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يأتــي إصــدار هــذا الكتــاب انســجاًما مــع الــدور الــذي يلعبــه مركــز مســارات وشــركاؤه يف 
ــز  ــى املرك ــة للشــباب الفلســطيني، إذ أول ــة والدميقراطي ــز املشــاركة السياســية واملدني تعزي
اهتماًمــا رئيســًيا ومتزايــًدا بالشــباب مــن اجلنســني، نظــًرا للحجــم الــذي ميثلــه الشــباب يف 
املجتمــع الفلســطيني، وملــا يتميــز بــه مــن طاقــة وحيويــة وقــدرة علــى اإلنتــاج واإلبــداع، كمــا 

يظهــر مــن خــالل البرامــج التــي يواصــل املركــز تنفيذهــا منــذ تأسيســه يف العــام 2011.
يوثــق هــذا الكتــاب قيــادة الشــباب للعمــل علــى املســتوى الوطنــي واحمللــي، مــن خــالل رؤاهــم 
ومبادراتهــم يف إطــار برنامــج »تعزيــز املشــاركة املدنيــة والدميقراطيــة للشــباب الفلســطيني«، 
الــذي ينفــذه مركــز مســارات، بالشــراكة مــع مؤسســة آكشــن إيــد - فلســطني، ومركــز 

ــة.  ــة - فلســطني، واملركــز العربــي لتطويــر اإلعــالم االجتماعــي - حمل املعلومــات البديل
جــاء دور مركــز مســارات وتدخالتــه يف هــذا البرنامــج وفــق نتائــج بحــث أنتجــه املركــز 
يف العــام 2018، وحمــل عنــوان »الشــباب الفلســطيني .. مــن احلركــة إلــى احلــراك«، إذ 
تضمنــت توصيــات البحــث رؤى سياســاتية مســتقبلية تتصــل وأشــكال املشــاركة املوصــى بهــا، 

ــاء القــدرات للشــباب. ــم برامــج بن ومحــددات ومعال
وجــرى يف هــذا الســياق، تصميــم وتطويــر وتنفيــذ برنامــج شــامل للعمــل مــع الشــباب 
يف التجمعــات الفلســطينية املختلفــة، يســاهم يف دعــم فــرص حتقيــق مشــاركة سياســية 
ومجتمعيــة للشــباب الفلســطيني، وإبــراز املســاهمات اإليجابيــة للشــباب يف بنــاء مجتمــع 
دميقراطــي وشــامل لصانعــي القــرار علــى املســتويات املؤسســية واملجتمعيــة، باإلضافــة إلــى 
ــة للدفــاع عــن أولوياتهــم  إســماع صــوت الشــباب الفلســطيني ومتثيلهــم يف احملافــل الدولي

وحقوقهــم، وبنــاء التحالفــات والشــبكات.
تضمــن البرنامــج اجلــاري تنفيــذه منــذ العــام 2018 حتــى إصــدار هــذا الكتــاب العمــل مــع 
الشــباب بنهــج شــمولي متكامــل، إذ ركــزت التدخــالت علــى حتقيــق نظريــة التغييــر املعتمــدة، 
التــي تقــوم علــى بنــاء القــوة اجلماعيــة للشــباب، مــن خــالل مراعــاة مجموعــة مــن األســس، 
أبرزهــا: احلاجــة إلــى ربــط الشــباب الفلســطيني مــن التجمعــات املختلفــة كإســتراتيجية 
والعمــل  التخطيــط  وتســهيل  اخلبــرات،  وتبــادل  والتضامــن،  بالوحــدة  الشــعور  لتعزيــز 
املشــترك؛ احلاجــة إلــى توســيع نطــاق املبــادرات مــن املســتوى احمللــي إلــى مســتوى احملافظــة، 
ومــا بعدهــا إلــى املســتوى الوطنــي؛ أهميــة ضمــان حصــول الشــباب علــى فهــم قــوي ملــا تعنيــه 
املشــاركة املدنيــة والسياســية، وكيــف ميكنهــم تقــدمي مســاهمات ذات مغــزى ملجتمعاتهــم 
وخارجهــا، إضافــة إلــى عــدم إغفــال األهميــة احلاســمة لتزويــد الشــباب مبهــارات التفكيــر 
اإلســتراتيجي والتحليــل، مــن أجــل حتديــد وتقييــم قضاياهــم ذات األولويــة، ووضــع تصــور 

للــرؤى »البديلــة«.

تقديم
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يف النهايــة، يعــرب مركــز مســارات وشــركاؤه عــن شــكرهم للشــباب الفلســطيني النتمائهــم 
الواعيــة يف إطارهــا  واملشــاركة  املســؤولية  املبدعــة يف حتمــل  النمــاذج  وتقدميهــم هــذه 
الوطنــي، التــي نأمــل أن تشــكل إســهاًما يف تطويــر املشــاركة السياســية للشــباب الفلســطيني.
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هاني المصري
السياســات  ألبحــاث  الفلســطيني  للمركــز  العــام  املديــر 

)مســارات( اإلســتراتيجية  والدراســات 
ميّثــل الشــباب 30 % مــن املجتمــع الفلســطيني، وهــو اجلــزء 
اإلبــداع،  علــى  والقــدرة  واحليويــة  الطاقــة  الــذي ميتلــك 
لــم  وإذا  املســتقبل.  وأمــل  احلاضــر  يف  يعيــش  أنــه  كمــا 
يكــن الشــباب حــًرا ومشــارًكا يف كل املســتويات، ويف آليــة 
اتخــاذ القــرارات يف مختلــف املجــاالت السياســية والثقافيــة 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة، فــال ميكــن أن يكــون املجتمــع حــًرا وفاعــاًل.
الشــباب الفلســطيني غائــب ومغّيــب كمــا نالحــظ يف املؤسســات التمثيليــة والقياديــة للســلطة 
واملنظمــة والفصائــل ومختلــف القطاعــات، ألن النظــام السياســي تقــادم وترّهــل، ويســّد 
الطــرق أمــام التغييــر والتجديــد، الــذي مــن دونــه ال ميكــن ألي شــعب أن يتقــدم إلــى األمــام، 
ــة الشــباب  ــم وطاق ــني حكمــة الشــيوخ وخبرته ــا ب ــم جنمــع م ــاة، وإذا ل ــر ســنة احلي فالتغيي
ــا الــذي يليــق بفلســطني  وحيويتهــم وإبداعهــم فــال ميكــن أن نواكــب العصــر، ونأخــذ مكانن

وبالشــباب الفلســطيني يف خارطــة العالــم اجلديــد.
النصيحــة التــي أقدمهــا دائًمــا إلــى الشــباب، وأكررهــا هنــا، أنــه علــى الشــباب أال ينظــر إلــى 
ــو جــزء ال يتجــزأ مــن  ــا، فه ــه منفصــل عنه ــة قطاعــات املجتمــع وكأن ــزل عــن بقي دوره مبع
الشــعب، ولــن يتقــدم الشــباب إذا لــم يتقــدم الشــعب الفلســطيني كلــه وينجــز حقــه بتقريــر 
مصيــره وأهدافــه وحقوقــه الوطنيــة والدميقراطيــة، فعلــى الشــباب أال ينتظــر حتــى يُعطــى 

لــه الــدور، فاحلريــات واحلقــوق تنتزعــان وال توهبــان.
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إبراهيم إبريغيث
املدير العام ملؤسسة آكشن إيد - فلسطني

إمنــا بالعلــم واملعرفــة تنهــض الشــعوب، وإننــا كفلســطينيني/
ات نبقــى بأمــس احلاجــة إلــى شــحذ همــم شــبابنا وشــاباتنا 
ليقومــوا بدورهــم/ن يف صــون ورفعــة هــذا الوطــن، فطوبــى 
ــة يف  ــى احلقيق ــة والوصــول إل ــم حــني تتســلحون باملعرف لك
ــم/ن  ــام بدورك ــاة، كشــرط أساســي للقي ــب احلي ــة جوان كاف

التاريخــي يف إجنــاز التحــرر الوطنــي وبنــاء الوطــن.
إن فهــم الثقافــة الفلســطينية التقدميــة املقاومــة، واحلفــاظ عليهــا وترويجهــا، قــواًل وفعــاًل، 
شــرط آخــر مــن شــروط دوركــم/ن القيــادي يف تغييــر واقــع االنقســام الراهــن إلــى رحــاب 

الوحــدة والعمــل الوطنــي املثمــر.
بــاألرض وإحيــاء مفهــوم االنتمــاء لها، قــواًل وفعاًل، يعــزز اســتبدال ثقافــة  إن االرتبــاط 
االســتهالك التــي يروجهــا االحتــالل، بثقافــة اإلنتــاج واالعتمــاد علــى الــذات. وكلهــا مجتمعــة، 
باملجتمــع نحــو االزدهــار  والنهــوض  الفســاد  املقومــات األساســية حملاربــة  أحــد  تشــكل 

والتحــرر.
ــدور السياســي  ــة يف أخــذ ال ــى البوصل ــم تبق ــن احلاضــر واملســتقبل، وبك ــم وفيك ــرى فيك ن

واالجتماعــي واالقتصــادي موجهــًة نحــو احلريــة واالســتقالل.
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الشــركــــــاء

يسعى البرنامج بشكل أساسي لتحقيق النتائج التالية:

تقدير صانعي 
القرار على 

املستويات املؤسسية 
واملجتمعية 
والبلدية 

للمساهمات 
اإليجابية للشباب 
يف بناء مجتمع 

دميقراطي وشامل.

صوت الشباب 
الشباب الفلسطيني 
حاضر يف احملافل 

الدولية للدفاع عن 
أولوياته وحقوقه، 
وبناء التحالفات 

والشبكات.

حتقق مشاركة 
سياسية 

ومجتمعية للشباب 
الفلسطيني.
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المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية
مسارات

مجاالت تركيز عمل مسارات في إطار البرنامج

بناء القدرات 
والتفكير اإلستراتيجي

المؤتمر السنوي
رؤى شبابية

المبادرة 
والمشاركة

التواصل 
الشبابي

إنتاج المعرفة وبناء 
مواد المناصرة
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بناء القدرات والتفكير اإلستراتيجي

ــى القــادة الشــباب والشــابات مــن كافــة التجمعــات  ــه إل ــق وموّج ــاء قــدرات معّم برنامــج بن
ــج بحــث  ــى نتائ ــام 2018 باالســتناد إل ــره يف الع ــم البرنامــج وتطوي الفلســطينية، ومت تصمي
بعنــوان »الشــباب الفلســطيني مــن احلركــة إلــى احلــراك 1908-2018«، وتخــّرج منــه حتــى 

ــام 2020، 326 شــاباً وشــابة. ــة الع نهاي
ُحــدد الهــدف العــام للبرنامــج بتعزيــز التعــاون والتبــادل والتواصــل بــني الشــباب الفلســطيني 
حــول قضايــا احلقــوق واملشــاركة املدنيــة والسياســية، ومتكنهــم مــن صياغــة رؤى بديلــة 

ــة والسياســية. ــق تطلعاتهــم وحقوقهــم االجتماعي تســاهم يف حتقي
ويحقــق البرنامــج هدفــه، يف اجلانــب املعــريف، مــن خــالل التركيــز علــى حتليــل السياســات 
ــة، ويف اجلانــب املهاراتــي، مــن خــالل  والتفكيــر اإلســتراتيجي بالبدائــل السياســاتية املمكن
تزويــد املشــاركني/ات باملهــارات والتقنيــات التــي متكنهــم مــن بنــاء مبادراتهــم الســاعية خللــق 

مســاحات مشــتركة لهــم، والتأثيــر يف القضايــا املختلفــة يف إطــار مجتمعهــم. 

 مكونات البرنامج/وحدات التدريب:

أسس تصميم
وتطوير املبادرات

النظام السياسي
الفلسطيني

السياق الوطني الفلسطيني
والتفكير اإلستراتيجي

الصهيونية
ومنظومات

السيطرة

التفكير
اإلستراتيجي

مدخل إلى أوراق احلقائق وتقدير
املوقف وحتليل السياسات

خطط الدعم
واملناصرة

إعداد أوراق
احلقائق العمل الشبابي وديناميكيات

القوة ونظرية التغيير
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أعداد الخريجين من برنامج بناء القدرات وبياناتهم
 2020 – 2018

تخــّرج مــن البرنامــج 326 شــاًبا وشــابة مــن التجمعــات الفلســطينية املختلفــة خــالل املــدة 
)2018-2020(، وكانــت الغالبيــة العظمــى مــن اخلريجــني مــن الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا 

القــدس، وقطــاع غــزة.

عـــدد املشـــاركني الكلي: 326 
نسبة مشاركة الذكـــــور: 46.9 %
نسبـة مشـــــاركة اإلناث: 53.1 %

العام 2018

129
67 ذكور
62 إناث

53 إناث47 ذكور100

39 ذكور97

58 إناث

العام 2019

العام 2020
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الشباب الفلسطيني
انطباعات حول برنامج بناء القدرات

املســاقات  حيــث  مــن  غنيــة  التدريــب  جتربــة  كانــت 

كشــباب  لدينــا  البحــث  روح  عــززت  التــي  املطروحــة، 

تطــرح  كانــت  الــي  واألســئلة  املــواد  عبــر  فلســطيني 

علــى مــودل، وحتثنــا علــى التوســع املعــريف مــن خــال 

املطروحــة  للمواضيــع  أوســع  مصــادر  حــول  البحــث 

عدين ظافر

ســنة كاملــة وأنــا أنتظــر القبــول بالبرنامــج، كان حًقــا إضافــة 
نوعيــة ولــم تضــع ســنة االنتظــار. ووفــر لــي البرنامــج مســاحة 
كبيــرة للنقــاش واحلــوار واكتســاب معلومــات جديــدة وقيمــة 
طــورت مــن طريقــة أدائــي وتفكيــري، وشــكلت إضافــة نوعيــة 
علــى الصعيــد الشــخصي واملعــريف، وجمعتنــي بأصدقــاء مــن 

جميــع أماكــن تواجدنــا كفلســطينيني  
محمود الفقعاوي

إيمان عودة

ظهــرت كورونــا والتزمنــا املنــازل ... افتقــدت البرنامــج 

كثيــًرا كونــي كنــت أعتبــر مشــاركتي فيــه خطــوة إيجابيــة 

كونــي فلســطينية،  عــن  الشــخصية  جتــاه مســؤوليتي 

ولــم تطــل املــدة ليطــل البرنامــج علينــا عبــر زووم.

انتعشــت حًقــا بتلــك املــدة حينمــا كنــت أســتيقظ باكــًرا 

لســماع اجلديــد مــن املعلومــات، وكأنــي عــدت أدراجــي 
املدرســية.

كانــت هنــاك العديــد مــن التحديــات التقنيــة والنفســية 

لكننــا تخطيناها كمشــاركني 

خلــق هــذا البرنامــج مســاحة كافيــة لتطويــر الــذات، وتقّبــل 
وجهــات النظــر األخــرى التــي جــرى نقاشــها مــع مجموعــة مــن 
األفراد من بيئات متنوعة من مختلف املناطق الفلسطينية، 

مــا شــكل لدينــا حاضنــة وشــعوًرا بالوحــدة الوطنيــة 

روان كراجة
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 كان التدريــب يف كل مرحلــة مــن مراحلــه إضافــة كبيــرة 
إلــى  لــي علــى املســتوى املعــريف، وكان فرصــة للتعــرف 
أصدقــاء لنــا مــن الشــق الثانــي مــن الوطــن. لقــد كانــت 
جتربــة فريــدة مــن نوعهــا مختلفــة عــن كل التدريبــات 

التــي خضتهــا ســابًقا. 

عبد الملك أبو وطفة

أبنــاء  لقــد وضــع االحتــال احلــدود واحلواجــز بيننــا وبــني قطــاع  بــني  املبنــي  اجلليــد  ذوب  البرنامــج  هــذا  لكــن  بالتفكيــر غــزة،  اإلســتراتيجية  لــي  أضــاف  كمــا  الواحــد.  احلقائــق. الوطــن  وبنــاء  والبحــث  آالء الديك

 تدريــب فريــد مــن نوعــه ســاهم يف تعزيــز مهــارات 
وتبــادل  واحلــوار  والبحــث  اإلبداعــي  التفكيــر 

النظــر.  وجهــات 

سحر مهدي

العلميــة  القــدرات  تعزيــز  علــى  املميــز  البرنامــج  هــذا   عمــل 

ومهــارات البحــث العلمــي، مثــل إنتــاج أوراق حقائــق وتقديــر 

املوقــف، وتفعيــل دور الشــباب يف مناقشــة القضايــا اجلوهريــة، 

ووضــع احللــول، واملشــاركة يف صنــع القــرار. 

محمد شعبان
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مراحلــه،  كافــة  يف  اجلماعــي  العمــل  روح  البرنامــج  ومشــاركتهم يف حمــات الدعــم واملناصــرة، وكيفيــة إعدادهــا وصــواًل إلــى التأثيــر والتغييــر مــن قبــل الشــباب الفلســطيني، عــزز 
جناحهــا.  حتقيــق  علــى  والعمــل 

مها الطواشي

سلســلة مــن اللقــاءات التدريبيــة املنتظمــة بواقــع تســع ســاعات 

أســبوعًيا مقســمة إلــى ثاثــة أيــام، مت فيهــا الولــوج إلــى العديــد 

وبنــاء  إذن،  التواصــل  إلــى  نحتــاج  واملوضوعــات.  املفاهيــم  مــن 

إســتراتيجية  وتعزيــز  التفكيــر،  علــى  يرتكــز  التواصــل  قنــوات 

فعالــة مــن التفكيــر وبنــاء قــوة اخلطــاب الشــبابي التــي تســاهم 

يف تعزيــز القــدرة علــى التأثيــر وإحــداث تغييــر مــا يف مســاحة 

املــدى القصيــر أو الطويــل.. هــذا مــا قدمــه لنــا  صغيــرة، علــى 

اإلســتراتيجي.  والتفكيــر  القــدرات  بنــاء  برنامــج  سعاد شواهنة

 شــّكل لنــا البرنامــج مســاحة تشــاركية آمنــة، بحيــث مكنّنــا 

الشــأن  بآرائنــا ونحلــل ونناقــش يف قضايــا  ُندلــي  أن  مــن 

العــام كافــة. كمــا وفــر لنــا مســاحة تواصــل مــع أبنــاء الوطــن 

الهــم  نتبــادل  لكــي  التواجــد،  أماكــن  كافــة  يف  الواحــد 

الوطنــي، ونتشــارك التحديــات املختلفــة التــي تعصــف بــكل 

هــذه املناطــق. 

بشار السلوت
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الشباب الفلسطيني يبني المعرفة ومواد المناصرة
املشــاركة الدميقراطيــة للشــباب، والبدائــل والــرؤى السياســية الشــبابية، وحمايــة وتعزيــز احلقــوق 
الشــبابية؛ بحاجــة إلــى تطويــر األطــر املعرفيــة الشــبابية، وتنظيمهــا منهجًيــا وعلمًيــا لتعظيــم قدرتهــا 

علــى التأثيــر والتغييــر.
متّكن الشــباب خالل املدة )2019-2020(، ويف إطار برنامج تعزيز املشــاركة املدنية والدميقراطية 
للشــباب الفلســطيني، مــن إنتــاج وتطويــر 66 ورقــة سياســاتية وحقائــق، حيــث تكمــن أهميــة األوراق 
الشــبابية املطــورة مبــا احتوتــه مــن مــواد ومحتــوى يف مجــاالت متعــددة متّكــن الشــباب مــن البنــاء 
عليهــا، وقيــادة تطويــر مســاحات وفضــاءات ملشــاركتهم، وذلــك مــن خــالل جناحهــم يف حتويــل هــذه 

املــواد إلــى فعاليــات ومبــادرات مناصــرة وتغييــر.
ــر  ــريف شــبابي رســم مســاحات وفضــاءات ومشــاركات شــبابية أكث ــاء مع ــج منــوذج بن ــدم البرنام ق

ــا. ــا ونضًج وعًي

الرغبــة للنفــاذ خلــف الظاهــرة والواقــع، واســتعارة املســتقبل مــن املســتقبل، 
شــرط ضــروري لهويــة الــذات الثقافيــة، لكــن األكثــر ضــرورة هــو وجــود مــن 

يثيــر هــذه الرغبــة، فوجــوده هــو شــرط لبلــورة الهويــة الثقافيــة بأســرها.
األفــكار ضروريــة جــًدا للحفــاظ علــى ديناميــة احلركــة االجتماعيــة، لكــن 
الضــرورة األكثــر إحلاًحــا، هــي وجــود مــن ينســج شــبكة عالقــات ثقافيــة يف 
بيئــة مالئمــة حليــاة هــذه األفــكار ومنوهــا، فالفكــرة القاصــر التــي ال تنمــو 

أكثــر خطــًرا علــى الفــرد مــن الفكــرة امليتــة.
ــا، لذلــك كان  رمبــا قــدر للذيــن يقومــون بهــذه املهمــات أن يظلــوا أقليــة دائًم
علــّي أن أبحــث طويــاًل وأن أفكــر طويــاًل قبــل املشــاركة يف برنامــج تعزيــز 
املشــاركة املدنيــة الــذي ينفــذه مركــز مســارات بالشــراكة مــع مؤسســة آكشــن 

ــطني. ــد - فلس إي
كان علــى النمــوذج املعــريف الكامــن وراء نشــاطي اإلنســاني أن يجــد مرفــأ 
ميــّون بواســطته املــادة املعرفيــة الالزمــة لصياغــة وعــي ممكــن حــول الظواهــر 
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة املعاصــرة، وقــد قــدم برنامــج تعزيــز 

ــام. ــان ت ــن بإتق ــذا التموي ــة ه ــة والدميقراطي ــاركة املدني املش
ليــث الــذي تآمــرت مقامــات احليــاة عليــه، إذ لــم يســتطع إكمــال مســيرة 
البحــث العلمــي يف علــم االجتمــاع السياســي، وجــد ضالتــه يف البرنامــج.
ال بــد لــكل هــذه الطاقــات أن توجــه، لتصنــع شــيًئا، ال بــد لهــذه الرغبــات أن 
تصقــل، ال بــد لهــذه األفــكار أن تنجــو مــن التكديــس، ســيكون هــذا صعًبــا بــكل 

تأكيــد، وعليــه أحببــت أن أقــف إلــى جانبكــم.

ليــث صبيــح أحــد املشــاركني يف البرنامــج مــن مدينــة اخلليــل، يعّبــر 
عــن رحلتــه املعرفيــة فيقــول:
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واالنخراط المؤسسي

مت بنــاء وتطويــر األوراق املعرفيــة السياســاتية الشــبابية 
علــى  العمــل  كان  إذ  شــبابية،  عمــل  فــرق  خــال  مــن 
شــباًبا  يضــم  تطويــر  فريــق  ضمــن  ورقــة  كل  تطويــر 
فرصــة  وفــر  مــا  مختلفــة،  جتمعــات  مــن  فلســطينيني 
الشــبابية، إضافــة  الشــبكات  وبنــاء  للتشــبيك  إضافيــة 
إلــى مــا قدمــه تطويــر الورقــة ذاتــه مــن فــرص للتعمــق 

واملناصــرة. احلقــوق  قضايــا  يف 

مــن  املعرفيــة  األوراق  تطويــر  علــى  العمــل  تطّلــب 
مــع  اللقــاءات  وعقــد  التواصــل  الشــباب  الباحثــني 
قــدم  التواصــل  وهــذا  واألهليــة.  الرســمية  املؤسســات 
الشــباب يف املؤسســات ومــع  مناســبة أخــرى النخــراط 
املعنيــني مبســائل احلقــوق واملســاءلة، يف نفــس الوقــت 

الشــباب. لــدى  البحثيــة  املهــارات  مــن  عــزز 

الشـــباب  تناولهـــا  التـــي  تنوعـــت قضايـــا احلقـــوق 
يف أوراقهـــم لتشـــمل كافـــة املجـــاالت والقطاعـــات: 
والبيئيـــة،  واالجتماعيـــة،  والسياســـية،  الوطنيـــة، 
واالقتصاديـــة، والتربويـــة والتعليميـــة، واإلعاميـــة، 

وبعـــض القضايـــا اإلقليميـــة.

املطــورة  املناصــرة  ومــواد  املعرفيــة  األوراق  شــملت 
تناولــت  محليــة  قضايــا  األول،  املســتوى  مســتويني: 
محــدد  مبجتمــع  خاصــة  حقوقيــة  وقضايــا  مواضيــع 
القــدس،  فيهــا  مبــا  الغربيــة  بالضفــة  )قضايــا خاصــة 
الثانــي  املســتوى  أمــا  غــزة(.  بقطــاع  خاصــة  قضايــا 
وذات  الوطنــي،  املســتوى  علــى  فتنــاول قضايــا جامعــة 

الفلســطينية. التجمعــات  بــكل  صلــة 
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كانــت جتربتــي يف إنتــاج املــواد املعرفيــة ومــواد املناصــرة جتربــة 
نوعيــة، فقــد أعطتنــي مســاحة آمنــة للنقــاش بجميــع القضايــا 
أجــزاء  مــن جميــع  رائعــني  شــباب  مــع  احلساســة  السياســية 

الوطــن.

عبد الرحمن أبو صفية:

خلود جميل:

مهند شعث:

انطباعات شبابية حول
رحلة بناء المعرفة ومواد المناصرة

فرقتنــا احلــدود واحلواجــز وجمعنــا اإلنتــاج املعريف الشــبابي 
املشــترك، ســعيد جــًدا بهــذه التجربــة املميــزة مــع الشــباب.

مســاهمتي يف تطويــر ورقــة حقائــق عرفنتــا إلــى العديــد 
مــن املوضوعــات، وأصبحــت لــدي القــدرة علــى التفريــق 
املبــادرات،  وكذلــك  املوقــف،  وأوراق  احلقائــق  أوراق  بــني 
يف  والطريقــة  القــرار،  اتخــاذ  وكيفيــة  تســتهدف،  ومــن 
اجلوانــب،  جميــع  مــن  ودراســتها  مبــادرة،  أي  تنفيــذ 

اإلســتراتيجي  التخطيــط  وكذلــك 
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كانــت مــواد املناصــرة مناســبة للمشــاركة مــع األهــل يف غــزة 
ومناطــق مختلفــة بالضفــة، حيــث تبادلنــا األفــكار واملعرفــة. 
وألننــي أول مــرة أكتــب ورقــة حقائــق أصبــح لــدي فضــول 

للتعمــق أكثــر يف املواضيــع السياســية.

البنــاء والتطويــر املعــريف قــدم لنــا فرصــة جميلــة للتعــرف 
التخصصــات،  مختلــف  مــن  فلســطينية  خبــرات  إلــى 
باإلضافــة إلــى تعزيــز روح العمــل اجلماعــي والتعــرف أكثــر 

نعيشــه. الــذي  الفلســطيني  السياســي  الواقــع  إلــى 

أخذنــا علــى عاتقنــا النهــوض مبجتمعنــا وصنــع التغييــر 
علــى قاعــدة الوصــول إلــى مجتمــع أفضــل، حتــى أن جائحــة 
كورونــا لــم متنعنــا مــن أن نواصــل بناءنــا املعــريف، وحققنــا 
إجنــازات بالرغــم مــن كل التحديــات. وعــزز لــدي البرنامــج 
الكتابــة  يف  مهــارات  وأكســبني  اجلماعــي،  العمــل  فكــرة 
السياســاتية، وتصميــم املبــادرات املجتمعيــة، حيــث شــاركت 
مبــادرة  ونفذنــا  لــي،  زمــاء  مــع  حقائــق  ورقــة  إعــداد  يف 

مجتمعيــة. وطنيــة 

فخــورة جــًدا أننــي كنــت جــزًءا مــن برنامــج تعزيــز املشــاركة 
يف  وخبــرات  مهــارات  اكتســبت  إذ  والدميقراطيــة،  املدنيــة 
كتابــة أوراق احلقائــق. وناقشــت قضيــة حريــق النصيــرات 
يف آذار/مــارس 2020 ملعرفــة األســباب احلقيقيــة الشــتعال 
املنشــآت  يف  الســامة  إجــراءات  متابعــة  وضــرورة  املخبــز، 

واملتابعــة مــا بعــد املبــادرة. 

وجدي خليف:

نور إشتية:

سعيد عيسى:

صابرين منصور:
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الشباب يبادرون
2020 – 2019

حتليل الوصول إلى ملنشورات 
والتفاعل واملشاهدات:

املجموع:  2,796,572

الوصول: عدد األشخاص الذين وصلتهم املنشورات.
التفاعل: التفاعل مع املنشورات من حيث اإلعجابات واملشاركات والتعليقات والنقر على املنشورات.

عن املبادرات:
مت خــالل املــدة 2019-2020 تنفيــذ 36 مبــادرة بقيــادة شــبابية يف التجمعــات 
الفلســطينية املختلفــة. واعتمــد مضمــون املبــادرات وتصميــم فعالياتهــا املختلفــة 

علــى مــا جــاء يف أوراق احلقائــق الشــبابية مــن معطيــات.
السياســاتية  والبدائــل  الدميقراطيــة  املشــاركة  قضايــا  املبــادرات  تناولــت 

احلقــوق. ومناصــرة  وتعزيــز  وحمايــة 

املبادرات ومنصة التفاعل االجتماعي
كانــت منصــات التواصــل االجتماعــي داعمــة يف تنفيــذ املبــادرات وتغطيــة 
فعالياتهــا وأنشــطتها، إذ جــرى إنشــاء صفحــة علــى املوقــع الفيســبوك لهــذه 

ــة. الغاي

برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

الوصول

التفاعل
مشاهدات 

البث املباشر 
والفيديو

1,591,960

702,972
501,640
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األنشطة والفعاليات في المبادرات

تنوعت الفعاليات واألنشطة التي تضمنتها املبادرات الشبابية كما يظهر أدناه:

إنتاج مواد 
مناصرة رقمية

جلسات
حوار

رسائل مطلبية 
إلى املسؤولني 

واحلقوقيني

إنتاج مواد 
مناصرة تفاعلية

إنتاج مواد
توعية

توثيق قضايا 
حقوقية

جلسات
مساءلة

لقاءات وحوارات 
مع مسؤولني

بيانات 
للرأي العام
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برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

قوتي 
مبشاركتي

النســاء  متثيــل  ضعــف  علــى  الضــوء  تســليط  املبــادرة:  هــدف 
الفلســطينية. احملليــة  املجالــس  يف  وأدوارهــن 

فريــق املبــادرة: ســحر مهــدي - روان كراجــة - محمــد موســى - 
ــي - وســام  ــو لول ــر أب ــن عــوض - غدي باســل النتشــة - أمــل عزالدي

ــم قاســم. ــو عمــرو - إبراهي أب

المبادرات على المستوى الوطني
املبــادرات ضمــن هــذا املســتوى تلــك املنفــذة مــن فريــق شــبابي مــن كافــة املجتمعــات 
الفلســطينية )الضفــة الغربيــة، قطــاع غــزة، بلــدان اللجــوء والشــتات، أراضــي 1948(

املبادرات على املستوى الوطين املبادرات على املستوى الوطين
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الديبلوماسية
الرقمية
الشعبية

ــل دور الشــباب الفلســطيني يف الديبلوماســية  هــدف املبــادرة: تفعي
الرقمية الشــعبية، وتقدمي مناذج رقمية شــبابية معززة للديبلوماســية 

الشــعبية الرقميــة.

فريــق املبــادرة: صــالح خالــد الــرزي - عبــد الرحمــن بشــير أبــو صفيــة 
- مهنــد محمــد شــعث - آيــة هانــي ســالم  - آالء إحســان الديــك.

املبادرات على املستوى الوطين املبادرات على املستوى الوطين
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برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

االنتخابات 
حق والوحدة 

حق

هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء علــى حقــوق الشــباب التــي تكفلهــا 
القوانــني الفلســطينية يف املشــاركة السياســية، والوصــول إلــى مواقــع 

صنــع القــرار عبــر عمليــة انتخابيــة دميقراطيــة.
ــي - غــادة ضاهــر - مهــا  ــار لوبان ــة - من فريــق املبــادرة: آالء العمل
الطواشــي - محمــد غــازي حمــد - عمــار كســكني - ضحــى حلــوة - 

أفنــان دويــكات.

املبادرات على املستوى الوطيناملبادرات على املستوى الوطين
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املبادرات على املستوى الوطين

مبادرة
 حقي أنتمي

حقي أعارض

هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء علــى قضيــة االعتقــاالت السياســية 
وبيــان أثرهــا الســلبي علــى واقــع احلقــوق واحلريــات يف الضفــة 

ــة وقطــاع غــزة. الغربي
ــا - بشــار ســلوت - موســى الســعود -  ــد مهن فريــق املبــادرة: محم
حمــزة حمــاد - عبــد الكــرمي شــبير - بهــاء الزريعــي - ســحر شــعراوي 

- ربيحــة عــواودة

املبادرات على املستوى الوطين
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برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

مبادرة
بدنا

نشارك

هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء علــى أهميــة متثيــل الشــباب يف 
مراكــز صنــع القــرار داخــل األحــزاب السياســية.

فريــق املبــادرة: هالــة جمــال أبــو عبــدو - أنــس بركــة - إســالم اآلغــا 
ــان ســيد  ــاال القدســي - جن - ســائد العقــاد - محمــد القديــري - ت

أحمــد - صابريــن عــواودة

املبادرات على املستوى الوطيناملبادرات على املستوى الوطين
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املبادرات على املستوى الوطيناملبادرات على املستوى الوطين

مبادرة احلق 
يف العاج 
لألسيرات

هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء علــى االنتهــاكات الصحيــة بحــق 
األســيرات الفلســطينيات املريضــات يف ســجون االحتــالل.

فريــق املبــادرة: ســارة ســالمة - معتــز عبــد العاطــي - محمــد ظاهــر 
إبراهيــم ارحيــم - عبــداهلل شــعت - أريــج أبــو شــيخة - هدايــة 

النتشــة - غفــران زامــل.
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برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

املبادرات على املستوى احمللي

العمل حقي 
والوقاية 

مسؤوليتي

ــى ظــروف العمــال واالنتهــاكات  هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء عل
ــم. ــم وكرامته اإلســرائيلية حلقوقه

فريــق املبــادرة: عديــن ظافــر - مــي زلــوم  - نــور نــزال - وليــد أبــو صــاع 
وجــدي خليــف - نــور الديــن اشــتية - رغــد نصــر اهلل - فــداء جنــادة

المبادرات على المستوى المحلي في الضفة الغربية

املبادرات على املستوى احمللي
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املبادرات على املستوى احمللياملبادرات على املستوى احمللي

لتعزيــز  هــدف املبــادرة: خلــق أول مســار ســياحي وثقــايف دعمــاً 
مــن املصــادرة. املنطقــة وحمايــة األرض  املواطنــني يف  صمــود 

فريــق املبــادرة: عــالء ســروجي - رزان جعايصــة - أســام صبيــح - 
فــادي العابــد - نبيــل خليــل - باســل حمــدة - عهــد جــرادات - بســنت 

الغنيمــي - ليــث أبــو صبيــح.

يا من 
عني احللوة 

للمالح
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برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

املبادرات على املستوى احمللي

ــني يف املناطــق  ــز صمــود املواطن هــدف املبــادرة: املســاهمة يف تعزي
الصمــود  مــدارس  يف  األطفــال  وصــول  وزيــادة  بالضــم،  املهــددة 

والتحــدي إلــى التعليــم.
فريــق املبــادرة: عليــان صوافطــة - شــهد حنجــل - محمــد أبــو ســياج 

- رشــا أبــو كشــك - شــروق عبــد الــرازق.

األرض 
والكتاب 

بإيدك

املبادرات على املستوى احمللي
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املبادرات على املستوى احمللي

وفالحتهــا  األرض  إلــى  الشــباب  عــودة  تشــجيع  املبــادرة:  هــدف 
نعمــة. مــن املصــادرة يف منطقــة كفــر  وحمايتهــا 

فريــق املبــادرة: عبــد اهلل خويــرة - أحمــد  شــتية - مصطفــى عطايــا 
- مصطفــى الديــك - معتــز عطايــا - محمــد خويــرة.

فاحة 
األرض - 
كفر نعمة
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برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

هــدف املبــادرة: املســاهمة يف دعــم التعاونيــة النســوية حماية لألرض 
مــن املصــادرة يف عصيــرة القبليــة، ودعــم الدخــل للمجموعة النســوية.

فريــق املبــادرة: حاكمــة حســن أحمــد - كوثــر عبــد القــادر حمــدان 
- ســهير حســن عصايــرة - عيشــة علــي أحمــد - نهــاد موســى ياســني 

- خديجــة أحمــد أحمــد - فاطمــة مســعود الشــامي.

املبادرات على املستوى احمللي

تعاونية رتاج 
النسوية - 

تعاونية
العنب
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املبادرات على املستوى احمللي

ــز ثقافــة العيــش املشــترك، والعمــل التطوعــي   هــدف املبــادرة: تعزي
ــة نابلــس.  بــني الشــباب الفلســطيني يف مدين

فريــق املبــادرة: ســيف عقــل - جابــي ســعادة - يعقــوب كوهــن - 
جنــالء يامــني.

اصنع 
أمل
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برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

علــى  الفلســطيني  والشــباب  الشــابات  حتفيــز  املبــادرة:  هــدف 
املشــاركة يف الشــأن العــام يف ظــل منــاخ غيــر تقليــدي، وعبــر توفيــر 

بيئــة غيــر تقليديــة ملناقشــة القضايــا السياســية واالجتماعيــة.
فريق املبادرة: سالي حسونة - رائد الدبعي - أسيل سمحان.

املبادرات على املستوى احمللي

يا نحكي 
سياسة
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غزة بدها 
حياة

املبادرات على املستوى احمللي

المبادرات على المستوى المحلي في قطاع غزة

ــاه الشــرب  ــوث مي ــى مشــكلة تل هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء عل
املنتجــة يف محطــات التنقيــة اخلاصــة يف قطــاع غــزة.

فريــق املبــادرة: عبــد امللــك أبــو وطفــة - محمــود الفقعــاوي - نــور 
الكحلــوت - فــدوى عبــداهلل - خلــود أبــو منــر - منتصــر أبــو علفــة.
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برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

املبادرات على املستوى احمللي

هــدف املبــادرة: املســاهمة يف نشــر الوعــي بأهميــة التقيــد بإجراءات 
الســالمة والرقابــة علــى املنشــآت اخلطرة.

فريــق املبــادرة: بكــر ســمير خضــر - صابريــن منصــور - محمــد أبــو 
ركبــة  - محمــد شــعبان - وفــاء العجلــة - والء الســطري - أميــرة 

مطــر - أيــوب أبــو جيــاب.

إجراءات 
السامة 

بتحميك 
وبتحمينا

املبادرات على املستوى احمللي
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املبادرات على املستوى احمللي

هــدف املبــادرة: إضــاءة علــى واقــع اآلثــار يف فلســطني وعلــى وجــه 
اخلصــوص قطــاع غــزة.

فريق املبادرة: يعقوب النملة - حسام أبو ريا - نادين أبو منرة.

آثارنا 
تاريخنا
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برنامج تعزيز املشاركة املدنية والدميقراطية للشباب الفلسطيني

املبادرات على املستوى احمللي

باملــدن  املعــريف  الضعــف  علــى  الضــوء  تســليط  املبــادرة:  هــدف 
جــزء  هــي  التــي  والشــابات  الشــباب  لــدى  الفلســطينية  والقــرى 

الوطنيــة. والهويــة  االنتمــاء  تعزيــز  يف  أساســي 
فريــق املبــادرة: محمــد احلطــاب - مــرح عبــد البــاري  - تســاهيل 

أبــو كميــل  - رحــاب الشــهابي.

اعرف
وطنك

املبادرات على املستوى احمللياملبادرات على املستوى احمللي
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املبادرات على املستوى احمللياملبادرات على املستوى احمللياملبادرات على املستوى احمللي

هــدف املبــادرة: دعــم املنتــج الوطنــي خاّصــًة )األلبــان واألجبــان( 
ومقاطعــة نظائرهــا اإلســرائيلية.

فريق املبادرة: آية الغزاوي - شيماء عيد - محمد عمار.

خيرك من 
زاد بادك
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املبادرات على املستوى احمللي

هــدف املبــادرة: تشــجيع الشــباب يف املــدارس الثانويــة للتوجــه نحــو 
التعليــم النوعــي املهنــي

فريق املبادرة: حامت أبو طه - هدى العف - جهاد شملولي.

تعزيز 
التعليم 

املهني

املبادرات على املستوى احمللي
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املبادرات على املستوى احمللياملبادرات على املستوى احمللي

ــار الســلبية الناجتــة عــن  ــى اآلث هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء عل
املكبــات العشــوائية يف شــمال قطــاع غــزة وتأثيرهــا علــى البيئــة 

واإلنســان.
فريــق املبــادرة: محمــد عــوض - رائــد جنديــة - ملــى الشــرايف - 
خديجــة مطــر - محمــد حجــازي - محمــد اخلليلــي - دعــاء حســونة 

- مؤمــن الغزالــي.

بلدنا 
حلوة
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الشباب يقودون االستجابة لجائحة كورونا

بــادر الشــباب الفلســطيني مــن مختلــف التجمعــات إلــى تقــدمي خططهم ومبادراتهم الســاعية 
لتقــدمي اســتجابات يف مواجهــة جائحــة كورونــا، ومتّثــل ذلــك يف اســتجابتهم لإلعــالن الــذي 
نشــره مركــز مســارات بالشــراكة مــع مؤسســة آكشــن إيــد - فلســطني يف أيار/مايــو 2020 
املتعلــق بفتــح بــاب اســتقبال مبــادرات شــبابية ذات صلــة حصــًرا مبواجهــة جائحــة كورونــا 
علــى مســتوى السياســات، وتعزيــز الصمــود، وامتصــاص الصدمــة للقطاعــات والفئــات 

املختلفــة.
تقــدم الشــباب الفلســطيني مــن التجمعــات املختلفــة مبــا يزيــد علــى 150 مبــادرة، تضمنــت 
أنشــطة سياســاتية خاصــة بالسياســات الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة 
التــي اتخــذت ملواجهــة اجلائحــة، وأنشــطة أخــرى موجهــة نحــو دعــم الصمــود، وتعزيــز 
ــى امتصــاص الصدمــة للقطاعــات املختلفــة، خاصــة ذات االنكشــاف الشــديد. القــدرة عل

واعتمــدت ثالثــة عشــر مبــادرة مــن قبــل جلنــة خاصــة قــاد تصميمهــا وتطويرهــا وتنفيذهــا 
الشــباب الفلســطيني يف كل مــن الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة، ومخيمــات 

اللجــوء يف لبنــان.

مبادرات االستجابة لكورونامبادرات االستجابة لكورونا
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مبادرات االستجابة لكورونا

بنتوحد 
خلدمة 
أطفال 
التوحد

هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء علــى قضيــة أطفــال التوحــد يف 
فلســطني يف ظــل جائحــة كورونــا.

ــادي خالــد - مــرمي صالــح - رمي  فريــق املبــادرة: روان حمــاد - هن
جعــرور - حتريــر عمــرو - روحيــة نــزال  - هنــادي جوابــرة.

مبادرات االستجابة لجائحة كورونا

مبادرات االستجابة لكورونا
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نحو خطة 
وطنية موحدة 

يف مواجهة 
كورونا

تفعيــل  غيــاب  مخاطــر  علــى  الضــوء  تســليط  املبــادرة:  هــدف 
اخلطــة الوطنيــة ملواجهــة جائحــة كورونــا، وأضرارهــا الواقعــة علــى 

املختلفــة. الفلســطينية  والتجمعــات  القطاعــات 
فريــق املبــادرة: تهانــي قاســم - محمــود هنيــة - بــالل ســتيتي - 

مهنــد ياســني - يحيــى قاعــود

مبادرات االستجابة لكورونامبادرات االستجابة لكورونا
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مبادرات االستجابة لكورونامبادرات االستجابة لكورونا

حريتي
بفكرتي

هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء علــى االنتهــاكات حلريــة التعبيــر عــن 
الــرأي عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ومخالفتهــا للحقــوق التــي 
يكفلهــا القانــون األساســي الفلســطيني، وذلــك يف ضــوء جائحــة كورونــا.

ــق - أســيل الوحيــدي -  فريــق املبــادرة: ســعيد عيســى - رؤى رزم
ــا زقــوت - أحمــد محمــود - محمــد الطيــب. ــق - دالي ــد عتي محّم
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هــدف املبــادرة: املســاهمة يف تعزيــز صمــود العامالت يف احلضانات 
وريــاض األطفــال املتضــررات من جائحــة كورونا.

ــاذ قاعــود -  فريــق املبــادرة: شــذا قرمــوط - متــارا املصــري - مع
ــي. ــو دراب ــم أب ــا زقــوت - إبراهي حذيفــة البــرش - دالي

لسنت 
وحدكن

مبادرات االستجابة لكورونامبادرات االستجابة لكورونا
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مبادرات االستجابة لكورونامبادرات االستجابة لكورونا

يف  العاملــني  أســر  تعزيــز صمــود  يف  املســاهمة  املبــادرة:  هــدف 
كورونــا. جائحــة  مــن  اقتصادًيــا  املتضــررة  الســياحي  القطــاع 

فريــق املبــادرة: أســماء ظاهــر - عمــار كســكني - أملاظــة عــودة - 
ــد - أشــرف ســكر. ــان عاب أفن

املساندة 
قوة
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مبادرات االستجابة لكورونا

هــدف املبــادرة: املســاهمة يف تعزيــز صمــود أســر األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة يف ظــل جائحــة كورونــا.

فريــق املبــادرة: جهــاد خليفــة - رغــد أبــو جــزر - محســنة شــراب - 
إبراهيــم ســويدان - عبــود الســيد.

لنا
حق

مبادرات االستجابة لكورونا
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مبادرات االستجابة لكورونامبادرات االستجابة لكورونا

التنمر
مرض

هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء علــى مشــكلة التنمــر علــى مصابــي 
كورونــا يف املجتمــع احمللــي الفلســطيني.

فريــق املبــادرة: خالــد العطاونــة - رنــني بــدوي - حــال هيثــم أبــو 
رعيــة - مؤمــن العطاونــة.
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مبادرات االستجابة لكورونا

الشباب 
الفلسطيني 

وكورونا

هــدف املبــادرة: تعزيــز صمــود الشــباب الفلســطيني يف مواجهــة 
جائحــة كورونــا مــن خــالل إشــراكهم يف التخطيــط والتفاعــل يف 

اجلائحــة. مواجهــة 
فريــق املبــادرة: أنغــام ماهــر - عديــن ظافــر - ســلوة مــرزوق - 
إســراء جمعــة - هنــاء طاهــر - إســتبرق عويــوي - عــالء ســروجي.

مبادرات االستجابة لكورونا
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مبادرات االستجابة لكورونامبادرات االستجابة لكورونا

التعليم 
حق

هــدف املبــادرة: تســليط الضــوء علــى انعكاســات جائحــة كورونــا 
علــى أوضــاع طلبــة اجلامعــات يف قطــاع غــزة.

فريــق املبــادرة: محمــد منــر عطــا اهلل - إســراء محمــد األنقــر - 
ــر. ــرم نصي ــم فــروخ -أحــالم أك ــار - أميــن إبراهي ــراء بســام الف ب
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مبادرات االستجابة لكورونا

لإلرادة
عيون

هــدف املبــادرة: رغــم الوضــع الصحــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ومعاناتهــم املركبــة يف ظــل جائحــة كورونــا.

اكــرمي - وردة  العزيــز  ذريقــة - عبــد  أبــو  وفــاء  املبــادرة:  فريــق 
زيــاد عمــرو. الشــنطي - غــادة زملــط  - هديــل احلســنات - 

مبادرات االستجابة لكورونا
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مبادرات االستجابة لكورونامبادرات االستجابة لكورونا

مخيماتنا ضد 
الكورونا

مخيم شاتيا، 
بيروت

مخيمــات  يف  الالجئــني  وحمايــة  دعــم  املبــادرة:  هــدف 
الشــتات مــن خطــر اإلصابــة بوبــاء كورونــا وتعزيــز صمودهــم 

بوجــه جائحــة كورونــا.
فريــق املبــادرة: مليــاء الســعد - طــارق ســخنيني - روان عبــد 

املجيــد - ميســاء ســالم.
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مبادرات االستجابة لكورونا

وقايتك صمودك

مار الياس
بيروت

يف  الالجئــني  وحمايــة  دعــم  املبــادرة:  هــدف 
مخيمــات الشــتات مــن خطــر اإلصابــة بوبــاء كورونــا 

وتعزيــز صمودهــم بوجــه جائحــة كورونــا.
فريق املبادرة: آية شناعة - غادة عثمان -

 جاد خليل.

مبادرات االستجابة لكورونا
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مبادرات االستجابة لكورونا

أفق
هــدف املبــادرة: تعزيــز  توعيــة اجلمهــور يف قطــاع غــزة  
ــا واملســاهمة يف دعــم  ــة والســالمة مــن جائحــة كورون للوقاي

صمــود النســاء املتضــررات مــن اجلائحــة.
فريــق املبــادرة: جهــاد أبــو علــوان - عهــد عبــد اهلل - خلــود 

أبــو ظاهــر - إبراهيــم جرعــون.
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التواصل الشبابي الفلسطيني

لقــاءات وجاهيــة وافتراضيــة حققــت  تنفيــذ مســاحات وفــرص  البرنامــج  إدارة  يســرت 
الفلســطينية. التجمعــات  مــن مختلــف  الفلســطيني  الشــباب  بــني  التواصــل 

مكنــت هــذه املســاحات املشــتركة الشــباب مــن قيــادة العمــل املشــترك علــى املســتوى الوطنــي 
علــى قضايــا حقوقيــة مختلفــة، والعمــل علــى وضــع اخلطــط ملناصرتهــا، حيــث نتــج عــن هــذه 

املســاحات والفضاءات الشــبابية املشــتركة:

كيف مت ذلك؟
املخيمــات  هــذه  تصميــم  ومت   ،2020-2019 املــدة  خــالل  معرفيــة  مخيمــات   4 نُّظمــت 
وتيســيرها مــن قبــل إدارة البرنامــج وقيــادة الشــباب املشــارك يف هــذه املخيمــات مــن مختلــف 

التجمعــات الفلســطينية.

املخيم املعريف الشبابي األول 2019: »الشباب الفلسطيني والتحديات الوطنية«
حتــاور وناقــش فيــه مجموعــة مــن الشــباب الفلســطيني مــن التجمعــات الفلســطينية املختلفــة 
التحديــات التــي تواجــه كل جتمــع فلســطيني )الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، قطــاع غزة، 
الشــتات واللجــوء، أراضــي 1948( وســبل وآليــات مواجهتهــا مــن منظــور شــبابي يف إطارهــا 
الوطنــي اجلامــع. خــرج املخيــم بتقــدمي الشــباب سياســات وحلــواًل مــن شــأنها مواجهــة 

التحديــات مبــا يســهم بتحقيــق األهــداف الوطنيــة والدميقراطيــة للشــعب الفلســطيني.

املخيم املعريف الشبابي الثاني 2019: »الشباب الفلسطيني .. الهوية والتواصل«
حتــاور وناقــش فيــه مجموعــة مــن الشــباب الفلســطيني مــن التجمعــات الفلســطينية املختلفــة 
التحديــات التــي تواجــه الهويــة الوطنيــة مــن حيــث التجزئــة والتشــرذم وســبل وآليــات مواجهة 

إنتاج مواد مناصرة حقوقية على املستوى الوطني

حتالفات وطنية على املستوى الوطني

شبكات شبابية على املستوى الوطني
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املخاطــر احملدقــة بالهويــة الوطنيــة اجلامعــة مــن منظــور شــبابي. خــرج املخيــم بتقــدمي 
الشــباب سياســات وحلــواًل مــن شــأنها مواجهــة حتديــات شــرذمة الهويــة الوطنيــة اجلامعــة 

مبــا يســهم بتحقيــق األهــداف الوطنيــة والدميقراطيــة للشــعب الفلســطيني.

رؤيــة  وكورونــا..  الفلســطيني  »الشــباب   :2020 األول  الشــبابي  املعــريف  املخيــم 
شــبابية«:

 حتــاور وناقــش فيــه مجموعــة مــن الشــباب الفلســطيني مــن التجمعــات الفلســطينية املختلفة 
ــا، واقترحــوا  ــاء جائحــة كورون التحديــات التــي واجهــت الشــباب يف مختلــف التجمعــات أثن
حلــواًل مــن شــأنها مواجهــة حتديــات الــدور وتفعيــل املشــاركة الشــبابية يف مواجهــة اجلائحــة. 
كمــا تطرقــوا إلــى السياســات الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة يف مواجهــة 

اجلائحــة مــن منظــور شــبابي.
بنهايــة فعاليــات املخيــم، انتخــب الشــباب جلنــة صياغــة مصغــرة قامــت بصياغــة ورقــة 
شــبابية تضمنــت رؤيــة الشــباب الفلســطيني حــول ســبل تعزيــز دورهــم، وتفعيــل سياســات 

مواجهــة اجلائحــة علــى املســتوى الوطنــي.

املخيم املعريف الثاني 2020: 
ناقــش الشــباب يف هــذا املخيــم االنتخابــات يف الشــرط الفلســطيني، وأي انتخابــات يريــد 
ــم  ــات املخي ــة للشــباب الفلســطيني. إنتهــت فعالي ــات ضمــان املشــاركة العادل الشــباب، وآلي
ــة شــبابية  ــل رؤي ــة صياغــة خرجــت بصياغــة عريضــة متث بانتخــاب الشــباب املشــارك جلن
حــول االنتخابــات يف الســياق الفلســطيني الراهــن، فضــاًل عــن مطالبــة الشــباب بتعزيــز 

متثيلهــم.
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عنوان املخيم: الشباب الفلسطيني والتحديات الوطنية
املخرج: وثيقة رؤية شبابية وطنية يف مواجهة التحديات

المخيمات المعرفية

املخيمات املعرفية

2019

املخيمات املعرفية
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املخيمات املعرفيةاملخيمات املعرفية

عنوان املخيم: الشباب الفلسطيني .. الهوية والتواصل
املخرج: وثيقة رؤية شبابية يف مواجهة تشظي الهوية الوطنية

2019
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املخيمات املعرفية

عنوان املخيم: الشباب الفلسطيني وكورونا .. رؤية شبابية
املخرج: ورقة سياساتية شبابية حول كورونا

2020

املخيمات املعرفية
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املخيمات املعرفيةاملخيمات املعرفية

عنوان املخيم: االنتخابات يف السياق الفلسطيني .. رؤية شبابية 
املخرج: عريضة شبابية حتدد االنتخابات التي يريدها الشباب ومطالبهم منها

2020
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مؤتمر رؤى شبابية

شــكل مؤمتــر رؤى شــبابية مســاحة للشــباب للتعبيــر عــن آرائهــم ورؤاهــم حــول مختلــف 
القضايــا االجتماعيــة والسياســية والدميقراطيــة، وشــكل منبــًرا للشــباب ملســاءلة املســؤولني 
يف مختلــف القضايــا املدنيــة والدميقراطيــة والوطنيــة. ويف الســياق الفلســطيني وضمــن 
حالــة االنقســام، نــادًرا مــا تتــاح للشــباب الفلســطيني الفرصــة واملســاحة التــي يقدمهــا 

مؤمتــر رؤى شــبابية الســنوي.
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مؤمتر رؤى شبابية 2019 
نظمــه املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســتراتيجية - مســارات، 
بالشــراكة مــع كل مــن: مؤسســة »آكشــن إيــد« – فلســطني، ومركــز املعلومــات البديلــة - 
فلســطني، واملركــز العربــي لتطويــر اإلعــالم االجتماعــي - حملــة( يف كانــون األول/ديســمبر 
2019 بقيــادة شــبابية، وشــارك يف فعالياتــه وتنظيــم جلســاته وإدارتهــا 571 شــاًبا وشــابة مــن 
كافــة التجمعــات الفلســطينية )218 إنــاث، 353 ذكــور(، إضافــة إلــى مشــاركة ممثلــني عــن 

ــة ونشــطاء منظمــات املجتمــع املدنــي. املؤسســات احلكومي
ــدة املؤمتــر تقــدمي مجموعــة مــن الشــباب الفلســطيني مــن الوطــن والشــتات  تضمنــت أجن
رؤى شــبابية حــول الهويــة الوطنيــة والتحديــات التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية والتواصــل 
ــادرات الشــبابية وأوراق  ــن املب ــى عــرض مجموعــة م ــة إل ــني الشــباب الفلســطيني، إضاف ب
احلقائــق حــول عــدد مــن القضايــا، كاالعتقــال السياســي، ومتثيــل الشــباب يف الهيئــات 
القياديــة لألحــزاب، واالنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق األســيرات، واآلثــار البيئيــة ملكبــات 
النفايــات الصلبــة العشــوائية شــمال قطــاع غــزة، فضــاًل عــن جلســات مســاءلة وتقــدمي 

تعقيــب مــن ذوي االختصــاص حــول تلــك القضايــا.
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مؤمتر رؤى شبابية فلسطينية 2020
نظمــه املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســتراتيجية - مســارات، عبــر 
تقنيــة زووم  يف 16 كانــون األول/ديســمبر 2020، بالشــراكة مــع كل مــن: مؤسســة »آكشــن 
إيــد« - فلســطني، ومركــز املعلومــات البديلــة - فلســطني، واملركــز العربــي لتطويــر اإلعــالم 
االجتماعــي - حملــة، ضمــن برنامــج الشــراكة »تعزيــز املشــاركة املدنيــة والدميقراطيــة 
للشــباب الفلســطيني«، وســط مشــاركة 40 متحدًثــا، غالبيتهــم مــن الشــباب، وحضــور أكثــر 
مــن 200 شــاب وشــابة، إضافــة إلــى عــدد مــن السياســيني واألكادمييــني وممثلــني عــن 
العديــد مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي، مــن مختلــف أماكــن تواجــد الشــعب الفلســطيني. 
طــرح الشــباب الفلســطيني خــالل املؤمتــر رؤى ومبــادرات وبدائل سياســاتية لتعزيز املشــاركة 
للمخاطــر  التصــدي  يف  دوره  وتعزيــز  الفلســطيني،  للشــباب  والدميقراطيــة  السياســية 
والتحديــات التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية، وتلــك التــي تواجــه الشــباب بشــكل خــاص، 
ال ســيما فيمــا يتعلــق مبشــاركة الشــباب يف صنــع القــرار داخــل املؤسســات، والقضايــا التــي 

تواجهــه كالبطالــة والهجــرة وتوفيــر فــرص العمــل.
كمــا قــدم الشــباب رؤى ومبــادرات لدعــم صمــود الفلســطينيني علــى أرض وطنهــم، وتلبيــة 
احتياجاتهــم يف مختلــف التجمعــات، إضافــة إلــى تقــدمي مبــادرات لالســتجابة جلائحــة 

ــع. ــات املهمشــة يف املجتم ــى الفئ ــا، ال ســيما عل ــا، وتأثيره كورون



69

قصص نجاح

عليان راجي صوافطة )الضفة الغربية(
»حينمــا منتلــك املعرفــة نســتطيع أن نــرى موقعنــا مــن العالم، 

ونــرى العالــم مــن حولنــا كمــا لــم نكــن نتصــوره مــن قبــل«.
كانــت لــدي أفــكار وخبــرات ســابقة ســاهمت يف تكويــن نظــرة ســلبية لدور مؤسســات املجتمع 
املدنــي يف فلســطني، وكنــت قــد بــدأت بالفعــل بوضــع اخلطــوط األولــى لرســالتي كطالــب 
ماجســتير، حيــث خططــت لكتابــة بحثــي حــول عمــل مؤسســات املجتمعــي ودور التمويــل 

اخلارجــي يف رســم السياســات الداخليــة للمجتمــع الفلســطيني.
هكــذا محّمــاًل بالكثيــر مــن األفــكار الســلبية حــول كل مــا يتعلــق بالتمويــل اخلارجــي، بــدأت 
العمــل علــى رســالتي، ولكــن ثمــة مــا جــاء ليجعلنــي أتوقــف قليــاًل وأعيــد التفكيــر فيمــا كنــت 
أعتقــده حقيقــة ال ميكــن الشــك فيهــا. لقــد كان ذلــك احلــدث هــو التحاقــي ببرنامــج تعزيــز 
املشــاركة املدنية والدميقراطية للشــباب الفلســطيني، الذي ينفذه مركز مســارات بالشــراكة 
مــع مؤسســة آكشــن إيــد - فلســطني، والــذي شــّكل مســاحة حــرة للنقــاش والتفاعــل حــول 
أكثــر املواضيــع حساســية وظهــوًرا يف املجتمــع الفلســطيني دون حواجــز وتابوهــات مســبقة، 
فكانــت التجربــة أشــبه بإلقــاء حجــر يف امليــاه الراكــدة، جعلتنــي أعــود وأراجــع أفــكاري 
وأتعمــق يف البحــث أكثــر. لقــد منحتنــي هــذه الفرصــة مســاحة الكتشــاف الباحــث الشــغوف 
باملعرفــة داخلــي، الــذي ال يركــن إلــى معلومــٍة عابــرة، وال يســتقر علــى حالــٍة معرفيــة حتــى 

يتجاوزهــا إلــى مــا بعدهــا.
مــن السياســة والدميقراطيــة ومراجعــة احلالــة الفلســطينية بأخطائهــا وإجنازاتها عبر نظرة 
الباحــث املوضوعيــة، ومــن خــالل القيــام مبغامــرات معرفيــة تتجــاوز احلــدود واجلغرافيــا 
وترســو بنــا إلــى موانــئ ومــدن وعوالــم شــكلت مســاحة مــن التبــادل احلــر لألفــكار، كانــت 
نقطــة التحــول، إذ غّيــر هــذا البرنامــج مــن قناعتــي حــول دور التمويــل اخلارجــي، وأدركــت 
أن البعــد اإلنســاني ميكــن أن يشــكل عامــاًل مشــترًكا ومســاحًة مشــتركة للعمــل اخلــالق، وأن 
املؤسســات الوطنيــة تســاهم يف تعزيــز القيــادات الشــابة، وأن دورهــا يكمــن يف جوهــر مــا 

تقدمــه، ال فيمــا يُطــرح دون تدقيــق أو بحــث.
مــع هــذه التجربــة، جــاءت اللحظــة التــي أصبحــت فيهــا أكثــر إمياًنــا، بوصفنــا شــباًبا 
فلســطينيني، بأننــا قــادرون علــى إحــداث التغييــر وقــرع جــدار اخلــزان كمــا يقــول الكاتــب 
الفلســطيني غســان كنفانــي، وذلــك حينمــا وصلــت مــع فريــق العمــل ضمــن مبــادرة الكتــاب 
واألرض إلــى مدرســة يف منطقــة األغــوار، حيــث كنــا نحمــل بعــض املســتلزمات للمدرســة، 
ويف ذات اللحظــة كانــت دوريــة جليــش االحتــالل قــد وصلــت إلــى املــكان مــن أجــل إخــالء 
املدرســة وهدمهــا، ويف تلــك اللحظــة كانــت أيــدي الشــباب الفلســطيني تبنــي وتبعــث األمــل 

ويــد االحتــالل تهــدم. 
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وفاء أبو ذريقة )قطاع غزة(
»مــن حــق ذوي اإلعاقــة البصريــة الوصــول إلــى املعلومــات 
واخلدمــات التــي تســاهم يف حمايتهــم مــن فيــروس كورونــا«.

أحياًنــا، قــد نكــون غيــر قادريــن علــى الشــعور بحجــم مــا منتلكــه مــن قــوة، فنعتقــد للحظــة 
أن مــا نقدمــه لــن يحــدث فرًقــا كبيــًرا، ورمبــا يكــون مجــرد فكــرة ولــدت يف أذهاننــا وســوف 
تنتهــي يف حلظــة مــا، ولكــن حينمــا تنطلــق الفكــرة إلــى حيــز الوجــود ميكننــا حينهــا أن نشــعر 
مبــا كنــا نطويــه يف داخلنــا، وميكننــا رؤيــة مــا قمنــا بــه فعــاًل، ومــا اســتطعنا تغييــره يف هــذا 

العالــم.
ــا، لكــي نضــيء العتمــة التــي  نحــن مجموعــة شــبابية مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة نلتقــي مًع
حولنــا بالعمــل واملشــاركة املدنيــة خلدمــة ذوي اإلعاقــة البصريــة يف املجتمــع احمللــي، كانــت 
البدايــة حينمــا حصلنــا علــى موافقــة لدعــم مبادرتنــا التــي كانــت تهــدف إلــى وصــول ذوي 
اإلعاقــة البصريــة إلــى كافــة اخلدمــات داخــل مراكــز احلجــر الصحــي يف قطــاع غــزة، وقمنــا 

بتنفيــذ مبادرتنــا مبتابعــة فريــق مركــز مســارات.
ــة  ــز املشــاركة املدني ــم تطويرهــا يف إطــار برنامــج تعزي ــادرة، ومــن ث ــة املب ــا مــن كتاب انطالًق
والدميقراطيــة للشــباب الفلســطيني، الــذي ينفــذه مركــز مســارات بالشــراكة مــع مؤسســة 
آكشــن إيــد - فلســطني، ومــروًرا بقيــادة تنفيــذ املبــادرة واملتابعــة، كانــت جتربة رائدة ســاهمت 
ــا، وســاهمت يف تغييــر سياســات علــى أرض الواقــع مــع صنــاع  ــا ومهارتن يف تطويــر قدراتن
القــرار، فقــد اســتطاع فريــق املبــادرة العمــل عــن قــرب يف مراكــز احلجــر الصحــي، والدعــوة 

مــن أجــل مواءمــة هــذه املراكــز لــذوي اإلعاقــة، وحتديــًدا اإلعاقــة البصريــة.
ولكــن النشــاط الــذي أحــدث فارًقــا كان إنتــاج الكتيــب اخلــاص بإرشــادات الوقايــة مــن 
ــذوي اإلعاقــة  ــي أنتجــت ل ــى الت ــادة األول ــت هــذه امل ــث كان ــل، حي ــة بري ــا بلغ ــروس كورون في
البصريــة حــول فيــروس كورونــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ممــا لفــت انتبــاه أصحــاب 
القــرار إلــى تبنــي أفــكار لتســهيل وصــول ذوي اإلعاقــة إلــى املعلومــات واإلرشــادات الالزمــة 

للوقايــة مــن الفيــروس.
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خاتمة 

2021 ... عام لألمل والصمود
ــام  ــع الشــباب للع ــل م ــة والعم ــة والدميقراطي ــز املشــاركة املدني ــج تعزي ــم برنام يرســم معال
2021 املراكمــة علــى مــا أجنــز خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة مــن مخرجــات، ومبا ينســجم 
ــادم مــن تطــورات يف  ــا هــو ق ــة، ومل ــرات والتطــورات السياســية اجلاري ــة للتغي وقــراءة دقيق

ــة، 2021. ــة واالقتصادي املجــاالت السياســية واالجتماعي
جنحــت ثــالث ســنوات مــن العمــل يف تكويــن مجموعــات شــبابية لديهــا معرفــة بالســياق 
ــى املســتوى  ــا عل ــع بشــبكات تواصــل بينه ــا، وتتمت ــي يواجهه ــات الت ــرز التحدي ــي، وأب الوطن
الوطنــي، وتؤمــن بدورهــا وتــدرك احلاجــة إلــى العمــل املشــترك والتأثيــر يف إحــداث التغييــر، 
وتثــق بنفســها وقدرتهــا علــى املســاهمة يف التغييــر مــن خــالل امتالكهــا جتربــة القيــادة 

واملبــادرة يف القضايــا احلقوقيــة الوطنيــة واملجتمعيــة واالقتصاديــة.
ســيحدد التقــدم نحــو العــام 2021 مالمــح االســتثمار فيمــا أجنــز مــع املجموعــات التــي مت 
ــح  ــدة تتي ــق مخرجــات جدي ــه لتحقي ــة علي ــة، واملراكم ــا خــالل الســنوات املاضي ــل معه العم
مســاحات أكبــر للشــباب يف قيــادة التأثيــر والتغييــر واملشــاركة، مــع عــدم إهمــال ضــرورات 
التواصــل مــع فئــات جديــدة ضمــن تصميــم يخــدم توجــه االســتثمار فيمــا مت حتقيقــه مــع 

ــز العمــل معهــا للتقــدم. املجموعــات الســابقة، وتركي
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