تحديات الشباب
في القدس
دراسة حالة :حي باب حطة

تحديات الشباب في القدس
دراسة حالة :حي باب حطة
لقد تم اعداد هذه الدراسة من قبل الباحثة االمريكية المتدربة تايلور سيمونز خالل فترة
تطوعها على مدار ثالثة أشهر في جمعية برج اللقلق المجتمعي داخل البلدة القديمة
من مدينة القدس.

أصدرت هذه الدراسة من خالل جمعية برج اللقلق المجتمعي في تاريخ 2015/12/1
بالشراكة مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
الطاقم المشرف على اعداد الدراسة
مراجعة وتدقيق :د .يحيى حجازي
ترجمة :ايمان عسيلة
تصميم :محمد دويك
اشراف ومتابعة :ايناس شربي ومنتصر ادكيدك

جميع الحقوق محفوظة لجمعية برج اللقلق المجتمعي
القدس 2015

تحديات الشباب في القدس

2

الملخص التنفيذي
تهــدف هــذه الورقــة التحليليــة الــى تســليط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه الشــباب الفلســطيني فــي
القــدس واقتــراح بعــض القضايــا ومجــاالت التدخــل التــي يمكــن أن تســاعد فــي التعامــل مــع تلــك التحديــات
وحــل مشــاكل الشــباب فــي المدينــة .مــا يميــز الشــباب المقدســي عــن غيرهــم مــن الفلســطينيين القاطنيــن
فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية هــو عزلتهــم القصريــة عــن التجمعــات الشــبابية األخــرى ســواء فــي الضفــة
الغربيــة أو فــي قطــاع غــزة ،كمــا أنهــم يعيشــون جنبـًا الــى جنــب مــع االســرائيليين .تتربــع البلــدة القديمــة وســط
مدينــة القــدس مــن جهتهــا الشــرقية ،تلــك البلــدة التــي حباهــا اللــه عــن غيرهــا بأنهــا كانــت ومــا زالــت مهبــط
الديانــات وبيت ـُا لغالبيــة فلســطينية .يقــع فــي البلــدة القديمــة الربــع االســامي الــذي يضــم بيــن أحيــاءه حــي
بــاب حطــة ،حــي غالبيــة ســكانه مــن المســلمين ،وهمــوم شــبابه تعكــس همــوم بقيــة شــباب األحيــاء األخــرى مــن
القــدس.
ارتفــاع البطالــة بيــن الشــباب إضافــة الــى ســوء المعاملــة التــي يواجههــا العمــال المقدســيين يوميــًا فــي
ســوق العمــل ،ونســب التســرب العاليــة مــن المــدارس الفلســطينية ،ونوعيــة التعليــم التــي يعانــي منهــا الطلبة
طــوال تواجدهــم علــى كراســي الدراســة حتــى الصــف الثانــي عشــر ،إضافــة الــى آفــة االدمــان علــى المخــدرات
وتعاطــي الكحــول واألمــراض النفســية المنتشــرة ،كلهــا همــوم يعانــي منهــا الشــاب المقدســي .إضافــة الــى
ذلــك ،مــا زال العنــف القائــم علــى التمييــز بيــن الجنســين يمثــل مشــكلة اجتماعيــة كبيــرة بالرغــم مــن الوعــي
المتزايــد فــي الســنوات األخيــرة حــول أهميــة الحقــوق والمســاواة بيــن الجنســين .يواجــه الشــباب وخصوصــًا
الذكــور منهــم مشــكلة االعتقــال مــن قبــل الشــرطة والجيــش االســرائيلي ســواء علــى الحواجــز المحيطــة
بالمدينــة أو فــي األحيــاء داخــل أســوار البلــدة القديمــة ،األمــر الــذي يجعــل مــن شــعور الشــباب باألمــان حاجــة
ليــس بالســهولة نوالهــا .مــا يزيــد همــوم المقدســيين عظمــة هــي مشــكلة غــاء المعيشــة ،وخصوصــًا علــى
المســرحين مــن الســجون االســرائيلية ممــن يضطــرون الــى االنخــراط ببعــض األشــغال غيــر المــدرة للمــال .ضمــن
هــذه البيئــة الصعبــة يعانــي الشــاب المقدســي مــن شــح األماكــن التــي يمكــن أن يلجــأ اليهــا لتســاعده علــى
تحمــل أعبــاء الحيــاة ،وشــح األماكــن اآلمنــة التــي يســتطيع فيهــا نقــاش مشــاكله وهمومــه الثقافيــة بحريــة.
بنــاء علــى مــا ذكــر ،نــرى أن هنــاك حاجــة كبيــرة الــى تكثيــف الجهــود لمعالجــة مشــاكل الشــباب الفلســطيني
وتمكينهــم ليكونــوا متعلميــن ومنتجيــن فــي مجتمعهــم .إحــدى مجــاالت التدخــل الممكنــة والتــي يمكــن أن
تســاعد فــي التخفيــف مــن همــوم الشــاب هــو رفــع صــوت الشــباب عاليـًا واشــراكهم فــي اتخــاذ القــرار وخصوصـًا
الفتيــات والنســوة منهــم علــى جميــع األصعــدة :الحكوميــة ،المجتمعيــة والبرامجيــة .إضافــة الــى ذلــك ،ينبغــي
أيضـًا توفيــر المزيــد مــن برامــج التدريــب المهنــي للشــباب وخلــق أطــر تربويــة داعمــة وذلــك للمســاعدة فــي ســد
الثغــرات الموجــودة فــي النظــام الفلســطيني التعليمــي الحالــي .إن رفــع المســتوى التعليمــي واالنخــراط
ببرامــج التدريــب المهنــي يرفــع مــن قــدرة الشــباب علــى المنافســة علــى الوظائــف ،ولكــن بالمقابــل هنــاك
حاجــة ماســة لزيــادة عــدد الوظائــف المطروحــة بصــورة عامــة والتــي تناســب المرحلــة العمريــة .مــن األهميــة
بمــكان أن نفكــر ملي ـًا فــي إعــادة تأهيــل الســجناء المحرريــن لكــي ال يصبــح االعتقــال عام ـاً هادم ـًا لعزيمتهــم.
بالمقابــل هنــاك حاجــة كبيــرة ألطــر داعمــة وراعيــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة مــن الشــباب .وأخيــرًا مــن الضــروري
التركيــز علــى النهضــة الثقافيــة الشــبابية وذلــك لضمــان تطويــر الشــباب هويــة ثقافيــة تســاعدهم فــي النهايــة
علــى تشــكيل هويــة وطنيــة ،األمــر الــذي يصبــح مــن الصعوبــة بمــكان فــي أراض محتلــة.
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المقدمة
يعيــش فــي العالــم اليــوم أكثــر مــن  1.8بليــون نســمة مــن فئــة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين  24-10ســنة،
يعيــش  %85منهــم فــي دول العالــم الناميــة .يلــزم هــذا العــدد المتنامــي الــدول باالســتثمار فــي تلــك الفئــة
لضمــان نجاحهــا فــي المســتقبل (ولكــي ال يتحولــوا الــى عالــة عليهــا) .بالرغــم مــن أعــداد الشــباب الهائلــة فــي
كل دولــة اال أن هــذه الفئــة مســتضعفة فــي الكثيــر منهــا ،فأحيانـًا نــرى أن تمثيلهــم فــي مواقــع الســلطة غيــر
نســبي ،والخدمــات والفــرص المقدمــة لهــم ســواء فــي التعليــم والعمــل ضئيلــة .نــرى فــي الكثيــر مــن األحيــان
أن هــذه الشــريحة هــي الشــريحة المجتمعيــة األكبــر العاطلــة عــن العمــل فــي تلــك الــدول وبالتالــي فهــي
األكثــر عرضــة لالنخــراط باآلفــات المجتمعيــة المختلفــة كتعاطــي المخــدرات والتطــرف وأعمــال العنــف .يــزداد
الحــال ســوءًا لــدى الفتيــات والنســوة ضمــن هــذه الشــريحة ،بســبب التمييــز الجنــدري أو بســبب العنــف ضدهــن
كونهــن إنــاث ،األمــر الــذي يقلــل فــرص تمكينهــن مــن تحقيــق ذواتهــن بصــورة عامــة .يواجــه الشــاب الفلســطيني
القاطــن فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة -والتــي تعتبــر منطقــة صــراع -القضايــا والمشــاكل ذاتهــا ،األمــر
الــذي يلزمنــا اقتــراح حلــوالً خالقــة ومتميــزة تســاعد فــي تيســير حيــاة الشــباب وتحســين نوعيــة حياتهــم.
تقســم األراضــي الفلســطينية (التــي احتلــت عــام  )1967الــى ثالثــة مناطــق (الضفــة الغربيــة وشــرقي القــدس
وقطــاع غــزة) .تفصــل بيــن هــذه المناطــق الكثيــر مــن الحواجــز العســكرية وجــدار الفصــل والعقبــات القانونيــة
التــي تؤثــر ســلبًا علــى تكويــن هويــة فلســطينية متماســكة .وبمــا أن الشــباب الفلســطيني هــو مــن ســيقود
مجتمعــه ودولتــه الفلســطينية ســيواجه كل فــي منطقتــه تحــدي تشــكيل الهويــة وســينتج ذلــك الوضــع هويــة
متمايــزة فــي كل منطقــة ومنطقــة .هنــاك عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت وضــع الشــباب الفلســطيني فــي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وقامــت بعضهــا ببحــث الفئــة الشــبابية فــي القــدس الشــرقية أيض ـًا (Spellings
 .)2013 ,Høigilt ;2015 ,and Barberلــذا ســتركز هــذه الورقــة علــى الشــباب فــي شــرقي القــدس هادفــة
الــى تحديــد بعــض القضايــا الثقافيــة واالجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بتشــكيل الهويــة وفهــم احتياجاتهــم للتمكــن
مــن اقتــراح برامــج تدخــل مســتقبلية تناســب احتياجاتهــم .تتنــاول الورقــة وهــي عبــارة عــن دراســة حالــة تشــكيل
الهويــة لــدى شــباب حــي بــاب حطــة داخــل البلــدة القديمــة لمدينــة القــدس.
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المنهجية والتحديات
تحــوي الورقــة التحليليــة هــذه االطــار النظــري واألدوات التــي تــم اســتخدامها لجمــع المعلومــات :المجموعــات
البؤريــة والمقابــات الفرديــة شــبه المفتوحــة .لقــد تــم تجميــع المعطيــات المهمــة مــن بيانــات اإلحصــاء
الفلســطينية ( )PCBSوبيانــات األمــم المتحــدة المتعلقــة بموضــوع الدراســة ،إضافــة الــى ذلــك تــم مراجعــة
أبحــاث تناولــت القضايــا التــي ال يوجــد عنهــا معلومــات كافيــة كظاهــرة اإلدمــان علــى المخــدرات وتجميــع
اإلحصــاءات الدقيقــة قــدر اإلمــكان عــن هــذه الظاهــرة فــي شــرقي القــدس وأثرهــا علــى الشــاب المقدســي.
شــمل االطــار النظــري أيض ـًا تشــكيل الهويــة لــدى فئــة اِلشــباب وكذلــك عــرض والبرامــج والتدخــات الموجــودة
للعمــل مــع فئــة الشــباب فــي األراضــي الفلســطينية .الهــدف مــن رصــد البرامــج والتدخــات هــو تحديــد الفجــوة
فــي الخدمــات االرشــادية المقدمــة للشــباب وتحســينها لكــي يســتطيعوا مواجهــة الصعوبــات المحيطــة بهــم.
مــن التحديــات التــي واجهــت الباحثــة فــي كتابــة هــذه الورقــة بحســب المنهجيــة المقترحــة كان قلــة المعلومــات
والبيانــات المتعلقــة بشــرقي القــدس ،وذلــك -كمــا أســلفنا ســابقًا -ألن غالبيــة اإلحصــاءات المتوافــرة تتحــدث
عــن وضــع الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وألن االحصــاءات عــن شــرقي القــدس هــي إحصــاءات
مشــمولة ضمنـًا بإحصائيــات الضفــة الغربيــة ،األمــر الــذي حــول مهمــة مالحظــة االحصائيــات المقدســية لوحدهــا
أمــرًا صعبــًا .فــي الكثيــر مــن األحيــان كان هنــاك تعارضــًا بيــن االحصــاءات التــي يوفرهــا الجانــب اإلســرائيلي
واإلحصــاءات التــي يوفرهــا الجانــب الفلســطيني حــول نفــس المواضيــع ،األمــر الــذي جعــل الحصــول علــى
المعطيــات الدقيقــة أمــرًا ليــس بالســهل .فعلــى ســبيل المثــال :هنــاك اختــاف بيــن تحديــد نســبة الفقــر فــي
شــرقي القــدس باختــاف المصــادر وذلــك وفقـًا الســتخدامنا لخــط الفقر عنــد القياس وفــق المعيار الفلســطيني
ـات
أو خــط الفقــر وفــق المعيــار اإلســرائيلي .علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات فقــد تــم الحصــول علــى معلومـ ٍ
كافيــة تالئــم احتيــاج هــذه الورقــة وتشــكيل قاعــدة بيانــات جيــدة للبحــث بالقضايــا األساســية المؤثــرة بالفئــة
الشــابة فــي شــرقي القــدس.
تــم تنظيــم المجموعــات البؤريــة بإشــراف جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ،وهــو مركــز مجتمعــي يقــع فــي الربــع
اإلســامي فــي البلــدة القديمــة وبالتحديــد فــي حــي بــاب حطــة ويعمــل مــع فئــة الشــباب واألطفــال ،ولــذا فقــد
تــم تكويــن المجموعــات البؤريــة مــن شــباب الجمعيــة .هدفــت الباحثــة مــن خــال المجموعــات البؤريــة الــى التعرف
علــى القضايــا التــي تشــغل الشــباب والصعوبــات التــي يواجهونهــا فــي شــرقي القــدس عامــة وفــي البلــدة
القديمــة خاصــة .وقــد ســاعدت وجهــات نظــر الشــباب فــي تفســير الفجــوات بيــن االحصــاءات والواقــع المعــاش.
كذلــك ســاهمت المجموعــات علــى تحديــد المناطــق األكثــر احتياجـًا للتدخــل مــن غيرهــا .لقــد تــم عقــد مجموعتيــن
بؤريتيــن مكونتيــن مــن  15شــابًا وشــابة ولمــدة  45دقيقــة لــكل جلســة (شــارك فــي المجموعــة األولــى ســبعة
شــباب وشــابات مــن ســكان حــي بــاب حطــة تراوحــت أعمارهــم بيــن  27-18عــام .أمــا المجموعــة الثانيــة فقــد
شــارك فيهــا ثمانيــة شــباب مــن األحيــاء الواقعــة خــارج البلــدة القديمــة تراوحــت أعمارهــم بيــن  16-15عــام) .لــم
تســتطع الباحثــة تكويــن مجموعــات بؤريــة أخــرى بســبب بــدء العــام الدراســي والــذي ســبب صعوبــة فــي تنظيــم
مثــل تلــك المجموعــات .إضافــة الــى تحــدي تكويــن المجموعــات فقــد كان هنــاك تحــد آخــر وهــو قلــة مشــاركة
االنــاث فــي المجموعــات البؤريــة إضافــة الــى صعوبــة التواصــل أحيان ـًا بيــن الباحثــة والمشــاركين ،الناتجــة عــن
كــون الباحثــة تتحــدث االنجليزيــة ســواء فــي شــرح بعــض األفــكار وطــرح األســئلة وترجمــة مــا يقــال مــن االنجليزيــة
الــى العربيــة وبالعكــس .أفــادت المجموعــات البؤريــة فــي حصــر القضايــا األكثــر الحاح ـًا وانتشــارًا بيــن الشــباب
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والتــي أكــدت نتائــج االحصائيــات والدراســات النظريــة التــي تــم الرجــوع اليهــا.
إضافــة الــى المجموعــات البؤريــة فقــد تــم إجــراء مقابــات شــبه مفتوحــة مــع طاقــم جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق
إضافــة الــى بعــض رواد األنشــطة التــي تقدمهــا الجمعيــة .لقــد تــم عقــد  4مقابــات تراوحــت كل منهــا بيــن -20
 30دقيقــة .شــارك فــي المقابــات شــابتين مــن اعضــاء البــرج تراوحــت أعمارهــن بيــن  25-23عــام ،وشــابين واحــد
فــي جيــل  18عــام واآلخــر بــم يحــدد جيلــه ولكنه أشــار الــى أن جيلــه تــراوح ال  29ســنة وعرف نفســه كقائد شــبابي
فــي البــرج .لقــد تــم بنــاء دليــل للمقابلــة ،ولكــن فــي مثــل هــذا النــوع مــن المقابــات يكــون هنــاك انحــراف بصورة
عامــة عــن االســئلة الموضوعــة مســبقًا (ســوف يتــم التطــرق للمقابــات الحقـًا) .تــم مــن خــال المقابــات التحقــق
مــن بعــض القضايــا التــي يعيشــها الشــباب فــي شــرقي القــدس والطــرق التــي يســتخدمونها فــي التعامــل
معهــا .قلــة المقابــات خلــق تحــد للباحثــة ألنــه يشــكل صعوبــة فــي تشــكيل اســتنتاجات واســعة النطــاق .كمــا
فــي المجموعــات البؤريــة فقــد تمــت المقابــات باللغــة االنجليزيــة األمــر الــذي خلــق بعــض العقبــات فــي تفســير
بعــض المصطلحــات والمفاهيــم مــن العربيــة الــى االنجليزيــة وبالعكــس .ولكــن بصــورة عامــة ســاعدت المقابــات
علــى فهــم القضايــا األهــم فــي حيــاة الشــباب والطــرق التــي يســتخدمونها فــي التعامــل مــع تلــك القضايــا.
هنــاك طبع ـًا محدوديــات لهــذه الدراســة التحليليــة فهــي تعكــس القضايــا والهمــوم التــي يواجههــا الشــباب
فــي حــي بــاب حطــة فــي البلــدة القديمــة فــي شــرقي القــدس بالتحديــد (أنظــر الشــكل .)2
يمكــن القــول بــأن االطــار النظــري ســاعد فــي تفســير وتســليط الضــوء علــى القضايــا التــي شــوهدت فــي
األحيــاء المختلفــة فــي شــرقي القــدس ،وأن حــي بــاب حطــة يعكــس بعضـًا ممــا يجــري علــى أرض الواقــع فــي
بقيــة األحيــاء مــع فئــة الشــباب فــي شــرقي المدينــة.
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الخلفية
تــم تحديــد القــدس الشــرقية بحســب التقســيم الحالــي (أنظــر الشــكل  .)1ففــي عــام  1967وبعــد احتــال الضفــة
الغربيــة بمــا فيهــا شــرقي مدينــة القــدس اضطــر الفلســطينيون العيــش فــي المدينــة مــن دون أن يحملــوا
الجنســية االســرائيلية ( .)2007 ,Bravermanقامــت اســرائيل بعــد الحــرب بفــرض اجــراءات هدفــت مــن خاللهــا
الــى تهويــد المدينــة وذلــك مــن أجــل تحويــل القــدس عاصمــة للشــعب اليهــودي ( .)2001 ,Farhaبعــد انتفاضــة
العــام  2000قامــت اســرائيل ببنــاء جــدار فصــل الضفــة الغربيــة عــن شــرقي مدينــة القــدس ،األمــر الــذي ســاهم
الحق ـًا فــي عــزل الفلســطينيين المقدســيين عــن امتدادهــم الثقافــي والمجتمعــي ( .)2007 ,Hartإن القيــام
بهــذا الفصــل أثــر وبشــكل كبيــر علــى فئــة الشــباب الــذي اضطــروا الــى تكويــن هويــة فلســطينية متمايــزة فــي
ظــل دولــة محتلــة.

الشكل رقم.1خريطة توضح مناطق شرقي القدس ( J1في األخضر الفاتح و  J2في األخضر الغامق) ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة(.)2009 ,PCBS

يلقــى بــاب حطــة إهتمامــا خاصــا مقارنــة بأحيــاء شــرقي القــدس وذلــك بســبب الصعوبــات الــي يواجههــا
الشــباب مــن هــذا الحــي الــذي يقــع فــي الربــع اإلســامي مــن البلــدة القديمــة (أنظــر الشــكل  .)2تاريخيـًا ،شــكل
بــاب حطــة ملجــأ للدوماريــون الذيــن غالبـًا مــا يتــم تســميتهم بالغجــر ،منــذ هجرتهــم للمنطقــة فــي أواخــر ،1800
وفــي بدايــات ال  . )2003 ,Peterson( 1900أمــا فــي وقتنــا الحالــي ،فقــد أصبــح الحــي أكثــر تعدديــة مــن
الناحيــة الديموغرافيــة ،ولكــن ســكانه الدوماريــون مــا زالــوا يقطنــون فيــه .هنــاك فــي المجمــل حوالــي 23300
مســلم يعيشــون فــي هــذا الربــع االســامي مــن البلــدة القديمــة ،يشــاركهم فيــه  2000مســتوطن تقريبــًا
(( .2012 ,PASSIAمــن مجمــوع مــن يســكنون فــي البلــدة القديمــة ،يعيــش حوالــي  12000فــي حــي بــاب حطة
( ،)2010 ,UNICEFبينهــم  200ســاكن مــن أصــل دومــري ( .)2010 ,Fogelmanمــا يميــز الربــع االســامي بمــا
فيــه حــي بــاب حطــة هــو االكتظــاظ الســكاني الهائــل ،ففــي حيــن يســكن  7أفــراد بالمعــدل فــي كل بيــت فــي
الربــع االســامي يســكن  10-9أفــراد فــي كل بيــت فــي حــي بــاب حطــة (. )2002 ,PASSIA
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تظهــر االحصــاءات أن نســبة البطالــة فــي شــرقي القــدس تفــوق  ،%30وتظهــر المعطيــات المعيشــية أن ثالثــة
أطفــال مــن كل أربعــة يقبعــون تحــت خــط الفقــر ( .)2012 ,Sandersإن هــذه المعطيــات تتفاقــم حدتهــا لــدى
الدومرييــن كونهــم أقليــة اثنيــة تتعــرض للعنصريــة حتــى مــن الفلســطينيين أنفســهم .يتــم تســمية الدومرييــن
باللغــة الدارجــة بالنــور أو بالغجــر ،وغالبـًا مــا يعرفون أنفســهم مســتخدمين نفس التســمية الدارجــة (,Fogelman
 .)2010مــن األهميــة بمــكان النظــر إلــى دور ووضــع الشــعب الدومــري الــذي يتعــرض للغبن فــي البلــدة القديمة
بســبب أصولــه االثنيــة والتاريخيــة ،واالعتنــاء بــه وباحتياجاتــه كأقليــة فــي المجتمــع الفلســطيني.

الشكل  . 2خريطة للبلدة القديمة في القدس ،و جزء من حي باب حطة المحدد باألحمر ()2001 ,PASSIA
يعتبــر المجتمــع الفلســطيني مجتمعــًا فتيــًا ،حيــث أن  %30.3مــن الفلســطينيين هــم مــن فئــة الشــباب التــي
تتــراوح أعمارهــا بيــن  29-15عــام .وبذلــك تشــكل هــذه الشــريحة أكثــر مــن ربــع التعــداد الســكاني فــي المناطــق
الفلســطينية المحتلــة ،شــريحة تكثــر همومهــا وتحتــاج الــى رعايــة وانتبــاه خــاص .فعلــى ســبيل المثــال فــإن %19
هــم مــن الباطليــن عــن العمــل بجيــل  15ســنة وأكثــر فــي األراضــي الفلســطينية ( .)2015 ,PCBSأمــا بين الشــباب
مــن جيــل  29-15عــام فتصــل البطالــة الــى  .)2015 ,PCBS( %37أمــا نســبة البطالــة بيــن الخريجيــن فــي الربــع
الثانــي مــن العــام  2015فكانــت  .)2015 ,PCBS( %52مــن جانــب آخــر ،يعمــل  %41.9مــن الفلســطينيين فــي
قطــاع الخدمــات ،و %41.4فــي البيــع بالجملــة ،وهــذه األعمــال ليســت األفضــل لفئــة الشــباب (.)2015 ,PCBS
فــي ظــل عــدم وجــود فــرص العمــل األمثــل للشــباب فإنهــم سيشــعرون بالعزلــة واالغتــراب أحيانـًا عــن مجتمعهم،
وقــد يقضــون وقــت فراغهــم بالمشــاركة أحيانـًا بأعمــال العنــف أو بتعاطــي المخــدرات .هنــاك معطــى إحصائــي
ال يقــل أهميــة عــن البطالــة ،وهــو التســرب مــن المــدارس ،حيــث يتســرب حوالــي  %25مــن الطلبــة بيــن جيــل 18-6
عــام مــن مدارســهم ،وحوالــي  %30مــن الطلبــة ينهــون دراســتهم خــال المرحلــة الثانويــة قبــل الصــف الثانــي
عشــر (.)2015 ,PCBS
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ســوف تتنــاول هــذه الورقــة بعــض الجوانــب ذات الصلــة بالتســرب المدرســي وقلــة المرافــق الشــبابية والعنــف
والتمييــز العنصــري وتشــكيل الهويــة والشــباب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وتعاطــي المخــدرات فــي شــرقي
القــدس.
التعليــم و التســرب مــن المــدارس :وصــل عــدد المترســبين مــن المــدارس خــال العــام  2011الــى  %40مــن
الطلبــة الفلســطينيين .مــن بينهــم  % 17.3بيــن الصفــوف الســابع وحتــى الثانــي عشــر ()2012 ,Alyan et al
وهــذه النســبة أعلــى بأربــع مــرات مــن نســبة الطلبــة المتســربين مــن اليهــود ( .)2012 ,Alyan et alفقــط %14
مــن الطلبــة يلتحقــون بالجامعــة بعــد انهائهــم المرحلــة الثانويــة العامــة .وكأنــه مــن المقبــول أو المفهــوم
ضمن ـًا فــي حــي بــاب حطــة أن جيــل التســرب مــن المدرســة هــو بيــن  15-14ســنة ،ويعــزون ذلــك كنتيجــة لعبــئ
االوضــاع السياســية ولحاجتهــم الــى دعــم أســرهم اقتصاديـًا ،ولضغــط األقــران ،إضافــة الــى قلة وعيهــم ووعي
أهاليهــم ألهميــة التعليــم علــى المــدى الطويــل .كمــا أســلفنا ســابقًا فــإن نســب تســرب الطلبــة الفلســطينيين
هــو أعلــى بأربــع مــرات مــن نســب تســرب اليهــود ،ونســب نجاحهــم فــي امتحــان الدراســة الثانويــة العامــة
وقبولهــم الــى الجامعــات االســرائيلية أقــل بكثيــر مــن أقرانهــم اليهــود ( .)2004 ,Neffأمــا أولئــك المقبولــون
فــي الجامعــات الفلســطينية فإنهــم يحتاجــون الــى التنقــل بيــن الحواجــز العســكرية االســرائيلية للوصــول الــى
جامعاتهــم ،األمــر الــذي يشــكل عبئـًا إضافيـًا يؤثــر علــى تحصيلهــم الدراســي خــال ســنوات الدراســة ويشــكل عبئًا
مالي ـًا يؤثــر الحق ـًا علــى قدرتهــم علــى إعالــة أنفســهم وأســرهم كمــا يجــب.
أحــد األســباب الرئيســة التــي تفســر التســرب المدرســي هــو وجــود تجمعــات فقيــرة فــي شــرقي القــدس ،حيــث
أن  %75مــن العائــات المقدســية تقبــع تحــت خــط الفقــر وفقـًا للمعيــار االســرائيلي ( .)2015 ,PCBSاألمــر الــذي
يعــرض الكثيــر مــن الطلبــة للضغــط أو إجبارهــم علــى تــرك المدرســة واالنخــراط فــي ســوق العمــل االســرائيلي أو
فــي مصلحــة العائلــة للمســاهمة فــي إعالــة األســرة (.)2012 ,Abu Ghallous ;2015 ,Human Rights Watch
إن أولئــك الذيــن ينخرطــون فــي ســوق العمــل االســرائيلي ،غالبـًا مــا يعاملــون معاملــة ســيئة مقارنــة بأقرانهــم
االســرائيليين ،كمــا يشــير بعــض الشــباب بــأن صاحــب العمــل يــوكل اليهــم «أصعــب األعمــال» ،كمــا أنهــم يحصلــون
علــى أجــر منخفــض .حتــى لــو أنهــى الشــباب الصــف الثانــي عشــر أو مــا بعــد ذلــك فإنهــم لــن يجــدوا فرصــة عمــل
بســهولة فــي الســوق الفلســطيني الــذي يعانــي مــن شــح فــي الفــرص التشــغيلية بســبب الوضــع االقتصــادي
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الســيئ .هــذا الوضــع يــؤدي فــي نهايــة المطــاف الــى بقــاء الشــباب فــي دائــرة الفقــر لعــدم توفــر الفــرص
الجيــدة للعمــل التــي يمكــن أن تســاعدهم بالخــروج مــن تلــك الدائــرة.
قلــة المرافــق :تــم توثيــق  64مركــزًا ثقافيـًا فــي شــرقي القــدس عــام  .)2014 ,PCBS( 2004هــذا الرقــم
ال يعكــس بالضــرورة المرافــق التــي تخــدم فئــة الشــباب ،ولكــن هنــاك وبصــورة واضحــة قلــة فــي عــدد المرافــق
المخصصــة للشــباب .إذا مــا قمنــا بالنظــر الــى عــدد المرافــق الموجــودة فــي شــرقي القــدس فــي العــام 2011
فإننــا نســتطيع الحديــث عــن  45حديقــة عامــة 3 ،مســابح عامــة ومكتبتين عامتيــن و  33مرفــق رياضــي (“Neglect
 .)2011 ,”Infrastructureللوهلــة األولــى فــإن االرقــام قــد تظهــر كبيــرة ،ولــذا فمــن المهــم مقارنتهــا مــع
األحيــاء اليهوديــة فــي المدينــة حيــث أن هنــاك  1000حديقــة عامــة 34 ،مســبح عــام 26 ،مكتبــة عامــة و 531
مرفــق رياضــي (“.)2011 ,”Neglect Infrastructure

(المرافق  :مقارنة شرقي القدس مع غربها)
تظهــر هــذه األرقــام أحــد الجوانــب الصعبــة التــي يعيشــها الشــاب المقدســي والتــي هــي نتــاج االحتــال
القابــع فــي المدينــة .تزيــد صعوبــة الشــباب كونهــم فــي الكثيــر مــن األحيــان ال يســتطيعون الوصــول بســهولة
الــى المرافــق الشــبابية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ممــا يجعــل الروابــط والعالقــات بيــن فئــات الشــباب
الفلســطيني أمــرًا شــديد الصعوبــة.
يمكــن النظــر الــى قلــة وجــود المرافــق الشــبابية مــن زاويــة أخــرى ،فقلــة مــن الشــباب ال تزيــد عــن  %2منهــم
يقضــون وقتهــم فــي المرافــق الرياضيــة ،وأن مــا ال يزيــد عــن  %10.3يشــاركون بأنشــطة رياضيــة أي كانــت.
الغالبيــة العظمــى مــن الشــباب تقضــي وقتهــا فــي البيــت أو فــي أماكــن قريبــة منــه ( .)2009 ,PCBSفــي
حالــة البلــدة القديمــة ،وبســبب صغــر البيــوت واكتظاظهــا ،يفضــل الشــباب التجــوال فــي الحــي أو حولــه لقضــاء
وقــت فراغهــم .تقــع جمعيــة بــرج اللقلــق داخــل حــي بــاب حطــة وهــي واحــد مــن المرافــق التــي يســتطيع
الشــباب ارتيادهــا ،ولكــن الجمعيــة ال تســتطيع تغطيــة احتيــاج جميــع الشــباب المقدســي فــي المنطقــة .إضافــة
الــى ذلــك فــإن الجمعيــة تواجــه ضغوطـًا مســتمرة مــن الســلطات االســرائيلية التــي تحــاول باســتمرار االســتيالء
علــى أرض البــرج لتوســيع االســتيطان فــي البلــدة القديمــة .إن عــدم وجــود مــكان آمــن يســتطيع الشــباب اللقــاء
فيــه والقيــام بعمــل مثمــر ســيؤثر علــى تشــكيل هويــة مجتمعيــة وثقافيــة تحــد مــن مشــاركتهم المجتمعيــة.
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ســن مبكــرة مقارنــة بالرجــال ،حيــث
العنــف و التمييــز علــى أســاس الجنــس :تتــزوج النســاء عــادة فــي
ٍ

ـن قبــل ســن الثامنــة عشــرة ( %37 .)2011 ,PCBS ;2014 ,PCBSمــن النســاء تتعرضــن
أن خمــس الفتيــات يتزوجـ َّ
للعنــف مــن قبــل أزواجهــن ،ومنهــم  %23.5مــن هــذه النســبة تعرضــن لعنــف وإيــذاء جســدي .فيمــا أن %11.8
قــد تعرضــن لتحــرش جنســي ( .)2011 ,PCBSهنــاك أيضـًا تقاريــر تفيــد بــأن عــددا مــن الفتيــات هربــن مــن بيوتهــن.
 %26مــن الفتيــات أقــررن بأنهــن ال يشــعرن باألمــان فــي بيوتهــن بســبب العنــف الــذي يتعرضــن اليــه وذلــك حســب

دراســة عــام أجريــت فــي العــام  .)National Committee( 2011مــا زال زواج القاصــرات يشــكل مشــكلة مجتمعيــة
كبيــرة ،حيــث أن هنــاك تقاريــر تتحــدث عــن وجــود زيجــات بعمــر الرابعــة عشــرة بيــن الفتيــات فــي شــرقي القــدس
( .)2010 ,UNICEFوفــي تقريــر آخــر يظهــر أن  %40مــن النســاء تــم إجبارهــن علــى تــرك المدرســة إمــا للــزواج أو
للبحــث عنالعمــل ( .)2011 ,National Committeeإن اآلثــار الجانبيــة لــزواج الفتيــات والنســاء بعمــر مبكــر تتمثــل
بعــدم تمكنهــن مــن إتمــام تعليمهــن ،بنســب الخصوبــة الكبيــرة ونســب الفقــر العاليــة ،إلــى جانــب آثــاره الســيئة
علــى صحــة األم وطفلهــا أثنــاء الحمــل واالنجــاب ()2011 ,National Committee
بعيــدًا عــن العنــف ،هنــاك عــدم مســاوة واضحــة وعلــى نطــاق واســع داخــل المجتمــع الفلســطيني علــى أســاس
الجنــس ،حيــث أن عضــوات المجلــس التشــريعي مــن النســاء ال يــزدن عــن  ،%21الصحفيــات يشــكلن  %20فقــط مــن
مجمــوع الصحفييــن فــي فلســطين ،وأمــا نســبة النســاء بيــن القضــاة فهــي  %15وبيــن الســفراء ,PCBS( %5
 .)2011فيمــا يتعلــق بالتعليــم فــإن نســبة األميــة فــي فلســطين تعتبــر نســبة عاليــة نســبيًا ،هنــا نــرى أن نســبة
األميــات بيــن النســاء هــي أقــل ب  %5مــن الرجــال األمييــن (.)2011 ,PCBS
إن طبيعــة المجتمــع األبــوي فــي فلســطين إلــى جانــب الســلطة المعطــاة لألكبــر ســنًا تحــد مــن الفــرص المتاحــة
أمــام النســاء للمشــاركة ولرفــع أصواتهــن عالي ـًا .كذلــك ،هنــاك العديــد مــن المؤسســات التــي يديرهــا الرجــال،
غالبــا مــا يكونــون أكبــر عمــرًا مــن الذيــن يعملــون معهــم (.)2007 ,Hart
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(أنواع العنف المتعارف عليها «جسدية» «جنسية» «نفسية» «اقتصادية»)
تحــدث الشــباب مــن الذكــور واإلنــاث مــن حــي بــاب حطــة عــن وجــود قيــود دينيــة وتقليديــة أمــام الفتيــات ،حيــث
مــا زال الكثيــر مــن األهالــي يؤمنــون بقيــم «المدرســة القديمــة» ،وبــأن مــا يقومــون بــه يصــب فــي النهايــة فــي
صالــح بناتهــم.
يــدرك الشــباب الذكــور أنهــم يتمتعــون بحريــة أكبــر ممــا تتمتــع بــه الفتيــات ،كالحريــة فــي ممارســة الرياضــة،
ولكــن فــي المقابــل هنــاك وعــي متزايــد لديهــم حــول أهميــة المســاواة بيــن الجنســين.
يــرى شــباب حــي بــاب حطــة أن هنــاك نســبة قليلــة مــن الفتيــات يتزوجــن فــي جيــل مبكــرة ( 18-16ســنة) وأن
الغالبيــة يتزوجــن بعــد جيــل  18ســنة وبعــد انهــاء دراســتهن الثانويــة .أشــار الشــباب الــى أن الذكــور يتزوجــون بعــد
انهائهــم دراســتهم الجامعيــة فــي الغالــب أي بيــن ( 25-21ســنة) .وهــذا المعطــى يعكــس الفجــوة التــي مــا
زالــت قائمــة فــي ســن الــزواج بيــن الجنســين .إن مشــاركة المــرأة مــا زالــت ضعيفــة فــي المجتمــع الفلســطيني
وبالتالــي فــإن فــرص تجمعهــا مع ـًا إلحــداث تغييــر يســتهدف تحســين أوضاعهــن هــو أمــر صعــب.
الذكــور لديهــم حريــة أكثــر مــن الفتيــات و إن عــدم توفــر مثــل هــذه الحريــة للفتــاة يكــون لصالحهــا( ...يقــول
األهالــي)  .فتــى بعمــر ال 20عامــًا

الشــباب ذوي اإلحتياجــات الخاصــة :هنــاك مــا يقــارب ال  13,000شــخص ممــن يعانــون مــن إعاقــة مــا فــي
المجتمــع .وأكثــر مــن الثلــث منهــم لــم يرتــادوا أي مدرســة ،وثلــث آخــر قــد تسـرّب مــن المــدارس (.)2011 ,PCBS
إن نســبة األميــة لــدى الشــباب ذوي اإلحتياجــات الخاصــة هــي  %52.3ومــا يزيــد عــن ال  %87منهــم عاطليــن
عــن العمــل ( .)2011 ,PCBSإن الشــباب مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة بحاجــة لتجهيــزات ومالءمــات خاصــة داخــل
المــدارس ليتمكنــوا مــن التعلــم والنجــاح فــي البيئــة الصفيــة ،وهــذا يتضمــن وجــود مواصــات خاصــة مــن وإلــى
المدرســة والقيــام بالتعديــات الالزمــة داخــل الصفــوف والمرافــق المدرســية األخــرى كالحمامــات (,PCBS
 .)2011فــي غالبيــة األحيــان تفتقــر المــدارس لتلــك التجهيــزات ويبقــى الطلبــة وخصوصـًا فــي جيــل  17-10ســنة
مــن دون مالءمــات تســاعدهم علــى التقــدم والنجــاح ،وبالتالــي تزيــد نســب التســرب والوقــوع بالمخاطــر بينهــم
والدخــول فــي دائــرة الفقــر بســبب إعاقاتهــم .تحــدث المشــاركون فــي المجموعــة البؤريــة عــن وجــود أعــداد
كبيــرة مــن المعاقيــن فــي الوســط اليهــودي ،ولكــن دولــة اســرائيل توفــر لهــم الدعــم لتمكينهــم مــن التقــدم،
األمــر الــذي ال يرونــه مــن الحكومــة الفلســطينية وخصوص ـًا فيمــا يتعلــق بشــرقي القــدس.
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 %53,1من ذوو اإلحتياجات الخاصة هم أميون.
إضافـ ً
ـة إلــى مــا ســبق ،هنــاك تداعيــات كثيــرة للعيــش تحــت االحتــال علــى الصحــة النفســية والعقليــة للشــباب،
وهــذه التداعيــات قلمــا يتــم تناولهــا والعمــل عليهــا ولكنهــا تؤثــر فــي حيــاة الشــباب بصــورة مباشــرة .قــد تظهــر
بعــض التداعيــات النفســية علــى شــكل اضطــراب مــا بعــد الصدمــة  PTSDأو علــى صــورة اكتئــاب أو علــى شــكل
قلــق حــاد ( )2014 ,Khanإمــا بســبب العنــف أو بســبب البطالــة أو بســبب الشــعور بقلــة الســيطرة المرتبطــة
بضغوطــات االحتــال .تتحــدث الســلطة الفلســطينة أن نســبة تفشــي األمــراض العقليــة بيــن المقدســيين
الفلســطينيين هــي  11.4مــن كل  .)2011 ,Palestinian National Authority( 100.000تقــدر نســبة اإلصابــة
باإلكتئــاب مــا بعــد الصدمــة بيــن  23و % 70بيــن األطفــال والمراهقيــن ( .)2015 ,Obermeyerإن أحــد التحديــات
التــي تواجــه هــذه القضيــة هــي عــدم وجــود مرافــق وبرامــج تعمــل مــع فئــة الشــباب مــن الذيــن يعانــون مــن
اضطرابــات نفســية وعقليــة ،حيــث أن معظــم البرامــج الموجــودة تركــز فــي عملهــا علــى األطفــال الصغــار بينمــا
ال تســتهدف مجموعــات أكبــر ســنًا ( .)2014 ,Khanإن المشــاركين فــي المجموعــات البؤريــة ال يشــعرون بوجــود
مشــكالت عقليــة بيــن أقرانهــم ،ولكنهــم أجمعــوا أنــه فــي حــال وجــود تلــك المشــاكل فــا يوجــد مــكان مالئــم
للذهــاب إليــه لتلقــي المســاعدة .وفــي حــال عــدم تلقــي المســاعدة والعــاج ســتكون التأثيــرات كبيــرة وطويلــة
األمــد وســوف تســاهم فــي خلــق العديــد مــن العقبــات لهــؤالء النــاس تبــدأ بمحدوديــة فــرص التوظيــف أو انهــاء
القــدرة علــى انهــاء الدراســة ،ولذلــك يجــب إدمــاج هــذه القضيــة فــي النقاشــات التــي تــدور فــي أروقــة العمــل
والخدمــات الشــبابية.
تعاطــي المخــدرات :تظهــر المعطيــات أن مشــكلة تعاطــي المخــدرات فــي تزايــد فــي شــرقي القــدس.
وفقـًا لمنظمــة الصحــة العالميــة فــإن هنــاك تقريبــاّ ال  20،000إلــى  45،000مــن متعاطــي المخــدرات فــي
األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،وأن ثلــث هــذا العــدد مــن المقدســيين ( .)2010 ,Chatty et alيشــير التقريــر
الــى أن أغلــب أنــواع التعاطــي هــو مــن النــوع غيــر المحقــون ،وأن المخــدرات المحقونــة األكثــر شــيوعًا هــي
الهيرويــن والكوكاييــن ( .)2010 ,.Chatty et alعنــد النظــر إلــى احصائيــات األراضــي الفلســطينية فقــط نجــد أن
التقديــرات حــول هــذا الموضــوع تعكــس نســبًا منخفضــة .تتحــدث اإلحصــاءات اإلســرائيلية مــن ال ( UNODCمكتــب
األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة) أن المخــدرات األكثــر شــيوعًا بيــن الشــباب هــي الحشــيش وحبــوب
الهلوســة (“ )2009 ,”Data on prevalence of drug useووفقــًا لدراســة قامــت بهــا منظمــة شــبابية غيــر
حكوميــة ،أظهــرت تلــك الدراســة أن نســبة الذيــن يعانــون مــن مشــكلة خطيــرة فــي اإلدمــان علــى المخــدرات هــي
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 %17مــن الشــباب الفلســطيني ( .)2013 ,Fashehبالرغــم مــن صعوبــة تحديــد األعــداد الحقيقية في هــذا المجال
بســبب حساســية الموضــوع،اال أن  %60ممــن تــم ســؤالهم أشــاروا الــى وجــود مدمــن فــي بيئتهــم القريبــة
( .)2013 ,PCBSفــي طبيعــة الحــال ال يعكــس هــذا المعطــى عــدد المدمنيــن علــى المخــدرات ولكنــه يشــير الــى
تفاقــم هــذه الظاهــرة فــي المجتمــع الفلســطيني .علــى ســبيل المثــال ،عنــد الحديــث عــن مشــاكل الشــباب
فــي المجموعــات البؤريــة عــادة مــا كان الشــباب يضعــون مشــكلة تعاطــي المخــدرات فــي قمــة المشــاكل التــي
يعانــي منهــا الشــاب المقدســي فــي البلــدة القديمــة .ومــن المواضيــع الملفتــة لالنتبــاه فــي هــذا المجــال هــو
تعاطــي العقاقيــر وخاصـ ً
ـة الترامــادول كنــوع مــن المخــدر المنتشــر خصوصـًا بيــن طــاب المــدارس الثانويــة ،بحجــة
إعتبــاره عقــارًا يســاعدهم علــى رفــع مســتوى أدائهــم األكاديمــي (العفيفــي .)2011 ،أمــا فيمــا يتعلــق بظاهــرة
التدخيــن فقــد أظهــرت االحصــاءات وجــود نســب تدخيــن عاليــة جــدًا فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،تظهــر
االحصــاءات الــى أن أكثــر مــن ربــع الشــباب الذكــور يدخنــون %15.1 ،مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15
و  29عام ـًا قــد قامــوا بالتصريــح أنهــم يقومــوا بالتدخيــن  %28.7 ،منهــم ذكــور و  %0.9منهــم إنــاث (,PCBS
.)2015
عنــد الحديــث مــع شــباب الحــي ،كان هنــاك خــاف بينهــم حــول مــدى انتشــار ظاهــرة تعاطي المخــدرات فــي داخل
البلــدة القديمــة وباألخــص فــي حــي بــاب حطــة .يــرى بعــض الشــبان أن هنــاك إنخفــاض بإســتخدام المخــدرات في
أنحــاء الحــي وذلــك كونهــم ال يــروا متعاطــي المخــدرات فــي الحــي وهــم يرجعــون الفضــل فــي ذلــك للجنــة
الحــي ،التــي قامــت بحراســة الشــوارع مــن أجــل إيقــاف التعاطــي والتخفيــف مــن الجريمــة ،كذلــك أوضحــوا أن
هنــاك وعــي متزايــد بيــن النــاس حــول اآلثــار المدمــرة لإلدمــان علــى المخــدرات .مقابــل هــذا الصــوت ،هنــاك مــن
يعتقــد بأنــه ال زال هنــاك رجــال شــباب بعمــر  16و  18يســتخدمون المخــدرات ولكــن فــي أماكــن أكثــر عزلــة ال يصلهــا
حــراس الحــي.
(كان هناك العديد من بائعي المخدرات في باب حطة ،لكن «لجنة الحي» قامت بتنظيف المنطقة اآلن )
-شاب بعمر  18عامًا

ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن الخــاف حــول انتشــار تعاطــي المخــدرات فــي الحــي ،إعتبــر الشــباب والفتيــات
أن حيهــم هــو أكثــر أمن ـًا إذا مــا قارنــوه بالســابق ،وأن الكثيــر مــن األســر أصبحــت واعيــة ألهميــة اســتغالل وقــت
الفــراغ بصــورة صحيــة فنراهــا تشــرك أبناءهــا فــي المخيمــات الصيفيــة التــي يديرهــا البــرج وأصبحــوا أقــل خوفـًا
مــن االجــراءات األمنيــة .أشــار المشــاركون فــي المجموعــات البؤريــة أن مشــكلة تعاطــي المخــدرات هــي مشــكلة
ذكوريــة باألســاس ،وقــال بعــض مــن تــم مقابلتهــم أن تعاطــي الكحــول ليــس بالمشــكلة الكبيــرة فــي شــرقي
القــدس ،كــون الــرادع الدينــي يحــد مــن تفاقــم هــذه الظاهــرة.
أحــد المواضيــع التــي نوقشــت خــال المقابــات المنعقــدة مع الشــباب المحلييــن كان حول أنــواع المخــدرات األكثر
إســتخدامًا ورواج ـًا .تحــدث المشــاركون عــن أن الســلطات االســرائيلية تســهل تعاطــي المخــدرات وتشــرعن تجــارة
أنــواع كثيــرة منهــا ،مــن ضمنهــا حبــوب الهلوســة وأخــرى معروفــة محلي ـًا بإســم «نايــس غايــز» و»الشــيطان».
لقــد أجمــع المشــاركون علــى أن اإلســتخدام الكبيــر لهــذه األنــواع يعــزى لتوفرهــا وبســبب شــرعنتها .الحشــيش
ال يســتخدم بكثــرة مــن قبــل الشــباب بســبب عــدم شــرعيته .لقــد أظهــر العديــد مــن الشــباب المشــاركين فــي
المجموعــات أنهــم يؤمنــون بــأن هــذه الشــرعنة هــي سياســة إســرائيلية تســتهدف الشــباب الفلســطيني ،فهــم
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يعتقــدون أنــه عنــد قيــام الشــباب بتعاطــي المخــدرات فإنهــم ســيلتهون عــن قضايــا مهمــة تتعلــق بالسياســة
ومناهضــة اإلحتــال األمــر الــذي قــد يشــكل خطــرًا علــى إســرائيل .لربمــا ال نســتطيع الجــزم بأننــا نعــرف الســبب
الحقيقــي مــن وراء هــذه السياســة التــي تتبعهــا الســلطات االســرائيلية مــن شــرعنة المخــدرات ،اال أنــه ال شــك
بــأن تعاطــي المخــدرات يفصــل الشــباب عــن واقعهــم ويشــوش هويتهــم ،وهــذا مــا بــرز فــي خضــم المناقشــات
التــي تــم عقدهــا مــع مــن تــم مقابلتهــم.
قضايــا الهويــة الشــبابية :الهويــة ،كمــا يتــم تعريفهــا فــي العلــوم اإلجتماعيــة ،تصــف فكــرة تكويــن الفــرد
لصــورة منســجمة عــن ذاته/هــا .والهــدف مــن عمليــة تشــكيل الهويــة هنــا هــو خلــق هويــة إيجابيــة ترتكــز الــى
الثقــة بالــذات ،تنظيــم الــذات وتحديــد الــدور الــذي يعــرف فيــه الشــخص ذاتــه ويعرفــه اآلخــرون مــن خاللــه .إن
تكويــن الهويــة فــي مرحلــة الشــباب هــي مهمــة مركزيــة وقــد يبلــور الشــاب خــال نمــوه هويــة إيجابيــة وقــد
يبلــور هويــة ســلبية ،وأيـًا كانــت الهويــة التــي سيشــكلها فإنهــا سترســم الحقـًا مســتقبله .تتأثــر الهويــة بعوامــل
بيئيــة خارجيــة شــتى كالعائلــة واألصدقــاء والمحيــط ومجموعــة األقــران والمؤسســات المختلفــة الــخ .إن توجيــه
تشــكيل الهويــة هــو أمــر فــي غايــة الصعوبــة وخصوصـًا فــي مناطــق النــزاع كمــا هــو الحال فــي شــرقي القدس.
إن كل المؤثــرات الســابقة تتــوج فــي النهايــة مــن خــال «تشــكيل هويــة واضحــة وإيجابيــة» تســهل مــن التنميــة
المســتقبلية وتضمــن اســتخدامًا فعــاالً للمــوارد الشــخصية ،وفــي حــال كان تكيــف الفــرد ســلبيًا ســيجعله ذلــك
عرضــة لالضطــراب وعرضــة للمشــاكل النفســية والســلوكية ( .)2012 ,Tsang, Hui & Lawولــذا فــإن مســاندة
الشــاب فــي تكويــن هويــة ايجابيــة والتعامــل االيجابــي مــع المشــاكل والحواجــز يصبــح أمــرًا مهم ـًا ليســتطيعو
تكويــن هويــة صحيــة تســندهم خــال فتــرات حياتهــم المســتقبلية.
بســبب طبيعــة االحتــال المفــروض فــي شــرقي القــدس ،كمــا فــي بقيــة المناطــق الفلســطينية األخــرى ،فــإن
الشــباب يواجهــون حواجــز وعقبــات نوعيــة خــال بلــورة هويتهــم وصقلهــا ،الكثيــر مــن تلــك العوائــق مرتبطــة
بالصــراع الفلســطيني االســرائيلي ،فعلــى ســبيل المثــال هنــاك الكثيــر مــن الشــباب ال يســتطيعون التحــرك
بحريــة ويحتاجــون دوم ـًا الــى تصاريــح للتنقــل بيــن القــدس والضفــة الغربيــة وتصاريــح للوصــول الــى قطــاع غــزة
أو الوصــول الــى مناطــق معينــة ( ،)2001 ,Farhaإضافــة الــى الضبابيــة وعــدم الوضــوح الــذي يحيــط بقوانيــن
االســكان التــي تتغيــر باســتمرار فــي القــدس وتوســع االســتيطان الــذي يهــدد أماكــن الســكن التــي يعيشــون
فيهــا هــم وعائالتهــم ،هنــاك أيض ـًا متغيــرًا إضافي ـًا يؤثــر فــي تشــكيل الهويــة وهــو المناهــج التعليميــة فــي
العديــد مــن المــدارس التــي تركــز علــى الروايــة االســرائيلية عنــد الحديــث عــن تاريــخ مدينــة القــدس والمناطــق
المحيطــة بهــا بينمــا يتــم اهمــال الروايــة الفلســطينية أو بالــكاد يتــم ذكــر الفلســطينيين فــي الروايــة .فــي
نهايــة المطــاف ،تؤثــر هــذ القضايــا علــى قــدرات الشــباب علــى التواصــل مــع ثقافتهــم وإرثهــم الفلســطيني
وتقلــل مــن قدرتهــم فــي خلــق حــس االنتمــاء للوطــن .إن عــدم الشــعور باليقيــن أو الخــوف المســتمر قــد يؤثــر
فــي النهايــة علــى الحــد مــن قــدرة الشــباب بالمطالبــة بحقوقهــم السياســية والتعليميــة ومتابعــة احتياجاتهــم
اليوميــة .الحواجــز الفيزيقيــة والفصــل الجغرافــي بيــن أجــزاء األراضــي الفلســطينية يؤثــر علــى خلــق الفرقــة بيــن
النــاس .فعلــى ســبيل المثــال ،صرحــت إحــدى الفتيــات مــن حــي بــاب حطــة ،أن الســكن فــي الحــي هــو أســوء
بكثيــر مــن الســكن فــي الضفــة الغربيــة أو فــي قطــاع غــزة ،وذلــك بســبب وجــوب الســكن جنب ـًا الــى جنــب مــع
اليهــود االســرائيلييين فــي البلــدة القديمــة شــرقي القــدس .يتعجــب الفلســطينيين ســكان الضفــة الغربيــة
وغــزة مــن قــدرة الفلســطينيين المقدســيين العيــش «بســام» مــع اليهــود ،ولكنهــم ال يعرفــون شــيئًا كونهــم ال
يعيشــون معهــم فــي هاتيــن المنطقتيــن .وذكــرت الفتــاة بــأن المســتوطنين يحاولــون دومـًا إيقــاع الفلســطينيين
فــي المشــاكل فــي البلــدة القديمــة ،وذلــك مــن خــال اســتفزازهم بشــتى الطــرق ،ومحاولــة إظهارهــم
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بمظهــر العنيــف لكــي يتــم اجبارهــم علــى تــرك المنطقــة ،هــذه الظــروف تزعــزع الشــعور باالنتمــاء للفلســطينيين
بالمناطــق األخــرى مــن ناحيــة وتســبب لهــم دائم ـًا الشــعور بقلــة األمــان مــن ناحيــة أخــرى.
بســبب الظــروف والصعوبــة الناتجــة عــن األحــداث العدائيــة فــي البلــدة القديمــة وفــي حــي بــاب حطــة
بالخصــوص ،يواجــه الشــباب ضغوط ـًا سياســية وأمنيــة شــتى مــن قبــل الســلطات االســرائيلية وقــوات االحتــال
االســرائيلية .يشــكو الكثيــر مــن الشــباب مــن االعتــداءات التــي يتعرضــون اليهــا ســواء مــن خــال إخراجهــم مــن
بيوتهــم أو توقيفهــم علــى الحواجــز ال لشــيء اال ألنهــم مــن حــي بــاب حطــة ،الحــي الــذي يعــرف بالمواجهــات
التــي تحصــل فيــه فــي شــرقي القــدس .تشــير أحــد التقاريــر الــى أن  700-500طفــل فلســطيني يعتقلــون
ويقدمــون للمحاكمــة وفق ـًا لنظــم المحاكــم االســرائيلية فــي كل عــام ( .)2013 ,DCIومــن الممارســات األخــرى
هــي قيــام الجيــش باعتقــال مجموعــة مــن الرجــال فــي وقــت واحــد حتــى أولئــك الذيــن ال صلــة لهــم باألحــداث
محاوليــن مــن خــال هــذه الممارســة ارســال رســائل للفلســطينيين .بالطبــع يقــوم فــي الكثيــر مــن األحيان الشــباب
بالمشــاركة فــي المواجهــات ضــد الجيــش فيرمــون الحجــارة عليهــم ،فقــد أعربــت فتــاة عــن ســبب قيامهــا بذلــك
بســبب شــعورها باليــأس مــن األوضــاع .مــا يحــرك المشــاركة أحيانــًا هــو شــعور الشــباب بأنهــم سيخســرون
منازلهــم وحياتهــم إن لــم يفعلــوا شــيئًا ،وإن رمــي الحجــارة هــو الســاح الوحيــد المتــاح أمامهــم .هنــاك الكثيــر
مــن الشــباب يظهــرون رغبــة فــي المشــاركة السياســية ولكنهــم يحســبون حســاب العواقــب التــي ال تقتصــر علــى
االعتقــال فقــط ولكــن فــي الصعوبــة علــى العثــور علــى عمــل أو مــكان للعيــش فــي حــال تــم اطــاق ســراحهم.

«إذا تبين لهم أننا من باب حطة سيقومون بإعتقالنا على الحواجز و نقاط التفتيش»...
 -شاب بعمر  23سنة

إن أحــد األســباب التــي يواجههــا الشــباب فــي إيجــاد مــكان الئــق للســكن هــو غــاء المعيشــة وتكاليــف الســكن
الباهظــة فــي البلــدة القديمــة فــي شــرقي القــدس مقارنــة بالضفــة الغربيــة .يضطــر الكثيــر مــن الفلســطينيين
الســكن فــي البلــدة القديمــة وتحمــل األعبــاء الماليــة واالكتظــاظ الســكاني بســبب رغبتهــم فــي الحفــاظ علــى
بطاقــة الهويــة االســرائيلية ،وبالتالــي نراهــم يضطــرون بقبــول العيــش فــي منطقــة صغيــرة مقارنــة بالضفــة
الغربيــة ،وألنهــم يخافــون مــن خســارة بيوتهــم وممتلكاتهــم األخــرى إضافــة الــى فقدانهــم لبطاقــة الهويــة
فــي حــال ســكنوا خــارج حــدود القــدس .إن العديــد مــن الشــباب والشــابات حتــى الصغيــرات بينهــن يــرون بوضــوح
القضايــا التــي تواجــه جيلهــم وضــراوة العيــش فــي منطقــة محتلــة ويتوقعــون إمكانيــة تعرضهــن لعواقــب
مريعــة بســبب القوانيــن االســرائيلية إن شــاركن فــي الحيــاة السياســية.
إضافــة الــى ذلــك فــإن الشــباب يعانــي مــن مشــكالت ثقافيــة ،فعلــى ســبيل المثــال يجعــل االنقســام الداخلــي
بيــن األحــزاب الفلســطينية السياســية فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بيــن حمــاس والســلطة الفلســطينية،
أمــر الوحــدة بيــن أطيــاف الشــعب أمــرًا صعبــًا ( .)2013 ,Høigiltفاالقتتــال الداخلــي يعمــل علــى تشــتيت
االهتمــام بقضايــا مهمــة كحقــوق الشــباب والتعامــل مــع قضايــا البطالــة ،ممــا يؤثــر ذلــك فــي نهايــة األمــر
علــى صعوبــة تكويــن الشــباب لهويــة متماســكة وعلــى مشــاركتهم المدنيــة .إضافــة الــى كل تلــك العوائــق،
فــإن طبيعــة المجتمــع األبــوي والــذي يعطــي ســلطة لمــن هــم أكبــر ســنًا يجعــل مــن آخــذ أراء الشــباب علــى
محمــل الجــد وســماع صوتهــم أمــرًا ليــس بالســهل ( ،)2007 ,Hartومشــاركتهم المدنيــة وخصوصـًا بيــن الفتيــات
أقــل ( .)2007 ,Hammadعلــى مــن هــم بالســلطة إعطــاء مســاحة كافيــة للشــباب للتعبيــر عــن آرائهــم ورفــع
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شــعورهم بــأن لهــم قيمــة فــي المجتمــع ولكــي يصبحــوا أعضــاء فعاليــن فيــه.

الطريق الى االمام:
القضايــا التــي نوقشــت ســابقًا هي القضايــا أألهــم التي تؤثــر وبشــكل مباشــر على الشــباب الفلســطيني،
وتحديدا أولئــك الذيــن يقطنــون في شــرقي القــدس المحتلــة وحي باب حطة فــي البلــدة القديمــة .حيــث أن
القضايــا االجتماعيــة الراهنــة فــي حــي بــاب حطــة تمثــل المشــاكل التــي يواجههــا الشــباب فــي أحيــاء شــرقي
القــدس األخــرى عمومـًا .تطــرح كل قضيــة تحدياتهــا خــال ســعي الشــباب لتحقيــق النجــاح ،مهمــة تصبــح شــاقة
ومضنيــة بســبب األوضــاع المعيشــية التــي يعيشــونها .يركــز هــذا القســم مــن الورقــة علــى مــا يمكــن فعلــه
للتحــرك قدمــًا لتقديــم الدعــم األنســب لفئــة الشــباب وتمكينهــا مــن الحفــاظ علــى هويتهــا الثقافيــة .يواجــه
الشــباب هموم ـًا فــي الكثيــر مــن القضايــا ،األمــر الــذي يســتدعي اهتمام ـًا خاص ـًا بهــذه الفئــة للتخفيــف مــن
بعــض تلــك الهمــوم التــي تعيــق وصولهــم الــى مبتغاهــم ،كونهــم يشــكلون الشــريحة األكبــر فــي شــرقي
القــدس وكونهــم يعيشــون الصــراع الفلســطيني االســرائيلي .هنــاك العديــد مــن البرامــج التــي تــم تنفيذهــا
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وشــرقي القــدس يمكــن دراســتها واســتخالص العبــر منهــا.
المحــور الرئيســي لغالبيــة البرامــج المقدمــة لفئــة الشــباب يــدور حــول مســاعدتهم فــي االنخــراط فــي المجتمــع
الــذي يعيشــون فيــه وبالتالــي يتــم تدريبهــم علــى بعــض المهــارات التــي تســاعدهم علــى ذلــك كمهــارات
القيــادة ومهــارة التخطيــط .فعلــى ســبيل المثــال هنــاك برنامــج يقــوم بتدريــب طلبــة الجامعــات ليكونــوا
مســؤولين عــن مجموعــات مــن األطفــال وشــباب تتــراوح أعمارهــم بيــن  17-14عــام ،يقــوم الشــباب فيــه بعــرض
مبادراتهــم والقيــام عملي ـًا بخدمــة المجتمــع (حمــاد .)2007 ،هــذه المبــادرات تشــمل مجموعــة مــن األنشــطة
ســواء كان ذلــك مــن خــال بنــاء معــارض فنيــة ،تقديــم عروضــات مســرحية وغيرهــا بهــدف رفــع الوعــي حــول قضايا
مجتمعيــة معينــة ،وبهــدف توفيــر مســاحة للشــباب للقيــام بأعمــال مشــتركة ونقــاش مواضيــع تهمهــم وخصوصـًا
التــي تخلــق الجــدل حولهــا ولرفــع التواصــل بيــن الشــباب ومجتمعهــم .إن مثــل هــذا البرنامــج منتشــر كنمــوذج
فــي الكثيــر مــن المناطــق الفلســطينية المحتلــة ،برنامــج يحــاول دمــج الشــباب فــي مجتمعهــم ورفــع مســتوى
مشــاركتهم المدنيــة (حمــاد2007 ،؛ 2007 ,Hart؛ ســتيوارت.)2011 ،
هنــاك نمــوذج آخــر فــي جعبــة األمــم المتحــدة للسكان ( )UNFPAويسمى ( Y-PEERشــبكة تثقيــف األقــران).
يركــز هــذا البرنامــج علــى تدريــب الشــباب والمعلميــن والمرشــدين فــي مواضيع الصحــة الجنســية واإلنجابيــة بحيث
يصبحــون مرجع ـًا للمعلومــات ألقرانهــم .فــي الكثيــر مــن األحيــان تفتقــر نظــم التربيــة والتعليــم فــي األراضــي
الفلســطينية المحتلــة إلــى برامــج تركــز علــى قضايــا الصحــة اإلنجابيــة والحقوقيــة ،ولــذا يصبــح األقــران مــوارد
مهمــة لنشــر تلــك المعــارف ،إضافــة الــى أن مثــل هــذا البرنامــج يســاعد الشــباب علــى التعــرف علــى أنفســهم
بصــورة أفضــل .بالرغــم مــن تركيــز هــذا البرنامــج علــى قضيــة واحــدة اال أنــه يتنــاول قضايــا أخــرى قــد يهتــم بهــا
الشــباب وخاصــة مــن يقومــون بتدريــب الزمــاء والــذي يوفــر مســاحة الشــراك ودمــج الشــباب فــي مواضيــع
تهمهــم.
ـات للمســاعدة فــي توجيــه سياســة العمــل الشــبابي فــي المســتقبل بنــاء علــى دراســة البرامــج
تــم وضــع توصيـ ٍ
المذكــورة أعــاه وبنــاء علــى المناقشــات التــي أجريــت مــع الشــباب فــي حــي بــاب حطــة فــي البلــدة القديمــة.
يشــكل الشــباب الشــريحة األكبــر من  التعــداد الســكاني في فلســطين األمــر الــذي يمكــن أن يحولهــم ليكونــوا
الشــريحة األكثــر قــوة وتأثيــرًا فــي المجتمــع ،اال أنهــم يواجهون الكثيــر مــن التحديات والصعوبــات ،وأهــم تلــك
التحديــات هــو ثمــرة االحتــال التــي تمنــع مــن تواصلهــم مــع أخوانهــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والخــط
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األخضــر والــدول المجــاورة ،بالرغــم مــن وجــود التكنولوجيــا التــي تعمــل علــى جســر المســافات بيــن الشــباب
الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المختلفــة ،اال أنهــا تحــد مــن قدرتهــم فــي تجميــع قواهــم للمطالبــة بالتغييــر.
ولذلــك فــإن أحــد التوصيات هــي الحــرص علــى ضمان تفاعــل ومشــاركة الشــباب في المجتمع ،لتمكينهــم
مــن أن يصبحــوا مواطنين أكثــر نشــاطا ويعملــوا مــن أجل التغييــر ،كل مجتمــع علــى حــدا.
عبــر أحــد المشــاركين الشــباب فــي نهايــة إحــدى النقاشــات الجماعيــة عــن إرتياحــه مــن الحديــث مــع شــخص آخــر
حــول بعــض القضايــا التــي يواجههــا الشــباب فــي الحــي وكيــف أن الحديــث عــن ذلــك ســاهم فــي التخفيــف مــن
بعــض ضغوطــات الحيــاة .إن هــذه القصــة هــي مثــاالً يوضــح ضــرورة وجــود أماكــن آمنــة تمكــن الشــباب مــن نقــاش
قضاياهــم فيهــا ،وال ســيما تلــك المثيــرة للجــدل وإعطاءهــم الفرصــة ليعبــروا فيهــا عــن آرائهــم وتمكينهــم مــن
إســماع صوتهــم .قالــت إحــدى المشــاركات بأنهــا تأمــل أن يكــون هنــاك بعــض األماكــن التــي يمكــن ارتيادهــا
والحصــول علــى المســاعدة مــن خاللهــا كجمعيــة بــرج اللقلــق ،وأن تكــون تلــك األماكــن آمنــة يمكــن الوصــول
اليهــا ،وأن ال تكــون تلــك األماكــن لالســتمتاع فقــط ،ولكــن أن تكــون إطــارًا يتــم فيــه تــوارد األفــكار واتخــاذ القرارات
حتــى يشــعر الشــباب بالتقديــر واالحتــرام .وينبغــي أن يتــم ذلــك فــي جميــع األصعــدة ،ســواء علــى مســتوى
منظمــات المجتمــع المحلــي ،الســلطة الفلســطينية ،وعلــى مســتوى المنظمــات الدوليــة التــي تعمــل علــى
قضايــا الشــباب بحيــث يتــم اعتمــاد المقترحــات والتغييــرات علــى جميــع المســتويات.

«نود أن يكون هنالك المزيد من األماكن مثل [برج اللقلق]  ...كوني مراهقا يكون صعبا في بعض األحيان»
 -شاب بعمر  16سنة

علــى المراكــز أن تســتثمر فــي البرامــج التــي تركــز علــى التفاعــات والعمــل بيــن األقــران وذلــك بســبب وجــود
قيــود ثقافيــة فــي المجتمــع ،كــون المجتمــع الفلســطيني مجتمع ـًا يقــدر ال «الجيــل» (بمعنــى أن الشــباب لــن
يســتطيع إدارة نقاشــات حــول قضايــا حساســة مــع مــن هــم أكبــر منهــم ســنًا) وبالتالــي لن يكــون من الســهل لهم
الحصــول علــى المعلومــات .ولــذا فإنــه قــد يكــون مــن األســهل علــى الشــباب أن يديــروا قضاياهــم ويناقشــوها
بأنفســهم ســواء كان ذلــك يتعلــق بالصحــة االنجابيــة والنفســية ،العنــف المجتمعــي ،تعاطــي المخــدرات ومــا
الــى ذلــك ،مــن خــال أطــر تســمح لهــم بالتفاعــل والعمــل المشــترك .إن هــذا يتطلــب وجــود برامــج تعــد القــادة
المناســبين الذيــن يســتطيعون فتــح المواضيــع الحساســة للنقــاش ،ويتطلــب أيضــًا توفيــر أماكــن آمنــة توفــر
المســاعدة المهنيــة أيض ـًا لمعالجــة بعــض القضايــا كاالدمــان علــى المخــدرات والعنــف القائــم علــى االختــاف
بيــن الجنســين .كذلــك يتطلــب ذلــك تكثيــف الجهــود والتشــبيك بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ،المؤسســات
والمنظمــات الدوليــة والــوزارات الحكوميــة.
يعتبــر الوصــول الــى األماكــن العامــة والمؤسســات الثقافيــة والشــبابية المختلفــة واحــدًا من االحتياجات األكثــر
إلحاحا علــى مســتوى المجتمــع المحلــي ،أماكــن يمكــن للشــباب أن يلجــأوا اليها لقضاء وقــت فراغهم ،ســواء
الحدائق العامــة أوالمكتبــات أو المراكــز المجتمعيــة األخــرى .وينبغــي أن يشــارك الشــباب فــي تخطيــط األنشــطة
التــي توفرهــا تلــك األماكــن والمشــاركة فــي تصميمهــا وتنفيذهــا لضمــان مالئمــة تلــك البرامــج الحتياجاتهــم
الحقيقيــة .وينبغــي علــى المنظمــات المجتمعيــة ان تركــز علــى المشــاريع والبرامــج التــي يشــارك بهــا الشــباب
مشــاركة مباشــرة فــي أحيائهــم ،األمــر الــذي يعــزز تواصلهــم مــع بيئتهــم ويرفــع مــن مســتوى إستشــعارهم
وتدريــب مهنــي،
مبــادرات إجتماعيــة ،وخدمــة مجتمعيــة،
بالهويــة واإلنتماء .علــى هــذه المشــاريع أن تشــمل
ٍ
ٍ
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وبرامــج تعليميــة ،وغيرهــا العديــد ،مشــاريع يمكــن أن تســاهم فــي بنــاء قدراتهــم علــى مواجهــة تحديــات
المســتقبل .إن الهــدف مــن مجمــوع تلــك المشــاريع هــو ضمــان مشــاركة الشــباب واســتثمار قدراتهــم فــي
مجتمعاتهــم المحليــة وفــي األحيــاء التــي يســكنون فيهــا ،وابعادهــم قــدر االمــكان عــن الخطــر ســواء كان ذلــك
بتعاطــي المخــدرات أو العنــف ومــا الــى ذلــك.
علــى المجتمــع الدولــي والحكومــة الفلســطينية العمــل علــى تعزيــز المنظمــات المجتمعيــة ودعــم تلــك البرامــج
التــي تعــزز تمكيــن الشــباب ومشــاركتهم المجتمعيــة الفاعلــة .هنــاك أهتمــام متزايــد تجــاه فئــة الشــباب فــي
العالــم ،ولكــن بالرغــم مــن القــوة الهائلــة ألعــداد الشــباب التــي يمكــن أن تؤثــر فــي العالــم اال أن فرصهــم
الســتغالل تلــك القــوة مــا زال محــدودًا .هنــاك حاجــة لتظافــر جميــع الجهــود الســتثمار طاقــات الشــباب ،وذلــك من
خــال تطويــر برامــج التدريــب علــى العمــل وتنميــة المهــارات والتدريــب المهنــي والقيــام بــورش عمــل تســاعد
الشــباب علــى ادارة التوتــر بصــورة صحيــة ،والقيــام بتمكيــن الشــباب بقضايــا حياتيــة مهمــة كالصحــة االنجابيــة،
القيــادة المجتمعيــة ،المشــاركة المهنيــة وبلــورة الهويــة الثقافيــة ومــا الــى ذلــك مــن الــورش .عنــد إمتــاك
الشــباب للمهــارات االساســية مــن خــال التدريبــات المالئمــة فإنهــم يســتطيعون أن يكونــوا دعــا ٌة أقويــاء للتغييــر
فــي مجتمعاتهــم وفــي دولتهــم ،وأن يطــوروا أنفســهم وأن يســاعدوا أقرانهــم .إذا عملــت المنظمــات الدوليــة
والســلطة الفلســطينية معـًا النشــاء هــذه البرامــج ،فســنضمن أن تــاءم هــذه البرامــج الفلســطينيين واالحتياجات
الحقيقيــة للشــباب ،وأن ال تكــون هنــاك تكــرارات برامجيــة غيــر ضروريــة وغيــر مالئمــة.
« هنــاك رغبــة (بيــن الشــباب) لبنــاء مهــارات حياتيــة والحصــول علــى التعليــم وذلــك لبنــاء عقــول تصلــح للقيــادة
والتغييــر»
 -فتاة بعمر .23

إن الســلطة الفلســطينية مــا تــزال كيانـًا جديــدًا نســبيًا وال زالــت فــي مراحــل النمــو األولــى فــي مواجهــة تحديــات
إدارة «دولــة مــا زالــت تحــت االحتــال» ،ولــذا مــا زال هنــاك حاجــة للمزيــد مــن العمــل مــن أعلــى الــى أســفل
لضمــان شــمل األصــوات الشــابة فيهــا .يشــكل الشــباب شــريحة كبيــرة مــن تعــداد الســكان الفلســطينيين ،ويتعيــن
معالجــة إحتياجاتهــم ورغباتهــم مــن أجــل الســماح للدولــة الناشــئة علــى مواصلــة التطــور مســتقبالً ،وهــذا يعنــي
أهميــة إدراج الشــباب علــى جميــع األصعــدة الحكوميــة ،والمحليــة ،والوطنيــة .سيســاعد هــذا الدمــج علــى تعزيــز
مشــاركة الشــباب المدنيــة ،فــي الوقــت نفســه سيســاعد شــمل الشــباب باتخــاذ القــرار فــي القضــاء علــى الصــور
النمطيــة الســلبية التــي يضــع فيهــا المجتمــع الشــباب كالنظــر اليهــم بأنهــم أطفــال غيــر قادريــن علــى إدارة
أنفســهم وعلــى تحقيــق أهدافهــم علــى نحــو فعــال .يجــب أن يكــون هنــاك مســاح ٌة لضمــان مشــاركة الفتيــات
أيض ـًا بإعتبارهــن نصــف الشــريحة الشــابة .لقــد كان هنــاك إجمــاع بيــن الشــباب فــي المجموعــات البؤريــة علــى
أن الفتيــات يتمتعــن بحريــة أقــل مــن الشــباب الذكــور ،ولــذا فمــن الضــروري أن يتــم مشــاركتهن ليــس فقــط
فــي البرامــج المجتمعيــة ولكــن يجــب أن يعطــوا جــل االهتمــام ليكونــوا قائــدات قــادرات علــى قيــادة وإدارة
التغييــر كغيرهــن مــن الرجــال .عندمــا يتــم إدراج الشــباب وال ســيما الفتيــات فــي عمليــات صنــع القــرار علــى جميــع
المســتويات الحكوميــة ،فــإن ذلــك سيســاعد علــى ضمــان أن أي برنامــج مقتــرح ســيأخذ بعيــن االعتبــار الحاجــات
الحقيقيــة للشــباب وتطبيقهــا ،وأن تكــون الخطــط بعيــدة عــن التنظيــر الــذي ال عالقــة لــه بالواقــع.
هنــاك حاجــة ماســة إلعــادة التركيــز علــى بعــض القضايــا والفئــات الشــبابية التــي تــم تهميشــها وإهمالهــا مثــل
قضيــة تأهيــل الســجناء وكذلــك االهتمــام بالشــباب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة .هنــاك قضيــة مهمــة أشــار
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اليهــا بعــض المشــاركين فــي المجموعــات البؤريــة وهــي المضايقــات التــي يواجههــا بعــض الشــباب مــن جنــود
االحتــال والتــي غالبــًا مــا تســبب لهــم االعتقــال فــي نهايــة المطــاف .نتائــج االعتقــال ليســت باألمــر الســهل
فيمكــن أن تــؤدي فــي نهايــة األمــر إلــى تدميــر مســتقبل الشــاب وصعوبــة عثــوره علــى العمــل بعــد التحــرر
ومواجهتــه لمشــاكل فــي الســكن وفــي إعالــة أســرته .فبعــض الشــباب يجبــر مــن قبــل المحكمــة االســرائيلية
علــى البقــاء داخــل المنــزل (حبــس منزلــي) أو البقــاء خــارج حيــه وعليــه الطاعــة تجنبـًا للقبــض عليــه مــرة أخــرى.
إن الشــعور بعــدم األمــان هــذا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى الجميــع وخصوص ـًا علــى الرجــال والشــباب ،وبالتالــي
فمــن المهــم إيجــاد أطــر يســتطيع فيهــا الشــباب أن يتأهلــوا مــن جديــد لمواجهــة متطلبــات الحيــاة ولتجنــب
المواجهــات المســتقبلية مــع الشــرطة .علــى هــذه األطــر أن توفــر برامــج تدريــب علــى مهــارات العمــل وطــرق
إدراة الصــراع لكــي يســتطيع الشــاب العــودة الــى المســار الســليم ليســتطيع إعالــة نفســه وليتمكــن مــن التغييــر.
القــول دائمــًا أســهل مــن العمــل فــي هــذا الموضــوع ألن نفــس الشــباب سيســتمرون بمواجهــة واقعهــم
الحياتــي وسيســتمرون بمواجهــة العنصريــة مــن قبــل الشــرطة وجيــش االحتــال االســرائيلي .لكــن إذا مــا نظرنــا
الــى جانــب آخــر مــن القضيــة نــرى أن هنــاك الكثيــر مــن الشــباب اســتطاعوا بعــد جهــد كبيــر إجــراء تغييــر ايجابــي
جــدي فــي حياتهــم واســتطاعوا رفــع الوعــي حــول ممارســات االحتــال غيــر العادلــة.
إن الشــباب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة قــد يقعــون بيــن الكراســي بســبب تركيــز الكثيــر مــن البرامــج علــى فئــات
أخــرى مــن الشــباب وعلــى مواضيــع العمــل والتعليــم ،بالرغــم مــن أن هــذه الفئــة مــن الشــباب تعانــي مــن نفــس
المشــاكل إضافــة الــى االعاقــة العقليــة ،النفســية ،والحركيــة .مــن أجــل توفيــر االحتياجــات الخاصــة بهــم ســواء
كان ذلــك بمالءمــة الصفــوف المدرســية ،توفيــر أطــر ومراكــز شــبابية «صديقــة» تحتويهــم ،علينــا أن ال ننســى
ضمهــم فــي كل خططنــا المســتقبلية .علينــا أن نضمــن مشــاركة جميــع المعاقيــن فــي البرامــج الشــبابية وأن
نقــوم بعمــل المالءمــات المناســبة فــي جميــع المرافــق لتســهيل وصولهــم ،كإجــراء تعديــات فــي الحمامــات
والغــرف وأن نوفــر لهــم الوســائل التعليميــة والتدريبيــة المناســبة لقدراتهــم ،والعمــل علــى توفيــر جــو يقلــل
مــن تعرضهــم للتمييــز لكــي نضمــن نجاحهــم مســتقبالً .االهتمــام مــن قبــل الســلطة الفلســطينية يجــب أن يشــمل
األقليــات الموجــودة فــي الوطــن وهــذا ال يقــل أهميــة عــن التعامــل مــع الفئــات المهمشــة األخــرى التــي تحدثنا
عنهــا ســابقًا.
في النهاية
فــي النهايــة ،فــإن اإلحيــاء الثقافــي والحضــاري هــو المخــرج لغربــة الشــباب الفلســطيني الــذي يقبــع تحــت
االحتــال فــي شــرقي القــدس والــذي يعيــش بمقربــة كبيرة مــن االســرائيليين ،األمــر الذي يشــكل ضغوطـًا وتوترًا
يكســر أحيان ـًا كاهــل الفلســطيني فــي القــدس .قــد يــؤدي هــذا الواقــع الخــاص الــى تشــويش بعــض مركبــات
الهويــة الثقافيــة كشــيوع اســتخدام كلمــات عبريــة بــدل العربيــة وتعلــم الروايــة االســرائيلية مــكان الفلســطينية
فيمــا يتعلــق بمدينــة القــدس .ولذلــك ،هنــاك أهميــة كبيــرة لتســليط الضــوء علــى اإلنجــازات الهامــة وعلــى
الحضــارة والثقافــة الفلســطينية للمــكان الهادفــة الــى مســاعدة الشــاب علــى المشــاركة المجتمعيــة لكــي
يكــون جــزءًا أصي ـاً فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه ،األمــر الــذي يصبــح أكثــر مــن مهــم فــي ظــل الفصــل بيــن
المناطــق الفلســطينية المختلفــة.
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فــي نهايــة هــذه الورقــة ،فــإن التوصيــات التــي يمكــن طرحهــا لبرامــج الشــباب المســتقبلية
هــي كالتالــي:
  بناء التفاعل والمشاركة الشبابية على المستوى المحلي والمجتمعي من األسفل الى األعلى. التركيز على تفاعالت األقران في البرامج والمشاريع لبناء العالقات وتمكين الشباب ضمــان اســتدامة مجــرى العمــل فــي األطــر اآلمنــة ،وخلــق أطــر آمنــة إضافيــة تكــون بمثابــة مالجــئ للشــبابللعمــل ولمناقشــة القضايــا التــي يواجهونهــا.
 التركيز على المهارات والدورات والتدريب المهني للمساعدة في استكمال نظام التعليم الحالي التحرك إلدراج أصوات الشباب في جميع األطر الحكومية التخاذ القرارات ورسم السياسات زيــادة مشــاركة المــرأة وخصوصـًا فــي قيــادة البرامــج المجتمعيــة فــي جميــع المســتويات مــن خــال الهيئــاتالحكوميــة وغيــر الحكوميــة
 خلق العديد من البرامج التي تركز على إعادة تأهيل الشباب الذين تم إعتقالهم او حجزهم التركيــز علــى تطويــر برامــج للشــباب من ذوي االحتياجــات الخاصة لمعالجــة إحتياجاتهــم التعليميــة بشــكلأفضــل
 ضمان إدراج موضوع الصحة النفسية خالل المناقشات عند الحديث عن تطوير الخدمات الشبابية. إنشــاء البرامــج التــي تركــز علــى تعزيــز الهويــة الثقافيــة الفلســطينية ،ورفــع مســتوى المشــاركة المدنيــةفــي فلســطين.
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