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 الحالي الوضع:  فلسطين .1

ويحيطها لبنان شماالً، ومصر فلسطين التاريخية هي اإلقليم الذي يقع على الضفة الشرقية للبحر األبيض المتوسط. 

، وحديثاً، أصبح اسمها أطول، دولة فلسطين، ومن ذلك الوقت 1948غرباً، واألردن شرقاً. سميت فلسطين حتى عام -جنوب

وال ننسى وجود العديد من  ((،2كم360( وقطاع غزة )2كم5800هي إقليم منقسم لمنطقتين: األقاليم الفلسطينية )الضفة الغربية )

دولة من بين 139وتمتلك دولة إسرائيل باقي إقليم فلسطين التاريخي. وحتى يومنا هذا، تعترف  فلسطينية بداخل إسرائيل.القرى ال

غير أنه على الرغم من اقتصارها على  1دولة معترف بها حالياً من األمم المتحدة بدولة فلسطين، أي أكثر من ثلثيها. 197

الفلسطيني الذي نشأ من احتالل فلسطين نشر -توى العالمي، إال أن النزاع اإلسرائيليهذه المساحة التي تُعد صغيرة على المس

فلسطينيي  آثاره ولمدة طويلة على المنطقة بأكملها، وتحديداً على بناء مجتمع وهوية الفلسطينيين المقيمين في االراضي و/أو

 الشتات. 

 
الفلسطيني، الهواء والتراب، الحدود، العاصمة واالعتراف الدولي، كل ذلك -في السياق التاريخي للنزاع اإلسرائيلي

موضوع كفاح شرس من الفلسطينيين وحروب ومعارك وكذلك مشوار طويل وبطيء نحو السالم.  فالحدود التي تطالب بها 

السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، تحت سيطرة حماس منذ  1994منذ فلسطين تمتد من الضفة الغربية، والتي تحكمها جزئيا 

كعاصمة لها حتى وإن لم تكن تحكم المدينة فعالً، حيث أن مقر الحكومة يقع  بالقدس الشرقية. وتطالب فلسطين أيضاً 2007

صول المأساوية لعالمنا في رام هللا. وفي الواقع أن قتال الفلسطينيين اليومي ضد االحتالل اإلسرائيلي يمثل فصل من الف

  2المعاصر. فالنزاع مستمر منذ عقود، ومن آن آلخر يأتي بأيام دموية.

 المعالم االقتصادية 1.1

نسمة  794الكثافة السكانية )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(: إن كثافة السكان في فلسطين مرتفعة بشكل عام:  •
 2نسمة كم 510ة بالضفة الغربية حيث الكثافة السكانية أقل، ، مقارن2نسمة /كم 4429، وخاصة في قطاع غزة 2كم/

  2017.3عام 

 %/عام2.82 النمو السكاني: •

 (2017مليار دوالر أمريكي ) 14.498(: 128الناتج المحلي اإلجمالي )الترتيب:  •

 (2017دوالر أمريكي ) 3095الناتج المحلي اإلجمالي/نسمة )الترتيب(:  •

 (2017%/عام )3.14اإلجمالي: نمو الناتج المحلي  •

 (2013طفل/سيدة ) 4.10مؤشر الخصوبة:  •

 (2015% )96.70نسبة التعليم:  •

 4(2017) 0.686/1(: 148مؤشر التنمية البشرية )الترتيب:  •

 1% من السكان دعماً إنسانياً.72% في غزة حيث يتلقى 40% في الضفة الغربية و18معدل الفقر  •

 
ً من االعتراف بدولة فلسطين:  1  أجل العدالة في فلسطين، منصة منظمات غير حكومية فرنسية من أجل فلسطين،إلى أين وصلنا؟، معا

on-est-en-ou-Palestine-de-Etat-l-de-palestine.org/Reconnaissance-https://plateforme  
 Journéeأثناء احتجاج الفلسطينيين على افتتاح سفارة الواليات المتحدة في القدس. أنظر:  2018مايو/أيار  14ولنذكر، في جملة أمور، يوم  2

sanglante à Gaza lors de manifestations contre l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, Le Monde, 14 
mai 2018, -dans-blesses-de-dizaine-une-orient/article/2018/05/14/gaza-https://www.lemonde.fr/proche

israeliens_5298602_3218.html-soldats-et-palestiniens-entre-affrontements-des  . 
وتستمر حتى تاريخه، تُعد مسرح المواجهات األسبوعية بين الفلسطينيين وأفراد الجيش  2018مارس/آذار  30مسيرة العودة التي بدأت يوم 

 ,Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, Le Figaro.fr, 06/12/2017اإلسرائيلي. أنظر: 
-reconnait-trump-donald-20171206ARTFIG00293-3http://www.lefigaro.fr/international/2017/12/06/0100

israel.php-d-capitale-comme-jerusalem  
  ,http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3183PCBS-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 3
  /https://www.populationdata.net/pays/palestineالمصدر:  4

https://plateforme-palestine.org/Reconnaissance-de-l-Etat-de-Palestine-ou-en-est-on
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/14/gaza-une-dizaine-de-blesses-dans-des-affrontements-entre-palestiniens-et-soldats-israeliens_5298602_3218.html
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/05/14/gaza-une-dizaine-de-blesses-dans-des-affrontements-entre-palestiniens-et-soldats-israeliens_5298602_3218.html
http://www.lefigaro.fr/international/2017/12/06/01003-20171206ARTFIG00293-donald-trump-reconnait-jerusalem-comme-capitale-d-israel.php
http://www.lefigaro.fr/international/2017/12/06/01003-20171206ARTFIG00293-donald-trump-reconnait-jerusalem-comme-capitale-d-israel.php
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3183
https://www.populationdata.net/pays/palestine/
https://www.populationdata.net/pays/palestine/
https://www.populationdata.net/pays/palestine/
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اآلثار التجريبية لغياب السيادة هي  2وضع سياسة اقتصادية وتجارية وتنفيذها محدودة.قدرة السلطة الفلسطينية على 

التي تشكل في الواقع نشاط الفلسطينيين االقتصادي. فاالحتالل، والسيطرة على الحدود، وسلب األراضي والموارد، وعدة 

الخارجية وتنمية اقتصاد قادر على تلبية  سياسة اقتصادية تحكمها اإلدارة اإلسرائيلية تكبل الدخول لألسواقمن عقود 

كما أن انعدام األمن الغذائي يزداد في األراضي الفلسطينية المحتلة ويطال ثلث السكان الفلسطينيين.  3احتياجات الفلسطينيين.

  4األمن الغذائي.عدم % من السكان يعاني من 70ويصل إلى مستوى مقلق بشكل خاص في غزة حيث ما يقرب من 

 

  

 
ً من أجل العدالة في فلسطين، اقتصاد: المصدر 1 https://plateforme-مجتمع،-منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين، معا

Social,4114-palestine.org/Economie  
، االتفاق حول العالقات االقتصادية بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثلة 4حا، مرفق اتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أري 2

 ، وزير إسرائيل للشؤون الخارجية،1994أبريل/نيسان  29للشعب الفلسطيني، باريس، 
-jericho%20agreement%20annex%20iv%20-https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/gaza

%20economic%20protoco.aspx  
 ،2017، اإلدارة العامة للمالية، يوليو/تموز DG Trésor ، قنصلية فرنسا العامة بالقدس،2018-2014استراتيجية التصدير الفلسطينية  3

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/438281  
بار األمم المتحدة يواجه برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة نقصاً حاداً في التمويل في فلسطين على الرغم من زيادة االحتياجات الغذائية، أخ 4
 ،2018ديسمبر  19المعونة اإلنسانية،  -نظرة إنسانية أخبار العالم:  -

https://news.un.org/fr/story/2018/12/1032171  

https://plateforme-palestine.org/Economie-Social,4114
https://plateforme-palestine.org/Economie-Social,4114
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/gaza-jericho%20agreement%20annex%20iv%20-%20economic%20protoco.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/gaza-jericho%20agreement%20annex%20iv%20-%20economic%20protoco.aspx
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/438281
https://news.un.org/fr/story/2018/12/1032171
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 معطيات ديمغرافية  1.2

 
 4854013حسب آخر تعداد للسكان أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بلغ عدد السكان الفلسطينيين 

هؤالء السكان يزدادون بشكل طبيعي 1في قطاع غزة. 1932843في الضفة الغربية و 2921170، منهم 2018نسمة عام 

ن من شباب وأكثر من نصفهم يعيش داخل الشباب. فثلث السكان الفلسطينيين مكو  %. هو بلد يتسم بكبر قاعدة 3هام بحوالي 

% عام 28.2سنة( في فلسطين من حوالي  29-15بالقرب من جدار التفرقة والمستوطنات. انتقل معدل األفراد ) "ج"المنطقة 

  2ريباً.مليون شخص تق 1.37، وهو ما يعادل 2017% من مجموع السكان عام 29.2إلى حوالي  2007

مليون  3.4مليون فلسطيني )أكثر من مليون ونصف في إسرائيل(، منهم  7ومن ناحية أخرى يعد الشتات أكثر من 

الجئ  6021510وهناك  3مليون يقيمون في الدول العربية. 5.6وسوريا بشكل خاص.  ولبنانالجئ موزعين على األردن 

  4فلسطيني مسجل لدى األونروا.

سنة(  29-15% من الشباب في شريحة العمر )35.3، 2017لإلحصاء الفلسطيني، عام  حسب الجهاز المركزي

سنة( يدل على  29-15% لإلناث. معدل األمية بين الشباب )39.7% للذكور و31.1، بمعدل تقييد المدارسمقيدين في 

في قطاع غزة(، إلى % 1.2في الضفة الغربية و %1.1) 2007% عام 1.1انخفاض ملحوظ، حيث أن النسبة انتقلت من 

 5% في قطاع غزة(.0.7في الضفة الغربية و 0.6%، أي )2017% في فلسطين عامة عام 0.6حوالي 

خالل السنوات العشرة األخيرة كان هناك عدد كبير من العائالت التي يديرها الشباب. وحسب معطيات تعداد 

% 14.9سنة( في فلسطين  29-15يرها الشباب )، كان معدل األسر التي يد2017السكان، والمساكن والمؤسسات عام 

 % في قطاع غزة(.16.5% في الضفة الغربية و13.9)

  

 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر:  1

html-97-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documets/2017  
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيصدر: الم 2

en.pdf-youth-2018-8-http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_12  
3 économie et ’juin 2018, Ministère de l-ue et financière palestinienneDG Trésor, La situation économiq

des finances, Consulat Générale de France à Jérusalem, juin 2018, 
-4d1c4f4fce95/files/c2e1cf16-8a60-4486-675f-https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/03425b56

4502ae27418a-8624-4c47-86d1  
4 UNRWA Fields of operations map 2018, UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugee in the Near East, 
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/map_2018_en_v1.pdf  

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر:   5

en.pdf-youth-2018-8-http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_12  

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documets/2017-97-html
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_12-8-2018-youth-en.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/03425b56-675f-4486-8a60-4d1c4f4fce95/files/c2e1cf16-86d1-4c47-8624-4502ae27418a
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/03425b56-675f-4486-8a60-4d1c4f4fce95/files/c2e1cf16-86d1-4c47-8624-4502ae27418a
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/map_2018_en_v1.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_12-8-2018-youth-en.pdf
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 فلسطين ? Generation Whatوصف استبيان  1.3

 
وهي عبارة عن برنامج تفاعلي يموله االتحاد  "،?Generation What"تندرج هذه الدراسة في إطار استبيان 

، (UER)، بالمشاركة مع االتحاد األوروبي لإلذاعة والتليفزيون Yami 2و Upianوكالتي تشترك في إنتاجه األوروبي، و

( والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر األبيض المتوسط ASBUواتحاد إذاعات الدول العربية )

1EAM).COP(  شارك في الدراسة على مستوى جنوب البحر المتوسط، ثمان دول عربية من بينها فلسطين. صيغت

ه للشباب الفلسطيني ) تطالع رأيالدراسة في شكل اس سنة(، يسعى لدراسة تصورات وتمثيل  34-18نفسي واجتماعي موج 

 بظروف فريدة على مستوى العالم.  الهوية والثقافة والمجتمع لدى الشباب الفلسطيني في دولة تكاد تتسم
 

 9572شاب( بما مجموعه  63شابة و 76) GWAC ،139سنة( الذين أجابوا على استبيان  34-18مجموع الشباب )

إجابة على مائة سؤال حول مشاغلهم وحياتهم اليومية: تصورهم )لحياتهم بعد البلوغ، والمجتمع والمستقبل والسعادة(، 

 ومواقفهم )من المؤسسات السياسية والجنس والمساواة بين الذكور واإلناث والتحرش(، وتعهداتهم السياسية والمدنية. 

 
ً برسم صورة بالوثائق واألرقام للشباب الفلسطيني، تتألف من شهادات الشباب ويتم إثراءها في كما  يتعلق األمر أيضا

وتم تصوير عشرة شباب فلسطيني بينما هم يجيبون على األسئلة. ُجمعت بعد ذلك  2الوقت اآلني بأرقام مستقاة من االستبيان.

 3دقائق. 10مقطع فيديو تتراوح مددها من دقيقتين إلى  02اإلجابات ونُشرت في موقع البرنامج في شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
بهدف رسم  2016دولة أوروبية عام  19وكذلك في  2013" وهو استبيان واسع تم في فرنسا عام Génération Quoi" ماذا وهي امتداد لجيل 1

 وثيقة عرض المشروع أنظر:سنة.  34-18صورة للشباب 

what.org/en/page/about-https://ps.generation  
 المصدر السابق 2
3 what.org/en/data-what.org/ps.generation-https://ps.generation  

https://ps.generation-what.org/en/page/about
https://ps.generation-what.org/ps.generation-what.org/en/data
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 المقترب المنهجي  1.4

شاب( على الرغم من أنه يبرز أنماطا متنوعة من  63شابة و 76شاب ) 179هذا العدد المحدود من المشاركين، 

الفلسطينيين الحاليين، إال أنه ال يسمح لنا ال بأن نتبنى مقترباً إحصائياً شمولياً وال أن نرسم جدوالً مقارناً لتصورات الذكور 

 التحليل والوصف والنقد.  واإلناث. وبالتالي، سيقتصر مقتربنا على

واعتماداً على إجابات الشباب الفلسطينيين على االستبيان ومحتوى خطابهم المسجل، سنقوم بتحليل وصفي لمختلف 

محتوى نوعية سوف نجمع، بالقدر الذي يتيحه المجموع، تحليل العينة الكمية إلى تحليل وبارامترات هوية الشباب الفلسطيني. 

 -وهو المستخدم بشكل شائع في علوم االتصاالت  -ا سنتبنى أيضا تحليل المحتوى كمنهج وصفي وتحليلي مقاطع الفيديو. كم

بغية جمع أهم البيانات التي تشكل المعالم العصرية للشباب الفلسطيني، بحسب ما وردت في اإلجابات المكتوبة وفي مقاطع 

 الفيديو.

بيان ومحتوى مقاطع الفيديو، وبالتالي سينصب منهجنا على دراسة وحيث أننا نسعى أساساً لحفظ اإلجابات على االست

ووصف عناصر حياة الفرد الفلسطيني التي تملي تشكيلة الهوية المعاصرة للشباب الفلسطيني. وسوف يتوقف تحديد تلك 

در بنا العناصر على عدد مرات ظهور موضوع أو شرط بعينه كموضوع أو شرط أساسي في وصف الشباب الفلسطيني. ويج

الفلسطيني. وسيقتصر الذكر على كون -أن نالحظ أننا لن نقوم هنا بالتغلغل إلى األصول أو مختلف جوانب النزاع اإلسرائيلي

 العنصر يلعب بدون شك دوراً حيوياً في حياة الفلسطينيين كالجئين.

 
عند هذه المرحلة، سيكون للمنهج التحليلي للمحتوى دورا مزدوجاً: سيستعان به أوالً كأداة دراسة اإلجابات الممنوحة 

وإعادة وضع شخصية الشباب الفلسطيني بالنظر للظروف غير  مراجعة)االستبيان والمقابالت(، وفي الوقت نفسه كأداة 

اإلعالمية التي وردت فيها وتم استالمها فيها. هكذا، مع تركيزنا على المحتوى االستداللي لمقاطع الفيديو واإلجابات على 

 فلسطين. ? Generation Whatأسئلة االستبيان سنقوم بتصنيف المواضيع التي تمحورت حولها دراسة 
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 هوية وأمة: أطياف إعادة بناء الهوية الفلسطينية .2

للطفولة الفلسطينية مما يفرض  1المفقودة الحقبةدولة كفلسطين، من المهم أن نأخذ في االعتبار عندما يتعلق األمر ب

 االنتقال مباشرة من الطفولة للشباب في فلسطين. 

 
يفكر في الواقع في نفسه كما في األطفال الفلسطينيين الذين ال تفتأ ظروفهم تتردى، يصل السيد غنيم هو بينما 

لخالصة مروعة: "لم يعش أي منا طفولته، ال يقدر أي منا على رسم الحدود إال إذا تخطاها وابتعد في الزمان. ويقوم كل منا 

 المفقودة." الحقبةتلك  بذلك بطريقته: يبتعد عن طفولته لكي يقترب من جديد من

 
المفقودة للطفولة الفلسطينية نتيجة النزاع على األرض مع اإلسرائيليين وجعلت االنتقال من  هذه الحقبةأصبحت 

الطفولة للشباب في فلسطين يتم مباشرة. فمنذ طفولته والفلسطيني يشارك ويصبح جزءا ال يتجزأ من قتال شعبه. حسب 

Defense For Children DCI " طفل فلسطيني ومحاكمتهم في نطاق  8000تم اعتقال ما ال يقل عن  2000منذ عام

 500نظام حبس عسكري إسرائيلي مشهور بإساءة معاملته ولجوئه بشكل منهجي لتعذيب األطفال الفلسطينيين. ما يقرب من 

كل عام. أغلب األطفال الفلسطينيين طفل فلسطيني يعتقلوا ويحبسوا ويالحقوا أمام المحاكم العسكرية اإلسرائيلية  700إلى 

ألعمال العنف الجسدي أثناء اعتقالهم أو نقلهم أو  نالمحتجزين يتهموا بإلقاء الحجارة وثالثة من ضمن أربعة يتعرضو

  2".استجوابهم

 
طفولتهم، بعبارة في المفقودة الحقبة محتجزون وأحرار، أطفال وبالغون، نساء ورجال، ال مفر للفلسطينيين من 

 3خرى "المظاهر المأسوية للوجود الفلسطيني".أ

 

 

  

 
، ترجمة عبد اللطيف لعبي، سلسلة الطفولة "L'enfant palestinien et la guerreمحمد حمزة غنيم، الطفل الفلسطيني والحرب " 1

  120-117، ص, 1990/43-1-2
2 , palestine.org/issues_military_detention-https://www.dciense for Children International, Palestine, Def

site consulté le 28/01/2019 
 ، مرجع سابق. Enfance inL'enfant palestinien et la guerreمحمد حمزة غنيم،  3

https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
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 الهوية العربية وإدراك العروبة 2.1

 

القاسم المشترك في البحث هو مسألة الهوية حيث األبعاد النفسية واالجتماعية تكتسب قوتها من الهيكل الثقافي 

 شابه)الت تمييزو شابهوالجماعية الفلسطينية كعملية تالرمزي. طوال الصفحات التالية، سوف نتطرق إلى تشكيل الهوية الفردية 

 عن اآلخر(.   التمييزمع األمثال و

إن تحديد معالم معينة مرجعية للهوية الفلسطينية تضفي معنى على اإلدراك الفردي والجماعي من شأنه أن يقترح 

ي والظروف االجتماعية والسياسية واإلقليمية علينا تمثيال لتلك الهوية يتطابق من خاللها الشعور الشخصي مع التصور الجماع

المحيطة بهما. ومن ناحية أخرى، بين بناء الهويتين الفلسطينيتين، هوية الشخص وهوية الجماعة، نجد خطوط معالم تمثيل 

 تجربة الحياة والمستقبل للشباب الفلسطيني المعاصر.

يتطرقون لهذا المفهوم كل بنعته الخاص وفكرته  أما العروبة فهي بمثابة محور تفكير خاص وجماعي للعرب الذين

وأدواته. وبالتالي فالعروبة هي تساؤل عرضي يمس عن قريب أو بعيد تجربة الحياة ومستقبل الجماعة. كما أن المفهوم يثرى 

غير تحيل جميعها بعالقاته المختلفة بالتساؤالت المعاصرة. وبالتالي فإن مسألة الثقافة والهوية والقضية الفلسطينية وتقبل ال

 1بشكل أو بآخر لعالقتها بالعروبة.

إن حيز الهوية للشباب الفلسطيني متصل بالعديد من المراجع التاريخية واللغوية والتراثية والقومية والدينية والثقافية. 

 ويندرج التفاعل بين جميع تلك المراجع في حركة تاريخية تضفي تحديداً على العروبة بعداً خاصاً.

 

مفهوم "األمة العربية" احتل لعدة عقود المركز النفسي العاطفي المعاصر للعروبة. بينما كانت العربية أو القومية 

من سنوات  2العربية هي وسيلة نشر األمة العربية الجغرافية والسياسية إال أن العروبة ظلت القاعدة الثقافية والمولد التاريخي.

، تعرض ضمير العروبة، أو الشعور باالنتماء للمجتمع 2011حتى الربيع العربي في  (1990-1930مجد القومية العربية )

ما تمثله العروبة  ? Generation Whatالعربي، والعروبة لتغييرات شتى. ومن المثير لالهتمام أن نكتشف، عبر استبيان 

 يوم.والشعور باالنتماء لثقافة وهوية هذا المجتمع العربي بالنسبة لشباب فلسطين ال

 

 

 

 

 

 

 

 
من س.، العروبة على شاشات الجزيرة، جامعة مونتلاير، كلية العلوم اإلنسانية، قسم األدب المقارن، رسالة نوقشت في كلية الدراسات العليا  يعل 1

 .5، ص.2003أجل الحصول على دكتوراة في األدب، قسم أدب وسينما، مونتلاير، أكتوبر/تشرين األول 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/14792/Ali_Sahar_2003_these.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y   
 .10المرجع السابق، ص. 2

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/14792/Ali_Sahar_2003_these.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/14792/Ali_Sahar_2003_these.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 االنتماء والتعبير عن الذات أشعر أنني عربي

 إجابة 69 إجابة 71

 

  

 

 

 

  
" تدلنا على وجود قوي  أنك عربي؟ب، "هل تشعر GWACإن دراسة إجابات الشباب الفلسطيني على سؤال استبيان   

أنه عربي، بعبارة ب% يصرح بأنه يشعر 65مجيب،  71لضمير العروبة لدى الشباب الفلسطيني المشترك في البحث. بين 

أخرى، يؤكدون على شعورهم باالنتماء للعرب، وبالتالي للعروبة، ولتلك الجماعة الثقافية والشخصية التي تضع بصمتها على 

 ية المسلمة. الدول العرب

، فاختلفوا بدرجات متفاوتة حول الخيارات التي 69معنى أن تكون عربياً" وعددهم ما "أما المجيبين على سؤال 

% من المجيبين يرون 19ختلف من مشترك آلخر. يمعنى أن أكون عربيا" أو أن "أشعر بأنني عربي" "اقترحتها الدراسة. 

يتجاوز الحدود  أنتمي لمجتمع% يرون "أن أكون عربياً" هو أن 20ة واحدة. "أن أكون عربياً" معناه االشتراك في هوي

% يحيلون ذلك إلى حمل شارة الشعب األكثر 13% يقولون "أن أكون عربياً" معناه أن أعيش في دولة عربية. و16. الوطنية

عبير فقط عن "ذاتهم". إن تنوع % رفضوا جميع الخيارات السابقة وفضلوا اإلجابة بالت28وأخيراً،  ،في العالم افتخاراً 

 اإلجابات إنما هو تعبير عن تعدد الصور الشخصية واألفكار الفردية حول بناء مفهوم لشعورهم باالنتماء للمجتمع العربي. 

ي مجتمع يشعر هؤالء الشباب الفلسطينيين أنهم ينتمون أومن المهم أيضاً أن نعرف من خالل إجابات المشتركين، 

المرحلة، يبدو أن الشعور باالنتماء للعروبة، واألمة العربية، والعالم العربي يترك المكان لتدرج يربط بشكل  إليه. وعند هذه

وثيق الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه. بكلمات أخرى، إن الترسيخ االجتماعي واإلقليمي يظهر للسطح بشكل قوي ويطغى على 

"، تؤكد انتماءها لبلدها،  ؟تشعر أنك تنتمي أوالً أجابوا على السؤال " 66 % من بين48الخيال الجماعي. إن النسبة األكبر، 

 % فقط صرحوا بأنهم ينتمون للعالم العربي. 5% ذكروا مدينتهم أو منطقتهم. و17% ذكروا العالم، و30فلسطين. 

 

 

 الصداقات العربية  تدرج االنتماء

 ماذا يعني لك أن تكون عربياً؟

االنتماء لمجتمع 

يتجاوز الحدود 

 الوطنية

 السكن في وطن عربي

 تشارك نفس األرض

 تشارك هوية واحدة

رفع علم األمة األكثر 

 افتخاراً في العالم

ال شيء، لدي 

 شخصيتي الخاصة

 أنك عربي؟بهل تشعر 

ال 
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 إجابة 67 إجابة 66

  

   

 
 

 

  

% أعلنوا أن لهم 54على السؤال حول الصداقات على الصعيد العربي،  67لنالحظ أن بين المجيبين وعددهم 

% ذكروا عدم وجود 15% لهم أصدقاء في دولتين عربيتين أخريين على األقل. 31أصدقاء في دولة عربية أخرى، و

 أصدقاء لهم في بلد عربي آخر.  

% من المجيبين يعتقدوا أن دولتهم 47ي على فلسطين أن تقيمها مع باقي العالم، أما فيما يتعلق بالعالقات التي ينبغ

يجب أن تظل في المقام األول مستقلة وذات سيادة. أما الخيار الثاني لدى الشباب الفلسطيني كان أنه يجب على دولتهم أن تنمي 

ع دول حوض البحر األبيض المتوسط فحصدت % من الردود. أما العالقات الدولية م18العالقات مع االتحاد األوروبي: 

% فقط نحوا نحو العالقات مع الدول 5% منهم فضلوا العالقات مع الدول العربية. و14% من آراء المشتركين، بينما 17

 اإلسالمية. 

 

 أمة فلسطين تكون أن يجب شيء، كل قبل

 إجابة 66

 
 

 
 

 

  

 أوال وقبل كل شيء يجب أن تظل فلسطين أمة

 مستقلة وذات سيادة

ذات روابط مع الدول 
 العربية األخرى

ذات صالت مع الدول 
 اإلسالمية األخرى

ذات صالت مع دول 
أخرى في حوض 

 المتوسط

تشارك روابط مع 
 االتحاد األوروبي

 

 ؟تشعر أنك تنتمي أوالً 

 مدينتك/إقليمك

 وطنك

 العالم العربي

 العالم

 هل لديك أصدقاء في العالم العربي غير بلدك األصلي؟

نعم، في بلد عربي 
 آخر غير بلدي

نعم، على األقل في 
بلدين عربيين غير 

 بلدي

ال، ليس لي أصدقاء 
 في بلد عربي آخر
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 تصَور العالم العربي 2.2

 

 إلى اي درجة تثق في العالم العربي؟

 إجابة 70

 

 

 

مجيب أشاروا أنهم ال يثقون فيه  70% من 59 في العالم العربي"، إلى أي درجة تثقعند اإلجابة على السؤال "

بيد أن  يثقون بدرجات متفاوتة. إنهم% هي نسبة من قالوا 9% و30% فقط عبروا عن كامل ثقتهم في العالم العربي. 3بينما 

ً الفارق بين الثقة وانعدامها تماماً مثير لالهتمام، حيث أنه يظل معبر ف الشباب الفلسطيني الذي أجاب عن شعور أكثر من نص ا

على االستبيان باإلهمال والتخلي. نعتقد أن هذا الموقف السلبي ليس سوى النتيجة الحتمية لتراجع القومية العربية وتبني 

سياسات عربية أهملت الدفاع عن القضية الفلسطينية طوال العقود األخيرة. ويجدر بنا أن نالحظ أن "انعدام الثقة في العالم 

لعربي" يتوجه تحديداً للحكام العرب وسياساتهم تجاه القضية الفلسطينية وليس للشعوب العربية. حيث أنه حتى هذا التاريخ، ا

 تحتشد الجماهير العربية في جميع أنحاء العالم وتنطلق المظاهرات ضد الممارسات اإلسرائيلية في فلسطين.

 

 اتحاد اقتصادي أو سياسي داخل العالم العربي؟  من وجهة نظرك، ما هي األمة العربية؟

 إجابة 66 إجابة 68

 
 

 

 

ً في إجابات أخرى.  إن تأثير هذا التخلي العربي على الضمير الفردي والجماعي للشباب الفلسطيني يظهر أيضا

% عرفت هذه الوحدة على أنها 7إجابة لتعريف الوحدة العربية لدى الشباب الفلسطيني. نسبة ضعيفة ال تعدو  68ُجمعت 

 العالم العربي؟إلى أي درجة تثق في 

نعم، 

تماماً 

 

  

ال، 

 ً إطالقا

 

  

 في نظرك، يعد اتحاد األمم العربية

 مشروع المستقبل الوحيد

 وهم تاريخي

 بناء ضروري

 نظام هيمنة

 

أريد رؤية وحدة سياسية واقتصادية في العالم 

 العربي

 موافق

 

  

  غير موافق
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% 25مجيبين ترى أن الوحدة العربية هي "وهم تاريخي". بينما % من ال51"نظام هيمنة". ونسبة ال تتعدى النصف بالكاد، 

% يعتقدون أن الوحدة العربية هي "مشروع المستقبل الوحيد". الرقمان األخيران يدعانا نعتقد، 16ضروري" وبناء يرونها "

ا يجعلنا نصل للخالصة ( بأهمية الوحدة العربية. منطق التفسير هذ%41على الرغم من ذلك، في إيمان العديد من المجيبين )

أن تحديد مفهوم األمة العربية كـ "وهم تاريخي" لدى نصف المجيبين يواجه نسبة ليست بقليلة ممن يراهنون على هذه الوحدة. 

%، يأملون ظهور وحدة 86هذه الخالصة تتأكد بالرسم البياني المجاور الذي يشير إلى أن الغالبية الساحقة للمجيبين، 

 ة داخل العالم العربي.اقتصادية وسياسي

 
فرد اشترك  67% من ضمن 78أما فيما يتعلق بتصاعد المعتقدات المتطرفة في العالم العربي، توجد أغلبية كبيرة، 

%، ترى أن تلك األفكار تزداد وأنها 4في االستبيان، تعتقد أنها في نمو وأنها تشكل تطوراً سلبياً، بينما نسبة ضعيفة جداً، 

 رف ال ينمو في العالم العربي. % يرون أن التط18تشكل تطوراً إيجابياً. 

 

 اآلراء حول تصاعد المعتقدات المتطرفة في العالم العربي

 إجابة 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في نظرك، تتزايد المعتقدات المتطرفة في العالم العربي؟

 ً  نعم تنمو وتشكل تطوراً سلبيا

 نعم تنمو وتشكل تطوراً إيجابياً 

 ال أرى أنها تنمو
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 تأكيد الهوية: الشعور بالظلمأصل  2.3

 
نادرا في التاريخ المعاصر ما وجد شعب نفسه لمدة بهذه الطول في موقف نكران وجوده. في الواقع، أن ما يميز 

من منطلق  1الهوية الفلسطينية يكمن أيضاً في "طريقتها في تعاملها مع الغير، بعبارة أخرى عالقتها بكل ما يتعلق باآلخر".

 "ما هو ليس أنا"، هو ذلك اآلخر: اليهودي، الصهيوني والمستعمر. الفلسطينيين، 

 
وهناك عامل آخر يقوي ويديم حالة وجود الهوية الفلسطينية أال وهو دور االحتالل الذي وسم بصمته بقوة وعلى 

 األفراد هو "الشعور بالظلم".مستوى المجتمع بأسره على تاريخ هذا الشعب ومن عواقبه النفسية التي نالحظها بقوة لدى 

  
")....(، بادئ ذي بدء، ينبغي أن نقول: أن دولة إسرائيل مبنية في كتابه "شعب في فلسطين" كتب رفيق خوري: 

ثم يسرد خوري عدداً من الوقائع التي تغذي هذا الظلم ونجدها ضمن مصادر  2".على الظلم، وضحيتها الشعب الفلسطيني

بينما يحتفل اإلسرائيليون كل عام بذكرى استقاللهم، في اليوم الذي، سطيني. تتصدر القائمة النكبة. "الفل-النزاع اإلسرائيلي

فالنكبة تحتل قلب النزاع. ". النكبة"ذكرى  يوم ، بالنسبة للفلسطينيين1948مايو/آيار  15حسب التقويم اإلسرائيلي، يقع يوم 

فلسطيني من مدنهم وقراهم وزجهم في ضواحي مسقط  750000هز ، تم طرد ما ينا1948عندما تأسست دولة إسرائيل في 

 400رأسهم وتشتيتهم في شتى أنحاء األرض، في ظروف غير آدمية، يحتفظون بها في أعماق ذاكرتهم. تم تدمير أكثر من 

 3..".قرية وإخالء مدن بأكملها من سكانها.

 
إننا نعتقد أن هذا االحتالل يقترب جداً من حاالت العنف  أما الواقع الثاني لهذا الظلم، فهو االحتالل، يذكر المؤلف.

األطول واألقسى في التاريخ المعاصر. من نقاط التفتيش إلى االضطهاد العسكري، يعاني الفلسطينيون من اإلذالل والقمع 

 والقهر.

 
باالحتالل ساهم في تصعيد الشعور وبال شك أن الحرمان من الحقوق الشخصية واالجتماعية واإلقليمية المرتبطة 

بالظلم بين الفلسطينيين عامة. وبالتوازي، فإن عجز القومية الفلسطينية، على غرار القومية العربية سابقاً عن حل المشكلة 

 الفلسطينية يزيد من مساحة الشعور بالظلم الحاضر في الضمير الجماعي والفردي الفلسطيني.

 
، 4" أل الشباب الفلسطيني حول الظلم. على سؤال "هل هناك الكثير من الظلم؟س Generation What ?استبيان 

من العشر أفراد الذين وجه إليهم هذا السؤال المسجل بالفيديو أكدوا على وجود الكثير من الظلم. بالنسبة للشباب كما بالنسبة  9

تالل اإلسرائيلي. وفي الوقت نفسه، أكدوا على أن للشابات، أحالوا جميعهم إلى هذا الظلم المفرط في فلسطين إلى وجود االح

إننا مجتمع نعاني بالفعل من قمع االحتالل، " هذا الظلم يكاد ينعدم بين الفلسطينيين بعضهم البعض. وأشارت إحدى الشابات:

  5".وبالتالي، فلن نكون ظالمين تجاه بعضنا البعض. في الواقع أنه ليس هناك أي ظلم غير ظلم االحتالل

 

 
1 Les Arabes et le problème de l'altérité, Editions RAMKAT, Paris, 06/07/2004, Jacques Halbronn, 

http://ramkat.free.fr/phalb20.html#4  
2 . DOI: 10.3917/pro.267.0024. 31-Khoury Rafiq, « Un peuple en Palestine », Revue Projet, 2001/3 (n° 267), p. 24

24.htm-page-3-2001-projet-https://www.cairn.info/revueURL :  
 25ابق ص.0.المرجع الس 3
 1، س. 4فيديو  4
 السابق رجعالم 5

http://ramkat.free.fr/phalb20.html#4
https://www.cairn.info/revue-projet-2001-3-page-24.htm
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 الكثير% يتفقون على وجود 96إجابة،  69تتفق اإلجابات على األسئلة مع تلك التي تم تسجيلها بالفيديو. من ضمن و

من الظلم. هذه النسبة الغالبة من المجيبين الذين يعترفون بوجود ظلم مفرط هي الدليل الذي ال يقبل الدحض للشعور بالظلم 

تالل. وهو شعور يمثل جزءا ال يتجزأ من الوعي بالهوية على مستوى الفرد الطاغي لدى الشباب الفلسطيني من جراء االح

 والمجتمع الفلسطيني. الجدول وكذلك الرسم البياني يمدونا بالمعلومات الالزمة. 

 

، 1س.
 4فيديو 

 اإلجابات على السؤال إجابات مسجلة ذات مغزى

 هل هناك الكثير من الظلم؟                               

 إجابة 69 نساء رجال 

بكل تأكيد. فيما يعنينا، نحن دولة محتلة،  
 مستعمرة. 

أينما ذهبت، فالمستعمر يوقفك...والوقت 
 يمر!                                                                   

إننا بالفعل مجتمع يعاني من قمع االحتالل. 
وبالتالي، فلن نمارس الظلم تجاه بعضنا 
البعض. بالتأكيد، ليس هناك سوى ظلم 

 االحتالل.

 

 

 بالتأكيد، نعم. 100%

الظلم يوجد من جانب المحتل. أما الظلم من 
 المجتمع أو األفراد، فهذا شيء نادر.

 

إننا بشكل عام مجتمع عادل. وبالتالي أقول 
 ال.

 بالتأكيد، نعم.

نعم، تحت ظلم االحتالل، وهذا هو الظلم 
 األكبر.

 

 

اإلقليم غالبا ما يقترن أرض بشكل واضح من عبارات المستجوبين. كما أن التجريد من معينة مشاعر ظلم تظهر 

بعنف متصاعد من جانب الجيش اإلسرائيلي. عنف يغذي ويحيي الشعور بالظلم لدى الفلسطينيين يومياً. وفي هذا الصدد، 

العالمية التي تندد بالتعديات على حقوق اإلنسان وأعمال العنف التي يوجد الكثير من التقارير الدولية والمقاالت بالصحف 

   1يرتكبها الجيش اإلسرائيلي ضد األطفال والشباب والكبار من الفلسطينيين.
 

من الظلم. وبالنسبة لشباب المجيبين، الكثير % على وجود 96على السؤال حول الظلم بنسبة  68الـ أكد المجيبون 

 ثير من العنف يعادل وجود الكثير من الظلم كما يتضح من الرسم البياني التالي.فإن تأكيد وجود الك

 

 

 

 

 

 
تقرير اللجنة الخاصة المضطلعة بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية المرتبطة بحقوق اإلنسان ضد الشعب وعلى سبيل المثال ال الحصر، أنظر:  1

 ,A/73/420، 2018أكتوبر/تشرين األول  10الفلسطيني واألفراد اآلخرين العرب في األراضي المحتلة، األمم المتحدة، الجمعية العامة، 

https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/73/420  

  هناك الكثير من الظلم

 ال

 

  

 نعم

https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/73/420
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 هل هناك الكثير من العنف؟

 إجابة 68

 

 

  

إسرائيل، كتب في إحدى الرسائل التي أرسلها مروان برغوتي، المناضل الفلسطيني المشهور، من سجنه في 

 1".إن تضحيتنا من أجل الحرية لن تضعف وأن هذه التضحية من أجل الحرية ال تقل أبدًا عن ممارسة الحرية ذاتها" التالي:

بيد أن ممارسة الحرية ذاتها هي حلم من أحالم الفلسطينيين. بالنسبة لشعب ال يتمتع حتى بحرية التنقل، فإن ممارسة الحرية 

تبدو كحلم ال مفر منه. فالوضع الفلسطيني يحول الحياة اليومية لهذا الشعب إلى قتال دائم. ومن األمثلة على ذلك، 

لسطينية عن بعضها البعض ويمزق العائالت. ويمنع أيضاً الفلسطينيين من الحصول "الجدار/الحاجز الذي يفصل الشعوب الف

على الخدمات األساسية ويفصل المزارعين عن أراضيهم والموارد األخرى، وبذلك يشل االقتصاد الفلسطيني. كما أن القوانين 

قل في األراضي المحتلة أو الذهاب إلى العنصرية بطبيعتها والظالمة تمنع العديد من األشخاص من الزواج، أو حتى التن

هذا الواقع المفروض كاف بمفرده ألن يديم مشاعر الظلم في قلوب األفراد الذين  2إسرائيل لزيارة األقرباء أو المعيشة معهم."

ريات يعانون منها. رسمياً، الفلسطينيون يقاتلون من أجل تحرير إقليمهم وكذلك من أجل ممارسة أدنى أنواع الحقوق والح

الممنوحة للبشر. ومن الواضح أن الشباب الذين استجوبناهم والذين يقرون بمشاعر الظلم هذه يتطلعون بشدة لنشر العدالة 

 والشعور بالحرية الفردية والجماعية بالتنقل، والمرور، والسفر، بإيجاز، الحياة.

 
لشباب حول موضوع الحريات. بينما يسأل ا ? Generation Whatمن استبيان  9السؤال الثالث بالفيديو رقم 

ر.  أنكروا وجود "الكثير من الحريات" أحال العشرة أفراد الذين تم استجوابهم بالفيديو غياب الحريات إلى حالة الشعب المستعم 

 وهذه هي إجاباتهم. 

 

 
بباريس والذي جمع أكثر  2008مايو/آيار  17رسالة أرسلها من سجنه مروان برغوتي بمناسبة االحتشاد الكبير لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني في  1

 ، جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، 28زنزانة رقم شخص، سجن هداريم،  4000من 

ne-liberte-la-pour-sacrifice-palestine.org/Notre-http://www.france  
 8حتى  2000لفلسطينية الثانية المعروفة باسم "انتفاضة األقصى" )من سبتمبر/أيلول تعتبر إسرائيل مروان برغوتي بأنه من أطلق االنتفاضة ا

مروان برغوتي يدعو  أنظر:. 2002فلسطيني ومئات اإلسرائيليين. اعتقل برغوتي منذ عام  5000(، والتي راح ضحيتها حوالي 2005فبراير/شباط 

 ، CPI,16/04/2018-إلعالم للحوار الفلسطيني ضد "اتفاق القرن"، المركز الفلسطيني ل

https://french.palinfo.com/38465    
 
2 occupation israélienne : 50 ans de spoliations, par Amnesty International, Les Crises, Géopolitique, 14/05/2018, ’L

international-amnesty-par-spoliations-de-ans-50-israelienne-crises.fr/loccupation-https://www.les/,  

 ال

 

  

 نعم

 ال

 

  

  هناك الكثير من العنف

http://www.france-palestine.org/Notre-sacrifice-pour-la-liberte-ne
https://french.palinfo.com/38465
https://www.les-crises.fr/loccupation-israelienne-50-ans-de-spoliations-par-amnesty-international/
https://www.les-crises.fr/loccupation-israelienne-50-ans-de-spoliations-par-amnesty-international/
https://www.les-crises.fr/loccupation-israelienne-50-ans-de-spoliations-par-amnesty-international/
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، 3س.
 9فيديو 

 اإلجابات على االستبيان إجابات مسجلة ذات مغزى

 إجابة 69 نساء رجال 

ل 
ه

ت؟
يا
حر

 ال
ن
 م

ير
كث

 ال
ك
نا
ه

 

باعتبار أننا مستعمرون، فهذه ال وجود 
لها. الحريات ليست موجودة. 

 المستعمر يخنقنا.                                                                   

هناك الكثير من المحظورات. ال، ليس 
 هناك حريات.

 

 
 في الواقع، ال. بالتأكيد ال.

هناك العديد من أشكال الحرية، ولكن 
 المستعمر يحظرها جميعاً.

 ال

نحن دولة محتلة، وبالتالي فجميع 
حرياتنا مكبوتة. حرياتنا تتوقف أساساً 
على المستعمر. فالفرد ال يستطيع نشر 

 طاقته كما يريد.

باعتبارنا شعبا فلسطينياً يعيش تحت 
االحتالل، فإننا ال نتمتع بأية حريات. هل 
تستطيع أن تتنقل بسهولة؟  هل يمكنك 
 الذهاب للقدس؟ ال، ال وجود للحريات. 

  ال.

 

% يعتقدوا أن 14% يعتقدوا أنه ليس هناك الكثير من الحرية و86شاب المشترك في االستبيان،  69الـ من بين 

الحرية موجودة. وبالتالي يتضح أن أغلبية اإلجابات الساحقة تؤكد على غياب الحرية وأننا يمكننا أن ندرجها ضمن شرائح 

رة ضع الشعب تحت االحتالل. أما اإلجابات المصو  اإلجابات التي تحيل إلى غياب الحريات على نفس قدم المساواة مع و

 ونتيجة االستبيان فهي تعكس عالقة القمع هذه إزاء اآلخر. الشباب الفلسطيني متعطش للحرية والمساواة والعدالة.   

 

  

  هناك الكثير من الحريات

 ال

 

  

 نعم
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 فلسطين في والدين المجتمع بين: االجتماعية والهوية الشخصية الهوية .3

 
إن التاريخ قد ربط بشكل وثيق بين العرب والفلسطينيين واإلسالم بدون أدنى شك.  مع أننا ال نستطيع أن نخلط بينهم 

% من الفلسطينيين مسلمين وأن اإلسالم هو الذي يحكم ويوسم ماضيهم 96من المنطلق النظري البحت. إال أن هناك أكثر من 

 وحاضرهم ومستقبلهم.  

 
في الواقع، إذا اعتبرنا أن اإلسالم مصدر ومانح لمغزى، على غرار األمة أو العرق، فال يمكننا أن نخلطه بالثقافة. بل 

ال أن نقل من قدره وال أن ننكره في تشكيلة الهوية والثقافة  نستطيعيمكنه، كما في حالة العرب، أن يحتل مكانا مرموقاً، ال 

الفلسطيني قد أجبرا -أن نجزم بأن تطور األحداث التاريخية في المنطقة والنزاع اإلسرائيلي الفلسطينية. لهذا الغرض، يمكننا

، بجانب وظيفته الدينية واإليديولوجية، وظيفة عسكرية ودفاعية. هذه الضغوط أجبرت تشكيل اإلسالم يؤدياإلسالم على أن 

 في هيئة وطنية دينية.

 
من وجودها، كانت الحركة الوطنية الفلسطينية والتي تجسدت في منظمة طوال الجزء األكبر كتب برنارد رافانيل: "

التحرير الفلسطينية، علمانية بوضوح، مع ميل إيديولوجي قوي نحو اليسار المتطرف. بيد أنه في الثمانينات فقط وتحديدُا عام 

سالمية )حماس( بنشاط في القتال ، دخل التيار اإلسالمي الراديكالي ويمثله الجهاد اإلسالمي وحركة المقاومة اإل1980

  1".القومي الفلسطيني ضد إسرائيل

 
ومنذ ذلك الحين، تغطي الصالت بين القومية الفلسطينية واإلسالم وتشمل تشكيلة الهوية الفلسطينية. فالديني يشكل 

ذلك الُمعرف األساسي الفلسطيني، وك-المحور األول للقتال ضد العدو اإلسرائيلي، والمرجع الرئيسي للنزاع اإلسرائيلي

خرى، اإلسالم هو عالمة فخر تساعد الفلسطينيين على التميز عن اآلخر وعلى الوقوف ضده. إلى أللمجتمع الفلسطيني. بعبارة 

جانب الدور الهام الذي يلعبه اإلسالم على المسرح االجتماعي وفي هوية الفلسطينيين، إال أن الدراسة نمت عن ثمة ابتعاد من 

 لنسبة لإلذعان االجتماعي الذي يفرضه المرجع الديني.الشباب با

 
مع أن التقليد العريق الستهالك المشروبات الروحية متغلغل في جذور النسيج االجتماعي الحديث، إال أن اإلسالم 

لى يعتبر الكحول باطلة ومتصلة بعمل الشيطان وبالتالي فهي محرمة تماماً. موقف اإلسالم من الكحول حاسم وواضح. ع

نقيض الكتاب المقدس، فإن القرآن يحرم بتاتاً تناول الخمور. هذا التحريم يتفق عليه جميع العلماء المسلمين، لسبب بسيط أن 

 ذلك مذكور بصراحة في القرآن.

 
ً وكذلك كافة المواد والمكونات األخرى التي من و مع أنه ال ينكر بعض فوائد الكحول، إال أن القرآن يحرمها تماما

ا أن تؤثر على الصحة النفسية و/أو البدنية للمسلمين. الصور القرآنية وأحاديث محمد الرسول تؤكد بدورها على هذا شأنه

 
1 Confluences Méditerranée 2007/3 (N°62), pages 125 à 143, inBernard Ravenel, La parabole de l'OLP,  

125.htm-epag-3-2007-mediterranee-confluences-https://www.cairn.info/revue . 
، بمبادرة من جامعة الدول العربية، عقب أول مؤتمر قمة نظمه جمال عبد الناصر في القاهرة 1964مايو/آيار  28تأسست منظمة تحرير فلسطين يوم 

-Anne-Lucie Chaigne.  وتجمع منظمة تحرير فلسطين كافة حركات المقاومة الفلسطينية. أنظر: 1964يناير/كانون الثاني  17إلى  13من 
Oudin, Organisation de Libération de la Palestine (OLP), in Les clés du Moyen-Orient, 09/03/2010, 

.htmlla-de-Liberation-de-https://www.lesclesdumoyenorient.com/Organisation  

https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2007-3-page-125.htm
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Organisation-de-Liberation-de-la.html
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التحريم. وبالتالي فالخمور محرمة، وهذا ما نص عليه القرآن صراحة. نقصد بالحرام كل ما حرمه هللا، والقرآن والرسول 

 والشريعة. 

 
يا أيها الذين آمنوا!  إنما الخمر ماً مثل ألعاب اليانصيب والقمار وأحجار علم الغيب: "فالنبيذ محرم على المؤمنين تما

والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون.  إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 

 .1«؟  تم منتهونوالبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة. فهل أن

 
متأصل بشكل قوي في الضمير االجتماعي اإلسالمي الفلسطيني. فالثمل والسكر ليسا  2إن مفهوم تحريم الخمر

أراد قياس درجة التزام الشباب بالقيم االجتماعية  ? Generation Whatمقبوالن إطالقاً على الصعيد االجتماعي. استبيان 

ً  والدينية التي تؤثر في بنية هويتهم. التساؤالت التي عبروا عنها أظهرت لنا قبول الشباب لقيم ال تشكل جزءا من مدى  أيضا

 يقترح علينا آراء الشباب الذين تم استجوابهم حول تناول الخمور وتعاطي المخدرات.  20قيمهم الشخصية. الفيديو رقم 

 
، 2وس. 1س.

 20فيديو 
 اإلجابات على االستبيان إجابات مسجلة ذات مغزى

 نساء رجال إجابة 61

 
 كحولشرب ال

 
 
 
 
 
 
 
 المخدرات  ناولت

 

 غير مطابق لقيمي.
 

غير مطابق لقيمي 
الشخصية. كل شخص حر 
أن يفعل ما يريد. المهم أن 

 الشخص ال يؤذيني.
 
 

غير مطابق لقيمي 
الشخصية. المخدرات سوف 
تدفعني للتصرف بطريقة 

 تضرني شخصياً.
 

 غير مطابق لقيمي.
 

 
ال توجد إجابات مسجلة  

 لإلناث.                               
 
 
 
 
 
 

ال توجد إجابات مسجلة 
 لإلناث.

 

 

 

 
 

الفيديو حول الخمر ال يذكرون صراحة تعبير "حرام" أو "منكر" في إجابتهما، ن كان الشابان المصوران في إحتى و

إال أن المرجع الديني يبدو أنه أساس قيمهما الشخصية. وقد اختار االثنان عدم تطابق تناول الخمور مع قيمهم. بينما يقول 

أن يفعل ما يريد. الشيء المهم هو "مخالف لقيمي". يضيف الثاني: "غير منطبق مع قيمي الشخصية. كل شخص حر  األول:

. عدم توافق الخمر مع القيم الشخصية يحيل مباشرة لإلسالم. فتلك القيم الشخصية تنبع من وصية هللا بتحريم 3أال يضرني أحد"

 
 92إلى  91، آية 5القرآن الكريم، صورة  1
مقتطفات من محاضرة  alcool dans l'imaginaire social de musulmans, Quelques jalons, ’Statut de lفؤاد رحومة  2

 ARIA-GREAT (Groupement Romand d’Études sur l’Alcoolisme et les Toxicomanies, à    في أعطيت 
Yverdon,  ثم بمناسبة أيام "المغرب والعالم العربي" التي نظمتها جمعية Appartenances بسويسرا، في لوزان 97مايو/آيار  13-12يومي. 

http://www.limag.com/Textes/Rhouma/AlcoolS2.pdf  
 ، اإلجابة على السؤال حول الخمر.20فيديو  3

 في رأيك، شرب الكحول

 غير مطابق لقيمي

غير منطبق مع قيمي 
الشخصية ولكن ال يزعجني 

 ذلك من قبل اآلخرين

 عبارة عن لذة
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يظل الخمر والواردة في حديث الرسول. ومع أن شرب الخمور تتقبله نوعا ما الدول العربية وبعض الفئات االجتماعية إال أنه 

ً مخالف  للدين من وجهة نظر الدين اإلسالمي. ا

 
نعتقد أن  1بيد أن المجيب يعبر عن تقبل نسبي لآلخرين الذين يتناولون الخمر: "الناس أحرار يفعلون ما يريدون".

هذه العبارة تعبر عن شيء من التفتح العقلي بصل إلى تقبل اآلخرين الذين ال يشاركون قيم الشخص المجيب. هذا الموقف 

اإليجابي بشترك فيه عدد كبير من المجيبين على االستجواب، كما يتضح من الرسم البياني التالي حول تناول الخمور. وفي 

، كحول% أكدوا على أنهم ال يشربون ال44، من بينهم 61وعددهم  كحوللى السؤال حول الالسياق نفسه، أجاب المجيبون ع

% من 31% من المجيبين يعتقدون أن الخمر مخالف لقيمهم الشخصية، 25اآلخرون. بينما  اولكنهم ال يتضايقون إذا ما شربه

 المجيبين يرون أن الخمر مجرد لذة.
 

مخدرات، تزداد نسبة عدم التوافق مع القيم الشخصية زيادة واضحة. فمن بين ال ناولعند اإلجابة على السؤال حول ت

م المخدرات، ناوله% أجابوا بعدم ت17تفق مع قيمهم. يالمخدرات ال  ناول% من المجيبين يعتقدون أن ت75، 60الـ اإلجابات 

% 8اآلخرون. غير أن الذين تحلوا بشجاعة االعتراف بلذة تعاطي المخدرات قليلون، فقط ما تناولها ولكنهم ال يتضايقوا إذا 

 من المجيبين. 

 
المخدرات  ناولتيضعون  20المخدرات في الفيديو رقم  ناولالشخصان الذين سجلت إجاباتهم بالفيديو حول سؤال ت

المجيبين الشخصية. وهذا االختيار يحصد أغلبية الخمر. بعبارة أخرى، أن هذا السلوك مخالف لقيم  شربفي نفس مستوى 

% من 17المخدرات فحصد  من يتناول%. أما االختيار الذي يدلنا على درجة قبول 75آراء المشاركين في االستجواب، أي 

% بالنسبة 44% يتقبلون تناول اآلخرون للمخدرات مقارنة بـ17األصوات. ودرجة التقبل كانت أقل من تناول الخمور: 

 2خمر.  الرسم البياني التالي يوضح رفض أفراد ومجموعات المجيبين بشدة واضحة لتناول المخدرات.لل

 

 الرأي حول تناول المخدرات

 إجابة 60

 

 

 
 

 
 المصدر السابق 1
2 what.org/en/data/all-https://ps.generation  

 في رأيك، تناول المخدرات

 غير مطابق لقيمي

غير منطبق مع قيمي 
الشخصية ولكن ال يزعجني 

 ذلك من قبل اآلخرين
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-self، يعرف تشارلز تايلور الضمير االجتماعي بأنه فهم الذات )Modern Social Imaginariesفي 

understanding) والمجتمع، ومرجع ممارسات يستطيع أن يتبناه أعضاؤه. كما عرفه تايلور، الضمير االجتماعي ،

يترتب على ذلك أن القبول الذي يشكل يعترف بالممارسات االجتماعية، بأن يضفي عليها معنى وبأن يجعلها مشروعة. و

  1الممارسات االجتماعية األكثر بساطة من شأنه أن يخلق فهما أكثر اتساعاً من المجتمع، بما أن جميع أعضائه اتفقوا عليها.

 
المواقف التي تضمنتها إجابات المجيبين هي انعكاس لهذا الضمير االجتماعي الذي وصفه تايلور، والذي تستقي 

اإلسالمية، التي تعتبر الخمر والمخدرات إثماً خطيراً يطال -مصدرها من المرجع الديني وثيق الصلة بالثقافة العربية تعاريفه

إيمان الشخص وال يقبله هللا. بال شك، أن تشكيلة الشخصية الفردية واالجتماعية المرتبطة بالمرجع الديني تشمل عادات أخرى 

عليهم أسئلة حول  ? Generation Whatلفلسطيني حول تلك العادات، طرح استبيان كثيرة. وسعياً لمعرفة رأي الشباب ا

 بعض المظاهر التي تتميز بها المجتمعات العربية اإلسالمية، ومنها بشكل خاص عادة تعدد الزوجات.      

، بينما 1957وهي تشكل ظاهرة اجتماعية منتشرة في المجتمع العربي اإلسالمي، عدا تونس حيث تم حظرها عام 

هي جائزة في القرآن الذي يسمح بأربع زوجات، بشرط معاملتهن معاملة متساوية وأن يكون الزوج لديه الموارد المالية الكافية 

 لتلبية احتياجاتهن. السورة الوحيدة في القرآن التي نصت على جواز تعدد الزوجات هي: 

ى   إِْن ِخْفتُْم أ الا تُْقِسُطوا فِي اْلي ت ام  اِحد ةً  " و  ُرب اع ، ف إِْن ِخْفتُْم أ الا ت ْعِدلُوا ف و  ث  و  ثاُل  ثْن ى  و  ن  الن ِس اِء م  ا ط اب  ل ُكم م ِ ف انِكُحوا م 

انُُكْم، ذِلك  أ دْن ى  أ الا ت عُولُوا". ل ك ْت أ ْيم  ا م  أ ْو م 
2 

 
. وبالنظر إلى هذا االنحراف في تطبيق ولكن في الواقع، هذه الشروط التي نصت عليها اآلية القرآنية قلما تتبع

الشروط التي نص عليها القرآن في ممارسة تعدد الزوجات وعواقبها الضارة في الحياة اليومية للنساء واألطفال الذين يعيشون 

ة، في المنازل حيث زوجات متعددة، على المستوى المادي والنفسي، طالبت المنظمات غير الحكومية النسائية منذ سنوات عد

منع هذه الممارسة نهائياً، وإذا لم أمكن ذلك، فعلى األقل وضع رقابة صارمة للتقليل من عواقبها الضارة لألسرة والمجتمع 

 3على السواء.

 
النقطة الوحيدة التي يكاد يتفق عليها جميع الدول والفقهاء والقضاة المسلمين هي مسألة منع تعدد كتب خالد شرايبي: "

)...(. هذا الحظر سيكون مخالفاً للشرع من وجهة نظرهم، حيث أنه يساوي تحريم ما حلله هللا، إذ أن القرآن نص الزوجات 

 4".صراحة على الوضع القانوني لتعدد الزوجات
 

وتختلف اآلراء حول تعدد الزوجات: فالبعض يرى أن الزواج من أكثر من امرأة هو حق، بينما يرفض اآلخرون 

حول تعدد الزوجات تعكس هذين الموقفين. على الرغم  ? Generation Whatجابات التي أعطيت لسؤال ذلك تماماً. اإل

من أن تلك العادة تتمتع بشرعية رسمية، دينية، واجتماعية في فلسطين كما في باقي المجتمعات العربية اإلسالمية، إال أن تعدد 

% من الشباب الفلسطيني 75% يؤيدون و25مجيب،  71ن الزوجات رفضه بنسبة كبيرة المشاركون في االستبيان. بي

ال االنتماء لمثل تلك األسر. هذه -5يرفضون تلك الممارسة وبالتالي ال يتوقعون في المستقبل تأسيس أسرة من عدة زوجات و

 
1 es, Durham et Londres, Dukes University Press, 2004Charles Taylor, Modern Social Imaginari. 
 3القرآن الكريم، سورة النساء، آية  2
3 Solidarité, 25 septembre 2009, –Khalid Chraibi, La charia et la polygamie (1/4), Palestine  

solidarite.org/analyses.Khalid_Chraibi.250909.htm-http://www.palestine  
 المصدر السابق 4
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هذه الظاهرة، درجة وعي الشباب الفلسطيني بخطورة على النسبة العالية الرافضة لتعدد الزوجات تبرهن على تطور العادات و

  1على الرغم من الضغوط االجتماعية والدينية.

الرسم البياني التالي هو بمثابة مؤشر هام لتطور المواقف الفردية والجماعية من المعايير االجتماعية والدينية 

 المهيمنة التي يعكسها الشباب المجيب على االستبيان.

 
 هل تعدد الزوجات مقبول لديك؟

 إجابة 71

 
 
 

 
 

 
 

على المستوى االجتماعي، تجتمع اآلراء حول المسألة الدينية في األراضي الفلسطينية. فالصراع بين الفلسطينيين 

الضغوط المسلمين والفلسطينيين المسيحيين هامشي والعالقات بين الجماعتين جيدة في مجملها. وإذا كانت هناك بعض 

 2العقائدية فهي توجد باألحرى بين تلك الجماعات واليهود اإلسرائيليين.

اإلسالم هو دين الدولة الفلسطينية. وهو يضمن احترام قدسية جميع األديان األخرى الموحدة باهلل. ومبادئ الشريعة 

% من سكان الضفة الغربية وأقل 2.5و 1 اإلسالمية تعتبر مصدر القانون. في يومنا هذا، نعتقد أن المسيحيين يمثلون ما بين

األغلبية الساحقة من السكان مسلمين. والدين واإليمان من العناصر الهامة في المجتمع الفلسطيني.  3% في قطاع غزة.1من 

 سأل الشباب الفلسطيني عن مدى تمسكه بالدين.  Generation What ? استبيان

ماً سواء على مستوى الخيال الجماعي أو الهوية الشخصية، فإن نسبة في مجتمع حيث المرجع الديني يلعب دوراً ها

% من المجيبين الذين يربطون السعادة باإليمان، والدين، تبدو لنا طبيعية جداً. ولكن ما يدهشنا هو النسبة التي ال تقل عن 55

ن، ما يقرب من نصف الشباب %. إذ45من الشباب الذي يرفض ربط السعادة بالمعتقدات الدينية. وهؤالء يمثلون  هذه

المجيب ينفصل عن منظور الدين، في مجتمع مؤمن ومتدين. مجتمع حيث الحياة اليومية مظلمة بغمامة االحتالل اإلسرائيلي 

 بسبب "اإلقليمي" و"الديني".  

 
  Generation What: what.org/en/data/all-https://ps.generationأسئلة استبيان  1
2 François Legrain, Palestine : la religion, objet de consensus, La Tierce Voix, 28/11/2017,-Jean 

http://www.latiercevoix.com/?p=1015  
3 Observatoire de la liberté ’ective, LLe cadre juridique de la liberté religieuse et son application eff

religieuse, Palestine, Chiffres clés, religieuse.org/palestine-https://www.liberte/  

  هل تقبل تعدد الزوجات؟

 ال

 

  

 نعم

https://ps.generation-what.org/en/data/all
http://www.latiercevoix.com/?p=1015
https://www.liberte-religieuse.org/palestine/
https://www.liberte-religieuse.org/palestine/
https://www.liberte-religieuse.org/palestine/
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ثقون ي 79% فقط من المجيبين وعددهم 11% إلى 4نفس المالحظة تبرز بشأن ثقة الشباب في المؤسسات الدينية. 

%، أي أعلى نسبة، ال تثق فيها، إذن األغلبية. بعبارة أخرى، أغلب الشباب المجيب يعبر 52% إلى 33في هذه المنظمات. 

عن رفضه للطابع المؤسسي االجتماعي والسياسي الذي يضفيه الدين، وهو محصلة عمل الحركات اإلسالمية الفلسطينية بال 

 . 2007منذ  أدنى شك، مثل حماس التي تحكم قطاع غزة

 

 الثقة في المؤسسات الدينية التمسك بالدين

 إجابة 79 إجابة 65

 
 
 

 

 

السؤال حول ارتداء الحجاب اإلسالمي من الجوانب التعريفية المميزة للمجتمع العبري اإلسالمي وبال شك 

، 1ارتداء الحجاب عبرت عنها حماس بصراحة وفرضت الحجاب على طلبة جامعة األقصى فرض الرغبة فيالفلسطيني. 

ً على المدارس. يد أن الوضع يختلف في الضفة الغربية واألراضي ب 2ارتداء الحجاب والرداء الطويل الواسع فرضته أيضا

 تحت رقابة السلطة الفلسطينية، فالحجاب يظل في مخيلة المجتمع اإلسالمي "الزي اإلسالمي المطلوب للنساء".

% 73على الرغم من تلك القيود االجتماعية والدينية، تظل مسألة ارتداء الحجاب "اختياراً شخصياً بالضرورة" لدى 

%. الفارق شاسع بين الذين يرون في الحجاب اختياراً 9% و"محظور تماماً" لدى 18المجيب، و"إجباري" لدى  من الشباب

(. في الواقع الذين يريدون حظر ارتداء الحجاب، يمكنهم االنضمام %18( والذين يريدون فرضه إجبارياً )%73شخصياً )

ة من المجيبين ترفض صراحة طابع اإلجبار في ارتداء الحجاب، الذي للذين يرون فيه اختيارا شخصياً. إال أن األغلبية الساحق

أصبح بفضل تفشي الوهابية )اإلسالم المتطرف( خالل النصف الثاني من القرن العشرين، مرجع لهوية المجتمعات العربية 

  3اإلسالمية.

 
1 igaro Etudiant, 17/12/2013,université de Gaza impose le port du voile à ses étudiantes, Le F’L 
-le-impose-gaza-de-universite-er/detail/article/letrang-l-a-https://etudiant.lefigaro.fr/international/etudier

3820-etudiantes0-ses-a-voile-du-port/  
le jilbab obligatoire dans les lycées, Le Figaro.fr, par AFP,  24/08/2009, -http://www.lefigaro.fr/flashغزة:  2

lycees.php-les-dans-obligatoire-jilbab-le-gaza-20090824FILWWW00393-actu/2009/08/24/01011  
3 Malik Bezouh, Le wahhabisme, ce côté obscur de la foi, Saphir News, 26/01/2019, 

foi_a25950.html-la-de-obscur-cote-ce-wahhabisme-https://www.saphirnews.com/Le  

 ال

 

  

 نعم

هل يمكن أن تكون سعيداً بدون معتقدات 

  دينية؟

  هل تثق في المنظمات الدينية؟

 ً تماما

 

  

 ً  إطالقا

https://etudiant.lefigaro.fr/international/etudier-a-l-etranger/detail/article/l-universite-de-gaza-impose-le-port-du-voile-a-ses-etudiantes0-3820/
https://etudiant.lefigaro.fr/international/etudier-a-l-etranger/detail/article/l-universite-de-gaza-impose-le-port-du-voile-a-ses-etudiantes0-3820/
https://etudiant.lefigaro.fr/international/etudier-a-l-etranger/detail/article/l-universite-de-gaza-impose-le-port-du-voile-a-ses-etudiantes0-3820/
https://etudiant.lefigaro.fr/international/etudier-a-l-etranger/detail/article/l-universite-de-gaza-impose-le-port-du-voile-a-ses-etudiantes0-3820/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/08/24/01011-20090824FILWWW00393-gaza-le-jilbab-obligatoire-dans-les-lycees.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/08/24/01011-20090824FILWWW00393-gaza-le-jilbab-obligatoire-dans-les-lycees.php
https://www.saphirnews.com/Le-wahhabisme-ce-cote-obscur-de-la-foi_a25950.html
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جتمع الفلسطيني، نالحظ مرة أخرى على الرغم من االمتثالية المهيمنة على المجتمعات العربية اإلسالمية، ومنها الم

أن الشباب الفلسطيني المجيب على االستبيان يعبر عن عدم امتثاله، ورفضه لعدد من "الغيتو" أو الهياكل االجتماعية الدينية 

 قوض الخيال االجتماعي والديني، وتنعكس على تصور الذات وتطور المجتمع.تالصارمة التي 

 

 الرأي حول تدخل الزعماء الدينيون في الشؤون السياسية الحجاب اإلسالمي...؟ من وجهك نظرك، هل يجب أن يكون

 إجابة 68 إجابة 67

 
 

 

وعمل  تهوهيكلتفكير الشباب في المجتمع الفلسطيني، على غرار كافة المجتمعات األخر، دائما إلى التحكم سعى 

نجح في رفع Generation What  ? . وحتى وإن كان الشباب الفلسطيني ملتزم بشكل عام، إال أن استبيانله قالب معين

الفلسطيني عن عالم آخر، عن تحرر حقيقي اجتماعي وديني وسياسي على الحجاب الذي كان يغلف، افتراضياً، بحث الشباب 

% من المجيبين صرحوا بأنهم يرغبون 82السواء. فأتت إجاباتهم تحوي ضمناً رغبة عميقة في التغيير. والمفاجأة الكبرى أن 

مطلب األغلبية الساحقة من شباب  عدم رؤية الزعماء الدينيين يتدخلون في الشؤون السياسية. فصل الدين عن السياسة يبدو أنه

االستبيان. ويبدو أن الشباب الفلسطيني قد عانى بدرجة كبيرة من هيمنة رجال الدين على السياسة والمجتمع بأسره وبالتالي 

 عبر عن رغبته في االنفصال والرفض الصريح.

ً ما يلتصق، عن حق أو خطأ،  أما فيما يتعلق بداء اإلرهاب العالمي الذي يعاني منه المجتمع الدولي، والذي غالبا

 % من شباب االستبيان أن اإلرهاب غير متطابق مع قيم اإلسالم. 90بالمسلمين والعرب، أجابت األغلبية الساحقة، أي 

% من 90وتم تسجيل نسب مشابهة في اإلجابة على السؤال حول التسامح وشرعية اإلرهاب.  % يعتقدون العكس.10

 % فقط يعتبرونه مشروعا من منظور عدالة البشر. 10إلرهاب ال يجوز بالنسبة للقواعد اإلنسانية والمجيبين يعتقدون أن ا

 

 

 

ال أريد أن أرى الزعماء الدينيين يتدخلون في 

  الشؤون السياسية

موافق

 

  

 غير موافق

  في رأيك، هل يجب أن يكون الحجاب...

 إجباري

 اختيار شخصي

 محظور
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 من وجهك نظرك، اإلرهاب هو من وجهك نظرك، اإلرهاب هو

 إجابة 67 إجابة 68
 

 

 

 

 

من المسيحيين، من كل الملل،  ونوفي سياق آخر، خالل أسبوع اآلالم وفترة عيد الفصح في القدس، يفد الكثير 

لتنفيذ عادة متغلغلة في جذور التاريخ ولكنها تترك بصمة حميمة على كل  نعلى محال الوشم الرئيسية في المدينة القديمة. يأتو

  1واحد.

أصبح من صيحات  اعام، وأنه 1500معترف بها منذ ومع أن الوشم من العادات الشائعة بين األقباط واإلثيوبيين  

صر بين الشباب في أنحاء العالم في هذه العقود األخيرة، إال أن اإلسالم يعتبر الوشم من عالمات الشيطان. وقد حرمه الع

صراحة وليس هناك اختالف حول ذلك. أيا كانت المذاهب اإلسالمية وأيا كان تفسير الكتابات المقدسة، في اإلسالم، يجلب 

" لم تأتي صراحة في الحديث وإنما اقترنت كعمل يسعى إلى "تغيير ما خلقه الوشم غضب هللا ويمنع التطهير. كلمة "وشم

  2هللا".

 

 التخريمات الوشم

 إجابة 62 إجابة 66

  

  

ً تلك األعمال. اإلجابة "ال، لن أفعل ذلك أبداً" هي التي  ننصف المجيبين على السؤالين حول الوشم والتخريم يرفضو تماما

مجيب على  62% من 45% يرفضوه تماماً، و50مجيب على السؤال حول الوشم،  66حصدت أكثر األصوات. من بين 

 
1 ieutenance de sépulcre de Jérusalem, l-Les tatouages chrétiens à Pâques, ordre équestre du saint

Belgique, http://ordredusaintsepulcre.be/spip.php?page=imprimer_rubrique&id_rubrique=12  
2 : le tattoo et la religion islamique, Tattoo Tatouages.com, Alan Fox, Tatouage et Islam -http://www.tattoo

islam.html-religion-tatouages.com/societe/tatouage   

  اإلرهاب في نظري...

 متطابق مع قيم اإلسالم

 متناقض مع قيم اإلسالم

  نظري...اإلرهاب في 

ال يجوز بالنسبة للقوانين 
 اإلنسانية

مشروع بالنسبة للقوانين 
 اإلنسانية

  هل لديك وشم جلدي؟

 نعم، أكثر من واحد

 نعم، واحد

 ليس بعد

 لن أفعل ذلك أبداً ال، 

  هل لديك تخريمات؟

 نعم، أكثر من واحد

 نعم، واحد

 ليس بعد

 لن أفعل ذلك أبداً ال، 

http://ordredusaintsepulcre.be/spip.php?page=imprimer_rubrique&id_rubrique=12
http://www.tattoo-tatouages.com/societe/tatouage-religion-islam.html
http://www.tattoo-tatouages.com/societe/tatouage-religion-islam.html
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ن السؤال حول التخريم يصرحون نفس الشيء. إال أن اإلجابات األخرى دلت على وجود مستعملين لتلك الممارستين بي

% نيتهم في عمل ذلك في المستقبل. وتقل النسبة حول 21% أنهن يحملون عدة وشمات جلدية، أعلن 20الشباب. بينما صرح 

% أجابوا "ليس بعد". ونعتقد أن تلك األرقام األخيرة مهمة بال أدنى شك. ألنها تدل 13% لديهم عدة تخريمات و13التخريم. 

ماعية والقواعد الدينية والمعتقدات الراسخة. وجود مثل تلك السلوكيات والمواقف على اعتراض الشباب على المعايير االجت

المتمردة تشير إلى ما يمكن أن نسميه "دينامية رفض إيجابية بين الشباب" تضع بضمتها على بنية الفرد وهويته تجاه النظام 

 االجتماعي.

 
المجتمعات العربية وبال شك في المجتمع  وسنجد دينامية الرفض اإليجابية هذه أمام سلوك آخر شائع في 

الفلسطيني. فمن النظرات الثقيلة إلى التصفير في الشارع، تتعرض الفتيات والنساء بشكل أعم يوميا لهذا النوع من التحرش 

 السلوك.الذي يمس كيانهن البدني وينتهك حيز حريتهم الفردية. أغلبية الشباب الساحقة التي أجابت على االستبيان تشجب هذا 

 

 الخيانة بين الزوجين؟ الرجال يصفرون على النساء في الشارع؟

 إجابة 68 إجابة 68

   

  
 

% عن 88مجيب على السؤال المتعلق بالرجال الذين يصفرون على النساء في الشارع، عبر  68من بين  

% ال ينزعجوا لذلك. رفض تصفير الرجل على النساء في الشارع، بأغلبية كبيرة من 12انزعاجهم من هذا السلوك، و

لوك االجتماعي المشين يواجه برفض األشخاص المجيبين يدل على رفض هذا السلوك المعادي لكيان المرأة واحترامها. الس

 له. كما أن المعيار االجتماعي ال يستبعد الرفض الفردي. 

 
ً أخراً   ونالحظ أيضاً رفض الشباب المجيب على االستبيان للخيانة الزوجية. أن يغازل شخص متزوج شخصا

ذا السلوك، ولكن نسبة الرفض التي % لم يصرحوا عن انزعاجهم من مثل ه22% من المجيبين. إال أن 78مرفوض من 

عبر عنها األغلبية تدل، مرة أخرى، على رفض الجميع لمواقف معينة يبدو أن المجتمع تأقلم معها ويشير لمدى أهمية 

 اإلخالص. 

 

 

 

                 

  الشارع؟ الرجال الذين يصفرون على النساء في

 ال يزعجني ذلك

 

 يزعجني ذلك

  شخص متزوج يغازل شخص آخر...

 ال يزعجني ذلك

 

 يزعجني ذلك
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ً  تكون أن:الشباب تمثيل .4   الحالي الوقت في بالغا

 
في عالم مختلف عن جيل والديه وأجداده. ال يتغير فقط نظام الصالت  عمرهالفترة من هذه يعيش الشاب اليوم 

والفرص بتغير التحوالت االقتصادية واالجتماعية فحسب، ولكن الرغبات واالحتياجات والمشاعر وأساليب العالقات باآلخرين 

العولمة إلى التشابه في جميع تتطور بخطى خفيفة. ومن ناحية أخرى، فإذا حق من وجهة نظر معينة أن الشباب يميل مع 

أنحاء العالم، إال أنه في السياقات المحلية، يكون للخصائص الثقافية والمؤسسية آثارا على عملية االندماج في المجتمع وتكوين 

 1الشخصية.

 
ومع ذلك وبهدف تعريف الشباب يضع علماء االجتماع شروط العمر والعمل والحياة مع الوالدين. هذه الشروط 

سية لتعريف الشباب وتحديد الدخول لحياة الرشد. كما أنها تشكل أيضاً مؤشرات لالستقاللية وتحمل المسؤولية لدى الشباب أسا

 المعني. 

 
ختلفان من مجتمع آلخر. فكيف يري الشباب الفلسطيني هذه يإن الشباب بطبيعته مفهوم عالمي إال أن بناءه وقيادته 

معها؟ عندما سألناهم رأيهم في بعض الشروط المرتبطة باالعتماد على الذات وتحمل الفترة الحاسمة من عمره ويتعايش 

في حمل الشباب الفلسطيني على الحديث عن تصوره لفترة الشباب  Generation What ? المسؤولية، نجح استبيان

 والرشد.

 

 معنى "سن الرشد" أن تكون شخصا راشدا
 إجابة 71 إجابة 72

 
 
 

 
 

 
 

% فقط أنهم ال يشعرون أنفسهم راشدين بالمرة. أما 1"، أجاب  على السؤال: "إلى أي مدى تعتبر نفسك راشداً اليوم؟

%. بالطبع ال تأخذ هذه اإلجابات 22% و31% وراشدين إلى حد ما بنسبة 38األغلبية فيشعرون أنهم راشدين تماما بنسبة 

 
1 pour le Synode sur les jeunes, la foi et le  lineamentahui, ’aujourd’Les jeunes dans le monde d

discernement des vocations, Document préparatoire de la XVe assemblée générale ordinaire du Synode 
qui doit avoir lieu en 2018 sur le thème des jeunes, de la foi et du discernement des vocationsb La Croix , 

le 13/01/2017, -jeunes-Les-Siege/I-catholique/Saint-Orbi/Documentation-et-croix.com/Urbi-https://www.la
1200816944-13-01-2017-daujourdhui-monde-dans  

  إلى أي مدى تعتبر نفسك راشداً اليوم؟

 ً تماما

 

  

 ً  إطالقا

  أن تكون شخصاً راشداً اليوم...

 أن تكمل دراستك

 أن تتزوج وتنجب أطفاال

أن تحصل على أول عقد 
 عمل دائم

أن تسكن خارج منزل 
 والديك

أال تعتمد ماليا على 
 والديك

 ً  أن تكون مسؤوالً ورصينا

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Saint-Siege/I-Les-jeunes-dans-monde-daujourdhui-2017-01-13-1200816944
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Saint-Siege/I-Les-jeunes-dans-monde-daujourdhui-2017-01-13-1200816944
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يف الشباب ودخول سن الرشد. إشارات االعتماد على النفس وتحمل في االعتبار الشروط التي حددها االستبيان لتعر

 المسؤولية بالعمل والزواج وعدم السكن مع العائلة. 

 
% منهم. 65وكما يظهر من الرسم البياني السابق، معنى الرشد هو النضج وتحمل المسؤولية لدى أغلبية المجيبين، 

مجيبين يربطون حالة الرشد باالعتماد على النفس مالياً، أي االستقالل % فقط من ال11ومن الجدير باالهتمام أن نالحظ أن 

ً عن الوالدين.  % يربطه بإنهاء 7مجيب يربط حالة الرشد بالحصول على أول عقد عمل دائم، و 71% من بين 13ماليا

% التي 0لدين. نسبة ي شاب حالة الرشد بعدم السكن مع الواأ% بالزواج وإنجاب األطفال. ولم يربط 4الدراسة وأخيراً 

قلة هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني. وبشكل عام، يغادر الشباب منزل  ىحصدها عدم السكن مع الوالدين تدلنا على مد

األسرة ألسباب محددة جداً، إما الدراسة أو العمل في مدينة أخرى أو في الخارج أو عند الزواج. باستثناء ذلك، فإن مغادرة 

ر واردة في المجتمع بل أنه ينظر لها نظرة سيئة في الحاالت النادرة التي تحدث فيها. وبالتالي فهي غير منزل األسرة غي

 مرتبطة في عقلية الشباب المجيب بشروط النضج أو دخول سن الرشد. 

 

 العمل الزواج، الحب،: الخاصة الحياة 4.1

 الحب 4.1.1

إن فترة الشباب هي عادة المرحلة التي يبدأ فيها الفرد في اإلحساس باألمل والرغبة في أن يحب ويُحب. سواء أكان 

 ويؤسسوا معه أسرة.  الشخصذلك عن وعي أو بدون وعي، يحلم الشباب أن يمضوا باقي عمرهم مع نفس 

ً بنقاء المشا عر، والبراءة وحرية الفرد. وانطالقا من حب فحب الشباب هو قارب النجاة العاطفي الذي يقترن دائما

الشباب يبني الفرد رؤيته الخاصة للحب. كثافة المشاعر التي نشعر بها خالل حب الشباب تصبح فيما بعد المقياس الذي يحدد 

 العالقات المقبلة. وغالباً، نحاول تكرار نفس الصورة والحصول عاطفياً على نفس كثافة المشاعر. 

نالحظ أنه في المجتمع الفلسطيني الذي يتسم بتمسكه بالتقاليد والمحافظة، ال يمكن أن نعيش الحب، هذا ويجدر بنا أن 

ي الطريق الوحيد لقبول هالشعور الحميم، الشخصي، النبيل، كأسلوب عاطفي خاص، خارج نطاق الزواج. فالحياة الزوجية 

يحرم العالقات والمشاعر خارج الزواج ال يمنع الشباب الفلسطيني المجتمع والدين للحب. هذا المبدأ االجتماعي والديني الذي 

لحياة الزوجية". من منطلق الشباب المجيب، "الزواج" هو بمثابة شيء لالذي أجاب على االستبيان من التعبير عن تقديرهم "

 من المجيبين يعتبرونه شيئا "ثانوياً". %25%(. 29و %26حيوي وهام )
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العالقة أو الحياة الزوجية بدون حب هو من  السعادة بدون حب؟ كالزواج بالنسبة ل
 وجهك نظرك؟

 إجابة 72 إجابة 64 إجابة 72

  

 

 

 

 

"  ها% الذين يرون أن14سجلت إجابتهم حول أهمية العالقات العاطفية و"الزواج" يدخلن ضمن الـ الالتي الشابات 

أما سلوك الشاب وهو يقرأ نص السؤال وقبل أن يعطي اإلجابة فمثير للتساؤل. فهو ال يتردد في الضحك وتكرار  1".ةمهم

كلمة "حب" مرتين قبل أن يبدأ في إعطاء إجابته. فالمجيب يبدو محرجاً لنطق كلمة "حب" والتعبير عن رأيه أمام الكاميرا. 

 ا" حول الحب يدل على نوع من التحفظ حتى قبل أن ينطق كلمة "حب". مإلى حد التباين بين سلوك الشاب وإجابته "مهمة 

ونالحظ نفس التحفظ في باقي اإلجابات. إذ يواصل الشاب المجيب: "نعتقد أن عالقة الحب ال غنى عنها قبل الزواج؛ 

وهنا، يرد عليه الشاب الثاني بدون تردد: "بالتأكيد". في تفكير الشابين  2أن تعيش جو عاطفي قبل الزواج من حبيبتك".

المجيبين المصورين، ال يمكن تصور الحب إال في بؤرة الزواج. فسلوك وإجابة الشابين يعكسان المجتمع الذي ال يقبل وال 

 يسمح بعالقة حب إال في إطار الحياة الزوجية.

االختيار المتاح للشباب المجيب لتحديد دور الحب في تحقيق سعادتهم يدلنا أكثر على أهمية الحب لدى الشباب. 

أما بالنسبة للسؤال حول إمكانية الزواج  % يعتقدون العكس.34ال يمكن أن يشعروا بالسعادة بدون حب، و إنه% يقولون 66

% 35% ال يرون أنفسهم متزوجين بدون حب، و61للسؤال السابق:  بدون حب، جاءت إجابات القبول والرفض شبه متساوية

% فقط مروا بهذه التجربة. غير أن الشابين المجيبين المصورين يرفضان الزواج بدون 4 يرون أن الزواج بدون حب ممكناً.

عبير أصح وتجربته الشخصية . نعتقد أن الطبيعة العاطفية أو المنطقية بت3"حب. أحدهما يؤكد: "ال يمكنني أبداً أن أتصور ذلك

 تلعب دورا هاما في اختيار الشباب المجيب وبالتالي في النسب المعروضة.

 

 
 1س. 8فيديو  1
 المصدر السابق 2
  8فيديو  3

  أنت تعتبر عالقات الحب  هل يمكن أن تكون سعيداً بدون حب؟  الحياة الزوجية بدون حب هي ...

 عشت ذلك سابقاً 

 

 ممكن

 

يمكن أن ال 
 أتصور ذلك

 نعم

 

 ال

 أساسية

 مهمة

 مهمة إلى حد ما

 ثانوية

 تافهة
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 الزواج 4.1.2

عد الزواج لحظة أساسية في عمر المجتمع، على مستوى الفرد والعالقة في المجتمعات التقليدية والمحافظة، يُ 

خة حيث أن هذا السر المقدس، االجتماعي والديني على الجنسية. فهو الذي يرسم بنية المجتمع ويقسمها إلى وحدات راس

 السواء، هو القبول االجتماعي الوحيد للجمع بين الرجل والمرأة.

وال يقوم هذا الجمع إال حسب النظام العقائدي للمجتمع حيث يفترض أن الفرد يمارس حقه في اختيار مشاركة حياته 

لنسبة للزواج في مجتمع متمسك بالتقاليد، مثل المجتمع الفلسطيني ليس مع شخص آخر. وبالتالي، أن يقرر الفرد مصيره با

دائما باألمر السهل. فتكوين الزوجان، باعتبارهما شخصان حران ومستقالن يقررا مسارهما الموحد، هو قرار يرجع في 

 أغلب األحيان للعائلة والمجتمع بأكمله. 

وعادة ما ينظر للزواج كأهم مرحلة في العمر، من حيث صلته الرمزية، بدرجة أو بأخرى، بالنضج وخاصة 

سمح للشباب الفلسطيني بالتعبير عن رأيهم في الزواج وحق العائلة في  ? Generation Whatباالنتقال لحياة الرشد. 

 التدخل أو ال في اختيار شريك/شريكة الحياة.

 لسن القانوني للزواجا الرأي في الزواج

 إجابة 70 إجابة 68

  

 
%. تقع 24" لدى يتحقق % من الشباب و"حلم35حسب الرسم البياني األول التالي، يعتبر الزواج "ضرورة" لدى 

% الذين يعتبرون الزواج "ضرورة" 35 أعلى نسب لتصور الزواج لدى المجيبين بين التوافق مع التقاليد والمثالية. فلدي الـ

تأسيس األسرة يمر حتماً بالزواج. اختيار  أن يقبالن العالقات خارج إطار الزواج، كماحيث أن البيئة االجتماعية والدينية ال 

% من المجيبين فيلقى الضوء على هذه المثالية التي تغلف صورة الزواج لدى الشباب، وخاصة في 24الزواج "كحلم" لدى 

 المجتمعات المحافظة والتقليدية. 

% يجيبون "هذا ليس لي". هذان الخياران 19قطعة من الورق"، % من المجيبين يعتبرون الزواج "22بينما 

 وحصيلتهما العالية من النسب التي ال يمكن إسقاطها، تجعلنا نرى تقدما نسبياً في العقليات، وتصور أكثر عصرية للزواج. 

  الزواج بالنسبة لك

 هذا حلمي

 ليس لي

 ضرورة

 قطعة من ورق

 

  هل ينبغي أن يكون هناك سن قانوني أدنى للزواج؟

ال، ال ينبغي أن يكون هناك 

 سن محدد

 سنة 12نعم، ليس قبل 

 سنة 15نعم، ليس قبل 

 سنة 18نعم، ليس قبل 
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ً أن نرى أن األغلبية الساحقة من الشباب المجيب يعارض الزواج قبل سن  ، حسب سنة 18كما من المهم أيضا

سنة يجب أن يكون أقل سن مطلوب للزواج، وأن  18% يرون أن سن 87البيانات الواردة في الرسم البياني الثاني التالي. 

ً الزواج قبل هذا السن يجب أن   .يكون ممنوعا

 الرأي حول تدخل العائلة

 إجابة 66

 

 
 

 

تقليديا ال يتعلق فقط بشخصين، وإنما يربط عائلتين ببعضهما، ولذلك غالباً ما تلعب العائلة دوراً هاماً الزواج بما أن 

% من الشباب 45في إقامة الزواج أو منعه. مباركة العائلة تظل أساسية لراحة الزوجين النفسية. وحسب بيانات االستبيان، 

األخير يعود لهم في اختيار شريك/شريكة حياتهم. إال أن نفس النسبة، يؤكدون على رفضهم التام لتدخل العائلة وأن الرأي 

% ال يقفون ضد منع كلي من طرف 9%، ال تستبعد تدخل العائلة مع تحديد أن في النهاية تكون الكلمة األخيرة للحب. 45

  العائلة. 

ل السنوات األخيرة، انتشار إال أن الحصار االجتماعي والديني اللذان يتحكمان في بناء عش الزوجية يشهد، خال

أشكال جديدة من االقتران )الزواج العرفي، زواج المسافر، زواج لبضع ساعات، مسيار،...( وهي أشكال أخرى للزواج 

 التقليدي.

يصرح الدين اإلسالمي وتعترف الفتوى بأنواع الزواج السري هذه التي ال يتم اإلعالن عنها. هذه الزيجات "الحالل" 

. إثميسمح للمسلمين، وبالذات الشباب في الوقت الحالي، أن يعيشوا قصة حبهم وعالقاتهم الجنسية بدون اقتراف تشكل ملجأ 

، وخاصة في أوساط الشباب في العديد من المجتمعات العربية، كان مثاراً في اآلونة األخيرة كما أن انتشار أشكال الزواج هذه

 للجدال. 

نة في البلدان العربية" األخصائي في علم االجتماع واألنثروبولوجيا شكيب في كتابه بعنوان "الزواج والمساك

جسوس، يتناول بالتحليل أشكال تطور العالقة الزوجية، الذي يعد أحد أهم الظواهر المميزة للتطور المجتمعي التقليدي مؤخراً.  

يرفض الشباب العالقات الجنسية خارج إطار  تحت تأثير بيئة التدين وانزالق الشعوب تدريجيا نحو السلفية،ويكتب جسوس: "

الزواج، التي حرمها الدين. إال أنهم في سن حيث الرغبات الجنسية ال يوجد ما يرويها. فهم يريدون، فورًا، ممارسة الجنس 

هل ينبغي أن يكون للعائلة حقاً في اختيار زوج/زوجة 

  ابنهم/بنتهم؟

 أبداً، ذلك هو اختياري الشخصي

يمكننا أن نناقش ذلك ولكن يبقى 

 للحب الكلمة األخيرة

لدي رأي في ذلك لكن لن أقف 

 ضد منع كلي من طرف عائلتي
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هذا وفي نفس الوقت التوافق مع الدين. بعبارة أخرى، هم يحتاجون لغطاء ديني في إرضاء نزواتهم. الزواج العرفي يلبي 

 1".الغرض تماماً 

ُطلب من الشباب التعبير عن رأيهم حول حرية الشخص الرسم البياني التالي يوضح الوصف الذي قام به جسوس. 

( من الشباب المجيب أنها توافق على %88أجابت األغلبية الساحقة ) في إقامة عالقات جنسية بالرضا وفي إطاره الشخصي،

  %. 12ذلك، بينما رفضه 

 مكان حميم -حرية معيشة العالقات 

 إجابة 68

 

 
 

 

 

بالرضا وفي إطاره  -يجدر بنا أن نالحظ أن الشباب المجيب المؤيد لحرية الشخص في إقامة عالقات جنسية 

الشخصي، لن يفعل ذلك بالتأكيد خارج إطار الزواج.  حيث أن العالقات الجنسية في غير الزواج، والمساكنة و/أو الخيانة 

فاعلها وعدم اكتراثه بالحدود التي وضعها هللا في القرآن وجميع تظل من األعمال المحرمة، جريمة بشعة تترجم ضعف إيمان 

الزواج العرفي، الذي يحدثنا عنه جسوس كالطريق الوحيد  جالتشريعات السماوية. وبالتالي، كي يتفادى الندم، فأمامه مخر

 الذي يسمح نفسياً للفرد أن يعيش عالقاته الجنسية بحرية بما أنه حصل على الغطاء الديني.  

 

  

 
1 Esprit du temps, Paris, 2018, p.146’concubinage dans les pays arabes, LChakib Guessous, Mariage et  

كل شخص حر في أن يعيش عالقاته الغرامية كما يراه، 

  بشرط اتفاق الطرفين وأن يكون ذلك في إطاره الشخصي

 أوافق

 ال أوافق
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 الذات تأكيد / العمل 4.1.3

تؤكد العديد من الدراسات االجتماعية على العمل كشرط لدخول حياة الرشد واالعتماد على النفس. وهذا ما يؤكده  

 أيضاً العديد من المجيبين. ولكن ما هو تصورهم وتوقعاتهم بخصوص العمل والبطالة؟ 

مستقل ومجال تأكيد الذات. إال أن بكل تأكيد، أن يحصل الشاب على عمل فهذا يفتح له أبواب الدخول للوضع االجتماعي ال

الظروف االجتماعية واالقتصادية لألراضي الفلسطينية تجعل من عملية تأكيد الذات من خالل العمل طريق محفوف 

بالمصاعب. وقبل أن نتناول بالدراسة إجابات الشباب الفلسطيني المشترك في االستبيان، يبدو من المهم أن نلقي الضوء على 

 ادي المتحكم في العمل والبطالة في مختلف مناطق األراضي الفلسطينية. الوضع االقتص

، تعتبر البطالة في األراضي الفلسطينية المحتلة أعلى نسبة في العالم. بلغت (OIT)حسب منظمة العمل الدولية  

ويشير تقرير منظمة العمل الدولية  2017.1% عام 24.7نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية المحتلة أعلى نسبة في العالم 

ً إلى أن الظروف الصعبة المتصلة باالحتالل اإلسرائيلي تطال  بعنوان "وضع العاملين في األراضي العربية المحتلة" أيضا

بشكل غير متساوي النساء والشباب وأن انخفاض دعم المانحين، وتجميد أعمال إعادة بناء غزة، عالوة على استهالك 

لعامة والخاصة الذي ال يمكن تحمله والممول بواسطة القروض ال ينبئ بأي خير لالقتصاد الفلسطيني. كما أن آفاق القطاعات ا

 2من جراء مصادرة إسرائيل لألراضي والموارد الطبيعية. تزداد ظلمةالنمو 

والنسبة بين % 50ويطال ذلك النساء والشباب بشكل أكبر. نسبة بطالة النساء الفلسطينيات تقترب اآلن من  

، لم تكن المنازل 2018الشباب ال تبتعد كثيراً عن ذلك. كما أن أزمة الكهرباء التي تستمر في قطاع غزة تفاقمت. ففي أوائل 

تستقبل التيار الكهربائي إال ساعتين يومياً في المتوسط. ويستمر انقطاع الكهرباء في إحداث آثاره الخطيرة على الحياة اليومية 

 3منع تقديم الخدمات األساسية، كما أشار التقرير.يحركة النشاط اإلنتاجي و شليحيث أنه 

 19العمل لهم. الفيديو رقم  ه، ُطلب من الشباب أن يعبروا عما يمثل? Generation Whatوفي إطار استبيان  

يرهم يعتبرون أنه بعنوان "العمل" يشمل شهادات الشباب الفلسطيني حول تصوره للعمل. خمسة من كل ستة شبان تم تصو

وأما بالنسبة آلراء  4يجب إعطاء المزيد من السلطة للنقابات المهنية حتى تتمكن من ضمان أفضل ظروف عمل للعاملين.

الشباب المصور )إناث وذكور( حول أهمية العمل في حياتهم، أكد جميعهم على "أهميته العالية". وأضاف واحد من الشباب 

". وقالت إحدى المجيبات أن العمل ى تحقيق ذاتك، وتلبية احتياجاتك واحتياجات أطفالكالعمل سيساعدك علالمصور: "

 
مايو/آيار  30، تعتبر البطالة في االراضي الفلسطينية المحتلة أعلى نسبة في العالم، موقع منظمة العمل الدولية، األخبار| OITوحسب منظمة العمل  1

2018 

fr/index.htm--ilo/newsroom/news/WCMS_630884/lang-the-https://www.ilo.org/global/about  
 ،2018سويسرا، الطبعة األولى وضع العاملين في األراضي العربية المحتلة، مكتب العمل الدولي، جنيف، طبعه مكتب العمل الدولي، جنيف،  2

---ed_norm/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
relconf/documents/meetingdocument/wcms_630423.pdf  

 المصدر السابق 3
 1، س19فيديو رقم  4

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_630884/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_630423.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_630423.pdf
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 ةأغلبي 1".أن العمل حيوي في الحياة. فإذا لم ننجح في الحصول على عمل، لن نقدر على الحياة"أولوية. وأضافت أخرى: "

 ة، كما يظهر من الرسم البياني التالي.( يعتبرون العمل مهم جداً في الحيا%64المجيبين الخمسين على االستبيان )

 أهمية العمل في الحياة
 

 إجابة 50 19فيديو رقم 

 

 

 
  

مجموعة من األسئلة بغرض مساعدة المحللين في حصر تصور العمل  Generation What ? أعد استبيان 

في حياة الشباب المشترك في االستبيان. في هذا السياق، تقدم لنا الرسوم البيانية الثالثة التالية وكذلك األسئلة المصورة في 

، ? Generation Whatالفلسطيني في المادة المناسبة. وعلى قدر "األهمية الكبيرة" للعمل بالنسبة للشباب  19الفيديو رقم 

 على قدر ما هو يمثل ألغلبيتهم "مصدر انفتاح شخصي".  

 مجازاة الجهود/العمل توافق المرتب/الكفاءات في رأيك، العمل هو في األساس؟

 إجابة 48 إجابة 50 إجابة 70
 

 

  

 

% 37% من المجيبين. وهو وسيلة "لكسب المال" لدى 63العمل في األساس هو "مصدر انفتاح شخصي" لدى  

على السؤال. وبين الشبان التسعة المصورين، خمسة يؤكدون أن العمل في "مصدر انفتاح شخصي". حتى أن مجيب  50من 

المجيبات، يربطن الخيارين المقترحان  ياتإحدى المجيبات أضافت: "المال ليس دائماً أهم شيء". غير أن األربع شابات األخر

 2انفتاح شخصي" وفي نفس الوقت "وسيلة لكسب المال".في االستبيان ببعضهما. ويؤكدن على أن العمل "هو مصدر 

 
 ، السؤال قبل األخير19فيديو رقم  1
 2، س19فيديو رقم  2

  ما أهمية العمل في حياتك اليوم؟

 بدون أهمية

 

 مهم جداً 

 

 ً  نعم، تماما

 

ال، أبداً 

 جداً 

 

 هل تظن أن أجرك مناسب 

  لكفاءاتك؟

 ً  نعم، تماما

 

ال، أبداً 

 جداً 

 

هل تحس بأن مجهوداتك في العمل 

  مجازاة؟
  في رأيك، العمل هو...

وسيلة لكسب 

 المال

انفتاح مصدر 

 شخصي
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ً على فكرة أن المال ليس فقط   نسبة المجيبين على االستجواب وإجابات المجيبين على االستجواب تنطوي أيضا

ها تلبية االحتياجات ولكنه أيضا مصدر انفتاح شخصي. وفي الحالتين، تعبر إجابات المجيبين في طياتوسيلة لمصدراً للحياة و

 على التطلعات العميقة المتعلقة بالعمل. فالعمل ال غنى عنه لتأكيد الذات على المستوى الشخصي واالجتماعي واالقتصادي. 

تصور العمل بشكل عام يأتي توافق المرتب الذي يحصل عليه الشاب مع كفاءاته والجهد المبذول.  إضافة إلىو 

% يعتبرون أنهما ال يتوافقان بالمرة. نسبة اإلجابة على 22مرتبهم يتوافق مع كفاءاتهم، يرون أن مجيباً  50% من 26وبينما 

% يشعرون بتقدير جهودهم على 27العالقة بين الجهد المبذول/ التقدير تكاد تكون متشابهة مع السؤال السابق. وبينما 

   % يعتبرون أن جهودهم ليست مقدرة على اإلطالق.17المستوى المهني، 

وبما أن العمل هو مصدر سعادة شخصية واعتراف اجتماعي، فإن اختالل التوافق بين الكفاءات الشخصية  

والمرتب المتحصل عليه والجهود المبذولة يمنح شعوراً بالظلم وعدم الرضا، والذي قال بشأنه األخصائي االجتماعي ليونيل 

ونستخلص من ذلك  1تقدير الذات والمساواة والعدالة االجتماعية.ثيلين أن له عواقب ال يستهان بها على العاملين وتصورهم ل

خلف أشكال االندماج المختلفة عمليات توجد أنه بالنسبة للشباب الفلسطيني المجيب، وشأنه في ذلك شأن سائر شباب العالم، 

 تخفيض، تتراوح في حدتها، للطموحات األساسية.

   

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Catherine Dubouloz, Les injustices au travail minent les salariés et les rendent moins bons, Le temps, 8 

juin 2007, bons-rendent-salaries-minent-travail-https://www.letemps.ch/economie/injustices   

https://www.letemps.ch/economie/injustices-travail-minent-salaries-rendent-bons
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 نضال مشوار العمل، إلى المدرسة من 4.2

تكاد تقارب  بالمدارسعلى الرغم من السياق الخاص الذي تتسم به دولة فلسطين، حيث نسبة التعليم وااللتحاق  

المدرسة إجبارية طوال  1.سنة( 15% من اإلناث األكثر من 95.6سنة و 15األكثر من  ذكور% من ال%98.6 )100

بلغ  2017/2018تلميذ/تلميذة في الفصل في المتوسط، عدد التالميذ لعام  30.5سنة، بواقع  15إلى  6عشر سنوات، من 

 2% من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني ينفق على التعليم.1.32% من الشباب يلتحقون بالتعليم العالي و44و 1253238

وهي إعداد  بال شك أن رسالة المدرسة هي نقل المعارف والقيم وأسس السلوكيات كما أن لها رسالة أخرى 

مواطني الغد للحياة في المجتمع واالندماج في الحياة المهنية. ولكن هل النظام التعليمي الفلسطيني يؤمن تأهيالً مناسباً لدخول 

 الشباب الفلسطيني لإلجابة على مجموعة أسئلة حول النظام التعليمي. Generation What ? سوق العمل؟ دعا

فيديو رقم 

 2، س11
 اإلجابات على االستبيان ذات مغزى إجابات مسجلة

 هل يمنح النظام الدراسي اإلعداد المناسب لميدان العمل؟ 

 إجابة 64 إناث ذكور 

 

ال يمنح اإلعداد المناسب لسوق العمل. 
نحاول عمل ذلك بأنفسنا، ونعرف 
سوق العمل من خالل تجربتنا الخاصة. 

 أقول ال، ليس تماماً.                                                              

باعتباري حديثة التخرج، أجد أنه لم 
 يمنحني اإلعداد المناسب لسوق العمل. 

ً إذن   أقول ال، ليس تماما

  

 

 ال، بالمرة. ال، بالمرة. 

 ال، ليس تماماً. ال، ليس تماماً.

 ال، على اإلطالق. إطالقاً.

المدارس الحكومية، ال. إذن اقول 
 "بدرجة ما".

 ال، على اإلطالق.

  بدرجة ما.

  بدرجة ما.

 

على أساس إجابات الشباب المصورة الواردة في الجدول التالي، يتضح تعقيد عملية االنتقال من المدرسة للعمل  

مجيب  64% من مجموع 50في فلسطين. فالنظام الدراسي ال يعد الشباب بالقدر الكافي لدخول سوق العمل. هذا الرأي أكده 

التذكير  ب% فقط يعتبرون أن النظام الدراسي يعد الشباب جيداً لدخول سوق العمل. في هذا السياق، يج11االستبيان. على 

% من سكان 30سنة يمثلون ما يقرب من  29إلى  15بأن الجهاز المركزي لإلحصاء الـفلسطيني يشير إلى أن الشباب من 

% بين حاملي الشهادات الجامعية. وبالنسبة 50%. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 39 لديهمفلسطين بينما نسبة البطالة 

 % منهن ال يشكلن جزءا من السكان العاملين.44للشابات، دلت دراسة حديثة أجراها مكتب العمل الدولي على أن 

 
 

 
 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) issued a press release on، الجـهـاز الـمـركـزي لإلحصاء الـفلسطيني 1

the Eve of the International Women’s Day on Tuesday, 08/03/2018, 
en.PDF-women-20148-3-http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_7  

2 Central Bureau of Statistics (PCBS), Selected indicators for education in Palestine, Palestinian 
2017/2018, http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Educ_MI_E.html  

 ً  أوافق، تماما

 أوافق إلى حد ما

 ً  ال أوافق تماما

 ال أوافق بالمرة

 

هل يمنح النظام الدراسي اإلعداد المناسب 

 لميدان العمل؟ 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_7-3-20148-women-en.PDF
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Educ_MI_E.html
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ن. األول يجيب "نعم، نظام اإلجابات المصورة لشابين تقدم لنا رأيين مختلفي وعلى السؤال "هل تثق في المدرسة؟" 

أنا ال أوافقك الرأي. توجد في فلسطين مدارس خاصة ومدارس حكومية. أنا التعليم الفلسطيني جيد"، بينما الثاني يرد عليه: "

هذا الرد يضع اإلصبع على مواطن الضعف الرئيسية في  1".كنت في مدرسة حكومية، وكان تعليم اإلنجليزية فيها ضعيف

، ليس فقط في فلسطين، وإنما في جميع الدول العربية، بال شك. في حقبة العولمة وانفتاح الشباب على العالم من التعليم العام

خالل االنترنت، يعتبر التمكن من اللغات األجنبية، ال سيما اإلنجليزية، ضرورة. فعالوة على أن ذلك يساعد على مضاعفة 

يسمح للشباب بالحركة في كافة أنحاء العالم وهذا ال يوفره نظام التعليم  الفرص في سوق العمل، فإن التحدث بلغة أو أكثر

 للطلبة.  

ً رأي الشباب في العالقة بين المكافأة/المستحقين الذي من المفترض أن يؤمنه   تقييم النظام التعليمي يغطي أيضا

التي تم جمعها خالل االستبيان على السؤال "هل يتوج النظام الدراسي االستحقاق  36النظام. من بين اإلجابات الـ

% اختاروا اإلجابة "لست 33المستحقين؛ % من المجيبين يعتبرون أن النظام الدراسي الفلسطيني ال يكافئ 37 والجدارة؟"

بالفعل المستحقين، كما  يكافئام التعليمي % من المجيبين يرون أن النظ5% موافقين إلى حد ما. 25;  موافقاً على اإلطالق"

 يظهر في الرسم البياني التالي. 

 

 هل يتوج النظام الدراسي االستحقاق والجدارة؟

 إجابة 63

 

 

 

 

 

 

 

  

( أن على الدولة تحمل ذلك العبء. 76%وفيما يتعلق بتمويل فترة الدراسة، يعتبر أغلب المجيبين على االستبيان ) 

% ترى أن على العائلة أن تتحمل تلك 19% تعتقد أن تمويل الدراسة يجب أن يتم من خالل العمل. 32ونسبة كبيرة، 

لشخصي. خمسة من عشرة مجيبين مصورين يعتبرون أن % فقط من خالل القرض ا5و% من خالل الشركة 16النفقات، 

تمويل الفترة الدراسية يجب أن تتحمله الدولة، وهو رأي عبرت عنه أغلبية المجيبين على االستبيان. غير أن الشباب المصور 

ة عميقة في أن والمجيب على االستبيان مدركين جميعاً أن الدولة الفلسطينية ال تستطيع تحمل ذلك. وتعبر اإلجابات عن رغب

تتمكن الدولة من تحمل هذا العبء. ونعتقد أنه حتى الذين اختاروا إجابة "العائلة" أو "بنفسي" كانوا يأملون أن تمنحهم الدولة 

 يبين الجدول التالي تعابير الشباب المشترك في االستبيان واإلجابات. تلك الميزة. 

 
 

 5، س 11فيديو رقم  1

  هل يتوج النظام الدراسي االستحقاق والجدارة؟

 ً  أوافق، تماما

 أوافق إلى حد ما

 ً  ال أوافق تماما

 ال أوافق بالمرة
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فيديو رقم 
 4س 11

 اإلجابات على االستبيان إجابات مسجلة  

 في نظرك، من المطالب بتمويل فترة الدراسة؟ 

 إجابة 75 إناث ذكور 

 

ً ما لتمويل،  أنا. إذا احتجت يوما
 سأتوجه لعائلتي. 

                                                              % من خالل نفسي.90ولكن 

   أنا، من خالل عملي.

 

ينبغي أن تتحمل الدولة ذلك. هذا 
ً عندناالخيار ليس  وبالتالي،  متاحا
 سأتحمل ذلك.

 عائلتي

اإلمكانيات،  الوالدينوإذا لم يكن لدى 
فال ضرر من أن يعمل الفرد ليلبي 
احتياجاته. غير أنه إذا كان الوالدين 
قادران مادياً، فال ضرر من مساعدة 

 ابنهم في مشوار تعليمه.

 الدولة

 الدولة الدولة

  الدولة

 

ام التعليم وسوق العمل في األراضي المحتلة ظنمن وبدون أدنى شك وفي السياق الحالي لفلسطين، يواجه كل  

صعوبات هائلة. فهما موسومان بمساوئ االحتالل االسرائيلي: الجدار، نقاط التفتيش في الضفة الغربية، إغالق الحدود، 

االقتصادية الخطيرة ونقص التمويل الذي تعاني منه الحكومة االعتداءات والمقاطعة في قطاع غزة، ناهيك عن الصعوبات 

الفلسطينية. ولكن الشعور األخطر من كل ذلك هو غياب الرؤى المستقبلية المحلية والدولية التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب 

 الفلسطيني. 
 

مدير عام  2018المحتلة الذي نشره عام في ديباجة التقرير األخير حول وضع العاملين في األراضي العربية  

". الجهات المعنيةإن سوق العمل الفلسطيني تدهور بدرجة ينبغي أن تقلق بشدة جميع منظمة العمل الدولية كتب غي رايدر: "

الشباب يواجهون ظروفاً صعبة بشكل خاص. فهم يمثلون ثلث السكان الفلسطينيين وتم تشكيلهم من خالل ويواصل رايدر: "

%. فمتى نصل 50النزاع. الكثير منهم يشعرون بالعجز واإلقصاء. نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني تقترب كثيرًا من 

  1".لنقطة االنهيار؟ يبدو بوضوح أن غياب الرؤية المستقبلية يقود هؤالء الشباب لليأس

الالئق، يلقي التقرير األضواء على ومع إطالق نداء للحوار والبحث المشترك عن الحلول من أجل إرساء العمل  

النساء اقل حظاً دائما في سوق العمل الفلسطيني. علماً بأنهن على مستوى عال من عمل النساء الفلسطينيات. إذ يشير إلى: "

ي ينجحن في دخول سوق العمل ال عمل لهن. تعرف ئالتعليم، إال أن القليل منهن ينجح في الحصول على عمل ونصف الال

 2".في سوق العمل أسوأ وضع في المنطقة المرأة

 
، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2018، 107الدورة  وضع العاملين في األراضي العربية المحتلة، تقرير المدير العام، مرفق، مؤتمر العمل الدولي، 1

 ،2018سويسرا، الطبعة األولى 

---ed_norm/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
nf/documents/meetingdocument/wcms_554740.pdfrelco  

 المصدر السابق 2

 ؟في نظرك، من المطالب بتمويل فترة الدراسة

 أنا، من خالل عملي

 

 الشركات

 

 الدولة

 

 والدي

 

 أنان من خالل القروض

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554740.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554740.pdf
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، أي أنها أعلى نسبة في 2017% في 47.4إلى  2016% في 44.8"انتقلت نسبة البطالة بين النساء من  

العالم، بالمواكبة مع أعلى نسبة بطالة عامة في العالم في فلسطين. نسبة البطالة بين الرجال لم تختلف كثيراً وتظل عند 

أمام هذا المشهد المظلم لسوق العمل، أقل من فلسطينية كل خمسة تعمل مقابل أكثر من سبع رجال من . 2017% لعام 22.3

% من اإلناث ال يلتحقن بالمدارس أو بدون عمل 39سنة، ما يقرب من  24إلى  15ويوضح التقرير أيضاً أن بين الشباب من  1عشرة.

  2% من الذكور.28وال تأهيل مقابل 

  3السياق، تحدد منظمة العمل الدولية بعض المؤشرات حول حصة النساء الفلسطينيات في العمل إجماالً.في هذا  

 

 

 

 

 

  

 
 14نفس المرجع ص. 1
 المصدر السابق 2
 النساء في فلسطين: بعض المؤشرات حول سوق العمل - 7أنظر: مرفق  3
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 وبيئتهم االجتماعية  الشباب .5

  ودعم فخر: بالوالدين العالقات 5.1

 
في فلسطين، يعتبر الرابط االجتماعي مرادفاً لألمل والدعم والتضامن. نجح الشباب المجيب على االستبيان في رسم 

ً لوحة رائعة لعالقاتهم مع والديهم. كما أن الشباب الذين صورت إجاباتهم وكذلك الذين أجابوا  يؤكدون على مدى فخر  شفهيا

"والدي هم أساس  ، أكد المجيبون العشرة على هذا الفخر. وأضاف أحدهم:2فيديو رقم الوالدين بإنجازات أبنائهم وبناتهم. في ال

% 8 % من مجموع الشباب المجيب يشهدون بهذا الفخر.92وتأكيداً لتلك التصريحات،  1حياتي، يدعموني ويفخرون بي".

     فقط ال يعيشون هذه الحالة.
 

% أن والديهم يدعمونهم في اختياراتهم 83المجيب من قبل والديهم، يؤكد وفيما يتعلق بمساندة اختيارات الشباب 

ع عندما نتحدث عن الدعم العائلي، نقصد الدعم النفسي. أن يكون بوبالط % ال يتمتعون بهذا الدعم.17وفي قراراتهم، بينما 

 له أثر حماية تنعكس إيجابياً على الشباب. الوالدان فخورين بإنجازات أبنائهم وبناتهم وأن يساندوهم في اختياراتهم في الحياة 
 

في إطار هذا الفخر والدعم، يكون من الطبيعي أن يقلق الوالدان حول مستقبل أبنائهم وبناتهم. الشباب العشرة 

% من أصوات المجيبين على 85ونفس الحكم حصد  2المصورين يؤكدون جميعهم على أن والديهم قلقين حول مستقبلهم.

 % ممن نفوا ذلك.15ابل االستبيان، مق
 

 الجدول التالي يوضح الخطوط الرئيسية لعالقات الشباب/الوالدين في العائالت الفلسطينية.

 

 قلق الوالدين دعم الوالدين فخر الوالدين

 إجابة 61 إجابة 63 إجابة 63
  

 

 

 

 

 

 

على العادات المعترف بها تقليدياً. في  ظحسب النسب الواردة أعاله، يتضح لنا أن العائلة الفلسطينية ال تزال تحاف

إن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع عائلة موسعة. الروابط االجتماعية التي تربط وصفه لتلك الروابط، قال جون لوي هاي: "

  1".ن في حالة األزماتاأعضاءه قوية جدًا، مما يسهل خلق تضامن اجتماعي على نظام واسع، يكون بمثابة صمام األم

 
 1، س 02فيديو رقم  1
 3، س 02فيديو رقم  2

 ؟ هل يفتخر والديك بمسارك

 ال

 

 نعم

 

  اختياراتك؟هل يساند والديك 

 ال

 

 نعم

 

  هل يقلق والديك حول مستقبلك؟

 ال

 

 نعم
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وتتفق ما توصل إليه من نتائج مع ما كتب "هاي". لمفهوم التضامن.  Generation What ? تعرض استبيان

وفي نفس  % من الشباب المجيب يشاركون فكرة أنه ال يمكن النجاح في الحياة بدون تضامن.89فالتضامن يشاد به بتوسع: 

الرسوم البيانية التالية توضح أن منظور  ستغلوك".مجيب يرفضون قاعدة "إذا لم تستغل الناس ا 60% من 65السياق، 

 االستفادة يستعاض به بمنظور التضامن. 

 

 ال يمكن النجاح في الحياة بدون تضامن؟
 
 

 إذا لم تستغل الناس استغلوك؟

 إجابة 60 إجابة 61

 

 

 
 

 
  

 

غير أنه يطلب من الشباب أن يعملوا ويؤكدوا ذاتهم على المستويين الشخصي والمهني. في هذه المرحلة، فالنظام 

 بقسط كبير من المسؤولية في انفتاحهماالجتماعي الذي يحكم ويؤثر في حياة الشباب وكافة المواطنين اليومية يضطلع 

 .الشخصي

 

 صعبة  اجتماعية  بيئة 5.2

 
إن الروابط االجتماعية المكملة النفتاح الشباب، على الرغم من تعارضها وخاصة فيما يتعلق بفلسطين، تواجه بيئة 

 لى قيود االحتالل غياب السياسات واألنظمة الموجهة للشباب التي تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم.إاجتماعية مقيدة. أضف 

بإعطاء رأيه في الفرص التي يكفلها له المجتمع. وعلى للشباب المجيب  Generation What ? سمح استبيان

 59ما يعادل وهو %، 78أجاب  "هل المجتمع الفلسطيني يمنحك اإلمكانيات الالزمة لكي تظهر قدراتك الحقيقية؟"السؤال: 

وحسب األغلبية الساحقة،  دراته الحقيقية.ق% يعتبرون أن المجتمع الفلسطيني يترك للشباب فرصة إظهار 22 مجيب بالنفي.

يعيش الشباب الفلسطيني في مجتمع ال يمنحه وسائل تحقيق الذات واالزدهار، باختصار إظهار قدراته الحقيقية. الرسم البياني 

 التالي يوضح النسب في الحالتين. 

 هل المجتمع الفلسطيني يمنحك الفرصة الالزمة لكي تظهر قدراتك الحقيقية؟ 

 إجابة 59

 
1 olive, Fédération Artisans du Monde, ’Huile d’Palestine, LLouis Haie, une filière équitable en –Jean

Janvier 2017, p.7,  -etudefilierehuileoliveparc-http://www.artisansdumonde.org/documents/adm
janvier2007.pdf    

 ال يمكن النجاح في الحياة بدون تضامن

 ال أوافق

 

 أوافق

 

إذا لم تستغل الناس من أهم دروس الحياة: 

 استغلوك

 ال أوافق

 

 أوافق

 

http://www.artisansdumonde.org/documents/adm-etudefilierehuileoliveparc-janvier2007.pdf
http://www.artisansdumonde.org/documents/adm-etudefilierehuileoliveparc-janvier2007.pdf
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بغية قياس شعور الشباب إزاء مسؤولية األجيال السابقة في  Generation What ? يتبع ذلك سؤال مهم طرحه

% من الشباب الفلسطيني المشمول باالستبيان يلقي اللوم على األجيال السابقة 71المشاكل التي يعيشوها في الوقت الحالي. 

بارة "األجيال ولكن عن أي جيل يتحدث الشباب؟ هل يقصدون والديهم وأجدادهم أو أن ع ويعتبر أنها مصدر مشاكلهم.

 السابقة" لها معنى محدد في مخيلة الشباب المجيب؟
 

في حالة فلسطين، وخاصة بعد أن أثبتنا طبيعة العالقات بين الشباب/والديهم، يصبح من الطبيعي أن مسؤولية 

ابقين الذين في تصور "األجيال السابقة" في مخيلة الشباب الفلسطيني يقصد بها صراحة أجيال المسؤولين والقادة السياسيين الس

ً عنهم، في الشقاء الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني  األفراد والمجتمعات الفلسطينية ساهموا بقدر كبير، عن رضا أو غصبا

والمصاعب التي يعاني منها الشباب اليوم. "صراع" األجيال لدى الشباب الفلسطيني يتجاوز حدود العائلة والمجتمع لينصب 

التي تعد المسؤول األول عن وضع الدولة في الماضي، والحاضر، والمستقبل، باختصار حالة الكبت  أكثر على السياسة،

  .االجتماعي

 

 مسؤولية األجيال السابقة في مشاكل الشباب اليوم

 إجابة 63
 

 

هل المجتمع الفلسطيني يمنحك الفرصة الالزمة 

 لكي تظهر قدراتك الحقيقية؟ 

 نعم

 

 ال

 

األجيال السابقة هي مصدر مشاكل الشباب 

 اليوم

 ال أوافق

 

 أوافق
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 للمستقبل النظرة: الحياة تصَور .6

التحليل النفسي لقوة اإلرادة يعتبر أن ال شيء مستحيل أمام إرادة ال تقهر. قوة اإلرادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقدير 

الذات وهي التي تتحكم في ضبط واع لمستوى "األنا" الذي يسمح لنا بالبحث عن هدف في الحياة علماً بأننا نستحق ما نصبو 

استكشاف هذا البعد المهم في تحديد السياق الشخصي للشباب  Generation What ? ولم يسقط استبيان 1إليه من هدف.

 حول قوة اإلرادة.
 
هذا السؤال الذي طرحه االستبيان يساعدنا على قياس مدى قوة اإلرادة وتقدير الذات بين شباب  "من أراد استطاع؟"

فاألغلبية لى طريقه، إال أن الشباب الفلسطيني يثبت إرادته وإصراره. فلسطين. على الرغم من جميع المصاعب التي تقف ع

  % ال يعتقدون في ذلك.16 ،مجيب، ترى أن من أراد استطاع 63% من 84الساحقة، أي 

 

 من أراد استطاع؟

 إجابة 63

 

  

حول تصور  Generation What ? لمجموعة األسئلة التي طرحها استبيانهذا الرسم البياني بمثابة مقدمة 

مؤشراً لتصور الشباب الفلسطيني المشمول بمثابة الشباب الفلسطيني لمستقبلهم. قوة اإلرادة التي أشرنا إليها أعاله تكون 

 بالدراسة لمستقبله؟  

نتائج هامة. عند اإلجابة على السؤال "بخصوص من خالل مساعدتهم على تصور مستقبلهم، تفصح الدراسة عن 

كان لألفراد المجيبين أربع خيارات تعبر عن أربع مواقف: "متفاءل، متفاءل جداً، متشاءم،  مستقبلك، هل تعتبر نفسك؟"،

أنفسهم متشاءم جداً". من بين العشرة الذين صورت إجاباتهم: أربعة يرون أنفسهم "متفائلين جداً". وأربعة آخرين يعتبرون 

". اثنان  "حيث ال تفاءل، ال حياة "متشائمين" ويشرحون أسباب اختيارهم بعبارات من قبيل: "حيث ال أمل، ال مستقبل". أو:

من عشرة فقط يعتبرون أنفسهم متفائلين إلى حد ما. ولنالحظ أنه في الفيديو، لم يختر أي من المجيبين "متشاءم" أو "متشاءم 

 2جداً".
 

 
1 est pouvoir, Nos Pensées. Fr, 11/ 01/ 2018’Psychologie de la force de volonté : lorsque vouloir, c , 

pouvoir-cest-vouloir-lorsque-volonte-de-force-de-https://nospensees.fr/psychologie/  
 1س. 06فيديو  2

 من أراد استطاع

 ال أوافق

 

 أوافق

 

https://nospensees.fr/psychologie-de-force-de-volonte-lorsque-vouloir-cest-pouvoir/
https://nospensees.fr/psychologie-de-force-de-volonte-lorsque-vouloir-cest-pouvoir/
https://nospensees.fr/psychologie-de-force-de-volonte-lorsque-vouloir-cest-pouvoir/
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% "متفائل جداً" أو "متفائل" وما بين 23% و54ن السبعين إجابة التي ُجمعت، األغلبية ما بين ومع ذلك فمن بي

% من المجيبين يتأرجحون ما بين "متشائم" و"متشائم جداً". وبشكل عام، اإلجابات المصورة ونسبة االستبيان 13% و10

 تمنحنا صورة إيجابية نحو مستقبل أفضل، أيا كانت الظروف. 

 

 بصفة عامة، هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟ ستقبلك، هل تعتبر نفسك؟بخصوص م

 إجابة 70

 

 
 
 

 إجابة 63
 

 

 
 

% في 19 %.16%، 24%، 30مجيب يعتبرون أنفسهم "سادة مصيرهم وقادة حياتهم":  63نسبة كبيرة من 

ما بين الذين يعتقدون نصفياً أنهم "سادة  % يخضعون لمصيرهم وما يجري في حياتهم.2% و10وما بين منتصف الطريق. 

مصيرهم وقادة حياتهم" والذين ال يعتبرون ذلك، يتسلل االعتقاد في المصير المكتوب مسبقاً، فاالعتقاد في المصير يشكل أحد 

  دعائم العقيدة اإلسالمية.

وبعيداً عن كافة الصراعات بين األجيال، يعرف الفرد نفسه بالنسبة لجيل والديه و/أو األجيال السابقة، وال شعورياً 

يلقي بأحالمه الشخصية على الجيل القادم، جيل أبناءه. فاألجيال تصبح دليالً على الفشل كما على النجاح االجتماعي 

نحصر أهمية تصور الشباب مقارنة باألجيال في بعض أسئلة االستبيان.  ثمة جماعي. وتالواالقتصادي والسياسي، باختصار، 

مقارنة تشمل أوجه التشابه واالختالف في الماضي والمستقبل من وجهة نظر الشباب. الرسمان البيانيان التاليان يوضحان هذا 

 التصور.

 

 

  

 بصفة عامة، هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟ بخصوص مستقبلك، هل تعتبر نفسك؟

 جداً  متشائم

 

 جداً  متفائل

 

أنا سيد مصيري 
 وقائد حياتي

 

ال، أنا ال أتحكم فيما 
 يحدث لي 
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 بالمقارنة مع حياتك، هل تظن أن مستقبل أبناءك سيكون...؟ بالمقارنة مع والديك، هل تظن أن مستقبلك سيكون...؟

 إجابة 70

 

 
 

 إجابة 68
 
 

 
 

  

 

% يتوقعونه أسوأ، 21مجيب يعتبرون أن مستقبلهم سيكون أحسن بشكل عام عن حياة والديهم، و 70% من 60

 % يعتقدون أنه سيكون مماثل.19و

% من الشباب الفلسطيني المشارك في االستبيان، أي األغلبية 59وعند مقارنة حياتهم بحياة أبناءهم مستقبالً، 

 % ال يرون أن سيكون هناك فارق ما:15% يفكرون أنها ستكون أسوأ بشكل عام، و26بينما  ستكون أحسن.يعتقدون أنها 

إناث(  3رجال و 7فحياة أبنائهم ستكون مماثلة لحياتهم. ويجدر بنا أن نالحظ أنه في الحوار المصور، عبر المجيبون العشرة )

أنها ستكون أفضل عموماً. ومع اختيار "أفضل عموماً" أضافت إحدى  عن تصور إيجابي فيما يتعلق بحياة أبنائهم. إذ يعتقدون

وهو شرط معبر جداً لكل فلسطيني يعيش داخل فلسطين أو خارجها. ففي  1المجيبات المصورة: "بشرط أن تُحرر فلسطين".

 ة وحياة.قلب كل فلسطيني، يحمل التحرير في طياته، ليس حياة أفضل فحسب لألجيال المقبلة ولكن كرامة وعدال

 

حقاً، أن "تحرير فلسطين" هو حلم مستقر في ضمير كل فرد فلسطيني وفي المجتمع عامة. فقد رسم هذا الحلم 

ماضي األجيال السابقة، وقاد حاضر الشباب الفلسطيني اليوم ويشكل شرطاً لحياة أبناءه. وبغض النظر عن الظروف السياسية 

الشباب الفلسطيني، بحسب البيانات أعاله، يميل لالعتقاد بأن حياة أبنائه ستكون أفضل من والعذاب االجتماعي، فإن أغلب 

 حياته.

تعريفات "النجاح" متعددة وتجمع الكثير من القيم. أن يكون الفرد سعيداً وأن ينجح في حياته يبدو أنهما في يومنا هذا 

أغلب الشباب المجيب، . ال يعني بالضرورة السعادة تعبيران عن نفس الشيء. وحتى وإن كان النجاح في مجال أو آخر

خلف هذا االختيار تصورات موضوعية لما يعنيه كل وفي الواقع، تكمن  %، يربطون النجاح في الحياة بالشعور بالسعادة.45

، فيما تعنيه، أن مجيب لعبارة "أن تكون سعيداً" والتي تعني بالتأكيد السعادة. ويظل أن عبارة "أن تكون سعيداً" تعني بال شك

 
 2، س 06فيديو رقم  1

 بالمقارنة مع والديك، هل تظن أن مستقبلك سيكون...؟

 أفضل عموماً 

 ً  أسوأ عموما

 مماثل

 

 بالمقارنة مع حياتك، هل تظن أن مستقبل أبناءك سيكون...؟

 أفضل عموماً 

 ً  أسوأ عموما

 مماثل
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تمضي حياتك بال مشاكل ويساورك شعور مستمر ودائم بالرضا. الجدول التالي يوضح لنا بشكل أكبر "النجاح في الحياة" كما 

 يتصورها المجيبون.

 النجاح في الحياة بالنسبة لك هو...؟

 إجابة 60

 

  

حقاً أن العمل يمكنه أن يجعل المرء سعيداً  % من المجيبين.22النجاح في الحياة مرادف للحصول على عمل لدى 

إال أن المال يأتي في المرتبة الثالثة حيث أنه يسمح بتحقيق االحتياجات الشخصية والحصول على المال وتأسيس أسرة. 

  % فقط يرون أن النجاح في الحياة مرادف لتأسيس "أسرة".13 % من اإلجابات.20ويحصد 

 

، هناك مجموعة أسئلة في صيغة ?Generation Whatة المستخدمة في استبيان ومن بين فئات األسئلة المختلف

". هذه الفئة تشكل أحد أنظمة االستبيان الوجيهة التي تسعى لتقييم تصورات السعادة بشرط  "هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون؟ 

 تحقيق القيم التي يمنحها الشباب على أدوات أو أنشطة أو مفاهيم معينة. 

 التالي يعرض هذه التصورات المختلفة حسب نتائج االستبيان. الجدول

 

 عدد المجيبين ال نعم هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون... ?

 66 %45 %55 رغم المشاكل المالية

 65 %55 %45 معتقدات دينية

 64 %44 %56 أوالد

 64 %83 %17 عمل

 64 %66 %34 حب

 62 %55 %45 انترنت

 63 %40 %60 سيارة

 61 %69 %31 موسيقى

 61 %62 %38 كتب

 71 %28 %72 مأكوالت جاهزة

 الحياة بالنسبة لك...النجاح في 

 تأسيس أسرة

 الحصول على عمل

 كسب المال

 السعادة
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 69 %62 %38 رياضة

 68 %71 %29 أصدقاء

 68 %29 %71 تليفزيون

 69 %32 %68 أن تعيش في فلسطين

 69 %20 %80 نشرة أخبار وال أحداث

 70 %54 %45 هاتف محمول

 61 %74 %26 ألعاب فيديو

 69 %46 %54 تليفزيونية مسلسالتسينما، أفالم أو 

 

% ال يمكن أن يكونوا 83حسب النتائج الواردة أعاله، يحصد العمل أعلى نسبة حيث أهميته كبية جداً لدى المجيبين: 

سعداء بدون عمل، أي أن األغلبية الساحقة من المجيبين تعتقد أن العمل مصدراً لالنفتاح الشخصي. هذه النسبة ذات مغزى 

 ية واالستقاللية التي تميز الشباب الفلسطيني.  حيث أنها تلقي الضوء أكثر على درجة المسؤول

وهناك نسبة مدهشة تعبر عن هبوط فادح في تقدير اإلعالم وعدم اهتمام شبه تام به. فمن بين األنشطة التي يستطيع 

ن % م80الشباب االستغناء عنها بسهولة بدون أن يقلل ذلك من سعادتهم: نشرات األخبار واألحداث تتصدر القائمة بنسبة 

اإلجابات. وإذا ما اعتبرنا األخبار في فلسطين التي ال تتعدى السرد اليومي لحالة الحرب، والموت وعدد الشهداء والمساجين، 

فال عجب من أن يرفض الشباب الفلسطيني هذا اإلعالم والنشرات اإلخبارية كمصدر للحزن الدائم. وفي نفس السياق، يمكن 

 %.71يون بنسبة عالية، أن يكون الشباب سعداء بدون تليفز

% 74األلعاب الفيديو رفضها الشباب بنسبة أما بالنسبة لألشياء التي يمثل االستغناء عنها مشهد السعادة: 

% لتشير إلى عدم اهتمام نسبي 60تأتي بعد ذلك السيارة بنسبة  % من األصوات المضادة.72والمأكوالت السريعة حصدت 

 باألشياء المادية والرفاهية.

عن العالقات الشخصية، فالصداقة والحب لهما أهمية كبيرة. وهما لصيقان بالسعادة والشعور بالسعادة بواقع  أما

 % من المجيبين يمكنهم أن يكونوا سعداء بدون أطفال. 56% من األصوات. ولكن 66% و71

% من األصوات. الكتب والرياضة تشكل أيضا أنشطة مرتبطة بالسعادة وتتساوى في 69وتحصد الموسيقى كمصدر للسعادة 

 %، تربط السعادة بعدم وجود مشاكل مادية.  55%. نسبة كبيرة، 62األصوات بواقع 

عادة لدى الشباب المجيب الذي األنشطة والترفيه مثل السينما واألفالم والمسلسالت التليفزيونية ال تشكل مصدرا للس

% أنه يمكنه أن يكون سعيداً بدونها. ولكن من المدهش أن يكون االنترنت والهاتف المحمول بدون أهمية 54صرح بنسبة 

 %. 45وبالتساوي بواقع 

مجيب يمكنهم أن يكونوا سعداء بدون العيش في فلسطين، مقابل  69% من 68كما أن االرتباط بالوطن ضعيف: 

. يمكننا أن نفسر هذه النسبة المرتفعة للشباب الذي يمكن أن يكون سعيداً بدون العيش وطنهمبطوا السعادة بالعيش في % ر32

 في فلسطين لظروف االحتالل الصعبة واأللم اليومي الذي يعاني منه جميع الفلسطينيون.
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  واالرتباطات السياسة .7

 المؤسسات في الثقة وعدم الثقة 7.1

الفلسطيني لم يعرف سوى حالة الحرب، والهدنات، واألزمات السياسية واالقتصادية واإلنسانية التي إن الشباب 

تمزق المجتمع الفلسطيني تحت االحتالل، وعاش في دولة لم ينته بناءها بعد، مما نما لديه شعور باالرتياب وعدم الثقة ال في 

 السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة. السياسة وال في مؤسساتها. وتلك المؤسسات هي التي تتبع
 

مستوى الثقة لدى الشباب الفلسطيني في مؤسساته السياسية والشرطة وغيرها كان موضوع دراسة من 

Generation What?،"...لمعرفة رأي الشباب في هذه "القيمة الجوهرية  . في مجموعة أسئلة صيغت بشكل "هل تثق في

 ، التي ال غنى عنها لحسن سير المجتمع. وجاءت النتائج التالية لتحثنا على التفكير. 1"قةللديمقراطية: الث
 

وبالنسبة للثقة في  % ال يثقون فيها.62فقط من المجيبين يثق في السياسة بينما  %1كان الحكم غير متوقع: 

% من نسبة الثقة مقابل 10الشرطة حصلت على المؤسسات، فأغلبها ال يحظى سوى بنسبة ضعيفة من الشباب المجيب: 

% 11% إلى 4%، والمؤسسات الدينية 27% مقابل 8%، والنظام القضائي 20% مقابل 13% عدم ثقة، والمدرسة 25

وأخيراً االتحادات  %؛42% إلى 21% مقابل 30% إلى 7اإلنسانية والمنظمات  % عدم ثقة؛52% إلى 33ثقة مقابل 

أما مستوى الثقة في اإلعالم  % من عدم الثقة.47% إلى 26% من أصوات الثقة مقابل 24% إلى 3التجارية حصدت 

 % عدم ثقة!   44% ثقة مقابل 0فسجل أقل نسبة في تاريخه: 

، يصبح من األمور الطبيعية جداً "أال يجد الشباب 2عدم الثقة ذاته"وكما يشير إليه مقياس الثقة في السياسة "وبسبب 

  3ال وسيلة للتعبير الجماعي والمؤسسي وال ما يشجعهم على االنضمام السياسي القوي والمستديم".

 

 إن المالية هي التي تحكم العالم؟ أصبح اليوم ليس للسياسيين أية سلطة؟

 إجابة 68

 
 

 
 

 إجابة 67
 

 

 
 ,SciencesPo, CEVIPOF, 29 janvier 2018, vague 9 -مقياس الثقة في السياسة  1

https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Confiance2018_MUXEL.pdf  
 2بق، ص.المصدر السا 2
 المصدر السابق 3

 أية سلطة اليومليس للسياسيين 

 ال أوافق

 

 أوافق

 

 البنوك والمال يحكمان العالم

 ال أوافق

 

 أوافق

 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Confiance2018_MUXEL.pdf
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آراء أخرى عبر عنها المجيبون تكمل هذا الجدول حول السياسيين. بالنسبة لسلطة رجال السياسة، تتقارب النسب 

البنوك والمال يحكمان  %49لم يعد لهم أية سلطة مقابل  ممجيب يعتقدون أن رجال السياسة اليو 68% من مجموع 51كثيراً. 

  %.91اقع العالم حسب رأي األغلبية الساحقة من المجيبين بو

% فقط يودون تكرار التجربة مقابل 17مجيب:  70وعند سؤالهم حول مشاركتهم في منظمة سياسية، من بين 

وعلى فرضية  % لن يكرروا التجربة.17% لم يخوضوا التجربة ولكن المجال ال يزال مفتوحاً، و20% ال يهمهم ذلك، و46

 %.76مجيب، على ذلك بواقع  66أن "الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم باستثناء كل األنظمة األخرى"، وافقت األغلبية، 

 

 التصويت في االنتخابات بالنسبة لك؟ المشاركة في منظمة سياسية

 إجابة 70
 
 

 
 

 إجابة 67
 
 

 

 

% يعتبرونه واجب وطني ينبغي أن 18بينما  المجيبين.% من 61التصويت في االنتخابات هو حق أساسي للجميع حسب 

  % من المجيبين يرون أن التصويت في االنتخابات وهم ديمقراطي بدون فائدة.21يكون إجبارياً، و

  

 هل سبق وشاركت في منظمة سياسية؟

 نعم، وأحببت التجربة

 ولن أكرر التجربةنعم، 

ال، لكن المجال ال يزال 

 مفتوحاً 

 ال، ال يهني ذلك

 

 التصويت في االنتخابات بالنسبة لك؟

 حق أساسي للجميع

واجب وطني ينبغي أن 
 يكون إجبارياً 

وهم ديمقراطي بدون 
 فائدة
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 المدنية المشاركة 7.2

على عكس الرسم البياني السابق حول مشاركة الشباب في المنظمات السياسية، أظهرت بيانات االستبيان نسبة عالية 

 جداً من الشباب الذين اشتركوا في إحدى المنظمات غير الحكومية و/أو اإلنسانية. 

إنسانية ولكنهم يودون % لم يشتركوا بعد في منظمة 19 % اشتركوا في التجربة وأعجبتهم.70مجيب،  57من بين 

المشاركة في منظمة ثقافية، تنخفض النسبة بفيما يتعلق  % آخرين لن يخوضوا التجربة من جديد.5% غير مهتمين و5ذلك، 

مجيب على االستبيان اشتركوا بالفعل  69% من 33من ذلك أن  نخلصومقارنة بالمشاركة في المنظمات اإلنسانية. 

 % ال يهمهم ذلك.20% لم يشتركوا بعد ولكن يودون ذلك و38وأعجبتهم التجربة و

 

 المشاركة في منظمة ثقافية المشاركة في منظمة إنسانية

 إجابة 57
 
 
 
 

 إجابة 69
 
 

  

 

% يودون 29% خاضوا التجربة فعالً وأعجبتهم، و39أما عن المشاركة في منظمة رياضية، فتتقارب النسب: 

 % لن يكرروا التجربة.12% ال يهمهم ذلك و20المشاركة، و

على النقيض، نجد أن المشاركة في المشروعات أو الجمعيات خارج اإلطار المدرسي أو المهني تحصد أعلى نسب بين 

% غير 3% لن يكرروها، و8% يودون التجربة، و13% خاضوا التجربة وأعجبتهم، و77مجيب:  64ن بين الشباب. فم

 مهتمين.

بالمقارنة مع المشاركة في المنظمات السياسية، نالحظ أن نسب المشاركة في المنظمات المدنية مرتفعة بشكل  

ً لرفض  الصريح للسياسة، وكذلك توجيه اهتمامهم لألنشطة االجتماعية والجمعيات. شباب الملحوظ. ويمثل ذلك مؤشراً هاما

تجذب الشباب الفلسطيني الذي يدرك دور المجتمع المدني المهم في  وال شك، انطالقا من االستبيان، أن المنظمات المدنية

 إرساء المؤسسات الفعالة والمراعية لسيادة القانون. 

 

 

 

 

هل سبق وشاركت في منظمة غير حكومية أو 

 إنسانية؟منظمة 

 نعم، وأحببت التجربة

نعم، ولن أكرر 
 التجربة

ال، لكن المجال ال 
 ً  يزال مفتوحا

 ال، ال يهني ذلك

 

 ثقافية؟هل سبق وشاركت في منظمة 
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 الخالصة

الكلمة للشباب الفلسطيني حول جميع التصورات والتعبيرات التي  Generation What ? للخالصة، أعطى

تشكل هويتهم وتجربتهم في الحياة ومستقبلهم. حيث أن هذه التشكيلة من الشباب الفلسطيني غالباً ما تكون نادرة في اإلعالم. 

?   رسمييظهر فيها تقريباً. وحتى إن كانت فلسطين تشكل فقرة شبه يومية في األخبار، إال أن هذا النوع من الشباب ال 

Generation What  أنه متفائل جداً بشأن مستقبله وذلك على الرغم من 54صورة شباب واع ومتعلم، يعلن بنسبة %

  الظروف الفلسطينية المميزة.

ً لوصف وتحليل نماذج الشخصية والثقافية المختلفة  للشباب ولم يكن عدد المجيبين المحدود إلى حد ما عائقا

ي اشترك في االستبيان، بالفيديو أو بدونه، فتح آفاقا جديدة لمن يريد أن يتعرف ذالفلسطيني المعاصر. الشباب الفلسطيني ال

 جيداً على الشباب الفلسطيني اليوم. 

التي  تمسكهم القوي بالتقاليدوعلى الرغم من حضور األزمة الفلسطينية بثقلها في أعماق المجيبين. وعلى الرغم من 

يتسم بها مجتمعهم، إال أن الشباب الفلسطيني اليوم يتميز عن األجيال السابقة ويبتعد عن بعض العادات االجتماعية المهيمنة. ما 

% من المجيبين 86متعطش للحرية الفردية والجماعية، فهو بين التقاليد والعصرية، نموذج الشباب الفلسطيني يرسم مالمحه. 

  ات.يؤكدون على غياب الحري

% يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا 45% يرون أن هناك تأكيد مبالغ فيه على الدين، و74نظور الديني، موإزاء ال

الزواج أهمية بالغة، هذه المؤسسة االجتماعية والدينية التي تمثل الطريق  يضفون علىوبينما  سعداء بدون معتقدات دينية.

% 57وحتى وإن رأى  بأنهم يمكن أن يكونوا سعداء بدون إنجاب أطفال.% يصرحون 56الوحيد الممكن لتأسيس األسرة، 

% 4% منهم يتصورون أنفسهم وحيدون بدون قرين/قرينة وال أوالد، 19من الشباب أنفسهم متزوجين في المستقبل، إال أن 

في هذا  يؤسسوا أسرة.% فقط يعتقدون أنه لكي ينجحوا في الحياة ال بد أن 13 % بدون أطفال.7يربون أوالدهم بمفردهم و

% يوافقون على حرية كل فرد أن يعيش عالقاته 88السياق، البحث عن الحرية الجنسية مسألة يبحث عنها الشباب ويقدروها. 

مجموع آرائهم في هذا السياق وفي مسائل أخرى ذات الصلة تبرهن على مطالبة بالحقوق،  الحميمة في إطاره الشخصي.

 التقاليد الراسخة وحتى انسالخ عن الماضي.وشيء من االبتعاد عن 

 % االنسالخ عن الماضي؟

 86% غياب الحريات 

 74% تأكيد مبالغ فيه على الدين

 45% الشعور بالسعادة بدون معتقدات دينية 

 82% رفض تدخل الزعماء الدينيون في الشؤون السياسية

 57% تقدير أهمية الزواج

 87% سنة أقل سن قانوني للزواج  18

 88% الموافقة على حرية كل فرد أن يعيش عالقاته الحميمة في إطاره الشخصي
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 65% رفض تطليق الزوجة )ليس هذا بشيء جيد بل فاضح(

 76% أحياناً يكون الطالق ضروري

 75% تعدد الزوجات غير مقبول

 56% السعادة ممكنة بدون أوالد

 44% % من مجموع المجيبين ال يهمهم هذا الموضوع(38تحديد النسل حق أساسي )نالحظ أن وسائل 

 71% األجيال السابقة هي المسؤولة عن مشاكل الشباب اليوم

 71% في فلسطين، ال يزال الطريق طويالً أمام المساواة بين الجنسين
 

 ييعط ووأظهر في كثير من األحيان ضعف تمسكه بقيم معينة. فهالشباب الفلسطيني اليوم ينظر أساسا نحو المستقبل 

أهمية كبيرة ويحترم االعتماد على الذات واالستقاللية الفردية. من اإليمان في اإلرادة الشخصية إلى الحرية في اختيار 

 استقاللية الفرد. على شريك/شريكة الحياة، مروراً بارتداء الحجاب اإلسالمي ومسائل أخرى كثيرة، تهيمن

 % استقاللية الفرد

 %84 تطاعالموافقة على فكرة، من أراد اس

% يؤكدون 45% يرون أن هذا اختيار شخصي صرف، و45االستقالل في اختيار شريك/شريكة الحياة )
 رأيهم ولكنهم لن يعارضون مناقشة المسألة مع والديهم(هو على أن الرأي األخير 

%90 

 73% ينبغي أن يكون ارتداء الحجاب اإلسالمي اختيارا شخصيا

 72% أجل النجاح في الحياةاالعتماد على النفس من 

 65% أن تكون راشداً يعني أن تكون ناضجاً ومسؤوالً 

 70% حياتكقائد سيد مصيرك و

 79% عدم االنزعاج لرؤية نساء بمالبس ضيقة في الشارع

 58% رفض مراقبة األخ لعالقات أخته

وأمله في المستقبل، إال أن الدراسة كشفت عن حتى وإن كان الشباب الفلسطيني يحمل في أعماقه تفاؤالً متصالً بعمره 

 توتراً حاداً ما بين هذه الثقة الشخصية وعدم الثقة في الساحة العامة التي تميز شروط االندماج الحالي في المجتمع.

% من المجيبين يعتبرون 78بؤرة الكبت الذي يعاني منه الشباب الفلسطيني يكمن في العالقة ما بين المجتمع/السياسة. 

%، 62أكثر من النصف، عدم الثقة في رجال السياسة فهائلة.  أما أن المجتمع ال يعطيهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم الحقيقية.

%، والذين يرتابون من 82طالبون بعدم تدخل الزعماء الدينيون في الشؤون السياسية، ي منهمأكثر و ال يثقون بهم إطالقاً.

ً بدعم الدولة، وبشكل خاص عندما طالب  %.52المنظمات الدينية،  % منهم أن تدعم الدولة فترة 76كما أنهم طالبوا أيضا

  % من الشباب الذين يثقون فيه!0ة ها اإلعالم بنسبدأما ذروة عدم الثقة فحص الدراسة العليا واالندماج المهني.

 % التفاؤل، المستقبل الشخصي واألمل

 54% التفاؤل حول المستقبل الشخصي

 %60  سيكون مستقبلهم أفضل من حياة والديهم.

 59% مستقبل أوالدهم سيكون أفضل من حياتهم اليوم بشكل عام

 86% العربي.األمل في االتحاد االقتصادي والسياسي في العالم 
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  التشاؤم وعدم الثقة

 62% عدم الثقة في رجال السياسة

 %90 هناك الكثير من الضرائب

 %97 هناك الكثير من الفقراء

 70% ما تحتاجه فلسطين أساساً: حرية التنقل

 67% ما تحتاجه فلسطين أساساً: حرية التعبير

 69% الدراسيةالحماية االجتماعية األكثر طلباً: المنح 

 76% إن الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم باستثناء كل األنظمة األخرى.

 94% كانت سلبية ولم تغير أي شيء. 2011الثورات العربية منذ 
 

 Generation Whatوأخيراً، ومع اعتبار تحرير فلسطين كحلم راسخ في أذهان األفراد والمجتمع، فإن جيل 

فلسطين؟ هو جيل مدرك لحالته ومكانه في المجتمع، يحتاج ألن يعبر عن رأيه ويؤكد ذاته، ال سيما في ساحة السلطة السياسية 

 وفه اإلنسانية.والمؤسسية التي يبنى عليها تصور التقدم المناسب لظر
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