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  مشروع الثقافة الديمقراطية لطلبة كليات الشريعة والمعاهد الدينية ل  اإلداريتقرير

  

  

  ).الخليل،القدس،النجاح،كلية قلقيلية الشرعية،القدس المفتوحة بكل فروعها: جامعات (:الموقع
  

   شهور10 :الُمدَّة الفعليَّة للمشروع

  

 - 1/5/2006): ية للمشروعالمدة الزمن(المّدة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير 

28/2/2007  

  
  : الفئات المستهدفة 

ديـس،   أبو/ جامعة النجاح، جامعة القدس   : (طلبة الكليات الشرعية في جامعات الضفة الغربية      
، لكال الجنسين ومن    )جامعة الخليل، المعهد الشرعي، جامعة القدس المفتوحة بجميع فروعها        

  .كافة المناطق الجغرافية
  

  :عمراحل المشرو 

  .30/5/2006-1/5/2006امتدت من : التحضيرات اإلدارية والفنية: المرحلة األولى
وقـد  : مرحلة تنفيذ اللقاءات الحوارية مع طلبة الشريعة في مختلف الجامعات         : المرحلة الثانية 

 لقاءات في كل شـهر تـشمل        5 بواقع   30/1/2007-1/6/2006امتدت هذه المرحلة من     
  .التقارير واألخبار الصحفية والمواد التدريبيةالتنسيق والتنفيذ وإعداد 

مرحلة التقييمات العامة والنهائية للمشروع وإعداد التقارير العامة ومتابعـات          : المرحلة الثالثة 
  .28/2/2007-1/2/2007تمتد هذه الفترة من : إصدار الكتاب الخاص بالمشروع
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  :آليات التدريب وفلسفته والمادة التدريبية 

هج المدربون في كافة الورش األسلوب الحواري والذي يبدأ بمقدمة حول موضوع اللقـاء              انت
لمدة نصف ساعة ثم تطرح أسئلة من المدرب حول موضوع اللقـاء ويـتم النقـاش مـع                  
المشاركين ويتخللها مداخالت من المشاركين وقد ساند هذا األسـلوب أهـداف المـشروع              

 على بناء شخصيتهم عن طريق الحوار وطرح اآلراء         المختلفة بشكل أو بآخر وأهمها العمل     
وتقبل وجهات النظر المختلفة، وقد جذب هذا األسلوب اهتمام المـشاركين وجعلهـم أكثـر               

  .فاعلية في النقاش وتبادل اآلراء
  

  )كل ورشة لوحدها(ورش العمل أهم الموضوعات التي ناقشتها ورش العمل  

روع الثقافة الديمقراطية لتشمل الكثير من تعددت المواضيع التي طرحت في لقاءات مش
الموضوعات حول قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني والتنمية المجتمعية 

مشاركة الشباب في صناعة القرار، ظاهرة التمييز، ظاهرة التعصب، : والمشاركة وأهمها
ل الشعبية الفلسطينية، دور تنمية روح العمل التطوعي لدى الشباب، صورة المرأة في األمثا

الطالبات في الحركة الطالبية، التعددية السياسية، نظرة المجتمع للمرأة، دور الشباب في 
التنمية السياسية، المجتمع المدني، المواطنة أساس لمجتمع متقدم، مشاكل الشباب واقع و 

 ومتطلبات سوق الفجوة بين التخصصات الجامعية، حلول، المعلوماتية وأثرها على الشباب
، الشباب ةمعيقات حرية الرأي والتعبير في الجامعات الفلسطيني، العمل أسباب وتداعيات

، دور المؤسسات في تطوير وبناء نحو قانون رعاية الشباب يلبي حاجات الشبابوالتغيير، 
قدرات الشباب وتبني المواهب الشابة، الشباب واإلعالم، الحوار البناء داخل الحركات 

، دور اإلعالم، والقانون، والتنشئة االجتماعية في مكافحة المخدرات، والتدخينالبية، الط
والمسكرات، ورشة عمل حول أوقات الفراغ و الشباب، الهموم الطالبية، الدور التنموي 

  للشباب، األدب الشبابي في فلسطين
الحوار الديمقراطي  تهاالجندر واألدوار االجتماعية، هجرة الشباب الداخلية والخارجية وتداعيا

  .وقبول اآلخر

  

  

  :المخرجات 

 ورشة عمل لطلبة الكليـات الـشرعية فـي مختلـف المحافظـات ضـمن       35تنفيذ   .1
 .الموضوعات المذكورة أعاله
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 من طلبة الكليات الشرعية من كال الجنسين ونشر فكـرة           682الوصول إلى أكثر من      .2
 .المشروع وموضوعاته من خاللهم

فة من كال الجنسين بموضوعات حول القضايا الديمقراطية وحقوق         تثقيف الفئة المستهد   .3
 .اإلنسان والمجتمع المدني والتنمية المجتمعية والمشاركة

خروج مجموعة من المشاركين بشخصية مرنة تعتمد الحوار وتقبـل وجهـة نظـر               .4
 .اآلخرين على اختالفاتهم

في مناهجهم التدريسية   لفت انتباه الفئة المستهدفة إلى موضوعات جديدة غير مطروقة           .5
 .وتمس المجتمع بشكل أساسي

اعتماد أسلوب الحوار الفعال وفتح باب النقاش في كثير من القضايا التي تعتبر خطوط               .6
 .حمراء لدى الفئة المستهدفة

 .توسيع العالقات التنسيقية مع إدارات الكليات الشرعية والفئة المستهدفة .7

شاركتها في تغطية كافة النـشاطات لتـصل        بناء عالقات جيده مع وسائل اإلعالم وم       .8
 .للعدد األكبر من الجمهور

لفت انتباه إدارات الكليات الشرعية من خالل طرح فكرة المشروع ومناقشتهم بها، إلى              .9
تنويع التعليم الشرعي للطلبة المتدينين بحيث يشمل جوانب ثقافية عصرية مختلفة وأن            

 .ال يقتصر على العلوم الشرعية التاريخية

من خالل لقاءات هذا المشروع ثقافـة الحـوار وقبـول            المشاركون   اكتسب .10
 .وجهات النظر األخرى

 ايجـابي  حوار   في كيفية الدخول     من خالل اللقاءات المستمرة     المشاركون تعلم .11
 . ة الثقافيات والحرياإلنسانيةحقوق ال ةومناقش

 عـدد   توسيع دائرة التنسيق والتشبيك حيث تم إيصال فكرة المشروع ألكبـر           .12
 .ممكن من الفئة المستهدفة وإدارات الكليات والمعاهد الشرعية

المواطنة، المجتمع المـدني،    :  مثل   المهمةالمشاركون بعض المفاهيم    إدراك   .13
صناعة القرار، التمييز، التعصب، العمل التطـوعي، التعدديـة الـسياسية، الحـوار             

 .االيجابي، التنمية السياسية، الجندر، قبول اآلخر

فـي   قويـة     عالقات  شبكة إنشاء من خالل    مفاهيم وفكرة المشروع  زيز   تع تم .14
 . الجامعات المختلفة في الضفة الغربية

إصدار كتاب يضم أبحاث بموضوعات تخص المشروع قام بكتابتها مجموعة           .15
 .من الفئة الشابة وتابعها المركز
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  :الصعوبات 

ية وخاصة جامعة   هناك عدم تعاون من بعض األطراف اإلدارية في الكليات الشرع          .1
  .الخليل وجامعة النجاح الوطنية

هناك من يعتقد أن المشروع له أبعاد خطيرة سواء من الفئات المـستهدفة أو إدارات      .2
 . الكليات الشرعية

  . ، وصعوبة التنقل بين المدن أحياناممارسات قوات االحتالل من اجتياح و حصار .3
ييز الديني، وكان واضـحا     كان واضحا وجود حدية كبيرة عند طرح موضوعة التم         .4

تعاطي المشاركين مع موضوعة التعصب الديني بسلبية حيث أنه ال يوجد تعصب دينـي أو               
حزبي عند التيارات الدينية وإنما عند اآلخرين، وقد كان واضحا رفـض قبـول الـديانات                

 .األخرى حتى رفض قبول الواقع الكافر و أنهم يسعون إلى تغيره ولو بالقوة 

وذلك بسبب وجـود أفكـار      ) عند المشاركين (اضح الحدية في النقاش   ظهر بشكل و   .5
  .مسبقة حول الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني واعتبارها نظام غربي كافر 

المشاركين كان واضحا تحيزهم للحركة اإلسالمية وتحاملهم على األحزاب الوطنية           .6
اء الحركة اإلسالمية في حـين أن        إال لدى أبن   نوتحدثوا أن االنتماء الحزبي الحقيقي ال يكو      

األحزاب األخرى االنتماء يكون بناء على المصالح حتى أن بعضهم أضفى صفة القدسـية              
على نهج الحركة اإلسالمية ومحاولة وضع كل أسباب الخلل على الحركات غير اإلسالمية             

 .حتى أنهم ال يقبلون وجودها داخل المجتمع

ءهم في كشف الحضور ورفضوا أن يـتم        رفض بعض المشاركين أن يسجلوا أسما      .7
 .تصويرهم حتى أن جزء منهم غادر أماكنهم عندما تم التصوير

في بعض الورش لم تشارك الطالبات في الحوار بشكل فاعل وهذا عائـد للخجـل                .8
االجتماعي من جهة وكونها مطالبة بطريقة أو بأخرى بالمحافظة على الخط العام التي يجب              

  .كليات الشرعيةأن تتقيد به طالبات ال
كان واضحا أن هناك عدد من المشاركين حضر للتشكيك والتكفير والى آخره فكان              .9

لماذا طالب الشريعة   (واضحا من البداية وقبل الحديث عن الموضوع من خالل األسئلة مثل            
أنتم تريدون تسويق فكر غربي لماذا ال نتكلم عـن الفكـر            ) (كون حماس فازت باالنتخابات   

  ).اإلسالمي
كان واضحا موافقة الحضور على مفهوم المواطنة عندما ينطبق علـى الرجـال و               .10

المسلمين و رفض اعتبار اآلخر مواطنين لهم حقوق و واجبات مساوية و يـأتي الـرفض                
باستخدام مبررات دينية مثل الخوف من محاولة اآلخرين فرض ألفكار تفسد المجتمع و أن              



 5

صب عامة أن هذا المستوى من النظرة تجاه المرأة و          المرأة عاطفية فال يجوز أن تتولى منا      
 .المسيحيين ينسحب و لكن بأقل حدة تجاه األشخاص غير المتدينين 

خوف الفئة المستهدفة من التعامل مع هذه اللقاءات كونهم يعتبروا أنهـم كمتـدنين               .11
 .مستهدفين للتأثير على معتقداتهم الدينية والسياسية

  

  :تكيفية التغلب على الصعوبا 

هناك تعاون وتنسيق دائم مع المؤسسات المحلية األهلية ،فعلى سبيل المثال تم التعاون              .1
مع مؤسسات المجتمع المحلي في كل من نابلس والخليل لتنظيم لقاءات، وبهـذا نجـد               

  .بديل عند تعنت إدارة الكليات الشرعية
ـ               .2 داف نحن على تواصل مع الجامعات والفئة المستهدفة، للتعريـف أكثـر حـول أه

  .المشروع وفكرته قبل بداية الورش
العمل مباشرة مع الكتل الطالبية اإلسالمية،باإلضافة إلى العمل مع الطالب المتـدينين             .3

 .المستقلين

العمل على استمرار الحوار مع اإلطراف المعارضة لعقد األنشطة الن هذا سـيؤدي              .4
  .إلى نتيجة ايجابية أو في الحد األدنى سيحيد هؤالء األشخاص 

تم العمل على تحديد أكثر من بديل من أجل العمل على عقد اللقاءات وعدم الوقـوف                 .5
  .على آراء المعارضين لعقد اللقاءات

اختيار بعض الموضوعات المثيرة للجدل، وكذلك استخدام المدربون ألساليب تدريبية           .6
مشاركة موجهة للطالبات،مثل  توجيه أسئلة مباشرة لهن مما كسر حـاجز الـصمت              

 .خوف لديهن في معظم اللقاءاتوال

كان هناك تواصل مع الشخصيات البارزة في المجموعات الدينية ليسهلوا التواصل مع             .7
 .الطلبة المتدينين فهم غالبا يكون لهم احترام واسع وكلمة مسموعة

كان هناك بديل دائم للمنسق والمدرب في جميع المناطق يتم اسـتدعائهم فـي حالـة                 .8
 .المدن وبهذا ال نعيق تنفيذ أي نشاط مهما كانت الظروفاستحالة التنقل بين 

كانت هناك زيارات ميدانية دائمة للقاء الفئة المستهدفة وإدارات الكليـات والمعاهـد              .9
 .لتوضيح فكرة المشروع وأهدافه ومدى أهميته بالنسبة لهم

في الموضوعات التي تثير حفيظة الفئة المستهدفة تم طرحها بتدرج يوصـل             .10
رة العامة ويجعلها قابلة للنقاش وكذلك أحيانا طرح أسئلة مفتوحـة كعـصف             لهم الفك 

 .ذهني ال نحتاج فيها لإلجابة بقدر من إثارة تساؤالت في دواخلهم
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  )ذكور وإناث(عدد المشاركين والمشاركات 

 ذكـورا و  390 مشارك ومشاركة منهم 682عدد المشاركين في اللقاءات المختلفة أكثر من        
  . إناثا292

  :لمستفيدون من المشروعا -
  ":الشباب" المستفيدون فائدة مباشرة " مجموع المستفيدين الرئيسين   - أ

  عدد المستفيدين  العمر  الجنس
  29-30  29-20  19-10  أنثى  ذكر

  390  292  281  352  49  
  
  مجموع المستفيدون الثانويين المستفيدون فائدة غير مباشرة - ب
   

  عدد المستفيدين  العمر  الجنس
  29-30  29-20  19-10  ثىأن  ذكر

  780  584  502  654  208  
   
  :المؤسسة الشريكة/  مجموع المستفيدين في الجمعية-ج
   

  عدد المستفيدين  العمر  الجنس
  29-30  29-20  19-10  أنثى  ذكر

  240  110  92  130  128  
  
  

  
 :التوصيات التي خرجت بها اللقاءات 

  :قا لموضوع اللقاءفي يلي أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون وف

  مشاركة الشباب في صناعة القرار:  عنوان اللقاء-

  :أهم التوصيات 
ضرورة العمل على تفعيل مشاركة الشباب في صناعة القرار من خالل تبني سياسات              -1

  داعمة لمشاكل الشباب 



 7

العمل على دعم المؤسسات الشبابية والعمل على توحيد جهود الشباب بعيدا عن الفئوية         -2
 . من أجل العمل على إيصال قضايا الشباب إلى صنع القرار والدفاع عنهاالضيقة

العمل على إعداد برامج لبناء قدرات من أجل تأهيلهم لمشاركة حقيقيـة فـي اتخـاذ                 -3
 .القرار

 .تكثيف األنشطة التي توعي الشباب بأهمية مشاركتهم في صناعة القرار  -4

  .التي تهم الشباب  تنظيم حمالت ضاغطة من أجل الدفاع عن القضايا  -5
  ظاهرة التمييز:  عنوان اللقاء-

  :أهم التوصيات 
   بضرورة تنظيم عدة لقاءات حول التمييز من أجل العمل على الحد من هذه الظاهرة -
 ضرورة العمل على تنظيم لقاءات مشتركة بين فئات المجتمع المختلفة من أجل تقريـب               -2    

  .       وجهات النظر
لى الحد من التمييز في عملية التوظيـف وتطبيـق شـعار الـشخص              ضرورة العمل ع  -3

  المناسب في المكان المناسب 
 ضرورة العمل على متابعة التمييز الذي تتعرض له المرأة والعمل على تعمـيم ثقافـة                -4

  . التسامح وقبول اآلخر داخل المجتمع
  ظاهرة التعصب:  عنوان اللقاء- 

  :أهم التوصيات 
لقاءات حول ظاهرة التعصب من أجل العمل على الحد من هـذه            بضرورة تنظيم عدة     -1

  الظاهرة و القضاء عليها 
ضرورة العمل على تنظيم لقاءات مشتركة بين فئات المجتمع المختلفة من أجل تقريب              -2

  .       وجهات النظر
ضرورة العمل على تنظيم حمالت إعالمية توعويـة للمـواطنين توضـح خطـورة               -3

  التعصب 
على القضاء على التمييز الذي يتعرض له المواطنين فـي التوظيـف            ضرورة العمل    -4

 .والتعامالت المختلفة

 . العمل على تعميم ثقافة التسامح وقبول اآلخر داخل المجتمع -5

  .تنمية روح العمل التطوعي لدى الشباب: موضوع اللقاء-

  أهم التوصيات 
 وجهة نظر الفئة    ضرورة صياغة برامج وخطط للعمل التطوعي قابلة للتطبيق تعكس         .1

 .الشابة وطموحاتهم
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 . دعوا المؤسسات إلى تفعيل مشاركتها في البرامج التطوعية المختلفة .2

 فتح باب المشاركة أمام جميع الشباب بفرص متساوية، وتعميق دورها فـي توعيـة               .3
 .الفئات الشابة بأهمية العمل التطوعي ودوره في بناء الوطن

مدرسة أوالً مروراً بالمعاهد والكليات والجامعـات        ترسيخ مبدأ العمل التطوعي من ال      .4
  .بأشكال وطرق مختلفة وذلك من أجل تقوية روح العمل التطوعي في المجتمع

  .صورة المرأة في األمثال الشعبية الفلسطينية:  موضوع اللقاء-   

  :أهم التوصيات
  .ضرورة وقف التمييز ضد المرأة في كافة الجوانب  .1
الشعبية دراسة عميقة وتنقيحها بما ينسجم مع ثقافة مجتمعنـا           دراسة األمثال    ةضرور .2

 .ومبادئه اإلنسانية

 .تعميم كل ما هو ايجابي من األمثال  .3

توعية أفراد المجتمع بإشكالية استخدام األمثال التي تعطي صورة سلبية عن المرأة لما              .4
 . له من أثر في انتقاص كرامتها اإلنسانية

 .ما التلفزيونية أيضا لما لوسائل اإلعالم من أثر ايجابيتحسين صورة المرأة في الدرا .5

 .تعميق لغة الحوار االيجابي داخل األسرة ليعزز مكانة الفتاة ويقلل من حدة التمييز .6

  دور الطالبات في الحركة الطالبية:  عنوان اللقاء-

  :أهم التوصيات 
جـل لعـب دور     ضرورة العمل على رفع مستوى قدرات الطالبات من أجل تأهيلهن من أ            -1

 .مهم ومؤثر في الحركة الطالبية

 .العمل على رفع مستوى وعي الطالبات تجاه أهمية دورهن في الحركة الطالبية -2

توحيد الجهود بين الطالبات بعيدا عن الفئوية الضيقة من أجـل الـضغط باتجـاه تمثيـل                  -3
   للمرأة في صناعة القرار بمتناس

يل مناسب للطالبات داخـل هيئاتهـا وإعطـاء         مطالبة الكتل الطالبية بضرورة توفير تمث      -4
 .الفرصة الكافية للطالبات للمشاركة في األنشطة الطالبية

االستمرار في عقد هذه األنشطة والعمل على إشراك أطراف أخرى في الحـوار إضـافة                -5
 . لطلبة الشريعة

  حول التعددية السياسية: عنوان اللقاء-

  :أهم التوصيات 
مشتركة بين أعضاء األحزاب من أجل تقريب وجهات النظـر          العمل على عقد اجتماعات      -1

  .بين الطرفين
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 .تعميم ثقافة التسامح وقبول اآلخر من خالل تنظيم لقاءات توعوية و ورش عمل -2

ضرورة أن يكون الخطاب اإلعالمي لألحزاب حضاريا ويبتعد عن لغة التهديد والتخـوين              -3
 .والتكفير

 . ثقافة التسامح و قبول اآلخرضرورة العمل على أن تقوم األحزاب بنشر -4

  العمل على تكريس مبدأ الحوار كلغة حوار بين األطراف -5
  نظرة المجتمع للمرأة: عنوان اللقاء

  :أهم التوصيات 
حيث أن المرأة تمثـل جـزء        ضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والتأثير بها         -1

 من المجتمع  مهما
المجتمع واسـتثمار   عمل تفعيل دور المرأة داخل خطة وطنية من أجل الإعدادالعمل على  -2

  .طاقاتها
 بأهمية دور المرأة داخل شئالنا  تستهدف الجيلوإرشادية برامج توعوية إعدادالعمل على  -3

 .المجتمع 

  .يكرس مفاهيم حقوق المرأة وأهمية دورها العمل على تطوير المناهج التعليمية بما -4

  .أجل الخروج ببرنامج مشترك وع من عدة لقاءات و ورش عمل حول الموضتنظيم -5
  .دور الشباب في التنمية السياسية:  موضوع اللقاء-

  :أهم التوصيات 
ضرورة فتح المجال للشباب للمشاركة الفعلية في صنع القرار داخل األحـزاب الـسياسية               .1

 .المختلفة

ضرورة تفعيل دور الشابات في عملية التنمية الـسياسية وإتاحـة هـامش واسـع لهـن                  .2
 .شاركةللم

تعديل القانون الفلسطيني فيما يخص االنتخابات ليتيح لعنـصر الـشباب المـشاركة فـي                .3
 .عضوية المجلس التشريعي وبالتالي الوصول إلى مراكز صنع القرار

تجديد القيادات في األحزاب السياسية من خالل انتخابات دورية إلعطاء فرصة للـشباب              .4
 . القرارلتولي مناصب قيادية والوصول لمراكز صنع

 توجه للشباب لحـثهم علـى المـشاركة         ةوضرورة القيام بحمالت توعوية وبرامج تثقيفي      .5
 .الفاعلة في الحياة السياسية في المجتمع

  ظاهرة التعصب: عنوان اللقاء-

  :أهم التوصيات
   العمل على تعميم ثقافة التسامح وقبول اآلخر على المجتمع بضرورة -1
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 بين ممثلي وأعضاء األحزاب السياسية المختلفة العمل على إعداد لقاءات دورية  -2

العمل على إعداد برامج توعوية وإرشادية تستهدف الجيل الناشئ للحد من خطورة ظاهرة              -3
 .التعصب داخل المجتمع 

 . العمل على تطوير المناهج التعليمية بما يكرس مفاهيم التسامح وقبول اآلخر -4

 الظاهرة من خالل العمل على تنظيم دورات         التركيز على أهمية التربية في الحد من هذه        -5
 .و لقاءات لألمهات توضح خطورة الظاهرة وكيفية الحد منها 

  ورشة عمل حول المجتمع المدني:  عنوان اللقاء-

  :أهم التوصيات 
 .ضرورة أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني على خدمة المجتمع الذي توجد فيه  -1

ت تكون نابعة مـن المجتمـع واإلشـكاليات          ضرورة وجود برامج عمل لهذه المؤسسا      -2
 .والقضايا التي يعاني منها

  و أن تراعي هذه البرامج أولويات القضايا بالنسبة للمجتمع  -3

ضرورة توحيد الجهود بين هذه المؤسسات المختلفة وتنسيقها من أجل العمل على تحقيق              -4
 نتائج أفضل و التقليل من هدر الطاقات واألموال

 ورشة عمل حول واقع الشباب: عنوان اللقاء-

  :أهم التوصيات 
التأكيد على دور األسرة المحوري و أهمية أن يتم اعتماد أساليب تربويـة تعتمـد علـى                  .1

  الحوار واحترام خصوصية الشباب 
العمل على النهوض بواقع المؤسسات التعليمية والعمل على تطـوير المنـاهج وطـرق               .2

 . التدريس

 . ل مشكلة البطالةوضع البرامج التي تساعد في ح .3

 العمل على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب  .4

 دعم المؤسسات الشبابية  .5

 أعطاء دور أكبر للشباب في المؤسسات السياسية المختلفة  .6

 المواطنة أساس لمجتمع متقدم: عنوان اللقاء-

  :أهم التوصيات 
ومفهوم المواطنـة و    العمل على تنظيم لقاءات توعية للمواطنين بحقوقهم و واجباتهم           -1

  أهميته 
ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة بالعمل على وضع برامج وآليات             -2

 . من أجل العمل على تطبيق المواد المتعلقة بالمساواة و الحرية في القانون األساسي
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 العمل على متابعة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عند التعيين في الوظائف المختلفة  -3

  دور للشباب في رسم السياسات العامة على اعتبار أنهم جزء من المجتمع أعطاء -4

 .العمل على الحد من الواسطة والمحسوبية داخل مؤسسات  -5

  .مشاكل الشباب واقع و حلول:  موضوع اللقاء-

  :أهم التوصيات 
 مشاركة الشباب في عملية صنع القرار والتأثير بها تشكيل جماعات ضغط علـى            ضرورة -1

 قرارصانع ال

تعديل قانون االنتخابات الفلسطيني بما يتيح لعنصر الشباب من المشاركة فـي عـضوية               -2
وضرورة الفصل بين السلطات ، وأن يمارس المجلس التشريعي دوره          .المجلس التشريعي   

 .الرقابي 

 .ممارسة األحزاب الفلسطينية للديمقراطية الداخلية -3

دني وطرح برامج اجتماعيـة مـن قبـل          وإجراء انتخابات دورية لمؤسسات المجتمع الم      -4
 .األحزاب

 . تعميم ثقافة التسامح، وضرورة مشاركة الشباب في االنتخابات الوطنية والبلدية -5

القيام بحمالت إعالمية موجهة للشباب من اجل حثهم على المشاركة، وإصـالح النظـام               -6
 . التعليمي،  والتأسيس لموروث ديمقراطي

 .لشباب عن المشاركةإجراء دراسة حول أسباب عزوف ا -7

 عقد أنشطة وبرامج للشباب في المخيمات والقرى والمدن مـن اجـل تبـادل الخبـرات                 -8
 .واإلطالع على التجارب

  
  
 
  المعلوماتية وأثرها على الشباب:  موضوع اللقاء-

 :أهم التوصيات 

 .ضرورة االستخدام الصحيح لهذه الوسيلة العلمية الرائدة .1

 ر االستخدام السيئ لالنترنت ضرورة توعية الشباب من مخاط .2

أهمية متابعة األهل ألبنائهم خاصة المراهقين منهم وخاصة فـي حالـة اإلدمـان علـى                 .3
 . وحدوث عزله عن المجتمعهاستخدام

ضرورة تعميم كل ما هو ايجابي في الجوانب المعلوماتية للشباب والحد من كل مـا هـو                  .4
 .سلبي
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  .معية ومتطلبات سوق العمل أسباب وتداعياتالفجوة بين التخصصات الجا:  موضوع اللقاء-
  :أهم التوصيات 

العمل على المحافظة على كادر تعليمي مؤهل لكافة التخصصات لـضمان كفـاءة أكبـر                -1
 .للخريجين

رفع معدالت التخصص في كافة الجامعات لضمان كفاءة المنتسبين وإلحاق الطلبـة ذوي              -2
 .ومتطلبات سوق العملالمعدالت المنخفضة بكليات مهنية تقنية تتناسب 

تشجيع العمل الحر لدى الشباب من خالل برامج إقراض ميسرة لتخفيـف الطلـب علـى       -3
 .الوظائف العامة وتوسيع نطاق العمل

دراسة جديدة لقانون العمل الفلسطيني تتناسب والمستجدات يتم البحث بإمكانيـة تخفـيض              -4
 .جربة العملسن التقاعد للسماح لعدد أكبر من الكوادر الشبابية خوض ت

القيام بدراسة متعمقة للتخصصات الجامعية في مختلف جامعاتنا الفلسطينية لموائمتها مـع             -5
 .سوق العمل للخروج من هذه األزمة

تنفيذ مشاريع من خالل الجامعات الستغالل طاقات الشباب ورفع كفاءاتهم المهنيـة مـن               -6
 .جهة وإضافة مردود مادي للجامعة والطلبة من جهة أخرى

يع العمل الحرفي لدى الشباب وتحسين صورته لرفد سوق العمل بالكفـاءات الـشابة              تشج -7
 .وكذلك تقليص األعداد المتجه للتخصصات األكاديمية

  الشباب والتغيير:  عنوان النشاط-2

  :أهم التوصيات 
ـ          -1  وسـيادة   ةاعتماد أساليب تربوية حديثة تكرس مفاهيم العدالة والمساواة والديمقراطي

  القانون 
 عمل على تطوير المناهج التعليمية إليجاد جيل واعي قادر على اإلنجاز واإلبداعال -2

 وضع خطة وطنية من أجل العمل على الحد من البطالة  -3

 اعتماد قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب والبعد عن الواسطة والمحسوبية -4

 نظافة  حمالت  تثقيفية توعوية حول أهمية البيئة و الم العمل على تنظي -5

 وضرورة العمل على سن قوانين تعاقب المعتدين على البيئة والنظافـة و األمـاكن               -6
 العامة 

  التنمية المجتمعية الشبابية في مشروع قانون الشباب :  موضوع اللقاء- 

  :أهم التوصيات 
ضرورة العمل على أهمية أن يتم العمل على إعداد مشروع القانون على أساس حاجات               .1

  .اتهم و أولياتهم بعيد ا عن فرض األمر الواقع والفوقيةالشباب وتوجه
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 .وتطوير النظام التعليمي وتبني المواهب الشابة وتشجيع البحث العلمي .2

 .والعمل على دعم الشباب من أجل الحد من مشكلة البطالة .3

 .وتطوير الواقع الثقافي والرياضي للمؤسسات الشبابية .4

الشبابية من أجل تمكينها من العمـل علـى         و توفير التأمين الصحي ودعم المؤسسات        .5
 .خدمة الشباب

  .ودعم البرامج التوعيه والبرامج التي تعنى ببناء قدرات الشباب وتطويرها  .6
 العمل على تعزيز دور الشباب في صناعة القرار  .7

  دور المؤسسات في تطوير وبناء قدرات الشباب وتبني المواهب الشابة:  عنوان اللقاء-
  :أهم التوصيات

  .  تدريب وتأهيل الكوادر التعليميةضرورة.1
وبضرورة توفير اإلمكانات المادية لمؤسسات التعليم المختلفة بما يتيح المجـال لالهتمـام             .2

  .بشكل أفضل بالمواهب الشابة
  .وتشجيع البحث العلمي. 3
  .وتتبنى المؤسسات برامج نابعة من هموم ومشاكل الشباب. 4

  .مية وأهلية قابلة للتطبيق وبوضع برامج على حكو. 5
  .واستثمار أوقات فراغ الشباب بشكل منهجي لخدمة المجتمع .6
  .لعمل على توفير المنح الدراسية لألشخاص المتفوقين.7
  
  
  
 

  ةمعيقات حرية الرأي والتعبير في الجامعات الفلسطيني:  موضوع اللقاء-

  :أهم التوصيات
في تعزيز حرية التعبير والعمل الديمقراطي      ضرورة اعتماد برنامج ثقافي توعوي يساهم        .1

 .داخل الجامعات

إلغاء المحسوبية والواسطة في إجراء معامالت الطلبة للقيام بنـشاط أو نـدوة وإعطـاء                .2
 .الفرصة للجميع على حد سواء

أهمية متابعة حرية التعبير منذ الصغر ألنها تعتمد على تنشئة تفتح مجاال لإلبـداع ولـذا                 .3
 . بطرق التربية التي يتلقاها أبناؤنايجب إعادة النظر
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ضرورة أن تعمل الجامعة على تضييق فجوة الخالف بين الكتل الطالبية وإشـاعة روح               .4
 .التسامح بين الطلبة

  الشباب واإلعالم:  موضوع اللقاء-   

  :أهم التوصيات
أن تكون هناك رقابة مهنية على وسائل اإلعالم من خالل وزارة اإلعالم لتدفعها إلـى       .1

 .تعميق وتنظيم موادها اإلعالمية

 أن يكون أكثر حيادية فـي برامجـه المختلفـة وأن يطـرح              يعلى إعالمنا الفلسطين   .2
 .األحداث والقضايا المجتمعية بشفافية أكبر

أن يعنى تلفزيون فلسطين بمواده اإلعالمية من حيث المضمون وطريقة العرض وأن             .3
 .يولي اهتماما أكبر بالفئة الشابة

 أن يلقي الضوء على برامج المؤسسات الشبابية المختلفة         يعالمنا الفلسطين يجب على إ   .4
 .كي يتيح للفئة الشابة متابعتها واالستفادة منها

ضرورة أن يراعي اإلعالم اهتمامات الشباب ومشاكلهم من خالل النـزول للـشارع              .5
 .ودراسة االحتياج عن قرب

  طالبية حول الحوار البناء داخل الحركات ال: موضوع اللقاء

  :أهم التوصيات
ضرورة تخفيف حدة العنف بين التنظيمات الطالبية على اختالف أطيافها وإفساح المجال             .1

 .للحوار االيجابي داخل كل تنظيم دون النظر إلى الهيكليات والمرجعيات كأطر غير مرنة

ضرورة تخفيف االنعكاس الذي تحدثه المشاكل بين التنظيمات األساسـية علـى الواقـع               .2
 .طالبيال

أشاروا المشاركون إلى ضرورة المشاركة االيجابية للطالبـات فـي الحـوار الطالبـي،               .3
 .والتخفيف من الصعوبات البيئية واالجتماعية التي تحيط بذلك

تعميم ثقافة الحوار االيجابي لتكون متداخلة مع تنشئة الفرد قبل دخوله الجامعة من خـالل             .4
 .األسرة والمدرسة والبيئة المحيطة

 .ورة أن تفسح الجامعة مجاال أوسع للطلبة للتعبير عن آرائهم بحريةضر .5

دور اإلعالم، والقانون، والتنشئة االجتماعيـة فـي مكافحـة المخـدرات،            : موضوع اللقاء 

  ..، والمسكراتوالتدخين

 :أهم التوصيات

  .تفعيل دور اإلعالم في مجال مكافحة المخدرات، والمسكرات، والتدخينضرورة  .1
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س التشريعي لسن قانون رادع بحق المتاجرين والمـروجين والمتعـاطين           دعوة المجل  .2
  .والمتسترين في قضايا المخدرات 

 القائمة والتي تعمل في مجال الوقاية والعـالج مـن           دعم المؤسسات وإلى استحداث و   .3
  .المخدرات

وإلى إجراء األبحاث والدراسات لمعرفة  حجم المـشكلة وآثرهـا داخـل المجتمـع                .4
  .الفلسطيني

إلى ضرورة تدريب رجال الشرطة في مجـال المكافحـة مـن خـالل الـدورات                و .5
  .،والطالع على تجارب اآلخرين في هذا المجالةالتدريبي

 .وإنشاء مختبرات لفحص وتحليل  المواد المخدرة .6

  ورشة عمل حول المجتمع المدني: عنوان النشاط

  :أهم التوصيات
أولويات احتياجات الشعب وإعداد    أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني على النظر إلى          .1

  البرامج على ضوء ذلك 
  .المهمشة وعلى المناطق البعيدة بضرورة التركيز  . 2
 .تكامل العمل التنموي . 3
 .وتنسيق النشاطات المشتركة مع السلطة الوطنية  . 4
 .بلورت السياسات العامةوعلى ضرورة  . 5
قـق مفهـوم التقويـة      بلورة نماذج ديمقراطية للتنمية المجتمعية، بما يح      وعلى تقديم و   . 6

 .والتمكين والمشاركة الشعبية
تتبنى مفهوم التنمية البشرية الذي يركز على النهج الـشمولي للتنميـة والتـي              وعلى   . 7

 .اإلنسانمحورها 
 .وعلى ضرورة تفعيل الحياة الديمقراطية في المؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني  . 8
  

  الشباب والصحافة:     موضوع اللقاء

  :اتأهم التوصي
ضرورة أن يهتم إعالمنا الفلسطيني بشقية العام والخاص بالبرامج التنموية التي تصقل             .1

  .مهارات الشباب وتنميها
إتاحة الفرصة للفئة الشابة للمشاركة في وسائل اإلعالم المختلفة من خـالل البـرامج               .2

 .والكتابة في الصحف

 . وتعزيز دورهالمجتمعاالهتمام بقضايا الشباب كونهم يشكلون القطاع الواسع في و .3
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 . المقدم للبرامج الشابضرورة االهتمام بتدريب الكادر اإلعالميو .4

وضع الخطط اإلعالمية المستقبلية     و .ضرورة نقل اإلخبار بدقة وموضوعية وصدق     و .5
 .التي تجذب المشاهدين والمستمعين

 مهالتي تتناول قضايا الشباب ومـشاكلهم وهمـوم        الشبابية  ضرورة زيادة البرامج    وب .6
 .الحياتية التي يعيشونها 

وآرائهـم  الشباب  بضرورة إجراء دراسات ميدانية بين الحين واآلخر لمعرفة اهتمام          و .7
 وتعزيز دور الشباب في المجتمـع       وتلبية احتياجاتهم من أجل تطوير أداء اإلذاعات الخاصة       

ثقافية،سيما وأن   من خالل إبداء رأيهم في كافة القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية وال          
 . نسبه الشباب  في المجتمع الفلسطيني نسبة عالية

   ورشة عمل حول أوقات الفراغ و الشباب: عنوان النشاط-

  :أهم التوصيات
 ضرورة العمل على وضع خطة وطنية للعمل على استثمار أوقات الفراغ للـشباب بمـا                -1

  .يخدم المجتمع ويرفع من قدرات الشباب
لبرامج قريبة من الشباب مصممة بشكل يراعـي اهتمامـات و توجهـات              أن تكون هذه ا    -2

  .الشباب
العمل على إنشاء مراكز شبابية في مختلف التجمعات السكانية العمل على توفير اإلمكانات             -3

  .المادية لهذه المراكز
االهتمام بالشباب المعوقين من خالل توفير برامج وتزويد المراكـز الـشبابية بتـسهيالت              -4
  .اسب معهمتتن
العمل على رفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية الوقت العمـل علـى تنظـيم أنـشطة                 -5

  .تطوعية تخدم المجتمع يشارك بها الشباب
  
  
  ورشة عمل حول الهموم الطالبية: عنوان النشاط-

  :أهم التوصيات 
  العمل على حل مشكلة عدم توفر الكتب الدراسية  .1
 فية للحد من األزمة على باص الكلية  العمل على توفير وسيلة نقل إضا .2

  .العمل على تشكيل لجنة من الطلبة من اجل متابعة اإلشكاليات مع وزارة األوقاف .3
  ورشة عمل حول الدور التنموي للشباب: عنوان اللقاء-
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  :أهم التوصيات 
  .وضع خطة عامة للنهوض بواقع الشباب الفلسطيني و تطويره.1
ؤسسات الشبابية و توزيعها الجغرافي حتى يستفيد من خـدماتها          واالهتمام بشكل أكبر بالم   . 2

  .أكبر عدد ممكن من الشباب
  .العمل مع قطاع الشباب على أساس حاجات المجتمع و أولوياته . 3 
إعطاء الشباب الفرصة في المشاركة في صناعة القرار والمـشاركة فـي عمليـة البنـاء                .4

  .والخطط التنموية
 . تنموية الشبابية،من خالل االعتماد على الموارد الذاتيةوتشجيع المبادرات ال.5

  األدب الشبابي في فلسطين: عنوان اللقاء-    

  :أهم التوصيات
 وإيجاد سبل للتواصل الحقيقي والمنتظم بين       ،لقاءات شبابية مفتوحة مع كبار النقاد واألدباء       . 1

  . الكبارجيل الشباب المهتم باإلبداع، وبين المبدعين والنقاد واألدباء
محاولة استكتاب الشباب من كافة األعمار والمواقع في الصحف المحلية، وإفراد مالحـق              . 2

  .خاصة تعنى بأدبهم
إصدار مجالت أدبية خاصة بأدب األطفال، وخاصة في الجامعات، وإيجاد وسائل محفزة             . 3

  .للنشر؛ كالجوائز والمكافآت
مطبوعـات  ال تخفـيض تكـاليف  فز دور النشر الشباب على نشر كتابتهم من خالل    حأن ت  . 4

 .وتسوقها بسعر مناسب

التعبيـر  لنشر األدبي اإللكتروني، وإيجاد مواقع ألدب الشباب، حيث الـسرعة وحريـة             ا . 5
 .والنشر

  
  الجندر واألدوار االجتماعية:  موضوع اللقاء-

  :أهم التوصيات
 .يجب أن نكون كشباب صناع التغيير االجتماعي والسياسي واالقتصادي - 1

ينظر إلى أدوار الرجل والمرأة بتكاملية أكثر وعدم التركيـز علـى نقـاط              ضرورة أن    - 2
 .االختالف

ضرورة أن تعطى النساء أدوارهن في المجتمع لتفعيل النصف اآلخـر مـن المجتمـع                - 3
 .لإلسراع بتسيير عجله التنمية والتقدم

إلى فهم مشترك وااللتزام بإحداث تغّيير إيجـابي فـي النظـرة     من الضروري التوصل - 4
 .لمؤسسية للمؤسسات الحكومية المعنية بقضايا المرأةا
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   ورشة عمل حول هجرة الشباب الداخلية والخارجية وتداعياتها: عنوان النشاط-

  :أهم التوصيات 
 .وطنيتشغيل الطاقات الشابة العاطلة في مختلف قطاعات االقتصاد الضرورة  . 1

توسع في مشروعات الضمان الحماية االجتماعية للشباب العاطلين عن العمل وال توفير . 2
 .االجتماعي

  الحكومة برنامجاً لتعزيز النهوض بالخدمات الـصحية والتعليميـة   ضرورة أن تضع . 3

 .والمرافق العامة

 .الماهرة التوسع في برامج التدريب وإعادته في مجال المهن اليدوية ونصف . 4

 . خلق حالة حراك اجتماعي وإعالمي شبابي . 5

 .شبابتوفير منازل صغيرة ورخيصة لل . 6

 .خلق فرص عمل منتجة،واالستفادة من االستثمارات األجنبية المباشرة . 7

 .واإلسكان والرعاية االجتماعية االرتقاء بمستويات التعليم والصحة . 8

  .بحيث تلبي سوق العمل إعادة النظر في مكونات سياسات التعليم والتدريب . 9
  الحوار الديمقراطي وقبول اآلخر: عنوان اللقاء-

   :أهم التوصيات
متكاملـة تـؤمن     ضرورة االهتمام بتكوين أجيال من شباب على أسس روحية فكرية،          .1

 .بثقافة قبول اآلخر وبثقافة الحوار وبثقافة المشاركة

وبأهمية التوجيه اإلعالمي؛ فاإلعالم يلعب دوًرا كبيًرا جًدا سلًبا وإيجاًبا، والـذي مـن     .2
 . خالله يمكننا من وصول صوتنا

 .رية؛ فاألسرة تلعب دوًرا هاًما في التربيةوبضرورة التربية األس .3

وبأهمية إدماج هذه المفاهيم في المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفـة، ومـا               .4
 . يتبعه من تعليم أسس التربية الوطنية والسياسية السليمة

 .وعلى أهمية دور رجل الدين في المسجد والكنيسة، كيف يعلم ويقود .5

  

  عدد الورش لكل جامعة 

عدد الطلبة في الكليـة كبيـر نـسبيا بالنـسبة لبـاقي             (  لقاءات،   8: جامعة النجاح  .1
  ).الجامعات

  ).بناء على طلب الطلبة(  لقاءات 6: ديس أبو/ جامعة القدس .2
  ).يتناسب لعدد الطلبة في الكلية(  لقاءات،5:جامعة الخليل .3



 19

  ).بناء على رغبة الطلبة في المعهد(  لقاءات 7:المعهد الشرعي .4
 ). فرع للجامعة13يوجد (  لقاءات، 9: ة القدس المفتوحة بجميع فروعهاجامع .5

  
حسب (النشاطات المخطط لها خالل هذه الفترة هل تم تنفيذ المشروع كما هو مخطط               

  ):الخطة التنفيذية التفصيلية للمشروع

لقد تم تنفيذ برنامج المشروع كما هو مخطط له ولم يكن هناك أي تأخيرات ضمن الفتـرات                 
  .زمنية المحددةال
  

 :قصص النجاح 

  قصص نجاح خاصة بالمركز .1

 قصص نجاح خاصة بالفئة المستهدفة والمشروع .2

  
 

  قصص نجاح خاصة بالمركز

  :تعددت قصص النجاح ،ولكننا نعتقد أن أهم قصة نجاح لنا هي
في الوصول للفئة المستهدفة،والعمل معها طيلة فترة المشروع على الرغم من كل العقبات              .1

  .ات التي واجهتناوالصعوب
وقد يكون النجاح اآلخر لنا يتمثل في  إصدار كتاب كأحد أهم نتائج المشروع،بل هو أثـر                  .2

 .مهم من  آثار المشروع 

أما النجاح اآلخر فهو على الصعيد اإلداري ليس فقط في إنتاج دليل لشؤون الموظفين بل                .3
 المركز،بعبارة أخرى فـإن     في تطبيق ما جاء في الدليل من الناحية اإلدارية داخل وخارج          

فترة المشروع أعطت المركز الكثير الكثير من الناحية اإلدارية،وذلك على طريق المأسسة            
إن النظام الذي ساد المركز خالل فترة المشروع لهو مؤشر          .الحقيقية لمركز ما زال مبتدأ      

 .لنا في االستمرار في عملنا من الناحية المهنية واالحترافية في العمل

ا من الناحية المالية فالنجاح لم يقل أهمية عن نجاحنا في القضايا اإلدارية،فبعد أن كـان                أم .4
المركز ال يملك نظاماً مالياً ولو بدائياً فقد أصبح اليوم يمتلك نظامـاً محاسـبياً متطـوراً                 

 . وأصبحت أمورنا المالية أكثر وضوحاً وشفافية وقدرة على المنافسة

حات تحسب كنجاحات للمركز،فنحن نعتقد أن هذه النجاحات سـتدعم          يمكن القول أن هذه النجا    
كما أن قصص النجاح الخاصة بالمركز هي ذات أبعاد مهنية          .من إمكانيات المركز بشكل الفت    

  .وستنعكس على المركز في المستقبل
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  قصص نجاح خاصة بالفئة المستهدفة والمشروع

 كان له انعكاس قوي حيث تمـت        لقاء جامعة القدس أبو ديس حول التخصصات الجامعية        .1
على إثره مقابلة إذاعية مع المركز حول الموضوع من خالل راديو أجيال كما أنـه كـان      

 .هناك عدة تساؤالت هاتفية حول اللقاء من بعض المراكز

لقاء جامعة القدس المفتوحة طولكرم كان هناك مطالبة بتكرار مثل هذه اللقاءات حيـث أن                .2
 .ب التثقيفي التوعوي في الجامعة كما يروا الطلبةهناك نقص كبير في لجان

أما في اللقاء المنفذ في مدينة قلقيلية كان هناك مجموعة من األشخاص الذين حضروا عدد                .3
 .من اللقاءات يطالبوا بالمزيد على الرغم من معارضتهم في البداية لفكرة المشروع

عميد الشريعة فـي الجامعـة      تم عقد لقاء في كلية الشريعة جامعة النجاح رغم معارضة            .4
 .وذلك بعد أن تم إقناعه وإيجاد بدائل مناسبة

في لقاء أبو ديس حول اإلعالم والشباب، تم االتصال من بعض الصحف واالستفسار عن               .5
 .اللقاء وتوصياته

كان الفتا خالل فترة المشروع اهتمام وسائل اإلعالم المقروءة والمـسموعة والمرئيـة،              .6
فعلى سبيل المثال قامت الفـضائية الفلـسطينية باستـضافة مـدير            بالمشروع وفعالياته   

المشروع للحديث عن المشروع على الهواء مباشرة لمدة ثالثين دقيقة كما قامت شـبكة              
معا التلفزيونية والتي تضم أكثر من ثالثين تلفاز وإذاعة وصـحافة الكترونيـة محليـة               

 مع طاقم المشروع حول الفعاليات       مقابالت وإجراءبتغطية العديد من نشاطات المشروع،      
 .واألنشطة 

اتصال طالبات من جامعة القدس يطلبن لقاء تثقيفي جديد لصديقتهن اللواتي لم يحـضرن               .7
  .اللقاء

تم االتصال من قبل الباحث االجتماعي من جامعة القدس المفتوحة رام اهللا يطلب لقاء آخر                .8
الفئة خاصة فـي القـضايا الـشبابية        لطلبة الجامعة حيث رأى أن هذه اللقاءات تدعم هذه          

 .التنموية االجتماعية

طلب مسؤول شؤون الطلبة في دار المعلمين ورشة قريبة لطلبة الكلية بعد حضور جـزء                .9
 .منهم لقاء النوع االجتماعي

تم االتصال من طاقم تلفزيون القدس التربوي تعبيرا عن إعجابهم بنشاطاتنا ورغبـة              .10
 .تلف الجامعات من خالل تغطية التلفزيون لنشاطات المشروع في مخامنهم بمتابعة لقاءاتن

 .االتصال من قبل راديو اإليمان في غزة للحديث عن المشروع ومسابقة األبحاث  .11

 . تم االتصال من قبل طالب المعهد الشرعي في قلقيلية لعمل المزيد من اللقاءات .12
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 ليحيط بشكل أكبـر     اهتمام أحد األدباء بموضوع األدب الشبابي حيث اتصل بالمركز         .13
عن الموضوع، وبعد أن تعرف إلى النشاطات المختلفة طلب أن يكـون مـن متطـوعي                

 .المركز

االتصاالت المستمرة من نشطاء الحركات الطالبية في جامعة القدس المفتوحـة بيـت      .14
 .لحم لعقد لقاءات أخرى

 إلى المركز   حضور وفد من طالبات كلية الطيرة قسم اللغة العربية والتربية اإلسالمية           .15
لوضع برنامج لقاءات مستمرة ضمن المواضيع الشبابية التنموية بعد مشاركتهم في لقـاء             

 .الجندر واألدوار االجتماعية

  

 الغير متوقعة/النتائج الثانوية  •

من أهم وأبر النتائج الغير متوقعة في المشروع هو إصدار كتاب يتحدث في مجملة عـن                
  . التطرق لها في المشروعبعض الموضوعات الشبابية التي تم

وقد أعلن عن  مسابقة األبحاث في الصحف المحلية وفي اإلذاعات المحلية ،وقد تقدم للمسابقة                
 مشارك ومشاركة تم اختيار ثالثة أبحاث منها وفقا للتقييم األكاديمي لها من قبل أكاديميين               17

ة لـدى الـشباب     سيكولوجية المـشاركة الـسياسي    (متخصصين في الموضوع، وهي كاآلتي      
، دور المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنميـة             الفلسطيني
، تأثير التعليم واإلعـالم فـي المؤسـسات الـشبابية           2004-1995"الضفة الغربية "السياسية  
  )وموضوعات... الشباب  قضايا :( ويحمل الكتاب اسم) الفلسطينية

. مجموعة من التوصيات التي خرج فيها المشاركون في كل ورشة عمل          وكذلك يشمل الكتاب    
 :وقد هدف الكتاب إلى 

الخروج بنتائج وتوصيات، التي من شأنها المساعدة من الناحية العملية من الخروج مـن               .1
 . األزمات

 .نشر وعي متخصص وأكاديمي في المجال الشبابية   .2

إلى جانب قاعدة من المعلومات العلمية      .ينتوفير مرجعية أكاديمية للعمل الشبابي في فلسط       .3
 .والبيانات لصانع القرار 

 .بناء تجمع أكاديمي يدافع عن حقوق الشباب ويعمم الوعي بتلك الحقوق .4

تشجيع األبحاث والدراسات التي تتحلى بمستوى عال من الموضوعية والدقة في التحليـل              .5
 .والنقد

 .  جهودهم، وتوفير منبر لنشر فكرهم  تفعيل دور أكبر عدد ممكن من الباحثين وتنسيق .6
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إفساح المجال أمام األجيال الصاعدة من الباحثين الذين يخطون خطواتهم األولى في مجال              .7
 .اإلنتاج الفكري

 توعية الرأي العام حول قضايا الشباب، وتوضيح وتحديد أسباب أهم األزمات الذي يمـر               .8
 . بيل تجاوزهافيها المجتمع، وعرض الخيارات المتاحة أمامه في س

تقوية مؤسسات المجتمع المدني بشكل والمؤسـسات الـشبابية بـشكل خـاص وتـوفير                .9
المعلومات والتصورات التي تمكّنه من القيام بدور أوعى وأفعل في المجتمع وفي صـنع              

  .القرار السياسي العام

  :تأثير المشروع 

لفئـة المـستهدفة    قد تعكس قصص النجاح الواردة أعاله جزءا من تأثير المشروع علـى ا            
والمجتمع المحلي، ولكن تجليات التأثير تتسع لتظهر في أكثر مـن إطـار، فمنهـا تكـرار              
اتصاالت الطلبة لعقد لقاءات جديدة حتى بعد نهاية المرحلـة الثانيـة للمـشروع، ومنهـا                
التساؤالت التي أثارها إدارات الكليات الشرعية في مختلف الجامعات حول المشروع والتي            

ديد مواعيد مع الطاقم وقمنا بزيارات متكررة لهم، وال يمكـن إغفـال أيـضا نـشاط                 تم تح 
  .ديس وكلية الطيرة وتواصلهم المستمر مع المركز الطالبات في كل من جامعة القدس أبو

 
 :معايير المشروع 

  :كون المشروع يستهدف الفئة الشابة لذا فقد تم االلتزام بالمعايير العامة لبرنامج الشبابية
 : ستوى المشاركة الشبابيةم .1

منذ بداية المشروع كان للشباب المشاركة األكبر حيث تـم تنظـيم ترتيبـات المـشروع                
وخططه األولية مع الفئة الشابة وخالل المشروع كان لهم الفرص األكبـر فـي تحديـد                
الموضوعات التي تهمهم لطرحها ومناقشتها باللقاءات وتم في نهاية كل لقاء تقيـيم مـن               

المشاركين الشباب والتي يتم مراجعتها من خالل الطاقم، ألخذ المالحظـات بعـين             خالل  
  .االعتبار في اللقاءات التالية

  : استند المشروع إلى تقديم الخدمات والفرص والدعم من الشباب وللشباب-2
قدم المشروع فرصا بالمشاركة للشباب من خالل التنسيق والتدريب والمشاركة والتقيـيم            

طط، كما أن هذا المشروع قدم للشباب الدعم الذي يحتاجونه سواء المـادي أو              ووضع الخ 
المعنوي كما أن الشباب قدموا الدعم للمشروع من خالل مشاركتهم فيه ومساهماتهم فـي              
إنجاحه، وقد عمل المشروع من خالل الطاقم والمركز على توفير خدمات توعوية تثقيفية             

  .ي جامعات الضفة الغربية للشباب في جميع الكليات الدينية ف
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 األساسية والممارسات الفضلى للعاملين في المشروع من خالل         ت تم االهتمام بالمؤهال   -3
  :طاقم المركز

فقد تم أوال اختيار منسقين من الفئة الشابة والقادرين على التعامل بشكل مرن وفعال مـع                
خـالل االجتماعـات    هذه الفئة ومنذ بداية المشروع كان هناك مناقشات مـستمرة مـن             

للممارسات الفضلى لشكل العمل مع الشباب سواء في مرحلة اإلعداد أو التنفيذ أو التقيـيم               
  .وأخذ القرار

  :الشراكة مع الراشدين -4
اهتم طاقم المشروع بعمل شراكة للشباب في هذا المشروع مع الراشدين سواء من خـالل           

خالل التواصل مـع إدارات الكليـات       لجنة اإلسناد التي ضمت عددا من الراشدين أو من          
الشرعية وتوضيح فكرة المشروع ومناقشته معهم أو من خالل حضور العديد من مدرسي             

  .الطلبة لتلك اللقاءات ومشاركتهم بها
  : المباشرةةالنتائج االيجابي - 5

لقد ظهر منذ بداية العمل مع الفئة نتائج ايجابية تدفع الطاقم للعطاء أكثر وتقديم ما هـو                 
  :د فبالنسبة للمشروع كان هناك نتائج مباشرة عديدة أهمهاجدي

لقاء جامعة القدس المفتوحة طولكرم كان هناك مطالبة بتكرار مثل هـذه اللقـاءات               .1
 .حيث أن هناك نقص كبير في لجانب التثقيفي التوعوي في الجامعة كما يروا الطلبة

يقتهن اللـواتي لـم     اتصال طالبات من جامعة القدس يطلبن لقاء تثقيفي جديد لـصد           .2
  .يحضرن اللقاء

تم االتصال من قبل الباحث االجتماعي من جامعة القدس المفتوحة رام اهللا يطلـب               .3
لقاء آخر لطلبة الجامعة حيث رأى أن هذه اللقاءات تدعم هذه الفئة بعد لقائه بهم في                

 .نهاية الورشة خاصة في القضايا الشبابية التنموية االجتماعية

 الطلبة في دار المعلمين ورشة قريبة لطلبة الكلية بعد حـضور            طلب مسؤول شؤون   .4
 .جزء منهم لقاء النوع االجتماعي

االتصاالت المستمرة من نشطاء الحركات الطالبية في جامعة القدس المفتوحة بيـت    .5
 .لحم لعقد لقاءات أخرى

حضور وفد من طالبات كلية الطيرة قسم اللغة العربية والتربيـة اإلسـالمية إلـى                .6
لمركز لوضع برنامج لقاءات مستمرة ضمن المواضـيع الـشبابية التنمويـة بعـد              ا

 .مشاركتهم في لقاء الجندر واألدوار االجتماعية
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 مالحظات وانطباعات تم تسجيلها خالل المشروع 

وجود حدية كبيرة عند طرح موضوعة التمييـز الـديني، وكـان واضـحا تعـاطي                 .1
لبية حيث أنه ال يوجد تعـصب دينـي أو     المشاركين مع موضوعة التعصب الديني بس     

  .حزبي عند التيارات الدينية وإنما عند اآلخرين 
هناك عدد من المشاركين حضر للتشكيك والتكفير والى آخره فكان واضحا من البداية              .2

  .وقبل الحديث عن الموضوع من خالل األسئلة المختلفة 
ـ          .3 باب الخلـل علـى     كان واضح التعصب للحركات اإلسالمية ومحاولة وضع كل أس

 .الحركات غير اإلسالمية حتى أنهم ال يقبلون وجودها داخل المجتمع

كان هناك رفض قبول الديانات األخرى حتى رفض قبول الواقع الكافر و أنهم يسعون               .4
 .إلى تغيره ولو بالقوة

كان واضحا موافقة الحضور على مفهوم المواطنة عندما ينطبـق علـى الرجـال و                .5
عتبار  اآلخر مواطنين لهم حقوق و واجبـات مـساوية و يـأتي              المسلمين و رفض ا   

الرفض باستخدام مبررات دينية مثل الخوف من محاولة اآلخرين فرض ألفكار تفسد             
المجتمع و أن المرأة عاطفية فال يجوز أن تتولى مناصب عامة أن هذا المستوى مـن                

األشـخاص غيـر    النظرة تجاه المرأة و المسيحيين ينسحب و لكن بأقل حـدة تجـاه              
  .المتدينين 

  

 :التغذية الراجعة 

النشاطات التي سوف تتغيـر     /  في حال قررت تنفيذ المشروع مرة أخرى ما هي العناصر            -

  أو قد تنفذ بطريقة مختلفة؟

قد يكون من المجدي التوسع في نفس المشروع وبعناصره الحالية ليصل لعدد أكبر من الفئـة                
 كأن تكون اللقاءات الحوارية وورش العمل ال تقتصر على         المستهدفة وقد نغير بعض العناصر    

أي حوار بين طالب متدينين وطالب      (الطلبة المتدينين فقط وإنما تشمل طلبة من تيارات أخرى        
بحيث يكون المجال مفتوح للتعرف على اآلخر وسماع وجهات النظر المختلفة، فهذا            ) علمانيين

ر المناقض للمتدين ويكتفي بأن يوجه النقاش بين        يخرج مدير اللقاء من أن يكون الطرف اآلخ       
 أنفـسهم بتحـضير الموضـوعات التـي         تكما أننا نرى أن قيام الطالب والطالبـا       .الطرفين

  . مع أقرانهم هي طريقة أخرى للعمل مع الشباباسيناقشونه
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 : لتطويرلتغذية راجعة واقتراحات  -

  

 نتحدث عن برامج ،نتحدث عن تغيير،إن هذا        عندما نتحدث عن التنمية الشبابية المجتمعية فإننا      
يتطلب منا جميعاً العمل بشكل تراكمي ومستمر،وأال يكون عملنـا موسـمي ومتنـاثر هنـا                

البد أيضاً أن يكون هناك بناء لقدرات المؤسـسات الجديـدة والناشـئة،وفي المقابـل               .وهناك
تمـع الفلـسطيني،وأن    االقتراب من البرامج واألنشطة التي تكون مثار جدل ونقاش فـي المج           

 الشبابية، ولـذا نـرى أن       تنتناول موضوعات شبابية ملحة،وأن نتبنى االبدعات واالختراعا      
 وجادين مـن    ننسيج تستطيع تكثيف عملها في جميع المواقع والبحث دائما عن شركاء حقيقيي           

 .أجل مساعدتها في تحقيق التغيير المنشود
 


