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ُيجمع مراقبون على أن عالم ما بعد جائحة "كورونا"، لن يكون كما قبلها، 
لما تركته من تداعيات على مجمل األصعدة، وبفعل العولمة وما صاحبها 
من تغيرات دراماتيكية عالمية وسريعة، أصبح العالم بمثابة قرية حرفية 
صغيرة، يتقاسم خاللها التطلعات والتحديات، وخير دليل على ذلك تفشي 
مدينة  في  مرة  ألول  ظهوره  اكتشاف  تم  بعدما  وغربًا،  شرقًا  الفيروس 
رغم  على  وذلك   ،(1)  "2019 (ديسمبر)  الثاني  كانون  أواخر  الصينية  "ووهان" 
تباعد المسافات، في داللة واضحة على عمق هذا الترابط والتشابك العالمي 

وتأثيراته.
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ف��وس  واك�شاف  الفلسطي�ية  األرا��� 
”كورونا“:

ال�شابك  هذا  تبعات  من  الفلسطي�ية  األرا���  تأثرت 
مدينة   �� بالف��وس  مصاب�ن  ”اك�شاف  عقب  العال��، 
الفلسطي�� محمود  الرئ�س  (2)، حيث أصدر  ب�ت ��م“ 
مرسومًا،   2020 (مارس)  آذار  من  ا��امس   �� عباس 
يق��� بإعالن حالة الطوارئ �� البالد، تبعھ فرض العديد 
من القيود ع�� املواطن�ن �� إطار ا��هود املبذولة لتطو�ق 

رقعة تف��� ا��ائحة.

ا��صار اإلسرائي�� ومدى جهوز�ة قطاع غزة 
ملواجهة األزمة:

فرضت سلطات االحتالل اإلسرائي�� قيودًا ع�� قطاع غزة 
اشتدت حد��ا العام 2007 (3)، �� أعقاب سيطرة حركة 
”حماس“ ع�� القطاع، حيث فرض االحتالل حصارًا بر�ًا 
مختلف  ع��  �ارثية  تداعيات  عنھ  نجم  وجو�ًا،  و�حر�ًا 
عاجزًا  سي�ون  الذي  الص��،  النظام  بي��ا  ومن  الصعد، 
بف��وس  املصاب�ن  أعداد  ز�ادة  احتمال  مع  التعامل  عن 
”�ورونا“، �س�ب ”نقص اإلم�انات“ (4)، األمر الذي دفع 

العديد من ا��هات الدولية لدق ناقوس ا��طر“ (5). 

أبرز تأث��ات التداب�� االح��از�ة ع�� الشباب �� 
قطاع غزة:

أن  إ��  التنو�ھ  وجب  الفقرة،  هذه  غمار   �� ا��وض  قبل 
إجما��  من   30% حوا��  �ش�لون  فلسط�ن،   �� الشباب 
الس�ان، بحسب ا��هاز املركزي لالحصاء الفلسطي��، ما 
�ع�� أن مجتمعنا شاب وف��، لكن عند استقراء واقعهم 
مختلف  ع��  متعددة  �عقيدات  من  �عانون  أ��م  نجد 
ومؤسسيا،  و�شر�عيا،  واقتصاديا،  سياسيا،  األصعدة 

وثقافيا، واجتماعيا ...ا��. 
ا��  ومع دخول ا��ائحة قطاع غزة، دخل الغز��ن أعتاب 
 �� امل��اكمة،  التحديات  سلسلة  إ��  يضاف  جديد،  تحٍد 
انتظار سياسات ومعا��ات غائبة، فع�� صعيد الشباب 
مثًال خَلفت التداب�� ا���ومية االح��از�ة، تداعيات جمة 
عل��م، ُتضاف إ�� سلسلة �عقيدات ما قبلها، حيث الب�ئة 
تزداد  األمور  بأن  علمًا  التطلعات،  ُتجا��  ال��  املعقدة، 
وأ��م  سيما  اإلعاقة،  ذوي  من  الشباب  حالة   �� �عقيدًا 
العالم،   �� للوصم  و�عرضا  ��م�شا،  األك��  الفئات  ”من 
ح�� �� الظروف العادية، وما لم تتحرك ا���ومات سر�عًا 
فإ��م  الف��وس،  لتف���  استجاب��ا  ضمن  الحتوا��م، 
ان�شار  مع  واملوت  العدوى  ��طر  �شدة  س�تعرضون 

ا��ائحة“ (6).
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و�مكن رصد هذه التأث��ات من خالل النقاط 
اآلتية:

ارتفاع معدالت االكتئاب والقلق: يرى ”روري أو�ونور“ 
االجتما��  ”العزل  أن  ”غالس�و“  بجامعة  الباحث 
لإلصابة  صاح��ا  ت��  عوامل  والبطالة،  املا��  واإلعسار 
االختصا���  و�حسب  واالنفعال“(7)،  واالكتئاب  بالتوتر 
النفسا�ي املغر�ي ”أسامة ��لو“ فإن الذين هم �� وضعية 
��ذه  لإلصابة  غ��هم  من  ”أك��  معرضون  هشة  نفسية 
املشا�ل“ (8)، وطاملا األمر كذلك، وألن الشباب �� قطاع 
فمن  أك��،  ور�ما  أعاله  املشكالت  من  �عانون  أصًال  غزة 
واالكتئاب  القلق  معدالت  بارتفاع  ال�سليم  القول  نافلة 
”�ورونا“،  زمن   �� صفوفهم   �� النف���،  والتأثر  والتوتر 
�� ظل ازدياد معدالت القلق، والشعور بالعزلة، والتوتر، 

واالجهاد، وا��وف واضطرابات النوم (9).

وا��ر�مة: األسري  والعنف  العنف  معدالت  تنامي 
وسياسية  وخلقية  اجتماعية  ”ظاهرة  ا��ر�مة  �عت�� 
ناجمة   ،(10) قانونية“  حالة  ت�ون  أن  قبل  واقتصادية 
�عضا،  �عضها  مع  عوامل  مجموعة  وتفاعل  ت�امل  عن 
ظروف  إ��  يرجع  واآلخر  ذاتھ،  بالفرد  مرتبط  هو  ما  م��ا 
تداعيات  فإن  تراكبية  األمور  وطاملا  بي�تھ،   �� الفرد 
االجتماعية  األوضاع  وسوء  ل��ائحة،  املصاحب  اإلغالق 
والسياسية واالقتصادية والنفسية، �لها بال شك عوامل 
ستغذي التوقعات باحتمال ”ز�ادة العنف األسري إ�� 35

 ،(11) املئة“   ��  40 حوا��  إ��  ا��تم��  والعنف  املئة،   ��
و��� ز�ادة معدالت ا��ر�مة وفقًا ملنظمة الشرطة ا��نائية 
ا��ر�مة  أش�ال   �� بتغ��  تفيد  ال��  ”إن��بول“،  الدولية 
حول العالم، �س�ب ا��ائحة، وخضوع ثلث س�ان العالم 

ل���ر امل���� (12).

أطاحت  والبطالة: والعوز  الفقر  فجوة  ا�ساع 
قطاعاتھ،  بمختلف  اإلنتاج  ���لة  االح��از�ة  اإلجراءات 
حيث يتوقع انخفاض الناتج ا���� اإلجما�� ب�سبة 14 �� 

املئة �� العام 2020، مقارنًة مع العام 2019 (13).
االح��از�ة،  بالتداب��  تأثرًا  األك��  الغزي  الشباب  وُ�عت�� 
سيما أولئك الذين فقدوا أعمالهم ومصدر دخلهم �س�ب 
واملهمشة،  الهشة  الفئات  أوسع  باعتبارهم  ا��ائحة، 
وفقًا  صفوفهم   �� والبطالة  الفقر  دائرة  ا�ساع  �ع��  ما 
السياسات  غياب  ظل   ��  ،(14) الدو��  البنك  ملعطيات 

ا���ومية الفعالة ملعا��ة مثل هذه الظواهر.

تقديرات  حسب  الوجا��:  التعليم  ماكنة  �عطيل 
منظمة األمم املتحدة لل��بية والثقافة والعلوم ”يو�س�و“، 
طالب  من  املئة   ��  60 يقارب  ما  ع��  ا��ائحة  أثرت  فقد 
اع��ى  فقد  غزة  قطاع  خصوصية  و�س�ب   ،(15) العالم 
التعليم االلك��و�ي جملة من االش�االت، ما ش�ل  تجر�ة 
ا��امعات  اعتماد  مع  بخاصة  للشباب،  جديدا  تحديا 
أنظمة �عليم عن �عد، �� ش�ل ُمستحدث وغ�� مسبوق؛ 
األمر الذي أعاق قدرة كث��ين من الشباب ع�� االلتحاق 
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بالتعليم بمختلف مستو�اتھ.

مؤشرات  ا��ائحة  فاقمت  السل��:  التكيف  مفاقمة 
التكيف السل�� عند شر�حة عر�ضة من الشباب، ن�يجة 
ا�عدام ا��يلة والقدرة ع�� مواجهة ا��ائحة، كما عززت 

ثقافة القبول وال�سليم بالواقع، أو التقوقع حول الذات.

االح��از�ة  التداب��  وال��م�ش: عمقت  اإلقصاء  �عميق 
مظاهر ال��م�ش و�قصاء الشباب عن مواقع صنع القرار، 
سواًء �� املؤسسات الرسمية أو غ�� الرسمية، كما عززت 
للشباب،  ا��فزة  غ��  السائدة  التقليدية  الثقافة  أيضًا 
الواسع  باملفهوم  الفاعلة  ملشارك��م  الداعمة  وغ�� 
��نة  عن  الشبابية  الوجوه  �غي�ب  تم  حيث  للمصط��، 
وكذلك  ”�ورونا“،  ف��وس  تف���  ملواجهة  العليا  الطوارئ 

عن عضو�ة إدارة صندوق ”وقفة عز“.

جهود الشباب ل��د من تأث��ات ا��ائحة ع�� 
قطاع غزة:

أن  إال  أعاله،  التحديات  رغم  وع��  الف��وس،  تف���  مع 
 �� انخرط  الفلسطي�ية،  األرا���  امتداد  ع��  الشباب 
��ان  عدة  �شكيل  خالل  من  ا��ائحة،  مواجهة  جهود 
طوارئ أنيطت ��ا العديد من املهمات امليدانية، سواء ع�� 
بمهمات  القيام  أو  للمتضرر�ن،  اإلغاثية  األ�شطة  صعيد 
للوقاية  اإلرشادية  وال�شرات  والكمامات  القفازات  توز�ع 
للمرافق  التعقيم  حمالت  أو  بالف��وس،  اإلصابة  من 
والشوارع، ا���امًا مع دعوة األم�ن العام لألمم املتحدة، 
الشباب  مواهب   ����� بضرورة  غوت���ش  أنطونيو 
ملواجهة األزمة ال��ية العاملية وما �عدها (16)، وتأكيدًا 
مراحل  �ل   �� �اهلهم  ع��  امللقاة  واملسئولية  الدور  ع�� 

النضال الوط��.

ختاما:
إن ا��تمع الذي يقطع نفسھ عن الشباب، يقطع عن 

ي��ف  أن  عليھ  مكتو�ا  و�كون  با��ياة،  يمده  ما  نفسھ 
ح�� املوت. 

                ”كو�� عنان“ األم�ن العام السابق لألمم املتحدة.

التوصيات:
بوصفها •  ا��تم��  والت�افل  الت�اتف  قيم  �عز�ز 

ظل   �� ”�ورونا“،  جائحة  ملواجهة  مهمة  مرتكزات 
ا��قيقية  املعا��ات  وغياب  وا��صار  الفقر  حالة 

لألزمات.
العمل ع�� �عز�ز فكرة التعاونيات واالكتفاء الذا�ي • 

من خالل إيالء املشار�ع الشبابية اُملدرة للدخل أهمية 
الشباب  مناعة  يرفع  بما  املقبلة،  املرحلة   �� قصوى 

وقدرتھ ع�� التصدي ملثل هذه األزمة مستقبًال.
شأ��ا •  من  وخطط  سياسات  ا���ومة  تب��  ضرورة 

ا��ائحة  خلف��ا  ال��  التحديات،  تذليل   �� اإلسهام 
هذه  صوغ   �� إشراكهم  ذلك   �� بما  الشباب،  ع�� 

السياسات وتنفيذها.
الشباب •  ب�ن  فائدة  أك��  شرا�ات  إ��  ا��اجة 

ا���ومية،  واملؤسسات  املد�ي  ا��تمع  ومنظمات 
ال�� �عمل ع�� أجندة الشباب، حيث ح�� ال��ظة ال 
توجد خطط عمل وطنية �� شأن هذه الشرا�ات، بما 
تداعيات  معا��ة   �� للشباب  فّعال  بانخراط  �سمح 

ا��ائحة عل��م أو ع�� ا��تمع.
عز“ •  ”وقفة  صندوق  ��ا  أدير  ال��  الطر�قة  مراجعة 

��هة إشراك الشباب �� إدارتھ، وتمكي��م من الدعم 
املا�� املوجھ ملواجهة ا��ائحة.

نفذ��ا •  ال��  الطوارئ،  وخطط  ل��امج  جدي  تقو�م 
مدى  ع��  للوقوف  ا��تصة،  والوزارة  ا���ومة 
مالءم��ا واستجاب��ا ��اجات الشباب، و�� مقدمهم 

الشباب ذوي اإلعاقة خالل ف��ة الطوارئ. 
دمج الشباب ضمن أولو�ات عمل منظمات ا��تمع • 
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املد�ي، أثناء و�عد االنتصار ع�� ا��ائحة، من خالل 
عملية �شاركية و�موارد �افية.

ع�� مؤسسات ا��تمع املد�ي سرعة استعادة زمام • 
والت�افل  للتضامن  خالقة  نماذج  وطرح  املبادرة، 
والشباب  الشباب  وضع  ذلك   �� بما  االجتماعي�ن، 
التخطيط  عند  أولو�ا��ا  سلم  ع��  املتضرر�ن 
الس��اتيجية االس�شفاء، سيما وأ��ا �شأت �� سياق 
تار��� مختلف، مَلكها ا����ة ال�افية �� التعامل مع 

تفاصيل ا��ياة اليومية للمواطن�ن.
الس�� ا��اد من قبل منظمات العمل املد�ي للعمل • 

بدعم  اهتمامها  لز�ادة  املانحة،  ا��هات  مع  ا��ث�ث 
الشباب، واعتماد �سق دعم مشار�عهم االقتصادية، 
سيما ال�� تضررت من ا��ائحة، بما �� ذلك توجيھ 

الدعم للمساهمة �� خلق فرص عمل للشباب.
للضغط •  والتأث��  التعبئة  ��مالت  االعتبار  إعادة 

خططها  استجابة  لضمان  ا���ومية،  ا��هات  ع�� 
لقضايا الشباب، سواء خالل ا��ائحة أو أي طارئ 

مستقب��.
التكنولو�� •  البعد  مسائل   �� االس�ثمار  ع��  العمل 

وتقنيات التواصل عن �عد، لرفع جهوز�ة االستجابة 
ال��ة  منظمة  معطيات  ضوء   �� طارئ،  أي  عند 
اختفاء  قبل  ”�ورونا“  لو�اء  ��اية  ال  بأن  العاملية 

الف��وس من العالم (17).
��ذا •  النا��ة  الدولية  التجارب  استلهام  ضرورة 

املثال إطالق ”ها�اثون  بي��ا ع�� س�يل  الصدد، من 
الذي  ”ها�اثون“،  غرار  ع��  الفلسطي��“  الشباب 
منصة  أك��  بوصفھ  العر�ي؛  الشباب  مركز  أطلقھ 
لطرح  نوعها،  من  شبابية  ��لول  مش��ك  تصميم 
دعم  آليات  حول  الشبابية  األف�ار  ومشاركة 
و�عز�ز  واألزمات  التحديات  ومواجهة  التنمية، 
ال��  للقضايا  ا��لول  إيجاد   �� الشباب  مساهمة 
الطاقات  تحف��  ��دف  العر�ي؛  اإل�سان  �شغل 
وتخصصا��م  فئا��م  بمختلف  العر�ية  الشبابية 
أف�ارهم، وتقديم حلول ومق��حات مبتكرة  ملشاركة 
ا��لول  توظيف   �� و�سهم  اليوم،  واقعهم  تخدم 
العر�ية  ا��تمعات  ملساعدة  والتكنولوجية  التقنية 
ال��  األزمات،  ع��  والتغلب  التحديات،  تخطي  ع�� 

تواجهها؛ بخاصة �� الظروف العاملية الراهنة.
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