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مقدّمة	

يف ظّل تصاعد معدالت الجريمة والعنف يف املجتمع الفلسطينّي يف الداخل، وتحّولها إىل واحدة من 

أبرز املشاكل والتحديات التي تواجه نسيج املجتمع وقّوته الذاتية، يتكرر السؤال: ما العمل؟ كيف 

يمكن أن نواجه هذه الظاهرة؟ وما هي الخطوات التي يمكن أن تمنع الجريمة؟ 

الشباب  جمعية  تُقّدم  األسئلة،  لهذه  أوليّة  إجابات  لتقديم  محاولة  ويف  الواقع  هذا  من  انطالقاً 

تُنفذ  الظاهرة، وذلك عىل شكل مشاريع  انتشار  للحد من  الورقة مقرتحات  العرب-بلدنا يف هذه 

يف أوساط الشباب بالتعاون بني الجهات املعنية )كالبلديات واملدارس والجمعيات األهلية(. تُرّكز 

مختلف  تستهدف  وبرامج  مشاريع  تصميم  وتحاول  تحديداً،  الشباب  فئة  عىل  املقرتحات  هذه 

احتياجاتهم، يف محاولة لسّد الطريق التي قد تؤّدي بهم إىل سبيل العنف والجريمة.

لدى  والجريمة  »العنف  دراسة  استنتاجات  عىل  بناًء  املقرتحات  هذه  »بلدنا«  جمعية  طّورت 

الشباب الفلسطيني يف الداخل – عوامل وسياقات«، والتي نرشتها يف آذار 2022. وهي دراسة 

واسعة أجراها فريق بحث مكّون من باحثني فلسطينيني بالتعاون مع جامعة كوفنرتي الربيطانية. 

والعوامل  والعنف،  الجريمة  عالم  نحو  الداخل  يف  الشباب  تجذب  التي  العوامَل  الدراسُة  رصدت 

بمقابالت  تمثّل  ميدانّي  بحثّي  جهٍد  عىل  الدراسة  اعتمدت  ذلك.  عن  تردعهم  أن  شأنها  من  التي 

فردية ومجموعات بؤرية مع شباب انخرطوا يف عالم الجريمة، ومع مهنيني وعاملني يف قطاعات 

الرفاه والتعليم والعمل مع الشباب والقانون وإدارة الحسابات وغريها. ترّكزت املقابالت يف البلدات 

التالية: النارصة وعكا ويافا والطيبة وأم الفحم. 

بمختلف  استنتاجاتها  إفشاء  عىل   2022 عام  طوال  »بلدنا«  عملت  ونرشها،  الدراسة  إنجاز  بعد 

الوسائل، وأبرزها عقد اجتماعات ملناقشتها مع طواقم مهنيّة وفاعلني يف قطاع العمل الشبابّي. عدا 

عن مشاركة استنتاجات الدراسة، هدفت تلك االجتماعات للتفكري املشرتك بمجموعة من التوصيات 

اللقاءات مع  الشباب. ُعقدت هذه  العنف لدى  التي من شأنها مكافحة ظاهرة  املقرتحة  والربامج 
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 مةّدمة 

 
محتويات

يف  »شباب  مع  وعاملني  ومعلمني،  مدارس،  ومدراء  اجتماعيني،  وعاملني  محلية،  مجالس  أعضاء 

ضائقة«، وناشطني اجتماعيني وغريهم.

تستند الورقة إذاً عىل هذين املصدرين األساسيني: الدراسة امليدانية الواسعة واستنتاجاتها، وكذلك 

نتائج  عليهم  ُعِرَضت  الذين  والناشطني  املختصني  من  كبري  لعدد  والجماهرييّة  املهنيّة  التجربة 

الدراسة وساهموا من خالل مناقشتها يف تطوير التوصيات واملشاريع املقرتحة.

إىل  الطريق  يف  العاّمة  املبادئ  من  مجموعة  نعرض  األّول  القسم  يف  قسمني.  إىل  الورقة  تنقسم 

الَال وهي بمثابة خطوط عريضة نعتربها أساسات نبني عليها املشاريع اليفصيلية، ويف القسم 

الثاني نعرض سبعة مشاريع يمكن تنفيذها مع فئة الشباب يف كل بلدة وبلدة، من أجل حمايتهم 

وإسنادهم يف وجه مغريات عالم الجريمة.

طّور طاقم املرشوع كل واحد من هذه املشاريع لسّد حاجات مختلفة لدى الشباب ظهرت يف نتائج 

والسلطات  واألحزاب  واملؤسسات  العام  الشأن  يف  للفاعلني  املشاريع  هذه  »بلدنا«  تُقّدم  الدراسة. 

املحليّة، لتطبيقها عىل مستوى البلدات، وتعرض »بلدنا« خدماتها لتطويرها واملساهمة يف تطبيقها 

عىل أرض الواقع من خالل توفري املرافقة املهنيّة وغريها.

اللجنة اليوجيهية

تكون  محليّة،  توجيٍه  لجنِة  بإقامِة  مرتبٌط  ُمثىل  بطريقة  املشاريع  تنفيذ  أنَّ  املرشوع  طاقم  يرى 

مهّمتها األساسيّة قيادة وإدارة املشاريع، والربط بني املؤسسات املختلفة الفاعلة عىل مستوى البلد 

يف املجاالت املتعّلقة بالشباب والجريمة. أي يفرتض بهذه اللجنة أن تتعامل مع املشاريع املقرتحة 

كرزمٍة واحدة، وتنسق بينها. 

ملؤسسة  مندوباً  اللجنة  مدير  يكون  أن  عىل  أعضائها،  أحد  تفريغ  خالل  من  التوجيه  لجنة  تُدار 

مجتمع مدني، وذا قدرٍة عىل التنسيق بني األطر املختلفة، وصاحب إضافة عىل املستوى املهني، أو 

أن يكون أحد موظفي البلدية، أو أن يُدار املرشوع بشكل تشاركي بني هاتني الفئتني. بكل األحوال 

من املهم أن تكون يف عضوية اللجنة شخصيّة من البلديّة ذات وزن، ومن شأنها التأثري عىل الجهات 

املختلفة للتعاون، مع إمكانية أن تضم اللجنة أكثر من شخصيّة عن البلدية، مثالً شخص صاحب 

وزن من قسم املعارف وآخر من قسم الرفاه. 
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للجنة ثالث مهام مركزيّة: األوىل تأسيس املشاريع املقرتحة يف القسم الثاني من الورقة واإلرشاف 

بني  تكامل  لخلق  الفاعلة  املؤسسات  عمل  مستوى  عىل  وتكامل  تشبيك  إجراء  والثانية  عليها. 

الشباب  بأسماء جميع  بيانات  قائمة  تجمع  أن  هو  املثال-  -عىل سبيل  عملها  املشاريع. وطريقة 

امُلعّرضني لالنزالق لعالم العنف والجريمة، ومن ثم تصنيفهم وبناء بطاقات )بروفايالت( لهم، ومن 

ثم مالءمة أحد املشاريع املقرتحة يف هذه الورقة لهم أو املشاريع األخرى القائمة لدى املؤسسات 

األخرى. يمكن إجراء تصنيفات بحسب العمر وبحسب دوائر خطر االنزالق لعالم الجريمة )تُعطى 

قيادة وتصور  الثالثة، هي  املنّظمة(.  الجريمة  عالم  يف  كامل  بشكل  بعد  ينخرط  لم  ملن  األولوية 

وإدارة مساحات تدخل ممكنة إضافية، وغري مشمولة يف الخطط العينية، باعتبار أّن اللجنة تشكل 

قيادة اسرتاتيجية للمشاريع. 
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 مبادئ عاّمة يف الطريق إىل الَال

الةسم األّوا
محتويات

القسم األوّل

مبادئ	عاّمة	في	الطريق	إلى	الحَل

يعرض هذا القسم مبادئ توجيهية تستند إليها الحلول واملشاريع التفصيلية املعروضة الحقاً. وهي 

مبادئ مستقاة من الدراسة امليدانية التي أجراها الفريق ومنسجمة مع استنتاجاتها1، ويُمكن أن 

تشّكل منطلقاً للنقاش مع مختلف الجهات واملبادرات التي تهتم بمناهضة العنف. 

أظهرت دراسة جمعيّة بلدنا أّن الدولة وسياساتها االسيعمارية هي امُلسبّب األسايس . 1

من  بات  فقد  ولذلك  ومقصودة.  موّجهة  سياساٌت  وهي  والجريمة،  العنف  لظاهرة 

الداخل،  الدولة من  تغيري  املرافعة ومحاوالت  االعتماد عىل وسائل  يمكن  أنّه ال  املعروف 

املجتمع.  تحصني  أدوات  وتفعيل  املجتمعي  التغيري  نحو  الطاقات  تتوّجه  أن  يجب   بل 

املدني  املجتمع  وجمعيات  األحزاب  غالبيُة  تُرّكز  سنوات  فمنذ  ذلك،  التجربة  أثبتت  وقد 

الفاعلة يف الداخل معظم عملها نحو تغيري السياسات ولكن دون إحداث تغيرٍي جوهرّي. 

بل وربما األهم من ذلك، أصبح الخطاب السيايس موّجهاً بشكٍل حرصّي نحو إمكانيات 

التغيري من أعىل إىل أسفل، أي أّن السياسيني يَعِدون بالتغيري واملطلوب من الناس -حتى 

تتغري أحوالهم- فقط أن يدلوا بأصواتهم يوم االنتخابات. وقد عّزز هذا ثقافة عمٍل سيايّس 

تعترب تصويت الناس فعالً سياسياً كافياً دون أي جهود لالنخراط الفّعال بالتغيري عىل 

أرض الواقع. 

ال تربز هذه املشكلة عىل مستوى الرؤية والخطاب فحسب، بل كذلك عىل مستوى األداء. 

إذ تَقبَل بعض املؤسسات واألحزاب كل ما تعِرُضه سياساُت الدولة من خطط، مع محاولة 

الخطة  مسودة  نقاشات  يف  مثالً  جرى  كما   – تفاصيلها  بعض  عىل  املتواضع  للتأثري 

الحكومية ملحاربة العنف والجريمة أواخر عام 2020 2.

»العنف والجريمة لدى الشباب الفلسطيني يف الداخل – عوامل وسياقات«، جمعية الشباب العرب - بلدنا، آذار 2022.  1
2  للمزيد يف فصل املدخل يف الدراسة )وبشكل خاص يف صفحات 55-40(.
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َحيٍّ . 2 مُلجتمٍع  نتيجًة  يأتي  السياسات  فتغيري  الاّل،  مفياح  هو  املجيمع  مع  العمل 

ومتفاعٍل مع قضاياه. كما أنَّ تفعيل القوى الداخليّة يف املجتمع من شأنه ضمان حلوٍل 

قواعد  عىل  ومبنيٍة  ومبادئه،  نفسه  املجتمع  حاجات  من  نابعة  األمد،  وطويلة  مستدامة 

سليمة. 

األوىل  املشكلة  ليست  والجريمة  العنف  مشكلة  أّن  إىل  اإلشارة  املهم  من  السياق  هذا  يف 

وال األخرية، وال املشكلة الحرصية للمجتمع الفلسطيني بالداخل. بالتايل فإّن أي محاولة 

للَحد من العنف ال بُّد أن تكون ضمن محاولة اجتماعية أكرب، هي محاولة بناء املجتمع 

اليومية  املشاكل  ربط  فإّن  الواقع  ويف  واالستقاللية.  التحرر  نحو  ودفعه  ومؤسساته، 

للقضية  الحشد  له ذلك من قدرة عىل  ملا يؤسس  لحّلها،  األكرب هو مفتاح هاّم  باملسائل 

األكرب وما يخرجه من السياق »العالجي« الضيّق. 

الهويّة . 3 وضعف  عام  بشكل  الكربى  املعاني  غياب  بني  الوثيقة  العالقة  الدراسة  أبرزت 

مساحات  يف  ذلك  وجدنا  والجريمة.  العنف  نسب  ارتفاع  وبني  خاص  بشكل  الوطنية 

أّن غياب العمل الوطني وغياب التثقيف الوطني وما يشمله من معاٍن  عّدة، واستنتجنا 

ورسديّات ورموز وأبطال يدافعون عن الجماعة، هو أحد أسباب انخراط الشباب يف عالم 

الشباب  تدفع  أكرب  هوية  إىل  االنتماء  غياب  فإّن  أكثر،  دقيق  وبشكل  والجريمة،  العنف 

نحو السعي للحصول عىل مكانٍة يف املجتمع من خالل العنف والجريمة. بالتايل يويص 

قضيتنا  فتكون  الشباب،  فئة  لدى  الوطنية  الهويّة  تعزيز  عىل  بالعمل  البحث  فريق 

الوطنية عائق  القضية  العكس )أن  لحّل مشكالتنا االجتماعية، وليس  التحرريّة مفتاحاً 

أمام حل املشكالت االجتماعية( كما تُحاول الدولة وأعوانها الرتويج. يساهم تعزيز الهويّة 

الوطنيّة يف تقليص النزعة الفردانيّة املسترشية، كما أنّها تستدخل يف نفوس الشباب معاٍن 

عهم عن املكانة الضيّقة املتعّلقة بالخالفات الداخليّة. من شأن هذا التثقيف  كربى، تُـَرفِّ

تغيري مفهوم »اآلخر« لدى الشباب، فبدالً من أن يكون اآلخر هو ابن بلده يكون اآلخر هو 

االحتالل الذي يسلب أرضه ويميّز ضّده.

ينترش العنف والجريمة بشكٍل كبرٍي يف أوساط الطبقات األكثر استضعافاً وفقراً. تُشري . 4

معطيات الّدراسة إىل العالقة الطردية الوثيقة بني اإلفقار وبني ظواهر العنف والجريمة، 

املال بشكٍل سهٍل  الحصول عىل  إمكانية  فيه  املنخرطني  للشباب  الجريمة  عالم  يوّفر  إذ 
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ورسيع3.

مناهضة  عىل  العمل  نيّتها  تُعلن  التي  واملؤسسات  األحزاب  معظم  فإّن  ذلك،  مقابل  يف 

ظاهرة العنف والجريمة، هي باملجمل بعيدة عن الطبقات الضعيفة وال تتحدث بلغتها. 

أو يعملون وينخرطون يف  الذين ينتمون لألحزاب  الشباب  إىل فئة  النظر  يربز ذلك عند 

نشاطات مؤسسات املجتمع املدني، فغالبهم ينتمون لفئة الشباب الذين حّصلوا تعليماً 

اللغة  التباين بني  املتوسطة يف املجتمع. كما يربز هذا األمر يف  عالياً، وينتمون للطبقات 

التي يستخدمها الشباب القريبون من عالم الجريمة، وبني تلك التي تستخدمها األحزاب 

واملؤسسات.

يف ضوء ذلك، تطرح معظم األحزاب واملؤسسات، يف سعيها لحل مشكلة العنف والجريمة، 

الطبقات  أي  الشأن،  ذوي  بمشاركة  تطّور حلوالً  أن  فبدل  أسفل«،  إىل  »أعىل  من  حلوالً 

األكثر استضعافاً، وانطالقاً منهم ومن واقعهم، فإنّها غالباً ما تطرح شعاراٍت وتحليالٍت 

عاّمًة وغري عمليّة. بالتايل فإّن املطلوب بناء خطٍط من »أسفل إىل أعىل«، بحيث تكون 

هذه الطبقات جزءاً من الحراك والتخطيط فتتحرك معه وتتأثّر به، ال أن تتحدث عنها 

برامج العمل من بعيد وال تمّسها من قريب.

الشبابية  الفئات  بني مختلف  اإلدماج  أهميّة  إىل  كذلك  بلدنا  أجرتها  التي  الّدراسة  تشري 

من  مثاالً  لنأخذ  أكثر،  للتوضيح  العنف.  للحّد من ظاهرة  التفكري بمشاريع تسعى  عند 

عالم املدرسة: عندما تُشّكل مجموعات من الطالب »الضعفاء« يف تحصيلهم العلمي مثالً 

ويعزلون يف صفوف أو مجموعات خاّصة، فإنّهم رسعان ما ينتبهون لذلك، ويشعرون أّن 

هناك من يُصنّفهم، وأّن الوجود يف تلك املجموعة نوٌع من الوصمة االجتماعيّة، وكنتيجة 

لذلك تظهر النتائج عكس املرجو. يف املقابل، عندما تُشّكل مجموعات »مختلطة«، أي من 

الطالب »الضعفاء« والطالب »األقوياء« )وهي األوصاف الرائجة يف املجتمع، مع التحفظ 

ال  حتى  أوالدهم  وجود  »الناجحني«  أو  »األقوياء«  الطالب  أهايل  بعض  يرفض  عليها(، 

التي تحتاج  املؤرقة  املعضالت  األخرى. وهذه واحد من  الفئة  يختلطوا ويتأثروا بطالب 

يقظًة ومراعاًة للحساسيات املختلفة وقدرًة عىل التعاطي مع املعطيات امُلرّكبة. 

3  للمزيد يف الفصل الثاني من الدراسة.
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 مبادئ عاّمة يف الطريق إىل الَال

الةسم األّوا  
محتويات

الجغرايفّ . 5 املكان  من  ومنطلةاً  البيئة  مع  متناسقاً  املطروح  الحلُّ  يكون  أن  املهم  من 

يف  ولو  جدوى،  وذات  ناجحة  تدخالٍت  أحدثت  التي  الحاالت  فمعظم  يسيهدفه،  الذي 

نطاق مصّغر، والتي صادفناها يف مرحلة الدراسة، هي الحاالت التي أخذت بعني الحسبان 

الحيّز الجغرايف. مثالً هناك أهميّة -إذا كان الحل املطروح يشمل نادياً شبابياً-، أن يكون 

النادي نفسه يف الحارة التي تنترش فيها مظاهر العنف والجريمة. من املهم خلق مساحة 

آمنة يف الحيّز الخطر، ومحاولة تغيري الحيّز ذاته ليصبح أكثر أمناً، ال التوجه نحو خلق 

من  استقطابه  امُلراد  الشاب  إخراج  الصعب  من  فإنّه  وكذلك  آمن.  حيّز  آمنة يف  مساحة 

حارته إىل حارٍة أخرى، وحتى يف حال نجاح ذلك فإنّه يكون نجاحاً فردياً عىل مستوى 

الشاب نفسه، يتأثر به هو لوحده، ال عىل مستوى الحارة ككل.

الاّل شمويلّ وميعدد املسيويات. أظهرت الّدراسة عدم وجود عامٍل حرصّي وحيد مؤثر . 	

عىل انجذاب الشباب لعالم الجريمة، بل هناك عّدة عوامل مؤثِّرة. باإلضافة إىل ذلك، تظهر 

الدراسات العامليّة أنّه عند محاولة منع انحدار الشباب لعالم الجريمة والعنف فإنّه من 

املهم العمل معهم عىل مختلف املستويات، وبمختلف األساليب، وعدم االكتفاء بمستوى 

الوطنية فقط، وال  الهويّة  بتعزيز  بالتشغيل فقط، وال  الحّل  يكون  أن  يمكن  واحد. فال 

بتوفري األمان فقط، وكذلك ال بد أال يكون منطق الحل عالجيّاً ضيّقاً، بل أن يكوَن شموليّاً 

ينتقل بالشباب، ومن ثّم املجتمع بأرسه، إىل حالٍة أفضل. 

عينية . 	 أهداف  وضع  العنف،  لقضيّة  الحلول  تقديم  عند  املهم  من  املدى.  طويل  الال 

قصرية املدى وإعطاء التقدير للنجاحات القصرية، والتذّكر أّن النجاح الكبري هو مجموعة 

املستقبل والتفكري  النظر نحو  أهمية هو  الصغرية. لكن ما ال يقل  النجاحات  كبرية من 

بكيفيّة بناء أنظمة ومؤسسات تحمي اإلنجازات الصغرية وتعّزز استدامتها. 

االقتصاديّة . 	 املنظومة  أّن  إىل  الدراسة  أشارت  والجماعّي.  الفردّي  بني  اليناقض  نزع 

اإلرسائيلية املفروضة عىل فلسطينيي الداخل تعمل عىل خلق ذواٍت وأنواٍت متصارعة عىل 

الفردّي،  بالخالص  اإلنشغال  فإنّها تحثُّ عىل  بالتايل  املوارد،  من  مجموعة محدودة جداً 

وتُرّوج إىل أّن االنتماء للجماعة والهوية الوطنيّة عائٌق أمام التقّدم الشخيص4. إّن البحث عن 

4  للمزيد يف الفصل الثاني من الدراسة.
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الةسم األّوا
محتويات

الخالص الفردّي من أبرز عوامل انجذاب الشباب لعالم العنف والجريمة، ملا يجدونه هناك 

من عائد مادّي سهل، ومكانٍة اجتماعيّة مرتبطة بـ»الهيبة«، وشعوٍر باألمان. بالتايل، من 

املهم أّن تنطلق املشاريع الساعية ملناهضة العنف والجريمة من التفكري بالهّم الجماعّي 

ج هذه  وتدعم العمل املشرتك والهويّة الجمعيّة الوطنيّة. عىل سبيل املثال، ال يجب أن تَُروِّ

املشاريع أّن الشاب املثايل هو املتعلم أو الغنّي، فال العلم وال الثراء أمور باستطاعة جميع 

الناس الوصول لها، وذلك نوع من التشجيع عىل الخالص الفردّي فقط. بدالً من ذلك، من 

املهم الرتكيز مثالً عىل صاحب الخلق والشهامة والذي يُقّدم ملجتمعه. 

واحدة من أكرب تحّديات ربط النجاح الفردّي بالجماعّي، هي عدم وجود رؤيا ومرشوع . 9

اقتصادّي جمعّي لفلسطينيي الداخل، إذ إّن الرؤيا االقتصادية، هي واحدة من الجوانب 

امُلهَملة عىل املستوى الفلسطيني. مع العلم أّن االقتصاد أصبح البّوابة األبرز التي يدخل من 

خاللها االحتالل إىل بيوت وبلدات الفلسطينيني، يف الداخل والقدس والضفة. ومن األمثلة 

عىل دور االحتالل يف ذلك فتُح آفاٍق للنجاح الفردي املرشوط بالتخيّّل عن الهويّة الجمعيّة 

الفلسطينيّة، وظاهرة اإلغراق بالقروض التي تسعى لجعل النّاس عبيداً للمنظومة البنكيّة، 

وبالتايل محارصة قدرتهم عىل الحركة والفعل السيايّس. يف مقابل ذلك، أصبح من امُلِلح 

تطوير رؤيا تُايي روح اليعاون وتخلق مساحاٍت اقيصاديًّة مسيةلة قدر اإلمكان 

وآمنة للناس، من خالل ابتكار منظوماِت عمٍل جديدة، وتطوير بعض آليات املنظومة 

القائمة مثل جمعيّات التوفري النسائية ولجان الزكاة وغريها.

تةديم معايري نجاح واقعيّة للشباب، والبعد عن املعايري ذات النزعة الفرديّة. عىل . 10

سبيل املثال، يف مرشوع »القدوة«، الذي نوّسع حوله الحقاً، ال يجب أن يكون »امُلراِفق« 

الذي يُشّكل مثاالً لالحتذاء للشباب شاباً أكاديميّاً أو شخصاً ناجحاً وفق املعايري النمطيّة 

الرائجة. ال نحتاج هنا لقدوات فائقي النّجاح باملعايري التقليديّة املتداولة، يكفي أن يكون 

الشخُص متقناً للعمل الذي يقوم به أو أن يكون ناجحاً عىل مستوى بناء األرسة أو معطاًء 

للبلد مثالً.

مجال . 11 يف  العاملة  املؤسسات  من  الكثري  أداء  تطوير  إّن  الةائمة.  املنظومات  تاسني 

»الشباب يف خطر« )يف املجتمع املدني وعىل مستوى املدارس والسلطات املحليّة( من شأنه 

أن يشّكل رافعة ملجمل املشاريع املطروحة هنا. يف السياق ذاته، من املهم لفت النّظر إىل أّن 
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الةسم األّوا  
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الكثري من املؤسسات بحاجة لرقابٍة مجتمعيٍّة، وبحاجة لتوجيه انتقاداٍت مبارشة وإنشاء 

حمالت شعبية لحثّها عىل القيام بدورها بالشكل املناسب. فمثالً، تلّقينا خالل اللقاءات 

التي عقدناها، انتقادات كثرية عىل بعض املدارس التكنولوجية التي ال تقوم بواجبها تجاه 

الطالب وتساهم يف ترّسبهم من املدارس؛ وبالتايل دفعهم نحو عالم الجريمة.

وبذلك، ال يمكن الحديث عن تغيري حقيقي دون الحديث عن تصويب وتنجيع عمل األطر 

القائمة وتشكيل الضغط عليها، وذلك ملا تملكه من قّوة، سواًء من حيث قدرة الوصول 

لرشائح الشباب املستهدفة، أو لدورها املبارش واملساهم أحياناً يف تغذية هذه الظاهرة )يف 

حال التقصري(، أو للموارد املرصودة لها.
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 املشاريع اليفصيليّة

الةسم الثاني
محتويات

القسم الثاني

المشاريع	التفصيليّة

هذا القسم هو عبارة عن سبعة مشاريع تفصيليّة نقرتح أن تُطبّقها وتقودها اللجنة التوجيهيّة يف 

البلد )التي عّرفناها يف املقّدمة(، وتشمل اقرتاحات للعمل مع الشباب للحّد من انخراطهم يف عالم 

العنف والجريمة. 

ناحية،  الشباب من  مع  الشمويل  التعامل  أهميّة  مفاده  أسايس،  منطٌق  املقرتحات  وراء هذه  يقف 

وتوحيد الطاقات الفاعلة من ناحيٍة أخرى. فكل واحد من هذه املشاريع يحاول اإلجابة عىل حاجات 

ُمعيّنة، تتشابه أحياناً وتختلف يف أحيان أخرى، فمن املهم أن تقوم اللجنة التوجيهيّة بعملية املالءمة 

بني الشاب واحتياجاته واملرشوع املطروح له. 

ومع العلم أنه من الصعب إجراء تحديد دقيق وفرز لهذه االحتياجات، وهو أمر مرتبط بإشكالية 

تتيح  املقرتحة  املشاريع  أن  إال  ضائقة/خطر«،  يف  »الشباب  ملفهوم  املستخدم  الرسمّي  التعريف 

وتشخيص  العينية  الحالة  دراسة  يُلزم  مما  املستهدفة،  الفئة  يف  بسيطة  واختالفات  تفاوتات 

احتياجاتها عىل نحو فردّي ومعّمق، وعدم االرتكان للقوالب العامة. من جهة أخرى، بعض هذه 

املشاريع ُمعد للشباب األكرب أو األصغر سنّاً وأخرى ُمعّدة لجميع األجيال، كما أّن بعض املشاريع 

تناسب رشائح محددة من ناحية سلوكيّة وإلخ.

كذلك، اخرتنا تطوير خطط عملية قدر اإلمكان، أي أنّها ليست مشاريع خيالية ونظرية وعامة، بل 

مشاريع قابلة للتطبيق، وقّدمنا تقديرات ملا تتطلبه من موارد وكفاءات، لطرح يشء عميّل وقابل 

للتقدير من قبل أي بلد ستتبناها. مع العلم أّن بعض املشاريع تشمل تفصيالً أكثر من غريها، وأنّنا 

لم نحيص جميع تفاصيل املشاريع وأبقينا مساحة للجنة التوجيه لإلضافة والتعديل عىل املشاريع 

بحسب الظروف التي تعمل تحتها. كما ندرك وجود تجارب مثيلة ومطبّقة، وقد حاولنا التطوير 

واملراكمة عليها وطرح كل املشاريع سويا يف بلد واحدة ليكون األثر أكرب.
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 املشاريع اليفصيليّة

الةسم الثاني  
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جدير بالذكر أّن هذه الورقة عبارة عن مقرتح تجريبّي وبحاجة للتطبيق ومن ثم التقييم. ستجري 

جمعيّة بلدنا بعد انتهاء املرحلة التجريبية تقييماً لعمل املرشوع بما يشمل عمل اللجنة التوجيهية 

وسري العمل، ومن ثّم تضيف التعديالت الالزمة وتنرش نسخة محّدثة منها. 

املشاريـع امُلةرتحـة

مرشوع »الةدوة«: يوّفر للشاب نموذجاً لالحتذاء واالستشارة، إذ يُرافق الشاَب شاٌب آخر بالغ 

وذو قدرة عىل التوجيه والتأثري، يُساعده يف مختلف مناحي الحياة، يُقّدم له املشورة ويساعده يف 

تنمية مواهبه، وإيجاد فرص تعليميّة ومهنيّة مناسبة. 

مرشوع »الَكّشاف«: يُرّكز عىل مسألة الهويّة الوطنية واالنتماء للبلد ويربط الشباب مع واقعهم 

ومحيطهم بُطُرق تفاعليّة مالِئمة لرغباتهم وحاجاتهم.

مرشوع »اليشغيل«: يستهدف بشكل أسايس الشباب بني أعمار 18-25 عاماً املوجودين خارج 

إطار عمل أو تعليم، من خالل توفري فرص عمل أو تأهيل مهنّي لهم.

مرشوع »املخيم«: وهو برنامج عالجي مكثّف ملدة خمسة أيام، تليه مرافقة خالل السنة، يستهدف 

رشيحة يف غاية التّحديد من الّشباب، وهم أولئك اّلذين يعانون من تحّديات سلوكيّة خاّصة تجعلهم 

أكثر ميالً الستخدام العنف.

لتدّخالت فرديّة عينيّة مع طالب من خالل منح  إمكانيّة  التوجيه  للجنة  يوّفر  مرشوع »املنح«: 

لدورات مختلفة.

مرشوع »الطواقم الرتبوية«: وهو عبارة عن برنامج تعليمي هدفه تحسني أداء الطواقم الرتبويّة 

يف تعاملهم وتوجيههم للطالب امُلصنفني كطالب »ضعفاء« أو »من مثريي املشاكل«. 

االستهالك  ثقافة  خطورة  حول  الشباب  توعية  إىل  يهدف  االقيصادي«:  »اليثةيف  مرشوع 

والتعريف بأسس اإلدارة االقتصادية. 
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المرشوع األوّل 

القـــدوة

مـةـّدمـة

إذ  بنّاء؛  احتذاء  لنموذج  الشباب  لدى  الّدراسة  رصدته  احتياج  عن  لإلجابة  »القدوة«  مرشوع  ُصّمم 

املشورة  لهم  ليقّدم  الخربة  لديه  ملن  يحتاجون  كما  بها،  يقتدون  إيجابية  نماذج  إىل  الشباب  يحتاج 

الحسنة.

تزداد أهميّة »النموذج« يف حالة الشباب الذين ينجذبون لعالم العنف والجريمة، إذ تشري الّدراسة أنّه 

يف كثري من األحيان يغيب هذا الشخص البالغ عن حياة الشباب، كغياب اآلباء مثالً. باإلضافة لذلك، 

فقد أصبح بعض املنتمني إىل عالم اإلجرام يشكلون نموذج يصبو البعض اآلخر إىل تقليده والحصول 

والّسلع  باملال  والتباهي  السيطرة  خالل  من  يملكها  املجرم  أّن  يعتقدون  كالتي  مشابهة  مكانة  عىل 

ملا  املجرم،  عليها  التي يحصل  باملكانة  هاّماً  تلعب دوراً  االستهالك  ثقافة  إذ أصبحت  الثّمن.  باهظة 

توّفره الجريمة من أموال طائلة تعطيه قدرة رشائيّة هائلة، كما وّسعنا يف الفصل الثاني من الدراسة5. 

يرتبط ذلك أيضاً باملشاهد االجتماعية لالحتفاء باملجرم، مثالً يف الحيّز العام واملناسبات االجتماعية، 

وباالحرتام الذي يتلقاه من بعض قيادة املجتمع، وباالحتفال به عند تحريره من السجن وبقدرته عىل 

بسط سطوته، وغريها، كما أوضحنا يف الفصل األول من الدراسة6.

التأثري عىل حياة عدد من الطاّلب، عرب توفري شخصيّة »بالغ مؤثّر« يساهم يف  يحاول هذا املرشوع، 

إعادة تعريف املكانة لديهم، ويُرشدهم ملسارات طبيعية الكتساب املعاني واملردود املادي، ويُساعدهم 

يف شتى مناحي الحياة: يف املشورة وتنمية املواهب، وإيجاد فرص تعلميّة ومهنيّة والخ.

عىل املستوى العميّل، ويف املرحلة األوىل للمرشوع، نقرتح إطالق دورة تجريبية سنوية للمرشوع، بحيث 

يتم اختيار 20 طالباً من إحدى املدارس، يرافقهم 5 مرافقني بحيث يرافق كل مرافق أربعة طالب. 

5  صفحات 113-105. 
6  صفحات 82-57.
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 الةـــدوة

املرشوع األّوا 
محتويات

األهـداف

 تعزيز قدرة الطالب عىل التعامل مع التحّديات التي تواجههم. 	 

دفع الطالب إىل السيطرة اإليجابيّة عىل حياتهم عرب تدخل املرافقني البنّاء.	 

التعليم، 	  خالل  من  مكانتهم  لتحقيق  صحيّة  مسارات  إيجاد  طرق  عىل  الّطالب  كشف 

والهوايات، والعمل والتطّوع.

إعادة تعريف املكانة املجتمعية وبعض املعاني والقيم.	 

املسيفيـدون

من 	  اثنتني  تشمل  ألنّها  تحديداً  العمريّة  الفئة  هذه  اخرتنا  عاماً.   19-14 بأعمار  طالب 

املراحل االنتقالية الهاّمة يف حياة الشباب؛ االنتقال من الصّف التاسع إىل العارش، ومن ثّم 

االنتقال من املرحلة الثانويّة إىل ما بعدها. وهي من املراحل التي تُبنى عىل أساسها الكثري 

من خيارات الشاب ومساراته يف الحياة الحقاً، وأي خطوة يف املكان الصحيح خالل هذه 

املراحل يمكن أن تُحدث تغيرياً جوهريّاً يف مستقبل الشاب. لذلك سيكون من املفيد أن يمّر 

بهذه املراحل بصحبة موّجه قدوة يُقدم له املساعدة واملشورة. 

الجهـات املرتبـطة

لجنة التوجيه: تقود العمل من خالل مرّكز للمرشوع، ويكون مسؤوالً عن سري املرشوع 	 

الجهات  مع  التواصل  عن  وكذلك  واملرافقني،  املستفيدين  الشباب  مع  املبارش  والعمل 

املختلفة. 

املدارس: املطلوب منها التفاعل مع املرشوع، وترشيح أسماء طالب للمشاركة فيه. 	 

سري املشـروع

تجنيد املرافةني:. 1

اإلعالن عن وظائف شاغرة ملرافقني.	 

فحص مدى جهوزية األطر الشبابيّة املختلفة املرتبطة بالبلديّة وقدرتها عىل تفريغ بعض 	 
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 الةـــدوة

املرشوع األّوا   
محتويات

موظفيها كمرافقني يف املرشوع. 

التواصل الشخيص من قبل لجنة التوجيه مع شباب مناسبني عىل مستوى البلدة وعرض 	 

فكرة املرشوع عليهم ليكونوا مرافقني للّطالب.

جلسات فرديّة مع املرشحني، لفحص مدى مالءمتهم وتفرغهم، وفحص كيفية توزيعهم 	 

عىل الطالب املشاركني.

عقد اجتماع عام تُناقش فيه الجوانب املختلفة للمرشوع بما يف ذلك اطالع املرافقني عىل 	 

حقوقهم وواجباتهم واملبلغ الشهري الذي سيتلقونه طوال فرتة عملهم بحيث يكون مبلغاً 

رمزيّاً يغّطي تكاليفهم ولكن يدفعهم أيضاً كثمرة اللتزامهم )2000 شيكل شهرياً(، وهو 

مقابل مرافقتهم ألربعة طالب.

عقد اجتماع لكشف املرافقني عىل نتائج البحث، والجوانب املرتبطة فيه مع عملهم املبارش 	 

مع الشباب.

مميزات املرافق: 	 

30-40 عاماً، الهدف أن يكون املرافق يف مرحلة مستقّرة من حياته، -  أفضلية لسن 

ويكون صاحب خربة، ولديه وقت وطاقة وانتماء صادق ودافعية للمشاركة.

أفضلية لألشخاص القريبني من عالم الشباب، ولديهم قدرة عىل مخاطبتهم.- 

االهتمامات -  يشمل  بما  الشاب،  وبيئة  عالم  من  اإلمكان  قدر  قريباً  املرافق  يكون  أن 

والهوايات. 

إمكانيّة لتفريغ 8 ساعات أسبوعية للمرافقة. - 

اخييار الطاّلب:. 2

لرتشيح 	  املعنيني  واملعلمني  واملستشارين  املدراء  مع  لقاءات  وعقد  املدارس  مع  التواصل 

الّطالب األنسب للمرشوع.

عقد جلسة بني طاقم املرافقني والطواقم الرتبوية ملالءمة التوّقعات واختيار الّطالب لكل 	 

مرافق، والتجهيز آللية العمل، ووضع برنامج عمل.

لقاء بني كل مرافق والطاقم الرتبوي يف املدرسة التي سيعمل مع طالبها، بحضور مركز 	 

املرشوع، لوضع أهداف عينيّة ومناقشة التحّديات األبرز التي تواجه كل طالب من الطالب 

األربعة الذين يرافقهم، ملساعدتهم يف تعزيز مكامن القّوة لديهم وتخّطي مكامن الّضعف.
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 الةـــدوة

املرشوع األّوا 
محتويات

بـدء املرافـةـة:. 	

املختارون( 	  الطالب  الطالب )من ضمنهم  فيها مجموعة من  تُجمع  عقد حّصة مدرسيّة 

»ماذا  عنوان  تحت  العمل  بسوق  واالنخراط  والهوايات  التعليمية  املسارات  عن  للحديث 

سنصبح عندما نكرب؟«.

استمرار 	  عليهم  ويعرض  املختارين  الطاّلب  مع  الرتبوّي  الطاقم  يتواصل  الحصة  بعد 

املرافقة مع أحد املرافقني. 

وضع برنامج وآلية مراقبة للمرافقني، بحيث يعمل كّل منهم عىل مرافقة كل الطاّلب الذين 	 

ضمن مجموعتهم، ملّدة ساعتني أسبوعياً لكل طالب، وتشمل املرافقة:

تواصل عرب الهاتف لالستفسار عن وضع الطالب.- 

لقاء أسبوعي ملّدة نصف ساعة للحديث عن املتغرّيات املختلفة يف حياة الطالب، يتم - 

الحديث أيضاً عن التحديات التي يواجهها الطالب، كما يتم توجيهه لفرص متالئمة 

مع أهدافه املهنية التعليمية.

لقاء أسبوعي غري منهجي، إّما ذو طبيعة رياضية مثل لعب كرة القدم مع الطالب، - 

أو ترفيهية مثل الجلوس يف مقهى أو يف مركز جماهريي، أو حسب الصيغة املالِئمة 

واملنسجمة مع اهتمامات ورغبات الطالب. 

جلسات مع ُمَركِّز اللجنة التوجيهية وجهات من املدرسة للمتابعة واملشاركة والتقييم.- 

لقاءات فصلية للمرافقني، ملشاركة التحديات والدروس املستفادة، مناقشتها وتوجيه - 

العمل املستقبيّلّ.

يتقاطع مرشوع »القدوة« مع مشاريع أخرى. يمكن للمرافق اقرتاح اشرتاك 	  مالحظة: 

أحد الطالب يف مرشوع الكشاف أو املخيم أو يمكن أن يقرتح تلقي الطالب منحة )انظروا 

مرشوع »املنح« صفحة 45( للمشاركة يف دورة تطّور إحدى املهارات لديه.

مؤرّّشات النجـاح العـامـة

التزام الطاّلب باملسار.	 

بناء عالقة شخصية بني املرافق والطالب.	 

انخراط الطالب بشكل أكرب يف املدرسة والحصص.	 
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 الةـــدوة

املرشوع األّوا   
محتويات

تغرّي أنماط سلوكيّة لدى الطالب. 	 

مبادرة الطالب للتخطيط ملستقبلهم، والتفكري بخياراتهم، كبداية بحثهم عن تأهيل مهني 	 

أو تخصص جامعي.

املـــوارد

عدد الوحدةالبند
الوحدات

املجموعاليكلفةالرتدد

مصــاريف تشغيـليـة خاصــة باملشــروع:

5122,000120,000راتبمنحة املرافقني

11500500تصميمملصق إعالن وظيفة

11500500تسويق عىل فيسبوك

تضييفات االجتماع األول مع املرافقني + لقاء 
عرض البحث + 4 لقاءات دورية خالل العام

612001,200تضييفات

80128076,800مصاريف جيبمصاريف جيب ملرافقة الطالب خالل العام

14,000مصاريف غري متوقعة

000,	21مجــمــوع
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني 
محتويات

المرشوع الثاني 

الكـّشــــاف

مةـّدمـة 

يهدف هذا املرشوع لعالج قضيّة العنف والجريمة من خالل الرتكيز عىل مسألة الهوية واالنتماء 

وربط الشباب مع واقعهم ومحيطهم بُطُرق تفاعليّة مالِئمة لرغباتهم وحاجاتهم، إذ تؤّكد الّدراسة 

أّن أحد أهم ُمحّركات العنف والجريمة هو االستهداف الذي تقوم به املؤسسة اإلرسائيلية للهويّة 

الجماعيّة للشباب الفلسطيني يف الداخل. 

تشري الّدراسة إىل أّن الحكومات االرسائيليّة صّعدت يف العقدين األخريين من أدوات القمع السيايّس 

خلِق  باتجاه  فدفعت  أخرى؛  ناحيٍة  من  االقتصادّي  االحتواء  سياساِت  يف  وتَوّسعت  ناحيٍة،  من 

بينها  فيما  وتتصارع  الجمعيّة،  ال بصفتها  الفرديّة  وتتحرك بصفتها  ال غري  نفُسها  تَهّمها  ذواٍت 

عىل مساحة ضيّقة من املوارد7. ويف حني تزرع الدولة، بأدواتها املختلفة كجهاز التعليم والجيش 

يف  فإنّها  اليهود،  الشباب  لدى  والجماعيَّة  القوميَّة  والرموَز  املفاهيَم  األّمة،  لبناء  أدوات  باعتبارها 

املقابل تُفعل أدواتها يف أوساط املجتمع الفلسطينّي يف الداخل من أجل تجهيله وتأسيس مفاهيم 

الفردانيّة واألنانيّة عىل حساب مفاهيم الجماعة والوطنيّة الفلسطينيّة8.

بالتايل فإّن هدف املرشوع تعزيز أسس الهويّة الوطنيّة واالنتماء للبلد، وتفعيل الشباب وتحفيزهم 

ألخذ دوٍر ومسؤوليٍة عن حياتهم ويف مجتمعاتهم، وتقديم فرصة للشعور باملعنى والدور للشباب 

يف محيطهم، وتعزيز قيم التكافل لديهم. ويَُركِّز املرشوع عىل األدوات التي يتفاَعل معها وينجذب 

إليها هؤالُء الشباب يف العادة، خاّصًة أصحاب األدرينالني العايل، مثل الفعاليات الرياضيّة والبدنيّة 

والتجوال يف األرض، أو تلك التي تتّسم بالفزعة ومساعدة اآلخرين. 

فقد ملسنا من خالل الدراسة البحثيّة وجود نزعة عند الشباب القريبني من عالم العنف نحو رياضات 

يكونون  أنّهم  كما  مكثفاً.  بدنيّاً  نشاطاً  تتطلب  وأخرى  )الجيبات(،  الرباعية  املركبات  قيادة  مثل 

7  ص 239
8  ص175
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني   
محتويات

األقرب لالندفاع نحو املساعدة يف حاالت الطوارئ، كما حصل يف هبّة الكرامة عام 2021، أو يف مسألة 

تشكيل لجان الحراسة من املستوطنني يف هبّة الشهيد أبو خضري عام 2014، أو عند حدوث حريق يف 

إحدى البلدات، وكما حصل عند غرق أحد الشباب يف بحرية طربية، وغريها الكثري من الحاالت، وهو 

ما يؤّكد الخري الكبري املوجود يف هذه الشباب والذي يمكن أن يُستغل بالشكل الصحيح. 

لبناء حركة  يسعى  والذي  »الكشاف«،  األفكار، طّورنا مرشوع  لتحقيق هذه  املحاولة  يف سبيل 

والعمل  واالنتماء  الوطنية  الهويّة  تعزيز  بني  ما  الدمج  عنوانها  يكون  للشباب  مالية  كشفية 

الجماعّي، وبني تفريغ الطاقات البدنيّة للشباب واالستجابة الهتماماتهم الرياضية، وبالتايل توفري 

مساحة لتحقيقها من خالل بيئة آمنة تحمل معاٍن جمعيّة تحفيزيّة.

أما بالنسبة للفزعات، تقرتح جمعية بلدنا عىل الفاعلني واألطر ذات العالقة التفكري يف تنظيمها يف 

فرق طوارئ، تُعطي صبغة االنتماء للبلد وللوطن، وتُضّخ من خاللها مفاهيم العّزة والكرامة تجاه 

االستعمار، ومفاهيم التسامح والعفو تجاه أبناء البلد. 

األهـداف

تعزيز الوعي السيايّس واالجتماعّي.	 

تعزيز قيم التكافل والتعاضد والتالحم.	 

بناء شخصيّة قياديّة تُعنى بالشأن العام واملحيّلّ وتسعى ألخذ دوٍر فاعل ضمنه.	 

إتاحة الفرص لتعبئة وقت الفراغ بنشاط مفيد، وتقديم فرصة للشعور باملعنى والدور 	 

يف املحيط.

االنكشاف عىل املهارات الكشفيّة األساسيّة وممارستها يف الحقل.	 

التجوال يف الطبيعة ومعرفة البالد.	 

الرشياـة املسيـهدفـة

يستهدف املرشوع الشباب من أعمار 19-14 عاماً، ويعترب كل فئة عمريّة هي فئة من حيث درجات 

التقّدم يف الحركة الكشفيّة.

يف السنة األوىل، وهي سنة تجريبية، نقرتح أن يبدأ املرشوع مع أبناء الصف التاسع )أعمار 14-
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني 
محتويات

15(. يف السنوات التي تليها، ينتقل الصف التاسع ليصبح عارشاً ويبدأ فوج جديد بالصف التاسع، 

وبالسنة التي تليها يصبح العارش يف الصف الحادي عرش وهكذا حتى يتخّرج. 

ُجل املشاريع األخرى هي مشاريع فرديّة ُمعّدة للشاب بشكل فردي؛ مثالً مرافقته بشكل فردي يف 

مرشوع »القدوة« وتشغيله يف مرشوع »التشغيل«، بالتّايل فهي تتعامل بشكل حرصي مع فئة خاّصة 

املرشوع  هذا  أّن  بما  الشباب.  باقي  من  والجريمة  العنف  لعالم  لالنجذاب  األقرب  هي  الشباب  من 

هو عبارة عن مرشوع جماعي، وليس مرشوعاً فرديّاً، فإّن املرشوع يستهدف الفئتني من الشباب، 

يُكّون  بحيث  الجريمة،  لعالم  لالنخراط  األقرب  الثانية  والفئة  اللفظ(  عىل  التحّفظ  )مع  »العاديّة« 

املرشوع بالتساوي بني الفئتني. هذه الطريقة بالعمل لها هدفان أساسيان، األول هو ما ذكرناه أعاله 

يف املالحظة رقم 4 يف املبادئ العامة، وهو أّن وضع الطالب »الخاّصني« يف مجموعة وحدهم ييُضء لهم 

بشكل فوري الضوء األحمر بأّن ثّمة يشء خطأ أو اّن أحداً يقوم بتصنيفهم مما يزيد من املشكلة التي 

نحاول حّلها هنا، والثاني هو بناء الهوية املشرتكة للطرفني.

الجهـات املرتبـطـة

)تتوىّل 	  املدني  املجتمع  مؤسسة  منها:  باملرشوع  املعنيّة  الجهات  التوجيهيّة:  اللجنة 

الرفاه  املجلس املحيّلّ، وقسم  الشباب يف  البلدية وبشكل مفّصل: وحدة  إدارة املرشوع(، 

االجتماعي.

املدارس اإلعدادية والثانوية: وظيفتها تسهيل عمليّة اختيار واستقطاب الطالب املناسبني 	 

للمرشوع.

سري املشـروع

تمهيد. 1

يراعي البناء التنظيمي يف الحركات الكشفية مسألتي الّسن واألقدميّة، بحيث يالئم من حيث املحتوى 

القيم واملهارات واألنشطة التي يتم تمريرها ألعضاء الحركة بحسب العمر واألقدميّة، وبالتايل الرتب 

التي يتقلدونها. 

املشاركون يف املرشوع يف كل  4 رتب، بحيث يختتم  للمرشوع عىل  األوىل  التجريبية  السنة  تحوي 
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني   
محتويات

يعتمد  كذلك،  2، مستكشف.  3، مستكشف  4، مستكشف  واحدة9، وهي: مستكشف  رتبة  فصل 

املرشوع عىل ترتيب تدريجي منطقي ملجموعة القيم واملهارات واألنشطة املمّررة لألعضاء عىل مدار 

عام مقّسم إىل أربعة فصول. يتم العمل مع الشباب بموجب القيم املفّصلة والتثقيف حولها، وبناء 

أنشطة تعّززها وتفرّسها، بحيث تكون مقسمة إىل أربعة فصول سنوية. يسعى تضمني القيم يف 

كل فصل إىل تقديم ترميز يساهم يف تذويت هذه القيم. نمرر القيم لكل فصل من خالل سلسلة من 

األنشطة التثقيفية والجماهريية التي تتناول هذه القيم.

األنشطة . 2

يشمل الربنامج الفصيّل ثالثة مستويات من العمل: 

أ. اليثةيفي واليدريبي: 

يقسم املستوى التثقيفي إىل 3 مجاالت: 

الورشات: وذلك من خالل ورشات تثقيفيّة متنوعة، مناقشة قضايا ذات صلة، لقاءات مع 	 

شخصيات مختلفة وغريها.

املهارات: مجموعة املهارات وأدوات الكّشاف األساسية. 	 

التجوال: مجموعة الجوالت التي تخرج إليها املجموعة خالل السنة، وهي جوالت محلية 	 

)يف البلدة( وأخرى خارج البلدة. تهدف التجواالت إىل إعادة بناء عالقة اإلنسان باألرض، 

محليّاً من خالل ارتباطه ومعرفته ببلده، وقطريّاً بوطنه.

ب. الجماهريي: مجموعة األنشطة واملبادرات الجماهريية التي سيُنّظمها املشاركون مع الجمهور.

ت. املساحة الارة: تخّصص مساحة حّرة ألي نشاط غري متعّلق بالرضورة بهذه املسارات أو بسّلة القيم 

املخّصصة للفصل، مثل األلعاب التفاعلية. 

املرشدين. 	

اإلعالن عن استقطاب مرشدين. يحتاج املرشوع 4 مرشدين، بحيث يرافق كل مجموعة 	 

مرشٌد واحد.

عادة يجري ذلك يف نهاية كل فصل يف حفل ختامي يستعرض فيها املشاركون والجمهور )العائلة، الهيئة التدريسية، السلطة املحليّة(   9
خرباتهم وتوزع عليهم الرتب الجديدة.
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني 
محتويات

يتم إجراء تدريبات للمرشدين بناًء عىل احتياجات املرشوع.	 

يتواصل مركز املرشوع مع املرشدين، وينّظم لقاًء شهرياً لهم.	 

اسيةطاب الطالب. 	

يتم استقطاب الطالب من خالل اللجنة التوجيهية وفق آلية مناسبة لظروف ومعطيات 	 

البلدة. 

لةاءات تاضريية لالنضمام للمرشوع. 	

يتمحور املسار حول: توضيح أهداف املرشوع ملجموعة األعضاء، تعارف األعضاء، مالءمة 	 

التوّقعات وعرض الربنامج السنوي.

الفرتة املقرتحة إلتمام املسار التحضريي: شهر واحد قبل البدء باملرشوع.	 

مخرجات املسار: مجموعة متناغمة، دستور، ضبط العدد النهائي وتأكيد التزام املشاركني.	 

أمور تةنيّة. 	

أربع 	  إىل  ينقسمون  مشاركاً،   60 هو  التجريبية  الفرتة  يف  للمشاركني  املتوقع  العدد 

مجموعات.

األيام املعتمدة للمرشوع هي الجمعة والسبت، ويمكن تغيريها بحسب البلد.	 

مؤرّشات النجاح العامة

أعداد متزايدة من الشباب تنخرط يف املرشوع. 	 

الشباب املستهدفون أكثر اندماجاً يف بيئة طبيعيّة وصحيّة. 	 

مظاهر العنف يف البلد تقل وتستبدل بمظاهر العونة والتكافل. 	 
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني   
محتويات

فصل الشياء

رتبة: مستكشف 4]كانون الثاني، شباط، آذار[

ه: من أنا؟  السؤال املوجِّ

يُـَركِّز الفصل األول من الربامج عىل خلق معنى االلتزام الفردّي لدى أعضاء املجموعة وتعزيز األوارص 

بينهم. باإلضافة إىل تعزيز مجموعة من القيم األساسية، هي: املسؤولية واالليزام واليضاية. الهدف 

من اختيار هذه القيم هو الوعي بالّذات، الوعي بذواتهم كأفراد ومعنى وجودهم، وذلك من خالل ورشات 

تفاعلية. 

كذلك يبدأ الفصل بالتعريف عىل مهارات الكّشاف، وهي: مدخل إىل الكّشاف، الحبال والُعَقد، الجهات 

الجغرافية، شمس الجهات، الجهات ليالً، الجهات نهاراً.

عىل مستوى التجوال: نبدأ بتجواٍل محيّّل ذي طابع بسيط عىل أطراف البلد، ثم بعد ذلك تجوال ُقطري 

يف منطقة ليست بعيدة عن البلد. يف كل تجوال يُجّرب املشاركون بعض ما تعّلموه من مهارات الكشاف، 

وتُمّرر فعالية من شأنها تعزيز إحدى القيم املذكورة أعاله. 

ينتهي الفصل بنشاٍط جماهريّي عىل نطاق مصّغر بهدف إحياء يوم األرض، يكون مدخالً للفصل القادم 

بعنوان »من نحن؟«، مع إمكانيّة أن يكون النشاط هو نشاط االرتقاء بالرتب.
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني 
محتويات

فصل الربيع

رتبة: مستكشف 3]نيسان، أيار، حزيران[

ه: من نحن؟  السؤال امُلَوجِّ

يَُركِّز الفصل الثاني عىل معرفة امُلحيط. بالتايل فإّن القيم األساسيّة للفصل هي: معرفة البالد ومعرفة 

املجيمع واالنيماء لهما. 

والنشاطات  والتجوال،  التفاعلية،  الورشات  مستويات:  عدة  عىل  العمل  يكون  للطالب  القيم  هذه  لنقل 

الجماهريية.

فيما يتعلق بالجوالت: نبدأ بتجواٍل يف منطقة القدس حيث وقعت بعض معارك النكبة خالل أشهر فصل 

الربيع. عىل املستوى املحيّل، نرتب لزيارة لواحدة أو أكثر من املحطات البارزة يف البلدة، وذلك بحسب 

الظروف املحلية لكل بلدة. مثالً: ممكن زيارة البلدة القديمة )يف النارصة( أو زيارة قرية مسكة املهجرة 

)الطرية والطيبة(. من املهم جمع الرواية التاريخية حول البلد التي سيُنَـّفــذ فيها املرشوع، واالنكشاف 

عىل بطوالت محليّة وشخصيات ذات أثر بالغ يف تاريخ املنطقة، وذلك يف محاولة لتعزيز الهويّة ومعاني 

االنتماء.

عىل مستوى مهارات الكشاف: تعد الطبيعة يف ربيع فلسطني ساحرة، وهي فرتة مناسبة للتعّلم حول 

جغرافيا فلسطني، لذلك نُرّكز حول معرفة: أشجار فلسطني | أحجار فلسطني | طيور فلسطني | أنواع 

الرتبة يف فلسطني، ونستكشفها كذلك يف التجوال. 

عىل املستوى الجماهريي، تنّظم املجموعة نشاطاً متعّلقاً بذكرى النّكبة، يضاف لنشاط اإلرتقاء بالّرتب. 
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني   
محتويات

فصل الصيف

رتبة: مستشكف 2 ]تموز، آب، أيلول[

ه: ما دورنا؟  السؤال املوجِّ

اليوميّة.  الحياة  الشباب النعكاِسها عىل  لتعميق فهم  الهويّة والتاريخ، هناك حاجٌة  بعد االنكشاف عىل 

االقتصاديّة واالجتماعيّة وتحديات أخرى عينيّة  التحديّات  بكلماٍت أخرى، هناك حاجة لالنكشاف عىل 

يعيشها املجتمع يف الداخل، مثل قضايا التخطيط والبناء، وأيضاً الجريمة والعنف يف البلدة، كنموذج حّي 

وقريب وُمعاش، وطرح األسئلة حول من يقف وراء هذا الواقع، وكيف ُرسمت السياسات التي تُعّززه، 

وما هو دور الشباب يف ظّل هذه التحديات. 

لذلك يرّكز الفصل الثالث عىل قيم الهّم الجمعّي واليكافل االجيماعّي. 

عىل مستوى الورشات التفاعلية: نشاطات تُناقش من خاللها هذه القيم. 

عىل مستوى مهارات الكشاف: يتعّلم الطالب أساليب إجراء القياسات، اقتفاء األثر، االستدالل بالنجوم، 

الربط، املرايس، الجسور، إيقاد النار.

البلدة، مثالً: قضية مصادرة األرايض  التجوال: يُنّظم تجوال ذو عالقة بقضية مركزية يف  عىل مستوى 

وهدم البيوت، أو قضية العنف. 

يُعايش من خاللها  »املختلطة«  امُلدن  من  واحدة  تجوال يف  يُنّظم  البلدة:  التجواالت خارج  عىل مستوى 

الشباب فكرة أّن النكبة مستمرة ويتعلمون حكاية املدينة تاريخياً، وأيضاً عىل ما وقع فيها خالل هبّة 

أيار 2021، وتبعاتها. 

وبما أنه فصل الصيف الذي يشمل العطلة املدرسية، فإنّه من املناسب تكثيف الجوالت، واختيار مسارات 

تحمل طابع التحدي والصعوبة، وتمتد ملسافات أطول، وتتضمن تجربة مهارات كشفيّة متقدمة. كذلك 

يمكن ترتيب مخيم كشفّي يشمل املبيت. 

عىل املستوى الجماهريي: هذه مرحلة مناسبة لنشاط تطوعي، )مثالً: مخيم عمل تطوعي كتنظيف مقربة 

البلد أو املساهمة يف ترميم بيت لعائلة محتاجة(، باإلضافة لنشاط اإلرتقاء بالّرتب. 
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني 
محتويات

فصل الخريف

رتبة: مستكشف ]ترشين األول، ترشين الثاني، كانون األول[

ه: كيف نستمر ونعّمم النموذج محليّاً؟ السؤال املوجِّ

هذا هو الفصل األخري للمشاركني يف السنة التجريبية األوىل للمرشوع، ويّركز الفصل عىل قيمتي الةيادة 

واملبادرة.

بناًء عىل ذلك، يكون الفصل عبارة عن تخطيط ومن ثم تنفيذ ملبادرة اجتماعية تقرتحها املجموعة وتُنّفذها. 

عىل مستوى الورشات التثقيفيّة والتدريبيّة، فيجب أن تُرّكز عىل إكساب املشاركني مهارات حول التنظيم 

والتحريك املجتمعي. 

الفصل ُفرصًة  تُعلَّم مهارات كشفية جديدة، وعوضاً عن ذلك يُشّكل  الكّشاف: ال  عىل مستوى مهارات 

للتدرب عىل املهارات املكتسبة. إضافًة إىل ذلك، يُخّطط ملبادرة كشفيّة تُطبق يف السنة التالية. 

البلدة بناًء عىل ما تم  إليه الشباب واألهايل يف  يُدعى  عاماً  التجوال: تُنّظم املجموعة تجواالً  عىل مستوى 

اكتسابه وتجربته يف الفصول السابقة. 

عىل املستوى الجماهريي: تُخّطط املجموعة ملبادرة جماهرييّة محليّة مشتّقة من املعرفة والتجربة التي 

اكتسبها املشاركون خالل سنة املرشوع األوىل، وفقاً للمهارات التنظيمية املكتسبة يف الورشات التثقيفية 

والتدريبية. 

يُرّقى املشاركون إىل رتبة مستكشف يف حفٍل ختامّي وجماهريي.

باعتباره الفصل األخري أيضاً، فهناك حاجة لبدء العمل مع املجموعة عمليّاً وتثقيفيّاً من أجل االستمرار يف 

املرشوع وتطوير أفكار حول استمرارية املرشوع يف السنة املقبلة. وتقوم لجنة التوجيه بالتجهيز لنسخة 

جديدة معّدة للخريجني للسنة املقبلة.
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 الكـّشــــاف

املرشوع الثاني   
محتويات

املوارد

املجموعاليكلفةعدد الوحداتالرتددالوحدةالبند

مصاريف تشغيلية خاصة باملرشوع:

42,500120,000 ) مرشدين/ 4 فرق(12شهرمرشدو مجموعات

تدريب مرشدين ولقاءات متابعة وتخطيط 
) ضيافة وقرطاسية(

تدريب/ 
لقاء

1212002,400

ورشات تثقيفية وتدريبية 
) مدربون خارجيون داعمون(

4 )لقاء يف مدرب
كل فصل(

4 ) 4 فرق كشفية لكل 
فوج(

1,00016,000

رزمة كشاف- معدات
معدات

4 )4 فرق كشفية لكل 1
فوج(

10,00040,000

4 )4 فرق كشفية لكل 12شهركشاف- مستلزمات عامة
فوج(

80038,400

2 )4 فرق كشفية لكل 4جولةتجوال- سفريات تجوال قطري
فوج(

3,00024,000

2 )4 فرق كشفية لكل 4جولةتجوال- مسعف خالل تجوال قطري
فوج(

6004,800

2 )باملعدل: كل فرقتني 4نشاطأنشطة جماهريية ) مستلزمات عامة(
تقوم بنشاط جماهريي 

كل فصل(

4,00032,000

20,000متفرقات

532,000املجموع
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 اليـبـنّي واليـشـغـيــل

املرشوع الثالل 
محتويات

المرشوع الثالث 

التـبـيّّن	والتـشـغـيــل

مةـّدمـة 

أظهرت الدراسة أّن أحد عوامل انجذاب الشباب إىل عالم العنف والجريمة هو املقابل املادّي الكبري 

والشعور  واملعنى  املكانة  مثل  أخرى  عوامل  مع  يرتافق  والذي  العالم،  ذلك  يوّفره  الذي  والسهل 

باألمان. عطفاً عىل ذلك، تُشري املعطيات إىل أّن قسماً من الشباب املنخرطني يف عالم العنف والجريمة 

ال يندرجون ضمن أي إطار تعليمّي أو تشغييّلّ. كما أّن عدداً كبرياً منهم يترّسبون من املدارس، وكثري 

ممن يدرسون يف مدارس تكنولوجية مثالً ال يُنهون تعليمهم فيها مع شهادة تأهيٍل صناعّي، وبالتايل 

ال يجدون أمامهم سوى إمكانيّة العمل كُعّمال يف وظائف قليلة األجر يف الغالب. وهنا تربز الحاجة 

لتوفري وظائف لهؤالء الشباب تُشّكل لهم مصدر رزق مناسب أمام إغراء املال السهل والرسيع يف 

عالم الجريمة.

لهؤالء  عمل  فرص  خلق  بالتحديد:  الجزئية  هذه  عىل  اإلجابة  إىل  والتشغيل  التبني  يهدف مرشوع 

إاّل أّن هذه الوظائف تحتاج إىل مواصفات ُمعيّنة من أجل  ماّدياً مقبوالً.  الشباب توّفر لهم مقابالً 

النجاح بها، منها: التأهيل املهني، واالستمرارية وقدر معنّي من املعاني املتعّلقة بالعمل، مثل: السعي 

بلدنا،  نتائج دراسة  إىل  باإلضافة  الحالل واملرشوع وغريها.  وإعالة األرسة والكسب  الرزق  لكسب 

اعتمدت أفكار هذا املرشوع عىل مصادر أكاديمية متعّلقة بمشاريع تشغيل »الشباب يف خطر« حول 

العالم. 

األهـداف

رفع نسبة التشغيل يف أوساط الشباب املهمشني، وبالتايل تقليل احتمالية انجذابهم لعالم 	 

الجريمة.

كشف الشباب عىل مسارات مهنية وتعليمية محجوبة عنهم.	 

رفع نسبة التأهيل التقني وإكساب الشباب مهارات ملهٍن مستدامة.	 
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الرشياة املسيهدفة

16-18 عاماً. مع العلم أّن عىل لجنة التوجيه معاينة 	  املترسبون من املدارس من أعمار 

الرشوط واإلشكاليّات القانونيّة لتشغيل الشباب يف هذه األعمار قبل البدء باملرشوع10. 

الشباب يف أعمار 18-25 عاماً بدون إطار تعليميٍّ أو عمل، ومعرضون لالنجذاب لعالم 	 

العنف والجريمة. 

الجهـات املرتبـطـة

يعتمد املرشوع عىل أربع جهات أساسيّة: 

الجهات امُلساِعدة: وهي جهات مهّمتها األساسيّة توفري البيانات حول الشباب: املدارس . 1

ومكتب الّرفاه ومكتب العمل. 

لة: وهم أصحاب مصالح محليّة وأماكن تشغيل أخرى خارج البلد. من املهم . 2 الجهة امُلشغِّ

األخالقية  الجوانب  التشديد عىل  املحليّة-  املصالح –باألخص  التواصل مع أصحاب  عند 

واملجتمعية والوطنية للمرشوع.

مؤسسات اليشغيل: وهي مؤسسات تعمل عىل رفع نسبة التشغيل عند العرب. من املهم . 	

هنا اإلشارة إىل أّن هذه املؤسسات عادًة ما تهتم بالتوظيف بشكل عام، وليست متخصصة 

يف مجال توظيف الشباب املهمشني بشكٍل حرصّي.

لجنة اليوجيه: وظيفتها أن تكون حلقَة الوصل بني املؤسسات املختلفة، فتجمع الخيوط . 	

نحو تنفيذ املرشوع وترُشف عىل إدارته. 

تُعنّي لجنة التوجيه ُمرّكزاً للمرشوع يقوم بمختلف املهام اإلدارية. تُعطى األولوية لشخٍص 

مؤهٍل يف مجال التشغيل، ويف حال تعّذر ذلك، يتلّقى امُلرّكز تدريباً مهنيّاً من جهٍة تختّص 

بهذا الجانب. 

 https://bit.ly/3YXGSof :»10  للمزيد عىل موقع »كل الحق

https://bit.ly/3YXGSof
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سري املشـروع

أوالً: اسيةطاب الشباب

تعترب هذه املرحلة األصعب واألكثر تحّدياً، ويعتمد نجاح املرشوع بشكٍل كبرٍي عىل نجاحها. 

يمكن تقسيم التحّديات يف مرحلة استقطاب الشباب إىل قسمني: 

جمع املعلومات واألسماء والبيانات: السؤال هنا: من هو الشاب املناسب؟ وكيف نصل إليه؟ . 1

يمكن الحديث يف هذا السياق عن مصدرين أساسيني:

أعمار 16-18 عاماً: املدرسة: من خالل التواصل مع املدارس، وبشكل أخّص املدارس - 

التكنولوجية، ملعرفة أسماء الطالب امُلترسبني قبل انحدارهم إىل عالم الجريمة. 

أعمار 18-25 عاماً: يمكن الوصول إىل »الشباب يف خطر« الذين ال يندرجون ضمن - 

أي وظائف أو أُطر تعليمية من خالل مكيب الرفاه والجهات املهنيّة ذات العالقة 

الفاعلة يف البلد. 

من  بعض  يُشري  إذ  والجهات،  املدارس  هذه  تعاون  يف  املرحلة  هذه  يف  التحدي  يكمن 

استرشناهم خالل التحضري لهذا املرشوع إىل صعوبة يف التواصل بني املؤسسات املختلفة، 

وإىل ضعف التفاعل والتنسيق فيما بينها وذلك عىل مستوى البلد الواحد. بطبيعة الحال 

فإّن للجنة التوجيهية دور كجهٍة قياديّة وتنظيميّة تجمع بني األطر املختلفة، ومن املهم 

أن تكون لديها القدرة عىل ضمان تفاعل مختلف الجهات.

بسوق . 2 االلتحاق  أو  التأهيلية  الدورات  إحدى  إىل  باالنضمام  وإقناعهم  الشباب  مع  التواصل 

العمل.

ثانياً: مسار العمل املبارّش

تنقسم هذه املرحلة إىل أربعة محاور: 

تقييم ميول وقدرات الشاب:. 1

تبدأ هذه املرحلة بلقاء مع الشاب للتعرف عليه وفهم رغباته يف مجال العمل وامُلعيقات أمام 

تشغيله، ومن ثّم يلحقها لقاٌء ثاٍن يكون مهنيّاً كيفياً، للحديث عن امليول واملهارات واإلمكانيات 

)»מרכז  امتحان  إجراء  أو  استمارة  بتعبئة  االستعانة  تمكن  املرحلة  هذه  يف  عميّلّ.  بشكٍل 
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הערכה«( ملعرفة ميول الشاب ونقاط القّوة لديه، ومن ثم توجيهه إىل مكان عمل مناسب. 

تقديم املساعدة له يف االحتياجات األّوليّة الالزمة للتشغيل مثل: كتابة سرية ذاتية له وتحضريه . 2

ملقابلة العمل. 

أن يكون . 3 املهم  لنجاح هذا املرشوع، فمن  املعايري  أهم  أحد  العمل  يُشّكل مكان  العمل:  مكان 

مكان العمل ناجحاً أو يف فرتٍة مزدهرٍة مما يزيد من احتماالت استمرار الشاب يف العمل فيه 

ونجاحه أيضاً.

يويص املرشوع باعتماد نمطني من التشغيل:

عمٍل  مقابلَة  وتُرتِّب  ل  امُلَشغِّ مع  املرشوع  إدارُة  تتواصل  أن  وهو  التقليدّي:  التشغيل  األّوا، 

أكثر عند التعاون مع امُلشّغلني والرشكات التجاريّة من خارج  للشاب. وهو ما نجده مناسباً 

البلد.

الثاني، التبني: أن تتواصل إدارُة املرشوع مع مجموعٍة من أصحاب املهن واملصالح التجاريّة 

الناجحة يف البلد )عىل سبيل املثال التواصل مع 15 مصلحة تجاريّة كل سنة( وتطلب من كل 

يُطلب من صاحب  ال  الحالة  هذه  الشباب. يف  األقّل من هؤالء  واحٍد عىل  تبني شاٍب  مصلحة 

املصلحة  صاحب  يعرف  بحيث  املعنوّي،  باملفهوم  تبنّيه  بل  الشاب،  تشغيل  مجّرد  املصلحة 

الهدف  يُدرك  وأن  مزعجة،  سلوكيات  لديه  تكون  قد  وأنّه  خاّصاً  احتياجاً  للشاب  أنَّ  ُمسبَقاً 

املرجو من وراء املرشوع ويؤمن به. املطلوب من صاحب املصلحة هنا أن يمارس دوراً يُشبه 

الرعاية األبويّة، بحيث يُعطي نصائح ويوّجه الشاب وينتبه لسلوكياته ]مثالً، توظيف شاب 

مساعد لطبّاخ، فيكتسب من خالل العمل املهارَة املهنيّة، وكذلك يبني عالقة ثقٍة مع امُلشّغل 

تساعده عىل االندماج يف املجتمع واتخاذ مسارات حياة سليمة[. 

وهنا من املهم لفت النظر إىل أّن هذه الطريقة قد تنطوي عىل تعزيز الوصمة االجتماعيّة التي 

جديدة«  »بداية  إمكانية  التقليدي  التشغيل  يوّفر  املقابل،  يف  الشاب.  بذلك  مرتبطة  تكون  قد 

للشاب بعيداً عن أي وصمة سابقة، فيكون عمله مقطوعاً عن تجارب حياته السابقة.

الظروف  النمطني بحسب  أحد هذين  الشاب من خالل  تشغيل  إمكانيّة  املرشوع  إدارة  تملك 

العينيّة لكل شاب ولكل صاحب مصلحة.

ختاماً، يجدر التوضيح أنَّ الجمعيات العاملة يف التشغيل ال تقوم بدور التبنّي ويجدر عىل لجنة 
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التوجيه توفري احتياجات مسار التبني. 

حلقة الوصل مع امُلشّغل: املؤسسات العاملة يف مجال التشغيل أو لجنة التوجيه ]أنظر مهام . 4

لجنة التشغيل الحقاً[.  

ثالثاً: املهارات ييلوها العمل

كما أسلفنا، فإّن الوظائف امُلربحة –والتي من شأنها أن تجذب الشباب وأن تضمن استمراريتهم 

فيها- تحتاج إىل مهاراٍت خاّصة أو إضافيّة. بالتايل، يوّفر املرشوع دوراٍت وإمكانيّات تأهيل مهنّي 

للشباب.

تنقسم إمكانيّات التأهيل املهنّي إىل نوعني: 

التأهيل الفردّي: املساهمة بتكاليف انضمام شاٍب لدورة الكتساب تأهيٍل يف موضوٍع ُمعنّي.. 1

التأهيل الجماعّي: عقد دورة تأهيليّة يف موضوٍع معنّي لـ10-15 أشخاص.. 2

مالحظة: بعض املؤسسات العاملة يف مجال التشغيل تقوم بهذه املهام، ونُشّجع عىل االستعانة 

باملرشوع،  املبارشة  قبل  عملها  ومساحات  مواردها  عىل  للتعرف  معها  اجتماع  وترتيب  بها 

وضّمها إىل لجنة التوجيه إذا كان ذلك ممكناً.

رابعاً: مرافةة بعد إيجاد العمل

تنبُع أهميّة هذا املحور من توقعنا لحدوث إشكاليات بعد بدء التشغيل. بالتايل، نقرتح أن ترافق 

9 أشهر حتى عام كامل. يقوم مرّكز  ملدة  الشباب بعد استالمهم وظائفهم، وذلك  التوجيه  لجنة 

املرشوع خالل هذه الفرتة بمهمتني أساسيتني: 

يتأّكد من أّن الشاب ملتزٌم بالعمل، ويتواصل عند الحاجة مع صاحب املصلحة )يف مسار التبنّي . 1

تحديداً(. 

يوّفر نوعاً من أنواع املكافأة للشاب بناًء عىل أدائه. مثالً، يف بداية املسار يوّضح امُلرافُق للّشاب . 2

أنّه إذا التزم بعمله وأبىل بالًء حسناً خالل األشهر الستّة األوىل فإنّه سيحصل عىل منحة لتمويل 

دورة تأهيلية له يف مجال عمله ]مثالً دورة ُمشّغل رافعة، أو دورة طبخ مهنية، وإلخ[. الهدف 

هنا هو إنشاء نظام من املحاسبة واملكافأة وأن يرى الشاب حافزاً نحو التقّدم يف عمله. 
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املهمة  تناط هذه  املرافقة وبالتايل  تمارس دور  التشغيل ال  أن مؤسسات  التوضيح  ختاماً، يجدر 

بلجنة التوجيه.

خامساً: حوا مهام لجنة اليوجيه يف هذا املرشوع: 

تتواصل اللجنة مع كافة املؤسسات ذات العالقة وتبني معها عالقات جيّدة، وتُظِهر - 

الذي  والديني  والوطني  األخالقي  املردود  وتُوّضح  للعمل،  والصادقة  الجديّة  النيّة 

يتحقق من خالل التعاون عىل إتمام املرشوع. 

تتوّجه اللجنة للـ»جهات امُلساعدة« لتوفري أسماء الشباب والبيانات الالزمة حولهم. - 

كما أسلفنا، هذه واحدة من أكرب تحّديات املرشوع ويجب أن تُثابر اللجنة قدر اإلمكان 

يف هذا الشأن. 

تتواصل اللجنة مع األشخاص الذين تحصل عىل أسمائهم من »الجهات املساعدة«. - 

الشباب،  املساعدة«، ظروَف هؤالء  »الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  اللجنة،  تدرس 

أو  فردي  ]مسار  للشاب  األنسب  املسار  التشغيل«  »مؤسسة  مع  تناقش  عليه  وبناًء 

جماعي، وتحديد املهارات التي يحتاج الشاب الحصول عليها أو تطويرها[.

التشغيل -  التشغيل بناًء عىل واقع مؤسسة  التوجيه ومؤسسة  العمل بني لجنة  يُقّسم 

فيها مؤسسة تشغيل قويّة ومتعاونة بشكٍل جيٍّد  التي تعمل  البلدات  بلد. يف  يف كل 

يف  أما  للشاب.  املناسب  العمل  وإيجاد  التأهيل  بمهام  املؤسسة  تقوم  املرشوع،  مع 

البلدات التي ال توجد فيها مؤسسة تشغيل أو التي تعمل فيها مؤسسة ضعيفة أو غري 

متعاونة بشكٍل كاٍف، تحتاج اللجنة التوجيهية إىل توسيع نطاق عملها والعمل عىل 

إنشاء لجنة فرعيّة تقوم بمعظم مهام مؤسسة التشغيل، مثل التواصل مع املصالح 

التجارية، وامتحان قدرات الشباب، والبحث عن فرص لتأهيلهم وإلخ. 

اللجنة ميفاعلة ومراقبة بشكٍل شبه  أن تكون  األحواا، من الرضوري  بكل 

يومّي لسري املرشوع، وأن تُجري تةييماً شهريّاً لسري العمل. باليايل، تاياج 

اللجنة عىل األقّل لشخٍص واحٍد ميفرٍغ إلدارة املرشوع واليواصل مع مخيلف 

الجهات والشباب. 
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ركائز لخطط تشغيل الشباب الناجاة

فيما ييّل بعض التوصيات امُلستقاة من دراساٍت أكاديميٍّة راجعت برامج تشغيل الشباب و»الشباب 

يف خطر« يف عدة دول، منها الواليات املتحدة وأملانيا واليابان والدنمارك. تعتمد تلك الربامج عىل عدة 

مبادئ، منها: الشموليّة من خالل تقديم الدعم يف مختلف املجاالت وليس يف مجال التشغيل فقط، 

واعيماد الخطط طويلة األمد، والتشديد عىل فكرة املعالجة الفرديّة لكل شاب. هذه املالحظات 

ليست ُملزمة، خاّصًة مع فارق السياقات السياسية واالجتماعية، لكّن هدفها فتح اآلفاق يف عملية 

بناء املرشوع عىل أرض الواقع، واالستفادة مما يمكن تطبيقه يف بالدنا. التوصيات كما ييّل:

التأهيل املهنّي، والتوجيه وتقديم االستشارة املهنيّة للشباب. من ثّم 	  رضورة العمل عىل 

مساعدتهم عىل إيجاد عمل يف املجال املناسب، ومرافقتهم ملساعدتهم عىل االندماج يف مكان 

العمل. كذلك مساعدتهم يف تعزيز أدوات البحث عن عمل مثل: كتابة سرية ذاتية وتحضري 

للمقابالت. 

العمل عىل تطوير مهارات حياتيّة لدى امللتحقني بهذه الربامج، مثل: 	 

إدارة املرصوفات والوقت: كم الوقت الذي يقضونه خارج البيت، وقت الذهاب للنوم، - 

السهر، وإلخ. 

الرتكيز عىل دور العائلة، وكذلك تطوير مهارات والديّة: مثالً كيفية االهتمام بأطفالهم. - 

رضورة الرتبيّة عىل أسس الصّحة السليمة. - 

أدوات عمل أساسيّة: رياضيات بسيطة، حل مشاكل، تحسني القراءة، العمل ضمن - 

فريق، مهارة التواصل الفردي، واستعمال الحاسوب.

املواصالت، مساعدة يف 	  مثل: مساعدة يف  تقدم خدمات  املشاريع  داعمة: بعض  خدمات 

إيجاد مسكن، مساعدة مادية، منح، عّدة عمل مهنيّة وغريها. 

أّن العالقة مع شخص كبري ذي أثر عىل الشاب، هي 	  الدراسات إىل  تعيني مرافق. تشري 

األعمال  مجتمع  خالل  من  الشخص  هذا  يكون  أحياناً  إيجابية.  نتائج  لتحصيل  املفتاح 

)»البزنس«( ويمكنه أن يساهم يف بناء خطط ملستقبل هذا الشاب.

تحديد أهداف واضحة للنجاح. كذلك، تتقّدم بعض هذه الخطط بناًء عىل مراحل، فإذا 	 

نجح الشاب باجتياز أول 6 أشهر مثالً تُقّدم مكافأة له، أو دورة تساهم يف تعزيز موقعه 

يف مكان العمل. 
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 اليـبـنّي واليـشـغـيــل

املرشوع الثالل   
محتويات

قسم من املرشوع يفحص تطّور مسرية هؤالء الشباب يف املستقبل، أي بعد انتهاء الربنامج 	 

نفسه. 

أهمية االستثمار الكايف يف البنية التحتية للمرشوع ويف العاملني فيه، مما يعود بالفائدة 	 

عىل الشباب. 

بناء خطة شخصيّة مرتبطة بنقاط القّوة للشاب. 	 

والعمل 	  املجتمعّي  التطوع  تعزيز  عىل  للتشغيل  إضافًة  ترّكز  الناجحة  الخطط  بعض 

السيايّس. 

االهتمام بموضوع تجنيد امُلشّغلني وأساليب التعامل معهم:	 

تسويق الخطط لدى امُلشّغلني باعتبارها جيّدة للُمشّغلني أنفسهم، وإرشاك امُلشّغلني - 

يف فرتة التخطيط للمرشوع، ومالءمة املشاريع الحتياجات امُلشّغل.

البدء -  املفضل  من  أنه  العلم،  مع  للُمشّغلني؛  مكثفة   »outreach« تجنيد  فعاليات 

بمشّغلني محددين وبناء الثقة معهم ومن ثّم االنتقال ملشّغلني آخرين. 

الرتكيز عىل أماكن العمل التي تميل إىل تشغيل الشباب.- 

االنتباه الختالفات امُلشّغلني )مشّغل كبري/صغري إلخ(.- 

مكافآت ماديّة للملتحقني بالربامج واالعرتاف بإنجازاتهم مهما صغرت.	 

رصد املشاكل القانونية مسبقاً ومحاولة التعامل معها. يف كثري من األحيان تكون هناك 	 

معوقات قانونية لها عالقة إما بسّن التشغيل أو انتهاك الخصوصية، قد تشّكل عائقاً أمام 

اختيار الشباب املناسبني وتشغيلهم. 

املــوارد

ال توجد موارد عينية ُمحددة يف هذا املرشوع باستثناء املصاريف التشغيلية املوضحة يف ميزانية املرشوع 

العام )موجودة أسفل امللف(، عىل ذلك، يرجى تخصيص مبلغ 50,000 شيكل بالحد األدنى، الحتياجات 

خاصة ومستجدة مثل الدورات التأهيلية واملكافآت التدريبية، تحديداً يف البلدات التي ال يعمل فيها مركز 

اللوجستية  الطواقم واألمور  5,000 شيكل الحتياجات اجتماعات  إىل مبلغ  تشغيل بشكٍل مبارش. إضافًة 

املستجدة خالل العام.
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 املخيم

املرشوع الرابع
محتويات

المرشوع الرابع

المخيم

مةـّدمـة 

م مرشوع »املخيم« كربنامٍج عالجّي ُمكثّف يستهدف رشيحًة يف غاية التحديد من الّشباب، وهم  ُصمِّ

أولئك الذين يعانون من تحّديات سلوكية خاّصة تجعلهم أكثر ميالً الستخدام العنف. ينشأ لدى هذه 

الفئة من الشباب إحساس بعدم االنتماء لإلطار املدريس واملجتمع بشكٍل عام، وإحساس بالفشل مّما 

يدفعهم إىل االنكفاء االجتماعي، والبحث عن معاٍن وُسبل لتحقيق الذات من خالل العنف والجريمة 

لكسب مكانة واعتبار بني أبناء جيلهم وأمام اآلخرين. 

أيام،  ملّدة خمسة  15 شخصاً  الشباب مكّونة من  الفكرة األساسيّة للمرشوع هي جمع مجموعة من 

يف إطار مخيم »تحّديات« معزول جزئياً عن وسائل التواصل. يضع املسؤولون هدفاً للطالب متمثاّلً 

بإنجاز مرشوع يعتمد عىل العمل اليدوّي )مثالً بناء مبنى معنّي( يجب عليهم إنجازه حتى آخر أيام 

املخيم. خالل مراحل املخيم تنشأ نزاعات بني الطاّلب، وبني الطاّلب واإلدارة، وتكون مسؤوليّة الطاقم 

حّل هذه النزاعات وإعطائها معاٍن مختلفة، والعمل عىل تحويل السلوك الفردي لكل طالب، بحيث يتم 

تعزيز روح العمل الجماعي، واإلنجاز، والقيادة، وغريها. مع انتهاء املخيم سيشعر الطالب بأنهم حققوا 

هدفاً يُحتفى به، وتلّقوا بسببه تقديراً واهتماماً من اآلخرين، وهو ما يساهم يف التخفيف من األنماط 

الضاّرة يف سلوكهم. بعد االنتهاء من امُلعسكر، يُرافق الطالب عىل مدار العام من خالل مختّصني. 

يرتكز هذا املرشوع عىل العالج »املعريف-السلوكي« )CBT(، وهو عبارة عن تّدخل نفيّس يشمل: تحديد 

املشكلة )السلوكيات والضائقة النفسيّة( لدى الشاب، ومن ثم تحديد أهداف عينيّة لعالجها، وتفعيل 

مؤرّش لتقدير حالة الشاب طوال فرتة العالج. 

مرشوع »املخيم« هو املرشوع الوحيد يف هذه الورقة ذو الصبغة العالجية ويستهدف الفئات األكثر 

أّن  إاّل  االجتماعيّة.  الجوانب  الورقة عىل  املطروحة يف  املشاريع  بقية  تُركِّز  إذ  العنف،  ميالً الستخدام 

تقديرنا أّن التدّخل امُلكثّف املعروض هنا من شأنه أن يصلَُح لرشيحٍة معيّنة من الشباب، وأن يكون 

سنداً لسائر املشاريع. 
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 املخيم

املرشوع الرابع  
محتويات

األهـداف 

تغيري سلوكيات محددة للشباب يرصدها فريق العمل. 	 

استدامة هذا التغيري من خالل املتابعة واملرافقة.	 

الرشيـاة املسيهـدفـة

15 شاباً من فئة الشباب املهمشني من أعمار 14-17 عاماً.	 

الجهـات املرتبطـة

لجنة التوجيه.	 

يف 	  العام.  مدار  الطالب عىل  مرافقة  الرفاه مسؤولية  قسم  يتوىّل  أن  يُقرتح  الرفاه:  قسم 

حال تعّذر ذلك، تهتم لجنة التوجيه برتتيب هذه املهّمة. يشارك قسم الرفاه من البداية يف 

ترشيح املشاركني ووضع التحديات ومؤرشات النجاح.

سري املشـروع

تجنيد الطاقم. 1

مرّكز املرشوع: اختيار مرّكز للمرشوع، يرُشف عىل مجمل سريه بما فيه مرحلة املخيم 	 

ومرحلة املرافقة التي تليه. 

مدير املخيم: اختيار مراقب سلوك )»מנתח התנהגות«( أو عامل اجتماعي مؤهل ليكون 	 

مدير املخيم )األفضلية لشخص من البلد نفسها(. يتوىل املدير مهّمة تنفيذ وإدارة باقي 

مهام املخيم تحت إرشاف مرّكز املرشوع. 

تأهيل املرشدين:	 

اإلعالن عن وظيفة شاغرة لثالثة مرشدين، )األفضلية للعاملني مع الشبيبة يف ضائقة - 

وألشخاص من نفس البلد( وإجراء مقابالت معهم.

العربي -  املجتمع  يف  والجريمة  العنف  املخيم حول  ومدير  املرشدين  مع  تدريب  عقد 

وتأثرياته املختلفة عىل الّشباب مع عضو من طاقم جمعيّة الشباب العرب - بلدنا.

ضائقة -  يف  والشباب  السلوكي  املعريف  العالج  حول  املرشدين،  مع  تدريبات   3 عقد 



مشاريع عمل ملناهضة العنف والجريمة42

 املخيم

املرشوع الرابع
محتويات

والتحّديات السلوكيّة )يقّدمه مدير املخيم أو مدرب مختص(.

و/أو -  الخيم  ربط  التحّديات،  أساسيات  املخيم:  بُنية  حول  للطاقم  تدريبيني  عقد 

التسّلق و/أو بناء األشكال من الخشب )من خالل التعاقد مع مّدرب تحديّات(. كذلك 

التعريف بربنامج املخيم واألدوار واملهام املطلوبة من الطاقم وغريها. 

اخييار املشاركني. 2

التواصل مع قسم الرفاه االجتماعي يف البلدة لتحديد مجموعة من الشباب وفحص مدى 	 

مالءمتهم للمرشوع. 

عقد لقاء بني قسم الرفاه وطاقم املخيم لرشح خلفيّات الشباب املشاركني وتحديد أهداف 	 

عينيّة للتغيري السلوكي لديهم.

مالءمتهم 	  مدى  لفحص  املشاركني  الشباب  مع  املخيم  مدير  تجمع  فردية  لقاءات  عقد 

وتطوير إمكانية إجراء تدخالت عينيّة خالل املخيم.

قبل املخيم. 	

البحث عن مكان مناسب لطبيعة املخيم، بما يشمل املبيت ملدة أسبوع وما يرتتب عىل ذلك 	 

من معدات للنوم واألكل واألدوات الالزمة، واألهم أن يكون ذلك املكان يف مساحة خارجية 

وسط الطبيعة، وأن تتوفر املعدات الالزمة للتحّديات. إحدى األماكن املخصصة ملثل هذه 

املخيمات هي أرايض قرية لوبيا امُلهّجرة، قضاء طربيا )تسمية املوقع بالعربية هي »יער 

לוי«(.

عقد اجتماع لطاقم املرشوع لوضع كل االحتياجات والرتتيبات اللوجستية الالزمة وكيفية 	 

متابعتها. ومنها: التعاقد مع ُمسعف يف حال لم يتوّفر يف املكان املخّصص ملخيم التحّديات/ 

التعاقد مع حافلة لنقل الطالب بالذهاب واإلياب / رشاء مواد غذائية واملعّدات الناقصة.

تفاصيل املخيم. 	

كما أسلفنا، املخيم الفصيّل هو عبارة عن مرشوع يجمع الشباب يف إطار مخيم »تحّديات« 

معزول )جزئياً( عن أدوات التواصل، لفرتة خمسة أيام. يضع املسؤولون هدفاً للطالب 

متمثاّلً بإنجاز مرشوٍع يدوّي، مثل بناء مبنى مع نهاية املخيم. بطبيعة الحال، تنشأ بني 

الّسلوكيّات  يُخِرج  مّما  للهدف،  التنافسيّة  الطبيعة  بناًء عىل  الطاّلب رصاعات وتوتّرات، 

اإلشكاليّة، والتي يعمل الطاقم بدوره عىل تغيريها.
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 املخيم

املرشوع الرابع  
محتويات

يتابع املرشدون الطالب طوال فرتة إقامتهم يف املخيم ويعالجون التحّديات والرصاعات 

بناء  املخيم. يشمل ذلك  لديهم مع نهاية  لديهم بهدف إحداث تغيري سلوكي  التي تنشأ 

ذات  تكون  رياضة، وغريها(  تجوال،  )تسّلق،  بدنيّة  لفعاليات  تحّديات  خّطة مع مرشد 

طابع جماعي أو فردي أو مجموعاتي، وتعمل عىل مواضيع وقيم مثل التكافل، والعمل 

الجماعي، وحل الرصاعات، وثيمات أخرى يحّددها فريق العمل وفقاً للملفات الشخصية 

للطالب وتحديّاتهم السلوكيّة العينيّة.

بعض مكّونات املخيم األساسية: يف اليوم األول تقام فعالية لكرس الجليد ويقوم الطالب 

بنصب الخيم، ويوضع دستور املخيم بالتشارك مع الطالب. ينهي الطاقم يومه بجلسة 

الطالب  بعض  يقوم  األخري:  حتى  الثاني  اليوم  يف  التايل.  اليوم  مهام  ومراجعة  تقييم 

بتحضري وجبة الفطور، وتستمّر املجموعة بالعمل عىل إتمام مهمة املخيم. 

ميابعة الطالب بعد انيهاء املخيم:

تتابع الجهات املعنيّة هؤالء الطالب بعد انتهاء املخيم لقياس أثره عليهم ويُفّضل أن يكون قسم 

الرفاه يف البلدة هو املسؤول عن متابعة قضاياهم الفرديّة يف املدرسة واملنزل واألطر املختلفة التي 

يندرجون فيها. كما قد يُضاف عنرص آخر لقياس األثر عىل هؤالء الطالب من خالل عقد لقاء شهري 

أي  يف  املرشدين  ملساعدة  تأهيلهم  يعمل عىل  إطار  وذلك ضمن  تناسقهم كمجموعة،  يحافظ عىل 

دورة أخرى من املخيم، أو يف أي إطار آخر تختاره الجهات املعنيّة حسب نقاط اهتمام ومؤهالت 

املجموعة. 

مؤرّّشات النجاح العاّمة

تغرّي ملموس يف سلوكيات الطالب وفق الخطة املحددة املوضوعة لكل مشارك.	 

استدامة هذا التغيري من خالل املتابعة واملرافقة.	 
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 املخيم

املرشوع الرابع
محتويات

املـوارد امليـوّقعـة

ميزانية مرشوع املخيم 

املجموعالرتدداليكاليف بالشيكلعدد الوحداتالوحدة 

تصميم بوسرت إعالن  وظيفة
وتسويق

11,00011,000

تضييفات + طعام  للةاءات اليدريبية 
واليعريفية قبل املخيم

65061800 )أشخاص(تضييفات

11,50034,500راتبمدرب عالج سلوكي

159056750رسومرسوم املكان )مبيت، رسوم، معدات(

120515,000 )3 وجبات(25طعامطعام 

11,50057,500راتبمرّكز املخيم

31,200518,000راتبمرشدو املخيم

11,20056,000راتبمرشد تاّديات لفعالية يف اليوم

180054,000راتبُمسعف 

8,000    مصاريف غري ميوقعة

72,550    املجموع
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 امِلـنَـح 

املرشوع الخاما  
محتويات

المرشوع الخامس

الِمـنَـح	

مةـّدمـة 

يوّفر هذا املرشوع إمكانية التدخل الفردّي والعينّي لسّد احتياجات محددة للشباب ممن يندرجون 
تدريبيّة  دورات  يف  لالنخراط  الشباب  لهؤالء  منحاً  املرشوع  يقّدم  خطر«.  يف  »الشباب  فئة  ضمن 
أوضاعهم  الشباب يف تطوير  والدورات  الربامج  تُساعد هذه  أن  أو عالجيّة، عىل  تأهيلية  برامج  أو 
ومهاراتهم، وتحقيق إنجازات يف إحدى املستويات التالية: التحصيلية املتعلقة بالتعّلم والتدريب، غري 

املنهجية كالدورات الرياضيّة، والتأهيليّة التي تساعد عىل اكتساب مهنة. 

تستند فكرة هذا املرشوع إىل الواقع املعييش الصعب الذي يواجهه عادًة هؤالء الشباب، خاّصة أّن 
كثريين منهم هم من أبناء العائالت الفقرية امُلهّمشة، والذين ال يكون االنخراط يف دورات ومشاريع - 
يف العادة- عىل سلم أولوياتهم أو إمكانياتهم املاديّة املتواضعة. كما تكتسب هذه الفكرة جانباً آخر 
من األهميّة بالنظر إىل أّن غالبية املنح املوجودة يف بالدنا تُرّكز عىل املنح الجامعية ملساندة الطالب يف 
التعليم العايل الجامعي. ال ننفي أهميّة هذه املنح ودورها يف رفد املستوى التحصييّل لعموم الشباب 
يف املجتمع، ومن املهم أن تستمر ويتوسع نطاقها، ولكن بالتوازي مع ذلك من املهم أن تتنوع أشكال 
هذه املنح، وأحد أشكال هذا التنوع هو أّن تتوسع باتجاه التعليم والتدريب املهنّي. يمكن من خالل 
هذا التنوع فتح آفاق أوسع أمام الطلبة، وخاّصة أولئك الذين يعيشون ظروفاً معيشية واجتماعيّة 
األكاديمية  الرشوط  عليهم  تنطبق  وال  تحصيلياً  يُصنّفون كطالب »ضعفاء«  الذين  أو  و/  صعبة، 

الكثرية لبعض املنح التقليديّة. 

إّن مثل هذه املنح املقرتحة يف هذا املرشوع يُمكنها أن تحقق هدفني معاً: أن تساهم يف تعليم وإتقان 
مهن محددة وبالتايل توّفر فرص عمل لألقل حّظاً وإعادة األهمية لهذه املهن مقابل الشهادة الجامعيّة 
األكاديميّة، وثانياً أن تكون أداًة الحتضان الطالب والشباب املهّمشني وبالتايل التأثري عىل مستقبلهم 

بشكٍل إيجابّي يُبعدهم عن الظروف التي قد تدفعهم نحو عالم الجريمة والعنف.

إذا الحظ  املثال،  هذا املرشوع ُمستقّل بحدِّ ذاته، لكنّه مرشوع ُمساِند لبقية املشاريع، فعىل سبيل 
الطواقم  مرشوع  يف  امُلعّلمني  أحد  أو  الكّشاف،  مرشوع  يف  املرشد  ]أو  القدوة  مرشوع  يف  امُلراِفق 
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 امِلـنَـح 

املرشوع الخاما
محتويات

الرتبويّة[، أنَّ طالباً يرافقه يُمكن أن تتحسن أوضاعه ويتقّدم نحو األفضل يف حال حصل عىل منحٍة 
ما، كمنحة لدورة يف ركوب الخيل مثالً، يُمكنه )أي املرافق( أن يتوّجه لصندوق املنح طالباً املساعدة. 

باإلضافة إىل ذلك، عىل اللجنة التوجيهيّة أن تبادر إىل اقرتاح دورات جماعيّة يف حال كان هناك طلب 
متكرر يُغطي احتياجات مجموعة من الطالب.

األهـداف

إعطاء فرصة للشباب يف خطر، الذين لديهم طاقات ومواهب لتطويرها من خالل دورات 	 

تأهيلية، وبالتايل تقليص احتمالية انخراطهم يف عالم العنف والجريمة.

بقية 	  من  الّطالب  يحتاجها  معيّنة  لحاجات  منح  لتوفري  التوجيه  لجنة  بيد  أداة  توفري 

املشاريع. 

الرشياـة املسيـهـدفـة

طالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية.	 

يُمِكنها 	  ال  فقرية  لعائالٍت  أبناٌء  نفسه  الوقت  يف  وهم  امُلهّمشون،  الّطالب  تحديداً:  وأكثر 

تغطية التكاليف املاديّة النضمامهم إىل دورٍة ما.

الجهـات املرتبـطـة

لجنة خاّصة منبثقة عن اللجنة التوجيهية، يُمكن تسميتها »لجنة املنح«. 	 

إدارات وطواقم املدارس.	 

مندوبون عن جهات ومراكز تَُقّدم منحاً يف البلدات وعىل املستوى القطري. 	 

سري املشـروع

يعمل املرشوع وفق ثالث طرائق، تختلف باختالف ظروف كّل بلد، ويمكن يف بعض الحاالت استخدامها 

كّلها سوياً، وهي:

إنشاء صندوٍق خاّص للمنح تابع للمرشوع:. 1
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 امِلـنَـح 

املرشوع الخاما  
محتويات

أهدافه  وتوضح  للمنح،  محيّلّ  صندوٍق  إطالق  عن  التوجيه  لجنة  إعالن  خالل  من  ذلك  يكون 

البلد لطلب مساهمتهم، مع  التي يحملها، عىل أن تتوجه لرجال األعمال واملقتدرين يف  والرؤية 

االستفادة من املواسم التي تتضاعف فيها التربعات )شهر رمضان مثالً(.

مع . 2 املرشوع،  غرض  لتحقيق  املحلية  للمؤسسات  املختلفة  الوزارات  تعطيها  التي  املنح  رصد 

االنتباه للمحاذير السياسية: 

يف  الفلسطينيني  عند  والعمل  بالتعليم  املتعلقة  الوزاريّة  املشاريع  األخرية  السنوات  يف  ازدادت 

التوجه ملشاريع  الشديد من  التحذير  امليزانيات، مع  استغالل هذه  املمكن محاولة  الداخل. من 

ذات أبعاد سياسيّة خطرية عىل املجتمع، وبالذات مشاريع األرسلة املتخفيّة وراء شعارات عامة 

وغري واضحة. 

وفق  بها  الترصف  يف  مساحة  املدراء  وتُعطي  للمدارس  تخصص  منح  هناك  املثال،  سبيل  عىل 

احتياجات طالبها. تشَكل هذه املنح، فيما لو أُديرت برغبة صادقة بالتغيري، فرصًة لدمج الطالب 

يف دورات تدريبية وتأهيلية تُفيدهم وتُعزز مهاراتهم ومواهبهم، ويمكن أن يحصل ذلك بالتعاون 

والتوجيه من لجنة التوجيه يف البلد. 

تغيري بعض أولويات الصناديق القائمة:. 3

تنترش يف الداخل الفلسطيني صناديق خريية فاعلة يف توفري املنح لطالب الجامعات والدراسات 

الُعليا. نقرتح هنا إجراء حوار مع إدارات هذه الصناديق ورشح أهميّة تخصيص منح محددة 

لألهداف املوّضحة يف هذا املرشوع، أي يف املجال التأهييّل والتدريبي وغري املنهجي. ونقرتح، يف 

حال كان لهذه الصناديق تواجد محيّلّ يف بلدات معينة، أن ينخرط مندوبون عنها يف لجنة املنح 

املنبثقة عن اللجنة التوجيهية. 

املــوارد

ال توجد موارد عينيّة ُمحّددة يف هذا املرشوع باستثناء املصاريف التشغيليّة امُلوّضحة يف ميزانية املرشوع 

العام. عىل ذلك، من املهم العمل عىل رصد مبلغ يصل إىل 50 ألف شيكل بالحّد األدنى، لرصفها عىل شكل 

املصالح  أو  والقطرية  املحلية  املنح  صناديق  خالل  من  تُجندها  التي  تلك  غري  العام،  خالل  طارئة  منح 

التجارية يف البلدة.
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املرشوع السادس
محتويات

المرشوع السادس

	الطـواقــم	الرتبــويّــة

مةـدمـة

امليدانيّة11، وخالل  الدراسة  التي برزت خالل إجراء  ينطلق هذا املرشوع من إحدى االستنتاجات 

محددة  بتوصيات  الخروج  أجل  من  ومهنيني  مع مختصني  البحث  فريق  عقدها  التي  املشاورات 

للحّد من ظاهرة العنف والجريمة. يُشري االستنتاج إىل وجود قصور يف النظام التعليمّي يف املجتمع 

الفلسطيني يف الداخل، فيما يخص التعامل مع الطالب املهّمشني وامُلصنّفني كطالب »ضعفاء« أو 

كطالب »صعبي املراس« و»مثريي املشاكل«.

وللتفصيل، فقد أشارت دراسة بلدنا إىل أّن سياسات وزارة املعارف اإلرسائيلية فيما يتعلق بالتعليم 

العربّي تتحّمل مسؤوليًة كبريًة يف انجذاب الشباب لعالم الجريمة والعنف. وهذه السياسات تنقسم 

إىل نوعني: األول متعلق بالقيم التي يُربّي عليها جهاز التعليم يف املجتمع الفلسطيني، إذ ال يُبنى 

جهاز التعليم وبرامجه عىل أي قيم تربويّة جمعيّة تُعزز من شعور الطالب باالنتماء، بل عىل العكس، 

الهويّة  لخلق طالب منزوعي  الوطنيّة سعياً  الهوية  التجهيل وتشويه  الرتبيّة نحو  تدفع سياسات 

واالنتماء والقيم واملعاني. يف ظّل غياب أي قيم تأسيسية ومعاٍن رادعة يسهل انخراط الشباب يف 

عالم العنف. 

أما النوع الثاني، فمتعلق بالنظام التعليمّي الذي تُعّزز سياساته من إنتاج الفوارق التحصيلية بني 

الطالب، وهي سياسات تجعل جّل الرتكيز واالهتمام والتقدير للطالب »املتميزين« تحصيلياً، وتُهمل 

يف املقابل الطالب اآلخرين وتُبقيهم يف هامش االهتمام واملتابعة.

ولهذا الواقع عّدة ظروف تُعززه وتساهم يف تفاقمه، أبرزها التمييز الذي تمارسه الجهات الحكوميّة 

تجاه املجتمع الفلسطينّي يف الداخل عىل مستوى املوارد والربامج وسياسات تطوير نظام التعليم. 

أبرز األمثلة عىل ذلك كمية ونوعية املوارد املتاحة للُمعّلم اليهودي يف تعامله مع الطالب مقابل تلك 

11  للمزيد يف صفحات 174-184 للدراسة. 
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املرشوع السادس  
محتويات

عدد  مقابل  عربّي  ُمعّلم  كل  مع  يتعامل  الذي  الكبري  الطالب  عدد  وكذلك  العربي،  للمعلم  املتاحة 

الطالب األقل واملناسب الذي يتعامل معـه امُلعّلم اليهودي.

فيما  أي  السياسات،  من  الثاني  النوع  ملواجهة  كمحاولٍة  الرتبويّة  الطواقم  تدريب  مرشوع  يأتي 

يتعلق بسياسة التفريق بني الطالب عىل أساس التحصيل واملكانة االجتماعية االقتصادية )يتعامل 

مرشوع »الكّشاف« مع النوع األول املتعلق بالقيم والهوية(. توّضح الدراسة أّن منظومة التعليم 

توّسع الفوارق بني الطالب »املتفوقني« وبني الطالب املهّمشني، وتُعّلق: »يفاقم هذا االتجاه من نزعٍة 

موجودٍة أصالً يف بعض أنظمة التعليم املدريّس يف العالم، وهو تحقيق األهداف املوّجهة نحو األنا 

)ego oriented goals(، والتي تتلّخص بالتنافسية بني الطالب إلظهار الكفاءة الفائقة لكّل منهم، 

واّلتي ال يُمكن إثباتها بدون التنافس مع اآلخر. يف هذا التوجه التعليمي ال يُؤخذ اجتهاد الطالب 

يُثبت ذلك من حيث  أن  االعتبار، بل يجب عليه  املدرسيّة بعني  املهمات  للنجاح يف  الدؤوب  وعمله 

معايري األداء؛ أي العالمات. وهذا النّوع من التنافس بني الطالب يُعزُِّز مفاهيم ُمحددة »للنجاح« 

مقارنًة مع  الطالب  من  عىل صفوة  »النجاح« يف طبيعته محدوداً  يُصبح  بحيث  »الفشل«،  مقابل 

أقرانهم األقّل تحصيالً«12.

وجاء يف الّدراسة تفصيٌل لبعِض األدبيّات املرتبطة التي تُشري إىل إهمال الطالب الضعفاء تحصيليّاً 

مقابل االهتمام الفائق بالطالب امُلتفوقني: »يربط أبو عصبة إهماَل الضعفاء بنمط التعليم يف جهاز 

التعليم العربّي واملرتبط بالتلقني التقليدّي )بما يخالف التعليم لدى اليهود(، إذ يتلّخص هذا النمط 

ُيرتك الطالب الضعفاء يف »الخلف«.  بالرتكيز عىل مجموعة من الطالب املتفوقني تحصيليّاً، بينما 

النيولبريايل يف  البُعد  تغلغل  التسعينات مع  النّمط تصاعد بعد سنوات  أّن هذا  إىل  إغبارية  ويشري 

الجهاز املدريّس، والذي أسهَم يف تعزيز الفردانيّة ونرش مفاهيم املنافسة والتميّز يف جهاز التعليم 

العربّي. ويُشري إغبارية ومحاجنة إىل أّن التعليم العربّي أصبح أكثَر تنافسيًّة وانتقائيًّة وطبقيًّة عىل 

إثر اعتماد السياسات النيوليربالية يف جهاز التعليم«13.

الطاّلب  فئة من  املرجوة، تشعر  املدرسيّة  النتيجة  النّظام، ويف ضوء صعوبة تحقيقه  لهذا  نتيجًة 

رون عداوًة تجاه املدرسة واملجتمع عاّمة،  بالتهميش وعدم األهميّة وانعدام املكانة يف املدرسة، فيُطوِّ

وتجعلهم يفكرون بخيارات للحصول عىل هذه املكانة واألهميّة يف سياقات أخرى خارج املدرسة.

12  ص 179 للدراسة
13  ص 179-180 للدراسة
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إىل  العربيّة، يهدف هذا املرشوع  املدارس  التي تواجهها  التحّديات  الواقع، وعىل ضوء  يف ظّل هذا 

تطوير أداء املعّلمني، تحديداً يف تعاملهم مع فئة الطالب املهّمشني. يُرّكز هذا املرشوع عىل رضورة 

الوقوف عىل واقع هؤالء الطالب وظروفهم املعيشية واالجتماعيّة وكذلك الشخصيّة، وتفهمها، ومن 

مجهوٍد  بذل  دون  الدرس  خالل  من  تطبيقها  يمكن  معهم،  للتعامل  ومهاراٍت  أدواٍت  تطوير  ثّم 

مضاعف. باختصار، املرشوع عبارة عن برنامٍج درايسٍّ بواقع 10 لقاءات، يهدف لتطوير األدوات 

التعليمية السليمة وتبادل الخربات بني ُمعّلمي املدارس يف أساليب التعامل مع الطالب.

األهـداف

تطوير أداء وأدوات املعّلمني فيما يتعّلق بااللتفات والتعامل مع السلوكيات الصعبة لدى 	 

الطالب.

تبادل الخربات بني املعّلمني.	 

تقديم دعٍم معنوّي ونفيّس للمعّلمني.	 

تحقيق هذه األهداف من شأنه تقليل السلوكيّات الصعبة واالرتقاء بأداء الطالب والتقليل 	 

العنف  لعالم  نزوحهم  امكانيّات  تقليل  وبالتايل  األهميّة،  وعدم  بالتهميش  من شعورهم 

والجريمة. 

الرشياة املسيهدفة

الطواقم التدريسية يف املدارس اإلعداديّة والثانويّة.	 

الجهـات املرتبطـة

اللجنة التوجيهية.	 

قسم املعارف يف البلدة.	 

املدرسة.	 

جمعية بلدنا - الجهة املقّدمة للورشات.	 
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املرشوع السادس  
محتويات

سري املشـروع

املرحلة األوىل: بناء الفريق والخّطة واليوقعات

خالل هذه املرحلة يُنّظم اجتماٌع بني ُمركِّز املرشوع من طرف اللجنة التوجيهية ومسؤول املعارف 
يف البلدة ومدراء املدراس، بهدف عرض املرشوع وبناء خّطة العمل والتوقعات. يشمل ذلك: تحديد 
أسماء املعلمني للمشاركة يف التدريبات، وتحديد وترية اللقاءات ومدتها، ومحددات خاّصة بكل مدرسة 

وتجاربها ووضعها.

املرحلة الثانية: اللةاءات اليدريبية الاوارية

الداخل  الفلسطيني يف  اللقاء األّول، تُعَرض دراسة جمعية بلدنا »العنف والجريمة لدى الشباب  يف 
الدراسة  نتائج  الحضور  يناقش  الثاني،  اللقاء  يف  تفاعيّل.  أسلوب  خالل  من  وسياقات«،  عوامل   -
ويالئمونها لحاالت من واقع مدرستهم )Study Cases(، ويشعرون من خالل ذلك بمركزيّة دورهم 

يف إنقاذ الطالب املهمشني والتأثري عىل مستقبلهم. 

يف اللقاءين الثالث والرابع، يُقّدم الباحث محارضًة حول منهاج »طرق التعليم االحتوائية« وأساليب 
التعامل مع الطالب، ويناقشها مع امُلعّلمني، ويبدأ بطرح حاالت عينيّة وقعت بني املعّلمني والطاّلب 

والنقاش حول األساليب األفضل للتعامل معها. 

الباحث  يُجري  السادس،  اللقاء  ويف  املعّلمني.  مع  العينية  الحاالت  نقاش  تستمر  الخامس  اللقاء  يف 
مالحظات  توّجه  النقاش  خالل  املعلمني.  مع  نتائجها  ومناقشة  مختص  ممثّل  بمساعدة  محاكاة 
اللقاءين  يف  تجاربهم  ومشاركة  ملناقشة  الفرصة  ويعطون  طالبهم،  مع  للتعامل  للمعلمني  وأدوات 

الرابع والخامس.

حوا املااكاة يف قطاع اليعليم: ترتّكز املحاكاة يف قضايا التعليم حول مواجهة مواقف وخالفات 
يف الحقل املهنّي. وهي وسيلة تعليميّة تساعد عىل امتالك مهارات التواصل بني األشخاص يف املراحل 
الواقع  تُماِثل  مع حاالٍت  التعامل  عىل  القدرَة  يكتسب خربتَها  ملن  وتُتيح  املهنّي  املسار  من  املختلفة 

صها من خالل االستقصاء.    وإعادة النظر فيها وتفحُّ

وكيفية سري  باكتسابها  بدأوا  التي  لألدواِت  املعّلمني  تطبيقات  تُناقش  والثامن،  السابع  اللقاءين  يف 
األمور معهم عند تطبيقها يف تعاملهم مع الطالب، وإجراء تدريبات محاكاة إضافية. 

الطالب.  تطبيقها عىل  وكيفية  اكتسبوها  التي  لألدوات  املعّلمني  تطبيقات  تُناقش  التاسع،  اللقاء  يف 
الّدورة، يتم مناقشة  النقاشات واالستفادات األساسية من  الباحث  العارش واألخري يلّخص  اللقاء  يف 

االحتياجات يف املرحلة القادمة وفق تقديرات املشاركني. 
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املرشوع السادس
محتويات

هنالك إمكانية لعقد اجتماعات فرديّة مع املعلمني عند الحاجة، و/أو ربطهم مع لجنة التوجيه يف حال 
احتاجوا مساعدًة عينيّة مع أحد الطالب )مثل توفري دورة ألحد الطالب، أو دمج يف الكشاف وإلخ(.

املرحلة الثالثة: امليابعة واليةييم

بعد شهرين من انتهاء اللقاءات، تُنّظم لقاءات مع إدارة املدرسة واملستشارة الرتبوية، لفحص أثر 
التدريبات والحاجة لتمرير استكماالت عينيّة إضافيّة.

مالحظة: تُشّكل العالقة مع مدير املدرسة الحجَر األساس لنجاح هذا املرشوع. لذلك من املهم أن 
يكون رشيكاً يف هذه الدورة وأن تكون اللقاءات إجباريّة للمعّلمني امُلختارين. يشارك املدير يف الدورة 

التاهيلية، ويُخّصص اجتماع ُمطّول أو أكثر لرشح كل تفاصيل املرشوع.

مؤرّّشات النّجاح العامة

زيادة شعور املعلمني بقدرتهم عىل التغيري.	 

فهم الطواقم الرتبويّة لنتائج الدراسة ودورهم يف التأثري يف موضوع الجريمة والعنف.	 

منح املعّلمني أدوات عمليّة للتعامل مع الطالب املهمشني.	 

املـوارد

عدد الوحدةالبند
الوحدات

املجموعاملبلغالرتدد

110100010,000ورشةتدريب طواقم تربوية- مدرب/ة

121,5003000ورشةتدريب طواقم تربوية- مدرب محاكاة

1101001000ورشةتدريب طواقم تربوية- ضيافة

املجموع= 
معدل للبلدة= 

14,000
8 مجموعات *14,000= 112,000 شيكل.

مالحظة: تُحّدد املوارد وفق عدد املدارس التي تُدمج يف املرشوع يف كل بلد، إضافًة إىل عدد املجموعات يف 

كّل مدرسة. امليزانية املوضحة يف الجدول هي ملجموعٍة واحدٍة مكّونة من 15 مشاركاً )10 ورشات، ثالث 

أكرب عدٍد ممكن من  بارز يتطلب مشاركة  أثٍر  أّن إحداث  إىل  ساعات تدريبية يف كل ورشة(. مع اإلشارة 

املدارس والطواقم الرتبوية يف هكذا مرشوع.
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املرشوع السابع  
محتويات

المرشوع السابع

التثـقـيـف	االقتـصــادّي

مةـّدمـة

يهدف هذا املرشوع إىل توعية الشباب حول مخاطر ظاهرة االستهالك، وزرع ِقيَم أساسيّة مناهضة 

العنف  لعالم  األساسيّة  الجذب  أحد عوامل  باعتبارها  الدراسة  نتائج  الظاهرة يف  برزت هذه  لها. 

التي تدفع الشباَب يف  العائد املادّي يُشّكل أحد العوامل املركزيّة  أّن  الدراسة  والجريمة14. جاء يف 

الداخل الفلسطينّي لالنخراط يف عالم الجريمة: »تُشري املعطياُت التي جمعناها يف العامني األخريين 

إىل حجم األموال الهائلة التي تُتداول يف عالم الجريمة، وإىل أنَّ هذا العالم يوّفر مدخوالً ماديّاً كبرياً 

مقابل أداء جهٍد »بسيٍط« نسبياً، مما يجعله عاملاً ُمغرياً لكثرٍي من الشباب«15. 

املسترشية يف مجتمعنا.  االستهالكيّة  بالثقافة  الجريمة  املال يف عالم  الحصول عىل  ترتبط سهولة 

واسعاً  حيّزاً  تحجز  وأصبحت  اقتصاديٍّة حكوميّة،  عن سياساٍت  االستهالكية  الثقافة  هذه  نتجت 

يف أوساط الشباب وتلعب دوراً أساسياً سلبياً يف بناء قيمهم وسلوكياتهم. جاء يف الدراسة: »يُعرّب 

األحيان - سوى  غالب  - يف  يملكون  ال  الثمن  باهظة  الشباب لرشاء سلٍع  توجه  قابلناهم عن  من 

االستهالكيّة  الرغبة  هذه  فيها  تنعكس  التي  السلع  أبرز  لرشائها.  املطلوب  املبلغ  من  قليلة  نسبة 

الحفالت،  وتنظيم  والخروج يف رحالت،  واملجوهرات  والساعات  واألحذية  واملالبس  السيارات  هي 
وغريها«.16

للوهلة األوىل، تبدو بعض هذه الحاجات أساسيّة للشباب، إاّل أن الحديث يجري عن سلع ومنتجات 

لها هي  وامُللحة  الفعليّة  الحاجة  أو  السلعة  الحالة، ال تكون جودة  تُكّلف مبالغ كبرية: »ويف هذه 

املعيار لالستعداد لدفع تلك املبالغ، بل »القيمة االجتماعية« للسلعة، أي ما تُمثّله من مكانة ُمتخيلة 

ملالكها أو ما تعكسه من صورٍة اجتماعيٍّة عنه«17.

14  ص 105.
15  ص 85.

16  ص 108-107.
17  ص 108.
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املرشوع السابع
محتويات

يف عالٍم يُعّزز من تلك القيم أصبحت القدرُة عىل الحصول عىل الّسلع تمثّل نوعاً من أنواع النجاح 

الفردّي، وبالتايل ازدادت القيمة الرمزيّة للسلعة باعتبارها رمزاً للنجاح واملكانة. وعن عالقة ذلك 

بظاهرة العنف والجريمة، جاء يف الدراسة: »أنتجت هذه الحالة سعياً حثيثاً للحصول عىل الّسلعة. 

وبينما يحصل بعض أبناء امُلقتدرين ماديّاً عىل ما يرغبون به من هذه الّسلع بنوٍع من السهولة، 

فإّن غريهم من أبناء غري املقتدرين ماديّاً، يلجأون يف كثرٍي من األحيان إىل عالم الجريمة من أجل 

الحصول عليها«18.

التواصل االجتماعّي، ويعتمد بشكٍل  يعتمد املرشوع بشكٍل أسايس عىل حملٍة إعالميٍّة عىل وسائل 

ثانويٍّ عىل ورشاٍت يف املدارس حول اإلدارة املاليّة وثقافة االستهالك. تُطلق الحملة بشكٍل حرصّي عىل 

وسائل التواصل االجتماعي التي يستعملها الجيل الشاب بكثرة، وهي »تيك-توك« و»إنستجرام«.

بالرغم من الدور املركزي الذي يلعبه االقتصاد يف الجذب إىل عالم العنف والجريمة، إاّل أنّه من املهم 

التنويه أّن املشاريع التي نقرتحها هنا ال تتالئم من حيث الحجم مع املشكلة املطروحة، إذ تحتاج 

معالجة الجانب االقتصادّي إطاراً أوسع وجهداً أعمق من اإلطار الذي نطرحه. وهذا اإلطار متعلٌق 

بإمكانيّات بناء اقتصاٍد عربّي مستقل قدر اإلمكان، وذي خلفيات تعاونيّة، وموّجه ملصلحة املجتمع 

العربّي، كما أوضحنا يف »املبادئ العاّمة« أعاله.

األهـداف

التفاعل 	  من  موجٍة  خلق  خالل  من  االستهالكية  والثقافة  املكانة  قضية  حول  التثقيف 

)Trend( وخلق نقاٍش بني جيل الشباب حول املوضوع. 

إكساب الشباب أدواٍت حول اإلدارة املاليّة السليمة.	 

الرشياـة املسيهـدفـة

فئة 	  وبالتحديد  عاماً،   21-14 أعمار  بني  الشباب  هو  األسايس  املرشوع  هدف  جمهور 

طبيعة  أّن  نَِعي  والجريمة.  العنف  لعالم  االنضمام  لخطر  امُلعّرضني  املهمشني  الشباب 

مواقع التواصل االجتماعي تُحتّم تعّرض فئات أخرى للمحتوى، وبالرغم من إيجابية هذا 

18  نفس املصدر
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املرشوع السابع  
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األمر، إذ أنّه من الجيّد أن تخلق الحملة نقاشاً مجتمعيّاً، إال أنّه من الرضوري الرتكيز عىل 

هدف املرشوع األسايس وهو تلك الرشيحة امُلحددة من الشباب. 

يُفّضل أن تكون الورشات يف املدارس التي فيها عدد أكرب من الطالب املهمشني، وأن تُمّرر 	 

يف صفوف ُمبّكرة ]قسم من فئة الهدف تترّسب من املدرسة ُمبكِّراً[.

الجـهـات املرتبطـة

لجنة التوجيه.	 

خرباء يف مجال التسويق اإلعالمي. 	 

مؤثرون عىل شبكات التواصل االجتماعي.	 

مختصون يف مجال اإلدارة االقتصاديّة السليمة.	 

سري املشـروع 

املركب األول: حملة شبكات اليواصل االجيماعي

الرسائل األساسيّة املحتملة للحملة:

رشح الطريقة التي تعمل بها منظومة الوسوم brands، لكي تزيد من استهالك الناس. 	 

رشح من هو االنسان ذو القيمة.	 

رشح مآالت االقرتاض وأّن االقرتاض هو عملياً سلٌب للحريّة.	 

محاذير:

من املهم أال تكون الحملة عبارًة عن كليشيهات ُمكررة حول االستهالك، ومن املهم رصف 	 

أكرب جهٍد ممكن عىل الجانب اإلبداعي من ناحية الرسائل وكيفية توصيلها.

مرحلة التحضري للحملة: 

التواصل االجتماعي 	  الحمالت عىل وسائل  ُمرّكز املرشوع مع مختص يف مجال  يتواصل 

)»كامبينر«(. 

عىل 	  ويُتفق  و»الكامبينر«،  التوجيه  ولجنة  املرشوع  مركز  بني  أوليّة  اجتماعات  تُعقد 

الخطوط العريضة للحملة.
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مع 	  املرّكز  ليتواصل  واملنطقة  البلدة  يف  التواصل  مؤثري شبكات  بأسماء  قائمة  تحضري 

املالئمني منهم ليكونوا جزءاً من الحملة.

عقد اجتماعات فرديّة مع املؤثرين، ثم اجتماع أّويل معهم.	 

يُزّود املؤثر بالرسائل اإلعالمية وتناقش معـه كيفية طرحها. ومن املمكن أن يساهم املؤثر 	 

يف صياغة الرسائل، بما يتناسب مع لغة جمهور الهدف البعيد غالباً عن اللغة الدارجة 

عند املؤسسات.

توك«  »تيك  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  جهدها  الحملة  تُرّكز  األساسية:  الحملة  مكان 

و»انستغرام« بصفتها وسائل التواصل األكثر تأثرياً لدى الشباب.

طبيعة الحملة: الحملة عبارة عن فيديوهات قصرية فيها رسائل موّجهة للشباب.

مؤثرو السوشياا ميديا 

أن 	  املمكن  من  الذين  املؤثرين  وبالتحديد  ميديا،  السوشيال  مؤثري  مع  الحملة  تتعاون 

تتابعهم هذه الفئة من الشباب. 

هذه الحمالت عىل نطاق محيّّل، أي بإطار البلد واملنطقة. املقصود هنا أن يتم التواصل مع 	 

مؤثرين عىل مستوى البلدة؛ قد يكون بعض هؤالء ممن لديهم بعض املئات من املتابعني، 

لكن قد يكون معظم هؤالء املتابعني من جمهور الهدف. 

يف بعض من األحيان يحظى املؤثّر عىل املستوى املحيّّل ]قد يكون شاباً، أو رياضياً، أو 	 

صحفياً محلياً، أو شيخاً، وإلخ[ بمتابعات وتفاعل أكثر من املؤثِّر عىل املستوى القطري، 

والعكس صحيح. مع العلم أّن الحملة قد تتخذ أساليب أخرى غري املؤثرين مثل فيديوهات 

الصور املتحّركة.

أّن بعض مؤثري السوشيال ميديا متأثّرون بثقافة االستهالك، 	  هناك تحدٍّ كبري هنا هو 

بل إّن بعضهم أصبحوا يُعتربون رموزاً لها، بالتايل فإّن إحدى تحّديات البحث هي إيجاد 

مؤثرين غري مرتبطني بشكٍل كبرٍي بظاهرة االستهالك.
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محتويات

املركب الثاني: الورشـات

يف املرحلة األوىل: يتم التعاقد مع جهٍة مختصٍة يف مجال الرتبية واالقتصاد، أو مع مهنيني أفراد ذوي 

مرجعيّات متقاطعة مع التوجه الذي يحمله املرشوع. بعد االتفاق عىل املرجعية القيمية والتعاقد 

تُعاِلج  أن  املفروض  من  والتي  التفصيليّة،  التدريبيّة  الورشات  مضامني  لتحديد  أّويلّ  لقاٌء  يُرتب 

املفاهيم واملمارسات االقتصاديّة السائدة من جهٍة، وتناقش املمارسات البديلة واملرجوة من جهٍة 

أخرى، سواًء عىل مستوى معرفتها أو من خالل تجريبها عىل نحٍو افرتايّض )عىل شكل تمارين(.

من  النوع  لهذا  حاجة  األكثر  الصفوف  وتحديد  املدارس  مع  التواصل  يتم  الثانية:  املرحلة  يف 

الورشات، مع األخذ بعني االعتبار أن هذه املعرفة واملهارة رضورية لكل الرشائح، إال أنها ونظراً 

محصورة  ستكون  املرشوع،  أثر  زيادة  يخدم  بما  استخدامها  تنجيع  ورضورة  املوارد  ملحدودية 

بصفوف الطالب املهّمشني. بعد تحديد الصفوف، يُحّدد اإلطار الزمني والوترية وفق االحتياجات 

املهنية من جهة، ومحددات الجدول املدريّس من جهٍة أخرى.

يف املرحلة الثالثة: تُمّرر الورشات وفق املضامني واملحددات التقنية املتفقة، عىل أال يتجاوز عددها 

الثالث ورشات لكل مجموعة.

املـوارد

الحملة االقتصادية: 30,000 شيكل.

الـورشـات

املجموعالتكلفة للوحدةالرتددعدد الوحداتالوحدةالبند

316001,800مدربورشة- مدرب

3*1,800= 5,400 شيكلعدد صفوف املرحلة املختارة )باملعدل(

3*5,400= 16,200 شيكلمعدل مدارس بالبلدة

كل  يف  الصفوف  لعدد  إضافًة  املرشوع،  يف  تُدمج  التي  املدارس  عدد  وفق  املوارد  تُحّدد  مالحظة: 

مدرسة. امليزانية املوضحة يف الجدول هي ملجموعة واحدة مكونة من 30 طالباً )3 ورشات، ساعتان 

لكل ورشة(. مع التوضيح أّن إحداَث أثٍر يحتاج إىل تمرير املضامني املوضحة عىل أكرب عدد ممكن 

من املدارس والطالب.
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 ملـّخـص مليزانـيـة كـــل املشـاريــع 

//
محتويات

//

ملـخّــص	لمزيانـيـة	كــــل	المشـاريــع	

املصاريف اليشغيلية العامة. 1
املجموعالرتددالتكلفةاملهامالنسبةالوظيفة

تركيز اللجنة التوجيهية بما يشمل %100مدير املشاريع
اإلرشاف عىل تنفيذ املشاريع 

وتركيز مرشوعي املنح واملخيم 
بشكل مبارش

15,00012180,000

13,00012156,000تركيز مرشوعي القدوة والتشغيل%100مرّكز مرشوعي القدوة والتشغيل

13,00012156,000تركيز مرشوعي املدارس واالقتصاد%100مرّكز مرشوعي املدارس واالقتصاد

6,5001278,000تركيز مرشوع الكّشاف%50مرّكز مرشوع الكّشاف

500126,000مصاريف لقاءات اللجنة التوجيهية الجارية

000,			املجموع الكيل

املصاريف اليشغيلية الخاصة باملشاريع واألنشطة. 2
اليكلفةاملرشوع

213,000القدوة

297,600الكشاف

55,000التشغيل

72,550املخيم

50,000املنح

112,000 الطواقم الرتبوية

46,200التثقيف االقتصادي

0		,			املجموع

املصاريف التشغيلية العامة: 576,000 شيكل.

املصاريف التشغيلية الخاصة باملشاريع واألنشطة: 846,350 شيكالً.

امليزانية للبلدة للسنة الواحدة: 0		,22	,1 شيكالً.
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