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امللف

التجربة الشبابية يف فلسطين

إعداد :خليل شاهين*

شباب فلسطينيون يكتبون
جتربتهم اجلديدة

تقديم
يتضمن هذا امللف ست قراءات
تلخص رؤية جمموعة من الناشطين
الشباب يف الضفة الغربية وقطاع غزة
إىل عناصر القوة والضعف يف مسيرة
احلراك الشبابي الذي انطلق يف 15
آذار  /مارس  ،2011حتفزه إرادة
نظامي
برأسي
شعبية أطاحت آنذاك
َ
َ
احلكم يف تونس ومصر ،قبل أن حتصد
املزيد الحقاً.
ومع أنها جمرد بداية ال تغطي
حراكات شبابية يف خمتلف أماكن
الوجود الفلسطيني العربية ،إ ّ
ال إنها
تعكس مالمح من األجواء الشبابية
اجلديدة يف الداخل والشتات العربي.
وإدراك ًا منا بتعدد روافد املعرفة،
وخصوص ًا ما تنتجه احلركات
االجتماعية والسياسية من معرفة جديدة
خالل الثورات العربية الراهنة ،فقد
ارتأت اجمللة سؤال شباب فلسطينيين
ناشطين أن يكتبوا بأنفسهم رؤيتهم
* صحايف فلسطيني.

وتقويمهم للحراك الشبابي الفلسطيني
والدروس املستقاة منه ،ومن دون تدخل
من جانبنا إ ّ
ال يف جوانب حتريرية
هامشية ،كي تعكس هذه املعرفة نفسها
بنفسها ،ولنترك لكل من القارئ والباحث
والشباب عامة ،االستفادة منها أو
تقويمها أو نقدها كما ع ّبرت عن نفسها.
ومن ميزات هذه املعرفة املع ّبر
عنها من طرف ناشطين يف حراك
شبابي أنها معرفة تأتي من داخلها،
فهي ليست موضوع ًا خارجي ًا لدراسة
باحث مثالً ،على أهمية األخيرة طبعاً.
وهي معرفة متعددة املصادر ،ألن يف
إمكانها أن تمزج بين التأمل والتحليل
والتجربة الذاتية ومراقبة األحداث
والعلم واألدب ،وبعضها م ّيال إىل
طرح األسئلة ،بينما بعضها اآلخر
يظهر أكثر يقينية ،كما أن بعضها ع ّبر
بتلقائية ،يف حين سعى بعضها اآلخر
ألن يكون أكثر توثيق ًا أو يستقي مصادر
علمية أو أدبية ،وهي تع ّبر عن نقاشات
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طويلة بين الناشطين أنفسهم أو مع جمتمعهم.
وما يجمعها أنها كتابات حتاول التعلم من
ال عن أنها مألى باحلماسة
جتربتها ،فض ً
والسعي للتغيير وتأمل العوائق .فاألهم هو
أنها معرفة وثيقة الصلة بهدف التغيير.
وهي بروحيتها هذه ،وحماولتها التفكير
من خارج الصندوق ،وحماولة التحرر من
أنماط التفكير السياسي التقليدي ،ووسائل
وآليات فعله يف املمارسة السياسية اليومية،
تعيد االعتبار إىل الدور الكفاحي الشاب دوم ًا
للشعب الفلسطيني ،فتستحضر زخم الثورة
األوىل ،وقوة التغيير يف اإلرادة الشعبية
التي أطلقتها ،وكانت وقودها ونارها ،طوال
ثالثة عقود حتى بدء مسيرة أوسلو ،كي تبشر
اليوم بميادين حترير قادمة يف بيت املقدس،
وأكناف بيت املقدس.
إن احلراك الشبابي الفلسطيني يقف دائم ًا
أمام أسئلة صعبة وتع ّدد األولويات ،وبالتايل،
الشعارات ،وهذا احلراك الشبابي على إيقاع
الثورات العربية ليس هو األول من نوعه
يف العقد األخير ،إذ سبقه نشاط شبابي يف
مقاومة جدار الفصل العنصري ،واملساهمة
يف إطالق حملة املقاطعة الدولية ضد إسرائيل
يف سنة  ،2005واألنشطة املتنوعة خالل
االنتفاضة الثانية ضد احلواجز اإلسرائيلية
واالحتالل وغيرها كثير .وكان من الواضح أن
هذه الفئات اجلديدة من الشباب الفلسطيني
بدأت ،خالل األلفية اجلديدة أيضاً ،بم ّد جسور
إىل العامل ،يف اجتاه اجملتمعات الغربية
حتديداً ،وكنوع من اإلدراك أن القضية
الفلسطينية ذات بعد دويل.
إ ّ
ال إن هذا احلراك الشبابي الذي يأتي
على إيقاع الثورات العربية هذه املرة،
مترافق ًا مع انسداد األفق السياسي الفلسطيني
واستمرار االنقسام ،سيقف أمام أسئلة جديدة،
ومفتوحة ،بشأن العالقة بين قدراته الذاتية
ومد اجلسور مع العامل العربي واحلركات

الشبابية الثورية فيه ملا فيها من أهمية على
تعديل موازين القوى مع إسرائيل املدعومة
أميركياً ،وهو ما أشارت إليه كتابات يف
هذا امللف .وربما كان حتركا ذكرى النكبة
والنكسة يف السنة املاضية بداية اختبار ملثل
هذه األسئلة اجلديدة الصعبة .وكنا قد رأينا
تباشير نشاط احلركات الشبابية العربية
يف مصر ما بعد ثورتها واحتجاجاتها أمام
السفارة املصرية ،ويف شعارات بحرينية،
ويف نداءات سورية إىل الشعب الفلسطيني
تلقى صداها يف حتركات شباب فلسطينيين.
وأمام هذه الدينامية اجلديدة ،جتد اجمللة أن
من املفيد فتح نقاش بشأن هذه االهتمامات
الشبابية ،والتركيز بداية على فهم الشباب
لواقعهم الفلسطيني .فهذا النشاط الشبابي
اجلديد يزاوج بين النشاط يف قضايا
فلسطينية ،مثل إنهاء االنقسام ،وبين مقاومة
االحتالل ،ويأتي على سياق ثورات عربية ضد
أنظمة مستبدة.
وعدا ما حتمله هذه الكتابات من معرفة
ذات طابع شبابي تغييري ،فإنها بشرى،
ألن دون أوان زفها عمل مثابر إلعادة بناء
احلراك الشبابي الفلسطيني داخل الوطن،
ويف الشتات ،إذ تضع الكتابات الشابة هنا
هذه املهمة على عاتقها وفق رؤية مشتركة
إىل األهداف والشعارات اجلمعية ،وآليات
العمل والتواصل بين جمموعات شبابية تنشد
االنتقال من العامل االفتراضي إىل حيز الواقع،
كي تصنع تغييراً يسعى إلعادة االعتبار إىل
دور ومكانة حركة التحرر الوطني الفلسطينية
يف مواجهة االحتالل والعنصرية ،ومن أجل
ضمان حق الشعب الفلسطيني أينما يوجد يف
تقرير املصير.
ويظهر أن هذه القراءات الشبابية تتخذ
من خطاب احلقوق منطلق ًا للرواية التاريخية
اجلمعية ،وهي تعتمد املراجعة للتجربة
الفلسطينية ،والنقد الذاتي للتجربة الشبابية
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يف حراكها ،فتشخص عناصر الضعف قبل
القوة ،وتتحدى ثقافة اخلوف يف مقاومتها
حملاوالت الترغيب والترهيب واالحتواء،
وتتلمس بناء مقومات شق مسار جديد يتمسك
باإلرادة الشعبية أساس ًا إلعادة بناء التمثيل
السياسي الوطني يف إطار منظمة التحرير
الفلسطينية ،وذلك عبر مبدأ االنتخاب ملمثلي
الشعب يف اجمللس الوطني حيثما يمكن ذلك.
ويف هذا امللف ،توفر "جملة الدراسات
الفلسطينية" منبراً ألصوات شابة انخرطت
يف فاعليات احلراك الشبابي الذي انطلق يف
آذار  /مارس  ،2011وال تزال تتصدر اليوم
الفاعليات االحتجاجية ضد االنقسام الداخلي،
والعودة إىل املفاوضات يف ظل االختالل
الفادح يف ميزان القوى ملصلحة االحتالل،

والنشاطات التطبيعية ،وكذلك الفاعليات
املناصرة لقضية األسرى ،وذلك من أجل
إعادة بناء التمثيل الوطني ،وتعزيز وحدة
الفلسطينيين وتواصلهم يف الوطن والشتات.
إنها أصوات شابة جديرة باالستماع إليها
اليوم.
وختاماً ،فهذا امللف هو دعوة مفتوحة
إىل النقاش ،وقراءة التجربة ،واالستفادة من
دروسها ،كمقدمة ضرورية كي يأتي الربيع
الفلسطيني تتويج ًا للربيع العربي ،عبر التأكيد
أن النضال من أجل احلرية الذي أشعل شوارع
تونس ومصر وليبيا وسورية والبحرين...
يصنع أفق ًا عربي ًا جديداً لن يكتمل إ ّ
ال إذا أعاد
فلسطين إىل موقعها بصفتها بوصلة احلرية
يف العامل العربي.
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