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مقدمة
إن هــذا الكتيــب هــو جــزء مــن املشــروع الــذي تديــره املؤسســة التعليميــة العربيــة - بيــت حلــم يف الضفــة الغربيــة احملتلــة لعــام 2019 بعنــوان »حمايــة 
القيــم املدنّيــة أثنــاء النزاعــات«، ويُلّخــص الكتيــب أبحــاث أجرتهــا ثمانــي مجموعــات مــن الشــباب الفلســطيني )13-17 عــام( يف محافظــة بيــت حلــم 
حــول الصراعــات والتوتــرات الرئيســية التــي تؤثــر علــى مجتمعاتهــم حيــث كان التركيــز علــى فهــم وصياغــة القضايــا التــي بحاجــة إلــى الضغــط 

واملناصــرة فيمــا بعــد داخــل هــذه املجتمعــات يف املرحلــة التاليــة من املشــروع.  

ُصّمــم هــذا الكتيــب إللقــاء نظــرة علــى املســار الالمنهجــي يف املــدارس الفلســطينية والــذي يعتبــر جديــداً نســبياً ولكنــه قــد يســاهم يف تنشــيط 
املجتمعــات احملليــة املتأثــرة كثيــراً بالصــراع.  

تعرب املؤسسة التعليمية العربية عن امتنانها للشريك املمول Zivik Ifa واحلكومة الفدرالية األملانية لدعمهما املشروع والكتيب.

كما وتشكر املؤسسة أكثر من 400 طالب شاركوا باملشروع واعتبروه حتدياَ يف تعليمهم والذين قد يصبحون قادة املستقبل يف مجتمعهم.

كمــا ونتوجــه بالشــكر اجلزيــل لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي ســاهمت يف اجنــاح هــذا املشــروع إلــى 
حــد كبيــر. وأخيــًرا وليــس آخــًرا، نشــكر املعلمــن وطواقــم القــادة التربويــن يف كل مجتمــع مدرســي علــى التشــجيع واالهتمــام بفعاليــات وتقاريــر 

املشــروع.

املؤسسة التعليمية العربية 
بيت حلم  - حزيران 2019

الفصل األول: بحث ومناصرة الشباب
     

تهــدف أبحــاث الطــالب إلــى دعــم حمــالت املناصــرة واملســاندة للحــد مــن النزاعــات حــول قضايــا الشــباب يف الضفــة الغربيــة الفلســطينية. مــاذا 
نعنــي مبصطلــح »مناصــرة الصــراع«؟ هــو بشــكل أساســي فهــم الصراعــات والتعامــل معهــا بهــدف التخفيــف مــن إحتمــاالت الصــراع وخاصــة تنامــي 
العنــف ويهــدف إلــى فهــم القضايــا اإلشــكالية املتعلقــة باألســباب واحللــول احملتملــة للصــراع كمــا هــو احلــال يف جميــع أنــواع الضغــط واملناصــرة، 
ويســعى إلــى إشــراك أصحــاب املصلحــة وصنــاع القــرار، ونشــر رســالة املناصــرة إلــى أكبــر شــريحة مــن املجتمــع بشــكل مباشــر أو مــن خــالل وســائل 

اإلعالم. 

مــن الواضــح أن مناصــرة الصــراع يف أي ســياق وبالتأكيــد يف فلســطن ليســت مجــرد مســألة فنيــة. ففــي ظــل الظــروف الناجمــة عــن االحتــالل، 
يشــترك جميــع املشــاركن الــرأي القائــل بــأن أي حــل للصــراع يف فلســطن ويف حتقيــق الســالم احلقيقــي يجــب أن يســتندا إلــى االعتــراف وتنفيــذ 
للحقــوق الفلســطينية األساســية، مبــا يف ذلــك احلقــوق الوطنيــة وحقــوق اإلنســان.  تعتمــد املناصــرة التــي نتبناهــا علــى االفتــراض أنــه مــن أجــل 
فهــم املصــادر املباشــرة للعنــف كمــا يُعبــر عنهــا يف الســلوكيات واملشــاعر والقيــم، مــن الضــروري العمــل علــى العنــف البنيــوي أو املؤسســي: الســياق 
واألنظمــة والهيــاكل بشــكل عــام. ومــن اجلديــر بالذكــر أن االحتــالل اإلســرائيلي وممارســاته اليوميــة لهــا ارتبــاط بالقضايــا األساســية والصراعــات 
احملليــة. عنــد القيــام بحمــالت املناصــرة لتحويــل الصــراع، مــن الضــروري أيًضــا العمــل علــى عمليــات طويلــة األجــل. أمــا بالنســبة إلــى املؤسســة 
التعليميــة العربيــة، يعتمــد أي حتــول يف الصــراع علــى تعزيــز الهيــاكل الداخليــة للمجتمــع الفلســطيني التــي تســاعد النــاس علــى البقــاء »صامديــن« 

أو علــى الصمــود.

ــم  ــى موقعه ــا إل ــك جزئًي ــزى ذل ــف، ويع ــالل والعن ــرة باالحت ــت حلــم املتأث املشــاركون يف مشــروع مناصــرة الصــراع هــم مــن مــدارس محافظــة بي
القريــب مــن املســتوطنات أو نقــاط التفتيــش أو جــدار الفصــل.  تعــد مشــاركة املــدارس يف املناصــرة املجتمعيــة مهمــة لســببن رئيســين. أوالً، أراد 
النظــام التعليمــي الفلســطيني منــذ فتــرة طويلــة أن يتخطــى التعلــم الهرمــي املتمحــور حــول الصــف الدراســي للتركيــز علــى التعلــم النشــط القائــم 
علــى التفكيــر النقــدي واإلبداعــي. وتدعــم وزارة التربيــة والتعليــم األنشــطة الالمنهجيــة التــي تتحــدى التعلــم القائــم علــى احلفــظ وتعزيــز النظــرة 

الشــاملة للتعليــم املتمحــور حــول الطالــب- محــور العمليــة التعليميــة التعلميــة.

ثانيــاً ، يرغــب املعلمــون الفلســطينيون يف الترويــج للتعليــم الــذي يســهم يف دعــم املجتمــع، والــذي يطلــق عليــه أحياًنــا التعليــم »داخــل املجتمــع احمللــي 
ومــن خاللــه ومــن أجلــه«.  يجتمــع كال النوعــن مــن التعلــم فيمــا تســميه املؤسســة التعليميــة العربيــة بالتعلــم القائــم علــى الصمــود. وهــذا التعلــم ال 
يعنــي أن الصمــود هــو مجــرد البقــاء علــى األرض والــذي هــو املعنــى التقليــدي للمفهــوم، ولكــن أيًضــا التعلــم بنشــاط والعمــل علــى تهيئــة الظــروف 
ــم الصمــود  ــط تعل ــم اإلنســانية.  ويرتب ــى كرامته ــم واحملافظــة عل ــر مجتمعاته ــى تطوي ــن عل ــوا قادري ــم، وأن يكون ــاء الفلســطينين يف أراضيه لبق
مبفهــوم مركــزي آخــر يف التعليــم الفلســطيني، وهــو املواطنــة حيــث أن الشــباب يدركــون حقوقهــم وواجباتهــم املدنيــة حتــى مــع عــدم وجــود دولــة. 
وتتطلــب قيمــة املواطنــة مــن الشــباب االهتمــام مبجتمعهــم واملســاهمة يف القــوة الداخليــة والســالم والتنميــة التــي حتتاجهــا مجتمعاتهــم يف ظــل 
ــرام لآلخريــن داخــل  ــة هــذه عندمــا يُظهــر الشــباب الفلســطيني االحت ظــروف االحتــالل الصعبــة. ويف ســياق الصراعــات، تتحقــق قيمــة املواطن

مجتمعهــم وخارجــه، وكذلــك للبيئــة واألرض التــي يعيشــون فيهــا - أكثــر مــن أي وقــت مضــى خاصــة يف زمــن ظاهــرة التغيــر املناخــي.
عنــد القيــام بحمــالت املناصــرة واملســاندة للحــد مــن الصراعــات يجــب أن يقــدر ويحتــرم املعلمــون والطلبــة مفهومــي الصمــود واملواطنــة باإلضافــة 

إلــى إدراك حاجــات مجتمعاتهــم احملليــة. 

األبحاث
هنــا نصــل إلــى موضــوع هــذه املجلــة: األبحــاث املجتمعيــة التــي أجراهــا الشــباب الفلســطيني يف املجتمعــات الثمانيــة. تســاعد األبحــاث التعليميــة 
الشــباب علــى أن يصبحــوا أكثــر وعيــاً باحتياجــات املجتمــع وتعريفهــا وفهمهــا. ومــن الواضــح أن هــذا الفهــم ضــروري قبــل القيــام بــأي مناصــرة 
فعالــة.  وتُعــد أبحــاث الشــباب مفيــدة كشــرط للمناصــرة ولكنهــا مهمــة أيًضــا لتطويــر مجموعــة واســعة مــن عمليــات التعلــم واكتســاب املهــارات، مبــا 
يف ذلــك املهــارات العاطفيــة واإلدراكيــة واالجتماعيــة. باالضافــة الــى الفضــول الفكــري والتخطيــط وااللتــزام بتنفيــذ خطــة بحثيــة وعمليــة العمــل 

معــاً كفريــق واملهــارات النفســية والعاطفيــة الالزمــة للتواصــل اجليــد، وهــذه جميعهــا مهــارات حياتيــة هامــة.

ــن تعليمــي  ــة املــدارس. ويجــب أال ننســى أن أبحــاث الشــباب هــي يف املقــام األول متري ــا وخاصــة بالنســبة لطلب ــح »البحــث« طموًح يبــدو مصطل
يتضمــن جميــع املهــارات املذكــورة ولكــن هــذا ال يعنــي أن األبحــاث ال ميكــن أن حتتــوي علــى أفــكار مهمــة بالرغــم مــن أنهــا ال تســتهدف بالضــرورة 
املعاييــر األكادمييــة.  وبالتالــي، فقــد يطــور الشــباب ومعلميهــم أســاليب جديــدة وغيــر مســبوقة للمشــاكل املجتمعيــة. وعــادة مــا يكــون لــدى املــدارس 
ــن خــالل  ــة م ــول املمكن ــى األســاليب واحلل ــرف عل ــرص للتع ــن الف ــد م ــا أيضــا العدي ــي ولديه ــع احملل ــة حــول احتياجــات املجتم ــات مفصل معلوم
التواصــل مــع أعضــاء مجتمــع املدرســة: املعلمــون، مديــري ومديــرات املــدارس، الطــالب والطالبــات، أوليــاء األمــور والعائــالت.  باإلضافــة إلــى ذلــك 
ميكــن للمــدارس أيضــا طلــب االستشــارة الفنيــة حــول املوضوعــات التــي يختارونهــا وطــرق وأســاليب البحــث. ففــي فلســطن كمــا هــو احلــال يف أي 

مــكان آخــر، ال يتقاضــى املستشــارون الفنيــون واملهنيــون اي رســوم عندمــا يأتيهــم مجموعــة مــن الطــالب لتقــدمي النصــح واالستشــارة.



أبحاث الشباب يف الصراع الفلسطيني يف الضفة الغربيةاألمل هو ضرورة واليأس ترف

5 4

املواضيع
اختــار طــالب املــدارس الثمانيــة املشــاركة يف محافظــة بيــت حلــم مجموعــة مــن املوضوعــات املتعلقــة مبجتمعاتهــم بعــد تفكيــر عميــق ومناقشــات 

أوليــة مت عقــد جــزء مــن هــذه املناقشــات خــالل  األشــهر األربعــة األخيــرة مــن عــام 2018 خــالل تطبيــق املرحلــة الســابقة مــن املشــروع.
     

وفيما يلي قائمة مبوضوعات األبحاث:
     

املوضوعاملدرسة 

كيف ميكن حتسن سالمة السياح احمللين والدولين يف قرية بتير  الواقعة غرب بيت حلم؟ وما هو دور املدرسة يف ذكور بتير
دعم السياحة يف منطقة الصراع؟

الشباب الفلسطيني الذي يواجه حتديات ومشاكل الزراعة وكينونة دعم الصمود على هذه األراضي الزراعية: ما هو بنات ارطاس
تأثير إهمال األراضي ومصادرتها يف قرية ارطاس؟ كيف ميكن دعم التماسك املجتمعي يف مواجهة الصراع؟

ذكور اخللفاء 
الراشدين، الدوحة

مدينة الدوحة جنوب بيت حلم هي مدينة مكتظة وتعاني من نقص اخلدمات العامة مما يؤدي إلى التوتر والعنف. ما 
هي أسباب هذا االكتظاظ، وما تأثيره على نوعية احلياة، وما هي العواقب املترتبة على التنمية الشاملة يف الدوحة؟

بنات مسقط - 
الدوحة

تواجه الدوحة نقًصا يف املياه بسبب النزاع السياسي، وبسبب سوء استخدام املياه وسوء إدارتها، مبا يف ذلك سرقة 
املياه، مما يؤدي إلى توترات يف املجتمع. ما الذي ميكن للمدرسة القيام به ملواجهة هذه املشكلة؟

ما هو الوضع احلالي لعدم وجود سالمة مرورية على طول الطرق القريبة من القرى الشرقية، وخاصة يف وادي النار ذكور دار صالح
والطرق القريبة من اجلدار الفاصل؟ ما هي السياسات اإلسرائيلية ذات الصلة، واملبادرات الفلسطينية، وما ينتج 

عنها من توترات يف البيئة املدرسية وتأثيرها على املستوى األكادميي يف املدارس؟ ما الذي ميكن القيام به ملواجهة 
هذه املشكلة؟

مثل السؤال السابقبنات العبيدية 

ما هو تأثير اجلرائم الرقمية على الشباب الفلسطيني واألسرة واملجتمع - مثل القرصنة واالبتزاز واالعتداء اجلنسي ذكور بيت حلم
والعنف اللفظي؟ ما هي اجلرائم التي تنطوي عليها، وتأثيرها على احلياة، وما هي التقنيات التعليمية ملكافحتها، وما 

دور املجتمع؟
ما هي التوترات االجتماعية والنفسية التي تواجهها العائالت التي يعمل فيها أحد الوالدين أو االثنن لفترات طويلة بنات بيت جاال

يف إسرائيل؟ ما هي مهمة املدرسة؟
     

الحــظ أن معظــم املــدارس مــن خــالل عرضهــا للمشــكلة اختــارت التحقيــق يف األدوار الفعليــة أو احملتملــة ملجتمــع املدرســة يف التعامــل البنــاء مــع 
مختلــف القضايــا.

     
طرق وتقنيات البحث

   
تعرف طالب املدارس من خالل أبحاثهم على أساليب البحث يف ثالثة مجاالت وهي:

     
1. تعريف املشكلة وتفصيل الصراع وحتليل البيانات

العصــف الذهنــي، وتوضيــح تفاصيــل املشــكلة، وحتديــد اجلهــات الفاعلــة املعنيــة، وحتليــل العوامــل املرتبطــة بالصــراع والتوتــر، ورؤيــة الروابــط، 
واملقارنــة والتبايــن، ووضــع الفرضيــات، ووضــع الســيناريوهات.

قامــت مدرســة بيــت حلــم للبنــن مبقارنــة اجلرائــم التقليديــة واجلرائــم الرقميــة مــن ناحيــة أســبابها ودوافعهــا ومتطلبــات تنفيــذ القانــون بشــكل 
فعــال. واســتخدموا لوح عــرض يف ســاحة املدرســة مــن أجــل مناقشــة املشــكلة والعوامــل املســاعدة املختلفــة.

وقامــت مدرســة اخللفــاء الراشــدين يف الدوحــة بصياغــة أســئلة وتصنيفهــا ملعرفــة تفاصيــل املشــكلة ووضــع الفرضيــات التــي تســاعد يف اإلجابــات. 
كمــا طــور املشــاركون ســيناريوهات: مــاذا ســيحدث بعــد 10 ســنوات عندمــا تبقــى املشــاكل دون رادع؟

     
2. جمع البيانات واآلراء

قــام املشــاركون بتطبيــق النهــج الكمــي والنوعــي، وأحياًنــا نهــج املراقبــة، وأحياًنــا النهــج التشــاركي مثــل الرحــالت امليدانيــة، باإلضافــة إلــى أبحــاث 
اإلنترنــت.  وشــملت جميــع األبحــاث علــى إجــراء املقابــالت مــع املســؤولن يف الســلطات املعنيــة وأصحــاب املصلحــة )مت إجــراء مقابــالت مــع رؤســاء 
البلديــات مــن قبــل العديــد مــن املــدارس( واملتخصصــن )املنظمــات غيــر احلكوميــة أو املهنيــن والناشــطن يف مجــال اإلعــالم( وأعضــاء مجتمــع 

املدرســة )اآلبــاء( والضحايــا أو أولئــك الذيــن تأثــروا بشــكل خطيــر باملشــكلة.

أجــرى أوالد مدرســة بتيــر احلكوميــة مقابلــة مــع رئيــس بلديــة بّتيــر، وموظفــي وزارة الســياحة بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومديــر املدرســة 
أحمــد صالــح، والناشــطة احملليــة ماريــان معمــر، املعلمــة الرائــدة ناديــة بطمــة، باإلضافــة إلــى موظفــي املراكــز التراثيــة والســياحية، وأفــراد 
املجتمــع كبــار الســن الذيــن يتحدثــون عــن املاضــي، واملزارعــن احملليــن إلــى جانــب قــراءة الدراســات حــول الســياحة املتوفــرة علــى اإلنترنــت وجمــع 

اإلحصــاءات واالقتباســات )»مــن قبــل ألســنة املواطنــن«(.

التقــى طــالب العبيديــة الذيــن يركــزون يف بحثهــم علــى القيــم املتورطــة يف أعمــال العنــف علــى الطــرق مــع رئيــس البلديــة ناجــي ردايــدة والشــخصية 
اإلعالميــة محمــد اللحــام وأعضــاء مجلــس أوليــاء أمــور املدرســة. كمــا قابلــوا بعــض دوائــر الســلطة الوطنيــة الفلســطينية واملنظمــات غيــر 

احلكوميــة احملليــة.

استغلت املدارس الفرصة وارسلت استبيانات لعائالت الطلبة على افتراض أن األهل لديهم دوافع للتعاون يف مشروع ابنائهم:
ــة. عــالوة علــى ذلــك ، أرســلوا مســودات األســئلة »االســتبيان املســبق« إلــى  قــام الشــباب يف دار صــالح بإعــداد اســتبيان وتوزيعــه علــى 30 عائل

ــة قــدر اإلمــكان. ــو مــع املــدارس األخــرى لصياغــة أســئلة محايــدة وموضوعي أعضــاء مجلــس املدرســة للتعليــق عليهــا، كمــا تواصل
اختــارت مدرســة بنــات بيــت جــاال عينــة مــن بــن الفتيــات املشــاركات اللواتــي يعمــل أحــد الوالديــن أو كليهمــا يف إســرائيل، وقامــت الفتيــات بصياغــة 
اســتبيان لـــ 50 عائلــة اســتوفت املعاييــر. وقامــوا أيضــاً بالعديــد مــن املراجعــات الســئلة االســتبيانات، ومت تقــدمي مســودة ملوظفــن يف وزارة العمــل 

الفلســطينية للتعليــق.

  
توزيع طالبات مدرسة بيت جاال استبانات على طالبات املدرسة اللواتي يعمل والديهم داخل إسرائيل  

مثال للبحث التشاركي:
     

قدمــت مدرســة الفــردوس يف ارطــاس 20 اســتبياًنا للمزارعــن. وقامــت الشــابات بتحســن جــودة الــرد مــن خــالل بنــاء الثقــة والتعــاون مــع هــؤالء 
املزارعــن. وقامــت أيضــاً بتنميــة العالقــات مــن خــالل بــازار حــول املنتجــات الزراعيــة احملليــة وتطوعهــن لالنضمــام إلــى العمــل املوســمي علــى 

األرض.

            
جولة طالبات مدرسة الفردوس الثانوية حول األراضي الزراعية يف قرية أرطاس 
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وضع املالحظات:
     

وعلــى غــرار املــدارس األخــرى، أجــرى املشــاركون مــن مدرســة مســقط املقابــالت مــع الســلطة احملليــة مثــل رئيــس البلديــة احمللــي، وأجــروا مقابــالت 
مــع منظمــة مهنيــة مثــل معهــد البحــوث العربيــة يف القــدس )ARIJ( ، ولكنهــم جمعــوا أيًضــا قصًصــا حــول املالحظــات عــن اســتخدام امليــاه مــن 

قبــل األســر يف املنــزل - والتــي هــي محــور أبحاثهــم.
     

3. نشر النتائج
     

لــدى املــدارس العديــد مــن الطــرق والوســائل لنشــر التقاريــر وكذلــك الوصــول إلــى وســائل اإلعــالم التقليديــة أو احلديثــة. ومــن املثيــر لالهتمــام 
بالنســبة لنــا هــو مــا يســمى االذاعــة املدرســية الصباحيــة، والتــي يتــم تطبيقهــا مــن قبــل العديــد مــن املــدارس، وذلــك عندمــا يتجمــع جميــع طــالب 
املدرســة يف ســاحة املدرســة. ففــي بدايــة اليــوم الدراســي يكــون الطلبــة يقظــن و«منتعشــن«، وقــد يكــون األهــل حاضريــن أيًضــا. وتعطــى التقاريــر 
املوجــزة الشــفوية حــول البحــث بحيــث تصــل إلــى عــدد كبيــر مــن الطلبــة يف املدرســة. وألقــى طلبــة املــدارس بعــض احملاضــرات يف الصفــوف غيــر 
املشــاركة يف املشــروع، وذكــروا املشــاريع املختلفــة يف املــدارس األخرى.حيــث أنــه يف الصيــف، ســتتم مناقشــة األبحــاث يف ورش العمــل الصيفيــة 

احملليــة حيــث ســيتم مشــاركة النتائــج مــع املجتمــع املدرســي واملجتمعــات احملليــة. 

 
نقاش طالبات مدرسة الفردوس الثانوية داخل الصف حول البحث 

ســيتم توثيــق األبحــاث مبــا يف ذلــك طريقــة تنفيــذ األبحــاث ونتائجهــا مــن قبــل جميــع املدارس.حيــث قدمــت املجموعــات التقاريــر ونتائــج 
االســتبيانات واألقــراص املدمجــة إلــى موظفــي املشــروع.

     
كان دور أعضــاء فريــق القــادة التربويــن وموظفــي املشــروع الداعــم واملشــجع حاســماً وفعــاالً خــالل عمليــة البحــث. ومــع ذلــك، فقــد جــاء التعــاون 
والتشــجيع أيًضــا بــن الشــباب أنفســهم. فلقــد نظمــوا أنفســهم يف جلــان؛ واتصلــوا باخلبــراء وأصحــاب املصلحــة، وناقشــوا النتائــج فيمــا بينهــم. 

وكانــت عمليــة التعلــم شــاملة وممتعــة ومفيــدة يف بنــاء الشــخصية.
     

وكانــت العقبــات يف إجــراء البحــوث قليلــة. يف بعــض احلــاالت الفرديــة، لــم يشــارك األهــل بســبب الشــكوك واخلــوف حــول كيفيــة اســتخدام نتائــج 
األبحــاث ضدهــم )مثــل ســلطة ضريبــة الدخــل(. كمــا واجــه املعلمــون التأثيــرات املقيــدة واملهيمنــة علــى العمليــة التعليميــة التعلميــة واملعروفــة لــدى 

اجلميــع مثــل: الواجبــات املنزليــة واالمتحانــات.
     

نظرة عامة على طرق البحث واألدوات املستخدمة والتحديات التي واجهتهم:

التحديات العرض والنشرالتحليلجمع املعلومات

وضع خطة العمل
     

مقابلة السلطات
توثيق املقابالت

     
االستبيانات

ما قبل االستبيان: 
اختبار ُمَحّكمن 

السؤال
     

جمع البيانات 
واإلحصاءات

جمع القصص
جمع االقتباسات 

)»بألسنة املواطنن«(
     

البحث على اإلنترنت
قراءة الدراسات 

واملقاالت
     

املالحظات ، أيضا 
من خالل املشاركة يف 

األنشطة
يوميات مع املالحظات

زيارات ميدانية

العصف الذهني
صياغة األسئلة

تعين مشكلة )لم يتم التعرف عليها جيًدا 
بعد(

عمل االتصاالت احمللية واخلارجية

الفرضية: ال توجد اختالفات

مقارنة التباين

صياغة محايدة للفرضيات واألسئلة

العالقات بن الصراع احمللي والصراع مع 
االحتالل

تصنيف وتنظيم املواد

العمل مع العينات

التفسير: مناقشة جلسات احلوار، مناقشة
اخلروج مع االستنتاجات

استخدام لوح يف ساحة املدرسة
سيناريوهات افتراضية - نحو احللول: ماذا 

سيحدث بعد 10 سنوات

اإلذاعة املدرسية اليومية، 
وأحيانا مع أولياء األمور

     
اإلعالنات القصيرة فقط بحيث 

يقرأها الشباب
     

وسائل اإلعالم واملدرسة: 
االستخدام

     
املوضوع االسبوعي

     
احملاضرات يف املدارس

     
النادي البيئي: نشر أخبار 

إيجابية
     

تبادل فيديوهات عن اهتمامات 
املدرسة األخرى.

     
وسائل اإلعالم اخلارجية

احلدود: الزمان واملكان 
والبشرية واإلجرائية.

شفاء احلاالت النفسية: 
اخلجل، والشعور بالوحدة، 

واالنفتاح

االستبيان: كانت عملية تعلم

األهل يف بعض األحيان ال 
يجيبون: حساسة

     
نقص اخلبرة يف مجال 

األبحاث

االمتحانات والواجبات املنزلية، 
والوقت

دخلت املدرسة املشروع يف 
وقت متأخر

ال يوجد مراكز أبحاث، ال 
متويل

التقاليد: ال يوجد تفكير نقدي، 
واالستبداد
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الفصل الثاني: أبحاث
     

ــارة تشــبه بعضهــا البعــض يف حــاالت  ــا الصــراع املخت ــا بتجميــع األبحــاث املدرســية الثمانيــة بشــكل ثنائــي ألن هــذه املجتمعــات وقضاي لقــد قمن
ــار. محــددة بســبب قربهــا اجلغــرايف وطبيعــة املجتمــع واملوضــوع املخت

     
الدوحة

     
مدرسة ذكور اخللفاء الراشدين 

     
إن مدينــة الدوحــة هــي مجتمــع كبيــر تقــع جنــوب بيــت حلــم وغــرب مخيــم الدهيشــة لالجئــن. وقــد كان معظــم ســكان الدوحــة يف املاضــي مــن 
عائــالت املخيــم، ولكــن يف الوقــت احلاضــر أصبــح الســكان أكثــر اختالًطــا. وقــد اختــار مجتمــع مدرســة اخللفــاء الراشــدين البحــث عــن »اكتظــاظ« 
الدوحــة ألن العديــد مــن ســكانها اجلــدد يأتــون مــن أماكــن أخــرى، ال ســيما مــن القــدس، حيــث ال يســتطيع الســكان البقــاء فيهــا بســبب تكاليــف 
املعيشــة املرتفعــة ونقــص فــرص التنميــة و قيــود أخــرى. ونتيجــة لذلــك، »ينتقــل العديــد مــن املقدســين مــن صــراع إلــى آخــر« بســبب االنتقــال الــى 

الدوحــة، كمــا ورد يف التقريــر البحثــي.
     

املجتمــع حتــت الضغــط وهــذا يُظهــر نفســه يف ســلوك بعــض ســكانه وشــبابه. وقــد رّكــز املجتمــع املدرســي علــى »عــدم االحتــرام يف التعامــل مــع 
بعضهــم البعــض«، وعلــى »العدوانيــة والغضــب« يف العيــش مًعــا. تتعــرض احليــاة املجتمعيــة يف بعــض األحيــان للخطــر بســبب »الســطو والقتــال بــن 
النــاس، واللذيــن يتفاقمــان بســبب الفســاد والفقــر« مــن بــن مصــادر التوتــر األخــرى. كمــا وأن وجــود مســتوطنات إســرائيلية قريبــة يثيــر العنــف 

مثــل االشــتباكات بــن الشــباب الفلســطيني واجليــش اإلســرائيلي بالقــرب مــن مخيــم الدهيشــة لالجئــن.
     

حاولــت مجموعــة املدرســة حتديــد مختلــف القضايــا املتشــابكة املعنيــة مــن خــالل إجــراء املقابــالت، والبحــث علــى اإلنترنــت، واالســتبيانات. و كان 
قــد قيــل إن الدوحــة أصبحــت »طنجــرة ضغــط« وأن النــاس يشــعرون »باالختنــاق«. وقــد مت ســرد األســباب الرئيســية علــى النحــو التالــي:

     
هجرة كبيرة من منطقة القدس ومناطق أخرى	 
اجلدار الفاصل:  ال ُيسمح بالبناء على ُبعد 300 متر من اجلدار	 
مصادرة األراضي لصالح املستوطنات اإلسرائيلية وهذا يقيد إمكانيات التنمية والتوسع	 
ارتفاع أسعار اإلسكان نتيجة الضغوط على األراضي مما يؤدي إلى مستويات الفقر وعدم املساواة	 

     
وقــد كانــت التنميــة متفاوتــة للغايــة بســبب النمــو الســكاني املفاجــئ والســريع للمدينــة ونــدرة األراضــي والضغــط عليهــا. وبُنيــت العديــد مــن مشــاريع 
اإلســكان املطــّورة يف آٍن واحــد علــى مــدار الســنوات العشــر املاضيــة ممــا أدى إلــى عــدم وجــود معاييــر مناســبة يف اخلدمــات وذلــك ألن بلديــة 

الدوحــة لــم تتمكــن باالســاس مــن التخطيــط والتحكــم بشــكل صحيــح:
     

التنفيذ املفرط وغير السليم ملشاريع اإلسكان مبا يف ذلك معايير البناء املعيبة	 
خدمات ناقصة مثل الصرف الصحي واملياه والكهرباء	 
مباني عامودية كثيرة وليست بطريقة منظمة	 
عدم وجود مرافق الترفيه يف املجتمع	 
البيئة املهملة: عدم االنسجام واجلمال	 
التكاليف االجتماعية والبيئية مبا يف ذلك التلوث وأكوام القمامة.	 

     
إن صمــود املجتمــع، والــذي هــو مهــم جــًدا ملعاجلــة الهيــاكل التــي تقــف وراء العنــف، قــد تأّثــر ســلًبا مــن جــراء البيئــة احملزنــة املؤملــة املترتبــة مــن 

البيئــة الناقصــة ومــا يصاحبهــا مــن انخفــاض يف نوعيــة احليــاة والتــي تــؤدي إلــى جــو ميكــن أن يتصاعــد فيــه العنــف.
     

يتحــدث التقريــر البحثــي عــن تــآكل أساســي للمعاييــر والقيــم املهمــة لروابــط املجتمــع. وقــد تفاقــم هــذا بســبب ظهــور طبقــات جديــدة يف املجتمــع، 
ومســتويات غيــر متكافئــة مــن الفقــر والغنــى، ومتايــز اجتماعــي وثقــايف متزايــد بســبب اخللفيــات املختلفــة للمهاجريــن اجلــدد. باالضافــة الــى 

بعــض العوامــل األخــرى يف مجتمعــات الضفــة الغربيــة مثــل مســتويات بطالــة مرتفعــة للشــباب واليــأس العــام بشــأن احتمــاالت الســالم العــادل.
     

مدرسة مسقط
     

بــدأت مجموعــة مدرســة بنــات مســقط، املتواجــدة أيضــاً يف الدوحــة بالقــرب مــن مخيــم الدهيشــة لالجئــن، مــن مشــكلة جــو معيشــي غيــر صحــي 
بشــكل عــام يف الدوحــة، ولكنهــا ركــزت علــى مثــال محــدد: نــدرة امليــاه الصاحلــة للشــرب يف الدوحــة. ومــن املعــروف يف منطقــة بيــت حلــم أن جميــع 
املناطــق ال تتلقــى امليــاه العامــة الكافيــة، وتواجــه مخيمــات الالجئــن مثــل الدهيشــة نقصــاً خاصــة يف أشــهر الصيــف احلــارة. وقــد حقــق مجتمــع 

املدرســة يف القيــود التــي تفرضهــا إســرائيل علــى اســتهالك امليــاه، مشــيرين إلــى أن إســرائيل تســتحوذ علــى 86٪ مــن امليــاه يف املنطقــة، حيــث 
يســتهلك املســتوطنون جنــوب الدوحــة جــزًءا منهــا.

     
إن النقــص النســبي يف ميــاه الدوحــة يــؤدي إلــى نزاعــات بــن اجليــران وســرقة امليــاه. ويف الوقــت نفســه، هنــاك ســوء اســتخدام ونقــص أساســي يف 

املعرفــة حــول كيفيــة اســتهالك امليــاه. وقــد راقــب الشــباب املشــاركون أســرهم وكيفيــة اســتخدام امليــاه مــن أجــل التوصــل إلــى توصيــات.

  
 قيام الطالبات املشاركات من مدرسة بنات مسقط بعرض مشكلة نقص املياة على طالبات الصفوف األخرى 

وادي نار والطرق املؤدية إلى القرى الشرقية دار صالح والعبيدية
     

ركــزت أبحــاث كل مــن مدرســة بنــات العبيديــة وذكــور دار صــالح علــى حالــة الســالمة علــى طــرق القــرى الشــرقية حملافظــة بيــت حلــم، وللوهلــة 
األولــى قــد يبــدو هــذا االختيــار الفــت للنظــر حيــث أن املشــروع يرّكــز علــى الصــراع والعنــف. ومــع ذلــك، فــإن الوضــع علــى الطــرق يُعتبــر يف الواقــع 

عنيًفــا ويتأثــر بشــدة بالوضــع السياســي العــام للصــراع واالحتــالل.
     

وركــزت مدرســة العبيديــة علــى تــآكل القيــم التــي تــؤدي إلــى العنــف علــى الطــرق، بينمــا بذلــت مدرســة ديــر صــالح املزيــد مــن اجلهــود للحصــول 
علــى حملــة عامــة عــن الوضــع الراهــن باالضافــة إلــى آراء العائــالت. وحاولــت كال املدرســتن حتديــد العديــد مــن العوامــل املتشــابكة التــي تؤثــر علــى 
انعــدام األمــان علــى الطــرق، وبحــث كالهمــا عــن الطــرق التــي ميكــن ملجتمعــات املدرســة أن تســهم بهــا  بشــكل إيجابــي يف التعامــل مــع املشــكلة. 

لذلــك، فقــد مت جمــع أبحــاث املدرســتن.
     

حقيقــة أن كلتــا املدرســتن اختارتــا هــذا املوضــوع تؤكــد بالفعــل علــى خطــورة املوقــف. وإن بعــض الــردود علــى االســتبيان الصــادر عــن مجموعــة 
دار صــالح حتدثــت عــن 6٪ فقــط مــن األســرا شــعرت أن البيئــة املدرســية آمنــة؛ وأثــرت 24٪ مــن احلــاالت علــى صحــة الطلبــة بشــكل مباشــر؛ 
وقــال 3٪ فقــط أن األســر التــي تعيــش علــى الطريــق شــعرت »باالنســجام«، وأن 20٪ مــن املســتطلعن شــعروا بقلــق حقيقــي بشــأن املوضــوع. ووثقــت 
إحــدى املــدارس أنــواع احلــوادث التــي حتــدث بشــكل متكــرر يف بيئــة املدرســة منهــا االصطدامــات ودهــس الشــباب الذيــن يعبــرون الشــارع ودهــس   
احليوانــات وضــرب أعمــدة الكهربــاء واإلهمــال املتعمــد لصيانــة الســيارات. وكان هنــاك متييــز بــن احلــوادث غيــر املقصــودة واحلــوادث املتعّمــدة. 
ــزت املشــكالت  ــال دون ســن 10 ســنوات واملســنن وذوي االحتياجــات اخلاصــة. ورك ــى األطف ــر عل ــر هــذا الوضــع كان أكب ــد البحــث أن تأثي وأّك
الســلوكية التــي مت بحثهــا علــى احلالــة النفســية للســائق: االســتهتار واألرق والعصبيــة والســرعة بســبب احلاجــة إلــى جنــي األربــاح )ســيارات األجــرة 

والشــاحنات( واألرق. 
     

ومت إيــالء اهتمــام خــاص لطريــق وادي النــار، وهــو الطريــق الرئيســي الــذي يربــط جنــوب الضفــة الغربيــة بشــمالها لاللتفــاف حــول القــدس وهــو 
طريــق خطيــر إلــى حــد مــا يف بعــض املناطــق وخاصــة يف حالــة ســوء األحــوال اجلويــة. وان عــدد كبيــر مــن الســائقن يقومــون مبخاطــر غيــر مســؤولة 
هنــا، وذلــك وفًقــا آلراء األشــخاص الذيــن يعيشــون هنــا أو الذيــن يســتخدمون الطريــق والطــرق اجلانبيــة املختلفــة. ويُطلــق عليــه »طريــق املــوت« فهــو 
يحتــوي علــى نقطــة تفتيــش إســرائيلية رئيســية تســمى بنقطــة تفتيــش »الكونتينــر« حيــث ميكــن أن "متــر دون مشــكلة، أو قــد تتوقــف ملــدة خمــس 
ســاعات" كمــا يقتبــس أحــد األبحــاث مــن ســائق. وإن االختناقــات املروريــة املفاجئــة هنــا شــائعة جــدا وتشــمل نقــاط التفتيــش عمليــات تفتيــش 
مفاجئــة او حواجــز متنقلــة خاصــة عندمــا يبحــث اجليــش اإلســرائيلي عــن أشــخاص معينــن، أو أن الوضــع السياســي العــام يف ذلــك اليــوم متوتــر.

     
ومــن بــن الروايــات التــي مت جمعهــا، روايــات آبــاء يشــعرون بالقلــق علــى اطفالهــم طــوال الوقــت وخاصــة األوالد، ألن اجلنــود يفتشــونهم فيتســاءلون 
إذا وصلــوا إلــى املدرســة يف الوقــت املناســب؟ ويقــول صبــي إنــه يتــم تفتيشــه بانتظــام يف الطريــق إلــى املدرســة ويف طريــق عودتــه إلــى املنــزل. ويف 
روايــة أخــرى، ًيخــرج اجلنــود الشــبان الفلســطينين مــن الســيارة ليتــم ضربهــم خلــف تــل بعيــدا عــن االنظــار. وهنــاك روايــة أخــرى تقــول أن جندًيــا 
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كان يأخــذ صــور »ســيلفي« وهــو يبتســم وخلفــه يصطــف طوابيــر الســيارات  - »انظــروا، أســتطيع إيقــاف مئــات الســيارات«. وشــعار »طريــق وادي 
النــار يــأكل أجســادنا« يؤكــد التوتــرات. فنتيجــة لذلــك، يتحــدث اآلبــاء عــن وجــود أمــراض نفســية بــن الشــباب مبــا يف ذلــك االكتئــاب واإلدمــان، 

وترجمــة التوتــرات إلــى صــراع داخلــي يف املجتمــع. ومــن املعــروف علــى نطــاق واســع أن النزاعــات الشــبيهة بالبــدو مألوفــة يف القــرى الشــرقية.
     

وكمــا هــو احلــال يف األبحــاث األخــرى، تؤكــد املــدارس بشــكل خــاص علــى أن القيــم والتماســك االجتماعــي للقــرى والســكان احمليطــن بهــا 
يتعرضــون للضغــط. إن عــدم احتــرام قوانــن املــرور األساســية هــو مؤشــر علــى تــآكل روح املجتمــع حيــث تعيــش مشــاعرك بطريقــة غيــر خاضعــة 
للمراقبــة أو تســرع مــن أجــل حتقيــق الربــح مقابــل الرعايــة املتبادلــة الالزمــة ملجتمــع فاعــل. يذكــر أنــه »ال توجــد ثقافــة، وال تعليــم« بــن بعــض 
الســائقن حــول حقــوق املشــاة علــى ســبيل املثــال. وهنــاك أيًضــا شــكوك واســعة النطــاق حــول أي تغييــر محتمــل: »املجتمــع العربــي هــو فوضــى« 
وهــي صــورة منطيــة معروفــة. الوضــع العــام لالحتــالل ومــا يرتبــط بــه مــن عــدم القــدرة علــى التنبــؤ يف احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية 

يضيــف إلــى الشــعور األساســي باليــأس.
     

تسرد املدارس مجموعة واسعة من العوامل الهيكلية التي تسبب أو تساهم يف عدم األمان على الطرق:
     

متر أجزاء من الطريق مبناطق مكتظة بالســكان غير مناســبة للطريق الســريع. ال تتاح للقرى املزدحمة الفرصة للتوســع بســبب االفتقار - 
إلى السيطرة على املناطق احمليطة بها، حيث تسيطر املستوطنات اإلسرائيلية على مناطق األراضي لبناء الطرق أو ألغراض أخرى. وتواجه القرى 
 الشــرقية يف بعــض األحيــان االكتظــاظ علــى الرغــم مــن قربهــا للصحــراء. أكدت إحدى املدارس االختالفات الكبيرة يف الســالمة على طول الطريق.

تأثير عنق الزجاجة: ان ازدحام طريق وادي النار ألنه الطريق السريع الوحيد الذي يربط بن جنوب وشمال الضفة الغربية حيث - 
ال يتمكن معظم الفلسطينين الوصول إلى مدينة القدس. وتشير إحدى املدارس إلى أن 22.000 سيارة تسلك الطريق يومًيا. ومير املسافرين 

 الذين معهم تصريح للعمل يف إسرائيل بالطرق أيًضا.

عدم وجود أرصفة )جيدة( للمشاة مثل شباب املدارس؛ وأصحاب املتاجر يراكمون بضائعهم، وقوف السيارات على الرصيف ، أو عدم - 
 وجود أرصفة بحيث يضطر الشباب إلى املشي يف الشارع.

 السيارات: غالًبا ما تكون قدمية وبدون صيانة؛ السائقون والركاب ال يرتدون حزام األمان، والسيارات دون معدات حديثة ملنع احلوادث.- 

ال تتمتــع الشــرطة الفلســطينية بســلطة تنظيــم حركــة املــرور يف املناطــق »ج« )اجلــزء األكبــر مــن الضفــة الغربيــة( ، وال تتمتــع البلديــات - 
بســلطة يف تلــك املناطــق للقيــام مبهــام الصيانــة والتطويــر العاجلــة فيمــا يتعلــق بنظــام الطــرق. والســؤال السياســي األساســي هــو مــا إذا كان ينبغــي 
للســلطة إعطــاء األولويــة لطريــق وادي النــار إذا كان بإمكانهــم ذلــك، ألن القيــام بذلــك ميثــل بطريقــة او بأخــرى تقبــل املوقــف غيــر احملتمــل سياســياً 

الــذي تســتبعد فيــه القــدس مــن الضفــة الغربيــة.
     

مــاذا ميكــن للمــدارس ومجتمعاتهــا أن تفعــل؟ يشــار إلــى أن أقليــة صغيــرة فقــط مــن احلــوادث التــي حتــدث تكــون بســبب عبــور الشــباب للشــوارع 
بطريقــة مهملــة وخطيــرة. تــروي إحــدى القصــص املفعمــة باألمــل: »كنــت دائًمــا مــا أعانــي وأقلــق علــى أخــي الصغيــر. ولكننــي بــدأت بعــد ذلــك 
مبســاعدة أصدقائــي يف املــدارس علــى مســاعدة الطــالب لعبــور الشــارع ». ومــع ذلــك ، فقــد وجــدت املــدارس عــدة طــرق لزيــادة الوعــي وإثــارة 

مســألة الســالمة املروريــة والســالمة علــى الطــرق يف أجنــدة املجتمعــات.

ارطاس وبتير
     

تقــع قريتــا ارطــاس وبتيــر بالقــرب مــن بيــت حلــم وحولهمــا بيئــة جميلــة بشــكل واضــح. إن بتيــر هــي أحــد مواقــع التــراث العاملــي، وهــو مــا ســاعدهم 
ــه باجلمــال البيئــي للمنطقــة - وهــي احلجــة الوحيــدة التــي أقنعــت احلكومــة  ــه ســيضر بشــكل ال رجعــة في ــاء اجلــدار الفاصــل ألن ــع بن ــى من عل
اإلســرائيلية وذلــك حتــت ضغــط اجلماعــات البيئيــة يف إســرائيل عــدم بنــاء اجلــدار يف تلــك املنطقــة. وتقــع قريــة بتيــر بالقــرب مــن العديــد مــن 
املســتوطنات، وخاصــة مســتوطنة بيتــار، وقــرب اخلــط األخضــر الواقــع يف واٍد ميــر عبــره خــط الســكة احلديديــة القــدمي الــذي يعــود تاريخــه إلــى 

فتــرة االنتــداب البريطانــي. 

 مت بنــاء اجلــدار بالقــرب مــن قريــة ارطــاس والــذي وفــر مســاحة ملســتوطنة إفراتــا والتــي  توســعت مؤخــًرا بالبنــاء بالقــرب مــن أراضــي ارطــاس. 
وتتمتــع االرطــاس أيًضــا بِســِجل مــن الســياحة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باملســابح الرومانيــة الكبيــرة الواقعــة غــرب القريــة والتــي تســمى برك ســليمان.

     
وتكمــن القواســم املشــتركة بــن اجلانبــن يف الشــعور القــوي لــدى الســكان ومجتمعــات املــدارس هنــاك بأنــه ميكــن عمــل املزيــد حلمايــة وتطويــر 
االقتصــاد احمللــي واألراضــي حتــى أثنــاء تعرضهــم لضغــوط مــن املســتوطنات املجــاورة والسياســة اإلســرائيلية يف املنطقــة »ج« )التــي تقــع بهــا بعــض 
أراضــي القريــة( ممــا يعيــق تطويــر وتوســيع القريــة. أي مشــروع تطويــري هنــاك يتطلــب تصاريــح مــن اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية التــي ال متنــح 

كقاعــدة عامــة.

ويرتبــط العنــف الــذي يعانــي منــه كال املُجتمَعــن بشــكل أساســي بالتوتــرات مــع املســتوطنات املجــاورة نتيجــة ملصــادرة األراضــي وتوســيع الطــرق 
)يف حالــة بتيــر(.

إن ملكيــة األراضــي يف حقــول ارطــاس مهــددة بأوامــر عســكرية. ويف حالــة بتيــر، يقــوم اجلنــود بدوريــات علــى طــول الســكك احلديديــة التــي توجــد 
بهــا املدرســة. ونتيجــة لذلــك، يكــون الطــالب الذكــور يف املدرســة »مســتَفّزين« يف بعــض األحيــان وقــد حتــدث احتــكاكات. ووفًقــا ملتحــدث رســمي 
يف بتيــر، »يقتــرب املســتوطنون واجلنــود مــن املناطــق الســياحية لتخويــف النــاس«، بينمــا هنــاك أيًضــا محاولــة لفتــح طريــق إســرائيلي يف املنطقــة 
الســياحية ليســتخدمها املســتوطنون. »مــن وقــت آلخــر، يأتــي الســكان الفلســطينيون للحيلولــة دون فتــح الطريــق«. يذكــر أن هنــاك حالــة عنــف 

مؤكــدة: االفتقــار إلــى األمــان للســياح احملليــن أو الدوليــن، وخاصــة املتجولــون.
     

ويــزور كل مــن ارطــاس وخاصــة بتيــر املتجولــون الذيــن قــد يتعرضــون للمضايقــة الشــفهية أو اجلســدية وفقــا للمتحدثــن الرســمين يف بتيــر مثــل 
مراكــز التــراث. ومصــدر آخــر محتمــل للنــزاع )املســتقبلي( هــو الينابيــع يف ارطــاس وبتيــر، والتــي تعطــي كميــات أقــل مــن امليــاه مقارنــة بالســنوات 
املاضيــة. وأحياًنــا مــا يــؤدي التنقيــب عــن امليــاه إلــى تلــوث البيئــة، وهــو أمــر غيــر جيــد للزراعــة وال للســياحة. وعلــى نحــو متزايــد، تواجــه األســر 
يف بتيــر وخاصــة ارطــاس نقًصــا يف امليــاه خــالل فصــل الصيــف. وال يــزال هنــاك مصــدر آخــر مألــوف لالحتــكاك هــو نقــاط التفتيــش التــي تعيــق 

نقــل املنتجــات الزراعيــة أو الوصــول إلــى وجهتهــا.

وركــزت املجموعــة املدرســية يف بتيــر علــى التقاليــد والقيــم الثقافيــة التــي تعيــق أو تشــجع الســياحة احملليــة. وأكــدت املجموعــة البحثيــة يف 
توصياتهــا علــى احلاجــة إلــى تعميــق القيــم واملعرفــة بــن القرويــن حــول اجلــذور الثقافيــة واحلضــارة احملليــة، كشــرط لصمــود النــاس. وينطبــق 
هــذا أيًضــا علــى املزارعــن الذيــن يقــال يف بعــض األحيــان أنهــم »يهتمــون فقــط باملنتجــات الزراعيــة« وال يهتمــون باحلفــاظ علــى الطبيعــة وجمــال 
البيئــة. ويقــال إن معرفــة هــذه القيــم تســاعد علــى منــع انحــراف الشــباب. وعلــى املســتوى التنظيمــي، مت التأكيــد علــى احلاجــة إلــى التنســيق بــن 

البلديــة ووزارة الســياحة واملراكــز الثقافيــة.
     

بحثــت املدرســة يف ارطــاس عــن طــرق لدعــم إبقــاء املزارعــن الذيــن يعملــون يف أراضيهــم بــدالً مــن خــارج القريــة. وعلــى وجــه التحديــد، بحــث 
طــالب املدرســة عــن ُطــرق عمليــة إلظهــار االهتمــام بالزراعــة ومســاعدة املزارعــن. ومت إعطــاء أهميــة لترجمــة الوعــي حــول احلاجــة إلــى حمايــة 
األرض إلــى موقــف محتــرم جتــاه املزارعــن واألرض. وشــدد الشــباب ومارســوا التعــاون اجلماعــي وحتمــل املســؤولية يف تخطيــط العمــل البحثــي.

مخيم عايدة وبيت جاال

ننتقــل يف آخــر بحثــن إلــى منطقتــن مــن مناطــق الصــراع والتــي أّثــرت علــى التفاعــل الداخلــي والتفاعــل يف العائــالت واملــدارس، ولكــن يف الوقــت 
ــة  ــة. ويف حال ــات والصراعــات اخلارجي ــى االســتجابة للتحدي ــه عل ــي للمجتمــع يف قدرت ــام أو التماســك الداخل ــى الصمــود الع ــران عل نفســه، تؤث
ــان األم،  ــن يف إســرائيل، وعــادة مــا يكــون األب ويف بعــض األحي ــاء العامل ــارت املدرســة ظاهــرة اآلب ــات يف بيــت جــاال، اخت مجتمــع مدرســة البن

وتأثيرهــا علــى احليــاة األســرية وعقليــة األطفــال يف املنــزل واملدرســة.

ومت اختيــار موضــوع جرميــة اإلنترنــت والتنمــر يف مدرســة الذكــور احلكوميــة يف بيــت جــاال بالقــرب مــن مخيــم عايــدة لالجئــن كتذكيــر بــأن الوضــع 
الفلســطيني يتأثــر بالتطــورات العامليــة بــن الشــباب.

مدرسة بنات بيت جاال

أجــرت املدرســة بحًثــا بــن توتــرات معينــة بــن الشــباب وحقيقــة أن أحــد الوالديــن أو كليهمــا يعمــل يف إســرائيل، وكان غائًبــا عــن احليــاة األســرية 
لفتــرات طويلــة. وقــد تأثــرت نســبة كبيــرة مــن األســر بهــذا الوضــع.

وتشــمل املشــكالت الســلوكية املكتشــفة واملذكــورة علــى: التأخيــر الصباحــي والســلوك الســلبي العــام مثــل التشــاجر والتمــرد وعــدم التعــاون 
والتعبيــرات العاطفيــة القويــة والغضــب وتعبيــرات عــن الوحــدة والعزلــة وإظهــار عــدم الثقــة بالنفــس والتعبيــر عــن مشــاعر الدونيــة والكســل والقلــق. 
وهــذا مــا يســمى يف كثيــر مــن األحيــان هنــا بشــكل عــام: عــدم وجــود ســالم داخلــي. وتؤثــر القضايــا الســلوكية علــى املســتويات األكادمييــة للشــباب 
وحياتهــم االجتماعيــة داخــل وخــارج املدرســة. ال تَّدعــي مجموعــة البحــث أن جميــع املشــكالت الســلوكية ترتبــط ارتباًطــا مباشــًرا مبســألة عمــل 
الوالديــن يف إســرائيل، بــل يقــول البحــث إن املشــكالت الســلوكية تتقــدم بشــكل أوضــح يف حالــة األســر التــي يعمــل فيهــا اآلبــاء يف إســرائيل. ويقــول 
التقريــر البحثــي أيضــاً إنــه مــن املهــم وجــود حضــرة األب )وأحياًنــا األم( مــن أجــل تربيــة األســرة يف جــو صحــي. وميكــن أن يــؤدي الغيــاب الطويــل 

إلــى حتطــم األســر والتــي قــد تــؤدي بدورهــا إلــى متــزق املجتمــع يف حــال حدوثهــا علــى نطــاق واســع.
     

نظــرت الباحثــات الشــابات أيًضــا يف الســياق األوســع للتبعيــات االقتصاديــة فيعمــل العديــد مــن الذكــور البالغــن يف الضفــة الغربيــة يف منطقــة 
ــك العمــل اليومــي اليــدوي.  ــى يف إســرائيل، وكذل ــة واملكافــآت األعل ــة يف الضفــة الغربي القــدس أو يف إســرائيل بســبب ارتفــاع مســتويات البطال
ويقــول البحــث إن الضفــة الغربيــة هــي قمــر صناعــي لالقتصــاد اإلســرائيلي. ويبحــث املزارعــن وغيرهــم عــن عمــل يف إســرائيل ســواء كان ذلــك 

مــع او بــدون تصريــح بســبب اجلــدار الفاصــل ومصــادرة األراضــي )أو عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى األراضــي( يف الضفــة الغربيــة .
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مــن اجلديــر باملالحظــة أن العديــد مــن العمــال الفلســطينين يبيتــون يف إســرائيل طــوال الليــل، علــى الرغــم مــن أن تصاريحهــم ال تســمح بذلــك، 
ممــا يــؤدي إلــى اســتمرار حالــة عــدم اليقــن والعصبيــة بــن العمــال وأســرهم وأطفالهــم، حيــث يوجــد دائًمــا خطــر اكتشــافهم مــن ِقبــل الشــرطة. 
ويف الوقــت احلالــي، يُقــّدر عــدد عمــال الضفــة الغربيــة احلاصلــن علــى تصاريــح بحوالــي 128.000 عامــل، منهــم 20.000 تاجــر، ورمبــا حوالــي 

50.000 عامــل آخــر بــدون تصاريــح يتســلقون فــوق التــالل مثــل غــرب وجنــوب بيــت حلــم حيــث لــم يتــم بنــاء اجلــدار بعــد.
     

ويدعــو التقريــر إلــى املواطنــة الوطنيــة والصمــود وتطبيــق القيــم الدينيــة الالعنفيــة يف تثقيــف النــاس بــأال يعملــوا يف إســرائيل بــل للمســاهمة يف 
االقتصــاد الفلســطيني كمصــدر للســالم الداخلــي والقــوة التــي تزيــد مــن قــدرة املجتمــع لالســتجابة للتوتــرات والنزاعــات ســواء فــى الداخــل أو 

فــى اخلــارج.
     

مدرسة ذكور بيت حلم
     

 كانــت التوتــرات يف مدرســة ذكــور بيــت جــاال احلكوميــة بالقــرب مــن مخيــم عايــدة بــن األقــران يف املدرســة أو يف املنــزل مرتبطــة بـــ »اجلرائــم 
الرقميــة« - حيــث يُفهــم أن »اجلرميــة« ليســت مجــرد انتهــاك قانونــي ولكــن أيًضــا مــن أشــكال التنمــر عبــر اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي 
. حيــث مت توثيــق التوتــرات الداخليــة واملشــكالت الســلوكية علــى خلفيــة الثــورة التكنولوجيــة العامليــة التــي اجتاحــت فلســطن أيًضــا. مت البحــث يف 

اجلرائــم الرقميــة التاليــة:
     

»االبتــزاز« بــن األوالد وبــن األوالد والبنــات عــن طريــق إنشــاء ونشــر منشــورات وهميــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مبــا يف ذلــك - 
الصــور »املخزيــة«

املوضات واإلدمان على اإلنترنت مع السلوك الفردي واالجتماعي السلبي نتيجة لذلك- 
املخابرات اإلسرائيلية تستخدم اإلنترنت للضغط على الشباب وجتنيد املخبرين- 

     
بحثــت املدرســة يف الوضــع القانونــي وسياســات إنفــاذ القانــون أو عــدم وجودهــا )الثغــرات القانونيــة(. وكمــا يف حالــة مدرســة البنــات، شــدد األوالد 
علــى احلاجــة إلــى قيــم قويــة حلمايــة الشــباب ومســتقبلهم. ويشــار إلــى أن الدوافــع وراء ســوء التصــرف الرقمــي هــي قيــم متعارضــة لالحتــرام 
املتبــادل والرعايــة: دوافــع التنمــر واالنتقــام والقوالــب النمطيــة للجماعــات واملكاســب السياســية ويف بعــض احلــاالت اجلنائيــة حتقيــق الربــح املالــي. 

ومــرة أخــرى، القيــم القويــة والتماســك الداخلــي أو الصمــود جتعــل املجتمــع أكثــر قــدرة لالســتجابة للتوتــرات الداخليــة واخلارجيــة.

ورأت كلتــا املدرســتن أن أبحاثهمــا ومواضيــع الضغــط واملناصــرة متثــل دعــوات إيقــاظ للقضايــا التــي ال تؤخــذ علــى محمــل اجلــد مبــا فيــه الكفايــة 
يف املجتمــع ولكــن لهــا عواقــب طويلــة األجــل علــى بقائهــا.

     

الفصل الثالث: عوامل الصراع والتدخالت
إن حتليــل الصــراع يف رأينــا يحتــاج إلــى حتليــل يُنِصــف مــدى تعقيــد بيئــة الصــراع التــي يعيــش فيهــا الفلســطينيون يف الضفــة الغربيــة، ويحتــاج 
إلــى إظهــار الترابــط بــن صــراع الفلســطينين مــع الوجــود اإلســرائيلي للجيــش واملســتوطنات باإلضافــة إلــى النزاعــات املتعــددة داخــل املجتمــع 
الفلســطيني نفســه. وينبغــي أيضــاً التمييــز بــن األســباب العميقــة والســطحية للتوتــر والعنــف مــن جهــة والقــدرة علــى مواجهــة النزاعــات والعنــف 

مــن جهــة أخــرى.

انظر أدناه ملخًصا للعوامل الرئيسية حيث رأيناها تظهر يف مختلف األبحاث:
     

مخطط الصراع
املظهر والتعبير عن التوتر	 

املصادر الرئيسية للتوترات يف األسر وداخل املجتمعات وفيما بينها	 

التعبير عن التوترات: الشباب يظهرون اختالاًل يف األداء، وأحياًنا سلوك الصراع	 

أهداف التوترات والروابط بن الصراعات احمللية والوطنية	 

ُميسرات التوتر	 

احمُلفزات كالسلوك االستفزازي أو املتهور يف حاالت عدم املساواة يف السلطة	 

وجود نقاط احتكاك جغرايف مثل نقاط التفتيش )املتنقلة( واألماكن التي يلتقي فيها املستوطنون وعائالتهم والشباب 	 
الفلسطينيون ويعيشون / يعملون بالقرب من مناطق التوتر

أسباب التوتر	 

ال توجد وكالة ومراقبة لديها فرص تطوير بسبب التبعيات يف املوارد واخلدمات	 

نقص فرص التوسع املكاني وخاصة يف منطقة »ج« حيث توجد املستوطنات والظواهر املشابهة لألزمات نتيجة لذلك	 

مشاكل التنقل التي تؤثر على جميع األصعدة وخاصة بوجود نقاط التفتيش	 

يصبح املجتمع أقل متاسًكا ويُغّذي التوترات: نقص التماسك والتفتت وتآكل الصمود والقيم األخرى	 

التفتت نتيجة للوضع السياسي غير املتكافئ والسياسات املهنية والتبعيات	 

التقاليد اخلالفية يف املجتمع التي لها تأثير سلبي على احلياة يف الوقت احلاضر، وتتغذى على الصراعات والتوترات	 

التأثيرات العاملية مثل النموذج االقتصادي الليبرالي اجلديد وتأثير التقنيات احلديثة على أشكال جديدة من عدم 	 
املساواة.

استجابة غير كافية للتوترات والنزاعات احملتملة أو الفعلية	 

االفتقار املذكور للسيطرة على التنمية كما هو احلال يف مناطق »ج« وجتزؤ املجتمع وتقاليده االنقسامية	 

نقص السلطة والتنسيق واملعرفة واخلبرة واملوارد البشرية واملادية بن السلطات املسؤولة عن تطبيق القانون	 

عدم وجود إدراك كاٍف يف املجتمعات احمللية بخطورة املشاكل على املدى الطويل للمجتمع الفلسطيني	 

ال يوجد فهم كاف للقضايا املطروحة من بن عوامل اخرى	 

ال حاجة ملحة وأولوية معينة	 

ال يوجد ثقافة وتوعية كافية بشأن هذه القضايا	 

     
أصبــح الشــباب بعــد املشــاركة يف املشــروع أكثــر انخراًطــا يف شــؤون مجتمعاتهــم وأصبحــوا أصحــاب مصلحــة يف التعبير عن احتياجــات مجتمعاتهم. 
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ونحــن نؤمــن بــأن حتليــل مختلــف القضايــا خــالل البحــث دفعهــم إلــى رؤيــة تعقيــد هــذه القضايــا ولكــن اوضــح احلاجــة أيًضــا للحفــاظ علــى املجتمــع 
قوًيــا حتــى يتمكــن مــن مواجهــة النزاعــات والتحديــات. ال يعتقــد أحــد أن أًيــا مــن النزاعــات التــي ســيتم معاجلتهــا ســيتم حلهــا قريًبــا وذلــك بســبب 
شــلل الوضــع العــام واســتمرار احتــالل الضفــة الغربيــة. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن األبحــاث جلبــت االدراك أن التغييــرات علــى املســتوى احمللــي ميكــن 

إجراؤهــا وذات مغــزى وضــروري. فكمــا يقــال يف بعــض األحيــان »األمــل هــو ضــرورة، واليــأس تــرف«.

ــة مــن أجــل الصمــود هــي قيمــة  إن إجــراء تغييــرات يُثبــت دور الطــالب بالرغــم مــن صغــر ســنهم أنهــم مواطنــن فعليــن ومســتقبلين. فاملواطن
ــون الفلســطينيون. ــا املرب ــة يحتضنه مركزي

     
فيما يلي جدول يلخص مختلف األفكار التي طرحها الشباب خالل أبحاثهم:

اإلجراءات املقترحة / مجتمعات املدارس
الفعلية من قبل املدرسة 

والطالب

اإلجراءات املقترحة من قبل 
األسرة واملجتمع

اإلجراءات املقترحة من قبل 
املؤسسات واملنظمات غير 

احلكومية

اإلجراءات املقترحة من 
قبل السلطة الوطنية 

الفلسطينية
تعميق القيم املتعلقة ذكور بتير

بالثقافة واحلضارة

برنامج متخصص يف تطوير 
الوعي السياحي والبيئي

زراعة األشجار

مت تدريب 22 طالًبا ملرافقة 
الزوار كأدالء سياحين 

االستثمار يف العطالت 
املدرسية يف خدمة السياحة 

املستدامة، ومساعدة 
طالب املدارس باملصروف 

الشخصي

استخدام وسائل التواصل 
االجتماعية لتعزيز السياحة

تثقيف املزارعن حول 
استخدام األراضي

تطوير مسارات سياحية 
بديلة

 وضع خطط لرفع الوعي 
السياحي يف بتير

التعامل مع السياحة كعلم

التسويق والدعاية للسياحة

التعليم الثقايف لإلعالمين

تشجيع الرحالت امليدانية 
للطلبة بأسعار متواضعة

وزارة واحدة مسؤولة عن 
تطوير بتير كموقع للتراث 

العاملي

شخص واحد يف وزارة 
السياحة مسؤول عن بتير

تعزيز املفاهيم السياحية يف 
الكتب املدرسية

مساهمة الشباب يف العمل بنات ارطاس
الزراعي وتسويق املنتجات 

الزراعية

وعي ثقايف

بناء منزل من البالستيك 
األخضر على سطح املدرسة

تشكيل مجموعة ضغط

وعي ثقايف

مبادرات املناصرة الزراعية 
من قبل األسر لتعزيز 

الصمود

مجموعة أولياء األمور 
مكرسة للوعي الثقايف

ذكور اخللفاء الراشدين، 
الدوحة

استخدام املياه النادرة بطرق بنات مسقط، الدوحة
مناسبة

     

جلان الطلبة بهدف رفع ذكور دير صالح
الوعي حول السالمة على 

الطرق.

أسبوع السالمة املرورية

املعارض عن السالمة 
املرورية

حتسن البيئة املدرسية

مستشار للمرور يف املدرسة

طرق جديدة لتخفيف 
الضغوط النفسية

توجيه الطلبة لعبور الشارع:
"كنت أعاني وأقلق على أخي 

بعد ساعة واحدة. فبدأت 
املساعدة بنقل الطالب من 
جانب الشارع إلى اجلانب 

اآلخر. "

املزيد من املؤسسات العاملة 
يف مجال السالمة على 

الطرق

إدارة حركة املرور

الوعي مبشكلة السالمة بنات العبيدية
على طريق بن الفئات 

العمرية املختلفة
     

التنسيق: وأخذ األذن الالزم 
إلزالة العقبات يف الشوارع، 

وتعليم البائعن

إعالن حالة الطوارئ

التخطيط الصحي
عند بناء الطرق واألرصفة

إشارات واضحة يف الشوارع

املزيد من هيئات التنسيق

إتاحة سيارات اإلسعاف 

شرطة املرور حتمي طالب 
املدارس

املدارس تشارك الشرطة يف ذكور بيت جاال
قضايا اجلرائم الرقمية

احلاجة للمزيد من التعليم 
الديني 

اجلهود اإلعالمية: مجلة زيادة الوعي يف املجتمع
عامة وكتيبات وحلقات يف 

وسائل اإلعالم

احلاجة للمتخصصن 

تعاون املنظمات غير 
احلكومية احمللية

برامج أمان للكمبيوتر 

أي عقوبات وتشريعات 
وحتديث وحدة اجلرائم 

الرقمية

زرع بذور وطنية ودينية بنات بيت جاال
للحفاظ على الهوية 

الفلسطينية اإلسالمية / 
املسيحية

الوعي العام لتعديل السلوك

أهمية متابعة االجتماعات 
مع الوالدين )للذكور(

املزيد من املناقشات مع 
أولياء األمور حول رفاهية 

األسرة 

دعم العثور على عمل يف 
فلسطن

وزارة العمل: دعم البحث 
عن عمل يف فلسطن

     
تعكــس االقتراحــات املختلفــة أن قضايــا الصــراع تتعلــق بأنــواع مختلفــة مــن مســتويات املناصــرة. ففــي بعــض احلــاالت، تزيــد املشــاريع مــن الوعــي 
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بقضيــة مــا زالــت ال تعتبــر مشــكلة رئيســية بــن املجتمعــات احملليــة )مثــل مدرســتي بيــت جــاال(. بينمــا يف معظــم احلــاالت، إن مســألة الصــراع 
مفهومــة علــى أنهــا مركزيــة وعاجلــة ولكــن املجتمعــات املدرســية كانــت تبحــث يف كيفيــة حتريــك جهــود الضغــط واملناصــرة وكيــف ميكــن للمــدارس 

تقــدمي املســاهمة القيمــة.

وممــا ســبق، فمــن الواضــح أنــه ميكــن للمــدارس القيــام بــدور مهــم يف رفــع مســتوى الوعــي يف املجتمــع والعيــش يف القيــم التــي يتــم تبنيهــا والقيــام 
باملناصــرة جتــاه أصحــاب الســلطة وأصحــاب املصلحــة املهمــن.

     


