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 تمهيد 
، واقتصادي  ،سياسيمستوى ما هو  عبر الحوار" في ظل معضلة فلسطينية حقيقية على    الفلسطيني  ديأتي مشروع "تعزيز الصمو 

ما تسعى إليه العقيدة الصهيونية   وهو تماما  ،  أرضه  علىاستمرار صمود الفلسطيني    -في حال تفاقمها-تمنع    معضلة    ؛واجتماعي
من الملفت لإنه ، فومن هنا  ومنظومات سيطرتها. ،من خالل سياساتها االستعمارية االستيطانية ،في غضون السنوات السابقة

 ، بالتعاون مع إدارة األزمات الفنلندية)مسارات( المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية يعكفللنظر، أن 
(CMI)  الفلسطيني   تعزيز الصمود"  مشروع  تنفيذمن خالل البدء بالفلسطيني،  خزان الواقع  جدران  طرق  ، واالتحاد األوروبي، على

مقاومة الفلسطيني أينما كان، لمختلف التهديدات الداخلية،    كلها حول تعزيزتتمفصل    ،جملة من التدخالتى  لإ   ا  ، هادفعبر الحوار"
 . والخارجية

 
وثيقة سيناريوهات حالة الصمود الفلسطيني ، التي وردت في المستقبل الفلسطيني استشراف يناقش هذا التقرير سيناريوهات

 الصمود.  تنامي سيناريو ا  ر ي، ثم سيناريو الفوضى واالنهيار، وأخسيناريو الوضع القائم بالهشاشة أوال   ثالثة:، والمتمثلة بـ2020
وثيقة السياسات السيناريو الذي ارتكزت عليه أي  ؛ و الصمودمشروع، هو سيناريالالسيناريو المفضل، الذي ارتكز عليه  بيد أن  

تقديم تدخل   تساهم فيثالث مبادرات كنماذٍج    تمخ ضتوثيقة السياسات،  وبناء  على      .2020  الداعمة لحالة الصمود الفلسطيني
 .القائمة لهشاشة السياسية واالجتماعية واالقتصاديةامعالجة ل

 
فيما لو كان ثمة  -بهدف: عرض الربط  الفلسطيني النماذج في تعزيز الصمود/دور المبادراتل تقييما  يأتي هذا التقرير، باعتباره 

ثم وضع أهم مخرجات   الصمود من جهة أخرى.  مبادرات/بين السيناريوهات من جهة، والسياسيات من جهة، ونماذج -ربط
فعالية النتائج وآثارها، ووضع عناصر استدامة  ى لإ، وتوضيح كفاءة المخرجات من خالل التطرق هاوآثار  هاونتائج المبادرات

 تعزيز الصمود.بوكل ذلك من أجل الخروج بتوصيات تتعلق   المبادرات.
 

- ادوي اقتصما هو    لحصره في  عديدةأحد عن ماهية الصمود الفلسطيني المقصود، وال سيما بعد أن ظهرت محاوالت    يتساءللربما  
عن القدرة على تحقيق الوحدة    ا  ، ليكون أكثر تعبير ذلكالمفهوم السياقي للصمود في الحالة الفلسطينية، يتعدى  بيد أن     ،فقطمعيشي  

الفلسطيني في مشروع الوحدة يعبر عن التطلعات الجمعية للشعب ن  إإذ   .واقتصادي ا   ا  وسياسي   ا  ومجتمعي   ا  وجغرافي   وهوياتي ا   ا  وطني  
كل أماكن تواجده، وبالتالي يجعل المجتمع أكثر مناعة وقدرة على تحقيق أهدافه الوطنية المتمحورة حول الحق في تقرير المصير، 

 1. وبما يشمل القدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،والخالص من االستعمار االستيطاني
 

 2025عام الالمستقبل الفلسطيني حتى 
الواقع  لضرورة تأطير    حاجة نظريةب  ،2025عام  الحتى    تساؤل الصمود الفلسطينيحول  إجابة موضوعية  إن  عملية القبض على  

العملية "بفشل  ا  والمتمثلة سياسي   ،أي تأطير الحالة المحلية الداخلية ؛2021عام المنتصف حتى  ا  الممتد تاريخي  الفلسطيني 
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فشل العملي ، والعوتشرذم الجغرافيا والمجتم ،الوطنية ةاالستراتيجي تشوهو  ،الفلسطيني-استمرار االنقسام الفلسطينيو  2،"السلمية
لعام لبعد إرجاء االنتخابات العامة في دورتها  القانونية لشرعيتها السلطة، وفقدان الحاكم بالمحكوم تراجع ثقةو  ،لحوار القاهرة

، وتآكل مؤسساتها عبر تالشي النقابات واالتحادات واللجان الخاصة  ا  وعالمي   منظمة التحرير محلي ا  تراجع مكانة و ، 2021
 3.بالالجئين

 
فيها  انطلقتومنذ اللحظة األولى التي   يختلف الواقع االقتصادي عن ما هو سياسي، بل ثمة ترابط عضوي بينهما.ال في حين 

إال كجيٍب  األول ال يعمل من قبل االقتصاد اإلسرائيلي، ا  ُمبتلع بات فيها"العملية السلمية"، ُهندس االقتصاد الفلسطيني بطريقٍة 
كل ما هو  على    االستعمارية االستيطانية  من خالل السيطرة  مقومات التنمية والصمود  تقويض، األمر الذي أدى إلى  الثاني  داخل

تنقل  حرية بتقييدواقعة اجتماعية متمثلة  لتنتجاالقتصادية، -تلتقي المتغيرات السياسيةو   4.موجود على األرض الفلسطينية
مؤشرات البطالة  ، وارتفاع ، وحصار القدس بالمستوطناتجغرافية ُجزرٍ الغربية إلى  تفتيت الضفة و شخاص بفعل الحصار، األ

 كورونا. جائحة وتفاقم الحالة الصحية في ظل  5، وتزايد الجهوية والمناطقية والعائلية، ةوالفقر والعنف والهجر 
 

حول أزمة كورونا وما تبعها   يلتفتتشابك المتغيرات العالمية واإلقليمية مع المتغيرات المحلية السابقة، فاالنشغال العالمي ما فتئ  
إلى جانب الخارجية  التي خل فتها حقبة ترمب،    "جو بايدن" بأولوياتها الداخليةإلى جانب قدوم إدارة    ،من أزمات اقتصادية وسياسية

ما  ،ربيةوتزايد حالة "الطبعنة" اإلسرائيلية مع دول عفي منطقة الشرق األوسط، الصراع في ظل احتدام ، (الصين وإيران وروسيا)
 للشعب الفلسطيني. ا  ومعنوي   ا  داعمة مادي  ال تاريخية الكتلة  الأدى إلى انهيار 

 
وبالتالي تول دت حالة من اليأس الفلسطيني على   ،كل ما سبق، وبشكٍل موضوعي، إلى تراجع مكانة القضية الفلسطينية قاد

 وهج القضية الفلسطينيةلتعيد    بمعطياتها السياسية واالجتماعية،  في حين جاءت معركة "سيف القدس"،  المستويين الرسمي والشعبي
األمر الذي ، تجاوز فكر الهزيمة ا  جديد ا  فلسطيني   ا  أنتجت وعيواألهم أن ها  ،من جديد على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

تزايد المناعة الفلسطينية على  ، و ها المجتمع الفلسطيني، ُيمكن من خاللها تعزيز الصمودفيعلى أن  ثمة مقاطع زمنية يمر  يدلل
ين ثمة ضرورة الستدعاء سيناريوهات الصمود الفلسطيني في المستقبل ،ولذلك  . واجتماعي سياسي،-مستوى ما هو اقتصادي

 تأتي في ثالثة، كما التالي:  التي، ريب والبعيدالق
 

 : استمرار الوضع القائم بالهشاشةالسيناريو األول

 
مفاوضات يقصد بالعملية السلمية التحول الذي طرأ على شكل العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطات اإلسرائيلية، والذي تجسد بطريق ال 2

، والتي نصت على نشوء سلطة فلسطينية ذات حكم ذاتي في 1993عام السبتمبر من أيلول/  13( في 1السلمية التي تكللت بإعالن المبادئ )أوسلو 
 . 1967عام الاألراضي الفلسطينية المحتلة 
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الهشاشة  أتي إذ ت، إكراهات الواقع المدى القريب، في ظل على درجة كبيرة من الترجيح الفلسطينية يأخذ سيناريو الهشاشة
الفعل  حركة حماس واحتكار السلطة الفلسطينية للقرار السياسي، تماما  كما تحتكر تشوه النظام السياسي، علىمثاال   السياسية

  ، البطالة والفقر، كالعجز االقتصادي العام، و األوضاع االقتصادية واالجتماعية الهشاشة السياسية من حدة وُتفاِقمُ   6.المقاوم
بين المؤشرات الداخلية التي تدلل على استمرار الوضع القائم بالهشاشة،    ا  قوي  ا  ربطبيد أن  ثمة      .ةوالهويات الفرعية والهجر ،  والعنف

وُتعتبر األولى بيئة حاضنة للثانية، كما تؤثر الثانية   .بركاكة التأييد الدولي واإلقليميوالتي تتمثل  ،الخارجيةوبين المؤشرات 
 .ا  ، وبالتالي اجتماعي  ا  واقتصادي   ا  على األولى سياسي  

 
 : الفوضى واالنهيارالسيناريو الثاني

ن  إومن ذلك، نستطيع القول   عوامٍل فلسطينية ذاتية، أو خارجية موضوعية.ُترسم مشهدية سيناريو الفوضى واالنهيار جر اء 
 حالة من االنهيارإلى   يقود عبر الزمن، وتكل سها وتراكمها التي ُذكرت في السيناريو السابق، المؤشرات الداخلية والخارجية تدهور

)مثل حل    في ظل مروحة واسعة من الُمسر عات السياسية،  صعب المنال  ا  أمر   -رغم رداءته-  ، إذ يصبح واقع الهشاشةالالمرغوب
  ، والدولية )مثل تزايد الهويات الفرعية( واالجتماعية )مثل منع الواردات والصادرات الفلسطينية( ، واالقتصادية السلطة الفلسطينية(

إال   .اإلسرائيلي(-)مثل ارتفاع وتيرة التطبيع العربي واإلقليميةكامل للواليات المتحدة األمريكية نحو إسرائيل(، النحياز مثل اال)
ن  إإذ   7تجاه فلسطين. إذا حدث ما هو "قليل االحتمال عالي األثر"، مثل انتفاضة شعبية عارمة، أو موقف إيجابي لدولة وازنة

سر ع من سيناريو االنهيار، في ظل تفر د سلطات االستعمار االستيطاني بالساحة التقاء المسرعات السابقة، أو حدوث بعضها، يُ 
 ، وهذا ما يتناقض كليا  مع سيناريو الصمود.الفلسطينية وتنفيذ مخططاتها

 
 (السيناريو المستهدف) استمرار وتنامي الصمود السيناريو الثالث:

أي كلما توفرت عناصر   ؛ينبثق سيناريو تعزيز الصمود كلما ات جهت المؤشرات الداخلية والخارجية للسيناريو األول نحو اإليجابية
المحلي،  القوة في الحالة الفلسطينية، التي يتمكن من خاللها االستثمار في كل ما هو متاح من نقاط قوة في السياق الوطني 

لتعزيز ، والُمحف زة المحلية البيئة الفلسطينيةبها  ئتمتلثمة العديد من العوامل التي إذ  . والسياق العالمي الدولي واإلقليمي
كلما كانت البيئة الفلسطينية مواتية للصمود،  و     .وفق سردية الحق الطبيعي والتاريخي  عدالة القضية الفلسطينية، ال سيما  الصمود

 زاخرة بالثغرات  سرائيليةالبيئة اإل  ا  أيض  كانترافعة للصمود )مثل تنامي حركة التضامن العالمي(، و   بيئة إقليمية ودوليةكانت ثمة  
إما أن  ،كسيناريو فإن  الصمود ،ظل البيئات السابقةوفي   8.(ستراتيجي لمنظومة االستعمار االستيطانيفقدان العمق اال )مثل

في ظل تحصين الكتلة العربية الضامنة للقضية   إقليمينتاج مصدٍر  وإما، الوحدة الوطنية مثال  ي بفعل مصدٍر محل نتاجيكون 
 نسبة احتمالية هذا السيناريوكان المصدر، فإن     ا  وأي    الفلسطيني.-جامحة بحل الصراع اإلسرائيلي  دولية  رغبة  وإما نتاج،  الفلسطينية

 سنوات.  5  قرابة في الحد األدنى
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  هو الحد الفاصل بين سيناريو تعزيز الصمود، وسيناريو الفوضى.   ،واقع الهشاشة سيناريون  إفي سياق ما تقدم، نستطيع القول 
 . والعكس بالعكس  ،اقتربنا من سيناريو تعزيز الصمود  ،شاشةهلواقع الكلما حدث تطور إيجابي في المؤشرات الداخلية والخارجية  و 

من  ا  تطور  سر عات الفوضى واالنهيار أكثرللمعطيات السياقية الفلسطينية، وكذلك المعطيات الدولية واإلقليمية، فإن  مُ  ا  ووفق
تجاهات المستقبل من جهٍة  االتدخالت الحكومية من جهة، وبين  /عالقة بين السياسات  ةومن هنا، نفهم أن  ثم    ُمسرعات الصمود.

جملة التدخالت انعكاس كامل لالصمود، هو  وسيناريتجنب حدوث سيناريو الفوضى الشاملة، وتعزيز تحقق ن  إأي  ؛أخرى 
االنتقال من واقع   تؤكد ما يؤثر على حالة الصمود الفلسطيني، وكذلك العامة التي تقضي بمنع حدوث الحكومية والسياسات

 على مواجهة االستعمار االستيطاني.أكبر قدرة بالهشاشة، إلى المستقبل المتوقع 
 

 األولويات والسياسات :دمو السيناريو المستهدف وسياسات الص
ل من جهة أخرى  توفير وتحقيق ما يحتاجه سيناريو الصمود، وبين القدرة على من جهة ثمة فجوة بين الواقع الفلسطيني    9. الُمفض 

التغيير  سياسات ما بعدها، على مستوى  لهاالقدرة ن  إ ، إذ المجردة وهنا يقصد بالمعنى الدقيق القدرة على الفعل، وليس الرغبة
سيناريو تعزيز  ، فإن  سياساتولذلك  .ا  وإقليمي   ا  في ظل التقاط اللحظة المواتية دولي   وال سيماالسياسي واالقتصادي واالجتماعي، 

تغيير جذري وشامل على مستوى السياسة العامة   خالل إجراء من واجتماعي  واقتصادي بانطالق سياسي مشروطة الصمود، 
في نطاقات جغرافية دون أخرى، وإنما تغيير عابر للجغرافيا من  ا  محصور  ليستغيير /تأثيرثانيا ، إحداث  ،ثم . أوال   الفلسطينية

  .  حة لن، واألطراف، وأصحاب المص يإحداث تغيير بنيوي على مستوى الالعبين السياسي ،ا  ثالثو  الكل الفلسطيني.  استنهاض أجل 
مع االستعمار االستيطاني، ومع الجهات الفلسطينية، و البينية طبيعة العالقة  توضيحمتطلبات التغيير التي تشمل توفير  ا  وأخير 

 10. ةلوصول إلى السياسة العامادوات أصنع السياسات العامة، باعتبارها  عمليةإلى جانب التغيير في طبيعة ، الدولية واإلقليمية
 

اتجاه تغيير السياسات ن   إ إذ      .الفلسطينيةأد ت األصول المشو هة للمنطلقات السابقة، وعلى مدار سنوات طويلة، إلى واقع الهشاشة  
وكذلك   . قطاعات الحكم واألمن في ا  الضفة الغربية، واستراتيجي في ا  جغرافي :بعينها قطاعية في جزئيات ا  ظل  محصور  العامة

الفلسطيني، وبالتالي تشوهت  -الداخلي الذي قاد إلى االنقسام الفلسطيني  صراعها  تفاقمكانت الجهات الالعبة والفاعلة في حالة من  
سيناريو تعزيز الصمود،  ل بيد أن    الوطنية الالزمة للصمود واالشتباك مع سياسات االستعمار االستيطاني. ةاالستراتيجيمجمل 

  المناعة أي  ؛والمجتمع، من أجل تحصين المناعة الداخليةفي مجاالت السياسة واالقتصاد  المتنوعة سياساتهو  ،أولوياته الوطنية
على الترتيب   وتأتي األولويات الوطنية    يصبح المجتمع الفلسطيني أكثر قدرة على الصمود.  ،التي إذا تالقت مع الفرص الخارجية

 يلي:كما سياسية واقتصادية واجتماعية في ثالثة محاوٍر 
 

المشروع الوطني الجامع، والمؤسسات الممثلة للكل الفلسطيني، ووضع القضية الفلسطينية على : إعادة بناء المحور األول
 : الجدول التالي يبينها  التي السياسيةالسياسات و  األولويات من جملةمن خالل ، سلم اهتمامات العالم واإلقليم
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 (: أولويات وسياسات إعادة بناء المشروع الوطني الجامع 1جدول )
 السياسات السياسية  األولويات السياسية 

إحياء وإعادة بناء وتعريف المشروع الوطني  
 الفلسطيني 

 توحيد المؤسسات الفلسطينية ورؤيتها. -1
 توحيد البرنامج الوطني، والشراكة السياسية. -2
 ،إصالح مؤسسات منظمة التحرير، وتفعيل دورها الخارجي، مثل النقابات -3

 واللجان الشعبية. ،واالتحادات
 بناء استراتيجية كفاحية متفق عليها. -4
 توحيد الجاليات وأطرها ومؤسساتها. -5

 

تغيير شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها  
 وموازنتها ودورها وسلوكها السياسي

 إنهاء االنقسام، ودمج المؤسسات. -1
 إجراء انتخابات عامة بعيدة عن شروط االحتالل.  -2
لعملية السلمية"، مثل  المرحلة االنتقالية لاالستراتيجي الفعلي من اتفاقيات "التحلل   -3

 .االقتصادي باريسبروتوكول و  ،أوسلواتفاق 
 إعادة الدور السياسي للنقابات واالتحادات واللجان الشعبية في المخيمات. -4
 .العام تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مراكز صنع القرار -5
 مؤسسات المجتمع المدني والحكومة. التكامل الوظيفي بين -6
 فصل السلطات، وسيادة القانون. -7

 

  ا  إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية عربي
 ا  ودولي 

 بناء عالقات مع األحزاب ومنظمات المجتمع المدني في اإلقليم والعالم. -1
 مقاومة التطبيع، وتكثيف المقاطعة الشعبية في الداخل والخارج.  -2
 الصراع، وتفعيل عضوية فلسطين في المؤسسات والمحاكم الدولية.تدويل  -3
 محاسبة إسرائيل ومالحقتها على جرائم الحرب. -4
 مخاطبة العالم بطريقة تضمن توسيع دائرة حركة التضامن. -5
 . كاستراتيجية واضحة تفعيل الدبلوماسية الشعبية -6
جئين رفض تحييد وكالة غوث وتشغيل الالجئين عن مسؤولياتها تجاه الال -7

 الفلسطينيين.
 التركيز على حق العودة كجزء من النضال التحرري. -8

 
مقاومة  عامة قادرة على سياسات من خالل ، االقتصاد الفلسطيني وفق مقومات اقتصاد الصمود المقاوم : بناءالمحور الثاني

 : السياسيات االقتصادية التاليةو  األولويات ، مثلنحو اإليجابية ا  وتشدها عكسي ،لمؤشرات الهشاشة  السلبي تطورال
 

 (: أولويات وسياسات بناء اقتصاد الصمود المقاوم2جدول )
 السياسات االقتصادية  األولويات االقتصادية 
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التمكين االقتصادي للمواطن والمجتمع على حد  
 سواء

 دعم قطاعات الصناعة والزراعة.  -1
 الدفع نحو المشاريع الصغيرة ودعمها. -2
 تعديل الحد األدنى لألجور ليناسب تغيرات المجتمع. -3
 تشجيع الصادرات، وإحالل الواردات بالمحلي. -4
رفع االستدامة المالية للسلطة، واإلصرار على مبدأ استالم أموال المقاصة رغم  -5

 كل الظروف. 
 .ا  تمكين المرأة اقتصادي  -6
 التحتية.ة ي ضمان تسهيل فرص االستثمار من خالل تطوير البن  -7
 

النظام االقتصادي الفلسطيني  إعادة بناء
 والعالقات االقتصادية مع االحتالل 

 .االقتصادي التحلل من بنود بروتوكول باريس -1
 من االحتكارات القائمة. الدفع نحو اقتصاد الصمود والمشاريع الصغيرة، بدال   -2
 التركيز على استهالك المنتج الوطني. -3
 المحلي، ورفع قدرته التنافسية.تعزيز جودة المنتج  -4
 مقاطعة بضائع االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي. -5
 توسيع الشراكات االقتصادية مع العالم العربي. -6

 

 المقاومة االقتصادية ورفض السالم االقتصادي 

 دعم صمود المزارعين والمواطنين في مناطق األغوار. -1
 تشجيع االستثمار في المناطق المصنفة )ج(. -2
العمل على استراتيجية االنفكاك االقتصادي التدريجي عن منظومة االستعمار  -3

 االستيطاني اإلسرائيلي.
دعم حركات المقاطعة االقتصادية لالستعمار االستيطاني، وسحب   -4

 ه. ن االستثمارات م
العمل على العضوية الفلسطينية الكاملة في منظمة التجارة العالمية وغيرها من  -5

 . المؤسسات واألندية
 

 التكامل في إدارة االقتصاد الفلسطيني
 تفعيل دور القطاع الخاص في عمليات التنمية. -1
 التكامل الوظيفي بين القطاعات العامة والخاصة في قضايا االقتصاد الوطني.  -2
 تشجيع االستثمار في فلسطين، وتبادل الرؤى والبرامج بين الداخل والخارج. -3

 
عبر جملة من   الهشاشة االجتماعية، مقاومةمن أجل ، الشعب الفلسطيني، واالستثمار في طاقاته: دعم وحدة المحور الثالث

 :فيما يلي المتمثلة السياسات االجتماعيةاألولويات و 
 

 دعم وحدة الشعب الفلسطيني(: أولويات وسياسات 3جدول ) 
 السياسات االجتماعية األولويات االجتماعية
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الجامعة للشعب بناء الهوية الوطنية 
 الفلسطيني

إعادة تعريف عالقة المستعِمر بالمستعَمر، باعتبارها عالقة استعمار  -1
 استيطاني.

 تحقيق األمن الجماعي للمجتمع الفلسطيني في كل أماكن تواجده.  -2
 إعادة بناء شعور المواطنة لدى الفرد داخل مجتمعه. -3
 اليافعة والناشئة. اعتماد برامج تعبئة فكرية وطنية لألجيال  -4
 اعتماد برامج توعوية لمناهضة أسرلة القدس. -5
العمل على "استراتيجية األمل"، ومحاربة اليأس في صفوف المجتمع  -6

 الفلسطيني.
 

استثمار مختلف طاقات الشعب الفلسطيني 
 وتوظيفها لخدمة المشروع الوطني

 االستثمار في تنوع الطاقات الفلسطينية في كل أماكن تواجدها.  -1
 التشبيك العابر للجغرافيا بين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.  -2
 بناء شراكات قطاعية بين قوى المجتمع في الخارج والداخل.  -3
 دولية. -عربية، وفلسطينية-بناء شراكات اجتماعية فلسطينية -4
 في النسيج الوطني الفلسطيني.  48ـ الدمج فلسطينيي أراضي  -5

 
 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية، باألولوياتُيشار إلى أن  عملية صنع سياسات تعزيز الصمود الخاصة في ضوء ما تقدم، 
ليست مركزية، وإنما  ن ها إأي  ؛ترتكز على المنهج التشاركيعن تطلعات الكل الفلسطيني، فإن ها يجب أن عبِ رة لكي تكون مُ و 

والقوى السياسية، مراكز األبحاث، القطاع  منظمة التحرير، السلطة الفلسطينية، الفصائل مختلف األطراف مثل: بالتكامل بين
،  48ـ الالخاص، مؤسسات المجتمع األهلي والمدني خارج فلسطين وداخلها وال سيما في القدس، لجنة المتابعة العليا في أراضي 

والباحثين والنشطاء  األكاديميينسطينية، المجموعات الشبابية الضاغطة، هيئة مكافحة الفساد، المؤسسات الحقوقية الفل
 المجتمعيين، الجامعات، البنوك، الجهات المانحة، وسائل اإلعالم، النقابات، االتحادات.

 
 مبادراتبانوراما على ال: نماذج الصمودمقدمة في 

 على السياسات المتعلقة بسيناريو  ا  ، وارتكاز لسيناريوهات الُمتوقعةألبرز امن عرٍض  جاء  ما  وبناء  على    ،من تأطير الواقع  ا  انطالق
ُنشر على موقع "مسارات"،  تحد ٍ ل كنتيجةٍ  ، مشروع "تعزيز الصمود الفلسطيني عبر الحوار" مبادراتت جاء، الُمستهدف الصمود

 تناغم مدى وعلى مختلف وسائل التواصل االجتماعي، وتقدم إليه عشرات الطلبات، وتم اختيار ثالث مجموعات وفق معايير 
ثالثة لقاءات،  في  المبادرات    مجموعاتالبرنامج مع    م، اجتمع طاقوبعد االختيار    المبادرات مع سيناريو الصمود وسياساته.أفكار  
ه  ،ن و ميسر ها  وحضر   ،ساعات لكل لقاء  4  وبواقع  بناء المبادرات  وجاء    .تنقد أفكار المبادرا، ولن لتقديم اإلرشادو ن خارجيو وموجِ 

 وفق الشكل التالي: خالل أيام اللقاءات
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من خاللها مبادرات تحدي الصمودبنيت اآللية التي (: 1)  شكل

 
 

ة البيئة جمبادرات أساسية، موزعة على ثالثة محاوٍر تساهم في معال ثالثَ الصمود  تحدي برنامجاألولية ل اللقاءات أنتجت
رتق عيوب واقع الهشاشة في   المساهمة في في قدرتها على -وفق مؤشرات معينة- قابلة للقياس المحلية، لتكون نماذجَ /الداخلية

سيناريو الفوضى    يحول دون الوصول إلى على فرض شد عكسي    ة النماذجأي في قدر   ؛السياسية واالقتصادية واالجتماعية  اأبعاده
في: مبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من   ، كنماذٍج للصمود،وجاءت المبادرات  الفعلي للصمود.من أجل التعزيز واالنهيار، 

 .مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة" ا  وأخير ، االنتخابات؟"، ثم مبادرة "األرض صمودنا"
 

في ضوء ما تقدم، ثمة أهداف عدة يسعى هذا التقرير إلى تقديمها، أبرزها: الكشف عن العالقة القائمة بين سيناريوهات الصمود  
لمحاور ، ونماذج الصمود بنشاطاتها المتعددة في اباعتبارها تدخالت هادفة )ال سيما السيناريو المستهدف(، وسياسات الصمود

، المخرجات كفاءةقياس ، و بعد توظيف المدخالت إلى جانب تحديد المخرجات الرئيسية من نماذج الصمود ،للمبادرات المختلفة
التقرير،   واستنتاجات، تقديم توصيات  ا  وأخير   ، وقياس األثر ومستوى استدامته،  ، وفعاليتهاوتحديد أهم النتائج المترتبة عن المخرجات

 .التي ال ُيمكن وضعها إال  بعد قياس النتائج من خالل جملة من المؤشرات القياسية
 

النتائج المترتبة و   (outputs)المخرجات    أهم  ت عدة أهمها: ما هيتساؤال  ن عإلى اإلجابة    -ا  تقييمي  ا  باعتباره تقرير -  يسعى التقرير
وكل ذلك ال  وهل هي مستدامة؟ ؟على المدى البعيد استتركه التي  (impacts)؟ وما هي اآلثار وفعاليتها (outcomes)عليها 

، ُيمكن من خاللها قياس النتائج، واتجاه مساهمتها (indicators)يتسن ى إال من خالل تحديد مؤشرات قياسية دقيقة لكل مبادرة 
 أجل الخروج بتوصيات نهائية.، من  ا  أم سلب ا  كان ذلك إيجابأفي تعزيز الصمود، سواء  

 
 السياسات ونماذج الصمود: العالقة والمؤشرات 

ل، وُيمكن االستدالل على من أجل ا الصمود بالسياسات الموصى بها برنامج تعزيزمبادرات ترتبط  القتراب من السيناريو الُمفض 
الداخلية   الصمود ومحددات، ير، وحجم التغيير(ذلك من خالل استقراء ومالحظة العالقة بين طبيعة نموذج الصمود )اتجاه التغي

ذج صمود، و نم  اباعتباره  ،ا، ثم ربطهةحدلطبيعة كل مبادرة على  سياقي  و ويأتي هذا االستدالل، بعد تقديم فهم سريع    .  والخارجية
 بمؤشرات الصمود التي تستهدفها، وبالتالي العالقة بين نماذج الصمود والسياسات الموصى بها. 

:اللقاء األول

2021آذار 11

التعريف 
في بالمشاركين
المبادرات

مفهوم الصمود، 
وارتباط 
المبادرات به

أهمية العمل 
كفريق واحد 
لكل مبادرة

تحديد المشكلة 
والحل في كل 

مبادرة

:اللقاء الثاني

2021آذار 12

تحديد الفئات 
المستهدفة من 
المبادرات

تحديد خارطة 
طريق لتحديد 
األثر وقياسه

آليات الحفاظ 
على ديمومة 

األثر

أهمية موجهات 
االتصال 
والتواصل

:اللقاء الثالث

2021آذار 14

إعادة ترتيب 
وثائق 
المبادرات

صياغة كل تحد ٍّ 
يةبصيغته النهائ

العروض 
النهائية للتحدي

يذالتعاقد والتنف
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 "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟"السياسي: مبادرة  المحور -1

، في ظل معضلة  ا  حول مأزق انقطاع االنتخابات لفترات طويلة جد  "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟"تمحورت مبادرة  
خ الفلسطيني نظام السياسيلالتي يعاني منها االقانونية الشرعية   وما تزامن معه منالفلسطيني، -واقعة االنقسام الفلسطيني، وترس 

المبادرة رؤية تتعلق تطرح  وبينما  ات والحراكات.ب  في اله الشباب الفلسطيني دورمنظمة التحرير، وانحصار تهت ك لمؤسسات 
لقاءات    وبخاصةمع فترٍة زمنية ملتهبة،    تقاطعتها  نإ، فمطالبهم منهاب، و للشباب الفلسطيني  بطبيعة االنتخابات الفلسطينية المأمولة

حدث إلغاء االنتخابات من قبل الرئيس محمود   ،ا  أيض  ،تنفيذها  ت في طوروشهد  ،للفصائل الفلسطينية في القاهرة  الحوار الوطني
يصبح السؤال أكثر جدوى حول مخرجات هذه المبادرة في ظل الُمعطى،  ، وبالتالي  11. 2021بريل نيسان/أ 29في  ،عباس

 واألثر الذي تركته في واقع المجتمع الفلسطيني، وال سيما الشباب منه.
 

من خالل إعادة بناء المؤسسات  ،إعادة بناء المشروع الوطني الجمعيتستهدف المبادرة، باعتبارها تتمحور بالدرجة األولى حول 
 :السياسية واالجتماعية ، ما يلي من السياساتالممثلة للكل الفلسطيني في كل أماكن تواجده

 
 توحيد المؤسسات الفلسطينية ورؤيتها. ✓
 توحيد البرنامج الوطني، والشراكة السياسية.  ✓
 بناء استراتيجية كفاحية متفق عليها. ✓
 تحادات واللجان الشعبية، وإعادة الدور السياسي لها. إعادة بناء وتوحيد النقابات واال ✓
 توحيد الجاليات وأطرها ومؤسساتها. ✓
 إصالح مؤسسات منظمة التحرير، وتفعيل دورها الخارجي. ✓
 إنهاء االنقسام، ودمج المؤسسات. ✓
 إجراء انتخابات عامة بعيدة عن شروط االحتالل. ✓
 "، مثل أوسلو وباريس.االنتقالية المرحلةالتحلل االستراتيجي الفعلي من اتفاقيات " ✓
 تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مراكز صنع القرار العام.  ✓
 التكامل الوظيفي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة. ✓
 فصل السلطات، وسيادة القانون.  ✓
 تفعيل الدبلوماسية الشعبية كاستراتيجية واضحة.  ✓
 الالجئين عن مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين.رفض تحييد وكالة غوث وتشغيل   ✓
 التركيز على حق العودة كجزء من النضال التحرري.  ✓
 االستثمار في تنوع الطاقات الفلسطينية في كل أماكن تواجدها.  ✓
 التشبيك العابر للجغرافيا بين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.  ✓

 
 للمزيد انظر التالي: . 2021/ 14/6  . 2021 بريلأ/نيسان 29  محمود عباس يعلن تأجيل االنتخابات البرلمانية الفلسطينية.   .بي بي سي عربي 11
 https://bbc.in/2TqrHrl 

https://bbc.in/2TqrHrl
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 الوطني الفلسطيني.في النسيج   48ـ الدمج فلسطينيي أراضي  ✓
 

 "األرض صمودنا"االقتصادي: مبادرة  المحور -2
االقتصاد الفلسطيني ومنذ والدة ن   إ، إذ  في سياق االستعمار االستيطاني  لواقع التنمية الُمكبلة  ا  تأتي مبادرة "األرض صمودنا" إدراك

يعني   ،التنمية واالزدهار، ألن تطور االقتصاد الفلسطيني وفق العقيدة الصهيونيةالصمود و السلطة الفلسطينية، بات أقل قدرة على  
على لتركز مبادرة "األرض صمودنا"  ُنفِ ذتفي سياق ما تقدم، و   بالمعنى الدقيق زيادة فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

قادرة على تعزيز صمود الفلسطيني    التعاونيات، بافتراٍض رئيسيٍ  مفاده أن  للقياس  قابال    ، باعتبارها نموذج صمودالزراعية  التعاونيات
المعيشية واالقتصادية  الهادفة إلى محاولة حصر القضية الفلسطينية في أبعادها    االستعمارية االستيطانيةاألشكال    افة لمناهضة ك

بنقطة   التصاق المواطن على تعزيزلنماذج التعاونيات أهمية سياسية ورمزية بالدرجة األولى، من خالل قدرتها ظهر تو   .فحسب
اقتصادية متمثلة  أهمية ، كما تظهر والحفاظ عليها من سياسات النهب الممنهجة ،، واستصالحهاأي باألرض ؛الصراع األساسية

إلى   ةالهادف ةاالجتماعي األهمية إلى جانب ، هذاقيم العمل واإلنتاج على حساب قيم اليأس المتمثلة بالبطالة واالستهالكبغرس 
، وهذا ينعكس بشكٍل مباشر على  ة أ عابرة للجغرافيا المجز  -صبغة بنيوية جديدةذات  وقد تكون -خلق شبكات اجتماعية فلسطينية  

مع تطلعات بناء يتقاطع عمل مبادرة "األرض صمودنا"، والمتمثل في نموذج التعاونيات، فإن  ،وبالتالي  .ية الوطنيةمفهوم الهو 
 التالية:  االجتماعيةو   السياسات االقتصاديةاستهداف  ، من خالل اقتصاد وطني ومقاوم

 
 . الزراعة دعم قطاعات ✓
 الدفع نحو اقتصاد الصمود. ، وبالتالي الدفع نحو المشاريع الصغيرة ودعمها ✓
 إحالل الواردات بالمحلي.  ✓
 .ا  تمكين المرأة اقتصادي ✓
 ، واالنفكاك االقتصادي عن منظومة االستعمار االستيطاني.التحلل من بنود بروتوكول باريس ✓
 ورفع قدرته التنافسية.ته، تعزيز جود، و التركيز على استهالك المنتج الوطني ✓
 طاني اإلسرائيلي.مقاطعة بضائع االستعمار االستي ✓
 تشجيع االستثمار الزراعي في المناطق المصنفة )ج(. ✓
 تفعيل دور القطاع الخاص في عمليات التنمية. ✓
 التكامل الوظيفي بين القطاعات العامة والخاصة في قضايا االقتصاد الوطني. ✓
 العمل على "استراتيجية األمل"، ومحاربة اليأس في صفوف المجتمع الفلسطيني. ✓
 االستثمار في تنوع الطاقات الفلسطينية في كل أماكن تواجدها.  ✓
 التشبيك العابر للجغرافيا بين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.  ✓
 بناء شراكات قطاعية بين قوى المجتمع في الخارج والداخل.  ✓

 
 "مصير مشترك، هوية واحدة"االجتماعي: مبادرة  المحور -3
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التي باتت تعصف بالوجود الفلسطيني، وبمصيره   -1948عام  ال ولعل أبرزها نكبة  -تعرضت الهوية الوطنية لجملة من التحديات  
ُصممت مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة" لتكون ذات محتوى يالمس المحور االجتماعي من واقع الهشاشة  ولذلك،    المشترك.  
   على وحدة الهوية، والمصير المشترك بين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.  ،ٍل كبيربشك ،لُتركزو الفلسطينية،  االجتماعية

الرؤية العامة للمبادرة، وأهدافها المباشرة وغير المباشرة، تلتقي مع محور دعم صمود ووحدة الشعب الفلسطيني، من فإن   ،ولذلك
 خالل السياسات االجتماعية التالية: 

 
 المستعِمر بالمستعَمر، باعتبارها عالقة استعمار استيطاني.إعادة تعريف عالقة  ✓
 تحقيق األمن الجماعي للمجتمع الفلسطيني في كل أماكن تواجده.  ✓
 إعادة بناء شعور المواطنة لدى الفرد داخل مجتمعه. ✓
 اعتماد برامج توعوية لمناهضة أسرلة القدس. ✓
 لمجتمع الفلسطيني.العمل على "استراتيجية األمل"، ومحاربة اليأس في صفوف ا ✓
 االستثمار في تنوع الطاقات الفلسطينية في كل أماكن تواجدها.  ✓
 التشبيك العابر للجغرافيا بين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.  ✓
 في النسيج الوطني الفلسطيني.  48ـ الدمج فلسطينيي أراضي  ✓

 
طة بكل نموذج، ال ُيمكن أن يكتمل، إال  إذا ربطنا كل يتبين مما سبق، أن  الحديث عن نماذج الصمود، وعن السياسات المرتب

وفران  تته األساسية التي جاء ليعالجها، وكذلك باألهداف التي يسعى إلى الوصول إليها، ألن المشكلة واألهداف لنموذج بمشك
 لصياغة وتعديل سياسات تدخل تعنى بتطور واقع الصمود الفلسطيني.  صفة أساسيةو 
 

 نماذج الصمود: المشكلة واألهداف 
وتحديد ما إذا  ،ال ُيمكن مراقبة السياساتن ه إأهمية كبيرة في تقرير التقييم، إذ  أهدافهاو  بمشاكلهاتأطير نماذج الصمود  يكتسب

، دون أن تكون  (outcomes)قادرة على تقييم النتائج  (indicators) لباحث نحت مؤشراتلال، وكذلك ال يمكن  مأكانت فعالة 
ولذلك، فإن  الجدول التالي ُيبين المشكلة واألهداف لكل مبادرة من    .إلى المأمول ثمة أهداف ُتعبر عن االنتقال من واقع المشكلة 

 حدي الصمود، وجاءت كما يلي:المبادرات التي تم تنفيذها في برنامج ت
 

 لنماذج الصمود واألهداف(: المشاكل 4جدول )
 األهداف  المشكلة  نموذج الصمود

ماذا يريد الشباب "مبادرة 
 من االنتخابات؟" الفلسطيني

لشباب الفلسطيني حول القضايا  ا رؤيةفقدان  
دها من االنتخابات العامة  ياألساسية التي ير 

منظمة إصالح مؤسسات مثل:  الفلسطينية،
 السلطة الفلسطينية،هيمنة تفكيك التحرير، 

انتخابات إجراء  ،السياسي االنقسامإنهاء 

إعداد منصة مشتركة للعمل بين الشباب  -1
ربية وقطاع غالضفة الالفلسطيني في 

، وفي  48ـ الغزة والقدس، وفي أراضي 
 مخيمات اللجوء والشتات الفلسطيني.
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قوانين  تعديل ، المجلسين الوطني والتشريعي
الترشح لالنتخابات )سن الترشح، نظام 

 الشتات(. تصويتاالنتخابات، 

بلورة رؤية واضحة حول تصور الشباب  -2
الفلسطيني من أي انتخابات عامة  

  ن عفلسطينية قادمة، عبر اإلجابة 
ماذا يريد الشباب الفلسطيني من  "تساؤل  

 ".االنتخابات؟
الفلسطيني من خالل  تعزيز الصمود  -3

 النهوض بما هو سياسي.
 

 مبادرة "األرض صمودنا"

ضعف مالحظ للمبادرات الشبابية في سياق  
، ال سيما اإلنتاجية اقتصاد الصمود المقاوم

الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
 ، ومخيمات اللجوء والشتات.48ـالوأراضي  

عمل تعاوني في  /نواة تعاونيةل تشكي -1
قطاع غزة والشتات الفلسطيني، بحيث 

 تصبح الفكرة وطنية عامة.
دعم وإسناد تعاونيات في الضفة   -2

 الغربية.
 الحد من البطالة والفقر. -3
خلق مساحات للتواصل العابر للجغرافيا  -4

 بين الشباب الفلسطيني.
تعزيز حالة الصمود الفلسطيني عبر   -5

 رتق العيوب االقتصادية.
 

مشترك، هوية مبادرة "مصير 
 "واحدة

ضيق مساحة العمل المشترك للشباب 
الفلسطيني من كل التجمعات، ما يعزز واقع  
الهشاشة في الهوية الوطنية، وبروز الهويات 

 الفرعية، كالجهوية والمناطقية.

عمل جماعي تبادل  و ،  خلق منصة حوار -1
مشترك بين الشباب الفلسطيني في كل 

 أماكن تواجده. 
واحدة لمواجهة الهويات بلورة رؤية  -2

الفرعية، وحالة التشظي التي باتت 
 تطغى على الحياة الفلسطينية. 

تعزيز الصمود الفلسطيني، والتخفيف  -3
 من واقع الهشاشة االجتماعية.

 
نشاطاتها قياس حجم األثر الذي أحدثته خالل تنفيذ القدرة على في امتالك معرفة مشكلة وأهداف كل مبادرة،  تبرز أهميةو 

، من أجل وضع تصور  ةحدكل مبادرة على وتحليل وتفكيك عناصر ، فإن  الجزء الالحق مخصص لنقاش ومن هنا . المختلفة
تساؤل: هل بالفعل نماذج   نع، واإلجابة  في سياقها السياسي، أو االقتصادي، أو االجتماعي،  للكيفية التي تدخلت فيها كل مبادرة

 صمود الفلسطيني، أم ال؟ الصمود )المبادرات( ُتعزز 
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 فعالية المبادرات: المخرجات، النتائج، اآلثار، المؤشرات

التركيز ن  إالمبادرة، إذ نشاطات بعد االنتهاء من تنفيذ ، أي اوإخفاقاته انجاحاته ؛يناقش هذا الجزء المعنى اإلجرائي للمبادرات
 :لكل مبادرة سيكون على ثالثة محاور

 
تغطية هذا المحور في   ت: ويقصد به الوضع الحالي )المشكلة(، وما هو مرغوب )األهداف(، وتم(context) سياقال -1

 جزاء السابقة.األ
 ماذا أسفرت األنشطة؟(.  نع)  : أي المدخالت )ماذا وظفنا؟(، والمخرجات(efficiency)الكفاءة  -2
والنتائج على المدى البعيد مع ، النتائج على المدى القريب: هي الدرجة التي تتوافق فيها (effectiveness)الفعالية  -3

 األهداف. 
 

 (: آلية تقييم المبادرات 2شكل )

 
 

السياق

المشكلة •
(situation)

األهداف •
(vision)

الكفاءة

المدخالت •
(inputs)

المخرجات •
(outputs)

الفعالية

النتائج •
(outcomes)

اآلثار •
(impacts)
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 (: تقييم مبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟"5جدول )
 الفلسطيني من االنتخابات؟"مبادرة "ماذا يريد الشباب 

 (Impacts)آثار  (Outcomes)نتائج  (Outputs)مخرجات  (Inputs)مدخالت 
 فريق المبادرة:  ✓

 ة./مشارك 12 -1
 ذكور.  5إناث، و 7 -2
 1غزة،  6ضفة،  3 -3

  1شتات )لبنان(، 
 . 48أراضي ال

  5000مصادر مالية:  ✓
يورو موزعة حسب بنود 

 ونشاطات المبادرة.
اللوجستية:  األدوات  ✓

منصات فيسبوك، ومنصة 
زوم، وروابط جوجل  

 درايف.

ورقة مطلبية متعلقة بمطالب الشباب  ✓
 الفلسطيني من االنتخابات العامة.

تكوين جسم شبابي يجمع مجموعة من   ✓
 .مختلفةالشباب الفلسطيني من تجمعات 

لقاء مع /اجتماعات بواقع ساعتين 3تيسير  ✓
سطينية المشاركين من مختلف التجمعات الفل

 . 2021/ 11/4-9بين 
إطالق عريضة تضم مطالب الشباب  ✓

الفلسطيني من االنتخابات للتوقيع عليها من  
قبل الشباب الفلسطيني من مختلف 
التجمعات، ونشرها عبر منصة )فيس بوك( 

 .2021يونيو حزيران/ 10-7من 
نشطة وجاهية في الضفة وغزة ولبنان، أتنفيذ   ✓

د التأييد من أجل التعريف بالمبادرة وحش
لمطالب الشباب وتوقيع العريضة المطلبية  

 للتوقيع.  لكترونيا  إبالتزامن مع نشر العريضة  
لمختلف الشباب   تانإلكترونيمناظرتان  ✓

 .الفلسطيني من كل التجمعات
: تناولت  2021/ 9/6المناظرة األولى بتاريخ 

"يعتقد هذا المجلس أن صالحيات السلطة   مقولة
 ".منظمة التحرير ثقلها العالميفقدت أ

  ناقشت: 2021/ 20/6بتاريخ  المناظرة الثانية
جملة "يعتقد هذا المجلس أن  تأجيل العملية  

 االنتخابية تسبب في تصاعد الهبات الشعبية".
نيميشن أ، إنتاج فيديو 12/4/2021بتاريخ  ✓

 ُيعرِ ف بالمبادرة.ن ادقيقت تهمد

حول   ا  مطلب 13رؤية شبابية من /الورقة المطلبية قادت إلى بناء صيغة ✓
 ة.ا /مشارك 31طبيعة االنتخابات العامة المأمولة لدى  

  31إلى تعزيز التواصل بين  والجسم الشبابي أدت اللقاءات الثالثة ✓
الضفة   8( من مختلف التجمعات )ا  ذكر  19أنثى، و 12ة )/ا  مشارك
(، ومن مختلف 48ـأراضي ال  3الشتات، و  8قطاع غزة، و  12و  ،الغربية

 االنتماءات السياسية والوطنية. 
ألف شخص، وتفاعل   5.3عشر إلى حد األوصلت العريضة بمطالبها  ✓

ذكر،  102) ا  شخص 195 ا  ووقع عليها إلكترونيآخرون،  330عليها 
عامة على مواقع  نقاش أدت إلى خلق حالة  ،وبالتالي  أنثى(. 93و

 االنتخابات المأمولة.طبيعة حول التواصل االجتماعي 
  ا  شخص  167من خالل األنشطة الوجاهية، وقع على العريضة في غزة   ✓

  100، وا  ذكر   150)   ا  شخص  250وفي الضفة    أنثى(.    79، وا  ذكر   88)
وفي   أنثى(.  60، وا  ذكر  50ص )اشخ أ 110وفي الشتات  أنثى(. 

 أنثى(.  15، وا  ذكر  20)   ا  شخص 35وقع  48ـأراضي ال
أدت المناظرات إلى حشد تأييد ومناصرة مجموعة من الشباب الفلسطيني  ✓

  55أث رت في  "زوم"المناظرة األولى عبر : 120 الـقارب عددهم 
أنثى(، من خالل الحديث عن منظمة  29، وا  ذكر  26ة )/ا  مشارك

ة /ا  مشارك 65المناظرة الثانية أث رت في   واتباع السلطة لها. ،التحرير
أنثى(، من خالل الحديث عن عالقة هبة األقصى   33، وا  ذكر  32)

 بتأجيل االنتخابات.
ز فهم وإدراك  ✓ ة في القضايا التي  ا /شاب 120من خالل المناظرات، تعز 

تمثل أولوية في موضوع البعد السياسي وانعكاساته على العملية 
إضافة إلى رفع وعيهم بضرورة تبني الحوار    ،المطلوب  االنتخابية بشكلها

 كأساس لالتفاق على قيم الحرية والديمقراطية.
قرار ومسؤولين في األحزاب   صناعثالثة  بربط المشاركين في المناظرات   ✓

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية / دقةبو  أد. مريم  :  والفصائل مثل
عضو المكتب السياسي للجبهة /، ومحمد سالمةفلسطينلتحرير 

 عضو الحراك الوطني الديمقراطي./الديمقراطية، وأ. عمر عساف

في رفع الوعي    المطلبية  أثرت الرؤية الشبابية ✓
ة إجراء لدى الشباب الفلسطيني بضرور 

االنتخابات، وبدورها في تجاوز واقع الهشاشة  
للواقع،   ا  السياسية، والحد من كونهم وقود

 وانتقالهم إلى متن الفعل. 
في   والجسم الشبابي أثرت اللقاءات الحوارية ✓

تجاوز حالة التجزئة التي يعيشها المجتمع 
الفلسطيني، وبالتالي حماية الهوية الوطنية  

المشاركة السياسية  والنهوض بها، وتعزيز 
 للمرأة.

أدت العريضة إلى رفع الوعي بين الشباب  ✓
الفلسطيني بأهمية مشاركتهم السياسية،  

 وبطبيعة االنتخابات التي تناسب تطلعاتهم.
كشفت العريضة عن واقع الهشاشة السياسية  ✓

 التي يعيشها الفلسطينيون.
أثرت العريضة في عملية الحشد والتأييد  ✓

والمناصرة لمطالب الشباب الفلسطيني التي 
  تمت صياغتها خالل اللقاءات الحوارية. 

لنشاطين إعالميين عبر   ا  كما أنها كانت طريق
إذاعة صوت الشعب في لبنان، وإذاعة زمن  

FM  .في غزة 
صانع  على الضغط  أثرت المناظرات في ✓

القرار الفلسطيني إلجراء االنتخابات وفق 
ونقل بنود  المقترحات الواردة في العريضة. 

العريضة من الموقعين إلى حراك يتبنى 
 المطالب الواردة في العريضة. 

أثرت المناظرات في نشر الحوار كأداة من   ✓
أدوات تعزيز الصمود وتعددية اآلراء،  
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يعرض  4/7/2021بتاريخ  إنتاج فيديو ✓
مطالب الشباب يصور من مختلف 

 التجمعات الفلسطينية.
  29/6/2021بتاريخ  مسرحيتنفيذ عمل  ✓

بعنوان "شو بدنا" يعكس مطالب الشباب 
 الفلسطيني من االنتخابات.

حلقة إذاعية عبر برنامج طاولة الصباح   ✓
،  FMعبر راديو زمن  22/6/2021بتاريخ 

ضيوفها شباب فلسطيني من مختلف  
 ولبنان(. ،غزةو )الضفة،   تجمعاتهم

حلقة إذاعية عبر راديو صوت الشعب بتاريخ  ✓
23/6 /2021 . 

معه أكثر ، وتفاعل ا  فرد 17239 يقاربإلى ما شن ينيماألوصل فيديو  ✓
 ألف شخص، وعر فهم بمطالب الشباب من االنتخابات.  14من 

بتاريخ مطالب الشباب الفلسطيني من االنتخابات،  قاد فيديو ✓
 مرة. 15، وتفاعل عليه ا  شخص 44  إلى وصوله إلى 4/7/2021
 من االنتخابات  مطالب الشباب الفلسطيني  المسرحي  العمل الفنيعكس   ✓

،  ا  شخص 140، إذ وصل لـعليهاالضوء  وسل طعبر األدوات الرقمية، 
 مرة. 47وتفاعل عليه  

)رنا  شابات فلسطينيين/شبان 4تمكين من خالل الحلقات اإلذاعية، تم  ✓
الضفة،  من  وسندس حشاش    وآدم المدهون من غزة،  أبو شعبان من غزة،

من نقل صوتهم عبر وسائل اإلعالم،    وزياد مقدادي من الشتات )لبنان((
وهذا يزيد من قدرتهم على التعامل مع وسائل اإلعالم في القضايا 

وتحدثوا عن رؤيتهم ألي انتخابات عامة قادمة، كما   السياسية.  -الوطنية
 ركزوا على العريضة المطلبية.

الشباب  وبالتالي الحد من تفاقم االنقسام بين
 الفلسطيني، والمجتمع بأكمله.

قضية   تجعلنيميشن األفيديو نتائج  ✓
االنتخابات مطلب الكل الفلسطيني، وليس 
مطلب لقطاع دون آخر، أي أنها مطلب 
وطني عام، يصل بسهولة عبر وسائل 

للشباب أو الناشطين  ا  بسيطة، وليس مطلب
 فحسب. نالسياسيي

حالة   تشكلت ،من خالل الحلقات اإلذاعية ✓
مجتمعية تتخطى حاجز الخوف السياسي  

  -باعتباره سلطة رابعة-وتطالب اإلعالم 
وإصالح النظام  ،بضرورة إجراء االنتخابات

 السياسي.

 طويلة األمد
(Long-Term Outcomes) 

 .ا  واقتصادي ا  وسياسي ا  واجتماعي ا  خلق منصة حوار شبابية مستدامة وعابرة للفصائل وجامعة بين الكل الفلسطيني جغرافي ✓
 ها الورقة المطلبية.يلإالتي تطرقت  الثالثة عشر  المحاور وفقتغيير نسبي على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني  ✓
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 المؤشرات الرئيسية لدور مبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟" في تعزيز الصمود
 

 12المشاركة حسب الجغرافيا والجنسالمؤشر األول: 
ن   إ أي  ؛( أن  المبادرة راعت الجندرية في نشاطاتها3إذ يوضح الشكل )  . في أنشطة المبادرة المختلفة ا  شخص 911شارك قرابة 

على نطاقات   ا  في حين توزع المشاركون جغرافي  % من مجموع المشاركين.  46نسبة اإلناث خالل نشاطات المبادرة كانت تقارب  
وفي   .  48ـ( أن  النسبة األكبر للمشاركين كانت من الضفة الغربية، وأقلها أراضي ال4التواجد الفلسطيني، وتظهر بيانات الشكل ) 

في كل أماكن  ة /شاب 900أكثر من مبادرة ساهمت في رتق الهشاشة االجتماعية التي يعيشها الذلك داللة واضحة على أن  
 م. تواجده

 
 الذكور واإلناث المشاركين في مبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟"(: 3)  شكل

 
 

 للمشاركين في مبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟"التوزيع الجغرافي (: 4)  شكل

 
 

 فعالية نتائج المبادرةالمؤشر الثاني: 
تبدأ بالورقة المطلبية التي كانت فاتحة نشاطات  ( أن  المبادرة قادت إلى مخرجات عدة ومتنوعة5الشكل التالي ) يتضح من

عن التنوع في النتائج   ،بصورة أو بأخرى  ،األعمال الفنية واإلذاعية، وهذا ُيعبرالمناظرات، واللقاءات الوجاهية، و المبادرة، حتى 

 
 فيها.مالحظة: في كل المؤشرات القياسية التي وردت في المبادرات الثالث، اعتمد الباحث على استنطاق تجربة المنفذين للمبادرات، والمشاركين  12

488

423

د ماذا يري"عدد الذكور واإلناث المشاركين في مبادرة 

"الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟

أنثى

ذكر

43%

30%

20%

7%

باب ماذا يريد الش"في مبادرة نسبة المشاركة جغرافيا  

"الفلسطيني من االنتخابات؟

الضفة الغربية

قطاع غزة

الشتات

48أراضي ال
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المنبثقة من المخرجات، وذلك التنوع يصب في بوتقة تعزيز الصمود من خالل محاولة استقطاب شباب فلسطيني عبر وسائل  
 مختلفة، من أجل المساهمة في فرض شد عكسي للواقع السياسي، ومنعه من التدهور في ظل االنقسام. وأدوات

 
 "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟"مخرجات مبادرة (: 5)  شكل

 
 

 المبادرةمن   اللقاءات الثالثة األساسية األولىفي   ة/ا  مشارك 31حوار حقيقي بين تحقق  :الثالثالمؤشر 
 

 في اللقاءات الحوارية لمبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟" (: عدد المشاركين جغرافيا  6شكل ) 

 
 

من خالل الحضور الذي يبينة  ،المقترحة لمطالب الشباب الفلسطيني من االنتخابات الصيغة ، الثالثة الحوارية أنتجت اللقاءات
كان اللقاء  إذ    .  (ا  إناث  12،  ا  ذكور   19أنه راعى الجندرية )الحضور شمل تجمعات فلسطينية مختلفة، إلى جانب  ن  إ، إذ  (6الشكل )

في      .السياسي القائم بالهشاشة  الوضعحول المشكلة في ظل    من أجل اكتشاف بعضهم، والنقاش   للمشاركيناألول بمثابة مساحة  
ات /وكان للمشاركين  .ااالنتخابات التي يريدونهحين كانت الورشة الثانية بمثابة عصف ذهني للشباب المشارك حول ماهية 

جابة من خالل مجموعات عمل، ثم نقاش جماعي لما دار داخل المجموعات حول مطالبهم في  مجال حسب مكان تجمعهم، لإل
واللجان الشعبية من خالل أدوات   ،النقاباتو  ، لدور االتحادات مطوال   ا  وتضمن اللقاء الثالث نقاش حيز التشريعات والقوانين. 

8

12

8

3

0 2 4 6 8 10 12 14

48أراضي ال الشتات غزة ضفة
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نحو    كافة  مختلفة، منها عرض فيديو، وإثارة نقاشات جماعية وتشاركية كونت مالمح الصورة حول مطالب الشباب من التجمعات
وال  ، 48ــالراضي أبوجود صوت انتخابي لهم في الشتات، و  ،تطلعاتهم من االنتخاباتى لإ تطرق المشاركون كما   .االنتخابات

 . القدسفي  اسيم
 

 وتوافقها مع أهداف المبادرة من االنتخابات ات/مطالب الشبابل الصيغة المقترحةفعالية   :الرابع المؤشر
مجمل المحاور التي ُوضعت في أهداف المبادرة، مثل ترهل مؤسسات منظمة   مطلبا    13التي جاءت في    المست الصيغة المطلبية

التحرير، واالنقسام السياسي، وعدم وجود انتخابات للمجلس الوطني، وسن الترشح في االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس  
شباب والنساء في مواقع صنع القرار، الوطني، وغياب برنامج وطني وحدوي، وغياب الحريات العامة، وعدم إشراك وتمثيل ال

واالختالف الجغرافي بين  وانتخابات االتحادات والنقابات واللجان الشعبية، وتغييب التمثيل للشعب الفلسطيني في الشتات، 
مثل فيسبوك )  فإن  الورقة المطلبية أثارت تلك القضايا عبر وسائل مختلفة  ، وبالتالي   ((. 1)انظر الصورة )  المشاركين واحتياجاتهم

 ة من مختلف التجمعات./ا  موقع 757وُتبرهن ذلك نسبة الموقعين على العريضة المطلبية التي وصلت إلى  . واإلذاعات(
 

 مطالب الشباب الفلسطيني من االنتخابات(: 1)  صورة

 
 

 هاأم إخفاق المناظرات : نجاحالحوار تعزيز الصمود عبر تحقيق  :الخامسالمؤشر 
مئة وعشرين  على توسيع مدارك  المناظرتانعملت  سياسي بين الفصائل المنقسمة، و -المناظرات في سياق تراشق إعالميجاءت 

، وكان الشباب من كال الفريقين )الموقف والموقف المضاد من المقوالت( في كل مرة يستعرض من مختلف التجمعات  من الحضور
 .ا  ارتجالي ا  أساٍس علمي وليس تفسير لى إ ا  مستند ،وجهة نظره ويدافع عنها

 
تفاعل المشاركون حول موضوعين على الترتيب: األول هو أن السلطة أفقدت منظمة التحرير  ،الثانيةو  األولى تينالمناظر في 

 بقرار من الرئيس اتنتيجة مترتبة على تأجيل االنتخاب مايو الماضيأيار/الهبات الشعبية التي تصاعدت في ثقلها، والثاني أن  
المناظرات نجحت في تحقيق ن إنستطيع القول لكن  ،ويعارض من كان يؤيد امنقسمة، منهالوثمة العديد من اآلراء  . عباس

زت من صمود المشاركين والمشاركات عبر خلق بيئة جامعة تتفق على مبدئية الحوار.غاياتها  ، وعز 
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 يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟" حضور مناظرات مبادرة "ماذا (: 7)  شكل

 
 

 مطالب الشباب الفلسطيني من االنتخاباتلالعمل الفني تجسيد  :السادسالمؤشر 
وُتقاس فعاليته ،  االنتخاباتمن    هموطموحات  الفلسطيني  الشباب  آمال  عن  ا  ، ُمعبِ ر "؟"شو بدنا  اسمخذ  أفيلم قصير  جاء العمل الفني ك

 من خالل تغطيته لما يلي: ا  عشر مطلب ةفي تجسيد ثالث
 

 .ثارة قضايا مطالب الشباب من االنتخاباتإاستخدام الفن في   •
 .الشتاتو  الغربية الضفةو  غزةقطاع تسليط الضوء على معاناة الشباب الفلسطيني في  •
 .التي يريدونها االنتخابات حولتصور قديم تو  ،وضع حلول للمشاكل التي يعانيها الشباب •
 ها في القدس.ئ، وضرورة إجرااالنتخابات ومطلبهم من، في القدس الفلسطيني التركيز على معاناة الشباب •
 والفقر والهجرة. البطالة  تمعدال، ومآالته على االنقسام السياسي معضلة توصيف •
وعالقة ذلك بطبع   ،للترشحكشرط مسبق    مثل موضوع االستقالة  ،االنتخاب  بقوانينبعض اللوائح الخاصة    إلىالتطرق   •

 .تأجيل االنتخاباتب ،فيما بعد ،واألُيفاج ،شبابية قوائمَ  ، وشكلواتركوا وظائفهماليأس على واقع الشباب الذين 
 ،نقد السياسات والخوف السياسي من ،مشكلة تراجع الحريات من خالل إحدى شخصيات العمل الفني على التركيز •

 . التظاهر السلميو 
 . المجلس الوطنيانتخابات فيما يتعلق بلشباب الفلسطيني في الشتات، وال سيما ل االنتخاب والترشح حق  عنالحديث  •
 ."بدنا انتخابات تمثلنا مش تمثل علينا  ا.تحيينو  إلنا،ع الروح ج ِ بدنا انتخابات ترَ تضمن العمل الفني مقولة " •

 
 المسرحية في نقل رسالة مطالب الشباب الفلسطيني من االنتخابات نجاح :السابعالمؤشر 

، ولم تصل إال   ا  إلى حدٍ  ما، لم تنجح المسرحية في نقل رسالة مطالب الشباب الفلسطيني من االنتخابات، ألنها ُنشرت إلكتروني
 أو ،مؤسسات مجتمع مدني مع عدة خالل ورشنشر الفيلم من إلى  ون يسع ،إال  أن  المبادرة والقائمين عليها  .ا  شخص 150 إلى

 .عرض الفيديو إثارة نقاش حول مطالب الشباب الفلسطيني من االنتخابات من خالليتم من خاللها  ،جامعات
 

 فعالية الحلقات اإلذاعية في نقل رسالة مطالب الشباب الفلسطيني من االنتخابات :الثامنالمؤشر 
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وتمثل عدد المشاركين فيهما، والمواقف المعلنة خاللهما حول تأجيل االنتخابات أو حدوثها، كما يتضح ن، إذاعيي لقاءينتم إنتاج 
 في الجدول التالي: 

 
 فعالية حلقات إذاعية لمبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟"(: 6جدول ) 

 دالء به الموقف الذي تم اإل عدد المشاركين ذاعة اإل اسم

 FM زمنذاعة إ
22/6 /2021 

 ثالثة مشاركين:
 من اإلناثن اواثنتذكر واحد، 

 لبنان(  1غزة،   1ضفة،  1)

أهمية تحديد موعد رسمي إلجراء االنتخابات، 
وأهمية عقدها في القدس، حتى لو كان الثمن  
 االشتباك مع سلطات االستعمار االستيطاني. 
كما تحدث المشاركون عن المطالب التي  

، وتطرقوا  كافة تضمنتها الوثيقة المطلبية ببنودها
إلى قضايا المبادرة محل النقاش، ووضعوا آليات 

المساهمة في وضع حلول للوضع   بإمكانها
 الراهن، الذي بات يعيشه الشباب الفلسطيني.

 ذاعة صوت الشعبإ
23/6 /2021 

 ثالثة مشاركين:
 ، وأنثى واحدة ناذكر 

 لبنان(  1غزة،   1ضفة،  1)

 
أثناء تنفيذ اللقاء عب رت الحلقات اإلذاعية عن حدة ما يتأثر به الشباب الفلسطيني من االنقسام السياسي، وأبرز ما دلل على ذلك،  

على الشاب المشارك من الشتات   السياسي  يتعلق باالنقسام  المذيعة سؤاال    عندما طرحتاإلذاعي الثاني مع إذاعة صوت الشعب،  
، ووصل ذلك إلى تعبيره عن استيائه من السؤال بعد اللقاء، ألنه الشاب من قبل الضيف ا  كبير  ا  سياسي   ا  أظهر خوفإذ ، (لبنان)

من  ا  مزيد هذات سياسيالناشط ال بات يخشى ،بعد حادثة اغتيال نزار بنات ولكن،  .للتهديد بحكم آرائه السياسية ا  تعرض سابق
ُيمكن الحديث عن أن  فعالية اإلعالم في نقل مطالبات  ،ومن هنا  . يعرضه للمساءلةسأي تصريح يدلي به الشاب،  التهديد، ألن

الشباب الفلسطيني تأخذ منهجية النقل المباشر بالصوت والصورة، وهذا ربما ما ال يستسيغه جزء كبير من الشباب، في ظل  
 ة وتعطل االنتخابات.التراشق اإلعالمي الفصائلي بعد فشل حوار القاهر 

 
 مؤشر استدامة المبادرة :التاسعالمؤشر 

كل من   في  عدة  عقد ورش وجاهية  من خاللها  سيتمو   من خالل خلق منصة تجمع المشاركين،  ت المبادرة بهدف استدامتها،ُصمِ م
، بحيث تجمع الكل "زوم"إجراء لقاءات أخرى عبر  ،ا  أيض ،سيتمبينما  . ةحد، كل على والشتات الغربية، الضفةو  ،غزة قطاع

وإضافة إلى كل ما سبق، فإن المادة    ، وكل ذلك بهدف إثارة النقاش السياسي حول قضايا بعينها.هذات  الفلسطيني في الوقت
وبالتالي تبقى قضية مطالب الرقمية )كالفيديوهات، والعريضة، والعمل الفني( ُيمكن أن تكون مادة قابلة للنشر كل فترة وأخرى، 

  ا  واألهم أن االنتخابات لم تحدث، وهذا سيجعل الموضوع راسخ     .تلك المادة  فيها  نشرت  في كل مرةحاضرة     ،الشباب، واالنتخابات
 في عقول المشاركين في المبادرة على وجه التحديد. 

 
 هوعقبات تحديات التنفيذ :العاشرالمؤشر 
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إيجاد أفراد يمكن   في  صعوبة بالغة  ظهرت  (،لبنان)  الشتاتو   الغربية،  الضفةو   ،غزة  قطاع  مشترك من  أثناء مرحلة إعداد فيديو -1
حد أنشطة مبادرة ويأتي هذا التحدي نتيجة مباشرة أل أن يطالبوا عبر الفيديو بأهم ما يحتاجونه من االنتخابات القادمة. 

، بمقاطعة االحتاللنشاطاتها المتمثلة  حد  أفي  الشتات )لبنان(    في"، التي شارك الشباب الفلسطيني  مصير مشترك هوية واحدة"
منهم عدم الخوض في مثل هذه    وُطِلبَ   ،جهزة السياسية في لبنانللمساءلة من قبل األ  تعرضواما  ثرهإعلى  ة، و الجداريوعمل  

وظيفتي في حال   انلقد تم تهديدي بفقداء فريق الشتات "وقال عن ذلك أحد أعض  .بعد سياسي يذنشاط نشطة، أو أي األ
ُيعبر عن ضراوة الخوف    آخرَ   ا  عالوة على أن  ما حدث للشاب خالل اللقاء اإلذاعي ُيعتبر تحدي    13."نشاط سياسي  أي  نفذت

 السياسي المتجذر في المجتمع السياسي.
سلطات العدوان على غزة من قبل و  هبة األقصى،، والمتمثلة بتعرضت لها فلسطينشكلت األحداث الوطنية والسياسية التي  -2

، وهبات ُملتهبة منطقية الحديث عن االنتخابات في ظل حالة وطنية-قادت إلى ال يدةاالستعمار االستيطاني، صعوبات عد
 .جماهيرية شملت الكل الفلسطيني

 

 
 مقابلة مع الشخص. 13
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 (: تقييم مبادرة "األرض صمودنا"7جدول )
 مبادرة "األرض صمودنا"

 (Impacts)آثار  (Outcomes)نتائج  (Outputs)مخرجات  (Inputs)مدخالت 
 فريق المبادرة:  ✓
 ة./ا  مشارك 12 ✓

 ذكور.  6إناث، و 6
  2غزة،   3ضفة،  6

 الشتات )لبنان(.
  5000مصادر مالية:  ✓

يورو موزعة حسب بنود 
 .هاونشاطات المبادرة

األدوات اللوجستية:   ✓
منصات فيسبوك، 

ومنصة زوم، وروابط  
 جوجل درايف.

إعداد ورقة بحثية بعنوان   ✓
يات في السياق ن"التعاو 

االستعماري" حول واقع العمل  
التعاوني في فلسطين، وبشكل 

قطاع غزة  الضفة و خاص في  
 والشتات.

لقاء حواري بتاريخ  ✓
، "زوم"عبر تقنية  7/6/2021

ناقش في أكثر من ساعتين 
نتائجها و ونصف الورقة البحثية  

 وتوصياتها.
لقاء حواري بتاريخ  ✓

، استضاف  2021/ 15/6
تجارب لتعاونيات /نماذج

 . (green girls) ناجحة مثل
عرض ونشر لعشرة تصاميم  ✓

لتعاونيات شبابية ناجحة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 

 )فيسبوك(.
تقوية ودعم نموذج تعاوني في  ✓

الضفة الغربية، ودعم مبادرة 
 شبابية إنتاجية زراعية في غزة.

الخروج بتوأمة بين تعاونيتين  ✓
نيات بين الضفة وغزة، تعاو 

جذور الشمس وصفا في  
 green)الضفة، وتعاونية 

girls )3من خالل  ،في غزة 
 ."زوم"اجتماعات عبر 

في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات   يتوصيف واقع العمل التعاون ✓
  9771تتضمن صفحة  38 من خالل ورقة بحثية مكونة من، الفلسطيني

 كلمة.
شبابية تعاونية لتُعزز من جدواها    ثالث تجاربخدمت الورقة البحثية تطوير   ✓

 وفق أسس علمية مدروسة.  السياسية واالقتصادية واالجتماعية
من خالل إدراج عابر للجغرافيا   ،تعزيز منهجية التشارك في العمل التعاوني ✓

( فلسطينيين من مختلف المناطق، أنثى 22، وا  ذكر  18ة )/ا  ألربعين مشارك
الورقة البحثية والحوارات التي تلتها أكدت على أهمية العمل المشترك، ن   إإذ  

 .متعلقة بثالث تجارب لتعاونيات جديدة ا  وأنتجت أفكار 
 قاد إلى:  اللقاء الحواري  ✓

جراءات التسجيل إة على علم بالعمل التعاوني )/مشارك 40جعل  -
 الالزمة لها، أنماط التعاونيات(.ئة يوالترخيص، الب

تبادل الخبرات بين التجمعات الفلسطينية من خالل عرض تعاونيات  -
سابقة ناجحة، واالستفادة منها، من أجل التخطيط لتعاونيات مستقبلية 

 أنثى(.  13، وا  ذكر   12ة )/ا  مشارك 25عبر مشاركة 
 التصاميم أنتجت ما يلي: ✓

وهادفة باعتبارها من نماذج  نشر فكرة عشر تعاونيات بطرق بسيطة -
  10، وعليها ا  شخص 88، ووصلت إلى اقتصاد الصمود المقاوم

 تفاعالت.
من خالل   ،ماماأل إلىتحفيز التجارب الشبابية الحالية ودفع التجربة  -

 االحتضان والتفاعل المؤسساتي والشعبي مع تجاربهم وتشجيعهم.
 أنشطة الدعم أدت إلى:  ✓

الشمس في طولكرم )الضفة الغربية(، وهي تعاونية تقوية تعاونية جذور   -
إنتاجية زراعية، إذ تطورت عبر هذه المبادرة من خالل توفير بيت 

 . ا  شخص 30، واستفاد منها بالستيكي بمساحة دونم
عملت المبادرة على دعمهم إذ ، في غزة (green girls)تعاونية دعم  -

شخصا     14وتثبيت      دونمات لزراعتها بالموسم الصيفي كالفقوس.  6في  
 العمل فيها.في  ا  وإناث ا  ذكور 

، وال حقل اقتصاد الصمود المقاومأثرت الورقة في  ✓
من خالل تقديم  ، في السياق الفلسطيني سيما

 .عاونياتالتمساهمة بحثية حول 
خلق جدال فكري بين صفوف أدت الورقة إلى  ✓

المجتمع الفلسطيني حول موضوع التعاونيات 
، وبالتالي تعزيز فكرة واقتصاد الصمود المقاوم

 االنفكاك االقتصادي عن االستعمار االستيطاني.
الحد من واقع  ة يؤثر في  /ا  مشارك  40التواصل بين   ✓

المجتمع التجزئة االقتصادية التي يعيشها 
كما الحد من واقع الشرذمة   ا  الفلسطيني، تمام

 االجتماعية.
أثر في   ،تبادل الخبرات من خالل اللقاء الحواري  ✓

تجاوز المعيقات التقليدية، ووضع سياسات 
مقاومة التحديات السياقية لفكرة   على  ديناميكية قادرة

إلى جانب ترسيخ  التعاونيات على وجه التعميم. 
وتشبيك العالقات بين أعضاء  فكرة التعاونيات

التعاونيات بين داخل األراضي الفلسطينية 
 وخارجها.

  ا  شخص 88وصول تصاميم عن التعاونيات إلى  ✓
الترويج لفكرة التعاونيات العامة لتجاوز  يؤدي إلى 

 واقع الهشاشة االقتصادية الحالية.
 دعم التعاونيات في الضفة وغزة والشتات أثر في:  ✓

للشباب الفلسطيني، وهذا تعزيز فرص عمل  -
 ينعكس على الحد من معدالت البطالة والفقر.

زيادة التصاق الشباب الفلسطيني بأرضه، وال   -
سيما بعد هجرة األيدي العاملة للقطاع الزراعي 

س اوهذا له انعك  بفعل تدني مردوده المادي.
 مباشر على الهوية الوطنية.



24 
 

إنتاج فيديو بتاريخ  ✓
عن النموذج  2021/ 18/6

 التعاوني في غزة.

دعم تعاونية في الشتات )برج البراجنة( من خالل زراعة على أسطح   -
 أشخاص. 10المنازل، استفاد منها 

أفراد من الضفة الغربية وقطاع غزة، من خالل   6تعزيز التواصل بين  -
 مشروع التوأمة بين التعاونيات الزراعية.

العمل   وآلية  توالمسؤوليادوار  في قضايا األ  ورالمعرفة بين الحضتبادل   -
 رزنامة الزراعة الموسمية. و التحديات االجتماعية،  و التسويق،  و الداخلية،  

  ، ا  شخص 476، وشاهده ا  شخص 1046إلى  النموذج التعاوني فيديووصل  ✓
تشجيع المجتمع أن ثمة مساهمة في  ويعبر ذلك عن      مرة.  94وتفاعل عليه  

من خالل عرض نموذج ،  الفلسطيني في غزة على تحدي واقع الفقر والبطالة
 لتعاونية غزة الناشئة، وعرض مراحل تطور العمل التعاوني.

جسر الفجوة الجغرافية التي قادت إلى فجوة   -
 غزة.و اجتماعية واقتصادية بين الضفة  

جعل العمل التعاوني من روافع الوحدة   -
 الوطنية.

تعزيز المنتج الوطني، وبالتالي تقليل االعتماد   -
  وبخاصة على المنتج الزراعي األجنبي، 

 منتجات االستعمار االستيطاني.
شخصا    1046الفيديو الذي وصل إلى أكثر من  ✓

من خالل تسليط   ،التعاونيةتعميم تجربة أدى إلى 
الضوء عليها، ونشرها، وتوسيع االحتضان الشعبي  

مام الشباب للتفكير بتبتي هذا ألها، وفتح آفاق 
 التوجه. 

 طويلة األمد
(Long-Term Outcomes) 

 الفلسطيني.جعل فكرة التعاونية اإلنتاجية الزراعية واحدة من النماذج الشائعة لتعزيز الصمود في صفوف المجتمع  ✓
 االستعمار االستيطاني. نعاالنفكاك االقتصادي  ✓
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 المؤشرات الرئيسية لدور مبادرة "األرض صمودنا" في تعزيز الصمود
 

 المشاركة حسب الجنسالمؤشر األول: 
إقبال اإلناث كان ن   إ (، إذ  8يبينه الشكل )بين الذكور واإلناث، كما  ة  مبادر الة في أنشطة  /ا  مشارك  71دده  عتوازن الحضور البالغ  

في مجمل الحياة  ا  أساسي أكثر من الذكور، وهذا يعزز من تحقيق هدف تمكين المرأة في المجال االقتصادي، باعتبارها فاعال  
 العامة الفلسطينية.

 
 ن في مبادرة "األرض صمودنا"والمشارك(: 8)  شكل

 
 

 تقديم تصور عن واقع التعاونيات باعتبارها واحدة من نماذج اقتصاد الصمود المقاوم :الثانيالمؤشر 
والساعي إلى رصد واقع   ،، ولم تقف عند هدفها المحدد في المبادرة"التعاونيات في السياق االستعماري"ُوِسمت الورقة البحثية بـ

أهميتها في السياق الفلسطيني الذي لطالما تأتي  ميةيمفاه التعاونيات كنموذج لالقتصاد المقاوم، بل تجاوزت ذلك لتكون ورقة 
بية للتجربة الشبا  ا  جديدو   ا  أساسي  ا  مرجعأصبحت الورقة    ،وبالتالي  اقتصاد الصمود المقاوم.    افتقر لمجال المساهمة البحثية في حقل

الغربية، من خالل تقديمها السلس لنقاش فكري حول العمل التعاوني،   الضفة  سيما فيال  فلسطين، و   التعاونية الحالية الناشطة في 
، وواقعها في السياق شكالهاالشائعة، وأ نواع التعاونيات، والسياق الزراعي الفلسطيني، وعالقته باقتصاد الصمود المقاوم، وأبنيتهو 

فلسطينية ناجحة، ثم عرض أبرز التوصيات الخاصة بتنمية العمل التعاوني  لتعاونياتالفلسطيني، وتقديم تجارب شبابية 
 الفلسطيني.

 
 الصمود الفلسطيني عبر طرح فكرة التعاونيات تعزيز المؤشر الثالث:

، بحضور مشاركين وممثلين عن تعاونياتو أكثر من ساعتين ونصف، ، واستمر 7/6/2021ول بتاريخ األالحواري اللقاء ُعِقَد 
البيئة السياساتية و جراءات الترخيص والتسجيل،  إنماط التعاونيات، و أما هو عملي فيما يخص التعاونيات، مثل    تطرق اللقاء إلىو 

أنثى(،  22، وا  ذكر  18ات )/من المشاركين 40فإن  اللقاء، وبحضور  ،وبالتالي  ، وغيرها.والقانونية للتعاونيات في فلسطين
، وقر ب وجهات النظر، كما خلق مساحة للتواصل العابر للجغرافيا بين فلسطينيين من  ُوصف بأنه زاخر بالتفاعل، وتبادل األفكار

33

38

"األرض صمودنا"عدد المشاركين في أنشطة مبادرة 

أنثى

ذكر
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أنثى(، وعمل    13، وا  ذكر   12ة )/ا  مشارك  25، وبحضور  15/6/2021بتاريخ  جاء  اللقاء الثاني  بيد أن      مناطق جغرافية متعددة.
وبرزت أهمية  . ميدانية لتعاونيات عرض تجارب ، من خاللفقط بما هو عملي، دون التقيد بالمفاهيم النظرية المبادرة ربطعلى 

 تجربة ونقلت، هذا اللقاء في أن التجارب التي ُعرضت كانت شبابية بامتياز، تحاكي الفئات العمرية المشاركة في تنفيذ المبادرة
يتبين مما سبق، أن المبادرة ساهمت في تعزيز الصمود و   آلية تطوير التعاونيات، ومواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية.

 اوم من خالل:قمن نماذج اقتصاد الصمود الم ا  باعتبار التعاونيات نموذج
 

 قادتها اإلناثشبابية ، هي تجارب رضتكثر التجارب التي عُ أن  إ ، إذ تعزيز دور المرأة في اقتصاد الصمود المقاوم .1
 .(green girls)مثل تعاونية 

 .هاذات دمج المرأة والشباب في المشاريع .2
 خلق تواصل بين الضفة وغزة والشتات )مخيم برج البراجنة(. .3
 .عن الشركات غير الربحيةفي آلية عملها وبنيتها مفهوم التعاونيات، وكيف تختلف توضيح  .4
 منهجية تقسيم العمل، والتكامل الوظيفي بين أعضاء التعاونية، وآلية تنظيمه، وتبادل خبرات في اإلطارالمساعدة في  .5

 . هذات
 

 غزةوأخرى في  دعم نموذج تعاوني في الضفة الغربية، من خالل  تعزيز الصمود :الرابعالمؤشر 
 

 دعم نماذج تعاونية في الضفة وغزة والشتات(: 2)  صورة

 

 
دعم  انعكس والشتات )مخيم برج البراجنة(، في قطاع غزة، (green girls)تعاونية ، و "جذور الشمس" في طولكرم اتتعاوني في

االستدامة، عالوة على أنه تطابق بشكٍل  تهما على قدر ، إلى جانب زيادة المالية وارداتهابشكل مباشر وإيجابي على  االمبادرة له
كامل مع أهداف المبادرة المتمثلة بـ: دعم تعاونيات في الضفة الغربية، وتشكيل عمل تعاوني في قطاع غزة، والحد من البطالة  

 فمثال    .النشاطاستفادت من  للتعاونيات التياالقتصادية بالنسبة  تهتعزيز حالة الصمود الفلسطيني من زاوي ،وبالتالي ر. والفق
في ها في إطار إنعاش تعاونية غزة دعم وجاء  .غزة من تعاونية ا  شخص 14من الشتات، و 10من الضفة، و  ا  شخص 30 استفاد

لمحصول  تدميرظل التحديات الوجودية في غزة، وال سيما أبرزها العدوان االستعماري االستيطاني على القطاع، وما تبعه من 
لكن،  باعتباره أحد مشاريع التعاونية، وانعكس ذلك على المجموعة بشكٍل سلبي، في ظل الخسارتين المادية والمعنوية.  ،الجزر



27 
 

ز  الذي ،عمهم في مشروع الشمام الجديدسرعان ما جاءت المبادرة لتد ، من انهيارهم صمودهم في ظل الماكنة الحربية، بدال  عز 
    . (greens girls)في تعاونية  أنثىو  ا  ر ذك 14، وهذا ما يدلل على فعالية النتيجة المتمثلة في دعم تعملوبالتالي بقيت التعاونية 

 المبادرة في التعاونيات، وبعد تدخلها:والصور التالية توضح الفرق بين قبل تدخل 
 

 خالل مبادرة "األرض صمودنا" هلتعاونيات زراعية وبعد قبل الدعم(: 3)  صورة

        
 

 
 

 فعالية النتائج المترتبة على فكرة التوأمة  :الخامسالمؤشر 
قطاع  في    (green Girls)  وتعاونية  في الضفة الغربية،  صفا وجذور الشمسات  بين تعاونيمن خالل ثالثة لقاءات  تحققت التوأمة  

)مثل  قد تكون بحاجة إلى تبادل الخبرات، و هدف تبادل أي مستجدات تطرأب، هاوأدت التوأمة إلى تواصل دائم ومستمر بين غزة. 
عالوة توفير فرص دعم، من خالل التشبيك مع مؤسسات داعمة مختلفة.    ، أدت التوأمة إلىومن جهة أخرى     .الرزنامة الزراعية(
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، والمستدامة في فكرة  من الضفة الغربية وقطاع غزة، من خالل اللقاءات الدورية بينهم بين المشاركينتعزيز التواصل على 
إناث   3وزيع جندري كالتالي: أفراد من كل تعاونية، وبت 3 – 2ات، بواقع /مشاركين 6في حين ضمت التعاونية  التعاونية. 

 الضفة(، وثالثة ذكور آخرين.   في )اثنتان من غزة، وواحدة من جذور الشمس
 (: لقاءات التوأمة4صورة )

 
 مؤشر استدامة المبادرة السادس:المؤشر 

من خالل   ، مجموعات أخرى ، إلى جانب تطوير آفاق العمل التعاوني عند هاودعم إلى تعزيز التعاونيات القائمة مبادرةالهدفت 
  المشاركة في لقاءات حوارية مختلفة لعرض تعاونيات المبادرة مع مركز مسارات، ومؤسسات أخرى مثل ملتقى الشراكة الشبابي. 

كشركاء مع الملتقى،  ،على جمع تجارب التعاونيات تحت مظلة ملتقى الشراكة الشبابي ،بالدرجة الثانية ،في حين عملت المبادرة
وفي    استهدافها بجملة من التدريبات والخطط، والتسويق، واإلرشاد الزراعي والتقني، والمساهمة في توفير احتياجات. من أجل 

الدرجة الثالثة، لوحظ أن ثمة مجموعات أخرى في غزة توجهت للعمل التعاوني الزراعي من خالل زراعة األرض، إذ شاركت 
إضافة إلى  ،  ، وما زالوا على تواصل معهم، من أجل العمل والتطوير(Green Girls)المجموعات في لقاءات حوارية مع تعاونية  

وكل ما   .  أن  هناك مجموعة شبابية في طولكرم في طور التواصل مع تعاونية "جذور الشمس"، للبدء بتجربتهم التعاونية الخاصة
، ويدل على فعالية بعض تعاونية شبابية جديدةعلى التأثير على تجارب وقدرتها المبادرة بأنشطتها،  استدامةسبق، ُيعبر عن 

 نشاطات المبادرة المتمثلة بالترويج لفكرة التعاونيات من خالل نشر تصاميم لتعاونيات ناجحة على "فيس بوك".
 

 إلى ماذا يمكن أن تقود المبادرة على المدى الطويل؟   :السابعالمؤشر 
الذي نشأ في السنوات  ، منه والشابات تعزيز ودعم العمل التعاوني في السياق الفلسطيني، وال سيما الشباببهدف مبادرة الجاءت 

لها قدرة   ،من نماذج اقتصاد الصمود المقاوم ا  باعتبارها نموذج ،ألن التعاونيات ؛ وذلكماماأل إلىالقليلة الماضية، من أجل دفعه 
على ما سبق، فإن  مثل هذه   ا  وعطف  من خالل تعزيز اإلنتاج الوطني. ،لفلسطينيعلى تشكيل قاعدة أساسية مهمة لالقتصاد ا

لها قدرة كبيرة على تعزيز الصمود، ورتق الهشاشة االقتصادية القائمة،    -في حال استمرت مثيالتها-المبادرة، وعلى المدى البعيد  
 وال سيما االنفكاك عن منظومة اقتصاد االستعمار االستيطاني.

 



29 
 

 هوعقبات تحديات التنفيذ :الثامنالمؤشر 
، نشطتهاأل  الترتيب الزمني  ألن مبادرة "األرض صمودنا" استهدفت تعاونيات زراعية، فإن  المبادرة خضعت لتغيير مستمر في  ا  نطر 

الموسم  استثمار وقتجل أمن ، الناشئة في غزة والشتات والضفة في بداية المبادرةات تم تقديم دعم احتياجات التعاوني :فمثال  
 .، وهذا تغيير طرأ على خطة المبادرة من أجل الوصول إلى األهداف المرجوةالزراعي
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 (: تقييم مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة"8جدول )
 مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة"

 (Impacts)آثار  (Outcomes)نتائج  (Outputs)مخرجات  (Inputs)مدخالت 
 فريق المبادرة: ✓
إناث،   4) ات/مشاركين 6

 . (ذكورواثنان من ال 
الشتات  1غزة،   2ضفة،  2

 . 48أراضي   1)لبنان(، 
  5000مصادر مالية:  ✓

يورو موزعة حسب 
 بنود المبادرة

 .هاونشاطات
األدوات اللوجستية:   ✓

منصات فيسبوك، 
، وروابط "زوم"ومنصة 

 ."جوجل درايف"

يضم مجموعة تشكيل جسم شبابي   ✓
من الفنانين واإلعالميين 

تشكيل و   والناشطين السياسيين.
 (.بآمجموعة )واتس 

لقاءات حوارية متخصصة،  3 ✓
بمعدل لقاء لكل مجموعة من 
الشباب الفلسطيني، لنقاش ماذا 

 يريد الشباب؟ ولماذا؟ 
إلى ثالث  ينتقسيم المشارك ✓

مجموعات، لكل مجموعة رؤية 
وهدف وخطط مستقبلية متعلقة 
بمواضيع المصير الواحد والهوية 
المشتركة، مثل المواضيع الفنية، 

 واإلعالمية، والسياسية.
 . وعة مركزينماالتفاق على مج ✓
عمل فني ميداني مشترك بين  ✓

الفنانين في التجمعات الثالثة، 
ووضع خطة بإطار زمني، قادت 
إلى إنتاج الجدارية في التجمعات 

 الفلسطينية الثالثة.
 إنتاج فيديو يجسد العمل الفني. ✓
عمل إعالمي بعنوان "قاطع  ✓

احتاللك" مشترك بين التجمعات 
الثالثة، ووضع خطة عمل 
للتواصل ونشر القضية 
الفلسطينية عبر صفحة إخبارية 

 متفق عليها.

 الجسم الشبابي قاد إلى:  ✓
( من مختلف التجمعات ا  ذكر  25أنثى، و 35ة ) /ا  شاب 60تعزيز التواصل بين  -

(، ومن مختلف االنتماءات 48ـ)الضفة الغربية وقطاع غزة، الشتات، أراضي ال
 السياسية والوطنية. 

ة، واالتفاق على تنفيذ /ا  مشارك 60لقرابة الحفاظ على العمل الشبابي الجامع  -
 أنشطة موحدة في جميع المناسبات الوطنية واألحداث التي تمر فيها قضيتنا.

 التقسيم إلى مجموعات من خالل اللقاءات الحوارية أنتج: ✓
 .ا  ة سياسي/ا  ناشط 20ة، /ينإعالمي 6ة، /ا  فنان 13تعاون مشترك بين  -
مجموعة خالل فترة المبادرة، وتنفيذ نشاط كل شهر االتفاق على نشاطين لكل  -

 من أجل تحقيق استدامة للمبادرة.
( من  إناث 8ذكور،  5ة ) /ا  ة فنان/ا  شاب 13التواصل بين  نشاط العمل الفني عزز ✓

إنتاج الجدارية في شوارع غزة، ومخيم برج ، من خالل مختلف التجمعات الفلسطينية
 القدس.البراجنة في لبنان، وسلوان في  

،  275، بتفاعالت عددها ا  شخص 1335إلى  الخاص بالجدارية وصل الفيديو ✓
، وبالتالي ُعممت فكرة الهوية المشتركة عبر العمل الفني على  714مشاهدات و 

 فيسبوك.
 النشاط اإلعالمي أنتج: ✓

  ات /ينفنان 6لمصطلحات اإلعالمية المتعلقة بواقع االحتالل بين لتوحيد  -
، لبنان  2، غزة  2، )ضفة  (إناث  4، وانالنشاط اإلعالمي )ذكر في    ات/ينمشارك

2 .) 
  3300، وبوجود تفاعال   117، وا  شخص 6855وصل فيديو اإلعالميين إلى  -

 مشاهدة.
 النشاط السياسي أنتج:  ✓

  2900فلسطين" عليها قرابة -"خبر حصري  باسمصفحة إخبارية عبر "فيسبوك"  -
العمل على قضايا المصير المشترك، " هدفها بآومجموعة "واتس   .ة/متابع

أي أخبار  ؛نقل األخبار من مناطق الوجود الفلسطيني إلى أخرى  ىوالتركيز عل
 والعكس.  الخارج/تنتقل إلى الشتات الداخل

 : الجسم الشبابي أثر في ✓
حماية الهوية الوطنية  -

الفلسطينية، والحد من واقع  
الجغرافية تها ئتجز 

 واالجتماعية.
استدامة التواصل بين  -

المشاركين في تعزيز الهوية 
الوطنية عبر وسائل 

 التواصل االجتماعي. 
 المجموعات واللقاءات أدت إلى:  ✓

التخصص الوظيفي في   -
مجال تعزيز الهوية الوطنية 
)اإلعالمي في مجال  
اإلعالم، والسياسي في  
مجال السياسة، والفنان في  

 مجال الفن(. 
التكامل الوظيفي بين الشباب  -

الفلسطيني من مختلف 
تخصصاتهم بهدف تقديم 
رؤية رصينة وشاملة لتعزيز 

 الهوية الوطنية.
إدراج رؤية شبابية حول  -

موضوع الهوية الوطنية 
وكيفية تعزيز تماسكها، 
وتعزيز التقارب بين 

ات والتخصصات  المجموع
 المختلفة.
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 ينتصور عمل مشترك لـناشط ✓
ول نشاطاته ، وإطالق أينسياسي

الميدانية بعنوان "قاطع 
 ".!احتاللك

 .(BDS) لقاء مشترك مع حركة ✓
أنشطة تضامنية ميدانية لتعزيز  ✓

صمود الفلسطينيين في غزة 
 والضفة والقدس والشتات.

أنشطة تضامنية إلكترونية  ✓
)فيديوهات( ُتعبر عن رسائل 
الشباب الفلسطيني من الشتات 
إلى الداخل، ورسائل الشباب 
الفلسطيني خالل العدوان على 

 قطاع غزة.

تشبيك مع الناشطين السياسيين من مختلف التجمعات الفلسطينية )ضفة، غزة،  -
 .ا  شاب 20شابة، و 40الشتات( بحضور 

أدى   "زووم"من خالل اجتماع عبر ( BDS) التشبيك مع الحركة العالمية للمقاطعة ✓
 إلى: 

، مع منسقي ( من مختلف المناطقا  ذكر  15أنثى، و 30ة )/امشارك 45ربط  -
 الحركة. 

  ة مجموع، وتشبيك عملها كأول  ةالبراجنفي مخيم برج    للمقاطعةتأسيس مجموعات   -
، وتم تمثيل أحد المشاركين المقاطعةتعمل منذ سنوات في الشتات لتعزيز ثقافة 

 .هناك المقاطعةفي المبادرة في لجنة 
 األنشطة التضامنية الميدانية قادت إلى:  ✓

فكرة المصير المشترك والهوية الواحدة في ظل ما يتعرض له قطاع   منالتعزيز  -
  فإن  الهوية واحدة وباقية.  ،وإن تجز أت ،غزة من ويالت وحروب، وأن الجغرافيا

تعميم فكرة التضامن لتشمل مختلف التجمعات الفلسطينية، اشترك فيها   ،وبالتالي
 . 500غير مباشر بشكل ة، و /ا  شاب 50بشكل مباشر 

 قطاب مجموعة شبابية ناشطة أخرى في المبادرة من خالل العمل الميداني.است -
إلى   قادت( ثانإ 5ر، و و ذك 8ة )ا /مشارك 13فيديوهات التضامن التي اشترك فيها  ✓

 عبر صفحات "الفيسبوك".  ا  ترويج فكرة التضامن الرقمي إلى نطاق واسع جد

استدامة عمل المبادرة، والدفع  ✓
نحو انطالق مبادرات جديدة من 

 ت.اداخل هذه المبادر 
 وأنشطة   وأهداف بلورة رؤية وهوية   ✓

تضمن استمرارية العمل المشترك 
 لتعزيز الصمود.

تفعيل دور الفنانين واإلعالميين  ✓
الشابات النشيطين في /والشباب

فلسطينيي العمل التضامني بين 
 الخارج والداخل. 

تفعيل فكرة المقاطعة، وهذا يرتبط  ✓
بتجاوز واقع الهشاشة 

 االقتصادية. 

 طويلة األمد
(Long-Term Outcomes) 

 خلق منصة حوار وتبادل وعمل جماعي مشترك بين الشباب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.  ✓
 التشظي التي باتت تطغى على الحياة الفلسطينية. بلورة رؤية واحدة لمواجهة الهويات الفرعية، وحالة   ✓
 تعزيز الصمود الفلسطيني، والتخفيف من واقع الهشاشة االجتماعية.  ✓
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 المؤشرات الرئيسية لدور مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة" في تعزيز الصمود
 

 المشاركة حسب الجنس والجغرافيا المؤشر األول:
لى إبلورة رؤية مشتركة مستندة  ، من أجل ، وغيرهمالفنانين، واإلعالميين، والنشطاء السياسيين ات منمجموعشارك في المبادرة 

نسبة المشاركين في تنفيذ األعمال الفنية واإلعالمية والسياسية من العدد الكلي للمشاركين  وبلغت      .همية التواصل والعمل المشتركأ 
 ة، موزعين كالتالي:/ا  مشارك 39%، أي 65ة( /ا  مشارك 60األوليين )

 
 ن جغرافيا  في مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة"والمشارك(: 9)  شكل

 
 

 جنس في مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة"حسب الن والمشارك(: 10)  شكل

  
 

 اللقاءات الحوارية الثالثة مع تعزيز صمود الفلسطينيين من خالل تعزيز الهوية الوطنية تقاطع :الثانيالمؤشر 
نجحت اللقاءات الحوارية في تحطيم الحواجز الجغرافية التي خل فتها سياسات االستعمار االستيطاني من خالل التهجير والحصار،  

من  ينات الفلسطيني/فإن  التقاء الشباب ،وبالتالي تجاوزت الحدود التي فرضها واقع االنقسام السياسي.  ،ا  أيض ،إلى جانب أنها
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من جديد على أن  المجتمع الفلسطيني كتلة  ؤكد يو يعيد بناء الهوية الوطنية، والشخصية الفلسطينية الوحدوية،  ،ممختلف تجمعاته
 ، من خالل: الهويات الفرعية السياسية والطبقية واالجتماعية ا  متجاوز ة، جماعية واحدسياسية واحدة، ذات هوية 

 
 )ضفة، غزة، شتات(. كافة من التجمعات الجغرافية)إعالمية وسياسية وفنية( مجموعات شبابية  3تأسيس  .1
 رؤية موحدة حول هوية كل مجموعة.   ةصياغ .2
 صياغة أهداف كل مجموعة.  .3
 (.ا  إلكتروني، ا  وضع رؤية عمل لكل مجموعة )ميداني .4
 لضمان االستمرارية المستقبلية. ةمجموعتعزيز التواصل بين أفراد كل  .5
 ات./إنتاج مجوعة )واتس آب( للتواصل بين المشاركين .6
 .فلسطين"-مجموعة فيسبوك إخبارية بعنوان "خبر حصري  .7

 
، وهذا ربما يخالف في  48ـالفلسطيني في أراضي اللكن، في سياق ما تقدم، لم ُيالحظ أن المبادرة أخذت بعين االعتبار الشباب 

 . كافة جزئية ما أهداف المبادرة األساسية التي تهدف إلى إعادة بناء التواصل بين التجمعات الفلسطينية
 

 تجاوز الهشاشة االجتماعية علىالعمل الفني المشترك  قدرة :الثالثالمؤشر 
  في شوارع غزة، ومخيم برج البراجنة، وسلوان في القدس المحتلة   ة/ا  فلسطيني  ة/ا  فنان  13رسم جدارية من قبل  تمثل العمل الفني في  

، وبالتالي تعميم الفكرة ا  شخص 6855ووصل فيديو الجدارية الذي تم نشره عبر فيسبوك إلى   (. 5كما يظهر في الصورة )
 األساسية.

 
 جغرافيا  في مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة"ن ون المشاركوالفنان(: 11)  شكل

 
 

مشاركة الكبيرة لفلسطينيي الشتات عن القدرة الكبيرة للقائمين على المبادرة على استقطاب فنانين الفي سياق الشكل السابق، تعبر  
 والمتمثلة في:  ،أهداف المبادرة، وهذا بطبيعة الحال يتساوق مع من برج البراجنة )لبنان(
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 خلق منصة حوار وتبادل وعمل جماعي مشترك بين الشباب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.  .1
 بلورة رؤية واحدة لمواجهة الهويات الفرعية، وحالة التشظي التي باتت تطغى على الحياة الفلسطينية.  .2
 تعزيز الصمود الفلسطيني، والتخفيف من واقع الهشاشة االجتماعية.  .3

 
 في مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة" حسب الجنسن ون المشاركوالفنان(: 12)  شكل

 
 

 الجدارية المنفذة في الضفة وغزة ومخيم برج البراجنة(: 5)  صورة

 
 

 قضايا المصير المشترك العمل على فياإلعالمي العمل  دور  :الرابعالمؤشر 
العمل إلى جانب أهمية   اإلعالم في نشر القضية الفلسطينية وتدويلها.همية تطرق العمل اإلعالمي من خالل أنشطته إلى أ 

توحيد المصطلحات  ثم عمل على      . 48ـالمشترك بين اإلعالميين، وأهمية التواصل بين إعالميي غزة، والضفة، والشتات، وأراضي ال
  ، ساهم ،يوبالتال  والمغلوطة التي يقع فيها البعض.اإلعالمية المتعلقة باالستعمار االستيطاني، ومقاطعة المصطلحات الشائعة 

  لمشاركين ل الجغرافي  توزيعالتشكيل التركيز على قضايا المصير المشترك والهوية الواحدة، وال سيما من خالل في  ،وبشكل كبير
 (، كما يظهره الشكل التالي: ثانإ  4، وان)ذكر  ات/ينمشارك 6عددهم   بلغالذين 

 
 التوزيع الجغرافي للفنانين المشاركين في تنفيذ الجدارية(: 13)  شكل
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على نقل رسالة اإلعالميين الفلسطينيين المتمثلة بـ "قاطع ها بويظهر العمل اإلعالمي الذي قام به المشاركون قدرة ال بأس 
االستيطاني، ويتبين ذلك من خالل تقرير التفاعل للفيديو احتاللك"، للتركيز على أهمية المقاطعة االقتصادية لمنظومة االستعمار  

 المنشور الذي أنتجه اإلعالميون، كما يبينه الجدول التالي: 
 

 (: مؤشرات العمل اإلعالمي في مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة"9جدول )
 العدد المؤشر

 6855 الوصول إلى األفراد
 3300 المشاهدات
 116 التفاعالت

 
 الناشطين السياسيينجدوى الصمود المتحقق بفعل  :الخامسالمؤشر 

ر العمل  من خالل المشاركين في المبادرة، كما تم استقطاب مجموعات أخرى في ميدان كل تجمع، من خالل التشبيك مع ُطوِ 
أي  تم االتفاق على العمل بشكل موحد داخل إطار موضوع المقاطعة وتعزيز الوعي، و   مجموعات شبابية ومراكز، ومؤسسات.

عبر تفعيل أنشطة ميدانية في التجمعات الفلسطينية المختلفة، لتوعية الشباب، وكل الفلسطينيين، في أهمية مقاطعة شركات 
رسائل تضامن الشباب الفلسطيني في الشتات مع ما إلى جانب نقل  ه،ومنتجات هومؤسسات االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي

 كما في الشكل التالي:  موزعين جغرافيا   ة/ا  ناشط 20 السياسيالنشاط  تنفيذ شارك فيو   يحدث في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 

 واحدة"السياسيين المشاركين في مباردة "مصير مشترك، هوية التوزيع الجغرافي للناشطين (: 14)  شكل
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 مؤشرات العمل السياسي في مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة"(: 10)  جدول

 المؤشر

 العدد
فيديو رسائل شباب 

فلسطينيي الشتات إلى 
 الداخل

فيديو "المقاطعة 
 ثقافة"

فيديو رسائل الشباب 
الفلسطيني إلى غزة 

 أثناء الحرب
 733 15484 81198 الوصول إلى األفراد

 312 11600 48900 المشاهدات
 36 207 694 التفاعالت

 
ذكور،    6ُيعبر نشاط فيديو رسائل شباب فلسطينيي الشتات إلى فلسطينيي الداخل عن رسائل شفوية نقلها شباب مخيمات الشتات )

وصل  ، إذ  ا  كبير   ا  الفيديو القى رواجوُتظهر البيانات أن    .  2021/ 17/5( عن طريق فيديو ُنشر على فيسبوك بتاريخ  واحدة  وأنثى
عن رسائل لمقاطعة    5/2021/ 18بتاريخ  بينما ُيعبر نشاط فيديو "المقاطعة ثقافة" والمنشور      .شخص  ألف  81198أكثر من    إلى

، إذ وصل الفيديو عبر فيديو على فيسبوك  ا  ( شفويثانإ  4ر، وو ذك  3منتجات االستعمار االستيطاني، ونقلها الشباب الفلسطيني )
في حين أتى فيديو رسائل الشباب الفلسطيني إلى غزة أثناء الحرب عن تعزيز لواقع المصير الواحد والهوية   . 15484إلى 

، ووصل الفيديو (ثانإ 4، وان المشتركة، من خالل مشاركة مجموعة من الشباب الفلسطيني من تجمعات مختلفة، وبواقع )ذكر 
 وكل ما سلف عزز من تجاوز الهشاشة االجتماعية بفعل عوامل التجزئة.  . ا  شخص 733لى إ

 
 توحيد الهوية الوطنية :السادسالمؤشر 

على تعزيز وحدة الهوية الوطنية من خالل خلق أعمال عابرة للجغرافيا بين فنانين، ، ومن خالل نتائجها،  عملت األنشطة المختلفة
وإعالميين من مختلف أماكن الوجود الفلسطيني، وبذلك فإن  مثل هذه المبادرات تعمل على تجاوز حالة التجزئة في  وسياسيين، 

الهوية الوطنية التي تفاقمت بفعل عامل موضوعي متمثل باالستعمار االستيطاني، أو بفعل عامل ذاتي متمثل باالنقسام السياسي 
 وتطور الهويات العائلية الفرعية.

 

0

1

3

0

1

2

7

3

1

0

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

طينيي فيديو رسائل شباب فلس
الشتات إلى الداخل

"المقاطعة ثقافة"نشاط  فيديو رسائل الشباب 
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العدوان

يذ أنشطة المبادرةالتوزيع الجغرافي للناشطين السياسيين المشاركين في تنف
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 التطابق بين أهداف المبادرة ونتائجها وآثارها :السابعشر المؤ 
 ا  شاب  60قاد التفاعل بين الشباب الفلسطيني في كل مجموعة من خالل الحوار، وتبادل األفكار، واألعمال، إلى جسر الفجوة بين  

بأهداف  ا  مباشر  ا  وهذا بطبيعة الحال يرتبط ارتباطة خالل مرحلة التنفيذ، /ا  شاب 39و، خالل مرحلة التخطيط وشابة فلسطينيين
 المبادرة الرئيسية والمتمثلة بـ:

 
 خلق منصة حوار وتبادل وعمل جماعي مشترك بين الشباب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.  .1
 تعزيز الصمود الفلسطيني، والتخفيف من واقع الهشاشة االجتماعية.  .2

 
 استدامة للمبادرة :الثامنالمؤشر 

)سياسي، فني، إعالمي(   تنفيذ نشاط وكذلك اتفقت كل مجموعة على   .ة المبادرةر على نشاطين خالل فتاتفقت كل مجموعة 
بين المجموعات السياسية، والفنية، واإلعالمية   تم االتفاقو     .والحفاظ على العمل المشترك الشبابي  ،بهدف تعزيز التواصل،  ا  شهري

 .ة الفلسطينيةقضيال بهاحداث التي تمر واأل ،نشطة موحدة في جميع المناسبات الوطنيةأعلى تنفيذ 
 

 التواصل بين المجموعات بعد انتهاء المبادرة :التاسعالمؤشر 
 سيكون التواصل كما يلي:

خطط  ذتنفي ةت لمتابعلَ ك ِ التي شُ  )فيسبوك(، و)واتس آب( مجموعات من خالل ،يومي بين المجموعات تواصل .1
 .العمل المشتركة

ي حدث  أنشطة وفعاليات مشتركة خالل ذ أتنفي علىلتحفيز المشاركين  ة،من خالل وجود مركزين لكل مجموع .2
 ة.وبمعدل نشاط شهري لكل مجموع ،و مناسبةأ ،وطني

 
 ة؟همشترك، هوية واحدة" إلى مبادرات أخرى مشابصير مهل قادت مبادرة " :العاشرالمؤشر 
  لقاءاتمن خالل  ،غزةقطاع في الفلسطينيين متعلقة بدعم  ، وكلهاهذه المبادرةفكرة من أخرى ومتنوعة مبادرات شبابية انطلقت 

من إعالميين   عالمية انطلقتإ حملة  مثل:    خرى أمبادرات  إلى جانب    ،ة/ا  جامعي  ة/ا  خريج  20تشغيل  و   ،حدى الحمالت الداعمةإمع  
 لمبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة". ا  كانت امتدادو  ،على قطاع غزةخالل فترة العدوان   فلسطينيين
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 والتوصيات االستنتاجات

 
بتعزيز الصمود  مرتبطة كلهاو  ،عدة وتوصياتباستنتاجات يأتي كنماذٍج للصمود،  الثالث السابقة إن  استقراء تنفيذ المبادرات

أن  المبادرات  وههذه االستنتاجات،  أولو   من أجل تحسين دور السياسات كروافع لبقاء الفلسطيني على أرضه. ،الفلسطيني
ة  من خالل تدخالتها السياسي ، هي بالدرجة األولى ساهمت بشكٍل ملحوظ في تعزيز الصمود، فمثال    جاءت متعددة المهام.

ما  ا  أمر  ةعالوة  على الهدف الرئيسي والمباشر من كل مبادرة، نجد أنها حققت بطريقٍة غير مباشر و  . واالجتماعيةواالقتصادية 
عالوة على    ا  كبير   ا  اجتماعي  ا  مبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟"، أخذت ُبعدن   إ إذ    على المديين القريب والبعيد.  

أن مبادرة "مصير مشترك، هوية  ومع . "مبادرة "األرض صمودناعلى  ا  تمامينطبق المنوط بها، وهذا الرئيسي الُبعد السياسي 
االقتصادية    بالمقاطعة  نادتمن خالل أنشطة    ، تجاوز الهشاشة االقتصاديةاه  جباتإنها ذهبت  فواحدة"، ركزت على ما هو اجتماعي،  

 .(BDS) ، والتشبيك مع حمالتلالستعمار االستيطاني
 

تحد ت حالة التجزئة التي مر بها المجتمع الفلسطيني عبر التاريخ،  ن ها إعابرة للجغرافيا، أي المبادرات الثالث كانت ثم ثانيا : 
، وفي مخيمات 48ـالغربية وقطاع غزة، وفي أراضي الليكون تنفيذها من قبل مجموعة من الشباب الفلسطيني الناشطين في الضفة  

من كافة التجمعات الفلسطينية   ا  فلسطيني  ا  بحيث أصبحت المجموعة الواحدة الخاصة بتنفيذ كل مبادرة، تضم شباب  ،اللجوء والشتات
ديناميكية التغيير نحو  ر"عبر الحوا الفلسطيني تعزيز الصمود"ما أمكن، وهذه الميزة األساسية التي أعطت مبادرات برنامج 

، وال سيما الصمود، في ظل خلق حالة من التفاعل والتكامل الوظيفي بين الفلسطيني واآلخر مهما كان، وأينما كان، وكيفما كان
 الثالث والرابع بعد النكبة التي جز أت الواقع الفلسطيني. ينالشباب الفلسطيني باعتباره الجيل

 
  ا  ، أن  مبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟" القت رواجبكل المبادرات رات السابقةيتبين من خالل المؤشوثالثا : 

من مختلف  ا  شخص 52178أنشطتها المختلفة وصلت إلى قرابة ن  إ، إذ (15 )انظر الشكل األخريينأكثر من المبادرتين 
بات  الذي الشباب الفلسطيني، إذ أن الهشاشة السياسية هي الجزء األكبر، ويأتي ذلك في سياق ما يعيشه التجمعات الفلسطينية

التي لم تشارك من  من اهتمامات الفئة المستهدفة من الشباب الفلسطيني ،أيضا   ،، وهيت حياتهيايالمسه كل فلسطيني في يوم
الصامت، الذي كان يراد  سطيني الجديد عن فشل محاولة إنتاج الفل ،وبكل وضوح ،، وهذا يعبِ رفي أي انتخابات عامة عاما   15
 مبادرة "األرض صمودنا" هي األقل رواجا .كانت في حين  ،تعيير لهدنى أ، دون الواقع  استساغة منه

 
 لمبادراتى الإمؤشرات الوصول (: 15)  شكل
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،  48ـمن أراضي ال  هممن الضفة الغربية، وأقل  وامن الملفت للنظر، أن  الجزء األكبر من المشاركين في المبادرات الثالث كانرابعا :  
، وبالتالي قلت نسبة 48ـولربما يعود ذلك إلى تفسير أن المبادرات تزامنت مع الحرب على غزة، وهبة شباب القدس وأراضي ال

ب الفلسطيني  في حين أن مبادرة "مصير مشترك، هوية واحدة" شارك فيها الشبا  .  48ـوأراضي ال  ، والقدس  ،المشاركة من قطاع غزة
من الشتات بصورة ملحوظة جدا ، ويعود ذلك إلى حالة التضامن اإلقليمي والدولي تجاه الشعب الفلسطيني خالل فترة الحرب على  

ُتعبر عن المصير  أصبح الشباب الفلسطيني في الشتات يبعث رسائلَ  ،غزة، والهبة في األقصى، وبالتالي، بطريقة أو بأخرى 
 حدة. المشترك والهوية الوا

 
إن  المبادرات استطاعت ف التي حد ت من جزء كبير من أنشطة الحياة اليومية، ،19-على الرغم من قيود جائحة كوفيدخامسا : 

على بعض أنشطة المبادرات، مثل   سلبا   أثرت هاذات القيودلوحظ أن  و   .توظيف العالم الرقمي من أجل تحقيق أهداف المبادرة
، التي لم ُتنفذ وجاهيا ، وهذا بطبيعة الحال قلل  " في مبادرة "ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟"؟نشاط مسرحية "شو بدنا
 من كفاءة المخرجات لمثل هذه األنشطة. من فعالية النتائج، وحد  

 
وظيفي بين كل من المنفذين، والشباب والشابات المشاركين من مختلف التجمعات، استدامة المبادرات تحتاج إلى تكامل  سادسا :

، واالتحاد األوروبي(، إضافة إلى الجهات الرسمية األخرى، مثل CMIوالقائمين على البرنامج )مسارات، وإدارة األزمات الفنلندية  
 منظمة التحرير الفلسطينية.

 
 ما يلي:ب ىَص و  يُ وفي ظل ما تقدم من استنتاجات، 

 
، ويرجح أنها لن تجري قبل نهاية العام، فإنه ُيوصى أن تتحول  2021عام  لفي دورتها ل  بما أن  االنتخابات العامة لم تجرِ  .1

ات /ات فلسطينيين/ا  "مبادرة ماذا يريد الشباب الفلسطيني من االنتخابات؟" إلى ملتقى شبابي فلسطيني موحد، يضم شباب
 الجغرافية، ويلعبون دور الضغط على صناع القرار، ويتناقشون بشكل دوري في ظرفية االنتخابات.من مختلف المناطق  

52178

2208

36489

طيني ماذا يريد الشباب الفلس"مبادرة 
"من االنتخابات؟

"األرض صمودنا"مبادرة  مصير مشترك، هوية "مبادرة 
"واحدة

األشخاص الذين تم الوصول إليهم في كل مبادرة

األشخاص الذين تم الوصول إليهم
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الشبابي الموحد، من أجل القيام بدور القياس والمراقبة ألي  الملتقىأن يتبنى مركز مسارات والمؤسسات الشريكة فكرة  .2
هم، من خالل تحليل محتوى البرامج  يلإم بالنسبة تعريف الشباب الفلسطيني بجدوى القوائبهدف برنامج انتخابي قادم، 

االنتخابية، وما يتناسب مع مطالبهم وتطلعاتهم منها، وبالتالي يستطيع الشباب الفلسطيني التمييز بين القوائم التي تهدف 
 إلى إعادة إنتاج الواقع، وبين القوائم التي تسعى إلى التغيير واإلصالح.

عزز من رفع وتيرة التشبيك بين الشباب تُ نها أل، ودعمها "مصير مشترك، هوية واحدة"، مثل مبادرةاستمرارية العمل في  .3
 .الفلسطيني

ألنشطة اهم ذتنفيثناء أ الفلسطيني مام الشبابألضمان عدم وقوفهم كعائق ، التنسيق مع الجهات الرسمية في الشتات .4
 .والمبادرات في الشتات

ها، وخلق نماذج شبابية ذات اقتصاد مقاوم في  ر التعاونيات الناشئة، من أجل ضمان استمراالعمل على دعم العديد من   .5
أي انفكاك   ؛إلى أعلى  ، وهذا يقود إلى منهجية االنفكاك االقتصادي عن االحتالل من أسفلأرض الوطنمحافظات  شتى  

القاعدة، وليس انفكاك عبر قرار سياسي ال يستطيع أن يعمل في ظروف ليست طبيعية في حالة التبعية التي بات 
 االقتصاد الفلسطيني.يواجهها 

، على اعتبارهما استثناء  في ظل حالة الفقر المدقع  استمرارية دعم العمل التعاوني الشبابي في قطاع غزة والشتات .6
 . والبطالة

في هذا األمر خالل تنفيذ  ا  ، إذ لوحظ أن ثمة ضعف48ـالتشبيك بشكٍل أكبر مع الشباب الفلسطيني في أراضي ال .7
 المبادرات.

(، من أجل تسليط الضوء على  نستغرامإإطالق مجلة "الصمود الفلسطيني" عبر منصات التواصل االجتماعي )فيسبوك،   .8
 ماعية ناجحة في حقل الصمود الفلسطيني.تجارب شبابية سياسية واقتصادية واجت

وبتغطية إعالمية كبيرة، من أجل استقطاب  ،أن يكون برنامج "تعزيز الصمود الفلسطيني عبر الحوار" برنامجا  سنويا   .9
 أكبر عدد ممكن من الشباب الفلسطيني حول فكرة الصمود.


