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 إىداء
ويحمؿ ىموـ القدس في نفسو  ،شباب القدس مستقبؿ كؿ مف ييمو إلىاىدي ىذا الجيد المتواضع 

والى شيداء ومصابي وأسرى القدس وفمسطيف ألنيـ رمز  ،شباب القدس  إلىكما اىديو  ،وضميره

لرفع مستوى ىذا  ،ياتصحيح أوكؿ مف تعاوف في توفير معمومة شباب فمسطيف، واىديو الى 

كؿ المؤسسات واألفراد وكؿ الباحثيف والعامميف في كؿ المجاالت المتعمقة بالقدس  إلى البحث

 وسكانيا وخاصة الشباب.

ومف  كؿ الشباب الذيف تعاونوا معي في تعبئة استمارة البحث إلىالشكر اىدي ىذا االنجاز مع  

 ساعد في توفير برامج اإلحصاء أو الدراسات واألبحاث والمراجع.

  

تاحتيـ الفرصة  في جامعة القدس، قسـ الدراسات العميا )الماجستير( إلىإىداء خاص  الىتماميـ وا 

 لي ولمجموعة مف الزمالء باالنضواء في ىذا البرنامج.

انجاز ىذه  تشجيعيـ ومؤازرتيـ األثر المعنوي الكبير فيو الى زوجتي وابنائي الذيف كاف لواىدي 

    الرسالة. 
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الستكماؿ متطمبات رسالة الماجستير في الدراسات  –مركز الدراسات المقدسية  –الدراسات العميا 
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 الشكر والعرفان
 

إلى أعضاء الييئة التدريسية في مركز الدراسات جامعة القدس، وبرنامج الدراسات المقدسية الذيف 

رشادات ربطتني بيـ عالقة المعمـ الصديؽ، حيث كاف لجيدىـ وما وفروه مف عمـ  ومعرفة وا 

وتشجيع اكبر األثر في تنفيذ ىذه الدراسة، وقد تعممت مف تجاربيـ وخبراتيـ حب البحث والصبر 

والمثابرة لتحقيؽ اليدؼ، كما أشكر مجموعات الشباب الذيف ساىموا بتعبئة استمارات البحث، 

لشبابية لما وفروه وطرحوا آرائيـ ومقترحاتيـ بكؿ شجاعة وصدؽ، وأشكر القائميف عمى المؤسسات ا

مف تعاوف ودراسات تتعمؽ بموضوع الشباب في القدس، مما أثرى ىذا البحث وأضفى عميو 

الموضوعية والمصداقية العممية، وال أنسى الزمالء واألصدقاء الذيف لـ يبخموا بإرشاداتيـ 

 .ومعموماتيـ

 
 
 
 

 سمير محمد موسى عمرو
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 ممخصال

تيدؼ ىذه الدراسة الى بحث تأثير األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية باعتبارىا البيئة 

، 2014وحتى  2010الشباب في القدس، في الفترة الزمنية مف  الحاضنة التي تشكؿ ثقافة وسموؾ 

ى اسموب واعتمدت منيجية الدراسة عم وتحديد العوامؿ األكثر تأثيرًا عمى ثقافة الشباب وسموكيـ. 

بواسطة استمارة البحث الميداني التي  البحث الوصفي التحميمي الكمي والنوعي، وتـ البحث الكمي 

والمؤسسات الشبابية، وتـ تعبئتيا  شاب وفتاة في القدس مف خالؿ األندية  200تـ توزيعيا عمى 

لقاءات  وعي بعقد شاب وفتاة مف خمفيات اجتماعية وتعميمية مختمفة، وتـ البحث الن 57مف مف قبؿ 

لتحميؿ البيانات  SPSSمف كال الجنسيف، واستخدـ برنامج  10مع مجموعات مف الشباب ضمت 

 الكمية. 

واعتمدت فرضيات الدراسة عمى وجود عالقة بيف مظاىر السموؾ السمبي لبعض الشباب، وبيف 

 اعتمدتقدس. كما البيئة الحاضنة ممثمة في االوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية في ال

الدراسة عمى األسس والنظريات المتعمقة بموضوع انتاج وتخطيط الحيز والتأقمـ او ردة الفعؿ، 

وانواعو السمبي وااليجابي،  التغيير وشممت نظريات السموؾ االنساني  وتخطيط المكاف بيدؼ 

العالقة بيف البيئة الحاضنة و  وتعريؼ الثقافة والغزو الثقافي وطرؽ قياسو، والعوامؿ الثقافية المؤثرة 

   والثقافة والسموؾ.

وقد  اكدت الدراسة عمى صحة الفرضيات حوؿ العالقة بيف البيئة الحاضنة وسموؾ الشباب في  

العمؿ أو التعميـ  القدس واف  اىـ العوامؿ المؤثرة سمبيًا ىو االرتباط بالمجتمع االسرائيمي عبر سوؽ 

  .2كما يوضح ذلؾ تأثير مكاف العمؿ، ممحؽ 

اضح، وذلؾ برسـ صورة حوؿ توجيات الشباب ونمط وأجابت الدراسة عمى اسئمة البحث بشكؿ و 

حياتيـ والعوامؿ التي تؤثر في تشكيؿ ثقافتيـ وسموكيـ، وكاف مما اثبتتو الدراسة عدـ الوضوح 



 ث
 

والتعارض في المواقؼ واآلراء حوؿ بعض المواضيع، مثؿ رفض الشباب االندماج في المجتمع 

اكؿ االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي االسرائيمي، واعتباره عنصريًا ومسؤواًل عف المش

% منيـ انيا تمثؿ امتيازات، 65يعيشونيا، وتمسكيـ بما يسمونو امتيازات اليوية الزرقاء حيث يرى 

% لمجنسية 50% منيـ الجنسية االسرائيمية، ورفض حوالي 38قبوؿ ما يقرب مف  ويظير ذلؾ في 

االستعداد لمتخمي عف  رص عمى البقاء في القدس دوف حساب اليوية الزرقاء، والح الفمسطينية عمى 

% منيـ اف تدويؿ القدس ىو الحؿ فيما اختمفت 35اليوية وامتيازاتيا في اي حؿ سياسي، ويرى 

األرقاـ والمواقؼ حسب المشاركة في برامج المؤسسات الشبابية، او لمف  سبؽ اعتقاليـ ولدييـ 

 ممفات أمنية فكانوا اكثر تحفظًا. 

كانت األرقاـ السابقة ليا دالالت واضحة، فاف البحث النوعي قد اعطى وصفًا لما يدور في واذا 

افكار الشباب وميوليـ والمبررات واألسباب التي تقودىـ التخاذ مواقفيـ، ومنيا تعبيرىـ عف غياب 

البديؿ الفمسطيني المقنع وضعؼ العمؿ الفمسطيني مع الشباب، وضعؼ عمؿ المؤسسات الشبابية 

 .برامج الشبابو 

ومما اثبتتو الدراسة ىو اف الشباب في القدس يتأثروف بالبيئة الحاضنة كما يتأثروف بعوامؿ العولمة 

  .     والحداثة والتقميد، وىـ يتعرضوف الى غزو ثقافي ييدد ىويتيـ الثقافية
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Abstract 
 

This exploratory descriptive research aims at studying expected influence of the general 

situation, represented by the social, political, and economical conditions, and to decide 

the most influential factors on the youth culture and behaviors in East Jerusalem, during 

the period 2010 -2014,  

The study used the analytical descriptive approach quantitative and qualitative research, 

for the quantitative part a questionnaire form - Annex 1 was designed and distributed to 

200 youth of both sexes, and a number of 57 youth completed and returned the form, 

and for the qualitative part a semi- structured interviews with 10 youth of both sex-

es was conducted, to understand their opinions, Annex 3, and used the SPSS for data 

analysis. 

The research study based on the assumptions that a relation existing between some neg-

ative behaviors by some youth groups and the environment that shapes their ideas, 

views, and behaviors, as Jerusalemites has a special legal situation under Israeli Laws. 

 And theoretically based on theories related to behaviors and environment, including the 

theory of concepts describing the triangle relations between space, attitude (behaviors) 

and Power, It integrates the role of environment in shaping behaviors.  

The results of both the quantitative and qualitative researches were identical, and the 

youth in the semistructured interview explained verbally what their colleagues pointed 

in the questionnaire.      

The main outcomes of this research showed that the most influencing factor is the 

workplace, and the more the contacts with the Israeli society through work, or education 

the more the influence, annex 2, and especially on young youth, the research reflected 

unclear and contradicting positions that can be explained in the following figures, on the 

political dimension although majority of the youth described Israel as a regime of ethnic 

discrimination, representing a threat to their culture, still 65% think the Jerusalemite IDs 

they hold represent a Privilege and offer a more flexible opportunity to travel and work. 

They don’t agree to give up these privileges in future political solution, and 38% of 



 ح
 

them willing to take Israeli nationality, and 50% reject the Palestinian ID. If it leads to 

give up the Jerusalemite ID. 35% prefer international administration in Jerusalem. 

The youth expressed their views and explained the reasons for their behaviors as a result 

of the absence of a convincing Palestinian alternative, the weak role and programs of 

the youth institutions. 

The research proved that the main factors affecting the youth are the surrounding envi-

ronment, modernism, globalism, and imitation, which made a real threat to their cultural 

identity. 
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 تمييد
 

ألف واقع القدس يمكف التعبير عنو بكممة مختصرة أنيا مدينة ذات ال أريد اإلطالة في ىذا التمييد، 

وضع خاص عبر الزماف وبيف األمـ، وىي اآلف تحت احتالؿ فريد مف نوعو، حيث أنو يعمف انو 

مس تاريخيا ومحاولة رسـ استعاد القدس وأنيا موحدة وعاصمة أبدية، وواقع الحاؿ انو يتـ ط

حكاـ قبضتو، وتحقيؽ أىدافو، وفي سبيؿ  واالحتالؿ ال يدخر جيداً  مستقبميا في تنفيذ مخططاتو وا 

ذلؾ يستخدـ كؿ الوسائؿ ويستيدؼ كؿ مجاالت الحياة وكافة فئات المجتمع، وىو يريد القدس بال 

 .1فمسطينييف، أو بأقؿ عدد منيـ عمى أف يكونوا عمى ىامش المدينة

وتجارب الشعوب في التحرر ليثبت بأف  وعمى الطرؼ اآلخر مف يستشيد بالتاريخ والكتب السماوية،

 القدس )ال يعمر فييا ظالـ( وأنيا ال بد ستمبس ثوبيا وتستعيد مكانتيا وىويتيا واف بعد حيف. 

وتأتي ىذه الدراسة حوؿ تأثير الوضع العاـ في القدس، عمى الشباب الذيف يعيشوف في القدس 

يشكمو مف خطورة عمى مستقبؿ الشباب ومستقبؿ ويعمموف أو يتعامموف مع المجتمع اإلسرائيمي، لما 

وذلؾ عمى المستوى السياسي، أما عمى المستوى  2المجتمع المقدسي ومخططات تيويد القدس،

االجتماعي، فقد بدأت تزداد حوادث العنؼ بيف األسر ألبسط األسباب، وتؤدي أحيانا إلى القتؿ 

طالؽ النار، وىو ما ينذر  بعواقب سيئة في المستقبؿ، وعمى المستوى وحرؽ البيوت والممتمكات وا 

ذا ما ربطنا بيف ىذه  االقتصادي فاف القدس ىي ضمف افقر المدف حسب االحصاء االسرائيمي، وا 

العوامؿ، نجد أف االحتالؿ قد أوجد بيئة مناسبة لتحقيؽ أىدافو. وتكمف أىمية ىذا البحث في بياف 

ادي في القدس، نتيجة وضعيا الخاص ضمف العالقة بيف الوضع السياسي واالجتماعي واالقتص

منظومة القوانيف االسرائيمية، وانعكاساتو عمى سموؾ الشباب، وما يميز وضع القدس عف مثيالتيا 

في المدف الفمسطينية األخرى، ويوضح العالقة بيف التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية مف 
                                                           

1
 29 - 6ارفنص جامعةكالٌفورنٌا-2009–.ٌوسفع.–رسالةالدكتوراه

2
 .44ص72دلعدا،18لمجلدا،لفلسطٍنٍةاتسارالدامجلة،2007خرٌفخماٌسًر.
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سكاف الفمسطينييف، وانعكاسات ذلؾ عمى تفكير وسموؾ ناحية، وتطبيؽ القوانيف اإلسرائيمية عمى ال

الشباب في القدس، ورغـ وجود عدة دراسات عف وضع واحتياجات الشباب في القدس، وعف 

المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تواجو سكاف القدس، مثؿ العنؼ والمخدرات 

يرىا مف المشاكؿ والصعوبات المتعمقة ومشاكؿ األسرة مثؿ الطالؽ، والتسرب مف التعميـ، وغ

باليوية والسكف والفقر، إال أف ىذه الدراسة االستطالعية تتمحور حوؿ تأثير ىذه الظروؼ عمى 

ثقافة وسموؾ الشباب، وىو ما لـ تتطرؽ اليو اي دراسة سابقة، مع التركيز عمى مدى العالقة بيف 

ب، والعالقة مع المجتمع اإلسرائيمي، ممثال في التأثير الثقافي واالنحراؼ السموكي عند بعض الشبا

سوؽ العمؿ، ومؤسسات التعميـ والمؤسسات العامة، إضافة إلى الوضع العاـ المتمثؿ في اليوية 

الزرقاء، والوضع القانوني لممقدسييف، وىذا ما يشكؿ البيئة الحاضنة التي تؤثر في توجيات وتفكير 

 .و ىذه الرسالةوسموؾ الشباب ونمط حياتيـ وىو ما تبحث

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 

 األولالفصل 
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 

    المقدمة. 1.1

تأتي أىمية ىذه الدراسة كونيا تتناوؿ موضوعأ في غاية األىمية وىو يتعمؽ بوضع الشباب في 

وىي  وجياتيـ، والظروؼ التي يعيشونياالقدس، وتبحث في المؤثرات التي تشكؿ افكارىـ وميوليـ وت

تأتي مف الشباب مباشرة، كما تأتي في فترة زمنية ىامة، حيث تشيد القدس معركة ىوية ثقافية 

 وربطيا اقتصاديًا ورسميًا باسرائيؿ.وسياسية، كما تـ فصميا جغرافيًا 

اجراء  الشباب وعمىمف  تـ توزيعيا عمى عينةاستمارة  حث في جمع المعمومات عمىاوقد اعتمد الب

منيا الدراسات  مصادر متعددة، مقابمة مع مجموعة مف عشرة شباب مف كال الجنسيف، اضافة الى

وتتعامؿ مع المشاكؿ  وخاصة الشباب ذات عالقة مباشرة مع المجتمع واألبحاث التي أعدتيا جيات

المؤسسات  راكز الشبابية،االجتماعية في القدس ومنيا: المؤسسات التعميمية واألىمية، األندية والم

 .الرسمية الفمسطينية والدولية
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 وصف الدراسة 2.1  -

تـ تخصيص الفصؿ األوؿ مف الدراسة لوصؼ الدراسة، وشمؿ ىيكمية الدراسة وخمفيتيا واىميتيا 

وأىدافيا، كما شمؿ ادوات البحث ومبررات وأىداؼ الدراسة، والدراسة في مجمميا تبحث في تأثير 

االتصاؿ والتواصؿ بيف الشباب في القدس والمجتمع االسرائيمي، وذلؾ مف خالؿ دراسة األوضاع 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية في القدس، وتأثيرىا عمى أفكار وسموؾ الشباب، باالعتماد عمى 

 النظريات الخاصة بعمـ السموؾ، ومقارنتيا بنتائج الدراسة الميدانية التي اجريت مع الشباب. 

 

 :ىيكمية الدراسة ومحتوياتيا - 1.2.1

 يفاإلطار مكونات الدراسة و  ستة فصوؿ تشمؿ مف المقدمة والتمييد إضافة إلى الدراسةتتألؼ 

البحث  ووصؼ واقع الشباب في القدس، والخمفية العممية لمدراسة، ومعمومات ،والعممي النظري

وتحميؿ المعمومات والنتائج والتوصيات، مرتبة حسب موضوع ومحتوى كؿ فصؿ وعالقتو  الميداني

كامؿ، إضافة إلى المالحؽ  بالفصؿ السابؽ أو الالحؽ، ويغطي كؿ فصؿ موضوع بشكؿ

ومستوفي لمتطمبات  تأخذ الرسالة شكؿ موضوع متكامؿ العناصر ولكي والجداوؿ، وفيرس المراجع.

في الوصوؿ إلى المعمومات بسيولة، وتوصيؿ المعمومات بوضوح وتسمسؿ  ،أوالمستخدـ الباحث

يع ويميد كؿ فصؿ او ، فقد تـ ترتيب الفصوؿ والمواضيع بشكؿ يوضح العالقة بيف المواضمنطقي

 موضوع لمموضوع الذي يميو.

ويشمؿ القسـ النظري تحمياًل حوؿ الوضع في القدس  ,إلى قسـ نظري وقسـ ميداني، الدراسة وتنقسـ

وتـ جمعيا مف دراسات وأبحاث أجريت في القدس  مف جميع النواحي التي تؤثر في حياة الشباب،

واالقتصادية  ؿ األوضاع االجتماعية والسياسيةمف قبؿ مراكز ومؤسسات دولية وفمسطينية، حو 

وعمـ االجتماع  ،كما يشمؿ معمومات وقواعد نظرية تتعمؽ بعمـ النفس وحوؿ قطاع الشباب،
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والسموؾ، وتشمؿ نظريات أساسية حوؿ االنحراؼ السموكي، أشكالو ومسبباتو وطرؽ قياسو وتشكؿ 

آثار عمييا الدراسة في التعامؿ مع موضوع الرسالة، وىو  يىذه النظريات األسس النظرية التي تبن

 السموكي بيف الشباب في القدسالثقافي و  التغييرعمى  ،االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 التخطيط الحضري في مناطؽ الصراع السياسي وتـ جمعيا مف مصادر وكتب عممية في عمـ

شمؿ بحثًا عمميًا اجري فمف الدراسة  الميداني ثاني وىو البحثال أما القسـ السموؾ والغزو الثقافي،و 

معمومات تـ جمعيا بواسطة استمارة بحث ميداني تـ  حيث شمؿ مع عينة مف الشباب في القدس،

ومدى  ،الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي توزيعيا عمى الشباب، وتغطي آراء الشباب حوؿ

كما شمؿ لقاءات مع مجموعات مف  ،في القدس تأثيره عمى افكار وتوجيات وبالتالي سموؾ الشباب

وبذلؾ تكوف الدراسة ميدانية  الشباب، الستطالع آرائيـ وتعميقاتيـ حوؿ موضوع الدراسة ومحتواىا،

كثر تأثيرا في تصميـ استمارة البحث لتشمؿ الجوانب األساسية األ  قد تـو  وترتكز إلى أسس عممية،

، كما تمت صياغة األسئمة بحيث تعطي المشاكؿ التي تواجييـوتوضح ميوليـ و  حياة الشباب،

وذلؾ بتوفير خيارات متعدده لالجابو دوف اي ايحاء او ، مساحة كافية مف حرية التعبير واإلجابة

تغيرات( التي بالعوامؿ )الم التوجو لدى الشباب، ومدى تأثرىـ وتعبر في نفس الوقت عف ،تحيز

 تشكؿ أسس التحميؿ لموصوؿ إلى النتائج.

 والفصوؿ الستة ىي:

 مف ناحية الخمفية ومشكمة الدراسة الدراسة وصؼ حيث تـخمفية الدراسة وأىميتيا، : الفصل األول

والفرضيات، وحدود الدراسة مكانًا وزمانًا، ويعتبر ىذا الفصؿ بمثابة  واألىداؼ واألسئمة والمبررات،

 . وأىميتيا وسياقيا التعريؼ عف الدراسة
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ويتمحور حوؿ واقع قطاع الشباب في القدس، والظروؼ  واقع الشباب في القدس، :الفصل الثاني

التي يعيشيا الشباب والمشاكؿ التي تواجييـ، ودور المؤسسات الشبابية الرسمية واألىمية في خدمة 

 ية والسابقة المتعمقة بالبحث.قطاع الشباب وتطرؽ إلى الدراسات واألبحاث الحال

ويشمؿ النموذج النظري لمدراسة، وىو المخطط النظري  األسس النظرية لمدراسة، الفصل الثالث:

لمدراسة، كما يشمؿ اإلطار المعرفي أو المخطط العممي الذي سارت وفقو  الذي وضعو الباحث

وىي الخمفية  وطرؽ القياس،كما شمؿ موضوع السموؾ مف ناحية التعريؼ والمؤثرات ، الدراسة

 العممية التي تستند إلييا الدراسة، أي أنيا تشكؿ األسس العممية لمدراسة الميدانية.  

وشمؿ تحديد المعمومات المتعمقة بعينة البحث، ومكاف  ،الدراسة أساليبو  منيجية الفصل الرابع:

مومات، أي أف الفصؿ الرابع البحث واالعتبارات األخالقية وأدوات البحث، وطرؽ جمع وتحميؿ المع

، كما شمؿ القواعد العممية والنظريات المتعمقة بالسموؾ اإلنساني حدد مجاؿ وأسموب العمؿ الميداني

  والغزو الثقافي والفكري، وىو ما االعتماد عميو في تحميؿ معمومات الدراسة. 

 عمى شكؿ جداوؿ وأرقاـ وشمؿ ىذا الفصؿ عرض النتائج ،عرض نتائج الدراسة الفصل الخامس:

ظيار أي مفاجئات أو دالئؿ تضمنتيا معمومات االستمارة ،بشكؿ أساسي  . مع تحميؿ لمنتائج، وا 

وشمؿ ىذا الفصؿ النتائج والتوصيات، أي  التحميؿ واالستنتاجات والتوصيات، الفصل السادس:

  مستخمصات الرسالة.

 

  خمفية الدراسة -3.1. 

لعؿ ظيور عدة مشاكؿ اجتماعية وثقافية وسموكيات غير مألوفة في المجتمع المقدسي ىو ما دفع 

تتعرض مدينة القدس إلى تنفيذ ىذه الدراسة لمعرفة مدى تأثر الشباب بالبيئة التي يعيشوف فييا 

جود ستيدؼ الو ت ومتعددة الوسائؿ وىي حممة متعددة االتجاىاتحممة تيويد منذ احتالليا،  ألشرس
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ومف ىذه اإلجراءات  في القدس، بيدؼ طمس وتيميش ىذا الوجود الممتد عبر القروف الفمسطيني

وتيدؼ لتقميص الوجود الديمغرافي  تيدؼ اإلنساف الفمسطيني في القدسإجراءات تس والوسائؿ:

اليويات، ومنع البناء، ومنع جمع مثؿ سحب  الفمسطيني عبر مجموعة مف القوانيف واإلجراءات،

 عمى األرض وتشمؿ ىدـ البيوت، ومصادرة األراضي، إجراءاتمؿ العائالت وغيرىا، وىناؾ ش

، وىناؾ وعزؿ القدس جغرافيًا بالجدار العازؿ وما لو مف انعكاسات عمى حياة المقدسييف اليومية

إجراءات تمس الحياة اليومية لممقدسييف مثؿ التعميـ، والصحة وسوؽ العمؿ اإلسرائيمي، وكميا 

 .اإلسرائيميةمؿ تربط المواطف المقدسي بمنظومة الحياة عوا

بيف ىوية ثقافية ورثوىا مف مجتمعيـ، يتمسؾ بيا  اً دـ الشباب في القدس بواقع يشيد صراعطيص

 اجزءً  أنفسيـوجدوا  أنيـ أووثقافة مختمفة يعيشونيا سمبيات، حتى البكؿ ما فييا مف ايجابيات و 

مف الواقع، فيناؾ مف المقدسييف مف  أمثمةً  انقؿسياسية، و  أبعادوىنا تحتدـ معركة ثقافية ليا  منيا،

بأنيا توفر حاًل لمشاكؿ كثيرة مثؿ مكاف االقامة وجمع شمؿ  ، ويبرر ذلؾاإلسرائيميةيحمؿ الجنسية 

ال تتوفر دوف الجنسية  بما تمنحو مف امتيازات بالسفر شرقا وغرباو  العائمة وتسجيؿ األوالد،

لجاف تطوير مرتبطة  وىناؾ ،لحمؿ الجنسية اإلسرائيمية لمعنى السياسيا جاوزوىنا يتـ ت، اإلسرائيمية

ف مف دسيو ببمدية االحتالؿ، ويبرر ذلؾ بالمطالبة ولو بجزء مف الحقوؽ، مقابؿ ما يدفعو المق

)التطبيع(  ليذه المجاف يقمؿ مف المعنى السياسي، أي ما يسميو المعارضوف أيضاا وىن التزامات،

الحقوؽ،  أوكوسيمة لتحصيؿ بعض المكاسب  ،نتخابات البمديةالمشاركة في اال إشكاليةوىناؾ 

مف الواقع الذي يختمؼ  أمثمةىذه  إف ًا بقانونية وشرعية بمدية االحتالؿ.اعترافالتي كانت تعتبر و 

، حوؿ سمبياتو وايجابياتو ونتائجو حاليا ومستقبال، وأبحاثعميو المقدسيوف، وتدور حولو نقاشات 

 ا يحممو مف معاني سياسية وثقافية.وم
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زاء في كؿ نواحي حياتو، مف تعميـ  ىذا الواقع يجد قسـ كبير مف الشباب المقدسي نفسو مرتبطاً  وا 

فضال عف المعامالت الرسمية مثؿ البمدية والداخمية  ،ورحالت وتسوؽ وترفيووقانوف وعمؿ وصحة 

ذااإلسرائيمية، بالمجتمع والحياة  ،والبنوؾ وغيرىا ىذه العوامؿ التي تؤثر في الحياة اليومية  أخذنا وا 

التغيير في المدى القريب، فضال عف نوع ظيور احتماالت  وعدـ اإلحباط تأثير لمشباب، مع

عوامؿ كثيرة وفعالة تدفع الشباب  أفنجد  فإنناالعكس،  أـ لألفضؿالتغيير المتوقع، وىؿ سيكوف 

 أننيتبعده عف الثقافة الفمسطينية، وىنا أؤكد  عمى األقؿ أو، اإلسرائيميالمقدسي في اتجاه المجتمع 

وتأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدى تأثر  حمؿ الواقع،المبررات ولكني ادرس وأ إيجاد أحاوؿال 

أو  ،بما يعيشونو عمى ارض الواقع ونمط تفكيرىـ وحياتيـ، الشباب في ثقافتيـ وسموكيـ وأفكارىـ

 ،مدى تأثير البيئة التي يعيشونيا ممثمًة في الوضع أالجتماعيي والسياسي واالقتصادي وتداخالتيا

 عمى ثقافة وسموؾ الشباب وخاصة مف يعمموف في إسرائيؿ. 

      

  أىمية الدراسة 4.1.  - 

الدراسة أىميتيا بسبب تركيزىا عمى قطاع الشباب في القدس، وتتناوؿ المشاكؿ التي  تكتسب ىذه

عف واقع  واضحة ، وبذلؾ ترسـ الدراسة صورةحسب رؤيتيـ ومف واقع حياتيـ يعيشيا الشباب

وقد تشكؿ خطة عمؿ لمتعامؿ الشباب في القدس، وعف مستقبؿ ىذا القطاع الحيوي في المجتمع، 

تأتي في ظروؼ صعبة تعيشيا القدس  مع الشباب في القدس في المستقبؿ، كما أف ىذه الدراسة

في و عمى الصعيد السياسي والوطني إضافة إلى صعوبة الحياة اليومية التي يعيشيا المقدسيوف، 

كؿ ما يتعمؽ بحياة المقدسييف وخاصة الشباب، حيث فانو ال يمكف فصؿ تداخؿ وترابط  اإلطارىذا 

تتداخؿ في أسبابيا  ،المشاكؿ والصعوبات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعميمية أف

وتأتي ىذه الدراسة االستكشافية الوصفية لتوضح  ونتائجيا وانعكاساتيا عمى المجتمع المقدسي،
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 توجو الشباب المقدسي وخاصة العامميف في إسرائيؿ، والذيف يعيشوف الواقع المفروض عمى القدس،

 ولذلؾ يمكف اعتبار ىذه الدراسة بمثابة وصؼ لواقع الحياة في القدس خالؿ ىذه الفترة الزمنية.

 

 مشكمة الدراسة   5.1.  -  

 اإلسرائيميالقدس تخضع لمقانوف  أفالشباب في شرؽ القدس، حيث  قطاع عمى الرسالةتركز ىذه 

وقد مرت عممية عزليا بمراحؿ تدريجية منذ ذلؾ  1967منذ احتالؿ القسـ الشرقي منيا عاـ 

وقطع كافة  ،عف الضفة الغربية جغرافياً  عزليا إحكاـما نعيشو اآلف مف  إلىالتاريخ، حتى وصمت 

لضفة الغربية ) بشكؿ رسمي( وتـ في المقابؿ ربط المدينة وسكانيا بمنظومة الحياة الروابط مع ا

عمييـ، وىذه  كبير وواضح لو تأثير اإلسرائيميبسوؽ العمؿ  ارتباط الشباب أفكما  اإلسرائيمية،

بالعمؿ واالحتكاؾ  وثقافتيـ الدراسة البحثية االستكشافية ىي لتحديد مدى تأثر الشباب في سموكيـ

التي يفرضيا االحتالؿ عمى سكاف   الظروؼ والمؤثرات ، والعيش ضمفاإلسرائيميمع المجتمع 

  القدس.

وضمف ىذه  لصراع السياسي والثقافي في القدستشكؿ اليوية الثقافية عنصرا ىاما في معادلة ا

تمثؿ الوجود ساسية التي المعادلة فاف الحفاظ عمى اليوية الثقافية الفمسطينية مف األمور األ

والت طمس وتغيير اليوية في وجو محا ، والتي تعبر عف صمود المقدسييفالفمسطيني في القدس

س المدينة وتكري ، كمقدمة لتيويدىا سياسياوثقافياً  وباألحرى محاوالت تيويد القدس تاريخياً  الثقافية

فيـ الفئة  يشكموف فئة أساسيةف عنصر الشباب وفي ىذا اإلطار فا ،كعاصمة موحدة إلسرائيؿ

المستيدفة في كال االتجاىيف، فكما يسعى االحتالؿ لتجييميـ ونزع ىويتيـ وطمس ثقافتيـ وتحويميـ 

معرفة كؿ ما  أومجموعات مف العمالة الرخيصة في سوؽ العمؿ اإلسرائيمي يقمدوف دوف وعي  إلى

 حاوؿ الفمسطينيوفتمع اإلسرائيمي. يمف خالؿ العيش واالتصاؿ بالمج أو ،يشاىدونو عبر اإلعالـ



10 
 

عمى أمؿ التحرر مف  ، واعتبار ذلؾ جزًء مف رفض االحتالؿ ومخططاتو،التمسؾ بيويتيـ وثقافتيـ

  االحتالؿ. 

والتنبؤ بانماط ىذا السموؾ  ،تفسير وتحميؿ مظاىر السموؾ االنسانيتيتـ ب 3العموـ السموكيةوبما أف 

لذا فاف سموؾ  وبناء نماذج تساعد في السيطرة وتوجيو السموؾ، ،المتوقعة تحت ظروؼ معينة

وىناؾ مجموعات مف الشباب بدأت تظير  الشباب وتصرفاتيـ يعتبر كدليؿ عمى انتمائيـ الثقافي،

الكثير مف السموكيات المنحرفة والتي تتنافى  حمؿ، تاألعمارمف مختمؼ في شوارع وأحياء القدس 

 االستيتار بو،و  فاظ البذيئة، التمرد عمى المجتمعالعنؼ، المخدرات، األل مثؿ ،مع الثقافة الفمسطينية

حتالؿ واالحتكاؾ بالمجتمع اإلسرائيمي المتيـ الرئيسي لظيور ويعتبر اال ،وغيرىا تقميد االسرائمييف

، دوف إىماؿ تأثير العوامؿ األخرى المتعمقة بالوضع االقتصادي واالجتماعي ىذه السموكيات

  وىي أيضًا صناعة إسرائيمية. والسياسي

طط المتبعة لطمس اليوية الثقافية وتمقي ىذه الدراسة الضوء عمى مدى تأثير الثقافة اإلسرائيمية والخ

عمى قطاع الشباب في القدس، وذلؾ مف منطمؽ الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي 

التي تؤثر في تكويف ثقافة الشباب،  يةاألساسيعيشو الشباب في القدس، حيث تعتبر ىذه العوامؿ 

بيف  تنتشر بدأتومف مظاىر السموؾ السمبي التي  والتي بدورىا تحدد طريقة السموؾ عندىـ.

 :والتي يمكف مالحظتيا الشباب

  في المظير والتصرفات ومنيـ مف  (اإلسرائيمية) تقميد الحياة الغربية إلىميؿ الشباب في القدس

والميؿ الى تقميد نمط الحياة االسرائيمية في  العبرية، وتبادؿ الحديث بالعبريةسماع األغاني  يفضؿ

  .حياتيـ

                                                           
3
 القاهرة-مكتبةغرٌب–30-18تحلٌلالنظمالسلوكٌةص)بت(–السلمًع.
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 و بعض الشباب لحمؿ الجنسية االسرائيمية، والتوجو نحو نظاـ البجروت التعميمي ودخوؿ توج

   مؤسسات التعميـ والكميات االسرائيمية.

  معادات والتقاليد لالشباب في القدس لمكثير مف األساسيات المجتمعية وتحدييـ بعض تجاىؿ

سب الذات االليية رمضاف أو  األماكف العامة في ، مثؿ التدخيف فيالفمسطينية وبشكؿ عمني

   واالنفالت األخالقي، وكثرة المشاجرات. واألماكف العامة في الشارع ،ورموز الديف

  المشاكؿ االجتماعية مثؿ المخدرات والتسرب مف المدارس والعنؼانتشار الكثير مف  

 المدارس والمدرسيف. الممتمكات العامة و  ، وبيف األسر، واالعتداء عمى) الطوشات( بيف الشباب

 بداء  في المناسبات عزوؼ قطاع كبير مف الشباب عف المشاركة الوطنية والدينية، بؿ وا 

 الالمباالة.

  والتسرب مف المدارس، بيف قطاع كبير مف الشباب في القدس، مما يجردىـ مف انتشار الجيؿ

سالح العمـ، ويجعميـ عناصر فاسدة وجاىمة غير قادرة عمى تحمؿ المسؤولية، وىو ما ييدد 

 مستقبؿ المجتمع.

  زعاج أو مضايقة  مشاركتيـ في المشاجرات، والسرقاتشمؿ مف الشباب، و  أوتشكيؿ مجموعات وا 

قامة عالقات الناس بتصرفات وتبادؿ ألفاظ وزيارة أماكف  مع اسرائيمييف صداقة غير مقبولة، وا 

  ونوادي ليمية عند اإلسرائيمييف.

 التيكـ عمى سكاف الضفة الغربيةLook Shtaheem) )  يجاد شرخ اجتماعي وثقافي بيف شباب وا 

 القدس وشباب الضفة رغـ انتمائيـ لنفس العائمة والمدينة والوطف والمصير الواحد.
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 أدوات البحث -6.1. 

تـ تصميـ  ، تـ اعتماد اسموب البحث الكمي والنوعي، وفي البحث الكميلتحقيؽ أىداؼ الرسالة

الكمي، وفي البحث النوعي تـ اجراء  الالزمة لمبحثطي جميع المعمومات لتغ 4البحث استمارة

 أقساـ أربعة إلى مقابالت ميدانية مع مجموعة مف الشباب والشايات، وتـ تقسيـ استمارة البحث

 :وثالثة صفحات

واالنتخابات البمدية، وتجنيس المقدسييف،  ،: وتمحورت األسئمة حوؿ االعتقاؿالقسم السياسي 

اي وجود ممفات عند الشرطة او المخابرات  ،الممؼ األمنيو والخيار السياسي حوؿ مستقبؿ القدس، 

 .يتـ عمى اساسيا تحديد امكانية العمؿ او االعتقاؿ عند حدوث اي توتر او مظاىرات واعتصامات

وعة ة مع المؤسسات الشبابية، وجود مجمالمشارك وتمحورت األسئمة حوؿ: القسم االجتماعي

تعاطي ب الكحوؿ و الفراغ، التعرض العتداءات، التدخيف وشر  أوقاتومكاف قضاء  أصدقاء

      المفضمة، ووجود مشاكؿ مجتمعية. واألماكفالت المخدرات، الذىاب في رح

العمؿ  وطبيعة، ومكاف العمؿ وتمحورت األسئمة حوؿ وجود صعوبات اقتصادية :االقتصاديالقسم  

 .السكف والممتمكاتوضع والدخؿ، ووجود ديوف و 

مثؿ الفف والموسيقى واألفالـ المفضمة  مجموعة المتغيرات التابعة شممتو  الثقافة واألفكار والسموك:

والتي تحدد مدى تأثير المتغيرات المستقمة ممثمًة بالعوامؿ  ،واآلراء حوؿ العالقات مع اسرائيمييف

عمى حوؿ وجود تأثير لموضع العاـ  افتراضات الدراسة وبالتالي تثبت أو تنفي ،الشبابمى السابقة ع

 .سموؾ الشباب في القدس

، فقد تـ طرح االسئمة ووضع ولتسييؿ الميمة بتعبئة االستمارة ،المعمومات الشخصية إلىإضافة 

 ،مع زيادة عدد الخيارات وعدد االسئمة ،اإلجابات عمى وضع عالمات فقطوتـ قصر  خيارات لالجابة،

                                                           
4
 نموذجاالستمارة1انظرملحقرقم
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وقد تمت صياغة االستمارة لتوفر  سؤاؿ، بدوف الحاجة لمكتابة، وتـ توضيح الغموض في أي

العالقة بيف ىذه  مدى بيف المتغيرات وأىداؼ الدراسة في بياف لمعرفة العالقةالمعمومات الالزمة 

    واآلراء السياسية واالجتماعية. ، قؼوالموا ، المتغيرات والسموؾ

 

 الدراسة مبررات -7.1. 

، وىـ يشكموف تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية القطاع الذي تستيدفو، أال وىو قطاع الشباب

حسب كتاب االحصاء الفمسطيني  مف الشعب الفمسطيني، %35حوالي  في المجتمع األكبرالنسبة 

في المجتمع، كما  والقوة المنتجة الركيزة األساسية الفاعمةيشكموف و  ،2011/2012لعاـ  السنوي

نعتبر التغيرات الجارية عمى ارض الواقع، وآثارىا المتوقعة  أفيتعيف عمينا عند تقييـ أىمية الدراسة 

 حاليا ومستقبال، ومف أىـ مبررات ىذه الدراسة ، حوؿ التغيرات في سموؾ الشباب المقدسي ما يمي:

 دراسة استكشافية لواقع حياة الشباب في القدس، والظروؼ والعوامؿ التي تؤثر عمى  إجراء

 بيا. تأثرىـثقافتيـ وسموكيـ ومدى 

  ضمف طرح احتياجات الشباب  إليو اإلشارةعدـ وجود دراسات في ىذا الموضوع رغـ كثرة

 والمؤسسات الشبابية.

  عمى ثقافة الشباب وسموكيـ واثر ذلؾ عمى المجتمع. إسرائيؿالعمؿ في  تأثير اسةدر 

 حوؿ الطرؽ السميمة لمتعامؿ مع مشاكؿ  لمجيات والمؤسسات المعنية، وضع توصيات

 الشباب والحفاظ عمى ىويتيـ الثقافية وانتمائيـ الوطني.
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 الدراسة أىداف -8.1. 

القاء الضوء عمى مدى تأثير الوضع الذي تعيشو القدس مف النواحي  إلىىذه الدراسة  تيدؼ

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتي تعتبر الحاضنة التي تشكؿ افكار وثقافة الشباب المقدسي 

ظؿ استمرار ىذه  توجو الشباب في المستقبؿ فيو  واقع وانعكاسيا عمى سموكيـ، وذلؾ اليضاح

الظروؼ، وىؿ سيتوجو الشباب باتجاه قبوؿ الوضع الحالي اـ رفضو، كما تحدد الدراسة مدى 

في  سواء عمى المستوى القانوني والرسمي او العالقة بيف التعامؿ واالحتكاؾ بالمجتمع االسرائيمي

ر ذلؾ عمى توجياتيـ سوؽ العمؿ او التعميـ او الرحالت واقامة العالقات مع االسرائيمييف وتأثي

   السياسية والثقافية. 

 ومف أىـ أىداؼ ىذه الدراسة: 

 لدى فئة الشباب في القدس، ألف ما نالحظو مف  الثقافي والسموكي تحديد جوانب التحوؿ

 مشاىدات يحتاج لمدراسة والبحث لنفيو أو اثباتو.

 وعالقتو  ،القدسعند الشباب في  او السموؾ السمبي اف وجد االنحراؼ السموكي دراسة

 .باالوضاع العامة التي يعيشيا الشباب

 حوؿ االوضاع في القدس، وتأثيرىا عمييـ ومدى  ونمط تفكيرىـ استطالع آراء الشباب

 معرفتيـ بتأثير الظروؼ المحيطة بيـ عمى افكارىـ وثقافتيـ وسموكيـ.

 اب القدس، تسميط الضوء عمى المؤثرات والعومؿ التي تؤثر في تكويف ثقافة وسموؾ شب

 ايجابًا وسمبًا، وذلؾ مف أجؿ تكويف اساس لمتعامؿ مع قطاع الشباب في القدس. 
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  وفرضيات الدراسة أسئمة –  9.1

ال بد لمدراسة الناجحة والمفيدة مف توفيراإلجابة الصحيحة والمقنعة لعدة تساؤالت تتعمؽ بموضوع 

إجابات تزيؿ الشكوؾ  إلىالدراسة، وتعتبر ىذه التساؤالت جوىر الدراسة، وكمما توصمت الدراسة 

تركزىذه وتوضح األسباب والعالقات بيف األسباب والظواىر تكوف الدراسة أكثر نجاحا وفائدة، وت

الدراسة حوؿ عدة تساؤالت جوىرية تدور في المجتمع بشكؿ عاـ، وكما ىي ىاجس لدى عامة 

الناس، فيي أيضا مواضيع بحث ونقاش في المؤسسات، وبيف المثقفيف وقادة المجتمع، وىذه 

 األسئمة ىي:

تأثر الشباب في القدس بالوضع الخاص لمقدس، اي بحمؿ اليوية الزرقاء وما تمثمو  ىؿ -1

 ، بيف شباب القدس والمجتمع الفمسطيني ثقافي شرخ شكؿ ذلؾمف ايجابيات وسمبيات، وىؿ 

 وأيف يتجو الشباب المقدسي.

ومدى ، عمى الشباب في القدس التأثير فكريًا وثقافيًا وسموكياً  مظاىرعوامؿ و  ما ىي -2

 عمى المجتمع المقدسي المتوقع عالقتيا باالحتكاؾ بالمجتمع االسرائيمي، وتأثير ذلؾ

 .والفمسطيني

في المجتمع الفمسطيني  االجتماعي السموكي ىو نتيجة طبيعية لمتغييرو  افيىؿ التأثير الثق -3

  .قدسال وضع فياـ نتيجة ظروؼ وعوامؿ خاصة بال ،والحداثة والعالمي

مف الشباب في القدس  ت السموكية السمبية لدى قطاعظاىرة التغيرا مالحظة الدراسة عمىتقوـ ىذه 

ترتبط بالوضع العاـ في القدس  التي عوامؿالومجموعة  ،ياتوتفترض وجود عالقة بيف ىذه السموك

 األسريةىذه التغيرات السموكية ليا تأثير عمى العالقات  أفوبالعمؿ في إسرائيؿ، كما تفترض 

ية الثقافية، مما يتطمب معرفة دقيقة لمدى ىذه العالقة بيف السموؾ السمبي وواقع الشباب في واليو 
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ومدى ما تشكمو مف خطورة عمى  ، والتوقع التخميفبعيدا عف  ،وعمميبشكؿ منيجي  ، القدس

 وأىـ ىذه الفرضيات: .لمقدس وسكانيا واليوية الثقافية األسرة

 (السياسية واالجتماعية واالقتصاديةالعامة ) ونتيجة( بيف األوضاعفرضية العالقة التبادلية )سبب 

 في القدس، وتأثيرىا عمى الشباب.

 والظروؼ  مرتبط بالبيئة ،يوجد سموؾ سمبي عند مجموعات مف الشباب :األولى فرضيةال

 . واالجتماعي واالقتصادي وليا عالقة بوضع القدس السياسي ،التي يعيشونيا

 في إسرائيؿ يؤثر سمبًا  والعيش والتعميـ العمؿاالتصاؿ والتواصؿ عبر  الثانية: فرضيةال

 .عمى ثقافة وسموؾ الشباب

 يشمؿ تمييع و  ستيدؼ الشباب ثقافيًا وسموكيًا،ي مخطط تيويد القدس :ثالثةالفرضية ال

 ي والحضاري لمشباب في شرقي القدس.االنتماء الوطن

  

   مكانًا وزماناً  حدود الدراسة -10.1.

تـ تحديد مجاؿ الدراسة مكانًا وزمانًا، فيي تشمؿ شباب القدس داخؿ حدود بمدية االحتالؿ، أو 

انجاز الدراسة الذيف يحمموف ىوية )إقامة( داخؿ القدس، أما الفترة الزمنية فيي التي تمت خالليا 

أف الدراسة تغطي فترة زمنية أطوؿ، ألف التغيير السموكي ىو نتيجة  إال 2012و  2011عاميبيف 

    تمتد عبر عقود مف الزمف. تراكمية

توزيعيـ حسب المستوى التعميمي، ومكاف كاف و  ،الشباب مف فئات عينة الدراسة عدة فئات تشممو 

، وفئة او اماكف اخرى مف المدارس ويعمموف في إسرائيؿ تسربوا طالب وىناؾ مف فمنيـ العمؿ،

، بشكؿ يومي تتعرض لالحتكاؾ الثقافي بالمجتمع اإلسرائيمي رى ال تعمؿ في إسرائيؿ أو أنيا الأخ

عاـ، وىناؾ عدد قميؿ تحت ىذا العمر، ويمكف  16عاـ وفوؽ  30 العمرية تحت الفئةكانت و 
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توضح مواصفات عينة تي ال في الفصؿ الرابع مف الدراسة )6.4) لىا (1.4( وؿاجدالمراجعة 

 .الدراسة

بعض المقدسييف ممف يحمموف جنسية إسرائيمية، وكذلؾ مف التحقوا  المقابمة الشخصية وشممت

بالدراسة بمعاىد أو مراكز تعميـ إسرائيمية. وتبحث الدراسة الوضع االقتصادي واالجتماعي 

 دراسة ىي بحثية استكشافيةوانعكاساتو عمى سموؾ الشباب، ونظرًا الف ىذه ال ،والسياسي في القدس

بقدر ما تيدؼ إلى  ،فاف االستمارات التي تـ توزيعيا ال تيدؼ إلى تحديد النسبة أو العدد ،وصفية

تعتبر مف المحرمات  ىذه الظواىر كانت وتحميؿ أسبابيا، وحجميا، البحث عف وجود ظواىر معينة

 المجتمع الفمسطيني ثقافة وتوجوأو مف دواعي النبذ في المجتمع الفمسطيني، وتمثؿ انحرافًا عف 

 

 اإلطار النظري لمدراسة 11.1.  

االسس النظرية التي اعتمدت عمييا الدراسة، وىي ما  يشمؿ اإلطار النظري المتعمؽ بيذه الدراسة

تمفة تقوـ عمى اف االنساف يتعامؿ بشكؿ مستمر مع انساؽ مخ التي و 5يعرؼ بنظرية النسؽ العاـ

واماكف  ومؤسسات الرعاية االجتماعية ،ومكاف العمؿ ،األصدقاءو  ،، وتتضمف االسرةفي بيئتو

، وال شؾ اف تفاعؿ االنساف مع انساؽ متعددة في البيئة لو تأثير كبير واألندية والجماعات ،العبادة

عمى البيئة المحيطة بو، وفي وؾ االنساف وافكاره تتشكؿ بناء ً ساف، وأف سمتفكير و سموؾ االن عمى

ىذه الدراسة نبحث الظروؼ المحيطة بالشباب في القدس، وكيؼ تؤثر في تشكيؿ ثقافتيـ وافكارىـ 

 وسموكيـ.

 

 

                                                           
5
22ص-طبعةاولى–السلوكاالنسانًوالبٌئةاالجتماعٌةبٌنالنظرٌةوالتطبٌق-2005ححسلٌمان

 بٌروت-المؤسسةالجامعٌةللدراساتوالنشر–
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 .( عناصر اإلطار النظري لمدراسة1.1ويوضح شكل )

 
 (  اإلطار النظري لمدراسة1.1شكؿ )

 

 اإلطار المعرفي )العممي( لمدراسة    12.1. 

يعتبر اإلطار المعرفي بمثابة الفرز العممي لممتغيرات التي شممتيا الدراسة، حيث تـ التركيز عمى 

مثؿ مكاف العمؿ، والتعميـ، واالعتقاؿ  المتغيرات التي ثبت أف ليا تأثير عممي عمى سموؾ الشباب،

اد المتغيرات التي ليس ليا تأثير حقيقي عمى سموؾ وتـ استبع والعنؼ، ووجود اصدقاء اسرائيمييف،

وقد كانت بعض ىذه المتغيرات بمثابة مؤشرات  مثؿ التدخيف، والمالبس، وقصة الشعر، الشباب،

الشباب أكثر منيا مؤثرات في  سموؾ الشباب، مثؿ معاكسة الفتيات  معيف عند سموؾوجود عمى 

الجنسية  قبوؿوالمشاركة في انتخابات البمدية، و رية، األغاني العبفي الشارع أو بالياتؼ، أو سماع 

والعالقات مع الجنس اآلخر، ووجود عالقات مع إسرائيمييف، وىناؾ متغيرات ممكف اف  اإلسرائيمية،

تكوف مؤشرات ومؤثرات في نفس الوقت، مثؿ التدخيف وشرب الكحوؿ والمخدرات، فيي تشير الى 

في االنحراؼ السموكي، وقد أصبح اإلطار العممي واضحًا انحراؼ سموكي، كما أنيا تتسبب أيضًا 

يجاد العالقة بيف السبب والنتيجة وعالقة المتغير بيدؼ الدراسة، ومدى  عند تحميؿ المعمومات، وا 

سموك وافكار    

   الفرد

 األصدقاء االسرة 

 السياسة

 الجماعات

 األندية

 مكان العمل  المؤسسات

 البيئة

 المعتقدات

 االقتصاد
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اإلطار العممي الذي تـ تحديده في  3.2فائدة المعمومات التي وفرتيا األسئمة ويوضح الشكؿ 

 الدراسة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المج م المقدسً

 سلىكال  اب سلىكاٌجابً سلىكسل ً

  لًضع  الجتماعي  لًضع  القتصا    لًضع  لسياسي

 ثقافة  لشبا 

   ألس  

   لشا  

  ألص قا  

 لم  سة  

 لم سسا   لشبابية  

  لمشا كة  

  لعن  

      لمخ  

 لثقافة  

  لف  

 العتقاؿ  

 لًضع  لقانًني  

 النتما   لسياسي  

 لخيا     لسياسية  

 لسم ة  لً نية  

 لمشا كة  

 ليًية  لسياسية  

 مكا   لعمؿ 

 لمينة  

 ل خؿ  

   الحتياجا  

  لممتمكا  

     الستق 

  القتصا  

 

 
 لمدراسة  ( اإلطار العممي2.1الشكل )
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 التعريفات13.1 -
 يعني اي تأثير عمى األفكار والتوجيات والسموؾ واليوية واالنتماء التأثير الثقافي:

 1967بعد عاـ  في ىذه الدراسة وفؽ حدود بمدية االحتالؿ جغرافياً  تعريؼ القدس  القدس:
عاـ مف كال الجنسيف، ويحمموف ىوية القدس  30- 16ىـ الفئة العمرية بيف في الدراسة  :الشباب

 ويعيشوف أو يعمموف في القدس.
ىي المؤسسات األىمية )غير الحكومية وغير الربحية( التي تنفذ نشاطات  المؤسسات الشبابية:

رشادية تستيدؼ قطاع الشباب، وال تشمؿ المؤسسات التعميمي  ة وبرامج ثقافية ورياضية وا 
ثر عمى الشباب والمقصود ىنا الظروؼ االجتماعية وما يتعمؽ بيا، والتي تؤ  :الوضع االجتماعي
 واألسرة والمجتمع.
والمقصود ىنا وضع القدس كمدينة وسكانيا ممف يحمموف اليوية الزرقاء مف  الوضع السياسي:

 الناحية السياسية، وانعكاس ذلؾ عمى الشباب فكرًا وسموكًا.
مف ناحية االحتياجات الظروؼ االقتصادية التي يعيشيا المقدسيوف،  :االقتصاديالوضع 

  والممتمكات ومدى توفر االستقرار االقتصادي وانعكاس ذلؾ عمى الشباب.
السموؾ المغاير لمواقع االجتماعي أو الشاذ عف  ىو :السموؾ السمبياالنحراف السموكي: او

 المألوؼ، والمرفوض مف قبؿ المجتمع في الظروؼ العادية.
أو  مجموعة السموؾوتمثؿ  ،التابعةالمتغيرات المستقمة والمتغيرات  ىي :في الدراسة المتغيرات

وتحدد  شونيامعينة يعي األفكار التي يعكسيا الشباب، بشكؿ متفاوت وتعكس مدى تأثرىـ بظروؼ
    ىويتيـ الثقافية.

ىي مجموعة الظروؼ والعوامؿ التي تشكؿ وتؤثر في ثقافة وأفكار وسموؾ : في الدراسة المؤثرات
 .)المتغيرات المستقمة(الشباب، وبالتالي فيي البيئة المؤثرة في ثقافة الشباب

 
 الخالصة – 14.1

والمشكمة  وأىدافيا خمفية الدراسة توضيحًا لمكونات الدراسة، مثؿ أوضح الفصؿ األوؿ مف الدراسة
ا الفصؿ ذوى مكانًا وزمانًا، وتـ رسـ حدود الدراسة ،ىيكمية الدراسةالمتعمقة بالدراسة، كما تـ توضيح 

لثاني حوؿ واقع الحياة في ميد لمدخوؿ في الفصؿ امو  عف الدراسة وتعريؼ بمثابة مقدمة توضيحية
 القدس وواقع الشباب والظروؼ المحيطة بيـ، حيث يرسـ صورة لممحيط الذي تجري فيو الدراسة. 
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 الفصل الثاني
 واقع الشباب في القدس

 
 

  المقدمة1.2 -
مومات اإلحصائية حوؿ عوالم قطاع الشباب في القدس، واقع يشمؿ ىذا الفصؿ توضيحًا حوؿ

 معالشباب، إضافة إلى وصؼ أوضاع المؤسسات العاممة  قطاع تواجو التيوالمشاكؿ  الشباب،

ويتأثروف بيا في ثقافتيـ وذلؾ لرسـ صورة حوؿ البيئة التي يعيش فييا الشباب، قطاع الشباب، 

دية يشمؿ توضيحًا لظروؼ الحياة في القدس، مف النواحي االجتماعية واالقتصا كما ،وسموكيـ

 .عمى قطاع الشباب بشكؿ خاص، وكيؼ تؤثر في تفكيرىـ وسموكيـا ليا مف تأثير والسياسية، وم

ال بد لنا مف توضيح الوضع العاـ في القدس، ولو بشكؿ مختصر، حتى نكوف صورة واضحة عف و 

 العوامؿ التي تؤثر عمى قطاع الشباب، حيث أف اإلنساف ابف بيئتو، كما نحتاج لمعرفة الفرؽ بيف

كنتيجة طبيعية لعممية الحداثة والتطوير العالمية، والتغيير الناتج  في حياة الشبابالتغيير الطبيعي 

وكذلؾ معرفة إف كاف ىناؾ برامج ومخططات  ،ستثنائية يعيشيا الشباب في القدسعف ظروؼ ا

 تستيدؼ تغيير سموؾ الشباب وتقودىـ إلى اتجاه معيف، لخدمة أىداؼ محددة. 

حوؿ القدس، واألوضاع المعيشية في القدس، وتقوـ عدة مؤسسات وىناؾ دراسات وأبحاث متعددة 

 بيذا الموضوع ومنيابإصدار دراسات سنوية ونشرات شيرية تتعمؽ  وطنية وعربية ودولية وىيئات

ومديرية الشباب  ،والييئة اإلسالمية المسيحية ،مؤسسة باسياو  ،جامعة القدس عمى سبيؿ المثاؿ،
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 ربية وغيرىا مف المؤسسات، كما توجد مؤسسات ومراكز إسرائيميةوالرياضة وجمعية الدراسات الع

حصاءات حوؿ السكاف والفقر وىدـ البيوت ودولية مركز و  ومنيا مركز أوتشة ،تقوـ بنشر دراسات وا 

وىذه الدراسات تتشابو في وصؼ  .ومركز ىموكيد وغيرىا ،وجمعية حقوؽ المواطف بيت سيمـ

وتغيير المعالـ،  والتيميش ير إلى سياسات التيويدصعوبة وخطورة الوضع في القدس، وتش

واإلجراءات التعسفية ضد سكاف القدس، مثؿ ىدـ البيوت واالستيالء عمييا، ومنع البناء، وفرض 

الثقافية لمسكاف وخاصة الشباب،  مف ىذه الدراسات يشير إلى تغيير اليوية الغرامات المالية، وقميؿ

وبما أف تغيير اليوية الثقافية ال يكوف عبر إجراءات مباشرة مثؿ األوامر العسكرية، أو قرارات 

نما ىي برامج بعيدة المدى في  ،وفرض الغرامات ،المحاكـ، كما ىو الحاؿ في ىدـ البيوت وا 

انا مف االحتكاؾ المباشر في العمؿ أو أىدافيا، وغير مباشرة في أدائيا أو فعالياتيا، وتنتج أحي

  .رغبة الميزـو في تقميد المنتصر أو ،مؤسسات التعميـ

الميزات الفردية، كما تتأثر  مثؿ ،بالفردويعتبر سموؾ الفرد مف الظواىر التي تتأثر بعوامؿ ترتبط 

تتأثر بعوامؿ  ظواىر السموكية ىي متغيرات تابعةولذلؾ فاف ال 6بعوامؿ البيئة المحيطة بالفرد

 أوتسمى المؤثرات المستقمة، وال بد مف تحديد ىذه العوامؿ مؤثرات تساعد عمى حدوث الظاىرة و 

المؤثرات المستقمة، ودراسة عالقتيا مع المؤثرات التابعة وأىميتيا ومدى تأثيرىا مف أجؿ التنبؤ 

مؤثرات ىي ما تـ الوىده  السموؾ في بيئة معينة وتحت تأثير عوامؿ محددة أوبشكؿ التصرؼ 

 محياة في القدس،وىنا نورد بعض الحقائؽ حوؿ القطاعات األساسية ل غتو في استمارة البحث،اصي

وىذه  المسار الذي يحدد ويشكؿ ثقافة وسموؾ الشباب، يئة الحاضنة التي تعتبر بمثابةتمثؿ البالتي و 

 وضعؼ ،آثار الجدار منياو  الجتماعية واالقتصادية والسياسية،العوامؿ تتمثؿ في األوضاع ا

                                                           
6

 10.انظرالمرج رقم
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عمى ىده العوامؿ  وانعكاسات، والحياة الثقافية في القدس المتعددة التعميـ، والمشاكؿ االجتماعية

 الشباب.وتوجيات افكار وسموؾ 

 

 الشباب في القدس –. 2.2

يعتبر قطاع الشباب في أي مجتمع ىو قطاع العمؿ واإلنتاج، الذي يتحمؿ إعالة باقي الفئات في 

المجتمع، ويكتسب الشباب في القدس أىمية خاصة، نظرًا ألنيـ يعتبروف طميعة المواجية مع 

حتالؿ في أىـ المواقع وىي القدس، يمثؿ الشباب في القدس القطاع المتقدـ في مواجية إجراءات اال

االحتالؿ، وقد تأثر الشباب بمجريات األحداث السياسية في القدس، وبشكؿ خاص خالؿ ثالثة 

كما أف الشباب في   واتفاقات أوسمو وما نتج عنيا يةاث رئيسية، وىي االنتفاضتيف األولى والثانأحد

القدس يتحمموف ثمف مواجية االستفزازات المستمرة مف قبؿ المستوطنيف والشرطة وغيرىا مف 

صاباتوما ينتج عنيا مف مواجيات واعتقاالت  ،األجيزة اإلسرائيمية ثمف وقد كاف لالنتفاضتيف  ،وا 

األسرى واإلصابات، كما كاف ىناؾ تأثير غير مباشر مثؿ ر باىظ دفعو الشباب مف الشيداء و مباش

تسرب عدد كبير منيـ مف المدارس، وىو ما أدى إلى وجود أجياؿ غير متعممة، وارتبطت بالعمؿ 

ًا ف سياسيالكثيريف منيـ أنفسيـ ميمشيالسياسي عمى حساب التعميـ أو التدريب الميني، ووجد 

في سوؽ العمؿ عوبة، وبدوف سالح العمـ أو العمؿ فانخرط غالبيتيـ ويواجيوف الحياة بص

الدخؿ والغير  القميمةوشكموا مصدرًا رخيصًا لأليدي العاممة وخاصة في األعماؿ  اإلسرائيمي،

وتوجو البعض إلى أعماؿ خاصة مثؿ  افة واألعماؿ الخطيرة مثؿ البناءمثؿ أعماؿ النظ ،مناسبة

ذا قورف ىذا الوضع بغياب أو ضعؼ برامج سائ قي سيارات، والبسطات واألعماؿ المتفرقة، وا 

المؤسسات الشبابية والجيات الراعية لمشباب، وعدـ توفر أي مف حقوؽ الشباب األساسية والتي 

وحؽ العمؿ  القتصادية واالجتماعية والسياسيةتنص عمييا مواثيؽ األمـ المتحدة، مثؿ الحقوؽ ا
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والتعميـ، فإننا نجد أف واقع الشباب في القدس أصبح صعبا عمى صعيد الشباب وعمى والسكف 

 صعيد المجتمع، وىو ما يستدعي دراسة واقع الشباب وأفضؿ الطرؽ لمتعامؿ معيـ.

     

 :معطيات إحصائية حول الشباب في القدس 2.21.

 المعايير الدولية، حيث تبمغ نسبةيعتبر المجتمع الفمسطيني فتيًا مقارنة بالمجتمعات األخرى حسب 

سنة فيي  24 -15أما نسبة الشباب بيف  % 64حوالي 7،سنة 25األطفاؿ والشباب تحت عمر 

% وىي نسبة عالية مقارنة بالمجتمعات األوروبية أو المجتمع اإلسرائيمي، ورغـ أنيا 27حوالي 

 في نفس الوقت تشكؿ عبئًا لتوفير ظاىرة ايجابية مف حيث قوة اإلنتاج واإلعالة، إال أنيا

ونقص حاد في الشقؽ السكنية،  باب، فيناؾ نقص في مقاعد التعميـاالحتياجات األساسية لمش

 ونفس الوضع في توفير فرص العمؿ، وغيرىا مف االحتياجات األساسية لمشباب.

 

 تعريف الشباب: 2.2.2 .
وفقًا لتعريفات األمـ المتحدة حوؿ تصنيؼ المجموعات المختمفة لمفيوـ الشباب، فاف تعريؼ 

سنة، والمراىقيف ىـ الذيف تتراوح أعمارىـ  24 و 15الشباب ىـ أولئؾ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

سنة، بينما يعرؼ البرنامج العالمي مصطمح الشباب عمى انو االنتقاؿ مف مرحمة  19و  10بيف 

 ،عاـ 18، وقد تـ تعريؼ عمر األطفاؿ حتى عاـ 24 – 15الطفولة إلى مرحمة البموغ، أي بيف 

عاـ  24 – 18واختمؼ ىذا التحديد بيف دولة وأخرى، كما اختمؼ تحديد عمر الشباب وتراوح بيف 

 ،يعرؼ الشباب عمى أنيـ حديثي السف 8في بعض التعريفات، وفي فمسطيف عاـ 35ووصؿ إلى 

                                                           
7
2012كتاباإلحصاءالفلسطٌنًالسنوي-الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطٌنً–فلسطٌن
8
13فلسطٌنواق وأرقامص-الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطٌنً-12/2001فلسطٌن
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ف ضمف والمراىقي ،سنة 14- 10والتي تضـ األطفاؿ في الفئة  ،سنة 24- 10الفئة العمرية مف 

 . عاـ 30 – 16وفي ىذه الدراسة نعتمد األعمار بيف  ،سنة 19 – 15الفئة العمرية 

 

  يعاني منيا الشباب في القدس:لمشاكل التي يعيشيا أو ا 3.2.2.

المشاكؿ حوؿ الشباب في فمسطيف بشكؿ عاـ وفي القدس بشكؿ خاص، أىـ  9تبيف عدة دراسات

وتشمؿ البطالة والصعوبات االقتصادية، وفرص  وىي متشابية في معظميا، ،التي يواجييا الشباب

ولكف الشباب في  كؿ عاـ،التعميـ، ومستقبؿ الشباب، وغيرىا مف المشاكؿ التي تواجو الشباب بش

القدس يعيشوف ظروفًا استثنائية، فرضت عمييـ التعامؿ مع مجتمع غير متجانس، عمى األقؿ 

، وانخرطوا في سوؽ العمؿ اإلسرائيمي بشكؿ كبير كما فرض عمييـ التعامؿ بالقانوف ثقافياً 

واقع السياسي لمقدس تحت االحتالؿ، أوجدىا ال اإلسرائيمي بكؿ سمبياتو وايجابياتو والظروؼ التي

ورغـ أف االنطباع السائد ىو أف حممة اليوية الزرقاء يتمتعوف بأوضاع اقتصادية ومعيشية أفضؿ 

 إال أف الدراسات واألرقاـ اإلحصائية والواقع يدحض ىذا التوجو. 

 

 القدسالتعميم في  مشاكل 4.2.2 -  

 ا كما تختمؼ مستوياتيا التعميميةوتختمؼ أىدافيا ومناىجي، 10تتعدد المرجعيات التعميمية في القدس

طالب  40000فيناؾ مدارس األوقاؼ اإلسالمية، وىي تتبع إداريا لمسمطة الوطنية، وتضـ حوالي

وىناؾ مدارس خاصة ومدارس تتبع 50000 بع البمدية، وتضـ حوالي وطالبة، وىناؾ مدارس تت

يعاني قطاع التعميـ و  مقعد 10000الدراسية، يصؿ إلى الكنائس، ورغـ ذلؾ ىناؾ نقص في المقاعد 

ضعؼ البنية التحتية لممدارس، نقص الغرؼ الصفية و   في القدس مف عدة مشاكؿ تتمثؿ في

                                                           
9

 ،اء.راماهللامنمركزبٍسانلل حىثواإلمقدمإلى - قضاٌاوهمومالشباب2002البرغوثًر.إعدادالباحثة


10
 مشروعالدراساتالقطاعٌة-2002جمعٌةالدراساتالعربٌة-فلسطٌن
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وضعؼ مستوى المدرسيف، وضعؼ الحوافز لممدرسيف، وضعؼ المناىج، وعدـ توفر فرص عمؿ 

لمخريجيف، وعدـ توفر مراكز تدريب ميني حديثة ومناسبة الحتياجات السوؽ، وكذلؾ ضعؼ اىتماـ 

توجييـ مف الطمبة مف التعميـ و  11%50األىالي، وتؤدي ىذه الصعوبات إلى تسرب ما يقرب مف 

وقد أوشؾ قطاع التعميـ في القدس عمى االنييار، ويؤثر تدىور التعميـ  ،اإلسرائيمي إلى سوؽ العمؿ

في القدس بشكؿ مباشر عمى قطاع الشباب، ولو تأثير واضح عمى سموؾ الشباب وتصرفاتيـ وعمى 

 مستقبميـ، كما ينعكس عمى المجتمع بأسره. 

 

 :الحياة الثقافية في القدس -5.2.2

( بأنيا مجموعة القيـ والمعتقدات والسموؾ التي تحكـ المدنية أووتسمى الحضارة الثقافة )تعرؼ 

والعادات  ت، وتشمؿ الديف والمغة، والتاريخامتدادا  أوالمجتمع، وترتبط بمكاف محدد، وليا فروع 

امؿ والتقاليد، والفف، وىي متوارثة بيف األجياؿ، ويكوف التغير الثقافي بطيئا، وتعتبر الثقافة ىي الع

وتعتبر  المدرسة واألسرة، والمجتمع، ،ثقافيالذي يميز كؿ امة عف سواىا، ومف وسائؿ االنتقاؿ ال

وتركت بصمات  ، وتعدد الحضارات التي عاشت فيياالقدس ميد الحضارات، المتدادىا التاريخي

عمييا، وتسيطر الثقافة العربية عمى شرقي القدس، رغـ كؿ محاوالت التيويد، والطمس مف قبؿ 

مما أدى إلى تراجع  والتي تسعى إلحالؿ ثقافة بديمة مكاف الثقافة األصمية، 12مؤسسات االحتالؿ

فية فاعمة، تتناسب وال مؤسسات ثقا بدليؿ عدـ وجود نشاط ثقافي ممنيجالحركة الثقافية في القدس، 

مع وضع ومكانة القدس، وتقتصر الحركة الثقافية عمى أعماؿ بسيطة تتمثؿ في فرؽ الدبكة 

ؿ ومسرحيات تنتقد الوضع الفمسطيني تحت االحتال ،ة التي تشرؼ عمييا مؤسسات شبابيةالشعبي

حديتًا( الييودية وأحيانا ) ،والطقوس الدينية اإلسالمية والمسيحية واألمسيات الرمضانية المحدودة
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واثبات الوجود في المدينة أكثر منيا كنشاط  ،وىي تأتي كنشاط سياسي ضمف إطار الصراع الثقافي

ثقافي وقد أدى ىذا الضعؼ في النشاط الثقافي إلى ضعؼ االنتقاؿ الثقافي بيف األجياؿ، ووجود 

ع لمتواصؿ بيف الشباب فراغ ثقافي عند الشباب، توافؽ مع توفر وسائؿ اتصاؿ حديثة وانتشار واس

عبر العالـ،كما أف القدس تعتبر مف أكثر مدف العالـ جذبًا لمسياحة وخاصة السياحة الدينية، مما  

ذا كانت العوامؿ السابقة ليا تأثير أتاح لمشباب االضطالع ع مى ثقافات مختمفة، والتأثر بيا. وا 

فاف الثقافة والفف ليا تأثير ايجابي، وكمما كانت  ،سمبي أو عكسي عمى سموؾ الشباب وأخالقيـ

األعماؿ الفنية مقبولة وتحظى بإقباؿ الشباب فإنيا تكوف مؤشرًا عمى ازدياد الوعي الثقافي واالبتعاد 

 عف السموؾ السمبي واالنحراؼ.

   

 في القدس "ة والرياضية والتعميميةالمؤسسات الشبابية "الثقافي3.2  -  
  .الشباب في خدمة قطاع ودورىا         

ال بد مف دراسة دور المؤسسات الشبابية في القدس، ألىميتيا في تنمية ميارات الشباب وصقميـ 

وىذا في الوضع  فكريًا وثقافيًا، وتوفير البيئة المناسبة ليـ لممارسة دورىـ الطميعي في المجتمع،

 دور أكبر. الطبيعي، وفي وضع القدس االستثنائي فأف لممؤسسات الشبابية

تمعب المؤسسات الشبابية واألندية  الضروريات لمشباب حيث مف تعتبر األندية والمراكز الشبابيةو   

، مما يرتقي بأخالقيـ وييذب سموكيـ الشباب، وتعزيز الثقة بأنفسيـ دورًا أساسيًا في تنمية ميارات

ويعتبر تراجع أو ضعؼ دور المؤسسات الشبابية مف العوامؿ  كما تمعب دورًا في تطوير ثقافة الشباب

باب في الشارع أو األماكف العامة التي تؤدي إلى زيادة أوقات الفراغ لدى الشباب، والتي يقضييا الش

نظرًا لوضع القدس السياسي، وأحيانًا المتنزىات غربي القدس، وبالتالي احتماالت االنحراؼ السموكي. 

في اتفاقيات أوسمو، واعتبارىا رسميا مف طرؼ سمطات االحتالؿ  وتأجيؿ بحثيا حيث تـ استثناؤىا

وىو غير عمني، باستثناء قطاع  المؤسسات الرسمية في القدس ممنوععاصمة موحدة، فاف عمؿ 
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في المنع في  ( وبشكؿ أقؿ قطاع الصحة، وىناؾ تشديدعبر مدارس األوقاف والمدارس األىميةالتعميـ )

ساىمت  أسباب كثيرةالقدس، وىناؾ  في والرياضية الحركة الثقافيةشباب، مما اضعؼ مجاؿ تنمية ال

، منيا ضعؼ اإلمكانات المادية والبشرية، وانشغاؿ دور المؤسسات الشبابية في القدس إضعاؼفي 

في  الشبابية ويمكف تقسيـ المؤسسات ،الناس بأمور حياتيـ وعدـ تجاوبيـ مع النشاطات الثقافية

 ى قسميف حسب الجية المشرفة وىما:  القدس إل

  

 :الرسمية الشبابية المؤسسات1.3.2-  

وتتمثؿ في مديرية الشباب والرياضة في القدس، وىي تتعامؿ مع األندية واالتحادات الرياضية 

بشكؿ أساسي، كما تشارؾ في دعـ ومساندة المؤسسات الشبابية ضمف إمكاناتيا المحدودة، وىناؾ 

نات أربعيف نادي رياضي في محافظة القدس، وىي تعاني  جميعًا مف ضعؼ اإلمكاما يقرب مف 

التحتية، وتتعرض نشاطات المؤسسات الشبابية في القدس  المادية والبشرية، وضعؼ البنية

 لممالحقة والمنع والتضييؽ مف قبؿ سمطات االحتالؿ.

 

 :األىميةالشبابية المؤسسات  دور 2.3.2 - 

تقـو المؤسسات األىمية بدور رئيسي في خدمة برامج الشباب وىي تعتبر البديؿ المتوفر في ظؿ 

غياب أو ضعؼ دور السمطة الرسمية التي تتحمؿ ىذا الدور في الوضع الطبيعي، ونظرًا ألف 

المؤسسات الرسمية غير مسموح ليا بالعمؿ في القدس بشكؿ عمني، فاف المؤسسات األىمية تقـو 

لدور، وىناؾ مرجعيات لممؤسسات األىمية حسب جية التسجيؿ، ومنيا وزارة الداخمية بيذا ا

الفمسطينية، ووزارة الشباب والرياضة/مديرية القدس، واتحاد الجمعيات الخيرية، واالتحاد موجود منذ 
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العيد األردني، ويوفر مظمة قانونية لمعديد مف الجمعيات، ولو دور في تنظيـ نشاطاتيا وتطوير 

 :13نظمتيا اإلدارية وبرامجيا، وتتأثر ىذه المؤسسات بعدة عوامؿ منياأ

 

 االعتماد عمى التمويل األجنبي: -

تعتمد ىذه المؤسسات عمى تنفيذ مشاريع ونشاطات يتـ تمويميا مف مصادر أجنبية، وىي تخضع 

والفئات ألىداؼ الجيات الممولة، كما تتسـ بعدـ االستمرارية، فيي مؤقتة، وتتغير أىدافيا 

 المستيدفة حسب رغبة المموؿ، وال تتفؽ أىداؼ المموليف مع اليدؼ الوطني في تنمية الشباب،

ومف أولوياتيا الديمقراطية وحقوؽ االنساف والجندر وىي امور ميمة ولكنيا ليست األولوية بالنسبة 

سات األىمية أما ايجابياتيا فيي تضمف استمرار عمؿ المؤس لمشعب الفمسطيني في ىذه المرحمة،

 التي ليس ليا مصادر تمويؿ دائمة لالستمرار بعمميا.

 

 :التجاذب السياسي في عمل المؤسسات الشبابية -

جميع المؤسسات الشبابية تتأثر بدرجات متفاوتة باالنتماء السياسي لمييئة اإلدارية، أو تتبع جية  

والفعاليات، كما يحد مف مشاركة سياسية، واف كانت ال تعمف ذلؾ، وىذا يؤثر عمى طبيعة البرامج 

الشباب، وييدؼ لخدمة البرنامج السياسي عمى حساب المينية وكذلؾ يجعؿ ىذه المؤسسات حكرًا 

عمى ىيئات إدارية محددة، وال يعطي الشباب دورًا في قيادة ىذه المؤسسات ومنحيـ الفرصة في 

دخاؿ دـ جديد لممؤسسات، وأحيانا يحؿ التنافس مكاف التنسيؽ والتعاوف،  ،تطوير كفاءاتيـ وا 

 أو تيميش دوره ونشاطاتو. ويسعى كؿ طرؼ إلفشاؿ الطرؼ اآلخر 

                                                           
13
 -احتٌاجاتاألندٌةوالمؤسساتالشبابٌة–2011دراسةمدٌرٌةالشبابوالرٌاضة-فلسطٌن
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ويعتبر  ضعؼ أداء المؤسسات الشبابية مف أىـ األسباب إلحباط الشباب، وانتشارىـ في الشوارع  

الميارات وقضاء اد والتوعية وتطوير اإلرش حيث يغيب ضيـ لالنحراؼ السموكي واألخالقي،وتعر 

 وقت الفراغ بطرؽ سميمة.

 

 :ضعف اإلمكانات المادية والبشرية -

وعدـ  ،وضعؼ الكوادر البشرية ،التحتية إلى ضعؼ البنية 14تشير دراسة االحتياجات القطاعية 

توفر اإلمكانات المادية والتجييزات الالزمة، إضافة إلى تخمؼ البرامج واقتصارىا عمى نشاطات 

 رياضية محدودة. 

 

  أبحاث حول الشباب في القدسو  دراسات تصدر مؤسسات ومراكز4.2 -  

سرائيمية( مؤسساتتقـو عدة  بإجراء دراسات دورية حوؿ األوضاع في القدس،  محمية ودولية )وا 

 وتتناوؿ قطاع الشباب، ومنيا: 

ومقرىا القدس، : PASIA –باسيا - الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤون الدولية في القدس

وىي تصدر نشرات ودراسات متعددة حوؿ القدس، تشمؿ االستيطاف، والوضع القانوني والسياسي 

 المواضيع المتعمقة بالقدس. والتعميـ وغيرىا مف

: حيث يصدر كتاب اإلحصاء الفمسطيني السنوي، وىو يعتمد في جمع المركز الفمسطيني لإلحصاء

البيانات في القدس عمى المؤسسات التعميمية والثقافية والدراسات المتعمقة بالقدس، حيث ال يسمح 

 لممركز بإجراء دراسات ميدانية مباشرة.

                                                           
14
 15مرج رقم
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وىي فرع وزارة الشباب والرياضة، وتتابع األندية والمؤسسات  والرياضة في القدس:مديرية الشباب 

شاطات الشباب الرياضية والثقافية، وقد أشارت الشبابية، كما تتابع مف مقرىا في الراـ برامج ون

والتي أعدتيا وزارة الشباب  ،الدراسة اإلستراتيجية حوؿ الشباب والمؤسسات الشبابية في القدس

إلى أىـ نقاط القوة والضعؼ عند المؤسسات الشبابية وانعكاساتيا عمى  15مديرية القدس – والرياضة

 .وكانت عمى النحو التالي: قطاع الشباب

 :نقاط القوة
عممت المؤسسات الشبابية عمى خمؽ برامج وأنشطة تساعد في تنمية وتفعيؿ وتطوير القدرات " .1

 يحة في كافة المجاالت سواء االجتماعية أو االقتصادية أو الرياضيةليذه الشر 
يتـ إشراؾ الشباب في المراحؿ المختمفة مف إعداد البرامج )كما تبيف مف دراسة منتدى شارؾ  .2

( في المؤسسات الشبابية. إال أف ىذه المشاركة ال تصؿ إلى شراكة في 2010الشبابي لمعاـ 
 الحياة المدنية 

 كبير مف المؤسسات الشبابية في الوطفوجود عدد  .3
 خبرات وقدرات الشباب العممية والتنظيمية وتراكـ الخبرة بحكـ المشاركة السياسية .4

 :نقاط الضعف
 ضعؼ السياسات الشبابية  .1
 ضعؼ التعاوف والتنسيؽ بيف القطاع الحكومي واألىمي والخاص في المجاالت المختمفة .2
 المؤسسات األىمية والرسميةتيميش الشباب في مراكز صنع القرار و  .3
 ضعؼ الوعي المجتمعي بأىمية مشاركة الشباب .4
 تدخؿ الحكومة في غزة في نشاطات وبرامج وسياسات المؤسسات الشبابية .5
ثقافة المجتمع مازالت تمثؿ عائؽ يمنع بعض فئات الشباب وعمى األخص اإلناث مف المشاركة  .6

عديد مف النوادي ومراكز الشباب تخدـ الذكور في الفعاليات والنشاطات المختمفة، خصوصا واف ال
ف قدمت خدماتيا لإلناث فإف اإلناث يشعرف بأف ىذه النشاطات يسيطر عمييا  فقط، وحتى وا 

 الشباب
. معظـ المؤسسات الشبابية تركز في عمميا عمى بناء مفاىيـ المواطنة بدؿ أف تشرؾ الشباب بشكؿ 7

 "فعمي وتقوية قدراتيـ لتغيير البيئة

                                                           
15
 نم.
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وشكؿ مظمة قانونية  1967وىو مؤسسة غير ربحية موجودة قبؿ عاـ  اتحاد الجمعيات الخيرية

 لممؤسسات األىمية في القدس، وال زاؿ يمارس دوره مع المؤسسات األىمية. 

وقد انتقمت إلى الراـ بعد إغالؽ بيت الشرؽ، وىي  لشباب في جمعية الدراسات العربيةدائرة تنمية ا

حوؿ قطاع الشباب ، كما تقوـ بإعداد دراسات وأبحاث ثقافية وتنموية مع الشبابتقوـ بنشاطات 

 والمؤسسات الشبابية في القدس.

وىي المرجعية لألندية المقدسية، وتقوـ بمتابعة شؤوف األندية مع المديرية،  رابطة األندية المقدسية

 تياجاتيا.وتقوـ بإعداد دراسات حوؿ أوضاع األندية والمؤسسات الشبابية، واح

كما تقوـ بعض المراكز والمؤسسات الشبابية بإعداد دراسات بشكؿ مستمر حوؿ قطاع الشباب في  

القدس، وتقوـ مؤسسات مختصة بإعداد دراسات تشمؿ مجاؿ عمميا مثؿ جمعية الصديؽ الطيب  

ومركز كاريتاس في مجاؿ اإلدماف والتعاطي، و مؤسسة فيصؿ الحسيني التي تتخصص في مجاؿ 

لتعميـ والتسرب مف المدارس، ومديرية الشباب والرياضة ورابطة أندية القدس في مجاؿ احتياجات ا

الشباب والمؤسسات الشبابية والعضوية في األندية والمؤسسات الثقافية. وجميع الدراسات تشير 

 بشكؿ مباشر إلى تأثير االحتالؿ ومخططاتو عمى الشباب.

وىي متخصصة في ( alquds-online.org/org ) لكترونيوليا موقع ا  مؤسسة القدس الدولية

وليا اصدارات حوؿ  شؤوف القدس، مف النواحي السياسية والتاريخية واالقتصادية والقانونية،

 كما تتابع نشاطات وفعاليات المؤسسات المقدسية.  األوضاع في القدس،

  مؤسسة الدراسات الفمسطينية

كما تصدر  ،ةالصييوني وتصدر مجمة الدراسات الفمسطينيوىي متخصصة في الصراع العربي 

 .مجمة حوليات القدس، وتشمؿ دراسات وأبحاث حوؿ تاريخ وحاضر القدس
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وىو مركز حقوقي غير حكومي يعنى بالدفاع عف  :مركز القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية

حقوؽ المقدسييف وتبني قضاياىـ أماـ المحاكـ  كما يصدر دراسات وأبحاث حوؿ أوضاع القدس 

 وسكانيا مثؿ ىدـ البيوت وسحب اليويات وجمع شمؿ العائالت ومشاكؿ التعميـ والصحة وغيرىا.

سرائيمية:     مراكز دولية وا 

حوؿ القدس، ومنيا بعثة االتحاد األوربي  ونشرات بإصدار دراسات تقوـ عدة مؤسسات دولية

عدة مراكز ومؤسسات إسرائيمية  كما تقوـ أوتشة،ومركز UNDP  وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي

ويظير ما يدافع عف الحقوؽ الفمسطينية  بأعداد نشرات ودراسات حوؿ األوضاع في القدس، منيا

 ACRIومؤسسة حقوؽ المواطف  ،السالم اآلناالنتياكات واالعتداءات اإلسرائيمية مثؿ مركز 

، ىموكيد وغيرىا، ومنيا ما يدافع عف ييودية القدس ويتبنى الفكر الصييوني بخصوص القدسو 

 وتوفر ىذه المؤسسات دراسات وأبحاث حوؿ القدس، ورغـ أنيا تشمؿ األوضاع االقتصادية والتعميـ

إال أنيا تركز عمى الوضع السياسي  وغيرىا مف جوانب الحياة في القدسوالصحة وحقوؽ اإلنساف 

 أو مشروع معيف، فميس ليا اىداؼ مادية، في أسموبيا وأىدافيا ىذه الدراسةبشكؿ خاص، وتختمؼ 

فاف أي دراسة تحتاج إلى مراجعة وتحديث بشكؿ  ،وبما أف الوضع في القدس يمتاز بالتغير السريع

 مستمر.

 

 القدسفي  الشباب وآثاره عمى جدار الفصل5.2 -  

لذي دوف اإلشارة إلى جدار الفصؿ ا بشكؿ عاـ والشباب بشكؿ خاص القدس ال يمكف دراسة وضع

وقد امتدت آثاره إلى جميع قطاعات الحياة، وتراوحت بيف العزؿ  ،اوجد واقعًا جديدًا في القدس

في القدس  السكافبيف  وضرب العالقات االجتماعية 16،الجغرافي لمقدس عف محيطيا الطبيعي

                                                           
16
   81جريدة حق العودة عدد   – جـدار الفصـل العنصــري والعائلــة الفلسطينيـــة-اٌلٌنكتاب
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وتقطيع التواصؿ بيف المدينة والضواحي، ويعتبر ىذا الجدار الرىيب  مف الضفة الغربية، وأىميـ

ذا اقسي أنواع العنصرية، وأصبحت القدس عمميًا معزولًة أو مخنوقًة حتى الموت، كاف الجدار  وا 

والفوالذي الظاىر لمعياف بيذه البشاعة، فانو خمؽ جدرانًا غير منظورة ولكنيا تؤدي دورًا  اإلسمنتي

 في مجموعة القوانيف واإلجراءات التي تمس عصب حياة المقدسييف وخاصة الشباب،تتمثؿ  مماثال

وال يمكف حصر اآلثار السمبية التي ألحقيا الجدار بالقدس وسكانيا، فيي تحتاج دراسات، ومف أشد 

 المقدسييف: الشباب تأثيراتو عمى حياة

 

 :الشبابعمى  اآلثار االقتصادية - 1.5.2

حكاـ إغالؽ القدس مشكمة صعبة أماـ حركة التجارة بيف القدس ومدف الضفة  شكؿ بناء الجدار وا 

، ورافؽ ذلؾ إجراءات عمى الحواجز لمنع دخوؿ البضائع الفمسطينية وخاصة المحـو 17الغربية

والبيض والمنتجات الزراعية، وحتى إصالح السيارات في ورش مناطؽ محيطة بالقدس، كما تـ منع 

وأثر عمى المستشفيات الفمسطينية في المدينة  نييف مف دخوؿ القدس لمعمؿالفمسطيآالؼ العماؿ 

وحاؿ دوف وصوؿ الكوادر الطبية والمرضى مف مدف الضفة الغربية وكذلؾ الحاؿ مع المدارس، 

حيث منع المدرسوف مف الضفة مف وصوؿ المدارس التي أصبحت تعاني نقص الكفاءات العممية. 

لتجارية قي ضواحي القدس التي أصبحت خارج الجدار، وكانت تعتمد كما أدى إلى تراجع الحركة ا

تجاريًا بشكؿ أساسي عمى سكاف القدس الذيف كانوا أيضا يستفيدوف مف رخص األسعار مقارنة 

العالية والحقوؽ  بأسعار السمع في القدس، خاصًة أف سكاف شرقي القدس ال يتمتعوف بنفس الرواتب

 ورغـ ذلؾ عمييـ دفع نفس الضرائب والتكاليؼ.  التي يتمتع بيا اإلسرائيميوف

                                                           
17
منالجدارٌمرالتًالفلسطٌنٌةالتجمعاتعلىالفاصلالجدارأثرمسح، 2003/آبالفلسطٌنًلالحصاءالمركزيالجهاز

 أراضٌها
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ويكمف دور الجدار في التأثير اقتصاديًا عمى الشباب بشكؿ خاص في حصر مجاؿ عمميـ بالسوؽ 

اإلسرائيمي، التي ال توفر فرص عمؿ لمخريجيف، مما يضطرىـ لترؾ التعميـ والتوجو لمعمؿ، كما أف 

مشاريع تجارية أو استثمارية ألنو أبعدىـ عف السوؽ الجدار منع الشباب مف االستفادة مف إقامة 

 الفمسطيني، كما حـر الشباب مف أي فرص عمؿ في الضفة الغربية. 

 

 :شبابعمى ال اآلثار االجتماعية والثقافية2.5.2 -

امتدت آثار جدار الفصؿ المدمرة إلى الحياة االجتماعية والثقافية في القدس، فقد فصؿ األسر 

وحتى  المناسبات االجتماعية أو الدينيةوالعائالت عف بعضيا، ومنع وصوؿ األىالي لممشاركة في 

مشكمة بسبب منع جمع شمؿ العائالت  مما الزواج بيف سكاف القدس وسكاف الضفة أصبح يشكؿ 

ف لو تأثير مباشر عمى الشباب وفرصيـ في الزواج حسب رغبتيـ  بؿ أصبح الشباب يتجنبوف كا

 وكرس تقسيمًا اجتماعيًا . الدخوؿ في متاىة جمع الشمؿ وتسجيؿ األطفاؿ مما

وعمى الصعيد الثقافي فقد اضطرت معظـ المؤسسات الثقافية لالنتقاؿ خارج القدس، لتتمكف مف   

واقتصر عمى  ممارسة نشاطاتيا، وأصبحت القدس مدينة أشباح، وانحسر العمؿ الثقافي فييا

نشاطات موسمية ضعيفة، مما حـر قطاع الشباب مف المشاركة الثقافية أو تنمية ميارات ثقافية 

  حياتيـ في العمؿ فقط.وحصر 

 

  :عمى الشباب اآلثار السياسية3.5.2 - 

 سياسي ، وىو مشروعقرار محكمة العدؿ الدولية غير قانوني وفؽ دسيعتبر بناء الجدار حوؿ الق

أي عمؿ ضد الفمسطينييف، يعة اإلسرائيمية المعتادة لتبرير ييدؼ ظاىريًا لخدمة األمف، وىي الذر 

خراج التجمعات السكانية الفمسطينية،  ولكف مسار الجدار بيف البيوت وضـ األراضي الفارغة وا 
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وىي التخمص مف اكبر عدد ممكف مف السكاف  ،يوضح األىداؼ الحقيقية مف بناء الجدار

سي في الفمسطينييف، وضـ اكبر مساحة مف األرض، ورسـ حدود سياسية تحسبًا ألي حؿ سيا

ر، مف المقدسييف خارج الجدا 150,000 18المستقبؿ، وييدد وجود الجدار بسحب أو إسقاط ىويات 

ومف الممكف أف تعتبر إسرائيؿ الجدار بمثابة حدود مستقبمية  ،كما ييدد أمالكيـ داخؿ الجدار

وعمى  ،لمقدس، وبذلؾ يكوف الجدار قد خمؽ واقعًا سياسيًا تنعكس آثاره عمى حياة المقدسييف اليومية

 تطمعاتيـ وآماليـ في عودة القدس إلى محيطيا الطبيعي.

كافة قطاعاتو، وعمى صعيد قطاع وقد كاف لمجدار آثار سياسية عمى الشعب الفمسطيني بكاممو وب

 ،تأثيره واضحًا في منع مشاركة شباب القدس في النشاطات والفعاليات السياسية افك دالشباب فق

باب الضفة عف المشاركة مع كما ابعد ش ،مثؿ االنتخابات التشريعية والمسيرات والندوات

 لضفة.وكرس التقسيـ بيف شباب الشعب الفمسطيني في القدس وا ،المقدسييف

 

  الشباب:عمى  لمجدار اآلثار النفسية4.5.2 - 

شكؿ الجدار حاجزًا بشعًا بيف الفمسطينييف، وحجب عنيـ التمتع بمنظر مدينتيـ المقدسة التي طالما 

عشقوا قبتيا وأسوارىا، وكؿ ما فييا مف مقدسات وآثار وتاريخ وحضارات، وأصبح الدخوؿ إلييا 

ال يحصموف عمى التصاريح بسيولة، فأصبحوا يغبطوف نظرائيـ حممًا وخاصة عند الشباب، الذيف 

ويعتقدوا أف الحياة  ،ممف يحمموف) ىوية القدس( ألنيا تخوليـ عبور الحواجز والدخوؿ إلى القدس

في القدس أسيؿ وأفضؿ، رغـ ما يواجيو المقدسوف مف قيود ومضايقات في حياتيـ، وأصبح شباب 

ـ خارج إطار السمطة الوطنية واف عندىـ امتيازات تفضميـ القدس ينظروف إلى أنفسيـ عمى أني

وىذا الجدار النفسي بدأ يفرض واقعًا تقسيميًا  ، 19الغربيةوتفصميـ عف أقرانيـ مف شباب الضفة 
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  www.acri.org.il-مركزحقوقالمواطن
19
 17المصدررقم
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ويدخؿ ضمف مفاىيـ الحياة اليومية لمشباب، حيث أصبح الجدار جزًء مف حياة السكاف يتعايشوف 

أصبح الجدار  ،الذيف لـ يشاىدوا ولـ يعيشوا الواقع قبؿ الجدار شبابف الألمعو ويعتادوف عميو، 

طبيعيًا في حياتيـ اليومية، كما شكمت الحواجز والمعابر جزًء مف الجدار وأصبح ما خمفيا عالمًا 

 مجيواًل وممنوعًا عمييـ.

 

 الوضع االجتماعي في القدس وانعكاساتو عمى الشباب6.2 - 

مف الصعب الفصؿ بيف الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي رغـ أف الواقع في القدس يجعؿ 

والسياسي، وخاصة مف ناحية األسباب والمؤثرات، والتداخؿ بيف ىذه القطاعات، فاف الوضع 

االجتماعي يمتاز بالتأثير المباشر واليومي عمى حياة الفرد واألسرة والمجتمع، ويعتبر الوضع 

في المجتمع، وىو محصمة لتأثير مجموعة مف الظروؼ  االجتماعي مؤشرًا عمى مستوى الحياة

 والعوامؿ، مثؿ العادات والتقاليد، التعميـ، الحياة الثقافية واالقتصاد والسياسة.

وعند وصؼ الوضع االجتماعي في القدس وأثره عمى الشباب، فإننا في الواقع نصؼ مجمؿ 

نما نشرحعمى الجوانب التقميدية، األوضاع في القدس، وىنا لـ نركز  الوضع القائـ كما ىو مع  وا 

 توضيح أىـ العوامؿ االجتماعية التي تؤثر عمى الشباب وثقافتيـ وسموكيـ.

 

 المشاكل االجتماعية: 1.6.2 -

تعتبر المشاكؿ االجتماعية في القدس مف اخطر ما يتأثر بو المجتمع المقدسي وخاصة الشباب 

تتأثر النتشار المشاكؿ االجتماعية في القدس، وىي تتعمؽ بالوضع العاـ و  أسبابوىناؾ عدة 

 مظاىر أىـالوعي بيف طبقة كبيرة مف الناس، ومف  ونقص ،بالوضع االقتصادي والسياسي

  المشاكؿ االجتماعية:
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  انتشار العنف1- 

يشمؿ العنؼ و  ،العنؼ بكافة أشكالو، الجسدي والمفظي والنفسيال بد مف دراسة ظواىر وأسباب 

وتتعدد  ، وفي المدارس والشوارع والحاراتبيف الشباب والعنؼ ضد األطفاؿ والنساء، وبيف العائالت

مف أكثر المشاكؿ االجتماعية تأثيرًا عمى المجتمع وتماسكو، كما انو مف  العنؼ أسبابو، ويعتبر

عالقات االجتماعية وتفكؾ المجتمع، وتستفحؿ ظاىرة انتشار العنؼ في المؤشرات عمى تدىور ال

السرقة وتخريب المجتمع المقدسي، حيث أصبح المجتمع يعاني مف تبعاتيا، وتشمؿ أعماؿ 

وميما تكف أسباب ىذه الظاىرة فاف  وتصؿ إلى حد القتؿ وألتفو األسباب، الممتمكات والتحرش،

  ب ال يمكف تجاىميا.نتائجيا عمى المجتمع وعمى الشبا

 

 :وتأثيرىا عمى الشباب المشاكل األسرية2- 

نظرًا ألىمية األسرة في المجتمع، ودورىا في حياة الشباب، ال بد مف دراسة العوامؿ التي تؤثر 

وخاصة بيف األزواج الشابة، وىو  والعنؼ ضد النساء،  مثؿ انتشار الطالؽ،في األسرة ودورىا، 

قوانيف األسرة  تطبيؽ وتأثيرواالنحراؼ األخالقي والسموكي،  األطفاؿتشرد ما ينتج عنو 

واالىتماـ إضعاؼ دور التقاليد الفمسطينية في اإلصالح،  في عمى المجتمع الفمسطيني اإلسرائيمية

المجتمع المقدسي بالنظاـ  ربط في اإلسرائيميةالمؤسسات  دراسة دورو  باألسرة كأساس لممجتمع،

في المشاكؿ  ي القدس والتي تتدخؿكاتب الشؤوف االجتماعية فيمية عبر موالمؤسسات اإلسرائ

 ،بشكؿ يؤدي إلى زيادة تفكؾ األسرة، وقد أصبح دور األسرة ضعيفًا في تربية األطفاؿ األسرية

قدسي ما زاؿ محافظًا وأضعؼ في مواجية مشاكؿ واحتياجات الشباب، ورغـ أف المجتمع الم

تمرديف األسرة أدى إلى ظيور فئة ولو محدودة مف الشباب المإال أف ضعؼ دور ومتماسكًا، 

  .عمى المجتمع
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 الشبابوتأثيرىا عمى  االنحرافات السموكية3- 

، وتعتبر شاذة في معايير 20تمثؿ االنحرافات السموكية كؿ ما ىو خارج عمى النمط االجتماعي

واالحتياؿ، والتحرش وتشمؿ تشكيؿ الشمؿ وتعاطي المخدرات، والسرقة، والنصب المجتمع، 

إضافة إلى  ،ط وانعداـ الفرصباآلخريف، وغيرىا مف السموؾ السمبي الناتج عف الفراغ واإلحبا

العنؼ في المدارس، كما أصبح  انتشار التعميـ نتيجة عمىىذه االنحرافات  انعكستالجيؿ، وقد 

الشباب يشكموف مجموعات أو شمؿ ويشاركوف في المشاجرات، وكاف ىذا عمى حساب الثقافة 

           والرياضة وغيرىا مف الفعاليات الشبابية المطموبة لمشباب.  

 ورغـ وجود ىذه السمبيات االجتماعية، والتحديات الكبيرة، فاف ىناؾ عوامؿ تساعد في تماسؾ

الشعور المشترؾ بالتيديد، مما يخمؽ حالة مف التحدي مجتمع المقدسي وصموده وتميزه مثؿ ال

ا مف ثوابت الوجود تستدعي التكاتؼ والتعاوف والتمسؾ باليوية الثقافية، والدفاع عنيا باعتبارى

والتقاليد  الموروث الثقافي التاريخي، والمتمثؿ بالمغة الواحدة، والديف، والعاداتو  وعوامؿ الصمود،

والمقدسات، والمناسبات الدينية والوطنية، حيث يتميز المجتمع الفمسطيني بأنو نسيج اجتماعي 

نع واحد، ولو تاريخ مشترؾ، وىي مف العوامؿ التي توحد المجتمع الفمسطيني، كما أف الديف يم

بيف المجتمع العالقات االجتماعية والروابط األسرية، القائمة و  ويحـر االنحرافات السموكية،

الفمسطيني، وىذه العالقات تعتبر مرجعية مكاف القوانيف اإلسرائيمية في ظؿ غياب سمطة شرعية 

وجود مؤسسات وشخصيات مجتمعية ونخب لجة قضايا المجتمع، و تتكفؿ بحؿ المشاكؿ ومعا

لتوعية حوؿ ىذه المشاكؿ وخطورتيا، ولجاف شعبية، تعمؿ عمى حؿ المشاكؿ االجتماعية، وا

نتماء السياسي، حيث يعتبر غالبية الفمسطينييف في القدس أنفسيـ تحت االحتالؿ ويؤمنوف باف االو 

ىذا الوضع غير طبيعي ومؤقت، رغـ مضي أكثر مف أربعيف عاـ عمى احتالؿ شرقي القدس، 
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 رامهللا–دارالشروقللنشر1تعدٌلالسلوكاالنسانًواسالٌبحلالمشكالتاالنسانٌةط–2008ناصرح.
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وىـ يشاركوف في أشكاؿ المقاومة، وبالتالي يتعرضوف لمقمع والتمييز ضدىـ، مما يستدعي توحدىـ 

، ونستنتج مما سبؽ بأف المجتمع الفمسطيني في القدس يمتمؾ ـ بيويتيـ الثقافية والوطنيةوتمسكي

 المقومات التي تؤىمو لمصمود ومواجية تأثير االنحراؼ السموكي عمى الشباب. 

 

 :المؤثرات االجتماعية2.6.2 

سمبًا أو ثر في شكؿ السموؾ تؤ ، وىي مؤثرات مستقمة، وىنا ندرس أىـ المؤثرات االجتماعية

و تستعرض الدراسة العناصر  رد،حسب الظروؼ االجتماعية التي يعيشيا الف ، ،ً اايجاب

والتي يتعايش معيا الشباب بشكؿ يومي، ومف  ،ؿ مباشر عمى الشباباالجتماعية التي تؤثر بشك

أألسرة  تعتبرو  سة، وتتعمؽ بالمؤثرات االجتماعية، ومنيا األسرة،العوامؿ التي شممتيا استمارة الدرا

أساسيات الحياة االجتماعية،  بمثابة الحاضنة حيث يولد األطفاؿ، ويبدءوف حياتيـ، ويتعمموف

وينعكس وضع األسرة ومدى تماسكيا واىتماميا بتربية األطفاؿ عمى سموؾ الشباب، وأفكارىـ 

 التي المدرسةو  وتوجياتيـ، ويعتبر التفكؾ األسري مف أكثر عوامؿ االنحراؼ السموكي والضياع.

أو الجامعة امتدادًا لممدرسة،  تعتبر العنصر المكمؿ لألسرة في تربية األطفاؿ، كما تعتبر الكمية

وكمما كاف وضع المدارس والتعميـ متماسكًا وفعااًل فاف األجياؿ تكوف أكثر عممًا وثقافة ووعيًا 

العممية التعميمية، والعكس صحيح، وفي القدس تشير الدراسات والواقع التعميمي إلى تدىور 

والمقصود ىنا االحتكاؾ اليومي  :ض المستوى التعميمي عند الشباب. وتأثيرالشار،وانخفا

المواصالت واألسواؽ، والتعامؿ مع الناس، وىذه العوامؿ  والمباشر مع مكونات الشارع، وذلؾ في

ف المجتمع، و يعتبر ترسـ التوجو العاـ لمشباب وتعبر عف ثقافتيـ، ويتعمـ الشباب ىذه الثقافة م

أي تجاوز أو تحدي لممعايير االجتماعية السائدة بمثابة االنحراؼ السموكي، رغـ أف الحداثة 

يمكف التفريؽ بيف  والتجديد، تفرض نوعًا مف الخروج عف المألوؼ، وىو ال يعتبر انحراؼ، حيث
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ثر مؿ التي تؤ ااء مف أكثر العو تعتبر مجموعة األصدق ، حيثمجموعات األصدقاءالمسمكيف، و 

، شر، ويعتبر الفرد مرآة لممجموعةسموؾ الشباب، حيث يتأثر الشباب بأصدقائيـ بشكؿ مبا في

وقد أفادت دراسة حوؿ التدخيف والمخدرات أف تأثير األصدقاء كاف السبب في تعاطي المخدرات 

ؿ أو التدخيف، كما أف العكس صحيح، حيث أثبتت التجارب أف األصدقاء يستطيعوف انتشا

ىرة مجموعات األصدقاء بشكؿ صديقيـ مف مستنقع المخدرات، وفي المجتمع المقدسي تنتشر ظا

 واألعماؿ التطوعية تعتبر مشاركة الشباب في األنشطة االجتماعية، كبير، والمشاركة و

والمناسبات الوطنية والدينية والثقافية، مف العوامؿ التي تؤثر في تشكيؿ ثقافة الشباب وتثري 

ـ وتحمييـ مف االنحراؼ، وىناؾ عوامؿ وأسباب كثيرة وراء عزوؼ األغمبية مف شباب أفكارى

إلى خمؿ في الوعي الثقافي لدييـ، و انتشار  القدس عف المشاركة في ىذه الفعاليات، مما يؤشر

الشباب  يعتبر انتشار العنؼ بيف الشباب بمثابة مؤشر عمى الجيؿ وعدـ الوعي، ويمجأ، و العنؼ

الجسدي والمفظي لمتعبير عف رفضيـ لمواقع الذي يعيشونو، كما يؤدي العنؼ إلى إلى العنؼ 

 تشكيؿ مجموعات أو شمؿ غالبًا ما تنحرؼ وتشكؿ خطرًا عمى المجتمع. 

 

 :المخدرات في القدس3.6.2.    

تعتبر قضية تعاطي وتجارة المخدرات في القدس مف أخطر المشاكؿ التي تيدد المجتمع المقدسي 

التبايف في حجـ ىذه الظاىرة، مف خالؿ الدراسات واألبحاث، فبعضيا يشير إلى تعاطي ورغـ 

وتشير  يشير إلى بضعة آالؼ وأكثرىا تفاؤالً  21عشرات اآلالؼ مف الشباب واألطفاؿ وحتى النساء

أف عدد المتعاطييف في الضفة الغربية وشرقي القدس يبمغ خمسوف  إلىوزارة الصحة الفمسطينية 

وىي  الماريغواناكما تختمؼ حوؿ نوع المخدرات وانتشارىا، فالغالبية تتعاطى الحشيش أو  ،22ألؼ
                                                           

21
 القدس-2012-2010التقارٌرالسنوٌة-جمعٌةالصدٌقالطٌبومركزكارٌتاس-فلسطٌن
22
 وكالةمعاًاإلخبارٌة اني.عابدي ه وزير الصحة 2013//11/3- فلسطٌن
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وىناؾ أسباب  ،مقدمة لمخدرات أكثر خطورة وفتكا ولكنيا قد تكوف ،متوفرة ويمكف شراؤىا بسيولة

و ،كثيرة النتشار تعاطي المخدرات احد أىـ ىذه العوامؿ، حيث  23ويعتبر االحتالؿ وسياسات

بحاث إلى تساىؿ الشرطة في منع بيع المخدرات في شرقي القدس، وعدـ السماح بفتح تشيراأل

لطبية ا ما دامت التحاليؿ ،بؿ وتقديـ دعـ مالي ألسرة المدمف ،فمراكز متخصصة لعالج المتعاطي

اإلسقاط  مف وسائؿ والمخدرات كوسيمة اإلدماف وال بد مف دراسة دور ،تثبت استمراره في اإلدماف

طي وأسرتو، وتنعكس عمى نتائج مدمرة لممتعا مف لوما ، و وتسريب العقارات واألخالقي األمني

بكؿ  تشكؿ آفة المخدرات تيديدًا ألي مجتمع، وتسعى كؿ المجتمعات لمكافحتياالمجتمع. و 

الوسائؿ وذلؾ لمخطر الكبير الذي تشكمو عمى المجتمع وخاصة الشباب، ويعتبر ازدياد استعماؿ 

مثؿ السرقة وتشكيؿ  ،وينتج عنو مشاكؿ خطيرة ،ًا عمى تدىور الوضع االجتماعيؤشر المخدرات م

وىناؾ عدة  وغيرىا مف المشاكؿ الصحية لمشباب، والطالؽ، العصابات، والعنؼ، والتفكؾ األسري

معروفة لترويج المخدرات في القدس، ويحاوؿ المجتمع المقدسي بمختمؼ فئاتو  أو بؤر مواقع

، ويمنع والتوعية اإلرشادومؤسساتو التعميمية والثقافية والرياضية التصدي ليذا الخطر عبر برامج 

  االحتالؿ مف اقامة مراكز عالج لممدمنيف في القدس.

 

 :الشبابوأثرىا عمى  التركيبة السكانية في القدس  4.6.2

نتحدث ىنا عف الواقع السكاني الفمسطيني في شرقي القدس، وعالقتو بالوضع االجتماعي وفي ىذا 

السياؽ نوضح الفئات الفمسطينية التي تعيش في القدس، والخمفيات االجتماعية لكؿ فئة ومنيا 

وجميع المسمميف ىـ  وال نشمؿ االستيطاف الييودي،التوزيع الديني ويشمؿ المسمميف والمسيحييف، 

واف جمعتيا الديانة  تعددة، ولكؿ منيا خصائص اجتماعيةنفس الطائفة، وىناؾ طوائؼ مسيحية م

                                                           
23
-طرمانس.ورقةبحثٌةمقدمةإلىٌومالقدسالعالمً
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واالنتماء الوطني، أما المسمموف وىـ األغمبية الكبيرة، فاف التركيبة األساسية تعتمد عمى المناطؽ 

األكبر والتي تتشابو في موروثيا  المجموعة وىيالتي وفدوا منيا، وفي مقدمتيا الخميؿ )الخاليمو(، 

الثقافي، واىتماميا بالعادات االجتماعية والتركيز عمى التجارة واالقتصاد، كما أنيا ترتبط أكثر 

بصمة القرابة والعالقات االجتماعية واالقتصادية مع األصوؿ في الخميؿ، وىناؾ سكاف القدس 

والتجاوب أكثر مع  ،ت تتسـ بالميؿ الترفييياألصمييف، المنحدريف مف العائالت المقدسية وليـ صفا

 الحداثة وخاصة الفف والترفيو، كما يوجد في القدس عرقيات متعددة، منيا األفارقة واألفغاف، والكرد،

، واالوزبؾ، والنور وغيرىـ وىناؾ سكاف أرياؼ القدس، وىـ الذيف وجدوا أنفسيـ يقاوموف  والرـو

طيـ، والسكف بينيـ في ما اعتبر تغييرًا لنمط حياتيـ الذي دخوؿ أعدادا كبيرة مف السكاف إلى وس

تعودوا عميو، ويخضعوف جميعًا لقوانيف إسرائيمية يمكف وصفيا بالغربية، وىذه التركيبة السكانية في 

شرقي القدس تعرضت جميعًا لظروؼ قاىرة، كاف ليا تأثير عمى نمط حياتيا، وأدت إلى صيرىا 

يع، فاشتركت توحدت في مواجية إجراءات االحتالؿ التي تستيدؼ الجمفي بوتقة الحياة اليومية، و 

والزواج، والتجارة، وانصيرت اجتماعيًا وسياسيًا لتواجو المصير المشترؾ، إال أف ىذه  في السكف

الصورة الوردية ال تنطبؽ في كثير مف األحياف، فنجد نعرات أو مواقؼ تستند إلى خالؼ عائمي أو 

 مي وساحوري وسمواني وىكذا.     أصؿ السكف، مثؿ خمي

سكاف القدس بأنيـ في غالبيتيـ مف الطبقة المتوسطة وما دونيا وأنيـ خمايسي  راسـوقد وصؼ 

 في طور التمدف، حيث أنيـ مف أصوؿ ريفية.
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  وأثرىا عمى الشباب والقوانين السارية قانونيالوضع ال7.2 - 

رغـ عدـ اعتراؼ  1967وشرقييا منذ عاـ  1948القدس تعيش تحت االحتالؿ اإلسرائيمي منذ عاـ 

المجتمع الدولي بضـ شرقي القدس، كما أف الوضع الدولي الرسمي لمقدس لـ يخرج عف إطار 

لصعوبة إيجاد اتفاؽ حوؿ  ونظراً  ( (corpus separatumوالمعروؼ 181قرار التدويؿ رقـ 

فقد تـ تأجيميا في المفاوضات واتفاقات أوسمو إلى المرحمة النيائية، وىو ما جعؿ  ،القدس

، عبر مجموعة مف وسياسياً  وديمغرافياً  ًً  االحتالؿ يسابؽ الزمف في تيويد المدينة جغرافيا

 اإلجراءات التي تمس بشكؿ مباشر حياة المجتمع الفمسطيني في القدس.

تتفنف إسرائيؿ في تشريع قوانيف عنصرية وتطبيقيا عمى سكاف القدس، وىذه القوانيف تعتبر  

، كما تجعمو ىدفًا دائمًا لممؤسسات )قانوف الغائبيف( المقدسي غائب في نظر القانوف رغـ حضوره

حيث تتطمب منو أي معاممة لمحصوؿ عمى أي حقوؽ ميما كانت بسيطة تقديـ وثائؽ  ،الرسمية

ثبا شعارىـ بأنيـ وا  تات لسنوات طويمة، وىي طمبات تعجيزية ىدفيا تشريد المقدسييف أو إذالليـ وا 

نما مرتبطة بشروط قد تنتيي عند عدـ توفر أي مف ىذه الشروط، وىذه  ،ليس ليـ حقوؽ ثابتة وا 

، وجميع ىذه القرارات تيدؼ إلى تيويد المدينة وخمؽ أغمبية سكانية سياسة اقتالع وتيجير واضحة

 مف الييود، وىنا نوضح أىـ ىذه القرارات واإلجراءات وآثارىا:

 - 27/6/1967  ضـ القدس وتوسيع حدود البمدية بعد احتالؿ شرقي القدس مباشرة وفرض

 اإلسرائيمي عمي سكانيا. القانوف

 - 3 /7/1980 .الكنيست يقر قرار القدس الموحدة عاصمة إسرائيؿ 

 - 11 /5/2002 وافؽ عمى اقتراح منع جمع شمؿ العائالت الفمسطينية الحكومة اإلسرائيمية ت

 في القدس مع الضفة الغربية، وتـ تجديد القرار عدة مرات وال زاؿ ساريا.

 /25/2002  قررت إسرائيؿ بناء جدار الفصؿ في الضفة وحوؿ القدس 
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 9/7/2004  محكمة العدؿ الدولية تصدر رأياً  استشاريا بوقؼ بناء الجدار في الضفة

 الغربية وتعويض الفمسطينييف عف األضرار، وعدـ قانونية الجدار.

  توالى اإلعالف عف بناء آالؼ الوحدات السكنية لالستيطاف داخؿ القدس وفي محيطيا

 س.مع إعداد مخططات ومصادرة أراضي لخدمة االستيطاف في القد

ظروؼ تأثير عمى  ،تطبيؽ القوانيف اإلسرائيمية عمى سكاف القدسو اإلجراءات  وقد كاف لتطبيؽ ىذه

، وخمؽ ىوية مقدسية  ليا وضع قانوني يختمؼ عف ظروؼ باقي في القدس وخاصة الشباب الحياة

 محافظات الوطف، وىو ما انعكس عمى وضع سكاف القدس اجتماعيًا واقتصاديًا.    

لوصؼ السابؽ حوؿ التركيبة السكانية في القدس، يميد لمعرفة ما طرأ عمى سكاف ربما كاف ا

القدس مف تغيير نتيجة تطبيؽ القوانيف اإلسرائيمية المدنية عمى سكاف القدس، وباعتبارىـ مقيميف 

ا تعودوا ف الضفة الغربية، وأيضًا مختمؼ عمدائميف، تمتع سكاف القدس بوضع مختمؼ عف سكا

حتالؿ، وقد أصبحوا رسميًا يخضعوف لمقوانيف المدنية اإلسرائيمية وأعطاىـ ذلؾ حقوقًا عميو قبؿ اال

اقتصادية واجتماعية، وكاف لتطبيؽ ىذا الوضع نتائج ايجابية وسمبية عمى المجتمع المقدسي، وىنا 

 نستكشؼ بعض ىذه القوانيف وما ليا مف تأثيرات. 

  -   سوؽ العمؿ اإلسرائيمي أسيؿ، كما أعطي العماؿ : حيث أصبح الوصوؿ إلى قوانين العمل

ويمكف  ألجر، وحقوؽ العماؿ ومحاكـ العمؿحقوقًا وفؽ القانوف، شممت تحديد ساعات العمؿ، وا

ىذا الوضع شجع عمى إيجاد طبقة كبيرة مف العماؿ عمى حساب التعميـ بشكؿ خاص  أفالقوؿ 

 وباقي قطاعات االقتصاد.   

 -    :المجتمع المقدسي، قوانيف األسرة ف أىـ ىذه القوانيف وأكثرىا غرابة عمىم قوانين األسرة 

حيث أعطى الزوجة وضعًا مميزًا وكذلؾ لألبناء، حيث تعرض أحيانًا الرجؿ لمسجف بدعوى مف 

وأعطى حقوؽ ممكية متساوية لمزوج والزوجو، مما فاقـ مشاكؿ الطالؽ وجعميا  ،األبناءالزوجة أو 
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وشكمت ىذه القوانيف وغيرىا مدخاًل  لمحاكـ، وساىـ في ضياع األطفاؿ،تستمر سنوات اماـ ا

ذا ما دخمنا إلى القوانيف التي استيدفت الوجود الفمسطيني مثؿ منع جمع  ،إلضعاؼ دوراألسرة، وا 

أمالؾ الغائبيف، فإننا قانوف وسحب اليويات، وىدـ البيوت، و  ،شمؿ العائالت، واثبات مكاف اإلقامة

يمكف أف نستنتج أف سكاف القدس يعيشوف تحت ظروؼ قانونية ال تتالءـ مع الوضع االجتماعي 

 السميـ، نتج عنيا وضع اجتماعي مختؿ ومشاكؿ اجتماعية نصفيا تاليًا. 

   -   وتعاطي المخدرات ،المشاركة في المشاجرات، والسرقة : مثؿالجنايات االجتماعيةقوانين 

تمع، وىي قوانيف ما يتعمؽ بالمجة )شرؽ القدس فقط(، وكؿ وتخريب المؤسسات أو األمالؾ العام

رادعًا، إذا ما قورنت بتحصيؿ المخالفات أو تأخير دفعات مالية لبمدية أو الشرطة مخففة وال تعتبر 

فمجرد  ،أو أي جية إسرائيمية، حيث تكوف اإلجراءات صارمة وصعبة، وأما إذا تعمؽ األمر باألمف

وقد سبب ىذا الوضع المختؿ استيتارًا  في قسوتيا، أحكاـ خياليةالشبية تكفي إلصدار التفكير أو 

يمكف دراسة وتحميؿ تأثير ، وشجع االنحراؼ. و ات المتعمقة بالتعدي عمى المجتمعوتياونًا بالعقوب

والقرارات التي فرضيا الوضع السياسي في القدس عمى قطاع الشباب بشرح مجموعة مف القوانيف 

  وشرقي القدس عاـ 1948القدس عاـ  االحتالؿ عمى القدس وعمى سكانيا منذ احتالؿ غربي

وىذه اإلجراءات تبدأ بمجموعة مف القرارات التي استيدفت فرض السيادة اإلسرائيمية عمى 1967

مدينة، ثـ تتدرج إلى وتشمؿ وضع المخططات الييكمية لم ،المدينة، واعتبارىا عاصمة موحدة إلسرائيؿ

فرض القانوف اإلسرائيمي عمى السكاف واعتبارىـ مقيميف دائميف، وما يعنيو ىذا الوضع مف مالبسات 

قانونية، تتطمب إثبات مركز الحياة في القدس لمحصوؿ عمى وضع المقيـ الدائـ، أو التعرض لسحب 

وىي تندرج ضمف سياسة ئالت، اليوية )اإلقامة( وتشمؿ مجموعة القوانيف الخاصة بجمع شمؿ العا

والحد مف زيادة نسبة السكاف العرب في المدينة، كما تشمؿ الدراسة  24غرافية في القدس،الحرب الديم

                                                           
 alquds.com/news/article/view/id/163039.حوؿ السيطرة الزاحفة واإلستبداؿ الحضري  -دراسة خمايسي  ر. 24
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بواسطة بناء الجدار حوليا ووضع معابر وحواجز تحكـ إغالؽ القدس  ،آثار عزؿ المدينة جغرافياً 

 وفصميا عف باقي مدف الضفة الغربية. 

 -   وخاصة التنقؿ  ،في المعاممة الزرقاء : ربما كاف فصؿ حممة اليوية المقدسيةالمتميزةالمعاممة

وحتى في االعتقاؿ، أو في عدـ خضوعيـ  ،يعطي انطباعًا بنوع مف األولوية أو األفضمية ،والسفر

مختمفوف،  لمقانوف الفمسطيني، وىذا أدى إلى شعور بعض الشباب مف حممة اليوية الزرقاء بأنيـ

 الضفة.شباب  القدس و شباب في شرخ في المجتمع الفمسطيني بيف تسببو 

 

 عمى الشباب تأثيرهاالقتصادي في القدس و  الوضع - 8.2 

تشير التقارير االقتصادية الصادرة مف الجيات الفمسطينية والدولية واإلسرائيمية إلى أف القدس مف 

فرؽ شاسع بيف أرقاـ الفقر في شرقي أفقر المدف في إسرائيؿ، كما تؤكد ىذه الدراسات أف ىناؾ 

مف سكاف شرقي   %78وتشير األرقاـ إلى أف  25القدس )الفمسطينييف( وغربي القدس )الييود(

في  2012في عاـ  %84 القدس ىـ تحت خط الفقر، واف نسبة األطفاؿ تحت خط الفقر وصؿ إلى

وحسب نفس المصدر فقد بمغت  عمى التوالي  %73و %64بمغت  و أقؿ 2006 حيف كانت في عاـ

 . % 85وبيف اإلناث  % 40نسبة البطالة بيف الذكور 

قطاع : وتوزعت مساىمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحمي لممدينة عمى النحو التالي

% البناء والتشييد والزراعة 13% التجارة 16% الصناعة 23% النقؿ والمواصالت 40الخدمات 

%. كما تظير جميع األرقاـ حوؿ البطالة ومعدؿ الدخؿ إلى 10والوساطة المالية معًا أقؿ مف 

 صعوبة الوضع االقتصادي في القدس الشرقية، وأرجعت األسباب إلى: 

 تأثير الجدار عمى الوضع االقتصادي وفصؿ القدس عف باقي مدف الضفة الغربية –1
                                                                                                                                                                          

 
2012كتاب القدس اإلحصائي  -مركز القدس لمدراسات اإلسرائيمية  25
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ؤسسات االقتصادية وخاصة اإلنتاجية نتيجة اإلجراءات اإلسرائيمية، مما أدى إلى نقص الم - 2

  مركز تصدير لمعماؿ إلىتحوؿ القدس مف مركز جذب لمعماؿ 

 ارتباط القدس باالقتصاد االسرائمي، حيث ارتفاع تكاليؼ المعيشة وانخفاض مستوى دخؿ3- 

في مواجية ارتفاع األسعار والضرائب ولكف  ، فيـ متساووفالفرد، مقارنة بدخؿ الفرد في إسرائيؿ

 ىذه المساواة غير موجودة في فرص العمؿ والدخؿ والتسييالت األخرى.

أبنائيـ تشكؿ مخالفات البناء، والغرامات والكفاالت التي يتحمميا سكاف القدس عند اعتقاؿ 4-  

حتالؿ والشرطة اإلسرائيمية، عمى األسرة المقدسية، وىي جزء مف الحرب التي تمارسيا بمدية اال عبئاً 

وىي الدجاجة التي  ،26مميوف دوالر 35ىو  2005الى  2001خالؿ  وقد بمغ مجموع مخالفات البناء

 تبيضض ذىبًا لبمدية االحتالؿ ومؤسساتيا.

 ، مثؿ التعميـ، والسكف، والثقافةالصعوبات االقتصادية عمى باقي قطاعات الحياة تنعكس -5

 قطاع الصحة لمف يحمموف تأميف صحي.والرقاة، ويمكف استثناء 

 مجتمع، وشمؿ الشباب، واألطفاؿمتد تأثير الوضع االقتصادي إلى كافة قطاعات الكما ي6-  

 والمرأة، واألسرة بشكؿ كامؿ.

 

 :ةاالقتصادي مؤثراتال    1.8.2- 

ويعتبر االستقرار االقتصادي مف األساسيات  يؤثر الوضع االقتصادي عمى المجتمع واألسرة والفرد،

بسبب تدني مستوى  ويضطر الشباب لترؾ الدراسة والتوجو لمعمؿ، لنخطيط وبناء مستقبؿ الشباب،

كما أف الحرب االقتصادية عمى  التعميـ وعدـ توفر فرص عمؿ لممتعمميف، أي تدني مردود التعميـ،

                                                           
26
 منطقةالطور–اشكالٌاتالبناءفًالقدس–راسمخماٌسً
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الجتماعي بالوضع اويتأثر الوضع  المعركة السياسية،الفمسطينييف في القدس ىي جزء أساسي مف 

 :ثقافيًا وفكريًا وسموكاً  عمى الشباب التي تؤثرو  أىـ العوامؿ المرتبطة باآلقتصادومف  االقتصادي،

 - حيث تنشأ عالقاتيتأثر الشباب بمكاف العمؿ والجية التي يعمموف معيا،  :مكاف العمؿ 

 والمغة والجية التي يعمموف معيا، كما يؤدي تطبيؽ نظاـ العمؿاجتماعية، وروابط بيف العماؿ 

 واعتبار األعياد والمناسبات الييودية جزًء مف حياتيـ، تأثير عمى ثقافة العماؿ،الواألعياد إلى 

، كما أف نظاـ العمؿ حيث انيـ أقؿ ثقافة وأسيؿ لمتأر وخاصة الشباب المتسربيف مف التعميـ

يتـ مف خاللو ربط العماؿ وخاصة الشباب باالقتصاد  مطبخ سياسي في إسرائيؿ يعتبر بمثابة

ف يستخدموف في األعماؿ الرخيصة والمتواضعة والقوانيف االسرائيمية، والعماؿ الفمسطينيو 

والخطيرة التي يرفضيا العماؿ اإلسرائيميوف، كما أف سوؽ العمؿ اإلسرائيمي يستيدؼ العماؿ 

      .  غير الميرة ويستغميـ بأقؿ التكاليؼ والحقوؽ الفمسطينييف

 - المينة قد تؤمف دخال حيث أف االستقرار االقتصادي، تحديد تساعد المينة في :المينة 

ثابتًا، ولممينة تأثير عمى المستوى الثقافي وعمى الثقة بالنفس، وبالتالي فيي تؤثر في سموؾ 

   ومجموعات األصدقاء الذيف يتعامؿ معيـ.الفرد كما تؤثر في مشاركتو ونشاطاتو 

 - ة تكوف أكثر تماسكًا واستقرارًا،كمما كاف الدخؿ ثابتًا، وكافيًا، فاف األسر  :الدخؿ 

وىـ بحاجة لدخؿ مناسب لبناء ويشمؿ ذلؾ الشباب، الذيف يطمحوف لتخطيط وتأميف مستقبميـ، 

مما يسبب ليـ االحباط حياتيـ، وفي حالة عدـ توفر الدخؿ المناسب وتضاؤؿ الفرص أماميـ 

 لالنحراؼ.  ويدفع ببعضيـ

 - ينعكس الوضع االقتصادي عمى مدى توفر االحتياجات األساسية  :الممتمكاتو  االحتياجات

كما أف الشباب بحاجة إلى مواكبة عصر الحداثة، حيث أصبح مثؿ السكف، والتعميـ، لمشباب، 

جياز الحاسوب والياتؼ الحديث وحتى السيارة مف االحتياجات التي يسعى الشباب المتالكيا، وفي 
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لتوفيرىا، وفي حاؿ توفرىا فاف طريقة يترؾ الشاب التعميـ سعيًا لمعمؿ حاؿ عدـ توفرىا فقد 

يات كوسائؿ حديثة كما أف ليا ايجابات تتصؿ بسموؾ الشباب، استخداميا ميمة، حيث أف ليا سمبي

  وضرورية لمحياة.

 - يؤثر االستقرار االقتصادي لألسرة ولمشاب، عمى مدى ترابط األسرة،  :االستقرار االقتصادي

ولكف االستقرار االقتصادي لوحده ليس دافعًا أو سببًا في  اب بالمستقبؿ،بوعمى مدى ثقة الش

عدمو، فقد يكوف أبناء الفقراء أكثر مثابرًة والتزامًا وسعيًا لمنجاح، والعكس صحيح االنحراؼ أو 

ولكف عندما يكوف المجتمع بأسره يعاني مف صعوبات اقتصادية فإنيا تنعكس عمى باقي  أيضاً 

القطاعات مثؿ التعميـ، والصحة، والثقافة، وغيرىا، مما يكوف لو تأثير سمبي عمى كؿ فئات 

  .وخاصة الشباب المجتمع

 

 الوضع السياسي في القدس وانعكاساتو عمى الشباب        9.2 -
وتنعكس آثاره عمى باقي قطاعات الحياة  ،يعتبر الوضع السياسي في القدس بمثابة المؤثر الرئيسي

وعمى كافة فئات المجتمع، وينظر إلى معظـ المشاكؿ التي يعاني منيا سكاف القدس عمى أنيا 

ونتائج سياسات االحتالؿ، ويعتبر كؿ نشاط أو عمؿ في القدس ميما كانت  ،نتائج الوضع السياسي

ات مضادة لسياسات االحتالؿ إلفشاؿ طبيعتو أو أىدافو بمثابة عمؿ سياسي، كما أف رسـ سياس

أىداؼ االحتالؿ ىو مف األولويات لكؿ الدراسات واألبحاث التي تجري في القدس، وذلؾ الف 

تالؿ لفرض القدس تعيش  وضعًا سياسيًا استثنائيًا، جعؿ منيا لب الصراع، حيث يسعى االح

يقوـ بمخططات عمى  وفي سبيؿ ذلؾ ،العاصمة األبدية إلسرائيؿ سيطرتو عمييا تحت مسمى

األرض تستيدؼ اإلنساف وكؿ جوانب الحياة في المدينة، وىو ما يرفضو الفمسطينيوف، ويؤيدىـ 
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العالـ العربي ودوؿ العالـ في ذلؾ، وترفض الطرح اإلسرائيمي، وتعتبر القدس أرضًا محتمة، وال بد 

 مف نظرة إلى وضع القدس في القانوف الدولي.

 

 :)مؤثرات مستقمة( ةالسياسي المؤثرات     1.9.2 - 

عاماًل أساسيًا في التأثير عمى مجمؿ الحياة االجتماعية  ،يعتبر الوضع السياسي في القدس

وتعتبر  سباب والنتائج، بحيث يصعب فصمياوىذه العناصر تتداخؿ في األ واالقتصادية والثقافية،

يحاوؿ إثبات وجوده القدس حالة خاصة في الوضع السياسي، فيي مركز الصراع، وكؿ طرؼ 

   ومف أىـ المؤثرات السياسية عمى شباب القدس: وفرض ثقافتو،

 - جراءاتو  مخططات االحتالؿ وا 

االحتالؿ بخمؽ واقع جديد في شرقي القدس، وذلؾ بتكثيؼ االستيطاف وما يرافقو مف  تتقوـ سمطا

، وىذه المخططات إجراءات إلى كسر معنويات الفمسطينييف وقتؿ طموحيـ في استعادة القدس

ألؼ منزؿ  24ىدـ "  27، وعمى سبيؿ المثاؿ فقد تـتتصؼ بالشمولية فيي تشمؿ األرض واإلنساف معاً 

كنيسًا   218إسرائيؿ تغرؽ القدس ب»، و«مقدسي خالؿ عاميف.. 4901سحب اإلقامة مف »، و«67مقدسي منذ 

ألؼ وحدة سكنية ييودية في  200ء حوالي مخطط لبنا»إضافة إلى الكشؼ عف « منيا داخؿ البمدة القديمة.. 70

  "القدس الشرقية ومحيطيا

ويتـ استيداؼ الشباب بشكؿ خاص، حيث يتـ مالحقتيـ امنيًا، والعمؿ عمى إضعاؼ التعميـ ونشر 

والتضييؽ عمى الشباب في مجاالت  سوؽ العمؿ، إلىوسحب الشباب ، المخدرات بيف الشباب

تمكيف الشباب،  إلىومنع النشاطات المجتمعية اليادفة  وحرية التنقؿ سكف، ويناء األسرةال

                                                           
27
http://www.acri.org.il/ar/?p=2314
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وتشكؿ إجراءات االحتالؿ عاماًل أساسيًا في تغيير اليوية واألىمية واستيداؼ المؤسسات الشبابية 

   الثقافية لمشباب مما ينعكس عمى أفكارىـ وسموكيـ. 

 - عمىمشكمة لمشباب في القدس، كما يؤثر يشكؿ االعتقاؿ بشقيو المدني واألمني   :االعتقاؿ 

وتنعكس آثار ويصؿ االعتقاؿ إلى األطفاؿ، ويرافقو غرامات مالية، وأحكاـ عالية  األسرة،

حيث ظروؼ االعتقاؿ  وخاصة االعتقاؿ المدني المرتبط بالجنايات ،االعتقاؿ عمى سموؾ الشباب

     مع الجنائييف اإلسرائيمييف مما يعني االنحراؼ السموكي. 

 - حيث الشباب  المؤثرات في ثقافة وانتماء يعتبر الوضع القانوني مف :لمشباب الوضع القانوني

 عف وقانونياً  أف تطبيؽ القانوف اإلسرائيمي عمى شباب القدس نظريًا فقط، وىـ معزولوف عممياً 

ردود أفعاؿ تنعكس عمى ويشعر الشباب بالتفرقة العنصرية، وىذا يخمؽ عندىـ الضفة الغربية، 

ىـ يشاىدوف ما يتمتع بو و  ،اإلنسانيةابسط الحقوؽ  إلىشباب القدس يفتقروف  أف، حيث سموكيـ، 

   الشباب اإلسرائيمي مف حقوؽ وامتيازات وحماية. 

 - يـ،وسواء  االنتماء السياسي يؤثر في أفكار الشباب وسموك أفال شؾ  :االنتماء السياسي 

فاف  السياسي المرتبط بالصراع السياسيكاف ذلؾ مف خالؿ األحزاب السياسية مباشرة أو التأييد 

 الشباب الذيف يحمموف عقيدة وأفكارا سياسية يتصرفوف وفؽ مبادئيـ وآرائيـ السياسية. 

 - وعمى  تعتبر الخيارات السياسية لمشباب مف المؤشرات عمى مدى تأثرىـ :الخيارات السياسية

بالحموؿ وتجرى استطالعات الرأي لمعرفة رأي الشباب حوؿ مواضيع تتعمؽ  ،الفكري توجييـ

    .التأييد السياسي، وىي مف الدالئؿ عمى مدى اىتماـ الشباب بالسياسة والنشاط السياسي السياسية أو

 -  عطائيـ  في توجيو الشباب وأساسياً  ر السمطة الوطنية محورياً يعتبر دو  :السمطة الوطنيةدور وا 

بما أف الشباب ىـ طميعة المجتمع وىـ القطاع المستيدؼ، فاف االىتماـ بالشباب الثقة بيويتيـ، و 

يكوف مف األولويات عند السمطة الوطنية، وال يقتصر العمؿ مع الشباب عمى المناسبات، أو  أفيجب 
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استمرارية، لتحقؽ  وليا وطنية متكاممة، رياضية، بؿ يجب اف يكوف ضمف إستراتيجيةالنشاطات ال

رشادي،  إلىوالشباب بحاجة  أىدافيا، واف ضعؼ التأثير الفمسطيني برامج دعـ مادي ومعنوي وا 

عطي التأثير اإلسرائيمي فرصة لمتأثير في الشباب، وىو ما يظير عمى قطاعات مف الشباب في ي

   القدس.         

 - العامة، وتشمؿ الحياة المشاركة ىنا تعني االستعداد والقبوؿ بممارسة دور الشباب في  :المشاركة

والمشاركة في تحمؿ المسؤولية الوطنية، وىي تأتي ، والمجتمعية األىميةمع المؤسسات  التطوع والعمؿ

مستوى  ركة الشبابية مف المؤثرات والمؤشرات عمىانتيجة التعميـ والتوعية والتثقيؼ، وتعتبر المش

  برامج رعاية الشباب.نتماء والوعي لدى الشباب، والعزوؼ عف المشاركة يعني وجود خمؿ في اال

 - شيا الشباب، والتي تؤثر في تكويف وتعني الظروؼ السياسية التي يعي :السياسية لبيئةا 

 السياسية لمشبابي توليو القيادة ومدى حرية التعبير واالىتماـ الذآرائيـ واتجاىاتيـ السياسية، 

وعزوفيـ عف المشاركة، ويميؿ الشباب  ويعني تيميش الشباب سياسيًا اإلحباط وتراجع دور الشباب

   بالسموؾ السمبي والالمباالة. تعويض ذلؾ إلى

 

 :ووضع الشباب في القدس حقوق الشباب وفق الميثاق الدولي    2.9.2 - 

و ميثاؽ الحقوؽ  ،1948تأتي حقوؽ الشباب ضمف الميثاؽ العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي أعمف عاـ 

ومنذ ذلؾ الحيف تـ عقد اجتماعات ومؤتمرات كثيرة ، 1966كانوف/ديسمبر 16 -المدنية والسياسية 

وتأسيس لجاف ومؤسسات شبابية كثيرة محمية ودولية لمتعامؿ مع حقوؽ األطفاؿ والشباب، كما 

قامت كؿ الدوؿ وبشكؿ متفاوت بوضع سياسات وقوانيف لضماف حقوؽ الشباب، وىي تأتي ضمف 

 إطار الميثاؽ العالمي لحقوؽ اإلنساف.
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واعتماد برنامج العمؿ  ،1995وعاـ  1985ومف ىذه المؤتمرات الندوة االستثنائية لألمـ المتحدة عاـ 

عالف لشبونة حوؿ سياسات وبرامج ا والسنة الدولية لمشباب  1998لشباب عاـ العالمي لمشباب، وا 

، ويمكف القوؿ أف ىذه المؤتمرات لـ تتوقؼ عف 2001، ومنتدى داكار في السنغاؿ عاـ 1985عاـ 

العمؿ وتطوير سياسات وبرامج الشباب، وتأتي ىذه ضمف منظومة عالمية حوؿ حقوؽ الشرائح 

الحتياجات الخاصة، وحقوؽ األقميات االجتماعية المختمفة مثؿ الشباب واألطفاؿ والمرأة وذوي ا

العرقية والدينية، وتشمؿ كافة قطاعات الحياة، وييدؼ إلى وضع نظاـ عالمي يحمي ىذه الحقوؽ، 

ويساعد في إيجاد بيئة مف السالـ واالستقرار وحماية الميمشيف، وقد انعكست ىذه المؤتمرات 

كؿ قارة، ومؤسسات وىيئات شبابية  والبرامج بشكؿ إقميمي ودولي، حيث تـ تشكيؿ مؤتمرا لشباب

 وحتى وزارات لشؤوف الشباب في معظـ دوؿ العالـ.

وبما أف ىذا البحث يستيدؼ الشباب الفمسطيني بشكؿ عاـ، والمقدسييف بشكؿ خاص فإننا نوجز 

 28:األولويات األساسية في حقوؽ الشباب حسب قرارات األمـ المتحدة وىي

 التفكير، واالعتقاد، والرأي، والتعبير. حؽ تقرير المصير، والحياة، وحرية 

 دارة شؤوف البمد وتقمد الوظائؼ  .حؽ التجمع، وتكويف الجمعيات ، والمشاركة السياسية وا 
 -التنقؿ والسفر والعودة.  حؽ 

 حؽ المساواة، وحؽ النساء المتساوي مع الرجاؿ في كافة المجاالت.  -
  واإلضراب.حؽ تشكيؿ النقابات 
 لضماف االجتماعي، وتحديد سف العمؿ لمنع تشغيؿ األطفاؿ، وحرية حؽ في الحماية وا

 االستثمار والتجارة، وحؽ الممكية.
 .حؽ المشاركة الثقافية وحرية البحث واإلبداع والتبادؿ الثقافي والعممي العالمي  
  .حؽ التمتع بصحة نفسية وعقمية جيدة، وحؽ الحماية ضد الجوع 
  ،وحؽ تحديد نمط الحياة.حؽ حماية العائمة ومساعدتيا 

                                                           
 الجنسيف تعني الشباب28
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 .حؽ التعميـ لمجميع، بما فيو التعميـ األساسي اإللزامي 
 .حؽ العمؿ وتساوي الفرص 
 حؽ المشاركة في حياة المجتمع واتخاذ القرار. 

 إلىمجمؿ حقوؽ الشباب، كما يفتقروف  إلىحيث يفتقروف ختمؼ واقع الشباب في القدس كميًا، وي

غياب  أفدولية تنادي بتوفير ولو جزء مقبوؿ مف ىذه الحقوؽ، كما  أوجيات محمية  أومؤسسات 

، ومنع سياسات رسمية، مثؿ منع التجمعات أونتيجة قوانيف  األحياففي معظـ  يأتيحقوؽ الشباب 

وبناء األسرة وغيرىا مف القيود، ويعتبر حرماف الشباب مف حقوقيـ  ،وحرية الفكر والتعبيرالبناء، 

ويتسـ الوضع الفمسطيني تحت نحراؼ، ما بسببو مف ا يقود إلى اإلحباط وبمثابة عقاب جماعي 

االحتالؿ بشكؿ عاـ، والوضع في القدس بشكؿ خاص باالنتياؾ الصارخ لحقوؽ االنساف، وىو ما 

دفع العديد مف المؤسسات ومراكز الحقوؽ المحمية والدولية لمعمؿ في مجاؿ الدفاع عف حقوؽ 

  ؿ القانونية. االنساف الفمسطيني بالوسائ
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 الفصل الثالث
 األسس والقواعد النظرية لمدراسة

 
  

 المقدمة – 1.3 
 والغزو الثقافي والسموؾ وأنواعو، الفصؿ األسس والقواعد والنظريات المتعمقة بالثقافة ايشمؿ ىذ    

الدراسة، وذلؾ مف خالؿ  تمدى صحة أو عدـ صحة فرضيايحكـ  وىي تعتبر المقياس الذي

مقارنة نتائج الدراسة العممية بالنظريات العممية التي تـ تمخيصيا مف مراجع عممية متعمقة بموضوع 

وقد شمؿ تعريؼ السموؾ السمبي وااليجابي وأسباب ومظاىر السموؾ السمبي، وطرؽ قياس  الدراسة،

 السموؾ اإلنساني.

 

 الغزو الثقافي تعريف -الغزو الثقافي – 2.3

ويعني أيضًا الطمب والمقاح، وىو مصطمح  ، أو قصد العدو لقتالو29نو اليجـويعرؼ الغزو لغًة أ 

عسكري ولكف المعنى يختمؼ باختالؼ األىداؼ والوسائؿ، فالغزو العسكري يعتمد القوة وييدؼ إلى 

ىزيمة العدو وقتمو، أما الغزو الثقافي فيو ييدؼ إلى استبداؿ الفكر والثقافة، وجعؿ الجية التي 

لغازية ومقمدة ليا، والعمؿ عمى إحالؿ ثقافة مكاف ثقافة تتعرض لمغزو الفكري والثقافي تابعة لمجية ا
                                                           

 سياسياً -اجتماعياً  مفيوماً ” السجف دفاتر“ في( 1937 – 1891) غرامشي أنطونيو اإليطالي الماركسي المفكر صاغ) 29
 ( او الحرب الثقافية الثقافية الييمنة“ مفيـو ىو في حينو جديداً 
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أخرى، ويحمؿ الغزو الثقافي أىدافا سياسية، كما يعتبر الغزو الثقافي مكماًل لمغزو العسكري، 

 – 1888 الجنسية توماس ستيرنزاليوت كاف الشاعر األميركي المولد البريطاني ومحققًا ألىدافو.

وقاؿ أف تحقيؽ الثقافة  ،بدايات القرف العشريف لثقافة فياىتـ بموضوع ا أوؿ مف ىو 196530

، وأوضح والبعد الديني ،والبعد الجغرافي ،يتوقؼ عمى تحقيؽ ثالث شروط وىي: البعد العضوي

لمثقافة داخؿ ثقافة  وىو البناء العضوي الذي يساعد عمى االنتقاؿ الوراثي ،البعد العضويذلؾ فاعتبر 

النظر الجغرافية ثقافة قابمة  وىو وجوب أف تكوف الثقافة مف وجية ،المجتمع، والبعد الجغرافي

التوازف بيف الوحدة والتنوع في الديف وىو شرط  يعني وىو ،لمتحميؿ إلى ثقافات محمية، والبعد الديني

وىذا يعني أف الثقافة  ،إغفاؿ أو تيميش أو تجاوز الديف ألنو في كثير مف الثقافات ال يمكف ،ميـ

ومظير مف مظاىرالحياة  ،عف شمولية الحياة االجتماعية لإلنساف لحقيقة التي تعبرىي الروح ا

التي تسود المجتمع، وكؿ األنشطة االجتماعية في أوسع معانييا مثؿ المغة  الروحية واألخالقية

 ونسؽ الممكية واألدب والفف، والكؿ المركب الذي يشمؿ العادات االجتماعية والمجموع والزواج

ىي  الحضارة فألساليب العقؿ والتفكير، وىذا ما يميز الثقافة عف الحضارة والمدنية، الكمي أل

الرفيعة الفاصمة التي  ىي مجموع الصفات والمدنيةالمجيود اإلنساني لمسيطرة عمى الطبيعة، 

ىي تعبير عف  الثقافة أف يستخدميا اإلنساف في تصرفاتو وعالقاتو مع اآلخريف، وىذا يعني

بيئتو الطبيعية، ومجالو الحيوي الطبيعي  شمولية الحياة االجتماعية لإلنساف في تفاعؿ المجتمع مع

تميزه عف ثقافات المجتمعات األخرى  ،المجتمع بما يؤدي إلى نشوء خصوصية ثقافية حضارية ليذا

كف القوؿ بدوف حرج أو بدوف ولذلؾ يم ،والرموز بيف المجتمعات ومف ىنا تنبع نسبية المعايير والقيـ

الخطأ، أف كؿ إنساف مثقؼ، ألف كؿ إنساف يمتمؾ رؤية وفمسفة خاصة،  الخوؼ مف الوقوع في

قائـ في طبيعة اإلنساف، وألف اإلنساف يتميز بقدرتو عمى إنتاج ثقافة، ولكف ليس  وألف الثقافة شيء

                                                           
30
 كٌفٌةمواجهةالثقافةالفلسطٌنٌةللغزوالثقافً–الغزوالثقافً-–حكامبرسمالبٌ  6200-2-20–حجازي.ي
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 مرآة التي تعكس تفاصيؿإنساف مثقؼ وظيفة المثقؼ العضوي، ألف المثقؼ العضوي كال لكؿ

األيديولوجيات  األمور بسمبياتيا وايجابياتيا، وألف المثقؼ العضوي يمارس دورا حيويا في تكويف

والسمطة التي تعتمد الكذب  وبناء التماسؾ االجتماعي، ولذلؾ يحدث التناقض بيف المثقؼ العضوي

سية تدفع الناس نحو التحرؾ سيا بيف ثقافةو  والتزوير في الفكرة أو في التعبير عف الفكرة،

الناس نحو األرض وتكرس فييـ روح التبعية  وثقافة تشد ،التغيير واإلصالح إلىواالنطالؽ والسعي 

وثقافة تشد الناس نحو السمبية  ،االتجاه نحو تحكيـ القيـ إلىوالتراجع، وثقافة اجتماعية تدعوا 

وأي عمؿ  ،تفكير إلىمؿ عضوي يحتاج اليزيمة في النفوس، وألف أي ع والتفكؾ واالنعزاؿ وزرع

عضمي، لذلؾ يجب أف ال يكوف السؤاؿ مف ىو المثقؼ ولكف ما ىو تعريؼ  ذىني يحتاج إلى جيد

ال تكوف المشكمة في كمية ما يمتمؾ اإلنساف مف المعرفة ولكف في طريقة تفكير  المثقؼ؟ وأف

 ىموـ شعبو، واإلنساف الذي ال، ألف اإلنساف الذي ال يرتبط بقضايا وطنو وال يتحسس اإلنساف

ولو  حتى ،تكوف ىمتو اكبر مف ىمو، ال يمكف أف يكوف مثقؼ وال يمكف أف نطمؽ عميو اسـ مثقؼ

 كاف يمتمؾ ارقي الشيادات العممية والدرجات األكاديمية.

 

 مظاىر الغزو الثقافي: 1.2.3 -   

 يقابؿ مفيوـ اليزيمة ،واأليديولوجي ال بد أواًل مف االعتراؼ بأف مفيوـ الغزو الثقافي والفكري

واإليديولوجي،  مف اإلشارة إلى أف الغزو الثقافي والفكري والفكرية واأليديولوجية، وال بد الثقافية

 يختمؼ عف التفاعؿ الحضاري الذي يقوـ عمى الحوار والتكامؿ بيف الثقافات الوطنية والنضاؿ

األمة وتذويب  ىو العمؿ عمى اختراؽ ثقافة وبما أف اليدؼ األساسي لمغزو الثقافي,الوطني، 

ىويتيا وسمبيا مكوناتيا، ومف المعروؼ أف الميزوـ يقمد المنتصر في ثقافتو وفكره، وىي بداية 

 الغزو الثقافي، ومف مظاىر ىذا الغزو:



59 
 

 وتيميش معمومات تاريخية وفترات تاريخية واستبداليا بتاريخ  ،مسح الذاكرة، أي بمعني تغيير التاريخ

 آخر وأحداث أخرى مختمفة.

  تيميش المغة، حيث يتـ التعامؿ مع المغة بنفس الطريقة، أي بفرض لغة مختمفة وجعميا لغة

 والتعميـ والحياة اليومية، مما يضعؼ الحضور المغوي األساسي.  ،المعامالت

 جتمعية ومف مظاىر الغزو الثقافي والفكري تغيير األسماء والمصطمحات، والمناىج والمفاىيـ الم

 وتغيير القوانيف. 

 ظيارىا بمظير التخمؼ  انتشار الجيؿ والشؾ في ثقافة المجتمع بؿ وجعميا محؿ االنتقاد والتشويو، وا 

 و العجز أماـ ثقافة الغزو.

 

 :أساليب الغزو الثقافي والفكري - 2.2.3 

حالة القدس حالًة تعتمد أساليب الغزو الثقافي عمى األىداؼ الحقيقية المخطط لتحقيقيا، وتعتبر 

، في بحثو حوؿ اإلحالؿ الحضري والسيطرة الزاحفة، 31فريدة، كما يشير البروفسور راسـ خماسيي

وىو يرى أف اليدؼ الرئيسي يتمثؿ في تغييب التأثير الفمسطيني الثقافي عمى المكاف رغـ الحضور 

وخاصًة البمدة  –القدس الفيزيائي في المكاف، حيث يممؾ الفمسطينيوف األغمبية السكانية )شرقي 

القديمة( ولكنيـ ال يممكوف السمطة القانونية والقوة السياسية عمى المكاف، حيث يتـ تطبيؽ ممارسات 

السيطرة الزاحفة، واإلحالؿ الحضري، واغتياؿ قدرة واستعداد المقدسي لمتنظيـ االجتماعي الجمعي 

 لمقاومة ىذه السيطرة واالغتياؿ وتغيير حالتو ومكانتو. 

 أف قوانيف ، "بروست في كتابو الصغير(  1989 – 1906)  يقوؿ الكاتب االيرلندي صموئيؿ بيكيت

فعمو ، ونحف تعودنا أف نمقي تبعية كؿ ما يحؿ  الذاكرة خاضعة لقوانيف العادة األكثر عمومية ، والعادة ىي ما نكرر

                                                           
31
الطبعةالثامنة–اإلحاللالحضريوالسٌطرةالزاحفة–راسمخماٌسً
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ولذلؾ ال يجوز أف نمقي تبعية الغزو الثقافي مدروس ،  العادة حكـ غير بنا مف نكبات عمى اآلخريف، والحكـ بحكـ

نما يأتينا مف الداخؿ أيضا عمى الخارج،  " ألف الغزو الثقافي ال يأتينا مف الخارج فقط وا 

 إنما تبدأ األمـ "يعني ذلؾ عندما قاؿ  32( 1406 – 1332) رائد عمـ االجتماع ابف خمدوف  وقد كاف

 وىكذا يكوف الغزو الثقافي ليس اقؿ خطرًا مف " عدوىاباليزيمة مف داخميا عندما تشرع في تقميد 

العقؿ بؿ  ألف الغزو العسكري يعني احتالؿ األرض، والغزو الثقافي يعني احتالؿ ،الغزو العسكري

أنيما يكمالف بعضيما في تبادؿ األدوار، وعادًة ما يكوف لمغزو الثقافي مناصريف مقتنعيف أو 

زو الثقافي، وىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف وسائؿ الغزو الثقافي مخدوعيف مما يميد الطريؽ أماـ الغ

 وسائؿ الغزو العسكري، ألف الغزو العسكري يستخدـ المواجية المباشرة و القوة تختمؼ عف

الغزو  العسكرية، وىذا يؤدي إلى ردة فعؿ وطنية تحرؾ العاطفة الوطنية وتؤدي إلى مواجية

ولكنو يستخدـ وسائؿ  ستخدـ المواجية المباشرة والقوة العسكرية،العسكري، ولكف الغزو الثقافي ال ي

خطره اكبر وما يتحقؽ منو اكبر مما يتحقؽ مف الغزو العسكري، ومف الوسائؿ  ناعمة، ولذلؾ يكوف

 :التي يستخدميا الغزو الثقافي الناعمة

إال أف سالح اإلعالـ  ،والتواصؿ الجماىيري بكافة وسائمو المرئية والمقروءة والمسموعة. اإلعالـ

 .بإضفاء الشرعية المطموبة عمييا ،عممية السيطرة والثقافة ىو الذي يقـو بدور التمييد واستكماؿ

 

 :الغزو الثقافي الصييوني )التيويد( -   3.2.3

 ويعتبر رافؽ الغزو الثقافي الصييوني الغزو العسكري منذ بداية المشروع الصييوني في فمسطيف

فمسطيف والشرؽ سيا في تنفيذ المشروع الصييوني في ركنًا أسا ،الثقافي الصييونيموضوع الغزو 

                                                           
32
 –دارالصفوةللنشروالتوزٌ 63ص–مختاراتمنمقدمةابنخلدون–قٌامالدولوسقوطها-العبدةم.تعلٌق
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األوسط والعالـ، وىو متعدد الجوانب والمجاالت، حيث يشمؿ التاريخ والديف والجغرافيا والسياسة 

 ويمتد إلى الفف والثقافة ومناىج التعميـ، كما تعددت وسائمو وخططو. 

 الصييوني عمى مستوى العالـ: وكاف مف أىداؼ الغزو الثقافي 

 .إظيار الييود أنيـ شعب بال أرض وفمسطيف أرض بال شعب 

   ظيار أف ىذا الربط يبرر توطيف الربط التاريخي والديني بيف الييود وارض فمسطيف، وا 

 الييود في الوقت الحالي في فمسطيف.

  تعمؿ ىذا اسو  سامية،الييود وما يعرؼ بالمحرقة، والالإظيار االضطياد الذي حؿ ب

 .فمسطيفما تقوـ بو إسرائيؿ مف جرائـ في  السالح في وجو مف ينتقد

  شعب اهلل المختار. التركيز عمى أف الييود مميزوف وىـ 

 ظيارىا كشخصية عدوانية متخمفة في  التركيز عمى مسخ الشخصية العربية اإلسالمية وا 

  مواجية الحداثة والديمقراطية اإلسرائيمية.

 

 الغزو الثقافي الصييوني عمى مستوى منطقة الشرق األوسط: أىداف –4.2.3

والتعايش معو كواقع  ،اليدؼ األساسي ىو تييئة المنطقة اجتماعيا وثقافيا لقبوؿ المشروع الصييوني

التطبيع  طبيعي، وليس جسمًا غريبًا بكيانو وثقافتو. ومف مصطمحات الغزو الثقافي الصييوني مصطمح

منا  تريدهواف يكوف كؿ ما  ،المنطقة كجزء مف المنظر العاـ في باسرائيؿوىو يعني االعتراؼ  ،الثقافي

ولذلؾ كاف مشروع الشرؽ األوسط الجديد  ،شكؿ مف أشكاؿ الغزو الثقافي طبعًا فينا، والتطبيع الثقافي

واإلسالمية، المنطقة عمى أساس القفز فوؽ ىويتيا القومية  الذي ييدؼ إلى إعادة صياغة الوضع في

ودفف ذاكرتيا ومصادرة وعييا، ويؤسس لوضع جديد تكوف إسرائيؿ ىي القوة  ويطالبيا بنسياف تاريخيا،

ثقافية جديدة لممنطقة، ويوضح ىذا الموقؼ شمعوف بيرس الذي   فيو مف خالؿ رسـ خارط المييمنة
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ذلؾ سعى إلى الترويج إلى ما يسميو ىو ول "إف السالـ ال يكفي، وأنو ال بد مف االىتماـ بالمجاؿ الثقافي" قاؿ 

القرار السياسي في  وىو في نفس الوقت واحد مف ابرز صانعي ،ثقافة السالـ، حيث يقوؿ بيرس

قعو مف المفيـو التقميدي المعتمد مو الذي غير  إنني لست الرجؿ"   33في كتابو الشرؽ األوسط الجديد  ،اسرائيؿ

لى و  والتسميحية، إلى المفيـو الحديث الذي يقـو بالضرورة عمى االتفاقيات السياسية أساسًا عمى المنظومات العسكرية ا 

 يذيب الديف والمغة والروابط المشتركة مف جية ويعطي الحؽ بالتالي إلى المجتمع ضرورة التعاوف اإلقميمي الذي

يراف وترك  أطراؼ ، وىيوالبالد العربية ياالصييوني في أف يأخذ مكانة بيف ىذه التشكيمة المفترضة وىي إسرائيؿ وا 

وىو يريد مف  ."ىي إسرائيؿ متعددة اليويات الثقافية مركزىا االقتصادي والتكنولوجي والسياسي دولة إقميمية عظمى

 شعوب الشرؽ األوسط أف تنسى ذاكرتيا وتنسمخ مف تاريخيا وتتحوؿ إلى خميط غير متجانس ثقافيًا.  

 

 (:  )التيويدفي القدس  الغزو الثقافي الصييوني - 5.2.3

واف كاف ىذا التفكير عمى مستوى المنطقة، فاف التفكير والتخطيط والتنفيذ عمى مستوى الشعب 

ىو  الفمسطيني، والقدس بشكؿ خاص يأخذ صفة أشد وأكثر تركيزًا، وعندما يكوف قطاع الشباب

الكممة  المستيدؼ فاف ىذا الغزو الثقافي يستخدـ مصطمحات جديدة ال تجسد صمة جوىرية بيف

ومعناىا، مثؿ مصطمح الشريؾ والطرؼ اآلخر، وشمؿ الغزو الثقافي في القدس برامج استيدفت 

 كافة قطاعات المجتمع وكافة مجاالت الحياة ومنيا:

  مدينة القدس، فيتـ تأويؿ التاريخ والتركيز عمى فترات البعد التاريخي: تقوـ إسرائيؿ بغزو لتاريخ

وتسعى إسرائيؿ  خ القدس عبر أربعة آالؼ سنةميما كانت قصيرة، وتيميش أو إىماؿ تاري ،محددة

رغـ عدـ وجود أي  ،ت التي عاش فييا الييود في القدسإلى اختزاؿ حاضر المدينة بتمؾ الفترا

، وما تقوـ بو وزارة السياحة اإلسرائيمية عالقة عرقية بيف الييود في تمؾ الحقب  وييود إسرائيؿ اليـو

 واألدالء السياحييف مف غسيؿ دماغ لمالييف الزوار لمقدس عبر 
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نشر معمومات توراتية وربطيا بمعالـ القدس التي ال تمت ليا بصمة، ىو مف وسائؿ الغزو الثقافي 

 الصييوني. 

  شرقي القدس، قامت إسرائيؿ بتوسيع حدود بمدية القدس البعد الجغرافي: منذ اليوـ األوؿ الحتالؿ

الضفة الغربية وأحاطتيا بالجدار  وقامت بضـ شرقي القدس، ثـ قامت تدريجيًا بعزليا جغرافيًا عف

، وىناؾ مخططات استيطانية البتالع القدس، وفي داخؿ القدس وبالمستوطنات مف كافة الجيات

وأىميا  34وأسماء شخصيات صييونيةتـ وضع أسماء عبرية لمشوارع والمياديف مستوحاة مف التوراة 

ومنيا عمى سبيؿ اطالؽ اسـ جبؿ الييكؿ عمى المسجد األقصى، وعير ديفيد عمى مدخؿ سمواف، 

وشارع نابمس الذي يربط مركز القدس  ،اسمو صديؽ ياىوالمثاؿ شارع الشيخ جراح الذي اصبح 

  .حاييـ بارليؼبشعفاط اصبح شارع 

 35مناىج التعميـ الفمسطيني وتحريؼ التعميـ: لـ يكف الغزو الثقافي الصييوني مقتصرًا عمى تغيير 

لعممية بؿ تعداه إلى المطالبة بتغيير المناىج الدينية، وحتى في الدوؿ العربية، كما تقوـ بتقويض ا

وذلؾ يتمثؿ في نقص المدارس واكتظاظيا وعدـ توفر أماكف لمطمبة  التعميمية في القدس،

المستجديف، وعدـ توفر فرص عمؿ مناسبة لمخريجيف وتداخؿ نظاـ التعميـ الفمسطيني مع 

وجذب الشباب إلى سوؽ العمؿ اإلسرائيمي  التسرب مف المدارس إلىاإلسرائيمي، وكميا عوامؿ تقود 

 وفي المقابؿ تركز عمى توطيد التفكير الصييوني المتطرؼ بيف الشباب اإلسرائيمي.    

 إضافة إلى  الحياة اليومية: يجبر الشباب في القدس عمى التعايش يوميًا مع الواقع اإلسرائيمي وذلؾ

ائرة الترخيص مثؿ الداخمية والبمدية ود المؤسسات الرسمية،امؿ مع علتمف خالؿ ا سوؽ العمؿ،

وغيرىا مف الجيات التي يتعامؿ معيا سكاف القدس، وىنا تدخؿ المغة العبرية والشرطة  والمستشفيات

والقوانيف اإلسرائيمية، ويمكف القوؿ أف ىناؾ تخطيط لرسـ حياة المقدسي اليومية ضمف إطار مف 
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  12alquds-online.orgص16/03/2010تقرٌرمؤسسةالقدسالدولٌة
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 واالقتصادٌةاالجتماعٌةللحقوقالقدسمركز
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، وبما أف اإلنساف يتأثر بما يتكرر لديو يوميًا حتى يصبح الفمسطينية واستبداليا مسح اليوية الثقافية

 جزًء مف حياتو اليومية، وىذا ما يحدث لمشباب في تعامميـ اليومي مع الواقع الذي تسيطر عميو

   رسميًا الثقافة اإلسرائيمية.

 

 تأثير الغزو الثقافي عمى الشباب في القدس: 6.2.3

تأتي ىذه الدراسة أثناء اشتداد حممة التيويد في القدس، وىو ما أكد عميو عدة مؤتمرات كاف آخرىا 

 ،2012| 2|25مؤتمر مقاومة التيويد في شرقي القدس، والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 

 ،لتيويدنتيجة تسارع أعماؿ ا ،حيث اجمع المشاركوف في المؤتمر عمى خطورة الوضع في القدس

وأثرىا عمى سكاف القدس قي المدى القريب والبعيد، وسياسات تيويد القدس لـ تعد مخططات 

حاطتيا  سرية، بؿ أصبحت سياسة رسمية معمنة، وتظير تجمياتيا بشكؿ واضح في عزؿ القدس وا 

ي وكذلؾ الغزو االستيطاني في كافة أحيائيا، إضافة إلى الغزو الثقافي المتمثؿ ف ،بالمستوطنات

لطابع الييودي لمقدس بكؿ الوسائؿ، وىو ما يمكف مشاىدتو في الحشود مف اإلسرائيمييف مف إبراز ا

كما  ،ال تخموا مف االستفزازطريقة الشوارع ب ويجوبوف ،مختمؼ األعمار الذيف يصموف المدينة يومياً 

براز ىوية ال تخموا مف االستعراض واثبات الوجود بؿ والسيطرة وخاصة في دخوؿ  محددة، وا 

 في القدس الشبابىنا نشير الى البيئة التي تؤثر في أفكار وسموؾ و  المسجد األقصى بشكؿ يومي،

بشكؿ يومي مع المغة  فيـ يعيشوف ويتعامموف ،ما يحيط بيـ مف مؤثرات ثقافيةو بشكؿ مباشر، 

مع المجتمع شكؿ مباشر وسوؽ العمؿ والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ويحتكوف ب ،العبرية

وقد أصبح الكثيروف  أثروف بيا،ويحتاجوف إلى التكيؼ مع ىذه البيئة التي يعيشونيا ويت اإلسرائيمي

 ،منيـ يتحدثوف بكممات عبرية تستخدـ في حياتيـ اليومية، ويستمعوف في سياراتيـ لالغاني العبرية
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في أفكارىـ وسموكيـ  بابمدى تأثر الش يبيف ضوع في صمب الدراسة الحالية، حيثويعتبر ىذا المو 

 بالثقافة اإلسرائيمية.  ونمط حياتيـ

  

 اإلنساني السموك -3.3

و الشيء الذي نبني عميو تصرفاتنا، ونعتمد عميو بأن 36السموؾ أوالطبع االستاذ حسف سميماف يعرؼ

ما ىو صالح لنا وما ىو غير صالح. كؿ شيء في ىذه الدنيا يمكف التخمي عنو، عمى  لكي نحدد

 ولكف ،المثاؿ أصدقائؾ يأتوف ويرحموف، فال تضمف بقاؤىـ معؾ، أو يمكف أف تغير عممؾ سبيؿ

. وىناؾ عدة تعريفات سموكؾ باقي معؾ فال يمكف لمشخص أف يتخمى عف مبادئو ومشاعره وأفكاره

 لمسموؾ وىي متشابية في مضمونيا ومنيا:

يستجيب  الباطنية، التي تحدد أو ُتعّرض الشخص إلى أف  ىو األفكار والمشاعر والمبادئ :السموك

كما يعرؼ الدكتور محمد  37أو حتى األحداث ،ويتصرؼ بطريقة معينة تجاه األشياء أو األشخاص

الذي لنشاط الفيزيقي الخارجي المالحظ، بأنو ا ،بني يونس في كتابو األسس الفسيولوجية لمسموؾ

عمى مختمؼ المواقؼ واألحداث، ويختمؼ السموؾ  فات اإلنساف، وأفعالو وردود فعموتصر  يتضمف

ىادفة، يتـ التفكير في انجازىا مسبقا، أي ليا خطة  فات التي تعرؼ بأنيا أفعاؿ واعيةعف التصر 

مسبقة ومسار محدد، أما األفعاؿ فتعرؼ بأنيا عفوية وغير مخطط ليا، مثؿ ردود األفعاؿ التي 

 ال شعورية وبدوف ضبط وغير مسيطر عمييا.تكوف 

 سيكولوجية بات مرئية وغير مرئيةالسموؾ ىو كؿ ما يصدر عف الشخص مف استجاويعتبر 

إزاء المثيرات الداخمية والخارجية، وىناؾ سموؾ مركب، أي سيكولوجي  ،فسيولوجية، اجتماعية

                                                           
36
–بٌنالنظرٌةوالتطبٌق–السلوكاالنسانًوالبٌئةاالجتماعٌة2005سلٌمانح.حالسلوك

بٌروت–المؤسسةالجامعٌةللدراسات–طبعهاولى
37
 السموؾ=  البيئة في الفرد-بنًٌونسم.االسسالفسٌولوجٌةللسلوك
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األفعاؿ العفوية فيي تعطي نتائج وفسيولوجي معًا، وسواء كاف السموؾ أو التصرفات الواعية أو 

تنعكس عمى الفرد واألسرة والمجتمع، وتحتاج إلى اىتماـ بالتربية والتعميـ لتعزيز السموؾ االيجابي 

 لمعمؿ عمى معالجتيا.  عرفة أسباب ودوافع السموؾ السمبيومعالجة السموؾ السمبي، وىذا يتطمب م

 

 ي:أنواع السموك اإلنسان – 1.3.3 
فطري أو السموؾ ال  ومنيا 38االنسان الى عدة انواع حسب مصدرىا وطريقة التصرف،تنقسم سموك 

و يقتصر  المكتسب،سموؾ كائنات الحية، حيث انو يولد معيا، والويوجد عند جميع ال ،موروثال

ىو السموؾ المرتبط بالبيئة المحيطة، وما تشكمو مف و عمى اإلنساف، وبعض الحيوانات العميا، 

أي التكيؼ مع  ي،لتكيفالسموؾ او  القائـ بيف أطراؼ عممية التنشئة، والتفاعؿضغوط ومؤثرات، 

والسموؾ  حظتيا مثؿ المشي والضحؾ والحركةيمكف مال والسموؾ المرئي، التي المؤثرات والضغوط.

 ال يمكف مالحظتيا مثؿ الجوع والخوؼ والتفكير  غير المرئي أو الباطني، وىي التي

و مألوؼ لدى الناس، وينتج السموؾ مواجية الموقؼ بما يقتضي، أو بما ى والسموؾ السوي، وىو

، والسموؾ غير السوي، او السمبي، ويكوف ية والبيئيةالسوي مف التآلؼ بيف المكونات البيولوج

السموؾ مضادا لمجموعة القيـ السائدة في المجتمع، ومف أىـ مرتكزات السموؾ الالسوي القصور 

جتماعي والتكيفي والقيمي، القصور في الضبط الذاتي أو ضبط السموؾ. المعرفي، القصور اال

 .وينتج السموؾ الالسوي عف التنافر بيف المكونات البيولوجية والبيئية
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  :أىم مرتكزات السموك السوي

 المقدرة عمى فيـ سموؾ اآلخريف .1

 المقدرة عمى فيـ الذات .2

 المقدرة عمى العمؿ واالستقرار .3

 والقبوؿ مف اآلخريفاالستحساف  .4

 المقدرة عمى الضبط اإلرادي لمسموؾ .5

 الخمو مف مظاىر القمؽ والصراع .6

 التفاىـ مع البيئة واآلخريف بايجابية .7

 

 :ومنياتؤثر في سموك اإلنسان  التي عواملال – 2.3.3 

أساسيات القياس في العموـ السموكية الى أىـ العوامؿ  39 يشير الدكتور موسى النبياف في كتابو

 :التي تؤثر في تشكيؿ سموؾ االنساف ومنيا

العوامؿ الفردية: كالتفكير، والدوافع واالتجاىات، والخصائص الشخصية، وىي عوامؿ ذاتية تؤثر 

 في سموؾ الفرد، وتدفعو لمتصرؼ بطريقة محددة في ظروؼ محددة.

 ينشأ فييا الفردكؿ الحاضنة التي العوامؿ البيئية االجتماعية: حيث أف البيئة االجتماعية تش

ويتفاعؿ معيا، ويتعمـ منيا ولذلؾ تعتبر البيئة االجتماعية مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في تشكيؿ 

 السموؾ، وخاصة اكتساب العادات والتقاليد، والتجاوب مع المجتمع ومع األسرة. 
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 دارالشروقللنشر-أساسٌاتالقٌاسفًالعلومالسلوكٌة1/1/2004.النبهانم.
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شكيؿ السموؾ مثؿ العوامؿ البيئية المادية: وىي العوامؿ المرتبطة بالبيئة المحيطة والتي تؤثر في ت

التعميـ، والوسائؿ التكنولوجية، والوضع المادي، وىي عوامؿ تؤثر في تشكيؿ سموؾ الفرد 

 وتصرفاتو.  

العوامؿ الحضارية: وىي العوامؿ المتعمقة بالثقافة والحضارة، والفكر، وىي تؤثر في سموؾ الفرد، 
 وطريقة تفكيره، وعالقتو باآلخريف.

 
 

 قياس السموك 4.3 - 

وصؼ البيانات باستخداـ األرقاـ، أو جمع معمومات عف خاصية  40يعرؼ قياس السموؾ بأنو 

بأنو التعبير الكمي عف الخصائص واألحداث بناء عمى قواعد  (Steven 1946) معينة، ويعرفو

 وقوانيف محددة.

العالقات( مناظرة  أوومما سبؽ يمكف تعريؼ قياس السموؾ بأنو تعييف فئة مف األرقاـ أو الرموز )

لفئة مف الخصائص أو األحداث طبقا لقواعد محددة، ويشمؿ ىذا التعريؼ ثالثة مجموعات ىي: 

ومجموعة القواعد أو  وعة الخصائص أو الرموز أو السماتمجموعة األرقاـ والرموز، ومجم

وواضحة، مثؿ  والمقاييس معروفة جيدا ي العموـ الطبيعية مباشرا وممموسالقوانيف. ويكوف القياس ف

 الوزف.  أوالطوؿ  أوقياس درجة الحرارة 

كما  والتربوية فيي معقدة وغير واضحة أما قياس الظواىر في العموـ السموكية والعموـ النفسية

يصعب قياسيا، وىذا يحتاج تعريؼ دقيؽ لمظاىرة، ولمفئة المستيدفة بالقياس، ويتطمب تحديد الثابت 

البحث، ويمكف اعتبار بعض الثوابت متغيرات  أووالمتغير في القياس بناء عمى موضوع القياس 

ىنا والعكس صحيح، وذلؾ عند تغير موضوع القياس، مثؿ قياس موضوع تربوي في مدرسة ذكور، 

                                                           
40
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دراسة تخص أبناء المتقاعديف، تصبح مينة  أويصبح الجنس ثابتا الف الفئة المستيدفة ىي ذكور، 

 األب ثابتا الف الفئة المستيدفة جميعا أبناء المتقاعديف. 

المتسبب، ويتحكـ فيو الباحث بتغييره لمعرفة  أووىو المؤثر  ،وتصنؼ المتغيرات إلى متغير مستقؿ

قع عميو المتغير الذي ي أووىو النتيجة  ،ابعالناتج عف التغيير، والمتغير التقياس مدى التأثير  أو

مثؿ الجنس أو  ،النوعي أووىو الذي يمكف قياسو رقميا والمتغير الكيفي  ،التأثير، والمتغير الكمي

 الصؼ أو المينة.

 

 :السموك مقاييس - 1.4.3

تحميؿ البيانات والتوصؿ الى النتائج، ال بد مف تعريؼ طرؽ قياس السموؾ، وذلؾ الىميتيا في 

وخاصة عندما يتعمؽ األمر بالسموؾ السمبي، أو قياس ظواىر سموكية معينة، وتحديد اف كانت 

 تشكؿ سموؾ سمبي، ولمعرفة افضؿ الطرؽ لقياس السموؾ واالنحراؼ السموكي.

الصفات أو المعايير التي تصنؼ عمى أساسيا المتغيرات واىـ  مقاييس السموؾ بانيا 41تعرؼو 

 أنواعيا:

 المقاييس االسمية: وتصنؼ بيا األشياء لمتمييز بينيا، مثؿ الجنس أو الموف أو درجة الذكاء.

المقاييس الرتيبة: وىي ترتيب األشياء تصاعديا أو تنازليا، بناء عمى صفة أو خاصية معينة مثؿ 

المتحاف، أو كفاءة المدرسيف أو الرياضييف، أي تدريجيـ حسب خاصية درجات الطالب في ا

 معينة.

                                                           
41
 دارالشروقللنشررامهللا–42ص–1تعدٌلالسلوكاالنسانًواسالٌبحلالمشكالتاالنسانٌةط-2008ابوحمادن.
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مثؿ  ارنتيا ويمكف حساب الفوارؽ بينياالمقاييس الفئوية: أي تصنيؼ األشياء إلى فئات يمكف مق

درجات الذكاء، درجات الحرارة، درجات الطالب في االمتحاف، ويكوف الصفر غير حقيقي في ىذا 

 التصنيؼ.

س النسبية: وىي أعمى درجات القياس، وتبدأ مف الصفر الحقيقي، وتخضع لمعمميات المقايي

   الحسابية لمعرفة الفوارؽ بينيا.

 

 :خصائص القياس في العموم السموكية - 2.4.3 

المباشر، ويستعمؿ مقاييس ثابتة  القياس الكميوىو  مباشرالقياس ال مف خصائص قياس السموؾ:

مف خالؿ مواقؼ  أي ال يتـ قياس السمة بشكؿ مباشر بؿ ،مباشرالغير حدده ومعروفة، والقياس وم

أي ال يمكف قياس كؿ المؤثرات التي تؤثر عمى السمة، او  ،غير تاـليا عالقة بالسمة، والقياس ال

السمة تقاس بالنسبة  أفأي  ،نسبيوالقياس ال المؤشرات أوالصفة، بؿ قياس عينة مف المؤثرات 

 عة، واف الفرد يتأثر بمستوى المجموعة.لوضع الفرد في المجمو 

 

 أساليب عالج االنحراف السموكي كمشكمة اجتماعية3.4.3 -  

  :إلىتنقسـ طرؽ معالجة االنحراؼ السموكي 
 التي تسبب االنحراؼ السموكي ويعتمد  42العالج النفسي: وىو يتعامؿ مع األسباب النفسية

عمى دراسة وتحميؿ العوامؿ النفسية التي تؤثر في الشباب، وىو نوع مف الطب النفسي، 

توفر برامج رعاية  أفوىناؾ مراكز لعالج النفسي، ويوجد مراكز لمعالج النفسي يمكف 

توضح أسبابيا ما توفر لدييا دراسات عممية حوؿ الظواىر السموكية الشاذة،  إذانفسية 

 وأنواعيا وحجميا.     
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  العالج اإلرشادي والتعميمي: ويكوف بتوفير برامج إرشادية وتعميمية ودورات تدريب لمشباب

يتـ مف خالليا توعية الشباب حوؿ االنحراؼ السموكي، كما يتـ بناء الثقة بالنفس، وتوجيو 

عدىـ في االنخراط في الشباب نحو نشاطات رياضية وثقافية وصقؿ مياراتيـ، مما يسا

 المجتمع دوف عوائؽ.  

 :اإلنساف مدني بالطبع قاعدة اجتماعية تنطبؽ عمى اإلنساف بشكؿ العالج االجتماعي 

عاـ، ويوجد لدى عمماء االجتماع نظريات اجتماعية حوؿ االنحرافات السموكية وطرؽ 

تضع أسس التربية  ياأنعامؿ مع الجريمة، واإلدماف، والعنؼ، كما تالتعامؿ معيا، وتشمؿ ال

 السميمة لتجنب الوصوؿ إلى مرحمة االنحراؼ السموكي.  

  

  عند الشبابأسباب االنحراف السموكي  5.3.-
مف المعروؼ في عمـ االجتماع أف التغيير االجتماعي يكوف بطيئا، ويسير بشكؿ تراكمي أي 

المقدسي بمراحؿ عديدة انو يحدث نتيجة تراكـ المؤثرات وفي مدة طويمة، وقد مر المجتمع 

 أىـ وتعرض لظروؼ مختمفة، أدت إلى ظيور سموكيات شاذة عند قطاع مف الشباب، ومف

 :43التي تقود إلى االنحراؼ السموكي عند الشباب العوامؿ

 اإلحباط االجتماعي والسياسي 

 الصعوبات االقتصادية 

 اإلشكالية في اليوية االجتماعية والسياسية والثقافية 

  التوجيو واإلرشادغياب 

 .غياب المثؿ األعمى والقدوة الحسنة، ووجود المثؿ والقدوة السيئ 
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 ضعؼ تأثير األسرة 

  ضعؼ تأثير المجتمع 

 ضعؼ العممية التربوية والتعميمية 

  )االحتكاؾ المباشر مع الثقافة الوافدة )االحتالؿ 

  ضعؼ وغياب دور المؤسسات الشبابية 

وتيدؼ ىذه الدراسة الى بحث آثار ىذه  ر في القدس،وتجتمع ىذه الظروؼ بشكؿ كبي   

 . األسباب عمى أفكار وتوجيات وسموؾ الشباب في القدس

 

  القياس والتقويم والتقييم: – 1.5.3

صفي والكمي، سيتبعيا الباحث في تحميؿ النتائج وقياسيا والتي تمزج بيف الو التي  معاييراليضاح ال

الفرؽ بيف األسس الثالثػة وىػي القيػاس والتقػويـ والتقيػيـ، كمػا وردت فػي كتػاب  ال بد مف الرجوع الى

    أساسيات القياس في العمـو السموكية لمدكتور موسى النبياف.

كمي لمقدار السمة التي يمتمكيا الفرد، وال يرقى إلصدار حكـ حوؿ تمؾ  أويكوف وصفي  القياس:

 السمة.

مستوى األداء، وىي عممية  أونوعي حوؿ درجة  أوكمي  أويشمؿ إصدار حكـ وصفي  التقويـ:

 جمع وتحميؿ البيانات لتحديد مدى السمة.

أو مع  يا، بالمقارنة مع متوسط المجموعة:ىو مقارنة الفرد بالنسبة لممجموعة التي ينتمي إليالتقييـ

  مستوى يتـ تحديده مسبقا كنقطة قياس.
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  مراجعة النظريات6.3 - 
 

الى تحديد العالقة بيف متغيرات ثابتة او مستقمة ومتغيرات تابعة، تتمثؿ االولى في تيدؼ الدراسة 

مجموعة الظروؼ التي تحيط بالشباب في القدس وتساىـ في تكويف افكارىـ وثقافتيـ وتنعكس عمى 

 وانواعو سموكيـ، وىي المتغيرات التابعة، وكاف ال بد مف االعتماد عمى نظريات في عمـ السموؾ

ومظاىره  وطرؽ قياس السموؾ، وكذلؾ نظريات الغزو الثقافي ومظاىره واسبابو، واالنحراؼ السموكي

، وىذه النظريات العممية تشكؿ األساس الذي سيتـ اعتماده في قياس نتائج الدراسة وطرؽ مواجيتو

القدس ويشكؿ ىذا الفصؿ حمقة متصمة مع الفصؿ السابؽ والذي تناوؿ وضع الشباب في  وتحميميا،

ووصؼ الظروؼ التي يعيشونيا مف جميع الجوانب، كما يشكؿ حمقة مع الفصؿ التالي وىو  

البحث الميداني بحيث يمبي احتياجات الباحث في جمع المعمومات والبيانات المرتبطة والمؤثرة في 

    موضوع البحث حوؿ توجيات وسموؾ وافكار الشباب في ظؿ الظروؼ المحيطة بيـ.
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 الفصل الرابع
 البحث والتحميل أساليب

 
        

 المقدمة -1.4
 

 شرحًا لما قاـ بو الباحث يشمؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمبحث مف ناحية التطبيؽ الميداني، حيث يعتبر

وتحديد  حث، والمنيجية التي سمكيا الباحثأسموب البتوضيح  في ىذا الفصؿ الميداف، وقد تـفي 

تصميـ البحث شاماًل كؿ ، والجدوؿ الزمني، ومكاف البحث، كما تـ ومواصفاتيا عينة البحث

الحصوؿ عمى النتائج تنفيذ البحث و  والخطوات التالية لتحميؿ المعمومات، والوصوؿ إلى المتغيرات

 االستنتاجات والتوصيات. لعرضيا في الفصؿ التالي، ثـ استخالص

 

 تصميم البحث -2.4

ومشكمة  لفصؿ األوؿ، مف حيث خمفيات البحثالبحث استنادًا إلى ما جاء في اقاـ الباحث بتصميـ 

في الفصؿ الثاني مف ىذه البحث، وأسئمة البحث، واعتمادًا عمى اإلطار النظري لمبحث، المفصؿ 

، وىو وجاء تصميـ البحث ليمبي حاجة الباحث، وىدؼ الدراسة، وشمؿ البحث الكمي، الدراسة

ديتميز بوجود حقائؽ  ، وتـ قياسيا 44اجتماعية منفردة ومعزولة عف المشاعر ومعتقدات االفرا

وىدفو معرفة وتحميؿ الظاىرة االجتماعية مف منظور المشاركيف  والبحث النوعي، باستمارة البحث،
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منطقي لممواضيع الواردة في وقد راعى الباحث التسمسؿ ال انفسيـ وقد اجري بالمقابالت الشخصية،

 النتائج والتوصيات. إلىكؿ خطوة وتميد لمخطوة التي تمييا، حتى تصؿ  بحيث توضح البحث

   

جراءاتيا3.4     منيجية الدراسة وا 

وبما أف موضوع  وأىداؼ الدراسة، ،الباحث في ىذا البحث تتطابؽ منيجية الدراسة مع متطمبات

 سموؾ وتأثيره عمى الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي في القدس وىو ،الرسالة قد تـ تحديده

تأثير االحتكاؾ بالمجتمع االسرائيمي وخاصة سوؽ  دراسة ىو يتمثؿ فيالشباب، و  وأفكار وثقافة

كؿ ما  يوالبيئو ى حيث أف اإلنساف ابف البيئة التي يعيش فييا، 45،عمى الشبابالعمؿ اإلسرائيمي 

 كيؼ مع بيئتيا.يؤثر في السموؾ، والسموؾ االنساني يكوف صادر عف قوى كاممة تسعى لمت

 ولضماف الكمية بحيث تمبي أىداؼ الدراسة البحث قد تـ وضع ىيكمية الدراسة، وتصميـ استمارةو   

عطاء حرية كاممة فقد تـ حذؼ خانة االسـ مف االستمارة، كماو  الحيادية وضع  تـ عدـ اإلحراج، وا 

 الشخص الذي عبأصندوؽ لوضع االستمارة بعد تعبئتيا بحيث يتـ ضماف السرية وعدـ معرفة 

 االستمارة.

عمى الدمج  فيي تعتمد، االستكشافيةالدراسة  ىذه في تـ استخدامياأما بخصوص المنيجية التي 

عرض المعمومات كما جاءت في استمارة البحث دوف تـ حيث  ،البحث الوصفي التقريري بيف

حيث تـ  ،اإلحصائياالجتماعي والبحث  ،وذلؾ في الفصؿ الحامس تحميؿ أو تعميؽ مف الباحث

وقد تـ الدمج بيف البحث الكمي  ،في الفصؿ السادس الت األرقاـ االحصائيةتحميؿ معاني ومدلو 

ففي البحث الكمي تـ تصميـ االستمارة مسبقًا، ولـ يتدخؿ الباحث في المعمومات، بعكس والنوعي، 

ادًا اعتم مواضيع البحث،البحث النوعي الذي كاف ضروريًا لمعرفة فيـ وتحميؿ ورأي الشباب في 
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مف تـ جمعيا مف عينة مف الشباب لتي عمى المعمومات ا وتعتمد  عمى النظريات االجتماعية

بواسطة االستمارة التي تـ تصميميا ليذا الغرض، ، خمفيات مختمفة ومناطؽ مف كؿ أنحاء القدس

مى الدراسات واالطالع ع مف كال الجنسيف، 10ضـ ت كما تـ االلتقاء بمجموعة مف الشباب

سموؾ وجمع النظريات واألسس التي تتعمؽ ب ،واألبحاث المختصة بوضع الشباب في القدس

والقياـ  والسموؾ االيجابي والسمبي، ،وتوجياتيـمؿ التي تؤثر في سموكيـ وافكارىـ ، والعواالشباب

بالعمؿ الميداني بالتواصؿ مع مؤسسات الشباب، والمؤسسات التي تعنى بمشاكؿ الشباب، 

و، يوتقدير حجـ المشكمة بشكؿ دقيؽ يمكف االعتماد عم ،واالطالع عمى الدراسات واألبحاث المتوفرة

ياس السموؾ أو وبما أف ق, وذلؾ بمقارنة المعمومات الميدانية بالثوابت التي تعتبر مقياسا عالميا، 

االنحراؼ السموكي ليس سيال وال يوجد مقاييس ثابتة لذلؾ وخاصة أف جميع المجتمعات تشيد 

ضمف مراحؿ التطور والتحديث، ولمتفريؽ بيف التغير الطبيعي  ،تغيرات مجتمعية بشكؿ طبيعي

ما يسمى  دراسة ىذه الدراسة ال بد مف وضع معايير يتـ القياس عمييا، وىي في ،والسموؾ السمبي

حيث اف ىناؾ فكرة تؤكد اف البشر يتعامموف بشكؿ مستمر مع انساؽ مختمفة في  46النسؽ العاـ

البيئة، وتشمؿ االسرة واألصدقاء، ومكاف العمؿ، والمؤسسات، واماكف العبادة واألندية، والجماعات 

وال شؾ اف تفاعؿ االنساف  وىو ما تـ توضيحو في االطار النظري لمدراسة، االجتماعية والسياسية،

وبعد جمع المعمومات الالزمة تـ إعداد مع انساؽ مختمفة في البيئة يؤثر عمى سموؾ االنساف، 

تغييرات في بعض مكونات الرسالة وفصوليا، وىو ما تـ بإرشادات  إجراءمسودة البحث، وقد تطمب 

رشادات المجنةو  المشرؼ      التي ناقشت وأقرت موضوع الرسالة. ا 
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 :الجدول الزمني لمدراسة 1.3.4 

، وكانت المرحمة الدراسة وفؽ مراحؿ تشمؿ التحضير والتنفيذ الميداني والتحميؿ والتوصيات تـ اعداد

ىيكمية الرسالة، وطرح موضوع والتي شممت تحديد موضوع وعنواف الرسالة، إعداد  1رسالةاألولى 

الرسالة والدفاع عنيا أماـ المجنة التي تـ تشكيميا مف قبؿ قسـ الدراسات العميا في الجامعة، وبعد 

جراء التعديالت التي أقرتيا المجنة، الموافقة حسب األصوؿ المتبعة، تـ البدء في المرحمة الثانية  وا 

 وقد شممت المراحؿ التالية: 2 وىي رسالة

 المشرؼ، مما يوفر كؿ النيائي وبالتنسيؽ مع الدكتور مرحمة اإلعداد: وشممت وضع االستمارة بالش

وتحديد عينة الشباب وحجميا  حث ويضمف الشمولية وحرية التعبيرالمعمومات المتعمقة بموضوع الب

 ومواصفاتيا، واستغرقت مدة شير تقريبا.

 20يذ بحث تجريبي حيث تـ توزيع نفمرحمة البحث الميداني وجمع المعمومات: وتـ ت  

استمارة، وتمت دراسة المعمومات التي سجمت ومدى اكتماليا وتمبيتيا حاجة البحث، ثـ أجري تعديؿ 

عمى االستمارة وأعيد توزيعيا، وشممت المقاءات مع الشباب وتوزيع االستمارات بطريقة تضمف 

شر عمى الشباب في توصيؿ السرية والخصوصية، وعدـ التأثير بشكؿ مباشر أو غير مبا

 المعمومات واآلراء، وقد استمرت ىذه المرحمة ثالثة شيور.

  يارة المؤسسات المختصة، بيدؼ جمع مراجعة األبحاث والدراسات المتوفرة. وز 

وشممت المؤسسات الشبابية واألندية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة،  المعمومات إلثراء البحث،

  حوؿ قطاع الشباب. وأبحاثب، حيث تـ الحصوؿ عمى دراسات ودائرة تنمية الشبا

 ؿ المناسب وصياغتيا في وضع يسمح مرحمة تفريغ وتحميؿ المعمومات ووضعيا بالشك 

ومدتيا  spssاإلحصائي وشممت التعامؿ مع برنامج التحميؿ  برسـ صورة واضحة أماـ القارئ،

  .ثالثة شيور
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  وبذلؾ  يفوالمناقشة والطباعة ومدتيا شير  وكتابة الرسالة، المراجعةالمرحمة النيائية: وىي مرحمة

 الرسالة.  ليذهإلى الشكؿ النيائي  تستغرؽ فصميف دراسيينحتى تصؿفاف الدراسة قد 

 

  :البحث عينةتحديد  –2.3.4 

ال بد لمباحث مف تحديد عينة البحث لتشمؿ كؿ أطياؼ الشباب، حتى تكوف الدراسة معبرة عف واقع 

وقد  االستمارات متوفرة لمشباب تكوفو  ،تصؿ االستمارات الى مختمؼ الفئات الشبابيةوأف الشباب، 

ومجموعات  ، وعف طريؽ المؤسسات الشبابيةبشكؿ مباشر عمى الشباب االستماراتتـ توزيع 

ولـ يتـ وضع اي معايير أو استثناءات أو  وأعيدت سبع وخمسوف منيا بعد تعبئتيا، ألصدقاء،ا

شروط لمحصوؿ عمى االستمارة، بؿ كاف ىناؾ تشجيع لمشباب وتسييؿ في استالـ وتعبئة واعادة 

عتماد صورة واضحة يمكف اال نصؿ الى كي ره، وتوضيح اليدؼ البحثي لمدراسة، وذلؾاالستما

وكانت االستمارات المعبئة شاممة لكؿ الفئات ومف كال الجنسيف، وىو استخالص النتائج، عمييا في 

   ما يمكف اعتباره بمثابة تمثيؿ لمواقع الشبابي في القدس.

 

 مواصفات عينة البحث:3.3.4  

وحرصًا عمى أف تكوف العينة شاممة وممثمة لمفئة ، في القدس بما أف الدراسة تستيدؼ قطاع الشباب

شممت العينة شباب مف كال الجنسيف ومف مختمؼ األعمار، ومف خمفيات اجتماعية فقد  ،المستيدفة

والعاطميف عف  وكاف مف بينيـ الطالب والعماؿ ،مختمفةومستويات تعميمية وسياسية واقتصادية 

المدارس، ومف مختمؼ مناطؽ القدس، وقد كانت  ومتسربيف مف ومنتسبي األندية، العمؿ،

توضحو  مواصفات عينة البحث حسب ما جاء في االستمارة، وىو ما حصؿ عميو الباحث، كما

 الجداوؿ التالية:
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  :لجنسوصف عينة البحث حسب ا 
 ( عرض العينة حسب الجنس1.4جدول )

 
 
 
 

كاف عدد االستمارات و  كما تـ توفير االستمارات في المؤسسات الشبابية، استمارة، 200تـ توزيع 

والتي استخدمت في جمع البيانات  ،استمارة 57التي تـ تعبئتيا بشكؿ كامؿ أو شبو كامؿ ىو 

يع ، وكاف توز وتحميميا ألف بعض االستمارات كانت فارغو او لـ يتـ اعادتيا أو كانت غير صالحة

 إلىوقد حرص الباحث عمى الوصوؿ  ،شابة 15 شاب مقابؿ  42حسب الجنس االستمارات المعبئة

وذلؾ ألف مشاركة كال الجنسيف في الدراسة، ولكف عدد الشابات كاف اقؿ وقريب مف الثمث، 

وربما يعود ذلؾ ألسباب  أكثر مف الشابات، حيث تـ توزيع االستمارات الشباب في المؤسسات

، أف الشباب يتجيوف نحو العمؿ في إسرائيؿ أكثر مف الشاباتبما و  ،االجتماعية مختمفة وخاصة

  .واحتماؿ تأثرىـ بو اكبر اإلسرائيميبسوؽ العمؿ بالمجتمع و  وبذلؾ يكوف احتكاكيـ

 وصف عينة البحث حسب العمر:

 ( عرض العينة حسب العمر2.4جدول )
 
 
 
 
 
 
 

 الجنس العدد النسبة

 ذكور 42 73%

 اناث 15 27%

 الفئة العمرية  العدد النسبة 
 عاـ 15اقؿ مف   5 %8.8
 17الى  15بيف   11 %19.3
 22الى 18بيف   27 %47.4
 22فوؽ  14 %24.6
 المجموع   %57
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 16وكاف توزيع العينة حسب الفئة العمرية مناسبًا، فقد تـ تركيز عينة البحث عمى الفئة العمرية بيف 

وىذا يتوافؽ مع تعريؼ عمر  ،رتحت ىذا العمر وفئة أكبضًا فئة أي العينة شممتسنو، و 22 و 

، وتعتبر ىذه الفئات العمرية ىي المستيدفة بالدراسة، 47عاـ 29 إلى15 الشباب في فمسطيف، بيف 

 محتممة عالقة أيةالعمر ضمف استمارة البحث لمعرفة  إدخاؿفقد تـ  ،مستقؿ متغيروباعتبار العمر 

 بيف العمر والمتغيرات التابعة التي شممتيا الدراسة. 

 :التعميم مستوى عينة البحث حسب وصف
 المستوى التعميميالعينة حسب  وصف( 3.4جدول )

 
 
 
 
 
 

 

وقد شممت الدراسة ثمانية فقط في المرحمة الثانوية، وكانت الغالبية الساحقة تحت المرحمة الثانوية، 

وكاف ىناؾ  مر، مما يدؿ عمى نسبة تسرب عاليةالغالبية تجاوزت الثامنة عشرة مف الع أفرغـ 

وربما عشرة فقط فوؽ المرحمة الثانوية، ويعتبر المستوى التعميمي متغير مستقؿ، في ىذه الدراسة، 

 يكوف لو تأثير عمى سموؾ وثقافة وتفكير الشباب.
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 -دراسةاستٌراتٌجٌةالشباب-وزارةالشبابوالرٌاضة-فلسطٌن 

 المتغير  العدد النسبة
مستوى     8 %14.0

 ثانوي
تحت ثانوي    39 %68.4  
 فوؽ ثانوي    10 %17.5
 المجموع    57 %100.0
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 مستوى الوالدين التعميمي وصف العينة ((4.4جدول 
 
 
 

 

 

 

 

 

 مف مستوى أفضؿمستوى الوالديف التعميمي كاف  أفنوع مف الغرابة وىو  والدراسة وضعًا في أظيرت

مقابؿ ثمانية  حمة الثانويةوصموا المر  اولياء األمور حيث كاف عشروف مفعينة البحث،  الشباب في

مف  ويمكف االستنتاج مقابؿ عشرة مف الشباب، واثنا عشر قد تجاوزوا المرحمة الثانوية مف الشباب،

بحث مستقؿ  إلىباف المستوى التعميمي يتراجع بيف سكاف القدس، واف كاف ىذا بحاجة  ىذه العينة

  ، ولكف ىذا ما ظير مف استمارة البحث.إلثباتو

  
  

 المتغير  العدد النسبة
 ثانوي  20 35.1%

 فوؼ الثانوي 
 اقؿ مف ثانوي 

21.1% 12 
 

40.4% 
 
23 

 المجموع 55 96.5%
 اجابو بدوف  2 3.5%
 المجموع الكمي 57 100
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 :وصف عينة البحث حسب المشاركة في نشاطات المؤسسات
 في نشاطات المؤسسات واألندية ةمشاركال وصف العينة حسب ((5.4جدول 

 
 
 
 

 

 
الدراسة مجموعة مف منتسبي المؤسسات الشبابية، وذلؾ لمعرفة تأثير ىذه المؤسسات ومدى شممت 

نجاعة برامجيا ورأي الشباب حوليا، كما شممت مجموعة ال يشاركوف في برامج المؤسسات 

ليوضح أماكف قضاء أوقات الفراغ عند الشباب ومدى تأثر  تابعالشبابية، ويأتي ىذا المتغير ال

  الشباب، المؤسسات الشبابية بسموؾ وثقافة اكف التي يمضوف أوقاتيـ فييا، وعالقةاألمالشباب ب

 وبياف نسبة الشباب الذيف تتوفر ليـ فرصة االنضماـ لممؤسسات الشبابية. 

  :وصف عينة البحث حسب التأييد السياسي
 التأييد السياسي( وصف العينة حسب (6.4جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغير العدد النسبة 
 شارؾي   32 56.1%
 يشارؾال    24 42.1%
 المجموع  56 98.2%
 اجابو بدوف  1 %1.8
100.0

% 
 المجموع الكمي  57

 نوع الجنس
 التكرار

 التأييد السياسي
 شابة شاب
 تأييد االتجاه الوطني 20 3 17
تأييد االتجاه  15 5 10

 اإلسالمي
 تأييد االتجاه اليساري 6 1 5
 ال يوجد تأييد سياسي 16 6 10
 المجموع 57 15 42
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أف غالبية الشباب لدييـ تأييد سياسي ألحد التيارات الرئيسية  ((6.4 جدوؿ وقد أظيرت عينة البحث
 في الساحة الفمسطينية.

 
  المكان المحدد لمبحث: – 4.4
 

الوضع  تأثير، وذلؾ ألف موضوع الرسالة يتناوؿ 48تستيدؼ الدراسة قطاع الشباب في القدس

والتعايش  عمى الشباب، القدسوالقوانيف اإلسرائيمية المطبقة في االجتماعي والسياسي واالقتصادي 

وقد شممت  ،في القدس عمى ثقافة وسموؾ قطاع الشباب ،مع سوؽ العمؿ والمؤسسات اإلسرائيمية

حسب حدود بمدية االحتالؿ، وقد جمعت  ،ع مناطؽ القدسة مشاركيف مف جميالدراس عينة

ومف مجموعات مف الشباب في  ،المؤسسات الشبابية االبحاث والدرايات التي تعدىا المعمومات مف

 الشارع.

 

 :األخالقيةاالعتبارات  -5.4

، تعتبر االعتبارات األخالقية مف أىـ قواعد التعامؿ مع الشباب بشكؿ خاص، وذلؾ لكسب ثقتيـ

قناعيـ عطاءبالتجاوب الجدي مع الباحث،  وا  المعمومات الصحيحة، وفي سبيؿ تحقيؽ ىذا  وا 

، والعطاء مثؿ االسـ أو العنواف، وذلؾ منعًا لالحراج ،تـ استبعاد األسئمة الشخصية اليدؼ،

وتأكيد ضماف السرية لممعمومات وتوضيح اليدؼ البحثي األكاديمي عف رأيو، المشارؾ حرية التعبير 

يعيدىا في الوقت الذي ينتيي مف تعبئتيا،  أفكما تـ أعطاء االستمارة لمف يرغب عمى  لمدراسة،

مما  ،الذي تـ وضعو في المؤسسة دوف اف بسمميا لشخص محدد ويضعيا في صندوؽ االستمارات

    يضمف الحيادية وعدـ التأثير عمى المشاركيف في البحث.

 

                                                           
48
القدسوفقمخططاتبلدٌةاالحتالل
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 البحث دواتأ – 6.3
وىي األدوات التي استخدميا الباحث في جمع وتحميؿ المعمومات، وقد كانت االستمارة ىي األداة 

أي أنو ييدؼ الى فيـ  ،نوعيو   كميف ىذا البحث ىو استكشافي وصفيونظرًا ألالرئيسية لمبحث، 

ث الظاىرة االجتماعية مف منظور المشاركيف انفسيـ، مف خالؿ جمع البيانات وتحميميا، وىو يبح

ألف االستمارات التي  ،عدد االستمارات ال يغير في االستنتاجات زيادة أففقد تبيف  عينة عشوائية،

ومكاف  ،والجنس ،تـ جمعيا شممت جميع مناطؽ القدس، وغطت عينة البحث مف ناحية العمر

اي انيا كانت كافية العطاء صورة واضحة عف الشباب، وتمبية حاجة ، والمستوى التعميمي ،العمؿ

يظير تغييرًا ميمًا في المعمومات، بؿ يزيد مف عبئ تفريغ  ال زيادة عدد االستماراتالباحث، وكاف 

  واف النسبة بقيت ثابتة. وتحميؿ المعمومات فقط،

 

 :البحث أداة إثبات -1.6.4

في  بحث تجريبي، لفحص مدى تمبية االستمارة لمعمؿ المطموب، ومدى فاعميتيا بإجراءقاـ الباحث 

استجابة الشباب واستعدادىـ لتعبئتيا ومالحظاتيـ  جمع وتوفير المعمومات الالزمة لمبحث، ومدى

مف  ، كما جرى تغيير طريقة جمع االستماراتاألسئمةعمييا، وقد جرى بعد ذلؾ تعديؿ بعض 

، الشباب الثقة وتشجيعيـ عمى وضع رأييـ الحقيقي إلعطاء ،لضماف السرية والخصوصية الشباب،

مباشر  دوف الشعور باالحراج اماـ زمالئيـ او مسؤولييـ، ألف وضع االستمارة في الصندوؽ بشكؿ

 وفي اي وقت يريده المشارؾ، ودوف اف يتسبب لو باي احراج.
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  متغيرات الدراسة - 7.4

فقد تـ  ،ي تشكيؿ ثقافتيـ وسموكيـالدراسة تتناوؿ الظروؼ التي يعيشيا الشباب وتؤثر فبما أف 

، وكانت المتغيرات المستقمة، أي التي ال تمبي احتياجات وأىداؼ الدراسةوضع المتغيرات التي 

 أثرتت التابعة أي التي المتغيرات وأماتتأثر بعوامؿ أخرى مثؿ الجنس والعمر والتعميـ ومكاف السكف، 

ومجموعات األصدقاء موسيقى والغناء بعوامؿ أخرى، مثؿ مكاف العمؿ، والسموكيات كالتدخيف وال

 عمى النحو التالي: المتغيراتىذه  تـ ترتيبو وغيرىا، 

 الفئة العمرية، الجنس، مكاف السكف، المستوى التعميمي وشممت: المعمومات الشخصية 

 وشممت المتغيرات :الوضع االجتماعي: 

 المشاركة مع المؤسسات الشبابية -1

 التعرض العتداءات  أوالمشاركة في شجارات  -2

 وجود مشاكؿ في المجتمع وبيف الشباب، والجية التي يتوجيوف إلييا عند مواجية مشاكؿ.   - 3

 – الوضع االقتصادي:  

 :وشممت المتغيرات

  المينة ودخؿ الشاب واألسرة - 1  

 الديوف واالستقرار االقتصادي  - 2

 االحتياجات والممتمكات.  أىـ -3

 – الوضع السياسي: 

 :وشممت المتغيرات 
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أي بحث تعرض المشارؾ الى االعتقاؿ، وامكانية وجود ممؼ أمني  ،األمنياالعتقاؿ والممؼ  - 1

أو تعطيؿ معامالتو لدى الدوائر االسرائيمية،  ،لممعتقؿ، حيث يؤثر ذلؾ في ايجاد فرص عمؿ

 .والتضييؽ عمو

  الوطنية في خدمة الشباب. السمطة دور وحوؿ ،القدسالمواقؼ السياسية حوؿ مستقبؿ 2- 

، وذلؾ لمعرفة المشاركة السياسية لدى الشباب والتأييد والنشاط السياسي الخيارات السياسية -3

 وتوجياتيـ في تأييدىـ السياسية.    

 :لمتغيراتوشممت ا ،العالقة واالحتكاؾ بالمجتمع االسرائمي –4

 1 وجود أصدقاء إسرائيمييف -

 الحالي والمفضؿ التعميـ أومكاف العمؿ - 2 

 .اإلسرائيميةحمؿ الجنسية  - 3

 – عمى الشباب اإلسرائيمي الثقافي االحتكاك تأثر: 

 :وشممت المتغيرات 

 ستماع لالغاني واألفالـ العبريةالتحدث بالمغة العبرية اال - 1

 اسرائؿ الرأي حوؿ عنصرية أو ديمقراطية - 2

 .المفضؿالحالي و  مكاف العمؿ والحياة والرحالت - 3

 – ئيم حول مواضيع اجتماعية وسموكيةوآرا سموك الشباب: 

 :خاصة بالمظير مثؿ المتغيرات أموراً وشممت  

  اختيار المالبس وقصة الشعر - 1

 ة الفتياتمعاكس - 2

  التدخيف، شرب الكحوؿ، وتعاطي المخدرات. - 3
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تأثرىـ وقد تـ وضع األسئمة والمتغيرات بحيث تعطي صورة عف مفاىيـ الشباب وسموكياتيـ ومدى  

واحتكاكيـ بالمجتمع  ،السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي يعيشونو في القدس بالوضع

 المعامالت اليومية والرسمية. أوالتعميـ  أوفي سوؽ العمؿ  اإلسرائيمي

 وكانت المتغيرات مرتبة عمى الشكؿ التالي:

 

 المتغيرات التابعة: – 1

 مؤشراتوىي التي تتأثر بالمتغيرات المستقمة، كما أنيا تعتبر  

عمى وجود عالقة وتأثير لممتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة، أي أنيا تقيس صحة 

 فرضيات الدراسة، وتـ تحديدىا في الدراسة بالمتغيرات التالية:

 المتغيرات السموكية : 

وىي التي توضح سموؾ المشارؾ مثؿ التدخيف وشرب الكحوؿ وتعاطي المخدرات والمشاركة في 

 ت والتأخر بالميؿ. المشاجرا

 المتغيرات الفكرية : 

أي أنيا تعكس آراء وأفكار المشارؾ حوؿ مواضيع معينة، مثؿ معاكسة الفتيات، والمواقؼ 

السياسية، واألغاني المفضمة، ورأيو في حؿ المشاكؿ وعمؿ المؤسسات ومجموعات األصدقاء 

 واإلسرائيمية.والعالقات مع الجنس اآلخر، والجنسية الفمسطينية 

 المتغيرات الثقافية: 

التحدث بالعبرية، األغاني واألفالـ المفضمة، األماكف المفضمة لمرحالت المباس وقصة الشعر  

 وأسموب الحياة المفضؿ.  
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 المتغيرات المستقمة:  – 2

 :بالمتغيرات التالية وىي التي تؤثر في المتغيرات التابعة، وتـ تحديدىا في الدراسة

 المتغيرات المجتمعية : 

أي أنيا تتعمؽ بالوضع االجتماعي، مثؿ مكاف السكف، نوع الجنس  والعمر، واالنتساب 

لممؤسسات، ومكاف قضاء أوقات الفراغ، ومجموعات أألصدقاء وجنسياتيـ، والمشاجرات وطرؽ 

        حؿ المشاكؿ، والمستوى التعميمي لمفرد ولموالديف.  

 المتغيرات االقتصادية: 

أي تتعمؽ بالوضع االقتصادي، مثؿ المينة ووجود دخؿ ثابت وعمؿ ثابت، وتوفر االحتياجات 

األساسية مف سكف وتعميـ وتجييزات، أو وجود صعوبات ومشاكؿ اقتصادية تواجو األسرة، والدخؿ 

 والديوف. 

روؼ واعتمادًا عمى األسس النظرية المتعمقة بالسموؾ، وتعريؼ السموؾ بأنو التصرؼ في ظؿ ظ

معينة بطريقة معينة، أي أف السموؾ ىو نتيجة لمبيئة والظروؼ المحيطة، وتعريؼ السموؾ السمبي 

بأنو سموؾ مخالؼ لما ىو متعارؼ عميو في المجتمع، فقد تـ في ىذه الدراسة بحث إمكانية وجود 

ه الدراسة سموؾ سمبي لدى الشباب، ومدى عالقة ىذا السموؾ مع البيئة المحيطة التي تمثميا في ىذ

مجموعة العوامؿ المستقمة، ولمتحقؽ مف نتائج الدراسة فقد تمت مراجعة االستمارات وتحميؿ بيانات 

كؿ مشارؾ لوحده وذلؾ لمعرفة وتحديد العالقات المفترضة بيف المتغيرات التابعة والمستقمة لكؿ 

حث العالقة بيف مشارؾ، وعدـ االكتفاء بالنتائج اإلحصائية لممشاركيف كمجموعة، وقد جرى ب

المتغيرات التي اعتبرت كمؤشرات عمى سموؾ سمبي مثؿ التدخيف، تعاطي المخدرات، المشاركة في 

المشاجرات، التأخر بالميؿ  والتحدث بالعبرية وسماع األغاني العبرية ومعاكسة الفتيات ووجود 

لبمدية، والمشاركة أصدقاء إسرائيمييف، وقبوؿ الجنسية اإلسرائيمية، والمشاركة في انتخابات ا
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السياسية، وعالقة ىذه المجموعة مف السموكيات بعوامؿ البيئة المحيطة ممثمًة بمكاف العمؿ، 

االنتساب لممؤسسات،  االقتصادي، مكاف قضاء أوقات الفراغ، و مدى االحتكاؾ بالمجتمع 

 اإلسرائيمي. 

 

 :األوليةالدراسات  – 8.4

حوؿ  مختصرة عمى مواضيع محددة أبحاثليذه الدراسة عمى عدة مراحؿ، شممت  اإلعدادتـ 

 دراسة مقررات الماجستير، أثناء، كاف بعضيا الوضع االجتماعي واالقتصادي والقانوني في القدس

لدفاع عف موضوع الرسالة وتـ وا 1في رسالةونموذج االستمارة، كما تـ عرض نموذج الرسالة 

 في جامعة القدس. األكاديميةمف قبؿ المجنة  إقرارىا

وبعد تقييـ المعمومات التي  شاب 20نموذج تجريبي الستمارة البحث، وتـ توزيعو عمى  توزيعوقد تـ 

، ومالحظة تجاوب الشباب واقتراحاتيـ أىدافياتـ جمعيا، ومدى تمبيتيا الحتياجات الدراسة وتحقيؽ 

، لتمبي احتياجات الباحث وأىداؼ يقة توزيع وجمع االستماراتديؿ طر تـ تعديؿ االستمارة، وكذلؾ تع

ونظرا ألىمية ىدا الموضوع وحساسيتو فاف المواقع الصحفية والدراسات واألبحاث تتناولو  الدراسة،

باستمرار، وىناؾ برامج تموليا مؤسسات محمية ودولية تعنى بمواجية عمميات التيويد وتوعية 

  ىويتيـ الثقافية. الشباب في القدس لمحفاظ عمى
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 طرق جمع المعمومات – 9.4

لباحث مديرًا لمؤسسة شبابية، أي انو في وسط الشباب والمؤسسات الشبابية، وقد كاف ليذا يعمؿ ا

 العمؿ اثر كبير في توجو الكاتب لتنفيذ ىذا البحث، كما كانت العالقة مع الشباب ومع 

، كما أف مشاركة الباحث في ورشات العمؿ لممعموماتالمؤسسات الشبابية تشكؿ مصدرًا ىامًا 

 ،فتح المجاؿ لمحصوؿ عمى المعمومات ،ودورات التدريب الشبابي والدراسات واألبحاث حوؿ الشباب

المتعمقة بالشباب في القدس، كما سيؿ توزيع وجمع االستمارات عمى الشباب مف خالؿ  والدراسات

الدراسة بشكؿ أساسي عمى المعمومات الواردة في استمارات اعتمدت و  األندية والمؤسسات الشبابية،

كما تـ اجراء مقابالت شخصية مع مجموعة  ،بعد تعبئتيا البحث، التي تـ استرجاعيا مف الشباب

مف كال الجنسيف، ومنيـ طالب توجييي، وطالب بجروت، ومنيـ مف  10مف الشباب والشابات 

ة استطالع آراء الشباب حوؿ بعض المواضيع التي وشممت المقابميحمؿ الجنسية االسرائيمية، 

النظري لمدراسة فقد القسـ  أما  وردت في الدراسة، وتـ تمحيص محتوى المقابمة في الفصؿ الخامس،

تـ جمع معموماتو مف الكتب والمراجع والدراسات ومواقع االنترنت التي تمت اإلشارة إلييا سواء في 

 .الحواشي أو في قائمة المراجع

 

 :طرق تحميل المعمومات -1.9.4

الوضع االجنماعي والسياسي  دراسة مدى تأثير لمتوصؿ إلى النتائج المتعمقة بموضوع الدراسة وىو

والعمل في إسرائيل عمى ثقافة وسموك  ،منظومة القوانين اإلسرائيميةب واالقتصادي في القدس، والذي يتأثر

( فقد تـ توزيع المتغيرات واإلجابات إلى مجموعات ليسيؿ دراستيا وتحميميا، وذلؾ الشباب في القدس

حسب العالقة المفترضة بيف المتغير التابع والمتغير المستقؿ، حيث تـ تجميع المتغيرات السموكية 

والمتغيرات الثقافية أو الفكرية والمتغيرات المتعمقة بمكاف العمؿ وىكذا، وبعد توضيح النتائج 
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 ،إلحصائية ودراسة وتحميؿ النسب واألعداد، قاـ الباحث بخطوة أكثر عمقًا ودقة في دراسة النتائجا

وىي متابعة كؿ استمارة بشكؿ منفرد، أي معرفة رأي كؿ مشارؾ حوؿ مواضيع معينة تعتبر ذات 

، وتوضح وجود أي عالقة مفترضة بيف المتغيرات التابعة والمستقمة لكؿ مشارؾ ،مدلوؿ أو معنى

مثؿ العالقة بيف المتغيرات السموكية واالقتصادية لشخص بعينو مع المتغيرات الثقافية والسياسية 

ىؿ مف يعمؿ في إسرائيؿ ويفضؿ العمؿ في إسرائيؿ ويتعاطى  لنفس الشخص عمى سبيؿ المثاؿ:

د مخدرات ويشارؾ في مشاجرات ويتأخر بالميؿ ىؿ بالضرورة يؤيد المشاركة باالنتخابات أو يؤي

أي معرفة أسس العالقة بيف المتغيرات ومدى ترابطيا أو  ،الحصوؿ عمى الجنسية اإلسرائيمية

 استند الباحث إلى طريقتيف أساسيتيف في تحميؿ البيانات التي توفرت لديو:وقد  عشوائيتيا

تدؿ عمى  عداد فييا: بما أف الدراسة ىي بحثية استكشافية، فاف األ49أالستنتاجياإلحصائي  - 1

وسموؾ  والمتمثمة في أفكار العالقة بيف المتغيرات التابعة أو وحجميا، ،الظاىرة عدـ وجود أو وجود

وتأثيرىا  المتمثمة في األوضاع االجتماعية والسياسية واآلقتصادية المستقمةوثقافة الشباب، والمتغيرات 

  عمى الشباب في القدس. 

والعالقة بيف وجود  ،وتأثير وجود ظاىرة معينةتعمؽ بوصؼ مغزى اإلحصائي الوصفي: وىذا ي - 2

أي تحميؿ العالقة بيف المتغير التابع ىذه الظاىرة والمسببات أو األىداؼ والنتائج المترتبة عمييا. 

  .والمتغير المستقؿ

نظرًا لكمية المعمومات الكبيرة، وترابط المتغيرات، وتأثيرىا، ودقة العالقة بينيا، وخاصة أف الموضوع و 

وبعد أف تـ تفريغ   وداللة. فاف أي رقـ لو معنى تعمؽ بقطاع الشباب في القدس،غاية األىمية، ويفي 

وىو البرنامج المفضؿ في ىذه األبحاث، وتـ تكويف  spssالبيانات عمى برنامج التحميؿ اإلحصائي 

د تـ أخذ جداوؿ تشمؿ التكرار والنسبة المئوية، وبما أف الدراسة ليست إحصائية بشكؿ رئيسي، فق

                                                           
49
 32ص-الفرقبٌنالبحثالكمًوالنوعً-طرقالبحثالنوعً-مناهجالبحثالعلمً-س.التل
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، التابعةالمستقمة والمتغيرات  أي تظير العالقة بيف المتغيرات (CROSSTABS) جداوؿ تقاطعية

والتزامًا  ويعقد الدراسة عمى التحميؿ والقراءة، ،ينتج عنو عشرات الجداوؿ وبسبب كثرة المتغيرات مما

وارتباط ذلؾ التأثير بمدى ، عمى الشباب اإلسرائيميةبيدؼ الدراسة في معرفة مدى تأثير الثقافة 

والمؤسسات التعميمية، والعالقات  ،التواصؿ بيف الشباب والمجتمع االسرائيمي، عبر سوؽ العمؿ

ى واألرقاـ التي تشير إل ،تحديد المتغيرات التي تشير إلى وجود سموؾ سمبي فقد تـ باشكاليا المختمفة،

العالقة بيف المتغيرات لكؿ مشارؾ، ولتحديد لتحديد مدى  وتـ بعد ذلؾ دراسة كؿ استمارة وضع مختمؼ

ة باالتصاؿ والتواصؿ المتعمق ةاألساسي اتاخذ المتغير  فقد تـ ،وجد إف إسرائيؿمدى تأثير العمؿ في 

ونظاـ التعميـ وعالقات  ،لدى الشباب أو المفضؿ الحالي مكاف العمؿمع المجتمع االسرائيمي مثؿ 

ظيار عالقتي الصداقة،  أووتـ توضيح  مثؿ التوجو الثقافي والفكري والسموكي بباقي المتغيرات، اوا 

 األرقاـعانييا ومدلوالتيا وفي الحاالت أو ، وشرح أسبابيا أو ماألرقاـتفسير التعارض أو التناقض بيف 

 .األسبابمعرفة لالنتائج مشابية ومقارنة  وأبحاثدراسات  إلىفقد تـ الرجوع  ،مفاجئات اعتبرتالتي 

وبما أف السموؾ السمبي  ،عمى سموؾ الشباب وثقافتيـ إسرائيؿولمعرفة التأثير الذي يتركو العمؿ في 

فاف المتغيرات التابعة والمتعمقة ببعض األمور مثؿ  50يعرؼ بأنو الخروج عمى المألوؼ في المجتمع

قبوؿ الجنسية االسرائيمية، وعالقات الصداقة مع اسرائيمييف، وشرب الكحوؿ وتعاطي المخدرات، 

والتأخر بالميؿ خارج البيت، والمشاركة في شجارات، وغيرىا مما جاء في استمارة البحث، تعتبر 

  . سموكيات سمبية

 

 

 

                                                           
50
 عمان-دارالمٌسرة–1ط–28ص–االضطراباتالسلوكٌةواالنفصالٌة-د.خلٌلالمعاٌطة–د.مصطفىالقمش
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 لدراسة ومعوقاتيامحددات ا -10.4

في القدس وتنفيذ دراسات  رغـ وضوح فكرة الدراسة وأىدافيا، إال أف التعامؿ مع قطاع الشباب

العممية واألكاديمية، تواجو محددات وصعوبات قد تؤثر  والمتطمبات مع المواصفات ميدانية تتطابؽ

 في سير الدراسة، ومنيا:

  ،وأحيانا عدـ االكتراث لمعرفتيـ أف الدراسة لف عزوؼ الشباب عف إعطاء المعمومات الصحيحة

 تعطي نتائج ممموسة في حياتيـ، أو قد تكشؼ أسرارا ال يرغبوف بكشفيا.

 وخاصة الذيف تسربوا مف  ،الفروؽ الواسعة في المستوى الثقافي والتعميمي بيف فئات الشباب

البحث، حيث ظير أثناء المدارس ويعمموف في إسرائيؿ، وفئة المتعمميف، مما ينعكس عمى نتائج 

وانخرطوا في العمؿ في إسرائيؿ، قد تأثروا في لغتيـ  ،أف بعض الشباب الذيف تركوا التعميـ ،البحث

إلى درجة يصعب  وشبو األمية في التعميـ، مع انحسار ثقافتيـ السياسية واالجتماعية، ،وأفكارىـ

كتراثيـ أو رفضيـ تعبئة وانعكس ىذا في عدـ ا ،معيا توضيح أىداؼ أو أىمية البحث ليـ

    لعدـ تمكنيـ مف القراءة والكتابة. االستمارة

 ممف لدييـ مشاكؿ اجتماعية أو انحرافات سموكية  ،صعوبة التوصؿ إلى بعض الفئات مف الشباب

كبيرة، وخاصة الذيف يعمموف في إسرائيؿ بشكؿ دائـ، وأحيانا صعوبة التواصؿ أو التعامؿ معيـ، 

ات او األلفاظ التي تعتبر عادية بالنسبة ليـ، ويستخدمونيا في حياتيـ اليومية، لبعض التصرف نظراً 

ولكنيا ال تناسب الباحث، وىذه فئة موجودة في المجتمع المقدسي، وال أستطيع تقدير حجميا أو 

 نسبة الزيادة أو النقص فييا. 

مكف الوصوؿ إلييا يمكف القوؿ أف ىناؾ ثالثة شرائح مف الشباب، الشريحة المثقفة، والتي ي

والتعامؿ معيا بسيولة، والشريحة المتوسطة أو التقميدية، وىي شريحة الشباب الذيف تركوا التعميـ 

ولكنيـ ما زالوا ضمف إطار المجتمع الفمسطيني ثقافيا واجتماعيا، ولـ ينخرطوا في الثقافة 
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د تكوف انسمخت عف اإلسرائيمية، وقد أمكف الوصوؿ إلييـ أيضا وبسيولة، وىناؾ شريحة تكا

المجتمع ثقافيا واجتماعيا، وىي األصعب في الوصوؿ إلييا والتعامؿ معيا، حيث يوجد االنحراؼ 

، وكانت معظـ االستمارت التي السموكي الواضح، ويظير في التصرفات واأللفاظ والشكؿ الخارجي

  لـ يتـ اعادتيا أو تعبئتيا مف ىذه الفئة.

 شاكؿ التي تواجو الشباب في القدسمبالغة في إظيار حجـ المالرغبة عند بعض الشباب في ال 

وىـ قطاع مف الشباب يسيطر  ،الفمسطينية الوطنية السمطةووضع الموـ عمى الجيات المسؤولة اي 

  .وىذا مف المحددات التي تحد مف دقة البحث ،عمييـ اإلحباط ويشعروف بالتيميش

  المزاجية في المواقؼ عند الشباب وتغيير آرائيـ حسب عدـ استمرار الشباب عمى موقؼ ثابت، أو

وكذلؾ التناقض في بيف السموؾ واألفكار، فنجد مثال مف  ،الظروؼ، مما يجعؿ ىامش التأكيد اقؿ

، وىذا مف المحددات وعنده ممؼ امني واعتقاؿ ونشيط سياسياً  يتعاطى مخدرات أو يشرب كحوؿ

  التي تحد مف دقة البحث.

     

 الخالصة – 11.4

لمسار الدراسة، ومحتواىا، وعينة البحث، وتوضيح المتغيرات التي شمؿ الفصؿ الرابع توضيحًا 

سيتـ دراستيا، وكذلؾ منيجية الدراسة بشكؿ مفصؿ، ورسـ ىذا الفصؿ التحديد الزماني والمكاني 

ف الباحث لمدراسة، كما أوضح الطرؽ التي سيستخدميا الباحث لجمع وتحميؿ البيانات، وبذلؾ يكو 

قد استوفى كؿ ما يتعمؽ بالمرحمة التحضيرية لمدراسة، استعدلدًا لمرحمة العمؿ الميداني، والتي سيبدأ 

 . الباحث بتنفيذىا وفؽ ما تـ تحديده في ىذا الفصؿ
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                                                                     الفصل الخامس
                                          الدراسة نتائجعرض 

 
 
 :المقدمة - 1.5 
 

اكتفى الباحث في ىذا الفصؿ بعرض النتائج كما اعتمادًا عمى اسموب االحصاء االستنتاجي، فقد 

اي وفؽ  دوف استنتاجات، حيث سيتـ ذلؾ في الفصؿ التالي، في استمارات المشاركيف، وردت

وفؽ المتغيرات في  اإلحصائيةتـ عرض النتائج في الجداوؿ سيو  ،االجتماعي االحصاء الوصفي

حسب االسئمة والفرضيات وقد تـ في ىذا الفصؿ فرز المعمومات والجداوؿ ، استمارة البحث

وجميع ما جاء في  ،الدراسة  فرضياتواثبات أو نفي  لالجابة عمى االسئمةوذلؾ  موضوع الدراسة،و 

عدة معموماتية وقد شكؿ ىذا الفصؿ قا SPSS ىي باستخداـ برنامج ىذا الفصؿ مف جداوؿ وأرقاـ

 حوؿ التحميؿ واالستنتاجات. ووفر المعمومات والبيانات الالزمة لمفصؿ التاليواضحة حوؿ الدراسة 

       

  معطيات الدراسة حول الوضع العام في القدس -2.5

اإلطار تمت دراسة آراء الشباب حوؿ مكاف العمؿ الحالي والمفضؿ، والتحدث بالعبرية في ىذا 

، والنظرة إلى إسرائيؿ، اسرائيمييف ووجود أصدقاء ،ومكاف الحياة المفضؿ ،والمكاف المفضؿ لمرحالت

طي صورة عف توجو الشباب وىي العناصر التي تع ،وتقييـ الشباب لمدى تأثير الثقافة اإلسرائيمية
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تأثير الوضع العاـ في القدس عمى  (1.5) جدوؿ أظيرت نتائج الدراسة بوضوحو  ،بشكؿ عاـ

 أفغير عامميف، كما  أوطالب  إماواف البقية  ،36إسرائيؿ يعمموف في  الشباب، فكاف عدد الذيف

وىو خمسة أضعاؼ مف  38ائيؿ مقارنة بمف يفضموف مكاف آخرفضموف العمؿ في إسر ي مف

، حيث ظروؼ العمؿ والدخؿ ، وىذا ممكف تفسيره مادياً (2.5جدول ) لوطنيةيفضموف مناطؽ السمطة ا

سوؽ  يتضح أف نسبة عالية مف الشباب  تفضؿ قـ بالفئات العمريةأفضؿ، ولكف إذا قارنا ىذا الر 

 العمؿ اإلسرائيمي.

 ( مكان العمل المفضل2.5جدول )      الحالي          ( مكان العمل 1.5جدول )        

               
                 

أو توفر فرص العمؿ  ،وقد أشار بعضيـ في مالحظات جانبية إلى األسباب المتعمقة بالدخؿ 

اي  مشاركاً  20 يفضؿ (5.3) جدول حوؿ المكاف المفضؿ لمحياة،و  ،بسيولة وعدـ توفر بدائؿ مناسبة

 12 مقابؿ الحياة داخؿ الخط األخضر %40اي  مشارؾ 23فيما يفضؿ ،الحياة في القدس 35%

، وىذا يعني أف الحياة في القدس ليست سيمو وأف مشارؾ يفضموف العيش في الضفة الغربية

الغالبية تفضؿ داخؿ الخط األخضر العتقادىـ بأنيا أفضؿ مف القدس، وىناؾ قمة تفضؿ العيش 

 في الضفة الغربية. 

 

 المتغير العدد النسبة
يعمؿ في إسرائيؿ  36 %63.2  
 يعمؿ مع جية فمسطينية 2 %15.8
طالب -ال يعمؿ  9 %12.3   
 المجموع 52 %91.2
 بدوف اجابة 5 %8.8
 المجموع الكمي 57 %100

 المتغير العدد النسبة
 يفضؿ العمؿ في إسرائيؿ  38 66.7%
يفضؿ العمؿ مع جية   3 12.3%

 فمسطينية
 يفضؿ العمؿ مع جية دولية 11 15.8%
بدوف اجابة   5 1.8%  
 المجموع 57 96.5%
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 ( مكان الحياة المفضل3 5.جدول )

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ويمكف  وذلؾ يمكف تفسيره (4 5.) جدوؿ 38وقد بينت الدراسة تفضيؿ مكاف الرحالت إلى الداخؿ 

غيرىا، ووجود الشواطئ والمنتزىات و  ،أماكف مناسبة لمرحالت بتوفرـ ىذا الوضع ومعرفة أسبابو في

ويظير الجدوليف ارتباط كبير بيف الشباب في القدس مع الداخؿ وتعرضيـ لالحتكاؾ بالمجتمع 

 .االسرائيمي

 ( مكان الرحالت المفضل4 5.جدول )

 النسبة العدد المتغير
 %66 38 يفضؿ الرحالت الى الداخؿ 

 %19 11 يفضؿ الرحالت الى الضفة  

 %14 8 بدوف اجابو  

 %100 57 المجموع 

 

 المتغير العدد النسبة 

 
35%  
 
 
 
% 

 
20 
 

يفضؿ الحياة في القدس   

 
%21.1 

 
12 

يفضؿ الحياة في الضفة الغربية   

 
%40.4 

يفضؿ الحياة في الداخؿ  23  

%96.5 
 

المجموع  55  
%3.5 

 
 

بدوف اجابو  2  

 المجموع الكمي 57 %100.0
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بمستوى  27و يتحدثوف العبرية بشكؿ جيد 11إضافة  11 أف عدد مف يجيدوف المغة العبرية كما

ويعتبر تعمـ أي لغة مصدر قوة  وبما أف المغة ىي احد أىـ عناصر الثقافة، (5.5) جدوؿ متوسط،

مثؿ اعالنات واستعماليا في غير أماكف العمؿ،  انتشار المغة العبرية بيف الشباباف لمشباب، اال 

وبشكؿ خاص فاف الكثير مف  ، واألغاني العبرية، واألحاديث العادية بيف الشباببيع السيارات

مفردات العبرية المتعمقة بالعمؿ قد أصبحت دارجة وتستخدـ بشكؿ عادي بيف العامميف في اسرائيؿ( 

يدؿ عمى تأثير  استعماؿ مفردات وجمؿ مف المغة العبرية عمى حساب المغة العربية، مما يعني

كما يساعد في اقامة عالقات  ،ميثقافي ىاـ، وىو يساىـ في توجو الشباب الى سوؽ العمؿ االسرائي

يف الشباب الفمسطيني واالسرائيمي، واذا عممنا أف مدارس البمدية تقـو بتدريس المغة العبرية ب

واستخداميا  ىي بالمغة العبرية، مما يحتـ تعمميا والفواتير لمطالب، وأف جميع المعامالت الرسمية

 .بشكؿ يومي

 ( إجادة المغة العبرية5.5)جدول 
               

 
 
 
 
 

 

 

وتعتبر نسبة  19 ومف عندىـ أصدقاء أجانب 11وىـ  (6.5) جدوؿ فإسرائيمييأما مف عندىـ أصدقاء 

ىذه العالقة لكف  ،العمؿعالية لوجود أصدقاء إسرائيمييف، وقد يكوف ذلؾ نتيجة التواصؿ في مجاؿ 

كانت تعتبر غر مقبولة مف المجتمع الفمسطيني في ظؿ الظرؼ السياسي القائـ والمتمثؿ في 

 المتغير العدد النسبة
 بطالقة   11 %19.3
 جيد   11 %19.3
 وسط   27 %47.4
 المجموع   49 %86.0
 اجابو بدوف   8 %14.0
 المجموع الكمي  57 %100.0
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قد تكوف عمى حساب  ،تحوؿ إلى صداقة شخصيةختمؼ عندما تتاالحتالؿ، وعالقات الصداقة 

 اليوية الوطنية.

 

 وجود أصدقاء (6.5جدول )
 
 
 

 

 

 

وتشير الدراسة إلى نسبة عالية مف الوعي بيف الشباب حوؿ موضوع تأثير الثقافة اإلسرائيمية عمى 

عمى أف ىناؾ تأثير عادي أو تأثير كبير عمى الشباب،   56إجماعفيناؾ  ( 7.5) جدوؿ ،الشباب

 الظروؼ أكثر منياو  العاـفي القدس يتأثروف بالوضع ويمكف فيـ ىذا اإلجماع عمى أف الشباب 

ت في وقد كانت ليـ مالحظات كتب وذلؾ مف خالؿ وصفيـ اسرائيؿ بكياف عنصري، قناعًة فكرية،

 عدـ وجود خيار آخر، أو الرواتب في إسرائيؿ أفضؿ،  :ومنيا االستمارة، توضح ىذا التوجو

يشيروف إلى إمكانية التوجو  حيث التعبير حرية ،أفضؿالعمؿ إسرائيؿ ديمقراطية لسكانيا الييود،

 .أخرى عربية ة بدوؿوالى حرية التعبير مقارن، اااء اإلسرائيمي بسيولة ورفع قضايلمقض

 

 

 

 المتغير العدد النسبة

إسرائيمييفلدييـ أصدقاء    11 %19.3  
فمسطينييفلدييـ أصدقاء    17 %29.8  
أجانبلدييـ أصدقاء     19 %33.3  
لدييـ أصدقاء   ال يوجد  4 %7.0  
 المجموع  51 %89.5
 بدوف   6 %10.5
 المجموع    57 %100.0
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 ( تأثير الثقافة اإلسرائيمية8.5جدول )           ( النظرة إلى إسرائيل   7.5جدول ) 

 
 

 

 

 

 

س يتأثروف بالوضع العاـ في بشكؿ أولي يتضح أف الشباب في القد أرقاـ الدراسة وتحميؿ اضوباستعر 

س أو الداخؿ القد إلىيفضموف العمؿ والحياة والرحالت  وأنيـ عمى المستوى الجماعي والفردي، القدس

 الفمسطيني بشكؿ كبير، وىذا أمر طبيعي وىو ال يؤثر عمى موضوع الدراسة.

  

 عمى الشباب السياسي في القدسلوضع ل تأثير امعطيات الدراسة حو - 3.5

وىنا ال نعني الوضع السياسي وظروفو وتفاصيمو،  شممت االستمارة قسما خاصًا بالوضع السياسي،

تو في وىو ما تـ صياغ ،ولكف ما يعنينا ىو تأثير الوضع السياسي عمى الشباب وثقافتيـ وسموكيـ

ووجود ممؼ امني لمشاب، والجية  ،ألمنيا االعتقاؿحوؿ  وتركزت األسئمة األسئمة في استمارة البحث،

ورأي الشباب حوؿ مستقبؿ القدس  ،ي النشاطات السياسيةالسياسية التي يؤيدىا، ومشاركتو ف

السياسي، ثـ تناولت موقفو مف المشاركة في انتخابات البمدية، ونظرتو إلى إسرائيؿ ككياف عنصري أو 

وتقييـ أداء السمطة الفمسطينية في  لفمسطينيةديمقراطي، ومدى قبوؿ الشباب لمجنسية اإلسرائيمية أو ا

 تأييد الحصوؿ عمى الجنسية اإلسرائيمية أو الفمسطينية.، و ية المقدسية امتيازليو واعتبار االقدس، 

 المتغير التكرار النسبة
 يوجد تأثير 1 %1.8
 تأثير عادي 19 %33.3
 تأثير كبير 36 %63.2
 المجموع 56 %98.2
 بدوف 1 %1.8
 المجموع الكمي 57 %100.0

 المتغير التكرار النسبة
 عنصرية 48 %84.2
 ديمقراطي 6 %10.5

 حضاري 2 %3.5
 بدوف اجابو     1 %1.8

 المجموع      57 %100.0
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 اتاالتجاى األرقاـ فييا تدؿ عمى ووصفية، فاف استنتاجيةسة إحصائيةوبما أف ىذه الدراسة ليست درا

وعي  ومعرفة مدى  الثقافي والسياسي توجييـووصؼ الحالة وتأثيرىا عمى  لدى الشباب، ةالموجود

تحميؿ نتائج  أثناء ويمكفومشاركتيـ في الحياة السياسية  لمقدس، السياسي شباب حوؿ المستقبؿال

رغـ أف األسئمة كانت واضحة و  ،نتائج واضحة إلىلموصوؿ  المستقمة والتابعة الدراسة وربط المتغيرات

وال يمكف الفصؿ بيف التأثير فقد اضطر الباحث إلى توضيح أي غموض،  المعاني واألىداؼ،

عمى المجتمع المقدسي، وعمى الشباب بشكؿ خاص، فيي  ،قتصاديالسياسي واالجتماعي واال

ذا نظرنا إلى الوضع السياسي الرسمي، حيث يطبؽ القانوف اإلسرائيمي عمى متداخمة ومترابطة،  وا 

مما جعميـ مرتبطوف بالمجتمع اإلسرائيمي ويعطى المقدسيوف صفة مقيـ دائـ،  1967القدس منذ عاـ 

وخاصة  ،مف دراسة تأثير ىذا االرتباط وىذه العالقة عمى المقدسييف رسميًا وعمميًا، فكاف ال بد

وما ىي اتجاىات الشباب  القدس،مستقبؿ  يروف أنفسيـ وسط ىذا الصراع عمى الشباب، وكيؼ

 .وأفكارىـوالمؤثرات عمى سموكيـ 

 ( الممف األمني10.5جدول )                   ( االعتقال األمني9.5جدول )    

   
 
 
 
 
 

 النسبة التكرار المتغير   
 %29.8 13 يوجد ممؼ أمني

ال  يوجد ممؼ 
 أمني

44 70.2% 

 0 0 بدوف اجابو
  100 57 المجموع الكمي

% 

 النسبة التكرار المتغير   
 %29.8 17 اعتقاؿ

 %70.2 40 بدوف اعتقاؿ
 %0 0 اجابو بدوف

    57 المجموع الكمي
%100 
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 عمى الشكل التالي:تأثير الوضع السياسي  نتائج وكانت
   

كما ، إلى أنيـ اعتقموا أمنياً  %30 اي حوالي مشارؾ 17 أشار (10.5) و جدوؿ (9.5) في جدوؿ

نسبة االعتقاؿ  وىذا يعني أف عند الشرطة، إلى أف لدييـ ممؼ أمنيمشارؾ  %22 اي 13 أشار

ذا عرفنا ما يعانيو المعتقؿ ،جداً  وىي نسبة عالية (%25) بيف الشباب والممؼ األمني وما يعانيو  ،وا 

ودفع غرامات وكفاالت  ومنع مف العمؿ والسفر أحيانًا، ،أصحاب الممفات األمنية مف مضايقات

وىي  لمشاكؿ أمنية تؤثر في مسيرة حياتيـ، العينة تعرضوا فيذا يعني أف ربع الشباب في مالية،

ورغـ أنيا تعتبر ضريبًة وطنية  في الجانب األمني،تعتبر مؤشر لما يعيشو الشباب في القدس 

يدفعيا الشباب نيابًة عف المجتمع كمو، إال أف نتائجيا يتحمميا الشباب ويدفعوف ثمنيا مف تعميميـ 

 .كما يؤثر عمى سموكيـ وتفكيرىـ وبناء مستقبميـ،

 

 المشاركة في فعاليات سياسية( 11.5جدول ) 
 
 
 

 

 

 إلى مشارؾ 19حيث أشار ،(11.5) جدوؿ  وقد أكدت ىذه النسبة في سؤاؿ حوؿ المشاركة السياسية

توزعت بيف التأييد الوطني  ، وقد51% مف المشاركيف33اي  أنيـ يشاركوف في نشاطات سياسية،

عزوؼ قطاع  ، وىذا يفسر52ال يشاركوف في نشاطات سياسية  38واليساري، في مقابؿواإلسالمي 

كبير مف الشباب عف المشاركة في النشاطات والفعاليات التي تقيميا المؤسسات، وخاصة 
                                                           


51
 21-11ص-–2009دراسةاستٌراتٌجٌةالشباب-مدٌرٌةالشبابوالرٌاضة-فلسطٌن

52
الٌرونأنهمنشٌطونسٌاسٌاً.%منالشباب70استٌراتٌجٌةالشبابالىأن-اشلرتدراسةمدٌرٌةالشبابوالرٌاضة

 المتغير التكرار النسبة
 يشارؾ في فعاليات سياسية  19 %33.3
 ال يشارؾ 38 %66.7
 المجموع 57 %100.0
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في رسالة ماجستير حوؿ  53وقد أشارت الباحثة دينا فرعوف ،والمسيرات االحتجاجية اتاالعتصام

وبينت أف مف  ،والعمؿ التطوعي الشباب عف المشاركة السياسية عزوؼالعمؿ التطوعي إلى 

وازع إضافة إلى أسباب كثيرة أدت إلى ضعؼ ال ذب السياسي الذي يؤثر عمى الشبابأسبابو: التجا

 جدوؿ أشارت الدراسة إلى نتائج غير متوقعة حوؿ مستقبؿ القدس،و عند الشباب لمعمؿ التطوعي، 

 تفضيميـ تدويؿ القدس، وىي مفاجئة غير متوقعة إلى %39اي  مشارؾ 22أشارحيث  ،(12.5)

ضميا إلسرائيؿ أو بقائيا عمى  تأييدكما تساوى  ،تؤيد إعادتيا لمسمطة الوطنية %25اي  14 مقابؿ

ضميا السرائيؿ  يؤيدوف مشارؾ 14 أف لكؿ خيار، أي %12اي  مشاركيف 7 الوضع الحالي، بواقع

ال يؤيدوف  %60اي حوالي  مشارؾ 36 أفأي  يؤيدوف التدويؿ 22 إضافة إلىأو بقائيا كما ىي 

مما يعني  ،54بعض الدراسات األمريكية إلى ذلؾوقد أشارت  ،السمطة الوطنية إلىعودة القدس 

ضعؼ واضح في الرؤيا السياسية وعدـ بمورة موقؼ سياسي موحد أو عميو شبو إجماع وطني، 

وىو  أفكار وتوجيات نسبة عالية مف الشباب،د تأثير واضح عمى وىذا مؤشر أيضًا عمى وجو 

ضمف السموؾ أو التوجو الفكري الخارج عمى المألوؼ الفمسطيني، اي السمبي وفؽ التعريؼ العممي 

  لمسموؾ السمبي.

  

                                                           
53
 2012جامعةالقدس–رسالةماجستٌر–فرعوندٌنا
54
أشارتدراسةمشابهةقامبهامركزاستطالعأمرٌكًلصالحمجلسالعالقاتالخارجٌةوبمشاركةد.نبٌلخوريإلىأن

 وٌةاإلسرائٌلٌةعندالتوصلإلىحلفًالقدس%سٌغٌرونمكانسكنهملالحتفاظباله40%ٌفضلونالجنسٌةاإلسرائٌلٌةوان39
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 ( مستقبل القدس12.5جدول ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

إلى الموافقة  %19اي  مشارؾ 11، أشار (13.5) جدوؿ وحوؿ المشاركة في انتخابات البمدية

المشاركة في فكرة  %40اي  مشارؾ 23إلى الموافقة بشروط، ورفض  %39 مشارؾ اي 22وأشار

الشباب لممشاركة في االنتخابات البمدية  قسـ مف االنتخابات البمدية، وىذا يعني أف ىناؾ توجو لدى

رغـ أف المشاركة في انتخابات اؼ ومنيا الحصوؿ عمى خدمات أفضؿ، و لتحقيؽ بعض األىد

المقدسي،  ويحمؿ معاني سياسية مرفوضة مف المجتمع كانت تعتبر في الماضي خطًا أحمر البمدية

بشرعية البمدية وشرعية االحتالؿ، فاف ىذا يدؿ عمى تأثير واضح عمى آراء حيث تعني االعتراؼ 

 وىو يدؿ ايضًا عمى أف قسمًا مف الشباب أصبح يتصرؼ وفؽ قناعاتو الشباب وتوجياتيـ،

 الشخصية وليس وفؽ االجماع العاـ، وىذا يندرج ضمف مفيـو السموؾ السمبي.

 

 

 

 المتغير التكرار النسبة
 مع السمطة  14 %24.6
 تدويؿ 22 %38.6

 مع إسرائيؿ  7 %12.3
 تبقى كما ىي  7 %12.3
 استقالؿ 4 %7.0
 المجموع 54 %94.7
 بدوف اجابو 3 %5.3
 المجموع الكمي 57 %100
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 المشاركة في انتخابات البمدية (13.5جدول )
 

 

 

 

 

 

 

  أي مشارؾ 19وىيأما المفاجئة األىـ فكانت في عدد الموافقيف عمى حمؿ الجنسية اإلسرائيمية 

ىناؾ تأثير  وىذا يشير إلى أفيقبمونيا ألىداؼ خاصة،  4اضافة الى  ،(15.5) جدوؿ %3355

لى دراسة أسبابو واضح في توجو الشباب المقدسي لحمؿ جنسية إسرائيمية، وىذا األمر يحتاج إ

 بشكؿ دقيؽ ومفصؿ.

وىنا يمكف اعتبار التأثير الثقافي اإلسرائيمي احد ىذه األسباب، وضعؼ الدور الفمسطيني أيضًا،  

أما الدراسة األمريكية فأشارت إلى الوضع االقتصادي، حيث الدخؿ أعمى وفرص العمؿ متوفرة 

ؤكده بشكؿ أفضؿ، وىو ما أشار إليو المشاركوف في مالحظاتيـ التي كتبوىا عمى االستمارة، كما ت

نسبة مف يفضموف العمؿ في إسرائيؿ، وميما تكف األسباب فاف ىذا الرقـ لو داللة كبيرة في المعنى 

قد وصؿ إلى مستوى ال يمكف تجاىمو،  واف الظروؼ السياسي، كما أنو يعني أف التأثير الثقافي 

نية، وال تعني المعيشية أو االمتيازات المفترضة لميوية الزرقاء قد أصبحت فوؽ االعتبارات الوط

                                                           
55
 44نفسالمصدرالحاشٌةرقم

 المتغير التكرار النسبة
 لممشاركة في انتخابات البمدية  نعـ  11 %19.3
 لممشاركة في انتخابات البمدية ال   23 %40.4
 لممشاركة  في انتخابات البمدية  بشروط نعـ   22 %38.6

 
%98.2 

 
56 

 المجموع  

 بدوف    1 %1.8
 المجموع الكمي   57 %100.0
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ىذه األرقاـ بالضرورة إعجاب الشباب أو قبوليـ بالسياسات اإلسرائيمية وىو ما عبروا عنو في سؤاؿ 

 الحؽ حوؿ نظرتيـ لمديمقراطية أو العنصرية في إسرائيؿ.

 ( تجنيس المقدسيين15.5جدول )                          ( ىل تقبل اليوية الفمسطينية14.5جدول )  

     
           

)  جدوؿ طة الوطنية في القدس،دور السماسة بوضوح إلى النقد الشديد لضعؼ قد أشارت الدر و 

طة الوطنية في ضعؼ دور السم إلى %82اي  مف الشباب المستطمعة آرائيـ 47 حيث أشار (16.5

 أشاروا إلى انو مناسب. فقط (8) في مقابؿ رعاية شباب القدس

 دور وأداء السمطة في القدس (16.5) جدول
 
 

 

 

 

 

نجاز وتعطي حامميا يعتبروف اليوية المقدسية ا أنيـ إلى (17.5) جدوؿ مشارؾ 37وقد أشار

  ، ويعطي ىذا الرقـ(14.5 ) جدوؿ ضعؼ مف يقبؿ باليوية الفمسطينية العدد تقريباً  وىذاامتيازات 

 المتغير التكرار النسبة

لميوية   نعـ  22 %38.6 
   الفمسطينية

ال لميوية   30 %52.6
   الفمسطينية

 بدوف  5 %8.8

 المجموع الكمي 57 %100

 المتغير التكرار النسبة
نعـ لمجنسية 
 االسرائيمية

19 33 % 

 % 60 34 ال لمجنسية االسرائيمية
جنسية ألىادؼ 

 خاصة
4 7.0 % 

 % 100 57 المجموع الكمي

 المتغير التكرار النسبة
 مناسب    8 %14.0
 ضعيؼ    47 %82.5
 المجموع    55 %96.5
 بدوف اجابو    2 %3.5
 المجموع الكمي   57 %100.0
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صورة واضحة حوؿ آراء الشباب عف مستقبؿ القدس، وذلؾ رغـ كؿ الصعوبات االقتصادية 

 والقانونية واالضطياد الذي يعيشو سكاف القدس وتمارسو السمطات اإلسرائيمية بحقيـ.

 
 ىل اليوية المقدسية انجاز (17.5) دول ج

 
 
 
 
 
 

 : عمى الشباب الوضع االقتصادي في القدسمعطيات الدراسة حول تأثير  - 4.5
 
الدخؿ توفر العمؿ و  مف ناحية ،القتصادي لمشباب واألسرممت الدراسة قسمًا حوؿ المستوى اش

لؾ لبياف مدى تأثر ووجود ديوف أو مشاكؿ اقتصادية، وذ والممتمكات واالحتياجات األساسية،

 .الشباب في سموكيـ وأفكارىـ بالوضع االقتصادي

 مشاكل وصعوبات اقتصادية وجود (18.5)جدول 
 المتغير العدد النسبة

يواجو مشاكؿ اقتصادية    32 %56.1  
يواجو مشاكؿ اقتصادية ال    22 %38.6  
المجموع    54 %94.7  
بدوف    3 %5.3  

 المجموع الكمي    57 100%
 

صعوبة الوضع االقتصادي في القدس تطابقت نتائج الدراسة مع األبحاث والدراسات السابقة حوؿ 

يواجيوف  %65أف أوضحت اب حيثح التأثير الواقع عمى قطاع الشبوتميزت ىذه الدراسة بتوضي

 المتغير  التكرار
  نعـ 37

 ال 17 ىؿ اليوية المقدسية تعتبر امتياز 
 المجموع الكمي 54
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ذا عممنا أنيـ مف قطاع الشباب ويواجيوف تحديات اقتصادية  ،(18.5)  جدوؿ مشاكؿ اقتصادية وا 

غالبية الشباب حيث أف  (19.5)  جدوؿتنعكس عمى تخطيط مستقبميـ، وىو ما يمكف مالحظتو في 

 فقط 13أف عدد الطالب ىو  بدوف عمؿ، وىـ ليسو طالب حيث 18واف  %40اي  23ىـ عماؿ 

 وىناؾ موظؼ واحد فقط، واثنيف في عمؿ دائـ.

 العمل والدخل الدائم (20.5)  جدول  المينة                  (19.5) جدول     
 
 
 
 
 
 
 

 
 ال يوجد عندىـ مستقبؿ واضح %56لشباب ا غالبية أف (20.5)  جدوؿ توضح األرقاـ السابقةو  

دخؿ ثابت مما  أو ،يتمتعوف بعمؿ ثابتال  أنيـ إالفالغالبية تسربوا مف التعميـ والتحقوا بالعمؿ، 

وىذا الوضع لو يعني أف مستقبميـ االقتصادي وبالتالي استقرارىـ االجتماعي غير مضموف، 

المستقبؿ والى المجتمع الذي يعيشوف  إلىانعكاسات نفسية عمى الشباب وعمى سموكيـ ونظرتيـ 

 56، وىو ما يؤكده عمـ السموؾ.فيو

 

 

 

 

                                                           
56
 45المصدررقم

 المتغير التكرار النسبة
 عمؿ دائـ 2 %3.5
موظؼ    1 %17.5  
طالب    13 %22.8     
 بدوف عمؿ 18 %15.8
 عامؿ 23 %40.4
 المجموع 57 %100.0

 المتغير التكرار النسبة
 عمؿ ثابت 2 %3
 دخؿ ثابت 5 8%
 عمؿ غير دائـ 32 56%
 دخؿ غير ثابت 18 31%

%100.
0 

 المجموع 57
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 ألىلا ايسكن مع (22.5) جدول                     وجود ديون       ( 21.5) جدول     
 
 
 

  

 

 

ف مساحة ا مشارك الى 32يشير  و مف المشاركيف يسكف مع األىؿ، 46 أف (22.5) جدوؿ ويظير

ف قطاعًا كبيرًا مف تعني ىذه األرقاـ أ وىو ما يؤكد صعوبة السكف في القدس. البيت غير مناسبة

سكف الشباب مع األىؿ وضع  كوفوربما ي بشكؿ مباشر بالصعوبات االقتصاديةالشباب يتأثر 

المساحة المخصصة لمفرد ال  أفأي  ،يرتبط بمساحة البيت الغير مناسبةولكف عندما  ،طبيعي

 57،االنساف األساسيةتوفير السكف والخصوصية مف حقوؽ  ألف دنى مف الخصوصيةاألتعطي الحد 

، وىو األسرةفي بناء  كما أف ىذه المشكمة تؤثر بشكؿ سمبي ومباشر عمى خطط الشباب لممستقبؿ

ينعكس أيضًا  األحياء، وىذا االزدحاـ في داخؿ البيوت، كما في األساسيةمف حقوؽ الشباب  أيضاً 

 وعمى األسرة وبالتالي عمى المجتمع. سمبًا عمى تربية الشباب

  

                                                           
57
 األممالمتحدة–المٌثاقالدولًلحقوقاالنسان

 المتغير العدد
يسكف مع األىؿ   46  
بيت مستأجر   2  
بيت ممؾ   47  
مساحة البيت مناسب    13  
مساحة البيت غير مناسبة   32  

النسبة     المتغير العدد 
 عميو ديوف 16 %28.1
 ال يوجد ديوف 41 %71.9
 المجموع 57 %100.0
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 أىم االحتياجات (23.5) جدول 
 
 

 

 

 

 

واعتبر .األولويات أىـ اعتبروا السكف مف مف المستطمعة آرائيـ 23أف (23.5) جدوؿ وتظير الدراسة

، الضرورية أنيا مف االحتياجات سكف والتعميـ والسيارة والزواجلأي اجميع ما ذكر  أف منيـ 29

األكثر اييما وفي سؤاؿ حوؿ األساسيات لحياتيـ ومستقبميـ  الشباب يحتاجوف أف عمى وىذا يدؿ

إلى أف  29 التعميـ أكثر أىمية فيما أشار أف إلى 26 أشار، (22.5) جدوؿ والتعميـأالعمؿ  أىمية

العمؿ أكثر أىمية وىذا يدؿ عمى حاجة الشباب إلى العمؿ والتعميـ أيضًا، وتدؿ األرقاـ في 

الجدوليف عمى غياب االحتياجات األساسية أو نقصيا بشكؿ كبير وىذا يؤدي إلى اإلحباط لدى 

قدس الشباب، وىو احد أسباب االنحراؼ السموكي الرئيسية، أف الوضع االقتصادي المتردي في ال

المجتمع، وخاصًة  يتأثر بالوضع السياسي وينعكس عمى الوضع االجتماعي، وعمى كافة فئات

الشباب، حيث يحتاج الشباب لبناء وتأميف مستقبميـ وىذا يعتمد عمى الوضع االقتصادي بشكؿ 

  .يأساس

 

 

 

 المتغير العدد النسبة
%  

22.8    
سكف    23  

سيارة    5 %8.8  
تعميـ    5 %8.8  
زواج    5 %8.8  
كؿ ما ذكر    29 %50.9  
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 أىم االحتياجاتتابع ( 24.5جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمى الشباب الوضع االجتماعي في القدس تأثير معطيات الدراسة حول -5.5
المشاكؿ االجتماعية عمى سموؾ الشباب مثؿ  تأثير شممت الدراسة استطالع آلراء المشاركيف حوؿ

 وتعاطي المخدرات ،والتدخيف وشرب الكحوؿ ،المشاركة في مشاجرات أو ،التعرض العتداءات

قامة عالقات مع الجنس اآلخر ،ومعاكسة الفتيات مثؿ األفالـ  المفضؿ إضافة إلى الذوؽ الفني ،وا 

   االجتماعية التي تؤثر عمى أفكار وسموؾ الشباب. وىي واألصدقاء، والغناء والموسيقى

 %65اي  مشاركاً  36أشار  مدى تأثر الشباب بيذه العوامؿ حيث 25.5 جدوؿ وقد أظيرت الدراسة

وجود مشاكؿ بيف الشباب  إلى مشاركاً  19إلى وجود مشاكؿ بيف األسر المقدسية، فيما أشار 

 أنفسيـ. 

  

 المتغير العدد النسبة 
 التعميـ  26 %45.6
 العمؿ  29 %50.9
 المجموع  55 %96.5
 بدوف  2 %3.5
 المجموع 57 %100
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 ( وجود مشاكل اجتماعية25.5جدول )
 

 
 

 

 

 

وىذا يدؿ عمى أف ظاىرة المشاكؿ االجتماعية أصبحت منتشرة ومعروفة واف ىناؾ وعي بيف 

 الشباب حوؿ تردي األوضاع االجتماعية في القدس.

رسمت واألبحاث المتعمقة بالشباب واألوضاع في القدس، و نتائج الدراسات  عمى وأكدت الدراسة

 صورًة واضحًة حوؿ وجود مشاكؿ اجتماعية تثقؿ كاىؿ المجتمع المقدسي، وأوضحت الدراسة أف

وقد إلى وجود مشاكؿ تواجو المجتمع % 99اي  مشاركاً  55الشباب يعوف ىذه الحقيقة، حيث أشار 

ال يخمو أي مجتمع مف الصعوبات والمشاكؿ، ولكف البحث اظير وجود اعتداءات ومشاركة في 

أسباب كثيرة، منيا غياب  إلىعود تردي الوضع االجتماعي يو  ،26.5جدوؿ ما يظير مشاجرات ك

دور سمطة مركزية تعمؿ عمى التنمية االجتماعية، وحؿ المشاكؿ، كما أف سياسات االحتالؿ ودوره 

وخمؽ  زيادة معاناة المقدسييف تمعب دورًا أساسيًا في في تدىور األوضاع االجتماعية في القدس

  واقع اجتماعي صعب لحمؿ اكبر عدد منيـ عمى الرحيؿ مف القدس.

% 40تصؿ وىذه نسبة عالية  26.5، جدوؿ اتوا العتداءتعرض أنيـمشاركًا إلى  23وقد أشار 

 وانتشار العنؼ بينيـ الشباب، وىي تعزز الرقـ السابؽ حوؿ وجود مشاكؿ بيف ،المشاركيفمف 

ولعؿ ىذا المشيد أصبح مألوفًا وخاصة في األماكف العامة مثؿ مواقؼ الحافالت، وبالقرب مف 

  المدارس.

 المتغير العدد النسبة 

 بيف األسر 36 %65.4 
 بيف الشباب 19 %34.5
 المجموع 55 %99.9
1%  بدوف 2  

 المجموع 57 %100.0
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 ( يبين رأي عينة البحث حول تعرضيم العتداءات26.5جدول )
 
 

 

 

 

 

مف  32مشاركة ووجود عنؼ بينيـ ىو  ويعزز ىذا التوجو حوؿ وجود مشاكؿ بيف الشباب

التعرض يؤكد األرقاـ السابقة حوؿ  مف الشباب فيذا أنيـوبما  ،المستطمعة آرائيـ في مشاجرات

 .وبيف األسر ببيف الشبا عنؼ ووجود مشاكؿ، العتداءات

 التدخين (28.5)جدول                       لكحول( شرب ا27.5 )جدول    
 
 

       
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتغير     العدد النسبة
 تعرض العتداء   23 %40.4
 لـ يتعرض العتداء   30 %52.6
 المجموع   53 %93.0
 بدوف 4 %7.0
 المجموع الكمي   57 %100.0

 المتغير العدد النسبة 

 يدخف 31 54.4%

 ال يدخف 26 45.6%

 المجموع 57 100.0%

 المتغير العدد النسبة 
%21.0  يشرب 12 
%79.0  ال  يشرب 45 

 المجموع  57 100.0%
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 التأخر بالميل خارج البيت( 30.5) جدول                 المخد تعاطي (29.5 )جدول     

 

 صي لعينة البحثأرقامًا الفتًة لالنتباه، وىي تتعمؽ بالسموؾ الشخالسابقة  األربعةتظير الجداوؿ 

وىذا عدد كبير جدًا إذا ما عرفنا أف  27.5 جدوؿ يشرب الكحوؿ %21اي  مشارؾ12  أفحيث 

حيث أشارت الدراسة إلى أف  28.5 جدوؿ ، وكذلؾ التدخيفومف الشباب عينة مف المسمميفجميع ال

عدد مف  أماوىذه نسبة أيضًا تزيد عمى نصؼ المشاركيف،  ،يدخنوف %54اي  مف المشاركيف 31

 %12 اي 7 وىي 58فكانت منخفضة وأقؿ مما تشير بعض الدراسات 5.29 جدوؿالمخدرات  تعاطى

 أف" إلى 2012عاـ  اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس أعدىادراسة  أشارتحيث  ،ولكنيا ميمة

% منيـ دخنوا خالؿ فترة المراىقة، 73خنوف في العائمة، وأف دم أفراد% منيـ لدييـ 8% مف العينة يدخنوف و 45

الكحوؿ،  يشربوف األسرة% عندىـ في 23% يشربوف الكحوؿ واف 16.4 أفوحوؿ شرب الكحوؿ قالت الدراسة 

 أسرىـفي  أفراد أف% منيـ يعمموف 23 أفالمشاركوف  وأفاد% يدخنوف الحشيش، 5واف  النساء% مف 28ومنيـ 

عالية  نسبة وىي %65 اي حوالي 37وكاف عدد مف يتأخروف بالميؿ خارج البيت  "يتعاطوف المخدرات

حيث أف نسبة كبيره  وتعطي ىذه األرقاـ وصفًا أوليا لوضع الشباب في القدس، 29.5 جدوؿ جداً 

مف  20أف  إلىالدراسة  أشارتوقد ، يتأخروف لياًل خارج البيت ،مدخنوف منيـ قميمو التعميـ،

 7 ويضاؼ إلى ىذا الرقـ ،31.5 جدوؿ ليس لدييـ برنامج ألوقات الفراغ %35اي  المشاركيف

اي  18 ورغـ ارتفاع عدد مف يذىبوف إلى المؤسسات الشبابية ،يقضوف أوقات فراغيـ في الشارع

                                                           
58
15ص- 2012دراسةحولالعنفالقائمعلىالنوعاالجتماعً/تشرٌنأول–اتحادالجمعٌاتالخٌرٌة

 المتغير العدد النسبة
 يتأخر بالميؿ خارج البيت 37 %64.9

ال يتأخر بالميؿ خارج  20 %35.1
 المجموع 57 100.0% البيت

 المتغير العدد النسبة 
%12 0.  يتعاطى مخدرات 7 
%88 0.  ال يتعاطى مخدرات 50 
%100.
0 

 المجموع 57
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مع ما يحممو الشارع مف ، %50حوالي  ويقضي وقتو في الشارع إال أف مف ىـ بدوف برنامج ،31%

  .سمبيات. وما يشكمو تواجد الشباب في الشارع مف مشكالت

 

 ( قضاء أوقات الفراغ31.5 )جدول
 
 
 
 
 

 

 

 جدوؿ %20شارؾ، اي حوالي م 11وأظيرت الدراسة أف مف يؤيدوف معاكسة الفتيات بالياتؼ، 

 % يرفضوف ىذا السموؾ، وىو موقؼ ايجابي. 63في مقابؿ  (32.5)  

 معاكسة الفتياتالياتف ل( استعمال 32.5جدول )
  

 

 
 
 
 
 
 

 المتغير العدد النسبة
%21.1 يقضي اوقات الفراغ عمى االنترنت   12   
%31.5 يقضي اوقات الفراغ  في مؤسسات    18 

 شبابية
%12.2 يقضي اوقات الفراغ في الشارع   7   
%35.1 ال يوجد برنامج   20   
%100.0  المجموع   57 

 المتغير العدد النسبة
أؤيد   6 %10.5  
ارفض   36 %63.2  
أؤيد بشدة   5 %8.8  
المجموع   47 %82.5  
بدوف   10 %17.5  
المجموع الكمي   57 %100.0  
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الغالبية  أفولكف الممفت ىو  لدييـ خدمة انترنت، تقريباً  بأف جميع الشباب 33.5  جدوؿويظير 

 .(Face Book. )بشكؿ أساسي في برامج التواصؿ يستعممونو %80مشارؾ اي  46 الساحقة 

أثبتت الوقائع حولنا وخاصًة في دوؿ الربيع العربي صحة ما أثبتتو ىذه الدراسة، حيث لعبت برامج 

باإلعالـ التواصؿ عمى الحاسوب والياتؼ دورًا كبيرًا في التنسيؽ بيف مجموعات الشباب واالتصاؿ 

 .حتى أنيا اعتبرت مف األساسيات في قياـ الثورة في تونس ومصر

 

 توفر خدمات االنترنت( 33.5جدول ) 
 
 
 
 

 

 

 واقعًا جديدًا أماـ الشباب، وقد يمكفانتشار وسائؿ حديثة وسيمة لمتواصؿ يخمؽ وىذا يدؿ عمى أف 

استخدامو ألىداؼ كثيرة، ونظرًا ألف ىذا الموضوع مف األمور الحديثة والتي دخمت بقوة في حياة 

عيا مستحياًل، بؿ ويعتبر مخالفًا لحرية االتصاؿ نالشباب، وأصبحت جزًء مف حياتيـ، وأصبح م

ليذه  شباب الوقوع كضحايا لالستعماؿ الخاطئالوسائؿ ليتجنب ال أفضؿفاف التوعية ىي  ،والتعبير

خالقية، وما يترتب األالتي تمتد أثرىا إلى النواحي األمنية والنصب واالحتياؿ كما النواحي  الوسائؿ،

 عمييا مف مشاكؿ اجتماعية.

 جدوؿ غزلية يؤيدوف إسماع الفتيات كممات أو تعميقات %26 اي مشارؾ 15 أشارت الدراسة إلى أف

وىذا ايضًا موقؼ  و،نيؤيدو  15ترفض ىذا التصرؼ، إال أف % 70اي  40ورغـ أف الغالبية   34.5

 المتغير العدد
متوفر    %48  
غير متوفر   %9  
مواقع أخبار    %5  
تواصؿ    %46  
إباحية    %1  
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 فاف الدراسة أظيرت وجود ىذا السموؾ ،وتركز عمى السموؾ وبما أف ىذه الدراسة استكشافية ايجابي

يكوف في األماكف العامة مثؿ مواقؼ  مع ما يشكمو مف إزعاج وخاصًة عندما بشكؿ متواضع،

ذا عرفنا أف كثيرًا مف المشاجرات والمشاكؿ بيف الشباب وبيف العائالت  الحافالت وأماـ المدارس، وا 

 تنتج عف تصرفات مشابية.

 

 إسماع الفتيات كالم غزلي(  34.5جدول)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارؾ أي ثمث العينة يؤيدوف أو يوافقوف عمى وقوؼ الشباب  18 أف ( 35.5)  وقد اظير جدوؿ 

وخاصة بعد انتياء  ،أماـ مدارس الفتيات، وىذه ظاىرة أصبحت منتشرة بشكؿ كبير في القدس

 موقؼ ايجابي. % ىذا التصرؼ، وىو65، ويرفض حوالي الدواـ المدرسي

 

 

 

 المتغير العدد النسبة
أوافؽ   15 26.3  
ال أوافؽ   26 45.6  
ارفض بشدة   14 24.6  
المجموع   55 96.5  
بدوف   2 3.5  

المجموع الكمي   57 100.0  
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 ( وقوف الشباب أمام مدارس البنات35.5جدول )  

 

 

 

 

 

 

اىتماـ الشباب بالموضة أولويات الشباب عند اختيار مالبسيـ، وتظير  36.5ويظير الجدوؿ 

، فيذا %35اي  19 عمى حساب اإلمكانات المادية، أو ما يناسب المجتمع %77اي   38والتقميد

مثؿ  يفسر ما نراه عمى شبابنا مف مظاىر تقميد األجانب في لباسيـ حتى ولف كاف غير مناسب

  وليست المالبس ىي المشكمة األساسية ولكف عادة التقميد وىي ظاىرة عالمية، ،البنطاؿ الساحؿ

 ( عينة البحث حسب اختيار المالبس36.5جدول ) 

 

 

 

 

 

عمى  شباب واألىالي في سباؽ مع الموضةتضع ال، كما وىي مكمفة مادياً  ىي المشكمة، لالجنبي

حساب الوضع المادي لألسرة، كما أنيا تجيء عمى حساب الطابع الفمسطيني في الممبس 

 والمظير.

 المتغير العدد النسبة
 أؤيد  18 %32.7
    ارفض  31 %56.3
ارفض بشدة   6 %10  
المجمو   55 %87.7

 بدوف 2 12.3% ع
 المجموع الكمي 57 100.0

 المتغير العدد النسبة
حسب اإلمكانات المادية     9 %15.8  
حسب الوضع االجتماعي    10 %17.5  
حسب  الموضة   32 %56.2  
تقميد اآلخريف    6 %10.5  
 المجموع 57 %100
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 37.5 جدوؿ قصة الشعر،أظيرت التقميد في  وتأكيدًا عمى تقميد المظير في المباس، فاف الدراسة

وىذه ظاىرة  ،مف الشباب بأنيـ يتبعوف الموضة والتقميد في قص شعرىـ% 46 اي 26حيث أفاد 

يمكف رؤيتيا في الشارع وتنتشر بيف الشباب مف مختمؼ األعمار، وىي تنتشر في القدس بشكؿ 

منيا االحتكاؾ بالمجتمع  ،الفت أكثر مف مدف الضفة الغربية، وقد يكوف ذلؾ راجع ألسباب كثيرة

اإلسرائيمي واألجانب بشكؿ اكبر، ولكف الميـ ىو أنيا أحيانا تعتبر ميزًة لشباب القدس، وىو شرخ 

، وال يوجد دراسات في ىذا اجتماعي ونفسي بيف شباب القدس ونظرائيـ مف شباب الضفة الغربية

)شتاحيـ( اي  ضفة بكممةالموضوع الياـ، ولكف بعض المظاىر السموكية، مثؿ وصؼ ابناء ال

 مناطقي وىي تعبير سياسي اسرائمي.

 

 ( عينة البحث حسب قصة الشعر37.5جدول ) 
 
 
 
 

 

 

 

 

ف الشباب ييتموف بالفف ، فقد أظيرت الدراسة أبشكؿ أساسي وبما أف عناصر الثقافة تشمؿ الفف

كما أف ىناؾ  ، مشارؾ 24وىناؾ إقباؿ كبير عمى الفف األجنبي  ،(38.5) جدوؿ ،بشكؿ كبير

وىذا يظير أف حوالي نصؼ  ،رغـ المستوى التعميمي الضعيؼ ،مشارؾ  11اىتماـ بالغناء العبري

 المتغير العدد النسبة
ما يناسبو   23 %40.0  

حسب المجتمع   6 %10.0  

الموضة والتقميد   26 %45.6  

 المجموع   54 %95.6

 بدوف اجابو   2 %3.4

 المجموع الكمي   57 %100
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مثؿ األفالـ والموسيقى والغناء، وىي  ،)الغربي( بأشكالو المختمفة الفف األجنبيالشباب يتجيوف نحو 

ال تتفؽ مع الثقافة العربية، كما تشجع الشباب عمى تقميد شخصيات الفنانيف  تحمؿ أفكاراً  قد أفالـ

 59قافية والوطنيةالث في مظيرىـ وممبسيـ وأفكارىـ وأسموب حياتيـ، ويكوف ذلؾ عمى حساب ىويتيـ

بد أف نوضح الفرؽ بيف التغير االجتماعي وىو ظاىرة عامة توجد عند افراد عديديف وتؤثر  ال وىنا

في اسموب حياتيـ وافكارىـ، وينجـ عف تغيير في النظـ واالنساؽ واالجيزة االجتماعية، ويؤدي الى 

دـ االجتماعي الذي يكوف سمسمة مف التغييرات، والذي يمكف اف يكوف لألفضؿ أو العكس، والتق

  دائمًا لألفضؿ، 

وال نريد الخمط بيف مفيـو العولمة، وتأثيرىا عمى الشباب، ودخوؿ وسائؿ حديثة لمتواصؿ بيف 

الشباب في أنحاء العالـ، والتأثير الثقافي المتبادؿ بيف شباب العالـ، وبيف استخداـ ىذه الوسائؿ 

و النتائج في الحالة األولى ايجابية، وتكوف ضمف حيث تكوف األىداؼ  الحديثة بطريقة خاطئة،

عمؿ مؤسسات ومراكز وضمف برامج ىادفة، أما في الحالة الثانية فيي عشوائية وليس ليا أىداؼ 

بؿ تكوف ضمف تقميد أو  وتأتي بشكؿ فردي أو ضمف مجموعات غير رسمية وغير منظمة، محددة،

ومشاكؿ اجتماعية، فيناؾ برامج تبادؿ ثقافي  ناتجة عف انحراؼ سموكي، يؤدي إلى نتائج عكسية،

ثراء المعمومات  عمى مستوى العالـ، ييدؼ إلى التعريؼ بالثقافات كوسيمة لمتعايش بيف الثقافات وا 

 الفمسطيني. الثقافية عند الشباب
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 الفن المفضل عند الشباب( 38.5جدول )
 

 

 

 

 

 

سرائيمييف، وقد كتبت واوضحت الدراسة  وجود عالقات صداقة بيف شباب القدس وشباب أجانب وا 

مجاؿ مالحظات عمى استمارة البحث أشارت إلى أف معظـ الصداقات مع اإلسرائيمييف ىي في 

لشبابي، وفرؽ المتضامنيف العمؿ، أما األجانب فيي عبر المراسالت وأحيانا برامج التبادؿ ا

   لصداقة مع األجانب واإلسرائيمييفورغـ ذلؾ فاألرقاـ تشير إلى نسبة عالية مف عالقات ا األجانب

نما عمى الجانب الثقافي  ،وىنا ال نعوؿ عمى المعنى السياسي 39.5 جدوؿ  والمعنوي، وما تعنيو وا 

 ىذه الصداقة مف تأثير ثقافي عمى الشباب، وخاصًة في ظؿ ضعؼ عوامؿ اإلحياء الثقافي.

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير العدد
ةالعربي الموسيقى يحب  29  
األجنبيةيحب الموسيقى   24  
أفالـ عربي  35  
أفالـ أجنبي  18  
عبريأغاني   11  
ال يحب الموسيقى  6  
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 جنسية األصدقاء  (39.5)  جدوؿ
               

 

 

 

 

 

 

  

 ( إقامة عالقات مع الجنس اآلخر 40.5جدول)
 

 

 

 

 

  .العالقة ىذه تحديد نوع ومستوى دوف ،اآلخرحوؿ إقامة عالقات مع الجنس  40.5وفي الجدوؿ 

سرائيمييف   %،26 مشارؾ اي 15 تبيف وجود نسبة عالية مف العالقات مع أجانبو   مشاركيف  7وا 

مشارؾ  25وكذلؾ نسبة عالية جدًا مف الشباب مف كال الجنسيف يقيموف عالقات متبادلة  %12 اي

وربما كاف استعماؿ الحاسوب والياتؼ مف الوسائؿ التي ساعدت في وجود ىذا الوضع،  ،%44 اي

ذا ما عرفنا أف ىذه العالقات لـ تكف مسموحة  في المجتمع الفمسطيني، فاف ىذه األرقاـ ليا وا 

 اضحة عمى تغيير في أنماط الحياة لدى الشباب، وىناؾ أسباب كثيرة تساىـ في ذلؾ.دالالت و 

 المتغير العدد النسبة

اصدقاء إسرائيمييف    11 %19.3  

اصدقاء فمسطينييف    17 %29.8  

اصدقاء  أجانب    19 %33.3  
ال يوجد اصدقاء   4 %7.0  

 المجموع 51 %89.5

 بدوف اجابو 6 %10.5

 المجموع الكمي 57 100.0% بدوف  ا  ا  ج جاجابو  

 النسبة  العدد المتغير
فمسطينييف     25 %44 
أجانب     15 %26 
إسرائيمييف       7 %12.3 
ال يوجد     3 %.05 

 12.3% 7 بدوف
المجموع     57 % 100 
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يمجئوف إلى مجموعة األصدقاء  %35 مشارؾ اي 20تشير أرقاـ الدراسة إلى أف  41.5 وفي الجدوؿ

مشارؾ  11 السمطة الوطنية تأتي جيات إسرائيمية عند مواجية مشكمة، ثـ ونفس النسبة يمجئوف الى

ويعني التوجو لألصدقاء أف العالقات بيف مجموعات  %،10 اي اقؿ مف 5 وأخيرًا العائمة %19اي 

الشباب ىي األقوى، وىذا قد يؤدي إلى وجود أشبو بالعصابات، ويكوف دور األصدقاء مكاف دور 

األسرة أو الجية الرسمية، وىنا نجد أيضًا التوجو لمجيات اإلسرائيمية، ويتطابؽ ىذا مع ما أظيرتو 

، حيث والمشاركة 60الدراسة مف ضعؼ دور السمطة الوطنية، وىذا التوجو ىو عمى حساب االنتماء

 تشير الدراسات إلى ضعؼ مشاركة الشباب في برامج المؤسسات األىمية.

 عند مواجية مشكمة الشباب ( الجية التي يمجأ إلييا41.5جدول ) 
 

 

 

 

 

 

الشباب يعتقدوف أف حؿ مشاكؿ الشباب ىو مسؤولية الشباب  % مف50أف  42.5 وأظير الجدوؿ

وىذا يؤكد  %،21اي  12ثـ السمطة الوطنية  %26 مشارؾ اي 15أنفسيـ، ثـ مسؤولية االحتالؿ 

عند مواجية مشكمة،  عمى ما جاء في الجدوؿ السابؽ حوؿ لجوء الشباب إلى مجموعات األصدؽ

 .مطة الوطنية في االىتماـ بالشبابكما يؤكد ضعؼ دور الس

 

 
                                                           

60
 2009-وزارةالشبابوالرٌاضة–دراسةاستٌراتٌجٌةالشباب

 المتغير العدد النسبة
األصدقاء   20 %35.1  
العائمة   5 %8.8  
السمطة الفمسطينية   11 %19.3  
جية إسرائيمية   20 %35.1  
المجموع   56 %98.2  
 فارغة 1 %1.8
 المجموع الكمي 57 %100
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 ( الجية المسؤولة عن حل مشاكل الشباب42.5جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقابالت الشخصية مع الشبابالبحث العيني و نتائج  –6.5

بشكؿ أساسي، كاف ال بد مف اجراء  نظرًا ألف استمارة البحث وفرت معمومات تتعمؽ بالبحث الكمي

 تـفقد  وبذلؾ يكوف البحث كمي ونوعي، بحث نوعي يوضح انماط تفكير الشباب، وطموحاتيـ،

ومف خمفيات ومستويات  ،61مف كال الجنسيف 10اجراء مقابمة مع مجموعة مف الشباب عددىـ 

واعطائيـ المجاؿ لمتعبير  الستماع آلراء الشباب بشكؿ مباشروذلؾ بيدؼ ا تعميمية مختمفة،

وىو ما ال توفره وفرص،  واحالميـ، وما يواحييـ مف صعوباتعف افكارىـ وطموحاتيـ  بوضوح

 المواضيع التالية: استطالع آراء الشباب حوؿوقد شممت المقابمة  ،الكمي استمارة البحث
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 3انظردلٌلالمقابلةشكلرقم

 المتغير العدد النسبة 

 لسمطة الوطنيةا  ا 12 21.1

 الشباب   29 50.9

 إسرائيؿ )االحتالؿ(   15 26.3

 المجموع 56 98.2

 اجابو بدوف   1 1.8

 المجموع الكمي   57 100.0
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 :الموضوع الثقافي والفكري: وشمؿ .1

 توجييي( ونظاـ البجروت االسرائيمي، النظاـ التعميـ الفمسطيني ) المقارنة بيف آراء الشباب حوؿ

 واييما يتناسب اكثر مع طموح الشباب واحتياجاتيـ، وكانت اآلراء كما يمي:

، مما يوفر معترؼ بيا وبشياداتيا اف نظاـ البجروت يسيؿ الوصوؿ الى مؤسسات تعميـ اسرائيمية

لمطالب ألنو عبارة عف وحدات يتـ تقديميا، وال  وأنو أسيؿ وفيو مرونة فرص عمؿ أسرع وأفضؿ،

حوؿ امتحاف التحضيري و يضطر الطالب العادة كؿ المواد كما في التوجييي في حالة رسوبو، 

( المطموب لدخوؿ الجامعات االسرائيمية، أفاد بعض الطالب أف بعض الكميات التي )بسيخومتري

حيث تكمؼ  وىي مكمفة ،ف التحضيريتدرس البجروت تسمح بدخوؿ بعض التخصصات دوف امتحا

ويدؿ انتشار المعاىد  دوالر. 1500تبمغ  فصميةآالؼ دوالر لمسنة االولى فقط، ثـ يدفع رسوـ  اربعة

والكميات التي تدرس ىذا النظاـ، ومنيا كمية اكسمنس، ومدرسة ابو عبيدة، ومعيد انت معنا، ومعيد 

عمى ازدياد واضح في االقباؿ عمى امتحاف ومعيد أوميغا وغيرىا،  ،الريادة، وكمية سخنيف

فكانت آراؤىـ تتركز عمى الوصوؿ الى جامعة بيت لحـ أو بيرزيت، أما طمبة التوجييي  البجروت،

مرحمة ما بعد الجامعة، وقاؿ احدىـ أف البجروت يعتبر تطبيع وليس لدييـ فكرة واضحة عف 

       تعميمي.

 كما  ومدى مناسبتيا الحتياجات الشباب، ،لمشباب المتوفرة العمؿ ومجاالت آراء الشباب حوؿ فرص

 يمي:

أوضح جميع الشباب أف الفرص محدودة وخاصة لممتعمميف، وأف العمؿ في اسرائيؿ ىو فقط 

عدـ تشغيؿ الشباب  وىناؾ صعوبات كثيرة تتمثؿ في وفي األعماؿ الرخيصة والخطرة، لمعماؿ،

أماكف بعيدة تحتاج  مؿ، وأحيانا العمؿ خارج القدس وفيبسبب الممفات األمنية، عدـ استمرار الع
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جزئي في المطاعـ  لمسفر يوميًا، ويضطر الشباب لمبحث عف عمؿ في الحراسة الميمية أو عمؿ

     وتنظيـ الحفالت، وأف فرص العمؿ أسيؿ لمف يدرسوف في كميات اسرائيمية. 

الحياة الكريمة  الشباب لبناء امكانيةو  ايجابيات وسمبيات الحياة في القدس، وكانت آراء الشباب حوؿ .2

 وتشكيؿ اسرة، كما يمي:

أماـ الشباب  عدة صعوبات أف الحياة في القدس مكمفة، وغالية، وىناؾاجمع المشاركوف/ات 

الحواجز اال أف عدـ توفرالسكف، وىدـ البيوت واستفزازات  أىميا لتكويف اسرة، وبناء حياة كريمة،

وأف مف أىـ االيجابيات امكانية الوصوؿ أف يتركيا أو ينتقؿ منيا،  مكفمف يعيش في القدس ال ي

وأشار  وكذلؾ الحصوؿ عمى فرص عمؿ، الى أي مكاف سواء في داخؿ الخط األخضر أو الضفة،

لى انتشار التأميف الصحي والضماف االجتماعي وأشارت اثنتيف مف المشاركات ااثنيف الى نظاـ 

ظاىرة الطالؽ بيف األزواج الشابة، وأف الطالؽ اصبح أسيؿ، ولـ يعد يعتبرمشكمة كبيرة كما كاف 

التي أصبحت ال  في الماضي، وارجعت األسباب الى القوانيف االسرائيمية وخاصة في مجاؿ المرأة

     كما أف الشباب أصبح لدييـ صاحبات وبسيولة مما جعميـ اقؿ اىتماـ بالزوجات.  ،تبالي بالطالؽ

والعالقات بيف الجنسيف، موكيـ، ومشكمة المخدرات، والعنؼ وحوؿ نمط حياة الشباب في القدس، وس .3

 كانت اآلراء كما يمي:

 ،ودورىـ في المجتمعوسموكيـ نمط حياة الشباب في القدس ،: 

الى أف الشباب في القدس يختمفوف عف شباب الضفة، وقالت احدى  المشاركيف/اتصؼ ناشار 

وأنيـ سينتقموف  المشاركات اننا نختمؼ، ىـ يعتبرونا مغروريف بيوية القدس، ويعتبرونا اسرائيمييف،

وشباب الضفة يمكف معرفتيـ  وقالت شابة أخرى شباب القدس أكثر ميوعة، منا عند تحرير القدس،

 ال أحب زيارة اقاربي في الضفة، ألنيـ يكونوا خائفيف،، في شوارع القدس مف منظرىـوتمييزىـ 

نحف تعودنا عمى حياة القدس، وقالت مشاركة أنيا قد تتزوج وتعيش في اي مكاف سواء في الضفة 
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نصؼ المشاركيف اننا  وقاؿ بالتعميـ اً شباب القدس أقؿ اىتمام ،أما الشباب فقاؿ أحدىـ أو غيرىا،

بو شباب الضفة مف امتيازات يتمتع بيا اصحاب اليوية  عتقديشعب واحد وال يوجد فرؽ اال ما 

وىناؾ حرية البناء وىي غير  ،وىي غير واقعية، حيث أف الحياة في الضفة اسيؿ وارخص ،الزرقاء

بشكؿ يمنع شباب وكاف ىناؾ رفض واضح لقبوؿ فكرة االندماج مع الضفة  قدسييف،متوفرة لمم

القدس مف حرية التنقؿ والعمؿ داخؿ الخط األخضر، كما أشار الشباب الى أف نمط الحياة في 

 القدس يختمؼ عنو في الضفة.

 المخدرات 

أجمع جميع المشاركيف عمى وجود مشكمة مخدرات حقيقية في القدس، وأشار خمسة منيـ الى 

وأرجعوا  المارغوانا بشكؿ كبير، وقمموا مف خطورتيا، حتالؿ عنيا، وأشاروا الى أنتشارمسؤولية اال

األسباب الى الفراغ، ومجموعات األصحاب، والجيؿ، والمشاكؿ االجتماعية )اذا تركتو حبيبتو او 

الى انتشار  /اتوأشار جميع المشاركيف (يذىب لممخدرات تزوجت حبيبتو او تشاجر مع اصحابو

اب تافية مثؿ معاكسة البنات، أو موقؼ سيارة، أو في القدس وخاصة بيف الشباب، وألسب العنؼ

   المزاح.

  العالقات بين الجنسينآراء الشباب حول: 

تفاوتت اآلراء حوؿ ىذا الموضوع، وقد أجمع المشاركيف/ات عمى انتشار ىذه العالقات بشكؿ 

وكذلؾ المؤسسات  ىي مف األسباب الرئيسية،واسع، واجمعوا اف استعماؿ الياتؼ واالنترنت 

حيث أشار  وحوؿ نوعيا، وكاف االختالؼ حوؿ تأييد أو رفض ىذه العالقات التعميمية المختمطة،

وال يؤيدوف عالقات جنسية أو زواج  عالقات عادية قد تؤدي الى زواج، المؤيدوف الى انيـ يؤيدوف

عرب  جنسية لشبابانيـ يعرفوف عف وجود عالقات المشاركيف/ات عمى  عة مفبار وأشار  مدني،

وأشارت ثالثة مشاركات الى ارتفاع نسبة الطالؽ، وذلؾ بسبب  ،مع اسرائيميات وىـ يرفضونيا
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وبسبب القوانيف االسرائيمية، وىناؾ تغيير في نظرة المجتمع الى الطالؽ، حيث الزواج المبكر، 

  ما كاف سابقًا. ال يشكؿ مشكمة كما كاف في السابؽ، وأف الزواج لـ يعد مقدسًا كأصبح أسيؿ و 

 

 :المؤثرات والمشاكل التي تؤثر عمى الشبابآراء الشباب حول   .4

  اسرائيمييف )ييود( أصدقاءوجود 

الى وجود اصدقاء اسرائيمييف )ييود( وتبادؿ  )طالبة في الجامعة العبرية( اشارت احدى المشاركات

ال تمانع في صداقة ، وأشارت أخرى الى انيا )أروما( لممقيى معاً  والذىاب معيـ الحديث

 اسرائيمييف، وذىبت أخرى الى حد اعتبار الصداقة معيـ تفيد في اكساب الشباب المعاممة االنسانية

وأعرب ثالثة مف الشباب عف وجود صداقة ضمف العمؿ، وقد اكدوا عمى فصؿ الوضع السياسي 

ة أو عالقات اقعف العالقات في العمؿ أو التعميـ، ورفض اربعة مف المشاركيف اي عالقات صد

شخصية مع اسرائيمييف، وقد عمؽ بعضيـ انيا عالقات مصالح وعمؿ ومؤقتة، في حيف أفاد احدىـ 

 انو اذا كاف االسرائيمي يؤيد الحقوؽ الفمسطينية، وىو ضد االحتالؿ فال يرى مشكمة. 

  

 العمل مكان 

، نعـ ىناؾ مف غيرناي خيار آخر؟ احنا أحسف ويف بدنا نشتغؿ؟ شو فتعميقات المشاركيف )كانت 

وحوؿ تأثير مكاف العمؿ عمى ثقافة وأفكار وسموؾ  (تأثير لمكاف العمؿ وخاصة عمى المراىقيف

بأف العمؿ في اسرائيؿ يؤثر عمى الشباب، حيث االحتكاؾ  /اتمف المشاركيف 8الشباب، أفاد 

وىو يختمؼ عف مجتمعنا، يعني ينقموف  ، freeكؿ شيء بالييود واألجانب، والمجتمع االسرائيمي

واف التأثير يكوف اكبر عمى المراىقيف وىـ يقمدوف ما يشاىدونو،  عادات غريبة عف مجتمعنا،

وأفادت احدى المشاركات انو تأثير ايجابي ويصبحوف أكثر انسانية في  وبعضيـ يتغير سموكو،
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وقالت أف األماكف السياحية  بيـ()شاىد الفرؽ بيف مدارسنا ومدارسيـ، وطالبنا وطال مميـ،تعا

والترفييية بالداخؿ عمى أعمى مستوى مف النظافة وأنيا مناسبة، في حيف أنيا في الضفة عكس ذلؾ 

 تمامًا.

 حول الوضع السياسيآراء الشباب  .5

  مستقبؿ القدس سياسيًا:كانت آراء الشباب حوؿ 

 المشاركات سنبقى في القدس لحمايتياقالت احدى و  ،اف القدس فمسطينية الى أفاد جميع المشاركيف

الى أنيـ ضمف أي حؿ يجب اف يبقى ليـ حرية ودنا عمى الحياة في القدس، وأفادوا جميعًا وألننا تع

وأشار ثمانية مشاركيف الى أف الوضع في الضفة ال يشكؿ  التنقؿ في الضفة والداخؿ كما ىي اآلف،

ية عمى حمميا بشرط البقاء في القدس مع حرية حوؿ اليوية الفمسطينية وافؽ ثمانو  بديؿ مناسب،

تساءلوا حوؿ منعيـ مف الوصوؿ الى داخؿ الخط األخضر اذا حدث حؿ يعيد القدس التنقؿ، و 

ا منيـ الى أنيـ يخشوف مف اجراءات ضد شباب القدس اذا م ثالثةوأشار  لمسيطرة الفمسطينية،

 عادت القدس لمسيطرة الفمسطينية.

أف الشباب في القدس قد تعودوا عمى نمط مف الحياة ال يريدوف تغييره وأنيـ وتوضح ىذه المواقؼ 

وال  تحت اي حؿ يريدوف استمرار ما يعتبرونو ميزات مثؿ حرية التنقؿ والعمؿ، واالقامة في القدس،

 ييميـ نوع الجنسية التي تعطى ليـ بقدر توفر ىذه الميزات.

 

  الجنسية االسرائيمية:آراء الشباب حوؿ 

اثنيف مف المشاركيف يحمموف الجنسية االسرائيمية، وأبدت احدى المشاركات استعدادىا لحمؿ  كاف

الجنسية االسرائيمية، وقاؿ مشارؾ انو يجوز حمميا لتسييؿ الكثير مف العقبات، وقد اشترؾ األربعة 

جيؿ في اعتبار الجنسية االسرائيمية حاًل لمكثير مف الصعوبات، مثؿ حرية السكف والسفر، وتس
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ف عمى رفض التجنيس ألنو غير معموـ النتائج مثؿ التجنيد، أو اربعة مف المشاركياألبناء، وركز 

الجنسية في  واحد الى أنو ال يعرؼ اذا كاف سيطمبر ، وأشاوألسباب سياسية ،مستقبؿ األبناء

عدـ ظيور بوادر حؿ سياسي في القريب،  عمى الجنسية ، وكاف مف أسباب الموافقةالمستقبؿ

واعتقادىـ بصعوبة مثؿ ىذا الحؿ في القدس، وحاجتيـ لحموؿ لمشاكميـ مع الداخمية والتأميف 

  والسكف والسفر. 

 مشبابنصائح ل  

كاف مف بيف النصائح لمشباب: انصحيـ باالىتماـ بالتعميـ، االبتعاد عف اصدقاء السوء والمنحرفيف 

 التركيز عمى مصالحيـ وبناء مستقبميـ، البقاء في القدس وحمايتيا.والمخدرات، 

  اىـ ما قالو الشباب في ىذه المقابمة. الجوؿ التالي مخصوي  
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 ممخص المقابمة الشخصية مع مجموعة الشباب  (43.5) جدول

  5  4  3  2  1 ةمشارك

 وشاب شابو شابو شابو شابو الجنس

بجروت/الجامعة  التعميـ
 العبرية

توجييي/جمعية بدوف 
 المسيحية الشابات

 / الشاباتتوجييي  بجروت اكسمنس
 تخصص اسعاؼ

 بجروت

 جنسية اسرائيمية قدس قدس قدس قدس اليوية

 18 19 18 19 19 العمر

أييما تفضؿ 
 التعميـنظاـ 

الفمسطيني اـ 
االسرائيمي 

  ؟ ولماذا

 البجروت فضمت أنا
 وأنا ومتطور اسيؿ ألنو

 العبرية الجامعة دخمت
 عمؿ وجود تسيؿ ألنيا
رغـ اني  التخرج بعد

 غير ميتمة بالعمؿ

طبعًا التوجييي وخاصة 
نو البنت تتزوج لمبنات أل

واذا  وال تكمؿ تعميميا
تعممت في كمية عربية 

 وتكوف مقبولة أكثر أفضؿ
وأنا اخترت الشابات ألنو 

 ال يوجد فييا شباب

البجروت ألنو أنا أفضؿ 
عبارة عف وحدات وىو 

كما أنني  –متطور 
اخطط لدخوؿ كمية 

اسرائيمية ألنيا افضؿ 
 ومضمونو لفرص العمؿ

اجرب البجروت ولكف  لـ
بحاجة  التوجييي سيء

الى معدؿ عالي لدخوؿ 
الجامعة، وىو صعب 
ومواده كثيرة، واعادتو 
صعبو ولذلؾ توجيت 

 .الى التعميـ الميني

أجد البجروت سيؿ 
والدواـ غير رسمي وىو 
يعطي حرية في الدواـ 

ويسيؿ واختيار الوحدات 
دخوؿ كميات اسرائيمية 
مما يسيؿ العمؿ بعد 

 التخرج 
 العمؿ فرص

 المتوفرة/
 والمناسبة 

العمؿ ليس ميـ بالنسبة 
لي ولكف ىناؾ فرص 

 بعد التخرج  

عندي فرصة مع برنامج 
الغرفة التجارية وبعدىا 
سأبحث عف عمؿ مع 
المؤسسات رغـ أني ال 

 أىتـ بالعمؿ 

فرص العمؿ اف وجدت 
فيي قميمة والرواتب قميمة، 
وأنا أخطط لمدراسة والعمؿ 
مع المعارؼ او مؤسسة 

 اسرائيمية  

ال يوجد فرص كثيرة، 
والرواتب مسخرة، عند 
الييود أفضؿ لكف ال 

 وف بشياداتنايعترف

 
مجاؿ العمؿ مضموف 
ألف شيادتي تكوف 

اسرائيمية وايضًا الكمية 
 تجد لنا فرص عمؿ

 
مكاف  تاثير

الثقافة العمؿ و 
االسرائيمية 
 عمى الشباب

ىناؾ تأثير عمى كؿ 
الشعب في القدس،  

تعميمو  حسب شاب كؿ
ممكف يتأثر  –وتربيتو 

 وممكف ال يتأثر
 

ىناؾ تأثير كبير والشباب 
الذيف يعمموف في اسرائيؿ 
تتغير نظرتيـ لممجتمع 
والناس ألف المجتمع 

 شيءكؿ االسرائيمي 
(free )  فيو جذاب

    لمشباب 

منيـ بعض األشياء  نتعمـ
المفيدة مثؿ النظاـ 

والنظافة ليس شرط أف 
نعـ  –نقمدىـ في حياتيـ 
وخاصة  ىناؾ مف يقمدىـ
موف في الشباب الذيف يعم

  الفنادؽ واألماكف السياحية 

تأثير ايجابي أو  يكوف
أفضؿ ألنيـ يتعمموف 
ترى التعامؿ بانسانية أنا 
األماكف السياحية في 
الداخؿ كيؼ نظيفة 

ومرتبة وجذابو مقارنة مع 
اماكف الضفة، ال يوجد 
  . شيء ممتع في الضفة،

ال يوجد فرؽ كبير ألف 
الشباب مطالبيـ 

 واحتياجاتيـ متشابية، 
نحف نعيش معيـ ونتأثر 

   في كؿ شيء، بيـ 

نمط واسموب 
حياة الشباب 
/ في القدس
ىؿ ىي 
 مختمفو؟ 
   ولماذا؟ 

حياة شباب القدس 
صعبو، ىـ بيف الييود 

وال شؾ  والعرب،
 تختمؼ عف الضفة،
شباب القدس عمى 

 ،الموضة أكثر
وشباب الضفة ييتموف 

مايعييف في  القدس شباب
منظرىـ، لكنيـ  عند الجد 

ىـ يحموف القدس 
يعتقد شباب  –واألقصى 

الضفة اننا مغروروف 
 باليوية الزرقاء، 

الشباب في القدس يريد 

أنا أحب شباب القدس 
ونمط حياتيـ فيـ رغـ 

ظروفيـ الصعبة يكافحوف 
 لبناء حياتيـ،

شباب الضفة ال يعرفوف 
، ظروؼ أىؿ القدس

يفكروف اننا اغنياء وعندنا 

 شباب) ىـ -نعـ 
 في يختمفوا( الضفة

 حتى وحياتيـ، مناظرىـ
 – منا االنتقاـ يريدوا انيـ

 اليوية، عمى يحسدوننا
 اصبحنا اننا يعتقدوف

نحف نتعرض  اسرائيمييف

ال احب الحياة في 
الضفة حتى انني 

اتضايؽ عند زيارة اقاربي 
في الضفة، يشعرونني 

بسبب  انني اسرائيمية
الزرقاء، وأحيانًا  اليوية

يفكروا اننا اصبحنا 
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سيارة حديثة وموسيقى         بالتعميـ اكثر 
 ورحالت واصحاب، 

امواؿ كثيرة وىذا غير 
  صحيح في الواقع.

  

لممعاكسات في الضفة 
 مثؿ القدس وأكثر.

  ييود.

المخدرات  مشكمة المخدرات
مشكمة كبيرة في 

وىي بحاجة  القدس،
الى توعية الشباب 
احيانًا  وخاصة الصغار
 يكوف البيع عمني

والحشيش منتشر حتى 
  في بعض الحفالت

توجد مشكمة ولكنيا   نعـ
اآلف أقؿ ألف ىناؾ وعي 
عند كثير مف الشباب عف 

واسرائيؿ  -خطورتيا 
مسؤولة عف انتشار 
، المخدرات بيف الشباب

نعـ اعرؼ شباب 
 يتعاطوف مخدرات. 

توجد مشكمة مخدرات 
 ولكني ال أعرؼ حجميا،

ال أعرؼ شباب 
واالحتالؿ يستخدمونيا 

    يساعد في نشر المخدرات 

المخدرات الخطيرة قميمة 
ىناؾ مارغوانا بشكؿ  –

 كبير وىي أقؿ خطورة 
، ومتوفرة ورخيصة

واالحتالؿ لو دور كما 
أف الفراغ واالصحاب 
والتقميد ىي اسباب 

  لممخدرات 

موجودة وتنتشر المخدرا 
حتى بيف طالب 

المدارس والمراىقيف 
وسببيا الجيؿ وعدـ 

اىتماـ األىالي ومراقبة 
، اعرؼ احد ابنائيـ

الشباب يتعاطى 
 مخدرات. 

بيف  العنؼ
 الشباب

 والمشاجرات

واسبابو اما  عنؼ يوجد
المجتمع، واما الكبت 
الذي يعيشو الشباب 

فيـ يفرغوف الكبت في 
الطوشات وال يتحمموف 

 بعضيـ 

العنؼ منتشر وخاصة 
بسبب المعاكسات في 
موقؼ الباص وعند 

مدارس البنات وىناؾ 
عنؼ وشجارت بيف 

والسباب  األىالي ايضاً 
 تافية

العنؼ في القدس اكثر 
ألنو الشرطة ال تعمؿ 

الناس، وما في  لصالح
مكاف لمشباب ىـ في 

الشارع وتحدث المشاكؿ 
 ألي سبب 

العنؼ سببو غياب جية 
 مسؤولة وجيؿ الشباب

واألىؿ والمدرسة كميا ال 
  تقـو بدورىا 

ىناؾ مشاجرات وعنؼ 
في كؿ مكاف حتى في 
اسرائيؿ، واألسباب كثيرة 

ممكف مجتمعنا في 
 القدس افضؿ مف غيرنا 

 
                 

العالقة بيف 
 الجنسيف

بشكؿ كبير   موجودة
بفضؿ اليواتؼ 

واالنترنت، وىي عادية  
وال تشكؿ مشكمة، الميـ 
اف تكوف الفتيات واعية 

     ، اصبحت عادة ومثقفة

، وأنا ضد ىذه موجودة
العالقات ألنيا قد تؤدي 

ج سيئة، ىناؾ عالقات نتائ
بيف شباب عرب 

وخاصة الذيف  واسرائيميات
 ؿ في اسرائيؿيذىبوف لمعم

ويجذبيـ المجتمع 
    االسرائيمي 

موجودة وىي تختمؼ حيث 
ىناؾ عالقات عادية 

وصداقة وىي مقبولة أما 
العالقات الجنسية مثال 

فيي غير مقبولة 
والشباب  ومرفوضة

يتأثروف وكؿ واحد او 
  واحدة يريد صاحب

اذا كانت عالقات 
صداقة أو دراسة فيي 
عادية وموجودة لكف 
ىناؾ عالقات سرية 

مرفوضة ويمكف 
مشاىدت شباب مع 
شابات في الحدائؽ 

 غربي القدس 

يجب توعية الشابات 
حوؿ مخاطر ىذه 

العالقات وحدودىا ىناؾ 
مراىقيف مف الجنسيف ال 
يعرفوف ما ىو مقبوؿ 

وما ىو مرفوض وخطير 
 لمستقبميـ 

ابيات ايج
وسمبيات 
الحياة في 
القدس 
/ واسبابيا

الطموحات 
 والمعيقات
 لمشباب

الحياة في القدس ليا 
ميزات خاصة ، كؿ 

العالـ يأتي الى القدس، 
نحف ال يمكف اف نترؾ 

القدس، وجودنا في 
القدس ىو اىـ ايجابية، 
والسمبيات كثيرة مثؿ 
الضرائب ومنع البناء 
وىدـ البيوت والمشاكؿ 
االجتماعية وضعؼ 

 التعميـ 

نحف نريد القدس 
عاصمتنا، ولف نتركيا 

يات ميما كاف، االيجاب
حرية التنقؿ وعبور 

الحواجز اما السمبيات 
مبكر لمشباب  زواج يناؾف

والبنات وىناؾ طالؽ 
كثير وأصبح الطالؽ 

 ،أسيؿ في المجتمع
والمخدرات، والبيوت 

وخاصة البمدة القديمة غير 
   مناسبة وال صحية 

االيجابيات اننا نعيش في 
القدس، وقد تعودنا عمى 

نظاـ الحياة فييا اما 
ات فيي الحواجز السمبي

ومشاكؿ السكف وقوانيف 
، اخشى أف نصبح اسرائيؿ

كيؼ تركوا  48مثؿ اىؿ 
التعميـ ونسوا حتى لغتيـ 

  تغيرت

القدس فييا  في الحياة
حرية شخصية اكثر مف 
الضفة والقدس مدينة 
جميمة وفييا مقدسات 
واماكف سياحية وأثؤية  

وفييا احتكاؾ كبير 
باألجانب مما أثر عمى 
طريقة الحياة فييا، اما 
السمبيا فيي االغالؽ 
والغالء والسكف يعني 
 يوجد تنكيد عمى الناس 

الحياة في القدس مثؿ 
اوروبا ومتطورة وىي 

مة ونحبيا ولف جمي
نتركيا، اما السمبيات 
فيي كثيرة، المستقبؿ 
غير واضح، وال يوجد 

نظاـ واحد كؿ واحد يحؿ 
 مشاكمو لوحدة وبطريقتو.  
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دور الشباب 
في المجتمع 
واالمكانات 
المتوفرة ليـ 
 ليذا الدور

دور الشباب ميـ ولكف 
ليس لدييـ امكانات وال 

يؤخذ رأييـ، يكوف 
االىتماـ بيـ مؤقت 

   بعد المناسبات وينتيي

الشباب ليس عندىـ 
امكانات ودورىـ محصور 
وبشكؿ عاـ ليس ليـ دور 

الشباب  في المجتمع،
  مشغوليف في العمؿ اكثر 

تعميـ الشباب بحاجة الى 
 ترعاىـ وتدريب ومؤسسات
 ليمارسوا دورىـ 

دور الشباب يتأثر 
بالوضع السياسي اكثر 
وىـ ال يمارسوف دورىـ 

ألنيـ ال بشكؿ كافي 
 يممكوف امكانات لذلؾ

الشباب يدفعوف الثمف 
يضيع مستقبميـ وال تأثير 

حقيقي ليـ ، ماذا 
؟ ال بامكانيـ اف يعمموا 

تعميـ وال عمؿ وال حياة 
 مثؿ الناس

ىؿ لديؾ او 
 تقبؿ

وجود اصدقاء 
 ؟اسرائيمييف 

يوجد عندي أصدقاء 
ييود ونذىب الى مقيى 
أروما ونتحدث معيـ 
 حتى في السياسة 

ال يوجد عندي أصدقاء 
 ييود وال أوافؽ عمى ذلؾ

ال يوجد عندي أصدقاء 
ييود وأعرؼ شباب 
 عندىـ أصدقاء ييود 

وجود أصدقاء ييود ال 
يشكؿ مشكمة، لو نتائج 

 ايجابية عمى الشباب
حيث يتعمموف اصوؿ 

  نسانيةالتعامؿ با

الجنسية االسرائيمية ىي 
خيار والدي وال أعرؼ 

ال يوجد عندي السبب، و 
أصدقاء ييود وال أوافؽ 

 عمى ذلؾ
القدس عربية فمسطينية  مستقبؿ القدس

ووجودنا فييا يحمييا 
والحؿ السياسي غير 
 ممكف حاليا في رأيي

ألف كؿ طرؼ يتمسؾ 
 بالقدس وال يتنازؿ 

 نقبؿ اليوية الفمسطينية 
ونفضميا، وىذا ما نريده 

أي مستقبؿ الميـ أف نبقى 
في القدس، ولنا حرية 

الوصوؿ الى أي مكاف، 
نحف نحمي القدس 

 فييابوجودنا 

القدس يجب أف تكوف 
مفتوحة لمجميع وال يجوز 

منع الفمسطينييف في 
الضفة مف دخوليا بحرية 

وعدـ فرض سياسة 
ويجب  اسرائيمية عمييا

دعـ اىؿ القدس ليبقوا 
 ييا ويحموىا ف

يجب اف يكوف 
لمفمسطينييف حؽ دخوؿ 
واقامة في القدس مثؿ 

الحؿ االسرائيمييف، 
صعب في القدس ولذلؾ 
نحف نبقى فييا ونأخذ 
 حقوقنا حتى يأتي الحؿ

ال أحد يتنازؿ عف القدس 
ولكف ىؿ السمطة قادرة 

عمى حكـ القدس؟  
ممكف ادارة عالمية 

وفمسطينية واسرائيمية 
مفتوحة لمقدس، وتكوف 

 لمجميع لموصوؿ بحرية

 
 

الجنسية 
 االسرائيمية

خطيبي يحمؿ جنسية 
ويقيـ في راـ اهلل وىو 
وطني اال أف الجنسية 
كانت بالنسبة لو حؿ 
لمشاكؿ كثيرة اىميا 

ال  – مكاف االقامة
أعرؼ اف كنت ساحمؿ 

 الجنسية 

يحممف جنسية  عمي بنات
وأنا ال أفكر فييا وىي 
والدي غير ممكنو لنا ألف 

كاف معتقؿ وىو وطني 
    وأنا كذلؾ  ويرفضيا

الجنسية واليوية الممغنطة 
يكثر الحديث عنيا وىي 
خطيرة عمى الفمسطينييف 
في القدس، ألنيا تعني 
 أننا أصبحنا اسرائيمييف. 

أنا ال أعارض الجنسية 
ولكني ال أطمبيا ألني ال 
أحتاجيا اما اذا خيروني 
بترؾ القدس او الجنسية 
فأختار الجنسية لمبقاء 

 في القدس 

والدي يحمؿ الجنسية 
وعمي ايضًا وىي تساعد 
في حؿ مشاكؿ كثيرة مع 

الداخمية والسفر وال 
عالقة ليا بالسياسة او 

 مستقبؿ القدس

توصيات 
 لمشباب

االىتماـ بالتعميـ واالبتعاد  ىتماـ بالتعميـاال
 عف المخدرات 

بناء مستقبميـ واالىتماـ 
 بالتعميـ 

 ال يوجد ال يوجد
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   .مقابالت مع الشباب ،قبتابع الجدول السا

 10 9 8 7 6 مشارؾ

 شاب شاب شاب شاب شاب الجنس

 توجييي  متسرب بجروت اكسمنس توجييي متسرب التعميـ

 جنسية اسرائيمية قدس قدس قدس قدس اليوية

 17 23 19 18 24 العمر

أييما تفضؿ 
نظاـ التعميـ 
الفمسطيني اـ 
االسرائيمي 

 ؟ولماذا 

 ولكف  فكرة لدي ليس
في القدس بوضع   التعميـ

سيء وما في تعميـ وال 
فرص عمؿ لممتعمميف 
 يعني مضيعة لموقت 

أفضؿ التوجييي ألنو 
طينيًا معترؼ بو فمس

ومقبوؿ  وعالمياً  وعربياً 
  بجامعات فمسطيف

افضؿ ومناسب  البجروت
لمدراسة والعمؿ، التوجييي 

الى  ةنظاـ صعب وبحاج
 معدؿ عالي 

 –ال أعرؼ الفرؽ بينيما 
رغـ  وال أىتـ بالتعميـ 

اني أفضؿ االىتماـ 
بالشباب وبالتعميـ 

 لمشباب 

 الحادي الصؼ في أنا
 التعميـ وسأترؾ عشر
ال أفكر حاليًا  العاـ، ىذا

 بالتعميـ بعد ىذا العاـ 

 
فرص العمؿ 

 المتوفرة/
 والمناسبة 

أو  العمؿ في اسرائيؿ فقط
في مجاؿ الحراسات 

الميمية، ألنيا ليس بحاجة 
لتصريح أمني وال 

  ، شيادات

 عمؿ فرص يوجد
 الوسط في لمخريجيف
 لمعمؿ حاجة ال العربي،

 أعماؿ في اسرائيؿ في
مناسبة، بعد  غير

التخرج نبحث عف 
  العمؿ

الى  سانضـ الكمية بعد
الجامعة العبرية، وفرص 
العمؿ كبيرة ألف شيادتي 

  تكوف معترؼ بيا 

 غير ولكنو متوفر العمؿ
مستمر والتكاليؼ اكبر 
مف الدخؿ، وخاصة 

شراء بيت وزواج وسيارة 
والشباب غير قادريف 

  عمى ذلؾ

 ايالت في لمعمؿ سأذىب
ألف الدخؿ أعمى مف 

باقي المناطؽ، لـ أوفؽ 
في التعميـ ألف المدرسة 
كميا فوضى وما في 

   اىتماـ بالطالب

 
تاثيرالثقافة 
  االسرائيمية

  مكاف العمؿ و
 عمى الشباب 

 مكاف كبير ال يوجد تأثير
مرتبط بفرصة  العمؿ

العمؿ وىو غير ثابت، 
والعالقة بيف العماؿ تكوف 

العمؿ سيئة ومع صاحب 
التأثير لو اسباب  أسوأ.

كثيرة مثؿ االنترنت 
 والتمفونات 

التأثير يكوف اكبر عمى 
الشباب الصغار الذيف 
يعمموف في اسرائيؿ وىـ 

فيـ  غير مثقفيف كفاية
حتى يتسوقوف مف 

   محالت الييود 

 عمى واضح التأثير
الشباب، يتحدثوف عبري 

ويستمعوف موسيقى 
وأغاني عبري حتى في 

 الحفالت، 

 المظاىر في كبير تأثير
 معظـ الحياة، طريقة و

 لمبحر يذىبوف الشباب
 ايالت والى والمنتزىات

 يقمدوف وىـ ابيب وتؿ
 عمى التأثير الييود شباب

 المراىقيف بشكؿ اكبر 

ال يوجد خيارات لمشباب 
اال العمؿ في اسرائيؿ 
والتأثير يعتمد عمى 
الشباب انفسيـ في 

كثيريف ال يتأثروف وال 
يغيروف شيء مف حياتيـ 

 والبعض يتأثر 

 
نمط واسموب 
حياة الشباب 
في القدس / 
الطموحات 
 والمعيقات

الشباب يتأثروا بالوضع 
العاـ، أياـ االنتفاضة كاف 
الشباب مشاركيف بقوة، 
اآلف الشباب تغيرت 
وصاروا اكثر ييتموا 

بحياتيـ ورفاىيتيـ ومش 

الصحيح حياة الشباب 
في القدس غير واضحة 

وغير مخططة، ال 
تعميـ وال مؤسسات 

والشباب مطموب منيـ 
ر كبير لحماية دو 

حياة الشباب في القدس 
تغيرت، النيـ تركوا التعميـ 
واصبحوا يعمموف وطبعًا 

معيـ فموس وىذا يغير مف 
موب حياتيـ، سيارات اس

 وغيرىا  ورحالتوسيرات 

الشباب ضايعيف وما في 
تعميـ وال رعاية كثير 

يعني  -منيـ منحرفيف
ات  عصابات وبن

 –ومخدرات، ومشاكؿ 
فقط األىؿ ممكف ييتموا 

شباب القدس تأقمموا مع 
الظروؼ وىـ ال يمكف 

اف يعيشوا خارج القدس، 
وال يتنازلوا عف اليوية 

ىـ يتنقموا بسيولة 
 وعندىـ فرص عمؿ  



135 
 

سائميف عف اي شيء 
 . مثؿ السياسة ، آخر

القدس، وىـ بحاجة 
 . لقيادة تيتـ بيـ

ويوجد كثيريف ال ييتموف 
 بابنائيـ      

 

 المخدرات

 موجودة المخدرات
 الشباب عمى والخوؼ
بحاجة لتوعية الصغار 

وىناؾ شباب يتعاطوا 
ألنيـ كانوا صغار ومع 

 أصحابيـ

 المخدرات موجودة
ومنتشرة ألسباب كثيرة 
منيا االحتالؿ الذي ال 
ييتـ بمنعيا ومحاربتيا 
وطبعًا جيؿ الشباب 

  والفراغ 

ىناؾ مخدرات منتشرة 
ألسباب منيا االحتالؿ 

والفراغ واالصحاب 
وىي والجيؿ بمخاطرىا 

 وخاصة الحشيشمتوفرة 

المخدرا موجودة في كؿ 
مكاف وىي خطيرة وتبدأ 
بسيولة بالمارغوانا ثـ 

ينتقؿ الشباب الى أنواع 
 اخطر.  

المخدرات موجودة 
ومنتشرة ألسباب كثيرة 
منيا االحتالؿ الذي ال 
ييتـ بمنعيا ومحاربتيا 
وطبعًا جيؿ الشباب 

 والفراغ  
 

العنؼ بيف 
الشباب 

 والمشاجرات

 يـو كؿ كبيرة، مشكمة ىذه
وطوشات  مشاجرات نرى

في الشارع، وألسباب غالبا 
سخيفة مثؿ البنات او 
  موقؼ السيارة او ديوف 

 بيف مشاجرات يوجد
الشباب وخاصة 

المجموعات وتنتقؿ 
 احيانا لألىالي  

 بيف اكثر الطوشات
المدارس واحيانًا  طالب

مع المعمميف وىذا سببو 
عدـ اىتماـ األىالي 

 بابنائيـ 

 يقمدوا الشباب بعض
األفالـ وعصابات المافيا 
الييود، واحيانًا بسبب 

 معاكسة البنات 

 وبيف بسيطة بأمور تبدأ
تمتد وكؿ واحد  ثـ اثنيف

يحضر أصحابو 
والمشاجرا الخطيرة ىي 
بيف األىالي أكثر مف 

 الشباب انفسيـ 
 

العالقة بيف 
 الجنسيف

يعني في عالقات 
مسموحة ومقبولة بس في 

موجودة وىي  عالقات
سرية وأنا رأيي انيا منتشرة 

بشكؿ كبير، بسبب 
 االنترنت

 العالقات ىذه يعني
منتشرة وىي مقبولة 

لمشباب لكف مرفوضة 
لمبنات ألف البنات اذا 
كاف عندىا صاحب ما 

ىيؾ  –حدا يتزوجيا 
 المجتمع

 شاب كؿ موضة اصبحت
صاحب،  عنده بنت وكؿ

والصحيح انا ارى اف 
الشباب يستخدمونيا 

لمتسمية ويضحكوا عمى 
  البنات  

ىي  العرب الشباب بيف
عالقة عادية ومنتشرة 

بس بيف عرب وييوديات 
موجودة وىي عالقات 

 جنس وليا مشاكؿ كبيرة  

اصبح االختالط عادي 
في التعميـ والعمؿ 

وبسبب الياتؼ واالنترنت 
وىذه عالقات عادية 

ف تكوف مرفوضة وممك
اذا وصمت عالقات 

 خاصة  
 

ايجابيات 
وسمبيات 
الحياة في 
القدس 
 واسبابيا

 القدس في الشباب حياة
 مشاكؿ وكميا صعبة

غالية، وما في سكف 
ومضايقات الشرطة 

والمستوطنيف باستمرار ال 
نتوقع اف تتغير قريبًا ألنيا 

الشباب . مشكمة سياسية
 في القدس ضايعيف

 نحمي اننا االيجابيات
 مجاؿ وعندنا القدس،
 الحواجز ولعبور لمعمؿ
 كثرة فيي السمبيات أما

 واجراءات المشاكؿ
 البناء منع مثؿ اسرائيؿ
البيوت  وىدـ

 والمخالفات

ميما كانت صعبة اال اف 
الحياة في القدس تبقى 
أفضؿ وال أحد يفكر في 
ترؾ القدس ألف ىناؾ 

صراع واسرائيؿ تريدنا اف 
نرحؿ مف القدس ولكننا ال 

 نفكر بذلؾ 

 كميا القدس في الحياة
عمؿ ال يوجد أماكف 

 ،لمشباب لمسير أو المعب
الشباب اما الى راـ اهلل 
واألغمبية الى داخؿ 

ضر يعني الخط األخ
اليوية تساعد في التنقؿ 

 .والعمؿ

 التنقؿ حرية االيجابيات
اما السمبيات  والعمؿ

االجراءات االسرائيمية 
منع البناء وجمع الشمؿ 
والمضايقات وسحب 
 اليويات والمخالفات 

دور الشباب 
في المجتمع 
واالمكانات 
المتوفرة ليـ 
 ليذا الدور

 وال دور عندىـ ما الشباب
 في المجتمع ألف امكانات
محصور وما في القدس 

 فرص لمشباب

ألنيـ   ميـ الشباب دور
الفئة العاممة، ولكف 

امكاناتيـ ال تسمح وىـ 
 مشغوليف بالعمؿ 

دور الشباب ىامشي 
 لتفعيؿ مؤسسات مطموبو 

الشباب حتى يشعروا 
 بدورىـ وأىميتيـ 

الشباب بحاجة لتوفير 
االمكانات الالزمة 
واالىتماـ بيـ حتى 

بدورىـ في  يقوموا
 المجتمع

 متوفرة االمكانات كؿ
لمشباب مثؿ التعميـ 
والعمؿ ينقص فقط 

توجيو الشباب ليعرفوا 
  دورىـ في الحياة 

 
ىؿ لديؾ أو 

وجود تقبؿ 
اصدقاء 

 يوجد عندي وال أؤيد ال
وربما تكوف عالقات في 

العمؿ، وىي حسب 
  صاحب العمؿ وتصرفاتو 

اذا كاف ىناؾ 
اسرائيمييف يؤيدوف 

حقوقنا ويتعامموف معنا 
 بشكؿ صحيح فال مانع 

ال يوجد عندي اصدقاء 
ييود وال أقبؿ ذلؾ ولكف 
اقبؿ عالقات عادية في 

العمؿ مثاًل وليس عالقات 

انا اعتقد أف ىذه 
عالقات مصالح فقط 

مرفوضة ومؤقتة وىي 
مف الطرفيف، ىناؾ 

يمكف اف تكوف  ال
صداقة مع اسرائيمييف 

 وفمسطينييف
ىذه عالقات غير مستقرة 
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 وىي عالقات عمؿ فقط  قضية كبيرة بيف الطرفيف   شخصية أو صداقة  اسرائيمييف 

 

 مستقبؿ القدس

الـز يضمف حرية  حؿ أي
التنقؿ ووقؼ اجراءات 
االحتالؿ ضد الناس، 
ويحافظ عمى القدس 

، ال اعتقد اف والمقدسات
 الحؿ قريب

فمسطيف القدس عاصمة 
وفييا المقدسات والكؿ 
يريد القدس، يجب اف 
 تكوف مفتوحة لمجميع
والحؿ في القدس 
  صعب ومستحيؿ 

 مستقبؿ ىو ما ميـ ليس
 اف الميـ السياسي القدس
 ولنا القدس، في نبقى
وحرية وصوؿ  التنقؿ حرية

 الناس لمقدس.

 اليوية نريد ال
 البقاء نريد االسرائيمية،

 حقوقنا مع القدس في
 والعمؿ البناء في كاممة

  والسكف وكؿ شيء. 

الجنسية لتسييؿ كثير 
مف األمور وبعد الحؿ 
نرى ماذا سيحدث ألف 
الحؿ في القدس غير 

 ممكف 

ىؿ تقبؿ 
الجنسية 
 االسرائيمية
 ولماذا؟ 

 نعرؼ ال ألننا أؤيدىا آل
 المستقبؿ في سيحدث ماذا

وخاصة ذىاب األوالد 
لمجيش، أو ممكية البيوت 

  واألرض.  

ال اقبؿ الجنسية، ألنيا 
تعني اف نصبح 

اسرائيمييف، اما اذا 
خيرونا بالجنسية أو 

ترؾ القدس مثال عندىا 
  نأخذ الجنسية 

أعرؼ بعض االصحاب 
معيـ جنسيات، والجنسية 

ال تغير شيء في 
الشخص ولكنيا تسيؿ 
ؼ بعض المشاكؿ، ال أعر 
اف كنت ساطمب جنسية 

 في المستقبؿ   

الجنسية ال تقدـ وال 
تؤخر، يمكف السفر 
بدونيا، وال نعرؼ 

مخاطرىا مستقبال، وال 
يوجد معمومات حوؿ 

فوائد أو اضرار الجنسية 
 االسرائيمية 

جنسية وىي  عندي أنا
مشاكؿ  حؿ تساعد في

الداخمية وتسجيؿ االوالد 
، وقد والعنواف والسفر
والدي منذ حصؿ عمييا 

، انا أشعر زمف بعيد
باالحراج احيانًا وال أخبر 
احد بانني احمؿ جنسية 

   اسرائيمية. 
توصيات 
 لمشباب

االبتعاد عف اصدقاء 
 السوء وبناء مستقبميـ 

الشباب الـز يعرفوا 
مصمحتيـ ومستقبميـ 

ويبتعدوا عف اي 
 مشاكؿ

بالتعميـ  االىتماـ ال يوجد 
 واالبتعاد عف المشاكؿ 

 ال يوجد 

 

 الخالصة: 7.5

توافؽ أف ىناؾ  ،والبحث النوعي بالمقابالت نستخمص مف عرض نتائج البحث الميداني باألرقاـ 

ظواىر سموكية وأفكار لدى فئة مف الشباب في القدس، تؤكد في المعطيات، حيث أظيرت وجود 

في سوؽ العمؿ أو  اإلسرائيمي سواءتأثرىـ بالظروؼ المحيطة بيـ وفي مقدمتيا االحتكاؾ بالمجتمع 

مما يحقؽ نظرية تأثر االنساف بالبيئة المحيطة، وأف العوامؿ السياسية واالقتصادية  ،التعامؿ اليومي

واالجتماعية كاف ليا تأثير عمى تفكير الشباب ونمط حياتيـ ومف أىـ ما اوضحتو الدراسة بشقييا 

في القدس وىذا مف أىـ االيجابيات، اال أنو يقترف الكمي والنوعي، ىو تمسؾ شباب القدس بالحياة 
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بابقاء التواصؿ مع داخؿ الخط األخضر )اسرائيؿ( وحرية التنقؿ والعمؿ، وأف لوف اليوية أو نوعيا 

 ال ييـ بقدر ما تحقؽ مف ىذه االمتيازات.
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                                         الفصل السادس                                             

 االستنتاجات والتضمينات والتوصيات           

 

 المقدمة -1.6
 نتائجيا وتوصياتيا لخطة عمؿعمميا وعمميًا يمكف البناء عميو، واعتماد  أساساً  تشكؿ ىذه الدراسة 

لتوضيح مدى  دراسات مماثمة س، كما يوصي الباحث بإمكانية  تنفيذمع قطاع الشباب في القد

ومدى تأثير األوضاع والظروؼ  والظروؼ التي تؤثر في  ذلؾ، التغير في مواقؼ وسموؾ الشباب

ومعرفة أيف يتجو قطاع الشباب وخاصة مف يعمموف  التي يعيشونيا عمى ثقافتيـ وأفكارىـ وسموكيـ،

ووضع الحموؿ المناسبة  مجتمعيـتيـ الثقافية وانتمائيـ لفي إسرائيؿ وكيؼ يمكف الحفاظ عمى ىوي

ومف المواضيع التي يوصي الباحث  لذلؾ ولمتعامؿ مع الصعوبات والمشاكؿ التي تواجييـ،

 بدراستيا نظرًا ألىميتيا:

العمؿ عمى نشر الوعي الثقافي بيف الشباب في القدس، وذلؾ مف خالؿ برامج وفعاليات ثقافية  - 1

ودمجيـ ضمف  افة واالنتماء الوطني بيف الشبابإحياء الثقورياضية مستمرة ودائمة تعمؿ عمى 

 وطني شامؿ. برنامج ثقافي

وضع خطة عمؿ متكاممة يتـ مف خالليا تحديد األىداؼ المطموبة، أي معرفة ما ىو مطموب  – 2

مف الشباب، ضمف الظروؼ التي يعيشونيا تحت االحتالؿ وفي مواجية ظروؼ الحداثة وسيطرة 

 الت والتواصؿ االجتماعي. تكنولوجيا االتصا
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يجادالعمؿ عمى تنمية االقتصاد المقدسي  -4  فرص عمؿ لمشباب وخاصة الخريجيف وا 

 ، وتطوير التعميـ الالمنيجي والثقافي.     النيوض بالتعميـ وتشجيع الشباب عمى التعميـ –5

بعادىا عف  – 6 لتكوف مظمة  الحزبيةتطوير برامج المؤسسات الشبابية لتالءـ احتياجات الشباب، وا 

 جامعة لمشباب، وبناء الثقة بيف المؤسسات وقطاع الشباب. 

التركيز عمى إعطاء الشباب دور في اتخاذ القرار السياسي، ووضعيـ في المكاف المناسب مع  -7

   تضحياتيـ في الصراع الوطني مع االحتالؿ.

 

  النتائج الرئيسية وتحميالتو: – 2.6

ثقافة  رئيسية تؤثر بشكؿ مباشر عمى مؤثراتنستخمص مف عرض نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ عدة 

 وىي: الشباب في القدس وسموؾ

 

  :سياسات وقوانين االحتالل –1.2.6

 ،وينعكس عمى سموكيـ وتصرفاتيـ وافكارىـ أثبتت الدراسة أف التأثير الثقافي عمى الشباب واضح

واف ىذا التأثير قد انعكس عمى سموؾ  ،ويتناسب طرديًا مع ازدياد العالقة بالمجتمع اإلسرائيمي

المواطف المقدسي انو يعيش في وسط عنصري، ويتمثؿ تأثير االحتالؿ في شعور  ،الشباب وأفكارىـ

دة الفقر وانو يعاني مف التمييز، وانو مستيدؼ في وجوده، وقد أدت اإلجراءات اإلسرائيمية إلى زيا

 بيف السكاف المقدسييف، وتدىور التعميـ، وانتشار المشاكؿ االجتماعية، وعمى الصعيد الثقافي تأثر

وحمؿ بعضيـ الجنسية اإلسرائيمية ألسباب مختمفة، كما أف بعض الشباب بالمجتمع االسرائمي 

ي تعمـ ىذه المغة فاستعماؿ المغة العبرية في العمؿ والتعميـ، أو مع المؤسسات الرسمية قد ساىـ 

فاف انتشار المغة  ،وبما أف المغة مف أىـ عناصر الثقافة ،واستخداميا بيف الشباب ،وزيادة انتشارىا
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العبيرية أدى إلى انتشار األغاني العبرية، وشجع عمى زيارة المدف والمنتجعات واألسواؽ 

 اإلسرائيمية. 

 

 الفمسطيني:ضعف العمل  - 2.2.6

الوطنية ممنوعة رسميًا مف العمؿ في القدس، أال أف ىذه الذريعة ال تشكؿ عذرًا رغـ أف السمطة 

، ومؤسسات أىمية قادرة عمى القياـ بدور كبير 62ليذا الغياب، وىناؾ مؤسسات رسمية مثؿ المدارس

في الحفاظ عمى انتماء الشباب وتوعيتيـ، ألنيـ يشكموف الشريحة األساسية التي يمكف االعتماد 

خدمة المشروع الوطني الفمسطيني، واف ترؾ الساحة خالية أماـ إجراءات االحتالؿ قد  عمييا في

اوجد حالة مف اإلحباط والتخبط بيف الشباب، حيث أف الشباب يرفضوف االنصيار في المجتمع 

اإلسرائيمي الذي يعامميـ بعنصرية، ولكنيـ أيضًا ال يجدوف بدياًل وطنيًا مقنعًا ييتـ بيـ ويجذبيـ 

و، ولذلؾ كانت إجاباتيـ تحمؿ نوعًا مف ردة الفعؿ عمى الواقع الذي يعيشونو، ووجد قسمًا منيـ إلي

 اليوية المقدسية المستقمة حاًل مناسبًا. 

 

 :الحداثة والعولمة - 3.2.6

أصبحت مف المواضيع التي تشغؿ المؤسسات الشبابية  نولوجية واليوية الثقافية لمشبابالسيطرة التك

ىذه ظاىرة عالمية، إال أف تأثيرىا عمى الشباب في القدس اكبر مف أي في العالـ ونحف جزء منو، و 

األىمية السياسية لمقدس وأىمية الشباب في الصراع الفمسطيني  مكاف في الوطف، وذلؾ بسبب

مف  اإلسرائيمي وعنصريتو فض التيويدي مف جية، ور ضعؼ العمؿ الفمسطينل الستعادتيا، ونظراً 

، مما جعؿ قسمًا مف الشباب يعوضوف باالنتماء ليوية جديدة، متأثريف بوسائؿ االتصاؿ جية أخرى

                                                           
62
 21–11ص––دراسةاستٌراتٌجٌةالشباب-2009مدٌرٌةالشبابوالرٌاضة-فلسطٌن
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الحديثة، وتقميد الشباب حسب الموضة، أي أنيـ اوجدوا ىوية جديدة، وىي تطابؽ الواقع الذي 

ييف وال يقبميـ المجتمع اإلسرائيمي، وقد فصموا عمميًا عف يعيشونو فيـ رسميًا ليسوا مواطنيف اسرائم

مجتمعيـ الفمسطيني، الذي وجدوا أنفسيـ منذ الوالدة معزوليف عنو وعبروا عف ىذا الوضع برفض 

االنصيار أو التجاوب مع المجتمع اإلسرائيمي مف جية، ومف جية أخرى عدـ المطالبة بيوية 

ليا وضع خاص، وقد كاف لالحتكاؾ بيف الشباب في القدس حتفاظ بيوية مقدسية فمسطينية، واال

ونظرائيـ مف األجانب تأثير عمى تقميد الشباب في المظاىر مثؿ المباس وقصة الشعر وسماع 

 .عالقات صداقة وتواصؿ بفضؿ  تكنولوجيا االتصاؿ إقامةالموسيقى األجنبية وحتى 

 

 :التأثير الديني والسياسي - 4.2.6

الديني والوطني حاجزًا أماـ تغمغؿ الثقافة اإلسرائيمية، ويتمسؾ قسـ كبير مف الشباب يشكؿ التأثير 

بيويتيـ وثقافتيـ انطالقًا مف عقيدة دينية أو التزامًا وطنيًا، وىـ يتصدروف المشيد المقاوـ والرافض 

ية لمقدس ويعمموف عمى التمسؾ باليوية الثقافية العربية الفمسطين ،ألشكاؿ الثقافة اإلسرائيمية

وسكانيا، وقد شارؾ شباب القدس في نشاطات االنتفاضتيف وقدموا العديد مف الشيداء واألسرى، 

تزيد مف ىذا التوجو وىو ما  ،كما أف اإلجراءات اإلسرائيمية وخاصة ىدـ البيوت أو االستيالء عمييا

المسجد األقصى جرى في الشيخ جراح وسمواف عمى سبيؿ المثاؿ، كما أف محاوالت االعتداء عمى 

لتحدي سياسات االحتالؿ والتمسؾ باليوية  الفمسطينييف المبارؾ واقتحامو تشكؿ دافعًا لدى

 اإلسالمية والثقافة العربية لمقدس.

نستنتج مف الدراسة أف الشباب في القدس يعيشوف تحت تأثير األوضاع السياسية واالقتصادية 

مما شكؿ لدييـ ثقافة مختمفة  ؿ الحداثة والعولمة والتقميد،كما يتأثروف بعوام والقانونية، واالجتماعية،

يـ يميموف الى التأقمـ وىـ يرفضوف االحتالؿ سياسيًا ولكن وىي ثقافة التأقمـ والمقاومة، ،مستقمةاو 
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 االندماج فيو،مع الواقع مف خالؿ ايجاد السبؿ المناسبة لمتعامؿ مع الواقع دوف االستسالـ أو 

كما أنيـ  في القدس دوف االستعداد لمتخمي عف امتيازات اليوية الزرقاء، ويحرصوف عمى البقاء

يشكموف نمط حياتيـ بالتقميد ويتأثروف في ذلؾ بالمجتمع االسرائيمي الذي يحتكوف بو في عمميـ 

   وتعميميـ وحياتيـ اليومية.
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 1ممحق رقم 
 استمارة بحث حول وضع الشباب في القدس

ىذه االستمارة ىي بيدف الدراسة وكل ما فييا من معمومات يبقى ليذا اليدف فقط وال يطمع عميو أي جية 
 كتابتيا لمتسييل فقط.كما ان االستمارة تخص كال الجنسين رغم صيغة المذكر في  –رسمية او غير رسمية 

ونعتذر  في ىذه االستمارة ىو فقط لمتوضيح وليست بمعنى االعتراف بشرعية او غيرىا إسرائيلاستخدام كممة 
 .لممشاركين

 شاب                                شابة                  العمر:     :         الجنس
        ------------------------------------------مكاف السكف )بدوف ذكر العنواف(:  

 خاطب/ة           مطمؽ/ة    أعزب/اء              متزوج/ة          ألحالة االجتماعية:  
          مستوى الوالديف التعميمي؟                     (:  المستوى التعميمي )آخر صؼ في المدرسة

  الوضع االقتصادي: 
 إسرائيؿ           جية فمسطينية              جية أخرى  :  مكاف العمؿ 
 غير ذلؾ       موظؼ             عاطؿ                     نيف        المينة :  عامؿ 
 ما مقدار الدخؿ الشيري؟         

 ال           ىؿ لديؾ عمؿ دائـ ؟    نعـ          ال        ىؿ لديؾ دخؿ ثابت:  نعـ         
 ىؿ تفضؿ العمؿ مع جية عربية )فمسطينية(          دولية         إسرائيمية         

 ---------------لماذا؟   
 ىؿ عميؾ ديوف ؟      لألصدقاء:  نعـ            ال        لشركات او مؤسسات؟   نعـ       ال      

  لجيات أخرى 
 ال      نعـ          ىؿ البيت مستأجر؟             ال      ىؿ تسكف مع األىؿ؟  نعـ        
 ال                  ىؿ مساحة السكف مناسب مع حجـ األسرة ؟    نعـ         

 ال               ىؿ تممؾ بيت؟  نعـ         ال        ىؿ تعيؿ نفسؾ بشكؿ كامؿ؟  نعـ           
 كـ عدد العامميف في األسرة؟        
 ىؿ تذىب في رحالت ؟       خارجية              داخمية           كـ مرة في العاـ؟ 
 ما ىي االحتياجات التي ال تتمكف مف توفيرىا؟  سكف       زواج       تعميـ       سيارة      
 محؿ تجاري غيرىا       
 وما أسبابيا في رأيؾ؟                          :     ىؿ تواجو األسرة مشاكؿ اقتصادية؟    نعـ            ال            ما ىي 
 ال          سيارة ؟   نعـ           ال        كمبيوتر؟ نعـ         ال       موبايؿ ؟   نعـ    ىؿ لديؾ؟     
 ما ىي أكثر المواقع التي تستخدميا؟     ال           ىؿ لديؾ خدمة انترنت؟  نعـ        

 )أوضح إف أمكف(؟     مواقع أخبار        العاب         مراسالت وتواصؿ تعميـ         أخرى   
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 : المواىب واليوايات والقناعات
 ال         ىؿ تفضؿ:  العربي      األجنبي        العبري  ىؿ تحب الغناء والموسيقى    نعـ        
 أفالـ  عربي       أجنبي          مسرحيات           ىؿ تشاىد ؟ 
 مف الطبيعي وقوؼ الشاب أماـ مدارس الفتيات وانتظار فتاة لمحديث معيا: أؤيد بشدة      أؤيد      ارفض  

 مف الطبيعي اف يسمع الشاب الفتاة )الحموة( بعض الكممات أثناء مرورىا في الشارع :
 ارفض بشدة           أؤيد بشدة          أؤيد           أرفض   

 أؤيد بشدة           أؤيد        ارفض   : اؿ الياتؼ النقاؿ او الكمبيوتر في االتصاؿ بالفتياتيمكف استعم
 جيد            وسط        ىؿ تتحدث المغة العبرية؟   بطالقة        

 ال             ىؿ تقيـ عالقات تواصؿ مع الجنس اآلخر؟ إسرائيمييف/ات   نعـ      
 ال           نعـ           غير إسرائيمييف/ات 
 تقميد الشباب            ىؿ تختار مالبسؾ حسب: إمكاناتؾ المادية       الوضع االجتماعي     الموضة        

 )الموضة(  ما تشاىده في الشارع ما يرضي المجتمع      ىؿ تختار قصة الشعر )المظير( حسب: ما يناسبؾ     
 الوضع االجتماعي:

 ال         ىؿ تشارؾ مع أندية او مراكز شبابية؟      نعـ          
 ىؿ لديؾ مجموعة أصدقاء؟   نعـ        ال       ىؿ لديؾ أصدقاء او عالقات اجتماعية مع أجانب؟

 نعـ            ال               نعـ           ال        إسرائيمييف؟                          
 في الشارع      مؤسسات ثقافية      أيف تمضي وقت الفراغ؟  االنترنت      مؤسسات شبابية      

 ال يوجد برنامج محدد                
 تعرضت العتداءات مف شباب او مجموعات أخرى؟  ؿى  ال       نعـ        ىؿ شاركت في مشاجرات ؟ 

 ال             نعـ         
 نعـ           ال          ىؿ أنت راض عف خدمات المؤسسات الشبابية في القدس ؟     

 الظروؼ الصعبة قد تدفع الى سموؾ او تناوؿ حبوب او غيره مما يمي:      
 نعـ         ال             ىؿ تشرب بيرة او كحوؿ؟       نعـ         ال                ىؿ تدخف؟   
 نعـ         ال          ىؿ تعاطيت أو تتعاطى المخدرات؟ 

 نعـ          ال              ىؿ تتأخر بالميؿ خارج المنزؿ؟   
 أييما تفضؿ؟  زيارة مدف ومناطؽ في الضفة ؟          زيارة مدف ومناطؽ في إسرائيؿ؟             

 نعـ            ال               مشاكؿ تواجو الشباب المقدسي؟ىؿ تشعر بوجود 
 نعـ            ال                 األسر؟                  عمى مستوى العالقات بيف   
 نعـ            ال                              اب؟                عمى مستوى العالقات بيف الشب  
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لماذا؟   ىؿ ترى اف الحياة في القدس أفضؿ؟       في الضفة أفضؿ؟        في الداخؿ )إسرائيؿ( أفضؿ؟     
_____________________________________________________________________ 

 
 ما ىي اىـ المشاكؿ التي تواجو الشباب في القدس حسب رأيؾ؟

 ال يوجد مشاكؿ كبيرة             الوضع السياسي          المشاكؿ االجتماعية    التعميـ       العمؿ       
 عند مواجية مشكمة تتوجو إلى:  جية فمسطينية       جية إسرائيمية        جية عشائرية      استنجد  باألصدقاء    

 إسرائيؿ                            الشباب              مف المسؤوؿ عف حؿ مشاكؿ الشباب في القدس؟  السمطة الوطنية     
 الوضع السياسي:

 ىؿ سبؽ واف اعتقمت؟    نعـ         ال         ىؿ لديؾ ممؼ امني؟     نعـ           ال     
        ىؿ تشارؾ في فعاليات ونشاطات سياسية؟                                 نعـ           ال         

 ال احد      يساري          ما الجية السياسية التي تؤيدىا؟     ديني          وطني         
 تدويؿ القدس        مع إسرائيؿ                 مع السمطة     ما رأيؾ بالحؿ النيائي لمقدس؟

 ال    نعـ بشروط            نعـ           ىؿ تؤيد مشاركة المقدسييف في انتخابات البمدية؟
 حضاري    ديمقراطي          عنصري          :   ىؿ تعتقد أف إسرائيؿ بالنسبة لؾ كياف

 ال       نعـ                     تعتبر اليوية المقدسية مكسب وتمنح حقوؽ وأفضمية لحامميا 
 ال        نعـ                  ىؿ تؤيد المطالبة بالجنسية اإلسرائيمية؟                        
 نعـ              ال                  ىؿ تؤيد الحصوؿ عمى اليوية )الجنسية( الفمسطينية؟           

 ضعيؼ                 مناسبكيؼ تقيـ اىتماـ السمطة الفمسطينية بالشباب في القدس بشكؿ خاص؟  
 ىؿ تعتقد اف الشباب في القدس تأثروا بالثقافة والعمؿ والعيش في إسرائيؿ؟

 تأثير كبير         تأثير ضعيؼ         تأثير عادي                                    
 ال    بشكؿ خطير                نعـ     ىؿ تعتقد اف ىوية الشباب الثقافية في القدس ميددة؟

        ال         نعـ                عنيا؟                ىؿ لديؾ اقتراح او أفكار تريد التعبير 
  اكتبيا:

 
 
 

___________________________________________________________________ 
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 تأثير مكان العمل    2ممحق 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مرجعية المفضمة عند حدوث مشكمةالمكان العمل :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مكان العمل: التأخير بالميل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مكان العمل المفضل  المرجعية عند مواجية مشكمة
 األصدقاء العائمة السمطة الفمسطينية

إسرائيل   24 6 8  
جية فمسطينية   1 1 1  

 بدون 1 2 2
 جية أخرى 26 9 11

 
  

 مكان العمل المفضل

 التأخير بالميل

يتأخر بالميل     المجموع بالميلال يتأخر  

إسرائيل     
جية فمسطينية    
جية أخرى    

 المجموع الكمي 

24 12 36 

8 1 9 
3 4 7 
35 17 52 

 عادات وسموك  
 ال يدخن يدخن مكان العمل المفضل المجموع 

إسرائيؿ   
جية فمسطينية   
جية أخرى   

 المجموع الكمي 

20 18 38 
8 4 12 
3 4 7 
31 23 57 
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التدخين–عادات وسموك مكان العمل   
 

 تعاطي مخدرات  
مكان العمل المفضل    مخدرات ىتعاط  مخدراتال يتعاطى    المجموع 

إسرائيؿ   
جية فمسطينية   
جية أخرى   

 المجموع الكمي 

3 33 36 
1 11 12 
0 9 9 
4 53 57 

 
مخدراتتعاطي  مكان العمل :  

 
 

مكان العمل المفضل    
 

 شرب الكحول
 ال يشرب كحول يشرب كحول المجموع

إسرائيؿ    
جية فمسطينية    
جية أخرى    

 المجموع الكمي

9 27 36 
2 9 11 
1 9 10 
12 45 57 

 
 شرب الكحولمكان العمل : 

 
سرائيميين مكان العمل المفضل  أصدقاء أجانب وا 

 ال يوجد فمسطينيين إسرائيميين أجانب المجموع
 إسرائيؿ

 جية فمسطينية
 جية أخرى

 المجموع الكمي

8 8 16 1 33 
2 2 4 0 8 
1 2 3 0 6 
11 12 23 1 47 
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سرائيميينمكان العمل :   أصدقاء أجانب وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسرائيمية بالثقافة الشباب تأثر*  المفضل العمل مكان
 

 

 
 مكان العمل المفضل

 تيديد ثقافي
 تأثير كبير تأثير عادي نعم المجموع

 إسرائيؿ
 فمسطينيةجية 

 جية أخرى
 المجموع الكمي

1 12 23 36 
0 4 5 9 
0 1 6 7 
1 17 34 52 

 
 تيديد ثقافي* مكان العمل المفضل 

 
 مكان العمل المفضل

 تجنيس المقدسيين
 جنسية ألىداف خاصة ال نعم المجموع   

 إسرائيؿ
 جية فمسطينية

 جية أخرى
 المجموع الكمي

12 22 2 36 
4 4 1 9 
1 5 1 7 

17 
 

31 4 52 

 
 

 
 مكان العمل المفضل 

 تأثر الشباب بالثقافة اإلسرائيمية
 تيديد خطير ال يوجد كبير عادي المجموع   

 إسرائيؿ
 جية فمسطينية

 جية أخرى
 المجموع الكمي

9 6 3 17 35 
1 1 1 6 9 
0 2 1 4 7 
10 9 5 27 51 
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 تجنيس المقدسيين* مكان العمل المفضل 
 

 
 مكان العمل المفضل

اليوية 
 الفمسطينية

 ال نعم المجموع
 إسرائيؿ

 جية فمسطينية
 جية أخرى

 المجموع الكمي

14 22 36 
4 5 9 
3 4 7 
21 31 52 

 اليوية الفمسطينية* مكان العمل المفضل 
  

 
 ىوية القدس انجاز ىل مكان العمل المفضل

 ال نعم المجموع  
 إسرائيؿ

 جية فمسطينية
 جية أخرى

 المجموع الكمي

20 15 35 

5 4 9 
4 3 7 
29 22 51 

انجاز القدس ىوية ىل*  المفضل العمل مكان  
 

 
 مكان العمل المفضل

 انتخابات البمدية
المجمو 

 ال نعم ع
نعم 
 بشروط

 إسرائيؿ
 جية فمسطينية

 جية أخرى
 المجموع الكمي

10 12 14 36 
0 5 4 9 
0 3 4 7 
10 20 22 52 
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 انتخابات البمدية* مكان العمل المفضل 
 

 
 مكان العمل المفضل

 التأييد السياسي
 ال يوجد يساري إسالمي وطني المجموع

 إسرائيؿ
 جية فمسطينية

 جية أخرى
 المجموع الكمي

9 7 2 18 36 
4 2 2 1 9 
2 3 0 2 7 
15 12 4 21 52 

 
 التأييد السياسي* مكان العمل المفضل 

 
 

 قصة الشعر مكان العمل المفضل

 الموضة والتقميد حسب المجتمع ما يناسبو المجموع
 إسرائيؿ

 جية فمسطينية
 جيات أخرى

 المجموع الكمي

21 5 8 34 

5 2 2 9 
6 0 0 6 
32 7 10 49 

 قصة الشعر * مكان العمل 
 

 
 المالبس والموضة العمل المفضلمكان   

 تقميد الموضو  الوضع االجتماعي اإلمكانات المادية المجموع
 إسرائيؿ

 جية فمسطينية
 جيات أخرى

 المجموع الكمي

12 8 13 1 34 

5 1 2 0 8 
2 0 4 0 6 
19 9 19 1 48 
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 المالبس والموضة* مكان العمل 
 

 
 

 اآلخر الجنس مع تواصل*  العمل مكان
 

 المغة العبرية مكان العمل المفضل 
 وسط جيد بطالقة المجموع

 إسرائيؿ
 جية فمسطينية
 جيات أخرى

 المجموع الكمي

5 9 17 31 
2 1 6 9 
3 0 2 5 
10 10 25 45 

 
 المغة العبرية* مكان العمل 
 

 
 مكان العمل المفضل

 اتصال بالجنس اآلخر
 ارفض بشدة ارفض أؤيد المجموع

 إسرائيؿ
 جية فمسطينية
 جيات أخرى

9 22 1 32 
4 5 0 9 
4 1 0 5 
17 28 1 46 

 
 اآلخرتواصل مع الجنس  مكان العمل المفضل

 ال يوجد جانب فمسطينيين إسرائيميين المجموع
 إسرائيؿ

 جية فمسطينية
 جيات أخرى

 المجموع الكمي

5 11 13 3 32 

4 2 3 0 9 
2 2 1 1 6 
11 15 17 4 47 
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 اتصال بالجنس اآلخر* مكان العمل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  البنات مدارس أمام الشباب وقوف*  العمل مكان

 
 

 مكان العمل المفضل
 معاكسة الفتيات

 ارفض بشدة ال أوافق أوافق المجموع

 إسرائيؿ
 جية فمسطينية
 جيات أخرى

 المجموع الكمي

5 19 9 33 
0 5 4 9 
3 1 1 5 
8 25 14 47 

 معاكسة الفتيات* مكان العمل 
 

 
 

مكان العمل 
 المفضل

 الغناء والموسيقى

المجمو 
 ع

غناء 
 عربي

غناء 
 أجنبي 

أفالم 
 عربي

أفالم 
 أجنبي

غناء 
 عبري

ال يحب 
 الموسيقى

 34 3 7 3 2 3 16 إسرائيؿ 
ية فمسطينيةج  7 0 1 0 0 1 9 

 6 1 0 0 0 1 4 جيات أخرى
 49 5 7 3 3 4 27 ع الكميالمجمو 

الغناء والموسيقى* مكان العمل   

 
مكان العمل 

 المفضل

 وقوف الشباب أمام مدارس البنات

أؤيد  ارفض أؤيد المجموع
 إسرائيؿ بشدة

 جية فمسطينية
 جيات أخرى

 المجموع الكمي

4 23 2 29 
0 8 0 8 
2 3 1 6 
6 34 3 43 
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 3ممحق 
 دليل المقابمة مع مجموعة الشباب

 
بيف ستة الى عشرة مف كال الجنسيف ومف خمفيات مختمفة، منيـ طالب بجروت، وطالب   العينةالشبابية:

عاـ. وىي تتمحور حوؿ تأثير  26 – 16توجييي، ومتسربيف وعماؿ، ومنيـ حممة جنسية اسرائيمية، اعمارىـ بيف 
 عوامؿ االتصاؿ مثؿ العمؿ أو الدراسة. 

ضيع في الرسالة، او التحميالت الواردة في نتائج الدراسة، : تيدؼ ىذه المقابمة الى توضيح بعض الموا اليدف
 وبذلؾ توفر مصدر معموماتي مباشر ودقيؽ.

 
 مواصفات األسئمة المقترحة:

، لذلؾ تكوف بعض األسئمة مغمقة وبعضيا مفتوحة، وترتبط بيدؼ المقابمة، وتكوف المقابمة نصف مفتوحةىذه 
 الشخصية او المواضيع المحرجة قدر االمكاف.متسمسمة في المواضيع وتتجنب األسئمة 

ويقترح اف يكوف ىناؾ خمسة اسئمة رئيسية تتناوؿ المواضيع الرئيسية لممقابمة وتتفرع منيا اسئمة فرعية لتوضيح 
 األمور المتعمقة بالموضوع الرئيسي، ومف األمور التي سيتـ طرحيا في المقابمة: 

 
 لممقابمة:المواضيع الرئيسية واألسئمة المقترحة 

 
 الموضوع الثقافي والفكري: 

؟ في المواضيع  حسب رأيك وانت احد الشباب وتعيش ظروفيم بماذا يفكر الشباب في واقعيم :الموضوع الرئيسي
 التالية:

في رأيك ىل توجد فرص تعميم تتناسب مع احتياجاتك؟ اييما ينسجم اكثر مع طموحاتك نظام   التعميم:
 التعميم العربي ام االسرائيمي؟ ولماذا ؟

 ىل ترى ان فرص العمل متاحة ومناسبة لتطمعات الشباب؟ وما ىي مجاالت العمل المفضمة ؟ المتوفرة؟   العمل: 
لشباب لبناء حياة كريمة وتشكيل اسرة؟ وتوفير ما يمزم لذلك؟ في رأيك : كيف ترى امكانيات االزواج واألسرة 

 ما ىي المعيقات واألسباب؟
 كيف تقيم التأثير االسرائيمي عمى الشباب؟ ثقافيا، سياسيا، اجتماعيًا ؟تأثير الثقافة االسرائيمية: 

 :الموضوع األخالقي والسموكي
ك الشباب في القدس يختمف عنيا في المناطق األخرى؟ في رأيك ىل اسموب حياة وسمو :  الموضوع الرئيسي

 كيف؟ ولماذا؟ 
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نسمع عن موضوع المخدرات في القدس، ىل ىو مبالغ فيو ام ان ىناك مشكمة   المخدرات:
 مخدرات حقيقية؟ وما مدى خطورتيا؟ واسبابيا؟ 

باعتقادك ىل يوجد عنف زائد عن الطبيعي في القدس؟ وخاصة بين  العنف والمشاجرات: 
 الشباب؟ واذا كان كذلك ما اسبابو؟ 

كيف تقيم العالقة بين الشباب والشابات في القدس؟ ىل توجد حسب  العالقات بين الجنسين: 
 رأيك عالقات غير مقبولة اجتماعيا؟ ما ىي طبيعة ىذه العالقات؟ وما اسبابيا؟  

ما اكثر ما يعجبك في وضع وحياة الشباب في القدس؟ وماذا يزعجك  يات والسمبيات:االيجاب 
   ايضا؟  

 الوضع االجتماعي: 
من واقع حياتك في القدس، كيف ترى المجتمع المقدسي، ايجابيات،  الموضوع الرئيسي:

 ؟وسمبيات، وفرص، ومخاطر
 القياـ بيذا الدور؟ ولماذا؟ ما ىو دور الشباب في المجتمع حسب رأيؾ؟ وىؿ ىـ قادروف عمى 

ماذا ينقص الشباب؟ وىؿ ىناؾ امكانيات متوفرة لمشباب لممارسة دورىـ في المجتمع؟ وما 
 المطموب؟

 
 موضوع المؤثرات والمشاكل الرئيسية : 

 ؟ من الواقع الذي يعيشو الشباب كبف ترى العوامل األكثر تأثيرا عمى الشباب الموضوع الرئيسي:
 بالبداية ىل عندك اصدقاء؟ وىل تشركيم في حل ما يواجيك من مشاكل؟  األصدقاء:

 ماذا تنصح في صداقة مع اسرائيميين )ييود( ؟ ولماذا؟ 
 : في اي مجاؿ تخطط لمعمؿ؟ وايف؟ ولماذا؟ ولو تغيرت الظروؼ ماذا ستفعؿ؟   مكان العمل 
  

 الموضوع السياسي: 
في ضوء ىذا الوضع ماذا ترى لممستقبل في القدس؟ وما الحل المرضي في   الموضوع الرئيسي:

 الوقت الحالي؟ وفي المستقبل؟  
االيجابيات  –ىل ترى الجنسية االسرائيمية تشكل حل   ما رأيك في الجنسية االسرائيمية لمشباب؟

 ولماذا ؟ –والسمبيات 
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 ؟ ايجابيات وسمبيات؟  ماذا تعني لك ىوية القدس
عمى ضوء ما سبق بماذا تنصح الشباب؟ التأقمم؟ الرفض المطمق؟  ة الوطنية والثقافية: اليوي   

 السكوت واالنتظار،  ولماذا؟ 
 ما دور االحتالؿ، حسب رأيؾ ىؿ ىناؾ دور لالحتالؿ في وضع الشباب؟ وما ىو؟   
 

  مع الشكر واالحتراـ واف كاف عندؾ اي مالحظات او افكار تفضؿ


