


آذار 2014

شارع�البنوك 18 ،  الطابق�الثا�ي، مدينة  حيفا.

هاتف- 048523035   

info@baladnayouth.org   بر�د�الك��و�ي

BaladnayouthBaladnayouthBaladnanews

زوروا�موقعنا 

www.momken.org 



بدعم�من�مؤسسة�التعاون :



�لمة�بلدنا

التطوع�وخلق�املمكن�ا��ديد – جورج�غنطوس

مراحل�تطور�عمل�ا��موعات�الشبابية – مهند�ب��قدار

صعود�ور�ود�ا��ر�ات�الشبابية - عروة�سو�طات

العمل�التطو������نماذج

التطوع�قيمة�الشعب - ج��يل�محمد

شكر�للمساهم�ن

5 - 7

8 - 16

17 - 34

35 - 52

53 - 103

104 - 116

117



 بلدنا �لمة

 وشابات شباب متطوع�ن مجموعة بجهود عاما 13 نحو قبل بلدنا العرب الشباب جمعية تأسست

 عالقة و�رفضون  الفلسطي�ي للشعب باالنتماء �شعرون متنورة، واجتماعية سياسية رؤ�ة ذوي  أ�اديمي�ن

 �عز�ز أجل من العمل أهمية ع�� فأجمعوا الفلسطينية، ا�جماه�� و��ن ا�حاكمة املؤسسة ب�ن القوة

 بدأ .الرؤ�ة هذه مع يتما�� بما السيا��ي الو�� وصقل لعر�يةا وامة الفلسطي�ي للشعب الشباب انتماء

 سنوات خالل "بلدنا" در�ت .قطر�ة شبابية عر�ية جمعية أول  لت�ون  بلدنا جمعية  وأقيمت  املشروع

 من الشبيبة الوصول إ�� آالف��  ونجحت الشبابية، املجموعات مع للعمل املرشدين مئات وأّهلت �شاطها

 يجب قيمة التطوع بلدنا اعت��ت .جنو��ا ح�ى البالد شمال من النكبة، �عد الثالث - ا�جديد ا�جيل أبناء

 حيث وانتماء، الهو�ة �عز�ز �� خاصة والسياسة، اجتماعية أهدافها لتحقيق جدا هامة وآلية �عز�زها

 .متطوع�ن وشابات شباب جهود ع�� ا�جمعية �� املشاريع غالبية �عتمد

 ساهمت .خاص �ش�ل السبع�ن سنوات �� الداخل �� الفلسطي�ي املجتمع �� هام دور  للتطوع �ان

 واستمرت .الداخل �� العر�ية اقلية لدى املشاركة وروح انتماء �عز�ز �� آنذاك التطو�� العمل مخيمات

 �ش�ل لو ح�ى قادرة العر�ية اقلية بأن لتثبت هذا، يومنا ح�ى متعددة بأش�ال التطوعية اعمال

 سعت املبادرات هذه جراء .ا�حاكمة املؤسسة عن بمعزل  تحقيقها ع�� و�عمل اهدافها تحدد أن متواضع

 ��و���ا والتمسك املجتمع �� التطوع عن الفلسطينية اقلية إل�عاد مخططات فرض إ�� املؤسسة

 �� التطوع زج ال�جمة هذه ظل ففي ،التطوع مفهوم�ة لتشو   جهودا املؤسسة وتبذل كما .الفلسطينية

ل بحيث، وانتماء للّتطوع مشّوه مفهوم لصياغة محاولة �� "املدنية ا�خدمة" خانة
ّ
 الشباب ُيَضل

 دائما تؤكد "بلدنا" العرب الشباب جمعية .وا�سان املجتمع وليس العسكر�ة السلطة �خدمة لت�خ��هم

 .معطاء متنور  مجتمع لبناء والس�� التطوع أهمية ع�� و�رامجها مشاريعها �افة خالل من



 مجتمعنا �� التطوع ��دف إ�� �عز�ز الذي ،"عطاء" التطوع بمشروع امام إ�� خطوة تتقدم بلدنا �� هاو 

إننا  العام الصا�ح أجل ومن املجتمع أجل من عطاء-ية عل ت�ون  أن يجب ما إ�� ال�لمة مفهوم وإعادة

 ب�ن والتشبيك الشباب لدى التطو�� العمل وتنظيم تطو�ر �� للمساهمة "عطاء" مشروع خالل من �س��

 .املتطوع�ن الشباب و��ن الناشطة املجتمعية اطر

 وا�جندر الهو�ة ؛الهامة املجتمعية املواضيع مختلف �� بلدنا تصدرها ال�ي ال��بو�ة ادلة سلسلة ضمن

 مشروع من كجزء التطوع مجال �� امل�ي املرجع هذا لكم نقدم وغ��ها، والطائفية العنف وم�افحة

 .خاص �ش�ل الشبابية اوساط �� التطو�� للعمل و�وصلة مرجعافيه  تجدوا أن أملن". عطاء"

 إنجاح �� ساهم من و�ل والنشطاء ا�جمعيات و�افة بلدنا طاقمإ��  الشكر بجز�ل أتقدم أن أر�د ا�ختام ��

 .اصدار هذا

 

 باح��ام

 زر�ق أم��

 ادار�ة الهيئة رئيس

 بلدنا - العرب الشباب جمعية





 ا�جديد التطوع وخلق املمكن

 حيفا  –جورج غنطوس، كفر�رعم 

 مقدمة

فإن هذا الن�ج  ،فيما ي�� محاولة لتسليط الضوء ع�� ا�جانب ا�خالق والثوري �� العمل التطو��

يصوغ مجر�ات  أملباإلضافة إ�� ما يحمله من قيم أخالقية حميدة وجميلة هو فعل سيا��ي مؤثر وع

املجتمع ويش�ل القائمون عليه القلب والروح  يب�ي التطو�� بتعدد أش�اله العمل. حياة املجتمعات

ال�ي �عا�ي الكث�� نتيجة تجزئ��ا واستغاللها من ِقَبل ذوي و ا�حية �� مجتمعا��م املحلية كما القطر�ة، 

من شارة إ�� ما يكنه اعتبار للعطاء والعمل ا�حر وا ��دف املقال التا�� إلعادة . النفوذ والسلطة

 . وآمال تفوق الروتي�ي وتطرد ا�خائب من حياتنا إم�انيات

أقيمت �شاطات ومخيمات ذات طا�ع تطو�� �� الكث��  �� السبعينيات والثمانينيات من القرن املا��ي

ر احزاب وا�حر�ات . من قرى ومدن فلسط�ن التار�خية �انت هذه التجر�ة إحدى أهم املحطات �� تطور

  ،السياسية الفلسطينية
ً
 لتعميق عالقة احزاب مع ا�جماه�� و�التا�� أرضّية

ً
كما �انت أداة أساسّية

ع�� من الو�� الشع�ي و�شكيل الهو�ة أل�جدل والنقاش السيا��ي ومحطة �� التحول نحو درجة 

�ادة �وادرها وقد حصل ذلك نتيجة أدت هذه التجر�ة إ�� توسع احزاب وز . الفلسطينية املقاومة

ثر النا�ع من او ،� من الشباب لصفوفها من خالل مشارك��م �� اعمال التطوعيةانضمام الكث�

 ألبناء الشعب الواحد الذين أتوا من . ا�جدل السيا��ي الذي واك��ا
ً
 جامعا

ً
�انت املخيمات مركزا

ومن جهة أخرى �انت وقفة عنيدة موّحدة �� وجه  ،مختلف أماكن تواجدهم ا�جغرا�� من جهة

�انت اطار الذي  .ّورت من خاللها عالقات اجتماعية جديدة وثقافة عمل جماعية فر�دةتط ،احتالل

ف�ان  ،استطاع جمع اتجاهات السياسية املختلفة تحت مظلة املص�حة العاّمة للمجتمع املقاوم

العالقة كما تحول م��ان . ةا�حياتية الضرور�ة للمجتمع �س�� سوً�ا مع بناء ثقافة املقاوم أفقالبناء للمر 

مع احتالل من ا�خضوع املتمثل باالستناد عليه �� إدارة امور ا�حياتية إ�� استقالل عنه وتطو�ر 

ا�حقيقية، فنفت املستحيل وخلقت املمكن  املجتمع إم�انياتال�ي أظهرت  اجتما��ثقافة الت�افل 

 .التحرري ا�جديد



لية  ال تزال �عت�� مرجعية لدى الكث��ين ممن انضلية ورمز�ة اهذه التجر�ة النوعّية ت�ونت جمنتيجة 

ا ملا ع��ا ف�لما تحّدثَت  ،عاشوها وواكبوها ح�ى يومنا هذا ت مالمحه زهو� مع أحدهم ملَعت واشتدَّ

إن ما �� النفس من يق�ن قد �غلبه الشك بفعل ا�خيبات أو ثقة قد ��وي وتذوب بفعل . �عنيه

 ينبض للرفاقية ال ت. يظهر و�بان ،الصّرعات الداخلية
ً
 وقلبا

ً
 حّية

ً
ُل ذاكرة ِ

ّ
زال هذه التجر�ة �ش�

ُرنا باستمرار با�حقيقة . وانجازات وانتصارات ِ
ّ
إ��ا نقطة ضوء �� السبيل وشمعة ترشد نضالنا فتذك

�� الظروف املالئمة  تتولد . طاقة الشعوب ال�امنة ال �عرف حدوًدا: ال�ي ن�اد ننساها �� بحر التحدّيات

 . ارسة وعمل و�ناءإ�� مم

إن ما لدينا �� مجتمعنا من موروث رج�� ال يل�� ما لدينا من موروث تقدمي وتحرري، لذا ومن أجل 

ما �� ظروف توليدها؟ و�التا��، كيف يمكن توف�� هذه  :إعادة القوة إ�� هذه الثقافة ال بدمن أن �سأل

 الظروف ح�ى تتمكن هذه الثقافة من الوالدة املتجددة؟

 

 �عر�ف -التطوع 

ع، فقد يِصرر البعض ع�� حصره �� ممارسة  ور
َ
ط قد تتعّدد التداعيات واج��ادات املتعلقة بمفهوم التَّ

ا ص  ما نقصدهأما  ،اجتماعية محدودة بف��ة زمنية أو باستمرار�ة معّينة حّ�ى ت�ون تطوع� هنا فُي�خَّ

ُع هو –باآل�ي  ور
َ
ط َ��ََّع به ا�سان : التَّ

َ
ومن هنا فإن  .من ذات نفسه مـما ال ُيلزمه وغ�� مفروٍض عليهما ت

ع، عمل حر، مساعدة وخدمة  املختلفة؛جميع املمارسات ال�ي ستذكر هنا تحت املسّميات  عطاء، تطور

ع ح�ن توا�� التعر�ف املذ�ور  املجتمع �� ور
َ
ط  .أش�ال مختلفة من التَّ

 

 

 

 

 



 خطوة نحو املمكن ا�جديد: العطاء

ا�جديدة ال�ي  النضاليةدار بي�ي و��ن رفيقة �انت تزورنا �� حيفا حول التجارب  مث�� أثناء حديث 

حي��ا �ان الشباب �سطرون . يقودها الشباب، وردت تجر�ة شباب إقرث �� نضالهم املستمر للعودة

 بممارس��م الفعلية لل
ً
ضهم وتحت �انوا يتواجدون فوق أر . عودة إ�� أرضهم و�ي��م املسلوبتار�خا

). وما زالوا مستمر�ن بحمل شعلة الدرب ح�ى كتابة هذه السطور (سما��ا مدة تقارب السنة �� حينه 

�انت رفيق�ي وال�ي �عمل ع�� إ��اء رسالة الدكتوراه �� العلوم اجتماعية تحّدث�ي عن محدودية اداء 

أشارت إ�� �و��م يميلون إ�� كما . العفوي الذي ينت�جه الشباب �� إقرث وعن غياب املشروع لد��م

ة" ة لد��م وال خطوات مدروسةالاملفصولة عن " الهيبيَّ
ّ
أثارت�ي . واقع وأن رؤوسهم �� الغيوم فال خط

الل�جة الفوقية ال�ي لم اكن اتوقعها، فرغم ضرورة النقد ألي تجر�ة �انت رفيق�ي تّد�� ادراك 

تد�� إضافة إ�� ذلك امتالك معرفة بد��ية قد و  ،والقناعة التامة بخطة ما أعلم أ��ا غ�� موجودة

أعاد طرح عودة امل�جر�ن والالجئ�ن،  هو ما�ان ذلك مع العلم أن �شاط أهل إقرث . غابت عن الشباب

 .والسياسية عالميةالساحة ا إ��  �� جوهر القضية الفلسطينية، ال�ي 

ا�حر�ة ال�ي  يتجاهلتوجه هّدام  هو  إ�� اندفاعية فقط��ذا الش�ل  املش��  ت�خيص التجر�ة إن 

صال لبناء نضال أ�ان رّدي لرفيق�ي باإلشارة إ�� ا�جوانب املهّمة بل والضرور�ة . با�خيار والقناعة تتولد

أو الذي ال " غ�� املدروس"مستقل مح�� وشع�ي �ستطيع توليد ثقافة تحرر�ة وتر�و�ة �� هذا العمل 

ة متك
ّ
، فإن هذا ح�ى ذلك الوقتوجود برنامج عمل وا�ح  فرغم عدم. ةأمل�عتمد ع�� وجود خط

عّدى عالقة الفلسطي�ي الروما�سية تالهز�مة وت تقّبلتحّدى تبدأ كخطوة وممارسة مباشرة النشاط قد 

املعهودة مع امل�ان إ�� العالقة العضو�ة ا�حقيقية مع البيئة، مع ا�سان وارض والطبيعة من جماد 

 م�انياتمعان واملبادرة �� ا إ�� ا  لد��مو�عد الرؤ�ة  اقرثي�ن صل و��و  فقد. ونبات بل واك�� من ذلك

ره طبيعة إفصاروا �عملون ع��  ،املوجودة �� محيطهم ِ
ّ
وف

ُ
نتاج منتوجات خاّصة يمكن تصنيعها مّما ت

قد بدأوا يؤسسون للعودة  أي أ��مامل�ان كصابون ز�ت الغار واعتماد عل��ا �� تمو�ل عود��م، 

 للتبعية للقوى ا�خارجية ا  اللهثيقية خارج ثقافة ل�حق
ً
عالمي والب��وقراطية املتعبة وامل��كة ونفيا

ا مع خلتواصل ا�حقيقي مع امل�ان ومع ا عادوا ارتباط واأبل  ،سو ��ا السلبية ع�� النفاوتأث��  ر وحق�

 .الذات



نما محاولة لفك إ�� النشاط و ساءة لن�ج التخطيط والدراسة لم يكن هد�� من الرّد ضر�ا من ا 

 دوافع 
ً
النمطية والتكرار�ة املقولبة وال�ي تؤدي إ�� التعّنت واختيار نمط واحد من العمل يجهل دائما

 ما ال يتحول إ�� املمارسة ألنه  فرادا 
ً
وقوة العفو�ة واندفاعية بخلق املمكن ا�جديد، كما أنه غالبا

شارة ولسعة ما لن�ج إحدي�ي  ��كما �ان . نتاجه املعهودةإفة يتطلب القدرات واملجهود املا�� �� ثقا

 فالتخطيط والتفك�� بحسب سلطة ا
ً
ك املعرفة واحت�ارها مسل�ا

ّ
 لهم يلقاب ا�اديمية تمل

ً
صبح متاعا

و�األحح يصبح اج��اد الفكري بما يحتاجه إ�� عفو�ة ومرونة خطوة ��  ،ال �شاركهم فيه ا�جماه��

و�� ضرور�ة أن التوجه نحو التخطيط كخطوة إ. مراكز السلطة مع الثقافو��نسياق ا�حرب ع�� 

  ،ُيفقدنا مساحة نفسّية �� ارتباط مع امل�ان أو القضّية
ً
الروح،  قبلكما يضع اولو�ة للعقل دائما

ثقافة عمل جماعية ��  واتباع تاصياغة موقف واتخاذ قرار  وذلك ما يقّيد طاقات الّناس �غياب آلية

ا ضدكما ُيخضع عملية التحرر �� حر��ا  ،تخطيط واملمارسةال  . الكبت اس��اتيجي�

 
ً
ا�عكس عمله هذا ع�� عدٍد من الرفاق . لقد بدأت عودة شباب إقرث بخطوة فرد م��م عاد لوحده أّوال

 و�عد تجاو��م تحّول 
ً
إ�� ش�ل ومستوى أع�� من حيث العدد، حجم النشاط  الوجود هناكثانيا

. وتتش�ّل املمارسة فقف�لّما زادت و�عّددت القدرات و�توفر الدافعية يتّوسع ا . التطور  إم�انياتو 

 إم�انياتومع هذا من املهم اشارة إ�� أنه إ�� جوار . نتيجة للتغي�� الكّ�ي تحول العمل إ�� الكيفي

املوت وال��اجع، فالعملّية بظروفها وحيثيا��ا ا�جديدة تحمل مشا�ل وتحدّيات  إم�انياتالتطور تتولد 

�عاد كما أن عالق��ا مع البيئة تمر �عملّية صياغة مستمّرة لها من ا. قبل فيماجديدة لم تكن موجودة 

ينا نه علأيبقى . هكذا ت�ون تجار�نا �ش�ل عام ممارسة قد تقع بمطبات كما قد تحقق الكث��. الكث��

 سؤال 
ً
خر�ن ح�ى تحصن تجار�نا نفسنا كيف يمكننا أن نتعلم من تجر�تنا ومن تجارب ا أدائما

 .وتقوى 

 : إ�� جد�� مع رفيق�ي أودر الت�خيص باآل�ي عودة

 او�� التخطيط �عنت� . م من البيئة�ستد�� الرعاية واهتما ال�يأولها الوالدة  ،�سبق النضوج مراحل

ن العمل ا�حر أو العطاء ا�حر يتغلب إ. ابق ألوانهودفع للنضوٌج القصري  الّس قصاء لهذه الوالدة إ

ممارسة . بدافعيته ا�حرة والّ�ي قد تحمل بداخلها عنفوان وعنف الوالدة ع�� القمع وقوى الكبت

�� العمل . �عب�� منتفض ووالدة متجددة للمجتمع �� سياق رحم مر�ض�� العمل ا�حر والطو�� 

تحمل ...  جديدة إم�انياتو  أملو  أفقو   إبداعالوالدة مخاٌض يليه خلق و�شاط و  التطو�� كما ��



�� من التعب�� عش�ال ا تنوعة للر�� نحو ا تنمو املبادرات امل ساسية ح�ىأو�� ضرور�ة و . بطيا��ا الكث��

 واهتمام�حرة ب�ل ما فينا من حب لذا فعلينا برعاية البدايات ا. التحرري وال�ي تحوي املجتمع �له

 .لتنمو فينا وننمو ف��ا

 

 

 اغ��اب عن الذات ا�جماعية  وتفكك املجتمع املقاوم 

حوادث العنف داخل املجتمع املوجهة نحو املرأة والطفل والرجل، الكالم الطائفي، العنصر�ة، قمع 

داخل لتفاعل البشري ا ناتجة عن�لها ظواهر  ،مراض اخرى �� مجتمعنااملستضعف، انانية  وا 

ام ذاته الذي إ. تاللحشابكة �� السياق الفلسطي�ي مع ا منظومة واحدة مت
ّ
مارس الّت�ج�� ين النظ

ع�� مختلفة للسيطرة ساليب وأ ال��هيب وال��غيب وصياغة العمالة واستعمال العنف املباشر والقتلو 

 
ً
نقل الصراع معه لدة دوات العديا أيضا  ما زال �ستخدم  ،شعوب العالم العر�ي والفلسطي�ي خاّصة

 ع�� املستوى  بيننا فيما يأ  ،إ�� العمق الفلسطي�ي
ً
فت��كنا بذلك املعارك ا�جزئية ال�ي تخلُق هموما

ل شغنن�ذلك و  ،�ا�حصول ع�� امان واملسكن واملأ�ل وامللبس ،خرآول وال أاسا��ي ل�حياة ليس لها 

دة واملصاحبة للعوملة والهيمنة الثقافية امر�كية �عمل . عن مقاومة احتالل كما أن السياسات املتجدَّ

يصارع �عضهم البعض، فاالستعمار كذلك �ستعمل  أفراداباستمرار ع�� �شو�ه املجتمع وتفكيكه 

ل ع�� �غذية الصراع ومرئية لتشكيل وصياغة املفاهيم والقيم اس��الكية ال�ي �عم إعالميةأساليب 

م الذي يتطور نتيجة لسياسة إعطاء القروض البنكية ال�ي تؤدي إ��  َتوه�
ُ
الطبقي ا�حقيقي كما امل

ما . اس��الك الذي يفوق القدرة ع�� انفاق والصراع ع�� ال���ستيج اجتما�� والتبعية للماركة

يقوم ا�جالد با�حفاظ ع�� م�انته ��  هكذا. يضيف إ�� حالة العبودية مؤثرات تكّرِسها اك�� فاك��

هكذا تتش�ل وتقوى انفرادية العمياء ع�� حساب الذات . املجتمع الفلسطي�ي -عالقته مع ال�حية 

 .ا�جماعية والهو�ة املقاومة

يؤدي إ��  فرادإن ا��ماك بالذات الفردية و��مومها و�� غياب املنظور إ�� الرابط ا�جما�� فيما ب�ن ا 

ر والصراع املستمر معه ع�� املوارد وال��اتبية  استشراس
َ
حالة التفرد، كما أن ا�خوف من اخ

وهكذا يموت . مضطهد أملاجتماعية �ساهم �� �شكيل ثقافة انا البعيدة عن رؤ�ة املجتمع كك



ع �� السياق املذ�ور تصبح ثقافة التطور ... لية االشعور باالنتماء إ�� ا�جماعة وتندثر القيم النض

 النقيض املضاد للتفتت املجتم��
ً
فأذا ما ألقينا نظرة ع�� النماذج املختلفة م��ا �العطاء . ممارسة

ه من خالله تب�ى عالقات اجتماعية تتمّ�� بتطّور الثقة والتقدير ال �عتمد ع�� املردود 
ّ
الفردي لرأينا أن

 الدراك املا�� كما ي�ون ناتجها ايمان باالخر ما يخلق عند ازدياد التجار 
ً
ب وتوّسع رقعة حدو��ا مساحة

و�� حال العمل ا�جما�� �املجموعات الشبابية  . مفهوم املص�حة العاّمة وايمان بالتغي�� املمكن

ن 
ّ
 فعلية وناشطة كما تمك

ً
ي املجتمع كما تب�ي نماذجا

ّ
فالدوائر اجتماعية ال�ي تنتج عن تحركها �غذ

�� تجار��م ا�جديدة �� التغي�� كما أن شبا��ا قد �ش�ل قدوة اخر�ن من املبادر�ن استناد عل��ا 

ها . مجتمعية ُيحتذى ��ا
ّ
إ�� ش�ٍل تنظي�ي يحوي جماه�� غف��ة  –ح�ى ان  –و�� ورغم عدم تحول

 هاّما بطرد ا�خوف والشّك باالخر داخل املجتمع و�ذلك �عيد ا 
ً
  ملتؤدي دورا

ً
�غد أفضل وتخلق جّوا

فكيف يمكن أن �عمل كمجتمع ع�� .. ل�حفاظ ع�� املجتمع من التشرذم من ا�جماعة هو أساس

 توسيع هذه الثقافة الهامة بل والضرور�ة لل��وض؟؟

 ملجتمع املح�� املقاوماترميم : عام للناسعادة ا�ح�� الإ

اذا ما استحضرنا الصور الفوتوغرافية املتعلقة باألعمال التطوعية وال�ي قد نصادفها �� ال�حافة 

املرئية وع�� شب�ات التواصل اجتما�� نجد أن مركًبا هاًما يظهر �� غالبي��ا، فباإلضافة إ�� تواجد 

 إ�� جنب نرى ا��م موجودون �� مواقع مختلفة ت�ون غال
ً
با خارج املساكن الشبان والصبايا جنبا

�� كث�� من الصور نجد أن الشباب �عملون ع�� ترميم ساحة، مب�ًى عام أو . واملبا�ي اي �� ا�ح�� العام

 
ً
هل هنالك �� تكّرر هذا السلوك بالكث�� من التجارب اشارة إ�� مسألة وظاهرة أعمق . ينظفون شارعا

 �� واقع �� من الظاهر؟
ً
غّيب دائما

ُ
لقد أصبحت . يمن عليه ثقافة اس��الكامل�ان هو ا�حاضر امل

الشوارع مل�ا محصورا لآلليات املتنقلة وخرجت من ايدي الناس، كما أصبح الرصيف هو امل�ان املعد 

م�انا لل��يث وا�جلوس وممارسة اجتماعيات �ا�حديث مع  ،للم��ي والتنقل وليس كما يجب أن ي�ون 

امة معدومة أو تقلر �ش�ل مستمر وأصبحت م�انا كما أن ا�حدائق الع. ا�جارة وا�جار واملعارف

ع�� عكس املراد م��ا �� أن ت�ون مساحة لبناء العالقات اجتماعية املحلية " املشبوهة"للتجمعات 

صبح تواجدنا �� امل�ان العام ممارسة �حظية، و��ذا ن�ون قد خسرنا أ. ومساحة للمارسات الثقافية

خرجنا عن امل�ان . مال، ونخسر آلية طبيعية إلحياء املجتمع املح��ونخسر فرصا لتشارك الهموم كما ا 

 . بفعل قوة أو أخرى وقد خرج هو مّنا بدوره، فأصبحنا �عا�ي غر�ة عنه كما عن اخر ا�سان



 للصّور ال�ي ذكر��ا
ً
  عودة

ً
هنالك معركة مستمرة ع�� تحجيم قوة العمل التطو�� �� ا�حّ�� .. مسبقا

كث��ا ما �سمع عن التطوع أنه ممارسة للمبدئي�ن . نتيج��ا �� ضعف هذه القيمة �� املجتمع. العام

إن الصورة . الساذج�ن، أو أنه أمر خّ�� وجميل لكنه محدود فيجب عدم التعو�ل عليه �� بناء املستقبل

و��، وذلك الذي يقوم �� ا�ح�� املتش�
ّ
لة �� املجتمع تفتقد إ�� املركب السيا��ي والثوري �� العمل التط

 
ً
ه يتم تقليص قوة النشاط التطو�� عن طر�ق ال. العام خصوصا

َ
معه ع�� أنه  ذو  تعاملما أعنيه أن

وع و�� �ونه صبغة ا�سانية جميلة لكن محدود، ال تتعّدى الصورة عنه إ�� ا�حقيقة �� ممارسة التط

�� بيئته ع�� صيانة  أملما أود اشارة اليه أن الشباب الع. فعل سيا��ي يصوغ املستقبل با�حاضر

هذه العالقة ال تقتصر . وترميم و�ناء املمتلك العام يقوم بذات الوقت ببناء عالقة عضو�ة مع امل�ان

اء هو�ة ا�سان املحلية ع�� البعد املادي واحسا��ي فقط والذي بحد ذاته هو امر اسا��ي لبن

��ذا �عيد الناشطون الشباب امتالك . بل تتعدى إ�� التواصل  ا�سا�ي ،وعالقته ا�حميمة ببيئته

امل�ان الذي صودر م��م، فوع��م لمماكن املختلفة وارتباط ��ا أثناء عملهم التطو�� وتجر���م 

 جد
ً
 ا�جماعية وال�ي تصب �� مص�حة أهل امل�ان تخلق �علقا

ً
 فر�دا

ً
فقد نتج عن إراد��م  ،يدا

 . ءات وضغوطات خارجية مباشرةأمالوتخطيطهم و�ع��م ا�جسدي كما إنتاجهم، ودون 

 

 ترجيح الكفة لصا�ح القوى املتحررة

إن أثر العمل التطو�� ع�� املجتمع يتحول ��ذا إ�� كن� قـَي�ي �� صراعه ع�� التواجد الك�� و�جب 

ألن الشباب الذي يتغذى و�نمو مع هذه التجارب يتح�� بقوة أك�� : ب��معه  �استثمار مستق تعاملال

ملقاومة الثقافة اس��الكية وانفرادية و�ذلك ع�� قدرة أخالقية، قد توضع مرارا لالختبارات، لك��ا 

إن استمرار�ة بن�ج العمل . مع ذلك ذات بوصلة �� انحياز ملص�حة الناس واملجتمع �ش�ل عام

تدعيمه تؤدي إ�� ز�ادة نخب من الشباب الذين  أصبحوا قادر�ن ع�� تطو�ر لغة مش��كة التطو�� و 

كما أ��م كذلك �ش�لون . وثقافة عمل جماعية وتجر�ة �ستندون عل��ا �� تأث��هم ع�� مجر�ات امور 

 ��تدى به �� هذه املس��ة
ً
 ومثاال

ً
ال . أخرى  إضافة إ�� ذلك، فإن هذه التجارب قد تنتقل إ�� أماكن ،قدوة

ي ا�جما�� شك أ��ا تجر�ة تحمل ب�ن طيا��ا دروًسا قيمة، �� التش�ل التنظي�ي وثقافة العمل التعاو�

�� . هنالك قوة عظيمة �امنة �� القدرة ع�� التدبر الذا�ي للمجتمع. الّيةا�خا�� من املصا�ح امل

ر �� تبديل قوى تفتيت املجتمع هنالك قوة وتحر . استقاللية من التبعية التامة ل�جهاز تكمن ا�حر�ة



تحرر من القيد وتحرر للطاقات ال�امنة املكبوتة . بقوى البناء الداخ�� وإعادة الثقة �� النفس واخر

هكذا تتعزز القوى املتمردة ع�� النظام املستعِمر وما يمليه ع�� الشعب املستعَمر، . ال�ي تنبثق وتنطلق

 .ا�جماه��فيتغ�� م��ان القوى مراًرا إ�� صا�ح 

 

 

هنالك تناقض ب�ن ما . الذي قد ي�ون ذا إش�الية" املص�حة العامة"التوقف عند مصط�ح  ال بد من* 

تفق باإلجماع ع�� أنه مص�حة عامة وما هو رأي اقلية قد ت�ون صائبة بتوّجهها، حيث ترمي إ�� 
ُ
قد يـ

املرأة �� حيا��ا ال�خصية، ع�� سبيل املثال، تطرح تحديا حقيقيا ع��  حر�ة. أهداف اس��اتيجية

ال�ي قد ) ف�ل املجتمعات �عا�ي من هيمنة ذ�ور�ة.. من باب املثال ال ا�حصر(املجتمعات التقليدية 

نتاج للهيمنة الذ�ور�ة، فت�ون للمصط�ح إسقاطات رجعية ال �ساهم ��  ف��ا " املص�حة العامة"ت�ون 

 .جتمع وال تصب �� مص�حته العامة ا�حقيقيةتحرر امل

 

 

 

 

 

 

 





 الشبابية املجموعات عمل تطور  مراحل

 مستشار تنظيمي: مهند ب��قدار

 لبناء عملية وخطوات الشبابية املجموعات عمل لتطور  اساسية املراحل الدليل، من الفصل هذا �عرض

 ومعرفــة بــأدوات  ف��ــا ات/والناشــط�ن املجموعــات ات/مــوج�ي تزو�ــد ��ــدف ،وتحف��هــا وتحر�كهــا املجموعــة

 تمـر ال�ـي والتحـديات الـديناميكيات  شـرح و تفصـيل خـالل من املجموعا�ي، التطو�� العمل مجال �� أوسع

 بمــــا أمــــلالت ألهميــــة نظــــرا والعم�ــــ� النظــــري  بــــ�ن الــــدمج من�جيــــة ع�ــــ� الفصــــل هــــذا �عتمــــد.  املجموعــــات ��ــــا

 الشــــباب  دوافــــع إ�ــــ� الفصــــل هــــذا يتطــــرق . ا�حقــــل �ــــ� واملبــــادرة العمــــل ذاتــــه الوقــــت و�ــــ� للمجموعــــة يحصــــل

 وا�جوانــــب اصــــعدة إ�ــــ� باإلضــــافة جــــدد، أعضــــاء واســــتقطاب جــــذب وطــــرق   ا�جمــــاه��ي  للعمــــل لالنضــــمام

 وكيفيــــة العمــــل لتنشــــيط املق��حــــة والنشــــاطات الفعاليــــات نوعيــــة املجموعــــا�ي، التطــــو�� للعمــــل املختلفــــة

 .عملها لتيس�� خار�� مستشار/موجه أو شر�كة بمؤسسات استعانة

 مــن وتحو�لهــا والشــابات الشــباب مــن عــدد لــدى  مشــ��كة الهتمامــات تجســد هــو الشــبابية املجموعــات بنــاء

 الفـــرد �حاجـــة تلبيـــة املجموعـــة فتتشـــ�ل الواقـــع، أرض ع�ـــ� مشـــ��ك مجتم�ـــ� عمـــل إ�ـــ� داخليـــة ذاتيـــة فكـــرة

 لتغي�ـــ� طـــرق  عـــن للبحـــث ال�ـــخص تـــدفع ،م�حـــة داخليـــة حاجـــة و�ـــ�" القـــائم الوضـــع حيـــال مـــا أمـــر لفعـــل"

 املستشـــري  العنـــف: املثـــال ســـبيل ع�ـــ� مباشـــر، غ�ـــ� أو مباشـــر �شـــ�ل عليـــه يـــؤثر والـــذي بـــه املحـــيط الوضـــع

 �شـــــار�ونه بأ�ـــــخاص لاللتقـــــاء فــــرص وجـــــود وعـــــدم الوحــــدة أو البلـــــدة �ـــــ� ال��فيـــــه أطــــر وقلـــــة امللـــــل بحارتــــه،

 أو نقـص لتلبيـة شـبابية مجموعـة تنظـيم يـأ�ي ا�حاجـة عـن النظـر فـبغض ،الفكر�ـة والتوجهـات اهتمامات

 .للتغي�� وا�حاجة فراغ ملء



 أ��ـا" هـو يجمعهـا ومـا عملهـا وطر�قـة بأهـدافها تختلـف كمـا و�شـكيلها، الشبابية املجموعات بدايات تختلف

  تبادلية، عالقات أعضا��ا ب�ن و�وجد لتحقيقها تطمح عينية أهداف لها أك��، أو أ�خاص ثالثة من ت��كب

 "وطو�� حر لها انضمام و��ون  معها، باملجموعة و�تفاعل الفرد فيتأثر

0Fليفــــ�ن ل�ــــورت للمجموعــــة الكالســــي�ي التعر�ــــف بــــ�ن مــــا التعر�ــــف هــــذا يجمــــع

 املشــــ��ك القاســــم بــــ�ن ومــــا  1

 .للمجموعة عام هدف ووجود لها انضمام حر�ة و�� الشبابية للمجموعات

 مجتمعيــــة أهــــدافا ت�ــــون  أن فبإم�ا��ــــا املجموعــــة، لــــدى اهــــداف لنوعيــــة وصــــف التعر�ــــف ضــــمن يوجــــد ال

. مهنيــة خ�ــ�ات تبــادل أو قــراءة كمجموعــة فقــط أعضــا��ا �خدمــة ت�ــون  أن و�إم�ا��ــا املح�ــ� املجتمــع �خدمــة

 والنشـــــــاط املجتم�ـــــــ� العمـــــــل  وضـــــــعت وال�ـــــــي الشـــــــبابية املجموعـــــــات مـــــــن اول  للنـــــــوع يتطـــــــرق  الـــــــدليل هـــــــذا

 .أهدافها ضمن ا�جماه��ي 

 الشبابية املجموعات أنواع

 :فم��ا وأهدافها، �شأ��ا دوافع وفق وذلك الشبابية املجموعات نماذج تتعدد

 أعضاء لدى املش��ك القاسم.  انتشارا اك�� النموذج وهو: ا�جغرافية املنطقة حسب شبابية مجموعات -

. املح�ـ� املجتمـع خدمـة هـو وهـدفهم بلـد��م هـو املجموعة عمل ونطاق ذا��ا القر�ة من �و��م هو املجموعة

 عــرضأو  البلـدة �ـ� اطفــال ترفيـه حـدائق، تـرميم ؛وفعاليــا��م �شـاطا��م مختلـف �ــ� ا�جغرا�ـ� انتمـاء ي�ـ�ز

 . البلدة أهل هو من لدى املجموعات اول  فاملستفيد القر�ة، ألها�� مسرحية

                                                           
1 Lewin,K. (1947).Frontiers of Group Dynamics: Concept, method and reality in social science, 
social equilibria, and social change. Human Relations, 1,5-41 



 تتجـــاوز  مشـــ��كة قضـــية ملناصـــرة ا�ـــخاص يجتمـــع وهنـــا: القضـــية/ املوضـــوع حســـب شـــبابية مجموعـــات -

 املناصــــــــرة باســــــــ��اتيجية عــــــــادة عملهــــــــا يتســــــــم وعنــــــــدها ، سياســــــــية قضــــــــية إمــــــــا ت�ــــــــون  وقــــــــد البلــــــــدة حــــــــدود

 اجتماعيـــة قضـــايا أو ،)الشـــمل لـــم قـــانون  أو مـــثال برافـــر مخطـــط(  القضـــية معا�جـــة �ـــ� والضغطللمســـاهمة

 .، ع�� سبيل املثالالبالد ع�� للتعرف جوالت مجموعة أو وكتابة اتإبداع مجموعة؛ وثقافية

 ةعضــو�ال أو املشــاركة نتيجــة تتشــ�ل مجموعــات و�ــ�: حز�ــي أو مؤسســا�ي إطــار تحــت شــبابية مجموعــات -

 لعمــــل مـــوازي  �شـــ�ل �عمـــل منفصـــلة شــــبه نـــواة تأســـيس إ�ـــ� ا�حاجـــة وتتطــــور  سياســـية، اجتماعيـــة أطـــر �ـــ�

ي أعضـــاؤها إ�ـــ� اطـــار ينت�ـــ الوقـــت و�ـــذات كمجموعـــة ��ـــا ا�خاصـــة وفعاليا��ـــا �شـــاطا��ا لهـــا ام، املؤسســـة

 .ه�شاطات �� ويشار�ون  اوسع

  ونالحــظ عمر�ـة، فئــات عـدة ع�ـ� الشــبابية املجموعـات  �ســمية تحتـوي :  ا�جيـل حســب شـبابية مجموعـات -

 مثـــل العمـــر، حيـــث مـــن جـــدا قـــر�ب�ن أ�ـــخاص اســـتقطاب ع�ـــ� املجموعـــات أعضـــاء لـــدى  الشـــديد ا�حـــرص

 بـ�ن الكب�ـ�ة للفـروق ذلـك �عـود. عشـر ثـوا�ي طـالب أو ا�جامعـة مـن جـدد خر�ج�ن أو جامعة طالب مجموعة

 عشـــر الثـــوا�ي طـــالب فعـــالم الســـن، تقـــارب رغـــم ذكـــروا ممـــن ا�حياتيـــة املرحلـــة هـــذه �ـــ�  وأخـــرى  شـــر�حة �ـــل

 العالقــــات أن و�مــــا  .فقــــط واحــــدة �ســــنة يك�ــــ�و��م �ــــانوا وإن ا�جــــامعي�ن الطــــالب  عــــالم عــــن كث�ــــ�ا يختلــــف

 �غايـــة العمـــري  القـــرب يصـــبح الشـــبا�ي، العمـــل ملجموعـــات لالنضـــمام املركز�ـــة الـــدوافع أحـــد �ـــ� اجتماعيـــة

 .اهمية

 

 

 



 الشبابية املجموعة بناء مراحل

 :و�� املجموعة عمل ترافق ال�ي اساسية املراحل إ�� هنا سنتطرق 

 أو ل�ـــــخصاال�ـــــي يقـــــوم ��ـــــا   والتخطـــــيط التفك�ـــــ�  مرحلـــــة و�ـــــ� ،املجموعـــــة إ�شـــــاء قبـــــل مـــــا مرحلـــــة -1

 .املجموعة بناء فكرة تملك��م الذين �خاصا

 عــــــن والبحــــــث املجموعـــــة إقامــــــة عــــــن الفكـــــرة �شــــــر أو اعــــــالن عمليـــــة  - اعضــــــاء اســــــتقطاب مرحلـــــة -2

 .باالنتساب ومعني�ن مالئم�ن أ�خاص

 وفحــــص العمــــل وخطــــة التصــــور  لوضــــع لمعضــــاء او�ــــ� اللقــــاءات - املجموعــــة و�شــــكيل بنــــاء مرحلــــة -3

 .هاأفراد ب�ن التوقعات ومالءمة الفرد الهتمامات املجموعة مالءمة

 .الواقع أرض ع�� ومشاريع لنشاطات والتخطيط النقاشات ترجمة وانجازات، العمل مرحلة -4

 مســــــــتقبلها تجــــــــاه �ســــــــاؤالت املجموعــــــــة ف��ــــــــا تواجــــــــه ال�ــــــــي املرحلــــــــة ،والتحــــــــديات التخبطــــــــات مرحلــــــــة -5

 .وجودها وأهمية عملها وطر�قة املجموعة هو�ة مثل مواضيع مجددا وتطرح القادمة وا�خطوات

 .مرحلة الفراق أو التجدد  -6

 .وتجاوزها معها تعامللل عملية خطوات �شمل بما ومركبا��ا املراحل �شرح سنتوسع

 

 

 



 املجموعة إ�شاء قبل ما مرحلة:  او�� املرحلة

 عـــدة صـــياغة املهـــم مـــن شـــبابية؟ مجموعـــة بنـــاء أر�ـــد ملـــاذا: هـــو املرحلـــة هـــذه �ـــ� نطرحـــة الـــذي اول  الســـؤال

. للمبادرة انضمام وأهمية و�عر�فها املجموعة إ�شاء سبب  للناس شرح� نا بذلكألن وذلك للسؤال إجابات

 م��ــــا احتياجــــات، عــــدة عــــادة تل�ــــي شــــبابية مجموعــــة إقامــــة ألن الســــؤال، لهــــذا إجابــــة مــــن أك�ــــ� هنــــاك غالبــــا

 . العامة وم��ا ال�خصية

 :جزئ�ن من مركبة اجابة ت�ون  أن �ستحسن

 ا�حاجة أو املش�لة  -1

  .) املجموعة عمل/  محتملة ملشاريع وصف(  حل املش�لة��  املجموعة ساهمتس كيف - ا�حل -2

 للسفر مضطر أنا مسرحية أحضر فل�ي اخ��ة، السنوات �� ثقا�� �شاط ألي تفتقر بلدتنا لمسف: "مثال

 وإحضــــار البلــــد �ــــ� الثقــــا�� املشــــهد تنشــــيط بإم�اننــــا جمــــا�� عمــــل خــــالل مــــن. مدينــــة أقــــرب إ�ــــ� ســــاعة مــــدة

 ."ثقافية و�شاطات عروض

 املطلو�ـة والقـدرات واملهـارات وعـددهم اعضـاء نوعيـة بتحديـد كث�ـ�ا �سـاهم املجموعـة إقامة هدف تحديد

 ملمــ�ن أ�ــخاص ضــم الضــروري  مــن معينــة، لقضــية ومناصــرة حشــد مجموعــة �انــت فــإن. هــدفها لتحقيــق

 إذا أمــا. املختـارة القضـية مـن املتضـرر�ن مـن أنـاس ور�مـا جماه��يـا ناشـط�ن وأ�ـخاص ناحيـة مـن بالقضـية

 البلـــدة مــن اعضــاء ي�ــون  أن هــو اهــم فلر�مــا البلـــدة لصــا�ح عامــة تطوعيــة مجموعــة �ــ� املجموعــة �انــت

 .معينة عمر�ة فئة ومن نفسها



 أن نتوقـــع اللــذين وايجـــابي�ن، القــر�ب�ن ا�ـــخاص مــع ومشـــارك��ا الفكــرة طـــرح ببدايــة تتســـم املرحلــة هــذه

 وذلــك لالنضــمام، بالــدعوة الشــروع قبــل بــالفكرة أ�ــخاص مــن العديــد بمشــاركة ين�ــح. لهــا داعمــ�ن ي�ونـوا

 .مختلفة ألسئلة وال��يؤ جوانب عدة من لفحصها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعضاء استقطاب مرحلة:  الثانية املرحلة

 وم��ات صفات لنحدد وذلك املجموعة وم��ات صفات لتحديد بحاجة نحن اعضاء باستقطاب البدء قبل

 :يتضمن وذلك املنشودين، اعضاء

 إم�انيـة لضـمان �خصا، 14الـ املجموعة أعضاء عدد يتعدى أال بداية ين�ح: املجموعة أعضاء  عدد -1

 ستة عن عددهم يقل وأال املجموعة، �� فرد ل�ل  ال�افي�ن والوقت املساحة وإعطاء والنقاش التحاور 

 لتنفيــــــذ  فــــــرادا  مــــــن �ــــــاف عــــــدد تواجــــــد ع�ــــــ� حرصــــــا وأيضــــــا اراء و�عــــــدد النقــــــاش إلثــــــراء أ�ــــــخاص،

 .واملشاريع النشاطات

 عمــــل وطبيعـــة لنوعيــــة ومالئمـــة متقار�ــــة اجيـــال ت�ــــون  أن املحبـــذ مــــن فإنـــه ســــابقا ذكرنـــا كمــــا: ا�جيـــل  -2

 .املجموعة

 مهمـة بمواضـيع ملمـ�ن أ�ـخاص أو معينـة مهارات إ�� بحاجة يجب تحديد ما إذا كنا: ومهارات خ��ات -3

 . املجموعة لعمل

 وفعالي��ــا، بنجاحهـا جـدا �سـاهم املجموعـة أعضـاء بـ�ن وادوار ال�خصـيات �ـ� التنـوع: وأدوار صـفات -4

 ،أمــــلاملت املفكـــر، القيـــادي،: مثـــل ال�خصـــية، انمــــاط متعـــددة املجموعـــة ت�ـــون  أن املستحســـن فمـــن

 املجموعـــــة ألن. ..الف�ـــــا�� اللبـــــق، ا�حـــــذر، ، الوســـــيط املتـــــوازن، اجتمـــــا��، الشـــــع�ي، للعمـــــل، املنــــدفع

 .ودورها دافعي��ا ع�� لتحافظ ادوار هلهذ بحاجة

 ت�ــون  أن املهــم مــن اجتماعيــة، أو سياســية قضــية ع�ــ� ســتعمل املجموعــة �انــت إذا: وتوجهــات مواقــف -5

 نقاشــــات ع�ــــ� كب�ــــ�ة طاقــــات املجموعــــة ��ــــدر لــــئال املــــذ�ورة القضــــية تجــــاه مشــــ��كة فكر�ــــة أرضــــية لهــــا

 .انضمامهم قبل ا�خاص توجهات فحص املهم من ا�حاالت �عض ��. وتأخره عملها �عرقل داخلية



 ا�ــخاص ســأجد أيــن �ســأل وهنــا بالبحــث، ونبــدأ امــام إ�ــ� خطــوة نتقــدم املجموعــة ب��كيبــة التفك�ــ� �عــد

 .استقطاب �عملية للقيام ا�سب ال�خص هو ومن ؟ إل��م نتوجه كيف املناسب�ن؟

  أين؟

 :مناسبة ت�ون  أن ممكن ألماكن اق��احات �عض هذه

  منتديات وشب�ات اجتماعية   - ن��نتا)Facebook  ( 

  أحزاب  

 دوائر اصدقاء واقارب 

  نوادي  

  ��مقا  

  مدارس  

  جرائد  

  جمعيات  

  مساجد وكنائس  

 مشاريع قائمة  

  مجموعات شبابية  



 :ية التوجهكيف 

 مــــن أجــــدى طر�قــــة تجــــدوا لــــن .معهــــم بالتحــــدث والبــــدء ا�ــــخاص إ�ــــ� املباشــــر التوجــــه �ــــ� طر�قــــة أفضــــل

 انضــــــمام اســــــهل مـــــن فأحيانــــــا ،أصـــــدقاء ملجموعــــــة التوجــــــه باإلم�ـــــان. املوضــــــوع لعـــــرض وا�جــــــرأة املبـــــادرة

 .املجموعة �� �خص أي �عرف ال فرد وجود من" شلة" أصدقاء كمجموعة

 :انضمام ع�� �خص لت�جيع التوج��ات �عض

 ا�حــل وطــرق  املجموعــة ســتعا�جها ال�ــي ا�حاجــة أو املشــ�لة املجموعــة، هــدف عــرض ع�ــ� مســبقا تــدرب 

  وا�حة عضاءطلباتك من ا   واجعل ،املق��حة

 وجد بحال( مشارك�نتحدث عن ارشاد الذي سيتوفر لل( 

 شارك�نتحدث عن امل�اسب واملحفزات للم 

 ا/دون غ��ه ة �خصًيا/إشرح سبب توجهك إ�� املر�ح 

 كفرصة  املجموعة �� شاركةتحدث عن امل 

 

 استقطاب؟ �عملية للقيام ا�سب ال�خص من

 ا�حماسـة لديـه فـالبعض ،املهمـة ��ذه يقوم الذي نفسه هو املجموعة لبناء املبادر ي�ون  أن بالضرورة ليس

 وإملــام وعاطفــة �شـغف يتحــدثون  بأ�ـخاص فكــروا. وعرضـها لشــرحها ا�سـب لــيس لكنـه بــالفكرة والقناعـة

 .أيضا باملوضوع



 املجموعة و�شكيل بناء مرحلة :الثالثة املرحلة

 الفـــرد الهتمامــات املجموعــة مالءمــة وفحـــص العمــل وخطــة  التصــور  لوضـــع لمعضــاء او�ــ� اللقــاءات و�ــ� 

 أهـداف �خدمـة توظيفهـا يجـب ال�ـي ،ايجابيـة والطاقـات با�حمـاس املرحلـة هـذه تتسم  .التوقعات ومالءمة

 . املشروع

 :التالية املحاور  او�� اللقاءات تتخلل أن يجب املجموعة وتطور  العمل �جلة لدفع

 .اعضاء ب�ن والراحة اندماج �سهل التعارف.  اعضاء ب�ن املعرفة لتعميق �شاطات -

 او�ـ� املرحلـة �ـ� اعضـاء بـ�ن الثقـة بناء  ،اعضاء ب�ن والثقة العالقات لتعز�ز �سيطة ومهام فعاليات -

�ــ� ع التعر�فهـ البلــد �خصـيات إحــدى مـع لقــاء عقـد: املهــام لهـذه مثــال. الحقـا الفعاليــات لنجـاح أسا�ــ�ي هـو

 املهــم مــن. للعمــل اف�ــار �عــض لطــرح مــا ملدرســة احتياجــات فحــص أو الشــراكة، إم�انيــة و�حــث املجموعــة

 .املجموعة من ثالثيات أو أزواج ب�ن صغ�� تنفيذي عمل ي�ون  أن

 اراء لصــــقل غنيــــة تر�ــــة �ــــ� الشــــبابية فاملجموعــــات: للمجموعــــة مهمــــة جدليــــة ومواضــــيع قضــــايا طــــرح -

 حيو�ـــــة حاجـــــة هـــــو ا�حـــــوار .عل��ـــــا تر�ينـــــا وتوجهـــــات بمواقـــــف أمـــــلوالت التفك�ـــــ� وإعـــــادة املعتقـــــدات وفحـــــص

 .النقاشات لطرح ومدروس مخطط �ش�ل املجال ف�ح املهم منو  الشبابية، للمجموعة

 هــذه ،واملــرح اجتمــا�� ا�جانــب و�ــ�ن املجموعــة  مهــام ع�ــ� وال��ك�ــ� املســؤوليات توضــيح  بــ�ن التــوازن -

 للتطــــــوع يــــــأتون  ؛أســــــباب لعــــــدة يــــــأتون  ا�ــــــخاص أن نتــــــذكر أن علينــــــا. تطوعيــــــة مجموعــــــة �ــــــ� املجموعــــــة

 .جو و�غي�� صداقات لبناء يأتون  أيضا لك��م املجتمعية واملساهمة

 النقــــــاش إلثــــــراء املجموعــــــة لقــــــاءات ضــــــمن مواضــــــيع ملناقشــــــة خــــــارجي�ن أ�ــــــخاص مــــــن مــــــداخالت دمــــــج -

 .اعضاء وفكر خطاب تطور  �� واملساهمة



 وانجازات العمل مرحلة: الرا�عة املرحلة

 باألسـاس �ـ� وال�ـي ونقاشـا��م،أعضـا��ا  لطموحـات ترجمـة ف�ـي املجموعـة، بنظـر اهـم املرحلـة ههـذ �عت��

 وغالبا ،املح�� املجتمع وتحس�ن تطو�ر  ع���م قادرون وأ� ،بيئ��ا ع�� مؤثرة مجموعة إ�� باالنتماء الشعور 

 .ومبادر�ن فعال�ن أ�خاص إ�� متلق�ن أ�خاص من نوعية نقلة و�عكس او�� تجر���م ت�ون  ما

 لهـــا ي�ـــون  وأن كب�ـــ�ة ومـــوارد جهـــودا مـــ��م تتطلـــب ال صـــغ��ة، للمجموعـــة او�ـــ� النشـــاطات ت�ـــون  أن يفضـــل

 ،معينـــة مدرســـة �ـــ� الـــو�� لرفـــع يـــوم أو محاضـــرة تنســـيق أو فـــيلم عـــرض: مثـــال ســـبيل ع�ـــ�. خـــار�� جمهـــور 

 �ــــ� او�ــــ� اتجر���ــــ وهــــذه املجتم�ــــ� العمــــل مجــــال �ــــ� جديــــدة تــــزال ال املجموعــــة أن هــــو اول : لســــبب�ن وذلــــك

 الســبب ،اعضــاء بــ�ن الثقــة عالقــات و�نــاء التجر�ــة لتقيــيم تــدر�جيا، للبــدء حاجــة فهنــاك. املشــ��ك العمــل

 يقتصـر �شـاطنا أن �شـعر ال �ـي النـاس ومـع ا�حقـل �ـ� �عمـل أن �حاجتنا تلبية هو با�جمهور  واملتعلق الثا�ي

 يـدخل والـذي لعملهـم الناس من ا�خار�� التقدير أهمية إ�� باإلضافة فقط، املجموعة داخل نقاشات ع��

 .�شاط �ل �عد حيو�ة طاقات

 

 

 

 

 



 �افة �غطية لضمان التالية التخطيط آلية  اتباع يفضل واملشاريع، النشاطات ع�� منظم �ش�ل للعمل

 :اعتبار �ع�ن التالية النقاط أخذ خالل من املشروع جوانب

   - ملاذا 

 امل��رات واملشا�ل  .1

   ع و للمشر  ةاهداف الرئيس .2

   يةاهداف الفرع .3

 

   املباشر وغ�� املباشر : جمهور الهدف   –شر�حه املستفيدين      - ملن 

      

 الشر�اء واملخططون  -من هم القائمون ع�� املشروع       -من 

 

  ماذا سنفعل؟ ما�� النشاطات والفعاليات، فحوى املشروع    - : ماذا 

 

 ��اء والتقييم ما هو ا�جدول الزم�ي للمشروع، للتخطيط والتنفيذ وا   -م�ى 

   

  ةملايدي عوأدوات أم��انيه مواد و   - بماذا 

 

 . طرق التسو�ق واعالن - كيف �سوق 

 

 وصف طر�قه فحص وتقييم املشروع  حسب الغايات واهداف املعلنة   - ؟هل نجحنا



 والتحديات التخبطات مرحلة: ا�خامسة املرحلة

 التحـــــــديات �عــــــض الشــــــبابية املجموعــــــات تواجــــــه قبلهــــــا، وأحيانــــــا وانجــــــاز والعمــــــل التعــــــارف مرحلــــــة �عــــــد

 لعــدم املجموعــة، مــن اعضــاء �عــض خــروج عــن �ســفر أن و�مكــن العمــل إعاقــة شــأ��ا مــن وال�ــي الداخليــة

 :التحديات هذه من. وتكرارا مرارا التخبطات بنفس ا�خوض من انزعاج أو العمل، س�� عن رضاهم

 

 �ـــ� نقـــص هنالــك بـــأن واحســاس ن،ااثنـــ أو �ـــخص يقودهــا املجموعـــة  :الديمقراطيــة وغيـــاب التســـلط -

 هــذه �ــ� العمــل  نمــوذج بــأن وا�حلــم ايمــان مــن هــذا ينبــع. باملعلومــات واملشــاركة القــرارات باتخــاذ املشــاركة

 ألنمــــاط املجموعــــة تكــــرس مــــن مــــلا  فخيبــــة الســــلطو�ة، بإدار��ــــا التقليديــــة اطــــر عــــن مختلــــف املجموعــــة

 هـذه يفتعلـون  أحيانـا اعضـاء �عـض لكـن. املجموعة أعضاء لدى وال�خط الغضب تث�� وتقليدية معروفة

 امـر هـذا ��ـخيص يمكـن. داخليـا إسـقاطها و�تم املجموعة خارج السلطة من موقفهم عن �عب�ً�ا املواجهة

 ف��ــا مبــالغ فعــل ردود خــالل ومــن املجموعــة قيــادة طر�قــة ع�ــ� املع��ضــ�ن وأســباب دوافــع فحــص خــالل مــن

 .الفعل حجم مع مقارنة

 اعضــاء، صــالحيات وصـياغة ا�ــخاص ومســؤوليات مهـام توضــيح إعـادة يجــب  اســتياء هـذا مــع تعامـللل

 مركز�ــة ألدوار حاجــة هنالــك أن وهــو ا�جديــد، الواقــع تقبــل أخــرى  ناحيــة ومــن ناحيــة، مــن دوره بحســب �ــل

 وال�ـــــــ�امهم وخ�ـــــــ�ا��م لكفـــــــاءا��م وأيضــــــا، العمـــــــل لتيســـــــ�� البقيـــــــة مــــــن أك�ـــــــ� وصـــــــالحيات مســـــــؤوليات تتخــــــذ

 .للمجموعة

 �سـبب وهـذا" �شـتغل بـدنا ونقاشـات ح�ـي زهقنـا"  �سـمع مـا كث�ـ�ا: العمـل مـن والقليـل الكـالم مـن الكث�� -

 لهــم بالنســبة الكــالم ك�ــ�ة. ا�جمــاه��ي  والنشــاط العمــل ��ــدف نتســبواا الــذين اعضــاء �عــض لــدى احبــاط

 النشــاط ليعتمــد وذلــك ،واملشــاريع النشــاطات و�ــ�ن ا�حــوارات بــ�ن للموازنــة حاجــة هنالــك . وقــتمضــيعة لل

 لـــدى أخـــرى  حاجـــات عـــن �عب�ـــ� هـــو أحيانـــا اســـتياء أن إال. واملشـــاريع بالفعـــل ليتجســـد الفكـــر و الفكـــر ع�ـــ�



 هـدفها عـن املجموعـة حيـاد أو الفعاليـات أو النقاشـات �ـ�  املجموعـة مـن جـزء إقصـاء: وم��ـا اعضـاء �عض

 العمـل بـ�ن التـوازن  وفحـص جهـة من املقولة وراء ما فحص يجب. والتوجه الرأي  ��مفقامو  عدم أو اص��

 .أخرى  جهة من والنقاش

 ضــمن تأط��هــاو�حــاَول  حمائليــة أو دينيــة أو حز�يــة صــبغة أي أن تضــفى عل��ــا: املجموعــة صــبغ محاولــة -

 اشــ�ال هــذا. حــح��ا عـدم وإثبــات الصــبغة هـذه لتجنــب داخليــة جــدات يخلـق هــذا. املتداولــة التصـنيفات

 بــدون  وهــو  وتأث��هــا، حضــورها و��ــ�ز ا�خــار�� الســياق �ــ� للمجموعــة  وا�ــح وزن يصــبح عنــدما عــادة يثــار

 و�خلـق املجموعة اجتماعات �� الشاغل للشغل يتحول  ما غالبا أنه إال ،ونجاحها إنجازا��ا ع�� شهادة شك

 مصـــــدرا وتصـــــبح اعضــــاء �عـــــض لــــدى العقائديـــــة أو السياســـــية التوجهــــات عـــــن تكشــــف داخليـــــة صــــراعات

 املركز�ــــة املهمــــة لتجنــــب طر�قــــة �ــــ� أم هامــــة بالفعــــل ا�جــــدات هــــذه هــــل ؛ســــؤان يطــــرح هنــــا. للمناكفــــات

 تحييــدها يمكـن بالفعــل وكيـف  حقيقيـة الصــبغة هـذه هـلو  ،املجتم�ــ� العمـل �ـ� اســتمرار و�ـ� للمجموعـة

 ؟املجموعة بوحدة املس دون 

 متشــــا��ا صــــار العمــــل وأن أنفســــهم �عيــــدون ع�ــــ� بــــأ��م للمجموعــــة الشــــعور  يتســــلل  وارهــــاق  احبــــاط -

 �ــ� وا�حمــاس ال��يــق وفقــدان اللقــاءات عــن اعضــاء �عــض بتغيــب أحيانــا هــذا يتجســد. التجديــد مــن و�خلــو

 املجموعـــة لعمـــل او�ـــ� باملراحـــل �انـــت فـــإن ظهورهـــا، بتوقيـــت يتعلـــق الظـــاهرة هـــذه مـــع تعامـــلال. اللقـــاءات

 هــــذا ع�ـــ� التغلــــب يمكـــن غالبـــا . اعضــــاء واهتمامـــات قـــدرات مــــع النشـــاطات تناســـب مــــدى فحـــص يتوجـــب

 بمرحلـة العبـارات هـذه ظهـرت حـال �ـ� أمـا. للمجموعـة جـدد أعضـاء وضم النشاطات طبيعة بتغي�� الشعور 

 أن إال ،للتغي�ـ� حقيقيـة حاجـة هنـاك وأن ا�حـاالت، معظـم �ـ� والتعب باإلرهاق شعورا �عكس فإ��ا متأخرة

 مســــؤولية هنالــــك. التجر�ــــة اســــتنفذت ولر�مـــا مرحلــــة �ــــ� فاملجموعــــة املجموعـــة، مــــن دائمــــا يــــأ�ي ال التغي�ـــ�

 الشـــعور  هـــذا لتغي�ــ� املجموعـــة مــن تتوقعهـــا أمــور  هنالـــك هـــل :الســؤال ملواجهـــة فــرد �ـــل ع�ــ� تقـــع �خصــية

 جديدة؟ حالة وخلق للمبادرة أنت تفعل أن بإم�انك وماذا



. ومثـابر��م اعضـاء جهـود رغـم او�ـ� واهـداف التوقعـات بتحقيـق املجموعة فشل هو ل�حالة آخر تفس��

 أك�ـ� القضـية حجـم ي�ـون  أحيانـا.  واملناصـرة الضـغط ع�ـ� �عمـل شـبابية مجموعـات ع�ـ�  عـادة هـذا طبـقني

 مـــن والتعمـــق الوقــت مـــن قســط وأخـــذ خــارجي�ن بأ�ـــخاص لالســـتعانة حاجــة هنالـــك وأحيانــا طاقـــا��م، مــن

  قلـــيال العمــل عـــن لالبتعــاد أحيانــا بحاجـــة املجموعــة. جديــدة جوانـــب مــن ودراســ��ا والـــتعلم بالقضــية جديــد

 .جديدة ومهارات معرفة مع مجددا إليه �عود ل�ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التجدد أو الفراق: السادسة املرحلة

 كب�ـ�ة �غي�ـ�ات إ�ـ� �عـود وهـذا .سـنوات ثـالث إ�ـ� سـنة بـ�ن عادة ت��اوح الشبابية للمجموعات ا�حياة دورة

 وحاجــــا��م اهتمامــــا��م أن كمــــا مختلــــف، حيــــاة أســــلوب تفــــرض، و الســــنوات هــــذه خــــالل حيــــا��م ع�ــــ� تطــــرأ

 الشــ�ل بــنفس تتفاعــل لــن عشــر وا�حــادي العاشــر صــفوف مــن امل�ونــة الشــبابية املجموعــة. �ســرعة تتبــدل

 طــــــالب ومجموعــــــة عشــــــر، الثــــــا�ي الصــــــف �ــــــ� التــــــوجي�ي/ البجــــــروت امتحانــــــات إ�ــــــ� أعضــــــا��ا وصــــــول  عنــــــد

 العمـــل ســـوق  ودخـــول  التخـــرج مـــن اق�ـــ�ا��م عنـــد م�حـــوظ �شـــ�ل أعضـــاؤها مشـــاركة تقـــل ســـوف أ�ـــاديمي�ن

 .حياة �شر�ك  باالرتباط اهتمامهم وز�ادة

 وفشــــل إخفــــاق اعتبـــاره بــــدل طبي�ـــ�، كــــأمر املجموعــــة عمـــل مســــ��ة ��ايـــة فهــــم علينــــا �ســـهل التغ�ــــ�ات هـــذه

" محطـــــة" أو" مرحلـــــة" أ��ـــــا نن�ـــــ�ى أال يجـــــب ،ألعضـــــا��ا مهمـــــة مرحلـــــة �ـــــ� الشـــــبابية فاملجموعـــــة .للمجموعـــــة

 املجموعــات معظـم.  بإ��ا��ــا وكـذلك وغ�ــ�هم أعضـا��ا ع�ــ� وتأث��هـا إنجازا��ــا ثـم ومــن تأسيسـها هــو ونجاحهـا

 لعكـس املرحلـة هـذه �ـ� خـار�� افـقبمر  اسـتعانة  افضـل مـن ولر�مـا  مسـارها، ��ايـة مواجهة  عل��ا يصعب

 .وانجازات املسار ع�� وال��ك�� للمجموعة يحصل ما

 .آخـــر عمـــل وأســـلوب �شـــ�ل ولـــو ح�ـــى لـــذلك م�انيـــاتا  وتفحـــص اســـتمرار تقـــرر  املجموعـــات �عـــض أن إال

 :استمرار إم�انيات �عض

 املجموعة أعضاء من عدد قبل من وإدار��ا مؤسسة أو جمعية إ�� وتحو�لها املجموعة عمل مأسسة -1

 والتسلسل التواصل ع�� ل�حفاظ القدامى اعضاء من بتوجيه اعضاء من جديد جيل استقطاب -2

 املوظف�ن ألحد املجموعة وإدارة التنسيق مسؤولية ونقل القائمة املؤسسات إحدى ضمن التأطر -3

 

 بان��ـاء مشـروطا لـيس أخرى  إ�� مرحلة من وانتقال متسلسلة زمنيا بالضرورة أعاله ليست الستة املراحل

 .وا�حة دائما ليست بي��ا وا�حدود متوازٍ  �ش�ل �عضها يحصل فأحيانا قبلها، ال�ي املرحلة وتجاوز 



 :ا�خارجية ةاملرافق

 

 �عـــــــود وهـــــــذا عملهـــــــا، وتيســـــــ�� لتوجيـــــــه خـــــــار�� مرشـــــــد أو مستشـــــــار هـــــــاافقير  أن تختـــــــار مجموعـــــــات هنالـــــــك

 ،ا�خـار�� افـقللمر  أدوار عـدة هنالـك. واملسـاعدة الـتعلم بدافع أو معينة مرحلة لتجاوز  وحاج��ا للمجموعة

فيمـا . حسب ومسـاحة عملـه حسـب ا�حاجـة  ادوار هذه تحديد املستشار مع بالتشاور  املجموعة بإم�ان

 :ي�� �عض هذه ادوار

 

 وآليـات املجتمـع باحتياجـات وملمـا مطلعـا ي�ـون  أن � املرافـقع�ـ. املجتم�ـ� العمل ومبادئ آليات عرض -1

 مختلفة قضايا ملعا�جة واملشاريع العمل

 �ـــ� مجمـــوع��م ملســـاعدة ��ـــا اســـتعانة يمكـــ��م ومؤسســـات أطـــر إ�ـــ� وتـــوج��هم اعضـــاء ودعـــم �شـــبيك -2

 �شاطها

 املشارك�ن وتحف�� الذا�ي والو�� التعارف �عميق مسار تيس�� -3

 القرارات اتخاذ وآليات والصالحيات ادوار حيث من املجموعة عمل تنظيم ع�� العمل -4

 او�� املراحل �� وتقييمها تنفيذها وكيفية ومشاريع �شاطات وتخطيط بناء �� املجموعة ةافقمر  -5

، تحركهــا ال�ــي الــديناميكيات وفهــم عملهــا مســار �ــ� أمــلللت فرصــة املجموعــة مــنح -6
ً
 تجر�ــة نإ يقــال ��ايــة

 الفــــرد يفحــــص فف��ــــا املســــتقبلية، ا�حيــــاة لتجر�ــــة مصــــغرة تجر�ــــة �ــــ� شــــبابية مجموعــــة ضــــمن العمــــل

 املجموعـــة، و�شــاطات مبــادرات خـــالل مــن فيــه للعـــيش يطمــح مجتمــع بنـــاء �ــ� ويســاهم  وآراءه توجهاتــه

 ال. وا�جمــا�� الفـردي املسـتوى  ع�ـ� ومحدوديتــه قدراتـه  خاللهـا مخت�ـ�ا وتحســينه  الواقـع �غي�ـ� محـاوال

 العمـــل تـــأث�� لفحـــص وفرصـــة الفـــرد، مســـتوى  ع�ـــ� والهو�ـــة ال�خصـــية لصـــقل مم�ـــ�ة تجر�ـــة أ��ـــا شـــك

 .والسيا��ي اجتما�� التغي�� �� ذلك وأهمية املجتم�� والتنظيم ا�جما��





  الشبابية ا�حر�ات وركود صعود

 اخ�� العقد �� الداخل �� الفلسطينية الشبابية ا�حر�ات لدور  تحليلية قراءة

 جماه��ي  وناشط تنظيمي ومستشار مدن مخطط : سو�طات عروة

 ذه�ي راود ما سرعان اخ��، العقد �� الشبابية ا�حر�ات ور�ود صعود حول  املقال لهذا إعدادي بداية ��

ا كنت ال�ي "الفتاة حيفا" حركة تجر�ة
ً
مت وال�ي سنوات، 10 قبل تأسيسها �� شر��

ّ
 سنوات خالل نظ

 وندوات أمسيات حيفا، نكبة لذكرى  إحياء متتالية مس��ات التطّوعية، النشاطات من العشرات عملها،

 .ا�حيفاوي  العر�ي للشباب واجتما�� ثقا�� وحراك ثقافية

 املحلّية الشبابية ا�حر�ات من العديد ور�ود صعود ع�� ا�حسرة و�دافع التجر�ة، هذه وتحّديات نجاح من

طرح الداخل، مناطق �افة �� مجتمعنا شباب آالف حياة ع�� أثرت ال�ي
ُ
 التحّرك هذا حول  اسئلة ت

 اضمحّل  ملاذا  ،والسيا��ي ا�جماه��ي  التحّرك من جديد نوع وخلق الناشط�ن عشرات جمع الذي الشبا�ي

  اندثر؟ ملاذا �غّ��؟ الذي ما دفعه؟ الذي ما انطلق؟ كيف سنوات؟ خالل

دَرس، لم ال�ي املحلّية الشبابية ل�حر�ات املختلفة للتجارب تحليلية وقفة �� املقالة هذه
ُ
 عن بمعزل  وذلك ت

 أسئلة طرح هنا علينا .أخرى  وقفة إ�� تحتاج ال�ي الشبابّية واملؤسسات ا�حز�ي الشبا�ي النشاط

  التار��� السياق هو ما .ور�ودها �غّ��ها وثم الشبابية ا�حركة وانطالقة صعود لفهم جوهر�ة اس��اتيجية

 والسياسية والثقافية واقتصادية اجتماعية املتغّ��ات �� ما الشبابية؟ ا�حر�ات خالله من �شأت الذي

 التنظيمية؟ وتحّديا��ا ش�لها هو ما بي��ا؟ الفروق ما الشبابية؟ ا�حر�ات يمّ�� ماذا تطّورها؟ ع�� أثرت ال�ي

  تطو�رها؟ يمكن وكيف خاللها من املستثمرة ال�امنة الطاقات �� ما تأث��ها؟ هو ما

 



 وركود صعود :الشبابية ا�حر�ات خارطة

 .ركدت ح�ى سنوات بضع وعنفوان بقّوة وعملت اخ��، العقد �� الشبابية ا�حر�ات من العشرات انطلقت

 ش�لها من غّ��ت أو تالشت فغالبي��ا ،واستمرار�ة استدامة تحّدي اخ�� العقد �� ا�حر�ات هذه تواجه

  .ممأسسة جمعية إ�� ا�جماه��ية حركة من وتحّولت التنظي�ي

 مراكز �� �انت 2000 الـ سنوات �عد ا�حر�ات انطالقة أن نجد جغرافًيا، الظاهرة هذه إ�� النظر عند

 تبع .سنوات 4 معّدل �عد ر�ودها ثم، وترشيحا وع�ا وحيفا الفحم وأم �الناصرة ؛البالد شما�� اجتماعية

 نماذج �شوء �شهد اخ��ة اونة �� .غالبي��ا ر�ود وثم والنقب واللد و�افا املثلث �� حر�ات �شوء ذلك

طري  الشبا�ي �ا�حراك شبابية �حر�ات ومختلفة ممّ��ة
ُ
 التغي�� شباب وحركة برافر مخطط ملناهضة القـ

 .و�رعم إقرث إ�� للعودة الشبابية واملجموعات ) الناصرة -بلدية قائمة(

 مركز�ة حقب ثالث ��خيص يمكننا اخ�� العقد مدار ع�� الشبابية ا�حر�ات تحّرك خارطة تحليل عند

 :الداخل �� الفلسطي�ي العر�ي املجتمع �� الشبابية ا�حر�ات ور�ود صعود ب�ن

 انتفاضة �عد الشبابية ال�حوة من كجزء :2009 – 2003 السنوات �� واق�ىى القدس هّبة حقبة

 حركة ترشيحا، شباب حركة ،"الفتاة حيفا" حركة :املثال سبيل ع�� ،2000أكتو�ر �� واق��ى القدس

  ."الع�او�ة" حركةو  الناصرة �� "بقاء" حركة عيلبون، شباب حركة الفحم، أم �� "و��"



 

 واملجتمع املنطقة مستوى  ع�� اجتماعية املراكز �� الشبابية ا�حر�ات بصعود الف��ة هذه تتمّ��

  .اندثر فجميعها وترشيحا، وع�ا وحيفا والناصرة الفحم أم ؛الداخل �� الفلسطي�ي

 سيا��ي بتحّرك وتتمّتع لها املحيطة الضوا�� محَور  بمثابة �� و�لدات مدن �� ا�حر�ات هذه �شأت

ر ثقا�� وحراك واجتما��
ّ
نا ومتنّوعة، فاعلة سياسية وقوى  متطّورة أهلية ومؤسسات مؤث

ّ
 أن �عّودنا ف�ل

 عاصمة ع�ا ثقافية، عاصمة حيفا العر�ية، ا�جماه�� عاصمة الناصرة املثلث، عاصمة الفحم أم :نقول 

    .ا�جليل عروس ترشيحاو  وتار�خية سياحية

 بتعز�زها تمّ��ت ،الشبابية وا�حمالت النشاطات من العشرات ونظمت املذ�ورة ا�حر�ات �افة انطلقت

 �عد ما الفلسطي�ي الشباب رفض عن منظم �عب�� وكأّ��ا الفلسطينية الوطنية الهو�ة وتطو�ر لالنتماء

   .يالفلسطي� الوط�ي التواصل وطمس الهوّ�ة لتشو�ه 2000 عام انتفاضة



 أحّب  أنا" ،"ترشيحا أحّب  أنا" - البلد حب من نا�ع وهو مش���ا، شعارا ل�حركة استخدمت غالبي��ا أن نجد

 هاجس �ان الف��ة تلك �� الشبابية ل�حر�ات اساس الشاغل أن يبدو إذ ."الفحم أم أحّب  أنا" ،"حيفا

  .الهوّ�ة و�لورة للبلد انتماء

� املجتمع من واسع بدعم ا�حر�ات هذه حظيت
ّ
 �� والثقا�� السيا��ي  املشهد تصّدر �عضها واستطاع املح�

 حيفا" معلوت، عن ترشيحا لفّك  النضال قيادة �� �انت ترشيحا شباب حركة ،املثال سبيل ع�� .البلد

 قضايا �� ا�حيفاو�ة واملجتمعية السياسية القوى  ب�ن للتنسيق حيفا �� شعبية �جان أسست "الفتاة

  .متنّوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا�جنو�ي املثلث إ�� الشبابية ا�حر�ات إ�شاء فكرة انتقال :2012 – 2008 السنوات �� :اطراف حقبة

 �� شباب باقة حركة اللد، �� "خطوة" حركة اليافية، الشبيبة حركة :املثال سبيل ع�� والنقب، واللد و�افا

 ونادي الطيبة �� "�شر�ن" الط��ة، �� "دارنا" عارة، �� الشبا�ي ا�حراك ز�مر، شباب حركة الغر�ية، باقة

 .رهط �� ا�اديمي�ن

  

 تنقصها و�لدات مدن �� الداخل، �� للفلسطيني�ن املدي�ي املركز أطراف �� تمركزها �� الثانية ا�حقبة تتمّ��

ز اجتما�� امتداد عن وتبعد العلمانية السياسية القوى  �� وضعف فاعلة مد�ي مجتمع مؤسسات
ّ
 املرك

 قوى  مع ملواجهة �عّرض �عضها أن ح�ى �سبًيا، اجتماعًيا محافظة بيئة �� صعودها إ�� إضافة ا�جليل، ��

    .والشابات الشبان ب�ن "اختالط" ع�� محتّجة محافظة



 و�جها، انطفاء مع ولكن كحركة فاعال يزال ال و�عضها اضمحّل  ا�حر�ات هذه �عض أن إ�� اشارة تجدر

 الطيبة �� "�شر�ن"و الط��ة �� "دارنا"؛ املثال سبيل ع�� كجمعية، وتمأسس التنظي�ي ش�له غّ�� و�عضها

 ��دف "للسكن أساسات نب�ي"ة جمعي أسسوا فقد اللد �� "خطوة" �شطاء أّما ،يافا �� "اليافية الشبيبة"و

  .املدينة �� الشابة  العر�ّية لمزواج سكنية حلول  منح

 تفاعلها ع�� أثر الذي امر .وتمأسسها أخرى  تنظيمية أش�ال إ�� تطّورها هو ا�حر�ات هذه يمّ�� ما

 تحظى امد، طو�لة ملشاريع تطو�رها إ�� إضافة محّددة، عمل قضايا ع�� وترك��ها الواسع ا�جماه��ي 

  .استدامة ملش�لة كحّل  خارجية، صناديق من بتمو�ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� قطري  شبا�ي حراك �شوء :هذا يومنا ح�ى 2012 منذ :التقليدية ا�حواجز كسر حقبة
ّ
 قيادة تو�

 الناصرة، �� البلدي السيا��ي املع��ك دخلت ال�ي "التغي�� شباب" وحركة برافر، مخطط ضد النضال

 هذه .امل�ّجرة قراها �� شهور  مدار ع�� و�سكن �عيش ال�ي و�رعم إقرث إ�� للعودة شبابية ومجموعات

 .التنظي�ي وش�لها بمضمو��ا تختلف املحلّية الشبابية ا�حر�ات من املمّ��ة النماذج

 

 والسياسية، ا�جماه��ية املقاومة ��دف أقيم قطري  حراك هو برافر مخطط ضد القطري  الشبا�ي ا�حراك

 احتجاج وقيادة دفع عن و�جزها العليا املتا�عة �جنة أزمة ظل �� معّينة ملنطقة مّحددة قضية ��

  أفرادو  مجموعات حّرك ال�جز هذا. املخطط ضد السيا��ي
ّ
 العمل قاد مفتوح ائتالف ش�ل ع�� مللتنظ

 نجح ،مستديم قطري  حيوي  تنظيم ت�و�ن هدف ودون  القرار التخاذ صلب مركز دون  .برافر ضد الشبا�ي

   .املخطط ضد وا�جماه��ي  السيا��ي العمل تصّدر �� ائتالف



 ولعبت الناصرة �� السائد السيا��ي للن�ج سياسيا بديال طرحتال�ي " التغي�� شباب" حركة مثال آخر هو

 ودخلت وطنية، سياسية بوصلة ع�� ب��ك�� الناصرة، �� املحلية السياسية اللعبة ع�� ومؤثًرا فعاال دورا

   .وطائفي بلدي استقطاب ظل �� واحًدا مقعًدا وحصدت البلدية انتخابات

 قرو�ة، وعائلية اجتماعية عالقات ع�� مبنية �و��ا فهو و�رعم إقرث إ�� العودة مجموعات يم�� ما أما

 ��دف امل�ّجرة قر���م م�ان �� أشهر مدار ع�� للتمركز البالد �� تواجدهم أنحاء �افة من قادم�ن أعضاؤها

  .ومعان��ا العودة تثبيت

 وتضع وتقود تبادر جديدة، أش�ال إ�� وا�جماه��ية السياسية املشاركة نوع تطّور  ن�حظ ا�حر�ات هذه ��

 ا�حر�ات هذه اتبعت لقد .الشبا�ي العمل أحاطت تقليدية ونماذج حواجز كسر إ�� ��دف مؤثرة، بصمة

 السيا��ي املع��ك بدخول  التغي�� وشباب برافر ضد الشبا�ي �ا�حراك العام، القطري  دورها �� آخر من��

    .وإقرث برعم �� يحصل كما م�ّجرة قر�ة إ�� العودة لتجسيد الفع�� بالوجود و�رعم إقرث وحر�ات

 وتجدد محّركة صغ��ة نواة ع�� واعتمادها التنظي�ي ش�لها سيولة هو ا�حر�ات هذه م��ات أهم من

 �� إعالمية مرافعة حمالت ع�� اسا��ي اعتمادها إ�� إضافة حولها، املشارك�ن اعضاء �� مستمّر 

  .ان��نت �� اجتماعية الشب�ات

ع الداخل �� الفلسطي�ي الشبا�ي العمل �� نوعّية نقلة عن ا�حر�ات هذه �عّ��
ّ
د أن وُ�توق

ّ
 من موجة تول

 املحلّية السياسية الساحة ع�� الشباب تأث�� �� اس��اتي�� �غي�� إحداث شأ��ا من ال�ي املماثلة ا�حر�ات

   .والقطر�ة

 

 



 النشوء أسباب

ل
ّ
 الشبابية فا�حر�ات ،والقوة والسياسة القومية معا�ي ب�ن مجتمعية كتنظيمات الشبابية ا�حر�ات تتش�

 التمّرد أو السائدين والسيا��ي اجتما�� النظام و�غي�� املجتمع �� القوة عالقات �غي�� ع�� �عمل العر�ية

 واحزاب ا�حّرة السوق  عن والتمايز العرب، الشباب تجاه املحلّية والسلطات الدولة سياسة ع��

  .الفلسطي�ي العر�ي وانتماء الهو�ة �عز�ز خالل من وا�حاراتية والعائلية الدينية والقوى  السياسية

 السبب  .ما واقتصادي وثقا�� واجتما�� تار��� سياق �� السياسية املشاركة من نوع �� الشبابية ا�حر�ات

 قضاياهم تلبية �� العرب الشباب منه �عا�ي الذي ا�حادّ  اقصاء هو الشبابية ا�حر�ات لصعود اساس

 – اجتما�� اقصاء البلدي، القرار صنع عن بإقصا��م ينعكس الذي امر وطموحا��م، واحتياجا��م

 .العام وا�حّ�� امل�ان �� واقصاء الثقا�� اقصاء اقتصادي،

 ا�جامعة، واملحلّية الوطنية الهو�ة �عز�ز القي�ي، �اإليمان متنّوعة، بدوافع الشبابية ا�حر�ات تنطلق

 ا�جماه��ية، وا�خدمات البلدي القرار وصنع السيا��ي ا�حّ�� ع�� التأث�� ا�جماه��ية، املشاركة تنشيط

 �انت إن السائدة املحلية الصراعات وتخفيف الشباب قضايا طرح التعب��، وحر�ة الديمقراطية تطو�ر

 .فكر�ة أو عائلية أو حز�ية

 

 

 

 

 



  العمل قضايا

 رؤ�ة فتطرح لصياغته، واعية تكن من لوإ العام، ا�حّ�� لش�ل بديال تصّوًرا الشبابية ا�حر�ات تطرح

 خالل من شبابه، املجتمع يخدم بحيث والطموحات والقدرات ا�حقوق  وتدعيم املوارد لتوزيع شبابية

 والتطو�ر والسكن العمل وفرص والثقافية ا�جماه��ية واملراكز اجتماعية املرافقو  الهو�ة عن التعب��

  .البيئي

 والرس�ي الهرمي الطا�ع ع�� الشبابية ا�حر�ات �ع��ض ما غالًبا :البلدي القرار صنع ع�� التأث�� •

 جامعة أطًرا نفسها الشبابية ا�حر�ات �عت�� إذ السائدة، السياسية املشاركة لش�ل والب��وقراطي

 هرمي وغ�� ومرن  مفتوح جماه��ي  �ش�ل للعمل وتميل املختلفة والفكر�ة ا�حز�ية اختالفات تتخطى

 عليه ��يمن الذي السيا��ي املركز عن واستقالل للتمايز �س�� لذا ،الشباب تفعيل �� رس�ي وغ��

  .التقليدية القوى 

 عن ترشيحا لفصل واسعة جماه��ية �حملة رةاملباِد  �انت املثال، سبيل ع��، ترشيحا شباب حركة 

 سيا��ي بديل طرح ��دف شع�ي شبا�ي باجتماع تأسست الغر�ية باقة �� شباب باقة حركة معلوت،

 سياسيا شبابيا بديال طرحت ال�ي النصراو�ة "التغي�� شباب" حركة أو املحلية انتخابات �� للعائلية

لت
ّ
   .البلدي القرار ع�� للتأث�� بلدّية كقائمة و�ش�

ز :اقتصادي – �اجتما� التمك�ن •
ّ
 مستوى  رفع موضوع ع�� عملها �� الشبابية ا�حر�ات ترك

 أزمة ظل �� الشباب عند واجتماعية ا�حياتية القدرات وتطو�ر وامل�ي الدرا��ي والتوجيه التعليم

 اقتصادي التطو�ر مسألة مع تعاملال عن تبتعد ا�حر�ات نرى  بينما ،الالمن�جية وال��بية التعليم

 .والتنمية العمل �� اقتصادية الفرص و�ّح  البطالة شبح من بالرغم ،وجذري  اس��اتي�� �ش�ل



 ،تحديًدا الشباب لدى السكن قضية مع ها�عامل �� ا�حر�ات هذه �عض لدى تحّوال اخ��ة اونة �� �شهد

 سكن" مجموعات إ�� تتحّول  ترشيحا شباب وحركة "سكن جمعية" إ�� تتحّول  "خطوة" حركة فن�ى 

   .كذلك " اليد بمتناول 

   

� انتماء �عز�ز أساس ع�� الشبابية ا�حر�ات �افة �شأت :والهو�ة الثقافة �عز�ز •
ّ
 للبلد املح�

 هذا منو .وا�حاراتية وا�حمائلية �العائلية الضّيقة لهوّ�اتا مواجهة �� جامعة كهو�ة الوط�ي وانتماء

 النقص لسّد  فنية وعروض ثقافية وندوات أمسيات بتنظيم الشبابية ا�حر�ات غالبية قامت املنطلق

 .البلدي الثقا�� ا�حراك �� الكب��

 التحتية الب�ى حال وسوء العاّمة وا�حدائق ا�جماه��ية املرافق �� الكب�� النقص إن: امل�ان استعادة •

 �لها العام، ا�حّ�� �� الشبا�ي الصوت حضور  وعدم واملنالية وا�حركة املواصالت وأزمة والبيئة

 ومداخل احياء �� تطّوعية وأعمال جماه��ية �شاطات تنظيم إ�� الشبابية ا�حر�ات تدفع تحديات

 واملهرجانات، واملس��ات ا�جار وغرس التحتية والب�ى التار�خية املبا�ي ترميم مثل البلدات، ومراكز

 ا�حّ�� �� ا�جماعية املمتل�ات وحيازة املصا�ح ع�� والتأث�� لشبابا أيدي إ�� امل�ان إعادة ��دف

  .البلدي

 تنظيم و��ن املجتم�� للتغي�� وطنية شبابية حركة ب�ن يم�� ما هو النشاطات من ا�جانب وهذا الو�� هذا

 ملص�حة هفقاومر  امل�ان الستعادة او�� طموح �� الفرق  يكمن. شابه وما أ�اديمي�ن كنادي تقليدي شبا�ي

 والشارع ا�حارةو  البلد وامتالك ا�جماه��ية �شاطا��او  العام ا�حّ�� �� بديلة وقيم مبادئ طرحها و�� الشباب

  .الشباب واحتياجات قضايا لتلبية



 �� واملشاركة العدالة �� ا�حق ارض، و�� البلد و�� فيه الشباب حق من امل�ان استعادة اس��اتيجية تنبثق

 ليس ا�حّق  هذا  .وال��بو�ة الثقافية وا�خدمات والسكن العمل فرص توف�� �� ا�حقو البلدي القرار صنع

 ع�ا" وحمالت و�رعم إقرث مبادرات لفهم أهمية هناك . القادمة اجيال �خدمة رك��ة هو بل شعار، مجّرد

  .ا�حق لهذا تجسيًدا باعتبارها "عر�ية حيفا"و "للبيع مش

 من تنتقل أ��ا إذ ،يتغ�� لنشاطها املحّركة واملبادئ للقيم الشبابية ا�حر�ات إدراك أن نرى  ذلك، ع�� بناء

 الشباب عند القدرات وتطو�ر اجتماعية العالقات وتقو�ة وا�حياتية اليومية القضايا ع�� ال��ك�� مجّرد

 اجتماعية القضايا ع�� والتأث�� ا�جماه��ي  والتمك�ن املجتم�� التغي�� �� ا�جما�� الطموح إ��

  .ا�جماعية ا�حياة وأسلوب �الهو�ة حيا��م ع�� املؤثرة والقرارات والسياسية واقتصادية

ها يجب "ش�لةم" اعتبارها من الشباب لقضايا اس��اتيجية النظرة من انتقال هذا �غّ��
ّ
 اعتبارها إ�� حل

  .��ا استثمار يجب مؤثرة �امنة وطاقات موارد

 

 

 

 

 

 

 

 



  الركود أسباب

   الرؤ�ة وضوح عدم •

 والتناقض التضارب طّياته �� يحمل واملبادئ، اف�ار من متنّوع �سيج من الشبابية ا�حر�ات تت�ّون 

 ما كث�ً�ا .مّحددة غ�� ومتنّوعة متشعّبة قضايا تتناول  ما غالًبا و�� الوضوح، وعدم الفو��ى �سوده وأحيانا

ُز 
َّ
 .مستديمة تأث�� واس��اتيجيات مستقبلية رؤ�ة تطو�ر دون ، ذاته بحّد  النشاط أهمية ع�� ُيَرك

ص تبدأ املشارك�ن، من العديد يجذب بحماس انطالق أن �عد ا�حر�ات نرى  لذلك
ّ
 باالل��ام بالتقل

 وتق��ي البعض تجمع ا�حال بطبيعة ال�ي املش��كة، الرؤ�ة وضوح تطّور  نتيجة أعضاؤها و�تغّ�� واملشاركة

   .معها يتفق ال من

عات مةءمال عدم
ّ
 و�غّ�� ا��حاب إ�� يؤدي اس��اتيجية والرؤ�ة ا�جامعة املبادئ حول  اعضاء ب�ن التوق

ا ا�حركة ور�ود املتبقية النواة لدى باإلحباط شعور  إ�� و�التا�� اعضاء،   .تدر�جي�

  ا�جما�� العمل صعو�ة •

 هيئة ليست أ��ا بمفهوم جمعية ليست �يف تنظيمية، ناحية من اممّ��ً  شكال الشبابية ا�حركة �عت��

 خلفيات من هاؤ أعضا، يأ�ي متجا�سة غ�� حركة بل وهرمي، رس�ي ونظام دستور  بحسب مل�ع ةقانوني

 من جما���ش�ل   القرار اتخاذ عملية تتم ذلك ومع .متغّ��ة ومبادئ أف�ار و�حملون  متنوعة اجتماعية

  .التشاركية الديمقراطية خالل

 و�� ،ناحية من وال��ام املشاركة �� وز�ادة جماه��ي  وتفاعل يةإبداع عمل طرق  تطو�ر إ�� ذلك  يؤّدي

د الوقت ذات
ّ
 أعضاء �� مستمّر  تبّدل وإ�� املجموعة داخل واصطفاف داخلية صراعات اختالف يول



 التنظيم ب�ن العمل، وتوزيع العمل ترك�� ب�ن الشبابية ا�حركة داخل بنيوي  تناقض هناك .املجموعة

 أهمية يقّدرون وال املحور  هذا ع�� التحّرك ا�حركة أعضاء �ستصعب إذ ،بداعوا  الفو��ى و��ن وال��تيب

 الداخلية املشا�ل حّل  ��دف دستور  بناء إ�� ي�جؤون ما فسرعان والفوضوي، املفتوح ا�جماه��ي  العمل

  .ا�جما�� العمل مهارات �� بل الدستور  �� ليست املش�لة ألن ورق، ع�� ح�ً�ا يصبح ما سرعانالذي 

 املوارد أزمة •

 نقمة التطّوع ي�ون  عندما أك�� املسألة فتتأزم الذاتية، مواردها ع�� اساس �� الشبابية ا�حر�ات �عتمد

ر ال عندما ذاته، الوقت �� و�عمة
ّ
 التطوع ألن، البعيد للمدى استدامة ا�حركة �� اساسية القيمة توف

 أزمة �� إضافية أزمة . ا�حاجة حسب وليس فراغهم أوقات حسب اعضاء لدى اختيار حر�ة ع�� �عتمد

 ا�حركة ع�� بيصع ا�جمهور  من موارد وتجنيد الذا�ي التمو�ل ع�� �عتمد ا�حركة ل�ون  املالية، املوارد

  .القر�ب للمدى عينية �شاطات ع�� بال��ك�� فتكتفي امد، طو�لة نظمية مشاريع تطو�ر

 ادارة طرق  •

ل ما غالًبا
ّ
 فر�ق إدارة �� وا�خ��ة التجر�ة من الكث�� تمتلك ال شبابية مبادرة من الشبابية ا�حر�ات تتش�

 والتخطيط والتنسيق للمهام اليومية وادارة والتوثيق والتحديث املتا�عة مسألة أن فن�ى  ومشاريع،

  .العمل �� لالستمرار مص��ية أ��ا رغم ،ممتعة وغ�� معيقة تفاصيل تصبح وصرفها وم��اني��ا للمشاريع

 

•  
ّ
  املؤسس�ن فخ

 فخ �سّ�ى بما تصطدم التنظيمية بني��ا تطو�ر إ�� وا�حاجة البلوغ مرحلة إ�� ا�حركة تصل عندما

 الذي وش�له باإلطار و�تمّس�ون  والقرار القوة مركز عن التنازل  املؤّسسون  �ستصعب عنده املؤّسس�ن،



 ا�حر�ات أمام التحّديات أخطر من الفّخ  هذا. والتأث�� للدخول  جديدة لقوى  املجال فتح وعدم بنوه

 إ�� وجماه��ية فوضو�ة عمل طرق  من ومدروس م���� �ش�ل انتقال ا�حركة �ستصعب إذ الشبابية،

  .ومأَسَسة تنظيما أك�� عمل طرق 

  :قطر�ة جماه��ية حركة غياب •

� ب�ن الشبابية ا�حر�ات تتحّرك
ّ
 املثال سبيل ع�� .وط�ي بنفس محلّية قضايا طرح خاللمن  والقطري  املح�

  حركة أطلق��ا ال�ي "للبيع مش ع�ا" حملة ذكر يمكن
ّ
 �عًدا ومنح��ا محلّية قضية تناولت ال�ي او�ةالع�

 لقاءات عّدة تنظيم مثل ،ا�حر�ات ب�ن والتعاون  الشرا�ات و�ناء التشبيك يتم أحيانا .عاًما وطنًيا

 جوالت وتنظيم الناصرة من "بقاء"و "الفتاة حيفا"و "ترشيحا شباب" حركة ب�ن مش��كة و�شاطات

م ما ادًران. م�ّجرة قرى  إ�� مش��كة
ّ
َنظ

ُ
 أو املدنية ا�خدمة ملناهضة الشبا�ي �االئتالف جماعية قطر�ة أطر ت

  .برافر مخطط ضد الشبا�ي ا�حراك

� الهّم  ع�� لل��ك�� املحلّية الشبابية ا�حر�ات تميل احيان أغلب ��
ّ
 لتنظيم اساس املحّرك باعتباره املح�

 الشبابية ا�حر�ات وجه �� عائق إ�� تحّول  الذي امر ،السياق هذا �� الطاقات ترك�� إ�� وحاج��ا املجموعة

  .العام القطري  املستوى  ع�� املحلّية

 القضايا ع�� للعمل ا�حر�ات ب�ن التنسيق من ينتقص منظمة قطر�ة شبابية جماه��ية حركة غياب

 .السريع لالندثار ا�حر�ات و���ك العامة الوطنية

 

 

 



  واستدامة التطو�ر آفاق

 رؤ�ة العام، ا�حّ�� لتصميم بديال تصّوًرا تطرح أن الشبابية ا�حر�ات ع�� :للبلد بديلة رؤ�ة طرح •

 من شبابه يخدم ملجتمع قيمية رؤ�ة والطموحات، والقدرات ا�حقوق  وتدعيم املوارد لتوزيع شبابية

  .البيئي والتطو�ر والسكن العمل وفرص والثقافية ا�جماه��ية واملراكز اجتماعية املرافق خالل

 :ا�حركة وتطّور  العمل قضايا ب�ن اس��اتي�� التناسق أهمية

  اعضاء وأهداف احتياجات ملالءمة دائما وتجديدها ل�حركة اس��اتيجية الرؤ�ة تطو�ر •

   ا�حياتية مهارا��م وتطو�ر ا�حركة �� الناشط�ن قدرات لتعز�ز داخ�� إطار بناء •

م مفتوح تنظيم بناء •
ّ
 عينية و�جان عمل ِفَرِق  ع�� �عتمد مسبًقا محّددة حدود دون  وشّفاف ومتعل

 التطو�� ا�جما�� والعمل واملبادرة القيادة ينّ�ي املتغ��ة، والظروف الشباب احتياجات مع تتالءم

حّول  حركة فتصبح عائًقا، وليس كقوة التنّوع إ�� و�نظر التنظيمية والقدرات
ُ
 محّفزات إ�� املخاطر ت

  افعال صناعة إ�� الفعل ورّدات

ز توّزع ذاتية كإدارة �عمل جماه��ية حركة بناء •
ّ
 �جان �شكيل خالل من توّزعها .واحد آن �� املهام وترك

 جهة من بي��ا فيما املعلومات وتدير ا�خ��ات و�شّبك وتنسق جهة من خاصة قضايا ع�� �عمل فعلية

  .أخرى 

 تأسيس خالل من ،الوط�ي السيا��يو الشبا�ي العمل ب�ن التنسيق مستوى  رفع :قطري  إطار تأسيس •

 والثقا�� واجتما�� السيا��ي املستوى  ع�� العرب للشباب وتنسيقي تمثي�� وجهاز نضا�� إطار

  . وال��بوي 



 ع�� باالعتماد أو املجتمع من املوارد لتجنيد مشروع بناء خالل من للتمو�ل بديلة طرق  تطو�ر •

  .ا�حركة ودعم املوارد لتجنيد وأنبوً�ا تحتية تنظيمية بنية اعتبارها و�مكن قائمة فاعلة مؤسسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





مخيمات�العمل�التطو������مدينة�الناصرة – باسل�طنوس

العودة – شباب�كفر�برعم  التقدميون – جورج�غنطوس

جمعية�الشباب�العرب –  بلدنا

تصميم�امللصق�السيا��� –  مهند�أبوغوش

حملة�ا��ب����زمن�االبار��ايد – نجوان�ب��قدار

رابطة�اال�اديمي�ن����عرابة  –  فاطمة�عاصلة

السوار -  ا��ركة�ال�سو�ة�العر�ية�لدعم���ايا�االعتداءات�ا���سية

االئتالف�ملناهضة�ا��دمة�املدنية –  ايادبرغو�ي

االنتاج�املوسيقي�ا��ر –  ضرار��لش

حراك�شباب�النقب

حركة�الشب�بة�اليافية –  سامي�ابو���ادة

ورشات�ال��افة�ا��ّرة – رشاحلوة

امللتقى�ال��بوي�العر�ي - فلسط�ن

الكتابة�السياسية�ا��ّرة – مجدكيال
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جمهور�الهدف

جما��

ا��تم��، السيا���

مخيمات�العمل�التطو������مدينة�الناصرةمن�سنة  1976 ولغاية 1990
ً
مناطق�ال ـ48  ومدينة�الناصرة�خصوصا

ا��تمع�عامة، ا��تمع�ا��������املدينة



 تار�خية نبذة

 �� ارفقا  سياسة اسرائيلية ا�ح�ومات فرضت 9/12/1975 انتخابات �� الناصرة ج��ة فازت عندما

 للتصدي يةإبداع طر�قة �� يفكرون والبلدية وا�حزب الناصرة ج��ة �� املسؤول�ن جعل مما امل��انيات،

 املدينة، تطو�ر عملية من به �س��ان ال جزء يل�ي تطو�� عمل مخيم تنظيم فكرة فطرحوا السياسة، لهذه

 .التحتية بالبنية يتعلق فيما خصوصا

 الدافع هذا �ان .عنصري  تمي�� سياسة ظل �� للعطاء إ�سا�ي وط�ي محفز بمثابة التطوع فكرة �انت

 نافل من 1990. وح�ى 1976 من سنة �ل أقيمت وال�ي تقر�با، العمل مخيمات �ل �� ملشارك�ي اسا��ي

 صقل��م حيث أنفسهم املتطوع�ن وع�� كمدينة الناصرة ع�� تأث��ها ولها غنية �انت التجر�ة بأن القول 

 .الوط�ي وانتماء العطاء ��و�ة

 التنظيمي الش�ل

 املطلوب ن�ا. السلطو�ة للمشاريع املتصدي موقفها �� الدعم أنواع بحاجة إ�� �ل الناصرة �انت حينه ��

 شعبية حاجة إ�� وقفة هناك �انت كما .نضا�� كرمز اع��الناصرة إ��  اسم رفع �� ا�جهود تتظافر أن

 ل�ل ام�انية وفر قد التطو�� العمل مخيمات �� العمل وش�ل نمط �ان .السلطة وجه �� وحدو�ة

 .الكب�� العمل ��ذا املشاركة �� الراغب�ن

 

 

 



 النشاطات

 �ناءو  الص�� للصرف وخطوط مياه خطوط مد و�عبيدها، شوارع �شق قمنا التطو�� العمل خالل من

 تجرى  �انت ال�ي السياسية الفنية امسيات إ�� جانب ...إ�خ الدراسية للسنة مدارس وتجه�� واقية جدران

 .ار�ع املخيم ليا�� مدار ع��

 هذه مثل بأن ثقة ك�� .بامتياز وطنية إ�سانية تر�ية بمثابةت �ان و�تطوع �عطي مجتمع من جزءتجر��ي ك

 ح�ومات تنت�جها ال�ي والتجنيد والتجهيل التمي�� لسياسة للتصدي افضل الطر�قة هو املشاريع

 .البالد �� الفلسطيني�ن ضد اسرائيل

 اطالع �انت العامة، التجر�ة للمش��ك�ن، إ�� جانب ال�خصية اضافية القيمة أن بالذكر ا�جدير من

 بأبناء  يلتقون  والنقب املثلث ابناء  �ان حيث البالد، �� ومدننا قرانا مختلف من أناس ع�� والتعرف

 .العالم دول  مختلف من وأجانب ��ود مشارك�ن ع�� التعرف إ�� باإلضافة ا�جليل،

 التطوع

 املشاركة اود كنت .والكرامة بالفخر الشعور  درجات وأس�ى أر�� هو �� بالنسبة التطوع إن قلت إذا أبالغ ال

 وكفر�اسيف الفحم أم �� تطو�� عمل مخيمات �� شاركت قد بأن�ي علما ذلك،ب الفرصة �سنح مرة �ل ��

 العر�ي مجتم�� �خدمة �انت جميعها أن ع�� التشديد مع ،وزمان م�ان �ل �� تطوعية �شاطات و��

 .بحت �سانيةإ وطنية وألهداف الفلسطي�ي
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حركة�شبابية�أهلية

العودة�إ���كفر�برعم

1982 – اآلن
ً
���قر�ة�كفر�برعم  و���مدن�وقرى�تواجد�ال��اعمة����ال ـ48 أساسا

بنات�وأبناء كفر�برعم�ع���مختلف�الشرائح�العمر�ة،خاصة�الشباب



 �لمة

 أن دون  ترحالهم ال��اعمة بدأ1948  عام من الثا�ي �شر�ن �� قر���م من كفر برعم  أها�� ت�ج�� �عد

 معّوٍل  ب�ن العودة، سبيل �� النضال أش�ال تنّوعت. وذا��م وأرضهم العودة إ�� بيو��م درب عن يحيدوا

 اروقة �� بالعدالة طالب من��ن و  اسرائيلية ا�ح�ومية التحر�ات �� أخرى  أو سياسية جهة ع��

  واملنحازة ا�خائبة "القانونية"
ً
ر حالة �� خاصة آخر، أي حساب ع�� الصهيو�ي للمشروع دوًما َ�جَّ

ُ
 امل

  شبابية مجموعة نمت الثمانينات بداية ��و  .الفلسطي�ي
ً
ت الفلسطينية الطالبّية با�حر�ات متأثرة

ّ
 وتبن

  ا�خاّصة وشبا��ا صباياها طاقات ع�� معتمدة القر�ة، أها�� ب�ن الشع�ي العمل ن�ج
ً
 املجموعة توجهت .أّوال

 أقامت حيث ا�جامع، بمفهومها العاملية الثقافة ذي املناضل ا�سان بناء نحو ا�جماه��ية بنشاطا��ا

 ا�خاّصة املناسبات إ�� باإلضافة ام وعيد املرأة و�وم الطفل كيوم العاملية، املناسبات �� النشاطات

 .بال��اعمة

 أهلية شبابية حركة

 تحّدده إطار �� الواسع، وايديولو�� السيا��ي التنوع يتيح ألنه التنظي�ي الش�ل هذا الشباب اتخذ

 �� امل�جر�ن و�قية كفر برعم  أها�� حق �� السيا��ي املوقف التحرر�ة، إ�� جانب اجتماعية املواقف

 ال�ي القضية �حل بالنسبة املختلفة واس��اتيجيات بالتوجهات ا�خوض دون  وأراض��م، بيو��م إ�� العودة

 .بي��م فيما اعضاء عل��ا يختلف قد

 

 

 



 ونجاحات �شاطات تار�خية، نبذة

 حل سيا��ي انقسام �عد ،كفر برعم �شباب ُسمّيت سابقة برعمية شبابية تجر�ة خليفة �� العودة حركة

 ال�ي "التقدميون  كفر برعم  شباب – العودة"  حركة و�داية " كفر برعم شباب" عهد أّدى إ�� ان��اء ��ا

 ا�حركة تأسيس تار�خ وهو "السيارة قعدة"بـ اليوم �س�ى فيما 15/2/1982 يوم الشباب من ار�عة إل��ا بادر

ا ��ا يحتفل وذكرى   .سنو��

 البنات تر�ية �� اس��اتيجية ا�خطوات واتخاذ التفك�� و�جب يطول  قد العودة طر�ق أن ا�حركة أدركت

 هدف�ن لتحقيق أقيمت ال�ي الصيفية املخيمات فكرة جاءت هنا ومن ،وأرضهم أصلهم ع�� وابناء

 و�ناء للتعرف آية – زال وال – الصيفي املخيم �ان .النضالية اجتماعية ال�حمة ع�� ا�حفاظ ؛ أساسي�ن

 وا�جار والنجوم والسماء وارض امل�ان مع وا�حميمة العضو�ة الهو�ة ، وت�و�ناوالد ب�ن ما العالقات

 احتجاجية املظاهرات وتحض�� والهدم الت�ج�� كذكرى  ال��عمية املناسبات باإلضافة إ�� إحياء ،والبناء

 .الفنية واملعارض �املسرحيات الثقافية والفعاليات

 ترميم تخللها ال�ي التطو�� العمل ملخيمات بالتحض�� عام 30 نحو مر وع�� مستمر �ش�ل ا�حركة قامت

 ساهمت ال�ي ،املرافقو  املبا�ي �عض بناء ح�ى م��ا القر�بة واملنطقة واملدرسة والكنيسة القر�ة مبا�ي

 .هناك �عقد ال�ي النشاطات و�افة القر�ة �� للتواجد قاعدة �ش�ل بل و�ساهم

 عند املناضلة ال��عمية الهو�ة بتطو�ر نجحت كما متقدة العودة شعلة ع�� با�حفاظ العودة حركة نجحت

 املبا�ي ع�� ا�حفاظ �� اها�� مع بالتعاون  ونجحت كما .الشبابية القيادات وتطو�ر وخلق وشابا��ا شبا��ا

 العودة وحركة ال��اعمة إنجازات أهم ولعل .الثقافة وهذه الن�ج هذا و�شر املرافق و�ناء بالكنيسة املحيطة

 .الدراسة �ستحق وتجر�ة للعودة نضا�� نموذج خلق هو



 ودروس وتحديات صعو�ات

 إش�اليات واجهت الداخ�� الصعيد ع�� :وخارجًيا داخلًيا كث��ة ومشا�ل مصاعب ا�حركة واكبت لقد

  التجدد ومسائل الداخلية الديناميكية
ّ
 سياسية صراعات واجهت فقد ا�خار�� الصعيد ع�� أما. موالتنظ

 القوة مصادر أحد لعل .لها املختلفة السلطات باإلضافة إ�� محار�ة البلد، أهل بقية مع العالقات �� وتوتر

 القرارات اتخاذ �� الديمقراطية والثقافة العامة اجتماعات ع�� اعتمادها هو العودة حركة لدى اهم

 الذا�ي النقد إدراك ع�� باإلضافة إ�� قدر��ا ،القرار اتخاذ والنسائية إ�� مركز الشبابية العناصر وإدخال

 داخليا إ�� الشباب السلطة مقاليد ونقل التحرري الن�ج اعتماد هو اساس الدرس ي�ون  قد .والتجدد

 .باستمرار

 ثمرة هو أشهر 7ة منذ أك�� من القر� أرض ع�� مستمر وجود من اليومبرعم كفر  أها�� �شهده ما إن

 .دائما ا�خطوات اتخاذ ع�� والقدرة طوال أعوام مدى ع�� النضال �� استمرار�ة

 نصيحة

 �ل ألن خيبات، من �ع��ينا قد ما رغم خطوةا� واتخاذ اقدام �� التجر�ة هذه من اهم الع��ة ت�ون  قد

 .جديدة إم�انيات تولد خطوة
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تأسست�عام  2000

العمل�األسا�������الداخل�الفلسطي���مع��عض�ال�شاطات����فلسط�ن�عامةو�شاطات�عاملية

الشباب



 تار�خية نبذة

 و�عز�ز شبابية قيادات تطو�ر ��دف شباب، أ�اديمي�ن مجموعة من بمبادرة 2000 عام بلدنا انطلقت

 جمعية" تأسست .متنور  مجتمع بناء �� واسهام ديموقراطية أسس ع�� الفلسطينية العر�ية الهو�ة

 .مستقلة فلسطينية عر�ية شبابية كجمعية 2001 عام رسميا "بلدنا - العرب الشباب

 التطوع

 التطو�� العمل��  ترى  ف�ي، مشاريعها غالبية �� أسا��ي �ش�ل الشباب املتطوع�ن ع�� ا�جمعية �عتمد

 �� عديدة تحديات بلدنا اجهتو . انتماء لتعز�ز هامة وأداة �س�� إ�� ترسيخها هامة مجتمعية قيمة

 �غالبي��م هم الذين املتطوع�ن، ع�� ا�حفاظ كيفية �� أهمها متطوع�ن، �وادر ع�� املعتمدة مشاريعها

 ملشروع ال��ام تجعل  �عليمية وضغوطات مادية صعو�ات من الفئة هذه تتحمل ما ب�ل جامعيون  طالب

 الدراسية املنح عشرات وتقديم املساعدات بتوف�� بلدنا تقوم التحدي هذا ع�� للتغلب .صعبا أمرا تطو��

 وف��ات دروسهم مواعيد حيث من الطالب ل��امج مشاريعها بمالءمة و��تم ،عام �ل �� للمتطوع�ن

 .عل��م عبًئا التطوع ي�ون  لئال امتحانات

 التنظيمي الش�ل

 القطري، املستوى  ع�� وأغل��ا كب��ة مشاريع �عدة تقوم بلدنا. جمعية هو ا�سب التنظي�ي الش�ل إن

 الش�ل هذا .وإدار��ا لتوف��ها جمعية تتطلب عديدة و�شر�ة مادية وموارد يحتاج إ�� طاقات الذي امر

 إ�� باإلضافة يتجددون  واملتطوعون  تتجدد فالهيئات والتجدد استدامة ع�� ا�حفاظ��  �ساهم التنظي�ي

 .املشاريع هذه إنجاح أجل من �عمل طاقم

 



 ونجاحات �شاطات

 املتطوع�ن من العديد تفعيل استطاعت .�شاطها ف��ة خالل النجاحات من العديد بلدنا حققت

 والطالب الطالبات من آالف إ�� الوصول  استطاعت كما عل��م، التعليمية املنح مئات وتوزيع ا�اديمي�ن

 زال وما ا�جمعية �شاط بداية مع بدأ والذيخاصة،   الشابة القيادة مشروع ضمن البلدات، ش�ى من

 املجموعات نفذ��ا التطوعية املجتمعية املشاريع من العشرات تنظيم إ�� باإلضافة هذا يومنا ح�ى مستمرا

 .وانجازات النجاحات من وغ��ها الشبابية

 يةوصت

 ال�ي املجاالت عن بالبحث التطوعية باألعمال بالقيام الراغب�ن والشباب الشابات جميع نو��ي إننا

 للمجتمع انتماء �عز�ز و�التا�� �عطا��م، والقناعة الذات بتحقيق الشعور  يمنحهم فهذا �س��و��م،

 .تواجههم قد ال�ي التحديات ع�� التغلب �� ويساعدهمفيه   يتطوعون  الذي وامل�ان

 باألعمال القيام و�حب معطاء مجتمعنا أن ع�� وا�ح �ش�ل تدل التطوع مجال �� بلدنا تجر�ة إن

 .انجازات من الكم هذا إ�� تصل بلدنا بمقدور  �انت ملا التطو�� العمل فلوال  وا�خ��ية، التطوعية

 

 

 

http://www.momken.org/ املوقع:   
https://www.facebook.com/BaladnaYouth :الصفحة 
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تأسست�عام  2000

فلسط�ن�عامة

متغّ��



 �لمة

 محل القضايا �� الرس�ي املؤسسا�ي الش�ل غياب �سبب غالبا امللصقات، تصميم �� تطو�� �ش�ل أعمل

 �شاطي �ون  فسبب بالتا�� احتالل، مع التضاد مقولة وتحمل سياسية امللصقات غالبية. اهتمامي

 وجود �سبب هو بل ا�جانب، هذا �غطي رسمية مؤسسة غياب فقط ليس امللصقات تصميم �� الطو��

 �� وا�ح غياب و�سبب ميو�� مع افقيتو  ألنه بالتعب�� اسلوب هذا اخ��ت .احتالل �� أخرى  مؤسسة

 .تقر�با 2008 وح�ى التسعينيات أواخر ب�ن ةفلسطيني سياسية ملصقات ملنت�� السابقة الف��ة

 التنظيمي الش�ل

 القدرات مع حوله وا�جدل السيا��ي املوضوع فيتال�� جما��، لعمل نتاج هو وإصداره امللصق تصميم

 امللصق رسالة بحسب امللصق موضوع �� الشراكة أش�ال فتتعدد .امليدا�ي والعمل عالميةوا  الفنية

 رسالة تحديد �� سواء فاعلون  شر�اء هم الناشط�ن فإن مطبوعا امللصق �ان إذا غالبا .وجمهوره

 هو دائما فالشر�ك الك��و�ي للنشر مخصص التصميم �ان إذا أما  .توزيعه �� أو امللصق ومحتو�ات

 .بنشره يقوم الذي ان��نت مستخدم

 تار�خية نبذة

 محاوالت ع�� أو ا�جدار�ة الشعارات ع�� سواء او��، انتفاضة �شاطات خالل �انت او�� ا�خطوات

 .الرسومية وال��امج ا�حاسوب دخول  مع املوضوع تطور  ثم ومن ، طالبية مجالت إنتاج

 

 



 ودروس تحديات

 ا�حصار أثناء ملصقات إ�� باإلضافة اغلب، ع�� التسو�ة ن�ج برفض متعلقة أنتج��ا ال�ي امللصقات إن

 ف��ة ومن آخرموقع إ��  من السيا��ي امللصق موضوع �� التحديات تختلف. اسرى  و�شاطات غزة ع��

  انتفاضة زمن �� ؛أخرى  إ�� زمنية
ً
 يحمل بامتياز، سر�ا عمال وامللصقات ا�جدار�ة الشعارات �انت مثال

 التحديات صارت الظاهري  ا�حر�ة هامش وا�ساع ان��نت وجود ومع اليوم ،الوقت ذلك مخاطر

 ا�جمهور  به �غرق  عالم �� انتباهه يلفت أن يمكن عّما والبحث امللصق جمهور  س��دافا: بمع�ى "�سو�قية"

 .السريعة املعلومات من ومتنوع كب�� بكم

 

 

http://guevara02.deviantart.com/gallery/ :املوقع   
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مجموعة�فلسطي�ية�م�ش���املناطق�ا��غرافية

سيا����مجتم��

انطلقت�ا��ملةب�شاط�شع����� 9/3/2013 و���مستمرة

فلسط�ن�عامة

ا��تمع�ا�����وا��تمع�الدو���من�منظمات�حقوق�إ�سان�ومنظمات�قانونية�وغ��ها



 تار�خية نبذة

  ناشطة ١٨ من نواة بت�و�ن  قمنا ٢٠١٢ العام �� إسرائيل الدخول إ��و  يةا�جنس قانون  تمديد إقرار �عد

 �� ا�حب " لةبحم سميت القانون  لهذا رافضة مقاومة حمله إلطالق فلسط�ن مناطق �افه من وناشط

  ."ابار��ايد زمن

 تحقيق سبيل �� و�نشطون  عديدة مجاالت �� ف��ا الناشطون  �عمل حيث تطو��، �ش�ل ا�حملة �عمل

 اسرائيلية والسياسات القوان�ن وتحدي ف�ح هو اهداف هذه أهم .أجلها من قمنت ال�ي اهداف

  حرما��ا و�التا�� الفلسطينية العائالت شمل لم يمنع الذي القانون  خاص و�ش�ل ،عام �ش�ل العنصر�ة

  .وا�سانية اجتماعية، اقتصادية املدنية حقوقها من

 الدو��، للقانون  وان��ا�اته اسرائي��  احتالل  ومقاومة رفض منطلق من 2013 مارس �� ا�حملة انطلقت

 املتعلقة الفلسطيني�ن خيارات �� احتالل تدخل إ�� تؤدي ال�ي العنصر�ة السياسات ع�� ال��ك�� مع

 أو الهو�ة لون  الختالف فقط أهلهم عن واطفال وازواج العائالت وتفكيك املستقبل وشر��ات �شر�اء

 .اقامة مستند

 

 

 

 

 



 التنظيمي الش�ل

 وا�حة اس��اتيجية خالل من محددة، عينية أهداف لتحقيق �س�� وا�حة رؤ�ة لها حملة إطار �� �عمل

 الرفض عن والتعب�� املجتم�� النسيج ع�� وا�حفاظ املعرفة ز�ادة ��دف املح�� املستوى  ع�� �عمل

 ا�حملة .الدولية املحافل �� ومحاصر��ا اسرائيل ع�� دوليا الضغط ��دف الدو�� املستوى   وع�� ،الشع�ي

 .املدى �عيدة وأهدافنا املرحلية أهدافنا لتحقيق جهودنا  ف��ا ت��اكم طو�لة ف��ة للعمل املجال لنا تتيح

 

 النشاطات

 قمنا حيث ٢٠١٣ مارس /آذار  �� اول  النشاط �ان .شع�ي نضا�� بطا�ع  شاطات� 3 بتنفيذ قمنا

 �انت .الغر�ية الضفة عن املحتلة القدس يفصل اسرائي�� حاجز ع�� احتجا�� رمزي  لعرس ة بالتجه�� 

 الضفة �� هللا  رام  من قدم عريسها الذي للقاء وتز�نت ابيض ثو��ا لبست .الناصرة مدينة من العروس

  ا�حاجز  ع��. الفلسطينية الزفة أ�حان ع�� املستقبل عروس ملالقاة وصديقاته أصدقائهب�حبة  الغر�ية

  الصوت  قنابل من بوابل الفلسطي�ي العرس  القاةمل اسرائي�� احتالل جيش سارع قر�به مسافه ع�� و 

 . باملطاط املغلف ا�حديدي والّرصاص  للدموع  املسيل الغاز وقنابل

 أ�ى احتالل ألن اللقاء بفرحه العرس يت�لل لم .مستحيل شبه �ان ذلك لكن  ،اق��اب العروسان حاول 

 املجتمع توعية هو- ا�حاجز ع�� عرس - اول  النشاط هدف �ان .معركة الفرح إ�� ساحه يحول  أن إال

 فقط ليس كب��ا، اهتماما التحرك ال�� لقد  .القانون  هذا وخطورة لنا ا�حق هذا والدو�� إ�� أهمية املح��

 .أيضا أنفسهم الفلسطيني�ن من وإنما والعال�ي املح�� اعالم ��



  حواجز بكسر فقط ليس بحر�ة، أزواجهم اختيار �� الفلسطيني�ن �حق الو�� ز�ادة إ�� ا�حراك أدى

 .احيان من كث�� �� ا�حق هذا سل��م ع��  �عمل ال�ي واملجتمع  الثقافة حواجز كسر ايضا ولكن ،احتالل

 مقر أمام احتجاجية وقفة  عن عبارة �ان -- بجواري  شر��ي – ا�حملة به قامت الذي الثا�ي النشاط

 ح�ن العنصري  الفصل نظام ح�ومة �و��ا ع�� لتؤكد هيف اجتمعت الذي اليوم �� اسرائيلية ا�ح�ومة

 خ�� حيث املرة هذه  وحيدة العروس �انت .العنصري  القانون سر�ان  لتجديد تالتصو� جلسة عقدت

  معاناة تصو�ر النشاط هذا من الهدف �ان .ةاملحتل القدس بوصول  له �سمح لم الذي العريس مقعد

 إ�� باإلضافة .البعض �عضهما عن �عيدا العيش ع�� الشر��ان ف��ا يرغم ال�ي الفلسطينية العائالت  آالف

  الضفة ��  أو اخضر  ا�خط داخل سواء العنصر�ة القوان�ن ضد الفلسطي�ي ا�حراك بأن رسالة ايصال

 ومخاطبة ا�ح�ومة داخل يدور  ملا الدو�� انتباه لفت من الشبا�ي النشاط تمكن وقد .مستمر  والقطاع

 الدولية املحافل من اسرائيل إقصاء ��دف  الدو��  واملجتمع والضغط الدعم  لز�ادة املح�� املجتمع

  حرة حياة تضمن  ال�ي ا�سان  حقوق  بقوان�ن والتقيد  العنصر�ة  قواني��ا  الغاء باتجاه لدفعها

 يكن فلم "مقاومة حبنا- "الثالث النشاط أما .أودي��م لو��م أو عرقهم عن النظر �غض ل�جميع وكر�مة

 بقية مع و�تناسق احتالل ضد ا�حملة اعتمدته الذي املقاومة لن�ج ااستمرارً  �ان بل عادي، حفل مجرد

 ."والدخول إ�� إسرائيل ا�جنسية قانون " ��دف إ�� إسقاط ال�ي" ابار��ايد زمن �� ا�حب" حملة �شاطات

 

 ودروس تحديات

 التعرض وأ اسرائي��  ا�جيش قبل من املستخدم املفرط العنف من سواء نواجهها ال�ي الصعو�ات

  عقد أماكن صول  حيث من احتالل  يفرضها ال�ي اللوجستية والصعو�ات  واملالحقة لالعتقال

 .مستمر والتحدي ��ا �س��ان ال انجازات لكن . كب��ة تحديات �لها والنشاطات،  اجتماعات



 نجاحات

 جوديت واترز، روجر مثل - استشار�ة ل�جنة ان ح�ى دولية �خصيات  6انضمام - انجازات أبرز  من

 ع�� فلسط�ن مناطق جميع من محلية مؤسسة  110من أك�� وتوقيع ووكر واليس دوغارد جون  باتلر،

 ا�حملة ع�� الناس لتعر�ف كب�� بنجاح تم التظاهري  ا�حفل �� العر�ضة انطالق .املؤسسات �عهد

 هذه وترك�� النضال توحيد �عد كما .ا�حفل �عد مباشرة توقيع  400من أك�� ع�� وا�حصول  والقانون 

 .النجاحات أهم من واحتالل استعمار نفس ملحار�ة املوحدة اس��اتيجية ع�� ا�حملة

 

 

 https://www.facebook.com/loveinthetimeofapartheid  :الفيسبوك �� الصفحة

http://www.loveinthetimeofapartheid.org/  :املوقع 
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أ�اديمي�وثقا���وسيا���

25.11.2012

عرابة�البطوف - ا��ليل�الفلسطي��

جمهور�األ�اديمي�ن����البلدة��ش�ل�خاص،وا��مهور�الشبا�ي�عموًما.



 �لمة

 تنمية �� واملساهمة جمهورنا لدى التطوع قيمة ترسيخ أولها عديدة، أهداف تحقيق أجل من تطو��ّ  عملنا

، املجتمع �� التطوع ثقافة
ً
 كأعضاء لدينا املجتم�� العطاء وضرورة املسؤولية حس من انطالقا عامة

 ..ومنظم�ن

 قمنا لذلك الكث��ة والطاقات القدرات من ولد��ا التأث��، شديدة مجتمعّية شر�حة ا�اديمي�ن �عت�� إننا

�� ا�اديمي�ن يجمع إطار وجود بأهمية منا إيماًنا الرابطة، بتشكيل
ُ
 سياسًيا وتفعيلهم عرابة �� الك

 �ساهم ا�ادي�ي ا�جانب ع�� ال��ك�� مع املجتمع، ع�� بالفائدة �عود وفعاليات بمشاريع واجتماعيا

 أساًسا ا�اديمي�ن �خدمة مشاريع وتفعيل �عليمهم أماكن �� الطالب وإرشادتوجيه  �� الرابطة

 .م�ان��م تحس�ن ع�� ومساعد��م

 التنظيمي الش�ل

 �� السهولة يوفر الش�ل هذا وألن �سيطا تنظيميا مب�ىً  نر�د وألننا الطالب بأمور  ��تم ألننا الرابطة اخ��نا

  املساواة قيمة �عزز  مام ،هرمية ��ا وليست يأفق ش�ل للرابطة . املهام توزيع
ً
 ل�جمهور  و�ظهرها داخليا

 .وحدوي  �ش�ل

 تار�خية نبذة

والتوجيه  ارشاد لنا قدمت ال�ي جهات عدة مع بالتعاون  تأسيسية اجتماعات �سلسلة الرابطة عمل ابتدأ

 عن وأعلن الرابطة وانطالق تأسيس عن ف��ا أعلن افتتاحية أمسية خالل املجموعة، تطو�ر كيفية ��

 .ومباد��ا اهدافها



 وتحدّيات �شاطات

 ببلورة مروًرا املسؤول�ن، من نواة �شكيل من ابتداءً  التنظي�ّي، ا�جانب يخص اسا��ي التحدي �ان

 .أسسه ووضع النشاط ش�ل وتنظيم املبادئ وصياغة اهداف

 ،الهدف جمهور  مع واتصال التواصل مش�لة مثل عديدة صعو�ات واجهنا البداية ع�� سنة مرور مع

 باإلضافة ،مختلفة لفعاليات وا�حشد التجنيد وصعو�ة -أ�اديمي�ن جمهور  ل�ونه - معينة ف��ات �� خاّصة

 لتنسيق الوقت وإيجاد اجتماعات ترتيب؛ التنظيم تخّص  وصعو�ات واقتصادية املادية الصعو�ات إ��

 توجهات ع�� والرد املختلفة املناسبات �� املتغ��ة ا�جمهور  احتياجات تل�ي جديدة، مشاريع وتطو�ر

 .املناسب الوقت��  ا�جمهور 

 من قاعدة و�ناء والتجر�ة الوقت مع وطأته تخف م��ا وقسم تطو�� اطار ألي مألوفة الصعو�ات هذه

 اعالمّي  الصعيد ع�� ا�جيد العمل فإن كذلك .متعاونة أخرى  وأطر أفراد مع والشب�ات العالقات

 التقدم ع�� الدائم وا�حث وا�جمهور  املجموعة و��ن املنِظمة املجموعة داخل العالقات لتقو�ة  باإلضافة

 ألي اليوم نقدمها ارشادات هذه. املجموعة وخارج داخل واملبادرة املساهمة قيم و�عز�ز اهداف نحو

كر، مما الكث�� بتحقيق والنجاح التجر�ة من �علمناه ما ُمحصلة ف�ي تطو�ّ�، إطار لبناء مبادر
ُ
 طوال ذ

 .النشاط ف��ة

 مدونة

http://arrabeta.blogspot.co.il HYPERLINK "http://arrabeta.blogspot.co.il/" HYPERLINK 

"http://arrabeta.blogspot.co.il/" HYPERLINK "http://arrabeta.blogspot.co.il/"/ 
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جمعية�وتنظيم��سوي�جما����عمل�ع���احداث�حراك����ا��تمع.

مناهضة�العنف�املمارس�ضد�ال�ساء

تأسست�عام 1997

مكتب�السوار����مدينة�حيفاأو����م�ان�عقد��شاطات�ا��معية

.
ً
ا��تمع�عامة، وال�ساء والفتيات�خاصة



 السوار عن �لمة

 �� السائدة والهيمنة القّوة عالقات لتغي�� �س�� سيا��ي، اجتما�� �غي�� ع�� �عمل �سوي  تنظيم السوار

 ا�جن��ي، العنف سيما وال النساء ضد املوجه العنف ا��اء ع�� مشاريعها خالل من السوار �عمل .املجتمع

 �عرضن الال�ي والنساء الفتيات لشر�حة القانونية واستشارة النفسية، واملساندة الدعم تمنح كذلك

 اف�ار الو�� إ�� مناقشة رفع مشاريع خالل من أيضا السوار �عمل .ع�� أش�اله ا�جن��ي العنف من نوعل

 كما. عل��ا والقضاء لفهمها ا�جنسية اعتداءات قضيةو  اجتما�� النوع �عالقات يتعلق فيما واملمارسات

 .اولو�ات سلم رأس ع�� الفلسطي�ي املجتمع �� النساء قضايا رفع ع�� أيضا السوار �عمل

  التنظيمي الش�ل

 ،�سائي �ونهل مالتنظي �� سهولةيتيح  الش�ل هذا .الشراكة ع�� مبنية هرمية غ�� مسطحة �سو�ة جمعية

 .ف�ارا  لتطبيق أك�� مساحةو�تمتعن ب القرار  اتخاذ مركز �� اتموجودفيه  فالنساء

 

 

 

 

 

 



 الشباب دور 

االنضمام إ�� ب الراغبات والراغب�ن املنشود التغي�� حداثإ �� الشباب لدور  ك��ى  أهمية السوار ترى 

 خط �شغل كذلك .النساء من مجموعة وتديرها، كب�� �ش�ل التطوع ع�� ا�جمعية �عتمد .صفوفها

 تحر�ر عت���إننا  .ةملاش دورة اج��ن  �عد أن السوار داخل تأهلن الال�ي املتطوعات من مجموعة الطوارئ 

 من النساء ضد املمارس العنف مناهضةو  جماعية، مسؤولية والعنف القمع مظاهر من املجتمع

 له/لها ��جع ا�جمعية التطّوع وتفتح أبوا��ا له، وتقدم للمتطوع�ن واملتطوعات. افين فرد �ل مسؤولية

 متعددة ومظاهر جوانب لتحليل �ستخدم وأدوات مهارات، معارف، مضام�ن إكساب �شمل مهنية دورة

 املتعرضات والنساء للفتيات املساعدة تقديم إ�� سبل باإلضافة، اجتما�� النوع منظور  من املجتمع ��

 الو�� رفع ومشروع ال��بوي  املشروع ؛املختلفة التوعية برامج �� الفاعلة وللمشاركة ا�جن��ي، للعنف

 .ا�جماه��ي 

 

 

 

assiwar@gmail.com ايميل:  

https://www.facebook.com/AssiwarTheFeministArabMovement/  كفيسبو:   
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ا��تمع�عامة،الشباب



 تار�خية، نبذة

 املدنية ل�خدمة الفلسطي�يّ  الشباب لتجنيد اسرائيلية ا�ح�ومة س�� �ان ائتالف لتشكيل الدافع

 واللقاء اجتماع �انت او�� ا�خطوات .املساواة وتضمن املجتمع تخدم تطّوع مشاريع أّ��ا ع�� وترو�جها

 .اهلية واطر السياسية وا�حر�ات لمحزاب رسمي�ن غ�� ممثل�ن شباب، كناشط�ن "بلدنا" بجمعية

ا او�� اجتماعات شهدت
ً

 مواجهته وسبل حقيقته ،املدنية ا�خدمة مخطط حول  الناشط�ن ب�ن نقاش

 باملستشفيات املر��ى كمساعدة تلبسه الذي ا�سا�ي القناع �سبب ومخادع، خط�� كمخطط وف�حه

 .موارد من يملكه وما أوهام، من �عرضه ما و�ّل  با�جيش ارتباطه �عدم وادعاء

 التنظيمي الش�ل

 ف�و��م فيه، �شار�وا أن املختلفة السياسية التوجهات من للكث��ين تاحأ تنظي�ي كش�ل الشبا�ي ائتالف

 غ�� ممثل�ن �انوا م��م فكث��ون تجمعهم محور  �ان املدنية ا�خدمة ملشروع مناهضون  أ��م ع�� مجمع�ن

 ال�ي يةبداعا  والطواقم الفنان�ن من ك��فيه  شارككما . السياسية وا�حرا�ات حزابا  من منتخب�ن

 واجماع الوحدوي  للعمل ثقافة ائتالف خلق لقد .ائتالف عمل واكبت ال�ي عالميةا  ا�حملة ع�� عملت

 ملا وذلك العمل استمرار�ة �� ضرور�ا بلدنا جمعية دور  �ان كما .لالخ��اق مضادة متحدة ووقفة قوي  وط�ي

 .وقدرات موارد من تحتاجه

 

 

 



 ونجاحات �شاطات

ا رافًضا موقًفا ��ا صغنا عر�ضة بكتابة �شاطنا بدأنا
ً
 ادعاءاتنا أهّم  تضمّنت ان��نت، ع�� و�شرناها مش���

 والتوقيع دعمها و�ّجعنا موّحد، وخطاب مش��كة فكر�ة قاعدة ع�� وتأسيسه املوقف توحيد واستطاعت

 قوي  �ش�ل ان��نت مرة ألول  استخدمت طليعية، شبابية إعالمية بحملة قمنا ثّم  .قدًما امل��ي ع�� عل��ا

 أول  �شر�ن ��اية �� ونظمنا خاص، إن��نت وموقع توعوي  ومرشد وأغان و�وس��ات فيديوهات وشملت

 مختلف ب�ن املتنقلة الفنية ا�خيم �شاط وتبعها القضية، حول  وناجًحا جامًعا وطنًيا مؤتمًرا 2007 أكتو�ر

 .الشباب مئات جذب وتثقيفًيا ترف��ًيا برنامًجا شملت ا�جغرافية املناطق

 ودروس تحديات

 ائتالف أعضاء ب�ن ال�خصية الثقة �عز�ز أهمية باألساس �� ا�حملة نجاح من املستفادة الدروس

 واملبدع�ن للمهني�ن ال�حيح والدمج العمل، ألهمية وإدراكهم والتعاون  ّي و الوحد بالعمل وإيما��م

 �انت كم أدرك التجر�ة وأراجع اليوم أقف عندما .التنظيمية واملتا�عة التنسيق أدوات ونجاعة والفنان�ن،

 .وحاسمة مص��ية

 التطوع

 أ�ون  أعمل فعندما العامة، ا�حياة �� سلو�ي َصَنع التطوع. معناي من وأق��ب به أؤمن ما أفعل �ي أتطوع

 .�العّمال مل��ًما أ�ون  أتطوع وعندما �املتطوع�ن، متحمًسا

 وانت؟ املدنّية، ا�خدمة ضد نحن :الفيسبوك �� صفحة
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 والتطوع الفن

 والثقا�� الف�ي باإلنتاج التفك�� فمجرد ا�حقيقية، الثقافية املمارسة �� اساس حجر التطوع مفهوم أعت��

 التطوع إّن  اخر�ن، مع واملشاركة العطاء من نوع إ�� والتطلع املقّيدة املفاهيم من لكث�� تجاوز  �ع�ي

 مع لكن ل�جميع، ومتاحا مشاعا الطبي�� �ش�له الثقا�� انتاج يجعل ما هما ا�حقيقية الثقافية واملمارسة

 إنتاج نمطيات رهينة واملعر�� والف�ي الثقا�� انتاج أصبح السياسية، واقتصادية املجتمعية التغي��ات

 قمت القناعة هذه من . املجال �� التطوع مفهوم أيضا غ�� الذي امر مختلفة، بأش�ال وسلطو�ة تجار�ة

 جهة من واملشاركة العطاء و�كيفية جهة من بداعوا  ا�خلق بكيفية والتفك�� لتوجها�ي صياغة بإعادة

 .أخرى 

 نبذة

 بأمسيات تتمثل و�� ،2006 العام منذ املجاالت متعددة والفنون  املوسيقى �� ا�جدية ممارسا�ي بدأت

 انتاجات �عض إ�� باإلضافة املوسيقية والت�جيالت عمل ورشات وتقديم فنية ومعارض موسيقية

 الساحقة غالبي��ا ولكن ر�حية، غ�� مؤسساتية أطر ضمن تنظم النشاطات هذه �عض النقدية، الكتابية

 ف�ي بإنتاج املساهمة هو النشاطات هذه �ل وراء من الوحيد والدافع .مقابل ودون  مستقل �ش�ل تتم

 من النوع هذا �� أواجهها ال�ي املصاعب .قيود دون  مشاركته تتم ونقدي مستقل حر، ومعر�� وثقا��

 قوة أن حيث أبًدا، مستحيال انتاج من تجعل لم فإ��ا شد��ا من بالرغم لكن ،اقتصادية �� املمارسات

 ا�جمهور  من مباشر غ�� �ش�ل ولو أتلقاه الذي ا�جما�� والدعم والتضامن الت�افل قوة �� تكمن انتاج

 للممارسات وحيو�ة جديدة تحتية بنية يخلق الذي امر أخرى، جهة من انتاج �� شر�اء ومن جهة من

  والثقا�� الف�ي انتاج حيو�ة إ�� إضافة وعامليا، محليا الثقافية
ً
  شكال

ً
 .ومضمونا



 �شاطات

 غزة صمود لدعم عاملية وفنية موسيقية أمسيات سلسلة تنظيم �انت ��ا قمت ال�ي النشاطات أهم من

 بتقديم دولة 15 من أك�� �� وفنان موسيقي 20 من أك�� قام حيث ،2009 - 2008 عام عدوان خالل

 التذاكر بريع الت��ع وتم مادي، مقابل أي دون  البعض، �عضها مع بال��امن تقر�با وفنية موسيقية عروض

 للممارسة نموذجا قدم أنه إال حيثياته، �� إستثنائيا النشاط هذا �ون  من بالرغم .غزة �� أهلنا لدعم �لها

 �� دوره عن البصر �غض ال الذي العضوي  الثقا�� املِنتج لدور  اعتبار �عيد ا�جماعية، والثقافية الفنية

 .مباشر أو افور��  تأث��ه يكن لم لو ح�ى والسياسية، اجتماعية ا�حركة
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 البداية ��

  "برافر مخطط"ن �ا .به يحدث وما مجتمعه واخ�� اول  هّمه جعل الذي الشباب من مجموعة كنا

 من وطلبنا صفحة فأ�شأنا الفيسبوك، �� �شاطنا بدأ .هناك من ننطلق أن فقررنا املحور�ة، القضية

 "املخطط؟ ضد أنت ملاذا" سؤال ع�� تجيب  بصورة مشاركتنا الناس

 التنظيمي الش�ل

 �� متساو�ن كّنا كما .والتنسيق واملتا�عة تعاملال �� سهولة من يوفره ملا تنظي�ي، كش�ل "ا�حراك" اخ��نا

 .باإلجماع تتخذ قراراتنا ف�انت والتأث��، الصوت قوة

 تحّديات

 لم" أنتم؟ من" ل كسؤا الر�بة، من بنوع معنا الناس �عامل �� خاصة البداية �� التحديات �عض واجهنا

 التجنيد �ان كما .الشارع �� شرعيتنا وتقو�ة الناس من والثقة املصداقية ع�� نحصل أن السهل من يكن

 .كب��ة جهودا تتطلب مهام البشر�ة وخاصة املوارد وحشد

 

 

 

 

 



 �شاطات

 اجتما�� التواصل صفحات ع�� "بصورة شاركنا" حملة •

 .والنكبة برافر مخطط ب�ن العالقة وتوضيح النكبة ذكرى  �� النقب �� قرى  9 تفعيل •

 �ليا هدمها تم أن �عد ا�ح��ان أم عت�� قر�ة بناء إعادة و�� "صمود" حملة •

 الغضب أيام واكبت ال�ي النشاطات •

 .مّنا يخافون  الناس �ان كما والتطو�� السيا��ي بالعمل للثقة الشارع ف��ا يفتقد بيئة �� البداية �� عملنا

 ب�ن  التنسيق يكن ولم  وفعاال، وا�حا يكن لم التنظي�ي الش�ل أن كما صعبا، القيادات مع تعاملال �ان

 .اليس�� باألمر اخرى  اطراف مع الناشط�ن

ي من تمكّنا
ّ
 القضية أهل وإشراك ا�خ��ة ذوي  مع و�التشاور  الدؤوب العمل طر�ق عن الصعو�ات هذه تخط

 القناعة وتذو�ت ا�حوار ع�� ترك��نا �ان ذلك إ�� اإلضافةب. معنا �شراك��م احساس ومنحهم الفعاليات ��

 كب�� دور  هنالك �ان أنه يذكر .واحدة قضية أمام واحد خندق �� نحن بل ملنافس��م، نأت لم بأننا

 .عملنا �� واستشار�ة التنظيمية ا�خ��ات ألححاب

 النجاحات أهم من

 النقب �� واملطل�ي السيا��ي ا�خطاب سقف رفعنا •

 الدول  من العديد خارطة ع�� النقب اسم وضعنا •

 .جديدة تحرر�ة نضالية ثقافة بتطو�ر قمنا و�ذلك ا�حز�ي وفوق  املوحد السيا��ي تحولنا إ�� النضال •

 التار�خية فلسط�ن من يتجزأ ال جزء - أملالك إ�� وأعدناه النقب حول  النمطية الصورة اخ��قنا •

 الشباب وطاقات بقدرات الثقة أعدنا •



 نصيحة

 ولكن صعبة دائما او�� ا�خطوة .تطبيقها ع�� معهم بالعمل وابدأ بفكرتك يؤمن عمن حولك ابحث

 .املجتمع أو غ��ك تلوم أن يمكنك الف املجتمع، �� فعاال فرًدا تكن إذا لم .املشوار بقية �سهل اتخاذها

 .ال�حيح بالش�ل استثمارها وعلينا واملوارد بالطاقات حافل مجتمعنا

 سواء به، يتعلق ما ل�ل وواعيا وفعاال ححيا مجتمعا ي�ون  أن و��م�ي املجتمع هذا من جزء ألن�ي التطوع

 .مجتمع �� ا�حياة نوا�� وجميع اقتصاد أو الثقافة أو السياسة ��

 

 

 https://www.facebook.com/antiprawerplan : الصفحة – فيسبوك
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 تار�خية نبذة

  عاما العام �ان لقد
ً
 هذا �� واليافيات اليافيون  �ان فقد يافا، مدينة �� الشبا�ي ا�حراك تار�خ �� مفصليا

 مستقل جامع واٍع  اجتما�� وط�ي كحراك قامت ال�ي اليافية الشبيبة حركة تأسيس مع موعٍد  ع�� العام

 س�ان من والشابات الشباب �ل ع�� بظالله و�لقي طائفة أو حزٍب  أي إ�� ينت�ي ال وشّفاف ديمقراطي

 .أجمل وفلسط�ن أفضل مستقبٍل  نحو باملدينة باالرتقاء الرغبة تجمعهم مّمن يافا، مدينة

مة الجتماعات يتطور  انفّك  ما صغ�� اجتماع �� الفكرة بدأت
ّ
 الشارع �� ت��جمت ما سرعان ومتواترة منظ

  اليا�� الشارع �خدمة جاءت شّ�ى فعالياٍت  إ��
ً
  والفلسطي�ي خصوصا

ً
 الفلسطينّية بالهوّ�ة وللصعود عموما

 ،"اسرلة مشروع "�س�ى بات فيما اسرائيلية املؤسسات تمارسها ال�ي الزعزعة املحو ملحاوالت املعرضة

 .احتال�� بالواقع والر��ى ا�خنوع أنماط مكرسة

 أهداف

 من استوح��ا عديدة أهدافا النطالق��ا او�� اشهر منذ أعي��ا نصب  اليافية الشبيبة حركة وضعت

 العر�ي، يافا مجتمع �� الفلسطينية الوطنية الهو�ة و�عز�ز ببناء بدأت .واحتياجاته اليا�� الشارع مشا�ل

 ��جيع ثم واملرأة، الرجل ب�ن املساواة ع�� والعمل العرب يافا أبناء لدى العر�ية اللغة م�انة بتعز�ز مرورا

 يضاف إ�� ذلك.ا�حياة مجاالت �افة �� املجتمع خدمة أجل من املدينة �� العرب الشباب لدى التطوع روح

 العنف وم�افحة يافا �� الثانو�ة العر�ية املدارس وخر��� لطالب والدرا��ي امل�ي هيالتوج ع�� العمل

 .املدينة �� املستشري 

 

 



 وفعاليات �شاطات

ز الوطنية، وم��ا اجتماعية م��ا عديدة بفعاليات ا�حركة تقوم
ّ
 الشارع نبض إ�� استماع ع�� وترك

 م��ا مختلفة احتجاجية فعاليات بتنظيم متواصل و�ش�ل ا�حركة تقوم اساس هذا ع�� .معه والتفاعل

 �� واملشاركة يافا مدينة �� عام �ل من والنكبة ارض يومي وإحياء املعيشة غالء تظاهرات �� املشاركة

  عديدة تظاهرات بتنظيم ا�حركة �شطاء يقوم كما .القطر�ة املظاهرات
ً
 ني�نيالفلسط اسرى  مع تضامنا

 إ�� تنظيم اسرائيلية، ال�جون  �� الطعام عن املضر��ن
ً
 العنصر�ة ضد وفعاليات تظاهرات إضافة

 العر�ي العالم أنحاء �� الثورات مع تضامنية أخرى  وفعاليات الفلسطي�ي الداخل �� املستشر�ة والفاشية

 
ً
 .الكب�� ا�جسد إ�� هذا فيه ر�ب ال الذي يافا انتماء عن �عب��ا

  بتأسيسها قامت مشاريع عدة اليافية الشبيبة حركة وتدير كما
ً
 من ا�حركة، وضع��ا ال�ي لمهداف تحقيقا

واطئ قدم كرة فر�ق ومشروع الشعبية للفنون  يافا فرقة مشروع املشاريع هذه ضمن
ّ

 ومشروع الش

هر�ة ا�جوالت
ّ

 .وغ��ها الفلسطينّية املدن �� الش

 

 

 

 

 

 



 وجمعية حركة :تنظيميا

خذ أن �عد الرسمّية الّ�جالت �� م�ّجلة كجمعية شهور  عّدة منذ اليافية الشبيبة حركة ��ّجلت
ّ
 ات

  �شطاؤها
ً
 من سن�ن ثالث �عد القرار هذا جاء .كجمعّية اليافّية الشبيبة حركة ��جيل ع�� باإلجماع قرارا

شط العمل
ّ
 .محدود تنظي�ي سقف ذي وتطّو�� عشوائي �ش�ل ا�حركة به تقوم الذي والّدؤوب الن

 للتمأسس ايام هذه �� ��ا تمر ال�ي الس��ورة هذه خالل اليافية الشبيبة حركة أن إ�� اشارة املهم من

 عامودي مب�ى ل�جمعيات أن املعلوم فمن .ّيةأفق شعبية كحركة مم��ا��ا فقد عدم ع�� حر�صة، كجمعّية

 �عمل ذلك لتحقيق .يأفق فهو اليافية الشبيبة كحركة الشفافة، الديمقراطية ا�حر�ات مب�ى أما هرمي،

 ا�حركة فيه  تتمأسس جديد إطار خلق ع�� ايام هذه شتيل مركز مع بالتعاون  اليافية الشبيبة حركة

 .الشارع من نا�عة شفافة ديمقراطية كحركة مم��ا��ا ع�� تحافظ الوقت نفس و�� كجمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الش�ل�التنظيمي

ا��ال

ف��ة�ال�شاط   

م�ان

جمهور�الهدف

ما�ب�ن ٤ إ�� ٦  لقاء؛�ّل لقاء ٦ ساعات

�ّل فلسط�ن.

مجموعة�شبابية

�افة�محاور�ا��ياة؛ اجتماعية�وثقافية�وسياسية�بارتباطها�مع�اإلعالم 
ا��ديد/ االجتما���منه

ا��تمع�عامة؛ �ّل ناشط/ة�سيا���،اجتما��، ثقا���و�ّل من�لدية�اهتمام����اإلعالم 
و�ّل من�يرغب��سرد�قصته�من�خالل�وسائل�التواصل�االجتما��



 الفكرة

 فرد ل�ّل  اسا��ي ا�حق وع�� املفتوحة واملصادر املشاركة مبدأ ع�� ا�حّرة ال�حافة ورشات فكرة ترتكز

 عالم �� واملجانية املتوفرة للموارد ايجا�ي استغالل هو للنشاط اول  الدافع فإن هنا ومن .باملعلومة

 ا�خطوات .ا�حقيقي الزمان /امل�ان �� اول  مصدرها من حقيقية معلومة لنقل أو القصة لسرد ان��نت

 ة،/مواطن ة/ححفي بمثابة هو امل�ان أو املجموعة من فرد �ّل  بأن لإلدراك اسا��يية بالتوج تكمن او��

 املجموعة املدينة، القر�ة، ا�حارة، �ان  سواء م�ان الوجود؛ من ل�خ�� او�� املرجعية �شكيل ع�� ة/قادر

 أو ان��نت ب�حافة ُ�س�ى مما العالم هذا أساسيات تقديم ع�� بداية التوجيه يرتكز .املؤسسة أو

 متنوعة، ف�ي التحديات أما .لالستخدام املتاحة والوسائط املهنة أخالقيات ا�خ��، نقل ،املواطن ححافة

  اعالم يخوضها ال�ي املعارك و�� ا�حّرة ال�حافة لعالم اوسع النطاق ع�� باألساس تكمن
ً
ية وعل .عموما

 املاكنة عمل كيفية إدراك �� هو املتدر�ة وللمجموعات ا�حّرة ال�حافة لعالم اسا��ي التحدي فإن

 الصادقة املعلومة �� تكمن املواطن ححافة قوة و�أن التجار�ة أو السياسية وتبعيا��ا التقليدية عالميةا 

 .ا�حالة هذه مثل �� الفرد �� فاملرجعية وغ��ها، والرقابة التبعية مع الك��ى  املعركة ظّل  ��

 

 

 

 

 

 



 التنظيمي الش�ل

 :تطو�� وإطار تنظي�ي كش�ل الورشات،

 إطار أي �� التطوع فإن ة،/للمش��ك فعال دور  خلق إ�� باألساس ��دف تنظي�ي كش�ل الورشات اختيار

  ومحددة وا�حة معاي�� ضمن العمل ع�� أو التلقي ع�� يقتصر أال يجب
ً
   .مسبقا

 أي للمتلقي، أن ع�� أسا��ي �ش�ل �عتمد أخرى  جهة ومن جهة من واملعر�� النظري  البعد �عطي لورشاتا

  ينطلق الن�ج هذا.ضم��ا فّعال دور  املتطوع،
ً
 املعرفة أهمية ومن املجموعة، ضمن الفرد أهمية من أساسا

 الورشات، ع�� ات/املشرف�ن أو ات/املوجه�ن قبل من هيالتوج مع تتفاعل وال�ي ��ا إ�� الورشات جاء ال�ي

  الفرد ع�� بالفائدة �عود خاللها، من والتطوع الورشات �� التفاعل بأن إيماًنا
ً
 مجاالت �� محيطه وع�� أوال

 داخلها التأث�� ع�� قدرته وع�� ة/املتطوع اح��ام ع�� مب�ي تطو�� تنظي�ي إطار هو الورشات إطار.عديدة

 .وخارجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العمل وأسلوب �شاطات

 وسائط عن وا�حديث املعلومات توف�� �� النظري  ا�جانب يتمثل .والعم�� النظري  ب�ن ما النشاطات تتنوع

 فلسط�ن �� نجاح وقصص إلحصائيات عرض مع معها تعاملال وكيفية اجتما�� /ا�جديد اعالم

، طرحه تم ما لتطبيق العم�� ا�جانب مع بالتوازي  وخارجها،
ً
 ححافة عالم أن ع�� التشديد مع نظر�ا

 يكن إلم الك��و�ي، التعب�� عالم �� مهًم  حضور  والصوت للصورة بل ،فقط النص ع�� يرتكز ال ان��نت

 تؤثر حملة ع�� العمل أو حقيقة صورة أو خ�� نقل عملية �� تتمحور  الورشات من الثانية املرحلة .اهم

 خالل من والعاملية، املحلية املؤسسات وع�� التقليدي اعالم ع�� وتؤثر ان��نت عالم مستخدمي ع��

 تحدده والذي املطلوب التأث�� توفر عدم حال �� .�عيشونه من بأصوات الواقع عن حقيقية صورة نقل

 � الفرد، يحدده أو املجموعة
َّ
 ع�� تحصل ال معلومة أو قضية أو النظر إ�� موضوع وُ�لَفت الضوء طسل

 .ا�حّرة ال�حافة عالم �� ال�ا�� اهتمام

 نفسه عن بالتعب�� يرغب من ل�ّل  اعنوان ��ا�و  وه ا�حّرة لل�حافة التدر�بية الدورات �� ما �� أهم إّن 

 .والتغي�� بالتأث�� و�رغب وا�جماعية ال�خصية قصته وسرد
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بداية�عام  2012

فلسط�ن�عامة  (مكتب�امللتقى����رام�هللا)

الشباب�خاصة�وا��تمع�عامة



 امللتقى عمل عن نبذة

  عشر ثالثة من املركبة " فلسط�ن سفر" مجموعة من امللتقى بدأ
ً
م الرغبة تجمعهم �خصا

ّ
 الذا�ي للتعل

 �عتمد مؤسسة لتصبح الفكرة توّسعت .فلسط�ن �� بالتجول  تتمثل النشاطات بداية و�انت والتجر�ة،

 100 من أك�� تجوال �ل �� تضم أصبحت سفر تجوال ومجموعة املشارك�ن، تمو�ل ع�� أملك �ش�ل

 .الفيسبوك ع�� 4000 من وأك�� مشارك،

 يدفع �شاط �ل ففي أ�شطته، �� املشارك�ن مساهمات ع�� أسا��ي �ش�ل �عتمد العر�ي ال��بوي  امللتقى

 عام �ش�ل امللتقى �� تجرى  .امللتقى الستمرار م��م مساهمة مقدر��م، حسب ماليا مبلغا ا�حاضرون

 توجد ال .للملتقى اسا��ي الداعم "سفر تجوال" مجموعة �عت�� .اقل ع�� أسبوع �ل �شاطات خمس

 .امل�ان إيجار سوى  مصروفات

 .الفر�ق �� �خص �ل ورغبات قدرات بحسب املهام توزعت ح�ى عفوي، �ش�ل النشاطات بتنظيم بدأنا

 ع�� أعيننا فتحت التجر�ة هذه .امللتقى م��ا �ل لتستخدم اسبوع من يوم �ل �� مجموعات �ش�لت ثم

 .فكرنا بنفس يؤمنون  أ�خاص ع�� وعّرفتنا ،وقدراتنا نحن حولنا من لشبابدى ال ال�امنة القدرات

 

 

 

 

 



 امللتقى روح

 :بالعر�ية ”يحسن“ معا�ي �ش�ى) يحسنه أن و�ود �شغف شيئا يفعل �خص ألي املجال يفتح امللتقى

 من ينبع وما وتفاعالته تهأمالوت خ��اته هو ال�خص نطلقم. والنفع اح��ام العطاء ا�جمال اتقان

 نفسه  الفرد يصوغ قالبا وال مرجعا وال سلطة  امللتقى ليس .�اهله ع�� تقع املسؤولية فإن و�التا�� ،داخله

 ”امللتقى“ ��  .وتنوع وغ�ى وحر�ة وحيو�ة بأمان فيه الداخل �شعر م�ان هو بل بحسبه، وفعله وفكره

 .امللتقى موقع ع�� منشور  أملك النص .أعاله املذ�ورة والقيم ا�جماعة إبداعب ال�خص إبداع يرتبط

 

 

http://aefpalestine.wordpress.com/  املوقع:  

 سفر تجوال  :مجموعة -الفيسبوك

 https://www.facebook.com/almoultaqa.palestine    : الصفحة
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���األرا����ا��تلة�عام  1948 باألساس

العمل�مع�جمهورالشباب�للوصول�إ���ا��تمع�الفلسطي���ك�ل



 التنظيمي الش�ل

 جمعّيات، أحزاب،؛ خلفيات عّدة من أ�خاص تجمع مفتوحة عمل مجموعات باألساس �ع�ي العمل بؤر 

 العمل إم�انيات �ل و�ستخدم ارض ع�� لنشاط تبادر معّينة، قضّية حول  ثقافية مؤسساتو  جامعات

 حّل  ف��ا للمشارك�ن و�مكن ثابتة غ�� �و��ا العمل بؤر  يم��. الشارع �� شع�ي �شاط �� لتصّب  اخرى 

 اجراءات من اد�ى با�حد تكتفي وأ��ا التنظيمّية، ا�حاجة بحسب جديدة عمٍل  بؤرة وتركيب أنفسهم

 هوّ�ة خلق عن املشار�ون  يبتعد أن ، أيسيا��ي ذا��ا إ�� موضوع تحو�ل عن وتمتنع الداخلّية التنظيمّية

 .ألنفسهم مؤسساتّية

 التطوع

 معرفة، يحتاج التطّوع . الرؤ�ة عن وال الرأي عن ينفصل أن يمكن ال التطّوع .فكرة يحمل عمل التطّوع؟ ما

 يرتبط أن دون  يكفي ال وحده ذلك لكن .ملجتمعنا يتحقق أن نر�ده وما عنه نبحث ما معرفة و�األساس

 البحث �� معرفًيا مصط�ًحا يصبح لكنه العاطفة، عالم من مصط�ح ملا  هذا .اهداف تحقيق �� ملباأل 

 .املا��ي أخطاء تفادي أجل من ف��ا بداعوا  وتجديدها والسيا��ي اجتما�� العمل وسائل عن

 واملؤسسات اطر �� التطّوع ع�� يقتصر أال يجب جوانبه، ب�ل املجتم��، العطاء أن �ع�ي ذلك؟ �ع�ي ماذا

ا ت�ون  أن يجب جماعّية، أو �انت فردّية املبادرة، .القائمة
ً
ا الفاعلة، اطر من املز�د �خلق محّر�

ً
 محر�

 تأ�ي ال املوجودة واطر املؤسسات �� التطوع أهمية .جديدة عمل ووسائل جديدة تنظيم أش�ال البت�ار

م قيمة من أيًضا إنما املؤسسة، �� الفرد مساهمة قيمة من فقط
ّ
 ا�خ��ات واكتساب وامل�ي التنظي�ي التعل

 من ى أخر  سيا��ي عمل واحتماالت طرق  فتح كلوكذ أخرى، مجاالت تطو�ر أجل من والفكر والتقنّيات

 .و�عرفه به نؤمن ما بتحقيق ملا  يأ�ي فقط، احتماالت



 التفك�� .التطّوع مع�ى هو الوقت �ل التفك�� ي�حبه الذي لعملا .للعمل الدائم الفكري  والنقد العمل

 .خاللها من �عمل قائمة ملؤسسة دائًما بحاجة لسنا أننا ذلك مع�ى .والسيا��ي اجتما�� العمل يبعث

رو  �غّ��ه اطار، نخلق أن علينا أحياًنا
ّ
 مخلص�ن ن�ون  فكرة اتجاه فهو الوحيد ال��ام أما وسيلة، هأن نتذك

 .لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 التطوع قيمة الشعب

 �اتب و�احث: ج��يل محمد

 :مقدمة

 إ�� انتماء ير�طها  منتجة فالحية غالبيته مجتمع  عن نتجت الشعبية جذوره فلسط�ن �� التطو�� للعمل

 و�ات ،اقتصادي اجتما�� الواقع تطور  مع مدنية صبغة اكتسب العمل هذا لكن قر�ى، وعالقات امل�ان

 أصيال عفو�ا �شأته �� جاء فقد وجوده، �س��دف اقتال�� مشروع مقاومة �� الصمود املعو  أحد �ش�ل

 .للناس اجتماعية ا�حاجات مع من�جما

 غ�� العمل قوة إ�� ا�حاجة فرضته اجتما�� تفاعل من بل تخطيط، من ينشأ لم الَعونة مفهوم إن

 تحو�رات الك��ى  النكبة خلقت فيما وا�جوار، القر�ى عالقات إ�� ذلك �� املجتمع استند حيث املأجورة،

 استنفر كما، لالجئ�ن إغا�ي عمل إ�� منتج عمل من العونة وتحولت ال�جوء، حالة مع ليتالءم املفهوم ع��

1Fالقاسية ال�جوء ظروف مواجهة ع�� التعاون  �� التار�خية خ����م الالجئون 

2. 

  مع وا��جام الوطنية الهو�ة لتعز�ز كمدخل فلسط�ن، با�� واحتالل 1967 عام �عد العمل هذا تطور 

 م��ا اجتماعية، ا�خدمة غ�� وظائف تحمل أطرا التطو�� العمل �جان لتصبح الوليدة، التحرر  حركة

 �� التمي�� سياسة مناهضة إ�� لتمتد احتاللية السياسة تناهض أعمال �� واملشاركة السياسية التوعية

 .1987 عام الك��ى  انتفاضة �� وا�ح �ش�ل ع��ا ع��ت وفكر�ة ثقافية هيمنة ولتخلق 1948 مناطق

                                                           
ئلة الممتدة، الحمولة، وأحيانا سكان القرية في إنجاز عمل ما االعونة هي تقليد شعبي فلسطيني، قام على تعاون ابناء الع  2

، او )وهو ما يعرف بالكبارة او اللتون(بجهدهم الشخصي ودون مقابل، مثل تحضير الكلس من الحجارة لبناء بيت ألحد األفراد، 
هذا التقليد ظل مستمرا حتى . الخ، أو المساعدة في القطاف خاصة الزيتون والحصاد وغيره...إصالع نبع ماء، او بناء مسجد، 

 .أوائل السبعينات في الضفة وما أضعفه هو العمل المأجور في الورشة االسرائيلية



 الكتلة ا��يار و�عد املعوملة الرأسمالية العوملة إطار �� العالم ع�� النيولي��الية هيمنة �عد جرى  ما لكن

 نخبو�ة حالة إ�� واسعة جماه��ية حالة من نفسها نقلت ال�ي التطوعية اطر �� فعله فعل اش��اكية

 ورشات ومالي�ن املا�� الدعم مالي�ن رغم ا�جمهور  عن لتنعزل  ا�خار��، التمو�ل ع�� �عتمد باتت ممأسسة

 .ا�خارجية والدورات التدر�ب وحصص العمل

 يبادر. ��ا العمل سبق ألنماط واستعادة ا�جذور  إ�� عودة املعوملة، الرأسمالية ازمة و�عد �شهد، اذ واليوم

 ويس�� ل�جماه��، ينت�ي ومن�ج كقيمة التطو�� العمل إحياء إ�� والقطاعات املناطق مختلف من شبان

 ا�غماس أن ا�خاصة بتجر���م الشباب أدرك فقد التعاو�ي، ا�جما�� والعمل ا�جمعية النفسية الستعادة

 تر�ة �� لالستنبات �عود جديدة بادرة إ��ا. للتغي�� توقهم يكفي �عد ولم عزل��م من يز�د النخبوي  العمل ��

 �شهد  إننا. وعطاء خصو�ة أك�� أملن كما لتعود ان، تنت�ي ال��بة هذه راحة سنوات إن. �جرت طاملا

 �� فالح�ن بمساعدة تقوم أو واستيطان، باملصادرة مهددة أراٍض  إعمار �� تتطوع شبابية مجموعات

 وأسوار جدران ع�� جميل جرافي�ي رسم �شهد. ا�خ... املقابر تنظيف أو ا�جدار، خلف محصولهم قطاف

 .الشوارع جنبات وع�� والساحات املدارس

 

 

 

 

 

 



 وتار�خية نظر�ة خلفية

 التطو�� العمل مفهوم

 ��دف مادي، مقابل ودون   إكراه ودون  طوعيا ا�جهد بذل حول  يتمحور  اجتما�� مفهوم التطو�� العمل

 عن التطو�� العمل يختلف. لها تجاهلها أو الرسمية اطر تقص�� عن ناتجة مجتمعية احتياجات �غطية

 الفرد يبادر أن أو قرابة أو صداقة بحكم فرد ملساعدة فرد تطوع ع�� يقوم الذي الفردي والعطاء ال�خرة

 وليست يحملها فردية قيم بدافع العمل في�ون  ،إل��ا ينت�ي مجموعة ودون  بمفرده معينة فئة خدمة إ��

 .بالضرورة جماعية

 ال�خرة.  السطوة ع�� القائم الفاحش، استغالل وتفيد التطوع مع تتعارض وقسر،  إكراه �� ال�خرة

 قيما يتضمن التطو�� العمل �� املبذول  ا�جهد أن بمع�ى .اختيار التطوع بينما ا�سان، إلرادة مناقضة

 من يحمل فهو و�التا�� وفكرة، لقضية باالنتماء والت�حية، بالتعاون  تتعلق القيم هذه. املادية القيم غ��

 حيث قضية، سبيل �� واستشهاد للت�حية استعداده يبدي من تقر�با يحمله ما ايجابية والروح النبل

 وتطو�ر اجتما�� بالتغي�� التطو�� العمل �سهم هنا. ع��ا املع�� اش�ال اختالل رغم واحد، املضمون  أن

 �� املرجوة النقلة وإحداث التغي�� ع�� البشر قدرة ع�� والعيون  اذهان و�فتح ايجابية، والقيم املواقف

 .حيا��م

 اقتال�� عسكري  احتالل من يحتو�ه فيما  الفلسطي�ي، الشعب �عيشه الذي ا�خاص التار��� الظرف إن

 يحّتم سياسيا، ذلك �ل وفوق  وثقافيا، واجتماعيا اقتصاديا الفلسطي�ي الوجود مقومات �ل �س��دف

 :ي�� فيما ت�خيصها يمكن وال�ي العادة �� التطو�� العمل ��ا يتم ال�ي اش�ال تحديد



 واجب يحدده ما بقدر تطوعية خدمة �عد ال أنه إال شائع، أمر وهو آخر فرد �خدمة فرد تطوع -1

 فهو ذلك ورغم واحدة، وملرة عابرة بمؤقتية أحيانا يتسم انه أو مثال، الوالدين كرعاية اجتما��

 .التطوع لقضية انتماء ع�� تدل إ�سانية قيما يحمل

 التطو�� جهدهم فرادا  من كث�� يرهن اذ كث��ا شائع امر وهذا: مجموعة �خدمة فرد من تطوع -2

 طبيب تطوع أو مثال، مسن�ن �خدمة اجتماعي�ن �ناملع كتطوع لهم، بحاجة �شر�ة مجموعة �خدمة

 ا�جهد ع�� مقتصرا يبقى لكنه التطوع من نوع أيضا وهذا إ�خ،...ما، مرض من �عا�ي شر�حة �خدمة

 .املتطوع ��ا يؤمن ال�ي الفردية والقيم املبذول  الفردي

 �� خاصة الفلسطي�ي، املجتمع �� ينتشر التطوع من النوع وهذا أسرة، أو فرد �خدمة مجموعة تطوع -3

 لتقديم الشباب من مجموعات ��ب حيث البيوت ارض وهدم مصادرة عمليات اشتداد ظل

 .مثال املن�وب الفرد لمسرة أو املساعدة

 وهو الفلسطي�ي، مجتمعنا �� انتشارا اك�� هو النمط وهذا ، أخرى  مجموعة �خدمة مجموعة تطوع -4

 أن النمط لهذا يمكن هنا جم��، شعور  عن ويع�� وايجابية العامة اجتماعية بالقيم معبأ نمط

 إطار �� يتم وهذا تحتاجها  أخرى  ملجموعة املساعدة بتقديم مجموعة قيام هو اول  - وجه�ن يحمل

 باعتبار عامة، جماعة بخدمة مجموعة قيام هو اخر والوجه مح��، صعيد وع�� املدينة أو القر�ة

 إن القول  يمكننا وهنا للمجتمع، عامة قضية عن و�ع�� العام العمل من جزء �ش�ل خدم��ا أن

 النوع هذا �ان والقطاع الضفة احتالل �عد انتشر الذي الفلسطي�ي التطو�� للعمل الفقري  العمود

 �� عامة سياسية اجتماعية ظاهرة ليش�ل وتقدم أساسه ع�� �شأ والذي التطو�� العمل من

 التطو�� العمل فرق  تتحرك �انت حيث اش�ال، أر�� ولتش�ل. املا��ي القرن  وثمانينات سبعينات

 القر�ة �� التطو�� العمل فرقة أن أو وتقدمها، ا�خدمة إ�� يحتاج محدد م�ان إ�� بي��ا تنسيق �عد

 . مثال القر�ة �� عامة خدمة لتقديم الشهر �� واحدا يوما ولو تحدد �انت نفسها



 :الفلسطينية الشعبية والثقافة التطوع

 

 �انت. الس�ان أر�اع ثالثة من أك�� �شمل الزرا�� ف��ا الر�ف �ان فقد زراعيا، مجتمعا فلسط�ن �انت

 العمل ظل.  لمرض ومتوسطة صغ��ة حيازات أو ملكيات نطاق �� العائ�� العمل ع�� �عتمد الزراعة

 قوة �� املوس�ي النقص �عو�ض �� ت�جأ العائلة و�انت. اليوم ح�ى الزراعة �� السائد العمل نمط اسري 

 .العونة إ�� العمل

 يتطوع حيث الفلسطي�ي، اسري  ال��كيب مع متناسقة �انت الفلسطي�ي اجتما�� التار�خ �� فالعونة

 والقطاف ا�حصاد موسم �� ي��كز �ان ما غالبا والذي العمل إنجاز ��  اسرة ملساعدة واصدقاء اقارب

 حصاد ع�� أحيانا تتفق اسر �انت. ا�جميع يفيد التعاون  من نمط �شكيل يتم بحيث بيت، بناء عند أو

 ما وهو  اخرى، ا�جهة إ�� ومعا جميعا لتنطلق القر�ة، من معينة جهة �� تمتلكها ال�ي ارا��ي قطاف أو

 ).الز�تون  قطاف �� الغر�ية والطلقة الشرقية الطلقة( ب �عرف

 ��م عامة جوانب إ�� تمتد �انت بل ، احتياجا��ا لسد العائالت ب�ن التعاون  ع�� تقتصر  العونة تكن لم

 وشق املساجد بناء ا�جمع، آبار حفر العائالت، مضافات بناء املاء، ينابيع تحس�ن مثل جميعها القر�ة

 . النافعة العامة اعمال من وغ��ها الزراعية الطرق  �عض

 مئات فتشر�د واملساعدة، العونة ب�ن مركبة حالة إ�� العونة مفهوم تحول  ،1948 عام الك��ى  النكبة �عد

 طور  ح�ن �� لهم املساعدة تقديم إ�� املضيف�ن اها�� دفع وط��م، خارج الفلسطي�ي الشعب أبناء آالف

 يتال��ى بدأ العونة مفهوم أن غ�� ،بي��م التعاون  خالل من ا�جديد الواقع مع ذاتية تكيف آليات الالجئون 

 عن ناجم مشوه بنيان ع�� القائمة ا�حداثة من حالة وحلول  املمتدة اسر وتفكك القر�ة �سليع ز�ادة مع

 �� وعالقا��ا السوق  قيم و�عزز  املأجور  العمل انتشار مع والسياسية، واجتماعية اقتصادية النكبة

 .املجتمع



 : جماه��ي  تأط�� كوسيلة التطوع

 فلسطينية مقاومة حركة انطلقت. جديد فلسطي�ي واقع �شأ ،1967 عام فلسط�ن با�� احتالل مع

. لالحتالل مؤسساتية سياسية مقاومة ع�� ارتكز �ان والثا�ي مس�ح، اول  - طا�ع�ن اتخذت وال�ي لالحتالل

 .الناس حياة �سي�� �� التقليدية الب�ى ع�� اعتماد محاوال بطا�ع��ا، ا�حركة احتالل قمع وقد

 حافظت ال�ي لسياساته، املقاوم السيا��ي العمل أو املس�ح العمل كبح �� سواء احتالل سياسة فشلت

 أخرى، ف��ات �� وتخبو ف��ات �� تقوى  �انت. اوجه متعددة الفلسطي�ي الشعب من لها مقاومة وت��ة ع��

 .احتالل لواقع كقابل�ن ترو�ضهم �� وال مواطن��ا من املحتلة ارض تفريغ �� ال ينجح لم احتالل ان إال

 و�ستطيع الداخل �� ا�جماه�� إ�� �ستند مقاومة آليات اج��اح ع�� الفلسطينية الوطنية ا�حركة عملت

 وطنية هو�ة بلورة من حالة �� املجتمع تأط�� املعو  من امالوع جهة، من احتالل لقلق مصدرا �ش�ل أن

 .الفلسطينية التحر�ر منظمة تمثلها �انت ال�ي الوط�ي ال��وض حالة مع من�جمة

 املسيحية الشبان جمعية �� يجتمعون  �انوا اللذين املثقف�ن، �عض مبادرة �� او�� املأسسة بذرة ش�لت

 رئيس و�مساعدة هللا رام إ�� انتقلوا ثم دراس��م، �� العامة الثانو�ة طلبة ملساعدة بادروا حيث القدس، ��

 أن استطاعوا �عدها. للعمل وادوات للقاء قاعات لهم قدم الذي صا�ح، ا�جواد عبد آنذاك الب��ة بلدية

 من�� بي��م من و�ان تطو��، عمل ساعة 130 إ��اء وهو الطالب لتخرج شرط ع�� ا�جامعة إدارة مع يتفقوا

 ما خالل من الفكرة وانتشرت ذلك تجاوز  امر لكن.  اتفاق اعتمدت ال�ي ب��ز�ت جامعة �� مدرسا فاشة

 �عض �� تتش�ل التطو�� العمل نو�ات بدأت 72 عام فبعد. عم�� نموذج من ز�ت ب�� جامعة طلبة قدمه

 القرى  من عدد �� الشباب من مجموعات و�دأت الفكرة انتشرت. ع��ا اخبارا تنشر  ال�حف و�انت القرى 

 مخيم �� التطو�� العمل �جنة �انت �شأت ال�ي التطو�� العمل �جان أول  من. تطو�� عمل �جان �ش�لون 

 أن ال�جان هذه استطاعت. نابلس �� التطو�� العمل و�جنة هللا رام �� �عمة كفر قر�ة و�جنة امعري 



 الشا��، عبد حيدر الدكتور  يرأسه �ان الذي احمر الهالل �� غزة قطاع إ�� امتدت إشعاع بؤرة �ش�ل

 .والقطاع الضفة �� والقرى  املدن مختلف إ�� ثم ومن

 للشعب الوحيد الشر�� املمثل ب�و��ا والدو�� العر�ي واقرار الفلسطينية التحر�ر منظمة صعود لعب

 الفلسطينية ارا��ي �� ا�جماه��ي  النشاط توسيع �� كب��ا دورا تواجده، أماكن �افة �� الفلسطي�ي

 الوط�ي التوجيه �جنة �ش�لت واعتقال، إ�عاد ب�ن الوطنية ا�ج��ة قادة احتالل شتت أن فبعد املحتلة،

 �� الوط�ي املد حالة �عز�ز استطاعوا وجماه��ي�ن، نقابي�ن وقادة منتخب�ن بلديات رؤساء ضمت ال�ي

 الشبابية واندية الثانو��ن، والطلبة ا�جامعات طلبة �� املتمثلة الشباب قوة إ�� مستندين الداخل

 �انت �جان و�� التطو��، العمل �جان عنوان حملت ال�ي املحلية الشبابية ال�جان إ�� إضافة املختلفة،

 قر�ة �ل �� �جان. اسرائيلية امنية املالحقة ظل �� لها �واجهة السياسية التنظيمات من بدفع �ش�ل

 ارا��ي مستوى  ع�� عام مكتب يحكمها ثم ومن منطقة �ل �� لوائية �جانا لتش�ل تنتظم �انت ومدينة

 تبتعهم ثم والقطاع، الضفة �� التطو�� للعمل العليا ال�جنة الشيوعيون  ش�ل فقد ،الفلسطينية

 هذه. اجتما�� للعمل الشبيبة و�جان والقطاع الضفة �� التطو�� العمل �جان اتحاد بتشكيل الفصائل

 وملجتمعا��ا الفلسطي�ي، للمجتمع كث��ة خدمات قدمت السيا��ي، التوعوي  دورها جانب إ�� ال�جان،

 أن غ��.  1987 عام الك��ى  انتفاضة �� الناس �حياة املنظمة الشعبية ال�جان عماد و�انت املحلية،

 �شكيل إ�� سيا��ي فصيل �ل دفع ا�جماه�� كسب ع�� الفلسطينية القوى  ب�ن السيا��ي التنافس

 التنظيم عنوان ال�جان هذه �انت فقد مح��، أم مركزي  صعيد ع�� سواء ا�خاصة، التطوعية منظمته

 هذه باتت. العامة للمؤسسات تفتقد �انت ال�ي واملخيمات ار�اف �� خاصة املؤسسات، خارج ا�جماه��ي 

 املباشر التطو�� بالعمل ذلك �ان سواء احتالل ضد واسعة جماه��ية مقاومة عنوان التطوعية ال�جان

 .احتالل لقوات التصدي �� شعبية وطنية بأعمال أو



 و�الحقها يقاومها و�دأ الظاهرة �خطورة احتالل تنبه التطو��، بالعمل املقاوم الوط�ي الدور  ارتباط إثر

 هدفهم، إ�� الوصول  من املتطوع�ن ومنع ا�حواجز نصب �� أو العمل ميدان �� املتطوع�ن بمالحقة سواء

 افتتحت كما وغ��ه، ارض يوم مثل الوطنية املناسبات قرب عند خاصة اح��ازي  لالعتقال �جأ ثم

 انه غ�� الصغ��ة، واجيال املتطوع الشباب شوكة لكسر دوره مخصصة الفارعة �جن احتالل سلطات

 وا��حاب اوسلو �عد إغالقه تم ح�ى امر، لهذا عنوانا ال�جن و�ات الشباب ف��ا تر�ى قلعة إ�� تحول 

 الشباب وزارة عليه �شرف شبا�ي، تأهيل مركز إ�� �عدها ليتحول  املنطقة، تلك من اسرائيلية القوات

 .والر�اضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :التطو�� العمل من املجتم�� املوقف

 بداية وألن املجتمع، �� السائدة الثقافة نقد خارج قديم شع�ي لتقليد انتمائه رغم التطو�� العمل يكن لم

 احيان، غالب �� �سار�ة أو متحررة اجتماعية بذهنية يتمتعون  أ�خاص قبل من �انت التطو�� العمل

. ثالثة مع وا��جم ثقافت�ن مع املفهوم اصطدم فقط، ذ�ور�ا التطو�� العمل طا�ع يكن لم وحيث

 ب�ن لالختالط نظرا واملخيمات املدن �� م��ا أك�� ار�اف �� السائدة التقليدية الشعبية الثقافة مع اصطدم

 املجتم�� القبول  غلب للناس، العفوي  الوط�ي واملوقف اجتما�� العمل عائد لكن واناث، الذ�ور 

 وال��ك�� املجتمع لقيم املتطوع�ن اح��ام بفعل التقليدية، العقبة تجاوز  التطو�� العمل واستطاع للظاهرة

" ا�حرام اختالط" وهو واحدا عنصرا فيه رأت دينية جماعة �شه�� من عا�ى ح�ن �� انجاز، ع��

 من أن هؤالء لدى السائد اعتقاد �ان. به للتشه�� املكتو�ة املنشورات وأحيانا املساجد منابر واستخدمت

 الوطنية ا�حركة �� مشارك��ا وعدم القوة هذه ا�عزال أن غ�� إباحيون، شيوعيون  هم اعمال هذه ير��

 كسب بذلك �ستطع ولم منطقها من أضعف الوطنية، للقوى  ومعادا��ا بل ال انتفاضة اندالع ح�ى

 .له وترسيخا التطو�� العمل ملفهوم وثقافيا اجتماعيا مكسبا �عد ما الذي امر. جان��ا إ�� ا�جمهور 

 ال�ي العينية الت��عات تقديم خالل من التطو�� للعمل دعمها مجتمعية قطاعات اظهرت فقد ذلك عدا

 �لفة من يقلل ال ذلك �ان بحيث ذلك، وغ�� اليات و�عض البناء ومواد العدة، مثل اعمال هذه تخدم

 .املجتمع �� انصارا جانبه إ�� يخلق بل فحسب التطو�� العمل

 

 

 



 وانتفاضة التطو�� العمل

 القمع ضد اختمار ناحية من سواء ، الشع�ي اختمار حالة عن الك��ى  الشعبية انتفاضة ع��ت

 حالة إ�� ذلك وتطور  ا�جماه�� ب�ن السيا��ي الو�� �� اختمار أو املحتلة،  ارض �� املتواصل احتال��

 تطوعية وحركة العليا واملعاهد ا�جامعات �� منظمة طالبية حركة �� ع��ا التعب�� تم جماه��ية، تنظيمية

 لم انتفاضة اندالع مع. للعطاء ومستعدة منظمة �انت لك��ا السياسية توجها��ا وتنافس اختالف ع��

 فعاليات �� أملالش انخراط مهمة مهامها إ�� أضافت لك��ا دورها عن التطوعية ال�جان تتحول 

 الكفاح �� �شط فاعل إ�� تطوعية خدمات مقدم مجرد من حولها انخراط هذا أن غ��. انتفاضة

 احياء و�جان الشعبية ال�جان  إطار �� التطوعية ال�جان هذه انخرطت هنا ا�حر�ة، أجل من الوط�ي

 ة،أملش وطنية حركة من جزء م��ا وجعل بني��ا ع�� أثر مما ا�جديدة، اطر من وغ��ها الضار�ة، والقوى 

 منوطا دورها وأصبح محدد، هدف ذات كبنية ت��اجع جعلها ما هذا. وا�عاد واعتقال للمالحقة �عرضت

 املناضل�ن بيوت بناء إعادة �� املساعدة أو واملخيمات القرى  ملداخل الليلية �ا�حراسة انتفاضة بفعاليات

 .املح�� انتاج مشاريع �� العمل أو اسرائيلية البضائع مقاطعة س�� مراقبة أو احتالل قوات هدم��ا ال�ي

 وتراجع عليا ومعاهد جامعات من العليا التعليمية املؤسسات أغلقت الظروف تلك ظل و�� الف��ة تلك ��

 انتفاضة، تراجع مع التطوعية املؤسسة ��ذه يضرب ا�خلل وراح املؤسسات، هذه �� التطو�� العمل

 تحول  بدأ حيث ،مدر�د مؤتمر اعقبت ال�ي املفاوضات و�دء 1991 عام او�� ا�خليج حرب �عد خاصة

 محله وتحل ي��اجع التطو�� العمل و�دأ خارجيا تمو�ال تتلقى مهنية أطر إ�� الواسعة الشعبية اطر

 وجود من ع��ا �شأ وما تطوراته بفعل التجر�ة وأن�ى اوسلو جاء ح�ى اهلية، املنظمات ومشاريع �شاطات

 .امليدان إ�� ا�خاص القطاع ودخول  اهلية املنظمات عدد وز�ادة وتوسع املختلفة بأجهز��ا سلطة



 متطلبات إ��اء ��دف روت�ن مجرد أو ش�ليا عمال التطو�� العمل و�ات ا�جامعات �� الدور  هذا تراجع

 ا��م أو التطو��، العمل لها يتصدى �ان مشا�ل بحل الوليدة السلطة يطالبون  الناس بات فيما التخرج،

 ا�خاصة والقيم الفكرة شوه مما تطوعيا، عمال اهلية املنظمات �عض تقدمها ال�ي ا�خدمات �� وجدوا

 واقتصر شعبية مبادرات ع�� قائم غ�� لي��ا�� ش�ل إ�� أوسلو �عد التطو�� العمل تحول  لقد. العمل ��ذا

 املعتمد الشع�ي الطا�ع دهأفق الذي امر املمولة، اهلية املنظمات �عض ��ا تقوم محددة خدمات ع��

 .التمو�ل �� ح�ى الذات ع��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اه�� والعمل التطو�� العمل

 تحول  إذا أي للتطوع، ا�حقيقي للمفهوم استند إذا كذلك وهو تطوعية، حالة اه�� العمل �� البعض يرى 

 هناك أن بمع�ى معينة، مطالب لتحقيق �س�� اجتماعية حركة إ�� التكنوقراطي العمل من اه�� العمل

 بنية وذي ووا�ح مؤثر سيا��ي مجتمع وجود: و�� املد�ي املجتمع ��ا يتح�� أن يجب م��ابطة حلقات ثالث

 حر�ات ووجود واملعلومات ل�خ��ة بيوتا �ش�ل أهلية منظمات وجود والتحر�ك، التعبئة ع�� قادرة

 أو) املجا�ي ا�جام�� التعليم أجل من طلبة( مثل  ا�جوانب، من جانب �� محددة مطالب ذات اجتماعية

 املعرفة مع البشري  الفعل امليت� هنا) الشرف خلفية ع�� القتل ضد �ساء(او ،)استيطان ضد شباب(

 .املجتمع �� �غي��ي  تأث�� ذات أعماال و�نتج والتنظيم،

 املنظمات من مفككة جزر   أمام  إننا. الفلسطي�ي عملنا �� ال��ابطي النموذج هذا مثل نجد ال ان ح�ى

 حر�ات بناء �� تخبط  أمام  إننا كما املجتمع، قضايا عن السياسية لمحزاب غياب وحالة اهلية،

 صا�ح والن�ي و�عل�ن بلع�ن �� الشعبية املقاومة نموذج. الشع�ي امتداد ع�� قادرة غ�� اجتماعية

 كأداة و�ظهر و�شر�ا جغرافيا ةاملش تطوعية حالة إ�� يتحول  عن عاجزا زال ال وغ��ها واملعصرة

 �عامل جدية وعدم جهة من استعراضية عالميةا  طبيعته إ�� ذلك ويعود أك��، ال السيا��ي لالستخدام

 شعبية بمقاومة حقيقيا جمعيا وعيا يخلق بما اجتماعيا وتثم��ها الظاهرة هذه مع السياسية احزاب

 .الناس لدى عفو�ا سلو�ا تصبح أن ع�� قادرة

 من محددة اهداف إ�� وال جماه��ية، قوة إ�� �ستند ال الذي التطو�� للعمل مشوهة صورة  أمام ان  إننا

 ودون  متناثرة كفئات املس��دف�ن جهد استخدام ف��ا يتم ممولة مشاريع  أمام نحن ا�حاجة،  أححاب قبل

 السل�ي املستجيب حالة من ل�خروج سبل عن البحث يقت��ي هذا. امالوش عاما اجتما�� العائد ي�ون  أن

 .�ستحق ولك��ا صعبة مهمة إ��ا �عم الشعبية، املبادرة واستعادة معا ولمحداث للتمو�ل



 أن و�حاول  قضايا خدمة �� دوره عن يبحث جديد، جيل قبل من للتجر�ة استعادة عملية اليوم و�شهد

 التار�خية ل�خ��ة استندت ما إذا متأخرة �انت ولو استفاقة هذه. املشا�ل مواجهة ع�� اقدر أنه يثبت

 تطورا أك�� جديدا نوعا ستخلق التنظيمية، والهيا�ل اش�ال �� إبداع مع ا�حقيقية التطوعية القيم وإ��

 تتمتع �وادر يوفر أنه شك ال ا�حا��، اه�� العمل سلبيات رغم. معها قطع ودون  السابقة التجر�ة من

 ما السابقة، التجر�ة حكم التنافس أن ورغم جديدة، إطار فلسفة �� توظف أن يمكن عالية بقدرات

 .ا�جديدة التجر�ة ع�� ام�ن ا�حارس ي�ون  أن يمكن سامية قيم من زرعته

 صعو�ة من التقليل دون  ا�جسورة املبادرة وإ�� وعل�ي، نقدي �ش�ل التفك�� إ�� اليوم مدعو الشباب

 لكنه جديد �ل ع�� باالنفتاح اصالته يجدد الشباب من نمط  أمام أنك ان �شعر. يواجهه الذي الظرف

 نبدأ؟ و�م العمل؟ ما: الكب��ين السؤال�ن عن اجابة يحاول  فهو �عيشه، الذي املر الواقع �غفل ال
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