Project Bridges
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Bridges Project in Pictures
Introduction
During the past decades the relationships between the different
social layers of Palestinian community were characterized in terms
of tensions, concern, and sometimes rigidity. Over generations,
stereotypes have been created and dominated the relationships
between these different parts of the community to the extent that caused
cultural and physical clashes, destructive competition and multilayer’s
split. Usually firmness would take place instead of cooperativeness
which led to extreme and notable inflexibility in the relations between
the local Palestinian different social fault lines. This in flexibility
developed over time to further create aggressive behaviors between
neighboring environments.
Although the past few years have witnessed dramatic
developmental changes, that happened mainly in the cities respectively
as follows: Ramallah, Nablus, Jericho Jenin, Bethlehem and Hebron,
all of these changes were direct and indirect results of the government’s
attempts to build the state institutions. These attempts, however, have
not taken the refugee camps, villages and other marginalized areas
into consideration.
Bridges’ project aimed at creating bridges between the social
and gaps, allowing young people to act together toward cultural and
social reform, enhance political and cultural participation for young
generations, develop political participation for women, develop
cooperation between different social fault lines and create shared
and safe platforms, where the project will divert targeted refugee
camps, villages and other marginalized areas towards a platform
and field of action for project activities via a set of capacity building
and informative activities. This project is being implemented by
PCRD, with the support of the Regional Social and Cultural Fund
for Palestinian Refugees and Gaza Population (S&C Fund). The
S&C Fund was established by the German Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development (BMZ) and is managed by
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the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH in cooperation with the Infrastructure and Camp Improvement
Department
(ICID) of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East (UNRWA).”
The work team is as follows:
Project Advisor: Oday Abu Karsh
Project Manager: Walid Shomaly
Admin Assistant: Ghada Mustafa
Field Coordinator: Nadeem Qandeel
Field Coordinator: Ghassan Al-Sheikh

The following Bridges project activities took place in various locations
and dates.
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Workshop training (Kumi 1)
The purpose of the
3-day workshop which was
held at Taitha Kumi from 2931\12\2011 was to enable
participants to undertake a
comprehensive review of the
Palestinian cultural and social
reality and define the faults and
the main obstacles that limit the
ability of the Palestinian youth
to participate effectively in the
cultural activities that suite their needs. The workshop was entitled”
The political and social reality of youth in marginalized areas; between
reality and ambition”. The participants concluded by describing that
reality through a deep study and analysis of the structure of those
communities and the nature of the relationship among the various
components of the community and ways of their reformulation.

In addition, the workshop aimed at building the capacity
of the participants in the planning and mechanisms of effective
communication, study community contrasts and the transformation of
conflict.
Finally, the participants developed a strategic plan for group
work services and operational plan of action for the first year of the term
of the committees. It is worth mentioning that the Kumi Methodology
has been used in conflict transformation in this workshop.
Book Review: Who Remembers Tai
Bridges group held a cultural meeting at Al-Fawwar Camp
on 14\01\2012to discusses the novel entitled “Who Remembers Tai
“for the Syrian writer Yaseen Rifaiah in Al-Fawwar Camp, South of
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Hebron. The meeting aimed at
reviewing the novel and linking
it to the Palestinian reality, and
going in depth in analyzing
the societal participation of
Palestinian women, using the
novel’s mention of the heroine
Tai. This meeting was the
first one for some members
of the group to get together in
a refugee camp which gave them the opportunity to empathize the
suffering of the youth in the camps because of poor infrastructure,
deprivation and frequent power outage. However, the participants
insisted on that meeting despite the harsh weather conditions on that
day.

Town hall meeting entitled “the Eighth of March for Women that are
able to make a Change”
Bridges Group in Hebron made a field visit to women workers in
Al-Fawwar refugee camp after
holding a town hall meeting
at the women’s center in the
camp on 07\03\2012. In that
meeting, the group discussed
the historical stages of women’s
struggle in the Palestinian
society and how important it is
to empower them and promote
their role in this struggle. The
group discussed with women the importance of developing available
alternatives to Palestinian women to face the economic deterioration
and the need to inspire them to be creative in order to benefit uneducated
women and those who live in marginalized areas. The meeting also
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discussed the legal framework governing the Palestinian women
situation, especially the labor law and the exploitation of women. In
this context, womens’ poor income as opposed to men, and the low
level of women’s’ participation in the Palestinian political system need
to a serious and comprehensive revision towards the empowerment of
women.
Book Review: One Hundred Years of Solitude
Bridges group in Hebron conducted a cultural meeting at
Arroub Camp on 14\4\2012 to
discuss the novel entitled “One
Hundred Years of Solitude” for
the Colombian journalist and
writer Gabriel Garcia Marquez.
Based on their reading of
that novel, the participants
diagnosed the social reality
of the Palestinian society and
discussed the mechanism of
promoting the cohesion of the
community through the creation of the largest participatory sphere for
youth in prompting the community culture and building a strong and
coherent social motif.
In a panel discussion the participants discussed the need to
strengthen communication between the community components and to
build a youth partnership by forming joint service committees that will
concentrate their work in the refugee camps and to enable the youth
and improve ways of communication between them in order to build a
social base whose goal is to bridge the gap between the various social
components.
The meeting focused on a number of youth issues that affect the
main aspects of social communication, in addition to the defining of
types of interaction among communities, reasons for the disintegration
of social cohesion through exploring the extent of interaction among
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the different components of the community. Finally, the participants
emphasized the importance of strengthening the pillars of social
communication and cooperation by giving a greater role for the
youth in the social development process, as well as the importance
of strengthening cooperation among youth organizations in order to
build bridges among the different components of the society.
Book Review: Men under the Sun
Bridges group in Hebron held a cultural meeting to discuss the
short story entitled “Men under
the Sun” for the late Palestinian
novelist and writer Ghassan
Kanafani at Arroub refugee
camp on 28\01\2012. Based on
that story, the group discussed
the Palestinian reality and
particularly the participation
of women and youth in the
Palestinian cultural and social life in addition to the impact of the
Palestinians’ daily suffering on the cultural life at large.
The meeting focused on a number of youth issues that affect the
reality of cultural life. The discussion was also focused on the women
and youth participation in the Palestinian cultural and social sphere,
and obstacles that impede such participation. And since the story talks
about men who hid themselves in a water tank so that they could be
smuggled across borders, the participants also asked the question
“who will knock the top of the tank?” to begin the process of positive
change in the Palestinian society which will enable groups especially
in marginalized areas to become more involved in the decision making
process. In the light of this, mechanisms for enhancing the Palestinian
political, social and cultural situation were discussed. The group
began to link the story of Ghassan Kanafani to the Palestinian reality
and talked about initiating concepts of constructive dialogue.
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Town hall meeting: Active Citizenship
The meeting aimed at starting a constructive dialogue on
the concept of active citizenship, and targeted a number of political
activists, decision-makers, and members of the Palestinian Legislative
Council as well as representative of different political parties at
Hebron governorate hall on 24\02\2012.
The meeting focused on a number of rights enjoyed by
citizens exclusively and the impact of the political climate on those
rights particularly the right
of self-expression, assembly
and affiliation to different
political parties. The meeting
also discussed a number of
duties on the part of citizens,
and also discussed the nature
of the relationship between the
ruler and the ruled and the security situation that prevailed in the
Palestinian community in recent years and its impact on the reality of
youth participation and the exercise of that citizenship. In addition, the
meeting dealt with the election system in Palestine and mechanisms
of people’s electing their representatives. The meeting ended by
emphasizing active citizenship.

Kumi Training (2)
In Beit Jala on 20\04\2012 the training focused on the
formulation of the objectives and
trends to improve community
work in Hebron area in order
to strengthen the prospect of
youth participation, train a
number of facilitators, build
and develop the capacity of the
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group, deepen the participant’s ability in terms of the capabilities of
analytical and planning skills, and establish a skilled youth group
to contribute to the development of the society through promoting
the concept of good citizenship, studying different types of conflict
and violence, and mechanisms to promote youth dialogue within the
community. And through their training, the trainers tried to set goals
for youth participation in public life.

The most important outcome of that meeting was: to instill in
the youth the desire for a change and to co-exist with other groups of
the society and most important to emphasize with those who live in
refugee camps. The training also aimed at educating the participants
on the concept of citizenship, good governance and acceptance of the
other, activating the role of youth and women, as well as communicating
and networking locally and internationally.
The discussion focused on the activation of the prospect for
youth participation by promoting and developing the capabilities of
the youth in community work, networking and coordinating with the
institutions of civil society as well as developing the role of community
based organizations, in addition to the need for promoting voluntary
work. The discussion was also about changing prevailing negative
stereotypes and working towards the transformation of potential
energies to constructive ones.
The workshop targeted a bunch of societal activists towards
building their societal capacity and reproducing youth capacities and
placing them in a cultural-social framework as well as promoting
marginalized groups and women’s participation in the local decision
making.
The workshop helped to deepen analytical capacities and plan skills
of the participants.
The workshop ended by setting a strategy for the function of
9

the local societal services in Hebron, in addition to studying structural
and cultural violence and its impact on the local community. The
workshop also aimed at promoting mechanisms of dialogue among
youth groups and ways of conflict transformation.

and the reality of non-violent revolutions. The meeting aimed at enriching
the knowledge with events of that revolution and segregation reality on
color and race basis, which the black community suffered in America for
decades.
The meeting also focused on the need to create an interactive space
and sphere in order to enable young groups to make a positive change
through peaceful means.

Town hall: Active Citizenship
In the context of activating and improving community
partnership in decision making and developing means to create access
to the largest number of people
possible, Bridges group in
Bethlehem implemented a town
hall meeting on active and good
citizenshipin Ayda youth center
on 4\2\2012; activation of the
discussion about total civil
rights enjoyed by Palestinian
citizens and mechanisms for developing these rights including various
frames for Palestinian democratic and active society. The meeting took
place based on the need to differentiate between the right to elect and
be nominated (ballot box), and provide a democratic environment for
community towards participation, control and the issue of decisionmaking process. The participants also discussed the Palestinian freedoms.
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A cultural meeting on the Life of Edward Said
Bridges group of Bethlehem conducted a cultural meeting on
the life of the late Palestinian thinker Edward Said in Battir Park on
25\4\2012. The participants reviewed the life of Edward Said, and
emphasized that the legacy of Said has a great impact not only on the
Palestinian level but rather on the international level.
The participants also discussed how it is important to refer to
Said’s thinking and literature for they are like a beacon that enlightens
our paths towards ending the political divide and learning how to live
in a pluralistic and multicultural society.
A town hall meeting on Violence
Bridges group of Bethlehem held a town hall meeting on
violence in Phoenix hall in Deheisheh Camp on 26\2\2012, its cultural
and structural components and its impact on the different layers of the
society.
Activists youth groups, university students and representatives
of civil society organizations (CSO’s) attended the meeting. The
participants emphasized on the fact that violence implies denial of the
other.
They also defined the different types of violence, most important
of which are the cultural, social, structural and direct violence. The
participants pointed out to the fact that research studies reveal a
constant increase of violence in Palestine, and recommended holding
frequent meetings that will concentrate on the role of Palestinian
youth in societal and cultural participation, towards countering and
overcoming societal violence.
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مجلــة
جســور فــي صــور

1

مشروع جسور
مقدمة

على الرغم من التطور الكبير احلاصل في املجتمع الفلسطيني ،في املستوى االقتصادي،
والسياسي  ،وال سيما في مراكز املدن الرئيسة ،والذي أنتج حتى االن حراك كبير في تلك
املستويات الى أن العملية التنموية لم تكن باحلجم ذاته في النواحي االجتماعية والثقافية،
كما  لم تأتي هذه العملية بنتائجها املطلوبة في كل  املناطق على حد سواء ،وبدت
مجموعة من املجتمعات احمللية أقل حظاً من تلك العملية.
جاءت فكرة مشروع جسور الطالق عملية تنموية مساندة في املستويني الثقافي واالجتماعي،
في املناطق املهمشة واالقل حظاً من العمليات التنموية ،ويهدف املشروع الى النهوض بالواقع
االجتماعي والثقافي للمناطق املستهدفة عبر التدريب ،والتمكني ،ورفع قدرات مجموعة
واسعة من الشباب والنساء في مخيمات الالجئني والقرى املجاورة في محافظتي بيت حلم
واخلليل ،وتأتي هذه املبادرة بهدف حتقيق االجنازات واالستفادات التنموية التالية:
او ًال .النهوض بواقع مشاركة الفئات الشابة في احلياة االجتماعية والثقافية في مجتمعاتهم
احمللية.
ثانياً .تطوير وتعزيز مشاركة النساء السياسية والثقافية .
ثالثاً .تطوير آفاق التواصل والتعاون بني املكونات املجتمعية املختلفة.
رابعاً .توفير مساحات تفاعلية ملجموعات عمل مجتمعية في مراكز املخيمات بشراكة
من احمليط اخلارجي.
خامساً .النهوض بواقع النشاطات االجتماعية والثقافية في مخيمات الالجئني والقرى
املجاورة.
ينفذ هذا املشروع من قبل املركز الفلسطيني للدراسات وحوار احلضارات  ،بدعم من
الصندوق اإلجتماعي الثقافي التابع للتعاون الدولي األملاني ( )GIZبالنيابة عن الوزارة
اإلحتادية األملانية للتعاون اإلقتصادي والتنمية وبالتعاون مع األونروا.
حترير وإشراف :عدي ابو كرش
فريق املشروع
مدير املشروع :وليد شوملي
املساعدة االدارية :غادة مصطفى
منسق ميداني :ندمي قنديل
منسق ميداني :غسان الشيخ
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جســـــــور في صــــور
اليات النهوض بواقع العمل املجتمعي
نفذت مجموعة جسور بيت حلم فندق الشبرد بتاريخ  2011/12/21ورشة عمل تدريبية
بعنوان آليات النهوض بواقع العمل
املجتمعي واملشاركة الثقافية والسياسية
للفئات الشابة في املناطق املهمشة»  ،وقد
عمل فريق التيسير باستخدام منهجية
قومي على تطوير عدد من األهداف التي
من شأنها بناء وتطوير قدرات مجموعة
جسور في بيت حلم  ،وقد استهدفت
الورشة  22ناشط مجتمعي موزعني على
مختلف املناطق اجلغرافية في احملافظه.
تطرق التدريب الى استعراض الواقع
الثقافي واالجتماعي التي تعيشه احملافظة ،كما مت التطرق الى البنى الثقافية والهياكل
العميقة التي كونت وبلورت العالقة السائدة حالياً بني مختلف املكونات املجتمعية ،والعالقة
بني األجيال املختلفة ومستوى الشراكة في صناعة األطر النظامية بني تلك األجيال،
اضافة الى التعرض الى ،واقع االجراءات االحتاللية وسبل مقاومتها.

لقاء فكري بعنوان الثورة الالعنفية ومسيرة مارتن لوثر كينج
الحقاً لورشة العمل التدريبية في ابداع -مخيم الدهيشة بتاريخ  2012\1\21والتي خ ُل َصت
خطة عمل سنوية ،نفذت مجموعة جسور في بيت حلم ،لقا ًء فكرياً حول مفهوم املقاومة
الالعنفية ،عن طريق استعراض حياة
أحد رواد هذه احلركة(مارتن لوثر
كينج) ،وواقع الثورة الالعنفية التي
قادها على مدار العديد من السنوات ،وقد
هدفت الورشة إلى إثراء الذاكرة ،بحوادث
تلك الثورة وواقع الفصل العنصري على
أساس اللون ،والعرق ،الذي تعرض له
مجتمع السود في امريكا على مدار عقود
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طويلة .من جانب أخر ركز اللقاء على ،ضرورة ايجاد مساحات تفاعلية ،متكن الفئات
الشابة من طرح أطر التغيير اإليجابية بالطرق السلمية.

العنوان  :املواطنة الصاحلة
في إطار العمل على تفعيل وحتسني
الشراكة املجتمعية في صناعة القرار
النظامي ،وتطوير سبل الوصول إلى
أكبر قاعدة جماهيرية مشتركة
فيه ،فقد نفذت مجموعة جسور لقا ًء
جماهيرياً والذي اقيم في مركز شباب
عايدة – مخيم عايدة بتاريخ 2012/02/04
حول بعنوان املواطنة ،حيث مت تفعيل
النقاش حول مجموع احلقوق املدنية التي
يتمتع بها املواطن الفلسطيني ،واليات تطوير شكل املمارسة لتلك احلقوق مبا يؤطر ملجتمع
فلسطيني دميقراطي وفاعل ،وقد استند هذا اللقاء إلى ضرورة التفريق بني احلق في
ممارسة االنتخاب والترشيح (صندوق االقتراع) ،وتوفير مناخ دميقراطي يفسح املجال
للشراكة املجتمعية في احملاسبة ،والرقابة ،واملسالة ألصحاب القرار املختلفني ضمن األطر
النظامية املتعارف عليها من جانب أخر ،كما استعرض الواقع الفلسطيني وواقع احلريات
املختلفة ،واألطر القانونية التي تنظمها.

العنوان :لقاء جماهيري حول العنف
نفذت مجموعة جسور لقا ًء جماهيرياً
حول العنف في الفينيق-مخيم الدهيشة
بتاريخ 2012/02/26والذي ،استعرض
احملددات الثقافية والبنيوية ملفهوم العنف
وتداخل احملددات العنفية بني األطر
املجتمعية املختلفة ،وقد شارك في اللقاء
مجموعة من الناشطني الشباب وطلبة
اجلامعات وممثلني عن املؤسسات األهلية
ركز اللقاء على السلوكيات العنيفة
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قوامها إنكار اآلخر كقيمة متماثلة ،تستحق احلياة واالحترام ،هذا وتطرق اللقاء إلى
استعراض أنواع العنف ،وأهمها العنف املجتمعي الثقافي والعنف البنيوي والعنف املباشر.
كذلك مت نقاش أسباب هذه القضية التي تؤكد الدراسات أنها بتزايد مضطرد في مختلف
األوساط واملناطق الفلسطينية ،حيث أوصى املشاركون بضرورة تكثيف عقد مثل هذه
اللقاءات التي تركز على دور الشباب الفلسطيني في مجال املشاركة املجتمعية وتعزيز
الثقافة املدنية ،نهوضاً بدوره جتاه القضايا والتحديات التي تواجه املجتمع ،وأهمها قضية
العنف املجتمعي .

لقاء فكري حول حياة الراحل ادوارد سعيد
نفذت مجموعة جسور في بيت حلم ،منتزه بتير بتاريخ  2012\4\25لقا ًء فكرياً حول
حياة الراحل ادوارد سعيد ،والتي ناقش خاللها املشاركون سيرة حياة املفكر الفلسطيني
ادوارد سعيد وناقش فيه املشاركون اثر الظاهرة الفكرية التي شكلها ادوارد سعيد ليس
فقط على واقع األدب الفلسطيني ،بل على
مستوى األدب بشكل عام ،وما متثله هذه
الظاهرة من قيم حتمل في طياتها الكثير
عن واقع القضية الفلسطينية ،ومفاهيم
التعددية ،هذا تطرق املشاركون الى
مجموعة املشاركات األدبية التي قدمها
ادوارد سعيد على أنها املخلص من حالة
االنقسامات التي تعانيها الساحة الفلسطينية.

أهم النشاطات

ورشة عمل تدريبية (قومي ) 1
هدفت ورشة العمل التدريبية والتي مت تنفيذها في طاليثا قومي بتاريخ
 2011/12/31-29على مدار خمسة أيام إلى ،متكني املشاركني من االطالع بعملية
مراجعة شاملة للواقع الثقافي واالجتماعي
الفلسطيني والوقوف على مكامن اخللل فيها وأبرز املعيقات التي حتد من قدرة الشباب
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الفلسطيني من االشتراك بفاعلية
من املخرجات الثقافية التي تتناسب
واحتياجاتهم .وقد مت تنفيذ الورشة
بعنوان الواقع السياسي واالجتماعي
للفئات الشابة في املناطق املهمشة بني
الواقع والطموح ،وقد خلص املشاركني
إلى توصيف ذلك الواقع من خالل دراسة وحتليل معمقني للبنى الناظمة لتلك املجتمعات
وطبيعة العالقة بني املكونات املجتمعية املختلفة ،وماهيات إعادة صياغتها.
من جانب أخر هدفت هذه الورشة إلى بناء وتطوير قدرات املشاركني ،في التخطيط ،واليات
التواصل الفعال ،ودراسة التناقضات املجتمعية ،وحتويل الصراع ،وقد متكن املشاركون من
تطوير خطة إستراتيجية لعمل املجموعات اخلدمية ،وخطة عمل تنفيذية للسنة األولى
من حياة اللجان ،ومن اجلدير ذكره أنه مت استخدام منهجية قومي في حتويل الصراع في
هذا الورشة.

لقاء فكري بعنوان من يتذكر تـاي
عقدت مجموعة جسور لقاء فكري بعنوان من يتذكر تاي للروائي ياسني رفاعية وذلك
في مخيم الفوار ،جنوب اخلليل،
بتاريخ  2012/01/14وقد هدف اللقاء
إلى مراجعة رواية وربطها في الواقع
الفلسطيني ،والتعمق في حتليل املشاركة
املجتمعية للمرأة الفلسطينية ،باستخدام
تلك الرواية وما أورده الكاتب عن بطلته
تاي في تلك الرواية ،وقد جاء هذا اللقاء كمقدمة وترجمة حقيقية
ألهداف املشروع حيث كان اللقاء هو املرة األولى لبعض أفراد املجموعة لالشتراك في أي
لقاء في املخيم ،ما ّ
مكن املشاركني من اإلطالع على التجربة احلقيقية التي يعيشها الشباب
في املخيمات ،وضعف البنية التحتية ،واملعاناة واحلرمان الذي
يعيشونه بشكل يومي ،حيث وفي غضون هذا اللقاء -تكرر انقطاع التيار الكهربائي ألكثر
من خمس مرات ،وكان الطقس شديد البرودة في هذا اليوم وعلى الرغم من ذلك أصر
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املشاركني على أن تكون الترجمة العملية األولى خلطتهم ،ضمن هذه املعطيات والظروف
القاسية.

لقاء جماهيري بعنوان الثامن من آذار من أجل نساء قادرات على التغيير
نفذت مجموعة جسور في اخلليل ،مخيم
الفوار بتاريخ  2012/03/07زيارة ميدانيه
لنساء عامالت في مخيم الفوار وذلك بعد
تنفيذ لقاء جماهيري في مقر املركز
النسوي في املخيم  ،وقد استعرضت
املجموعة مع عدد من النساء العامالت املراحل التاريخية التي تطور شراكة النساء في
املنظومة النضالية في املجتمع الفلسطيني وأهمية تطوير هذا النهج وتعزيزه .هذا وناقشت
املجموعة مع النساء العامالت أهمية تطوير البدائل املتاحة للمرأة الفلسطينية في مواجهة
التغول احلاصل ال سيما في املستوى االقتصادي ،والبدء بالتفكير في تطوير األفاق املتاحة
للنساء ،سيما غير املتعلمات وما يتعرضن له من تهميش
كما ناقش اللقاء اإلطار القانوني الناظم لوضع املرأة الفلسطينية ،ال سيما قانون العمل ،وما
تتعرض له النساء العامالت من استغالل في هذا اإلطار ،وتدني مستوى املدخوالت املالية لهن،
في مقابل الرجل ،وتدني مستوى شراكة النساء في املنظومة احلزبية الفلسطينية ،والنظام
السياسي الفلسطيني ما يحتاج إلى وقفة جادة ومراجعة شاملة لتمكني النساء من حقهن
بالوصول إلى شراكة غير خاضعة ملواصفات جتميلية في األطر املختلفة.

لقاء فكري بعنوان مئة عام من العزلة
نفذت مجموعة جسور في اخلليل،
مخيم العروب بتاريخ  2012/4/14لقا ًء
فكرياً بعنوان ،مئة عام من العزلة  ،ومت
خالل اللقاء تشخيص الواقع االجتماعي
الفلسطيني والنقاش في آليات تعزيز
الترابط املجتمعي من خالل إيجاد مساحات
تشاركية أكبر للشباب في تعزيز ثقافة املجتمع وبناء نسيج اجتماعي قوي ومترابط.
وقد تطرق املشاركون في حلقة النقاش هذه إلى ضرورة تعزيز التواصل بني املكونات
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املجتمعية وبناء شراكة شبابية من خالل تشكيل جلان خدماتية مشتركة متارس
نشاطها من مراكز املخيمات ويكون إطار عملها متكني الشباب وحتسني سبل التواصل
بينهم لبناء قاعدة اجتماعية هدفها جسر الفجوة بني املكونات املجتمعية املختلفة.
هذا وقد ركز اللقاء على عدد من قضايا الشباب التي متس أسس التواصل املجتمعي ،ونوع
التفاعل بني هذه املجتمعات ،واسباب تفكك الترابط االجتماعي من خالل تشخيص واقع
العالقة بني املكونات املجتمعية املشار إليها ومدى التفاعل بني تلك املكونات ،وقد خلص
املشاركون إلى أهمية تعزيز أسس التواصل والتعاون االجتماعي من خالل اعطاء دور
اكبر للشباب في عملية التنمية املجتمعية ،باإلضافة إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة
بني كافة املؤسسات الشبابية لبناء جسور الترابط بني فئات املجتمع.

لقاء فكري بعنوان رجال حتت الشمس
عقدت مجموعة جسور في اخلليل مخيم العروب بتاريخ  2012 /01/28لقاء فكري بعنوان
رجال حتت الشمس ،وذلك في مخيم
العروب ،وقد تطرقت املجموعة من
خالل استعراضها للواقع الفلسطيني،
الى شراكة النساء ،والشباب في العمل
الثقافي واالجتماعي الفلسطيني ،وواقع
املعاناة الفلسطينية التاريخية وما له من
كبير األثر في املخرجات الثقافية
ركز اللقاء على عدد من القضايا الشبابية
التي متس واقع النشاط الثقافي ،وحجم ونوع مشاركة النساء والشباب في العمل الثقافي
واالجتماعي الفلسطيني وعمد املشاركون إلى استعراض معيقات
املشاركة في املجتمع ،وربطها بالواقع الثقافي واالجتماعي الفلسطيني ،وذلك لتعزيز
االستفادة من الطاقات الشبابية في العمل املجتمعي وتوسيع رقعة املشاركة في املخرجات
الثقافي ومن « سيطرق باب اخلزان» ،للبدء في عملية تغيير ايجابية في املجتمع الفلسطيني،
الشيء الذي سيمكن كافة الفئات ال سيما املهمشة منها من االشتراك بفاعلية في القرار،
وتوسيع رقعة اتخاذه ،وبناءه حسب احتياجات الفئة املستهدفة منه .من جانب اخر
استعرض اللقاء اليات النهوض بالواقع االجتماعي والثقافي االخد في التعقيد منذ سنوات
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دون ان يكون هناك وقفة حقيقية لبدء حالة مراجعة شاملة من شأنها التركيز على
مواطن اخللل ،وبحث سبل واليات معاجلتها ،ورسم مالمح مرحلة جديدة قادرة على
تلبية امال الشباب الفلسطيني ،وطموحاته .وهنا بدأت املجموعة إلى ربط رواية الراحل
غسان كنفاني في الواقع الفلسطيني ،وهنا بدأت تتأطر لدى املجموعة مفاهيم حلوار
البناء ،واالحتياجات ما وراء األهداف ،وتقبل األخر ،سعياً ملتني أواصر التواصل بني الشباب
الفلسطيني في املكونات املجتمعية املختلفة

لقاء جماهيري بعنوان املواطنة الفاعلة
استهدف اللقاء في محافظة اخلليل مبنى اجلامعة بتاريخ  2012/02/24البدء بحوار بناء
حول مفهوم املواطنة ،واملواطنة الفاعلة،
وقد استهدف اللقاء عدد من النشطاء
السياسيني ،وأصحاب القرار ،وأعضاء من
املجلس التشريعي الفلسطيني ،وممثلني
عن األحزاب السياسية املختلفة ،وقد
ركز اللقاء على جملة احلقوق التي
يتمتع بها املواطنون حصرا ً  ،وأثر املناخ
السياسي على تلك احلقوق سيما احلق في التعبير عن الذات  ،واالجتماع  ،واالنتماء الى
األحزاب السياسية املختلفة ،وتشكيلها  ،كما تطرق اللقاء في املقابل الى جملة الواجبات
املقاة على عاتق املواطنني ،هذا الى جانب تطرق ذلك اللقاء الى طبيعة العالقة بني احلاكم
واحملكوم ،واألجواء األمنية التي سادت املجتمع الفلسطيني في السنوات االخيرة وما لها من
أثر على واقع مشاركة الشباب وممارستهم لتلك املواطنه.
من جانب اخر تطرق اللقاء الى النظام االنتخابي في فلسطني والية اختيار الشعب ملمثليه،
اضافة الى دورية تلك االنتخابات  ،وتعطلها ،وتعطيلها والظروف التي تزامنت مع تكرار
تأخير االنتخابات ،سيما احمللية منها.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن ما يلزم في الوقت احلالي للفلسطينيني هو تفعيل املواطنة
عبراملشاركة احلقيقية للمواطن وإعطائه احليز الذي يستحق من أجل ان يساهم في بناء
بلده وتطويرها والدفاع عنها.
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تدريب قومي ()2

ركز التدريب على صياغة أهداف
وتوجهات لالرتقاء بالعمل املجتمعي
في محافظة اخلليل و طاليتا قومي –
بيت جاال من بتاريخ  2012/4/20متكني
وتفعيل أفاق الشراكة الشبابية  ,تدريب
عدد من امليسرين ,بناء وتطوير قدرات
املجموعة  ,تعميق قدرة املشاركني
فيما يرتبط بالقدرات التحليلية ومهارات التخطيط وعمل خطة سنوية ملجموعة اللجان
اخلدماتية املشتركة  ,وبناء جسم شبابي متمكن وفعال يساهم في ارتقاء املجتمع وذلك
من خالل تعزيز مفهوم املواطنة الصاحلة  ,دراسة الصراع والعنف الثقافي والبنيوي وداللته
وتأثيره على
املجتمع احمللي واليات تعزيز احلوار الشبابي داخل املجتمع
يحاول الزمالء من خالل التدريب في الصورة صياغة مجموعة أهداف حتقق ذات املجموعة
بالتشارك بشرط عمد تعارض هذه األهداف مع احتياجات املجموعة األخرى التي بدورها
ستعمل على صياغة أهداف ال تتعارض مع احتياجات اإلنسان األخر وهنا يظهر جزء عند
املشاركني بتقدير مفهوم احتياج األخر وعدم محاولة السيطرة على احتياجه بل بالعكس
كل شخص سيحاول عدم تعريض احتياج األخر للخطر
أهم املخرجات من هذه اللقاء  :احلفاظ على استمرارية املجموعة والشعور بقدرتهم على
التغيير والرغبة في العمل باملجتمع  ,احلس العالي لدى املجموعة في معايشة حياة باقي
املجتمعات حتديدا جتربة املخيم ملعرفة وتقدير حاجاتهم األساسية  .حتديد رؤية املجموعة
للعمل على تعميق مفهوم املواطنة واحلكم الصالح وتقبل اآلخر وتفعيل دور الشباب واملرأة
من خالل توسيع مفهوم الشراكة الشبابية ونشر أفكارها والتواصل والتشبيك محليا
ودوليا  ,أصبحت لديهم اإلمكانية لبلورة األفكار وصياغة األهداف من اجل حتقيها .

يتبع تدريب قومي ()2
متحور النقاش حول تفعيل آفاق الشراكة الشبابية من خالل تعزيز وتطوير قدرات
املجموعة في العمل املجتمعي والتشبيك والتنسيق مع مؤسسات املجتمع املدني وتطوير دور
املؤسسات القاعديه ،باإلضافة إلى ضرورة تعزيز العمل التطوعي لدى الشباب وبناء جسم
شبابي متمكن وفعال يساهم في ارتقاء املجتمع ،وذلك من خالل تعزيز مفهوم املواطنة
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الصاحلة والعمل على تغير األفكار النمطية السلبية السائدة ،من جانب اخر مت حتليل واقع
العمل املجتمعي في محافظة اخلليل
للوقوف على مكامن اخللل ،والعمل على
حتويل الطاقات الكامنة الى طاقات بناءة
من خالل بناء آفاق للشراكة الشبابية في
املجتمع تسهم في تنمية املجتمعات احمللية،
وتساهم في توسيع دائرة الشراكة في
العمل املجتمعي برمته.
واستهدفت ورشة العمل مجموعة من الناشطني املجتمعيني ،بهدف بناء وتطوير قدراتهم
الذاتيه ،وتطوير التكاملية في االداء املجتمعي ،وإعادة إنتاج املكونات الشبابية في قالب
اجتماعي -ثقافي قادر على بناء جيل شبابي قادر ولديه الرغبة بالنهوض باملجتمع ،وتطوير
مشاركة النساء والفئات املهمشة في صناعة القرار احمللي.
وعمدت الورشة إلى تعميق القدرات التحليلية ومهارات التخطيط لدى املشاركني وقد
خ ُلص اللقاء الى استراتيجية لعمل جلنة اخلدمات املجتمعية احمللية في محافظة اخلليل
باإلضافة إلى دراسة الصراع والعنف الثقافي والبنيوي وداللته وتأثيره على املجتمع احمللي
وآليات تعزيز احلوار الشبابي داخل املجتمع ،عدا عن التعرف على آلية االستفادة من هذا
الصراع وقدرة حتويله إلى صراع بناء.
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