
 ناشطو/ات مشروع "حراك" یبحثون احتیاجات
الشباب العربي الفلسطینّي في الّداخل

آخر منجزات جمعیة الشباب العرب – بلدنا

 من خالل مشروع "حراك" في جمعیّة الّشباب العرب - بلدنا، عملت
 ثمانیة مجموعات شبابیّة مكونة من 120 شابًا وشابّة في ثمانیة بلدان
 وقرى عربیّة في الّداخل الفلسطینّي، على مدار العام 2020، على

 جمع معلومات حول احتیاجات ومواقف الّشباب في المجتمع العربّي
 الفلسطینّي. ومن أجل رصد ھذه المعلومات، أجرى شبّان وشابّات
 المشروع على مدار األشھر األخیرة، مقابالت فردیّة وجماعیّة مع
 زمالئھم، وأھالیھم ومدّرسیھم، ووثّقوا فیھا، تجارب أبناء وبنات

 جیلھم، كما وجمعوا معلومات حول الخدمات المتوفّرة للجیل الشاب
 في بلداتھم. إلى جانب  العمل على المستوى المحلّي في القرى والمدن
 التي یصّب المشروع تركیزه علیھا، ساھم ّشبان وشابّات المشروع
 بإثراء بحث أكادیمّي مھنّي تعمل علیھ الجمعیة بموازاة المشروع

 لبحث احتیاجات ومواقف واھتمامات الشبّاب العربّي في الّداخل، عبر
 تنظیم مجموعات بؤریّة بحثیّة لمجموعات شبابیّة استقى منھا البحث

 بیانات متعلّقة بمحاوره. واشتمل ھذا الجانب من تقییم احتیاجات
 ومواقف واھتمامات الّشباب، على استطالع رأي ھاتفّي، وصل ما
 یقارب الـ 300 شاب وشابّة، باإلضافة إلى عقد عشر مجموعات
 بؤریّة في الجلیل، والنّاصرة، والمثلّث، والمركز، والنّقب. وذلك
 باإلضافة إلى إجراء مسح لجمیع األطر الفاعلة في مجال العمل

 الشبابي على اختالف توجھاتھا وطرق عملھا. تجدر اإلشارة ھنا، إلى
 أّن القائمین على البحث یعملون اآلن على تجمیع النتائج التي توصلّوا
 إلیھا لعرضھا في تقریر مفّصل من المزمع نشره وتوزیعھ في الّربیع

المقبل
 

 وفي خطوة ھي األولى من نوعھا، یستمد بحث احتیاجات واھتمامات
 ومواقف الّشباب الجاري إعداده في بلدنا، معلوماتھ من أفواه الشبّاب
 أنفسھم حول محور الھویّة، والمشاركة االجتماعیّة، والتّعلیم والعمل.
 كما أّن ھذه أول دراسة تُجرى حول الشباب العربي الفلسطینّي منذ أن

 أجرت بلدنا بحثھا األخیر عام 2012. سیمثّل ھذا البحث مرجعیّة
 إرشادیّة لمؤّسسات المجتمع األھلي الفلسطینّي، والمدّرسین، والعاملین
 االجتماعیین، والعاملین في القطاع العام، یُساندھم في عملھم على دعم

 حقوق الّشباب العربّي الفلسطینّي، وتعزیزه. كما سیشّكل مرجعیّة
 لبلدنا والّشباب المنخرط في مشاریعھا، وخاّصة شبّان وشابات
 مشروع "حراك"، في تطویر خطط عمل موّجھة نحو استحداث
 خدمات وسیاسات تجیب على احتیاجات الّشباب على المستویین

المحلّي والقطرّي
 

 یھدف مشروع "حراك" إلى تعزیز الوعي الّسیاسّي
 واالجتماعّي، وتقویة قدرات الّشباب الفلسطینّي لیأخذ

 زمام المبادرة في تحسین واقعھ، عبر تحویل الّشباب إلى
 وكالء تغییر في مجتمعھم، من خالل تزویدھم بالمعرفة
 والمھارات واألُطر الالزمة لتطویر خطط عمل تطمح

 لتحصیل نتائج ملموسة وتستجیب الحتیاجات أبناء وبنات
 جیلھم ومجتمعھم. إذ تتمحور كافة مراحل التّغییر

 المجتمعّي الّتي یشّجعھا المشروع، حول الّشباب أنفسھم،
 فھو یمّكنھم من تمییز احتیاجاتھم، وأولویّاتھم، ووضع

استراتیجیات خاّصة بھم من أجل التّغییر

ما أھمیّة "حراك"؟



 على نحو دورّي، یتلقى جمیع الّشبان والّشابات المشاركین في مشروع "حراك"، سلسلة من التدریبات الّتي من شأنھا أن تھیّئھم للعمل الجماھیري
 المنصوص علیھ في خطّة المشروع، وتھدف ھذه التدریبات بشكل أساسّي الى تعزیز الوعي السیاسّي واالجتماعّي تجاه الھویّة الوطنیة والتّاریخ
 الفلسطینّي، والّدیمقراطیّة، والنوع االجتماعّي وحقوق اإلنسان. ھذا إضافة إلى تعزیز وتنمیة مھاراتھم القیادیّة الفردیّة والجماعیّة. في ھذا السیاق،

 نظمت جمعیة بلدنا دورة تدریبیّة من ثمانیة لقاءات، خالل الشھریّن الماضیین، لمجموعة نواة مؤلّفة من 25 ناشطًا وناشطة من الّذین أظھروا
 مھارات قیادیّة استثنائیّة خالل المشروع.  تناولت الدورة والتي ُصممت باالستناد الى المضامین والمھارات التي حّددھا الّشباب المشارك،

موضوعات متنّوعة كالنّوع االجتماعّي، وفن الخطابة والتّحدث أمام جمھور، والتنظیم المجتمعّي وتخطیط المشاریع

ناشطو وناشطات مشروع "حراك" یشاركون في دورة ثانیة من تدریبات القیادة الّشابة

بلدنا تُطلق أولى تدریباتھا لفریق من 10 مرشدین ومرشدات في برنامج "تجوال
 نھدف في مشروع "ھویّة" إلى تقدیم فرص للّشباب الفلسطیني، الستكشاف جوانب ھاّمة من
 ھویّتھم الفلسطینیّة، وتاریخھم وثقافتھم. وإلتمام ذلك على أكمل وجھ، نستخدم في المشروع
 أسالیب ُمبتكرة وفّعالة نحاول من خاللھا تمكین المعرفة السیاسیّة لدى الّشباب وحثّھم على

 االنخراط بھا، محاولیّن بذلك مواجھة واقع الفردانیّة والالمباالة التي تسعى المؤّسسة
 اإلسرائیلیة إلى ترسیخھ في المجتمع. متطلعین لھذه الغایة، طّورنا ألعاب لوحیّة تفاعلیّة

 نطرح من خاللھا قضایا سیاسیة واجتماعیة حارقة في واقع اإلنسان الفلسطینّي، وفیدیوھات
تاریخیّة شیّقة وبدیلة، تسرد التاریخ من باب مغایر لما یُدّرس في المنھاج الرسمّي

 
 تجوال" ھو برنامج آخر في إطار مشروع "ھویة"، یسعى إلى إرساء عالقة معرفیّة "
 وعاطفیّة مع فلسطین، لمقاومة المساعي اإلسرائیلیّة لتغییّر مالمح المكان الفلسطینّي

 وتغریب الفلسطینیّین عنھ وبالتّالي سلب معناه. لھذا جاء "تجوال" لحّث الّشباب الفلسطینّي
 على استكشاف مناطق مختلفة على طول خارطة فلسطین التاریخیّة، لتعلّم تاریخھا، والحیاة
 االجتماعیّة فیھا، وتزوید المرشدین والمرشدات باألدوات الّالزمة الّتي تؤھلھم على العمل
 مع مجموعات شبابیّة في مجال التّجوال في القرى والمدن الفلسطینیّة في الّداخل. إذ نؤمن
 في بلدنا، أنّھ من خالل استكشاف األرض وقّصتھا، وبناء عالقة عاطفیّة وحسیّة معھا،
یستطیع الّشباب أن یتعلّموا عن أنفسھم وأن یتصّوروا ُمستقبًال واعًدا یربطھم باألرض

 
 خالل األشھر األخیرة من عام 2020، اخترنا 10 شبّان وشابّات فلسطینییّن وفلسطینیّات
 تتراوح أعمارھم بین 20 و28 عاًما، لقیادة جوالت "تجوال" في المناطق المختلفة من

 فلسطین التاریخیّة في عام 2021. وتلقى المرشدون سلسلة من التّدریبات المتواصلة، والّتي
 تھدف إلى تطویر مھاراتھم ومعرفتھم بمواضیع متعلّقة بالتّراث الّشعبي، والجغرافیّة، وعلم

 اآلثار، والنباتات الخاّصة بالطبیعة الفلسطینیّة األصلیّة، وأدوات البحث. خالل ھذه
 التّدریبات، زار الفریق قریة صوبة المھّجرة في القدس المحتلّة. خالل ھذه الّزیارة،

 استكشف الفریق أنقاض القریة المھّجرة، وتعلّموا عن تاریخھا الفلسطینّي، ومكانتھا في
 الحضارات الغابرة. كما تلقّى أعضاء الفریق تدریبًا على استخدام الخرائط الطبوغرافیّة

 والمالحة البریّة، وطبّقوا ما تعلّموه على أرض الواقع ضمن جولة في موقع آخر من
ضواحي القدس المحتلّة

 
 وعقد فریق "تجوال" أیًضا، مخیّمھ التدریبّي األول في تشرین الثاني/ نوفمبر 2020، على

 أربعة أیام متتالیّة انطالقًا من قریة بتیر في الضفة الغربیّة المحتلّة، الّتي تعلّموا فیھا أساسیّات
 التّخییم كاختیار الموقع المالئم، ونصب الخیام، واإلعدادات األخرى، ومن ثم التجّول في
 معالم فلسطینیّة تاریخیّة في منطقة، وتعلّم السردیّة الفلسطینیّة والتعّرف على زیف الروایة
 اإلسرائیلیّة المضادة لھا. خالل الخیم، زار أعضاء الفریق في جوالت متعّددة، قرى مھّجرة

 كلفتة وقالونیا والقطمون، وقلعة القسطل، وقریة النبي صموئیل، وحي الشیخ جّراح في
 القدس، وتعلّموا عن تضاریس المنطقة، وطبیعتھا، وأھلھا، وتاریخھا، وإرثھا في التاریخ

الفلسطیني، وعن تسلسل أحداث النكبة في القدس
 

 بمجّرد أن یُنھي أعضاء الفریق تدریباتھم، سیصّمم أعضاء الفریق مسارات "تجوال" 
 بمفردھم. ومع مطلع 2022، سیرشدون الشباب في ھذه المسارات التي ستكون مفتوحة

لمشاركة الجمھور، وستمّكن المرشدون والمرشدات من نقل ما تعلّموه لشباب آخرین
 

"



 في الّسنوات األخیرة، یشھد المجتمع الفلسطینّي في الّداخل، ارتفاًعا
 ُمفزًعا في معّدالت الجریمة والعنف الّتي سقط ضحیّتھا أكثر من 600

 شخص بین األعوام 2011 و2020. ویعّد الشباب الشریحة األكثر
 تضرًرا منھا، إذ بلغت نسبة عدد القتلى دون سن الـ30 نحو 60% من

 ضحایا القتل بین األعوام 2011 و2019، وفقًا لما أظھرتھ نتائج
 التقریر اإلحصائّي الصادر عن جمعیّة بلدنا عام 2020. بھدف رصد
 جوانب ھذه الظاھرة والعوامل المساھمة بھا، أطلقت جمعیة الشباب
 العرب بلدنا وبالتعاون مع مركز دراسات الّسالم والمصالحة في
 جامعة كوفنتري البریطانیّة، بحثًا یتناول خمس حاالت دراسة في
 خمس مدن وقرى عربیّة؛ النّاصرة والطّیبة وأم الفحم وعكا ویافا.

 تضمنت دراسات الحالة مجموعة من األنشطة، إذ شملت تحلیل قضایا
 المحاكم في الفترة التي یعنى بھا البحث، ومراجعة للمقاالت األكادیمیة
 والتّقاریر الّرسمیّة الّصادرة بھذا الشأن، و60 مقابلة بحثیة مع أطراف
 متداخلة في الظاھرة، ومنھا: مھنیّین، ومتضررین، وشباب منخرطین

في عالم الّجریمة
 

 یقوم فریق البحث حالیًا، بتجمیع النتائج في تقریر مزمع نشره خالل
 صیف 2021. یشار إلى أّن البحث الذي ستُعّمم نتائجھ وستُتاح

 للجمھور، وللجھات الّسیاسیّة والمھنیّة المعنیّة، سیشكل أیًضا مرجعیّة
 إلطالق مسار عمل جماھیرّي تجریبّي في البلدات المذكورة خالل عام
 2021، إذ ستعمل الّجمعیّة على تشكیل مجموعات عصف ذھني بؤریّة

 في خمسة بلدات، مشّكلة من مھنیّین ونشطاء ومنخرطین في مجال
 العمل الّشبابي، لیقوموا بتطویر توصیات وسیاسات مشتقة من الفھم
 النّاتج عن الدراسة، للمساھمة في الحد من ظاھرة العنف والجریمة

 لدى الّشباب
 

بلدنا تبحث ظاھرة العنف والجریمة وتأثیراتھا على الّشباب الفلسطینّي

 تراب- منصة رقمیّة جدیدة تعنى بقضایا الھویّة والّشرذمة
 بالّشراكة مع مؤّسسة الرؤیة الفلسطینیّة وھیئة خدمات األصدقاء األمریكیة-

 الكویكرز، عملت جمعیّة الّشباب العرب- بلدنا على مدار سنوات على مجابھة واقع
 الّشرذمة الذي یعانیھ الّشعب الفلسطیني، وما یفرزه من آراء ُمسبقة وفجوات في
 المعلومات حول واقع الحیاة في التجّمعات الفلسطینیّة المختلفة. لھذا الغرض،
 نظّمنا في مشروع "تواصلوا "، وعلى مدار أعوام، لقاءات تبادل شبابّي شملت

 اآلالف من الّشباب الفلسطینّي من الّداخل والّضفة الغربیّة والقدس، والذین شاركوا
في الورش والتدریبات والجوالت التي نظّمھا المشروع

 
 استمرارا لھذه الغایة والمجھود، وتماشیاً مع تقییدات التنقّل والحركة التي ولدتھا

 جائحة كورونا خالل العام 2020، عمل طاقم المشروع على تطویر منّصة رقمیّة
 جدیدة تعنى بقضایا الھویّة والّشرذمة التي ستستھدف فور إطالقھا في الّربیع
المقبل، الّشباب الفلسطیني في كافة أماكن تواجده حول الموضوعات المذكورة

 
 وتحتوي المنّصة على صفحة فیدیو للنّشاطات التفاعلیّة الرقمیّة، ومكتبة رقمیّة

 تشمل العدید من الكتب واألبحاث والنشرات التي تتناول موضوع الھویّة الوطنیّة
 الفلسطینیّة والّشرذمة، وألعاب إلكترونیّة تتناول موضوعات حول القضیّة

 الفلسطینیّة، وجوالت افتراضیّة في أماكن فلسطینیّة متعّددة، في الضفّة الغربیّة،
والقدس، والّضفة، ومناطق الـ48

 

شریك جدید
 یسّر بلدنا اإلعالن عن أنّھا عقدت شراكة جدیدة مع مؤّسسة "البعثة
 الباباویة"، والّتي سنعمل معھا في إطار بحث العنف والّجریمة لدى

 الّشباب العربّي في الّداخل، تحدیداً في بناء مجموعات عصف
 ذھني من الفاعلین في القطاع الّشبابي في خمس بلدات عربیة
 لتطویر سیاسات وتوصیات للحد من ظاھرة العنف والجریمة،

 باستخدام البحث المنجز في ھذا السیاق والمزمع نشره خالل صیف
العام الجاري



 في عام 2020، شرعت جمعیّة الّشباب العرب – بلدنا في تأسیس حیّز
 شبابّي في النّاصرة یھدف إلى تعزیز المجتمع المحلّي، وخاّصة الّشبابّي.

 وعلى مدار العام، حققنا مبتغانا، وحّولنا مبنى مھجور في البلدة القدیمة، إلى
 مساحة دافئة ومرّحبة. یتألف المبنى من طابقین، وھّو مزّود بعّدة مساحات
 مخّصصة للورش التدریبیّة، ویوفر مسرًحا للمحاضرات، وعرض األفالم،

 والعروض الموسیقیّة الحیّة، وغرفة داخلیة للمعارض الفنیّة، ومقھى،
 ومكتبة، وزوایا ھادئة للقراءة والّدراسة. عالوة على ترمیم المكان وتجھیزه

 بالمعدات الالزمة، عملنا مع تسعة ناشطین وناشطات شباب من مدینة
 النّاصرة، على تأسیس المبنى التّنظیمي لعمل النّادي، وتحدید أھدافھ وقیمھ
 العاّمة وخطّة العمل التّفصیلیّة لألعوام الثالث القادمة. اذ شملت األخیرة
ثالث برامج أساسیّة: الفن والثّقافة، والعمل الّجماھیري، والھویّة والتّثقیف

 
 بعد انتظار طویل سبّبتھ التقییدات المفروضة على النشاط والعمل الثقافّي
 على ضوء جائحة كورونا، سیفتتح النادي أبوابھ بحفل افتتاحي في التّاسع

من نیسان/ أبریل المقبل
 
 
 

 نادي النّاصرة الّشبابّي - حیّز ثقافّي شبابّي جدید في
 سوق النّاصرة القدیم

 بلدنا وشباب صمود یعقدون االجتماع األول
لمشروع "صمود" الجدید

 یتحدى مشروع "صمود"، مساعي الّشرذمة الّجغرافیةّ،
 واالجتماعیّة، والسیاسیّة اإلسرائیلیّة للشعب الفلسطیني، عبر
 النھوض برؤیة مشتركة وموّحدة تنطوي على عمل جماعي
 بین 30 شابًا وشابّة فلسطینیًا وفلسطینیّة. ویتضمن المشروع

 الذي یتعاون مع "شباب صمود" في جنوبي تالل الخلیل
 الواقعة في ما یُسمى بالمنطقة "ج" (أو "سي")، سلسلة من

 جلسات التّعارف التي یُشارك بھا ناشطون شباب من الضفّة
 الغربیّة، والمجتمع الفلسطینّي في الّداخل، لیستكشفوا سویًا

 القضایا المرتبطة بالّشرذمة واالحتالل، ویعملوا على تعزیز
 ھویّتھم الجمعیّة كفلسطینیّین، وابتكار خطط موحدة للتغلّب
 على الّشرذمة وإعالء حقوق الفلسطینیّین. وبعد أن عقدنا

 اجتماعنا األول عبر تطبیق "زوم"، والذي حظي من خاللھ،
 أفراد المجموعتین بفرصة التّعرف على بعضھم البعض

 ووضع توقّعات مستقبلیّة للمشروع، ستُعقد اللقاءات القادمة
 ابتداء من نھایة األسبوع الجاري، في قریة لتواني الواقعة في

  جنوبي الخلیل

عضو جدید في الفریق
 رحبنا في نھایة العام الماضي، بالزمیل خالد السیّد في طاقم جمعیّة الشباب

العرب-بلدنا كمركز لمشروع "ھویة
 

 أنھى خالد دراستھ للقب األول في االقتصاد في جامعة حیفا. ونشط في أطر
 سیاسیّة واجتماعیّة متعّددة من ضمنھا الحركة الطالبیّة. وتطوع وعمل مع
 عدة جمعیات أھلیّة في الّداخل الفلسطینّي، والتي حصل منھا على خبرة في

 توجیھ المجموعات. كما وعمل محرًرا في موقع عرب 48، ومترجما
 ُمستقًال. انضم العام الماضي إلى طاقم باحثي مشروع بحث العنف الذي

 تدیره بلدنا، لیبدأ بعدھا أیًضا، بتركیز مشروع "ھویّة" بالتعاون مع الّزمیل
 خلیل غّرة الذي یدیر برنامج "تجوال" المنطوي تحت إطار المشروع. وأما

خالد فیدیر البرنامجین اآلخرین، "ألعب دورك" و"دلیل
 

 یسعى المشروع إلى إغناء الھویّة الوطنیة الفلسطینیة ورفع الوعي تجاه
 التّاریخ الفلسطینّي لدى فئة الشباب بین األعوام (17-15) من خالل دمج

التجوال واأللعاب والفیدیوھات كأدوات بدیلة في العملیة التربویّة
 


