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من نحن؟
العمــل  مجــال  يف  الجمعيــة  تنشــط  مســتقّلة.  ُقطريــة،  فلســطينية،  عربيــة  شــبابية  منّظمــة  هــي  »بلدنــا«  الـعـرب  الشــباب  جمعّيــة 

الشــبابي، اجتماعيــاً وسياســياً وثقافيــاً وتربويــاً، عــى املســتويني املحــي والــدويل، وتســعى إىل تطويــر قيــادات شــبابية وتعزيــز الهويّــة 

ســت جمعيــة الشــباب الـعـرب - بلدنــا كجمعيــة  العربيــة الفلســطينية عــى أســٍس ديموقراطيــة، واإلســهام يف بـنـاء مجتمــع متنــّور. أُسِّ

أهليــة مســّجلة عــام 2001 عــى يــد مجموعــة مــن الشــباب الفلســطيني الناشــط داخــل مناطــق الـــ 48.

ما الحاجة لنا؟
نعتــر أنفســنا جــزءاً ال يتجــزأ مـــن تيــاٍر وطنــٍي ديمقراطــي داخــل املجتمــع، يســعى لتطويــر القيــم واملقومــات والبنــى التــي ُتلبــي تطلعــات 

واحتياجــات املجتمــع والجيــل الشــاب تحديــداً، ســواًء عــى املســتوى الوطنــي العــام، أو املســتوى اليومــي املعــاش. 

تنشــط الجمعيــة يف ظــّل ظــروٍف قاســية تفرضهــا »إـسـرائيل«، تســعى مــن خاللهــا إىل محــو الذاـكـرة الجماعيــة للـعـرب الفلســطينيني 

الذيــن بقــوا يف بلداتهــم وقراهــم بعــد نكبــة عــام 1948، وإىل شــطب روايتهــم التاريخيــة ـحـول حقيقــة »الـصـراع«، وـصـوالً إىل تشــويه 

هويّتهــم وقطــع انتمائهــم األوســع للشــعب الفلســطيني ولفضاءاتهــم العربيــة. تهــدف هــذه السياســات اإلـسـرائيلية أيضــاً إىل تغريــب 

املجتمــع  وشــرذمة  تفكيــك  وكذلــك  الفــردي،  والخــالص  الفردانيــة  نزعــات  تعزيــز  وبالتــايل  وبلداتــه،  مجتمعــه  عــن  الشــاب  الجيــل 

الواقــع اإلـسـرائيي أكــر  هــذا  التــي ُولِــدت إىل  وتشــظيته إىل مجموعــات وأـفـراد منزوعــي االنتـمـاء إىل الجماعــة. وقــد كانــت األجيــال 

بــه، إذ ووجــَدت نفســها محاـصـرًة بقيــوده وشراســة أدواتــه. األجيــال تأثّــراً 

عــى ضــوء هــذا كلــه، تنتشــر الظواهــر االجتماعيــة الهادمــة واملعيقــة لنهضــة وتطــور املجتمــع وأـفـراده وعــى رأســهم الشــباب. مــن تلــك 

الــذي يطــال الشــباب يف تحصيــل حقوقهــم، يف مجــاالت  الظواهــر: الجريمــة والعنــف اآلخــذ بالتفــي يف املجتمــع، والتمييــز البالــغ 

التعليــم والعمــل واملســكن واألمــن الشــخيص، وغــر ذلــك.
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ما هي أهدافنا؟
القيــم  الفلســطينية، وتعزيــز  العربيــة  الهويّــة  تعزيــز  الـــ48 إىل  الشــباب يف مناطــق  مــع شــريحة  مــن خــالل عملهــا  الجمعيــة  تســعى 

واملمارســة الديمقراطيــة. بالتــوازي، نعمــل عــى مواجهــة املخططــات واملمارســات اإلـسـرائيلية التــي تســتهدف شــريحة الشــباب، وعــى 

العنــف  ظاـهـرة  رأســها  وعــى  الشــريحة،  هــذه  وحقــوق  وتطــّور  واقــَع  تمــّس  التــي  الهّدامــة  الداخليــة  االجتماعيــة  الظواهــر  مجابهــة 

والـفـرص  األدوات  وتوفــر  والسياســية،  االجتماعيــة  واملشــاركة  التـطـوع  قيمــة  تعزيــز  عــى  العمــل  أهدافنــا  مــن  أيضــاً،  والجريمــة. 

لذلــك. الالزمــة  واملســاحات 

كيف نقوم بذلك؟
تعمــل جمعيــة الشــباب العــرب - بلدنــا عــى تحقيــق أهدافهــا باســتخدام منهجيــات عمــل مختلفــة والتــي تجــري موائمتهــا وفــق الحاجــة 

واملشــروع، ومــن ضمنهــا:

حمالت عى اإلنرتنت إنتاج مواد إعالمية   جوالت سياسية   ورش تثقيفية  

تطوير أدوات تربوية تفاعلية مجموعات عمل شبابية   ندوات وحواريات    

أبحــاث وأوراق معرفيــة أنشطة فنية     

أين نعمل ومن هو جمهور الهدف؟
الـــ48، إذ ُيغطــي عمــل الجمعّيــة، ومــن خــالل مشــاريعها املختلفــة،  جمهــور الهــدف هــو الشــباب الفلســطينّي، تحديــداً يف مناطــق 

القرى واملدن العربية يف الجليل والناصرة واملثلث والساحل والنقب. يرتكز العمل عى األجيال من 14 حتى 30 عاماً، ويشمل نحو 

5000 مشارك ومستفيد عى نحو سنوّي. تتعاون الجمعية مع مؤسسات شبابية شريكة يف مناطق الضّفة الغربية والقدس وغّزة 

والشــتات، وتنســق معهــا لـغـرض تفعيــل األنشــطة كلٌّ يف منطقتهــا. تنشــط الجمعيــة كذلــك يف إطــار عــدد مــن االئتالفــات واملشــاريع 

الدوليــة التــي تتقاطــع مــع أهدافهــا ومســاراتها، ومــن خاللهــا ُتنّظــم الجمعيــة التدريبــات واملؤتـمـرات ولـقـاءات التبــادل الشــبابي مــع 

املهنيــني والشــباب والناشــطني يف مختلــف الــدول.
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من يقوم بهذا كله؟
تتــوّزع مســؤولية تنفيــذ مشــاريع الجمعيــة ومتابعتهــا وتطويرهــا والتخطيــط لهــا بــني كّل مــن الهيئــة اإلداريــة، وطاقــم العمــل. ترتّكــز 

عــى املســتوى االـسـرتاتيجي ومتابعــة املشــاريع واملهــام  إدارة عمــل الجمعيــة  لهــا، يف  تنتخــب رئيساً/ـــة  التــي  الهيئــة اإلداريــة،  مهمــة 

الجاريــة.

يتكــون طاقــم العمــل يف الجمعيــة مــن مدـيـرة الجمعيــة، التــي ُتديــر أعمالهــا وُتـشـرف عــى تنفيــذ مشــاريعها، كمــا أنهــا ُتشــّكل حلقــة 

الوصل بني طاقم الجمعية وهيئتها اإلدارية. إضافًة إىل سبعة ُمرّكزي وُمرّكزات مشاريع، ُيدير كّل واحٍد منهم طاقماً من املتطوعني 

واملتطوعــات واملرشــدين واملرشــدات، وموّجهــي وموّجهــات املجموعــات، وذلــك وفــق حاجــة كّل مشــروع وخصوصيتــه. تتكــّون الطواقــم 

امليدانّية املُساِعدة لهؤالء املُرّكزين من 5 أشخاص بالحّد األدىن وصوالً إىل 40 شخصاً يف بعض املشاريع. إضافًة إىل ذلك، يف الطاقم 

ُمرّكــز لتجنيــد املــوارد والعالقــات الدوليــة، ومحاِســبة خارجّيــة.   

ما هي مواردنا وكيف نحصل عىل الدعم؟
تعتمد الجمعية عى الصناديق املانحة من الدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية. تقوم هذه العالقة عى الشراكة والتعاون 

إضافــًة إىل الدعــم املــادي، إذ نحصــل عــى املنــح اإلداريــة العامــة والدعــم العينــّي للمشــاريع املحــّددة بمــا يتــالءم مــع أهــداف ومجــاالت 

عمــل الصناديــق ذات الصلــة.
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تواصلوا:
سلوان، العيساوية، البلدة القديمة، وادي الجوز، 

جبل املكر وغرها. ومن قرى ومدن الداخل الفلسطيني: 
عيلوط، شفاعمرو، الناصرة، كفرقرع. 

حراك:
الناصرة، كفركنا، طمرة، كابول، مجد الكروم، 

سخنني، كفرقرع، عرعرة، باقة الغربية

نادي الناصرة:
الناصرة

األلعاب:
عرعرة، زيمر، كفرقرع، الرينة، الناصرة، كابول، 

طمرة، املزرعة، عبلني

تجوال:
مجدل يابا )قضاء الرملة(، قيساريا )قضاء حيفا(، 
اللد )قضاء الرملة(، فراضية )قضاء صفد(، سهل 
البطوف )عرابة البطوف(، باقة الغربية، الكرمل، 

األغوار،  النبي يوشع، مخيم تجوال

مدرسة الهيب هوب:
الناصرة، حيفا، الرينة، اكسال

مناهضة العنف:
أم الفحم، يافا، الناصرة، عكا، الطيبة

بلدنا - النقب:
النقب
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بلدنا يف أرقام 
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مشارك\ة من 
الشباب والشابات

1. هويّة

2. تواصلوا

4. حراك

3. صمود

وعش ةئللسبتجوةل

مرشرةً

مرشرين

مرشرين

مرشرين مئسعكسً ف ةلجوالت 
وةملخيم ةلصيفي

مئسعكسً ف ةلجوالت 
وةملخيم ةلصيفي

مئسعكسً ف ةملجاوعست 
ةلئبسايا ةملحليا

مئسعكسً ف ةلنئسط 
ةلجاسهريي ةئول

مئسعكسً ف 
ةملجاوعا ةلنسشطا

مئسعكسً ف ةلجوالت 
ةالفرتةضيا

مئسعكسً ف ةملجاوعا 
ةلئبسايا ةلقطريا

مشست ةملئسعكني ف 
ةئأئطا ةملحليا

مئسعكسً ف وعش 
ةئللسب ةلرتاويا

4000
ينقسم املشاركون، ذكوراً وإناثاً، يف مشاريع الجمعية كما يي:

680

580

 250

 60

 434

  50

430 14

10

7

 30

5
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5. مجموعة بلدنا- النقب:

8. مجموعات العمل حول قضايا الشباب

من ةملتسالني وةملتفسعلني عىل صفحست ةلتوةصخ ةالجتاسعي

7. مناهضة العنف يف أوساط الشباب

6.نادي الناصرة

9. التدريبات الدولية

مئسعكسً ف 
مجاوعا ةلنوةة

مهنيسً وأسشطسً ومستئسعةً 
ف مجسل ةلتنظيم

@BaladnaYouth

@Baladna.Youth

عى الحساب الخاص 

بنادي بلدنا يف الناصرة

اسحثني

متطوعسً 
وأسشطسً

مترعاسً وزةأرةً

مئسعكسً ف ةئأئطا 
ةلجاسهرييا

مئسعكسً ف 
مقساالت ةلبحث

مئسعكسً ف 
ةئأئطا ةملختلفا

مترعاني ف مرعاا 
ةلهيب هوب

عئرةت ةلزوةع 
اابوعيسً

مئسعك ف مؤتار 
إشهسع أتسأج ةلبحث

مئسعك ف 
ةللقسءةت ةملحليا

250

70

75010

100300

15

25

68 ألف متساع

4900 متساع

3400 متساع

5

50

33

@Baladna_nazareth
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الربامج واألنشطة
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ُتفّعــل جمعيــة الشــباب الـعـرب- بلدنــا خمســة برامــج 

مختلفة، تسعى من خالل كّل واحٍد منها إىل تحقيق 

جزء من أهدافها االسرتاتيجية لألعوام 2024-2020.

هذه ةلأةمج هي:

ــف لصالــح ذلــك أكــر مــن منهجيــة عمــل، وبذلــك  للتنويــه، فــإّن كل برنامــج مــن هــذه الرامــج الخمــس ُيحقــق أكــر مــن هــدف مــن أهــداف الجمعيــة، ويوظِّ
تشرتك الرامج مجتمعًة يف تحقيق مجمل أهداف الجمعية وتتقاطع يف ذلك، وتستفيد من بعضها البعض فيما يتعلق بمنهجيات العمل. عى سبيل 

املثــال، فــإّن مشــروع "تجــوال" يســاهم يف صقــل الهويــة الفلســطينية، وهــو يف الوقــت ذاتــه برنامــج يوّفــر مســاحة شــبابية للتطــوع  والعمــل الجماهــري.

1. برنامج "هوية"

3. برنامج املساحات الشبابية

5. برنامج التشبيك والتدريبات الدولية

2. برنامج"التواصل الفلسطيني"

4. برنامج قضايا الشباب

يهدف إىل تعزيز الهويّة الوطنية الفلسطينية لدى شريحة الشباب يف مناطق الـ48.

تهدف إىل تشجيع التطّوع، واملشاركة االجتماعية والسياسية بني شريحة الشباب، 
وإتاحة األدوات والفرص لذلك.

يتم من خالله تبادل املعرفة واألدوات والتجارب مع تجارب شبابية يف أنحاء العالم.

يهدف إىل تعزيز الهويّة الوطنية الفلسطينية الجامعة ومحاربة الشرذمة واألفكار 
النمطية السائدة بني التجمعات الفلسطينّية املختلفة.

يرّكز عى العمل املباشر عى قضايا جمعّية حارقة تمّس واقع الشباب، من خالل 
تطوير املعرفة واألبحاث حولها أوالً، ومن ثّم اسرتاتيجيات العمل والتدخل والرزم 
الرتبوية، وصوالً إىل تنظيم الحمالت الجماهريّة واإلعالمية عى املستوى القطرّي.
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برنامج هوية
تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية لدى 

شريحة الشباب يف مناطق الـ48
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1.1 مشروع تجوال

نســعى مــن خــالل التجــوال إىل إرـسـاء عالقــة معرفيــة وعاطفيــة مــع املــكان-أرض فلســطني، باســتخدام التجــوال كأداة، والتــي 

مــن شــأنها أن تعــزز عــى املــدى البعيــد الصلــة واالنتـمـاء لــدى جيــل الشــباب مــع الحيــز املحيــط واملجتمــع، يف مواجهــة واقــع مــن 

التجهيــل والهيمنــة املعرفيــة، تحولــت فيــه قرانــا إىل فنــادق وتأّججــت حالــة التغريــب والشــرذمة.

       

        ةإلأجسزةت لالل عسب 2022:

بالقــرى واألماكــن 	  البطاقــات التعريفيــة  للبحــث وتطويــر  14 مرشــد تجــوال، اكتســبوا املعرفــة واألدوات  مــن  فريــق مكــّون 

للجمهــور.   الـجـوالت املفتوحــة  وإرشــاد  التجــوال، وتنظيــم  ومســارات  الجغرافيــة 

تطوير تسعة مسارات تجوال جديدة يف فلسطني، وإرفاق كّل واحد منها ببطاقٍة تعريفية اعُتمد يف تطويرها عى البحث 	 

يف املصــادر التاريخّيــة واألراشــيف، والزيــارات امليدانيــة واملقابــالت الشــفوية. تناولــت البطاقــات واملســارات بلــدات )مســار يرّكــز 

عــى تاريــخ بلــد مــا( أو ثيمــات )مســار يُرّكــز عــى موضوع/قضيــة مــا( محــددة، وهــي:

       
البلدات: 

1. مجدل يابا )قضاء الرملة(      2. قيساريا )قضاء حيفا(      3. اللد )قضاء الرملة(       4. فراضية )قضاء صفد( 
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تنظيم 15 تجواالً مفتوحاً للجمهور باستخدام البطاقات واملسارات املوضحة، حضرها نحو 600 شخص باملجمل.	 

تنظيــم مخيــم صيفــي يف بتــر، جنــوب القــدس، جمــع املهتمــني واملهتمــات بالتجــوال الســيايس يف فلســطني، حـضـره عــى 	 

مــدار ثالثــة أيــام نحــو 80 مشــاركاً ومشــاركة مــن الداخــل الفلســطيني والضّفــة الغربيــة والقــدس. خــالل املخيــم ُنّظمــت ورش 

معرفّيــة وحواريّــة بحضــور ضيــوف مختصــني، وكذلــك ـجـوالت وتدريبــات تتعلــق بمهــارات وموضوعــات التجــوال. كذلــك 

التجــوال  ثالثــة اهتمامــات:  تتنــاول  ثــالث مجموعــات عمــل مســتقبلية  تشــكيل  تنظيميــة خُلصــت إىل  ُنّظمــت ورش عمــل 

وعالقتــه بالبيئــة، إنتــاج الخرائــط املعرفيــة، وتطويــر بطاقــات تعريفيــة ومســارات تجــوال جديــدة.

الثيمات: 

سهل البطوف: تستعرض هذه الجولة سياسات املاء اإلسرائيلية يف املنطقة ومشروع املياه القطري.

باقــة الغربيــة والحكــم العســكرّي: تُرّكــز هــذه الجولــة عــى العالقــة املتوتــرة بــني اإلقطــاع والفــالح منــذ العهــد العثمــاين 

حتى نهاية الحكم العســكري عام 1966.

املثلــث: تختــص هــذه الجولــة بكشــف سياســات إـسـرائيل البيئيــة يف منطقــة املثلــث، مــن خــالل الكســارات والتشــجر 

كنمــوذج.

جبــل الكرمــل: تختــص هــذه الجولــة بالتعريــف بسياســات التشــجر والغابــات اإلســرائيلّية ومــا أدت إليــه مــن كــوارث 

بيئيــة كالحرائــق، يف تركيــٍز عــى ســؤال األرض والبيئــة. 

الجليل: شارع الشمال وتاريخ ثورة 36.

األغوار: تعرض هذه الجولة لسياسات الضم يف األغوار، وملسار شارع 90 وللمشاريع التي استهدفت البحر امليت. 
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زهرة سعيد 
البعنة

حسني ياسني 
عرابة

        مس يقوله ةلنسس:

 "تجوال" من أجمل وأهم املشاريع الشبابية يف البالد، وأنا منحازة جّدا لهذا املشروع، دعوين أوّضح.

عالقــة اإلنســان باملــكان تبــدأ مــن خــالل معرفتــه بــه أوالً، وال يختلــف اثنــان عــى أن العالقــة التــي تربطنــا مــع بالدنــا، قــد تبــدو 

مشــّوهة أحياًنــا، خاّصــة وأّن معاملــه تتغــر باســتمرار. قــد يشــعر البعــض أن ال مــكان لنــا، نحــن الفلســطينيني، يف الحّيــز العــام؛ 

يف األـحـراش والجبــال والشــواطئ واملحمّيــات الطبيعيــة، حيــث اللغــة العربيــة "شــبه حاـضـرة"،  ناهيــك عــن الهــوس اإلـسـرائيي 

يف وضــع "نصــب تــذكاري" يف كل بقعــة ممكنــة، هــذا يكفــي لتشــعر بــأن املــكان يلفظــك. وجــدت يف تجــوال فرصــة رائعــة إلعــادة 

بناء عالقتنا مع املكان، مع بالدنا بتضاريســها املدهشــة؛ بســهولها وجبالها وبحرها وقصص أهلها، وكذلك إطار للتشــبيك مع 

أبـنـاء البلــد الواحــد وبـنـاء الصداقــات.

"مشروع تجوال ساعدين اتعرف عى بالدي بشكل افضل. 

شــاركت يف معظــم الـجـوالت الين شــعرت ان املشــروع ال يرتكــز عــى الـجـوالت كرتفيــه او كفعاليــة اجتماعيــة، انمــا يعمــل عــى 

تطويــر التجــوال كاداة تعيــد بـنـاء الروابــط بــني الشــخص واالرض، تعمــق فهمــه للجغرافيــا والتاريــخ يف بــالده، وتعــزز شــعوره 

باالنتـمـاء.

اضافــة لذلــك، املشــروع ضــروري النــه يجمــع بــني شــباب فلســطينيني مــن مختلــف انحــاء البــالد، ويقــوم بتوطيــد العالقــات بينهــم 

ضمــن تجربــة مشــرتكة الكتشــاف املــكان والوطــن، واخــرتاق الحــدود املفروضــة عليهــم يف حياتهــم اليوميــة".
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1.2 ورش األلعاب الرتبوية 

شــريحة  مــع  تفاعــّي  نحــٍو  عــى  طــرح ومناقشــة مضامــني وقضايــا اجتماعّيــة وسياســّية  إىل  خــالل ورش األلعــاب  مــن  نســعى 

الشــباب، بهــدف تعزيــز معرفتهــم بهــذه القضايــا بمــا يشــمل تجــارب النــاس واملجتمــع املتصلــة، كمــا تطويــر قدرتهــم النقدّيــة عــى 

تحليــل العوامــل والســياقات املرتبطــة.  

        ةئللسب:

لعبــة ســمك غــّزة )حصــار غــّزة(، لعبــة بيتــي عالخارطــة )األرض واملســكن وهــدم البيــوت(، لعبــة ســكة الحجــاز )االمتــداد التاريخــي 

والثقايف والســيايس لفلســطني(.

        ةإلأجسزةت لالل ةللسب:

تدريب خمسة موجهي/ات مجموعات ذوي كفاءة تربوية وقدرة عى تمرير ورش تفاعلّية للشباب.	 

تنظيــم 16 مجموعــة يف تســع بلــدات عربيــة، شــارك فيهــا 430 مشــاركاً ومشــاركة مــن طــالب املــدارس الثانويــة. شــاركت كل 	 

مجموعــة يف أربــع ورش مــن اللعــب ومناقشــة املشــاعر واملعلومــات واملواقــف.
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1.3 الفيديوهات السياسية 

نريــد مــن خــالل الفيديوهــات السياســّية القـصـرة، طــرح مضمــون ســيايس نقــدّي ملــا هــو رائــج عــى املســتوى الرســمّي والعــام، 

وذلــك بهــدف تعزيــز معرفــة الشــباب ـحـول القضايــا املطروحــة وتعزيــز قدرتهــم عــى النقــاش والنقــد.  

        ةإلأجسزةت لالل ةللسب:

كتــب 	  مناقشــة املصطلحــات املُدّرســة يف  ســيايس، اختّصــا يف  بطابــٍع  اثنــان  منهــا  فيديوهــات،   3 العــام  هــذا  خــالل  أُنتجــت 

ُــدّرس ضمــن كتــب املنهــاج االـسـرائيّي. قدمــت الفيديوهــات املمثلــة الشــابة شــادن قمبــورة، وكتــب الســيناريو  "املدنيــات" امل

لهــا الكاتــب إيــاد برـغـويث، وأخرجهــا املخــرج محمــد طميــش. أمــا الفيديــو الثالــث، فقــد أُنِتــج بالتعــاون مــع جمعيــة الثقافــة 

العربيــة، وتنــاول ظاهــرة الخــالص الفــردّي والتفــكك املجتمعــّي. قــّدم الفيديــو اإلعالمــي مصطفــى قبــالوي، وأخرجــه املخــرج 

محمد طميش. حصد الفيديو األول والثاين مجتمعني أكر من 80 ألف مشــاهدة عى موقع فيســبوك )لم ُينشــر الفيديو 

الثالــث بعــد(.

جمعيــة  قنــاة  مراجعــة  الرـجـاء  الفيديوهــات،  ملشــاهدة 

baladna.youth:اليوتيــوب قنــاة  عــى  الـعـرب  الشــباب 
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برنامج التواصل 
الفلسطيني

تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة ومحاربة الشرذمة 
واألفكار النمطية السائدة بني التجمعات الفلسطينّية املختلفة.
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2.1 مشروع تواصلوا

يهدف مشــروع تواصلوا إىل توفر مســاحة للشــباب من الداخل الفلســطيني ومناطق الضفة الغربية والقدس، لتعزيز الهوية 

الوطنيــة الفلســطينية الجامعــة، وتطويــر املواقــف املـشـرتكة ـحـول القضايــا السياســية واالجتماعيــة املختلفــة. مــن أجــل تحقيــق 

بــني الشــباب مــن املناطــق املوضحــة، وتتخلــل هــذه اللـقـاءات ورش تثقيــف وحــوار ـحـول  لـقـاءات تجمــع  ُينّظــم املشــروع  ذلــك، 

األفــكار النمطيــة الســائدة، ومحاولــة لســّد الثغــرات املعلوماتيــة املوجــودة لــدى الشــباب حــول واقــع الحيــاة اليومــي، االجتماعــي 

تشــارك  كمــا  الجمعــّي.  الواقــع  عــى  الهويــة  شــرذمة  وانعكاســات  أســباب ونتائــج  ومناقشــة  التجمعــات،  هــذه  يف  والســيايس 

املجموعــات يف جــوالت ميدانيــة يف القــرى واملــدن التــي تتــم زيارتهــا لالطــالع عــى الواقــع االجتماعــي والســيايس املعــاش يف املنطقــة.

بالتعاون
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

بالتعاون
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
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        ةإلأجسزةت لالل ةللسب:

تدريــب عـشـرة موجهــي/ات مجموعــات مــن الداخــل الفلســطيني والقــدس، ذوي كـفـاءة تربويــة وقــدرة عــى تمريــر ورش 	 

للشــباب. تفاعلّيــة 

عقد ثمانية لقاءات شــبابّية اســتهدفت 492 مشــاركاً/ة من طلبة املدارس الثانوية والجامعات، من مختلف مناطق وقرى 	 

القدس ومن قرى ومدن الداخل الفلســطيني: عيلوط، شــفاعمرو، الناصرة، كفرقرع. 

ومــواد 	  مكتبــة مضامــني  تضــّم  الفلســطيني،  للشــباب  افرتاضيــة جامعــة  مســاحة  وهــي  ـتـراب اإللكرتونيــة،  منصــة  إطــالق 

فلســطني. ومــدن  قــرى  يف  افرتاضيــة  إلكرتونيــة، وـجـوالت  وألعابــاً  الفلســطينّية،  الهويّــة  ـحـول  معرفّيــة وتربويّــة 

تنظيــم 16 جولــة افرتاضّيــة شــارك فيهــا 434 شــاباً وشــابة مــن طــالب املــدارس الثانويــة، باســتخدام الـجـوالت االفرتاضيــة 	 

املصــورة واملًحّملــة عــى املنصــة اإللكرتونيــة، وشــملت مــدن نابلــس والخليــل وبيــت لحــم. 

 تنظيــم مخيــم صيفــي ملــدة ثالثــة أيــام يف جبــل النجمــة-رام اللــه، شــارك فيــه 88 شــاباً وشــابة، مــن مختلــف مــدن الداخــل 	 

والضّفــة الغربّيــة والقــدس. تخّللــت املخّيــم سلســلة مــن الــورش والجــوالت واألنشــطة الرتفيهيــة، كان أبرزهــا ورش األلعــاب 

السياســية املطــّورة مــن ِقبــل جمعيــة بلدنــا، إذ لعــب املشــاركون واملشــاركات بلعبــة "ســمك غــّزة" التــي تهــدف إىل رفــع الوعــي 

ـحـول واقــع الحصــار يف ـغـّزة، ولعبــة "بيتــي ع الخارطــة" التــي تهــدف إىل رفــع الوعــي ـحـول قضيــة األرض واملســكن وهــدم 

مت جولة ميدانّية يف قرى بر نباال وبيت حنينا التحتا وقلنديا، شمال  البيوت يف الداخل الفلسطيني. من جهٍة أُخرى ُنظِّ

غــرب القــدس، بهــدف التعــّرف عــى سياســة الفصــل وعــزل التجمعــات الفلســطينية عــن بعضهــا البعــض، والباديــة يف تلــك 

املنطقــة بشــكٍل صــارخ،  وأهــم أدواتهــا جــدار الفصــل والشــوارع االســتيطانّية امللتفــة عــى القــرى الفلســطينية. اخُتِتــم املخّيــم 

بعــروٍض قّدمهــا املشــاركون لخصــوا مــن خاللهــا تجربتهــم واملعرفــة التــي اكتســبوها مــن خــالل تدريبــات املُخّيــم.



21ةلأةمج وةئأئطا

محمد أبوفّنة
كفرقرع

زهراء حّماد
القدس

        مس يقوله ةلنسس:

"كانــت تجربــة املخّيــم فريــدة وممّيــزة، ال يتــاح لنــا يف كّل يــوم التـعـّرف والتواصــل مــع شــباب وشــابّات مــن عمرنــا مــن املناطــق 

الفلسطينّية املختلفة، بسبب واقع التجزئة والشرذمة والحواجز. من خالل املخّيم تعّرفنا عى واقع الحياة املتشابه واملختلف 

أيضــاً، تعّلمنــا عــن بعضنــا، اكتشــفنا الصعوبــات والتحديــات املـشـرتكة، وتحدثنــا عــن الــيء األكــر الــذي يجمعنــا ويحّركنــا.. 

كانــت تجربــة املخّيــم مــن أفضــل التجــارب التــي عشــتها مؤـخـراً، ووقــع أثرهــا علينــا كبــر". 

"كان املخّيــم ممتعــاً، اكتشــفت بأننــا، فلســطينيو الداخــل والضفــة والقــدس نشــبه بعضنــا كـثـراً، وأنَّ الحواجــز التــي وضعهــا 

االحتــالل بيننــا وهمّيــة وضعيفــة، تتكســر بســهولة وليســت إال محــض وهــم".
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2.2 مشروع صمود

يسعى املشروع إىل توفر مساحة للعمل الشبابي املشرتك بني الشباب من الداخل الفلسطينّي ومجموعة "صمود" الشبابّية 

الفاعلة يف املناطق املهّددة بالهدم والتهجر جنوبّي الخليل )مسافر يطا(. 

        ةإلأجسزةت لالل ةللسب:

مجموعة مكّونة من 30 شاباً/ة بني األجيال 18-30 عاماً من الداخل الفلسطيني وجنوبّي الخليل.	 

سلسلة من ورش التثقيف والحوار السيايّس واالجتماعّي، لتعزيز املواقف املشرتكة وترابط الفريق.	 

خّطــة مــن األنشــطة الجماهريــة التــي تهــدف إىل تعزيــز التواصــل بــني الشــباب الفلســطيني يف املناطــق املختلفــة، وتعزيــز 	 

صمــود النــاس يف املناطــق املهــّددة بالهــدم والتهجــر.

نشــاط ميــداين أول شــارك فيــه 60 ناشــطاً/ة مــن املنطقتــني، ُرّممــت فيــه ترميــم الكهــوف التــي يعتكــف بهــا أهــايل مســافر يطــا، 	 

وُزرعــت أشــجار الزيتــون، وأُزيــل ركام هــدم املنــازل وُنّظــف مــا حولهــا.
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        مس يقوله ةلنسس:

"هــذا هــو دور "صمــود" باملجتمــع، إنــو مــا ننــى القضايــا املهمشــة والــي الشــعب بحكيــش عنهــا ألنهــا مــش "جذابــة"، وإنــو احنــا 

نضــل نســاعد بعــض كشــعب واحــد".

نسيم يحيى
إكسال
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مساحات شبابية
تشجيع التطوع، املشاركة االجتماعية والسياسية بني 

شريحة الشباب، وإتاحة األدوات والفرص لذلك
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3.1 مشروع "حراك"

نســعى مــن خــالل مشــروع "ـحـراك" إىل تشــجيع طلبــة املــدارس الثانويّــة عــى التـطـوع وأخــذ دور فاعــل يف بلداتهــم عــى أســٍس 

وطنّيــة وديمقراطّيــة. يعمــل املشــروع عــى تشــكيل عشــر مجموعــات شــبابّية محلّيــة ســنويّاً، ويرّكــز عــى مناطــق الناـصـرة وـحـول 

كل  عــى  الالزمــة،  والتنظيمّيــة  والسياســّية  االجتماعّيــة  املعرفــة  اكتســاب  بعــد  عــارة.  ووادي  والشــاغور  وشــفاعمرو  البطــوف 

مجموعــة تخطيــط وتنفيــذ مبــادرات تطوعّيــة محلّيــة ذات عالقــة بقضايــا تهــّم الشــباب وتمــّس واقعهــم اليومــّي املعــاش. الهــدف 

مــن هــذه املبــادرات االســتجابة إىل تطلعــات واحتياجــات واهتمامــات الشــباب مــن جهــة، وتعزيــز االنتـمـاء واالنـخـراط املجتمعــّي 

مــن جهــٍة أخــرى. 

ويف مســتواه الثــاين، ُيشــّكل املشــروع مجموعــًة قياديــة قطريــة مــن الشــباب الذيــن أبــدوا مهــاراٍت قياديــة خــالل ســنتهم األوىل 

يف املشــروع، وتكــون مهمتهــم العمــل ســوياً عــى مبــادرة قطريــة ُينّفذونهــا ويـشـرفون عليهــا، وكذلــك دعــم املجموعــات جديــدة 

التكويــن محليــاً وقطريــاً.



26ةلأةمج وةئأئطا

        ةإلأجسزةت لالل ةللسب:

تدريــب ســبعة مرشــدي ومرشــدات مجموعــات، ذوي قــدرة وكـفـاءة عــى العمــل مــع الشــباب وتنظيــم مبــادرات تطوعيــة 	 

محليــة.

تشــكيل عشــر مجموعــات شــبابية يف عشــر بلــدات عربيــة )طـمـرة، كاـبـول، مجــد الكــروم، ســخنني، الناـصـرة، كفركنــا، أّم 	 

الفحــم، باقــة الغربيــة، عرـعـرة، كفرقــرع(، مكّونــة - باملجمــل - مــن 250 طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة صفــوف العواشــر. 

تشــكيل مجموعــة ُقطريّــة مــن الشــباب، مكّونــة مــن 50 شــاباً وشــابة مــن بلــدات الجليــل والناصــرة واملثلــث، هــم مــن خريجــي 	 

املشــروع الناشــطني يف الســنة الســابقة. 

عقــد ســتني ورشــًة تثقيفيــة وحواريــة وتدريبيــة، مــن قبــل موجهــني مختصــني، حــول التطــوع والقيــادة، الهويــة الفلســطينية 	 

والتاريــخ الفلســطيني، النــوع االجتماعــي والديمقراطيــة، تخطيــط وتنظيــم املشــاريع الجماهريــة.

تنظيم ثالث جوالت ُقطريّة حول التاريخ والجغرافيا يف فلسطني.	 

تنظيم ثالثة لقاءات شبابية ُقطرية جمعت بني الشباب من البلدات املختلفة، لتعزيز التواصل التعلم وتشبيك العمل.	 

تخطيــط وتنفيــذ عشــر مبــادرات شــبابية يف عشــر بلــدات عربيــة، مــن ضمنهــا: إحيــاء أماكــن عامــة، تنظيــم مخيمــات صيفيــة 	 

توعويــة، توفــر مســاحات دراســة وـقـراءة، ـجـوالت ومــواد إعالميــة للتعريــف بالبلــدات وأهلهــا، وغرهــا.
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يارا دكور
فسوطة

عدن ريان
كابول

        مس يقوله ةلنسس:

"قررت التطوع بحراك من رغبتي باالنخراط بالعمل امليداين من أجل تغير الواقع االجتماعي والسيايس، ومن إيماين بالعمل 

الشــبابي واالســتثمار بالوعــي والطاقــات الشــبابية. فبالتــايل، أرى أن فائــدة هــذا املشــروع ســتعود عــي بشــكل شــخيص بانكشــايف 

للعمــل امليــداين بشــكل عــام والشــبابي تحديــداً. أمــا الفائــدة االجتماعيــة، فبنظــري هنــاك حاجــة أساســية لهكــذا مشــاريع، تهتــم 

باإلصغــاء للشــباب وللنظــر لقضايــا املجتمــع مــن أعينهــم وإشــراكهم يف التدخــل بهــذه القضايــا مــن أجــل تحســني الواقــع والتقــدم 

نحــو واقــع أفضــل".

"وشــو يف أحــى مــن أنــو تكــون ُحــر ..! وشــو يف أحــى مــن أنــك تفيــد املجتمــع تفيــد بلدتــك تفيــد حالــك وتفيــد نــاس كـثـرة. اليــوم 

عــى فلســطني  عــى صحــاب وتعرفنــا  لـقـاءات، فيهــن تعرفنــا  الســادس وبصراحــة كانــو أحــى  باللـقـاء  أنــو صرنــا  نـقـول  منقــدر 

أكــر، فيهــا ســمعنا آراء مختلفــة وعرنــا بحريــة كاملــة، كل شــخص فيهــا ُحــر وعــر عــن أيــا ايش ببالــه بــدون قيــود عــن آرائــه عــن 

بلــده وأصلــه. مجموعــة ـحـراك جمعتنــا وخلتنــا نتـعـرف ونـعـرف كثــر أشــياء، وبســبب مجموعــة ـحـراك صرنــا أقــوى مــن نواحــي 

كثرة، وكل شخص اكتسب أشياء كثرة مثل كسر حاجز الخوف من الحيك ومن التعبر عن الرأي، كسر حاجز الخوف من 

النــاس، ويف منــا مــني تغلــب عــى االنطوائيــة ألنــو املجموعــة مــش مجموعــة عاديــة، فيهــا احتــواء وُحــب واحــرتام وتعــاون. حــراك 

مش أي مجموعة! بلقاء من اللقاءات املفضلة هي رحلة لقرية لفتا املهجرة كان لقاء كامل متكامل لقاء حلو بمعنى الكلمة، 

فيــو كنــا مــن ثالثــة أماكــن مختلفــة، وكانــت تجربــة حلــوة مشــينا مســار طويــل ومتعــب بــس ألنــه كنــا متعاونــني وفرحانــني مــا 

حســينا بالتعــب. بحــراك صرنــا أقــوى، بحــراك مــع بعــض دائمــاً مــش بــس كمجموعــة برضــو كصحــاب، كعائلــة، أحبــاب وإخــوة".
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3.2 مجموعة بلدنا- النقب

تســعى مجموعــة بلدنا-النقــب إىل إتاحــة مســاحة فلســطينية للعمــل الشــبابّي التطوعــي يف منطقــة الجنــوب، يف ظــّل شــح األطــر 

املتاحــة هنــاك. بعــد تشــكيل املجموعــة، اشــُتغل عــى  تعزيــز قدراتهــا ومهاراتهــا للعمــل عــى تعزيــز الوعــي الســيايس واالجتماعــي 

وتعزيــز روح التطــوع بــني الشــباب، مــن خــالل تنظيــم أنشــطة ترفيهيــة وثقافيــة واجتماعيــة وسياســية.

        ةإلأجسزةت لالل ةللسب:

ــص للمســح الــذي أجرتــه املجموعــة ملعرفــة احتياجــات واهتمامــات الشــباب يف النقــب، وذلــك مــن خــالل 	  كتابــة تقريــر ُملخِّ

لـقـاءات دوريــة ومكثفــة مــع مجموعــة مــن النشــطاء يف املنطقــة، إضافــًة إىل لـقـاءات بؤريــة مــع مجموعــات شــبابية وطــالب 

مــدارس ولـقـاءات فرديــة مــع املهنيــني العاملــني مــع الشــباب.

تأسيس مجموعة شبابية مكّونة من 15 شاباً من الطالب الجامعيني والخريجني من قرى ومدن النقب املختلفة.	 

صياغة برنامج سنوّي من قبل أعضاء املجموعة باالعتماد عى نتائج التقرير املعد.	 
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تنظيم ثالثة أنشطة ثقافية خالل الربع األخر من عام 2022، يف كل من مدينة حورة، وقرية الزرنوق مسلوبة االعرتاف، 	 

ومدينــة رهــط، شــارك فيهــا نحــو 250 مشــاركاً مــن األطفــال والشــباب والعائــالت، وتخلــل األنشــطة عــرض كوميــدي للفنــان 

أيمــن نحــاس، وبــازار منتجــات محليــة، وـعـرض فيلــم "أطفــال شــاتيال"، وورشــة تفعيــل بواســطة الطــني، وـعـرض غنــايئ 

للفنــان كنعــان الغــول.

        مس يقوله ةلنسس:

"انضميــت ملجموعــة بلدنــا قبــل 6 أشــهر تقريبــاً، كثــر تحمســت لفكــرة االنشــطة، لفكــرة الجمعيــة، مجموعــة بلدنــا النقــب مــش 

مجرد مجموعة، هي منصة بتعطينا، نحيك عن حالنا َكأجيال شابة، نعطي أفكار، نساوي أنشطة تشبهنا تحيك عن واقعنا 

بشتى االشكال. فعالياتنا امتدت من حورة يف فعالية افتتاحية األوىل من نوعها يف حورة! مع ستاند اب وبازار لدعم أصحاب 

املصالح يف القرية، للزرنوق مع عرض فيلم بيحايك معاناتنا َكشعب، هظول األنشطة وهذا املكان، هي الي بتعطي لألجيال 

الشــابة مــكان يعــروا فيــه عــن حالهــم".

سجى أبو شقرة
حورة 
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3.3 نادي بلدنا- الناصرة

حّيــز شــبابي ثقــايف يف قلــب ســوق الناـصـرة القديــم، يهــدف إىل تعزيــز الوعــي الســيايس واالجتماعــي لــدى الشــباب، وتشــجيع 

النقــاش الحــّر والتفكــر النقــدي، وتوفــر منصــة داعمــة لهــم لـعـرض مواهبهــم وأعمالهــم الفنيــة، وكذلــك إىل تقويــة النســيج 

االجتماعــي يف املدينــة عمومــاً، واملســاهمة يف إحـيـاء الســوق واســتعادته ملكانتــه.

        ةإلأجسزةت لالل ةللسب:

انضمــام 50 ناشــطاً ومتطوعــاً مــن شــباب وشــابات الناـصـرة للنــادي، ُيخّططــون وينّظمــون املشــاريع واألنشــطة، ويديــرون 	 

الحيــز ويفعلونــه أربعــة أيــاٍم يف األســبوع.

نحــو 	  عــى  واملجموعــات  األـفـراد  مــن  العـشـرات  عليهــا  يــرتدد  األســبوع،  يف  أيــام  أربعــة  مــدار  عــى  مفتوحــة  مســاحة  خلــق 

واالجتماعــات. الدراســة  وطــاوالت  واملكتبــة  املقهــى  مســتخدمني  والحراكيــة،  واملهنيــة  االجتماعيــة،  لقاءاتهــم  يف  أســبوعّي،  

اإلشــراف عــى ثالثــة برامــج مــن خــالل ثالثــة طواقــم تخطيــط وتنفيــذ مــن النشــطاء واملتطوعــني، تختــص بـ:الهويــة والتثقيــف، 	 

العمــل الجماهــري، والفــن والثقافــة.

يف برنامــج الفــن والثقافــة: ُنّظــم عرضــان لفيلمــني، األول هــو عــرٌض لفيلــم "ســاعة التحريــر دقــت" للمخرجــة هينــي ســرور، 	 

العامليــة لالجئــني واملهجريــن.  الشــبكة  مــع  بالتعــاون  ُنّظــم يف ذكراهــا  النكبــة،  عــن  قـصـرة  أفــالم  ـعـرٌض ملجموعــة  والثــاين 
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حضــر هذيــن العرضــني حــوايل 60 شــاباً وشــابة. إضافــًة إىل ســتة عــروض فنيــة حضرهــا نحــو 250 مشــاركاً، وهــي: ـعـرض 

للفنــان روين نمــر وفرقتــه الفنيــة، وعــرض بيانــو كالســييك وشــرقي للفنــان نغــم ســرار، وعــرض ســوبرانو للفنانــنّي رانيــة عتيــق 

ويوســف ســخنيني، وـعـرض موســيقي لفرقــة ضربــة شــمس يف احتفاليــة مــرور عــام عــى تأســيس النــادي، ومـعـرض رســم 

للوحــات  مــن دورات الرســم املنظمــة يف النــادي، وـعـرض غنــايئ بعنــوان "تآلــف" مــن تأليــف يوســف ســخنيني وبمشــاركة 

الفنانــات: مريــم عفيفــي، رانيــة عتيــق، ديمــة عــازر، ـمـرا عــازر، غــادي أبــو ســمعان.

نــادي بلدنــا- الناـصـرة. تهــدف املبــادرة إىل دعــم املواهــب 	  إطــالق مدرســة الهيــب هــوب: وهــي مبــادرة ُقطريّــة ُمحتَضنــة مــن 

بــني  رائجــة  واجتماعــي  ســيايس  تحريــٍك  كأداة  هــوب  الهيــب  موســيقى  تعزيــز  إىل  إضافــًة  املجــال،  يف  الصاعــدة  الشــبابية 

ُيــدرَّب عـشـرة مشــاركني مــن املواهــب الشــبابية مــن قبــل مجموعــة مــن الفنانــني واملوّجهــني  الشــباب. مــن خــالل املدرســة، 

إلبرازهــا. منصــة  وإتاحــة  موهبتهــم  تعزيــز  بهــدف  البارزيــن، 

يف برنامــج التثقيــف والهويّــة: ُنّظمــت ثــالث حواريــات سياســية حضرهــا نحــو 120 مشــاركاً، وتناولــت سياســات التهجــر يف 	 

ـقـراءات تضامنيــة  مــع األســر املصــري عــالء عبــد  القــدس، والصحــة النفســية املجتمعيــة يف ســياق اســتعماري، وأمســية 

الفتــاح. إضافــًة لذلــك، ُنّظــم أســبوع مــن الفعاليــات بغــرض إحيــاء ذكــرى النكبــة، بالتعــاون مــع الحــراك النصــراوي وجمعيــة 

"الــدار" ومجموعــة "بليبــل". تخّلــل األســبوع مـعـرٌض لصــور النكبــة، ونــدوة لـعـرض شــهادات مــن الجيلــني األول والثــاين 

ــرة. شــارك يف أنشــطة األســبوع نحــو 100 مشــارك.  للنكبــة بالتعــاون مــع جمعيــة "ذاـكـرات"، وجولــة إىل قريــة َصّفوريَــة املُهجَّ

يف برنامــج العمــل الجماهــرّي: ُنّظمــت ثــالث مبــادرات تطوعيــة، حضرهــا 150 متطوعــاً مــن شــباب الناـصـرة، وهــي: تنظيــم 	 

إفطــاٍر رمضــاين مفـتـوح ألهــايل حــي الســوق يف شــهر رمضــان املبــارك بالتعــاون مــع نــادي البلــدة القديمــة، إقامــة بــازار ملبادلــة 

الكتــب واألدوات املدرســية بمناســبة افتتــاح الســنة الدراســية، وقــد تخّللتــه فعاليــات ثقافيــة وفنيــة، وتنظيــم مخّيــم صيفــي 

وفعاليــات ترفيهيــة وتوعويــة لألطفــال خــالل العطلــة الصيفيــة. مــن خــالل الرنامــج ذاتــه، أُطلــق مشــروع تدريــس تكافــي، 

ُيدّرس من خالله طلبُة مدارس ثانويّة طلبَة مدارس إعدادّية بشكٍل مجايّن، وقد شارك يف املشروع نحو 25 طالباً. كذلك 

ُنّظمــت 3 دورات مجانيــة يف مواضيــع الرســم والجرافيتــي، شــارك فيهــا 35 شــاباً.

        مس يقوله ةلنسس:

"اـشـرتكت بعــدة حواريــات ونــدوات وعــروض يف نــادي بلدنــا، دايمــا اطلــع مبســوط ومتعلــم ايش جديــد عــى املســتوى الشــخيص 

واملجتمعي..الحقا اخرتت االنضمام لنادي بلدنا النو ال بديل لهيك مساحة شبابية، وتحديداً مشروع التدريس إيل قادر يمنح 

طــالب مــدارس بيئــة داعمــة للدراســة بشــكل فــردي. نشــجع الطــالب عــى التعليــم والتعلــم لالندمــاج الحقــاً يف ســوق العمــل".

وسام كردوش
الناصرة
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قضايا الشباب
العمل املباشر عى قضايا جمعّية حارقة تمّس واقع الشباب، من خالل 
تطوير املعرفة واألبحاث، اسرتاتيجيات العمل والتدخل والرزم الرتبوية، 

تنظيم الحمالت الجماهرية واإلعالمية عى املستوى القطرّي.
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4.1 مشروع مناهضة العنف يف أوساط الشباب

يهدف املشروع إىل املساهمة يف املجهود الجماعي ملحاربة ظاهرة العنف والجريمة يف أوساط الشباب يف الداخل الفلسطيني، 

وذلــك مــن خــالل بحــث الظاـهـرة وتقــيص عوامــل وســياقات انتشــارها، وتعميــم املعرفــة الناتجــة عــن ذلــك البحــث عــى الجهــات 

العاملــة مــع شــريحة الشــباب، وتطويــر اســرتاتيجيات وتدخــالت متالئمــة، ومــن ثــم تعميمهــا وتطبيقهــا عــى نحــٍو تجريبــي.

        ةإلأجسزةت لالل ةللسب:

إـجـراء دراســة ميدانيــة ـحـول عوامــل وســياقات تصاعــد العنــف والجريمــة لــدى الشــباب يف الداخــل الفلســطيني. اعتمــدت 	 

الدراسة عى أساليب البحث الكيفي، وأبرزها املقابالت املُطّولة التي بلغت نحو سبعني مقابلة، باإلضافة إىل املجموعات 

البؤرية وتحليل املرئيات وتحليل النصوص، وترّكزت عينة البحث يف خمس بلدات هي يافا والطيبة وأّم الفحم والناصرة 

وعكا.

نشر تقرير الدراسة يف كتابني باللغتني العربية واإلنجليزية.	 

عقــد مؤتمــر إلشــهار نتائــج البحــث يف مدينــة الناصــرة، حضــره نحــو 100 مشــارك مــن املهتمــني والنشــطاء واملهنيــني العاملــني 	 

يف القطاع الشــبابي.

بالتعاون
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
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عقــد خمســة وعشــرين لـقـاًء محليــاً يف كل مــن بلــدات البحــث، وهــي: أم الفحــم، عــكا، يافــا، الناـصـرة، والطيبــة. هدفــت 	 

البحــث  نتائــج  ـعـرض  إىل  الشــباب،  مــع  العاملــني  واملهنيــني  الناشــطني  مــن  مشــارك   300 نحــو  حضرهــا  التــي  اللـقـاءات 

ومناقشــتها مــع الحضــور، وفتــح البــاب للتفكــر الجماعــي يف بالتوصيــات وخطــوات العمــل املقرتحــة عــى ضــوء تلــك النتائــج. 

بهــدف 	  البحــث ونشــطاء ومهنيــني آخريــن،  فريــق  بــني  الذهنــي والتخطيــط، جمعــت  العصــف  لـقـاءات  مــن  عقــد سلســلة 

الســياق.  التدخــل يف  مــن املشــاريع وأنشــطة  عــام  بملــف  للخــروج  اللـقـاءات املحليــة،  التوصيــات املقرتحــة يف  تحليــل 

إعــداد تقريــر حــول التوصيــات واملشــاريع واألنشــطة املقرتحــة للتدخــل ملعالجــة الظاهــرة، وعــرض مشــاريع تجريبيــة مرتبطــة 	 
قيــد التخطيــط بالتعــاون مــع بلديــة أم الفحــم. 

4.2 التطوع واملشاركة الجماهريية 

عــى ضــوء نتائــج البحــث الصــادر عــن جمعيــة الشــباب الـعـرب- بلدنــا عــام 2021، بعنــوان "الشــباب الفلســطينيون يف أرايض الـــ 

48 - تصــورات ومواقــف واحتياجــات"، باشــرت الجمعيــة خــالل العــام 2022 بتشــكيل مجموعــات عمــل ملناقشــة نتائــج البحــث، 

واســتخالص توصيــات العمــل املقرتحــة عــى ضوئهــا.

يف هــذا الســياق، ُشــّكلت لجنــة بموـضـوع التـطـوع واملشــاركة الجماهريــة وهــي واحــدة مــن الثيمــات املبحوثــة. تتكــّون اللجنــة مــن 

ثمانيــة أشــخاص مــن املستشــارين التنظيميــني ومرّكــزي التـطـوع يف البلــدات العربيــة واملهنيــني اآلخريــن.

ناقش أعضاء اللجنة التحديات الكامنة يف جذب الشباب للنشاط التطوعي، وميزات ومحدوديات األطر واملساقات املطروحة، 

ثم ناقشوا الخطوات الالزمة لجعل هذه التجربة أكر جذباً وذات معنى للشباب، وأكر أثراً عى املستويني املحي واملجتمعي 

العــام. وعليــه، ُطــّورت ورقــة مرجعيــة بهــذا الخصــوص، وبــدأ العمــل عــى تطويــر خدمــات استشــارية ومرافقــة ملُرّكــزي التطــوع يف 

البلدات العربية، وستكون متاحة عى نحٍو تجريبي يف بلدات نموذجية محّددة خالل العام القادم.
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4.3 الخدمة املدنية اإلسرائيلية 

نشــطت جمعيــة الشــباب العــرب - بلدنــا طــوال العقــد الســابق يف مناهضــة مشــروع الخدمــة املدنيــة اإلســرائيلية. لكــن العمــل يف 

هــذا املجــال انحســر بشــكٍل ملحــوظ مــن قبــل مختلــف األطــر يف الســنوات األـخـرة، ممــا حجــب تدفــَق املعطيــات واملســتجدات يف 

هــذا الســياق عــن أعــني ودرايــة الفاعلــني يف حقــل العمــل الشــبابي. عــى ضــوء ذلــك، وبالتعــاون مــع جمعيــة الثقافــة العربيــة، 

أجــرت الجمعيــة بحثــاً اســتقصائياً داخليــاً لفحــص املعطيــات املســتجدة املرتبطــة بهــذه القضيــة، بمــا يشــمل أعــداد املنخرطــني مــن 

الشــباب الـعـرب، وفحــص الخطــاب الرائــج املســتخدم لتجنيــد الشــباب، وتحديــد أماكــن تأديــة الخدمــة، وغرهــا مــن املعطيــات. 

4.4 دعم أهايل معتقيل هبة الكرامة أيار-2021 

أتّمــت جمعيــة الشــباب العــرب - بلدنــا، وبمبــادرة وتعــاون مــن مجموعــة مــن الناشــطات واملحاميــات، نشــاَطها الــذي أطلقتــه عــام 

2021 عــى أثــر هّبــة الكرامــة، والــذي حشــدت مــن خاللــه الدعــم الســيايس واملــايل ألهــايل الشــباب مــن معتقــي الهّبــة. مــن خــالل 

الحملة، ُنّظمت عشرات األنشطة املحلية والدولية الجماهرية واإلعالمية، وأهمها يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، 

وُجمــع مبلــغ قيمتــه نصــف مليــون شــيكل، وُوّزع وفــق معايــر معلنــة عــى 61 عائلــة مــن عائــالت املعتقلــني.



36ةلأةمج وةئأئطا

التشبيك والتدريبات 
واملؤتمرات الدولّية

تبادل املعرفة واألدوات والتجارب،
مع تجارب شبابية يف أنحاء العالم
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تشــارك بلدنــا يف العديــد مــن االئتالفــات والشــبكات الدوليــة املتقاطعــة معهــا يف القيــم واألهــداف ومنهجيــات العمــل، تحديــداً 

تلــك الفاعلــة يف قـطـاع العمــل الشــبابي، وذلــك بهــدف تبــادل وتغذيــة التجــارب واألدوات واملعرفــة، إضافــًة إىل اســتثمار هــذه 

املساحات للحشد حول القضية الفلسطينية وواقع الشباب تحديداً، يف أوساط املجتمعات يف تلك الدول. شاركت الجمعية 

خــالل هــذا العــام يف مجموعــة مــن األنشــطة، ســواء مــن خــالل اســتضافة مجموعــات دوليــة أو املشــاركة يف هــذه األنشــطة خــارج 

البــالد، وهــي كالتــايل:

املشــاركة يف تدريــب عــى مهــارات الحشــد واملناصــرة وبنــاء الحمــالت ضــّد سياســة الفصــل العنصــري وممارســات االحتــالل، 	 

وتعريــف بمنظومــة حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل. نّظمــت التدريــب مؤسســة أمنســتي الدوليــة، وعقــد يف اســطنبول، 

بــني نشــطاء مــن فلســطني واملـغـرب  بمشــاركة نشــطاء مــن فلســطني واملـغـرب وتونــس والجزائــر أقيــم يف اســطنبول جمــع 

وتونــس والجزائــر.

املشــاركة يف مؤتمــر ائتــالف ـحـركات العدالــة االجتماعيــة والسياســية Grassroots Global Justice Alliance، والــذي 	 

ُعقــد يف مدينــة أوكالنــد يف كاليفورنيــا. 

املشاركة من خالل املتطوعتنْي يف الجمعية راية شمايل وعبر بشتاوي يف تدريٍب ولقاٍء تنسيقي بني مؤسسات فاعلة مع 	 

الشــباب يف منطقة حوض املتوســط. هدف اللقاء إىل تبادل الخرات واألدوات والتجارب ومشــاركة التحديات حول كيفية 

العمل إلحقاق العدالة والتحريك الشعبي يف سياقات الصراع املختلفة، وُعقد يف برشلونة.

املشاركة يف مؤتمر "حمالت املناصرة واملساحة املدنية يف املنطقة العربية - إعادة صياغة سرديات املناصرة"، الذي نّظمته 	 

مؤسسة أي إم )im( الشريك السويدي للتنمية يف العاصمة األردنية عّمان، وشاركت فيه مؤسسات أهلية من فلسطني 

واألردن ولبنان.

استقبال وفد من حركة التضامن الطالبية مع فلسطني، من مدينة شيكاغو األمريكية.	 

 	 .CCIVS تنظيــم ـجـوالت سياســية لوفــٍد مــن املهنيــني والنشــطاء املتضامنــني مــع فلســطني، وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة

الســيايس  الواقعــني  عــى  خاللهــا  الوفــد  تـعـّرف  وقيســارية،  املُهـجـّرة  حيفــا  وأحـيـاء  النقــب  يف  أيــام  لـــ4  الـجـوالت  امتــدت 

واالجتماعــي يف الداخــل الفلســطيني، وتحديــداً مــا يخــّص الشــباب، كمــا التقــوا مــع ممثلــني عــن األطــر الفاعلــة كجمعيــة 

القاـنـوين لحقــوق اإلنســان.  - املركــز  عدالــة 

تنظيــم جولــة سياســية تعريفيــة لطاقــم مؤسســة الخدمــة املجتمعيــة العامليــة )SCI( مــن كتلونيــا. امتــدت الجولــة ليومــني، 	 

تعّرفــوا فيهــا عــى الواقعــني الســيايس واالجتماعــي يف الداخــل الفلســطيني.
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جاليــا  ف  وةللسملــني  وةملهنيــني  وةملرشــرين  وةملتطوعــني  ةلنسشــطني  وةلرةعاــني،  ةئصردــسء  لكسفــا  ةلئــكر  أقــّرب 

وةإلأجــسز. اسللاــخ  حسفــخ  عــسب  مــرةع  عــىل  وةملهنيــا  وةملســؤوليا  وةلئــغف  ةالأتاــسء  عــىل  الرأــس،  ةلـلـرب-  ةلئــبسب 

اإلدارة

حنني اغبارية عرين هواري مراد حداد

محمد أبو صالح منى صباح ميناس عطاية

مرشدو مشروع تجوال

عال طه روان مهّنا فرح زريق

هيثم حّجو عمر خطيب ديما كبها

سجى أبوفّنة عرين مارون روند حبيب

صالح حمود يارا محاميد نور أبو حجول

كريم يحيى نداء محاميد

مرشدو مشروع ألعاب

عز عودة ريما حزبون راية نعامنة

نغم سمعان عبر بشتاوي

الطاقم

مديرة الجمعية نداء نصار

مجند املوارد ومركز العالقات الدولية ميشيل شلوسل

املحاسبة ملى مخول

مرّكز برنامج تجوال خليل غرة

مرّكز ورش األلعاب جمال مصطفى

مرّكزة مشروع تواصلوا ومشروع صمود سجى أبو فنة

مرّكزة نادي بلدنا الناصرة ماريا زريق

مرّكزة مشروع  بلدنا النقب هتاف هزيل

مرّكز مشروع حراك براء عاصلة

مرّكز مشروع مناهضة العنف يف أوساط الشباب وئام بلعوم

مرّكز مشروع مناهضة العنف يف أوساط الشباب خالد السيد

مكتب حسابات: كمال مخول
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متطوعو مشروع صمود

فاطمة خماييس آية اغبارية بشر كناعنة

يافا عكري عبر ناطور نسيم يحيى

روان قاسم بشر نهرا فاتن الرمحي

ميمونة عّماش مارسيل عي أمرة أبو عطا

مريم رباح

متطوعو نادي بلدنا - الناصرة

مرح أمارة دياال ضاهر عي مصطفى

وسام كردوش بدر فاهوم بهجت موىس

نظام ابو عايشة نغم سمعان لينا مسّلم

اليسار حبيب الله راوي عون الله رائد قنازع

بانا عفيفي عائشة سعدي

متطوعو نادي بلدنا - النقب

يزن العطاونة   نادية أبو شارب  سجى أبو شقرة 

جنان القزقزي   سندس أبو قويدر  لني الصانع  

قيص العمور  عدن أبو عجاج  سجى الزبارقة   

مريم أبو قويدر رزان ابو هاين

مرشدو مشروع حراك

معتصم زيدان أمر عودة أمر قعدان

ملك أبو الهيجا يارا دكور دانيا شقري

مرح أمارة

باحثو مشروع مناهضة العنف

خالد السيد شهرزاد عودة خليل غّرة

د. مروان درويش د. حنني مجادلة

مرشدو مشروع تواصلوا

تامر عطاريّة عبر بشتاوي  نور قربي
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