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ال�شباب الفل�سطيني من احلركة �إىل احلراك
()2018 - 1908
�أحمد جميل عزم

رام اللـه :المركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات اال�ستراتيجية ــ
م�سارات� 174 .2019 ،صفحة.

ال�شباب عدو الر�ضا هذا كل ما هنالك
نجيب محفوظ

يمتاز

هذا الكتاب
بمنهجية جدية
في البحث ،باعتماده على
عمل ميداني �إثنوغرافي
معمق ،قام باحثون
ميدانيون خالله بجمع
المادة الأولية الخام من
البيئة المحلية بعناية ودقة،
�إلى جانب المالحظة،
وا�ستخدام م�صادر ثانوية
و�أولية متعددة.
تنبع �أهمية الكتاب من
�أهمية مو�ضوعه ،وهو دور
ال�شباب في الحراكات
االجتماعية وال�سيا�سية،
وتناوله مرحلة تاريخية
كبيرة ــ قرن من الزمن ــ
بمنظور نقدي وتحليلي
كثيف ،لكن من دون الغرق
في ال�سرد التاريخي الممل.

يتناول الكتاب الحركات
ال�شبابية في ت�سعة تجمعات
يقيم فيها الفل�سطينيون وهي:
ال�ضفــة الغربيــة والقــد�س؛
�أرا�ضي 1948؛ قطــاع غــزة؛
الأردن؛ �ســورية؛ لبنان؛
بريطانيا؛ الواليات المتحدة
الأميركية .وقد �أتاح هذا
المجهود للباحث تقديم
مقارنات للحركات ال�شبابية
الفل�سطينية.
يتكون الكتاب من مقدمة
و�أربعة ف�صول :في المقدمة
ي�شير عزم �إلى �أن ظاهرة
الحراكات ()mobilizations
ال�شعبية بد�أت تظهر بعد
الحرب الباردة في مطلع
الت�سعينيات ،و�أدت �إلى �سقوط
الأنظمة اال�شتراكية
وال�شيوعية في المع�سكر
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اال�شتراكي ال�سابق ،غير �أن
االنتفا�ضة ال�شعبية
الفل�سطينية في �سنة 1987
كان لها ال�سبق والتميز تبع ًا
ل�شمولها جميع الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة منذ �سنة
 ،1967وال�ستمرارها عدة
�أعوام ،بفعل انتقالها من
الحالة العفوية �إلى الم�ستوى
التنظيمي ،وامتالكها
برنامج ًا قاب ًال للتحقيق.
لكن بعد انتهاء الحرب
الباردة ،وظفت قيادة منظمة
التحرير الفل�سطينية
االنتفا�ضة للتو�صل �إلى حل
�سيا�سي (اتفاق �أو�سلو)
تمخ�ض عنه بناء �سلطة
ّ
ا�ستحوذت على التركيز
الر�سمي (الحكومي)
والبيروقراطي كبديل من
الفعل ال�شعبي غير الر�سمي.
يحمل الف�صل الأول عنوان
''�إطار نظري ودرا�سات
بين فيه عزم الفرق
�سابقة'' ّ
بين الحراكات والحركة ،فما
يميز الحراكات هو �أنها
وتعرف
تعرف ماذا تريدّ ،
نف�سها بما ال تريده ،وكثيراً
ما تف�شل في و�صف ماذا تريد
فع ًال ،ومثال لذلك مناه�ضة
العولمة �أو مكافحة الف�ساد.
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والحراك لفظة راجت بعد
�سنة  ،2011وعك�ست نوع ًا
من الن�شاط ال�سيا�سي �ضمن
حركات احتجاجية تهدف
�إلى تغيير �شيء معين ،ولذلك
ف�إن للحراك �سمات ،منها:
�إعالن البراءة من الحزبية
والف�صائلية؛ االنخراط في
حراكات احتجاج ب�شكل
مغاير لحركات البناء
والتطوير والتغيير؛ رف�ض
القيادة المركزية واالنخراط
في فعل مبا�شر كالنزول �إلى
ال�شارع بمعزل عن تطوير
برامج واعتناق �أيديولوجيا؛
�سمة عدم اال�ستمرارية ،ف�أفراد
ي�سمون نا�شطين بد ًال
الحراك ّ
من �أع�ضاء.
وي�ستخل�ص الكاتب ،في
هذا ال�سياق ،مجموعة
خ�صائ�ص �أهمها� :ضعف دور
الأحزاب والف�صائل في
ال�شارع؛ ال�شباب فئة غير
متمايزة من �شرائح المجتمع؛
المبالغة في دور و�سائل
التوا�صل االجتماعي؛
محدودية الحراكات
ومح ّليتها؛ االفتقار �إلى
البرامج؛ الرمزية والم�شهدية.
يقدم الف�صل الثاني ،وهو
بعنوان ''بانوراما تاريخية
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للحركات ال�شبابية
الفل�سطينية'' مقاربة
جنيولوجية للبحث عن
�أن�ساب العمل ال�شبابي
الفل�سطيني و�أ�صوله في فترة
الحكم العثماني مثل جمعية
المنتدى الأدبي ،1900
وجمعية العلم الأخ�ضر
 ،1912وغيرهما .ويتطرق
الف�صل �أي�ض ًا �إلى مرحلة ما
قبل النكبة ،ومرحلة ما بعد
النكبة حتى هزيمة حزيران/
يونيو  ،1967ويقول �إن
العمل ال�شبابي ترافق مع
ت�أ�سي�س الحركة ال�سيا�سية
الفل�سطينية و�صعودها ،مثل
حركة ''فتح'' والجبهة
ال�شعبية ،و�إن الت�شكيل
ال�شبابي �ساهم في تحديد
الهيئة التنظيمية ال�سيا�سية
للف�صائل :فحركة ''فتح''
ت�شكلت من مجموعات
متنوعة فكري ًا وعقائدي ًا،
بينما تب ّنت حركة القوميين
العرب ثم الجبهة ال�شعبية،
المركزية الديمقراطية
والتراتبية الحزبية والفكر
القومي ،والحق ًا الفكر
المارك�سي.
كانت الحركات ال�شبابية
في الخم�سينيات بمثابة

الحا�ضنة التي انبثقت منها
الحركة الوطنية ،وفي مرحلة
ال�ستينيات �أنتجت الحركة
الوطنية �أطراً قطاعية
و�شبابية ،بينما �شكلت مرحلة
الثمانينيات مرحلة حا�سمة
في تطور العمل الطالبي
ال�شبابي في الأر�ض المحتلة
بدعم من قيادات التنظيمات
في الخارج؛ فبعد الخروج من
ان�صب
بيروت في �سنة 1982
ّ
التركيز على المقاومة
المدنية في داخل فل�سطين،
في حين �شهدت مرحلة �أو�سلو
()2000 - 1993
''الالت�سي�س'' لل�شباب ،وتقل�ص
ُّ
العمل ال�شعبي وال�شبابي
لم�صلحة العمل في بناء
ال�سلطة والدولة و�أجهزتها.
� ّأما في مرحلة انتفا�ضة
الأق�صى �سنة ،2000
فانخرط ال�شباب في العمل
الع�سكري في داخل فل�سطين
المحتلة للرد على العنف
الإ�سرائيلي ،وبرزت جذور
مقاومة جديدة ومختلفة
تمثلت في حمالت الت�ضامن.
ومع بدء بناء الجدار
العن�صري �سنة � 2002أُن�شئت
لجان محلية في القرى التي
عبرها الجدار ،و�أ�ضحت تلك
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الحمالت �أطر عمل موقعيه،
كما برزت حمالت الت�ضامن
الدولي .وفي مرحلة ما بعد
االنتفا�ضة الثانية - 2005
 ،2011بد�أ الن�شاط ال�شبابي
ي�أخذ طابع التنديد باالنق�سام
والمنادي بالوحدة الوطنية،
وظهرت في تلك الفترة �أطر
�سيا�سية مهمة هي :حركة
مقاطعة �إ�سرائيل و�سحب
اال�ستثمارات وفر�ض
العقوبات عليها ()BDS؛
لجان مناه�ضة الجدار
واال�ستيطان؛ محاولة م�أ�س�سة
حركة الت�ضامن الدولي
(.)ISM
يتناول عزم في الف�صل
الثالث ''الحراكات
والمجموعات ال�شبابية
 ،''2018 - 2011فيقول �إن
ال�شباب الفل�سطيني ت�أثر
بـ ''الربيع العربي'' ،وانبثقت
طاقات �شبابية لم تتطور �إلى
فعل م�ؤثر ،وذلك لعدد من
الأ�سباب منها :الت�سرع في
العمل؛ عدم وجود ر�ؤية
وا�ضحة؛ االنق�سام بين ال�شباب
وال�سلطات القائمة (�ضفة/
غزة) ،وبين ال�شباب �أنف�سهم؛
نجاح الثورات الم�ضادة في
الدول العربية الأُخرى.

ويرى عزم �أن عدم
مغادرة عقلية الحراك ،وعدم
الرغبة ــ �أو الف�شل ــ في
التحول �إلى حركة �أو تنظيم،
�أمور �ساهمت في ن�شوء
ظاهرة جديدة يمكن ت�صنيفها
في مرتبة و�سط بين
الحراكات والحركة ،وقد
برزت خالل �سن َتي 2013
و.2014
ويبين هذا الف�صل ،بكثير
ّ
من التف�صيل والتحليل ،واقع
وتحديات وخط�أ المجموعات
ال�شبابية في عدد من
الجغرافيات الفل�سطينية
(ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛
القد�س؛ �أرا�ضي 48؛ الأردن؛
�سورية؛ لبنان؛ الواليات
المتحدة الأميركية؛ المملكة
المتحدة) ،وي�شير �إلى طبيعة
تلك المجموعات وتركيباتها،
وطبيعة ت�شكلها وخطاباتها
ومطالبها وعالقاتها
بالحراكات الأُخرى� ،أو
ب�شخ�صيات فل�سطينية
مركزية �أو غير مركزية.
عنوان الف�صل الرابع هو
''من الحراك �إلى الحركة
(خاتمة �سيا�ساتية)'' ،وفيه
يبين عزم �أنماط الحركات
ّ
ال�شبابية منذ مطلع القرن
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الما�ضي حتى نهاية الحرب
الباردة وما بعدها ،فيقول �إن
الحركات في مرحلة ما قبل
ال�ش َبكي والعولمة
الع�صر َّ
والربيع العربي ،كانت تتكون
من �إطار �أو �شبكة تتحول �إلى
حزب ويتم االت�صال
بالأع�ضاء فيها ب�شكل
�شخ�صي ،وتتميز بنظام
ع�ضوية �ضمن بنية تنظيمية.
� ّأما في مرحلة العولمة
و''الربيع العربي'' ،فالأمور
كانت مختلفة لجهة رف�ض
الواقع �أكثر من تقديم
الحركات ال�شبابية ت�صوراً
تحدد فيه ما تريد ،كما كانت
تعتمد على الفعل المبا�شر
والتبر�ؤ من الف�صائلية
والحزبية ،مع خا�صية القدرة
على ا�ستخدام و�سائل
التوا�صل االجتماعي التي
�أ�ضعفت الحاجة �إلى التمويل.
وي�ستنتج عزم �أن
الحراكات ال�شبابية في الغالب
ف�شلت في تحقيق �أهدافها
لعدد من الأ�سباب ،وال �سيما
عدم وجود قيادة مركزية.
�أحمد عز الدين
باحث فل�سطيني في
الدرا�سات العربية والإ�سرائيلية

