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 مع األرض في ظل االحتالل الشباب وعالقته: الصراع أروقة ومحورية األرض في المهزوم الوعي الثقافي
 

 (راماهلل، فلسطني)، مركز بيساف للبحوث واالمناء اياد الرياحي
 

 : مقدمة
وصػورة ف ػي ع ي ييمػل مال ػا أي حػق االت اػاع ،ػا، وساراػا  ػقا ا ػق مػي دوف  يػود ح: إف حق البشػر الوحيػيف ا اضرض  ػو حػق االاػ   اؿ

 1.وا ورث ل الشرعيني، وال   ع باضرض  و وحيفه القي ي اق مع املثل اضعلى
 

 1948وممق بيفايا الغزو الوصهيوين لالسطني كاتت اضرض حػور املشػروع الوصػهيوين، وممػق اضيػاـ اضوال الحػ اؿ اضرالػط الالسػطيميا عػاـ 
ض الالسػطيميا ورػرد املػزارعني والسػ اف اضعػلني عمهػا، وبػيفأت بسػي رتلػا  ػواتني يسػاعيف ا علػى بشي زتػات ياريػل لػ ر " إارائيل"بيفأت 

كػػػػاف االاػػػػ ياء علػػػػى اضرالػػػػط الالسػػػػطيميا ا مركػػػػز ايااػػػػا   1967وعقػػػػب حػػػػرب حزيػػػػراف .  ػػػػيففها االاػػػػااييطط بالسػػػػيطرة علػػػػى اضرض
 . االح اؿ وإجراءايل

اػػواء كاتػػت  ػػقه االع ػػيفاءات مػػي  بػػل  علػػى أماكهػػا ا،اعػػا، ل يفيػػيف مػػي االع ػػيفاءاتل الالسػػطيميوف ا اضرالػػط الالسػػطيميا ي  ػػرض
ذلػ  مػي أجػل اضرالػط الالسػطيميا و  أو اع يفاءات مي  بل جيش االح اؿ اليت ي  ثل بولع الييف على أو املس ورمنياإلارائيليا  السلطات

إال   بػا أو قػق رػرؽ، أو يواػيع املسػ   رات  ػقا باإللػافاإ امػا م سػ رات أو تقػاط مرا ااػ ديفامها لغايػات وحاجػات عسػ ريا، كغػرض
 . اا ديفاـ ب ض مي اضرالط إل اما جيفار الاوصل ال موصري

أمػػر عسػػػ ري حػػػ  بيفايػػػا  1200الػػػيت زػػػاوزت  – وكاتػػت اػػػلطات االحػػػ اؿ  ػػػيف أعػػيفرت ا السػػػب يمات، السػػػلا مػػػي اضوامػػر ال سػػػ ريا
ودت مت السلطات اإلارائيليا مبوجػب يلػ  القػواتني مػي موصػادرة أجػزاء وااػ ا . اؾ الغائبنيي  لق بقواتني أماؾ اليفولا وأم - 2ال س يميات

اع ػػ ت السػػلطات اإلاػػرائيليا اضرالػػط الػػيت  حيػػ  . زروعػػا املوجػػودة ا اللػػاا الغربيػػا، باإللػػافا إال موصػػادرة اضرالػػطاملمػػي اضرالػػط  ػػ  
، أمػػاؾ  ػػائبني 1967و طػػاع  ػػزة عػػاـ  لللػػاا الغربيػػا ائيليا ب ػػيف اح ا ػػاكاتػػت مسػػطلا ب أػػاء أقػػداص   يشػػ لها اإلحوصػػائيات اإلاػػر 

 .وع لت على موصادرهتا

 أرض مػي%  20.7 تسػب ل مػا املزروعػا اضرالػط الالسػطي،، دػيف أف مسػاحا يوبقػراءة اػري ا علػى إحوصػائيات جهػاز اإلحوصػاء املركػز 
 املسػاحا أمػا ،% 5.7 حػواي املبميػا اضرالػط وقػ لت ،% 9.7 ب لتسػ مػا واضحػراش الغابػات مسػاحا قػ لت بيم ػا ال ارخييػا، فلسػطني
 وممػارق ك  س رات يس غل حي  اجليش ايطرة حتت م ظ ها يقع ما وحا أرالط عي عبارة و ط%  63.9 تسب ل ما فش لت اضك 
 3.مغلقا وممارق ومطارات ييفريب

 
 الالسػطيميني أعػحا،ا مػي الغربيػا اللػاا ا الػيفومنات مػي اآلالؼ مئػات اإلاػرائيلط االحػ اؿ عػادر املسػ  رة، ال واػ يا ايااػ ل ولػ ي
 وا،ط اجليفار بني امل زولا واحملاعرة الالسطيميا اضرالط مساحا أف إال اجليفار مسار حسب ال قيفيرات ويش  وال واع، اللا جيفار إل اما

 حواي ممها الغربيا اللاا مساحا مي% 13.0  حواي تسب ل ما أي 2010 ال اـ ا ا اؿ  و ك ا 2 كا 733 حواي بلغت اضخلر
 إال باإللػافا ما وحػا وممػارق  ابػات2 كػا 250 و عسػ ريا و واعػيف ك سػ   رات مسػ غلا 2 كا 110 و زراعيا أرالط 2 كا 348

 4.فلسطيميا مبميا أرالط 2 كا 25
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دة باملوصػػػادرة مػػػي  بػػػل السػػػلطات اإلاػػػرائيليا ،ػػػيفؼ وحػػػ  يوممػػػا  ػػػقا، فػػػدف اضرالػػػط احملػػػيفودة ا،الػػػ ا للسػػػيطرة الالسػػػطيميا مػػػا زالػػػت مهػػػيف
 .اا غا ا ملوصلح ها ال س ريا، مثل إ اما  واعيف أو حواجز عس ريا، إ اما جيفار الاوصل ال موصري، يوايع املس ورمات و   ا

 قراءة تاريخية لعمليات مصادرة األراضي
مػػػي مقولػػػا ارض بػػػا قػػػ ب، وع ػػػيفت إال رتيػػػع اجلهػػػود الػػػيت يالػػػط  ا ياسػػػ اهتا وم راهتػػػا الحػػػ اؿ فلسػػػطنياتطلقػػػت ا ركػػػا الوصػػػهيوتيا 

 .ل وصيفيق  قه املقولا مي خاؿ ياس اهتا  قه املقولا
 

االاػ   ار ، مبػا ا ذلػ  االاػ   ار، وضف  ػقا االاػ   ار الغػري وضف  قا املمطق، و قه ال وعياات للش ب الالسطي،، مقبولا دتامػا  علػى
خا يا ، و   م  ارلا مع  ي ل ومثلل اإلتساتيا وا لاريا، بسبب كل ذلػ ، كػاف علػى ا ركػا الوصػهيوتيا، ومب ػرا ، ، جييف ا م رة أالوصهيوين

ليس ذل  فقط، بل كاف عليها أف . أف يا ر، وأف يلع خطط وبرامج ا  اع الش ب الالسطي، مي أرلل وإحاؿ املس   ريي اليهود حلل
ولقيف اػارت  ػقه ا،طػط والػ امج م وافقػا مػع . بيق ويمايق خمططات وبرامج اال  اع واإلحاؿ يل يا ر ا أااليب، وأف يلع آليات يط

احػػ اؿ اضرض . قػػ ل ا وصػػوؿ علػػى اضرض وام اكهػػا ا ػػاجس اضاااػػط للحركػػا الوصػػهيوتيا. حطػػا ك لػػا املسػػ   ريي اليهػػود ا فلسػػطني
ض كػػاف ا ػػيفؼ،  وضف ا وصػػوؿ علػػى اضر . اتطػػاؽ  ػػو حتقيػػق ا ػػيفؼ المهػػائطي ػػ، يػػوف  القاعػػيفة لثبػػات املسػػ   ريي ا فلسػػطني، ومموصػػا 

  5.كاتت الوايلا م رة
 

ل ػػي ف ػػرة اال ػػ اع  ػػقه، رلػػت ي طػػور مػػع يطػػور حطػػا . ف ػػرة ااػػ  اؾ اضرض، ب يػػا واػػيلا كاتػػت، ررحػػت ف ػػرة ا ػػ اع مػػي يالحو ػػا
ل ػي أف ػار . 1891تسػ ط، الػيت تشػرت ا ال ػاـ ا إحػيفق  وصػيم أياك ػا عػورهت.. بػيفأت كار اعػات .. ال  لا االاػ يطاتيا اليهوديػا 

منػػت الا ػػرة ويورػػيفت ا ف ػػر كبػػار السااػػا  وإمنػػا أيلػػا .اال ػػ اع والاحيػػل، واضخػػق والػػرد فيهػػا،   يق وصػػر علػػى املا ػػريي وال  ػػاب اضوائػػل
  6.مؤاس ا ركا الوصهيوتيا السياايا وأو ا ثيودور  ريزؿ،

 
  ػط ض ا فلسطني ا ال قييفة الوصهيوتيا واضف ار املطروحا ا ق ف اا  اؾ اضرالط واليت ي  سها  ػقه اال ااحػاتف رة اا  اؾ اضر 
اهلل، والشػػ ب، : ويسػػ ميف أاػػاس  ػػقه الا ػػرة ا الظػػا ر إال مثػػل أعلػػى أو حػػ  إال  لػػاء إ ػػط ب مظػػيا ثػػاث أرػػراؼ. ذات أعػػوؿ يوراييػػا

ب واضرض، يربطػل ال ا ػػا ذاهتػا بػػاهلل، فػي  ي رؤيػػا  ػقه اضرػػراؼ علػى قػػ ل مثلػ  رأاػػل اهلل، مالػػ  ومبػا أف كػػا الطػرفني، الشػػ . واضرض
   7.وا  قا ال يفب  اإل ط خيم اهلل كل ق ب أو أما ب رض م يما. اضرض والش ب واييفمها

 
ي يقو ػػػل إال ا إرػػػار عا  ػػػل بالثوابػػػت فػػػراغ، وال   ػػػ يفث مػػػي  يػػػفلسػػػطني احمل لػػػا  إف ااػػػ  اؾ الوصػػػميفوؽ القػػػومط اليهػػػودي ل رالػػػط ا

فلقيف كاف الوصػميفوؽ قػري ا للح ومػا اإلاػرائيليا ا مل يػا اضرالػط وإدارهتػا، واػا ا الشػري اف م ػا ا . السياايا واضييفيولوجيا الوصهيوتيا
ة حتيفيػػيف وااػػ  رار  اعػػيفة رفػػع ا ػػيف اضد  واتطػػوت  ػػقه ال  ليػػا إعػػاد. تشػػ ة املوا ػػس اإلاػػرائيليا بالمسػػبا إال اضرالػػط احمل لػػا ويػػ ثرا ،ػػا أيلػػا

 .ل رالط اليت يبيفي إارائيل اا  يفاد ا الع  اد ا أاااا لل ااولات ا قاف ال سويا و و ما ييفعى باملو س اضد 
 

  8: يف جرق بوااطا 1967باا  اؾ أرالط اللاا الغربيا ممق االح اؿ اما  "إارائيل"إف  ياـ 

  (أك  املس  ل ني وعلى تطاؽ وااع طو )إارائيل  –إدارة أرالط  .1
 (مبا ا ذل  قركا مهمويا، الشركا الارعيا ال اب ا لل)الوصميفوؽ القومط اليهودي  .2

                                                 
-295: ص .2119. المركز الفمسطيني لقضايا السالم والديمقراطية. عمى القضية الفمسطينية( 2)إطاللة . حمدان، عبد المجيد 5
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 .1979اب  ر / قركات أخرق وممظ ات االا يطاف واضفراد القيي يزاييف تشارها بوصورة رئيسيا ب يف أيلوؿ  .3
ت الثاث يشاي أحياتا عي رريق مهمويا اليت كاتت ي  ػل عميفئػق مبثابػا وكيػل وحني كاتت االا  اكات ي ا عي رريق الشراء، كاتت الائا

 .  ا
 

 : ولقيف ع اا ديفاـ أرب ا أااليب لاا  اؾ
 . 1948إعادة دتل  اضرالط اليت كاف اليهود  ل و ا  بل اما : اضوؿ
ء   ي أف ي وف عػاقا مباقػرة أو بػاللطوء إال يوكيػل  ػاتوين ال الشراء مباقرة مي املال  أو ع  الواطاء، وكا الموعني مي  قا الشرا: ثاتيا

 . رج ا فيل
ومػي املايػيف أف . اضالوب الثال  لاا  اؾ  ػو املوصػادرة، واملوصػادرة   ػا ي رياهػا،  ػط مػي ع ػل اإلدارة أو ا  ومػا اإلاػرائيليا فحسػب

 . ت قكر أف قركا الوصميفوؽ اإلارائيليا دت ل  عاحيا املوصادرة
وخي لػػس عػػي اضاػاليب الثاثػػا السػػابقا الػػيت ااػػ ديفمت ا ااػػ  اؾ اضرالػػط ذات املل يػػا . ب الرابػػع لااػػ  اؾ  ػػو إدعػػاء املل يػػااضاػلو 

 –ك ػا أتػل ال يسػ ديفـ إال مػي  بػل إدارة أرالػط . ا،اعػا فقػط، ا أتػل ااػ ديفـ الاػ  اؾ كػل مػي أرالػط املل يػا ا،اعػا وأرالػط اليفولػا
ومػػػػي خػػػػاؿ  ػػػػقا اضاػػػػلوب بال حيفيػػػػيف ع ااػػػػ  اؾ اض لبيػػػػا املطلقػػػػا مػػػػي أرالػػػػط اللػػػػاا الغربيػػػػا . ومػػػػا إاػػػػرائيلإاػػػػرائيل أو مػػػػي  بػػػػل ح 

أمػاؾ : و ػيف للػت ثػاث فئػات مػي اضرالػط  ػط ( دومن 5.705.000)مي مساحا أرالط اللاا الغربيػا ال ليػا  .دومن 2.656.000
 . واضرالط اليت ليس  ا اطات والحا مثل اضرالط املشاع ال اب ا لقريا ما( مي اللاا الغربيا)، وأماؾ الغائبني (اضردف)اليفولا 

 
 تشريع المصادرة في القوانين اإلسرائيلية 

بسػػي  ػػواتني موصػػادرة وأيلػػا اإلبقػػاء علػػى ااػػ   اؿ " إاػػرائيل" امػػت  1948احمل لػػا عػػاـ  ال ربيػػا الالسػػطيميا مػػي اجػػل السػػيطرة علػػى اضرض
  9:ه القواتني واتني ات يفابيا، أ ا  ق

موصػادرة أرالػػط : مثػػاؿ  –"مما ػػا اليهػود"املهػا حتيفيػػيف املما ػا ال امػا علػػى أ ػا  -1943االاػػ  اؾ املوصػلحا ال امػػا  - ػاتوف اضرالػط . 1
دومن بمػػػاء مؤاسػػػات  80أ ي ػػػت عليهػػػا أحيػػػاء مػػػي ت سػػػ ت عيليػػػت، ااػػػ   ل ممهػػػا فقػػػط  1953دومن عػػػاـ  1200عربيػػػا مػػػي الماعػػػرة 

 . ح وميا
مبوجػػب  ػػقه اضتظ ػػا فرلػػت السػػلطا ا  ػػا ال سػػ ري علػػى السػػ اف ال ػػرب ،ػػيفؼ يقييػػيف حركػػا السػػ اف :  1945اتوف الطػػوارئ  ػػ. 2

 . وكقل  إ اؽ ممارق م يما باع بار ا ممارق عس ريا مغلقا دتهييفا لاا ياء على اضرض
 .  ها ا الو ت املمااب ضييف يهودياإعاف عي ممارق ك ح يات ربي يا وأحراش، ،يفؼ يسلي -1926 اتوف الغابات . 3
يقوصػػػيف ،ػػػا اضرالػػػط امله لػػػا واملي ػػػا لطبي  هػػػا  ػػػ  املا لحػػػا و ػػػط  ػػػ  مسػػػطلا بااػػػا قػػػديم أو  -1921 ػػػاتوف اضرالػػػط املػػػوات عػػػاـ . 4

وصػػػوت ميػػػل علػػػى آخػػػر بيػػػت ا القريػػػا، أو اضرض الػػػيت ال يوصػػػلها ال 1.5جم وعػػػا، حػػػيفدت  ػػػقه اضرض علػػػى أ ػػػا كػػػل ارض يب ػػػيف مسػػػافا 
 (. اا   اؿ مقاييس بيفائيا للسيطرة على اضرض)
مبوجبػػػل ع يسػػػطيل مسػػػاحات كبػػػ ة مػػػي اضرالػػػط بااػػػا اليفولػػػا  1969ع ي يفيلػػػل اػػػما  -1948 ػػػاتوف يسػػػويا ا قػػػوؽ ا اضرالػػػط . 5

 . باع بار ا الوري  لات يفاب ال يطاين
 

 : ع اي ال يفييف مي  واتني املوصادرة 1966 – 1948وخوصوعا ا فاة ا  ا ال س ري  ب يف  ياـ دولا االح اؿ
 .  1948أتظ ا الطوارئ بش ف فاحا اضرض البور . 1
 .  1950 اتوف ولع الييف على اضرالط ا حاالت الطوارئ . 2
 .  1950 اتوف أماؾ الغائبني . 3
 .  1950 اتوف الطا ال طوير . 4

                                                 
 www.group194.net . 194لموقع االلكتروني لـ المجموعة ا. ممف يوم األرض الخالد 9

 

http://www.group194.net/
http://www.group194.net/


 4 

 . 1952 اتوف اا  اؾ اضرالط . 5
 .  1953إارائيل   اتوف عميفوؽ أرالط. 6
 . 1956 اتوف ولع الييف على اضرالط ا حاالت الطوارئ . 7
 .  1958 اتوف ل قادـ الزمي . 8
 . 1960 اتوف أرالط إارائيل . 9
 .  1969 اتوف اضرالط . 10
 .  اتوف يسويا اضرالط. 11
 1980 اتوف اا  اؾ أرالط ا المقب . 12
 

اػرائيلط ل رالػط واالاػ يطاف الػقي يبػع ذلػ ، وأدق إال املزيػيف مػي الػروابط الوثيقػا بػني إاػرائيل االاػ  اؾ اإل"تس دليم مي ذل  كلل أف 
وكل ػػا أخػػق االحػػ اؿ ياقػػيف مػػا  يػػزه مػػي االاػػ   ار واللػػا   ػػا اضمػػر الوا ػػع، لػػ ات فػػرص ا ػػل السػػل ط . واللػػاا الغربيػػا، يسػػ اف م ػػا

  10".للمزاع ا ق ف فلسطني
 

 في الفكر التراثي الفلسطيني وأهميتها محورية األرض
اضرض حػػور الوصػػراع، حيػػ  اياقػػت كافػػا اليفرااػػات امل  لقػػا بالسػػطني ويارخيهػػا ا ػػيفي ، علػػى أف اضرض الالسػػطيميا كاتػػت ومػػا يػػزاؿ لػػب 

 .وأااس الوصراع مع ا ركا الوصهيوتيا ال امليا
 

ا ال  ػويي الطبقػػط  الرئيسػػياالطبقػا الااحيػػا دتثػل الطبقػا   بػل الم بػا حيػػ  كاتػت الالسػػطيمينيوكاتػت اضرض مولػوع ع ػػل وحيػاة  البيػا 
 11.اضرالطالالسطي،، بيم ا ق لت أيلا ر وح االا يطاف الوصهيوين ضجل مزييف مي السيطرة على  قه 

 
اضرض  ػط ال موصػر . واضرض يش ل القي ا اإلت اجيا والااثيا ا اجمل  ع الالسػطي،، و ػط دتثػل الوجػود املػادي والروحػط للشػ ب الالسػطي،

وب ػيف االحػ اؿ ومػع ال غيػ ات الػيت . 1948اضاااط ا ا ويا والثقافا الالسطيميا، اجمل  ع الالسػطي،  ػو جم  ػع زراعػط بطبي  ػل  بػل عػاـ 
 .حوصلت على اجمل  ع الالسطي، مي حتوالت على بمي ل، فقيف بقيت اضرض  ط حور ال  ليا اإلت اجيا واال  وصاد الالسطي،

 
أدق إال اتػػيفثار ويشػػرييف الشػػرائق الطبقيػػا الالسػػطيميا وفقػػيفاف اضرض، وأمػػاـ  ػػقه  الػػقي ػػيف احػػ اؿ اضرض وهتطػػ  الالسػػطيميوف عمهػػا، وب

 12.ا قائق   ي يف اضرض البا يا لل ري ي اط ح  لاا هاؾ البييت
 

 :نظرة عامة على أهم الطبقات المشكلة في المجتمع الفلسطيني
  :الطبقة الفالحية

قػػ اؿ إف أ ػا مػػا ي  يػز بػػل اضولػاع االج  اعيػػا الطبقيػػا ا بادتػا والبلػػيفاف ال ربيػا ع ومػػا أ ػا أولػػاع ات قاليػػا،  ػ  مسػػ قرة و ػ  ثاب ػػا واض
 .اجليفييفة حت ل ا ثمايا ا ال يفييف مي مامق القيفمي

 

                                                 
لـــ " مســةلة ديمقراطيــة"، الــذي أشــار إلييــا بعــد المقــال التحميمــي 1991ىــذه الخالصــة التــي نــتا إلييــا الكاتــف وولتــر لــين  ــي كتابــو عــام  10

 . 1983آف  19المنشور  ي   The Jerusalem Postىيرش غودمان، المراسل العسكري لصحيفة 
 . 188ص . مرجع سبق ذكره. لين، وولتر

لزىراء لمدراسات مركز ا :القدس ".48دراسة  ي التركيف الطبقي لفمسطينيي "قرى بال  الحين، . محمد، جبريل؛ وواصف نزال 11
 . 21ص . 1994كانون الثاني  واألبحاث،
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ا  ػقا اجمل  ػع، ومػا رػرأ  اضاااػيامػادة ال قػل الملػاي  الرئيسيا ا اجمل  ع الالسػطي،، حيػ  قػ ل الااحػوفالطبقا الااحيا  ط الطبقا 
علػػػيها مػػػي يغيػػػ ات   يػػػيفث با ػػػل ال طػػػور املولػػػوعط لالسػػػطني، بػػػل إف ولػػػ ها ا ػػػاي  ػػػو ت ػػػاج ل  ليػػػا اال  وصػػػاب، ويشػػػرييف الشػػػ ب 

 13.بالسوؽ الالسطي، وذترة  ب ا ركا الوصهيوتيا ل رض، وييفم  القرق، والسيطرة على موصادر املياه، وال ح ا
 

  ط ربقا م ش لا و ائ ا دتيزت بوجود ا وات شار ا ع  أكثر مي ألس  ريػا علػى اضرض الالسػطيميا، باإللػافا إال دور ػا ال ػارخيط وعرا  هػا
 والااحػػػوف 1948لقسػػػري عػػي أرلػػها و را ػػا عػػاـ ويراثهػػا امل  ػػيف ا املالػػط وامل وصػػل ا ا الػػر حػػػ  اللحظػػا، ر ػػا اب  اد ػػا وا  اعهػػا ا

ا حني   ي ػي كبػار املػاؾ اػوق واجهػا  شػا يوصػيفرت  يػادة ا ركػا الورميػا لػ ي آفػاؽ  1948الالسطيميوف كاتوا و وداَ للثورة  بل عاـ 
  14.حيفدة   ي ي يل قط مع آفاؽ ويطل ات اجل ا   الثوريا ال اويا، وكاف دور ا  و ام وصاص وهتيفئا ا الا الثوريا ليفق فقراء بادتا

 
أثره القوي ا أوااط الااحػني واجل ػا   الشػ بيا الاقػ ة الػيت ي رلػت لشػ  أتػواع  1948اللاا عي القطاع ب يف الم با عاـ  وكاف لاوصل

 االلػػطهاد وا رمػػاف السيااػػط والطبقػػط م ػػاَ، سػػا الػػطر  طاعػػات وااػػ ا ممهػػا إال ا طػػرة للدػػارج أو ال  ػػل ا البلػػيفاف ال ربيػػا الماطيػػا، إال
 15(.اضردف)وال  ل ا اللاا الشر يا  كب ة مي ا اف اللاا ع وماَ والاجئني بوصورة خاعا إال اإل اماجاتب تزوح أعيفاد  

 
سػا تػ ج عمػل . سا رافقل مي ييفم  اال  وصاد مي عماعا وزراعػا دفػع الااحػني إال ال وجػل إال اػوؽ ال  ػل اإلاػرائيلط 1967واالح اؿ عاـ 

ؼ . ت. ااح الالسطي، والقرق الالسطيميا ع وما ، اا ا ا ذل   ياـ السلطا الورميا و بلها ـل س اليفور السيااط ال اوي واملمظا لل
ئليا الريايا بوصورة مباقرة و   مباقرة ا ييفعيا ويولييف الشرائق الطايليا امل  ثلا ا رموز ال دلس أو القوق والرموز ال قلييفيا ال شائريا وا  ا

 . ي م ها أثرا البيا  ا إعا ا يا يل ذل  اليفور السيااط للااحني ا الريس الالسطي،واملمارقيا، اليت كاف ل وز ا و 
 

ديف ا   إف م اجلا  ليا حوريا اضرض وال ا ا ،ا بالمسبا للحركا االج  اعيا واال  وصاديا والسياايا لل ط  ع الالسطي،،  قه امل اجلا اليت
فقط ك لػ وف ا  وصػادي، بػل ااػ هيفف ها ك لػ وف ا  وصػادي عػ  االحػ اؿ  اضرضس هيفؼ كافيا إللقاء اللوء على كوف الوصهيوتيا   ي

إف أي ااػ زراع : ، وثقػاا عػ  ولػع امل ادلػا كال ػاي(دولػا)واالا يطاف، وايااط ع  ي ايس ال ياف السيااط للحركا الوصػهيوتيا ا قػ ل 
، وفقيفاتل ل ث  مي املقومات ال  ليا والروحيا اليت أرللفلسطي، عي  ملهاجر جيفييف ومس وري على اضرض الالسطيميا، ي ، ا  اع ملواري

يربطل باضرض، والطقوس والرموز االج  اعيا امل وليفة عي ال ا ا ا  ي ا واالل وصاؽ باضرض، ق لت علػى مػيفق  ػروف عموصػرا أاااػيا مػي 
، ليسػت جمػرد  اضرضرد مولػوع ع ػل جامػيف، إف عماعر الثقافا االج  اعيػا للقريػا، ومولػوعا حيػا لبمػاء ا ويػا، ولػيس فقػط جمػ  مػا ك اهػـو

 –، بػػػل مػػػا حت لػػػل مػػػي عا ػػػات اج  اعيػػػا، أي مبػػػا جي لهػػػا يشػػػ ل الػػػوري ك اهػػػـو ايااػػػط إت اجهػػػاجمػػػرد  أيلػػػا، وال  ػػػط املغػػػروزةالقط ػػػا 
 16.اج  اعط

 
الاحقػا وولػيف رػا رة ا مػني ا الشػ ر واضدب، وا  يػاؿاضجوبال اي فدف ات زاع الااح مي أرلل، أوجيف حالا مؤملا مي االتقطػاع الثقػاا ا 

ا ورمل، وخلق را رة ي  يق الغربا عي اجمل  ع الوصهيوين ووليف  الاجئاضع اؿ الال لوريا الالسطيميا إال أرض أي أف االت زاع خلق را رة 
علػػػى يراػػيف ثقافػػػا فاحيػػػا ا الطقػػػوس املمااػػػبيا  افاضحيػػػا يػػوارث الػػػقاكرة الشػػػ بيا، ااػػػ  رار لثقافػػا الاػػػاح، ال بػػػل وحرعػػػا ا كثػػ  مػػػي 

 17.املد لاا ي كييفا على ا ويا واالت  اء الور،
 

                                                 
 . 43ص . السابق المرجع 13

  :موقع الحوار المتمدن. الفمسطيني التحوالت االجتماعية ودور اليسار  ي المجتمع. الصوراني، غازي 14
http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=19177&ac=1 
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 وصف عام للفكر الشبابي في مواجهة التحديات
لػيا وب طػوير ال ا ػات والق.       أرهر الماس تزعا ربي يا  و يغي  الظروؼ الػيت حتػرمها مػي حقػو ها، وحسػي ال ػيش وال يفالػا أو ال م يػا

 . املشاكا اي وتوف أكثر اح  اال ل قيفمي مطالب رتاعيا واختاذ حترؾ رتاعط ي  ي ط أو أكثر مي اض يفاؼ اإلاااييطيا
 
إال   قه اضولاع اليت ي يشها رتا   الااحني الالسطيميني مبػا  ثلوتػل مػي ك لػا اج  اعيػا إت اجيػا فقػ ة، يػيففع القػوق الورميػا واجمل   يػا إف

بقلػايا ا ووعػط يااعػيل أولػاعها ا ياييػا عػ  يمظػي ها وم ايشػ ها، ،ػيفؼ مواجهػا كػل أقػ اؿ امل اتػاة الػيت ي  رلػوف  ػا مػي اال   اـ 
 .اليفاخلط مي جها أخرقغاؿ االح اؿ واملس ورموف مي جها أو أق اؿ االا 

 
بطػػابع الػػيففاع عػػي اضرض واا وصػػاحها  موصػػادرة اضرالػػط وياريغهػا مػػي امل ػػوف املػػادي والروحػػط ايااػػالقػيف ايسػػا تلػػاؿ الالسػػطيميني لػػيف 

 و  جير أبيفا يمظيا زتلا ورميا ل     اضرالط الالسطيميا اليت يس هيففها االا يطاف مي خاؿ إ اما مراكز حلريا. زراعيا ب حسي اضحواؿ
كػػاف جيػػري ال وصػػيفي ملوصػػادرة اضرالػػط مػػي خػػاؿ أعػػحاب حيػػ   عيا وزراعيػػا مم طػػا، عليهػػا ذات بميػػا اػػ ميا وعػػما (قػػبابيا أو ي اوتيػػا)

اضرالػط امل لػػرريي مباقػرة مػػي ع ليػا املوصػػادرة وب لػامي مػػي فئػات حليػػا أو دوليػا وا  الػػب ا ػاالت إف   ي ػػي جم لهػا يػػمطق االحػػ اؿ 
 .ح اؿ مبمع  ياـ كياف فلسطي، مس قلمبوصادرة اضرض ويوصبق في ا ب يف مراكز كولوتياليا ختيفـ إاااييطيا اال

 
ا حالػػا لػػو تظرتػػا إال الااحػػني تاحػػ  عػػيفـ وجػػود وتلػػوج الػػوعط الػػقا  لػػيفيها وعػػيفـ وجػػود مػػا  ػػثلها بسػػبب يراجػػع القطػػاع اإلت ػػاجط 

حاب أربػاب ال  ػل، الزراعط، واريبػاط اضرض بالوصػراع الػور، ولػيس بالقلػيا االج  اعيػا، فاػط ب ػض البلػيفاف ي ػوف الوصػراع مػريبط مػع أعػ
يسػا ا ا الػيففاع عػي اضرض لػيف السيااػات واملدططػات  ممظ ػا فهماؾ قبل  يػاب للشػروط اال  وصػاديا الػيت يرافػق رهػور أجسػاـ أو أرػر

 . الوصهيوتيا
بي ػا السػلطا املهي مػا، إف  ماؾ حتوالت ومظا ر البيا ا البميا اجمل   يا والبميا القي يا واضخا يا جمل   ما الالسطي،، و و أمػر تػايج عػي ر

 .إذ أف مسار وي وف الم ط االج  اعط اال  وصادي القي دتثلل السلطا الالسطيميا ال   ي إال أف يارز مثل  قه املظا ر وال حوالت
 

ي ػا تلػاؿ قػ بما ا ا رل -ومػا زالػوا  -وتقوصيف ،ا الاقراء وال ادحني ع وماَ القيي كػاتوا  المازا عي حتوؿ الطبقا الااحيا والطبقا ال املا
وا املرحلػا ا اليػا ومػا ت يشػل مػي أولػاع ا  وصػاديا عػ با للغايػا وخاعػا ا رػل االت االػا الثاتيػا وارياػاع . يارخيل القيفمي وا ػيفي  وامل اعػر

لالسطي،، وحتيفييفاَ تسبا البطالا والاقر والولع امل يشط الوص ب وات يفاـ اليقني حوؿ املس قبل الور،، ييففع بقطاعات واا ا مي اجل هور ا
 ػػقه  18،حسػػاب القلػػايا الورميػػاعلػػى  -بػػ ي ذتػػي   -الائػػات ال  اليػػا ال ارلػػا عػػي ال  ػػل وامله شػػا، إال مػػمق اضولويػػا للقلػػايا امل يشػػيا 

 . الائات اليت دتثل ال ائات امل واطا ا اؿ واليت حت لي المسبا اضك  مي جيل الشباب الالسطي،
 

أعػػػبق لبميػػػا الطبقيػػػا للشػػػ ب الالسػػػطي، مػػػي ربقػػػا الااحػػػني واالع  ػػػاد اضاااػػػط علػػػى اضرض، إال ع ػػػاؿ، ب ػػػيف ال حػػػوؿ الػػػقي أعػػػاب ا
 .امل ادلا الورميا ليفق أ لبيا الائا امل ماقة ا القليا الالسطيميا االريباط باضرض ال  ثل جو ر

 
الا ػػػر الػػػقي يػػػركها ا زػػػاه امليفاف ػػػا عػػػي اضرض مػػػي  ػػػقا ال حػػػوؿ، اػػػمحاوؿ مػػػي خػػػاؿ  ػػػراءة اػػػري ا علػػػى أولػػػاع الشػػػباب الالسػػػطي، و 

 . لسلب اضرض وحو أمهي ها ا القاكرة اجل  يا الالسطيميا االح اليا "اإلارائيليا"الالسطيميا ا مواجها املدططات 
 

ملقػاـو ملدططػات االحػ اؿ، الا ػر ا ا  و اضرض، ال ي يفو كوتل    واعػط ضمهيػا اضرض اليـو اتقساـ يوجهايل الشباب الالسطي،يواجل 
كػوف أف .  ػو االع  ػاد وال  ػل ا اضرض ال يسػاعيفه علػى امللػط ا  ػقا االزػاه لا يوجهػبػل لظروؼ املولوعيا والقاييػا الػيت حتػيط وإمنا ل

قي اػػػل ل أ ػػػاليها ، املسػػػار الػػػ، دفػػػع الشػػػباب إال اختػػػاذ أحػػػيف املسػػػاريي، اضوؿاالحػػػ اؿ بدجراءايػػػل ال سػػػ ريا ا موصػػػادرة اضرض وحتويلهػػػا
 . والثاين، ال حيفي للسيااات اإلارائيليا والاكيز على القلايا الورميا. بالاكيز على القلايا امل يشيا باضااس

                                                 
 . مرجع سبق ذكره. الصوراني، غازي 18
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ت يطا رروؼ البطالا والاقر امليف ع ا اضرالط الالسػطيميا بػيفأت ال ػائات الالسػطيميا ا ال وجػل  ػو اال   ػاـ بػاضرض، ا ال قيف اضخ  و 

 اي  قا يسا ا ا زيادة االريباط بػاضرض بالمسػبا إال اضجيػاؿ الشػابا الػيت   ي ػرؼ أمهيػا اريبػاط اضرض ت يطػا ا ط ػات والسيااػات وبال
 . املس  رة ملوصادرة اضرالط الالسطيميا وايااات ياريل االريباط الوجيفاين باضرض الالسطيميا

 
ا على اضرالط الزراعيا و   الزراعيا وزتات اليففاع ليف ا ط ات االا يطاتيا مي  ماؾ عيفة زتات قبابيا لل حافظكاف مي أجل ذل   

الغربيػا جيش االح اؿ ومس ورميل اليت يمشط على ميفار ال اـ وبال حيفييف ا موااا  طس الزي وف ا القرق احملاذيا لل س ورمات ا اللاا 
مقػاـو لسيااػات االحػ اؿ ورػ، عيا ا برتامج حيوي يم وي  و املطلوب ، لقا ل مها بقيت دوف املس وق املطلوب. مبا فيها القيفس احمل لا

 .  قا ال تامج ي وف ع اده الطبقات الش بيا والشباب والااحني .وإجراءايل لارض اضمر الوا ع
 

ت االحػ اؿ الوصػهيوين ممػق حالا اال ااب السليب اليت ي يشها الشباب الالسطي، وع ـو اجمل  ع بسبب فقػيفاف اضرض علػى مػيفار اػمواإف 
أف بيفأ بدتشاء مس   رايل ا  ايات القرف ال ااع عشر ألحت والحا مي خاؿ ا  ات ال  س  باضرض ا السموات اضخ ة املاليا 

 . مي خاؿ عيفة ف اليات ومواجهات مع االح اؿ
 

وت يطػا ال شػرييف والم بػا  48ي الااحني وت يطا االح اؿ اما أف اجمل  ع الالسطي،  و جم  ع زراعط وأ لبي ل  ا م وحي  أتما ت لا وت ط
وتػػػزوح املئػػػات مػػػي اآلالؼ إال الػػػيفوؿ ال ربيػػػا حتػػػوؿ أ لبيػػػا اجمل  ػػػع الالسػػػطي، إال ال  الػػػا ول ػػػي ت يطػػػا ا سػػػار فػػػرص ال  ػػػل ويطػػػور ا يػػػاة 

مػػػي الالسػػػػطيميوف إال ال  لػػػيا كسػػػػاح مواجهػػػا لػػػػيف والظػػػروؼ الوصػػػ با ا املدي ػػػػات جلػػػ  الالسػػػػطيميوف إال ال  لػػػيا وحتػػػػوؿ المسػػػبا اضكػػػػ  
 . ، القي يوصب ا  ايا اضمر ا احملافظا على الثبات على اضرضاالح اؿ وال يفو الوصهيوين

 
إال أف الثابػت أيلػػا أف الشػباب ي  رلػػوف إال زتػػات ممظ ػا مػػي االع ػػيفاء علػى الػػماس واجلسػػيف مػي  بػػل االحػػ اؿ ي  ثػل باللػػرب والشػػ ا 

وبال ػاي ياريػل اجمل  ػع مػي ال موصػر  .الا شهاد واملمع مي إك اؿ ال  ليا ،يفؼ ييفم   قه الائا تاسيا واج  اعيػا ودف هػا للهطػرةوالسطي وا
 . للش ب الالسطي،  ملاهـو اضرض ا الا ر ال وعويا اـ القي ا م وتل ياف  على اضرض بثبايل مي املوصادرة وال اريل الوجيفاين

 
، حيػػ  كػػاف ال  ػػل ال طػػوعط يسػػا ا ا اآلخػػريي  ػػل ال طػػوعط لػػيفق  البيػػا الشػػباب بسػػبب حتػػوؿ املاػػا يا ا ال قػػيفيي وا سػػار ماهػػـو ال

واالحتػػػادات الشػػػبابيا ال اب ػػػا ل حػػػزاب والاوصػػػائل احملافظػػػا علػػػى زراعػػػا اضرض مػػػي خػػػاؿ ا  ػػػات الػػػيت كػػػاف يقػػػـو ،ػػػا املمظ ػػػات اض ليػػػا 
 .لزراعا املد لاامثل  طس الزي وف وموااا ا الالسطيميا

 
 بيا إال أف ال  ويل واليفعا اضجميب أدق إال اإلاراع ا حتوؿ كاف ي خق جمراه، أال و و ال حوؿ مي اإلييفيولوجيات الرادي اليا للحركات الش

ي القاعػيفة وأعػبحت املمظ ػات  ػ  ا  وميػا مماوصػلا عػي ال مظي ػات السيااػيا، ومم زلػا عػ يق وصر بش ل حيفد على ال م يا، إال أحادي 
ماهـو ال  ػل ال طػوعط وأعػبق الشػباب ال ي ػوف ماػا يا احملافظػا علػى  ألغط حي  -الوجود ع ليا ال مظيا اجل ا  ي  الش بيا، وكات عي

، بػيفأت مرحلػا 1994وجمػطء السػلطا الورميػا عػاـ  1993حيػ  ب ػيف ات قػاد اياا يػا أواػلو عػاـ  -الزراعػا أمهيا وال  ل ال طوعط و  اضرض
يػػزة ا ال ػػاريف الالسػػطي، علػػى املسػػػ وق السيااػػط واال  وصػػادي واالج  ػػاعط وبػػيفأ ا ػػػيفي  عػػي يشػػ ل جم  ػػع مػػيفين ا اللػػػاا جيفيػػيفة وس

والػػيت يؤكػيف علػى قدوصػػيا المظػاـ اال  وصػادي لل ط  ػع املػػيفين، ول ػي  ػقا المظػػاـ . والقطػاع، لػ ي المظػاـ اجليفيػػيف، المظػاـ الرأأػاي الليػ اي
اح أكثػػر مػػي وجػػود السػػلا مػػي الػػيفوائر الا الػػا ي طػػل ا اػػ  ا مػػي اليفولػػا إال اال  وصػػاد عػػ  اجمل  ػػع املػػيفين، ومػػي ي سػػا با،لػػل، فهػػو ال يقػػ

  19.اال  وصاد إال اجمل  ع امليفين عي رريق اليفولا
 

                                                 
. السنة الثالثة، العدد التاسع. مجمة السياسة الفمسطينية. 1996". المجتمع المدني الفمسطيني والنظام العالمي الجديد. "ىوكنز، جوليا 19

 . 19ص . 1999 شتاء
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  ػاعط، مػي خػاؿ لقيف أخقت املمظ ات    ا  وميا يركز ا ع لها على تشر ثقافا،  حتيف مػي م وتػات املواجهػا ا الثقافػا والػوعط االج
مػي خػاؿ الػيفعا الػقي ي لقػاه " السػل يا" ويسػ ى أعػحاب  ػقا االزػاه إال ي  ػيا  ػقه املاػا يا واملمػا ج". ثقافا ال عمياا"ما يس يل تشر 

شػػباب مػػي و ػػقه السيااػػا هتػػيفؼ إال ياريػػل ال 20.مػػي املؤاسػػات اليفوليػػا واضجمبيػػا مثػػل الوكالػػا اليفوليػػا لل م يػػا اضمري يػػا واإلحتػػاد اضوروي
 .ماا يا املقاوما واليت يوصب ا المهايا لل دلط عي الااث واضرض وحوريا الوصراع مع ا ركا الوصهيوتيا

 
أف املمظ ات    ا  وميا، ومػا يسػ ى ممظ ػات اجمل  ػع املػيفين وممظ ػات . و قا يش ل خطر على اخااؽ مماعا ووعط الطبقات الش بيا

دوؿ املركز الرأأاي وممها الواليات امل حيفة خاعا، يركز جهيف ا على يقػويض الثقافػا ال ربيػا ل حػل حلهػا  حقوؽ اإلتساف اليت دتو ا ويرعا ا
وفميػا ثقافا ال طبيع مع املركز الرأأاي ومع الوصهيوتيا، ولقا فهط يقيفـ ميزاتيات  ائلػا ا املمػارق احمل لػا، بشػ ل خػاص علػى مشػاريع ثقافيػا 

إف  .طيميني واإلارائيليني، أف خاررا الطريق  يف توصت ا مولوعني مي عػاحاهتا القليلػا دعػا  ػقه املمظ ػاتواج  اعيا مشاكا بني الالس
اللف اإلعامط والثقاا القي يقـو بل الغرب، والقي يري ز على ي  يق وي ير وح  يقيفيس ال طبيع مع ال ياف الوصػهيوين  ػو أمػر ا  ايػا 

وبال اي على إم اتيا بماء واليت ع اد ا الشباب اليـو يؤثر على وعط وثقافا الطبقات الش بيا واجل ا   سا  21.افاا،طورة ضتل ا  اع  للثق
الف أي مشروع  ومط قامل  ، وعلى ماا يا وروابط الوصراعا فلسطنيأو مشروع  ومط ور، ييفافع عي حق يقرير املوص  حركا اح طاجيا 

 .ض لال بيف أف ي   يف على الطبقات الش بيا على ا
 

أتت ال يس طيع أف يطلى املمزؿ بيفوف فرقػاة : ا رتيع املما شات حوؿ  وة ال  ل ال طوعط،   ي  رض إال القليل لب ض اضمور ال  ليا مثل
 ػل تقػقؼ باملسػؤوليات ال بػ ة علػى عػايق القطػاع ال طػوعط بػيفوف ال ا ػ  : ي  ي وراء  ػقه المقطػا اػؤاؿ كبػ  و ػاـ و ػو. أو بيفوف راء

 22. ا كيايا يسليق امل طوعني واملمظ ات اليت يم  وف إليها باضدوات اليت يوصمع المطاحأوال
 

يشػ  ال  قػل إال اتػل إذا   يػ ا يوريػس خيفمػا اجمل  ػع بطريقػا ح ي ػا، فد ػا لػي يػؤدي إال أي قػطء، بػل  ػيف يػؤدي أحياتػا إال ت ػائج حي  
وإذا   يػ ا بوصػورة جيػيفة، فدتػل ال يقػق قػيئا، أو . رة جييفة،  و ع ػل م قػيف لػل ت ػائجفال  ل ال طوعط إذا ع بوصو . البيا أكثر مي االجيابيا

على أاوأ الاروض   ي أف يؤدي إال زيادة حرماف ذل  الوحييف القي ي اين، ك ا  يف يؤثر البا على ال  ارس القي يش ر بػل  ػؤالء الػقيي 
  23.ير بوف ا يقيفمي خيفماهتا

 
 : خاتمة

ي  ل على خلق بيئا مماابا لبماء حركا اح طاجيا للشباب الالسطي، أو ح  لوصيا ا  وامل اليفاخليا وا،ارجيا اليتإف  ماؾ ال يفييف مي ال 
، فلػػيس  مػػاؾ ربػػط بػػني ممػػاخ ممااػػب لػػقل    ػػل أي حاولػػا ،لػػقا الو ػػت تاسػػل ي  ػػل علػػى إجهػػاض و  ، و ػػطبرتػػامج  ػػومط ورػػ، كامػػل

ف مػاددوف بشػ ف اضمػور الػيت جيػب ا اػاظ عليهػا ويلػ  الػيت يمبغػط يغي  ػا، ف ػي جاتػب يريػيفوف القلايا االج  اعيا والورميا، والالسػطيميو 
 ػع ال غي  ول ي ال يشاركوف وال جييفوف مي يساتيف ا ا ال غي  حي  أف ا رماف اال  وصادي واضولاع اال  وصاديا الوص با الػيت ي يشػها اجمل 

ومػي جاتػب آخػر . لبمػاء  اعػيفة م يمػا ختلػق برتػامج ورػ، أو حركػات ذات ب ػيف ورػ،  ال  لالالسطي، يؤثر على إم اتيا يوجل اجل ا   إال
 مػػاؾ عػػػيفـ الثقػػػا بالقيػػػادات والمدبػػػا الورميػػػا ووجػػود الاطػػػوة بػػػني املمظ ػػػات  ػػػ  ا  وميػػػا واجل ػػا  ، سػػػا يػػػؤدي إال عػػػزوؼ اجل ػػػا   عػػػي 

 . ب ل  ال امجاالل حاؽ 
 

                                                 
 :الحوار المتمدنموقع . ىل يمكن أن تكون بديل الحركات االجتماعية.. المنظمات األىمية . عبد العاطي، صالح 20

www.rezgar.com/m.asp?!=492 
المركز : رام اهلل،  مسطين. 2113خريف . 22: ع .مجمة الشعراء. 2113".مواجية التطبيع بالتنمية بالحماية الشعبية. "سمارة، عادل 21

 . 331 – 324: ص". بيت الشعر"الثقا ي الفمسطيني 

 . 27ص . 2111 ة لالستثمارات الثقا ية،الدار الدولي :القاىرة .جيود العمل التطوعي. ج.ديون االبن، إ 22

 . 115 – 114: ص. المرجع السابق 23

http://www.rezgar.com/m.asp?!=492
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ف ب ػػض المقػػائيم االج  اعيػػا الثقافيػػا الػػيت رلػػت اػػاكما حػػ  اآلف،   ػػي أف يوصػػبق عػػاما  وتشػػطا  فػػد مقػػررة يارخييػػا  ا رػػل قػػروط عػػارما و 
 . ييفث زلزاال  اج  اعيا  بالقيفر ال اا للقلاء ليس فقط على المظا والطبقات بل أيلا للقلاء على الرؤيا ال امليا

 
رة الػ ح ا مبوصػ  أجيالمػا ا املسػ قبل ايشػ ل عػاما  أاااػيا ا بلػو وايمػا و ي أ يفافػل بالسػيطرة علػى ثر وا رل اق يفاد ال يفواف القي ي ػ  عػ

 .  ال بيف وأف ي وف م وف املقاوما ب افا أق ا ا احيف امل وتات اضااايا  ا حركات وبرامج جيفييفة
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