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ف��ي اإطار م�ش��روع التوا�شل بين ال�شب��اب الفل�شطيني، نفذ المرك��ز الفل�شطيني الأبحاث 

ال�شيا�ش��ات والدرا�شات اال�شتراتيجية – م�شارات، بالتع��اون مع موؤ�ش�شة »هنري�س بول« 

خالل الع��ام 2011-2012 العدي��د البرامج واالأن�شط��ة والفعاليات �شم��ن المرحلتين 

االولى والثانية من م�ش��روع التوا�شل بين ال�شباب الفل�شطيني، والتي هدفت في مجملها 

اإل��ى توفير م�شاحة معرفية وعلمي��ة لل�شباب الفل�شطيني من الجن�شي��ن للتفاعل والتوا�شل 

وتب��ادل الخب��رات والتجارب في �شياق حراكه��م و�شعيهم لتطوي��ر م�شاركتهم ال�شيا�شية 

والمجتمعية.

نتائ��ج تقيي��م البرام��ج واالأن�شطة التي نف��ذت خالل المراح��ل ال�شابقة م��ن الم�شروع، 

والتو�شيات التي خل�شت اإليها خا�ش��ة الور�شة ال�شبابية في ا�شطنبول خالل اآذار 2012، 

بم�شارك��ة ممثلي مجموعات �شبابي��ة من �شتة تجمعات فل�شطينية ف��ي الوطن وال�شتات، 

اأ�ش��ارت اإلى �شرورة بل��ورة واإ�شدار وثيقة منهجي��ة علمية ت�شعى من جان��ب اإلى توثيق 

وتقييم واقع الحراك ال�شبابي الفل�شطين��ي واأهدافه و�شعاراته ومنطلقاته النظرية والعملية، 

ومن جانب اآخر تقدم روؤية معرفية وعملية وت�شورات �شيا�شاتية ي�شعها ال�شباب اأنف�شهم، 

وت�شه��م ف��ي تطوي��ر روؤي��ة واأداء وفعالية هذا الح��راك بم��ا ين�شجم وخ�شو�شي��ة الواقع 

الفل�شطين��ي والظ��روف المو�شوعية التي تحيط بعم��ل الحراك ال�شباب��ي الفل�شطيني في 

مختلف التجمعات الفل�شطينية.

وثيقة »روؤية نقدية وا�شت�شرافية للحراكات ال�شبابي الفل�شطيني«، تمثل م�شدرا ومرجعا لروؤية 

معرفية و�شيا�شاتية ا�شتراتيجية يمكن اأن يتم الرجوع اليها من قبل الباحثين في ق�شايا ال�شباب 

ب�ش��كل عام، وال�شاعين لتطوير دورهم وم�شاركتهم ال�شيا�شي��ة ب�شكل خا�س، اإ�شافة اإلى ما 

اأتاحت��ه مرحلة انت��اج الوثيقة من فر�س عملت عل��ى تعزيز التفاعل والتوا�ش��ل بين ال�شباب 

الفل�شطين��ي اأنف�شه��م، ال�شيم��ا من خ��الل االأن�شطة التي نف��ذت في �شياق اإع��داد ومناق�شة 

الوثيق��ة، والتي اإنخرط  فيها �شبان و�شابات فل�شطينيون على اأو�شع نطاق في اأبرز التجمعات 

الفل�شطينية.)ال�شفة الغربية والقد�س، قطاع غزة، اأرا�شي فل�شطين 1948، لبنان(.
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نحو شروط مشاركة أوسع للشباب في 
حركة تحرر الشعب الفلسطيني

اأ.جميل هالل

حول مفهوم »ال�شباب« بين الذات والمو�شوع
ي�شير م��درك ال�شباب، باالأ�شا�س، اإلى فئة عمرية ال اإجم��اع تامًا على حدودها، فالبع�س 

يح��دد حدها االأدنى ب�شن ال�شاد�شة ع�شرة، والبع�س االآخر يحدده بالثامنة ع�شرة، وي�شع 

البع���س حدها االأعلى �شن الخم�ش��ة والع�شرين، والتعريف ال�شائد ه��م ما بين الخام�شة 

ع�ش��رة والخام�شة والع�شرين.  وت�ش��كل هذه الفئة العمرية ف��ي المجتمعات العربية بين 

رب��ع وخم�س مجمل عدد ال�شكان.  وبلغت الفئ��ة العمرية )15-29 �شنة( في االأرا�شي 

الفل�شطينية المحتلة العام 1967، ح�شب بيانات الجهاز المركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، 

في العام 2012، 29.9% من اإجمالي ال�شكان، وهو ال�شن الذي تتم فيه معظم الزيجات 

 
1
)لالإناث والذكور( في مجتمع ال�شفة الغربية وقطاع غزة.

وف��ق ما اأعلن ف��ي موؤتمر االإعالن عن اأرقام واإح�شائيات ال�شباب في فل�شطين، الذي نظمه الجهاز المركزي لالإح�شاء   1
الفل�شطين��ي ومنت��دى �ش��ارك ال�شبابي، لمنا�شبة االحتف��ال بيوم ال�شباب العالم��ي، بم�شاركة م�شت�ش��ار الرئي�س ل�شوؤون 

تكنولوجي��ا المعلوم��ات، ورئي�س الجه��از المركزي لالإح�ش��اء الفل�شطيني، ومدي��ر موؤ�ش�شة ج��ذور لالإنماء ال�شحي 

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�شطيني، وموؤ�ش�شة ج��ذور لالإنماء ال�شح��ي واالجتماعي،وموؤ�ش�شة تعاون لح��ل ال�شراعات، 

ومرك��ز �شم�س، و�شحافيون بال حدود، ومركز تطوير ال�شباب، وجمعية مردة الخيرية، و�شركاء في التنمية الم�شتدامة، 

وموؤ�ش�شة الروؤيا الفل�شطينية )انظر/ي: وكالة معا االإخبارية، 15/9/2013:

)http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=512058
ووف��ق بيانات الجهاز المرك��زي لالإح�شاء،فاإن 92.1% من اإجمالي عقود الزواج الم�شجلة لالإناث، كانت في العمر   

)29-15 �شنة( مقابل ما ن�شبته 80.4% للذكور:

)http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3203(.
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واعتب��ر اآخ��رون اأن �ش��ن ال�شب��اب تمتد حت��ى التا�شع��ة والع�شرين، واآخ��رون حتى �شن 

  كمفه��وم اجتماعي، تعن��ي مرحلة ال�شباب مرحل��ة االنتقال من 
2
الخام�ش��ة والثالثين.

الطفول��ة والكبر )ولي�س مجرد البلوغ(، ويت��م تحديدها اأحيانًا بين الفترة التي ينهي فيها 

الف��رد مرحلة الدرا�شة االإلزامي��ة ودخوله �شوق العمل الماأج��ور )مدفوع االأجر(، لكن 

ازدي��اد فر�س الدرا�ش��ة الجامعية وما بعد الجامعية وارتفاع مع��دالت البطالة تقل�س من 

فائدة هذا التعريف، واإن اأبقى الحد الفا�شل لمرحلة ال�شباب بمرحلة اال�شتقاللية المالية 

)وربم��ا ال�شكنية( عن جيل االآباء واالأمهات، ومرحلة اتخاذ قرارات من الفرد توؤثر على 

م�شتقبله، واعتماد خيارات حياتية ذات بعد اإ�شتراتيجي.

تجري محاوالت، غير ناجحة في راأيي، للجمع بين المفهوم البيولوجي )مرحلة الدخول 

ف��ي الن�شج الج�شدي(، ومفاهيم تاأخذ بعين االعتبار اأبع��اداً نف�شية لهذه المرحلة العمرية 

 واأبعاداً اجتماعية تتمحور ح��ول االنتهاء من مرحلة االعتماد 
3
)ول��وج عالم »الكب��ار«(،

على رعاية االآخرين وتولي الم�شوؤولية اأمام االآخرين وم�شائاًل لهم.  لكن هذه كلها تناق�س 

المفه��وم خارج �شياقه االجتماعي-االقت�شادي والثقافي وال�شيا�شي.  ومن هناك، فاإن فئة 

ال�شب��اب لي�شت الفئة الوحي��دة  التي تلقى اهتمامًا خا�شًا م��ن موؤ�ش�شات مختلفة، فهناك 

فئ��ات اأخرى تلقى العتبارات �شحية اأو اجتماعي��ة اأو رعوية، اهتمامًا خا�شًا؛ كاالأطفال 

تحت �شن الخام�شة، والم�شنين وغيرهم. على كل االأحوال، ال بد من االنتباه اإلى الق�شايا 

التالية عند مناق�شة مفهوم ال�شباب، بما في ذلك في التجمعات الفل�شطينية المختلفة:

اأواًل. ال�شباب لي�شوا فئة متجان�شة
لي�س من المفيد و�شع جموع ال�شباب في �شلة واحدة دون االنتباه اإلى التمايزات والفروق 

بينه��م م��ن حيث: الفئة العمرية )هناك ف��رق قد يكون وا�شعًا من حي��ث التجربة الحياتية 

واالجتماعي��ة بين من هم في �شن ال�شاد�شة ع�ش��رة اأو الثامنة ع�شرة ومن هم في �شن الثانية 

والع�شرين اأو الرابعة والع�شرين اأو التا�شعة والع�شرين(؛ هناك التباين وفق النوع االجتماعي 

2  يختلف العمر الذي يعتبر ال�شخ�س اأ�شبح �شابًا، وبالتالي موؤهل كي يعامل معاملة محددة في ظل القانون والمجتمع في 
جمي��ع اأنحاء العالم. عّرف الجهاز المركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، واليوني�شكو والجامعة العربية والبنك الدولي ال�شباب 

بالفئة العمرية الممتدة بين�شن-15 25 عامًا، وميثاق ال�شباب االأفريقي يحدد فئة ال�شباب بين عمر 15 و35 عامًا )نظر/ي:

http://www.unesco.org/new/en/social-and%20human-sciences/themes/youth/

youth-definition./

3  ح�ش��ب درا�شة للجهاز المركزي لالإح�ش��اء الفل�شطيني )2011(، فاإن 40% من ال�شباب الفل�شطيني ذكروا اأن اأولوياتهم 
واحتياجاتهم هي لخدامات �شحية نف�شية مقارنة بنحو 24% الذين حددوها لخدمات �شحية ج�شمية، و19% لخدمات 

�شحي��ة تغذوي��ة )انظر/ي: الجهاز المرك��زي لالإح�شاء الفل�شطين��ي، وزارة ال�شحة الفل�شطينية، �شن��دوق االأمم المتحدة 

لل�شكان. درا�شة حول احتياجات ال�شباب من الخدمات ال�شحية ال�شديقة في ال�شفة الغربية، 2011، النتائج االألوية، اأيار/

مايو 2012. الدرا�شة ال توفر ن�شبًا مقارنة لبقية ال�شكان البالغين، بل تفتر�س اأن لل�شباب احتياجات تخ�شهم فقط.
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)بي��ن ال�شباب وال�شابات( وتحديداً ف��ي مجتمع تهيمن عليه ثقافة ذكورية، وت�شوده حالة 

من التّدين ال�شعبي من حيث قدرة ال�شابات على الحركة والم�شاركة في ن�شاطات تتم في 

الحي��ز العام؛ وهناك تماي��زات ناتجة عن الو�شع الطبقي )الموق��ع في �شوق العمل، وفي 

الملكية، والدخل، ونوع العم��ل(، والم�شتوى التعليمي )بين م�شتوى اأ�شا�شي، وجامعي 

عل��ى �شبيل المثال( والموقع ال�شكن��ي )مدينة، مخيم، قرية(؛ وتباينات ناتجة عن التجربة 

ف��ي مجال العم��ل ال�شيا�شي والحزبي.  وفي الحالة الفل�شطيني��ة، هناك تباينات ناتجة عن 

االختالفات الوا�شعة بين اأو�شاع التجمعات الفل�شطينية  )االأقلية الفل�شطينية في اإ�شرائيل، 

القد���س، بقية ال�شف��ة الغربية، قطاع غزة، االأردن، لبنان، �شوري��ا، دول الخليج، والدول 

الغربي��ة ...(.  فتبعات ودالالت اأن يكون المرء �شاب��ًا اأو �شابة تتباين من تجمع اإلى اآخر، 

وف��ي اأحيان كثيرة قد يك��ون المفهوم يحمل دالالت مهمة، واأحيانًا اأخرى دون معنى اأو 

دالل��ة خا�ش��ة، بل ال ي�شتخدم تعبير �شاب��ة و�شاب )بل �شغير وكبير، طال��ب اأو ي�شتغل اأو 

عاط��ل عن العمل ...(.  كم��ا تبرز، وهذا وا�شح من االأوراق في ه��ذا الكرا�س البحثي، 

االختالف��ات الوا�شع��ة في االنتم��اءات ال�شيا�شية لل�شب��اب وال�شابات، لي���س على �شعيد 

االنتم��اء الحزبي-التنظيمي فح�شب، بل من حيث االختالف��ات الوا�شعة في التوجهات 

الفكرية واالجتماعية )من اإ�شالمية �شديدة التزمت، اإلى اإ�شالمية منفتحة، اإلى ليبرالية، اإلى 

ي�شارية على تنويعات كل من هذه(.

ثانياً. خلفيات غير بريئة وراء خطاب »ال�شباب«
من الحكمة التدقيق بدوافع اإبراز ال�شباب كفئة متميزة عن باقي الفئات في المجتمع؛ ففي 

المجتمع��ات الراأ�شمالية )والمعولمة اإلى حد ملمو�س كما هي المجتمعات التي يقيم فيها 

الفل�شطيني��ون( قد نجد اأن تميي��ز ال�شباب عن بقية المجتمع، اأو التعامل معهم كمو�شوع 

 )ولي���س ك��ذات، اأي كفئة اأو فئات ل��كل منها روؤيته��ا واهتماماته��ا وان�شغاالتها 
4
فق��ط

4  يبرز ذلك في اللغة التي ت�شتخدم اأحيانًا من قبل موؤ�ش�شات مدنية ودوائر حكومية في الحديث عن ال�شباب كالحديث عن 
»تفعي��ل دور ال�شب��اب«، اأو »تعزيز دور ال�شباب في �شناعة القرار«، اأو في »الحفاظ على نظافة البيئة«، وكاأنال�شباب فقط 

معنيون بذلك ولي�س المجتمع بكل فئاته. كما نجد ا�شتطالعات راأي اأو م�شوح تخ�س ال�شباب دون مقارنة نتائج هذه مع 

نتائج ا�شتطالعات راأي اأو م�شوح للمجتمع ككل؛ ففي اأحيان كثيرة ال نجد فروقًا بين اآراء ال�شباب واآراء الفئات االأخرى 

ف��ي المجتمع، واإن وجدت فهي بحاجة اإلى تف�شير واإبراز ما تحمله من دالالت اجتماعية و�شيا�شاتية وثقافية. فعلى �شبيل 

المثال؛ يبداأ تقديم من وكالة االأنباء والمعلومات الفل�شطينية )وكالة  االأنباء الفل�شطينية، وفا( حول واقع ال�شباب في ال�شفة 

الغربي��ة وقطاع غزة لبيانات عن ال�شباب اأ�شدرها الجه��از المركزي لالإح�شاء الفل�شطيني كالتالي: »تحتل ق�شايا ال�شباب 

موقع��ًا مركزيًا على راأ�س قائم��ة اأولويات ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية والمنظمات االإقليمي��ة والدولية العاملة في فل�شطين، 

حي��ث يعك�س ذلك اعترافًا بخ�شو�شية الق�شايا المتعلقة بال�شباب، ويعّبر عن مدى ت�شابك ق�شاياهم مع مجمل التحديات 

ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية التي تواجهها البالد في اإيجاد نظام اجتماعي و�شيا�شي اأكثر كفاءة، وتوفير حياة اأف�شل 

وبيئ��ة اآمن��ة. وال ُينظر لل�شباب عمومًا باعتبارهم �شناع الم�شتقبل فح�شب، بل يع��د هذا القطاع فاعاًل اجتماعيًا موؤثراً في 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3203 :الحا�شر اأي�شًا«.انظر/ي
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المتمي��زة ومفرداتها الخا�شة التي قد تلتقي، وقد ال تلتقي، مع روؤى فئات �شبابية اأخرى، 

ومع اهتمامات وان�شغاالت فئات اجتماعية غير �شبابية(، قد تكون وراءه دوافع وم�شالح 

ت�شويقي��ة )لت�شويق اأزياء معينة ل��دور االأزياء المتناف�شة بما فيها ال��زّي الر�شمي(، وت�شويق 

اأغ��اٍن اأو مو�شيق��ى معينة اأو اأفالم �شينمائية اأو للترويج ل�شل��ع كال�شيارات واأجهزة الهاتف 

النقالة والدعاية لف�شائيات بعينها دون غيرها، اأو للترويج الأكالت معينة ...(.  فال�شركات 

المعنية بالزّي والمو�شيقى واالأغاني وو�شائل االت�شال معنية بت�شويق منتجاتها عبر التوجه 

اإل��ى فئة عمري��ة معينة )تحت يافطة �شباب و�شابات( ت�شكل ف��ي بالدنا نحو اأكثر من ربع 

ال�شكان بهدف توجيهها وتاأهيلها ا�شتهالكيًا، بل لخلق ذوق خا�س، وتحديداً بين فئات 

م��ن )الطبقة الو�شطى، اأو هي مر�شحة الأن تكون كذل��ك بحكم م�شتوى التعليم والعالقة 

المتوقعة مع �شوق العمل، اأو بحكم موقع عائلتها الطبقي وبالتالي قدراتها اال�شتهالكية(، 

وذلك ل�شراء منتجاتها من المو�شيقى اأو االأزياء اأو االأغاني اأو مواد التجميل واآخر منتجات 

و�شائل االت�ش��ال المحمولة؛ فعلى �شبيل المثال، جم��ع برنامج »محبوب العرب« الذي 

ت�شاب��ق عليه العديد م��ن المغنين ال�شباب وال�شابات العرب بي��ن التركيز على فئة ال�شباب 

)الت�شاب��ق على ال�شهرة والنجومية والدخل العالي المرافق له��ا( والت�شويق الأغان واأزياء، 

والدعاي��ة لمنتج��ات اأخرى )اأكلة دجاج »كنتاكي«، ول�ش��ركات طيران معينة على �شبيل 

المث��ال( على حلقات البرنام��ج الطويلة.  كما �شكل ترويجًا للف�شائي��ة الراعية للبرنامج، 

وا�شتخدم من قبل بنوك و�شركات ات�شاالت للدعاية.  كما تلقى البرنامج والقائمون عليه 

دعمًا من بنوك و�شيا�شيين ورجال اأعمال جريًا وراء ال�شهرة والتودد لجمهور ال�شباب.

م��ا �شبق ال ينفي وجود اهتمام��ات معني بها ال�شباب اأكثر من غيرهم من الفئات العمرية، 

بحكم العمر وبحكم المتغيرات التي تدخل على الحياة االقت�شادية واالجتماعية والثقافية.  

فق��د ت�شمل هذه االهتمامات العمرية م��ا يجري في الحقل الريا�شي )�شواء بالم�شاركة اأو 

في الم�شاهدة، من األعاب كرة القدم وال�شباحة والرك�س وغيرها(، وما يجري في الحقل 

الثقاف��ي )على �شعيد االأغاني الجديدة والفنون الت�شكيلية والم�شرحية والتراثية وغيرها(، 

والحق��ل التعليمي )الجامع��ي و�شهوله االنت�شاب للجامع��ات والمعاهد ب�شكل خا�س(.  

لكن فر�س الم�شاركة المبا�ش��رة في هذه الحقول يخ�شع لما يتوفر من اإمكانيات وموارد 

مخ�ش�شة لها في المجتمع بتنويعاته ال�شكانية والطبقية والثقافية وغيرها.

م��ا ي�شترعي االنتباه اأن ن�شبة عالية من الزواج تت�ش��م، فل�شطينيًا، في �شن ال�شباب، اإذ تفيد 

بيان��ات الجهاز المركزي لالإح�ش��اء الفل�شطيني اأن االأ�ش��رة الفل�شطينية تت�شكل في وقت 

مبك��ر )مقارنة بمجتمعات اأخ��رى(، وت�شير بيانات الزواج والط��الق للعام 2011، بما 

يخ���س االأرا�ش��ي الفل�شطينية المحتلة الع��ام 1967 اإلى اأن 92.3% م��ن اإجمالي عقود 

ال��زواج الم�شجلة لالإناث كانت في الفئة العمري��ة )15 - 29 �شنة(، وما ن�شبته %81.0 
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للذك��ور.  كما ت�شير بيانات الجهاز المركزي لالإح�ش��اء الفل�شطيني اإلى اأن 44.8% من 

ال�شب��اب )15-29 �شنة(، ملتحقون بالتعليم بواق��ع 84.9% في الفئة العمرية )17-15 

�شن��ة(، و50.8% للفئ��ة العمري��ة )18-22 �شنة( و11.9% في الفئ��ة العمرية )29-23 

  ولهذا تداعيات على م�شتويات ع��دة، منها؛ القدرة واأولوية االإنفاق على التعليم 
5
�شن��ة(.

)بمراحل��ه المختلفة(، وتاأمين فر�س عمل لمن ينتهون من الدرا�شة بعد المرحلة االأ�شا�شية 

والمراح��ل االأخرى، وبخا�ش��ة خريجي الجامعات، حيث يعاني ه��وؤالء من ن�شبة بطالة 

عالي��ة ج��داً، اإ�شافة اإلى توفي��ر �شكن مالئم لالأ�ش��ر ال�شابة وح�شان��ات لالأطفال ما دون 

الخام�شة، دون اإرهاق هذه االأ�شر بما هو فوق طاقتها.

كما قد يكون وراء اإبراز اهتمام خا�س بفئة عمرية معنية من المجتمع ك�شباب، اعتبارات 

ا�شتقطابي��ة لتنظيم �شيا�شي اأو لحرك��ة اجتماعية معينة اأو لناٍد ريا�شي )كرة قدم، وغيرها(.  

كم��ا قد يكون المحرك اعتبارات تجنيدية )ا�شتقط��اب عنا�شر جديدة لجي�س نظامي، اأو 

لحركة �شرية م�شلحة، اأو لحركة مقاومة اأو تحرر وطني(.

هن��اك اعتبار اآخ��ر يتعلق بالتعليم )الثان��وي والجامعي والمهني(، حي��ث يكون االهتمام 

م��ن قبل الموؤ�ش�شات التعليمية )كالمعاهد والجامع��ات( التي تتناف�س على ك�شب الطلبة، 

وتحديداً من المتفوقين في االمتحانات التاأهيلية، لالنت�شاب لها.  وفي الواقع، فاإن �شريحة 

الطلب��ة هي الفئة االأو�ش��ح كفئة �شبابية وا�شحة ال�شمات واأماك��ن التواجد واالهتمامات 

والمطال��ب )من حيث االأق�شاط الجامعية، وتوفي��ر المنح للطلبة ذوي الدخل المحدود، 

وتوفي��ر المكتبات ال�شرورية والمراف��ق الخا�شة للطلبة )من �شك��ن، ومالعب، واأماكن 

للتجم��ع والح��وار، ... ال��خ(، وربط التخ�ش�ش��ات بحاجات المجتم��ع وفر�س العمل 

بع��د التخرج، وغير ذل��ك.  والجامعات، باتحاداتها ومجال�شه��ا الطالبية هي في العادة 

االأكثر تنظيميا لفئات �شبابية،6 وهي التي توفر لل�شباب، ب�شبب مكانة الجامعة وحرمتها، 

وبحكم الفر�س للنقا�س والحوار الحر والتحرر )لمعظم الطلبة( من اأعباء اقت�شاد ال�شوق.  

كم��ا اأن الجامعة هي مكان يوفر للطلب��ة فر�شة الح�شول على راأ�شم��ال تعليمي )ثقافي( 

يوؤهلهم لع�شوية الطبقة الو�شطى ب�شرائحها المختلفة، خالفًا للفئات االأخرى من ال�شباب 

الذي��ن ال تتاح لهم فر�س التعليم الجامعي.  ه��ذا االعتبار مهم الأن امتالك راأ�شمال ثقافي 

)يتطلب الح�شول عليه اأكثر من 13 �شنة تعليمية(، دون الح�شول على عمل وفق الموؤهل 

5  وقائ��ع الموؤتم��ر الخا���س باالإعالن ع��ن اأرق��ام واإح�شائيات ال�شب��اب في فل�شطي��ن، الذي نظمهالجه��از المركزي 
لالإح�ش��اء الفل�شطيني ومنتدى �شارك ال�شباب��ي، بمنا�شبة االحتفال بيوم ال�شباب العالمي )وكال��ة معا االإخبارية، بتاريخ 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=512058 :)15/9/2013
6  ظه��رت ه��ذه القدرة التنظيمي��ة للطلبة في المواجهات التي تمت بين مجل�س طلبة جامع��ة بيرزيت واإدارة الجامعة في 
اأيلول 2013 على �شوء لجوء الجامعة لرفع االأق�شاط ب�شبب االأزمة المالية التي تمر بها. دون التقليل من دور التنظيمات 

ال�شيا�شية الداعمة للكتل الطالبية.
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االأكاديم��ي والتخ�ش�ش��ي يعك�س م�ش��كالت ف��ي النظ��ام االقت�شادي-االجتماعي، قد 

ينت��ج عنها حاالت م��ن االنتفا�س واالحتجاج اإن ا�شتفحلت كم��ا ح�شل عندما تحولت 

الن�شاطات االحتجاجية لل�شباب اإلى انتفا�شات �شعبية في عدد من الدول العربية في العام 

2011.  وه��ي بل��دان )كما هو الحال في ال�شفة الغربي��ة وقطاع غزة( تتمايز، عن بلدان 
كثيرة اأخرى في العالم، من حيث ات�شامها بن�شب عالية من البطالة )وتحديداً بين ال�شباب 

بمن فيهم الخريجون(.

لقد اأ�ش��ارت بيانات الجهاز المرك��زي لالإح�شاء الفل�شطيني للرب��ع االأول للعام 2013، 

اإل��ى معدالت بطالة عالية بين ال�شباب )ما بين 15-29 �شنة( بلغت 37.0%، وكان اأعلى 

معدل للبطالة بين االأفراد في الفئة العمرية )20-24 �شنة(، 41.1%، مقابل 40.6% بين 

االأفراد )15-19 �شنة(؛ و%31.8 بين االأفراد )25-29 �شنة(.  كما تركزت البطالة بين 

ال�شباب الذين اأنهوا 13 �شنة درا�شية فاأكثر بواقع 45.7%.  وفي العام 2011 )حيث تتوفر 

اآخ��ر المعطي��ات(، بلغت ن�شبة الفقر بين ال�شب��اب )15-29 �شنة( 27.4% وفقًا الأنماط 

اال�شته��الك ال�شهري الحقيق��ي )بواقع 19.2% في ال�شفة الغربي��ة، و40.9% في قطاع 

غ��زة(، مقارنة مع معدل الفقر بين ال�شكان الذي بلغ��ت ن�شبته 25.8% )بواقع %17.8 

ف��ي ال�شفة الغربي��ة، و38.8% في قطاع غ��زة(.  واأ�شارت م�شوح العن��ف في المجتمع 

الفل�شطين��ي للعام 2011 اإلى اأن 20.8% من ال�شباب )18-29 �شنة( قد تعر�شوا ل�شكل 

واحد على االأقل م��ن اأ�شكال العنف )19.4% للذكور، مقابل 33.2% لالإناث(، ولهذا 

7
داللة مهمة على واقع المراأة ب�شكل عام، بما في ذلك المراأة ال�شابة.

ثالثاً. ال�شباب لي�شوا فئة »متخارجة« عن المجتمع
م��ن الخط��اأ التعام��ل مع ال�شب��اب ك�شريح��ة متخارجة ع��ن مجتمعاتها، فال�شب��اب مكون 

من تركيب��ة مجتمعية و�شيا�شية واقت�شادي��ة وتاريخية، وق�شاياهم جزء م��ن ق�شايا المجتمع، 

والعك���س، اإل��ى درجة كبيرة، �شحيح اأي�ش��ًا.  فحاالت الفقر والبطالة، كم��ا اأ�شرت اأعاله، 

ح��االت ت�شمل ال�شباب كم��ا الفئات االأخرى من المجتمع، واأ�شبابهم��ا اأ�شباب بنيوية؛ اأي 

تخ�س البني��ة االقت�شادية-االجتماعية-ال�شيا�شية.  ما ينبغي اأن يرعاه االنتباه هو الم�شكالت 

الت��ي تواج��ه قطاعات من ال�شباب وحاجته��م اإلى �شيا�شات تعالج ه��ذه الم�شكالت؛ فعلى 

�شبيل المثال هناك م�شكالت تخ�س طالب الجامعات )االأق�شاط الجامعية، م�شكالت توفير 

�شك��ن باإيجارات تمكن معظم الطلبة من تحمله��ا، البطالة بعد التخرج، ...(، وم�شكالت 

تخ�س �شح المرافق للن�شاطات ال�شبابية )كالنوادي الريا�شية، والم�شابح، والم�شارح، ودور 

7  الجهاز المركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، ومنتدى �شارك ال�شبابي، مرجع �شابق.
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ال�شينم��ا، وفر�س العمل التطوعي(.  وهناك م�شكالت تت�شل باإ�شراك ال�شباب وال�شابات في 

مواقع �شنع القرار في الموؤ�ش�شات المختلفة في المجتمع، بما في ذلك في الهيئات القيادية 

في االأح��زاب والمنظم��ات االأهلية والنقاب��ات المهني��ة واالتحادات القطاعي��ة )كالعمال 

والم��راأة(، ا�شتن��اداً باالأ�شا���س اإلى حاجة ه��ذه الموؤ�ش�شات اإل��ى االغتناء ب��اآراء 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 مالئمًا ومنا�شبًا من برامج وحلول.

رابعا، الماأزق الراهن ماأزق وطني عام
من الوا�شح اأن الماأزق الفل�شطيني بتعبيراته المختلفة )ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية 

والتعليمي��ة والثقافي��ة( ماأزق وطني ع��ام.  ومن ال�شحيح القول اإن تعبي��رات هذا الماأزق 

الع��ام تت�ش��ح في اأو�ش��اع وق�شايا وتحديات تتباي��ن وفق واقع كل مك��ون من مكونات 

ال�شعب الفل�شطيني داخل فل�شطين التاريخية وخارجها.  كما اأن هذه االأو�شاع والق�شايا 

والتحديات، عل��ى الرغم مما هو م�شترك بينها، تتباين وفق الفئات االجتماعية وال�شكنية 

والعمرية.  وفي ال�شرط الفل�شطيني، ي�شعب جداً تجاهل تاأثير الحقول ال�شيا�شية الدوالنية 

)م��ن الدول��ة( المتع��ددة التي تقيم ف��ي مج��ال تاأثيرها المبا�ش��ر التجمع��ات الفل�شطينية 

المختلفة، على مقدرة هذه التجمعات على التعبير بحرية كاملة ودون تبعات عن ق�شاياها 

وطموحاتها وتطلعاتها )الوطنية واالجتماعية والثقافية(، وقدرتها على التنظيم دفاعًا عن 

حقوقه��ا ومن اأجل تطلعاتها، كما توؤثر على الم�شاحة المتاح��ة لها لتن�شئة اأجيال جديدة 

على قي��م وطنية ديمقراطية )بالمفه��وم العميق للديمقراطية كتج�شي��د وقيم وممار�شات 

التح��رر والم�ش��اواة والحرية والعدال��ة االجتماعي��ة(، وعلى مدى قدرته��ا وا�شتعدادها 

لمناه�شة القهر والظلم واال�شتغالل وال�شيطرة الخارجية والداخلية.

خام�شاً. مفهوم »�شراع اأجيال« تب�شيط وت�شطيح للواقع
دفع��ت الح��راكات ال�شبابية الت��ي �شهدها العالم العرب��ي خالل ال�شن��وات االأخيرة )منذ 

2010 وحتى 2013(، ونجاح هذه في تفجير انتفا�شات �شعبية وا�شعة النطاق -قادت 
اإل��ى اإ�شقاط روؤ�ش��اء الأنظمة م�شتبدة، وتوليد اآليات و�شي��رورات تغيير �شيا�شي واقت�شادي 

واجتماع��ي م��ا زالت في دور التفاع��ل والتفاعل الم�شاد- اإلى تنامي مي��ل اإلى تب�شيط ما 

يج��ري، وتف�شير دور ال�شب��اب باعتباره تعبيراً عن ال�شراع بي��ن االأجيال، بداًل من تناوله 

8  كمحاولة لمناق�شة واقع ال�شباب الفل�شطيني في بع�س التجمعات، انظر/ي: منتدى �شارك ال�شبابي،  تقرير واقع ال�شباب 
الفل�شطيني 2013 »الم�شتقبل يقرع االأبواب«، رام اهلل، 2013:

)http://www.sharek.ps/new/sharek_report_2013_arabic.pdf(.
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باعتب��اره �شراعًا بين قوى اجتماعية و�شيا�شية تتباين فيم��ا بينها من حيث ال�شلطة والثروة 

وفر�س الحياة.  اأي تختفي الم�شالح واعتبارات ال�شيطرة وي�شبح العمر المحدد لل�شراع.  

ولذا يتم تجاهل حقيقة اأن االأبناء )الجيل الجديد( من ورثة االأنظمة اال�شتبدادية لم يتميزوا 

في �شيا�شاتهم و�شلوكهم عن اآبائهم.

�شاد�شا. تجاهل دور القوى ال�شيا�شية المنظمة والمراهنة على و�شائل االت�شال االجتماعي
ويب��دو اأن اال�شتخ��دام المتزايد -وتحديداً من قب��ل الفئات ال�شابة، لك��ن لي�س من قبلها 

فق��ط- لو�شائل االت�ش��ال االجتماعي، وتزايد عدد ودور الف�شائي��ات المتجاوز للحدود 

يا اإلى تبني نظرية مفادها اأن اأدوات توليد  والقوميات والطبق��ات واالإثنيات واالأجيال، اأدَّ

الث��ورات لم تعد كما كانت )االأح��زاب ال�شيا�شية، والحركات االجتماعية، واالتحادات 

القطاعي��ة والنقاب��ات العمالي��ة والمهنية ومجموع��ات ال�شغط واالحتج��اج(، بل باتت 

تتمركز ف��ي و�شائل االت�شال االجتماعي، وفي انت�شار الف�شائيات الم�شيطر عليها من قبل 

اأف��راد اأو م�شيخات اأو عائالت.  �شحيح اأن مجموعات عديدة ظهرت عبر »الفي�شبوك« 

ترفع �شعارات من نوع »ال�شعب يريد ...«، وتمالأ كل منها الفراغ الذي تريده، وتنتظر، 

بق��درة ق��ادر، اأن يتحقق ما تريد، لكن �شيئًا مما تريده ال يح��دث على اأر�س الواقع، واإن 

حدث فله محركات موجودة لي�س في العالم االفترا�شي، بل على اأر�س الواقع.  و�شحيح 

اأي�ش��ًا اأن الف�شائي��ات باتت ذات تاأثير على ت�شكيل الراأي الع��ام، ولكن ال�شحيح اأي�شًا اأن 

النا���س تقي�س ما ت�شمعه م��ن الف�شائيات بما تراه على اأر�س الواق��ع، واإن تكرر التعار�س 

بين ما تقوله الف�شائيات وبين ما تراه النا�س بين �شفوفها ومحيطها، وبين ما يمليه الح�س 

ال�شليم العام، فاإن هذه الف�شائيات تفقد م�شداقيتها تمامًا وتتك�شف لم�شالح من هي تجّير 

نف�شه��ا.  اإن التح��والت التي �شهدتها االنتفا�شات ال�شعبية بع��د االنتخابات التي جرت، 

ك�شف��ت �شطحية الفكرة التي تبناها البع�س باأن لم تعد هناك �شرورة وال حاجة لالأحزاب 

واالأيديولوجيات والحركات االجتماعية والنقابات، ومجموعات ال�شغط.  دون اأحزاب 

واتحادات ونقابات وحركات اجتماعية، فاإن اأق�شى ما يمكن اأن يتم هو تحركات موقعية 

ذات جمه��ور �شيق الع��دد، دون اأن تملك اأفقًا لال�شتمرار واالت�ش��اع، اإن لم تتحول اإلى 

حركة �شيا�شية تبني لنف�شها قاعدة جماهيرية.

�شحي��ح اأن العالم يتغير والبيئ��ة التي ين�شاأ فيها الجيل الجديد تختل��ف عن بيئة اآبائهم في 

بع���س �شمات ومكونات المجتمع المحل��ي والدولي، لكن ذلك ال يعني قيام قطيعة  بين 

االأجيال وغياب التوا�شل الثقافي والفكري واالجتماعي واالقت�شادي، اأو اأن جيل االآباء ال 

يتاأثر اأو يتفاعل مع المتغيرات االقت�شادية واالجتماعية والثقافية التي تدخل المجتمع، بما 

فيه��ا المتغيرات االإعالمية والتكنولوجية، وبما يخ�س ثورة االت�شاالت ونقل المعلومات 
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وال�ش��ور ب�شرعة فائق��ة )االإنترنت(، والتط��ور الهائل الذي دخل عل��ى و�شائل التوا�شل 

االجتماع��ي.  لكن ه��ذه التحوالت المهمة والمتوا�شلة ال تعن��ي اأن النا�س ال تجوع وال 

تمر���س وال ت�شبح عاطلة عن العمل، وال تجد اإمكاني��ة ال�شتكمال تعليم اأوالدها وبناتها 

بع��د م�شتوى التعلي��م االأ�شا�شي المجاني )اإن كان ذلك متوف��راً(، وال تعني توقف ظواهر 

الف�ش��اد واال�شتبداد والقمع وال اختفاء التوزيع غير المتكاف��ئ لل�شلطة والثروة، وال تمنع 

الت�شلط الخارجي، وهي لم توق��ف، فل�شطينيًا، اال�شتعمار اال�شتيطاني المتوا�شل وفر�س 

نظام التمييز العن�شري.

لماذا هذا الكرا�س؟
لي���س مو�شوع ه��ذا الكرا�س البحث��ي ال�شباب ب�ش��كل مجرد، وال لمجموع��ات �شبابية 

فل�شطيني��ة بعينه��ا، وال هو حول »م�ش��كالت« اأو »هموم« ال�شب��اب الفل�شطيني في هذا 

التجم��ع اأو ذاك.  المو�ش��وع يتحدد بمراجعة لمجموعات �شبابي��ة �شعت اإلى التغيير في 

ع��دد من المواقع بعد تفج��ر انتفا�شات تون�س وم�شر وفي بل��دان عربية اأخرى، من قبل 

�شباب و�شابات �شع��وا اإلى الدخول المبا�شر اإلى مجال الفعل ال�شيا�شي واالجتماعي، وما 

واجهوه م��ن �شعوبات وعثرات وم�ش��كالت.  وهي مراجعات تت�ش��م بالجراأة والنف�س 

النق��دي لل��ذات قبل الغير، والرغبة ف��ي التعلم.  بتعبير اآخر، ينطلق ه��ذا الكرا�س البحثي 

م��ن التعاطي مع »ال�شباب« ك��ذات ولي�س كمو�شوع.  ومن هنا فه��و من �شياغة �شباب 

و�شابات ومراجعة لتجارب �شبابية راهنة.  ينق�س البحث الحالي مرجعات نقدية لتجارب 

الح��راكات ال�شبابي��ة في االأردن و�شوريا وربما في مواقع اأخ��رى.  ولم يكن التق�شير من 

»م�شارات« في هذا المجال، بل لظروف ال�شباب الذين طلب منهم الم�شاهمة، ووعدوا، 

ليكت�شفوا اأن ظروفهم ال تتيح ذلك.

م��ا ي�شترع��ي االنتباه في قراءة ه��ذه المراجعات هو ق�شور معظ��م المجموعات ال�شبابية 

في التحول اأواًل اإلى ح��ركات �شبابية خارج محيطها المحلي ال�شيق، وق�شورها ثانيًا في 

التح��ول اإلى حركات مدعوم��ة �شعبيًا.  لقد ف�شل معظمها في الحفاظ على زخم انطالقته 

وتوا�شلها، وبقى محا�شراً في الموقع المحلي، وم�شكون بالتردد في اأغلب االأحيان، في 

تحدي��د ما يريده من حراكه، وفي كيفية مخاطب��ة الجمهور االأو�شع بداًل من التركيز على 

ال��ذات.  وه��ي، في معظم الحاالت، لم تعمل على تطوير وتنوي��ع اأ�شكال حراكها )كما 

كان ف��ي الحراك ال�شبابي الم�شري حيث التن��وع ال�شديد(، واأظهرت ق�شوراً فا�شحًا في 

القدرة على بناء ج�شور مع بع�شها البع�س، وميل معظمها اإلى االن�شحاب من �شاحة الفعل 

المنفت��ح اإلى دائ��رة العمل الحلقي وال��روح ال�شللية.  ال يعود كل ه��ذا اإلى �شعف الهمة 

واال�شتعداد عند معظم هذه المجموعات ال�شبابية، فهذان توفرا بكثرة، بل يعود جزء مهم 
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م��ن الق�شور )ولي�س جميعه( اإل��ى ال�شروط المو�شوعية التي اأحاط��ت بهذه الحراكات، 

ولموجب��ات ال�شرط الفل�شطيني ف��ي كل تجمع.  ما يبرز من هذه المراجعات هو الحاجة 

اإلى امتالك الوعي )ال�شيا�ش��ي واالجتماعي والفكري( وعن�شر التنظيم الذي يوفر القدرة 

على توليد واإدام��ة وتو�شيع ال�شالت بين اأفراد المجموعة وتوا�شلهم وتوليد الروابط بين 

المجموع��ة والمجوعات ال�شبابية االأخ��رى، وال�شباب ب�شكل عام، و�ش��واًل اإلى ت�شييد 

عالقة مت�شعة مع الجمهور االأو�شع بعيداً عن النزعة التعليمية والنخبوية.

كما تك�ش��ف هذه االأوراق �شبابية مفهوم »ال�شباب«، وتطرح الحاجة اإلى ربط المفهوم 

بق�شاي��ا تهم ال�شباب والحاج��ة اإلى مخاطبة اهتماماته��م واحتياجاتهم وتطلعاتهم، على 

ال�شعيدين الوطني )مناه�شة االحتالل واال�شتيطان والجدار والتمييز العن�شري والح�شار 

وحق الع��ودة والحقوق المدنية الكاملة ...(، وعلى ال�شعي��د القطاعي الخا�س بكل فئة 

�شبابي��ة، عبر ق�شايا ملمو�شة كالتعليم، والبطالة، والم�شاركة في الحياة المجتمعية المدنية 

وال�شيا�شية والثقافي��ة والريا�شية.  الق�شية الوطنية تبقى محورية الأنها تهم ال�شعب كله في 

تجمعات��ه وبتكويناته المختلفة، مع التدقيق في دواف��ع وراء ديباجة الخطاب ال�شبابي من 

قب��ل الجهة المخاِطبة.  فال�شب��اب ال ُيعّرفون اأنف�شهم ك�شباب، اإن عرفوا اأنف�شهم كذلك، 

اإال ارتباط��ًا بق�شية مح��ددة اأو هدف مرئي، اإذ ال نجد مجموعة تعّرف كمجموعة �شبابية 

ب�شكل عام ومجرد، دون ربط هذا التعريف بق�شية اأو هدف.

قراءات �شبابية في خم�شة حراكات �شبابية )للفترة الممتدة من 2013-2010(

اأواًل. حول تجربة »�شباب التغيير« )في فل�شطين المحتلة العام 1948(
تتمي��ز مجموع��ة »�شباب التغيي��ر« )بين فل�شطين��ي 48( بامتالكها وعي��ًا �شيا�شيًا وتجربة 

تنظيمية، وهو ما منحها القدرة على التوا�شل وطرح م�شروع مجتمعي ما.  وت�شدد ورقة 

الزميل��ة نجمة عل��ي، على اأهمية الوعي ال�شيا�شي والتجرب��ة التنظيمية في تعزيز دور اأفراد 

ه��ذه المجموعة ال�شبابية نتيجة »معرفتهم للواقع وتوا�شلهم مع االأطر الفاعلة، من خالل 

عالقاته��م ال�شخ�شية وعالقاتهم المهنية مع موؤ�ش�ش��ات المجتمع المدني«.  ويهتم اأفراد 

المجموعة بتو�شيح اأن ان�شحابهم من االإطار الحزبي الذي جمعهم جاء »نتيجة لخالفات 

�شيا�شية وفكري��ة ولي�س الأنهم تعبوا من الن�شال«.  ولذا، تالحظ الورقة اأن الفعاليات التي 

قامت بها مجموعة »�شباب التغيير«، كالتظاهر، والعمل التطوعي، وحمالت االإغاثة، لم 

تك��ن فعاليات اأو اأن�شطة جديدة على حقل العم��ل ال�شيا�شي الفل�شطيني في اإ�شرائيل.  فما 

�شعى اإليه »�شباب التغيير«، هو االهتمام بهم كذات ولي�س كمجرد مو�شوع يتمثل دورهم 

في اأن يكونوا اأداة تنفيذ لقرارات حزبية ت�شلهم من هيئات »اأعلى«.
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تعت��رف المجموعة اأن محاوالت الت�شارك في المهام ذاتها مع مجموعات �شبابية اأخرى 

ب��اءت بالف�شل، الأن اأغل��ب الحركات ال�شبابية الفاعلة تنتمي الأح��زاب �شيا�شية، وبالتالي 

تحر���س عل��ى ت�شييد »طوق تنظيمي« عل��ى اإمكانية الم�شاركة في مه��ام م�شتركة، الأنها 

تري��د ا�شتثمار ن�شاطها ل�شالح حزبها وح�ش��ب.  كما ت�شير الورقة اإلى اأن مقابل مجموعة 

»�شباب التغيير« ظهرت مجموعة �شبابية اأخرى داخل الحزب ال�شيوعي، �شّمت نف�شها ب� 

»باقون« وهي مجموعة اأكدت على توفر اإمكانية للتغيير من داخل االإطار الحزبي القائم، 

وت�شر على العمل من خالل اإطار ال�شبيبة ال�شيوعية.

تالح��ظ ورق��ة الزميلة نجمة علي اأن هذا الت�شكل اأبرز »نق��اط ال�شعف والقوة  لكل اآلية؛ 

فالعمل من خالل اإطار حزبي مماأ�ش�س يملك قاعدة جماهيرية وكوادر ومكاتب ومراكز 

وتموي��ل اقت�شادي، وكله��ا موارد م��ن الممكن ا�شتغالله��ا، بخالف الح��راك ال�شبابي 

الخارج عن االإطار الحزبي، مثل »�شباب التغيير« الذي ال يملك موارد مماثلة تمكنه من 

اأن ي�ش��كل رافعة للعمل، غير امتالكه اال�شتقاللية والقدرة الوا�شعة على التحرك«.  وت�شير 

اإل��ى اأن »ق�شي��ة التمويل ق�شية مهمة للحفاظ على طول النف�س ف��ي العمل«، وبخا�شة اأن 

الن�شال الذي تخو�شه االأقلية الفل�شطيني��ة في اإ�شرائيل، يتمحور حول الحقوق الجماعية 

واالعتراف بها كاأقلية قومية اأ�شالنية، وبالتالي ال يمكن »خ�شخ�شتها« اإلى مطالب فردية 

ترك��ز على حقوق المواط��ن وح�شب.  ولذا، تجدر مالحظة ما تنبه له الورقة من مخاطر 

تجزئ��ة الق�شايا وبعثرتها، وعدم روؤية ال�شورة الكاملة، وبخا�شة عند الحديث عن ن�شال 

الجماهي��ر العربي��ة الفل�شطينية في اإ�شرائيل كن�شال ي�شتهدف تغيي��راً عميقًا في بنية الدولة 

اال�شتعمارية، يم�س تعريفها لذاتها ول�شيا�شاتها.

العمل ال�شبابي الم�شتقل والعمل ال�شبابي الحزبي
تنب��ه ورقة »ال�شباب الفل�شطيني في اإ�شرائيل: بين العمل الحزبي والحراك الم�شتقل«، اإلى 

اأهمي��ة توثيق تجربة الح��راكات ال�شبابية الفل�شطينية داخل اإ�شرائي��ل، فهي تالحظ اأنه مع 

انتهاء من كتابة ورقتها )�شيف 2013( »وجود العديد من ال�شباب وال�شبايا في ال�شوارع 

وال�شاحات العامة للتنديد �شد مخطط »برافر« الذي يهدف اإلى م�شادرة 800 األف دونم 

م��ن اأرا�شي النقب، وتهجي��ر 40 األف فل�شطيني عربي، وهدم 36 من قراهم«.  وتالحظ 

»ف��ي هذه الح��راكات دوراً �شبابيًا وا�شحًا ف��ي قيادة المظاهرات والح�ش��ور الميداني، 

والأول م��رة تقوم فئات �شبابية للتخطيط لحدث كهذا دون وج��ود هيمنة حزبية- تقريبًا 

ال وج��ود لالأحزاب في هذا الن�شال �شوى بح�شور عدد قليل منهم في هذه المظاهرات، 

وه��و اأمر �شلبي«.  والجدير باالنتباه، وهو اأمر يع��ود على االأغلب، اإلى التجربة ال�شيا�شية 

والتنظيمي��ة  لمجموعة »�شباب التغيي��ر«، قرار هذه المجموعة خو���س انتخابات بلدية 
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النا�شرة، وهذه تجربة جديدة على العمل ال�شيا�شي في المجتمع الفل�شطيني في اإ�شرائيل، 

ال��ذي اعتاد على العم��ل الحزبي من خالل االأط��ر ال�شيا�شية المعروفة ف��ي التناف�س على 

المجال�س المحلية والبلديات.

تت�شاءل ورقة الزميلة نجمة علي »هل ت�شتطيع تجربة »�شباب التغيير« االنتقال من الم�شتوى 

المحل��ي لتكون ظاه��رة قطرية تنتقل الأماكن اأخ��رى؟ واإلى م�شتوى �شيا�ش��ي اآخر – مثل 

الكني�ش��ت؟ اأم اأنه��ا �شتبقى تجربة محلية ينتمي اأع�شاوؤها اإل��ى البلد نف�شه ويكون ال�شقف 

ال�شيا�شي هو العمل البلدي المبا�شر؟«، وهو ت�شاوؤل يبقى بانتظار جواب يك�شفه م�شار هذه 

التجربة.  وت�شير في ا�شتخال�شاتها اإلى مالحظتين؛ االأولى تخ�س مخاطر »تكل�س االأحزاب 

ال�شيا�شية« التي باتت �شقف ما تريده »الكني�شت«، بداًل من اأن »يكون الحزب ج�شمًا حيًا 

ي�ش��كل التمثيل البرلماني اأح��د اأذرعه ولي�س �شقف عمله«، كما عب��ر اأحد ال�شباب الذين 

ا�شتنطقته��م الورقة.  والمالحظة الثانية، لل�شاب نف�شه، تخ���س ا�شتخدام و�شائل االت�شال 

الحديثة التي تتيح »تنظيم تحّركات وا�شعة دون ات�شال مبا�شر ودون االآليات التقليدية التي 

تك��ون عادًة بح��وزة االأحزاب اأو االأطر المنظمة«.  ويترافق هذا م��ع »ال�شعور باأّن التغيير 

المن�شود منوط فقط بالتحّرك »خارج ال�شندوق«- بما معناه خارج االأحزاب«.  وفي هذا 

ال�شعور خطورة على غير المنتمين لتنظيمات �شيا�شية، الأن »مراراتهم اأكبر في حال التعثر، 

اأكثر بكثير من الم�شّي�شين«.  ويحمل خطورة ثانية تتمثل »في انعدام المراكمة في الخبرة، 

وفقدان الرابط بين الق�شايا والتركيز على تناق�س واحد دون تحٍد �شمولي ومنظم للمنظومة 

الكبرى التي تنتج كل التناق�شات- اأي دون روؤية ال�شورة المركبة«.

ثانياً. حول تجربة بع�س المجموعات ال�شبابية في القد�س المحتلة
تالحظ الزميلة هنادي قوا�شمي في مراجعة تجربة الحراكات ال�شبابية في القد�س المحتلة، 

اأن »مفه��وم »ال�شباب« اكت�شب، بعد االنتفا�شات العربية م�شامين واأبعاداً �شيا�شية جديدة 

لم تكن حا�شرة عربيًا قبل ذلك.  اأي تم ت�شيي�س تعبير ال�شباب مجدداً بعد اأن تم ت�شيي�س، 

فل�شطينيًا، تعبير االأطفال في مراحل �شابقة )اأطفال الحجارة، واأطفال االأر بي جي، وتعبير 

ال�شبيبة لدى حركة »فتح«(.  ت�شير الورقة اإلى خ�شو�شية مدينة القد�س بمدلوالتها التاريخية 

والديني��ة وال�شيا�شية والرمزي��ة، وخ�شو�شيتها الناتجة عن ح�شور االحت��الل االإ�شرائيلي 

المبا�شر واليومي في كل اأرجاء المدينة و�شوارعها، وتعر�شها للتهويد الم�شتمر واإخ�شاع 

�شكانها الفل�شطينيين بالقوة اإلى التطهير العرقي، ومحا�شرتها بالحواجز والم�شتوطنات، 

وغي��اب الح�شور القيادي الفل�شطيني الموؤثر )بعد غي��اب في�شل الح�شيني( عن المدينة.  

وت�شير الورقة اإلى اأن خ�شو�شية المدينة �شكلت عامل دفع للحراكات ال�شبابية فيها، واأنها 

دفعتهم اإلى تجاوز بع�س الخالفات فيما بينهم.
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ت�شير الورقة اإلى اأن مجموعة »�شباب من اأجل القد�س« ظهرت في �شباط – اآذار 2011، 

وت�شكلت »من �شباب نا�شطين �شيا�شيين، بع�شهم ينتمي اإلى اأحزاب وتنظيمات فل�شطينية 

معروف��ة، ولكنهم �شئموا العمل ف��ي اأطر اأحزابهم، ... ومن اآخري��ن م�شتقلين ال ينتمون 

ف��ي االأ�شل الأي ح��زب �شيا�شي فل�شطين��ي ... واآخرين لم يعتادوا ف��ي المجمل الن�شاط 

ال�شيا�ش��ي اأو االجتماعي العاّم، ولكن رياح الث��ورات العربية اأ�شابتهم، و�شعروا بحما�شة 

ليحذوا حذو زمالئهم ال�شباب في الدول العربية المجاورة.  �شملت المجموعة ع�شرات 

االأع�ش��اء من مختلف االأحياء المقد�شي��ة ... �شبانًا و�شابات، اأغلبهم من حملة ال�شهادات 

الجامعي��ة، ومن اأبن��اء الطبقة المتو�شطة عل��ى اختالف تدرجاتها، البع���س موظفون في 

�ش��ركات وموؤ�ش�شات، واالآخرون طالب جامعيون، واأ�شح��اب مهن مختلفة«.  وت�شير 

الورق��ة اإلى اأن الم�شاركة ف��ي فعاليات هذه المجموعة، كانت مفتوحة لمن يرغب، اإذ لم 

يك��ن لها اأنظمة ولوائح ع�شوي��ة، لكن »النواة المحركة م��ن المجموعة التي بلغ عددها 

التقريبي ع�شرة اأ�شخا�س« كانت تعرف بع�شها البع�س، ولم يكن ليدخل اأحد اإلى دائرتهم 

اإال وكان معروفًا و»مر�شيًا« عنه �شيا�شيًا ووطنيًا«.  ولذا لم تكن اجتماعات النواة القيادية 

للمجموع��ة »افترا�شي��ة، واأن »الفي�شبوك« في حالتهم كان اأداة اإع��الن عن اأنف�شهم اأمام 

الجمه��ور ... فاجتماعاتهم تجري على االأر�س، وجهًا لوجه، وال ي�شتعمل »الفي�شبوك« 

اإال ال�شتكم��ال التن�شيق والإتمام التوا�شل الذي بداأ عل��ى االأر�س، ولتحقيق االنت�شار بين 

�شفوف ال�شباب المقد�شيين«.

عّرف��ت المجموعة نف�شها باأنها مجموعة دون انتماء حزب��ي اأو �شيا�شي، واأنها تقف �شد 

»معاك�شات البنات في ال�شوارع، وعلى اأبواب المدار�س؛ تعاطي المخدرات وانت�شارها 

ب�شكل كبي��ر في �شفوف ال�شباب المقد�شي؛ اأن يكون ال�شباب بال هدف اأو روؤية«، واأن 

هدفه��ا »اأن تك��ون القد�س رمزاً للثقاف��ة والكرامة والحرية«.  وت�شي��ر الورقة اإلى اأن اأبرز 

مالمح المجموعات ال�شبابية في القد�س تتمثل في العناوين التالية:

مالمح المجموعات ال�شبابية في القد�س: التنقل بين ال�شيا�شي واالجتماعي والتوثيقي
اأواًل. يالح��ظ ميل اإل��ى التاأكيد على اال�شتقاللي��ة عن التنظيم��ات ال�شيا�شية، كما تالحظ 

الورق��ة اأن المجموعات ال�شبابية تبداأ التعريف بنف�شها ب�ش��كل �شلبي )»فبداًل من القول: 

»نح��ن كذا وكذا«، تق��ول: نحن ل�شنا كذا وك��ذا«(.  تف�شر الكاتبة ه��ذا التو�شيف باأنه 

نتيج��ة »ال�شعور بخيبة االأمل م��ن ال�شقف الذي تتحرك تحته االأح��زاب ال�شيا�شية، ومن 

رغب��ة في االنطالق في العمل دون انتظار موافقة الم�ش��وؤول في الحزب اأو دون االعتبار 

لمعاييره وح�شابات الم�شالح ال�شيا�شية بين االأحزاب«.



22 

ثاني��ًا. ان�شب��اب اهتمام مجموعة »�شباب م��ن اأجل القد�س« عل��ى الجوانب االجتماعية 

اأكث��ر من اهتمامه��ا بالجوانب ال�شيا�شية.  فبينما كانت مجموع��ة من ال�شباب تتحرك في 

ال�شف��ة وقطاع غزة رافعة �شعار »اإنه��اء االنق�شام«، كان �شباب القد�س يهتمون بق�شاياهم 

االجتماعي��ة في اأب�شط تعبيراتها، بما فيه��ا »معاك�شة البنات«.  جزء من ذلك يعود اإلى اأن 

مو�ش��وع اإنهاء االنق�شام طرح ف��ي القد�س، لكنه لم يلَق اهتمام��ًا الأن القد�س لي�شت هي 

»مرك��ز ثقل ال�شلطة الفل�شطينية – وهي المخاطب��ة ب��شعار اإنهاء االنق�شام«، وثقل القيادة 

موجود في رام اهلل، ولذا �شارك �شباب من القد�س في ن�شاطات اأقيمت في رام اهلل وطالبت 

باإنه��اء االنق�ش��ام.  وترى الورقة اأنه »ف��ي الحالة الفل�شطينية يكت�ش��ب الفعل االجتماعي 

ال�ش��رف داللة وطنية كبيرة«، بما في ذلك زيارات للمر�شى واالأطفال في الم�شت�شفيات 

المقد�شي��ة، الت��ي قامت به��ا المجموع��ة، وكذلك »وقف��ات اأمام مدار���س البنات وفي 

ال�ش��وارع الرئي�شية لمدينة القد���س لمنع المعاك�شات، وحمالت مث��ل تنظيف ال�شوارع 

وغيره��ا«.  و�شمل هذا ما قامت ب��ه مجموعات اأخرى )منها مجموع��ة »كنعانيون ... 

عل��ى الخير اجتمعنا«( ركزت على م�شاندة الفق��راء والمحتاجين وتوفير لوازم المدار�س 

للعائالت الم�شتورة.

ثالث��ًا. ظاه��رة الع��ودة اإلى العم��ل ال�شيا�شي؛ ت�شير الورق��ة اإلى »اأن االنغما���س في العمل 

االجتماعي البحت، واإن كانت له اأهميته الوطنية ال�شيا�شية على �شعيد القد�س، فاإنه ي�شل 

ف��ي بع�س االأحي��ان اإلى اأفق م�شدود، اإذ يغ��دو في نظر البع�س مج��رد محاوالت �شادقة 

الإطفاء الحرائق ال�شغيرة الناجمة عن الحريق الكبير المتمثل في االحتالل«.  وت�شتخل�س 

اأن ه��ذا كان م��ن االأ�شب��اب الت��ي اأدت اإل��ى »خفوت نج��م مجموعة »�شب��اب من اأجل 

القد���س«، وظهور مجموعات اأخرى رك��زت في عملها على الق�شاي��ا ال�شيا�شية ب�شكل 

مبا�ش��ر.  واختفت تدريجيًا اأ�شم��اء المجموعات ال�شبابية، و»اأ�شبح��ت ال�شمة االأ�شا�شية 

ف��ي اأي فعالية هي وج��ود عن�شر ال�شباب كمحرك ومنظم له��ا، دون االنتظام تحت ا�شم 

مجموعة معينة«.  من هذه الفعاليات الم�شاندة الإ�شراب االأ�شرى، حيث نظمت ع�شرات 

الوقفات االحتجاجية والم�شيرات، �شارك فيها �شباب وفئات عمرية اأخرى، وبخا�شة من 

اأهالي االأ�شرى، كما تنوع الم�شاركون من حيث انتماءاتهم الحزبية.

رابعًا. ظهور مجموعات �شبابية ذات اهتمامات محددة في العامين االأخيرين في القد�س.  

مجموع��ات تعنى بالت�شوير وت�شتخدم��ه لتوثيق تاريخ القد�س ف��ي مناه�شة تهويدها عبر 

ت�شوي��ر االنتهاكات الت��ي تتعر�س لها ومعال��م احتاللها.  وباتت �ش��وارع القد�س ت�شهد 

�شباب��ًا يتجولون حاملين الكامي��رات ويلتقطون ال�شور وين�شرونها عل��ى مواقع التوا�شل 

االجتماعي، كما اأنتج بع�شهم فيديوهات للتعريف بمعالم المدينة المقد�شة.  وا�شتقطبت 

مجموعتان هم��ا »�شّور وانت ما�ش��ي«، و»نب�س القد�س« ال�شباب م��ن الفئات االأ�شغر 
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عم��راً تركز »عل��ى تنظيم جوالت لل�شب��اب والفتيات للتعرف على معال��م مدينة القد�س 

وقراها المهجرة غالبًا برفقة مر�شد تاريخي ي�شرح لهم عن تلك المعالم«.

خام�ش��ًا. وجود حالة �شبابية في القد�س ولي�س مجموع��ات �شبابية.  تالحظ الورقة اأنه لم 

يع��د هن��اك مجموعات �شبابية بعينها تن�ش��ط �شمن الحراك ال�شباب��ي المقد�شي ذي البعد 

ال�شيا�شي، بل يوجد »�شباب يمكن ت�شميتهم ن�شيطين، تربطهم عالقات �شداقة اأو معرفة، 

ينتج��ون معًا »حالة« من الح��راك ال�شبابي«.  وبات هناك اإط��ار »ف�شفا�س« من التن�شيق 

بين اأفراد ن�شيطين يعمل تحت تعبير »يدعوكم الحراك ال�شبابي في القد�س«؛ اأي اأن هناك 

»مجموع��ات ال تتخذ تعريفًا محدداً وال �شكاًل واح��داً للعمل، ولي�شت كلها تتبع طريقة 

واحدة في االإعالن عن نف�شها، والتوا�شل مع محيطها«.

يالحظ اأح��د ال�شباب الم�شتنطقين من القد�س، وجود »حال��ة تغلي على نار هادئة، ربما 

ه��ي اأحد اإنجازات الح��راك ال�شبابي في القد���س، فهو اإن لم ينجح ف��ي خلق جماهيرية 

وا�شعة له، فاإنه نجح اأحيانًا في تاأجيج الق�شايا المطروحة على ال�شاحة، والتفاعل معها من 

خالل ال�شارع«.

ثالثاً. مناق�شة للحراكات ال�شبابية في بقية ال�شفة الغربية
ت��روي ورقة الزميل ط��ارق خمي���س المعنونة »الح��راك ال�شبابي الفل�شطين��ي في ال�شفة 

الغربي��ة« ب�شيء م��ن التف�شيل ق�شة حركة مجموع��ة »�شباب 15 اآذار« ف��ي و�شط ال�شفة 

الغربي��ة، التي تعود لم�شاركة مجموعة من ال�شباب ف��ي م�شيرة �شد االحتالل االإ�شرائيلي 

ف��ي قرية النبي �شالح في اأيلول من العام 2010.  و�شكلت، كما يبدو، تجربة المجموعة 

ف��ي هذه الم�شيرة ودور �شكان القرية في فك ح�ش��ار الجي�س عن المجموعة الدافع وراء 

بدئه��ا حرك��ة نقا�س �شبقت باأ�شهر ح��راك 15 اآذار 2011.  وت�شي��ر الورقة اإلى اأن معظم 

اأفراد المجموعة كان من غير الحزبيين، ويعمل في منظمات غير حكومية.  وتناول نقا�س 

المجموعة المهام المطروحة عليها.  وكان القرار االأول للمجموعة تنظيم وقفة ت�شامنية 

مع الث��ورة التون�شية، واأن�شاأ بع�شهم موقعا على »الفي�شب��وك« لهذا الغر�س، لكنه تم اإلغاء 

م�شي��رة الت�شامن مع الث��ورة التون�شية بحكم الت�شارب في الموع��د والمكان المرخ�شين 

م��ع م�شيرة ت�شامنية مع اأحد االأ�شرى، وبعد تدخل قوى االأمن لمنع رفع االأعالم التون�شية 

ف��ي الم�شي��رة منعًا لبروز مظاه��ر عداء للنظ��ام التون�شي.  بعد ذلك، دع��ت المجموعة، 

م��ن خالل »الفي�شبوك«، اإل��ى وقفة ت�شامن مع الثورة الم�شرية م��ن خالل تنظيم اعت�شام 

اأم��ام ال�شفارة الم�شرية، وتدخلت اأجهزة االأم��ن الفل�شطينية التابعة لل�شلطة بال�شغط على 

منظميها الإلغاء الدعوة ونجحت في ذلك، لكن هذا لم يمنع مجموعة �شغيرة اأخرى من 



24 

خارج المجموعة من القي��ام باعت�شام لم يدم طوياًل اأمام اإ�شرار قوات االأمن على اإنهائه، 

فم��ا كان من مجموع��ة اأخرى اإال اأن نظمت م�شيرة ليلية في المكان نف�شه )دوار المنارة( 

دعمًا للثورة الم�شرية، اعتقلت على اأثرها قوات االأمن بع�س اأفرادها.

بع��د ذلك تم توحي��د الجهود لالإعالن ف��ي 15 اآذار 2011 عن اعت�ش��ام مفتوح يطالب 

باإنهاء االنق�شام وتنظيم انتخابات لمجل�س وطني جديد، ووجهت ر�شالة للرئي�س محمود 

عبا���س )في رام اهلل(، ورئي�س الوزراء في غزة )اإ�شماعيل هنية(، دعت اإلى اإنهاء االنق�شام.  

وم��ع مالحظة غياب اأي ا�شتجاب��ة لهذه المطالب ا�شتمّر االعت�ش��ام لنحو خم�شين يومًا.  

رواي��ة ال�شب��اب المعت�شمين ف��ي رام اهلل تتحدث عن ت�شامن �شعبي معه��م في اإطار توفير 

المعجن��ات لهم من االأفران القريب��ة والماء من المحالت المج��اورة.  كما تتحدث عن 

مح��اوالت الحت��واء الحراك من قبل ال�شلطة في رام اهلل، ف��ي حين جوبه الحراك في غزة 

بالقمع من حكومة »حما�س« الأنه قوبل بم�شاركة اأو�شع من الجمهور من حراك رام اهلل.

عل��ى الرغم من االرتي��اح الجماهيري ل�شعار »اإنهاء االنق�شام«، ف��اإن المجموعة ال�شبابية 

في رام اهلل )15 اآذار( بقيت مترددة في االقت�شار على هذا ال�شعار، لكونه �شعاراً ف�شفا�شًا 

وقاباًل لالحتواء، ولذا اأ�شافت مطلب الدعوة اإلى اإجراء انتخابات المجل�س الوطني.

تبّن��ت مجموعة �شبابية اأخرى تاريخ الخام�س من حزيران )تاريخ هزيمة حزيران في العام 

1967( لبداية انطالقتها )تحت ا�شم »تجمع 5 حزيران«(، قبل تغيير ا�شمها اإلى الحراك 
ال�ّشباب��ي الُم�شتقّل.  التحقت المجموعة بيوم 15 اآذار، حيث تعّرفت على المجموعات 

االأخ��رى، على اأر�س ميدان المنارة بع��د اأن كانت هذه المجموعات تتوا�شل عبر مواقع 

التوا�ش��ل االجتماعي.  ينتم��ي اأغلبية اأع�شاء »الح��راك ال�شبابي الم�شتق��ل« اإلى اأحزاب 

ي�شارية يحملون توجه��ات ي�شارية.  ووفق ت�شخي�س ورقة الزميل طارق خمي�س، هم في 

غالبيتهم من ال�شريحة الدنيا من الطبقة الو�شطى.  وقد رفعت المجموعة �شعارات �شيا�شية 

ع��دة اإ�شاف��ة اإلى اإنهاء االنق�شام، ال��ذي تخلوا عنه لالإح�شا�س بعدم ج��دواه، منها؛ عودة 

المجل���س الوطن��ي، ق�شية االأ�شرى، التطبيع والتمويل االأجنب��ي.  وتذكر الورقة اأن حراك 

هذه المجموعة نجح في اإلغاء لقاءات تطبيعية، بالتعاون مع مجموعة اأخرى تعمل تحت 

ا�شم »�شباب بنحب البلد«.

تالح��ظ الورقة ن�شوب خالفات بين المجموعات ال�شبابي��ة التي ف�شلت في التن�شيق فيما 

بينه��ا، نتج عن بع�شها بروز لغة �شلبية وتحدي��داً تجاه مجموعة 15 اآذار التي اتهمت باأن 

له��ا عالقتها بالمنظم��ات غير الحكومي��ة وب�شخ�شيات ال تحظى ب�شمع��ة وطنية �شوية.  

فيم��ا اّتهم��ت مجموعة 5 حزي��ران بعدم امتالكها الق��رار الم�شتقل، كونه��ا تتبع لتنظيم 

�شيا�ش��ي ي�شاري.  ولم ي�شتبعد البع�س دور االأجه��زة االأمنية في الترويج لالإ�شاعات حول 
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المجموع��ات لتوليد الفرقة وال�شكوك واالنف�شا�س عنه��ا، واإلى اعتبار بع�س ال�شعارات 

التي رفعت �شعارات مهادنة.

لك��ن المالحظة المهمة خ�شت كث��رة المجموعات ال�شبابية التي ظه��رت في مدينة رام 

اهلل، والتي »كانت اإما بدفع من حركة »فتح« بهدف ت�شوي�س الحالة واإما من الموؤ�ش�شات 

ال�شبابية التي تتلقى دعمًا اأجنبيًا بهدف تمثيل الحالة مثل: مجموعة »يال ننهي االحتالل«.  

فالمجموع��ة االأخيرة »رف�شت العمل مع الحراك العام الأنها عار�شت الدعوة النتخابات 

للمجل�س الوطني دون تو�شيح �شبب هذا الرف�س، وقامت بتعليق مل�شقاتها الداعية الإنهاء 

االحت��الل واختفت بعده��ا«.  وتالحظ الورقة ظه��ور مجموعات رّك��زت على العمل 

التطوع��ي كقيمة اأ�شا�شية للتحرر من هيمنة التمويل االأجنبي، مثل مجموعة »فريق �شاند« 

التي تبنت فكرة »العونة«.

اختفاء المجموعات ال�شبابية ل�شالح تنظيم فعاليات �شبابية
اختف��ت المجموع��ات ال�شبابي��ة جميعها بع��د فترة من الزم��ن لم تتجاوز ال�شن��ة، اإال اأن 

ن�شطاءه��ا ما زالوا ي�شاركون في الفعاليات المختلف��ة »ليظهروا فيما بعد موحدين تحت 

ا�ش��م »فل�شطينيون من اأجل الكرام��ة«، وبذلك اأ�شبحت هذه المجموعة ت�شم خليطًا من 

التوجهات ال�شبابية؛ جزء منها منحدر من اأ�شول ي�شارية، وجزء اأخر ذو خلفيات ليبرالية، 

وج��زء ال يحمل خلفي��ة محددة واإنما يتفق مع ال�شعارات الت��ي ثابر التجمع الجديد على 

رفعه��ا، وقد اختفت �شف��ة ال�شبابية من هذه المجموعة رغبة منها ف��ي الو�شول ل�شرائح 

مختلف��ة من المجتمع، اإال اأن ذلك لم ينجح كما يت�شح من فعالياته«.  وتو�شح الورقة اأن 

المجموعة الجديدة تواظب عل��ى تنظيم الن�شاطات الم�شاندة لالأ�شرى والراف�شة للتطبيع 

والداعية لتفعيل انتخابات المجل�س الوطني، ورف�س االعتقال ال�شيا�شي.

كم��ا ظهرت فعالي��ات �شبابية جديدة ركزت عل��ى فعل محدد؛ كاإغ��الق بع�س الفتيات 

لمدخ��ل م�شتوطنة »بيت اإي��ل«، والتظاهر في �ش��وق »رامي ليفي« ف��ي م�شتوطنة �شاعر 

بنيامين، واإقامة قرى في االأرا�شي المهددة داخل مناطق اإي1، منها؛ قرية »باب ال�شم�س« 

الت��ي ح�شلت على الدعم الحكومي، حيث اأنها كفكرة ولدت من رحم اللجنة التن�شيقية 

للمقاومة ال�شعبية، وبدعم مبا�شر من وزارة الحكم المحلي، و»زفة العر�شان« حيث مرت 

الزف��ة لت�شغ��ل الحاجز عن 20 �شابًا ت�شللوا من خالل الجب��ل لرفع علم فل�شطين على قرية 

»باب ال�شم�س«، وتبعها ت�شييد قرى اأخرى، لم ت�شتطع اأيٌّ منها اأن يعمر.

تط��رح ورق��ة الزميل طارق خمي�س ت�شاوؤاًل ح��ول اأ�شباب اإخفاق »الربي��ع الفل�شطيني«، 

ويرج��ع هذا االإخفاق الأ�شباب يع��ود بع�شها لعوامل مو�شوعي��ة وبع�شها االآخر الأ�شباب 
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ذاتية.  االأ�شباب المو�شوعية تتمحور حول خ�شو�شية الو�شع الفل�شطيني، وفرادة الحالة 

الفل�شطيني��ة، اإذ »هناك غياب للنظام فل�شطينيًا بمعناه الموؤ�ش�شاتي والبنيوي المت�شل عمليًا 

بن�ش��اأة الدولة الحديثة، الذي خرجت الجماهير تطال��ب باإ�شقاطه عربيًا، فلي�س ثمة نظام 

يماي��ز نف�شه عن دول��ة م�شتقلة، واأ�شب��ح باالإم��كان اإ�شقاطه ليحل نظام اآخ��ر مكانه ... 

هن��اك �شبه نظام ... تتحدد اإيقاع حركته تقدمًا وتاأخ��راً بمنظومة متكاملة من المانحين، 

وم�ش��دودة بطبيعة الحال بطبيع��ة )التوتر/الالتوتر( مع اال�شتعم��ار اال�شتيطاني. هذا كله 

يجع��ل خ�شو�شية الح��راكات االحتجاجية فل�شطينيًا تتمثل ف��ي كونها تواجه ج�شما غير 

مكتمل، تنق�شه مقومات النظام ...«.

ال�شبابية بداًل من و�شف روح المبادرة باتت و�شفاً لجماعة فرعية معزولة
ح��ول العوامل الذاتية، ت�شير الورق��ة اإلى اأن ال�شمة ال�شبابية في الح��ركات الفل�شطينية لم 

تخدمه��ا »حيث �شتحوله��ا من و�شف لل��روح الفاعلة اإلى فئة مح�ش��ورة«.  فقد جرى 

ت�شوي��ر فئة �شبابي��ة لها �شفات معينة منعزلة عن فئات المجتم��ع االأخرى وقادرة على اأن 

تتح��دث عن م�شاكل مجتمع خارجها«.  وت�شيف الورقة اأن الفئة ال�شبابية »لم تتواَن عن 

اإنت��اج خطاب يع��زل نف�شه عن محيطه«، بدليل »ق�شور خط��اب الحراكات ال�شبابية عن 

ك�ش��ب ثقة النا�س«.  وقد تم هذا »في اأجواء تحتف��ي بال�شباب كفئة تتم �شناعتها وعزلها 

عن مجمل التفاع��الت ال�شيا�شية والمجتمعية، بوا�شطة موؤ�ش�ش��ات التمويل االأجنبي ... 

حي��ث اأن المطلوب هو اإخراج جيل �شبابي يحتفي بق�شاياه الخا�شة المعزولة عن مجمل 

التفاع��الت ال�شيا�شية واالجتماعي��ة، ويتحدث عنه بلغة تقنية منزوع��ة ال�شيا�شة«.  وترى 

الورقة اأن »�شفة ال�شبابية تحولت من و�شف للروح المبادرة والخالقة اإلى و�شف جماعة 

فرعية داخل المجتمع، تعمل بمعزل عنه.  ولذلك يكثر �شماع عبارات من نوع »االنق�شام 

اأث��ر على ال�شباب«، وكاأن ال�شباب ه��م الفئة الطهرانية التي لم ت�شارك باالنق�شام واكتفت 

بكونه��ا فئة وقع عليه��ا هذا الفعل«.  وتق��ارن الورقة بين الو�ش��ع الحالي للمجموعات 

ال�شبابي��ة وبين الدور الوطني المهم الذي �شب��ق اأن قام به االتحاد العام لطلبة فل�شطين قبل 

ن�شوء منظمة التحرير الفل�شطينية ب�شنوات عدة.

وت��رى الورقة اأنه ج��رى فل�شطينيًا »ا�شتح�ش��ار �شاحة المنارة كحيز ع��ام للتحرك ال�شبابي 

الجديد.  هذا اال�شتح�شار لم يكن واعيًا للفروق الجوهرية التي تمّيزه عن المحيط العربي«، 

حي��ث ي�شاع��د كبر عدد ال�شكان على جع��ل الكم الب�شري �شروريًا ف��ي عملية االحت�شاد، 

»كم��ا اأن الميدان بما هو ت�شكيل مدين��ي مرتبط بالمدن الكبرى ويقع و�شطها اأو في مكان 

حيويتها، يوؤدي اإغالقه الإغالق المدينة باأكملها اأو الأجزاء مهمة منها، فيما هذه الخ�شائ�س 

ل��م تكن ت�شبه ب�شيء �شاحة المنارة ال��ذي لم يكن اإغالقها ليغلق البلد، ولم يكن ليعول على 
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ح�ش��ود جماهيرية في منطقة جغرافية ال تتجاوز 45 األف ن�شمة، وهو عدد �شكان رام اهلل.  

هذا ف�شاًل عن اأن االحتالل قام بتقطيع التوا�شل الجغرافي للمدن، مانعًا تو�شعها وتوا�شلها 

فيما بينها، جاعاًل بذلك من التراكم الب�شري تراكمًا مح�شوراً ال عمق له«.

وم��ن العوامل الذاتية التي ت�شير اإليها الورقة اكتفاء الحراكات ال�شبابية »في بع�س االأحيان 

برف��ع �شعارات ذات طابع �شلبي: »ال للمفاو�ش��ات«، »ال لالنق�شام«، وفي االأحيان التي 

طرح��ت �شعاراً اإيجابيًا ك�شعار«اإجراء انتخابات مجل�س وطني« لم يحمل ال�شعار اأدوات 

رافعة ل��ه، وال برنامجًا يعززه؛ اأي لم تكن لل�شعار اآليات جدية تعزز كونه برنامج عمل«.  

كم��ا امتاز خطابه��ا غالبًا »بردة الفع��ل ال بالمبادرة للفع��ل، فق�شايا كاالأ�ش��رى والعودة 

للمفاو�ش��ات واالعتقال ال�شيا�شي، كلها تندرج �شم��ن مراقبة الفعل ال�شيا�شي والرد عليه 

باحتج��اج م�ش��اد«.  كما »عج��زت الحراكات ع��ن اأن تو�شع ج�شمها اأفقي��ًا، فلم ت�شل 

المخيم��ات والقرى كت�شكيالت اجتماعية خارج المدينة، كما اأنها لم تخرج من رام اهلل 

غالبًا كمكان لمركز ن�شاطاتها«.

م��ن العوامل الذاتية التي ت�شير اإليه��ا ورقة الزميل طارق خمي�س، المح��دد الطبقي ل�شباب 

و�شاب��ات الحراكات ال�شبابي��ة؛ فاأغلبهم من اأبناء وبن��ات »الطبقة الو�شط��ى العليا والطبقة 

الو�شط��ى الدني��ا، فيما �شيا�شي��ًا يمكن القول اأن اأغلبه��م جاوؤوا من خلفيات اإم��ا ليبرالية اأو 

ي�شاري��ة«.  ه��ذا جعل تيارين رئي�شيي��ن »ي�شيطران على م�شهد الح��راك مع وجود حاالت 

ا�شتثن��اء كثيرة لم تتحول اإلى تيار؛ فاأبناء الطبقة الو�شطى العلي��ا والميالون لالأفكار الليبرالية 

�شكلوا تياراً، واأبناء الطبقة الو�شطى الدنيا والمّيالون لالأفكار الي�شارية �شكلوا تياراً اآخر، هذا 

ف�شاًل عن اأفراد اآخرين لم ي�شعروا اأنف�شهم من�شدين لهذا التجاذب، وغني عن القول اإن هذا 

التنوع في حراك لم يتجاوز عدده ال�150 �شخ�شًا يعد تنوعًا م�شرذمًا للحالة ال مغنيًا لها ... 

ف�ش��اًل عن اأن هذا التنوع لم يحمل �شكل تن��وع فكري وا�شح على الرغم مما يبدو للوهلة 

االأولى من اختالف الم�شارب الفكرية بين �شباب الحراكات، اإال اأنه في المح�شلة لم يخلق 

نهجًا جديداً للعمل، ولذلك هو امتداد لل�شائد في ال�شاحة الفل�شطينية«.  بتعبير اآخر، قادت 

الخلفية الطبقية والفكرية و�شغر عدد النا�شطين في هذه الحراكات اإلى الت�شرذم.

غياب �شبيبة التيارات االإ�شالمية
وتالح��ظ ورقة الزميل ط��ارق خمي�س غياب �شبيب��ة التيارات االإ�شالمي��ة عن الحراكات 

ال�شبابي��ة التي جرت في ال�شفة الغربية نتيج��ة لحالة القمع التي ت�شهدها هذه التيارات في 

ال�شف��ة؛ »فعل��ى �شبيل المثال لم يكن يح�ش��ر االأفراد االإ�شالميون اإل��ى م�شيرات مناه�شة 

لالعتق��ال ال�شيا�شي الذي كان يم�شهم بالدرجة االأولى.  كما اأن حالة الحراك ال�شبابي لم 
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ت�شه��د التحاق اإ�شالميين غادروا الحالة التنظيمي��ة كما حدث في حراكات الربيع العربي 

اإال ف��ي حاالت نادرة ... اإال اأنه من المفيد هنا االإ�شارة اإلى الدعاية التي نجحت االأجهزة 

االأمني��ة في ت�شويقه��ا عن النا�شطي��ن كمجوعة منفلتة م��ن ال�شواب��ط االجتماعّية )ارتياد 

البارات ... الخ(، وفي ذهن الكثيرين كان يكفي لي�شدق هذه الدعاية اأن يرى نمط الحياة 

االجتماعية المتحررة التي يعي�شها اأغلب النا�شطين، وهذا ما اأنتج حاجزاً نف�شيًا يقف اأمام 

انخراطهم داخل هذه الحالة، وحال دون م�شاركة �شباب جدد في الحراكات ال�شبابية اأو 

ك�شب تاأييد �شعبي لها«.

ينه��ي الزميل طارق خمي�س ورقته حول الحراك ال�شبابي ف��ي ال�شفة الغربية بت�شاوؤل عما 

اإن كان��ت بني��ة العمل ال�شلم��ي )بما فيها الح��راكات ال�شبابية( تحمل ف��ي داخلها بذور 

فنائه��ا في ظل ا�شتعمار ا�شتعماري ا�شتيطاني، ويميل اإلى اعتبار اأن الحراكات ال�شبابية في 

�شي��اق ال�شرط الفل�شطيني هي »تعبير عن اأزمة من البداية، ولي�س عن عافية، وهو ما يجعل 

تحميلها االآمال الكبيرة تحمياًل مبالغًا فيه، يقي�شها بما حولها دون فهم خ�شو�شية ال�شياق 

الذي تعمل �شمنه/�شده«.  وهو ا�شتخال�س ي�شتحق التاأمل لكونه يعيدنا اإلى الحاجة اإلى 

وعي خ�شو�شية ال�شرط الفل�شطيني، وبخا�شة في لحظته الراهنة.

رابعاً. حول الحراك ال�شبابي في قطاع غزة
يب��داأ الزميل اإبراهيم ال�شطلي ورقته المعنونة »الحراك ال�شبابي الفل�شطيني في قطاع غزة؛ 

ث��ورة لم تن�شج بعد« ب�شوؤال ع��ن �شبب الف�شل في والدة »ربيع فل�شطيني« يقوده ال�شباب 

عل��ى غ��رار ما حدث في م�ش��ر واأماكن اأخرى، عل��ى الرغم من اأن العوام��ل االقت�شادية 

واالجتماعي��ة في ال�شفة الغربية وقطاع غزة تدعم ذلك؟ وف��ي هذا ال�شياق، تورد الورقة 

بيان��ات كافة تبرز ارتف��اع معدالت الفقر والبطالة في المجتم��ع الفل�شطيني ب�شكل عام، 

ول��دى ال�شباب ب�شكل خا���س، واإلى االرتف��اع ال�شديد لمعدالت البطال��ة تطال ن�شف 

الخريجين )دبلوم فاأعلى(، ووقوع نحو ربع ال�شباب الفل�شطيني في ال�شفة الغربية وقطاع 

غ��زة دون خط الفقر، مع مالحظة اأن مع��دالت البطالة والفقر في قطاع غزة تزيد ب�شكل 

كبي��ر عم��ا هي عليه في ال�شفة الغربية.  وهو ينظر اإل��ى دالالت ذلك على �شعيد ا�شتالب 

الحري��ات وفر�س الحياة، وكبح القدرات ال�شبابية، وما تنتجه من حاالت اإحباط وياأ�س، 

وم��ن انتقا�س للكرامة االإن�شانية، ومن م�شاكل اجتماعية تدفع ال�شباب اإلى الهجرة، ومن 

ارتفاع في معدالت العنف المجتمعي، والجريمة، وتعاطي المخدرات.

ت�شي��ر الورق��ة اإلى اأن العالقات االأ�شري��ة واالجتماعية ال�شائدة في القط��اع ما زالت تقوم 

»على مفه��وم الو�شاية االأبوي��ة التي تمار�س با�ش��م العمر والجن�س والطبق��ة االجتماعية 
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وبا�ش��م العائلية، وتحت م�شميات التراتبي��ة الموؤ�ش�شية والحزبي��ة«.  وت�شتند اإلى بيانات 

ع��ن »انخفا�س ع�شوية ال�شباب في الف�شائل ال�شيا�شية والمنظمات االأهلية«، وعن »خيبة 

اأمله��م وفقدان ثقتهم بهذه الف�شائ��ل، وبخا�شة لعدم قدرتها على اإنه��اء حالة االنق�شام، 

وان�شغ��ال كل منها في م�شالحها ال�شيقة، وعدم اإيالء المجتمع ،وبخا�شة ال�شباب اأولوية 

ف��ي برامجه��ا«.  وتنوه باأن الو�شع ال�شعب المعا�س في قطاع غزة ال يقت�شر على ال�شباب 

العاط��ل عن العمل، اأو الذي ال يمتلك فر�شًا جيدة لحي��اة كريمة بغزة، بل يطال »الطبقة 

المثقف��ة« التي »تمتلك فر�شًا توؤهله��ا لعي�س حياة كريمة، ولها م�ش��ادر دخل جيدة ... 

وذل��ك نتيجة ل�شي��ق الحريات والتعدي عل��ى خ�شو�شية النا�س، و�شعوره��ا بالقلق على 

م�شتقبله��ا وم�شتقبل اأبنائها، ب�شب��ب تدهور الخدمات ال�شحية نتيج��ة الح�شار، وافتقار 

الجهات الر�شمية القدرة على �شد االحتياج العالي، ونتيجة غالء المعي�شة اأي�شًا«.

ت�شتر�شد الورقة با�شتطالعات راأي ت�شير اإلى تراجع في »االهتمام بالن�شاط ال�شيا�شي« بين 

ال�شب��اب )18-30 �شنة( ف��ي قطاع غزة.  وتتلم�س وجود »حال��ة مخا�س« بين ال�شباب 

الفل�شطين��ي في القطاع »الذي ي�شعى اإلى التمرد، وك�ش��ر الهالة الن�شالية التي ت�شتخدمها 

االأح��زاب ال�شيا�شي��ة«، واإل��ى »حالة الت�شيي��ق وقمع الحري��ات لدواٍع ومب��ررات اأمنية 

ت�شتخدمه��ا حكومة »حما�س« بغ��زة، تجعل ممن يمار�س العم��ل الحزبي عر�شة للكثير 

من التدخالت والم�شايقات«، واإلى ما اأوجدته حالة االنق�شام ال�شيا�شي من مناخ خ�شب 

لالبتع��اد عن االأح��زاب ال�شيا�شية وهجرته��ا.  ويف�شر هذه المعطي��ات »باأنها مقدمة اإلى 

اأن الحراك ال�شباب��ي الفل�شطيني، توجهه بو�شلة م�شو�شة، ويعي�س تجربة جنينية، وما زال 

بحاجة لبو�شلة وا�شحة االأهداف، واالأولويات، واإ�شتراتيجيات العمل«.

الحراك ال�شبابي في غزة بداأ مع ا�شتداد حالة اال�شتقطاب ال�شيا�شي
يرج��ع الزميل اإبراهيم ال�شطلي مظاهر حراك �شبابي )خارج دور ال�شباب في االنتفا�شتين 

االأول��ى والثانية( اإلى �شه��ر ني�شان/اأبريل 2006؛ اأي بعد بدء الم�شاحن��ات ال�شيا�شية بين 

حركت��ي »فتح« و»حما�س«، حيث برزت حركات �شبابي��ة كان اأبرزها »الحملة ال�شبابية 

لدعم الوفاق الوطني: فل�شطين اأكبر منا جميعًا«، التي ت�شكلت من مجموعة من ال�شباب 

وال�شابات النا�شطين/ات مجتمعيًا في عدد من الموؤ�ش�شات ال�شبابية العاملة في قطاع غزة، 

توا�شلت عبر لقاءات مبا�شرة، وعبر المجموع��ات البريدية االإلكترونية، و»الفي�شبوك«.  

كان اأغلب ال�شباب من الفئة المتعلمة ومن النا�شطين ثقافيًا واجتماعيًا، والراف�شين للعنف، 

ومن الموؤمنين بال�شلم االأهلي والتعددية، وب�شرورة تقبل نتائج االنتخابات.  قامت بدعم 

الوفاق الوطني انطالقًا م��ن وثيقة االأ�شرى للوفاق الوطني، وتولت تنظيم فعاليات داعمة 

لذل��ك؛ كاالعت�شام اليومي اأمام مرك��ز ر�شاد ال�شّوا بمدينة غزة، اأثن��اء اجتماع االأحزاب 
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ال�شيا�شي��ة لمناق�ش��ة اآليات نق��ل الحكم وال�شلطة م��ن حركة »فتح« لحرك��ة »حما�س«، 

وللحد من التوتر العنيف الناجم عن الم�شاحنات بين اأجهزة االأمن المحكومة من »فتح«، 

والق��وة التنفيذية التي �شكلتها »حما�س« حينها، واعت�شامات اأخرى راف�شة »لالعتداءات 

المتكررة على االأف��راد وانت�شار ظاهرة الملثمين في ال�شوارع، واالختطاف المتبادل بين 

عنا�شر »فتح« و»حما�س«، رافعة �شعار »فل�شطين اأكبر منا جميعًا«.

اإ�شاف��ة اإلى مجموعة »الحمل��ة ال�شبابية لدعم الوفاق الوطني«، ظه��رت في اأواخر العام 

2006 مجموع��ة اأخرى تح��ت ا�شم »حماية« قادتها مجموعة م��ن النا�شطات ال�شابات 
م��ن موؤ�ش�شات المجتم��ع المدني )وتحديداً م��ن موؤ�ش�شات غير حكومي��ة(، اإ�شافة اإلى 

عدد من ال�شباب وال�شابات من غير العاملين في موؤ�ش�شات مجتمعية، ومن غير النا�شطين 

والنا�شط��ات في التنظيمات ال�شيا�شي��ة.  دعت مجموعة »حماية« اإلى نبذ العنف، ووقف 

االقتتال، وتحريم االحت��كام لل�شالح في حل النزاعات، و�شكلت مجموعات �شغط من 

ال�شخ�شيات االعتبارية والمجتمعية للتاأثير على طرفي النزاع لوقف ا�شتخدام العنف.

مجموعة »ا�شحى« قيادة �شبابية لمجوعة ال تقت�شر ع�شويتها على ال�شباب
ت��رى الورق��ة اأن �شيط��رة حركة »حما���س« على قطاع غ��زة، �شكلت »انعطاف��ًا حاداً في 

تهمي���س ال�شباب، واإق�شائهم عن الم�شاركة على اأ�شا�س االنتماء ال�شيا�شي.  وبداأت مرحلة 

ممار�ش��ة القم��ع من قبل حكومة غ��زة وحكوم��ة رام اهلل تجاه موؤيدي الط��رف االآخر«.  

ون�ش��اأ و�شع اأنت��ج حالة »من االإحباط واال�شتي��اء العام دفعت الكثير م��ن ال�شباب للبحث 

ع��ن فر���س حياة ونجاة خ��ارج الوطن«.  وتق��ول الورقة اإن مح��اوالت مجموعات من 

ال�شب��اب ا�شتمرت، وكان من اأبرزها حركة »ا�شح��ى« ال�شبابية التي ن�شرت عري�شة دفاعًا 

ع��ن الحري��ات ال�شخ�شية واالجتماعية ف��ي قطاع غزة.  وكان��ت المجموعة قد انطلقت 

رف�ش��ًا لمحاوالت حكومة »حما�س« ف��ي قطاع غزة »فر�س قيود عل��ى الحريات العامة 

والخا�ش��ة«.  وت�شكّلت المجموعة من مدونين ومدونات في موؤ�ش�شات �شبابية في قطاع 

غزة، التحق بها اأكاديميون واأكاديميات وحقوقيون وحقوقيات، ولذا فهي لم تقت�شر على 

ال�شب��اب فقط، واإن بقيت قيادتها من ال�شباب.  وتول��ت مهمة التوعية عبر ن�شرات كانت 

تقوم على توزيعها يدويًا ومقاالت كان النا�شطون فيها يكتبونها وين�شرونها عبر �شفحاتهم 

االإلكتروني��ة االجتماعية، اأو المدونات، اأو المواق��ع وال�شحف المحلية، اأو عبر جل�شات 

نقا���س الكتب التي كانت تنظ��م �شهريا.  في 25 كانون الثاني/يناير 2010، نظمت حركة 

»ا�شحى« ال�شبابية وقف��ة احتجاجية في ميدان الجندي المجهول الرئي�شي قبالة المجل�س 

الت�شريعي بمدينة غزة، في ذكرى انتهاء الفترة القانونية لع�شوية المجل�س الت�شريعي وانتهاء 

والية الرئي�س القانونية، مطالبين باإنهاء االنق�شام واإجراء انتخابات رئا�شية وت�شريعية.
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لعل الداللة االأهم لحرك��ة »الحملة ال�شبابية لدعم الوفاق الوطني« ومجموعة »ا�شحى« 

كمجموع��ات �شبابية في االأ�شا�س، هو ت�شكلها ون�شاطها قب��ل الثورات العربية في تون�س 

وم�ش��ر وغيرهم��ا.  هذا ال يعني اأن الثورات العربية لم تت��رك وقعًا على �شباب غزة فهذه، 

وف��ق ورقة الزمي��ل اإبراهيم ال�شطلي، »كان��ت غنية بالتفاعالت والتح��والت الكبيرة في 

المنطق��ة، وهذا األهم ال�شب��اب الفل�شطيني للخروج اإلى ال�شوارع كق��وة اجتماعية كبيرة 

تعبر عن معار�شتها ال�شتمرار حالة التفرق وال�شعف، واعتبار اأن االنق�شام ال ي�شر بالق�شية 

الفل�شطيني��ة فح�ش��ب، واإنما ي�شاعد عل��ى تجزئة المجزاأ، الذي يقوم ب��ه هذه المرة لي�س 

االحت��الل، ولكن قوى �شيا�شية فل�شطيني��ة«.  ولذا كانت الدعوة لبدء حراك �شبابي الإنهاء 

االنق�شام، عرف بالحراك ال�شبابي الذي كانت نواته حركة 15 اآذار ...«.

ب��داأ التحرك بتاري��خ 14 اآذار 2011 بانطالق ع�شرات ال�شباب ف��ي بادئ االأمر كخطوة 

مفاجئة لعنا�ش��ر االأمن في اعت�شام �شلمي في �شاحة الجندي المجهول، وباتوا ليلتهم في 

خيمة االعت�شام هناك.  وفي �شباح يوم 15 اآذار 2011، تفاجاأ المعت�شمون »باأعداد كبيرة 

م��ن عنا�شر الجهاز الجماهي��ري واالإعالمي لحركة »حما�س« من فئ��ات عمرية �شغيرة 

... تحي��ط بالم��كان ... في محاولة لل�شيط��رة على مجريات االأم��ور، وتجيير الحدث 

ل�شالحه��ا، عبر تقدي��م متحدثيها وقيادتها وكاأنه��ا هي من يرغب في اإنه��اء االنق�شام«.  

عل��ى اأثر ذلك، غادر �شباب 15 اآذار �شاحة الجندي المجهول، للتمركز في �شاحة اأخرى 

)�شاحة الكتيبة( »ودعوة غير المنتمين لالأحزاب والراف�شين لهيمنة »حما�س« على �شاحة 

الجن��دي المجهول لاللتح��اق بهم.  وهذا ما ح��دث«.  تقدر الورقة ع��دد الم�شاركين 

بع�ش��رات االآالف، وت�شير اإلى »محاوالت االحت��واء واالإق�شاء من قبل حركة »حما�س«، 

وحرك��ة »فتح«، واأحزاب الي�شار الفل�شطيني، وحركة الجهاد االإ�شالمي« للحراك.  لكن 

م��ع حلول الظالم، قامت ق��وات »حما�س« االأمني��ة بقمع التظاه��رة واالعت�شام بو�شائل 

عدة، وا�شتدعت عدداً ال�شباب القائمين على الحراك وتعر�س بع�شهم »للمالحقة االأمنية 

واالعتقال، والتعذيب داخل مراكز حما�س االأمنية«.

نق��د تجربة الح��راك ال�شبابي في قطاع غ��زة؛ نق�س الخبرة التنظيمي��ة والت�شارع مع منظمات 
المجتمع المدني

ت�شتعين ورقة الزميل اإبراهيم 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 اإلى حد كبير على 

الحراكات التي �شهدتها ال�شفة الغربية.  تركز المالحظات النقدية على جانب مو�شوعي 

تناول قمع ال�شلطة، وتدخالت التنظيمات ال�شيا�شية، وم�شكلة تمويل الن�شاطات ال�شبابية.  

وه��ذه، في الحقيقة، اأقرب اإلى الذرائع منها اإلى العوامل المانعة للنجاح )فهذه الظروف 
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ل��م تمنع الحراكات ال�شبابية في تون�س وم�شر(، وجانب ذاتي ركز على االفتقاد اإلى روؤية 

واإ�شتراتيجية لقيادة موحدة، والأ�شكال ن�شال مالئمة وجاذبة للنا�س في قطاع غزة، وعلى 

قلة الخب��رة التنظيمية ال�شرورية للحفاظ على اال�شتمراري��ة، ولتراكم المعرفة ال�شرورية.  

وكما في ال�شفة الغربية، فقد بقيت التحركات محلية »ربما الأ�شباب لها عالقة بالجغرافيا، 

وب�شورة اأو�شع ترجع لالنتماءات الحزبية لل�شباب«.  واعتبر بع�س ال�شباب وال�شابات اأن 

غي��اب ج�شم �شبابي موحد في االأرا�شي الفل�شطينية حامل لروؤية واأهداف موحدة، يعطل 

والدة »ربي��ع فل�شطين��ي«.  وكما في ال�شفة الغربية، عانى الح��راك ال�شبابي في غزة »من 

الخالفات الداخلية والت�ش��ارع وعدم ال�شفافية والمهنية في العمل من قبل بع�س ال�شباب 

... والبع���س من ال�شباب كان يهّمه الو�شول اإلى من�شب، وله اأطماع �شخ�شية بعيدة كل 

البعد عن اإحداث الربيع الفل�شطيني«.

ت�شي��ر الورقة اإلى »غي��اب الدور القيادي الوا�ش��ح لموؤ�ش�شات المجتم��ع المدني من 

اأحزاب �شيا�شية، وعلى راأ�شها الي�شار الفل�شطيني ... كما عملت االتحادات والنقابات 

ال�شحافي��ة على تغلي��ب م�شالح وجهات نظ��ر و�شيا�شات اأحزابه��ا.  و�شادت ظاهرة 

�شعف الثقة المتبادلة لدى ال�شباب في منظمات المجتمع المدني، وبخا�شة منظمات 

حق��وق االإن�ش��ان التي اأظهرت �شعف��ًا في القدرة عل��ى حمايتهم وحماي��ة حقهم في 

التظاه��ر ال�شلمي، وحماية حرياتهم العامة ف��ي التعبير والتظاهر ال�شبابي«.  هذا اإ�شافة 

اإلى »حر�س غالبية ال�شباب ... على م�شالحهم الخا�شة، وتجنب الخو�س في تجارب 

�شبابي��ة ت�شر بم�شالحهم وحياتهم اليومية«.  وت�شير المراجعة اإلى �شعف »االلتزام بما 

اتفق عليه من رفع العلم الفل�شطيني وال�شعارات الوحدوية فقط.  ما حدث كان انق�شامًا 

عل��ى االأر�س، تطور العتداءات ث��م ا�شتباك.  كما ت�شير الورقة اإل��ى »محاوالت اإدارة 

فعالي��ة 15 اآذار من قبل جماعات لي�س لها عالقة بالح��راك؛ فالكتلة االإ�شالمية اأن�شاأت 

�شفح��ات عبر »الفي�شبوك«، و�شكلت مجموعات تدع��و الإنهاء االنق�شام، والجماعة 

االإ�شالمية كذل��ك، وحركة »فتح« قامت بالت�شرف نف�ش��ه، وا�شتخدمت هتافات غير 

متف��ق عليه��ا ... و�ش��ّدرت بيانات لالإعالم با�ش��م الحراك تناق�شت م��ع االإعالن عن 

ا�شتقاللي��ة التحرك ووقوفه م�شاف��ة واحدة من كل االأطراف، ما �ش��كك بم�شداقيته«.  

كم��ا اأ�شعف من اال�شتجابة لن�شاطات وفعالي��ات الحراك »دخول بع�س المجموعات 

في حالة �شراع مع موؤ�ش�ش��ات المجتمع المدني والقوى الوطنية وبع�س ال�شخ�شيات 

ارتباطًا بمواقف خا�شة«.

وكم��ا ف��ي ال�شفة الغربية، فق��د اعتمدت و�شائ��ل »ت�شهير في ال�شب��اب الم�شاركين وفي 

ال�شباي��ا الم�شاركات باإ�شفاء طابع غير اأخالقي وربط��ه بالتحر�س ومنع الت�شوير والتوثيق 

ورب��ط الحراك باأجندات خارجي��ة وداخلية، وا�شتمرار المالحق��ة والت�شويه واال�شتدعاء 
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والتهدي��د وال�شرب لن�شط��اء الحراك، وتراجع تغطي��ة االأن�شطة ال�شبابية م��ن قبل و�شائل 

االإعالم، ومنعها من التغطية من قبل اأجهزة حما�س االأمنية«.

ويختت��م الزمي��ل اإبراهيم ال�شلطي ورقته بالدع��وة اإلى ت�شكيل »ج�ش��م اأو اإطار �شبابي« 

لتعزي��ز »فر�س التوا�ش��ل مع ال�شباب الفل�شطيني في مناط��ق ال�شتات«.  وي�شتخل�س اأن 

»مواق��ع التوا�شل االجتماعي لعبت دوراً بارزاً في عملية التعبئة والمتابعة الم�شتمرة لما 

يج��ري على االأر�س م��ن تحركات �شبابي��ة، وكان لها االأثر العميق ف��ي خلق راأي عام 

ح��ول الق�شاي��ا التي خرج ال�شباب للدفاع عنها اأو االحتج��اج عليها، بما في تلك التي 

طالبت بتغيير النظام ال�شيا�شي«.  واأ�شارت �شابة من و�شط القطاع اإلى الحاجة لحركات 

اجتماعي��ة جامعة تقوم »عل��ى اأ�شا�س �شم ال��كل الفل�شطيني بناء عل��ى برنامج لتحقيق 

الحق��وق الفل�شطينية بغ�س النظر عن الحلول ال�شيا�شي��ة وت�شم الحملة بالفعل اأ�شخا�شًا 

من مختلف االأحزاب«.

خام�شاً. حول تجربة الحراك ال�شبابي في ال�شتات )لبنان(
ورقة الزميلة عايدة ال�شهابي تتناول تجربة حراكات �شبابية في اأحد بلدان ال�شتات )لبنان(، 

وم��ن الطبيع��ي اأن تتناول الورقة ما يعاني��ه الفل�شطينيون في لبنان م��ن اأ�شكال متعددة من 

التهمي���س االقت�شادي واالجتماعي والموؤ�ش�شات��ي والمكاني تحت حجج واهية عنوانها 

من��ع »توطي��ن« الفل�شطينيين في لبن��ان.  وكمكون من مكونات ال�شع��ب الفل�شطيني في 

لبن��ان، فاإن ال�شباب يعانون من التهمي���س واال�شتثناء والتمييز والبطالة كغيرهم من الفئات 

االأخرى الفل�شطينية.

لع��ل خ�شو�شية الو�شع الفل�شطيني في لبنان هو الذي يف�ش��ر �شهولة تحّول مبادرة �شبابية 

تتن��اول التاأكيد على حق العودة -وهو الحق الذي يقع في اأولوية حقوق الفل�شطينيين في 

ال�شت��ات- اإلى مبادرة �شعبية كما ح�شل في م�شيرة العودة في العام 2011، التي ا�شت�شهد 

فيه��ا �شتة من ال�شبان الفل�شطينيين عل��ى الحدود اللبنانية الفل�شطيني��ة.  فقد تحولت هذه 

المبادرة التي تقدم بها »�شباب م�شتقّلون جامعيون عبر »الفي�شبوك«... اإلى عمل تن�شيقي 

بي��ن ال�شباب ومختلف الف�شائل الفل�شطيني��ة ... اإ�شافة اإلى عدد من موؤ�ش�شات المجتمع 

المدن��ي الفل�شطيني«.  لقد تحول��ت المبادرة اإلى فعل �شعبي، اإذ �ش��ارك ما قّدر اأنه »ربع 

الالجئين الفل�شطينيين في لبنان« الذين »توجهوا اإلى الحدود من مختلف الفئات العمرية.  

لق��د كان هذا حراكًا �شعبيًا تّم بمبادرة �شبابية دعمتها الف�شائل«.  ولعل غياب التنظيمات 

ال�شيا�شي��ة هو ما �شبب بقاء معظ��م المبادرات ال�شبابية نخبوي��ة اأو ذات م�شمون اإعالمي 

منا�شباتي عاجز، اأو مبادرات موقعية دون قدرة على اال�شتدامة.
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م��ن المبادرات التي تورده��ا ورقة لبنان تلك التي ق��ام بها »اللقاء ال�شباب��ي الفل�شطيني« 

ف��ي ت�شليط ال�ش��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�شم على جدران »زواريب« 

المخي��م للتعبير عن اأن المخي��م »مجرد محطة في حياة ال�شع��ب الفل�شطيني«.  كما قام 

»اللق��اء ال�شبابي« بمبادات اأخرى مث��ل »تنظيف المقبرة، واإعادة كتاب��ة اأ�شماء ال�شهداء، 

وتاأمي��ن محط��ات انتظار لط��الب المدار�س في المخّي��م«.  لكن ن�ش��اط المجموعة لم 

يخ��رج عن حدود مخيم عين الحلوة، ب�شبب »غي��اب التوا�شل والتن�شيق مع الحراكات 

والمجموعات ال�شبابية االأخ��رى«.  والمجموعة تقوم بالتن�شيق والتعاون مع التنظيمات 

ال�شيا�شية، ويعود ذلك اإلى انتماء ق�شم من اأع�شائها اإلى هذه التنظيمات.

مبادرات دون اآلي��ات لال�شتمرار وتاأتي كردة فعل ويغيب عنها التوا�شل مع �شبيبة التنظيمات 
ال�شيا�شية

اأم��ا فيما يخ�س الفعالي��ات ذات البعد ال�شيا�شي الوطني، فقد ُنظم��ت، في العام 2012، 

اجتماع��ات وور���س عمل ح��ول ق�شية انتخاب اأع�ش��اء المجل�س الوطن��ي تحت عنوان 

»اأ�شب��وع التمثي��ل الفل�شطيني« كمدخل الإع��ادة اإحي��اء روح الم�شارك��ة ال�شيا�شية، بما 

فيه��ا اإ�شراك الجيل ال�ش��اب في العملية ال�شيا�شية.  وت�شير الورق��ة اإلى اأنه »على الرغم من 

اأهمّي��ة تح��ّرك كهذا ف��اإّن الن�شاط توّقف عند ه��ذه االجتماعات والور���س ولم ُيكتب له 

اال�شتمراري��ة«.  وعلى نمط هذه المبادرة جرى في العام 2012 ما �شمي بمبادرة »كامل 

التراب الوطني«، التي اأطلقتها »هيئة تن�شيق االأندية الثقافية الفل�شطينية الم�شتقلة في لبنان« 

ف��ي �شباط 2012، و�شمل��ت �شاتيال، والجامعة العربية، والب��ّداوي، والجامعة االأمريكية 

في بي��روت، والجامعة اللبنانية الدولية.  والمبادرة اأطلقت كحركة احتجاجية على قبول 

فل�شطي��ن دولة غير ع�ش��و في االأمم المتحدة على حدود الع��ام 1967، وكالمبادرة التي 

�شب��ق ذكرها، فاإنها لم ت�شتط��ع اال�شتمرار خارج الر�شائل الن�شية عل��ى الهواتف الخلوية 

وفي المنا�شبات الوطنية.

كم��ا تورد الورقة حراكًا )ف��ي العام 2012( �شّد ت�شريحات الرئي���س محمود عّبا�س من 

قبل مجموعة ا�شتاءت من ت�شريحات رئي�س ال�شلطة الفل�شطينية )محمود عبا�س( اعتبرت 

االأرا�ش��ي الفل�شطينية المحتلة العام 1948 اأرا�ش��ي اإ�شرائيلية.  و�شملت هذه المجموعة 

�شب��اب االأندية الثقافية الفل�شطينية في الجامعات الذي��ن تجمعوا اأمام ال�شفارة الفل�شطينية 

ليعّب��روا عن رف�شهم لم�شمون ه��ذه الت�شريحات.  وترى الورق��ة اأن المظاهرة ح�شدت 

حوال��ي �شتي��ن �شخ�شًا فق��ط، و»هذا اإّم��ا الأن �شبابنا و�شل��وا اإلى حّد الياأ�س م��ن قياداتنا 

واأ�شبحوا متاأكدين اأنه لن تكون هناك اأذان �شاغية لهم، واإما الأن بع�س ال�شباب المحّزب 
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ال ي�شتطي��ع التظاهر ب�شبب معار�شة الف�شائل التي تدفع لهم م�شروفًا �شهريًا ب�شيطًا ولكّنه 

مهم بالن�شبة ل�شبابنا العاطل عن العمل«.  لكن، وبغ�س النظر عن ال�شبب، فاإن المبادرة لم 

تكن ناجحة ال على �شعيد الح�شد ال�شبابي، وال على �شعيد الح�شد ال�شعبي، ون�شر البيان 

ال�شادر عن المجموعة لي�س دلياًل على النجاح.  وما تالحظه الورقة اأن معظم الحراكات 

ه��ي رد فعل على ح��دث وال تتمتع باآلية لال�شتمرارية.  وال يجدي التعلل، كما يفعل اأحد 

ال�شب��اب في مقابلة معه، باأن »االأو�شاع االقت�شادية واالإن�شانية ال�شعبة ودفع الفل�شطينيين 

اإل��ى البحث عن لقمة العي�س في الدرجة االأولى في الوطن وال�شتات، وبخا�شة في لبنان، 

ه��ي من اأهم المعيقات«، فه��ذه كانت من دوافع الثورات التي ج��رت في تون�س وم�شر 

وغيرهما.

ت��رى الزميلة عايدة ال�شهابي اأن هن��اك نقاط �شعف في الحراكات ال�شبابية الفل�شطينية في 

لبن��ان اأبرزها تميزها بردة الفعل على اأحداث معينة، م��ا يفقدها القدرة على اال�شتمرارية 

والم�شتن��دة اإلى روؤية �شيا�شية وا�شحة لدور ال�شباب.  كم��ا تنوه اإلى �شعف التوا�شل بين 

ال�شب��اب الم�شتقل و�شباب التنظيمات ال�شيا�شية الفل�شطينية في لبنان، واالإح�شا�س من قبل 

هذه التنظيمات اأن الحراك ال�شبابي الم�شتقل يهدد مكانتها.

وترى الورقة وجود نقاط قوة لدى الحراكات ال�شبابية تتمثل في ت�شدر ال�شباب لفعاليات 

�شيا�شي��ة وطني��ة وتم�شكه بحق العودة، وت�شي��ر اإلى امتالك الجيل ال�ش��اب »و�شائل تقنية 

مهّم��ة في الن�شال لم يك��ن يمتلكها الجيل ال�شابق«، واأن االأو�ش��اع ال�شعبة التي يعي�شها 

ال�ش��اب الفل�شطين��ي في لبنان ل��م تمنعه من الن�شاط ف��ي »دائرة ال�شاأن الع��ام والم�شلحة 

الوطنية الفل�شطينية«.

وتقت��رح اأن يتم »الربط ب�شكل جدلي ما بين الن�شال م��ن اأجل الق�شية الوطنية والحقوقية 

وف��ق خ�شو�شية ال�شاحة اللبنانية واأولوياتها«، واأن يتوحد ال�شباب على االأهداف الوطنية 

العام��ة وطرح اأهداف »تتنا�شب م��ع خ�شو�شية �شاحة الن�شال ال�شبابي في لبنان في �شياق 

وح��دة االأهداف الوطنية«، واأن يك��ون هناك »تن�شيق بين ال�شب��اب الفل�شطيني في لبنان 

وال�شاحات الفل�شطينية االأخرى«.

مالحظات ختامية
ما هي اأب��رز اال�شتنتاجات من اأوراق الحراكات ال�شبابية ف��ي خم�شة تجمعات فل�شطينية 

وم��ن مالحظة ما يعي�شه ال�شعب الفل�شطيني م��ن ماأزق متعدد االأوجه والتداعيات، داخل 

فل�شطي��ن التاريخي��ة وخارجها؟ لع��ل العناوين االأب��رز التي يمك��ن ا�شتخال�شها من هذه 

المراجعة االأولية ما يلي:
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اأواًل. لي�س من الوا�شح دائمًا الفئة المعنية عند الحديث عن ال�شباب، وهو اأمر ناق�شته هذه 

المقدم��ة ب�شيء من التفا�شيل، ولمحت له بع���س االأوراق وافتر�شته بع�س المجموعات 

ال�شبابي��ة )ومنظم��ات غير حكومي��ة وحكومية( التي ت�ش��ع ال�شباب اإما خ��ارج االنتماء 

ال�شيا�ش��ي والتنظيمي واإما في ت�شاد معه.  كما يفتر�س بع�شها اأن التعليم المتقدم هو اأحد 

موؤهالت الم�شاركة في مجموعات �شبابية، فقلما نجد عمااًل يدويين )عاملين اأو عاطلين 

ع��ن العمل( من النا�شطي��ن في هذه المجوعات.  وف��ي الواقع، فاإن معظ��م الن�شطين في 

هذه المجموعات )وهذا تو�شيف ولي�س انتقا�شًا( من اأبناء الطبقة الو�شطى، وتحديداً من 

�شرائحه��ا الو�شطى والدنيا.  هذا الفهم اأو االفترا�س لم��درك »ال�شباب« ي�شيق من دائرة 

المخاطبة والح�شد.  ويبدو اأن هذا الفهم هو ما ي�شّير توجهات المنظمات غير الحكومية 

اأو الموؤ�ش�ش��ات الدولية )بما فيه��ا منظمات االأمم المتحدة( وربم��ا هيئات وموؤ�ش�شات 

اأخ��رى محلي��ة في تعاملها مع الفئة العمري��ة ال�شابة.  ولما ينبغي االنتب��اه اإليه هو الق�شور 

في النظ��ر اإلى فئات ال�شباب باعتباره��ا خارج المجتمع، اأو اأنها ه��ي المخل�س المنتظر 

لل�شعب الفل�شطيني ب�شبب ف�شل الجيل االأ�شبق، الذي �شبق االأ�شبق، في اإنجاز حقوق هذا 

ال�شع��ب الوطنية، وكبديل عن التركي��ز على اإيجاد �شيغ تمكن م��ن اإ�شراك كل مكونات 

ال�شعب الفل�شطيني وفئاته في مناق�شة ق�شاي��اه الوطنية )ال�شيا�شية واالجتماعية والمعي�شية 

والثقافي��ة(، و�شواًل اإلى خطط عمل وت�شورات ح��ول االأولويات واأدوات اإنجازها وفق 

روؤية طويلة النف�س.

ثاني��ًا. ال يبدو اأن��ه من المجدي طرح تاأ�شي�س اتحاد عام لل�شب��اب الفل�شطيني على جدول 

االأعم��ال الوطن��ي، وذلك الأنه لي���س هناك-با�شتثناء فئ��ة العمر )وهذه �شم��ة عابرة(- ما 

يوّح��د ال�شباب، خالفًا للو�شع بين العمال اأو المراأة اأو الطالب )حيث تجمع بينهم ق�شايا 

واهتمام��ات قطاعي��ة(، اأو بين الفئ��ات المهنية المختلف��ة )اأطباء ومهند�شي��ن و�شحافيين 

وكتاب وغيرهم(، اأو ما يوحد اتحادات اأو اأندية ذات اهتمامات ريا�شية اأو ثقافية.  ففئات 

ال�شب��اب تتوزع على قطاعات ومهن مختلفة.  كما يجب عدم اال�شتر�شاد بما هو قائم في 

االأحزاب ال�شيا�شية التي ت�شكل لنف�شها تنظيمات �شبابية بهدف تربوي-�شيا�شي وتنظيمي، 

حيت تو�شع هذه االتحادات فكريًا و�شيا�شيًا تحت مظلة اأحزابها االأم، وت�شكل لها مراكز 

تاأهي��ل للجيل الجديد لقيادة التنظي��م ال�شيا�شي )واأحيانًا المجتم��ع والدولة(.  كما يجب 

عدم اال�شتر�شاد بما كان قائمًا في الدول اال�شتراكية �شابقًا من اتحادات �شباب )�شيوعية اأو 

ا�شتراكية( قامت بقرارات من قيادات الحزب الحاكم على افترا�س اأن المجتمع متجان�س 

طبقيًا وفكريًا واجتماعيًا، واأن هناك حزبًا واحداً حاكمًا يقود المجتمع والدولة.  لذا، اأرى 

اأن��ه من االأن�شب اأن تبقى اتح��ادات وتنظيمات ال�شباب تحت رعاية التنظيمات ال�شيا�شية، 

واأن تناف�س فيما بينها على جذب ال�شباب لتوجهاتها ون�شاطاتها و�شيا�شاتها، وهو ما يجري 
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عل��ى كل االأحوال.  لقد ب��ات وا�شحًا من مراجعة التجربة اأن الح��ركات التي لم توؤيدها 

تنظيم��ات �شيا�شية وجدت نف�شها م�شلولة الحركة وفاقدة لالأفق، واأنها ب�شبب ابتعادها عن 

التنظيمات ال�شيا�شية افتقدت التجربة ال�شيا�شية اأو التنظيمية اأو االثنتين معًا.

ينبغي الحذر ال�شديد من تحويل »الن�شاط والفعالية ال�شيا�شية والحراكّية من تحقيق الهدف 

اإلى اإر�شاء الذات. ... اإلى التنفيذ من اأجل التنفيذ، التنفيذ المبني على الدافع اللحظي ... 

»كفانا تنظيراً ولننتقل اإلى العمل«، اأي العمل من اأجل العمل ذاته، هذا هو �شعار قطاعات 

كبي��رة م��ن ال�شباب، هي من ال�شذاج��ة بحيث ُت�شقط بديهية تفيد ب��اأن كل عمل ال يخدم 

هدف��ًا اإ�شتراتيجيًا مح��دداً �شلفًا ومفكراً فيه على نحو ُم�شبق م��ن خالل تنظير ُمحكم هو 

�ش��رب من الهراء والعبث واال�شتعرا�س، لكن �شررها ال يقت�شر على هذه االأمور الذاتية، 

بل يتعّداه اإلى خدمة »النقي�س« الذي تّدعي هذه التحّركات معار�شته: ففي عالم تحكمه 

وتوؤّث��ر فيه قوى وبنى �شلطوّي��ة ومنّظمة، يتحّول هذا العمل الخالي م��ن التفكير الم�شبق 

بالبدي��ل، اإلى مطّية يجري توظيفها وا�شتغالل نتائج حركتها لم�شلحة المزيد من التمكين 

9
للقوى والبنى ال�شلطوية والمنّظمة«.

ثالث��ًا. يتوف��ر ميل ف��ي الكتابات التي تتن��اول مو�شوع ال�شب��اب العتباره ق�شي��ة تقنية اأو 

الختزال��ه اإل��ى ق�شية خدمية تخ�س فئة عمري��ة بحاجة اإلى دعم وم�شاع��دة؛ اأي اختزاله، 

عملي��ًا، اإلى ق�شية من ق�شايا المنظمات غي��ر الحكومية و/اأو الموؤ�ش�شات الحكومية، اأي 

ق�شي��ة يتم حلها بتوفير خدمات، اأو عب��ر التدريب والتاأهيل، بمعزل عن القيم االجتماعية 

وال�شيا�شية )قي��م التحرر والم�شاواة والحرية والعدال��ة االجتماعية و�شد الظلم والطغيان 

واال�شتغ��الل والتهمي�س ...(.  م��ن االأمثلة على هذا م�شروع المجل�س الت�شريعي ال�شبابي 

ال��ذي يحاك��ي المجل���س الت�شريع��ي الفل�شطيني المعطل من��ذ الع��ام 2007.  ويبدو اأن 

م�ش��روع ت�شكيل مجل�س ت�شريعي »منتخب« م��ن ال�شباب ال يق�شد تحليل االأ�شباب التي 

اأدت اإل��ى تعطيل و�ش��ل المجل�س الت�شريعي المنتخب الع��ام 2006، وال مخاطر اختزال 

الديمقراطية اإلى مجرد و�شع ورقة في �شندوق اقتراع كل اأربع �شنوات، ومخاطر تنا�شي 

الحال��ة اال�شتعماري��ة اال�شتيطانية وحالة ال�شتات الناتجة عن التطهي��ر العرقي التي يعي�شها 

ال�شعب الفل�شطيني.

كم��ا ال يفيد كثيراً و�شع تو�شيات عام��ة لتغيير و�شع ال�شباب خارج تغيير واقع المجتمع 

 اإلى تو�شي��ات هي اأقرب 
10

ككل.  فعل��ى �شبي��ل المث��ال تتو�شل درا�شة عن �شب��اب غزة،

ه�شام الب�شتاني. »اغتيال الربيع العربي: عن غياب النظريّة والتنظيم«. جريدة االأخبار اللبنانية، 26 اأيلول، 2013.  9
انظر/انظري؛ »�شوت �شباب غزة  يعلو؛ اأ�شوات من اأجل التغيير: درا�شة بحثية بالم�شاركة«. مركز درا�شات التنمية،   10

جامعة بيرزيت، وخدمات االإغاثة الكاثوليكية، كانون الثاني/يناير 2009.
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اإل��ى مطالب عام��ة دون تحدي��د اأدوات تنفيذها، مثل؛ »تح�شبن م�شت��وى اال�شتقرار من 

خ��الل الم�شالحة واالإ�شالح ال�شيا�شي«؛ »تعزيز االأمن االإن�شاني من خالل زيادة قدرات 

الموؤ�ش�شات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات اجتماعية اأف�شل«؛ »رفع م�شتوى 

و�ش��ول وتمثيل ال�شباب في هيئات �شنع القرار«؛ »التركيز على تنمية الوعي االجتماعي 

للقي��ادات ال�شاب��ة الذين ي�شهمون بدورهم ف��ي ح�شد وتعبئة �شباب اآخري��ن لتطوير روؤية 

موح��دة تخدم التغيير االإيجابي«.  يالحظ من هذه »التو�شيات« اأنها ت�شلح، تقريبًا، الأي 

م��كان وزم��ان، ولي�س فيها ما ي�شير اإلى واقع مجتمع قطاع غ��زة في العام 2008.  ومثل 

درا�ش��ات كهذه ه��ي تمرين جيد على كيفية هدر الوقت والجه��د والموارد، وال ت�شيف 

معرفة عن ال�شباب، وال عن غير ال�شباب في قطاع غزة اأو غيره.

كما ال يغني كثيراً عقد ور�س حول بناء م�شروع �شبابي دون اإعالء �شاأن القيم التي ينبغي اأن 

تح��رك م�شروع كهذا.  فال�شباب يتوزعون على مختلف فئات المجتمع، ويحملون قيمًا 

وتوجهات مختلفة ومت�شاربة اأحيانًا كثيرة، ولذا ي�شعب التعامل معهم كفئة متجان�شة في 

روؤيتها االجتماعية وال�شيا�شي��ة والفكرية.  والتركيز على ق�شايا اإدارية اأو خدمية كمدخل 

ل�شياغ��ة »م�شروع �شبابي«، ه��و هروب من مواجهة هذه الم�شكل��ة )تعددية التوجهات 

والقي��م المحرك��ة لل�شباب(.  ف��ال يفيد كثيراً الحديث ع��ن تعزيز »الم�شارك��ة ال�شيا�شية 

11 دون تحديد الم�شاركة ال�شيا�شية في ماذا؛ فال�شباب ي�شاركون 
لل�شباب وتعزيز دورهم »،

ف��ي واقع االنق�شام الحا�شل بين حركة »فت��ح« وحركة »حما�س«، وي�شاركون في ن�شاط 

التنظيمي��ن وموؤ�ش�شاتهما »الحكومية«، بما في ذل��ك في اأجهزتهما االأمنية وغير االأمنية.  

كم��ا ال تفيد الدعوة اإلى »اإعادة بناء الحراك ال�شبابي في التجمعات الفل�شطينية المختلفة، 

وف��ق روؤية م�شتركة الأهداف��ه و�شعاراته وو�شائ��ل االت�شال بين المجموع��ات ال�شبابية«، 

فالق�شي��ة هي اأن توجهات هذه الحراكات غير موحدة، وي�شعب ت�شور توحيدها خارج 

توحي��د الحركة ال�شيا�شية الفل�شطينية؛ فكيف يمكن توحي��د �شباب من حركة »حما�س« 

وم��ن حركة »فتح« ومن الي�شار وغيرهم دون وجود حركة وطنية موحدة تطرح برنامجًا 

تحري��راً موحداً )دون اأن يعني ذل��ك اتفاق الجميع على روؤى اجتماعية و�شيا�شية 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�شتند اإلى 

الحرية والم�ش��اواة والعدالة االجتماعية، وتتم مناق�شة الم�شم��ون والتعبيرات الملمو�شة 

المطلوب��ة لهذه القيم في المرحلة الراهنة للحرك��ة ال�شيا�شة الفل�شطينية كما في تجمعات 

ال�شعب الفل�شطيني المختلفة.

انظ��ر/ي؛ المركز الفل�شطيني الأبحاث ال�شيا�شات والدرا�ش��ات االإ�شتراتيجية )م�شارات(.  وقائع ور�شة عمل »ال�شباب   11
يتحدثون«.  ت�شرين االأول/اأكتوبر 2011، رام اهلل.
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رابع��ًا. اإن ف�ش��ل مح��اوالت �شب��اب فل�شطينيين تقليد ال��دور الذي ا�شطلع ب��ه ال�شباب في 

االنتفا�ش��ات العربي��ة ال يعود، باالأ�شا�س، اإلى ق�شور ذاتي، ب��ل اإلى تعقيدات وخ�شو�شيات 

ال�ش��رط الفل�شطين��ي.  فالق�شي��ة الوطنية ه��ي الحا�شر االأب��رز بالن�شبة لتجمع��ات ال�شعب 

الفل�شطين��ي دون اأن يعن��ي ه��ذا ثانوي��ة الق�شاي��ا االأخرى، وتحدي��داً الق�شاي��ا االجتماعية 

والمعي�شي��ة.  فتجمع��ات ال�شع��ب الفل�شطيني ف��ي فل�شطي��ن التاريخية تعي���س تحت وطاأة 

ا�شتعم��ار ا�شتيطاني وتمييز عن�شري فاقع، وتجمعات��ه في ال�شتات تعي�س تحت وطاأة �شروط 

النظ��ام ال�شيا�شي واالجتماع��ي واالقت�شادي للدول الم�شيفة له��ا.  �شحيح اأن اتفاق اأو�شلو 

وتبعات��ه اأوج��د �شلطة حكم ذاتي على اأجزاء من ال�شفة الغربي��ة وعلى قطاع غزة، لكن هذه 

ال�شلط��ة التي ان�شطرت اإل��ى �شلطتين في الع��ام 2007 تبقى �شلطة مح��دودة ال�شالحيات، 

وتح��ت �شيطرة الدولة الم�شتعم��رة )اإ�شرائيل(.  �شحيح اأن كاًل م��ن ال�شلطتين باتت تحت 

هيمن��ة تنظيم �شيا�شي واح��د )»حما�س« في قطاع غزة، و»فتح« ف��ي ال�شفة الغربية(، وكل 

منهما م�ش��وؤول )بدرجة ملمو�شة( عن الق�شايا المعي�شي��ة واالقت�شادية والحياة الديمقراطية 

والحري��ات المدنية، لكن المطالبة بتغيير اأيٍّ منها تف�شر فوراً )عن حق اأو من غير حق( على 

اأن م��ن يقف وراءها هو التنظيم المناف�س الأغرا�ش��ه ولم�شالحه.  ولذا، واجهت الحركات 

ال�شبابي��ة )وغير ال�شبابي��ة( التي جربت �شيئًا من ذلك �شعوبة في اال�شتمرار و�شلل في قدرتها 

عل��ى الح�شد اأمام م��ا يتمتع به كال التنظيمين )اإ�شافة اإلى ال�شلط��ة وهي الم�شغل االأكبر( من 

قاع��دة �شعبية منظمة اإلى درجة م��ا.  فالمطالبة باإ�شقاط النظام في غ��زة يعني المطالبة بتولي 

»فتح« زمام ال�شلطة هناك، والمطالبة باإ�شقاط النظام في ال�شفة، يعني المطالبة بت�شليم لحركة 

»حما�س«، اأو بحل ال�شلطة وتولي االإدارة المدنية االإ�شرائيلية االأمور الحياتية هناك.

لك��ن ا�شتم��رار �شوء االأو�شاع المعي�شي��ة وتفاقم القمع وكبت الحري��ات، قابل الأن يولد 

ح��ركات موؤي��دة لالنتفا�س اأو التمرد �ش��د الحكومتين، وتحديداً في غ��زة ب�شبب تفاقم 

الو�شع االقت�شادي )البطالة والفقر( ب�شبب الح�شار واإغالق االأنفاق، وتعري�س قطاعات 

وا�شع��ة من ال�شعب )بما فيها ال�شباب( لقم��ع الحريات الفردية والعامة.  هذا ما ت�شير اإليه 

  لكن الو�شع في ال�شفة الغربية ال ينق�شه المحفزات 
12

بع�س ا�شتطالعات ال��راأي موؤخراً.

اأمام العودة اإلى مفاو�شات ال اأفق لها وحالة اقت�شادية في غاية اله�شا�شة.

توق��ع 45% م��ن ال�شباب في غزة حدوث ثورة �شد حكومة غزة، مقابل 26% من ال�شباب الذين توقعوا حدوث ثورة   12
�ش��د حكومة ال�شفة الغربية. كما اأعلن 30% من عموم ال�شباب )في ال�شفة والقطاع( تاأييدهم اندالع ثورة في قطاع 

غ��زة، مقاب��ل 63% يعار�شونها )و7% ال يعرفون(، وبالن�شبة لل�شفة فقد �شرح 21% من عموم ال�شباب الم�شتطلعين 

تاأييده��م لثورة ف��ي ال�شفة مقابل معار�شة 72% )و7% ال يعرفون(. كما اعتبر 57% م��ن ال�شباب اأن التغييرات التي 

حدثت في م�شر توؤثر �شلبًا على الق�شية الفل�شطينية، مقابل 18% اعتبروا تاأثيرها اإيجابيًا، و21% اأعلنوا اأنها لن تحدث 

اأي تغيير، و4% قالوا اإنهم ال يعرفون )انظر/ي: معهد العالم العربي للبحوث والتنمية )اأوراد(، ا�شتطالع راأي نفذ في 

اأواخر تموز 2103، ون�شر في 10/9/2013.
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خام�ش��ًا. الماأزق الذي تعي�شه الحركة الوطنية الفل�شطينية ماأزق عام، وال�شباب كغيره من 

الفئات وال�شرائح االأخرى معني باإيجاد مخرج جماعي من هذا الماأزق.  فالمراهنة على 

ال�شب��اب الإخراج الو�شع م��ن الماأزق الحالي يعني اإعفاء التنظيم��ات ال�شيا�شية )بالدرجة 

االأولى( من م�شوؤولياتها، وبدرجة اأق��ل االتحادات والنقابات وبقية موؤ�ش�شات المجتمع 

المدن��ي، وتحديداً اأمام غياب الموؤ�ش�شات الوطني��ة.  التنظيمات ال�شيا�شية هي الم�شوؤولة 

بالدرج��ة االأول��ى، بالت�ش��اور والتداول م��ع قاعدته��ا ال�شعبية )اإن وج��دت(، عن و�شع 

ال�شيا�شي��ات والخط��ط الق��ادرة لتنظيم ال�شباب )بفئات��ه المختلفة( وبقي��ة فئات ال�شعب 

بمكوناته المتعددة، واإ�شراكهم في المه��ام الوطنية وفي معالجة الم�شكالت االجتماعية 

والمعي�شي��ة.  ه��ذا ما ح�شل ف��ي المرحل��ة االأولى م��ن االنتفا�شة االأول��ى عندما تولت 

التنظيم��ات ال�شيا�شية قيادة االنتفا�شة، وجذبت اإلى فعالياتها ال�شباب اأواًل، وغير ال�شباب 

ثانيًا، وهذا ما ح�شل اأي�شًا في االنتفا�شة الثانية التي تناف�س على تنظيم فعالياتها التنظيمان 

ال�شيا�شيان االأكبر.

ل��ذا، ف��اإن المدخل لمعالج��ة ق�شايا ال�شباب وق�شاي��ا المراأة والعم��ال وغيرهم، يمر عبر 

تو�ش��ل التنظيمات ال�شيا�شي��ة اإلى اتفاق ينه��ي االنق�شام ويعيد الحيوي��ة والتجديد، على 

اأ�ش���س ديمقراطي��ة تمثيلي��ة، للموؤ�ش�شات الوطني��ة )وتحديداً موؤ�ش�ش��ات منظمة التحرير 

واتحاداته��ا القطاعي��ة والمهنية( الت��ي �شلت تمامًا من��ذ اتفاق اأو�شل��و، ويحدد وظائف 

ال�شلط��ة الفل�شطينية )كوظائف تعنى بق�شايا النا�س المعي�شي��ة في ال�شفة والقطاع( تحت 

قي��ادة منظمة التحرير الجدي��دة والفاعلة.  وهذا هو المدخل لتول��ي ال�شباب دورهم في 

الحياة ال�شيا�شية واالجتماعية والثقافية.

ال ينق���س ال�شب��اب الفل�شطيني في التجمعات المختلفة، الحيوي��ة الوطنية، فهذا ما تبرزه 

هذه االأوراق حول الح��راكات ال�شبابية في خم�شة تجمعات فل�شطينية مهمة.  واالنبهار 

االأولي بدور ال�شباب ف��ي االنتفا�شات ال�شعبية العربية كان م�شدره اال�شتب�شار باأن التغيير 

الق��ادم �شيغير من ميزان القوى ف��ي المنطقة ل�شالح حقوق ال�شعب الفل�شطيني عبر التغيير 

الديمقراط��ي الأنظمة ا�شتبدادية فا�شدة قمعية.  والمدخل الإنهاء االنق�شام الفل�شطيني ياأتي 

عب��ر التاأثير االإيجاب��ي على الطرفين المتناف�شين.  لكن هذا االنبه��ار لم يدم طوياًل بعد اأن 

تبي��ن اأن م��ن ورث هذه االنتفا�شات لم يك��ن جيل ال�شباب، بل ق��وى �شيا�شية تنتمي في 

معظمه��ا، كمعار�ش��ة، للنظام القديم، التي �شرعان ما اأدخل��ت مجتمعاتها في ا�شتقطاب 

حاد بداأ يعود بالبالد اإلى اأ�شكال من الحكم �شادت مرحلة ما قبل االنتفا�شات ال�شعبية.

االوراق 
البحثية 
المرجعية
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الشباب الفلسطيني في إسرائيل: بين 
العمل الحزبي والحراك المستقل

)تجارب من العمل الشبابي(

نجمة علي1*

تمهيد
هذه الورقة لي�ش��ت ورقة بحثية، اإنما »ورقة عر�س« تهدف اإلى اإ�شاءة ظاهرة الحراكات 

ال�شبابي��ة بي��ن فل�شطيني االأرا�ش��ي المحتلة الع��ام 1948 )اإ�شرائيل(، وم�شاع��ي بناء اأطر 

م�شتقل��ة خارجة عن االأح��زاب ال�شيا�شية التقليدية التي مثلت حت��ى االآن الفل�شطينيين في 

اإ�شرائيل، ومختلف الفئات التي ت�شكل المجتمع الفل�شطيني، ومن �شمنهم الفئة ال�شبابية.

ترتكز الورقة على مقابالت وحوارات مع »�شباب التغيير« وال�شبيبة ال�شيوعية، اإ�شافة اإلى 

قراءة في بع�س كتاباتهم ومن�شوراتهم.

ي��رى البع���س اأن »موجة التحرر من الت�شل��ط في المنطقة العربية له��ا اأ�شبابها وتف�شيراتها 

الت��ي ت�شمل العنا�شر التالية: التغيير ال��ذي طراأ على دور الدولة واأدى اإلى تراجع وظيفتها 

»الرعائية« في المجاالت االجتماعية، ارتفاع اأ�شعار الغذاء، االأزمة المالية العالمية، ف�شاًل 

عن اأثر الثورة المعلوماتية وتغير الثقافة ال�شيا�شية لدى فئات وا�شعة من ال�شباب على وجه 

الخ�شو���س ... .  لك��ن ما هو بني��وي واأكثر اإقناعًا اإنم��ا يعود اإلى ظاه��رة ازدياد اأعداد 

فئ��ة ال�شباب المتراوح��ة اأعمارهم بي��ن 15-35 �شنة، الذين لعبوا ال��دور الرائد في هذه 

التح��ركات.  وت�شي��ر االإح�شائيات اإل��ى اأن عدد هذه الفئة قد قفز م��ن حوالي 40 مليونًا 

ف��ي العام 1980 اإلى اأكثر من 90 مليون��ًا العام 2010.  واالهم اأن معدل العمر في العالم 

*حا�شلة على ماج�شتير في العلوم ال�شيا�شية تخ�ش�س درا�شات في الديمقراطية من الجامعة العبرية في القد�س.  تح�شر   1
حاليًا لر�شالة الدكتوراه حول الموقع والدور ال�شيا�شي لالأقلية الفل�شطينية في اإ�شرائيل في ال�شراع االإ�شرائيلي- الفل�شطيني.
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العرب��ي هو 22 �شنة مقارنة بمعدل العمر ف��ي العالم وهو 28 �شنة.  وت�شير التقديرات اإلى 

2
اأن حوالي 60% من ال�شكان في المنطقة العربية هم ما دون 25 �شنة«.

يج��در التذكير باأن عدد ال�شكان العرب ف��ي اإ�شرائيل بلغ في نهاية العام 2010 قرابة 1.3 

ملي��ون �شخ�س، ي�شكلون قراب��ة 17% من مجمل ال�شكان )ب��دون القد�س والجوالن(، 

وت�شكل الفئ��ات العمرية دون �شن 30 عامًا، 62% من مجم��وع ال�شكان الفل�شطينيين.  

هذا، و�شكلت الفئة العمرية 15-29، قرابة 25% من المجتمع ككل.  وعليه، ال يمكننا 

الحدي��ث عن ا�شتنها�س الحالة االقت�شادي��ة واالجتماعية وال�شيا�شية للمجتمع الفل�شطيني 

في اإ�شرائيل، دون اأن ي�شمل ذلك واقع ال�شباب واحتياجاتهم وطموحاتهم.

ال يمك��ن تف�شي��ر ظاهرة اأي ح��راك �شيا�شي م�شتقل ل��دى االأقلية العربي��ة الفل�شطينية في 

اإ�شرائيل دون التطرق اإلى اأزمة الثقة لدى فئة ال�شباب باالأطر الحزبية التقليدية الفاعلة على 

ال�شاح��ة ال�شيا�شي��ة، المتمثلة بالجبهة الديمقراطية لل�شالم والم�ش��اواة، والتجمع الوطني 

الديمقراطي، والحركة العربية للتغيي��ر التي ت�شمل ال�شق الجنوبي من الحركة االإ�شالمية.  

وحركت��ان ال تخو�شان معت��رك االنتخاب��ات البرلمانية، لكنهما تخو�ش��ان االنتخابات 

للمجال�س المحلية والبلديات، وهما الحركة االإ�شالمية ال�شق ال�شمالي وحركة اأبناء البلد.

تكمن اأهمية هذه الورقة في كونها تعر�س تجربة ال�شباب الفل�شطيني في الداخل في �شياق 

تحرك �شبابي عربي عام �شاهم في ما عرف ب� »الربيع العربي«، الذي و�شف باأن ال�شباب 

العرب��ي الذي كان مركونًا على الرف ل�شنوات طويل��ة، ا�شتطاع اأن يزيح طبقة الغبار التي 

تكد�شت عليه وينتف�س على النظام ال�شيا�شي اال�شتبدادي وعلى الثقافة ال�شيا�شية ال�شائدة.

يزخر تاريخ االأقلية الفل�شطينية بحراكات �شعبية وا�شعة، كان في معتركها وقادها ال�شباب.  

وم��ن االأمثل��ة على ذلك: المجال�س الطالبي��ة للمدار�س الثانوية الت��ي عملت على اإدخال 

النقا�س والعمل ال�شيا�ش��ي اإلى المدار�س وتحدت بذلك وزارة التربية والتعليم االإ�شرائيلية 

الت��ي فر�ش��ت �شيطرته��ا ورقابتها ال�شدي��دة على الط��الب والمعلمين الع��رب؛ الحركة 

الطالبي��ة الجامعية التي خّرجت معظم القيادة ال�شيا�شي��ة للمجتمع العربي؛ لجان الدفاع 

عن االأرا�شي؛ ائتالفات محلية �شد مظالم الحكم الع�شكري؛ لجان االأحياء ... وغيرها.  

هذه التجارب لم تظهر موؤخراً اأو كرد فعل للربيع العربي، بل رافقت دائمًا العمل ال�شيا�شي 

الحزب��ي، طبعًا كنتيجة للحاجة في العمل الميداني المبا�شر وتح�شيد الجماهير من خالل 

�شمان الم�شاركة لجميع فئات المجتمع، ومن �شمنهم الفئة ال�شبابية.

ال�شبك��ة العربي��ة لدرا�شة الديمقراطية، الربيع العرب��ي: ثورات الخال�س من اال�شتبداد، بي��روت: دار »�شرق الكتاب«   2
للن�شر، 2013، �س 14.



45 

لق��د راأيت اأنه من المهم الوقوف على بع�س التجارب ال�شبابية التي من �شاأنها عر�س جزء 

م��ن الم�شهد القائم اليوم لدى الفل�شطينيين ف��ي اإ�شرائيل.  لذلك، تم اختيار حراك �شبابي 

م�شتق��ل مثل »�شباب التغيير«، وحراك �شبابي يعمل �شم��ن االإطار الحزبي وهو »ال�شبيبة 

ال�شيوعي��ة«.  من الجدير بالذكر، اأن العديد من ال�شب��اب المنخرطين في العمل ال�شيا�شي 

يتنقلون ما بين الحراك الحزبي وبين الحراك الم�شتقل ح�شب اأهداف الن�شاط اأو الفعالية.  

وه��ذه نقطة مهمة ت�شي��ر اإلى التداخل والمرونة في المواق��ع؛ فالكثير من المنتمين حزبيًا 

ي�شاركون ف��ي اأن�شطة وطنية غير حزبية تقوم بها، على �شبيل المثال، موؤ�ش�شات المجتمع 

المدني التي ت�شكل اليوم عام��اًل مهمًا في �شياغة الم�شهد ال�شيا�شي والثقافي لدى االأقلية 

الفل�شطينية في اإ�شرائيل، اإ�شافة اإلى كونها م�شدر عمل مهمًا لل�شباب.

مجموعة »�شباب التغيير«
ه��ي مجموع��ة �شبابية ق��ررت الخروج ع��ن ال�شلك الحزب��ي، وبناء اإط��ار جديد ي�شمن 

-ح�شب راأيهم- الم�شاركة ال�شبابية والقدرة على الم�شاركة الفعلية والتاأثير.  من الجدير 

بالذكر اأن »�شباب التغيير« قرروا خو�س االنتخابات لبلدية النا�شرة، وهذه تجربة جديدة 

عل��ى العمل ال�شيا�شي في المجتمع الفل�شطيني في اإ�شرائي��ل الذي يرتكز ب�شكل عام على 

العم��ل الحزبي من خ��الل االأطر المعروف��ة )الجبه��ة الديمقراطية لل�ش��الم والم�شاواة، 

الحرك��ة االإ�شالمية، التجمع وحركة اأبناء البلد( ف��ي خو�س انتخابات المجال�س المحلية 

والبلدي��ات.  ومن المه��م الت�شديد اأي�شًا على اأن العمل البلدي يرتكز على العمل الخدمي 

والتطويري للبلد، وهو ي�شتدعي التفاعل المبا�شر مع الجمهور، وبناء عالقات خا�شة بين 

االإط��ار ال�شيا�شي التمثيلي - من خالل البلدي��ة اأو المجل�س المحلي - وبين فئات وا�شعة 

من الجمهور.

ت�شكلت مجموعة »�شباب التغيير« في مدينة النا�شرة، وتعتبر اليوم من الحركات ال�شبابية 

الم�شتقل��ة التي ا�شتطاعت اإثب��ات وجودها من خالل العمل الميدان��ي.  وهي ت�شعى اإلى 

اإح��داث تغيير �شيا�شي من خالل العمل المبا�شر م��ع الجماهير، ومن هذا المنطلق قررت 

اأن تخو�س االنتخابات لبلدية النا�شرة التي من المقرر عقدها في تاريخ 22.10.2013، 

طارحة التالي:

»حركة »�شباب التغيي��ر« هي »مجموعة �شبابية وطنية تتحرك على اإيقاع الق�شايا المطلبية 

لالأقلية العربية الفل�شطينية في البالد، وترتكز على الثوابت الفكرية الي�شارية العلمانية كافة، 

وتقتن��ع ب�شرورة و�شع الحجر االأ�شا�س لتحرك �شبابي وا�شع يعمل على النهو�س بمجتمعنا 

اإلى اأرقى م�شتويات العمل والعطاء والتطوع من اأجل تر�شيخ الوعي القومي والطبقي.
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• اإننا ُن�شّيج م�شاحة الم�شاركة بااّلتي: اإننا مع:	

ال�شعوب المقهورة �شد جالديها. -

التاأكيد على انتمائنا االإن�شاني اأواًل فوق اأي انتماء فئوي. -

تطوير اآليات ن�شالية اإبداعية تخاطب ال�شباب وتحثهم على االنخراط في عملية ر�شم  -

م�شتقبلهم والخروج من �شبات الالمباالة.

• اإننا �شد:	

الممار�شات االنفرادية للقيادات المحلي��ة المغلفة بالديمقراطية الزائفة والبعيدة عن  -

تطلعات كوادرها.

كل مظاهر التع�شب الديني والقومي والجن�شي. -

لغة العنف وتغييب ال�شعور باالأمان. -

• اإننا منحازون ل�:	

ق�شايا العمال والطبقات الم�شحوقة. -

ق�شية م�شاواة المراأة وتحويلها من مطلب اإلى ممار�شة. -

تطلعات ال�شباب نحو مجتمع اأف�شل يرتكز على الوعي، والثقافة، واالنتماء والكرامة الوطنية. -

العم��ل عل��ى اإعادة �شياغة مفهوم جدي��د لن�شيج اجتماعي تقدم��ي متنّور، نطّور من  -

3
خالله اآليات ح�شارية للنقا�س والتحاور.

تب��رز فقرة التعريف اأهمي��ة التركيز على االنتماء الفكري والقيم��ي كقاعدة اأ�شا�شية توجه 

عم��ل المجموعة.  ويبرز ت�شديد وا�شح عل��ى اأن المجموعة ترتكز على الفكر الي�شاري 

العلماني وقيم الحرية والم�شاواة، وهو ما يوجه ن�شاطها الميداني؛ اأي اأن التوجه الفكري 

مح�شوم من قبل المجموعة، ما ي�شمن منهجية ذات روؤيا وا�شحة في العمل ال�شيا�شي.

مركزية البعد الفكري في ن�شاط »�شباب التغيير«
تبرز اأهمي��ة البعد الفكري والقيمي كونه ي�شكل بو�شلة لن�ش��اط المجموعة وعملها.  هذه 

ق�شي��ة مهمة، وبخا�شة اإذا ما قارنا »�شب��اب التغيير«، على �شبيل المثال، بحركة االحتجاج 

�شفحة »�شباب التغيير« على موقع التوا�شل االجتماعي »الفي�شبوك«:  3
https://www.facebook.com/groups/170478066332329/members/
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االجتماع��ي على االأو�ش��اع االقت�شادية وال�شك��ن، التي ظهرت في المجتم��ع االإ�شرائيلي 

بتاأث��ر من انتفا�شات »الربيع العربي«.  فقد �شددت حركة االحتجاج على عدم تبنيها فكراً 

معين��ًا اأو روؤي��ة �شيا�شي��ة وا�شحة، ولعل هذا م��ن اأ�شباب ف�شل هذه الحرك��ة واختفائها عن 

ال�شاح��ة ال�شيا�شية عل��ى الرغم من التفاعل الجماهيري الكبير معه��ا على االأقل في البداية.  

ل��ذا، تبرز اأهمية القيم اأو الروؤية ال�شيا�شية ل��دى الحركات ال�شبابية في المجتمع الفل�شطيني 

ف��ي الداخل، ونحن نتحدث اأي�شًا عن الرب��ط بين العمل المجتمعي والعمل ال�شيا�شي.  لقد 

نجحت المنظومة االإ�شرائيلية بتطبيق االأيديولوجية ال�شهيونية لكي تفر�س هيمنتها بالف�شل 

بين العمل المجتمعي والعمل ال�شيا�شي، ومثال حي على ذلك اإن�شاء »المراكز الجماهيرية« 

الت��ي تعمل مع الفئات ال�شابة على م�شتوى الن�شاط��ات الخدمية للمجتمع، حيث تقوم في 

اأغلب االأحيان بتفعيل الفئة ال�شابة من خالل اأعمال تطوعية في المجتمع بمعزل عن العمل 

ال�شيا�شي اأو التحفيز على الن�شاط ال�شيا�شي الذي من �شاأنه خلق تغيير جذري.

كم��ا يدور الحديث في مجموع��ة »�شباب التغيير« عن تطوير اآلي��ات ن�شالية جديدة غير 

تقليدي��ة م��ن �شاأنها ت�شجيع الجي��ل ال�شاب على االندم��اج في العم��ل ال�شيا�شي، وتوليد 

االإح�شا���س لدي��ه باإمكانية التاأثير ب�شكل فع��ال.  وهي م�شاألة مهم��ة، وبخا�شة اأننا نعي�س 

في ظل متغي��رات تكنولوجية جديدة مليئة بو�شائل االت�ش��ال االجتماعي و�شياق �شيا�شي 

مختل��ف ومركب، يحت��م التفاعل معه وم��ع الم�شتجدات المطروحة الت��ي ي�شتطيع من 

خاللها الجيل ال�شاب اأن يجد مكانه، واأن ي�شعر باأنه قادر على التاأثير بدل تعر�شه لالتهام 

»بعدم المباالة« وعدم الم�شوؤولية.

اإن �شياغة روؤية وا�شحة جداً ومب�شطة من خالل جمل ق�شيرة وغير مركبة، تمكن القارئ 

من معرفة التوجهات الفكرية والممار�شات التي ت�شدد المجموعة على معار�شتها، والتي 

تندرج تحت عنوان: »اإننا �شد«.  كما نجد ت�شديداً وو�شوحًا حول التوجهات والق�شايا 

الت��ي تدعمها وتوؤيدها المجموعة، والتي تندرج تحت عنوان »اإننا منحازون«.  ي�شتميل 

ال�شب��اب الذين يريدون االن�شمام دون اجتهاد كبير في فه��م المطالب والروؤية الوا�شحة 

ح��ول �شكل المجتمع الذي ت�شعى المجموعة اإلى ت�شييده، وهو مجتمع تقدمي وتنويري 

يرتكز على مفاهيم ح�شارية للنقا�س والتحاور.

ي�شكل الو�شوح في �شياغة الموقف تحديد من »ي�شتطيع« االن�شمام اإلى دائرة المجموعة 

ومن ال ي�شتطيع، وهو من اأهم العوامل التي تمكن ال�شباب المعني باالن�شمام للمجموعة 

والتماه��ي والتوا�شل مع المجموعة نف�شه��ا، اإ�شافة اإلى كون المجموع��ة »�شبابية«، ما 

يجعلها ت�شكل »مغناطي�شًا« لفئات �شبابية اأخرى ت�شعى اإلى اأن ت�شق طريقها الإيجاد موقع 

ومن�شة ت�شتطيع من خاللهما التاأثير على الو�شع العام.
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وفيما يلي اقتبا�شات ذات داللة:

»نح��ن ع�شرات من ال�شب��اب وال�شبايا، غالبيتن��ا العظمى ا�شتقالت من الح��زب ال�شيوعي 

االإ�شرائيل��ي، وذلك بعد �شراع مرير دام �شنوات حول ما نعتبرُه انحرافاٍت فكرية و�شيا�شية 

وتنظيمي��ة في الحزب، كان اآخرها زيارة العار اإلى ليبيا، والتلعثم من اإبداء موقف في الربيع 

العرب��ي وثورة 25 يناي��ر 2011 ...«.  وتنظمنا في ح��راك �شبابي �شمين��اه �شباب التغيير، 

ا�شتقالتنا من االإطار حررتنا من قوالب كثيرة، واجتهدنا اأن نتميز في الن�شاط واالبتعاد عن كل 

ما هو تقليدي بعد اإعادة النظر في جدواه ... قمنا ونقوم بن�شاطات تجيب عن وجع النا�س 

كاأعم��ال تطوعية في مناطق مهملة، وتظاهرات على ق�شاي��ا �شيا�شية، وطباعة المن�شورات 

وتوزيعها، وحمالت اإغاثة للمناطق المحتلة ومخيم الزعتري لالجئين ال�شوريين، ووقفات 

احتجاجية ف��ي منا�شبات عديدة منها ا�شت�شافة النا�شرة للفنانة ميرا عو�س، وهو ما اعتبرناه 

تطبيع��ًا، واإ�شراب عن الطعام ت�شامنًا مع االأ�ش��رى الفل�شطينيين.  نعمل دون دعم مالي من 

اأي جه��ة، ونعتم��د على التمويل الذاتي م��ن االأع�شاء.  تجربة التعاون م��ع حركات �شبابية 

موؤطرة حزبيًا ف�شلت الختالف االأجندات ف��ي اأغلب االأحيان، فالحركات ال�شبابية التابعة 

الأحزاب ال تتمتع بالحرية الكافية لالإبداع خارج ال�شرب اأو خارج القوالب النمطية، لكن 

بع���س التجارب نجحت، وهي تب�شر بتعاون م�شتقبل��ي، واإمكانية »تمرد« تلك الحركات 

عل��ى قياداتها.  اال�شتنتاجات االأولية مب�شرة بالخير ب�شبب ت�شجيع كبير من الجمهور الذي 

فقد الثقة باالأحزاب التقليدية، وتطلعه لحراك �شيا�شي اجتماعي »نظيف« وخاٍل من التجيير 

االنتخابي والم�شلحي ال�شيق لالأحزاب« )مقابلة مع اأحد النا�شطين(.

ح�شور الوعي ال�شيا�شي والتجربة التنظيمية
يتمتع معظم المنخرطين في مجموعة »�شباب التغيير« بالوعي ال�شيا�شي والتجربة التنظيمية.  

وهذه م�شاألة ت�شتحق التوقف عندها الأنها تعزز من مكانتهم ب�شبب معرفتهم للواقع وتوا�شلهم 

م��ع االأطر الفاعلة من خالل عالقاتهم ال�شخ�شية وعالقاتهم المهنية مع موؤ�ش�شات المجتمع 

المدني.  اأفراد المجموعة لي�شوا بحاجة الكت�شاف »العجلة« من جديد، وهم ي�شددون على 

اأن خروجه��م من االإطار الحزبي الذي جمعهم هو نتيجة لخالفات �شيا�شية وفكرية، ولي�س 

الأنهم تعبوا من الن�شال اأو الأنهم ال يبالون.  مع المالحظة اأن اأمثلة الفعاليات التي اأعطيت، اأو 

الو�شائل التي يتم العمل من خاللها كالتظاهر، والعمل التطوعي، وحمالت االإغاثة، ال ت�شير 

اإل��ى فعاليات اأو اأن�شطة جديدة على العم��ل ال�شيا�شي واالجتماعي.  الق�شية بالن�شبة لل�شباب 

تكم��ن في من يقوم بالعمل؟ ومن يخطط له؟ وم��ا الهدف من ورائه؟ وما يريده ال�شباب هو 

اأخذ دورهم منذ البداية، اأي من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التنفيذ.  هذه الم�شاركة هي 

التي تّولد ال�شعور بقيمة العمل وبتميزه على الرغم من تبني اآليات االحتجاج الحزبية نف�شها.
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اأري��د اأن اأتوقف هنا على مفهوم »القي��ادة«؛ عديدون هم ال�شباب وال�شابات الذين يتولون 

قي��ادة المظاهرات ويقفون في مقدمة ال�شفوف ف��ي المواجهات والفعاليات، ما يخولهم 

الأن يكونوا »قيادة ميدانية«، لكن ال تاأثير لهم على م�شتوى القيادة العليا، اأو ح�شوراً على 

م�شتوى القيادات ال�شيا�شية االأولى في االأحزاب ال�شيا�شية الفل�شطينية في اإ�شرائيل، التي من 

�شاأنها اأن تتحدث با�شم االأقلية الفل�شطينية اأمام الهيئات والموؤ�ش�شات الر�شمية االإ�شرائيلية.

ترك االإطار التنظيمي الجاف وغير المرن جعل اأفراد المجموعة ي�شعرون باالإبداع في العمل 

واالنفت��اح عليه ب�ش��كل مختلف وبجراأة اأكبر.  فالعمل من خ��الل اإطار حزبي بيروقراطي 

لي�س باالأمر الهين وال�شهل، بالمقابل فاإن العمل من خالل اإطار تنظيمي مب�شط يجعل عملية 

اتخاذ القرارات اأ�شهل واأب�ش��ط دون الحاجة اإلى المرور بالبيروقراطية الحزبية التي تحتاج 

اإل��ى وقت وجه��د كبيرين.  وحول اإمكاني��ة العمل مع مجموعات �شبابي��ة مختلفة، ي�شدد 

»�شب��اب التغيير« على اأن هذه المح��اوالت باءت بالف�شل، وبخا�ش��ة اأن اأغلب الحركات 

ال�شبابي��ة الفاعلة تنتم��ي الأحزاب �شيا�شية ت�ش��دد من فر�س الطوق التنظيم��ي على اإمكانية 

الم�شاركة، وبخا�شة بالن�شبة لن�شب العمل نف�شه، وتجييره لم�شالح حزبية فئوية.

مجموعة »باقون«: العمل من داخل التنظيم الحزبي
م��ن المهم اأي�شًا الت�شديد على اأنه بالمقابل لظهور �شباب التغيير، ظهرت مجموعة �شبابية 

اأخ��رى داخل الحزب ال�شيوع��ي االإ�شرائيلي، �شّمت نف�شها ب��� »باقون«، وهي مجموعة 

توؤم��ن باأنه يوجد اإمكانية للتغيير من داخل االإطار الحزبي، وتعمل من خالل اإطار ال�شبيبة 

ال�شيوعية التي �شوف اأتطرق اإليها الحقًا.  وجود اأو ن�شوء هذه المجموعة التي يوجد لها 

ح�ش��ور كبير تمامًا مثل »�شباب التغيير« من عل��ى �شفحات الفي�شبوك التي ت�شكل من�شة 

�شريحة وحقيقية لجميع ال�شباب المنتمين للمجموعتين، تدل على ديناميكية التفاعل بين 

ال�شباب وعلى االختالف في �شبل التغيير.  تتفق المجموعتان على اأن »التغيير« �شروري، 

وعل��ى اأنه يجب ت�شجيع الفئة ال�شبابي��ة وتمكينها وتح�شيرها لقيادة المجتمع الفل�شطيني 

داخ��ل اإ�شرائيل، لكن االختالف هو على اآلي��ة التغيير وفر�س التحديات - هل تكون من 

داخل االإطار الحزبي اأم تكون من الخارج؟

وهنا تكمن نقاط ال�شعف والقوة  لكل اآلية؛ فالعمل من خالل اإطار حزبي مماأ�ش�س يملك 

قاعدة جماهيرية وكوادر ومكاتب ومراكز وتمويل اقت�شادي، وكلها موارد من الممكن 

ا�شتغالله��ا، بخالف الحراك ال�شبابي الخارج عن االإط��ار الحزبي، مثل »�شباب التغيير« 

ال��ذي ال يملك م��وارد مماثلة تمكن من ي�ش��كل رافعة للعمل، غير امتالك��ه اال�شتقاللية 

والق��درة الوا�شعة على التح��رك.  وق�شية التمويل ق�شية مهم��ة للحفاظ على طول النف�س 
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في العمل.  المعنويات والطاقات اأمور مهمة، لكن من اأجل التقدم في العمل والمحافظة 

على ا�شتمراريته توجد حاجة ما�شة للتمويل.

ف��ي ر�شال��ة اال�شتقالة التي قدم��ت من قبل اأفراد م��ن مجموعة »�شب��اب التغيير« للحزب 

ال�شيوعي ورد ما يلي:

»اأال نخج��ل من ه��ذا الدم الُمراق على امت��داد العالم العربي؟ اأين نح��ن من كل االأ�شعار 

واالأغان��ي الت��ي حفظناها ورددناه��ا ت�شامنًا مع كل ثوار واأح��رار االأر�س؟ زد على ذلك 

التماث��ل الكامل م��ع مواقف ال�شلطة الفل�شطينية رغم عفونته��ا، في الوقت الذي كان من 

الجدي��ر به اأن يع��اد البحث في اأروقة الحزب ف��ي ق�شية تاأييد ا�شتم��رار المفاو�شات مع 

اإ�شرائي��ل في ظل وجود مفاو�شين من الجانب الفل�شطيني تدور حول م�شداقيتهم العديد 

4
من عالمات اال�شتفهام«.

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�شلطة الفل�شطينية، وبين الثقافة ال�شيا�شية التي 

ن�ش��اأت وكبرت عليها الكوادر في االإطار الحزبي.  وه��ي فقرة تعك�س الثغرة الموجودة 

بي��ن الفكر والممار�شة.  ن�شتطي��ع االإ�شارة اإلى تاأثير »الربيع العربي« والموقف منه كعامل 

مه��م في الحراك ال�شيا�ش��ي ال�شبابي داخل المجتمع الفل�شطيني ف��ي اإ�شرائيل، اإ�شافة اإلى 

الموقف من ال�شلطة الفل�شطينية.

واأ�شاف الم�شتقيلون:

»ح�شرة الرفيق، لم ناأِت اإليك بهذه الر�شالة ن�شتكي اأو ن�شتجدي حلواًل، فنحن الموقعين 

اأدن��اه، رفاق لم نت��واَن يومًا عن خو�س اأية معركة كانت خارجية اأو داخلية، ل�شد �شيا�شة 

تميي��ز ر�شمية اأو لمحاوالت راأب ال�شدع في بن��اء هذا الحزب، في مواجهات ومعارك 

�شعبن��ا اأو ف��ي المعارك الداخلي��ة على �شورة هذا الحزب ووجهت��ه.  لي�س الأننا نرى في 

اأنف�شن��ا اأبط��ااًل، اإنم��ا الأننا نرى فيها امت��داداً طبيعي��ًا وحتميًا الإكمال م�شي��رة القيادات 

التاريخي��ة للحزب.  اإننا نعت��ز بانتمائنا للفكر ال�شيوعي على جوانب��ه الفكرية وال�شيا�شية 

واالجتماعي��ة وال مرجعية لنا �شواه.  وال نرى ملجاأ غيره تتفولذ به الطبقات الم�شحوقة.  

فحفاظ��ًا من��ا على نقاء طريقنا، والأننا نقن��ع باأّن هذا النهج ال�شالف ذك��ره هو لي�س وليد 

اأخط��اء �شخ�شية اأو �شهوات فردية، اإنما هو نهج مدرو�س ومتالحق، فهو –النهج– اأدى 

4  من ن�س ر�شالة اال�شتقالة التي قدمت للحزب ال�شيوعي في تاريخ 22.2.2011.
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و�شي��وؤدي بالحزب اإلى منحدرات �شيا�شية وتنظيمية بائ�ش��ة.  وعليه، اإننا نوجه �شرختنا 

اإل��ى كل الرف��اق ال�شرفاء الذين يرون ما ن��رى وما زالوا يملكون االأمل ف��ي التغيير اأن ال 

يقبلوا باأقل من تنحي ه��ذه القيادات ومحا�شبتها تنظيميًا، واإال فال خيار �شوى االن�شمام 

5
اإلينا بطلب اال�شتقالة هذا«.

التحديات اأمام »�شباب التغيير«
يبرز فيما �شبق الت�شديد على االنتماء الفكري، على احترام الحزب الذي ن�شاأوا به.  وتجدر 

االإ�ش��ارة اإل��ى اأن »�شباب التغيير« لم يلجاأوا الأي حزب اآخ��ر، بل ف�شلوا بناء اإطار م�شتقل 

يخ�شه��م، ولكن في الوقت ذاته لم يتوانوا عن طرح �ش��رورة محا�شبة القيادة وم�شاءلتها 

وتوجي��ه النق��د الالذع لها.  لقد كانت اال�شتقالة خط��وة احتجاجية في محاولة للنهو�س 

والذود ع��ن الفكر الي�شاري، المارك�شي التقدمي والربط بين الفكر والممار�شة.  من هنا 

ج��رى اختت��ام الر�شالة بما يلي: »ح�ش��رة الرفيق ...، راجع ملف��ات المنت�شبين وافح�س 

مع��دل اأعمارهم، �شت�شتنتج اأّن هذا التنظي��م يفتر�س �شبابه ... تربينا في حزب علمنا اأن ال 

6
نكون ولن نكون لقمة �شائغة في فم اأحد حتى لو كان الحزب نف�شه«.

ه��ذه الفق��رة توؤ�شر اإل��ى عجز الحزب ع��ن ا�شتيعاب طاق��ات �شابة ودمجها ف��ي االإطار 

التنظيم��ي.  وهي م�شاألة مهمة الأن ا�شتمراري��ة اأي حزب اأو تنظيم �شيا�شي ترتبط ب�شخ دم 

جديد في عروقه ب�شكل دائم.  وفي هذه الحالة ينبه »�شباب التغيير« اإلى اأن الو�شع متاأزم، 

الأن الحزب بداأ يفقد قاعدته ال�شبابية التي ت�شمن ا�شتمراره.

هنال��ك اأي�شًا، الثمن ال�شخ�شي الذي يقوم الف��رد بدفعه على الم�شتوى ال�شخ�شي، حيث 

اأن��ه من الممكن فقدان هذه ال�شداقات التي نمت خ��الل فترة طويلة نتيجة للخروج عن 

االإط��ار الحزبي الم�شترك، والذي �شكل دائرة انتم��اء وتفاعل مهمة.  اإ�شافة اإلى الخوف 

م��ن بناء اأطر جديدة تتطلب جراأة وثقة عاليتين، الأنه لي���س من ال�شهل اأن يتم تقبل االإطار 

الجديد، وبخا�شة اأمام اأحزاب لها تاريخ ومخزون كبير من الن�شال.

ما يلي ما كتبه اأحد اأفراد مجموعة »�شباب التغيير«:

»ما نغ�س �شفوة �شباحي اأولئك الذين اأحبهم واأعّزهم، اأولئك الذين يعرفون حق المعرفة 

م��ن نحن.  اأولئ��ك الذين �شهرنا مع��ًا لحرا�شة من�ش��ة االأول من اأيار ون�شبن��ا �شوية خيام 

المخي��م.  اأولئك الذي��ن ت�شاورنا معهم ف��ي كل نب�شة �شغيرة كنا ق��د نب�شناها في موؤتمر 

المرجع ال�شابق.  5

المرجع ال�شابق.  6
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اأو جل�ش��ة اأو هت��اف �شقي ... اأولئك وق��د راأوا في ا�شتقالتنا قمة ف��ي الت�شحية وغاية في 

ال�ش��واب ... ولكنهم هاجموا خروجنا في الخفاء كي يبرروا بقاءهم في العلن.  رجفت 

اأيديه��م وهم يم�شكون ورقة اال�شتقالة الموقعة ودمع��ت عيونهم وهم يقراأونها، ولكنهم 

7
األقوا بها اإلى الموقد كي تطعم نار ترددهم ... �شباح الخير، لنا ولكم«.

تح��ت �شع��ار »�شباب التغيي��ر، خللي التغيي��ر حقيقي« يق��ود »�شباب التغيي��ر« حملتهم 

االنتخابية لبلدية النا�شرة، وي�شتهلون حديثهم بالفقرة التالية:

»الأنن��ا نعتبر االنتخابات �شاحة اإ�شافية للتاأثير وزرع االأم��ل، والأننا نعتبرها ور�شة اإ�شافية من 

الور�س التي افتتحناها في الثالثين من اآذار 2011 في اإقرث وبرعم، �شنعتمد على روح التطوع 

وعل��ى التبرعات في عملنا االنتخابي، لي�س الأننا ج�شم فقير الموارد المالية فح�شب، بل الأننا 

نريد تعميم روح العطاء وك�شر مو�شة اأن االنتخابات للبع�س هي مو�شم ك�شب مالي«.

ال�شبيبة ال�شيوعية- الحزب ال�شيوعي االإ�شرائيلي
ال�شبيب��ة ال�شيوعي��ة هي حرك��ة م�شتقل��ة تنظيميًا، وتعمل وف��ق د�شتورها ال��ذي تقره في 

الموؤتمر العام للحركة، اإال اأنها موجهة فكريًا و�شيا�شيًا من قبل حزبها- الحزب ال�شيوعي 

االإ�شرائيلي، وهو حزب مارك�شي لينيني مبني على اأفكار اال�شتراكية الثورية.

تحي��ي ال�شبيب��ة ال�شيوعية في العام الق��ادم، الذكرى ال� 90 لتاأ�شي�شه��ا، اإذ تاأ�ش�شت اأواخر 

ني�ش��ان من العام 1924، تحت ا�ش��م »اتحاد ال�شبيبة ال�شيوعية ف��ي فل�شطين«، وكان في 

ع�شويته��ا الع�ش��رات من الرفاق ف��ي القد�س، ويافا، وحيف��ا.  اللجن��ة التاأ�شي�شية لل�شبيبة 

ال�شيوعي��ة اأعلنت حينها باأن هدف ال�شبيبة ال�شيوعية هو تجني��د جماهير ال�شباب، يهوداً 

وعرب��ًا، للن�ش��ال الثوري للطبق��ة العاملة �شد النظ��ام الراأ�شمالي، �ش��د االإمبريالية و�شد 

ال�شهيوني��ة، من اأجل انت�شار اال�شتراكي��ة؛ تن�شئة ال�شبيبة على المعار�ش��ة النعدام العدالة 

االجتماعية والقمع القومي، بروح القيم ال�شيوعية وال�شداقة العربية اليهودية.

طيل��ة �شنوات ن�شاطها، عملت ال�شبيبة ال�شيوعي��ة على �شوء هذه القيم ونا�شلت من اأجل 

تحقيقه��ا حت��ى في اأحلك الظروف.  وكان هنالك من لوحق��وا، بل ودفعوا حياتهم ثمنًا 

لع�شويته��م في ال�شبيبة ال�شيوعية، �شواء اأكان ذلك في مناه�شة االنتداب البريطاني، حيث 

كان ن�ش��اط ال�شبيب��ة ال�شيوعية �شريًا، اأو في مناه�شة الحرك��ة ال�شهيونية والنكبة، ومن ثم 

بالت�شدي لل�شيا�شات االإ�شرائيلية القمعية.

تدوينة النا�شط منهل حايك.  7
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« للحزب، وفي 
ّ
تع��ّرف ال�شبيبة ال�شيوعية في اأدبيات الح��زب ال�شيوعي ب� »الحر�س الفتي

ه��ذه الت�شمية ما يو�شح الكثير من الدوافع التي اأدت بالحزب اإلى المبادرة الإقامة ال�شبيبة 

ال�شيوعية، وباالإمكان اإيجازها بالدواف��ع التالية: الرغبة في ن�شر الفكر ال�شيوعي التقدمي 

النّي��ر بين االأجيال ال�شابة ومخاطبتهم بلغتهم، وحثهم على العمل لتغيير الواقع وتفجير ما 

في دواخلهم من طاقات؛ الحاجة اإلى منح اأبناء ال�شبيبة وال�شباب، ما يحتاجونه من تثقيف 

فكري و�شقل تنظيمي، وتهيئتهم لالنخراط فيما بعد في �شفوف الحزب؛ حاجة الحزب 

اإلى ذراع تنفيذية تقوم اأ�شا�شًا، على ال�شباب لما تت�شم به هذه ال�شريحة من �شفات خالقة.  

يق��ول �شكرتير ال�شبيبة ال�شيوعية، اأمج��د �شبيطة: »بح�شب راأيي، هنالك دافع اآخر، جعل 

الك��وادر ال�شابة، اأ�شا�ش��ًا، في الحزب ال�شيوعي تعمل على �شمان بق��اء ال�شبيبة ال�شيوعية 

وتعزيزه��ا؛ اأال وهو الحاجة اإلى �شمان بق��اء ال�شوت ال�شبابي في الحزب مرفوعًا، مع ما 

يحمله من اإلمام بظروف ال�شباب واحتياجاتهم«.

وح��ول عالقة الجي��ل ال�شاب بالحزب، يقول �شكرتير ال�شبيب��ة ال�شيوعية؛ »على الرغم من 

التحفظ الدائم من اأي تعميم، اإن كان بحق ال�شباب اأو القيادات الحزبية، ومع مراعاة الكثير 

من اال�شتثناءات، باالإمكان اأن نقول اإن ثمة تباينات وا�شحة بين مواقف االأجيال المختلفة، 

تج��اه ع��دد م��ن الق�شاي��ا.  واإن كان الحديث يتمح��ور حول عالق��ة ال�شب��اب، وال�شبيبة 

ال�شيوعية تحديداً، بحزبهم ال�شيوعي، يمكن مالحظة التباين في االآراء في الحالتين الفكرية 

والتنظيمية.  فكريًا، نجد اأن ال�شباب، بحما�شتهم الثورية وتوقدهم الفكري اأول واأكثر من 

دافع ويدافع عن الهوية الفكرية للحزب ال�شيوعي، واأعتقد اأنهم اأّدوا الدور االأهم بالحفاظ 

عليه حزبًا �شيوعي��ًا مارك�شيًا لينينيًا، على الرغم من انهيار العالم اال�شتراكي.  تنظيميًا، نجد 

اأن ل��دى ال�شب��اب، حالة دائمة من عدم اال�شتكانة والقبول باالأو�ش��اع التنظيمية الداخلية، 

والت��وق اإلى التقوي��م والتغيير واإح��داث النه�شة المرج��وة، اإن كان عل��ى م�شتوى الحياة 

الداخلي��ة للحزب، اأو اأدائه الجماهي��ري.  وي�شيف اأن ما ذكر �شابقًا قد يبدو للوهلة االأولى 

وكاأنه يحمل تناق�شًا، في نظر من يرى بالحفاظ على الهوية التاريخية للحزب ال�شيوعي على 

اأن��ه ماأخوذ عن عقلية محافظة منغلق��ة، بينما التجديد التنظيمي، ماأخوذ عن عقلية منفتحة.  

وه��ذا ت�شويه مرفو���س، فالت�شبث بالفكر ال�شيوعي ال يعني اإال و�ش��ع تحدٍّ اأمام ال�شيوعيين 

ال�شب��اب بالتجدد الفكري، كما اأن التجدد والتغيير التنظيمي ال يمكن اأن يكون حقيقيًا اإن 

لم يكن عميقًا، واإن كان نتاجًا لثقافة اال�شتهالك الرخي�س«.

وبما يخ�س تاأثير »الربيع العربي«، بعيداً عن الجدل حول الت�شميات، »ال يمكن اإنكار اأن 

ما �شهده العالم العربي في ال�شنوات االأخيرة من حراكات �شبابية وتغييرات على الخارطة 

ال�شيا�شية اأدى اإلى تاأثيرات كبيرة.  العالم، وال�شباب تحديداً، وقفوا م�شدوهين اأمام قدرة 

ال�شع��ب الم�شري، على اإ�شقاط راأ���س الهرم بالنظام الديكتاتوري المتعفن.  واأكثر ما اأثار 
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الده�شة حينها هو غياب القيادة الموجهة لهذا الحراك، الذي بدا وكاأنه يدور على اإيقاع 

مواق��ع التوا�شل االجتماعي، كالفي�شبوك وغيره.  هذه التغييرات جعلت الكثيرين يظنون 

اأن التغيير مهمة �شهلة جداً: تفتح �شفحة على الفي�شبوك، تكتب �شعاراً يبداأ بكلمتي ال�شر: 

ال�شع��ب يريد ..... وتمالأ الفراغ الذي تريده، فتحقق ما تريد! ومن هنا فقد راأينا العديد 

م��ن الحراكات التي نبتت كاأنه��ا الفطر بعد يوم ماطر: ال�شعب يريد اإنهاء العنف، ال�شعب 

يريد اإنزال اأ�شعار المياه.  وبالمقابل، كان هنالك تفكير جدي لدى �شرائح وا�شعة باأنه لم 

يعد هنالك �شيء زائد وال مكان له، كاالأحزاب واالأيديولوجيات والنظرات ال�شمولية، اإذ 

بدا وكاأن المرحلة مرحلة الن�شاالت المو�شعية لي�س اأكثر.

هنالك من يظن باأن ال�شعوب قادرة على تحقيق ما تريد وباأ�شرع من لمح العين، متجاهاًل 

م��ا يدور خل��ف الكوالي�س من دعم اإمبريال��ي مثاًل ال�شتغالل ه��ذه المطالب، وبالمقابل 

هنال��ك من فقد اأي قناع��ة بقدرة ال�شعوب على التغيير، واقتنع ب�شكل جارف وتام اأن كل 

م��ا يحدث، وف��ي كل الدول العربية، موؤام��رة واحدة كبيرة.  وت�شتم��ر ال�شبيبة ال�شيوعية 

بط��رح االأمور من منظور تحليلي لل�شيا�شة العالمية االأو�ش��ع وتاأثيرها على الربيع العربي.  

اإن التط��ورات الحادثة في العالم العربي خا�ش��ة، تخّيب ظّن الرومان�شيين الحالمين ممن 

يعتق��دون اأن النوايا الطيبة وحدها قادرة على مواجه��ة الظلم باأنظمته الراأ�شمالية الج�شعة 

والق��وى االمبريالية م��ن خلفها، وتثبت �شحة ما اأكده ال�شيوعي��ون دومًا من اأنه ال مكان 

لعمل ثوري حقيقي بال فكر ثوري، يكون هو البو�شلة الموجهة، ويوّفر االأدوات للتحليل 

الطبقي للظواهر، والنفاذ اإلى عمق االأمور«.

هن��ا ال بد من الت�شديد عل��ى اأن الن�شاالت المو�شعية مهمة، ولكن يج��ب االنتباه اإلى اأن 

الخط��اب المركزي لدى االأقلية الفل�شطينية في الداخل يتمحور حول الحقوق الجماعية 

واالعتراف بهم كاأقلية قومية اأ�شالنية )من االأ�شل المحلي ولي�س مهاجرة اأو وافدة(، اأحد 

التحدي��ات الكبيرة هو ما ي�شمى ب�«خ�شخ�شة« المطالب، وجعلها فردانية، وترتكز على 

حقوق المواطن الفرد فقط.

وح��ول اإمكانية تولي��د حراك �شبابي م�شتق��ل، يقول »قد تكون االإمكاني��ة واردة، لكن 

االأه��م هو تعري��ف »ا�شتقاللية« الح��راك ال�شبابي والحاج��ة اإليه«! ع��ادة، يطرح �شعار 

»اال�شتق��الل« للتاأكيد على انعدام عالقة ج�شم معين باالأح��زاب القائمة، وعادة اأي�شًا ما 

ياأتي ذلك بهدف خلق التباين بين »القيادة ال�شبابية الجديدة والم�شتقلة« وبين »االأحزاب 

8
والقيادات التقليدية«.

8  من مقابلة مع اأمجد �شبيطة، �شكرتير الحزب ال�شيوعي االإ�شرائيلي.
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لك��ن بع�س هذه الحراكات قد ال تكون م�شتقلة عن م�شالح بع�س ال�شناديق الممولة التي 

تدعمها وت�شمن والءها، في بع�س االأحيان الأحزاب �شيا�شية معينة.  ومع ذلك فقد �شهدت 

ال�شنوات االأخيرة عدداً من الحراكات ال�شبابية التي اأدت دوراً اإيجابيًا بو�شع ق�شايا معينة 

عل��ى الراأي العام، مث��ل مجابهة الخدمة المدني��ة اأو الت�شدي لمخط��ط برافر، لكن هذه 

الح��راكات وعلى الرغم من اأنها ف��ي كثير من االأحيان ت�شم االأ�شخا���س اأنف�شهم، وهذا 

م��ا يرجعني لنقطة البداية الت��ي تحدثت فيها عن التداخل في االأط��ر الحزبية والم�شتقلة، 

كانت في كل مرة ترفع �شعاراً مطلبيًا محدداً، ومن ثم تنه�س بعد اأ�شهر عدة بمطلب اآخر 

... وهك��ذا دوالي��ك.  وفي هذا اإيجابي��ات كما ذكر، ومنها ط��رح الق�شية بقوة، ولكن 

فيها العديد من ال�شلبيات، واأبرزها خ�شخ�شة الن�شاالت وتفكيكها، وعدم روؤية ال�شورة 

الكامل��ة، بمعنى ف�شل الق�شايا بع�شها عن بع�س، وهذا خطر كبير، وبخا�شة عندما يدور 

الحديث عن ن�شال الجماهير العربية في البالد، وهو ن�شال ثوري لتغيير عميق في الدولة؛ 

جوهرها، وتعريفها، و�شيا�شاتها.

ه��ل يعني هذا ب��اأن ال حاجة لحراكات �شبابية؟ بالطبع ال! قد تكون هنالك حاجة لدرا�شة 

ا�شتحداث اإطار تن�شيقي بين الحركات ال�شبابية الفاعلة، ليعمل بطريقة توافقية على و�شع 

البرامج والخطط الم�شتركة، على اأ�شا�س الحد االأدنى الم�شترك.

هل توجد اإمكانية لح�شول ت�شبيك مع حراكات �شبابية فل�شطينية اأخرى؟ وعلى اأي اأ�شعدة؟

»ال�شبيب��ة ال�شيوعي��ة تاأخذ دوراً فعااًل في كل ح��راك �شبابي يعمل على ط��رح ق�شايا تهم 

ال�شباب الفل�شطينيين في البالد.  فقد كنا من المبادرين الإقامة االئتالف لمناه�شة الخدمة 

المدني��ة، وه��ا نحن في هذه االأي��ام نرافق الح��راك ال�شبابي في النق��ب، ندر�س تجربته، 

ون�شتفي��د منها، ونحاول اأن نوؤثر عليه بما لدين��ا من تجارب واأفكار.  ي�شير اأحد الن�شطاء 

اإل��ى عبرتي��ن اأ�شا�شيتين: االأولى، اأن��ه ال مكان للتنازل عن االأح��زاب، بالبعدين: الفكري 

والتنظيم��ي، بمعنى اأن لدى االأحزاب الفك��ر ال�شيا�شي ال�شمولي الذي من المهم التعامل 

معه بجدية حتى في حال لم يتم االتفاق معه 100%، وكذلك التنظيمي وقدرة االأحزاب 

على التح�شيد والعمل الميداني«.

ا�شتخال�شات
يوج��د العديد م��ن التحديات اأمام الح��راكات ال�شبابية، ولذا كان م��ن المهم توثيق هذه 

التجرب��ة ومتابعتها الإلقاء ال�ش��وء على ديناميكية الح��راكات ال�شبابي��ة الفل�شطينية داخل 

اإ�شرائيل.  مع كتابة هذه ال�شطور نجد العديد من ال�شباب وال�شبايا في ال�شوارع وال�شاحات 
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العامة للتنديد �شد مخطط »برافر« الذي يهدف اإلى م�شادرة 800 األف دونم من اأرا�شي 

النقب، وتهجير 40 األف فل�شطيني عربي، وهدم 36 من قراهم.  في هذه الحراكات دور 

�شباب��ي وا�شح في قيادة المظاهرات والح�شور الميدان��ي، والأول مرة تقوم فئات �شبابية 

للتخطي��ط لح��دث كهذا دون وجود هيمن��ة حزبية- تقريبًا ال وج��ود لالأحزاب في هذا 

الن�ش��ال �شوى بح�شور عدد قليل منهم في هذه المظاهرات، وهو اأمر �شلبي.  ال ن�شتطيع 

اإن��كار دور االأحزاب في قوة الح�ش��د، وبخا�شة اأنها ما زالت المراكز ال�شيا�شية االأ�شا�شية 

الت��ي يتم من خاللها العم��ل الجماعي.  ومع هذا، فاإن التكت��ل ال�شبابي خارج االأحزاب 

يحم��ل االأمل نحو التغيير وا�شتغالل الطاقات المكبوتة والمهّم�شة، اإال في حال ا�شتفاقت 

القي��ادات التقليدي��ة التي ما زالت في غيبوبة عما يجري من تح��والت في العالم العربي، 

وم��ن ثورات �شد اأنظمة اال�شتبداد التي هم�شت ال�شباب وطم�شت الحرية، وو�شعت من 

دائرة الفقر والبطالة، وزادت من غنى الغني وفقر الفقير.

من خ��الل المقابالت، ب��رزت ظاهرة عدم الثقة بي��ن ال�شباب في الح��راكات الم�شتقلة 

تج��اه االأطر ال�شبابية التابعة لالأحزاب، ما �شيوؤثر على العمل الم�شترك م�شتقباًل.  ال�شباب 

الفاعل��ون م��ن خ��الل الح��راكات الم�شتقلة ي��رون اأنه م��ن ال�شعب العمل م��ع ال�شباب 

المحزبي��ن- لعدم قدرتهم على التحرر من القوالب واالأوامر الحزبية.  بينما لم ينِف جزء 

من ال�شباب الحزبيين اإمكانية العمل الم�شترك، والجزء االآخر �شدد على عدم وجود تراكم 

في العمل ال�شيا�شي وربطه مع الروؤية ال�شيا�شية االأو�شع.

على الرغم من كل ذلك، يبقى ال�شوؤال: هل ت�شتطيع هذه الحراكات اأن ت�شع روؤية �شيا�شية 

بديل��ة، اأم اأنها تدور حول نف�شه��ا من خالل »العمل المو�شعي« وردة الفعل على الو�شع 

ال�شيا�ش��ي الع��ام؟ هل �شت�شتطيع تجربة »�شب��اب التغيير« االنتقال م��ن الم�شتوى المحلي 

لتك��ون ظاهرة قطرية تنتقل الأماكن اأخرى؟ واإلى م�شتوى �شيا�شي اآخر – مثل الكني�شت؟ 

اأم اأنه��ا �شتبقى تجربة محلية ينتمي اأع�شاوؤها اإلى البلد نف�شه ويكون ال�شقف ال�شيا�شي هو 

العمل البلدي المبا�شر؟

توج��د اأمثلة كثي��رة على حراكات �شبابي��ة مختلفة موزعة هنا وهناك ف��ي القرى والمدن 

العربي��ة.  لكن لم تظهر بوادر للعمل والتن�شي��ق الم�شترك.  مثاًل حراك النقب، يعمل �شد 

مخط��ط »برافر«، ومن اأج��ل الحفاظ على اأرا�شي النق��ب.  ومجموعة »�شباب العودة« 

يعمل��ون من اأجل تحقيق ح��ق العودة اإلى كفر برعم، وخا�شة اأن��ه يوجد هنالك قرار من 

محكم��ة العدل العليا االإ�شرائيلية بوجوب عودة اأهل اإقرث وكفر برعم اإلى بلداتهم )هذا 

القرار لم يطبق(.
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اأح��د النا�شطين الحزبيين اأ�شار اإلى موؤ�شري��ن اأ�شا�شيين في الحراكات االأخيرة التي ظهرت 

بعد »الربيع العربي«:

• االأول، اأزمة االأحزاب ال�شيا�شية التي تحّول معظمها اإلى هرم متكّل�س قمته الكني�شت، 	
ب��داًل من اأن يكون الحزب ج�شمًا حيًا، ي�شكل التمثي��ل البرلماني اأحد اأذرعه ولي�س 

�شق��ف عمله، وبخا�شة في و�شعية ال�شع��ب الفل�شطيني كاأقلية قومية وكمواطنين في 

الوقت نف�شه.

• الثان��ي، و�شائل االت�شال الحديثة التي تتيح تنظيم تحّركات وا�شعة دون ات�شال مبا�شر 	
ودون االآليات التقليدية التي تكون عادًة بحوزة االأحزاب اأو االأطر المنظمة.

و�ش��دد عل��ى اأن كال العاملين موجود اأي�شًا ف��ي العالم العربي )مع الف��وارق المو�شوعية 

والذاتي��ة طبع��ًا( وكذل��ك ال�شعور ب��اأّن التغيي��ر المن�شود من��وط فقط بالتح��ّرك »خارج 

ال�شندوق«؛ اأي خارج االأحزاب.  وهو �شعور يت�شم بالعاطفية وتدني الوعي ال�شيا�شي في 

معظم االأحيان.  وخطورة هذا ال�شعور اأكبر بالن�شبة لغير الم�شّي�شين الذين تكون مراراتهم 

اأكب��ر ف��ي حال التعث��ر، اأكثر بكثير م��ن الم�شّي�شين.  خطورت��ه الثانية تتج�ّش��د في انعدام 

المراكم��ة، وفق��دان الرابط بين الق�شاي��ا والتركيز على تناق�س واح��د دون تحدٍّ �شمولي 

ومنظ��م للمنظومة الكبرى التي تنتج كل التناق�شات؛ اأي دون روؤية ال�شورة المركبة.  من 

المبك��ر تلخي�س هذه التجارب �شلب��ًا اأو اإيجابًا.  واالأهم هو اأّنه يج��ب االإفادة منها لرفد 

القوى المنظمة بطاقات جديدة واإك�شابها القدرات التي تحّول الحركة العفوية الخام اإلى 

عمل �شيا�شي-تغييري منّظم ومنهجي ومثمر.
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مراجعة أولية لتجربة الحراك الشبابّي 
الفلسطينّي في القدس

هنادي قوا�شمي1*

تمهيد
ما اأن اندلعت اأحداث »ثورة اليا�شمين« في تون�س نهاية العام 2010، ومن بعدها »ثورة 25 

يناير« في م�شر، حتى بداأت رياح ما ا�شطلح على ت�شميته اآنذاك ب�«الربيع العربي« بالهبوب 

عل��ى البلدان العربية المجاورة، وبداأت مجموعات من النا�س تخرج اإلى ال�شارع للمطالبة 

بتغيير »النظام« اأو اإ�شقاطه، وتنوعت في ذلك درجات االحتجاجات وقوتها وكيفيتها.

وق��د كان��ت الفئة الب�شرية االأولى الفاعلة في هذه االنتفا�ش��ات من فئة ال�شباب، فال يكاد 

يم��ر ذك��ر لهذه االنتفا�ش��ات اأو الث��ورات اإال واقترن بذك��ر ال�شباب الع��رب ودورهم، 

ومجموعاته��م وحركاتهم التي كان لها دور ال ي�شتهان ب��ه في اإ�شعال االأحداث.  وبينما 

كنا ن�شتمع تقريبًا اإلى ال�شيا�شيين والمحليين وذوي ال�شعر ال�شايب فقط على قنوات التلفاز 

لي��رووا لنا نظرتهم وتحليالتهم لالأحداث، فجاأة اأ�شبح لل�شباب ح�شور وا�شع، ولعل من 

الم�شاهد التي علقت في اأذهان المراقبين العرب لثورة م�شر هي م�شاهد ل� »ثوار« �شباب 

كانوا ينقلون لنا اأجواء ميدان التحرير عبر الف�شائيات المختلفة.

يمكنن��ا الق��ول، اإذن، اإن مفه��وم »ال�شب��اب« ق��د اكت�ش��ب زخم��ًا مكثف��ًا بف�شل هذه 

االنتفا�شات، اأ�شبحنا ن�شمع الكثيرين يعّلقون االأمل على »ال�شباب«، وين�شبون لهم ف�شل 

القي��ام بهذه االنتفا�شات ال�شعبية وا�شتعم��ال اأدوات مبتكرة خاللها، مثل اأدوات االإعالم 

 –»
ّ
االجتماع��ي على �شبيل المثال.  بمعنى اآخر، فاإن مفهوم ال�شباب –بعد »الربيع العربي

* �شحافية من القد�س، تكمل درا�شة الماج�شتير في العلوم ال�شيا�شية في جامعة تل اأبيب.  1
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ق��د ت��م تحميله م�شامين واأبع��اداً �شيا�شية جديدة لم تكن بمثل ه��ذا الح�شور م�شبقًا على 

ال�شاحة العربية.  اأب�شط تجليات ذلك اأنه ال يكاد يمر يوم في الحديث عن الواقع العربي، 

اإال وذك��رت فيه مف��ردات مثل: حراكات �شبابي��ة، دور ال�شباب، وغير ذل��ك.  اأما اأعقد 

تجلي��ات ذلك، فيتمثل ف��ي محاولة بع�س ال�شيا�شيي��ن؛ �شواء من العه��د القديم في بداية 

الث��ورات العربية، اأو الوجوه ال�شيا�شية الجديدة ف��ي العهود الجديدة، ك�شب وّد ال�شباب 

ومحاولة ا�شتمالتهم لطرفهم، حتى اأ�شبح البع�س يراهم رقمًا �شعبًا حقق ح�شوراً قويًا في 

الم�شهد ال�شيا�شي لم يكن له من قبل.

فم��اذا عن ال�شباب الفل�شطيني ف��ي القد�س، وهل حّركته رياح الث��ورات التي هبت على 

؟ هل حمل كغي��ره من ال�شباب العرب هّم »التغيي��ر«؟ وكيف عّبر عن هذا 
ّ
العال��م العربي

الهّم؟ وما هي الق�شايا التي �شغلت باله؟ وبماذا تميزت حركته؟ واإلى اأين و�شل »حراك« 

ال�شباب في القد�س؟

في هذه الورقة، وعلى �شوء لقاءات مع بع�س النا�شطين الفل�شطينيين في القد�س، �شاأحاول 

االإجابة عن هذه االأ�شئلة بهدف تبين مالمح »الن�شاط« اأو الحراك ال�شبابي الفل�شطيني في 

القد�س، ومحاولة تلم�س م�شتقبله، وخالل ذلك �شتبرز مالمح تميز حراك القد�س عن بقية 

الحراكات ال�شبابية الفل�شطينية.

يج��در التنويه اإلى اأنه ل��ن يكون بمقدور هذه الورقة الوقوف عل��ى م�شاألة ظهور الحراك 

ال�شبابي المقد�شي بكل تفا�شيله وخباياه، كون ذلك يحتاج لبحث اأو�شع ومقابالت اأكثر 

م��ن تلك اأجريت ل�شالح البح��ث الراهن.  على الرغم من ذل��ك، تجتهد هذه الورقة في 

تلم�س اأبرز �شمات هذا الحراك، واأهم مو�شوعاته، والم�شار الذي اآل اإليه.

القد�س مدينة ذات خ�شو�شية
قب��ل الخو�س في مو�شوع الح��راكات ال�شبابية في القد�س المحتلة، تج��در االإ�شارة اإلى 

خ�شو�شي��ة المدينة بما في ذلك خ�شو�شيتها في ال�شياق الفل�شطيني.  اإذ ال �شك اأن مدينة 

القد�س تحم��ل رمزية عالية ف��ي نفو�س الفل�شطينيي��ن، كونها »عا�شمته��م الم�شتقبلية«، 

وكونه��ا المدين��ة ذات المكانة التاريخية والدينية وال�شيا�شي��ة التي تحوي اأهم رموز تلك 

المكان��ة كالم�شج��د االأق�شى، وكني�ش��ة القيامة، وكونها مح��وراً اأ�شا�شي��ًا ل�شراعهم مع 

االحت��الل، فهي التي يتكرر ا�شمها ف��ي الخطابات الوطنية الحما�شي��ة، وهي التي ُتوؤّلُف 

حولها االأغاني الوطنية، وهي بنظر كثيرين قلب الق�شية الفل�شطينية.

كم��ا اأن »ال�ش��راع« م��ع اإ�شرائيل اأ�شد و�شوحًا ف��ي القد�س مما هو عليه ف��ي مدن ال�شفة 
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الغربي��ة االأخرى؛ فالقد���س تقع مبا�شرة تحت ال�شيطرة االإ�شرائيلي��ة، تم�شي في �شوارعها 

كل ي��وم فترى اأفراداً من �شرط��ة االحتالل اأو حر�س الح��دود اأو المخابرات، اأو موظفي 

الحكوم��ة والبلدية االإ�شرائيلية، ترى علم »اإ�شرائيل« مرفوعًا فوق فرع البريد الذي تر�شل 

م��ن خالله ر�شائلك، وقد ي�شتوط��ن قرب بيتك اإ�شرائيلي يه��ودّي يم�شي بمرافقة حرا�س 

م�شلحي��ن، وقد ت�شتيقظ ف��ي ال�شباح لت�شتري م��ن كعكها فتجد يهوديًا م��ن الم�شتوطنة 

المج��اورة قد �شبق��ك لي�شتري من محل جارك الكعك نف�شه.  كم��ا اأن جميع معامالت 

المقد�ش��ي الر�شمي��ة تتم مع �شلط��ات االحتالل االإ�شرائيل��ي )ال�شرطة، البلدي��ة، موؤ�ش�شة 

التاأمين، المحاكم، الم�شت�شفيات، واأحيانا التعليم، ... الخ(.

بينم��ا ال يواج��ه الفل�شطيني في ال�شف��ة بمثل هذه االأم��ور اإال نادراً، ربما ل��و ا�شطر اإلى 

ا�شت�ش��دار ت�شري��ح ليزور ما احتل من اأر�ش��ه العام 1948، اأو اإن خ��رج من قلب مدينته 

و�شاف��ر نحو الق��رى فتعر�س العتداءات الم�شتوطنين، اأو ربما ف��ي اأف�شل االأحوال وقف 

على اأعلى جبل في مدينته و�شاهد الم�شتوطنات تحيطه من كّل جانب.  قد يقول اأحدهم 

اإن الم��دن الفل�شطينية في الداخل الفل�شطيني )االأرا�شي التي احتلت العام 1948( –التي 

تق��ع هي كذلك تحت ال�شيطرة االإ�شرائيلية المبا�شرة– لها �شفة م�شابهة، لكن هذه ال�شفة 

ال تحتفظ بالتوتر الحذر الذي تعي�شه القد�س كّل يوم.

ه��ذه الخ�شو�شية لمدينة القد�س )اأق�شد كونها ذات رمزي��ة عالية في الق�شية الفل�شطينية، 

وكونه��ا حيز احت��كاك مبا�شر م��ع المحتل( �شكلت عام��ل قوة للح��راكات ال�شبابية في 

القد�س –كم��ا �شاأبين الحقًا– و�شاعدتهم في بع�س االأحيان على تجاوز بع�س الخالفات 

فيما بينهم واحتوائها، ل�شالح الهّم االأول »القد�س«.

كم��ا اأن للح��راك ال�شبابي ف��ي مدينة القد�س دوراً مهم��ًا يكت�شب �شبغته م��ن العزلة التي 

فر�ش��ت على المدينة، كونها مدينة محا�شرة بالحواجز والجدار االأمني والم�شتوطنات، 

والط��رق اال�شتيطانية، وال ي�شمح بدخولها اإال لعدد قليل من الفل�شطينيين الذين ينجحون 

ف��ي ا�شت�شدار الت�شاريح الالزمة لذلك.  كما اأنها مدينة تغيب عنها »القيادة« الفل�شطينية، 

 فل�شطيني يكت�شب ح�شوراً قويًا بي��ن النا�س، بل اإن مكتب 
ّ
وال يوج��د فيها تمثيل ر�شم��ي

محاف��ظ القد�س المعّين م��ن قبل رئي�س ال�شلط��ة الفل�شطينية ف��ي رام اهلل يتواجد في الرام 

الت��ي يعزلها الجدار االأمني عن قلب المدينة، والرام تتبع لل�شلطة الفل�شطينية.  ناهيك عن 

ال�شكوك التي تحيط رغبة وقدرة هذا المكتب على العمل الجاّد الذي يحمل نتائج فعلية 

تخدم المقد�شيين.

ي��وؤرخ البع�س لهذه الحالة بتاريخ وفاة في�ش��ل الح�شيني م�شوؤول ملف القد�س في منظمة 

التحرير الفل�شطينية، ومدير بيت ال�شرق الذي كان بمثابة الذراع الر�شمّية لل�شلطة الوطنية 
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ف��ي مدينة القد���س، فيقولون »منذ توف��ي في�شل لم يعد للقد�س كبي��ر«.  وعلى الرغم من 

اخت��الف البع�س مع في�شل نظراً الآرائ��ه ال�شيا�شية فيما يتعلق بعملية ال�ّشالم وما اإلى ذلك، 

فاإنه �شخ�شية التف حولها الكثيرون من الفل�شطينيين في القد�س، وكانوا يجدون عنده اآذانًا 

�شاغية، وا�شتعداداً للنزول معهم لل�شارع وم�شاندتهم في مواجهة �شيا�شات االحتالل.

تغييب حالة قيادية كتلك التي مثلها في�شل الح�شيني عن القد�س منذ �شنوات طويلة، اإذ لم 

تنجح �شخ�شية قيادية فل�شطينية في ك�شب وّد الجمهور المقد�شي والتفافه حولها، اأ�شف 

اإل��ى ذل��ك �شيا�شة االحتالل الم�شتمرة ف��ي الت�شييق على عم��ل الموؤ�ش�شات والجمعيات 

الفل�شطيني��ة، واأحيان��ًا اإغالقها بدعوى اأنها ممولة من جه��ات »اإرهابية«، اأو ذات عالقة 

بحرك��ة »حما�س«، اأو اإلغاء ندوات واحتفاالت داخل القد�س بدعوى م�شاركة م�شوؤولين 

فل�شطينيي��ن فيها، كل ذلك يب��رز دور ال�شباب في �شّد هذا الف��راغ القيادي، واإن لم يكن 

بحال��ة قيادية �شبابية مماثلة، ولكن على االأقل بتحريك المياه الراكدة في �شوارع القد�س، 

وخل��ق ن��وع من الوع��ي واالهتمام بما يجري ف��ي المدينة وما يتعر�س ل��ه اأهلها من قبل 

االحتالل.

بداية الق�شة
ذات ليل��ة، بع��د عزل الرئي���س الم�ش��ري ح�شني مبارك باأي��ام قليلة، تحّول��ت واجهات 

الفي�شبوك ال�شخ�شية لمقد�شيين كثيرين اإلى �شورة تحمل عنوانًا موحداً: »�شباب من اأجل 

القد���س«، حت��ى ال�شخ�س الذي لم ُيغّير �شورة »البروفاي��ل« الخا�شة به منذ اأن�شاأ ح�شابه 

الفي�شبوك��ي قبل عامين، قام بتغيير ال�ش��ورة الأجل القد�س.  حتى الذين لم ينخرطوا تمامًا 

ف��ي عمل المجموعة قام��وا برفع تلك ال�شورة التي تحمل �شع��ار المجموعة في ملفاتهم 

ال�شخ�شي��ة على الفي�شبوك.  واأخذ بع�شهم ي�شارك ف��ي الن�شاطات التي نظمتها مجموعة 

�شباب من اأجل القد�س.

تعتب��ر مجموعة »�شب��اب من اأجل القد�س« م��ن اأوائل واأبرز المجموع��ات ال�شبابية التي 

�شكل��ت حالة »الح��راك ال�شبابي الفل�شطيني« في القد�س، وقد ظه��رت في �شباط – اآذار 

2011، وحت��ى بع��د توقف ن�شاطاته��ا، فقد �شكل بع���س نا�شطيه��ا مجموعات اأخرى 
انبثقت عنها.  تاألفت المجموعة من �شباب نا�شطين �شيا�شيين، بع�شهم ينتمي اإلى اأحزاب 

وتنظيم��ات فل�شطينية معروفة، ولكنهم �شئموا العمل في اأطر اأحزابهم، ولم يعد ير�شيهم 

�شق��ف العمل البطيء والمتاأخ��ر الناتج عن االأحزاب، كما عّبر اأحده��م لنا، ومن اآخرين 

م�شتقلين ال ينتمون في االأ�شل الأي حزب �شيا�شي فل�شطيني، ولكنهم يحملون هم »تقديم 

�ش��يء« له��ذه المدينة، واآخرين لم يعت��ادوا في المجمل الن�شاط ال�شيا�ش��ي اأو االجتماعي 
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الع��اّم، ولكن رياح الث��ورات العربية اأ�شابتهم، و�شعروا بحما�ش��ة ليحذوا حذو زمالئهم 

ال�شباب في الدول العربية المجاورة، ويقوموا ولو بخطوة �شغيرة.

�شمل��ت المجموعة ع�ش��رات االأع�شاء م��ن مختلف االأحي��اء المقد�شية )�شل��وان، راأ�س 

العامود، بيت �شفافا، بيت حنينا، وغيرها(، �شبانًا و�شابات، اأغلبهم من حملة ال�شهادات 

الجامعي��ة، ومن اأبن��اء الطبقة المتو�شطة عل��ى اختالف تدرجاتها، البع���س موظفون في 

�شركات وموؤ�ش�شات، واالآخرون طالب جامعيون، واأ�شحاب مهن مختلفة.

بح�ش��ب اأحد الم�شاركين في تاأ�شي�س هذه المجموعة، لم يكن هناك نظام محدد ووا�شح 

لقب��ول االأع�شاء في ه��ذه المجموعة، فهي بطبيعة الح��ال لي�شت حزبًا �شيا�شي��ًا ذا اأنظمة 

ولوائ��ح ان�شم��ام، ويمكن الأي �شخ���س اأن ي�شارك في فعالياته��ا.  اإال اأن »ال�شّف االأول« 

–بمعنى النواة المحركة من المجموعة التي بلغ عددها التقريبي ع�شرة اأ�شخا�س- لم يكن 
مفتوحًا لهذه الدرجة، ونق�شد هنا متخذي القرارات ووا�شعي الخطط، فهوؤالء في اأغلبهم 

يعرف��ون بع�شهم البع�س، اإذ �شبق وجمعتهم دوائ��ر الن�شاط ال�شيا�شي والوطني في القد�س، 

ولم يكن ليدخل اأحد اإلى دائرتهم اإال وكان معروفًا و»مر�شّيًا« عنه �شيا�شيًا ووطنيًا.  وهذا 

يعن��ي اأن اجتماعاتهم لم تكن افترا�شي��ة، واأن »الفي�شبوك« في حالتهم كان اأداة اإعالن عن 

اأنف�شه��م اأمام الجمهور، ولي�س اأداة تعرف وانط��الق، فاجتماعاتهم تجري على االأر�س، 

وجه��ًا لوجه، وال ي�شتعم��ل الفي�شبوك اإال ال�شتكمال التن�شيق والإتم��ام التوا�شل الذي بداأ 

على االأر�س، ولتحقيق االنت�شار بين �شفوف ال�شباب المقد�شيين على اختالفهم.

و�شعت المجموعة في تعريفها على الفي�شبوك: »�شباب من اأجل القد�س: نحن مجموعة 

�شب��اب م��ن القد�س ال يوجد لن��ا اأي انتماء حزبي اأو �شيا�شي نعان��ي يوميًا من الممار�شات 

الخاطئة في القد�س، ونعلن رف�شنا لما يلي: معاك�شات البنات في ال�شوارع، وعلى اأبواب 

المدار���س؛ تعاطي المخدرات وانت�شارها ب�شكل كبير في �شفوف ال�شباب المقد�شي؛ اأن 

يكون ال�شباب بال هدف اأو روؤية؛ هدفنا اأن تكون القد�س رمزاً للثقافة والكرامة والحرية.  

اإذا كنت��م توؤي��دون هذه االأفكار فكون��وا من الم�شاركين والفاعلين ف��ي هذه المجموعة، 

2
وتذكروا اأن كل بداية �شعبة نهايتها وطن حر كريم«.

توؤك��د الجملة االأخي��رة في هذا التعريف ما قيل اأعاله م��ن اأن الدائرة الكبرى للمجموعة 

ال�شبابي��ة )لم يكن هناك تحديد وا�شح للفئة العمري��ة في هذه المجموعة، ولكن طبيعتها 

وطبيع��ة ن�شاطاتها ونواتها القيادية من ال�شباب توحي باأن م�شاركيها �شباب( كانت اأو�شع 

2  �شفحة المجموعة على الفي�شبوك:
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«.  اأما الن�س 

كمجم��ل، فيمكن من خالله ا�شتقراء بع�س مالمح الحراك ال�شبابي في القد�س، حتى واإن 

كانت تلك المالمح ال تمثل ب�شكل تاّم كّل المجموعات التي ظهرت الحقًا.

مالحظات حول مالمح المجموعات ال�شبابية في القد�س

تاأكيد على اال�شتقاللية عن التنظيمات ال�شيا�شية. 1
تبرز اأولى مالمح المجموعة في التاأكيد على عدم انتمائها اإلى اأي حزب اأو ف�شيل �شيا�شي، 

فالن���س يوؤك��د على اأنه »ال يوج��د لنا اأي انتماء حزب��ي اأو �شيا�شي«، وت��كاد ت�شكل هذه 

الجمل��ة كلمة ال�ّشر االأولى التي تطلقها بع�س األ�شنة كوادر المجموعات ال�شبابية.  فهم ال 

ينطلق��ون في تعريف ذواتهم من منطق االإيجاب، فال يقولون: نحن �شباب يوؤمن بالحرية 

لفل�شطين، اأو يوؤمن باأهمية دعم المجتمع، ... الخ، ولكنهم يبداأون بتعريف عن اأنف�شهم 

بم��ا هو لي�س فيهم، اأو بما ال ينطبق عليهم، فبداًل من القول: »نحن كذا وكذا«، يقولون: 

نحن ل�شنا كذا وكذا«.

ق��د يك��ون التف�شير االأول له��ذه المالحظة، هو محاول��ة ا�شتقطاب ال�شب��اب الم�شتقلين 

وتحفيزهم للعمل في اإطارات �شبابية عامة بعيداً عن ال�شبغة الحزبّية.  فال�شباب الفل�شطيني 

الذي لم ينخرط في تنظيم فل�شطيني ما، وال يتعدى تاأييده لتنظيم ما م�شاحة الميول االأولية، 

ال يري��د لنف�شه »وج��ع راأ�س« االنتماء اإلى حزب �شيا�شي اأو اال�شطب��اغ ب�شبغة �شيا�شية اأو 

حزبي��ة ما، �شيهت��م اأواًل لمعرفة »من هوؤالء«؟ وهذا ال�شوؤال يعن��ي -في �شياق الحراكات 

ال�شبابي��ة- في اإحدى تف�شيراته »لمن يتبعون«؟ وهنا تظه��ر جمل من قبيل »ل�شنا منتمين 

الأحد، ال نتبع حزبًا بعينه ...«، لترد ال�شكوك عن هذه المجموعات ولتطمئن من يطالعها 

م��ن بعيد باأنها �شادقة في ا�شتقالليتها الحزبية، لعل وع�شى تجذب المزيد ليلتفوا حولها، 

وربما لتتجنب م�شاعي االحتواء من االأحزاب.

كم��ا يعب��ر هذا االأ�شلوب ف��ي التعريف عن الذات ع��ن وجود حالة من الح��ذر اأو التردد 

بين ال�شب��اب واالأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية.  وهي حالة موجودة في �شفوف كثيرين 

م��ن ال�شعب الفل�شطيني ولي�س فق��ط في �شفوف الحراكات ال�شبابي��ة.  وهي ال تعني اأن 

المجتمع الفل�شطيني قد هجر االأحزاب واأق�شاها من حياته، اإذ ال يخفى علينا اأنه ما زالت 

هن��اك ن�شبة عالية توؤيد اإما »فت��ح« اأو »حما�س«، وما زال ال�شباب متحم�شًا للت�شويت في 

انتخاب��ات المجال���س الطالبية في الجامع��ات.  ولكنها قد تعبر عن ياأ���س و�شعور بخيبة 

االأم��ل من ال�شقف الذي تتحرك تحت��ه هذه االأحزاب، ومن رغبة في االنطالق في العمل 
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دون انتظار موافقة الم�ش��وؤول في الحزب اأو دون االعتبار لمعاييره وح�شابات الم�شالح 

ال�شيا�شية بين االأحزاب.

ي. اأ )اأح��د ال�شب��اب النا�شطين الذي��ن �شاركوا في مجموعة »�شباب م��ن اأجل القد�س«، 

وي�شارك بكثافة في فعاليات الح��راك ال�شبابي في القد�س، في اأواخر الع�شرينات، ويعمل 

موظف��ًا في �شركة( اأكد على رغبته في العمل الوطني ل�شالح القد�س خارج اإطار حزبه، اإذ 

قال اإنه على الرغم من انتمائه الأحد االأحزاب وانتظامه في �شفوفه عندما كان في الجامعة، 

ف��اإن م�شتوى عمل الحزب ال يلبي طموحه خارج الجامعة، وفي الوقت الحالي، ما دفعه 

للعم��ل �شمن اإط��ارات �شبابية خارج تنظيمه ال�شيا�شي.  يقول: »ال اأقول اإنني تخليت عن 

الح��زب، ولكن مجال تحركي وتعاون��ي مع بقية الن�شطاء �شيك��ون اأو�شع واأ�شهل تحت 

اإطار الحراكات ال�شبابية، ما دمنا نتعاون في اأمور ال يختلف عليها اأي فل�شطيني وطني«.

االجتماعي بنكهة ال�شيا�شّي الوطنّي. 2
تن�شب نق��اط اهتمامات مجموعة »�شباب من اأجل القد���س« على الجوانب االجتماعية 

اأكث��ر من اهتمامه��ا بالجوانب ال�شيا�شية.  فبينما كانت مجموع��ة من ال�شباب تتحرك في 

ال�شف��ة وقطاع غزة رافعة �شعار »اإنهاء االنق�ش��ام«، كان اأبناء القد�س يفكرون باأو�شاعهم 

االجتماعية في اأب�شط م�شتوياتها )في تعبيراتها اليومية( بما فيها »معاك�شة البنات«.

تقول ت.ح )موظفة ونا�شطة فل�شطينية من اأرا�س 48، تعي�س منذ فترة طويلة في القد�س، 

وت�شارك في مختلف ن�شاطات الحراك ال�شبابي(: »اأذكر اأن مو�شوع اإنهاء االنق�شام طرح 

ك�شع��ار في القد�س العام 2011، ولكنه لم يلَق التفاعل م��ن قبل الن�شطاء اأنف�شهم.  مركز 

ثق��ل ال�شلطة الفل�شطينية –وه��ي المخاطبة ب��شعار اإنهاء االنق�ش��ام– موجود في رام اهلل، 

لذلك لم يكن له معنى وا�شح في القد�س، لكن ذلك ال ينفي اأن ن�شطاء القد�س �شاركوا في 

فعاليات رام اهلل الإنهاء االنق�شام«.

هل يعك�س ذلك انعزااًل عن ال�شيا�شة وبعداً عن »مواجهة االحتالل«؟ لن اأبالغ اإذا قلت اإن 

اأي �ش��اب مقد�شي �شيجيب ب� »ال«.  في نظ��ر المقد�شي المحا�شر عن امتداده في ال�شفة 

والقط��اع، اإيجاد حّل لظاهرة معاك�شة البنات، التي ت��زداد �شاعات خروج الطالبات من 

مدار�شهن، هو م�شاهمة في دعم القد�س في مواجهة االحتالل.

ه��ذا االأم��ر ال ينطبق على القد�س وحده��ا، فال يمكن في �شياق الحال��ة اال�شتعمارية التي 

تعي�شها فل�شطي��ن الف�شل بين الجوانب االجتماعية واالقت�شادي��ة وبين الجانب ال�شيا�شي 

الوطن��ي.  ال يمك��ن باأي حال من االأحوال الحديث عن اإقامة م�شنع ما في اأرا�شي ال�شفة 
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الغربية، دون اأن يتطرق الحديث الأمور ذات عالقة باالأبعاد ال�شيا�شية لذلك.  فالم�شنع في 

ه��ذه الحالة قد يحتاج اإلى مواد خ��ام ي�شتوردها من الخارج اأو ي�شدر مواد اإلى الخارج، 

وهذا كله بطبيعة الحال اال�شتعماري تحت �شيطرة »اإ�شرائيل«، وال يتم بمعزل عنها، حتى 

لو كان ذلك على ال�شعيد اللوج�شتي.

وف��ي الحال��ة الفل�شطينية يكت�شب الفع��ل االجتماعي ال�شرف داللة وطني��ة كبيرة.  فعلى 

�شبي��ل المثال؛ م�شاندة عائلة مقد�شية فقيرة بمبلغ مادّي ب�شيط، على الرغم من كونه عماًل 

اجتماعي��ًا بحتًا، يهدف اإلى التخفيف من اأعباء الحياة على العائالت الفقيرة، والم�شاهمة 

بح��ّل جزٍء من م�شاكلها، لكنه ف��ي الوقت ذاته ذو داللة �شيا�شي��ة وطنية، ويمكن التجروؤ 

والق��ول اإنه فع��ل وطني بامتي��از.  ففي مدين��ة محتلة تواجه ح�ش��اراً �شيا�شي��ًا واقت�شاديًا 

ومحاوالت تهجير م�شتمرة تتح��ول م�شاندة عائلة فقيرة وتوفير و�شائل ال�شمود لها، من 

 دون �شك.  القاعدة هن��ا تقول: مجتمع متما�شك 
ّ
عم��ل اجتماعي ع��ادي اإلى فعل وطني

ومتع��اون ي�ش��كل ق��وة اأكبر، ويحم��ل نف�شًا اأط��ول في مواجه��ة االحت��الل و�شيا�شاته.  

والقاعدة تقول: دعم عائلة فقيرة يعني دعم ابتعاد هذه العائلة عن اأ�شباب االبتزاز واالإيقاع 

االإ�شرائيلي في العمالة اأو التحييد.

انعك���س ذلك على ن�شاط��ات »�شباب من اأج��ل القد�س« في بداية انطالقه��ا، اإذ �شملت 

ن�شاط��ات المجموع��ة زيارات للمر�ش��ى واالأطفال ف��ي الم�شت�شفي��ات المقد�شية، كما 

�شمل��ت فعاليات ترفيهية وتقديم الهدايا لهم، ووقفات اأمام مدار�س البنات وفي ال�شوارع 

الرئي�شية لمدينة القد�س لمنع المعاك�شات، وحمالت مثل تنظيف ال�شوارع وغيرها.

وت��كاد اأغلب المجموع��ات ال�شبابية التي تظه��ر اليوم تنطبع به��ذا الطابع االجتماعي- 

الوطن��ي نف�شه، بع�شها يحتفظ به ب�شكل دائم، وبع�شها يبداأ بالتحول تدريجيًا نحو الفعل 

ال�شيا�شي الوطني البحت.  في رم�شان الفائت 2013، ظهرت مجموعات �شبابية اأخرى 

ركزت على م�شاندة الفقراء والمحتاجين ور�شم الب�شمة على وجوه المر�شى وتوفير لوازم 

المدار�س للعائالت الم�شتورة، اإحداها �شمت نف�شها »كنعانيون .. على الخير اجتمعنا«، 

فهي واإن كانت اجتماعية ت�شع ن�شب اأعينها م�شاندة الفقراء والمحتاجين، فاإنها اختارت 

ا�شم��ًا ذا داللة �شيا�شية، مرتبطًا بتاريخ المدينة ومحاوالت تاأكيد عروبتها وعروبة اأول من 

�شكن فيها )الكنعانيون(.

ويمكن مالحظة اأن هذه الفعاليات ذات الطابع االجتماعي تنجح غالبًا في تجميع �شباب 

غي��ر متجان�شي��ن فكريًا و�شيا�شي��ًا.  على �شبيل المث��ال، يمكن اأن ترى ف��ي فعالية واحدة 

كم��ا في حملة تنظيف �ش��وارع، �شبابًا وفتيات من خلفيات �شيا�شي��ة متعددة.  اأذكر تلك 

الفت��اة المقد�شية التي ظهرت في فيل��م وثائقي اإ�شرائيلي تتحدث عن ال�شالم والتعاي�س مع 
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»الجيران اليهود« ت�شارك، في ن�شاط من هذا النوع، اإلى جانب �شاب يرى التطبيع جريمة 

كبرى، ويخرج فيما بعد في اعت�شام �شد لقاء تطبيعي.

تج��در االإ�شارة هنا اإل��ى اأن االنغما�س في العمل االجتماعي البح��ت، واإن كانت له اأهميته 

الوطنية ال�شيا�شية على �شعيد القد�س، فاإنه ي�شل في بع�س االأحيان اإلى اأفق م�شدود، اإذ يغدو 

في نظر البع�س مجرد محاوالت �شادقة الإطفاء الحرائق ال�شغيرة الناجمة عن الحريق الكبير 

المتمث��ل ف��ي االحتالل.  كما اأن المن�شغ��ل به �شيجد نف�شه مع االأي��ام مح�شوراً في دائرته، 

وال يمل��ك الوق��ت الكافي لمواجهة �شيا�شي��ة جادة.  هذه النظرة، لي�ش��ت �شوداوية تمامًا، 

ولكنها تحاول توجيه الجهود اإلى ال�شبب الرئي�س الذي يقود التخل�س منه اإلى الق�شاء على 

الم�شاكل ال�شغيرة التي ي�شاهم هو في ت�شخيمها وتعميقها؛ اأال وهو االحتالل االإ�شرائيلي.

 
3
كان هذا اأحد االأ�شباب التي اأدت اإلى خفوت نجم مجموعة »�شباب من اأجل القد�س«،

 التي ركزت في عمله��ا على الق�شايا 
4
وظه��ور مجموعات اأخرى مث��ل »هنا القد���س«،

ال�شيا�شية ب�شكل مبا�شر.

الفعاليات الوطنية؛ اإ�شراب االأ�شرى ومناه�شة للتطبيع. 3
بعيداً عن الن�شاطات ذات الطابع االجتماعي، بداأت �شل�شلة من الفعاليات الوطنية ال�شيا�شية، 

�شارك في تنظيمها ن�شطاء م�شتقلون، ومجموعة »هنا القد�س«.  �شيئًا ف�شيئًا اختفت االأ�شماء 

والعناوي��ن من الن�شاط��ات التي تحدث في القد���س.  اأ�شبح المهم ه��و »الفعل« ولي�شت 

ا�ش��م الجهة المنظمة، واأ�شبحت ال�شمة االأ�شا�شية ف��ي اأي فعالية هو وجود عن�شر ال�شباب 

كمحرك ومنظم لها، دون االنتظام تحت ا�شم مجموعة معينة.  وهكذا مثاًل اأ�شبحنا نجد 

دعوات للمظاهرة تبداأ ب� »يدعوكم الحراك ال�شبابي في القد�س« ... اإلخ.

كان��ت اأبرز هذه الفعاليات المظاهرات الوطني��ة الم�شاندة الإ�شراب االأ�شرى، والوقفات 

االحتجاجي��ة على لق��اءات التطبيع.  وكما في م��دن ال�شفة الغربية، ه��ّب �شباب القد�س 

لم�شاندة االأ�شرى الذي��ن خا�شوا معركة االإ�شراب عن الطعام، ونظموا الأجلهم ع�شرات 

الوقف��ات االحتجاجي��ة والم�شيرات.  �شارك ف��ي هذه الم�شيرات ع�ش��رات، وفي بع�س 

االأحيان المئات من الفل�شطينيين، من ال�شباب والفئات العمرية االأخرى، وبخا�شة اأهالي 

االأ�شرى، وتنوع الم�شاركون من حيث انتماءاتهم الحزبية.

3  ال يخفي بع�س من تحدثنا معهم وجود خالفات بين اأع�شاء مجموعة �شباب من اأجل القد�س اأدت اإلى تخفيف عملها 
ومن ثم اختفائها.

4  هن��ا القد���س انبثق��ت عن »�شباب م��ن اأجل القد�س«، �شم��ت اأع�شاء كانوا ف��ي االأ�شا�س من اأع�ش��اء »�شباب من اأجل 
القد�س«، ركزت في عملها على مناه�شة اللقاءات التطبيعية في مدينة القد�س، اإ�شافة اإلى تنظيم فعاليات وطنية مختلفة.
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يطلعن��ا ي. اأ. عل��ى مجموعة من ال�شور يحتفظ بها على هاتف��ه لمظاهرات خرجت في 

�شوارع القد�س ت�شامنًا مع هناء �شلبي وخ�شر عدنان ومن لحقهم من االأ�شرى في االإ�شراب 

عن الطعام.  يقول: »كانت مظاهرات قوية جداً«.  وي�شيف: »لم تكن القد�س هكذا من 

قب��ل ... حتى لو خرجنا في مظاه��رة خجولة في بداية االأمر، لكن تراكم الفعاليات ك�شر 

حواج��ز الخوف والتردد، اأ�شب��ح ال�شاب المقد�شي يخرج في مظاه��رة وهو اأ�شد وثوقًا 

بنف�ش��ه واأ�شد وثوقًا بمن حوله، اأ�شبحت الوجوه ماألوف��ة، وبداأنا ن�شكل نواة غير منظمة 

نراها دومًا في المظاهرات«.

كانت الدعوات لتلك المظاهرات ت�شدر اأحيانًا من القوى الوطنية واالإ�شالمية، وبخا�شة 

اإذا كان��ت الدع��وة تخ�س عموم االأ�شرى ال اأ�شيراً م�شربًا بعين��ه، وكان ي�شارك فيها اأهالي 

االأ�شرى والن�شطاء ال�شباب ب�شكل خا�س.  فيما بعد، لم يقت�شر توجيه الدعوة على القوى 

الوطني��ة واالإ�شالمية، بل تولى ال�شباب )عادة تح��ت ا�شم »الحراك ال�شبابي في القد�س«، 

اأو مجرد اقتراح ب�شيط من نا�شط ما ينتهي بتطبيق االقتراح، مو�شوع الدعوة هنا ف�شفا�س 

و�شه��ل ال يحتاج اإلى تن�شيقات طويلة( زمام االأمور، وغّي��روا »عادة الكبار« في التجمع 

عن��د ال�شليب االأحمر في ال�شيخ ج��راح في القد�س، لي�شبح التجم��ع عند باب العامود.  

واأ�شبح��ت �شفحات الفي�شبوك تنقل لنا الدع��وات ال�شبابية المتكررة للمظاهرات ن�شرة 

لالأ�شرى الم�شربين.

كان لوج��ود اأ�شي��ر مقد�شي م�شرب ع��ن الطعام اأثر وا�شح في تاأجي��ج حركة االحتجاج 

ف��ي ال�شارع المقد�شي، اإذ �شعر ال�شارع المقد�شي اأن االأمر يم�شه مبا�شرة ولي�س بعيداً عنه 

ف��ي داخل مدينته المحا�ش��رة، فقد كانت المظاهرات المنا�شرة ل��ه اأمام باب العامود ال 

تتوق��ف، بع�شها مح�شور بعدد قليل من الم�شاركي��ن، وبع�شها ذو دائرة اأو�شع.  اأ�شعرت 

ق�شي��ة �شامر العي�شاوي ال�ش��ارع المقد�شي اأن ق�شية االأ�شرى قريبة من��ه، فكون �شامر من 

مدينة القد�س زاد في متابعة الق�شية والتفاعل معها.  وبرز هنا في هذه الق�شية بالذات دور 

خا���س للحراك ال�شبابي المقد�شي، فالقوى الوطني��ة واالإ�شالمية لي�شت ذات نف�س طويل 

لمواكبة ق�شية ا�شتمرت طوياًل كق�شية �شامر العي�شاوي،5 فال�شباب هنا من النا�شطين ومن 

اأ�شدقاء االأ�شير )بل وحتى الفتية الذين كانوا حوله بعد خروجه من االأ�شر( هم من حملوا 

الم�شوؤولي��ة تمامًا، وهم من ا�شتمروا في تنظيم الوقف��ات االحتجاجية عند باب العامود، 

واإن ان�شمت بع�س ال�شخ�شيات الوطنية الحقًا اإلى اعت�شامهم بعد اأن دعوا اإليها.  كما برز 

خ��الل هذه الفترة دور خا�س لل�شباب الفل�شطينيين من داخل اأرا�شي 48 الذي ي�شكنون 

ي�شير البع�س اإلى خالفات ف�شائلية منعت البع�س من الم�شاركة في بع�س االعت�شامات المنا�شرة لالأ�شير �شامر، ويذكرون   5
منه��ا اأن اأخت االأ�شير �شيري��ن العي�شاوي �شاركت في مظاهرة في القد�س مناوئة للرئي���س محمود عبا�س احتجاجًا على 

تنازله عن مدينة �شفد وعن حق العودة خالل مقابلة تلفزيونية مع القناة الثانية االإ�شرائيلية.
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ف��ي القد�س ويدر�شون في الجامعة العبرية، اإذ نظموا اأكثر من وقفة احتجاجية بالقرب من 

مدخ��ل قرية العي�شوية، وعل��ى مقربة من مدخل الجامعة العبرية ت�شامن��ًا مع االأ�شير �شامر 

العي�شاوي وبم�شاركة والديه واأخته.

كما حقق الحراك المقد�شي تاأثيراً قويًا في منع اللقاءات التطبيعية في القد�س، بع�شها �شارك 

فيه��ا �ش��ري ن�شيبة ويا�شر عبد ربه.  كان��ت مجموعة �شبابية تعرف با�ش��م »هنا القد�س«، 

يراقب��ون ب�شكل دائم اأي لق��اء اأو ندوة ي�شارك فيها اإ�شرائيلي��ون، اأو تنظم بدعوى الحوار 

وال�ّش��الم، ويت�شدون لها.  لم يكن �شقفه��م منخف�شًا في ذلك، فلم يكتفوا بالوقوف اأمام 

مكان اللقاء واالعت�شام رافعين الالفتات، بل جاءت هذه كخطوة اأخيرة، والخطوة االأولى 

كانت التوجه مبا�شرة اإلى منظمي اللقاء وال�شعي اإلى ثنيهم باإلغائه، اأو التوجه اإلى م�شوؤولي 

الفن��دق اأو القاعة التي يقام فيها اللق��اء ومحاولة اإقناعهم بعدم ا�شت�شافة الفعالية التطبيعية، 

وق��د نجحوا اأكث��ر من مرة في ذلك.  وف��ي الحاالت التي لم يوفقوا فيه��ا كانوا يقومون 

باأق��ل االإيمان، اأي التجم��ع اأمام مكان انعقاد اللقاء والهتاف �ش��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�شيا�شي وعن المجموعات ال�شبابية االأولى )»�شباب من اأجل القد�س«، 

و»هن��ا القد�س«، ب�شكل اأ�شا�شي(، ن�شطت في العامي��ن االأخيرين في القد�س مجموعات 

�شبابي��ة متنوعة االهتمام��ات.  فقد برزت مجموع��ات تعنى بالت�شوير وت��رى فيه و�شيلة 

لتوثي��ق تاريخ المدينة المقد�شة في وجه التهويد ال��ذي تتعر�س لها، وتعمل على ت�شجيل 

االنته��اكات التي تتعر�س لها المدينة ومعالم االحتالل فيه��ا.  اأ�شبحنا نرى �شبابًا كثيرين 

يتجولون في القد�س حاملين الكاميرات ويلتقطون ال�شور وين�شرونها على مواقع التوا�شل 

االجتماعي، كما اأنتج بع�شهم فيديوهات للتعريف بمعالم المدينة المقد�شة.

وقد برزت مجموعتان رئي�شيتان؛ االأولى هي »�شّور وانت ما�شي«، والثانية حملت ا�شم 

»نب�س القد�س«.  ات�شمت هاتان المجموعتان باأنهما ا�شتقطبتا ال�شباب من الفئات االأ�شغر 

عمراً )من 16 عامًا فما فوق(، وكان الح�شور االأكبر فيها ل�شباب ما بين الع�شرين والثانية 

والع�شرين.  لم يكن هوؤالء م�شي�شين بطبعهم، اأو يهدفون لعمل �شيا�شي وطني، واإنما كانوا 

يحملون »هم المدينة« فح�شب، وال يريدون ل�شبابهم اأن ي�شيع هباء دون »وعي«.

وق��د كان مو�شع اهتمام هاتين المجموعتين وما لحقهم��ا من مجموعات �شبيهة اأمران: 
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الت�شوي��ر واالإر�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 غالبًا برفقة مر�شد تاريخي 

ي�ش��رح لهم ع��ن تلك المعال��م، وي�شاحب ذل��ك ت�شويره��ا ون�شر معلوم��ات عنها عبر 

�شفحاته��م الفي�شبوكي��ة.  وبطبيعة الحال، فاإن ه��ذه الممار�شات كان��ت توؤطر بالح�ّس 

الوطن��ي، عل��ى اعتبار اأن القد�س محل تهوي��د واأ�شرلة من قبل دول��ة االحتالل، وواجب 

ال�شب��اب اأن يقدموا ولو م�شاهمات ب�شيطة في ك�شف عملي��ة التهويد واأن يملكوا –باأقل 

تقدي��ر– المعلومات ال�شحيحة غير المزيفة والم�شلل��ة عن مدينتهم.  الحقًا اأ�شبح بع�س 

اأع�شاء هذه المجموعات ين�شمون اإلى المظاهرات المنطلقة في القد�س لت�شويرها وتوثيق 

ح��االت االعتقال واالعتداء فيها، ب��ل تعر�س اأحد اأفرادها نف�شه اإل��ى االعتداء من جنود 

االحتالل اأثناء قيامه بت�شوير اإحدى 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 كّل م�شاحة؛ اأعالم اإ�شرائيل على البريد المركزي في �شارع �شالح الدين، جندي 

من حر���س حدود عند باب العامود ... اأب�شط االأ�شي��اء تدلك على �شطوة االحتالل حتى 

قب��ل اأن ترى اأفعال��ه.  في المقابل، تم�شي في �شارع ركب ف��ي رام اهلل، ال مظهر وا�شحًا 

و�شارخ��ًا يدل على اأنه��ا مدينة محتلة.  �ش��وارع مليئة بالنا�س، �شرط��ي فل�شطيني يتكلم 

العربي��ة ينظم ال�شير، علم فل�شطيني مرفوع قرب المنارة.  عليك اأن تخرج قلياًل من دائرة 

»و�ش��ط البلد« لتتجه �شرق��ًا اأو غربًا لت��رى الم�شتوطنات على التالل، ربم��ا حينها ت�شعر 

ب�ح�شور »االحتالل«.

 وبين اأخرى ال تراه اإال 
ّ
ه��ذه المقارنة بب�شاطتها، بين مدينة تحتك بالمحت��ل ب�شكل يومي

اإذا خرج��ت م��ن قمقمها، حملت لح��راك مدينة القد�س اأحد عوامل قوت��ه وتثبيته.  تعبر 

ت.ح )اإحدى الفتي��ات الم�شاركات في الحراك ال�شبابي المقد�شي( عن ذلك بالقول اإن 

»القد�س م�شحونة« واأنها البو�شلة.  يتفق معها ي.اأ وي�شتخدم اللفظة نف�شها »م�شحونة«، 

وا�شف��ة حياة الفل�شطين��ي في القد�س، م�شيفًا: »المقد�شي دم��ه حامي، م�شتحيل ي�شوف 

قمع وي�شكت، حتى لو اإنه م�س م�شي�س«.  وكان ا�شتخدامهما لهذين الو�شفين في اإجابة 

عن �شوؤال المخاطر والتحديات التي واجهت المجموعات ال�شبابية في القد�س.  ح�شب 

الن�شط��اء، فاإن خ�شو�شية القد���س ووجودها في موقع احتكاك دائ��م مع االحتالل، كان 

عام��اًل في راأب اأي خالف��ات قد تحدث بين اأفراد المجموع��ات ال�شبابية.  بمعنى اآخر، 

فاإنه��م قد يختلف��ون حول الكثير من الق�شايا ال�شيا�شي��ة واالأدوات ولكنهم يتجمعون من 

جديد حين تذكيرهم بالقد�س وهمجية المحتل االإ�شرائيلي.
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تقول ت.ح. )موظفة فل�شطينية من اأرا�س 48، تعي�س منذ فترة طويلة في القد�س، وت�شارك 

ف��ي مختلف ن�شاطات الحراك ال�شبابي(: »في كثي��ر من الحاالت كانت االختالفات في 

االآراء ت�شل حّدها االأق�شى، ولكن بمجرد التذكير بمركزية مدينة القد�س، واأنها تعلو على 

اأي خ��الف، كنا نالحظ خفوتًا ما ف��ي حدة الخالف، وكنا نرى ا�شتع��داداً بين ال�شباب 

للتنازل قلياًل مقابل التوحد من اأجل القد�س، وهو ما ال األم�شه كثيراً في حراكات فل�شطينية 

ف��ي مناطق اأخرى«.  وهو تج�شيد واقعي للمثل ال�شعبي »اأنا واخوي على ابن عمي، واأنا 

واب��ن عمي على الغريب«.  ي�شيف ي.اأ في هذا ال�شياق اأنه نادراً ما نرى م�شيرات تخرج 

باأع��الم التنظيمات الفل�شطيني��ة، وهذا دليل على التوحد خلف العل��م الفل�شطيني.  بينما 

ق��د يكون االأمر راجعًا، اإ�شافة اإلى هذا االعتب��ار، اإلى كون المدينة محتلة احتالاًل مبا�شراً 

و�شاماًل، ومحرومة من ممار�شة العمل ال�شيا�شي الفعلي.

اأما عن التحديات التي تواجه المجموعات ال�شبابية، فيقول ي.اأ )نا�شط �شبابي من طالب 

جامع��ي، موظف، نا�شط في�شبوك( اإن كثيرين ممن �شاهموا في بناء المجموعات اأو حتى 

ن�شط��وا خارجه��ا تمت مالحقته��م اأمنيًا وت��م ا�شتدعاوؤهم من قبل مخاب��رات االحتالل 

االإ�شرائيل��ي للتحقيق معهم حول ن�شاطاتهم.  كما تعر�س بع�شهم لالعتقال الفعلي عقب 

م�شاركاته��م ف��ي مظاهرات.  ي�شتدرك ي.اأ ويخفف من حدة ه��ذا التحدي قائاًل اإنه اأمر 

متوق��ع في بالد محتلة كالقد�س، وه��ذه �شريبة العمل الوطني، وعلى العك�س فهو ي�شجع 

ال�شباب على اال�شتمرار بحذر وذكاء واأن ال تعيقهم هذه التخوفات االأمنية.

اأم��ا عن التحديات الداخلية، فما زال الكثي��رون ملتزمين باأحزابهم واأجنداتها، وحتى لو 

خرجوا اإلى �شعة المجموعات ال�شبابية، فاإّنهم في النهاية يعودون اإلى اأح�شان االأحزاب، 

وحت��ى اإن لم تك��ن عودتهم كاملة فهم في بع�س االأحيان يحمل��ون مواقفهم الحزبية اإلى 

جل�ش��ات المجموعات ال�شبابية ويريدون اإ�شقاطها عل��ى عمل تلك المجموعات.  عدم 

االنعت��اق الكل��ي من �شلط��ة االأحزاب ي��وؤدي، بح�ش��ب ت.ح. اإلى ع��دم االتفاق على 

القرارات الداخلية في المجموعات ال�شبابية، ما قد يوؤدي اإلى حّلها في النهاية.

ت�شي��ف ت. ح. تحدي��ًا اآخر تقول اإن��ه قائم في حراكات مختلفة ف��ي فل�شطين المحتلة، 

ولي���س فقط ف��ي القد�س، وهو تحٍد يهدد اأي مجموعة �شبابية في العالم، ويتمثل في خطر 

االنع��زال والتحول اإل��ى مجموعة اجتماعية، ترب��ط اأفرادها عالقات �شداق��ة، ما يجعله 

ح��راكًا متجان�شًا مغلق��ًا على ذاته، ال ي�شتوعب اإال من هو من دائ��رة االأ�شدقاء المقربين.  

وعنده��ا يعجز اأو يرف�س ه��و نف�شه �شّم طاقات جديدة قد تكون م��ن خلفيات مختلفة، 

ويتح��ول الح��راك ال�شباب��ي اإل��ى مجموعة م��ن »ال�شللي��ة« – االأ�شدقاء الذي��ن عدا عن 

م�شاركته��م الجماعية في الن�شاطات الوطنية والمظاه��رات وما اإلى ذلك، يتجمعون كل 
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فت��رة وي�شربون ال�شاي والقهوة معًا وربما يخرج��ون للرحل �شويًا.  بالتالي لن ينجح مثل 

حراك كهذا في ك�شب قاعدة جماهيرية وا�شعة وتحريكها.

الم�شتقبل: تن�شيق جماعي دون اإطارات وم�شميات
ال توجد اليوم م�شميات لمجموعات �شبابية بعينها تن�شط �شمن الحراك ال�شبابي المقد�شي 

)ذي الطاب��ع ال�شيا�ش��ي بالذات(، اإنم��ا يتواجد »حراكيون« �شب��اب، اأو يمكن ت�شميتهم 

ن�شطاء، تربطهم عالقات �شداقة اأو معرفة، ينتجون معًا »حالة« من الحراك ال�شبابي.

غابت عن ال�شاح��ة اأ�شماء مثل »هنا القد�س«  و»�شباب من اأجل القد�س« وغيرها، واليوم 

عن��د قراءة اأي دعوة للتظاهر تن�شر عبر الفي�شبوك فاإنه��ا ت�شتخدم تعبير »يدعوكم الحراك 

ال�شبابي في القد�س«.  وهي حالة اإيجابية بنظر ي.اأ. اإذ يوؤكد، كما يوؤكد غيره، من الن�شطاء 

اأن العمل �شمن ه��ذا االإطار الف�شفا�س من التن�شيق بين اأفراد الن�شطاء اأف�شل من التمتر�س 

خلف مجموعات مختلفة.

يوؤي��ده اآخرون، فبنظر ي. اأ. )من ال�شباب النا�شطي��ن الذين �شاركوا في مجموعة »�شباب 

م��ن اأجل القد���س«، وي�شارك بكثافة في فعاليات الحراك ال�شباب��ي في القد�س، في اأواخر 

الع�شرينات، ويعمل موظفًا في �شرك��ة( فاإن الم�شميات مجرد �شكليات.  »هنا القد�س«، 

»�شب��اب م��ن اأجل القد���س«، اأو غيرهما من ت�شمي��ات، ال تهّم؛ المهم اأن��ه نتج عن هذه 

الح��راكات والمجموعات ما يمك��ن ت�شميته ب� »حالة« من الن�ش��اط الفل�شطيني ال�شبابي 

ال�شيا�ش��ي في مدينة القد�س. لي�س �شرطًا اأن نكون في مجموعة واحدة تحت رباط واحد 

وا�ش��م محدد لنتفق على تنظيم مظاهرة ف��ي ذكرى النكبة.  ل�شنا بحاجة اإلى ذلك، اأ�شبح 

االأم��ر بديهيًا، واأ�شبحت »حالة« الحراك ال�شباب��ي ذات دائرة مت�شعة مرنة ت�شم بداخلها 

الن�شطاء البارزين المعروفين الذين يتوقع ح�شورهم في كل مرة.

ح.ح. )�ش��اب في الثالثينات من عم��ره، يعمل في اإحدى الموؤ�ش�ش��ات الفل�شطينية، من 

القد���س، ون�شيط في حراكاتها( يتف��ق مع هذا الو�شف، م�شتعيداً ذكرياته قبل عام، حينما 

كان ج��زءاً م��ن مجموعة �شبابية، فيقول: ف��ي بداية االنطالق لم يكن يهمن��ا اال�شم كثيراً 

 
ّ
»الزم ي�شي��ر اإ�ش��ي.... ه��ذا الذي كان يهّم«.  يب��دي ح.ح. ر�شاه ع��ن الو�شع الحالي

ويق��ول اإن القد�س لي�س بحاجة اإلى مجموعات �شبابية، بقدر ما هي بحاجة للعمل وفقط 

العمل، دون التاأطر والحاجة الأ�شماء معينة للمجموعات وللظهور االإعالمي.

بع��د الحديث المطول م��ع بع�س الن�شطاء الفاعلين في مجموع��ات �شبابية خفت نجمها 

موؤخ��راً في القد���س، ال بّد من ال�ش��وؤال عن الم�شتقب��ل، ماذا بعد؟ هل هن��اك حاجة اإلى 
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مجموعات �شبابية جديدة في القد�س؟ وهل من محاوالت الإعادة بناء المجموعات التي 

تفرق��ت؟ وما م�شتقبل الحراك ال�شبابي في المدين��ة المحتلة؟ ت�شعب االإجابة الدقيقة عن 

ه��ذا ال�شوؤال، فالقول اإننا بحاجة اإلى مجموعات جديدة يعني –بطريقة اأو اأخرى– اأنه ال 

توجد في القد�س مجموعات فعالة بال�شكل الكافي، وهو اأمر ال يمكن الجزم به ب�شهولة، 

وبخا�ش��ة اأن »المجموعات« ال تتخذ تعريفًا محدداً وال �ش��كاًل واحداً للعمل، ولي�شت 

كلها تتبع طريقة واحدة في االإعالن عن نف�شها، والتوا�شل مع محيطها.

لكن من الوا�شح جداً اأن هناك حالة مختلفة ت�شود القد�س عما كان االأمر عليه قبل عامين 

من االآن.  ي�شتذكر ح.ح. اأنه قبل 3 اأعوام لم نكن نرى في القد�س اأية مظاهرات بهذه القوة 

واال�شتمرارية التي تخرج بها المظاهرات اليوم من القد�س، بل حتى على �شعيد االبتكار.  

ويذكر ي.اأ. تعليقًا على ذلك مثال المظاهرات التي تخرج من �شاحات االأق�شى لياًل بعد 

�شالة الع�شاء، وتوهم االحتالل باأنها »زفة عري�س«، بينما هي في الحقيقة مظاهرة تهتف 

للقد�س واالأ�شرى ولفل�شطين.

ه��ذه »الحالة« التي تغلي على نار هادئة، ربما ه��ي اإحدى اإنجازات الحراك ال�شبابي في 

القد�س، فهو اإن لم ينجح في خلق جماهيرية وا�شعة له، فاإنه نجح اأحيانًا في تاأجيج الق�شايا 

المطروح��ة على ال�شاحة، والتفاعل معها من خ��الل ال�شارع، وهو اأقل االإيمان في مدينة 

محا�ش��رة جغرافي��ًا واقت�شاديًا وفقيرة �شيا�شي��ًا )بمعنى �شعف الن�ش��اط ال�شيا�شي وغياب 

القيادة الفل�شطينية الفعالة(.
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في اإلجابة عن سؤال ما الذي حدث 
للربيع الفلسطيني؟

الحراك الشبابّي الفلسطيني
في الضفة الغربية

طارق بالل خمي�س1*

تح��اول هذه الورقة مقارب��ة ظاهرة الحراكات ال�شبابية الفل�شطيني��ة التي انطلقت في 15 

اآذار 2011 تاأث��راً بالثورة التون�شية اآنذاك، من�شئة مجموعة تحمل ا�شم هذا التاريخ، وفيما 

بع��د ولدت مجموع��ات اأخرى مثل: »5 حزيران«، »�شباب بنح��ب البلد« »�شباب �شد 

اال�شتيطان«، وتجمعات اأخرى ولدت واختفت �شريعًا.  و�شتحدد الورقة ال�شفة الغربية، 

ب�شكل اأ�شا�شي، مكانيًا في تناولها لهذه الظاهرة.

تكمن اأهمية ظاهرة الح��راكات ال�شبابية في اأنها َتَفّلت من ف�شاء العمل ال�شيا�شي الحزبي 

الفل�شطيني، الذي طالما �شيطر على ن�شاط الحياة ال�شيا�شية الفل�شطينية.  وعلى الرغم مما 

يبدو من حداثة الظاهرة، فاإنها لم تكن قطيعة فا�شلة مع واقع الثقافة ال�شيا�شة الفل�شطينية، 

كما �شتبين الورقة.  و�شتبداأ برواية التجربة من خالل من �شاركوا فيها، ومن ثم �شتعرج اإلى 

الدرو�س التي يمكن ا�شتخال�شها من التجربة، عبر تحليل اأ�شباب انغالق اأفقها وف�شلها في 

اإنجاز ربيعها الخا�س.

اأواًل. ق�شة الحراك ال�شبابي
ترج��ع بع�س روايات انطالق الحراك اإلى ما قبل 15 اآذار 2011 عندما التقت النواة وراء 

ه��ذا التح��رك للم�شاركة في م�شيرات النب��ي �شالح في يوم ال�ش��الم العالمي، الذي وافق 

*طالب ماج�شتير درا�شات عربية معا�شرة يعمل �شحافيًا وباحثًا.  1
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2010/9/25.  يومها �شارت المجموعة بين اأحرا�س النبي �شالح م�شيًا على االأقدام قرابة 
ال�ّشاعتي��ن؛ الأن القري��ة كانت محاطة بط��وق اأمني اإ�شرائيلي، وقبل و�ش��ول القرية بقليل 

حا�شرها الجي�س، اإاّل اأّن �شكان النبي �شالح قاموا بم�شيرة من مائة �شخ�س اأربكت الجنود 

وتمكنوا من فّك ح�شار المجموعة.  كانت هذه النواة التي �شتلتقي فيما بعد وتن�شق فيما 

بينها فعاليات 15 اآذار.

ل��م تتجاوز المجموعة خم�شين �شابًا و�شابة اأغلبيتهم كانوا من جيل الن�شطاء الجدد الذين 

ال ينتم��ون الأحزاب �شيا�شية، ويعملون في موؤ�ش�شات غير حكومية )NGOs(، تجمعهم 

ه��ذه ال�شفات، اإ�شافة اإلى كونهم اأبناء مدن تلقوا تعليمًا جّيداً، وينتمون للطبقة الو�شطى، 

العلي��ا منها تحدي��داً.  لقد كانت حادثة النب��ي �شالح ومثابرتهم ف��ي الو�شول واحت�شان 

النا�س لهم، بداية لغر�س الثقة في نواة لمجموعة كانت في طريقها للت�شكل.

الحقًا، انطلقت النقا�شات لمدة ثالثة اأ�شهر قبل الذهاب اإلى 15 اآذار 2011، الذي يعتبر 

تاريخًا ر�شميًا النطالق الح��راكات ال�شبابية.  تبلورت النقا�شات حول ثالث اأطروحات 

للعمل:

• االأول��ى، ال�ش��روع بحملة تثقي��ف للنا�س تركز على رف��ع الوعي بم��ا اأحدثته م�شيرة 	
المفاو�ش��ات بالق�شية الفل�شطينية بعد مرور ع�شرين عامًا من محاولتها للو�شول اإلى 

حل.

• الثاني��ة، تنظي��م فعاليات جماهيري��ة عن طريق ح�شد طلبة الجامع��ات بحكم اأن هذه 	
ال�شريح��ة ه��ي االأكثر قدرة عل��ى المبادرة ف��ي الفعل بعي��داً عن تكل���س االأحزاب 

الفل�شطيني��ة، وم��ن ثم تو�شيع الحراك ليك��ون جماهيريًا.  لكن م��ن الوا�شح اأن هذا 

النقا�س كان نظريًا، حيث لم يمتلك الحراك ال�شبابي بت�شكيالته كافة اأي خطة عملّية 

لخلق هذا التح�شيد.

• الثالث��ة، خ�شت المواجهة م��ع االحتالل من خالل تكثيف نق��اط المواجهة ال�شعبية 	
معه، كما يحدث في النبي �شالح، ونعلين، وبعلين.

وكان هناك خالف خالل هذه النقا�شات حول التوقيت والُقدرات، وهل �شتواجه ال�شلطة 

اأم االحتالل اأم االثنين معًا؟ وباأي طريقة؟

ف��ي البداية، قررت المجموعة الت�شامن مع الّثورة الّتون�شية من خالل تنظيم وقفة ت�شامنية 

على دوار المنارة.  وهذه كانت المرة االأولى التي ي�شطدمون فيها بالحقيقة الخ�شنة التي 

مفاده��ا »اأن لدينا �شلطة قمعية ت�شبه �شلطات الّدول العربية المجاورة« على حّد تعبيرهم.  
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اأن�ش��اأ بع�س ال�شباب )الذين �شي�شبحون الحقًا من ن��واة حراك 15 اآذار( دعوة على موقع 

التوا�شل االجتماعي »في�شبوك« ا�شتجاب لها األفا �شخ�س.

التزم��ت المجموعة بالقانون ال�ّش��اري، فاأبلغت محافظة رام اهلل والبي��رة نّيتها اإقامة هذه 

الوقف��ة الت�شامني��ة، وهنا ب��داأت االأجه��زة االأمنية بالم�شايق��ات والتهدي��دات؛ فهاتفوا 

المجموع��ة ل�ش��رح خطورة تنظي��م هذا الن�شاط من ب��اب اأن زين العابدي��ن بن علي كان 

�شديق��ًا لل�شلطة، واأنه ا�شتقبل منظمة التحرير الفل�شطينية في تون�س، محّذرين من خطورة 

تدّخل الفل�شطينيي��ن في ال�شوؤون الداخلية للدول العربية، لكي ال تتكرر تجربة الكويت، 

وكان وا�شحًا اأن هذه المبررات لم تكن مقنعة لل�شباب.

قبل حراك الت�شامن مع الثورة التون�شية بيوم، خرجت عائلة االأ�شير هيثم �شالحية بم�شيرة 

بع��د اأنب��اء عن تعّر�س ابنهم للت�شميم م��ن قبل اإدارة ال�شجون.  فم��ا كان من بع�س �شباب 

الح��راكات )الذين لم يكونوا وقته��ا ج�شمًا محدداً( اإال االن�شم��ام للم�شيرة، وتوجهت 

الم�شيرة اإلى المقاطعة، وهناك ت�شدى لها االأمن.

وبع��د التهديد والمنع م��ن تنظيم الم�شيرات، تفاج��اأت عائلة االأ�شير هيث��م والمجموعة 

ال�شبابي��ة بموافق��ة ال�ّشلطة على خروج م�شيرة ن�شرة لالأ�شي��ر هيثم، �شريطة اأن تكون على 

دّوار المن��ارة في تمام ال�شاع��ة الرابعة ع�شراً؛ وهما المكان والزم��ان المطابقان لم�شيرة 

المجموعة ال�شبابية التي اأرادت االحتفاء بالثورة التون�شية.

ا�شط��ر ال�شب��اب المنظمون وقتها اإلى اإلغ��اء م�شيرة الت�شامن مع ث��ورة تون�س على اعتبار 

اأن ق�شّي��ة االأ�شي��ر اأهم واألّح؛ وفي مكان الم�شيرة كان��ت ال�ّشلطة وحركة »فتح« قد وفرتا 

مكب��رات لل�شوت لتوحيد الهتاف م��ن اأجل ق�شية االأ�شير، وحين ق��ام اأحد ال�شبان برفع 

العل��م التون�ش��ي هاجمه عنا�ش��ر من االأجهزة االأمني��ة واتهموه بمحاول��ة ت�شتيت الجهد 

المن�ش��ّب على ن�شرة االأ�شير هيثم، هذا كان ال�شدام االأول ح�شب روايات ال�شباب الذين 

�شاركوا في الم�شيرة.

اأ�ش��درت المجموعة بيانًا يو�شح ما حدث في م�شيرة االأ�شير هيثم، ثم دعت اإلى اعت�شام 

اأمام ال�ّشفارة الم�شرية دعمًا للثورة الم�شرية من خالل الفي�شبوك، حينها ا�شتدعت ال�شرطة 

النا�شط فادي قرعان الذي كانت الدعوة با�شمه، و�شغطت عليه من قبل جهاز المخابرات 

وجهاز االأمن الوقائي الإلغاء الدعوة، وبعد رف�شه في البداية ا�شطر كما يقول الإلغاء الدعوة 

ب�شبب ال�شغط، لتقوم مجموعة اأخرى غير معروفة بالدعوة مرة اأخرى للم�شيرة ذاتها التي 

ح�شره��ا قراب��ة ثالثين �شابًا و�شابة منعه��م االأمن من الهتاف واأمهله��م ب�شع دقائق الإنهاء 

االعت�ش��ام ال�شامت.  بعدها نظم �شباب اآخرون ال يحملون هوية محددة م�شيرة لياًل على 
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دوار المن��ارة لدعم الثورة الم�شرية فخطفت االأجه��زة �شابًا من الم�شيرة فتحرك ال�شباب 

لمركز ال�شرطة وهناك اعتقل ثالثة منهم.

 كانت الجه��ود المتفرقة لل�شباب ت�شتع��د لتوجيه جهدها في هذا 
2
ف��ي 15 اآذار 2011،

اليوم من اأجل اعت�شام مفتوح يطالب باإنهاء االنق�شام والدعوة النتخابات مجل�س وطني، 

وبداأوا باإ�شراب عن الطعام لمدة �شتة اأيام، ووّجهوا ر�شالة للرئي�س محمود عبا�س ورئي�س 

ال��وزراء اإ�شماعيل هنّية دع��وا فيها الإنهاء االنق�ش��ام، وفي ظّل غي��اب اأي ا�شتجابة عادوا 

لالإ�شراب لمدة 14 يومًا، وا�شتمّر االعت�شام واحداً وخم�شين يومًا.

يب��رز في حديث المجموعة عن اأي��ام االعت�شام واالإ�شراب ما القوه من »تالحم �شعبي«؛ 

فكان��ت االأفران القريبة تر�شل اإليهم المعّجنات، واأمّدتهم المحالت القريبة بالماء.  التقى 

الرئي���س محمود عّبا�س باأفراد من المجموع��ة مرات عّدة، ويبدو اأن ثمة جداًل كان يدور 

داخل موؤ�ش�شات ال�شلطة حول التعامل مع الحراكات؛ ويبدو اأن البع�س َطَرَح قمعها، في 

حي��ن طرح اآخرون احتواءها، وحين راأوا اأّنها اأدنى من م�شتوى الّتهديد قّرروا احتواءها.  

وهذا لم يحدث في غزة، حيث نزل االآالف اإلى ال�شارع فوجدت »حما�س« نف�شها اأمام 

3
تهديد حقيقي فقمعتهم.

تلقى الُمعت�شمون على المنارة اأيّامها وجبات الّطعام من الرئي�س اأبو مازن، والتزم البع�س 

حين اأّنهم يرف�شون ه��ذه الُمبادرة، اإال  الحذر فوّجه��وا الّر�شائل لمكتب الرئي���س، مو�شّ

اأّن غي��اب قي��ادة حقيقية للحراك حال��ت دون اتخاذ موقف وا�ش��ح.  ي�شاف اإلى ذلك، 

كم��ا يقول ال�شبان وال�شابات، »انت�شار الكثير من عنا�شر االأجهزة االأمنية بين المعت�شمين 

ب��زي مدني، وق�شوا الليالي معهم«، كل هذا ح��ال دون اتخاذ مواقف حا�شمة.  وخالل 

االعت�ش��ام، وف��ي االأيام التي تلته، التقى بع�س المعت�شمين ب�ش��كل فردي باأفراد من جهاز 

المخاب��رات بطلب من االأجهزة نف�شها بغر���س ال�شماع لمطالبهم والنقا�س حول الو�شع 

ال�شيا�شي، وهو ما رف�شه اآخرون.

على �شعيد اآخر، جرى ف��ي الخام�س من �شباط 2011 تحّرك نظمته الموؤ�ش�شات االأهلية 

والف�شائ��ل الفل�شطيني��ة في مدين��ة رام اهلل، رفعت خالل��ه �شعارات عدة م��ن بينها: اإنهاء 

االنق�شام، اإنه��اء اأو�شلو، وغيرها، ولم يكن هناك اأي تن�شي��ق لرفع ال�ّشعارات، فالحظت 

المجموع��ة اأن اأكثر �شعار لقي قب��واًل وقتها كان »اإنهاء االنق�شام«، فق��ررت تبّنيه، فظهر 

بعده��ا العديد من ال�شفحات على في�شبوك تطال��ب باإنهاء االنق�شام، فتوا�شلت فيما بينها 

2  اعتم��دت الورق��ة ف��ي رواي��ة 14 اآذار على لقاءات اأجراه��ا الباحث مع الن�شط��اء التالية اأ�شماوؤهم: ف��ادي قرعان، زيد 
ال�شعيبي، حرية زيادة، ا�شيرا الح�شري، ديانا الزير، ح�شن كراجة.

من مقابلة مع المحلل ال�شيا�شي هاني الم�شري.  3
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واجتم��ع عدد من اأ�شحابها ف��ي رام اهلل، ون�ّشقوا مع مجموعة في غزة كانت م�شّرة على 

رفع �شعار »اإنهاء االنق�شام«، وعلى اختيار الخام�س ع�شر من اآذار تاريخًا للتحرك.

ظّل��ت المجموع��ة في رام اهلل متخوفة من االقت�شار على �شع��ار »اإنهاء االنق�شام«، الأنه ال 

يعب��ر عن كل طموحاتها، اإ�شافة اإلى خوف المجموعة من كون ال�شعار ف�شفا�شًا ويمكن 

ا�شتغالل��ه، ولذلك وجدت نف�شها مّيالة الإ�شافة �شع��ار انتخابات المجل�س الوطني الذي 

اعتبروا اأّنه يمثل كل الفل�شطينيين في جميع اأماكن تواجدهم.

قبل ذل��ك، انطلقت مجموعة اأخرى اختارت تاريخ الخام�س م��ن حزيران تاريخًا لبداية 

 تزامنًا مع هزيمة حزي��ران العام 1967، فعرفت با�ش��م »5 حزيران« قبل اأْن 
4
انطالقته��ا،

يتغّي��ر ا�شمها اإلى »الحراك ال�ّشبابي الُم�شتقّل«، بحيث التحقت المجموعة بيوم 15 اآذار، 

وهناك تعّرفت على المجموعات االأخرى، وتعرفت اأي�شًا على نف�شها، بمعني اأن التجمع 

ف��ي اأر�س ميدان المنارة اأتاح لهذه المجموعات وغيره��ا اأن تتعرف على نف�شها، حيث 

العديد منهم كان يتوا�شل عب��ر مواقع التوا�شل االجتماعي ف�شكل العمل الميداني فر�شة 

ذهبية للتعارف وتركيز المجموعات وتمايزها عن بع�شها البع�س.

ينح��در اأغلب المنتمين له��ذه المجموعة من اأحزاب ي�شارية، وبخا�ش��ة الجبهة ال�شعبية 

لتحرير فل�شطي��ن، وهم جميعهم يحملون توجهات ي�شاري��ة وينتمون لطبقة و�شطى دنيا 

باأغلبيتهم، ويتنوعون من المدن والمخيمات والقرى.

اأ�ش��ّرت مجموعة الحراك ال�شبابي الم�شتقل على رفع �شع��ار »عودة المجل�س الوطني«، 

اإ�شافة اإلى ثالثة محاور اأخرى للعمل؛ االأّول اإنهاء االنق�شام الذي �شرعان ما اكت�شفوا عدم 

ج��دواه، والّثاني ق�شية االأ�شرى، والثالث مو�شوع الّتطبيع والّتمويل الخارجي.  ا�شتطاع 

الح��راك اأْن ُيلغ��ي �شّتة لقاءات تطبيعية كما يقول نا�شطوه.  وق��ّررت المجموعة بعد اإلغاء 

اإحدى الحفالت الغنائية التطبيعية التي كان من المقرر اأن ت�شت�شيف مغنيًا اإ�شرائيليًا، اإقامة 

بديل عنها، فاأقاموا حفل راأ�س ال�ّشنة على دوار ال�ّشاعة بغناٍء ملتزم ودخول مّجاني للن�شاط.  

تقول المجموع��ة اأّنها قّررت عدم الّظهور بالواجهة فتعاونت مع مجموعة �شبابية اأخرى 

حديث��ة، اأطلقت على نف�شها فيما بعد »�شباب بنح��ب البلد«، على دوار ال�شاعة في راأ�س 

ال�ّشن��ة تحديداً، وهكذا ول��دت مجموعة »�شباب بنحب البلد« الت��ي ن�شطت لفترة �شد 

مو�شوع التطبيع وعملت على اإحياء ق�شية االأ�شرى.

اعتمدت الورقة في رواية تجمع »5 حزيران« على لقاءات اأجراها الباحث مع كل من الن�شطاء: اأغ�شان البرغوثي، اأن�س   4
البرغوثي، مراد جاد اهلل، محمد م�شطفى، مهند العزة.
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خالفات بين المجموعات ال�شبابية
لق��د ظهرت خالفات ع��دة بين مجموعات ال�شباب، ولم يكن التن�شي��ق فيما بينها في اأف�شل 

ح��ال، بل و�ش��ل االأمر لحد اته��ام بع�شها البع�س بته��م مختلفة، حيث كان��ت التهم االأبرز 

لمجموع��ة 15 اآذار ه��ي عالقتهم بالمنظمات غير الحكومي��ة )NGOs(، وم�شاركتهم في 

موؤتم��رات ممولة اأجنبيًا، والتقاوؤه��م ب�شخ�شيات و�شفت بغير الوطني��ة مثل رجل االأعمال 

الفل�شطين��ي مني��ب الم�شري.  فيما كانت اأبرز التهم الموجهة لمجموعة 5 حزيران هي اأنهم 

يتلقون تعليماتهم من الجبهة ال�شعبية، وال يملكون القرار الم�شتقل.  يرجع بع�س من قابلتهم 

االأم��ر اإل��ى االإ�شاعات التي �شوقته��ا االأجهزة االأمنية ح��ول دور مزعوم للجبه��ة ال�شعبية في 

اختطاف الحراك ال�شبابي، فيما يرده اآخرون اإلى طبيعة الخطاب ال�شيا�شي المهادن الذي تبناه 

بع�س ال�شباب، الذين ح�شب قولهم راأوا في المقاومة ال�شعبية بدياًل عن الكفاح الم�شلح.

لق��د كانت اأيام االعت�ش��ام الممتدة ل�شهر بعد يوم 15 اآذار حافل��ة بالمجموعات الطارئة 

التي ظهرت في مدينة رام اهلل، محاولة االلتحاق بالحراك ال�شبابي ب�شقيه، اللذين كانا اإما 

بدفع من حرك��ة »فتح« بهدف ت�شوي�س الحالة واإما م��ن الموؤ�ش�شات ال�شبابية التي تتلقى 

دعمًا اأجنبيا بهدف تمثيل الحالة مثل مجموعة »يال ننهي االحتالل«.  فهذه »المجموعة 

رف�ش��ت العمل مع الحراك الع��ام الأنها كانت �شد الدعوة النتخاب��ات للمجل�س الوطني 

دون تو�شي��ح �شب��ب هذا الرف�س، وقامت بتعلي��ق بو�شتراتها الداعية اإل��ى اإنهاء االحتالل 

واختفوا بعدها كما يروي الم�شاركون في مجموعة 15 اآذار.

ظه��رت في ما بعد بع�س المجموعات الت��ي ركزت على قيمة التطوع )»العونة«( كقيمة 

 الذي اأعلن عن نف�شه من 
5
اأ�شا�شية للتحرر م��ن هيمنة التمويل االأجنبي مثل »فريق �شاند«،

خ��الل اإقامة اأم�شي��ة غنائية ملتزمة رداً عل��ى الحفل الذي اأعلنت عنه مدين��ة روابي اإحياء 

لذك��رى ال�شاعر محمود دروي�س، وفيم��ا بعد تبع هذا الن�شاط ن�شاط��ات ميدانية كزيارة 

االأرا�شي المهددة بالم�شادرة التي تتعر�س لم�شايقات الم�شتوطنين، وم�شاعدة اأهلها على 

ال�شم��ود.  كانت فكرة المجموعة ت�شكيل فريق يعتمد روح »العونة« )العمل التطوعي( 

الت��ي غيبها التموي��ل االأجنبي في البلد، لتقديم الم�شاندة ل��كل االأعمال التي تعزز �شمود 

المجتمع الفل�شطيني في وجه االحتالل.

نمط جديد من الحراكات ال�شبابية

رواية فريق �شاند تعود لمقابلة اأجراها الباحث مع موؤ�ش�س الفريق اأحمد البيقاوي، وهو �شاب ي�شكن مدينة رام اهلل جاء   5
اإليها من مدينة طولكرم ويعمل في �شركة خا�شة.
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اختف��ت هذه المجموعات ال�شبابي��ة جميعها بعد فترة من الزمن لم تتج��اوز ال�شنة، اإال اأن 

الن�شط��اء الموجودي��ن فيها ما زال��وا يثابرون عل��ى الم�شاركة في الن�شاط��ات والم�شيرات 

المختلف��ة، ليظهروا فيما بعد موحدين تحت ا�شم »فل�شطينيون من اأجل الكرامة«، وبذلك 

اأ�شبح��ت هذه المجموع��ة ت�شم خليطًا م��ن التوجه��ات ال�شبابية، جزء منه��ا منحدر من 

اأ�ش��ول ي�شارية، وجزء اآخر ذو خلفيات ليبرالية، وجزء ال يحمل خلفية محددة، واإنما يتفق 

م��ع ال�شعارات التي ثابر التجم��ع الجديد على رفعها، وقد اختفت �شف��ة ال�شبابية من هذه 

المجموعة رغبة منها في الو�شول ل�شرائح مختلفة من المجتمع، اإال اأن ذلك لم ينجح كما 

يت�ش��ح من فعالياتها.  وتح��ت هذا اال�شم، خرجت الم�شيرة المناه�ش��ة لزيارة موفاز لمقر 

المقاطع��ة، التي تعر�شت للقم��ع من قبل االأجهزة االأمنية، وتبعته��ا م�شيرة اأخرى في اليوم 

التالي قمعت بالطريقة نف�شها، فدعا التجمع لم�شيرة ثالثة في تحد وا�شح من اأجل الو�شول 

اإلى مقر المقاطعة، والهتاف هناك �شد زيارة موفاز، فنجحوا في اليوم الثالث في الو�شول.

ثاب��رت المجموعة الجديدة على تنظيم الن�شاطات الم�شان��دة لالأ�شرى والراف�شة للتطبيع 

والداعية اإلى تفعيل انتخابات المجل�س الوطني، ورف�س االعتقال ال�شيا�شي.

ظه��رت بع�س الن�شاط��ات ال�شبابية الت��ي لم توؤطر نف�شه��ا داخل اإطار مح��دد، كاإغالق 

بع���س الفتيات لمدخل م�شتوطنة »بيت اإيل«، وهو الح��دث الذي اأحدث اإرباكًا لجي�س 

االحت��الل وقتها، حيث اأنه ل��م يعتاد على مثل هذا النوع من الن�شاط، والحقًا تكرر االأمر 

مع م�شتوطنات اأخرى كالتظاهر في �شوق »رامي ليفي« في م�شتوطنة �شاعر بنيامين.

وب��رز نمط جديد م��ن التحركات ال�شبابية اأخذ �شكل اإقامة الق��رى في االأرا�شي المهددة 

داخل مناطق E1.  واأكثر ما برز كان نموذج قرية »باب ال�شم�س« التي امتازت بح�شولها 

عل��ى الدعم الحكومي، حيث اأنها، كفكرة، ولدت من رح��م اللجنة التن�شيقية للمقاومة 

ال�شعبية، وبدعم مبا�شر من وزارة الحكم المحلي، واأثير حولها الكثير من االنتقادات من 

 جراء اال�شتئناف الذي تم تقديم��ه للمحكمة العليا االإ�شرائيلية على قرار 
6
بع���س الن�شطاء،

االإخالء الذي ت�شلموه م��ن االإدارة المدنية، لكّن هذا الم�شعى »القانوني« لم ينجح، فقد 

تم قمع التخييم المكون من 120 �شخ�شًا بكل �شهولة ليعودوا بعد يومين في خدعة »زفة 

العر�ش��ان«، حيث مرت الزفة لت�شغل الحاجز ع��ن 20 �شابًا ت�شللوا من خالل الجبل لرفع 

علم فل�شطين على قرية باب ال�شم�س، وتنتهي التجربة عند ذلك.

وتبعته��ا اإقامة ح��ي »اأحفاد يون�س« ملحق��ًا لتجربة باب ال�شم�س، التي ل��م تحظ بالبريق 

6  انظ��ر/ي عل��ى �شبي��ل المث��ال: محمود عم��ر.  »االأّف��ورة؟ الفل�شطينية:باب ال�شم���س نموذجًا«، موق��ع �شبكة قد�س 
http://www.qudsn.ps/article/2267 :)2013/ 03/ 11(
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االإعالم��ي نف�ش��ه لتزامنها مع زي��ارة اأوباما للمنطق��ة.  والحقًا، اأقيمت ق��رى بمبادرات 

م�شتقل��ة من االأهالي كقرية »ب��اب الكرامة«، و»كنعان«، وقري��ة »ال�شمود والتحدي«.  

وكلها تمت اإزالتها اأو اأزالت نف�شها بنف�شها خالل مدد ق�شيرة.

ثانياً. لما اأخفقت محاوالت اإطالق »الربيع« الفل�شطيني؟
�شاأح��اول في ه��ذا الجزء التطرق اإلى بع���س اأ�شباب اإخفاق الربي��ع الفل�شطيني التي تعود 

بع�شه��ا لعوامل داخلي��ة اأي للحراك ال�شباب��ي نف�شه، وبع�شها الأ�شب��اب مو�شوعية تتعلق 

بالو�شع الفل�شطيني كو�شع مختلف ببنيته وت�شكله واآليات فعله عن محيطه العربي؟

غياب الدولة وح�شور النظام
تكمن خ�شو�شية الو�شع الفل�شطيني مقارنة ببلدان الربيع العربي، في فرادة الحالة ال�شيا�شية 

ال�شلطوية قيا�شًا باالأنظمة العربية.  هناك غياب للنظام فل�شطينيًا بمعناه الموؤ�ش�شاتي والبنيوي 

المت�ش��ل عمليًا بن�ش��اأة الدولة الحديثة، ال��ذي خرجت الجماهير تطال��ب باإ�شقاطه عربيًا، 

فلي���س ثمة نظام يمايز نف�ش��ه عن دولة م�شتقلة، واأ�شبح باالإم��كان اإ�شقاطه ليحل نظام اآخر 

مكان��ه، دون اأن يم���س ذلك بقاء الدولة ذاته��ا، بل هناك �شبه نظام يعم��ل بمعزل عن دولة 

كونه��ا غير قائم��ة، تتحدد اإيقاع حركته تقدم��ًا وتاأخراً بمنظومة متكامل��ة من المانح�ين، 

وم�شدودة بطبيعة الحال بطبيعة )التوتر/الالتوتر( مع اال�شتعمار اال�شتيطاني، هذا كله يجعل 

خ�شو�شي��ة الحراكات االحتجاجية فل�شطينيًا تتمثل ف��ي كونها تواجه ج�شمًا غير مكتمل، 

تنق�شه مقومات النظام حتى نحكم عليه بالت�شوه، لي�شبح باالإمكان اإ�شقاطه في ما بعد.

�شفة ال�شبابية تعمل �شد نف�شها
لقد امتازت الحراكات بكونها �شبابية متاأثرة بالربيع العربي، اإال اأن هذه ال�شمة »ال�شبابية« 

ل��م تخدم ه��ذه الحراكات الحقًا، حي��ث �شتحولها م��ن و�شف للروح الفاعل��ة اإلى فئة 

مح�ش��ورة، حيث جرى ت�شوي��ر فئة �شبابية لها �شفات معين��ة منعزلة عن فئات المجتمع 

االأخرى، وقادرة على اأن تتحدث عن م�شاكل مجتمع خارجها، وكاأنها لي�شت جزءاً منه، 

واأن لها )اأي للفئة ال�شبابية( دوراً ر�شوليًا ما الإنقاذ هذا المجتمع، ولكن دون التغلغل فيه.  

ولم تتواَن الفئة ال�شبابية عن اإنتاج خطاب يعزل نف�شه عن محيطه، فعلى �شبيل المثال نظم 

الح��راك م�شيرة انت�شاراً لدماء �شهداء المخيم، ثالثة منهم �شقطوا في مخيم قلنديا على يد 

االحت��الل، وواحد على يد ال�شلطة في مخيم ع�شكر في 2013/8/28، اإال اأن المالحظ 

كان هو غياب المخيم عن الم�شاركة في هذه الفعالية التي تخ�شه ب�شكل مبا�شر، ما يدلل 

عل��ى ق�ش��ور خطاب الح��راكات ال�شبابية عن ك�ش��ب ثقة النا�س ف��ي المخيمات، اأو في 
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�شعف التن�شيق معهم، وكل هذا يخفي داخله خطابًا لم ينجح في الو�شول لهذا الت�شكيل 

الجغراف��ي المهم.  ولقد وج��اء هذا الح�شر في اأجواء تحتفي بال�شباب كفئة تتم �شناعتها 

وعزله��ا عن مجم��ل التفاع��الت ال�شيا�شي��ة والمجتمعي��ة، بوا�شطة موؤ�ش�ش��ات التمويل 

 الت��ي ثابرت على اإقام��ة دورات ورحالت وندوات تحت 
7
االأجنب��ي، تلك الموؤ�ش�شات

عناوين تقنية تهدف اإلى تعزيز القيادة ال�شبابية وتمكين ال�شباب، وتحوي م�شمونًا يف�شل 

ال�شيا�ش��ة عن مجمل الحياة، حيث اأن المطلوب ه��و اإخراج جيل �شبابي يحتفي بق�شاياه 

الخا�ش��ة المعزولة عن مجمل التفاعالت ال�شيا�شية واالجتماعية، ويتحدث عنه بلغة تقنية 

منزوع��ة ال�شيا�شية.  فيما يتعلق بال�شياق الفل�شطيني، فاإن العمل ال�شبابي الفل�شطيني ارتبط 

باالأطر ال�شيا�شية، بل هي التي اأوجدته.

لق��د �شبق االتحاد العام لطلب��ة فل�شطين ن�شوء منظمة التحري��ر الفل�شطينية ب�شنوات عدة، 

واأنج��ب االتحاد الع��ام ج�شمًا اأكبر منه )�شيلتهمه الحقًا(، وكذل��ك االأمر بالن�شبة للكتلة 

االإ�شالمية، فلق��د �شبقت ن�شاأة حما�س بع�شر �شنوات تقريبًا.  وعوداً اإلى لحظة االنطالق، 

فاإن ن�شاأة الحركة الطالبية تعود اإلى منت�شف الع�شرينيات، تحديداً العام 1925، بو�شفها 

الفت��رة التي �شه��دت تاأ�شي�س »جمعي��ات الخطاب��ة الطالبية«، وه��ي اأول ج�شم طالبي 

فل�شطيني، لعب الحقًا دوراً بارزاً في ثورة 1936، وهو العام الذي �شهد عقد اأول موؤتمر 

طالبي فل�شطيني في يافا، وكان الح�س الوطني الطالبي واعيًا جداً لتعريف ال�شراع، فرفع 

�شعاره »محاربة االإنجليز الأنهم راأ�س االأفعى« بلغة البيان التاأ�شي�شي.

وكان��ت الحرك��ة الطالبية الفل�شطيني��ة اأول تنظيم قطاع��ي فل�شطيني ت�ش��كل بعد النكبة، 

فتعاف��ى م��ن ال�شدمة ليع��اود تكوين نف�ش��ه لي�شهد الحقًا فت��رات انتعا�س ذهبي��ة في قيادة 

ال�ش��ارع الفل�شطيني منذ النكبة وحت��ى 1956، حيث �شهد العام 1959 تاأ�شي�س »االتحاد 

العام لطلبة فل�شطين« بدع��وة من رابطة الطلبة الفل�شطينيين في القاهرة، رافعًا �شعار »خلق 

االإن�ش��ان الث��وري القادر على العم��ل والتحرير والتوعي��ة«.  وكان اأول موؤ�ش�شة فل�شطينية 

تدع��و اإلى التجنيد االإجباري.  ولذلك، ركز االتح��اد على التدريب الع�شكري الأع�شائه، 

  اإال اأن �شف��ة ال�شبابية تحولت من 
و�ش��ارك بت�شكي��ل فرق المغاوي��ر بعد هزيم��ة 8.1967

و�شف للروح المبادرة والخالقة، اإلى و�شف جماعة فرعية داخل المجتمع، تعمل بمعزل 

7  انظ��ر/ي له��ذا التقرير الذي يحوي مقاب��الت مع �شباب تلق��وا دورات اأ�شرفت عليها هذه الموؤ�ش�ش��ات، ويبدو جليًا 
تل��ك اللغة التقنية الت��ي تف�شل ال�شيا�شة عن مجمل الن�شاطات االأخرى، فعلى �شبي��ل المثال، يتم تدريب ال�شحافي على 

قي��م الحيادي��ة حتى ال ي�شبح هن��اك فرق بينه وبي��ن كاميراته التي يحملها، ف��ي الوقت الذي -في �شي��اق ا�شتعماري- 

الب��د ل��كل المهن، بما فيه��ا ال�شحافة، اأن تلعب دوراً منح��ازاً: »اللغة التي اغت�شبها التموي��ل«، �شبكة قد�س االإخبارية 

http://www.qudsn.ps/article/708:)6/3/2013(

انظر/ي: طارق خمي�س.«حين ال تقول ال�شناديق �شيئًا«، �شبكة قد�شاالإخبارية )17 /06 /2013(:  8
http://www.qudsn.ps/article/2267
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عن��ه.  ولذلك، يكثر �شماع عبارات من نوع »االنق�شام اأثر على ال�شباب«، وكاأن ال�شباب 

هي الفئة الطهرانية التي لم ت�شارك باالنق�شام، واكتفت بكونها فئة وقع عليها هذا الفعل.

جرت عملية �شناع��ة ال�شباب كمنتج بالتزامن مع دخ��ول الموؤ�ش�شات غير الحكومية اأو 

)NGOs(، الت��ي ن�ّشطت الهويّات الفرعية داخل المجتمع، وجعلتها كمو�شوع يجري 

العم��ل عليه، ولي�س ك��ذات تتفاعل وتخلق �شيرورتها المت�شل��ة والخا�شة، واأن�شاأت لها 

موؤ�ش�شات خا�شة، فكان ال�شباب اإحدى هذه الفئات التي وجدت نف�شها بعد فترة تحمل 

خ�شائ�س معينة حتى ت�شتحق ال�شفة التي جرى ت�شميمها من قبل خطاب المنظمات غير 

الحكومي��ة، الذي الحقًا �شيجعل من فئة ال�شباب حركة داخل نف�شها، تتحدث عن ذاتها 

وتعيد اإنتاج ذاتها دون القدرة على لعب الدور الطليعي الذي لعبته �شابقًا.

»الميدان« كنموذج لالفعالية
انطلق��ت الحراكات ال�شبابي��ة من �شاحة )ميدان( المنارة في مدين��ة رام اهلل، م�شتبطنة في 

ذل��ك نموذجًا اأنتجه الربي��ع العربي الذي جعل م��ن الميادين وال�ش��وارع الرئي�شية ف�شاء 

لفعله.  فقّدمت تون�س نموذج »�شارع بورقيبة«، فيما طرحت م�شر بقوة نموذج »ميدان 

التحرير«، فكان اال�شتبطان فل�شطينيًا با�شتح�شار �شاحة المنارة كحيز عام للتحرك ال�شبابي 

الجدي��د.  ه��ذا اال�شتح�شار لم يك��ن واعيًا للف��روق الجوهرية التي تمّي��زه عن المحيط 

العرب��ي.  عربيًا، ي�شاعد عدد ال�شكان الكبير ن�شبيًا عل��ى جعل الكم الب�شري �شروريًا في 

عملي��ة االحت�ش��اد، كما اأن الميدان بم��ا هو ت�شكيل مديني مرتبط بالم��دن الكبرى ويقع 

و�شطه��ا اأو ف��ي مكان حيويتها، يوؤدي اإغالق��ه الإغالق المدينة باأكمله��ا اأو الأجزاء مهمة 

منه��ا، فيما هذه الخ�شائ�س لم تكن ت�شب��ه ب�شيء �شاحة دوار المنارة الذي لم يكن اإغالقه 

ليغل��ق البل��د، ولم يكن ليعول عل��ى ح�شود جماهيرية في منطق��ة جغرافية ال تتجاوز 45 

األ��ف ن�شمة، وهو عدد �ش��كان رام اهلل، هذا ف�شاًل عن اأن االحت��الل قام بتقطيع التوا�شل 

الجغرافي للمدن مانعًا من تو�شعها وتوا�شلها فيما بينها، جاعاًل بذلك من التراكم الب�شري 

مح�شوراً ال عمق له.

االنت�شار العمودي واالأفقي
عج��زت الح��راكات ال�شبابي��ة على تطوي��ر خطابها عمودي��ًا، وعلى مد ج�شمه��ا اأفقيًا، 

فق��د اكتفت في بع�س االأحي��ان برفع �شعارات ذات طابع �شلب��ي »ال للمفاو�شات«، »ال 

لالنق�ش��ام«، وفي االأحيان التي طرحت �شعاراً اإيجابيًا ك�شع��ار »اإجراء انتخابات مجل�س 

وطن��ي«، لم يحمل ال�شعار اأدوات رافعة له وال برنامجًا يعززه؛ اأي لم تكن لل�شعار اآليات 

جدية تعزز كونه برنامج عمل.
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كم��ا اأن خطابها العمودي غالب��ًا ما امتاز بردة الفعل ال بالمب��ادرة للفعل، فق�شايا كاالأ�شرى 

والع��ودة للمفاو�شات واالعتقال ال�شيا�شي، كلها تندرج �شمن مراقبة الفعل ال�شيا�شي والرد 

عليه باحتجاج م�شاد، دون اأن يبلغ هذا االحتجاج درجة تطوير خطاب م�شاد متجاوز ل�شرط 

اإنتاج��ه، مع االنتب��اه اإلى اأن وظيفة الحراك كتيار �شعبي ال تحتم��ل طرح برنامج اأيديولوجي 

�شلب، فهي حالة من الخطاب ال�شيا�شي التي تعرف ما تريد دون اأن تحدد تفا�شيله.

لق��د عج��زت الحراكات ع��ن اأن تو�شع ج�شمه��ا اأفقيًا، فل��م ت�شل المخيم��ات والقرى 

كت�شكيالت اجتماعية خارج المدينة، كما اأنها لم تخرج من رام اهلل غالبًا كمكان لمركز 

ن�شاطاته��ا، وحت��ى الحراكات التي ظه��رت في مدينة الخليل اأو بي��ت لحم اأو غيرها من 

المدن، ل��م تتطور في �شكلها لت�شبح عابرة لمكان ن�شاطها، ولم ت�شتبك هي االأخرى مع 

الت�شكيالت االجتماعية المحيطة بها.

القطيعة مع الثقافة ال�شيا�شية
ينح��در اأغلب الملتحقين بالحراكات ال�شبابية من الطبقة الو�شطى العليا والطبقة الو�شطى 

الدني��ا، فيما �شيا�شيًا يمكن القول اإن اأغلبهم جاوؤوا م��ن خلفيات اإما ليبرالية واإما ي�شارية.  

ه��ذا االخت��الف جعل تيارين رئي�شي��ن ي�شيطران على م�شهد الح��راك مع وجود حاالت 

ا�شتثن��اء كثيرة لم تتحول اإلى تيار؛ فاأبناء الطبقة الو�شطى العليا والميالون لالأفكار الليبرالية 

�شكل��وا تياراً، واأبناء الطبقة الو�شطى الدنيا والمّيالون لالأفكار الي�شارية �شكلوا تياراً اآخراً، 

هذا ف�شاًل عن اأفراد اآخرين لم ي�شعروا اأنف�شهم من�شدين لهذا التجاذب.  وغني عن القول 

اإن ه��ذا التنوع في حراك ل��م يتجاوز عدده ال�150 �شخ�شًا يعد تنوع��ًا م�شرذمًا للحالة ال 

مغن��ي له��ا؛ اأي اأن التنوع يتحول اإلى غنى في حالة نجح الحراك في ح�شد اأعداد �شخمة 

لاللتحاق به، حيث التنوع يخدم الكل، بينما في حالة حراك محدود العدد يكون التنوع 

دافع��ًا لل�شللية والت�شرذم وانت�شار المحا�ش�شة ب�ش��كل مبا�شر ووا�شح، لذلك لم تكن اآلية 

اتخ��اذ القرار تق��وم على تحديد حاجي��ات المرحل��ة اأو الروؤية االإ�شتراتيجي��ة، ولم يكن 

الج��دل الداخل��ي يدفع بهذا االتجاه فغالب��ًا ما كان ياأخذ طاب��ع االنق�شام، بح�شب ميول 

االأف��راد الداخلي��ة وعالقاتهم الخا�شة، ف�شاًل ع��ن اأن هذا التنوع ل��م يحمل �شكل تنوع 

فك��ري وا�شح على الرغم مم��ا يبدو للوهلة االأولى من اخت��الف الم�شارب الفكرية بين 

�شباب الحراكات، اإال اأنه، في المح�شلة، لم يخلق نهجًا جديداً للعمل، ولذلك هو امتداد 

لل�شائد في ال�شاحة الفل�شطينية من اأ�شاليب عمل ونهج تفكير.

لقد اأدى هذا التنوع في االأفكار والمزاجات الفردية اإلى ت�شرذم الحراك ال�شبابي، وعجز 

القائمي��ن عليه عن خلق ج�شم ذي قيادة موحدة.  هذا م��ا يجعلني اأقول اإنه لم ُيقم قطيعة 
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مع الثقافة ال�شيا�شية الفل�شطينية، واإنما كان امتداداً لها والأزمتها، حاماًل ما اأخذه منها من 

ظواه��ر �شلبية رافقت الظاهرة ال�شيا�شية الفل�شطيني��ة كالمحا�ش�شة، واالنق�شام الم�شتمر، 

وازدواجي��ة اتخ��اذ القرار بي��ن التياري��ن البارزين في الح��راكات ال�شبابي��ة )15 اآذار، 5 

حزيران(، الفردية ... وغير ذلك.

 
ّ
ه��ذه الحالة من االت�ش��ال واالنف�شال مع الواقع ال�شيا�شي، لم تك��ن ذات طابع براغماتي

مفيد، بمعنى اأنها حرمت نف�شها من ميزات وتجارب العمل الحزبي وقدراته على التنظيم 

واالنت�ش��ار و�شياغ��ة الخطاب، ولكنها في الوق��ت نف�شه اأعادت اإنت��اج ماأزقه، فمثاًل لم 

تلتق��ط الحركات ال�شبابية قدرة االأحزاب على التو�شع ف��ي خطابها اإلى مختلف المناطق 

الفل�شطينية ومختلف ت�شكيالتها االجتماعية، بغ�س النظر عن فاعلية هذا التمدد، ولكنها 

اأخذت منها بع���س م�شاكلها كالمحا�ش�شة، حيث لكل تيار ح�شة في القرار والح�شور.  

في حالة االأحزاب الفل�شطينية، كانت المحا�ش�شة كارثية بالمعنى الوطني وال�شيا�شي.  اإن 

المحا�ش�ش��ة هي تق�شيم االإرادة الوطنية على مجم��وع المنت�شرين في »ع�س االأ�شابع«.  

وه��ذا ال ي�شبه في �شيء االإرادة الوطنية التي هي تفي�س عن مجموع القوى الوطنية لتخلق 

خطاب��ًا وطنيًا متجاوزاً للحزبية، مع اأن الحزبية هي من دعمته فهو اأكبر منها، وهي ت�شتق 

منه ال العك�س.

العالقة مع ال�شلطة
لج��اأت ال�شلطة في ال�شفة، اإلى اّتباع �شيا�شة االحت��واء الناعم، ومن ثم انتقلت لل�شدام 

الخ�شن فيما ن�شميه لحظة »م�شيرة موفاز« التي خرجت اعترا�شًا على ا�شت�شافة �شاوؤول 

موف��از في مقر المقاطعة في رام اهلل )األغيت الحقًا(.  كانت هذه لحظة فارقة في عالقة 

الح��راكات مع ال�شلط��ة، اإال اأنها لم تتطور عل��ى م�شتوى الن�شاط عل��ى االأر�س، فيما 

ف�شل��ت �شلطة غّزة قمع الحراكات م��ن بداياتها فلم تتح الفر�ش��ة لن�شوء ج�شم اأو تيار 

�شبابي هناك.

ف��ي العالقة م��ع ال�شلطة اأخذت الح��راكات تفح�س مفا�ش��ل هذا الج�ش��م وتوجه اإليها 

احتجاجه��ا، لت�شل بالتناق�س بين ال�شلط��ة و�شعبها اإلى مداه االأق�شى.  وهو تناق�س �شيفرز 

ب��دوره اال�شتنتاج االأكبر في �شاأن مدى اإمكاني��ة بقاء ال�شلطة ذاتها؛ فلم تطرح الحراكات 

برنامجًا بدياًل، وهو لي�س باالأمر المطلوب من اأي حراك كان، الأن الحراك ال�شعبي بحكم 

التعري��ف هو التقاء المختلفين مع ال�شلطة ولي���س المختلفين على ال�شلطة، واإنما تكفلت 

الح��راكات بالعمل الدوؤوب على تفكيك مق��والت ال�شلطة الكبرى، وهذا ما كان عليها 

المثابرة في اإنجازه، اإ�شافة اإلى دورها الطليعي في اإحياء ق�شية االأ�شرى والدعوة النتخاب 
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اأع�ش��اء المجل���س الوطن��ي الفل�شطين��ي، وربط االحتجاج��ات على الغ��الء ذات الطابع 

االقت�شادي باأ�شلها ال�شيا�شي وهو اتفاقية باري�س.

اإال اأن هذه اللحظات التاأزيمية لم يجِر تطويرها، حيث ظهر الخالف على تعريف العالقة 

م��ع ال�شلطة داخل الحراك ال�شبابي؛ هل تتم مو�شعته��ا كجزء مكمل للنظام اال�شتعماري 

اال�شتيطان��ي؟ اأم اأن االأولوية تبقى لمقارعة االحتالل دون االلتفات لل�شلطة كج�شم عائق 

له��ذه المقارعة؟ لم ي�شتق��ر الحراك على اإجابة عملية حول ه��ذا الت�شاوؤل، وهو ما جعله 

ي�شّيع »لحظة موفاز« كلحظة مهمة في مواجهة هذا النظام.

غياب التيار االإ�شالمي
مما هو معروف اأن الحركات االإ�شالمّية هي االأكثر قدرة على الح�شد الجماهيري بحكم 

امت��داد �شعبيته��ا، اإال اأن حال��ة القمع العنيف ال��ذي ت�شهده في ال�شف��ة، وبخا�شة حركة 

»حما���س« بعد االنق�شام، حال دون م�شاركة اأفراد يميلون للحركة االإ�شالمية في الحراك 

ال�شباب��ي.  وعلى الرغم من ذلك، فاإن الحراكات ال�شبابية لم تنجح في الو�شول اإلى هذه 

الفئ��ة العري�ش��ة.  فعلى �شبي��ل المثال، لم يكن يح�ش��ر االأفراد االإ�شالمي��ون اإلى م�شيرات 

مناه�ش��ة لالعتقال ال�شيا�شي ال��ذي كان يم�شهم بالدرجة االأول��ى.  كما اأن حالة الحراك 

ال�شباب��ي ل��م ت�شهد التحاق اإ�شالميين غ��ادروا الحالة التنظيمية كم��ا حدث في حراكات 

الربيع العربي اإال في حاالت نادرة، وعلى الرغم من اأن هذا الغياب يعود في اأغلب اأ�شبابه 

لم��ا هو خارج الحراك ذات��ه، فاإنه من المفيد هنا االإ�شارة للدعاي��ة التي نجحت االأجهزة 

االأمني��ة في ت�شويقه��ا عن النا�شطي��ن كمجوعة منفلتة م��ن ال�شواب��ط االجتماعّية )ارتياد 

الب��ارات ... ال��خ(، وفي ذه��ن الكثيرين كان يكف��ي لي�شدق هذه الدعاي��ة اأن يرى نمط 

الحي��اة االجتماعية المتح��ررة التي يعي�شها اأغلب النا�شطين، وهذا م��ا اأنتج حاجزاً نف�شيًا 

يق��ف اأمام انخراطهم داخل هذه الحالة، وحال دون م�شاركة �شباب جدد في الحراكات 

ال�شبابية اأو ك�شب تاأييد �شعبي لها.

الحراك ال�شبابي كهويّة اجتماعيّة
لق��د تحول الن�ش��اط ال�شبابي اإلى هوّي��ة اجتماعّية ُتمّيز حاملها، فح��ل نموذج »النا�شط« 

م��كان نموذج »المنا�شل«، حيث النموذج االأول ي�شي��ر اإلى نوعية حياة معينة، تحيط به 

�شب��كات عالقات معينة، ويثابر على ح�ش��ور الموؤتمرات الداخلية والخارجية، ي�شتخدم 

�ش��وره ال�شخ�شية ف��ي الم�شي��رات كراأ�شمال رمزي، ويق��وم في ن�شره��ا با�شتمرار على 

مواق��ع التوا�شل االجتماعي ... الخ.  ولقد �شهدت الحراكات هذا النمط في حالة بع�س 
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الن�شط��اء.  فيما يفتر�س نموذج »المنا�شل« حالة م��ن االإيمان تدفع المنت�شب للفكرة اأن 

يعي�شه��ا ليل نهار، ال كميزة اجتماعية واإنما كاإيم��ان �شيا�شي محفوف بالمخاطر، تدفعه 

اإلى ممار�شة نوع من ال�شريّة.

»ن��ادراً ما ياأخذ النا�شطون خطوة لل��وراء لتقييم عملهم واإعادة النظر باإ�شتراتيجيتهم؛ فهم 

يقومون بالن�شاط –يمار�شون دورهم االجتماعي– كل الوقت.  ي�شير موؤلف »فلنتخلَّ عن 

الن�شاط« اإلى اأن »جزءاً من كون المرء ثوريًا يعني معرفة متى يجب التوّقف واالنتظار.  من 

المه��م اأن نعرف كيف ومتى ن�شرب لتحقيق الفعالّية الق�ش��وى، ومن المهم اأي�شًا معرفة 

كي��ف ومتى ال ن�ش��رب.  النا�شطون لديهم ذهنّية »علينا فعل �ش��يء االآن!« التي يبدو اأنها 

تتغّذى من ال�شعور بالذنب.  هذه الذهنية غير تكتيكّية اأبداً«.

ب�شكل��ه الحالي، الن�شاط هو اأداة النا�شط المحت��رف للتعبير عن هويته االجتماعية، ولي�س 

�شية اأخ��رى، يعمل النا�شطون  اأداة لرب��ح ال�شراع��ات والق�شايا.  كما ف��ي اأي مهنة تخ�شّ

على تح�شين �شورته��م ال�شخ�شية، وبناء �شجّل محترف من الن�شاط ال�شيا�شي.  يتعاملون 

م��ع الن�ش��اط كاأنه مهنة لديها منافع اجتماعّية ومادّية اأكثر مم��ا يتعاملون معه على اأنه قتال 

لالنت�ش��ار ب�شراع.  العدي��د من النا�شطين يح�شل��ون على لقمة عي�شهم م��ن الن�شاط عبر 

9
التحّول اإلى موّظفين في المنّظمات غير الحكومية الممّولة جيداً«.

لق��د ت�شخمت ال�ش��ورة على ح�شاب الواقع، ب��ل يمكننا الحديث عن اإن��كار للواقع في 

  ي�شاعدنا 
10

مقاب��ل ال�ش��ورة التي ولدت عنه، لتعي���س بمعزل عنه فيما بعد بلغ��ة بودريار.

ذل��ك في فهم »باب ال�شم�س« كحدث ج��رى ت�شخيمه اإعالمّيًا، لي�شبح كنموذج معركة 

ن�شطاوؤه��ا اأبطال، و�شاعدت و�شائل التوا�شل االجتماعي الت��ي تتيح للم�شاركين في هذا 

الحدث/ال�شورة اأن يرفعوا �شورهم با�شتمرار ليراها االآخرون في بناء هذا النموذج الذي 

ال يتحدث عن مدى ا�شتباكه مع الواقع والتغيير، بقدر ما ي�شير اإليه من بعيد، واأحيانًا يخفيه 

ليحل هو محله.

9  طوني �شغبيني.  »من المنا�شلين اإلى الموظّفين: ظاهرة الن�شاط المحترف«، موقع نينار )7/9/2013(:
http://saghbini.wordpress.com/2013/09/07/professional-activism/

10  انظر/ي:جان،بودريار.الم�شطن��ع واال�شطن��اع. ترجمة:جوزي��ف عبداهلل، بيروت:المنظم��ة العربية للترجمة،ط1، 
.2008
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اأفق اإ�شتراتيجية تحرك �شلمي داخل بنية النظام اال�شتعماري اال�شتيطاني
حاول��ت هذه الورقة اأن تحكي ق�شة الح��راك ال�شبابي م�شتخل�شة اأ�شباب تعثره من داخله 

ومن خارجه اأي�شًا، ولكنها اأجل��ت ال�شوؤال الرئي�شي النتمائه لم�شاحة مختلفة عما �شبق، 

وه��و هل اأن بنية العمل ال�شلم��ي تحمل داخلها بذور فنائها في ظ��ل ا�شتعمار كولونيالي 

ا�شتيطاني؟

ال يمكن االإجابة عن هذا ال�شوؤال دون ا�شتنفاذ المحاوالت لذاتها، وا�شتخال�س درو�شها 

م��ن نف�شها، اإال اأنه من المهم التنبه اإل��ى اأن بنية النظام اال�شتعماري المهيمنة على جغرافيا 

فل�شطين التاريخية، قد �شممت نف�شها ب�شكل عنيف على �شبط ال�شكان داخلها.  اأدى هذا 

ال�شب��ط، مع تواطوؤ الو�شيط المحلي، اإلى تاأزيم المقاومة الم�شلحة، اإن لم يكن تفكيكها.  

لق��د جمعت ال�شعوب في تجارب تحررها بين اأنماط مختلفة من الن�شال.  هذا �شحيح، 

ولك��ن اال�شتنتاج باأن المقاوم��ة ال�شلمية هي الخيار المتاح بع��د تاأزيم/تفكيك المقاومة 

الم�شلحة هي م�شاألة ال تنتمي لذاك التنّوع الخالق بقدر ما تنتمي النعدام الخيارات الذي 

11
جاء نتيجة اإخ�شاع مار�شها الم�شتعِمر على ال�شكان الم�شتعَمرين.

�شم��ن هذا ال�شي��اق، يمكن اعتبار اأن الحراكات ال�شبابية ف��ي ال�شفة والقطاع، تعبير عن 

اأزمة من البداية ولي�س عن عافية، وهو ما يجعل تحميلها االآمال الكبيرة تحمياًل مبالغًا فيه، 

يقي�شها بما حولها دون فهم خ�شو�شية ال�شياق الذي تعمل �شمنه/�شده.

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

اإبراهيم عبد اهلل ال�شطلي1*

تهيئة
عن��د الحديث ع��ن ال�شباب الفل�شطين��ي، ال بد من النظ��ر لخ�شو�شية ال�شي��اق االجتماعي 

واالقت�شادي والثقافي وال�شيا�شي للمجتمع الفل�شطيني الحا�شن لهذا ال�شباب.  فقد اأظهرت 

نتائج التقرير ال�شنوي عن ال�شباب تحت عنوان »الم�شتقبل يقرع الباب« ال�شادر عن منتدى 

�ش��ارك ال�شبابي العام 2013، ارتفاع مع��دالت البطالة والفقر بين ال�شباب، وتعر�س العمال 

منهم لال�شتغالل والعن�شرية في �شوق العمل االإ�شرائيلية، ولغياب العدالة في االأجور وتف�شي 

المح�شوبي��ة في �شوق العمل الفل�شطينية، وانت�شار وا�شع لالقترا�س والديون بينهم.  كما بّين 

التقرير اأن وجود غالبية تف�شل تاأ�شي�س م�شاريع خا�شة بها.  كما بينت نتائج التقرير الطاقات 

المه��دورة في فتوة المجتم��ع الفل�شطيني، وما ت�شكله �شحة ال�شب��اب كاأحد اأركان التنمية 

الب�شرية، موؤكدة على وجود موؤ�شرات �شحية غير مطمئنة، وعالقات اأ�شرية واجتماعية قائمة 

على مفهوم الو�شاية االأبوية، وانخفا�س ع�شوية ال�شباب في الف�شائل ال�شيا�شية والمنظمات 

االأهلية، وخيبة اأمل بين �شفوف ال�شباب من اأدائها، واأ�شبحت �شرعيات الف�شائل والمنظمات 

االأهلية وال�شلطة مو�شع ت�شاوؤل، واأ�شبح ال�شباب يرون اأن الدولة باتت بعيدة المنال.  وت�شير 

نتائج التقرير اإلى تاأييد �شبابي كا�شح للمقاومة كاإ�شتراتيجية فل�شطينية.  والخال�شة اأن بو�شلة 

الحراك ال�شبابي ما زالت بو�شلة م�شو�شة، وتجربتها جنينية.

وفي هذا ال�شياق العام، ال بد من النظر اإلى و�شع عوامل ومحاور كمحددات لورقة بحثية 

1* نا�ش��ط �شباب��ي موالي��د مدينة غزة، يتن�شط في العدي��د من الموؤ�ش�شات االأهلية الفل�شطينية ف��ي قطاع غزة، له العديد من 
اأوراق العمل واالأحاث ح،ل مو�شوعات العمل ال�شبابي الفل�شطيني.
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عن الحراك ال�شبابي ال�شائد في الحال الفل�شطيني، وفي قطاع غزة تحديداً، يكون �شوؤالها 

المح��وري؛ »لماذا لم تنجح محاوالت توليد »ربيع فل�شطيني« يقوده ال�شباب على غرار 

ما حدث في م�شر واأماكن اأخرى؟«، علمًا اأن القارئ يدرك تمامًا اأن العوامل االقت�شادية 

واالجتماعية تزيد من فر�س قيام ال�شباب بثورة تحول في تاريخ الق�شية الفل�شطينية، وتعيد 

االعتبار لها بعدما ف�شلت التجارب ال�شابقة، اإن �شح لنا الحكم عليها بالف�شل.

ال�شباب و�شوق العمل
اأ�ش��ارت نتائ��ج التقرير المذكور اأعاله اإل��ى وجود معدالت عالية م��ن البطالة والفقر بين 

ال�شب��اب الفل�شطيني، اإذ اأن اأكثر من ثلث ال�شباب الفل�شطين��ي يعانون من البطالة، ون�شبة 

البطال��ة ترتفع بين ال�شباب االأعلى تعليم��ًا، اإذ اأن حوالي ن�شف الخريجين )دبلوم فاأعلى( 

عاطل��ون عن العمل.  كما اأن حوالي 40% م��ن اأفراد المجتمع يعانون من الفقر اأو الفقر 

المدق��ع، وحوالي ربع ال�شباب الفل�شطين��ي من الفقراء، مع فارق كبير بين معدالت الفقر 

التي ترتفع في قطاع غزة ب�شكل كبير.

واأ�ش��ارت النتائج اإل��ى تعر�س العم��ال ال�شباب لال�شتغ��الل والعن�شرية ف��ي �شوق العمل 

االإ�شرائيلي��ة، ولغياب عدال��ة االأجور وح�شور المح�شوبية في  �ش��وق العمل الفل�شطينية، 

اإ�شافة اإلى خ�شوع ن�شبة عالية من ال�شباب العاملين في ال�شوق الفل�شطينية اإلى عدم تطابق 

ظ��روف عملهم مع �ش��روط ال�شالمة المهنية، وانعدام العدالة ف��ي االأجور وتدني قدرتها 

على �ش��د االحتياجات االأ�شا�شية )60% من ال�شباب غي��ر را�شين عن م�شتوى دخلهم(، 

كما الحظ التقرير التمييز في التوظيف وانت�شار الوا�شطة والمح�شوبية اأي�شًا.

وبالمقارن��ة م��ع نتائج م�ش��ح القوى العامل��ة �شمن تقرير اأح��وال ال�ش��كان الفل�شطينيين 

المقيمي��ن في فل�شطين 2013، ال�شادر عن الجه��از المركزي لالإح�شاء الفل�شطيني، فقد 

اأ�شارت نتائج الم�شح اإلى اأن ن�شبة الم�شاركة في القوى العاملة في فل�شطين بلغت %43.4 

م��ن اإجمالي القوة الب�شرية )االأفراد الذين اأعمارهم 15 �شنة فاأكثر( خالل الربع االأول من 

الع��ام 2013 )اأي م��ن بين كل 10 اأفراد اأعمارهم 15 �شنة فاأكثر هنالك 4 اأفراد م�شاركين 

ف��ي القوى العامل��ة(؛ بواقع 45.0% ف��ي ال�شفة الغربية مقاب��ل 40.5% في قطاع غزة.  

وه��و ما يعني ارتفاع ن�شبة البطالة، ومحدودية فر�س العمل المتاحة لل�شباب الفل�شطيني، 

ما يعر�شهم لال�شتغالل والخ�شوع للتعاي�س مع الظروف الت�شغيلية المعتمدة على مزاجية 

الم�شغ��ل في اأحيان كثيرة، ما يحد من قدرته على االإبداع، واعتماده على �شيا�شة التكيف 

م��ع الظروف المعي�شية خوفًا من الم�شتقبل المجهول، وبذل��ك ي�شبح يومًا بعد يوم اأكثر 

تكيفًا �شلبيًا مع ذلك الواقع.
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كم��ا الح��ظ تقرير »الم�شتقبل يق��رع الباب« انت�ش��اراً كبيراً جداً لظاه��رة االقترا�س بين 

ال�شب��اب، و�شكلت البن��وك الم�ش��در الرئي�س لالإقرا���س، كو�شيلة للتغل��ب على اأزمات 

ال�شب��اب المالية اأو لتوفير احتياج��ات رئي�شية اأو كمالية، حيث بينت النتائج اأن 95% من 

الم�شتطلعة اآراوؤهم مقتر�شون حاليًا من جهات متعددة اأهمها البنوك وموؤ�ش�شات االإقرا�س 

التي مثلت -اأي البنوك وموؤ�ش�شات االإقرا�س- م�شدراً لقرو�س 46% من ال�شباب.

وي�شي��ر تقرير »االإح�شاء« ال�شابق اإلى اأن ن�شبة العاطلين عن العمل من بين الم�شاركين في 

الق��وى العاملة في الرب��ع االأول 2013، بلغت 23.9% في فل�شطين؛ اأي اأكثر من خم�س 

الم�شاركي��ن في القوى العامل��ة، بواقع 20.3% في ال�شفة الغربي��ة، و31.0% في قطاع 

غ��زة.  كم��ا ت�شل ن�شبة البطالة بي��ن االإناث الم�شاركات في الق��وى العاملة اإلى %35.3 

مقابل 21.2% بين الذكور في فل�شطين.

ويلفت التقرير ذاته اإلى اأن ن�شبة البطالة في محافظات قطاع غزة اأعلى منها في محافظات 

ال�شفة الغربية خالل الربع االأول من العام 2013، فقد احتلت محافظتا خان يون�س ورفح 

الن�شب��ة االأعلى للبطالة، حيث بلغت الن�شبة 33.9% ل��كل منهما، تليهما محافظة �شمال 

غزة 32.3%، بينما اأدنى ن�شبة للبطالة في قطاع غزة كانت في محافظة غزة، حيث بلغت 

الن�شبة فيها %27.4.

ف��ي حين اأ�شار تقري��ر »الم�شتقبل يقرع الباب« اإل��ى اأن غالبية ال�شب��اب يف�شلون تاأ�شي�س 

م�شاري��ع خا�شة به��م اإذا توفر لديهم راأ�س المال الالزم لذلك.  وبلغت ن�شبة الذين فكروا 

بتاأ�شي���س م�شاريع خا�ش��ة 62%، اإال اأن 17% فقط، ا�شتطاع��وا تحقيق الم�شروع الذي 

فكروا به.

وهن��ا لن اأجد كلمات اأف�شل للتعقي��ب على كل تلك الموؤ�شرات من الخال�شة التي قدمها 

تقرير »واقع الم�شتقبل يقرع الباب«، اإذ يقول »ما زالت ت�شير جميع البيانات اإلى ارتفاع 

مع��دالت الفقر والبطالة ف��ي المجتمع الفل�شطين��ي ب�شكل عام، ول��دى ال�شباب ب�شكل 

خا���س، اإذ اأن اأكثر من ثلث ال�شباب الفل�شطين��ي يعانون من البطالة، ون�شبة البطالة ترتفع 

بي��ن ال�شباب االأعلى تعليمًا، اإذ اأن حوالي ن�ش��ف الخريجين )دبلوم فاأعلى( عاطلون عن 

العم��ل.  كما اأن حوال��ي 40% من اأفراد المجتمع الفل�شطيني يعان��ون من الفقر اأو الفقر 

المدق��ع، وحوالي ربع ال�شباب الفل�شطين��ي من الفقراء، مع فارق كبير بين معدالت الفقر 

التي ترتفع في قطاع غزة ب�شكل كبير«.

وهن��ا ال يمكن االكتفاء بالنظ��ر اإلى ما تعك�شه البيانات الكمية دون االلتفات اإلى دالالتها 

واأبعاده��ا المختلفة، فالفقر يحمل في طياته كل معاني ا�شتالب الحرية والفر�س، ما يعني 
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كب��ح القدرات والطاقات الكامنة لدى ال�شب��اب لتحقيق ذواتهم، والم�شاهمة الفاعلة في 

مجتمعاته��م، واإل��ى جانب كبح الق��درات االإيجابية لدى ال�شباب، تق��ود حالة االإحباط 

والياأ�س واالإح�شا���س بالالجدوى وانتقا�س الكرامة االإن�شانية والفاعلية التي يولدها الفقر 

والبطالة اإلى م�شاكل اجتماعية و�شيا�شية، لي�س اأخطرها دفع ال�شباب اإلى الهجرة بحثًا عن 

لقم��ة العي�س 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�شطيني وم�شاركتهم ال�شيا�شية في قطاع غزة
كما اأكدت نتائج التقرير الطاقات المهدورة في فتوة المجتمع الفل�شطيني؛ اإذ بلغت ن�شبة 

ال�شب��اب ما بين )15-29( �شنة 29.8% من اإجمال��ي ال�شكان في االأرا�شي الفل�شطينية، 

وبذلك فال�شباب يوفرون الفر�شة لتنمية مجتمعاتهم والنهو�س بها عندما تتوفر ال�شياقات 

االجتماعي��ة واالقت�شادية وال�شيا�شي��ة والت�شريعية والتربوية والتعليمي��ة الكفيلة باحت�شان 

قدراته��م المختلفة من قبل المجتم��ع وال�شباب لتحقيق االأه��داف الوطنية والمجتمعية 

العام��ة.  فعل��ى المجتمع اأن يوفر ه��ذه الحا�شنة، وال�شباب هم من يج��ب اأن ي�شاهم في 

بنائه��ا، وا�شتثمارها ف��ي الوقت نف�ش��ه، فالعالقة هن��ا تكاملية بين ال�شب��اب والمجتمع، 

ولي�ش��ت مبنية على اأن ينتظر االآخ��ر م�شاهمة االأول، فبم�شاهم��ة كل طرف تت�شع فر�شة 

كليهما بالتطور، واإحداث التغيير.

وت�ش��كل �شحة ال�شباب ركنًا اأ�شا�شيًا من اأركان التنمي��ة الب�شرية، اإذ تبين النتائج موؤ�شرات 

�شحي��ة غير مطمئنة حول ال�شباب، حيث التزاي��د في اأمرا�س ال�شكري وال�شغط والقلب 

وال�شرط��ان واالأمرا���س النف�شي��ة والعادات والممار�ش��ات غير ال�شحي��ة، اإذ بلغت ن�شبة 

المدخنين بين ال�شباب )18-29 �شنة( حوالي 15% )ترتفع الن�شبة بين الذكور لت�شل اإلى 

28%(، وارتفاع في معدالت تعاطي المخدرات، وبخا�شة في القد�س وقطاع غزة.  فقد 
اعتب��ر �شباب قطاع غزة اأن انت�شار بع�س المواد المخ��درة )مثل الترامدول( تزايد ب�شكل 

كارث��ي بعد الح�شار المفرو�س على القط��اع، واأ�شبح يطال �شرائح متعددة من المجتمع 

كاالأطفال والفتيات في المدار�س االإعدادية والثانوية، والجامعات.

في حين ما زالت ق�شية االإعاقة رهنًا بنماذج لموؤ�ش�شات اأهلية خيرية وطبية لم ترتِق لطرح 

الق�شية ومعالجتها من منظور حقوقي، وتركز عملها في اإطار تقديم خدمات طبية لذوي 

االإعاقة، دون تح�شين فر�س دمجهم في المجتمع وا�شتثمار طاقاتهم ب�شكل اإيجابي لتنمية 

المجتمع.

وم��ا زالت العالقات االأ�شرية واالجتماعية قائمة على مفهوم الو�شاية االأبوية التي تمار�س 
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با�ش��م العمر والجن���س والطبقة االجتماعي��ة وبا�شم العائلي��ة وتحت م�شمي��ات التراتبية 

الموؤ�ش�شية والحزبية.  فعلى �شبيل المثال؛ الذي يقرر في تحديد طبيعة التخ�ش�س الجامعي 

الذي �شيدر�شه الطالب هم غالبًا االآباء، وال يراعون في ذلك اهتمامات ال�شباب اأنف�شهم، 

وال��ذي يقود جميع التنظيمات واالأح��زاب ال�شيا�شية هم الكبار في ال�شن، وال نجد قيادة 

�شابة تمثل هذا الحجم الكبير من وقود هذه االأحزاب -اإن �شح التعبير- اأال وهم ال�شباب.

ال�شباب والم�شاركة ال�شيا�شية
اأ�ش��ارت نتائج التقري��ر اإلى انخفا�س ع�شوية ال�شباب في الف�شائ��ل ال�شيا�شية والمنظمات 

االأهلي��ة، فقد عّبر 73% من غالبية ال�شباب عن عدم انتمائهم الأيٍّ من الف�شائل ال�شيا�شية، 

وع��ن خيبة اأملهم وفقدان ثقته��م بهذه الف�شائل، وبخا�شة لعدم قدرته��ا على اإنهاء حالة 

االنق�ش��ام، وان�شغ��ال كل منها ف��ي م�شالحها ال�شيق��ة، وعدم اإيالء المجتم��ع، وبخا�شة 

ال�شباب، اأولوية في برامجها.

واعتب��ر ال�شب��اب، وبخا�شة في القد���س، اأن انخراطهم ف��ي غالبية الن�شاط��ات ال�شيا�شية 

والمجتمعية يرجع لرغبتهم في مقاومة االحتالل بغ�س النظر عن درجة ثقتهم بالموؤ�ش�شات 

التي يعملون من خاللها.

وبالعودة اإل��ى اأن 73% من ال�شباب عبرت عن عدم انتمائها الأيٍّ من الف�شائل ال�شيا�شية، 

فنف���س النتيجة تعن��ي اأن 27% من ال�شباب تنتم��ي لتنظيمات �شيا�شية، وه��ذه اأي�شًا ن�شبة 

لي�ش��ت �شغيرة، ولك��ن في نقا�شي في اإح��دى جل�شات النقا�س الت��ي نفذتها بمدينة غزة 

خ��الل �شه��ر حزيران 2013، مع اإحدى المجموعات البوؤري��ة، فقد ف�شرها اأحد هوؤالء 

ال�شب��اب، باأنهم يرغبون ف��ي اأن يحدثوا تغييراً ما في اأحزابهم ال�شيا�شية التي ينتمون اإليها، 

وه��ذا هو ال�شبب ال��ذي دعاهم للتم�ش��ك بانتمائهم لحد االآن به��ا، وحر�شًا منهم على 

تاري��خ اأحزابه��م الن�شالية، فهم ن�شاأوا في كنفها، ويوؤمنون ف��ي الوقت ذاته باأن االأحزاب 

ال�شيا�شية الفل�شطينية هي اإح��دى اأدوات التحرر الوطني، وعلى حد تعبيره فهم ينا�شلون 

ن�شااًل م�شاعفًا داخل اأحزابهم وداخل مجتمعهم.

وه��ذا ما اأكده ا�شتطالع راأي قام به مرك��ز العالم العربي للبحوث والتنمية »اأوراد«، ن�شر 

في 17 اأب/اأغ�شط�س 2013.  وبين اال�شتطالع وجود تراجع كبير في االهتمام بالن�شاط 

ال�شيا�ش��ي بي��ن ال�شباب في غ��زة بمقدار )20 نقط��ة( وفي ال�شفة بمق��دار )13 نقطة(، 

حي��ث اأ�ش��ار اإلى تراجع كبير ف��ي الن�شاط ال�شيا�ش��ي لل�شباب )18-30 �شن��ة( في ال�شفة 

وغ��زة ب�شكل عام.  ففي ال�شفة الغربية، ت�شير النتائج اإلى تراجع بمقدار )13 نقطة(، فمن 

35% ف��ي ا�شتطالع كانون الثاني/يناير للع��ام 2013، اإلى 22% في اال�شتطالع الحالي 
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)اآب 2013(.  اأم��ا في قطاع غزة، ف��ان النتائج ت�شير اإلى تراجع كبير بمقدار )20 نقطة( 

م��ن 47% في كانون الثاني 2013 اإلى 27% في اال�شتطالع الحالي.  ونق�شد هنا بتعبير 

»االهتم��ام بالن�شاط ال�شيا�شي«، متابعة ال�شباب لق�شاي��ا الراأي العام، واالهتمام من قبلهم 

بال�شوؤون ال�شيا�شية العامة التي تخ�س البلد، ومدى اهتمامهم بالتعبير عن وجهات نظرهم 

ف��ي الق�شايا العامة، ولي�س فق��ط التعبير، واإنما التحرك لتبني موقف م��ا، الإحداث اأثر اأو 

تغيير ما في تلك الق�شايا مو�شوع االهتمام.

وقد اأ�شار ا�شتطالع الراأي ذاته اإلى تراجع في ن�شاط ال�شباب في االأحزاب ال�شيا�شية كاأحد 

اأ�ش��كال الم�شاركة ال�شيا�شية، وبخا�شة في غزة، حي��ث اأظهرت النتائج تراجعًا في ن�شاط 

ال�شباب في االأحزاب ال�شيا�شية، وبخا�شة في قطاع غزة اأكثر منه في ال�شفة، حيث تراجع 

الت�شري��ح بالن�شاط في االأح��زاب بين �شباب غزة بمقدار )11 نقطة( من 32% في كانون 

الثان��ي 2012 اإل��ى 21% في اآب/ اأغ�شط���س 2013.  وفيما يتعلق بال�شف��ة الغربية، فاإن 

الن�شب��ة بقي��ت ثابتة عند )19%( مم��ن ي�شرحون باأنهم نا�شطون )بدرج��ات متباينة( في 

االأح��زاب ال�شيا�شي��ة، ما يدلل على حال��ة المخا�س التي يعي�شها ال�شب��اب الفل�شطيني في 

قط��اع غ��زة الذي ي�شعى اإل��ى التمرد، وك�شر الهال��ة الن�شالية الت��ي ت�شتخدمها االأحزاب 

ال�شيا�شي��ة للتاأثير والهيمنة على الراأي الع��ام الفل�شطيني، ونلم�س في ذلك التباين الوا�شح 

بي��ن ن�شاط ال�شباب الفل�شطيني في ال�شفة عنه في غ��زة، حالة ال�شيق واالحتكاك المبا�شر 

م��ع حك��م حركتين �شكلتا حالة ن�شالي��ة تعتمد على الكفاح الم�شل��ح والمقاومة ك�شعار 

للتح��رر، ومن ثم منذ توليهما الحكم وقي��ادة ال�شلطة، تغيرت المفاهيم واأ�شبحت تاأخذ 

اأ�شكااًل اأخرى للن�شال وفقًا لم�شالح تلك الحركتين الذاتية، ولي�س وفقا لل�شاأن العام، كما 

اأن حال��ة الت�شييق وقمع الحريات لدواٍع ومبررات اأمنية التي ت�شتخدمها حكومة حما�س 

في غزة، تجعل من يمار�س العمل الحزبي عر�شة للكثير من التدخالت والم�شايقات، قد 

ت�شل للتخوين، واالتهام المبا�شر بالعمل ل�شالح اأجندات خارجية، كما حدث مع نا�شطي 

حركة 15 اآذار الإنهاء االنق�شام، واأع�شاء حركة فتح، كما اأن حالة االنق�شام ال�شيا�شي اأي�شًا 

اأوجدت مناخًا خ�شبًا لحالة االبتعاد وهجرة االأحزاب.

كل ذل��ك يعطي موؤ�شرات يمك��ن فهمها وتف�شيرها باأنها مقدمة اإل��ى اأن الحراك ال�شبابي 

الفل�شطين��ي، توجهه بو�شل��ة م�شو�شة، ويعي���س تجربة جنينية، وم��ا زال بحاجة لبو�شلة 

وا�شحة االأهداف، واالأولويات، واإ�شتراتيجيات العمل.

وبالنظ��ر اإلى خ�شو�شي��ة ال�شباب الفل�شطيني ف��ي قطاع غزة، التي تظهر ف��ي �شياق المقدمة 

والموؤ�شرات �شابقة الذكر، وتحد من قدرته على التفاعل والبناء والم�شاهمة في عملية التحرر، 

فاإنها تتمظهر في مجتمع فتي ظروفه االقت�شادية �شديدة ال�شعوبة، مرهونة باقت�شاد يئن تحت 
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وطاأة ممار�شات االحتالل واإجراءاته، مبني بالكامل على المعونات الخارجية، والموؤقتة غير 

طويل��ة االأمد، كما اأنها مرهونة باقت�شاد االأنف��اق الوهمي، الذي �شي�شاهم على المدى البعيد 

في تدمي��ر البنية االقت�شادية للمجتمع الفل�شطيني في قطاع غ��زة.  مجتمع فتي ت�شوبه العديد 

من الت�شوهات االجتماعية، نتيجة ال�شيق وفقدان االأمل، وال�شعور بالعجز، لعدم القدرة على 

التفاعل مع الواقع المعا�س وتقّبله، هذا اإ�شافة اإلى حجم البطالة العالي، والرغبة الجامحة لدى 

ال�شباب في الهروب من الظروف المعي�شية في قطاع غزة، عبر الهجرة لمن يتمكن من ذلك.  

والملف��ت للنظ��ر اأن االأمر بداأ ال يقت�شر عل��ى ال�شباب العاطل عن العم��ل اأو الذي ال يمتلك 

فر�شًا جيدة لحياة كريمة في قطاع غزة، واإنما طال الطبقة المثقفة التي تمتلك فر�شًا توؤهلها 

لعي�س حياة كريم��ة، ولها م�شادر دخل جيدة، وتمتلك من المكانة االجتماعية ما يحفظ لها 

احترامه��ا، وذلك نتيجة ل�شيق الحريات، والتع��دي على خ�شو�شية النا�س، و�شعورها بالقلق 

عل��ى م�شتقبلها وم�شتقبل اأبنائها، ب�شبب تدهور الخدم��ات ال�شحية نتيجة الح�شار، وافتقار 

الجهات الر�شمية للقدرة على �شد االحتياج العالي، ونتيجة غالء المعي�شة اأي�شًا.

ي��رى ال�شب��اب البالغ عدده��م 20 �شاب��ًا؛ بينهم طالب، وعامل��ون في موؤ�ش�ش��ات اأهلية 

وحكومي��ة، وبع�شهم عاطل ع��ن العمل الذين قابلته��م بهدف اإغناء الورق��ة واال�شتماع 

الآرائه��م، اأن ثم��ة �شياقًا ال بد من ذك��ره عند التعر�س للحديث ع��ن تجاربهم وخبراتهم 

الميدانية وانخراطهم في الن�شال لم�شلحة المجتمع وق�شاياه.

عند ال�شباب الفل�شطيني في غزة الكثير مما يقولونه للتعبير عن اآرائهم ومواقفهم ورف�شهم 

لم�شاري��ع طم���س هويتهم على اختالفه��ا؛ كونهم �شبان��ًا، اأو عمااًل، اأو طالب��ًا، اأو حتى 

عاطلين/ات عن العمل.  هذا التنوع في الهوية الفل�شطينية ال�شابة يعبر عن غنى، لكنه غير 

منظ��م، وقد تجلى ذلك في االنتفا�شة االأولى العام 1987، اإذ اأثبت ال�شباب مقدرة كبيرة 

على مقارعة المحتل، بدليل خ�شوع دولة االحتالل لطلب المفاو�شات اعتقاداً منها اأنها 

�شتخمد هذا البركان الثائر، وبدليل ان�شحابها من غزة اأحادي الجانب العام 2005 اأي�شًا، 

عل��ى الرغم من عدد الذين ا�شت�شهدوا اأو اأ�ش��روا.  وكان الهدف دومًا فل�شطين، والرف�س 

لمحاوالت الهيمن��ة وتغييب القرار الوطني الفل�شطيني، واإثب��ات اأن ال�شباب الفل�شطيني 

حا�شر وفاعل وموؤثر في الحياة العامة الفل�شطينية.

ونتيج��ة لف�شل الحل ال�شلمي، وتعنت دولة االحتالل، وم�شيها في اال�شتيالء علي االأر�س 

الفل�شطينية، وا�شتمرار بناء الم�شتوطنات، وتهويد المقد�شات، انتف�س ال�شباب الفل�شطيني 

مرة اأخرى في العام 2000، فيما عرف الحقًا باالنتفا�شة الثانية )انتفا�شة االأق�شى(، وقد 

كان��ت �شلمية، اإال اأن االحتالل واج��ه هذا االحتجاج بمزيد من القم��ع والقتل والتدمير 

و�شقوط المئات من ال�شهداء واأعداد كبيرة من الجرحى، االأمر الذي دفع اإلى ت�شليحها.
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مجموعات �شبابية تت�شكل حول ق�شايا محددة
نظم الفل�شطينيون اأنف�شهم ف��ي انتخابات ت�شريعية ورئا�شية ديمقراطية في العامين 2005 

و2006، �شهدت 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 واأوروب��ا ودول اأخرى، حكوم��ة »حما�س« لعدم اعترافها بدول��ة »اإ�شرائيل«، 

ورف�شها �شروط اللجنة الرباعية ل� »عملية ال�شالم«.  هذا كله و�شع الحكومة العا�شرة التي 

ل الحي��اة الديمقراطية، واأ�شعر المجتمع  كان��ت تقودها »حما�س« في عزلة دولية، ما عطَّ

الفل�شطين��ي اأنه رهن التحكم الدولي الخارجي، واأن الديمقراطية االنتخابية تجزاأ ح�شب 

م�شال��ح الدول العظمى، ولي�شت �شبياًل للحرية، و�شاهم كل ذلك في ت�شييق الخناق على 

م��وارد ال�شلطة المعتمدة اأ�شاًل على المعون��ات الخارجية، واأ�شبح اال�شتقطاب ال�شيا�شي 

لمح��اور الدول المجاورة والعظمى ه��و �شيد الموقف، واأ�شبح��ت ال�شاحة الفل�شطينية 

مج��اال لال�شتق��واء والتج��اذب ال�شيا�شي بين مح��ور اأمري��كا وحلفائها، ومح��ور اإيران 

وحلفائها، واأ�شبحت الق�شية الفل�شطينية رهنًا لل�شراع االأيديولوجي بين القوى المتنازعة 

بعي��داً عن الم�شال��ح الفل�شطينية، االأمر الذي ج��اء انعكا�شًا ل�شيا�ش��ة و�شلوك التنظيمات 

ال�شيا�شية الفل�شطينية، وبخا�شة اأكبر ف�شيلين في ال�شاحة الفل�شطينية )»فتح« و »حما�س«(، 

واأ�شبح المجتمع الفل�شطيني رهنًا الحتياجاته المعي�شية؛ بمعنى الحاجة للقمة العي�س كما 

تق��ال بالعامية، فلك��ي يح�شل المواطن الفل�شطيني  على االأم��ن والحماية ولقمة العي�س، 

يج��ب عليه اأن يكون مرتبطًا باأحد تلك التنظيمات ال�شيا�شية، واأ�شبحت تلك التنظيمات 

ت�شتخدم وت�شيع ثقافة الكوبون��ة بين عنا�شرها، وت�شتخدمها كاأداة لال�شتقطاب الحزبي، 

م�شتغلة �شيق الحال االقت�شادي وفقدان فر�س العمل، وحاجة النا�س للوظيفة، والمعي�شة 

الكريمة.  ومع انعدام الخيارات اأمام عامة النا�س وارتفاع معدالت الفقر، اأ�شبحت حالة 

اال�شتقواء والبحث عن جماعات م�شلحة غايًة لمن يفتقر للعائلة الممتدة لطلب الحماية، 

واأ�شب��ح من ال�شهل اأن تميز العائالت واالأفراد في اأحي��ان اأخرى من خالل نبرة حديثهم 

ومنطلقه، وحتى م��ن �شكلهم الخارجي، من حيث الملب���س، وتفا�شيل اللحية، وطريقة 

ت�شفيف ال�شعر، لت��درك اإلى اأي حزب ينتمون، ما جعل من الم�شاحنات ال�شيا�شية عنوانًا 

لمرحلة يقودها ال�شباب، ويكون وقودها اأي�شًا ال�شباب المنتمي والمتع�شب حزبيًا.

تتابع��ت االأح��داث، ون�شطت مجموع��ة من ال�شب��اب الفل�شطيني الراف���س لكل ف�شول 

اال�شتق��واء بالق��وى الخارجي��ة وا�شتخ��دام ال�ش��الح والعن��ف كو�شيل��ة لف���س اأو ح�شم 

االخت��الف بين الطرفي��ن، وكان اأولها -ح�ش��ب معا�شرتي لها بمدينة غ��زة- في اأوائل 

ني�شان 2006؛ اأي بعد بدء الم�شاحنات ال�شيا�شية بين الخ�شمين المتناحرين على ال�شلطة 

»فتح وحما�س«، ورف�س االأولى نتائج االنتخابات، وعدم قدرة الثانية على اإدارة الموقف 
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نظ��راً لنق�س الخب��رة في الحكم، تحت عناوين ومبادرات مختلف��ة، كان اأهمها ما �شمي 

حينها ب� »الحملة ال�شبابية لدعم الوفاق الوطني: فل�شطين اأكبر منا جميعًا«، التي ت�شكلت 

م��ن مجموعة من ال�شباب وال�شابات )18-35 �شنة( النا�شطين/ات مجتمعيًا في عدد من 

الموؤ�ش�ش��ات ال�شبابية العاملة في قطاع غ��زة، كمنتدى �شارك ال�شبابي، وبرنامج درا�شات 

التنمي��ة - جامعة بيرزيت، وكان التوا�ش��ل حينها عبر لقاءات مبا�شرة وعبر المجموعات 

البريدية االإلكتروني��ة، والفي�شبوك.  كان اأغلب ال�شباب من الم�شنفين –اإذا �شح التعبير- 

م��ن الفئة المتعلمة والواعي��ة فكريًا، وبع�شهم م��ن النا�شطين ثقافيًا واجتماعي��ًا.  اأغلبهم 

كان م��ن الراف�شين للعن��ف ويوؤمنون بال�شلم االأهل��ي، والتعددية، وب�ش��رورة تقبل نتائج 

االنتخاب��ات بغ�س النظر عن الفائ��ز فيها، طالما اأنها تعبر ع��ن راأي النا�س وعن اإرادتهم، 

وينت�شرون جغرافيًا من رفح اإلى بيت حانون في القطاع.

عمل��ت هذه المجموع��ة- الحملة ال�شبابي��ة لدعم الوف��اق الوطني- انطالق��ًا من وثيقة 

االأ�ش��رى للوفاق الوطني، ونظمت العدي��د من االأن�شطة والفعالي��ات كاالعت�شام اليومي 

بم�شارك��ة الع�شرات من الموؤمنين بالق�شية الفل�شطينية ال��ذي قادته المجموعة اأمام مركز 

ا بمدينة غزة، اأثناء اجتم��اع االأطر واالأحزاب ال�شيا�شي��ة لمناق�شة اآليات نقل  ر�ش��اد ال�ش��وَّ

الحك��م وال�شلطة من حركة »فتح« لحركة »حما�س«، و�شمان النقل ال�شلمي لها، واأي�شا 

اأثن��اء اجتماعاتهم للحد من التوت��ر الناجم عن العديد من الم�شاحن��ات بين اأجهزة االأمن 

المحكوم��ة من »فتح«، والقوة التنفيذية التي �شكلته��ا »حما�س« حينها، واأثناء االعت�شام 

ال��ذي نظمته المجموعة في �شاحة الجندي المجه��ول رف�شًا لالعتداءات المتكررة على 

االأفراد وانت�شار ظاه��رة الملثمين في ال�شوارع، واالختطاف المتبادل بين عنا�شر »فتح« 

و»حما�س«، رافعة �شعار »فل�شطين اأكبر منا جميعًا«.

ويعتب��ر ما ن�شرت��ه �شحيفة الد�شت��ور االأردنية دلي��اًل على ن�شاط المجموع��ة، حيث ورد 

في��ه اقتبا�س من اأح��د بيانات المجموعة الراف���س لالقتتال الداخلي، وداعي��ًا لحرمة الدم 

الفل�شطين��ي، وذلك في تعقي��ب للحملة ال�شبابية عل��ى حادث اإطالق الن��ار بالخطاأ اأثناء 

ا�شتب��اكات م�شلحة بين طرفي االنق�شام على �شيارة ال�شفير االأردني بفل�شطين حينها، راح 

�شحيتها �شائقه ال�شخ�شي خالد الردايدة.

ون�شط��ت ف��ي ذلك الوق��ت )كانون االأول الع��ام 2006(، مجموعة اأخ��رى تحت ا�شم 

»حماي��ة«، قادته��ا مجموعة من النا�شط��ات الن�شويات )ما بين �ش��ن 20-35 عامًا( من 

طاق��م �شئون المراأة، ومركز �شوؤون المراأة، وائت��الف النزاهة وال�شفافية -اأمان، والمركز 

الفل�شطين��ي للديمقراطي��ة وحل النزاعات )ق��اد المبادرة حوالي خم�ش��ة ع�شر �شخ�شا(، 

كنا�شطي��ن/ات ولي�شوا كعاملي��ن/ات، اإ�شافة اإلى العديد م��ن النا�شطين/ات ال�شباب غير 
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العاملين في موؤ�ش�شات مجتمعي��ة، وغير نا�شطين/ات ب�شكل فاعل في اأيٍّ من التنظيمات 

ال�شيا�شي��ة، واإن حاولت بع�س التنظيمات االلتفاف على المجموعة، واحت�شاب اأن�شطتها 

ل�شالحها �ش��د التنظيمات ال�شيا�شية االأخرى.  تركزت اأن�شط��ة »حماية« في مدينة غزة، 

كونه��ا انطلق��ت على اأثر اغتيال االأطفال الثالثة من اأبناء العقي��د بهاء بعلو�شة )�شالم »�شتة 

اأعوام«، اأحمد »�شبعة اأعوام«، اأ�شامة »ت�شعة اأعوام« مع �شائقهم محمود الهبيل »25 عامًا«( 

عل��ى يد مجموع��ة من الم�شلحين الملثمي��ن بطريقة ب�شعة اأثناء توجهه��م اإلى مدار�شهم، 

واتهم��ت حينه��ا حركة »حما���س« بم�شوؤوليتها عن عملية االغتي��ال، لكنها نفت ذلك.  

الحادث��ة �شكلت عالمة فارقة في م�شت��وى الفلتان االأمني الذي و�شل��ت اإليه مدينة غزة.  

وكانت مجموعة »حماية« تدعو لنبذ العنف، و�شرورة وقف االقتتال، وتحريم االحتكام 

لل�ش��الح في حل النزاعات.  تلك الحادثة هزت اأركان المجتمع، وحفزت ال�شباب على 

االنطالق وتحمل الم�شوؤولية الأنها �شكلت انعطافًا �شعبًا في م�شتوى االحتقان.  وعملت 

المجموع��ة على ن�ش��ر بيانات و�شكلت مجموع��ات �شغط من ال�شخ�شي��ات االعتبارية 

والمجتمعي��ة للتاأثير على طرفي الن��زاع لوقف ا�شتخدام العن��ف، وطالبت بالك�شف عن 

مرتكبي الجريمة، وتقديمهم للمحاكمة، واإعمال القانون الفل�شطيني واالحتكام له، بداًل 

من االحتكام لل�شالح.

تفّج��ر االحتقان في اأحداث حزي��ران 2007، وا�شتعل االقتت��ال الداخلي بين »حما�س« 

م��ن جهة، و»فت��ح« وال�شلطة من جهة اأخرى.  وهي اأح��داث ا�شتِخدم فيها ال�شباب مرة 

اأخرى؛ �شواء باإرادتهم اأو رغمًا عنهم، في خ�شم مرحلة انعطاف تاريخية في حياة ال�شباب 

الفل�شطين��ي مع انفج��ار االقتتال الداخلي.  لم يكن ال�شباب مج��رد م�شاركين �شلبيين في 

ال�ش��راع، فقد خرجت حينها م�شي��رة �شعبية �شلمية �شارك فيه��ا مجموعات من ال�شباب 

�شد ظاهرة الفلتان االأمني، وراح �شحيتها ثالثة نا�شطين �شباب هم: ال�شهداء تغريد العيلة 

نا�شطة في مركز الن�شاط الن�شائي بالدرج، �شادي العجلة المتطوع بمنتدى �شارك ال�شبابي 

بمدينة غزة، محمد عد�س طفل بعمر ال�شاد�شة ع�شرة من حي ال�شجاعية �شرق مدينة غزة، 

التحق بالم�شيرة منذ بدايتها.

وم��ع انتهاء االأح��داث و�شيطرة حركة »حما���س« على زمام االأمور ف��ي القطاع، بداأت 

مرحل��ة جديدة ذات مالمح متميزة �شكلت انعطافًا حاداً في تهمي�س ال�شباب، واإق�شائهم 

ع��ن الم�شارك��ة على اأ�شا�س االنتم��اء ال�شيا�شي.  وب��داأت مرحلة ممار�ش��ة القمع من قبل 

حكوم��ة غزة وحكومة رام اهلل تج��اه موؤيدي الطرف االآخر.  وبداأت مرحلة االعتقاالت 

عل��ى خلفية االنتم��اء ال�شيا�شي، والت�شهير، والتخوين.  كم��ا �شكلت كل من الحكومتين 

ا�شتنزاف��ًا للموارد المالية التي هي، في جزء مهم منها، عبارة عن معونات ومنح خارجية، 

وفي معظمها مقابل مواقف �شيا�شية، وتكر���س االنق�شام ال�شيا�شي الفل�شطيني الذي وّطد 
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االنق�شام الجغرافي الذي فر�شته دولة االحتالل طوال �شنوات االحتالل ال�شابقة، وتمثلت 

اآخر خطواته بتنفيذ خطة االن�شحاب االأحادي الجانب على يد رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي 

ال�شاب��ق اأرئيل �شارون، و�ش��ّوق وكاأنه انت�شار وطني، تناف�شت علي��ه االأحزاب ال�شيا�شية، 

و�شّوقه كل ف�شيل بعيداً عن روؤية وطنية م�شتركة.  في هذا ال�شياق، كانت منظمة التحرير 

تخت��زل ويتم اإق�شاوؤها ت��ارة، وتقديمها وا�شتخدام ا�شمها ت��ارة اأخرى ح�شب الم�شلحة 

الفئوي��ة لكل ف�شي��ل، ال الم�شلحة الوطنية، ما �ش��كل حالة من االإحب��اط واال�شتياء العام 

دفع��ت الكثير م��ن ال�شباب للبحث عن فر�س حي��اة ونجاة خارج الوط��ن، عبر الهجرة 

واللج��وء لعدد من الدول االأجنبية، االأمر الذي ترجم الحقًا على اأنه �شدمة اغتراب ذاتي 

اأ�شابت ال�شباب، بين اأن تحيا في وطن غريب، وبين اأن تموت في وطنك.

ا�شتمرت محاوالت مجموعات من ال�شباب، كان اأبرزها حركة »ا�شحى« ال�شبابية، التي 

ن�ش��رت عري�شة دفاعًا عن الحريات ال�شخ�شية واالجتماعية في قطاع غزة.  وكانت هذه 

الحركة قد انطلقت رف�شًا لمحاوالت حكومة »حما�س«، التي ت�شيطر على زمام الحكم 

في قطاع غزة، فر�س قيود على الحريات العامة والخا�شة، في محاولة منها لفر�س ثقافة 

ت�شه��ل تثبيت حكمها، على ح�شاب الحريات العامة، وتجاوزاً لكل االأعراف والقوانين 

المعمول بها  فل�شطيني��ًا، التي تكفل حرية التعبير، والتعددية، وحرية التفكير وغيرها من 

الحقوق.

ت�شكل��ت »ا�شح��ى« م��ن العدي��د م��ن المدوني��ن/ات والنا�شطي��ن/ات ف��ي العديد من 

الموؤ�ش�ش��ات ال�شبابية النا�شطة في محافظات غزة، وان�شم اإليها عدد من االأكاديميين/ات 

والنا�شطي��ن/ات الحقوقيي��ن/ات، وهو ما ميز تلك الحركة ع��ن غيرها من المجموعات 

ال�شبابي��ة.  و�شمت هذه الحركة في �شفوفها فئات عمرية مختلفة )16-45 �شنة( بقيادة 

م��ن ال�شب��اب، كما �شملت ف��ي تكوينها تجمعًا لع��دد من المب��ادرات المجتمعية كانت 

نا�شطة حينها، بهدف ح�شد وجمع طاقات المجموعات ال�شبابية، وبخا�شة بعد محاولة 

وزارة الثقاف��ة، بالتع��اون مع وزارة الداخلية بغ��زة، احتواء المجموع��ات ال�شبابية - في 

�شي��اق اأن�شطته��ا الهادفة لن�شر الوعي عبر ن�شرات كانت تق��وم بتوزيعها يدويًا، ومقاالت 

كان النا�شط��ون فيه��ا يكتبونها وين�شرونها عب��ر �شفحاتهم االإلكتروني��ة االجتماعية، اأو 

المدون��ات، اأو المواقع وال�شح��ف المحلية، اأو عبر جل�شات نقا���س الكتب التي كانت 

تنظيم �شهريًا.

الح��دث االأب��رز لهذه الحرك��ة بداأ التح�شير له ف��ي اأواخر الع��ام 2009، وانطلق بتاريخ 

25 كان��ون الثان��ي 2010، حيث نظم��ت الحركة وقفة احتجاجية ف��ي ميدان الجندي 
المجه��ول الرئي�شي مقابل مق��ر المجل�س الت�شريعي بمدينة غزة، ف��ي ذكرى انتهاء الفترة 
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القانوني��ة لع�شوية المجل���س الت�شريعي، وانتهاء والي��ة الرئي�س القانوني��ة، مطالبين باإنهاء 

االنق�ش��ام واإجراء انتخابات رئا�شية وت�شريعي��ة، وذلك بم�شاركة الع�شرات من النا�شطين/

ات.  وتكم��ن مي��زة ه��ذا االحتجاج لي���س بالعدد اأو بحج��م الح�شد الذي �ش��ارك فيه، 

بل لكون��ه �شكل عالمة فارقة في التح��رك الجماهيري والميدان��ي، وخروجه عن �شياق 

االأن�شطة العامة التي كانت تنفذ في تلك الفترة في اأروقة قاعات الموؤتمرات بالفنادق، اأو 

الموؤ�ش�شات االأهلية، وخروجه للميدان الحقيقي والمبا�شر مع النا�س.

ا�شتم��رت محاوالت ال�شباب الفل�شطين��ي النا�شط وبع�س موؤ�ش�ش��ات المجتمع المدني، 

وعل��ى راأ�شها �شبك��ة المنظمات االأهلية، واالتحاد العام للمراك��ز الثقافية، وطاقم �شوؤون 

الم��راأة، ومركز �شوؤون المراأة، والمركز الفل�شطين��ي للديمقراطية وحل النزاعات، وعدد 

من رج��ال االأعمال، في حراكه��ا الإنهاء االنق�ش��ام الفل�شطيني، واإع��ادة بو�شلة الن�شال 

مرة اأخرى نحو اإنه��اء االحتالل، واإقامة الدولة الفل�شطيني��ة الم�شتقلة الديمقراطية، وفي 

الوق��ت ذاته لم تك��ن �شيا�شيات االحتالل بعي��دة عن تقوي�س واقع ال�شع��ب الفل�شطيني، 

وتكوين��ه االأغل��ب وهم ال�شباب، الذي عان��ى كثيراً من الح�شار االقت�ش��ادي وال�شيا�شي 

لقط��اع غزة، ومن الحواجز بين الم��دن الفل�شطينية في ال�شفة الغربي��ة والقد�س، والعزل 

االجتماع��ي وال�شيا�شي والثقافي عبر الج��دار بين المدن الفل�شطينية ف��ي ال�شفة الغربية، 

والقد���س، وقطاع غزة، والمدن الفل�شطيني��ة في االأرا�شي المحتلة العام 1948، عدا عن 

االجتياحات واالعتداءات المتكررة على المدن الحدودية في قطاع غزة.

لم يكن ما حدث في »ثورة اليا�شمين« في تون�س، وثورة 25 يناير بم�شر، اللتين قام بهما 

ال�شب��اب التون�شي والم�شري بعيدة عن م�شامع ال�شب��اب الفل�شطيني، وبخا�شة في ع�شر 

يعتبر فيه العالم حارة �شغيرة، ولي�س كما يقال قرية.

وهن��ا ا�شتن�شخ بع�س ال�شباب الفل�شطيني الناقم على االأح��زاب ال�شيا�شية، الذي فقد الثقة 

به��ا، والجيل الجديد ال��ذي كبر ون�شج في ظ��ل التناحر ال�شيا�شي بي��ن قطبي االنق�شام، 

وراأى م��وارده وفر�ش��ه تتقل�س، وتنح�شر، وم��ن زاوية اأخرى راأى ف��ي »الربيع العربي« 

والح��راك ال�شبابي فر�شة الإنقاذ ما يمكن اإنق��اذه، وراأى اأن الثورة ال�شعبية ال�شلمية �شبياًل 

للخال�س من المعيقات التي تواجه نموه وتطوره الطبيعي، ليكون اإن�شانًا فاعال قادراً على 

ر�شم م�شتقبله بيده.

وبداأ يرى اأن االإيم��ان بق�شاياه هو الذي يعطي �شرعية للدفاع عن ق�شايا ال�شعب المطلبية 

والتحرري��ة، وبداأ ك�شباب فل�شطيني يفكر في العقبات التي تحيده عن هدفه االأول؛ وهو 

اإنهاء االحتالل، فكان ال بد من اأن ي�شتعيد ال�شعب الفل�شطيني وحدته لي�شتطيع العمل على 

اإنهاء االنق�شام.
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الحالة العربية كانت غنية بالتفاعالت والتحوالت الكبيرة في المنطقة، وهذا األهم ال�شباب 

الفل�شطين��ي للخروج اإل��ى ال�شوارع كقوة اجتماعية كبيرة تعبر ع��ن معار�شتها ال�شتمرار 

حالة التفرق وال�شعف، واعتب��ار اأن االنق�شام ال ي�شر بالق�شية الفل�شطينية فح�شب، واإنما 

ي�شاع��د علي تجزئة المجزاأ، الذي يقوم به هذه المرة لي�س االحتالل، ولكن قوى �شيا�شية 

فل�شطينية.  هذا الخطر كان دافعًا مهمًا لعدد لي�س بقليل من ال�شباب الفل�شطيني المت�شرر 

من حالة االنق�شام، للدعوة، لبدء حراك �شبابي �شعبي يدعو اإلي اإنهاء االنق�شام العام 2011. 

الذي تمثل الحقًا فيما عرف بالحراك ال�شبابي، والذي كانت نواته حركة 15 اآذار.  وهو 

ح��راك ب��داأ مبا�شرة بعد ثورة 25 يناير بم�شر، وت�شكل م��ن العديد من المجموعات التي 

كانت قد انتبهت الأهمية عملها الم�شترك، وتوحيد جهودها.

خ��رج ال�شب��اب الفل�شطيني من محافظ��ات غزة كافة نح��و مركز المدينة ف��ي تاريخ 14 

اآذار 2011، بع��د االنتهاء من موؤتمر �شحافي م��ن اأمام مبنى برج ال�شّوا وح�شري ب�شارع 

الوح��دة بمدينة غزة، ال��ذي يعتبر مركز مكاتب وكاالت االأنب��اء وال�شحافيين.  وانطلقوا 

بالع�ش��رات في بادئ االأمر كخطوة مفاجئة لعنا�شر االأمن في اعت�شامات �شلمية في �شاحة 

الجن��دي المجهول، وباتوا ليلتهم في �شاحة الجن��دي المجهول في خيمة االعت�شام التي 

كان ي�شتخدمها موظفو ال�شلطة على تفريغات 2005 »الذين عرفوا الحقًا با�شم تفريغات 

2005«، لالعت�ش��ام للمطالبة بحقوقهم يومها، وتبرعوا بخيمة االعت�شام ل�شالح ال�شباب 
المنتف�س �شد االنق�شام، في خطوة اأولى تبنى فيها بع�س قطاعات المجتمع فكرة الحراك.  

وفي �شباح يوم 15 اآذار 2011، وبعد اأن ا�شتيقظ ال�شباب المعت�شمون الذين قرروا المبيت 

بخيمة االعت�شام، تفاجاأوا باأعداد كبيرة من عنا�شر الجهاز الجماهيري واالإعالمي لحركة 

»حما�س« من فئات عمرية �شغيرة )16-18 �شنة(، تلب�س زيًا خا�شة بالجهاز الجماهيري 

للحرك��ة وعليه �شعارها، تحيط بالمكان، وتق��وم بتركيب م�شرح �شخم، وبجهاز �شوت 

�شخم، في محاولة لل�شيطرة على مجريات االأمور، وتجيير الحدث ل�شالحها، عبر تقديم 

متحدثيه��ا وقيادتها وكاأنها هي من يرغب في اإنهاء االنق�شام، واأن االآخرين هم من يعطل، 

وت�شيط��ر على من�شة االإذاع��ة، وتبث ما ي�شب في م�شلحته��ا.  ولذلك، وبعد محاوالت 

عدي��دة عبر الح��وار مع القي��ادات ال�شبابية وال�شيا�شي��ة لحركة »حما�س« م��ن قبل �شباب 

15 اآذار الإقناعه��ا واإقناع جهازه��ا الجماهيري ب�شرورة اإتاحة الفر�شة للجميع بالتحدث 
بحري��ة، واأن هذه المن�شة ت�شكل عائقًا كبيراً، وحاجزاً معيقًا لحرية التعبير، و�شربًا لفكرة 

الحراك �شد االنق�شام، فقرر �شباب 15 اآذار اأن يغادروا �شاحة الجندي المجهول، للتمركز 

في �شاحة الكتيبة، ودعوة غير المنتمين لالأحزاب والراف�شين لهيمنة »حما�س« على �شاحة 

الجن��دي المجه��ول لاللتحاق بهم.  وهذا ما ح��دث، وفي ذروة التجمه��ر في منت�شف 

النهار، حيث قدر حينها الم�شاركون والح�شور بع�شرات االآالف، والحقًا وبعد اأن تجمع 
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المعت�شم��ون في �شاحة الكتيبة رف�شًا منهم لمحاوالت االحت��واء واالإق�شاء من قبل حركة 

»حما���س«، وحركة »فت��ح«، واأحزاب الي�ش��ار الفل�شطيني، وحركة الجه��اد االإ�شالمي، 

فجميعه��ا حاول اأن ي�شيطر اأو يحت��وي اأو يهّم�س هذه القوة ال�شبابية، وي�شخرها ل�شالحه.  

ومع حلول الظالم، قمعت قوات »حما�س« االأمنية التظاهرة واالعت�شام الذي تجمع على 

اأر�س الكتيبة بمدينة غزة، من خالل الهجوم المبا�شر على مكان االعت�شام، وحرق الخيم 

المن�شوب��ة هنالك، وقطع الطرق عل��ى االإ�شعاف، والهجوم بالدراج��ات النارية، ودع�س 

المعت�شمي��ن/ات، واعتق��ال من يتعار�س معهم، وبث الرع��ب والخوف في نفو�س النا�س 

م��ن ال�شباب ومن غي��ر ال�شباب، بعد اأن اطماأنت وتجمهرت مع حل��ول ال�شاعة ال�شابعة، 

حيث ب��داأ الهجوم حوالي ال�شاعة التا�شعة م�شاء، وا�شتدع��ت العديد من ال�شباب القائمين 

عل��ى الحراك، الذين كانوا معروفي الهوية كونهم كانوا على توا�شل مع قيادات االأحزاب 

ال�شيا�شية للو�شول اإلى توافق خالل فترة ما قبل موعد 15 اآذار، وهم عدد من ال�شباب من 

الفئة العمرية )20-30 �شنة(، فكرتهم تتركز على اإنهاء االنق�شام، ورف�شوا الخ�شوع الأي 

عباءة حزبية، واأخ�شعت من ا�شتطاعت االإم�شاك به حينها للتحقيق، وواجه ال�شباب مرحلة 

جديدة من القمع والمالحقة االأمنية واالعتقال والتعذيب داخل مراكز حما�س االأمنية.

النقد الذاتي للحراك ال�شبابي في قطاع غزة
يع��ود جزء م��ن �شعوبة الحراك ال�شبابي اإلى جغرافية قطاع غ��زة من حيث �شغر حجمه، 

و�شهولة التحكم فيه من قبل اأجهزة »حما�س«.  كما اأن بع�س ال�شباب الفل�شطيني النا�شط 

�شب��اب م�شّي�س ومن�شٍو في تنظيمات حزبي��ة، وبالتالي معر�س للم�شاءلة والمراقبة، وربما 

االعتقال من اأجهزة تنظيمه.

ويمكن تلخي���س اآراء ال�شباب )15 �شاب و�شابة( الذي��ن قابلتهم خالل جل�شات حوارية 

فردية وثنائية حول الحراك ال�شبابي في قطاع غزة، كالتالي:

تع��دد الحراكات وغي��اب االأه��داف الم�شتركة؛ التدخ��الت الف�شائلية؛ قم��ع ال�شلطة؛ 

م�شكل��ة تموي��ل الن�شاط��ات ال�شبابي��ة؛ االفتقاد اإل��ى قيادة موح��دة؛ االفتقاد اإل��ى روؤية 

واإ�شتراتيجي��ة موحدة؛  ف�شل تح�شيد دعم وتعاطف �شعب��ي؛ غياب �شعار موحد؛ العالقة 

م��ع االإعالم؛ غياب غطاء �شعبي كاٍف لرف�س االنق�شام مجاهرة اأو كاإيمان را�شخ ب�شرورة 

اإنهائه؛ افتقاد الحراك لو�شائل اأو اأدوات ن�شال �شعبي يكون ال�شباب هو محركها؛ ال�شعور 

بالعج��ز واالإحباط لعدم قدرة ال�شباب الفل�شطيني في غزة وال�شفة والقد�س على التوا�شل 

واالتف��اق عل��ى روؤية �شلمية لح��راك �شبابي منظ��م، واالفتقاد لروؤية متكامل��ة بما يخ�س 

التنظي��م والبرام��ج التالية، بمعنى الهدف االأبعد للحراك، وكي��ف نطور ك�شباب اأ�شاليب 
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ن�شالنا؟ وكيف يمكن اأن نحافظ على ا�شتمرارية متوهجة باالأن�شطة وبالحرارة والحما�س 

والدافعية تجاه الهدف المناط تحقيقه؟

كما بقي��ت التحركات محلية ربما الأ�شباب لها عالق��ة بالجغرافيا، وب�شورة اأو�شع ترجع 

لالنتم��اءات الحزبية لل�شباب، وه��ذا عامل موؤثر جداً.  واعتبر بع���س ال�شباب/ال�شابات 

اأن ع��دم وج��ود ج�شم �شبابي موحد في االأرا�شي الفل�شطيني��ة يوحد ال�شباب تحت روؤية 

واأهداف موحدة، يعطل والدة ربيع فل�شطيني.  من االإيجابي وجود تعددية في التكتالت 

والح��ركات ال�شبابية في المناط��ق المختلفة، ولكن من المهم اأي�ش��ًا توحيد الجهود من 

خ��الل روؤية ديمقراطية �شاملة.  فاأغلب التحركات كانت تحركات �شعيفة وغير نا�شجة 

الإح��داث التغيي��ر المطل��وب، واأغلبها عانى من الخالف��ات الداخلي��ة والت�شارع وعدم 

ال�شفافي��ة والمهني��ة في العمل من قبل بع�س ال�شباب الذين كان��وا على راأ�س مهام اأوكلت 

له��م الإنجاح فعالي��ات 15 اآذار، والبع�س من ال�شباب كان يهمه الو�شول اإلى من�شب وله 

اأطماع �شخ�شية بعيدة كل البعد عن اإحداث الربيع الفل�شطيني.

من بي��ن العوامل الموؤثرة على م�شيرة الحركات ال�شبابي��ة م�شاعي الحكومات الفل�شطينية 

الإ�شع��اف اأي ح��راك �شباب��ي يهدف اإل��ى اإحداث تغيي��ر ديمقراطي �شامل ف��ي االأرا�شي 

الفل�شطينية المحتلة العام 1967، كما حدث مع الحراك ال�شبابي 15 اآذار، وكيف ت�شدت 

له الحكومة في قطاع غزة.  كما ات�شح غياب الدور القيادي الوا�شح لموؤ�ش�شات المجتمع 

المدن��ي من اأحزاب �شيا�شية، وعل��ى راأ�شها الي�شار الفل�شطيني، ال��ذي كان ُيعّول عليه في 

اإحداث توازن في العالقة بين »فتح« و»حما�س«، واأن ي�شكل درعًا منيعًا لحماية الم�شروع 

الوطني الفل�شطيني، وجدناه �شريكًا ب�شكل اأو باآخر في االنق�شام.  كما عملت االتحادات 

والنقابات على تغلي��ب م�شالح وجهات نظر و�شيا�شات اأحزابها.  و�شادت ظاهرة �شعف 

الثق��ة المتبادلة لدى ال�شب��اب في منظمات المجتمع المدن��ي، وبخا�شة منظمات حقوق 

االإن�شان، التي اأظهرت �شعفًا في القدرة على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر ال�شلمي 

وحماي��ة حرياتهم العامة في التعبي��ر والتظاهر ال�شلمي.  كما ال ينبغي تغييب حر�س غالبية 

ال�شباب في ظل هذه االأو�شاع االأمنية واالقت�شادية غير الم�شتقرة على م�شالحهم الخا�شة، 

وتجنب الخو�س في تجارب �شبابية ت�شر بم�شالحهم وحياتهم اليومية.

وتج��در االإ�شارة اإل��ى اأن حراك 15 اآذار ك�شف غياب االلتزام بما اتفق عليه من رفع العلم 

الفل�شطين��ي، وال�شعارات الوحدوية فق��ط.  ما حدث كان انق�شام��ًا على االأر�س، تطور 

العت��داءات ثم ا�شتباك. ه��ذا اإ�شافة اإلى محاوالت اإدارة فعالية 15 اآذار من قبل جماعات 

لي���س لها عالقة بالحراك؛ فالكتل��ة االإ�شالمية اأن�شاأت �شفحات عب��ر الفي�شبوك و�شكلت 

مجموعات تدعو اإلى اإنهاء االنق�شام، والجماعة االإ�شالمية كذلك، وحركة »فتح« قامت 
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بالت�ش��رف نف�ش��ه، وا�شتخدمت هتاف��ات غير متف��ق عليها، وا�شتقدم��ت اأجهزة �شوت 

و�ش��درت بيان��ات لالإعالم با�ش��م الحراك تناق�شت م��ع االإعالن ع��ن ا�شتقاللية التحرك 

ووقوفه م�شافة واحدة من كل االأطراف، ما �شكك بم�شداقيته.

كم��ا يجب االإ�شارة اإل��ى �شعف قيادة التحركات ال�شبابية للمي��دان، وغياب الن�شطاء عن 

و�شائل االإعالم.

كما ال ينبغي اأن يغيب ازدياد حدة القمع بعد 15 اآذار و�شط محاوالت لتبرير و�شرعنة ما جرى 

في ذلك اليوم بالت�شهير في ال�شباب وال�شبايا الم�شاركات، باإ�شفاء طابع غير اأخالقي، وربطه 

بالتحر���س ومنع الت�شوير والتوثي��ق، وربط الحراك باأجندات خارجي��ة وداخلية، وا�شتمرار 

المالحقة والت�شويه واال�شتدعاء والتهديد وال�شرب لن�شطاء الحراك، وتراجع تغطية االأن�شطة 

ال�شبابية من قبل و�شائل االإعالم، ومنعها من التغطية من قبل اأجهزة حما�س االأمنية.

التخب��ط والعفوية التي حدثت بعد 15 اآذار، واختالف المجموعات حول اتخاذ موقف 

م��ن القمع، و�شياغة برنامج فعالي��ات، واإعالن برنامج فعاليات موح��د، نتج عنه امتناع 

م�شارك��ة كل المجوع��ات والق��وى ال�شبابي��ة ف��ي 2011/3/19.  كما غ��اب عن هذه 

الفعالي��ات الدع��م الجماهيري والتوازي م��ع ال�شفة التي �شمح لل�شب��اب باالعت�شام فيها 

عل��ى الرغم من وج��ود م�شايقات من بع�س االأفراد المح�شوبي��ن على حركة فتح، وكان 

اأ�شهره��ا حادثة هجوم بع�س منا�شري واأع�شاء �شبيبة فتح لياًل على خيمة االعت�شام بدوار 

المن��ارة، وم�شايقة المعت�شمين، كم��ا اأخبرنا بع�س االأ�شدق��اء المعت�شمين هناك حينها، 

ومنع االعت�شام بغزة واعتقال معظم ن�شطاء التحرك في اأنحاء القطاع كافة فترة ما بعد ف�س 

االعت�ش��ام بالكتيب��ة؛ اأي بعد يوم 15 اآذار حت��ى 30 اآذار.  كان معظم النا�شطين ال�شباب 

ره��ن المالحقة االأمنية، واال�شتدعاءات لدى جهاز االأم��ن الداخلي بغزة، في ظل تراجع 

دع��م المثقفين وال�شخ�شيات الوطنية نتيجة عدم الثقة بالقي��ادة ال�شابة، واالإرهاق المالي 

ال�شدي��د على ال�شباب نتيجة تحملهم تكلفة عالية، اأ�شهم ف��ي تراجع القدرة على العمل، 

والتوا�شل، وتوفير اإمكانات االأن�شطة.

رف���س وزارة داخلي��ة حركة »حما���س« االإ�شع��ارات المقدمة لل�شم��اح بالفعاليات التي 

كان �شب��اب 15 اآذار يقومون بتقديمها لمراك��ز ال�شرطة بغزة تحا�شيًا لالدعاء باأن ال�شرطة 

لي�س لديها عل��م، بحكم اأن القانون الفل�شطيني يلزم بتقديم اإ�شعار خطي، ولي�س ت�شريحًا 

للفعالي��ات، اأدى اإلى ا�شتمرار قمع الم�شيرات ال�شبابي��ة، وتجلى ذلك بقمع الم�شيرة من 

جامع��ة االأزهر في ذكرى يوم االأر���س، بم�شاركة حوالي األف م�شارك، واعتقال عدد من 

الم�شاركي��ن واالعتداء على ال�شحافيين عند مفت��رق الطيران خالل اأقل من خم�س ع�شرة 

دقيقة على انطالقها في يوم 30 اآذار 2011.
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لقد قامت االأجهزة االأمنية والمكتب االإعالمي الحكومي لحركة »حما�س« باالت�شال 

بو�شائ��ل االإعالم لمنع تغطيته��ا الأي فعالية �شوى الفعالية الوحي��دة التي اأقرتها القوى 

الوطني��ة واالإ�شالمية �شمال القطاع، وذلك في فت��رة ما بعد 15 اآذار لت�شتطيع التحكم 

ف��ي طبيعة ومو�شوع اأي خبر يمك��ن اأن ي�شدر من قطاع غ��زة، لتوجيه االإعالم نحو 

م��ا ترغب فيه، وت��راه منا�شبًا لم�شالحه��ا، ومن يخالف ذلك تت��م م�شايقته ومنعه من 

ممار�شة عمله بحرية.

بع��د اغتي��ال فيتوريو اأرغون��ي في غزة بتاري��خ 15 ني�شان 2011، �شب��ت المجموعات 

جهده��ا في بيت العزاء كمخرج من ال�شغوط الت��ي مور�شت لوقف التحركات والتظاهر 

والت�شيي��ع، وبالتال��ي حّي��دت نف�شها ع��ن الهدف االأ�شا�ش��ي.  واتهمت من قب��ل اأجهزة 

حكومة »حما�س« االأمنية باالهتمام بالظهور في و�شائل االإعالم، والتمظهر واال�شتعرا�س 

وااللتفات للمظاهر االحتفالية، وعر�س بطوالت، واإبراز نجوم اإعالم كقيادة للتحركات، 

وب��روز بع�س م�شادر التمويل لبيت العزاء ن�شبت لبع�س المجموعات على الرغم من عدم 

علمه��ا بذلك لتغطية فعاليات عزاء فيتوري��و.  وبالتالي اأهمل االإعالم تغطية الحدث، ولم 

يتجاوب مع الم�شادر الموثوقة، ونقل فقط ما اأرادته حكومة غزة.

وم��ن المالحظات النقدية على الحراكات ال�شبابي��ة، غياب العمل على ال�شفحة الر�شمية 

للح��راك عبر الفي�شبوك وبين النا�س، وا�شتخدام اأ�شالي��ب متنوعة في عملية التح�شيد بدل 

التركي��ز على العمل في اإط��ار مجموعات �شغيرة ن��اأت بنف�شها عن ال�ش��ارع، واهتمت 

بترتيب �شوؤونها والتفاعل مع االإعالم.  كما جرى االإعالن عن انتهاء فعاليات الحراك من 

بع���س المجموعات عبر موؤتمرات �شحافية، قادها بع�س ال�شباب المح�شوبين كنا�شطين 

ولكنه��م ينتمون لحرك��ة »حما�س«، اأو من المقربين، اأو من الذي��ن مور�س عليهم �شغط 

لفعل ذلك من قبل اأجهزة اأمن حكومة غزة.

واأخيراً، تجدر مالحظة التالي:
�شعف القي��ادة ال�شبابية للتح��رك و�شعف تحمله��ا م�شوؤولياتها ارتباط��ًا بالقدرات . 1

والخبرة وااللتزام بالتعهدات والمهام التي توكل لكل مجموعة على مدار فترة طويلة 

من التن�شيق والتوحيد.

دخ��ول بع�س المجموعات في حالة �شراع مع موؤ�ش�شات المجتمع المدني والقوى . 2

الوطني��ة وبع���س ال�شخ�شي��ات ارتباط��ًا بمواقف خا�ش��ة، قاد لحملة �ش��د التحرك 

و�شعف اال�شتجابة لن�شاطاته.
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خاتمة
عل��ى الرغم م��ن التجربة القا�شي��ة، يرى ال�شباب اأنه��م قادرون على اال�شتم��رار بالعمل، 

والمحاولة مرة اأخرى، وبخا�شة اأن عدداً كبيراً منهم كان �شغيراً في ال�شن وقليل التجربة 

حي��ن خا�ش��وا و�شاركوا ف��ي تجرب��ة 15 اآذار 2011، واالآن، وفي �شي��اق قيا�س روؤيتهم 

نح��و م�شتقبل دورهم، يعتب��ر ال�شباب الفل�شطيني اإنهاء االنق�ش��ام خطوة على طريق اإنهاء 

االحت��الل، وبخا�ش��ة بعد الثورات العربي��ة التي كان لفل�شطين ن�شي��ب من الح�شور في 

ميادينه��ا وبياناتها.  ولذا، فاإن اإن�شاء ج�شم اأو اإطار �شبابي �شوف يعزز من فر�س التوا�شل 

م��ع ال�شباب الفل�شطيني ف��ي مناطق ال�شتات، وهذا اأمر ممك��ن التحقيق، وهذا ما لم�شته 

�شخ�شيًا من م�شاركاتي المتعددة في محافل ولقاءات دولية وعربية، كالمنتدى االجتماعي 

العالمي لفل�شطين حرة بالبرازيل في ت�شرين الثاني/نوفمبر 2012، والمنتدى االجتماعي 

العالمي ف��ي تون�س �شباط/فبراير 2013 تحت عنوان »كرام��ة«.  الفر�شة ما زالت قائمة 

الإحداث تغيير على الم�شت��وي التنظيمي، وقيا�س االأثر الناجم عن جميع التحركات التي 

يمكن اأن تخدم الق�شية برمتها.

وف��ي اإطار تحليل المقابالت التي تمت مع ال�شب��اب النا�شط في قطاع غزة، كان وا�شحًا 

اأن مواق��ع التوا�شل االجتماعي لعب��ت دوراً بارزاً في عملية التح�شي��د والتعبئة والمتابعة 

الم�شتم��رة لم��ا يجري على االأر�س من تحركات �شبابية.  وكان لها االأثر العميق في خلق 

راأي عام حول الق�شايا التي خرج ال�شباب للدفاع عنها اأو االحتجاج عليها، بما في تلك 

التي طالبت بتغيير النظام ال�شيا�شي.

وراأى ال�شباب اأي�شًا اأن توفر م�شادر معلومات متجددة عن االأو�شاع في المنطقة، �شاعد 

عل��ى انت�شار »الربيع العرب��ي« ب�شكل كبير للغاي��ة.  فال�شباب العربي عا���س حالة اإحباط 

وكب��ت وخوف �شديد قبل تفجر االنتفا�شات ال�شعبية، وجاءت محاوالت التغيير للق�شاء 

اأواًل عل��ى الخوف وال�شعور بالعجز، وثانيًا للتعبير عن رف�س االن�شياع لالأو�شاع القائمة 

في بلدانهم.  اإن االإ�شرار على اإثبات دور ال�شباب ومقدرته على الت�شدي والمواجهة مع 

االأنظم��ة الم�شتبدة ه��و اأمر ال ينبغي التقليل من �شاأنه اأو من اأهميته، وهو ما يوؤمن به قطاع 

وا�شع من ال�شباب الفل�شطيني، ال�شاعي اإلى حرية وا�شتقالل �شعبه.

كم��ا يرى ال�شباب الفل�شطين��ي اأن عدم وجود ترابط جغرافي يجمع ال�شباب، هو من اأهم 

العقب��ات التي تواجه الحراك ال�شبابي )ال�شفة الغربي��ة- غزة- مناطق ال� 48 – ال�شتات- 

القد���س(، اإ�شافة اإلى االنق�ش��ام ال�شيا�شي والت�ش��رذم الذي ت�شهده ال�شاح��ة الفل�شطينية.  

اأ�ش��ف اإلى ذلك ا�شتخدام القوة القمعية تجاه ال�شباب في كل اأرا�شي فل�شطين التاريخية، 

وهن��ا �شاأقتب�س من تعقيب الإحدى النا�شط��ات ال�شابات في غزة حول مو�شوع -مقاطعة 
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اإ�شرائي��ل- في المنطق��ة الو�شطى من قطاع غزة، اإذ تق��ول: »بالن�شبة لغزة )المكان الذي 

اأعي���س في��ه( اأ�شع��ر اأن الغالبية من ال�شباب م�شاب��ة باالإحباط وتميل اأكث��ر اإلى عدم اتخاذ 

خطوات عملية لعوامل قد تكون لها اأثار اقت�شادية )كالبطالة مثاًل( اأو اجتماعية اأو ثقافية«.  

وت�شيف: »نعم هناك اأفق لتخطي قيود الجغرافيا عبر و�شائل التوا�شل االجتماعي، فلهذه 

 )BDS( دور مه��م لكنه لي�س االأه��م.  اأعتقد اأن تبن��ي ال�شباب حملة المقاطع��ة الدولية

والعم��ل على ف�شح ال�شيا�شات االإ�شرائيلية ومقاطعتها و�شحب اال�شتثمارات منها وفر�س 

العقوب��ات عليه��ا، تعتبر واحدة من الو�شائ��ل المهمة، الأنها تقوم عل��ى اأ�شا�س �شم الكل 

الفل�شطين��ي بن��اء على برنام��ج لتحقيق الحق��وق الفل�شطيني��ة، بغ�س النظر ع��ن الحلول 

ال�شيا�شية وت�شم الحملة بالفعل اأ�شخا�شًا من مختلف االأحزاب«.

ويخل�س ال�شباب في غ��زة اإلى القول عن تجربة ال�شباب في ما ي�شمي ب�«الربيع العربي«، 

اإن ل��دى ال�شب��اب القدرة على مواجه��ة اأي �شلطة قمعي��ة مهما بلغ��ت �شطوتها، ولكننا 

-ك�شب��اب- بحاج��ة اإلى التوحد بعي��داً ع��ن االأيديولوجيا واالأح��زاب، والت�شميم على 

اال�شتم��رار في العم��ل، واال�شتفادة م��ن و�شائ��ل التكنولوجيا الحديثة ف��ي االت�شاالت، 

واال�شتفادة من تجارب التحرر الوطني في العالم كتجربتي اأيرلندا وجنوب اأفريقيا.
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بابيُّ الفلسطينيُّ في ُلبَناَن؛  الِحراُك الشَّ
نحَو رؤيٍة إستراتيجّية

عايدة ال�شهابي1*

حولخ�شو�شية الو�شع الفل�شطيني
الح��راك ال�شبابي، م�شطلح غزا عالمنا العربي بق��ّوة، منذ اأن هّبت رياح التغيير في تون�س 

لتق�ش��ي زي��ن العابدين بن علي عن الحك��م بعد فترة طويلة من اال�شتب��داد، تبعها الحراك 

ف��ي م�ش��ر وثار �شبابه��ا وفئات وا�شعة م��ن �شعبها في مي��دان التحرير لخل��ع نظام مبارك 

اال�شتبدادي، ور�شم م�شتقبل جديد لم�شر.  بعدها انتقلت ال�شرارة اإلى دول عربية اأخرى، 

ومنها فل�شطين.

وعل��ى الرغم م��ن وج��ود قوا�شم ما بي��ن الح��راك ال�شبابي العرب��ي والح��راك ال�شبابي 

الفل�شطيني، فاإّن لالأخير خ�شو�شيًة و�شماٍت معّينًة تنبع من خ�شو�شية الحالة الفل�شطينية.  

وم��ن اأهم هذه ال�شم��ات: 1. عدم اكتمال بن��اء الدولة وموؤ�ش�شاتها، ف�ش��اًل عن ت�شتت 

الفل�شطينيي��ن وتوّزعه��م عل��ى دول م�شيفة مختلفة، م��ا ي�شتلزم تن��ّوع المطالب وتعّدد 

العناوين/الجه��ات الت��ي ينبغ��ي اأن توّجه لها ه��ذه المطالب.  2. ت�ش��ارب الروؤى بين 

�شرائح المجتم��ع الفل�شطيني ونخبه ال�شيا�شية فيما يتعّلق باإ�شتراتيجية الن�شال الفل�شطيني 

وتكتيكاته، والموقف من حّل ال�شراع العربي ال�شهيوني، وذلك ب�شبب االنق�شام الكبير 

ف��ي الحركة الوطني��ة الفل�شطينية الذي اأفرز نهجين متمايزين ف��ي ال�شراع �شّد اإ�شرائيل، 

وفي اأ�شاليب الن�شال المعتمدة.  3. مطالب ال�شباب العربي وا�شحة ومحّددة، وهي، في 

جوهرها، مطالب اجتماعية طبقّية تتعّلق بتحقيق العدالة االجتماعية، والتوزيع المن�شف 

*�شاب��ة فل�شطيني��ة الجئة ف��ي لبنان، من بلدة لوبيا ق�شاء طبري��ا – �شمال فل�شطين. تخّرجت م��ن الجامعة االأمريكية في   1
بيروت – بكالوريو�س في اإدارة االأعمال.
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للثروة، واإنهاء اال�شتبداد وتحقيق الديمقراطية، واإنهاء �شيطرة الدولة على المجتمع، فيما 

تت��وّزع مطالب ال�شباب الفل�شطيني ما بين �شرورة اإنج��از مهام مرحلة التحّرر الوطني؛ 

المتمّثل��ة في اإنهاء االحتالل واإقامة الدولة ذات ال�شيادة، وبين المطالب االجتماعية التي 

ه��ي ج��زء ال يتجّزاأ من مهام مرحلة التح��ّرر الوطني الديمقراط��ي؛ المتمثلة في تح�شين 

اأو�شاعه��م االقت�شادي��ة واالجتماعية والم�شارك��ة ال�شيا�شية في �شنع الق��رار، والمطالبة 

بحق��وق االإن�شان االأ�شا�شية ف��ي مختلف اأماكن وجودهم.  وبخ��الف ال�شباب العربي، 

يواج��ه ال�شب��اب الفل�شطيني تحّديًا مزدوجًا يتمّثل في الن�ش��ال من اأجل اإنجاز حّق تقرير 

الم�شي��ر واإقام��ة الدولة، وكذلك من اأجل العي�س بكرامة ف��ي مجتمعات ال تمّيز �شّدهم 

ب�شبب هويتهم الوطنّية.

اإطار عام: اأو�شاع ال�شباب الفل�شطيني في لبنان
بل��غ، في الع��ام 2012، عدد الالجئي��ن الفل�شطينيين في لبنان الم�شجلي��ن لدى االأونروا 

  وطبق��ًا للدرا�شة التي قامت بها االأونروا، بالتعاون مع الجامعة االأمريكية في 
2.465798

 فاإن عدد الالجئين الفل�شطينيين المقيمين ف��ي لبنان يتراوح )العام 2010( بين 
3
بي��روت،

260 280- األفًا، يقيم 62% منهم في 12 مخيمًا، و38% منهم يقيمون في التجمعات 
الفل�شطيني��ة كتجّمع القا�شمية في الجن��وب، اأو تجّمع الداعوق في بيروت، اأو في المدن 

والق��رى اللبنانية.  ويعي�س الالجئون الفل�شطينيون في لبنان، وال�شيما �شّكان المخيمات، 

من��ذ حوالي �شتة عقود اأو�شاع��ًا معي�شيًة بالغة ال�شعوبة، تتنافى م��ع اأب�شط معايير الكرامة 

االإن�شانّي��ة وحقوق االإن�شان االأ�شا�شّية.  وب�شكل ع��ام، يتعّر�س الفل�شطينيون في لبنان اإلى 

اأ�ش��كال ع��ّدة من التهمي�س، منها التهمي���س االقت�شادي الذي يفر�س قي��وداً �شارمة على 

حّق الفل�شطينيين في العم��ل وال�شمان االجتماعي، والتهمي�س الموؤ�ش�شاتي الذي ي�شتبعد 

الفل�شطينيي��ن من موؤ�ش�شات الحياة االجتماعية والثقافّية، والتهمي�س المكاني الذي حّول 

المخّيمات الفل�شطينية اإلى جزر �شبه معزولة عن محيطها ال�شّكاني، وفر�س عليها وظيفة 

احت��واء الالجئين، معتبرة اإياهم م�شدر خط��ر وتهديد للمجتمع اللبناني.  وغالبًا ما ارتبط 

4
هذا التهمي�س بتاريخ متوا�شل من العنف والتهجير.

ال�شباب ُمكّون اأ�شا�شي من ُمكّونات مجتمع الالجئين الفل�شطينيين في لبنان، وال ي�شتقيم 

االأونروا باالأرقام، موقع االأونروا، )يناير/كانون الثاني http://www.unrwa.org )2012، تم ا�شتعادتها بتاريخ   2
24 �شباط 2012.

االأونروا، »االأو�شاع االجتماعية واالقت�شادية لالجئين الفل�شطينيين في لبنان«، 31 كانون االأول/دي�شمبر 2010.  3
جاب��ر �شليم��ان. »الالجئون الفل�شطينيون في لبنان بي��ن ماأزق الحرمان من الحقوق ووه��م الدولة«،�شبكة ال�شيا�شات   4

الفل�شطينية، 2012.
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الحديث عن واقع ال�شب��اب الفل�شطيني في لبنان وعّما يواجهونه من م�شكالت اقت�شادية 

واجتماعي��ة ونف�شية، دون الرجوع اإلى المجتم��ع الفل�شطيني الذي يعي�س هوؤالء ال�شباب 

في كنفه.

ال�شباب هم من اأكثر المتاأثرين والمحرومين من اأب�شط الحقوق، اإذ يعي�شون في المخيمات 

اأو�شاع��ًا معي�شية و�شكنية رديئة كغيرهم من فئات ال�شعب الفل�شطيني فيها، فهم اإن اأرادوا 

اإ�ش��الح البنية التحتية للمخيم، ا�شطدموا بمنع اإدخال مواد االأعمار تحت عنوان »رف�س 

التوطي��ن«، واإذا اأ�شع��ف الحظ اأحدهم بدعم مالي من جه��ات عائلية ل�شراء �شقة �شكنية، 

واج��ه قانون حرم��ان الفل�شطينيين من الملكي��ة العقارية، واإذا ُدّم��ر المخيم حيث يعي�س 

كم��ا في حالة مخي��م نهر البارد، ا�شط��روا لل�شكن في »برك�شات« حديدي��ة اأ�شبه بعلب 

ال�شردين.  اأما ال�شباب في التجمعات خارج المخيمات، وهي ت�شم اآالف الالجئين، فاإن 

عدم اعتراف وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين )االأونروا( بهم، يعني حرمانهم 

م��ن الخدمات المح��دودة التي توفرها.  مع العلم اأن م�شاك��ن الالجئين ال ت�شتوفي الحد 

االأدن��ى م��ن الحق في �شكن الئق ومنا�ش��ب وفق مقّومات العي�س الكري��م.  وهناك ق�شية 

5
فاقدي االأوراق الثبوتية، وم�شاكل بطالة ال�شباب وهجرتهم المتوا�شلتين.

الحراكات ال�شبابية في لبنان
هن��اك بع�س الحراكات ال�شبابية الفل�شطينية التي تّمت قب��ل العام 2011 في ظّل �شياقات 

�شيا�شي��ة مختلفة، غير اأن هذه الورقة �شترّكز على الحراكات ال�شبابية التي تّمت في �شياق 

الربيع العربي؛ اأي منذ العام 2011.  وفيما يلي اأهّم هذه الحراكات وفق ترتيبها الزمني:

م�شيرة العودة 2011
ف��ي البداية تمت الدعوة اإلى م�شيرة العودة اإل��ى فل�شطين العام 2011، التي ا�شت�شهد فيها 

�شت��ة م��ن الفل�شطينيين ال�شباب عل��ى الحدود اللبناني��ة الفل�شطينية، من �شب��اب م�شتقّلين 

جامعيين عبر »الفي�شبوك«، ثم تحولت اإلى عمل تن�شيقي بين ال�شباب ومختلف الف�شائل 

الفل�شطيني��ة )فت��ح – حما�س- �شعبي��ة – ديمقراطية- الجهاد ...(، اإ�شاف��ة اإلى عدد من 

موؤ�ش�ش��ات المجتمع المدني الفل�شطيني.  لقد و�ش��ع ال�شباب على الفي�شبوك خطة عمل 

واأعلن��وا اأّن التحرك يه��دف لتحقيق م�شاركة 20 األفًا في الم�شي��رة، لكن عدد من و�شل 

فعلي��ًا اإلى الجنوب ُقّدر بنحو 55 األفًا من جميع المخيم��ات والتجمعات الفل�شطينية في 

�شام��ر ال�شيالوي.  »تداعي��ات تعطيل دور الحراك ال�شباب��ي الفل�شطيني وف�شل المراهنة على اإنه��اء االنق�شام«،موقع   5
الثبات، 2012.
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لبن��ان، وبقي حوالي 15 األفًا في المخيمات لعدم توفر اأماكن نقل لهم في الحافالت؛ اأي 

  .
6
اأن ربع الالجئين الفل�شطينيين في لبنان توجهوا اإلى الحدود من مختلف الفئات العمرية

لقد كان هذا حراكا �شعبيًا تّم بمبادرة �شبابية دعمتها الف�شائل.

لق��د �شكلت الم�شي��رة محطة ممّيزة ف��ي ن�شال الح��راك ال�شبابي ومواجه��ة االحتالل، 

ووجه��ت ر�شالة لكل من راهن على �شطب ق�شية الالجئين وحق العودة على مدى عقود 

طويل��ة ف��ي الخفاء والعل��ن.  تجلى هذا من خ��الل فر�س خريطة طريق جدي��دة للعودة، 

م�شامينه��ا ا�شتعداد اأجيال لم تولد في فل�شطين ولم ت�شاه��د فل�شطين اإاّل من خالل العالم 

االفترا�ش��ي، الأن تقدم دماءها ف��ي �شبيل العودة اإلى قراها، االأمر ال��ذي وجه ر�شالة بالغة 

الدالل��ة بف�شل الم�ش��روع ال�شهيوني الذي �شعى، وال يزال، اإل��ى اأن ين�شي ال�شغار ذاكرة 

فل�شطين.  وكان اإ�شرار ال�شباب على تجاوز ال�شريط الفا�شل خيَر دليل على اإيمانه بالعودة 

  ولكن لم ي�شتوعب الجميع هذه الر�شالة، وبخا�شة الدول 
7
ورف�ش��ه واقع اللجوء المرير.

العربي��ة التي وافقت على المبادرة العربية التي تربط حق الع��ودة وتقرير الم�شير بموافقة 

اإ�شرائي��ل، ودولة لبن��ان الم�شت�شيفة التي كانت، وما زالت، تب��ّرر حرمان الفل�شطيني من 

حقوقه كواجب وطني ي�شتدعيه الحفاظ على حق العودة ومنع التوطين.

من مبادرات »ال�شبكة ال�شبابية الفل�شطينية« )2012 - 2013(
تول��ت مجموعة من �شب��اب المخيمات الفل�شطينية في لبن��ان تاأ�شي�س »ال�شبكة ال�شبابية 

الفل�شطيني��ة«.  وتزامن��ت فك��رة »ال�شبك��ة ال�شبابي��ة الفل�شطيني��ة« مع ب��روز عدد من 

المب��ادرات ال�شبابية ف��ي معظم المخيمات الفل�شطينية في لبن��ان، التي من المحتمل اأن 

يك��ون للح��راك ال�شبابي العربي دور محّف��ز لها، على الرغم م��ن االختالف في طبيعة 

و�ش��ع ال�شباب الفل�شطيني؛ كون��ه اإّما تحت االحتالل، واإما اأن��ه الجئ تحكمه قوانين 

مجحف��ة تحرمه من اأب�شط حقوق��ه االإن�شانية.  وتتاألّف ال�شبكة م��ن مجموعات �شبابية 

موؤ�ش�شة �شملت: �شباب الح��راك ال�شعبي/مخيم البداوي – جمعية اأحالم الجئ/مخيم 

�شاتي��ال – اللقاء ال�شبابي الفل�شطيني/مخيم المي��ة ومية – والد المخيم/ مخيم الر�شيدية 

... ف��ي كل مجموعة حوالي 25 اإلى 30 �شاب��ًا و�شابة من اأبناء المخيمات والتجّمعات 

الفل�شطينية ،بع�شهم ما زال يتابع درا�شته في المدر�شة اأو في الجامعة، ومنهم من تخّرج 

ويعمل مع الجمعي��ات المدنية في الو�شط الفل�شطيني، والبع�س االآخر لم ُيكمل درا�شته 

اأو اأكملها ولكنه عاطل عن العمل.

6  »مركز الزيتونة يناق�س التحركات ال�شعبية المطالبة بحق العودة وم�شتقبلها«، مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات، 
موقع الزيتونة، 2011.

علي هويدي.  »ح�شاد حركة العودة في لبنان العام 2011«،مجلة العودة، العدد الحادي وال�شبعون، 2013.  7
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لقد ا�شتهدفت فكرة ال�شبكة اإعادة الحيوية لل�شباب الفل�شطيني وتعميق ثقتهم باأنف�شهم، 

ولتمكينه��م من و�شع روؤية لم�شتقبله��م وتح�شين اإرادتهم.  تعمل ال�شبكة على ت�شجيع 

نع القرار داخل المخيمات، والتن�شيق مع قطاع ال�شباب  ال�شب��اب على الم�شاركة في �شُ

في التنظيم��ات وم�شاركتهم الف�شائل والم�شوؤولين ب�شوؤون المخّيمات الأخذ القرارات 

المنا�شب��ة لها، وتحّمل الم�شوؤولية والم�شاهمة في و�ش��ع الحلول للم�شاكل التي تواجه 

الالجئي��ن الفل�شطينيين، اإ�شافة اإلى مراقبة وم�شاءل��ة القيمين على اإدارة �شوؤون الالجئين 

م��ن موؤ�ش�شات وطنية، ومجتمع مدني، واأون��روا.  ومن اأهم التحركات التي قاموا بها: 

تنظيم اعت�ش��ام ت�شامني مع االأ�شرى في مخّيم البّداوي �شارك فيه اأهالي المخيم؛ ن�شب 

خيم��ة ت�شامني��ة مع مخيم نهر الب��ارد؛ تح�شين �شوارع مخيم الب��داوي حيث تّم ترميم 

االإ�شفلت وتو�شيعها؛ افتتاح مالٍه مّجانية لالأطفال في مخيم عين الحلوة، مبادرة »اأنا من 

هن��اك ولي ذكريات« في مخيم الر�شيدية، حيث قام التالميذ في مدار�س المخيم بكتابة 

اأ�شم��اء المدن والق��رى التي تّم تهجي��ر اأجدادهم منها على ج��دران المخيم.  وتجمع 

ال�شبكة �شباب��ًا فل�شطينيًا من مختل��ف المخيمات والتجمع��ات الفل�شطينية، ولكنها ما 

زال��ت مجّرد حراك �شبابي يقوم بمبادرات بي��ن الحين واالآخر، ولي�س تتوفر لها القدرة 

على خلق حركة �شعبية مو�ّشعة.

من مبادرات مخيم عين الحلوة )2013(
قام »اللق��اء ال�شبابي الفل�شطيني« -وهو مجموعة �شبابية نا�شطة ت�شم ما بين 26 - 30 

�شابًا م��ن عّمال وموظفين وط��اّلب مدار�س ومعاهد وجامعات يعمل��ون على ت�شليط 

ال�ش��وء على الم�شاكل العامة وم�شاكل ال�شباب في مخيم عين الحلوة- بمبادرات عّدة 

لتحريك ال��راأي العام من اأجل بناء مجتمع فل�شطيني اأف�ش��ل داخل المخيمات وتفعيل 

دور ال�شب��اب وا�شتثم��ار م��ا لديهم م��ن قدرات في خدم��ة المخيم من خ��الل العمل 

التطوع��ي، ومن اأجل تح�شين �شورة المخيمات اأم��ام المجتمع الخارجي.  ومن اأهم 

مبادراتهم: مبادرة »اإيد باإيد ... هيك مخيمنا اأحلى«، وتمثلت هذه بقيام �شباب اللقاء 

بتنظيف �ش��وارع المخيم، اإ�شافة اإلى اإنجاز ر�شومات عل��ى حيطان الزواريب ال�شيقة 

ترم��ز اإلى فل�شطين، والقد�س، وحنظلة، والمفت��اح ... لتذكر هذه الر�شومات الجميع 

ب��اأن المخيم مجّرد محطة في حي��اة ال�شعب الفل�شطيني، واأن الوط��ن الكبير ينتظرنا.  

كما قاموا بمبادرة تنظيف المقبرة واإعادة كتابة اأ�شماء ال�شهداء وتاأمين محطات انتظار 

لطالب المدار�س في المخّيم، وبمبادرات اأخرى.  وهذه المبادرات ُتن�شر على �شفحة 

الفي�شب��وك تحت عنوان »عا�شم��ة ال�شتات عين الحلوة«.  ما زال��ت هذه المجموعة 

فاعل��ة، ولكن دورها ينح�شر �شمن حدود مخيم عي��ن الحلوة.  ولم تنجح في تو�شيع 
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�شفوفه��ا.  ويعود ه��ذا اإلى غياب التوا�ش��ل والتن�شيق مع الح��راكات والمجموعات 

ال�شبابية االأخرى.  اأّما بالن�شبة لموقف الف�شائل في المخيم من المجموعة، فهناك ر�شا 

عام عنه��ا الأّنها قامت من البداي��ة بالتن�شيق مع الف�شائل والتنظيم��ات واإطالعهم على 

ن�شاطاتهم والتعاون معهم ف��ي تحقيق اأهدافها.  وكذلك ب�شبب انتماء ق�شم من اأع�شاء 

المجموعة لبع�س تلك الف�شائل.

هذه الحراكات والمب��ادرات التي ذكرتها هي حراكات هدفها تح�شين م�شتوى المعي�شة 

في المخيمات الفل�شطينية، وتعزيز الهوية والثقافة الوطنية، وبخا�شة بين اأو�شاط االأجيال 

ال�ّشابة.  هذا بالطبع مطلوب و�شروري، ولكن االأهم -براأيي- هو القيام بحراكات لديها 

طاب��ع وروؤية �شيا�شية تحررية وطنية، الأّن ن�شالن��ا االأ�شا�شي هو من اأجل التحرير والعودة، 

ولي���س البقاء في المخيمات وتح�شينها فق��ط.  لذلك، يوجد على ال�شاحة الفل�شطينية في 

لبن��ان مجموعات �شبابية م�شتقّلة تقوم بن�شاط �شيا�ش��ي الأّن الن�شال ال�شيا�شي -من وجهة 

نظرها- هو الحل الوحيد لق�شيتنا.

ومن اأهم حراكات المجموعات ال�شبابية الم�شتقلة:

اأ�شبوع التمثيل الفل�شطيني )2012(. 1
ه��ذه مبادرة قام بها مجموعة من ال�شباب الفل�شطيني في المخيمات و�شباب الجامعات، 

وبخا�ش��ة الجامع��ة االأمريكية في بي��روت والجامعة العربية، و�شارك ف��ي فعالياتها بع�س 

الباحثين الفل�شطينيين.  ُنظمت في فترة )3 – 7 �شباط/فبراير 2012(.  وكان هذا االأ�شبوع 

جزءاً م��ن حملة اأو�شع جرت تحت عنوان »كامل ال�ش��وت«، دعت اإلى انتخاب اأع�شاء 

المجل���س الوطن��ي الفل�شطيني، وتن�شق جهودها في هذا المجال م��ع الحمالت ال�شبابية 

االأخرى في لبنان وفي فل�شطين وال�شتات.  وهدفت هذه الحملة اإلى الت�شديد على اأهمية 

تفعي��ل الموؤ�ش�شات الفل�شطينية التي تمثل ال�شعب الفل�شطيني، وزيادة الوعي ب�شاأن اأهمية 

دور المجل�س الوطني في هذا ال�شياق.  وتّم اإطالق االأ�شبوع وفعالياته في م�شرح بابل في 

  
8
بي��روت، وتّم توزي��ع برنامجه بين م�شرح بابل ومركز مع��روف �شعد الثقافي في �شيدا.

وناق���س ال�شباب الفل�شطيني ومجموعة من االأ�شاتذة والباحثين وال�شيا�شيين الفل�شطينيين، 

ف��ي االأ�شبوع، دور المجل�س الوطني، واإمكانية تفعيل��ه، وبحثوا في اإ�شتراتيجيات اإ�شراك 

المجتم��ع الفل�شطيني ف��ي لبنان في حراك عام يطال��ب باالنتخابات، بما ي�ش��كل اأ�شا�شًا 

الإط��الق الحمل��ة.  واعتبرت الحمل��ة اأّن انتخابات المجل�س الوطني ه��ي فر�شة الإعادة 

جهين��ة خالدي��ة.  »اأ�شبوع التمثيل الفل�شطيني: اأين نحن م��ن الربيع؟«.  موقع جريدة ال�شفير االإلكتروني )خا�س(، 6   8
�شباط 2012.
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اإحي��اء روح الم�شارك��ة ال�شيا�شية والعمل الم�شترك بي��ن كل الفل�شطينيين، وباالأخ�س بين 

الجيل ال�شاب الذي �شيحمل راية الن�شال ومن �شي�شلمها الأبناء الجيل الالحق، اإ�شافة اإلى 

اأّن انتخاب��ات المجل�س الوطني فر�شة لدخ��ول فئات �شبابية متنوعة في العملية ال�شيا�شية.  

وعل��ى الرغم من اأهمّية تحّرك كهذا، ف��اإّن الن�شاط توّقف عند هذه االجتماعات والور�س 

ولم تكتب له اال�شتمرارية.

مبادرة »كامل التراب الوطني« )2012(. 2
مب��ادرة اأطلقته��ا »هيئة تن�شيق االأندية الثقافي��ة الفل�شطينية الم�شتقلة ف��ي لبنان« في �شباط 

2012، و�شملت �شاتيال، والجامعة العربية، والبداوي، والجامعة االأمريكية في بيروت، 
والجامع��ة اللبناني��ة الدولي��ة.  والمبادرة اأطلقت ن��داء »اإعالن دول��ة فل�شطين على كامل 

التراب الفل�شطيني«، ف��ي خطوة احتجاجية على قبول فل�شطين دولة غير ع�شو في االأمم 

المتحدة على حدود العام 1967.

ه��ذه المجموعة من الالجئي��ن الذين هم حوالي خم�شي��ن �شابًا و�شاب��ة، يرف�شون فكرة 

»الدول��ة المجتزاأة«، ومع »اإعالن دولة فل�شطين من البح��ر اإلى النهر، ومن راأ�س الناقورة 

�شم��ااًل حت��ى اأم الر�شرا�س جنوبًا«.  وتق��ول دعوتهم: »تحية الوطن ال�شلي��ب اإلى اأن�شار 

الحري��ة والتحرير ... دعوة اإل��ى الم�شاركة في الحراك ال�شبابي وف��ي التغيير وفي اإعالن 

 اأحد 
9
دول��ة فل�شطين على كامل الت��راب الوطني الفل�شطين��ي«.  يقول عّم��ار يوزبا�شي؛

المنظمي��ن للمبادرة: »اأردنا من المبادرة اإع��ادة الن�شال والخطاب اإلى المربع االأول، اأي 

فل�شطي��ن كامل��ة من البحر اإلى النه��ر.  والمبادرة لي�شت موجهة �ش��ّد اأي تنظيم، بل هي 

�ش��د التنازل و�شد التفاو�س«.  ويلفت اإل��ى رف�س الحملة القرارات الباطلة ال�شادرة عن 

الهيئ��ات الدولية والعربية والفل�شطينية، التي فيها تفريط ب�شبر من اأر�س فل�شطين، بدءاً من 

ق��رار تق�شيم فل�شطين 181، وقراري 242 و338، م��روراً باتفاقية كامب ديفيد وموؤتمر 

مدري��د وما تبعه.  واأ�شاف يوزبا�شي »في ذكرى يوم االأر�س، تم اإعالن بيان ر�شمي لهذا 

الحراك.  واأّكدنا فيه اأّنه لي�س الأحد، كائنًا من كان، التخلي اأو التنازل اأو التفريط ب�شبر من 

فل�شطينن��ا المحتلة«.  وبالن�شبة للبيان الذي �شدر ع��ن ال�شباب تّم توزيعه في المخيمات 

والتجمع��ات، ولكن بعد ه��ذا البيان لم تكن هناك ا�شتمراري��ة اأو تحّرك لل�شباب بالزخم 

10
نف�شه الذي انطلقوا به«.

عّم��ار يوزبا�ش��ي؛ �شاب فل�شطين��ي يعي�س في مخيم مار اليا�س، تخّرج من جامعة بي��روت العربية، ويعمل من�ّشقًا لبرامج   9
ال�شباب في جمعية الم�شاعدات ال�شعبية النرويجية في بيروت.

ال ي��زال ال�شب��اب ير�شلون ر�شائل ن�شّية ق�شيرة لل�شباب الفل�شطيني، وكل من �شارك في التحّرك على هواتفهم الخليوية،   10
في منا�شبات وطنية معّينة ليوؤكّدوا من خاللها على التوا�شل مع النا�س، والتاأكيد اأي�شًا على ثبات مواقفهم.
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حراك �شّد ت�شريحات الرئي�س محمود عبّا�س )2012(. 3
ا�شتاءت مجموعة من ال�شباب الفل�شطيني في لبنان من ت�شريحات رئي�س ال�شلطة الفل�شطينية 

)اأب��و مازن( التي اعتب��رت اأن االأرا�شي الفل�شطينية المحتلة الع��ام 1948، بما فيها بلدته 

)�شفد( اأرا�ٍس اإ�شرائيلية، واأنه لن يعود اإليها.  اأثارت هذه الت�شريحات الغ�شب، وقام على 

اأثرها �شب��اب االأندية الثقافي��ة الفل�شطينية في الجامعات بالح�شد لمظاه��رة اأمام ال�شفارة 

الفل�شطينية ليعّبروا عن رف�شهم لهذه الت�شريحات التي تفرط بحّق ال�شعب الفل�شطيني في 

العودة.  المظاهرة ح�شدت حوالي �شتين �شخ�شًا فقط، وهذا اإّما الأن ال�شباب و�شلوا اإلى 

ح��ّد الياأ�س من القي��ادات الفل�شطينية واأ�شبحوا متاأكدين اأنه لن تك��ون هناك اأذان �شاغية 

لهم، واإم��ا الأن بع�س ال�شباب المحّزب ال ي�شتطيع التظاهر ب�شبب معار�شة الف�شائل التي 

تدفع لهم م�شروفًا �شهريًا ب�شيطًا ولكّنه مهم بالن�شبة ل�شبابنا العاطل عن العمل.

البي��ان الذي اأعلنه ال�شباب المتظاهر القى تغطية ف��ي جميع و�شائل االإعالم، وتّم بّثه على 

�شا�شات التلفاز.  وتّم ن�شر البيان على �شفحة الفي�شبوك التابعة للحراك التي اأن�شاأها منظمو 

الحراك، ويت�شّمن البيان المطالب التالية:

اإقالة محمود عبا�س )اأبو مازن( من مهامه كرئي�س للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.. 1

مطالب��ة »فتح« بمحا�شبة رئي�س الحركة محمود عبا�س على ت�شريحاته المتكررة التي . 2

توؤدي اإلى هدم الروح الوطنية بين اأبناء �شعبنا الفل�شطيني.

ل�شغ��ط على محمود عبا�س ليقدم اعتذاراً علنيا ل��كل ال�شعب الفل�شطيني والالجئين . 3

خا�شة.

التاأكي��د على حق العودة وعلى م�شروعية الكف��اح الم�شلح كاأحد اأهم ال�شبل لتحرير . 4

فل�شطين كاملة التراب من قبل جميع الجهات الفل�شطينية الر�شمية.

الوق��ف الف��وري للتن�شيق االأمني ورف�س التوا�شل مع الع��دو ال�شهيوني بكل اأوجهه . 5

ال�شيا�شية واالأمنية واالإعالمية.

االإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ال�شيا�شيين ومعتقلي الراأي والنا�شطين من �شجون . 6

ال�شلطتين في ال�شفة وغزة.

توحيد البيت الفل�شطيني وال�شعي الجدي اإلى اإنهاء االنق�شام المذل.. 7

التجهي��ز باأق�شى �شرعة النتخابات مجل�س وطن��ي جديد يمثل كل الفل�شطينيين اأينما . 8

وجدوا.
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ال�شعي اإلى اإعادة اإحياء منظمة التحرير الفل�شطينية، ومبادئ الميثاق الوطني واالتفاق . 9

على اإ�شتراتيجية مقاومة وتحرير تتبناها جميع القوى الوطنية.

تكري�س مبداأ المحا�شبة لكل من يخالف االإجماع الفل�شطيني اأو ي�شرح باأمور توؤدي . 10

اإل��ى �شرب الوحدة الوطني��ة واإ�شعاف ال��روح الفل�شطينية، اأو تع��زز االن�شقاق، اأو 

توؤدي اإلى التفريط بحقوقنا الم�شروعة والموروثة.

كل هذه الحراكات مهّمة وذات م�شمون �شليم.  ولكن ال�شوؤال هنا: ما مدى تاأثيرها على 

الق�شية الوطنية؟ وهل لديها ديناميكّية ا�شتمرار؟ اأي هل تقّدمنا خطوة اأقرب اإلى فل�شطين 

اأو اأّن ه��ذه الحراكات هي مجّرد م�شاع��ر �شيا�شية وانفعاالت وحاالت ت�شامنية اآنّية؟ فقد 

الحظن��ا اأن معظم المجموع��ات والحراكات هي مجموعات ح��دث عابر وانفعال اآني 

وتفتقد لال�شتمرارية.  اإنني ال اأقلل من قيمة الحراكات اأو البيانات، ولكن ما اأريد قوله هو 

اأن ال�شباب الفل�شطيني ي�شعر بعد تحركات كهذه اإّما بالياأ�س لعدم تجاوب اأطياف ال�شعب 

الفل�شطين��ي كافة، واإما ي�شعر باأّنه قد قّدم واأنجز الكثير لق�شيتنا مع اأّن الذي قّدمه لي�س اإاّل 

دعم��ًا معنويًا وغ�شبًا اآنّيًا.  في المناق�شات التي تج��ري، في اأحيان كثيرة لتقييم الحدث، 

ي�ش��ار اإلى اأن �شبب الف�شل في توليد ح��راك وا�شع، يعود اإلى اأن جزءاً كبيراً من ال�شباب ال 

يري��د الم�شاركة، اإّما الأّن تح��ركات كهذه لي�شت من اأولوياتهم، واإم��ا الأنها تتعار�س مع 

مبادئ التنظيم ال�شيا�شي الذي ينتمون اإليه.

لذلك، وجدت من ال�شروري التحّدث مع بع�س هوؤالء ال�شباب لنفهم الواقع اأكثر.  ومن 

اأه��م المقابالت الت��ي اأجريتها كانت مع �شاب فل�شطيني عمره 29 عامًا ي�شكن مخيم مار 

اليا���س، م�شتق��ّل لديه خم�شة ع�شر عامًا من الخبرة في العمل م��ع ال�شباب الفل�شطيني في 

المخيم��ات، واأحد اأهم روؤ�شاء االأندية الثقافية الفل�شطينية في لبنان ب�شهادة �شباب االأندية 

الذين قاموا بالعمل معه.  هذا ال�شاب، على الرغم من عمله الوطني الطويل، فاإّنه في بع�س 

االأحي��ان ي�شع��ر باالأ�شف على حال ال�شب��اب الفل�شطيني اليوم، وبالياأ���س اأحيانًا.  فمثاًل؛ 

عندما �شاألته لماذا لم تنجح محاوالت توليد ربيع فل�شطيني يقوده ال�شباب، كان م�شمون 

اإجاباته كالتالي:

لم ن�شهد انتفا�شة فل�شطينية ثالثة الأن ال�شباب الفل�شطيني و�شل اإلى قّمة الملل والياأ�س،  -

ب��دءاً م��ن مرحلة اأو�شلو اإلى �شرب معان��ي الق�شية وتحويل الن�ش��ال اإلى مفاو�شات 

وتنازالت.

الربي��ع الفل�شطيني يج��ب اأن يكون هدفه تحرير فل�شطين، نعل��م اأننا كالدول العربية  -

االأخ��رى لدينا �شلطات فا�شدة، ولكن ال يج��وز اأن نح�شر ن�شالنا واإمكانياتنا باإزاحة 
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�شلط��ة ال�شف��ة اأو �شلطة غزة، ق�شيتنا اأكب��ر بكثير من �شلط��ات ومنا�شب، يمكن اأن 

يكون هدف هذه النوعية من الحراك اإزالة المعّوقات التي تواجهنا في طريق تحريرنا 

الأر�شنا لي�س اأكثر.

ال�شع��ب الفل�شطين��ي �شع��ب منا�شل، ولك��ن التجهي��ل، االنق�شام، �ش��رب مفهوم  -

التطّوع، تحّول الفدائي الأمن وقائي، والمنا�شل لموّظف ونا�شط ... كل هذه االأمور 

والتحّوالت اأ�شغلت ال�شعب الفل�شطيني عن الن�شال الحقيقي.

وعندما تحّدثنا عن الواقع الفل�شطيني في لبنان وال�شغوط التي يواجهها ال�شباب الفل�شطيني 

من ِقبل الدولة اللبنانية اأجاب بما يلي:

ال اأرى اأّن ال�شغ��ط اللبنان��ي يوؤّثر على الن�شال، وال ُي�شم��ح اأن يكون مبرراً لتقاع�شنا  -

ع��ن العمل الن�شالي تجاه وطنن��ا.  »العبرة هيه اأّديه الواحد عن��دو اإيمان بق�شيتو ... 

واأّدي��ه ق�شيت��و اأهم من اأي اإ�شي تاني ... من وظيفة اأو بي��ت ملك ببلد م�س بلدنا ... 

اإل��ي ب��دو تحرير ما بنطر قرار ال م��ن الدولة اللبنانية وال غيره��ا«.  »وبع�س ال�شباب 

الفل�شطين��ي بحط الحق م�س ب�س َع الدولة اللبناني��ة باإنها بتمنعوا يقّدم اإ�شي للق�شية، 

ب���س كمان ع القيادات الفل�شطيني��ة والف�شائل، رغم اإني م�شتقل وم�س ماآمن هاالأيام 

بف�شائلن��ا، ب�س ما ب�شوف الم�شكل��ة من الف�شائل ب�س، الم�شكل��ة عند االأفراد، عند 

هدول ال�شباب اإللي اختلفت عندن االأولويات.  مثاًل كان ال�شاب الفل�شطيني ب�شتغل 

وبطّل��ع م�شاري ليدفع للثورة ولياأّمن �ش��الح، هلق ال�شباب بروحوا لالأحزاب تحت 

عن��وان الثورة ليقب�شوا منها اآخر ال�شهر ... لالأ�شف ب�س هادا هوي الواقع ... ورغم 

كل هاالنحط��اط اإلي و�شلنالو قياداتنا ما عم تتعّلم، بت�شتمر بتوطاية ال�شقف رغم اإنو 

نحن��ا �شحاب الحق، ما قابلي��ن يفهموا اإنو الكيان ال�شهيوني م��ا بنفع معو الحوار، 

هادا ب�س بدو ر�شا�س يرّد عليه«.

بعد ذلك �شاألته اإن كان هناك اأفق لبناء اإطار �شبابي وطني يتخّطى قيود الجغرافيا ال�شيا�شية، 

فاأجاب كالتالي:

يح��اول �شبابنا بناء اإطار �شبابي وطني ولكّنه لم ي�شتطع اأن يتعّدى اأبعد من الفي�شبوك،  -

وحّت��ى االإطار« الفي�شبوكي« م�شتت ومعنوي، اأّما على االأر�س ال نجد فعل وتحّرك 

يليق بق�شيتنا.

نحن بحاجة اأن نجد مجموعات �شبابية م�شتقّلة كانت اأو منّظمة، ولكن غير م�شّيرة،  -

تتف��ّق على خط وطني ثاب��ت ا�شت�شهد من اأجله المنا�شل��ون الحقيقيون في ال�شابق، 

عندها فقط يكون هناك اأمل لبناء اإطار �شبابي وطني حقيقي.
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وهنا اأريد اأن اأوؤّكد اأّن العمل ال�شعبي ال يقت�شر على ال�شباب فقط، اإعادة الفكر وريادة  -

الق�شي��ة الفل�شطينية للواجه��ة، بحاجة لعمل ووعي وتن�شيق م��ن كل �شرائح ال�شعب 

الفل�شطيني.

بع��د هذه المقابلة، ا�شتنتج��ت اأن العجز عن اختراق حالة الالمب��االة التي ت�شود ال�شارع 

الفل�شطين��ي ال يتعّلق فق��ط ب�شعف من ال�شباب وع��دم وجود اإ�شتراتيجي��ات ح�شد قوية 

لديه��م، ب��ل اأ�شا�شه ه��و نتائج اتف��اق اأو�شلو الذي ح��ّول ال�شعب الفل�شطين��ي من حركة 

تح��ّرر وطني اإلى م�شروع تنمية، فربط المجتمع المدني الفل�شطيني الذي كان من اأعمدة 

11
االنتفا�شة االأولى بالتمويل االأجنبي، وافتقد دوره ال�شعبي في التعبئة والتحري�س.

بعد هذا الراأي من �شاب فل�شطيني م�شتقّل الذي يت�شابه في الم�شمون مع المجموعات 

ال�شبابي��ة الم�شتقل��ة الت��ي اجتمعت به��ا، كان ال بد م��ن مناق�شة وفتح ح��وارات مع 

مجموع��ة من ال�شب��اب الفل�شطينيين الذي��ن ينتمون اإلى اأح��زاب وف�شائل فل�شطينية، 

�شباب لديه��م م�شتوى تعليمي متباين، منهم من اأكم��ل درا�شته الجامعية، ومنهم من 

ل��م يكمل التعليم الجامعي ويعمل ف��ي مكتب التنظيم المنتمي اإليه، اأو يعمل في مهن 

مختلف��ة مثل ت�شليح ال�شي��ارات؛ اأو ت�شليح االإلكترونيات، وعن��د االنتهاء من العمل 

يجتمع عدد منهم في مكاتب االأحزاب، اإّما لح�شور اجتماعات معّينة، واإما لتم�شية 

الوقت المتبّقي من النهار.

وخ��الل النقا�شات التي قم��ت بها مع ال�شب��اب، الفردية منها كالمقاب��الت، والجماعية 

كجل�شات الحوار التي جمعت اآراء متعّددة، مت�شابهة كانت اأم متباينة؛ منهم من اأّكد على 

�شرورة االنتماء اإلى حزب اأو ف�شيل كخدمة للن�شال الوطني، ولكنهم اأّكدوا اأي�شًا تقّبلهم 

لل�شباب الم�شتقّل و�شرورة ال�شراكة معهم، ومنهم من ا�شتخّف بال�شباب الم�شتقّل ونعتهم 

بال�شب��اب المفل���س الذي لي�س لديه روؤي��ة حقيقية ويعملون بال�شع��ارات الوطنية المنّمقة 

والم�شاعر الجّيا�شة التي ال تحّرر �شيئًا.  وهنا وجدت تناق�شًا كبيراً الأن ال�شباب المحّزب 

اأي�شًا لم يتق��ّدم خطوة واحدة تجاه التحرير داخل حزبه اأو تنظيمه، بل بالعك�س، بع�شهم 

تنازل عن ثوابت فل�شطينية اأ�شا�شية من اأجل الوالء للحزب والف�شيل؛ مثال: �شباب ال�شلطة 

و»فتح« الذين، كما يبدو، تخّلوا عن اأن فل�شطين من النهر اإلى البحر ويوؤيدون ت�شريحات 

اأب��و مازن عن حل الدولتي��ن، واأن حدود فل�شطين هي حدود االأرا�ش��ي الفل�شطينية التي 

احتلت العام1967.

عبي��ر قبط��ي، »المقاومة ال�شعبية نجاحات واإخفاقات : باب ال�شم�س نموذجًا«،  مجلة الدرا�شات الفل�شطينية – عدد   11
95 – �شيف 2013.
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مقابلة مع نا�شط �شبابي
هن��ا اأريد اأن اأورد مقابلة اأجريتها مع �شاب فل�شطيني ف��ي الثالثين من عمره ي�شكن مخيم 

برج البراجنة، وينتمي اإلى اأحد الف�شائل الفل�شطينية، وهو ع�شو قيادي فيها، ويعمل اأي�شًا 

في اأحد الجمعيات االأهلية الفل�شطينية من�ّشقًا للم�شاريع، وع�شو فاعل اأي�شًا في الحراكات 

والن�شاط��ات الثقافية، كمنّظم لبع�س االحتفاالت الوطنية التي يحييها ال�شعب الفل�شطيني 

ف��ي لبن��ان.  وقد طرحت عليه بع���س االأ�شئلة التي تتعّلق بالربي��ع الفل�شطيني والحراكات 

ال�شبابية، وبناء اإطار �شبابي وطني، والو�شع الفل�شطيني في لبنان ... فيما يلي ن�س المقابلة:

• لماذا لم تنجح محاوالت توليد »ربيع فل�شطيني« يقوده ال�شباب على غرار ما حدث 	

ف��ي م�شر واأماكن اأخرى؟ ولماذا بقيت التح��ركات موقعية )محلية(، اأي لم تتحول 

اإل��ى تحركات لت�شم��ل التجمع؟ هل ال�شبب االنتماءات الحزبي��ة لل�شباب، اأم غياب 

حيز يمكن اأن يقوم مقام ميدان التحرير في القاهرة، على �شبيل المثال؟

قب��ل االإجاب��ة عن ه��ذا ال�شوؤال، يج��ب العودة اإل��ى �شياق انط��الق االنتفا�شتين  -

ال�شابقتي��ن، بالن�شب��ة لالأولى )8-12-1987(، ف��اإن اتفاقية كام��ب ديفيد التي 

اأخرجت م�شر )اأكبر دولة عربية( من ال�شراع العربي –االإ�شرائيلي كانت من اأبرز 

المحّف��زات النطالقها، وبالتال��ي اإيمان ال�شعب الفل�شطين��ي اأكثر بمبداأ االعتماد 

على النف�س في مواجهة �شيا�شات العدوان، اإ�شافة اإلى ات�شاع اإن�شاء الم�شتوطنات 

االإ�شرائيلي��ة على اأر�س ال�شفة الغربية وقطاع غزة، كذلك تو�شيع الهجرة اليهودية 

من االتحاد ال�شوفييتي قبيل انهياره.  ولعب دوراً اإح�شا�ُس الفل�شطينيين اأن االأ�شقاء 

الع��رب تخل��وا عنهم، وتركوهم وحيدين ف��ي مواجهة اإ�شرائي��ل، وفر�س �شيا�شة 

الح�ش��ار والتجويع عليهم.  وقبل ذلك كل��ه وجود قيادة فل�شطينية وطنية موحدة 

قب��ل بدء االنق�شام ال�شيا�شي، وتوجه قيادة المنظمة اإلى القبول بالقرارات الدولية، 

وبالح��ل ال�شلمي م��ع اال�شتجابة ل��كل المطالب الت��ي تتقدم بها اأمري��كا الدولة 

الداعمة الإ�شرائيل.

بالن�شب��ة لالنتفا�ش��ة الثاني��ة )28-9-2000(، �ش��اد �شعور ع��ام باالإحباط لدى   

الفل�شطينيي��ن ب�شب��ب نتائ��ج اتفاقي��ات اأو�شلو والمماطل��ة االإ�شرائيلي��ة، وجمود 

المفاو�ش��ات بي��ن الطرفي��ن الفل�شطيني واالإ�شرائيل��ي بعد موؤتم��ر كامب ديفيد، 

ومحاول��ة اإ�شرائي��ل، بدعم م��ن الواليات المتح��دة االأمريكية، فر���س حل على 

الفل�شطينيي��ن بعيداً عن قرارات ال�شرعي��ة الدولية ) قرارات 242 و338 و194(، 

وا�شتم��رار اإ�شرائي��ل في �شيا�شة االغتي��االت واالعتق��االت واالجتياحات لمناطق 

ال�شلطة الفل�شطينية، ورف�س االإفراج عن االأ�شرى الفل�شطينيين، اإ�شافة اإلى ا�شتمرار 
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بناء وتو�شيع الم�شتوطنات، وا�شتبعاد عودة الالجئين، وا�شتبعاد االن�شحاب لحدود 

حزي��ران 1967.  وفي ظل هذا ال�شعور الع��ام باالإحباط واالحتقان ال�شيا�شي، قام 

اأرئيل �ش��ارون، بدخول الم�شجد االأق�شى ب�شكل عبث��ي، وتجول في �شاحاته، ما 

اأثار ا�شتف��زاز الم�شليين الفل�شطينيين، فاندلعت المواجهات بين الم�شليين وجنود 

االحتالل في �شاحات الم�شج��د االأق�شى و�شقط 7 �شهداء وجرح 250، واأ�شيب 

13 جندي��ًا اإ�شرائيلي��ًا، وكانت هذه بداي��ة اأعمال االنتفا�شة.  الي��وم، وبعد مرور 
اأكث��ر من ع�شر �شنوات على االنتفا�شة الثانية، واأكثر من خم�س وع�شرين �شنة على 

االأولى، يج��ب اأن ندر�س الو�شع الفل�شطيني الحال��ي وموؤهالت اندالع انتفا�شة 

جديدة )ثالثة(!

ال �شك اأن ال�شعب الفل�شطيني موؤهل لذلك.  وهناك اأ�شباب عدة توجب قيام انتفا�شة   

ثالثة اأكثر من قبل، وقد اأثبتت التحركات الجماهيرية في ذكرى النكبة العام 2010، 

وم��ا ح�شل في »م�شيرة العودة«، والت�شحيات الج�شيم��ة، قدرة ال�شعب الفل�شطيني 

عل��ى الثورة واالنتفا�س على المحت��ل وممار�شاته في الوطن وال�شتات، وبخا�شة اإذا 

اأعطيت له الفر�شة.

• لكن ما هي المعيقات؟	

يجم��ع الكثيرون اأن حالة االنق�شام الفل�شطيني م��ن اأبرز الحواجز، بل اأكثر من ذلك   

اأن ال�شع��ور الع��ام ب�شعوبة تحقيق الوح��دة الوطنية الفل�شطيني��ة، وارتباط االأطراف 

الفل�شطينية اقت�شاديًا واأيديولوجيا وحتى هيكليًا بظروف واأو�شاع خارجية، ال ي�شهل 

اأي��ة محاوالت للبدء بحراك حقيقي.  فال�شلط��ة الفل�شطينية رهينة الو�شع االقت�شادي 

المرتب��ط باأمريكا واإ�شرائي��ل وبع�س الدول العربي��ة الممّولة، وحرك��ة حما�س اأي�شًا 

مرتبطة تمويليًا وهيكليًا بحركة االإخوان الم�شلمين.

كما اأن االأو�ش��اع االقت�شادية واالإن�شانية ال�شعبة، ودفع الفل�شطينيين اإلى البحث   

ع��ن لقمة العي�س في الدرجة االأول��ى في الوطن وال�شت��ات، وبخا�شة في لبنان، 

ه��ي من اأهم المعيق��ات، اإ�شافة اإلى اأ�شب��اب ومعيقات اأخ��رى ترتبط ب�شكل اأو 

باآخر باالأزمات العربي��ة، وان�شغال ال�شعوب العربية بترتي��ب اأو�شاعها الداخلية 

خ��الل الفترة االنتقالية الحالي��ة التي قد تمتد ل�شنوات، ال اأح��د يعلم ماذا تخبئ 

من اأح��داث ومفاجاآت.  ويبقى الرهان على قدرة ال�شعب الفل�شطيني، وال�شيما 

ال�شب��اب، على تنظي��م نف�شه وخلق ظروف ت�شمح بانتفا�ش��ة جديدة قادرة على 

تحقي��ق التغيرات المطلوبة، لكن ذلك اأي�شًا يحت��اج اإلى دعم واإرادة وعزم وبناء 

كوادر �شبابية وطنية رائدة.
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• م��ا هي اأب��رز اال�شتخال�شات من تجربة الح��راكات ال�شبابية في لبن��ان على ال�شعيد 	

البرنامج��ي، التنظيمي، والثقافي؟ وهل من اأفق لعمل م�شتقبلي؟ على كل تجمع اأواًل 

وعل��ى �شعيد تجمعات متقارب��ة )�شفة-غزة، �شف��ة و48، االأردن وال�شتات )لبنان 

و�شوريا(، هل من مداخل لتبادل الخبرات وتن�شيق المواقف والتحركات؟

»اإن االإيمان بوحدة الم�شار والم�شير لدى الفل�شطينيين ب�شكل عام، كان منذ العام 48  -

وحتى اليوم االأ�شا�س في جميع االنتفا�شات والِحراكات الفل�شطينية، وهو ما يجب اأن 

ُيبنى عليه في المرحلة المقبلة، وبخا�شة التالقي والعمل على عدد من العناوين الجامعة 

والموؤثرة في كثير من ال�شوؤون الفل�شطينية، واأبرزها تحدي اإعادة بناء هيئات واتحادات 

ونقابات منظمة التحرير على اأ�ش�س ديمقراطية، ت�شمن الم�شاركة ال�شيا�شية لكافة فئات 

وقطاع��ات ال�شعب الفل�شطين��ي، وبخا�شة في المجل�س الوطن��ي الفل�شطيني.  وهناك 

الكثي��ر من المبادرات الفل�شطينية ال�شبابية الجادة في الوطن وال�شتات.  والتحدي هنا 

اأي�شًا في تن�شيق وتوحيد كل هذه المبادرات والجهود لتحقيق اأف�شل النتائج الممكنة، 

واإيج��اد مناخ ي�شمن التغيير.  ال �شك اأن حال��ة الجمود ال�شيا�شي الفل�شطيني الم�شتمر 

من��ذ �شن��وات، انعك�ش��ت �شلبًا على مختل��ف المب��ادرات والتح��ركات الفل�شطينية، 

واأ�شعف��ت الكثير من االإرادات الجادة وال�شادقة ال�شبابي��ة منها وغير ال�شبابية في ظل 

اإ�شرار بع�س القيادات على خيار المفاو�شات العبثية.  وال بد من مالحظة اأنه ال توجد 

مب��ادرة تخلو من دعم اأو م�شاندة من هيئة �شيا�شية فل�شطينية اأو غير فل�شطينية اإال نادراً، 

ويج��ب عدم النظر اإلى هذا المو�شوع من زاوية �شلبية �شيقة فقط، وتحديداً اإذا كانت 

االأه��داف وا�شحة ومبا�شرة في �شمان حق��وق ال�شعب الفل�شطيني في اإنهاء االحتالل 

والعودة واإقامة الدولة الم�شتقلة وعا�شمتها القد�س ...«.

خال�شة اأولية حول الحراكات ال�شبابية الفل�شطينية في لبنان
يتطرق هذا الجزء ب�شكل �شريع اإلى نقاط ال�شعف واأوجه الق�شور، ونقاط القّوة على �شوء 

مراجعة تجربة الحراك ال�شبابي الفل�شطيني في لبنان.

نقاط ال�شعف:
تت�شّف الن�شاطات ال�شبابية الفل�شطينية في لبنان باأّنها مجّرد ا�شتجابة لظروف محّددة  -

واآنّية في الواقع الفل�شطيني، وال تتمّيز باال�شتمرارية الم�شتندة اإلى روؤية وا�شحة لدور 

ال�شباب في الحراك.

غياب روؤية �شيا�شية كاملة الو�شوح و�شعف في الواقع ال�شيا�شي الفل�شطيني في لبنان،  -

وغياب المرجعّية، ما اأ�شعف ال�شباب وحراكهم.
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�شع��ف التوا�شل بين ال�شباب الفل�شطيني الم�شتقّل وال�شباب الفل�شطيني المنتمي اإلى  -

الف�شائل في لبنان وفي مناطق ال�شتات االأخرى.

ق�شر نظر التنظيمات واعتبار الحراك ال�شبابي يهّدد مكانة التنظيمات ويناف�س دورها. -

نقاط القّوة:

الكثي��ر من ال�شب��اب الفل�شطيني يت�ش��ّدر الم�شهد ال�شيا�شي الوطن��ي ويثبت للجميع  -

مواقفه الوطنية بعد اأن راهنوا على اأّن هذا الجيل الجديد �شين�شى الق�شية ويتنازل عن 

حق العودة.

ال�شب��اب الفل�شطيني في لبنان يمتل��ك و�شائل تقنية مهّمة في الن�شال لم يكن يمتلكها  -

الجيل ال�شابق.

عل��ى الرغم من �شعوبة الظروف التي يعي�شها ال�شاب الفل�شطيني في لبنان، فاإّنه قادر  -

عل��ى اأن يخ��رج من دائرة االهتم��ام ال�شخ�شي وينطلق للعمل في دائ��رة ال�شاأن العام 

والم�شلحة الوطنية الفل�شطينية.

الجيل الجديد هو من ي�شنع الم�شتقبل باال�شتناد اإلى ما تعّلمه من االأجيال ال�شابقة. -

ويمكن اإجمال اأبرز التحّديات اأمام ال�شباب الفل�شطيني في لبنان، بالتالي:

• اأواًل. م�شاهم��ة ال�شب��اب في ر�ش��م اإ�شتراتيجية ن�شالية موّحدة عب��ر اإعادة بناء منظمة 	

التحرير بعد غياب طويل للمرجعية الوطنية الجامعة.

• ثاني��ًا. الربط ب�شكل جدلي م��ا بين الن�شال من اأجل الق�شي��ة الوطنية والحقوقية وفق 	

خ�شو�شية ال�شاحة اللبنانية واأولوياتها.

وم��ن اأجل اأن يكون هناك اأفق للح��راك ال�شبابي الفل�شطيني في لبنان، يجب توافر �شروط 

معّينة، منها:

وحدة االأهداف الوطنية العامة التي ُتبنى على الثوابت. -

طرح اأهداف واآليات عمل محّددة تتنا�شب مع خ�شو�شية �شاحة الن�شال ال�شبابي في  -

لبنان في �شياق وحدة االأهداف الوطنية.

التن�شيق بين ال�شباب الفل�شطيني في لبنان وال�شاحات الفل�شطينية االأخرى، وبخا�شة  -

التن�شيق والتوا�شل مع الحراك الفل�شطيني في الداخل.  الأّن تن�شيقًا كهذا ُيعطي زخمًا 

وا�شتمرارية للحراك ويفتح اآفاقًا وطنّية وا�شعة.
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