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 الملخص التنفيذي
 

تهــدف هــذه الورقــة التحليليــة الــى تســليط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه الشــباب الفلســطيني فــي  
ــات  ــك التحدي ــع تل ــل م ــي التعام ــاعد ف ــن أن تس ــي يمك ــل الت ــاالت التدخ ــا ومج ــض القضاي ــراح بع ــدس واقت الق
ــز الشــباب المقدســي عــن غيرهــم مــن الفلســطينيين القاطنيــن  وحــل مشــاكل الشــباب فــي المدينــة.  مــا يمي
فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية هــو عزلتهــم القصريــة عــن التجمعــات الشــبابية األخــرى ســواء فــي الضفــة 
الغربيــة أو فــي قطــاع غــزة، كمــا أنهــم يعيشــون جنبــًا 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 وبيتــُا لغالبيــة فلســطينية. يقــع فــي البلــدة القديمــة الربــع االســالمي الــذي يضــم بيــن أحيــاءه حــي 
بــاب حطــة، حــي غالبيــة ســكانه مــن المســلمين، وهمــوم شــبابه تعكــس همــوم بقيــة شــباب األحيــاء األخــرى مــن  

القــدس.     
ــًا فــي  ــة التــي يواجههــا العمــال المقدســيين يومي ــن الشــباب إضافــة الــى ســوء المعامل ــة بي ارتفــاع البطال
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 
ــي  ــن الوع ــم م ــرة بالرغ ــة كبي ــكلة اجتماعي ــل مش ــين يمث ــن الجنس ــز بي ــى التميي ــم عل ــف القائ ــا زال العن ــك، م ذل
ــًا  ــباب وخصوص ــه الش ــين. يواج ــن الجنس ــاواة بي ــوق والمس ــة الحق ــول أهمي ــرة ح ــنوات األخي ــي الس ــد ف المتزاي
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 
ــد همــوم المقدســيين عظمــة هــي مشــكلة غــالء المعيشــة، وخصوصــًا علــى  ليــس بالســهولة نوالهــا. مــا يزي
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 
ــن أن  ــي يمك ــة والت ــل الممكن ــاالت التدخ ــدى مج ــم. إح ــي مجتمعه ــن ف ــن ومنتجي ــوا متعلمي ــم ليكون وتمكينه
تســاعد فــي التخفيــف مــن همــوم الشــاب هــو رفــع صــوت الشــباب عاليــًا واشــراكهم فــي اتخــاذ القــرار وخصوصــًا 
الفتيــات والنســوة منهــم علــى جميــع األصعــدة: الحكوميــة، المجتمعيــة والبرامجيــة. إضافــة الــى ذلــك، ينبغــي 
أيضــًا 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 
ــاك  ــل هن ــن بالمقاب ــف، ولك ــى الوظائ ــة عل ــى المنافس ــباب عل ــدرة الش ــن ق ــع م ــي يرف ــب المهن ــج التدري ببرام
ــة  ــن األهمي ــة. م ــة العمري ــب المرحل ــي تناس ــة والت ــورة عام ــة بص ــف المطروح ــدد الوظائ ــادة ع ــة لزي ــة ماس حاج
ــًا فــي إعــادة تأهيــل الســجناء المحرريــن لكــي ال يصبــح االعتقــال عامــاًل هادمــًا لعزيمتهــم.  بمــكان أن نفكــر ملي
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 1.8 بليــون نســمة مــن فئــة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين 10-24 ســنة، 
يعيــش 85% منهــم 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، فأحيانــًا نــرى أن تمثيلهــم فــي مواقــع الســلطة غيــر 
نســبي، والخدمــات والفــرص المقدمــة لهــم ســواء فــي التعليــم والعمــل ضئيلــة. نــرى فــي الكثيــر مــن األحيــان 
ــي  ــي فه ــدول وبالتال ــك ال ــي تل ــل ف ــن العم ــة ع ــر العاطل ــة األكب ــريحة المجتمعي ــي الش ــريحة ه ــذه الش أن ه
ــزداد  ــف. ي ــال العن ــرف وأعم ــدرات والتط ــي المخ ــة كتعاط ــة المختلف ــات المجتمعي ــراط باآلف ــة لالنخ ــر عرض األكث
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 حلــواًل خالقــة ومتميــزة تســاعد فــي تيســير حيــاة الشــباب وتحســين نوعيــة حياتهــم.  
تقســم األراضــي الفلســطينية )التــي احتلــت عــام 1967( الــى ثالثــة مناطــق )الضفــة الغربيــة وشــرقي القــدس 
ــر مــن الحواجــز العســكرية وجــدار الفصــل والعقبــات القانونيــة  وقطــاع غــزة(. تفصــل بيــن هــذه المناطــق الكثي
ــيقود  ــن س ــو م ــطيني ه ــباب الفلس ــا أن الش ــكة. وبم ــطينية متماس ــة فلس ــن هوي ــى تكوي ــلبًا عل ــر س ــي تؤث الت
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 
 Spellings( الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقامــت بعضهــا ببحــث الفئــة الشــبابية فــي القــدس الشــرقية أيضــًا
ــة  ــدس هادف ــرقي الق ــي ش ــباب ف ــى الش ــة عل ــذه الورق ــتركز ه ــذا س Høigilt ;2015 ,and Barber, 2013(. ل

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 والمقابــالت الفرديــة شــبه المفتوحــة. لقــد تــم تجميــع المعطيــات المهمــة مــن بيانــات اإلحصــاء 
ــات األمــم المتحــدة المتعلقــة بموضــوع الدراســة، إضافــة الــى ذلــك تــم مراجعــة  الفلســطينية )PCBS(  وبيان
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 أيضــًا تشــكيل الهويــة لــدى فئــة اِلشــباب وكذلــك عــرض والبرامــج والتدخــالت الموجــودة 
للعمــل مــع فئــة الشــباب فــي األراضــي الفلســطينية.  الهــدف مــن رصــد البرامــج والتدخــالت 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 ضمنــًا بإحصائيــات الضفــة الغربيــة، األمــر الــذي حــول مهمــة مالحظــة االحصائيــات المقدســية لوحدهــا 
ــرائيلي  ــب اإلس ــا الجان ــي يوفره ــاءات الت ــن االحص ــًا بي ــاك تعارض ــان كان هن ــن األحي ــر م ــي الكثي ــًا. ف ــرًا صعب أم
ــى  ــول عل ــل الحص ــذي جع ــر ال ــع، األم ــس المواضي ــول نف ــطيني ح ــب الفلس ــا الجان ــي يوفره ــاءات الت واإلحص
المعطيــات الدقيقــة أمــرًا ليــس بالســهل. فعلــى ســبيل المثــال: هنــاك اختــالف بيــن تحديــد نســبة الفقــر فــي 
شــرقي القــدس باختــالف المصــادر وذلــك وفقــًا الســتخدامنا لخــط الفقر عنــد القياس وفــق المعيار الفلســطيني 
أو خــط الفقــر وفــق المعيــار اإلســرائيلي. علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات فقــد تــم الحصــول علــى معلومــاٍت 
ــة  ــرة بالفئ ــية المؤث ــا األساس ــث بالقضاي ــدة للبح ــات جي ــدة بيان ــكيل قاع ــة وتش ــذه الورق ــاج ه ــم احتي ــة تالئ كافي

الشــابة فــي شــرقي القــدس. 

تــم تنظيــم المجموعــات البؤريــة بإشــراف جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي، وهــو مركــز مجتمعــي يقــع فــي الربــع 
اإلســالمي 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 خــالل 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 احتياجــًا للتدخــل مــن غيرهــا. لقــد تــم عقــد مجموعتيــن 
بؤريتيــن مكونتيــن مــن 15 شــابًا وشــابة ولمــدة 45 دقيقــة لــكل جلســة )شــارك فــي المجموعــة األولــى ســبعة 
ــد  ــة فق ــة الثاني ــا المجموع ــام. أم ــن 18-27 ع ــم بي ــت أعماره ــة تراوح ــاب حط ــي ب ــكان ح ــن س ــابات م ــباب وش ش
شــارك فيهــا ثمانيــة شــباب مــن األحيــاء الواقعــة خــارج البلــدة القديمــة تراوحــت أعمارهــم بيــن 15-16 عــام(. 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 أحيانــًا 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 الحاحــًا وانتشــارًا بيــن الشــباب 

5تحديات الشباب في القدس



والتــي أكــدت نتائــج االحصائيــات والدراســات النظريــة التــي تــم الرجــوع اليهــا.
إضافــة الــى المجموعــات البؤريــة فقــد تــم إجــراء مقابــالت شــبه مفتوحــة مــع طاقــم جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق 
إضافــة الــى بعــض رواد األنشــطة التــي تقدمهــا الجمعيــة. لقــد تــم عقــد 4 مقابــالت تراوحــت كل منهــا بيــن 20-

30 دقيقــة. شــارك فــي المقابــالت شــابتين مــن اعضــاء البــرج تراوحــت أعمارهــن بيــن 23-25 عــام، وشــابين واحــد 

فــي جيــل 18 عــام واآلخــر بــم يحــدد جيلــه ولكنه أشــار الــى أن جيلــه تــراوح ال 29 ســنة وعرف نفســه كقائد شــبابي 
فــي البــرج. لقــد تــم بنــاء دليــل للمقابلــة، ولكــن فــي مثــل هــذا النــوع مــن المقابــالت يكــون هنــاك انحــراف بصورة 
عامــة عــن االســئلة الموضوعــة مســبقًا )ســوف يتــم التطــرق للمقابــالت الحقــًا(. تــم مــن خــالل المقابــالت التحقــق 
مــن بعــض القضايــا التــي يعيشــها الشــباب فــي شــرقي القــدس والطــرق التــي يســتخدمونها فــي التعامــل 
معهــا. قلــة المقابــالت خلــق تحــد للباحثــة ألنــه يشــكل صعوبــة فــي تشــكيل اســتنتاجات واســعة النطــاق. كمــا 
فــي المجموعــات البؤريــة فقــد تمــت المقابــالت باللغــة االنجليزيــة األمــر الــذي خلــق بعــض العقبــات فــي تفســير 
بعــض المصطلحــات والمفاهيــم مــن العربيــة الــى االنجليزيــة وبالعكــس. ولكــن بصــورة عامــة ســاعدت المقابــالت 

علــى فهــم القضايــا األهــم فــي حيــاة الشــباب والطــرق التــي يســتخدمونها فــي التعامــل مــع تلــك القضايــا.
هنــاك طبعــًا 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(. 
ــي  ــوهدت ف ــي ش ــا الت ــى القضاي ــوء عل ــليط الض ــير وتس ــي تفس ــاعد ف ــري س ــار النظ ــأن االط ــول ب ــن الق يمك
األحيــاء المختلفــة فــي شــرقي القــدس، وأن حــي بــاب حطــة يعكــس بعضــًا ممــا يجــري علــى أرض الواقــع فــي 

ــاء مــع فئــة الشــباب فــي شــرقي المدينــة. بقيــة األحي
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الخلفية

 تــم تحديــد القــدس الشــرقية بحســب التقســيم الحالــي )أنظــر الشــكل 1(. ففــي عــام 1967 وبعــد احتــالل الضفــة 

ــوا  ــن دون أن يحمل ــة م ــي المدين ــش ف ــطينيون العي ــر الفلس ــدس اضط ــة الق ــرقي مدين ــا ش ــا فيه ــة بم الغربي
الجنســية االســرائيلية )Braverman, 2007(. قامــت اســرائيل بعــد الحــرب بفــرض اجــراءات هدفــت مــن خاللهــا 
الــى تهويــد المدينــة وذلــك مــن أجــل تحويــل القــدس عاصمــة للشــعب اليهــودي )Farha, 2001(. بعــد انتفاضــة 
العــام 2000 قامــت اســرائيل ببنــاء جــدار فصــل الضفــة الغربيــة عــن شــرقي مدينــة القــدس، األمــر الــذي ســاهم 
الحقــًا فــي عــزل الفلســطينيين المقدســيين عــن امتدادهــم الثقافــي والمجتمعــي )Hart, 2007(. إن القيــام 
بهــذا الفصــل أثــر وبشــكل كبيــر علــى فئــة الشــباب الــذي اضطــروا الــى تكويــن هويــة فلســطينية متمايــزة فــي 

ظــل دولــة محتلــة.

 .)2009 ,PCBS(ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة )في األخضر الغامق J2 في األخضر الفاتح و J1( الشكل رقم1.خريطة توضح مناطق شرقي القدس

ــا  ــي يواجهه ــات ال ــبب الصعوب ــك بس ــدس وذل ــرقي الق ــاء ش ــة بأحي ــا مقارن ــا خاص ــة إهتمام ــاب حط ــى ب يلق
الشــباب مــن هــذا الحــي الــذي يقــع فــي الربــع اإلســالمي مــن البلــدة القديمــة )أنظــر الشــكل 2(. تاريخيــًا، شــكل 
بــاب حطــة ملجــأ للدوماريــون الذيــن غالبــًا مــا يتــم تســميتهم بالغجــر، منــذ هجرتهــم للمنطقــة فــي أواخــر 1800، 
ــن  ــة م ــر تعددي ــي أكث ــح الح ــد أصب ــي، فق ــا الحال ــي وقتن ــا ف ــات ال Peterson( 1900, 2003( . أم ــي بداي وف
الناحيــة الديموغرافيــة، ولكــن ســكانه الدوماريــون مــا زالــوا يقطنــون فيــه. هنــاك فــي المجمــل حوالــي 23300 
ــًا  ــتوطن تقريب ــه 2000 مس ــاركهم في ــة، يش ــدة القديم ــن البل ــالمي م ــع االس ــذا الرب ــي ه ــون ف ــلم يعيش مس
))PASSIA, 2012. مــن مجمــوع مــن يســكنون فــي البلــدة القديمــة، يعيــش حوالــي 12000 فــي حــي بــاب حطة 

)UNICEF, 2010(، بينهــم 200 ســاكن مــن أصــل دومــري )Fogelman, 2010(.  مــا يميــز الربــع االســالمي بمــا 

فيــه حــي بــاب حطــة هــو االكتظــاظ الســكاني الهائــل، ففــي حيــن يســكن  7 أفــراد بالمعــدل فــي كل بيــت فــي 
. )2002 ,PASSIA( الربــع االســالمي يســكن 9-10 أفــراد فــي كل بيــت فــي حــي بــاب حطــة
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تظهــر االحصــاءات أن نســبة البطالــة فــي شــرقي القــدس تفــوق 30%، وتظهــر المعطيــات المعيشــية أن ثالثــة 
أطفــال مــن كل أربعــة يقبعــون تحــت خــط الفقــر )Sanders, 2012(. إن هــذه المعطيــات تتفاقــم حدتهــا لــدى 
الدومرييــن كونهــم أقليــة اثنيــة تتعــرض للعنصريــة حتــى مــن الفلســطينيين أنفســهم. يتــم تســمية الدومرييــن 
 ,Fogelman( باللغــة الدارجــة بالنــور أو بالغجــر، وغالبــًا مــا يعرفون أنفســهم مســتخدمين نفس التســمية الدارجــة
2010(. مــن 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. 
 

)2001 ,PASSIA( الشكل 2 . خريطة للبلدة القديمة في القدس، و جزء من حي باب حطة المحدد  باألحمر

ــة الشــباب التــي  ــًا، حيــث أن 30.3% مــن الفلســطينيين هــم مــن فئ ــر المجتمــع الفلســطيني مجتمعــًا فتي يعتب
تتــراوح أعمارهــا بيــن 15-29 عــام. 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 15 ســنة وأكثــر فــي األراضــي الفلســطينية )PCBS, 2015(. أمــا بين الشــباب 
مــن جيــل 15-29 عــام فتصــل البطالــة الــى PCBS( %37, 2015(. أمــا نســبة البطالــة بيــن الخريجيــن فــي الربــع 
الثانــي مــن العــام 2015 فكانــت PCBS( %52, 2015(. مــن جانــب آخــر، يعمــل 41.9% مــن الفلســطينيين فــي 
 .)2015 ,PCBS( قطــاع الخدمــات، و41.4% فــي البيــع بالجملــة، وهــذه األعمــال ليســت األفضــل لفئــة الشــباب
فــي ظــل عــدم وجــود فــرص العمــل األمثــل للشــباب فإنهــم سيشــعرون بالعزلــة واالغتــراب أحيانــًا عــن مجتمعهم، 
وقــد يقضــون وقــت فراغهــم بالمشــاركة أحيانــًا بأعمــال العنــف أو بتعاطــي المخــدرات. هنــاك معطــى إحصائــي 
ال يقــل أهميــة عــن البطالــة، وهــو التســرب مــن المــدارس، حيــث يتســرب حوالــي 25% مــن الطلبــة بيــن جيــل 18-6 
عــام  مــن مدارســهم، وحوالــي 30% مــن الطلبــة ينهــون دراســتهم خــالل المرحلــة الثانويــة قبــل الصــف الثانــي 

.)2015 ,PCBS( عشــر
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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 خــالل العــام 2011 الــى 40% مــن 
 )2012 ,Alyan et al( ــر ــي عش ــى الثان ــابع وحت ــوف الس ــن الصف ــم 17.3 % بي ــن بينه ــطينيين. م ــة الفلس الطلب
وهــذه النســبة أعلــى بأربــع مــرات مــن نســبة الطلبــة المتســربين مــن اليهــود )Alyan et al, 2012(. فقــط %14 
ــوم  ــول أو المفه ــن المقب ــه م ــة. وكأن ــة العام ــة الثانوي ــم المرحل ــد انهائه ــة بع ــون بالجامع ــة يلتحق ــن الطلب م
ضمنــًا فــي حــي بــاب حطــة أن جيــل التســرب مــن المدرســة هــو بيــن 14-15 ســنة، ويعــزون ذلــك كنتيجــة لعبــئ 
االوضــاع السياســية ولحاجتهــم الــى دعــم أســرهم اقتصاديــًا، ولضغــط األقــران،  إضافــة الــى قلة وعيهــم ووعي 
أهاليهــم ألهميــة التعليــم علــى المــدى الطويــل. كمــا أســلفنا ســابقًا فــإن نســب تســرب الطلبــة الفلســطينيين 

ــة  ــة العام ــة الثانوي ــان الدراس ــي امتح ــم ف ــب نجاحه ــود، ونس ــرب اليه ــب تس ــن نس ــرات م ــع م ــى بأرب ــو أعل ه
وقبولهــم الــى الجامعــات االســرائيلية أقــل بكثيــر مــن أقرانهــم اليهــود )Neff, 2004(. أمــا أولئــك المقبولــون 
فــي الجامعــات الفلســطينية فإنهــم يحتاجــون الــى التنقــل بيــن الحواجــز العســكرية االســرائيلية للوصــول الــى 
جامعاتهــم، األمــر الــذي يشــكل عبئــًا إضافيــًا يؤثــر علــى تحصيلهــم الدراســي خــالل ســنوات الدراســة ويشــكل عبئًا 

ماليــًا يؤثــر الحقــًا علــى قدرتهــم علــى إعالــة أنفســهم وأســرهم كمــا يجــب.

أحــد األســباب الرئيســة التــي تفســر التســرب المدرســي هــو وجــود تجمعــات فقيــرة فــي شــرقي القــدس، حيــث 
أن 75% مــن العائــالت المقدســية تقبــع تحــت خــط الفقــر وفقــًا للمعيــار االســرائيلي )PCBS, 2015(. األمــر الــذي 
يعــرض الكثيــر مــن الطلبــة للضغــط أو إجبارهــم علــى تــرك المدرســة واالنخــراط فــي ســوق العمــل االســرائيلي أو 
 .)2012 ,Abu Ghallous ;2015 ,Human Rights Watch( فــي مصلحــة العائلــة للمســاهمة فــي إعالــة األســرة
إن أولئــك الذيــن ينخرطــون فــي ســوق العمــل االســرائيلي، غالبــًا 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 64 مركــزًا ثقافيــًا فــي شــرقي القــدس عــام PCBS( 2004, 2014(. هــذا 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 
 Neglect“( فإننــا نســتطيع الحديــث عــن 45 حديقــة عامــة، 3 مســابح عامــة ومكتبتين عامتيــن و 33 مرفــق رياضــي
ــع  ــا م ــم مقارنته ــن المه ــذا فم ــرة، ول ــر كبي ــد تظه ــام ق ــإن االرق ــى ف ــة األول Infrastructure”, 2011(. للوهل

األحيــاء اليهوديــة فــي المدينــة حيــث أن هنــاك 1000 حديقــة عامــة، 34 مســبح عــام، 26 مكتبــة عامــة و 531 
.)2011 ,”Neglect Infrastructure“( مرفــق رياضــي

 )المرافق : مقارنة شرقي القدس مع غربها(

ــالل  ــاج االحت ــي نت ــي ه ــي والت ــاب المقدس ــها الش ــي يعيش ــة الت ــب الصعب ــد الجوان ــام أح ــذه األرق ــر ه تظه
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 

ــة.  الفلســطيني أمــرًا شــديد الصعوب
يمكــن النظــر الــى قلــة وجــود المرافــق الشــبابية مــن زاويــة أخــرى، فقلــة مــن الشــباب ال تزيــد عــن 2% منهــم 
ــت.  ــة أي كان ــطة رياضي ــاركون بأنش ــن 10.3% يش ــد ع ــا ال يزي ــة، وأن م ــق الرياضي ــي المراف ــم ف ــون وقته يقض
الغالبيــة العظمــى مــن الشــباب تقضــي وقتهــا فــي البيــت أو فــي أماكــن قريبــة منــه )PCBS, 2009(. فــي 
حالــة البلــدة القديمــة، وبســبب صغــر البيــوت واكتظاظهــا، يفضــل الشــباب التجــوال فــي الحــي أو حولــه لقضــاء 
ــتطيع  ــي يس ــق الت ــن المراف ــد م ــي واح ــة وه ــاب حط ــي ب ــل ح ــق داخ ــرج اللقل ــة ب ــع جمعي ــم. تق ــت فراغه وق
الشــباب ارتيادهــا، ولكــن الجمعيــة ال تســتطيع تغطيــة احتيــاج جميــع الشــباب المقدســي فــي المنطقــة. إضافــة 
الــى ذلــك فــإن الجمعيــة تواجــه ضغوطــًا 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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ــث  ــال، حي ــة بالرج ــرة مقارن ــٍن مبك ــي س ــادة ف ــاء ع ــزوج النس ــس: تت ــاس الجن ــى أس ــز عل ــف و التميي  العن
أن خمــس الفتيــات يتزوجــنَّ قبــل ســن الثامنــة عشــرة )PCBS ;2014 ,PCBS, 2011(. 37% مــن النســاء تتعرضــن 
للعنــف مــن قبــل أزواجهــن، ومنهــم 23.5% مــن هــذه النســبة تعرضــن لعنــف وإيــذاء جســدي. فيمــا أن  %11.8 
قــد تعرضــن لتحــرش جنســي )PCBS, 2011(. هنــاك أيضــًا تقاريــر تفيــد بــأن عــددا مــن الفتيــات هربــن مــن بيوتهــن. 
26% مــن الفتيــات أقــررن بأنهــن ال يشــعرن باألمــان فــي بيوتهــن بســبب العنــف الــذي يتعرضــن اليــه وذلــك حســب 

دراســة  عــام أجريــت فــي العــام National Committee( 2011(. مــا زال زواج القاصــرات يشــكل مشــكلة مجتمعيــة 
كبيــرة، حيــث أن هنــاك تقاريــر تتحــدث عــن وجــود زيجــات بعمــر الرابعــة عشــرة بيــن الفتيــات فــي شــرقي القــدس 
)UNICEF, 2010(. وفــي تقريــر آخــر  يظهــر أن 40% مــن  النســاء تــم إجبارهــن علــى تــرك المدرســة إمــا للــزواج أو 

للبحــث عنالعمــل )National Committee, 2011(. إن اآلثــار الجانبيــة لــزواج الفتيــات والنســاء بعمــر مبكــر تتمثــل 
بعــدم تمكنهــن مــن إتمــام تعليمهــن، بنســب الخصوبــة الكبيــرة ونســب الفقــر العاليــة، إلــى جانــب آثــاره الســيئة 

)2011 ,National Committee( علــى صحــة األم وطفلهــا أثنــاء الحمــل واالنجــاب

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 21%،  الصحفيــات يشــكلن 20% فقــط مــن 
 ,PCBS( %5 مجمــوع الصحفييــن فــي فلســطين، وأمــا نســبة النســاء بيــن القضــاة فهــي 15% وبيــن الســفراء
2011(. فيمــا يتعلــق بالتعليــم فــإن نســبة األميــة فــي فلســطين تعتبــر نســبة عاليــة نســبيًا، هنــا نــرى أن نســبة 

.)2011 ,PCBS( األميــات بيــن النســاء هــي أقــل ب 5% مــن الرجــال األمييــن

إن طبيعــة المجتمــع األبــوي فــي فلســطين إلــى جانــب الســلطة المعطــاة لألكبــر ســنًا تحــد مــن الفــرص المتاحــة 
أمــام النســاء للمشــاركة ولرفــع أصواتهــن عاليــًا. كذلــك، هنــاك العديــد مــن المؤسســات التــي يديرهــا الرجــال، 

 .)2007 ,Hart( غالبــا مــا يكونــون أكبــر عمــرًا مــن الذيــن يعملــون معهــم
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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.                
ــة،  ــة الرياض ــي ممارس ــة ف ــات، كالحري ــه الفتي ــع ب ــا تتمت ــر مم ــة أكب ــون بحري ــم يتمتع ــور أنه ــباب الذك ــدرك الش ي

ــين. ــن الجنس ــاواة بي ــة المس ــول أهمي ــم ح ــد لديه ــي متزاي ــاك وع ــل هن ــي المقاب ــن ف ولك
 يــرى شــباب حــي بــاب حطــة أن هنــاك نســبة قليلــة مــن الفتيــات يتزوجــن فــي جيــل مبكــرة )16-18 ســنة( وأن 

الغالبيــة يتزوجــن بعــد جيــل 18 ســنة وبعــد انهــاء دراســتهن الثانويــة. أشــار الشــباب الــى أن الذكــور يتزوجــون بعــد 
انهائهــم دراســتهم الجامعيــة فــي الغالــب أي بيــن )21-25 ســنة(. 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 معــًا إلحــداث تغييــر يســتهدف تحســين أوضاعهــن هــو أمــر صعــب.  

ــول  ــا... )يق ــون لصالحه ــاة يك ــة للفت ــذه الحري ــل ه ــر مث ــدم توف ــات و إن ع ــن الفتي ــر م ــة أكث ــم حري ــور لديه الذك
األهالــي( . فتــى بعمــر ال20 عامــًا 

 الشــباب ذوي اإلحتياجــات الخاصــة:  هنــاك مــا يقــارب ال 13,000 شــخص ممــن يعانــون مــن إعاقــة مــا فــي 

 .)2011 ,PCBS( المجتمــع. وأكثــر مــن الثلــث منهــم لــم يرتــادوا أي مدرســة، وثلــث آخــر قــد تســّرب مــن المــدارس
ــن  ــم عاطلي ــن ال 87% منه ــد ع ــا يزي ــي 52.3% وم ــة ه ــات الخاص ــباب ذوي اإلحتياج ــدى الش ــة ل ــبة األمي إن نس
عــن العمــل )PCBS, 2011(. إن الشــباب مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة بحاجــة لتجهيــزات ومالءمــات خاصــة داخــل 
المــدارس ليتمكنــوا مــن التعلــم والنجــاح فــي البيئــة الصفيــة، وهــذا يتضمــن وجــود مواصــالت خاصــة مــن وإلــى 
 ,PCBS( المدرســة والقيــام بالتعديــالت الالزمــة داخــل الصفــوف والمرافــق المدرســية األخــرى كالحمامــات
2011(. فــي غالبيــة األحيــان تفتقــر المــدارس لتلــك التجهيــزات ويبقــى الطلبــة وخصوصــًا فــي جيــل 10-17 ســنة 

مــن دون مالءمــات تســاعدهم علــى التقــدم والنجــاح، وبالتالــي تزيــد نســب التســرب والوقــوع بالمخاطــر بينهــم 
ــداد  ــود أع ــن وج ــة ع ــة البؤري ــي المجموع ــاركون ف ــدث المش ــم. تح ــبب إعاقاته ــر بس ــرة الفق ــي دائ ــول ف والدخ
كبيــرة مــن المعاقيــن فــي الوســط اليهــودي، ولكــن دولــة اســرائيل توفــر لهــم الدعــم لتمكينهــم مــن التقــدم، 

األمــر الــذي ال يرونــه مــن الحكومــة الفلســطينية وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بشــرقي القــدس. 
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53,1% من ذوو اإلحتياجات الخاصة هم أميون. 

إضافــًة إلــى مــا ســبق، هنــاك تداعيــات كثيــرة للعيــش تحــت االحتــالل 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 PTSD أو علــى صــورة اكتئــاب أو علــى شــكل 
ــة  ــيطرة المرتبط ــة الس ــعور بقل ــبب الش ــة أو بس ــبب البطال ــف أو بس ــبب العن ــا بس ــاد )Khan, 2014( إم ــق ح قل
بضغوطــات االحتــالل. تتحــدث الســلطة الفلســطينة أن نســبة تفشــي األمــراض العقليــة بيــن المقدســيين 
ــة  ــبة اإلصاب ــدر نس ــن كل Palestinian National Authority( 100.000, 2011(. تق ــي 11.4 م ــطينيين ه الفلس
باإلكتئــاب مــا بعــد الصدمــة بيــن 23 و70 % بيــن األطفــال والمراهقيــن )Obermeyer, 2015(. إن 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 )Khan, 2014(. إن المشــاركين فــي المجموعــات البؤريــة ال يشــعرون بوجــود 
مشــكالت عقليــة بيــن أقرانهــم، ولكنهــم أجمعــوا أنــه فــي حــال وجــود تلــك المشــاكل فــال يوجــد مــكان مالئــم 
للذهــاب إليــه لتلقــي المســاعدة. وفــي حــال عــدم تلقــي المســاعدة والعــالج 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. 

ــدس.  ــرقي الق ــي ش ــد ف ــي تزاي ــدرات ف ــي المخ ــكلة تعاط ــات أن مش ــر المعطي ــدرات: تظه ــي المخ تعاط
وفقــًا لمنظمــة الصحــة العالميــة فــإن هنــاك تقريبــّا ال 20،000 إلــى 45،000 مــن متعاطــي المخــدرات فــي 
ــر  ــير التقري ــيين )Chatty et al, 2010(. يش ــن المقدس ــدد م ــذا الع ــث ه ــة، وأن ثل ــطينية المحتل ــي الفلس األراض
ــي  ــيوعًا ه ــر ش ــة األكث ــدرات المحقون ــون، وأن المخ ــر المحق ــوع غي ــن الن ــو م ــي ه ــواع التعاط ــب أن ــى أن أغل ال
الهيرويــن والكوكاييــن )Chatty et al., 2010(. عنــد النظــر إلــى احصائيــات األراضــي الفلســطينية فقــط نجــد أن 
التقديــرات حــول هــذا الموضــوع تعكــس نســبًا منخفضــة. تتحــدث اإلحصــاءات اإلســرائيلية مــن ال UNODC )مكتــب 
األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة( أن المخــدرات األكثــر شــيوعًا بيــن الشــباب هــي الحشــيش وحبــوب 
ــر  ــبابية غي ــة ش ــا منظم ــت به ــة قام ــًا لدراس ــة )“Data on prevalence of drug use”, 2009( ووفق الهلوس
حكوميــة، أظهــرت تلــك الدراســة أن نســبة الذيــن يعانــون مــن مشــكلة خطيــرة فــي اإلدمــان علــى المخــدرات هــي 
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17% مــن الشــباب الفلســطيني  )Fasheh, 2013(. بالرغــم مــن صعوبــة تحديــد األعــداد الحقيقية في هــذا المجال 

ــة  ــم القريب ــي بيئته ــن ف ــود مدم ــى وج ــاروا ال ــؤالهم أش ــم س ــن ت ــوع،اال أن 60% مم ــية الموض ــبب حساس بس
)PCBS, 2013(. فــي طبيعــة الحــال ال يعكــس هــذا المعطــى عــدد المدمنيــن علــى المخــدرات ولكنــه يشــير الــى 

ــباب  ــاكل الش ــن مش ــث ع ــد الحدي ــال، عن ــبيل المث ــى س ــطيني. عل ــع الفلس ــي المجتم ــرة ف ــذه الظاه ــم ه تفاق
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 وخاصــًة الترامــادول كنــوع مــن المخــدر المنتشــر خصوصــًا بيــن طــالب 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 
 ,PCBS( و 29 عامــًا قــد قامــوا بالتصريــح أنهــم يقومــوا بالتدخيــن ، 28.7% منهــم ذكــور و 0.9% منهــم إنــاث

.)2015

عنــد الحديــث مــع شــباب الحــي، كان هنــاك خــالف 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 
ــة  ــروا متعاطــي المخــدرات فــي الحــي وهــم يرجعــون الفضــل فــي ذلــك للجن أنحــاء الحــي وذلــك كونهــم ال ي
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 16 و 18 يســتخدمون 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 18 عامًا 

ــر الشــباب والفتيــات  ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الخــالف حــول انتشــار تعاطــي المخــدرات فــي الحــي، إعتب
أن حيهــم هــو أكثــر أمنــًا 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 خوفــًا 
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  خــالل المقابــالت المنعقــدة مع الشــباب المحلييــن كان حول أنــواع المخــدرات األكثر 
إســتخدامًا ورواجــًا. تحــدث المشــاركون عــن أن الســلطات االســرائيلية تســهل تعاطــي المخــدرات وتشــرعن تجــارة 
ــز« و«الشــيطان«.  ــًا بإســم »نايــس غاي أنــواع كثيــرة منهــا، مــن ضمنهــا حبــوب الهلوســة وأخــرى معروفــة محلي
لقــد أجمــع المشــاركون علــى أن اإلســتخدام الكبيــر لهــذه األنــواع يعــزى لتوفرهــا وبســبب شــرعنتها. الحشــيش 
ــي  ــاركين ف ــباب المش ــن الش ــد م ــر العدي ــد أظه ــرعيته. لق ــدم ش ــبب ع ــباب بس ــل الش ــن قب ــرة م ــتخدم بكث ال يس
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 اإلحتــالل 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 
ــه ويعرفــه اآلخــرون مــن خاللــه. إن  ــدور الــذي يعــرف فيــه الشــخص ذات ــد ال ــذات وتحدي ــذات، تنظيــم ال الثقــة بال
تكويــن الهويــة فــي مرحلــة الشــباب هــي مهمــة مركزيــة وقــد يبلــور الشــاب خــالل نمــوه هويــة إيجابيــة وقــد 
يبلــور هويــة ســلبية، وأيــًا كانــت الهويــة التــي سيشــكلها فإنهــا سترســم الحقــًا مســتقبله. تتأثــر الهويــة بعوامــل 
بيئيــة خارجيــة شــتى كالعائلــة واألصدقــاء والمحيــط ومجموعــة األقــران والمؤسســات المختلفــة الــخ. إن توجيــه 
تشــكيل الهويــة هــو أمــر فــي غايــة الصعوبــة وخصوصــًا فــي مناطــق النــزاع كمــا هــو الحال فــي شــرقي القدس. 
إن كل المؤثــرات الســابقة تتــوج فــي النهايــة مــن خــالل »تشــكيل هويــة واضحــة وإيجابيــة« تســهل مــن التنميــة 
المســتقبلية وتضمــن اســتخدامًا فعــااًل للمــوارد الشــخصية، وفــي حــال كان تكيــف الفــرد ســلبيًا ســيجعله ذلــك 
ــاندة  ــإن مس ــذا ف ــلوكية )Tsang, Hui & Law, 2012(. ول ــية والس ــاكل النفس ــة للمش ــراب وعرض ــة لالضط عرض
الشــاب فــي تكويــن هويــة ايجابيــة والتعامــل االيجابــي مــع المشــاكل والحواجــز يصبــح أمــرًا مهمــًا ليســتطيعو 

تكويــن هويــة صحيــة تســندهم خــالل فتــرات حياتهــم المســتقبلية.
بســبب طبيعــة االحتــالل المفــروض فــي شــرقي القــدس، كمــا فــي بقيــة المناطــق الفلســطينية األخــرى، فــإن 
ــة  ــق مرتبط ــك العوائ ــن تل ــر م ــا، الكثي ــم وصقله ــورة هويته ــالل بل ــة خ ــات نوعي ــز وعقب ــون حواج ــباب يواجه الش
ــرك  ــتطيعون التح ــباب ال يس ــن الش ــر م ــاك الكثي ــال هن ــبيل المث ــى س ــرائيلي، فعل ــطيني االس ــراع الفلس بالص
بحريــة ويحتاجــون دومــًا الــى تصاريــح للتنقــل بيــن القــدس والضفــة الغربيــة وتصاريــح للوصــول الــى قطــاع غــزة 
أو الوصــول الــى مناطــق معينــة )Farha, 2001(، إضافــة الــى الضبابيــة وعــدم الوضــوح الــذي يحيــط بقوانيــن 

االســكان التــي تتغيــر باســتمرار فــي القــدس وتوســع االســتيطان الــذي يهــدد أماكــن الســكن التــي يعيشــون 
ــر فــي تشــكيل الهويــة وهــو المناهــج التعليميــة فــي  ــًا يؤث ــرًا إضافي فيهــا هــم وعائالتهــم، هنــاك أيضــًا متغي
العديــد مــن المــدارس التــي تركــز علــى الروايــة االســرائيلية عنــد الحديــث عــن تاريــخ مدينــة القــدس والمناطــق 
ــي  ــة.  ف ــي الرواي ــطينيين ف ــر الفلس ــم ذك ــكاد يت ــطينية أو بال ــة الفلس ــال الرواي ــم اهم ــا يت ــا بينم ــة به المحيط
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 
ــًا الــى جنــب مــع  بكثيــر مــن الســكن فــي الضفــة الغربيــة أو فــي قطــاع غــزة، وذلــك بســبب وجــوب الســكن جنب
ــة  ــة الغربي ــكان الضف ــطينيين س ــب الفلس ــدس. يتعج ــرقي الق ــة ش ــدة القديم ــي البل ــرائيلييين ف ــود االس اليه
وغــزة مــن قــدرة الفلســطينيين المقدســيين العيــش »بســالم« مــع اليهــود، ولكنهــم ال يعرفــون شــيئًا كونهــم ال 
يعيشــون معهــم فــي هاتيــن المنطقتيــن. وذكــرت الفتــاة بــأن المســتوطنين يحاولــون دومــًا إيقــاع الفلســطينيين 
فــي المشــاكل فــي البلــدة القديمــة، وذلــك مــن خــالل 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 دائمــًا الشــعور بقلــة األمــان مــن ناحيــة أخــرى. 

بســبب الظــروف والصعوبــة الناتجــة عــن األحــداث العدائيــة فــي البلــدة القديمــة وفــي حــي بــاب حطــة 
بالخصــوص، يواجــه الشــباب ضغوطــًا سياســية وأمنيــة شــتى مــن قبــل الســلطات االســرائيلية وقــوات االحتــالل 
االســرائيلية. يشــكو الكثيــر مــن الشــباب مــن االعتــداءات التــي يتعرضــون اليهــا ســواء مــن خــالل إخراجهــم مــن 
بيوتهــم أو توقيفهــم علــى الحواجــز ال لشــيء اال ألنهــم مــن حــي بــاب حطــة، الحــي الــذي يعــرف بالمواجهــات 
ــر الــى أن 500-700 طفــل فلســطيني يعتقلــون  ــه فــي شــرقي القــدس. تشــير أحــد التقاري التــي تحصــل في
ويقدمــون للمحاكمــة وفقــًا لنظــم المحاكــم االســرائيلية فــي كل عــام )DCI, 2013(. ومــن الممارســات األخــرى 
هــي قيــام الجيــش باعتقــال مجموعــة مــن الرجــال فــي وقــت واحــد حتــى أولئــك الذيــن ال صلــة لهــم باألحــداث 
محاوليــن مــن خــالل 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 الســالح 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 اطــالق ســراحهم.

    

 »إذا تبين لهم أننا من باب حطة سيقومون بإعتقالنا على الحواجز و نقاط التفتيش...«   

   - شاب بعمر 23 سنة 

إن أحــد األســباب التــي يواجههــا الشــباب فــي إيجــاد مــكان الئــق للســكن هــو غــالء 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 
ــب  ــن لعواق ــة تعرضه ــون إمكاني ــة ويتوقع ــة محتل ــي منطق ــش ف ــراوة العي ــم وض ــه جيله ــي تواج ــا الت القضاي

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  )Høigilt, 2013(. فاالقتتــال الداخلــي يعمــل علــى تشــتيت 
ــة األمــر  ــر ذلــك فــي نهاي ــة، ممــا يؤث ــا البطال ــا مهمــة كحقــوق الشــباب والتعامــل مــع قضاي االهتمــام بقضاي
ــق،  ــة. إضافــة الــى كل تلــك العوائ ــة متماســكة وعلــى مشــاركتهم المدني ــة تكويــن الشــباب لهوي علــى صعوب
فــإن طبيعــة المجتمــع األبــوي والــذي يعطــي ســلطة لمــن هــم أكبــر ســنًا يجعــل مــن آخــذ أراء الشــباب علــى 
محمــل الجــد وســماع صوتهــم أمــرًا ليــس بالســهل )Hart, 2007(، ومشــاركتهم المدنيــة وخصوصــًا بيــن الفتيــات 
أقــل )Hammad, 2007(. علــى 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:
ــطيني،  ــباب الفلس ــر على الش ــكل مباش ــر وبش ــم التي تؤث ــا أأله ــابقًا هي القضاي ــت س ــي نوقش ــا الت القضاي
ــث أن  ــة. حي ــدة القديم ــي البل ــة وحي باب حطة ف ــدس المحتل ــرقي الق ــون في ش ــن يقطن ــك الذي وتحديدا أولئ
القضايــا االجتماعيــة الراهنــة فــي حــي بــاب حطــة تمثــل المشــاكل التــي يواجههــا الشــباب فــي أحيــاء شــرقي 
القــدس األخــرى عمومــًا. تطــرح كل قضيــة تحدياتهــا خــالل ســعي الشــباب لتحقيــق النجــاح، مهمــة تصبــح شــاقة 
ــه  ــن فعل ــا يمك ــى م ــة عل ــن الورق ــم م ــذا القس ــز ه ــونها. يرك ــي يعيش ــية الت ــاع المعيش ــبب األوض ــة بس ومضني
ــة. يواجــه  ــة الشــباب وتمكينهــا مــن الحفــاظ علــى هويتهــا الثقافي للتحــرك قدمــًا لتقديــم الدعــم األنســب لفئ
ــا، األمــر الــذي يســتدعي اهتمامــًا خاصــًا بهــذه الفئــة للتخفيــف مــن  ــر مــن القضاي الشــباب همومــًا فــي الكثي
ــرقي  ــي ش ــر ف ــريحة األكب ــكلون الش ــم يش ــم، كونه ــى مبتغاه ــم ال ــق وصوله ــي تعي ــوم الت ــك الهم ــض تل بع
ــد مــن البرامــج التــي تــم تنفيذهــا  ــاك العدي القــدس وكونهــم يعيشــون الصــراع الفلســطيني االســرائيلي. هن

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 
ــارات  ــك كمه ــى ذل ــاعدهم عل ــي تس ــارات الت ــض المه ــى بع ــم عل ــم تدريبه ــي يت ــه وبالتال ــون في ــذي يعيش ال
القيــادة ومهــارة التخطيــط. فعلــى ســبيل المثــال هنــاك برنامــج يقــوم بتدريــب طلبــة الجامعــات ليكونــوا 
مســؤولين عــن مجموعــات مــن األطفــال وشــباب تتــراوح أعمارهــم بيــن 14-17 عــام، يقــوم الشــباب فيــه بعــرض 
ــادرات تشــمل مجموعــة مــن األنشــطة  ــًا بخدمــة المجتمــع )حمــاد، 2007(. هــذه المب مبادراتهــم والقيــام عملي
ســواء كان ذلــك مــن خــالل بنــاء معــارض فنيــة، تقديــم عروضــات مســرحية وغيرهــا بهــدف رفــع الوعــي حــول قضايا 
مجتمعيــة معينــة، وبهــدف توفيــر مســاحة للشــباب للقيــام بأعمــال مشــتركة ونقــاش مواضيــع تهمهــم وخصوصــًا 
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 

ــتيوارت، 2011(.  ــاد، 2007؛ Hart, 2007؛ س ــة )حم ــاركتهم المدني مش

 هنــاك نمــوذج آخــر فــي جعبــة األمــم المتحــدة للسكان )UNFPA( ويسمى Y-PEER )شــبكة تثقيــف األقــران(. 

يركــز هــذا البرنامــج علــى تدريــب الشــباب والمعلميــن والمرشــدين فــي مواضيع الصحــة الجنســية واإلنجابيــة بحيث 
يصبحــون مرجعــًا 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 
ــع  ــي مواضي ــباب ف ــج الش ــراك ودم ــاحة الش ــر مس ــذي يوف ــالء وال ــب الزم ــون بتدري ــن يقوم ــة م ــباب وخاص الش

تهمهــم. 
 تــم وضــع توصيــاٍت للمســاعدة فــي توجيــه سياســة العمــل الشــبابي فــي المســتقبل بنــاء علــى دراســة البرامــج 

المذكــورة أعــاله 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 

ــرًا فــي المجتمــع، اال أنهــم يواجهون الكثيــر مــن التحديات والصعوبــات، وأهــم تلــك  الشــريحة األكثــر قــوة وتأثي
التحديــات هــو ثمــرة االحتــالل التــي تمنــع مــن تواصلهــم مــع أخوانهــم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والخــط 
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ــباب  ــن الش ــافات بي ــر المس ــى جس ــل عل ــي تعم ــا الت ــود التكنولوجي ــن وج ــم م ــاورة، بالرغ ــدول المج ــر وال األخض
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 

ــدا.   ــى ح ــع عل ــر، كل مجتم ــن أجل التغيي ــوا م ــاطا ويعمل ــر نش ــوا مواطنين أكث ــن أن يصبح م
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 مثــااًل يوضــح ضــرورة وجــود أماكــن آمنــة تمكــن الشــباب مــن نقــاش 
قضاياهــم فيهــا، وال ســيما تلــك المثيــرة للجــدل وإعطاءهــم الفرصــة ليعبــروا فيهــا عــن آرائهــم وتمكينهــم مــن 
ــا  ــن ارتياده ــي يمك ــن الت ــض األماك ــاك بع ــون هن ــل أن يك ــا تأم ــاركات بأنه ــدى المش ــت إح ــم. قال ــماع صوته إس
ــول  ــن الوص ــة يمك ــن آمن ــك األماك ــون تل ــق، وأن تك ــرج اللقل ــة ب ــا كجمعي ــن خالله ــاعدة م ــى المس ــول عل والحص
اليهــا، وأن ال تكــون تلــك األماكــن لالســتمتاع فقــط، ولكــن أن تكــون إطــارًا يتــم فيــه تــوارد األفــكار واتخــاذ القرارات 
ــتوى  ــى مس ــواء عل ــدة، س ــع األصع ــي جمي ــك ف ــم ذل ــي أن يت ــرام. وينبغ ــر واالحت ــباب بالتقدي ــعر الش ــى يش حت
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 16 سنة

علــى المراكــز أن تســتثمر فــي البرامــج التــي تركــز علــى التفاعــالت والعمــل بيــن األقــران وذلــك بســبب وجــود 
قيــود ثقافيــة فــي المجتمــع، كــون المجتمــع الفلســطيني مجتمعــًا 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 خــالل أطــر تســمح لهــم بالتفاعــل والعمــل المشــترك. إن هــذا يتطلــب وجــود برامــج تعــد القــادة  
ــر  ــة توف ــن آمن ــر أماك ــًا توفي ــب أيض ــاش، ويتطل ــة للنق ــع الحساس ــح المواضي ــتطيعون فت ــن يس ــبين الذي المناس
المســاعدة المهنيــة أيضــًا لمعالجــة بعــض القضايــا كاالدمــان علــى المخــدرات والعنــف القائــم علــى االختــالف 
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  
ــي،  ــٍب مهن ــة، وتدري ــة مجتمعي ــة، وخدم ــادراٍت إجتماعي ــمل مب ــاريع أن تش ــذه المش ــى ه ــة واإلنتماء. عل بالهوي
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وبرامــج تعليميــة، وغيرهــا العديــد، مشــاريع يمكــن أن تســاهم فــي بنــاء قدراتهــم علــى مواجهــة تحديــات 
ــي  ــم ف ــتثمار قدراته ــباب واس ــاركة الش ــان مش ــو ضم ــاريع ه ــك المش ــوع تل ــن مجم ــدف م ــتقبل. إن اله المس
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 
ــم  ــم اال أن فرصه ــي العال ــر ف ــن أن تؤث ــي يمك ــباب الت ــداد الش ــة ألع ــوة الهائل ــن الق ــم م ــن  بالرغ ــم، ولك العال
الســتغالل تلــك القــوة مــا زال محــدودًا. هنــاك حاجــة لتظافــر جميــع الجهــود الســتثمار طاقــات الشــباب، وذلــك من 
خــالل 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 إمتــالك 
الشــباب للمهــارات االساســية مــن خــالل التدريبــات المالئمــة فإنهــم يســتطيعون أن يكونــوا دعــاٌة أقويــاء للتغييــر 
فــي مجتمعاتهــم وفــي دولتهــم، وأن يطــوروا أنفســهم وأن يســاعدوا أقرانهــم. إذا عملــت المنظمــات الدوليــة 
والســلطة الفلســطينية معــًا النشــاء هــذه البرامــج، فســنضمن أن تــالءم 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 كيانــًا جديــدًا نســبيًا وال زالــت فــي مراحــل النمــو األولــى فــي مواجهــة تحديــات 
ــفل  ــى أس ــى ال ــن أعل ــل م ــن العم ــد م ــة للمزي ــاك حاج ــا زال هن ــذا م ــالل«، ول ــت االحت ــت تح ــا زال ــة م إدارة »دول

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 مســتقباًل، 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 مســاحٌة لضمــان مشــاركة الفتيــات 
أيضــًا بإعتبارهــن نصــف الشــريحة الشــابة. لقــد كان هنــاك إجمــاع بيــن الشــباب فــي المجموعــات البؤريــة علــى 
ــط  ــس فق ــاركتهن لي ــم مش ــروري أن يت ــن الض ــذا فم ــور، ول ــباب الذك ــن الش ــل م ــة أق ــن بحري ــات يتمتع أن الفتي
ــادة وإدارة  ــى قي ــادرات عل ــدات ق ــوا قائ ــام ليكون ــل االهتم ــوا ج ــب أن يعط ــن يج ــة ولك ــج المجتمعي ــي البرام ف
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 
ــة مهمــة أشــار  ــاك قضي ــة تأهيــل الســجناء وكذلــك االهتمــام بالشــباب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. هن قضي
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اليهــا بعــض المشــاركين فــي المجموعــات البؤريــة وهــي المضايقــات التــي يواجههــا بعــض الشــباب مــن جنــود 
ــة المطــاف. نتائــج االعتقــال ليســت باألمــر الســهل   ــًا مــا تســبب لهــم االعتقــال فــي نهاي االحتــالل والتــي غالب
ــرر  ــد التح ــل بع ــى العم ــوره عل ــة عث ــاب وصعوب ــتقبل الش ــر مس ــى تدمي ــر إل ــة األم ــي نهاي ــؤدي ف ــن أن ت فيمك
ــر مــن قبــل المحكمــة االســرائيلية  ومواجهتــه لمشــاكل فــي الســكن وفــي إعالــة أســرته. فبعــض الشــباب يجب
علــى البقــاء داخــل المنــزل )حبــس منزلــي( أو البقــاء خــارج حيــه وعليــه الطاعــة تجنبــًا للقبــض عليــه مــرة أخــرى. 
ــر بشــكل ســلبي علــى الجميــع وخصوصــًا علــى الرجــال والشــباب، وبالتالــي  إن الشــعور بعــدم األمــان هــذا يؤث
ــب  ــاة ولتجن ــات الحي ــة متطلب ــد لمواجه ــن جدي ــوا م ــباب أن يتأهل ــا الش ــتطيع فيه ــر يس ــاد أط ــم إيج ــن المه فم
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. 
ــم  ــة واقعه ــتمرون بمواجه ــباب سيس ــس الش ــوع ألن نف ــذا الموض ــي ه ــل ف ــن العم ــهل م ــًا أس ــول دائم الق
الحياتــي وسيســتمرون بمواجهــة العنصريــة مــن قبــل الشــرطة وجيــش االحتــالل 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 االحتــالل 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 
ــى  ــا أن ال ننس ــم، علين ــة« تحتويه ــبابية »صديق ــز ش ــر ومراك ــر أط ــية، توفي ــوف المدرس ــة الصف ــك بمالءم كان ذل
ــا أن نضمــن مشــاركة جميــع المعاقيــن فــي البرامــج الشــبابية وأن  ــا المســتقبلية. علين ضمهــم فــي كل خططن
نقــوم بعمــل المالءمــات المناســبة فــي جميــع المرافــق لتســهيل وصولهــم، كإجــراء تعديــالت فــي الحمامــات 
والغــرف وأن نوفــر لهــم الوســائل التعليميــة والتدريبيــة المناســبة لقدراتهــم، والعمــل علــى توفيــر جــو يقلــل 
مــن تعرضهــم للتمييــز لكــي نضمــن نجاحهــم مســتقباًل. 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 
االحتــالل فــي شــرقي القــدس والــذي يعيــش بمقربــة كبيرة مــن االســرائيليين، األمــر الذي يشــكل ضغوطــًا وتوترًا 
يكســر أحيانــًا 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 
ــى  ــة وعل ــازات الهام ــى اإلنج ــوء عل ــليط الض ــرة لتس ــة كبي ــاك أهمي ــك، هن ــدس. ولذل ــة الق ــق بمدين ــا يتعل فيم
ــي  ــة لك ــاركة المجتمعي ــى المش ــاب عل ــاعدة الش ــى مس ــة ال ــكان الهادف ــطينية للم ــة الفلس ــارة والثقاف الحض
يكــون جــزءًا أصيــاًل فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، األمــر الــذي يصبــح أكثــر مــن مهــم فــي ظــل الفصــل بيــن 

المناطــق الفلســطينية المختلفــة. 
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ــات التــي يمكــن طرحهــا لبرامــج الشــباب المســتقبلية  ــة هــذه الورقــة، فــإن التوصي  فــي نهاي
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 للشــباب 

للعمــل 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 وخصوصــًا فــي قيــادة البرامــج المجتمعيــة فــي جميــع المســتويات مــن خــالل الهيئــات 

الحكوميــة 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 بشــكل 

أفضــل 
-   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 المدنيــة 

فــي فلســطين.
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