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التنوع في القدس الشرقية
الر�سالة الإخبارية مل�شروع «النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال الفل�سطينني املهم�شني يف القد�س
ال�شرقية» املمول من االحتاد الأوروبي

الطبعة الرابعة | �آذار ٢٠١٧
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أنشطة ينفذها المشروع
Open Day – Burj Luq Luq

د .بيتينا ماركس
ّ
ّ
ُ
مديرة مؤسسة هينرش بل األلمانية

الأ�صدقاء الأعزّاء،
هذا هو العدد الرابع من ن�شرتنا الإلكرتون ّية عن القد�س والتي ت�صدر م ّرتني يف
ال�سنة .ت�سعد م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل فل�سطني والأردن ،يف هذه الن�شرة ب�أن تق ّدم
�إليكم معلومات جديدة عن م�شروعنا املم ّول من ّ
أوروبي «النهو�ض بحقوق
االتاد ال ّ
الأطفال والن�ساء الفل�سطين ّيني امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية».
من خالل هذا امل�شروع ،تق ّدم م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل و�شركا�ؤها يف امل�شروع الدعم
�إىل التج ّمعات امله ّم�شة يف القد�س ال�شرق ّية والتي تعاين من الإهمال والفقر ونق�ص
ين�صب تركيزنا اخلا�ص بالأ�سا�س على الن�ساء والأطفال
اخلدمات الأ�سا�س ّية.
ّ
الذين يواجهون �أ�صعب التح ّديات يف حياتهم اليوم ّية .فغال ًبا ما تنتهك حقوقهم،
كما لي�س لديهم م�ساحة ال للتعبري عن �أنف�سهم �أو لل�شعور بالأمان �أو ليكونوا
مبدعني .م�شروعنا هو حماولة لدعم ولتزويد ه�ؤالء النا�س مبا ينق�ص املقد�س ّيني
والرتبوي ،الن�شاطات الثقاف ّية،
االجتماعيالنف�سي
الفل�سطين ّيني ،وحتديدً ا الدعم
ّ
ّ
ّ
اخلا�صة ،والفر�ص االقت�صاد ّية للن�ساء
اخلدمات والت�سهيالت لذوي االحتياجات
ّ
الرياد ّيات� .سو ًّيا مع �شركائنا اخلم�سة الأ�سا�س ّيني ،احلقّ يف اللعب و�أطفال احلرب
أي�ضا مع العديد من ّ
هولندا و�آرت الب و�أكاد و�سوا ،و� ً
املنظمات املجتمع ّية الأ�صغر،
نعمل �سو ًّيا نحو رفاه و�سالمة هذه املجموعات ّ
اله�شة.
يتم حتّى
يزداد �سوء الو�ضع يف القد�س ال�شرق ّية مبرور الأ ًيام ،واحل ّل
ال�سيا�سي ال ّ
ّ
نقا�شه يف هذه الأ ّيام .من �أجل تقييم �أثر هذا الو�ضع على التج ّمعات امله ّم�شة يف
القد�س ال�شرق ّية� ،ستقوم م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل بن�شر درا�سة ،قامت بها الباحثة د.
�سيتم �إر�سال هذه الدرا�سة �إليكم� ،إلكرتون ًّيا ،ولكن ميكنكم ّ
االطالع
�صفاء �ضاهرّ .
على جزء خمت�صر منها يف هذه الن�شرة .يف �شكلها املن�شور كمقال ،تعالج الدرا�سة
التعليمي يف القد�س ال�شرق ّية.
التح ّديات يف النظام
ّ
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لقد ّمت تنفيذ الكثري من الن�شاطات منذ �آخر ن�شراتنا� .أبرز هذه الفعال ّيات كان
اليوم املفتوح يف القد�س ،والذي �أقيم يوم  19ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر  2016يف
مبنى جمع ّية ال�شابات امل�سيح ّية .يف هذا اليوم ،عر�ض جميع ال�شركاء �أعمالهم
و�إجنازاتهم ملئات امل�ستفيدين الذين ح�ضروا و�شاركوا يف العرو�ض والألعاب
واملعار�ض والكثري غريها من ن�شاطات ذاك اليوم .كانت جمع ّية ال�شابات امل�سيح ّية
يومها مليئة بالأطفال ،يرتاك�ضون ويلعبون حول الن�ساء الرياد ّيات الالتي يعر�ضن
ويبعن منتجاتهنّ للجمهور .وقد �ش ّرف احلفل ح�ضور �سفري ّ
أوروبي
االتاد ال ّ
ال�س ّيد رالف نادر و� ً
أي�ضا حمافظ القد�س ال�س ّيد عدنان احل�سيني.
�إنّ مو�ضوع هذا العدد من الن�شرة الذي �أمامكم هو قطاع التعليم يف القد�س
ال�شرق ّية .فمع نق�ص يتجاوز املئات من الغرف ال�ص ّف ّية واملع ّلمني ،ومع ن�سبة ت�س ّرب
عالية ،والعديد من امل�شاكل املجتمع ّية التي يخلقها االحتالل ،ف�إنّ قطاع التعليم،
الثانوي ،يواجه �أزمة حقيق ّية .وعليه ،فقد �شملنا يف هذه الن�شرة
أ�سا�سي �أو
ّ
�سواء ال ّ
م�ساهمات ذات �صلة ،منها ً
مثل مقالة د� .ضاهر املذكورة �آن ًفا ،ولكن � ً
ق�صة
أي�ضا ّ
�شخ�ص ّية من مد ّر�سة يف �إحدى مدار�س القد�س ال�شرق ّية .بالإ�ضافة �إىل جميع ما
�سبق� ،ستجدون يف الن�شرة م�ساهمة من �أحد �شركائنا� ،آرت الب ،حول كيف يو ّفر
املهارتي الف ّن ّي ّ
التعليمي
رادما بع�ض فجوات النظام
م�شروعهم التدريب
للطلبً ،
ّ
ّ
يف القد�س.
عالوة على ذلك ،فقد ّ
ح�ضرنا لكم جمموعة من الروابط املفيدة ملقاالت �إ�ضاف ّية
ومن�شورات.
ك ّلي ثقة �أ ّنكم �ستجدون هذه الن�شرة مفيدة ،و�أ ّنها �ستبقيكم مهت ّمني ومنخرطني يف
الفل�سطيني.
املقد�سي
ال�ش�أن
ّ
ّ

أكاد

www.acad.ps

زجاجي يف البلدة القدمية
خالل ال�سنة الأخرية من امل�شروعّ ،مت تركيب �أ ّول بيت
ّ
املجتمعي ،حيث يتابع امل�ستفيدون
يف القد�س وذلك يف جمع ّية مركز برج اللقلق
ّ
املهني يف الزراعة مر ّكزين على نباتات الزينة والأع�شاب
من امل�شروع تدريبهم
ّ
الط ّب ّية .وباملثلّ ،مت تركيب املطبخ يف جمع ّية دومري اخلري ّية للغجر يف القد�س ،حيث
املهني مع ال�شيف عودة �أبو الهوى من فندق الأقوا�س ال�سبعة يف
�سي�ست�أنف التدريب ّ
القد�س .ا�ستطاع امل�ستفيدون من هاتني اجلمع ّيتني جني ثمار عملهم خالل اليوم
املفتوح الذي �أقيم يوم  19ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر  2016يف جمع ّية ال�شابات امل�سيح ّية
يف القد�س ،و� ً
الفرن�سي يف القد�س يوم
أي�ضا خالل بازار عيد امليالد يف املركز الثقا ّيف
ّ
 12ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2016لقد مت ّكن امل�ستفيدون من بيع الأع�شاب الطب ّية

املزروعة يف قواوير ّ
فخار ّية يدو ّية ال�صنع وجميلة الألوان ،كما ا�ستطاعوا بيع �أنواع
ع ّدة من احللويات.
بد�أ �أكاد عمله مع ّ
منظمة جمتمع ّية جديدة هي جمع ّية العيزر ّية اخلري ّية ،حيث
�إنّ معظم امل�ستفيدين هم من التج ّمعات البدو ّية امله ّم�شة الواقعة ما بني املدينة
وم�ستوطنة معاليه �أدوميم .لقد �أنهى امل�ستفيدون التدريب بنجاح ،وهو تدريب لتمكني
الن�ساء وتعزيز ثقتهنّ ب�أنف�سهنّ  ،وها هنّ الآن ي�ستك�شفن املفاهيم والأدوات املطلوبة
لكتابة ّ
اخلطة التجار ّية ملن�ش�أتهنّ ال�صغرية التعاون ّية .يف الأثناء� ،ستقوم امل�ستفيدات
املهني ،بفتح من�ش�أة
الن�سوي الثوري � -سلوان ،بعد االنتهاء من التدريب
من املركز
ّ
ّ
تخت�ص بالت�صميم واخلياطة ،وذلك يف قلب �سلوان.
جتار ّية �صغرية
ّ
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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https://www.facebook.com/artlabjerusalem/?fref=ts

artLab Jerusalem
املقد�سي با�ستخدام التعليم البديل وتوفري ميكننا �أن ن�ستعملها يف � ّأي وقت ،هو �أمر لطاملا كان مفيدً ا ب�شكل ال ي�ص ّدق وذلك
زيادة فر�ص العمل لل�شباب
ّ
على طول �سنوات انخراطي يف امل�شروع� .أعتقد و�أقول �أنّ مد ّربي «يوث �ست�-آرت �أب»
م�ساحة �آمنة لتنم ّية الذات
ّ
�آرت الب هو �أحد ال�شركاء يف امل�شروع وين ّفذ مك ّو ًنا حم ّددًا �أطلق عليه ت�سمية «يوث منحوين الفر�صة ل�صقل وتطوير مهاراتي والتي ت�شكل اليوم م�صدر رزقي ب�صفتي
ّ
موظ ًفا يف املق ّر الرئي�س للأونروا يف القد�س.
عاما) من القد�س
ان�ضم مروان بغدادي (ً 25
�ست�-آرت �أب» ّ . Youth StArt Up
�إىل برنامج تدريب ال�شباب يف ال�سنة الأوىل من امل�شروع (ّ .)2015/2014مت تعيينه هل تعتقد �أنّ فر�ص توظيفك باتت �أف�ضل بعد «يوث �ست�-آرت �أب»؟ �إذا
م� ّؤخ ًرا يف وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطين ّيني (الأونروا) كم�ص ّور وم�ؤر�شف كان اجلواب نعم ،فلماذا؟
�صور يف �شعبة فوتودي�سك يف دائرة العالقات اخلارج ّية واالتّ�صاالت .يف هذه الن�شرة بالت�أكيد� ،أعتقد �أ ّنه من غري «يوث �ست�-آرت �أب» كانت فر�ص توظيفي لتكون �أق ّل
ننتهز الفر�صة لإجراء مقابلة مع مروان ب�صفته «م�ستفيدً ا» ّ
تغيت حياته بف�ضل هذا بكثري .ع ّلمني تدريب «يوث �ست�-آرت �أب» الأ�سا�س ّيات يف حقول الإعالم املتع ّدد ،مبا
امل�شروع .نعتقد �أنّ ّ
ال�سينمائي� ،صناعة الأفالم ،ال�صور املتح ّركة  ،والت�صميم .من
ق�صته ميكن �أن تكون مرج ًعا ك�إحدى ق�ص�ص النجاح لغريه من فيها فنّ الت�صوير
ّ
ال�شباب الفل�سطين ّيني.
غري التع ّرف على هذه احلقول ،كنت واجهت �صعوبات ج ّمة حني التعامل مع حقول
غري مطروقة.
ماذا كان �أثر تدريب «يوث �ست�-آرت �أب « على حياتك؟
«يوث �ست�-آرت �أب»هو برنامج ي�سمح لل�شباب وال�شا ّبات من القد�س ال�شرق ّية بالتع ّلم هل تو ّد �أن تكون حمرت ًفا يف حقل املرئي-امل�سموع؟
والتفاعل والإنتاج ،يف بيئة من امل�ؤ ّكد �أ ّنها ناق�صة يف القد�س ال�شرق ّية� .إنّ حقيقة �أنّ قبل � 3سنوات كنت �أرغب �أن �أكون حمرت ًفا� .أنا الآن بالت�أكيد �أعترب نف�سي حمرت ًفا يف
طلب «يوث �ست�-آرت �أب»ّ ،
ّ
كطلب و�أ�صدقاء ،يعرفون �أ ّنه يوجد هناك م�ساحة لنا حقل املرئي-امل�سموع.
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/املقد�سي؟ للفل�سطين ّيني الالجئني والتي ّمت توثيقها من قبل م�ص ّوري الأونروا منذ تقري ًبا 1948
الفل�سطيني
هل تعتقد �أنّ مثل هذا العمل ميكن �أن يفيد الو�ضع
ّ
ّ
وحتّى اليوم.
�إذا كان اجلواب نعم ،فكيف؟
�أعتقد �أ ّننا كفل�سطين ّينيّ ،
االجتماعي؟ هل �ساعد «يوث �ست�-آرت �أب» يف رفع
وخا�صة كمقد�س ّيني ،لي�س لدينا م�ساحة �أو حقّ التعبري عن ماذا عن ق�ضايا النوع
ّ
الر�أي .م�شروع مثل «يوث �ست�-آرت �أب» ميلأ امل�ساحات التي ميكن لل�شباب
ّ
املقد�سي ح�سا�س ّيتك جتاه املو�ضوع؟ �إذا كان اجلواب نعم فكيف؟
�أن ي�ستعملها للتعبري واخللق والإنتاج مبا يعك�س حقيقة �آرائهم .ال ّ
االجتماعي يف القد�س.
ا�سا ملو�ضوع النوع
ح�س ً
يتوجب على ال �أ�ستطيع �أن �أقول �أ ّنني مل �أكن �ساب ًقا ّ
ّ
ّ
الطلب �أن يتنازلوا عن هو ّيتهم املقد�س ّية يف �أجل �أن يكونوا جز ًءا من الفريق ،وهذا فنتيجة �أنّ القد�س مدينة ثالث ديانات ب�أفكار خمتلفة وقواعد ومناظري خمتلفة حول
�أمر �أق ّدره عال ًيا يف مدينة مليئة بالعنف غري املنتهي والتوتّر الدائم.
االجتماعي ،ف�أن تتناول �أفكا ًرا �أو تتناق�ش بها مع ّ
طلب من خلف ّيات خمتلفة
النوع
ّ
هل وجدت وظيفة ذات عالقة بحقل املرئي-امل�سموع بعد التحاقك بـ كان �أم ًرا يزداد �صعوبة .لكنّ هذا �أظهر االختالفات الثقاف ّية ما بني ّ
الطلب و�سمح
الذهني .جتربتي خالل
لنا بتناول هذه الق�ضايا مبا�شرة يف م�ساحة تتّ�سم باالنفتاح
ّ
«يوث �ست�-آرت �أب»؟
بعد �أن �أنهيت برنامج «يوث �ست�-آرت �أب» جنحت يف االن�ضمام �إىل �شعبة فوتودي�سك تدريب «يوث �ست�-آرت �أب» هي حت ًما جتربة غن ّية بهذا املعنى ،وز ّودتني ب�أدوات
يف الأونروا ،وهي جزء من دائرة العالقات اخلارج ّية واالتّ�صاالت ،وامل�س�ؤولة عن للعمل مع �أنا�س ما زالوا يرف�ضون االقرتاب من هذه الق�ض ّية .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ا�ستقبال وتن�سيق ون�شر جميع ال�صور ال�صادرة عن الأونروا من جميع حقول العمل ّيات بالرغم من اختالفاتنا ،كان «يوث �ست�-آرت �أب» حقيقة مبثابة بو�صلة ،وقد مت ّكن
يف الأر�ض الفل�سطين ّية املحت ّلة ولبنان و�سوريا .بالإ�ضافة �إىل ترتيب ال�صور وترويج امل�شروع من مللمة اجلميع وخلق �إنتاجات مل يكن �ساب ًقا واردًا �أن تراها �أو ت�سمع بها
املقد�سي.
أي�ضا م�س�ؤول عن �أر�شيف �صور الأونروا ،والذي ي�شمل جميع ال�صور يف احل ّيز الف ّن ّي
ّ
ن�شرها� ،أنا � ً
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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املهم �أنّ يكون �أطفالنا ناجحني
نحن يف احلقّ يف اللعب ،ن�ؤمن �أ ّنه لي�س فقط من ّ
يف الدرا�سة ،ولكن ن�ؤمن �أنّ بناء مهارات حياة لديهم وت�سليحهم بالقدرات املطلوبة
الدرا�سي وبالتايل ي�ؤ ّثر على حياتهم
حلماية �أنف�سهم �سوف ي�ؤ ّثر على جناحهم
ّ
امل�ستقبل ّية ،ال�شخ�ص ّية واالجتماع ّية واملهن ّية.

ّ
ُ
مؤسسة هينرش بل

ت�ؤمن م� ّؤ�س�سة احلقّ يف اللعب �أنّ الن�شاطات الريا�ض ّية واللعب هي �أمور ها ّمة لإعطاء
خا�صة فيما
الأطفال وال�شباب الفر�ص لنطاق �أو�سع من املهارات واملعرفة والقيمّ ،
يتع ّلق بحقوقهم وم�س�ؤول ّياتهم يف املجتمع.

«نحن نعرف ويمكن أن
ّ
يكون لنا رد فعل»

www.righttoplay.com
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وعليه ،من خالل م�شروع «النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال امله ّم�شني» املم ّول من
ّ
الوعي يقودها
أوروبي ،قامت م� ّؤ�س�سة احلقّ يف اللعب بتنفيذ جل�ستني لرفع ّ
االتاد ال ّ
املجتمعي .ر ّكزت هاتان
الأطفال ،وذلك بال�شراكة مع جمع ّية مركز برج اللقلق
ّ
اجلل�ستان على رفع الوعي لدى الأطفال جتاه حقوقهم ،و�أ�شكال الإ�ساءة (اجل�سد ّية،
اجلن�س ّية ،النف�س ّية) التي ميكن �أن يتع ّر�ضوا �إليها يف جمتمعهم .من خالل العمل
�ضمن فريق ،ون�شاطات اللعب ،تع ّلم الأطفال كيف يجب �أن تكون ردود �أفعالهم جتاه
يتوجهون بال�شكوى فيما �إذا تع ّر�ضوا
ك ّل واحدة من �أ�شكال الإ�ساءة ،و�إىل َمن وكيف ّ
�إىل الإ�ساءة يف املدر�سة �أو ال�شارع �أو البيت �أو املراكز املجتمع ّية.
�إنّ �ألعاب احلقّ يف اللعب ،التي تتّ�سم بجودة الت�صميم ،قد �ساعدت ً 44
طفل وطفلة
من البلدة القدمية يف القد�س على التمييز بني �أدوارهم وبني م�س�ؤول ّياتهم يف املجتمع.
عالوة على ذلك ،فقد تع ّلموا كيف يتعاملون مع �سوء املعاملة من قبل الزمالء �أو
البالغني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تع ّلم الأطفال الفوارق بني احتياجاتهم ورغباتهم .لقد
وعبوا
كان الأطفال مفعمني بالن�شاط ومتح ّم�سني ،وقد عملوا �ضمن ع ّدة فرق ،ولعبوا ّ
عن م�شاعرهم وجتاربهم املختلفة.
حممد عمرية هو �أحد ه�ؤالء الأطفال الذين ا�شرتكوا يف جل�سات رفع الوعي ،وقد
قال« :كانت اجلل�سة �ش ّيقة ج ًّدا ،وقد ا�ستمتعت بامل�شاركة ،كما ز ّودتنا مبعلومات
جديدة حول حقوقنا وكيف نكون مواطنني نا�شطني يف املجتمع» .ي�ضيف حممد:
«الأمر الأكرث متعة هو �أنّ اجلل�سة �ش ّيقة ومليئة بالن�شاطات والألعاب ،وتع ّلمنا ك ّل ما
تع ّلمناه ونحن نلعب».

ّ
مفتوحا يف القد�س ،قامت با�ست�ضافته
يوما
نظمت م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل الأملان ّية ً
ً
جمع ّية ال�شابات امل�سيح ّية ،وذلك يوم  19ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر  .2016يف هذا احلدث
اخلا�ص ،احتفل �شركاء امل�شروع وق ّدموا بفخر �إىل اجلمهور �أعمالهم و�إجنازاتهم.
ّ
ح�ضر الفعال ّية مئات من امل�ستفيدين و�شاركوا يف خمتلف الن�شاطات التي �أ�شركت
الأطفال والبالغني .كما ح�ضر اليوم املفتوح مم ّثل ّ
أوروبي ال�س ّيد رالف
االتاد ال ّ
طراف ،وحمافظ القد�س ال�س ّيد عدنان احل�سيني ،و� ً
أي�ضا مم ّثلون عن وزارة الرتبية
والتعليم العايل يف حمافظة القد�س.
ّ
واملنظمات املجتمع ّية كانوا مم ّثلني يف اليوم املفتوح ،وك ّل
جميع �شركاء امل�شروع
متاما بالفعال ّية التي �أعطت املقد�س ّيني الفل�سطين ّيني ف�سحة من
منهم لديه ركنه .بع�ضهم كان يبيع منتجاته خالل العام ،من مثل الكعك اللذيذ ا�ستمتع اجلميع ً
واملعجنات التي �صنعتها الن�سوة يف جمع ّية دومري للغجر ،ونباتات الزينة اجلميلة الوقت ين�سون فيها م�صاعب حياتهم اليوم ّية واال�ستمتاع باللحظة.
ّ
واحللي الأنيقة امل�صنوعة يدو ًّيا والتي
الزجاجي يف برج اللقلق،
املزروعة يف البيت
ّ
ّ
قام بت�صميمها امل�ستفيدون من جمع ّية املرتقى الن�سو ّية� .أ ّما الآخرين ،ومنهم احلقّ
يف اللعب وم� ّؤ�س�سة �صابرين ،فقد ّ
نظموا ن�شاطات و�ألعاب للأطفال ،يف حني �شارك
بق ّية ال�شركاء يف العرو�ض املختلفة .ق ّدمت جمع ّية �شباب البلدة القدمية ومركز
الن�سوي عرو�ض دبكة ورق�ص معا�صر ،يف حني عر�ضت الن�ساء امل�ستفيدات
الثوري
ّ
من مركز �سبافورد عر�ض دمى متح ّركة .ق ّدم ّ
طلب جمع ّية الرازي ً
عر�ضا م�سرح ًّيا،
ال�شاب حممد فايز الأعور من جمع ّية نربا�س القد�س برتفيه اجلمهور ب�صوته
وقام
ّ
اجلميل .كما ّمت تقدمي عر�ض ّ
ك�شا ّيف يف مركز الب�ستان ،ومل يتو ّقف الأطفال عن
�ضيفي اليوم املفتوح �سم�سم وزعرت.
ال�ضحك بف�ضل
ّ
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ّمت عقد اجلل�سات يف امل�ساء (بعد �ساعات العمل) ،عادة ما بني
عب �سائقو احلافالت
ال�ساد�سة والثامنة والن�صف م�ساء .يف العمومّ ،
عن مدى ا�ستفادتهم من جل�سات �سوا ،وقد ع ّلق �أحدهم« :مل نكن
تو�صلنا
نعتقد �أ ّننا �سنناق�ش هذه الق�ضايا مع �أبنائنا وبناتنا ،ولك ّننا ّ
�إىل تقدير مدى �أه ّم ّية �أن نفعل ذلك» .وقد �أ�شار �سائق �آخر ً
قائل:
«كوننا ال نتح ّدث عن هذه الق�ضايا ال يعني �أنّ الإ�ساءة اجلن�س ّية غري
موجودة يف جمتمعنا».

عملت �سوا على مدى عامني مع  3جمموعات من �سائقي احلافالت
يف �شركة با�صات القد�س ،وذلك يف �إطار م�شروع «النهو�ض بحقوق
الن�ساء والأطفال الفل�سطين ّيني امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية» .يف
املجموع ،ا�شرتك ً 22
رجل يف ور�شات عمل حول العنف ب�شكل عا ّم
خا�ص .كما تناولت ور�شات
والعنف �ض ّد الن�ساء والأطفال ب�شكل ّ
اجلن�سي الذي ي�ستهدف الأطفال والذي يكون
العمل ق�ضايا العنف
ّ
يف �إطار العائلة .عالوة على ذلك ،ا�شتملت ور�شات العمل على
جل�سات ف�ضف�ضة با�ستعمال البطاقات العالج ّية ،و� ً
أي�ضا جل�سة تتع ّلق
تظهر ق�ص�ص النجاح الناجتة عن العمل مع ه�ؤالء ال�سائقني مدى
ال�صحة ،و� ً
ال�صح ّية لل�سائقني
أي�ضا عادات الأكل
بالريا�ضة وق�ضايا
ّ
ّ
�أه ّم ّية �إ�شراك الرجال «و� ً
أي�ضا الن�ساء» يف عملنا وكيف �أنّ �إ�شراكهم
الذين يعملون �ساعات طويلة.
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ي�ؤتي نتائج �إيجاب ّية .قال لنا �أحمد �إ ّنه كان �سعيدً ا لأنّ �سوا ف ّكرت بالعمل مع �سائقي يحمل �شعار ّ
خط امل�ساعدة ورقم الهاتف ،وقد ّمت توزيعها ما بني �سائقي احلافالت
البا�ص واملل�صقات داخل البا�صات ب�شكل
احلافالت ،فهم ي�شعرون �أ ّنهم مه ّم�شني و�أنّ ال �أحد ف ّكر بالعمل معهم من قبل .وقال وتعليقها يف احلافالت .لقد �ساهمت تذاكر ّ
جوهري يف كيف ّية و�صولنا �إىل اجلماهري ،فبهذه الطريقة ن�صل �إىل الآالف يوم ًّيا.
ف�ؤاد �إ ّنه بعد الور�شة الأوىل ،فقد �شعر �أنّ زمالءه الذين �شاركوا يف الور�شة باتوا �أكرث
ّ
�إيجاب ّية وحتّى �إ ّنهم باتوا يعاملون بع�ضهم البع�ض ب�شكل خمتلف .يذكر طارق �أ ّنه
من اجلدير الإ�شارة �إىل �أنّ �سوا ق ّررت العمل مع �سائقي احلافالت لأ ّنهم يف اتّ�صال
اليوم �أكرث تعاط ًفا مع ال�ضغوط التي يواجهها زمال�ؤه .وقد قال لنا �سائقان �آخران
تبي �أ ّنهم يف حاجة كبرية للف�ضف�ضة ولإعطائهم
يومي مع النا�س ،وقد ّ
وتفاعل ّ
كيف �أ ّنهما وجدا طريقة جديدة لتنفي�س ال�ضغط خالل يوم عمل ّ
�شاق ،وهي �أنّ
فر�صة للكالم .فمن املمكن �أن يالحظوا حاالت من الإ�ساءة اجلن�س ّية حت�صل يف
�أحدهما يبد�أ بالنقر على طنجرة كبرية فارغة والآخر يغ ّني ،الأمر الذي فاج�أ املا ّرين.
حافالتهم� :أحيا ًنا ال يعرفون متييز هذه املمار�سات� ،أو يف �أحيان �أخرى ال يعرفون
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،وكنتيجة للتعاون مع �شركة البا�صات ،فقد ّمت حتقيق �إجناز كيف يت�ص ّرفون جتاهها .لقد �أ ّكدنا خالل الور�شات على حقيقة �أنّ عدم ر ّد ال�ضح ّية
عاديّ :متت طباعة معلومات حول ّ
املهم
غري ّ
املوجهة �إليها ال يعني �أ ّنها تقبل هذا الت�ص ّرف ،و�أ ّنه من ّ
خط امل�ساعدة على خلف ّية �أكرث من مئة �ألف جتاه الإ�ساءة اجلن�س ّية ّ
با�ص على ّ
خط القد�س رام اهلل .ي�ضاف �إىل ذلكّ ،متت طباعة  500مل�صق �أخذ هذا باحل�سبان حني مالحظة حاالت الإ�ساءة اجلن�س ّية.
تذكرة ّ
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أطفال الحرب هولندا

ّ
تمكين األطفال من أجل أن يشكلوا مستقبلهم بأنفسهم

 اخلطوة الثالثة :حتديد واختيار الهدف .ال�شخ�ص �أو اجلماعة التي ميكنها �أن ي�سمعوا �صوتهم ب�ش�أن الق�ضايا التي ته ّمهم ،من مثل عدم وجود مالعب والعنف
عموما وذلك عرب �إعالنات
يف املدار�س� ،إىل النا�س يف جمتمعهم القريب و�إىل النا�س ً
�أن ت�ساعدهم على ح ّل امل�شكلة.
 اخلطوة الرابعة :تطوير الن�شاط .على الأطفال �أن يتّفقوا على ن�شاط واحد عرب الراديو .قام �صحف ّيان يافعان بتدريب الأطفال الع�شرة الذين قادوا هذه
لك ّل جمموعة ،واختيار الن�شاط يعود �إليهم متاما ولكن يجب �أن يكون م�ؤ ّثرا يف املبادرة ،وعليه قام الأطفال بكتابة وت�سجيل الإعالنات ،وقام راديو � 24إف �إم بب ّثها.
ً
ً
حي الثوري حيث بادر
الهدف الذي اختاروه.
�أ ّما املبادرة الثانية فقد كانت حول القمامة والنظافة يف ّ
وعبوا عن
ّمت تق�سيم الأطفال �إىل جمموعتني ،وك ّل منهما اختارت ق�ض ّية حم ّددة ت�ؤ ّثر �سل ًبا على الأطفال �إىل العمل على �إنتاج فيديو حيث �ص ّوروا القمامة يف ال�شوارع ّ
حزنهم و�أملهم بالتغيري يف جمتمعهم ،وقد ق ّرروا �أن يكون هذا الفيديو هو الأداة
�أطفال جمتمعهم ،واقرتحوا مبادرة مع ّينة.
لرفع الوعي بني زمالئهم وبني اليافعني يف جمتمعهم.
ّمتت مراجعة املبادرتني من قبل فريق عمل �أطفال احلرب هولندا وذلك من �أجل
تقييم ال�سالمة وحتديد املخاطر املمكنة للن�شاطني املقرتحني قبل املوافقة عليهما� .سالمة الطفل :خالل طيلة عمل ّية املبادرتني التي يقودهما الأطفال ،حر�ص
ّ
موظفو م� ّؤ�س�سة �أطفال احلرب هولندا على مقايي�س ال�سالمة ،بد ًءا بتقدمي تلخي�ص
كما ناق�ش فريق عمل �أطفال احلرب هولندا واملر�شدون الو�سائل املمكنة للمحافظة
للفريق الف ّن ّي حول مد ّونة العمل والإر�شادات الإعالم ّية لدى م� ّؤ�س�سة �أطفال احلرب
على املبادرات والأ�ساليب لتمكني الأطفال من خلق التغيري على املدى البعيد.
هولندا .كما قام الأطفال و�أهلهم بتوقيع منوذج املوافقة ،وذلك �إعال ًنا مبوافقتهم
كان مو�ضوع املبادرة الأوىل هو عدم �سماع �صوت �أطفال �سلوان ،لذلك �أراد الأطفال على �أن يكونوا جز ًءا من هاتني املبادرتني.

www.warchildlearning.org

يف ك ّل عام ،مت ّكن م� ّؤ�س�سة �أطفال احلرب هولندا � ً
أطفال من القد�س ال�شرق ّية من
اخلا�صة للم�شاكل التي ت�ؤ ّثر عليهم ،وذلك �ضمن م�شروع
ت�صميم وترويج حلولهم
ّ
«النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية».
«�أطفال يخلقون التغيري» ( )Children Creating Change (CCCهي نهج ّمت
تطويره حدي ًثا من قبل �أطفال احلرب .وكما يوحي اال�سم ،فالأطفال هم الذين
يقودون املبادرات ،باال�ستناد �إىل �أفكارهم و�آرائهم ومنطلقاتهم� .أ ّما وجود املر�شدين وقد تناول هذا التدريب ع ّدة �أ�سئلة ،منها :كيف نحافظ على �سالمة الأطفال ،كيف
فهو لتوفري الدعم ،وللت�أ ّكد من �أنّ م�شاركة الأطفال لها مغزى و�آمنة ،وال ي�أخذون ندمي اهتمام الأطفال ،وما مدى الطموح الذي ميكن �أن ت�صل �إليه مبادراتهم.
القرارات بالنيابة عن الأطفال.
اخلطوات التالية هي اخلطوات التي اتّبعها املر�شدون يف تدريب جمموعتني من
يقوم هذا النهج ،الذي يتنا�سب مع الأطفال من عمر  14وما يزيد ،بداية على تدريب الأطفال:
املر�شدين ،والذين يك ّيفون تدريبهم بحيث يدعمون الأطفال يف جمتمعاتهم من �أجل  اخلطوة الأوىل :يختار الأطفال م�شكلة ت�ؤ ّثر عليهم .يجب �أن يكون لهذه
تطوير وتنفيذ املبادرات التي يختارون.
ال�سكني.
امل�شكلة/الق�ض ّية ت�أثري على عدد كبري من الأطفال يف ح ّيهم
ّ
ّ
ّ
واقعي وقابل
مت تقدمي التدريب �إىل  12مر�شدً ا من املنظمات املجتمع ّية الثالث التي ت�ستهدفها  اخلطوة الثانية� :صياغة التغيري املن�شود .اختيار هدف للتغيري ّ
للتحقيق.
م� ّؤ�س�سة �أطفال احلرب .وقد ّمت اختيار املر�شدين من بني جمموعة املتط ّوعني
املجتمع ّيني الذي �شاركوا �ساب ًقا يف تدريب نهج �آي-ديل ( ،)I-DEALو�سالمة وحقوق
الطفل ،وذلك يف العام الثاين من امل�شروع .من خالل هذا التدريبّ ،مت تعريف
املر�شدين على نهج «�أطفال يخلقون التغيري» ،وقد تل ّقوا � ً
أي�ضا تدري ًبا على مفاهيم
ذات عالقة (حقوق الأطفال� ،سالمة الطفل ،ورفع الوعي).
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ّ
ّ
ُ
ّ
التعبير الفني احتياج يساء تقديره للشباب المقدسي:
ّ
من خالل توفير تدريبات ذات جودة عالية للشباب يمكن لهم تحديد هويتهم
بشكل أفضل وتحسين فرصهم في سوق العمل
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�سلبي على التوازن بني عدد الطلبة اخلريجني وعدد الطلبة الذين
ومن هذا املنظار ،ف�إنّ لغياب التط ّور الف ّن ّي يف املنظومة املدر�س ّية التقليد ّية (حتّى امل�ستوى
اجلامعي) ت�أثري ّ
ّ
يح�صلون على وظائف.
جلي الفجوة بني امل� ّؤ�س�سات التعليم ّية و�سوق العمل .وعلى وجه التحديد ،فهي تربز غياب املهارات
فوف ًقا لدرا�سة �شاملة �أجرتها م� ّؤ�س�سة كري يف �سنة  ،2015تظهر ب�شكل ّ
أكادميي وعامل العمل.
ال�ضرور ّية للتجاوب مع احتياجات �سوق العمل لدى الطلبة اخلريجني ،وغياب التناغم بني العامل ال
ّ
املهني يف حقل املرئي-امل�سموع ،وهو ي�ساهم يف �س ّد ك ّل من الثغرتني الكبريتني املذكورتني �أعاله .من ناحية ،هو يو ّفر م�ساحة �آمنة ي�ستطيع ّ
الطلب
يو ّفر �آرت الب التدريب ّ
فيها التعبري عن �أنف�سهم بح ّر ّية ويحاولون حتديد هو ّيتهم .ومن ناحية �أخرى ،فهو ي�ساهم يف �إثراء التعليم واملهارات ال�شباب ّية مبا يزيد من فر�ص ت�شغيلهم يف احلقل الف ّن ّي.

ي�شجع �آرت الب الذي ت� ّأ�س�س �سنة  2014يف القد�س التعبري عن الذات ،وتقوية �إىل هذا العن�صر يف مكان �آخر .يعترب التعليم الف ّن ّي ،يف �أغلب احلاالتً ،
حقل
الإمكانات الف ّن ّية واملهن ّية من خالل تدريب ال�شباب يف حقل الو�سائط املتعددة الف ّن ّية .تعليم ًّيا ً
بديل ،ويقع �ضمن فئة «الن�شاطات الالمنهجية» .ي�ستطيع الأطفال وال�شباب
املقد�س ّيون االلتحاق ب�صفوف وور�ش عمل وخم ّيمات �صيف ّية من بني تلك العديدة
التقليدي ولتوفري
ملاذا؟ لأنّ �آرت الب ي�سعى �إىل ردم ثغرة وا�سعة يف نظام التعليم
ّ
التي تتيحها امل� ّؤ�س�سات الثقاف ّية املقد�س ّية.
االحتياجات الأ�سا�س ّية للأطفال وال�شباب ب�شكل �أف�ضل ،ولدعمهم من �أجل حت�سني
فر�صهم يف �سوق العمل يف امل�ستقبل.
جمان ّية وزهيدة
يف املتو�سط ،ف�إنّ جودة ما هو متاح عالية ،ومعظم هذه الفر�ص ّ
التكلفة ،لأ ّنه ،وكما هو احلال يف جماالت �أخرى ،ف�إنّ املدينة حتت االحتاللّ ،
وتغطي
�إنّ و�ضع الفل�سطين ّيني ال�شباب الذين يعي�شون يف القد�س ال�شرق ّية ّ
ه�ش جدًّا ومع ّقد.
ّ
يتم تقدميها
املنظمات غري احلكوم ّية والهيئات الإن�سان ّية تكاليف اخلدمات التي ّ
فعلى وجه التحديد ،يفتقر املقد�س ّيون ال�شباب �إىل فر�ص لتقرير م�صريهم ك�أفراد،
للمجتمع.
ال�ضروري امل�ساهمة يف زيادة �إمكانات فهم الذات ،والتعبري
وك�شعب .ولذا ف�إنّ من
ّ
عن الذات من �أجل موازنة فقدان الهو ّية الذي يواجهه الفل�سطين ّيون ال�شباب ورغم ذلك ،ف�إنّ االنخراط يف احلقل الف ّن ّي ال يعطى اعتبا ًرا ج ّيدً ا على امل�ستويني
خا�ص ب�سبب الظروف التي يعي�شون.
واالجتماعي يف املجتمع .ولذا ،ف�إنّ الفر�صة الوحيدة للح�صول على تدريب
الثقا ّيف
واملقد�س ّيون منهم ب�شكل ّ
ّ
عموما ،ا�شرتاك الأهل
يو�ضحوا ف ّن ّي هي من خالل الن�شاطات الالمنهج ّية ،ويعني ذلكً ،
ال�شباب الفل�سطين ّيون م�ستعدون لفهم من هم ومن يكونون .وهم يريدون �أن ّ
والعائلة وموافقتهم .وميكن لذلك �أن ي�ش ّكل مع�ضلة يف تلك العائالت التي ال تعطي
الفرق بينهم وبني الأجيال الأكرب منهم ،ولكن ي�ضيعون يف مكان ما يف هذه العمل ّية.
فعل ًّيا قيمة لهذا اجلانب من التعليم حتى لو كان �أطفالهم مهت ّمني وموهوبني .وحني
هناك ثغرة حتتاج �إىل ردم.
ي�صل الأمر �إىل الفتيات ،فيمكن �أن ال ي�سمح لهنّ باالن�ضمام �أو ال ي�ؤخذن على حممل
املهني يف امل�ستقبل.
ي�ش ّكل الفنّ و�سيلة ناجعة لتعبري الأطفال وال�شباب عن �أنف�سهم بح ّر ّية .ولتوفري اجل ّد حني يق ّررن �أنّ الفنّ ميكن �أن يكون حقلهنّ
ّ
إيجابي كبري،
م�ساحة �آمنة لهم ميكنهم فيها �إ�سماع �صوتهم ،بحيث يكون له وقع � ّ
وتختلف ال�صورة بع�ض ال�شيء عندما نفح�ص حقل املرئي-امل�سموع .فب�سبب االنت�شار
وهذه عملية ها ّمة ّ
بغ�ض النظر ع ّما �إذا كانوا �سي�صبحون حمرتفني يف مهن ف ّن ّية �أم ال.
الوا�سع للأدوات الب�صر ّية يف حياتنا اليوم ّية ب�سبب وجود وكاالت الأنباء والإعالم يف
وللأ�سف ،فمن النادر �أن يجد الفنّ طريقه �إىل الن�شاطات املنهج ّية ،ولذا فال ّ
يتم النظر �إىل حقل املرئي-امل�سموع بطريقة خمتلفة �شي ًئا ما ،فهي ت�ؤخذ
يتم املدينةّ ،
ت�شجيع ال�شباب على التعبري عن ذاتهم ،وعلى الإبداع يف املدر�سة ،وهم يحتاجون على حممل �أكرب من اجل ّد ،من وجهة نظر مكانتها بني فر�ص العمل.
12
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ّ ّ
التعليم والتحديات في
ّ
Together
القدس For
الشرقية
our Rights
ﻣﻌ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ

ع�شر ،وذلك وف ًقا لتقرير جمع ّية حقوق املواطن يف �إ�سرائيل يف �أ ّيار/مايو .2015 ٣الإ�سرائيل ّية ال�ضمن ّية :الهو ّية والرواية الفل�سطين ّية �سوف تن�سى من قبل اجليل
منذ اتّفاق ّيات �أو�سلو ل�سنة  ،1993ا�ستعملت املدار�س يف القد�س ال�شرق ّية املنهاج الأ�صغر ،ويف �آخر الأمر ف�إنّ اجليل الأكرب �سيموت.
الفل�سطيني ً
ً
بدل من املنهاج الأرد ّ
م�ستعمل منذ  .1967هكذا كان
ين الذي كان
ّ
ت�ؤ ّثر العوامل االجتماع ّية-االقت�صاد ّية � ً
أي�ضا على ن�سب االلتحاق باملدار�س .فمعظم
ُ
الو�ضع حتّى �أيلول�/سبتمرب  2011حني �أم َرت هذه املدار�س بتقييد نف�سها با�ستعمال
الذكور الذين تركوا املدر�سة فعلوا ذلك لأ�سباب اقت�صاد ّية ،بالأ�سا�س من �أجل العمل
كتب تدري�س ميكن �شرا�ؤها فقط من البلد ّية .هذه الكتب املدر�س ّية املفرو�ضة مل تكن
يف �إ�سرائيل حيث الرواتب �أعلى ن�سب ًّيا .هذا بالإ�ضافة �إىل حقيقة �أنّ عديدً ا من
حتمل �شعار وزارة التعليم الفل�سطين ّية ،وكانت املحتويات خا�ضعة للرقابة؛ فقد حمو
ّ
الطلب ،الذين �شاركوا يف «االنتفا�ضات» وقد �سجنتهم �إ�سرائيل لفرتات ترتاوح
الفل�سطيني ،كما �أ ّنهم �أزالوا جميع التعبريات
� ّأي �إ�شارة للهو ّية والثقافة واملوروث
ّ
يتم �إطالق �سراحهم.
املتع ّلقة بالتاريخ الفل�سطيني والرواية الفل�سطين ّية املعا�صرة .اعرت�ض الكثريون على بني ع ّدة �أ�شهر �إىل ع ّدة �سنوات ،ال يعودون �إىل املدار�س حني ّ
ّ
هذه اخلطوة ودعوا �إىل املظاهرات والإ�ضرابات �ض ّد حتريف املنهاج الفل�سطيني� .أ ّما الفتيات ،فب�سبب ال�ضغوط االجتماع ّية-االقت�صاد ّية ،ف�إنّ ترك املدر�سة عادة ما
ّ
اخلا�صة خ�ضعت يف النهاية للتعليمات الإ�سرائيل ّية انطال ًقا من يكون ب�سبب �أنّ الفتاة �ستتز ّوج:
لكن بع�ض املدار�س
ّ
يل الآتي من البلد ّية .ك�شف هذا الو�ضع قل ًقا من ّ
خوفها من فقدان الدعم املا ّ
اخلطة
«بد�أت العمل يف مدر�سة العي�سو ّية للبنات التابعة للبلد ّية قبل �ستّة ع�شر
 	٣انظ��ر ««East Jerusalem 2015: Facts and Figures. http://www.acri.org.il/
عاما .مل يكن ال�س ّكان املح ّل ّيون يف املا�ضي يق ّدرون كث ًريا تعليم الفتيات ،فكان
ً
en/2015/05/12/ej2015/

�صفاء �ضاهر /دكتوراه يف التنمية املح ّل ّية
ال�سيا�سي
أنواعا عديدة من التح ّد ّيات ،منها
يواجه التعليم يف القد�س ال�شرق ّية � ً
ّ
�ضم القد�س ال�شرق ّية يف �سنة  ،1967كان الهدف
واالجتماعي
ّ
واالقت�صادي .منذ ّ
ّ
أ�سا�سي هو خلق ظروف دميوغراف ّية وجغراف ّية ميكنها �أن متنع � ّأي
ال
إ�سرائيلي ال ّ
ّ
حماولة م�ستقبل ّية العرتا�ض �أو حت ّد ّي ال�سيادة الإ�سرائيل ّية على املدينة .لتحقيق هذا
الهدف ،قامت احلكومات الإ�سرائيل ّية بخطوات من �أجل زيادة عدد اليهود وتقليل
عدد الفل�سطين ّيني القاطنني يف املدينة .وعليه ،تقوم جميع ال�سيا�سات الإ�سرائيل ّية
على التمييز �ضد و�إهمال الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية لإجبارهم على املغادرة.
ي�شمل هذا التعليم ،الذي يعاين لي�س فقط من نق�ص الغرف ال�ص ّف ّية املطلوبة ولكن
تدخل �إ�سرائيل يف نوع املناهج التي يدر�سها ّ
أي�ضا ّ
� ً
الطلب الفل�سطين ّيون .املدار�س
القد�س ال�شرق ّية هي مدار�س عا ّمة تقوم عليها بلد ّية القد�س ،وهناك � ً
أي�ضا املدار�س
ً
العربي»
التعليمي
منف�صل هو «النظام
منهاجا
غري التابعة للبلد ّية .النوع الأ ّول ي ّدر�س
ً
ّ
ّ
مبعنى �أ ّنه ّمت ت�صميمه ّ
للطلب الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية؛ يف حني �إنّ النوع
14

الثاين من املدار�س يكون مملو ًكا ومدا ًرا من قبل الكنائ�س ،الأوقاف  1بالتن�سيق مع
اخلا�صة� .إنّ الو�ضع القائم للتعليم يف
ال�سلطة الفل�سطين ّية ،الأونروا � ،٢أو الأج�سام
ّ
القد�س ال�شرق ّية يعك�س ال�سيا�سة الإ�سرائيل ّية املتم ّثلة يف الإهمال املق�صود والتدهور
امل�ستم ّر على مدى عقود %41 :من ّ
الطلب الفل�سطين ّيني ملتحقون بنظام التعليم
الر�سمي التابع للبلد ّية ،وذلك نتيجة النق�ص يف عدد الغرف ال�ص ّف ّية ،رغم �أنّ
ّ
الطلب الفل�سطين ّيني ي�ش ّكلون  %40من جميع ّ
ّ
الطلب يف القد�س .ي�ضاف �إىل ذلك،
 %43من الغرف ال�ص ّف ّية احلال ّية م�ص ّنفة على �أ ّنها غري منا�سبة ،وقد و�صلت ن�سبة
ّ
ّ
ال�صف الثاين
ال�صف احلادي ع�شر ،و %33يف
الت�سرب من املدار�س �إىل  %26يف
ّ
 ١الأوق��اف ،والت��ي تعن��ي حال��ة املل��ك املوق��وف لأغرا���ض خري ّي��ة ،وه��و يف م�ص� ّ
�اف «ال�صدق��ة» ،ه��و وق��ف دين� ّ�ي غ�ير قاب��ل للتحوي��ل
إ�سالمي ،عادة يكون بوهب مبنى �أو قطعة �أر�ض� ،أو حتّى النقد املا ّ
يل ،لأغرا�ض دين ّية �إ�سالم ّية �أو خري ّية ،دون
وفق القانون ال
ّ
ن ّي��ة باملطالب��ة بالأ�صول.
ال�صح ّية
�	٢أيّ وكالة غوث وت�ش��غيل الالجئني الفل�س��طين ّيني التابعة للأمم املتّحدة ،ت� ّأ�س�س��ت �س��نة  1949لتوفري التعليم والرعاية
ّ
واخلدم��ات االجتماع ّي��ة لالجئ�ين الفل�س��طين ّيني م��ن حرب��ي  1948و  1967يف ال�ض ّف��ة الغرب ّي��ة وقط��اع غ�زّة و�س��واها.
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رأي من القدس

ّ
الكثري من الفتيات يخطنب بعد
ال�صف التا�سع لأنّ عائالتهنّ لن ت�سمح لهنّ
با�ستكمال تعليمهنّ يف املدار�س الثانو ّية يف القد�س ال�شرق ّية .اليوم ازداد عدد
الطالبات الالتي يدر�سن يف املدينة ،وابتدا ًء من العام القادم� ،ستفتح بلد ّية
القد�س مدر�سة ثانو ّية للبنات يف العي�سو ّية» (عفاف �شهاب قدومي� 16 ،آب/
�أغ�سط�س )2016
تظهر ال�شهادة �أعاله �أنّ �أهل ما كان �ساب ًقا مناطق ريف ّية حول القد�سّ � ،أي ّ
الفلحون،
حمافظون �أكرث من �سواهم .فهم يوافقون �أن توا�صل بناتهم�/أخواتهم الدرا�سة طاملا
يتم ذلك يف القرية ،حتّى و�إن كانت مدار�س القد�س تبعد فقط قدر خم�س ع�شرة
ّ
دقيقة �سواقة .من جتربة مديرة املدر�سة ،فمع مرور الوقت� ،أ�صبح الأهايل �أكرث
انفتاحا ،و�أحد التف�سريات هو �أنّ املديرة نف�سها ،وهي القادمة من املدينة ،قد �ش ّكلت
ً
ً
مثال يحتذى على مدى ال�سنوات ،بتفانيها للعمل لي�س فقط لتعليم الفتيات ولكن � ً
أي�ضا
لبناء �شخ�ص ّياتهنّ ورفع وعيهنّ ب�ش�أن حقوقهنّ يف التعليم من بني حقوق �أخرى .هذا
التط ّور يف القيم االجتماع ّية احلا�صل داخل اجلدار حول القد�س ال�شرق ّية كان معا ًقا
يف ال�ضواحي الواقعة خارج اجلدار الفا�صل من مثل العيزر ّية:

يحقّ ّ
للطلب من الأحياء الواقعة �ضمن حدود البلد ّية ولكن مق�صاة ب�سبب اجلدار،
مثل كفر عقب وخم ّيم �شعفاط لالجئني ،الدرا�سة يف مدار�سهم يف القد�س ال�شرق ّية
كونهم يحملون هو ّية �إ�سرائيل ّية (الهو ّية الزرقاء) .لك ّنهم م�ضط ّرون يوم ًّيا �إىل املرور
أمني على احلواجز يف طريقهم �إىل املدر�سة .هذا بالطبع له تبعاته
عرب الفح�ص ال ّ
النف�سي .لكنّ التعليم يواجه � ً
االجتماعي
أي�ضا حت ّد ّيات على امل�ستوى
على و�ضعهم
ّ
ّ
(اجلندر) .رغم �أنّ التعليم للجن�سني �أ�صبح واحدً ا من القيم االجتماع ّية الفل�سطين ّية
خا�صة بعد فقدان الأر�ض ب�سبب احلرب واالحتالل ،ورغم �أنّ الفارق يف
الأ�سا�س ّيةّ ،
ن�سب االلتحاق باملدار�س بني الذكور والإناث اختفى يف املجتمع
الفل�سطينيّ � ،إل �أنّ
ّ
تفح ً�صا جلداول الإح�صائ ّيات  ٤تظهر �أنّ عدد الطالبات يفوق عدد
نظرة �أكرث ّ
ّ
اخلا�صة .هذا يك�شف �أنّ الأهل الفل�سطين ّيني
الطلب يف املدار�س ،با�ستثناء املدار�س
ّ
مييلون �أكرث ،ب�شكل عا ّم� ،إىل اال�ستثمار يف تعليم �أبنائهم على ح�ساب بناتهم:
«كنت الأوىل على �ص ّفيّ .مت �إر�سايل �إىل مدر�سة تابعة للأونروا يف حني ّمت
خا�صة .هناك تع ّلم اللغة الإجنليز ّية واللغة الفرن�س ّية
�إر�سال �أخي �إىل مدر�سة ّ
منذ ّ
�صف الب�ستان وحتّى الثانوية .مل �أ�شعر بالغ�ضب لأنّ االعتقاد العا ّم هو
�أنّ البنني هم ذخر �أكرب للعائلة .فالتعليم الأف�ضل يف�ضي �إىل وظيفة �أف�ضل
وب�إمكانهم �أن ي�ساعدوا العائلة مال ًّيا ،يف حني �إنّ الفتيات �سوف يتز ّوجن،
وحتّى و�إن عملن ،فمالهنّ �سي�ساعد �أزواجهنّ بعد الزواج» (ر�شا 29 ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب )2016

«عندما كنت طالبة يف مدر�سة بنات العيزر ّية قبل عديد من ال�سنوات ،كانت
مد ّر�ساتنا باملجمل من القد�س ومن غريها من املدن الفل�سطين ّية مثل بيت
العلمي ،وا�ستقالليتهنّ ومظهرهنّ
حلم .كنّ م�صدر �إلهام يل ،بتح�صيلهنّ
ّ
احلديث الذي �ش ّكل �صورة مغايرة عن �صورة �أ ّمهاتنا وع ّماتنا يف القرية.
بر�أيي ،ك ّنا �أكرث تق ّد ًما من ّ
طلب اليوم الذين يواجهون القيود على احلركة.
مد ّر�سات اليوم هنّ حم ّل ّيات �أو من القرى القريبة ،وال يوجد تن ّوع واختالف يف
�أ�ساليب حياة املد ّر�سات �أو �شخ�ص ّياتهنّ  ،وبالتايل ال �إلهام � ً
أي�ضا» (فاطمة12 ،
ت�شرين الثاين/نوفمرب )2016

الالفت رغم جميع هذه التح ّد ّيات هو �أنّ الإناث كنّ وما زلن ملتزمات بالتعليم
والدرا�سة .ف�إمكان ّية تق ّدم الفتيات للدرا�سة يف اجلامعات �أعلى من الفتيان ،يف حني
االقت�صادياالجتماعي
�أنّ فر�ص ت�س ّرب الفتيان من املدار�س �أعلى� .إنّ �أثر ال�سياق
ّ
ّ
وال�سيا�سي املع ّقدين على م�ستوى ونوع ونوع ّية التعليم يف القد�س ال�شرق ّية وا�ضح
ّ
وجلي� .إنّ التح ّد ّيات التي تواجه التعليم يف القد�س ال�شرق ّية كبرية كرب ال�صراع على
ّ
قبل بناء اجلدار ،كان العديد من ّ
طلب ال�ض ّفة الغرب ّية يدر�سون يف مدار�س القد�س
املدينة نف�سها ،وحتتاج �إىل ّ
التدخل العاجل قبل فوات الأوان.
ال�شرق ّية � ً
انفتاحا جتاه
أي�ضا .بالن�سبة للكثري من املراقبني ،فاجليل اجلديد �أق ّل
ً
االختالفات عن �أولئك الذين متتّعوا بح ّر ّية احلركة قبل ع�شرة �سنوات .ما زال
4
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�http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Educa
انظ��ر
tion2015-03E.htm

«كوني مدرسة في القدس
الشرقية آية القصة الشخصية»

�آية �أبو �سرية

ا�سمي �آية �أبو �سرية� .أنا مد ّر�سة اللغة الإجنليز ّية يف �إحدى املدار�س الثانو ّية يف
أحب هذا العمل .كوين
القد�س منذ خم�سة �أعوام .لطاملا قمت بتدري�س الأوالد ،و� ّ
يومي وذلك لع ّدة �أ�سباب،
مد ّر�سة يف مدر�سة ثانو ّية (عليا) للبنني هو مبثابة حتدٍّ ّ
منها ً
مثل اخللف ّيات املختلفة ّ
للطلب ،و� ً
أي�ضا حافزهم نحو التعليم ،وحتّى فقدان
�أحدهم ب�سبب ال�سجن.
عموما هو مهنة �صعبة حتتاج �إىل الكثري من ال�صرب وال�شغف .لكنّ التعليم
التدري�س ً
يف القد�س له وجه خمتلف عن �أ ّية مدينة �أخرى .فهو يحتاج �إىل مد ّر�س ي�ستطيع
حت ّمل ال�ضغط معظم الوقت ،مد ّر�س ي�ستطيع �أن ي�ضفي م�شروع ّية على قلق ّ
الطلب
ب�ش�أن حا�ضرهم وم�ستقبلهم� ،سواء خو ًفا من القتل �أو ال�سجن �أو االجنرار �إىل
اجللي �أنّ التعليم يت�أ ّثر بالبيئة االجتماع ّية املحيطةّ ،
والطلب الذين
املخ ّدرات .من ّ
يعانون م�شاكل اجتماع ّية �سيواجهون على الأرجح �صعوبات يف عمل ّية التع ّلم.

لطاملا ت�ساءلت عن الأ�سباب وراء ت�س ّرب ّ
الطلب املقد�س ّيني من املدر�سة .وقد
اكت�شفت ،من خالل حواراتي مع ّ
الطلب حول حياتهم اليوم ّية وحول �أوقات فراغهم،
معي ،يختار الطالب
�أنّ ال�سبب الرئي�س هو الفقر والدخل املنخف�ض للعائلة .يف عمر ّ
�أن يرتك املدر�سة لي�ساعد العائلة مال ًّيا ،حيث �إنّ العائلة ال تعود متلك ال�سبل لتغطية
احتياجاته .كما �أنّ ّ
الطلب املقد�س ّيني غال ًبا ما يقعون فري�سة االكتئاب الذي ي�سيطر
الدرا�سي ،وعليه يعتقدون �أنّ عليهم ترك املدر�سة
على �أفكارهم ويقنعهم بف�شلهم
ّ
املقد�سي يتفتّت
مبا �أنّ اال�ستمرار فيها عدمي اجلدوى .عالوة على ذلك ،فاملجتمع
ّ
ال�سيا�سي للمدينة ،وهو �أمر له � ً
�سلبي
وينهار نتيجة عدم و�ضوح امل�ستقبل
أي�ضا �أثر ّ
ّ
التعليمي� .إنّ االحتالل غري القانو ّ
ين ،والإهمال الواقع على القد�س
على القطاع
ّ
ال�شرق ّية ،وغياب ال�سلطات الفل�سطين ّية من املدينة ،جميعها خلقت فو�ضى ال �أحدً ا
معني �أو قادر على ح ّلها.
ّ
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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مواقع مفيدة عن القدس

مواقع مفيدة عن القدس
مقاالت
جم ّلة � 2 ،972+أيلول�/سبتمرب  .2016دار البلد ّية ت�صبح �أكرث �إبداع ّية يف جتاهل نق�ص مدار�س القد�س ال�شرق ّية.
ي�شرح �أفيف تاتار�سكي من عري عميم كيف توا�صل بلد ّية القد�س التم ّل�ص من م�س�ؤول ّياتها من خالل جت ّنب الواقع على
الأر�ض(  (.بالإجنليز ّية) �https://972mag.com/city-hall-gets-ever-more-creative-in-ignor
/ing-east-jerusalem-school-shortage/121691

 �إلكرتونيك �إنتفا�ضة 3 ،كانون الثاين/يناير � .2016أطفال القد�س يجربون على ترك املدر�سة ب�سبب التمييز
إ�سرائيلي .تتناول �شارلوت �سيلفر النق�ص يف املدار�س وما يرتتّب عليه من ت�س ّرب من املدار�س .كما �أ ّنها تتناول
ال
ّ
التخطيط التمييزيّ وتخ�صي�ص الأموال التمييزيّ �ض ّد املدار�س يف القد�س ال�شرق ّية( .بالإجنليز ّية)
https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/jerusalem-childrensqueezed-out-school-israeli-discrimination

جمع ّية حقوق املواطن يف �إ�سرائيل وعري عميم
التعليمي الفا�شل يف القد�س ال�شرق ّية� .آب�/أغ�سط�س ( .2013بالإجنليز ّية)
 تقرير الو�ضع ال�سنويّ  :النظام
ّ

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

مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سان ّية التابع للأمم املتّحدة � -أو�شا ّمتوز/يوليو 2007
 الأثر الإن�سا ّ
ين للجدار الفا�صل على التج ّمعات الفل�سطين ّية .انظر ال�صفحات  35-30حول اجلدار الفا�صل
ّ
والو�صول �إىل التعليم .معلومات تقرير ّية حول املعيقات التي تواجه الطلب واملد ّر�سني يف القد�س ال�شرق ّية الذين
يقطنون خل ف اجلدار الفا�صل( .بالإجنليز ّية) �http://www.ochaopt.org/documents/Jerusa
lem-30July2007.pdf

مواقع �إلكرتون ّية عا ّمة

 جمع ّية حقوق املواطن يف �إ�سرائيل� 1 ،شباط/فرباير  .2016مدّة مهلة اخلم�سة �أعوام للتعليم يف القد�س ال�شرق ّية قد
انتهت .يتناول املقال قرار حمكمة العدل العليا املتع ّلق بنق�ص الغرف ال�ص ّف ّية يف القد�س ال�شرق ّية يف فرتة � 5أعوام
وكيف وكم ّ
مت حتقيقه �أو عدم حتقيقه( .بالإجنليز ّية) http://www.acri.org.il/en/2016/02/01/5-

 عري عميم ّ -
تهتم برفاه جميع املواطنني يف القد�س،
منظمة �أهل ّية ّ
على موا�ضيع تاريخ ّية واجتماع ّية و�سيا�س ّية تتع ّلق بالقد�س ،وميكن الو�صول  Jerusalem Quarterlyتر ّكز جم ّلة
جما ًنا عرب املوقع
�. http://www.palestine-studies.org/jqإىل كامل املج ّلة ّ

 اجلزيرة� ،أيلول�/سبتمرب � .2016إ�سرائيل تقول للفل�سطين ّيني  -كتبنا التدري�س ّية �أو ال متويل .يناق�ش نايجل ويل�سون
ّ
إ�سرائيلي يف مقابل متويل �أف�ضل يف القد�س ال�شرق ّية( .بالإجنليز ّية)
املدر�سي ال
اخلطة التمييز ّية لتطبيق املنهاج
ّ
ّ

جمع ّية حقوق املواطن يف �إ�سرائيل.

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

http://www.aljazeera.com/news/2016/08/israel-tells-palestinians-textbooks-funding-160829114956237.html

تقارير
 عري عميم ال�سقوط يف ال�شقوق  -ت�س ّرب ّ
الطلب ونق�ص الغرف ال�ص ّف ّية يف القد�س ال�شرق ّية .حتديث �سنويّ .
مف�صل ير ّكز على نق�ص ووترية بناء الغرف ال�ص ّف ّية يف القد�س ال�شرق ّية.
كانون الأ ّول/دي�سمرب  .2015تقرير ّ
(بالإجنليز ّية)

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

التعليمي
 مركز املعلومات البديلة و�شري هيفري .اقت�صاد االحتالل  -التعليم يف القد�س ال�شرق ّية .تقرير عن النظام
ّ
التعليمي الراهن يف القد�س ال�شرق ّية
مف�صل يتع ّلق بق�ضايا النظام
يف القد�س ال�شرق ّية� ،أيلول�/سبتمرب  .2017تقرير ّ
ّ
ّ
والطلب( .بالإجنليز ّية) _https://www.ochaopt.org/documents/opt
وي�شمل �أو�ضاع املد ّر�سني
educ_aic_education_eastjerus_sept_2007.pdf

Projectمن
المشروع بدعم
هذا
This
is Funded
by

http://www.ir-amim.org.il/en

 ّ
منظمة حقوق �إن�سان تتعامل مع انتهاكات حقوق الإن�سان يف �إ�سرائيل .تركيزهم على القد�س ال�شرق ّية يهدف �إىل
�إبراز االنتهاكات الراهن ة للقانون الدو ّ
يلhttp://www.acri.org.il/en/category/east-jerusa� .
/lem

قراءات �إ�ضاف ّية

االتحاد األوروبي

مت ا�صدار هذه الن�شرة بدعم من االحتاد الأوروبي.
ان حمتوياث هذه الن�شرة ال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي م�ؤ�س�سة هيرن�ش ُبل وال�شركاء و االحتاد االوروبي.

ال�سيا�سي والإق�صاء يف القد�س :توفري التعليم واخلدمات االجتماع ّية .روان ع�سلي ن�سيبة.
ال�صراع
ّ
 كتاب �صادر عن دار روتلدج يف ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر  2015بالإجنليز ّية .وهو عبارة عن كتاب يف � 165صفحة فيه
تف�صيلي لبنى قطاع التعليم يف القد�س ال�شرق ّية مبك ّوناته الأربعة الأ�سا�س ّية :ال�سلطة الفل�سطين ّية من خالل
و�صف
ّ
مدار�س الأوقاف ،ال�سلطة الإ�سرائيل ّية من خالل مدار�س البلد ّية ،مدار�س الأونروا ،واملدار�س اخل ّا ّ�صة.

إصدار
ُ
مؤسسة هينرش بل مكتب فلسطين/األردن
رام الله  -فلسطين 6 ،شارع تل الزعتر
تلفون٠٠٩٧٢ ٠٢ ٢٩٦ ١١٢١ :
بريد الكترونيinfo@ps.boell.org :
للمزيد من المعلومات يرجى االنضمام الى صفحة المشروعAdvancing the Rights of Palestinian Women :
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