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التنوع في القدس الشرقية
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القدمية  البلدة  بيت زجاجّي يف  اأّول  تركيب  مّت  امل�شروع،  من  الأخرية  ال�شنة  خالل 
امل�شتفيدون  يتابع  حيث  املجتمعّي،  اللقلق  برج  مركز  جمعّية  يف  وذلك  القد�س  يف 
والأع�شاب  الزينة  نباتات  على  مرّكزين  الزراعة  يف  املهنّي  تدريبهم  امل�شروع  من 
الطّبّية. وباملثل، مّت تركيب املطبخ يف جمعّية دومري اخلريّية للغجر يف القد�س، حيث 
�شي�شتاأنف التدريب املهنّي مع ال�شيف عودة اأبو الهوى من فندق الأقوا�س ال�شبعة يف 
اليوم  خالل  عملهم  ثمار  جني  اجلمعّيتني  هاتني  من  امل�شتفيدون  ا�شتطاع  القد�س. 
املفتوح الذي اأقيم يوم 19 ت�شرين الأّول/اأكتوبر 2016 يف جمعّية ال�شابات امل�شيحّية 
ا خالل بازار عيد امليالد يف املركز الثقايّف الفرن�شّي يف القد�س يوم  يف القد�س، واأي�شً
الطبّية  الأع�شاب  بيع  امل�شتفيدون من  لقد متّكن  الثاين/نوفمرب 2016.  ت�شرين   12

املزروعة يف قواوير فّخارّية يدوّية ال�شنع وجميلة الألوان، كما ا�شتطاعوا بيع اأنواع 
عّدة من احللويات.

حيث  اخلريّية،  العيزرّية  جمعّية  هي  جديدة  جمتمعّية  منّظمة  مع  عمله  اأكاد  بداأ 
املدينة  بني  ما  الواقعة  املهّم�شة  البدوّية  التجّمعات  من  هم  امل�شتفيدين  معظم  اإّن 
وم�شتوطنة معاليه اأدوميم. لقد اأنهى امل�شتفيدون التدريب بنجاح، وهو تدريب لتمكني 
الن�شاء وتعزيز ثقتهّن باأنف�شهّن، وها هّن الآن ي�شتك�شفن املفاهيم والأدوات املطلوبة 
لكتابة اخلّطة التجارّية ملن�شاأتهّن ال�شغرية التعاونّية. يف الأثناء، �شتقوم امل�شتفيدات 
من املركز الن�شوّي الثوري - �شلوان، بعد النتهاء من التدريب املهنّي، بفتح من�شاأة 

جتارّية �شغرية تخت�ّس بالت�شميم واخلياطة، وذلك يف قلب �شلوان.

www.acad.ps

أنشطة ينفذها المشروع

الأ�شدقاء الأعّزاء،
هذا هو العدد الرابع من ن�شرتنا الإلكرتونّية عن القد�س والتي ت�شدر مّرتني يف 
تقّدم  باأن  الن�شرة  هذه  يف  والأردن،  فل�شطني  ُبل  هيرن�س  موؤ�ّش�شة  ت�شعد  ال�شنة. 
اإليكم معلومات جديدة عن م�شروعنا املمّول من الحّتاد الأوروبّي »النهو�س بحقوق 

الأطفال والن�شاء الفل�شطينّيني املهّم�شني يف القد�س ال�شرقّية«.
من خالل هذا امل�شروع، تقّدم موؤ�ّش�شة هيرن�س ُبل و�شركاوؤها يف امل�شروع الدعم 
اإىل التجّمعات املهّم�شة يف القد�س ال�شرقّية والتي تعاين من الإهمال والفقر ونق�س 
والأطفال  الن�شاء  على  بالأ�شا�س  اخلا�س  تركيزنا  ين�شّب  الأ�شا�شّية.  اخلدمات 
الذين يواجهون اأ�شعب التحّديات يف حياتهم اليومّية. فغالًبا ما تنتهك حقوقهم، 
ليكونوا  اأو  بالأمان  لل�شعور  اأو  اأنف�شهم  عن  للتعبري  ل  م�شاحة  لديهم  لي�س  كما 
مبدعني. م�شروعنا هو حماولة لدعم ولتزويد هوؤلء النا�س مبا ينق�س املقد�شّيني 
الفل�شطينّيني، وحتديًدا الدعم النف�شّي-الجتماعّي والرتبوّي، الن�شاطات الثقافّية، 
ة، والفر�س القت�شادّية للن�شاء  اخلدمات والت�شهيالت لذوي الحتياجات اخلا�شّ
الريادّيات. �شويًّا مع �شركائنا اخلم�شة الأ�شا�شّيني، احلّق يف اللعب واأطفال احلرب 
ا مع العديد من املنّظمات املجتمعّية الأ�شغر،  هولندا واآرت لب واأكاد و�شوا، واأي�شً

نعمل �شويًّا نحو رفاه و�شالمة هذه املجموعات اله�ّشة.
يزداد �شوء الو�شع يف القد�س ال�شرقّية مبرور الأًيام، واحلّل ال�شيا�شّي ل يتّم حّتى 
نقا�شه يف هذه الأّيام. من اأجل تقييم اأثر هذا الو�شع على التجّمعات املهّم�شة يف 
القد�س ال�شرقّية، �شتقوم موؤ�ّش�شة هيرن�س ُبل بن�شر درا�شة، قامت بها الباحثة د. 
�شفاء �شاهر. �شيتّم اإر�شال هذه الدرا�شة اإليكم، اإلكرتونيًّا، ولكن ميكنكم الّطالع 
على جزء خمت�شر منها يف هذه الن�شرة. يف �شكلها املن�شور كمقال، تعالج الدرا�شة 

التحّديات يف النظام التعليمّي يف القد�س ال�شرقّية.

د. بيتينا ماركس

مديرة مؤّسسة هينرش ُبل األلمانّية

اأبرز هذه الفعالّيات كان  اآخر ن�شراتنا.  لقد مّت تنفيذ الكثري من الن�شاطات منذ 
يف   2016 الأّول/اأكتوبر  ت�شرين   19 يوم  اأقيم  والذي  القد�س،  يف  املفتوح  اليوم 
اأعمالهم  ال�شركاء  اليوم، عر�س جميع  امل�شيحّية. يف هذا  ال�شابات  مبنى جمعّية 
والألعاب  العرو�س  يف  و�شاركوا  ح�شروا  الذين  امل�شتفيدين  ملئات  واإجنازاتهم 
واملعار�س والكثري غريها من ن�شاطات ذاك اليوم. كانت جمعّية ال�شابات امل�شيحّية 
يومها مليئة بالأطفال، يرتاك�شون ويلعبون حول الن�شاء الريادّيات الالتي يعر�شن 
الأوروبّي  الحّتاد  �شفري  ح�شور  احلفل  �شّرف  وقد  للجمهور.  منتجاتهّن  ويبعن 

ا حمافظ القد�س ال�شّيد عدنان احل�شيني. ال�شّيد رالف نادر واأي�شً
القد�س  يف  التعليم  قطاع  هو  اأمامكم  الذي  الن�شرة  من  العدد  هذا  مو�شوع  اإّن 
ال�شرقّية. فمع نق�س يتجاوز املئات من الغرف ال�شّفّية واملعّلمني، ومع ن�شبة ت�شّرب 
عالية، والعديد من امل�شاكل املجتمعّية التي يخلقها الحتالل، فاإّن قطاع التعليم، 
�شواء الأ�شا�شّي اأو الثانوّي، يواجه اأزمة حقيقّية. وعليه، فقد �شملنا يف هذه الن�شرة 
ة  ا ق�شّ م�شاهمات ذات �شلة، منها مثاًل مقالة د. �شاهر املذكورة اآنًفا، ولكن اأي�شً
�شخ�شّية من مدّر�شة يف اإحدى مدار�س القد�س ال�شرقّية. بالإ�شافة اإىل جميع ما 
�شبق، �شتجدون يف الن�شرة م�شاهمة من اأحد �شركائنا، اآرت لب، حول كيف يوّفر 
م�شروعهم التدريب املهارتّي الفّنّي للطاّلب، رادًما بع�س فجوات النظام التعليمّي 

يف القد�س.
رنا لكم جمموعة من الروابط املفيدة ملقالت اإ�شافّية  عالوة على ذلك، فقد ح�شّ

ومن�شورات.
كّلي ثقة اأّنكم �شتجدون هذه الن�شرة مفيدة، واأّنها �شتبقيكم مهتّمني ومنخرطني يف 

ال�شاأن املقد�شّي الفل�شطينّي.
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artLab Jerusalem
https://www.facebook.com/artlabjerusalem/?fref=ts

أنشطة ينفذها المشروعأنشطة ينفذها المشروع

البديل وتوفري  التعليم  با�ستخدام  املقد�سّي  لل�سباب  العمل  زيادة فر�ص 
م�ساحة اآمنة لتنمّية الذات

اآرت لب هو اأحد ال�شركاء يف امل�شروع وينّفذ مكّوًنا حمّدًدا اأطلق عليه ت�شمية »يوث 
�شت-اآرت اأب« Youth StArt Up . ان�شّم مروان بغدادي )25 عاًما( من القد�س 
اإىل برنامج تدريب ال�شباب يف ال�شنة الأوىل من امل�شروع )2015/2014(. مّت تعيينه 
موؤّخًرا يف وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينّيني )الأونروا( كم�شّور وموؤر�شف 
�شور يف �شعبة فوتودي�شك يف دائرة العالقات اخلارجّية والّت�شالت. يف هذه الن�شرة 
ننتهز الفر�شة لإجراء مقابلة مع مروان ب�شفته »م�شتفيًدا« تغرّيت حياته بف�شل هذا 
ته ميكن اأن تكون مرجًعا كاإحدى ق�ش�س النجاح لغريه من  امل�شروع. نعتقد اأّن ق�شّ

ال�شباب الفل�شطينّيني.
ماذا كان اأثر تدريب »يوث �ست-اآرت اأب » على حياتك؟

»يوث �شت-اآرت اأب«هو برنامج ي�شمح لل�شباب وال�شاّبات من القد�س ال�شرقّية بالتعّلم 
والتفاعل والإنتاج، يف بيئة من املوؤّكد اأّنها ناق�شة يف القد�س ال�شرقّية. اإّن حقيقة اأّن 
طاّلب »يوث �شت-اآرت اأب«، كطاّلب واأ�شدقاء، يعرفون اأّنه يوجد هناك م�شاحة لنا 

اأمر لطاملا كان مفيًدا ب�شكل ل ي�شّدق وذلك  اأّي وقت، هو  ن�شتعملها يف  اأن  ميكننا 
على طول �شنوات انخراطي يف امل�شروع. اأعتقد واأقول اأّن مدّربي »يوث �شت-اآرت اأب« 
منحوين الفر�شة ل�شقل وتطوير مهاراتي والتي ت�شّكل اليوم م�شدر رزقي ب�شفتي 

موّظًفا يف املقّر الرئي�س لالأونروا يف القد�س.
هل تعتقد اأّن فر�ص توظيفك باتت اأف�سل بعد »يوث �ست-اآرت اأب«؟ اإذا 

كان اجلواب نعم، فلماذا؟
اأقّل  لتكون  اأب« كانت فر�س توظيفي  اأّنه من غري »يوث �شت-اآرت  اأعتقد  بالتاأكيد، 
بكثري. عّلمني تدريب »يوث �شت-اآرت اأب« الأ�شا�شّيات يف حقول الإعالم املتعّدد، مبا 
فيها فّن الت�شوير ال�شينمائّي، �شناعة الأفالم، ال�شور املتحّركة ، والت�شميم. من 
غري التعّرف على هذه احلقول، كنت واجهت �شعوبات جّمة حني التعامل مع حقول 

غري مطروقة.
هل توّد اأن تكون حمرتًفا يف حقل املرئي-امل�سموع؟

قبل 3 �شنوات كنت اأرغب اأن اأكون حمرتًفا. اأنا الآن بالتاأكيد اأعترب نف�شي حمرتًفا يف 
حقل املرئي-امل�شموع.

هل تعتقد اأّن مثل هذا العمل ميكن اأن يفيد الو�سع الفل�سطينّي/املقد�سّي؟ 
اإذا كان اجلواب نعم، فكيف؟

ة كمقد�شّيني، لي�س لدينا م�شاحة اأو حّق التعبري عن  اأعتقد اأّننا كفل�شطينّيني، وخا�شّ
الراأي. م�شروع مثل »يوث �شت-اآرت اأب« ميالأ امل�شاحات التي ميكن لل�شباب املقد�شّي 
على  يتوّجب  ل  اآرائهم.  حقيقة  يعك�س  مبا  والإنتاج  واخللق  للتعبري  ي�شتعملها  اأن 
الطاّلب اأن يتنازلوا عن هوّيتهم املقد�شّية يف اأجل اأن يكونوا جزًءا من الفريق، وهذا 

اأمر اأقّدره عالًيا يف مدينة مليئة بالعنف غري املنتهي والتوّتر الدائم.
بـ  التحاقك  بعد  املرئي-امل�سموع  بحقل  عالقة  ذات  وظيفة  وجدت  هل 

»يوث �ست-اآرت اأب«؟
بعد اأن اأنهيت برنامج »يوث �شت-اآرت اأب« جنحت يف الن�شمام اإىل �شعبة فوتودي�شك 
وامل�شوؤولة عن  والّت�شالت،  اخلارجّية  العالقات  دائرة  من  وهي جزء  الأونروا،  يف 
ا�شتقبال وتن�شيق ون�شر جميع ال�شور ال�شادرة عن الأونروا من جميع حقول العملّيات 
يف الأر�س الفل�شطينّية املحتّلة ولبنان و�شوريا. بالإ�شافة اإىل ترتيب ال�شور وترويج 
ال�شور  جميع  ي�شمل  والذي  الأونروا،  �شور  اأر�شيف  عن  م�شوؤول  ا  اأي�شً اأنا  ن�شرها، 

للفل�شطينّيني الالجئني والتي مّت توثيقها من قبل م�شّوري الأونروا منذ تقريًبا 1948 
وحّتى اليوم.

ماذا عن ق�سايا النوع االجتماعّي؟ هل �ساعد »يوث �ست-اآرت اأب« يف رفع 
ح�سا�سّيتك جتاه املو�سوع؟ اإذا كان اجلواب نعم فكيف؟

ل اأ�شتطيع اأن اأقول اأّنني مل اأكن �شابًقا ح�ّشا�ًشا ملو�شوع النوع الجتماعّي يف القد�س. 
فنتيجة اأّن القد�س مدينة ثالث ديانات باأفكار خمتلفة وقواعد ومناظري خمتلفة حول 
النوع الجتماعّي، فاأن تتناول اأفكاًرا اأو تتناق�س بها مع طاّلب من خلفّيات خمتلفة 
كان اأمًرا يزداد �شعوبة. لكّن هذا اأظهر الختالفات الثقافّية ما بني الطاّلب و�شمح 
لنا بتناول هذه الق�شايا مبا�شرة يف م�شاحة تّت�شم بالنفتاح الذهنّي. جتربتي خالل 
باأدوات  وزّودتني  املعنى،  بهذا  غنّية  جتربة  حتًما  هي  اأب«  �شت-اآرت  »يوث  تدريب 
اأنا�س ما زالوا يرف�شون القرتاب من هذه الق�شّية. بالإ�شافة اإىل ذلك،  للعمل مع 
بالرغم من اختالفاتنا، كان »يوث �شت-اآرت اأب« حقيقة مبثابة بو�شلة، وقد متّكن 
امل�شروع من مللمة اجلميع وخلق اإنتاجات مل يكن �شابًقا وارًدا اأن تراها اأو ت�شمع بها 

يف احلّيز الفّنّي املقد�شّي.
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www.righttoplay.com

با�شت�شافته  قامت  القد�س،  يف  مفتوًحا  يوًما  الأملانّية  ُبل  هيرن�س  موؤ�ّش�شة  نّظمت 
جمعّية ال�شابات امل�شيحّية، وذلك يوم 19 ت�شرين الأّول/اأكتوبر 2016. يف هذا احلدث 
اخلا�ّس، احتفل �شركاء امل�شروع وقّدموا بفخر اإىل اجلمهور اأعمالهم واإجنازاتهم. 
اأ�شركت  التي  الن�شاطات  الفعالّية مئات من امل�شتفيدين و�شاركوا يف خمتلف  ح�شر 
رالف  ال�شّيد  الأوروبّي  الحّتاد  ممّثل  املفتوح  اليوم  ح�شر  كما  والبالغني.  الأطفال 
ا ممّثلون عن وزارة الرتبية  طراف، وحمافظ القد�س ال�شّيد عدنان احل�شيني، واأي�شً

والتعليم العايل يف حمافظة القد�س.
وكّل  املفتوح،  اليوم  يف  ممّثلني  كانوا  املجتمعّية  واملنّظمات  امل�شروع  �شركاء  جميع 
اللذيذ  الكعك  مثل  من  العام،  خالل  منتجاته  يبيع  كان  بع�شهم  ركنه.  لديه  منهم 
الزينة اجلميلة  ونباتات  للغجر،  الن�شوة يف جمعّية دومري  التي �شنعتها  واملعّجنات 
ا والتي  املزروعة يف البيت الزجاجّي يف برج اللقلق، واحللّي الأنيقة امل�شنوعة يدويًّ

قام بت�شميمها امل�شتفيدون من جمعّية املرتقى الن�شوّية. اأّما الآخرين، ومنهم احلّق 
يف اللعب وموؤ�ّش�شة �شابرين، فقد نّظموا ن�شاطات واألعاب لالأطفال، يف حني �شارك 
ومركز  القدمية  البلدة  �شباب  جمعّية  قّدمت  املختلفة.  العرو�س  يف  ال�شركاء  بقّية 
الثوري الن�شوّي عرو�س دبكة ورق�س معا�شر، يف حني عر�شت الن�شاء امل�شتفيدات 
ا م�شرحيًّا،  من مركز �شبافورد عر�س دمى متحّركة. قّدم طاّلب جمعّية الرازي عر�شً
وقام ال�شاّب حممد فايز الأعور من جمعّية نربا�س القد�س برتفيه اجلمهور ب�شوته 
الأطفال عن  يتوّقف  الب�شتان، ومل  مّت تقدمي عر�س ك�ّشايّف  يف مركز  اجلميل. كما 

ال�شحك بف�شل �شيفّي اليوم املفتوح �شم�شم وزعرت.
من  ف�شحة  الفل�شطينّيني  املقد�شّيني  اأعطت  التي  بالفعالّية  متاًما  اجلميع  ا�شتمتع 

الوقت ين�شون فيها م�شاعب حياتهم اليومّية وال�شتمتاع باللحظة.

أنشطة ينفذها المشروعأنشطة ينفذها المشروع

ناجحني  اأطفالنا  يكون  اأّن  املهّم  من  فقط  لي�س  اأّنه  نوؤمن  اللعب،  يف  احلّق  يف  نحن 
يف الدرا�شة، ولكن نوؤمن اأّن بناء مهارات حياة لديهم وت�شليحهم بالقدرات املطلوبة 
حياتهم  على  يوؤّثر  وبالتايل  الدرا�شّي  جناحهم  على  يوؤّثر  �شوف  اأنف�شهم  حلماية 

امل�شتقبلّية، ال�شخ�شّية والجتماعّية واملهنّية.
توؤمن موؤ�ّش�شة احلّق يف اللعب اأّن الن�شاطات الريا�شّية واللعب هي اأمور هاّمة لإعطاء 
فيما  ة  خا�شّ والقيم،  واملعرفة  املهارات  من  اأو�شع  لنطاق  الفر�س  وال�شباب  الأطفال 

يتعّلق بحقوقهم وم�شوؤولّياتهم يف املجتمع.
من  املمّول  املهّم�شني«  والأطفال  الن�شاء  بحقوق  »النهو�س  م�شروع  خالل  من  وعليه، 
الحّتاد الأوروبّي، قامت موؤ�ّش�شة احلّق يف اللعب بتنفيذ جل�شتني لرفع الوعّي يقودها 
هاتان  رّكزت  املجتمعّي.  اللقلق  برج  مركز  جمعّية  مع  بال�شراكة  وذلك  الأطفال، 
اجلل�شتان على رفع الوعي لدى الأطفال جتاه حقوقهم، واأ�شكال الإ�شاءة )اجل�شدّية، 
العمل  خالل  من  جمتمعهم.  يف  اإليها  يتعّر�شوا  اأن  ميكن  التي  النف�شّية(  اجلن�شّية، 
�شمن فريق، ون�شاطات اللعب، تعّلم الأطفال كيف يجب اأن تكون ردود اأفعالهم جتاه 
كّل واحدة من اأ�شكال الإ�شاءة، واإىل َمن وكيف يتوّجهون بال�شكوى فيما اإذا تعّر�شوا 

اإىل الإ�شاءة يف املدر�شة اأو ال�شارع اأو البيت اأو املراكز املجتمعّية.
اإّن األعاب احلّق يف اللعب، التي تّت�شم بجودة الت�شميم، قد �شاعدت 44 طفاًل وطفلة 
من البلدة القدمية يف القد�س على التمييز بني اأدوارهم وبني م�شوؤولّياتهم يف املجتمع. 
اأو  الزمالء  قبل  من  املعاملة  �شوء  مع  يتعاملون  كيف  تعّلموا  فقد  ذلك،  على  عالوة 
البالغني. بالإ�شافة اإىل ذلك، تعّلم الأطفال الفوارق بني احتياجاتهم ورغباتهم. لقد 
كان الأطفال مفعمني بالن�شاط ومتحّم�شني، وقد عملوا �شمن عّدة فرق، ولعبوا وعرّبوا 

عن م�شاعرهم وجتاربهم املختلفة.
الوعي، وقد  اأحد هوؤلء الأطفال الذين ا�شرتكوا يف جل�شات رفع  حممد عمرية هو 
مبعلومات  زّودتنا  كما  بامل�شاركة،  ا�شتمتعت  وقد  ا،  جدًّ �شّيقة  اجلل�شة  »كانت  قال: 
حممد:  ي�شيف  املجتمع«.  يف  نا�شطني  مواطنني  نكون  وكيف  حقوقنا  حول  جديدة 
»الأمر الأكرث متعة هو اأّن اجلل�شة �شّيقة ومليئة بالن�شاطات والألعاب، وتعّلمنا كّل ما 

تعّلمناه ونحن نلعب«.

»نحن نعرف ويمكن أن 
يكون لنا رّد فعل«

مؤّسسة هينرش ُبل
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عملت �شوا على مدى عامني مع 3 جمموعات من �شائقي احلافالت 
يف �شركة با�شات القد�س، وذلك يف اإطار م�شروع »النهو�س بحقوق 
يف  ال�شرقّية«.  القد�س  يف  املهّم�شني  الفل�شطينّيني  والأطفال  الن�شاء 
املجموع، ا�شرتك 22 رجاًل يف ور�شات عمل حول العنف ب�شكل عاّم 
ور�شات  تناولت  كما  خا�ّس.  ب�شكل  والأطفال  الن�شاء  �شّد  والعنف 
العمل ق�شايا العنف اجلن�شّي الذي ي�شتهدف الأطفال والذي يكون 
على  العمل  ور�شات  ا�شتملت  ذلك،  على  عالوة  العائلة.  اإطار  يف 
ا جل�شة تتعّلق  جل�شات ف�شف�شة با�شتعمال البطاقات العالجّية، واأي�شً
ا عادات الأكل ال�شّحّية لل�شائقني  بالريا�شة وق�شايا ال�شّحة، واأي�شً

الذين يعملون �شاعات طويلة.

بني  ما  عادة  العمل(،  �شاعات  )بعد  امل�شاء  يف  اجلل�شات  عقد  مّت 
ال�شاد�شة والثامنة والن�شف م�شاء. يف العموم، عرّب �شائقو احلافالت 
عن مدى ا�شتفادتهم من جل�شات �شوا، وقد عّلق اأحدهم: »مل نكن 
لنا  نعتقد اأّننا �شنناق�س هذه الق�شايا مع اأبنائنا وبناتنا، ولكّننا تو�شّ
اإىل تقدير مدى اأهّمّية اأن نفعل ذلك«. وقد اأ�شار �شائق اآخر قائاًل: 
»كوننا ل نتحّدث عن هذه الق�شايا ل يعني اأّن الإ�شاءة اجلن�شّية غري 

موجودة يف جمتمعنا«.

ال�شائقني مدى  العمل مع هوؤلء  الناجتة عن  النجاح  تظهر ق�ش�س 
ا الن�شاء« يف عملنا وكيف اأّن اإ�شراكهم  اأهّمّية اإ�شراك الرجال »واأي�شً

يوؤتي نتائج اإيجابّية. قال لنا اأحمد اإّنه كان �شعيًدا لأّن �شوا فّكرت بالعمل مع �شائقي 
احلافالت، فهم ي�شعرون اأّنهم مهّم�شني واأّن ل اأحد فّكر بالعمل معهم من قبل. وقال 
فوؤاد اإّنه بعد الور�شة الأوىل، فقد �شعر اأّن زمالءه الذين �شاركوا يف الور�شة باتوا اأكرث 
اأّنه  طارق  يذكر  خمتلف.  ب�شكل  البع�س  بع�شهم  يعاملون  باتوا  اإّنهم  وحّتى  اإيجابّية 
اآخران  �شائقان  لنا  قال  وقد  يواجهها زمالوؤه.  التي  ال�شغوط  تعاطًفا مع  اأكرث  اليوم 
اأّن  وهي  �شاّق،  عمل  يوم  خالل  ال�شغط  لتنفي�س  جديدة  طريقة  وجدا  اأّنهما  كيف 
اأحدهما يبداأ بالنقر على طنجرة كبرية فارغة والآخر يغّني، الأمر الذي فاجاأ املاّرين.

بالإ�شافة اإىل ما �شبق، وكنتيجة للتعاون مع �شركة البا�شات، فقد مّت حتقيق اإجناز 
غري عادّي: مّتت طباعة معلومات حول خّط امل�شاعدة على خلفّية اأكرث من مئة األف 
تذكرة با�ّس على خّط القد�س رام اهلل. ي�شاف اإىل ذلك، مّتت طباعة 500 مل�شق 

يحمل �شعار خّط امل�شاعدة ورقم الهاتف، وقد مّت توزيعها ما بني �شائقي احلافالت 
وتعليقها يف احلافالت. لقد �شاهمت تذاكر البا�ّس واملل�شقات داخل البا�شات ب�شكل 

جوهرّي يف كيفّية و�شولنا اإىل اجلماهري، فبهذه الطريقة ن�شل اإىل الآلف يوميًّا.

من اجلدير الإ�شارة اإىل اأّن �شوا قّررت العمل مع �شائقي احلافالت لأّنهم يف اّت�شال 
ولإعطائهم  للف�شف�شة  كبرية  حاجة  يف  اأّنهم  تبنّي  وقد  النا�س،  مع  يومّي  وتفاعل 
يف  حت�شل  اجلن�شّية  الإ�شاءة  من  حالت  يالحظوا  اأن  املمكن  فمن  للكالم.  فر�شة 
اأحيان اأخرى ل يعرفون  اأو يف  اأحياًنا ل يعرفون متييز هذه املمار�شات،  حافالتهم: 
كيف يت�شّرفون جتاهها. لقد اأّكدنا خالل الور�شات على حقيقة اأّن عدم رّد ال�شحّية 
جتاه الإ�شاءة اجلن�شّية املوّجهة اإليها ل يعني اأّنها تقبل هذا الت�شّرف، واأّنه من املهّم 

اأخذ هذا باحل�شبان حني مالحظة حالت الإ�شاءة اجلن�شّية.
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ال�شرقّية من  القد�س  اأطفاًل من  اأطفال احلرب هولندا  يف كّل عام، متّكن موؤ�ّش�شة 
م�شروع  وذلك �شمن  عليهم،  توؤّثر  التي  للم�شاكل  ة  اخلا�شّ وترويج حلولهم  ت�شميم 

»النهو�س بحقوق الن�شاء والأطفال املهّم�شني يف القد�س ال�شرقّية«.
مّت  نهج  )Children Creating Change )CCC( هي  التغيري«  يخلقون  »اأطفال 
الذين  هم  فالأطفال  ال�شم،  يوحي  وكما  احلرب.  اأطفال  قبل  من  حديًثا  تطويره 
يقودون املبادرات، بال�شتناد اإىل اأفكارهم واآرائهم ومنطلقاتهم. اأّما وجود املر�شدين 
ياأخذون  واآمنة، ول  لها مغزى  الأطفال  اأّن م�شاركة  وللتاأّكد من  الدعم،  لتوفري  فهو 

القرارات بالنيابة عن الأطفال.
يقوم هذا النهج، الذي يتنا�شب مع الأطفال من عمر 14 وما يزيد، بداية على تدريب 
املر�شدين، والذين يكّيفون تدريبهم بحيث يدعمون الأطفال يف جمتمعاتهم من اأجل 

تطوير وتنفيذ املبادرات التي يختارون.
ت�شتهدفها  التي  الثالث  املنّظمات املجتمعّية  اإىل 12 مر�شًدا من  التدريب  مّت تقدمي 

أطفال الحرب هولندا
لوا مستقبلهم بأنفسهم

ّ
تمكين األطفال من أجل أن يشك

املتطّوعني  جمموعة  بني  من  املر�شدين  اختيار  مّت  وقد  احلرب.  اأطفال  موؤ�ّش�شة 
املجتمعّيني الذي �شاركوا �شابًقا يف تدريب نهج اآي-ديل )I-DEAL(، و�شالمة وحقوق 
تعريف  مّت  التدريب،  هذا  خالل  من  امل�شروع.  من  الثاين  العام  يف  وذلك  الطفل، 
ا تدريًبا على مفاهيم  اأي�شً تلّقوا  املر�شدين على نهج »اأطفال يخلقون التغيري«، وقد 

ذات عالقة )حقوق الأطفال، �شالمة الطفل، ورفع الوعي(.
وقد تناول هذا التدريب عّدة اأ�شئلة، منها: كيف نحافظ على �شالمة الأطفال، كيف 

ندمي اهتمام الأطفال، وما مدى الطموح الذي ميكن اأن ت�شل اإليه مبادراتهم.
من  جمموعتني  تدريب  يف  املر�شدون  اّتبعها  التي  اخلطوات  هي  التالية  اخلطوات 

الأطفال:
لهذه  � يكون  اأن  يجب  عليهم.  توؤّثر  م�شكلة  الأطفال  يختار  االأوىل:  اخلطوة 

امل�شكلة/الق�شّية تاأثري على عدد كبري من الأطفال يف حّيهم ال�شكنّي.
اخلطوة الثانية: �شياغة التغيري املن�شود. اختيار هدف للتغيري واقعّي وقابل  �

للتحقيق.

اخلطوة الثالثة: حتديد واختيار الهدف. ال�شخ�س اأو اجلماعة التي ميكنها  �
اأن ت�شاعدهم على حّل امل�شكلة.

اخلطوة الرابعة: تطوير الن�شاط. على الأطفال اأن يّتفقوا على ن�شاط واحد  �
لكّل جمموعة، واختيار الن�شاط يعود اإليهم متاًما ولكن يجب اأن يكون موؤّثًرا يف 

الهدف الذي اختاروه.
مّت تق�شيم الأطفال اإىل جمموعتني، وكّل منهما اختارت ق�شّية حمّددة توؤّثر �شلًبا على 

اأطفال جمتمعهم، واقرتحوا مبادرة معّينة.
اأجل  اأطفال احلرب هولندا وذلك من  مّتت مراجعة املبادرتني من قبل فريق عمل 
تقييم ال�شالمة وحتديد املخاطر املمكنة للن�شاطني املقرتحني قبل املوافقة عليهما. 
كما ناق�س فريق عمل اأطفال احلرب هولندا واملر�شدون الو�شائل املمكنة للمحافظة 

على املبادرات والأ�شاليب لتمكني الأطفال من خلق التغيري على املدى البعيد.
كان مو�شوع املبادرة الأوىل هو عدم �شماع �شوت اأطفال �شلوان، لذلك اأراد الأطفال 

اأن ي�شمعوا �شوتهم ب�شاأن الق�شايا التي تهّمهم، من مثل عدم وجود مالعب والعنف 
يف املدار�س، اإىل النا�س يف جمتمعهم القريب واإىل النا�س عموًما وذلك عرب اإعالنات 
هذه  قادوا  الذين  الع�شرة  الأطفال  بتدريب  يافعان  �شحفّيان  قام  الراديو.  عرب 
املبادرة، وعليه قام الأطفال بكتابة وت�شجيل الإعالنات، وقام راديو 24 اإف اإم ببّثها.

بادر  حيث  الثوري  حّي  يف  والنظافة  القمامة  حول  كانت  فقد  الثانية  املبادرة  اأّما 
ال�شوارع وعرّبوا عن  القمامة يف  اإنتاج فيديو حيث �شّوروا  العمل على  اإىل  الأطفال 
الأداة  الفيديو هو  يكون هذا  اأن  قّرروا  وقد  بالتغيري يف جمتمعهم،  واأملهم  حزنهم 

لرفع الوعي بني زمالئهم وبني اليافعني يف جمتمعهم.
حر�س  الأطفال،  يقودهما  التي  املبادرتني  عملّية  طيلة  خالل  الطفل:  �سالمة 
موّظفو موؤ�ّش�شة اأطفال احلرب هولندا على مقايي�س ال�شالمة، بدًءا بتقدمي تلخي�س 
للفريق الفّنّي حول مدّونة العمل والإر�شادات الإعالمّية لدى موؤ�ّش�شة اأطفال احلرب 
اإعالًنا مبوافقتهم  هولندا. كما قام الأطفال واأهلهم بتوقيع منوذج املوافقة، وذلك 

على اأن يكونوا جزًءا من هاتني املبادرتني.
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وتقوية  الذات،  عن  التعبري  القد�س  يف   2014 �شنة  تاأ�ّش�س  الذي  لب  اآرت  ي�شجع 
الإمكانات الفّنّية واملهنّية من خالل تدريب ال�شباب يف حقل الو�شائط املتعددة الفّنّية.

اآرت لب ي�شعى اإىل ردم ثغرة وا�شعة يف نظام التعليم التقليدّي ولتوفري  ملاذا؟ لأّن 
الحتياجات الأ�شا�شّية لالأطفال وال�شباب ب�شكل اأف�شل، ولدعمهم من اأجل حت�شني 

فر�شهم يف �شوق العمل يف امل�شتقبل.

ا ومعّقد.  اإّن و�شع الفل�شطينّيني ال�شباب الذين يعي�شون يف القد�س ال�شرقّية ه�ّس جدًّ
فعلى وجه التحديد، يفتقر املقد�شّيون ال�شباب اإىل فر�س لتقرير م�شريهم كاأفراد، 
وك�شعب. ولذا فاإّن من ال�شرورّي امل�شاهمة يف زيادة اإمكانات فهم الذات، والتعبري 
ال�شباب  الفل�شطينّيون  يواجهه  الذي  الهوّية  فقدان  موازنة  اأجل  من  الذات  عن 

واملقد�شّيون منهم ب�شكل خا�ّس ب�شبب الظروف التي يعي�شون.

حوا  ال�شباب الفل�شطينّيون م�شتعدون لفهم من هم ومن يكونون. وهم يريدون اأن يو�شّ
الفرق بينهم وبني الأجيال الأكرب منهم، ولكن ي�شيعون يف مكان ما يف هذه العملّية. 

هناك ثغرة حتتاج اإىل ردم.

ولتوفري  بحّرّية.  اأنف�شهم  عن  وال�شباب  الأطفال  لتعبري  ناجعة  و�شيلة  الفّن  ي�شّكل 
كبري،  اإيجابّي  وقع  له  يكون  بحيث  �شوتهم،  اإ�شماع  فيها  ميكنهم  لهم  اآمنة  م�شاحة 
وهذه عملية هاّمة بغ�ّس النظر عّما اإذا كانوا �شي�شبحون حمرتفني يف مهن فّنّية اأم ل.

اأن يجد الفّن طريقه اإىل الن�شاطات املنهجّية، ولذا فال يتّم  ولالأ�شف، فمن النادر 
الإبداع يف املدر�شة، وهم يحتاجون  التعبري عن ذاتهم، وعلى  ال�شباب على  ت�شجيع 

حقاًل  احلالت،  اأغلب  يف  الفّنّي،  التعليم  يعترب  اآخر.  مكان  يف  العن�شر  هذا  اإىل 
تعليميًّا بدياًل، ويقع �شمن فئة »الن�شاطات الالمنهجية«. ي�شتطيع الأطفال وال�شباب 
العديدة  تلك  بني  من  �شيفّية  وخمّيمات  عمل  وور�س  ب�شفوف  اللتحاق  املقد�شّيون 

التي تتيحها املوؤ�ّش�شات الثقافّية املقد�شّية.

وزهيدة  جّمانّية  الفر�س  هذه  ومعظم  عالية،  متاح  هو  ما  جودة  فاإّن  املتو�شط،  يف 
التكلفة، لأّنه، وكما هو احلال يف جمالت اأخرى، فاإّن املدينة حتت الحتالل، وتغّطي 
تقدميها  يتّم  التي  اخلدمات  تكاليف  الإن�شانّية  والهيئات  احلكومّية  غري  املنّظمات 

للمجتمع.

امل�شتويني  اعتباًرا جّيًدا على  الفّنّي ل يعطى  فاإّن النخراط يف احلقل  ورغم ذلك، 
الثقايّف والجتماعّي يف املجتمع. ولذا، فاإّن الفر�شة الوحيدة للح�شول على تدريب 
الأهل  ا�شرتاك  عموًما،  ذلك،  ويعني  الالمنهجّية،  الن�شاطات  خالل  من  هي  فّنّي 
والعائلة وموافقتهم. وميكن لذلك اأن ي�شّكل مع�شلة يف تلك العائالت التي ل تعطي 
فعليًّا قيمة لهذا اجلانب من التعليم حتى لو كان اأطفالهم مهتّمني وموهوبني. وحني 
ي�شل الأمر اإىل الفتيات، فيمكن اأن ل ي�شمح لهّن بالن�شمام اأو ل يوؤخذن على حممل 

اجلّد حني يقّررن اأّن الفّن ميكن اأن يكون حقلهّن املهنّي يف امل�شتقبل.

وتختلف ال�شورة بع�س ال�شيء عندما نفح�س حقل املرئي-امل�شموع. فب�شبب النت�شار 
الوا�شع لالأدوات الب�شرّية يف حياتنا اليومّية ب�شبب وجود وكالت الأنباء والإعالم يف 
اإىل حقل املرئي-امل�شموع بطريقة خمتلفة �شيًئا ما، فهي توؤخذ  يتّم النظر  املدينة، 

على حممل اأكرب من اجلّد، من وجهة نظر مكانتها بني فر�س العمل.

ومن هذا املنظار، فاإّن لغياب التطّور الفّنّي يف املنظومة املدر�شّية التقليدّية )حّتى امل�شتوى اجلامعّي( تاأثري �شلبّي على التوازن بني عدد الطلبة اخلريجني وعدد الطلبة الذين 
يح�شلون على وظائف.

فوفًقا لدرا�شة �شاملة اأجرتها موؤ�ّش�شة كري يف �شنة 2015، تظهر ب�شكل جلّي الفجوة بني املوؤ�ّش�شات التعليمّية و�شوق العمل. وعلى وجه التحديد، فهي تربز غياب املهارات 
ال�شرورّية للتجاوب مع احتياجات �شوق العمل لدى الطلبة اخلريجني، وغياب التناغم بني العامل الأكادميّي وعامل العمل.

يوّفر اآرت لب التدريب املهنّي يف حقل املرئي-امل�شموع، وهو ي�شاهم يف �شّد كّل من الثغرتني الكبريتني املذكورتني اأعاله. من ناحية، هو يوّفر م�شاحة اآمنة ي�شتطيع الطاّلب 
فيها التعبري عن اأنف�شهم بحّرّية ويحاولون حتديد هوّيتهم. ومن ناحية اأخرى، فهو ي�شاهم يف اإثراء التعليم واملهارات ال�شبابّية مبا يزيد من فر�س ت�شغيلهم يف احلقل الفّنّي.

نّي احتياج ُيساء تقديره للشباب المقدسّي:
ّ

التعبير الف

من خالل توفير تدريبات ذات جودة عالية للشباب يمكن لهم تحديد هّويتهم 
بشكل أفضل وتحسين فرصهم في سوق العمل
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التعليم والتحّدّيات في 
القدس الشرقّية

�شفاء �شاهر/ دكتوراه يف التنمية املحّلّية
ال�شيا�شّي  منها  التحّدّيات،  من  عديدة  اأنواًعا  ال�شرقّية  القد�س  يف  التعليم  يواجه 
الهدف  كان   ،1967 �شنة  يف  ال�شرقّية  القد�س  �شّم  منذ  والقت�شادّي.  والجتماعّي 
اأّي  متنع  اأن  ميكنها  وجغرافّية  دميوغرافّية  ظروف  خلق  هو  الأ�شا�شّي  الإ�شرائيلّي 
حماولة م�شتقبلّية لعرتا�س اأو حتّدّي ال�شيادة الإ�شرائيلّية على املدينة. لتحقيق هذا 
اأجل زيادة عدد اليهود وتقليل  الهدف، قامت احلكومات الإ�شرائيلّية بخطوات من 
ال�شيا�شات الإ�شرائيلّية  الفل�شطينّيني القاطنني يف املدينة. وعليه، تقوم جميع  عدد 
على التمييز �شد واإهمال الفل�شطينّيني يف القد�س ال�شرقّية لإجبارهم على املغادرة. 
ي�شمل هذا التعليم، الذي يعاين لي�س فقط من نق�س الغرف ال�شّفّية املطلوبة ولكن 
ا تدّخل اإ�شرائيل يف نوع املناهج التي يدر�شها الطاّلب الفل�شطينّيون. املدار�س  اأي�شً
ا املدار�س  القد�س ال�شرقّية هي مدار�س عاّمة تقوم عليها بلدّية القد�س، وهناك اأي�شً
غري التابعة للبلدّية. النوع الأّول يّدر�س منهاًجا منف�شاًل هو »النظام التعليمّي العربّي« 
مبعنى اأّنه مّت ت�شميمه للطاّلب الفل�شطينّيني يف القد�س ال�شرقّية؛ يف حني اإّن النوع 

Together For
   our Rights

مع� من أجل
   حقوقنا

1 بالتن�شيق مع  الثاين من املدار�س يكون مملوًكا ومداًرا من قبل الكنائ�س، الأوقاف
اإّن الو�شع القائم للتعليم يف  ة.  اأو الأج�شام اخلا�شّ  ،2 ال�شلطة الفل�شطينّية، الأونروا
القد�س ال�شرقّية يعك�س ال�شيا�شة الإ�شرائيلّية املتمّثلة يف الإهمال املق�شود والتدهور 
التعليم  بنظام  ملتحقون  الفل�شطينّيني  الطاّلب  من   %41 عقود:  على مدى  امل�شتمّر 
اأّن  رغم  ال�شّفّية،  الغرف  عدد  يف  النق�س  نتيجة  وذلك  للبلدّية،  التابع  الر�شمّي 
الطاّلب الفل�شطينّيني ي�شّكلون 40% من جميع الطاّلب يف القد�س. ي�شاف اإىل ذلك، 
43% من الغرف ال�شّفّية احلالّية م�شّنفة على اأّنها غري منا�شبة، وقد و�شلت ن�شبة 
الثاين  ال�شّف  و33% يف  ع�شر،  احلادي  ال�شّف  26% يف  اإىل  املدار�س  من  الت�ّشرب 

الأوق��اف، والت��ي تعن��ي حال��ة املل��ك املوق��وف لأغرا���س خريّي��ة، وه��و يف م�ش��اّف »ال�شدق��ة«، ه��و وق��ف دين��ّي غ��ري قاب��ل للتحوي��ل   1
وفق القانون الإ�شالمّي، عادة يكون بوهب مبنى اأو قطعة اأر�س، اأو حّتى النقد املايّل، لأغرا�س دينّية اإ�شالمّية اأو خريّية، دون 

نّي��ة باملطالب��ة بالأ�شول.
اأّي وكالة غوث وت�ش��غيل الالجئني الفل�ش��طينّيني التابعة لالأمم املّتحدة، تاأ�ّش�ش��ت �ش��نة 1949 لتوفري التعليم والرعاية ال�شّحّية   2

واخلدم��ات الجتماعّي��ة لالجئ��ني الفل�ش��طينّيني م��ن حرب��ي 1948 و 1967 يف ال�شّف��ة الغربّي��ة وقط��اع غ��ّزة و�ش��واها.

 .2015 ع�شر، وذلك وفًقا لتقرير جمعّية حقوق املواطن يف اإ�شرائيل يف اأّيار/مايو3 
املنهاج  ال�شرقّية  القد�س  يف  املدار�س  ا�شتعملت   ،1993 ل�شنة  اأو�شلو  اّتفاقّيات  منذ 
كان  هكذا   .1967 منذ  م�شتعماًل  كان  الذي  الأرديّن  املنهاج  من  بدًل  الفل�شطينّي 
الو�شع حّتى اأيلول/�شبتمرب 2011 حني اأُمَرت هذه املدار�س بتقييد نف�شها با�شتعمال 
كتب تدري�س ميكن �شراوؤها فقط من البلدّية. هذه الكتب املدر�شّية املفرو�شة مل تكن 
حتمل �شعار وزارة التعليم الفل�شطينّية، وكانت املحتويات خا�شعة للرقابة؛ فقد حمو 
التعبريات  جميع  اأزالوا  اأّنهم  كما  الفل�شطينّي،  واملوروث  والثقافة  للهوّية  اإ�شارة  اأّي 
املتعّلقة بالتاريخ الفل�شطينّي والرواية الفل�شطينّية املعا�شرة. اعرت�س الكثريون على 
الفل�شطينّي.  املنهاج  اإىل املظاهرات والإ�شرابات �شّد حتريف  هذه اخلطوة ودعوا 
ة خ�شعت يف النهاية للتعليمات الإ�شرائيلّية انطالًقا من  لكن بع�س املدار�س اخلا�شّ
خوفها من فقدان الدعم املايّل الآتي من البلدّية. ك�شف هذا الو�شع قلًقا من اخلّطة 
 «East Jerusalem 2015: Facts and Figures. http://www.acri.org.il/« انظ��ر   3

en/2015/05/12/ej2015/

اجليل  قبل  من  تن�شى  �شوف  الفل�شطينّية  والرواية  الهوّية  ال�شمنّية:  الإ�شرائيلّية 
الأ�شغر، ويف اآخر الأمر فاإّن اجليل الأكرب �شيموت.

ا على ن�شب اللتحاق باملدار�س. فمعظم  توؤّثر العوامل الجتماعّية-القت�شادّية اأي�شً
الذكور الذين تركوا املدر�شة فعلوا ذلك لأ�شباب اقت�شادّية، بالأ�شا�س من اأجل العمل 
من  عديًدا  اأّن  حقيقة  اإىل  بالإ�شافة  هذا  ن�شبيًّا.  اأعلى  الرواتب  حيث  اإ�شرائيل  يف 
ترتاوح  لفرتات  اإ�شرائيل  �شجنتهم  وقد  »النتفا�شات«  يف  �شاركوا  الذين  الطاّلب، 
بني عّدة اأ�شهر اإىل عّدة �شنوات، ل يعودون اإىل املدار�س حني يتّم اإطالق �شراحهم. 
اأّما الفتيات، فب�شبب ال�شغوط الجتماعّية-القت�شادّية، فاإّن ترك املدر�شة عادة ما 

يكون ب�شبب اأّن الفتاة �شتتزّوج:

ع�شر  �شّتة  قبل  للبلدّية  التابعة  للبنات  العي�شوّية  مدر�شة  يف  العمل  »بداأت 
عاًما. مل يكن ال�شّكان املحّلّيون يف املا�شي يقّدرون كثرًيا تعليم الفتيات، فكان 
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اآية اأبو �شرية

رأي من القدس

يف  الثانوّية  املدار�س  اإحدى  يف  الإجنليزّية  اللغة  مدّر�شة  اأنا  �شرية.  اأبو  اآية  ا�شمي 
كوين  العمل.  هذا  واأحّب  الأولد،  بتدري�س  قمت  لطاملا  اأعوام.  خم�شة  منذ  القد�س 
اأ�شباب،  مدّر�شة يف مدر�شة ثانوّية )عليا( للبنني هو مبثابة حتدٍّ يومّي وذلك لعّدة 
ا حافزهم نحو التعليم، وحّتى فقدان  منها مثاًل اخللفّيات املختلفة للطاّلب، واأي�شً

اأحدهم ب�شبب ال�شجن.
التدري�س عموًما هو مهنة �شعبة حتتاج اإىل الكثري من ال�شرب وال�شغف. لكّن التعليم 
ي�شتطيع  مدّر�س  اإىل  يحتاج  فهو  اأخرى.  مدينة  اأّية  عن  وجه خمتلف  له  القد�س  يف 
حتّمل ال�شغط معظم الوقت، مدّر�س ي�شتطيع اأن ي�شفي م�شروعّية على قلق الطاّلب 
اإىل  الجنرار  اأو  ال�شجن  اأو  القتل  من  خوًفا  �شواء  وم�شتقبلهم،  حا�شرهم  ب�شاأن 
املخّدرات. من اجللّي اأّن التعليم يتاأّثر بالبيئة الجتماعّية املحيطة، والطاّلب الذين 

يعانون م�شاكل اجتماعّية �شيواجهون على الأرجح �شعوبات يف عملّية التعّلم.

وقد  املدر�شة.  من  املقد�شّيني  الطاّلب  ت�شّرب  وراء  الأ�شباب  عن  ت�شاءلت  لطاملا 
اكت�شفت، من خالل حواراتي مع الطاّلب حول حياتهم اليومّية وحول اأوقات فراغهم، 
اأّن ال�شبب الرئي�س هو الفقر والدخل املنخف�س للعائلة. يف عمر معنّي، يختار الطالب 
اأن يرتك املدر�شة لي�شاعد العائلة ماليًّا، حيث اإّن العائلة ل تعود متلك ال�شبل لتغطية 
احتياجاته. كما اأّن الطاّلب املقد�شّيني غالًبا ما يقعون فري�شة الكتئاب الذي ي�شيطر 
اأّن عليهم ترك املدر�شة  يعتقدون  الدرا�شّي، وعليه  اأفكارهم ويقنعهم بف�شلهم  على 
اأّن ال�شتمرار فيها عدمي اجلدوى. عالوة على ذلك، فاملجتمع املقد�شّي يتفّتت  مبا 
اأثر �شلبّي  ا  اأي�شً اأمر له  وينهار نتيجة عدم و�شوح امل�شتقبل ال�شيا�شّي للمدينة، وهو 
القد�س  على  الواقع  والإهمال  القانويّن،  غري  الحتالل  اإّن  التعليمّي.  القطاع  على 
ال�شرقّية، وغياب ال�شلطات الفل�شطينّية من املدينة، جميعها خلقت فو�شى ل اأحًدا 

معنّي اأو قادر على حّلها.

»كوني مدرسة في القدس 
الشرقية آية القصة الشخصية«

الكثري من الفتيات يخطنب بعد ال�شّف التا�شع لأّن عائالتهّن لن ت�شمح لهّن 
با�شتكمال تعليمهّن يف املدار�س الثانوّية يف القد�س ال�شرقّية. اليوم ازداد عدد 
الطالبات الالتي يدر�شن يف املدينة، وابتداًء من العام القادم، �شتفتح بلدّية 
القد�س مدر�شة ثانوّية للبنات يف العي�شوّية« )عفاف �شهاب قدومي، 16 اآب/

اأغ�شط�س 2016(

تظهر ال�شهادة اأعاله اأّن اأهل ما كان �شابًقا مناطق ريفّية حول القد�س، اأّي الفاّلحون، 
حمافظون اأكرث من �شواهم. فهم يوافقون اأن توا�شل بناتهم/اأخواتهم الدرا�شة طاملا 
تبعد فقط قدر خم�س ع�شرة  القد�س  واإن كانت مدار�س  القرية، حّتى  يتّم ذلك يف 
اأكرث  الأهايل  اأ�شبح  الوقت،  مرور  فمع  املدر�شة،  مديرة  جتربة  من  �شواقة.  دقيقة 
انفتاًحا، واأحد التف�شريات هو اأّن املديرة نف�شها، وهي القادمة من املدينة، قد �شّكلت 
ا  مثاًل يحتذى على مدى ال�شنوات، بتفانيها للعمل لي�س فقط لتعليم الفتيات ولكن اأي�شً
لبناء �شخ�شّياتهّن ورفع وعيهّن ب�شاأن حقوقهّن يف التعليم من بني حقوق اأخرى. هذا 
التطّور يف القيم الجتماعّية احلا�شل داخل اجلدار حول القد�س ال�شرقّية كان معاًقا 

يف ال�شواحي الواقعة خارج اجلدار الفا�شل من مثل العيزرّية:

»عندما كنت طالبة يف مدر�شة بنات العيزرّية قبل عديد من ال�شنوات، كانت 
بيت  مثل  الفل�شطينّية  املدن  من  غريها  ومن  القد�س  من  باملجمل  مدّر�شاتنا 
ومظهرهّن  وا�شتقالليتهّن  العلمّي،  بتح�شيلهّن  يل،  اإلهام  م�شدر  كّن  حلم. 
القرية.  يف  وعّماتنا  اأّمهاتنا  �شورة  عن  مغايرة  �شورة  �شّكل  الذي  احلديث 
براأيي، كّنا اأكرث تقّدًما من طاّلب اليوم الذين يواجهون القيود على احلركة. 
مدّر�شات اليوم هّن حمّلّيات اأو من القرى القريبة، ول يوجد تنّوع واختالف يف 
ا« )فاطمة، 12  اأ�شاليب حياة املدّر�شات اأو �شخ�شّياتهّن، وبالتايل ل اإلهام اأي�شً

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2016(

قبل بناء اجلدار، كان العديد من طاّلب ال�شّفة الغربّية يدر�شون يف مدار�س القد�س 
جتاه  انفتاًحا  اأقّل  اجلديد  فاجليل  املراقبني،  من  للكثري  بالن�شبة  ا.  اأي�شً ال�شرقّية 
زال  ما  �شنوات.  ع�شرة  قبل  احلركة  بحّرّية  متّتعوا  الذين  اأولئك  عن  الختالفات 

يحّق للطاّلب من الأحياء الواقعة �شمن حدود البلدّية ولكن مق�شاة ب�شبب اجلدار، 
مثل كفر عقب وخمّيم �شعفاط لالجئني، الدرا�شة يف مدار�شهم يف القد�س ال�شرقّية 
ا اإىل املرور  كونهم يحملون هوّية اإ�شرائيلّية )الهوّية الزرقاء(. لكّنهم م�شطّرون يوميًّ
عرب الفح�س الأمنّي على احلواجز يف طريقهم اإىل املدر�شة. هذا بالطبع له تبعاته 
الجتماعّي  امل�شتوى  على  ا حتّدّيات  اأي�شً يواجه  التعليم  لكّن  النف�شّي.  و�شعهم  على 
)اجلندر(. رغم اأّن التعليم للجن�شني اأ�شبح واحًدا من القيم الجتماعّية الفل�شطينّية 
ة بعد فقدان الأر�س ب�شبب احلرب والحتالل، ورغم اأّن الفارق يف  الأ�شا�شّية، خا�شّ
اأّن  اإّل  ن�شب اللتحاق باملدار�س بني الذكور والإناث اختفى يف املجتمع الفل�شطينّي، 
عدد  يفوق  الطالبات  عدد  اأّن  تظهر   4 الإح�شائّيات جلداول  ا  تفّح�شً اأكرث  نظرة 
ة. هذا يك�شف اأّن الأهل الفل�شطينّيني  الطاّلب يف املدار�س، با�شتثناء املدار�س اخلا�شّ

مييلون اأكرث، ب�شكل عاّم، اإىل ال�شتثمار يف تعليم اأبنائهم على ح�شاب بناتهم:

مّت  حني  يف  لالأونروا  تابعة  مدر�شة  اإىل  اإر�شايل  مّت  �شّفي.  على  الأوىل  »كنت 
ة. هناك تعّلم اللغة الإجنليزّية واللغة الفرن�شّية  اإر�شال اأخي اإىل مدر�شة خا�شّ
العاّم هو  العتقاد  لأّن  بالغ�شب  اأ�شعر  الثانوية. مل  وحّتى  الب�شتان  منذ �شّف 
اأف�شل  اإىل وظيفة  الأف�شل يف�شي  للعائلة. فالتعليم  اأكرب  البنني هم ذخر  اأّن 
يتزّوجن،  �شوف  الفتيات  اإّن  حني  يف  ماليًّا،  العائلة  ي�شاعدوا  اأن  وباإمكانهم 
وحّتى واإن عملن، فمالهّن �شي�شاعد اأزواجهّن بعد الزواج« )ر�شا، 29 ت�شرين 

الثاين/نوفمرب 2016(

بالتعليم  ملتزمات  زلن  وما  كّن  الإناث  اأّن  هو  التحّدّيات  هذه  جميع  رغم  الالفت 
والدرا�شة. فاإمكانّية تقّدم الفتيات للدرا�شة يف اجلامعات اأعلى من الفتيان، يف حني 
اأّن فر�س ت�شّرب الفتيان من املدار�س اأعلى. اإّن اأثر ال�شياق الجتماعّي-القت�شادّي 
وا�شح  ال�شرقّية  القد�س  يف  التعليم  ونوعّية  ونوع  م�شتوى  على  املعّقدين  وال�شيا�شّي 
وجلّي. اإّن التحّدّيات التي تواجه التعليم يف القد�س ال�شرقّية كبرية كرب ال�شراع على 

املدينة نف�شها، وحتتاج اإىل التدّخل العاجل قبل فوات الأوان.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Educa- انظ��ر   4
tion2015-03E.htm
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مت ا�سدار هذه الن�سرة بدعم من االحتاد االأوروبي.
ان حمتوياث هذه الن�سرة ال تعرب  بال�سرورة عن راأي موؤ�س�سة هيرن�ص ُبل وال�سركاء و االحتاد االوروبي. 

إصدار
مؤسسة هينرش ُبل مكتب فلسطين/األردن

رام الله - فلسطين، 6 شارع تل الزعتر
تلفون: ١١٢١ ٢٩٦ ٠٢ ٠٠٩٧٢

info@ps.boell.org :بريد الكتروني
Advancing the Rights of Palestinian Women :للمزيد من المعلومات يرجى االنضمام الى صفحة المشروع

هذا المشروع بدعم من

االتحاد األوروبي

مواقع مفيدة عن القدس

مواقع مفيدة عن القدس

مقاالت
ال�شرقّية.  القد�س  مدار�س  نق�س  اإبداعّية يف جتاهل  اأكرث  ت�شبح  البلدّية  دار  اأيلول/�شبتمرب 2016.   2 جمّلة +972، 
ي�شرح اأفيف تاتار�شكي من عري عميم كيف توا�شل بلدّية القد�س التمّل�س من م�شوؤولّياتها من خالل جتّنب الواقع على 
https://972mag.com/city-hall-gets-ever-more-creative-in-ignor- بالإجنليزّية(  )الأر�س. 

 /ing-east-jerusalem-school-shortage/121691

التمييز  � ب�شبب  املدر�شة  ترك  على  يجربون  القد�س  اأطفال   .2016 الثاين/يناير  كانون   3 اإنتفا�شة،  اإلكرتونيك 
الإ�شرائيلّي. تتناول �شارلوت �شيلفر النق�س يف املدار�س وما يرتّتب عليه من ت�شّرب من املدار�س. كما اأّنها تتناول 

التخطيط التمييزّي وتخ�شي�س الأموال التمييزّي �شّد املدار�س يف القد�س ال�شرقّية. )بالإجنليزّية(
https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/jerusalem-children-
squeezed-out-school-israeli-discrimination

جمعّية حقوق املواطن يف اإ�شرائيل، 1 �شباط/فرباير 2016. مّدة مهلة اخلم�شة اأعوام للتعليم يف القد�س ال�شرقّية قد  �
انتهت. يتناول املقال قرار حمكمة العدل العليا املتعّلق بنق�س الغرف ال�شّفّية يف القد�س ال�شرقّية يف فرتة 5 اأعوام 
http://www.acri.org.il/en/2016/02/01/5- اأو عدم حتقيقه. )بالإجنليزّية(  وكم مّت حتقيقه  وكيف 

 /year-grace-period-for-education-in-east-jerusalem-has-ended

اجلزيرة، اأيلول/�شبتمرب 2016. اإ�شرائيل تقول للفل�شطينّيني - كتبنا التدري�شّية اأو ل متويل. يناق�س نايجل ويل�شون  �
اخلّطة التمييزّية لتطبيق املنهاج املدر�شّي الإ�شرائيلّي يف مقابل متويل اأف�شل يف القد�س ال�شرقّية. )بالإجنليزّية( 
http://www.aljazeera.com/news/2016/08/israel-tells-palestinians-text-

 books-funding-160829114956237.html

تقارير
�شنوّي.  � ال�شرقّية. حتديث  القد�س  ال�شّفّية يف  الغرف  ونق�س  الطاّلب  ت�شّرب   - ال�شقوق  ال�شقوط يف  عري عميم  

ال�شرقّية.  القد�س  يف  ال�شّفّية  الغرف  بناء  ووترية  نق�س  على  يرّكز  ل  مف�شّ تقرير   .2015 الأّول/دي�شمرب  كانون 
)بالإجنليزّية(

http://www.altro.co.il/uploads/252/File/Falling%20between%20the%20
Cracks.2015.pdf 

مركز املعلومات البديلة و�شري هيفري. اقت�شاد الحتالل - التعليم يف القد�س ال�شرقّية. تقرير عن النظام التعليمّي  �
ل يتعّلق بق�شايا النظام التعليمّي الراهن يف القد�س ال�شرقّية  يف القد�س ال�شرقّية، اأيلول/�شبتمرب 2017. تقرير مف�شّ
https://www.ochaopt.org/documents/opt_ اأو�شاع املدّر�شني والطاّلب. )بالإجنليزّية(  وي�شمل 

 educ_aic_education_eastjerus_sept_2007.pdf

جمعّية حقوق املواطن يف اإ�شرائيل وعري عميم
تقرير الو�شع ال�شنوّي: النظام التعليمّي الفا�شل يف القد�س ال�شرقّية. اآب/اأغ�شط�س 2013. )بالإجنليزّية( �

http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2013/09/EJ-edu-report-2013.
pdf 

مكتب تن�شيق ال�شوؤون الإن�شانّية التابع لالأمم املّتحدة - اأو�شا مّتوز/يوليو 2007
الفا�شل  � اجلدار  حول   35-30 ال�شفحات  انظر  الفل�شطينّية.  التجّمعات  على  الفا�شل  للجدار  الإن�شايّن  الأثر 

والو�شول اإىل التعليم. معلومات تقريرّية حول املعيقات التي تواجه الطاّلب واملدّر�شني يف القد�س ال�شرقّية الذين 
http://www.ochaopt.org/documents/Jerusa- )بالإجنليزّية(  الفا�شل.  اجلدار  خلف  يقطنون 

 lem-30July2007.pdf

مواقع اإلكرتونّية عاّمة
� http://www.ir-amim.org.il/en  ،عري عميم - منّظمة اأهلّية تهتّم برفاه جميع املواطنني يف القد�س

 على موا�شيع تاريخّية واجتماعّية و�شيا�شّية تتعّلق بالقد�س، وميكن الو�شول Jerusalem Quarterly ترّكز جمّلة
 http://www.palestine-studies.org/jq .اإىل كامل املجّلة جّماًنا عرب املوقع

جمعّية حقوق املواطن يف اإ�سرائيل.
منّظمة حقوق اإن�شان تتعامل مع انتهاكات حقوق الإن�شان يف اإ�شرائيل. تركيزهم على القد�س ال�شرقّية يهدف اإىل  �

http://www.acri.org.il/en/category/east-jerusa- الدويّل.  للقانون  الراهنة النتهاكات   اإبراز 
/lem

قراءات اإ�سافّية
ال�شراع ال�شيا�شّي والإق�شاء يف القد�س: توفري التعليم واخلدمات الجتماعّية. روان ع�شلي ن�شيبة. 

كتاب �شادر عن دار روتلدج يف ت�شرين الأّول/اأكتوبر 2015 بالإجنليزّية. وهو عبارة عن كتاب يف 165 �شفحة فيه  �
و�شف تف�شيلّي لبنى قطاع التعليم يف القد�س ال�شرقّية مبكّوناته الأربعة الأ�شا�شّية: ال�شلطة الفل�شطينّية من خالل 

ة. مدار�س الأوقاف، ال�شلطة الإ�شرائيلّية من خالل مدار�س البلدّية، مدار�س الأونروا، واملدار�س اخلّا�شّ
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