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اإلهداء
*ألكاديمية دراسات الالجئين عام
*وللدكتور محمد عمرو خاصة
*إلى كالشخص ساعد وساهم في توصيل هذه الرسالة العظيمة
*إلى من كرسوا كل طاقاتهم في ترسيخ ونهوض القضية الفلسطينية
*إلى شباب األمة اإلسالمية .اليد القابضة على جمر الحاضر،
المستمسك بالحق المسلوب الذين رضوا باآلخرة من الحياة ثم نفروا في
سبيل هللا.
*الي من أهدروا زهرة شبابهم خلف القضبان  ...الي األسري األحرار
خلف أسوار الزنازين
إلى كل إنسان حر شريف ال يرضي بالهوان والتفريط في تراب هذا
الوطن المبارك.
* إلى الفتية األحباب ،الخير الكامن في ألم الحاضر المرسوم في أفق
المستقبل .
آمال أن يكون خطوة من كل خطوة في سبيلنا للنهوض باألمة من جديد

فداال
فد
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الـــــــــــمـــقــــدمـــة
تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة فيي المجتميع الفلسيطيني ،ولهيذه الفئية االجتماعيية سيمات

وخصييا،ص ،مشيياكل وتطلعييات ،قلمييا تسييترعي انتبيياه أحييد ميين صيينا الق يرار إال بالقييدر

الييذي يخييدم توجهي ا معيني ا أو يسييهم فييي تعزيييز سييلطة هيفال الييذين يتحكمييون فييي الميوارد
والق اررات على مستوى األسرة كما على مستوى المجتمع ومفسساته.
لي ييذلك يعي يياني الشي ييباب الفلسي ييطيني تهميش ي يا مزدوج ي يا ،تي ييارة بوصي ييفهم جي ييزا مي يين الشي ييع
الفلسطيني الرازح تحت نير احيتالل اسيتيطاني قيامع للحقيول والحرييات ،وتيارة بوصيفهم
فئة اجتماعية في مجتمع ال ِ
يولهم كبير اهتمام.

ويسيود فيي أوسيياطهم شيعور عيام باإلحبيياط والقليق والخيوف ميين المسيتقبل .فمين جهيية،

تشييل هيمنيية النزعيية األبوييية فييي مجتمييع ذكييوري ميين قييدراتهم علييى التعبييير عيين أنفسييهم
وعيين طموحيياتهم ،كم ييا تقيييد روح اإلب ييدا لييديهم ،م ييع مييا يواكي ي

ذلييك م يين قمييع وكب ييت

وتمييز تجاه الفتيات خاصة.
ومن جهة ثانية يزيد تردي األوضيا االقتصيادية واالجتماعيية واألمنيية ،فيي نيل نظيام
سياسي هش وص ار محتدم على السلطة ،من وضع هذه الفئة سو ا وضياعا.
وفي ييي أثن ي ييا ذل ي ييك ،يق ي ييع معظ ي ييم الشي ييباب ض ي ييحايا ص ي ي ار الق ي يييم والمرجعي ي ييات ال قافي ي يية

واأليديولوجية والسياسية وتجاذباتها ،وتميل أعيداد كبييرة مينهم أك ير فيأك ر نحيو العنيف،

ويتحولييون إلييى مجييرد أدوات تسيييرها قييوى اجتماعييية وسياسييية لهييا أجنييدات مختلفيية عيين

تلك التي يج

أن تكون للشباب.

إال أن كييل هييذه الصييعو ات والمعيقييات أمييام الشييباب الفلسييطينيين إال انهييم ال يييدخرون
جه ييد وال وق ييت ف ييي ال ييدفا أوال ع يين قض يييتهم العادل يية  ،وتوعي يية م يين ه ييم م يين الش ييعوب

األخرى والمجتمعات .
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أهمية البحث:

 1است مار جيل المستقبل است ما ار أم ل
 2اعادة ال قة بدور الشباب الفلسطيني بشكل خاص العر ي بشكل عام
 3توضيح اهمية دور الشباب بالقضية الفلسطينية
 4حث المجتمع على ال قة بالشباب وتمكينهم
 5ايصال رسالة للمجتمع العر ي بضرورة دعم الشباب وازالة المعوقات من امامهم

تساؤالت البحث:

 1ما المقصود بجيل الشباب؟
 2ما إثر الشباب بالساحة الفلسطينية؟
 3ما هي المعوقات للشباب على المستوى السياسي والتوعوي واالجتماعي؟
 4ما هي االدوار التي يفديها الشباب لنصرة قضيته

مسلمات البحث:
•يعتبر الشباب هو رافعة المجتمعات وعماد االوطان ; فهم ثروة الوطن بقوتهم وقدرتهم
على التجديد واالبتكار والحسم و التالي ينطبق هذا على المقاومة واثبات الحق
باألرض والعرض والمقدسات

منهج البحث:

سنقوم باستخدام شهادات حية لشباب يعاصرون القضية الفلسطينية ،ومراجع لكت
مختصة بالشأن الشبابي وعالقته بالقضية الفلسطينية .وابحاث سابقة لدور الشباب
الفلسطيني والعر ي بالحفاظ على الهوية الفلسطينية
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أهداف البحث:

 .1يوضح البحث انوا المقاومة المتاحة للشباب.
 .2توضيح الجان

المشرل لدور الشباب بترسيخ الحق الفلسطيني.

 .3تسعى الدراسة الى فحص دور الشباب في ترسيخ وتعزيز الحق الفلسطيني
يعتبر الشباب هو رافعة المجتمعات وعماد االوطان ; فهم ثروة الوطن بقوتهم وقدرتهم
عل ييى التجدي ييد واالبتك ييار والحس ييم و الت ييالي ينطب ييق ه ييذا عل ييى المقاوم يية واثب ييات الح ييق

باالرض والعرض والمقدسات.

منهجية البحث:
سيينقوم باسييتخدام شييهادات حييية لشييباب يعاصييرون القضييية الفلسييطينية ،وم ارجييع لكتي
مختصة بالشيأن الشيبابي وعالقتيه بالقضيية الفلسيطينية  ،.وابحياث سيابقة ليدور الشيباب

الفلسطيني والعر ي بالحفاظ على الهوية الفلسطينية .

مصطلحات البحث
الشباب :الشباب ظاهرة اجتماعية تشير إلى مرحلة من العمر تعقب مرحلة المراهقة وتبدو خاللها
عالمات النضج االجتماعي والنفسي والبيولوجي واضحة.
وهي مرحلة عمرية تطلق على من هم في عمر الطاقة واالبداع واالنتاج واالندفاع واالنجاز

المقاومة:

قوم) اي أصلح االعوجاج
الفعل الثالثي ( ّ

لغةً :مجابهة القوة  ...وهي الصمود في وجه المهاجم واعتراض على ارادة جهة او شخص وعدم التسليم
بمقاصده
المقاومة فطرة بشرية وضرورة واقعية وعادة تكون ضد من هو اقوى من المقاوم

الهوية

الفلسطينية :هو مصطلح يستخدم لوصف مفهوم الشخص وتعبيره عن فرديته

وعالقته مع الجماعات (كالهوية الوطنية أو الهوية الثقافية) ...
في اللغة :مشتق من كلمة هو .الهوية هي مجمل السمات التي تميز شيئا عن غيره أو شخصا
عن غيره أو مجموعة عن غيرها
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_ يعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمع شاب حيث ان %47من تحت ال 15سنة و.
 %27.4ما بين  29-10سنة بحس

األنروا

_المقاومة الفلسطينية منذ نشأتها رد طبيعي نشأ نتيجة االحتالل البريطاني اوال
والصهيوني ثانيا وقد كان الطريق االوحد السترداد االرض المنهو ة والحقول المسلو ة
واستمرار االحتالل يعني استمرار المقاومة
_بينما ينشأ الشاب الفلسطيني على عقيدة واضحة ويعرف حقه جيدا وكيف يدافع عنه
،نرى الجندي االسرا،يلي يعيش بال عقيدة ويعجز عن الدفا عن نفسه ضد فتى
فلسطيني اعزل

الواقع الديمغرافي للشباب في فلسطين:

"تشير اإلحصا ات إلى أن عدد السكان في األراضي الفلسطينية نهاية عام 2006

بلغ حوالي  3.8مليون نسمة منهم  %51ذكور و %49إناث.
و لغت نسبة الجنس  103ذكور لكل  100أن ى .وقد م لت فئة الشباب حوالي %27
من إجمالي السكان (منهم  %40مراهقين و %60الشباب).
ويظهر التوزيع العمري للسكان أن الشع

الفلسطيني شع

فتي حيث أن الهرم

السكاني ذو قاعدة عريضة ورأس مدب  ،مما يعني أننا ولسنوات طويلة قادمة سوف
نكون تحت تأثير الزيادة الطبيعية المرتفعة نسبي ا على الرغم من انخفاض معدالت
الزيادة الطبيعية وانخفاض في معدالت الخصو ة خالل السنوات األخيرة"( .الجهاز
المركزي لإلحصا الفلسطيني بالتعاون مع مجموعة من المفسسات األهلية
الفلسطينية ،شباب فلسطين :أرقام و إحصا ات ،أغسطس  ،2007رام هللا ،فلسطين)

تأثير االنتفاضة على دور الشباب الفلسطيني:
خير ما يمكن التدليل من خالله على مشاركة الشباب الفلسطيني في الحياة العامة،
ومشاركته في صناعة الحدث الفلسطيني ،هو الفعل االنتفاضي الذي أبدعه المجتمع
الفلسطيني في داخل األراضي الفلسطينية المحتلة ،فقد كان لدور الفئات المجتمعية
من األطفال والشبيبة والنسا دور ملحوظ في االنتفاضة الشعبية وابتدا أدوات
ووسا،ل النضال والمقاومة الجماهيرية التي م ل الشباب جز ا هام ا منها ،فقد كان
لدور الشباب الفلسطيني في االنتفاضة الشعبية مساحة واسعة للتأثير ،ولقد لفت هذا
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الدور األنظار واكتس

بعض المواقف السياسية من االحزاب والحركات التي

استشعرت أهمية هذا الدور ،كذلك االستهداف المباشر من االحتالل وتصعيد اعتدا،ه
على الشباب ،وكان هذا موقف من الشباب الفلسطيني عفويا خاضعا للشروط التي
كانت تعيشها االنتفاضة باعتبارها انتفاضة شعبية ترتكز على المجتمع ،أبانت عن
قدرات الشباب الفلسطيني في المساهمة وتحمل المسفولية العامة ،فقد وفر دور
الشباب أسباب نجاح االنتفاضة في كس

التأييد وااللتفاف الشعبي حولها ،وكانت

نقطة تحول في الص ار مع االحتالل ،كما كانت عمودا أساسي ا في البنا االجتماعي
المفسسي الذي يم ل بديل عن غياب الدولة ،وكانت جز ا من تجر ة تضامنية عاشتها
التجمعات الفلسطينية في االراضي المحتلة ،مما جعلها ذلك موضوعا ر،يسيا ألي
مشرو في المستقبل ،كما يمكن التدليل أيضا من خالل هذا المطل
وحدود دور الشباب حس

على أهمية

الظروف والشروط الموضوعة لمعرفة أين وكيف يمكن أن

ينجح الشباب الفلسطيني في أخذ موقعه الطبيعي ،فاالنتفاضة الكبرى ال انية ،ما أطلق
عليها انتفاضة األقصى ،ونتيجة لتبدل الشروط واألسباب واختالفها عن االنتفاضة
األولى التي شهدت دو ار ملحون ا للشباب ،فقد تراجع هذا الدور مع هذه الشروط
المستجدة ،مما يدلل على اهمية الر ط بين السيال العام الذي يحيا فيه الشباب
والمجتمع و ين حدود دوره وجدواه.

نموذج االنتفاضة الكبرى عام :1987
ما لم يتوقعه قادة المفسسة العسكرية االسرا،يلية لدى احتاللهم الضفة الغر ية وقطا
غزة عام  ،1967و عكس ما حصل من تطهير عرقي ألهل البالد االصليين خالل
االحتالل االول ،هو ان يبقى الفلسطينيين هذه المرة متشب ين بأرض وطنهم رغم
االحتالل .فبعد انتصارهم في المواجهة مع الجيوش العر ية ،إال انهم اصطدموا
بمواجهة من نو خاص ،مواجهة مع مجتمع قا،م ابتد وسا،ل كفاحية للبقا والصمود
والمقاومة ضد المحتل ،وهكذا فتعود جذور إنفجار االنتفاضة االولى عام  1987الى
عقدين من المصادرة والنه
المتواصل للشع

واالستغالل االقتصادي واالستيطان والقمع العسكري

الفلسطيني في الضفة والقطا  .هذا باإلضافة الى ضرب العمل

الفلسطيني المسلح في لبنان حيث كانت احدى نتا،جه توجيه بوصلة ال ورة الفلسطينية
الى الداخل ،وهي النتيجة التي لم تكن في حسابات اسرا،يل انذاك .و ما ان االنتفاضة
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بتعريفها العام هي عمل جماهيري مقاوم شامل تشارك فية كافة القطاعات الشعبية
ليتحول الى نمط حياة يومي يكون اساسه رفض واقع االحتالل والعمل على تأسيس
واقع سياسي اجتماعي بديل ،فال بد من الدور المركزي المناط بالتنظيمات واللجان
الشعبية التي اقيمت اساس ا لسد بعض حاجات الناس تحت االحتالل .وهكذا فقد
شكلت االنتفاضة الشعبية منعطفا هاما في نوعية ومضمون مشاركة الشباب
الفلسطيني في العمل الوطني وذلك من خالل العديد من التنظيمات والنقابات واألطر
الشبابية الجماهيرية التي انتشرت في الضفة الغر ية وقطا غزة على مدار عدة
سنوات قبل اندال االنتفاضة.

أنواع المقاومة المتاحة للشباب:
 1المقاومة الفعلية بالسالح (الطعن  -الدهس -القنص -اكوا -الحجر)
 2المقاومة بتفعيل مقاطعة المنتجات الصهيونية
 3المقاومة االلكترونية (االك ر انتشا ار بين اوساط الشباب العر ي )
 4الر اط
 5الصمود (كأهل القدس)
 6التوعية والتطو
 7بالمال

_مراحل المقاومة:
-1

قتال بأدوات بدا،ية كالحجر والمقال والسكين والمولوتوف

-2

حرب العصابات (مجموعات قتالية)كمجموعة الشاب ذو العشرون عاما في

حينها (عماد عقل ) قنابل واسلحة حقيقية
-3

عمليات استشهادية واحزمة ناسفة

-4

الصواريخ

-5

ص ار االدمغة :ويتجلى هذا النو في عصرنا على مواقع التواصل االجتماعي

بمحاولة الها الشباب او تجنيدهم او غسل ادمغتهم عبر عدة طرل من جهة
االحتالل ومن جهات أخرى
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تجلي دور الشباب المقاوم بانتفاضة القدس:
من اسباب انخراط الشباب غير المنتمي لألحزاب والفصا،ل بانتفاضة القدس الحالية
ان الشباب يتعرض كغيره من مكونات الشع

الفلسطيني لالضطهاد والقمع واالعتقال

واالنتهاكات من االحتالل ولهذا اخذ زمام المبادرة بسب

تغييبهم من "االطر السياسية"

بسب االنقسام الداخلي وللتصدي لمحاولة االحتالل تدجينهم.
العمليات الفردية للشباب بانتفاضة القدس:
بدأ الشباب عملياته الفردية قبل انتفاضة القدس بسنة حيث استخدمت الجرافات "محمد
الجعابيص " والسكاكين واالسلحة الفردية "عدي ابو جمل " كخيار للمقاومة ..
واستكمل الشباب .تلك المسيرة بانتفاضة القدس ردا على اقتحامات الصهاينة لالقصى
وعلى قرار التقسيم المكاني والزماني والذي استطا الشباب منعه ببساطة ادواتهم.
مّل نشأت واشرقت قطناني وحلبي وعليان وغيرهم مما تحاوز عددهم  180شهيدا من
الشباب ممن تتراوح اعمارهم بين  13الى  33عاما نماذج مقاومة بال حدود وقد كان
لهم بنفس الوقت استخدام لوسا،ل التواصل االجتماعي لنشر فكر المقاومة حينما
نشروا على صفحاتهم وصاياهم االخيرة على صفحاتهم لتحفيز الشباب خلفهم ليكملوا

المسيرة .
دور الشابات الفلسطينيات:

للشابات الفلسطينيات والعر يات دور ال يمكن انكاره بل يج

ان ننحني اجالالا له فقد

كن من الصفوف اال ولى برمي الحجارة ويشاركن بالمظاهرات ويحرقن االعالم
ويدافعن عن رفاقهن بالنضال  ،منذ االنتداب البريطاني الى ال ورات الفلسطينية الى
حرب ال  48يطهين الطعام ويوصلنه للمقاومين والمرابطين بالجبال الى ان نشأت
حركات نسا،ية نضالية حيث تدر ن على حمل السالح ومن اشهر هذه الحركات
(الكف االسود) و ( زهرة االقحوان) .
اصبح االحتالل يالحقهن ويرصدهن ال سيما بعد ان سلكن سبيل العمليات
االستشهادية وساعدن الشباب في اعداد الزجاجات الحارقة والقنابل الصوتية و عد ان
نزلن بسكاكينهن لطعن الصهاينة للدفا عن االقصى ..
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وها قد اصبحن خط الدفا االول عن المسجد االقصى ضد االقتحامات الجارية حاليا
كمرابطات وقد تحملن االعتقال والضرب والمنع من دخول المسجد االقصى واالبعاد
و عد ان تم وضعهن ضمن قا،مة سودا حولنها الى ذهبية .
وللشابات الدور االبرز على مواقع التواصل االجتماعي للتوعية بالقضية الفلسطينية
والتعريف بحق الفلسطيني وتحريض الشباب على المقاومة وكشف جرا،م االحتالل
وانتهاكاته للعالم .

دور الشباب بالمقاطعة االقتصادية لالحتالل (:)BDS

ماذا تعني المقاطعة؟

يعرف معجم "ميريام -ويستر" كلمة مقاطعة  Boycottبأنها "رفض ش ار أو مشاركة
ّ
(شي ) كطريقة للتعبير عن االحتجاج ،واالمتنا عن استخدام بضا،ع أو خدمات

(شركة ،دولة ..إلخ) حتى يحدث تغيير".
وورد ذكر إج ار ات المقاطعة االقتصادية في مي ال األمم المتحدة في المادة  41التي
تنص على أن "لمجلس األمن أن يقرر ما يج

اتخاذه من التدابير التي ال تتطل

استخدام القوات المسلحة لتنفيذ ق ارراته ،وله أن يطل

إلى أعضا األمم المتحدة

تطبيق هذه التدابير ،ويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية
والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية وغيرها من وسا،ل
المواصالت وقفا جز،يا أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية.
الوقت الذي تراجع فيه دور الفصا،ل المقاومة في بداية القرن العشرين سطعت فكرة ال
.BDS
لمقاطعة الكيان الصهيوني وتوجيه ضر ة ناعمة وقاسمة القتصاد االحتالل لتفتح
الباب على مصراعيه لكل احرار العالم للمقاومة السلمية
المقاطعة نو من انوا المقاومة السلمية وهو سالح اثبت جدواه في عدة بالد لقوة
تأثيره على الكيان المقاطع سوا كان شركة ام دولة ... .تعد المقاطعة االقتصادية
و االمتنا عن ش ار منتجات شركة او دولة او حتى رفض التعامل معها كنو من
انوا الضغط على هذه الدولة لتغيير سياساتها او لدفعها لالستجابة لمطال

معينة او

بهدف اضعافهاِ ....
فقس على ذلك عندما يكون موجها ضد كيان مسخ قام على
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مهاجرين من دول شتى ليس لوجوده اي اساس او شرعية ..فلوال الدعم االقتصادي
والعسكري لما اقام هذا الكيان دولته  ..و التالي عندما نمنع عنه جز كبير من الدعم
االقتصادي بمقاطعته ومقاطعة الدول الداعمة له اقتصاديا سيصبح هذا الكيان عبئا
على داعميه وعبئ ا على مستوطنيه الذين جاؤوا من بالد ارو ية او امريكية مرفهة
يأملون برغد العيش فيه وستصبح الهجرة العكسية خيا ار مطروحا لديهم وخيا ار ال بد
منه لدى فئات معينة منهم ال سيما ان االنتفاضة االخيرة حرمتهم االمان في فلسطين
كافة .
ومن ناحية اخرى عبر ر،يس دولة االحتالل "رو ين رفلين " عن قلقه من المقاطعة
االكاديمية التي تواجهها مفسسات وجامعات اسرا،يلية  ...وقد رأى محللين ومراقبين
ان خوف وقلق الساسة االسرا،يليين يدل ان حمالت المقاطعة التي توجه ضدها اتت
اكلها وحققت نجاح ا باه ار منقطع النظير ،األمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود
وتواصلها لمحاصرة إسرا،يل دوليا ومالحقتها في كافة المحافل حتى تُجبر في النهاية
على االلتزام باحترام القوانين الدولية التي تُجرم ما تقوم به من انتهاكات بحق
الفلسطينيين أوالا ،واالنسحاب من األراضي الفلسطينية ،وإزالة المستوطنات والجدار
ُولدت حركات مقاطعة ك يرة في العالم ،منها «الحركة العالمية لمقاطعة إسرا،يل
« ،»BDSالتي انطلقت في التاسع من تموز عام  ،2005أي في الذكرى السنوية
األولى لقرار محكمة العدل الدولية في الهاي بإدانة الجدار االستعماري بل االحتالل
االست مارات منها

برمته ،وذلك استجابة لندا مقاطعة إسرا،يل وسح
اإلسرا،يلي ّ
وفرض العقو ات عليها حتى تنصا للقانون الدولي بالكامل وتلتزم بحقول الشع
الفلسطيني.

وقد قام ناشطون شباب بعدة فعاليات وتحركات على عدة مستويات وطنية واقليمية
ودولية وجدت تأثير كبير على اقتصاد دولة االحتالل فبدأت بمالحقتهم وفرض
العقو ات وعلى ( )BDSقضا،ي ا في دول العالم بحس

قوانين كل دولة ،بتهمة

إلحال الضرر باالقتصاد اإلسرا،يلي ج ار نشاط المقاطعة ،و تهمة العنصرية
والتحريض على «إسرا،يل».
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• دور الشباب بالمقاومة إلكترونيا:
لم يقتصر الشباب الفلسطيني على وسا،ل المقاومة المعهودة بل ابد في مقاومة
المحتل ; وتعداها الى ان جعل من الفضا الرقمي ساحة جديدة للحرب النفسية
والمعنوية واستفاد الشباب من وجود هذه المواقع لبث روح المقاومة بالمجتمع وانعاش
فكر المقاومة الذي استكان قليال بعد انتفاضة االقصى عام  .2000وقد وجد الشباب
فيه ضالتهم ومتنفسهم بعيدا عن رقابة االجهزة االمنية او االحتالل الذي سرعان ما
احكم قبضته على تلك المواقع بعد ان استطا تحديد مكامن قوة هذا السالح
فقد كانت مواقع التواصل االجتماعي ساحات مواجهة .مع العدو الصهيوني .في سبيل
اعال الصوت المقاوم وانهار الصورة الحقيقية .ودحض رواية المحتل ولطالما اشارت
اذر  .صهيونية ب أصابع االتهام الى نشطا مواقع التواصل االجتماعي بتأجيج
االنتفاضة والدفع لعمل عمليات فدا،ية بالقدس فقد شهد عام  2016اتفاقا بين ادارة
فيس بوك واالحتالل يقضي بإغالل الصفحات والحسابات الفلسطينية او العر ية
المهتمة بالشأن الفلسطيني او الفكر المقاوم لالحتالل  ..مما يدل على قوة هذا النو
من انوا المقاومة كونه يفرل االحتالل وكونه يستخدم مواقع التواصل االجتماعي هو
ايضا لتلميع صورته القبيحة للعالم .
فقد اكد تقرير لصحيفة " يديعوت احرنوت " العبرية ان الفلسطينيون نجحوا في
تونيف مواقع التواصل االجتماعي .لخدمة القضية الفلسطينية  ..واصفة هذه المواقع
بالمسجد .الجديد الذي ال يحتاج رواده لخلع احذيتهم .وال وجود فيه ال لحواجز الشرطة
وال للغاز المسيل للدمو .
ويضيف أن الفلسطينيين يتحدثون عبر هذه المواقع بأن المسجد األقصى تحت الخطر
والتهديد أمالا بتنفيذ عمليات فدا،ية ،من خالل دفع شخص ما لتنفيذ عملية فدا،ية
بشكل فردي دون أن يكون
معتبر أن هذا ما جرى خالل
اا
عضوا في فصيل فلسطيني،
ا
العمليات الفدا،ية األخيرة في القدس المحتلة.
•

ويرصد المتخصص في اإلعالم االجتماعي بمعهد األمن القومي "أوريت

بيرلوف" ،أبرز الحمالت الفلسطينية التي واكبت العمليات األخيرة ،ومنها حملتي
"ادعس" واطعن" ،كما أشار إلى استخدام نشطا فلسطينيين لصورة "بلطة" كصورة
شخصية لحساباتهم على تويتر مما يعزز ويفكد الفكر المقاوم .
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•

من جانبه ،يقول محلل الشبكات االجتماعية في موقع أخبار أمريكا "جلعاد

شيلوخ" ،إن مستخدمي اإلنترنت الفلسطينيين يستجيبون بسرعة كبيرة للتطورات على
مشير إلى التفاعل الكبير مع خنق المستوطنين للشاب "يوسف
اا
أرض الحدث"،

الرموني" سا،ق الحافلة اإلسرا،يلية في القدس ،وهو التفاعل الذي حدث برغم تأكيد

منتحرا ،كما زعم التقرير.
االحتالل أنه توفي
ا

•

وردا على استشهاد الرموني نشروا تصاميم تدعو
وأضاف أن الفلسطينيين ا

لالنتقام منها تصميم يضم صورة للمسجد األقصى ُكت

عليها "اليهود يدنسون المسجد

مشير أن ذلك تم قبل يومين من العملية الفدا،ية التي نفذها الشهيدان عدي
اا
األقصى"،
وغسان أبو جمل في كنيس يهودي يقصده كبار المتطرفين اليهود غر ي القدس.

ال شك ان مواقع التواصل االجتماعي نجحت في تسليط الضو على الجرا،م
واالنتهاكات اإلسرا،يلية بحق الفلسطينيين في األراضي المحتلة ،إضافة إلى توثيق
ولعل أهم ما
عمليات الطعن وإلقا الحجارة التي تستهدف مستوطنين وجنود صهاينةّ .
تُساهم فيه في هذا المجال هو تعزيز الحماسة في نفوس المقاومين في مختلف أرجا

وفعالة في ٍ
آن معا.
فلسطين ،فضالا عن تأمين طريقة تواصل سريعة ّ

وقد نجحت في هذا المضمار عدة مبادرات وحمالت شبابية تطوعية من ابرزها حملة

اكشف صهيوني و التي هي حملة الكترونية بطابع مفسسي انطلقت منذ عامين
تهدف لمقاومة اآللة الصهيونية اإللكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي من خالل
النفسية وكشف كذب الرواية الصهيونية على
عدة وسا،ل واستراتيجيات تتعّلق بالحرب
ّ

ومتحدثة ب 5لغات إضافة للمساهمة في
مستوى دولي من خالل كوادر متخصصة
ّ

اليومية داخل فلسطين والحفاظ على جذوة العمل المقاوم مشتعلة في كل
توثيق الحالة
ّ
الظروف والطرل  ..وقد القت هذه الحملة اقبال كبير من جمهور شباب وصل

ل 100الف مدعو خالل عدة ايام على المناسبة على موقع فيس بوك ابان الحرب
االخيرة على غزة ..
وحملة فلنشعل قناديل صمودها التي استطاعت ان تجمع امواال بوقت قياسي لترميم
منازل قديمة بالقدس مهددة باالنهيار واالزالة .
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حمالت ك يرة اخرى  ...وقد برز الهاشتاج او الوسم ككلمة داللية  ...ليستطيع رواد
تلك المواقع ان يوصلوا صوتهم بطريقة اسر من خالل ابراز اعدادهم وك افة تغريدهم
من خالل "الترند" لنصرة قضية انسانية وعادلة كالتغريد لالسرى او ضد اقتحامات
االقصى او التغريد ضد حصار غزة او او .الخ ...
•

وقد ساهم هذا النو  .من انوا المقاومة بجذب شريحة اخرى من الشباب وهي

الشباب العر ي او الفلسطيني الالجئ خارج فلسطين  ..مما جعلهم يشاركون في
المقاومة من الشتات ووحدت بين الشباب العر ي تحت لوا المقاومة االلكترونية او
الحرب النفسية او ص ار االدمغة  ،،مما جعل منها ايضا وسيلة ومتنفس لهم بعيدا
عن السياسة فكانت فمألت اوقات فراغهم بعمل بنا وهادف مما انعكس ايجابا على
ابنا هذا الجيل.
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التوصيات

• تمكين الشباب إقتصاديا وعلميا وثقافيا وإعطاؤهم الفرص المناسبة

• التركيز علي وسا،ل التواصل االجتماعي إلحداث التغيير اإليجابي المطلوب.

• تشجيع الحوار البنا بين الشباب وفئات المجتمع .

• إشراك الشباب في وضع خطط سياسية وإجتماعية وإقتصادية.

• دعوة الباح ين إلج ار المزيد من الدراسات علي أسس علمية تتناول دور
الشباب في ترسيخ الحق الفلسطيني .

• إث ار المناهج التعليمية بموضو العمق المطلوب .
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الخاتمة
علي الشباب أن يست مروا طاقاتهم وجهودهم لخدمة المقاومة والنهوض بها إلحراز
التقدم والتطور علي كافة أشكالها،المسلحة منها واإلقتصادية واإللكترونية والتوعية
وغيرها .
إنجازات الشباب ال يمكن حصرها في نقاط موجزة ألنهم العنصر األقوي وعنصر
الوحدة ورص الصفوف والتكاتف .كما إنهم نبراس األمة لذلك يج

علي كافة

المفسسات والمنظمات المهتمة بالشان الفلسطيني التطوير من قدراتهم وتوفير
اإلحتياجات االزمة لهم حتي يست مروا طاقاتهم بالشكل اإليجابي إلحداث تغيرات فاعلة
وإبتكار طرل عدة للمقاومة تعود بالنفع علي القضية الفلسطينية .
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المراجع
 .1حازم أبو هالل و در األعرج > موقع الجزيرة .
 .2إيناس القادري .
 .3خالد بدير> موقع النهضة .
 .4فرج شلهوب (مراحل التطور وافال المستقبل والمقاومة الفلسطينية ) .
 .5منال زيدان < موقع وفا .
 .6فايز أبو عون > صحيفة األيام .
 .7موقع نون بوست .
 .8نادين كنعان > موقع األخبار .
 .9إبتسام مهدي > صحيفة الرأي.
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