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مقدمة

يأتي هذا الكتاب تتويجا لثمار جهود مؤسسة بال ثينك للدراسات اإلستراتيجية ضمن مشروع "تعزيز
المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني" ،وبالشراكة مع حكومة كندا .خالل المشروع؛ نفذ البرنامج
التدريبي "مهارات التعبير والكتابة الفكرية" ،واستمر لمدة ثمانية أشهر ،بدءا من يوليو  2019وحتى
فبراير 2020م ،واستهدف البرنامج الشباب من كال الجنسين؛ ليتم في النهاية الخروج بإحدى عشرة
ورقة بحثية أنتجها الشباب الواعد حول قضايا مجتمعية تهم المجتمع الفلسطيني عامة ،والشباب
خاصة.
تسعى مؤسسة بال ثينك بشكل دائم ومستمر إلى االستثمار في فئة الشباب ،حيث نفذت العديد من
البرامج الشبابية ،والتي تهدف إلى تعزيز قدراتهم ومهاراتهم؛ فالممارسة ،والسلوك ،واإلبداع تشكل
ركائز تحقيق التقدم في المجتمع ،عالوة على دورها في االستجابة السريعة لمتطلبات التغيير نحو
ا ألفضل ،وهذا يستدعي العمل المستمر على تحسين وتفعيل تطوير القدرات البشرية ،من خالل
التدريب والتعليم والتحفيز والتمكين.
يضم الكتاب إحدى عشرة ورقة بحثية للمتدربين/ات الشباب ،وتناولت األوراق موضوعات مختلفة
من منظور شبابي ،بشكل تحليلي وفق منهجية " ،"IMRADوهي األحرف األولى لألقسام األربعة
الرئيسة للمقالة العلمية :المقدمة  ،Introductionوطرق البحث  ،Methodsوالنتائج ،Results
والمناقشة  .Discussionهذا باإلضافة إلى األقسام الفرعية األخرى التي تأتي سابقا والحقا في تلك
األوراق؛ كالعنوان ،واسم معد الورقة ،وملخص الورقة ،والمراجع .تمكن المتدربون/ات من خالل تلك
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المنهجية عرض القضايا المجتمعية من منظور شبابي ،وإشراكهم في عملية صنع القرار ،والتأثير،
ومن ثم التغيير اإليجابي للمجتمع.
تم تنفيذ المشروع عبر مجموعة مراحل متتالية؛ لتمكين المتدربين/ات من عرض قضاياهم وآرائهم،
والتي جاءت على النحو اآلتي:
المرحلة األولى :خضع المتدربون لدورة تدريبية استهدفت بشكل أساسي صقل مهاراتهم في "الكتابة
اإلبداعية" و"مهارات اإللقاء والخطابة" ،والتي استهدفت تعزيز مهاراتهم الشخصية ،والتحليل المنطقي
لمشكالتهم ،وكان الهدف إعادة ثقتهم بأنفسهم ،وإشراكهم بشكل فاعل في تعزيز المشاركة
الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.
المرحلة الثانية :عرض المتدربين/ات للموضوعات واإلشكاليات المجتمعية في حلقات إذاعية.
المرحلة الثالثة :تطوير األوراق البحثية ،والموضوعات التي اختارها المتدربون/ات بأنفسهم ،مع طاقم
إشراف ،وتدريب على الكتابة اإلبداعية ،واستخدمت معظم األوراق أدوات البحث الكيفي للوصول
للمعلومات ،وكان أهمها إجراء مقابالت مع ذوي العالقة.
المرحلة الرابعة واألخيرة :عقد ورش عمل لعرض األوراق التي كتبها المتدربون/ات أمام المختصين،
ومؤسسات المجتمع المدني.

عمر شعبان
مدير بال ثينك للدارسات اإلستراتيجية
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مشاركة الشباب في لجان األحياء ...الواقع والمأمول
سحر لبد

ُملخص:
تناولت هذه الورقة مدى المشاركة الشبابية الحقيقية في لجان األحياء داخل قطاع غزة ،والتحديات
التي تعيق انخراط الشباب في العمل المجتمعي ،عالوة على ذلك؛ تحاول هذه الورقة من خالل
البحث والمقابالت الشخصية التي تمت مع ذوي االختصاص (الشباب ،لجان األحياء ،و ازرة الحكم
المحلي) تعزيز مشاركة الشباب في لجان األحياء بأدوات ووسائل فعالة ،وقد توصلت الورقة إلى
بعض النتائج ،منها النقص الكبير في وعي الشباب بأهمية وجودهم في لجان األحياء.
تبين من خالل إجراء المقابالت مع الشباب عدم معرفتهم بشكل كلي بلجان األحياء ،ودورها المغيب
عنهم ،وغياب االنتخابات منذ عام 2005م ،والتي تعد عائقا أمام تفعيل مشاركة الشباب ،وكذلك
الوضع االقتصادي والسياسي الذي فرض عليهم؛ ما قلل من انخراطهم ضمن العمل البلدي ،وهذا
يستوجب على البلديات تعزيز مشاركة الشباب من كال الجنسين ،بتخصيص مكافآت مادية ومعنوية
تحفزهم على االستمرار في لجان األحياء.
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ُمقدمة:
لقددد أصددبحت عمليددة مشدداركة الشددباب فددي الحيد اة العامددة ضددرورة ملحددة ،خاصددة فددي العمددل المجتمعددي
الذي يتمثل في إحدى جوانبه بلجان األحياء ،والتي تعزز االتصال بين المدواطن والبلديددة ،ولكددن هددذه
المشدداركة تختل د

مددن لجنددة إلددى أخددرى علددى أرض الواقددع ،والتددي أتددت مخالفددة لشددروط العضددوية فددي

المادة الخامسة مددن قددانون البلددديات 1997م ،والددذي نددص علددى أن ال يقددل عمددر الشدداب العضددو عددن
 21عاما.1
تعددرف المشدداركة حسددب دليددل اإلج دراءات للتخطدديس التنمددوي االسددتراتيجي للمدددن والبلددديات الفلسددطينية
(و ازرة الحكم المحلي  )2009،بأنها :االعتماد على مشدداركة المدواطنين ،والمجتمددع المحلددي ،والقطدداع
الخدداص ،وذوي الش ددأن ف ددي تحديددد القض ددايا واالحتياج ددات .2وتبددرز أهميته ددا باعتباره ددا إح دددى األدوات
التددي يمكددن مددن خاللهددا النهددوض واالرتقدداء بددالمجتمع ،والعمددل علددى تحسددين مسددتوى حيدداة الم دواطنين
اجتماعيد دا ،واقتصد دداديا ،وبيئيد دا  ،حيد ددث تسد دداهم ف ددي التحديد ددد األفضد ددل لالحتياج ددات والمطالد ددب ،وزيد ددادة
الكفاءة والتنفيذ ،باإلضافة إلى تعزيز االستدامة واالنسجام المجتمعي.3
يعد قطاع غزة من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة فددي العددالم ،وإن مفهددوم المشدداركة قددد غدداب
ف ددي بع ددض األحي ددان ع ددن كثي ددر م ددن المؤسس ددات الخدماتي ددة الت ددي تعن ددى ب ددأمر الم دواطنين ،منه ددا لج ددان
األحيدداء ،حيددث ال يقتصددر هددذا الحددق علددى فئددة دون غيرهددا ،كمددا جدداء فددي الميثدداق العددالمي لحقددوق
اإلنسان؛ لتشمل مشاركة الشباب من الذكور واإلناث وذوي اإلعاقة ،وقد اتضددم مددن البحددث الميددداني

1
2
3
4

المادة ( )5من نظام صالحيات لجان األحياء في قطاع غزة( ،قانون البلديات ،وزارة الحكم المحلي1997 ،م) ،ص.3
دليل التخطيط التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية( ،وزارة الحكم المحلي ،أيلول2009 ،م) ،ص.8
أمجد سكيك ،دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة "حالة دراسية " تجربة أحياء
بلدية غزة"( ،غزة ،الجامعة اإلسالمية2012 ،م) ،ص.31
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تقرير حول (أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني 12 ،أغسطس ،)2019
في https://bit.ly/39r6v8b :
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أندده ال وجددود لهددم فددي لجددان األحيدداء علددى أرض الواقددع؛ لددذلك تطددرو الورقددة تسدداؤال رئيسدا :هددل هندداك
مشاركة حقيقية للشباب في لجان األحياء في قطاع غزة؟
تسددتهدف هددذه الورقددة الشددباب مددن سددن  18إلددى  29عام دا ،وفددق تصددني

الشددباب ال دوارد فددي الجهدداز

المركد ددزي لءحصد دداء الفلسد ددطيني لفئد ددة الشد ددباب ،4كد ددونهم الفئد ددة األكثد ددر نشد دداطا وقد دددرة علد ددى التغييد ددر
المجتمعددي .3وتسددعى الورقددة إلددى الكش د

عددن العوامددل المشددجعة والمعيقددة لمبدددأ المسدداهمة الشددبابية،

وأيضا إمكانية أن تكددون مرجعدا للمهتمددين والقددائمين علددى النهددوض بمبدددأ المشدداركة الشددبابية فددي و ازرة
الحكم المحلي ،فهي تبحث مشكلة المشاركة الشددبابية مددن منظددور شددبابي .أمدا أهدددافها ،فتنحصددر فددي
رصدد مدددى تطبيددق هددذا االنخدراط الشددبابي فددي لجد ان األحيدداء ،والضددغس علددى البلديددة مددن أجددل توحيددد
رؤية للمشاركة الشبابية ،والمساهمة في زيادتها.
اعتمدت الورقة منهجية التحليل الكيفي لمشاركة الشباب في لجان األحيان ،وتأثيرها على المجتمع،
والتعرف على التحديات التي تحول دون مساهمة الشباب ،من خالل المقابالت مع أشخاص من
ذوي االختصاص (البلدية ،لجان األحياء في محافظة غزة ،الشباب األعضاء في لجنة حي الرمال)،
والتي استخدمت كعينة ،باعتباره أكبر أحياء مدينة غزة.
أوًال :الشباب ولجان األحياء:
ت حظى فلسطين بوجود شريحة واسعة من الشباب ضمن نسيجها المجتمعي ،حيث بلغت نسبة
الشباب ما بين  29-18عاما نحو  23%من إجمالي السكان ،وفقا لجهاز اإلحصاء المركزي
الفلسطيني .1ويعد الشباب المحرك األول في عملية التغيير المجتمعي اإليجابي ،من خالل
انخراطهم في العمل التطوعي المتنوع ،منها :حمالت مجتمعية ،فرق شبابية ،ولجان األحياء التي

 1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مصدر سابق.
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تعد شكال من أشكال المشاركة المجتمعية في البلديات التي تهدف إلى إعادة تفعيل مفهوم التعاون
والتعاضد.
تعرف لجان األحياء بأنها حلقة وصل بين المواطن والبلدية ،حيث تتضمن ممثلين من شخصيات
فاعلة ومؤثرة في محيطها االجتماعي المحلي ،والتي تغطى كل لجنة منها حدودا جغرافية معينة ،ال
يزيد عدد أعضاؤها عن ( )13عضوا ،حسب نظام و ازرة الحكم المحلي ،ووفقا لقانون البلديات لعام
1997م.1
تتمثل مهامها وصالحيتها في:2
 .1إيجاد الحلول المناسبة القتراحات وشكاوى المواطنين بالتنسيق مع البلدية والجهات األخرى.
 .2تعمل اللجان بالوسائل المتاحة لها على تسهيل مهمة موظفي البلديات.
 .3وضع الخطس والدراسات الخاصة بتطوير الحي ،وعرضها على البلدية لتنفيذها.
 .4جمع التبرعات والمساعدات من سكان الحي أو الخارج؛ للمساهمة في تطوير الحي ،بالتنسيق
مع الجهات المختصة ،ومن ثم إيداعها في صندوق البلدية لصالم لجنة الحي.
 .5عقد اللقاءات الجماهيرية والجلسات الحوارية؛ لتحقق التواصل بين المجالس البلدية والمواطنين.
 .6تنفيذ األنشطة والفعاليات المجتمعية وتعزيز روو العمل التطوعي.

 1مقابلة شخصية ،مدير العالقات العامة في بلدية غزة ،حسين أبو عودة( ،غزة 7 ،تشرين األول2019 ،م).
 2المادة ( )4من ن ظام صالحيات لجان األحياء في قطاع غزة (قانون البلديات ،وزارة الحكم المحلي1997 ،م) ،ص.2
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الشكل القانوني للجان األحياء
جدول رقم ( )1يوضح عدد اللجان في محافظة غزة
اسم اللجنة

1

عدد أعضاؤها

-1لجنة حي الشيخ راضون

12

-2لجنة حي الزيتون

12

 -3لجنة حي الشاطئ الجنوبي

12

-4لجنة حي الشاطئ الشمالي والنصر الغربي

14

-5لجنة حي التفاو الغربي

12

-6لجنة حي التفاو الشرقي

12

-7لجنة حي الدرج

10

-8لجنة حي الشجاعية

10

-9لجنة حي تل الهوى

14

-10لجنة حي الصبرة

14

 1عدد اللجان في محافظة غزة( ،بلدية غزة.)2019 ،
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-11لجنة حي الرمال الشمالي

14

-12لجنة حي المنارة

14

-13لجنة حي تل اإلسالم

-

من خالل الجدول السابق ،يتبين عدم توحيد أعداد أعضاء اللجنة ،وهذا مخال

لما نص عليه قانون

البلديات ،أال يزيد عددهم عن ثالثة عشر عضوا ،حيث يتم انتخابهم مباشرة من سكان الحي ،وفي
حالة تعذ ر ذلك يتم تعينهم بقرار من و ازرة الحكم المحلي ،ولكن حتى هذه اللحظة لم تعقد االنتخابات
في لجان األحياء ،مع العلم أنها تعقد كل سنتين حسب اإلطار القانوني للجان

1
األحياء .

تتباين لجان األحياء في أنشطتها حسب احتياجات الحي ،والتي تتمثل في معرفة الحالة االجتماعية،
وأنشطة توعوية بالمدارس ،وعقد ورشات ،وعمل حمالت ضغس ومناصرة لقضايا مهمة؛ من أجل
توصيل صوت الناس للبلدية ،وتنظي

الشوارع ،واالستعدادات الالزمة لفصل الشتاء ،وغيرها من

األنشطة المجتمعية.2
تسعى لجان األحياء إلى تحقيق مجموعة من األهداف:3
 .1تسهيل عملية التنسيق مع البلدية التي يقع فيها الحي دون المساس بصالحيات
واختصاصات البلدية.
 .2تمثيل سكان الحي أمام البلدية والجهات الرسمية األخرى.

 1المادة ( ) 3من نظام صالحيات لجان األحياء في قطاع غزة قانون البلديات ،وزارة الحكم المحلي 1997،م) ،ص.2
 2مقابلة شخصية ،حسين أبو عودة ،مصدر سابق.
 3المادة ( ) 4من نظام صالحيات لجان األحياء في قطاع غزة (قانون البلديات ،وزارة الحكم المحلي1997 ،م) ،ص.2
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 .3تقديم الخدمات والمساعدات للسكان ،وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تعترض
سكان الحي.
 .4البحث في مشاكل المواصالت واألسواق الداخلية في الحي ،وتقديم االقتراحات الالزمة
للبلدية التي يقع فيها الحي.
 .5وضع الخطس والدراسات المتعلقة بتطوير الحي من (نظافة ،صحة عامة ،حل النزاعات،
مشاكل المياه والكهرباء ،المجاري) ورفعها للبلدية؛ لمعالجتها حسب صالحيتها.
 .6ممارسة الرقابة الشعبية والمحاسبة والمساءلة للمجالس المحلية.
العالقة بين لجان األحياء والبلدية:
تعد العالقة بين لجان األحياء والبلدية عالقة تكاملية ،وعالقة الجزء بالكل لتحقيق األهداف
المشتركة ،حيث إن لجنة الحي ليست بديلة عن البلدية بأي حال من األحوال ،وال يمكن االستغناء
عنها ،باعتبارها قناة التواصل الفعال والهادفة مع البلدية ،واالطالع على احتياجات المواطنين،
والحد من معاناتهم قدر اإلمكان ،من خالل التعاون المشترك والتنسيق مع البلدية حول جميع
متطلبات المواطنين في مناطقهم المختلفة من الخدمات المطلوبة لهم ،واالستماع إلى مالحظاتهم
والشكاوى ،والرد عليها حسب القوانين المتبعة لدى البلدية ،حيث يعد حرص البلدية على التواصل
الدائم مع لجان األحياء مقياسا لرغبة البلدية في تطوير مناطق النفوذ؛ لما فيها من قوة ذاتية لها في
عملية تقديم الخدمات والتطوير والتنمية.1

 1عالقة البلدية بلجان األحياء( ،بلدية القرارة  27 ،يوليو 2015م) في https://bit.ly/37hAH3x :
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واقع لجان األحياء في قطاع غزة:1
نظر لظروف الحصار التي أثرت على جميع
تعاني لجان أحياء بلدية غزة من واقع صعب؛ ا
الخدمات والمرافق في المدينة ،وانعكس ذلك على كثرة المشاكل في األحياء كافة ،من اهتراء للبنية
التحتية ،وتعطل مضخات المياه وغيرها ،فوقع على كاهل هذه اللجان ضغس كبير من أفراد
المجتمع.
تتمثل تحديات لجان األحياء في:
 .1عدم وجود مقر ثابت لعقد االجتماعات الشهرية.
 .2عدم وجود ميزانية محددة من اتصاالت وغيرها ،باعتبار هذه المشاركة عمل تطوعي
مجتمعي.
 .3تفكير المواطن بأن لجان األحياء لها سيادة على البلدية.
 .4محدودية قدرات البلدية خاصة في ظل ظروف الحصار.
ثانيا :مشاركة الشباب في لجنة حي الرمال:
ً
حتى نتحدث أكثر عن مشاركة الشباب في لجان األحياء ،نتطرق إلى لجنة حي الرمال الجنوبي،2
والذي يعد أرقى أحياء مدينة غزة ،حيث تبلغ مساحته  2765دونما ،ممتد من شارع عمر المختار
إلى بداية حي تل الهوى ،أما لجنة هذا الحي التي أنشئت منذ عام 2008م ،فهي مكونة من 10
أعضاء؛ منهم مخاتير ،ورجال عشائر ،وثالثة شباب تبدأ أعمارهم من سن الثالثين فما فوق،

 1مقابلة شخصية ،مسؤول لجنة حي الرمال ،عماد األعرج( ،غزة 8 ،تشرين األول 2019م).
 2أحياء ومناطق مدينة غزة( ،بلدية غزة) ،فيhttps://bit.ly/2F42F6Y:
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وتسعى هذه اللجنة إلى إيصال هموم ومشاكل المواطن الغزي ،واقتراحاته إلى دوائر صنع القرار؛
إليجاد حلول مناسبة وطرحها على البلدية.1
كما تحدثنا سابقا عن وجود ثال ثة شباب في لجنة الحي ،حيث قمنا بمقابلة مع الشاب سهيل عمار
أحد أعضاء لجنة الرمال الذي يبلغ عمره  32عاما ،فقد تم انخراطه في اللجنة منذ سنتين من خالل
دورة تدريبية متخصصة في مشاركة الشباب المجتمعية التي نفذت عن طريق الجمعية األلمانية
بالتعاون مع و ازرة الحك م المحلي ،ومن بعدها استمر في عمل اللجنة ،في محاولة إلثبات قدراته
وإبداعاته في العمل المجتمعي ،مضيفا أن مجال المشاركة مفتوو لجميع الشباب؛ لتنفيذ األنشطة
والفعاليات من تنظي

للشوارع ،وعقد ورشات عمل ،مؤكدا أن آخر فعالياتهم كانت في مؤتمر

االنتخابات الذي انعقد في فندق المشتل ،بمشاركة من صناع القرار ،والقيادات السياسية
والمجتمعية ،والعمل التطوعي ،مبينا أن هذه الخطوة هي خطوة فعلية في توصيل صوتهم؛ إلجراء
االنتخابات في مجالس البلديات ولجان األحياء ،الفتا إلى أن االنقسام الفلسطيني هو التحدي األكبر
في عملية االنتخابات.2
تتمثل مشاركة الشباب من خالل مساهمتهم في األنشطة والفعاليات التي برزت في:3
 .1أنشطة توعوية في المدارس.
 .2المساهمة في وضع خطة الطوارئ لفصل الشتاء.
 .3المشاركة في االجتماع التوعوي عن المخدرات ،الذي انعقد السنة الماضية في نادى
اليرموك.

 1مقابلة شخصية ،عماد األعرج ،مرجع سابق.
 2مقابلة هاتفية ،عضو في لجنة حي الرمال ،سهيل عمار( ،غزة 8 ،تشرين األول 2019م).
 3مقابلة شخصية ،عماد األعرج ،مرجع سابق.

14

مشروع "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني"

أشار عضو اللجنة عماد األعرج إلى وجود مشاركة حقيقية للشباب في لجنة الحي التي تبلغ ،%30
معتبر تشكيل نواة ضغس ومناصرة على التواصل
ا
ولكن ال يوجد مشاركة للمرأة في لجنة الحي،
االجتماعي تعمل على التشبيك مع لجان األحياء؛ لعقد جلسات يتم فيها ترشيم شباب بناء على
النوع االجتماعي ،وأيضا إشراك ذوي اإلعاقة ي عزز وصولهم إلى مراكز صنع القرار وخاصة اللجان،
مطالبين بالمواءمة بين الشباب والمخاتير في لجان األحياء.1
ترجع أهمية المشاركة المجتمعية في عمل لجان األحياء إلى:2
 .1تساهم المشاركة المجتمعية في التحديد األفضل لالحتياجات والمطالب ،وزيادة الكفاءة في
التنفيذ.
 .2زيادة الشفافية والمساءلة.
 .3تنمية روو العطاء وحب العمل التطوعي.
ثال ًثا :الشباب في لجان األحياء ...واقع وتحديات:
تكتسد ددب مشد دداركة الشد ددباب فد ددي االنتخابد ددات أهميد ددة كبيد درة م سد ددتمدة مد ددن مشد دداركة الشد ددباب فد ددي تشد ددكيل
السياسات العامة والتشريعات ،وتتضاع

هذه األهمية بالنسبة للمجالس المحلية التي ستتيم الفرصددة

لتطبيددق تلددك السياسددات والتش دريعات فددي واقددع مملددوس ،إضددافة إلددى أن المجددالس المحليددة التددي تمددس
وبشكل مباشر واقع الحياة المعاش ،واالحتياجات الضرورية للمواطن مددن خدددمات؛ كالميدداه ،والصددحة
العامة ،وخدمات الصرف الصحي ،وغيرها.3

 1المرجع السابق.
 2أمجد سكيك ،مصدر سابق ،ص.71
 3فرج الصرفندي ،ورقة عمل (تمثيل الشباب في المجالس البلدية) ،ص.8
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لقد كانت آخر مرة لتشكيل لجان األحياء في قطاع غزة عام 2005م ،وبعدددها لددم يجددر تشددكيل لجددان
حسب القانون .فسر فرج الصرفندي منسق لجان األحياء فددي و ازرة الحكددم المحلددي ذلددك قددائال" :نتيجددة
االستقطاب الحاد بين الفصائل واألحدزاب السياسددية الفلسددطينية الددذى انعكددس علددى قطاعددات المجتمددع
كافة ،فبعد عدة محاوالت؛ حصلت و ازرة الحكم المحلي على تمويل من مؤسسددة معدا للعمددل التنمددوي؛
إلجراء انتخابات فددي مدددينتي خددانيونس وبيددت حددانون ،ولكددن بدددون إبددداء أي أسددباب تددم تجميدددها قبددل
فتد درة بس دديطة ،حيد ددث ت ددم ف ددي عد ددام 2017م وألول مد درة انتخابد ددات ف ددي بلدي ددة خد ددانيونس ،بع دددما كاند ددت
المجددالس البلديددة خددالل السددنوات الماضددية تعددين أشخاص دا فددي اللجددان دون انتخدداب؛ مددا سدديؤثر علددى
فعاليتها ونشاطها".1
يتم اختيار الشباب المشاركين في لجان األحياء عن طريق دورات تدريبية تنفذها بلدية غزة ومبادرات
مجتمعية ،منها "صار وقتها" التي نفذتها جمعية الخريجات الجامعيات مستهدفة  30شابا وشابة
على نطاق لجان غزة؛ من أجل تعريفهم بالتنظيم المجتمعي ،وآليات الحشد والتعبئة لبناء قدرات
الشباب.2
إن عدم وجود لجان منتخبة في قطاع غزة يعيق مشاركة الشباب ،والحصول على بطاقة لعضوية
التي تؤهلهم في العمل بدون تقييد ،وتتمثل شروط الحصول على هذه العضوية في أن ال يقل عمر
الشاب عن  21سنة ،وفي بعض اللجان أال يقل عمره عن  25سنة وفقا لقانون البلديات ( )4لعام
 ،1997يأتي ذلك خالفا لتعريف جهاز المركزي لءحصاء الفلسطيني للشباب التي حددت الفئة
العمرية لهم بد  29_18عاما ،كونهم الفئة األكثر نشاطا وقوة بدنية وجسدية ،وهذا يفسر وجود خلس
كبير للشباب؛ لمشاركتهم في عملية التنمية
ا
وضبابية في تنفيذ القوانين المحلية التي تعطي سنا
المجتمعية.

 1مقابلة شخصية ،مسؤول لجان األحياء في وزارة الحكم المحلي ،فرج الصرفندي( ،غزة 1 ،ديسمبر )2019
 2مقابلة هاتفية ،عضو في لجنة حي الشجاعية ،أسماء ضاهر( ،غزة 13 ،تشرين األول 2019م)
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يمثل حق المشاركة بجميع أشكالها ومجاالتها حقا من حقوق اإلنسان األساسية ،كما جاء في
الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان؛ ما يكفل مشاركة جميع أفراد المجتمع بما فيهم الشباب ،والمرأة،
وذوي اإلعاقة ،حيث ال يوجد في لجان األحياء أشخاص من ذوي اإلعاقة حتى يتسنى لهم التعبير
عن همومهم ومشاكلهم ،وأتى ذلك مخالفا لنص المادة العاشرة من حقوق المعوقين لسنة 1999م،
والتي تلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من األشخاص من ذوي اإلعاقة ال
يقل عن  ،1%5بما في ذلك العمل المجتمعي في لجان األحياء التي تكمن فكرتها األساسية في
ال ترسيخ من أجل تعزيز العدالة الجندرية في التوزيع بين أعضاء لجان األحياء ،بدون تمييز بين
شاب وشابة وفقا لنص المادة التاسعة من القانون الفلسطيني المعدل ( )4لعام 2003م ،والتي تنص
على أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ،ال يميز بينهم العرق ،أو الجنس ،أو اللون ،أو
الرأي السياسي ،أو اإلعاقة" ،2حيث إن مشاركة المرأة في لجان األحياء يعزز من مبدأ المواطنة
بشقيها الحقوق والواجبات ،وهو من دعائم الديمقراطية.
تتمثل هذه المساهمة في رأيين ،هما:
خر في تنميس أعضاء لجنة الحي من خالل وجود الجندرية في التوزيع،5
رأي البلدية :الذي جاء مؤ ا
على الرغم من وجود وحدة شؤون المرأة في و ازرة الحكم المحلي أواخر عام 1996م؛ لدعم وتفعيل
وتطوير مشاركة المرأة في الحكم المحلي والهيئات المحلية ،استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (،)12
والتي من المفترض أن تطالب منذ نشأتها بالعدالة الجندرية.3

 1إسالم التميمي ،اإلطار القانوني لحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق( ،الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،)2019 ،في:
https://bit.ly/2Q6LNCI
 2المادة ( )9من القانون الفلسطيني المعدل لعام .2003

 3النوع االجتماعي( ،وزارة الحكم المحلي2008 :م) فيhttps://bit.ly/2MEFILz :
17

مشروع "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني"

رأي اللجنة :حاليا ،هناك مشاركة موسمية للمرأة في أنشطة اللجنة من خالل تنفيذ لقاءات توعوية
للنساء ،خاصة ونحن نالمس مناسبة شهر أكتوبر الوردي).1
يبدو أن مشاركة المرأة غير فعالة إال في المناسبات والفعاليات الخاصة للمرأة ،على العكس من أن
تكون بجانب الشاب والمخاتير في جميع أنشطة الحي من تنظي

للشوارع ،وعقد حمالت ضغس

ومناصرة مع إلغاء السن المشارك لهن.
تب رز أهمية المشاركة المجتمعية في لجان األحياء من خالل زيادة الشفافية والمساءلة ،التي تتمثل
في تشكيل لجان محلية متخصصة في المساءلة المجتمعية في كل من منطقة الشجاعية المكونة
من  6أعضاء ،ولجنة حي شباب جباليا للمساءلة التي تتضمن 19عضوا ،ولكن يبقي التساؤل :لم
لم يتم توحيد الجهود وانضمام هذه اللجان إلى لجان األحياء ،مثلما حصل في لجنة حي الشجاعية
التي احتضنت  10شباب وشابات تحت مسمى لجنة شباب الشجاعية؟!.2

 1مرجع سابق ،مقابلة شخصية ،عماد األعرج.
 2مقابلة مراسلة على شبكة اإلنترنت ،المدير التنفيذي لجمعية رؤيا ،ميسر الحسنات (اإليميل اإللكتروني 11 ،تشرين األول
2019م).
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جدول توضيحي يوضح عدد أعضاء لجان األحياء والشباب وأعمارهم
اسم اللجنة

1

عدد أعضاء اللجنة

عدد الشباب

أعمارهم

لجنة حي الشيخ رضوان

12

4

35-30

لجنة حي الشاطئ الجنوبي

12

1

لجنة حي الشاطئ الشمالي

14

5

عام
40-30
عاما
 30عاما

والنصر الغربي

لجنة حي التفاح الغربي

12

لجنة حي الدرج

10

 6ذكور

29-22عام

 2إناث
 2ذكور

35-30

 2إناث

عاما

لجنة حي المنارة

11

9

40-25

لجنة حي الشجاعية

10

 10شباب وشابات تم

25-20

إشراكهم من قبل مشروع

عاما

عاما

مع جمعية الخريجات

 1تم جمع معلومات الجدول من:
 مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي الشيخ راضون ،محمد المدهون 11( ،تشرين األول). مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي ،الشاطئ ،عدنان أبو عودة 11( ،تشرين األول). مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي ،الشاطئ ،عدنان أبو عودة 11( ،تشرين األول). -مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي الدرج ،ضياء الدين الشرفا 11( ،تشرين األول).
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يالحظ مددن الجدددول السددابق وجددود تبدداين فددي عدددد الشددباب فددي لجددان األحيدداء ،وتتدراوو أعمددار الشددباب
مددن سددن  30عامدا فمددا فددوق .ومددن هنددا ،تجددد الورقددة التحددديات التددي تعيددق الشددباب مددن المشدداركة فددي
لجان األحياء التي تتمثل في الواقع السياسي الفلسطيني ،والددذى أثددر علددى إجدراء انتخابددات فددي جميددع
محافظات قطاع غزة ،وفقدان الثقة ما بين الشباب ولجان األحياء؛ ما سيولد لديهم حالة من اإلحبدداط
واليأس في المشاركة في العمل المجتمعي ،واختيار أعضدداء لجددان األحيدداء بندداء علددى اللددون السياسددي
من قبل رؤساء المساجد في مناطقهم ،أو تزكية من قبل شخص.
باإلضددافة إلددى عدددم وجددود صد دى إعالمددي قددوي خدداص بلجددان األحيدداء؛ لنشددر نشدداطات الشددباب فددي
الحي ،والفجوة العمرية ما بين أعضاء لجان األحياء؛ ما سيؤثر على عدم تفهم األعضاء الحتياجات
الشباب في الحي ،عدم إدراك ووعي المجلس البلدي وأعضائه لدور الشباب؛ ما أدى إلى هدر جميددع
طاقدداتهم ،وأولويددة الشددباب فددي العمددل بمقابددل مددادي عددن العمددل المجتمعددي التطددوعي ،وهددذا ندداتج عددن
الفهم الخاطئ لمفهوم العمل التطوعي ،والظروف االقتصادية التي يعيشها الشباب.1
تجارب شبابية في لجان األحياء:
ظهرت العديددد مددن الحمددالت الشددبابية التددي تسدداند العمددل المجتمعددي المتمثددل فددي لجددان األحيدداء ،ومددن
بين هذه الحمالت:
حملة أنا مشارك:
هي حملة وطنية تنفذها مجموعددات شددبابية مددن جميددع محافظددات قطدداع غدزة ،تددم اختيددارهم مددن خددالل
مؤسس ددات مجتم ددع م دددني وملتق ددى الشد د اركة الش ددبابي ،ت دددربوا لم دددة ثالث ددة أي ددام ح ددول "حم ددالت الض ددغس
والمناصرة ،كتابة المبادرات ،المسائلة المجتمعية".2

 1مصدر سابق ،فرج الصرفندي.
 2مقابلة عبر شبكة اإلنترنت ،منسق الحملة ،محمد الشاويش 11( ،تشرين الثاني).
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تهدف هذه الفكرة _كما تحدث محمد الشاويش منسددق الحملددة_ إلددى زيددادة تمثيددل الشددباب داخددل لجددان
األحياء؛ لتعزيز مشاركتهم في إطار عمل الحكم المحلي في مناطق "بيت حانون ،بني سهيال " ،من
خددالل تنفيددذ انتخابددات ديمقراطيددة لعضددوية لجددان األحيدداء فددي هددذه المندداطق ،مددع كوتددا شددبابية تضددمن
 %25مددن المقاعددد لفئددة الشددباب ،وسددتعمل هددذه المبددادرة علددى تمكيددنهم فددي هددذه المندداطق مددن خددالل
ممارس ددة حقه ددم فد ددي الترش ددم والتصد ددويت؛ لرف ددع تمثد دديلهم ومس ددتوى مشد دداركتهم ف ددي لجد ددان األحي دداء فد ددي
المناطق المستهدفة.1
تنفددذ الحملددة علددى عدددة م ارحددل؛ تتمثددل المرحلددة األولددى فددي توقيددع اتفاقيددات مددع و ازرة الحكددم المحل ددي
والبلددديات ،أمددا الثانيددة فهددي اختيددار البلددديات التددي وافقددت علددى تنفيددذ االنتخابددات داخددل لجددان األحيدداء
بشددكل نزيدده تحددت رقابددة و ازرة الحكددم المحلددي ،ونقابددة المحدداميين ،ومؤسسددة مع دا ،وبإش دراف مددن لجنددة
االنتخابات المركزية ،والثالثددة البددء بعمددل جلسددات توعيددة فددي المندداطق المسددتهدفة (بيددت حددانون ،بنددي
سددهيال ،ديددر الددبلم) مددن خ ددالل إطددالق حملددة إلكترونيددة علددى ص ددفحة الحملددة ،ولوحددات إعالنيددة ف ددي
الشوارع العامة .أما الرابعة فهي تشكيل لجنة مشرفة على االنتخابات مكونة مددن مؤسسددة معدا ،وو ازرة
الحكم المحلي ،ونقابة المحاميين ،وا ئتالف أمان كمشدرفين علددى سددير االنتخابددات .والمرحلددة الخامسددة
در تنفددذ االنتخابددات
تصمم فيها دليال انتخابيا ينظم عمليددة سددير االنتخابددات داخددل لجددان األحيدداء ،وأخيد ا
من خالل اإلعالن عنها بشكل رسمي وتوزيع جدول االنتخابات على المناطق.2
نتائج تنفيذ الحملة:3
 .1تشددكيل لجنددة انتخابددات مكونددة مددن عدددة جهددات لءش دراف علددى عقددد انتخابددات لجددان األحيدداء فددي
منطقتي حي صالو الدين في بني سهيال وحي الزيتون في بيت حانون.

 1المرجع سابق .
 2المرجع سابق .
 3المرجع سابق .
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 .2مشدداركة الشددباب مددن مندداطق بيددت حددانون وبنددي سددهيال فددي عمليددة انتخابيد ة ديمقراطيددة النتخدداب
أعضاء لجان األحياء في مناطقهم.
 .3ارتفاع تمثيل الشباب في لجان األحياء في مناطق بيت حانون وبني سهيال بنسبة .%25
 .4برند ددامج لبند دداء قد دددرات بواقد ددع ( 25سد دداعة تدريبيد ددة) يسد ددتهدف ( )22شد دداب/ة مد ددن لجد ددان االحيد دداء
المنتخبددين حددول (التدددقيق االجتمدداعي علددى أداء حدداملين المسددؤوليات – تصددميم وكتابددة المبددادرات
– إدارة جلسات االستماع – العمل البلدي مهام ومسؤوليات) تم تنفيذه.
 .5ميثاق مواطن عدددد ( )2يددتم توقيعدده بددين البلديددة وأعضدداء لجنددة الحددي المنتخبددين وممثلددي المجتمددع
المحلي.
بعد كل هذه المحاوالت؛ تم إيقاف االنتخابات بعدما تمت في منطقة بني سهيال حسب مددا تحدددث بدده
در للواق ددع السياس ددي ،واالنقس ددام
ف ددرج الصد درفندي مس ددؤول لج ددان األحي دداء ف ددي و ازرة الحك ددم المحل ددي ،نظ د ا
الفلسطيني الذي يعيشه قطاع غزة منذ سنوات.
المجالس الشبابية:
جسم شبابي تطوعي منظم قائم على التوزيع الجغرافي ،يعمل داخل المجتمع الفلسطيني؛ لدددفع عجلد ة
التنمية والتطوير تحت رؤية واضحة وثابتة لقدرتهم على التأثير والتغيير.1
بدددأت فك درة المجددالس وفق دا ألكددرم مهدددي منسددق المجددالس الشددبابية فددي عددام 2015م مددن خددالل تنفيددذ
حملددة "شددارك شددعبك" فددي حددرب 2014م بشددكل عشدوائي ودون أي تأهيددل؛ لتوحددد هددذه الجهددود تحددت

1

مقابلة عبر االنترنت ،منسقة المجالس الشبابية في خانيونس ،ابتهال شراب 25( ،كانون األول.)2019
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إطار واحد ،بعيدا عن أي لددون سياسددي ،يغطددي  55منطقددة مددن جميددع محافظددات قطدداع غدزة ،مكوندا
من  20_15شخصا.1
إنجازات المجالس الشبابية:
 .1مبددادرة "غطدداء دافددئ "التددي تمثلددت فددي تغطيددة عدددد مددن أسددطم البيددوت المتعففددة فددي مخدديم
الشابورة برفم.
 .2مبادرة "قط

الزيتون" في قطاع غزة.

 .3رسم جدارية عن سرطان الثدي في مدينة غزة.
 .4تنقيذ جلسة مساءلة مع بلدية خانيونس حول "استعدادات بلدية خانيونس لفصل الشتاء".
 .5تنفيذ مبادرة "المخيم الطالبي لألحداث في مؤسسة الربيع للرعاية االجتماعية.
النتائج:
بعد عرض ما سبق ،يمكننا طرو النتائج التي توصلت إليها الورقة على النحو اآلتي:
 .1النقص الك بير لوعى الشباب بأهمية وجودهم في لجان األحياء ،وهذا ما تبين من خالل
إجراء المقابالت مع الشباب ،حيث عدم معرفة الشباب كليا بلجان األحياء ،ودورها المغيب
عنهم.
 .2تسبب غياب االنتخابات في حصر أدوار الشباب ،وهذا منع ضخ دماء جديدة في لجان
األحياء ضمن جميع المستويات خصوصا من الشباب ولجان األحياء.

 1مقابلة شخصية ،منسق المجالس الشبابية في غزة ،أكرم مهدي 11( ،كانون األول )2019
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 .3موسمية الحمالت والمشاريع التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني؛ ما قلل وأثر على
استم ارريتها وأهميتها لجهود الشباب المبذولة.
 .4أعمار الشباب في لجان األحياء تزيد عن  30سنة ،فال بد من االنتباه لسن الشباب من
 29_18عاما حسب الجهاز المركزي للجهاز المركزي لءحصاء الفلسطيني.
 .5عدم وجود لجان أحياء منتخبة في قطاع غزة ،وهذا يفسر تشكيل لجان األحياء من لون
نظر للحالة الفلسطينية التي يعيشها القطاع ،وأيضا عدم التعامل مع
ا
سياسي واحد،
مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى من خالل مشاريعها لتنفيذ انتخابات نزيهة.
 .6عزوف الشباب عن المشاركة في لجان األحياء ،والذي يعود إلى ارتفاع نسبة البطالة بين
صفوف الشباب التي تقدر بد  %47في قطاع غزة .1وذلك نتيجة لألوضاع االقتصادية
التي يمر بها الشاب الفلسطيني.
التوصيات:
توصي الورقة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني بما يلي:
-

القيام بعمل جلسات توعية للشباب من خالل تدخالت مع مؤسسات المجتمع المدني
والبلديات؛ إلشراك الشباب في لجان األحياء.

-

تشكيل قوائم انتخابية شبابية جديدة تسمم بضخ دماء جديدة ،من خالل العمل على
تخفيض سن الترشم للمجالس البلدية ،وفق قانون االنتخابات رقم  9لسنة 2005م ،إلى
أقل من  25سنة حتى ال نحرم الشباب القيادي الفاعل من المشاركة في رسم السياسات
وصنع القرار.

 1نسبة البطالة في فلسطين( ،جريدة االقتصادي 8 ،أغسطس 2019م) ،في http://www.aliqtisadi.ps:
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-

استمرار مؤسسات المجتمع المدني في األنشطة التي تتناسب مع تعزيز وتفعيل اإلرادة
العامة السياسية ،بإشراك الشباب ضمن المستويات كافة.

-

ضرورة فتم البلديات دائرة الستقبال جميع المبادرات الشبابية في لجان األحياء ،وأيضا
على و ازرة الشباب والرياضة تعزيز دورهم ضمن العمل البلدي.

-

تشجيع الشباب من كال الجنسين للمشاركة في لجان األحياء ،وتخصيص بعض المكافآت
المادية والمعنوية من خالل ميزانية المشاريع.

يتوجب على وزارة الحكم المحلي والبلديات إتاحة الفرصة للمشاركة الشبابية في لجان األحياء:
-

تبني الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مجموعة من البرامج واألنشطة اإلبداعية التي
تهدف إلى تمكين الشباب ،وبناء قدراتهم ودعمهم في المشاريع الريادية.

-

تشكيل قوائم انتخابية شبابية؛ من أجل مشاركة فاعلة وناجحة نحو تعزيز حقوقهم في
الترشم واالقتراع في انتخابات الهيئات المحلية.

-

تأسي س مجالس شبابية مناظرة للهيئات المحلية في تركيبتها ووظائفها ،تتيم للشباب فرصة
المشاركة في الحكم المحلي ،واالطالع على آليات عمل هيئات الحكم المحلي
ومسؤولياتها.

-

وجود تطبيق إلكتروني يتعاون فيه الشباب والبلدية ،بحيث يتم رصد كل التجاوزات والعقبات
التي تحدث ،والتي ال تكون المجالس البلدية على دراية بها.

-

ترسيخ مفاهيم وممارسات المشاركة الشبابية في أعمال الهيات المحلية.
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-

تنفيذ ممارسات المشاركة الشبابية بمستوياتها المختلفة مع المحافظة على التدرج في
مستويات هذه العملية.

تطوير مشاركة الشباب في عمل لجان األحياء من خالل:
-

عقد اجتماعات دورية لشباب الحي مع اللجنة واالستماع لمشاكلهم ،وعدم اقتصار ذلك
على المناسبات الموسمية.

-

وضع استراتيجية واضحة لتعريف سكان الحي بدور الشباب ،والتعرف عليهم من خالل
(خطة إعالمية) توضم في وسائل االعالم أنشطتهم ومشاركتهم الفعالة.

-

محاكاة ليوم أو فترة قصيرة يتم فيها تمثيل شاب عضو في اللجنة منصب رئيس اللجنة.

-

تقسيم لجنة الح ي إلى لجان فرعية (لجنة إعالمية ،لجنة شبابية ،لجنة األسواق) يمثلها
شاب من الحي نفسه.
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قائمة المراجع
أوًال :المقابالت:
-1مقابلة شخصية ،مدير العالقات العامة في بلدية غزة ،حسين أبو عودة( ،غزة 7 ،تشرين األول،
2019م).
 -2مقابلة شخصية ،مسؤول لجنة حي الرمال ،عماد األعرج( ،غزة 8 ،تشرين األول 2019م).
-3مقابلة هاتفية ،عضو في لجنة حي الرمال ،سهيل عمار( ،غزة 8 ،تشرين األول 2019م،
2:00م).
 -4مقابلة شخصية ،مسؤول لجان األحياء في و ازرة الحكم المحلي ،فرج الصرفندي( ،غزة1 ،
ديسمبر 10:00 ،2019ص).
 -5مقابلة هاتفية ،عضو في لجنة حي الشجاعية ،أسماء ضاهر( ،غزة 13 ،تشرين األول
2019م 5:26 ،م)
 -6مقابلة مراسلة على شبكة اإلنترنت ،المدير التنفيذي لجمعية رؤيا ،ميسر الحسنات (اإليميل
اإللكتروني 11 ،تشرين األول 2019م6:28 ،م)
 -7مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي الشيخ راضون ،محمد المدهون 11( ،تشرين األول5:20 ،م)
-8مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي ،الشاطئ ،عدنان أبو عودة 11( ،تشرين األول5:30 ،م).
-9مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي الدرج ،ضياء الدين الشرفا 11 ( ،تشرين األول5:44 ،م).
-10مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي الشجاع ية ،سالم السوسي 13( ،تشرين األول5:00 ،م).
-11مقابلة عبر شبكة اإلنترنت ،منسق الحملة ،محمد الشاويش 11( ،تشرين الثاني2:00 ،م).
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 -12مقابلة شخصية ،م نسق المجالس الشبابية في غزة ،أكرم مهدي ( 11كانون األول ،2019
4:00م).
 -13مقابلة عبر اإلنترنت( ،منسقة المجالس الشبابية في خانيونس ،ابتهال شراب ،غزة 25 ،كانون
األول7:00 ، 2019ص).
 -14مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة الشاطئ الجنوبي ،نور الدين عقيالن 30( ،تشرين األول،
5:00م).
 -15مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي التفاو ،جمال البراوي 30( ،تشرين األول5:30 ،م).
 -16مقابلة هاتفية ،مسؤول لجنة حي المنارة ،أحمد أبو حلبية 30( ،تشرين األول).
ثانيا :القوانين:
 -1المادة ( )5من نظام صالحيات لجان األحياء في قطاع غزة( ،قانون البلديات ،و ازرة الحكم
المحلي1997 ،م) ،ص.3
 -2المادة ( )4من نظام صالحيات لجان األحياء في قطاع غزة (قانون البلديات ،و ازرة الحكم
المحلي1997 ،م) ،ص.2
 -3المادة ( )3من نظام صالحيات لجان األحياء في قطاع غزة قانون البلديات ،و ازرة الحكم
المحلي1997 ،م) ،ص.2
 -4دليل التخطيس التنموي االستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية( ،و ازرة الحكم المحلي ،أيلول
2009م) ،ص.8
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ثال ًثا :الدراسات:
 -1أمجد سكيك ،دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة "حالة
دراسية "تجربة أحياء بلدية غزة"( ،غزة ،الجامعة اإلسالمية2012 ،م) ،ص .31
ابعا :أوراق العمل:
رً
 -1فرج الصرفندي ،ورقة عمل (تمثيل الشباب في المجالس البلدية ،ص.)8
خامسا :المنشورات اإللكترونية:
ً
 -1الجهاز المركزي لءحصاء الفلسطيني ،تقرير حول (أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني،
 12أغسطس  ،)2019في.https://bit.ly/39r6v8b :
-2عالقة

البلدية

بلجان

األحياء،

(بلدية

الق اررة،
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يوليو

2015م)

في:

https://bit.ly/37hAH3x
 -3أحياء ومناطق مدينة غزة( ،بلدية غزة) ،في:

.https://bit.ly/2F42F6Y

 -4إسالم التميمي ،اإلطار القانوني لحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل الالئق( ،الهيئة

المستقلة لحقوق اإلنسان )2019 ،فيhttps://bit.ly/2Q6LNCI :

 -5النوع االجتماعي( ،و ازرة الحكم المحلي 2008:م) فيhttps://bit.ly/2MEFILz :
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البحث العلمي في فلسطين ...الواقع والمأمول
فكري يحيى محمد
أيمن خضر فياض

ُملخص:
تتناول هذه الورقة موضوع البحث العلمي في فلسطين؛ واقعه والتحديات التي تواجهه ،والمأمول لهذا
المجال في ضوء التقدم العلمي الحاصل في الكثير من الدول ،وتظهر كذلك الواقع العربي العام.
كما وتستعرض أهم أهداف البحث العلمي؛ كونه أداة مهمة لبناء الدول والتقدم في شتى المجاالت.
عالوة على ذلك؛ تحاول هذه الورقة عرض عدد من التجارب العالمية الناجحة التي ارتكزت على
البحث العلمي ،وتحليلها ،وبيان أهميته في تحقيق التقدم العلمي في جميع المجاالت للعديد من
الدول.
وقد تم ذلك من خالل البحث والتحليل للدراسات السابقة ،واإلحصاءات ،والمقابالت الشخصية .وقد
توصلت هذه الورقة إلى أن هناك حركة متواضعة للبحث العلمي في فلسطين ،ولكنها ال زالت
بحاجة إلى المزيد من العمل على تطويره ودعمه؛ لالرتقاء إلى المستوى المطلوب ،وتحقيق التقدم
المأمول.
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المقدمة:
في ظل التسارع الكبير في البحث العلمي ،والتقدم التكنولوجي في العالم ،واستخدام التقنيات الحديثة
في شتى المجاالت ،وأهمها التعليم؛ تبقى فلسطين والوطن العربي في حالة من التراجع والضع
المستمر من اللحاق بركب التقدم والتطور .وبعد إعالن الصين نيتها إدخال الذكاء االصطناعي في
مناهج التعليم ،ال زلنا في صراع حول هل نستخدم التعليم اإللكتروني أم ال .وبالنظر إلى معدل
اإلنفاق على البحث العلمي العربي في معظم البلدان العربية ،فإننا نجده ال يتجاوز  %0.3من
الناتج المحلى االجمالي ،وتنفق إسرائيل على البحث العلمي ما قيمته  %4من ناتجها القومي .1أما
نسبة اإلنفاق على البحث العلمي في فلسطين ،فإن  80مليون دوالر ترصد في مي ازنية السلطة يتم
صرفها على الرسوم الدراسية فقس .2
بعد أن أدركت الدول المتقدمة أهمية البحث العلمي ،وعظم الدور الذي يؤديه في التقدم والتنمية
وصناعة القرار؛ أولته الكثير من االهتمام ،وقدمت له كل ما يحتاج من متطلبات مادية ومعنوية،
حيث إنه أصبم أهم أعمدة تقدم الدول وتطورها.
وفي ظل ما تعيشه فلسطين من أزمات اقتصادية وسياسية ألمت بكل جوانب التقدم والحضارة،
وأثرت سلبا على العملية التعليمية ،وفي ظالل التقدم غير المسبوق إلسرائيل في شتى المجاالت
العلمية ،وبقاء األنظمة العربية في صراع العروش غير المنتهي ،كان ال بد لنا من إعادة النظر في
أهمية هذا المجال ،وتسليس الضوء والنظر بعمق إلى أسباب هذا التراجع والضع

في ضوء فهمنا

ألهمية البحث العلمي ،وأنه مفتاو من مفاتيم التقدم واللحاق بركب الحضارات ،وتحقيق الموازنة
الحقيقة بين الدول والمجتمعات.
 1تقرير اليونسكو للعلوم نحو عام ( ،2030منشورات اليونسكو ،)2018 ،ص .424
 2أيمن حسين ،البحث العلمي في فلسطين معوقات وتحديات  ،مؤتمر استشراق مستقبل الدراسات العليا في فلسطين( ،جامعة
النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا.)2009 ،
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بحسب تصني

شنغهاي؛ وهو تصني

أكاديمي يضم أل

جامعة على مستوى العالم ،ويعتمد على

عدة معايير؛ أهمها التطوير والبحث العلمي ،حيث يعدها ضامنا للجودة والتميز ،فإن الجامعات
العربية تأتي في مراحل متأخرة ،وال وجود للجامعات الفلسطينية كما ستبين الورقة.
إضافة لذلك ،تبين من معطيات موقع  SCIMAGOJR.COMأن فلسطين تحتل المرتبة  107من
بين  239بلد من ناحية األبحاث المنشورة ،وهذا يدلل على وجود نشاط بحثي أثره متواضع ،فمنذ 5
سنوات إلى اآلن لم تتقدم  10مراتب ،وهذا يضعنا أمام تساؤل رئيس ،هل نحن ال نتقدم؟ أم غيرنا
يتقدم ويسبقنا؟
أوًال :ماهية البحث العلمي في فلسطين:
يعرف البحث العلمي بأنه :عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث؛ من أجل تقصي
الحقائق بشأن ظاهرة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث ،باتباع طريقة منظمة تسمى منهج
البحث؛ بغية الوصول إلى حلول مالئمة للعالج ،أو إلى نتائج صالحة للتعميم على الظواهر
المماثلة تسمى نتائج البحث.1
ولكن لم يتفق العلماء والباحثون على تعريف واحد للبحث العلمي ،فهناك عدة تعريفات ،ومن
أبسطها أنه كل نشاط ذي منهج يهدف إلى إنتاج معارف جديدة .ويقول " كلنجر" :البحث العلمي
هو عمليات مستمرة ومتصلة تهدف إلى التعرف على المشكالت وتحديدها ،ثم تكوين الفروض
وتحقيقها ،واستخالص النتائج وتعميمها ،وفيه يقرر الباحث لماذا أجرى دراسته؟ وما هي الخطوات
التي تم اتباعها؟ وما أهم النتائج التي تم التوصل إليها؟ وما هي اإلسهامات التي قدمتها تلك النتائج
لبناء تلك المعرفة العلمية ،أو التراث العلمي؟

 1فؤاد علي العاجز .البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية الواقع والتحديات والتوجهات المستقبلية( .غزة ،الجامعة اإلسالمية،
 ،)2003ص .4
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هناك من عرف البحث العلمي على أنه عملية منظمة تخرج بنتائج يمكن تطبيقها ،وتكون ذات فائدة
لءنسان ،وليس هناك تقدم علمي إال عن طريق البحث .وهذه التعريفات تشترك في أمرين ،األول
هو اكتشاف المعرفة والوصول إلى حقائق جديدة ،والثاني هو تطبيق هذه المعرفة والحقائق في
الحياة العملية ،وتحقيق التقدم وحل المشكالت.
واقع البحث العلمي في المراحل األساسية:
يسهم البحث العلمي في تطوير المجاالت الفكرية اإلنسانية والتطبيقية سواء ،وكذلك االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،ويعد أيضا وسيلة فاعلة لتزويد الطلبة بالمهارات العملية ،وتطوير النقد
والتحليل اإلبداعي لديهم ،وليس فقس تطبيق قواعد بحثية ،وترتيب صفحات ،وتجميع مصادر ،بل
بالبحث والنقد تبنى المجتمعات ،ويبني المتعلم حرية للرأي يتفرد فيه ،ويمنحه المجال إلطالق العنان
واإلبداع .فكم من نظرية علمية كانت قوية وجاء آخر ونقدها ،في حين أننا ظننا أنها هي الصواب
وال صواب بعدها! وهذا لم يأت إال كنتاج لتراكمات طويلة من تطوير األفكار ،وطريقة التفكير
البحثية اإلبداعية.
منذ بداية تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994م ،وبناء مؤسسات التعليم التابعة لها؛ لم يشهد
البحث العلمي في المدارس الكثير من التغيير ،رغم تغيير المناهج الدراسية وتحديثها .صحيم أنها
أصبحت أكثر تطورا ،لكنها لم تراع تعليم طلبة المدارس البحث العلمي بما يتناسب مع مراحل
الدراسة األساسية.
من خالل سؤال مجموعة من الطلبة والمدرسين في المدارس اإلعدادية والثانوية عن استخدام
أساليب البحث المختلفة في العملية التعليمية وإطالق المجال للتفكير ،كانت اإلجابة بأن األبحاث
التي تجرى هي عبارة عن مهام بسيطة تكل

للطالب ،تتحدث عن سؤال أو موضوع تم طرحه في
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الكتاب أو الحصة الدراسية ،ويقومون بالبحث عن إجابته على اإلنترنت ،والغريب أن هذه المواضيع
المطلوب بحثها واألسئلة هي نفسها منذ سنوات عديدة.1
كذلك قمنا بالنظر للتجارب العلمية العملية التي يقوم الطلبة بإجرائها وعرض نتائجها ،والتي تكون
مبنية على أسس علمية هدفها تنمية مهارات التفكير والبحث ،فتبين أيضا أن الطلبة يقومون
بإجرائها كنوع من التكلي

المدرسي ،دون النظر في النتائج المستخلصة ،والتنبؤ بما سيترتب عليها،

فتجربة زراعة حبة الفول في القطن كانت وال زالت منذ زمن ،ونبتت حبة الفول وغرست جذورها،
ونحن لم نغرس جذورنا إلى اآلن ،وال زالت أساساتنا سطحية وتقليدية مكررة وغير واعدة.
واقع البحث العلمي في المرحلة الجامعية (مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا):
تعد األبحاث العلمية في المرحلة الجامعية أداة مهمة لتطوير اإلبداع واالكتشاف لدى الطلبة ،وليس
إلتمام متطلب جامعي ،أو متطلب تخرج من كلية أو تخصص ،أو إنهاء رسالة دراسات عليا،
فاألبحاث العلمية في الجامعات الفلسطينية ال تضي

قيمة علمية معرفية؛ ألنها ال تجد االهتمام

والمتابعة من قبل صناع القرار ،وهذه مشكلة تؤدي إلى تكدس األبحاث العلمية على األرف

دون

جدوى.
من المعروف بديهيا أن اإلنسان بطبيعته يرغب في المعرفة ،وتطبيق تلك المعرفة لالستفادة منها،
وهذا يعود إلى الرغبة البشرية في البحث عن المعرفة والوصول إليها وتطبيقها ،ومكان التطبيق هو
مؤسسات التعليم العالي والجامعات ،واالزدهار ،والتقدم االقتصادي الذي تتمتع به المجتمعات

 1مقابلة شخصية ،مدرس وطالب ،غزة 10 ،أكتوبر . 2019
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الصناعية موجود بسبب القدرة الفائقة على تطبيق المعرفة (البحث العلمي التطبيقي) ،وتسخيرها
لخدمة اإلنسان.1
كانت أولويات الجامعات في قطاع غزة منذ تأسيسها هي التوسع الكمي الستيعاب أكبر قدر من
الطلبة ،إلى جانب انشغالها في تشكيل هيئات دراسية ،وكان هذا كله على حساب جوانب أخرى من
ضمنها البحث العلمي.2
تعد أبحاث مرحلة البكالوريوس ،وكذلك الماجستير والدكتوراة في فلسطين بمثابة تدريب على البحث
تحت إشراف أستاذ معين ،بناء على قواعد وأسس معينة تتبع مناهج البحث العلمي ،وغالبا ما يلجأ
الطلبة إلى تناول أبحاث سهلة وميسورة ،وهنا تكمن المشكلة .بحيث قلما يجد الباحث صعوبة في
إتمام البحث بالسرعة الممكنة ،وذلك ألن المواضيع المختارة هي مواضيع سهلة بسيطة أشبعت
بحثا.3
لذلك؛ فإن البحث العلمي في فلسطين غير موجه للتنمية والعمل على معالجة القضايا الكبرى،
وإيجاد الحلول الجذرية ،أو المحاولة في إيجاد حلول جذرية ،أو النقد البناء إليجاد قيمة معرفية ،بل
يكون في الغالب متطلبا جامعيا للتخرج ،أو إلنجاز مادة معينة ،وال يكون له تبعات مستقبلية تنعكس
على تطوير قطاع ما ،أو زيادة إنتاجية ،أو حل إشكالية ،ولذلك أيضا تكون األبحاث المنتجة منها
هي أبحاث بسيطة وصفية ،وتفتقر لألصالة ،وتستخدم أدوات إحصائية بسيطة ،والجهد المبذول فيها
أيضا بسيس ،فتخرج بفائدة بسيطة ،ويكون تحكيمها الدولي ضعيفا؛ لذلك ال يتم قبولها في المجالت
العلمية.
UNESCO: Higher Education in the Twenty‐ first Century Vision and Action, Higher Education 1
and Research: Challenges and Opportunities, Paris.5‐9 October 1998, p6.
 2عادل عوض هللا ،أولويات البحث العلمي في فلسطين (غزة ،الجامعة اإلسالمية ،)2015 ،ص. 3
 3فؤاد علي العاجز .البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية الواقع والتحديات والتوجهات المستقبلية (غزة ،الجامعة اإلسالمية،
 ،)2003ص.10
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ار ،وتخرج
ار وتكر ا
وهناك مشكلة أخرى في األبحاث نفسها ،وهي أنها تتناول قضايا تم بحثها مر ا
بنتائج ال تستطيع تفسيرها بالكامل ،وال تستطيع استخالص المؤشرات الهامة ،وفي النهاية تخرج
بصفر من الحلول.
ومن المهم أن ننظر ألبحاثنا ومكانة جامعاتنا بين جامعات العالم ،وهذا ما يبينه تصني
للعام 2019م ،وهو تصني

شنغهاي

أكاديمي يعتمد بشكل أساسي على البحث العلمي والتطوير ،ومن

المعايير التي ترفع من مكانة تصني

الجامعات فيه عدد األبحاث العلمية المحكمة ،وعدد الباحثين

المنتمين لها ،فمثال جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية لديها  179باحثا ينتمي لها
بشكل رئيس ،وتأتي في المرتبة األولى ،وتليها جامعة هارفارد ،ولديها  107باحث.
يشمل تصني

العام 2019م أل

السابقة ،ويمكن تقسيم التصني
النص

جامعة ،في حين أنه كان يشمل ( )500جامعة فقس في األعوام
إلى أول ( )500جامعة ،وثاني ( )500جامعة لتسهيل األمر .في

حضور قويا مقارنة بحجم إسرائيل بالنسبة
ا
األول؛ كان هناك  7جامعات إسرائيلية ،وهذا يعد

للوطن العربي ،حيث تشكل  %2من ساكنة الوطن العربي ،في حين أن هناك  5جامعات عربية
فقس ،منها  4سعودية ،وواحدة مصرية .وفي النص

االخر؛ تبين حضور  8جامعات عربية لكل

من لبنان ،والسعودية ،وتونس ،ومصر ،وسلطنة عمان ،وهذا يبين أنه ال يوجد مكان للجامعات
الفلسطينية ضمن األل

( )1000جامعة التي شملها التصني .

وعلى الرغم من حضور الجامعات السعودية في المقدمة ،إال أن هذا الحضور للجامعات السعودية
هو في الواقع مجرد وهم بصري ،حيث سلكت الجامعات السعودية طرقا غير أخالقية لبلوغ هذه
الغاية؛ وذلك عبر "شراء" هذه المرتبة ،عوضا عن "كسبها" عن جدارة واستحقاق.1

 1مراد دياني .الجامعات العربية في ضوء تصنيف شانغهاي ( 2019المركز العربي لألبحاث والدراسات ،)2019 ،ص ،16في :
https://2u.pw/87GnG
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إن العوائق الكبرى أمام الجامعات العربية ،وبما في ذلك الفلسطينية تظل بنيوية ومركبة ومرتبطة
باألساس بمعضلة اإلنفاق في البحث العلمي والتطوير ،وهي معضلة قائمة ومستدامة وعصية على
الحل في ظل غياب رؤية و/أو إرادة سياسية.1
ثانيا :التقدم والبحث العلمي:
ً
يهدف البحث العلمي إلى تنمية وزيادة القدرة العلمية والفكرية لألفراد والمجتمعات ،ويعطي للعقول
مساحة واسعة من التفكير ،واإلبداع ،واإلنتاج الجديد ،وكذلك التطوير لألفضل على ما هو قائم.
وفي هذا اإلطار؛ يعد البحث من أهم سمات تطوير طرق التعليم على مستوى المدارس والجامعات
على اختالف الدرجات العلمية فيها ،فهو ركيزة التقدم وفتم أفق معرفية جديدة بعيدا عن التلقين
والنمطية .ويسهم كذلك التفكير البحثي في خلق حلول إبداعية للظواهر ،والمشكالت العلمية والبيئة
والمجتمعية على حد سواء ،وكذلك مواكبة التقدم ،واللحاق بسبق التطور العلمي والتكنولوجي
العالمي.
وقد أصبم البحث العلمي أساس التطور والتجديد في التعليم بجميع مراحله ،فلكي تتحقق جودة
التعليم والتفكير اإلبداعي؛ ال بد من وجود شبكة متداخلة من اإلجراءات الهادفة لتأمين الوصول إلى
المدرسة ثم الجامعة ،فالبحث العلمي هو السبيل إلى تحقيق التجديد في جميع مجاالت الحياة ،سواء
كانت اقتصادية ،أم عسكرية ،أم ثقافية ،أم بيئية؛ لذا فإن على الجامعات التي تدعو للتجديد أن
تدرب طالبها على البحث ومهاراته.
وللتأكيد على أهمية البحث العلمي؛ ت شير النسبة الكبيرة من رؤوس األموال التي تستثمرها الشركات
الصناعية في مجال البحث والتطوير؛ وذلك بسبب التنافس الكبير بين العديد من الشركات المنتجة

 1مرجع سابق ،مراد دياني .الجامعات العربية في ضوء تصنيف شنغهاي .2019
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في العالم لتطوير تكنولوجيات جديدة ،وإلنتاج مواد واستخدامات جديدة؛ ما يحقق نموا اقتصاديا،1
يشير إلى أنه من أهم حلقات التطور العلمي والتكنولوجي.
التجربة اليابانية :في إطار التقدم والتجارب المميزة ال ننسى اليابان ،فقد خرجت بتجربة غير تقليدية
للعالم ،نقلت التعليم والبحث فيها نقلة نوعية ،وأسهمت في بناء دولة جديدة ترتكز على قواعد قوية،
فعندما تنظر إلى طالب المرحلة االبتدائية هناك ،تجد فيهم الباحث والمخترع والمكتش  ،فهذه
الدولة قامت ببناء عقول حرة ،تبحث وتخوض في شتى المجاالت ،وتقدم تجارب جديدة في كل يوم،
فقد قطعت مسافات كبيرة في هذا المجال ،وتجاوزت العديد من الدول.
وضعت اليابان خطة عشرينية (1970م 1990 -م) لتطوير جامعاتها ومراكزها البحثية ،وقامت
بتنظيم الجامعات ومراكز األبحاث استنادا على الهيكلية والهيكلية الو ازرية للو ازرات ذات العالقة.
قامت في البداية بتنظيم المؤسسات ،وكانت كل و ازرة وهيئة لها مهام وأوليات كاآلتي:
 -1مجلس سياسة العلوم والتقنية :حيث إن وظيفته هي التخطيس لسياسات البحث والتطوير،
ووضع سياسات الحكومة؛ العتماد موارد البحث ،والتقنية المالية والبشرية ،وتقييم المشروعات
الهامة.
 -2و ازرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم التنقية :وتتولى إجراء دراسات مستقبلية ،وتحديد أولويات
البحث العلمي ،وتنظيم نفقات الحكومة للبحث والتطوير.
 -3و ازرة االقتصاد والتجارة والصناعة :وهي مسؤولة عن رصد ميزانية لألبحاث والتطوير ،ودعم
المعاهد والجامعات ماليا.

 1يسرى محمد حنفي المقادمة .البحث العلمي في جامعات فلسطين :رؤية مستقبلية في ضوء الخبرة اإلسرائيلية( ،قسم أصول
التربية جامعة القاهرة ،مصر ،) 2012 ،ص.3
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 -4التعليم العالي :يساهم في  % 20من األبحاث ،ويقوم بعمل مسابقات للجامعات ،وتقديم
التمويل لدعم األبحاث ،واستضافة الباحثين البارزين ،وإقامة الندوات الدولية ،وتوفير المعدات.
 -5مؤسسات األبحاث الحكومية :توفر الباحثين والذين تجاوز عددهم  16000باحث ،منهم
( )%70في معاهد البحث الوطنية ذات األهداف المحددة ،و( )% 30في الشركات العامة
لألبحاث ذات األهداف الخاصة ،والتي تعمل على نطاق واسع ،مثل معهد األبحاث الفيزيائية
والكيميائية ،والمعهد الياباني ألبحاث الطاقة النووية.
 -6الجمعية اليابانية لتطوير العلوم :الهدف الرئيس لها هو رفع مستوى العمل ،والتقدم به بشكل
فاعل ،وذلك في نطاق واسع من المجاالت ،ابتداء بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية حتى العلوم
الطبيعية.
 -7الشركة اليابانية للعلوم والتقنية :وتهتم بتطوير العلوم التقنية ،وتطوير تقنيات الذكاء
االصطناعي.
وبعد هذا الترتيب والتنظيم والدعم الذي قامت به الحكومة اليابانية ،استطاعت إنجاو خطة العشرين
عاما ،ونهضت بشكل سريع وقوي.
تجربة تركيا :ال بد من السعي لربس البحث في الجامعات باحتياجات المجتمع وقطاعاته المختلفة،
على طريق بناء اقتصاد المعرفة .في هذا اإلطار؛ يمكن استلهام تجارب مماثلة في الدول المجاورة،
ولربما االستفادة من خبرتها .ولعل في التجربة التي مرت بها تركيا خالل العقود الثالثة األخيرة من
خالل مؤسسة العلوم والتكنولوجيا التركية ما يمكن االستئناس به.
تلك التجربة التي ساهمت في نقل البالد نقلة نوعية على صعيد البحث واإلنتاج العلمي والتطوير
الصناعي والتقني خالل ثالثة عقود ،عن طريق اتباع سياسة ممنهجة؛ لتحفيز وتمويل البحث
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العلمي ،ومكافأته في الجامعات والمؤسسات بشكل أدى إلى أن يرتفع عدد األبحاث العلمية المنشورة
سنويا في تركيا من ثالثة آالف في أوائل الثمانينيات ،إلى ما يزيد عن خمس وثالثين ألفا حاليا،
وهو رقم يضاهي ما ينشر من جميع الدول العربية حسب قواعد المعلومات ذات الصلة.
كذلك؛ فقد تم القيام بخطوات وتسهيالت متعددة لفتم مجاالت التعاون بين قطاعين األكاديمي
والصناعي ،من خالل استراتيجيات متنوعة من بينها تأسيس مراكز التميز والحاضنات التقنية ،والتي
تتضمن إيجاد حيز مكاني داخل الجامعات مفتوو للشركات والمؤسسات؛ من أجل القيام بنشاطات
البحث والتطوير ،مستفيدة من مجموعة من الحوافز واإلعفاءات الضريبية ،ومن الخبرات البحثية
المتوفرة داخل الحرم الجامعي .كل ذلك ما كان ليتم لوال الرعاية التي وفرتها مؤسسة التعليم العالي
والمؤسسات األخرى ذات العالقة.1
فهذه تركيا خرجت بتجربة جديدة إلى العالم في ثالثين عاما ،فقد أدركت أنه ال توجد حلول سريعة،
وأن هذا األمر يحتاج إلى الكثير من الجد ،والكثير من الرقابة والمتابعة بشكل مستمر ،حتى وصلت
إلى مرحلة متقدمة جدا ،قادرة فيها على المنافسة على المستوى العالمي ،وتقديم الجديد والمميز
للبشرية أجمع.
ثال ًثا :المأمول:
للبحث العلمي أهمية عظمى في رفعة الدول والمجتمعات وتقدمها ،وتحقيق التفوق على غيرها من
الدول المنافسة لها ،فقد أصبحت المواجهة العلمية أقوى من المواجهات السياسية والعسكرية على
حد سواء .فقد تتميز دولة على أخرى بالتكنولوجيا ،وقد تتقدم األخرى على األولى في مجاالت
العلوم والطب وغيرها الكثير من المجاالت ،ولكن ال زال هناك أمل ،فنحن نشهد حركة متواضعة

 1طالل شهوان .في الحاجة لمؤسسة مركزية لرعاية ودعم البحث العلمي في فلسطين (جامعة بيرزيت ,)2019 ،في :
https://bit.ly/2JJfmGQ

40

مشروع "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني"

من التقدم في هذا المجال .ففي ظل االنفتاو العالمي ووسائل التواصل االجتماعي؛ أصبم هناك
وعي أكثر لدى الشباب حول هذه المجاالت وأهمية البحث فيها ،وكذلك الجامعات فقد أصبم لديها
وعي أكبر تجاه هذا األمر ،وبدأت تقدم دعما متواضعا للبحث والتطوير ،فنرى كمثال كلية الطب
البشري في الجامعة اإلسالمية ،فقد تمكن مجموعة من طالبها من تقديم إحصائيات ونتائج بحثية
لو ازرة الصحة ،والجهات المعنية بالمجاالت الطبية بعدد كبير لم تشهده هذه الجهات ،ولم تتوقع أن
يكون لديها هذا الكم من المعلومات المتعلقة باألمراض والمشكالت الصحية ،وكذلك تم نشر عدد
كبير منها في عدة مجالت عالمية ،مثل  ،The Lancet , NCBI, Cochrane Libraryوكذلك
في العديد من المجالت المحلية مثل مجلة جامعة النجاو ،فهذا يعطينا نوعا من التفاؤل بأن هناك
من يبحث بأقل اإلمكانات ،ويحصل على نتائج تسهم في تطوير عدة قطاعات.
لكن هناك مشكلة تكمن في أن غالبية األبحاث التي تخرج بصورة دولية وعلى مستوى عال هي
نتاج فردي ،أو لطالب فلسطينيين يدرسون في جامعات خارجية في أوروبا وأمريكا وكندا ،ويخرجون
بأبحاث نوعية ال تنسب إلينا ،وتكون في رصيد الجامعات والدول األخرى .فلذلك؛ ال بد من
استيعاب هذه الخبرات ،والعمل معها ،وخلق أجواء مناسبة لهم للعمل في أوطانهم ،والعمل على
رفعتها وتقدمها ،وهذا يتطلب تحسين المنظومة البحثية ككل ،وعلى عدة مراحل تبدأ بإعادة تفعيل
دور البحث المتعطلة ،وتقديم الدعم لها ،وتنتهي بإخراج أبحاث يتم تحكيمها بشكل علمي؛ ليكون
نتاجها ذا فائدة ،ويمكن تطبيقه على أرض الواقع بعيدا عن النمطية والتكرار.
النتائج والتوصيات:
 .1النمس الدراسي المتبع في المراحل الدراسية األولى هو نمس تقليدي ال يرقى لمستوى التطور في
القرن العشرين ،بحيث يعتمد بشكل أساسي على التلقين.
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لذلك نوصي بالتغيير في نمس التعليم والبحث في المراحل الدراسية األولى ،وتعليم الطالب
لعملية تطوير بما يتالءم مع متطلبات التطور ،من إطالق العنان والبحث بدون قيود.
 .2سياسات ومعايير قبول األبحاث في الجامعات هي سياسات ومعايير بسيطة ،وغالبية األبحاث
يتم قبولها ،وتبقى حبيسة األرف ؛ لنمطيتها وتكرارها.
لذلك ال بد من تغيير سياسات قبول األبحاث في الجامعات ،والعمل على توجيه الباحثين؛
للخوض في غمار الظواهر المستجدة ،وتضي

قيمة معرفية مع التركيز على أولويات البحث

العلمي ،وليس موضوعات تم بحثها مسبقا في إطار رقابة من قبل الجهات الحكومية.
 .3األبحاث المنشورة في المجالت العلمية عددها قليل ،وأغلبها نتاج فردي.
توصي الورقة بدعم النشر العلمي في الكتب والمجاالت العلمية العالمية ،فهي طريقة لتعريف
العالم على القضية.
 .4ضع

مخصصات البحث العلمي من مخصصات السلطة ،حيث بلغت  80مليون دوالر،

تصرف لتمويل الرسوم الدراسية.
لذلك نوصي برصد ميزانية مناسبة ومخصصة للبحث العلمي منفردا.
 .5كثير من المراكز والمجالت العلمية غير معتمدة ومحكمة.
توصي الورقة باعتماد المراكز والمجالت العلمية غير المحكمة في إطار سياسة المتابعة
والرقابة.
 .6التركيز على التقنيات الناشئة الواعدة أكثر من غيرها.

42

مشروع "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني"

وذلك سعيا لتحويل فلسطين إلى بلد قيادي على مستوى العالم في بعض المجاالت ،والتي ستحقق
إنجازات علمية ،واستقطاب استثمارات مهمة ترفع من مستوى االقتصاد المتدني ،والمعتمد على
المانحين.
الخاتمة:
البحث العلمي هو القاعدة والمرتكز ألي عملية تنمية علمية وتكنولوجية ،في ظل التقدم والتسارع
العالمي في شتى المجاالت ،وذلك لقدرته على إجراء التنبؤ العلمي ،والتعامل مع المستقبل .فعلى
سبيل المثال ،تبلغ ميزانية وكالة ناسا  22مليار دوالر سنويا ،معظمها تصرف ألغراض البحث
واالكتشاف ،وهدفها هو أن تعيش يوما واحدا تسبق فيه الزمن!
لذلك؛ يتوجب السعي نحو تطوير البحث العلمي؛ لمعالجة إشكاليات المجتمع الفلسطيني ،إن كانت
تطبيقية أو إنسانية ،وهي مهمة مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية ،وتقع المهمة األساسية
على عاتق السلطة الوطنية ومؤسساتها ،من خالل إصدار القوانين واللوائم ،ومن ثم الرقابة
المستدامة في فلسطين.
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المرجع والمصادر
أوًال :التقارير :تقرير اليونسكو للعلوم نحو عام ( ،2030منشورات اليونسكو.)2018 ،
انيا :الكتب:
ث ً
• يسرى محمد حنفي المقادمة .البحث العلمي في جامعات فلسطين :رؤية مستقبلية في ضوء
الخبرة اإلسرائيلية( ،قسم أصول التربية جامعة القاهرة ،مصر.)2012 ،
ثال ًثا :الدراسات:
• عادل عوض للا ،أولويات البحث العلمي في فلسطين (غزة ،الجامعة اإلسالمية.)2015 ،
• فؤاد علي العاجز .البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية الواقع والتحديات والتوجهات
المستقبلية (غزة ،الجامعة اإلسالمية.)2003 ،
• طالل شهوان .في الحاجة لمؤسسة مركزية لرعاية ودعم البحث العلمي في فلسطين
(جامعة بيرزيت.)2019 ،
• مراد دياني .الجامعات العربية في ضوء تصني

شانغهاي ( 2019المركز العربي

لألبحاث والدراسات.)2019 ،
• أيمن حسين .البحث العلمي في فلسطين معوقات وتحديات ،مؤتمر استشراق مستقبل
الدراسات العليا في فلسطين (جامعة النجاو الوطنية ،كلية الدراسات العليا.)2009 ،
ابعا :المراجع األجنبية:
رً
• UNESCO: Higher Education in the Twenty‐ first Century Vision and
and

Challenges

Research:

and

Education

Higher

Action,

Opportunities, Paris.5‐9 October 1998, p6.
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واقع تمثيل المحاميات في نقابة المحامين الفلسطينيين
مريم حسن أبو عمرة
هديل عبد هللا جاد

ُملخص:
سعت الورقة إلددى تسددليس الضددوء علددى واقددع تمثيددل المحاميددات فددي نقابددة المحددامين الفلسددطينيين خددالل
الفت درة 2019-2003م ،وتبددين وجددود فجددوة واضددحة فددي التمثيددل النسددبي داخددل النقابددة ،حيددث تحظد ى
المحاميات حاليا بمقعد واحد فقس في مجلس النقابة من أصل  15عضوا .وخلصت الورقة لمجموعددة
مددن التوصدديات أهمهددا :اعتمدداد نظددام الكوتددا النسددوية المق درة مددن منظمددة التحريددر الفلسددطينية ()%30
كخطوة أولى نحو زيادة نسبة المحاميات في النقابة.
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مقدمة:
إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه المددرأة فددي العمددل أن الرجددل والمجتمددع بشددكل عددام لددديهم نظدرة
نمطية بأنها غير قادرة على العمل ،أو غير مؤهلة ،وتأخددذ فرصددة رجددل يحتدداج للعمددل بشددكل أكبددر،1
سواء في الوظائ

العامة أو العمل المهني.

دار
حيددث تتندداول الورقددة واقددع تمثيددل الم درأة المحاميددة فددي نقابددة المحددامين الفلسددطينيين ،والتددي تعددد إطد ا
نقابيدا مهنيدا يسدداعد فيدده المحددامون والمحاميددات علددى إحقدداق العدالددة وإنصدداف المظلددومين ،كمددا تعددد
النقابة التي يحق للمحاميات فيها الترشم واالنتخاب لمجلس النقابة.
أظه ددرت الورق ددة م ددن خ ددالل م ددا راجعت دده م ددن الد ارس ددات والمق ددابالت أن دده يوج ددد ف ددارق واض ددم ف ددي ع دددد
المحامين والمحاميات المنتسبين للنقابة ،وعدم تكددافؤ الفددرص فددي نقابددة المحددامين الفلسددطينيين ،حيددث
انتخبت امرأة واحدة كعضو في مجلس النقابة ،وهي المحامية رنا الحددداد ،والممثلددة فددي الدددورة الحاليددة
لعام (.)2021_2018
ومددن المؤس د

القددول بددأن القددوى السياسددية والمؤسسددات األهليد ة لددم يكددن لهددا مسدداع ملحوظددة لتحسددين

النسددبة ،وذلددك فددي إطددار تنددافس المحددامين الرجددال علددى المقاعددد ،2علددى الددرغم مددن أن الم درأة ال تقددل
كفاءة عن الرجل ،وأن نقابة المحامين وأعضاءها هم األكثر دراية من غيرهم بعملية التشريع وتطبيق
لزمدا علدديهم م ارعدداة االتفاقددات والمعاهدددات الدوليددة الموقعددة عليهددا فلسددطين؛
النصوص القانونية؛ فكان ا
كاتفاقية سيداو "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة".

 1محمد أبو ضفلة .نساء من غزة :نستطيع( ،فلسطين  ،)2019،ultraفيhttp://bit.ly/2WdokRP :
 2مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة .ورقة حول موقف االلتزام بمشاركة المرأة في مجلس إدارة نقابة
محامى فلسطين ال إلقصاء المحاميات عن التمثيل بمجلس النقابة (مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة،
غزة– فلسطين ،)2015 ،فيhttp://bit.ly/34cSY0z :
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تنب ددع أهمي ددة الورق ددة م ددن أهمي ددة الموض ددوع ال ددذي تتض ددمنه ،حي ددث ته دددف إل ددى توض دديم ومناقش ددة واق ددع
المحاميددات فددي نقابددة المحددامين الفلسددطينيين خددالل الفتددرة الزمنيددة الممتدددة مددن2003م ،والددذي تددم فيدده
انتخ دداب أول محامي ددة كعض ددو ف ددي مجل ددس النقاب ددة إل ددى الع ددام الح ددالي 2019م ،وتش ددخيص األس ددباب
والمعيق ددات الت ددي تح ددول دون انتخ دداب المد درأة المحامي ددة بش ددكل متس دداو م ددع الرج ددل ف ددي مجل ددس النقاب ددة،
أخير إلى مقترحات يمكنها تحقيق العدالددة ،والنهددوض بالنقابددة
ا
والوصول إلى منصب النقيب؛ للتوصل
من خالل استثمار كفاءاتها من المحامين والمحاميات على حد سواء.
تثير الورق عدة تساؤالت ،وهي  :مااا ماامث تماياال الم امياااب ا

قا ااة محددامي فلسددطين؟ وهددل ي ارعددى

س د باب وراء ت دددني نس ددبة
الن ددوع االجتم دداعي ف ددي انتخاب ددات المجل ددس والنظ ددام ال ددداخلي للنقاب ددة؟ وم ددا األ د
المحامي ددات المنتس ددبات للنقاب ددة وأعض دداء مجل ددس اإلدارة فيه ددا ،وكيد د

يمك ددن دع ددم مش دداركة المد درأة ف ددي

العمل النقابي؟
أوًال :تمثيل النساء في نقابة المحامين:
بلغ عدد المحامين المزاولين للمهنة  ،5087وفقا لتقرير النقابة لعام ( 2019_2018مركز القدس)،
وكان عدد اإلناث  1453محامية ،وعدد الذكور  3639محاميا ،أي تشكل المحاميات ما نسبته
 %29فقس.1

1

نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين .التقرير المال

النظامين الفلسطينيين ،القدس– لسطين )2018 ،ص.14

واإلداري مركز القمس ) 2018-2019نقابة المحامين
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شكل ( )2التوزيع النسبي للنساء والرجال المحامين المزاولين للمهنة وف ًقا للنوع االجتماعي

على الرغم من الوضع السياسي غير المستقر في فلسطين ،واالنقسام السياسي والجغرافي بين
الضفة الغربية وقطاع غزة ،إال أن نقابة المحامين الفلسطينيين حافظت على وحدتها على مدار
السنوات الماضية ،فكان يتم العمل بشكل متواز بين مركز القدس وغزة .ومن الجدير ذكره أن للنقابة
ثالث أجسام أساسية ،وهي كاآلتي:1
 .1الهيئة العامة :تضم جميع المحامين المزاولين للمهنة ،ويناط بها انتخاب مجلس النقابة ،ويبلغ
نسبة المحامين المزاولين الذكور للمهنة فيها حاليا  ،%71بينما نسبة المحاميات  ،%29وهنا
يظهر تدن في عدد المحاميات أعضاء الهيئة العامة مقارنة بالمحامين.
 .2مجلس النقابة :يتأل

من خمسة عشر عضوا من بينهم النقيب ،تسعة أعضاء من المحافظات

الشمالية ،وستة أعضاء من المحافظات الجنوبية ،يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة

 1نقابة المحامين الفلسطينيين .التقرير المالي واإلداري مركز غزة لعا " 2018المحامون يحافظون على وحدتهم في الوطن" (نقابة

المحامين الفلسطينيين ،غزة – فلسطين )2018 ،فيhttp://bit.ly/2PjhZ5V :
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المسجلين لدى النقابة في سجل المحامين المزاولين للمهنة ،1ويوجد محامية واحدة فقس في
المجلس ،أي ما نسبته  %6.67تقريبا.2
 .3لجان النقابة :وهي لجان يعهد إليها القيام ببعض األعمال الداخلية في موضوع معين دون
غيره ،والمنصوص عليها وفقا للقانون ،وهي  21لجنة حاليا ،وقد توصلت الورقة إلى وجود قلة
في عدد المحاميات بشكل ملحوظ في عدد من لجان النقابة ،ومن هذه اللجان ما يلي مقرونا
بنسبة تواجد النساء المحاميات فيها :لجنة التدريب ،تمثل فيها المحاميات بنسبة ،%19.2
اللجنة القانونية بنسبة  ،%10.5لجنة المالية والتقاعد بنسبة  ،%12.5اللجنة االجتماعية
بنسبة  ،%18.75لجنة شؤون المهنة بنسبة  ،%10.526لجنة الشكاوى بنسبة ،%6.976
لجنة شؤون المرأة  ،%80واللجنة الثقافية بنسبة .3%58.333333
ثانيا :المحاميات في انتخابات النقابة من عام  2003إلى :2019
ً
ت عقد االنتخابات الختيار أعضاء مجلس النقابة خالل األسبوع األخير من شهر شباط كل عامين،4
وقد أجريت أول انتخابات في نقابة محامي فلسطين 2003م بإشراف اتحاد المحامين العرب،
وأفرزت مجلس نقابة محامي فلسطين المنتخب وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم  3لسنة
1999م.5
تقدمت المحاميات بالترشم منذ عام 2003م النتخابات مجلس النقابة ،وكانت األستاذة إصالو
حسنية أول امرأة تفوز بمقعد في عضوية المجلس بغزة من أصل  6مقاعد ،ولم تحظ أي من
المحاميات في الضفة الغربية بأي مقعد.
1

نص المادة ( )3من قا ون تنظيم مهنة الم اماة الفلسطين رقم ( )5لسنة .1999

 2مقابلة شخصية ،محامية في العيادة القانونية بالجامعة اإلسالمية ،فاطمة حمدان( ،غزة١٠ ،نوفمبر.)٢٠١٩ ،
 3مرجع سابق ،زياد النجار( ،غزة 18 ،نوفمبر.)٢٠١٩ ،
4
5

نص المادة (/4" )40أ" من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني رقم ( )3لسنة .1999
مرجع سابق ،نقابة المحامين الفلسطينيين.http://bit.ly/2PjhZ5V ،

49

مشروع "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني"

كانت تجري االنتخابات بشكل دوري في مركزي القدس وغزة ،إال أنه بسبب االنقسام السياسي
تعطلت االنتخابات لعدة سنوات ،وتم وق

إجرائها بق اررات صادرة عن المحكمة العليا بغزة ،1وبقي

الوضع كتقليد متبع في قطاع غزة أن يكون للمرأة مقعد واحد في مجلس النقابة ،حيث تعد األستاذة
رنا الحداد المرأة الوحيدة في الدورة الحالية (.2)2021_2018
وهنا يثور التساؤل حول سبب ضع

نسبة المحاميات الممثالت في مجلس النقابة ،وفي الهيئة

العامة واللجان ككل ،وعدم تقلدهن لمناصب عليا ،وخاصة منصب النقيب .وفي هذا الجانب يمكن
رصد أهم األسباب بما يلي:
 .1ضع

القوانين التي تحمي وتعزز دور المرأة في العمل النقابي ،وعدم تحديد كوتا نسائية وفق

نظام االنتخابات الساري في النقابة.
 .2عدد المحامين الذكور أكثر بكثير من المحاميات اإلناث.3
 .3سوء األوضاع االقتصادية التي تحد من منافسة المحاميات في الترشم النتخابات المجلس،
والذي يعد المنصب فيه فخريا دون أي عائد مادي.
 .4الفكرة النمطية السائدة في المجتمع بأن المرأة أقل كفاءة من الرجل.4
 .5عدم دعم المرأة للمرأة في انتخابات مجلس النقابة ،وقلة هذا الوعي بينهن.

1

مرجع سابق ،مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة.http://bit.ly/34cSY0z ،

2

مرجع سابق ،مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة.http://bit.ly/34cSY0z ،

3

مقابلة شخصية ،محامي ،شريف عودة( ،غزة 25 ،أكتوبر .)2019

 4مقابلة عبر الفيس بوك ،رئيس لجنة المرأة رنا الحداد( ،غزة 20 ،أكتوبر .)2019
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ثال ًثا :األساس القانوني لم ارعاة النوع االجتماعي في نقابة المحاميين:
الجندر في ظل قوانين فلسطين:
لقد ساوى القانون األساسي الفلسطيني بين المرأة والرجل في حق التصددويت والترشددم فددي االنتخابددات،
وتقلد المناصب والوظائ

على قاعدة تكافؤ الفرص .1ولددم يضددع قددانون تنظدديم مهنددة المحامدداة رقددم 3

لسنة 1999م في نص المادة ( )3شروطا تقيد المرأة في االلتحاق بسجل المحامين المزاولين.2
ب دددورها ت ارع ددي نقاب ددة المح ددامين الفلس ددطينيين الن ددوع االجتم دداعي "الجن دددر" ف ددي التوظيد د  ،واألنشد ددطة،
والمشدداركة فددي التدددريب والعمليددة االنتخابيددة ،3وهندداك تمثيددل للمحاميددات فددي بعددض المشدداريع يعددادل
نسبة الرجل ،4ويتم تثمين دور المرأة ولجنتها في احتفاالت النقابة ،وغيرهددا مددن الفعاليددات التددي قادتهددا
المرأة المحامية.5
مع ذلك ،فإن الفجوة لم تزل قائمة في نسددبة المحددامين والمحاميددات داخددل النقابددة وفددي تقلددد المناصددب
العليا؛ لذا ترى الورقة بأهمية العمل على زيادة فاعلية الدور األساسي الذي تؤديدده القدوانين فددي تنظدديم
العم ددل والعملي ددة االنتخابي ددة ،وتقل ددد الوظ ددائ

ف ددي فلس ددطين ،ب ددأن ي ددتم إع ددداد مش دداريع قد دوانين؛ لتص ددبم

أحكامها مواد نافذة وملزمة ،تراعي التوزيع العادل ،وعلددى أسدداس النددوع االجتمدداعي؛ لضددمان اسددتثمار
عدد أكبر من كفاءاتها وتحقيق العدالة.

1
2
3

المادة (( ،)26القا ون األساس المعمل.)2013 ،

المادة ( ،)3قا ون تنظيم مهنة الم اماة الفلسطين رقم ( )5لسنة .1999

مقابلة شخصية ،رئيس مجلس إدارة مركز الحق والعدالة ،باسل العاجز( ،غزة 24 ،أكتوبر .)2019

4

مقابلة عبر الفيس بوك ،نائب نقيب المحامين السابق ومستشار قانوني ،صافي الدحدوو( ،غزة 20 ،أكتوبر

5

مرجع سابق ،شريف عودة( ،غزة25 ،أكتوبر .)2019

.)2019
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إضد ددافة إلد ددى ذلد ددك ،ضد ددرورة العمد ددل علد ددى زيد ددادة الد ددوعي المجتمعد ددي وفكد ددر أعضد دداء النقابد ددة بكفد دداءة
المحاميات ،من خالل استعراض القضايا الكبرى التي تم حلها على يد المحاميات ،وقصددص النجدداو
التي كان في طليعتها النساء؛ ما يزيد الثقددة بقدددراتهن ،ويمكددن عمددل حمددالت مناصدرة فددي سددياق ذلددك
على سبيل استثمار سرعة انتشار المعلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي واإلنترنت.
حال؟
هل تشكل الكوتا ً
إن الكوتددا ب ددالمفهوم المقصددود ف ددي الورق ددة هددي تخص دديص ع دددد محدددد م ددن المقاع ددد فددي مجل ددس نقاب ددة
المحامين الفلسطينيين ،تشغلها النساء المحاميات بما يضمن تمثيلهن بشكل عادل ومواز للرجل.
وتعد الكوتا الحل األمثددل لزيددادة عدددد المحاميددات فددي مجلددس النقابددة ،ولددم يحدددد النظددام الددداخلي لنقابددة
المحددامين أي عدددد أو كوتددا للمحاميددات فددي التمثيددل داخددل المجلددس ،أو حتددى فددي الوظددائ

اإلداريددة؛

وبالتالي فإن تبني هذا النظام يحتاج إلى تعديل قانون نقابة المحامين ،وتخصيص كوتا نسد ائية تالئد م
عدددد المحددامين والمحاميددات نسددبة وتناسددبا ،فددإذا مددا قلنددا أن المحاميددات فددي النقابددة يمددثلن ثلددث الهيئددة
العامة على سبيل المثال ،فيكددون لهددن نصدديب مقعدددين فددي عضددوية المجلددس مددن أصددل سددتة أعضدداء
في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ،1وثالثة مقاعددد مددن أصددل تسددعة فد ي الضددفة الغربيددة ،كددذلك تددم
إقرار نظام الكوتا االنتخابية للمرأة الفلسطينية ( )%30من قبل منظمة التحريددر الفلسددطينية ،فلمدداذا ال
تنطبق نسبة الكوتا على المؤسسات الحكومية ،والمنظمة ،ومؤسسات المجتمع المدني؟
يمنع االنقسام الفلسطيني تعديل قانون نقابة المحامين بعد حل المجلددس التشدريعي .2تقددول رنددا الحددداد
مؤخر نائددب نقيددب المحددامين جدواد عبيدددات بمقتددرو
ا
عضو مجلس النقابة ورئيسة لجنة المرأة بأنه تقدم

 1مقابلة عبر الفيس بوك ،محامية قانونية ،إصالح حسنية( ،غزة 8 ،نوفمبر.)2019 ،
2

مرجع سابق ،شريف عودة( ،غزة 25 ،أكتوبر.)2019
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لزيادة عدد أعضاء مجلس النقابة في فلسطين ككل؛ وبالتالي األمر الددذي سيضددمن معدده تمثدديال أكبددر
للنساء ،وسيتم عرض هذا األمر على الرئيس لعمل الالزم.
تؤيددد الورقددة موق د

مركددز األبحدداث واالستشددارات القانونيددة للمددرأة فددي ورقددة موق د

تددم تقددديمها رفض دا

إلقصدداء المحاميددات عددن التمثيددل بمجلددس النقابددة فددي العددام  ،2015والددذي طالددب فيدده بتطبيددق نظددام
الكوتددا بالقي دداس لم ددا أق ددر ف ددي االنتخاب ددات العام ددة التش دريعية والبلدي ددة ،وعم ددال بق ددرار المجل ددس المرك ددزي
لمنظم ددة التحري ددر الفلس ددطينية ف ددي بيان دده الص ددادر ف ددي م ددارس  ،2015حي ددث أك ددد في دده المجلد د س عل ددى
ضرورة إشراك المرأة في المؤسسات كافة ،وأال تقل نسبة مشاركتها في هددذه المؤسسددات عددن ،1%30
إال أندده فددي الحقيقددة ال تشددكل الم درأة مددا نسددبته  ،2%10وتبلددغ نسددبة النسدداء فددي عضددوية مجلددس إدارة
النقاب ددة  %6.67فق ددس ،وه ددو مقع ددد واح ددد م ددن أص ددل  15مقع دددا ،بالت ددالي ل ددو ت ددم اعتم دداد نس ددبة %30
سيكون للنساء ما ال يقل عن  4مقاعد.
اتفاقية سيداو ..والمساواة بين الجنسين:
وفق دا التفاقيددة سدديداو "اتفاقيددة القضدداء علددى جميددع أشددكال التمييددز بددين الرجددل والم درأة" والموقعددة عليهددا
دولة فلسطين ،فددإن الدددول األطدراف فيهددا يجددب أن تتخددذ التدددابير المناسددبة للقضدداء علددى التمييددز ضددد
المرأة في مجال العمل ،بمددا يكفددل المسدداواة بددين الرجددل والمدرأة ،وبمددا يضددمن للنسدداء نفددس الحقددوق فددي
س س ومعددايير واحدددة ،وللمدرأة الحددق فددي اختيددار
العمل باعتباره حقا لجميع اآلدميين ،واختيارهم علددى أ د
المهنة ،ونوع العمل ،وحق الترقية ،واألمن على العمل والتدريب ،وجميع مزايا وشروط الخدمة.3
يعددد العمددل النقددابي للمحاميددات أحددد مجدداالت العمددل الددذي بسددطت االتفاقيددة حمايتهددا عليدده؛ لددذا تددرى
الورقددة إمكانيددة تحقددق المسدداواة وعدددم التمييددز القددائم علددى أسدداس الجددنس فددي عضددوية النقابددة والعمددل
1
2
3

مرجع سابق( ،مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة).http://bit.ly/34cSY0z ،

مرجع سابق ،رنا الحداد( ،غزة 20 ،أكتوبر .)2019

المادة( ،)11اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (منظمة مراقبة حقوق اإل سان.(1979 ،
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فيهددا ،سدواء فددي مجلددس اإلدارة أو رئاسددة اللجددان وغي دره ،بتطبيددق نصددوص اتفاقيددة سدديداو بشددكل فعددال
في جميع األنشطة ،تقلد الوظائ

والمناصب في النقابددة ،وبمددا فيهددا أيضدا مددن كفالددة حددق المدرأة فددي

فددرص العمددل والتدددريب المتاحددة ،والتعلدديم الددذي يحقد ق هددذا التكددافؤ ،وتددوفير أنمدداط اجتماعيددة وثقافيددة
تمكد ددن جميد ددع أف د دراد المجتمد ددع مد ددن تقبد ددل فك د درة تواجد ددد الم د درأة فد ددي هد ددذا الند ددوع مد ددن المهد ددن وجد دددارتها،1
والمخدداطبين بدداألخص هددم الدارسددين للقددانون ،باعتبددارهم أكثددر فئددة مسددئولة عددن تطبيقدده؛ لمددا تفرضدده
عليهم قواعد االلتزام.
النتائج:
خلصت الورقة إلى النتائج اآلتية:
 .1لم تمثل المحاميات في النقابة منذ بدء االنتخابات عام  2003حتددى اليددوم سددوى بمحدداميتين
فقس ،ويرجع ذلك بشددكل رئدديس إلددى عدددم تبنددي النظددام الددداخلي للنقابددة لنصددوص تحدددد عددددا
من المقاعد للمحاميات (الكوتا).
 .2تدني نسبة المحاميات الم ازوالت للمهنة مقارنة بالمحامين الذكور.
 .3االعتبددارات الدينيددة واالقتصددادية والسياسددية التددي تعدداني منهددا المدرأة الفلسددطينية بشددكل عددام،
والمحاميات بشكل خاص.
التوصيات:
 .1تعديل النظام الداخلي النقابة ،وتطبيق نظام الكوتا النسائية؛ لضمان زيادة تمثيددل المحاميددات فددي
مجلد ددس النقابد د ة ،وبنسد ددبة ال تقد ددل عد ددن  % ٣٠كمد ددا هد ددو منصد ددوص عليد دده فد ددي منظمد ددة التحريد ددر
 1وزارة شؤون المرأة ،االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،األطر والمؤسسات والمراكز النسوية .وثيقة حقوق المرأة
الفلسطينية( ،وزارة شؤون المرأة ،فلسطين ،)2015 ،ص.٢٨
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الفلسددطينية( .تجدددر االشددارة إلددى أن فددي مركددز غ دزة كانددت تمثددل الم درأة بمقعددد واحددد فددي كددل دورة
سد ة رج ددال وس دديدة،
انتخابي ددة ،وه ددو ع ددرف اتبعت دده كتل ددة ف ددتم ف ددي نقاب ددة المح دداميين ب ددأن هن دداك خم د
"اس ددتمرت عض ددوية الس دديدة إص ددالو حس ددنية لمجل ددس النقاب ددة س ددنوات عدي دددة ،كم ددا أن الس دديدة رن ددا
الحداد فازت بعضوية مجلس النقابة في دورتين متتاليتين الدورة السابقة والدورة الحالية").
 .2عمددل أنشددطة بالتعدداون مددع الهيئددات المحليددة ووسددائل اإلعددالم؛ لتغييددر الصددورة النمطيددة ،وإثبددات
قدرة النساء على التواجد في أماكن صنع القرار ،وعقد ورش عمل للمحامين والمحاميات بالشكل
الذي يكفل تحسين النسب في اللجان الداخلية والهيئة العامة.
 .3العمل على زيادة فعالية دور لجنددة المدرأة فددي النقابددة بمددا يخدددم مطالددب المدرأة المحاميددة ،وتكثيد
أنشطتها بالشكل الذي يصقل مهددارات المحاميددات ،ويجعلهددن أكثددر كفدداءة لتقلددد المناصددب العليددا،
وتخصيص جزء من ميزانية النقابة لذلك.
 .4وضع تدابير من شأنها تحسين نسبة المحاميات ضمن الهيئة العامة ومجلددس النقابددة ،كتخفدديض
نسددبة رسددوم المزاولددة للمحاميددات ،وتسددهيل إج دراءات تسددجيلهم ،وتقددديم مددنم تشددغيلية تسددعى مددن
خاللها النقابة إلى تمكين المحاميات اقتصاديا.
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المراجع والمصادر
أوًال :القوانين والمعاهدات الدولية:
• قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني رقم ( )5لسنة 1999م.
• قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني رقم ( )3لسنة 1999م.
• القانون األساسي المعدل2013 ،م.
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (منظمة م ارقبة حقوق اإلنسان،
 ،(1979في .http://bit.ly/3410POp
• و ازرة شؤون المرأة ،االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،األطر والمؤسسات والمراكز النسوية.
وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية( ،و ازرة شؤون المرأة ،فلسطين.)2015 ،
ثانيا :المقابالت:
ً
• مقابلة شخصية ،أمين سر النقابة ،زياد النجار( ،غزة ١٨ ،نوفمبر.)٢٠١٩ ،
• مقابلة شخصية ،محامية في العيادة القانونية بالجامعة اإلسالمية ،فاطمة حمدان( ،غزة،
١٠نوفمبر.)٢٠١٩ ،
• مقابلة عبر الفيس بوك ،رئيس لجنة المرأة ،رنا الحداد( ،غزة 20 ،أكتوبر .)2019
• مقابلة شخصية ،محامي ،شريف عودة( ،غزة 25 ،أكتوبر .)2019
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• مقابلة شخصية ،رئيس مجلس إدارة مركز الحق والعدالة ،باسل العاجز( ،غزة 24 ،أكتوبر
.)2019
• مقابلة عبر الفيس بوك ،نائب نقيب المحامين السابق ومستشار قانوني ،صافي الدحدوو،
(غزة 20 ،أكتوبر .)2019
• مقابلة عبر الفيس بوك ،محامية قانونية ،إصالو حسنية( ،غزة 8 ،نوفمبر.)2019 ،
• عبد للا شرشرة ،مقابلة إعالمية حول "واقع تمثيل المحاميات في نقابة المحامين
الفلسطينيين") ،راديو ألوان ،اإلثنين  ٢ديسمبر .)٢٠١٩
ثال ًثا :المنشورات اإللكترونية:
• محمد أبو ضفلة .نساء من غزة :نستطيع( ،فلسطين  ،)2019,ultraفي
.http://bit.ly/2WdokRP
• مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة .ورقة حول موق

االلتزام بمشاركة المرأة في

مجلس إدارة نقابة محامى فلسطين ال إلقصاء المحاميات عن التمثيل بمجلس النقابة
(مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة ،غزة – فلسطين )2015 ،في
.http://bit.ly/34cSY0z
• المركز اإلحصائي الفلسطيني .تقرير حول المرأة والرجل قضايا وإحصائيات( ،المركز
اإلحصائي الفلسطيني ،رام للا – فلسطين )2018 ،في .http://bit.ly/31IH2lv
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• نقابة المحامين الفلسطينيين .التقرير المالي واإلداري مركز غزة لعام " 2018المحامون
يحافظون على وحدتهم في الوطن" (نقابة المحامين الفلسطينيين ،غزة – فلسطين،
 )2018في .http://bit.ly/2PjhZ5V
• نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين .التقرير المالي واإلداري مركز القدس 2018-
( 2019نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ،القدس – فلسطين )2018 ،في
.http://bit.ly/2PjR5ec
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هجرة الشباب الغزي في قوارب الموت
أمل أبو قمر
ياسمين المبحوح

الملخص:
ُ
تسعى الورقة ا لبحثية للكش

عن أسباب الهجرة غير الشرعية للشباب وتأثيرها على بنية المجتمع

الفلسطيني ،كما تتطرق إلى مدى خطورة الطرق التي يسلكها الشباب في هجرتهم غير الشرعية،
وذلك من خالل تجارب المهاجرين الشباب السابقة ،واإلحصائيات والمقابالت التي أجرتها الورقة
مع المختصين بهذا الشأن.
توصلت الورقة إلى أن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعود إلى انعدام األفق السياسي أمام
الشباب الغزي ،وسوء األوضاع االقتصادية.
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المقدمة:
يعتمد بناء أي مجتمع بشكل كبير على الشباب وطاقاتهم ومؤهالتهم؛ كونهم أكثر الفئات نشاطا
وقدرة على اإلنتاج والعمل ،وأكثر تطلعا نحو المستقبل؛ ومن ثم فإنهم أكثر عرضة لءحباط مع
تفشي البطالة ،وتدني مستويات المعيشة في هذه المجتمعات؛ األمر الذي ينعكس على الواقع الذي
يعيشون فيه ،وعلى جوهر عالقاتهم مع المجتمع .وتعد قضية الهجرة من القضايا التي تغزو
المجتمع الفلسطيني بشكل عام ،والتي بدأت تأخذ منحى سلبيا في التأثير على البنية المجتمعية،
واالقتصادية ،والتنموية في قطاع غزة بشكل خاص.
بناء على ذلك؛ تحاول الورقة اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي :ما هي األسباب التي تدفع الشباب
لتبني الطرق غير شرعية للهجرة ودفع أموال باهظة ،كما تحاول الورقة اإلجابة على األسئلة الفرعية
اآلتية:
 ما مدى تأثير الظروف السياسية على هجرة الشباب؟ ما هي الطرق والوسائل التي يمكن من خاللها مواجهة ظاهرة هجرة الشباب؟تكمن أهمية هذه الورقة في الكش

عن أسباب ميل الشباب للهجرة من قطاع غزة ،كما وتلقي

الضوء على الهجرة غير الشرعية ،وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني.
أ ًوال :الهجرة غير الشرعية:
تؤكد الشرائع السماوية والمؤسسات الدولية على أن "الهجرة" حق من حقوق اإلنسان ،من خالل
األطر القانونية التي تحددها كل دولة لدخول أجنبي إلى أراضيها ،وفي حال مخالفة هذه األطر
تتحول "الهجرة" من حق إلى عمل غير مشروع .1ويعرف البعض الهجرة غير الشرعية بأنها:

 1حمدي شعبان .الهجرة غير المشروعة الضرورة والحاجة( ،مركز اإلعالم األمني) ،ص .4
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"االنتقال من الوطن األم إلى الوطن المهاجر إليه لءقامة فيه بصفة مستمرة ،بطريق مخال

للقواعد

المنظمة للهجرة بين الدول ،طبقا ألحكام القانونين الدولي والداخلي".1
يستخدم مفهوم الهجرة غير الشرعية في المعالجة القانونية؛ ألن فيها مخالفات للقوانين والنظم
كبير من الشباب يقدمون على
ا
المعنية بالهجرة ،وحركة األفراد وتنقالتهم بين الدول؛ ما جعل عددا
الهجرة مع ما تحمله من مخاطر حياتية ،فاالنتقال غير الشرعي تحقق باستخدام وسائل النقل بطرق
غير مسموحة قانونيا ،وعدم المرور على إجراءات السفر القانونية؛ ولهذا ينطوي مفهوم الهجرة غير
الشرعية على مضمون قانوني من خالل:
دخول الشخص حدود دولة ما بوثائق قانونية لفترة محددة ،وبقائه فيها إلى ما بعد الفترة المشار إليها
دون موافقة قانونية مماثلة ،كأن تكون غايات دخوله للمرة األولى السياحة أو زيارة األقارب ،ثم
المكوث واالستقرار في الدولة المضيفة .2تختص الورقة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر،
خاصة من الجمهورية التركية إلى أوروبا وبلدانها ،أي أنها تبحث عن الهجرة غير الشرعية في
"القوارب" عبر البحر المتوسس.
ثانيا :أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية للشباب:
ً
تتعدد أسباب هجرة الشباب وتتاربس فيما بينها ،حيث األسباب االقتصادية والسياسية التي تدفع
الشاب للهجرة ،ترتبس بالدوافع االجتماعية ،فعلى الرغم من أن البطالة وتدني مستويات المعيشة
أسباب اقتصادية ،إال أنها ذات انعكاس اجتماعي ونفسي وأمني أيضا؛ لذلك نجد أن األسباب
السياسية واالقتصادية من أهم األسباب التي تدفع الشباب في قطاع غزة للهجرة ،وتنعكس بشكل
مباشر على جميع األسباب األخرى.

 1أحمد الريس .اإلعالم والهجرة غير الشرعية دراسة منشورة في مؤتمر القانون اإلعالم الرابع( ،جامعة طنطا،)2017 ،
ص.8
 2سماح بلعيد .التفسير الشرعي والقانوني للهجرة غير الشرعية ،ورقة بحثية (جامعة الشاذلي بن جديد ،أبريل  ،)2018ص.11
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 .1أسباب سياسية:
إن أية مشكلة يمك ن الحديث عنها داخل قطاع غزة لالحتالل اإلسرائيلي اليد الرئيسة والكبيرة في
إحداثها ،حيث ترجع األسباب السياسية وراء الهجرة إلى:
-

ممارسات إسرائيل على أهالي قطاع غزة من حصار اقتصادي ومكاني؛ ما دفع األفراد إلى
تبني طرق غير مشروعة للهجرة ،إضافة الى أنه يسعى جاهدا لتفريغ فلسطين من ساكنيها،
ويحفز الشباب على الهجرة بشتى الطرق.

-

االنقسام وانسداد األفق السياسي ،والتحريض المستمر بين الطرفين على السلطة؛ ما أفقد
الشباب ثقتهم بالطرفين.

-

ضع

الخطاب السياسي ،وتركيزه على الخطابية والشعارات دون تحقيق فعلي ،أو تغيير

يأتي بنتائج إيجابية تلقي بتأثيراتها على واقع الشباب بشكل إيجابي.
-

التقصير الواضم من قبل المسؤولين ،حيث لم يتم وضع برامج واضحة لتشغيل الشباب،
فرغم البرامج التي ظهرت مؤخرا؛ أمثال البرامج التشغيلية المقدمة من و ازرة العمل وبرنامج
التشغيل المؤقت (المال مقابل العمل) ،إال أن هناك أعداد كبيرة من الخرجين الذين لم تحن
لهم الفرصة للعمل.

 .2أسباب اقتصادية:
تعد البطالة أحد العوامل الرئيسة المؤدية لظاهرة الهجرة غير القانونية ،حيث ارتفع معدل البطالة بين
الشباب ( 29-18سنة) في فلسطين عام 2018؛ ليصل إلى ( .1)%45في حين أن عمال قطاع
غزة يعيشون ظروفا صعبة وكارثية منذ أكثر من ( )12عاما ،مذ فرض الحصار اإلسرائيلي على
 1اإلحص اء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للشباب( ،الجهاز المركزي
لءحصاء الفلسطيني ،)2019\8 ،في.http://bit.ly/2JJpL5A :
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قطاع غزة .هذا باإلضافة إلى الزيادة غير المسبوقة في معدالت الفقر ،حيث فاقت ( )%80كمؤشر
خطير يعبر عن تردي الوضع االقتصادي ،وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة ،في حين
بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن  295أل

عامل خالل العام (.1)2018

أظهر االستطالع الخاص بجامعة األقصى بغزة منتص

العام الماضي ( )2018على عينة بلغت

( )1280شخصا ممن تجاوزت أعمارهم الد ( ،)18استعداد ( )%51منهم للهجرة خارج القطاع في
حال أتيحت لهم الفرصة لذلك ،وأوضم ( )%83أن العامل االقتصادي هو السبب في لجوء شباب
القطاع إلى الهجرة ،مقابل ما نسبتهم ( )%12أرجعوها إلى العوامل السياسية.2
وقد أكد الدكتور محمد أبو عودة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة األقصى أن لجوء
الشباب للهجرة لخارج الوطن ليس ضعفا في االنتماء الوطني والعقائدي للشباب ،ولكن ما يدفع
الشباب إلى الهجرة من أوطا نهم إلى الخارج بال شك هي أسباب وتحديات قاهرة ،من أهمها استمرار
االنقسام الفلسطيني ،والذي أدى إلى الكثير من المشكالت؛ من أهمها انتشار البطالة والفقر في
قطاع غزة ،وهذا هو الذي أدى إلى تفكير الشباب بالهجرة واالغتراب ،والبحث عن فرص أفضل
للحياة خارج فلسطين.3
وال يخفى على أحد أن األمور يوما بعد يوم تزداد سوءا مع انسداد المستقبل أمام الشباب الفلسطيني
الغزي ،وأصحاب الكفاءات والخبرات المهنية خاصة ،ما اضطر بعضهم للهجرة "غير المشروعة"،
حيث نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلس ارئيلية أنه حتى شهر نوفمبر ( )2018غادر من قطاع
غزة ( )82طبيبا ولم يعودوا إليها" .منتصر إسماعيل ،طبيب جراو عمل في المستشفى األوروبي
بغزة ،ويعد أحد األطباء الكبار في القطاع ،استغل قبل عدة أشهر فتم معبر رفم ،وهاجر من
 "1معدالت الفقر تفوق ( )%80والبطالة تزيد عم (( ،")%54وكالة سما اإلخبارية .http://bit.ly/2ChSHxr )2019\1
 2نتائج استطالع الرأي العام الفلسطيني بقطاع غزة حول أسباب هجرة الشباب وأثرها على المجتمع الفلسطيني( ،مركز
الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة األقصى  ،)2018\7نتائج االستطالع رقم (. http://bit.ly/2PlceVc )6

 3المرجع السابق.
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القطاع ،مؤكدا على أ نه كان يستطيع العيش في ظل هذا الوضع ،لكن ما دفعه للهجرة هو:
المستقبل الذي أريده ألوالدي".1
ثال ًثا :سماسرة الهجرة غير الشرعية -تجار الموت:
تحدثت الورقة مسبق ا عن األسباب التي دفعددت الشددباب الفلسددطيني ،خاصددة فددي قطدداع غدزة إلددى اتبدداع
طددرق مجهولددة للخددروج مددن القطدداع ،بصددورة تجعلهددم يصددافحون المددوت ،وتعددد تركيددا واليونددان وبلجيكددا
من أكثر الدددول رواجدا للهجدرة لدددى الشددباب ،تبدددأ رحلددة المهدداجر غيددر الشددرعي عندددما يتعامددل الشدداب
مع مكاتب ذات مسميات معينة "مكاتب سفر ،أو تأمين ،أو مكاتب لتقديم خدمات تعليمية للطالب"،
يطلددق علدديهم "سماس درة الهج درة ،أو تجددار الهج درة" ،لددديهم مندددوبين فددي أمدداكن أخددرى لتسددهيل عملهددم،
وبيع الوهم للشباب ،ونقلهددم إلددى العددالم الخددارجي -تحديدددا أوروبددا ،ولتحقيددق ذلددك الحلددم الددذي يددروج لدده
سماسرة الهجرة ،يحتاج الشاب -المهاجر إلى آالف الدوالرات للتنسيق ،وما شابه ذلك.
تعمل تلك المكاتب بطرق ملتوية لتسهيل هجدرة الشددباب بصددورة غيددر شددرعية وغيددر آمنددة ،يبيددع هد ؤالء
السماسرة أو التجار الوهم للشباب عن طريق تجميل صورة رحلة الهجرة ،ويعرضون بطوالت قصددص
النجاو الكاذبة لهم ،من ثم يدفع المهاجر مبلغا طائال ،وفي النهاية يتركه المهرب فددي نقطددة مجهولددة
داخل البحددر ،ويهددرب علددى اعتبددار أن مهمتدده قددد انتهددت ،ولعددل هددذا هددو السددبب الددذي سددميت بدده تلددك
الورقة بقوارب الموت.
تقول العشرينية مروة محمد (اسم مستعار) من شمال قطاع غزة :أنه تم االتفاق مع وسيس على
 1400يورو نسلمها إلى مكتب تأمين ،حينما يبلغنا أن السيارة التي سوف تقلنا إلى شواطئ تركيا
جاهزة ،ونأخذ بدال منها إيصاال بالدفع؛ لنعطه للسائق ،وقد تمت هذه العملية ،وذهبنا إلى الشاطئ
لنجهز القارب المطاطي (البلم) ،ولكننا لم ننج من خفر السواحل التركية أربع مرات ،وتضي  :في
1

"الهروب من غزة :تبادل االتهامات"( ،مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية .http://bit.ly/2WIxPc0 , )2019\1
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كل مرة نتجاوز األربعين شخصا (عدا األطفال) غير أن القارب ال يتحمل أكثر من ستة عشر
شخصا ،ولكن في المرة الخامسة نجونا ،ولم يعثروا علينا ،ولحسن حظنا كنا اثني عشر شخصا
فقس".1
ذكرت التقارير أن ( )100غزي تقريبا في منتص

شهر أيلول /سبتمبر ( )2014تم فقدان أثرهم،

منهم ( )27شخصا من عائلة بكر ،2ويتضم بأن الوضع السياسي قد ساهم في زيادة معدالت
البطالة لدى الشباب وأصحاب الكفاءات ،فكان له الدور األكبر في ارتفاع معدالت الهجرة من قطاع
غزة لدول أوروبا ،واقتناع آخرين بذات الفكرة للهروب من الواقع دون هدف محدد أمامهم ،قاصدين
السفر بطرق غير شرعية ،وأن هذه الوسيلة إحدى وسائل الموت المجاني التي يمنحها سماسرة
يستنزفونهم ماليا دون اهتمامهم باألرواو.
ليس ددت قد دوارب الم ددوت الوس دديلة الوحي دددة للهجد درة غيد ددر الش ددرعية ،ب ددل هن دداك وس ددائل متع ددددة ،غيد ددر أن
أخطرها هجرة الشباب غير الشددرعية عبددر البحددر ،وثدداني أخطددر وسدديلة هددي البددر" .وجدددت نفسددي عنددد
الخامسددة صددباحا مددع ق اربددة  12فددردا ،ودخلنددا حافلددة صددغيرة مددن نددوع جول د  .كددان مددنهم  7أف دراد مددن
غزة ،والباقي سوريين من أصددول فلسددطينية .قددرب الحدددود التركيددة يظهددر المهددرب علددى حقيقتدده ،وبعددد
أن اجتزنددا الحدددود التركيددة ،وجدددنا أنفسددنا وسددس غابددات ،وبعددد مشددي  5سدداعات قبضددت علينددا ق دوات
دولية متواجدة بعد الغابات ،وتم ترحيلنددا لتركيددا بعددد خمسددة أيددام مددن التحقيددق واإلهانددة" .هكددذا يلخد ص
الشدداب أحمددد حمددودة ( 25عام دا) مددن بيددت الهيددا قصددة محاولتدده الهج درة مددن غ دزة فددي عددام 2018م،

1

مقابلة شخصية  ،مهاجرة ،مروة محمد (اليونان .)2020\1

2

عمر فروانة .غزة قوارب الهجرة ..مصير مجهول وعائالت بانتظار أي خبر عن أبنائها المفقود( ،وكالة وطن لألنباء

.http://bit.ly/36sIHPD )2014/11
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التنس دديق م ددع مهد دربين ،مقاب ددل مبل ددغ م ددالي وص ددل إل ددى  1400ي ددورو ،دفعه ددا مقاب ددل الوص ددول لواليد ددة
سالونيك اليوناني .،بعد أن فتحت السلطات المصرية معبر رفم المغلق منذ سنوات".1
النتائج:
أخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في قطاع غزة أبعادا خطيرة بعد ظهور شبكات منظمة لتلك
الظاهرة وسس المهاجرين غير الشرعيين ،والتي بدأت تؤثر بشكل قوي ومباشر على جميع البنى
الفلسطينية بمختل

تصنيفاتها ،ويمكن القول بأن السبب الرئيس والعام لمشكلة الهجرة يرجع أساسا

إلى مستوى ازدهار وتقدم الدول التي يتطلع المهاجر غير الشرعي للوصول إليها ،مقارنة بواقعة
الحالي.
بعد عرض ما سبق ،يمكننا طرو النتائج التي توصلت إليها الورقة على النحو اآلتي:
-

الهجرة غير الشرعية طريق محفوف بالمخاطر ،والكثير من المهاجرين هم من فئة الشباب؛
ما يترتب عليها فقدان المجتمع سواعده وعنصر قوته.

-

فقدان العائالت مصدر الدخل في البيت؛ ما يؤدي إلى صعوبة تأمين احتياجاتهم ،إضافة
إلى سوء الوضع النفسي خصوصا على زوجات وأبناء المهاجر.

-

تعرض حياة الشباب للخطر أثناء سلوكهم طرق غير شرعية ،باإلضافة إلى الخسارة المالية
الكبيرة؛ للهروب من واقع سياسي واقتصادي سيء إلى مجهول في قوارب الموت.

1

أمجد ياغي .سماسرة هجرة غير شرعية ينشطون مجددا في غزة( ،موقع الت ار فلسطين .http://bit.ly/339SlER )2018/7
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التوصيات:
توصي الورقة بدد:
-

االهتمام بالشباب الفلسطيني ومتطلباته ،ومحاولة حمايته ،والعمل على توعيته من مخاطر
الهجرة غير الشرعية.

-

تنظيم فعاليات وطنية من أجل تعزيز االنتماء الوطني ،متضمنة جلسات مناقشة وحوار مع
أهالي شباب ممن خاضوا مثل هذه الهجرة ،والحديث عن مدى خطورتها ،ومعاناة الحياة
في أوروبا؛ لتوعية الشباب عن مخاطر الهجرة غير الشرعية ،والمصير المجهول الذي
ينتظرهم.

-

االهتمام بالشباب ،وإقامة مشاريع لتوفير فرص عمل حكومية وغير حكومية تحتاج إلى أيد
عاملة تقوم على تشغيل العاطلين عن العمل وغير المتعلمين ،وتقديم التسهيالت لحصول
الشباب على قروض بشروط ميسرة للدفع؛ لمساعدتهم على فتم مشاريع صغيرة.
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قائمة المراجع والمصادر
أوًال :الدراسات:
-

أحمد الريس .اإلعالم والهجرة غير الشرعية دراسة منشورة في مؤتمر القانون اإلعالم
الرابع( ،جامعة طنطا.)2017 ،

-

حمدي شعبان .الهجرة غير المشروعة الضرورة والحاجة( ،مركز اإلعالم األمني).

-

سماو بلعيد ،التفسير الشرعي والقانوني لمفهوم الهجرة غير الشرعية (جامعة الشاذلي بن
جديد الطارف الجزائر.)2018 ،
ثانيا :التقارير:
ً

-

اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم
العالمي للشباب( ،الجهاز المركزي لءحصاء الفلسطيني.)2019\8 ،

-

نتائج استطالع الرأي العام الفلسطيني بقطاع غزة حول أسباب هجرة الشباب وأثرها على
المجتمع الفلسطيني( ،مركز الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة األقصى.)2018\7 ،
ثال ًثا :المقابالت:
مقابلة شخصية ،مهاجرة ،مروة محمد (اليونان26 ،يناير 2020م).
ابعا :مواقع اإلنترنت:
رً

-

"الهروب من غزة :تبادل االتهامات"( .مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية)2019 ،

.http://bit.ly/2WIxPc0
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-

أسباب

هجرة

الشباب

من

غزة

للخارج؟

(شبكة

راية

اإلعالمية

،)2018

.http://bit.ly/2qduSnC
-

سماسرة هجرة غير شرعية ينشطون مجددا في غزة .أمجد ياغي (موقع الت ار فلسطين،
.http://bit.ly/339SlER )2018

-

غزة قوارب الهجرة ..مصير مجهول وعائالت بانتظار أي خبر عن أبنائها المفقودين .عمر
فروانة (وكالة وطن لألنباء.http://bit.ly/36sIHPD )2014 ،

-

معدالت الفقر تفوق ( )%80والبطالة تزيد عم (( ،)%54وكالة سما اإلخبارية ،)2019
.http://bit.ly/2ChSHxr
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عمالة األطفال في قطاع غزة
منى المصدر

الملخص:
ُ
تهدف هذه الورقة إلى تقصي عمالة األطفال في قطاع غزة ،من خالل فهم مسبباتها ونتائجها
وإمكانية حلها .وفقا إلحصائية  2017م؛ فقد شكل األطفال ما نسبته  1% 45.3من المجتمع
الفلسطيني ،وكان منهم  % 48في قطاع غزة ،وبهذا يكون ما يقارب نص

المجتمع

الفلسطيني من األطفال .فمن خالل اإلحصائيات والمقابالت الشخصية مع ذوي العالقة
(األطفال من عمر  ، 17- 10األطفال من عمر  ) 9- 7حيث تباينت نسبة الفئة األولى
بكونها األكثر عرضة للعمل مقارنة بالفئة الثانية؛ ما يؤثر سلب ا على كل من الطفل
والمجتمع  ،سواء على صعيد تفشي األمراض المجتمعية ؛ كالتدخين واإلدمان  ،باإلضافة إلى
تزايد حاالت عدم االستقرار النفسي لألطفال  ،والذي بدوره يضر المجتمع بشكل كبير.
تم التوصل إلى تزايد األطفال العاملين أثناء العطلة الصيفية ،مقارنة باألوقات المختلفة أثناء السنة،
في محاولة جادة للتعامل مع هذه الظاهرة بشكل حذر ومدروس ،فإنه من خالل تحليل الظاهرة فقد
وقفت الورقة على مجموعة من التوصيات ،على رأسها التزام الحكومة بمشاريع تشغيلية ،وضمانات
اجتماعية لألسر الفقيرة؛ من أجل وصولهم إلى االكتفاء الذاتي.

1

بيان صحفي بمناسبة الطفل الفلسطيني( ،جهاز اإلحصاء المركزي ،رام للا .)2018/4/5 ،فيhttp://bit.ly/2WxEvte . :
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مقدمة:
يعيش قطاع غزة أوضاعا مزرية تؤثر على هيكلية المجتمع ككل ،وعلى احتمالية تنميته المستقبلية،
وتعد عمالة األطفال من أشرس هذه األوضاع ،فالعديد من األطفال منهم من يتوجه للشوارع بعد
دوامهم المدرسي؛ للعمل بين السيارات وإشارات المرور ،وآخرون يتركون الدراسة ويعملون بأعمال
شاقة بدنيا عليهم؛ كأعمال البناء والحدادة التي من الممكن جدا أن تؤذيهم على المدى الطويل.
تشهد هذه الظاهرة ازديادا ملحوظا ،وقد بدأت باالنتشار في األسواق الشعبية في مدينة غزة ،حتى
وصلت إلى مفترقات الطرق بين السيارات؛ ورغم ارتفاعها المطرد ،إال أن هناك فجوة حقيقة بين
الظاهرة على أرض الواقع واإلحصائيات المتوافرة ،إما لعدم ثبوت األطفال في مكان عمل واحد ،أو
لهروب األطفال من إجراء المقابالت عن عملهم .وهذا األمر يعزز التساؤل الحقيقي حول ضرورة
وجود مرصد وطني يسجل االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال وحقوقهم.
ناقشت دراسة ختام أبو عيطة ومفيد الشامي 1عمالة األطفال من منظور تحليلي يتعلق بالخصائص
الرئيسة لظاهرة عمالة األطفال؛ من حيث مسبباتها ،والخصائص الديمغرافية لألطفال العاملين
وأسرهم وظروف عملهم .وفي ضوء ذلك؛ توصلت دراستهما إلى أن عمالة األطفال لها أبعادها
السياسية ،واالقتصادية ،والتنموية ،وتؤثر سلبا على المجتمع الفلسطيني من جوانب مختلفة ،أهمها
الجانب التنموي.
تهدف الورقة إلى معرفة عوامل عمالة األطفال في قطاع غزة ،وتأثيرها على الطفل والمجتمع.
إضافة إلى سبل التعامل مع هذه الظاهرة المتفشية في المجتمع الفلسطيني ،وكيفية تدارك أثارها
السلبية؛ للنهوض بوعي ال طفل الفلسطيني الذي سيؤدي بدوره إلى وعي المجتمع ككل؛ لذلك حاول
القانون األساسي الفلسطيني والقانون الدولي كفل حق الطفل في حياة كريمة ،وجرم عمل الطفل
1

مفيد الشامي ،ختام أبو عيطة ،عمالة األطفال في فلسطين دراسة تحليلية( ،جامعة النجاو الوطنية ،مجلة العلوم اإلنسانية،

 )2002العدد ،6نابلس -فلسطين.
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تحت أي شرط أو مسمى ،إال أن العديد من أرباب العمل يوظفون األطفال لالستفادة من العمالة
الرخيصة .هذا األمر يطرو التساؤل الرئيس الذي تتناوله هذه الورقة ،والمتعلق باألسباب الرئيسة
لتنامي هذه الظاهرة في قطاع غزة ،األمر الذي يقودنا للكثير من األسئلة الفرعية والمتشابكة ،نذكر
منها :ما تأثير عمالة األطفال على بنية الطفل الجسدية والعقلية؟ وما تأثيره على المجتمع باعتبار
أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يرتكز على األطفال في كينونته؟ عالوة على ذلك؛ ما هو دور
القانون في إطاريه؛ المحلي والدولي تجاه هذه الظاهرة؟
تسعى هذه الورقة إلى تسليس الضوء على الظاهرة ،خصوصا في ظل تنامي العوامل المساهمة،
سواء من تفاقم مستويات الفقر والبطالة ،وتردي الوضع السياسي الذي يشل الجانب االقتصادي
واالجتماعي .وتنبع أهداف الورقة من فحوى المشكلة التي تتعامل مع الطفل كطرف حقيقي وجاد،
يهدده خطر العمل في سن مبكرة ،وتناقش تأثير عمل األطفال عليهم من نواو مختلفة ،وتعمل على
طرو حلول مناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة.
بينما تكمن أهمية الورقة في كونها تخلق أساسا متينا لمساعدة المهتمين في جانب األطفال ،وجانب
التنمية والوعي المجتمعيين .ومن زاوية أخرى ،فهي تشكل مرجعا لصناع القرار؛ من أجل اتخاذ
وتفعيل الق اررات الرادعة التي من شأنها تخفي

حدة هذه الظاهرة.

تتبع الورقة المنهجين الكمي والكيفي ،فاألول من خالل اإلحصائيات المستمدة من جهاز اإلحصاء
الفلسطيني المركزي حول الموضوع قيد الورقة .أما الثاني من خالل محاولة عقد مقابالت مع
األطفال بعيدا عن أرباب عملهم؛ كي يستطيع الطفل الحديث بحرية وموضوعية.
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أوًال :عمالة األطفال في قطاع غزة:
الطفل هو كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون
المطبق عليه .1وعمالة األطفال هي أعمال تضع عبئا ثقيال على األطفال ،وتعرض حياتهم للخطر،
ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية ،فهي إما تحرم األطفال من التعليم أو
تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل.2
عالوة على ذلك؛ يمكن تعريفه على أنه العمل الذي يؤديه طفل دون الحد األدنى للسن المخول لهذا
النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ،ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها) ،الذي من
شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام ،والذي بدوره يهدد الصحة الجسمية والفكرية والمعنوية للطفل.
تعد ظاهرة عمالة األطفال من الظواهر القديمة في فلسطين ،من منطلق عمل االبن مع والده ،أو
عمل الطفل لالعتماد على نفسه وجلب قوته .قدم هذه الظاهرة له عالقة بالجوانب االقتصادية
واالجتماعية والطبقية في المجتمع الفلسطيني على فترات مختلفة .في السنوات المنصرمة؛ أصبحت
هذه الظاهرة مصدر قلق للمجتمع الفلسطيني وللحقوقيين ،باإلضافة إلى المنظمات الدولية مثل
اليونيس  ،بسبب تفاقمها والتخوفات من تداعياتها على المدى الطويل.
وفقا لمركز اإلحصاء الفلسطيني المركزي ،فإن نسبة األطفال العاملين في قطاع غزة لعام  2018قد
وصلت  %5.5( %1.3أطفال ذكور مقارنة ب د  %0.2من األطفال إناث) 3.وبالتالي ،انخرط نحو
 4,840طفال من بين  372,600طفل تتراوو أعمارهم من  10أعوام إلى  17عاما في أعمال بدوام
كامل في غزة خالل العام  .2018وإضافة إلى ذلك ،كان  1,490طفال تتراوو أعمارهم بين 10
أعوام و 17عاما يعملون في أثناء التحاقهم بالمدارس .وعلى وجه العموم ،كان ما نسبته  %2من
 1المادة ( ،)1اتفاقية حقوق الطفل( ،الجمعية العامة لألمم المتحدة )1989 ،ص.3
2اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال -معلومات أساسية ،-األمم المتحدة ،في. http://bit.ly/2C2JoBd:
 3أوضاع أطفال فلسطين عشية يوم الطفل الفلسطيني( ،جهاز اإلحصاء المركزي )2019/4/5 ،في:
http://bit.ly/36mOWo0
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أطفال غزة ممن يقعون في الفئة العمرية من  10أعوام إلى  17عاما يستخدمون في أعمال بدوام
كامل أو دوام جزئي في العام .2018
يتوقع أن النسبة الحقيقية أعلى من ذلك ،بالنظر إلى أن عدد األطفال ممن تقل أعمارهم عن 10
أعوام ،وينخرطون في عمالة األطفال بشكل غير معروف .ويظهر الشكل البياني رقم ( )1هذه
الظاهرة في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة كبيانات إحصائية.

الشكل البياني رقم ( )1نسبة عمالة األطفال في قطاع غزة خالل السنوات 2018 – 2010

1

وفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة ( ،1)OCHAفإن غالبية األسر التي
لديها أطفال عاملون تعيش تحت خس الفقر .ويزيد عدد أفراد األسرة من هذه األسر عن المتوسس،
1

راجع في ذلك:
 جهاز اإلحصاء المركزي ،أطفال فلسطين -قضايا وإحصاءات -التقرير السنوي( ،جهاز اإلحصاء المركزي ،)2012،ص.66
 جهاز اإلحصاء المركزي ،بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل العالمي (جهاز اإلحصاء المركزي )2016/11/20،في:http://bit.ly/338Qm3t
 جهاز اإلحصاء المركزي ،بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل العالمي (جهاز اإلحصاء المركزي )2017/11/20 ،في:http://bit.ly/36ocZ66
 جهاز اإلحصاء المركزي ،أوضاع أطفال فلسطين عشية يوم الطفل الفلسطيني( ،جهاز اإلحصاء المركزي، )2019/4/5فيhttp://bit.ly/36mOWo0 :
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كما تتسم بمعدالت بطالة مرتفعة لدى كال األبوين فيها .ويستخدم األطفال العاملون في غزة بصورة
رئيسة في التجارة ،وخدمات المطاعم ،والزراعة .كما يعمل األطفال في مهن تتسم بقدر أكبر من
الخطورة ،من قبيل جمع الحصى ،ورش المبيدات الحشرية ،وفي أعمال البناء /الهدم .ويعمل معظم
األطفال العاملين لمدة خمس ساعات في اليوم مقابل مبلغ يصل في المتوسس إلى  100شيكل (28
الر) في الشهر .في ظل كل هذه التداعيات؛ تحاول بعض منظمات ال د NGOSتدارك هذه
دو ا
الظاهرة من خالل استقطاب األطفال العاملين ،وإعطائهم الملجأ اآلمن ،وبعض الدروس التكميلية،
في محاولة للقضاء على ظاهرة التسرب في آن واحد ،ومن أبرز هذه المشاريع المشروع الذي تقوم
به مؤسسة أرض اإلنسان لحماية األطفال.
ثانيا :الحماية القانونية للحد من عمالة األطفال:
ً
 .1اإلطار الدولي:
تقع فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي ،باإلضافة إلى االنقسام الفلسطيني؛ لذلك هناك العديد من
االنتهاكات بحق مواطنيها ،باإلضافة إلى الضغوط التي ترسخ تحتها .وفقا للمعطيات السابقة؛ فال
بد من تدخل القوانين واالتفاقيات الدولية ،باإلضافة للمنظمات الدولية مثل األمم المتحدة واليونيس .
تقوم القوانين الدولية على حماية المضطهدين وضحايا النزاعات ،وبما أن قطاع غزة هو السجن
األكبر على اإلطالق بسبب الحصار الصهيوني العني

وبحر وجوا؛ فإن منظومة العمل
ا
بر
له ا

واالقتصاد قد انهارت تماما مع منظومات أخرى.
لذلك؛ اضطر بعض األطفال التوجه للعمل في ظروف غير مناسبة فقس من أجل بعض المال.
على الرغم من رفض القوانين الدولية لعمل األطفال ،ومحاولتها التركيز على مصلحتهم الفضلى،

1

تزايد عمالة األطفال في قطاع غزة ،نشرة الشؤون اإلنسانية ،OCHA( ،عدد نيسان /إبريل عام  ،)2019في:

http://bit.ly/36qWW7A
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كما في المادة ( 1)3من اتفاقية حقوق الطفل ،إال أن هذه الظاهرة تطرد بشكل كبير؛ لذلك وجب
على الدول اتخاذ التدابير التي تكفل الحد من تعرض األطفال لالستغالل على جميع المستويات،
وقد رتب القانون الدولي ضمن اتفاقية حقوق الطفل عناية خاصة به ،بحيث ذكره ضمن المواد
(.)32 -19
تركز المادة ( 2)19من اتفاقية حقوق الطفل على حماية األطفال من كل أشكال العن  ،والضرر،
واإلساءة التي يمكن أن يوقعها اآلباء ،أو أوصياء الطفل ،باإلضافة إلى اتخاذ تدابير رادعة بهذا
الشأن .من أهم المواد التي تناولت عمالة األطفال بشكل تفصيلي وواضم هي المادة ( 3)32من
اتفاقية حقوق الطفل ،والتي تعترف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ،ومن أداء أي
عمل يحتمل أن يكون خطيرا ،أو يعيق تعليمه ،أو أن يكون
ضار بصحة الطفل أو بنموه البدني ،أو
ا
العقلي ،أو الروحي ،أو المعنوي ،أو االجتماعي.
من الجدير ذكره أن العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966م ،يتناول عمالة
األطفال ،حيث تتمحور المادة ( )10من العهد حول اآلتي" :وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة
خاصة لصالم جميع األطفال والمراهقين ،دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف .ومن
الواجب حماية األطفال والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي .كما يجب جعل القانون
يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم ،أو اإلضرار بصحتهم ،أو تهديد
حياتهم بالخطر ،أو إلحاق األذى بنموهم الطبيعي .وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن،
يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ،ويعاقب عليه."4

1

المادة ( )3من اتفاقية حقوق الطفل( ،الجمعية العامة لألمم المتحدة ،)1989 ،ص.3

 2مرجع سابق( ،الجمعية العامة لألمم المتحدة ،)1989 ،ص.7
3
4

مرجع سابق( ،الجمعية العامة لألمم المتحدة ،)1989 ،ص.12

المادة ( ،)10العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الجمعية العامة لألمم المتحدة )1966،ص5.
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.2

اإلطار المحلي:

يحاول القانون األساسي الفلسطيني حماية جميع شرائم المجتمع ،وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم،
ويعتني بهم جميعا في مواده وبالذات األطفال ،فقد صدرت العديد من القوانين في باب قانون
الطفل الفلسطيني لحماية الطفل .تتناول الورقة فقس القوانين المتعلقة بعمالة األطفال ،ومنها:
-

المادة ( )14من قانون الطفل الفلسطيني ،والمادة ( )93من قانون العمل الفلسطيني اللتان
تنصان كالهما على نفس النص ،وهو" :يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن الخامسة
عشر".1

وقد تم تعديل قانون الطفل الفلسطيني ،وإدراج عمل الطفل لدى األقارب من الدرجة األولى ضمن
عمالة األطفال.
-

ينص قانون الطفل الفلسطيني المعدل ،المادة ( )14على اآلتي:

 .1مراعاة المعايير والضوابس الواردة في قانون العمل واللوائم الصادرة بموجبه.
 .2يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.
 .3يحظر تشغيل األطفال ،أو استخدامهم ،أو تكليفهم بأي أعمال ،أو مهن خطرة ،أو غيرها من
األعمال والمهن التي تحددها و ازرة العمل ،ومن شأنها إعاقة تعليمهم ،أو إلحاق الضرر
بسالمتهم ،أو بصحتهم البدنية ،أو النفسية؛ بما في ذلك العمل لدى األقارب من الدرجة األولى.
 .4يعاقب بغرامة ال تقل عن أل

دينار أردني ،وال تزيد عن ألفي دينار أردني ،كل من يخال

أحكام هذه المادة؛ وتتعدد العقوبة بتعدد األطفال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ،وتضاع
في حالة التكرار .وفضال عن ذلك؛ يجب على وزير العمل في حال التكرار ،وبتنسيب من وزير
الشؤون االجتماعية إغالق المنشأة كليا أو جزئيا.
 1المادة ( ،)14قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لسنة  2004المعدل( ،الدائرة القانونية في و ازرة الشؤون االجتماعية مع الدستور

الفلسطيني )2012 ،ص.5

77

مشروع "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني"

-

المادة ( )37من قانون الطفل الفلسطيني ،والتي تنص على:1

-

أنه لكل طفل الحق في التعليم في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

-

التعليم إلزامي حتى إتمام مرحلة التعليم األساسية العليا كحد أدنى.

-

تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر لألطفال من المدارس.

كبير ،فيوجد الكثير من القوانين
تشهد الحالة القانونية في قطاع غزة في باب عمالة األطفال تهاونا ا
الرادعة بحق عمالة األطفال ،ووجود الغرامات المالية التي تفرض على رب العمل ،حتى لو كان
والد الطفل/ة.
لكن مع األس  ،هذه القوانين غير مطبقة ،وغير فاعلة على الرغم من تعديل المادة  14من قانون
الطفل الفلسطيني عام 2012م ،إال أنه لم يتم العمل ببنودها ،وهذا يرجع بأسبابه إما إلى جهل الرأي
العام بهذه القوانين وبمدى فاعليتها ،أو لسبب أكثر تعجرفا ،وهو عدم اهتمام أرباب العمل بالمساءلة
القانونية أو األخالقية لعمل كهذا .في ضوء القانون الدولي؛ حاولت األمم المتحدة عقد الكثير من
المشاريع التنموية لمحاربة عمالة األطفال بشكل عام ،وأطلقت مشروعا مركزيا تحت عنوان
الصندوق اإلنساني -مشروع حماية األطفال في غزة .ولحل ظاهرة كعمالة األطفال ،ينبغي التطرق
لكل جوانب الحياة في قطاع غزة ،فاألمر لم يعد متعلقا فقس باضطرار األطفال إلى العمل ،بل
أصبم متعلقا بمستقبلهم وتعليمهم ،وأي فرص قادمة.

1

المادة ( )37من قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لعام  2004المعدل( ،الدائرة القانونية في و ازرة الشؤون االجتماعية مع

المجلس التشريعي )2012 ،ص9
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ثال ًثا :عوامل وتداعيات عمالة األطفال في قطاع غزة:
 .1العامل االقتصادي:

يشهد قطاع غزة ارتفاعا ملحوظا وكارثيا في معدالت الفقر ،الذي يعرف بغياب الحد األدنى من
الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات األساسية ،ويشير الفقر بشكل عام إلى مستوى غير مقبول من
األوضاع المعيشية إلى وضع يتسم بالحرمان من موارد ،أو قدرات تعد ضرورية لحياة بشرية
كريمة .1عالوة على ذلك ارتفاع معدل البطالة  15سنة فأكثر إلى  .2%45وزيادة عمالة األطفال
الرخيصة مقابل العمالة الكلية .في قطاع غزة ،لم يقتصر الفقر فقس على عدم توفير الحد األدنى
من الدخل ،بل تمادى ليصل إلى وجود العديد من العائالت التي ال تمتلك مأوى ،إما بسبب ارتفاع
أجور البيوت ،أو بسبب قص

بيوتهم بالحروب ،وعدم تعويض أضرارهم .عالوة على ذلك؛

استغالل العمالة الرخيصة من أرباب العمل .كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في انهيار
االقتصاد الفلسطيني ،وتبعه سوق العمل ،وبالتالي اضطرار األطفال إلى العمل في مهن غير محبذة
لهم ،وتحولهم من مجرد حالة إلى ظاهرة؛ األمر الذي يهدد بنية المجتمع كافة.
1

وفا .تعريف الفقر وطرق قياسه( ،وكالة األنباء الفلسطينية -وفا ،بدون) ،في. http://bit.ly/2WHP0KM :

2جهاز اإلحصاء المركزي ،مسم القوى العاملة ( ،2019تموز -أيلول  ،)2019الربع الثالث  .2019تقرير صحفي لنتائج مسم

القوى العاملة .رام للا -فلسطين (جهاز اإلحصاء المركزي.)2019 ،
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 .2العامل االجتماعي:
إن نظرة المجتمع للطفل العامل على أنه "رجل العائلة" دفع الكثيرين من األطفال للعمل ،في محاولة
منهم لمالءمة التوقعات العائلية عنهم .باإلضافة للمشاكل العائلية ،ومنها رفض األب اإلنفاق على
ابنه ،أو احتداد األمور فيما بينهما ،فيلجأ الطفل إلى العمل ،باإلضافة إلى زيادة عدد أفراد األسرة
الذي قد يزيد عن  9أشخاص في بيت واحد .من ثاني األسباب اجتماعيا ،والتي تؤدي إلى عمل
الطفل هو تمزق األسرة – الحاضنة األولى ،-وتشتت الطفل بين أمه وأبيه ،وزواج األم واألب من
آخرين ،األمر الذي بدوره يؤدي إلى تراجع اهتمام الطفل بنفسه ،وربما نفسيا يلجأ لعقاب نفسه
بالعمل ،وعدم العودة إلى البيت ،إن وجد أصال.
عالوة على ذلك ،فإن وفاة أحد الوالدين أو مرضه/ا ترغم الطفل/ة على العمل .ويلعب الجانب
االجتماعي دو ار مهم ا في عمالة األطفال ،حيث يمكن مكافحة عمالة األطفال بشكل نسبي من
خالل تثقي

المجتمع حول خطورة هذه الظاهرة ،باإلضافة إلى اإللزام القانوني بتداعيات انتهاك

حرمة الطفل/ة وحقوقه/ا.
 .3العامل السياسي:
يشهد قطاع غزة وضعا سياسيا استثنائيا ،بسبب االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ،ومنها
قطاع غزة ،باإلضافة إلى الحصار الذي تمارسه قوات االحتالل الصهيوني على القطاع ،والعقوبات
المتصلة به؛ مثل إغالق المعابر ،وتقنين البضائع ،وتقليص مساحة الصيد .عالوة على ذلك؛
العدوان المتكرر منذ عام  2008حتى عام  ،2014ويلحق بها "التصعيدات" المختلفة بين االحتالل
والفلسطينيين في قطاع غزة.
إن تردي األوضاع الداخلية للفلسطينيين بسبب االنقسام ووجود حكومتين؛ حكومة األمر الواقع في
غزة وحكومة السلطة في الضفة الغربية أدى إلى تراجع الخدمات المقدمة في مؤسسات الدولة،
وأيضا أعاق العملية التنموية لهذه المؤسسات ،وأدت السياسات المتضاربة الصادرة عن الحكومتين
إلى شرخ المجتمع الفلسطيني ،وازدياد عجزه في مواجهة األزمات المختلفة ومنها أزمة الرواتب،
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حيث إن  138871من سكان قطاع غزة هم موظفون سابقون لدى السلطة قبل االنقسام ،وطولبوا
بترك مناصبهم بعد االنقسام مع جريان رواتبهم حتى عام 2014م ،حيث بدأت الخصومات على
الرواتب .أكدت دراسة محمد نصار ووفاء عابد إلى أن  % 95,5من أفراد العينة ال يوجد لهم
مصدر دخل آخر غير الراتب الشهري ،فيما يقوم  %34.7من الموظفين بتسديد أقساط شهرية لبنك
أو.2...
ومع تفاقم األزمة؛ تضرر هؤالء الموظفين من سياسة خصم الرواتب ،األمر الذي بدوره ساعد في
تفاقم نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني ،واضطر األطفال على العمل بدال من أولياء أمورهم،
وبالذات أهليهم الذين أحيلوا للتقاعد .وبالتالي تردت األوضاع المعيشية بالكامل ،باإلضافة إلى
ضع

نظام الرقابة في مالحقة هذه التجاوزات ،أو حتى في إقرار سياسات تراعي تحقيق المصلحة

الفضلى للطفل ،وحمايته من االستغالل.
 .4العامل التعليمي:
طريقة التلقين المتبعة في المدارس باإلضافة إلى طبيعة المنهاج المهتمة بالكم ال الكيفية ،وهذا أدى
لضمور النمو العقلي للطفل الفلسطيني مقارنة بغيره من أطفال دول العالم المتقدم .باإلضافة إلى
ظاهرة التسرب المدرسي الذي عرفته منظمة اليونسكو على أنه "كل شخص ال يكمل دراسته ،ويترك
مقاعد التعليم قبل انهاء سنوات الدراسة".
ابعا :األثار المترتبة على عمالة األطفال:
رً
.1

اآلثار المترتبة على األطفال:

 1محمد نصار ،وفاء عابد .األثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة على أزمة عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين

في غزة (و ازرة الشئون االجتماعية  )2015غزة -فلسطين ،ص.4
 2مرجع سابق( ،و ازرة الشئون االجتماعية  )2015ص 3
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تم قياس اآلثار المترتبة على عمالة األطفال بناء على متغيرين ،وهما" :الطفل ،المجتمع" ألن
كال منهما يكمل األخر .بالنسبة لآلثار المترتبة على الطفل بسبب عمالة األطفال ،فيمكن
اختزالها باآلتي:
 حرمان الطفل أثناء فترة العمل من الرعاية األسرية ،ومن طفولته. األعمال الشاقة تؤثر سلبا على النمو الجسدي والبدني للطفل. التعرض إلصابات العمل التي من المحتمل أن تكون بالغة. تأثر الطفل نفسيا ،وانغالقه على نفسه ،باإلضافة إلى تراجع مهاراته االجتماعية. انحصار تفكير الطفل فقس في المال ،وقد يشرع لنفسه السرقة. تراجع القيم األخالقية عند األطفال..2

اآلثار المترتبة على المجتمع:
 انتشار العادات السيئة بين األطفال؛ كالتدخين والمخدرات وغيرها. اإلهانات التي يتعرض لها الطفل تولد لديه نظرة عدائية ضد المجتمع. اعتماد أرباب العمل على عمالة األطفال يرفع معدل البطالة بين الشباب ،كون الطفلأجر متدنيا مقارنة بالشباب.
يتلقى ا

النتائج:
خلصت الورقة إلى النتائج اآلتية:
بعد عرض ما سبق ،يمكننا طرو النتائج التي توصلنا إليها على النحو اآلتي:
 .1الفقر والعوز في قطاع غزة هو المسبب الرئيس لعمالة األطفال.
يعد الفقر المسبب الرئيس لعمالة األطفال في قطاع غزة ،ويليه الوضع االجتماعي األسري الذي
بدوره يرتبس بظاهرة التسرب المدرسي .حيث هناك العديد من العائالت في قطاع غزة تحت خس
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الفقر ،أو بمسمى آخر الفقر المدقع ،وهذا األمر يجبر األطفال على العمل في محاولة لكسب قوت
حياتهم البسيطة ،وخوض ما ال يرغبون به في فترة عمرية صغيرة .عالوة على ذلك؛ فإن الوضع
دور هاما في هذه القضية؛ فيؤثر انفصال الوالدين سلبا ،فال يجد الطفل بدا إال من
األسري يلعب ا
خالل التوجه إلى العمل ،إما لعدم قيام والده بدفع النفقات المتفق عليها ،أو لزواج كل من األم
واألب من آخرين ،وبقاء الطفل عند الجد والجدة ،وهذا يزيد من احتمالية توجه الطفل للعمل ،وعدم
اهتمامه بدراسته أو بنموه .يمكن قياس الوضع األسري االجتماعي من جانب آخر ،وبالذات في
العائالت الممتدة سواء التي تعمل بالزراعة أو الصيد؛ لكونهم من أكثر المهن األساسية في قطاع
غزة ،فإن األطفال في هذه الحالة يقومون بالعمل بجوار أهليهم ،وهذا األمر يقع تحت احتمالين؛ إما
للمساندة العائلية ،وللتوفير على رب األسرة من استئجار عمال خارجيين؛ أو كنوع من االعتماد
جر على أعمالهم بجوار أهاليهم ،ويكثر هذا األمر في مواسم الحصاد
على النفس ،وتلقيهم أ ا
الزراعية.
 .2تزداد عمالة األطفال بين الفئة العمرية من (.)17-10
معظم األطفال العاملين تتراوو أعمارهم بين الد  17- 10عاما ،وهذه الفترة العمرية التي تبلور
وتصقل فكر االنسان وشخصيته ،باإلضافة إلى وعيه من جوانب سيكولوجية وذهنية .األمر الذي
بدوره يؤثر على الثقافة المجتمعية والعامة على المدى الطويل ،وفي أسوأ سيناريو مقترو؛ سيؤدي
إلى خلخلة بناء المجتمع الفلسطيني بجوانبه المختلفة .حيث تعد فترة المراهقة من أخطر الفترات
التي يمر بها اإلنسان ،والتي بدورها تشكل هويته وطريقة تفكيره ،فانخراط الطفل في العمل في هذه
الفئة العمرية يضع

من فرص نموه العقلي ووعيه ،وقد يؤدي إلى انجرافه مع رفاق السوء ،سواء

في تعاطي السجائر أو المخدرات ،وبالتالي تفاقم األمراض االجتماعية ،وتدمير جيل ومجتمع كامل،
من المفترض أنه في مرحلة النضج أو االستقرار ،فيتحول األمر إلى كارثة اجتماعية مستمرة.
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 .3الجهل بالقانون الفلسطيني.
الكثير من أرباب العمل يجهلون بالقانون الفلسطيني ومواده الرادعة التي ال تنفذ في هذا الباب ،لكن
الجهل المستمر في هذا األمر يقود إلى تفاقم هذه الظاهرة ،وفي أسوأ الحاالت تحولها إلى ظاهرة
طبيعية واعتيادية .في المقابل؛ هناك العديد من أرباب العمل يتوجهون للعمالة الرخيصة (عمالة
األطفال) رغم معرفتهم بالقانون الفلسطيني ،لكنهم يحاولون التغاضي عنه سواء بالمحسوبية ،أو
الواسطة ،أو الرشوة .وهذا يشير بشكل كبير إلى فساد األنظمة الداخلية والقانونية على حد سواء.
 .4تؤثر عمالة األطفال في قطاع غزة سلبا على الفرد والمجتمع على حد سواء.
الطفددل العام ددل يجبددر عل ددى تددرك طفولت دده ،والتصددرف بنض ددج مددن أج ددل الحصددول عل ددى لقمددة الع دديش،
وبالتالي ال يكاد يمددر بطفولددة سددليمة ،وعليدده تتددأثر تنشددئته بالكامددل .أمددا بالنسددبة للمجتمددع ،فهددو عبددارة
در مددن
عن أفراد وجماعات يؤثرن ويتأثرون ببعضهم البعض؛ نتيجة لكون الطفل العامل فقد جددزءا كبيد ا
التنشددئة الصددالحة ،فإندده يضددر بأسدداس المجتمددع ككددل ،كددون المجتمددع الفلسددطيني فددي قطدداع غ دزة كمددا
سبق ذكره يعتمد بالكامل على األطفال في تكوينه الديموغرافي.
التوصيات:
 .1تع زيز ودعم البرامج الحكومية الهادفة إلى التقليل من حدة الفقر ،والتنسيق مع مؤسسات الد
 NGOلدعم المشاريع التشغيلية الصغيرة ،في محاولة للوصول إلى االستقرار المعيشي.
 .2العمل على وجود بيوت أو مؤسسات صغيرة حاضنة لألطفال ،وباألخص "أطفال الشوارع".
 .3التنسيق مع و ازرة التربية والتعليم؛ لتفعيل دور المرشدين التربويين للحد من ظاهرة التسرب.
 .4تقوية سلطة وشرعية القانون ،وتوعية المواطنين قانونيا في هذا الجانب.
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قائمة المراجع
أوًال :المقابالت:
 .1راديو ألوان ،استطالع رأي حول "عمالة األطفال في قطاع غزة" ( ،ارديو ألوان ،اإلثنين
.)2019/11/25

ثانيا :الدراسات:
ً
 .1محمد نصار ،وفاء عابد .األثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة على أزمة عدم
صرف رواتب الموظفين الحكوميين في غزة (و ازرة الشئون االجتماعية  )2015غزة -فلسطين.
 .2مفيد الشامي ،ختام أبو عيطة ،عمالة األطفال في فلسطين دراسة تحليلية ،مجلة جامعة النجاو
لألبحاث (العلوم اإلنسانية) العدد 6لعام 2002م.

ثال ًثا :المعاهدات واالتفاقيات الدولية:
 .1المادة ( ،)1اتفاقية حقوق الطفل( ،الجمعية العامة لألمم المتحدة.)1989 ،
 .2المادة ( ،)10العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الجمعية
العامة لألمم المتحدة.)1966،
 .3المادة ( ،)14قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لسنة  2004المعدل( ،الدائرة القانونية في
و ازرة الشؤون االجتماعية مع الدستور الفلسطيني.)2012 ،
 .4المادة ( )3من اتفاقية حقوق الطفل( ،الجمعية العامة لألمم المتحدة.)1989 ،
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 .5المادة ( )37من قانون الطفل الفلسطيني رقم ( )7لعام  2004المعدل( ،الدائرة القانونية
في و ازرة الشؤون االجتماعية مع المجلس التشريعي.)2012 ،
 .6الجمعية العامة لألمم المتحدة1989 ،م.

ابعا :المنشورات اإللكترونية:
رً
 .1تزايد عمالة األطفال في قطاع غزة ،نشرة الشؤون اإلنسانية ،OCHA( ،عدد نيسان /إبريل
عام  ،)2019في.http://bit.ly/36qWW7A :
 .2جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني .معدالت الرسوب والتسرب حسب المنطقة والمرحلة
والجنس( ،جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،)2016 ،في:
.http://bit.ly/36oJ11M
 .3جهاز اإلحصاء المركزي ،أطفال فلسطين -قضايا وإحصاءات -التقرير السنوي ،ص66
(جهاز اإلحصاء المركزي.)2012،
 .4جهاز اإلحصاء المركزي ،أوضاع أطفال فلسطين عشية يوم الطفل الفلسطيني( ،جهاز
اإلحصاء المركزي )2019/4/5 ،في.http://bit.ly/36mOWo0 :
 .5جهاز اإلحصاء المركزي ،بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل العالمي (جهاز اإلحصاء
المركزي )2016/11/20،في. http://bit.ly/338Qm3t :
 .6جهاز اإلحصاء المركزي ،بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل العالمي (جهاز اإلحصاء
المركزي )2017/11/20 ،في. http://bit.ly/36ocZ66:
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 .7جهاز اإلحصاء المركزي ،مسم القوى العاملة للربع الثاني ( ،2018جهاز اإلحصاء
المركزي )2018 ،في.http://bit.ly/338anqN :
 .8وفا .تعريف الفقر وطرق قياسه( ،وكالة االنباء الفلسطينية -وفا ،بدون) ،في:
.http://bit.ly/2WHP0KM
 .9اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال -معلومات أساسية ،-األمم المتحدة ،في:
http://bit.ly/2C2JoBd
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الشباب بين اإلعالم الرقمي والتقليدي
أحمد السماك

الملخص:
ُ
تهدف الورقة إلى الكش

عن اتجاهات الشباب بشكل عام ،والفلسطيني بشكل خاص ،نحو وسائل

اإلعالم التقليدية واإلعالم الرقمي ومحتواه التفاعلي .حيث توصلت الورقة إلى عدة نتائج ،أهمها :أن
وسائل اإلعالم الجديدة وفرت متسعًا من الحرية للشباب ،وأن اإلعالم الرقمي له قدرة أكبر من
التقليدي في الوصول لجمهور متنوع من كل الجنسيات والفئات العمرية .وقد لجأت وسائل اإلعالم
التقليدية كالقنوات اإلخبارية إلى توظي

وسائل التواصل االجتماعي ،وباتت تتنج برامجً تفاعلية،

وتخصص من وقت هذه البرامج لتعليقات المتابعين على وسائل التواصل االجتماعي .وجاء اتجاه
الشباب نحو اإلعالم الجديد أكثر منه تجاه وسائل اإلعالم التقليدية.
قدمت الورقة مجموعة من التوصيات ،أهمها :سنًً قوانين تنظم عمل صحفيي اإلعالم الجديد،
وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في اإلعالم الرقمي ،وإنشاء صفحات إخبارية وصناعة محتوى
تفاعلي باللغة اإلنجليزية لمخاطبة العالم وتعريفه بالقضية الفلسطينية.
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مقدمة:
لم يبق مجال علمي إال وطورته التكنولوجيا ،وربما من أبرز ما أنتجته التكنولوجيا ،وله التأثير
األكبر على حياتنا هو الهوات

المحمولة ووسائل التواصل االجتماعي بأنواعها المختلفة .فقد

أصبحت وسائل التواصل ضرورية للفرد؛ ليبقى على معرفة بآخر التطورات التي تجري حوله.
يناهز عدد سكان الكرة األرضية  7.3مليارات نسمة 3.17 ،مليارات منهم مرتبطون بشبكة اإلنترنت
أي ما يقارب النص  ،ولكل فرد منهم  5.54حسابات على شبكات التواصل االجتماعي .من بين
كل هذه األرقام يتربع موقع الفيسبوك على سلم الترتيب بد 1.71مليار حساب ،واليوتيوب بمليار ،أما
عدد مستخدمي "الواتس أب" فهم في حدود  900مليون مستخدم ،ولينكدإن ب  450مليون .1إن
القارئ لهذه األرقام يجد أن وسائل التواصل االجتماعي أصبحت شيئًا رئيسًا في حياة البشر،
بل أصبم حساب الفرد على مواقع التواصل االجتماعي يمثل جزءًا من هويته الحقيقية.
إن قوام مواقع التواصل االجتماعي هو المعلومات واألخبار ونشرها ،فنشر األخبار واألحداث
الجارية والتعليق عليها لم يعد حكرًا على وكاالت األنباء ،بل على العكس ،فقد أصبحت وكاالت
األنباء تعتمد بشكل كبير على مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات.
بدأت وسائل اإلعالم التقليدية في المنطقة العربية تخرج عن النمس التقليدي ،سواء في تصميمها أو
في نقل المعلومة؛ من خالل عملية ربس صفحاتها اإللكترونية بمواقع التواصل االجتماعي؛ مثل
الفيس بوك ،والتويتر ،واليوتيوب ،والمدونات ،وعرض شرائم الفيديو ،وفتم المجال لتفاعل الجمهور
مع بعضه البعض ؛ فأصبحت وسيلة مؤثرة في تشكيل الثقافة السياسية للجمهور ،وخاصة فئة
الشباب التي تعد من أكثر روادها ومتصحفيها على المستوى المحلي أو اإلقليمي العالمي .2وعليه،

 1جمال زرن ،اإلعالم التقليدي والجديد في سياق تمدد اإلعالم االجتماعي وشبكاته( ،موقع مركز الجزيرة للدراسات،
مارس )2017/3في.https://2u.pw/5Ig9D :
 2رامي الشرافي ،دور وسائل اإلعالم التفاعلية في التنشئة السي اسية لدى الشباب( ،غزة ،جامعة األزهر .)2012 ،ص.3
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تتمحور مشكلة الورقة حول التساؤل الرئيس ،وهو :لماذا يتجه الشباب لءعالم الرقمي بدلًا من
اإلعالم التقليدي؟
حتى تجيب الورقة عن سؤالها الرئيس؛ تعتمد على المنهجين ،الكمي والنوعي لدراسة اتجاه الشباب
تجاه اإلعالم الرقمي واإلعالم التقليدي.
أوًال :الشباب واإلعالم التقليدي:
تعني كلمة "إعالم" اإلخبار وتقديم معلومات ،ويتضم في هذه العملية وجود رسالة إعالمية (أخبار-
معلومات -أفكار -أراء) تنتقل في اتجاه واحد من مرسل إلى مستقبل .يعرف اإلعالم التقليدي بأنه:
وسائل االتصال والتعبير التقليدية من التلفزة ،وقنوات الكابل ،واإلذاعة ،والسينما ،واستوديوهات
الموسيقى ،والصح  ،والمجالت ،والكتب ،والنشرات المطبوعة.1
أما اإلعالم الرقمي فهو ،مجموعة من األساليب واالنشطة الرقمية الحديدة التي تمكننا من إنتاج
ونشر واستهالك المحتوى اإلعالمي بمختل

أشكاله من خالل األجهزة اإللكترونية "الوسائس"

المتصلة أو غير المتصلة باألنترنت .2ويعرف أيضا بأنه تحقيق االتصال من فرد إلى فرد ،أو من
فرد إلى جماعة أو من جماعة إلى جماعة أكثر ،بهدف االستفادة من التكنولوجيا في اإلقناع
والتوجيه عبر البرامج السياسية واالجتماعية والثقافية ،وأيضًا في التسلية ،حيث يتمكن اإلنسان من
الوصول إلى ما هو متوافر ،بعيدًا عن تدخل أية سلطة ،وأن يشارك إما في الحوار ،أو في الشراء
والبيع ،أو التسلية .كما يتيم اإلعالم التفاعلي فرصة االستفادة من خاصية استرجاع المعلومات
ونشرها في جميع أنواع العلوم والفنون واآلداب.3

 1صالح سالم ،العالقة بين اإلعالم التقليدي واإلعالم القديم( ،صحيفة األنباء ،ديسمبر ،)2014/5في:
https://cutt.us/C8EUV
 2قيتان عبدهللا الغامدي .التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم اإللكتروني ،بحث منشور في مؤتمر اإلعالم واألمن
اإللكتروني( ،جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية ،)2012 ،ص.7-6
 3أحمد عبد الملك ،اإلعالم التفاعلي ..التباس المفهوم( ،صحيفة االتحاد ،مايو ،)2014/1في.https://2u.pw/LL6: It :
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اإلعالم الرقمي :هو إعالم يتجاوز سيطرة المؤسسة اإلعالمية التقليدية ،المحكومة بدرجة عالية من
الهيمنة السياسية أو االقتصادية؛ لتستثمر التطور التقني الراهن لصالم إعالم متحرر ،يعبر عن
األفراد والجماعات الصغيرة المهمشة .1ويطلق عليه بعض اإلعالميين والدارسين مسمى "اإلعالم
الجديد".
لم تنفصل يومًا وسائل اإلعالم في دول العالم الثالث والدول الديكتاتورية عن الحكومة؛ فقد بقيت
بشكل مباشر أو غير مباشر ذراعها األكثر إخالصًا في خدمتها ،كونها األكثر فعالية في تشكيل
الرأي العام وتوجهيه ،خاصة فيما يتعلق بالحكومة أو القضايا المعيشية.
بدأت الفضائيات العربية تظهر للوجود قبل نحو عقدين ،واحدة تلو األخرى بتمويل وإدارة حكومية،
وكانت السياسة التحريرية ترسم من قبل رجال الساسة أو رجال اإلعالم التابعين للساسة .وهذا يعني
أن اآلراء التي كانت تشكل الرأي العام حول القضايا المعيشية حينها ،كان يضعها رجال الساسة من
الخفاء ويبثها اإلعالم ،وربما هذا ما يفسر إلى حد ما استقرار األوضاع السياسية في العقود السابقة.
هذه الثورة الفضائية جاءت في ظل تراجع الوضع التعليمي في المنطقة العربية ،خاصة على صعيد
تدريس المفاهيم والقيم الدينية والعربية والوطنية ،سواء كان ذلك راجعًا إلى التراجع في النظر إلى
قيمة التعليم بصفة عامة في المجتمعات العربية ،أو إلى تدني مستوى الخدمة التعليمية ذاتها ،أو
كان راجعًا إلى الهرم السياسي الغربي على مناهج التدريس في العالم العربي.2
وأصبم نفور الشباب جليًا من المحتوى المقدم-الذي غالبًا ما يمجد الرئيس أو الملك ،فحاولوا
اللجوء إلى وسائل إعالم مستقلة ،أو معارضة ،لكن األخيرة كان يضيق الخناق عليها من قبل
الحكومات الديكتاتورية كالعادة.

 1علي حجازي ،اإلعالم البديل( ،دار المعتز للنشر والتوزيع ،عماّن ،)2017 ،ص.15
 2محمد مسفر ،تحليل الرسالة اإلعالمية تأثير الفضائيات العربية على الشباب العربي ،العدد الثالث (مجلة المفكر ،جامعة قطر)،
ص.34
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ومما يالحظ في هذا الشأن أن هذه المنشآت (اإلعالمية) أفرغت من المحتوى اإلعالمي الشبابي
مضمونه ،وجعلته إعالمًا خاليًا من أخالقيات العمل ،مستندة في ذلك إلى أساليب التحريض
الطائفي ،العرقي والديني ،وإرساء خطاب الكراهية والتطرف في الرأي ،كما تًحوًل في العديد من
األحيان إلى إعالم يتعامل بسذاجة مع عقول الشباب العربي ،فتم إنشاء منابر تدعي أنها ترفيهية
لك نها في الواقع هي نتاج لسياسات ممنهجة تستعمل برامج غير هادفة وغير مجدية ،هادفة إلى
تجهيل الشباب العربي بالسياسة وقضايا العدالة الديمقراطية ،والنهضة الفكرية ،وال يعنيه االنتماء
الوطني والحريات العامة.1
لكن سعي الشباب الدائم للتغيير واالنفتاو ،ورفض األفكار السائدة ،كانت تتعارض مع توجه
الحكومات التي دائمً ا ما ترفض التغيير ،فلم تعد وسائل اإلعالم الحكومية قادرة على إشباع رغبات
الشباب.
لذلك ،لجأت وسائل اإلعالم التقليدية إلى إنشاء صفحات لها على مواقع التواصل االجتماعي؛
للحفاظ على متابعيها وزيادتهم ،وبات من الصعب اليوم على أي وسيلة إعالمية أن تنجم دون
توظي

مواقع التواصل االجتماعي.

ثانيا :الشباب واإلعالم الرقمي:
ً
انتشار
ا
في البدء كانت الخلفية من وراء رقمنة اإلعالم التقليدي هو أن يكون مواكبا للتقنية ،وأكثر
وقربا من المتلقي .وأيضا كانت شبكات التواصل االجتماعي ذات بعد يهتم بالعالقات االجتماعية
والمهنية ،أما اليوم فقد غزتها أيضا المعلومة والخبر؛ لتتحول إلى فضاء مؤعلم ،أي نافذة لءعالم.
قد يصم ونحن نرصد كل هذه التحوالت ،العودة إلى ذلك المثل العربي "هذا الشبل من ذاك األسد"

 1يونس بلفالح ،اإلعالم العربي والشباب ..بين التقليد والتجديد( ،العربي الجديد ،أغسطس ،)2016/9في:
https://2u.pw/nXIg
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في إحالة إلى عالقة شبكات التواصل االجتماعي -الشبل -باإلعالم التقليدي -األسد -بعد أن
غزته الرقمنة.1
أصبم اإلعالم الرقمي جديدًا في مضمونه ،وليس في شكله فقس ،ففي الماضي ،إذا أرادت قناة
تلفزيونية أو جريدة أن تغطي مؤتمرًا ،فإنها تحتاج لنشر فيديو وخبر وصور وتعليق ،وهذا
سيتطلب من القارئ على األقل ثالث دقائق ،أما اليوم ومن خالل اإلعالم الرقمي ،فيتم تغطيته بأقل
من دقيقة من خالل فيديو تفاعلي مدته أقل من دقيقة ،بل حتى طريقة عرض األخير فرضت على
القنوات التلفزيونية.
إن ما ساعد اإلعالم الرقمي هو التطور التقني المستمر لءنترنت ولمواقع التواصل االجتماعي،
فظهرت صحافة خاصة بالصحافة اإللكترونية ،وأصبحت تدرس في الجامعات كتخصص مستقل.
ومما ال شك فيه ،أن معظم الناس اليوم يفضلون االطالع على األخبار من خالل هات

محمول

في أي وقت ومكان ،بدلًا من شرائهم لجريدة ،أو استماعهم إلذاعة ،فمن قال يوما :إن التليفزيون
الذي اجتمع فيه الصوت والصورة وباأللوان ،وعبر البث الحي والمباشر ،والمتوفرة مشاهدته في كل
مكان سيصبم علبة ديكور في الصالونات ال أكثر وال أقل؟
لقد أصبم تأثير وسائل اإلعالم الجديدة ينمو بشكل متزايد في مجال دفع الشعوب للمشاركة في
الحياة العامة ،فتجاوزت بال شك الدور اإلخباري لوسائل اإلعالم التقليدية ،وخلقت األهم بتوفير
التواصل والتفاعل بين المختل
بأنفسهم وبمختل

راو المجتمع وخاصة الشباب ،والتي تعد الفئة المهمة للمشاركة

مستوياتهم في صنع الخبر ونشره بأقصى سرعة.2

 1مرجع سابق ،جمال زرن.
 2صاحبي صبيحة ،الشباب الجزائي بين اإلعالم التقليدي واإلعالم اإلخباري( ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،)2017 ،ص
أ.
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ومن أبرز ما يميز اإلعالم الرقمي عن اإلعالم التقليدي هو ( ،)Feedbackففي الماضي القريب،
كان نشر خبر صحفي ،حتى لو كان كاذبًا في وسائل اإلعالم التقليدية أمرًا يمر مرور الكرام،
وكان أقصى ما يمكن للمتلقي أو القارئ أن يفعله هو أن يرسل رسالة للمحرر ،وبالطبع هذه الرسالة
ال أحد يراها إال المرسل والمحرر ،أما اليوم فباستطاعة المتلقين أن يعلقوا على األخبار والفيديوهات
اإلخبارية مباشرة وعلنًا ،وهذه التعليقات أصبحت اليوم هي من تعطي ثقة للخبر وللوسيلة بأكملها.
من هنا ،تأتي أهمية اإلعالم الرقمي في تناوله لقضايا الشباب ،وبخاصة أنه بفضل تكنولوجيا
االتصال أصبم من أكثر الوسائل جذبًا وإبهارًا للشباب ،إذا ما قورن باإلعالم التقليدي من
صح

وإذاعة ،األمر الذي أعطاه مكانة متميزة ،وأدوارًا متعددة في تنشئة الشباب وتثقيفه ،وإرساء

القيم والعادات االجتماعية والثقافية ،وتغيير سلوك األفراد إلى األفضل عن طريق اهتمامه بنشر
الوعي ،وتبصير الشباب بقضايا المجتمع ،وإبراز قيم التماسك االجتماعي.1
أصبم لءعالم الرقمي تأثير كبير في مخاطبة عقول ونفوس الشباب ،ووسيلة هامة في منظومة
القيم ،بل أمسى له تأثير في مجرى تطور البشر .ويختل

التأثير والتأثر بحسب الوسيلة اإلعالمية

ووظيفتها ،وطريقة استخدامها ،والظروف االجتماعية والثقافية لألفراد والمجتمعات ،وقد يكون التأثير
سلبيًّا وقد يكون إيجابيًّا.2
ثال ًثا :الشباب بين اإلعالم الرقمي واإلعالم التقليدي:
بعد أن أصبحت مواقع التواصل االجتماعي متنفسًا للشباب ،ومكاناً للتعبير عن آرائهم ،لجأت
وسائل اإلعالم التقليدية لمواقع التواصل االجتماعي ،وباتت تعد محتوى تفاعليًا خاصًا
بجمهورها على مواقع التواصل ليشبع رغباتهم" .الكثير من الناس ينظرون نظرة سلبية تجاه مواقع

 1إبراهيم المصري ،وعمرو أبو جبر ،العالقة بين مستويات استخدام الجمهور الفلسطيني لإلعالم الرقمي ومستويات المعرفة
بقضايا الشباب ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات-العدد الثاني واألربعون( ،2017-)1ص.122
 2العطري بن عزوز ،الشباب واإلعالم الجديد( ،مجلة حراء ،)2017/21/3 ،في .https://cutt.us/Ta617
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التواصل االجتماعي ،لكنها ساعدت بالمفهوم اإليجابي اإلعالم التقليدي في سرعة االنتشار ،وجاءت
مكملًا لها."1
عند تشريم عالقة متغير السن بوسيلة اإلعالم وبالشبكات ،فإن الفئة العمرية التي تتراوو أعمارها
بين  13و 24سنة تستهلك المحتوى المشاهد من اإلنترنت ،خصوصا من "اليوتيوب" ،بمعدل 11
ساعة في األسبوع ،بنسبة  %96من مجموعة محتوى الفيديو المشاهد (.2)30
من الواضم أن الشباب هم الذين يقضون ساعات أكبر على اإلنترنت ،وهم األكثر استهالكًا
للمواد التفاعلية ،ربما يكون ذلك بسبب الفراغ الناجم عن البطالة المرتفعة في البلدان العربية،
وأيضًا ب سبب حرمانهم من المشاركة السياسة؛ لذلك بات الشعب يسعى لصناعة إعالمه ،بشكل
يعارض اإلعالم التقليدي في الهيك ل والرسالة ،فهو أكثر من مجرد تقديم خطاب يفضم فساد الدولة
أو ينافق المسكوت عنه ،إذ أصبم مجابها ،ويفند خطاب اإلعالم التقليدي إلثبات زيفه ،ويصوغ
محتوى مضادًا في بيئة وهيكلية أو تحريرية مختلفة.3
لقد تبلورت قوة اإلعالم البديل خالل الحراك العربي الذي شكل الشباب وقوده ،وأثبث فشل اإلعالم
التقليدي في إقناع الشباب ومواكبة تطلعاتهم ،لقد غابت المصداقية عن أغلب المنابر اإلعالمية
العربية ،لقد خسر االستبداد والمال رهانه المبني على التسفيه وغسل األدمغة وصار الشباب هم
سادة وقادة اإلعالم الجديد ،وهذا ال يعني وجود حياد في الطرو ،والتحليل والتفسير ،لكن يبقى
اإلعالم البديل متمتعًا بموضوعية جادة ،وقوة اقتراحية جعلته أكثر إقناعًا وقربًا من الشباب.4
ومن أمثلة استغالل القنوات الفضائية لوسائل التواصل االجتماعي :برنامج بي بي سي ترينديغ الذي
أطلق في أكتوبر  ،2017ويسلس الضوء على القضايا المثارة عبر مواقع التواصل االجتماعي في
 1سلطان ناصر :رئيس مقهى اإلعالم االجتماعي ،مقابلة شخصية ،قطاع غزة.12/9 ،
 2مرجع سابق ،جمال زرن.
 3نهى عاطف ،اإلعالم الشعبي :بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم( ،العربي للنشر والتوزيع ،)2017 ،ص.130
 4مرجع سابق ،يونس بلفالح.
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كل دول عالم ،ويستضي

مدونين وناشطين ،والالفت أنه يتم تقسيم الحلقة التي مدتها  30دقيقة

إلى مقاطع؛ المقاطع تتراوو من  30ثانية إلى بضع دقائق ليسهل استهالكها ،ويحصد كل مقطع
مئات آالف المشاهدات ،وبعض المقاطع التفاعلية تصل لماليين المشاهدات.
أيضا أطلقت الجزيرة برنامج بودكاست أسبوعي للهوات

المحمولة ،يسلس الضوء على القضايا التي

تشغل مواقع التواصل االجتماعي .وأيضًا برنامج شباب توك الذي تقدمه قناة  DWالعربية الذي
يتناول مواضيع تهم الشباب ،ويستضي

مؤيدين ومعارضين للفكرة ،ويأخذ آراء للمتفاعلين على

مواقع التواصل االجتماعي ،وقد حقق البرنامج نجاوًا كبيرًا.
فلسطينيا ،يعتمد الجمهور الفلسطيني في المرتبة األولى على اإلنترنت في الحصول على
المعلومات .وتمثل وسائل اإلعالم الجديدة (أي وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت) المنصات
اإلعالمية األكثر استخدامًا في الحصول على األخبار وغيرها من المحتويات ،يليها التلفزيون ،في
حين أن اإلذاعة ووسائل اإلعالم المطبوعة هي األقل استخدامًا بين الشباب.1
وتحظى ﺍلصﻔحاﺕ ﺍإلعالمية ﺍلتابعة لوكاالت ﺍألخبار ﻭﺍلشركات ﻭﺍلمؤسسات ﺍإلعالمية بأعلى
معدالت تفاعل على ﺍإلطالق ،نظرًا لطبيعة ما يتم نشره من مواضيع وأخبار يومية .ﻭمع ﻏياﺏ
ضوابس موجهة لألداء اإلعالمي الرقمي ،ظهر خالل العام الكثير من المالحظات على األداء سواء
من ناحية طبيعة المحتوى المقدم ،أو من ناحية دقة األخبار ومطابقتها للواقع ،ساهمت هذه
الصفح ات في كثير من األحيان بتغ ذية االنقسام بين قطبي السياسة الفلسطينية ،وبتعمد إثارة النقاش
حول قضايا مجتمعية وسياسية خالفية؛ لجلب المزيد من التفاعل مع صفحاتها مواقعها
اإللكترونية.2

 1مرجع سابق ،المصري وأبو جبر ،ص.129
 2استوديو سوشال ،تقرير وسائل التواصل االجتماعي ،2015ص ،26في.https://cutt.us/oMQmN :
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اإلعالم الفلسطيني الحكومي /الرسمي أسوة بالحزبي والخاص ،كان حاضرًا وبقوة في االنقسام
السياسي الحاد ،ورسب في اختبار المهنية بتحوله أداة للتحريض ،فغابت عن كثير من وسائل
اإلعالم مفاهيم المهنية ،ولم تقم باألهداف المنوطة بها ،وبخاصة في سياق المسؤولية االجتماعية،
والحفاظ على النسيج االجتماعي ومحاربة الفرقة والفتنة وأسبابها .واإلعالم لم يكن عامل تجميع ،بل
كان عامل تفريق وهدم أثًًر عميقًا على الهوية الوطنية 1.إن اإلعالم الفلسطيني يجير لصالم
الطبقة الحاكمة سياسيًا واقتصاديًا ،ويخدم أهدافها ومصالحها .إنه إعالم مشغول بشرعنة
الحاكم ،وتلهية المحكومين بالبكاء على األطالل أو الرقص عليها ،ال قضايا موحدة ومركزية كبرى
في هذا اإلعالم السائد.2
على صعيد مواقع التواصل االجتماعي ،يستخدم نحو  2.58مليون فلسطيني موقع الفيس بوك
موزعين بين الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،والقدس ،والداخل المحتل %43 .منهم نساء ،و%57
ذكور 17% .3بين الفئة العمرية  17-13عاما ،و %39بين  24-18عاما ،و34-25 %27
عاما ،و %10بين  44-35عاما ،و %5بين  54-45عاما ،و 2%فوق  55عاما.4
نرى هنا أن قرابة نص

الفلسطينيين المقيمين في فلسطين مرتبطون بموقع الفيس بوك ،ولهذا،

أنشأت معظم وسائل اإلعالم التقليدية الفلسطينية صفحات إخبارية خاصة بها على مواقع التواصل
االجتماعي للوصول إلى المتلقي .على سبيل المثال" :هناك إذاعات محلية حولت استديوهاتها ،عبر
مشاهدتها عبر البث المباشر على الفيس بوك" .وأيضًا بإمكان الضيوف أن يخرجوا ببث مباشر
لءذاعة ،كما حصل معي قبل يومين على إذاعة محلية .يجب أن يكون الصحفي على دراية

 1عمر نزال وسعيد أبو معال ،اإلعالم العمومي الفلسطيني وإمكانية التحقق ودوره في إعادة صياغة الهوية الجمعية (مركز
بيرزيت لتطوير اإلعالم ،فلسطين ،)2015 ،ص.47
 2المرجع السابق ،الهوية .ص.46
 3مرجع سابق ،استوديو سوشال .ص.10
 4المرجع السابق ،ص.11
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ومتابعة التطورات ،هناك الكثير ممًًن يكتبون مقاالتهم على مذكرة الهات  ،ثم يرسلونها إلى
الجريدة ،كما أن هناك كتاب رأي ال زالوا يكتبون مقاالتهم ويرسلونها عبر الفاكس."1
الالفت أن الشبكات اإلخبارية حديثة النشأة على مواقع التواصل االجتماعي تهتم بشكل كبير في
قضايا الشباب الذي شعر بمساحة من الحرية وفرتها مواقع التواصل االجتماعي ،وربما هذا ما
يفسر نجاو شبكة قدس اإلخبارية التي لها نحو  6.6مليون متابع على الفيس بوك ققس ،إذ تعرف
نفسها أنها شبكة إخبارية شبابية ،وتهتم بتقديم المحتوى الشبابي.
بيًًنت هذه الدراسة أن منصات وسائل اإلعالم الجديدة هي األكثر استخدامًا من قبل الشباب
لمتابعة جميع أنواع األخبار والبرامج التي سئلوا عنها .وسجلت وسائل اإلعالم الرقمية أعلى نسبة
استخدام للقنوات التلفزيونية ،فقد اقترنت بالبرامج السياسية ( ،)%42تعقبها البرامج الرياضية
( .)38%ما زالت القنوات اإلذاعية بدورها تحظى بالمتابعة ولكن بنسبة أقل بكثير ،في حين كانت
متابعة الشباب لوسائل اإلعالم المطبوعة ال تذكر .2يشعر  %50من الشباب بعدم الرضا عن
تغطية وسائل اإلعالم الفلسطينية لشواغل الشباب .3وأفاد  %71من الشباب الفلسطيني بأن األخبار
واألحداث المحلية تتصدر قائمة اهتماماتهم ،مقابل  %14منهم تستحوذ األخبار واألحداث اإلقليمية
والدولية على أكبر قدر من اهتماماتهم ،بينما أشار  %15إلى أنهم ال يتابعون األخبار إطالقًا.4
ورغم ذلك ،فإن "الناس يثقون بوسائل اإلعالم التقليدية أكثر من اإلعالم الجديد".5
إذ ينظر إلى وسائل اإلعالم التقليدية ،على وجه الخصوص القنوات التلفزيونية ،على أنها األكثر
موثوقية ،حيث اختار  % 49من عينة البحث القنوات التلفزيونية أو اإلذاعة أو الصح

والمجالت

 1سلطان ناصر ،مرجع سابق.
 2المرجع السابق ،ص.9
 3مركز العالم العربي للبحوث والتنمية ،دراسة استقصائية حول الشباب ووسائل اإلعالم ،)10/2017( ،ص.9
 4المرجع السابق ص.9
 5مرجع سابق .سلطان ناصر.
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بوصفها المصادر األكثر موثوقية ،في حين تعد وسائل اإلعالم الجديدة األكثر استقاللية (،)%44
واألكثر مالءمة (.1)%42
فيما يخص المصداقية ،ال زال الشباب غير مقتنعين تمامًا بأن وسائل اإلعالم الجديدة تتمتع
بمستوى المهنية عينه (الذي تتمتع به الوسائل التقليدية) ،بما تعنيه المهنية من توخً لدقة
المعلومات ،وتحقق من صحتها ،ومستوى تفصيل كاف .وبحسب أحد الشبان (غزة) ،إن وسائل
اإلعالم الجديدة ،بما فيها المواقع اإللكترونية وفيسبوك ،تسارع إلى نشر المعلومات من دون التحقق
منها أو تقصيها ،فينتهي بها المطاف بنشر اإلشاعات.2
أشار الكثيرون إلى أن الخيارات التي توفرها المواقع اإللكترونية ،وصفحات/مجموعات فيسبوك
للشباب أوسع بكثير مما تؤمنه الوسائل األخرى .وعليه ،تًتاو لهؤالء فرصة أكبر لالطالع على
عدد من المصادر ،والمقارنة بينها ،واختيار ما يناسبهم .ويرى الشباب أن وسائل اإلعالم الجديدة
أكثر استعدادًا لعرض مسائل ذات صلة بالشباب ومناقشتها ،مثل فرص العمل والتعليم.3
مميزات وسلبيات اإلعالم التقليدي واإلعالم الرقمي:
أوجه المقارنة

اإلعالم الرقمي

اإلعالم التقليدي

التكلفة

أقل من اإلعالم التقليدي

أكبر من اإلعالم الرقمي

مصادر الدخل

مشابهة لءعالم التقليدي

مشابهة لءعالم الرقمي

سهولة الوصول

أكبر ،وجمهورها من كل الجنسيات

أقل ،الجمهور أقل تنوعا.

للجمهور

 1مركز العالم العربي للبحوث والتنمية ،مرجع سابق ،ص.9
 2المرجع السابق ،ص.12
 3المرجع السابق ،ص.13
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قوة التأثير على الرأي

العام

الصدى

مواقع

كبيرة إلمكانية تفنيد الخطاب اإلعالمي

قليلة إن لم توظ

الرسمي ،والمشاركة الواسعة

التواصل االجتماعي

إمكانية تعليق الجمهور علنيا

ال يستطيع الجمهور التعليق
علنيا

النتائج:
 ساعدت وسائل التواصل االجتماعي وسائل اإلعالم التقليدية في الوصول لجمهور متنوع. الشباب يفضلون تصفم األخبار من خالل مواقع التواصل االجتماعي أكثر من المواقعاإللكترونية ،لكنهم يثقون باألخيرة أكثر.
 نجحت البرامج التلفزيونية التي تسلس الضوء على القضايا األكثر تفاعلية على مواقعالتواصل االجتماعي ،بشكل كبير.
 وفر اإلعالم الرقمي متسعا من الحرية للشباب ،وسمم لهم بالتعليق علنا على المادةاإلخبارية ،وأصبحوا وسيلة تضغس تؤثر على السياسة التحريرية.
 يتناول اإلعالم الرقمي /التفاعلي قضايا الشباب بشكل أكبر من وسائل اإلعالم التقليدية.التوصيات:
 تنظيم دورات تدريبة متخصصة في اإلعالم الرقمي ،وسن قوانين تنظم عمل صحفيياإلعالم الجديد /الرقمي.
 تنظيم حمالت قانونية توعية حول حقوق الملكية ،التي تعد المشكلة األبرز على مواقعالتواصل االجتماعي.
 إنشاء مواقع إعالمية تفاعلية ناطقة بلغات أجنبية لمخاطبة العالم وتعريفه بالقضيةالفلسطينية.
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قائمة المراجع
أوًال :مقابالت شخصية:
 .1سلطان ناصر ،رئيس مقهى النادي االجتماعي -فلسطين ،ومدرب إعالم اجتماعي وتسويق
رقمي ،قطاع غزة 11 ،ديسمبر .2019
ثانيا :الكتب:
ً
.1

علي حجازي ،اإلعالم البديل( ،دار المعتز للنشر والتوزيع.)2017 ،

.2

د .نهى عاط  ،اإلعالم الشعبي :بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم( ،العربي للنشر
والتوزيع.)2017 ،

ثال ًثا :دراسات سابقة:
.1

رامي الشرافي ،دور وسائل اإلعالم التفاعلية في التنشئة السياسية لدى الشباب( ،غزة،
جامعة األزهر.)2012 ،

 .2قيتان عبدللا الغامدي .التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم اإللكتروني ،بحث
منشور في مؤتمر اإلعالم واألمن اإللكتروني( ،جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية،
.)2012
.3

معهد الجزيرة لءعالم ،صحافة البيانات ،دراسة إعالمية( ،معهد الجزيرة لءعالم ،أبريل
.)23/2019

.4

محمد مسفر ،تحليل الرسالة اإلعالمية تأثير الفضائيات العربية على الشباب العربي،
العدد الثالث (مجلة المفكر ،جامعة قطر(.

.5

صاحبي صبيحة ،الشباب الجزائي بين اإلعالم التقليدي واإلعالم اإلخباري( ،جامعة
العربي بن مهيدي أم البواقي.)2017 ،
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.6

د .إبراهيم المصري ،ود .عمرو أبو جبر ،العالقة بين مستويات استخدام الجمهور
الفلسطيني ل ءعالم الرقمي ومستويات المعرفة بقضايا الشباب ،مجلة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث والدراسات-العدد الثاني واألربعون(.2017-)1

 .7عمر نزال وسعيد أبو معال ،اإلعالم العمومي الفلسطيني وإمكانيات التحقق ودوره في إعادة
صياغة الهوية الجمعية( ،مركز بيرزيت لتطوير اإلعالم ،فلسطين.)2015 ،
 .8استوديو سوشال ،تقرير مواقع التواصل االجتماعي  ،2015ص ،10/11/24رابس الدراسة
.https://cutt.us/oMQmN
ابعا :مقاالت:
رً
.1

د .جمال زرن ،اإلعالم التقليدي والجديد في سياق تمدد اإلعالم االجتماعي وشبكاته،
(موقع مركز الجزيرة للدراسات ،مارس )3/2017في .https://2u.pw/5Ig9D

.2

أحمد عبد الملك ،اإلعالم التفاعلي ..التباس المفهوم( ،صحيفة االتحاد ،مايو
 ،)1/2014في .https://2u.pw/LL6it

.3

(بتصرف) يونس بلفالو ،اإلعالم العربي والشباب ..بين التقليد والتجديد( ،العربي
الجديد ،أغسطس )9/2016في .https://2u.pw/nXIg0

.4

العطري بن عزوز ،الشباب واإلعالم الجديد( ،مجلة حراء ،)3/21/2017 ،في
.https://cutt.us/Ta617
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العدالة االنتقالية من منظور الشباب الفلسطيني
تغريد جبر نجم

الملخص:
تناولت الورقة منظور الشباب لعملية العدالة االنتقالية من خالل التركيز على مفهوم العدالة
االنتقالية وآلياتها ،وبعض النماذج الدولية واإلقليمية ،كما وتناولت الورقة األدوار الشابة في العدالة
االنتقالية .وخلصت إلى أن الشباب الفلسطيني مقسم إلى ثالث أقسام :األول ليس له أي دراية
بمفهوم العدالة االنتقالية ،والقسم الثاني موقفه سلبي ،ويرى أنه ليس له أي دور بعملية العدالة
االنتقالية أو السعي إلى تحقيقها ،أما القسم الثالث فموقفه إيجابي ويعي دوره جيدا؛ لذا وجب على
األخير بأن يتبنى أدوراه في العدالة االنتقالية واستنهاض أقرانه.
وأوصت الورقة بضرورة تنفيذ مجموعة من الورش التوعوية ،وإطالق حملة مناصرة رقمية وغيرها
من األنشطة لتوعية الشباب ،وغيرهم من الفئات بعملية العدالة االنتقالية ،وتكريس هذا الوعي؛ سعيا
لتحقيق العدالة االنتقالية في مجتمعنا الفلسطيني.
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مقدمة:
في ظل تزايد حجم االنتهاكات وحدة الصراع في العالم ككل ،والمجتمع الفلسطيني بوجه خاص ،وما
تحدثه هذه االنتهاكات من خطر جم على مصير المجتمعات ،وجب على أفراد هذه المجتمعات
باختالف شرائحهم إيجاد الحل الذي تعالج به هذه االنتهاكات بأفضل الطرق وأنجعها.
لقد شك ل االنقسام الفلسطيني الداخلي أرضية خصبة لممارسة العديد من االنتهاكات التي طالت
األفراد والجماعات على حد سواء ،لذلك فإن أية محاوالت فلسطينية للمصالحة الداخلية البد وأن
تأخذ بعين االعتبار إجراء معالجات لجميع االنتهاكات التي مورست خالل مرحلة االنقسام.
تتطلب هذه المعالجة ضرورة البحث عن العدالة االنتقالية باعتبارها مدخال صحيحا لجبر الضرر
من ناحية ،ومعالجة حاالت االحتقان والكراهية المجتمعية المترتبة على تلك االنتهاكات من ناحية
تأثير في المجتمع ،كما ويشكلون الشريحة األكبر في
ا
أخرى .ويعد الشباب من الفئات األكثر
المجتمع الفلسطيني ،حيث يمثلون %23من إجمالي عدد أفراد المجتمع ،أي ما يقارب الثلث من
عمر  29-18سنة بحسب جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،وال يمكن لنا إغفال هذه الفئة في
تطبيق عملية كبيرة ومهمة في المجتمع الفلسطيني.1
من هنا تطرو الورقة المنظور الشبابي للعدالة االنتقالية ،وماهية الدور المناط بهم في السعي لتحقيق
العدالة االنتقالية في المجتمع الفلسطيني؟ وتأتي أهمية هذه الورقة من تقديمها للرؤية الحقيقة للشباب
تجاه عملية العدالة االنتقالية وطبيعة أدوارهم في تحقيقها.
أوًال :مفهوم العدالة االنتقالية ونشأتها:
أ .مفهوم العدالة االنتقالية:

 1واقع الشباب في فلسطين( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا .(2019 ،في.https://bit.ly/32rpdcl :
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تعرف األمم المتحدة العدالة االنتقالية بأنها" :كامل نطاق العمليات واآلليات المرتبطة بالمحاوالت
التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق ،بغية كفالة المساءلة ،وإقامة
العدالة وتحقيق المصالحة ،وقد تشمل هذه اآلليات القضائية وغير القضائية على السواء ،مع تفاوت
مستويات المشاركة الدولية -أو عدم وجودها مطلقا -ومحاكمات األفراد ،والتعويض ،وتقصي
الحقائق ،واإلصالو الدستوري ،وفحص السجل الشخصي للكش

عن التجاوزات ،والفصل أو

اقترانهما معا".1
في حين يعرفها المركز الدولي للعدالة االنتقالية على أنها" :االستجابة لالنتهاكات المنهجية أو
الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان؛ بهدف تحقيق االعتراف الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات،
وتعزيز إ مكانيات تحقيق السالم والمصالحة والديمقراطية ،أي أنها تكيي

للعدالة على النحو الذي

يالئم مجتمعات تخوض مرحلة من التحوالت في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق اإلنسان،
سواء حدثت في التحوالت فجأة أو على مدى عقود طويلة".
وفي تعريف آخر قانوني ،فقد عرفها القانون األساسي التونسي بأنها" :هي مسار متكامل من
اآلليات والوسائل المعتمدة؛ لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق االنسان بكش

حقيقتها ،ومساءلة

ومحاسبة المسؤولين عنها ،وجبر ضرر الضحايا ،ورد االعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية،
ويحفظ الذاكرة الجماعية ،ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار االنتهاكات ،واالنتقال من حالة
االستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان".2
ب .نشأة العدالة االنتقالية:

 1موجز تقرير األمين العام السابق لألمم المتحدة حول سيادة القانون والعدالة االنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد
الصراع( ،مجلس األمن 24 ،آب  ،2004التقرير المرقم  ،)S/2004/616ص.8
 2مشروع القانون األساسي التونسي المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ،الصادر في  24ديسمبر  ،2013الفصل األول.
الباب األول من المشروع.
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اختل

الباحثون في تحديد ظهور مفهوم وممارسات العدالة االنتقالية .وحديثا يمكن الحديث عن

التطور التاريخي لمفهوم العدالة االنتقالية من خالل ثالث مراحل هي:
 المرحلة األولى :جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة ،وتمثلت بشكل أساسي فيمحاكمات نورمبرج ،وتمحورت العدالة االنتقالية خالل هذه المرحلة حول فكرة التجريم والمحاكمات
المترتبة عليها.
 المرحلة الثانية :جاءت في الربع األخير من القرن العشرين ،حيث ضعفت جهود تحقيق العدالةاالنتقالية ،وفي هذه المرحلة تم تطبيق مفهوم مسيس من العدالة االنتقالية أكثر ارتباطا بالهياكل
الرسمية للدولة ،وهنا تجاوزت فكرة المحاكمات ،وتضمنت آليات أخرى مثل لجان الحقيقة
والتعويضات.
 المرحلة الثالثة :بدأت في تسعينيات القرن العشرين تقريبا ،حيث جاء إنشاء المحكمة الجنائيةوتحفيز وتطبيقا للعدالة االنتقالية ،إذ أدى
ا
الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة في  1993تجسيدا
تكرر النزاعات إلى تكرر حاالت تطبيق العدالة االنتقالية ،كما ارتفعت األصوات المنادية بالحد من
األخذ بمبدأ الحصانة ليصبم االستثناء وليس القاعدة.1
أما في الحالة العربية؛ فقد بدأ العمل على تطبيق العدالة االنتقالية عقب أحداث ثورات الربيع
العربي ،وانتقال عدد من المجتمعات العربية كتونس من أنظمة سابقة مارست العديد من انتهاكات
حقوق اإلنسان خالل فترة حكمها ،وخالل ثوراتها أيضا ،إلى أنظمة ديمقراطية تحاول معالجة
انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة ،وبناء أنظمة جديدة تكافم االنتهاكات واالتجاه نحو السلم األهلي،
من خالل تطبيق مجموعة من اآلليات ،وتشكيل اللجان لتحقيق العدالة االنتقالية في مجتمعاتها.

 1محمد عز ،العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية في المجتمع المصري :رؤية نظرية ومنهجية( ،الحوار المتمدن
 ،(26/3/2015فيhttps://bit.ly/37ZYFQG :
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ثانيا :مشروعية العدالة االنتقالية:
ً
تستمد العدالة االنتقالية مشروعيتها من ضرورة معالجة االختالالت التي حدثت في المجتمعات
اإل نسانية في ظل الظروف االستثنائية ،وفي أثناء فترات االنتقال السياسي ،من حيث تحقيق مطالب
المتضررين بشكل جدي؛ لضمان العدالة والمساواة والسلم واالستقرار ،ويرى المركز الدولي للعدالة
االنتقالية أن ضرورة تحقيق العدالة االنتقالية ،وخاصة مواجهة الماضي تقوم على مبررات ،منها:
ضرورة مواجهة االنتهاكات السابقة لحقوق اإلنسان ،وتقوية الديمق ارطية؛ حيث إن الديمقراطية ال
يمكن أن تقوم وتقوى من دون تحقيق "جهود مستمرة ومنظمة وتوافقية لمواجهة انتهاكات الماضي".1
إن الواجب األخالقي يفرض مواجهة الماضي ،وعدم نسيان الضحايا والناجين من الفظائع ،والقبول
بهم واالعتراف بهم كضحايا ،إذ إنه من "المستحيل تجاهل الماضي أو نسيانه" ،وهو ما يحتم
"إظهاره بطريقة بناءة"؛ للحيلولة دون ارتكاب أعمال شنيعة في المستقبل" .وإذا كان مجال العدالة
االنتقالية يهتم بمجموعة واسعة من االستراتيجيات المتنوعة؛ لمواجهة إرث انتهاكات حقوق اإلنسان
في الماضي ،بحيث تحيل هذه االستراتيجيات وتطبيقاتها عمليا إلى خلق مستقبل أكثر عدالة
وديمقراطية ،فإن ذلك يحتم أن تقام هذه العدالة االنتقالية ضمن سياق من التحول الديمقراطي؛ بغية
تجنب تكرار األسباب التي أفضت إلى النزاع من البداية ،وما يرتبس بذلك من الحاجة إلى اآلليات
المؤسسية والعملية التي تمكن من الحفاظ على مطلب حقوق اإلنسان وكرامته.2
وجد االهتمام العالمي الراهن بقضايا تحقيق العدالة االنتقالية أسبابه في عوامل عولمية دفعت به
إلى واجهة األحداث ،ويتعلق األمر بالمسار التوحيدي الذي أضحى يمس الوضع البشري أوال ،ثم
انحسار منزلة "سيادة الدولة" في الوضع الدولي ال ارهن ثانيا ،ويمكن اختزال تلك العوامل فيما يلي:3

 1موالي عبد الكريم ،األسس الفلسفية لمفهوم العدالة االنتقالية مقاربة أولية ،العدد ( 11قطر ،مجلة تبين  ،)2015/3/11ص.3
 2المرجع السابق ،ص.20-19
 3المرجع السابق ،ص.20-19
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 الكثافة التواصلية بين الشعوب بفعل الثورة االتصالية ،وما حققه ذلك من انكشاف للوضعالداخلي للدول أمام العالم ،فرض بدوره على الحكومات ضرورة التصرف بغية توجيه
العناية إلى أوضاع حقوق اإلنسان.
 تبوأت منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني على الصعيد العالمي مكانة وسلطة موازيةإعالميا على األقل ،لسلطات الدولة وحكوماتها.
 المراجعة الدقيقة لمفهوم الشرعية وأبعاده القانونية بإعطاء األولوية لحق اإلنسان كفرد مجردقبل الحقوق السيادية للدولة ككيانات سياسية ،ومن ثم فسم المجال أمام حق التدخل لحماية
الشعوب من سيطرة تسلس أنظمتها ،أو سيطرة بعض اإلثنيات على األخرى.1
ثال ًثا :نماذج دولية وإقليمية للعدالة االنتقالية:
إن تجارب كل بلد ومساراته الخاصة ،بمنزلة اللحظات الحية على تواصل المشترك اإلنساني ,،الذي
ساهم في تعزيز الفكر السياسي والثقافة الديمقراطية إزاء قضايا طرحت في مرحلة أولى ،وعلى جيل
أول في بلدان من منطقة أمريكا الالتينية ،وفي مرحلة ثانية على صعيد بعض بلدان أفريقيا وآسيا،
وراهنا في الوطن العربي ،الذي بفضل أحداث (ربيعه) الكبرى ،أطلقت ديناميات واعدة في مجال
العدالة االنتقالية في المغرب ،بالتقدم في تنفيذ عدد من توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة ،وفي
تونس بتبلور مسار إعدادي نوعي أفضى إلى ميالد مشروع قانوني لهيئة "الحقيقة والكرامة" ،وفي
كل من ليبيا واليمن باقتراو مشروعين قانونيين يؤشران إلى المستقبل ،وفي مصر بتواصل الدعوات
إلى الحوار الواسع حول الممكن من العدالة االنتقالية.2
بعض النماذج الدولية واإلقليمية التي خاضت تجربة العدالة االنتقالية:
النموذج األول :األرجنتين:
 1المرجع السابق ،ص.20-19
 2العدالة االنتقالية ،حلقة نقاشية( ،مجلة المستقبل العربي ،مارس .)2011
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قام الجنرال "خورخي فيديال" في عام  1976بانقالب عسكري على حكومة رئيسه "إيزابيال بيرون"،
استولى على إثره على الحكم في األرجنتين ،وقام "فيديال" بفرض األحكام العرفية ،واستخدام سياسة
القمع ضد المواطنين ،واستمر الحكم العسكري لألرجنتين من عام  1976حتى عام  ،1983وهو
العا م الذى هزم فيه الجيش األرجنتيني من نظيره البريطاني في حرب "المالوين" ،وقد شهدت
األرجنتين خالل تلك الفترة شتى صنوف االنتهاكات لحقوق اإلنسان من (قتل ،تعذيب ،اختفاء
قسري.)......،
وتنبع أهمية التجربة األرجنتينية في العدالة االنتقالية من رافدين أساسيين ،األول :وهو أن التجربة
األرجنتينية تعد من التجارب األولى في العالم في مجال تطبيق العدالة االنتقالية ،حيث يمكن القول
بأن مصطلم العدالة االنتقالية ولدت من داخل األرجنتين ،أما الثاني :يتمثل في كون التجربة
األرجنتينية قد شهدت عثرات كبيرة ،ومقاومات أكبر في سبيل تحقيقها ،وبالرغم من هذا فقد حاول
"راؤول ألفونسين" وحكومته المرور قدما نحو تحقيق العدالة االنتقالية ،وذلك من خالل ما يلي:1
 -1لجان تقصي الحقائق.
 -2المحاكم الجنائية.
 -3تعويض الضحايا وجبر الضرر.
 -4إحياء الذكرى.
 -5اإلصالو المؤسسي.
 -6ضمان عدم التكرار في المستقبل.

 1تامر موافي ،اإلفالت من العقاب عن العدالة االنتقالية الغائبة في :تونس ومصر وليبيا واليمن( ،مصر ،الشبكة العربية
لمعلومات حقوق االنسان ،)2013 ،ص .18-17

109

مشروع "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني"

النموذج الثاني :يوغسالفيا:
تعد حرب البوسنة والهرسك أكثر الحروب دموية وعنفا من الحرب العالمية الثانية ،إذ سقس خاللها
مائة أل

قتيل معظمهم من المدنيين ،وشرد أكثر من مليوني بوسني من منازلهم ،كما شهدت تلك

الحرب العديد من حاالت التطهير العرقي والجرائم ضد اإلنسانية ،بل وجرائم حرب ترتقي ألن تكون
جرائم إبادة جماعية ،وانتهت الحرب باتفاق سياسي لم يحقق طموو معظم مواطني البوسنة
والهرسك.
تعد تجربة البوسنة والهرسك من التجارب اإلنسانية الحديثة لجهة محاسبة منتهكي حقوق اإلنسان،
وهي في الواقع تجربة تعتبر نتائجها بغالب ها األعم سلبية للضحايا وذويهم ،إذ لم يتم بشكل فعلي
معاقبة منتهكي حقوق اإل نسان ،إذ تأخر اعتقال بعضهم لسنوات وآخرين لم يتم تسليمهم بعد.
لكن في المقابل؛ أسهمت في تطوير العديد من اآلليات القضائية والقانونية التي تتيم محاسبة
مجرمي الحرب مستقبال ،كما قدمت التجربة البوسنية نموذجا للمحاكم الدولية متمثال بالمحكمة
الجنائية الدولية لدولة يوغسالفيا السابقة ،إضافة إلى تأسيس محمة البوسنة والهرسك من قبل دولة
البوسنة والهرسك؛ للمساعدة في محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب.
لكن أبرز ما قدمته التجربة البوسنية للحضارة اإلنسانية كان معالجتها لمعضلة المفقودين أثناء
الحرب ،وذلك من خالل تحليل الحمض النووي  DNAلكل من الضحايا واألهالي ومطابقتها بعد
ذلك ،وتم اكتشاف  %70من المفقودين إبان الحرب حتى اآلن وهي نسبة لن تتكرر في تاريخ
النزاعات والحروب.1

 1عمرو السراج ،تجربة العدالة االنتقالية في البوسنة والهرسك(،البوسنة والهرسك ،الهيئة السورية للعدالة االنتقالية،(2014 ،
ص.4
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النموذج الثالث :تونس:
في  17ديسمبر  2010أشعل محمد البوعزيزي النار في جسده؛ ليكون ش اررة الثورة التي اندلعت
تظاهراتها في اليوم التالي مباشرة في منطقة سيدي بوزيد ،واستمرت التظاهرات في التنامي ،واتسع
نطاقها لتشمل محافظات تونس كافة ،حتى أجبر الرئيس التونسي إلى الفرار خارج البالد يوم
الجمعة  14يناير .2011
اإلطار القانوني
مشروع قانون العدالة االنتقالية:
تم تشكيل لجنة للحوار الوطني حول العدالة االنتقالية وقانونها ،تفرع عنها عدة لجان إقليمية عقدت
كل منها لقاءات وندوات وحلقات استماع في مدن تونسية شتى؛ بهدف تجميع آراء جميع األطراف
حول ما ينبغي إدراجه في القانون؛ لتحقيق أهداف كش

الحقيقة ،والمساءلة ،والمصالحة،

والتعويض ،وجبر الضرر.
أهم ما تضمنه مشروع القانون:
يتأل

مشروع القانون من عنوانين رئيسين ،يتناول األول أسس العمالة اال تقالية ،بينما يتناول الاا

هيئة الحقيقة والكرامة ،المنوط بها تنفيذ المهام التي تتأل

منها منظومة العدالة االنتقالية.

ممكنات تطبيق العدالة االنتقالية على الحالة الفلسطينية:
تسمم لنا التجربة الفلسطينية في مجال تطبيق العدالة االنتقالية بأول تجربة عربية تضع حقوق
اإلنسان ونشطاء حقوق اإلنسان أمام أوضاع معقدة ،بحيث نق

أمام مهمة تعد من أصعب

المهمات ،وتكمن في تخليص المجتمع من االنتهاكات الداخلية لحقوق اإلنسان ،والمتعددة من خالل
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تناول عقالني وعادل لمسألة المحاسبة والتعويض للضحايا ،وامتالك الرؤية الصائبة لمعالجة إرث
طويل من االنتهاكات ،وبالرغم من تأكيد القانون األساسي الفلسطيني بمقتضى المادة  32منه على
أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها القانون األساسي  2003جريمة ال تسقس الدعوى
الجنائية ،وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتكفل السلطة الوطنية تعويض عادل لمن وقع عليه
الضرر".
إال أن المعطيات واألوضاع تشير إلى ضرورة التفكير في حل المعضالت اآلتية:
 -1أننا نق

أمام حالة نموذجية للتعس

وارتكاب االنتهاكات لحقوق اإلنسان سابقة والحقة،

مع صعوبة محاسبة أشخاص ارتكبوا جرائم وانتهاكات متعددة ،وهم اليوم في موقع السلطة
والنفوذ ،والخشية أن نقع في فخ محاسبة األسماك الصغيرة في حين أن الحيتان الكبيرة
تجري حمايتها.
 -2غياب أو تعطل األنظمة المؤسساتية المستقلة والمكلفة بسيادة القانون وضمان العدالة،
األمر الذي يحتاج إلى وقت إلى إعادة بناءها وتفعيلها ،فالعدالة ال يمكن أن تتحقق واقعيا
إال بتالزم أسس الحق والحرية ،وكل اعتداء عليهما هو نس

كامل ألسس الديمقراطية

وأركان السلم األهلي.
 -3ضمان العدالة والكرامة للضحايا وأهالي الضحايا ،والذي ينبغي أن يكون بتشكيل لجان
تحقيق مستقلة ،وقضاء مستقل يعتمد قواعد العدالة ومعايير حقوق اإلنسان.
 -4أن العالقات بين جميع الفرقاء الفلسطينيين ال تزال تتطلب نقاشا معمقا وجريئا؛ من أجل
التوصل إلى صيغة تحمي حقوق الضحايا ،وتضمن الحقوق والحريات ،وتدعم قيم
الديمقراطية.
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بالرغم من كل التحديات السابقة وغيرها الكثير ،إال أنه ومن خالل ما تم استعراضه من تجارب
الدول األخرى؛ يظهر لنا أن العدالة االنتقالية بكل ما تتضمنه من قيم ومعايير ومناهج تعد المخرج
المثالي لمجتمعنا الفلسطيني بواقعة المؤلم ،ولذلك فإن الدعوة إلى استلهام واستيعاب واستحضار
تجارب العدالة االنتقالية ،واإلبداع في تطبيقها بما يتالءم مع واقع مجتمعنا ،شريطة عدم إغفال قيم
الوحدة ،والتسامم ،والحوار ،والعدالة ،وسيادة القانون ،وحقوق اإلنسان ،فهي إذن دعوة للنضال
وتجاوز كل التحديات والمعيقات التي يمكن أن تعطل المصالحة والعدالة االنتقالية.
ابعا :األدوار الشابة في العدالة االنتقالية:
رً
إن مفهوم العدالة االنتقالية وآلياتها هو مفهوم حديث نسبيا ،وخاصة عند فئة الشباب؛ لذا نجد فئة
قليلة من الشباب ممن لديهم المعرفة والدراية بهذا المفهوم وآلياته؛ وألننا نسعى لتحقيق هذه التجربة
في مجتمعنا الفلسطيني ،وألنه ال يمكن تحقيق أي خطوة دون الوعي والعلم بها من جميع أفراد
المجتمع وتحديدا الفئات المؤثرة ،وألن الشباب من هذه الفئات المؤثرة حيث تبلغ نسبتهم  %23أي
حوالي ثلث إجمالي عدد السكان في فلسطين؛ فعلى الشباب تقع مسؤولية إحداث هذا الوعي لدى
فئتهم والفئات األخرى أيضا.1
وهو ما يتلخص به دورهم الحقيقي والجوهري في تحقيق العدالة االنتقالية ،أو السعي إلى تحقيقها،
وهو نشر الوعي والمعرفة بمفهوم العدالة االنتقالية ،ونجاعة هذه التجربة ،وهو ما سينتج عنه من
تنفيذ مبادرات شبابية لتكريس مفهوم العدالة االنتقالية ،وأهمية هذه التجربة في تطبيقها على الحالة
الفلسطينية .ومن المبادرات التي يمكن تنفيذها لتكريس الوعي بالعدالة االنتقالية كاآلتي:
تنفيذ ورشات عمل توعوية ألقرانهم من الشباب.إدارة حمالت رقمية لتوعية ونشر مفهوم العدالة االنتقالية لجميع فئات المجتمع. 1مرجع سابق ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا .2019 ،
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المشاركة في حلقات إذاعية وتلفزيونية للحديث عن عملية العدالة االنتقالية وآلياتها.إن إحداث هذا الوعي يساهم بشكل كبير في تطبيق العدالة االنتقالية ،وإنهاء لحالة االنقسام
الفلسطيني ،وإعادة الوحدة الفلسطينية بين فرقائها ،وهو الخطوة المهمة والكبيرة في إزالة جملة كبيرة
من مشاكل الشباب الفلسطيني وهمومهم؛ ألن االنقسام هو المسبب الرئيسي لها ،وهو من شأنه أن
يفتم األفق أمام الشباب والمجتمع الفلسطيني ككل.
باإلضافة إلى أن قيم العدالة االنتقالية أيضا ،والتي سيتم نشرها وترسيخها بين الشباب الفلسطيني له
دور كبير في تعزيز منظومة القيم لدى الشباب الفلسطيني ،والوصول بالمجتمع إلى حالة التآخي
والتعاضد والتكات

جنبا إلى جنب ،وإعادة البوصلة للقضية الفلسطينية والقدس الشريف ،وحق

العودة وعيش الشباب الفلسطيني بواقع كريم ،وانتزاع حقوقه المطلبية.
خامسا :رؤية الشباب الفلسطيني لمفهوم العدالة االنتقالية:
ً
تستحوذ نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني على النسب األكبر من مجموع سكانه ،إال أن هذه
الفئة وفي خالف عن واقع الشباب في مختل

الدول الغربية والعربية ،فإنهم أصبحوا من الفئات

المهمشة ،والتي تعاني العديد من المشاكل واألزمات والحقوق المنتهكة ،فهو فاقد لحقه في الحصول
على فرص عمل وحقه في السفر والتنقل ،وما نشاهده من منع متكرر لبعض الشباب في السفر،
وصعوبات جمة تواجه البعض اآلخر ،وما يواجهه الشباب من قمع لحرياته في التعبير عن رأيه،
واالعتقاالت السياسية التعسفية على خلفية حرية الرأي ،وقمع تجمعاتهم السلمية عندما يخرجون
مطالبين بحقوقهم ،والوساطة والمحسوبية والمحاباة التي يعاني منها الشباب في تحصيل حقوقه.
هذه األزمات والمشاكل جعلت من الشباب ضحية أمام االنتهاكات والتجاوزات التي يعاني منها ،فقد
بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية  ،%27وفي قطاع غزة ارتفعت إلى  %69للعام ،2018
حيث إن نحو أكثر من نص

الخريجين عاطلون عن العمل ،وفي تقدير مماثل في أكثر من نص
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الشباب الفلسطيني هم فقراء ،وإن ما نسبته  %15من األسر الفلسطينية يرأسها شباب ،وقد اقتصر
وجود الشباب في مراكز صنع القرار ما نسبته فقس .1%1
ما جعل الشباب الفلسطيني بحالة من االغتراب المجتمعي ،من ضع

للمشاركة االجتماعية

والسياسية واالقتصادية ،بل وينظرون للحياة بمنظور سلبي للغاية ،وإلى ذواتهم أيضا ،فقد أضحوا
فاقدي اإليمان بقدراتهم ،وقدرتهم على العطاء والتغيير ،وأصبم الشباب يهربون من أنفسهم ،ومن
واقعهم بإدمانهم على مواقع التواصل االجتماعي ،فهم يرون بما نسبته  %84بأن مستقبلهم محفوف
بالمخاطر؛ ما أدى إلى تنامي رغبتهم في الهجرة؛ بحثا عن واقع أفضل ينبئ بمستقبل جيد لهم ،فقد
بلغت نسبة الشباب الراغبين في الهجرة  %51في قطاع غزة.2
تراجع المنظومة القيمية لدى الشباب الفلسطيني تسببت بتراجع قيم العمل المجتمعي والتطوعي ،فقد
بلغت نسبة الشباب المشاركين في أعمال وأنشطة خيرية غير مادية  ،%11أما نسبة من شاركوا في
أنشطة تنموية مجتمعية فقد بلغت  %7من نسبة الشباب الفلسطيني فقس ،باإلضافة إلى عزوف
الشباب عن المشاركة السياسية ،حيث بلغت  %60وفقده المصداقية ألصحاب القرار في المجتمع
الفلسطيني وقادة األحزاب السياسية وجميع القوى المؤثرة في الحالة الفلسطينية ،لقد أصبم الشباب
الفلسطيني يعيش حالة من التيه واالنفصال ،فهو تارة ينتفض محاوال الدفاع عن حقوقه وحرياته،
وتارة يستكين متكيفا متصالحا مع واقعه المزرى ،خاصة بعد االنقسام السياسي ،فهو المصدر
األكبر لجميع األ زمات والمشكالت التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني وخاصة الشباب.3

 1مرجع سابق ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا .2019 ،
 2أسباب هجرة الشباب وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني ،استطالع رأي( ،مركز الدراسات وقياس الرأي العام ،وكالة سما،
يوليو  ،(2018فيhttps://bit.ly/2vhxAuW :
 3استطالع رأي "نتائج استطالع الرأي بين الشباب الفلسطيني" ،فلسطين( ،مركز العالم العربي للبحوث والتنمية ،)2013 ،في:
http://www.awrad.org
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لم يعد الشباب الفلسطيني مؤمنا بقدرة ومصداقية القوى الفلسطينية ،ورغبتها في إيجاد حل منص
لألزمة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني ،وبالتالي حل العديد من مشاكله ،والمرتبطة بشكل أو بآخر
بحالة االنقسام الفلسطيني .ويرى الحل بأنه أشبه بمعجزة تقع على المجتمع الفلسطيني فتحل جميع
عقده ومشاكله وأزماته.
هذه الحالة التي يعيشها الشباب الفلسطيني انعكست على فهمه للعدالة االنتقالية ،والتي يمكن أن
تكون هي الحل الحقيقي لألزمات التي يعيشها المجتمع الفلسطيني ،والتي ازدادت حدتها بعد
االنقسام البغيض ،فنجد أن البعض لم يسبق له أن سمع بهذا المصطلم ،والبعض من سبق له
معرفة هذا المفهوم ،لكنه ال يعي ماهية العدالة االنتقالية جيدا ،ويرى بأنه ال يوجد أي دور للشباب
في عملية العدالة االنتقالية ،والقلة القليلة من هم على معرفة جيدة بهذه العملية وآلياتها ،وأهمية
تطبيقها على الحالة الفلسطينية ،ويرى بأن تجربة العدالة االنتقالية تجربة مهمة يمكن اعتبارها
تظافر للجهود ،وأن يكون هدفها
ا
مخرجا للحالة الفلسطينية التي نعايشها حاليا ،لكن يتطلب تطبيقها
الحقيقي هو تحقيق السلم األهلي ،بعيدا عن المصالم الشخصية والفئوية ،دون تجاهل ألصحاب
الحقوق ممن تعرضوا لالنتهاكات خالل فترة االنقسام.1
إن غياب الفهم لعملية العدالة االنتقالية وماهيتها رافقه غياب لقيم العدالة االنتقالية قيم التسامم
والعفو ،وأهمية الخالص الجمعي كأولوية على الخالص الفردي ،فهي "األنا" التي يغلبها الشباب في
حياتهم المجتمعية والسياسية واالقتصادية ،وأصبم همه الفردي على حساب الهم الجمعي نحن الكل
الفلسطيني الذي سعى شبابه تحديدا على الدوام لتصدر الموق
فكان انطالق االنتفاضة األولى واالنتفاضة الثانية من كن

الوطني والنضالي والمجتمعي،

الجامعات الفلسطينية ،والتي تضم العدد

 1المقابالت:
 مقابلة شخصية ،ناشط شبابي ،االتحاد العام للمراكز الثقافية.2019/10/20 ، مقابلة عبر الفيس بوك  ،ناشط سياسي ،جامعة األقصى.2019/10/18 ، -مقابلة شخصية ،طالب من جامعة األزهر ( 18أكتوبر .)2019
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األكبر للشباب الفلسطيني داخل أسوارها ،وكان التآزر والتآخي والتكافل االجتماعي بين أبنائه بأروع
صوره ومضربا لألمثال.
أثر االنقسام الفلسطيني على زعزعة هذه القيم المجتمعية ،وتراجع لحالة التسامم والتآخي ،وتصدرت
صورة التعصب والحقد والكره لآلخر لمجرد االختالف في الرأي واالنتماء السياسي.
لذا وجب على الشباب الفلسطيني التحرك كعادته دوما بالصدارة ،بأن يعود بالمجتمع الفلسطيني إلى
مشهده الحقيقي ومنظومته القيمية األصيلة ،بدعوة جميع فئاته إلى إعادة اللحمة بين أبناء شعبه،
وتمثله بأزهى صوره التي شهدناه على الدوام.
النتائج:
 أظهرت الورقة أن الشباب الفلسطيني ينقسم إلى ثالثة أقسام في التعامل مع مفهوم العدالةاالنتقالية :القسم األول ،ليس له أي دراية أو معرفة بمفهوم العدالة االنتقالية ،أما القسم
الثاني ،موقفه سلبي حيث يرى أن ليس له أي دور ،أما القسم الثالث ،موقفه إيجابي فهو
ملم بمفهوم العدالة االنتقالية ،ويرى ويؤمن بأن له دور مهم في عملية العدالة االنتقالية.
دور مهما؛ سعيا لتحقيق العدالة االنتقالية في فلسطين ،ويتمثل في نشر
 إن للشباب اوتكريس الوعي بمفهوم العدالة االنتقالية ،وآليات تطبيقها ألقرانهم ،والفئات األخرى في
المجتمع.
 إن تطبيق العدالة االنتقالية هو الحل الجذري للمشاكل واألزمات التي يعيشها الشبابالفلسطيني من منظور الشباب الفلسطيني.
 -ضع

اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بموضوع العدالة االنتقالية واألنشطة المقدمة في

هذا المجال ،وترسيخها كثقافة مجتمعية.
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 ان من معيقات تطبيق الحالة الفلسطينية غياب القوانين الرادعة ،وعدم القدرة على تطبيقهابسبب حالة االنقسام الفلسطيني ،وتعطل أعمال المجلس التشريعي؛ ما يشكل صعوبة في
محاسبة منتهكي حقوق اإلنسان.
 -ضع

النظام التعليمي في تعزيزه لمفاهيم العدالة االنتقالية وقيمها ،وبناء جيل يتبنى قيم

ومبادئ العدالة االنتقالية في المجتمع الفلسطيني.
التوصيات:
 تنفيذ الشباب لورشات عمل توعوية لفئات المجتمع المختلفة ،وتشمل جميع المناطق خاصةالمهمشة منها.
 إ طالق حملة مناصرة رقمية من الشباب الفلسطيني؛ لتوعية األفراد بماهية العدالة االنتقالية،والضغس على صناع القرار؛ لتطبيقها على الحالة الفلسطينية.
 إدارة جلسات حوارية تجمع الشباب مع مختصين في المجال الحقوقي والقانوني؛ لتوضيممفهوم العدالة االنتقالية والتجارب المطبقة على الصعيد العالمي واإلقليمي ،وكيفية تطبيقها
على الحالة الفلسطينية واألدوار الشابة في هذه التجربة.
 حث مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات التي من شأنها أنتعزز العدالة االنتقالية كثقافة مجتمعية.
 مطالبة و ازرة التربية والتعليم بإضافة وتعديل المنهاج الدراسي والخطس التعليمية ،بما يعززمبادئ وقيم العدالة االنتقالية لدى أبناء المجتمع الفلسطيني.
 إطالق حملة ضغس على صناع القرار في المجتمع الفلسطيني؛ لتطبيق القانون علىمنتهكي حقوق اإلنسان ،وتحقيق العدالة االنتقالية في فلسطين.
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المراجع والمصادر
أوًال :المقابالت:
 مقابلة عبر الفيس بوك ،ناشس سياسي ،جامعة األقصى.2019/10/18 ، مقابلة شخصية ،طالب جامعي ،جامعة األزهر.2019/10/18 ، مقابلة شخصية ،ناشس شبابي ،االتحاد العام للمراكز الثقافية.2019/10/20 ،ثانيا :القوانين والمواثيق:
ً
 موجز تقرير األمين العام السابق لألمم المتحدة حول (سيادة القانون والعدالة االنتقالية فيمجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع) ،مجلس األمن 24 ،آب  ،2004التقرير المرقم
.S/2004/616
 مشروع القانون األساسي التون سي المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ،الصادر في 24ديسمبر  ،2013الفصل األول .الباب األول من المشروع.
ابعا :التقارير واستطالعات الرأي:
رً
 تقرير (واقع الشباب في فلسطين) ،فلسطين ،جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،وكالة األنباءوالمعلومات الفلسطينية وفا.2019 ،
 استطالع رأي "أسباب هجرة الشباب وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني" ،فلسطين ،مركزالدراسات وقياس الرأي العام ،وكالة سما ،يوليو .2018
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خاسا :الدراسات:
ً
 موافي ،تامر)اإلفالت من العقاب :عن العدالة االنتقالية الغائبة في :تونس ومصر وليبيا واليمن(،مصر ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ،ط.2013 ،1
 عبد الكريم  ،موالي (األسس الفلسفية لمفهوم العدالة االنتقالية(  ،قطر.2015 ، الصقلي ،إياد .الجبوري ،عامر( ،العدالة االنتقالية دراسة قانونية) ،العراق ،جامعة الموصل،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.2017 ،
 السراج ،عمرو (تجربة العدالة االنتقالية في البوسنة والهرسك) ،البوسنة والهرسك.2014 ، رشوان ،عالء الدين ( مفهوم العدالة االنتقالية ودور المجتمع المدني ببناء الدولة الحديثة(.مصر.2013 ،
 العدالة االنتقالية ،حلقة نقاشية (مجلة المستقبل العربي ،مارس .)2011سادسا :مواقع اإلنترنت:
ً
 عز  ،محمد( .العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية في المجتمع المصري :رؤية نظرية ومنهجية( مصرhttp://www.ahewar.org .2015 ،
 استطالع رأي "نتائج استطالع الرأي بين الشباب الفلسطيني" ،فلسطين ،مركز العالم العربيللبحوث والتنميةhttp://www.awrad.org 2013 ،
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آليات تعزيز الحوار السلمي لدى الشباب الفلسطيني
تغريد جبر نجم
هبة صبري أبو بكرة

ملخص:
تناولت الورقددة أزمددة الحدوار السددلمي لدددى الشددباب الفلسددطيني ،مددن خددالل التركيددز علددى مفهددوم الحدوار
والفجوات التي يعانيها الحوار السددلمي فددي المجتمددع الفلسددطيني ،كمددا تناولددت الورقددة مدددى الحاجددة فددي
مجتمعن ددا إل ددى الحد دوار الس ددلمي ،وتوص ددي

الحال ددة اآلني ددة للحد دوار الس ددلمي ل دددى الش ددباب ف ددي المجتم ددع

الفلسطيني.
خلصت الورقة إلى أهم اآلليات التي تساهم في تعزيز الحوار السلمي لدى الشباب الفلسطيني ،وأبددرز
المش د دداكل واألزمد د ددات االجتماعيد د ددة واالقتصد د ددادية والثقافيد د ددة والسياسد د ددية التد د ددي أنتجد د ددت الحالد د ددة العنيفد د ددة
والتعصبية ،وتنامي األمراض والمشاكل المجتمعية لغياب الحوار السلمي بين أفراد المجتمع ،وخاصة
الش ددباب م ددنهم ،حي ددث توال ددت األزم ددات الداخلي ددة والخارجي ددة ف ددي المجتم ددع الفلس ددطيني؛ م ددا ع ددزز أزم ددة
الحوار السلمي لدى الشباب الفلسددطيني .وأكدددت علددى ضددرورة تفعيددل دور مؤسسددات المجتمددع المدددني
والمؤسسات التعليمية في غرس ثقافة الحوار السلمي.
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مقدمة:
يشددهد المجتمددع الفلسددطيني علددى الصددعيد السياسددي واالقتصد ادي جملددة مددن األوضدداع التددي أثددرت سددلبا
على العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع ونفسيا علددى الفددرد نفسدده؛ مددا جعددل الحيدداة اليوميددة حمددال
ثقيال على كاهله ،باألخص منه الشباب الذي وجدوا أنفسهم في دائرة النزاع المستمر والصد ارعات؛ مددا
زاد الضددغس النفسددي علددى الشددباب الفلسددطيني الددذي يتجدده إلددى أسدداليب عنيفد ة تدددفع ثقافددة الح دوار إلددى
القاع.
هنددا تكمددن مش ددكلة هددذه الورق ددة فددي ضددع

ثقاف ددة الح دوار الس ددلمي ،والتعامددل بثقافددة ح دوار تقددوم عل ددى

العنفية والقمعية والتعصب ،وهي السائدة في مجتمعنا ،وهذا ما يقودنا إلى السؤال الرئيس :ما الحاجة
الضددرورية لترس دديخ ثقافددة الح دوار السددلمي ل دددى الشددباب الفلس ددطيني؟ ومددا س ددبب أزمددة ض ددع

الح ددوار

السلمي لديه وآليات تعزيزه؟
جاءت عدة دراسات سابقة تتطرق إلي مناقشة ثقافددة الحدوار حيددث تناولددت د ارسددة الفليددت (آليددات تشددر
ثقافددة الحدوار واحت درام الدرأي اآلخددر لدددى طلبددة الجامعددات الفلسددطينية )٢٠١٥ ،وتبددين هد ذه الد ارسددة أن
هندداك ضددع

فددي الجامعددات الفلسددطينية فددي إعمددال ثقافددة الح دوار بددين طالبهددا ،وألن الد ارسددة السددابقة

ركددزت فددي مضددمونها علددى الطالددب الجددامعي ،وفد ي تقددديمها لآلليددات المقترحددة أيضدا فددي نطدداق عمددل
الجامعددة؛ مددا يجعددل الفئددة المسددتفيدة مددن الطددرو هددي فئددة محدددودة ،وألن مثددل هددذه المشددكالت يتطلددب
العمل عليها بتكاث

جميع الجهددود واألطدراف .لددذا ،تسددعى هددذه الورقددة إلددى تسددليس الضددوء علددى واقددع

ثقافددة الح دوار لدددي الشددباب الفلسددطيني ،ودور المؤسسددات الحكوميددة وغيددر الحكوميددة فددي تعزيددز ثقافددة
الحوار.
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أتت هذه الورقة لتقدم مجموعة آليات سلسة وقابلة للتطبيق ،والشباب مشارك قوي فيها لتعزيز الحوار
السلمي لدي الشباب الفلسطيني ،وتمكينها كثقافة أساسية في التعامل المجتمعي ،إلددى جانددب توضدديم
األثر في حال لم يتم إحياء هذه الثقافة ،وبقاء الوضع كما هو عليه.
أوًال :الحوار السلمي:
هناك تعريفات عدة للحوار السلمي ،منها أنه حديث بين شخصين أو أكثر يتم فيه مناقشة قضية،
أو فكرة ،أو موضوع ما يعتمد على الطريقة الودية واإلقناع؛ إليصال الفكرة بعيدا عن التعصب.1
وهو أيضا مراجعة الكالم في شأن ما لتعزيزه أو تصويبه أو تطويره ،والوصول فيه إلى التماثل أو
التجانس أو التفاهم أو التكامل.2
وما الحوار إال حالة علمية لها بعد إنساني واجتماعي وثقافي وسلوكي يضمن صدق النتائج ،إذا ما
أحسنت أدواته وآلياته ،كما يضمن صحة المنهج وسالمة الموق  ،إذا صحت معه الصيغ والمقاصد
والنوايا قبل أي اعتبار آخر.3
أما التعريف اإلجرائي فهو مناقشة كالمية بين األشخاص بهدوء واحترام دون تعصب لرأي معين أو
عنصرية ،وتعاون بين األطراف المتحاورة بهدف معرفة الحقيقة ،والوصول إليها ،وهو مطلب من
مطالب الحياة األساسية ،فعن طريقه يتم التواصل بين األشخاص لتبادل األفكار وفهمها.

1

خلود الفليت ،آليات نشر ثقافة الحوار واحترام الرأي اآلخر لدى الجامعات الفلسطينية( ،فلسطين :جامعة فلسطين -مؤتمر ثقافة الحوار

2

حسنين جمعة ،ثقافة الحوار مع اآلخر ،العدد الثالث( ،سوريا :مجلة جامعة دمشق ،)٢٠٠٨ ،ص.١١

ضرورة وطنية ،)٢٠١٥ ،ص.٦
3

عبدللا التطاوي ،الحوار الثقافي -مشروع التواصل واالنتماء ،ط(،١مصر :الدار المصرية اللبنانية ،)٢٠٠٦ ،ص.١٦٣
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ويختل

مفهوم الحوار السلمي عن مصطلحات ومفاهيم أخرى متشابهة منها الجدل ،فالجدل هو

المنازعة ،ليس بهدف إظهار الحق ،وإنما إللزام الخصم لمجرد التنازل عن رأيه ،واالقتناع برأي
آخر ،كما يشير إلى العناد والتمسك بالرأي والتعصب.
تتركز أهمية الحوار السلمي في تلبية الحاجة لخلق مجتمع توعوي إنساني ،يفهم قضاياه بحيادية
تامة ،ويحاول إيجاد حلول لها بالطريقة السلمية الصحيحة.
ما الحاجة الضرورية للحوار السلمي؟
الحوار وسيلة للتفاهم ،وعبارة عن مطلب إنساني ،وأسلوب حضاري يصل االنسان من خالله إلى
النضج الفكري ،وقبول التنوع الثقافي الذي يؤدي إلى االبتعاد عن الجمود ،وفتم قنوات التواصل مع
المجتمعات األخرى.
إن الحوار من أهم أدبيات التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي واالقتصادي التي تتطلبها الحياة في
مجتمعنا المعاصر؛ لما له من أثر في تنمية قدرة األفراد على التفكير المشترك ،والتحليل،
واالستدالل؛ بغية إنهاء خالفاتهم مع اآلخرين بروو التسامم والصفاء بعيدا عن العن

واالقصاء.

الحوار هو سمة من سمات المجتمعات المتحضرة ،واألداة الفعالة التي تساعدهم على حل
المشكالت الصعبة ،وتعزيز التماسك االجتماعي.
أهداف الحوار السلمي:
 .1إقامة الحجة ،ودفع الشبهات واآلراء واألقوال الفاسدة.
 .2معرفة وجهات نظر األطراف األخرى حيال أمر معين.
 .3البحث من أجل الوصول إلى نتائج أفضل ،واستخدامها في حوارات أخرى.
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 .4إيجاد حل وسطي يرضى جميع األطراف المتحاورة.
 .5إقناع الطرف اآلخر باستخدام أدلة واضحة ،وتعديل وتقويم األفكار الغير صحيحة.
 .6يعمل على تحويل الرؤى الشخصية ،وتجميعها في رؤية مشتركة واحدة ،بل وتدعو إلى
اتفاق اآلراء والجهود على األساليب التي يمكن أن تحقق تلك الرؤية.1
ال بد للحوار السلمي أن يرسي قواعده على أرضية صلبة وأهداف ثابتة تحقق الغاية منه،
والغاية األسمى هي تغيير الوضع المجتمعي الفلسطيني؛ لوضع أفضل وأكثر ديمقراطية.
آداب الحوار السلمي:
هناك آداب من الواجب اتباعها حتى تحقق هذه العملية النتائج المرجوة:
•

اإلصغاء وحسن االستماع :إن اإلنصات عظيم الفائدة ،فهو يفتم لك نافذة لترى ما
يدور في عقل الطرف اآلخر ،كما يجعل الطرف اآلخر على استعداد لءنصات إليك،
فالمتحدث البارع مستمع بارع .2وإذا تم اإلصغاء للشباب في معرفة مطالبهم وتلبيتها من
قبل أصحاب السلطة ،فإن ذلك سيعزز المواطنة لديهم بشكل أكبر ،ويتيم لهم الفرصة
في الشعور بالرضا واالكتفاء ،اللذين يساعدان على بناء مجتمع متسامم ديمقراطي.

•

التواضع وعدم االنتصار للنفس :التغلب على النفس من أكثر األمور التي تحتاج لجهد،
حتى يستطيع الفرد النجاو بذلك ،فهذه الخطوة األولى للفرد التساع مداركه ،واتباع آداب

1
2

محمد هالل ،مهارات إدارة الحوار والمناقشات،ط (،١مصر :مركز تطوير األداء والتنمية ،)١٩٩٩ ،ص.١٢
خلود الفليت  ،آليات نشر ثقافة الحوار واحترام الرأي لدى الجامعات الفلسطينية (،فلسطين :جامعة فلسطين ،مؤتمر جامعة فلسطين ثقافة

الحوار ضرورة وطنية ،)٢٠١٥ ،ص.٩
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الحوار بصدر رحب دون االندفاع المتهور .والشباب من طبعه مندفع ،فإذا تم زرع
التغلب على النفس فيه ،فإنه سيتحكم بأغلب ردود أفعاله بما يتناسب مع المواق .
• االبتعاد عن التعصب :إن التعصب يزيد من المشاحنات التي ال طائل منها سوى اآلثار
السلبية ،التي تضج رأس المجتمع بحالة من التنافر والتوتر الشديد بين أفراده؛ لذلك فإن
االبتعاد عنه يجنب الكثير من هذه اآلثار .فكثرة األحزاب السياسية في مجتمعنا
الفلسطيني والتنافس الذي بينهما ولدت حالة من النزاع المستمر بين فئات الشباب
والتعصب والعنصرية الحزبية؛ ما أثر ذلك على تعزيز االنقسام الداخلي الفلسطيني
وتشتيت هدفنا األسمى عن القدس.
• االعتماد على العقل والمنطق :إن تحكيم العقل في الحوار يجنب الكثيرين التعرض لسوء
الفهم ووضعهم في حالة حرجة؛ لذلك فإن العقل والمنطق هو الذي يقود إلى توازن
اإلدراك والتعامل السليم .ويجب على الشباب خاصة تحكيم عقولهم جيدا؛ لمواجهة هذه
األوقات الحرجة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على مستواه الداخلي والخارجي.
• احترام أري اآلخر وتقبله :حيث احترام الطرف اآلخر يولد حالة من اإلنسانية والود بين
المتحاورين ،والتعامل على أساس المشاركة الجماعية في جو يسوده الود ،وإن اختالف الرأي
ال يفسد للود قضية.
إن تعلم آداب الحوار ابتداء من األسرة يعد امتدادا لخلق حالة من الوعي المجتمعي ،ونهوض
جيل مستقبلي يؤمن بأداة التغيير التي ستقضي على كل اآلفات المضرة في المجتمع ،وتنشر
ثقافة الحوار كأسلوب حياة.
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آليات تعزيز الحوار السلمي لدى الشباب الفلسطيني:
-

مشاركة الشباب في المناظرات أداة حيوية في تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب الفلسطيني.

-

تنفيذ الشباب للعديد من جلسات المساءلة واالستماع ،والتي تساهم في تنمية الحوار السلمي
لدى الشباب.

-

تنفيذ مجموعة من ورشات العمل التوعوية للشباب حول أهمية الحوار السلمي ،وآثاره على
المجتمع.
وسائل التواصل االجتماعي على اختالفها في نشر ثقافة الحوار السلمي.

-

توظي

-

إعادة إعداد البرامج الحوارية التي تبث عبر وسائل اإلعالم المختلفة بالشكل الذي يخدم ثقافة
الحوار السلمي.

-

تقديم القدوة من المؤثرين وأصحاب القرار وقادة المجتمع ،بما يعزز ثقافة الحوار السلمي في
المجتمع الفلسطيني.

-

تفعيل دور و ازرة الثقافة وو ازرة الشباب والرياضة ودمج الشباب ببرامجها األساسية ،وتشكيل
حاضنة قوية للشباب من خاللهما.

ثانيا :واقع ثقافة الحوار السلمي في المجتمع الفلسطيني:
ً
نعيش اليوم في مجتمعنا الفلسطيني حالة يرثى لها من انعدام البيئة الصحية للحوار السلمي ،والجو
العام المشحون بالخالفات السياسية ،وأزمة االنقسام الداخلي منذ  ،2007والذي أوجد حالة من
التنافر بين أفراد المجتمع ،وولد العديد من األزمات على المستوى السياسي واالجتماعي ،مثل
البطالة ،وازياد نسبة الفقر بشكل ملحوظ ،حيث تقبع آالف العائالت تحت خس الفقر حسب إحصاء
األمم المتحدة ،وهناك الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يضيق الخناق أكثر؛ ما أثر كل
ذلك على الشباب بالدرجة األولى النعدام فرص الحياة الكريمة ،الذي كان يطمم بها في بداية
تأسيس حياته الخاصة به ،والتعامل معه على أساس عنصري حزبي ،والمحسوبية والواسطة التي
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تسود المؤسسات ومراكز صنع القرار ،وتؤثر سلبا على تيسير حياته ،واستغالل وإهدار طاقات
الشباب في التطوع لمدة طويلة دون عائد مادي ،ودون قانون دولي يحفظ لهم حقوقهم العامة.
وقد ولد ذلك الصدمة عند الشباب الفلسطيني ،وحالة من الخنق والنقمة؛ لما يحدث لهم نتيجة
وضع لم يوجدوه ،فاتجه الشباب إلى تفريغ هذا الظلم الواقع عليهم والكبت إلى العن

بكل أشكاله

والتدخين واإلدمان ،والتسرب من التعليم ،وتناقص االهتمام لدى الشباب بالقضايا الوطنية العامة،
كذلك تراجع الميل للعمل التطوعي.
لذلك جاءت الحاجة الملحة إلرساء ثقافة الحوار السلمي لدي الشباب الفلسطيني؛ لمحاولة إنقاذ ولو
جزء بسيس من المجتمع.
األسباب والفجوات التي يواجهها الحوار السلمي في المجتمع الفلسطيني:
 -1الوضع السياسي :نتيجة تعرض المجتمع للضغس السياسي من احتالل واعتقاالت وحروب
مستمرة على قطاع غزة ،والحصار المفروض عليها؛ خلقت حالة من الرعب واالهتزاز النفسي،
وعدم الشعور باألمان؛ ما أدى سلبا على آليات الحوار.
-2الوضع االقتصادي :جراء األزمات التي تمر بها الحالة السياسية في البالد ،أثرت على الوضع
االقتصادي للمجتمع الفلسطيني؛ ما قلل مستوى دخل الفرد ،وزادت نسبة البطالة والفقر التي عملت
على زعزعة الحالة االجتماعية بين األفراد وعالقتهما ببعضهما.
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-3التعصب والحزبية :يعرف التعصب على أنه ضع

النفس وجهة العقل ،وهذا يؤدي إلى الخطأ

المطلق ،والتعصب يجعل اإلنسان يعتقد أنه هو ومعتقداته يسيران في طريق سليم ،وباقي المعتقدات
خطأ.1
-4غياب دور المؤسسات الحكومية :في ظل االنقسام المشؤوم الذي فرض على الشعب
الفلسطيني ،والتفكك في البيت الفلسطيني الداخلي غيب دور المؤسسات الحكومية والو ازرات؛ مثل
و ازرة الثقافة ،وو ازرة الشباب والرياضة التي كان من واجبها عمل برامج داعمة لنشر ثقافة الحوار
السلمي.
-5ضعف دور المؤسسات المجتمع المدني :ضع

دور المؤسسات في خلق بيئة صحية للحوار

السلمي بين الشباب الفلسطيني ،وعدم استثمار الطاقات المهدورة للشباب للنهوض بهم ،ومساعدتهم
لتكوين حياتهم الخاصة ،واستثمار المواهب اإلبداعية والفنية؛ لتغيير ولفت نظر المجتمع المشحون
بالعن

لوجود أساليب أخرى سلمية يتم فيها تفريغ الضغوط النفسية بنتائج مبهرة ،وأيضا استغالل

بعض المؤسسات للشباب تحت مسمى التطوع لسنوات عديدة ،دون أي عائد عليه؛ ما أفقد الشباب
مصداقيتهم في هذه المؤسسات.
-6غياب دور األسرة :التربية السليمة تؤثر على تصرفات الفرد ،وتزرع به المبادئ التي زرعتها فيه
األسرة ،فتغفل األسرة عن ثقافة الحوار التي يجب زرعها بالفرد بداية من األسرة.
-7غياب حرية التعبير عن الرأي :القمع الذي يواجهه الشباب الفلسطيني في التعبير عن آرائهم،
واحترام آرائهم الخاصة من قبل الحكومة المسيطرة على الدولة ،من خالل مالحقة الشباب حتى
على مواقع التواصل االجتماعي ،وسجنهم ،وتعذيبهم ،وقمعهم على إثر التعبير عن آرائهم الخاصة،
واحتكار وسائل اإلعالم؛ ما ولد لدى الشباب فجوة كبيرة عن الحوار السلمي.
1

(مرجع سابق)خلود الفليت ،آليات نشر ثقافة الحوار واحت ارم الرأي لدى الجامعات الفلسطينية( ،فلسطين :جامعة فلسطين ،مؤتمر جامعة

فلسطين ثقافة الحوار ضرورة وطنية  ،)٢٠١٥ ،ص.١٠
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إن الثقافة المجتمعية السائدة ،والقوانين القبلية التي تخنق المجتمع بعاداتها وتقاليدها تزيد من فجوة
هذه األسباب ،وترسيخ ظاهرة التعصبية واالنحياز الشديد لكل ما يدعو إلى إغفال العقل ،وتمييز
الصواب سواء آليات الحوار السلمي أو غيرها.
تأثير غياب ثقافة الحوار السلمي على الشباب الفلسطيني:
-

توجه الشباب الفلسطيني إلى العن
واالضطهاد الواقع عليه .فإن نسبة العن

بأنواعه النفسي والجسدي؛ للتفريغ من الضغس
للنساء اللواتي تعرضن للعن

النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج تعرضن للعن

بلغت  %58.6من

النفسي ،وجرائم اإليذاء العمد ،فقد بلغت

 841جريمة لعام  ،2018أما عن حاالت الشروع في القتل القصد ،فقد بلغت  10حالة في
نفس العام .وقضايا المشاجرة العامة فقد بلغت  77قضية ،أما عن قضايا التهديد؛ فقد بلغت
 307قضية لعام  2018وقضايا هتك العرض بلغت  32قضية .وزيادة عدد الجرائم
اإلنسانية في المجتمع الفلسطيني ،أما قضايا الحاق الضرر بمال الغير بلغت  356قضية،
والجرائم اإللكترونية بلغت  28162طلبا ،وهذا ما ذكرته النيابة العامة في تقرير إحصائي
لها.1
-

زيادة نسبة الشباب المهاجرين والراغبين بالهجرة ،وأخطر هذه الظواهر هي تنامي الرغبة
للهجرة من الوطن ،والتي بلغت نسبتها  .%51وأن عدد من هاجروا فعال  61أل
عاد منهم  37أل

-

1
2

مواطن،

في العام .22018

كبير على المجتمع.
طر ا
توجه الشباب إلى اإلدمان على المواد المخدرة التي تشكل خ ا

نيابة األحداث ،التقرير االحصائي السنوي ,2017،فيhttp://www.pgp.ps :

مركز الدراسات وقياس الرأي ،استطالع رأي "أسباب هجرة الشباب وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني" ( ،وكالة سما ،يوليو  ،) 2018في:

https://samanews.ps
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-

زيادة توجه الشباب إلى االنتحار :فقد بلغت حاالت االنتحار  624حالة في العام 2015
توفي منها  9حاالت.

إن زيادة هذه اآلثار السلبية لغياب ثقافة الحوار السلمي إنما هي ناقوس خطر على المجتمع بأكمله،
وليس فقس على الشباب الفلسطيني؛ لذلك يجب أن نق

عندها مطوال ،وال نمر عليها مرور الكرام،

وااللتفاف حولها وخنقها قبل أن تبتلع مجتمعا بأكمله ،جميع هذه الصورة المنافية لثقافة الحوار
السلمي والتسامم والصفاء بعيدا عن العن

واالقصاء تتطلب منا أن نوجد آليات تعزز الحوار

السلمي وتكرسه.
الشباب الفلسطيني وثقافة الحوار:
امتاز شعبنا الفلسطيني منذ القدم بروو التعاون والتسامم واإلخاء وتقبل اآلخر المختل  ،إال أن ما
مر به مجتمعنا الفلسطيني خالل السنوات األخيرة من تكرار العدوان ،واالنقسام البغيض والحصار،
وتكات

القوى الخارجية إلنهاء وجوده؛ جعل من المواطن الفلسطيني وخاصة الشباب منهم صخرة

مثقلة ،داخلها ثقل وخارجها أثقل؛ ما انعكس على لغة الحوار بين أفراد المجتمع ،فما نلبث حتى
نجد في لقاءاتنا داخل البيوت أو داخل مؤسسة العمل وبين األصدقاء حوارات تنتهي بإطالق الشتائم
واالتهامات واألحكام الغليظة ،إن لم تتطور الستخدام العن  ،وما أسفنا لبعض هذه المشاحنات أن
انتهى بعضها باستخدام السالو ،ووقوع ضحايا ومقاطعات بين األخوة واألصدقاء واألقارب.
هذا هو حالنا اليوم ،وحال الشباب الفلسطيني على وجه الخصوص ،نحن نعلم جيدا كم من
الصعوبات والهموم التي يواجهها الشباب الفلسطيني في ظل الوضع السياسي واالقتصادي الذي
يعانيه شعبنا الفلسطيني ،لكن ما نأمله ونطمم إليه هو أن تعود اللحمة بين الشباب الفلسطيني ،وأن
تعزز ثقافة الحوار السلمي لديهم ،ال نستطيع تخيل بشاعة الصورة للشباب الفلسطيني إذا استمر
الحال على ما هو عليه ،واستمرت الخالفات والمشاحنات لمجرد اختالف الرأي واالنتماء بينهم .فما
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نشهده اليوم هو من أبشع الصور من حاالت االنتحار ،وارتفاع نسبة الشباب الراغبين في الهجرة
والمهاجرين فعال ،إلى جانب حوادث العن

التي نشهدها على الدوام.

من خالل مقابالت شخصية مع مجموعة من الشباب؛ اتضم أن األسباب الواردة السابقة هي التي
تق

خل

حدة لغة الحوار بين الشباب ،وما ترتب عليه من مشاهد تعكس غياب الحوار السلمي

والتسامم مع الذات واآلخر1؛ لذا نحتاج إلى وقفة لننهي هذه الحالة المقيتة ،ونعود بشبابنا لصورته
وفعله الحسن.
نحن نعلم جيدا قوة وتأثير هذه الفئة في المجتمعات ،وفي مجتمعنا الفلسطيني على الخصوص ،فهو
يكابد العديد من التحديات والصعوبات ،وبما أن الشباب الفلسطيني بلغت نسبتهم  %23من إجمالي
عدد السكان ،استدعى منا أن ننهض بهذه الفئة ،وأحد أهم أوجه النهوض بهذه الفئة هي تعزيز ثقافة
الحوار السلمي لديهم.2
النتائج:
-

توالي األزمات الداخلية والخارجية في المجتمع الفلسطيني عززت أزمة الحوار السلمي لدى
الشباب الفلسطيني.

-

غياب القدوة من قادة المجتمع والمؤثرين وأصحاب القرار ،بل على العكس فإن ما نشاهده
على الساحة الفلسطينية بين قادة المجتمع زاد الفجوة بين أطياف المجتمع الفلسطيني.

-

ضع

دور المؤسسات التعليمية الو ازرات ذات العالقة في تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب

الفلسطيني ،وعدم استثمار طاقاتهم االبداعية.

 1مقابلة شخصية ،طالب جامعي( ،غزة 18 ،أكتوبر.)2019 ،
 2تقرير (واقع الشباب في فلسطين) ،فلسطين ،جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا،
http://info.wafa.ps .2019
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-

وسائل اإلعالم الموجهة والمسيسة ساهمت في تعزيز حالة التشتت والتشرذم بين الشباب
الفلسطيني.
وجود أدوات يتداولها الشباب الفلسطيني لتعزيز الحوار السلمي لديهم.

-

ضع

-

عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في جميع المجاالت المختلفة في المجتمع الفلسطيني.

التوصيات:
-

تفعيل دور المؤسسات التعليمية في غرس ثقافة الحوار السلمي في مناهجها التربوية ،وتفعيل
دور و ازرة الثقافة وو ازرة الشباب والرياضة؛ لتكون حاضنة للشباب الفلسطيني ،واستثمارهم،
وتفريغ طاقاتهم اإلبداعية من خالل برامجها الفاعلة التي تعزز ثقافة الحوار السلمي.

-

تمكين الشباب من المشاركة السياسية الفاعلة في جميع المجاالت السياسة واالجتماعية
واالقتصادية في المجتمع الفلسطيني.

-

عقد ورشات وجلسات توعية لنشر ثقافة الحوار السلمي ابتداء من أولياء األمور.

-

تبني وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي للعب أدوار توعوية لتعزيز ثقافة الحوار
السلمي في المجتمع الفلسطيني.
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المراجع والمصادر
أوًال :المقابالت:
.1

مقابلة شخصية ،طالب جامعي( ،غزة  18 ،أكتوبر .)2019

ثانيا :الكتب:
ً
.1

التطاوي ،عبد للا (الحوار الثقافي -مشروع التواصل واالنتماء) ،مصر ،الدار المصرية

اللبنانية ،ط٢٠٠٦ ،1م.
.2

هالل ،محمد (مهارات إدارة الحوار والمناقشات) ،مصر ،مركز تطوير األداء والتنمية ،

ط١٩٩٩ ،١م.
ثال ًثا :الدراسات:
.1

جمعة  ،حسنين( .ثقافة الحوار مع اآلخر) ،سوريا ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،٢٤العدد

الثالث٢٠٠٨ ،م.
.2

الفليت ،خلود( .آليات نشر ثقافة الحوار واحترام الرأي اآلخر لدى الجامعات الفلسطينية)،

فلسطين ،جامعة فلسطين٢٠١٦ ،م.
ابعا :التقارير واالستطالعات:
رً
 .1تقرير (واقع الشباب في فلسطين) ،فلسطين ،جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،وكالة
األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا.http://info.wafa.ps 2019 ،
 .2استطالع رأي "أسباب هجرة الشباب وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني" ،فلسطين ،مركز
الدراسات وقياس الرأي العام ،وكالة سما ،يوليو .https://samanews.ps 2018
 .3النيابة

العامة

"التقرير

اإلحصائي

السنوي

لنيابة

األحداث"،

2017

.http://www.pgp.ps
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الشباب والعمل التطوعي بين الضرورة واإلحجام
وسيم جهاد الخالدي

ُملخص:
يشهد المجتمع الفلسطيني تراجعا في العمددل التطددوعي غيددر مدرتبس بأعددداد المتطددوعين ،بقدددر ارتباطدده
بأزمددة ثقددة بددين الشددباب المتطددوعين بقيمددة العمددل التطددوعي مددن خددالل غيدداب النمددوذج الصددحيم الددذي
يعيددد االعتبددار والثقددة ويددنظم المفدداهيم ،باإلضددافة إلددى تددوفر المسددؤولية المنوطددة بددالمتطوعين أن يكددون
لددديهم النيددة الصددادقة فددي التطددوع ،باإلضددافة إلددى تشددوه مفهددوم العمددل التطددوعي كقيمددة مجتمعيددة؛ مددا
يدفع بالمطالبة بضرورة مؤسسة العمل التطوعي ،واعتباره غاية.1
يرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب من أهمها :خلل في التنشئة االجتماعيددة والتعلدديم فددي عدددم ترسدديخه
لقيم ددة العم ددل التط ددوعي ،وك ددذلك ع دددم وع ددي المتط ددوعين وم دددراء المؤسس ددات والفه ددم الص ددحيم لماهي ددة
العمددل التطددوعي ،واحت درام حقددوق المتطددوعين ،باإلضددافة إلددى الوضددع االقتصددادي السدديء الددذي أطدداو
بمس ددتقبل الكثي ددر م ددن الش ددباب ،وأع دداق الس ددماو للش ددباب الفلس ددطيني م ددن المش دداركة الفعال ددة ف ددي اتخ دداذ
الق اررات داخل مؤسسات المجتمع المدني.

 1مركز شباب فلسطين التطوعي ينظم لقاء حواري حول العمل التطوعي واقع وحلول (دنيا الوطن ،)17-09-2019 ،في:
https://bit.ly/2HWEN6I
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مقدمة:
يعد العمل التطوعي أحد أهم مرتكزات التنمية بمفهومها الشامل ،وهو يعبر عن أهمية وروو انتماء
المواطن ،ومدى استعداده لبذل المجهود الكافي؛ من أجل تنمية المجتمع جنبا إلى جنب مع مختل
أطياف مجتمعه ،وبالتكامل مع الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع.1
فمن خالل العمل التطوعي ،تتم المساهمة في النشاطات االجتماعية واالقتصادية والمجتمعية ،والتي
تكون على شكل التكافل االجتماعي ،وتنمية المجتمع المحلي ،والمساعدة في أوقات الطوارئ
والكوارث الطبيعية ،هذا إلى جانب أنه استثمار وتفعيل للطاقات الكامنة في أفراد المجتمع على
اختالف أعمارهم وخلفياتهم.
يحتفل العالم بيوم التطوع العالمي المقرر في  5ديسمبر من كل عام ،وذلك لتنشيس فكرة التطوع عند
الشباب ،وتعزيز القيم اإليجابية التي يحملها العمل التطوعي.
يعد العمل التطوعي في فلسطين جزءا من تراث هذا الشعب ،حيث كان العمل التطوعي دارجا
ومعروفا لدى الجميع ،وكان الشعب يمارسه بفئاته كافة ،وتجسد ذلك عبر ما كان يعرف بد "العونة"
في قط

الزيتون ،وعقد سقوف البيوت وحصاد القمم والسمسم ،وغيرها من األعمال الجماعية

التطوعية التي اتص

بها المجتمع الفلسطيني منذ القدم .وألنه واجب وطني ،واجتماعي ،وإنساني،

وديني ،استهدف العمل التطوعي من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،إال أن اإلنسان الفلسطيني أصر رغم
المعيقات الكثيرة على تقديم العون والمساعدة لمن يحتاج دون مقابل.2
تطور مفهوم العمل التطوعي من الشكل الفردي غير المنظم؛ ليأخذ أشكاال منظمة من خالل عمل
الجمعيات األهلية ،حيث يعتبر العمل التطوعي االستم اررية نشاط هذه الجمعيات األهلية ،خاصة

 1العمل التطوعي( ،مؤسسة أدوار للتغيير المجتمعي ،)2020 ،فيhttps://bit.ly/380sUH6 :
 2جمعية الهالل االحمر الفلسطيني ،المتطوعين( ،الهالل األحمر الفلسطيني) ،فيhttps://bit.ly/2uwIP2v :
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وأنها تواجه العديد من التحديات والصعوبات ،وهذا يستوجب تعميق مفهوم التطوع ،واستمرار الدعوة
الستقطاب المتطوعين ،وتقييم جهودهم وتشجيعهم ،وإشعارهم بقيمة وأهمية األعمال والمهارات التي
يقومون بها ،ثم توسع المفهوم بشكل واضم؛ إذ أصبم شامال لمفاهيم وأبعاد سياسية ،وبناء قدرات
المؤسسات األهلية الناشئة والمجموعات الشبابية ضمن برنامج "رجال و نساء من أجل المساواة بين
الجنسين".1
بالرغم من تقديم نموذج راقي للعمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني ،إال أنه أضحى هناك تراجعا
في دور الشباب للعمل التطوعي ،ليس على مستوى األعداد ،وإنما في قيمة العمل التطوعي وأهميته
للمجتمع .لذا ،تسعى الورقة إلى قراءة وتحليل تراجع قيمة العمل التطوعي لدى الشباب الفلسطيني.
مفهوم العمل التطوعي:
هو أي جهد بشري إرادي يبذله الفرد أو الجماعة بشكل تلقائي أو منظم ،من خالل قنوات مجتمعة،
مثل :االتحادات ،والمؤسسات ،والنوادي ،والجامعات ،والنقابات دون توخي عائد مادي؛ يهدف
المشاركة في تحمل مسؤولياته تجاه المجتمع ومؤسساته؛ من أجل اإلسهام في حل مشكالته،
وتحقيق طموحاته ،كما أنه ممارسة إنسانية ،وسلوك اجتماعي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبه
منه وإرادته ،وال يبغي منه أي مردود مادي .ويقوم على اعتبارات أخالقية أو اجتماعية أو إنسانية،
وغاية ال تقتصر فقس على المساعدات المادية ،بل يتعدى األمر إلى أبعد من ذلك من األمور
االجتماعية التي تهم اإلنسان بصورة عامة ،كالحفاظ على البيئة ،واالهتمام بالثقافة والتعليم
والصحة ،ورفع مستوى المواطن ماديا ومعنويا ،ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

 1الشباب و العمل التطوعي بين الضرورة و االحجام( ،موقع الغاضي) ،فيhttps://bit.ly/2v8RWH0 :
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يعرف المتطوع بأ نه الشخص الذي يتمتع بمهارة أو خبرة ألداء واجب اجتماعي ،وال يكون له أي
مردود مادي ،أو توظي

مقابل الجهد المبذول ،ويمكن تحديد مكافآت عينية أو مادية حسب سياسة

كل مؤسسة.1
أهمية العمل التطوعي:
لقد وجد العمل التطوعي في كل حضارة وشعب ،وفي كل ثقافة ،وهو أساس إنساني غير مقتصر
على أحد ،وعلى حضارة معينة ،بل إرث لكل الحضارات .وللتطوع أهمية كبيرة في بناء األمم،
والمساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة في الدول المختلفة ،فهي التي تزيد من أواصر المحبة
والترابس بين الناس ،ويعرف الفرد بقيمة مجهوده ،ويعطي الفرد فرصة لتعزيز ثقته بنفسه ،والعمل
على بناء ذاته وقدراته وتطويرها ،ويعمل على تنمية المجتمعات ،ويعلي من قيم الوالء واالنتماء
للوطن ،ويفتم لألفراد أبوابا كثيرة من التفاعل والمشاركة ،وبناء العالقات ،ويسد الثغرات والعجز في
احتياجات المجتمع من بعض المهارات ،ويساعد المؤسسات الرسمية والهيئات والجمعيات
باحتياجات المجتمع الحقيقية ،ويتيم للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة
التي تهم المجتمع.
فلسطين والعمل التطوعي:
بلغ عدد المتطوعين في فلسطين  1900.000متطوع ،فيما تصدرت دولة فلسطين المرتبة التاسعة
في العام  ،2019وتشير اإلحصائيات إلى أن التطوع غير الرسمي أعلى من التطوع الرسمي ،ومن
المعلومات المثيرة ،حيث إن النساء أكثر تطوعا من الرجال.2

 1دليل العمل التطوعي شبكة المنظمات األهلية.
 2فلسطين تحتل المرتبة التاسعة في مجال التطوع وغزة تتفوق (فلسطين اليوم غزة -فلسطين ،)2019 ،في:
https://bit.ly/391UcOX
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ترتفع نسبة النساء في العمل التطوعي مقارنة بالرجال ،إال أن هذه النسبة تختل

بين فئات الشباب

في فلسطين ،حيث سجلت إحصائيات الجهاز المركزي لءحصاء الفلسطيني عام  2015أن عدد
الشباب ( 29 - 15عاما) في العمل التطوعي أكبر من الشابات ،كما أن الفرق بين المتطوعين في
الضفة الغربية وقطاع غزة كبير ،حيث تتفوق غزة على الضفة من حيث عدد المتطوعين ،مع العلم
أن نسبة الشباب في الضفة الغربية أعلى من نسبتهم في غزة.1
ويوضم بشكل جلي أن المتطوعين يبحثون عن فرص عمل ،وليس فقس التطوع من أجل التنمية
المستدامة ،أعداد الخريجيين الهائلة بغزة تعكس النسب العالية للتطوع في ظل عدم توفر فرص
عمل ،وهذا خالف لما يحدث في الضفة الغربية التي من الممكن العمل بها ،فأعداد الخريجين
الشباب أقل رغم أن الشباب بالضفة أكبر .وقد اتضم ذلك في استطالع رأي أجراه المركز العالمي
للتنمية أوراد ،حيث أن تراجع المنظومة القيمية لدى الشباب الفلسطيني تسبب بتراجع قيم العمل
المجتمعي والتطوعي ،فقد بلغت نسبة الشباب المشاركين في أعمال وأنشطة خيرية غير مادية
 ، %11أما نسبة من شاركوا في أنشطة تنموية مجتمعية فقد بلغت  %7من نسبة الشباب
الفلسطيني فقس.2
وهذا يعني أننا أمام تراجع وإحجام عن العمل التطوعي ،فاألرقام ال تعكس بالضرورة الوعي بفكرة
العمل التطوعي ،كذلك فنحن أمام حالة تراجع في العمل التطوعي عما كان سائدا في المجتمع
الفلسطيني.

 1المرجع السابق.
 2استطالع رأي "نتائج استطالع الرأي بين الشباب الفلسطيني"  ،فلسطين( ،مركز العالم العربي للبحوث والتنمية ،)2013 ،في:
http://www.awrad.org
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الشباب الفلسطيني والعمل التطوعي:
ال يختل

منظور الشباب الفلسطيني للعمل التطوعي عن المفاهيم التقليدية العامة الناظمة لهذا

العمل ،إال أن طبيعة التحديات هي التي تجعل من العمل التطوعي يرى بعيون فلسطينية ،خاصة
بأهميته على الصعيد الشخصي والمجتمعي ،فهم يؤمنون بدورهم وواجبهم تجاه مجتمعهم.
يقول (ن /ش) "خالل فترة تطوعي بالعديد من مؤسسات المجتمع المدني في األعوام السابقة،
واجهت الكثير من الصعوبات ،خاصة حول تغيير مفهوم العمل التطوعي من قبل هذه المؤسسات
واعتباره شيئا هامشيا ،ال أهمية له! المؤسسات المحلية غيرت المفهوم السامي لهذا العمل ،واعتبرته
مكسبا ماديا لها ،خاصة وأن الكم األكبر من المتطوعين ال يتقاضون أي مبلغ ،حتى مبلغ
مواصالتهم".1
أما المتطوع (و /ش) ،الذي يوافق قوله نمر شاهين ،ويزيد عليه قائال" :يوجد تهميش كبير من قبل
المؤسسات للمتطوعين ،أولها في عدم إعطاءه الفرصة عندما تأتي ،ويتم التعامل معه كموظ

ال

متطوع في أغلب المؤسسات ،وعندما يتم التسريم به كمتطوع ال يوجد حقوق تكفلهم من خالل
شهادة معتمدة من قبلهم ،أو بدل مواصالت ،أو أشياء أخرى تترتب على المؤسسة توفيرها للمتطوع،
ونحن كمتطوعين نطالب بحق يكفل المتطوعين كافة ،وخاصة بمؤسسات مجتمع مدني ،حتى لو
كانت الحقوق أقل القليل" .2إذن هناك خلل في آليات وتقنيات العمل ،فال يوجد قانون ينظم العمل
التطوعي في فلسطين ،وإنما لكل مؤسسة إجراءاتها وقوانينها في العمل التطوعي.
تلك اإلشكاليات وغيرها ،أدت إلى عزوف الشباب عن العمل التطوعي .وفي مقابلة مع مسؤول
العمل التطوعي لدى المجالس الشبابية أكرم مهدي ،وسؤاله حول عزوف الشباب عن العمل
التطوعي ،أجاب "تعد ظاهرة عزوف الشباب عن العمل التطوعي هما مشتركا بين جميع مؤسسات
 1مقابلة شخصية ،متطوع لدى مؤسسات المجتمع المدني ،نمر شاهين( ،غزة 9 ،أكتوبر .) 2019
 2مقابلة شخصية ،متطوع لدى مؤسسات المجتمع المدني ،وليد شعالن( ،غزة 10 ،أكتوبر .) 2019
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المجتمع المدني ،وخصوصا المؤسسات الخيرية منها ،خصوصا أولئك الذين يعطون الكثير من
وقتهم وجهدهم الذي يقتطعونه من وقت عوائلهم ووقتهم الخاص ،إال أننا نعاملهم معاملة الخدام ،بال
تقدير حقيقي ،وبال إبراز لدورهم الحقيقي والجهود التي يقومون به ،ولربما هذه النقطة مرتبطة
بالنقطة أعاله ،فنحن ال ننظر للمتطوعين على أنهم (قادة التغيير) ،وإن كل شخص متطوع هو
متطوع ألن لديه هدف وغاية نبيلة وجميلة يريد أن يحققها من خالل تطوعه".1
رأت دراسة عبد القادر حماد أن العمل التطوعي يشكل أهم الوسائل المستخدمة لتعزيز دور الشباب
في الحياة االجتماعية ،والمساهمة في النهوض بمكانة المجتمع في شتى جوانب الحياة ،منوهة إلى
أن خير شريحة ممكن أن تنجم العمل التطوعي ،وتعطي فيه باندفاع وحماس ،بل وتصل به إلى
حد اإلبداع والتميز هي فئة الشباب.2
تحديات مشاركة الشباب في العمل التطوعي:
 -1ضع

الوعي بمفهوم العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ،فالكثير من الشباب ينتهون من

دراستهم الجامعية ،ويلجئون إلى العمل التطوعي من أجل تطوير مهارتهم اليومية لتطوير
مؤهالتهم جيدا؛ للعمل في األسواق المحلية والدولية دون إدراك القيمة الحقيقة من وراء العمل
التطوعي ،أو حتى الضوابس التي تحكم هذا العمل من حقوق وواجبات.
 -2ضع

االهتمام بتعزيز العمل التطوعي كمنهج وقيمة ضمن الثقافة العامة الفلسطينية .إن

تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى األجيال الشابة يتطلب تحديد الحقوق والواجبات ،والمكاسب
العامة والفردية من العمل التطوعي ،وهذا يتطلب اعتماد سياسة تعزيز العمل التطوعي ضمن

 1مقابلة شخصية ،مسؤول العمل التطوعي لدى المجالس الشبابية ،أكرم مهدى( ،غزة 19 ،أكتوبر .)2019
 2عبد القادر حماد دراسة "دور الشباب في العمل الطوعي في المؤسسات الفلسطينية"( ،وكالة معًا ،)2009 ،في:
https://bit.ly/2HYGZuq
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المراحل األساسية للتعليم ،وضمن الجامعات الفلسطينية ،الذي يسهم بشكل أساس في تنمية
المجتمع.1
كذلك على األحزاب والمؤسسات تحفيز العمل التطوعي للشباب من خالل دعم جهود
المتطوعين ضمن برامج التمكين وتطوير قدراتهم ،والسعي نحو إكسابهم العديد من الخبرات
الالزمة لسوق العمل ،باإلضافة الى دور المدارس والجامعات من خالل تعزيز المناهج الدراسية
وطرق التعلم بمساقات تتيم للطلبة التطوع يقابلها مساقات تؤكد على أهمية العمل التطوعي
كمفهوم تنموي يساهم في تطوير واستثمار طاقات الشباب.
 -3خلو كثير من المؤسسات من برامج جاذبة للمتطوعين ،واالهتمام بهم وفقا لمهاراتهم .فعدم
توافق مهام المؤسسة وأهدافها مع شخصية واستعدادات المتطوع يرجع لغياب آلية واضحة لدى
المؤسسة التطوعية الختيار المتطوعين ،وتوجيههم نحو المجاالت التي تتناسب مع تخصصاتهم
ومواهبهم.2
 -4الصعوبات المرتبطة بالوضع االقتصادي المتردي ،والتي تعيق من توجه المتطوعين لممارسة
العمل التطوعي ،ويعد من قبيل ذلك وجود مواصالت على أبسس مثال ،3وانشغال الشباب
بالسعي نحو توفير فرصة عمل نحو تحسين أوضاعهم االقتصادية السيئة باألساس ،على
حساب االهتمام باألعمال التطوعية ،فقد بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة
( 15سنة فأكثر) في الربع الثالث  ،٪25في حين بلغ إجمالي نقص االستخدام للعمالة ،٪32
وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية المنقحة .ICLS-19th4

 1تعزيز العمل التطوعي للشباب الفلسطيني ،ورقة تحليل سياسات ،حنين العمصي ،أريج جريد( ،مؤسسة بال ثنك،2020 ،
غزة).
 2نفس المرجع.
 3مقابلة مع المدير التنفيذي العام للمراكز الثقافية األستاذ فادي ابو شمالة ،تم بثها من خالل إذاعة ألوان بتاريخ:
 4اإل حصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة للربع الثالث  2019دورة (مركز اإلحصاء الفلسطيني،
 ،)2019فيhttps://bit.ly/32yjMsj :
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 -5غياب وجود قانون ينظم العمل التطوعي ،ويحمي المتطوعين من االستغالل ضمن المؤسسات
مر هاما ،فالقانون هو الضابس والمعيار الذي ينبغي أن ينظم العمل
الرسمية والخاصة يعتبر أ ا
التطوعي من خالل مؤسسة هذا العمل ،وتشجيعه وحماية الفاعلين به .وقد أكدت الكثير من
ورش العمل في المؤسسات والجمعيات على ضرورة إيحاد قانون ناظم للعمل التطوعي ،كما
أوصت دراسة عبد القادر إبراهيم حماد بتطوير منظومة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل
ارت المتصلة بالعمل
التطوعي ،بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة الشباب في اتخاذ القر ا
االجتماعي ،مع العمل على عقد دورات تدريبية للعاملين في الهيئات والمؤسسات التطوعية؛ ما
يؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة ،ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من
العمل.1
تغيب عن مؤسسات المجتمع المدني العمل بنفس اآلليات واإلجراءات فيما يخص "العمل
التطوعي" .أكد أكرم مهدي مسؤول العمل التطوعي لدى مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي قائال:
"مستوى الشراكة والشفافية بين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع ال زالت ليست بالقدر
الصحيم والسليم ،هناك استثناءات ،وهناك جمعيات ومؤسسات خيرية متميزة على هذا الصعيد،
إال أن هناك العديد من المؤسسات والجمعيات األخرى التي تفتقر إلى أبسس ممارسات الشراكة
والشفافية ،وطبعا النتيجة الطبيعية لهذا األمر هي ابتعاد الشباب وعزوفهم عن هذه المؤسسات
والجمعيات ،وهو األمر الحاصل فعال ،وضع

الموارد المالية في المؤسسات ذات النفع العام

والمؤسسات التطوعية ،والتي ال تساعد على إقامة أنشطة ،إضافة إلى ضع

الوعي بمفهوم

وفوائد المشاركة في العمل االجتماعي والتطوعي".2

 1مرجع سابق ،دراسة عبد القادر حماد حول "دور الشباب في العمل الطوعي في المؤسسات الفلسطينية".
 2مقابلة مع أكرم مهدى مسئول العمل التطوعي في مؤسسة انقاذ المستقبل الشبابي ،تم اجراؤها بغزة 19 ،أكتوبر .)2019
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 -6الشروط الخاصة باختيار المتطوعين ضمن المؤسسات الفلسطينية ،1تضع مؤسسات المجتمع
المدني مجموعة من الشروط والمعاير الختيار المتطوعين في المؤسسات من أهمها:
 -1أن يكون المتطوع مؤمنا بأهداف المؤسسة ،فالكثير من الخريجين الجامعيين وخاصة من
فئة الذكور ينتهون من الدراسة الجامعية وغير واعين لمفهوم العمل التطوعي؛ لذلك يجب
على الشباب أن يؤمنوا بهدف المؤسسات ،وتكوين فكرة كاملة عن عمل المؤسسات ،واآللية
التنظيمية للمؤسسة.
 -2االلتزام بسياسة برنامج التطوع وسياسة المؤسسة.
النتائج:
 -1إن غياب التوعية بأهمية العمل التطوعي ضمن المناهج والبرامج العامة هو سبب أساسي في
تراجع أهمية وقيمة العمل التطوعي.
 -2تسبب غياب وجود تشريع خاص بالعمل التطوعي بفجوة كبيرة في حماية المتطوعين ضمن
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ،وقد أظهرت اإلحصائيات تراجعا الفتا في
أعداد المتطوعين ضمن المؤسسات الرسمية.
 -3إ ن غياب الحوافز واالهتمام بالمبادرات وتوفير اللوجستيات التي تمكن المتطوعين من أداء
أعمالهم تسببت في تراجع العمل التطوعي ،وتزيد من حجم التحديات التي يوجهها
المتطوعون ،باإلضافة إ لى ظروفهم االقتصادية واالجتماعية العامة والخاصة.

 1مرجع سابق ،مؤسسة أوراد.
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التوصيات:
-

تطوير القوانين والتشريعات التي تنظم العمل التطوعي في فلسطين ،بما يكفل حماية حقوق
المتطوعين وعدم تعرضهم لالستغالل.

-

مأسسة العمل التطوعي من خالل تشكيل هيئة وطنية عليا لءشراف على التطوع ،ويتفرع
عنها هيئات محلية في كل محافظة.

-

دعم المؤسسات العاملة في مجال العمل التطوعي ،وإسنادها بما يضمن تمكين اللوجستيات
الالزمة للمتطوعين ،وتقديم الدعم لألفكار اإلبداعية والخالقة التي تقدم من خالل المبادرات
الشبابية التطوعية.

-

إتاحة الفرصة أمام مساهمات الشباب ،وحثهم على التطوع وتكريم المتميزين؛ لما يكون له
حافز معنوي.

-

تعزيز ثقافة العمل التطوعي كمفهوم تنموي ضمن البرامج التعليمية واألكاديمية ،وفي وسائل
دور أكبر في دعوة المواطن إلى العمل التطوعي ،وأهميته في
االعالم بأشكالها كافة؛ لتأخذ ا
تحسين واقع المجتمع الفلسطيني لألفضل.
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المراجع والمصادر
أوًال :المقابالت:
 .1مقابلة شخصية ،متطوع لدى مؤسسات المجتمع المدني ،نمر شاهين( ،غزة 9 ،أكتوبر
.)2019
 .2مقابلة شخصية ،متطوع لدى مؤسسات المجتمع المدني ،وليد شعالن( ،غزة 10 ،أكتوبر
.)2019
 .3مقابلة شخصية ،مسؤول العمل التطوعي لدى المجالس الشبابية ،أكرم مهدي( ،غزة19 ،
أكتوبر .)2019
 .4مقابلة مع أكرم مهدى مسئول العمل التطوعي في مؤسسة انقاذ المستقبل الشبابي( ،غزة،
 19أكتوبر .)2019
ثانيا :اإلحصاءات واالستطالعات:
ً
 .1اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسم القوى العاملة للربع الثالث  2019دورة
(مركز اإلحصاء الفلسطيني ،)2019 ،في.https://bit.ly/32yjMsj :
 .2نتائج استطالع الرأي بين الشباب الفلسطيني" ،فلسطين( ،مركز العالم العربي للبحوث
والتنمية ،)2013 ،في.http://www.awrad.org :
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ثال ًثا :الدراسات:
 .1عبد القادر حماد دراسة "دور الشباب في العمل الطوعي في المؤسسات الفلسطينية"،
(وكالة معا ،)2009 ،فيhttps://bit.ly/2HYGZuq :
 .2تعزيز العمل التطوعي للشباب الفلسطيني ،ورقة تحليل سياسات ،حنين العمصي ،أريج
جريد( ،مؤسسة بال ثنك ،2020غزة).
 .3دليل العمل التطوعي شبكة المنظمات األهلية.
بعا :مراجع اإلنترنت:
ار ً
 .1مركز شباب فلسطين التطوعي ينظم لقاء حواري حول العمل التطوعي واقع وحلول (دنيا
الوطن ،)17-09-2019 ،فيhttps://bit.ly/2HWEN6I :
 .2العمل التطوعي( ،مؤسسة أدوار للتغيير المجتمعي ،)2020 ،في:
.https://bit.ly/380sUH6
 .3جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،المتطوعين( ،الهالل األحمر الفلسطيني) ،في:
.https://bit.ly/2uwIP2v
 .4الشباب

والعمل

التطوعي

بين

الضرورة

واإلحجام،

(موقع

الغاضي)،

في:

.https://bit.ly/2v8RWH0
 .5فلسطين تحتل المرتبة التاسعة في مجال التطوع وغزة تتفوق (فلسطين اليوم غزة-فلسطين،
 ،)2019في.https://bit.ly/391UcOX :
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خريجو قطاع غزة والعمل الحر عبر اإلنترنت
عبد هللا كامل أبو شملة
مي يوسف الصوص

ُملخص:
تناولت الورقة العمل الحر عبر اإلنترنت ،وأثره على بطالة الخريجين الشباب في قطاع غزة ،وهدفت
إلى التعرف على منصات العمل الحر ،وواقعه عبر اإلنترنت في قطاع غزة.
توصلت الورقة إلى أن مفهوم العمل الحر عبر اإلنترنت في قطاع غزة ال زال دون المستوى ،وأن
العديد من الخريجين بحاجة إلى دورات وورش تدريبية؛ لتأهيلهم من جميع التخصصات؛ لاللتحاق
بسوق العمل الحر الذي أصبم يلجأ إليه العديد من الشباب في الفترات األخيرة ،وقلة الحاضنات
الموجودة في قطاع غزة ،واإلهمال الكبير من قبل مؤسسات التعليم العالي في نشر هذا المجال
الواسع.
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المقدمة:
في عصر التكنولوجيا والتطور والتقدم الذي يعيشه العالم في اآلونة األخيرة ،تغير توجه المجتمع من
العمل التقليدي إلى العمل الحر ،فلم يقتصر العمل على المكاتب والجدران والمؤسسات والشركات
والمدارس ،بل أصبحت هناك أشكال أخرى للوظائ  ،مثل العمل الحر الذي كسر فتور العمل
التقليدي ،فأصبم من الممكن العمل على شاشة الهات  ،أو الحاسوب الشخصي من أي مكان
بالعالم ألي شركة ،مهما كانت المسافة بين الشركة والموظ .
يتجه العالم في اآلونة األخيرة للعمل الحر عبر اإلنترنت ،في ظل توفر اإلنترنت في بلدان ومدن
العالم كافة ،حيث أصبحت العديد من الشركات تستعين بأصحاب الخبرات ،والتخصصات المطلوبة
عن طريق بعض المنصات العالمية التي تختص بالعمل الحر ،وقد سمحت أيضا ألصحاب
المنتجات بتسويق منتجاتهم عبر هذه المنصات؛ ما يساعد في التقليل من مشكلة البطالة بشكل
عام ،وفي قطاع غزة بشكل خاص ،حيث تمثلت نسبة البطالة عند الخريجين بد  %45حسب المركز
اإلحصائي الفلسطيني لعام 2019م ،فاتجه الشباب الخريج للعمل الحر كبديل عن الوظائ
الحكومية غير المتاحة.1
على الرغم من سهولة وصول الخريجيين الشباب لءنترنت ومنصات العمل الحر ،إال أن نسبة
العاملين فيه قليلة مقارنة بأعداد الخريجين العاطلين عن العمل .لذا ،تطرو الورقة تساؤالت عديدة،
وهي :ما هي مساهمة العمل الحر عبر اإلنترنت في توفير فرص عمل للخريجين؟ وما دور
حاضنات التكنولوجيا في تيسير العمل الحر؟
هدفت الورقة إلى عرض مساهمة العمل الحر في الحد من بطالة الخريجين في قطاع غزة ،ومدى
أهمية العمل الحر في خفض نسبة البطالة المرتفعة بقطاع غزة .اعتمدت الورقة على أداة المقابالت
 1الجهاز المركزي اإلحصائي الفلسطيني (2018م) تقرير حول مسح القوى العاملة-التقرير السنوي (الجهاز المركزي
اإلحصائي الفلسطيني ،رام هللا ،فلسطين ،أيار  ،)2018في :ص .41
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في جمع المعلومات ،وانقسمت إلى ثالثة محاور؛ يتناول المحور األول العمل الحر عبر اإلنترنت،
ويتضمن مفهوم العمل الحر ،فيما يتناول المحور الثاني الخريجين والعمل الحر عبر اإلنترنت ،بينما
يتمثل المحور الثالث في العمل الحر والشباب الفلسطيني دوافع وتحديات.
أوًال :العمل الحر عبر اإلنترنت:
تعددت تعريفات العمل الحر ،فيعرفه القصاص بأنه :عمل اختياري تقع عبء مسئولياته على
صاحبه ،وتعود إليه مخرجاته المادية واألدبية والمعنوية ،وقد يكون عمال في مجال واحد ،أو تتعدد
المجاالت بحسب اهتمامات من يقوم به ،أو تفرضه عليه ظروف سوق العمل.1
عرفت أكاديمية العمل الحر التابعة لشركة حسوب 2التي تدير أغلب منصات العمل الحر العربية
أنه :أحد أساليب العمل التي يقوم فيها المستقبل بإدارة أعماله بنفسه ،وتوفير خدمات للعمالء الذين
يدفعون في مقابل الحصول عليها .3ويرى الباحثان عبد للا أبو شملة ومي الصوص أنه :وظيفة
مستقلة ال يشترط فيها االرتباط بدوام معين أو دائم ،بل هو عمل مؤقت بمصدر دخل يتم االتفاق
عليه من قبل الطرفين إلنجاز مهمة معينة.
تتنوع المجاالت في عالم العمل الحر عبر اإلنترنت ،ومنها :مجال اإلعالم ،تصميم الجرافيك،
البرمجة ،الترجمة ،الهندسة ،كتابة األفالم والسيناريوهات ،التصوير الفوتوغرافي ،إدخال البيانات،
والعديد من المجاالت التي تحد من منع األفكار اإلبداعية للوصول لمكانها المناسب في هذا الفضاء
الواسع ،وأيضا لدمج الخريجين الفلسطينيين في سوق العمل ،في ظل توفر كل التخصصات
المناسبة لهم.

 1القصاص ،مهدي2008( .م) .العمل الحر آلية لحل مشكلة الشباب-دراسة ميدانية ،ورقة مقدمة للندوة الرابعة حول (علم
االجتماع وقضايا العمل والبطالة في ظل العولمة) قسم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة طنطا.
 2شركة حسوب :هي مجموعة من شركات االنترنت تخدم المستخدمين العرب حول العالم .تدير حسوب أكبر منصتي عمل حر
عربية وأكبر شبكة إعالنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،باإلضافة لمنتجات وشركات أخرى.
 3شركة حسوب ( )hsoub. 2017المنصات التابعة لحسوبhttps://www.hsoub.com/ .
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بدأت حركة العمل الحر في السبعينات من القرن الماضي ،فتولدت العديد من التعريفات لفكرة
العامل الحر أو "الفري النسر" ( )Freelancerأو الموظ

اإللكتروني ،حيث تفردت الدول العربية

بمنصات خاصة بها ،ولم تقتصر على المنصات األجنبية ،بل أنشؤوا وطوروا منصاتهم الخاصة
التي تنافس المنصات األجنبية ،والتي تتبنى الفكرة ذاتها ،مثل:
"موقع خمسات للخدمات المصغرة "1ومنصة "مستقل ،" 2وتندرج جميعا في مشاريع شركة حسوب
" ."hsoubكان بداية انطالق المنصات العربية بين عامي  2013-2014مثل منصة "المحترفون
العرب – نبش "-3وما إلى غير ذلك .ومن أشهر المنصات األجنبية التي يعد العرب أيضا فاعلين
عليها ،منصة (.6)Grur( ،5)FreeLancer( ،4)Upwork
تختل

المنصات بعضها عن بعض في طريقة تقديم الخدمات ،وبطبيعة األعمال التي تقدمها ،كما

أنها تختل

أيضا في الفئات والمشاريع ،ولجأت العديد من الشركات والمؤسسات إلى تشغيل أعداد

كبيرة من األفراد الذين يعملون في أماكنهم مهما كانت ،في مختل

التخصصات ،وأصبم بإمكان

أي شركة أو مؤسسة أو صاحب عمل الوصول إلى أصحاب الكفاءات التي يرغب بها ،حيث إن
هذه المنصات تتضمن تخصصات متنوعة مثل ،البرمجة ،والتصميم ،والترجمة ،والتسويق
اإللكتروني ،والتعليق الصوتي وكتابة المحتوى.

 1منصة خمسات :هو السوق العربي األول لبيع وشراء الخدمات المصغرة ،بحيث يجمع بين الشباب العربي المستعد لتقديم
الخدمات ،وبين فئة المشترين المستعدين لشراء هذه الخدمات .https://khamsat.com/
 2منصة مستقل :تعمل على وصل الشركات وأصحاب المشاريع بأفضل المستقلين المحترفين لمساعدتهم على تنفيذ أفكارهم
ومشاريعهم .https://mostaql.com/
 3منصة نبش :هو سوق عمل مستقل متخصص في ربط الشركات سريعة النمو بجودة عالية وموهبة حرة ومختارة بعناية من
األسواق الناشئة في العالم .//http://www.nabbesh.com
 4منصة  :Upworkهو منصة للعمل الحر على اإلنترنت يتواصل فيه أصحاب العمل مع العمال المستقلين للتعاون عن بعد.
.https://www.upwork.com/
 5منصة  :Freelancerهو موقع سوق عالمي للتعهيد الجماعي ،حيث يسمح ألصحاب العمل المحتملين بنشر الوظائف لحسابهم
الخاص ويمكن بعد ذلك إكمالهاhttps://www.freelancer.com/ .
 6منصة  :Grurمكان ألرباب العمل وأصحاب العمل الحر للتواصل والتعاون وإنجاز العملhttps://www.guru.com/ .
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ثانيا :الخريجين والعمل الحر.
ً
تزداد نسبة البطالة شيئا فشيئا في قطاع غزة ،حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب اإلحصاء
المركزي الفلسطيني  207أل

عاطل عن العمل ،بينهم  40أل

خريج حاصل على شهادة

البكالوريوس1؛ ما جعل هذا العدد الكبير من الشباب مستعدين لتطبيق ما تعلموه في سوق العمل،
ولكن بسبب تردي األوضاع االقتصادية ،وعدم توفر فرص عمل تليق بما تخصصوه ،زادت نسبة
البطالة في غزة؛ ما أدى إلى تدني مستوى دخل الفرد وانتشار الفقر ،فقد بلغت نسبة البطالة حسب
الجهاز المركزي لءحصاء الفلسطيني في قطاع غزة بين األفراد من  29-20من الحاصلين على
البكالوريوس أو الدبلوم.
العام

نسبة بطالة الخريجين في قطاع غزة.

2010

%45

2015

%37

2017

%44

2018

%45

2019

%45

يتضح من الجدول ازدياد نسبة البطالة من عام  2019 _2010بين الخريجين بما نسبته %28

2

 1مرجع سابق (اإلحصاء المركزي الفلسطيني.)2018 ،
 2اعتمدت الورقة على الدراسات السابقة:
 -1أنسام علي خليفة.
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هذه النسبة ليست بالقليلة أبدا ،إن البطالة تزداد بكثرة؛ ما جعل الخريجين أمام مواجهة مباشرة للفقر،
وشم فرص العمل من جهة ،ومسؤولياتهم من جهة ،ومستقبلهم وطموحاتهم وأحالمهم من جهة
أخرى ،لكن في ظل توفر اإلنترنت واألجهزة الذكية ،التي جعلت العالم قرية صغيرة سهلة التواصل،
ما جعل الشباب يتجه لهذا العالم الذي قد يوفر لهم بعض األمل في عدم توفره في قطاع غزة،
ويسخروا هذا العالم لمصالحهم ،وتوفير مصدر للدخل ،يعيلهم ويعيل أسرهم التي انتظرت تخريج
أبنائها ،وساعد أيضا ذلك على إقبال الشركات وأرباب العمل نحو خلق منصات لتوفير خادمين
وموظفين؛ لعمل مهمات تساعد الشركة في عمل واجباتها ،فأدى ذلك لتوفير فرص العمل بشكل
أكبر ،حيث تتزايد األعداد للملتحقين ببرامج العمل الحر ،وتشير اإلحصائيات إلى زيادة اإلقبال على
العمل الحر ساعة تلو األخرى ،فقد أوجد العمل الحر فرصة بعيدة عن الحكومات والمؤسسات
المحلية في توظي

وتشغيل خريجي جامعات قطاع غزة.

أشارت إحصائية أجرتها أكاديمية العمل الحر التابعة لحسوب " "hsoubفي عام  2014أن سوق
العمل الحر في فلسطين في تزايد مستمر ،حيث إن  67%من الذكور ،و %33من اإلناث قد
انخرطوا في العمل ضمن منصات العمل الحر .وقد تنوعت الفئات العمرية بين الذكور واإلناث
الملتحقين بالعمل الحر من الفئة ( )20-25سنة فكانت حوالي  .%59وتبعا إلحصائيات منصة
 Upworkومنصة  freelancerحيث تعدان من أكبر المنصات العاملة ،فإن عدد الفلسطينيين
المسجلين قد بلغ  1500عامل حر في منصة  ،Upworkو 600عامل حر على منصة
 freelancerيتوزعون على عدد كبير من المجاالت ما بين البرمجة ،والتصميم ،والترجمة ،وكتابة
المحتوى ،والتسويق ،والمبيعات ،وغيرها من التخصصات التكنولوجية واألدبية.1
حيث ساعدت هذه المنصات على التخفي

من حدة البطالة لدى الشباب ،عن طريق انخراطهم في

هذه المنصات التي تالئم تخصصاتهم الجا معية ،إذ تمكن الشباب من العمل على هذه المنصات
1

Mercy Corps. (2016). Rapid Market Systems Assessment-Online Freelancing for Women in opt,
Gaza strip. Retrieved November 14
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عن طريق البرامج والحاضنات التي تعمل على تدريبهم؛ مثل حاضنة الجامعة اإلسالمية ،ومركز
 ،Gaza sky geeksوبعض المؤسسات التي كانت تحث على العمل الحر من خالل ورش العمل
والمبادرات والتدريبات.
ثال ًثا :العمل الحر والشباب الفلسطيني دوافع وتحديات.
كان ال بد من استغالل توجه الشباب الكبير إلى الشبكة العنكبوتية؛ للبحث عن مصادر دخل جديدة
في تأسيس حاضنات ومؤسسات محلية تيسر األعمال التي يمارسها الخريجون عبر العمل عن بعد،
فالحاضنة هي مؤسسة أو منشأة تعمل على تزويد الخريجين الملتحقين ببرامجها بالتدريبات،
والخبرات ،والمهارات ،والمعلومات ،واألدوات الالزمة التي تمكنهم من العمل على الشبكة العنكبوتية،
واستثمارها في توفير عمل ،وتعد مؤسسة متكاملة من الخدمات والتسهيالت ،وآليات المساندة
واالستشارة ،توفرها مؤسسة ذات كيان قانوني لديها الخبرة الكاملة ،والقدرة على الحركة الضرورية
لنجاو مهامها ،تقدم خدماتها لمن يمتلكون مواهب العمل الحر؛ لذلك تم اعتبار الحاضنة برنامج
تنموي يساعد في تنويع النشاط االقتصادي .ومن الحاضنات التي لمع دورها في األعوام األخيرة في
قطاع غزة:
 حاضنة "غزة سكاي جيكس "Gaza Sky Geeks :بدأت بالعمل في عام 2011م،بإدارة مؤسسة "ميرسي كور" و"جوجل"؛ لتبدأ العمل ودعم أصحاب المشاريع المحليين على
التواصل مع شبكات رواد األعمال حول العالم.
نموذج العمل :تقبل "غزة سكاي جيكس" رواد األعمال أصحاب األفكار التجارية الذين
يمكنهم المشاركة في الحاضنة عبر واحدة من الفعاليات المتعددة التي تديرها الحاضنة،
وتلتحق الفرق المقبولة ببرنامج احتضان األعمال ،حيث يتلقون التدريب من قبل مدربين
محليين ودوليين .كما تساعد الحاضنة بعد ذلك على تشبيك رواد األعمال لديها مع
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المستثمرين ورجال األعمال ،وتدعم الرياديين للمشاركة في فعاليات ريادة األعمال خارج
غزة.
 "حاضنة يوكاس التكنولوجية  :"UCASأسست "حاضنة يوكاس التكنولوجية" لتعزيزتطلعات الطالب والخريجين من "الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية" ،الساعين لتأسيس
مشاريعهم وشركاتهم الريادية ،وهي مدعومة من "أوكسفام" ،و"الصندوق الكويتي" ،KF
و"البنك اإلسالمي للتنمية"" ،إن الحاضنة تسعى مع شركائها إلى تحسين مهارات التعلم
الذاتي لدى الخريجين بتزويدهم بمصادر تعليمية وعملية عبر اإلنترنت ،وصقل مهاراتهم
في المجاالت التي عليها طلب متزايد في مواقع العمل الحر المختلفة ،والتشبيك مع
مؤسسات محلية وخارجية".
نموذج العمل :تقبل الحاضنة األفكار من الرياديين المحتملين وطالب الجامعات ،كما تقدم
التدريب والتمويل المبدئي ،والدعم اللوجستي للمشروعات المحتضنة.1
ومن األعمال التي قد توفر لها تدريبات هذه الحاضنات :التصميم الجرافيكي ،التسويق
اإللكتروني ،الترجمة ،والبرمجة ،وغيرها.
 حاضنة األعمال والتكنولوجيا  BTIبالجامعة اإلسالمية :تعمل الحاضنة على مساعدةالشباب الرياديين والرياديات من قطاع غزة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية ناجحة،
ثم تكمل معهم المشوار ،وتستمر في تقديم الدعم لهم؛ لتسريع وتطوير نمو شركاتهم
الناشئة.
ينقسم العمل في حاضنة األعمال والتكنولوجيا إلى  3برامج أساسية ،وهي:

1

موقع ومضة( ،فلسطين  8حاضنات أعمال)ttps://www.wamda.com/ar/2015/09/ .
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برنامج دعم األفكار الريادية* :
ويندرج تحته جميع المشاريع التي تعمل على دعم المشاريع الريادية في مرحلة الفكرة ،ويتم
تقديم الدعم لها حتى تصبم مشروعا قائما ،ويتم تنفيذ الفكرة على أرض الواقع.
* برنامج دعم الشركات الناشئة:
يختص البرنامج بدعم الشركات الناشئة ،أي المشاريع الريادية التي قد تأسست بالفعل ،وأصبم لديها
زبائن أو مستخدمين.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم هذه الشركات ،وتسريع نموها من خالل تمويل إضافي بمبلغ يتراوو
حول  7آالف دوالر ،ومجموعة من خدمات التدريب المتقدم ،وربطهم بالمرشدين والموجهين من
أصحاب الخبرة العالية ،وفي الغالب من خارج غزة.
برنامج االستثمار*:
تسعى الحاضنة من خالل هذا البرنامج إلى تقديم فرصة للشركات الناشئة؛ لعرض المشاريع
الخاصة بهم أمام المستثمرين من داخل وخارج القطاع ،وذلك باالعتماد على شبكة عالقات
الحاضنة ،باإلضافة إلى توفير فرص التدريب على أساليب العرض ،وآليات التعامل مع المستثمرين
المحتملين لكل مشروع.
ويجب التنويه أن الحاضنة تقوم بتقديم الدعم لجميع األفكار في جميع المجاالت ،وليس فقس في
مجال تكنولوجيا المعلومات.
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وهنا نعرض بعض النماذج التي عملت على منصات العمل الحر:
أفاد ياسر جبريل أن العمل الحر عبر اإلنترنت "قد وفر الكثير من المصاريف التي كانت تقع على
عاتق والدي ،وساهم في تحسين الوضع المادي المتردي الذي كان عائقا في توفير مصاريفي
الجامعية ،بعد هذه الظروف التي مررت بها ،قررت االنخراط بعالم اإلنترنت في ظل توفره ،والبدء
في العمل على منصات العمل الحر ،فأنا اآلن أعمل على منصة  Upworkكمبرمج ،حيث بدأت
قصتي مع هذا ا لعمل من المنزل ،فقد بحثت عبر اإلنترنت عن كيفية هذه األعمال المستقلة ،بعد
جهد طويل ،وتدريب ،وسهر حصلت على أول عمل لي في البرمجة ،وكان مردود هذا العمل شهريا
ما نسبته من  3أالف ل 5أالف دوالر ،منذ أربع سنوات ،تمكنت من مساعدة عائلتي في العديد من
مناحي الحياة.1
أما إفادة الخريجة إسراء عبد الهادي ،في مقابلة حول تجربتها مع العمل الحر ،فقد قالت:
"تخرجت من الجامعة اإلسالمية من تخصص هندسة االتصاالت بمعدل جيد جدا ،وبعد فرحة
النجاو والتخرج ،خرجت للسوق للبحث عن عمل ،واستمر البحث عامين ،ولكن المحاوالت باءت
بالفشل ،أمام البطالة الكبيرة التي يغرق فبيها قطاع غزة".
لجأت إسراء لمنصات العمل عن بعد؛ لتحظى بفرصة عمل ،ومصدر دخل حتى لو كان لفترة
محدودة أو مؤقتة ،فتعلمت البرمجة ،والبايثون ،والتسويق الرقمي؛ حتى تواكب متطلبات سوق العمل
الحر ،بعد العمل لساعات طويلة بأجور منخفضة ،وقعت إسراء عقد عمل مع شركة سعودية لمدة
ستة شهور في مجال البرمجة ،براتب  ٢٥٠دوالر شهريا.2

 1مقابلة شخصية ،خريج ،ياسر جبريل (النصيرات 15 ،أكتوبر.)2019

 2مقابلة شخصية ،خريجة ،إسراء عبدالهادي (البريج 16 ،أكتوبر.)2019
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يقول معاذ النادي" :تخرجت من تخصص اإلعالم ،ومكثت بال أي شغل ،لقد كان لدي مشروعي
الخاص "استيديو" لكنني فشلت ،لجأت للعمل الحر عن طريق صديق لي ،كان لدي شغ

كبير

لءنترنت ،ولدي بعض األساسيات في اللغة اإلنجليزية للتواصل مع العمالء ،دخلت في عالم العمل
الحر بد ٢٠١٥م ،وأصبحت أعمل في التسويق اإللكتروني والتصميم "فوتوشوب ،بريمير" كانت لدي
هذه المهارات منذ عملي باالستيديو ،وبحمد للا أصبحت أدخل شهريا ما يقارب الد ٥٠٠دوالر ،كان
هذا المبلغ كفيال بإعالتي وإعالة عائلتي ،كنت أشعر بأنني إنسان منتج ،أعتمد على ذاتي في تحقيق
ما أتمنى ،كنت ألتحق بالدورات التدريبية التي تنمى مهاراتي وخبراتي؛ ألصبم محترفا أكثر فأكثر،
وليكون لي نصيب أكبر على منصات العمل الحر .أما نصيحتي للشباب الخريجين وغير الخريجين
في غزة ،فهي أن يتعلموا أي طريقة للوصول لهذه المنصات ،ولي من األصدقاء المترجم،
والمصمم ،والمبرمج ،والذين يدخلون رواتب شهرية تليق بجهدهم".1
بدوره صرو الناشس اإلعالمي سلطان ناصر عند الحديث عن تجربته ،أنه بدأ بالعمل الحر قبل
ثالث سنوات من خالل المواقع التي توفر فرص عمل حر ،يركز من خاللها على تقديم خدمة كتابة
المحتوى لبعض المواقع والمنصات التجارية ،العمل الحر أحد أهم الوسائل التي توفر فرص عمل
للناس في قطاع غزة ،قد تعمل في مجال اهتماماتك وتخصصك ،وقد تعمل في مجال آخر ،هناك
أناس لم يتخصصوا في اإلعالم ،ولكن بسبب ملكاتهم ومواهبهم أصبم لديهم زبائن كثر على
منصات العمل الحر ،وينصم سلطان ناصر الشباب في القطاع بالبحث عن مواهبهم ،واستغاللها
في الحصول على فرص عمل على منصات العمل الحر؛ لتكون مواهبهم مصدر دخلهم.2

 1مقابلة شخصية ،خريج ،معاذ النادي (النصيرات 20 ،أكتوبر.)2019
 2مقابلة شخصية ،ناشط إعالمي ،سلطان ناصر (غزة 24 ،أكتوبر .)2019
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الخاتمة:
إن العمل الحر له أثر إيجابي في التخفي

من مشكلة البطالة ،فقس ما ينقصنا هو االهتمام أكثر

بهذه المنصات ،وتوعية الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل بها ،من قبل مؤسسات التعليم
العالي ،ومؤسسات العمل المحلي ،وتأهيل العاطلين عن العمل لالنخراط في هذه المنصات ،عن
طريق البرامج والدروات التدريبية المتخصصة ،وأيضا العمل على تقوية اللغة اإلنجليزية؛ لسهولة
التواصل مع مزودي الخدمات؛ ألن المعضلة كانت في التعليم الفلسطيني ،الذي لم يهتم بأي شكل
من األشكال بهذا الجانب المهني واالقتصادي ،فلو قررت و ازرة التربية والتعليم مقررات مخصصة
تعزز مهارات الطلبة في استخدام منصات العمل عن بعد؛ لما احتار الشباب فور تخرجهم من
الجامعات في كيفية البدء بالعمل ،والبحث عن الدورات التي تؤهلهم في سلك هذا الدرب ،أثر ذلك
على استغالل الشباب سواء من المؤسسات التي تطلب مبالغ باهظة على الدورات التدريبية ،أو من
المنصات التي تحتجز أموال العاملين بسبب االستخدام الذي ينقصه الخبرة من قبل الخريجين ،ففي
اآلونة األخيرة _كما كانت متطلبات الجامعة كالصحة العامة وغيرها_ أصبم من المهم جدا إقرار
متطلبات تفيد في استخدام العمل الحر؛ لتوفير المال والوقت والجهد على الخريجين الشباب.
النتائج:
 .1إن العمل الحر عبر اإلنترنت يعمل على تخفي

مشكلة البطالة في قطاع غزة.

توصلت الورقة إلى أن العمل الحر يعمل على تخفي

مشكلة البطالة في غزة ،إذ إنها

تعمل على إيجاد مردود مادي يعيل العاطل عن العمل من جميع الجوانب ،ويجعله شخصا
فعاال في المجتمع.
 .2أهمية وسائل التكنلوجيا الحديثة من حواسيب وإنترنت ،ودورها الكبير في انتشار ثقافة
العمل الحر في قطاع غزة.
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توصلت الورقة إلى أهمية اإلنترنت ،ووسائل التكنولوجيا للوصول لهذه المنصات التي تعمل
على انخراطهم في هذا العمل ،وأيضا تزيد من توعيتهم لكيفية التعامل مع هذه المنصات
من الكورسات التعليمية على المواقع اإللكترونية.
 .3العائد المادي الجيد من أكبر دوافع استمرار الشباب الخريجين للعمل الحر عبر المنصات
العربية واألجنبية.
توصلت الورقة إلى أن العائد المادي الجيد هو من أهم دوافع استمرار الشباب للعمل الحر،
إذ يشعرون حيال ذلك بالثقة واألمان الوظيفي والمستقبلي ،وأيضا االبتعاد كل البعد عن
وحل الفقر؛ ما يزيد من فعالية وإنتاجية العاطل عن العمل الذي يعمل على منصات العمل
الحر.
 .4انخفاض انتشار ثقافة العمل الحر عبر اإلنترنت في مؤسسات التعليم العالي كالجامعات
والكليات.
تنخفض ثقافة العمل الحر عبر اإلنترنت في مؤسسات التعليم العالي ،حيث إن الخريج
يلجأ لحاضنات بعيدا عن الجامعات والكليات ،وهذا يقلل من وصول هذه الثقافة ألكبر عدد
من الخريجين.
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التوصيات:
انطالقا من النتائج التي أظهرتها الورقة؛ قام الباحثان بصياغة بعض التوصيات المهمة ،والتي
يمكن أخذها بعين االعتبار لدى الجامعات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة المعنية بشؤون
الخريجين ،وإيجاد حلول لمشاكل البطالة ،وهي كاآلتي:
 .1نشر ثقافة العمل الحر عبر اإلنترنت ،والعمل على تبني خياراته الواسعة؛ إليجاد حلول
فعالة لبطالة الخريجين ،عن طريق اإلعالم ومؤسسات التعليم العالي.
 .2نشر أهمية وسائل التكنولوجيا الحديثة واإلنترنت ،واالستغالل الجيد لهذه المواقع عن طريق
اإلعالم ،ونشر الثقافة في الجامعات بأيام دراسية لكل تخصص.
 .3نشر مفاهيم العمل الحر والتوظي

عن بعد لدى الشباب والطلبة الجامعين من خالل إقرار

مساقات متخصصة في المقررات الجامعية.
 .4ضرورة تكثي

البرامج التدريبية وورش العمل التي تقوم بها المؤسسات العاملة في قطاع

غزة ،الهادفة لتعزيز مهارات العمل الحر لدى الخريجين.
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نحو مواءمة مخرجات التعليم في كليات اإلعالم مع سوق العمل
نورهان الطباطيبي
ياسمين الدريملي

الملخص:
ُ
تناولددت الورقددة مسددألة مالءمددة مخرجددات التعلدديم فددي كليددات اإلعددالم مددع احتياجددات سددوق العمددل فددي
قطاع غزة ،وحاولت إظهار مدى الفجوة بينهمددا مددن أجددل السددعي نحددو مواءمتهددا .وقددد توصددلت الورقددة
إلددى أن ده رغددم الجهد ود المبذولددة فددي سددبيل تحقيددق المواءمددة ،إال أن الواقددع العملددي كددان علددى النقدديض
تماما ،فكليات اإلعالم رغم إيمانها بتخريج طلبة مؤهلين ،وإعداد كوادر إعالمية قددادرة علددى االنخدراط
والمس دداهمة ف ددي إنتاجي ددة س ددوق العم ددل اإلعالم ددي ،إال أن برامجه ددا الد ارس ددية ومس دداقاتها ل ددم تك ددن كافي ددة
لتزويددد الطلبددة بالمهددارات الالزمددة لدددمجهم فددي سددوق العمددل ،فضددال عددن فقرهددا إلددى المعدددات واألجه دزة
المتطددورة إل ددى ح ددد م ددا؛ م ددا يض ددع

م ددن قدددرات ومه ددارات طال ددب اإلع ددالم؛ ليك ددون متس ددلحا به ددا أثن دداء

ممارسته لعمله اإلعالمي.
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مقدمة:
در للدددور
يعد تخصص اإلعالم ببرامجه التي يقدمها من التخصصات الحيوية والمهمة فددي العددالم ،نظد ا
الذي يلعبه في عمليددة بندداء المجتمعددات ،وتطورهددا عبددر وسددائله المتنوعددة ،فضددال عددن دوره فددي تعزيددز
ال ددوعي المجتمع ددي ،وتش ددكيل ال درأي الع ددام ح ددول القض ددايا المختلف ددة؛ ل ددذلك يس ددعى العدي ددد م ددن الط ددالب
لدراسته ،وااللتحاق بإحدى برامجه من أجل المساهمة في هذا الدور.
در أساسدديا فيدده ،مددا بددات ضددروريا للتحددرر
شددهد العددالم ثددورة تكنولوجيددة ،فقددد أصددبحت التكنولوجيددا عنصد ا
مددن النمطيددة والتق ليديددة التددي تتبعهددا ب درامج كليددة اإلعددالم عبددر خططهددا الد ارسددية ،األمددر الددذي يتطلددب
وضع منهجية جديدة تجعل مخرجات التعليم مناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل.
خاصة وأن مخرجات التعليم هي إحدى الجوانب األساسية لتنمية مهارات الخريج مددع متطلبددات سددوق
العمددل ،ولكددن اليددوم بددات واضددحا أن سددبب الفجددوة بددين المنظومددة الجامعيددة وسددوق العمددل هددو نوعيددة
التعليم ،وضع

المنتوج الجامعي ،وافتقار الجامعات لبرامج تدريبية أثناء الدراسة إلكسدداب الخدريجين

الكفاءة الالزمة الحتياجات المهنة.
إن غي دداب المهد ارات ي ددؤدي إل ددى ض ددع

إيج دداد ف ددرص عم ددل؛ ل ددذلك يض ددطر الخ دريج لتط ددوير مها ارت دده

بالدورات التدريبية التي تأخذ وقتا طويال  ،كما يلجأ البعض إلددى الد ارسددات العليددا التددي تتطلددب تكددالي
مادية؛ من أجل أن يصبم ممن لديهم القدرة الكافية لاللتحاق بعمل ما.
تناولددت د ارسددة سددابقة لد د أحمددد أبددو السددعيد – عميددد كليد ة اإلعددالم فددي جامعددة األقصددى سددابقا موضددوع
(واقع تعليم اإلعالم في الجامعات الفلسطينية في ضوء تطبيق مبادئ الجودة الشدداملة بددالتطبيق علددى
أق سددام اإلع ددالم فددي جامع ددات قطدداع غ دزة) ،والتددي توص ددلت إلددى أن هن دداك عدددة معيق ددات تواجدده تعل دديم
اإلعددالم فددي فلسددطين ،وتمثلددت فددي عدددم وجد ود نظددام لضددبس الجددودة فددي الجامعددات الفلسددطينية ،وعدددم
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وج ددود ميزاني ددات ألقس ددام اإلع ددالم .وك ددان م ددن ض ددمن اقت ارح ددات الد ارس ددة ،زي ددادة س دداعات تعل دديم اللغ ددة
االنجليزية ،واستخدام اإلنترنت في اإلعالم ،وتبادل الزيارات واالهتمام بالتدريب اإلعالمي.
وعليه تتمحور مشكلة الورقة حول سد الفجوة بددين مخرجددات تعلدديم كليددات اإلعددالم وسددوق العمددل ،مددن
خد ددالل التركيد ددز علد ددى اإلعد ددالم الرقمد ددي ،وتخ د دريج ك د دوادر مدربد ددة وفق د دا الحتياجد ددات السد ددوق ،ومواكبد ددة
التط ددورات الت ددي تش ددهدها البيئ ددة اإلعالمي ددة ،فق ددد بلغ ددت نس ددبة البطال ددة ف ددي ص ددفوف المتخصص ددين ف ددي
الص ددحافة واإلع ددالم  .%69وتس ددعى الورق ددة لءجاب ددة ع ددن التس دداؤل ال درئيس الت ددالي :م ددا م دددى مالءم ددة
مخرجددات كليددات اإلعددالم مددع احتياجددات سددوق العمددل؟ وهددل المهددارات التددي اكتسددبها الخريجددون أثندداء
دراستهم في الجامعة تأهلهم لسوق العمل؟
هناك عالقة وترابس قوي بين المهارات والمعارف المتوفرة في الخريج واحتياجات سوق العمددل ،وحتددى
نلقي الضوء بشكل دقيق علددى كليددات اإلعددالم فددي جامعددات قطدداع غدزة؛ سددتتناول هددذه الورقددة البحثيددة
"جامعة األقصى" كنموذج ،وقياس تأثي ارتها على متطلبات سوق العمل.
تتحدد أهمية الورقة في إعطاء تصور واضم حول واقع التعليم اإلعالمي التدريسي والتدددريبي المتبعددة
داخددل كليددة اإلعددالم فددي جامعددة األقصددى مددن وجهددة نظددر القددائمين علددى الجامعددة ،ومددن وجهددة نظددر
خريجي كلية اإلعالم .وقد اعتمدت الورقة على المنهج الكيفددي ،حيددث أجددرت مقددابالت الشخصددية مددع
ذوي العالقة (عميد كلية إعالم جامعة األقصى ،وطلبة وخريجي كلية اإلعالم).
وكي تجيب الورقة عن سؤالها الرئيس ،تنقسم إلى ثالثة محاور رئيسة ،وهي .1 :كليددات اإلعددالم فددي
قطاع غزة ودورها .2 .طلبة كليات اإلعالم بين التعليم وسوق العمل .3 .كليات اإلعالم واحتياجددات
سوق العمل.
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أوًال :كليات اإلعالم في قطاع غزة:
إن المجال اإلعالمي هو مجال مفتوو ومتشعب ودائم التجدد في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا،
مؤخر؛ وبالتالي يصبم جهد كليات اإلعالم مضاعفا في سبيل تطوير
ا
التي بات العالم يشهدها
دور حيويا في بناء المجتمعات؛ فقد
منهاجيتها؛ لتالئم هذا التغير السريع ،السيما وأن اإلعالم يلعب ا
أطلق عليه "السلطة الرابعة"؛ نتيجة الدور الفاعل الذي يلعبه ،ليس في تعميم المعرفة والتوعية
والتنوير فحسب ،إنما في إثارة القضايا الحياتية ،وتشكيل وتوجيه الرأي العام ،باإلضافة للضغس
على الطبقة السياسية الحاكمة ،وإجبارها على القيام بواجباتها تجاه الشعب.1
فالتساؤل هنا ،هل تقوم كليات اإلعالم من خالل برامجها بتعزيز هذا المفهوم ،ولعب دورها المنوط
بها بما يتناسب مع حركة التطور؛ من أجل إعداد طلبة مؤهلين للتعامل مع سوق العمل المحلي
واإلقليمي والدولي؟
من خالل االطالع على سياسة كليات اإلعالم في قطاع ،فهي تسعى إلى إعداد كوادر متميزة في
مجاالت اإلعالم المختلفة ،قادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ،والمساهمة في
تطوير المؤسسات اإلعالمية والبحث العلمي ،وملتزمين بأخالقيات مهنة اإلعالم ،والحفاظ على
الهوية الفلسطينية.
كليات اإلعالم في جامعات قطاع غزة

التخصص

جامعة األزهر -غزة

 .1قسم اإلعالم واالتصال الجماهيري

الجامعة اإلسالمية

 .1تخصص الصحافة

 1لماذا يعتبر اإلعالم السلطة الرابعة وما دوره في وجه السلطات الثالث ،رصيف،2019/6/13 ،22
http://bit.ly/371zmO7
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 .2عالقات عامة وإعالن
جامعة فلسطين

كلية اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات
 .1تخصص اإلعالم واالتصال
 .2تخصص رئيسي اإلعالم فرعي وسائس متعددة

جامعة اإلسراء

كلية العلوم اإلنسانية
 .1الصحافة واإلعالم

جامعة األقصى

 .1قسم الصحافة
 .2قسم اإلذاعة والتلفزيون
 .3قسم العالقات العامة

جامعة القدس المفتوحة

 .1العالقات العامة واإلعالم
 .2تخصص اإلعالم الجديد

جامعة غزة

كلية علوم االتصال واللغات
 .1قسم اإلعالم

كلية فلسطين التقنية – دير البلم

 .1بكالوريوس اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني
 .2دبلوم اإلعالم الرقمي
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الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

 .1بكالوريوس اإلعالم وتكنولوجيا االتصال
 .2دبلوم متوسس العالقات العامة واإلعالن
 .3دبلوم مهني "تصوير ومونتاج تلفزيوني"

كلية الدراسات المتوسطة  -األزهر

برنامج اإلعالم:
 .1العالقات العامة
 .2الصحافة والعالقات العامة

كلية مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة -
غزة

 .1الصحافة اإللكترونية
 .2العالقات العامة واإلعالم

كما تحرص في برامجها اإلعالمية على تخريج صحفيين مدربين على قدر عال من الخبرة والكفاءة،
يعملون في وسائل اإلعالم المحلية والعالمية ،ويستطيعون اإلسهام في عملية التنمية الوطنية الشاملة
التي يحتاجها المجتمع.
لكل م ن هذه الكليات اإلعالمية مجموعة من األهداف المتميزة التي تحاول جاهدة من خاللها تخريج
مجموعة من الطلبة ،لديهم مهارات إعالمية تلبي الحاجات المجتمعية ،وتوفر لهم فرص جيدة
للعمل.
كلية اإلعالم في جامعة األقصى:
تتمثل رسالة جامعة األقصى اإلعالمية في توفير بيئة تعليمية قادرة على صقل مواهب الطلبة،
وإعدادهم وفق متطلبات األسواق المحلية واإلقليمية ،بما يتفق مع روو العصر والتطورات
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التكنولوجية المتسارعة ،وتعزيز اإلبداع الفكري والتواصل الفعال؛ لتبادل المعارف المرتبطة في مجال
اإلعالم بمجاالته كافة ،وتقديم االستشارات العلمية واإلعالمية ،والبرامج التدريبية التي تخدم المجتمع
وتعمل على ازدهاره.1
أوضم ماجد تربان عميد الكلية منهجية الكلية المتبعة حاليا ،بأنه تم تطوير كل الخطس التدريسية
في تلك األقسام المعتمدة بالكلية ،واآلن يجرى العمل على فتم قسم رابع في الكلية .أما بالنسبة
لمعامل الكلية التي يمارس فيها الطلبة تدريبهم ،فقد صرو بأنها مزودة باألجهزة الحديثة والمتطورة؛
جهاز حاسوبيا ،عليهم أحدث نسخ برامج
ا
لتلبية احتياجات الطالب ،حيث هناك ما يقارب 28
التصميم الخاصة بالطالب اإلعالمي كبرنامج "أدوبي بريمير" و "برنامج الفوتوشوب" ،علما بأن هذا
المعمل موجود منذ نشأة الكلية في الجامعة ،وتم التطوير عليه " "in designبحيث أصبم معمل
"ملتميديا" وقد كلفت ميزانيته ما يقارب  60أل

دوالر؛ ليتناسب مع تطورات الحركة اإلعالمية في

سوق العمل.2
التكنولوجيا واإلعالم الرقمي في كلية اإلعالم بجامعة األقصى
مشاريع قيد اإلنشاء
 .1مشروع إذاعة الجامعة.
 .2مشددروع فضددائية جامعددة
األقصى

المساقات التدريسية

استخدامات الكلية للتكنولوجيا

 تد د د دددرس الكليد د د ددة ثد د د ددالث توظيمس د د د د د دداقات حاسد د د د د د ددوب،

والتي يدرس فيهددا بدرامج

خاصد د د د د د د ددة بالمونتد د د د د د د دداج
والتصميم تؤهددل الطالددب

3

الكلية للتكنولوجيا في منهجها

على النحو اآلتي:
 موقع إلكتروني للكلية ،وصفحةخاصة على "فيسبوك" ينشر
عليها أخبار الكلية بأقسامها

 1نبذة عن كلية اإلعالم( ،كلية اإلعالم جامعة األقصى ،)2017/11/13 ،فيhttp://bit.ly/35PXiUl :
 2مقابلة شخصية ،عميد كلية اإلعالم – جامعة األقصى ،ماجد سالم تربان ،مكتب العميد في الجامعة (غزة.)2019 /10/ 16 ،
 3المعلومات الواردة في الجدول بنا ًء على زيارة ميدانية لكلية اإلعالم في جامعة األقصى ،ومقابلة عميد الكلية ماجد تربان( ،غزة،
.)2019 /10/ 16
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إلعد د د د د د د د ددداد المحتد د د د د د د د ددوى

الثالثة ،والدورات التي تعقدها

اإللكتروني.

الجامعة.

 طال د د د ددب اإلع د د د ددالم ف د د د ددي -تخص د د د د ددص الص د د د د ددحافة
ي د د د د د د د د د دددرس ص د د د د د د د د د ددحافة
باإلضافة إلى تخصددص

موقع على "فيسبوك" كحلقة
وصل بين الطلبة فيما بينهم.

 صفحات خاصة بكل مادة ينشرعليها المواد الدراسية وشروحاتها.

فرعد د ددي وهد د ددو الصد د ددحافة

اإللكترونيد د د د د د ددة ،حيد د د د د د ددث  -شاشة تلفزيون داخل معمل الكلية
يد د دددرس سد د ددت مسد د دداقات
اليوتيوب
أفالم
لعرض
(إنتاج وتصميم وتحريددر
مواقد ددع إلكترونيد ددة ونشد ددر

إلكتروند د د د د ددي) ويت د د د د د دددرب

واستخدامها في العملية التعليمية.
-

عليهد د ددا ضد د ددمن معامد د ددل
الكلية الخاصة والمددزودة
بأجهزة حديثة ومتطورة.
التدريبات التطبيقية في الكلية:
 -تصدر الكلية جريدة "الرواد" منذ عام 1999م ،وهي جريدة من إعداد وتصميم وتصوير

طلبة الكلية ،تتناول محتوى متنوع من تعليمي واجتماعي واقتصادي وثقافي .وهي غير
ثابته بسبب تكاليفها.

 تعقد الجامعة شراكات خارجية؛ لمحاولة تدريب الطلبة عمليا ،فهناك شراكة مع إذاعة ألوانوإذاعة التربية والتعليم وغيرها .حيث يقوم الطالب بتقديم برامج كاملة من إعداده وإنتاجه
وإخراجه في تلك اإلذاعات المحلية الشريكة مع جامعة األقصى ،فقد كان هناك برنامج

"ضي

من جامعتي" يبث على أثير إذاعة ألوان من عمل طلبة الكلية ،وذلك في العام
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الماضي ( )2018ضمن الخطة الدراسية للفصل األول.
 -شراكات أخرى مثل معهد بيرزيت لءعالم؛ لعقد دورات تدريبية في اإلعالم الرقمي الجديد.

بالنظر إلى الجدول أعاله ،يمكننا القول:
 .1رغم جهود الكلية المبذولة في سبيل دمج التكنولوجيا في اإلعالم ،إال أن البرامج اإلعالمية
ضمن خططها لم تكن كافية لتسليم طالب اإلعالم بالمهارات الالزمة في الميدان
اإلعالمي الحديث ،فعملية الدمج ال تكون من خالل المساقات الدراسية وحدها ،بل ال بد
من توافر معامل تجعل ما يتم تدريسه منفذا عبر الممارسة التطبيقية ،فعدم توافر إذاعة
جامعية خاصة بالطلبة مزودة بالمعدات الالزمة والحديثة من أجل ممارسة الطالب
للمساقات الدراسية الخاصة باإلذاعة ،وتطبيقها عمليا يفقدهم حقهم في الممارسة والخبرة
العملية لما يتعلموه ،السيما وأن شراكات الجماعة كما صرو د .ماجد مع اإلذاعات المحلية
كإذاعة ألوان وغيرها ال تكفي الستيعاب جميع الطلبة ،وإن كانت البرامج التي تبث عبر
تلك اإلذاعات من إنتاج الطلبة أنفسهم ،خاصة وأن ذلك يقيد الطلبة من خالل التعامل مع
البرتوكول الخاص باإلذاعة المستضيفة لهم ،على عكس ما لو كان هناك تدريب عملي
داخل معامل الجامعة الخاصة باإلذاعة ،والذي سيتيم لهم االستفادة بقدر أكبر تحت
إشراف المحاضر األكاديمي.
 .2كما نالحظ أن هذا البرنامج الخاص بالشراكة قد تم تطبيقه _حسبما أفاد د .ماجد_ في
الفصل الدراسي األول لعام 2018م ،فالتساؤل هنا :كي

استطاع من تخرج مسبقا من

الطلبة أن يلمسوا ما تعلموه في قسم اإلذاعة والتلفزيون حقيقة؟! خاصة وأن الكلية يقع على
عاتقها تأهيل الطلبة وإعدادهم من أجل تحقيق رسالتها اإلعالمية.
171

مشروع "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني"

 .3الشراكات التي تسعى الكلية لعقدها مع المراكز والمؤسسات اإلعالمية من أجل تكملة ما
يفقده الطالب في المساقات الدراسية ،مثل تلقيه تدريبات في مجال صحافة الموبايل وغيرها
ال تسع

جميع الطلبة لالستفادة منها؛ فالعدد المستوعب من قبلها ال يتجاوز الد  20أو

 ،25مثلما حدث في الدورة التي نفذتها الجامعة ،بالشراكة مع مركز بيرزيت لءعالم في
صحافة الموبايل ،فقد تم استيعاب  25طالبا فقس ،وعدد طلبة اإلعالم يفوق الد 25طالبا،
ويجدر اإلشارة إلى أن د .ماجد في لقائنا معه قال بأن هؤالء الذين استفادوا من الدورة سيتم
اختيار عدد منهم لتقديم التدريب لباقي الطلبة داخل الكلية ،لكننا نرى أن هذا يشكل
استنزافا للجامعة ،فعملية إعادة التدوير ال تكون بالجودة ذاتها ،وتحرم الكثير من الفرص
التي أتيحت لغيرهم من الطلبة ،فقد كان باإلمكان أن تدرج الكلية ضمن خطتها مساقا
خاصا بصحافة الموبايل ،دون الحاجة إلى كل تلك اإلجراءات من أجل سد الفراغ الذي
تعاني منه ،وتكلي

متخصص يقدم للطلبة هذا المساق.

 .4الحظنا أن أغلب البرامج والمشاريع التي تسعى الجامعة لتنفيذها ،وتسهم أيضا في تطوير
اإلنتاجية العلمية والعملية تق
في توظي

في طريقها مسألة التمويل التي إلى اآلن لم تفكر الجامعة

موارد ميزانيتها المتاحة من أجل توفيرها ،وذلك من خالل الضغس على صانع

القرار بوسائل عدة؛ كتجميد بعض األقسام الخاصة باإلعالم ،والتي ال تتوافر فيها األجهزة
الالزمة إلعداد وتأهيل الطلبة كقسم اإلذاعة والتلفزيون.
 .5في ظل التوجه التعليمي في كليات اإلعالم نحو اإلعالم التفاعلي والرقمي ،تراجع دور
اإلعالم التقليدي ،فالعالم اآلن أمام مرحلة الصحافة التفاعلية التي جعلت معها أال يكون
حكر على طالب اإلعالم فحسب ،كل ذلك يجعل من واجب كليات
ا
الميدان اإلعالمي
اإلعالم أن تضاع

جهدها ،وتغير من استراتيجيتها الدراسية والتدريبية بما يتناسب مع

متطلبات العصر الحديث في البيئة اإلعالمية.
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ثانيا :طلبة كلية اإلعالم بين التعليم وسوق العمل:
ً
بعد أن زرنا الكلية وتحدثنا مع محاضريها ،وقابلنا العميد ،كان ال بد من الحديث مع طلبة الكلية
نفسهم؛ حتى نتمكن من قياس مدى قدرتهم على العمل بعد التخرج.
تقول حنين عمار :شهادة اإلعالم الجامعية وحدها ال تمنم وظيفة ،وال تمنم مهارات وكفاءة وخبرة،
على األغلب الجامعة ال تعطي التطبيق العملي حقه ،ويعتمد الطالب على نفسه؛ لذا من بداية
د ارستي في الجامعة توجهت للبحث على أنشطة إعالمية؛ ألن الممارسة مهمة جدا ،والتخصص
نظر لمحدودية عدد
بداية طريق فقس .إضافة إلى ذلك؛ قمت بش ارء معداتي من مالي الشخصي؛ ا
المعدات القليلة التي ال تلبي حاجة جميع الطلبة .1يؤكد محمود مرتجى بأن الجامعة ال تؤهل
الطالب إلى سوق العمل ،لكن الجامعة فتحت أمامي طريقا الكتساب مهاراتي األساسية ،من خالل
أخذ العديد من الدورات والتدريبات في مؤسسات مختلفة؛ لتطبيق المساقات التي كانت تشرو بطريقة
نظرية ،وهي التي كان يجب علينا تطبيقها أثناء الدراسة ،مثل :التصوير ،والتصميم ،والكتابة
الصحفية.2
ذهبت الطالبة هديل حسونة أبعد من زمالئها في طرو الفرق بين ما تتلقاه نظريا وعمليا ،قائلة :إن
كلية اإلعالم بجامعة األقصى تركز على الجوانب النظرية ،إضافة إلى بعض المساقات التي ال
داعي لها ،وعلى جامعة األقصى بصفتها جامعة معترفا بها من و ازرة التربية التعليم العالي أن
تواكب العصر الحديث ،والتوجه إلى العالم الرقمي ،وصحافة الموبايل ،إضافة إلى الخطة الدراسية
القديمة؛ لذا عليها تطوير المناهج الجامعية ،إضافة إلى بعض العوائق في المعدات واألجهزة،
وصغر حجم االستديو اإلذاعي .والعائق الثاني هو عدم استقطاب أساتذة من سوق العمل ،بالنسبة
للمهارات والكفاءة فهي تؤهل فقس  %40لسوق العمل؛ ألن الخطة الدراسية تقوم على المواد نظرية
 1مقابلة شخصية ،حنين عمار ،خريجة كلية اإلعالم -جامعة األقصى.)2019/11/5( ،
2

مقابلة شخصية ،محمود ممدوح مرتجي ،خريج كلية اإلعالم -جامعة األقصى.)2019/11/5( ،
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أكثر من التطبيق العملي ،وتخصص اإلعالم يجب أن يكون عمليا بنسبة  ،%80ونظريا بنسبة
.1%30
أما عن كليات اإلعالم بشكل عام ،فتحدث محمد عيسي األسود أن اإلعالم هو من إحدى
التخصصات العملية ،ومنها تصوير ومونتاج وإخراج وتصميم ...إلخ ،لكن داخل الدراسة الجامعية
نرى بأن الجانب النظري يغلب على الجانب العملي بشكل واضم ،وهذا سبب من أسباب عدم القدرة
على الحصول على وظيفة بعد التخرج ،حتى وإن وجدت الوظيفة؛ تكون إحدى الشروط تعجيزية،
ومنها أن يكون لدى الخريج خبرة ال تقل عن  3سنوات ،وأنا خريج يلزمني المزيد من الدورات
والتدريبات كي أتأهل لوظيفة تناسب تخصصي .2وترى إيمان عماد الدريملي مشكلة تخصص
اإلعالم في أنك قد تحصل على شهادة بسهولة ،لكن ال تستطيع التمييز إن لم تكن لديك المهارات
الالزمة للنزول إلى أرض الميدان ،والدليل على أن الجامعة غير كافية لكسب المهارات وخبرة
الكافية لدى الطالب ،ما نجده في أن أغلب المؤسسات تعمل على تأهيل وظيفي لخريجي
الجامعات.3
لقد عبر الطلبة والخريجون عن كيفية استثمار وتنمية مهارات التعليم باستخدام الوسائل البصرية،
والخروج من اإلطار التقليدي والنظري في التدريس ،والتركيز على دمج العملية التعليمية بمتطلبات
سوق العمل ،وتعزيز مهارات الطلبة؛ كاالتصال ،والتفاوض ،والتحليل ،والتفكير ،ونقد األشياء،
والبحث ،والمشاركة ،واالبتكار ،والقيادة ،وصناعة القرار ،وإيجاد الحلول ،حيث التركيز على تفعيل
دور التكنولوجيا في العملية التعليمية ،والتأكيد على أهمية التعليم التشاركي كمهارات أساسية ،فتبين
أن أكثر ما يعانيه الطالب الخريج هو:
 صعوبة االندماج المهني. 1مقابلة شخصية ،هديل حسونة ،خريجة كلية اإلعالم -جامعة األقصى.)2019/11/25( ،
 2مقابلة شخصية ،محمد عيسي األسود ،طالب كلية اإلعالم -جامعة األقصى.)2019/11/25( ،
 3مقابلة شخصية ،إيمان عماد الدريملي ،طالبة كلية اإلعالم -جامعة األقصى.)2019/12/18( ،
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 عدم إلمام الطالب بالمعارف والمعلومات الخاصة بالمحيس االجتماعي.ان معظم الخريجين يعملون في مجاالت بعيدة عن تخصصهم ،وهذا يشير إلى التباعد بين
التخطيس للتعليم العالي واحتياجات السوق ،حيث تنتشر البطالة كنتاج التساع الهوة بين الجامعة
وسوق العمل ،وعدم تحقيق عنصر المواءمة ،وتوفر شرط الكفاءة والمهارة لدى الطالب.
كلية اإلعالم في جامعة األقصى هي كلية معترف بها من و ازرة التربية التعليم العالي ،وعليها
مواكبة العصر الحديث ،والتوجه نحو العالم الرقمي ،إضافة إلى تحديث وتطوير الخطة الدراسية
القديمة؛ لذا عليها تطوير المناهج الجامعية.
و فيما يخص الخريجين من كليه اإلعالم ،فإنهم يرون ضرورة التركيز على الجوانب العملية
والتطبيقية بدال من المواد النظرية فقس ،إضافة إلى ذلك ،وجود بعض العوائق في معدات كلية
اإلعالم ،فهي تفتقر لمعدات تناسب العصر منها:
 الكامي ارت القديمة. عدم وجود المعدات الكافية إلنتاج المادة المكلفة بها من قبل دكتور الجامعة بشكل مهني. صغر حجم اإلستديو اإلذاعي.لهذا ،فإن تحديث وتطوير هذا التعليم ،وإعادة النظر في شعبه وتخصصاته الحالية ،وتحديد
مجموعة المهارات المتعددة يعد مطلبا ضروريا وملحا لالرتقاء بالمستوى الكيفي له؛ ليصبم تعليما
قادر على تزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة ،بما يتيم لهم فرصا أفضل للتوظي  ،وأداء دور
ا
فعال في تحقيق التنمية المجتمعية .وهذا ما أوضحته المقابالت الشخصية التي أجريت مع خريجي
كلية اإلعالم بجامعة األقصى.

175

مشروع "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب الفلسطيني"

ثال ًثا :كليات اإلعالم واحتياجات سوق العمل:
تطور تكنولوجيا متمي از في وسائل اإلعالم ،من خالل ظهور تقنيات
ا
لقد شهد العصر الحديث
ووسائل إعالمية جديدة ،بحيث لم يعد التلفاز أو الراديو هما المصادر األولية لءعالم ،فقد ظهرت
المصادر اإلعالمية اإللكترونية ،واستخدام اإلنترنت ،باإلضافة لوسائل التواصل االجتماعي من
الفيس بوك ،واليوتيوب ،وتويتر ،وغيرها من البرامج التي أصبم لها تأثير مهم وفعال داخل
المجتمعات المعاصرة وإنجازاتها.1
وهذا يقودنا إلى القول بأن العالم أصبم في مواجهة ثورة حقيقية بين اإلعالم التقليدي المعروف
بوسائله وآلياته القديمة ،واإلعالم االجتماعي الذي يوظ

منصات "السوشيال ميديا"؛ لنقل الصورة

والخبر ،وتوثيقها ،خاصة وأننا في عالم اإلنترنت الذي جعل من عالمنا قرية صغيرة.
كثير في آخر عشرين عاما ،ولم تعد فكرة “مرسل ومستقبل” موجودة كما
ا
فالمناخ اإلعالمي تغير
كان من قبل؛ ألن األمر أصبم تفاعليا ،وبات اإلعالم الرسمي والخاص معتمدا على القدرة على
التأثير في المقام األول ،ثم سرعة التوصيل بالمرتبة الثانية.2
وعليه ،فإن سوق العمل لم يعد بحاجة إلى إعالمي تقليدي يفتقر إلى حد ما لمهارات متطورة
يحتاجها الميدان اإلعالمي الرقمي ،في ظل كل تلك المتغيرات التي تفرضها البيئة اإلعالمية
الحديثة ،فمع ارتباط اإلعالم الجديد (الصحافة الرقمية) بتطور اإلنترنت ورقمنة وسائل االتصال،
ومع تالشي الفرق بين اإلعالميين والمواطنين مستخدمي وسائل االتصال الرقمي من حيث نشر
المعلومة ،أصبم تدريب إعالميي المستقبل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية التي يعتمد عليها العمل
اإلعالمي ،وامتالك المهارات الالزمة للعمل بمختل

مواقع سوق العمل اإلعالمي حاجة ملحة.

 1عهد أحمد ،دور وسائل اإلعالم في المجتمع( ،موضوع ،)2016 /6/ 7 ،فيhttp://bit.ly/373G1HO :
 2السفير السعودي بالقاهرة :المستقبل "مشرق" .واإلعالم الرسمي يجب أن يكون موجودًا في األحداث بقوة ،محمد علي – سارة
نعمة هللا( ،جريدة األهرام ،)2019 /10 /26 ،فيhttp://bit.ly/2s5wfGi :
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ففي عصر اإلعالم الرقمي ،لم تعد الحكومات والشركات الكبيرة واألحزاب قادرة على احتكار
اإلعالم ،فقد صار المواطن ي نقل رأيه بقوة عبر وسائل التواصل االجتماعي المجانية ،فمن كانت
لديه فكرة قوية تجذب اهتمام الناس ،بمقدوره اليوم أن ينشرها ويؤثر في الرأي العام ،سواء أكانت
مؤسسة إعالمية تنفق ( )100مليون دوالر سنويا على حمالتها اإلعالمية ،أو مواطنا يملك جهاز
هات

ذكي متصل بشبكة إنترنت.1

لقد أصبحت وسائل االتصال التقليدية (اإلذاعة ،والتلفزيون ،والصح ) تنقل بعض المعلومات
واألحداث ،ويكون مصدرها وسائل التواصل االجتماعي ،هذا هو العصر الرقمي في اإلعالم (فضاء
مفتوو) ،وتنحصر ساحة المعركة بين البشر داخل شاشة الهات

الذكي.

فكما أشرنا مسبقا إلى أن المجال اإلعالمي هو مجال مفتوو ومتشعب ودائم التجدد ،فالمشهد
اإلعالمي العالمي بأدواته ومعطياته يتغير لحظة بلحظة بشكل الفت ،خاصة وأنه لم يعد حكرا ،أو
محصور في طلبة كلية اإلعالم وخريجي معاهد الدراسات اإلعالمية؛ لذلك على اإلعالمي أن
ا
يتسلم بمهارات تؤهله من تصدر الوظائ

اإلعالمية.

إن عدم قدرة اإلعالمي على مواكبة المتغيرات ،واستيعابه لألفكار الجديدة يعني انعزاله عن المهنة،
وفقدانه بريقه يوما بعد يوم ،وبالتالي فقدانه لوظيفته وقوة تأثيره ،خاصة مع وجود وسائل جديدة في
إيصال المعلومة والحدث بطريقة أوسع وأشمل.
كما أن المتغيرات اإلعالمية تتطلب إعداد صحفيين أو إعالميين بمواصفات جديدة ،ومهارات
مختلفة عما يتمتع به العاملون حاليا في مجال اإلعالم ،حيث منتج المحتوى ،الذي يعتمد على
برامج وتطبيقات متطورة ،وغرف أخبار مدمجة قد تكون جميعها في هات

ذكي ،أو جهاز جديد

يقوم برصد ونقل األخبار "بعد المونتاج" بطريقة مالئمة خالل دقائق معدودة.
 1عميد كلية جامعة القدس المفتوحة ،كلمة العميد( ،جامعة القدس المفتوحة – كلية اإلعالم) ،فيhttp://bit.ly/2Mmruim :
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الصحفي الشامل
أد ى تطور اإلعالم وكلياته إلى ظهور مفهوم "الصحفي الشامل" ،في ظل الصحافة التفاعلية
والتطورات التي ردفت على البيئة اإلعالمية ،حيث يمثل هذا المفهوم بعدا جديدا في العمل
الصحفي ،فالصحفي الشامل يقوم بكل شيء وحده ،بحيث يكتب بكل الوسائل ،وينتج القصة بأشكال
مختلفة ،ويتعامل مع التقنيات الحديثة من دون مساعدة؛ فهو يصور القصة للصحافة ،وينتج الفيديو
للتلفزيون ،ويحرر الصوت لءذاعة ،ويكتب النصوص بكل األشكال ،ولكل الوسائل اإلعالمية
المختلفة ،وينشرها عبر اإلنترنت .1ويبقى السؤال المطروو :هل التعليم الجامعي يتناسب مع
متطلبات سوق العمل؟
عنصر أساسيا لصحافة المستقبل ،والتي غيرت
ا
لقد أصبم مفهوم "الصحفي الشامل" يشكل
التكنولوجيا هويتها ودورها ،وطورت أشكالها .لكن هذا يقودنا إلى تساؤل مهم ،هل كانت البرامج
التي تقدمها كليات اإلعالم كافية من أجل إعداد طلبة لديهم مهارات تواكب التطور الحديث ،وتشبع
احتياجات سوق العمل؟
من خالل الربس بين المحور الثاني والثالث في هذه الورقة؛ يمكننا القول أن هناك فجوة بين
مخرجات التعليم وسوق العمل ،رغم الجهود المبذولة في التعديل والتغيير والبرامج التي تتبناها
كليات اإلعالم ،إال أنها تحتاج إلى مزيد من االستراتيجيات المتطورة لسد تلك الفجوة.
في ذات السياق ،ال بد من اإلشارة إلى أن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ليست
مقصورة على دولة دون أخرى .فجامعة هارفارد ،ومؤسسة كارنيجي ،ومركز ستانفور لألبحاث
جميعها أجرت دراسات حول هذه الظاهرة .وكشفت عن أن النجاو في سوق العمل بعد الجامعة
يحتاج إلى  %15فقس من المعارف والمهارات الصلبة ( ،)hard skillsأو ما نسميه المهارات

 1عادل عامر ،التطرف اإلعالمي( ،دنيا الوطن ،)2018 /7/ 8 ،فيhttp://bit.ly/2EYh8kE :
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األساسية ،التي تتمثل في المؤهالت العلمية ،والخبرات العملية فيما يأتي الد  %85الباقية من
القدرات والمهارات الناعمة التي نطلق عليها المهارات الشخصية ،مثل :االتصال والتواصل ،التعامل
مع اآلخرين ،التنظيم والتخطيس ،العمل ضمن فريق واحد وغيرها.1
النتائج:
بعد عرض ما سبق ،يمكننا طرو النتائج التي توصلت إليها الورقة على النحو اآلتي:
 .1إن الجامعة ال تقوم بدورها الرئيس في صقل مهارات الطلبة من أجل إعداد كوادر إعالمية
مؤهلة لالندماج مع سوق العمل ،وتلبية احتياجاته( ،التفسير) وذلك يعود إلى أن الخطس
الدراسية التي تعتمدها الجامعة قديمة ،وال تدعم التعليم الحديث وتطوره ،فضال عن قلة
التشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص لمعرفة احتياجات السوق.
 .2غياب الدور الالزم لعملية المتابعة واإلشراف من قبل الجامعة على التدريب الميداني
للطلبة( ،التفسير) حيث تركز الجامعة على التقييم األكاديمي (الدرجات) أكثر من العملي
الذي يسهم في تعديل سلوكيات الطالب.
 .3عدم تخصيص الجامعة ميزانية خاصة لألدوات والمعدات الحديثة لمواكبة التطور
الميداني( ،التفسير) على الرغم من إفراد الجامعة ميزانية خاصة لمشاريع مثل افتتاو
حبر على ورق ،وذلك حسب تصريم
إستديو إذاعي داخل الحرم الجامعي ،إال أنه يبقيه ا
عميد كلية األقصى.
 .4عدم استقطاب أكاديميين لديهم خبرة عملية في مجال اإلعالم( ،التفسير) الخبرة األكاديمية
ليست كافية لصقل مهارات الطلبة األمر الذي سينعكس سلبا على مدى كفاءتهم في سوق
العمل.
 1علي العميري 10 ،خطوات إلنهاء الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل( ،المدينة ،)2016 /9/3 ،في:
http://bit.ly/2Mk02BO
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 .5عدم تبني كلية اإلعالم لتخصص اإلعالم الرقمي ضمن برامجها ،واكتفائها بطرو مادة
تخصص( ،التفسير) على الرغم من توجه العالم الحديث نحو متطلبات التكنولوجيا الرقمية،
وظهور العديد من المنصات الرقمية ،األمر الذي بات مهما أن يكون اإلعالمي ملما بتلك
المهارات.
التوصيات:
بناء على نتائج الورقة ،توصي بما يلي:
 .1ضرورة تحديث الب ارمج الدراسية في الجامعات بما يتالءم مع سوق العمل ،خاصة اإلعالم
الرقمي.
 .2تفعيل دور الجامعة الرقابي على التدريب الميداني لطلبة كلية اإلعالم ،ورفع ساعات
التدريب تعويضا عن نقص األدوات في الجامعات.
 .3نوصي الجامعات الفلسطينية بدراسة ومواكبة التطورات في تخصصات اإلعالم ،وكذلك
تخصيص موازنة لألدوات والمعدات الحديثة؛ من أجل إشباع متطلبات التعليم وسوق
العمل.
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قائمة المراجع
أوًال :المقابالت:
 .1مقابلة شخصية ،عميد كلية اإلعالم – جامعة األقصى ،ماجد سالم تربان( ،غزة/10/16 ،
.)2019
 .2مقابلة شخصية ،حنين عمار ،خريجة كلية اإلعالم ،عبر الهات

المحمول بتاريخ

.2019/11/5
 .3مقابلة شخصية ،محمود ممدوو مرتجي.2019/11/5 ،
 .4مقابلة شخصية ،هديل حسونة ،بتاريخ .2019/11/25
 .5مقابلة شخصية ،محمد عيسي األسود ،بتاريخ .2019/11/25
 .6مقابلة شخصية ،إيمان عماد الدريملي ،بتاريخ .2019/12/18
ثانيا :الدراسات:
ً
 .1أحمد أبو السعيد .واقع تعليم اإلعالم في الجامعات الفلسطينية في ضوء تطبيق مبادئ
الجودة الشاملة بالتطبيق على أقسام اإلعالم في جامعات قطاع غزة ،المجلد الثاني ،العدد
( 3المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ،)2009 ،ص.37
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ثال ًثا :مواقع اإلنترنت:
 .1د .عال عوض ،الواقع العمالي في فلسطين  2018عشية يوم العمال العالمي
( ،2018/5/1الجهاز المركزي لءحصاء الفلسطيني،)2018/4/30 ،
.http://bit.ly/35Pz1hx
 .2لماذا يعتبر اإلعالم السلطة الرابعة وما دوره في وجه السلطات الثالث ،رصي ،22
.http://bit.ly/371zmO7 ،2019/6/13
 .3نبذة عن كلية اإلعالم( ،كلية اإلعالم جامعة األقصى،)2017/11/13 ،
.http://bit.ly/35PXiUl
 .4عهد أحمد ،دور وسائل اإلعالم في المجتمع( ،موضوع،)2016 /6/ 7 ،
.http://bit.ly/373G1HO
 .5السفير السعودي بالقاهرة :المستقبل "مشرق" ..واإلعالم الرسمي يجب أن يكون موجودا في
األحداث بقوة ،محمد علي – سارة نعمة للا( ،جريدة األهرام،)2019 /10/ 26 ،
.http://bit.ly/2s5wfGi
 .6عميد كلية جامعة القدس المفتوحة ،كلمة العميد( ،جامعة القدس المفتوحة – كلية
اإلعالم).http://bit.ly/2Mmruim ،
 .7د .عادل عامر ،التطرف اإلعالمي( ،دنيا الوطن،)2018 /7/ 8 ،
.http://bit.ly/2EYh8kE
 .8علي العميري 10 ،خطوات إلنهاء الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل،
(المدينة.http://bit.ly/2Mk02BO ،)2016 /9/ 3 ،
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