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الأ�شدقاء الأعّزاء،
هذا هو العدد اخلام�س والأخري من ن�شرتنا الإلكرتونّية ن�شف ال�شنوّية عن القد�س. 
املهّم�شني يف  والأطفال  الن�شاء  بحقوق  »النهو�س  ال�شنوات  ثالثّي  م�شروعنا  ي�شارف 
لقد  قريًبا.  النتهاء  على  ي�شارف  الأوروبّي،  الحّتاد  من  واملمّول  ال�شرقّية«،  القد�س 
اأنهيناه يف 2 ت�شرين الأّول/اأكتوبر 2017 باحتفال رائع يف القد�س بح�شور نائب ممّثل 
الحّتاد الأوروبّي ال�شّيد توم نيكال�شون، ونائب حمافظ مدينة القد�س ال�شّيد عبد اهلل 
اإلى �شهادات موؤّثرة من  �شّياد. لقد ح�شر الحتفال جميع �شركائنا، حيث ا�شتمعنا 
امل�شتفيدين، وا�شتمتعنا مبو�شقى فرقة �شابرين وعر�س الدبكة الذي قّدمه جمموعة 

من الراق�شني والراق�شات اليافعني واليافعات من جمعّية �شباب البلدة القدمية.
ت�شعد موؤ�ّش�شة هيرن�س ُبل مكتب فل�شطني والأردن، ومقّره رام اهلل، باإطالعكم من 
خالل هذه الن�شرة، على تطّور ون�شاطات وق�ش�س جناح امل�شروع الذي يوّفر الدعم 

للتجّمعات املهّم�شة يف القد�س ال�شرقّية.
اللعب،  يف  )احلّق  اخلم�شة  �شركائنا  مع  �شويًّا  املا�شية،  الثالثة  الأعوام  يف  حاولنا 
اأطفال احلرب - هولندا، اآرت لب، اأكاد، و�شوا( و�شركائهم الأ�شغر، اأن نح�ّشن حياة 
الأكرث تهمي�ًشا يف القد�س، األ وهم الن�شاء والأطفال. اإّنهم هم من يواجهون معظم 
املجموعة  اإّنهم  املحّتلة.  ال�شرقّية  القد�س  يف  والفقرية  املهملة  املجتمعات  حتّديات 
الأكرث تهمي�ًشا وتغا�شًيا عنها. فكثرًيا ما تكون حقوقهم منتهكة ويكونون حمرومني 
من  حاولنا  والهتمام.  بالأمان  والإح�شا�س  اأنف�شهم  عن  للتعبري  واحلّيز  احلّق  من 
الدعم  الفل�شطينّيني:  املقد�شّيني  ينق�س  ما  نوّفر  واأن  ندعمهم  اأن  م�شروعنا  خالل 
النف�شّي والرتبوّي، الن�شاطات الثقافّية، اخلدمات واملرافق لذوي الإعاقات، والفر�س 
القت�شادّية للن�شاء الريادّيات. ناأمل اأن يكون دعمنا باقًيا، واأن تكون اأن�شطتنا ناجحة 

وم�شتدامة، واأن نكون قد �شاهمنا يف تقوّية الن�شاء والأطفال يف القد�س ال�شرقّية.

ترّكز الن�شرة التي اأمامكم على خمتلف التحّديات التي تواجه الن�شاء، وعلى قدرتهّن 
على الو�شول اإلى �شوق العمل، وعلى موقعهّن يف العائلة، وعلى مركزهّن يف املجتمع.

قامت األي�شاندرا فيزر، رئي�شة ق�شم التعاون يف بعثة الحّتاد الأوروبّي، والتي واكبت 
رنا  ت�شارك  الفتتاحّية.  بكتابة  قامت  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  ودعمته  امل�شروع 
الن�شال  الن�شاء يف  لدور  روؤيتها  ال�شيا�شّية،  والنا�شطة  املقد�شّية  الن�شوّية  ن�شا�شيبي، 
الفل�شطينّي للبقاء وال�شمود يف القد�س ال�شرقّية واملحافظة على حقوقهم فيها. تكتب 
التحّديات  عن  اهلل،  رام  يف  تقيم  اأمريكّية  �شحفّية  وهي  هووك،  ماريان  ال�شحفّية 
اأّما رند حمد، وهي طالبة  ال�شرقّية.  القد�س  ن�شاء  تواجه  التي  العديدة  الجتماعّية 
كتب يف  بيع  العمل يف حمّل  العي�س من خالل  قوت  لك�شب  عاًما جتاهد   19 عمرها 
مزّودة  يافعة،  فل�شطينّية  كامراأة  ال�شخ�شّية  فكتبت عن جتربتها  ال�شرقّية،  القد�س 

اإّيانا مبا يهّم جيلها من اأمور.
يرافقها  القد�س،  يف  الختتام  حفل  حول  �شغرية  مقالة  ا  اأي�شً اأوردنا  النهاية  ويف 
جمموعة خمتارة من ال�شور، بهدف متكينكم من ت�شكيل انطباعاتكم على الفعالّية 

اخلتامّية.
وقد  ون�شاطاتهم،  عملهم  م�شتجّدات  عن  بكتاباتهم  �شركاوؤنا  �شاهم  املعتاد،  كما 
رت فاني�شا فارينغ �شندوق معلومات مفيًدا يعّج باملعلومات عن الن�شاء يف القد�س  ح�شّ

ال�شرقّية.
املفيدة ملقالت  الروابط  اأجلكم جمموعة من  لدينا من  �شبق،  اإلى جميع ما  اإ�شافة 

اإ�شافّية ومن�شورات متنّوعة.
اآمل اأن جتدوا يف هذه الن�شرة ما يفيدكم، واأن تبقيكم مهتّمني ومنخرطني يف ال�شاأن 

املقد�شّي ال�شرقّي.

د. بيتينا ماركس

مديرة مؤّسسة هينرش ُبل األلمانّية
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القد�س هي القلب الناب�س ملليارات النا�س، بحجمها الدينّي والتاريخّي والثقايّف. 
�شهدت املدينة وعاي�شت ال�شلم واحلرب، الزدهار والدمار، يف تركيبة فريدة ميتاز 
بها طابعها اخلا�ّس عرب الأزمان املا�شية واحلديثة. ما تزال القد�س اليوم تعاين 

من النزاع والعنف وتواأم الطاعون: الفقر والتمييز.

املحتّلة.  الفل�شطينّية  الأر�س  من  جزًءا  ال�شرقّية  القد�س  الأوروبّي  الحّتاد  َيعترب 
يجب على مفاو�شات ال�شالم اأن ت�شمل حالًّ جلميع الق�شايا املتعّلقة بو�شع القد�س 
كعا�شمة م�شتقبلّية للدولتني. لن يعرتف الحّتاد الأوروبّي باأّي تغيريات حلدود ما 
قبل �شنة 1967، مبا يف ذلك ما يتعّلق بالقد�س، اإّل تلك التغيريات التي تّتفق عليها 

الأطراف.

برنامج  خالل  من  و�شّكانها  املدينة  بدعم  الأوروبّي  الحّتاد  يقوم  الغر�س،  لهذ 
ال�شّكان  �شمودّية  با�شتدامة  املتمّثلة  ال�شرتاتيجّية  باأهدافه  ال�شرقّية،  القد�س 
الفل�شطينّيني، واحلفاظ على الطابع الفل�شطينّي للمدينة. لقد منا الربنامج متعّدد 
القطاعات اإلى ما يقارب ع�شرة ماليني يورو �شنويًّا، مغّطًيا ت�شكيلة من القطاعات 
حقوق  القانونّية،  امل�شاعدة  والقت�شادّي،  الجتماعّي  التمكني  التعليم،  فيها  مبا 

الإن�شان وحمايتها، والثقافة.

نحن نفخر اأن نقول اإّنه يف نهاية كّل م�شروع، كّنا نرى اأّننا نقرتب اأكرث من اأهدافنا 
الأوروبّي  الحّتاد  من  املمّول  امل�شروع  انتهاء  ومع  الأوقات،  هذه  يف  امل�شرتكة. 
»النهو�س بحقوق الن�شاء والأطفال املهّم�شني يف القد�س ال�شرقّية«، بتنا نعرف اأّن 
اأّن العديد من الن�شاء متّكّن من  اإلى الأف�شل، ونعرف  حياة العديدين قد تغرّيت 
ة، ونعرف اأّن امل�شتقبل ل بّد واأن يكون اأف�شل لهذه املدينة. تاأ�شي�س اأعمالهّن اخلا�شّ

القد�س  برنامج  �شمن  امل�شاريع  ومرونة  اأهّمّية  خا�ّس  ب�شكل  امل�شروع  هذا  ُيظهر 
مع  �شويًّا  ُبل،  هيرن�س  موؤ�ّش�شة  قامت   ،2014 يف  امل�شروع  بداية  منذ  ال�شرقّية. 
واأكاد، و�شوا،  واآرت لب،  واأطفال احلرب – هولندا،  اللعب،  �شركائها: احلّق يف 
الدعم  بتوفري  الأ�شغر حجًما، قاموا جميًعا  املجتمعّية  املنّظمات  العديد من  ومع 
لأكرث التجّمعات ال�شّكانّية تهمي�ًشا يف القد�س ال�شرقّية. ا�شتهدف امل�شروع املناطق 
الأ�شا�شّية،  اخلدمات  ونق�س  العادلة  غري  واملعاملة  الإهمال  بفعل  ت�شّرًرا  الأكرث 
�شمن  ا  اأي�شً يكونوا  اأن  ي�شدف  الذي  والأطفال  الن�شاء  على  بالأ�شا�س  مرّكًزا 
على  امل�شروع  رّكز  املا�شية،  الثالثة  الأعوام  مدى  على  تهمي�ًشا.  الأكرث  الفئات 
الدعم النف�شّي-الجتماعّي، ورفع الوعي، الريا�شة والثقافة، واخلدمات واملرافق 
ا  لذوي الإعاقات. لقد اأوجد امل�شروع حّيًزا للتعبري عن النف�س والإبداع، ووّفر فر�شً

اقت�شادّية للن�شاء وال�شباب الريادّيني والريادّيات.

الن�شرة  يف  امل�شاهمة  بامتياز  اأحوز  النتهاء،  على  ي�شارف  امل�شروع  هو  وها  الآن، 
اأ�شتهّل هذه الفر�شة العظيمة لأقّدم  الإلكرتونّية الأخرية ال�شادرة عن امل�شروع. 
ا موؤ�ّش�شة هيرن�س ُبل و�شركاوؤها، الذين عملوا  اأعمق �شكري لكم جميًعا، خ�شو�شً
بجّد وجهد لتذليل جميع العقبات التي واجهت الرجال والن�شاء والأطفال يف القد�س 
ال�شرقّية. ل بّد اأن يكون هذا اجلهد قد جعل احلياة اأقّل �شعوبة بع�س ال�شيء، ما 

ا مل يكن لتكون ممكنة، والأهّم �شمح لالأمل اأن يعود ويدخل املدينة. اأعطى فر�شً

اأنهي باأمنية اأن نتمّكن جميًعا من حتقيق روؤيتنا للقد�س كمدينة ال�شالم: عا�شمة 
للدولتني، ومكان ميكن للجميع اأن يحيا فيه بكرامة وحّرّية.

أليساندرا فيزر

رئيسة التعاون
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خالل اأعوام امل�شروع الثالثة، قام اأكاد بتدريب اأكرث من 250 امراأة فل�شطينّية �شمن 
4 منّظمات جمتمعّية يف القد�س ال�شرقّية. موا�شيع التدريب هي زيادة الثقة، تعزيز 
اجلّدّية، تطوير الأعمال واملهارات التقنّية املطلوبة لإدارة ناجحة للمن�شاآت ال�شغرية 

يف القد�س ال�شرقّية.

العيزرّية  من  كّل  يف  ريادّيات  ن�شاء  تقودها  جتارّية  م�شاريع  خم�شة  اإن�شاء  مّت  لقد 
)�شم�شم - معّجنات وحلويات(، �شعفاط )املطبخ الغجري -  طعام ومطعم غجرّي 
تقليدّي(، �شلوان )مقد�شّيات - ور�شة خياطة(، والبلدة القدمية يف القد�س )بذور 

مقد�شّية - نباتات طّبّية وزينة؛ واأيادي مقد�شّية - مرّبيات وخمّلالت(.

أنشطة ينفذها المشروع

لقد تعّلمت امل�شتفيدات كيفّية ت�شويق املنتجات، وحفظ الدفاتر املالّية، و�شمان جودة 
موقًعا  اأكاد  نّظم  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة  ا�شرتاتيجّية.  اإدارّية  قرارات  واّتخاذ  املنتج، 
اإلكرتونيًّا و�شوًقا للم�شاريع التجارّية اخلم�شة يومي 13 و14 اأيلول/�شبتمرب يف املركز 

الثقايّف الفرن�شّي يف �شارع �شالح الدين، وذلك بغر�س زيادة ا�شتهار الأعمال.

وامل�شتفيدات  التجارّية  الأعمال  كانت  النتهاء،  على  ي�شارف  امل�شروع  كان  حني  يف 
ت�شارف على النجاح.
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من  والعديد  اخلم�شة  امل�شروع  �شركاء  مع  الأملانّية،  ُبل  هيرن�س  موؤ�ّش�شة  عملت  لقد 
املنّظمات املجتمعّية، على هذا امل�شروع مّدة ثالثة اأعوام، واليوم نفخر باأن نرى جميع 
التغيري يف حياة م�شتفيدينا. من خالل الأعمال  واأن نرى  النجاح  النتائج وق�ش�س 
التجارّية التي مّت اإن�شاوؤها من قبل اأكاد، بات الآن العديد من الن�شاء الفل�شطينّيات 
وعمل  اللعب  يف  احلّق  عمل  خالل  من  باأنف�شهّن.  دخلهّن  ويك�شنب  ا�شتقاللّية  اأكرث 
الذي كان بحاجته  النف�شّي-الجتماعّي  الدعم  توفري  مّت  اأطفال احلرب - هولندا، 
حول  نقا�ًشا  لب  اآرت  بداأ  ال�شرقّية.  القد�س  يف  املهّم�شة  الأحياء  يف  الأطفال  اآلف 
النوع الجتماعّي والتنّوع بني الفّنانني ال�شباب وقام بتطوير اإبداعهم ومهاراتهم. من 
خالل خّط امل�شاعدة يف برامج �شوا، ح�شل اآلف الفل�شطينّيني على فر�شة م�شاركة 

اأفكارهم وم�شاكلهم.

على مدى الأعوام الثالثة، توّلت موؤ�ّش�شة هيرن�س ُبل دور تن�شيق جميع هذه الن�شاطات 
وخلق ت�شافر ما بني املنّظمات املختلفة وخلق �شبكة من اجلمعّيات الأهلّية واملنّظمات 
املجتمعّية، لتعمل مًعا نحو �شمودّية املقد�شّيني الفل�شطينّيني. عالوة على ذلك، من 

أنشطة ينفذها المشروع

مؤّسسة هينرش ُبل
خالل ن�شر درا�شة »اأثر الو�شع الراهن على حقوق الإن�شان لدى املجموعات الفل�شطينّية 
يف القد�س ال�شرقّية«، والتي اأجرتها د. �شفاء ح�شني �شاهر، حّددت موؤ�ّش�شة هيرن�س 
ُبل الفجوات والتحّديات التي تواجه املنّظمات التي تعمل يف امل�شاعدات التنموّية، كما 
وّفرت تو�شيات لنجاح اأكرث فاعلّية وا�شتدامة. الدرا�شة كاملة موجودة على �شفحة 
study-impact-/15/03/2017/https://ps.boell.org/en( امل�شروع: 
current-situation-human-rights-vulnerable-palestinian-

)groups-east-jerusalem

مبا اأّن هذا العدد من الن�شرة هو العدد الأخري، توّد موؤ�ّش�شة هيرن�س ُبل اأن تعرّب عن 
ا لل�شركاء الذين عملوا بجّد  عميق تقديرها لالحّتاد الأوروبّي لتمويل امل�شروع، واأي�شً
والقت�شادّية  ال�شيا�شّية  القيود  رغم  النتائج،  اأف�شل  لتحقيق  الثالثة  الأعوام  طيلة 
التي تواجه منّظمات التنمية يف القد�س ال�شرقّية. ناأمل ب�شدق اأن ت�شتمّر مثل هذه 
اجلهود من اأجل �شمان اأن يتلّقى جميع املقد�شّيني الفل�شطينّيني اخلدمات وامل�شاعدة 

التي يحتاجون.
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artLab Jerusalem
https://www.facebook.com/artlabjerusalem/?fref=ts

اآرت لب عامه الثالث والأخري يف م�شروع »النهو�س بحقوق الن�شاء والأطفال  اأنهى 
املهّم�شني يف القد�س ال�شرقّية«. �شمن هذا الإطار، نّفذ اآرت لب مكّونه املحّدد األ وهو 
»يوث �شت-اآرت اأب« )YOUTH StARTup( وهو برنامج متعّدد الو�شائط. كلماتنا 

املفتاحّية هي: ال�شباب، حّرّية التعبري، والفر�س.

وّفر اآرت لب تدريًبا مهنيًّا يف حقل املرئّي-امل�شموع لفئة ال�شباب املقد�شّيني ما بني 
16 و25 عاًما. كان املو�شوع العاّم للعمل هو »النوع الجتماعّي )اجلندر( والتنّوع يف 
ق�شّية  هي  القد�س  يف  اجلندرّية  الهوّية  البتدائّي:  حد�شنا  تاأكيد  مّت  لقد  القد�س«. 
دقيقة للغاية ولي�س هناك الكثري من الفر�س اأمام ال�شباب الفل�شطينّي للت�شاوؤل حول 
اأنف�شهم اأو االأمناط املعتادة ذات العالقة بالنوع االجتماعّي، اأو املجتمع الذي يعي�شون 
�شمنه. لقد كانت الفئة العمرّية مهتّمة باحلوار من الناحية البيولوجّية ، وكان من 

ا ابتداء نقا�س حول املو�شوع. الهاّم جدًّ

ا، فهي مل تكن قّط ب�شاأن  اأي�شً اأ�شا�شّية  اآرت لب  اإلى ذلك، كانت مقاربة  بالإ�شافة 
التعريف النظرّي بالهوّية اجلندرّية. لقد كّر�شنا جهدنا لتوفري احلّيز والف�شاء حيث 
ميكن لل�شباب التعبري عن اأنف�شهم بحّرّية واأن ي�شاركوا اآراءهم بطريقة خاّلقة. جنح 
اآرت لب يف ا�شتقدام النقا�س حول الهوّية اجلندرّية اإلى التدريب والإنتاج يف حقل 

املرئي-امل�شموع الذي كان يقّدم للم�شتفيدين اليافعني.

أنشطة ينفذها المشروع

املو�شوع  حول  امل�شتفيدين  لدى  متزايد  وعّي  اإلى  والإنتاج  التدريب  عملّية  اأّدت  لقد 
وحول لغة حقل املرئّي-امل�شموع واأدواته. تعّلق الأمر بتزويد ال�شباب بالأدوات املحّددة، 
مانحني اإّياهم فر�شة ل�شتعمال هذه الأدوات لتو�شيل ر�شالة تعنيهم ولنقا�س وحتّدي 
منطّية الق�شايا املتعّلقة باملو�شوع. بات م�شتفيدونا الآن اأعلى مهنّية، اأكرث ثقة، واأكرث 

وعًيا باأنف�شهم، مّما كانوا عليه قبل ثالثة اأعوام.

كما �شّكلت الفعالّيات التي مّت توفريها للمجتمع املقد�شّي مفا�شل هاّمة يف عملنا. يف 
مثل هذه املنا�شبات، حظي املجتمع املحّلّي واملجتمع الدويّل بالتمّتع باملنتجات الفّنّية 

مل�شتفيدينا، اآملني اأن تكون عودتهم فيها اأ�شئلة اأكرث واأجوبة اأقّل. 

جمال  يف  وظائف  اإيجاد  من  متّكنوا  م�شتفيدينا  بع�س  لأّن  لب  اآرت  يف  نفخر  كما 
غريهم  بداأ  حني  يف  القد�س،  يف  املّتحدة  الأمم  وكالت  بع�س  لدى  املرئّي-امل�شموع 
با�شتقاللّية مهّنّية لفتة. بغ�ّس  فّنّية، وذلك  اأكادميّيات  ة يف  الفّنّية اخلا�شّ مهنتهم 
اأّنهم جميًعا خربوا  متاأّكدون  امل�شتقبل، نحن  �شيتبوؤون يف  التي  الوظيفة  النظر عن 
ا اأّنهم �شيتذّكرونها. جتارب خمتلفة متاًما وخا�شوا عملّية تعّلمّية خاّلقة، ونعلم اأي�شً

نحن �شعداء بالنتائج العظيمة التي حّققنا، ولكّننا اأكرث �شعادة ب�شبب ماليني الأ�شياء 
التي، ب�شفتنا اآرت لب، تعّلمناها من م�شتفيدينا ومن جتربة امل�شروع ذاته. لقد ابتداأ 

للتّو يف املدينة احلوار ب�شاأن الهوّية اجلندرّية، وكّلنا اأمل اأّنه �شي�شتمّر يف امل�شتقبل.
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Selected Project Activities

بحقوق  »النهو�س  م�شروع  يف  ال�شّتة  ال�شركاء  اأحد  كونها  اللعب،  يف  احلّق  عملت 
الن�شاء والأطفال املهّم�شني يف القد�س ال�شرقّية«، عملت بالتن�شيق مع وزارة الرتبّية 
الن�شاء  حقوق  تعزيز  بهدف  والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى  واملجل�س  العايل  والتعليم 
ا حت�شني رفاههم وفر�شهم  والأطفال وال�شباب املهّم�شني يف القد�س ال�شرقّية، واأي�شً
امل�شروع، قامت احلّق  والثقافّية. خالل دورات  والنف�شّية والقت�شادّية  الجتماعّية 
اإلى جانب  ال�شرقّية،  القد�س  ببناء �شراكات مع 21 منّظمة جمتمعّية يف  اللعب  يف 

�شريكني حكومّيني رئي�شّيني.

و33  اإناث   98( مدّر�س   131 مدر�شة،   62 اإلى  الو�شول  من  اللعب  يف  احلّق  متّكنت 
ذكور(، 76 مدّربني �شباب )50 اإناث و26 ذكور(، ونحو 4102 طفاًل )2482 اإناث، 

1620 ذكور(.

»نحن نعرف ويمكن أن 
يكون لنا رّد فعل«

القادة  اأمام  املجال  اللعب  يف  احلّق  فتحت  ال�شتدامة،  ب�شاأن  مقاربتها  من  كجزء 
الأكرث التزاًما للم�شاركة وممار�شة دورهم القيادّي بطريقة فاعلة يف املجتمع، وذلك 
من خالل اإدماجهم يف تنفيذ الن�شاطات. وقد كان ذلك بعّدة طرق: اإّما دعم املدّربني 
الآخرين خالل زيارات املتابعة، اأو من خالل قيادة الألعاب املتعّلقة برفع الوعي، اأو 

دعم موّظفي احلّق يف اللعب يف اأّيام فعالّيات اللعب.

قامت احلّق يف اللعب باإعادة تاأهيل 18 من�شاأة م�شاندة )ممّرات وحّمامات( لعّدة 
منّظمات جمتمعّية ومدار�س يف القد�س ال�شرقّية. الهدف من هذه الأعمال هو ت�شهيل 
املدار�س  يف  العتيادّية  الن�شاطات  يف  ة  اخلا�شّ الحتياجات  ذوي  الأطفال  م�شاركة 
واملنّظمات املجتمعّية. لقد مّت اختيار املن�شاآت امل�شاندة بناء على تقدير الحتياجات 
بالتعاون  ال�شباب،  ونوادي  املدار�س  يف  املوؤ�ّش�شة  بهما  قامت  اللذين  والتقنّي  الأّويّل 
مع وزارة الرتبية والتعليم العايل. بالإ�شافة اإلى ذلك، قامت موؤ�ّش�شة احلّق باللعب 
لتوفري  وذلك  جمتمعّية،  ومنّظمات  مدار�س  يف  خمتلفة  لعب  �شاحات  �شّت  بتاأهيل 

الأطفال باأماكن لعب اآمنة.

بالإ�شافة اإلى جميع ما �شبق، قامت احلّق يف اللعب بتنفيذ اأّيام لعب يقودها الأطفال، 
ورا�س  اجلوز  ووادي  حنينا  وبيت  اللقلق  وبرج  و�شعفاط  العيزرّية  من  كّل  يف  وذلك 
ة،  العامود. �شارك يف هذه الن�شاطات 863 طفاًل، منهم اأطفال ذوي احتياجات خا�شّ
ا واأفراد املجتمع. اأبرز ال�شعارات التي مّت رفعها  بالإ�شافة اإلى 20 قائًدا جمتمعيًّا �شابًّ
يف اأّيام اللعب هذه هي: قادة �شباب؛ نحن نلعب، نحن نتعّلم؛ �شارك يف اللعب وتعّلم؛ 

نحن حمّركون ولي�س معيقني.
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مّرت ثالثة اأعوام، وقد تغرّيت حياة اآلف النا�س. املعرفة، القّوة، الثقة، والرتياح، 
هي مكّونات منط احلياة اجلديد للعديد من امل�شتفيدين من �شوا.

خّط �مل�شاعدة �ملجايّن ل�شو�
�شمن امل�شروع، متّكن اخلّط من تقدمي الدعم النف�شّي لـ 40792 حالة حمتاجة، منها 
حتّدث  والرجال.  ال�شبيان  من  حالة  و19212  والن�شاء،  الفتيات  من  حالة   21580
املّت�شلون بعديد من الق�شايا املتعّلقة بالعنف والعنف اجلن�شّي، وكان لهم ا�شتف�شارات 
حول كيفّية التعامل مع اأطفالهم وم�شاكل الأداء الأكادميّي، وق�شايا تتعّلق ب�شّحتهم 
النف�شّية واملجتمعّية، وقد �شارك غريهم التعبري عن م�شاكلهم ذات ال�شلة بالعالقات 

مع العائلة والأقران.

جمموعات متكني �لن�شاء
الرتبية  ق�شايا  حول  ال�شرقّية  القد�س  من  امراأة   122 وعي  رفع  يف  �شوا  �شاهمت 
العنف اجلن�شّي  العنف،  ا�شتخدام  الأطفال واملراهقني دون  والتعامل مع  اجلن�شّية، 
ة يف اإطار العائلة واملوّجه اإلى الأطفال. لقد قامت هوؤلء الن�شوة بنقل معرفتهم  خا�شّ

اجلديدة وقد و�شلت هذه املعرفة اإلى  456 امراأة اأخرى.

الأحيان  غالب  يف  والتي  الداخلّية  م�شاعرهم  عن  التنفي�س  من  الن�شاء  متكّنت  لقد 
وال�شخ�س  الوقت  ينق�شهّن  كان  ما  غالًبا  فهّن  بذلك،  قادرات  اأو  راغبات  يكّن  مل 
اإّنهّن �شعرن بقّوة اأكرب بعد  اإلى ذلك، قالت الن�شاء  اإ�شافة  اإليه.  املنا�شب ليتحّدثوا 
ا التغيري احلا�شل. »�شرت  ور�شات العمل، منّوهات اإلى اأّن املحيطني بهّن لحظوا اأي�شً
قادرة اأقول »ل« ب�شوت عايل ..... �شرت اأقول حلماتي اأن ل ت�شرب ابني مّرة اأخرى 
..... �شرت اأقول راأيي بدون ترّدد وبدون اأن اأح�شب ح�شاب ما �شيعتقده الغري ..... 

أنشطة ينفذها المشروع

تمكين وإدماج النساء
والرجال لمحاربة العنف

اكت�شفت مّرة اأخرى الكثري من الأ�شياء الإيجابّية اجلديدة التي لدي والتي كنت قد 
اأقّل  �شبورة،  �شرت  اأّن  لحظت   ..... احلياة  �شغط  خ�شّم  يف  متاًما  اأمرها  ن�شيت 
انفعاًل، واأميل اإلى العّد للع�شرة حني اأكون م�شتفّزة ..... لقد عّلمت ابني وبنتي اأّنه ل 
ميكن لأّي �شخ�س، بغ�ّس النظر اإذا كان اأنثى اأو ذكر، �شواء من الأقارب اأو غريب، 
اأن يلم�س ج�شمهم اأو حّتى ينظر اإلى ج�شمهم بطريقة غري مريحة، م�شّجعة كليهما 
اأن يخرباين اأنا اأو زوجي متى ما ح�شل �شيء من هذا القبيل ..... اأخربت زوجي عن 
التحّر�س اجلن�شّي الذي واجهت، يف حني اأيّن يف ال�شابق مل اأكن لأ�شتطيع ......  هذه 
بع�س من املقاطع املاألوفة التي ن�شمعها يف ن�شاء خمتلفات �شاركن يف ور�شات العمل.

�إ�شر�ك �لرجال
اأّن �شوا عملت مع الرجال م�شاهمة يف رفع وعي 68 رجاًل من  اإلى ما �شبق  ي�شاف 
مناطق خمتلفة وجمالت عمل خمتلفة يف القد�س ال�شرقّية. تنّوعت جمموعات هوؤلء 
مع  يعملون  جمتمعّيني  وعاملني  معّلمني  خماتري،  حافالت،  �شائقي  بني  ما  الرجال 

الفتيات وال�شبيان.

اأبًدا  يكون  لن  كاّفة  باأ�شكاله  العنف  اأّن  م�شتخل�شني  العنف،  ق�شايا  الرجال  ناق�س 
طريقة جّيدة لرتبّية الأولد، اأو للتعامل مع الزوجات، اأو مع اأّي �شخ�س. بات باإمكان 
من  وبالرغم  الرجل  يواجهه  الذي  ال�شغط  عن  النظر  بغ�ّس  اأّنه  التمييز  الرجال 
وبعدها  اأّوًل  �شغطه  من  للتنفي�س  ال�شّحّية  الأ�شاليب  من  الكثري  لديه  فهو  مزاجه، 
التعامل مع النا�س املحيطني به. بالإ�شافة اإلى ذلك، اأقّر الرجال باأهّمّية رفع وعي 

اأولدهم واأحفادهم واأقاربهم ب�شاأن ق�شايا العنف اجلن�شّي.
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ك�شركاء يف م�شروع »النهو�س بحقوق الن�شاء والأطفال املهّم�شني يف القد�س ال�شرقّية«، 
خدمات  بذلك  موّفرة  جمتمعّية  منّظمات  ت�شع  مع  هولندا   - احلرب  اأطفال  عملت 
الدعم النف�شّي-الجتماعّي املبدع، الن�شاطات الرتفيهّية لالأطفال وال�شباب، وذلك 

بهدف زيادة فر�س التعّلم والتطّور من خالل اللعب يف اأماكن اآمنة.

لقد مّت اختيار املنّظمات املجتمعّية الت�شع من خالل عملّية تقدير احتياجات وا�شعة 
وقد  ال�شرقّية،  القد�س  وجودتها يف  املتوّفرة  النف�شّية-الجتماعّية  �شملت اخلدمات 
بغر�س  هولندا،   – احلرب  اأطفال  موؤ�ّش�شة  معه  تعاقدت  خارجّي  م�شت�شار  اأجراها 

حتديد الأماكن واملنّظمات والفئات امل�شتهدفة.

املعنّيني.  امل�شلحة  واأ�شحاب  ال�شركاء  على  الحتياجات  تقدير  درا�شة  توزيع  مّت 
https:// الأملانّية:  ُبل  هيرن�س  ملوؤ�ّش�شة  الإلكرتويّن  املوقع  على  موجودة  الآن  وهي 
needs-assessment-psychosocial-/15/05/2016/ps.boell.org/en

needs-children-east-jerusalem-our-partner-wch

على مدى الأعوام الثالثة، جنحت اأطفال احلرب – هولندا يف دعم ت�شع منّظمات 
جمتمعّية م�شتهدفة يف املجالت التالية:

املجتمعّية، . 1 املنّظمات  املوجودين يف  منهّن،  الن�شاء  ا  املدّربني، خ�شو�شً تدريب 
لتنفيذ خدمات الدعم النف�شّي-الجتماعّي املبدع. 

يف نهاية امل�شروع، كانت اأطفال احلرب –هولندا قد دّربت 92 مدّرًبا، ميّثلون ت�شع 
منّظمات جمتمعّية خمتلفة. تلّقى املدّربون تدريًبا كاماًل على منهاج اآي-ديل.

http:// التايل:  الرابط  زيارة  يرجى  اآي-ديل،  منهاج  املعلومات حول  من  للمزيد 
 /www.warchildlearning.org

أنشطة ينفذها المشروع

أطفال الحرب – هولندا:
لوا مستقبلهم الخاّص

ّ
تمكين األطفال من أجل أن يشك

توفري ن�شاطات الدعم النف�شّي-الجتماعّي لالأطفال من القد�س ال�شرقّية، مبن . 2
فيهم الأطفال الأكرث تهمي�ًشا.

املنّظمات  من  تدريبهم  مّت  الذين  املدّربون  متّكن  للم�شروع،  الثالثة  الأعوام  خالل 
الن�شاطات  بني  يجمع  الذي  اآي-ديل  منهاج  تنفيذ  من  امل�شتهدفة  الت�شع  املجتمعّية 
الأطفال  �شمودّية  بناء  اأجل  من  املجموعات  بني  والنقا�شات  والألعاب  الإبداعّية 

وحت�شني مهاراتهم التكّيفّية لإبرام »ديل« اأف�شل مع حياتهم اليومّية.
يف نهاية امل�شروع، كانت اأطفال احلرب-هولندا قد و�شلت اإلى 2044 طفاًل من خالل 

خمتلف الن�شاطات يف امل�شروع.
مبادرات يقودها اأطفال من القد�س ال�شرقّية والتي مّكنت الأطفال من ت�شميم . 3

ا احل�شد لها. ة للم�شاكل التي يواجهون واأي�شً حلولهم اخلا�شّ

مّت تنفيذ هذه الفعالّية مع ت�شع منّظمات جمتمعّية م�شتهدفة من خالل اإعطاء تدريب 
عن كيفّية تنفيذ مبادرات يقودها اأطفال. 

يف نهاية امل�شروع، كان قد مّت تطوير ت�شع مبادرات يقودها الأطفال، وكانت موا�شيعها: 
والعنف  والنظافة،  القمامة  الآمن،  اللعب  و�شاحات  اأماكن  قّلة  املدار�س،  العنف يف 

الأ�شرّي.

جميع هذه الق�شايا مّتت اإثارتها من قبل الأطفال من خالل خمتلف اأنواع الو�شائل، 
وعقد  الأطفال  ت�شميم  من  ومل�شقات  ق�شرية  واأفالم  الراديو  عرب  اإعالنات  مثل 

جل�شات توعية يوقدها الأطفال.

وم�شاحات  من�شاآت  وجتديد  املجتمعّية  للمنّظمات  الطفل  �شالمة  اأدّلة  تطوير   .4
�شديقة للطفل.
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يف املجموع، قامت موؤ�ّش�شة اأطفال احلرب - هولندا بتجديد وترميم ت�شعة اأماكن لعب اآمنة لالأطفال وذلك �شمن الأعوام الثالثة للم�شروع. كما عملت مع ت�شع منّظمات 
ة بهم وتطوير دليل اإجراءات �شالمة الطفل. جمتمعّية على تطوير مدّونة ال�شلوك اخلا�شّ

�شالمة الطفل: اأطفال احلرب - هولندا لديها �شيا�شة »�شفر حتّمل« للعنف املوّجه لالأطفال. على مدى كامل عملّية تنفيذ امل�شروع، عمل موّظفو امل�شروع على �شمان اّتخاذ 
جميع تدابري الأمان.

http://www.warchildholland.org/occupied-palestinian-territory :املوقع الإلكرتويّن لأطفال احلرب - هولندا
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حقائق حول النساء في القدس الشرقّية

تواجه الن�شاء يف القد�س املحتّلة من قبل اإ�شرائيل �شغوطات متعّددة ب�شبب  �
حمدودّية الو�شول اإلى التعليم، العمل، والأفق امل�شتقبلّي. ذلك بالإ�شافة اإلى 

التقاليد املجتمعّية الأبوّية التي حتّد من الفر�س داخل وخارج البيت

ما بني 75 و80 باملائة من الـ 360 األف فل�شطينّي يف القد�س ال�شرقّية يعي�شون  �
حتت خّط الفقر، وما يقرب من 85 باملائة من الن�شاء و40 باملائة من الرجال 

عاطلون عن العمل

فقط 11 باملائة من ن�شاء القد�س ال�شرقّية هّن يف �شوق العمل �

ل يوّفر مكتب التوظيف يف اإ�شرائيل خدمات كافية ل�شّكان القد�س ال�شرقّية �

ما بني 2008 و2014، ارتفعت ن�شب الفقر من 65 باملائة اإلى 82 باملائة �

الفقر  � ارتفعت ن�شب  اأ�شخا�س مبعيل واحد،  املكّونة من خم�شة  العائالت  يف 
من 66 باملائة اإلى 89 باملائة

70 باملائة من الن�شاء يف �شّن العمل املقيمات يف القد�س ال�شرقّية ل يحملن  �
�شهادة اأعلى من �شهادة الثانوّية، وهذا يوؤّدي اإلى حقيقة اأّن الن�شبة ال�شئيلة 
ظروف  حتت  املجهد  اجل�شدي  العمل  قبول  على  جمربة  وظيفة  جتد  التي 

ا�شتغاللّية

يف املقابل، يوجد توجه متزايد ما بني ن�شاء القد�س للن�شال من اأجل دخول  �
�شوق العمل

الثقة يف  � وانعدام  التمييزّي  القانويّن  النظام  و�شع  اإّن  ال�شرقّية،  القد�س  يف 
لالإن�شاف يف بريوقراطّية  الأمور طلًبا  تدّبر  و�شعوبة  الق�شائّية،  اخلدمات 
غريبة اللغة، وو�شمة العائلة واملجتمع، جميع هذه الأمور هي بالفعل حتّديات 

خمتلفة عن باقي الأماكن يف فل�شطني

أنشطة ينفذها المشروع
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نساء القدس الفلسطينّيات
معركة حياتّية مع االحتالل

بقلم رنا ن�شا�شيبي
نبذة عن املوؤّلفة: ال�شّيدة رنا ن�شا�شيبي هو مديرة املركز الفل�شطينّي لالإر�شاد. اإّنها ابنة القد�س، وتخّرجت من جامعة بريزيت ب�شهادة يف اإدارة الأعمال ولحًقا در�شت 
يف الوليات املّتحدة الأمريكّية حيث تابعت درا�شتها وح�شلت على �شهادة املاج�شتري يف الإر�شاد النف�شّي. هي حاليًّا طالبة دكتوراه، وحما�شرة يف جامعة بريزيت. حتت 
ة ومدار�س  قيادتها اأ�شبح املركز الفل�شطينّي لالإر�شاد منّظمة �شّحّية رائدة جنحت يف تقدمي مناذج من خدمات الإر�شاد، من مثل الإر�شاد املدر�شّي يف املدار�س اخلا�شّ

ا منوذج اإدماج ال�شّحة العقلّية يف اخلدمات ال�شّحّية الأّولّية املقّدمة. وكالة غوث وت�شغيل الالجئني يف الأر�س الفل�شطينّية املحتّلة، واأي�شً

اأهّم  الثالثة وهي واحدة من  التوحيدّية  املقّد�شة، مقّد�شة لالأديان  املدينة  القد�س، 
املراكز الروحّية يف العامل. مدينة قدمية �شهدت ح�شارات ل حت�شى وحّكاًما جميعهم 
تركوا اآثارهم بطريقة اأو باأخرى على وجود القد�س املاّدّي والنف�شّي. مدينة ال�شالم 
�شهدت حروًبا  لقد  النقي�س:  على  بل  تاريخها.  ال�شالم يف  اإّل  �شيء  كّل  �شهدت  قد 
للقد�س  يبقى  ذلك،  ورغم  احل�شارات.  وتدمري  الآلف  مبقتل  انتهت  طويلة  دامية 
�شحر خا�ّس جاذب، ميكنه اأن ي�شبح اإدماًنا حّتى للزوار الكثريين الذي يتقاطرون 

اإليها كّل يوم من جميع اأنحاء العامل.

لنا نحن الفل�شطينّيني، القد�س كانت و�شتبقى بيتنا، عا�شمتنا، مركزنا الجتماعّي 
والقت�شادّي والثقايّف، ومكان تعّبدنا. واجهت هذه احلقيقة اختباًرا جّديًّا �شنة 1948 
الأّول،  اليوم  منذ  بالقّوة.  اإليها  القد�س  ن�شف  �شّم  ومّت  اإ�شرائيل  دولة  اأقيمت  حني 
اأعلنت اإ�شرائيل للمالأ اأّنها تهدف اإلى �شّم الأجزاء املتبقّية من املدينة. يف احلقيقة، 
اإلى  الهادفة  ال�شيا�شة  �شريكة يف هذه  املتعاقبة كانت  الإ�شرائيلّية  جميع احلكومات 
اإكمال ال�شّم وجعل القد�س العا�شمة اليهودّية املوّحدة للدولة اليهودّية. جميع التدابري 
الالحقة جاءت لتحقيق ذلك من خالل حماولة تبديل الطابع املاّدّي والدميوغرايّف 
للقد�س، مدّمرة املزيج الف�شيف�شائّي الغنّي لالأديان والأعراق والثقافات. يف رّد فعل 
طبيعّي على هذه ال�شيا�شات، قاوم الفل�شطينّيون. اأن تقاوم هو اأن تكون موجوًدا، اأن 

أنشطة ينفذها المشروع

اأولئك  اأن حتتّل مكان واأذهان  تعاك�س �شيطرة الكولونيالّية الإ�شرائيلّية التي حتاول 
امل�شتعمرين.

الثقافّية وباإعادة تن�شيق نف�شّيتنا  نحن من�شغلون با�شرتداد حّيزنا، وبحماية هوّيتنا 
نظرنا  ما  اإذا  املقاومة.  دوًرا ممّيًزا يف هذه  زلن  وما  الن�شاء  تلعب  مبعنى حتّررّي. 
اإلى اخللف، ي�شّح اأن نقول اإّن املقاومة التي اأظهرتها الن�شاء اّتخذت اأ�شكاًل خمتلفة 
ما  م�شرتك  واحد  �شيء  يبقى  الن�شال.  واحتياجات  طبيعة  ب�شبب  بالأ�شا�س  وذلك 
بني جميع الن�شاء الالتي قاومن على مدى الـ 69 عاًما املن�شرمة، وهو قدرتهّن على 
التحّمل والحتواء. يجادل البع�س اأّن الن�شاء ي�شبحن فطرًيا ، ب�شبب احلبل، قادرات 
ب�شكل طبيعّي على التحّمل وحماية احلياة وقيمتها. يف �شياق الن�شال الفل�شطينّي، 
املجتمعات. على  ووحدة  املحافظني على متا�شك  دور  الن�شاء  لعب  اإلى  يرتجم هذا 
�شبيل املثال، هند احل�شيني التي كانت امراأة متعّلمة بارزة من الطبقة الو�شطى من 
القد�س، حّولت جزًءا من بيت عائلتها اإلى ملجاأ يف �شنة 1948 ا�شتجابة اإلى احلاجة 
لقد  الأيتام.  لل�شحايا من  ماأوى  اإلى  واحلاجة  يا�شني  دير  بعد جمزرة  التي طراأت 
اآمنت اأّن املقاومة هي يف �شمان اأن يح�شل هوؤلء الأيتام والآلف غريهم من الفتيات 
لل�شّت هند، فالتعليم �شي�شّلحهم لي�شبحوا  اأف�شل تعليم مدر�شّي ممكن. وفًقا  على 

فل�شطينّيني فاعلني وقادرين على التحّكم يف حياتهم وحتديد اختياراتهم.



13 النهو�س بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س

أنشطة ينفذها المشروع

هند احل�شيني وغريها من ال�شخ�شيات الن�شوّية البارزة مثل زليخة ال�شهابي، اآ�شيا 
ة  اخلا�شّ بطريقتهّن  امل�شاهمة  خالل  من  قاومن  جميعّن  ع�شراوي،  وحنان  حب�س، 
بتقوية العمل املجتمعّي والتنمية. يف القد�س، من ال�شرورّي املحافظة على متا�شك 
الفل�شطينّيني.  لتهمي�س  الإ�شرائيلّية  املخّططات  ولدحر  الن�شال حيًّا  لإبقاء  املجتمع 
وباملثل، توا�شل الن�شاء العادّيات حياتهّن يف القد�س حماولت املحافظة على متا�شك 
عائالتهّن وجمتمعاتهّن الأ�شغر. اليوم املعتاد يف حياة املراأة الفل�شطينّية يف القد�س 
عادة ما يبداأ بزيارة اإلى واحدة اأو اأكرث من املوؤ�ّش�شات احلكومّية الإ�شرائيلّية: مكاتب 
التاأمني الوطنّي، وزارة الداخلّية، مكاتب �شريبة الدخل، مكاتب ال�شمان الجتماعّي، 
اإلخ. هذه الزيارات �شرورّية لإثبات اأّن مركز حياتها ومركز حياة اأ�شرتها هو بالفعل 
من  وطردهم  اإقامتهم  فقدان  اإلى  ذلك  يوؤّدي  اأن  املمكن  من  واإّل  القد�س،  مدينة 
ا  اأي�شً ولكن  ومهانة  ذّل  و�شبب  الإجهاد  هائلة  فقط  لي�شت  الزيارات  هذه  املدينة. 

الإ�شراع  املهّم  وانت�شافه، ي�شبح من  النهار  انق�شاء ن�شف  للوقت. فمع  ا�شتنزاف 
يف العودة اإلى البيت لالهتمام باحتياجات العائلة، ويف العديد من احلالت العائلة 
الن�شاء  من  كبرًيا  عدًدا  فاإّن  الإجهاد،  اأ�شباب  من  �شبق  ما  اإلى  بالإ�شافة  املمتّدة. 
املقد�شّيات لهّن اأفراد من العائلة معتقلني يف ال�شجون الإ�شرائيلّية، اأو لديهّن اأوامر 
معّلقة لهدم املنزل، اأو لديهّن طلبات مّل �شمل عائلّي مرجاأ تنفيذها. ولكن بالرغم 
الفّنّية،  واملعار�س  املظاهرات،  وتنظمن  تبادرن  القد�س  ن�شاء  جتد  ذلك،  كّل  من 
واإنتاج الأفالم، وعرو�س الرق�س ال�شعبّي الفل�شطينّي )الدبكة(، وحتاولن اأن ت�شرين 
حياتهّن باأقرب ما يكون اإلى ال�شكل الطبيعّي. تعلم ن�شاء القد�س اأّن الطريق ما يزال 

طوياًل ومتعّرًجا، ولكّن البديل املتمّثل يف ال�شكن خارج القد�س غري مقبول بتاًتا.

تغرّي  ل  والرزق  للبقاء  اليومّية  احلياة  معارك  اإّن  املقد�شيات،  الن�شاء  اإلى  بالن�شبة 
ة التي متتاز بها القد�س يف قلوبهّن واأرواحهّن. املكانة اخلا�شّ
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المشاكل االجتماعّية للنساء

في القدس الشرقّية
بقلم ماريان هووك

يف القد�س ال�شرقّية »يعي�س النا�س الإرباك، اإّنهم �شائعون«، تقول فدوى خواجا 
يف نهاية �شهر اآب/اأغ�شط�س. اإّنهم غري تابعني لدولة )ولكن لديهم بطاقة هوّية 
اإ�شرائيلّية »دائمة« ك�شّكان للقد�س(، يعي�شون يف حالة من انعدام الأمن الدائم.

العديد منهم »يعي�س بني امل�شاكل«، تقول فدوى، »يرك�شون بني البيت يف ال�شّفة 
الغربّية حيث يعي�س بع�س اأفراد العائلة، وبني بيتهم يف القد�س – فرمّبا اثنان اأو 

ثالثة من الأبناء لي�س لديهم بطاقات هوّية على الإطالق«.

»اإّنهم غرقى ول يدرون كيف يتدّبرون«، ح�شب فدوى التي هي الرئي�شة املنتخبة 
ملجل�س موؤ�ّش�شة مركز القد�س للن�شاء، والذي مقّره يف بيت حنينا.

»اليوم، هناك دائرة  تقول فدوى.  القد�س مدينة مفتوحة«،  ال�شابق، كانت  »يف 
كبرية تغلقها اإ�شرائيل، والقد�س يف و�شطها. اإذا اأردت الدخول، واإن �شمحوا لك، 

فيفتحون فتحة �شغرية لك للدخول«.

يتوّجب على ع�شرات اآلف النا�س من خمتلف الأحياء الفل�شطينّية التي ما تزال 
اإ�شرائيل تعتربها ق�شًما من »بلدّية القد�س الكربى«، يتوّجب عليهم املرور عرب 
نقاط التفتي�ش على االأقّل مّرتني يف اليوم، كّل يوم، للو�شول اإلى اأ�شغالهم اأو اإلى 
العناية ال�شّحّية اأو الت�شّوق، وحّتى الأطفال منهم الذاهبني اإلى مدار�شهم. الأمر 

فظيع للكبار، ومفزع لالأطفال.

ك�شف  مّت  »لقد   1  :Jerusalem Quarterly جمّلة  يف  اجلعبة  نظمي  يكتب 
خرافة القد�س املوّحدة. لي�س فقط اأّن �شلطات الحتالل قامت بعزل القد�س عن 
باقي ال�شّفة الغربّية مبا ي�شّمى جدار الف�شل وامل�شتوطنات الآخذة دون توّقف 

رأي من القدس

ا ف�شلوا القد�س عن ال�شّفة الغربّية بعدد ل يعّد ول يح�شى  بالنمّو، ولكّنهم اأي�شً
الواقع،  بحكم  القد�س،  الإ�شمنتّية.  واحلواجز  وال�شياجات  التفتي�ش  نقاط  من 

مق�ّشمة«.

ن�شرت هيومات رايت�س ووت�س للتو تقريًرا 2 حتاول فيه و�شف »املتطّلبات ال�شاّقة« 
الفل�شطينّيني املقد�شّيني للحفاظ على  الإ�شرائيلّية على  القوانني  التي تفر�شها 
اأولئك الذين  و�شعهم ك�شّكان للقد�س ال�شرقّية. هناك »تبعات ذات �شاأن« على 
بداية  بني  »ما   .3 تقريرها  يف  املنّظمة  ت�شري  املتطّلبات،  حتقيق  يف  يف�شلون 
اإ�شرائيل  اأبطلت   ،2016 �شنة  ونهاية   1967 �شنة  ال�شرقّية  للقد�س  الحتالل 
حّق ال�شكن ملا ل يقّل عن 14595 فل�شطينيًّا من القد�س ال�شرقّية، وفًقا للوزارة 

الداخلّية )الإ�شرائيلّية(«.

معظم حالت �شحب الإقامة هذه كانت »على اأ�شا�س ف�شل اإثبات اأّن مركز احلياة 
هو يف القد�س«، تفيد هيومان رايت�س ووت�س، ولكن يف ال�شنوات الأخرية، حتت 
ا و�شع بع�س املقد�شّيني عقابًا لهم  حكومات نتنياهو اليمينّية، »فقد اأبطلوا اأي�شً
ا كعقاب جماعّي موّجه لأقارب  اإ�شرائيلّيني، واأي�شً بناء على اّتهامهم مبهاجمة 

املّتهمني واملهاجمني امل�شتبهني«.

)واليوم، تنظر اإ�شرائيل يف تغيريات من جانب واحد، م�شّممة لإزالة 140 األف 
فل�شطينّي من القد�س ال�شرقّية( 4.

لقد قام الفل�شطينّيون ببذل وقت هائل والكثري من القلق والأمل، بالإ�شافة اإلى 
اأن تهّدد و�شعهم يف  الأموال الطائلة، حماولني تاليف امل�شاكل التي من املمكن 

ك�شّكان للقد�س ال�شرقّية.

لنذهب  اآخر  مكان  لنا  ولي�س  وطننا،  »هذا  العمل؟«.  »ما  فدوى اخلواجا  ت�شاأل 
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ال�شهل  لي�س من  ولكن  اأولدهم،  ويريدون حماية  التغيري،  يريدون  النا�س  اإليه. 
انتظار ما �شرت�شله ال�شماء. هناك الكثري من ال�شغوطات، والنا�س يف القد�س 

ي�شعرون اأّنهم يف �شجن كبري«.
القد�س  حماية  لـ  املحاولة  ب�شرورة  ي�شعرون  »فاإّنهم  فدوى،  تقول  ذلك«،  »ومع 

للجانب الفل�شطينّي«. 
منها  )الكثري  ة  خا�شّ مدار�س  »هناك  فدوى  تقول  كارثّي.  التعليمّي  النظام 
القد�س  بلدّية  مدار�س  ا  اأي�شً وهناك  اإ�شالمّية(،  اأو  م�شيحّية  �شواء  دينّية، 
ا، تقول فدوى(، ونعم يوجد مدار�س حكومّية فل�شطينّية يف الق�شم  )مكلفة جدًّ
وزارة  تديرها  والطوري(  باهر  و�شور  القدمية  البلدة  املدينة )يف  من  ال�شرقّي 
الرتبّية الفل�شطينّية. تريد اإ�شرائيل الآن من جميع املدار�س اأن ت�شتعمل املنهاج 
العربّية،  اللغة  تدّر�س  واأن  الفل�شطينّي(  التاريخ  يدّر�س  ل  )والذي  الإ�شرائيلّي 
والق�شّية »معركة كبرية« تقول فدوى. هناك نق�س يف الغرف ال�شّفّية، فيمكن 
نظام  يف  املدار�س  بع�س  وتعمل  طالًبا،   35-  30 الواحد  ال�شّف  يف  يوجد  اأن 

الورديتني.
فاإ�شرائيل  ال�شوارع.  يف  يتعّلمون  �شبابنا  »اأّن  اخلواجا  فدوى  ح�شب  الأمر  واقع 
ت�شّجع الت�شّرب من املدار�س«. اإذا متّكن الطاّلب من اإيجاد عمل، فاإّن املت�شّربني 

من املدار�س يقبلون بالأعمال الو�شيعة، يف املطاعم والفنادق.
اإّن النظام ال�شّحّي الإ�شرائيلّي املتوّفر للفل�شطينّيني يف القد�س ال�شرقّية )الذي 
ي�شّب يف نظام التاأمني( هو اأف�شل بكثري من نظام التعليم، تقوم فدوى. فالن�شاء 
ميكنهّن الو�شول اإلى الطيف الكامل من املعلومات حول اأ�شاليب تخطيط الأ�شرة، 
ا ما يحتجن من منتجات �شيدلّية، وذلك على النقي�س من ال�شّفة الغربّية  واأي�شً
حيث تنعدم العديد من املواّد، وحيث ين�شح الأطّباء الفتيات باحلبل باأ�شرع ما 

ي�شتطعن من اأجل »احلفاظ على اأزواجهّن« واملحافظة على زواجهّن.
اأّن »الن�شاء يف جميع الأماكن لي�س  اإلى  لكن ت�شري لينا �شالح من موؤ�ّش�شة �شوا 
لهّن القرار ب�شاأن اأج�شادهّن حني يتعّلق الأمر بالعالقات اجلن�شّية مع اأزواجهّن، 
اأن تقول  اأو عدم وجود اأطفال«. يف احلقيقة، »ل ميكنها  اأو القرار ب�شاأن وجود 

اأطفال يف وترية �شريعة،  اأن يكون لديها عّدة  اأطفاًل«. ومع ذلك،  اإّنها ل تريد 
ومع غياب الزوج كّل الوقت يف العمل، يعني اأّن موارد املراأة النف�شّية واجل�شدّية 
م�شتنزفة حّتى النهاية. فالأطفال يف اخلارج بينما هي تر�شع اأ�شغرهم، ورمّبا ل 

يح�شل الطفل على ما يحتاجه من الرعاية ال�شّحّية اأو التعليم.
يخ�شعن  الالتي  الن�شاء  على  م�شاعف  يح�شل  ما  تبعات  اإّن  �شالح  لينا  تقول 

ل�شغوطات م�شتمّرة، جمتمعّية يف البيت، و�شيا�شّية خارج البيت.
يف  ال�شرقّية  القد�س  يف  يع�شن  منهّن  فالكثري  خ�شو�شّية،  لديهّن  لي�س  الن�شاء 
الزوج  اأهل  مع  الزوج،  عائلة  بيت  وذلك يف  والأطفال،  الزوج  مع  واحدة  غرفة 
الأمر  مايّل،  ا�شتقالل  لهّن  لي�س  الالتي  الن�شاء  من  الكثري  »نرى  الوقت.  طيلة 

الذي يخلق تبعّية اجتماعّية ونف�شّية«، تقول لينا.
الغربّية  ال�شّفة  من  تردنا  التي  الّت�شالت  ومن  امليدان،  يف  نرى  مّما  ا  »واأي�شً
والقد�س ال�شرقّية، نعرف اأّن بع�س الن�شاء املتعّلمات قد اأر�شلن للعمل، �شواء من 
قبل اأزواجهّن اأو اأهلهّن، ومن ثّم يتّم ال�شتحواذ على راتبهّن ول تاأخذن اأّي مال«.

كما اأّن الن�شاء ل يحظني باأّي مكان اآمن، تقول لينا. اإذا تعر�شن للعنف يف املنزل، 
يف القد�س ال�شرقّية، فعليهّن الذهاب اإلى ال�شرطة الإ�شرائيلّية، وهذا لي�س �شهاًل 
عليهّن. يف احلقيقة، تقول لينا »اإذا ذهب املراأة اإلى ال�شرطة الإ�شرائيلّية فاإّنها 

مّيتة جمتمعيًّا«. 

الن�شاء  فموؤمتر  املا�شي،  يف  اأكرب  دور  لهّن  كان  الن�شاء  اإّن  خواجا  فدوى  تقول 
الفل�شطينّيات الأّول قد انعقد يف القد�س �شنة 1929، وقد بداأت احلركة الن�شوّية 
دور  للن�شاء  كان  الأولى،  النتفا�شة  اأثناء  اخلريّي«.  العمل  مقاربة  »با�شتخدام 
ح�شل؟«  »ماذا  القت�شادّي.  ال�شتقالل  اأجل  من  عملن  اأّنهّن  وت�شيف  قيادّي، 
تعيد فدوى ال�شوؤال، ومن ثّم جتيب »الذي ح�شل هو اأ�شواأ الأمور – يف النتفا�شة 
الثانية، حيث مل يكن هناك اأّي تنظيم واجلميع يذهب يف كّل الجّتاهات، وجدنا 
اأنف�شنا كفل�شطينّيني نعود اإلى الوراء، وبداأ العامل يتحّدث عّنا كـ اإرهابّيني. منذ 

ذلك الوقت، اجلميع يدفع الثمن«.
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المشاكل التي تواجه النساء 
ة

ّ
الفلسطينّيات في فلسطين المحتل

بقلم رند حمد

رند حمد: طالبة يف التا�شعة ع�شر من عمرها تدر�س العالج الوظيفّي يف جامعة 
بيت حلم، و�شغوفة باإحداث التغيري يف جمتمعها وبالعدالة اجلندرّية.

اأّول م�شكلة واجهتها هي الزواج الق�شرّي وزواج الأطفال. كمراهقة يف  اأّن  اأعتقد 
�شنوات الدرا�شة الثانوّية، وحّتى قبل ذلك بقليل، �شهدت العديد من احلالت يف 
اأ�شخا�س هم غرباء متاًما  من  الزواج  قبول  على  الفتيات  اأجربت  املدر�شة حيث 
ا  عنهّن. جمربات وخائفات، مل تكن اأولئك الفتيات جاهزات ل نف�شيًّا ول ج�شديًّ
واأن  املدر�شة  بعد ذلك يجربن على ترك  التغيري يف حياتهّن. كّن  النوع من  لهذا 
ي�شبحن رّبات بيوت لأّن الزوج ل يريد لزوجته اأن تعمل اأو تدر�س فهو يعترب ذلك 
عيًبا وعاًرا ل�شمعته. دائًما ما يكون اخليار بيد الزوج وعائلته. وتكرب الفتاة لت�شبح 
رّبة البيت التقليدّية الأّمّية التي �شتعيد اإنتاج ذات امل�شري لبناتها وعائلتها، وهكذا 

دواليك، ت�شتمّر احللقة املفرغة.

اجلندرّي،  التنميط  هي  الفل�شطينّيات  الن�شاء  تعاينها  التي  الأخرى  امل�شاكل  من 
بالتعبري عن  لها  اأعطيت امراأة حقوقها و�شمحت  اإذا  اأمر �شائد يف ثقافتنا.  وهو 
نف�شها، �شيكون ذلك خمالًفا لتقاليد املجتمع. ولكن هذا الو�شع لي�س طبيعيًّا! كّل 
ا عن غريها. ميكن اعتبار بع�س  فتاة وامراأة لها احلّق بالتعبري عن نف�شها بل واأي�شً
الأخطاء ال�شغرية وامل�شّماة »حرام« يف الإ�شالم، مثل التدخني اأو ال�شّب اأو غريها 
العربّي، بع�س هذه  الت�شّرفات غري املقبولة جمتمعيًّا ب�شكل عاّم يف املجتمع  من 
الت�شّرفات ميكن اعتبارها طبيعّية للرجل ولكّنها ممنوعة للمراأة. معظم الن�شاء 
والفتيات تو�شعن يف هذه العلبة حيث من املتوّقع منهّن التفكري والت�شّرف بطريقة 
معّينة. املجتمع دائًما ما يتوّقع الكمال يف كّل ما نقول ونعمل. معظم الن�شاء، على 
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تواجههّن يف حياتهّن  اأّية م�شاكل  قبول  يتوّقع منهّن  اأو  املثال، جتربن على  �شبيل 
كان  واإن  حّتى  لتتح�ّشن،  الأمور  تنتظرن  واأن  �شبورات  تكّن  اأن  عليهّن  الزوجّية. 

وا�شًحا اأّنها لن تتح�ّشن.

يتكّلم  حني  تتكّلمي  اأن  ميكنك  ل  �شّت،  »اأنت  ت�شهري!«  اأن  ميكنك  ل  بنت،  »اأنت 
الرجال!« »اأنت ل�شت قائدة، اأنت دائًما تابع!« »بغ�ّس النظر عن م�شتوى تعليمك، 

اآخرتك يف املطبخ!«

كما تواجه ن�شاء فل�شطني العديد من امل�شاكل املهنّية. هذا يعني اأّنهّن ل يح�شلن 
اأو يف العمل  على ذات الفر�س التي يح�شل عليها الرجال، �شواء يف �شوق العمل 
ذاته. الرجال هم عادة من يح�شلون على الزيادات، وحني تتطّلب الوظيفة عماًل 
ا، دائًما ما يكون الرجل هو ال�شخ�س املنا�شب للعمل. حّتى اإّن بع�س املوؤ�ّش�شات  جادًّ

ل تعطي اإجازة مدفوعة للن�شاء للولدة.

التحّر�س هو واحدة من اأكرب امل�شاكل املوجودة يف جمتمعاتنا الفل�شطينّية. التحّر�س 
معظم  ا.  م�شتمرًّ زال  ما  ولالأ�شف  طويلة،  فرتة  منذ  موجود  النف�شّي  اأو  اجلن�شّي 
الن�شاء والفتيات خربن التحّر�س وهي جتربة مهينة ومقّززة. هي جتربة جتعلك 
ت�شعرين باأّنه ل يوجد اأّي عدل، و�شوف تذكرين وجه املتحّر�س طيلة حياتك. هكذا 

و�شفت يل التجربة �شديقة تعّر�شت للتحر�س يف البا�س.

ا م�شكلة تواجهها العديد من الن�شاء، لي�س فقط يف فل�شطني  العنف الأ�شرّي هو اأي�شً
واإمّنا يف جميع اأنحاء العامل. يف جمتمعنا، متيل هذه امل�شكلة لأن تكون اأكرث حّدة، 
ولكن يف ذات الوقت هي اأكرث اختفاء عن الأعني. وفًقا لالإح�شاءات التي جمعتها 
الن�شاء املتزّوجات يف  للمراأة فرع فل�شطني، فاإّن 29.9 باملائة من  الأمم املّتحدة 
يف  العنف  اأ�شكال  من  ل�شكل  تعّر�شن  غّزة  قطاع  يف  باملائة  و51  الغربّية  ال�شّفة 
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ا، اأّما يف قطاع غّزة فالن�شبة �شاعقة حيث اإّنه ت�شل اإلى 76.4 باملائة. كما ت�شري الإح�شاءات اإلى اأّن  البيت. 48.8 باملائة يف ال�شّفة الغربّية قد اأ�شيء معاملتهّن ج�شديًّ
17.4 باملائة من الن�شاء يف ال�شّفة الغربّية قد جاهرن باإ�شاءة معاملتهّن ج�شديًّا، و34 باملائة يف قطاع غّزة. كما وردت اإح�شاءات حول العنف اجلن�شّي، بواقع 10.2 

باملائة يف ال�شّفة و14.9 باملائة يف غّزة.

كنا�شطة يف جمال حقوق الن�شاء وكامراأة فل�شطينّية �شهدت على الأقّل امراأة اأو فتاة، يف جمتمعي اأو عائلتي اأو مدر�شتي، متّر يف هذه التجارب، ميكنني القول اإّننا نحن 
الن�شاء �شنقود املجتمع اإلى اأماكن اأف�شل. لأّن حقوق الن�شاء هي حقوق اإن�شانّية، فاإّن حقوق الإن�شان هي حقوق ن�شاء!



18

اختتام المشروع بعد ثالثة أعوام
بعد ثالثة اأعوام من العمل الدوؤوب واملر�شي، و�شل م�شروعنا املمّول من الحّتاد الأوروبّي اإلى نهايته، وذلك يف بداية �شهر ت�شرين الأّول/اأكتوبر 2017. احتفلنا بهذا 
الإجناز، �شويًّا مع �شركائنا وم�شتفيدينا واأ�شدقائنا، يف حفل ختامّي اأثلج ال�شدر واأفرح الروح، اأقمناه يف فندق نوتردام يف القد�س، مقابل اأ�شوار البلدة القدمية. بح�شور 
نائب ممّثل الحّتاد الأوروبّي ال�شّيد توما�س نيكال�شون، ونائب حمافظ مدينة القد�س ال�شّيد عبد اهلل �شّياد، ا�شتمتعنا باملو�شيقى التقليدّية الفل�شطينّية والدبكة ال�شعبّية، 

كما ا�شتمعنا اإلى امل�شتفيدين الذي خّل�شوا جتربتهم يف هذا امل�شروع.

قالت اإحدى الن�شاء امل�شتفيدات من امل�شروع: »كنتيجة لهذا امل�شورع، اأح�ّس الآن باأمان 
اقت�شادّي اأكرب. فب�شبب التدريب الذي تلقّيناه بتنا قادرات على اإن�شاء تعاونّيات ن�شوّية، 
واأ�شبح عملي يف التعاونّية يدّر علي دخاًل متوا�شًعا ي�شاهم يف تغطية جزء من نفقات 
ال�شعور  نف�شها  كيف طّورت يف  بكّل فخر  اأخرى  امراأة  روت  ال�شهرّية«. يف حني  البيت 
�شّد  �شراعهم  يف  واأطفاًل  اأخريات  ن�شاء  تدعم  باتت  وكيف  والوعي،  الذات  بتقدير 

العنف وامل�شايقات.
على مدى الأعوام الثالثة، مّت الو�شول املبا�شر اإلى ما يزيد على �شبعة اآلف فل�شطينّي 
موؤ�ّش�شة  نّفذتها  التي  امل�شروع  ن�شاطات  خالل  من  ال�شرقّية،  القد�س  يف  وفل�شطينّية 
اأكاد،  لب،  اآرت  هولندا،   – احلرب  اأطفال  اللعب،  يف  احلّق  و�شركاوؤها:  ُبل  هيرن�س 
و�شوا. كما مّت افتتاح خم�شة م�شاريع جتارّية �شغرية يف القد�س ال�شرقّية لن�شاء ريادّيات 
ا ح�شل الآلف  مّت تدريبهّن يف جمايّل الت�شويق واإدارة الأعمال. ومن خالل امل�شروع اأي�شً
الفّنّية  الن�شاطات  يف  و�شاركوا  النف�شّي  الدعم  على  والن�شاء  وال�شباب  الأطفال  من 

والرتفيهّية.
»لقد ا�شتهدف هذا امل�شروع املناطق الأكرث ت�شّرًرا بفعل الإهمال واملعاملة غري املن�شفة 
ونق�س اخلدمات الأ�شا�شّية«، قال نائب ممّثل الحّتاد الأوروبّي ال�شّيد توما�س نيكال�شون 
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يف احلفل اخلتامّي. واأ�شاف: »اإّن احلفاظ على قابلّية حّل الدولتني على التطبيق، بحيث 
تكون القد�س عا�شمة الدولتني، هو من اأ�شا�شات �شيا�شة الحّتاد الأوروبّي. خالل الأعوام 
املن�شرمة، تطّور الحّتاد الأوروبّي برناجًما متناميًّا لدعم القد�س ال�شرقّية، وذلك يف 
حماولة لتح�شني الأو�شاع املعي�شّية لل�شّكان الفل�شطينّيني«.  لهذا الغر�س، يقّدم الحّتاد 
الأوروبّي �شنويًّا ع�شرة ماليني يورو، لتلبية عّدة احتياجات وتغطّية عّدة قطاعات: من 
التعليم اإلى اخلدمات ال�شّحّية، امل�شاعدة القانونّية، حقوق الإن�شان، الثقافة، والهوّية.

اأّما نائب حمافظ مدينة القد�س ال�شّيد عبد اهلل �شّياد، فقد اأّكد على التزام ال�شلطة 
الفل�شطينّية بالقد�س واأهل القد�س وبتطوير املدينة. كما �شّدد على املوقف الفل�شطينّي 
الر�شمّي املتمّثل يف اأّنه ل ميكن اأن يكون هناك �شالم من دون اأن تكون القد�س ال�شرقّية 
عا�شمة الدولة الفل�شطينّية. كما حّذر نائب املحافظ من اأّن اأكرث من 18 األف بيت و�شّقة 
هي حاليًّا حتت التهديد بالهدم من قبل ال�شلطات الإ�شرائيلّية، الأمر الذي �شيوؤّدي اإلى 

تهجري اأكرث من 18 األف عائلة مقد�شّية.
اإلى ال�شركاء  قبل النتهاء من احلفل واملغادرة، مّت تقدمي هدايا تذكارّية من امل�شروع 
وال�شيوف، منها مثاًل اأ�شجار زيتون �شغرية، املربّيات واملخّلالت، واحلقائب املطّرزة، 

وهي جميعها من الأ�شغال اليدوّية التي قامت بها الن�شاء امل�شاركات يف امل�شروع.
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مت ��شد�ر هذه �لن�شرة بدعم من �الحتاد �الأوروبي.
�ن حمتوياث هذه �لن�شرة ال تعرب  بال�شرورة عن ر�أي موؤ�ش�شة هيرن�س ُبل و�ل�شركاء و �الحتاد �الوروبي. 
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