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تمهيد 

يمثل الشــباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 29 ســنة ثلث الســكان الفلســطينيين. وهذا الشــريحة من الشــباب تتطلب دراســة جادة 
في التطوير اإلســتراتيجي واإلســتجابة اإلنســانية وذلك من خالل التركيز على همومهم وأولوياتهم في السياســات والخطط الوطنية.

لســنوات، حــرم الشــباب الفلســطيني فــي غــزة مــن االحتياجــات والحقــوق األساســية. الفقــر، وتعاطــي المخــدرات، والهجــرة الغيــر آمنــة، 
والعزلــة، وعــدم التواصــل والتطــرف االجتماعــي ومحدوديــة الوصــول إلــى المرافــق الثقافيــة، الصحيــة، والرياضيــة بحيــث تعتبــر جميعهــا 

تحديــات تواجــه الشــباب فــي فلســطين، وبشــكل خــاص الشــباب فــي قطــاع غــزة.

تفاقمــت الظــروف الصعبــة فــي قطــاع غــزة بســبب الحــرب التــي اســتمرت 51 يومــا خــالل شــهري يوليــو وأغســطس 2014. وبالرغــم مــن 
ذلــك، فــإن الشــباب الفلســطيني ومتحديــا جميــع الظــروف، كان مصــدر إلهــام لنــا جميعــًا!

عملــت المجموعــات الشــبابية معــًا فــي أنحــاء قطــاع غــزة، وكانــوا أول المســتجيبين لمســاعدة كبــار الســن واألطفــال والنســاء المحتاجيــن. 
بحيــث كانــوا أقويــاء فــي مواجهــة األزمــات وكانــوا مصــدرًا للصالبــة وســعة الحيلــة فــي المجتمــع المحلــي.

لكــي ُنَمكــن الشــباب فــي مســاعدة اآلخريــن فــي غــزة، قــام الصنــدوق وبالتعــاون مــع منتــدى شــارك الشــبابي بإجــراء هــذه الدراســة عــن آثــر 
الحــرب علــى واقــع الشــباب.

وتعــد هــذه الدراســة هــي التقييــم الوحيــد الــذي يعكــس قضايــا الشــباب ، والتحديــات كمــا عبــر الشــباب عنهــا بأنفســهم، باإلضافــة للعمــل 
التطوعــي الــذي بــادر بــه الشــباب لمســاعدة النازحيــن. ونــود أن نعــرب عــن خالــص شــكرنا للعديــد مــن الشــباب المتطوعيــن الذيــن ســاعدوا 

فــي العمــل الميدانــي فــي إعــداد هــذا التقييــم.

كمــا تبيــن مــن خــالل أعمالهــم وكمــا هــو موضــح فــي هــذه الدراســة، لوأعطيــت فرصــة عادلــة للشــباب، فانهــم ســوف يبنــون مســتقبل أفضــل 
لغــزة ولفلســطين. ولهــذا فإننــا ندعــوا المجتمــع الدولــي لتعزيــز مســاعدتهم ودعمهــم للمشــاريع القائمــة علــى الشــباب. وربمــا هــو أفضــل 

اســتثمار يمكننــا عملــه لمســتقبل غــزة!

أنرز تومسن
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شكر وتقدير

يــود صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان أن يعــرب عــن شــكره وتقديــره لمنتــدى شــارك الشــبابي وهيئــة المســتقبل للتنميــة ولطواقــم جمــع البيانــات 
الذيــن أظهــروا مســتوًى ال يضاهــى مــن التفانــي وااللتــزام والمهنيــة فــي إجــراء هــذا التقييــم المهــم وعلــى درجــة عاليــة مــن الجــودة. 

كمــا يــود الصنــدوق أن يعــرب عــن شــكره وعميــق تقديــره لوكالــة الغــوث لشــؤون الألجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( علــى تعاونهــم وتيســيرهم 
إمكانيــة الوصــول إلــى مراكــز االيــواء لغايــات جمــع البيانــات.
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دراسة إحتياجات الشباب1

مقدمة
فــي 7 يوليــو 2014، شــهد قطــاع غــزة تصعيــدا فــي أعمــال العنــف بحيــث أن األزمــة األخيــرة فــي قطــاع غــزة هــي العمليــة العســكرية 
غــالق صــارم منــذ ســبع ســنوات،  الثالثــة خــالل الســنوات الســت الماضيــة، باإلضافــة الــى ذلــك فــإن قطــاع غــزة  يتعــرض إلــى حصــار واإ
ممــا أدى إلــى تدهــور هائــل فــي الظــروف المعيشــية، وزيــادة البطالــة والفقــر وضعــف التنميــة، واالنخفــاض الكبيــر فــي مســتوى التعليــم 

والرعايــة الصحيــة.

فــي قطــاع غــزة، هنالــك 1.2 مليــون الجــئ مــن أصــل عــدد الســكان البالــغ 1.7 مليــون نســمة يعيشــون فــي 8 مخيمــات للالجئيــن. ووفقــا 
لمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألمــم المتحــدة، فــإن عــدد الضحايــا فــي صفــوف الفلســطينيين بلــغ 2147 بســبب األعمــال العدائيــة فــي 
غــزة، منهــم 1743 مــن المدنييــن. ومــن هــؤالء الضحايــا 530 طفــل تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 10 أيــام و17 ســنة بحيــث يشــكلون ٪32 
مــن الضحايــا المدنييــن، باالضافــة الــى نــزوح مئــات اآلالف إلــى مراكــز اإليــواء، عشــرات اآلالف منهــم فقــدوا بيوتهــم، وآالف العائــالت 
فقــدت شــهداء، أو لديهــا جرحــى. وبحســب تقاريــر وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن )األونــروا( ووزارة الشــئون اإلجتماعيــة 
فــإن عــدد النازحيــن تجــاوز 380.000 شــخص بحيــث تمــت اســتضافتهم فــي مالجــئ األونــروا والحكومــة وفــي المجتمعــات المضيفــة،  
بحيــث أنــه اكثــر مــن 100.000 شــخص منهــم 30.000 مــن الشــباب قــد هدمــت منازلهــم بشــكل كامــل ومازالــوا نازحيــن فــي المالجــئ 

والمجتمعــات المضيفــة. 

يواجــه الشــباب فــي قطــاع غــزة تحديــات عديــدة، والتــي تفاقمــت بعــد األزمــة األخيــرة، وقــد حــرم الشــباب مــن اإلحتياجــات األساســية 
باإلضافــة الــى المشــاكل االخــرى مثــل التهميــش اإلقتصــادي واإلجتماعــي، غيــاب التواصــل، العزلــة والتشــدد، ومحدوديــة الوصــول إلــى 
المرافــق الثقافيــة واإلجتماعيــة بمــا فــي ذلــك الصحــة والرياضــة. وهــذا الوضــع يفــرض علــى الشــباب تولــي دور البالغيــن فــي ســن مبكــرة 
دون دون اإلعــداد لهــذا، ممــا يــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى ســلوك محفــوف بالمخاطــر، بمــا فــي ذلــك األنشــطة اإلجراميــة، والعالقــات 
الجنســية غيــر اآلمنــة، العنــف وتعاطــي المخــدرات والتوجــه للهجــرة الغيــر شــرعية. وألســباب اقتصاديــة واجتماعيــة، قــد يتــرك البعــض مــن 
المــدارس إلــى العمــل، أو الــزواج المبكــر مقابــل الحمايــة و/ أو مــأوى لهــم و ألســرهم، ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى المجتمــع بأكملــه 

ســواء علــى المــدى القصيــر والبعيــد.

وفــي الوقــت الــذي كانــت طبيعــة التدخــالت العاجلــة أثنــاء الحــرب، تركــز علــى أكثــر االحتياجــات الطارئــة، فــإن مــا خلفتــه الحــرب، يضعنــا 
أمــام عشــرات االحتياجــات، التــي ربمــا مــن الصعــب تصنيفهــا حســب أكثرهــا أولويــة، فلــكل شــريحة مــن المجتمــع أولويتــه، كل حســب مــا 

تعــرض لــه مــن ظــروف.

 وفــي هــذا الســياق، قــام منتــدى شــارك الشــبابي وبالشــراكة مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان باجــراء دراســة ألثــر العــدوان األخيــر علــى 
الشــباب فــي قطــاع غــزة، وهــي الدراســة األولــى التــي تســتهدف الشــباب فــي قطــاع غــزة بعــد العــدوان، لمالمســة احتياجاتهــم. 

توضــح هــذه الدراســة كيــف تأثــر الشــباب باألزمــة مــن نواحــي عديــدة، وخصوصــا ظــروف الشــباب النازحيــن فــي مراكــز االيــواء. وتشــمل 
التحديــات االنفصــال عــن األقــارب والمجتمــع ، التوقــف عــن التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي، فقــدان مصــدر الــرزق، عــدم وجــود، أو 
ضعــف و تعطــل آليــات وشــبكات األمــن والحمايــة، و ضعــف الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة، التكيــف مــع بيئــة جديــدة، وقــت فــراغ 
غيــر مســتغل و كلهــا قــد تشــكل خطــرا علــى الشــباب علــى المــدى القريــب والبعيــد. وألقــت الدراســة الضــوء علــى أهــم التحديــات التــي 
مــازال الشــباب يواجهــا فــي قطــاع غــزة ومــا هــي أولوياتهــم ومادورهــم فــي تجــاوز هــذه المرحلــة.  ســتتضمن الدراســة بعــض القصــص و 

الروايــات مــن الشــباب فــي القطــاع. 
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الهدف من الدراسة
يهدف هذا التقييم لفهم لحالة ووضع الشباب أثناء وما بعد العدوان على غزة من خالل:

تحديــد ومعرفــة احتياجــات الشــباب وأولوياتهــم حســب تعريــف الشــباب أنفســهم، بمــا يشــمل المــأوى؛ التعليــم؛ العمــل؛ المشــاكل 	 
الصحيــة الجســدية والنفســية؛ والحمايــة.

عداد برامج للتدخل السريع والبرامج المستقبلية طويلة المدى. 	  اقتراح آليات للتصدي بفعالية أكبر للمشاكل التي يعانون منها واإ

القاء الضوء على أدوار الشباب في اعادة االعمار في القطاع.	 
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منهجية الدراسة
اقتضــت طبيعــة الدراســة الراهنــة والهــدف منهــا جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن البيانــات حــول واقــع واحتياجــات الشــباب فــي قطــاع غــزة فــي 
ظــل الحــرب األخيــرة بهــدف إيجــاد تدخــالت إيجابيــة مــن شــأنها أن تخفــف مــن وطــأة العنــف وتلبــي االحتياجــات التــي نشــأت لــدى الشــباب 

أثنــاء الحــرب ومــا بعدهــا. لــذا تــم اختيــار منهــج الوصــف التحليلــي لمنهــج للدراســة لمالئمتــه لموضــوع الدراســة.

عمــل الباحثــون الميدانيــون، وهــم مــن متطوعــي حملــة شــارك شــعبك، بتعبئــة اســتمارات المســح بشــكل مباشــر مــع عينــة مكونــة 
مــن 800 شــاب وشــابة. ومــن االهميــة بمــكان هنــا، التشــديد أن حجــم العينــة، يضــع حــدودا إلمكانيــة تعميــم نتائــج هــذه الدراســة، 
وأن مــا تقدمــه مــن بيانــات، تعطــي مؤشــرات عامــة، يمكــن اســتخدامها والبنــاء عليهــا، لكــن ذلــك مشــروط بمزيــد مــن التحقــق 

والتدقيــق عنــد وضــع البرامــج والتدخــالت العمليــة. وقــد تــم وضــع المعاييــر التاليــة لتغطيــة فئــات مختلفــة مــن الشــباب: 
قســمت العينــة إلــى 400 مــن داخــل مراكــز اإليــواء، 400 مــن خارجهــا، مــع مراعــاة أن تكــون العينــة ممثلــة حســب الجنــس 	 

و الفئة العمرية )24-15، 29-25(.
القســم األول مــن العينــة )مــن داخــل مراكــز اإليــواء(، حيــت تــم الوصــول إلــى مراكــز األيــواء فــي كل محافظــات قطــاع 	 

غــزة. كمــا تــم مراعــاة التنــوع بيــن مراكــز اإليــواء الكبيــرة والصغيــرة، واألكثــر ازدحامــا واألقــل ازدحامــا. وتلــك التــي تعرضــت 
لقصــف إســرائيلي واألخــرى التــي لــم تتعــرض.

القســم الثانــي، فتــم الوصــول إلــى شــباب ممــن تعرضــت أماكــن ســكناهم لالســتهداف، أو ممــن نزحــوا إلــى خيــام خــارج مراكــز 	 
اإليــواء، وممــن بقيــوا فــي منازلهــم، ومــن الجرحــى فــي المستشــفيات، وممــن أقامــوا فــي مراكــز اإليــواء وعــادوا إلــى أماكــن 

ســكناهم، وأخيــرا ممــن أقامــوا فــي بيــوت أقــارب أو أصدقــاء خــالل الحــرب.

أوال: استطالع آراء الشباب / المسح: 

اســتهدف المســح عينــة مــن الشــباب مكونــة مــن 800 شــاب وشــابة، فــي الفئــة العمريــة )15-29( عامــا، مــن داخــل مراكــز اإليــواء 
وخارجهــا. 

عدد السكان المحافظة
العام )بااللف(

نسبة السكان 
العامة%

نسبة النازحين 
في المالجئ 

%

عدد 
االستمارات  
خارج المراكز

االستمارات 
داخل 
المراكز

اجمالي 
االستمارات 
بالمحافظة

عدد 
الباحثين

3021640601602205شمال غزة 

7003817150702205غزة

260141060401003الوسطى

36019.51980701504خان يونس 

23112.51460601103رفح 

185310010040040080020المجموع 
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وقد جاءت خلفية الشباب المشاركين بالمسح، حسب عدد من المتغيرات على النحو التالي:

الجنس: توزعت العينة إلى 53٪ ذكور، و47٪ إناث.. 1

العمــر: تــم تقســيم الشــباب إلــى ثالثــة فئــات عمريــة، حيــث شــارك فــي العينــة: 15.5٪ فــي الفئــة العمريــة )15-17(، و٪44.5 . 2
في الفئة العمرية )18-22(، و40٪ في الفئة العمرية )29-23(.

الحالة االجتماعية: متزوج 31٪، أعزب ٪69.. 3

53.0% 
47.0% 

15.5% 

44.5% 
40.0% 

31.0% 

69.0% 

(17-15) أنثى ذكر (18-22) (23-29)  أعزب متزوج

المحافظة: شمال غزة 27٪، غزة 27.5٪، الوسطى 12.5٪، خانيونس 19٪، رفح ٪14.. 4

التجمع السكاني: مدينة 74٪، مخيم ٪26.. 5

27.0% 27.5% 

12.5% 

19.0% 

14.0% 

 رفح خانیونس الوسطى غزة شمال غزة

المستوى التعليمي: تعليم أساسي 17٪، الثانوية العامة 34٪، دبلوم متوسط 16٪، بكالوريوس فأعلى ٪33.. 6

الحالة العملية قبل الحرب: أعمل 23٪، ال أعمل 51٪، أبحث عن عمل 20٪، ال أعمل وال أبحث عن عمل ٪6.. 7
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17% 

34% 

16% 

33% 

6% 

20% 

51% 

23% 

ال أعمل وال أبحث  بكالوریوس فأعلى دبلوم متوسط الثانویة العامة تعلیم أساسي
 عن عمل

 أعمل ال أعمل أبحث عن عمل

حالــة النــزوح أثنــاء الحــرب وبعدهــا: صممــت منهجيــة البحــث بــأن يتــم تعبئــة االســتمارات مناصفــة داخــل مراكــز اإليــواء . 8
وخارجهــا، فمــن بيــن 800 اســتمارة، وزعــت 400 داخــل مراكــز اإليــواء، و400 أخــرى خــارج هــذه المراكــز، وذلــك بعــد نهايــة 
الحــرب. وعليــه، فــإن النســب المطروحــة تاليــا، يجــب النظــر لهــا بحــذر عــدم التعميــم، بمعنــى أن النتائــج هنــا ال تعكــس النســب 

الفعليــة لحالــة النــزوح )بالنســبة لعــدد الســكان(.

النتيجــة األولــى: مــن بيــن مــن شــارك فــي االســتطالع، نازحــون 69%، وغيــر نازحيــن 31%. ولــو قرأنــا هــذه النتيجــة )مبدئيــا( 
بداللــة طريقــة توزيــع االســتمارات، فــإن نصــف مــن وصلتهــم االســتمارة )أي مــن هــم داخــل مراكــز اإليــواء( هــم نازحــون 

بالضــرورة، يضــاف إليهــم 19٪، وهــؤالء نازحــون وصلتــم االســتمارة خــارج مراكــز اإليــواء.

ــد  ــواء 45%، وعن النتيجــة الثانيــة: عنــد ســؤال النازحيــن عــن مــكان نزوحهــم أثنــاء الحــرب، تبيــن مــا يلــي: داخــل مراكــز اإلي
األقــارب واألصدقــاء 14%، وفــي مــكان آخــر )فــي الخيــام أو العــراء( 10%. ومــا يمكــن قولــه هنــا، بمقارنــة نســبة النازحيــن 
داخــل مراكــز اإليــواء بالنتيجــة المبدئيــة أعــاله )والتــي بنيــت علــى طريقــة توزيــع االســتمارة(، فــإن هنــاك فــارق 5٪ بيــن النســبة 
ذ اســتبعدنا هامــش الخطــأ الــذي يســمح بمثــل هــذه النســبة  عنــد تحديــد مــكان النــزوح، ومــن وصلتهــم االســتمارة داخــل المراكــز، واإ
لعينــة صغيــرة، يصعــب تفســير هــذا الفــارق، إال بتغييــر توزيــع النازحيــن بعــد الحــرب، بيــن مواقــع النــزوح المختلفــة. ومــا يؤكــد 
ذلــك النتيجــة الثالثــة التــي توصــل فريــق البحــث لهــا مــن خــالل ســؤال مــن المشــاركين، عــن أماكــن ســكنهم الحاليــة. حيــث ظهــر 

مــا يلــي:

النتيجــة الثالثــة: مــكان الســكن الحالــي، أي بعــد الحــرب: داخــل مراكــز اإليــواء 47%، وعنــد األقــارب واالصدقــاء 4%، وفــي 
بيوتهــم 49%. نالحــظ هنــا، انخفــاض نســبة مــن يقيــم عنــد األقــارب واالصدقــاء، واختفــاء نســبة مــن هــم فــي العــراء أو فــي 

خيــام، وفــي المقابــل ارتفــاع نســبة مــن فــي بيوتهــم إلــى 49٪، بمعنــى عــودة 18٪ ممكــن كانــوا نازحيــن إلــى بيوتهــم.

ثانيا: المجموعات المركزة

تقــوم فكــرة المجموعــات المركــزة علــى الجمــع بيــن أســلوبين، النقــاش المفتــوح، واألســئلة. حيــث نتوقــع مــن خــالل النقــاش المفتــوح 
الوقــوف علــى قصــص مــن الواقــع، خاصــة تجــارب الحــرب، والنــزوح، والتعايــش مــع ظــروف الحــرب. ومــن ثــم توجيــه عــدد مــن 

األســئلة التــي تركــز علــى المســتقبل والتوجهــات الخاصــة بــه.

المستوى التعليمي الحالة العملية



6  دراسة إحتياجات الشباب

منهجيــا، عقــدت 6 مجموعــات مركــزة مــع شــباب وشــابات مــن قطــاع غــزة، مــع مراعــاة أن يكــون المشــاركون فــي تلــك 
المجموعــات مــن مختلــف الفئــات التــي تــم اإلشــارة إليهــا فــي المســح )التغطيــة الجغرافيــة،  العمــر، الجنــس، والحالــة أثنــاء وبعــد 

الحــرب...(. 

مكان اجراء الورشة عدد الورش المحافظة

بيت الهيا  1شمال غزة 

غرب غزة – شرق غزة 2غزة

النصيرات 1الوسطى

شرق خان يونس – بني سهيال1خان يونس 

الشابورة1رفح 

6مجموع 

لــكل مجموعــة مركــزة  تــم تخصيــص 3 ســاعات، نصفهــا تركــت ليتحــدث المشــاركون عمــا عايشــوه مــن بدايــة الحــرب، حتــى آخرهــا. فيمــا 
يتــم االنتقــال فــي الفتــرة الثانيــة إلــى مجموعــة مــن األســئلة، أهمهــا:

ما هي أبرز المشاكل التي واجهتها/واجهتيها أثناء الحرب؟	 

ما انعكاس هذه المشاكل على وضع الشباب في غزة؟	 

ما هي األولويات الطارئة لك في الشهور الثالثة القادمة؟	 

ما هي إحتياجات وأولويات الشباب على مستوى قطاع غزة؟ هل تغيرت قبل وبعد الحرب؟ 	 

ما هو دور الشباب خالل المرحلة القادمة في مساعدة أنفسهم ومجتمعهم؟	 

مقترحات للعمل عليها؟	 
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نتائج الدراسة
يشمل التحليل ستة محاور رئيسية هي:

)1( التعليم

)2( الصحة

)3( المسكن والحماية

)4( العمل والوضع االقتصادي

)5( العنف

)6( اآلراء واألولويات

ســيتم عــرض النتائــج للعينــة الكليــة لــكل إجابــة، ومــن ثــم إيــراد أهــم النتائــج حســب عــدد مــن المتغيــرات التــي اشــتملت عليهــا خلفيــة 
المشــاركين الموصوفــة أعــاله. ومــن المهــم هنــا، االنتبــاه إلــى أن عــرض النتائــج حســب المتغيــرات المختلفــة، مســألة تخضــع لعــدد مــن 
االعتبــارات، أولهــا وجــود تبايــن ملحــوظ بيــن المشــاركين بحســب خلفيتهــم، وعلــى خــالف ذلــك، عــدم وجــود أي تبايــن )وذلــك ارتباطــا 

بتوقعــات مســبقة بوجــود تباينــات مــا، بنــاء علــى خبــرات ســابقة(.
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 أفــادت نســبة 41٪ أنهــم ملتحقيــن بالدراســة فــي مدرســة أو فــي دراســة مــا بعــد المدرســة )معهــد أو جامعــة(، منهــم 15٪ طلبــة مــدارس، 
و26٪ طلبــة معاهــد متوســطة أو جامعــات. 

وفي المقابل فإن هناك 27٪ من المشاركين سبق وأن كانوا ملتحقين بمؤسسة تعليمية، وتخرجوا منها قبل إجراء هذه الدراسة.

فيمــا، تبيــن أن هنــاك 30٪ ســبق لهــم االلتحــاق بمدرســة أو مؤسســة تعليميــة، وتركوهــا قبــل الحــرب، وهنــاك 2٪ غيرهــم، ســبق أن كانــوا 
ملتحقيــن فــي مؤسســة تعليميــة، ولــم يعــودوا إليهــا بعــد الحــرب. 

وكــون نســبة الذيــن لــم يلتحقــوا بعــد الحــرب هــي 2٪ )أي 16 مشــارك مــن أصــل العينــة الكليــة(، فليــس ممكنــا الوقــوف علــى نســب دقيقــة 
ألســباب عــدم التحاقهــم، لكــن مــا يمكــن أن يقــال هنــا، واســتنادا لمــا أفــاد بــه الشــباب فــي المجموعــات المركــزة، أن مــن لــم يعــد للدراســة 
بعــد الحــرب، كان العامــل وراء ذلــك واحــد مــن أمريــن، إمــا لعــدم قــدرة األســرة علــى اإليفــاء بمصاريــف الدراســة، بعــد تعــرض كثيــر مــن 
األســر لفقــدان مصــادر رزقهــا نتيجــة الحــرب، أو أن وضــع الطالــب الصحــي أو النفســي ال يســمح لــه بالعــودة مباشــرة للدراســة )كاإلصابــة 

مثــال، أو فقــدان أحــد أفــراد األســرة بمــا أثــر بشــدة علــى نفســية الطالــب(.

وتبــدو آثــار الحــرب شــاخصة علــى قــدرة الطلبــة الدراســية، فقــد أفــاد حوالــي ربعهــم 24٪ أن قدرتهــم الدراســية قــد تأثــرت بســبب الحــرب، 
هــذا علمــا أن العمليــة التعليميــة برمتهــا لــم تبــدأ إال بعــد انتهــاء العــدوان، ممــا يفيــد أن آثــار الحــرب علــى العمليــة التعليميــة، ال تتوقــف 
عنــد حــد توقفهــا، أو اإلضــرار بالبنيــة التحتيــة للتعليــم، بــل هنــاك آثــار تســتمر فــي الحضــور، خاصــة إزاء مــا خلفتــه مــن تجــارب قاســية 

)فقــدان األهــل واالصدقــاء، اإلصابــة، النــزوح...(. وقــد نســب غالبيــة الذيــن أفــادوا بــأن قدرتهــم تأثــرت أن ذلــك يعــود ألســباب نفســية.

إن البيانــات اإلحصائيــة، ورغــم تقديمهــا جــزءا مهمــا مــن صــورة مــا جــرى فــي قطــاع غــزة، إال أنهــا تبقــى قاصــرة عــن الحديــث بلســان 
النــاس، والذيــن تعكــس تجاربهــم الشــخصية، آالمــا، وربمــا آمــاال بمســتقبل قــد يكــون أفضــل، وهنــا نتوقــف عنــد بعــض مــا تحــدث بــه 

الشــباب حــول التعليــم:

»قعــدت فــي نفــس الصــف اللــي بــدرس فيــه، كنــت كل ليلــة بتخيــل، معقــول أرجــع أدرس هــون، أو رح نضــل عايشــين 
فــي المدرســة عطــول، كان جــدي يحكــي عــن لمــا طلعــوا مــن البــالد، كلهــا يــوم يوميــن وبترجعــوا ومــرت ســنين وبعدهــم 

الجئيــن، كنــت خايــف يصيــر معنــا نفــس الشــي«... شــاب/ بيــت الهيــا

»شفت القذيفة اللي نزلت على مدرستي بالصدفة، ألول مرة بحس أن المدرسة ألغى شي بحياتي« شابة/ شرق غزة

إن حجــم العينــة لــم يســاعد فريــق البحــث علــى رســم صــورة كاملــة حــول النســبة الدقيقــة لمــن لــم يعــودوا لمؤسســاتهم التعليميــة بعــد العــدوان 
اإلســرائيلي، لكــن كان مــن الواضــح أن هنــاك حوالــي ربــع الطلبــة تأثــر تحصيلهــم الدراســي ســلبيا، فاآلثــار التــي خلفهــا العــدوان ليــس 
مــن الســهل تجاوزهــا ســريعا، ســواء تعلــق ذلــك بالدمــار فــي البنــى التحتيــة وخاصــة البيــوت والمؤسســات التعليميــة، أو تجربــة النــزوح 

واالضطــرار للعيــش فــي أماكــن ال تتوفــر فيهــا الحــد األدنــى مــن شــروط الدراســة، بــل حتــى الشــروط المعيشــية األكثــر أولويــة.

ن تنوعــت القصــص، فــي تفاصيلهــا أو  تحمــل تجــارب العديــد مــن الشــباب الذيــن شــاركوا فــي المجموعــات المركــزة محتــوى واحــد، واإ
ن كان ثمــة إصــرار علــى العــودة للحيــاة، واســتئناف الدراســة، فهــو  أشــخاصها، إذ ترتســم المــرارة والمعانــاة فــي كل أحاديــث الشــباب، واإ
إصــرار ال يلغــي شــعورهم العميــق بــكل مــا أصــاب قطــاع غــزة، ليــس فقــط فــي العــدوان األخيــر، بــل منــذ بدايــة الحصــار الــذي صــادر 

شــروط الحــد األدنــى للحيــاة الكريمــة لــدى غالبيــة ســكان قطــاع غــزة.
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قبــل العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة، عانــى القطــاع الصحــي لســنوات نتيجــة الحصــار المشــدد علــى قطــاع غــزة، وذلــك يشــمل البنيــة 
التحتيــة الصحيــة، كمــا المــواد والتجهيــزات الطبيــة. ولــذا ورغــم كل الجهــود الجبــارة التــي بذلهــا العامولــن فــي القطــاع الصحــي أثنــاء 
العــدوان، إال أن ضعــف اإلمكانيــات، وحجــم العــدوان وشراســته شــكلت تحديــات كبيــرة أثنــاء العــدوان. لقــد نقلــت وســائل اإلعــالم مشــاهد 
عاقــة مهمتهــا  مئــات الجرحــى الذيــن يعالجــون فــي طرقــات المستشــفيات لعــدم توفــر أســرة، ناهيــك عــن اســتهداف طواقــم اإلســعاف، واإ
بإخــالء الجرحــى. هــذا كلــه يضــاف إلــى ظــروف النــزوح إلــى مراكــز اإليــواء وغيرهــا، حيــث احتشــد آالف النــاس فــي أماكــن غيــر مؤهلــة 
للســكن والعيــش، بــدءا مــن مســاحتها، وصــوال إلــى توفــر الميــاه ودورات الصــرف الصحــي. إن نظــرة ســريعة لألوضــاع الصحيــة أثنــاء 
العــدوان والفتــرة القصيــرة التــي تلتــه، وبعيــدا عــن أي إحصــاءات أو حتــى شــهادات مــن النــاس، تخبــر بــأن الوضــع الصحــي فــي قطــاع 

غــزة كارثــي بــكل معنــى الكلمــة. وهــذا مــا أكدتــه نتائــج هــذه الدراســة، وضمــن جميــع المحــاور التــي تــم تناولهــا.

اإلصابة نتيجة العداون اإلسرائيلي، والعدوى بالمرض. 1

أفــاد 12٪ مــن الشــباب أنهــم قــد تعرضــوا إلصابــة أثنــاء الحــرب، يضــاف إليهــم 13٪ قــد تعرضــوا ألمــراض نتيجــة عــدوى. ونتيجــة لتــرك 
الســؤال مفتوحــا فيمــا يتعلــق باإلصابــة، فقــد تنوعــت إجابــات الشــباب، لتشــمل: اإلصابــة دون تحديــد ماهيتهــا، أو تحديــد مــكان اإلصابــة 
)فــي الــرأس أو البطــن أو األطــراف...(، وآخــرون حــددوا نــوع اإلصابــة )جــروح، حــروق، اختنــاق...(، وغيرهــم آثــر تحديــد ســبب اإلصابــة 

)شــظايا رصــاص أو قذائــف، شــظايا أبنيــة أو منشــآت قصفــت أثنــاء تواجــد الشــاب/ الشــابة بالقــرب منهــا(.

ترتفع نسبة تعرض الذكور لإلصابة مقارنة باإلناث، إذ وصلت اإلصابة لدى الذكور 15٪، مقارنة مع 9٪ لدى اإلناث. 
الشباب النازحين أعلى تعرضا لإلصابة من غير النازحين، إذ بلغت النسبة على التوالي 15٪ بين النازحين، و7٪ من غير 

النازحين.
سجلت محافظة شمال غزة أعلى نسبة من تعرض الشباب لإلصابة مقارنة بباقي المحافظات، إذ بلغت النسبة في شمال غزة 

21٪، تليها الوسطى 13٪، غزة 10٪، خانيونس 7٪، رفح ٪6.

كذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بوصــف العــدوى التــي تعرضــوا لهــا، فقــد شــملت أمراضــا متنوعــة، حددهــا المشــاركون بمــا يلــي )أبــو داج، التهــاب 
الســحايا، االنفلونزا، األمراض الجلدية، أمراض خفيفة، انتشــار الحب، الحمى، مشــاكل صحية، نزلة معوية(. على أن هناك ما يقارب 

نصــف هــؤالء حــددوا العــدوى باألمــراض الجلديــة، والربــع تقريبــا حددوهــا باالنفلونــزا، فيمــا الربــع المتبقــي يتــوزع علــى باقــي األمــراض.

علقــت شــابة مــن بيــت الهيــا، بحســرة شــديدة، حــول مــا آلــت إليــه األمــور، لكنهــا انتقلــت مــن وصــف الوضــع الــذي عايشــه النــاس أثنــاء 
الحــرب إلــى مســألة أشــد خطــورة، وهــي انعكاســات مثــل هــذه األوضــاع علــى األطفــال مســتقبال، تقــول:

»زحمــة، ومــا فــي مــاء، وال أدويــة، وال مــواد تنظيــف وال حمامــات نظيفــة، وال كهربــاء، أكيــد النــاس كلهــا طلعــت بأمــراض... كنــا 
نســمع عــن فوائــد الرضاعــة الطبيعيــة فــي الوقايــة مــن المــرض، وصلنــا لوقــت ال قادريــن نرضــع، وال القييــن حليــب صناعــي 

نرضــع الصغــار«... شــابة/ بيــت الهيــا

ولــدى ســؤال المشــاركين عــن أي مشــاكل صحيــة أخــرى تعرضــوا لهــا، أجــاب غالبيتهــم 86٪ بتعرضهــم لمشــاكل وضغوطــات نفســية، 
فيمــا أفــاد 6٪ أنهــم ونتيجــة الحــرب تعرضــوا لمضاعفــات أمــراض ســابقة للحــرب، كمــا أفــادت نســبة 2٪ بتعرضهــم لمشــاكل ذات عالقــة 
بالصحــة االنجابيــة. فيمــا أفــاد 6٪ آخــرون أنهــم تعرضــوا لمشــاكل أخــرى، حددوهــا بمــا يلــي )اصابــة فــي البطــن، حمــى بالــدم، صــداع 

مســتمر، مشــاكل فــي المعــدة، مشــاكل بالســمع(، وقــد جــاءت نســبة كل مــن تلــك التحديــدات متســاوية تقريبــا.

وال تقــف األمــراض أو حتــى المشــاكل النفســية عنــد األمــور المألوفــة، إذ ان كل شــخص يــرى فــي الظــروف الجديــدة التــي عاشــها أثنــاء 
الحــرب، زاويــة مختلفــة، فمثــال تــروي شــابة مــن شــرق التفــاح كيــف اضطــرت النــاس للبقــاء محجبــات طــوال الوقــت، وحتــى أثنــاء النــوم، 

فيمــا روى شــاب مــن خانيونــس كيــف فقــد اعصابــة عنــد ســماعه أحــد زوار مركــز اإليــواء يلقــي بعــض النصائــح.
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»بــدك نحكــي عــن المشــاكل الصحيــة، بــالش نحكــي عــن العــدوى، شــو بتتخيــل مــن بنــت بتضطــر تقعــد بحجابهــا 24 ســاعة 
فــي اليــوم، وتحــس حالهــا مراقبــة 24 ســاعة، مهــو هــذا لحالــه مــرض«... شــابة/ حــي التفــاح

»بجيــب عامــل فيهــا خبيــر معلــش، بحكــي فــي كل شــي، كمــان معلــش، بــس يقــول بدكــم تتكيفــوا مــع الوضــع، هنــا أحسســت 
أنــي أفقــد أعصابــي، هــذا مــش وضــع ممكــن التكيــف معــه، المــوت البطــيء أصعــب مــن القصــف، حالتنــا أثنــاء النــزوح كانــت 

مــوت جماعــي بطــيء«... شــاب/ خانيونــس

فيما لفت شاب آخر من غرب غزة االنتباه إلى مشاكل قد تبدأ بالظهور الحقا:

»فــي كثيــر مــن الحــاالت النــاس صــار عندهــا حصــر بــول مــن التزاحــم علــى الحمامــات... بتوقــع تظهــر مشــاكل فــي 
الكلــى والمثانــة عنــد معظــم اللــي كانــوا فــي المراكــز«... شــاب/ غــرب غــزة

لــم يكــن مفاجئــا أن يخلــف العــدوان اإلســرائيلي عــددا كبيــرا مــن اإلصابــات، وهــذا عكســته مختلــف التقاريــر الفلســطينية والدوليــة، وأكــدت 
عليــه الدراســة بشــقيها الكمــي والنوعــي. أمــا القضايــا الجديــدة التــي وقفنــا عليهــا فتتعلــق أساســا بظــروف النــزوح، التــي وصفهــا أحــد 
المشــاركين بالمــوت البطــيء، فكــون أماكــن النــزوح غيــر قــادرة علــى اســتيعاب األعــداد الكبيــرة مــن النــاس، ظهــرت مشــاكل صحيــة عديــدة، 

وكانــت العــدوى نتيجــة ذلــك ســريعة االنتشــار.

سبل التعامل مع المشاكل الصحية، وتعاطي العقاقير المسكنة. 2

أفــاد 44٪ توجهــوا لطبيــب أو راجعــوا مركــزا أو عيــادة صحيــة للتعامــل مــع مشــاكلهم الصحيــة. فيمــا استشــار العائلــة أو األقــارب ٪26، 
واستشــار صديــق 18٪، فيمــا لــم يفعــل 12٪ شــيء تجــاه مشــاكلهم الصحيــة. 

يقول أحد المشاركين من بني سهيال، واصفا ذلك األمر: 

»كان الواحــد مــا يتحــرك مــن محــل إقامتــه، اللــي بمــرض مــرض عــادي االفضــل يضــل فــي البيــت، حبــة مســكن أو أي نصيحــة 
مــن حــدا أفضــل مــا يطلــع ويتعــرض للقصــف... يمكــن كل اللــي راحــوا علــى مستشــفيات وقــت العــدوان، إمــا كانــوا مصابيــن، 

أو حالتهــم المرضيــة كثيــر صعبــة، أصــال مــا كان حــدا فاضــي للحــاالت العاديــة«.

أفــاد 48٪ مــن المشــاركين أنهــم الحظــوا زيــادة كبيــرة فــي نســبة الشــباب الذيــن لجــأوا لتعاطــي العقاقيــر المســكنة )بمــا فيهــا المخــدرات( 
بســبب الحــرب، وهنــاك 15٪ قالــوا بــأن نســبة هــؤالء زادت لكــن بشــكل طفيــف. وفــي مقابــل هــؤالء فــإن 6٪ اعتبــروا أن نســبة تعاطــي مثــل 

هــذه العقاقيــر ظلــت ثابتــة، و6٪ اعتبــرو أنهــا انخفضــت، فيمــا أفــاد 25٪ أن ال معلومــات لديهــم حــول هــذا الموضــوع.

وقــد عكســت شــهادات العديــد مــن الشــباب الذيــن شــاركوا فــي نقاشــات المجموعــات المركــزة، أن هنــاك ارتفاعــا ملموســا فــي تعاطــي 
العقاقيــر المخــدرة، وقــد ذكــر أحدهــم أن عقاقيــر مثــل »الترامــادول« أصــال كانــت منتشــرة قبــل الحــرب، وزاد انتشــارها أثنــاء وبعــد الحــرب. 

وأن هــذه العقاقيــر وغيرهــا، تشــكل بحــد ذاتهــا مشــكلة، أو كمــا عبــر الشــاب »بتهــرب مــن العصبيــة والتوتــر، للتســطيل...«.

الوصول للخدمات الصحية، والحفاظ على العادات الصحية/ النظافة الشخصية أثناء الحرب. 3

أفــاد غالبيــة الشــباب 56٪ أنهــم لــم يســتطيعوا الوصــول للخدمــات الصحيــة المتخصصــة أثنــاء الحــرب، مقابــل 44٪ أفــادوا بعكــس ذلــك 
)أي أنهــم اســتطاعوا الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة(.

»مــا كان ســهل اطالقــا الوصــول للمستشــفى فــي رفــح، وأساســا مفيــش مراكــز صحيــة مؤهلــة لهــذا العــدد مــن اإلصابــات 
فــي رفــح«... شــاب/ الشــابورة، رفــح

أمــا الحفــاظ علــى العــادات الصحيــة )وبخاصــة النظافــة(، فقــد أفــاد 11٪ أنهــم لــم يســتطيعوا ذلــك بســبب الحــرب، كمــا أن هنــاك ٪30 
قالــوا أنهــم فعلــوا ذلــك بحــدوده الدنيــا. وفــي مقابــل هــؤالء هنــاك 32٪ حافظــوا علــى عاداتهــم ونظافتهــم الشــخصية أثنــاء الحــرب وبشــكل 
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كامــل، و26٪ إلــى حــد كبيــر.

لم تختلف قدرة الشباب على الوصول إلى الخدمات الصحية حسب الجنس. فيما استطاع غير النازحين الحفاظ على عاداتهم 
لى حد كبير 30٪ من غير النازحين، و25٪ من  الصحية بشكل كامل بنسة 49٪ بالمقارنة مع 25٪ من النازحين، واإ

النازحين. 

اعتبــر جميــع الشــباب المشــاركين فــي المجموعــات المركــزة أن مشــكلة النظافــة كانــت هاجســا كبيــرا طيلــة فتــرة الحــرب، ليــس للنازحيــن 
أو المقيميــن فــي مراكــز اإليــواء، بــل للجميــع، فانقطــاع الميــاه والكهربــاء كانــت مشــكلة عامــة. أمــا داخــل المراكــز أو فــي البيــوت التــي 
تجمعــت فيهــا أكثــر مــن عائلــة، فقــد تحــدث عــدد مــن الشــباب والشــابات عــن مســاءل كاالســتحمام، ودورات الميــاه المشــتركة، وعــدم توفــر 
مــواد تنظيــف. ونقــص كبيــر فــي مســتلزمات نســائية كالفــوط الصحيــة، ونقــص كبيــر فــي حفاظــات األطفــال، ناهيــك عمــا يســببه االكتظــاظ 

مــن تلــوث بشــكل عــام، يضــاف إلــى ذلــك كلــه مشــكلة النفايــات، وفــي بعــض األحيــان التأخــر فــي الوصــول إلــى جثاميــن الشــهداء.

بعض مؤشرات الصحة النفسية. 4

غالبيــة الشــباب )85٪( شــعروا بالخــوف أثنــاء الحــرب لدرجــة أنهــم لــم يســتطيعوا تهدئــة أنفســهم )بشــكل كامــل 60٪، إلــى حــد مــا ٪25(. 
لــى حــد مــا  كمــا أن مشــاعر الخــوف ذاتهــا مــا زالــت مســتمرة حتــى بعــد انتهــاء الحــرب لــدى 57٪ مــن الشــباب )بشــكل كامــل 27٪، واإ

.)٪30

جاءت نسبة الشعور بالخوف أعلى بين اإلناث )بحوالي 10٪(، وهي أعلى بين الشباب في العمر )15-17(، مقارنة بغيرهم 
من الفئات العمرية. وقد عبر 70٪ من النازحين أنهم شعروا بالخوف مقارنة مع 38٪ من غير النازحين، يضاف إليهم ٪18 

شعروا به إلى حد ما من النازحين، و43٪ من غير النازحين. ويتناسب استمرار الخوف لدى شرائح الشباب المختلفة مع 
شعورهم به أثناء الحرب، بمعنى أن نسبة الخوف بعد الحرب أعلى لدى الشرائح التي كان الخوف لديها أعلى أثناء الحرب.

لــى حــد مــا ٪16(.  غالبيــة الشــباب )85٪( شــعروا بالغضــب لدرجــة الخــروج عــن نطــاق الســيطرة أثنــاء الحــرب )بشــكل كامــل 69٪، واإ
ومــا زال هــذا الشــعور مســتمرا حتــى بعــد الحــرب بالنســبة لحوالــي 27٪، و31٪ إلــى حــد مــا.

لــى حــد مــا 13٪(. ومــا زالــت ذات  غالبيــة الشــباب )89٪( شــعروا باليــأس واالحبــاط وانســداد األفــق أثنــاء الحــرب )بشــكل كامــل 76٪، واإ
المشــاعر تــالزم 36٪ بشــكل كامــل، و31٪ إلــى حــد مــا.

غالبيــة الشــباب )86٪( أفــادوا أنهــم شــعروا بالضيــق الشــديد أثنــاء الحــرب ارتباطــا بحــدث معيــن، ومــا زالــوا يتجنبــون األماكــن واألشــخاص 
واألحاديــث التــي تذكرهــم بهــذا الحــدث.

ال تختلف مشاعر الغضب واليأس والضيق في توزيعها حسب المتغيرات كثيرا عن مشاعر الخوف، فهي بشكل عام أعلى لدى 
اإلناث، والفئات العمرية األكبر، وبين النازحين أعلى بوضوح.

غالبيــة الشــباب )72٪(، اعتبــروا أن مشــاعر الغضــب والتعــب والخــوف التــي مــا زالــوا يشــعرون بهــا، أثــرت ســلبيا علــى النشــاطات 
لــى حــد مــا ٪30(. األساســية لحياتهــم اليوميــة )بدرجــة كبيــرة 42٪، واإ

وفــي الوقــت الــذي حــددت فيــه أســئلة االســتطالع بعــض أنمــاط المشــاكل النفســية، فــإن تجــارب الشــباب عكســت أنماطــا أخــرى، كالكبــت، 
وتأثيــر اإلشــاعة، واالنهيــار العصبــي...
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»األهــل بضغطــوا علــى البنــات حتــى ال يبكــوا أمــام األطفــال، حتــى مــا يخــاف األطفــال أكثــر، تخيــل لمــا تكبــت مشــاعرك بهــذه 
الطريقة«... شــابة/ التفاح، شــرق غزة

»انتشــرت اإلشــاعات بطريقــة كبيــرة، صحيــح اإلعــالم كان يعطــي دفعــة معنويــة كويســة، بــس أحاديــث النــاس، واإلشــاعات 
كانــت ســلبية كثيــر علــى معنوياتنــا أثنــاء الحــرب«... شــاب، النصيــرات

»وصلت لمرحلة كنت فيها أنهار كل ما اســمع صوت صراخ أو بكاء أو حتى ســيارة اســعاف، بكفي موت بكفي دمار«... 
شــابة، بيت الهيا

برامج التدخل النفسي واالجتماعي أثناء الحرب، وتقييمها. 5

أفــاد 64٪ مــن المشــاركين أنهــم ســمعوا عــن برامــج التدخــل النفســي واالجتماعــي التــي نفــذت فــي قطــاع غــزة أثنــاء الحــرب، يضــاف إليهــم 
9٪ ســمعوا عنهــا إلــى حــد مــا. فيمــا لــم يســمع عنهــا نحــو 27٪ مــن الشــباب.

وقــد قيــم 48٪ مــن الشــباب هــذه البرامــج بالجيــدة، و17٪ بأنهــا متوســطة الفعاليــة، و3٪ بأنهــا غيــر ذات تأثيــر يذكــر، فيمــا اعتبــر ٪32 
أنــه ليــس لديهــم معلومــات كافيــة تســمح لهــم بتقييــم هــذه البرامــج.

48% 

17% 

3% 

32% 

 ال معلومات كافیة لدي غیر ذات تأثیر متوسطة جیدة

 تقییم برامج الدعم النفسي واإلجتماعي

لقــد عكســت نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق باألوضــاع الصحيــة حالــة أقــل مــا توصــف بالكارثيــة، فعلــى مســتوى اإلصابــات وانتشــار العــدوى 
والمشــاكل النفســية فــإن معــدالت ذلــك جــاءت عاليــة، واألهــم، أن هنــاك مشــاكل ربمــا ســتظهر مــع الوقــت، خاصــة إن طــال أمــد النــزوح، 
أو ضعــف الخدمــات العامــة، والعــوز الشــديد فــي قطــاع غــزة للخدمــات الصحيــة، والمــواد الطبيــة. قــد تكــون المشــاكل النفســية األكثــر 
خطــورة، وذلــك مــا عكســته محــاوالت الهجــرة بالبحــر إلــى خــارج قطــاع غــزة، رغــم المخاطــر الجمــة، ففقــدان األمــل والشــعور بالخــوف وعــدم 
االســتقرار، وبرغــم انخفــاض معدالتــه قليــال بعــد الحــرب، لــن يكــون مجــرد حالــة عابــرة، مــا لــم تتحســن االوضــاع العامــة فــي قطــاع غــزة.
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مكان اإلقامة أثناء الحرب. 1

أقام غالبية الشباب المشاركين )45٪( في مراكز اإليواء. فيما أقام في بيته 31٪ من المشاركين، و14٪ أقاموا في بيوت أقارب أو 
أصدقاء لهم. وتبقى نسبة 10٪ )أي 80 مشارك، أقام غالبيتهم 72 شخصا في خيام، و8 في العراء(.

وبالنظر لمكان إقامة المشاركين أثناء الحرب، نالحظ ما يلي:

نسبة اإلناث اللواتي أقمن في مراكز اإليواء أعلى مقارنة بالذكور، الذين أقامت نسبة أعلى منهم في بيوتهم.	 

15% 
28% 

57% 
14% 

34% 

51% 

 مركز االیواء في المنزل  في منزل صدیق أو قریب

 ذكر   أنثى

نسبة الشباب الذين أقاموا في مراكز اإليواء من الشريحة العمرية )15-17(، أعلى من نسبة غيرهم من الشباب.	 

65% 
51% 53% 

22% 
33% 33% 

14% 15% 13% 

(15-17) (18-22) (23-29)

 في منزل صدیق أو قریب   في المنزل مركز االیواء
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أعلى نسبة ممن أقاموا في مراكز اإليواء كانت بين الشباب من محافظة شمال غزة.	 

61% 58% 
44% 

33% 

73% 

29% 30% 
38% 

45% 

16% 

10% 11% 18% 21% 
11% 

 شمال غزة غزة الوسطى خانیونس رفح

 في منزل صدیق أو قریب   في المنزل مركز االیواء

أبرز التحديات التي واجهت النازحين أثناء الحرب، وتوفير االحتياجات األساسية. 2

أفــاد 42٪ مــن الشــباب النازحيــن أن أبــرز التحديــات التــي واجهتهــم حيــث يقيمــون أثنــاء الحــرب تمثلــت باالزدحــام وانعــدام الخصوصيــة. 
فيما صرح 31٪ أن المشــكلة األبرز كانت النظافة الشــخصية. وأفاد 17٪ بانعدام شــعورهم باألمن. و8٪ عدم توفر الطعام والشــراب. 
وقــد شــكل االزدحــام وانعــدام الخصوصيــة تحــد رئيســي لإلنــاث أكثــر مــن الذكــور، تــروي إحــدى الفتيــات مــن بيــت الهيــا عــن إقامتهــا فــي 

مركــز اإليــواء:

»حطــوا كل البنــات واألطفــال مــع بعــض فــي الصفــوف، والرجــال فــي الســاحات، مــا فــي مجــال ال لتغييــر المالبــس، وال لدخــول 
الحمــام براحتــك، كنــا نحــس أنــه احنــا جمــادات، الرجــال علــى األقــل كانــوا بقــدروا بطلعــوا يتنفســوا، يشــوفو شــو عــم بصيــر 
خــارج المركــز... الوحــدة فينــا لمــا كانــت بدهــا تحكــي مــع زوجهــا أو أخوهــا خــارج هــاي الغــرف، كانــت تســتنى ســاعة لحــد مــا 

توصــل لــه، ال بنقــدر نطلــع مــن الغــرف، وال الرجــال بقــدروا يقربــوا منهــا«

وقــد أفــاد قرابــة نصــف الشــباب 49٪، مــن النازحيــن وغيــر النازحيــن، أن اعتمادهــم الرئيســي فــي تأميــن احتياجاتهــم األساســية مــن غــذاء 
وماء واحتياجات شــخصية كان على التبرعات والمســاعدات. مقابل 39٪ اعتمدوا على الشــراء، و12٪ مما يتوفر لديهم من مخزون.

إصابة أو استشهاد أحد أفراد األسرة، وتأثر المنزل األصلي. 3

أفــاد 32٪ مــن المشــاركين بــأن أحــد أفــراد أســرهم تعــرض لإلصابــة أثنــاء الحــرب. وترتفــع نســبة مــن أفــادوا بــأن أحــد أفــراد أســرهم أصيــب 
بيــن النازحيــن لتصــل إلــى 38٪، مقارنــة مــع 18٪ مــن غيــر النازحيــن. كمــا تفاوتــت النســب حســب المحافظــات، إذ ســجلت شــمال غــزة 

النســبة األعلــى، ورفــح النســبة األقــل.
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22% 

39% 

26% 
24% 

44% 

 شمال غزة غزة الوسطى خانیونس رفح

أفــاد 18٪ أن أحــد أفــراد أســرتهم استشــهد. وترتفــع النســبة فــي خانيونــس لتصــل إلــى 25٪، يليهــا شــمال غــزة 21٪، فالوســطى ٪18، 
فمدينــة غــزة 16٪، وأخيــرا رفــح 11٪. كذلــك فــإن النســبة ترتفــع بيــن أوســاط النازحيــن إلــى 21٪، مقابــل 12٪ مــن غيــر النازحيــن.

وقــد أفــاد 30٪ أن منزلهــم األصلــي )الــذي كانــوا يقيمــون بــه قبــل الحــرب( قــد تعــرض لهــدم كامــل، و20٪ تعرضــت منازلهــم لضــرر 
كبيــر يجعلــه غيــر صالــح للســكن حاليــا. أي أن قرابــة نصــف الشــباب المشــاركين باتــوا خــارج منازلهــم األصليــة حاليــا. وفــي المقابــل، أفــاد 

25٪ أن منازلهــم تعرضــت ألضــرار جزئيــة لكنهــا مــا زالــت صالحــة للســكن، وأخيــرا فــإن هنــاك 25٪ لــم تصــب منازلهــم بــأي ضــرر.

أفــادت إجابــات المشــاركين حســب حالــة النــزوح، بــأن بيــوت النازحيــن قــد تعرضــت للهــدم واألضــرار بشــكل أكبــر بكثيــر ممــا عليــه الحــال 
لــدى غيــر النازحيــن، وهــو مــا يوضحــه بالنســب الرســم البيانــي التالــي:

43% 

28% 
20% 

8% 

1% 
35% 64% 

 أضرار كبیرة ھدم كلي
 وغیر صالح للسكن

 أضرار جزئیة
 وصالح للسكن

 لم یتضرر

 غیر نازح نازح

مكان السكن بعد الحرب. 4

لحين إعداد هذه الدراســة، ما زال 47٪ من المشــاركين يســكنون في مراكز اإليواء، مقابل 33٪ مع األســرة، و16٪ في منزل مســتقل، 
و4٪ عنــد أحــد األقــارب.
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وقــد أفــاد 39٪ بأنهــم اليشــعرون بالخصوصيــة حيــث يقيمــون حاليــا، و15٪ أنهــم يشــعرون بالخصوصيــة بحدهــا األدنــى. مــن جهــة 
أخــرى، ال يشــعر باألمــان حيــث يقيــم ثلــث المشــاركين تقريبــا )32٪(، فيمــا يشــعر باألمــان بالحــد األدنــى ٪18.

إن اضطــرار عشــرات اآلالف إلــى النــزوح مــن بيوتهــم أثنــاء العــدوان، أعــاد ألذهــان كثيــر مــن الشــباب مــا ســمعوه عــن تجربــة اللجــوء 
واالقتــالع أثنــاء النكبــة، حســب مــا تحــدث بــه العديــد مــن الشــباب فــي المجموعــات المركــزة، لكــن رغــم ذلــك يعتبــر الشــباب أنهــم حتــى لــو 
قــرروا مغــادرة قطــاع غــزة، فــإن قرارهــم ذلــك لــن يكــون علــى غــرار اللجــوء الــذي ســمعوا عنــه، بــل مجــرد بحــث أو توســيع آلفــاق حياتهــم 
المســتقبلية. لكــن فــي مقابــل ذلــك، فــإن تعــرض نســبة غيــر قليلــة لفقــدان البيــت أو أحــد أفــراد العائلــةن ناهيــك عــن مــرارة تجربــة النــزوح، 
وانعــدام الظــروف النعيشــية فيهــا، خلفــت جرحــا غائــرا لــدى العديــد مــن الشــباب، وبتعبيــر أحدهــم »يمكــن بدهــم يقتلــوا فينــا اإلنســان، حتــى 

لــو ضلينــا عايشــين«. 
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تركــت ســنوات الحصــار الطويلــة آثــارا خطيــرة علــى االقتصــاد الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، إذ تشــير بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لــى جانــب مــا تــورده تلــك البيانــات أشــار تقريــر لمركــز  الفلســطيني لنســبة فقــر تقتــرب مــن 39٪، منهــم 21٪ تحــت خــط الفقــر المدقــع. واإ
حمايــة حقــوق اإلنســان إلــى فقــدان 170 ألــف عامــل عملهــم فــي كافــة القطاعــات نتيجــة الحصــار، حيــث أقفلــت العديــد مــن المعامــل 
ال ســيما تلــك التــي تتعلــق بقطــاع اإلنشــاءات. ناهيــك عــن خســائر يوميــة فــي قطاعــي الزراعــة والثــروة الســمكية تصــل لعشــرات آالف 
الــدوالرات نتيجــة منــع التصديــر. امــا نســبة البطالــة فقــد وصلــت فــي العــام 2014 حوالــي 41٪ فــي قطــاع غــزة )مقابــل 18٪ فــي الضفــة 
ذا كانــت نســبة البطالــة فــي األراضــي الفلســطينية 26٪، فإنهــا ترتفــع بيــن صفــوف اإلنــاث إلــى 37٪ )مقابــل 23٪ بيــن  الغربيــة(. واإ
لــى أعلــى معدالتهــا بيــن الشــباب فــي عمــر )20-24( لتصــل إلــى 43٪، هنــا لنــا أن نتخيــل حجــم المشــكلة فــي قطــاع غــزة،  الذكــور(، واإ

حتــى قبــل العــدوان اإلســرائيلي االخيــر.

وبالعــودة إلــى هــذه الدراســة، يجــدر التنويــه، أن الحالــة العمليــة قبــل الحــرب، كمــا حددهــا المشــاركون فــي العينــة ضمــن األســئلة الخلفيــة، 
جــاءت علــى النحــو التالــي: أعمــل 23٪، ال أعمــل 51٪، أبحــث عــن عمــل 20٪، ال أعمــل وال أبحــث عــن عمــل 6٪. وأهميــة التذكيــر 
هنــا، أن هــذه المعطيــات اختلفــت قليــال عنــد الدخــول فــي أســئلة االســتمارة التفصيليــة. وقــد يعــود هــذا االختــالف العتبــارات عديــدة، منهــا 
عــدم تركيــز المشــارك فــي الســؤال، أو اختــالط الحالــة العمليــة زمنيــا، بمعنــى الخلــط بيــن وضعــه قبــل الحــرب، لحظــة إجــراء الدراســة، بعــد 

الحــرب. أو تعميــم وضــع آنــي أو طــارئ علــى حالتــه العامــة.

وتبلــغ نســبة الذيــن فقــدوا عملهــم نتيجــة الحــرب، لمجمــوع العامليــن مــن الشــباب 30٪ )أي أقــل مــن ثلــث الشــباب بقليــل فقــدوا عملهــم نتيجــة 
الحــرب(. أمــا أســباب فقدانهــم لعملهــم، فقــد تنوعــت إجابــات المشــاركين فــي المســح )مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن نســبة قليلــة أجابــوا 
علــى الســؤال بصيغتــه المفتوحــة هنــا(، لكــن يمكننــا الوقــوف علــى نوعيــن مــن األســباب، أولهــا تتعلــق بالحالــة الصحيــة للشــباب أي أن 
تعرضــه لإلصابــة أعاقــت رجوعــه للعمــل، وثانيهــا أن مــكان العمــل تضــرر أو هــدم بــدءا بالورشــات والمحــالت، وصــوال حتــى لألنفــاق. 
وفــي الوقــت الــذي أفــاد فيــه 30٪ مــن الشــباب أنهــم فقــدوا عملهــم نتيجــة الحــرب، فــإن هــذه النســبة ترتفــع إلــى 70٪ عندمــا يتعلــق األمــر 

بمعرفتهــم لصديــق أو قريــب فقــد عملــه نتيجــة الحــرب.

ترتفع نسبة الذكور الذين يعرفون صديقا أو قريبا فقد عمله لتصل إلى 77٪، مقارنة مع 62٪ من اإلناث، فيما بلغت نسبة 
الذكور المشاركين الذين فقدوا عملهم نتيجة الحرب ثالثة أضعاف اإلناث، وذلك ارتباطا بطبيعة عمل الذكور، إذ أن الورش 

والمحالت وكثيرا من أماكن العمل التي استهدفت غالبية إن لم يكن جميع العاملين بها من الذكور.

ومــن الطبيعــي أن فقــدان الشــباب لعملهــم أو مصــادر رزقهــم كمــا بيوتهــم، قــد زادت مــن الصعوبــات االقتصاديــة التــي تواجههــم أو تواجــه 
أســرهم، وذلــك بحســب 79٪ مــن الشــباب. فيمــا أفــاد 19٪ أن أوضاعهــم االقتصاديــة لــم تتأثــر.
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 رفح خانیونس الوسطى غزة شمال غزة

 األوضاع االقتصادیة ازدادت صعوبة بعد الحرب أعرف صدیقا او قریبا فقد عملھ نتیجتة الحرب
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ويتضــح مــن الرســم أعــاله، أن أعلــى المحافظــات تســجيال لحــاالت فقــد فيهــا أحدهــم )حســب معرفــة الشــباب المشــاركين( عملــه جــاءت 
فــي محافظــة شــمال غــزة، وهــو مــا يعكــس نفســه أيضــا علــى ازديــاد الصعوبــات االقتصاديــة، فهنــاك أيضــا وجــدت غالبيــة الشــباب أن 

األمــور االقتصاديــة ازداد صعوبــة، أكثــر مــن باقــي المحافظــات.

وتبيــن النتائــج، أن الوضــع االقتصــادي للنازحيــن كان األكثــر تضــررا، إذ أفــاد 88٪ مــن النازحيــن أن أوضاعهــم االقتصاديــة زادت 
صعوبــة بعــد الحــرب، فــي مقابــل 60٪ مــن غيــر النازحيــن.

وقــد أفــاد ثلــث الشــباب 33٪، أنهــم قــد فكــروا بالبــدء بمشــروع صغيــر قبــل الحــرب، وقــد تراجعــت النســبة إلــى 25٪ أفــادوا أنهــم وبرغــم 
ظــروف الحــرب مــا زالــوا يفكــرون بافتتــاح مشــاريعهم الخاصــة.
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بشــكل عــام، أفــاد قرابــة نصــف الشــباب )51٪( وجــود عنــف فــي البيئــة المحيطــة بهــم أثنــاء الحــرب. أمــا نــوع العنــف، والجهــة الممارســة 
لــه، فقــد جــاءت علــى النحــو التالــي )والنســب التاليــة هــي بالضــرورة إجابــات الذيــن الحظــوا وجــود عنــف، وليســت إجابــات العينــة الكليــة(:
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العاملین في مراكز  أحد األقارب أحد أفراد األسرة
 اإلیواء

 قوات االحتالل أحد زمالء العمل أحد الجیران

 العنف اللفظي العنف الجنسي العنف النفسي العنف الجسدي

مــن المالحظــات األساســية، أن انخفــاض أو تقــارب نســبة العنــف الممــارس مــن االحتــالل مقارنــة بباقــي الجهــات، مــرده أن قــوات 
االحتــالل فــي حربهــا علــى غــزة ال تحتــك بالمواطنيــن مباشــرة، إال فــي المناطــق التــي تــم اجتياحهــا. 

حــول أنــواع العنــف، نالحــظ أن العنــف اللفظــي يحتــل الدرجــة األولــى، يليــه وبتقــارب العنــف النفســي، ومــن ثــم العنــف الجســدي، وأخيــرا 
وبنســبة منخفضــة مقارنــة ببقــاي أنــواع العنــف، العنــف الجنســي.

أمــا الجهــة الممارســة للعنــف، فقــد تقاربــت نســبة ممارســة العنــف مــن قبــل أفــراد األســرة واألقــارب والجيــران، والغريــب جــدا هنــا تقــارب نســبة 
ممارســة العنــف مــن العامليــن فــي مراكــز اإليــواء مــع المذكوريــن. فيمــا تنخفــض نســبة ممارســة العنــف مــن قبــل زمــالء العمــل )وال ننســى 

هنــا، أن غالبيــة األعمــال عطلــت أثنــاء الحــرب(، واالحتــالل )لألســباب التــي وضحــت آنفــا(، مقارنــة بباقــي الفئــات.

وبالنظــر للجهــات الرئيســية الممارســة للعنــف )األســرة، األقــارب، الجيــران، العامليــن فــي مراكــز اإليــواء(، نالحــظ تقــارب نســب ممارســتهم 
ن كان أفــراد األســرة واألقــارب، أعلــى فــي ذلــك. فــي جــاءت  للعنــف الجســدي والعنــف اللفظــي، كمــا تقــارب ممارســتهم للعنــف النفســي، واإ

نســبة ممارســة العنــف الجنســي أعلــى مــا يكــون مــن قبــل العامليــن فــي مراكــز اإليــواء.

أمــا حســب الجنــس، فتبــدو نســب مالحظــة الذكــور لجميــع أنــواع العنــف أعلــى فــي جميــع النقــاط مــن نســب اإلنــاث، ومثــال ذلــك، الحــظ 
55٪ مــن الذكــور عنفــا جســديا يمارســه العاملــون فــي مراكــز اإليــواء، مقابــل 39٪ مــن اإلنــاث الحظــن األمــر ذاتــه. االســتثناء الوحيــد 
الــذي تجــد أن اإلنــاث الحظــن فيــه أنماطــا مــن العنــف الجســدي أو النفســي أو الجنســي أو اللفظــي عندمــا يتعلــق األمــر بالعنــف الممــارس 
مــن قبــل األســرة، وهنــا يمكــن التدليــل علــى ذلــك، بــأن نســبة اإلنــاث اللواتــي الحظــن عنفــا لفظيــا مــن قبــل األســرة تجــاه أحــد أفرادهــا ٪68، 
مقابــل 61٪ مــن الذكــور. كمــا أن 10٪ الحظــن عنفــا جنســيا ممــارس مــن قبــل األســرة، مقابــل 6٪ مــن الذكــور بنفــس المالحظــة. وجديــر 
بالذكــر هنــا، أن االســتطالع لــم يحــدد مــا تعنيــه مالحظــة العنــف، وخاصــة الجنســي منــه، وبالتالــي، تركــت اإلجابــة مفتوحــة لمــا يفهمــه 

المشــاركون فــي هــذه المســألة.

وبالنســبة لمالحظــة الشــباب حســب الشــرائح العمريــة للعنــف، فقــد تفاوتــت النســب قليــال، إال أن أهــم مــا يميزهــا، أن الشــباب فــي الشــريحة 
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العمريــة )15-17( كانــوا أكثــر مالحظــة لجميــع انمــاط العنــف الممارســة مــن قبــل األســرة. وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بجميــع أنمــاط 
العنــف الممارســة مــن قبــل أحــد العامليــن فــي مراكــز اإليــواء. 

بشــكل عــام، وعنــد النظــر للتباينــات بيــن المحافظــات، نجــد أن أعلــى نســبة لمالحظــة عنــف جســدي مــورس مــن قبــل أحــد أفــراد األســرة 
جــاءت فــي محافظــة شــمال غــزة 55٪، وأقلهــا فــي محافظــة خانيونــس 40٪. كذلــك فــإن أعلــى نســبة لمالحظــة عنــف نفــس مــن قبــل أحــد 
أفــراد األســرة فــي محافظــة شــمال غــزة وبنســبة 71٪، وأقلهــا فــي محافظــة غــزة 50٪. كمــا ســجلت محافظــة شــمال غــزة أعلــى مالحظــة 
لعنــف جنســي مــورس مــن قبــل أحــد أفــراد األســرة وبنســبة 12٪، وأقلهــا فــي خانيونــس 5٪. وتســجل أيضــا محافظــة شــمال غــزة أعلــى 

نســب لمالحظــة جميــع أنمــاط العنــف الممارســة مــن قبــل أحــد األقــارب، أو الجيــران، أو العامليــن فــي مراكــز اإليــواء.

ويجدر أخيرا للتوقف عند العنف والجهة الممارسة له، حسب متغير حالة النزوح، حيث سنعرض النتائج لثالثة أنماط من 
العنف )الجسدي، النفسي، الجنسي(، ولثالث جهات )األسرة، األقارب، العاملين في مراكز اإليواء(:

النازحون أعلى مالحظة للعنف الجسدي والنفسي الذي مارسه فرد من أفراد األسرة، إذ الحظ عنفا جسديا في األسرة 	 
51٪ من النازحين، مقابل 35٪ من غير النازحين. والحظ عنفا نفسيا 66٪ من النازحين، مقابل 51٪ من غير النازحين.

كذلك، كان النازحون أكثر مالحظة للعنف الجسدي، والنفسي الممارس من األقارب إذ بلغت النسبة بين النازحين 	 

52٪، و63٪ لكل من العنف الجسدي والنفسي، مقابل 34٪، و46٪ بالنسبة لغير النازحين. فيما كان غير النازحين أكثر 
مالحظة للعنف الجنسي الممارس من األقارب وبنسبة 15٪، مقابل 9٪ بين النازحين.

النازحون أيضا الحظوا أنماط العنف الجسدي والنفسي الممارس من قبل العاملين في مراكز اإليواء أعلى مما الحظه 	 
غير النازحين.
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أولويات الشباب. 1

لرصــد أولويــات الشــباب فــي عــدد مــن القضايــا وضــع مقيــاس خماســي، مــن األكثــر أهميــة إلــى أقلهــا أهميــة، ونعبــر عنهــا فــي الرســم 
البيانــي، بالدرجــة، بمعنــى الدرجــة األولــى هــي أعلــى درجــات األهميــة، وصــوال إلــى الدرجــة الخامســة، أي أقلهــا أهميــة.

وقــد كان واضحــا أن جميــع األولويــات المطروحــة تحتــل درجــة األهميــة األولــى وبنســبة أكثــر مــن نصــف الشــباب، إال أن أعلــى نســبة 
ألولويــة فــي الدرجــة األولــى جــاءت إلعــادة إعمــار البيــوت المهدمــة والمتضــررة )85٪(، ويليهــا بنســبة قريبــة جــدا الحصــول علــى وظيفــة 
)84٪(. يلــي ذلــك نــزوال: الشــعور باألمــن واالســتقرار، عــودة المــدارس والمؤسســات التعليميــة، التعليــم الجامعــي والتدريــب، التعليــم 

المهنــي، التطــوع لمســاعدة النازحيــن، الــزواج واإلنجــاب، وأخيــرا الخدمــات الصحيــة الصديقــة للشــباب.
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بالنظر لتباين إجابات الشباب حسب الجنس بالنسبة لألولويات أعاله، نالحظ ما يلي: 

نسبة الذكور الذين اعتبروا الزواج واالنجاب أولوية في الدرجة االولى أعلى مقارنة باإلناث، إذ بلغت النسبة على التوالي: 	 
.٪41 ،٪50

يشكل الحصول على وظيفة أولوية بالدرجة األولى ل 87٪ من الذكور، مقابل 81٪ من اإلناث.	 

تتقارب النسب في بقية األولويات )كدرجة أولى حصرا( بين الذكور واإلناث، إذ ال تزيد عن 3٪ ألي من األولويات 	 
المدرجة أعاله.

عمريــا، نالحــظ أن إجابــات الشــباب فــي عمــر )15-17(، تباينــت إلــى حــد مــا مــع الشــباب فــي الشــريحتين األكبــر )وقــد تماثــل الشــباب 
فــي عمــر 18-22، و23-29 تقريبــا فــي تحديــد أولوياتهمــا(. إذ ترتفــع نســبة االهتمــام بموضــوع العــودة إلــى المــدارس والمؤسســات 
التعليميــة، والتعليــم المهنــي، والخدمــات الصحيــة الصديقــة للشــباب، واالمــن واالســتقرار عنــد الشــباب فــي عمــر 15-17، مقابــل ارتفــاع 

نســبة باقــي األولويــات عنــد باقــي الشــباب.

بالنسبة لألولويات حسب حالة النزوح، نستطيع الوقوف على التباينات التالية:

الزواج واالنجاب أعلى بين النازحين كأولوية في الدرجة االولى، إذ بلغت النسبة 49٪ بين النازحين، مقابل 39٪ بين غير 	 
النازحين.

إعادة إعمار البيوت المهدمة أولوية بالدرجة االولى بالنسبة لحوالي 91٪ من النازحين، مقابل 72٪ من غير النازحين.	 

الخدمات الصحية الصديقة للشباب حظيت كأولوية بالدرجة االولى بنسبة 58٪ بين النازحين، و41٪ من غير النازحين.	 

التعليم المهني والتدريب بغرض الحصول على وظيفة أولوية بالنسبة لحوالي 62٪ من النازحين، و51٪ من غير 	 
النازحين.

التطوع لمساعدة النازحين أولوية بالنسبة لحوالي 60٪ من النازحين، مقابل 44٪ من غير النازحين.	 

وقــد ســئل الشــباب فــي المجموعــات المركــزة عــن أولوياتهــم الطارئــة خــالل الشــهور الثالثــة القادمــة، حيــث تحــدث الشــباب فــي المجموعــات 
عــن أولويــات عديــدة، والتــي أمكــن تصنيفهــا إلــى مجموعتيــن، فــي كل منهــا عــدد مــن الفئــات، المجموعــة األولــى األولويــات علــى المســتوى 

الشــخصي، والمجموعة الثانية األولويات على المســتوى المجتمعي:

المجموعة األولى: األولويات على المستوى الشخصي، وتتضمن الفئة األولى: أولويات ذات عالقة بالمعيشة واألحوال االقتصادية: 
كتأميــن مصــدر رزق، الحصــول علــى عمــل، افتتــاح مشــروع صغيــر، الســعي للعمــل فــي الخــارج، الحصــول علــى تدريــب مهنــي أو تقنــي 
للمســاعدة فــي العمــل، الحصــول علــى قــرض أو منحــة إلعــادة تأهيــل مــكان العمــل. والفئــة الثانيــة: أولويــات ذات عالقــة بحيــاة الفــرد 

وخياراتــه: الــزواج، الســفر للدراســة، الهجــرة خــارج قطــاع غــزة.

المجموعــة الثانيــة: األولويــات علــى المســتوى المجتمعــي، وتتضمــن أولويــات عديــدة، تبــدأ بإعــادة إعمــار مــا خلفتــه الحــرب، وتأهيــل 
عــادة االنتظــام فــي الوظائــف والدراســة، ومطالــب تتعلــق بمجانيــة التعليــم، وتأهيــل الشــباب العاطــل عــن العمــل ليكونــوا  البنــى التحتيــة، واإ

جــزءا مــن عمليــة إعــادة اإلعمــار، وتوفيــر خدمــات صحيــة مؤهلــة، وتوفيــر مالجــئ آمنــة...

أمــا كيــف تغيــرت أولويــات الشــباب قبــل الحــرب وبعدهــا، فقــد تنوعــت إجابــات الشــباب، لكنهــا اتخــذت مســارا يبــدو أنــه أكثــر قربــا مــن 
التعبيــر عــن ضيــق مســاحات األمــل. فقــد أفــاد بعــض المشــاركين فــي الورشــات المركــزة، أن خططهــم قــد توقفــت بعــد الحــرب، أو ألغيــت 
تمامــا، فمثــال كان هنــاك مــن ينــوي الــزواج، لكــن فقــدان البيــت ربمــا ســيفضي لتأجيــل الــزواج لســنوات، وهنــاك مــن كان قــد بــدء بالفعــل 
بتأســيس مشــروع خــاص بــه، وأيضــا هنــا، يبــدو أن األولويــات االقتصاديــة قــد تحولــت إلــى ســد االحتياجــات الرئيســية لألســرة، وبالتالــي 
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مــن الصعــب اســتكمال المشــروع. الملفــت لالنتبــاه هنــا، أن كثيــرا مــن الشــباب تحدثــوا عــن الهجــرة كخيــار يتمتــع بأولويــة كبيــرة، فقبــل 
الحــرب، كان الشــباب يتحــدث عــن مغــادرة قطــاع غــزة للعمــل أو الدراســة، أمــا اآلن فالمطــروح يميــل ألن يكــون هجــرة بغــض النظــر عــن 

الفــرص المتاحــة خــارج القطــاع.

آراء وتوجهات. 2

وضعــت عشــر فقــرات تحــاول الوقــوف علــى آراء الشــباب تجــاه عــدد مــن القضايــا، ونعرضهــا فــي الرســمين البيانييــن التالييــن، الرســم 
األول، يتعلــق بقضايــا ترتبــط أساســا بالنــوع االجتماعــي. فيمــا يتنــاول الرســم البيانــي الــذي يليــه قضايــا متنوعــة، تعبــر عــن الوضــع الراهــن 

والخيــارات المســتقبلية.
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يتضــح مــن الرســم أعــاله، أن مواقــف الشــباب تجــاه قضايــا النــوع االجتماعــي مريحــة نســبيا، إذ يعــارض غالبيــة كبيــرة مــن الشــباب أي 
تبريــر للعنــف تجــاه الزوجــة، كمــا يقــف غالبيــة الشــباب ضــد الــزواج المبكــر، ويعتبــر غالبيــة الشــباب أن عــدد األطفــال قضيــة قــرار مشــترك 

بيــن الــزوج وزوجتــه، كذلــك األمــر فــإن غالبيــة الشــباب يقــرون بحــق المــرأة فــي اختيــار شــريك حياتهــا.

ذا نظرنــا لإلجابــات حســب الجنــس، نالحــظ أن إجابــات اإلنــاث كانــت أكثــر وعيــا بحقــوق النــوع االجتماعــي، فمثــال فــي الوقــت الــذي  واإ
اعتبــر فيــه )موافــق بشــدة أو موافــق( 15٪ مــن الذكــور أن مــن األفضــل زواج الفتيــات مبكــرا للتخفيــف عــن عائالتهــن، لــم تــزد هــذه 
النســبة فــي أوســاط اإلنــاث عــن 8٪ )أي بحــدود النصــف(. وكذلــك األمــر بالنســبة لتبريــر ضــرب الزوجــة، إذ تبلــغ النســبة لــدى الذكــور 

8٪، ولــدى اإلنــاث ٪4.

ذا مــا توقفنــا عنــد نفــس النقطــة )أي قضيــة زواج الفتيــات المبكــر( حســب المحافظــات، نجــد أن هنــاك تقاربــا نســبيا بيــن اإلجابــات  واإ
)بجمــع خيــاري موافــق بشــدة وموافــق(. لكــن لــو أخذنــا خيــار موافــق بشــدة منفــردا، لتبيــن أن شــمال غــزة األكثــر قبــوال لذلــك وبنســبة ٪6.4، 

وأقلهــا قبــوال محافظــة غــزة وبنســبة ٪1.8.
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فــي الوقــت الــذي وافــق بشــدة أو وافــق علــى أن الهجــرة تشــكل حــال للمشــاكل التــي يعانــي منهــا الشــباب فــي قطــاع غــزة بلغــت نســبتهم 
41٪، فإننــا نالحــظ أن هــذه النســبة أعلــى لــدى الذكــور إذ تبلــغ 47٪ن مقارنــة مــع 38٪ لــدى اإلنــاث.

وبرغــم أن النازحيــن كانــوا األكثــر تضــررا ســواء فــي تعــرض عائالتهــم للنــزوح أو االستشــهاد أو اإلصابــة، فضــال عــن تدميــر وتضــرر 
البيــوت وفقــدان فــرص عمــل، أكثــر مــن غيــر النازحيــن، إال أن موقفهــم مــن الهجــرة جــاء بخــالف األوضــاع التــي يعانــون منهــا، ففــي 
الوقــت الــذي أعــرب 49٪ مــن غيــر النازحيــن عــن موافقتهــم )موافــق بشــدة وموافــق( علــى أن الهجــرة خــارج القطــاع تمثــل حــال للمشــاكل 

التــي يعانــي منهــا الشــباب فــي غــزة، فــإن النســبة لــم تــزد بيــن النازحيــن عــن ٪40.
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الخاتمة
بالرغــم مــن كل الظــروف التــي تعــرض لهــا قطــاع غــزة، والشــباب علــى وجــه الخصــوص. ورغــم كل معطيــات ارتفــاع حالــة االحبــاط 
والمشــاعر الســلبية تجــاه ليــس الواقــع وحســب، بــل والمســتقبل المنظــور، إال أن الشــباب فــي قطــاع غــزة، وحســب كثيــر مــن الشــباب الذيــن 
عــادة تشــريع نوافــذ  تحدثــوا فــي المجموعــات المركــزة، مــا زالــوا يجــدون أنفســهم قادريــن علــى الفعــل اإليجابــي لمعاكســة كل هــذا الواقــع، واإ

األمــل.

هــذه الطاقــة المعاكســة لــدى الشــباب، ليســت مجــرد قفــز فــي الهــواء، بــل أن الشــباب أبــدوا درجــة مــن الوعــي، بــأن ذلــك رهــن بالعديــد مــن 
فســاح المجــاالت  الشــروط الموضوعيــة المســبقة، والتــي تبــدأ بدمــج الشــباب فــي جميــع العمليــات التنمويــة والسياســاتية وصناعــة القــرار، واإ
أمــام طاقاتهــم وابداعاتهــم لالنطــالق، لكــن ذلــك أيضــا لــن يتــم إال فــي بيئــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة عمــا عليــه الحــال اليــوم، 

ليــس فــي قطــاع غــزة حصــرا )وأكثــر بعــد الحــرب( بــل فــي األراضــي الفلســطينية ككل. 

ويبــدو هــذا الوعــي لــدى الشــباب، يقتــرب بشــكل كبيــر ممــا درجــت عليــه األدبيــات بتســمية دوائــر التمكيــن، فالشــروط الموضوعيــة، تحكــم 
كل فعــل ودور للوكالــة البشــرية. وليــس بخــاف أن ســياق شــعب وأرض تحــت االحتــالل، يعــد الشــرط الموضوعــي المؤثــر فــي كل دوائــر 

التمكيــن األخــرى، وصــوال لدائــرة الفعــل الفلســطيني، االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي، وتفاعالتــه الثقافيــة.

لكــن وفــي نفــس الوقــت، فــإن الشــباب لــم يضعــوا العربــة أمــام الحصــان، إذ لــم يتحدثــوا بمطلقــات أو صياغــات صفريــة، فليــس المطلــوب 
بالنســبة لهــم تغييــر كل الظــروف الموضوعيــة، حتــى يبــدأوا فعلهــم المعاكــس للواقــع، بــل طالبــوا بالبــدء بمــا هــو ممكــن فلســطينيا، والــذي 

حــددوا تخومــه بثــالث نقــاط: 

عدالــة بيــن المواطنيــن علــى اختــالف انتماءاتهــم السياســية، وأعمارهــم، وجنســهم، وخاصــة علــى مســتوى الفــرص االقتصاديــة، 	 
والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات.

رفــع الوصايــة بمختلــف أشــكالها عــن المجتمــع، وبمــا يتعلــق بالشــباب يعنــي ذلــك، انهــاء حالــة عــدم الثقــة فــي قدرتهــم علــى قيــادة 	 
التغييــر المجتمعــي، وتعزيــز دور المؤسســات الخاصــة بهــم.

إعادة النظر في السياسات التي تمس الشباب، ال سيما التعليم، والتشغيل، والتدريب...	 

تؤســس هــذه النقــاط، إلعــادة بنــاء العالقــة بيــن الشــباب ومجتمعهــم علــى أرضيــة تكامــل األدوار، واإلفــادة بالحــد األقصــى مــن طاقــات 
الشــباب، حيــث يــرى الشــباب أن ذلــك يعــود بالنفــع عليهــم كأفــراد، وكشــريحة اجتماعيــة، كمــا يعــود علــى مجتمعاتهــم.

وعليه، اقترح الشباب جملة من التوجهات المستقبلية، نلخصها بما يلي:

علــى صعيــد التعليــم: تطويــر البرامــج التعليميــة، بمــا يشــمل توســيع التعليــم المهنــي، ربــط التعليــم بمتطلبــات المجتمــع وســوق 	 
العمــل، التوســع فــي البرامــج التدريبيــة، وأخيــرا مجانيــة التعليــم الجامعــي.

نشــاء وحــدات صحيــة تغطــي جميــع المناطــق 	  علــى صعيــد الصحــة: تأهيــل المؤسســات الصحيــة القائمــة، والكــوادر الطبيــة، واإ
جغرافيــا.

علــى صعيــد الوضــع السياســي الداخلــي: الحــد مــن المظاهــر الســلبية للحزبيــة، والدعــوة إلــى الوحــدة وانهــاء االنقســام، وفصــل 	 
البعــد الحزبــي عــن الخدمــات، والمؤسســات المجتمعيــة، والحــد مــن الواســطة والمحســوبية.

علــى صعيــد مؤسســات الشــباب: التركيــز علــى العمــل مــع الشــباب المتضــرر مــن العــدوان علــى قطــاع غــزة، واالســتثمار فــي 	 
الطاقــات الموجــودة، وتوجيههــا بشــكل انتاجــي.

على صعيد الوضع االقتصادي: إنشاء مشاريع انتاجية لتشغيل الشباب، والتفكير بتعاونيات شبابية.	 
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ومن توجهات الشباب، إلى البناء على نتائج الدراسة، يمكن التوقف أمام ما يلي:

إن تضــرر العديــد مــن المــدراس أو هدمهــا، ناهيــك عــن اســتخدام عشــرات منهــا كمراكــز إيــواء، يدعــو صنــاع القــرار لوضــع مســألة أعــادة 
تأهيــل المؤسســات التعليميــة كأولويــة قصــوى فــي أجنــدة إعــادة اإلعمــار. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن هنــاك حوالــي ربــع 
الطلبــة تأثــرت قدراتهــم الدراســية ســلبا بعــد انتهــاء الحــرب، نتيجــة التجــارب المريــرة التــي قاســوا منهــا، األمــر الــذي يتطلــب تفعيــل وتعزيــز 

برامــج الدعــم النفســي واإلرشــاد التــي تقدمهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وغيرهــا مــن المؤسســات المتخصصــة.

مــن جهــة أخــرى، فــإن ارتفــاع عــدد اإلصابــات نتيجــة الحــرب، وكذلــك العــدوى المرضيــة، يضــاف إلــى ذلــك معطيــات مقلقــة جــدا حــول 
اآلثــار النفســية، وتعاطــي العقاقيــر المخــدرة، وفــي الوقــت ذاتــه صعوبــة الوصــول للخدمــات الصحيــة، وحتــى مراجعــة األطبــاء فــي حــال 
وجــود مشــاكل صحيــة، تعــد جميعهــا مســائل فــي غايــة األهميــة، وتتطلــب برامــج تدخليــة تبــدأ مــن التثقيــف الصحــي، وصــوال إلــى تأهيــل 

الخدمــات الصحيــة، بــدءا مــن البنــى التحتيــة لهــذا القطــاع، وصــوال إلــى الكــوادر الصحيــة والطبيــة.

حاولــت برامــج التدخــل النفســي واالجتماعــي اثنــاء الحــرب التقليــل مــن آثــار الحــرب وخاصــة علــى الفئــات األكثــر انكشــافا وتضــررا، لكــن 
مــن الضــروري فــي الوقــت ذاتــه التفكيــر فــي تقويــة هــذه البرامجــن ســواء مــن حيــث الفحــوى أو مســتوى ومــؤالت مــن يقــوم بهــا، هــذا فضــال 
عــن أهميــة اســتمرارها مــا بعــد الحــرب، خاصــة أن معطيــات الخــوف والقلــق وغيرهــا مــن المشــاعر ال تتوقــف بتوقــف الحــرب، بــل تســتمر 

لحيــن مــن الوقــت، وخاصــة لــدى األفــراد الذيــن مــروا بتجــارب قاســية.

هنــاك نســبة ال يســتهان بهــا مــن الشــباب تلجــأ لعــدد مــن المصــادر المختلفــة للحصــول علــى معلوماتهــا الصحيــة، مقابــل انحســار أو 
ضعــف فــي اللجــوء للمصــادر االكثــر دقــة وموثوقيــة، وهــو أمــر يســتدعي التدخــل السياســاتي، فلمــاذا ال تكــون المدرســة أو المؤسســات 

التعليميــة مصــدرا للتثقيــف الصحــي، ويتــرك االمــر لألهــل واالصدقــاء.

إن الواقــع الفلســطيني، كشــعب تحــت االحتــالل ويتعــرض منــذ عقــود لعــدوان متواصــل، وفــي المقابــل عــدم وجــود مالجــئ تقلــل مــن مخاطــر 
تعرض الســكان لمخاطر الهجمات االســرائيلية لهي مســألة تقتضي المراجعة الســريعة، والتدخل العاجل، وخاصة إزاء العدوان األخير، 

حيــث لجــأ مئــات آالف النــاس إلــى المــدارس هربــا مــن القصــف اإلســرائيلي. 

إن حالــة الحصــار التــي يعيشــها قطــاع غــزة لســنوات متواصلــة، أســهمت بــال أدنــى شــك فــي نضــوب المــواد الطبيــة واالحتياجــات الرئيســية 
للســكان، ناهيــك عــن ظــروف الحــرب، األمــر الــذي دفــع ثمنــه النــاس العادييــن مــن حياتهــم وأبســط ســبل معيشــتهم. ورغــم أن الحمــالت 
التــي اطلقــت إلغاثــة النــاس هنــاك ســاهمت فــي ســد بعــض احتياجاتهــم، إال أن القضيــة أعقــد بكثيــر مــن مجــرد إغاثــة، وهنــا يمكــن طــرح 

التخطيــط لحــاالت الطــوارئ بديــال عــن التخطيــط النمطــي الــذي تمارســه معظــم المؤسســات.

مــن القضايــا ذات األهميــة، أن النظــر لجميــع النتائــج حســب المتغيــرات، تخبرنــا بامــر فــي غايــة األهميــة، وهــو عــدم التعامــل مــع الشــباب 
كجســم واحــد، ال يوجــد بيــن مكوناتــه اختالفــات وتباينــات. فهنــاك اختالفــات حســب الجنــس، والمحافظــة، والشــريحة العمريــة، وفيمــا 
يتعلــق بظــروف الحــرب، حســب حالــة النــزوح، وهــي متغيــرات فــي غايــة االهميــة أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي أي برامــج تدخليــة مســتقبلية.
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الملحقات

نموذج استبيان

خلفية المشارك/ة. 1

☐ 15-17   ☐ 18-22   ☐ 23-29العمر: ☐ ذكر  ☐ انثى الجنس

☐ شمال غزة  ☐ مدينة غزة  ☐ الوسطى  ☐ خانيونس  ☐ رفحالمحافظة

 ☐ مدينة  ☐ ريف  ☐التجمع السكني
اسم الحي مخيم

 ☐ متزوج/ة   ☐ أعزب/ عزباء   ☐ غير ذلكالحالة االجتماعية

☐ تعليم أساسي  ☐ الثانوية العامة  ☐ دبلوم متوسط  ☐ بكالوريوس فأعلىالمستوى العلمي

☐ أعمل  ☐ ال أعمل- أبحث عن عمل  ☐ ال أعمل- ال أبحث عن عملالحالة العملية قبل الحرب

☐ مدرسة  ☐ مكان اخرمكان النزوح☐ نازح   ☐ غير نازححالة النزوح أثناء الحرب

التعليم. 2

 أو مدرسة إلى حاليا تذهبين/تذهب ذهبت/ي أو هل
تعليمية؟ مؤسسة أي

المدرسة في حاليا ة/1 - ☐ ملتحق

الجامعة/معهد في حاليا ة/2 - ☐ ملتحق

وترك االلتحاق لها/له 3 - ☐ سبق

االلتحاق قبل الحرب و لم يعد االن ملتحق لها/له 4 - ☐ سبق

وتخرج 5 - ☐ التحق

لمن أجاب بنعم على 4، لماذا؟

 االلتحاق قبل الحرب و لم يعد االن لها/له )سبق
ملتحق(

1 - ☐ بسبب تضرر مكان الدراسة بسبب الحرب

2 - ☐ االسرة لم تعد قادرة على مصاريف التعليم

3 - ☐ مشاكل صحية نتيجة االصابة أثناء الحرب

األسرة لمساعدة للعمل التزمت/4 - ☐ التزم

أرض فالحة أو تجارة في المساعدة منها/منه أرادت 5 - ☐ األسرة

 6 - ☐ أسباب أخرى

حدد:

حدد☐ نعم  ☐ ال ☐هل تأثرت قدرتك على الدراسة بسبب الحرب؟
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الصحة: . 3

حدد☐ نعم  ☐ ال ☐هل تعرضت لإلصابة أثناء الحرب؟

حدد☐ نعم  ☐ ال ☐هل تعرضت لمرض نتيجة عدوى؟

 ما هي المشاكل الصحية األخرى التي واجهتها نتيجة
 للحرب؟

☐ مضاعفات لمرض سابق  ☐ مشاكل صحية انجابية

☐  مشاكل وضغوطات نفسية

☐ اخرى، حدد:

 ماذا فعلت للتغلب/للتعامل مع هذه المشاكل الصحية؟

 ☐ استشرت صديق  ☐ توجهت الى طبيب/عياد صحية

☐ استشرت العائلة/االقارب

 ☐ اخرى، حدد:

 حسب مالحظتك فإن نسبة الشباب اللذين يلجأون لتعاطي
 األدوية المسكنة والمخدرات بسسب الحرب؟

☐ زادت بنسبة كبيرة  ☐ زيادة طفيفة ☐ ثابتة

☐ نقصت النسبة     ☐ ال ادري
 هل استطعت الوصول للخدمات الصحية المتخصصة أثناء

☐ نعم  ☐ ال ☐  الحرب؟

 خالل الحرب هل استطعت الحفاظ على العادات الصحية
 مثل النظافة الشخصية؟

 ☐ نعم بشكل كامل  ☐ الى حد كبير

☐ بالحد االدنى     ☐ لم استطع

 هل شعرت باالخوف أثناء الحرب لدرجة أنك لم تستطع أن
تهدأ نفسك؟ هل ما زلت تشعر بالمثل بعد الحرب؟

☐ نعم  ☐ ال

☐ نعم  ☐ ال

 هل شعرت بالغضب أثناء الحرب بحيث أنه خرج عن نطاق
السيطرة؟ هل ما زلت تشعر بالمثل بعد الحرب؟

☐ نعم  ☐ ال

☐ نعم  ☐ ال

 هل شعرت باليأس واالحباط وانسداد األفق أثناء الحرب؟
 هل ما زلت تشعر بالمثل بعد الحرب؟

☐ نعم  ☐ ال

☐ نعم  ☐ ال
 هل شعرت بالضيق الشديد بسبب حدث معين أثناء الحرب،

 بحيث تحاول تجنب األماكن، واألشخاص، واألحاديث أو
األنشطة التي تذكرك هذا الحدث؟

☐ نعم  ☐ ال

 هل ما زلت تشعر بمشاعر الخوف والغضب والتعب،
 والضيق بعد الحرب، بحيث أصبحت غير قادر على تنفيذ

األنشطة األساسية لحياتك اليومية؟
☐ نعم  ☐ ال

 هل سمعت عن برامج التدخل النفسي واالجتماعي التي
☐ نعم  ☐ النفذت أثناء الحرب؟

ما تقييمك لهذه البرامج؟
☐ جيدة  ☐ متوسطة الفعالية ☐ ال تأثير كبير لها

 ☐ ليس لدي معلومات كافية لتقييمها

 بشكل عام، أي من التالية مصدرك الرئيسي للمعلومات
الصحية، بما يشمل الصحة الجسمية والعقلية والجنسية؟

☐ األصدقاء  ☐ األب ☐ األم ☐ مواقع أو مجالت علمية

 ☐ التلفاز ☐ مراكز الرعاية الصحية ☐ المدرسة/الجامعة

 ☐ غير ذلك:
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المسكن والحماية: . 4

اين أقمت معظم أيام الحرب؟
☐ في منزلي ☐ في مراكز اإليواء ☐ في خيمة

 ☐ في منزل قريب أو صديق ☐ في العراء

 اذا كنت نازحا اثناء الحرب، ما هي ابرز المشاكل التي
 واجهتك في مراكز االيواء/مكان النزوح؟

☐ النظافة الشخصية  ☐ االزدحام وعدم توفر الخصوصية

☐ عدم توفر الطعام والماء ☐ عدم الشعور باالمان

☐ غير ذلك، حدد:
 أثناء الحرب، على من اعتمدت بشكل رئيسي في تأمين

 احتاجاتك األساسية )الغذاء، والماء، و االحتياجات
الشخصية(؟

 ☐ مما يتوفر لدي من مخزون ☐ الشراء ☐ التبرعات والمساعدات
 ☐ غير ذلك، حدد:

☐ نعم  ☐ الهل تعرضت الصابة أحد أفراد األسرة؟

☐ نعم  ☐ الهل تعرضت الستشهاد أحد أفراد األسرة؟

مكان السكن بعد الحرب؟
☐ منزل مستقل  ☐ مع األسرة ☐ نازح عند احد االقارب

☐ في مراكز االيواء

هل تأثر منزلك نتيجة الحرب

 ☐ لم يتضرر ☐ تضرر جزئيا لكنه صالح للسكن

☐ تضرر بشكل كبير وغير صالح للسكن حاليا

☐ هدم بشكل كلي

هل تشعر بالخصوصية في مكان سكنك الحالي؟
 ☐ نعم بشكل كامل  ☐ الى حد كبير

☐ بالحد االدنى     ☐ ال اشعر بالخصوصية

هل تشعر باالمان في مكان سكنك الحالي؟
 ☐ نعم بشكل كامل  ☐ الى حد كبير

☐ بالحد االدنى     ☐ ال اشعر باالمان

العمل والوضع االقتصادي: . 5

 اذا كنت تعمل، هل تعمل:
☐ ضمن مجال الدراسة  ☐ قريب من مجال الدراسة

☐ بعيد عن مجال الدراسة

السبب☐ نعم  ☐ الهل فقدت عملك نتيجة للحرب؟

 اذا كنت ال تعمل وتبحث عن عمل، كم من الزمن وأنت
☐ ستة أشهر  ☐ سنة ☐ سنتين وأكثر  تبحث؟

 هل حاولت ان تبدأ مشروعا صغيرا قبل الحرب؟ هل مازلت
 تفكر في عمل المشروع بعد الحرب؟

☐ نعم  ☐ ال

☐ نعم  ☐ ال

☐ نعم  ☐ ال هل تعرف صديق/ أحد األقارب فقد عمله نتيجة للحرب؟

☐ تحسن  ☐ كما هو ☐ ازداد صعوبة هل أثرت الحرب على الوضع االقتصادي لالسرة؟
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 غير موافقغير موافقأوافقأوافق بشدةما رأيك بالعبارات التالية؟
بشدة

ال رأي لي

 مبرر للزوج الذي يعاني من الوضع السياسي و قلة
 األشغال ضرب زوجته

الحرب قد تزيد من نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب

 من األفضل للمرأة أن تتزوج مبكرا )أقل من 18 سنة(
 للتخفيف عن عائلتها

 من الضروري انجاب األطفال في هذه الظروف ألننا فقدنا
الكثير من األفراد

البطالة تؤثر سلبيا على الصحة النفسية لدى الشباب

 من حق المرأة اختيار شريك حياتها

 عدد األطفال المنوي انجابهم هو قرار مشترك بين الزوج و
 الزوجة

 الظروف الحالية تبرر للشباب الهجرة خارج قطاع غزة؟

 هل تجد الهجرة خارج قطاع غزة حال للمشاكل التي يعاني
منها الشباب

 هل توافق على ان دور الشباب في بناء المجتمع هو دور
أساسي ومهم

بشكل شخصي، هل الحظت حاالت عنف في البيئة المحيطة بك أثناء الحرب ؟ ☐ نعم ☐ ال

إذا كانت اإلجابة )نعم(، أي من أنواع العنف، ومن أي الجهات؟

قوات االحتاللأحد زمالء العملأحد الجيرانالعاملين في مراكز االيواءأحد االقاربأحد أفراد األسرة

 نعمالعنف الجسدي

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال
 نعمالعنف النفسي

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال
 نعمالعنف الجنسي

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال
 نعمالعنف اللفظي

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال

 نعم

ال
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إذا استخدمنا مقياس من 5 درجات )5 األعلى أهمية، 1 األقل أهمية(، كيف تصنف أولويات الشباب التالية؟

األهمية )1-5( االولوية

الزواج و انجاب األطفال

الحصول على وظيفة

إعادة إعمار البيوت المهدمة والمتضررة

الشعور باألمان و االستقرار

تلقي خدمات صحية تكون صديقة للشباب

التعليم الجامعي والتدريب

التعليم المهني للمساعدة في الحصول على وظيفة

التطوع لمساعدة النازحين

العودة إلى المدارس والمؤسسات التعليمي
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مجموعة النقاش المركزة

مكان اإلجتماع التاريخ

 ميسر النقاش

 المساعد

المنطقة الجغرافية

 ذكور )          (  إناث )          (عدد المشاركين

☐ 15-17   ☐ 18-22   ☐ 23-29أعمار المشاركين

 الخطوات األساسية والمعلومات التي يجب تزويدها للمشاركين قبل البدء في المناقشة:

التعريف عن الميسرين والمساعدين	 

عرض الغرض من االجتماع والمبادئ العامة للنقاش، كالتالي: 	 

معلومات عامة عن صندوق األمم المتحدة للسكان	 

الغرض من المناقشة الجماعية وهو فهم اثر الحرب على الشباب في غزة و التركيز على  احتياجات و اولويات 	 
الشباب. 

مدة النقاش	 

المشاركة طوعية 	 

المشاركين غير ملزمين بالرد على أي سؤال إذا لم  يرغبوا بذلك	 

يمكن للمشاركين ترك المناقشة في أي وقت 	 

المشاركين غير ملزمين بتبادل األسماء أو التجارب الشخصية إذا لم  يرغبوا بذلك	 

يجب احترام المشاركين واعطائهم الفرصة للتحدث والتعبير 	 

قد يقطع الميسر المناقشة، ولكن فقط للتأكد من أن الجميع لديه فرصة للتحدث وليس شخص واحد يهيمن على 	 
النقاش

الموافقة على سرية المعلومات وعدم مشاركتها في وقت الحق	 

يجب االستئذان الخذ المالحظات مع التأكيد أنه لن يتم ذكر لالسماء المشاركة في النقاش وأن الغرض هو التأكد من أن 	 
المعلومات التي تم جمعها صحيحة. 
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أسئلة النقاش: 

ما هي أبرز المشاكل التي واجهتها/واجهتيها أثناء الحرب؟. 1

ما انعكاس هذه المشاكل على وضع الشباب في غزة؟. 2

ما هي األولويات الطارئة لك في الشهور الثالثة القادمة؟. 3

ما هي إحتياجات وأولويات الشباب على مستوى قطاع غزة؟ هل تغيرت قبل وبعد الحرب؟ . 4

ما هو دور الشباب خالل المرحلة القادمة في مساعدة أنفسهم ومجتمعهم؟. 5

مقترحات للعمل عليها؟. 6

اختتام النقاش والتأكيد على النقاط التالية: 

شكر المشاركين على وقتهم ومساهمتهم	 

تذكير المشاركين بأن الهدف من هذا النقاش هو الوصول لفهم أفضل ألثر الحرب على الشباب في غزة و ومعرفة 	 
احتياجاتتهم واولوياتهم. 

تذكير المشاركين بموافقتهم على السرية وعدم تبادل المعلومات أو أسماء المشاركين مع اآلخرين في المجتمع 	 

الطلب من المشاركين إذا كانت لديهم أسئلة أو اي إستفسارات أخرى	 

إذا كان أي شخص يرغب في التحدث على انفراد، فإنه يجب على الميسر التحدث اليه بعد اإلجتماع	 




