
 االستامع ألصوات املراهقني/ات
تحت وطأة كوفيد-19

يونيو 2020

استكشاف تأثريات كوفيد-19 عىل املراهقني/ ات يف 

قطاع غزة
املؤلفون: رشوق حمد، إميان أبو حمرة، رياض دياب، بسام أبو حمد، نيكوال جونز، وأنييسكا ماياتشوفسكا.

املقدمة  
كانت هناك مخاوف جدية بشأن كيفية معالجة الفريوس حتى قبل أن تسجل غزة أول حاالت كوفيد-19 يف 22 مارس، حيث أنها تعترب واحدة من أكرث املناطق 
هشاشًة/ ضعفاً واكتظاظاً بالسكان يف العامل، حيث يصعب تطبيق التباعد االجتامعي فيها، واالقتصاد غري مستقر فعليا، حيث أنه يعاىن من االنعكاسات السلبية 

لـمدة 14 عاًما من الحصار الدويل الصارم والسياسات التدمريية املقصودة. مع إعالن »حالة الطوارئ« يف األرايض الفلسطينية يف 5 مارس بعد تسجيل حاالت 
االصابة بكوفيد 19 األوىل يف الضفة الغربية، قررت السلطات الفلسطينية إغالق املدارس، املرافق التعليمية، املطاعم، املقاهي، الفنادق، األسواق، قاعات 

حفالت الزفاف واألماكن الدينية. تعاين غالبية األرس يف غزة منذ عقود من البطالة وانعدام األمن الغذايئ الذي يؤثر عىل أكرث من 50٪ من السكان حيث دخلهم 
يكفي قوت يومهم. لقد فقد األشخاص الذين يعتمدون عىل دخل يومي أي وسيلة إلعالة أرسهم بعد اإلغالق الكامل وإغالق الرشكات الصغرية. تقوم السلطة 

الفلسطينية وسلطة األمر الواقع يف غزة بالتنسيق والتعاون ملعالجة األزمة عىل الرغم من الخالف السيايس بني غزة ورام الله، وعىل الرغم من ذلك، ال يخلو 
األمر من بعض الخالفات، االحتكاكات والتنافس.

كانت السلطات الفلسطينية سباقة يف إطالق تدابري ملكافحة كوفيد-19، مع اتخاذ بعضها فعليا يف يناير، قبل اإلبالغ عن أول حالة يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا. حيث أنها شملت تشكيل لجان لوضع سياسات االستجابة، إعداد بروتوكوالت الطوارئ وتجهيز مواقع الحجر الصحي. وقد اتخذت السلطات 

إجراءات مركزة لضامن عدم انتشار الفريوس داخل غزة بسبب الكثافة السكانية العالية والخدمات العامة املرهقة للغاية. عىل سبيل املثال، طبقت السلطات 
الحجر الصحي اإللزامي الصارم عىل جميع األشخاص الذين يدخلون غزة من خالل نقطتي الدخول املتاحتني. وقد تم حتى اآلن استضافة أكرث من 6000 شخص 

يف 16 مركزاً للحجر الصحي وفحصهم مرتني قبل خروجهم. تم تنفيذ تدابري إضافية للتباعد االجتامعي الوقايئ عندما تم اإلبالغ عن أول حالتني حاملة لفريوس 
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كورونا التاجي يف 22 مارس مبا يف ذلك تأجيل حفالت الزفاف، إغالق املساجد، البنوك واألسواق األسبوعية، و قد تم وضع خطة للتعامل مع ما يصل إىل 20000 
حالة إصابة، مبا يف ذلك قرار فرض حظر تجول عىل الصعيد الوطني إذا تم الكشف عن أي حاالت داخلية. تم إجراء أكرث من 9452 اختباًرا )اختبار واحد يقيس 
مجموعة من أربع عينات( حتى 29 مايو و يصل إجاميل عدد الحاالت املبلغ عنها يف غزة إىل 61 حالة، حيث أن جميع الحاالت التي تم تحديدها من العائدين 
من خارج غزة. ثالثة أرباع الحاالت من الذكور؛ الغالبية من الشباب تحت سن 30؛ تعاىف 18 شخًصا، وحالة وفاة واحدة )امرأة تبلغ من العمر 75 عاًما مصابة 

بأمراض مزمنة(.

استجابة للمناشدات املتزايدة لضامن شمول االستجابات عىل الصعيد الوطني والدويل لحالة كوفيد-19 لجميع الفئات االجتامعية، مبا يف ذلك مجتمعات 
الالجئني، والتدخالت املناسبة للسياقات املختلفة، يعتمد موجز السياسات هذا عىل بيانات ُجمعت من خالل املقابالت النوعية عرب االنرتنت والتليفون مع 

املراهقني/ ات املهمشني/ الضعفاء يف غزة لفهم بشكل أفضل ماهية التأثريات املركبة للوباء واألزمة االقتصادية والسياسية املوجودة مسبقاً التي تواجه البلد. 
إن هذا املوجز جزء من سلسلة يف عدة بلدان مصمم ملشاركة النتائج املنبثقة يف الوقت املناسب من املقابالت النوعية مع املراهقني/ات يف سياق كوفيد-19. 

إن املراهقني/ ات املشاركني هم جزء من البحث املمتد لربنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل العاملي  يف الرشق األوسط، رشق أفريقيا وجنوب آسيا، يعتمد 
هذا املوجز بشكل أكرث تحديدا عىل بيانات من 48 مقابلة هاتفية مع مراهقني/ ات فلسطينيني مهمشني ترتاوح أعامرهم بني 11 و 19 عاًما، مبا يف ذلك الفتيات 

املتزوجات واملراهقني/ ات ذوي اإلعاقة، حيث أن هذه املقابالت عقدت يف أبريل ومايو 2020 )انظر أيضاً اإلطار1(.

السياق   
إن النتائج الصحية العامة للسكان الفلسطينيني جيدة نسبياً مقارنة بالدول األخرى ذات املستوى االقتصادي واالجتامعي املامثل، ويرجع ذلك جزئياً إىل األداء 
القوي ملعظم وظائف الصحة العامة والرعاية الصحية األولية. فيام يتعلق باملؤرشات الرئيسية يعترب أداء غزة أفضل من العديد من البلدان يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا: معدل وفيات الرضع منخفض، حوايل 20 لكل 1000 مولود حي، وتغطية التطعيم 95٪ ملعظم اللقاحات. هناك تغطية شبه شاملة 
للرعاية قبل الوالدة، حيث أن جميع نساء غزة تلد يف املرافق الصحية، وكان هناك انخفاض ملحوظ يف معدل الوالدات. األمراض غري املعدية هي من األسباب 

اإلطار 1: النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي فلسطني كوفيد-19 عينة البحث

استجابة ألزمة كوفيد-19، أطلق برنامج النوع االجتامعي واملراهقة: دليل عاملي، يف أبريل 2020، مرشوع بحث نوعي عرب االنرتنت والتليفون مع املراهقني/ 
ات من الفتيان والفتيات )الذين ترتاوح أعامرهم بني 11-19 عاًما( يف قطاع غزة الستكشاف كيفية تأثر املراهقني و املراهقات بالقيود املفروضة يف غزة 

وما هي تصوراتهم عن االستجابة للوباء. تتكون عينة البحث لدينا من 48 مراهًقا ومراهقًة من أكرث املجتمعات هشاشًة/ ضعفاً يف قطاع غزة، مبا يف ذلك 
املراهقون واملراهقات املهمشون/ الضعفاء الذين يعيشون يف مخيامت الالجئني، املراهقون/ ات املتزوجون/ ات أو املعرضون/ ات لخطر الزواج املبكر، 

املراهقون/ ات ذوي اإلعاقة، واملراهقون/ ات امللتحقون باملدرسة ومن هم خارجها أو أولئك الذين يعتربون عرضة لخطر الترسب. األنشطة التي يتم 
تنفيذها مع املراهقني/ ات تشمل مقابالت هاتفية فردية ومجموعات نقاش بؤرية عرب االنرتنت والتليفون، مذكرات وأنشطة تصوير.
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الرئيسية للوفاة وميوت عدد قليل جًدا بسبب األمراض املعدية. إن التأمني الصحي غالبا متوفر )أكرث من 90٪ من لديها تامني صحي(، لكن تغطية التأمني ال 
تلبي احتياجات الناس: القليل من األدوية مغطاة بالتأمني أوالقليل من األدوية التي يغطيها التامني متوفرة، هناك وصول وحصول محدود للخدمات املتخصصة 
وقوائم انتظار طويلة للعمليات الجراحية. عىل الرغم من أن الناس قادرون عىل الوصول والحصول عىل الخدمات الصحية األساسية بشكل عام يف ظل الظروف 

العادية ولكن يصبح الوصول والحصول عليها صعبًا للغاية أثناء تفيش الوباء والنزاعات واألزمات. إن أكرث ما يثري القلق أن الوصول والحصول عىل الخدمات 
املتقدمة خارج غزة ال يزال ميثل تحديًا كبريًا.

هناك نقص حاد يف أجهزة التنفس االصطناعي )87( مبعدل 4 فقط لكل 100,000 شخص، بينام النسبة يف إرسائيل 50: 100,000. لقد وضعت جائحة 
»كوفيد-19« نظام الرعاية الصحية املستنفد فعليا يف غزة تحت ضغط أكرب. ركز مقدمو الخدمات الرئيسيون الثالثة )وزارة الصحة، وكالة الغوث الدولية 

واملنظامت غري الحكومية(، منذ آذار/ مارس 2020، عىل الوباء عىل حساب تقديم الخدمات العادية. لقد قلص جميع مقدمي الخدمات خدماتهم الروتينية، مبا 
يف ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية وتنظيم األرسة؛ حيث بلغ اإلنخفاض يف خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية يف بعض األماكن 90٪. استجابة لتفيش املرض، 

أطلقت منظامت الصحة النفسية خطًا ساخًنا لتقديم املشورة بشأن الفريوس. لقد تم تعليق خدمات العيادات الخارجية والعمليات الجراحية غري الطارئة. يف 
بداية األزمة، مل يكن يعمل سوى 17 مركزًا للرعاية الصحية األولية من أصل 52 مركزًا، لقد تم تحويل مركزين صحيني إىل مناطق الحجر الصحي و لقد تم نقل 

حوايل 400 طبيب وممرض وموظف إداري لدعم 16 مركزًا للحجر الصحي بعد تلقي التدريب املتخصص.

ماذا يعرف املراهقون/ ات عن »كوفيد-19«؟
املراهقون/ ات يف عينة بحثنا لديهم معرفة جيدة ومعلومات مفصلة نسبيًا عن الفريوس. إن املراهقني/ ات من خلفيات مختلفة بشكل عام يعرفون عن 

أعراضه، طريقة انتقاله والتدابري الوقائية التي يجب اتخاذها للحد من انتشاره، رغم تنوع مدى معرفتهم، حيث أن املراهقني/ ات األكرب سًنا أكرث دراية من 
األصغر سنا بفضل الوصول األكرب إىل املعلومات واإلنرتنت. لقد عرف املراهقون/ ات األكرب سناً عن الفريوس من مواقع منظمة الصحة العاملية، ويكيبيديا، 

بومبيد، باحث جوجل االكادميي، املنصات العلمية عرب اإلنرتنت، صفحات محددة عىل الفيس بوك مثل صفحات الباحثني، األطباء، املمرضني املشهورين، وكذلك 
من املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة الفلسطينية. لقد تم اعتبار أولئك الذين كانوا نشطني يف البحث عن املعلومات كمصادر للمعرفة من قبل أرسهم وشبكات 

أقرانهم، و لقد أشار املشاركون إىل أنهم قاموا بنرش املعلومات التي حصلوا عليها بشكل فعال. باإلضافة إىل ذلك، عرف بعض املراهقني/ ات عن الكوفيد-19 
من اآلباء أو أفراد األرسة اآلخرين ولكن نادرا علموا عنه من أصدقائهم، ولقد ذكر الكثري منهم أنهم عرفوا عنه من مشاهدة األخبار التلفزيونية مع أرسهم.

إن بعض الفتيات والفتيان الذين يدرسون يف مدارس وكالة الغوث الدولية عرفوا عن الفريوس من معلميهم قبل إغالق املدارس، أو من صفحة املدرسة عىل 
اإلنرتنت والفيسبوك، حيث أن املدارس نرشت رسائل توعية حول الوباء. كام أفاد املراهقون/ات أنهم علموا عن الفريوس من البيانات الصحفية اليومية لوزارة 
الصحة. قال فتى يبلغ من العمر 19 عاًما، من منطقة بيت حانون الريفية:’ أنا أثق فقط يف املعلومات من موقع منظمة الصحة العاملية، وأتابع بانتظام البيان 

الصحفي اليومي لوزارة الصحة، وال أثق  مبصادر أخرى‘. وقد قال فتى آخر يبلغ من العمر 13عاما من شامل غزة: ’عرفت عن كورونا من مدير املدرسة قبل 
إغالق املدارس‘. 

  يكاد االلتحاق بالتعليم يف غزة أن يكون عاما وشامال للجميع، حيث كان معظم املراهقون/ ات يف عينة بحثنا ملتحقني باملدارس النظامية قبل اإلغالق، 
باستثناء الفتيات املتزوجات واملشاركني من مراكز التدريب املهني. تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن املراهقني/ ات ذوي التحصيل العلمي األفضل يف املدرسة 

يعرفون أكرث عن الفريوس، رمبا ألنهم اعتادوا عىل البحث عن معلومات جديدة أو ألنهم أكرث اهتامًما بالحصول عليها. وقد يرتبط هذا أيًضا بتوافر املوارد 
والوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعىل النقيض من ذلك، تتمتع الفتيات املتزوجات مبعرفة محدودة حول أعراض وطريقة انتقال العدوى، كام أن 

املراهقني/ ات ذوي اإلعاقة يحصلون عىل معلومات محدودة بشكل عام.

ينظر جميع املشاركني واملشاركات تقريبًا إىل الفريوس عىل أنه تهديد خطري، ويرجع ذلك بشكل أسايس إىل أنه ينترش برسعة، عىل نطاق واسع ويعرض الصحة 
العامة للخطر. لقد شدد عدد من املستجيبني واملستجيبات عىل أنهم يعتقدون أن الناس يف غزة ال يأخذون الفريوس عىل محمل الجد كام ينبغي، رمبا ألنه 

أنا أثق فقط باملعلومات من موقع منظمة الصحة العاملية، وأتابع بانتظام    
البيان الصحفي اليومي لوزارة الصحة، وال أثق مبصادر أخرى

 )فتى يبلغ من العمر 19سنة، من منطقة بيت حانون الريفية(

يجب أن ال ننىس أن وباء كورونا فرصة لجعلنا أبطال. أنت تبقى    
فقط يف املنزل وسوف تحمي نفسك وتحمي بلدك.

)فتاة تبلغ من العمر 18 عاًما من مخيم خانيونس(
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مل يتم تسجيل حاالت إصابة داخلية داخل غزة حتى اآلن. لقد أظهر املراهقون/ ات بعض اإلهتامم بنظريات املؤامرة حول مصدر الفريوس. حيث أن البعض 
يعتقد أن الفريوس جزء من أالعيب سياسية أوسع نطاقا، كام أوضحت فتاة تبلغ من العمر 19 عاًما من مخيم جباليا: ’ يعتقد الناس أن الفريوس لعبة سياسية، 

وقد تم إنتاجه لتدمري اقتصاد العامل. وأنا أفكر يف األمر بهذه الطريقة أيًضا‘. يعتقد البعض اآلخر أن الفريوس مل يتم إنتاجه من قبل البرش، بل ينتقل من 
الحيوانات إىل اإلنسان: ’ بدأ هذا الفريوس ينترش يف الصني، شخص صيني أكل خفاًشا. ثم انتقل الفريوس من الخفافيش إىل اإلنسان‘ )فتاة تبلغ من العمر 18 

عاًما ، مخيم خانيونس(. 

عىل الرغم من أن املراهقني/ ات يف غزة لديهم معلومات كافية حول الفريوس، إال أنهم ما زالوا مهتمني مبعرفة املزيد حول تطورات الوباء محليًا ودوليًا حيث 
يؤثر ذلك عىل مامرساتهم، خاصًة التباعد االجتامعي. كام أنهم حريصون عىل معرفة أفضل طرق الحامية والتقدم يف تطوير لقاح واقي أو عالج للمرض.

ما هي السلوكيات التي تبناها املراهقون/ ات استجابة للوباء؟
تشري النتائج التي توصلنا إليها إىل أن غالبية املراهقني/ ات كانوا عىل دراية بإرشادات التباعد االجتامعي، لكنهم مل يكونوا بالرضورة ملتزمني بهذه السياسات 

واإلرشادات. يالحظ املشاركون واملشاركات أن 10-30٪ فقط من األشخاص يف أماكن سكنهم يلتزمون بقواعد التباعد االجتامعي. رأى بعض املشاركني 
واملشاركات أن االمتثال لتدابري التباعد االجتامعي دليل عىل املواطنة الصالحة، كام أبرزتها فتاة تبلغ من العمر 18 عاًما من مخيم خانيونس: ’ ال يجب أن 

ننىس أن كورونا فرصة لجعلنا أبطال. فقط إبقى يف املنزل وستحمي نفسك وتحمي بلدك‘. العديد من املشاركني/ ات قللوا من تحركاتهم وزياراتهم االجتامعية 
لحامية أنفسهم، و أيًضا كانوا يطبقون إجراءات صحية أكرث رصامة. قال فتى يبلغ من العمر 13 عاًما من شامل غزة: ’ قللنا من زياراتنا ومن ذهابنا للخارج، 

فقط يخرج والدي إىل عمله ولرشاء متطلباتنا مثل الطعام‘. أفادت فتاة تبلغ من العمر 16 عاًما من غزة: ’ قبل كورونا، كنت أغسل يداي بالصابون، لكنني اآلن 
أركز عىل جعلها لفرتة أطول )40 ثانية(. كنت استخدم املناديل املبللة، ولكن ليس بعد اآلن، ألنها ال تحتوي عىل الكحول‘. امتثلت الفتيات للقيود املفروضة 

عىل الحركة أكرث من االفتيان، وطلبت األرس األفضل حااًل من الناحية االقتصادية من أطفالها البقاء داخل املنزل أكرث من نظرائهم الذين يعيشون يف فقر.

 أفاد املشاركون/ ات بأنهم أبدوا/ أظهروا االلتزام الكبري بتدابري الحامية عندما ظهرت الحاالت األوىل من كوفيد-19، ولكن الحًقا، عندما تم احتواء انتشار 
الفريوس وظل مركزًا بني أولئك الذين قدموا من الخارج، بدأ الناس يشعرون باألمان، بدأوا مراقبة إجراءات السالمة بشكل أقل رصامة. يف الوقت الحايل، بدأ 
الناس يف استئناف منط حياتهم السابق، وزيارة اآلخرين، والذهاب إىل السوق وإىل الشاطئ، بينام ال يزالون ملتزمون بتجنب املواقع املحظورة مبوجب قانون 

الطوارئ، مثل الفنادق، حفالت الزفاف واملساجد. تشري النتائج التي توصلنا إليها إىل أن املشاركني/ ات يركزون عىل اإلجراءات الصحية، مثل غسل اليدين 
والتنظيف، أكرث من الرتكيز عىل التباعد االجتامعي بشكل عام. ومع ذلك، مل يكن لدى بعض املراهقني/ ات املوارد املالية لتأمني املستلزمات الالزمة لحامية 

أنفسهم مثل الكحول، املطهرات واملنظفات. كان أحد الفتيان مبادراً بشكل خاص واخرتع جهازًا صغريًا لرش املطهر تلقائيًا عند البوابة الرئيسية ملنزله. وآخر أعد 
ملصق يوضح تعليامت الحفاظ عىل النظافة الجيدة وعلقها يف حامم منزله.

   يجب عىل الناس أن يأخذوا األمر عىل محمل الجد، هذا املرض ليس مزحة، والديت 
تطهر يديها كل بضع دقائق، أرتدي قفازات وقناع عندما أذهب إىل السوق.

 )مراهق يبلغ من العمر 19 سنة من بيت حانون(

فتى، 18 سنة، دير البلح: »أعقم األشياء التي 

اشرتيتها قبل إدخالها إىل املنزل.«

فتاة، 11 عاًما، غزة: »أغسل يدي تبعأ إلجراءات منظمة 

الصحة العاملية ملدة 20 ثانية. هذا مفيد لحامية نفيس«.

فتى من ذوي اإلعاقة، 14 عاماً، منطقة الشيخ رضوان: 

»اعتدت عىل تعقيم وتنظيف املقابض واألسطح«.
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أشار معظم املراهقني/ ات إىل أن عائالتهم تتخذ خطوات فعالة لحامية أنفسهم من الفريوس. قال الغالبية إنهم يستخدمون املزيد من املطهرات ومواد 
التنظيف، وخاصة العائالت التي تستطيع رشاء تلك املواد. إنهم أيًضا يرتدون القفازات ولكنهم قليال ما يستخدمون األقنعة عندما يخرجون، خاصة إىل األسواق. 
وأشار مراهق يبلغ من العمر 19 عاًما من بيت حانون إىل أنه: ’ يجب عىل الناس أن يأخذوا األمر عىل محمل الجد، فهذا املرض ليس مزحة، وتقوم أمي بتطهري 

يديها كل بضع دقائق، وأرتدي قفازات وقناًعا عندما أذهب إىل السوق‘. تعترب بعض العائالت رشاء هذه املواد الوقائية هي أولوية، كام أوضح فتى يبلغ من 
العمر 18 عاًما من غزة: ’ ال ميكننا رشاء جميع مواد التنظيف ولكن شخًصا أعطانا 100 شيكل )30 دوالًرا أمريكيًا(، واشرتينا بعض املواد الرضورية للتعقيم‘. 

استخدام الكلور أكرث شيوًعا بني العائالت الفقرية، وخاصة من املخيامت، ألنه أرخص بكثري من الكحول، عىل الرغم من أن استخدامه يؤدي إىل مخاطر، خاصة 
إذا ترك يف متناول األطفال الصغار.

بعض الفتيان والفتيات كانوا يشاركون املعلومات حول الفريوس باستخدام وسائل التواصل االجتامعي. إن املراهقني/ ات الذين واللوايت يشاركون يف برامج 
التمكني أو يف شبكات الشباب يلعبون دوًرا أكرث نشاطًا، مثل املشاركة التي تبلغ من العمر 18 عاًما من مخيم خانيونس، وهي متطوعة يف منظمة مجتمعية، 

تشارك يف مبادرة مجتمعية تسمى »كن إيجابيًا! الحجر الصحي لصالحك! «. لقد أوضحت أنها قد أعدت مقاطع فيديو قصرية لتشجيع الناس عىل البقاء يف 
املنزل ومعرفة أشياء جديدة أثناء الحجر الصحي. باإلضافة إىل ذلك، إنها تشارك يف حملة أخرى لتشجيع الناس عىل التربع باملال ملساعدة الفقراء خالل الوباء. 
هناك مثال آخر وهو فتاة تبلغ من العمر 19 عاًما من مخيم جباليا، وهي عضو يف الشبكة الشبابية لتعليم األقران Y-Peer، حيث أنها ذكرت أنه يتم تشجيع 

املنتسبني للشبكة الشبابية عىل تسجيل مقاطع فيديو توضح إنجازاتهم أثناء اإلغالق لتشجيع املراهقني/ ات اآلخرين عىل قضاء وقتهم بشكل أكرث إيجابية وهم 
يشاركون مقاطع الفيديو هذه باستخدام وسائل التواصل االجتامعي. و لقد أفاد فتى أكرب سناً من شامل غزة عن تنظيم مبادرة لتنظيف الشوارع يف املخيم.

كيف تأثر املراهقون/ ات باستجابة الحكومة للوباء؟
تشري النتائج التي توصلنا إليها إىل أن املراهقني/ ات تأثروا باستجابة الحكومة للوباء يف مجاالت متعددة من حياتهم.

التعليم والتعلم
تم اتخاذ قرار إغالق 737 مدرسة يف قطاع غزة قبل ثالثة أسابيع من تسجيل أول حالة لـ »كوفيد-19« يف غزة. يف ذلك الوقت، كانت هناك رغبة لالنتقال إىل 

التعلم عن بعد، ولكن مل يتم التخطيط لذلك بشكل مناسب من قبل السلطات، وبالتايل مل يتم تنفيذه بشكل جيد عىل مستوى املدارس وكان أكرث نجاًحا بقليل 
يف الجامعات. شعرت الفتيات، وخاصة األكرب سناً منهن، اللوايت يعتربن تعليمهن مفتاًحا لتقديرهن لذاتهن واستقالليتهن وتطورهن الوظيفي املستقبيل، أنهن 

تأثرن سلبًا بشكل خاص بإغالق املدرسة. وقد قالت فتاة من غزة تبلغ من العمر 11 سنة: ’ أشعر وكأنني خارسة ألن املدرسة مغلقة، لقد خرست درويس، 
وخرست أساتذيت وأصدقايئ‘. بالنسبة للفتيات، فإن املدرسة ليست مكانًا للتعلم فحسب، بل أيًضا مكانًا لتوطيد التواصل االجتامعي و مامرسة ابداء الرأي 

والقدرة عىل اتخاذ القرار، وسبب مرشوع/ منطقي للخروج من البيت من دون استجواب و إرشاف الذكور البالغني. فتاة أخرى تبلغ من العمر 13 عاًما أعربت 

فتاة، 16 عاما، مخيم جباليا: »أختي الصغرى تساعدنا يف تنظيف املنزل. إنه لشيئ رائع 

أن نشارك بعضنا البعض يف املنزل.«

فتاة، 19 عاًما ، مخيم جباليا: »علقنا هذه الورقة عىل الباب األمامي للمنزل لتشجيع عائلتنا 

عىل البقاء يف املنزل.«
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عن شكوكها بشأن الرتفع إىل الصف التايل نتيجة إلغالق املدرسة: ’ مل أفتح حقيبتي املدرسية منذ توقفنا عن الذهاب إىل املدرسة. سنبدأ عاًما دراسيًا جديًدا يف 
آب )أغسطس(، لكنني ال أعرف كيف سيتم ترقيتنا إىل الصف التايل دون تعلم مواد هذا الصف!‘ شعر األوالد األكرب سنا بنفس الشعور، وخاصة أولئك ذوي 

التحصيل املدريس الجيد.

بثت وزارة الرتبية والتعليم بعض املواد التعليمية ونرشت مقاطع فيديو تعليمية عىل موقع الوزارة عىل اإلنرتنت، لكن تم إيقاف ذلك بعد األيام القليلة األوىل  
من انتشار الوباء وكان عدد قليل من التالميذ )عىل الرغم من أن الفتيات أكرث من األوالد( يتابعون ويستجيبون ألنشطة التعلم عرب اإلنرتنت. وجد املراهقون/ 

ات األصغر سنا هذه املواد مثرية لالهتامم، ولكن مل يكن هذا هو الحال بالنسبة للفتيات والفتيان األكرب سنا. يف وكالة الغوث الدولية، وهي املزود الرئييس 
لخدمات التعليم االبتدايئ لالجئني يف غزة )66٪ من السكان(، كان املعلمون أكرث مبادرة ونشاطاّ يف التواصل مع طالبهم من خالل وسائل التواصل االجتامعي 
ومواقع املدارس أو من خالل صفحة انرتنت مركزية تم إنشاؤها خصيًصا لكل منطقة تعليمية يف غزة. كان بعض املراهقني/ ات، وخاصة الفتيات األكرب سنا، 

نشطني يف التواصل مع معلميهم. بالنسبة للمراهقني/ ات األكرب سنا، كان التدريس عن بعد يف الجامعات مُيارس عىل نطاق واسع، ولكن يف الغالب من خالل 
نرش املواد التعليمية كتسجيالت صوتية أو تسجيالت فيديو. بشكل عام، مل يكن املراهقون/ ات راضني عن األساليب التي تستخدمها املدارس والجامعات 

وأشاروا إىل أنها مل تكن مفيدة ألنها ال تسمح بالتفاعالت الحيّة مع املعلمني. باإلضافة إىل ذلك، ذكر املراهقون/ ات أنهم يواجهون عدة تحديات مثل انقطاع 
التيار الكهربايئ املتكرر، والوصول املحدود إىل اإلنرتنت وأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف املحمولة. أكد فتى يبلغ من العمر 13 عاًما، من شامل غزة، أن: ’ التعليم 

النظامي أفضل بكثري، ]اآلن[ يرسل املعلمون إلينا أسئلة ونحن نجيب عليها، لكن املعلم ال ينظر إىل إجاباتنا وال يقدم مالحظات، ما هذا الغباء؟‘

التنقل والتفاعل مع األقران
كانت حركة املراهقني/ ات يف غزة مقيدة دامئًا بسبب الحصار و اإلغالق، مع وجود القيم املحافظة التي تحد من حركة الفتيات بشكل كبري، وبالتايل فإن 

اإلغالق ليس باألمر الجديد لبعض املشاركني واملشاركات. وقد أشارت فتاة تبلغ من العمر 16 عاًما من خانيونس: ’ إن الفتيات دامئًا كّن يف الحجر! الفرق اآلن 
هو أن كل شخص آخر أصبح معنا‘. يف الواقع، بالنسبة للبعض، فإن اإلغالق قد سهل املزيد من التفاعل -وإن كان عرب اإلنرتنت- مع األصدقاء، كام أوضحت 

فتاة تبلغ من العمر 19 عاًما من دير البلح: ’ لقد أصبحت عالقاتنا أقوى، فنحن نلعب األلعاب عىل اإلنرتنت مًعا، نشاهد األفالم مًعا ونجري مكاملات فيديو 
مًعا، قبل ذلك مل يكن لدينا وقت للتفاعل‘. بينام، يف حاالت أخرى أفادت الفتيات بأن عزلهن االجتامعي قد تفاقم بسبب اإلغالق. التواجد املتزايد للرجال 

داخل املنازل يعني إىل أنه ال ميكن للنساء والفتيات املراهقات الخروج من منازلهن وترك األزواج واألخوة وحدهم، حيث يجب أن يكّن متواجدات لخدمتهم 
ودعمهم. وقالت فتاة تبلغ من العمر 16 عاًما من مخيم جباليا: ’ إن الفتيات والنساء يف مجتمعي ال يخرجن بسبب الكورونا، إنهن ال يخرجن ألن الرجال 

فتاة من األطفال ذوي االعاقة، 13 عاماً، رفح: »بعد إغالق املدارس، أتواصل 

مع أساتذيت من خالل التعليم عرب اإلنرتنت«.

فتاة، 13 سنة، غزة: »بعد جائحة كورونا توقفنا عن تلقي التعليم يف املدرسة. أتلقى 

تعليمي عرب اإلنرتنت واملعلمني يرسلون إلينا املواد التعليمية والواجبات املنزلية عىل 

مواقع التواصل االجتامعي )الفيس بوك(. هذا مفيد. أنا أضع بجانبي مطهر اليد أيًضا 

الستخدامه دامئاً.«

كانت الفتيات دامئا يف الحجر )العزل(! الفرق اآلن هو أن الجميع معنا.     
 )فتاة عمرها 16 سنة من خانيونس(



7

ميكثون يف املنزل. ... أنا ال أزور أصدقايئ وال أخرج مع أصدقايئ ألن والدي ال يوافق عىل خروج الفتاة من املنزل‘.

بالنسبة للفتيان، فإن الشعور بالقيود املفروضة عىل الحركة بدا محسوسا أكرث. أفاد الفتيان أنهم محبطون خاصة لعدم متكنهم من الرتدد عىل املساجد 
خالل شهر رمضان. مع العلم بأنه، باإلضافة إىل الخدمات الدينية، فإن املساجد توفر أيًضا أنشطة ترفيهية وجلسات متكينية ومساعدة اجتامعية والعديد 

من الخدمات األخرى. وقال فتى يبلغ من العمر 16 سنة من غزة: ’ أنا أتفق مع جميع إجراءات الحكومة باستثناء إغالق املساجد، أنا أحتاج للصالة، إنني 
ال أستطيع أن أتخيل أنني غري قادر عىل الذهاب إىل املسجد يف شهر رمضان املبارك‘. وقد أفاد الفتيان الذين يعيشون يف املخيامت أنهم يقضون اآلن معظم 

وقتهم يف الخارج يف األماكن الضيقة واملزدحمة يف املخيم. أفاد الكثريون أيًضا أنهم يقضون الوقت يف لعب األلعاب عىل اإلنرتنت، وخاصة لعبة بوبجي 
)PUBG(، التي يعتربها اآلباء لعبة عنيفة تساهم يف انتشار العنف يف املجتمع.

التفاعل مع العائلة
بشكل عام، أفاد املراهقون/ ات أن اإلغالق قد عزز التواصل والتفاعالت بني أفراد األرسة، وتبعا لذلك أصبحت العالقات بني أفراد أرسهم أقوى وأمنت. نظرًا أنه 
تم إرغامهم عىل قضاء املزيد من الوقت يف املنزل، واضطرت العائالت إىل قضاء املزيد من الوقت مًعا، كام أوضح فتى يبلغ من العمر 16 عاًما من غزة:’ بعد 

الكورونا، أنا أتواصل و أتفاعل مع أرسيت أكرث وأجلس معهم أكرث. نشاهد التلفاز و األفالم أو نلعب لعبة بوبجي )PUBG( مًعا‘. وقد أضاف:’ أنا ألعب األلعاب 
الورقية مع إخواين وأخوايت ونلعب الرياضة مًعا يف املنزل‘. وقد وصفت فتاة تبلغ من العمر 18 عاًما من مخيم خانيونس موقًفا مشابًها يف عائلتها: ’ يروي أيب 

لنا قصًصا ويعزف عىل العود. نغني معا. نشاهد التلفاز مًعا. وبالتايل األرسة لديها وقت للتفاعل أكرث بكثري من قبل‘. وقال فتى من ذوي اإلعاقة، يبلغ من العمر 
14 عاما، من منطقة الشيخ رضوان: ’ أمي أصبحت أكرث عصبية وترصخ كثريًا هذه األيام بينام والدي قد بدأ يف التحدث معي أكرث من ذي قبل‘. وباملثل، قالت 

فتاة من ذوي اإلعاقة تبلغ من العمر 13عاما: ’ قبل الكورونا، مل نكن نجلس مًعا كثريًا، بينام اآلن، نجتمع يف كثري من األحيان، نتحدث مًعا، نضحك مًعا ونشاهد 
التلفاز مًعا‘.

لقد أفاد بعض الفتيان عن مشاركتهم يف الطهي والتنظيف، وهي مهام ال يقومون بها يف العادة بسبب العادات املحافظة املرتبطة بالنوع اإلجتامعي. ومن املثري 
لالهتامم، أن الوباء قد أثر عىل تصورات الفتيان حول أدوار األرسة وديناميكيتها، حيث أشار العديد من الفتيان إىل أن قضاء املزيد من الوقت مع والديهم، 

يعني أنهم باتو يعرفون آباءهم بشكل أفضل من ذي قبل وقد أدركوا ما مدى العبء الذي تتحمله النساء والفتيات عىل عاتقهن. قال فتى يبلغ من العمر 14 
عاًما من منطقة الشيخ رضوان: ’ أنني بدأت يف مساعدة أمي داخل املنزل، أقوم بالتنظيف، الكنس، وتنظيم األشياء يف املنزل‘.

ومع ذلك، قد أفاد بعض املراهقني/ ات الذين هم من العائالت التي فقدت دخلها بسبب الوباء أن عالقات أرسهم الداخلية أصبحت أضعف بكثري، وقد 
وصفت فتاة من ذوي اإلعاقة، تبلغ من العمر 15 عاًما، من دير البلح: ’ بعد الكورونا، نحن نشعر بامللل من بعضنا البعض. نجلس مًعا أقل ونتحدث أقل ... 

يروي لنا أيب القصص و يعزف عىل العود. نغني معا. نشاهد التلفاز معا.    
وبالتايل، األرسة لديها وقت أكرث بكثري للتفاعل من ذي قبل         

 )فتاة تبلغ من العمر 18 عاًما من مخيم خانيونس(

فتاة من األطفال ذوي اإلعاقة، 13 عاماً، رفح: » بعد إغالق املساجد بسبب 
فريوس كورونا ، بدأنا نصيل مًعا يف املنزل«.

فتاة من األطفال ذوي اإلعاقة، 13 عاماً، رفح: »أنا وأشقايئ نحاول تطوير 
مهاراتنا يف الرسم خالل فرتة التباعد االجتامعي«.
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والدي أصبح أكرث عصبية من ذي قبل. فهو ال يستطيع الخروج للعمل وال ميكنه تلبية احتياجاتنا. يرصخ علينا دامئا‘. وباملثل، قد أفادت فتاة تبلغ من العمر 19 
عاًما أنه: ’ بعد الكورونا، نحن ال نتحدث وال نقول النكات/ الدعابة كثريا. نحن نفرغ قلقنا تجاه بعضنا البعض. نحن غري سعداء يف هذه الظروف‘. وأضافت، 
’ قبل الكورونا، كنا نجلس معا كعائلة، كان والدي يحرض لنا وجبات خفيفة، كنا نشاهد فيلاًم عىل التلفاز مًعا أو كنا نشاهد أشياء مضحكة عىل الهاتف مًعا، 

بينام اآلن، كل شئ قد تغري‘. 

 بينام نحن نتوقع أن ال يتم الحديث عن القضايا السلبية برصاحة بسبب منهجية الدراسة عرب املقابالت عرب اإلنرتنت والتليفون ومحدودية الخصوصية 
للمشاركني خالل املقابالت الهاتفية، أفادت بعض الفتيات األكرب سًنا بوجود توترات شديدة داخل األرسة وذكر العديد منهن أنهن يتعرضن بشكل أكرب للعنف 

املنزيل، كام يوضح هذا االقتباس: ’ أخي يرضبني، إنه أمر مؤمل للغاية، أبيك وأخرب أمي‘ )فتاة تبلغ من العمر 19 عاًما(.  

التأثريات النفسية االجتامعية
 لقد أفاد معظم املشاركني واملشاركات بأنهم يشعرون بامللل ألنهم مل يعودوا يخرجون من املنزل كالسابق، املراهقون/ ات ذوي اإلعاقة و الذين يعانون من 

الحرمان االقتصادي يشعرون بالكرب/ الضيق والحزن بشكل خاص. قالت فتاة تبلغ من العمر 13 عاًما من أحد املخيامت: ’ قبل اإلغالق، كان روتني حيايت 
اليومي أفضل بكثري. كنت أذهب إىل مركز تعليمي يسمى »نوى«، كنت سعيدة ولكن اآلن أنا أبقى يف املنزل، و ال أعرف ما ميكنني القيام به‘. وقد قالت فتاة 

تبلغ من العمر 19 عاًما: ’ أشعر بالضيق الشديد ليس فقط بسبب األعامل املنزلية، ولكن أيًضا بسبب الجامعة وماذا سوف يحدث يف األيام املقبلة. أشعر 
باالكتئاب الشديد‘. كانت الفتيات ذوات اإلعاقة تشعرن بالعزلة والحزن بشكل خاص، كام أوضحت فتاة من ذوي اإلعاقة، تبلغ من العمر 15 عاًما، من دير 
البلح، قائلة: ’ املراهقون/ ات ذوو اإلعاقة أكرث تأثرًا بجائحة كورونا ألنهم كانوا يذهبون إىل املراكز التي ميارسون فيها األنشطة مًعا، يتواصلون مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة اآلخرين الذين يشبهونهم، يشعرون بالراحة مع بعضهم البعض، ويلعبون مع بعضهم البعض، لكنهم ال يستطيعون أن يذهبوا إىل هذه املراكز 

اآلن! إنهم يشعرون بالوحدة والخوف! إنهم بحاجة إىل الدعم النفيس‘.

لقد أفادت بعض الفتيات أنهن شعرن بالتوتر والقلق بسبب أعباء العمل املنزيل اإلضافية. أشارت فتاة تبلغ من العمر 15 عاًما من مخيم لالجئني: ’ أعاين من 
الخالفات مع أختي يوميا بسبب األعامل املنزلية‘. وباملثل، ذكرت فتاة من ذوي اإلعاقة تبلغ من العمر 15 عاًما: ’ زادت األعامل املنزلية منذ بداية جائحة 
كورونا. أصبحت والديت متوترة للغاية وترصخ يف وجهي ليك أقوم باألعامل املنزلية‘. ومن ناحية أخرى، أعربت بعض الفتيات عن تقديرهن لقدرتهن عىل 

املشاركة يف األعامل املنزلية، حيث قالت فتاة تبلغ من العمر 13 عاًما كانت والدتها يف أحد مرافق الحجر الصحي: ’ اآلن، أتحمل كل مسؤولية املنزل ألن والديت 
يف الحجر الصحي. أشعر بالسعادة ألن والدي بدأ يتعامل معي كفتاة شابة كبرية ويعتمد عيل، بينام كان يعتقد قبل جائحة كورونا أنني غري قادرة عىل فعل ما 

أفعله اآلن‘.

لقد بدأت يف مساعدة أمي داخل املنزل، أقوم بالتنظيف، الكنس وتنظيم األشياء يف املنزل .                
)فتى يبلغ من العمر 14 عاما من منطقة الشيخ رضوان(

فتى 17 عاما، غزة: »أنظف الجدار يف املنزل ، وأساعد أرسيت 

يف بعض األعامل املنزلية«.

فتى 15 عاما، مخيم جباليا: »أساعد أعاممي يف ترتيب السوبر 

ماركت«.

فتاة، 13 عاماً، مخيم دير البلح. إنها تساعد 

والدتها يف الطبخ واألعامل املنزلية األخرى.
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تشري النتائج التي توصلنا إليها إىل أن املراهقني/ ات الصغار بشكل خاص يشعرون بالخوف والقلق، كام وضحت هذه الفتاة البالغة من العمر 11 عاًما: ’ أشعر 
بالخوف الشديد إذا وصل فريوس كورونا إىل منزلنا ... مبجرد أن عرفت صديقتي عن فريوس كورونا، ذهبت إىل غرفتها، جمعت أشياءها ثم عزلت نفسها، مل 

تخرج من غرفتها ورفضت السامح ألي من إخوتها أو أخواتها بدخول غرفتها‘. املراهقني/ ات األكرب سنا أيضا يشعرون بالخوف والقلق، حيث أن الخوف والقلق 
مينع بعضهم من مشاهدة األخبار كام كانوا يفعلون يف السابق، كام أوضحت فتاة تبلغ من العمر 16 عاًما من غزة: ’ ال أحب مشاهدة الكثري من األخبار 

للحفاظ عىل معنويايت عالية. أحاول تجنب مشاهدتها‘.

ومع ذلك، يف حاالت أخرى، ينظر املر اهقون/ ات إىل الفريوس عىل أنه تحد آخر من بني العديد من التحديات التي يواجهونها. أوضحت فتاة تبلغ من العمر 
18 عاًما من مخيم خانيونس وجهة نظرها قائلة: ’ يقول الناس هنا، إنهم متكنوا من محاربة االحتالل اإلرسائييل وواجهوا العديد من التحديات الناتجة عن 

الحصار يف حياتهم ... لذا، هل سيعجزوا من محاربة الفريوس التاجي )كورونا( !؟‘

سبل العيش
أفاد العديد من املراهقني/ ات أنهم يشعرون بالقلق بشكل كبري بسبب وضع أرسهم االقتصادي حيث أصبح معيل األرسة عاطالً عن العمل. لقد أفادوا أنه إذا 
استمر اإلغالق، فلن تتمكن أرسهم من توفري الرضوريات األساسية مبا يف ذلك الطعام، املعقامت أو دفع إيجار املنزل، كام هو موضح يف هذا االقتباس من فتاة 
متزوجة تبلغ من العمر 18 عاًما: ’ تضيف والديت مياه إضافية عندما تعد الطعام حتى تجعله كافيا أليام أكرث‘. ذكر العديد من املراهقني/ ات أن عائالتهم قد 

خفضت بشكل كبري من النفقات أو بدأت يف استهالك أطعمة رخيصة وعالية السعرات الحرارية. تستخدم العائالت أي موارد ومدخرات لديها لتلبية احتياجاتها 
اليومية، كام أوضحت فتاة تبلغ من العمر 15 عاًما من مخيم جباليا: ’ والدي متوتر للغاية ومنزعج ألنه ال يستطيع تلبية احتياجاتنا. يف اآلونة األخرية، أنفق 

والدي األموال املخصصة لرسوم الجامعة لدراسة أختي ليك يلبي احتياجات األرسة‘. ذكر بعض الفتيان أنهم يقومون بأعامل صغرية لكسب أموال إضافية، مثل 
املساعدة يف أعامل نجارة التي ميلكها أحد أفراد العائلة املمتدة، البيع يف األسواق، العمل يف ورش الصيانة اإللكرتونية والعمل يف املطابخ التي تبيع الطعام 

الجاهز.

 الوصول والحصول عىل الرعاية الصحية
فيام يتعلق بالوصول والحصول عىل الخدمات الصحية، تم اتخاذ إجراءات إضافية يف عيادات وكالة الغوث الدولية لتجنب تجمع الناس بأعداد كبرية، وبدأو 

يف توصيل األدوية املخصصة لألمراض غري املعدية إىل منازل املرىض مبارشة. يف منتصف أبريل، أنشأت وكالة الغوث الدولية وعدد من املنظامت غري الحكومية 
خدمة الخط الساخن لتوجيه ودعم الناس خالل األزمة. ومع ذلك، أفاد املراهقون/ ات يف عينة بحثنا عن مستويات مختلفة من الوصول والحصول عىل 

الخدمات الصحية أثناء اإلغالق. لقد زارت فتاة متزوجة تبلغ من العمر 18 عاًما من بيت حانون عيادة تابعة لوكالة الغوث الدولية لتلقي الرعاية الصحية 
لطفلها حديث الوالدة ووصفت تجربتها: ’ ذهبت إىل العيادة أثناء جائحة كورونا لفحص حالة طفيل الصحية. أعطوين يف العيادة قناع واقي، قفازات، وأغطية 

للحذاء. باإلضافة إىل ذلك، نرشوا ملصقات توعوية وطلبوا منا تعقيم أيدينا قبل الدخول ... لقد منعوا النساء الحوامل من الحصول عىل الرعاية  الصحية، 
وعلقوا خدمات العالج الطبيعي وخدمات املخترب‘. وباملثل، قال فتى يبلغ من العمر 16 عاًما إن جده مل يكن قادًرا عىل الوصول إىل نفس الخدمات الصحية 

التي كان يحصل عليها سابقاً: ’ جدي مريض سكري، وال ميكنه زيارة العيادة أثناء وباء كورونا أثناء اإلغالق، إنه يتصل بـالطبيب عىل الهاتف ونجلب له األدوية 

فتاة، 11 عاماً، غزة: »أتعلم اليوجا عىل موقع يوتيوب 

أثناء الحجر الصحي. هذا يساعدين عىل الشعور بالهدوء 

واإليجابية. «

فتاة، 13 عاماً، بيت حانون: »هذه الحديقة أمام منزلنا. اعتدنا أن نذهب إىل تلك الحديقة يوًما بعد 
يوم للحصول عىل املتعة ولكن ال نستطيع الذهاب إليها بعد التباعد االجتامعي. إنها مغلقة اآلن.«
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من أموالنا الخاصة‘. لقد كان لدى بعض املراهقني/ ات تجارب سلبية بشكل خاص، حيث أنهم شعروا أن وزارة الصحة ليس لديها خطة للتعامل مع حاالت 
الطوارئ. أوضحت فتاة متزوجة تبلغ من العمر 19 عاًما وضعها عىل النحو التايل: ’ كنت حامالً ملدة ثالثة أشهر، لكن الجنني مات. ذهبت إىل مستشفى الشفاء 
قبل أسبوع، لكنهم رفضوا مساعديت قائلني إن حالتي ليست حالة طارئة، وميكنني االنتظار سبعة أشهر أخرى! ثم دفع يل أحد األقارب رسوم العملية ليك أجريها 

يف مستشفى خاص للتخلص من الجنني امليت‘.

كيف يرى املراهقون/ ات استجابة الحكومة؟
حدثت جائحة كوفيد-19 يف غزة يف خّضم الرصاع املستمر منذ فرتة طويلة، والحصار املفروض عىل غزة، والرصاع الداخيل الفلسطيني، وتقليص الدعم املايل 

الدويل للمجتمع الفلسطيني. هذه العوامل مؤثرة يف تشكيل تصورات املراهقني/ ات لألزمة الحالية. تتأثر أيًضا وجهات نظر املراهقني/ ات حول استجابة 
الحكومة، جزئيًا عىل األقل، بانتامءاتهم و / أو انتامءات عائالتهم السياسية. ومع ذلك، تشري النتائج التي توصلنا إليها إىل وجود توافق بني املشاركني واملشاركات 

عىل أن استجابة الحكومة كانت إستباقية وفاعلة. يف البداية، عندما تم اإلعالن عن حالة الطوارئ يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كان هناك تصور بأن 
قرار التحول إىل حالة الطوارئ قبل اكتشاف أي حاالت كان قراراً سياسياً وأنه ال توجد حاجة إىل اإلغالق يف غزة. ومع ذلك، بعد اكتشاف أول حالتني، تبدد هذا 

الجدل. وقد قدر املراهقون/ ات، وخاصة األكرب يف السن، رسعة استجابة الحكومة، كام أوضح فتى يبلغ من العمر 17 عاًما: ’ لقد استجابت فلسطني مبكرًا 
وبقوة للوباء، بعد الصني مبارشة‘. ومثّن بعض املراهقني/ ات العمل الذي قامت به وزارة الصحة، وعلقت فتاة تبلغ من العمر 15 عاًما، وهي فتاة من ذوي 

اإلعاقة من دير البلح:’ تعمل وزارة الصحة بشكل جيد، بقدر ما ميكنها ملواجهة الوباء‘، بينام كان اآلخرون أكرث انتقاًدا. وشكك العديد من الفتيان يف قرار 
إغالق املساجد واألماكن الدينية يف حني تظل األسواق والشوارع مليئة بالناس. وذكر بعض املشاركني أيًضا أنهم ال يثقون يف املعلومات التي تدىل بها الحكومة 

ويعتقدون أن حكومة األمر الواقع ال تتسم بالشفافية يف اإلبالغ عن عدد حاالت كوفيد-19.

يعتقد بعض املشاركني أنه عىل الحكومة اتخاذ إجراءات أكرث جدية لفرض التباعد االجتامعي، حيث يُنظر إىل ما يتم القيام به حاليًا عىل أنه غري فاعل. كام أنهم 
يدعون إىل اتخاذ إجراءات أكرث جدية ضد أولئك الذين ال ميتثلون للتباعد اإلجتامعي. قالت فتاة تبلغ من العمر 19 عاًما من دير البلح: ’ ليس لدينا حاالت من 

غزة لكنني أعتقد أنه يجب علينا البقاء يف املنزل حفاظًا عىل سالمتنا. ألوم الناس الذين ال يتبعون تدابري السالمة وكذلك الحكومة، يجب عىل الحكومة إتباع 
سياسات أكرث رصامة لتقوية احتياطات السالمة‘. وقالت فتاة تبلغ من العمر 14 عاًما: ’ يجب إلقاء اللوم عىل الحكومة، وامتثال املجتمع إلجراءات السالمة 

قليل، يجب عىل الحكومة تقييم الوضع بشكل أفضل‘. فتاة تبلغ من العمر17 عاًما تشعر بالقلق من قابلية تطبيق قواعد التباعد االجتامعي: ’ سمعنا أن 
الرشطة ألقت القبض عىل بعض األشخاص الذين أقاموا حفل زفاف يف املنزل ويف الشارع، لكن الرشطة ال تستطيع السيطرة عىل قطاع غزة بالكامل‘. بعض 

املشاركني أبلغوا عن غضبهم من إغالق املدارس لعدم وجود حاالت محلية. قالت فتاة تبلغ من العمر 17 عاًما: ’ ليس لدينا حاالت كورونا. ال أعرف ملاذا أغلقوا 
املدارس! ميكنهم أن يطلبوا من الناس استخدام األقنعة واملطهرات والذهاب إىل املدرسة. سيكون أفضل بكثري‘. قالت فتاة تبلغ من العمر 19 عاًما من دير 

البلح: ’ال أعرف سبب إغالق املساجد واملدارس والجامعات، بينام مراكز التسوق ملئى بالناس. يجب عليهم فتح املساجد للصالة واملدارس والجامعات للتعليم، 
ولكن عليهم إغالق مراكز التسوق‘. فيام يتعلق بالحجر اإللزامي، بشكل عام، كانت الردود إيجابية حول الخدمات املقدمة يف 16 موقًعا للحجر الصحي. فتاة 

تبلغ من العمر 13 عاًما، والدتها يف مركز الحجر الصحي، وصفت األوضاع قائلة: ’ والديت تقيم يف فندق املتحف. قالت والديت إن كل يشء نظيف ومعقم 
ويزودوهم بكل ما يحتاجونه‘. قالت طفلة تبلغ من العمر 19 عاًما من دير البلح: ’ كان عمي يف الحجر الصحي. مكث يف مدرسة سكينة بدير البلح، وكان كل 

يشء جيًدا، لكنه كان مرهًقا نفسيًا ألنه مل يستطع العودة إىل املنزل. كنت أتحدث معه كل يوم. الخدمات جيدة هناك. وشكر املوظفني كثريا بعد أن غادر مركز 
الحجر وعاد إىل منزله‘.

يف حني أن استجابة الحكومة كانت إستباقية بشكل عام، إال أنها مل تضع أي سياسات أو إجراءات مخصصة لألطفال أو للمراهقني/ ات. أثناء اإلغالق، تفاعل 
املراهقون/ ات مع معلميهم يف الغالب حول القضايا املتعلقة بالتعلم عن بعد. مل يتم ذكر مقدمي الخدمات األخرى مثل األخصائيني االجتامعيني واملرشدين. 
كان إلغالق املدارس األثر األكرب، خاصة من دون توفري التعلم عن بعد، وأثر سلبًا عىل تعلم املراهقني/ ات. كام أكد املشاركون من العائالت الفقرية أنه خالل 

فرتة اإلغالق مل يتم تلبية احتياجاتهم األساسية، مبا يف ذلك الحصول عىل املواد الغذائية ومستلزمات النظافة. ذكرت عائالت قليلة فقط أنها تلقت مساعدة 

والديت تقيم يف فندق املتحف. وقالت إن كل يشء نظيف    
ومعقم ويزودهم بكل ما يحتاجونه

)فتاة تبلغ من العمر 13 عاًما، والدتها يف مركز الحجر الصحي(

ألوم الناس الذين ال يتبعون تدابري السالمة وكذلك الحكومة. يجب عىل    
الحكومة إتباع سياسات أكرث رصامة لتعزيز احتياطات السالمة.

)فتاة عمرها 19 سنة من دير البلح(
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غذائية خالل فرتة اإلغالق. وفيام يتعلق بالخدمات الخاصة باألطفال، استمرت خدمات حامية الطفل االعتيادية التي تقدمها املنظامت غري الحكومية ووزارة 
التنمية االجتامعية، ولكن تم تنفيذها عن بعد عرب الهاتف. طورت وكاالت األمم املتحدة إسرتاتيجية تثقيف صحي بشأن الوقاية من كوفيد-19، مبا يف ذلك 

الرسائل التثقيفية املخصصة للطالب التي تم بثها عرب قنوات مختلفة مبا يف ذلك عرب وسائل التواصل االجتامعي. كام تقوم اليونيسيف )منظمة األمم املتحدة 
للطفولة( بتوزيع أدوات ترفيهية لألطفال الذين ميكثون يف مراكز الحجر الصحي مع والديهم.

والجدير بالذكر أن املراهقني/ ات قد اتخذو مناذج قدوة جديدة لهم خالل األزمة مثل ليىل غنام، محافظ رام الله، التي تم ذكرها بشكل متكرر بسبب موقفها 
واهتاممها. قالت فتاة مطلقة تبلغ من العمر 19 عاًما من مدينة غزة: ’ أحب ليىل غنام ألنها تتواصل جيًدا مع الناس وتدعمهم خالل هذه املحنة‘. و أيضا تم 
ذكر رئيس الوزراء كثرياً لتوليه زمام القيادة أثناء الوباء. رصح فتى يبلغ من العمر 16 عاًما من غزة قائالً: ’ لقد تأثرت بشكل إيجايب مبحمد اشتية، الذي أرسل 

رسالة إىل األطفال الفلسطينيني عىل شاشة التلفزيون، يشجعهم عىل البقاء يف املنزل وقضاء وقتهم يف القيام بأشياء يحبونها‘. لقد ذكر املراهقون/ ات اإلدارة 
العليا يف قطاع الصحة قليال.

ما هي األولويات الرئيسية للمراهقني/ ات يف هذا السياق؟
يف حني أن التجارب التى ذكرها املراهقون/ ات يف عينة بحثنا متنوعة، فقد ظهر عدد من املواضيع املتداخلة/ املتقاطعة عند سؤالنا املراهقني/ ات عن 
السياسات الرئيسية وأولويات الربامج يف السياق الحايل لوباء كوفيد-19، مام يسلط الضوء عىل الحاجة إىل املزيد من تدابري تتناسب مع العمر والنوع 

االجتامعي.

1.  نظًرا للضعف االقتصادي للعديد من األرس يف غزة، فإن املساعدة االجتامعية الطارئة مطلوبة بشكل عاجل لدعم األرس لتلبية االحتياجات 
األساسية ألفراد األرسة، مبا يف ذلك احتياجات املراهقني/ ات، وخاصة الطعام واملالبس ولوازم التطهري . ميكن استخدام منصة الربنامج الوطني 

للتحويالت النقدية، التي تغطي 74000 أرسة يف غزة، لزيادة الدعم املقدم لألرس املحتاجة. من بني األرس املستهدفة، يجب إعطاء األولوية لألرس 
التي لديها مراهقون/ ات من ذوي اإلعاقة، حيث أنهم أكرث عرضة للخطر خالل الوباء ويحتاجون إىل مزيد من االهتامم من الحكومة من أجل تلبية 

احتياجاتهم الجسدية والنفسية االجتامعية املتزايدة.

2.  يجب إعادة النظر يف قرار إغالق املدارس، مبا يف ذلك من تنفيذ سياسات تباعد أكرث رصامة وأكرث اتساًقا )انسجاماً( لتعزيز سالمة املجتمع 
والسيطرة عىل الوباء. يجب تصميم طرق بديلة للتعليم مثل التعلم اإللكرتوين، وآليات الدعم عىل سبيل املثال من خالل منصات التوجيه واإلرشاد 

عرب اإلنرتنت و اإلستثامر فيها. وسيكون أيًضا مفتاًحا لوضع خطة تجسري من أجل سد الفجوة الناتجة عن انقطاع عملية التعلم.

3.  يجب رصد ومعالجة نقاط ضعف الفتيات املراهقات بشكل إستباقي، مبا يف ذلك التعرض املتزايد للعنف والعنف املبنى عىل النوع االجتامعي، 
إبداء الرأي والقدرة عىل اتخاذ القرار املحدودين. إن الفتيات املتزوجات مهمشات بشكل خاص ويجب إعطاء األولوية الحتياجاتهن، مبا يف ذلك 

االحتياجات املتعلقة بالصحة اإلنجابية.

4.  ينبغي تقديم الدعم النفيس اإلجتامعي اإلستباقي ملعالجة مخاوف املراهقني/ ات وقلقهم. ميكن استخدام وسائل التواصل االجتامعي بشكل أكرث 
فاعلية لدعم وخدمة املراهقني/ ات، ال سيام يف تقديم املشورة والدعم النفيس واالجتامعي.

ACT Alliance بول جيفري يف عام 2015 من خالل ©
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5.  يف سياق كوفيد-19، من املهم تسخري واإلستفادة من اهتامم املراهقني/ ات باملشاركة يف املبادرات املجتمعية وإرشاكهم يف إستجابات املجتمع 
للوباء. من املهم االستثامر يف تعزيز الحوار بني األجيال، معالجة الفوارق الهرمية املتعلقة بالعمر والنوع اإلجتامعي وتغيري العادات االجتامعية نحو 

عادات أكرث مساواة من حيث النوع االجتامعي والعمر.
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