
 

 سواعد العطاء

 

 عاما مفصلٌاً فً تارٌخ الحراك الشبابً فً مدٌنة ٌافا، فقد كان الٌافٌون فً هذا العام، على موعٍد مع تأسٌس حركة 2010لقد كان العام 

الشبٌبة الٌافٌة كحراٍك وطنً اجتماعً وواِع  شامل ٍ ومستقل ال ٌنتمً إلى أي حزٍب أو طائفة وٌلقً بظالله على كل الشباب والشابات 

 .من سكان مدٌنة ٌافا مّمن تجمعهم الرغبة باالرتقاء بالمدٌنة نحو مستقبٍل أفضل ونحو فلسطٌن أجمل

 

بدأت الفكرة فً اجتماع صغٌر ما انفّك ٌتطور الجتماعات منّظمة ومتواترة سرعان ما تترجمت فً الشارع إلى فعالٌاٍت شّتى جاءت 

ٌّة المتواجدة فً صراٍع دائم مع ما تحاول المؤسسات  ٌّة الفلسطن لخدمة الشارع الٌافً خصوصاً والفلسطٌنً عموماً وللصعود بالُهو

   .اإلسرائٌلٌة فرضه من محو للهوٌة وزعزعة ألسسها

 

إنها الرغبة بالعطاء وإنه الحلم بمستقبل أفضل هذه هً الشعلة التً جمعت أكثر من ثالثٌن ناشطًة وناشطاً الٌوم حولها ضمن إطار حركة 

ٌجمعهم حب الوطن األم وماضً ٌافا العرٌق، وإٌمانهم بامكانٌة مساهمتهم بتغٌٌر الظروف االجتماعٌة االقتصادٌة . الشبٌبة الٌافٌة

المساهمة التً تأتً من خالل حث جٌل الشباب على المشاركة فً صنع . والسٌاسٌة القاسٌة التً ٌعٌشها سكان ٌافا والفلسطٌنٌون عموماً 

. القرارات التً تؤثر على وجودهم ومستقبلهم، وعلى أخذ زمام المبادرة وتعزٌز روح التطوع فٌهم   

 

وضعت حركة الشبٌبة الٌافٌة  نصب أعٌنها ومع األشهر األولى النطالقتها 

بداًٌة ببناء . أهدافا عدٌدة استوحتها من مشاكل الشارع الٌافً واحتٌاجاته

وتعزٌز الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة فً مجتمع ٌافا العربً، استمرارا ً بتعزٌز 

مكانة اللغة العربٌة لدى أبناء ٌافا العرب، والعمل على المساواة بٌن الرجل 

والمرأة، ثم تشجٌع روح التطوع لدى الشباب العرب فً المدٌنة من أجل 

خدمة المجتمع فً كافة مجاالت الحٌاة، إضافًة إلى العمل على التوجٌه 

المهنً والدراسً لطالب وخرٌجً المدارس العربٌة الثانوٌة فً ٌافا انتهاًء 

 .بمكافحة العنف المستشري فً المدٌنة

 

ٌحاول أعضاء حركة الشبٌة الٌافٌة أن ٌكونوا قدوًة ألبناء ٌافا من خالل 

عملهم الدؤوب والمتواصل إلنجاح فعالٌات الحركة المختلفة  باإلضافة إلى 

. مشاركاتهم الشهرٌة التً تنجح فً تموٌل جزء من فعالٌات الحركة المختلفة

ٌذكر أن فعالٌات الحركة ٌنجزها الشباب بشكل تطوعً محض معتمدٌن 

على مساهماتهم من أوقاتهم الخاصة لدفع العجلة الوطنٌة واالجتماعٌة  

 .الٌافٌة نحو األمام

 

 

 



تقوم الحركة بفعالٌات عدٌدة منها زٌارة المستشفٌات ومساعدة المرضى الفلسطٌنٌٌن القادمٌن من قطاع غزة والضفة الغربٌة، حٌث ٌقوم 

األعضاء بزٌاراتهم بتوزٌع األلعاب والهداٌا الترفٌهٌة لألطفال المرضى، باالضافة إلى جلب الطعام الذي ٌعتمد باألساس على أسماك ٌافا 

ٌّة، باالضافة إلى تسلٌة األهالً الذٌن ٌمضون أوقاتاً صعبة وقاسٌة برفقة أطفالهم بالمستشفٌات ٌذكر أن ممثلٌن عن . الطازجة والشه

 .الحركة ٌقومون بزٌارة المستشفٌات بشكل متواصل ومتعاقب

 

 

ورغبًة فً رسم البسمة على وجوه األطفال الٌافٌٌن ٌقوم أعضاء الحركة فً كل عٌد من 

أعٌاد الطوائف العربٌة المختلفة التً تسكن المدٌنة بتوزٌع البالونات الملونة والمفرحة من 

خالل تجول األعضاء فً حدائق ٌافا ودور العبادة، ذلك إضافة إلى المبادرة فً كل عام 

االفطار األول الذي بادرت إلٌه . بتجهٌز افطار رمضانً ٌجمع الطوائف المختلفة فً المدٌنة

الحركة أقٌم فً ساحة كنٌسة الخضر بمشاركة األب عطاهلل حنا وإمام المسجد األقصى الشٌخ 

عكرمة صبري، إٌمانا من أعضاء الحركة  بأهمٌة العمل الموحد بٌن الطائفتٌن وبمركزٌة 

 .تكتل المجتمع وتماسكه

 

 

 

ترّكز حركة الشبٌبة الٌافٌة على االستماع إلى نبض الشارع والتفاعل معه، على هذا 

األساس تقوم الحركة وبشكل متواصل بتنظٌم فعالٌات احتجاجٌة مختلفة منها المشاركة 

فً تظاهرات غالء المعٌشة وإحٌاء ٌومً األرض والنكبة من كل عام فً مدٌنة ٌافا 

كما قام نشطاء الحركة بتنظٌم تظاهرات عدٌدة . والمشاركة فً المظاهرات القطرٌة

تضامناً مع األسرى الفلسطنٌٌن المضربٌن عن الطعام فً السجون اإلسرائٌلٌة، إضافًة 

إلى تنظٌم مظاهرٍة قطرٌة ضد العنصرٌة فً الداخل الفلسطٌنً وفعالٌات أخرى 

تضامنٌة مع الثورات فً أنحاء العالم العربً تعبٌراً عن انتماء ٌافا الذي ال رٌب فٌه 

 .إلى هذا الجسد الكبٌر

 

 

 :للمزٌد من المعلومات، ولالطالع على بعض فعالٌات حركة الشبٌبة الٌافٌة ٌرجى اتباع الروابط التالٌة
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