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القيادة هي محور اهتامم الشعب الفلسطيني يف غزة الذي عاش ويعيش استمرار 

االنقسام الفلسطيني السيايس منذ عام 2007، حيث يعمل قادة حركتي فتح 

وحامس بالتوازي مع املرشوع اإلرسائييل االستيطاين االستعامري عىل رشذمة املجتمع 

الفلسطيني، األمر الذي يرتك أماًل ضئيال للفلسطينيني يف غزة ومناطق أخرى من 

فلسطني املستعمرة يف التحرر من خالل املؤسسة السياسية. وبرغم هذه األزمة، إال أن 

وعي الشباب السيايس يف غزة آخٌذ يف االزدياد من خالل النشاط الرقمي وال سيام عرب 

قنوات التواصل االجتامعي.   

يقدم هذا التعقيب قراءًة ملجتمع غزة واتساقه يف الثورة التكنولوجية، وللمتغريات 

املؤثرة يف فلسطيني غزة واملتمثلة يف الصمود والنسيج االجتامعي والقيادة. ويستند 

التعقيب يف التحليل إىل املنشورات عىل وسائل التواصل االجتامعي املتمثلة يف 

الفيسبوك والتويرت واالنستغرام وغريها باإلضافة إىل مقابالت عديدة مع الناشطني 

وخرباء وسائل التواصل، ليسلط الضوء عىل كيفية تعبري الفلسطينيني عن حقهم يف 

تقرير املصري وتنظيم املبادرات االجتامعية واستعادة التمثيل السيايس يف سياق الحصار 

والقيادة الفاسدة.

ثورة غزة التكنولوجية

أظهر تقرير صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عام 2019، أن نسبة 

الشباب يف الفئة العمرية 29-18 سنة العاملني يف مراكز صنع القرار الفلسطيني ال 

تتجاوز 1%. ونظرًا النعدام املشاركة السياسية الرسمية وتداعيات االنقسام بني حامس 

وفتح والحصار اإلرسائييل املستمر، برزت املشاركة السياسية لفلسطيني غزة من خالل 

استخدام األدوات املقرونة بالثورة التكنولوجية، وخاصة قنوات التواصل االجتامعي، 

حيث أخذوا يعربون عن آرائهم السياسية الناقدة والساخرة يف الفضاء الرقمي.

رت  املجتمع الفلسطيني مجتمٌع فتّي وأكرث من ثلث سكانه دون 15 سنة، حيث قُدِّ

نسبة األفراد يف الفئة العمرية 14-0 سنة عام 2021 بحوايل 41% من مجمل السكان 

فـي غزة. ويفيد الجهاز املركزي لإلحصاء بأن نسبة األرس يف غزة التي متتلك جهاز 

حاسوب بلغت 28.7%، ونسبة األرس التي متتلك خط هاتف خلوي واحد عىل األقل 

97.3%، ونسبة األرس التي لديها نفاذ لإلنرتنت 72.7%. تشهد فلسطني املستعَمرة 

تزايًدا مستمرًا يف امتالك الحاسوب والهاتف واإلنرتنت، ويتمتع مستخدمو هذه 

التكنولوجيا مبهارات مختلفة، حيث يستخدمها عدٌد متزايد من الشباب الفلسطيني يف 

غزة للتعبري عن نفسه وتطوير مهاراته الرقمية، وال سيام من خالل التواصل عرب قنوات 

التواصل االجتامعي.

1. تستند هذه املعلومات إىل مقابلة أجراها املؤلف مع أحد منسقي الحراك فادي الشيخ يوسف.

التعبئة الرقمية

من أبرز الِحراكات السياسية واملبادرات االجتامعية التي نشأت يف غزة من خالل 

الحمالت عرب شبكة اإلنرتنت يف السنوات األخرية ِحراك “15 آذار” وِحراك “بدنا 

نعيش” وحملة “إحسان” ومبادرة “فكر بغريك”.

حراك 15 آذار1

ألهمت الثورات التي اندلعت عام 2011 يف أرجاء الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

الشباَب الفلسطيني الغزي وأوقدت رغبتهم يف إنهاء االنقسام الفلسطيني، وعىل إثر 

ذلك قام بعض الشباب بالتحشيد لحراك ما أسموه “15 آذار” نسبة لليوم املحدد 

بتاريخ 15 آذار\مارس 2011 للنزول والتظاهر واالحتجاج السلمي يف امليادين الرئيسية. 

وكان هدف الحراك إنهاء االنقسام والدعوة إىل الحوار السلمي بني حركتي فتح 

وحامس، وبعد يوم فضَّ أمن غزة التابع لحركة حامس االعتصام واعتقل بعًضا من 

ناشطي الحراك وحارص منازل ناشطني آخرين. 

وفًقا ملنسق الحراك، كان أكرث من 90% من التحشيد نحو الحراك من خالل مواقع 

التواصل االجتامعي التي كان لها فعالية كبرية رغم حداثتها نسبيًا. وبالرغم من 

محاوالت بعض القادة السياسيني للتقليل من شأن شباب الحراك من خالل نعتهم عىل 

سبيل التهكم، مثاًل، بأنهم “شباب الفيسبوك والجل،” إال أن تأثريات الِحراك االجتامعية 

كانت بارزة يف غزة، حيث شارك ما يزيد عىل 300,000 متظاهر يف احتجاجات 15 

آذار يف ساحة الجندي املجهول وسط مدينة غزة.

حراك “بدنا نعيش”

افتتح حراك “بدنا نعيش” يف ترشين األول\أكتوبر 2014 عرب صفحة عىل الفيسبوك 

وببيان يخاطب كافة املجتمع الغزي بالنزول إىل الشارع والتظاهر بأدوات املطبخ 

للتعبري عن طابع الحراك وهدفه واألسايس – أي العيش. وتوزع الحراك بتفاعل واسع 

يف جميع ميادين املدن والقرى واملخيامت، من أقىص شامل غزة إىل أدىن بقعة جنوبًا، 

إذ كان بوقتها الجميع يعرب عىل الوضع املعييش بغزة من ارتفاع يف أسعار املواد 

الغذائية ومعدالت البطالة يف أوساط الشباب، وال سيام بعد حرب االحتالل عىل غزة 

يف صيف 2014.
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وسائل التواصل االجتامعي والتعبري عن النفس وتقرير املصري يف غزة   
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“أسهمت مواقع التواصل إىل حٍد ما يف تعزيز 
االستقطاب السيايس بني رشائح املجتمع الفلسطيني، 

وتعزيز حالة االنقسام السيايس الداخيل.”

https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://al-shabaka.org/focuses/%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b1-%d8%ba%d8%b2%d8%a9/
https://al-shabaka.org/focuses/%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b1-%d8%ba%d8%b2%d8%a9/
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%86/
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%86/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zTEnqLdbMtNVp63myx281U3jGwUbB5AZpWKz3EHL3SKWN4sgtntCw1zyvwJes3BRl&id=100007964118426
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وبناًء عىل معلوماٍت تقّدَم بها الناشطون يف حراك “بدنا نعيش”، مل تكتِف قوات 

األمن بغزة باعتقال املتظاهرين يف الشوارع، بل طالت اعتقاالت الناشطني عىل خلفية 

منشوراتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي. 

ُد هذا الحراك نقلًة نوعية يف الحراكات االجتامعية يف غزة بعد االنقسام  يُجسِّ

الفلسطيني، حيث كان ُجّل تركيزه يف الحوارات املتبادلة داخل مواقع التواصل 

االجتامعي، وتناقلت األخبار برسعة غري مسبوقة عرب وسائل التواصل االجتامعي والتي 

كانت الوسيلة للتعبري واملناشدة ومناهضة االعتقال املامرَس بحق املتظاهرين، إذ كانت 

هناك داللة يف أوساط الناشطني بالحراك بأن من يكون غري متصل باإلنرتنت، سيكون 

باألحرى معتقل. وقد أفاد بعض الناشطني املعتقلني بأن قوات األمن هددتهم بإيقاف 

الفيسبوك عن غزة، واشرتطت لخروج كل معتقل أن يحذف جميع منشوراته املتعلقة 

بالحراك أو حتى التي تعرب عن الوضع املعييش بغزة.

مبادرات اجتامعية تطوعية2

تسارع بروز املبادرات املجتمعية التطوعية يف غزه واتسعت دائرة تأثريها منذ االنقسام 

الفلسطيني سنة 2007 وما تاله من حصار خانق، وكذلك بعد عدوان االحتالل اإلرسائييل 

املتتايل. وتعمل املبادرات اإلنسانية الشبابية بغزة، من خالل صفحات التواصل 

االجتامعي، عىل تسجيل املناشدات يف الفيسبوك مثال والتحقق منها ومن ثم تلبيتها من 

خالل تقديم الطرود الغذائية أو تقديم املساعدات النقدية. وتخدم هذه املبادرات فئات 

مهمشة، معظمها ال يستفيد من املساعدات املقدمة من الوزارات الحكومية أو حتى من 

مؤسسات املجتمع املدين بناء عىل قول القامئني عىل املبادرات.

ضمن هذه املبادرات املجتمعية حملة “إحسان” التطوعية، والتي تعمل عىل توزيع 

الطرود الغذائية واملالبس واملستلزمات القرطاسية وغريها عىل نطاق غزة وال تتبع ألي 

مؤسسة أو تنظيم سيايس أو نقدي، وهي عبارة عن حملة قام بها فريق شبايب تطوعي 

سنة 2011، وانطلقت بالفضاء الرقمي عرب قنوات التواصل االجتامعي. وعىل شاكلة 

مبادرة “إحسان” تساهم مبادرة “فكر بغريك” بنفس الصدد ومساعدة املحتاجني بتوزيع 

املواد الغذائية. وبالرغم من ذلك، يفيد بعض ناشطي هذه املبادرات وغريها بأنها تعاين 

من مشكالت عديدة أهمها شح التمويل والتربعات املالية كونها تعتمد عىل التمويل 

الجامعي من داخل فلسطني وخارجها. 

تكنولوجيا التواصل االجتامعي والنشاط السيايس االجتامعي بغزة3

تشري املقابالت مع الباحثني والصحفيني وخرباء اإلعالم إىل ثالث تداعيات شاملة للثورة 

التكنولوجية يف غزة عىل نشاط الشباب:

إن مدى إمكانية استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف التنظيم السيايس وتويل . 1

القيادة وكأداة أيًضا إلعامل الحق تقرير املصري ال يزال موضع تساؤل.

2. تستند هذه املعلومات إىل مقابالت أجراها املؤلف مع متطوعي املبادرات املذكورة.

3. تستند هذه املعلومات إىل مقابالت أجراها املؤلف مع معز كراجه، ومنى شتيه، وإسامعيل العثامين، وعبدلله رشرشة، وأسامة الكحلوت، وروان الصوراين، وعزيز املرصي، ومحمود الزنط، وهؤالء باحثون وكٌتاب 

وصحفيون ومتخصصون يف مجاالت وسائل التواصل االجتامعي ودراسة بعدها االجتامعي والسيايس.

ميكن أن نرى بعض التنظيم يف هذه الوسائل سواء بحمالت مثل حمالت التضامن مع 

حي الشيخ جراح أو من خالل مجموعات مثل جيش الهبد االلكرتوين الذي يستهدف 

منشورات صهيونية ومعادية للفلسطينيني عىل مواقع التواصل االجتامعي. ولكن غالبًا ما 

يكون هذا النوع من التنظيم ظرفيًا ومرتجاًل ومؤقتًا، ويستجيب لألحداث التي تحدث 

عىل األرض. فإذا ظهرت حملة أخرى مركزة، تالىش التنظيم يف الحملة السابقة، حيث إن 

التنظيم يحتاج إىل تنسيق وتواصل جامهريي أكرث.

وألن هذه الحراكات تُخلق يف مجال رقمي، وهو عامل مفتوح، فإن الغالبية تستخدمها 

كوسيلة الستقاء املعلومات وليس بالعادة لالنضامم للحراك، األمر الذي يحدُّ من اتساعها. 

ويف النتيجة، ال تقوى العديد من الحمالت عىل االستمرار، ولذلك ال ميكن تخيلها كأداة 

لحق تقرير املصري.

عدم معرفة مدى مساهمة هذه الوسائل يف تعزيز النسيج االجتامعي الفلسطيني.. 2

نرى من جهة جانبًا إيجابيًا يف دور وسائل التواصل يف تعزيز التامسك االجتامعي عىل 

شكل تواصل مكثف بني الفلسطينيني من مختلف املناطق، وكيفية تعامل الفلسطينيني 

مع بعضهم البعض يف قضايا حازمة مثل العدوان عىل غزة والتضامن مع الشيخ جراح 

وغريها. وقد استطاع الشباب وفئات أخرى مختلفة أن يشكلوا خطابًا نقديًا إىل حد ما 

تجاه القيادة الفلسطينية، بالرغم من املخاطر املقرتنة بذلك.

ونرى من جهة أخرى تزايد العدوان بني الفلسطينيني عىل قنوات التواصل االجتامعي 

وال سيام بني غزة والضفة الغربية، حيث إن مواقع التواصل أسهمت إىل حٍد ما يف تعزيز 

االستقطاب السيايس بني رشائح املجتمع الفلسطيني، وتعزيز حالة االنقسام السيايس 

الداخيل، وبالتايل فاقمت التباينات بني الناشطني إىل درجة التطرف والعنف اللفظي بني 

بعض رواد هذه القنوات. ونرى بعض االستخدامات املكثفة يف االتجاه الخاطئ لهذه 

القنوات، كالنيل الشخيص من األفراد املؤثرين، ويرى البعض بأن السبب يكمن يف ظل 

غياب قوانني تحد من الجرائم اإللكرتونية والتحرش الجنيس، وغياب التنظيم السيايس 

الذي دفع كل حزب سيايس لتشكيل ما ميكن تسميتهم بهيئة مراقبني مكلَّفني مبتابعة 

خصومه السياسيني، وهذا يُسفر يف الواقع عن رشذمة اجتامعية وسياسية أكرث، فكيف 

ميكن أن نرى تقاربًا مجتمعيًا بينام املواقف السياسية منقسمة أساًسا؟

يحاول الفلسطينيون، بالرغم مام يتعرضون له، البحَث عن حق املامرسة السياسية، . 	

ولكن ما مدى إيجابية تعبري الحاالت الفردية يف وسائل التواصل االجتامعي؟

وفَّرت وسائل التواصل مساحًة واسعة للمامرسة السياسية الحرة، حيث استطاع 

فلسطينيو غزة التعبرَي عن أنفسهم رغم املعوقات والخطر األمني واحتاملية التعرض 

للمساءلة القانونية من حكومة األمر الواقع بغزة عىل خلفية انتقاد الوضع السيايس 

أو االقتصادي الراهن. ويُشار إىل أن تركيز شباب غزة األكرب يف منشوراتهم عىل قنوات 

التواصل االجتامعي ينصب عىل الهوية الغزية، وللتعبري عن شعورهم بالوحدة يف 

مواجهة معاركهم اليومية ويأسهم يف مواجهة قيادة مستبدة وحصار إرسائييل خانق.

تُظهر املنشورات حالة متايز بني واقع الفلسطيني من غزة والفلسطيني من الضفة، حيث 

إن شباب غزة يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي للتعبري عن خصوصية حياتهم 

اليومية مبعزٍل عن القضية الفلسطينية، ويتجىل ذلك يف االستخدام املكثف ملصطلحي 

“غزّاوي” و”ضّفاوي”، والذي ال يعني بالرضورة أن فلسطينيي غزة يشكِّلون بخطابهم 

هويًة محليًة مستقلة عن الهوية الوطنية الفلسطينية، وإمنا ينبغي النظر إىل خطابهم 

كمحاولة إلبراز املظلومية املستمرة التي يتعرضون لها يوميًا يف غزة والثمن الذي تدفعه 

ويدفعه شبابها.
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“سوف تستمر معاناة الفلسطينيني يف غزة تحت 
قيادتهم ما مل يقرتن التقدم التكنولوجي بالتعبئة 

االجتامعية والسياسية الجامعية لفلسطينيي 
غزة وال سيام الجيل الجديد.”

https://www.facebook.com/IHSAN.Campaign
https://www.facebook.com/FakerBeghayrak
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD/2504176
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1484266
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD/2504176
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/25/375580
https://al-shabaka.org/labs/gaza-stuck-in-the-status-quo/
https://al-shabaka.org/labs/gaza-stuck-in-the-status-quo/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b4%d8%af/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d9%88%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19/


3

نوفمرب 2022

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

يعمل عيل عبد الوهاب كمحلل بيانات ومساعد تقييم ومتابعة يف مؤسسة 

تامر للتعليم املجتمعي يف غزة، وهو حاصل عىل درجة بكالوريس يف علوم 

الحاسوب، ومهتم يف عامل البيانات والبيانات الضخمة والعلوم االجتامعية 

الحاسوبية، وعمل كمساعد باحث يف عدة مؤسسات بحثية فلسطينية 

وأوروبية وكتب عدة مقاالت واوراق علمية، وهو عضو منتدى الشباب 

السيايس لدى مركز مسارات يف غزة، وتنصب اهتامماته البحثية عىل قضايا 

االقتصاد السيايس، والتحول الرقمي، واملجتمع الشبيك، مع الرتكيز البحثي 

عىل فلسطني.

الخامتة

ما برح الفلسطينيون يف غزة يفقدون األمل يف حدوث تغيري سيايس عىل مستوى قيادتهم، غري أن االحتجاج الرقمي منحهم مساحًة جديدة للتعبري االجتامعي والسيايس. وقد حظي 

ِحراك 15 آذار/ مارس وحراك بدنا نعيش باهتامم محيل ودويل لدى الفلسطينيني وحلفائهم، ويُعزى ُجل الفضل يف ذلك إىل حضور تلك الحراكات يف العامل الرقمي.

غري أن الثورة التكنولوجية أتاحت أيًضا نوًعا من النزعة الفردية التي تعوق الِحراك االجتامعي والسيايس الجامعي. فبالرغم من أن املبادرات املختلفة، مثل حملتي “إحسان” 

و”فكر بغريك،” نجحت نسبيًا يف تقديم الخدمات للمجتمعات املهمشة، وبالرغم من أن وسائل التواصل االجتامعي مكنت تلك املبادرات وغريها من الوصول إىل جميع أنحاء غزة 

وخارجها، إال أنها تظل تفتقر إىل عنرصي القوة واإلقناع لتوجيه عمليات املشاركة الشخصية.

وبالتايل، فإن من الصعوبة مبكان تحديد الدور الذي ميكن أن تضطلع به وسائل التواصل االجتامعي يف النضال الفلسطيني من أجل التحرر من االستعامر اإلرسائييل والقيادة 

الفاسدة. وال شك يف أن معاناة الفلسطينيني يف غزة تحت قيادتهم سوف تستمر ما مل يقرتن التقدم التكنولوجي بالتعبئة االجتامعية والسياسية الجامعية لفلسطينيي غزة وال سيام 

الجيل الجديد.

https://al-shabaka.org/ar/author/ali-nasser-shafiq-abdel-wahab/
https://english.alaraby.co.uk/news/we-want-live-gazans-revive-campaign-against-hamas
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b2/

