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 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

  

  مقدمة

 من أ{شطة مشروع "�
ً
عزLز التعاون ب7ن منظمات تمثل أوراق العمل ب7ن دفs Cwذا الكتاب جزءا


 الفلسطي<ية من K\Iتمع اHIذا املشروع"، الدولة الفلسطي<ية بناءجل أاs دف�ل اJr �عزLز العم �


 عJK املKsلتقديم رؤى علمية ومق��حات سياساتية والتفاعل ب7ن منظمات العمل األ CDستوى الوط

تدعم تجاه بناء الدولة الفلسطي<ية، قامت بال ث"نك بuنفيذ ورشات لعرض ومناقشة sذه الرؤى 

CDتمع الفلسطيHIم ا�مؤسسة من  34حيث �شارك  ضمن أوراق عمل تuناول قضايا مختلفة �


 اI\افظات الشمالية واHNن� 
Ksتنفيذ مبادرات مختلفة مؤسسات العمل األ 
و�ية الفسطي<ية �

   .ضمن املشروع حول عدة قضايا ، النتاج sذه األوراق كمخرج رئ"Cgh للمبادرات

املؤسسات املشاركة الCw عملت عJK انتاج sذه األوراق قد اس��دفت مختلف فئات اHIتمع �
 عدة 

طي<ية الشمالية واHNنو�ية جلسات نقاش سابقة جمعت ف��ا sذه الفئات من �ل اI\افظات الفلس

�م �ل األطراف واMNروج بورقة وا� Cwآن واحد ع�� الس�ايب، ملناقشة القضايا ال 
حدة تحمل �

  صوت وطCD فلسطيCD واحد.


 �املؤسست7ن الشرLكت7ن  فرLقيتم اعداد sذه االوراق بناء عJK نتائج النقاش واN\وار الذي تم ب7ن 

 بحثية أ�اديمية �سuند �ش�ل صارم اJr أدوات البحث كال جنا�
 الوطن. لذلك ال �عت�� 
ً
أوراقا

Cyاص بإعداد أوراق  ألعلMNدف ال<شاط اs ذاs بل �ان ال(دف توثيق ج(ود  ألعملإذ لم يكن


 النقاش واN\وار ورصد النتائج والتوصيات الCw تمخضت عن ذلك.  الشرLكةاملؤسسات �  

 تم ترت"ب االوراق حسب املواضيع املطر 
ً
سمت اJr ستة محاور يتضمن �ل م��ا  �
وحة أخ�7ا

ُ
حيث ق

 Cwور.االوراق ال\Iموضوع ا 
  �عاN  القضايا الCw تدخل �
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  واالجتما?� ا! ور االقتصادي

 املشاغل الصغ�7ة اقتصادًيا واجتماعًيا 
  آليات تمك7ن ال<ساء العامالت �

 CDتمع الفلسطيHIا JKج7ن عLرMNأثر بطالة ا  

 أثر االنقCDالب<ية االجتماعية للمجتمع الفلسطي JKسام ع  
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� املشاغل الصغ*Bة اقتصادًيا واجتماعًياE آليات تمك*ن ال�ساء العامالت  

� فلسط*ن اP اضنة األوMN لسيدات األعمال / ارادةE  جمعية ز�نة التعاونيةو  

  غزة -اSPليل

  املقدمة:

�ش�ل خاص، ¢عت�� sدف مش��ك ب7ن جميع الدسات�7  إن تمك7ن املرأة �ش�ل عام، وزLادة مشارك��ا

 والقوان7ن واتفاقيات املرأة وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، و£ش�ل االمر تحدي خاص �
 الدول 

والكيانات النامية �األرا¦Cg الفلسطي<ية؛ حيث ت��ز أsمية املرأة من خالل ¤Hم(ا مجتمعيا، 

  تنمية.ودورsا الفعال �
 املشاركة �
 عملية ال


 فوجود الت�امل ب7ن 2030¢عت�� تمك7ن املرأة أحد أsداف التنمية املستدامة للعام  rبالتا ،

ادة اس(امات املرأة �
 بناء اHIتمع اقتصاديا واجتماعيا، و�7ن دعم و�عزLز قرارا��ا �
 ال��وض وإع

اعالن األمم التنظيم، ¢ش�ل تحدي م(م وأساCgt، وsو من متطلبات التنمية املستدامة، بحسب 

؛ ملواج(ة املشكالت االقتصادية واالجتماعية املتعلقة بالفقر واHN(ل 2000املتحدة �
 س§تم�� 

واHNوع. ورغم ذلك الزالت املرأة الفلسطي<ية �عا{ي من ��م"ش اجتما¨
 واقتصادي، يزLد من 

 Cyتمع الذي ت<تHIا و�7ن ا�الطبيعية؛ مما  و�طء �
 حصول(ا عJK حقوق(ا إليھ،�عميق الفجوة بي�

  ¢ساsم �
 تأخ�7 االنطالق نحو التنمية الشاملة.

  املشUلة:

 
rليل حواMNغزة وا 
% من ¤Hم القوى 17تبلغ {سبة ال<ساء العامالت �
 املشاغل الصغ�7ة �

). و�الرغم من ذلك، تتعرض تلك ال<ساء الن��ا�ات واسعة، 2018العاملة ال<سوLة (اإلحصاء،

ق(ن االقتصادية واالجتماعية، �
 ظل أوضاع مع"شية صعبة، وعدم ال�±ام السيما فيما يتعلق بحقو 

  أ³\اب املشاغل الصغ�7ة �
 توف�7 ب"ئة عمل مالئمة ل(ن.

رغم تبCD السلطة الفلسطي<ية لبعض السياسات الCw تصب �
 تطوLر مشاركة املرأة، وتطوLر 

املرأة الفلسطي<ية الزالت �عا{ي من املرجعيات املؤسسية للمساsمة جزئيا �
 حماية حقوق(ا؛ إال أن 

بطيء �
 التقدم عJK صعيد حقوق(ا االقتصادية واالجتماعية، كذلك مساsم��ا �
 بناء السياسات 



 

 

6 
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وصنع القرارات املتعلقة بحقوق(ا؛ �س§ب األوضاع السياسية واالجتماعية الCw تµ\ق بالقضية 

  الت �ش�ل خاص.الفلسطي<ية �ش�ل عام، وأوضاع ال<ساء الفلسطي<يات العام

  :األWداف

تحاول sذه الورقة معاHNة إش�الية ال<ساء العامالت �
 املشاغل الصغ�7ة، ومحاولة طرح سياسات 

 
ً
فاعلة �ساعد ال<ساء �
 حصول(ن عJK حقوق(ن االقتصادية واالجتماعية �ش�ل �امل وفقا

من خالل تقديم  للقوان7ن الفلسطي<ية والدولية، الCw صانت لل<ساء حقوق(ن الضا·عة. وذلك

 
حلول و�دائل �ساsم �
 تمك7ن ال<ساء العامالت �
 املشاغل الصغ�7ة من املشاركة �ش�ل فاعل �

  رسم سياسات وصنع قرارات تتعلق بحقوق(م االقتصادية واالجتماعية. 

� املشاغل الصغ*Bة وحقوق7ن امل7مشة:E ال�ساء العامالت 

 للدستور االYعاد اP قوقية 
ً
  وفقا

، نجد أن الباب الثا{ي املتعلق باN\قوق 2003لقانون األساCgt الفلسطيCD املعدل للعام بالرجوع ل

 من االجبار ل�افة االش�ال 
ً
واN\رLات العامة، يمثل جزء من مواده منطلًقا م(ًما، و£ش�ل نوعا

 املؤسسية؛ �عدم االخالل باملعا{ي والقيم الرفيعة الCw أشار ل(ا القانون.

اسعة بأن الفلسطي<ي7ن أمام القانون والقضاء سواء، ال تمي7± بي��م �س§ب حيث تفيد املادة الت

العرق أو اHN<س أو اللون أو الدين أو الرأي السياCgt أو اإلعاقة. وsذا يجعل املرأة عJK قدم 

إJr أن حقوق اال{سان  10 املساواة أمام القانون، وال تخضع للتمي7± أيا �ان ش�لھ. و�ش�7 مادة

سية ملزمة وواجبة االح��ام، و�عمل السلطة الوطنية الفلسطي<ية دون إبطاء عJK وحرLاتھ األسا

 Jrنا يجب اإلشارة اsحقوق اال{سان، و Cyتح Cwدات واملواثيق الدولية الsاملعا Jrاالنضمام ا

املسؤوليات الCw تقع عJK عاتق السلطة الوطنية الفلسطي<ية، ككيان يضمن صون sذه اN\قوق 

  وتنفيذsا.

أن العمل sو حق ل�ل مواطن، وsو واجب وشرف �سJº السلطة  25 ن أو¹\ت املادة�
 ح7

لتوف�7ه ل�ل قادر عليھ، وتنظم عالقات العمل بما يكفل العدالة لHµميع، وLوفر الرعاية واالمن 

 JKامللقى ع Cgtذه املادة بما ال يدع مجاال للشك الدور األساs ية واالجتماعية. تمثل\nوالرعاية ال
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لسلطة �
 تنظيم العمل، واملشغل7ن وحقوق العامل7ن والتعوLضات املالئمة، والرعاية عاتق ا

السليمة ع�� قانون عمل يوفر جميع املتطلبات السابقة HNميع العامل7ن عJK حد سواء، ودون 

  تمي±7.

 
لقد استطاعت السلطة الوطنية الفلسطي<ية أن تقوم بصياغة قانون عمل فلسطيCD ¢ع�� �

حتياجات العمال الفلسطي<ي7ن وأر�اب العمل، وLنظم العالقة فيما بي��م، وLضمن مجملھ عن ا

تم إقرار sذا القانون من  حقوق وواجبات �ل طرف، باإلضافة لتحديد العقو�ات للمخالف7ن.


 مارس � CDالفلسطي 
º£شرuلس الHIم وتم اعتماده من رئ"س السلطة الوطنية  2000ا

  العام. الفلسطي<ية �
 ابرLل من نفس

لم يم7± القانون �
 مواده ب7ن العمال حسب اHN<س، بل وLحسب للمشرع الفلسطيCD أنھ م7± املرأة  


 الباب السا�ع؛ تتعلق جميع(ا بuنظيم االعمال الشاقة واMNطرة  106-100العاملة �
 املواد من �

، وألزم القانون والعمل أثناء اN\مل، باإلضافة لوسائل الراحة وإجازة الوضع وساعات الرضاعة

  املشغل بتعليق sذه االح�ام أيا �ان م�ان العمل.

بالنظر لواقع ال<ساء العامالت �
 املشاغل الصغ�7ة، يت¿¾ لدينا ¤Hم الفجوة ب7ن ما نص عليھ 

 ،CDاز املركزي لإلحصاء الفلسطي)HNأرض الواقع؛ بحسب ا JKالقانون بمواده، و�7ن ما يتمثل لنا ع

، فإن ما يقرب من نصف اHIتمع 2018مناسبة يوم املرأة العاملي مارس و�
 تقرLره الصادر ب

 
rإناث، وحوا CDتمع (19الفلسطيHIا 
) من ال<ساء أيضا، و�عت�� 65-15% من القوى العاملة �

 sذه ال<سبة أقل من املتوقع، �
 ح7ن بلغ متوسط {سبة املرأة العاملة من قوة العمل �
 اHIتمعات

 
rالعمال الذ�ور 24العر�ية حوا ¾Nمعدل األجور لصا 
%، و�ش�7 التقارLر اJr وجود فجوة وا¹\ة �

%، وsذا يؤكد وجود تمي7± وا¹¾ ضد املرأة العاملة، عJK الرغم من ضمان القانون 30تصل ل 

  األساCgt وقانون العمل لت�افؤ الفرص، وحق املرأة �
 اN\صول عJK أجر عادل مقابل عمل(ا.

Jrنا اs أن ال<سب املتعلقة باملرأة العاملة �شمل فقط املؤسسات الرسمية واملشغل7ن  يجب اإلشارة

املHÁل7ن رسميا حسب األصول، �
 ح7ن أن واقع ال<ساء العامالت يظ(ر زLادة �
 ال<سب السابقة 

(سلبية وإيجابية)، ولك��ا صعبة التوثيق �ش�ل رسCy، وLرجع الس§ب إما لرفض املشغل اإلفصاح 
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مل7ن والعامالت �ش�ل دقيق خوفا من دفع مزLد من الضرائب والتأمينات عن بيانات العا

  واالستحقاقات القانونية.

الس§ب اآلخر يتعلق باملرأة العاملة نفس(ا، حيث أن مجرد �HÁيل(ا كعاملة يحرم(ا من اN\صول 

� سمية ع�عJK اإلعانات، سواء من املؤسسات االsلية اI\لية والدولية، أو اإلعانات االجتماعية الر 

اHN(ات الرسمية، وsذا االمر يمكن مالحظتھ �ش�ل وا¹¾ عند اN\ديث مع املشغل7ن، أو مع 

  ال<ساء العامالت �
 املشاغل. 

�ا مع مجموعة من ال<ساء Âتم اجرا Cwولغياب اإلحصاءات الرسمية، فقد ش�لت لنا املقابالت ال

د ات األولية، وsو ما يمكننا من االسuناالعامالت �
 املشاغل الصغ�7ة مصدرا م(ما ورئ"سيا للبيان

  ال��ا؛ I\اولة �MÃيص م�امن اMNلل، مما ¢ساعد �
 بناء آليات فعالة ملعاHNة sذا اMNلل. 

  اP قوق وقانون العمل الفلسطي\]

و�ش�7 املقابالت الCw تم اجراءsا لغرض الورقة (فردية، جماعية) اJr وجود ان��ا�ات صرLحة 


 أبرزsا:N\قوق العامالت �
 املKشاغل الصغ�7ة �غزة اقتصاديا واجتماعيا. وفيما ي  

يتقاض7ن ات¿¾ أن جميع السيدات الال�ي تم اجراء املقابلة مع(ن،  أجور أقل من اP د األد^ى -

 اقل من 
ً
شي�ل �
 أفضل  38.4-19.2اN\د األد{ى لألجور، حيث ي��اوح االجر اليومي ما ب7ن أجرا

 األحوال.

فانھ يحظر التمي±7 �
 ظروف وشروط  16الفلسطيCD؛ وكما ورد �
 مادة  بحسب قانون العمل 

 JKح7ن أن الفصل الثالث من القانون نظم موضوع األجور ع 
العمل ب7ن العامل7ن �
 فلسط7ن، �

ال يجوز أن يقل أجر العامل عن اN\د األد{ى املقر "الCw نصت  89جميع األطراف، وانتÅÆ باملادة 

 و�حسب القر 
ً
تقرر أن ي�ون  2017مارس  1ار الصادر عن وزLر العمل الفلسطيCD بتارLخ قانونا

 شيكال لعمال املياومة. 65شيكال، و 1450اN\د األد{ى الش(ري لألجور 

� معدل ساعات العمل -E املشاغل الصغ�7ة ة ليوميالعدد ساعات  يتجاوز  :ز�ادة 
 اN\دلعامالت �

Nالباب ا 
الفصل األول من القانون، والذي يتعلق �شروط ، Mامساملنصوص عليھ قانونا كما ورد �


  عدد عJK أن 68 وظروف العمل، ونصت املادة وذلك بمعدل ساعة،  45ساعات العمل األسب̈و
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، وملدة ستة ايام �
 االسبوع 7.5
ً
ساعات  10، �
 ح7ن أن ساعات العمل قد تصل ل ساعة يوميا

 يومية لد��ن.

الباب اMNامس للمتعلق بظروف وشروط  نلفصل الثا{ي م�
 ا :عدم اP صول ع�M االجازات -


 املواد (� CDل ما يتعلق بحقوق وواجبات 80-74العمل، فقد أو¹¾ قانون العمل الفلسطي� (

وsو يختلف عن الواقع تماما، حيث أظ(رت املقابالت  األطراف �
 موضوع االجازات وتفاصيل(ا.

العامالت يحصلن عJK االجازة األسبوعية �
 أفضل  وجود ان��اك وا¹¾ فيما يتعلق باإلجازات، وأن

 عن االيام الCw يتغي�ن ف��ا عن العمل ألي عذر.
ً
 األحوال، كما أن العامالت ال يتقاض7ن أجرا

تظ(ر ال<ساء العامالت �
 املشاغل الصغ�7ة أن موضوع  :اWمال السالمة امل7نية وال` ية -

لية لد��ن، مقارنة بمواضيع ذات أsمية أعJK مثل السالمة امل(نية والn\ية ال ¢ش�ل أولوLة عا


 املتعلق باN\قوق وأsمي��ا، باإلضافة لإلsمال املتعم د األجور واالجازات، وsذا يرجع لتد{ي ال̈و

العامالت اN\يطة واN\ذر أثناء  ستوى املتا�عة من اHN(ات الرسمية. وتتوJÈمن املشغل7ن، وتد{ي م

ن أدوات السالمة وأخذ االحتياطات الالزمة ومالئمة أماكن العمل لتفادي اإلصابات، �
 ح7ن أ


 الدوري ال تتوفر حسبما نص القانون �
 مواده من( É92-90العمل واجراء الكشف الص  .( 

عند سؤال العامالت عن وجود عقود تث§ت عمل(ن �انت اإلجابة بأن  :عدم وجود عقود للعامالت -

�ن  جميع ال<ساء �
 املقابلة ال ¢علمن CgÊءËعن ضرورة وجود عقد عمل ب7ن العامل واملشغل، وأ

األمور باتفاق شفCÆ ب7ن العامل واملشغل،  حيث تتمجميعا ¢عملن دون وجود أي عقد مكتوب، 

�اء العمل من قبل أي طرف فانھ ال يوجد ما ور�ما بضمان MÌص وسيطËأنھ عند ا CDذا ¢عsو ،

 يوثق حقوق الطرف االخر.

ي نص عليھ القانون �
 مواده الواردة �
 الباب الثالث بفصولھ األول والثا{ ما سبق يتعارض مع ما 

J ) التفاصيل املتعلقة بالعقود وآليات توثيق(ا. ع48K-24والثالث، والCw نظمت جميع(ا �
 املواد (

�م ال يقومون بتوثيق Ëيل رسمية حسب القانون، اال أHÁ� أوراق JKالرغم من حصول املشغل7ن ع

  لn\يحة للعامالت لد��م. البيانات ا
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� املشاغل -E أما فيما يتعلق بوجود حاالت �عنيف لفظي أو جسدي فقد أكدت  �عنيف العامالت

 
العامالت وجود حاالت �عنيف لفظي مستمرة أثناء العمل من قبل املشغل، أو من ينوب عنھ �

  ن أنواع التحرش.إدارة العمل، �
 ح7ن نفت العامالت وجود حاالت �عنيف جسدي أو أي نوع م

 CDالفلسطي Cgtيظ(ر الواقع لدينا وجود فجوة وا¹\ة وكب�7ة، ب7ن ما نص عليھ القانون األسا

من ج(ة، و�7ن واقع ال<ساء  2000لعام  7وقانون العمل الفلسطيCD رقم  2003املعدل لعام 

ن بأي حال العامالت �
 املشاغل الصغ�7ة، كشرLحة م(مة من اHIتمع، من ج(ة أخرى. حيث ال يمك

�ا، باإلضافة لضرورة إيجÍ ا، ومواج(ة صا{ع القرارsا�ات دون ابراز�اد من األحوال تجاsل sذه االن�

  آليات فعالة، لسد sذه الفجوة ولو جزئيا.

� املشاغل الصغ*Bة ع�M حقوق7ن االقتصادية واالجتماعية:E أسباب عدم حصول العامالت  

الوصول ألسباب م(مة، ساsمت �
 ت�وLن الوضع الراsن بالنظر لالن��ا�ات السابق ذكرsا، يمكن 

  للعامالت �
 املشاغل الصغ�7ة، وقد �ان أبرز األسباب:

 أسباب ذاتية

 .قوق\Nبا 
  تد{ي مستوى التعليم وقلة ال̈و

 .نsة للعمل دون النظر لظروفھ �س§ب الوضع الرا\µاجة امل\Nا 

 .ضغوط االسرة بضرورة توف�7 دخل 

 ملشاغلأسباب تتعلق بأe اب ا

  .تد{ي إنتاجية العامل 

  شغيليةuضعف القدرات ال 

  .عدم اإلفصاح عن البيانات الدقيقة للعامل7ن 

 .د من الضرائب والتأمينات واالستحقاقاتLوف من دفع مزMNا 

 .ميعHNا ¾Nمية تطبيق القانون لصاsعند املشغل بأ 
  تد{ي مستوى ال̈و
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 أسباب تتعلق باملؤسسات الرسمية

 ت املتا�عة.عدم وضوح آليا 

 .عدم الزام املشغل7ن بتطبيق القانون 

 .السوق 
 وجود مؤسسات غ�7 مHÁلة �عمل �

 ) د األد{ى لألجور أقل من خط الفقر املقدر\Nشي�ل وغ�7 مطبق �غزة.2300ا ( 

 أسباب تتعلق با!$تمع املد^ي (اعالم، نقابات، مجتمع مح��، مؤسسات...)

 .دوائر القرار 
 ضعف تمثيل العمال �

 قوق العمال.ت\N د{ي حمالت الضغط واملناصرة اإلعالمية والشعبية 

  .ؤالء العامالتs يمثل Cyال يوجد جسم رس 

  حال وجود دور ك(ذا فإنھ 
ضعف دور املؤسسات اN\قوقية �
 اإلشارة لالن��ا�ات و�

 مرتبط بأ{شطة معينة.

  العمل ومع ندرة املعلومات الواقعية املتعلقة بال<ساء العامالت �ش�ل عام وظرو 
ف(ن �

 املشغل. 

 أسباب اقتصادية وسياسية

  .القطاع JKصار املفروض ع\Nا 

 .الفلسطي<ية Cg¦األرا 
 حالة االنقسام �

 .التوظيف 
 �شوه ال(يا�ل االقتصادية اI\لية والتوجھ لقطاع اMNدمات �

 .ال�ي�
 االس�Kومي املوجھ لغزة أدى لتد{ي الطلب الك�\Nخفض االنفاق ا 

  األموال وإغالق كث�7 من امل<شآت االقتصادية و�عرض(ا لإلفالس.تآ�ل رؤوس 

 .
K\Iاتباع سياسة إحالل الواردات وعدم حماية املنتج ا 

عJK الرغم مما سبق، ف(نالك مسؤولية كب�7ة تقع عJK اN\�ومة، تتعلق بضعف تطبيق قانون 

خاصة امل<شآت املشغلة  العمل و�نوده، سواء عJK املشاغل الصغ�7ة أو عJK املشغل7ن �ش�ل عام،
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لل<ساء، وعJK الرغم من أن {سبة العمل دون اN\د األد{ى من األجور حسب بيانات اإلحصاء 

 Jrوصلت ا CDد 65الفلسطيLاص، و�معدل أجر ش(ري ال يزMNالقطاع ا 
% من مجمل العامل7ن �

ع غزة، ولم يتم شي�ل، فإن قرار اN\د األد{ى من األجور لم يتم العمل عJK تنفيذه بقطا 730عن 

الذي طال م<شآت اقتصادية  2014وضع آليات تuناسب أصال مع واقع القطاع، خاصة �عد عدوان 

عديدة، وأضر بالب<ية التحية، ورفع معدالت البطالة ل<سب غ�7 مسبوقة، باإلضافة لتد{ي االنفاق 

  نصف.اN\�ومي املوجھ للقطاع، خاصة فيما يتعلق برواتب املوظف7ن الCw تدنت اJr ال

  البدائل املقBpحة

� املشاغل الصغ*BةE البديل األول: تب\] برامج وطنية موج7ة لبناء قدرات ال�ساء العامالت 

� اP قوق االقتصادية واالجتماعية E قوقية، بناء القدرات\Nتم ذلك من خالل املؤسسات اLو

ية ل(ا، إن ورش العمل واالتحادات ال<سائية الCw تدعم حقوق املرأة، و�عمل عJK التوعية القانون

التوعوLة املستمرة، واملتا�عة مع ال<ساء العامالت �ش�ل عام، ¢ساsم �
 تمكي��ن من حماية 

�ا، و£عزز من إم�انية Ïا حال حدو�أنفس(ن �ش�ل مستمر، ومعرفة مواطن االن��اك واإلبالغ ع�

 اشراك(ن �
 اتخاذ القرارات الCw تتعلق بحقوق(ن.

ن ان �عزLز قدرات ال<ساء العامالت فنيا يتطلب تضافر اHN(ود ب7والتدر�ب �عز�ز القدرات الفنية 

 Cwبات امل(نية الLرفع كفاءة العامالت الفنية، من خالل التدر 
جميع األطراف؛ للمساsمة �

�س��دف رفع م(ارة العامالت؛ لتمك��م من التجديد واستخدام التكنولوجيا �
 االعمال، وsو ما 

Lرفع اإلنتاجية كما ونوعا داخل املشاغل، وsو ما ينعكس مباشرة عJK يحفز من قدرا��ن، و 


 األجور. rاملبيعات واألر�اح، و�التا 

  محاكمة البديل األول:

يتمتع البديل بمعقولية تطبيق عالية، حيث أن املؤسسات اN\قوقية والعمالية، ومؤسسات أوال: 

بناء القدرات �
 مواضيع اN\قوق االقتصادية املرأة لد��ا من اإلم�انات، ما يؤsل(ا للبدء �عملية 

واالجتماعية، ولكن االمر يتطلب ج(ود ت<سيقية عالية. كذلك االمر فيما يتعلق ب§ناء القدرات 

الفنية، خاصة �
 وجود ما ينظم عملية التدرLب �
 قانون العمل الفلسطيCD، ووجود العديد من 
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uبع مؤسسات أsلية، وجميع(ا تuبCD اس��اتيجية مؤسسات التدرLب املCÑ، سواء �انت ح�ومية او ت


 فلسط7ن، ولكن االمر يتطلب دمج العامالت �
 sذه االس��اتيجية.� CÑب املLالتدر  

أعتقد أن مقبولية sذا البديل عالية عند جميع األطراف، خاصة �س§ب توفر جميع املوارد  ثانيا:

  لتنفيذ sذا ال��نامج.

من تطبيق sذا البديل ال يمكن اغفالھ، وسي�ون كب�7ا، حيث ان ¤Hم الر�ح املتحقق  ثالثا:


 س"نعكس عJK أجورsن، rن، و�التا�ستحصل ال<ساء عJK تدرLب يرفع من قدرا��ن الفنية وانتاجي�

وس�7فع أ³\اب املشاغل من قدرة مشاغل(م اإلنتاجية، وجودة منتجا��م، وsو ما س"نعكس 

ما ستحصل املؤسسات اI\لية عJK التموLل الالزم بالضرورة عH¤ JKم املبيعات واألر�اح، في

  لتنفيذ مشروعات التمك7ن.


 العام نقطة قوة م(مة لuس(يل التنفيذ، حيث أن �عض املناطق بحاجة لتدخالت  راYعا: يمثل ال̈و

 توعوLة لتم(يد الطرLق إلنجاح ال��نامج.

� وزارة العمل لضمان تطبيقE القانون  البديل الثا^ي: تفعيل منظومة الرقابة   

وsو ما ¢ستد¨
 أن تقوم وزارة العمل بتفعيل HNان الرقابة والتفت"ش الCw نص عل��ا قانون العمل 

الفلسطيCD، وذلك من خالل بناء خطة عمل �شمل جميع اI\افظات؛ للرقابة عJK أداء أ³\اب 

   املشاغل، والتأكد من تطبيق(م لبنود القانون.


 مع املفuش7ن، يتطلب االمر sنا اشراك أ³\اب املصKي ت�امÒة، وذوي العالقة، للعب دور رقا\µ

ملساعد��م �
 اإلبالغ عن أي ان��اك لµ\قوق، كذلك يتطلب االمر تفعيل دور الn\افة، 

 واملؤسسات اN\قوقية ال<سائية والعمالية.

�   البديل الثالث: تب\] سياسات دعم املنتج ا! �


، من خالل خطة يتطلب sذا االمر الضغط عJK مجلس الوزراء K\Iسياسة لدعم للمنتج ا CDلتب

عمل وطنية، �شمل وزارة االقتصاد واملالية وسلطة النقد؛ حيث تقوم وزارة االقتصاد بحماية 


، و�س(يل دخول املواد اMNام ع�� K\Iتزاحم املنتج ا Cwق تقن7ن املستوردات الLعن طر 
K\Iاملنتج ا

�ات؛ لHÃuيع أ³\اب املشاغل عJK الHÁuيل و تقن7ن املعابر، و�س(يل إجراءات �HÁيل الشر 
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أوضاع(م، فيما يتطلب االمر من وزارة املالية تقديم مزLد من امل7±ات الضرL§ية لصغار املسuثمرLن، 

�ساsم �
 تخفيف العبء ع��م، وتضطلع سلطة النقد بuنظيم سياسات تدعم �س(يل اإلجراءات 

ملتوسطة؛ للمساsمة �
 توسيع قاعد��م اإلنتاجية االئتمانية أل³\اب املشروعات الصغ�7ة وا

  وتطوLر تكنولوجيا املشاغل.

  محاكمة البديل*ن الثا^ي والثالث

معقولية التنفيذ تبدو صعبة؛ �س§ب األوضاع السياسية الراsنة املتمثلة �
 عدم وجود كيان أوال: 

  ح�ومي موحد.

راف ذات العالقة (عامالت، أ³\اب مقبولية sذين البديل7ن تبدو عالية عند جميع األط ثانيا:

  .مشاغل، مؤسسات ، نقابات،) ولك��ا عJK األرÓ¾ غ�7 مقبولة لدى اHN(ات اN\�ومية �غزة

إن ¤Hم الر�ح املتحقق �
 حال تطبيق sذين البديل7ن لن ي�ون كب�7ا فقط؛ ولكنھ سي�ون ثالثا: 

  ثبات.واسع األثر عJK اHIتمع واالقتصاد، وsو أمر علCy ل"س بحاجة إل


 يجب أال تتوقف ف�ل حل يتم طرحھ بحاراYعا:   جة N\اضنة مجتمعية لuس(يل تنفيذه. عملية ال̈و

� االتحاد العام لنقابات العمالE ع التمثيل النقا}يYالبديل الرا  

وLتطلب sذا البديل إعادة حصر شاملة للعامالت، ¢سبق(ا عملية توعية بأsمية االنuساب لنقابة  

د الCw سوف يحصل عل��ا العامالت وأ³\اب املشاغل من الHÁuيل الرسCy، العمال، والفوائ

ووجودsم �
 تكتل نقاÒي ¢ساsم �
 ضمان جميع حقوق(م، ورصد االن��ا�ات، واملطالبة باN\قوق 

من �افة اHN(ات املعنية، وLتم �HÁيل sذه النقابة و العمل عJK دعم(ا من املؤسسات الرسمية، 

ملؤسسات اN\قوقية، باإلضافة لدعم املؤسسات اI\لية، وsو ما ¢س(م �
 والنقابات األخرLن، وا


، ثم تقوم sذه النقابة بتقديم خطة K\Iتمع اHIذه النقابة لدى العامالت واs ز موثوقيةLعز�

وطنية �شمل �افة املناطق، وتتضمن برامج دعم وتمك7ن للمرأة لµ\صول عJK حقوق(ا، واملساsمة 

�ا.�
 اتخاذ القرارات اÍ ملتعلقة  

  محاكمة البديل الراYع:

�ا لكنھ بحاجة لت<سيق اHN(ود �ش�ل واسع لتطبيقھ. أوال:Í يتمتع البديل بمعقولية ال بأس  



 

 

15 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

ال يمثل sذا البديل �
 اعتقادي مقبولية عالية عند ال<ساء العامالت، وحÅw أ³\اب  ثانيا:


 بأsمية االجسام النقابية وضرورة . املشاغل؛ �س§ب تد{ي ال̈و
ً
  �HÁيل املشاغل رسميا


 عند ال<ساء العامالت من حيث توثيق اN\قوق،  ثالثا:rذا البديل ر�ح عاs بحسابات الر�ح يمثل

وجود جسم يطالب باN\قوق �ش�ل جما¨
 وLدافع ع��ا، اN\صول عJK التأمينات الn\ية 

يد أ³\اب واالنضمام لشبكة الضمان االجتما¨
، واN\صول عJK تقاعد مستقبال. أما عJK صع

املشاغل فوجود جسم رسCy للعامالت يوفر عناء املفاوضات الفردية، وLنظم التعامل ب7ن أ³\اب 

�ا، ع�� Ïحال حدو 

 امل��تب عJK اMIاطر �rاملشاغل والعامالت، باإلضافة لتخفيف العبء املا

  التغطية التأمي<ية.


 ¢عا{ي من �عض القصور �
 sذا ا راYعا:ºتمHIا 
 HNانب، حيث أن النظرة لألجسام الزال ال̈و

النقابية الزالت مب<ية عJK املنفعة من ج(ة واحدة، أو تقديم املساعدات واالعانات فقط، �
 ح7ن 


 العمال  أن ال<شاط النقاÒي يتجاوز sذه املرحلة بكث�7، وsذا االمر يحتاج لتدخل يرفع من ̈و

�ذا اMNصوص.Í وأ³\اب املشاغل  

  خاتمة

بديل األول sو البديل األقرب للتنفيذ �
 الوقت الراsن، وذلك تبعا ملعاي�7 عJK الرغم من أن ال


 أيضا بدائل معت��ة، وقابلة للتنفيذ، جزئيا، �
 املرحلة اN\اÔ كم، إال أن البدائل األخرى\Nلية ا

�ا بدائل تتعلق باHN(ات الرسمية، ف(ذا يدلل Ëحال تحسن الظروف السياسية، وحيث أ 
و�ليا، �

يدع مجاال للشك أن العملية التنموLة ال يمكن أن تتم بدون قرار سياCgt، و�ش�ل اN\�ومات بما ال 

رأس حر�ة �
 االنطالق نحو التنمية وحماية اN\قوق والتمك7ن االقتصادي واالجتما¨
 ل�افة فئات 


 م�ونات اHIتمع، الCw يجب أن �س��شد Õذلك با 
اHIتمع ول"س لل<ساء فقط، ثم يuبع(ا �

  ياسات الCw تت§ناsا اN\�ومات ول"س العكس.بالس

  

  

  



 

 

16 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

 اSPر�ج*ن ع�M ا!$تمع الفلسطي\] أثر بطالة

   للتنمية والثقافةجمعية بذور  و ال7يئة األWلية لرعاية األسرة 

  نابلس  –غزة 

  مقدمة

يتأثر اHIتمع الفلسطيCD �ش�ل وا¹¾ بمش�لة بطالة اMNرLج7ن، الCw ما زالت تتصاعد سنة �عد 

ث أصبح سوق العمل الفلسطيCD مشبعا بالتخصصات الCw تطرح(ا اHNامعات اخرى. حي

 
الفلسطي<ية �ل سنة، فلم ¢عد مجديا نوع التخصص الذي ال يحقق ل(م مرادsم وال يحمل �

أن تتحقق �
 ظل الواقع املأساوي واألليم الذي  طياتھ الطموحات واألمنيات الCw من الصعب

  ¢ع"شھ الفلسطي<ي7ن.

اMNرLجون تحديات مختلفة ومخاطر جسيمة يمكن أن تدمرsم وتدمر اHIتمع حيث يواجھ 


 الدائم واالنقسام الفلسطيCD ما زاال ��ددان Kصار االسرائي\Nبأكملھ، وخاصة أن ا CDالفلسطي

  لبنة اHIتمع األساسية.

ذبات فاالحتالل sو املس§ب الرئ"Cgh للمشا�ل االقتصادية، باالضافة اJr حالة مستمرة من التجا

السياسية ب7ن الفصائل الفلسطي<ية. حيث تحاول ح�ومة االحتالل خلق ظروف اقتصادية 

 .1واجتماعية صعبة عJK األرض لدفع القيادة الفلسطي<ية لتقديم واملزLد من التنازالت السياسية


 قطاع غزة والضفة الغر�ية � 
rمؤسسات التعليم العا 
ÖLجة  40وقد بلغ عدد خرLج وخرLألف خر


 قرابة سK\Iحيث ¢ستوعب السوق ا ، 
ً
" سنة, وأفاد 29-20آالف فرصة عمل لألفراد " 8نوLا

اN\اصل7ن  2017سنة �
 عام  29- 20اHN(از املركزي لالحصاء بارتفاع معدل البطالة ب7ن األفراد 

 
rحوا Jrفلسط7ن إ 

 الضفة 41%، بواقع 56عJK مؤsل دبلوم متوسط أو ب�الورLوس �� %

                                                           
 الفلسطيني، باالقتصاد تعقيدا األكثر الخريجين بطالة: اقتصاديون ،2016 معا، وكالة 1

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=823292&fbclid=IwAR3lVGVhZxNWrstkdwznFaoeui

mbNIccMxux6GJZtyiTxLBP21DeEXBDNDo  
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 73الغر�ية وrم حوا�
 العام %54 �
 قطاع غزة. �
 ح7ن بلغ معدل البطالة بي�� %2016  
rوحوا


 العام 52� %2015 
rذا املعدل حواs العام 45، ب"نما بلغ 
� %20102.  

لقد فقد اMNرLج األمل �
 اN\صول عJK وظيفة دائمة و أصبح يركض وراء برامج الuشغيل املؤقت 

�ا لف��ة قصÍ لر�ما ¢عمل Cwات الالزمة لھ. ال��MNساب امل(ارات واuمن اك Åw�7ة جدا ال تمكنھ ح� 


sذا السياق ��دف sذه الورقة اJr �سليط الضوء عJK مش�لة بطالة اMNرLج7ن �
 فلسط7ن، 

 دور الطالب �
 تحمل جزء من املسؤولية �
 ما يتعلق باختيار التخصص من البداية، 
ً
مستعرضة

عم خرLج��ا لتجنب الوقوع �
 البطالة، وكذلك دور اN\�ومة من باالضافة اJr دور اHNامعة �
 د

  خالل وضع اMNطط املمكنة لتقليل ¤Hم بطالة اMNرLج7ن.

 
ً
  املسئولية الرئ�سية لألطراف الثالثة: -أوال

1�  . مسؤولية الطالب اP$ام�

 ما يختار الطالب التخصصات بناءا عJK طلب األsل أو أMÌاص آخرLن ل(م تأث�7 عل�
ً
�م دون غالبا

�م مستقبال أم أنھ مuشبع بالتخصص الذي اختاره الطالب. Øل سوق العمل س"ستوعs أن ¢عرفوا

و£عت�� تد{ي مستوى معرفة الطالب بمتطلبات سوق العمل مش�لة إضافية تولد فجوة كب�7ة ب7ن 

مخرجات التعليم و�7ن احتياجات سوق العمل، فالطالب بحاجة ماسة اJr عملية ارشاد وتوجيھ 

قديم النn¾ ل(م قبل الدخول �
 التخصص ووضع(م �
 صورة قطاع العمل ومتطلباتھ لت

و�HÃيع(م عJK اختيار التخصصات الCw تناسب سوق العمل. يجب عJK �ل طالب أن ¢سJº قبل 


 اJr جمع معلومات حول التخصص ومعرفة مدى احتياج سوق العمل ºامHNاختيار تخصصھ ا

  .ل ورغبات �
 اختيار sذا التخصص أم ال ل(ذا التخصص وLدرك sل لديھ ميو 

  

  

                                                           
ً  خريج ألف 40:  صادمة أرقام,  2018,  االخبارية سوا وكالة 2   ,والضفة غزة في عمل بال سنويا
-https://palsawa.com/post/158328/%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85

-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%84%D9%81-40-D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9%

-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7-9%8A%D8%A7D8%B3%D9%86%D9%88%D%

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-D8%BA%D8%B2%D8%A9%   
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  . دور اP$امعات الفلسطي�ية2

�ش��ك جميع املؤسسات التعليمية الفلسطي<ية �
 sذا الدور امل(م , فجميع(م يقع عJK عاتق(م 


 اN\د من بطالة � 
ً
م(ام عديدة يجب عل��م أن يؤدوsا عJK أكمل وجھ حÅw ي�ون ل(م دورا

النظر �
 املناÙ  التعليمية وال��ك7± عJK اHNوانب العملية بجانب  ال بد من اعادة اMNرLج7ن.

لتقديم النn¾ واالرشاد  النظرLة وتطوLر أساليب التعليم وأدواتھ، وعقد لقاءات توعوLة متواصلة

واملعلومات الCw تتعلق �سوق العمل واحتياجاتھ للطلبة اHNدد. كذلك من االsمية بم�ان ال��وLج 

\اب املCÑ والتقCD ملا لھ من أsمية �
 سوق العمل والتأكيد عJK مبدأ اح��ام أ³ لاللتحاق بالتعليم


 دوما ºضرورة الس JKيع(م عHÃتمع بأكملھ. وتوعية الطالب و�HIا JKي عÒم االيجاs�7رف وتأث\Nا

 JKال��ك7± ع JKيع(م عHÃات و���MNر امل(ارات واLساب معلومات ومعارف جديدة وتطوuاك Jrا

  بدا¨
 و�ناء �وادر شبابية متعلمة ومؤsلة لسوق العمل الفلسطيCD.التفك�7 اال 

  . دور اP كومة 3

 يثور �
 sذا السياق، العديد من الuساؤالت عJK م(ام اN\�ومات املتتالية، والHÚ Cwزت جميع(ا عن

اN\د من الÜ±يف الدموي �
 بطالة اMNرLج7ن، ومن املسؤول عن sذا الفشل؟ وأين اI\اسبة 

لة اHIتمعية؟ وsل سuستمر معاناة اMNرLج7ن مع HÚز اN\�ومات املتعاقبة عJK وقف واملساء

نزLف البطالة أو اN\د منھ؟ أسئلة كث�7 تطرح �
 أذsان الشباب دون إجابات أو حلول؛ ف(ل الثورة 


 خيار املرحلة القادمة �
 ظل اMNالفات اN\ز�ية الCw �عصف بالتنظيمات الفلسطي<ية.Ô األخالقية 

البطالة سوف تدمر ال<سيج االجتما¨
 الفلسطيCD الشباب وسوف �عزز حالة االحباط الCw  إن

�ا. Ëع"شو¢  

تؤثر بطالة الشباب اMNرLج7ن عJK اN\ياة االجتماعية ل(م وألسرsم، فقد ي��تب عJK حالة االحباط 

جتماعية بل مشا�ل اجتماعية متنوعة �
 مقدم��ا اإلدمان عJK االن��نت، واMIاطر النفسية واال 

 Jrبدأت بالتحول ا Cwدرات، الMIوالسياسية الناتجة عن ذلك. ومن املشكالت املتوقعة �عاطي ا


 حديث �ل شاب Ôرة؛ وHÝامعات واملدارس. كذلك مش�لة الHNا 
ظاsرة �
 أوساط الشباب �

ط7ن، خرLج بال عمل. ومش�لة العزوف عن الزواج الCw تؤدي اJr تراجع �
 معدل اMNصو�ة �
 فلس
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، وsذا يخلق حالة من عدم التوازن الديمغرا�Kتمع اإلسرائيHIا 
 .مقارنة بالزLادة �

 
وان استمرت sذه األحداث ووفق ما تحدث عنھ عالم االن�Þو�ولوجيا الش(�7 "غوستاف لو�ون" �

كتابھ سي�ولوجيا اHNما�7s عن تزLيف العقول والكتلة اN\رجة ؛ فان عملية خداع الشباب من 

اN\�ومات املتعاقبة والتالعب بمستقبل(م لن �ستمر طوLال، فالظلم ومع ال��اكم �
 اإلsمال  لقب


 خروج الشباب اMNرLج7ن Ôرجة ؛ و\Nداع والتالعب بالعقول سوف ¢ش�ل الكتلة اMNومحاوالت ا

�ا مخرج ألزم��م ؛ وما زال اN\ل ممكنËعتقدوا أ¢ Cwم، والتعب�7 عنھ ب�افة الوسائل ال�اذا  عن صم�

توفرت الرغبة من �افة اHN(ات ح�ومية وأsلية ومجتمعية، �
 احداث "طفرة" إيجابية N\ل sذا 

املعضلة الCw تuنامى يوم تلو اآلخر و��دد االستقرار الفلسطيCD وتفتك بال<سيج االجتما¨
 وت��ك 

  .3الشباب فر£سة ل�ل امل��بص7ن بالوطن

  ة:. اSPطط املقBpحة واملمكنة ل� د من البطال2

 
ال بد ألي مش�لة تظ(ر �
 اHIتمع أن يتم دراس��ا وتحل��ا ووضع حلول و�دائل ممكنة �ساعد �

 
Ô فلسط7ن 
اN\د من sذه املش�لة أو القضاء عل��ا , ونحن نقر بأن مش�لة بطالة اMNرLج7ن �

الرجوع  ومعقدة تحتاج اJr العديد من الدراسات املتعمقة واJr التحليل الدقيق واJr مش�لة كب�7ة

د اJr أي دراسات سابقة ل(ا ومن ثم مناقشة النتائج الCw تم التوصل ال��ا و�ناء عل��ا يتم وضع عد

  من اMNطط الCw �ساعد �
 الوصول اJr حلول ممكنة وفعالة يمك��ا اN\د من مش�لة البطالة.

عال كجزء فنحن بصدد ذكر �عض اMNطط املمكنة الCw يمك��ا أن ي�ون ل(ا الدور االيجاÒي والف

  م(م ¢ساعد �
 اN\د من بطالة اMNرLج7ن:

ال��ك7± عJK تحس7ن املشار£ع الصغ�7ة من خالل مراعاة �عض العناصر والCw من أsم(ا تقديم  -

الuس(يالت املالية لغ�7 العامل7ن و�HÃيع(م عJK إ{شاء sذا النوع من املشروعات �
 إطار نظرة 

األ{شطة األخرى و�اس��اتيجية التص<يع والuشغيل ومنح مت�املة ل(ذه املشروعات لر�ط {شاطا��ا ب

  أفضلية للمشروعات الCw توفر عائدا إنتاجيا أك�� وفرص عمل أك��.

                                                           
  متراكمة الخريجين وأزمة متعاقبة حكومات,  2016,  الوطن دنيا 3

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/12/11/998590.html  
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العمل عJK ا{شاء صندوق خاص بدعم املشار£ع الصغ�7ة سواء الدعم املادي أو املعنوي، ور�ط  -

يام صناديق اجتماعية داعمة املشروعات الصغ�7ة بمراكز إنتاج قائمة ومراكز �سوLقية و�HÃيع ق

  ل(ذه املشار£ع.

حاجة للتخطيط السليم قبل البدء بوضع خطط تنموLة والعمل عJK الت<سيق ب7ن املوارد  sناك -

  والقرارات الالزمة لتوجيھ sذه اMNطط.

توجيھ مدخرات الشعب نحو االسuثمار �
 مشار£ع تخلق فرص عمل ل(ؤالء الشباب، ول"س كما  -

  سسات �
 اسuثمار sذه املدخرات خارجيا.�عمل �عض املؤ 

ترك7± وسائل اإلعالم عHÃ� JKيع الشباب للتوجھ نحو العمل املCÑ واN\ر�
 حÅw ¢ستطيعوا  -

  .4االعتماد عJK أنفس(م باإلضافة إJr العمل عJK محار�ة النظرة املنقوصة أل³\اب اN\رف

- s 

 الفلسطي<ية ل(ا دور sام �K\Iتمع اHIَعد بوتقة أساسية إن مؤسسات ا
ُ
�ا �Ëال،�وHIذا ا

أيضا �
 املساsمة �
 اعداد �وادر شبابية واعية قادرة عJK مواج(ة التحديات والصعو�ات 


 لد��م.  و�HÃع(م عJK رLادة األعمال وعJK االبداع والتم7± و�عمل عJK رفع مستوى ال̈و

�س��دف ف��ا اMNرLج7ن و�عمل  فاملؤسسات عل��ا أن �عمل عJK تمك7ن الشباب و�ناء مشار£ع تنموLة

�م خ��ات ومعارف sم بحاجة ال��ا.Íم واكسا�  عJK صقل م(ارا�

  . مبادرة "من حق7م العمل":3

ناقشت مبادرة "من حق(م العمل" مش�لة بطالة اMNرLج7ن �
 فلسط7ن، حيث تضمنت العديد من 

  اال{شطة والفعاليات، مثل:

�م الفرصة ورشات العمل: الCw اس��دفت من خالل(ا عد -Âامعات الذين تم اعطاHNا 
ÖLد من خر

  لالستماع ال��م ومناقش��م. 

 استضافة عدد من رLاد£ي األعمال وتحدثوا عن مف(وم رLادة األعمال وكيف يمكن لMµرLج7ن أن -

وLطوروا من م(ارا��م  يطوروا من أنفس(م وأن ي�Þوا عقول(م باملعلومات واملعارف الالزمة ل(م

                                                           
  الفلسطيني الشباب على منها الحد وسبل البطالة مشكلة,2008,للحوار فلسطين شبكة 4

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=309837  
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دوما عJK أن ي�ونوا رLاد£ي أعمال ناÓ\7ن وكيف يمكن ل(م أن  وأن ¢عملوا وLكuسبوا خ��ات

  يجتازوا اHNدار الذي ¢عزل(م عن سوق العمل وLتحدوا الصعاب واملعيقات.


 �سليط الضوء  -� CDاالعالم الفلسطي JKمية الدور الواقع عsديث حول أ\µاستضافة اعالمي7ن: ل

ن اJr الت�اتف �
 املساعدة لدعم sؤالء الشباب وتمكي��م، عs JKذه املش�لة ودعوة جميع املسؤول7

العمل اN\ر والعمل عن �عد واMNوض �
  اJr تأsيل أنفس(م لعبور بوابة وأيضا تم دعوة اMNرLج7ن

  sذا النوع من سوق العمل الذي ¢عت�� حاليا سوق مجدي وLحقق نوع من الرضا والسعادة لد��م .

  :برز��ا املبادرةأWم النتائج والتوصيات ال�] أ -

 ما يتم التوصل لھ من نتائج ال  ضرورة JKدراسة مش�لة البطالة دراسة دقيقة وتحليل(ا و�ناء ع

 .بد من وضع خطة شاملة ملواج(ة مش�لة البطالة

  CDالفلسطي 
K\Iثمار، وتنظيم السوق اuاالس JKاص والعام عMNع القطاع اHÃ¢ إطالق حوار

 .والعمل عJK ا{عاشھ

 يعHÃ� عمليات التوظيف. املن JKافسة والشفافية واملراقبة ع 

 ج أن يتحمل جزء من املسؤوليةLرMNا JKالتطور وتحمل  ع JKصية قادرة عMÌ بناء 
�

املسؤولية، ولديھ م(ارات بتخصصھ، وحب للمعرفة، ولھ عالقة بمتطلبات السوق واحتياجاتھ 

 .وايجاد حلول ألي مش�لة يواج((ا

  أتم أوصت بالدعم الالزم لعقد JKي�ونوا ع Åwج7ن حLرMNب اLيل وتدرsبرامج إلعادة تأ

االستعداد للعمل، بالشراكة مع القطاع اMNاص واN\�ومة واMNرLج7ن، من أجل اسuيعاب 

 .العاطل7ن عن العمل

 Jrواملد{ي واملؤسسات األ�اديمية، من  ودعت ا 
K\Iتمع اHIضرورة الت<سيق ب7ن مؤسسات ا

yطة أجل تحس7ن النظام التعليMNكجزء من ا 
Kانب العمHNره، وذلك باعتماد اLوتطو C

 م(نيا، وفقا ملتطلبات سوق العمل. األ�اديمية إJr اHNانب النظري، لتحس7ن مستوى اMNرLج
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 ميةsأ JKوتأط�7 ال��امج األ�اديمية �استجابة  أكدت ع ،
rا\Nدراسة احتياجات سوق العمل ا

CDة الفجوة الكب�7ةمن أجل مع الحتياجات سوق العمل الفلسطيHNالتعليم  ا  Ùما ب7ن منا

الفلسطيCD وما ب7ن سوق العمل، والدعوة اJr التوجھ اJr تخصصات جديدة، وفتح تخصصات 


، وأن تأخذ اHNامعات �ع7ن االعتبار االsتمام بالتدرLب أثناءK\Iتمع اHIيحتاج(ا السوق وا 

ل(م من أجل التدرLب، ليكuسبوا الدراسة و�عرLف الطلبة باملؤسسات الCw يمكن أن �ستقب

 . ا��MNة من أجل العمل �عد التخرج

  مية وجود صندوقsطالبت بضرورة وجود مراكز مختصة بدعم املشار£ع الصغ�7ة للشباب وأ

تموLل لتحوLل األف�ار الشبابية اJr مشروعات انتاجية جديدة تم(د الطرLق ل(م لبناء 

 ستقبل(م ولل��وض باقتصاد البلد.م

   املراجع

، اقتصاديون: بطالة اMNرLج7ن األك�Þ �عقيدا باالقتصاد الفلسطيCD، 2016. و�الة معا، 1

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=823292&fbclid=IwAR3lVGVhZxNWrstk

nFaoeuidwz   

 بال عمل �
 غزة والضفة  40, أرقام صادمة :  2018. و�الة سوا االخبارLة , 2
ً
ألف خرLج سنوLا

-https://palsawa.com/post/158328/%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85

-%D8%A3%D9%84%D9%81-40-D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9%  

 , ح�ومات متعاقبة وأزمة اMNرLج7ن م��اكمة 2016ا الوطن , دني 3

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/12/11/998590.html   

,مش�لة البطالة وسبل اN\د م��ا عJK الشباب 2008شبكة فلسط7ن لµ\وار, .4

CDالفلسطيhttps://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=309837   
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  أثر االنقسام ع�M الب�ية االجتماعية للمجتمع الفلسطي\]

جمعية الرؤ�ة ا!$تمعية و جمعية الشباب والب�ئة   

جن*ن – دير الب��  

  : مقدمة

�ا عن Ëمضمو 
أي اختالف أخذ االنقسام الفلسطيCD ب7ن حركCw فتح وحماس خصوصية تختلف �

ب7ن االحزاب السياسية �
 أي م�ان �
 العالم، �ونھ وقع �
 منطقة جغرافية تحت االحتالل 


؛ ما أدى اJr انقسام اجتما¨
 وثقا�
 وم�ا{ي، وقد ش�ل التحدي االك�� ألي مشروع Kاالسرائي

�ه عJK تحرري قادم، لكن التأث�7 االخطر لالنقسام �ان �عزLز التنازع، وترسيخ التعصب، وتأث7


 األسرة ومن Ôالعصب امل�ون للمجتمع أال و 
Kش�ل جÒالعالقات االجتماعية، فاالنقسام مس و

�عدsا املدرسة واHNامعة، بحيث أصبح لالنتماء السياCgt تأث�7 سل�C عJK العالقات االجتماعية، 

يم وأدى لوجود حالة من ال��دد واالزدواجية لدى الشباب الفلسطيCD نحو وع��م بمبادئ وق

 من ثقافتھ، .املواطنة
ً
 مع انuشار الظواsر الCw افرزsا االنقسام �
 اHIتمع, والCw أصبحت جزءا


 بمف(وم املواطنة واالنتماء لدى الشباب لم  �استخدام العنف والفو¦Åg، وحالة ال��دي �
 ال̈و

ھ عJK ¢عد sناك تقبل لفكرة االMÌاص املستقل7ن، وتحوLل االنتماء الوطCD لµ\زب وا{ع�اسات

�ا و{شر ثقافة تقبل االخر؛ لذلك تتمثل مش�لة الدراسة �
 الuساؤل �HNالوحدة، وسبل معا

 :
rالتا Cgh"اس ذلك الرئUالب�ية االجتماعية للمجتمع الفلسطي\] وا^ع M�عما أثر االنقسام ع M�

� فلسط*ن؟E �  مستو�ات املواطنة واالنتماء لدى الشباب اP$ام�

  أWمية الدراسة:

ة الورقة البحثية �
 أsمية املوضوع الذي تم طرحھ عJK عينة الدراسة البحثية امل�ونة تكمن أsمي

) مبحوث ومبحوثة، خالل اHIموعات البؤرLة املركزة من خالل ورش النقاش مع ثما{ي 200من (

مجموعات بؤرLة من مدينة دير البµ¾ ومدينة جن7ن لثالثة فئات مختلفة (شباب ، سيدات ، 

ن) حيث تحاول الورقة التعرف عJK اثر االنقسام عJK الب<ية االجتماعية للمجتمع {شطاء مجتمعي7
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الفلسطيCD, واش�الية العالقة ب7ن كال اN\ز�7ن ونتائج(ا عJK اHIتمع، والظواsر الCw ¢عا{ي م��ا 

  اHIتمع ، ومحاولة الوصول �ش�ل عميق N\الة الشرخ والuشرزم.

  أWداف الدراسة: 

 رةsمن  محاولة ف(م الظا 
ً

 واMNرLج7ن باعتبارsم االك�Þ تضرراºامHNمن منظور الشباب ا

 االنقسام. 

  العالقات داخل االسرة JKا عs�7فتح وحماس وتأث Cwاش�الية العالقة ب7ن حرك JKالتعرف ع

  الفلسطي<ية.

  ة الفلسطي<ية وفكرة االنتماء لدىLسر
ُ
رصد أثر االنقسام الفلسطيCD عJK طبيعة العالقات األ

 ب.الشبا

  �ساؤالت الدراسة:

  ما الظواsر الCw افرزsا االنقسام وأثرت عJK الب<ية االجتماعية للمجتمع الفلسطيCD؟ -


 فلسط7ن؟ -� 
ºامHNات املواطنة واالنتماء لدى الشباب اLمستو JKما تأث�7 االنقسام ع 

  من�$ية الدراسة: 


 مناÙ  مع��ة عن عالم  �ستخدم sذه الورقة اسلوب البحث الكيفي، �ون املناÙ  الكيفيةÔ

اال{سان، و��تم بكيفية ف(م ومقابلة ومعا¢شة وحضور اال{سان ذاتھ �
 البحث، كما ان البحث 

  .الكيفي يuيح للمبحوث7ن املشاركة �
 البحث عن اN\قيقة

  :التداعيات االجتماعية لالنقسام

 انخفاض مستو�ات املواطنة:


 بمثابة عقد قانو{ي �عد املواطنة بقيم��ا ومفاsيم(ا أساس قيم Ô Cwديث ال\Nالعصر ا 
الدولة �

 للفرد وواجبات, والناظر اJr اN\الة الفلسطي<ية �
 ظل 
ً
ب7ن الفرد والدولة, والCw تتضمن حقوقا

، وLرى الشاب 5االنقسام السياCgt يرى ان املواطنة الفلسطي<ية فقدت اsلي��ا وقيم��ا وخصائص(ا

                                                           
دير البلح,  , مقر جمعية الشباب والبيئة,بؤريةعبر مجموعة النقاش المقابلة مع عبد الكريم سيف, محاضر جامعي,  5

12/12/2018 
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تعلق بمدى حصول اال{سان �
 أي م�ان �
 العالم عJK محمد اMNطيب أن مف(وم املواطنة م

حقوقھ وواجباتھ تجاه امل�ان اHNغرا�
 الذي ¢ع"ش فيھ, فالشباب الفلسطيCD م(مش �
 �افة 

اI\افل واملؤتمرات ومغيب عن التعب�7 عن رأيھ وال ¢ستطيع املساsمة �
 �عزLز صنع القرار ونجد 

اب, وsذا ادى اJr تفك�7 الشباب بالHÝرة بحثا عن حياة بان كبار السن sم من يتحدثون باسم الشب


 الوسيلة الوحيدة 6آمنة واستقرار يل�C ل(م تطلعا��م املستقبليةÔ الثقافة والتعليم عن بص�7ة .

الCw تضمن HNميع فئات اHIتمع إيجاد مuسع ل(ا �
 ظل االنقسام الذي ساد �
 االوساط 

  .7الفلسطي<ية

من تقلص مساحة الشعور باالنتماء للوطن بفعل قمع اN\رLات وسلب لقد اظ(ر االنقسام حالة 

اN\قوق مما غيب عمليات املشاركة الشبابية �
 اN\ياة السياسية واف�Åg اJr حالة ا{عدام الثقة 

بالنظام السياCgt القائم وا{عدام الشعور بالوطنية, فأضJÉ الشباب يبحث عن وطن يوفر لھ حياة 

  8ج فلسط7ن.كرLمة حÅw لو �ان ذلك خار 

 :� تمز�ق ال�سيج االجتما?

 لسالمة اHIتمع. 
ً
 رئ"سيا

ً
�عت�� قوة وترابط اHIتمع وتمتعھ بقيمة وخصائصھ االجتماعية أساسا

ر عJK العالقات 
َّ

 تفت"ت العالقات االجتماعية الفلسطي<ية وأث� CDم االنقسام الفلسطيsوقد سا

وتأثرت العالقات االجتماعية فأصبحت التوج(ات األسرLة حيث وصل األمر إJr العالقات األبوLة، 

والوالءات واالsتمامات متغ�7ة نحو الفئوLة وابتعدت عن ال(دف املش��ك وsو القضية الوطنية 

.CDذه الوحدة والتواصل ب7ن �ل ابناء الشعب الفلسطيs الفلسطي<ية والعمل من أجل استعادة  

J اMNالف ب7ن االصدقاء واالخوة وزمالء العمل وتأثرت املدارس والتعامالت والعالقات واصبح يط 

. 9كما �غ�7ت اعتبارات العمل واليات التوظيف مما ادى اJr حدوث شرخ حقيقي �
 sذا الواقع

وتقول املواطنة أم معاذ أن اHNدل حول االنتماء اN\زÒي وصل اJr عصب العالقات داخل األسرة 

                                                           
 12/21/2018, مقر جمعية الشباب والبيئة ,دير البلح, عبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع محمد الخطيب,  6
  12/12/2018, مقر جمعية الرؤية ,جنين, عبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع همام حنتولي,  7
 12/12/2018, مقر جمعية الشباب والبيئة ,دير البلح, عبر مجموعة النقاش البؤريةا السلقاوي, مقابلة مع مه 8
  17/12/2018, مقر جمعية الرؤية ,جنين, حراك من اجل االنقسام, عبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع ىمنة الكيالني,  9
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ح��ام للعالقة ب7ن األب الذي ي<تÅy اJr تنظيم حيث اشتدت حدة النقاشات ووصل األمر إJr عدم اال 

مختلف عن تنظيم ابنھ. وخلقت التنظيمات واألحزاب أجواء من الضغينة واالنفصال داخل االسرة 

وفرقت ب7ن االخوة. عدا عن أن االنقسام أثر عJK العالقات الزوجية ب7ن االزواج مما أدى اJr حاالت 

  .10دهطالق وانفصال سواء قبل الزواج أو �ع

 
كما تأثرت العالقات ب7ن االقارب بدرجة كب�7ة حيث اصبحت البيوت مسارح للقتال ب7ن االخوة �

�م تجاه �عض(م البعض. �\µنفس الب"ت، ليجد االخوة وابناء العم انفس(م يصو�ون بنادق(م واس

دلة ووجد واالنتماءات السياسية الCw �ان يوحدsا مقاوم��ا للعدو فرق(ا االنقسام, فاختلت املعا

. لم يحدث sذا �
 وضع عادي 11اHNميع انفس(م امام واقع جديد يتارÓ¾ ب7ن الفصيل7ن املتنازع7ن

 JKاالستفادة ع 
لكنھ حدث �
 جو مألتھ الكراsية واالحقاد كما طغت املنافع الMÃصية والرغبة �

اHNار يجد  عالقات الدم والقرابة. ولم �سلم العالقات ب7ن ا�7HNان من نزعات التطرف واصبح

لنفسھ م��را ل�ي يتدخل �
 شؤون جاره وخصوص"تھ من باب الدين واI\افظة والكث�7ون اعت��وا 

انفس(م مصµ\7ن اجتماعي7ن عJK الرغم من ان اHNميع ¢عرف بان sذه الظواsر والعادات 

  .12مستجدة عل��م

�م ألي إن االنقسام داخل اHIتمع افقد الكث�7 من األسر مصدر دخل(م الوحيد وÒس§Âب عدم انتما

تنظيم لم يحصلوا عJK أي فرصة عمل أو مساعدة ولم يحالف(م اN\ظ �
 توف�7 فرصة عمل 


 اHIتمع � 
ً
 مع"شيا

ً
�م غ�7 محز�7ن وsذا بدوره احدث تفاوتاËج7ن الLرMNم ا��م و�نا�Âألبنا

ع sذا التفاوت ب7ن الفلسطيCD، الذي اخذ �
 الظ(ور ب7ن قلة من االغنياء وك�Þة من الفقراء، وLتقاط

. وsذا ما اكده 13اHIتمع �
 الضفة الغر�ية ، واHIتمع �
 قطاع غزه الذي ترتفع فيھ {سبة الفقر

غسان الشيخ م<سق املبادرة من جن7ن بأن االنقسام خلق عزلة فكرLة لدى شباب الضفة وقطاع 

                                                           
 .16/12/2018قر جمعية الشباب والبيئة, بتاريخ , معبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع المواطنة ام معاذ,  10
دير البلح, ,, مقر جمعية الشباب والبيئة عبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع الناشطة المجتمعية سهير بشير,  11

17/12/2018 
ر البلح, دي,, مقر جمعية الشباب والبيئة عبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع المختار ابو رامي عبد الهادي,  12

17/12/2018 
 .16/12/2018, مقر جمعية الشباب والبيئة, بتاريخ عبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع المواطنة ام لبنى صرصور,  13



 

 

27 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

 م غزه حول االوضاع
ً

 اسعار االقتصادية ب7ن قطاع غزه والضفة الCw �ش(د ارتفاعا� 

ً
µ\وظا وكب�7ا

السلع والبضا·ع، عJK الرغم من توفر فرص عمل لMµرLج7ن، وsذا بدوره اوجد ثالث طبقات 

  .14مجتمعية عكس قطاع غزه الذي اصبح عبارة عن طبقت7ن فقط

  التفاوت االجتما?� وغياب العدالة: 

، واصب
ً
 كب�7ا

ً
 مجتمعيا

ً

لقد احدث االنقسام ب7ن حركCw فتح وحماس تفاوتا� CDتمع الفلسطيHIح ا 

 بج"ش من االرامل وااليتام واHNر�J واملصاب7ن، االمر الذي ولد اN\قد االجتما
ً

 قطاع غزه مزدحما¨

  ب7ن الشرائح والفئات اMIتلفة. 

وتقول املواطنة زsرة بركة أن وجود الواسطات واI\سو�ية �
 عملية التوظيف داخل املؤسسات 


 كب�7 وغياب التوازن االجتما¨
 ع�� استمرارLة وقوع اN\�ومية واMNاصة ادت اJr تºفاوت مجتم

. ف(ناك 
ً
 واقتصاديا

ً
شرLحة اجتماعية واسعة تحت خط الفقر وظ(ور شرLحة متنفذة سياسيا

حاالت اقصاء قد حصلت الحد املتقدم7ن الحدى الوظائف ورغم نجاحھ �
 اختبار التوظيف اال 

  .15<تCy اJr حزب مع7نانھ رفض وتم اسuبدال اسمھ �MÃص آخر ي


 مدن الضفة الفلسطي<ية فيقول sيثم حس7ن � 
ً
حول االقصاء �
 الضفة  وsو ما يحدث أيضا

الغر�ية ان أي مواطن يتقدم للوظيفة اN\�ومية يواجھ صعو�ة بالغة ان لم يكن ي<تÅy اJr اN\زب 

  .16اN\اكم

من ال��اجع �
 تحقيق  لقد �عرضت فئات اجتماعية عديدة �س§ب اN\صار واالنقسام اJr حالة

مستوى مناسب للمع"شة، �
 اطار استمرار مسلسل االفقار الناتج عن سياسة االحتالل واN\صار 

 

 ماجد االقرع ان لقطا¨ºتمHIقول الناشط اLس§ب االنقسام من ج(ة أخرى، وÒمن ج(ة و

ا{ي، الذي ¢عت�� الشباب واملرأة نص"ب كب�7 �
 اطار sذا الشعور و�
 فقدان مقومات االمن اال{س

احد مرتكزات التنمية اال{سانية، مما دفع {سبة كب�7ة من الشباب للتفك�7 باتجاه الHÝرة االمر 

                                                           
  31/12/2018مقابلة مع غسان الشيخ, عبر مجموعة النقاش البؤرية, مقر جمعية الرؤية, جنين,  14
بتاريخ  , مقر جمعية الشباب والبيئة, دير البلح,النقاش البؤريةعبر مجموعة مقابلة مع الخريجة زهرة بركة,  15

16/12/2018. 
  31/12/2018مقابلة مع هيثم حسين, عبر مجموعة النقاش البؤرية, جمعية الرؤية المجتمعية, جنين,  16
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الذي عكس ظاsرة عزوف شرLحة من املثقف7ن الشباب عن املشاركة باN\ياة االجتماعية، �س§ب 

  . 17اN\الة الفلسطي<ية من تردي يأس(م واحباط(م بما وصلت اليھ

ر املرأة باملشاركة �
 االنتاج واصبحت مادة لµ\صول عJK ال�و�ونة والسلة الغذائية او كما تراجع دو 

البحث عن ايھ فرصة عمل ل(ا اN\د االد{ى من مقومات الع"ش الكرLم, كما دفعت ال<ساء خاصة 

الفق�7ات م��ن لطرق ابواب املنظمات ا�7MNية واالغاثية االمر الذي ادى اJr تضاعف املعاناة 


 نمو تلك الطبقة من الفلسطي<ي7ناالجتم� 
ً
 قوLا

ً
  .18اعية لدى ال<ساء, اذ �ان االنقسام عامال

  تبلور ظواWر غر�بة عن ا!$تمع 

لقد ظ(رت العديد من الظواsر الغرLبة عن اHIتمع الفلسطيCD �عد االنقسام ب7ن حركCw فتح 

ي العشائرLة واN\ز�ية وحماس، وخالل طرح سؤال عJK املبحوث7ن عن ماsية تلك الظواsر كتنام

عJK حساب الوالء الوطCD واالنحياز للقضية الوطنية املش��كة، قال الناشط شادي فياض ان 

االنقسام افرز ظاsرة اليأس من القيادة الفلسطي<ية وعدم الثقة بالتنظيمات والفصائل، و�حث 

�م البعض عن تأم7ن مصاN\(م اMNاصة وا{شغال الشرائح الفق�7ة �
 تام7ن لقمة Âالع"ش ألبنا

. وتركت sذه الظواsر طا�ع(ا �
 �عزLز مظاsر ضعف االنتماء 19ومستلزمات اN\ياة الضرورLة

 عن تراكم اMNوف مما 
ً
الوطCD والالمباالة و�عاظم الشعور باإلحباط واليأس واMNضوع فضال

 من روح املبادرة وروح االسuسالم لألمر 
ً
الواقع, وروح سيف�Cg باإلضافة اJr حلول روح اMNنوع بدال

التعصب االعÅy محل روح االنفتاح واN\وار وقبول اآلخر وافراز ثقافة مغايرة لثقافة القوى 

  .20السياسية االخرى, وخصوصا �
 قطاع غزه اذ وصل االمر اJr حد التخوLن والتكف�7

لقد برزت ازمات اجتماعية مn\و�ة بقلق نفCgh ع�� اHNلوس بالبيوت وعدم اسuثمار وقت الفراغ 


 عمل مفيد واsدار ا��MNات والكفاءات وت�Hيم(ا وعدم سع��ا للتطور وتجديد املعلومات. �

                                                           
دير البلح, ,, مقر جمعية الشباب والبيئة عبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع الناشط المجتمعي ماجد االقرع,  17

17/12/2018 
  31/12/2018, مقر جمعية الشباب والبيئة ,دير البلح, عبر مجموعة النقاش البؤريةزهير ابو لية,  مقابلة مع 18
 17/12/2018, مقر جمعية الشباب والبيئة ,دير البلح, عبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع شادي فياض,  19
 17/12/2018, مقر جمعية الشباب والبيئة ,دير البلح, مجموعة النقاش البؤرية عبرمقابلة مع الفنان هشام عدنان,  20
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وتر�Mت معالم االنكفاء عJK الذات واالحباط واصبحت االت�الية سمة حيا��م وتراجع االنتاج 

  21وقيم العمل مما ادى اJr مشكالت اسرLة واجتماعية كث�7ة.

  نتائج الدراسة:

 ا وخصائص(اان املواطنة الفلسطي<ي�وsذا ادى اJr تفك�7 الشباب  ة فقدت اsلي��ا وقيم�

 بالHÝرة بحثا عن حياة آمنة واستقرار يل�C ل(م تطلعا��م املستقبلية.

  JKتفت"ت العالقات االجتماعية الفلسطي<ية وأثر ع 
� CDم االنقسام الفلسطيsلقد سا

 .الزواج أو �عده مما أدى اJr حاالت طالق وانفصال سواء قبل العالقات األسرLة

  م�Âس§ب عدم انتماÒتمع افقد الكث�7 من األسر مصدر دخل(م الوحيد وHIاالنقسام داخل ا

ألي تنظيم لم يحصلوا عJK أي فرصة عمل أو مساعدة ولم يحالف(م اN\ظ �
 توف�7 فرصة 

�م و�نا��مÂعمل ألبنا. 

 تمع الفHIواصبح ا ,
ً
 كب�7ا

ً
 مجتمعيا

ً
 لقد أحدث االنقسام تفاوتا

ً

 قطاع غزه مزدحما� CDلسطي 

ت بج"ش من االرامل وااليتام واHNر�J واملصاب7ن, مما ولد اN\قد االجتما¨
 ب7ن الشرائح والفئا

 اMIتلفة.

  ,رة اليأس من القيادة الفلسطي<ية وعدم الثقة بالتنظيمات والفصائلsاالنقسام افرز ظا

الفق�7ة �
 تام7ن لقمة الع"ش و�حث البعض عن تأم7ن مصاN\(م اMNاصة وا{شغال الشرائح 

�م, ومستلزمات اN\ياة الضرورLةÂألبنا. 

  ثمار وقتuلوس بالبيوت وعدم اسHNع�� ا ,Cghو�ة بقلق نف\nظ(ور ازمات اجتماعية م

الفراغ �
 عمل مفيد واsدار ا��MNات والكفاءات وت�Hيم(ا وعدم سع��ا للتطور وتجديد 

 ذات واالحباط.املعلومات, وتر�Mت معالم االنكفاء عJK ال

  

  

                                                           
 21/12/2018, مقر جمعية الشباب والبيئة ,دير البلح, عبر مجموعة النقاش البؤريةمقابلة مع الكاتب نبيل العريني,  21
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 املقBpحات:

  تصور مقBpح ل� فاظ ع�M العالقات ا!$تمعية الفلسطي�ية:

  صياغة �عض بنود ميثاق(ا الذي أسست 
عJK جميع الفصائل الفلسطي<ية اعادة النظر �

 عليھ ليتوافق مع املستجدات واملتغ�7ات عJK الساحة اI\لية واالقليمية والدولية.

 \Nأسس وطنية خالصة من أي حز�يات وفق اعادة بناء املؤسسات ا JKومية الفلسطي<ية ع�

 عملية تضمن �عزLز قدر��ا عJK تطبيق القانون بما يضمن أمن وسالمة الوطن واملواطن.

  ارات من\Nتدعيم ثقافة الوحدة وتقبل اآلخر وعقد جلسات نقاشية شبابية مش��كة داخل ا

دعيم العادات اHIتمعية الCw ترÒى عل��ا �ل االطياف والعائالت حول القضايا اHIتمعية لت

 االجداد.

  .ي مؤثرÒالقيادة السياسية من خالل برملان شبا JKي ضاغط عÒي ولوÒإحداث حراك شبا 

  الصميم 

 الستعادة الثقة الCw ضر�ت �ºميع بأنھ مخطئ وضرورة السHNال بد من اع��اف ا


 لفئة الشباب ºتمHIوالتثقيف ا 
  حول ثقافة املواطنة.من خالل زLادة ال̈و

  ز�ية, من\Nات اLواالبتعاد عن ال(و ,CDالفلسطي CDة الوطنية للمشروع الوطLز ال(وLضرورة �عز

 خالل الرسالة االعالمية الفلسطي<ية.

 .CDالفلسطي Cgtصنع القرار السيا 
 ضرورة �عزLز واشراك الشباب �
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  محور دور الشباب

 2022ات الوطنية رؤى شبابية تجاه أجندة السياس  

 املدينة واملشاركة السياسية للشباب 
  اN\ق �

 CDالشباب واالنقسام : ورقة حقائق حول مبادرة أنا وط  

  افظات\Iا 
سبل �عزLز دور الشباب �
 حوار السياسات وتحقيق املصاN\ة والوحدة �

 الفلسطي<ية
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  2022رؤى شبابية تجاه أجندة السياسات الوطنية 

  مركز إعالم حقوق اال^سان والديمقراطية "شمس" و  "ناشطالعر}ي "املركز 

 رام هللا  –غزة 

  املقدمة 

" تحت شعار 2022-2017، اطلق رئاسة الوزراء "أجندة السياسات الوطنية لالعوام 2016�
 العام 

" 
ً
زت رتك" والCw اعت��ت برنامج العمل الوطCD ال(ادف لتحقيق اN\رLة واالزدsار، وقد ااملواطن أوال


: الطرLق نحو االستقالل، اإلصالح وتحس7ن Ô ثالث محاور رئ"سية JKأجندة السياسات الوطنية ع

  جودة اMNدمات، التنمية املستدامة. 

وÒعد مرور عام7ن عJK إطالق رئاسة الوزراء ألجندة السياسات الوطنية، فإن الواقع الفلسطيCD لم 

ألجندة السياسات، فالزال االنقسام الفلسطيCD يلمس أي �غي�7 عJK مستوى اI\اور الرئ"سية 

 عJK صدور املواطن7ن �
 الضفة الغر�ية وقطاع غزة وال زال املواطن يدفع ثمن السياسات 
ً
جاثما

والقوان7ن والقرارت بقانون واللوائح التنفيذية الCw تخدم مصاN¾ طر�
 االنقسام وتكرس من قمع 

  اN\رLات ومأسسة sذا االنقسام.

 عJK عدم والزالت  
ً
 لتجليات االنقسام الفلسطيCD ومؤشرا

ً
اMNدمات الCw تقّدم للمواطن7ن مسرحا

ال�±ام اN\�ومة الفلسطي<ية بأجندة السياسات الوطنية، حيث تراجعت نوعية وجودة ووفرة 

اMNدمات العامة الCw تقدم للمواطن7ن �ش�ل عام و�
 قطاع غزة �ش�ل خاص، حيث ارتفعت 


 فلسط7ن، كما ان تفاوت معدالت البطالة ب7ن 30املواطن7ن لتصل إJr معدالت البطالة ب7ن � %

% 18.3 –% قطاع غزة 49.1الضفة الغر�ية وقطاع غزة ¢عكس غياب الÜ±اsة �
 تقديم اMNدمات (

 قياسية بلغت قرابة 
ً
ب"نما لم  %80الضفة الغر�ية).كما بلغت معدالت الفقر �
 قطاع غزة أرقاما


 الضفة الغر�ية  تتجاوز {سبة الفقراء�13.%  
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�دف sذه الورقة البحثية إJr مراجعة وفحص مدى فعالية األولوLات الوطنية من وج(ة نظر �

من الضفة الغر�ية وقطاع غزة تجاه الفجوات �
 التدخالت  الشباب وتقديم رؤى شبابية


: السياساتية للسياسات الوطنية املعتمدة. وقد اعتمدت منHÝية إعداد الورقة البحثKما ي JKية ع  

شملت مراجعة جميع األدبيات ذات العالقة من تقارLر دولية  مراجعة األدبيات السابقة: - 1

 دراسات أ�اديمية وأبحاث علمية ومقاالت ³\فية.  ومحلية

: شملت مراجعة وثيقة أجندة مراجعة أجندة السياسات الوطنية والقرارات اP كومية - 2

{ي جميع القرارات اN\�ومية املعلن ع��ا ع�� املوقع االلك��وباإلضافة إJr  2022السياسات الوطنية 

 . 2022لرئاسة مجلس الوزراء املرتبطة بأجندة السياسات الوطنية 

) لقاءات ومحاورات وطنية عJK مستوى الضفة 8شملت تنفيذ ( ا! اورات الشبابية الوطنية: - 3

لف مناطق الضفة الغر�ية ) شاب/ة من مخت250الغر�ية وقطاع غزة، شارك �
 sذه اللقاءات (

وقطاع غزة يمثلون قطاعات (قطاع الn\ة واملزارع7ن واإلعالمي7ن واأل�اديمي7ن واملرأة والتعليم 

 واملؤسسات األsلية). 

. االستخالصات الرئ�سية حول الرؤى الشبابية للتدخالت السياساتية ألجندة السياسات 2

   2022الوطنية 

  ر األول: الطر�ق نحو االستقالل أ. االستخالصات املتعلقة با! و 

يرى غالبية الشباب بأن أجندة السياسات الوطنية الفلسطي<ية لم تأِت عJK ذكر تحرLر فلسط7ن 

J ، كما تم اإلشارة إ1967rالتارLخية بل اكتفت باN\ديث عن األرا¦Cg الفلسطي<ية اMIتلة �
 العام 

 القدس الشرقية فقط دون اإلشارة إJr القدس الغر�ية.

  ظة بإعداد خطة وا¹\ة املعالم\µذه الs Åwيرى غالبية الشباب أن رئاسة الوزراء لم تقم ح

 لتجسيد االستقالل ورفع اN\صار عن قطاع غزة. 

                                                           
 " قديم تاع غزة تجاه ي الضفة الغربية وقطالريادي لمؤسسات المجتمع المدني ف " تسعى إلى تعزيز الدور2022فلسطين مبادرة

م ات االنقساوتأثير سياساتية جديدة إلصالح وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية لتكون قادرة على الحد من تداعيات -رؤى علمية 
ات وق والحريقون الحوص الفلسطيني على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه احترام مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز،

  األساسية للمواطنين
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  التدخالت السياساتية املتعلقة بمساءلة االحتالل 
لم تتضمن أجندة السياسات الوطنية �

 أي إشارة إJr خطة إصالح السفارات الفلسطي<ية 
ً
وتطوLر سياسات التعي7ن للسفراء دوليا

 والبعثات الدبلوماسية �
 اMNارج. 

  دمات لالجئ7نMNومة الفلسطي<ية بتقديم خطط وا¹\ة لضمان توف�7 ا�\Nلم تقوم ا

الفلسطي<ي7ن �
 الشتات، خاصة �
 ظل التدsور الكب�7 �
 األوضاع اإل{سانية والظروف 

 ة اإل{سانية ل(ؤالء الالجئ7ن. املع"شية الCw ال توفر اN\د األد{ى من الكرام

  ضررة أن تضمن االنتخابات تمثيل عادل ومنصف Jrشر أجندة السياسات الوطنية إ
ُ
لم �

 Åwلية أو ح\Iأو ال(يئات ا 
º£شرuلس الHIا 
HNميع فئات اHIتمع بما �
 ذلك الشباب �

 الرئاسية. 

 كيفية مواج(ة العمالء لالح Jrشر التدخالت السياساتية إ
ُ

 كخطوة تجاه لم �Kتالل اإلسرائي

 .CDالفلسطي 
Kتحص7ن الب"ت الداخ 

  ا تجاه القوان7ن�إن الطرLق نحو االستقالل تتطلب أن اح��ام دولة فلسط7ن الل�±اما�

 واالتفاقيات واملعاsدات الدولية الCw تقوم بالتوقيع عل��ا، لكن أجندة السياسات الوطنية لم

بموائمة القوان7ن والuشر£عات الفلسطي<ية مع تتضمن تدخالت سياساتية ذات عالقة 

  . 2014االتفاقيات واملواثيق الدولية الCw وقعت عل��ا فلسط7ن �
 العام 

  ب. االستخالصات املتعلقة با! ور الثا^ي: اإلصالح وتحس*ن جودة اSPدمات العامة 

 MIات اLاملستو JKدمات املقدمة للمواطن7ن عMNر اس��اتيجية تحس7ن اLتلفة، إن تطو

يتطلب مشاركة عالية من قبل جميع املواطن7ن عJK حٍد سواء ودون تمي7± وsو ما لم تأِت 

 االس��اتيجية عJK ذكره. 

  ضرورة أن تقوم رئاسة الوزراء باالل�±ام بمتطلبات JKلم تؤكد اجندة السياسات الوطنية ع

اI\ددة، كما لم  الشفافية �
 إعداد و{شر املوازنة العامة واإلفصاح ع��ا �
 مواعيدsا

 تتضمن األجندة اإلشارة إJr ال�±ام الدولة تجاه إعداد و{شر موازنة املواطن. 
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  عمل 
من غ�7 الوا¹¾ �
 أجندة السياسات الوطنية ما sو املقصود بتعزLز الشفافية �

املؤسسات اN\�ومية بما ¢شمل اN\ق �
 اN\صول عJK املعلومات، حيث لم تذكر األجندة 

 قانون عصري لµ\ق �
 اN\صول عJK املعلومات. ضرورة إعداد 

  
لم تتطرق أجندة السياسات الوطنية لتدخالت سياساتية تضمن الÜ±اsة �
 التعي"نات �

املناصب العليا والقضاء عJK الفساد �
 التعي"نات �
 الوظائف العامة وÒش�ل خاص تأث�7 

  الفساد السياCgt عJK إدارة املال العام. 

 ة وكيفية لم تحدد أجندة الLسياسات الوطنية طبيعة املؤسسات الرقابية املالية اإلدار

�ا. Í تأدية امل(ام املنوطة 
 �عزLز استقاللي��ا وحيادي��ا �

  تدخالت سياساتية محددة تضمن تقديم حلول Jrلم تتطرق أجندة السياسات الوطنية إ

 
rم�اشفة ومصارحة للمواطن7ن حول إجما JKالدين العام عملية ومنطقية مرتكزة ع

   وتفصيالتھ وكيفية تقليص الدين العام ع�� خطة وطنية �شاركية.

  تدخالت سياساتية محددة مرتبطة بخطة  2022لم تحدد أجندة السياسات الوطنية

  قطاعية لµ\د من أش�ال الفساد �
 إدارة املال العام وحماية املبلغ7ن عن الفساد. 

 تد Jrز املساءلة أجندة السياسات الوطنية لم تتطرق إLا �عز�Ëخالت سياساتية من شا

اHIتمعية �أساس لتقديم التوضيحات والت��يرات من قبل اN\�ومة حول قرارا��ا وكيفية 

 تصرف(ا بالسلطات املمنوحة ل(ا من قبل املواطن7ن. 

  ج. االستخالصات املتعلقة با! ور الثالث: التنمية املستدامة 

 اصة ب§ناءMNضرورة بناء  التدخالت السياساتية ا Jrأشارت إ CDمقومات االقتصاد الفلسطي

قاعدة إنتاجية لالقتصاد الفلسطيCD من خالل ال��ك7± عJK قطاعات الصناعة والزراعة 


 القطاعات الالزمة إلعادة االقتصاد من اقتصاد خدما�ي Õذكر با JKا لم تأِت ع�والسياحة لك�

.
 إJr اقتصاد إنتا�
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 وا 
K\Iثمار اuقة عادلة ب7ن جميع إن جذب االسLيعھ يجب أن يتم بطرHÃاملباشر و� Cألجن�

محافظات الوطن لضمان تحقيق تنمية عادلة ومنصفة لHµميع �غض النظر عن مناطق 

 تواجدsم.

  موائمة متطلبات Jrشر إ
ُ
التدخالت السياساتية اMNاصة بتوف�7 فرص عمل الئقة لHµميع لم �

قبول للتخصصات اMIتلفة �
 اHNامعات سوق العمل مع طبيعة التخصصات ومفاتيح ال

الفلسطي<ية. كما لم تتضمن التدخالت السياساتية أي إشارة إHÃ� Jrيع فرص العمل للقطاع 

 املCÑ (امل(ني7ن اHNدد) او العمالة �
 إسرائيل. 

  ج7نLرMNيل اsادية إلعادة تأLإطالق املشار£ع الر 
إن اعتماد إجراءات �عÅD باإلسراع �

�ا و�شغيل(م باËقة التقليدية لن تحقق الفائدة املرجوة ما لم يتم اتخاذ تداب�7 من شأLلطر

تقديم �س(يالت مالية وفنية للرLادي7ن مn\و�ة �سياسات كفيلة بحماي��م من املنافسة الغ�7 


 العام األول %85عادلة مع الشر�ات الك��ى خاصة أن غالبية املشار£ع الصغ�7ة (� CÆت<ت (

 لغ�7 عادلة. نuيجة املنافسة ا

  CDاملنتج الوط Cyا أن تح�Ëتدخالت سياساتية من شا JKلم تأ�ي أجندة السياسات الوطنية ع

من منتجات املستوطنات خاصة أن ذلك يتطلب تداب�7 وسياسات جديدة قائمة عJK مراجعة 

عميقة التفاقية بار£س االقتصادية والCw �عزز من ت§يعة االقتصاد الفلسطيCD لالقتصاد 


 اI\تل. اإلسKرائي 

  ضرورة ان �شمل التدخالت السياساتية حماية للمزارع7ن ع�� توحيد األسعار وتوف�7 صناديق

 إقراض م"سرة تدعم التعاونيات الزراعية �
 املناطق الرLفية. 

  
لم تتضمن أجندة السياسات الوطنية تدخالت سياساتية ذات عالقة بحماية املزراع7ن �

  أوقات اN\روب وال�وارث.

  حماية املرأة من العنف أو Jrأجندة السياسات الوطنية إ 
شر التدخالت السياساتية �
ُ
لم �

�اء عمالة األطفال.Ëإ Åwح  
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  ا حماية حقوق�Ëإن العدالة االجتماعية وسيادة القانون تتطلب تدخالت سياساتية من شأ

لھ أجندة الشباب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وsو ما لم تتطرق 

 السياسات الوطنية. 

  وتوف�7 ب"ئة CDمن امل(م أن تتضمن التدخالت السياساتية املرتبطة بحماية املنتج الوط

اسuثمارLة الجراءات خطط كفيلة بضمان الuش§يك ب7ن قطاعات األعمال وحاضنا��ا اI\لية 

واء مع املشار£ع والدولية مع �عزLز تواجد املنتجات اI\لية للمشار£ع الصغ�7ة عJK حد الس

 الك��ى �
 املعارض واI\افل الدولية. 

  CDا حماية املنتج الوط�Ëلم تتضمن سياسات األجندة الوطنية أي تدخالت سياساتية من شا

 
من منافسة الشر�ات الوطنية الناتجة عن تزاوج رأس املال بالسلطة اN\اكمة والCw تؤدي �

 £ع الرLادية الصغ�7ة. غالبية األوقات إJr تدم�7 الشر�ات واملشار 

  يئة عامة مل�افحةs إ{شاء Jrاألجندة الوطنية اإلشارة إ 
لم تتضمن التدخالت السياساتية �

الفقر أو صندوق وطCD للقضاء عJK الفقر يحصل عJK تموLلھ ع�� مساsمات ح�ومية وأsلية 

 وت��عات مباشرة من املواطن7ن. 

 لم تأخذ التدخالت السياساتية مل�افحة الفقر  JKع7ن االعتبار م�افحة الفقر املرتكزة ع�

  الفقراء أنفس(م �وكالء للتغي�7 ول"س كمتلق7ن خدمات. 

  لم تأخذ التدخالت السياساتية مجانية التعليم �ع7ن االعتبار �أساس لتحس7ن االلتحاق

 والبقاء �
 التعليم. 

  ومية لت�ون مستجيبة الحتياجات الطالب من ذوي اإل�\Nعاقة �عت�� خطوة مالئمة املدارس ا

 .الطالب والطالبات عJK حد السواء ضرورة لتوف�7 ب"ئة �عليمية ذات جودة عالية HNميع

  ز مف(وم الوحدة الوطنيةLعز� 
لم تتطرق التدخالت السياساتية إJr �عزLز دور التعليم �

 .
Ksز السلم األLاالنقسام و�عز JKأساس للقضاء ع� 
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 rا حماية الشباب من آفة املواد لم تتطرق التدخالت السياساتية إ�Ëاتخاذ تداب�7 من شأ J

 اMIدرة سواء عJK مستوى التعاطي أو ال��وLج.

  لم تتطرق التدخالت السياساتية ذات العالقة بتوف�7 االحتياجات األساسية للتجمعات

 C الس�انية إJr توفs �7ذه االحتياجات �
 الناطق الرLفية أو املناطق اN\دودية املضنفة مناطق


 الضفة الغر�ية ومناطق �Buffer zone .قطاع غزة 
� 

   2022. توصيات الشباب تجاه أجندة السياسات الوطنية 3

  أ. التوصيات املتعلقة با! ور األول: الطر�ق نحو االستقالل 

  
ً
إن القائم7ن عJK أجندة السياسات الوطنية مدعوون إJr استخدام فلسط7ن التارLخية عوضا

وعدم اإلشارة إJr القدس الشرقية كعاصمة  1967لسطي<ية اI\تلة العام عن األرا¦Cg الف

لدولة فلسط7ن بل القدس ب�امل حدودsا، حÅw ال يتم تمرLر �عض املفاsيم الCw تضرب 

الصف الوطCD وتؤثر عJK العقيدة الوطنية لألجيال القادمة، �ون sذه املصطµ\ات �عكس 

 اء الفلسطي<ية. نوايا وإرادة القائم7ن عJK رئاسة الوزر 

  دف إلعداد خطة وا¹\ة�ضرورة ان �ش�7 أجندة السياسات الوطنية إJr تدخالت سياساتية �

 املعالم لتجسيد االستقالل ورفع اN\صار عن قطاع غزة. 

  ارج ¢عت�� خطوة م(مة تجاهMNإن إصالح السفارات الفلسطي<ية والبعثات الدبلوماسية با


 وتحس7ن قدرات الشعب الفلسطيCD عJK تحقيق �عزLز م�انة فلسط7ن عJK الصعيد اrلدو


 مع القضية الفلسطي<ية العادلة، وعليھ فإن rتمع الدوHIة ع�� تحشيد اLدافھ التحررsأ

القائم7ن عJK أجندة السياسات الوطنية مدعوون إJr تضم7ن األجندة لتدخالت سياساتية من 

�ا أن تصµ¾ من واقع السفارات الفلسطي<ية باMNارجËسياسات التعي7ن  شأ 
و�عاN  الفساد �


 البعثات الدبلومسية. Kللسفراء وممث  

  ومن واجب رئاسة الوزراء CDم جزء أصيل من الشعب الفلسطيs إن الالجئ7ن الفلسطي<ي7ن

االل�±ام بتحس7ن أوضاع(م �
 جميع أماكن تواجدsم لت�ون مستجيبة لقيم الكرامة 
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أجندة السياسات الوطنية لرزمة اMNدمات الCw  اإل{سانية، وsو ما يتطلب أن يتم تضم7ن

 ستقدم لالجئ7ن.

  ة االنتخابات وضمان تمثيل عادلLضرورة ان يتم توضيح التدخالت السياساتية املتعلقة بدور

لفئة الشباب سواء �
 االنتخابات الuشر£عية أو انتخابات ال(يئات اI\لية وتضمن إزالة 

 Åw ملنصب الرئاسة الفلسطي<ية. العقبات العمرLة تجاه ترÌ¾ الشباب ح

  ا أن�Ëر تدخالت سياساتية من شاLأجندة السياسات الوطنية مدعون لتطو JKإن القائم7ن ع


 وضمان عدم إفال��م من العقاب. Kرة العمالء لالحتالل االسرائيsظا JKع Cg�تق 

 ر تدخالت سياساتية ذات عLأجندة السياسات الوطنية مدعون لتطو JKالقة إن القائم7ن ع

 بموائمة القوان7ن والuشر£عات الفلسطي<ية مع االتفاقيات واملواثيق الدولية الCw وقعت عل��ا

  .2014فلسط7ن �
 العام 

  ب. التوصيات املتعلقة با! ور الثا^ي: اإلصالح وتحس*ن جودة اSPدمات العامة

 ا قيام رئاسة الوزراء باالل�Ëام بمتطلبات ضرورة تضم7ن األجندة لتدخالت سياساتية من شأ±�

 الشفافية �
 إعداد و{شر املوازنة العامة واإلفصاح ع��ا �
 مواعيدsا اI\ددة. 

  ا�Ëر تدخالت سياساتية من شاLأجندة السياسات الوطنية مدعون لتطو JKإن القائم7ن ع

توف�7 قانون عصري لµ\ق �
 اN\صول عJK املعلومات و�عزLز شفافية عمل اN\�ومة 

  الفلسطي<ية. 

 املناصب العليا  ضرورة 
أن يتم تضم7ن تدخالت سياساتية تضمن الÜ±اsة �
 التعي"نات �

والقضاء عJK الفساد �
 التعي"نات �
 الوظائف العامة وÒش�ل خاص اN\د تأث�7 الفساد 

  السياCgt عJK إدارة املال العام.

 ة إن أجندة السياسات الوطنية يجب أن تتضمن تحديد وا¹¾ لطبيعة املؤسسات الرقابي

�ا. Í تأدية امل(ام املنوطة 
  املالية اإلدارLة وكيفية �عزLز استقاللي��ا وحيادي��ا �
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Ô ا أجندة السياسات الوطنية�أحد أبرز التدخالت السياساتية الCw يجب أن تتضم�


 الدين العام وتفصيالتھ وكيفية تقليص rسياسات م�اشفة ومصارحة للمواطن7ن حول إجما

  وطنية �شاركية.  الدين العام ع�� خطة

  إعداد اس��اتيجية Jrادفة إs ضرورة تضم7ن أجندة السياسات الوطنية لتدخالت سياساتية

وطنية مل�افحة الفساد وحماية املبلغ7ن عن الفساد و�عزLز املساءلة اHIتمعية من قبل 

 املواطن7ن والHµان اI\لية.

  ة ج. التوصيات املتعلقة با! ور الثالث: التنمية املستدام

  CDالفلسطي CDإعادة ضبط بوصلة االقتصاد الوط JKإن اعتماد تدخالت سياساتية قادرة ع

  باتجاه إنتا�
 �عت�� أولوLة وطنية يجب أن تتضم��ا اجندة السياسات الوطنية.

  املباشر Cواألجن� 
K\Iثمار اuا جذب االس�Ëضرورة ان يتم اعداد تدخالت سياساتية من شا

ب7ن جميع محافظات الوطن لضمان تحقيق تنمية عادلة ومنصفة  و�HÃيعھ بطرLقة عادلة

 لHµميع �غض النظر عن مناطق تواجدsم.

  موائمة متطلبات سوق العمل مع طبيعة التخصصات JKإن توافر تدخالت سياساتية قادرة ع

ومفاتيح القبول للتخصصات اMIتلفة �
 اHNامعات الفلسطي<ية �عت�� ضرورة مµّ\ة لتوف�7 

 الئق للشباب.  فرص عمل

  
ضرورة أن تتضمن األجندة الوطنية لتدخالت سياساتية تضمن �HÃيع اتخراط الشباب �

   العمل املCÑ بطرLقة منصفة.

  ضرورة أن تتضمن األجندة الوطنية لتدخالت سياساتية تضمن تقديم �س(يالت مالية وفنية

ماي��م من املنافسة الغ�7 للرLادي7ن من أ³\اب املشار£ع الرLادية مع ضمان سياسات تكفل ح

 عادلة مع الشر�ات الك��ى.

  ضرورة ان تتضمن أجندة السياسات الوطنية لتدخالت سياساتية كفيلة بالتحرر من اتفاقية


 اI\تل. Kلالقتصادي اإلسرائي CDعزز من تبعية االقتصاد الفلسطي� Cwبار£س االقتصادية وال  



 

 

41 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

  للمزارع7ن ع�� توحيد األسعار وتوف�7 صناديق ضرورة ان �شمل التدخالت السياساتية حماية

  إقراض م"سرة تدعم التعاونيات الزراعية �
 املناطق الرLفية. 

  ضرورة ان تتضمن أجندة السياسات الوطنية تدخالت سياساتية ذات عالقة بحماية

  املزراع7ن �
 أوقات اN\روب وال�وارث. 

 د\Nاء عمالة  تضم7ن أجندة السياسات الوطنية لسياسات كفيلة با�Ëمن العنف ضد املرأة وإ

  األطفال وتطوLر القوان7ن الناظمة لألسرة الفلسطي<ية. 

  ا حماية حقوق الشباب السياسية�Ëتضم7ن أجندة السياسات الوطنية لسياسات من شأ

  واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

 حماية املنتج الوط 
CD للشر�ات الكب�7ة عJK تطوLر تدخالت سياساتية خاصة بتعزLز الÜ±اsة �

حد السواء مع الشر�ات الصغ�7ة واملشار£ع املتناsية الصغر وÒش�ل خاص تلك املتعلقة 

  بالعضوLات الدولية واملعارض واI\افل الدولية. 

  ر تدخالت سياساتية تضمن محار�ة الشر�ات الناتجة عن تزاوج رأس املال مع السلطةLتطو

 .الوطCD من املنافسة الغ�7 عادلة ية املنتجاN\اكمة و�طرLقة تضمن حماية حما

  الفقراء أنفس(م ع�� JKر تدخالت سياساتية تضمن م�افحة الفقر املرتكزة عLضرورة تطو

إ{شاء صندوق وطCD للقضاء عJK الفقر يحصل عJK تموLلھ ع�� مساsمات ح�ومية وأsلية 

  وت��عات مباشرة من املواطن7ن.

 ر سياسات مالئمة املداLومية لت�ون مستجيبة الحتياجات الطالب من ضرورة تطو�\Nرس ا

 ذوي اإلعاقة لµ\د من مظاsر التمي7± ب7ن الطالب األسوLاء وذوي اإلعاقة. 

  ا�Ëضرورة تضم7ن أجندة السياسات الوطنية لتدخالت سياساتية تكفل اتخاذ تداب�7 من شأ

 ل��وLج.حماية الشباب من آفة املواد اMIدرة سواء عJK مستوى التعاطي أو ا

  فية واملناطقLاملناطق الر 
ضرورة تطوLر تدخالت سياساتية ذات عالقة بتوف�7 االحتياجات �


 الضفة الغر�ية ومناطق  CاN\دودية املضنفة مناطق �Buffer zone قطاع غزة 
�  
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� املدينة واملشاركة السياسية للشبابE ق Pا  

� مدين�] نابلس والزWراء كنموذجE ا!$الس الشبابية 

مركز شاWد P قوق املواطن والتنمية  و املركز الفلسطي\] للديمقراطية وحل ال��اعات 

نابلس  –غزة ، ا!$تمعية  

 مقدمة 

  

 LefebvreHenri¢عت�� اN\ق �
 املدينة عنوان للعمل االجتما¨
 الذي كتبھ أنري ليفيبفر �� ،

دsا من أجل املزLد من العدالة أثناء ف��ة االضطرابات واN\راك املد{ي الCw طال أم 1960العام 

االقتصادية. ومنذ ذلك اN\7ن عادت مختلف الشب�ات االجتماعية، ومنظمات اHIتمع املد{ي، 

واملنظمات املتعدد األطراف، والبلديات، وÒعض و�الة األمم املتحدة لذلك املف(وم من أجل توليد 

لعاملي لµ\ق �
 املدينة واحد من مبادرات مجتمعة لتفعيل " اN\ق �
 املدينة". و£عد امليثاق ا

الوسائل الرئ"سية ملف(وم اN\ق �
 املدينة و"املطالبة" بھ، والذي تطور من خالل العديد من 

املشاورات والنقاشات ما ب7ن اN\ر�ات االجتماعية من جميع أنحاء األقاليم. وتضع تلك املرجعية 

خدام العادل للمدن بما يتوافق مع مبادئ العاملية �عرLفا ملف(وم اN\ق �
 املدينة عJK أنھ االست

االستدامة، والديمقراطية، واملساواة، والعدالة االجتماعية. ف(و حق جما¨
 HNميع س�ان املدن، 

مع إعطاء األولوLة للفئات املستضعفة واI\رومة، حيث تكuسب تحر�ا��م وتنظيم(م املشروعية 

ا، اN\ق �
 حرLة تقرLر املص�7، ومستوى من خالل سع��م املعتاد لل(دف �ي يتحقق، وsو عملي

  .22مع"�Cg الالئق

و£عت�� اN\ق �
 املدينة، مبدأ متداخل ومت�امل مع جميع مبادئ حقوق اإل{سان املع��ف دوليا 

�اN\قوق املدنية، والثقافية، واالقتصادية، والبي�ية، والسياسية، واالجتماعية الCw تكفل(ا 

وLكفل اN\ق �
 إقامة اHNمعيات األsلية واالنضمام إل��ا، كما املعاsدات الدولية N\قوق اإل{سان. 

اN\ق �
 حرLة التنظيم واالنضمام إJr التجمع  يف��ض ذلك ضمان اN\ق �
 العمل الالئق وكذلك

السلCy، واألمن االجتما¨
، و اN\ق �
 التمتع بأعJK مستوى من الn\ة يمكن بلوغھ، وأيضا 

                                                           
 المنتدى الوطني لإلصالح الحضري ، المفهوم والتطبيق لميثاق الحق في المدينة، البرازيل  22
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 واMNدمات االجتماعية األخرى، فضال عن اN\ق �
 الغذاء،الوصول إJr املياه الصاN\ة للشرب 

واملسكن واملل§س الالئق، وجودة التعليم، واملشاركة �
 الثقافة. إضافة إJr، اN\ق �
 املعلومة، 

واملشاركة السياسية، والوصول إJr العدالة، واN\ق �
 السالم. وLتضمن حقوق العمال واألقليات 

يثاق عJK تطوLر املطالبة بمبادئ حقوق اإل{سان املن§ثقة عن كما عمل امل وحماية التعددية.

�ا عنصرا من حقوق اإل{سان �
 حرLة التنقل وغs�7ا من Ëاألرض، والطاقة، واملواصالت العامة ل�و

  اN\قوق املع"شية. 

 
 للميثاق العاملي لµ\ق �
ً
تحاول sذه الورقة استجالء اHNوانب الرئ"سية لµ\ق �
 املدينة وفقا

  نة واملواثيق ذات العالقة.املدي

  

  املبادئ واألدوات:

(ا وضع امليثاق العاملي لµ\ق �
 املدينة خمسة مبادئ توج��ية ملف(وم اN\ق �
 املدينة يمكن توضيح 

 
rالتا�  

  اتLر\Nاملمارسة ال�املة للمواطنة: حيث أن تحقيق جميع مبادئ حقوق اإل{سان، وا

ت، sو ضمانة لتحقيق الكرامة والرفاه اHNما¨
 األساسية وكذلك ما يقابل(ا من مسئوليا

 HNميع الناس، �
 ظل أوضاع مuساوLة، ومنصفة وعادلة لHµميع.

  .للموئل 
 االح��ام ال�امل لإلنتاج االجتما¨

  مع أطراف وعمليات متعددة. ومن 
اإلدارة الديمقراطية: تتألف املدينة من بناء جما¨

يذ السياسات العامة �
 املدينة من خالل األنماط الضروري ضمان اN\ق �
 املشاركة �
 تنف

�ا، و�عرLف(ا، واإلشراف عل��ا، مع وضع ألولوLة من �عزLز، وشفافÂإ{شا 
ية، املباشرة واملمثلة �

 وكفاءة، واستقاللية لإلدارات اI\لية العمومية.

 تمام املش�sذات اال ¾Nضر واملدن: تتمتع املصا\Nك الستخدام الوظيفة االجتماعية للملكية با�

 
اN\7± أو الفضاء اN\ضري عJK نحو عادل اجتماعيا، ومتوازن بي�يا، باألولوLة عJK حق الفرد �
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امللكية. فجميع املواطن7ن ل(م اN\ق �
 املشاركة �
 تطوLر، واستخدام وصيانة، امللكية 


 عJK  اN\ضرLة ضمن املعاي�7 الديمقراطية للعدالة االجتماعية واالستدامة البي�ية. لذا،ي<ب


 استخدام امللكية.� 
 إدارة املدينة وسياسات اN\كم أن تدعم العدل واإلنصاف االجتما¨

  العدل JKة قائمة عLدافع عن ال(دف من بناء أخالق حضرLاملدينة و 
يؤكد مبدأ اN\ق �

 االجتما¨
 واملواطنة الديمقراطية.

  

�  التخطيط التنموي االسBpاتي¡

ال(ا باsتمام �ل امة وذلك من اجل التطور وتوف�7 حياة أفضل تحظى التنمية بمختلف إش� 

�ا، ومن اجل ضمان تحقيق األsداف التنموLة ال بد من وجود دولة وsيئات وطنية ورسمية Âألبنا

وأsلية �عمل عJK تحقيق(ا وت�ون مسؤولة عن نجاح(ا، وحيث أن اHIتمع الفلسطيCD �عاقبت 

ت القرن التاسع عشر وحÅw يومنا sذا، فإنھ لم يكن �
 معظم عليھ قوان7ن متعددة ابتداء من بدايا

املراحل أي اس��اتيجيات تنموLة لل��وض باHIتمع الفلسطيCD يمكن ل(ا مواج(ة التحديات 

االقتصادية واالجتماعية والبي�ية الCw �ش(دsا فلسط7ن والCw تفرض عJK ال(يئات اI\لية 

اوزsا ودفع HÚلة التنمية اI\لية للوصول إJr مستوى االستجابة والتعامل مع(ا اس��اتيجيا لتج

 
حياة أفضل للمواطن7ن. حيث تلعب ال(يئات اI\لية )اHIالس القروLة والبلديات( دورا sاما �


 صلة الوصل Ôياة، و\Nا 
التنمية اI\لية، فCÆ عJK تماس مباشر وLومي مع املواطن7ن �
 �افة نوا�


  ب7ن اHIتمعات اI\لية والسلطة� 
K\Iتمع اHIر وتنمية اLتطو 
�ا �ساsم �Ëة، لذلك فإLاملركز

مختلف اHIاالت االقتصادية واالجتماعية والبي�ية �البÅD التحتية واMNدماتية ...ا�N. ومنذ 

 
منتصف الuسعينات، بذلت ج(ود كب�7ة �
 تطوLر خطط تنموLة اس��اتيجية بمستوLات مختلفة �

I\افظات، وsذه اHN(ود �انت �
 معظم(ا بقيادة واشراف وزار�ي عدد من ال(يئات اI\لية وا

.
Kوالتخطيط، وكذلك االمر بال<سبة للتخطيط العمرا{ي/ال(يك 
K\Iكم ا\N23ا  

                                                           
  2009ورقة سياسات التخطيط التنموي الحضري للبلدات و المدن الفلسطينية ، 23
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 للتوجھ نحو مزLد من الالمركزLة �
 أعمال ال(يئات K\Iكم ا\Nانطالقا من اس��اتيجية وزارة ا


 عJK مستوى اI\لية فقد أولت ومنذ عدة سنوات اsتماما Öملوضوع التخطيط التنموي االس��اتي


 لي�ون أداة فعالة لرسم التوج(ات وتحديد األولوLات التنموLة للمدن والبلدات K\Iكم ا\Nا

 

 ممثلة باإلدارة العامة �K\Iكم ا\Nالفلسطي<ية بمشاركة مجتمعية فاعلة. فقد طورت وزارة ا


 للتنظيم والتخطيط العمرا{ي ور  2009العام Öقة سياسات خاصة بالتخطيط التنموي االس��اتي


 (وتبع ذلك K\Iاملستوى ا JKع 
Öية وأدوات التخطيط التنموي االس��اتيHÝوكذلك دليال يو¹¾ من

- 2011تفصيليا). حيث ان معظم sذه اHN(ود انجزت �عديالت وتحديثات بخ��ات محلية األعوام 

ان، و�
 سياق sذه اHN(ود تم �شكيل أول مع وجود دعم خ��اء دولي7ن �
 �عض االحي 2013


 ووزارة التخطيط وصندوق تطوLر واقراض البلديات K\Iكم ا\Nمجموعة عمل وطنية من وزارة ا


 (ب"تا وميثلون). حيث �ان من الواHI ¾¹موعة العمل الوطنية ضرورة تقوLة Kحكم مح Cwيئsو

JKع 
Öو�ناء عليھ تم  وتنظيم ومأسسة عمليات التخطيط التنموي االس��اتي) 
K\Iاملستوى ا

تطوLر دليل للتخطيط مدعم ب�افة االدوات الالزمة لتوحيد املف(وم وطرLقة التنفيذ عJK مستوى 

املدن والبلدات الفلسطي<ية نuيجة ل(ذه اHN(ود الكب�7ة والناÓ\ة، انuشرت ثقافة التخطيط 


 �ش�ل واسع �
 املناطق الفلسطي<يةÖلية مما  التنموي االس��اتي\Iجعل العديد من ال(يئات ا

�ا. Ëا و�لدا�Ëة اس��اتيجية ملدLتحض�7 خطط تنمو JKتمام(ا للعمل عs24تبدي ا  

  

� عملية التخطيط E واقع مشاركة الشباب  

تفاوتت املشاركة اHIتمعية �
 صنع القرار عJK مستوى املدي<ت7ن وفقا لعدة عوامل يمكن تMµيص(ا 

:
rبالتا  

  

  

  

                                                           
  6201ت الفلسطينية ، رام هللا مازن غنام، مستشار تنموي، دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن و البلدا 24
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 !$الس الشبابية ب�ية البلديات وا

برزت فعالية اHIلس الشباÒي التا�ع للبلديات �ش�ل وا¹¾ �
 بلدية الزsراء عJK العكس من بلدية 

نابلس الCw ال تمتلك مجلسا شبابيا وا¹¾ املعالم بل مجموعة من طال·ع العمل، وترتكز أساسا 


 ان ب<ية اHIلس الشباÒي �عJK طلبة املدارس، وتقوم بأدوار تنفيذية �
 الغالب. و�ان من الوا¹¾ 


عمل(م، وعقد  بلدية الزsراء أك�Þ وضوحا وتنظيما مما ¢عط��م قدرة اك�� عJK االستدامة �

صة التدرLبات ومشاركة اك�Þ فعالية مما sو واقع اN\ال �
 بلدية نابلس الCw لم تمنح حÅw االن الفر 

ورغم تقدم بلدية  وصنع القرار. ال{عقاد انتخابات تفرز مجلسا شبابيا ينخرط �عملية التخطيط

�ما ¢ش���ان �عدم وجود نظامËي اال اÒلس الشباHIنابلس بقضية فاعلية ا 
 الزsراء عJK نظ��7�ا �

وا¹¾ يحدد صالحيات اHIلس، وموازنة اHIالس الشبابية، مما ي��ك(ا عرضة للتأثر �
 نتائج 

Iالس املتعاقبة لل(يئات اHIلية ورؤى ا\Iلية.االنتخابات ا\  

  

� املدينة E بحقوق الشباب � الو?

اعتمدت HNان التخطيط التنموي �
 البلديت7ن عJK أطر اHIالس الشبابية او أصدقاء البلدية كما 


. وا�سمت  sو اN\ال �
 بلدية نابلسK\Iاملستوى ا JKعملية صنع القرار ع 
�آلية لدمج الشباب �

Øغال 

 ظلsذه املشاركة بالنمطية والتقليدية �� ،Cgtمستوى التنمية االجتماعية �ش�ل أسا JKا ع� 


 اHIاالت وخاصة: الب<ية التحتية، والتنمية االقتصادية، واإلدارة واN\كم Õبا 
غياب وا¹¾ �

الرشيد. و£عود ذلك وفقا لHµان التخطيط �
 البلديات ألسباب تتعلق بتد{ي مستوى الرغبة أوال، 

Iا 
 Hاالت الثالثة املذ�ورة. وsذا ا{عكس �ش�ل وا¹¾ �
 است<تاجاتواملعرفة ثانيا لدى الشباب �

التقارLر الMÃuيصية، حيث برزت احتياجات الشباب �
 مجال التنمية االجتماعية، وتراجعت 


 اHIاالت واقتصرت عJK مجموعة من التوصيات العامة.Õبا 
  أيضا �ش�ل وا¹¾ �
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 آليات املشاركة 

ت نة من خالل الدراسة، واللقاءات الشبابية املركزة، ومن ثم اللقاءاأظ(رت مبادرة اN\ق �
 املدي 

 
مع HNان التخطيط �
 البلديات أن اليات �عزLز املشاركة اHIتمعية �
 عملية صناعة القرار �

ك<شر إعالنات عامة بمواعيد عقد اللقاءات، وتوجيھ دعوات لعدد  البلديات �عتمد نHÝا تقليديا

ي بابية وال<سوLة �
 املدينة. إضافة، اJr ان اختيار م�ان وموعد اللقاء والذمحدد من املراكز الش


  ال يرا¨
 أوقات الشباب. ي�ون �
 الغالب� Cyاملؤشر الرق JKان التخطيط �ش�ل عام عHN و�عتمد

فحص مستوى املشاركة الشبابية �
 عملية التخطيط، وsو ما يحتاج اJr إعادة نظر �
 ضوء أنھ 


 البلد� Åwمضمون ح JKا وجوه شابة خالل اللقاءات لم تنعكس بالضرورة ع�يات الCw ظ(ر ف�

�ا.Í اصةMNطط االس��اتيجية اMNا   

  

 العدالة املUانية


 لم يكن وا¹\ا كحق او احتياج Öعملية التخطيط التنموي االس��اتي 
اN\ق �
 العدالة امل�انية �

µتحقيقھ، إما لعدم وضوحھ بال<سبة ل JKرص ع\Nان التخطيط واملشارك7ن، او ألن عملية يجب اH

التخطيط أصبحت عملية مكررة و" مي�انيكية" تخرج بالعادة بنفس النتائج والتوصيات، وتتكرر 

وÁ>L\ب sذا األمر  �
 �ل مرة لعدم مقدرة اHIالس البلدية عJK تحقيق(ا خالل الدورات السابقة.

تجاوز حدود إقامة امللعب الرLا¦Cg، بل بمدى عJK شرLحة الشباب حيث ان فكرة العدالة امل�انية ت

استجابتھ الحتياجات الشباب وعدالة استخدامھ ب7ن الشرائح الشبابية، واملناطق اHNغرافية 

اMIتلفة، ومدى إم�انية استخدامھ للشابات وذوي اإلعاقة. وsو ما ¢ش�7 إJr ان مف(وم تطوLر 

I مبادئ العدالة امل�انية JKع J   Mتلف الشرائح.الب<ية التحتية ط
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  التوصيات 

 .ا�  مأسسة مجالس الشباب اI\لية �
 بلديCw نابلس والزsراء و�عزLز التفاعل فيما بي�

  لية ركنا\Iيمكن ان تجعل من مجالس الشباب ا Cwالبلديات وال 
وضع األنظمة واللوائح �

ك(ا وفقا ألsواء أساسيا من sي�لية البلدية و�رامج(ا بما يuيح استدامة أ{شط��ا وعدم تر 

  اHIالس البلدية

  التنمية االجتماعية، بل جعل JKا عsان التخطيط وعدم اقتصارHN مختلف 
ادماج الشباب �

مشاركة الشباب رك7±ة أساسية �
 مجاالت الب<ية التحتية والب"ئة، والتنمية االقتصادية، 

  واإلدارة واN\كم الرشيد. 

 � انجاز مبادرة جماعية JKنابلس ضرورة العمل ع Cwمدين 
�دف اJr توعية اHIتمع الشباÒي �

  والزsراء بأsمية املشاركة �عملية التخطيط التنموي �
 البلديات

 متعدد ت 
حس7ن الب<ية التحتية للشباب �
 مدينة الزsراء من خالل بناء مركز اجتما¨

  اMNدمات. 

 الشابات من خاللا ¾Nي لصاÒيع إقامة مراكز  تخاذ مجموعة من السياسات للتمي7± اإليجاHÃ�

  .واندية خاصة بالفتيات او ��يئة الظروف الCw ترا¨
 احتياجا��ن �
 املراكز الشبابية اN\الية

  البلدية 
  زLادة ال��امج اMNاصة باشراك وتفعيل الشباب �

 نة مساءلة مجتمعية خاصة باملساءلة بالتعاون مع البلديةHN شكيل�  

 تنف JKنة شبابية للمساءلة عHN طة االس��اتيجية �شكيلMNيذ ا  

 موعات الشبابيةHIيئة ت<سيقية تضم ممثل7ن عن �افة اs لتنظيم وت<سيق العمل  �شكيل

  الشباÒي 
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  الشباب واالنقسام : ورقة حقائق حول مبادرة أنا وط\]

  مؤسسة زمام فلسط*ن و جمعية املتحديَن الثقافية االجتماعية 

  نابلس -رفح 

  مقدمة: 

 عJK رأس قائمة أولوLات اsتمامات دولة فلسط7ن واملنظمات تحتل قضايا الشباب 
ً
 مركزLا

ً
موقعا

 بأsمية القضايا املتعلقة بالشباب، 
ً
اإلقليمية والدولية العاملة ف��ا؛ حيث ¢عكس ذلك اع��افا

 Cwم مع مجمل التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الsو£عّ�� عن مدى �شابك قضايا

ا يحتم ضرورة إيجاد نظام اجتما¨
 وسياCgt أك�Þ كفاءة، وتوف�7 حياة أفضل تواج((ا البالد؛ م

  و�"ئة آمنة.


 �ل األرا¦Cg اI\تلة، الضفة الغر�ية، وقطاع غزة والقدس، اللبنة � CDو£ش�ل الشباب الفلسطي

األساسية �
 بناء وتطوLر اHIتمع الفلسطيCD، ومن sنا ت<بع أsمية اسuثمار طاقة وقدرات جيل 


 (الشبrة، ف(م يمثلون حواLداف تنموsاملنفعة العامة، لتحقيق أ ¾Nتمع  25)%30اب لصاHIثلث ا

و£ع"شون  .الفلسطيCD، وت��اوح أعمارsم ما ب7ن اMNامسة عشر والتاسعة والعشرLن من العمر

  اليوم واقعا حياتيا مختلفا عما �انت عليھ األحوال �
 ع(د األجيال السابقة. 

واجھ �
 حياتھ اليومية سياسات وممارسات (سلطة) احتالل عسكري فالشباب الفلسطيCD ي


 يتحكم �
 �ل أوضاعھ املع"شية، من إقامة وعمل ودراسة وتنقل وغs�7ا، و�
 نفس الوقت Kإسرائي

تuش�ل �
 فلسط7ن ب"ئة اجتماعية منفصلة ومنقسمة ومقسمة ب7ن جغرافية الضفة الغر�ية 

ة، وأيضا �
 مناخ فكري وسياCgt تتحكم فيھ اMNالفات اI\تلة وجغرافية قطاع غزة اI\اصر 

والصراعات واالنقسامات فيما ب7ن الفصائل الفلسطي<ية، وÒش�ل خاص فيما ب7ن حركة فتح 

   .26وحركة حماس

                                                           
  2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  25
  .2013"نوريف"أكرم عطاR، هاين الدادا، جايكوب هويجلت، نشاط الشباب الفلسطيني: ممثلون جدد، احتماالت جديدة؟ أوسلو: مركز بناء السالم الرنويجي  26
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وحيث أن جيل الشباب اليوم �
 مقدمة اHIتمع فقد �ان واج(ة رئ"سية وأساسية �
 مواج(ة 


، وخاصة عندما يKياة واملوت واالصابات واالعتقال والتوقيف االحتالل اإلسرائي\Nتعلق األمر با

 Åg�واالحتجاز واال�عاد والتنكيل، وأيضا االsانة واالحتقار إل{ساني��م وكرام��م، وLواج(ون أق

�م من أ�سط حقوق(م Ëم اليومية، وحرما�حاالت "التمي7± العنصري" �
 جميع جوانب حيا�


 اMNطاب حول الشباباال{سانية ومحاوالت القضاء أو �شوLھ Kَر ع
ّ
�م الوطنية، األمر الذي أث�Lوs 

ية الذي بات يuسم باHNمع ب7ن التفاؤل والتخوف، التفاؤل إزاء املستقبل وإم�انيات التغي�7 اإليجاب

�م السياسية واالقتصادية Øا الشباب؛ والتخوف من عبء املسؤولية تجاه مطال�Ïقد يحد Cwال

 واالجتماعية والثقافية.

صاء املقصود أو غ�7 املقصود لفئة الشباب أثر أيضا عJK خيارات الشباب تجاه قضاياsم فقد اإلق

اختار جيل الشباب االبتعاد عن املشاركة السياسية التقليدية، األمر الذي أدى إJr تد{ي معدالت 

 JKم ع�"حضور" جيل الشباب وتمثيل(م �
 املؤسسات الرسمية والفصائلية واHIتمعية، وقدر�

) سنة 29-15% من الشباب (63كما أظ(رت النتائج أن  .خاذ أو التأث�7 عJK القرار السياCgtات


 قطاع غزة%56 �
 الضفة الغر�ية و73يرغبون �
 الHÝرة ، بواقع � %27.  
ً
ما ¢عكس توج(ا سوداوLا

  وصورة ضبابية تجاه مستقبل(م.

 مع الرؤLة اإلسرائيلية الCw حرص
ً
عJK اتخاذ  1967ت منذ االحتالل عام يتطابق sذا الس"نارLو تماما

�دف االقصاء Í ،مجموعة من السياسات واالجراءات القمعية والتعسفية بحق الفلسطي<ي7ن

وإلغاء "ال(وLة الفلسطي<ية اHNامعة" وخاصة �
 مدينة القدس، وذلك بإجبارsم عs JKدم بيو��م 

(ر" والبحث عن ظروف مع"شية أو ترك مدين��م وأمالك(م �
 س§يل "ال(روب من حالة الظلم والق

أفضل، والغاية االسرائيلية �انت وما زالت ��دف إJr تقليص أعداد الس�ان الفلسطي<ي7ن �ش�ل 

عJK الرغم من ُ أن مركبات وم�ونات sوLة اال{سان قد ت�ون  .عام وإقصاء املقدسي7ن �ش�ل خاص

�ا تت�ون Ëسبة أو ت�ونت بالوالدة، إال أuمن عناصر مش��كة لدى غالبية الناس ثابتة أو متغ�7ة أو مك


 اHIتمع "�اللغة، والثقافة، والدين، والتارLخ، والذاكرة". وعليھ، يمكن أن تخضع sوLة اال{سان �

                                                           
 2016  م العالمي للشبابالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان اليو 27
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لعدة تفاعالت و�غ�7ات بمرور الوقت، و�
 كث�7 من االحيان يجمع �عض الناس عJK عدد من 

فتuش�ل sوLة اال{سان من  28أجند��م.الصفات الفرعية �
 sوLا��م باختالف عقلي��م وسلوك(م و 

 Jrمن جيل إ 
ºتمHIا تنقل القيم واملبادئ والسلوك اsبدور Cwتمعية، والHIخالل عملية الت<شئة ا

 JKدون الوطنية"، والذي ¢عتمد ع" Åyم بما ¢س��Lوs فLعر� Jrآخر ،وعليھ يتجھ جيل الشباب إ

عJK أساس الت<شئة �
 منطقة ما "نابلس، أساس جغرا�
 واسع "�الضفة الغر�ية وقطاع غزة"، أو 

"�Nليل، خانيو{س اMN29ا.  

 كب�7ا �
 الفرقة ب7ن جيل الشباب �
 �ل من الضفة الغر�ية وقطاع 
ً
ان اN\7± اHNغرا�
 لعب دورا


 مدار Kت7ن و{شأ  13غزة، فع)HNسنة من االنقسام تحت االحتالل، اختفت أش�ال التواصل ب7ن ا

رصة بااللتقاء بأقرانھ �
 الشق اآلخر من الوطن، عزز ذلك الظروف جيل جديد لم تuسن لھ الف

السياسية واالقتصادية الصعبة واHNد معقدة الCw دفعت الشباب اJr البحث عن حلول فردية 

  "اMNالص الفردي".

، ولتبحث جسر ال(وة ب7ن الشاب �
 طر�
 الوطن ولتجمع(م ع
ً
 sاما

ً

 وتأ�ي sذه املبادرة لتطرق باباK

  وطÅD واحد من خالل البحث �
 قضيCw الHÝرة وال(وLة الوطنية.توجھ 

 أWداف وأ^شطة املشروع (املبادرة):

 ^شأة وفكرة املبادرة:


 النظام السياCgt الفلسطيCD واN\صار  ^شأت� Cgtاالنقسام السيا Cwأزم JKفكرة املبادرة للتغلب ع

املد{ي ب7ن شطري الوطن،  اMNانق عJK قطاع غزة والذي أس(م �
 فقدان االتصال والتواصل

وخاصة ب7ن صفوف اHNيل الشاب الذي {شأ ف��ة االنقسام واN\صار، وقد أس(م ذلك �
 زLادة 

 الفجوة الثقافية واملعرفية ب7ن الطال·ع والشباب بمعرفة اHNوانب اN\ياتية واالجتماعية اليومية

لشباب نuيجة اN\صار لكال الطرف7ن وsذا مع وجود حالة عدم تنقل ومنع من اN\ركة HNيل ا

  ولدوا¨
 أمنية كما يد¨
 االحتالل.

                                                           
  .2015الشباب الفلسطيني"، تحرير رشيف كناعنة، "مستقبل الهوية الفلسطينية"، كامربيدج،  بينللهوية  السياسي -النفسي دراك االأحمد بكر،  28

  .2013، وضع الشباب الفلسطيني عام بيمنتدى شارك الشبا 29
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 Wدف املبادرة:


 التغلب عJK مسألة اN\صار واالنقسام بإيجاد مساحة مشاركة وتبادل معرفة ب7ن  rاملبادرة ا

  الشباب والطال·ع ب7ن شطري الوطن و�عزLز التواصل اليومي بي��م �
 شÅw اHIاالت من خالل:

  شباب �
 موضوعات املشاركة السياسية واN\قوق املدنية.توحيد املفاsيم ب7ن ال -

رفع مستوى املعرفة لدى الشباب باألماكن األثرLة والتارLخية �
 الضفة وغزة وتبادل  -

  املعارف.

االسuثمار االمثل لوسائل التواصل االجتما¨
 لزLادة العالقات االجتماعية وتبادل  -

  ا��MNات. 

  األ^شطة:

 HIموعت7ن من الشباب ع��عقد لقاء حواري ب7ن اSkype  ية دعمHÝات ع�� من��MNلتبادل ا

 االقران.

  ب متخصص ملدةLموضوعات املواطنة واملشاركة  9تنفيذ تدر 
ساعات عJK مدار يوم7ن �

.
 السياسية واالستخدام االمثل لوسائل التواصل االجتما¨

 ارات ميدانية ملؤسسات شبابية من غزة والضفة الغر�ية لنقلLتنفيذ ز  Jrالتجارب من وا

 الشباب �
 كال املنطقت7ن.

  ا وس"تخلل(اsتم تنفيذ Cwف عن املبادرة واال{شطة الLتنفيذ حلقة اذاعية خاصة بالتعر

 مداخالت للشباب من الضفة وغزة.

 .الضفة وغزة 
 إطالق حملة الك��ونية تحت اسم )أنا_وط(CD م�±امنة ب7ن الفرLق7ن �

  روج بورقةMµل C تنفيذ لقاء بحCwتم عالج(ا والنتائج والتوصيات ال Cwعمل لتحديد املش�لة ال 

�ا املبادرة.Í خرجت 

 .ا�Í خرجت Cwم النتائج والتوصيات الsاعداد برومو قص�7 حول فعاليات املبادرة وا 
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  حقائق:

  ل من الضفة الغر�ية� 

 ومعرفة الشباب � 
 واالنقسام عJK مستوى ̈وKأثر االحتالل اإلسرائي

 وقطاع غزة.

  الضفة وغزة لم ¢سبق لم أن تحدثوا مع �عض(م البعض أو أجروا 
معظم اHNيل الشاب �

�ذا اMNصوص.Í محاوالت 

  ة الفلسطي<ية، وتختلفLومعرفة فيما يتعلق بال(و 
 ¢عا{ي الشباب �
 �ل املنطقت7ن من أزمة ̈و

والفصائل، أولوLات الشباب من ناحية النظر �
 كينونة السلطة واملوقف من منظمة التحرLر 

�م متفق7ن عJK �عرLف االحتالل.Ëغ�7 ا 

  �7حد سواء، غ JKالضفة الغر�ية وغزة ع 
¢عا{ي قطاع الشباب من إش�اليات كب�7ة وم��اكمة �

أن نوع وش�ل ودرجة حدة sذه اإلش�اليات تختلف من منطقة اJr أخرى، ففي الوقت الذي 


 يقتحم قراsم وLن��ك حرLا��م يرى يرى فيھ الشباب �
 الضفة الغر�ية أن االحتالل اإلسر Kائي

�م من أ�سط حقوق(م، و£ش��ك Ëم وحرماsحصار 
الشباب �
 قطاع غزة ان االحتالل يمعن �

 كال م��م �
 إش�الية البطالة وفقر الفرص و�غول السلطة ب7ن ما sو اشبھ بكيان7ن.

  كال املنطقت7ن، فاالعتقاد 
السائد لدى الشباب sناك نظرة مغلوطة من الشباب عن الشباب �


 الضفة الغر�ية أن غزة �ع"ش حالة ير!ي ل(ا من الفقر والعوز واملرض، فيما ¢عتقد الشباب �


 الدول Ôقطاع غزة أن الضفة الغر�ية �ع"ش حالة من الرخاء والنمو والتطور تضا 
�

 االورو�ية.

 وف ب7ن الشباب من كال املنطقت7ن، ف(م ¢عتقدون اMNناك حاجز كب�7 من اs 
�م �Ëن أقرا

املنطقة األخرى لن يتقبلوsم ولن يتفاعلوا مع(م وان التواصل مع اHNار املصري او األرد{ي 

 أس(ل وأك�Þ مرونة.

  الضفة 
يحمل الشباب �
 كال املنطقت7ن �عض(م مسئولية الظروف القائمة فالشباب �

ن حكم حركة الغر�ية ¢عتقدون ان عJK الشباب �
 قطاع غزة العمل عJK تخليص أنفس(م م
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 الشباب �Kقطاع غزة فيعتقدون أن ع 
حماس ل�ي يتم التئام شمل الوطن، أم الشباب �

�اء معاناة قطاع غزة.Ëالسلطة الوطنية الفلسطي<ية إل JKالضفة الغر�ية التحرك والضغط ع 

  Cwة الLقطاع غزة نظرا للنظرة السوداو Jrالضفة الغر�ية باالنتقال ا 
ال يرغب الشباب �

اكمت خالل السنوات املاضية فيما يرغب الشاب من قطاع غزة باالنتقال اJr الضفة الغر�ية تر 

 عJK أساس أن ذلك مرتبط بالقدس واملعالم املقدسة باألساس واN\ياة األفضل كيانيا.

  ديث عن\µاالنتقال ل Jrخالل ف��ة التواصل ب7ن الشباب من كال املنطقت7ن لم ¢سع أحد ا

�م قدموا خدمات صفقات تجارLة، والËذي قد عزي باألساس لصغر أعمار املشارك7ن، اال ا

 مجانية لبعض(م البعض تتمثل بمعلومات عن املكتبات واملرافق العامة واHNامعات وغs�7ا.

  الضفة الغر�ية 
�م م(مش7ن عJK مستوى االحزاب السياسية وLنظر الشباب �Ëيرى الشباب ا

�م وقود الستËغزة ا 
�م �Âأقرنا Jrقطاع غزة فيما يرى ا JKا ع�مرار حكم حماس وسيطر�

�م �
 الضفة ال ¢شار�وsم جماعيا قضاياsم وsموم(م وان حاالت Âغزة اقرنا 
الشباب �

 التضامن واملشاركة فردية .

  ظل 
يرى الشباب �
 كال اHNانب7ن انھ ال أفق سياCgt ¢س(م �
 رسم معالم مستقبل جيد ل(م �

عام وان املدخل اN\قيقي ألفق أك�Þ ايجابية ي�ون بإعادة  12نذ االنقسام السياCgt اHNاري م

 الµ\مة الوطنية والوحدة كس§يل إلعادة االمل ب7ن صفوف(م.

  لية\Iانب7ن بوجود توجھ حقيقي لدى املؤسسات الوطنية واHNشعر الشباب ب7ن اuال ¢س

 الدراج برامج لدعم االتصال والتواصل ب7ن الشباب ب7ن شقي الوطن.

  مع اف�ار او مشار£ع اقتصادية مش��كة لم ير 
ً
صد الشباب او يحتك الشباب او يندمجوا عمليا

 تنفذ ب7ن غزة والضفة, وsذا يوH¤ ¾¹م التباعد اHNاري.
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  توصيات:

  افة املنابر والفعاليات املدنية والرسمية، وإفساح� 
�HÃيع جيل الشباب عJK املشاركة �

ات والصياغات االس��اتيجية، مع ضرورة التأكيد عJK اHIال لدورsم �
 طرح مشار£ع القرار 


 والصادق مع فكرsم وطموحا��م ووج(ات نظرsم واحتياجا��م  .التفاعل والتعامل املوض̈و

  شكيل خاليا اقتصادية (�عاونيات) لتأس"س اعمال جماعية تضفي مردود مادي� JKالعمل ع

 وعلCy عJK الشباب

 :ر قطاع الشباب من خاللLتطو 

 وضع خطة  
وطنية شاملة للشباب، �عتمد مبدأ املشاركة الفاعلة من قطاعات الشباب �

 تحديد االحتياجات والتخطيط ومن ثم التنفيذ.

 رفع القدرات الشبابية االجتماعية JKعمل ع� Cwماعية، الHNدعم املشار£ع الشبابية الفردية وا 

 واالقتصادية، وتقديم املساندة واإلرشاد الالزم ل(م.

 Kس(يالت العمل عuفلسط7ن وتقديم ال 
J استقطاب أ³\اب رؤوس األموال لالسuثمار �

الالزمة ل(م؛ للمساsمة �
 ت<شيط االقتصاد الفلسطيCD وتوف�7 فرص عمل لµ\د من البطالة 

 ب7ن صفوف الشباب.

 JKتلفة عMIالقيام باأل{شطة ا JKا ع� دعم وإعادة تأsيل األندية الرLاضية والثقافية ومساعد�

 الحتياجات الشباب اMIتلفة.اعتبا
ً
�ا أك�Þ اHN(ات تلمساËر أ 

 .متا�عة القوان7ن املتعلقة بالشباب JKشكيل أجسام ضاغطة من الشباب �عمل ع� 

  ة الرأي والتعب�7 واح��ام الغ�7 من خالل الفعاليات املنظمةLممارسة حر JKد الشباب عLعو�

 لدعم sذا التوجھ.

  قطاع غزة والضفة الغر�ية.توف�7 مساحة تواصل آمنة ومستمرة 
 ب7ن الشباب �
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  قطاع Jrمن اجل �س(يل انتقال الشباب من الضفة الغر�ية ا 
Kاالحتالل اإلسرائي JKالضغط ع

من خالل املؤسسات الدولية املعنية بقضايا الشباب واsتماما��م من فيفا و أمم  غزة والعكس

 متحدة و غs�7ا.

 الشباب بالقضايا الوطن 
 ية من كال الطرف7ن من خالل توف�7 عدد من رفع مستوى ̈و

 التدرLبات اMIتصة واملش��كة.

  

  املراجع

-  ،CDاز املركزي لإلحصاء الفلسطي)HN2017ا  

أكرم عطا"، sاين الدادا، جاي�وب sوLجلت، {شاط الشباب الفلسطيCD: ممثلون جدد،  -


 "نورLف"ÖL2013احتماالت جديدة؟ أوسلو: مركز بناء السالم الرنو.  

- Nبيان اليوم العاملي للشباب ا ،CDاز املركزي لإلحصاء الفلسطي)H2016  

-  Cghر رشيف  - أحمد بكر، االدراك النفLتحر ،"CDة ب7ن الشباب الفلسطيLلل(و Cgtالسيا

  .2015كناعنة، "مستقبل ال(وLة الفلسطي<ية"، �امر�يدج، 

  .2013منتدى شارك الشباÒي، وضع الشباب الفلسطيCD عام  -
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� ا! افظات سبل �عE ة والوحدة Pحوار السياسات وتحقيق املصا �E ز�ز دور الشباب

  الفلسطي�ية

 �  وجمعية املرأة العاملة للتنميةجمعية أمجاد لإلبداع والتطو�ر ا!$تم�

 طولكرم -غزة 

 املقدمة : 

ت��ز أsمية الورقة �
 �سليط الضوء عJK حالة فئة الشباب، وذلك من خالل �MÃيص sذه  

واستعراض مسارsا واملعيقات والقيود الCw حالت دون تنمي��ا إJr جانب التحديات وكذلك  اN\الة

 
ً
 شديدا

ً
  .الفرص الCw يمكن اسuثمارsا باتجاه إعادة بناء واست��اض sذه اN\الة الCw �ش(د تراجعا


 الس�ان �
 العام 29.2سنة) �
 فلسط7ن نحو  15-29¢ش�ل الشباب من فئة (r2017% من إجما 

�م ¢ش�لون ثلث اHIتمع الفلسطيCD إال أن وجودsم بحسËب ج(از اإلحصاء املركزي، و�رغم أ


 الفلسطيCD، حيث نجد أقل من rوالنضا Cgtالعمل السيا 
% من 1تراجع �
 الفضاء العام و�

 
�م من املشاركة العادلة �Ëحرما CDمراكز صنع القرار، مما ¢ع 
الشباب الفلسطيCD فقط ¢عمل �

  .  30الوطCD صنع القرار

إن اإلقصاء لدور ومشاركة الشباب �
 العمل السياCgt العام sو إقصاء ب<يوي، يتمثل �
 طبيعة 

اN\ركة السياسية الCw �عيد نفس(ا، رافق ذلك عزوف الشباب عن املشاركة السياسية، ف(و نuيجة 

Ëم، إذ أ� للمعاناة والتحديات الداخلية واMNارجية الCw حالت دون تحقيق طموحا�
ً
�م األك�Þ �عرضا 

 
�م �Íع"ش(ا الساحة الفلسطي<ية، حيث ضاع شبا� Cwلتحمل نتائج وتبعات األوضاع العامة ال

 من االنقسام األسود، الذي أدى إJr الشرذمة واالنقضاض عJK املكuسبات 
ً
غياsب اثCD عشر عاما

 Jrشر£عية، مما أدى إuياة السياسية وال\Nرمان من املشاركةالديمقراطية والقانونية و�عطيل ا\Nا 


 اN\7± العام واملمارسة الديمقراطية، ومؤسسات صنع القرار وحوار السياسات. �  

                                                           
، 12/80/2018الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للشباب،  أوضاع الشباب في المجتمع بياناً صحفياً يستعرض فيه 30

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3214  
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¢عا{ي الشباب من واقع محفوف بالكث�7 من اN\رمان والفقر والقمع والعنف وكبت لµ\رLات 

فوف وال��م"ش رافق(ا حالة اقتصادية واجتماعية غ�7 مستقرة، نuيجة زLادة للبطالة خاصة ب7ن ص

% ،وارتفعت 41.0ليصل إJr  2007مقارنة مع العام  2017اMNرLج7ن والCw وصلت �
 فلسط7ن عام 


 قطاع غزة من �39.8 Jrخالل نفس الف��ة( بحسب ج(از اإلحصاء املركزي لعام 61.2% إ %

2018.(  

Lمن االمل، مع غياب العالقات األسر 
rباإلحباط الشديد وخا 
ً
 مليئا

ً
ة، ة السليم�انت النuيجة واقعا

  مما زاد من حاالت العنف واالنتحار، وازدياد حاالت الHÝرة خاصة للشباب املثقف املتعلم. 

 رئ"سيا 
ً
بناًء عJK ما سبق، واعتبار أن مشاركة الشباب �
 حوار السياسات اMIتلفة ¢عت�� عنصرا

،¾Nكم الصا\Nا إحدى أش�ال ا�Ëشاركية، كما أuش�ل من  من عناصر الدولة الديمقراطية ال 
Ôو

أش�ال الرقابة الشعبية، و�اعتبار أن البناء الديمقراطي والنضال ضد االحتالل sما جزءان من 

املسألة الوطنية، لذا �ان ال بد من مشاركة الشباب باعتبارsا املدخل اN\قيقي لتعبئة األجيال 

ل املساsمة �
 حركة القادمة الCw �عمل عJK تجديد الدماء �
 القائم7ن عJK اN\كم والدولة من أج

  التنمية املتواصلة.

ولذلك يجب خلق فرص و�رامج تضمن إدماج(م وإشراك(م �
 اN\وارات اMIتلفة حول السياسات.  

وLتوجب عJK �ل من منظمات اHIتمع املد{ي واألحزاب السياسية واHNامعات كما مؤسسات 

، األخذ �ع7ن االعتبار ما يمكن أن ¢ساsم بھ ال
ً
 شباب �
 السياسات اMIتلفة.اN\�ومة أيضا

� النضال السيا§¦] وتحقيق املصاP ة الوطنية وإ¥�اء E ة الفعلية ل� ركة الشبابية التج̈ر

  االنقسام

 CDالفلسطي CDرك ملس�7ة الثورة الفلسطي<ية املعاصرة والعمل الوط\Iش�ل الشباب الوقود ا

لفكرLة، وساsموا �ش�ل بارز خاصة �
 أطر اN\ركة الوطنية السياسية عJK اختالف أطياف(ا ا


 االنتفاضات الفلسطي<ية ضد االحتالل، منذ بدايات الHÝرة الص(يونية إJr فلسط7ن � Cgh"ورئ

وش�لوا العصب األساCgt والطليعة �
 �شكيل القوى والفصائل الثورLة الفلسطي<ية �
 خمس"نات 

االع��اف العاملي بالشعب وست"نات القرن املا¦Cg، والCw أعادت ضمن منظمة التحرLر االعتبار و 
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 (النكبة) الذي Õره مص�7ه �عدما �شرذم الشعب �س§ب التط(�7 العرLتقر 
الفلسطيCD وحقھ �

)، وما تاله �عد عشرLن سنة من 1947-1948قامت بھ العصابات الص(يونية �
 خالل الف��ة (

  .s1967زLمة حزLران 


 مؤسسا��ا السياسية 1993انخرط الشباب �عد {شوء السلطة الفلسطي<ية �
 العام � ،


 فكر وسلوك الشباب، األمر � Cgtوسيا 
واالقتصادية واالجتماعية، مما أدى إJr تحول اجتما¨

 عJK مف(وم املواطنة واملشاركة السياسية واHNما�7sية.
ً
  الذي ا{عكس سلبا


 انتفاضة األق�Åg العام � 
ً
ة من خالل ، وعودة حالة املقاومة املسµ\2000عاد دور الشباب جليا


 عودة درجة منrة، و�التاLاالعتداءات اإلسرائيلية العسكر JKة كرد عLم االحتالل العسكر� مقاوم�

، فإّن ال<شاط املد{ي الشع�C، وكنuيجة N\الة 2005 - 2000درجات الuسي"س، ب7ن العام7ن 

�ايات تلك Ë إال مع 
ً

 الشامل، لم يبدأ بالظ(ور فعلياKاالنتفاضة نحو العسكرة والقمع اإلسرائي

  .2005 -2004العام 

تأثر الشباب الفلسطيCD بالثورات العر�ية الCw تصدر الشباب العرÒي مش(دsا، حيث حاولوا 

�اء االنقسام واالحتالل، ف�ان حراك الËإ 
� 
ً
من  15إسقاط التجر�ة عJK الواقع الفلسطيCD أمال

�اء االنقسام"، ولكن باءت تلك اI\اËد إLا لم تتجاوز حدودآذار " الشعب ير�Ëوالت بالفشل حيث أ 

العالم االف��ا¦Cg والفضاء االلك��و{ي. ومع االقرار ان الشباب قد خاضوا مجموعة من اN\را�ات 

امليدانية لك��ا �انت بمثابة حرا�ات متقطعة موسمية، ول"س خلف(ا مشروع سياCgt شامل وÒعيدة 

األمر الذي أفشل أو أضعف بروز مشاركة عن أية معالم سياسية وتنظيمية ل(ذه اN\را�ات، وsو 

Cgtالعمل السيا 
   .الشباب �

 JKدفت الضغط ع�إنھ وعJK امتداد سنوات االنقسام، يمكن رصد العديد من األ{شطة الCw اس�

أطراف االنقسام لتحقيق املصاN\ة، وتنوعت ب7ن املؤتمرات وورش العمل والبيانات والتصرLحات، 

Jrعض األحيان، إ� 
مستوى الفعل الشع�C الواسع، �الوقفات االحتجاجية، إضافة إJr  ووصلت، �

العديد من املبادرات اHIتمعية واملؤتمرات واللقاءات واأل{شطة األخرى، ولكن يمكن القول بأنھ 
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 تطJ عل��ا 
ً
 فCÆ �انت تقف N\د مع7ن، وأحيانا

ً
عJK الرغم مما ُبذل من ج(ود، إال أنھ لم يكن �افيا

   نظيمية.توج(ات حز�ية وت

 عs JKذا الصعيد
ً
 أك�Þ تأث�7ا

ً
. برغم ما سبق إال أن اN\ركة الشبابية �ان باإلم�ان أن تلعب دورا

و�اإلجمال، فإنھ من املالحظ غياب دور األطر الطالبية والشبابية التا�عة للفصائل الCw اكتفت، 

wالفعاليات ال 
�ا وأجندا��ا، ومشارك��ا �Íا ع�� أحزاsا، أو افيما يبدو، بدور�Íتنظم(ا أحزا C Cwل

دعت إل��ا املؤسسات دون مبادرات حقيقية وخاصة م��ا �أطر، كما أننا نالحظ العزوف الوا¹¾ 


مÁ¾  لدى الشباب لالنضمام إJr األحزاب أو األ{شطة التطوعية، وsو �
 تراجع حيث يظ(ر �

 CDاز املركزي لإلحصاء، 2015الشباب الفلسطي)HNالشباب (من الضفة  أن {سبة الذي أجراه ا

املنتم7ن إJr  ، و�لغت {سبة الشباب%19.5والقطاع) الذين شار�وا �
 أعمال تطوعية بلغت 

، فيما بلغت {سبة املنتم7ن إJr األحزاب واN\ر�ات  2.4%االتحادات والنقابات بمختلف أش�ال(ا

  فقط. %1.4السياسية 

�E الفضاء السيا§¦] أسباب تراجع مشاركة الشباب  :  


 وممارساتھ�س§ب  -Kمن حق التمتع بأد{ى  االحتالل اإلسرائي CDحرمت الشباب الفلسطي Cwال

  حقوقھ وحرLاتھ األساسية والعامة.


 تقف عند حدود الكالم اال{شا·ي بأsمية  -Ô 
rنقص االرادة السياسية عند االحزاب، و�التا


 وفود الشباب و�¹ دماء جديدة �
 االحزاب، مما ا{عكس عH¤ JKم مشاركة الشباب �

�م، وكذلك العقلية األبوLة لدى الفصائل.Øان يكشف مدى �غييHµال 
 الفصائل وتمثيل(م �

 االسباب الذاتية عند الشباب، وعزوف(م عن املشاركة السياسية الفاعلة -

العادات والتقاليد، فاHIتمع الفلسطيCD مجتمع أبوي، �سوده تقاليد �عزز سيطرة كبار السن  -

  تجديد والتغي�7.والعائلة، وتما{ع ال

التحديات األمنية وتد{ي مستوى اN\رLات العامة، وكذلك �عرض الشباب لالعتقاالت غياب  -

الديمقراطية كممارسة �
 االحزاب السياسية ومؤسسات اHIتمع، األمر الذي من شأنھ أن 

 يكرس القيادات ال(رمة، وLحد من إم�انية إشراك الشباب، وإطالق طاقا��م.
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"يق ومحاوالت احتواء وتفت"ت من قبل "السلطت7ن" �
 الضفة الغر�ية عمليات قمع وتض -


 لµ\را�ات �
 فلسط7ن التارLخية Kقمع دولة االحتالل اإلسرائي Jrوقطاع غزة، باإلضافة إ

 اI\تلة وتجرLم(ا

غياب دور األطر الطالبية والشبابية التا�عة للفصائل الCw اكتفت، فيما يبدو، بدورsا ع��  -

�ا وأجÍدعت إأحزا Cwا، أو ال�Íتنظم(ا أحزا Cwالفعاليات ال 
ل��ا ندا��ا ومواقف(ا ، ومشارك��ا �

  املؤسسات دون مبادرات حقيقية وخاصة م��ا �أطر

-  

 و�عطيل دوره أعاق تحقيق مطالب الشباب �
 إقرار القوان7ن �º£شرuلس الHIانقسام ا

  ق املرأة.�عديل القوان7ن عJK قاعدة العدالة واملساواة وضمان حقو 

 �عطيل االنتخابات ادى اJr تراجع اN\ركة الطالبية خاصة �
 قطاع غزة -

  التوصيات:

  لقد خرجت اHNلسات اN\وارLة بمجموعة من التوصيات و�ان اsم(ا:

  Cي وشع�Òحوار السياسات من أجل بلورة ضغط شبا 
التأكيد عJK أsمية �عزLز دور الشباب �

�اء االنقسام متصاعد يقاوم ضغط جماعات مصاN¾ اال Ëدفع باتجاه إLنقسام وإسرائيل و

  واستعادة الوحدة الوطنية.

  ةLبناء رؤ JKمحدد، والعمل ع 
ºركة الشبابية ضمن إطار مرج\Nتوحيد األجسام واطياف ا

اس��اتيجية وطنية شبابية ��دف اJr الوصول اJr اقامة مجتمع ديمقراطي مCÑ يضمن مشاركة 

  ن وال(يئات واملؤسسات السياسية والوطنية واHNامعات وتمثيل الشباب �
 �افة الHµا

  قيادة عملية التغي�7 وخلق فرص JKتنمية قدرات الشباب ع 
التأكيد عJK دور اHIتمع املد{ي �

و�رامج �عزز من وع��م وإدماج(م �
 اN\وارات اMIتلفة حول السياسات، �ونھ أحد أش�ال 

  اN\كم الصاN¾ والرقابة الشعبية.
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 ياة الديمقراطية من انتخابات �شر£عية ورئاسية ومجالس طلبة ضرورة مما\µرسة الشباب ل

تمتد عJK جميع نوا�
 الوطن لتعميق الوحدة، مع ضمان وجود مشاركة شبابية �
 صنع 

 القرار, و�
 القوائم والدوائر االنتخابية املقبلة.

 ر خطةLتطو JK2250مجلس األمن عمل وطنية للشباب والسالم واألمن بحسب قرار  العمل ع 

 بمشاركة الشباب والسلطات وتخصيص املوارد ال§شرLة واملادية لتنفيذ اMNطة.

  ,�7ة الرأي والتعبLات األساسية وخاصة حرLر\Nاملطالبة بضمان اح��ام حقوق اإل{سان, وا

.Cyر السلsوالتظا 

 ومة, وإتا�\Nاألحزاب واملؤسسات وا 
حة الفرص تأsيل قيادات من الصف األول من الشباب �

ل(م لقيادة التغي�7 وصنع القرار, مع إتاحة الفرص ل(م لالحت�اك مع القيادات اN\�ومية 

 واملؤسساتية �ش�ل مباشر.

  عقد {شاطات شبابية مش��كة �ش�ل دوري ب7ن شباب األحزاب واملؤسسات أ³\اب الرؤى

 الفكرLة اMIتلفة لتقرLب وج(ات النظر.

  واال 
ستفادة من التجارب العاملية �
 التمك7ن القيادي للشباب، تفعيل برامج التبادل اMNار�

واالستفادة من التجارب العاملية �
 التمك7ن القيادي للشباب، واالطالع عJK نماذج البلدان 

�م والCw عانت من تجر�ة انقسام Íامعات ودراسة تجارHNتم بالشباب وا�� Cwاألخرى ال  

 ال(ادف ب7ن ا 
ºتمHIا 
 لشباب �
 اHNامعات و�
 البيوت، و�عزLز ثقافة �عزLز و{شر ال̈و


 اHIتمع.� 
Ksوار والسلم األ\Nا 

 .واملؤسسا�ي 
º£شرuومي وال�\Nالعمل ا JKي للشباب عÒتفعيل الدور الرقا  

  ضور الفاعل\Nوسائل اإلعالم، وتأكيد ا 
تفعيل الدور اإلعالمي، وإبراز اMNطاب الشباÒي �

 للم�ونات الشبابية.
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  ر دور املرأةمحو 

 ياة العامة\Nا 
  �عزLز مشاركة ال<ساء �

 املشاركة السياسية لل<ساء JKاثر االنقسام ع  
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� اP ياة العامةE عز�ز مشاركة ال�ساء�  

  جمعية تطو�ر االسرة اB*SPيةمؤسسة حوار للتنمية ا!$تمعية و 

  ب�ت حانون  –رام هللا 

 املقدمة :


 ، ومن أجل املشاركة  مµ\ة ة السياسية اصبحت ضرورةإن مشاركة املرأة �
 اN\ياrا\Nعصرنا ا 
�


 عملية التنمية الشاملة واملستدامة للمجتمع، عJK اعتبار أن املشاركة السياسية لكال اHN<س7ن� 


 العالمة الفارقة الCw من خالل Ô عملية صنع القرار واصبحت JKالثأت�7 ع Jrدف إ�
 سلوك �Ô

 تدل عJK مدى تطور الشعوب اMIتلفة. العامة مشارك��ا �
 اN\ياة

ل املبكرة �
 الفصائ عJK الرغم من التارLخ الطوLل ملشاركة املرأة الفلسطي<ية بالنضال ومشارك��ن

 عJK تحس7ن مشارك��ن السياسية �ش�ل عام، إذ بقيت  واألحزاب السياسية
ً
لالسف لم ت��ك أثرا

الرجل، واسuبعدت �ش�ل كب�7 عن مراكز صنع القرار sذه املشاركة ضعيفة باملقارنة مع مشاركة 


 sذه األحزاب. إن {سبة املشاركة السياسية للمرأة متواضعة ومتدنية مقارنة مع ¤Hم �


، ومن خالل األرقام وال<سب rخ النضاLمدى التار JKا املرأة الفلسطي<ية ع�الت¿\يات الCw قدم�

ن ل الوز ناصب القيادية والفاعلة �
 اتخاذ القرار ال يمثالفعلية نجد أن مشاركة املرأة وتمثيل(ا �
 امل

 ال<س�C ل(ا �
 عدد الس�ان

رأة ومن االستمارة القبلية ا�ي تم توز£ع(ا عJK املشارك7ن/ات وجدنا أن من ابرز املعيقات لوصول امل

قسام والوضع السياCgt العام واالن لصناعة القراار العادات والتقاليد ، والنظرة الدونية للمرأة

 والوضع االقتصادي الCghء والتمي7± املبCD عJK أساس النوع االجتما¨
 والقوان7ن اI#\فة بحق(ا .

 JKاملساواة مع الرجل والقضاء ع 
ميع جأن �افة االتفاقيات واملواثيق الدولية تؤكد عJK حق املرأة �

 Cw تمثل خطوة رئ"سية �
أش�ال التمي7± ضد املرأة ومن ابرز sذه االتفاقيات اتفاقية "سيداو" وال

إن حصول دولة  .مادة" �
 قالب قانو{ي ملزم 30منح املرأة حق املساواة مع الرجل من خالل "

 Cwافة االتفاقيات الدولية ال� Jrيح ل(ا االنضمام إuاألمم املتحدة ي 
فلسط7ن عJK عضو مراقب �

 .تنادي بحقوق املرأة وضرورة املساواة بي��ا و�7ن الرجل
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 :لورقة أWداف ا

 الواقع الذي �ع"شھ املرأة الفلسطي<ية JKتحد  �سليط الضوء ع Åwاولة معاجة الصعو�ات ال\I

 من مشارك��ا �
 اN\ياة العامة 

 ا�
 اN\ياة السياسية معرفة أبرز العقبات الCw تواجھ املرأة �
 مشارك��. 

 أWمية الورقة : 

 من القضية الCw �شغل الرأي العام�
 محاولة مناقشة قضية sامة  تكمن أsمية sذه الورقة

Iا 

 قضية تمك7ن املرأة وزLادة فعالية الدور الCw تؤديھ �Ôلة وLوالعاملي منذ ف��ة طو 
K\Iتمع اH

والدور الذي تلعبھ �
 السياسة �ش�ل عام والCw جاءت كرد فعل لالتجاه العاملي نحو �عزLز حقوق 

  اإل{سان.

لCw سياسية للمبادرة الCw عملنا عل��ا وذلك بناءا عJK النتائج اتم اختيار موضوع مشاركة املرأة ال

وال لافرز��ا االنتخابات اI\لية االخ�7ة الCw جاء تحليل(ا من خالل HNنة االنتخابات املركزLة انھ 

قة % ملا صعدت ال<ساء �
 اHIالس البلدية واI\لية ، وايضا جاءت النتائج لتنا�
 وثي20ال�وتا ال 

والتوقيع عل��ا ما ب7ن االحزاب واملؤسسات ال<سوLة عJK ان ت�ون  الCw تم االتفاق ابشرف االحز 

% ولكن لم تلزم االحزاب سواء �انت احزاب ¢سار او يم7ن 30مشاركة ال<ساء �
 االنتخابات ب<سبة 


 باالتفاق ، ف�ان البد من الوقوف عند sذه النتائج وف(م(ا بناء عJK الواقع الذي �ع"شھ ال<ساء �

  فلسط7ن .

 : نطاق الورقة البحثية

رصد وفحص الواقع الضفة �
 املناطق الCw تم  عينة غ�7 ممثلة ولكن جاءت بقصد  :اإلطار املUا^ي

 قطاع غزة (ب"ت حانون ) عقد الورشات ف��ا (ب"تونيا و�"ت عور التحتا ) ،

  :اإلطار الزما^ي

  30/12/2018لغاية  2018 /15/11الزمنية : منذ  الف��ة

  الذي تم استخدامھ sو املنÝ  اMIتلط املنÝ   :املن�ª املستخدم
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 است§يان JKيقوم ع Cyتم  ك Cwة الLالورشات التوعو 

 وزع عJK املشارك7ن واملشار�ات �Kقب

  تنفيذsا �
 الضفة وغزة 

  امليدان ، ومن خالل ورشات العمل واملؤتمرات 
 كيفي وLقوم عJK املالحظة �

  : التعر�فات االجرائية

  مصط�� الكوتا ال�سائية:

) مصطµ¾ التيCD األصل، يقصد بھ نص"ب أو حصة"، استخدم sذا املصطquota ¾µ"�لمة �وتا (

بدرجة كب�7ة لإلشارة إJr تخصيص {سبة, أو عدد محدد من مقاعد ال(يئات املنتخبة مثل: ال��ملانات 

لuشر£ع وصناعة القرار. باعتبار واHIالس البلدية لل<ساء، وذلك لضمان إيصال املرأة إJr مواقع ا

ال�وتا يمثل أحد اN\لول املؤقتة، الCw تHµأ إل��ا الدول واHIتمعات لتعزLز مشاركة املرأة �
 اN\ياة 

 31العامة".

 احصاءات حول املرأة:

إن آخر اإلحصائيات الصادرة من اHN(از املركزي لإلحصاء الفلسطيCD الCw أشارت إJr أن عدد 

g¦األرا 
(بلغ عدد الس�ان  C الفلسطي<ية يمثل تقرLبا نصف عدد الس�ان �
 فلسط7نال<ساء �

�اية عام Ë 

  2016املقدر �rفلسط7ن حوا 
% 50.8مليون ذكر ب<سبة  2.48مليون فرد؛ م��م  4.88�

ذ�ور ل�ل  103، أي أن sناك 103.3%، فيما وصلت {سبة اHN<س 49.2مليون أن Å ب<سبة  2.40و

100 (Å أن  
rالضفة 12.1، بواقع 2016% من االسر الفلسطي<ية ترأس(ا {ساء عام 11.0حوا 
� %


 قطاع غزة"9.0الغر�ية و� %32.  

� اP ياة العامة عام E 2017ال�ساء الفلسطي�يات: 

%من أعضاء ال(يئات اI\لية �
 الضفة الغر�ية sن إناث، مقابل �21.2ش�7 االحصاءات اJr أن 

% من اI\ام7ن املزاول7ن 66.6% إناث؛ و17.3ذ�ور، مقابل % من القضاة sم 82.7% ذ�ور، 78.8

% من أعضاء النيابة العامة sم من الرجال، مقابل 82.0% إناث؛ و33.4للم(نة sم ذ�ور، مقابل 

                                                           
 - موسوعة ويكيبديا، الكوتا النسائية31
32 http://info.wafa.ps/ar 
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%، مقارنة 5.8؛ كما لم تزد {سبة السف�7ات الفلسطي<يات عن 2016% من ال<ساء خالل عام 18.0

امل(ندس7ن املHÁل7ن �
 نقابة امل(ندس7ن sن {ساء،  % من32.3% للسفراء الرجال؛ و94.2مع 


 67.7مقارنة بما {س§تھ rجامعات 12.4% من الرجال؛ وحوا 
% من أعضاء مجلس الطلبة �

من املوظف7ن �
 القطاع العام  %42.7 % من الذ�ور 87.6الضفة الغر�ية sم من االناث، مقابل 

من درجة  %11.3ناث (�
 القطاع املد{ي) % ذ�ور؛ حيث �ش�ل اإل 57.3املد{ي sن إناث، مقابل 

  . 33% من الذ�ور لنفس الدرجة88.7"مدير عام" فأعJK من مجموع املدراء العام7ن، مقابل 


 اتجاه تحقيق 30ب  ان �عزLز مشاركة ال<ساء �
 االنتخابات� Jrكخطوة أو 
Ô كحد اد{ي %

فلسطيCD والCw أكدت �
 مجمل(ا وكما نالحظ اإلحصائيات الصادرة عن ج(از اإلحصاء ال .املساواة


rالتا JKع: 

 افة مراكز صنع القرار� 
 .ضعف تمثيل ال<ساء �

 لية\Iالس وال(يئات اHIا 
 .أنھ مازالت �سود الصور النمطية ألدوار املرأة التكميلية �

 ليةsمعيات العمومية للمؤسسات األHNا 
 .ضعف مشاركة ال<ساء �

 مجالس إ 
  %15دارة املؤسسات األsلية حيث تقل ال<سبة عن ضعف {سبة تمثيل ال<ساء �

  لية (ما عدا املؤسساتsمنصب رئاسة مجالس إدارة املؤسسات األ Jrغياب ال<ساء عن تو

 .ال<سوLة)

 
ت عJK مستوى مشاركة املرأة الفلسطي<ية �
َ

و£عت�� نظام ال�وتا ال<سائية أsم اإلنجازات الCw ُحِقق


 ونuي 2005الuشر£عات، "ففي العام º£شرuلس الHIجة نضال املؤسسات ال<سائية تمت موافقة ا


 املئة، والCw تفرض تمثيل املرأة الفلسطي<ية �
 قوائم  20الفلسطي<يعJK فرض ال�وتا ب<سبة �

، �عد أن �ان 2006امرأة �
 انتخابات عام  17األحزاب السياسية النتخابات اHIلس، إذ ن%\ت 

وا�ي ن%\ن �
 انت
ّ

 عام عدد ال<ساء الل� 
ّº£شرuلس الHIخمسة {ساء فقط قبل  1996خابات ا

                                                           
33 http://bit.ly/2n0K5Cp 



 

 

68 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

 
ً
) من قانون االنتخاب 4مؤقتا حيث نصت املادة( فرض نظام ال�وتا، وsو ما اعت�� آنذاك حال

  عJK ما يأ�ي: 2005لسنة  9الفلسطيCD رقم 

<س§ية ( ( تمثيل املرأة) يجب أن تتضمن �ل قائمة من القوائم االنتخابية املرÌ\ة لالنتخابات ال

 أد{ى لتمثيل املرأة ال يقل عن امرأة واحدة من ب7ن �ل من
ً
 :القوائم) حدا

 .األسماء الثالث األوJr من القائمة -أ 


 ذلك -بKت Cwعة أسماء الÒاألر. 


 ذلك -جK�34ل خمسة أسماء ت.  

  : من ابرز املعيقات ال�] تم رصدWا من خالل االستمارة

 تHIمع العادت والتقاليد وثقافة ا  

  ا ال تقدر مثل الرجل�Ëتمع الدونية للمرأة واHIنظرة ا  

  Cgtوالسيا 
  الوضع االقتصادي واالجتما¨

  ا ومنع(ا للوصولsتمع ضدHIوقوف الرجل وا  

  صناعة القرار 
  عدم دعم املرأة لنفس(ا , وعدم تقبل اHIتمع لوصول(ا �

  التنافس ومحار�ة املرأة للمرأة  

  الوضع املادي  

 ز�ية القبلية وا\Nالفات اMNة واLلعنصر  

 .تمع الذ�وريHIثقافة ا  

 .ن من ال<ساءs�7عدم الثقة بقدرات ال<ساء من قبل الرجال وغ  

 .يÒز\Nالتح7± ا  

  ا� عدم ثقة املرأة بقدرا�

                                                           
34  -http://maannews.net 
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  اSPالصة والتوصيات :

  �عد تحليل االستمارة �انت من ابرز التوصيات املشارك7ن /ات :

 املناطق امل 
(مشة من النوا�
 السياسية والقانونية ملعرفة حقوق(ا تثقيف املرأة خصوصا �

  الCw كفل(ا ل(ا القانون والدستور، 

 السلطة وصناع القرار ( الن دعم للشباب لل<ساء  �شكيل مجموعات ال<ساء وشبابية ضاغطة

 Jrالوصول ا 
و�العكس سوف يحدث التوازن والتغي�7 الن الشباب وال<ساء فئتان م(مشت7ن �

  القرار )  مراكز صناعة

 بات والتمك7ن االقتصادي ل(نLوخصوصا لل<ساء من خالل التدر 
ºتمHIا 
    رفع ال̈و

  قضايا تخص(م 
J لدى الرجال � تدرLب الرجال عJK اN\قوق والواجبات واHNندر ل��فع ال̈و

 
وتخص ال<ساء من حول(م من خالل التوجھ لHµ(ات املانحة وايضا لHµ(ات املسؤولة �

ووزارة شؤون املرأة بحيث ت�ون اولوLة عندsم �
 اMNطط االس��اتيجية  السلطة الوطنية

  والع�� قطاعية مع الوزارات االخرى 

  Jrر الفلسطي<ية إLومية ومؤسسات منظمة التحر�\Nلية وا\Iدعوة املؤسسات وال(يئات ا

 املساsمة �
 اللقاءات واالجتماعات اMIتلفة والCw �سJº لuسليط الضوء عJK مش�لة ضعف

مشاركة ال<ساء �
 اN\ياة السياسية �ش�ل مستمر ودوري من خالل حمالت ضغط ومناصرة 

 واجتماعات وورش عمل مكثفة 

 املشاركة السياسية 
 أ{شطة التوعية و�ناء القدرات اMIتلفة لل<ساء والفتيات لتعزLز دورsن �

 .والعامة

 ز وتفعيل ميثاق الشرف الذيLعز� JKيدعو لالل�±ام بقرار  وقعت عليھ االحزاب العمل ع

, والعمل عJK  .%30اHIلس املركزي ملنظمة التحرLر بزLادة مشاركة ال<ساء ب<سبة ال تقل عن 

فعال ول"س فقط كالما ووضع االحزاب السياسية عند ال�±اما��م من خالل عقد  مشارك��ا
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اI\ددة ف��ة بال�وتا  طاولة مستديرة مع(م ومناقشة ال�وتا مع(م والعمل عJK الية لالل�±ام

  االنتخابات 

 ادة {سبة �وتة ال<ساءLز JKياة  العمل ع\Nا 

 الحقا للمشاركة �ش�ل اك�� الحقا �ÖLش�ل تدر�

  العامة 

  اي اجتماع او ورشة يخص 

( ان ي�ون لل<ساء دور وصوت �Kاء االنقسام الداخ�Ëا JKالعمل ع

�ا املتضرر االك�� منھ فيجميع منا�
 اËياة موضوع االنقسام ال\N  

  

  املراجع :

  3407و�الة االنباء واملعلومات الفلسطي<ية وفاhttp://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id= 

 من اإلناث CDتمع الفلسطيHIنصف ا :CDشؤون فلسطي<ية / اإلحصاء الفلسطي 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/03/07/1026085.html 

 مشاركة املرأة الفلسطي<ية السياسية ب7ن القانون والتطبيق 

827009http://maannews.net/Content.aspx?id= 

 كيبديا، ال�وتا ال<سائيةLموسوعة و https://ar.wikipedia.org/wiki/محاصة_{سائية  
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  اثر االنقسام ع�M املشاركة السياسية لل�ساء

  جمعية الفردوس لتنمية املرأة والطفل واملنتدى التنو�ري الفلسطي\]

  نابلس –دير  الب�� 

  مقدمة:

 
تقوم فكرة الورقة عJK دراسة ا{ع�اسات وتداعيات االنقسام الفلسطيCD عJK مشاركة املرأة �

اN\ياة السياسية وصنع القرار وقمنا من خالل املبادرة �عمل عدة ورش عمل تحت عنوان7ن 

مختلفة �
 مضمون املبادة وJÔ توعية املرأة باN\قوق السياسية حسب االتفاقيات الدولية وم��ا 

قية سيداو واملتضمنة القضاء عJK جميع أش�ال التمي7± العنصري ضد املرأة وأيضا االطالع اتفا

واملتعلق بحماية ال<ساء وحق املرأة �
 ال��شيح والوصول إJr  1325عJK قرار مجلس األمن رقم 

وضرورة مشاركة املرأة �
 صنع  مقاعد صنع القرار وأسباب عزوف املرأة عن املشاركة السياسية

رار وتوصلنا من خالل الورقة البحثية الCw اس��شدنا ف��ا من خالل البحث �
 اإلحصائيات الق


 من املفروض أن Ô إن {سبة مشاركة ال<ساء ض�يلة جدا بال<سبة ملا Jrا إ�املتوفرة والتدقيق ف�

املنصوص عل��ا وتوصلنا إJr ضرورة العمل من اجل إيصال صوت  ت�ون حسب االتفاقات الدولية

أة إJr أ³\اب القرار ومن أsم مق��حاتنا �
 الورقة البحثية sو ضرورة إشراك املرأة �
 املر 

االنتخابات الuشر£عية والرئاسية ب<سب مقبولة وإشراك(ا �
 جوالت املصاN\ة الفلسطي<ية من 

�اء االنقسام الذي اثر �ش�ل Cgtء عJK مختلف فئات اHIتمعËاجل إ .  

  Wدف الورقة :

إJr الوقوف عJK حالة املشاركة السياسية وصنع القرار وتفاعلھ مع الHµان ��دف sذه الورقة 


 حق وجزء مÔ Cwذه املشاركة الs JKالتأث�7 ع 
ن وال(يئات واثر االنقسام الفلسطيCD كعامل اك�� �

والوصول إJr نتائج وتوصيات تجاه �عزLز مشاركة املرأة السياسية وصنع  منظومة حقوق اإل{سان

وج من حالة اإلقصاء وال��م"ش تجاه دورsا الفاعل واملؤثر وحاج��ا إJr املساsمة القرار واMNر 

  وتفعيل دورsا .
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 محاور الورقة:

 تداعيات االنقسام ع�M املشاركة السياسية للمرأة

، والذي أثر 2007إن املرأة الفلسطي<ية تدفع الثمن األك�� لالنقسام املستمر منذ منتصف العام  

 عJK مختلف 
ً
منا�
 اN\ياة. وLمكن القول بأن النقسام أثر �ش�ل خط�7 عJK �ل قطاعات سلبا

 
ً
 وتضررا

ً

 األسر الCw تقودsا {س .اHIتمع، واملرأة �انت األك�Þ تأثراÔ 

ً
اء، وإن أن األسر األشد فقرا

�م"شا وضعفا و�الرغم من� �Þتدفع الفاتورة األك�� لالنقسام حيث باتت أك Cwال 
Ô ة املرأةLسوداو 

�اء واقع،الËسالم لليأس، والبد من استمرار العمل من أجل انجاز الوحدة الوطنية وإuال يجب االس 

 من أجل نيل حقوق(ا املشروعة، االنقسام والبد للمرأة
ً

 الوقت الفلسطي<ية أن ترفع صو��ا عاليا� 

 Cwاء االنقسام واستعادة الوحدة، وتدارك املأساة ال�Ëإ JKاد عHNالعمل ا Jrع"ش(ا الشعبنفسھ إ¢ 

. CDالفلسطي 

  ا^عUاس االنقسام ع�M اP ركة ال�سو�ة:


 عملية كفاحية تراكمية �ش��ط إصالح النظام السياCgt برمتھ، كما Ô ن السياسية�إن مشارك�


 والقيام �عمليات  �ا تتطلب إثارة ال̈وËذلك أ Jrضاف إLھ ضاغطة، وLش��ط وجود حركة {سو�

أن االنقسام  عام و�
 أوساط ال<ساء �ش�ل خاص .غ�7 التعبئة السياسية املستمرة �ش�ل


 والب<يوي �
 النظام السياCgt الفلسطيCD نuيجة لصراعKفتح وحماس قد أضعف • الفصائ Cwحرك

  . دور املشاركة السياسية للمرأة إJr حد كب�7، وفوت عل��ا حق(ا �
 اختيار من يحكم(ا


 وا{شغال حركCw فتح لقد ازدادت معاناة املرأة الفلسطي<ية حدة �
 ظ Kل استمرار الصراع الداخ


 الساحة � 
وحماس �
 الصراع عJK السلطة، نuيجة �عّمق االنقسام السياCgt واHNغرا�

الفلسطي<ية وتفاقم الصراع بوت�7ة متصاعدة، ما ترك آثارا سلبية �عيدة املدى عJK اN\ركة 


 مجمل� Cذا الصراع السل�s ا ارتباطا بأثرsة ودورLة  ال<سو)HN القضية الوطنية الفلسطي<ية، أو

 
آثاره السلبية املباشرة عJK حياة املواطن7ن �س§ب اإلجراءات السياسية واإلدارLة لµ\�ومت7ن �

 Jrكم إ\Nا JKما ع��ا أن �عّزز نفوذsما وإح�ام قبض�Ëمن شأ Cwالضفة الغر�ية وقطاع غزة، وال


، و�شديدKsارج  جانب إغالق عدد من مؤسسات العمل األMNإغالق املعابر ب7ن قطاع غزة وا
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عJK الصعد  - وال يزال  - إن الواقع الذي عاشتھ املرأة الفلسطي<ية  وفصلھ تماما عن الضفة الغر�ية

�ل(ا، ¢عت�� واقعا قاسيا و��دد املكuسبات الCw حقق��ا اN\ركة ال<سوLة عJK مدار سنوات النضال 

ساsم  �ل أشد وطأة �
 قطاع غزة خصوصا،الطوLلة. وتت¿¾ مالمح االنقسام السياCgt �ش

االنقسام �
 نمو منظومة من القيم االجتماعية والثقافية الCw تكرس دور املرأة التقليدي وارتبط 

ذلك بادعاء املرجعية الدي<ية، ما أدى إJr ت�Hيم ال(امش املتاح للناشطات الفلسطي<يات وحرم(نَّ 

  . توسيع قاعدة تحالفا��ن داخل اHIتمع

� ظل االنقسام السيا§¦]: سبلE عز�ز مشاركة املرأة�  

عJK الرغم من �افة املسا¨
 اN\ث"ثة الCw بذل��ا اN\ركة ال<سوLة ومؤسسات اHIتمع املد{ي من 


 طوLل قدمتھ ال<ساء من rخ نضاLياة السياسية، من خالل تار\Nا 
أجل �عزLز مشاركة املرأة �

استطاعت من خاللھ تحقيق اإلنجازات عJK املستوى بداية الثورة الفلسطي<ية حÅw يومنا sذا، 


، األمر الذي أدى إJr توقيع القيادة الفلسطي<ية عJK عدد من االتفاقيات الدولية الCw �عزز Õقو\Nا

من املساواة والقضاء عJK التمي7± إال أن ذلك لم يمنع فشل ال<ساء من إثبات وجودsن �
 مجالس 

ة السياسية ورفض(ا لرفع م�انة تمثيل املرأة عملًيا، �عد أن منظمة التحرLر، �س§ب �عنت اإلدار 

% 49.2أصبحت مؤشرات اإلحصاء الفلسطيCD تقر بأن املرأة الفلسطي<ية نصف اHIتمع ما {س§تھ 

¢ستد¨
 ما سبق اتخاذ تداب�7 وضمانات تكفل مشاركة واسعة وفاعلة للمرأة،  2016للعام 

ظمة التحرLر، بما �
 ذلك الHµنة التنفيذية، واHIلس كتحديد مواقع م(مة لل<ساء �
 sيا�ل من

املركزي، ورئاسة الHµان الدائمة، وتث§يت ال�وتا ال<سوLة �
 sيا�ل املنظمة اMIتلفة، والضغط 

باتجاه تمثيل ال<ساء املستقالت اللوا�ي يمثلن جزًءا أساسًيا من اN\ركة ال<سوLة، ألن غياب 

وLة غ�7 اN\ز�ية، األمر الذي يتطلب تمثيل(ن �
 اHIلس تمثيل(ن ¢عCD �غي"ب الكفاءات ال<س

تدلل {سبة تواجد املرأة اN\الية �
 منظمة  الوطCD، للتأث�7 عJK مواز7Lن القوة داخل املنظمة

التحرLر عJK سياسة إقصاء و��م"ش ل(ا، ت<بع من ضعف دور وتمثيل ال<ساء داخل األحزاب 

إJr املوروث الثقا�
 ال�امن �
 إدارة مؤسسات العمل  السياسية ومؤسسات اHIتمع املد{ي، إضافة

يقر اHNميع بحقوق املرأة الفلسطي<ية ودورsا  الوطCD الفلسطيCD ورسم السياسات العامة
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 Cgtذلك، لذا تركز الورقة �ش�ل أسا JKإال أن واقع األمر وفق ال<سب األخ�7ة ال يدلل ع ،
rالنضا

�ا مراعËإيجاد سياسات و�دائل من شأ JKس7ن وترسيخ ع>HNشاركية ب7ن اuوال 
اة النوع االجتما¨

% ك<سبة تمثيل للمرأة كحد 30املساواة واتخاذ ما يلزم من تداب�7 تضم��ا، وأول(ا اعتماد {سبة 

 إJr الدور اN\قيقي الذي يجب أن تلعبھ املرأة الفلسطي<ية �
 صنع واتخاذ القرارات 
ً

أد{ى، وصوال

  سسات املنظمة .العامة، من خالل تمثيل(ا �
 مؤ 

 : النتائج

  األطر الفلسطي<ية ض�يل جدا و�الرغم من 
مازال دور املرأة ضعيفا جدا وsامشيا وتمثيل(ا �

دورsا الكب�7 وتحمل(ا اعتبار إضافية �س§ب اN\صار والبطالة والعدوان واالنقسام و�الرغم 

ذ�ورLة وتجاوز مف(وم ��م"ش املرأة �س§ب الثقافة ال -2 . من زLادة {سبة ال<ساء املتعلمات

املواطنة املuساوLة املت�افئة وتجاوز القانون الفلسطيCD األساCgt وتجاوز املواثيق والع(ود 

 .الدولية الCw تؤكد عJK مبدأ املساواة وعدم التمي7± وتفضيل الرجل عJK املرأة

 وارات\Nا 
اصة واHNوالت اMN لم يتم إشراك ال<ساء اللوا�ي يحملن رؤLة {سوLھ جندرLة �

باملصاN\ة الفلسطي<ية وHNان املصاN\ة اHIتمعية واN\رLات العامة وإعادة االعمار 

  . وإس(ام(ن ع�� تقديم الرؤى واملق��حات واآلراء باتجاه إغناء sذه الHµان وتطوLرsا

  لم تتجاوز عدد CDوالوط 
º£شرuلس الHIاملؤسسات الرسمية �ا 
 70املشار�ات ال<سائية �

اي تمثيل  135{ساء من  3مشارك �
 اHIلس الوطCD و�
 اHIلس املركزي  600سيدة من أصل 

 ض�يل .

 :التوصيات

  ركة ال<سائية بما يضمن تمثيل\µة وخطاب {سا·ي ديموقراطى موحد لLبلورة رؤ JKالعمل ع

 . ال<ساء �
 األطر واملؤسسات وال(يئات الشعبية الرسمية

 ة رافضة لالنقساLة بال�±امن مع الضفةاستمرار تنظيم فعاليات {سو\Nم وداعية للمصا .  



 

 

75 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

  مات تلزمsتفا Jrز ال<ساء سياسيا والوصول إLإثارة �عز JKتفعيل دور املؤسسات القادرة ع

  . تمثيل ال<سا �
 األحزاب واألطر وال(يئات القيادية واملؤسسات الشعبية والرسمية

 ة بتمثيل ال<ساء وخاصة تنظيم حمالت ع�� مبادرات وا¹\ة تلزم ال(يئات واملؤسسات الرسمي


 األطر واالتحادات الشعبيةÕلس املركزي و�اHIوا CDلس الوطHIا 
� . 
ºتمHIا 
  �عزLز ال̈و

بأsمية املشاركة السياسية للمرأة وأsمية دورsا �
 صنع القرار بصف��ا نصف اHIتمع وذلك 

�ذا اMNصوص .Í ع�� تنظيم حمالت إعالمية  

 

  املراجع

 Kجميع أش�ال التمي7± اتفاقية القضاء ع Jcedaw www.un.org   

  قرار مجلس األمن الصادر عن منظمة األمم املتحدة لل��بية والعلم والثقافة

www.unesco.org  

  ±7جميع أش�ال التمي JKلدولة فلسط7ن حول اتفاقية القضاء ع 
rاألو Cyر الرسLالتقر  

  أة وثيقة حقوق املر www.pcdcr.org  

  CDالفلسطي CDمركز املعلومات الوطinfo.wafa.ps  

  ندرHNي ا�Lوثيقة حقوق املرأة الفلسطي<ية و  
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  أثر العنف النف»¦] ع�M واقع املرأة الفلسطي�ية

 مؤسسة فارس العرب للتنمية واألعمال اB*SPية ومؤسسة ب�ت بيوت

رام هللا  – غزة  

  :املقدمة

لفت العنف املتصاعد ضد ال<ساء �
 اHIتمع الفلسطيCD خالل السنوات املاضية اsتمام اHIتمع 


 من مؤسسات وsيئات فلسطي<ية وكذلك �عض األفراد املؤثرLن. إن العنف ضد املرأة ُ¢عّد K\Iا

 N\قوق اإل{سان؛ إذ يمنع(ا من التمتع بحقو 
ً
 وصرLحا

ً
 وا¹\ا

ً
�ة ق(ا ال�املة، ولھ عواقب خط7ان��ا�ا

ال تقتصر عJK املرأة فقط، بل تؤثر عJK اHIتمع بأكملھ؛ ملا ي��تب عليھ من آثار اجتماعية 

 أو
ً
 واقتصادية خط�7ة. ومن اHNدير بالذكر أّن العنف ضد املرأة ال ¢عرف ثقافة أو ديانة أو بلدا

  طبقة اجتماعية �عي��ا، بل ¢عت�� ظاsرة عامة وعاملية.

 
ُ
مارس ضد املرأة واملدفوع بالعص§ّية �

ُ
عرف األمم املتحدة العنف ضد املرأة بأنھ السلوك امل

وُ£عد  اHN<سية، مما يؤّدي إJr معاناٍة وأذًى يµ\ق املرأة �
 اHNوانب اHNسدّية والنفسّية واHN<سّية،

و العامة من ال��ديد بأي ش�ل من األش�ال واN\رمان واN\د من حرLة املرأة �
 حيا��ا اMNاصة أ

  ممارسات العنف ضد املرأة.

لذلك قمنا بال��ك±7 �
 sذه الورقة البحثية عJK واقع العنف النفCgh الذي �ع"شھ املرأة 

  الفلسطي<ية والذي ¢عد من أخطر أش�ال العنف املمارس ضد املرأة.

  العنف النف»¦] وأثره ع�M املرأة وا!$تمع:

ماَرس ضد املرأة من خالل ألفاظ ُم(ينة أو يمكننا توضيح مف(وم العنف النفCgh بأنھ ا
ُ
لعنف امل

شتائم ت<تقص من قدِرsا، باإلضافة إJr ال��ديد اللفظي وسوء املعاملة، و£شمل ذلك ال��ديد 

بالطالق، حيث أّن للعنف النفCgh آثار سلبية تنعكس عJK نفسية املرأة عJK الرغم من عدم وجود 

 ليھ عدد من املشا�ل النفسية �االكتئاب اN\اد واالضطرابآثار وا¹\ة �ش�7 إليھ، إال أنھ ي��تب ع

النفCgh وغ�7ه، والCw قد تقود ال¿\ية إJr محاوالت االنتحار نuيجة للضغط النفCgh الكب�7 الذي 

  تقع تحتھ، كما يمكن أن ¢س§ب مشا�ل مثل إدمان شرب الكحول، والتدخ7ن، وإدمان اMIدرات.
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ف النفسانيون اMIّتصون �
 شؤ    ون األسرة أش�ال العنف النفCgh، غ�7 اHNسدي، إJr: وLصّنِ

�Nو£شمل التحق�7 ب�افة أش�الھ، وإطالق األلقاب البذيئة، والتقليل من العنف االنفعا :

فقدان شرLكة ” الطاغية“النجاحات، واالس��زاء بال(يئة اMNارجية. و�
 الغالب يخ�Åg الرجل 

�احياتھ، ولذلك يHµأ إJr دفع(ا إJr أن تبخس قدر Øّلن ¢ستطيع أن يح 
ً
 نفس(ا، وإ��ام(ا بأن أحدا

�دف تحطيم MÌصّي��ا، والسيطرة عل��ا Í ا، وذلكsبقدر محّبتھ ل(ا، كما يقوم باضط(اد مشاعر

�ا�\nق الضرر ب\µيمكن أن ي 
ً
 �ش�ٍل �امٍل، و�قاء املرأة �
 sذه األوضاع النفسية املزرLة طوLال

  اHNسدية. 

د الرجل بالطالق، أو يقوم بتحطيم: وLتضّمن تخوLف املالWBpيب  رأة من عواقب العصيان، �أن ��ّدِ

ممتل�ا��ا الMÃصية، أو تكس�7 األثاث �
 املÜ±ل، وإضافة إJr ذلك ¢عمد الرجل إJr إجبار زوجتھ 

�ا، أو إقناع(ا بارتداء ثياب �سuث�7 Øال تناس Cwاألوقات ال 
sو ما و ، ”غرائزه الفطرLة“عJK مالطفتھ �


 خانة العنف العاطفي. يندرج أيض� 
ً
  ا

: وLتمثل �
 قيام الرجل بمراقبة املرأة، وح+�ا إJr عدم التقاء صديقا��ا العزل والغ*Bة املرضية

ل الغر�اء �
 اN\ياة الزوجية، وسؤالھ املستمر 
ّ

�ا ب�Hة الغ�7ة عل��ا، واN\يلولة دون تدخÍوأ³\ا

ر للمÜ±ل عن األماكن الCw تذsب ل(ا، واالتصاالت ال(اتفية امل ِ
ّ

د من حضورsا املبك
ّ

  35تواصلة للتأك

 إذا �انت الضغط االقتصادي ع�M املرأة
ً
م الرجل �
 دخل األسرة، خصوصا

ّ
: وLتجّسد ذلك �
 تحك

 إJr شراء sدايا ثمينة لزوجتھ
ً
لكنھ  املرأة ر�ة ب"ت وم<شغلة ب��بية األطفال، وقد يHµأ الزوج أحيانا

�ا عJK املصروفات الØم(ا بالتبذير وقلة التدب�7. باملقابل يحاس��Lتاف(ة و  

ل �
 مضايقة املرأة �
 عمل(ا، �أن يح§س(ا الرجل �
 املÜ±ل، وLتذرّ 
ّ
 ع �عدمأما العنف االجتما¨
 فيتمث

�ا وميول(ا، Øsا وموا�قدرتھ عJK السماح ل(ا باMNروج �س§ب ارتباطاتھ �
 العمل، و�سفيھ إنجازا�

 إJr ومن شأن االستمرار �
 sذه املمارسا
ً
ت زLادة مساحة اMNالفات والHÃارات ب7ن الزوج7ن وصوال

ك اN\ياة األسرLة.
ّ

  تفك

                                                           
  ،موقع الوطن 2012د.نعمان الموسوي ،مقال العنف العاطفي أكثر ايذاء ،35

http://alwatannews.net/article/595502/  
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� ان¬شار ظاWرة العنف النف»¦]:E متWالعوامل ال�] سا 

  عوامل اجتماعية:


 من Kو مجتمع أبّوي، يحتفي بقيّم الذ�ورة، و£عs ،CDأحد أن مجتمعنا الفلسطي JKع 
ً
ل"س خافيا


 منا�
 اN\ياة �افة منذ N\ظة شأن الفرد الذكر عJK حساب ا� JKتجLو احتفاء يرافق وsو ،Å ألن

امليالد إN Jr\ظة املوت، �
 الب"ت و�
 الشارع و�
 العمل وقد عزّز sذا االحتفاء التمي7±ي من ¤Hم 

ونوعية الفروقات �
 التمتع باN\قوق واالمتيازات ب7ن كال اHN<س7ن. sذا التمي±7 �
 اN\قوق 

ملة من املمارسات الضارة وامل(ينة الرسمية والشعبية، الCw أصبحت بمرور وامل�اسب قاد إJr ج

 عJK ما عداه من قوان7ن و�شر£عات، لذا سنجد أن مسألة ضرب 
ً
، مuسّيدا

ً
 سائدا

ً
الوقت عرفا

الزوجات ل(ا ما ي��رsا �
 الثقافة الشعبية السائدة، وكذلك األمر بال<سبة HNرائم الشرف، رغم 

سألت7ن، لك��ما �
 حقيقة األمر يتأسسان عJK املبدأ نفسھ: الت��ير والقبول الفارق ب7ن مآل امل

 
اHIتمعي7ن. وsما أداتان فاعلتان، ¢ستخدم(ما اHNا{ي بذ�اء قاتل، أو قد يف�Cg إJr القتل، �

 .36أحسن حاالت العنف


 اآلن ذاتھ عزز من تدsور م�انة املرأ� Cالتقليدي والسل� 
تمع ة ونظرة اHIكما أّن املوروث الثقا�

  إل��ا مما جعل(ا أك�Þ عرضة للعنف �شÅw أنواعھ 

  عوامل دي�ية:


 عالقة عداء مفتعل، ساsم فيھ غياب الف(م Ô إن عالقة املؤسسة الدي<ية مع قضايا املرأة

 الn\يح للدين وشيوع أنماط من التعليم والثقافة غ�7 الرسميت7ن أي غ�7 اMNاضعت7ن لرؤLة

صة ل�ل ذي مصµ\ة أن يفCw الدين بما يخدم أsوائھ، خاصة من املنتفع7ن الدولة مما أعطى فر 

 الذين ساsموا �
 تمرLر الكث�7 من املعلومات اMNاطئة واملفاsيم املغلوطة املتعلقة بحقوق 
ً
دي<يا

 خصبة لالنuشار �
 ظل تد{ي األوضاع 
ً
املرأة، وقد وجدت sذه املعلومات واملفاsيم أرضا

قر والبطالة وغياب �ل من االستقرار والشعور باألمان ما أدى إJr سيادة االقتصادية وشيوع الف

                                                           
36https://www.amad.ps/ar/Details/102434 
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الغي§ية عJK حساب العقل واملنطق واحتياجات اN\ياة، وsذه أمور �HÃع عJK رواج العنف 


 واألسري وعادة ما ت�ون ال<ساء sن أك�Þ ال¿\اياºتمHI37ا. 

  عوامل اقتصادية:

 للظروف املع"شية الصعبة الCw ¢ع"ش
ً

نظراKعود لالحتالل اإلسرائي� Cwوال CDتمع الفلسطيHIا ا) 

 واالنقسام الفلسطيCD خاصة، أدى ذلك إJr إجبار املرأة لMµروج إJr سوق العمل دون رغبة 
ً
عموما

م��ا من أجل أن �عيل أسر��ا سواء �انت م�±وجة أم ال، مما ¢عرض(ا إJr ضغط نفCgh كب�7 خاصة 

.وأّن خروج(ا مح�وم بيد الرجل سوا
ً
 أو أخا

ً
 او زوجا

ً
 ء �ان أبا

 
وأشارت إJr ذلك املديرة العامة ملركز الدراسات ال<سوLة الفلسطي<ية األستاذة ساما عوLضة �

، بقدر ما 
ً
تصرLح(ا لـ "العرÒي اHNديد" أّن ال<ساء الفلسطي<يات لم يخرجن إJr سوق العمل طوعا

تت ال<ساء تتعرض ألنواع من العنف �ان ذلك نuيجة لألوضاع االقتصادية وتحت وطأة الظروف با

ل(ا عالقة �عدم قبول الرجل أن تتوJr املرأة املصارLف. ومن أش�ال sذا النوع من العنف مدخول 

  .38املرأة الش(ري الذي بات بيد الزوج أو األخ وال سيطرة ل(ا عليھ

  نظرة املرأة لذا��ا:


 خل �ان للموروث الثقا�
 السل�C والعادات والتقاليد الCw تنقص� 
ً
 كب�7ا

ً
 ق فجوةمن قيمة املرأة أثرا

 
�ا اإل{سا{ي بأن ت�ون، وت��ك بصمة تخص(ا ك�ائن أنثوي �
 شÅw منا�Ëذاتية ب7ن املرأة وكيا

 اHIاالت �
 اHIتمع.

فقد ات¿¾ من خالل ورشات العمل واللقاءات اN\وارLة الCw تمت خالل املبادرة، أّن املرأة ذا��ا 

ھ يوفر ل(ا ب"ئة آمنة مما جعل(ا ت<تs  Ýذه األف�ا�انت ¹\ية sذا املور 
ّ
ر وث، حيث �انت �عتقد بأن

�ا وتتخذ القرارات عJK أساس(ا سواء �
 حيا��ا الزوجية أو التعليمية.Í وتؤمن  

فجعل زمام األمور والقرارات لسلطة الذكر جعل األمر طبيعيا بال<سبة ل(ا، فقد اعتادت �
 أسر��ا 

 لألب 
ً
 أن الصوت دائما

ً
أو األخ مما ألJ كينون��ا لتعب�7 عن ذاتي��ا أمام(م، األمر الذي ا{عكس سلبا

                                                           
37https://www.amad.ps/ar/Details/102434 
38https://www.alaraby.co.uk/society/2017/11/26/ 
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عل��ا �
 ضعف معرف��ا بحقوق(ا وجعل(ا معرضة للعنف بطرLقة غ�7 مباشرة خاصة العنف 

.Cghالنف  

كما أن اHIاsرة بحق(ا واملطالبة بھ سواء عJK صعيد األسرة أو الHµوء إJr القضاء �
 حاالت 

�ا منËبحسب الثقافة  حرما 
ً
 أحيانا

ً
 وحراما

ً
امل�7اث أو �عرض(ا لألذى أو االغتصاب ¢عد عيبا

  التقليدية للمجتمع، مما عزز �
 ذا��ا الرsبة واMNوف من البوح وإثبات ذا��ا واملطالبة بحق(ا.

  عوامل قانونية:

 قانون ما
ً
، �سري فعاليتھ �
 أغلب األحوال، ال يدل غياب الuشر£ع عJK غياب القانون، ف(ناك دائما


، ل"س sو سيد األدلة، ºحالة العنف املمارس ضد ال<ساء فإن القانون الوض 
�ش�ل أو بآخر، و�

ل حماية لل¿\ايا من ال<ساء
ّ
 لHµناة، كما ال ¢ش�

ً
ل رادعا

ّ
 .39لذا ف(و ال ¢ش�

�ون إن الب"ئة القانونية الفلسطي<ية اMNاصة باN\د من ظاsرة العنف ضد املرأة ضعيفة بل ت�اد ت

فق�7ة إJr الuشر£عات الCw تنصف(ا ف(ناك �عطيل ومماطلة �
 إصدار قوان7ن ذات صلة مباشرة 

  بالعنف ضد املرأة مثل مسودة قانون األحوال الMÃصية وقانون العقو�ات.

ال شك أن املعوقات القانونية أمام قضية العنف ضد املرأة، كب�7ة ومعقدة، تتطلب الكث�7 من 

Æا، فsد لتجاوز)HNنظام قضا·ي مستقر ووحدة ا 
ً
 تحتاج إJr نظام سياCgt مستقر، وأيضا

ً
C أوال

قانونية ب7ن الضفة والقطاع، ثم تتطلب حامل اجتما¨
 وثقا�
 قادر عJK إشاعتھ وتروLجھ 

 عن أحد أو �عض أش�ال العنف املمارس ضد 
ً
وحمايتھ. كما أن القوان7ن الCw تضمنت نصوصا


 تنطوي عJK مبدأ التمي7± ال<ساء ال تتمتع بالفعالية ال�اÔو Åwفية من حيث اإلنفاذ والتطبيق ح� 


 Cwالقوان7ن ال �Þما من أكsصية وMÃقانو{ي العقو�ات واألحوال ال 
الكث�7 من القضايا كما �

.CDوالدي Cاملستوى الشع� JKا عsض ضدLعرضت لالنتقاد والتحر�  

� غزة والضفة:E حة ل� د من العنفBpآليات مق  

سات حوارLة وورش عمل نفذ��ا مؤسسة فارس العرب بقطاع غزة ومؤسسة ب"ت �عد عدة جل

:
Ôرة العنف، وsد من ظا\µبيوت برام هللا تم اق��اح عدة آليات ل 

                                                           
39https://www.amad.ps/ar/Details/102434 
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  ة حيث انLتمام بھ من قبل الدولة واملؤسسات ال<سوsل محافظة واال� 
توف�7 بيوت امان �

صة ان �انت تتم7± باألمان فعال ل(ذا البيوت تجر�ة سابقة ناÓ\ة �
 عدد من الدول وخا

 واN\فاظ عJK خصوصية املنuسب دور كب�7 �
 اN\د من العنف واN\فاظ عJK كينونة املرأة 

  لدى 
 
 لدى االسر الفلسطي<ية ذ�ور واناث ول"س ال<ساء فقط ورفع مستوى ال̈و زLادة ال̈و

�عتقد بان  الشباب أيضا حيث ان sناك عدد كب�7 من االسر الفلسطي<ية �
 شقي الوطن

 

 ل"س فقط بالورش خصوصا � 
 ومن sنا تا�ي أsمية ال̈وºالعنف ضد املراة امر طبي

املناطق امل(مشة بل نحن sنا بحاجة اJr التجديد �
 أدوات التوعية مثل استخدام اMIات�7 

 واملؤثرLن باملنطقة واالعالم وامليديا ب�افة أنواع(ا 

  

 املدارس واملناÙ  التعليمية بما يuناسب مع أعمارsمادراج حقوق املرأة والدور االجتما¨� . 

  ديد واالعمال الفنية واألدبيةHNاالعالم ا 
� 
ا ملاN\ديث عن النوع االجتما¨
 والدور االجتما¨

 ل(ا من تأث�7 عJK اHIتمع وطرح(ا بطرLقة تuناسب مع �افة املستوLات الفكرLة والثقافية 

 Iا 
Hتمعات القبلية و�سليط الضوء �ش�ل كب�7 عJK أsمية الت<سيق مع العشائر خاصة �

 اN\د من العنف ضد املراة من خالل مجالسات ¢عقدsا اMIات�7 وكبار السن 

  واألدوار 
الت<سيق مع رجال الدين والوعظ لت§يان ان الدين ال يتعارض مع النوع االجتما¨

تغلب عJK العادات والتقاليد الو إزالة األف�ار املغلوطة لدى كث�7 من الناس و االجتماعية 

وتأثs�7ا من خالل مجالسة ادراج حقوق املراة واsمية اكرام(ا �
 اMNطب الدي<ية وحلقات 

 .بيوت العبادة واملساجد

  تمام العملsلألفرادواال 
 وخصوصا ال<ساء. من قبل املؤسسات باHNانب النفCgh واالجتما¨

 ناuفة بحقوق املرأة بما ي\#Iد من �عديل القوان7ن ا\Nسب مع حقوق اال{سان وحقوق املرأة وا

 املماطلة �
 القضايا املتعلقة بامل�7اث.
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  ا! ور االعالمي

 CDنحو بوصلة حقيقية لإلعالم الفلسطي  

 ل القدس وغزةsيح الصورة النمطية ب7ن أ\nسبل ت  
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   قيقية لإلعالم الفلسطي\]اPبوصلة النحو 

ياتتنمية ا!$تمعية جمعية ب�يان للجمعية    من أجل القدس وجمعية ^ساء ع̈ر

س    القدس -خاني̂و

  :املقدمة

وما زال مستمرا حÅw  2007¢ع"ش اHIتمع الفلسطيCD حالة من االنقسام السياCgt بدأ �
 يونيو 

، وقد ا{عكس sذا الواقع السياCgt بالسلب عJK اإلعالم الفلسطيCD، 2019يومنا sذا ونحن �
 عام 

حرف اإلعالم عن البوصلة اN\قيقية "، حيث ساsم اإلعالم �
 �عميق الفجوة ب7ن لدرجة أنھ "

الضفة والقطاع وتفاقم اMNالفات السياسية، وأصبح ¢ش�ل أحد األسµ\ة املستخدمة �
 عملية 


�ائھ، أو عJK األقل عدم تأجيجھ لصاN¾ أحد أطرافھ، �Ëمحار�تھ وإ JKاالنقسام، بدال من العمل ع 

  .عامة الشعب الفلسطيCD ثمن استمرار sذا االنقسام وقت يدفع فيھ

وأمام sذا الواقع املرLر فإن اN\اجة تبدو مµ\ة أك�Þ من أي وقت م�Åg لتصوLب بوصلة اإلعالم 

الفلسطيCD، وإرساء قواعد العمل اإلعالمي املCÑ �آلية اس��اتيجية لتعزLز الضوابط األخالقية 

عامة، ومن sنا جاءت فكرة مبادرة "نحو البوصلة اN\قيقية لإلعالم بما يحقق املصµ\ة الوطنية ال

لإلعالم الفلسطيCD"، والCw سوف �ساsم �
 تحقيق اN\يادية واملوضوعية االعالمية، وذلك ع�� 

أ{شطة مش��كة ومتنوعة ب7ن فئة من اإلعالمي7ن �
 املناطق الشمالية واHNنو�ية �
 فلسط7ن، 

سطيCD اI\ايد واملCÑ و£ساsموا ع�� االعالم واال{شطة لتجنيدsم لي�ونوا صوتا لإلعالم الفل

  اMIتلفة �
 معاHNة اآلثار الناجمة عن االنقسام.

وقد تم صياغة sذه الورقة البحثية من خالل مخرجات ورشCw عمل مع اإلعالمي7ن وطلبة �لية 


 اإلعالم  اإلعالم �
 جامعة فلسط7ن وغزة، ناقشوا خالل(ا: (كيفية تحقيق اN\يادية وامل(نية�

الفلسطيCD، والعقبات املوجودة عJK أرض الواقع والCw تحد من sذه امل(نية، وكيف يمكن لإلعالم 

معاHNة آثار االنقسام السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وأف�ار ومبادرات وأ{شطة إعالمية 

 مناصرة لإلعالم اI\ايد، ومدونة سلوك حول حيادية اإلعالم)، وجاءت مخرجات 
ً
اال{شطة وفقا

 :
rالنحو التا JKستعرض(ا ع} Cwللمحاور ال  
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  ا! اور ومخرجا��ا:

� اإلعالم الفلسطي\]E يادية وامل7نية Pا! ور األول: كيف يمكن تحقيق ا  

- .CDاالل�±ام باملبادئ األساسية لإلعالم الفلسطي  

Cw �عزز من تجنب املصطµ\ات الCw تدعوا إJr التحرLض والuش(�7 والuشوLھ والتوت�7 وال -

  االنقسام. 

  عدم املالحقة األمنية للعامل7ن �
 وسائل اإلعالم. -

  �س(يل حرLة الرأي وتنقل الn\في7ن. -


 من عJK أرض الواقع دون زLادة أو نقصان وÒش�ل  -Ô نقل الصورة والرسالة اإلعالمية كما

.
   موض̈و

  لعمل اإلعالمي.تجنب األsواء الMÃصية وعدم االنصياع واالنجرار لآلراء السياسية �
 ا -

  إتاحة الفرصة أمام اMNرLج7ن بالعمل بحرLة �
 وسائل اإلعالم الفلسطي<ية. -

  مراعاة املبادئ اإل{سانية واألخالقية �
 العمل اإلعالمي. -


 للعمل اإلعالمي. -rاالستقالل املا  

  الغطاء القانو{ي لضمان حرLة الn\افة وحماية الn\في7ن. -

  اإلعالم. االل�±ام بالسياسات العامة لوسائل -

 مراعاة املصµ\ة العامة واالبتعاد عن املصµ\ة الMÃصية. -

 تفعيل دور نقابة الn\في7ن �
 متا�عة العمل اإلعالمي. -

ا! ور الثا^ي: ما � العقبات والتحديات املوجودة ع�M أرض الواقع وال�] تحد من حر�ة 

  وحيادية اإلعالم


 وما تفرضھ من إجراءات  -Kافة.قيود االحتالل اإلسرائي\nة التنقل والLتحد من حر  

- .CDاالنقسام الفلسطي 

  ضعف املوارد املالية املستقلة. -
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 عدم وجود مؤسسات إعالمية تحCy الn\في7ن. -

- .
Kيجة االنقسام الداخuفي7ن ن\nضعف نقابة ال  

  سيطرة املؤسسات اإلعالمية اN\ز�ية وعدم وجود منافس7ن مستقل7ن أقوLاء. -

  عالم اN\ز�ية.األجندات السياسية لوسائل اإل  -

- .Cgtم السيا�Âم وانتما�  اسuبعاد و��م"ش �عض اإلعالمي7ن بناء عJK توج(ا�

  وضع العقبات اإلدارLة واإلجرائية أمام �عض املؤسسات اإلعالمية املستقلة. -

  عدم تطبيق القوان7ن الدولية املتعلقة بحرLة االعالم وحماية الn\في. -

سائل اإلعالم، ووجود مالحظات وعالمات عدم موائمة قانون ال<شر الفلسطيCD لتطور و  -

 استف(ام عJK قانون اHNرائم االلك��ونية.

  .االنتقائية �
 {شر األخبار أو الصور أو حÅw اختيار املتحدث7ن أمام وسائل اإلعالم -

  تقييد حرLة التعب�7 عن الرأي. -

  املالحقات األمنية لبعض الn\في7ن، وفرض الغرامات املالية. -

- 
  حرLة التنقل والوصول للمعلومة أو ا��MN. التمي7± اN\زÒي �

  ضعف الت<سيق والتعاون ب7ن املؤسسات اإلعالمية اI\لية. -

- .
  قيام غ�7 اإلعالمي7ن بممارسة دور اإلعالم من خالل مواقع التواصل االجتما¨

  ضعف الرقابة عJK حقوق ال<شر والطبع. -

  7ن.قلة الدورات التدرL§ية الCw �ساsم �
 بناء قدرات اإلعالمي -

  عدم اعتماد الكفاءة �
 العمل كمعيار للتوظيف. -

  عدم االستغالل األمثل للطاقات ال§شرLة اإلعالمية. -

  �غليب املصاN¾ اN\ز�ية أو اMNاصة عJK املصاN¾ الوطنية. -
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� عالج آثار االنقسام السياسية واالجتماعيةE م اإلعالمWا! ور الثالث: كيف يمكن أن ®سا 

  واالقتصادية

  ة السياسية:من الناحي

 .تكرس االنقسام Cwالوحدة الوطنية ول"س ال Jrتدعوا إ Cwات ال\µمراعات اختيار املصط  

  
الوقوف عJK مسافة واحدة من جميع وج(ات النظر املوجودة، خاصة تلك املتعلقة بطر�

.CDاالنقسام الفلسطي  

 .طاب الوحدوي محليا ودولياMNا JKال��ك7± ع  

 القضايا الوطنية JKوتنظيم حمالت ضغط  ال��ك7± ع CDم ال�ل الفلسطي�� Cwا وال�املتفق عل�

  ومناصرة ل(ا.

 .ة للنقابات امل(نية اإلعالمية� الضغط باتجاه إجراء انتخابات نز�

 .ز حيادية اإلعالمLتحقيق الوحدة الوطنية و�عز 
 استغالل األحداث امليدانية الوطنية �

 برسالة إعالمية موحدة ب 
rتمع الدوHIا ع�� مخاطبة ا�حقوق ومعاناة الشعب الفلسطيCD و�+

 قنوات عاملية. 

  اتھ وحقوقھ األساسيةLفھ بحرLد واملستمع والقارئ باملعارف والثقافات و�عرsإغناء املشا

 .وواجباتھ تجاه عائلتھ ووطنھ

  من الناحية االجتماعية:

 ك�ل �ش CDتمع الفلسطيHIا JKإبراز اآلثار االجتماعية السلبية لالنقسام ع.
   �ل موض̈و

 .ة الوطنية\Nاء االنقسام وتحقيق املصا�Ëتمع للمطالبة بإHIتوعية وحشد ا  

 .تمعHIتمعية وتوطيد العالقات ب7ن أفراد اHIة ا\Nالضغط واملناصرة من أجل تحقيق املصا  

  ية ب7نsض والكراLشر األحقاد والتحر} 
االبتعاد عن املصطµ\ات التوت�7ية والCw �ساsم �

  مع.أفراد اHIت

 .ز قيم املواطنةLسامح واأللفة و�عزuشر ثقافة ال} 
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 .الفMNوار ال ا\Nثقافة ا JKيع عHÃuال 

  من الناحية االقتصادية:

 .Cgtيجة االنقسام السياuتمع نHIا ا�  �سليط الضوء عJK املشا�ل االقتصادية الCw ¢عا{ي م�

 � JKم األعباء املالية عH¤ زادت من Cwالقرارات ال JKل املواطن.�سليط الضوء عsا  

 .تمعHIتواجھ ا Cwلول للمشا�ل االقتصادية ال\Nتنظيم حمالت ضغط ومناصرة إليجاد ا  

  شر معاي�7 االستفادة من الوظائف وفرص العمل املؤقتة واملساعدات} 
املساsمة �

  االقتصادية لتحقيق الÜ±اsة والشفافية.

  عالم ا! ايدا! ور الراYع: أفUار ومبادرات وأ^شطة إعالمية مناصرة لإل 

  دف اإلعالم7ن و�ليات��ا دعم االعالم اI\ايد واملCÑ، �س�Ëورش عمل وندوات ومؤتمرات من شأ

  اإلعالم �
 اHNامعات.

 .
  إطالق ال(اشتاقات والعبارات التحف7±ية ع�� مواقع التواصل االجتما¨

 .ايد\Iعزز من االعالم ا� Cwشات املسرحية الuاالسك  

 ائقية.األفالم القص�7ة والوث  

 .سبوتات وحلقات إذاعية  

 .امعاتHNاملناظرات ب7ن ا  

 .ايدة\Iرة ا\Nفية ا\nالكتابات ال JKتحف7± االعالمي7ن ع  

  املستوى JKة الذين يلقون قبول واح��ام عLصيات االعتبارMÃاالستعانة بقادة الرأي وال

.CDالوط  

 صيات إعالمMÌ ية مش(ورة مجموعات إعالمية إلك��ونية ت<شر أخبار موضوعية تضم

  ومستقلة ومثقف7ن.

  أحزاب سياسية أخرى Jrإ Cyصيات ت<تMÌ استضافة Jrز�ية إ\Nدعوة املؤسسات اإلعالمية ا

  �عزLزا ملبدأ الرأي والرأي اآلخر.
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  ا! ور اSPامس: مدونة سلوك حول حيادية االعالم

ي يتع7ن عليك عزLزي اإلعالمي sذه مجموعة من الضوابط امل(نية واألخالقية �
 العمل اإلعالم

:
Ôا خالل العمل اإلعالمي و�  مراعا�

  نقل املادة اإلعالمية واالبتعاد عن املبالغة وتقديم صو 
رة املصداقية واملوضوعية واN\يادية �

  حقيقية وا¹\ة وعدم االنحياز ألي طرف.

 .تمعHIمعرفة ما يمكن {شره وماال يمكن {شره وتحمل املسئولية عما ي<شر أمام ا  

 بھ وتفادي تكراره.االع��اف بLتصو Jrطأ لدى وقوعھ واملبادرة إMNا  

  أمور 
العمل من أجل مصµ\ة الوطن ول"س اN\زب وعدم استغالل املادة االعالمية �

  MÌصية.

 .حLالتمي7± ب7ن النقد والتجر  

 .صية للناسMÃاألمور ال 
  اح��ام الكرامة اإل{سانية وحقوق وحرLة الغ�7 وعدم التدخل �

 ساuز روح الLالف�عزMNوار ال ا\Nثقافة ا JKيع عHÃuمح واأللفة وال.  

 .ولة وغ�7 املوثوقة)HIقيقية واالبتعاد عن املصادر ا\Nا اsمصادر Jrسب األخبار إ} 

  بات أو اعالنات أو مزايا من ج(اتs JKصول ع\Nا 
االل�±ام بالÜ±اsة وتجنب استغالل امل(نة �

  .محلية أو أجن§ية بطرLقة مباشرة أو غ�7 مباشرة

 ساوون املساواة وعدم التمي7±، فاملواطن7نuم 
 مuساوون امام sم مثلما والواجبات اN\قوق  �

  sذه ت�ون  ال ان عJK اN\رص فمن الضروري  اإلعالم، وسائل
ً
 ثقافة أو عن حزب الوسائل �عب�7ا

  اخرى. دون  ج(ة أو

 JKئذان، عuعمد أن اإلعالمي االس¢ Jrئذان أسلوب اuاالس 
 لوماتعJK املع اN\صول  �

 والHÁuيالت والصور من ذوي الشأن.

 CÑا املsغ�7 إطار 
  .تجنب التالعب باأللفاظ واملصطµ\ات واملفاsيم ووضع(ا �
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  ا�Ëحرف(ا عن مضموLي وÒز\Nلألحداث بما يتوافق مع اإلطار ا Cgtتجنب التوظيف السيا

 اN\قيقي.

 .أنھ حقيقة JKتجنب اختالق الوقا·ع وعدم التعامل مع االف��اض ع  

 ز�ية.ت\Nھ واملبالغة واالب�±از وإثارة الفتنة اLشوuش(�7 والuية والsض والكراLجنب بث التحر 

  النتائج

  ،ادة الفجوة ب7ن طرفيھLوز CDز و�عميق االنقسام الفلسطيLعز� 
ساsم اإلعالم اN\زÒي �

 .وأصبح اإلعالم أداة ووسيلة �
 يد طر�
 االنقسام يتم استخدام(ا لتحقيق أsداف(م اN\ز�ية

  فقد 
rعملھ بضوابط وأخالقيات م(نية العمل اإلعالمي، و�التا 
لم يل�±م اإلعالم اN\زÒي �

.CDقيقية لإلعالم الفلسطي\Nحياديتھ وانحرف عن البوصلة ا 

  قطاع غزة والضفة الغر�ية 
sناك مجموعة من اإلجراءات والقيود واملمارسات الCw فرضت �

 الم.ساsمت �
 اN\د من حرLة الn\افة واإلع

 م �افة الشعب�� Cwبالقضايا الوطنية العامة ال CDتمام اإلعالم الفلسطيsا 
 �ان sناك تراجع �

�ا تكر£س االنقسام.Ëمن شأ Cwز�ية الضيقة ال\Nحساب القضايا ا JKع 

  CDتمع الفلسطيHIا JKات والعبارات املستحدثة ع\µي جملة من املصطÒز\Nش(د اإلعالم ا

�ا بث الكراËمن شأ Cwتمع.والHIض وتوت�7 العالقات ب7ن أفراد اLية والتحرs 

  التوصيات

  في7ن تضم إعالميون محل ثقة من ب7ن الفصائل\nنة مش��كة من خالل نقابة الHN شكيل�

ل يتصفون بالÜ±اsة واN\يادية، ملراقبة وسائل اإلعالم ومتا�عة األحداث اإلعالمية، والتصدي ل�

�ا خلق حالة مËمن شأ Cwحات الLقد التصر\Nن التوتر واإلر�اك واالحتقان وتكرس بذور ا

 والكراsية ب7ن أبناء الشعب الواحد و�عمق االنقسام.
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 �7صياغة ميثاق يل�±م بھ جميع وسائل اإلعالم واألحزاب واإلعالمي7ن والسياسي7ن، ووضع املعاي 


 من خالل(ا التعامل مع األزمات واألحداث الداخلية، وأن يتع(دوا من خاللھ واألسس الCw ي<ب

 �عدم استخدام اإلعالم لتحقيق رغبا��م السياسية.

  املتا�عة واإلشراف 
إجراء انتخابات نزLھ وشفافة �
 النقابات الn\فية، وتفعيل دورsا �

 وتحقيق امل(نية اإلعالمية، ووضع سياسة إعالمية ذات خطط قرLبة وÒعيدة املدى.

  بر JKخطاب إعالمي مسئول يتح CDتب JKال��ك7± ع JKوار والتعددية والوطنية، و£عمل ع\Nوح ا

 JKاء االنقسام وعودة الوحدة الوطنية من خالل خطة إعالمية وطنية موحدة، تقوم ع�Ëإ

  الuسامح واأللفة واألخوة واملساواة.

  JKاملوحد العقال{ي، والعمل ع 
 العمل عJK دعم و�عزLز الصوت اإلعالمي املستقل املوض̈و

J ة الداخلية اN\ز�ية وال��ك7± عJK بناء نظام فلسطيCD إعالمي قادر عKتجاوز القضايا اإلعالمي

.CDالفلسطي 
Kاالستجابة ملتطلبات الصراع اإلسرائي 

 العاملية، من خالل إ{شاء قنوات إعالمية Jrلية إ\Iمن مستوى ا CDاالنتقال باإلعالم الفلسطي 

ة والتأكيد عJK القضايا ت§ث باللغة االجن§ية لMµارج، من أجل دعم القضية الفلسطي<ي

.CDاألساسية للشعب الفلسطي 

  تحقيق 
صياغة مدونة سلوك �شتمل عJK مجموعة من الضوابط واألخالقيات الCw �ساsم �

�ا طوعيا وأخالقيا جميع العامل7ن �
 مجال اإل Í العمل اإلعالمي، يل�±م 
 .عالماN\يادية وامل(نية �

 في7ن\nناك دور فاعل لنقابة الs ة العمل اإلعالمي. أن ي�ونLحماية اإلعالمي7ن وحر 
�  

 

 

 

 

 



 

 

91 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

� ا! افظات الفلسطي�ية: غزة والقدس كنموذجNاWسبل ت` يح الصور النمطية ب*ن أ 

� اP$امعيات بقطاع غزة جمعية اSPر�جاتE القدس ومؤسسة الرؤ�ا الفلسطي�ية  

  القدس –غزة 

 املقدمة:

 نوعا ما،
ً
 جديدا

ً
وتم استخدامھ وتوظيفھ �
 اللغة الدارجة  �عت�� الصورة النمطية مصطµ\ا

العادية، إذ ¢ع�� sذا املصطµ¾ عن ظاsرة تتعلق بتصّور مجموعة من األفراد أو اHNماعات تجاه 

أفراد أو مجموعة أو طبقة ما، ومن املمكن أن ت�ون sذه الصور النمطية إيجابية والغالبية م��ا 

 ت�ون سلبية.

بفعل اعتقاد مجموعة من الناس ألمر ما وتناقلھ ع�� شبكة  عادة ما تuش�ل sذه الصور النمطية

العالقات، وأصبحت �
 يومنا sذا تتأثر �ش�ل كب�7 �
 العادات والتقاليد اMIتلفة، بفعل سنوات 

اN\صار املستمرة، وحالة الفصل الCw حدثت ب7ن اI\افظات الشمالية واHNنو�ية والعوامل 


 �ش�ل عدد rم.السياسية أدت جميع(ا ا� كب�7 من الصور النمطية السلبية املتبادلة بي�


 ب7ن أsل القدس وأsل غزة من خالل عقد جلسات Kذه الصورة �ش�ل جs ة وقد ظ(رتLحوار

نفذ��ا جمعية اMNرLجات بالتعاون مع مؤسسة الرؤLا الفلسطي<ية بالقدس ع�� الس�ايب، ب7ن 

غزة وأsل القدس  أsل7± ب7ن sناك نظرة تم، حيث مجموعة من شباب غزة والضفة والقدس


Õم من باs�7ل غزة دون غsل  �التقليل من قيمة س�ان أsل الضفة ألsافظات، وعدم محبة ا\Iا

�م أقل ثقافة من أsل القدس؛ و�انت نظرة أsل وشباب غزة بأن Ëل غزة باsناك نظرة ألs غزة وأن

 JKا القدس شباب متعالون ع�فعنا اJr �سليط الضوء عJK ، وsو ما دغزة أsلشباب الضفة بما ف�

 JKا والوقوف عsدف رصد�Í رةsذه الظاsا�Íروج أسباMNا. بآليات، ومحاولة ا� لµ\د م��ا أو لتغ��7

CDقياس مدى تأث�7 االحتالل واالنقسام الفلسطي Jrدف ا�� Cwنا جاءت فكرة الورقة البحثية الs من 

  مالية واHNنو�ية.�
 خلق الصورة النمطية السلبية ب7ن س�ان اI\افظات الش

 من خالل آراء املبحوث7ن.االس¬بانة: 
ً
بلغ عدد  تم استخدام اسuبانة للتعرف عJK الواقع ميدانيا

%،  56.8مستجيب، حيث بلغت {سبة اإلناث  82املستجيب7ن لالسuبانة من �افة محافظات الوطن 
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% من س�ان  34.1% �انوا من س�ان الضفة الغر�ية، 43.2%. 43.2فيما بلغت {سبة الذ�ور 

 % من س�ان قطاع غزة. 29.3القدس، 

 محاور الدراسة وتحليل االس¬بانة

� فلسط*ن األول  ا! ور  E الصورة النمطية::  

قامت جمعية اMNرLجات �عمل استطالع رأي بالتعاون مع مؤسسة الرؤLا لفلسطي<ية بالقدس، وتم 

لنمطية السلبية ب7ن شقي الوطن. {شره ع�� مواقع التواصل االجتما¨
 للبحث �
 اسباب الصورة ا

حيث �ع�� الصورة النمطية �
 فلسط7ن عن ا{ع�اسات االحتالل الذى عمد اJr �شوLھ الصور 

:
Kملا ي 
ً
  النمطية و املوروثات الثقافية الفلسطي<ية، و�انت النتائج وفقا


 عمد لu%62حيث �انت {سبة  -Kم موافق7ن بأن االحتالل اإلسرائي�Âالة من املستطلع آرا\Nھ اLشو

% غ�7 31.7و{سبة  الثقافية الفلسطي<ية من خالل تدل"س �عض املوروثات الثقافية الفلسطي<ية

  % �انوا محايدين لم يلقوا اللوم عJK أي طرف .6.3موافق7ن و{سبة 

كما أن sناك تأث�7 للصورة النمطية �
 فلسط7ن �
 محاولة ترسيخ مف(وم التعا¢ش السلÅy حيث  -

�م موافق7ن بان االحتالل يحاول ترسيخ مف(وم التعا¢ش .926{سبة بلغت Ëم أ�Âمن املستطلع آرا%

% �انوا غ�7 موافق7ن و{سبة 13.8السلCy مع س�ان القدس والضفة الغر�ية وقطاع غزة و{سبة 

% �انوا موافق7ن بان sناك استجابة ايجابية من قبل س�ان القدس 13% محايد {سبة 18.8

%غ�7 موافق7ن و{سبة 20. و{سبة ت االحتالل ملف(وم التعا¢ش السلCyوالضفة الغر�ية �
 محاوال 

 %محايدين.33.8


 جانب أن عدم وجود احت�اك -rم إsنو�ية واالحتالل، ساHNافظات ا\Iمباشر ب7ن س�ان ا  
�

% بان ذلك 45.1ما {س§تھ  خلق حالة من اI\افظة عJK املوروث الثقا�
 االجتما¨
، حيث وافق

% غ�7 24.4و{سبة  ل��ابط االجتما¨
 واI\افظة عJK املوروث الثقا�
 الفلسطيCDخلق حالة من ا

  % محايدين ل(ذا الرأي.30.5موافق7ن و{سبة 

�م بأن sناك تأث�7 مباشر لوجود االحتالل بإيجاد 80بلغت {سبة  -Âمن الشباب املستطلع آرا %

Nافظات الشمالية وا\Iنو�يةفجوة ثقافية اجتماعية كب�7ة ب7ن س�ان اHيجةuة  ، نLمنع وتقييد حر
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للمواطن7ن ب7ن اI\افظات اHNنو�ية الشمالية، وsذا ينعكس عJK قلة ال��ابط وتبادل  التنقل

الثقافات وخلق حالة اجتماعية م��ابطة ولم الشمل وزLادة الفجوة ب7ن قطري الوطن، ما {س§تھ 

 % محايد ل(ذا الرأي.13.7و{سبة  % غ�7 موافق عJK ما سبق6.3

�م موافق7ن بأن sناك ظ(ور �عض العادات الثقافية 46.3{سبة  -Âمن الشباب املستطلع آرا %

والقيم االجتماعية املستحدثة �
 �ل من القدس والضفة الغر�ية وقطاع غزة عقب االنقسام 

الفلسطيCD، الذي ساsم �
 زLادة الفجوة، الذي بدأsا االحتالل وعزز من زLادة اN\قد والكراsية 

 % محايدين.15.9% غ�7 موافق و{سبة 37.8و�لغت {سبة  ي الوطنب7ن شق

�م موافق7ن بأن 74.4بلغت {سبة  -Ëم با�Âعدم وجود احت�اك مباشر ب7ن س�ان % من املستطلع آرا

% غ�7 موافق7ن 11، و{سبة اI\افظات ادي اJr �شكيل حالة من النظرة الدونية السلبية بي��م

 % محايدين.14.6و{سبة 

�م بوجود44.4بة بلغت {س -Âعامل بفوقية من قبل س�ان القدس والضفة  % من املستطلع آرا�


 قطاع غزة، بفعل االنقسام و{سبة rاs19.8% غ�7 موافق7ن و{سبة 35.8الغر�ية تجاه س�ان أ %

 محايد.

�م بان sناك نظرة سلبية من قبل س�ان قطاع غزة 41.5بلغت {سبة  -Âمن الشباب املستطلع آرا %

% غ�7 موافق7ن، 28قدس والضفة الغر�ية، �ون (غزة تزرع و الضفة تحصد) و{سبة اتجاه ال

 .40محايدين30.5و{سبة 

  

� القدس تجاه غزةNاWأل � ا! ور الثا^ي :ا^عUاس الصورة النمطية ع�M السلوك االجتما?

اJr  ال يمكن ان�ار أن الصورة النمطية ل(ا أثار سلبية إذا ما �انت نظرة MÌص ما تuسم بالفوقية

 Cgh}ا �ع�� وفق منظور الباحث الفر�Ëيجة لذلك. السيما وأuم بالدونية نsن، و�شعرLاص آخرMÌأ

�ا نوعا من العنف الرمزي أيضا،Ëو عنف رمزي م(ذب ي�ون بواسطة اللغة  بي�7 بورديو أsو

                                                           
 استبيان تم نشرها على مواقع التواصل االجتماعي - 40



 

 

94 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

السائدة واألف�ار املتداولة. و�Lون أيضا عن طرLق السب، والقذف والشتم والدين  وال(يمنة

  عالم والعنف الذCDs.واإل 

العنف الرمزي sو عبارة عن عنف لطيف وعذب، وغ�7 محسوس، ” حيث ¢عرف بي�7 بورديو بقولھ:

وsو غ�7 مر·ي بال<سبة ل¿\اياه أنفس(م، وsو عنف يمارس ع�� الطرائق والوسائل الرمزLة 

واالع��اف،  أي: ع�� التواصل، وتلق7ن املعرفة، وعJK وجھ اMNصوص ع�� عملية التعرف .اMNالصة

بالسلطة وال(يمنة واN\قل  وsذا العنف مرتبط” أو عJK اN\دود القصوى للمشاعر واN\ميميات.


. بمعÅD أن اHIتمع اN\اكم واملسيطر يمارس عنفا رمزLاºتمHIا  �Þذا العنف أكsضد األفراد. و

ع��اف بھ العنف الذي يمارس عJK املرء مع عدم اال  خطورة من العنف املادي اHNسدي. حيث أن

فانطالقا من �وننا نولد �
 عالم اجتما¨
، فإننا نتقبل عددا من البد��يات واملسلمات الCw …كعنف

تفرض نفس(ا علينا بتلقائية وس(ولة، وال ت�اد تتطلب تلقينا. ولذلك، فإن تحليل كيفيات تقبلنا 

اN\قيقي لنظرLة واقعية حول التلقا·ي لآلراء واملعتقدات املتداولة �
 عاملنا االجتما¨
، sو األساس 


 تلك الCw تتم ب�ل Ô السيطرة وحول السياسة. إن من ب7ن �ل أش�ال اإلقناع الصامت والسري

وال  وsذا أك�Þ أنواع العنف خطورة؛ ألنھ عنف عاد وÒسيط ”�ساطة بفعل النظام العادي لألشياء.

بھ ما داموا خاضع7ن HIموعة عJK أنھ عنف، بل �عود عليھ الناس، وقبلوا  -مجتمعيا –¢ع��ف بھ 

من اN\تميات وا��HNيات اHIتمعية الCw تتحكم ف��م، و£عملون عJK تكر£س(ا �
 واقع حيا��م. ومن 

ثم، ال نرى لدى الناس أي رفض أو مقاومة ل(ذا العنف املعنوي والرمزي، بل ¢عت��ونھ فعال عاديا، 

 .41وثقافيا وسياسيا واقتصادياعJK الرغم من خطورتھ وآثاره اMNط�7ة نفسيا ومجتمعيا 


 طالبة جامعية من قطاع غزة تدرس �
 جامعة  Ôووفق مف(وم العنف الرمزي أكدت اسراء ، و


 والثقافة أشعر بأن sناك فجوة ما ب7ن املقدCgt و«النجاح �
 نابلس  للشباب  الغزى �
 ال̈و

 تقوده لرسم صورة معينة �
 الغال
ً
ب وخاطئة عن شباب الغزى الفلسطيCD، فاملقدCgt يحمل أف�ارا

                                                           
أدب حر، .. حمداوي، جميل، العنف الرمزي عند بيير بروديو، لغو فكر طليعي  41

http://www.laghoo.com/2017/02/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80

-%84%D8%B1%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9-D9%81%

-%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B1-D8%B9%D9%86%D8%AF%

 /D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%88% 
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�ا عن شباب الغزى، و�لتاsما Ëيرسمو Cwواألمر ذاتھ عندما يتعلق األمر �شباب الضفة والصورة ال

محاولة منا إلزالة sذه الشوائب، وكسر الصورة السلبية كتحمل �عض الشوائب، ، ونحن {عمل 

اب الضفة وغs�7ا من املدن sناك الكث�7 من التفاصيل الCw ال ¢عرف(ا شب«وأضافت: ، 42املتبادلة 

الفلسطي<ية عن معاناة شباب القدس �س§ب اإلجراءات التعسفية بحق(م من سلطات االحتالل، 

فمعاناة املقدسي7ن �
 أي معاملة باتت معروفة إJr درجة كب�7ة ب7ن الفلسطي<ي7ن، فCÆ رحلة شقاء 

ي7ن، ومنع الكث�7 م��م من يتخلل(ا الكث�7 من اإلsانات، عدا عن فرض ضرائب باsظة عJK املقدس

�ا، وتض"يق اMNناق عل��م �شÅw السبل لHÝرة مدين��م، ما ¢س(ل Ëيمل�و Cwم ال�البناء �
 أراض�

علينا أن نّتحد، و{غ�7 الصورة النمطية الCw كسرsا االحتالل بتفرقتنا «وتضيف ». السيطرة عل��ا

 �عضنا عن �عض، وsذه مش�لة ال نقاوم(ا إال باN\وا
ً
ر املباشر. sذه املبادرة م(مة للغاية جغرافيا

�ا تصب �
 مصµ\ة الشباب من �افة اI\افظات والتعاون لتغ�7 الصورة النمطية السلبية Ëأل

 السائدة .

  

 ا! ور الثالث: التخلص من الصور النمطية تجاه غزة

Hتمع، صور النمطية �
 فلسط7ن الن ا{ع�اسا��ا السلبية تؤثر عJK اIمن الsناك ضرورة للتخلص 


 البد من خطوات جدية من �افة املعن7ن للوقوف عJK تلك الظروف واملساsمة �ش�ل او rو�التا

  :HIتمع املد{ي واملراكز الشبابيةباخر �
 �غ�7 تلك الصورة. فاملطلوب من مؤسسات ا

�عزLز آلية تواصل الشباب الفلسطيCD ك�ل من خالل دعم مبادرا��م و�س(يل الuش§يك  -

ا بي��م مما ¢ش�ل للشباب مظلة رسمية لتأس"س ملتقيات وأ{شطة وفعاليات والتعاون فيم

 تحت اشراف(م ودعم(م 

- . 2gÊديد الناHNيل اHNا 
 تجديد املبادرة باس��داف فئة طالب املدارس ل��سيخ املفاsيم �

                                                           
 17/1/2019تم اجرائها في جمعية الخريجات يوم االربعاء شخصية المقابل ياسمين الجاروشة مقابلة - 42
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مطلوب من مؤسسات اHIتمع اJK\I والشباب من كال اHN<س7ن عمل صفحات عJK مواقع  -

ا¨
 مش��كة ب7ن شقى الوطن لتبادل الثقافات ومحاولة تحس7ن الصورة التواصل االجتم

 النمطية السائدة لد��م.

دعم صور التغي�7 اMIتلفة وقبول ثقافة االنفتاح الفكري مع شباب  املطلوب من اHIتمع -

 الضفة �عيدا عن التعصب ونبذ االنقسام والتقاليد الغ�7 ³\يحة.

شباب ك�ل و�س(يل الت<سيقات للزLارات املتبادلة ب7ن وعJK الدولة دعم و�HÃيع ورعاية ال -

الطرف7ن لتوحيد شطري الوطن جغرافيا وثقافيا وتخصيص مخصصات مالية �
 املوازنات 

يدعم اsدف الشباب �
 تأس"س جسر ثقا�
 شباÒي فلسطيCD  للشباب وخصوصا والعمل

.CDيجمع ال�ل الفلسطي 
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  ص²�ا! ور التعلي±] وال

 فلسط7ن 
� Cgtسرب املدرuز الLعز� 
  أثر سياسات االحتالل �

 ل(ا\N ضات السرطان الفلسطي<يات، ومق��حاتLتواجھ مر Cwاملعيقات ال  
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� فلسط*نE [¦§عز�ز ال¬سرب املدر� �E أثر سياسات االحتالل  

  جمعية امللتقى الBpبوي وجمعية الرازي للثقافة وا!$تمع

  سالقد -النص*Bات 

  املقدمة

�عد ظاsرة الuسرب املدرCgt من أصعب املشا�ل الCw �عا{ي م��ا دول العالم بصفة عامة والدول 

 النامية بصفة خاصة ملا ل(ذه الظاsرة من آثار سلبية عJK تقدم اHIتمع وتطوره. ال سيما أّن sذه


 تف�Cg األمية وعدم اندماج األفراد �
 ال� Cgtم �ش�ل كب�7 وأساsتنمية، بحيث يصبح املش�لة �سا


ºتمHIذا االنفصال اs يؤدي 
ُ

 اHIتمع الواحد خليط من فئت7ن، فئة املتعلم7ن وفئة األمي7ن. حيث

  إJr تأخر اHIتمع عن اHIتمعات األخرى كنuيجة لصعو�ة التوافق الفكري والثقا�
 ب7ن الفئت7ن.

ام التعليCy قبل االن��اء من وأخذت ظاsرة الuسرب من املدارس الCw تuيح للطالب اMNروج من النظ

ل املرحلة التعليمية الCw �ان قد بدأ ف��ا، تطفو عJK السطح �
 الكث�7 من دول العالم وم��ا الدو 

�دد مستقبل الشباب �
 اHIتمع العرÒي. وLُذكُر � Cwط�7ة الMNر اsالعر�ية، لتصبح بذلك من الظوا 

لك ذالطلبة الذ�ور أك�Þ م��ا ب7ن اإلناث، وLرجع أّن sذه الظاsرة �
 اN\الة الفلسطي<ية تنuشر ب7ن 

ة ألسباب عديدة، م��ا االقتصادية واالجتماعية وال��بوLة واألسرLة، رغم اHN(ود الCw تبذل(ا وزار 

  ة.ال��بية والتعليم، واملؤسسات األخرى �
 اHIتمع سواء اN\�ومية أو االsلية لµ\د من sذه الظاsر 


 فلسط7ن والCw بلغت وعJK الرغم من أن {سبة الuس� Cgtمن أقل ال<سب ب7ن  1.23%رب املدر 
Ô

�ا آخذة �
 االرتفاع، ومس§باتھ املباشرة وغ�7 املباشرة أخذت بال�±ايد Ëّالدول العر�ية؛ إال أ� 


السنوات األخ�7ة �
 �عض األرا¦Cg الفلسطي<ية. وتتMµص مش�لة الورقة بارتفاع {سبة الuسرب 

املساعدة ل(ذه الظاsرة واملتعلقة بوجھ اMNصوص �سياسات االحتالل املدرCgt وت�اثف العوامل 


 األرا¦Cg الفلسطي<ية، وت<بع أsمية الورقة �
 �سليط الضوء عJK السياسات � 
Kاالسرائي

طار االسرائيلية �
 األرا¦Cg الفلسطي<ية الCw تؤدي إJr ارتفاع معدالت الuسرب املدرCgt، و�
 sذا اإل 

  قاِعدة لرسم رؤLة فلسطي<ية ملواج(ة sذه السياسات.تحاول الورقة أن ت�ون 
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  �عر�ف وأشUال وأسباب ال¬سرب املدر§¦]:

  �عر�ف ال¬سرب املدر§¦]

ھ "�ل MÌص ال يكمل دراستھ و��Lك مقاعد 
َّ
ف منظمة اليو{س�و الuسرب املدرCgt عJK أن عّرِ

ُ
�

�اء سنوات الدراسة".Ëروب التعليم قبل ا\N10) ، ص2011 (ا  

  املدر§¦]أشUال ال¬سرب 

  :م��ا قد يأخذ الuسرب الدراCgt أش�اال متعددة

 .الفكري "الشرود الذCDs" من جو اN\صة الuسرب -

 .الصبا�
 عن املدرسة التأخر -


 عن املادة الدراسية (أو املدرسة) الغياب -Kز·ي أو الكHN11، ص2017(حمزة وآخرون .ا(  

  أسباب ال¬سرب الدرا§¦]

تنوعة وعديدة و�
 كث�7 من اN\االت قد ي<تج الuسرب عن أما عن أسباب الuسرب، ف(ناك أسباب م

، ومن أsم sذه األسباب:
ً
  تجمع أك�Þ من س§ب معا

  أسباب اقتصادية

تؤدي املستوLات املع"شية املتدنية لدى أسر الطلبة إJr تأث�7ات سلبية عJK مستوLات الطلبة 

بأجور منخفضة إلعالة التعليمية، مما يدفع �عض الطلبة إJr ترك املدرسة بحثا عن أعمال 

أسرsم. �عطي األسر الفق�7ة �
 كث�7 من األحيان األولوLة لعمل أطفال(ا عJK حساب �عليم(م من 

�ذا العامل �ش�ل أك�� بكث�7 من اإلناث، Í ور�
َ

أجل تخفيف األعباء االقتصادية ع��ا. وLتأثر الذ

وتفضل تواجدsا مع(ا بدال من  فاألم �عادة مجتمعنا بحاجة إJr ابن��ا �
 أعمال وادارة املÜ±ل،

الذsاب للمدرسة، وكذلك األب يفضل تواجد ابنھ معھ �
 العمل، واكسابھ م(نتھ نفس(ا بدال من 

س(م sذه األمور بدرجة كب�7ة �
 الuسرب من التعليم.
ُ
(الناصر  االستعانة بالغر�اء ملعاونتھ، و�

  .)22، ص2014
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  الب�ئة املدرسية

درسية الCw �ساsم �
 �سرLب الطلبة من مدارس(م كضعف قدرات sناك الكث�7 من العوامل امل

�عض املعلم7ن �
 التعامل مع اختالف القدرات التعليمية لطلب��م. sذا األمر ¢س§ب إحساسا 

للطالب الضعيف بالفشل وقلة اN\يلة. كما أنَّ تمي7± املدرس ب7ن الطلبة واستخدام العنف 

دي �وسيلة للتعامل مع الطلبة وخصوصا الطلبة ضعيفي بأش�الھ، بما ف��ا العنف اللفظي واHNس

ھ إJr مقعد الدراسة. أِضف إJr ذلك،  ر الطالب من التوجُّ نّفِ
ُ
التحصيل الدراCgt، جميع(ا عوامل ت

�ا أن �شعرsم باالنتماء ل(ا، وعدم مواءمة Ëمن شا Cwية داخل املدرسة الHÝقلة ال��امج الالمن

  حاجا��م النفسية.املناÙ  التعليمية لظروف الطلبة و 

� املدارس واإلرشاددور برامج التوجيھ E [´امل  

 JKالتعرف ع ،Cyم التعليsيح برامج التوجيھ واإلرشاد الفرصة للطلبة �غض النظر عن مستواuت

�م �عض املل�ات Íإكسا Jrإ 
ً
عالم امل(ن واستكشاف قدرا��م وقيم(م وميول(م امل(نية. إضافة

ي��م للقدوم إJr املدرسة، �س§ب وجود ذلك اإلطار الذي ¢شعرsم وامل(ارات الCw ترفع من دافع

بالتم7± واإلنجاز. �
 ضوء ذلك، فإنَّ غياب sذه ال��امج عن املدرسة أو عدم تفعيل(ا بالش�ل 

شعره بأsمية العملية التعليمية. 
ُ
الواجب، ُيؤدي إJr حرمان الطالب من أداة شديدة األsمية قد �

�ا يمنع الطلÍبرامج التعليم التقليدي كما أن غيا 
ن مبة الذين ال يؤمنون �
 قدر��م باالستمرار �

مك��م من االستمرار بااللتحاق �
 صفوف العملية التعليمية.
ُ
  استكشاف طرائق جديدة ت

 مواقف األWل من الدراسة


 وجود شبكة دعم وحماية من األsل تÔ مقاعد الدراسة 
بقي األطفال �
ُ
 تا�عمن أsّم العوامل الCw ت

تقدم أطفال(ا وتحم��ا من سلبيات اHIتمع ومن ضغوط العملية التعليمية. لذلك، إن غابت sذه 

ل تحّدي حقيقي  ض7ن للسقوط �
 وحل الuسرب املدرCgt عند أوَّ الشبكة، فإنَّ األطفال ي�ونون معرَّ

  لوجودsم �
 قاعات الدراسة.

 مب
ً
سرLة س§با

ُ
 ل(ا �ال�±وLج املبكر الذي ¢عمل عJK ناsيك عن املشا�ل الCw ت�ون الب"ئة األ

ً
اشرا

�سر£ع ترك الطالبات ملقاعد الدراسة وتحديد أدوارsن االجتماعية �
 االنجاب وتر�ية األطفال 
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واالsتمام بالب"ت، وال تزال حÅw اليوم مواقف الكث�7 من اHIتمعات محابية لتلك الظاsرة 

، H¤)2017ازي . س"ئة عJK الفتاة وعJK أسر��ااHIتمعية املرتبطة بآثار ³\ية واجتماعية ونفسية 

  )3ص

� التعليم: E أنواع ال¬سرب  

  و�نقسم إMN: ال¬سرب حسب الدراسة

  تمثل �عدمLسرب، وuر الsو املظ(ر األول من مظاsسرب األطفال من االلتحاق باملدرسة، و�

  .الذsاب أو االلتحاق باملدرسة �ش�ل قاطع

 اية املرحلة، والذي ي�Ë سرب قبلuارتباط ال JKفيھ، ولذلك ف(و ع 
ً
 رئ"سا

ً
�ون الرسوب س§با

�اء املرحلة التعليميةËترك الطالب للمدرسة قبل إ 
  .مباشر بمش�لة الرسوب، وLتمثل �

  من CÆاية أي مرحلة �عليمية، فالطالب ي<ت�Ë ذا النوعs اية املرحلة، و£شمل�Ë 
الuسرب �

  ملراحل الدراسية األخرى.مرحلة �عليمية معينة وال يلتحق بما �عدsا من ا

MNإ [±
ّ

   :ال¬سرب الك±] و�نقسم ال¬سرب الِك

:� عن مواصلة دراستھ، و�
 sذا النوع قد يرتد  ال¬سرب الك�
ً
 �امال

ً
وsو انقطاع الطالب انقطاعا

د املuسرب إJr األمية، اذا حدث �
 املرحلة االبتدائية. أما املرحلت7ن املتوسطة والعالية فال ¢ع

، ألن املuسرب م��ما يكسب م(ارات وقدرات تؤsلھ للقيام باألعمال اMIتلفةالuسرب ف��ا 
ً
  .�ليا

وLتمثل �
 ال(روب والغياب من املدرسة ثم الرجوع إل��ا مرة أخرى، و£عرف بأنھ  ال¬سرب اP$ز·ي:

؛ أي ¢عود املuسرب إلتمام دراستھ، وذلك إما بالتحاقھ بنفس 
ً
إم�انية أن ي�ون الuسرب وقتيا

  .بالتحاقھ بالعام الدراCgt الذي يليھ الصف أو

  



 

 

102 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

�  ال¬سرب النو?

 ملا  
ً
 طبيعيا وفقا

ً

 حقيقة مفادsا أن للuسرب من التعليم دورة حياة وسياقا يجسد الuسرب الن̈و

:
Kي  

 لعدم مراعاة األ{شطة التعليمية الصفية والالصفية لقدرات الطلبة 
ً
الuسرب املعنوي: نظرا


 تبدأ �
 التجسد والظ(ور من خالل االستعداد واحتياجا��م النمائية، فإن مع الم الuسرب الن̈و

 
النفCgh للuسرب، ومن مظاsر ذلك شعور الطالب بالضيق واN\زن، والعزوف عن املشاركة �

يب املدرسة دون وجود عذر ¢ستد¨
 ذلك
ُّ
 .األ{شطة، والتغ

تعليمية إJr عنصر الuسرب املادي (اال{Á\اب الذCDs وضعف التحصيل): إن افتقار األ{شطة ال


 الشرود  الuشوLق واHNذب، وعدم مراعا��ا للفروق الفردية وأنماط �علم الطلبة س§ب�

واال{Á\اب الذCDs وضعف األداء التعليCy، وتد{ي مستوى التحصيل، لتبدأ بذلك مرحلة الuسرب 

 )19، ص2014 (الناصر .املادي

� فلسط*ن:E [¦§ال¬سرب املدر 

� فلE سط*ن:احصاءات حول ال¬سرب  

Cwة األخطار ال�Íمجا 
� CDتمع الفلسطيHIا ا� إن التعليم أحد الر�ائز األساسية الCw ¢عتمد عل�

تحدق بھ محليا ودوليا، وال��وض �شÅw مجاالت حياتھ االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

C لعام الدراgtوغs�7ا، وقد �ان ومازال سباقا ب<سبة املتعلم7ن فيھ، فقد بلغ عدد طلبة املدارس �
 ا

2017/2016  
rفلسط7ن حوا 
�1.23  
rم حوا�مليون طالبا وطالبة �
 1.09مليون طالبا وطالبة م�

ق7ن ألف طالبا وطالبة �
 املرحلة الثانوLة. �
 ح7ن بلغ عدد األطفال امللتح 145املرحلة األساسية و


rحوا Cgtنفس العام الدرا 
 وطفلة. وقد  80 �
 رLاض األطفال �
 الضفة الغر�ية فقط �
ً
ألف طفال

 Cgtالعام الدرا 
� Cgtمرحلة التعليم األسا 
� Cgtسرب املدرu2016/2015بلغت {سبة ال  
rحوا

ر ب7ن الذ�و  1.3%ب7ن اإلناث. و�
 املرحلة الثانوLة بلغت sذه ال<سبة  0.7%ب7ن الذ�ور مقابل  %1.2

  )2017(اHN(از املركزي االحصا·ي . ب7ن اإلناث 1.1%مقابل 
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� فلسط*ن حسب املنطقة واP$�س 1جدول (E 2015/2016) ^سب ال¬سرب  

  املنطقة

 Drop-Out Rates {سب الuسرب

Region س7ن>HNكال ا  

Both Sexes 

 ذ�ور 

Males 

  إناث

Females 

 Palestine 0.8 1.2 1.2 فلسط7ن

 West Bank 0.4 1.1 0.8 الضفة الغر�ية

 Gaza Strip 1.6 1.5 1.5 قطاع غزة

 

� فلسط*ن:E [¦§أسباب ال¬سرب املدر  

  أسباب �عود للمتعلم نفسھ

ف مع احتياجات دراستھ، سواء من الناحية العقلية  تتعلق sذه األسباب بقدرة املتعلم عJK التكيُّ


 مشكالت قد تقف ¤Hر ع�Þة �
 س§يل استمرار املتعلم �
 دراستھ، أو نجاحھ Ôأو االنفعالية، و


:ف��ا. Kقة باملتعلم نفسھ كما ي ِ
ّ
تعل

ُ
  وLمكن أن تندرج األسباب امل

ات التعلمت   د^ي التحصيل الدرا§¦] وصع̈و

¢ش�7 الكث�7 من الباحث7ن إJr ارتباط ظاsرة الuسرب املدرCgt بانحطاط القدرة العقلية العامة، 

م للمدرسة و£عولون عJK معامل الذ�اء املنخفض بوصفھ واحد من العوامل ال(امة �
 ترك املتعل

وكذلك املشكالت املتعلقة �عادات االستذ�ار أو الطرق السليمة للدارسة،  .قبل تخرجھ م��ا

 Jrذه املشكالت تؤدي باملتعلم إs ا باستعداد املتعلم وقدراتھ، ألن�ومشكالت التحصيل وعالق�

�عض التأخر �
 دراستھ، والتغيب عن املدرسة وعدم االنتظام �
 الدراسة، وsذا ما بي<تھ 

�ا تزداد ب7ن الراسب7ن ومن أعادوا صËفا الدراسات أن {سبة الغياب ترتفع ب7ن الطلبة األقل ذ�اء وأ

  دراسيا.
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  عدم االWتمام بالدراسة وانخفاض قيمة التعليم

ة ال بد أن ت27 املدرسة للمتعلم فرصة التعب�7 اN\ر عن نزعاتھ اMIتلفة، �عب�7ا ¢ساعد عJK زLاد

ر ات العقلية واللغوLة واالجتماعية، و غ�7 ذلك من امل(ارات العديدة الCw ¢شعنموه و كسبھ للم(ار 

مع(ا املتعلم بأsمية املدرسة، و بخالف ذلك سيفقد املتعلم ما يتطلع إليھ و تنخفض لديھ قيمة 

و  املدرسة و التعليم، في��رب ل"شبع حاجاتھ النفسية و العاطفية املµ\ة و إJr ما يتطلع و ��تم بھ

  ھ إليھ �
 منافذ و قنوات أخرى �س(ل لھ ذلك.ينuب

� املدرسةE واملتكرر للتالميذ عن الدوام B*الغياب الكث  

¢ساsم الغياب بصورة وا¹\ة �
 �سرب أعداد كث�7ة من الطالب خاصة مع اsمال األsل �
 الب"ت 

ذا ملا يحدث مع(م، بل عJK العكس �
 �عض األحيان فإن �عض األsل يرضون عن ذلك خصوصا إ

ذsب الولد للعمل وأحضر املال، و�
 �عض األحيان ال ¢سأل األsل من أين جاءت sذه األموال إال 

�عد فوات الوقت، ووقوع الولد �
 مشا�ل كب�7ة تؤثر بصورة مباشرة عJK مجرى حياتھ اN\الية 

   واملستقبلية.

  ضعف اP الة ال` ية

عJK ال��ك±7 �
 الدرس والتغيب املستمر إن الطالب الذي ¢عا{ي من اعتالل �
 ³\تھ وعدم قدرتھ 

  نuيجة اN\الة الn\ية تؤدي إJr سوء التوافق �
 املدرسة.

  الرسوب املتكرر للمتعلم

إن من أsم األسباب الCw تؤدي إJr الuسرب، sو الرسوب املتكرر للمتعلم حيث أن املتعلم7ن 

�م املتأخرLن دراسيا، يجدون أنفس(م �
 وسط أ�اديCy غ�7 مHÃع عJK مËواصلة الدارسة، حيث أ

) سنوات، وsذا مما يؤدي لشعورsم 3 -2يجلسون �
 الصف مع أقران أصغر م��م سنا عJK األقل (

�م يدرسون مع جيل غ�7 جيل(م، وقد يفشلون �
 التوفيق Ëبخيبة األمل، والدونية واإلحراج، أل

عدم اN\ضور للمدرسة، ومن مع(م دراسيا، ولتجنب الشعور بخيبة األمل واإلحراج، يحاول املتعلم 

 131) ، ص2016(بن ع"Ågh ثم ترك(ا.
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� �سرب أبنا�ºمE أسباب �عود لألسرة 

  سوء الوضع االقتصادي لألسرة. 

 .ل±Üأعمال امل 
 العناية بأفراد األسرة واملساعدة �

  .ترك الدراسة JKإجبار األسرة للطالب ع 

  الدراسة داخ JKص ¢ساعد الطالب والطالبة عMÌ ل األسرةعدم وجود 

 تمام األسرة بالتعليمsعدم ا.  

  أسباب �عود للمدرسة

  ذا إحساس قد يتولد لدى الطلبةsا. و�النفور من املدرسة وعدم إحساس الطلبة باالنتماء إل�

للعديد من األسباب كصعو�ة مادة معينة لم يفµ¾ الطالب/ة �
 ف(م(ا، أو عدم توفر الب"ئة 

ھ إلكمال دراستھ كنقص الغرف الصفية وزLادة عدد املدرسية املرLحة والCw �ستطيع جذب

 الطالب.

  .استخدام العقاب املعنوي والبد{ي من قبل املعلم7ن بحق الطلبة 

   األساس العشائري أو JKأو ع 
Kأساس املستوى التحصي JKالتمي7± ب7ن الطلبة سواء التمي7± ع

 
  .األ{شطة املدرسيةاالقتصادي أو التمي7± عJK أساس اHN<س أو �
 فرص املشاركة �

   د\µوسيلة ل CÑبة من السكن حيث يمكن أن ي�ون التعليم املLعدم وجود مدرسة م(نية قر

.Cyالفرع األ�ادي 
 من �سرب الطلبة الذين لد��م صعو�ات التعلم �

 .7ن �س§ب عدم كفاية وجود مرشد تر�وي واحد للدعم واإلرشادLغياب دور املرشدين ال��بو 

 ادة العبء املاLالذي تفرضھ طلبات املدرسة عن قدرة األسر املادية.ز 
r 

 .ُ�عد املدرسة عن م�ان السكن 
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 ممارسات سلطات االحتالل واملستوطن*ن

�ش�ل ممارسات االحتالل ومستوطنيھ عائًقا أمام حصول الطلبة عJK حقوق(م �
 التعليم 

 
ً
 واعتقال األطفال فقد بلغ ا،واN\ركة، وذلك ع�� إقامة اN\واجز عJK الطرق ومطاردة الطلبة أحيان

طفل رsن االعتقال محروم7ن من  300سنة)، وال زال م��م نحو  18طفال (أقل من  4.000عددsم 

ا إJr �سميم مياه الشرب �
 املدارس؛ ما مواصلة دراس��م.
ً
 وممارسات املستوطن7ن الCw وصلت أحيان

س(م؛ كما sو حاصل �
 اMNليل. يؤدي إJr عدم الشعور باألمان، وإعاقة وصول الطلبة إJr مدار 

 
ا ترتكبھ قوات االحتالل �ش�ل مستمر؛ ما يحرم(م من حق(م �
ً

ا صارخ
ً
و£ش�ل أسر األطفال ان��ا�

  2018)التعليم و��دد مستقبل(م ومستقبل أسرsم. (و�الة االنباء واملعلومات الفلسطي<ية وفا، 

� فلسط*نE [¦§عز�ز ال¬سرب املدر� �E سياسات االحتالل  

� القدسسياسE ات االحتالل  


 مدينة القدس �ان نظام التعليم Õشر 
أsداف سياسات االحتالل املدمرة بحق التعليم �

 لسياسات االحتالل املدمرة، حيث sـدفت sـذه السياسات إJr تحقيق ما 
ً
 دائما

ً
الفلسطيs CDدفا

:
Kي  

ء القـدس وتج(يـل حرف نظام التعليم الفلسطيCD عن sدفھ وتضليل ال(وLة الفلسطي<ية ألبنا )1

الطالب الفلسطيCD وعزل ماضيھ عن حاضره لطمس معالم مسـتقبلھ، وتج(يلـھ بتـارLخ 

�م الفلسـطيCD وأمـ��مØا مما ¢س(ل إضعاف ارتباط(م �شـع� القضية الفلسطي<ية وتطورا�

 .العر�ية


 HIمل قطاع التعليم الفلسطيCD وذلك ع�� الفصل االصطن )2ºإعاقة حركة التطور الطبي 
ا¨

 عن محيطھ العرÒي واإلسالمي والعاملي.

 .�شوLھ التارLخ العرÒي واإلسالمي إلفقاد الطالب الثقة بأمتھ وتارLخ(ا وحضار��ا )3

 توف�7 األيدي العاملة والرخيصة من أبناء القدس العرب وفق احتياجات االحتالل. )4

�م وتs�7HÝمإضعاف اN\س الوطCD لدى املقدسي7ن ¢س(ل االسuيالء عJK أراضـ��م ومسـاك )5�.   
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حاول االحتالل جاsدا التقليل وال��م"ش من دور التعليم �
 �عزLـز املفـاsيم الوطنيـة  ) 6

صصت 
ُ

واألخالقية واإل{سانية الCw يطمح أي نظام �عليCy لغرس(ا �
 اHIتمع، لذلك خ

 املوازنات إلعـادة بنـاء ومعاHNة آثار االحتالل السلبية، مما خلف اHIتمع الفلسطيCD عن

مواكبة تطور العصر. ورغم ذلك أصـبح نظـام التعلـيم الفلسطيCD ¢ش�ل أحد أsم روافد 

 العملية النضالية والs Cwدفت إJr �عزLـز الشـعور بال(وLـة، وترسيخ االنتماء الوطCD و�شكيل


 التـي حـاول Õب األخالLد والتخرLو�، 2016(زsد .االحتالل إيجادsا حواجز أمام عملية ال�

  33)ص

يةسي � الضفة الغ̈رE اسات االحتالل  

و�
 أرا¦Cg الضفة الغر�ية يتعرض األطفال إJr العديد من االن��ا�ات والصعو�ات الCw تواج((م، 


، املؤسسات اN\قوقية واإل{سانية اI\لية والدولية �افةrفقد دعت وزارة ال��بية والتعليم العا Jrإ ،


 لوقف ان��ا�اتKاالحتالل اإلسرائي JKا�اتالضغط ع��ذه االن�Í ھ املتواصلة بحق التعليم، منددة 

 عJK اN\ق �
 التعليم، الذي كفلتھ املواثيق اN\قوقية الدولية.
ً
 خط�7ا

ً
 الCw �ش�ل ��ديدا


 قتل أرÒعة طلبة �
 ش(ر �انون األول من العام املنKأن االحتالل اإلسرائي Jrصرم، وأشارت الوزارة إ

 وثالث معلمات و  74وأصابت 
ً

 طالباÉمديرة مدرسة، إذ تنوعت اإلصابات ما ب7ن الرصاص ال

 و
ً
 واحدا

ً
 37واملطاطي والضرب امل��ح واست<شاق الغاز املسيل للدموع. واعتقل االحتالل معلما

، كما تم احتجاز خمسة طالب وسبعة موظف7ن، من بي��م أرÒعة معلم7ن وآذن مدرسة ورئ"س 
ً
طالبا

 عJK اN 45قسم. كما تم تأخ�7 
ً
\واجز العسكرLة لالحتالل وتفت"ش(م واالعتداء عل��م معلما

  باأللفاظ النابية.

حصة �عليمية نuيجة ممارسات االحتالل وإجراءاتھ، الCw تمثلت 1354وكشف التقرLر عن sدر 


 وجز·ي.Kواجز و�عطيل املدارس �ش�ل ك\Nا JKو�لغ  بإغالق الطرق واالقتحامات وتأخ�7 املعلم7ن ع

� Cwثما{ي مدارس بواقع عدد املدارس، ال 
Kا الدوام �ش�ل ك�أيام �عليمية؛ وأسفر ذلك  10عطل ف�

  808عن sدر 
ً
مدرسة،  11حصص �عليمية، كما بلغ عدد املدارس الCw �عطل ف��ا الدوام جزئيا

مدرسة إJr 21حصة �عليمية. و�7ّن التقرLر �عرض  532بواقع اعتداء عJK �ل مدرسة نتج عنھ sدر 
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تمثلت بإطالق القنابل الصوتية واملسيلة للدموع ورش املياه العادمة، واقتحام اعتداءات مختلفة، 

(و�الة فلسط7ن  ساحات املدارس وغs�7ا من االعتداءات الوحشية بحق املؤسسات التعليمية.

  )2016اليوم، 

� قطاع غزةE سياسات االحتالل  

املباشر من قبل االحتالل و�
 قطاع غزة �عرضت قطاعات التعليم خاصة املدارس إJr االس��داف 


 خالل حرو�ھ الثالث �
 قطاع غزة وخاصة األخ�7ة �
 صيف Kحيث دمر االحتالل 2014اإلسرائي ،


 شرق وشمال غزة، وتضررت نحو Kر�ية خمس مدارس �ش�ل ك\Nمدرسة �ش�ل  182بطائراتھ ا

ال أنھ دارس املدمرة �ليا إمدرسة م��ا من بي��ا امل 55جز·ي و�ليغ، حاول االحتالل عرقلة إعادة إعمار 

  .تم بناؤsا �عد عام7ن من اN\رب

 
Kقطاع غزة، قال امليناوي إن االحتالل اإلسرائي 
وحول تأث�7 اN\صار عJK املس�7ة التعليمية �

عرقل العديد من املشار£ع إلعادة بناء املدارس الCw دمرsا خالل حرو�ھ، كما عمل عJK منع إدخال 

رس الCw تضررت سواء �ش�ل جز·ي أو بليغ، مش�7ا إJr أن ذلك أثر عJK كميات من اإلسمنت للمدا

كذلك يتأثر الطالب باN\صار نuيجة تراجع الوضع «إعادة تأsيل �عض املدارس. وأضاف: 

االقتصادي لعوائل(م، خاصة أن عددا كب�7ا م��م ¢ع"شون �
 أجواء نفسية س"ئة داخل الفصول 

مرLحة، االمر الذي يؤثر عJK زLادة التحصيل العلCy املدرسية الCw يجب أن ت�ون م(يأة و 

 )2017(امليناوي، .للطالب

  :النتائج

  انخفاض مستوى التحصيل لدى الطلبة وانخفاض Jrشوء ب"ئة �عليمية متدنية أدت إ}

 مسـتوى تأsيل املعلم7ن وعدم تطبيق إلزامية التعليم نuيجة سياسات االحتالل.

 ومية والتا�عة لألوقـاف بمنع(ـا مـن تمارس سلطات االحتالل التض"يق ع�\Nاملدارس ا JK

 
التوسع واN\د من البناء وإجراء الصيانة الدورLة للمدارس مما يرفع من مستوى االزدحام �

 الغرف الصفية وLقلل من قدرات sذه املدارس االسuيعابية لدفع الطلبة لاللتحاق بمدارس(ا.
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 واجز تقوم سلطات االحتالل باالعتداءات واالعتق\Nاالت ومحاصرة املدارس الوطنية وضع ا

ـة املؤدية إل��ا لدفع الطلبة لالنتقال إJr املدارس خارج القدس أو االنتقال إJr مدارس البلدي

�دف التض"يق عل��م.Í واملعارف 

  CDدف تب�Í اصةMNتقوم سلطات االحتالل بدفع مساعدات نقدية وعي<ية لبعض املدارس ا

  وفرض سيطر��ا عJK املؤسسات التعليمية.sذه املدارس سياسا��ا 

  فلسط7ن عامة من قلة 
�عا{ي املدراس اN\�ومية ومدارس األونروا واملدارس اMNاصة �


 املدارس مما يحرم الطلاستخدام األ{شطة الالمنHÝية و � CÑبة قلة برامج التوجيھ واالرشاد امل

ود بديل ل(م السuثمار ضعيفي التحصيل وsم أك�Þ فئة معرضة للuسرب املدرCgt من وج

�م لMµروج من مدارس(م للبحث عن Í و ما يؤديsو Cgtم وتوج((ا داخل اإلطار املدر�طاقا�

 ذوا��م.

  JKتؤثر ع Cwال Cgtسرب املدرuبقيمة التعليم و�مش�لة ال 
 
 الطلبة من ضعف ال̈وrاsعا{ي أ¢

�ا مش�لة ال تخص الطالب وحده، مما يجعل مواقف األsاËتمع �افة وأHIم ا�Âمن �سرب أبنا 
r

من املدارس مواقف سلبية او حيادية، إضافة إJr ثقافة ال�±وLج املبكر لبنا��م والCw ال �عد 

بمثابة مش�لة أو مضرة لفتيا��م وإنما يوجد البعض م��م يحبذ sذه الثقافة، بحسب 

 معتقدا��م البالية ووع��م القاصر.

 � من تقوم سلطات االحتالل بممارسة سياسات متنوعة Jºالفلسطي<ية �س Cg¦جميع األرا 


  خالل إلفشاء سياسة التج(يل عJK الفلسطي<ي7ن.

  التوصيات:

  املدارس وتوف�7 امل7±انيات لذلك، من أجل رفع شعور الطالب بالقدرة 
تحس7ن نوعية التعليم �

ي اء أوعلينا توف�7 ال��امج واملناÙ  الCw �عتمد عJK فلسفة "التعليم لHµميع" وفلسفة "عدم إبق

طالب �
 اMNلف" والCw بدورsا تخلق املعÅD للطلبة من ذوي التحصيل املتأخر والتحديات 

�م عJK مقاعد الدراسة.Âم و�قاsالسلوكية لوجود 
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  ،(اراتية)التخطيط ملستقبل(م (معرفية وم JKاملدرسة نفس(ا �ساعد الطالب ع 
توف�7 أطر �

�م امل(ارات إضافة إJr مساعدة الطلبة عJK التعرف عJK قدرا�Íم وميول(م امل(نية، واكسا�

�ا ملساعدة الطلبة عJK اكuشاف قدرا��م Âاملدرسة بنا JKع Cwية ال§Lالورش التدر 
األساسية �

 واكuساب م(ارات ترفع من شعورsم باالنتماء للمدرسة ومن شعورsم بالنجاح والتم±7.

 مدارس(م  توف�7 منظومة �عليم بديلة تأخذ �ع7ن االعتبار عدم قدرة �عض Jrالطلبة للوصول إ


 �عض املناطق الفلسطي<ية �س§ب حواجز االحتالل، و�عت�� املنظومات اإللك��ونية أحد أsم �

ش�لة.
ُ
عاN  امل

ُ
�ا أن �Ëبإم�ا Cwالبدائل املطروحة وال 

  مية التعليم أو ممنsم مواقف سلبية أو حيادية تجاه أ�
 وخصوصا ممن لد�rاsالعمل مع األ

�م املعارف الضرورLة وتوعي��م بمخاطر  لد��م مواقفÍج املبكر، واكساLايجابية تجاه ال�±و

آفة الuسرب وال�±وLج املبكر ودعم(م �
 تطوLر مواقف أك�Þ ايجابية تجاه أsمية اكمال 

 الدراسة كرافعة م(مة �
 تطوLر الفرد وأسرتھ الحقا.

 7\Nتمع املد{ي بخلق اHIية قيام املدرسة بالتعاون مع مؤسسات اHÝوتنفيذ األ{شطة الالمن ±

 .الفنية والثقافية والرLاضية داخل املدرسة والCw بدورsا �ساsم �
 رفع شعور الطلبة بالتم±7 

  رة �سرب الطلبة، وتوعيةsظا JKسليط الضوء ع� 
�عاون مديري املدارس مع وسائل االعالم �

Lم تر�و�Âم من مخاطر �سرب أبناsل وأولياء األمور، وتحذيرsاأل.
ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
 ا

  ل(ا بمساعدة املرشد ال��بوي\N 
ºمشا�ل الطلبة االجتماعية والنفسية والس JKالتعرف ع

 الذي يملك وسائل تر�وLة تقر�ھ من الطالب وتؤمن لھ حرLة التعب�7 والكالم.

 .التنمية 
 ضرورة تنظيم فعاليات شعبية من أجل توعية املواطن بأsمية التعليم ودوره �

 .الفلسطي<ية Cg¦جميع األرا 
 ضرورة إيجاد مرجعية موحدة لقطاع التعليم �

  ة السياسات اإلسـرائيلية بحـق الشـعبLو�عر  Ýتفعيل دور اإلعالم �ش�ل دوري وممن

.CDالفلسطي 

 مدينـة 
� CDاج الفلسطي�  توعية اHNم(ور املقدCgt والتن§يھ MNطورة اس��داف امل�
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  لسرطان الفلسطي�يات، ومقBpحات P ل7ااملعيقات ال�] تواجھ مر�ضات ا

  مؤسسة Yسمة أمل لرعاية مر¼¦« السرطان

  القدس -غزة 

  مقدمة:

منظمة الn\ة  ¢عت�� مرض سرطان الثدي من األمراض املنuشرة �ش�ل كب�7 �
 العالم، وتقول 

 إن سرطان الثدي يأ�ي �
 مقدمة أنواع السرطان الCw تص"ب ال<ساء �
 العالم املتقدم العاملية


 عن  
 اHN(ل بال̈وÔ الحظ ارتفاع معدالت وقوع السرطانLُحّد سواء، و JKوالعالم النامي ع

اكuشاف املرض بطرLقة مبكرة وزLادة متوسط العمر املأمول وزLادة التوّسع العمرا{ي واعتماد 

أنماط اN\ياة الغر�ية، وم(ما أك�Þنا من اN\ديث عن سرطان الثدي، نبقى مقّصرLن �
 إعطاء sذا 

املرض حّقھ، ال �س§ب خطورتھ فحسب بل �س§ب معوقات الكشف املبكر عنھ �
 مجتمعنا 

.CDالفلسطي  

 حيث يمثل ما {س§تھ 
ً
% من مجمل أنواع السرطان 18�
 فلسط7ن ¢عد سرطان الثدي األك�Þ شيوعا

% من مجمل األمراض اMNب"ثة 31.4وLحتل النوع االول ب7ن سرطانات اإلناث حيث يمثل ما {س§تھ 


 بيان ³\في ملناسبة ش(ر التوعية  الفلسطي<ية الn\ة وزارة تقرLر وحسبلCw تص"ب اإلناث. ا�

حاالت جديدة  �503سرطان الثدي الذي يصادف �ل ش(ر أكتو�ر من �ل عام، أنھ جرى �HÁيل 

حالة إصابة جديدة �
  327مصابة �سرطان الثدي �
 الضفة الغر�ية، فيما �ش�7 أنھ جرى �HÁيل 

�اية عام  قطاع غزةË Åw2018ح.  

�ا �
 معظم Ëأمراض خب"ثة حيث أ 
Ô سرطان الثدي �ش�ل خاص وجميع أنواع السرطانات

األوقات ال تق��ن بأوجاع أو أعراض ظاsرة �ساعد الMÃص عJK اليق7ن بإصابتھ باملرض، و�الرغم 

يبقى من ك�Þة حمالت التوعية والuشديد عJK أsمية الMÃuيص املبكر، نالحظ أن اإلsمال 

،
ً

 التأخر �
  موجودا� 

ً
 أيضا

ً
�س§ب وجود معيقات الكشف املبكر عن املرض، وsذا يلعب دورا

كشف املرض، �عكس الكشف املبكر الذي يؤدي للنجاة من املرض وس(ولة تلقي العالج �
 القطاع 

 .
Éالص  
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الباsظة وعدم كذلك اكuشافھ متأخرا ي<تج عنھ أعباء كب�7ة عJK املرLض وذوLھ من ت�اليف العالج 

اN\صول عJK موافقة للسفر لتلقي العالج الكيماوي واإلشعا¨
 من مسuشفيات الضفة الغر�ية 

 Jrتفاقم عليھ املرض وممكن أن يؤدي اLيتأخر عالجھ و 
rح للسفر و�التاLتصار JKلعدم حصول(م ع

  الوفاة.

 : الثدي Yسرطاناملس½بة  العوامل


 :است<بطت من اHNلسات التوعية أsم العو Ôشقى الوطن و 
 امل املس§بة للمرض وانuشاره �

 التدخ*ن: 

 من ال<ساء عن الرجال، 
ً
عند تدخ7ن السيدة للHÁائر أو تدخ7ن الش"شة الCw باتت أك�Þ استخداما

فإن امل�ونات السرطانية للتبغ تدخل إJr جسم املرأة وتزLد احتمالية اإلصابة �سرطان الثدي، 


 بحيث أن ال<ساء املصابات �سر rبحوا �Þم أك�% عن ال<ساء 30طان الثدي من املدخنات {سب�

  املصابات غ�7 املدخنات.

  ز�ادة الوزن


دورLة (Cgt.إيھ: إيھ �ا{سر جورنال فور �لي<ي�انز) أنھ  تؤكد دراسات عديدة وم��ا دراسة {شرت �

 من 
ً

  544300مسؤولة عن زLادة الوزن  ، �انت2012اعتبارا� 

ً
حالة سرطان تم �MÃيص(ا سنوLا

  جميع أنحاء العالم.

 )  اSPمول ( نقص ال�شاط البد^ي


 العالم وLزداد انuشاره �
ُ¢عد نقص ال<شاط البد{ي أحد عوامل اMNطر الرئ"سية للتعرض للوفاة � 

مثل أمراض القلب واألوعية العديد من البلدان، ليضيف إJr عبء األمراض غ�7 السارLة 

  وLضر بالn\ة العامة �
 شÅw أنحاء العالم.  والسرطان وداء السكري 

 شرب الكحول 

لنووي كشفت الدراسة الCw أجرLت �
 جامعة �ام��يدج ال��يطانية، أن الكحول تدمر اN\مض ا

 وعندما يتم شرب الكحول فإن اHNسم يحلل(ا وLحول(ا إJr ،املوجود �
 اMNاليا اHNذعية �
 اHNسم

 Cwي<ية الHNدمر املعطيات اLقة شرسة، وLمض النووي بطر\Nاجم ا�طاقة ت��اكم عJK ش�ل سم �
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rياة، بالتا\µل Cgtخاليا سرطانيتمثل امل�ون األسا Jrاليا أو أن تتحول إMNوأو¹\ت  كما ة،�شيخ ا

الدراسة أن املشرو�ات الكحولية تزLد من خطر اإلصابة �سرطان الثدي وسرطان األمعاء، 

 Jrأنواع أخرى من السرطان 5باإلضافة إ.  

 : ال¿Bامج التوعو�ة

اس��دفت مبادرة "زsرة اN\ياة" تحت شعار "افح�Cg ل�±sري" �ل من شقى الوطن ( قطاع غزة 

) ورشة عمل توعوLة لل<ساء امل(مشات من أجل {شر 36يذ عدد (والضفة الغر�ية ) من خالل تنف

التوعية ضد سرطان الثدي، تناولت ف��ا قضايا sامة م��ا التعرLف عن املرض، أسبابھ، أعراضھ، 


 دور rطورة املؤدية للمرض باإلضافة إMNطرق الوقاية منھ، كيفية الفحص الدوري وعوامل ا

م طرق نوعية وأساليب غ�7 تقليدية شملت العصف الذCDs الغذاء �
 الوقاية والعالج باستخدا

وأسلوب املشاركة والنقاش واN\وار، كما واستخدمت تقنية الس�ايب إلتاحة التواصل ب7ن 

 
Éالص 
 السيدات من شقي الوطن لتبادل ا��MNات والتجارب مما ا{عكس عJK رفع {سبة ال̈و

  لد��ن.

  ± عل��ا �
 الورش لتجنب املرض :ومن أsم ال��امج التوعوLة الCw تم ال��ك7 

 الوقاية:


 الغذا·ي النظام �عزLز خالل من الثدي �سرطان املتصلة االختطار عوامل �عض م�افحةÉالص 

 �عت�� حيث والسمنة الوزن فرط من والتخلص والتدخ7ن الكحول  �عاطي وتجنب البد{ي وال<شاط

  .البعيد املدى عJK الثدي سرطان عوقو  معدالت من اN\ّد  �
 اإلس(ام يمك��ا الCw األمور  من

  الرضاعة الطبيعية:

أثبuت العديد من الدراسات العلمية اN\ديثة وأجمعوا عJK أن الرضاعة الطبيعية تلعب دوًرا 

  وقائًيا للمرأة وتحم��ا من التعرض لإلصابة �سرطان الثدي واملبايض. 
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ر عن املرض:
ّ

 الكشف املبك


 يالثد لسرطان املبكر االكuشاف انrو املبكر العالج و�التاs عدد لتقليل املتاحة الطرق  أفضل 

  املرض اكuشاف تم ف�لما ،باملرض املصابات من الناجيات عدد وزLادة الوفيات
ً
 زادت �لما مبكرا

  .القاCgt العالج وتجنب النجاة فرص

:� تصو�ر الثدي الشعا?

ل
ّ
 بخفض كفيل ف(و ،ليتھفعا أث§ت الذي الوحيد الفحص أسلوب الشعا¨
 الثدي تصوLر يمث

 سّن  تجاوزن الال�ي ال<ساء لدى %30 إJr %20 بنحو الثدي سرطان عن الناجمة الوفيات معدالت

   سنة. اMNمس7ن

 الفحص الذا�ي للثدي:

 للتأكد من عدم وجود أورام أو عقد صلبة أو أي �غ�7ّات  
ً
تنn¾ �ل امرأة بفحص ثدي��ا ش(رLا

كما  ،وف �عرف7ن كيف ي�ون الثدي �
 حالتھ الطبيعيةأخرى من خالل فحص الثدي بانتظام. س

إنھ فحص �سيط وLمنحك  ،أن الفحص الذا�ي الش(ري للثدي قد يمنحك راحة بال إضافية

  .الفرصة لكشف التغ�7ات الCw قد تحتاج ألن تلفCw عناية طبي§تك إل��ا

 :التوصيات 

 أsداف(ا االس��اتيجية للوقاية من عملت املبادرة ب�افة طاقا��ا �
 التغلب عJK التحديات وتحقيق

السرطان وم�افحتھ، كما وعملت أيضا عJK إثراء البيانات اMNاصة بالسرطان �
 فلسط7ن مما 

 يفعل العمل و ينظم احتياجاتھ، واختتمت املبادرة بتوصيات م(مة HNميع ال<ساء للوقاية من

: 
Ôسرطان الثدي بقدر اإلم�ان و  

 ة ومراحل األمومة.إجراء الفحص الذا�ي الدوري حLسب الفئة العمر 

 .ة\nال JKفاظ ع\µية ب<شر التوعية إلجراء الفحص املبكر ل\nقيام املراكز واملؤسسات ال 

 .إجرائھ JKيع ال<ساء عHÃuاملراكز الطبية لصورة املاموجرام ل 
 توف�7 فحص مجا{ي �
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 حد سواء JKي لألم والطفل عÒا اإليجاsالوقاية من سرطان  التوعية بالرضاعة الطبيعية وأثر 
�

 الثدي.

 .ا� التوعية الn\ية للسيدات عن السلوكيات اMNاطئة واملس§بة باملرض نuيجة ممارس�

  املعيقات االجتماعية بتخصيص وقت ملدة JKدقائق إلجراء الفحص مرة �ل ش(ر. 10التغلب ع 

 تمع عن املرض بأنھ ل"س عار ولھ إجراءات وقائية يجب اتباع(اHIللتغلب عليھ. تحس7ن نظرة ا 

 .شافھ والوقاية منھuة الدعائية عن املرض, أسبابھ وطرق اكLالتكثيف من ال��امج التوعو 

 .حد سواء ضد سرطان الثدي JKتثقيف ال<ساء والرجال ع JKع 
K\Iتمع اHIيع اHÃ� 

 .واجز\Nاملتنقل7ن ع�� ا Åg¦ن لتوف�7 ب"ئة ³\ية مالئمة للمرsإيجاد حلول ضمن الوضع الرا 

 ذا املرض. إيجاد�Í املصاب7ن Åg¦ة خالل رحلة العالج ومناسبة للمرLية توعو� أماكن ترف�

  من 
ºتمHIوف اMNإليقاف الشا·عات وإزاحة ا 
K\Iتمع اHIبا Åg¦توف�7 ب"ئة تر�ط املر

 املرض.
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� والعدالة االجتماعية�Wمحور السلم اال  

 ب7ن مطرقة االحتالل وسنديان االنقسام Cyة التجمع السلLحر  

 والعدالة االجتماعية 
Ksالسلم اال 
Kوأثره ع CDاالنقسام الفلسطي  

  والو 
Ksتمع املد{ي ملتطلبات السلم األHIتمعيةإطالق توائم إس��اتيجية مؤسسات اHIحدة ا  
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  حر�ة التجمع السل±] ب*ن مطرقة االحتالل وسنديان االنقسام

ن ال7يئة األWلية الستقالل القضاء وسيادة القانو  و  للديمقراطية والقانون اP$معية الوطنية 

  رام هللا –رفح ، "استقالل"

  مقدمة:

  السلCy التجمع �
 اN\ق ¢عت��
ً
  مظ(را

ً
sذا اN\ق  الرتباط الديمقراطي، تمعاHI مظاsر من إيجابيا

إJr  االنتماء �
 واN\ق والتعب�7 الرأي حرLة �
 �اN\ق أخرى، سياسية بحقوق  وثيقا ارتباطا


 القانون  أقر فقد .العام الشأن إدارة �
 املشاركة وحق اHNمعيات،rقوق  الدو\N ق اإل{سان\Nا  
�

  باعتباره السلCy، التجمع
ً
  حقا

ً
  بھ، مع��فا

ً
طبقا  تفرض الCw تلك إال قيود بأية تقييده منع JKع مؤكدا

  تقييده وعدم السلCy التجمع �
 اN\ق ¢عت�� كما للقانون،
ً
  مظ(را

ً
 من أساسية وسمة حضارLا

  .الديمقراطية سمات اHIتمعات

تفكك اN\قل السياCgt الوطCD لتداعيات مختلفة، م��ا عJK صعيد السياق الفلسطيCD، أدى 

 �غي"ب املؤسسات الوط
ّ
لة لل�ل الفلسطيCD، وحلت محل ِ

ّ
مث

ُ
(ا نية واألطر اHNما�7sية أو القطاعية امل

�ا غ�7 ذلك)، و�اتت القيادات اI\لية �ستمد Âنخب سياسية ذات نزعة محلية ضيقة (رغم اّدعا

"شرعي��ا" من مواقع(ا اN\ز�ية السياسية والتنظيمية اN\الية أو السابقة (رأسمال سياCgt رمزي 

من التعاطي الدبلوماCgt مع(ا من طرف الدول واI\اور اإلقليمية واملؤسسات �
 معظمھ)، و 


K\Iأو العشائري أو ا 
rالدولية أو من رأس(ا املا 


 يخ�±ل فلسط7ن �
 األرا¦Cg اI\تلة عام rودو Cyوإقلي 
Kيمن خطاٌب محs أي الضفة 1967كما ،


ش الشتات  الغر�ية وقطاع غزة، وLخ�±ل الشعب الفلسطيCD للمقيم7ن � sات7ن املنطقت7ن، ما ��مَّ

ت ذsنية املوظف محل ذsنية املناضل �عد 
ّ
الفلسطيCD والفلسطي<ي7ن داخل اMNط األخضر. وحل

أن تحول معظم �وادر اN\ز�7ن األك��ين (فتح وحماس) إJr موظف7ن �
 القطاع اN\�ومي �
 �ل من 

 الضفة الغر�ية وقطاع غزة

ة لدى الطبقة الوسطى الCw نمت مع نمو مؤسسات السلطة كما استفحلت الÜ±عة االس��الكي

واملنظمات غ�7 اN\�ومية ومؤسسات القطاع اMNاص اN\ديث (بنوك أو شر�ات تأم7ن وإلك��ونيات 
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وإعالم)، وعزز من ذلك استفحال النيولي��الية �
 اقتصاديات الضفة والقطاع، و�خاّصة مع 

 �س(يل االستدانة من البنوك. 

ة األمنية �
 �ل من الضفة والقطاع تتمتع ب�Hم كب�7 من العامل7ن ف��ا، وحص��ا من و�اتت األج(ز 

املوازنة العامة، كما تر�Mت السمة الر£عية للسلطت7ن من خالل االعتماد عJK املساعدات 

 والتحوLالت اMNارجية وتنامي تأث�7 رأس املال اMNاص �
 اقتصادsما.

sر والتحوالت �
 مختلف البÅD السياسية واالقتصادية لقد افرز sذا الواقع العديد من الظوا

ارتفاع معدالت البطالة �ش�ل غ�7 مسبوق ، وانuشار  واالجتماعية والثقافية، ومن sذه الظواsر

 JKادة االعتماد عLادة معدالت سوء التغذية عند األطفال، وزLجيوب الفقر �ش�ل خط�7، وز

ع ياCgt املأزوم بظاللھ عJK واقع ممارسة اN\ق �
 التجماملساعدات االنمائية، وقد ألقى الواقع الس


، القرار سياCgt  السلCy، فقد أقدمت اI\كمة الدستورLةº£شرuلس الHIبإصدار قرار بحل ا

 ،
ً
بامتياز وÒغطاء قانو{ي، مما سيفاقم من حالة االحتقان وس7±يد من التعقيدات القائمة أصال

ملنظومة اN\قوق واN\رLات األساسية �
 مناطق السلطة  وس"ساsم ذلك بتفاقم االن��ا�ات املوج(ة

."Cyالتجمع السل 
  الوطنية الفلسطي<ية ، وم��ا موضوع ورقتنا "اN\ق �

� التجمع السل±]:E ق Pمية اWعر�ف وأ�  


 لµ\ق �
 التجمع السلs ":Cyو تجمع متعمد ومؤقت، وقد rف التاLذه الورقة التعرs لقد اعتمدت

ا، �
 م�ان عام أو خاص، ولھ غرض �عب�7ي مش��ك يتجاوز حدود اN\7± ي�ون ثابتا أو متحر�

 اMNاص ل�ل فرد مشارك �
 التجمع ".

وتتضمن حرLة التجمع حماية حق التحض�7 للتجمع، وإقامتھ، واملشاركة فيھ. وsو حق فردي 

�ات، يمارس �ش�ل جما¨
 (فرديا بالتعاون مع آخرLن). ¢شمل �عرLف التجمع: امل(رجانات، واملس7

واالعتصامات، واالستعراضات، وتجمع املضر�7ن عن العمل، واملؤتمرات العامة، واملواكب، 

  .وأش�ال أخرى من التجمع

�دف عقد االجتماعات العامة أو  Í 
�ذا اN\ق قدرة املواطن7ن عJK االلتقاء �ش�ل جما¨Í قصدLو

Òغض النظر عن اHN(ة املؤتمرات أو املس�7ات واالعتصامات السلمية �
 أي م�ان وزمان، و 
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 JKع 
ً
املنظمة، وذلك لتبادلوا الرأي و يبلوروا مواقف(م تجاه قضايا مختلفة، وLمارسوا ضغطا

�م.Øدف التعب�7 عن مواقف(م وتحقيق مطال�Í ذا  السلطة التنفيذيةs فإن ممارسة CÆومن البدي


 املواطن7ن، كما يجب أنÕات باLقوق وحر\N 
ً
يتم اN\فاظ عJK  اN\ق ال يجب أن �ش�ل ان��ا�ا

الطا�ع السلCy للتجمع، فيمنع بأي ش�ل حمل السالح أو االعتداء عJK املمتل�ات العامة أو 

اMNاصة، كما يحظر الدعوة إJr الكراsية وترسيخ مفاsيم �عزز النعرات العشائرLة والطائفية 

  والعرقية.

 رك*�ة من رÀائز ا!$تمعات الديموقراطية

�ا تؤدي غرض السماح تمثل حرLة التجمع ركنا م(مËسامحة، ألuا إل{شاء مجتمعات �عددية وم

(م بالتعب�7 عن اآلراء واملعتقدات واملمارسات السياسية الثقافية والدي<ية، بما �
 ذلك الدور امل

Lة ولذلك، sناك صلة وثيقة ب7ن حر  .املتمثل �
 التعب�7 عن آراء األقليات أو وج(ات النظر اMIتلفة

 اI\كمة األورو�ية N\قوق اإل{سان، وخ��اء التجمع وحرLة الت
ً
عب�7، وsذا ما أكدت عليھ مرارا

 عديدين. 

ومن الوا¹¾ أن حرLة التجمع وحرLة ت�وLن جمعيات �عتمدان عJK �عض(ما، و�عزز الواحدة 

�ما تمثالن دعما ملشاركة األفراد �
 الشؤون Ëجنب) أل Jrخيا �ان جنبا إLما تارsاألخرى (وتطور


 األساس للمجتمعات املدنية وتطورsاالعامة، و rالتا�. 

 وال بد من التأكيد أيضا عJK أن حرLة اN\صول عJK معلومات، ودور وسائل اإلعالم االجتماعية ل(ما

 ألsمية األمرLن �
 �عميم املعلومات لإلعالن عن 
ً
عالقة بتحوLل حرLة التجمع إJr واقع، نظرا

ارLر عند حصول(ا . إضافة إJr ذلك، N\رLة التجمع صلة التجمعات القادمة وتنظيم(ا، وكتابة التق

وثيقة بحقوق سياسية ومدينة أخرى ، واعتماد متبادل مع إعالء شأن اN\قوق االقتصادية 

 .واالجتماعية والثقافية


 تقرLره األول إJr أن "التجمعات تلعب دور فعاال �
 حشد الس�ان، � Cyأشار مقرر التجمع السل

 لطموحات، و�س(يل االحتفال باألحداث، والتأث�7 عJK السياسة العامة للدولة". وصياغة املظالم وا
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بناء عJK ذلك، تكمن أsمية sذا اN\ق �
 دوره الفرLد وامل(م �
 النظام الديموقراطي، ألنھ يؤدي 

 .
غرض ضمان اآلراء �
 الشؤون الCw تؤثر عJK اN\7± العام من خالل التعب�7 ع��ا �ش�ل جما¨

رى، تجسد حرLة التجمع شكال حقيقيا ومباشرا من أش�ال املساsمة السياسية �عبارة أخ

�ا، أو Ëواالجتماعية والثقافية من أجل التعب�7 عن قيم مش��كة وآراء أو معتقدات، أو إعالء شأ


 �عزLز اN\وار ب7ن أ³\اب مصاN¾ مختلفة، و�س(يل التعا¢ش ب7ن جماعات rا، و�التا�الدفاع ع�

شأن تطوLر ديموقراطيات مزدsرة و³\ية ت�ون اN\�ومات ف��ا منفتحة  متنافسة، وإعالء

 .وخاضعة للمحاسبة. ولذا �عت�� حرLة التجمع شكال م(ما من أش�ال الديموقراطية املباشرة

  حماية حر�ة التجمع من منظور املعاي*B الدولية:

 وم��ا السلCy، التجمع �
 اN\ق اإل{سان، N\قوق  الدولية واالتفاقيات اإلعالنات من العديد تناولت


 والع(د اإل{سان، N\قوق  العاملي اإلعالنrاص الدوMNقوق  ا\Nواإلعالن  والسياسية، املدنية با


 التمي7± وعدم اN\رLة �شأن العامة واملبادئ اإل{سان، حقوق  عن املدافع7ن N\ماية العاملي� 

 امل�لف7ن املوظف7ن وكسل لقواعد ومدونة اإل{سان، حقوق  ومجلس اN\قوق السياسية، مسألة

  القوان7ن. بإنفاذ

االجتماعات  �
 االش��اك حرLة �
 اN\ق MÌص أن" ل�ل عJK اإل{سان N\قوق  العاملي اإلعالن أكد

 قةوثي أول  العاملي اإلعالن منھ. و£عت�� )20( املادة من األوJr الفقرة �
 السلمية وذلك واHNمعيات

و�عت��  السلCy، التجمع �
 اN\ق عJK تركز املتحدة ماألم عن تصدر اإل{سان حقوق  مجال �
 دولية

ا بھ التمتع 
 الع(د أوJr كما MÌص. ل�ل حق9rاص الدوMNقوق  ا\Nوالسياسية املدنية با  
ً
 اsتماما

  السلCy التجمع �
 اN\ق أن "ي�ون  )ع21JKاملادة ( نصت حيث ل(ذا اN\ق،
ً
أن  يجوز  وال بھ، مع��فا

  تفرض الCw تلك إال اN\ق، sذا ممارسة عJK قيود توضع
ً

  ضرورLة تداب�7 و�ش�ل للقانون، طبقا�

أو  العامة، الn\ة حماية أو العام النظام أو السالمة، أو القومي األمن لصيانة ديمقراطي، مجتمع

 وحرLا��م". اآلخرLن حقوق  حماية أو العامة اآلداب


 اN\ق تمي7± العنصري عJKالدولية للقضاء عJK جميع أش�ال ال االتفاقية من (5 ) املادة ونصت� 

 sذه ) من2( املادة �
 املقررة أنھ "إيفاًء لالل�±امات الدولية األساسية ف��ا وجاء السلCy، التجمع



 

 

121 

 " مشروع "تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المحلي الفلسطينية من أجل بناء الدولة الفلسطينية

 و�ضمان أش�الھ، ب�افة عليھ العنصري والقضاء التمي7± بحظر األطراف الدول  تتع(د االتفاقية،

 أمام املساواة �
 االثCD، أو ل القومياألص أو اللون  أو العرق  �س§ب تمي7± دون  إ{سان، �ل حق

 حرLة �
 اN\ق والتعب�7، حرLة الرأي �
 اN\ق :التالية باN\قوق  التمتع بصدد سيما ال القانون،

  االنتماء. أو السلمية اHNمعيات وت�وLن السلCy االجتماع

 لغرضأنھ "  عJK من اإلعالن العاملي N\ماية املدافع7ن عن حقوق اإل{سان )5( املادة ونصت

 مع و�االش��اك بمفرده اN\ق، MÌص ل�ل ي�ون  األساسية واN\رLات اإل{سان حقوق  وحماية �عزLز


، الوطCD الصعيدين عJK غ�7ه،rوالدو 
، التجمع أو االلتقاء �
ً
 جمعيات أو منظمات �شكيل سلميا

 أو ميةاN\�و  غ�7 باملنظمات االتصال ف��ا، واالش��اك إل��ا واالنضمام جماعات أو أو رابطات

 باملنظمات".


 السياسية اN\قوق  مسألة �
 التمي7± وعدم اN\رLة �شأن العامة املبادئ مشروع وقد أشار� 

 ):2،3البندين(


 مواطن ل�ل"� JKق املواطن7ن تمتع ضرورة ع\Nبا 
أن" ل�ل  عJK نّصا فقد السلCy، التجمع �

 من تمي7± دونما واملuساوLة، ال�املة السياسية باN\قوق  البلد ذلك �
 التمتع حق بلد مواطن �
 أي

  الرأي أو الدين أو اللغة أو اHN<س أو اللون  أو العرق  أساس عJK مثل التمي7± نوع، أي
ً
 أو سياسيا

 حرLة �عد آخر، وضع أي أو ال<سب أو ال�Þوة، أو االجتما¨
، أو الوطCD أو األصل سياCgt، غ�7

 السياسية، باN\قوق  للتمتع أساس"ت7ن معياتاHN وت�وLن السلCy وحرLة التجمع والتعب�7 الرأي

 HNميع ممارس��ما، وسبل الuس(يالت إJr الوصول  إم�انية اN\رLتان، وكذلك sاتان وتكفل

 األوقات". جميع �
 األMÌاص

 
ً
مدونة قواعد  من )2( املادة نصت كرام��م عJK ولµ\فاظ بحقوق(م املواطن7ن تمتع ألsمية إدرا�ا

 أثناء القوان7ن، بإنفاذ امل�لفون  املوظفون  أنھ يح��م "عJK بإنفاذ القانون:سلوك املوظف7ن امل�لف7ن 

�ا، اإل{سانية الكرامة بواجبا��م، قيام(مËحموLحافظون  وLو JKاص ل�ل اإل{سان حقوق  عMÌاأل 

�ا"ËوطدوLو  
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 امل�لف7ن للموظف7ن يجوز  من استخدام القوة ونصت عJK أنھ:"ال املدونة )من (3املادة وحذرت

�م" ألداء الالزمة اN\دود و�J القصوى  الضرورة حالة �
 إال القوة استعمال القوان7ن ذبإنفاØواج 

� ال¬شرÁعات الوطنية:E [±التجمع السل �E ق Pا  


 اN\ق إ{سان ول�ل الرأي، بحرLة مساس "ال أنھ عJK القانون األساCgt ) من19 ( املادة نصت� 

 مأح�ا مراعاة مع الفن أو التعب�7 وسائل من ذلك غ�7 أو الكتابة أو بالقول  و{شره عن رأيھ التعب�7

  2003 لسنة املعدل الفلسطيCD األساCgt القانون  القانون". وجاء
ً
 اإلعالن عليھ نص ما مع م<HÁما


 والع(د اإل{سان العاملي N\قوق rاص الدوMNقوق  ا\Nالفقرة نصت حيث والسياسية، املدنية با 

 الشرطة، أفراد حضور  دون  اMNاصة االجتماعات يتم "عقد أن عJK ) منھ26 ( من املادة اMNامسة

 مشروع مسودة القانون" وتناولت حدود �
 والتجمعات واملواكب العامة وعقد االجتماعات


 اN\ق ) منھ55املادة ( �
 -الثالثة ال<MÁة –الفلسطيCD الدستور � ،Cyنصت حيث التجمع السل 

JKاصة االجتماعات عقد حق فرد ل�ل“ أنھ عMNأفراد حضور  وذلك دون  القانون، يخالف ال فيما ا 

 .الشرطة

 حمل ودون  سلمية، بطرLقة اآلخرLن مع والتظاsر العامة، االجتماعات وعقد التجمع حرLة فرد ل�ل

 القانون، طائلة تحت ممارستھ تفرض عJK الCw تلك إال ممارس��ا عJK قيود وضع يجوز  وال سالح،

J يمقراطيد مجتمع �
 ضرورLة تداب�7 و�ش�ل  ممارسة  .الدستور  �
 الواردة واN\رLات اN\قوق  ي̈ر

 أو يمارسھ من وLقع محظور  التظاsرات أثناء اMNاصة أو العامة باملمتل�ات واإلضرار العنف

 يحرض عJK ممارستھ تحت طائلة القانون".

� التجمع السل±]:E ق Pعات الوطنية تمنع وتقيد اÁال¬شر �E تحديات 

 ش(رLن عن تزLد ال بمدة باN\§س نصوصھ �
 جاء ما يخالف من �ل العامة اتاالجتماع قانون  جرم

  )50تتجاوز( ال �غرامة أو
ً
، دينارا

ً
  �ةعقو  بأي اإلخالل عدم "مع أنھ عJK (6)املادة نصت فقد أردنيا

 تزLد ال مدة باN\§س القانون  sذا أح�ام يخالف من �ل ¢عاقب العقو�ات، قانون  عل��ا ينص أخرى 

  خمس7ن تتجاوز  ال �غرامة وأ ش(رLن عن
ً
  دينارا

ً
املتداولة". ونصت املادة  بالعملة ¢عادل(ا ما أو أردنيا

الشروط والضوابط  منظموsا يراع لم مس�7ة أو اجتماع " �ل أن عJK التنفيذية الالئحة من )10(
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  القانونية للمساءلة مخالف��ا �عرض الالئحة، sذه �
 عل��ا املنصوص األمنية
ً
املعمول  7نللقوان وفقا

�ا"Í 

 بنصھ املشروع، غ�7 التجم(ر )منھ165( املادة �
 1960 لسنة األرد{ي العقو�ات قانون  جرم وقد 

 غ�7 تجم(ر �
 اش��ك من �ل الشغب، �
 أو مشروع غ�7 تجم(ر �
 االش��اك عقو�ة“ عJK أن

  وعشرLن خمسة عJK تزLد ال �غرامة أو سنة عJK تزLد ال مدة باN\§س مشروع، عوقب
ً
ب�لتا  أو دينارا

  العقو�ت7ن
ً
عJK  تزLد ال �غرامة أو سنة عJK تزLد ال مدة باN\§س عوقب شغب �
 اش��ك من .معا

  خمس7ن
ً
". كما تناولت املادة العقو�ت7ن ب�لتا أو دينارا

ً
 الفلسطيCD العقو�ات قانون  من )80( معا

 غ�7 تجم(ر �
 اش��ك من �ل" أن عJK نصت املادة فقد املشروع، غ�7 التجم(ر عقو�ة ، 1936 لسنة

 عJK العقو�ة شددت واحدة". وكذلك مدة سنة باN\§س و£عاقب جنحة ارتكب أنھ ¢عت�� مشروع

 ¢عت�� شغب �
 اش��ك من أن "�ل عJK القانون نفسھ من )81( املادة نصت حيث الشغب، أعمال

 س<ت7ن"" مدة باN\§س و£عاقب جنحة ارتكب أنھ

 أنھ "إذا ) ع84JK( املادة نصت فقد التجم(ر، �
 االستمرار ةعقو� عJK نفسھ القانون  نص كما

 من ضوئية إشارة منھ ت<بعث مسدس بإطالق أو الصفارة أو بالبوق  النفخ بواسطة أعطي اإلشعار

 أو الشغب �
 املش��ك7ن األMÌاص إJr بالتفرق  األمر وصدر اليت"، "بفاري  الصنف املعروف

 إعطاء عند التجم(ر أو الشغب عJK استمر أو اش��ك نم ف�ل الشغب، إحداث املتجم(رLن بقصد

 و£عاقب جناية ارتكب أنھ ¢عت�� ذلك، عJK معقول  وقت مرور �عد أو األمر أو صدور  اإلشعار

  سنوات". مدة خمس باN\§س


 اN\ق وتحCy تنص الوطCD املستوى  عJK القوان7ن من مجموعة sناك باإلجمال يمكن القول بأن� 

،Cyن التجمع السلsا  ممارستھ قيدت قد النصوص اك �عضو�، وعطلت وظائفھ الCw كفل�
ً
عمليا

  الشرعة الدولية N\قوق اإل{سان.
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� مناطق السلطة الوطنيةE [±التجمع السل �E ق Pات ال�] يتعرض ل7ا اÀا�Âأبرز االن  


 لقد أكدت معظم التقارLر الصادرة عن املنظمات امل(تمة برصد ومراقبة حالة حقوق اإل{سان �

مناطق السلطة الفلسطي<ية عJK تنوع و�عدد اش�ال التعدي عJK اN\ق �
 التجمع السلCy ، وتم 

  رصد أبرز صور االن��ا�ات الCw �عرض ل(ا حق التجمع السلCy باآل�ي:

 ا� فض تجمعات قائمة وتفرLق املشارك7ن ف�

 حظر إقامة تجمعات سلمية 

 ات ا)HNلرسميةحظر عقد اجتماعات خاصة ال �ستوجب إشعار ا 

 ة التجمعLر\N ماية\Nعدم توف�7 ا 

 م أو اعتقال(مsتجمعات سلمية أو احتجاز 
 استدعاء مشارك7ن �

 تجمعات سلمية 
 االعتداء بالضرب عJK مشارك7ن �


 التأكيد sنا أن ال<ساء ال يتمتعن بحق مساٍو للرجال �
 التجمع نuيجة قيود قانونية أو وL<ب

ص التعليم والعمل، وعدم الuساوي �
 توز£ع الواجبات املÜ±لية، واقعية (�س§ب عدم الت�افؤ �
 فر 

 

 ،sذه العقبات �
 طرLق املشاركة ال<سائية �)والقيم األبوLة، والعنف عJK أساس النوع االجتما¨


 ل(ذه املشاركة، قد تنطوي عJK خطر جسدي Kإطار التطبيق العم 
اN\ياة العامة والسياسية، و�

  .يصل أحيانا إJr حد املضايقات واالعتداءات أو نفCgh عJK ال<ساء، 

  التوصيات:

  �7نة قانونية وسياسية تضم املؤسسات الرسمية وغHN شكيل� JKضرورة العمل ع

الرسمية املعنية �
 �ل من الضفة الغر�ية وقطاع غزة لت�ون بمثابة اN\ارس لتنفيذ اN\ق 

.Cyالتجمع السل 
� 

 ن أن ضمان
ّ

 وت�وLن والّتعب�7 االجتماع حّرLات ممارسة نم مجموعٍة  أو فرٍد  �ّل  يتمك

  إ�N. دينھ، أو ج<سھ أو أصولھ أو آرائھ أساس عJK أّي تمي7± دون  من اHNمعّيات
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 الواردة لألح�ام والتنفيذ املصادقة 

 الع(د �rاّص  الّدوMNقوق  ا\Nّية،والّسياس املدنّية با 


 والع(دrقوق  الّدو\Nاص باMNقافّية واالجتماعّية االقتصادّية ا
ّ
 Cاألساgt روما ونظام والث

 الّدولّية. اHNنائّية. اI\كمة أّسس الذي

 1998) لسنة 12( رقم القانون  تطبيق قواعد إصالحCDواملواد العاّمة باالجتماعات املع 

 و 1936 لعامي العقو�ات قانون  �
 باالجتماعات املرتبطة والضّفة الغر�ّية غّزة �
 الّسارLة


. مع قةمتواف تصبح ل�ي 1960rالقانون الدو 

 ن، ضد القّوة الستخدام وملزمة مفّصلة وا¹\ة، قواعد اعتمادLرsمع بالتوافق املتظا 

في قبل من الّنارLّة واألسµ\ة القّوة استخدام حول  املّتحدة األساسّية األمم مبادئ
ّ
 موظ

 وأسµ\ة القوة استخدام عJK القانون  سلطات إنفاذ تدرLب وكذلك القوان7ن، تطبيق

غب �افحةم
ّ

 لذلك. وفًقا الش

 يلH:الت 
ة سر£عة، تحقيقات إجراء �
ّ
 معلومات ورود أو الش�وى  حالة �
 وحيادّية مستقل

 عملّيات إطار �
 القانون  إنفاذ سلطات يد عJK اإل{سان N\قوق  ان��ا�ات محتملة حول 

 .رارعدم الّتك وضمان االنتصاف من الّ¿\ايا وتمك7ن املسؤول7ن الّنظام و معاقبة حفظ


 الغاية، ول(ذهºالّس Jrة آلّية وضع إ
ّ
 .األمن قّوات ممارسات �
 والتحقيق للمراقبة مستقل

  رةs2011تنفيذ ما تم االتفاق عليھ ضمن اتفاق القا JKبأسرع وقت ممكن ، والعمل ع ،

وقف سلسلة املمارسات من طر�
 االنقسام لتم(يد الطرLق أمام تطبيق ما تم االتفاق 

  ل مشاركة ورقابة منظمات اHIتمع املد{ي الفلسطيCD.عليھ ، ومن خال
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 املراجع:

حول حرLة التجمع  �2012شرLن األول/أكتو�ر  11، صادر �
 21/16مجلس حقوق اإل{سان. قرار رقم  [1]

 السلCy وت�وLن جمعيات. 

�شرLن  7در �
 قرار اI\كمة األورو�ية N\قوق اإل{سان �
 قضية ايفا مولنار مقابل sنغارLا. صا [2] 

 .42، الفقرة 2008األول/أكتو�ر 

، (A/61/312) تقرLر املمثل اMNاص لألم7ن العام لألم املتحدة املعCD باملدافع7ن عن حقوق اإل{سان [3]

. حول شرعية االحتجاج االجتما¨
 السلCy، انظر تقرLر HNنة 76، الفقرة 2006أيلول/س§تم��  5بتارLخ 

 106). الفقرتان 2011ملدافع7ن عن حقوق اإل{سان �
 القارت7ن األم�7كيت7ن (الدول األم�7كية حول وضع ا

  .129و

[4] ) Cyة التجمع السلLأورو�ا �شأن مراقبة حر 
) متوفر عJK 2011انظر دليل منظمة األمن والتعاون �


rالرابط التا: http://www.osce.org/odihr/82979?download=true 


 التجمعات، انظر دليل مكتب املؤسسات الديموقراطية وحقوق اإل{سان حول دور وسائل اإلعالم  [5]�

) Cyة التجمع السلL100- 98، ص 210-206، الفقرات 2، وارسو، ط. �2010شأن حر JKالدليل متوفر ع .


rالرابط التا: 

http://www.osce.org/odihr/73405?do wnload=true 

[6]

 السلطة الوطنية الفلسطي<ية،يوليو  املركز الفلسطيN CD\قوق اال{سان، اN\ق �� Cyالتجمع السل

  .2015أكتو�ر  -2014


 مناطق السلطة الوطنية الفلسطي<ية، الواقع والتطلعات، [7]� Cyالتجمع السل 
عالونة، ياسر، اN\ق �

  .2012) ، ال(يئة املستقلة N\قوق اال{سان، 76سلسلة تقارLر خاصة رقم(

  N2014\قوق اال{سان،حرLة التجمع تحت ال��ديد،�و���اجن، نوفم�� الشبكة األور�ية املتوسطية [8]
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� والعدالة االجتماعية�Wالسلم اال �  االنقسام الفلسطي\] وأثره ع�

  واملركز الفلسطي\] للدراسات وحوار اP ضارات اB*SPيةجمعية العطاء 

  ب�ت P م -ب�ت حانون 

   مقدمة

HIتمع حيث انھ �
 اآلونة االخ�7ة ¢عا{ي ا ايد من عام ألخرال زال االنقسام �
 اHIتمع الفلسطيCD ي�± 

الفلسطيCD من توسع �
 فجوة االنقسام بالرغم من وجود آليات تدخل من قبل الوفود الدولية 

واالحزاب السياسية ومؤسسات اHIتمع املد{ي. وLواجھ قطاع غزة والضفة الغر�ية مجموعة من 


 وأخدت انماطا جديداالزمات املuشابكة واملعقدة الCw �عKخيا لبداية االحتالل االسرائيLة ود تار

الذي ساsم �
 ادخال غزة والضفة �
 خضم الصراعات السياسية  2007مند االنقسام �
 عام 

  واالزمات االجتماعية واالقتصادية.

�ا وsذا Âتضاعفت اعبا Cwمعظم الفئات االجتماعية ال 
Kولقد ادي االنقسام ال{ع�اسات حادة ع


 والعدالة االجتماع¢Ksالسلم اال 
Kع CDو اثر االنقسام الفلسطيs ما Cgh"السؤال الرئ 
rية سوقنا ا


 واsمية مبدأ السلم Ksالسلم اال 
Kقياس اثر االنقسام ع 

 فلسط7ن؟ وتكمن اsمية الورقة ��

. CDتمع الفلسطيHIا 
Kا عsوالعدالة االجتماعية وقياس أثر 
Ksاال  

  حثيةاWداف الورقة الب

  اء االنقسام�Ëا 

 للمؤسسات االsلية والقوي االجتماعية �Kرصد الدور الفع  

  اsوالعدالة االجتماعية وقياس أثر 
Ksمية مبدا السلم االsا  

  Cgtوالسيا 

 ال<سيج االجتما¨
 واالقتصادي والثقا�Kأثرت ع Cwاملشا�ل ال 
Kسليط الضوء ع�  

 ز فكرةLاملواطنة االساسية  �عز  

  ثالثة محاور  -: دراسةتقسيم ال

  CDاالنقسام الفلسطي  

 م  االنقسام وتأث�7ه\N مدينة ب"ت حانون ومدينة ب"ت 
Kع  
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 املنطقت7ن 
Kسبل تقليل اثار االنقسام ع  

  خالصة الورقة:


 فلسط7ن ومن تحديات سياسية Kل عLمن االحتالل الطو CDتمع الفلسطيHIبالرغم مما عاناه ا

اال ان التحدي الذي ¢ش(ده غزة والضفة اليوم خاصة  2006عد عام واجتماعية وثقافية كب�7ة �


 مصراعيھ ليكشف عن ازمة حقيقية ¢عا{ي م��ا Kعد احداث االنقسام فقد فتحث الباب ع�


 صناع القرار �
 غزة والضفة ان يضعوا خططا Kومستقبل القضية فاصبح ع CDتمع الفلسطيHIا


 تحديات واقعية تصنع معاHNات اساسية ل(ذه االز Ô ذه التحدياتs مقدمة اخطر 
مات وتأ�ي �


 فلسط7ن.� 
Ksتمعية والفشل الكب�7 الذي ش(دتھ مشار£ع و�رامج السلم االHIا  


 عام rم  2006يجدر بنا الرجوع اsالذي حدث فيھ االنقسام واعتباره حدثا مفصليا حيث سا

\Nمسرح لتنازع ا 
rل القضية الفلسطي<ية اLتحو 
زÒي بدل ان ت�ون قضية تحرر من االنقسام �

االحتالل فتلك الطامة الك��ى و�Lون عندsا من أsم اMIاطر السياسة واالجتماعية واالقتصادية 


 أدوات MNدمة rا اsل مسارLاطر تدمر القضية الفلسطي<ية نفس(ا وتحوMIذه اsوالثقافية و


Kة الوطنية ع\µزب بدل ان ت�ون تقدم املص\Nاصة باMNا ¾Nاب  املصاsوذ ¾Nجميع املصا


 اN\ضيض.rا CDاالقتصاد الفلسطي  

�م االمل وعدم قدر��م عJK تحقيق Ëن من الشباب والعائالت �عد فقداLلقد تزايدت أعداد امل(اجر

أحالم(م وخطط(م التنموLة، االمر الذي يخدم املشروع الص(يو{ي، و£عزز االستمرار �
 Ó\يم 

. كما أحدث االنقسام اختالالت �
 املنظومة االجتماعية وعدم االستقرار الفو¦Åg وا{عدام االمن

 
 شب�ات العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية وتفكيك �
ً
والثقافية والقيمة وطالت ايضا

 
rاصصة وجر القضية الفلسطي<ية ا\Iسياسة ا 
rل الديمقراطية اLومية وتحو�\Nاملؤسسات ا

�يار �
 سياسيËارجية وتمزق االMNة الوطنية.ة اLال(و  
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  نتائج : 

 
Ksا�ساع رقعة  خلفت ازمة السلم اال 
rمشكالت اقتصادية واجتماعية ونفسية أدت ا


 برمتھ.  االنقسامºتمHIال<سيج ا 
Kوأثر ع  

  ر السلبية مثل التفكك االسريsظ(ور الظوا 
والبطالة والHÝرة والفقر  ساsم االنقسام �

  م والn\ة.والقصور �
 تقديم اMNدمات التعلي

  ز السلمLعز� 
sناك قصور وا¹¾ �
 أدوار املؤسسات االsلية والMÃصيات القيادية �

 CDتمع الفلسطيHIا 
� 
Ksاال  

  والعدالة االجتماعية 
Ksعزز السلم اال� Cwمالت ال\Nقلة ال��امج واملبادرات وا  

 .
Ksة والسلم اال\Nاملصا 
  غياب دور املرأة �

  ميةsم(ور بأHNا 
 
 والعدالة االجتماعية.قلة ̈وKsالسلم اال  

  .والعدالة االجتماعية 
Ksالدراسية من مواضيع السلم اال  Ùخلو املنا  

  - توصيات :

 
rبدوره ا Cg�الذي يق Cyز التعا¢ش السلLان عملية رأب الصدع ب7ن الضفة وغزة من أجل �عز


 من أجل ايجاد اطار عام وأساCgt متماسكºتمHIوا 
Ksتمع  توطيد السلم االHIي�لية اs إلعادة

 
Ksوتث§يت أر�ان السلم اال Cyو�ناءه من جديد وأبرز ما يتطلبھ تحقيق التعا¢ش السل CDالفلسطي

  من خالل:

 .عدالة ودون تم7± وانحياز� CDالفلسطي 
Kترت"ب الب"ت الداخ 

 عملية صنع السالم ومنح(ا دورا فعاال املرأة 
لم الس�
 املشاركة السياسية و  اشراك املرأة �

.
Ksاال  

  ا خ�7 وسيط وحامل لقيمsتمع املد{ي باعتبارHIوتمك7ن املؤسسات ا 
Ksتدعيم السلم اال

املواطنة واملدنية والتعا¢ش والسراقة ال�املة ب7ن املؤسسات الضفة وغزة ل��سيخ 

.
Ksالتضامن والتعا¢ش والسلم اال 
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 ايجاد ب"ئة مؤتيھ ل 
تعزLز وترسيخ قيم املصاN\ة تفعيل الدور ال(ام ملؤسسات املدنية �

 .CDتمع الفلسطيHIا 
� 
Ksوالسلم اال 

  

 مختلف الصعد ودمج(ما �Kيلية لقدرات املرأة والشباب عsية وتأ§Lتنظيم دورات تدر

 األ{شطة اHIتمعية التصاN\ية. 

  .اء االنقسام ب7ن شقي الوطن�Ëز اLاثارة مسالة �عز 
Kتفعيل دور املؤسسات القادرة ع  

  ان ت�±امن ب7ن غزة استمر 
Kة ع\Nار تنظيم مبادرات رافضة لالنقسام ودعم املصا

  والضفة.

  .اء االنقسام�Ëة املطالبة بإLاستمرار  

 .تنظيم حمالت محددة ع�� مبادرات وا¹\ة املعالم تلزم االحزاب السياسية  

 . والعدالة االجتماعية 
Ksز السلم االLتحقيق �عز 
  تبCD برامج �ساعد �
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� والوحدة ا!$تمعية�Wاتيجية مؤسسات ا!$تمع املد^ي ملتطلبات السلم األBpإس  

  املركز الفلسطي\] لالتصال والسياسات التنمو�ةو جمعية  الغد املشرق ألبناء البلد 

س    اSPليل -خاني̂و

 مقدمة:

السلم  رقة بحثية حول إطالق توائم إس��اتيجية مؤسسات اHIتمع املد{ي ملتطلباتsذا مMµص للو 


 والوحدة اHIتمعيةKsحيث تضمنت الورقة ثالثة محاور:األ ،  


 والوحدة اHIتمعية �
 فلسط7ن - Ksالسلم األ  


 والوحدة اHIتمعي - Ksةعالقة املؤسسات بالسلم األ  


 والوحدة اHIتمعية - Ksز إس��اتيجية املؤسسات اتجاه السلم األLعز�  

  أدوات البحث


 قطاع غزة وثالثة �
 الضفة الغرÒي) ثةستة أ{شطة مركزة (ثال -� 


 غزة ) 10�
 الضفة و 10استطالع رأي لعدد عشرLن من مؤسسات اHIتمع املد{ي ( -�  

  استعراض ا! اور:

� فلسط*ن:E ا! ور االول: السلم والوحدة ا!$تمعية  

يتفقون ولو  ع�� تارLخ القضية الفلسطي<ية الطوLل واملعاصر �ان الفلسطي<يون بمختلف فئا��م 


 والوحدة اHIتمعية Ksالسلم األ JKة تحافظ عLقواعد ثابتة وقو JKع Cyش�ل غ�7 رس�

الفلسطي<ية و�انت جميع القوى السياسية الفلسطي<ية والعشائرLة والقيادات اHIتمعية �عت�� 

كن �
 ذلك صمام األمام لوصول الفلسطي<ي7ن اJr االستقالل الوطCD و�ناء دول��م الديمقراطية ول

�ا القضية الفلسطي<ية والناتجة عن االنقسام السياCgt والفكري Í تمر Cwذه الظروف الصعبة الs


 وأ�عدنا Ksالسلم األ JKع Cب7ن الفلسطي<ي7ن منذ سنوات عديدة والذي اثر �ش�ل سل� 
واHNغرا�

اجتماعيا كث�7ا عن الوحدة اHIتمعية كما اثر سلبيا عJK حياة اإل{سان الفلسطيCD اقتصاديا و 

  ومؤسساتيا وتراجعت أولوLة القضية الفلسطي<ية عند العرب وراسCy السياسات �
 العالم.
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� والوحدة ا!$تمعيا! ور الثا^ي:�Wةعالقة املؤسسات بالسلم األ  

رغم االنقسام السياCgt واHNغرا�
 والناتج عن خالفات سياسية فكرLة ب7ن األحزاب والقوى  

بيا عJK عالقة املؤسسات الفلسطي<ية واألsلية، إذ �ساوق عدد كب�7 من الفلسطي<ية والذي اثر سل

املؤسسات مع sذا االنقسام وتب<ت مجموعات أخرى وج(ات نظر طر�
 االنقسام �
 ح7ن واصلت 

عدد من املؤسسات من مواصلة العمل إلعادة بناء اHIتمع املد{ي من جديد وزLادة تأث�7ه نحو 

�اء sذاËإ Jrاد اHNالعمل ا 
Ksتمعية والسلم األHIمن جديد ولكن ذلك  االنقسام و�ناء الوحدة ا

  يحتاج اJr ج(د اك�� وتفاعل اقوي للوصول اs Jrذا ال(دف .

� والوحدة ا!$تمعيةا! ور الثالث: �Wاتيجية املؤسسات اتجاه السلم األBpعز�ز إس�  


 والوحدة اHIتKsز إس��اتيجية املؤسسات اتجاه السلم األLولتعز CDمعية قام املركز الفلسطي

 
لالتصال والسياسات التنموLة �
 اMNليل و�الشراكة مع جمعية الغد املشرق ألبناء البلد �

وخانيو{س و�التعاون مع عشرون مؤسسة قاعدية �
 الضفة الغر�ية وغزة بإطالق مبادرة 


 والوحدة اHIتKsتمع املد{ي ملتطلبات السلم األHIعد نقاشات إس��اتيجية ملؤسسات اÒمعية، و


 وsو ¢عت�� من أsم Öامليثاق االس��اتي Jrمطولة وأ{شطة مركزة ب7ن الشر�اء تم التوصل ا

االس��اتيجيات الCw قد �عيد الدور الفاعل ملؤسسات اHIتمع املد{ي �
 اعادة الوحدة اHIتمعية 

.
Ksوالسلم األ  

 :�  امليثاق االسBpاتي¡

ضفة الغر�ية واألخرى �
 قطاع غزة و�مشاركة مباشرة لعشرLن وكج(د من مؤسست7ن إحداsما �
 ال

�اء حالة االنقسام السياCgt جاء إطالق sذا امليثاق الذي Ëتؤمن بإ Cwمن املؤسسات القاعدية ال

  يتضمن البنود التالية:

مؤسسات اHIتمع املد{ي الشرLكة �
 الضفة الغر�ية وقطاع غزة من املؤسسات الفاعلة وال<شطة  .1

 
ً
ة  والCw ل(ا إس(امات وتأث�7 واسع �
 مجتمعا��ا و�
 التغ�7 نحو حياة اقتصادية واجتماعيمجتمعيا

 وسياسية أفضل.
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 �عت�� مؤسسات اHIتمع املد{ي الشرLكة �
 املشروع من املؤسسات املتعددة الثقافات و األف�ار .2

ام السياCgt و الCw �سJº منذ زمن لتعزLز الفرص �
 إيجاد حل سياCgt و اجتما¨
 N\الة االنقس

 اHNغرا�
 و الذي ¢عت�� من أك�Þ الف��ات صعو�ة �
 تارLخ القضية الفلسطي<ية.

3.  

 واملؤسسات القاعدية والCw واكبت االنقسام السياCgt واHNغرا�Ksتمع املد{ي واألHIمؤسسات ا

�ا �ساوق �عض(ا مع sذا االنقسام دون االعتبار ألsمية دورsا �
 تحس7ن واقع مجتمعا��ا وتناسËت ا

 
� 
Öا دور اس��اتي�مؤسسات مجتمعية خدما�ي ال عالقة ل(ا �ش�ل مباشر �
 البعد السياCgt وعل�

 Cwظل الظروف واملتغ�7ات السياسية العاملية ال 
إعادة العمل عJK مف(وم الوحدة الوطنية �

 �س��دف القضية الفلسطي<ية.

لعب دور فاعل �
 بناء دولة مؤسسات اHIتمع املد{ي الشرLكة �سJº منذ سنوات طوLلة ل .4

فلسطي<ية مستقلة وديمقراطية وعاصم��ا القدس الشرLف ،كما عملت �ش�ل فاعل لµ\د من 

تأث�7 االنقسام السياCgt عHI JKتمع الفلسطيCD كمدخل اJr الوصول اs Jrدف(ا األساCgt بالشراكة 

 نحو بناء دولة فلسطي<ية عصرLة.

عJK معاHNة االنقسام السياCgt وإعادة الوحدة الوطنية  �سJº منظمات اHIتمع املد{ي �
 العمل .5

ول"ست عJK معاHNة آثار االنقسام السياCgt الن ذلك يطيل أمد sذا االنقسام األسوأ �
 تارLخ 

.CDالشعب الفلسطي 

6. �
 املواطن7ن والصامت7ن �
 مجتمعا� 
 رفع ̈و� 
Öتمع املد{ي ان ل(ا دور اس��اتيHIا ترى مؤسسات ا

 لوصول الشعب الفلسطيCD عJK أsمية ال
ً

 والوحدة الوطنية تم(يداKsشراكة للوصول للسلم األ

 اJr دولة مستقلة.

تدعو مؤسسات اHIتمع املد{ي الشرLكة األطراف الرسمية واملوقعة التفاقات املصاN\ة والوحدة  .7

�اء معاناة الشعب الفلسطيCD والتفرغ للقضية Ëذه االتفاقيات إلs اح��ام Jrتمعية اHIالوطنية ا


 دولة فلسطي<ية مستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية وعاصم��ا القدس الشرLف.Ôاألم و 

تدعو مؤسسات اHIتمع املد{ي الشرLكة القيادات الفلسطي<ية السياسية و الدي<ية و اHIتمعية  .8


 شطري الوطن من خالل الدعوة � CDا من أجل وضع حد ملعاناة الشعب الفلسطيLالعمل سو Jrا
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اJr استكمال محادثات الوحدة الفلسطي<ية و الCw جرت �
 أماكن متعددة من العالم (الرLاض، 

 القاsرة، و غزة).


 و الوحدة الوطنية sو اMNيار  .9Ksخيار السلم األ CDكة أن تبLتمع املد{ي الشرHIعت�� مؤسسات ا�

.CDالوحيد الذي يضع حدا ملعاناة الشعب الفلسطي 

ملد{ي القيادات السياسية �
 الضفة الغر�ية و غزة اJr فتح افاق حوار تدعو مؤسسات اHIتمع ا .10

 فعال و ايجاÒي و وضع مصاN¾ الشعب الفلسطيCD العليا للوصول اJr املصاN\ة الوطنية.

تدعو املؤسسات الشرLكة �
 املشروع جميع مؤسسات اHIتمع املد{ي الفلسطي<ية اJr العمل اHNاد  .11


 فلسطيN.CD\ث صناع القرار عJK تبCD خÖتمعية كخيار اس��اتيHIيار الوحدة السياسية و ا 

12.  Cwرفض صفقة القرن ال 
تدعو مؤسسات اHIتمع املد{ي جميع القيادات الفلسطي<ية اJr التوحد �

�اء القضية الفلسطي<ية.Ëإ Jrا Åwتحاول بطرق ش 

سطي<ية الCw يجمع تركز مؤسسات اHIتمع املد{ي الشرLكة عJK أsمية اإلجماع حول الثوابت الفل .13

عل��ا جميع أبناء الشعب الفلسطيCD و خاصة القدس عاصمة الدولة الفلسطي<ية و ترى 

 مؤسسات اHIتمع املد{ي أن ال بديل مطلقا sن sذا اMNيار.

14.  Cwم الsديار Jrمية حق الالجئ7ن الفلسطي<ي7ن بالعودة اsأ JKتمع املد{ي عHIتؤكد مؤسسات ا

 7ن sذا اMNيار و الذي أكدتھ االتفاقيات الدولية املتعلقة بقصية الالجئ HÙروا م��ا و ال بدائل عن


 الطرLق السليم والn\يح و الوحيد للوحدة الفلسطي<ية  .15Ô وار الفعال و املفاوضات املباشرة\Nا

.Cgtاء حالة االنقسام السيا�Ëو إ 

N\ة الداخلية أوال ترى مؤسسات اHIتمع املد{ي أن مدخل املصاN\ة يجب أن ي�ون �
 �عزLز املصا .16

 كمدخل للمصاN\ة الفلسطي<ية �ش�ل عام.

17.  
ترى مؤسسات اHIتمع املد{ي أن مشاركة جميع القوى السياسية و اHIتمعية و الوطنية �

.CDالفلسطي 
Ksة و الوحدة الوطنية تخدم مف(وم السلم األ\Nالنقاشات املتعلقة باملصا 

لسطي<ية اJr وقف ال��اشق اإلعالمي من خالل تدعو مؤسسات اHIتمع املد{ي جميع القوى الف .18

 .منصات اإلعالم اMIتلفة
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� املشروعE املؤسسات الشر�كة  

� غزة E الضفة /القدس املؤسسات �E املؤسسات  

  مؤسسة �سمة أمل لرعاية مر¦Åg السرطان /غزة والقدس 1

  جمعية العطاء ا�7MNية / شمال غزة 2
املركز الفلسطيCD للدراسات وحوار 

  ارات / ب"ت N\ماN\ض

  جمعية الغد املشرق ألبناء البلد / خانيو{س 3
املركز الفلسطيCD لالتصال والسياسات 

  التنموLة / اMNليل

4 
جمعية الفردوس لتنمية املرأة والطفل / دير 

¾µالب  
  املنتدى التنوLري الثقا�
 الفلسطيCD / نابلس

  املركز العرÒي ناشط / غزة 5
والديمقراطية  مركز اعالم حقوق اال{سان

  "شمس" / رام هللا

6 
اHNمعية الوطنية للديمقراطية والقانون / 

  رفح

ال(يئة األsلية الستقالل القضاء وسيادة 

 القانون "استقالل" / رام هللا

  مؤسسة زمام فلسط7ن / نابلس  جمعية املتحدين الثقافية االجتماعية / رفح 7

  جمعية زLنة التعاونية / شمال غزة 8
اN\اضنة األوJr لسيدات األعمال �
  - إرادة

 فلسط7ن / اMNليل
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  خانيو{س /جمعية ب<يان للتنمية اHIتمعية  9
جمعية {ساء عر�يات من أجل القدس / 

  القدس

  مؤسسة ب"ت بيوت / رام هللا  فارس العرب للتنمية واألعمال ا�7MNية / غزة 10

11 
املركز الفلسطيCD للديمقراطية وحل 

  الÜ±اعات / غزة

مركز شاsد N\قوق املواطن والتنمية 

  اHIتمعية / نابلس

12 
جمعية اMNرLجات اHNامعيات بقطاع غزة 

  غزة/
  مؤسسة الرؤLا الفلسطي<ية / القدس

  مؤسسة حوار للتنمية اHIتمعية / رام هللا  جمعية تطوLر األسرة ا�7MNية / شمال غزة 13

  ية الرازي للثقافة واHIتمع / القدسجمع  جمعية امللتقى ال��بوي ا�7MNي / النص�7ات 14

  جمعية بذور للتنمية والثقافة / نابلس  ال(يئـــة األsليــة لرعايــة األســــرة / غزة 15

16 ¾µتمعية / جن7ن  جمعية الشباب والب"ئة / دير البHIة اLأصدقاء الرؤ  

17 
 / 
ºتمHIر اLجمعية أمجاد لالبداع والتطو

  غزة

ة الفلسطي<ية للتنمية / جمعية املرأة العامل

  طولكرم
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