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اعضاء من الوفد الياباني الزائر ملتحف ابو جهاد يستمعون الى فهد ابو احلاج.

-اطلق  اخل��اص  "ال��ق��دس"  -ملراسل  القدس 
م��رك��ز اب��و ج��ه��اد ل��ش��ؤون احل��رك��ة االس��ي��رة في 
جامعة القدس امس نداء طالب فيه بضرورة 
التي  احلقوقية   واملؤسسات  املنظمات  حت��رك 
ودوليا  واقليميا  محليا  االنسان  بحقوق  تعنى 
التي  السياسة  لوقف  اس��رائ��ي��ل  على  للضغط 
االس���رى  ب��ع��زل  ال��س��ج��ون   م��ص��ل��ح��ة  تنتهجها 
العزل  زن��ازي��ن  ف��ي  بهم  وال���زج  الفلسطينيني  
االنفرادي  كعقوبة تفرضها في محاولة لكسر 

ارادة االسرى وحتطيم معنوياتهم .
املركز  ابو احلاج مدير عام  واستعرض فهد 
تفاصيل سياسة العزل االنفرادي وطابعها الال 
انساني واالثار السلبية التي تعود على االسرى 
مبا في ذلك تدهور حالتهم الصحية . واوضح 
الدوام  على  استخدامها  يتم  السياسة  هذه  ان 
وفق منهجية محددة سلفا ومتارس على اسرى 
محددين بعينهم لتحقيق اهداف واضحة وال 
وال  االس��ي��رات  ال  ال��ع��زل  سياسة  م��ن  يستثنى 
القادة  يستثنى  ال  ،كما  املرضى  وال  السن  كبار 
الى   التاثير االكبر مشيرا  الساسيون ،ومن لهم 
م��ا جل��أ اليه االس���رى م��ن وس��ائ��ل حمل��ارب��ة وصد 

هذا االستهداف .

ماهية العزل 
قال  االنفرادي  العزل  ماهية  ماهية  وح��ول 
ابو احلاج "العزل عقوبة تفرضها ادارة السجون 
ارادت��ه  كسر  ومحاولة  االسير  اذالل  في  امعانا 
وحتطيم معنوياته، حيث يعيش معزوال عن 
اي  م��ع  االت��ص��ال  اخل��ارج��ي ال يستطيع  العالم 
بعقوبة  شبيه  ،وه��و  السجان  س��وى  ك��ان  انسان 
املعزول  االس��ي��ر  يقضي  حيث  االداري  السجن 
متى  يعرف  ان  دون  عمره  من  عديدة  سنوات 
سيخرج ". واضاف ان االسير يعرض كل ستة 
اشهر على محكمة صورية اذا كان العزل انفراديا 
،او كل سنة اذا كان العزل مزدوجا ،وهذه احملكمة 
)الشاباك  االسرائيلية  املخابرات  باوامر  تامتر 
تفتقر  (،وه��ي  )الشاباص  السجون  (ومصلحة 
الدنى مقومات صور العدالة ... ومن املثلة على 
اسرى العزل منذ فترات طويلة ،االسير معتز 
ح��ج��ازي م��ن ال��ق��دس ال���ذي يقبع ف��ي زن��ازي��ن 
ابو  ،واالس��ي��ر جمال  س��ن��وات  ال��ع��زل منذ تسع 
الهيجاء من  مخيم جنني ويتعرض للعزل منذ 
املغربي  احمد  واالسير  سنوات  ست  يقارب  ما 

والقائمة تطول ".
اما عن  احلياة التي يقضيها االسرى داخل 
زنازين العزل االنفرادي فقال ان "غرف العزل  

صغيرة احلجم  تبلغ مساحتها مترين ونصف 
طوال ومتر ونصف عرضا تشمل احلمام ودورة 
املياة ،وال يوجد فيها متسع للمشي ،وتتضاعف 
املعاناة املاساة اذا وضع  اسيران في غرفة العزل او 
الزنزانة .كما وتتميز غرف العزل بقلة التهوية 
والرطوبة العالية حيث يوجد في زنزانة العزل 
شباك واحد صغير ومرتفع وقريب من السقف 
،وكل ذلك يتسبب بانتشار االمراض وحتديدا 
امراض اجلهاز التنفسي ،كما حدث مع االسير 
التهاب  من  عانى  ال��ذي  يغمور  جهاد  املقدسي 

رئوي حاد ".
ظروف معيشية قاسية

الساحة ونوعية  ال��ى  ام��ا عن م��دة اخل��روج 
الى  ابو احلاج عنها"ان اخلروج  الطعام فيقول 
الساحة او ما يسمى الفورة ال تزيد مدته عن 
ساعة يوميا وبالطبع هذه املدة ليست بكافية 
لالسير وذلك وفقا الحتياجه للتعرض للشمس 
ال��ري��اض��ه  ول��ع��ب   d ع��ل��ى فيتامني  واحل��ص��ول 
الى  اخل��روج  وق��ت  ،كما يكون  واملشي  وال��رك��ض 
ال��س��اح��ة غ��ي��ر ث��اب��ت وي��رج��ع ال���ى م���زاج ادارة 
السجن فقد يخرج االسير في الصباح الباكر او 
قد يكون اجلو ممطرا وب��اردا واي اسير يطلب 
تاجيل اخلروج ملوعد اخر يعتبر فاقدا حلقه 

في اخلروج للساحة".
الذي يقدم لالسير  الطعام  نوعية  اما عن 
بعيد  حد  الى  متردية   " انها  فيقول   املعزول 
،لذلك يعتمد االسير في معظم االحيان على 
الطعام  )الكنتني( لشراء وطبخ  السجن  بقالة 
،مما يضيف عبئا جديدا على االسير ويثقل 
كاهله وعائلته ماديا ،وهناك العديد من االسرى 
ال ميلكون االموال لذلك يضطرون الى تناول ما 
يقدم لهم رغم ردائته ،مما يتسبب لهم بامراض 
ان  علما  والبصر  التغذية  وضعف  ال��دم  فقر 
االساسية  امل��واد  ايضا ال يحوي  السجن  كنتني 

الكافيه لالسير" .
ما تضيفه مصلحة  ال��ى  احل��اج  اب��و  وتطرق 
السجون من ضغوط نفسية عالوة على ما مت 
ذكره وهو املتعلق باملنع من الزيارة خالل طيلة 
املعزولني  االس��رى  ويقول"معظم  العزل  فترة 
،وه��ذا يتسبب  زي��ارة عائالتهم  ممنوعون من 
ان��ه ب��ن��اءا على منع  ف��ي اشكالية اخ��رى ،وه��ي 
زيارته فانه ال يستطيع ادخال اي من حاجياته 
االس��اس��ي��ة ،وم���ن االم��ث��ل��ة ع��ل��ى ص���ور امل��ن��ع من 
الزيارة هو االسير جمال ابو الهيجاء ،حيث منع 
منذ بدء اعتقاله من زيارة  اهله وذويه له سواء 

اكانت زوجته ام ابنائه رغم صغر سن احدهم 
انهم  من  فبالرغم  املتبقني  الثالثة  ابناؤه  ،اما 
حلقوا به الى سجون االحتالل فانه لم يستطع 

االلتقاء بهم في اي من السجون."
وعن الفترة التي ميكن ان يتعرض خاللها 
االس��ي��ر ل��ل��ع��زل ف��ي ف��ت��رة اع��ت��ق��ال��ه يشير اب��و 
احلاج الى"ان العزل املباشر اي بعد انتهاء فترة 
ظلت  حديثة  ق��دمي��ة  سياسة  ه��ي  التحقيق 
متارس لغاية اضراب عام 2000 حيث مت خالل 
هذا االضراب التمكن من الغاء العزل املباشر ،اال 
االقصى عادت مصلحة  انتفاضة  قيام  مع  انه 
من  العديد  مع  السياسة  هذه  التباع  السجون 
للعزل  يتعرض  اسير  اول  ك��ان  ،حيث  االس��رى 
امل��ب��اش��ر ه��و م����ازن م��ل��ص��ه وال����ذي ق��ض��ى كامل 
محكوميته البالغة ست سنوات في اقسام العزل 
،كذلك االسير عبد الله البرغوثي الذي انتقل 
عليه  وحكم  العزل  الى  مباشرة  التحقيق  من 

بسبع وستون مؤبدا ".
اما عن االثار املباشرة التي يسببها العزل اشار 
الى التدهور اخلطير في صحة االسير املعزول 
الالانسانية  حيث  والظروف  في تلك االجواء 
تدهورت احلالة الصحية لبعض  االس��رى كما 
تاثرت قدراتهم النفسية والعقلية ومثال على 
احلليسي  الناصر  عبد  املقدسي  االسير  ذل��ك 
من  يعاني  فهو  املؤبد  بالسجن  عليه  واحملكوم 
 23 االن  الى  قضى  وقد  صعبة  نفسية  مشكلة 
عاما باالعتقال 8 سنوات منها بالعزل االنفرادي 
والضرب  القمع  الى  للعزل  اضافة  تعرض  وقد 
وك��ل ذل��ك اس��ه��م ف��ي ت��ده��ور وض��ع��ه النفسي. 
وفي هذا السياق ايضا تعرض االسير عويضة 
الى مرض نفسي  بالؤبد  كالب واحملكوم عليه 
شديد اخلطورة ،مما جعله يرفض زيارة اهله 
،كما انه يعاني من امراض جسدية ووهون في 

جسده بشكل عام ".
السجون  ان مصلحة  ال��ى  اب��و احل��اج  ويلفت 
ب��ع��زل االس����رى ومم��ارس��ة كل  ال تكتفي ف��ق��ط 
معاناتهم  ت��ض��اع��ف  ب��ل  بحقهم  ذك����ره  مت  م��ا 
التفتيش  وح��م��الت  الليلية  امل��داه��م��ات  عبر 
السجون من جراء ذلك  اه��داف مصلحة  .وعن 
الليلية  املداهمات  ابو احلاج "تستهدف  يقول 
وح���م���الت ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ف��رق 
الرعب  م��ن  ح��ال��ة  ،ب��ث  االسرائيلية  االم��ن��ي��ة 
والذعر في نفوس االسرى ،وتبلغ قمة االستفزاز 
واالهانة في التفتيش العاري ،حيث حتضر قوة 
خاصة وتقتحم غرف االسرى املعزولني ،وتقوم 

مركز ابو جهاد يطلق نداء الى كل اجلهات احلقوقية للعمل على وقف سياسة عزل االسرى

بتعريتهم وتفتيشهم تفتيشيا جسديا دقيقا 
محتوياتها  وبعثرة  الزنزانة  تفتيش  ،وكذلك 

."
واضاف انه بالرغم من كل ما سبق ذكره اال ان 
مصلحة السجون لم تكتف حيث تقوم مصلحة 
السجون مبنع زيارة احملامني او اعاقتها فيضطر 
زيارة  ب��دون  طويال  وقتا  االنتظار  الى  احملامي 
اي اسير ، وتقوم مصلحة السجون باالدعاء في 
بعض االحيان بأن األسير غير موجود بالقسم 
بعزل  السجون  مصلحة  تقوم  كما   . السجن  او 
عدد من االسيرات وفي هذه احلالة تتضاعف 
رمز  من  وملا متثله  االنثى  به  تتميز  ملا  املعاناة 
االمومة وكذلك رمز للعرض والشرف في املجتمع 

الفلسطيني ".
ذرائع سلطات االحتالل 

واهدافها من سياسة العزل 
تتذرع السلطات االسرائيلية بذرائع عديدة 

ادعائها  ،مثل  االسرى  بعزل  اجرائاتها  لتبرير 
بانهم اسرى خطيرون قاموا بعمليات عسكرية 
تصفها بالعنيفة ،او اعتبارا ملكانتهم القيادية 
وسعة اطالعهم وعمق جتربتهم وتاثيرهم على 

بقية املعتقلني.
وي��ق��ول اب��و احل���اج ان "س��ل��ط��ات االح��ت��الل 
معنويات  اض��ع��اف  ال���ى  سياستها  م��ن  ت��ه��دف 
،وك��ذل��ك  ارواح  ب��ال  اج��س��ادا  ،وجعلهم  االس���رى 
اضعاف البنى اجلسدية لهؤالء املعزولني ،لكي 
على  قادرين  غير  الزنازين  هذه  من  يخرجوا 
البصر.  ض��ع��ف  او  ال��روم��ات��زم  بسبب  احل��رك��ة 
فعندما ال يستطيع اي انسان ان يرى اال ملسافة 
ال تتجاوز املترين ملدة خمس او سبع سنوات مثال 

فمن املؤكد ان  يضعف بصره  كثيرا".
وعن كيفية مواجهة االسرى لسياسة العزل 
قال ابو احلاج بأن االسرى  قاموا بعدة خطوات 
من اجل انهاء او احلد من ممارسة تلك السياسة 
حيث اتخذ االسرى املعزولني عدة خطوات على 

وجبات  ارج��اع  ،منها  السابقة  السنوات  م��دى 
الطعام ووصل االمر في عدة حاالت الى االضراب 
هو  املباشر  هدفهم  ،وك��ان  الطعام  عن  املفتوح 
من  ،ليتمكنوا  االن���ف���رادي  ال��ع��زل  م��ن  اخل���روج 
العيش مع باقي االسرى في االقسام املفتوحة 
،وه��دف��ه��م ال��ث��ان��وي ه��و حتسني ظ��روف احلياة 
في اقسام العزل ،جلعلها متثل احلد االدنى من 

احلياة البشرية املالئمة .
وم���ن االم��ث��ل��ة ال��ت��ي س��اق��ه��ا اب���و احل���اج على 
املعزولني  االس��رى  اشتراك  هي  اخلطوات  تلك 
في االض��راب املفتوح الذي خاضه االس��رى في 
س��ج��ون االح��ت��الل ع��ام 2004 ،وك��ذل��ك خاض 
اكثر من اسير االض��راب املفتوح بشكل منفرد 
، مثل االسرى موسى دودين واحمد البرغوثي 
ومازن ملصه ومعتز حجازي ،غيرهم الكثيرون  
،اض��اف��ة ال��ى ترجيع وج��ب��ات ك��ان اخ��ره��ا في 
ع���زل س��ج��ن ع��س��ق��الن ف��ي ش��ه��ر ش��ب��اط 2007 
بالعالن  بالتهديد  املعزولني  االس��رى  قام  ،كما 

،وقامت  م��ره  من  اكثر  املفتوح  ات��الض��راب  عن 
بالتدخل  العالقة  ذات  املؤسسات  من  العديد 
لدى اجلهات الدولية املسئولة لوقف ممارسات 

اسرائيل ووقف سياسة عزل االسرى .

رسالة من اسير 
وفيما يلي نص رسالة وصلت املركز من اسير 

في معتقل بئر السبع : 
االخ مدير مركز ابوجهاد للحركة االسيرة

حتية فلسطينية وبعد 
في البداية يسعدني ويشرفني ان اخط لكم 
الكلمات من داخ��ل عرين االس��ر في بئر  ه��ذه 
السبع ،وبصفتي احد بضع االف االسرى اسمح 
الى هذه املؤسسة  لي ان اتوجه بصورة خاصة 
ولك بالتقدير ،ولكل من ساهم في اجناح هذه 
املؤسسة التي تظهر وتستنطق كل ما يصدر عن 
،والذين  االسوار  ومعاناتهم خلف هذه  االسرى 
،رغم  واالبعاد  اخلطوط  كل  قضيتهم  جت��اوزت 
القضية  هذه  تشكله  وما  اهمية  من  لذلك  ما 
من بعد انساني ،تتمثل في الكثير من املعاناة 
تفاصيلها  ب��ك��ل  امل��ع��ش��ر  ه���ؤالء  يعانيها  ال��ت��ي 
ثالثني  من  اكثر  منذ  يحلم  من  ،فمنهم  اململة 
على  امل��وت  ينتظر  من  ،ومنهم  باحلرية  عاما 

فراش املشفى .
فاجمل ما يتمناه هؤالء الذين ال يرون النور 
واجمل من ذلك هو  واكثر  ما يحبون  ،ان يروا 
معانقة احلرية واالنتصار على رطوبة اجلدران 
والعتمة واذيالها ،رمبا هي تلك اللحظات التي 
ولكن  ك��ام��ال  ت��س��اوي ع��م��را  االن��س��ان  بها  يحلم 
القدر ،ليس  يبقى بينها وبني االسير مفترق 
ان تالمس قلبه وتدمع عينه ،وتشتعل بنيران 
،ان  الشوق  اسير  ،فيبقى  احلنني بني جوانحه 
ن��اف��ذة يفتحها  ام��ت��الك  م��ن  ح��ي��اة ال متكنه 
وي��غ��ل��ق��ه��ا م��ت��ى ي��ري��د س��ج��ان��ه ،وب����ني ج���دران 
اص��ب��ح��ت ص��ام��ت��ه مل��ا رأت م��ا ه��و اص��ل��ب منها 
نفذ  وم��ا  صبروا  رج��ال  ،انهم  فتفتت  ب��ارادت��ه 
صبرهم من عشرات السنني في الظالم الدامس 
،حيث ان خيط النور يعاني خالل شقه الظالم 
للوصول لنافذة صغيرة تفصل احلياة كلها عن 
هؤالء الرجال الذين قدموا كل ما لديهم فكانوا 
،كانوا  اسرى ومناضلني  ان يكونوا  اح��رارا قبل 
التي  ذاتها  واملشاعر  االحاسيس  لديهم  بشرا 
ميتلكها كل البشر ،ورمبا اكثر النهم هم جعلتهم 

عواطفهم يتسابقون حلب فلسطني .
ع��اش  وبعضهم  امل���ني  االل���م  ع���اش  بعضهم 
الهم همني او اكثر ،وبعضهم سقط مكبال ،لكن 

القدر غير قادر على جتاوزها  االالم قد يكون 
العتبارات شخصية ،واخرى كان القدر مسئوال 
عنها ،ومن الصعب ان تنحصر هذه الهموم ،وال 
زال هؤالء بالقبور احياء ،لكن الكل يدرك ان 
احلر هو حر القلب ،وان كان سجني اجلسد ،ومع 
كل فجر كل يوم جديد ،ميحو االمل غبار الهموم 

واجلراح النازفة .
فهؤالء يتوقون للحرية كما يتوق العطشان 
للماء ،وما اصعب االنتظار عندما يكون املنظر 
م��ف��ق��ودا او ان��ه بعيد امل��ن��ال ،ف��ي��ع��ود االن��س��ان 
،ف��ال جت��د س��وى سنوات  ال��ى خياله وذاك��رت��ه 
ليس  جتحد  احيانا  فاملشاعر  واحلرمان  القهر 
بفعل العوامل الفسيولوجية بل بفعل عوامل 

الزمن .
لكن االمل يعود يعود ثانية يلقي بظالله 
على اجلميع منبشرا بان الشمس ستشرق ولو 
بعد حني ،فيعود التواصل االنساني ليتشارك 

اجلميع في الهم واالحزان ورحلة العذابات .
فهذا ما كان للقدر ،وهو ما قدر للذين كانوا 
اوفياء لذلك الوطن ورفضوا ان يكونوا احرارا 

ما دام الوطن اسيرا 
هذه هي حياة وهموم االسرى ولو في كلمات 
بسيطة ،فعذرا لهم جميعا اذا كانت غير كافية 

وال تعبر اال عن القليل القليل 
الرسالة  ه��ذه  تصل  ان  امتنى  النهاية  ف��ي 
ح��ام��ل��ة ب��ني س��ط��وره��ا ،ك���ل م��ع��ان��ي االح��ت��رام 
والتقدير لهذه املؤسسة الرائعة ومديرها فهد 

ابو احلاج -ابو باسل- والسالم.
هولي  املركزي-  السبع  -سجن  منصور  شرار 

كيدار غ 15
زيارات للمتحف

ال��وف��ود  زي����ارات  ت��ت��واص��ل  م��ن جهة ثانية   
احمللية واجلنبية للمركز حيث  زار املتحف عدد 
واملتضامنة  االكادميية  االجنبية  الوفود  من 
وعدد من منتسبي املخيمات الصيفية االسبوع 

املاضي من مناطق مختلفة 
وفي هذا السياق زار املتحف وفد ياباني من 
جامعتي اوساكا واوشانوميزو  .وضم الوفد عددا 
من االكادمييني واحملاضرين باملجاالت املختلفة 

برفقة د مسلم احللو .
مخيم  ومنتسبو  اع��ض��اء  املتحف  زار  كما 
املعرفة والذي تنظمه مؤسسة "االمدايست" . 
وقد ابدى املشاركون في هذه الزيارات تضامنهم 
مع االسرى واعجابهم مبا ميثله مركز ابو جهاد 

من تسليط للضوء على هذه القضيه الهامة .

جنني –تقرير علي سمودي - شدد مركز 
ح��ق��وق اإلن���س���ان وال��دمي��ق��راط��ي��ة »ش��م��س« 
على  فلسطني  ف��ي  ال��ش��ب��اب  قضايا  أن  على 
وجه اخلصوص، تشكل همًا جماهيريًا عامًا 
وحلول،  وبحث  ودراس��ة  فهم  إلى  أواًل  يحتاج 
م��ع��اش.  واق����ع  إل���ى  لتحويله  عملية  وآل��ي��ة 
فلسطني،  ف��ي  ف��إن  اص���دره  تقرير  وبحسب 
األم��ر  ف���إن  استثنائية،  ح��ال��ة  تعيش  ال��ت��ي 
العامة،  واألس���س  باملفاهيم  فقط  يتعلق  ال 
التي  وال��ذات��ي��ة  املوضوعية  باملشاكل  وامن���ا 
يتعلق  فيما  وخاصة  الشباب،  قطاع  تواجه 
واالجتماع  واالقتصاد  والسياسة  بالثقافة 
عملية  عن  والناجتة  القضايا،  من  وغيرها 
تاريخية صعبة مر بها الشعب الفلسطيني. 
وقال املركز أن الشباب وقضاياهم املختلة ما 
زالت متناولة من غير الشباب، وما زال الشباب 
ب��ان��ت��ظ��ار اخل��ط��ط وال��ب��رام��ج ال��ت��ي ي��وع��دون 
فيها من املؤسسات الرسمية وغير الرسمية، 
تكن  ول��م  الطموح،  بحجم  البرامج  تكن  ل��م 
الشباب  وبقي  املطلوب،  باملستوى  األنشطة 
قريبا.  يكون  ال��ف��رج  لعل  انتظار  حالة  ف��ي 
مببادرته  يتقدم  أن��ه  »ش��م��س«  مركز  وق��ال 
وللمؤسسات  واألهلية  الرسمية  للمؤسسات 
وللشباب  الشبابي  بالعمل  املهتمة  الدولية 
وال��ش��اب��ات، ل��ك��ي ت��ك��ون م��ح��اول��ة ج���ادة على 
الطريق الصحيح، إلفساح املجال أمام اجلميع 
للمشاركة واملساهمة في وضع البرامج واخلطط 
وبناء  الشباب  دور  بتعزيز  الكفيلة  العملية 
قدراتهم ومتكينهم في النواحي املختلفة، في 
محاولة للخروج من األزمة من خالل الشباب 

وللشباب وبأجندة شبابية فلسطينية.
التنمية املجتمعية الشبابية

وأوضح مركز »شمس« أن التنميُة الشبابية 
حيث  م��ن  متقدمًا  م��رك��زًا  حتتل  املجتمعية 
أهميتها، على الصعيد الفلسطيني واملستوى 
الدولي، الرتفاع نسبة الشباب مقارنة بعدد 
في  كبيرة  أهمية  من  لهم  ملا  وأيضًا  السكان، 
دوره��م  جل��ان��ب  املجتمعي،  التغيير  عملية 
ومن  املستقبل،  وصياغة  تشكيل  في  الكبير 
هنا فإن الشباب يحظون باهتمام خاص على 
م��س��ت��وى احل��ك��وم��ات وامل��ؤس��س��ات، م��ن خ��الل 
لذا،  واض��اف  واألنشطة  والبرامج  السياسات 
فإن تشجيع وتقوية الشباب للعمل بفاعلية 
في  إيجابي  تغيير  إلح��داث  متساٍو  وبشكل 
مجتمعاتهم، يأتي من خالل عملية مستمرة 
يشارك فيها الشباُب في بناء وتعزيز مهاراتهم 
ليكونوا  وجتاربهم،  ومعارفهم،  وسلوكياتهم، 
ذلك  ويتأتى  للمستقبل.  وجاهزين  مؤهلني 
بحسب املركز من خالل توفير الدعم والفرص 
واخلدمات إليجاد عالقات صحية مع الشباب، 
توفر دعمًا معنويًا ونفسيًا مستمرًا، وتوجههم 
وتساعدهم ومتكنهم من احلصول على الفرص 
واخلدمات املتوفرة بشكل دائم، ألخذ دورهم 
في التعبير واملشاركة والتعلم وأخذ القرارات 

وتقوية وتطوير مهاراتهم.
من  املجتمعية  التنمية  إن  امل��رك��ز  وي��رى 
منظور محلي يجب أن تستند في املقام األول 
التنمية،  ه��ذه  ملاهية  الوطني  التصور  إل��ى 
آخذًة بعني االعتبار األوضاع غير املستقرة، 
باإلضافة للوضع االقتصادي اخلاص بشعبنا، 
وك��ذل��ك ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى م��ق��وم��ات ال��ص��م��ود، 
مهمات  متضمنًا  التنموي  اإلط��ار  وشمولية 
والثقافي  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت��ص��ادي  ال��ب��ن��اء 
والوطني. مع األخذ بعني االعتبار األولويات 
واالحتياجات املختلفة للشعب الفلسطيني. 
إال  تتحقق  ال  املجتمعية  التنمية  ان  مؤكدا 
مبفهومها  للتنمية  متكاملة  ب��رام��ج  بوضع 
ال��ش��ام��ل، وه���ي ب��ح��اج��ة إل���ى ت��ض��اف��ر ج��ه��ود 
املنظمات واملؤسسات األهلية إلى جانب جهود 
السلطة بهذا املجال، على أن يكون الهدُف من 
احمل��دودة  القدرة  بني  التوافق  البرامج  تلك 
خالل  م��ن  مالئمة  بيئة  وت��وف��ي��ر  للمجتمع 
وعليه،  املجتمع.  لقدرة  األمثل  االستخدام 
ميكن القول إن تنمية املجتمع في فلسطني 
امل��س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��َة  تعنيه  م��ا  أول  ت��ع��ن��ي 
وعدم  شموليتها  إل��ى  باإلضافة  واملتواصلة، 
تركيزها على جانب من جوانب التنمية دون 
إلى  النظُر  وج��وب  على  املركز  اآلخر.ويؤكد 
والتعامُل  متساوين،  كشركاء  الشابة  الفئات 

معهم كموارد قيمة في حتديد القضايا املهمة 
وإيجاد احللول، وتكمن أهمية ذلك في إشراك 
الشباب في عملية التحول الدميقراطي، وفي 
كيفية تفعيل دورهم في إرساء مبادئ احلكم 
الصالح، حيث يعتبر احلكُم الصالح من أهم 
العوامل للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية. 
من  الشباب  متكني  إن  »ش��م��س«  مركز  وق��ال 
استعمال قدراتهم وتطوير منهجية تفكيرهم، 
م��ن خ���الل ب��ن��اء ق��درات��ه��م وام��ت��الك اخل��ب��رة 
رواف��د  أه��م  أح��د  أن يشكل  واملنهجية، ميكن 
أدل  وليس  املجتمعية،  الشبابية  التنمية 
على ذلك من العمل التطوعي، حيث يلعب 
بهذا  وهو  املجتمعية،  التنمية  دورًا مهمًا في 
لدوره  وذل��ك  خاصة،  بأهمية  يحظى  املعنى 
قيم  من  يعنيه  ما  جانب  إل��ى  التنمية،  في 
وروابط اجتماعية إيجابية، وتكمن أهميُته 
ودوره ليس على صعيد الفرد فحسب، وإمنا 
من  يعنيه  وم��ا  ككل،  املجتمع  مستوى  على 
رف���ع ل��ل��م��س��ت��وى االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي، 
وحتسني األحوال املعيشية للفئات احملرومة، 
وبالتالي  اإلنسانية،  القيم  على  ومحافظته 
ف��ه��و جت��س��ي��د مل��ب��دأ ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي، 

واستثمار حقيقي ألوقات الفراغ.
هجرة الشباب من فلسطني

تشير اإلحصاءاُت الرسمية وفي مقدمتها 
إح��ص��اءات اجل��ه��از امل��رك��زي لإلحصاء إل��ى أن 
إجمالي  م��ن   %27 ح��وال��ي  ميثلون  ال��ش��ب��اب. 
السكان )منهم 40% مراهقون و60% شباب(. 
وبلغت نسبة اجلنس بني الشباب 104 ذكور 
العمري  ال��ت��وزي��ع  وُي��ظ��ه��ر  أن��ث��ى.   100 ل��ك��ل 
فتي،  شعٌب  الفلسطيني  الشعب  أن  للسكان 
ال��س��ك��ان��ي ذو ق��اع��دة ع��ري��ض��ة ورأس  ال��ه��رم 
مدبب، ما يعني أننا، ولسنوات طويلة قادمة، 
الطبيعية  ال��زي��ادة  تأثير  حتت  نكون  س��وف 
املرتفعة نسبيًا رغم انخفاض معدالت الزيادة 
الطبيعية وانخفاض معدالت اخلصوبة خالل 

السنوات األخيرة.
الشباب والرغبة بالهجرة

وتشير املعطيات الرسمية خالل السنوات 
املاضية أنه مت التقدم بحوالي 45 ألف طلب 
األجنبية  الدبلوماسية  للممثليات  للهجرة 
في األراضي الفلسطينية. وُتظهر اإلحصاءات 
بالهجرة  ي��ف��ك��رون  ال��ش��ب��اب  ثلث  ح��وال��ي  أن 
البحث  وعند  لإلناث(.  و%18  للذكور   %45(
بالهجرة،  للتفكير  دعتهم  التي  ب��األس��ب��اب 
الرئيسي  السبب  أن  »ش��م��س«  مركز  وي��ؤك��د 
الوضع االقتصادي ثم عدم توفر األمن واألمان 
واألسباب السياسية ثم االجتماعية، كما أن 
الشباب يفكرون في الهجرة بسبب بطء في 
األراض��ي  داخ��ل  والتطوير  التنمية  عملية 
االقتصاد  محاربة  إلى  إضافة  الفلسطينية، 
مما  وال��وس��ائ��ل  ال��ط��رق  بشتى  الفلسطيني 
الفلسطينية  األس��ر  أع��دادا كبيرة من  جعل 
االق��ت��ص��ادي  ال��وض��ع  وال��ف��اق��ة،  الفقر  تعاني 
املتردي، وبسبب الوضع السياسي املتمثل في 
واألوض��اع  السياسية،  للعملية  األفق  انسداد 
األم��ن��ي��ة ال��غ��ي��ر م��س��ت��ق��رة، ه���ذا إل���ى جانب 
أسبابها  للهجرة  أن  .كما  االجتماعي  الوضع 
أسهموا  أنفسهم  فالفلسطينيون  الداخلية 
في تزايد نسبة املهاجرين الشباب من خالل 
سوء األوضاع السياسية بسبب االنقسام، كما 
دوارا  لعب  الفلسطيني  السياسي  النظام  أن 
سلبيا في كثير من األحيان، عندما اقتصرت 
العام على فئة معينة  الوظائف في القطاع 
أدى  واملنافسة  الفرص  تكافؤ  ع��دم  وبسبب 
اجلدي  والتفكير  واليأس  اإلحباط  الى  ذلك 
تتحدث  احلكومة  خطة  أن  .كما  الهجرة  في 
أن  على  تأكيدها  م��ع  بخجل  ال��ش��ب��اب  ح��ول 
وجود  وع��دم  الشباب.  بهمة  ستقوم  ال��دول��ة 
برنامج وطني فلسطيني مرحلي واستراتيجي 
البطالة  وانتشار  الشباب اخلريجني  لرعاية 
وحتى  الظاهرة،  لتفاقم  بآخر  أو  بشكل  أدى 
وجود خطط عبر القطاعية ال يحل املشكلة 
وذلك بسبب أننا ما زلنا نتحدث عن الشباب 

بشكل نظري .
خطورة الهجرة

الشباب  ان خ��ط��ورة هجرة  امل��رك��ز  وي��ؤك��د 
إفراغ  في  تتمثل  الفلسطينية  األراض��ي  من 
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ناحية  فمن  الدميغرافي  البعد  وفي  األرض، 
األراض��ي  في  املستوطنني  وإسكان  جلب  ف��إن 
احملتلة يخلق ظروفًا من شأنها أن جتعل تلك 
املستوطنات مبثابة ضم واقعي لتلك األراضي 
الشعب  إسرائيل ألنها جتعل من حصول  إلى 
املصير  تقرير  ف��ي  حقه  على  الفلسطيني 
أمرا صعبا، وذلك ملا تنطوي عليه من جلب 
للمستوطنني اجلدد لإلقامة فيها، والذي من 
شأنه أن يعمل على تغير الطبيعة السكانية 
لألراضي احملتلة، خاصة بعد طرد املواطنني 
األصليني منها إلحالل املستوطنني مكانهم. 
ي��ض��اف إل���ى ذل���ك ك��ل��ه أن إس��رائ��ي��ل ت��ه��دف 
املستوطنني  م��ن  جتعل  أن  ال��ى  سياستها  م��ن 
اإلسرائيليني أغلبية سكانية في تلك األراضي 
حيث ميكنها أن تشارك مستقبال في تقرير 
ال  فلسطني  أن  .كما  احملتلة  األراض��ي  مصير 
األساسي  العنصر  وأن  مالية  مصادر  متتلك 
هو العنصر البشري والذي يعتبر االستثمار 
األساسي. وبالتالي فأن هجرة الشباب تؤدي إلى 
افتقار املجتمع الفلسطيني لعناصره وكفاءاته 
التي  اجلسام  املخاطر  ورغم  العلمية.واضاف 
تنطوي على الهجرة إلى اخلارج إال أن الفكرة 
الذين  الشباب  ال تزال تسيطر على غالبية 
قاموا باللجوء للدول األوروبية للحصول على 
والنرويج  وكندا  ألمريكا  للهجرة  تأشيرات 
لهم حياة  آمنا يضمن  م��الذا  إيجاد  أم��ال في 
هادئة ومستقرة بعيدا عن احلصار واإلغالق 
باستمرار  يطاردهم  ال��ذي  واخل���راب  وال��دم��ار 

حتى في أحالمهم.
الشباب وسوق العمل

العالقة  ان��ه مت تصنيف  امل��رك��ز  وي��وض��ح 
بقوة العمل إلى مجموعتني: املجموعة األولى 
املشتغلني  من  )تتكون  اقتصاديًا  النشطني 
واملتعطلني عن العمل(، أما املجموعة الثانية 
من  )تتكون  اقتصاديًا  النشطني  غير  فهي 
ال��ط��الب امل��ت��ف��رغ��ني ل��ل��دراس��ة وامل��ت��ف��رغ��ات 
ألعمال املنزل والعاجزين عن العمل والذين 
وتشير  ع��م��ل(.  ع��ن  يبحثون  وال  يعملون  ال 
اإلحصاءات إلى أن 36% من الشباب نشيطون 
البطالة بني  معدل  بلغ  في حني  اقتصاديًا، 
غير  م��ن   %87 أن  كما   %37 ح��وال��ي  ال��ش��ب��اب 
مقاعد  على  زال���وا  م��ا  اقتصاديًا  النشيطني 
ال��دراس��ة، كما جت��در اإلش���ارة إل��ى أن 16% من 
سنة(   19-15( العمرية  الفئة  ف��ي  اإلن���اث 
متفرغات  ه��ن  اق��ت��ص��ادي��ًا  النشيطات  غير 
الشباب  من   %24 أن  املنزل.ويالَحظ  ألعمال 
قلة  احل��ال��ي بسبب  ع��ن عملهم  راض��ني  غير 
األجر، في حني أن 26% من الشباب العاملني 
يزيد  ال  م��ا  النقدية  أج��وُره��م  تغطي  بأجر 
 %10 مقابل  األس����رة،  م��ص��اري��ف  نصف  على 
من الشباب ميلكون موارَد مادية ميكنهم أن 

يتصرفوا بها دون تدخل من أحد.

الشباب والفقر
وب����ل����غ خ����ط ال���ف���ق���ر امل���ت���وس���ط ل���ألس���رة 
املرجعية )املكونة من ستة أفراد(في األراضي 
الفلسطينية حوالي 2.300 شيكل إسرائيلي، 
بينما بلغ خط الفقر املدقع )الشديد( لنفس 
إسرائيليًا.  شيكاًل   1،837 املرجعية  األس��رة 
األس��ر يقل  م��ن  أن %57  اإلح��ص��اءات  وُتظهر 
دخُلها الشهري عن خط الفقر الوطني خالل 
عام 2006، في حني بلغت نسبة األسر التي 
حوالي  الشديد  الفقر  خط  عن  دخلها  يقل 
التي  األس��ر  شكلت  أخ���رى،  ناحية  م��ن   .%44
عدد  إجمالي  من   %10 حوالي  شباب  يرأسها 
 %54 بينها  الفقر  ِن��س��ب  بلغت  وق��د  األس���ر، 
وشكلت حوالي 9% من إجمالي األسر الفقيرة، 
فيما بلغت نسبة الفقر الشديد بني صفوفهم 
حوالي 39% وشكلت ما نسبته 9% من إجمالي 

األسر التي تعاني من الفقر الشديد.
آليات العمل الشبابي: 

سياسات وبرامج وأنشطة 
جتاه الشباب

ورأى املركز أن غالبيَة البرامج واألنشطة 
وغير  الرسمي  وبشقيها  السابقة  الشبابية 
غير  االرجت���ال���ي  بالعمل  ام��ت��ازت  ال��رس��م��ي، 
املخطط ولم تعتمد على املؤشرات أو األولويات 
ب��ق��در م���ا اع��ت��م��دت ع��ل��ى ت��وج��ه��ات امل��ان��ح 
بعني  يؤخذ  ول��م  اللحظة،  لتلك  وأجندته 
االعتبار الواقع املعاش ومتطلباته، رغم إنفاق 
ماليني الدوالرات من قبل عشرات املؤسسات 
لكن  الشبابية،  وال��ب��رام��ج  النشاطات  على 
السؤال املهم واملشروع في ذات الوقت، هل كان 
لهذه البرامج واألنشطة أُي دور تغييري؟ وهل 
كان لهذه النشاطات والبرامج من أثر ملموس؟ 
والتوجهات  الثقافة  في  ذل��ك  تأثير  هو  ما 
وال��ب��ي��ئ��ة ال��ذه��ن��ي��ة ل��ل��ش��ب��اب؟ وه����ل متت 
مساعدة الشباب لكي يكونوا مشاركني بشكل 
واإلش���راف  والتنفيذ  التخطيط  ف��ي  ف��اع��ل 
جوانبها  وف��ي  العامة  احلياة  في  والتقييم 
يأخذون  أنهم  الشباب  شعر  وهل  املختلفة؟ 
دوَرهم مبا يتالءم مع نسبتهم العددية في 
املجتمع وقدراتهم وإمكانياتهم، واحتياجاتهم، 
أدواُره��م في كثير من  كانت  أم  وأولوياتهم؟ 
بروتوكولية؟ ويضيف:إن كل ذلك  األحيان 
للمال  وال��ه��در  امل���ي���دان،  ف��ي  ل��ل��ت��ض��ارب  أدى 
امل��ش��روع،  غير  والتنافس  وال��وق��ت،  واجل��ه��د 
الشفافية  وغياب  املأسسة،  وعدم  والتخبط 
وتعطيل  واحملاسبة،  واملساءلة  واملصداقية 
إلخفاقات  أدى  م��ا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  احل��ي��اة 
َتَطل  ل��م  خ��ط��ي��رة،  نتائجها  ك��ان��ت  ع��دي��دة 
الشبابية فحسب،  املؤسسات  على  القائمني 
إن  امل��رك��ز  وراى  أي��ض��ًا.  امل��م��ول��ني  ب��ل شملت 
غ��ال��ب��ي��ة امل��ؤس��س��ات األه��ل��ي��ة ت��ت��ق��اط��ع في 

أن  يالحظ  وق��د  للشباب،  املوجهة  برامجها 
هذه املؤسسات تطرح البرامج ذاتها، وقليلة 
هي املؤسسات التي تطرح برامج مميزة عن 
غ��ي��ره��ا، ك��م��ا ق��د ي��الح��ظ ه���ذا التميز في 
الواقع  في  واملؤثرة  اجلديدة  البرامج  بعض 
على  ليس  الشباب  متكني  بغيَة  الشبابي 
صعيد  على  وإمن��ا  فقط،  املعرفي  الصعيد 
مجموعة  خ��الل  م��ن  االق��ت��ص��ادي،  التمكني 
أثرًا واضحًا في الشباب. من املشاريع تركت 
تشكيل  ف��ي  يتمثل  امل��خ��رج  ان  امل��رك��ز  وراى 
محافظة  ك��ل  ف��ي  شبابية  هيئة  أو  مجلس 
من محافظات الوطن، مشكلو من املؤسسات 
البلديات، وممثل عن مديرية  و  الشبابية 
الشباب والرياضة ، وتكون مهمة هذا اجلسم 
ووض��ع  الشبابي  العمل  تطوير  على  العمَل 
اخلطط واإلستراتيجيات، ومساعدة ومتكني 
للوصول  احملافظة،  في  الشبابية  املؤسسات 
إلى مصالح مشتركة بعيدة املدى، من خالل 
للعمل  ال��ش��رك��اء  جميع  ب��ني  حتالفات  بناء 
البرامج  حيث  من  تفاصيله،  بكل  املشترك 
واخلطط  واآلليات  واملهام  والعمل  واأله��داف 
 ، والتقييم  وال��رق��اب��ة  واإلش����راف  وامل��ت��اب��ع��ة 
واضاف إن النظر إلى املستقبل فيما يخص 
البرامج، يحتاج إلى برامج متكينية وبرامج 
ذات طابع تنموي، وإن االستمرار في تنفيذ 
سيقلل  التقليدية،  االستهالكية  البرامج 
م��ن ف��رص داف��ع��ي��ة ال��ش��ب��اب ل��الن��خ��راط في 
أنشطة وبرامج هذه املؤسسات، ورغم أن بعض 
املؤسسات تتحدث في أدبياتها املختلفة عن 
البيئة كبرامج وأنشطة شبابية، كما ركز على 
ضرورة تعاوٌن وتنسيق بني جميع املؤسسات 
التي تعمل مع فئة الشباب، وتغليب اجلوانب 
السياسية  األه�����داف  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  امل��ه��ن��ي��ة 
هذه  أهمية  إن  م��ؤك��دا  الضيقة  واحل��زب��ي��ة 
البرامج تكمن باعتبارها برامَج شبَه معدومة 
فالعمل مبثل هذه  امل��ؤس��س��ات،  أج��ن��دة  ف��ي 
سيغطي  أصاًل  املوجودة  جانب  إلى  البرامج 
بالتأكيد جميَع اجلوانب اخلاصة بالشباب.
العمل التطوعي واملخيمات 

الصيفية والتطوعية
التطوعي  للعمل  ل��ل��ع��ودٌة  امل��رك��ز  ودع����ا 
تنمية  ف��ي  أهمية  م��ن  يشكله  مل��ا  الشبابي 
إم��ك��ان��ي��ات ال��ش��ب��اب وق���درات���ه���م، ب��اإلض��اف��ة 
التنمية  عملية  ف��ي  امل���وض���وع  أه��م��ي��ة  إل���ى 
املجتمعية وأيضًا في تواصلهم مع مجتمعهم، 
التطوعي بحد ذاته هو مشاركة في  والعمل 
يرسخ  ذات��ه  الوقت  في  وه��و  البناء،  عملية 
بسبب  األي��ام  هذه  في  إيجابية  قيمًا  فيهم 
تراجع أهمية العمل التطوعي، والذي يعتبر 
ان  ال���ى  م��ش��ي��را  ق��دمي��ًا  فلسطينيًا  ت��ق��ل��ي��دًا 
النهوض  وسائل  من  وسيلًة  التطوعي  العمُل 
املشاركة  أشكال  من  شكٌل  وه��و  باملجتمعات، 

على اختالفها.

البرامج االقتصادية – 
االجتماعية

يعيش  الشباُب  ان  مركز«شمس«  ويؤكد 
لهم  ذات��ه  ال��وق��ت  وف��ي  مجتمعهم،  مشكالت 
أحالُمهم  للشباب  ب��ه��م،  اخل��اص��ة  مشاكُلهم 
وآم��ال��ه��م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م وه���م ي��ح��ل��م��ون دائ��م��ًا 
بتحقيقها في املستقبل، وعادة ما تكون هذه 
القضايا أهدافًا يضعها الشباب نصب أعينهم 
املطلوب  ان  وي��رى  املستقبل،  في  لتحقيقها 
من املؤسسات الشبابية طرُح برامج حُتد من 
هذه املشاكل، والعمل على حلها، فالقلق الذي 
يعيشه الشباب ال بد من تبديده من خالل 
املؤسسات  احل���ال  وبطبيعة  ال��ب��رام��ج،  ه��ذه 
الشبابية وحدها لن تكون كافيًة للمواجهة 
واحل����د م��ن ه���ذا ال��ق��ل��ق، ف��ال ب��د م��ن العمل 
املشترك مع القطاع احلكومي إليجاد الدعم 
الكافي إلجناحها ولكن البرامج التي قد ُتطرح 
ستكون سمُتها أنها طويلة األمد، وهي عملية 
ليست بسيطة، فهي فتحتاج لتغيير بالهياكل 
لذلك  للمجتمع.  واالقتصادية  االجتماعية 
يرى املركز انه ال بد من تأسيس بنك خاص 
بالشباب باالشتراك بني احلكومة واملؤسسات 
الشبابية واملؤسسات الدولية ذات العالقة،من 
أجل دعم الشباب في املجاالت املختلفة، وفي 
وامل��ب��ادرات  االقتصادية،  املشاريع  مقدمتها 
على  تؤكد«شمس«  واالسكان.كما  الشبابية 
ضرورة دعم وتطوير الصناعات التقليدية 
التقليدية(،  )األشغال  الشعبية  واحلرفية 
الشباب  التفات  ف��ي  تكمن  األهمية  أن  كما 
إلى هذه الصناعات واحيائها من جديد بعد 
القيمة  ، فعالوة على  الكثيُر منها  اندثر  أن 
لها  ف��إن  امل��وروث��ات،  لهذه  اجلمالية  التراثية 
بعدًا اقتصاديًا تنمويًا، ويضيف من هنا ال بد 
من إحياء ودعم وتطوير الصناعات الشعبية 
التقليدية، واالهتمام باملهن التراثية، ليس 
الوطني  التراث  فقط من أجل احلفاظ على 
الفلسطيني فقط، بل لتشجيع الشباب على 
ولدميومة  البطالة،  م��ن  للحد   ، بها  العمل 
املهن وتوارثها، وإلبقاء األوالد واألحفاد  هذه 
األصالة  ب��ني  موضوعي  ت��واص��ل  عملية  ف��ي 
واحلداثة.واقترح املركز توفير التدريب الالزم 
لتطوير هذه الثروة الذاتية واحلفاظ عليها 
ضرورة  املقابل  وفي  واالن��دث��ار،  التشويه  من 
لتسويقها  ال��ت��راث��ي��ة  للمنتجات  ال��ت��روي��ج 
الدميومَة  ملمتهنيها  تكفل  مقبولة  بأسعار 
هذه  دعم  إن  مؤكدا  واالستمرارية،  والعطاء 
املنتجات يجب أن يكون عن طريق اإلعفاءات 
سماح،  فترة  ووج��ود  واجلمركية  الضريبية 
في  األولوية  وإعطائها  حمايتها  خالل  ومن 
املنتوجات،  لهذه  املعارض  وإقامة  التسويق، 
وتنفيذ احلمالت الدعائية لتراثنا الوطني 

محليًا ودوليًا.
االختراعات واألبحاث 

الشبابية
الشباب  امتالك  »شمس«  تقرير  ويؤكد 
الفلسطيني ابداعات كبيرة وطاقاٍت كامنًة، 
نافعة  غير  أع��م��اٍل  في  ُتهدر  معظمها  ولكن 
التي  الكافية  واملراكز  املؤسسات  وجود  لعدم 
واملواهب  واإلب��داع��ات  الطاقات  هذه  تتبنى 
تصل  حتى  عليها  والعمل  تطويرها  بغية 
إل��ى إشكالية  درج���ة االح���ت���راف، ب��اإلض��اف��ة 
ي��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ال��ش��ب��اب أن��ف��س��ه��م وه���ي ع��دم 
التي  املختلفة  ال��ن��ش��اط��ات  ف��ي  م��ش��ارك��ت��ه��م 
تقيمها بعُض املؤسسات ألسباب كثيرة، لذلك 
دعا املؤسسات الشبابية لتبني برامَج وأنشطٍة 
وبالتالي  اإلب���داع���ات  ه���ذه  تنمي  مختلفة 
واالب��داع��ات  الطاقات  ه��ذه  واض��اف  تبنيها، 
امل��ن��اس��ب��ة  ال��ش��ب��اب��ي��ة إذا وج����دت األرض���ي���َة 
واملؤسسة التي تطرح البرامج وتتبنى املواهب، 
يستطيع الشباب املوهوبني عند ذلك التوجَه 
إلى العنوان املناسب. ويؤكد اهمية ان تتبنى 
املؤسسات االختراعات وإالجنازات واالبداعات 
الشبابية على املستوى الوطني، فكثيرٌة هي 
االختراعاُت الشبابية التي تنتظر من يرعاها 
اختراعات  فهناك  يدعمها،  أو  يتبناها  أو 
واحل��اس��وب،  الهندسة،  مجاالت  في  شبابية 
وغيرها  واملواصالت،  واالتصاالت،  والطاقة، 

تنتظر  االختراعات  هذه  التخصصات،  من 
يكفي  فال  الشبابية،  املؤسسات  من  م��ب��ادرًة 
احلديُث عن بناء القدرات والتمكني والقيادة 
الشابة، رغم أهميتها، بل املطلوب حصُر هذه 
االبداعات واالجنازات واالختراعات من أجل 
رعايتها ومتكني أصحابها لالنطالق بها إلى 
املردوُد عامًا، ولكي نخطَو  األمام، لكي يكون 
التخرج  مشاريع  ان  الى  لألمام.واشار  خطوًة 
من  تخرجهم  ق��ب��ل  ال��ش��ب��اب  ينجزها  ال��ت��ي 
واملعاهد كثيرٌة ومميزة  والكليات  اجلامعات 
وتطويرها،  عليها  البناُء  وميكن  وأصيلة، 
البحثية  البرامج  أما  لها.  االنتباه  ما مت  إذا 
الشبابية،  للمؤسسات  الكبير  العدد  فرغم 
ورغم تعدد البرامج واالنشطة املختلفة، إال أن 
برامج البحث العلمي يكاد يكون مختفيًا من 
عمل وبرامج املؤسسات الشبابية. وقال املركز: 
ال يكفي بناء البرامج واالنشطة فقط، فنحن 
بحاجة إلى برامَج بحثية شبابية جادة، هذه 
البرامج سُتفسح املجال أمام الشباب املتميزين 
ال��ذي��ن ي��س��ع��ون ال���ى امل��س��اه��م��ة ف��ي عملية 
التنمية بأبعادها املختلفة في فلسطني، من 
والدراسات  األبحاث  خالل تشجيعهم إلجناز 
املوضوعية  من  ع��اٍل  مبستوى  تتحلى  التي 
تشجيع  وإل��ى  والنقد،  التحليل  وفي  والدقة 
احمللي،  احملتوى  إث��راء  في  الشبابي  اإلب���داع 
وحتفيزهم  العلمية،  قدراتهم  تنمية  وعلى 
مجتمعهم  تهم  ال��ت��ي  القضايا  ف��ي  للتعمق 
التي  واآلل��ي��ات  احل��ل��ول  وض��ع  وإل���ى  الكبير، 
إلى  القول  دائ��رة  من  الشبابي  العمَل  ُتخرج 
يتزايد  الشباب  فالباحثون  الفعل،  دائ���رة 
ي��واك��َب هذا  أن  ب��اط��راد، وال بد من  عددهم 
التي ترعى  املؤسسات  التزايَد منٌو في عدد 
وتوظف  والعلمي  الثقافي  بنشاطهم  وتهتم 
اإلنتاج  على  وحتفزهم  الفكرية  طاقاتهم 
أكادميية  مرجعية  توفير  أجل  من  املعرفي، 
جانب  إل���ى  فلسطني،  ف��ي  ال��ش��ب��اب��ي  للعمل 
بناء قاعدة من املعلومات العلمية والبيانات 
يدافع  أكادميي  جتمع  وبناء  ال��ق��رار،  لصانع 
ع��ن ح��ق��وق ال��ش��ب��اب وي��ع��م��م ال��وع��َي بتلك 
احل���ق���وق.وم���ن ه��ن��ا ال ب��د م��ن إن��ش��اء م��راك��ز 
دراسات شبابية لتوفير البيانات والدراسات 
واألب����ح����اث وامل��ع��ل��وم��ات ع���ن ال���ش���ب���اب، ف��إن 
أهمية إنشاء مراكز أبحاث ودراسات شبابية، 
االحتياجات  مبعرفة  األول  املقام  في  تكمن 
واالولويات، وتاليًا البرامج والنشاطات، هذا 
إلى جانب استناد واسترشاد صانع القرار في 
سياساته املختلفة جتاه الشباب، وأيضًا رفد 
تتناول  بأدبيات  واخلاصة  العامة  املكتبات 

موضوعات شبابية.
برنامج تكنولوجيا املعلومات

الشباب اصبحوا ينظرون  ان  املركز  وافاد 
إلى هذه التطورات على أنها جزٌء من التسلية 
ال سيما »االنترنت«، وليس خافيًا على أحد 
مدى تأثير هذه الوسائل سواء كانت مقروءًة 
أو م��رئ��ي��ة ع��ل��ى ال���ش���ب���اب، ل��ذل��ك ب����ات من 
الضروري أن تكون هناك برامُج وأنشطٌة في 
جوانب تكنولوجيا املعلومات ليس ألن هناك 
استخداماٍت سلبية وإمنا بهدف توضيح وبيان 
أهميتها في بناء الشخصية وتنمية القدرات، 
ولالستفادة منها في الدراسة واحلياة العملية، 
وواسعة  رح��ب��ًة  آف��اق��ًا  ستفتح  البرامج  ه��ذه 
على  التعرف  م��ن  وستمكنهم  الشباب  أم��ام 
تعرفهم  إلى  باإلضافة  مختلفة،  موضوعات 
جتارب اآلخرين .واضاف مركز »شمس«وإذا ما 
أخذنا بعني االعتبار التطورات التكنولوجية 
أن  جند  فإننا  للشباب،  وأهميتها  املتالحقة 
املوضوع  ه��ذا  تطرح  ال  الشبابية  املؤسسات 
ع��ل��ى ب��س��اط ال��ب��ح��ث م��ن أج���ل ال��ع��م��ل عليه 
فتطور وسائل اإلعالم املختلفة ودخول العالم 
العوملة يوجب على  اآلن بعصر  ُيعرف  فيما 
أمام  ال��وق��وَف  املختلفة  الشبابية  املؤسسات 
ومسايرتها  ملجاراتها  بجدية  الظاهرة  ه��ذه 
املؤسسات  م��ن  ف��أي  ال��ش��ب��اب،  مصلحة  جلهة 
تطرح  ال  الشباب  م��ع  العاملة  أو  الشبابية 
برامَج من شأنها تعريف الشباب بتكنولوجيا 
املعلومات، وبالتالي استفادة هؤالء الشباب من 
واأله��داف  البرامج  لتطوير  املعلومات  ه��ذه 
إذن،  حتقيقها،  على  الوقت  ذات  في  والعمل 
استحداث  الشبابية  املؤسسات  من  املطلوب 

برامج تلبي احتياجات الشباب.
بيئة قانونية

وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ق��ان��ون��ي وال��ت��ش��ري��ع��ي 
أي  اللحظة ال يوجد  انه حتى  املركز  اوض��ح 
أو  الشبابي،  العمل  لتنظيم  الئحة  أو  قانون 
االجتماعية  األب��ع��اد  يعالج  شبابي  ق��ان��ون 
واالقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها 
عليهم،  وم��ا  لهم  م��ا  يحدد  ك��إط��ار  للشباب، 
اخل��ص��وص،  ب��ه��ذا  ق��وان��ني  مشاريع  حتى  وال 
ب��اس��ت��ث��ن��اء م��ش��روع ق��ان��ون رع��اي��ة ال��ش��ب��اب 
يعرف  ل��م  ح��ي��ث   1998 ل��ع��ام  الفلسطيني 
ان��ه من باب  امل��ش��روع مؤكدا  إليه ه��ذا  آل  ما 
اليوم  الشبابية  امل��ؤس��س��اُت  تسعى  أن  أول���ى 
وأك��ث��ر م��ن أي وق���ت م��ض��ى إل���ى ال��ع��م��ل على 
ان��ه من  امل��رك��ز  وراى  للشباب.  ق��ان��ون  إص���دار 
امل��ؤس��س��ات الشبابية  ن��ش��اط��ات  خ��الل رص��د 
الحظ أن هناك إهمااًل واضحًا وتقصيرًا في 
املتعلقة  الشبابية  برامج وأنشطة املؤسسات 
كالتربية  الشبابية  الصحة  ب��امل��وض��وع��ات 
اجلنسية،  واألم��راض  واالجنابية،  اجلنسية 
امل��وض��وع��ات  م��ن  ال��ن��س��ل، وغ��ي��ره��ا  وتنظيم 
احل���ي���وي���ة، ف��ق��ب��ل ال���ت���ع���رف ع��ل��ى احل��ق��وق 
والدميقراطية  املدنية  التربية  وأساسيات 
وغير ذلك يجب على االنسان أن يتعرف على 
جسمه أواًل. واشار الى ان الكثير من الشباب 
تقتصَر  ول��ن  أج��س��اَده��م  يجهلون  وال��ش��اب��ات 
املشكلُة في املستقبل عند الشباب أو الشابات 
فقط بل عند أوالدهم، فعدم اطالع الوالدين 
واجلسمانية  الفسيولوجية  التطورات  على 
واملصاعب  املتاعَب  لهم  يخلق  قد  ألبنائهم 
في املستقبل واضاف إن عدم االهتمام بهذا 
األمر سُيبقي اجلميَع أسرى للعادات والتقاليد 
البالية التي تسبب الكثيَر من املشاكل، وإذا 
الدور  بهذا  سيقومان  الوالدين  أن  اعتقدنا 
فإننا حتمًا سنقع في اخلطأ، ال شك أن هناك 
أبنائهم  بتثقيف  يقومون  اآلب��اء  من  نسبًة 
النسبة؟  ه��ذه  ه��ي  م��ا  ولكن  امل��وض��وع،  بهذا 
مجتمٌع  الفلسطيني  املجتمع  أن  باعتبار 
املواضيع  ف��ي  احل��دي��َث  يعتبر  ف��إن��ه  ش��رق��ي 
أيضًا  اعتقدنا  وإذا  احملرمات،  من  اجلنسية 
أن املناهج املدرسية تغطي هذه اجلوانب، فإن 
هذا اجلانب أيضًا يعتريه الكثيُر من الشك، 
ليس ألن املناهج ال تتناوله بل ألن احلديَث 
فيه يعتبر نوعًا من احملرمات في الكثير من 
املدارس، وفي الغالب فإنه يتم حذف املوضوع 
هناك  أن  ومع  الشخصية،  للقراءة  وإحالته 
بعض األساتذة يقومون بتدريسه، إال أن ذلك 
ال يعدو كوَنه حملًة بسبب اإلحراج الذي قد 
يحصل من جراء التعمق باملوضوع.وراى املركز 
على  الشبابية  املؤسسات  وبرامج  أنشطُة  ان 
اختالفها تكاد تخلو من املوضوعات البيئية، 
على  تعمل  التي  املؤسسات  بعض  باستثناء 
البيئي  امل��وض��وع  في  الشباب  تفاعل  زي��ادة 
الوعي  في  واضحًا  نقصًا  جند  فإننا  واض��اف 
البيئي عند الشباب بشكل عام، فرغم تنفيذ 
بعض املؤسسات لبعض املشاريع البيئية، إال 
أننا ما زلنا بحاجة إلى تضافر اجلهود، وإنشاء 
موضوع  ف��ي  تعنى  شبابية  وأنشطة  ب��رام��ج 
البيئة وحمايتها من التلوث واألض��رار التي 
قد تلحق بها من جراء عدم الوعي، فالبيئة 
السليمة والنظيفة بالتأكيد هي عامل وقاية 
إذا ما  الفتاكة، ه��ذا  م��ن األم���راض واألوب��ئ��ة 
علمنا أن نسبة الشباب املدخنني في الضفة 
املدخنني  الشباب  مقابل   )%23.1( الغربية 

في قطاع غزة )%6.5(.
إدارة  وج���وَد  :إن  للقول  التقرير  وخلص 
حكومية تعنى باملوضوع البيئي في فلسطني، 
مسؤولياتها  من  األهلية  املؤسسات  ُيعفي  ال 
جت���اه ال��ش��ب��اب وت��وع��ي��ت��ه��م، ف��غ��رُس القيم 
اإليجابية في نفوس الشباب حلماية البيئة 
هو مسؤولية اجلميع واضاف إن زيادة تفاعل 
ال��ش��ب��اب م���ع امل���وض���وع ال��ب��ي��ئ��ي ي���ك���ون من 
األهلية  املؤسسات  جميع  من  التعاون  خالل 
والشبابية واحلكومية املهتمة بهذا املوضوع، 
فإصدار الكتيبات والنشرات وحده لن يكون 
ك��اف��ي��ًا ف��ي زي���ادة اإلس��ه��ام ف��ي احل��ف��اظ على 
أنشطة  وج���ود  م��ن  ب��د  ال  وب��ال��ت��ال��ي  البيئة، 
البيئي  باملوضوع  ُتعنى  مستدامة  وب��رام��ج 

واملوجهة للشباب أكثر من أي فئة أخرى.


