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
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د .بيتينا ماركس
ّ
ّ
ُ
مديرة مؤسسة هينرش بل األلمانية

الأ�صدقاء الأعزّاء،
هذا هو العدد اخلام�س والأخري من ن�شرتنا الإلكرتون ّية ن�صف ال�سنو ّية عن القد�س.
ثالثي ال�سنوات «النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال امله ّم�شني يف
ي�شارف م�شروعنا ّ
القد�س ال�شرق ّية» ،واملم ّول من ّ
أوروبي ،ي�شارف على االنتهاء قري ًبا .لقد
االتاد ال ّ
�أنهيناه يف  2ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر  2017باحتفال رائع يف القد�س بح�ضور نائب مم ّثل
ّ
أوروبي ال�س ّيد توم نيكال�سون ،ونائب حمافظ مدينة القد�س ال�س ّيد عبد اهلل
االتاد ال ّ
�ص ّياد .لقد ح�ضر االحتفال جميع �شركائنا ،حيث ا�ستمعنا �إلى �شهادات م�ؤ ّثرة من
امل�ستفيدين ،وا�ستمتعنا مبو�سقى فرقة �صابرين وعر�ض الدبكة الذي ق ّدمه جمموعة
من الراق�صني والراق�صات اليافعني واليافعات من جمع ّية �شباب البلدة القدمية.
ت�سعد م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل مكتب فل�سطني والأردن ،ومق ّره رام اهلل ،ب�إطالعكم من
خالل هذه الن�شرة ،على تط ّور ون�شاطات وق�ص�ص جناح امل�شروع الذي يو ّفر الدعم
للتج ّمعات امله ّم�شة يف القد�س ال�شرق ّية.
حاولنا يف الأعوام الثالثة املا�ضية� ،سو ًّيا مع �شركائنا اخلم�سة (احلقّ يف اللعب،
نح�سن حياة
�أطفال احلرب  -هولندا� ،آرت الب� ،أكاد ،و�سوا) و�شركائهم الأ�صغر� ،أن ّ
ً
تهمي�شا يف القد�س� ،أال وهم الن�ساء والأطفال� .إ ّنهم هم من يواجهون معظم
الأكرث
حت ّديات املجتمعات املهملة والفقرية يف القد�س ال�شرق ّية املحتّلة� .إ ّنهم املجموعة
ً
تهمي�شا وتغا�ض ًيا عنها .فكث ًريا ما تكون حقوقهم منتهكة ويكونون حمرومني
الأكرث
من احلقّ واحل ّيز للتعبري عن �أنف�سهم والإح�سا�س بالأمان واالهتمام .حاولنا من
خالل م�شروعنا �أن ندعمهم و�أن نو ّفر ما ينق�ص املقد�س ّيني الفل�سطين ّيني :الدعم
والرتبوي ،الن�شاطات الثقاف ّية ،اخلدمات واملرافق لذوي الإعاقات ،والفر�ص
النف�سي
ّ
ّ
االقت�صاد ّية للن�ساء الرياد ّيات .ن�أمل �أن يكون دعمنا باق ًيا ،و�أن تكون �أن�شطتنا ناجحة
وم�ستدامة ،و�أن نكون قد �ساهمنا يف تقو ّية الن�ساء والأطفال يف القد�س ال�شرق ّية.
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تر ّكز الن�شرة التي �أمامكم على خمتلف التح ّديات التي تواجه الن�ساء ،وعلى قدرتهنّ
على الو�صول �إلى �سوق العمل ،وعلى موقعهنّ يف العائلة ،وعلى مركزهنّ يف املجتمع.
قامت �ألي�ساندرا فيزر ،رئي�سة ق�سم التعاون يف بعثة ّ
أوروبي ،والتي واكبت
االتاد ال ّ
امل�شروع ودعمته خالل ال�سنوات املا�ضية ،قامت بكتابة االفتتاح ّية .ت�شارك رنا
ن�شا�شيبي ،الن�سو ّية املقد�س ّية والنا�شطة ال�سيا�س ّية ،ر�ؤيتها لدور الن�ساء يف الن�ضال
الفل�سطيني للبقاء وال�صمود يف القد�س ال�شرق ّية واملحافظة على حقوقهم فيها .تكتب
ّ
ال�صحف ّية ماريان هووك ،وهي �صحف ّية �أمريك ّية تقيم يف رام اهلل ،عن التح ّديات
االجتماع ّية العديدة التي تواجه ن�ساء القد�س ال�شرق ّية� .أ ّما رند حمد ،وهي طالبة
عاما جتاهد لك�سب قوت العي�ش من خالل العمل يف حم ّل بيع كتب يف
عمرها ً 19
القد�س ال�شرق ّية ،فكتبت عن جتربتها ال�شخ�ص ّية كامر�أة فل�سطين ّية يافعة ،مز ّودة
يهم جيلها من �أمور.
�إ ّيانا مبا ّ
ويف النهاية �أوردنا � ً
أي�ضا مقالة �صغرية حول حفل االختتام يف القد�س ،يرافقها
جمموعة خمتارة من ال�صور ،بهدف متكينكم من ت�شكيل انطباعاتكم على الفعال ّية
اخلتام ّية.
كما املعتاد� ،ساهم �شركا�ؤنا بكتاباتهم عن م�ستج ّدات عملهم ون�شاطاتهم ،وقد
ّ
يعج باملعلومات عن الن�ساء يف القد�س
ح�ضرت فاني�سا فارينغ �صندوق معلومات مفيدً ا ّ
ال�شرق ّية.
�إ�ضافة �إلى جميع ما �سبق ،لدينا من �أجلكم جمموعة من الروابط املفيدة ملقاالت
�إ�ضاف ّية ومن�شورات متن ّوعة.
�آمل �أن جتدوا يف هذه الن�شرة ما يفيدكم ،و�أن تبقيكم مهت ّمني ومنخرطني يف ال�ش�أن
ال�شرقي.
املقد�سي
ّ
ّ

أليساندرا فيزر
رئيسة التعاون

والتاريخي والثقا ّيف.
الديني
القد�س هي القلب الناب�ض ملليارات النا�س ،بحجمها
ّ
ّ
�شهدت املدينة وعاي�شت ال�سلم واحلرب ،االزدهار والدمار ،يف تركيبة فريدة ميتاز
اخلا�ص عرب الأزمان املا�ضية واحلديثة .ما تزال القد�س اليوم تعاين
بها طابعها
ّ
من النزاع والعنف وتو�أم الطاعون :الفقر والتمييز.
َيعترب ّ
أوروبي القد�س ال�شرق ّية جز ًءا من الأر�ض الفل�سطين ّية املحت ّلة.
االتاد ال ّ
يجب على مفاو�ضات ال�سالم �أن ت�شمل ًّ
حل جلميع الق�ضايا املتع ّلقة بو�ضع القد�س
كعا�صمة م�ستقبل ّية للدولتني .لن يعرتف ّ
أوروبي ب� ّأي تغيريات حلدود ما
االتاد ال ّ
قبل �سنة  ،1967مبا يف ذلك ما يتع ّلق بالقد�سّ � ،إل تلك التغيريات التي تتّفق عليها
الأطراف.
لهذ الغر�ض ،يقوم ّ
أوروبي بدعم املدينة و�س ّكانها من خالل برنامج
االتاد ال ّ
القد�س ال�شرق ّية ،ب�أهدافه اال�سرتاتيج ّية املتم ّثلة با�ستدامة �صمود ّية ال�س ّكان
الفل�سطيني للمدينة .لقد منا الربنامج متع ّدد
الفل�سطين ّيني ،واحلفاظ على الطابع
ّ
القطاعات �إلى ما يقارب ع�شرة ماليني يورو �سنو ًّياّ ،
مغط ًيا ت�شكيلة من القطاعات
واالقت�صادي ،امل�ساعدة القانون ّية ،حقوق
االجتماعي
مبا فيها التعليم ،التمكني
ّ
ّ
الإن�سان وحمايتها ،والثقافة.
نحن نفخر �أن نقول �إ ّنه يف نهاية ك ّل م�شروع ،ك ّنا نرى �أ ّننا نقرتب �أكرث من �أهدافنا
امل�شرتكة .يف هذه الأوقات ،ومع انتهاء امل�شروع املم ّول من ّ
أوروبي
االتاد ال ّ
«النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية» ،بتنا نعرف �أنّ
تغيت �إلى الأف�ضل ،ونعرف �أنّ العديد من الن�ساء مت ّكنّ من
حياة العديدين قد ّ
اخلا�صة ،ونعرف �أنّ امل�ستقبل ال ب ّد و�أن يكون �أف�ضل لهذه املدينة.
ت�أ�سي�س �أعمالهنّ
ّ

خا�ص �أه ّم ّية ومرونة امل�شاريع �ضمن برنامج القد�س
ُيظهر هذا امل�شروع ب�شكل ّ
ال�شرق ّية .منذ بداية امل�شروع يف  ،2014قامت م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل� ،سو ًّيا مع
�شركائها :احلقّ يف اللعب ،و�أطفال احلرب – هولندا ،و�آرت الب ،و�أكاد ،و�سوا،
ومع العديد من ّ
املنظمات املجتمع ّية الأ�صغر حج ًما ،قاموا جمي ًعا بتوفري الدعم
ً
تهمي�شا يف القد�س ال�شرق ّية .ا�ستهدف امل�شروع املناطق
لأكرث التج ّمعات ال�س ّكان ّية
الأكرث ت�ض ّر ًرا بفعل الإهمال واملعاملة غري العادلة ونق�ص اخلدمات الأ�سا�س ّية،
مر ّكزً ا بالأ�سا�س على الن�ساء والأطفال الذي ي�صدف �أن يكونوا � ً
أي�ضا �ضمن
ً
تهمي�شا .على مدى الأعوام الثالثة املا�ضية ،ر ّكز امل�شروع على
الفئات الأكرث
االجتماعي ،ورفع الوعي ،الريا�ضة والثقافة ،واخلدمات واملرافقالنف�سي
الدعم
ّ
ّ
فر�صا
لذوي الإعاقات .لقد �أوجد امل�شروع ح ّيزً ا للتعبري عن النف�س والإبداع ،وو ّفر ً
اقت�صاد ّية للن�ساء وال�شباب الرياد ّيني والرياد ّيات.
الآن ،وها هو امل�شروع ي�شارف على االنتهاء� ،أحوز بامتياز امل�ساهمة يف الن�شرة
الإلكرتون ّية الأخرية ال�صادرة عن امل�شروع� .أ�سته ّل هذه الفر�صة العظيمة لأق ّدم
خ�صو�صا م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل و�شركا�ؤها ،الذين عملوا
�أعمق �شكري لكم جمي ًعا،
ً
بج ّد وجهد لتذليل جميع العقبات التي واجهت الرجال والن�ساء والأطفال يف القد�س
ال�شرق ّية .ال ب ّد �أن يكون هذا اجلهد قد جعل احلياة �أق ّل �صعوبة بع�ض ال�شيء ،ما
أهم �سمح للأمل �أن يعود ويدخل املدينة.
فر�صا مل يكن لتكون ممكنة ،وال ّ
�أعطى ً
�أنهي ب�أمنية �أن نتم ّكن جمي ًعا من حتقيق ر�ؤيتنا للقد�س كمدينة ال�سالم :عا�صمة
للدولتني ،ومكان ميكن للجميع �أن يحيا فيه بكرامة وح ّر ّية.
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خالل �أعوام امل�شروع الثالثة ،قام �أكاد بتدريب �أكرث من  250امر�أة فل�سطين ّية �ضمن لقد تع ّلمت امل�ستفيدات كيف ّية ت�سويق املنتجات ،وحفظ الدفاتر املال ّية ،و�ضمان جودة
منظمات جمتمع ّية يف القد�س ال�شرق ّية .موا�ضيع التدريب هي زيادة الثقة ،تعزيز املنتج ،واتّخاذ قرارات �إدار ّية ا�سرتاتيج ّية .بالإ�ضافة �إلى ذلكّ ،
ّ 4
نظم �أكاد موق ًعا
اجل ّد ّية ،تطوير الأعمال واملهارات التقن ّية املطلوبة لإدارة ناجحة للمن�ش�آت ال�صغرية �إلكرتون ًّيا و�سو ًقا للم�شاريع التجار ّية اخلم�سة يومي  13و� 14أيلول�/سبتمرب يف املركز
الفرن�سي يف �شارع �صالح الدين ،وذلك بغر�ض زيادة ا�شتهار الأعمال.
الثقا ّيف
يف القد�س ال�شرق ّية.
ّ
لقد ّمت �إن�شاء خم�سة م�شاريع جتار ّية تقودها ن�ساء رياد ّيات يف ك ّل من العيزر ّية يف حني كان امل�شروع ي�شارف على االنتهاء ،كانت الأعمال التجار ّية وامل�ستفيدات
غجري ت�شارف على النجاح.
معجنات وحلويات)� ،شعفاط (املطبخ الغجري  -طعام ومطعم
ّ
(�سم�سم ّ -
تقليدي)� ،سلوان (مقد�س ّيات  -ور�شة خياطة) ،والبلدة القدمية يف القد�س (بذور
ّ
مقد�س ّية  -نباتات ط ّب ّية وزينة؛ و�أيادي مقد�س ّية  -مر ّبيات وخم ّلالت).
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ّ
ُ
مؤسسة هينرش بل
لقد عملت م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل الأملان ّية ،مع �شركاء امل�شروع اخلم�سة والعديد من
ّ
املنظمات املجتمع ّية ،على هذا امل�شروع م ّدة ثالثة �أعوام ،واليوم نفخر ب�أن نرى جميع
النتائج وق�ص�ص النجاح و�أن نرى التغيري يف حياة م�ستفيدينا .من خالل الأعمال
التجار ّية التي ّمت �إن�شا�ؤها من قبل �أكاد ،بات الآن العديد من الن�ساء الفل�سطين ّيات
�أكرث ا�ستقالل ّية ويك�سنب دخلهنّ ب�أنف�سهنّ  .من خالل عمل احلقّ يف اللعب وعمل
االجتماعي الذي كان بحاجتهالنف�سي
�أطفال احلرب  -هولنداّ ،مت توفري الدعم
ّ
ّ
�آالف الأطفال يف الأحياء امله ّم�شة يف القد�س ال�شرق ّية .بد�أ �آرت الب ً
نقا�شا حول
االجتماعي والتن ّوع بني الف ّنانني ال�شباب وقام بتطوير �إبداعهم ومهاراتهم .من
النوع
ّ
خالل ّ
خط امل�ساعدة يف برامج �سوا ،ح�صل �آالف الفل�سطين ّيني على فر�صة م�شاركة
�أفكارهم وم�شاكلهم.
على مدى الأعوام الثالثة ،تو ّلت م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل دور تن�سيق جميع هذه الن�شاطات
املنظمات املختلفة وخلق �شبكة من اجلمع ّيات الأهل ّية ّ
وخلق ت�ضافر ما بني ّ
واملنظمات
املجتمع ّية ،لتعمل م ًعا نحو �صمود ّية املقد�س ّيني الفل�سطين ّيني .عالوة على ذلك ،من

خالل ن�شر درا�سة «�أثر الو�ضع الراهن على حقوق الإن�سان لدى املجموعات الفل�سطين ّية
يف القد�س ال�شرق ّية» ،والتي �أجرتها د� .صفاء ح�سني �ضاهر ،ح ّددت م� ّؤ�س�سة هيرن�ش
ُبل الفجوات والتح ّديات التي تواجه ّ
املنظمات التي تعمل يف امل�ساعدات التنمو ّية ،كما
و ّفرت تو�صيات لنجاح �أكرث فاعل ّية وا�ستدامة .الدرا�سة كاملة موجودة على �صفحة
(study-impact-/15/03/2017/https://ps.boell.org/en
امل�شروع:
current-situation-human-rights-vulnerable-palestinian)groups-east-jerusalem

تعب عن
مبا �أنّ هذا العدد من الن�شرة هو العدد الأخري ،تو ّد م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل �أن ّ
عميق تقديرها ّ
أوروبي لتمويل امل�شروع ،و� ً
أي�ضا لل�شركاء الذين عملوا بج ّد
لالتاد ال ّ
طيلة الأعوام الثالثة لتحقيق �أف�ضل النتائج ،رغم القيود ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية
التي تواجه ّ
منظمات التنمية يف القد�س ال�شرق ّية .ن�أمل ب�صدق �أن ت�ستم ّر مثل هذه
اجلهود من �أجل �ضمان �أن يتل ّقى جميع املقد�س ّيني الفل�سطين ّيني اخلدمات وامل�ساعدة
التي يحتاجون.
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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https://www.facebook.com/artlabjerusalem/?fref=ts

artLab Jerusalem

�أنهى �آرت الب عامه الثالث والأخري يف م�شروع «النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال
امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية»� .ضمن هذا الإطار ،ن ّفذ �آرت الب مك ّونه املح ّدد �أال وهو
«يوث �ست�-آرت �أب» ( )YOUTH StARTupوهو برنامج متع ّدد الو�سائط .كلماتنا
املفتاح ّية هي :ال�شباب ،ح ّر ّية التعبري ،والفر�ص.
املرئي-امل�سموع لفئة ال�شباب املقد�س ّيني ما بني
و ّفر �آرت الب تدري ًبا مهن ًّيا يف حقل
ّ
االجتماعي (اجلندر) والتن ّوع يف
عاما .كان املو�ضوع العا ّم للعمل هو «النوع
 16وً 25
ّ
االبتدائي :الهو ّية اجلندر ّية يف القد�س هي ق�ض ّية
القد�س» .لقد ّمت ت�أكيد حد�سنا
ّ
الفل�سطيني للت�سا�ؤل حول
دقيقة للغاية ولي�س هناك الكثري من الفر�ص �أمام ال�شباب
ّ
االجتماعي� ،أو املجتمع الذي يعي�شون
�أنف�سهم �أو الأمناط املعتادة ذات العالقة بالنوع
ّ
�ضمنه .لقد كانت الفئة العمر ّية مهت ّمة باحلوار من الناحية البيولوج ّية  ،وكان من
الها ّم جدًّا ابتداء نقا�ش حول املو�ضوع.
أي�ضا ،فهي مل تكن ّ
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،كانت مقاربة �آرت الب �أ�سا�س ّية � ً
قط ب�ش�أن
النظري بالهو ّية اجلندر ّية .لقد ك ّر�سنا جهدنا لتوفري احل ّيز والف�ضاء حيث
التعريف
ّ
ميكن لل�شباب التعبري عن �أنف�سهم بح ّر ّية و�أن ي�شاركوا �آراءهم بطريقة ّ
خلقة .جنح
�آرت الب يف ا�ستقدام النقا�ش حول الهو ّية اجلندر ّية �إلى التدريب والإنتاج يف حقل
املرئي-امل�سموع الذي كان يق ّدم للم�ستفيدين اليافعني.
6

وعي متزايد لدى امل�ستفيدين حول املو�ضوع
لقد �أ ّدت عمل ّية التدريب والإنتاج �إلى ّ
املرئي-امل�سموع و�أدواته .تع ّلق الأمر بتزويد ال�شباب بالأدوات املح ّددة،
وحول لغة حقل ّ
مانحني �إ ّياهم فر�صة ال�ستعمال هذه الأدوات لتو�صيل ر�سالة تعنيهم ولنقا�ش وحت ّدي
منط ّية الق�ضايا املتع ّلقة باملو�ضوع .بات م�ستفيدونا الآن �أعلى مهن ّية� ،أكرث ثقة ،و�أكرث
مما كانوا عليه قبل ثالثة �أعوام.
وع ًيا ب�أنف�سهمّ ،
املقد�سي مفا�صل ها ّمة يف عملنا .يف
كما �ش ّكلت الفعال ّيات التي ّمت توفريها للمجتمع
ّ
مثل هذه املنا�سبات ،حظي املجتمع املح ّل ّي واملجتمع الدو ّ
يل بالتمتّع باملنتجات الف ّن ّية
مل�ستفيدينا� ،آملني �أن تكون عودتهم فيها �أ�سئلة �أكرث و�أجوبة �أق ّل.
كما نفخر يف �آرت الب لأنّ بع�ض م�ستفيدينا مت ّكنوا من �إيجاد وظائف يف جمال
املرئي-امل�سموع لدى بع�ض وكاالت الأمم املتّحدة يف القد�س ،يف حني بد�أ غريهم
ّ
اخلا�صة يف �أكادمي ّيات ف ّن ّية ،وذلك با�ستقالل ّية مه ّن ّية الفتةّ .
بغ�ض
مهنتهم الف ّن ّية
ّ
النظر عن الوظيفة التي �سيتب�ؤون يف امل�ستقبل ،نحن مت�أ ّكدون �أ ّنهم جمي ًعا خربوا
متاما وخا�ضوا عمل ّية تع ّلم ّية ّ
خلقة ،ونعلم � ً
أي�ضا �أ ّنهم �سيتذ ّكرونها.
جتارب خمتلفة ً
نحن �سعداء بالنتائج العظيمة التي ح ّققنا ،ولك ّننا �أكرث �سعادة ب�سبب ماليني الأ�شياء
التي ،ب�صفتنا �آرت الب ،تع ّلمناها من م�ستفيدينا ومن جتربة امل�شروع ذاته .لقد ابتد�أ
للت ّو يف املدينة احلوار ب�ش�أن الهو ّية اجلندر ّية ،وك ّلنا �أمل �أ ّنه �سي�ستم ّر يف امل�ستقبل.

Selected Project Activities

عملت احلقّ يف اللعب ،كونها �أحد ال�شركاء ال�ستّة يف م�شروع «النهو�ض بحقوق
الن�ساء والأطفال امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية» ،عملت بالتن�سيق مع وزارة الرتب ّية
والتعليم العايل واملجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة ،بهدف تعزيز حقوق الن�ساء
والأطفال وال�شباب امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية ،و� ً
أي�ضا حت�سني رفاههم وفر�صهم
االجتماع ّية والنف�س ّية واالقت�صاد ّية والثقاف ّية .خالل دورات امل�شروع ،قامت احلقّ
يف اللعب ببناء �شراكات مع ّ 21
منظمة جمتمع ّية يف القد�س ال�شرق ّية� ،إلى جانب
�شريكني حكوم ّيني رئي�س ّيني.
مت ّكنت احلقّ يف اللعب من الو�صول �إلى  62مدر�سة 131 ،مد ّر�س (� 98إناث و33
ذكور) 76 ،مد ّربني �شباب (� 50إناث و 26ذكور) ،ونحو ً 4102
طفل (� 2482إناث،
 1620ذكور).

«نحن نعرف ويمكن أن
ّ
يكون لنا رد فعل»

كجزء من مقاربتها ب�ش�أن اال�ستدامة ،فتحت احلقّ يف اللعب املجال �أمام القادة
القيادي بطريقة فاعلة يف املجتمع ،وذلك
التزاما للم�شاركة وممار�سة دورهم
الأكرث
ّ
ً
من خالل �إدماجهم يف تنفيذ الن�شاطات .وقد كان ذلك بع ّدة طرق� :إ ّما دعم املد ّربني
الآخرين خالل زيارات املتابعة� ،أو من خالل قيادة الألعاب املتع ّلقة برفع الوعي� ،أو
دعم ّ
موظفي احلقّ يف اللعب يف �أ ّيام فعال ّيات اللعب.
قامت احلقّ يف اللعب ب�إعادة ت�أهيل  18من�ش�أة م�ساندة (مم ّرات وح ّمامات) لع ّدة
ّ
منظمات جمتمع ّية ومدار�س يف القد�س ال�شرق ّية .الهدف من هذه الأعمال هو ت�سهيل
اخلا�صة يف الن�شاطات االعتياد ّية يف املدار�س
م�شاركة الأطفال ذوي االحتياجات
ّ
ّ
واملنظمات املجتمع ّية .لقد ّمت اختيار املن�ش�آت امل�ساندة بناء على تقدير االحتياجات
الأ ّو ّ
والتقني اللذين قامت بهما امل� ّؤ�س�سة يف املدار�س ونوادي ال�شباب ،بالتعاون
يل
ّ
مع وزارة الرتبية والتعليم العايل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قامت م� ّؤ�س�سة احلقّ باللعب
�ست �ساحات لعب خمتلفة يف مدار�س ّ
ومنظمات جمتمع ّية ،وذلك لتوفري
بت�أهيل ّ
الأطفال ب�أماكن لعب �آمنة.
بالإ�ضافة �إلى جميع ما �سبق ،قامت احلقّ يف اللعب بتنفيذ �أ ّيام لعب يقودها الأطفال،
وذلك يف ك ّل من العيزر ّية و�شعفاط وبرج اللقلق وبيت حنينا ووادي اجلوز ورا�س
العامود� .شارك يف هذه الن�شاطات ً 863
خا�صة،
طفل ،منهم �أطفال ذوي احتياجات ّ
بالإ�ضافة �إلى  20قائدً ا جمتمع ًّيا �شا ًّبا و�أفراد املجتمع� .أبرز ال�شعارات التي ّمت رفعها
يف �أ ّيام اللعب هذه هي :قادة �شباب؛ نحن نلعب ،نحن نتع ّلم؛ �شارك يف اللعب وتع ّلم؛
نحن حم ّركون ولي�س معيقني.

www.righttoplay.com

النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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تمكين وإدماج النساء
والرجال لمحاربة العنف
www.sawa.ps

تغيت حياة �آالف النا�س .املعرفة ،الق ّوة ،الثقة ،واالرتياح،
م ّرت ثالثة �أعوام ،وقد ّ
هي مك ّونات منط احلياة اجلديد للعديد من امل�ستفيدين من �سوا.

اكت�شفت م ّرة �أخرى الكثري من الأ�شياء الإيجاب ّية اجلديدة التي لدي والتي كنت قد
خ�ضم �ضغط احلياة  .....الحظت �أنّ �صرت �صبورة� ،أق ّل
متاما يف
ن�سيت �أمرها ً
ّ
ً
انفعال ،و�أميل �إلى الع ّد للع�شرة حني �أكون م�ستفزّة  .....لقد ع ّلمت ابني وبنتي �أ ّنه ال
ميكن ل ّأي �شخ�صّ ،
بغ�ض النظر �إذا كان �أنثى �أو ذكر� ،سواء من الأقارب �أو غريب،
م�شجعة كليهما
�أن يلم�س ج�سمهم �أو حتّى ينظر �إلى ج�سمهم بطريقة غري مريحةّ ،
�أن يخرباين �أنا �أو زوجي متى ما ح�صل �شيء من هذا القبيل � .....أخربت زوجي عن
اجلن�سي الذي واجهت ،يف حني � ّأن يف ال�سابق مل �أكن لأ�ستطيع  ......هذه
التح ّر�ش
ّ
بع�ض من املقاطع امل�ألوفة التي ن�سمعها يف ن�ساء خمتلفات �شاركن يف ور�شات العمل.

اجلديدة وقد و�صلت هذه املعرفة �إلى  456امر�أة �أخرى.

ناق�ش الرجال ق�ضايا العنف ،م�ستخل�صني �أنّ العنف ب�أ�شكاله كا ّفة لن يكون �أبدً ا
طريقة ج ّيدة لرتب ّية الأوالد� ،أو للتعامل مع الزوجات� ،أو مع � ّأي �شخ�ص .بات ب�إمكان
الرجال التمييز �أ ّنه ّ
بغ�ض النظر عن ال�ضغط الذي يواجهه الرجل وبالرغم من
ال�صح ّية للتنفي�س من �ضغطه �أ ّو ًل وبعدها
مزاجه ،فهو لديه الكثري من الأ�ساليب
ّ
التعامل مع النا�س املحيطني به .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أق ّر الرجال ب�أه ّم ّية رفع وعي
اجلن�سي.
�أوالدهم و�أحفادهم و�أقاربهم ب�ش�أن ق�ضايا العنف
ّ

ّ
خط امل�ساعدة املجا ّ
ين ل�سوا
�ضمن امل�شروع ،مت ّكن ّ
النف�سي لـ  40792حالة حمتاجة ،منها
اخلط من تقدمي الدعم
ّ
 21580حالة من الفتيات والن�ساء ،و 19212حالة من ال�صبيان والرجال .حت ّدث
اجلن�سي ،وكان لهم ا�ستف�سارات
املتّ�صلون بعديد من الق�ضايا املتع ّلقة بالعنف والعنف
ّ
ب�صحتهم
حول كيف ّية التعامل مع �أطفالهم وم�شاكل الأداء ال
أكادميي ،وق�ضايا تتع ّلق ّ
ّ
النف�س ّية واملجتمع ّية ،وقد �شارك غريهم التعبري عن م�شاكلهم ذات ال�صلة بالعالقات
�إ�شراك الرجال
مع العائلة والأقران.
ي�ضاف �إلى ما �سبق �أنّ �سوا عملت مع الرجال م�ساهمة يف رفع وعي ً 68
رجل من
جمموعات متكني الن�ساء
�ساهمت �سوا يف رفع وعي  122امر�أة من القد�س ال�شرق ّية حول ق�ضايا الرتبية مناطق خمتلفة وجماالت عمل خمتلفة يف القد�س ال�شرق ّية .تن ّوعت جمموعات ه�ؤالء
اجلن�سي الرجال ما بني �سائقي حافالت ،خماتري ،مع ّلمني وعاملني جمتمع ّيني يعملون مع
اجلن�س ّية ،والتعامل مع الأطفال واملراهقني دون ا�ستخدام العنف ،العنف
ّ
واملوجه �إلى الأطفال .لقد قامت ه�ؤالء الن�سوة بنقل معرفتهم الفتيات وال�صبيان.
خا�صة يف �إطار العائلة ّ
ّ
لقد متك ّنت الن�ساء من التنفي�س عن م�شاعرهم الداخل ّية والتي يف غالب الأحيان
مل يكنّ راغبات �أو قادرات بذلك ،فهنّ غال ًبا ما كان ينق�صهنّ الوقت وال�شخ�ص
املنا�سب ليتح ّدثوا �إليه� .إ�ضافة �إلى ذلك ،قالت الن�ساء �إ ّنهنّ �شعرن بق ّوة �أكرب بعد
ور�شات العمل ،من ّوهات �إلى �أنّ املحيطني بهنّ الحظوا � ً
أي�ضا التغيري احلا�صل�« .صرت
قادرة �أقول «ال» ب�صوت عايل � .....صرت �أقول حلماتي �أن ال ت�ضرب ابني م ّرة �أخرى
� .....صرت �أقول ر�أيي بدون تر ّدد وبدون �أن �أح�سب ح�ساب ما �سيعتقده الغري .....
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أطفال الحرب – هولندا:

ّ
ّ
تمكين األطفال من أجل أن يشكلوا مستقبلهم الخاص
www.warchildlearning.org

ك�شركاء يف م�شروع «النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية»،
عملت �أطفال احلرب  -هولندا مع ت�سع ّ
منظمات جمتمع ّية مو ّفرة بذلك خدمات
االجتماعي املبدع ،الن�شاطات الرتفيه ّية للأطفال وال�شباب ،وذلكالنف�سي
الدعم
ّ
ّ
بهدف زيادة فر�ص التع ّلم والتط ّور من خالل اللعب يف �أماكن �آمنة.
لقد ّمت اختيار ّ
املنظمات املجتمع ّية الت�سع من خالل عمل ّية تقدير احتياجات وا�سعة
�شملت اخلدمات النف�س ّية-االجتماع ّية املتو ّفرة وجودتها يف القد�س ال�شرق ّية ،وقد
خارجي تعاقدت معه م� ّؤ�س�سة �أطفال احلرب – هولندا ،بغر�ض
�أجراها م�ست�شار
ّ
حتديد الأماكن ّ
واملنظمات والفئات امل�ستهدفة.
ّمت توزيع درا�سة تقدير االحتياجات على ال�شركاء و�أ�صحاب امل�صلحة املعن ّيني.
وهي الآن موجودة على املوقع الإلكرتو ّ
ين مل� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل الأملان ّيةhttps:// :

needs-assessment-psychosocial-/15/05/2016/ps.boell.org/en
needs-children-east-jerusalem-our-partner-wch

على مدى الأعوام الثالثة ،جنحت �أطفال احلرب – هولندا يف دعم ت�سع ّ
منظمات
جمتمع ّية م�ستهدفة يف املجاالت التالية:
خ�صو�صا الن�ساء منهنّ  ،املوجودين يف ّ
املنظمات املجتمع ّية،
1.1تدريب املد ّربني،
ً
االجتماعي املبدع.النف�سي
لتنفيذ خدمات الدعم
ّ
ّ
يف نهاية امل�شروع ،كانت �أطفال احلرب –هولندا قد د ّربت  92مد ّر ًبا ،مي ّثلون ت�سع
منظمات جمتمع ّية خمتلفة .تل ّقى املد ّربون تدري ًبا ً
ّ
كامل على منهاج �آي-ديل.
للمزيد من املعلومات حول منهاج �آي-ديل ،يرجى زيارة الرابط التايل:
/www.warchildlearning.org

http://

االجتماعي للأطفال من القد�س ال�شرق ّية ،مبنالنف�سي
2.2توفري ن�شاطات الدعم
ّ
ّ
ً
تهمي�شا.
فيهم الأطفال الأكرث
خالل الأعوام الثالثة للم�شروع ،مت ّكن املد ّربون الذين ّمت تدريبهم من ّ
املنظمات
املجتمع ّية الت�سع امل�ستهدفة من تنفيذ منهاج �آي-ديل الذي يجمع بني الن�شاطات
الإبداع ّية والألعاب والنقا�شات بني املجموعات من �أجل بناء �صمود ّية الأطفال
وحت�سني مهاراتهم التك ّيف ّية لإبرام «ديل» �أف�ضل مع حياتهم اليوم ّية.
يف نهاية امل�شروع ،كانت �أطفال احلرب-هولندا قد و�صلت �إلى ً 2044
طفل من خالل
خمتلف الن�شاطات يف امل�شروع.
3.3مبادرات يقودها �أطفال من القد�س ال�شرق ّية والتي م ّكنت الأطفال من ت�صميم
اخلا�صة للم�شاكل التي يواجهون و� ً
أي�ضا احل�شد لها.
حلولهم
ّ
ّمت تنفيذ هذه الفعال ّية مع ت�سع ّ
منظمات جمتمع ّية م�ستهدفة من خالل �إعطاء تدريب
عن كيف ّية تنفيذ مبادرات يقودها �أطفال.
يف نهاية امل�شروع ،كان قد ّمت تطوير ت�سع مبادرات يقودها الأطفال ،وكانت موا�ضيعها:
العنف يف املدار�س ،ق ّلة �أماكن و�ساحات اللعب الآمن ،القمامة والنظافة ،والعنف
أ�سري.
ال ّ
جميع هذه الق�ضايا ّمتت �إثارتها من قبل الأطفال من خالل خمتلف �أنواع الو�سائل،
مثل �إعالنات عرب الراديو و�أفالم ق�صرية ومل�صقات من ت�صميم الأطفال وعقد
جل�سات توعية يوقدها الأطفال.
ّ
للمنظمات املجتمع ّية وجتديد من�ش�آت وم�ساحات
 .4تطوير �أد ّلة �سالمة الطفل
�صديقة للطفل.
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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يف املجموع ،قامت م� ّؤ�س�سة �أطفال احلرب  -هولندا بتجديد وترميم ت�سعة �أماكن لعب �آمنة للأطفال وذلك �ضمن الأعوام الثالثة للم�شروع .كما عملت مع ت�سع ّ
منظمات
اخلا�صة بهم وتطوير دليل �إجراءات �سالمة الطفل.
جمتمع ّية على تطوير مد ّونة ال�سلوك
ّ
املوجه للأطفال .على مدى كامل عمل ّية تنفيذ امل�شروع ،عمل ّ
موظفو امل�شروع على �ضمان اتّخاذ
�سالمة الطفل� :أطفال احلرب  -هولندا لديها �سيا�سة «�صفر حت ّمل» للعنف ّ
جميع تدابري الأمان.
املوقع الإلكرتو ّ
ين لأطفال احلرب  -هولنداhttp://www.warchildholland.org/occupied-palestinian-territory :
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ّ
حقائق حول النساء في القدس الشرقية
 تواجه الن�ساء يف القد�س املحت ّلة من قبل �إ�سرائيل �ضغوطات متع ّددة ب�سبب
امل�ستقبلي .ذلك بالإ�ضافة �إلى
حمدود ّية الو�صول �إلى التعليم ،العمل ،والأفق
ّ
التقاليد املجتمع ّية الأبو ّية التي حت ّد من الفر�ص داخل وخارج البيت
فل�سطيني يف القد�س ال�شرق ّية يعي�شون
 ما بني  75و 80باملائة من الـ � 360ألف
ّ
حتت ّ
خط الفقر ،وما يقرب من  85باملائة من الن�ساء و 40باملائة من الرجال
عاطلون عن العمل
 فقط  11باملائة من ن�ساء القد�س ال�شرق ّية هنّ يف �سوق العمل
 ال يو ّفر مكتب التوظيف يف �إ�سرائيل خدمات كافية ل�س ّكان القد�س ال�شرق ّية
 ما بني  2008و ،2014ارتفعت ن�سب الفقر من  65باملائة �إلى  82باملائة
 يف العائالت املك ّونة من خم�سة �أ�شخا�ص مبعيل واحد ،ارتفعت ن�سب الفقر
من  66باملائة �إلى  89باملائة
  70باملائة من الن�ساء يف �سنّ العمل املقيمات يف القد�س ال�شرق ّية ال يحملن
�شهادة �أعلى من �شهادة الثانو ّية ،وهذا ي�ؤ ّدي �إلى حقيقة �أنّ الن�سبة ال�ضئيلة
التي جتد وظيفة جمربة على قبول العمل اجل�سدي املجهد حتت ظروف
ا�ستغالل ّية
 يف املقابل ،يوجد توجه متزايد ما بني ن�ساء القد�س للن�ضال من �أجل دخول
�سوق العمل
 يف القد�س ال�شرق ّية� ،إنّ و�ضع النظام القانو ّ
التمييزي وانعدام الثقة يف
ين
ّ
اخلدمات الق�ضائ ّية ،و�صعوبة تد ّبر الأمور طل ًبا للإن�صاف يف بريوقراط ّية
غريبة اللغة ،وو�صمة العائلة واملجتمع ،جميع هذه الأمور هي بالفعل حت ّديات
خمتلفة عن باقي الأماكن يف فل�سطني
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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ّ
نساء القدس الفلسطينيات
ّ
معركة حياتية مع االحتالل

بقلم رنا ن�شا�شيبي
الفل�سطيني للإر�شاد� .إ ّنها ابنة القد�س ،وتخ ّرجت من جامعة بريزيت ب�شهادة يف �إدارة الأعمال والح ًقا در�ست
نبذة عن امل�ؤ ّلفة :ال�س ّيدة رنا ن�شا�شيبي هو مديرة املركز
ّ
النف�سي .هي حال ًّيا طالبة دكتوراه ،وحما�ضرة يف جامعة بريزيت .حتت
يف الواليات املتّحدة الأمريك ّية حيث تابعت درا�ستها وح�صلت على �شهادة املاج�ستري يف الإر�شاد
ّ
الفل�سطيني للإر�شاد ّ
اخلا�صة ومدار�س
املدر�سي يف املدار�س
�صح ّية رائدة جنحت يف تقدمي مناذج من خدمات الإر�شاد ،من مثل الإر�شاد
قيادتها �أ�صبح املركز
منظمة ّ
ّ
ّ
ّ
وكالة غوث وت�شغيل الالجئني يف الأر�ض الفل�سطين ّية املحت ّلة ،و� ً
ال�صح ّية الأ ّول ّية املق ّدمة.
ال�صحة العقل ّية يف اخلدمات
أي�ضا منوذج �إدماج
ّ
ّ
أهم تعاك�س �سيطرة الكولونيال ّية الإ�سرائيل ّية التي حتاول �أن حتت ّل مكان و�أذهان �أولئك
القد�س ،املدينة املق ّد�سة ،مق ّد�سة للأديان التوحيد ّية الثالثة وهي واحدة من � ّ
املراكز الروح ّية يف العامل .مدينة قدمية �شهدت ح�ضارات ال حت�صى وح ّك ًاما جميعهم امل�ستعمرين.
تركوا �آثارهم بطريقة �أو ب�أخرى على وجود القد�س املا ّد ّي
ّ
والنف�سي .مدينة ال�سالم نحن من�شغلون با�سرتداد ح ّيزنا ،وبحماية هو ّيتنا الثقاف ّية وب�إعادة تن�سيق نف�س ّيتنا
ّ
ّ
ري .تلعب الن�ساء وما زلن دو ًرا مم ّيزً ا يف هذه املقاومة� .إذا ما نظرنا
قد �شهدت كل �شيء �إل ال�سالم يف تاريخها .بل على النقي�ض :لقد �شهدت حرو ًبا مبعنى حت ّر ّ
ي�صح �أن نقول �إنّ املقاومة التي �أظهرتها الن�ساء اتّخذت � ً
أ�شكال خمتلفة
دامية طويلة انتهت مبقتل الآالف وتدمري احل�ضارات .ورغم ذلك ،يبقى للقد�س �إلى اخللفّ ،
�سحر ّ
خا�ص جاذب ،ميكنه �أن ي�صبح �إدما ًنا حتّى للزوار الكثريين الذي يتقاطرون وذلك بالأ�سا�س ب�سبب طبيعة واحتياجات الن�ضال .يبقى �شيء واحد م�شرتك ما
�إليها ك ّل يوم من جميع �أنحاء العامل.
عاما املن�صرمة ،وهو قدرتهنّ على
بني جميع الن�ساء الالتي قاومن على مدى الـ ً 69
لنا نحن الفل�سطين ّيني ،القد�س كانت و�ستبقى بيتنا ،عا�صمتنا ،مركزنا
االجتماعي التح ّمل واالحتواء .يجادل البع�ض �أنّ الن�ساء ي�صبحن فطر ًيا  ،ب�سبب احلبل ،قادرات
ّ
الفل�سطيني،
طبيعي على التح ّمل وحماية احلياة وقيمتها .يف �سياق الن�ضال
واالقت�صادي والثقا ّيف ،ومكان تع ّبدنا .واجهت هذه احلقيقة اختبا ًرا ج ّد ًّيا �سنة  1948ب�شكل
ّ
ّ
ّ
�ضم ن�صف القد�س �إليها بالق ّوة .منذ اليوم الأ ّول ،يرتجم هذا �إلى لعب الن�ساء دور املحافظني على متا�سك ووحدة املجتمعات .على
حني �أقيمت دولة �إ�سرائيل و ّمت ّ
�ضم الأجزاء املتبق ّية من املدينة .يف احلقيقة� ،سبيل املثال ،هند احل�سيني التي كانت امر�أة متع ّلمة بارزة من الطبقة الو�سطى من
�أعلنت �إ�سرائيل للملأ �أ ّنها تهدف �إلى ّ
جميع احلكومات الإ�سرائيل ّية املتعاقبة كانت �شريكة يف هذه ال�سيا�سة الهادفة �إلى القد�س ،ح ّولت جز ًءا من بيت عائلتها �إلى ملج�أ يف �سنة  1948ا�ستجابة �إلى احلاجة
املوحدة للدولة اليهود ّية .جميع التدابري التي طر�أت بعد جمزرة دير يا�سني واحلاجة �إلى م�أوى لل�ضحايا من الأيتام .لقد
�إكمال ّ
ال�ضم وجعل القد�س العا�صمة اليهود ّية ّ
الالحقة جاءت لتحقيق ذلك من خالل حماولة تبديل الطابع املا ّد ّي والدميوغرا ّيف �آمنت �أنّ املقاومة هي يف �ضمان �أن يح�صل ه�ؤالء الأيتام والآالف غريهم من الفتيات
للقد�س ،مد ّمرة املزيج
لل�ست هند ،فالتعليم �سي�س ّلحهم لي�صبحوا
الغني للأديان والأعراق والثقافات .يف ر ّد فعل على �أف�ضل تعليم
مدر�سي ممكن .وف ًقا ّ
الف�سيف�سائي ّ
ّ
ّ
طبيعي على هذه ال�سيا�سات ،قاوم الفل�سطين ّيون� .أن تقاوم هو �أن تكون موجودًا� ،أن فل�سطين ّيني فاعلني وقادرين على التح ّكم يف حياتهم وحتديد اختياراتهم.
ّ
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املهم الإ�سراع
ا�ستنزاف للوقت .فمع انق�ضاء ن�صف النهار وانت�صافه ،ي�صبح من ّ
يف العودة �إلى البيت لالهتمام باحتياجات العائلة ،ويف العديد من احلاالت العائلة
املمت ّدة .بالإ�ضافة �إلى ما �سبق من �أ�سباب الإجهاد ،ف�إنّ عددًا كب ًريا من الن�ساء
املقد�س ّيات لهنّ �أفراد من العائلة معتقلني يف ال�سجون الإ�سرائيل ّية� ،أو لديهنّ �أوامر
عائلي مرج�أ تنفيذها .ولكن بالرغم
مع ّلقة لهدم املنزل� ،أو لديهنّ طلبات ّمل �شمل ّ
من ك ّل ذلك ،جتد ن�ساء القد�س تبادرن وتنظمن املظاهرات ،واملعار�ض الف ّن ّية،
الفل�سطيني (الدبكة) ،وحتاولن �أن ت�سرين
ال�شعبي
و�إنتاج الأفالم ،وعرو�ض الرق�ص
ّ
ّ
الطبيعي .تعلم ن�ساء القد�س �أنّ الطريق ما يزال
حياتهنّ ب�أقرب ما يكون �إلى ال�شكل
ّ
ً
طويل ومتع ّر ًجا ،ولكنّ البديل املتم ّثل يف ال�سكن خارج القد�س غري مقبول بتاتًا.

هند احل�سيني وغريها من ال�شخ�صيات الن�سو ّية البارزة مثل زليخة ال�شهابي� ،آ�سيا
اخلا�صة
حب�ش ،وحنان ع�شراوي ،جميعنّ قاومن من خالل امل�ساهمة بطريقتهنّ
ّ
ال�ضروري املحافظة على متا�سك
املجتمعي والتنمية .يف القد�س ،من
بتقوية العمل
ّ
ّ
املجتمع لإبقاء الن�ضال ح ًّيا ولدحر ّ
املخططات الإ�سرائيل ّية لتهمي�ش الفل�سطين ّيني.
وباملثل ،توا�صل الن�ساء العاد ّيات حياتهنّ يف القد�س حماوالت املحافظة على متا�سك
عائالتهنّ وجمتمعاتهنّ الأ�صغر .اليوم املعتاد يف حياة املر�أة الفل�سطين ّية يف القد�س
عادة ما يبد�أ بزيارة �إلى واحدة �أو �أكرث من امل� ّؤ�س�سات احلكوم ّية الإ�سرائيل ّية :مكاتب
االجتماعي،
الوطني ،وزارة الداخل ّية ،مكاتب �ضريبة الدخل ،مكاتب ال�ضمان
الت�أمني
ّ
ّ
�إلخ .هذه الزيارات �ضرور ّية لإثبات �أنّ مركز حياتها ومركز حياة �أ�سرتها هو بالفعل
ّ
تغي
مدينة القد�س ،و�إل من املمكن �أن ي�ؤ ّدي ذلك �إلى فقدان �إقامتهم وطردهم من بالن�سبة �إلى الن�ساء املقد�سيات� ،إنّ معارك احلياة اليوم ّية للبقاء والرزق ال ّ
املدينة .هذه الزيارات لي�ست فقط هائلة الإجهاد و�سبب ّ
ذل ومهانة ولكن � ً
اخلا�صة التي متتاز بها القد�س يف قلوبهنّ و�أرواحهنّ .
أي�ضا املكانة
ّ
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رأي من القدس

ّ
المشاكل االجتماعية للنساء

ّ
في القدس الشرقية

بقلم ماريان هووك
يف القد�س ال�شرق ّية «يعي�ش النا�س الإرباك� ،إ ّنهم �ضائعون» ،تقول فدوى خواجا
يف نهاية �شهر �آب�/أغ�سط�س� .إ ّنهم غري تابعني لدولة (ولكن لديهم بطاقة هو ّية
�إ�سرائيل ّية «دائمة» ك�س ّكان للقد�س) ،يعي�شون يف حالة من انعدام الأمن الدائم.
العديد منهم «يعي�ش بني امل�شاكل» ،تقول فدوى« ،يرك�ضون بني البيت يف ال�ض ّفة
فربا اثنان �أو
الغرب ّية حيث يعي�ش بع�ض �أفراد العائلة ،وبني بيتهم يف القد�س – ّ
ثالثة من الأبناء لي�س لديهم بطاقات هو ّية على الإطالق».
«�إ ّنهم غرقى وال يدرون كيف يتد ّبرون» ،ح�سب فدوى التي هي الرئي�سة املنتخبة
ملجل�س م� ّؤ�س�سة مركز القد�س للن�ساء ،والذي مق ّره يف بيت حنينا.
«يف ال�سابق ،كانت القد�س مدينة مفتوحة» ،تقول فدوى« .اليوم ،هناك دائرة
كبرية تغلقها �إ�سرائيل ،والقد�س يف و�سطها� .إذا �أردت الدخول ،و�إن �سمحوا لك،
فيفتحون فتحة �صغرية لك للدخول».
يتوجب على ع�شرات �آالف النا�س من خمتلف الأحياء الفل�سطين ّية التي ما تزال
ّ
يتوجب عليهم املرور عرب
�إ�سرائيل تعتربها ق�س ًما من «بلد ّية القد�س الكربى»ّ ،
نقاط التفتي�ش على الأق ّل م ّرتني يف اليوم ،ك ّل يوم ،للو�صول �إلى �أ�شغالهم �أو �إلى
ال�صح ّية �أو الت�س ّوق ،وحتّى الأطفال منهم الذاهبني �إلى مدار�سهم .الأمر
العناية
ّ
فظيع للكبار ،ومفزع للأطفال.
يكتب نظمي اجلعبة يف جم ّلة « ١ :Jerusalem Quarterlyلقد ّمت ك�شف
املوحدة .لي�س فقط �أنّ �سلطات االحتالل قامت بعزل القد�س عن
خرافة القد�س ّ
باقي ال�ض ّفة الغرب ّية مبا ي�س ّمى جدار الف�صل وامل�ستوطنات الآخذة دون تو ّقف
14

بالنم ّو ،ولك ّنهم � ً
أي�ضا ف�صلوا القد�س عن ال�ض ّفة الغرب ّية بعدد ال يع ّد وال يح�صى
من نقاط التفتي�ش وال�سياجات واحلواجز الإ�سمنت ّية .القد�س ،بحكم الواقع،
مق�سمة».
ّ
ن�شرت هيومات رايت�س ووت�ش للتو تقري ًرا  ٢حتاول فيه و�صف «املتط ّلبات ال�شا ّقة»
التي تفر�ضها القوانني الإ�سرائيل ّية على الفل�سطين ّيني املقد�س ّيني للحفاظ على
و�ضعهم ك�س ّكان للقد�س ال�شرق ّية .هناك «تبعات ذات �ش�أن» على �أولئك الذين
يف�شلون يف حتقيق املتط ّلبات ،ت�شري ّ
املنظمة يف تقريرها « .٣ما بني بداية
االحتالل للقد�س ال�شرق ّية �سنة  1967ونهاية �سنة � ،2016أبطلت �إ�سرائيل
حقّ ال�سكن ملا ال يق ّل عن  14595فل�سطين ًّيا من القد�س ال�شرق ّية ،وف ًقا للوزارة
الداخل ّية (الإ�سرائيل ّية)».
معظم حاالت �سحب الإقامة هذه كانت «على �أ�سا�س ف�شل �إثبات �أنّ مركز احلياة
هو يف القد�س» ،تفيد هيومان رايت�س ووت�ش ،ولكن يف ال�سنوات الأخرية ،حتت
حكومات نتنياهو اليمين ّية« ،فقد �أبطلوا � ً
أي�ضا و�ضع بع�ض املقد�س ّيني عقاب ًا لهم
بناء على اتّهامهم مبهاجمة �إ�سرائيل ّيني ،و� ً
موجه لأقارب
أي�ضا كعقاب
جماعي ّ
ّ
املتّهمني واملهاجمني امل�شتبهني».
(واليوم ،تنظر �إ�سرائيل يف تغيريات من جانب واحد ،م�ص ّممة لإزالة � 140ألف
فل�سطيني من القد�س ال�شرق ّية) .٤
ّ
لقد قام الفل�سطين ّيون ببذل وقت هائل والكثري من القلق والأمل ،بالإ�ضافة �إلى
الأموال الطائلة ،حماولني تاليف امل�شاكل التي من املمكن �أن ته ّدد و�ضعهم يف
ك�س ّكان للقد�س ال�شرق ّية.
ت�س�أل فدوى اخلواجا «ما العمل؟»« .هذا وطننا ،ولي�س لنا مكان �آخر لنذهب
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�إليه .النا�س يريدون التغيري ،ويريدون حماية �أوالدهم ،ولكن لي�س من ال�سهل
انتظار ما �سرت�سله ال�سماء .هناك الكثري من ال�ضغوطات ،والنا�س يف القد�س
ي�شعرون �أ ّنهم يف �سجن كبري».
«ومع ذلك» ،تقول فدوى« ،ف�إ ّنهم ي�شعرون ب�ضرورة املحاولة لـ حماية القد�س
الفل�سطيني».
للجانب
ّ
خا�صة (الكثري منها
التعليمي
النظام
كارثي .تقول فدوى «هناك مدار�س ّ
ّ
ّ
دين ّية� ،سواء م�سيح ّية �أو �إ�سالم ّية) ،وهناك � ً
أي�ضا مدار�س بلد ّية القد�س
(مكلفة جدًّا ،تقول فدوى) ،ونعم يوجد مدار�س حكوم ّية فل�سطين ّية يف الق�سم
ال�شرقي من املدينة (يف البلدة القدمية و�سور باهر والطوري) تديرها وزارة
ّ
الرتب ّية الفل�سطين ّية .تريد �إ�سرائيل الآن من جميع املدار�س �أن ت�ستعمل املنهاج
الفل�سطيني) و�أن تد ّر�س اللغة العرب ّية،
إ�سرائيلي (والذي ال يد ّر�س التاريخ
ال
ّ
ّ
والق�ض ّية «معركة كبرية» تقول فدوى .هناك نق�ص يف الغرف ال�ص ّف ّية ،فيمكن
ّ
ال�صف الواحد  35- 30طال ًبا ،وتعمل بع�ض املدار�س يف نظام
�أن يوجد يف
الورديتني.
واقع الأمر ح�سب فدوى اخلواجا «�أنّ �شبابنا يتع ّلمون يف ال�شوارع .ف�إ�سرائيل
ت�شجع الت�س ّرب من املدار�س»� .إذا مت ّكن ّ
الطلب من �إيجاد عمل ،ف�إنّ املت�س ّربني
ّ
من املدار�س يقبلون بالأعمال الو�ضيعة ،يف املطاعم والفنادق.
إ�سرائيلي املتو ّفر للفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية (الذي
ال�صح ّي ال
�إنّ النظام
ّ
ّ
ي�صب يف نظام الت�أمني) هو �أف�ضل بكثري من نظام التعليم ،تقوم فدوى .فالن�ساء
ّ
ميكنهنّ الو�صول �إلى الطيف الكامل من املعلومات حول �أ�ساليب تخطيط الأ�سرة،
و� ً
أي�ضا ما يحتجن من منتجات �صيدل ّية ،وذلك على النقي�ض من ال�ض ّفة الغرب ّية
حيث تنعدم العديد من املوا ّد ،وحيث ين�صح الأط ّباء الفتيات باحلبل ب�أ�سرع ما
ي�ستطعن من �أجل «احلفاظ على �أزواجهنّ » واملحافظة على زواجهنّ .
لكن ت�شري لينا �صالح من م� ّؤ�س�سة �سوا �إلى �أنّ «الن�ساء يف جميع الأماكن لي�س
لهنّ القرار ب�ش�أن �أج�سادهنّ حني يتع ّلق الأمر بالعالقات اجلن�س ّية مع �أزواجهنّ ،
�أو القرار ب�ش�أن وجود �أو عدم وجود �أطفال» .يف احلقيقة« ،ال ميكنها �أن تقول

�إ ّنها ال تريد � ً
أطفال» .ومع ذلك� ،أن يكون لديها ع ّدة �أطفال يف وترية �سريعة،
ومع غياب الزوج ك ّل الوقت يف العمل ،يعني �أنّ موارد املر�أة النف�س ّية واجل�سد ّية
وربا ال
م�ستنزفة حتّى النهاية .فالأطفال يف اخلارج بينما هي تر�ضع �أ�صغرهمّ ،
ال�صح ّية �أو التعليم.
يح�صل الطفل على ما يحتاجه من الرعاية
ّ
تقول لينا �صالح �إنّ تبعات ما يح�صل م�ضاعف على الن�ساء الالتي يخ�ضعن
ل�ضغوطات م�ستم ّرة ،جمتمع ّية يف البيت ،و�سيا�س ّية خارج البيت.
الن�ساء لي�س لديهنّ خ�صو�ص ّية ،فالكثري منهنّ يع�شن يف القد�س ال�شرق ّية يف
غرفة واحدة مع الزوج والأطفال ،وذلك يف بيت عائلة الزوج ،مع �أهل الزوج
طيلة الوقت« .نرى الكثري من الن�ساء الالتي لي�س لهنّ ا�ستقالل ما ّ
يل ،الأمر
الذي يخلق تبع ّية اجتماع ّية ونف�س ّية» ،تقول لينا.
«و� ً
مما نرى يف امليدان ،ومن االتّ�صاالت التي تردنا من ال�ض ّفة الغرب ّية
أي�ضا ّ
والقد�س ال�شرق ّية ،نعرف �أنّ بع�ض الن�ساء املتع ّلمات قد �أر�سلن للعمل� ،سواء من
يتم اال�ستحواذ على راتبهنّ وال ت�أخذن � ّأي مال».
قبل �أزواجهنّ �أو �أهلهنّ  ،ومن ّثم ّ
كما �أنّ الن�ساء ال يحظني ب� ّأي مكان �آمن ،تقول لينا� .إذا تعر�ضن للعنف يف املنزل،
يف القد�س ال�شرق ّية ،فعليهنّ الذهاب �إلى ال�شرطة الإ�سرائيل ّية ،وهذا لي�س ً
�سهل
عليهنّ  .يف احلقيقة ،تقول لينا «�إذا ذهب املر�أة �إلى ال�شرطة الإ�سرائيل ّية ف�إ ّنها
م ّيتة جمتمع ًّيا».
تقول فدوى خواجا �إنّ الن�ساء كان لهنّ دور �أكرب يف املا�ضي ،فم�ؤمتر الن�ساء
الفل�سطين ّيات الأ ّول قد انعقد يف القد�س �سنة  ،1929وقد بد�أت احلركة الن�سو ّية
اخلريي»� .أثناء االنتفا�ضة الأولى ،كان للن�ساء دور
«با�ستخدام مقاربة العمل
ّ
االقت�صادي« .ماذا ح�صل؟»
قيادي ،وت�ضيف �أ ّنهنّ عملن من �أجل اال�ستقالل
ّ
ّ
تعيد فدوى ال�س�ؤال ،ومن ّثم جتيب «الذي ح�صل هو �أ�سو�أ الأمور – يف االنتفا�ضة
الثانية ،حيث مل يكن هناك � ّأي تنظيم واجلميع يذهب يف ك ّل ّ
االتاهات ،وجدنا
�أنف�سنا كفل�سطين ّيني نعود �إلى الوراء ،وبد�أ العامل يتح ّدث ع ّنا كـ �إرهاب ّيني .منذ
ذلك الوقت ،اجلميع يدفع الثمن».
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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المشاكل التي تواجه النساء
ّ
ّ
الفلسطينيات في فلسطين المحتلة
بقلم رند حمد
الوظيفي يف جامعة
رند حمد :طالبة يف التا�سعة ع�شر من عمرها تدر�س العالج
ّ
بيت حلم ،و�شغوفة ب�إحداث التغيري يف جمتمعها وبالعدالة اجلندر ّية.

�سبيل املثال ،جتربن على �أو يتو ّقع منهنّ قبول �أ ّية م�شاكل تواجههنّ يف حياتهنّ
لتتح�سن ،حتّى و�إن كان
الزوج ّية .عليهنّ �أن تكنّ �صبورات و�أن تنتظرن الأمور
ّ
تتح�سن.
ً
وا�ضحا �أ ّنها لن ّ
�ست ،ال ميكنك �أن تتك ّلمي حني يتك ّلم
«�أنت بنت ،ال ميكنك �أن ت�سهري!» «�أنت ّ
الرجال!» «�أنت ل�ست قائدة� ،أنت دائ ًما تابع!» ّ
«بغ�ض النظر عن م�ستوى تعليمك،
�آخرتك يف املطبخ!»
كما تواجه ن�ساء فل�سطني العديد من امل�شاكل املهن ّية .هذا يعني �أ ّنهنّ ال يح�صلن
على ذات الفر�ص التي يح�صل عليها الرجال� ،سواء يف �سوق العمل �أو يف العمل
ذاته .الرجال هم عادة من يح�صلون على الزيادات ،وحني تتط ّلب الوظيفة ً
عمل
جادًّا ،دائ ًما ما يكون الرجل هو ال�شخ�ص املنا�سب للعمل .حتّى �إنّ بع�ض امل� ّؤ�س�سات
ال تعطي �إجازة مدفوعة للن�ساء للوالدة.

الق�سري وزواج الأطفال .كمراهقة يف
�أعتقد �أنّ �أ ّول م�شكلة واجهتها هي الزواج
ّ
�سنوات الدرا�سة الثانو ّية ،وحتّى قبل ذلك بقليل� ،شهدت العديد من احلاالت يف
متاما
املدر�سة حيث �أجربت الفتيات على قبول الزواج من �أ�شخا�ص هم غرباء ً
عنهنّ  .جمربات وخائفات ،مل تكن �أولئك الفتيات جاهزات ال نف�س ًّيا وال ج�سد ًّيا
لهذا النوع من التغيري يف حياتهنّ  .كنّ بعد ذلك يجربن على ترك املدر�سة و�أن
ي�صبحن ر ّبات بيوت لأنّ الزوج ال يريد لزوجته �أن تعمل �أو تدر�س فهو يعترب ذلك
عي ًبا وعا ًرا ل�سمعته .دائ ًما ما يكون اخليار بيد الزوج وعائلته .وتكرب الفتاة لت�صبح
ر ّبة البيت التقليد ّية الأ ّم ّية التي �ستعيد �إنتاج ذات امل�صري لبناتها وعائلتها ،وهكذا
دواليك ،ت�ستم ّر احللقة املفرغة.
التح ّر�ش هو واحدة من �أكرب امل�شاكل املوجودة يف جمتمعاتنا الفل�سطين ّية .التح ّر�ش
النف�سي موجود منذ فرتة طويلة ،وللأ�سف ما زال م�ستم ًّرا .معظم
اجلن�سي �أو
اجلندري،
من امل�شاكل الأخرى التي تعاينها الن�ساء الفل�سطين ّيات هي التنميط
ّ
ّ
ّ
وهو �أمر �سائد يف ثقافتنا� .إذا �أعطيت امر�أة حقوقها و�سمحت لها بالتعبري عن الن�ساء والفتيات خربن التح ّر�ش وهي جتربة مهينة ومقزّزة .هي جتربة جتعلك
نف�سها� ،سيكون ذلك خمال ًفا لتقاليد املجتمع .ولكن هذا الو�ضع لي�س طبيع ًّيا! ك ّل ت�شعرين ب�أ ّنه ال يوجد � ّأي عدل ،و�سوف تذكرين وجه املتح ّر�ش طيلة حياتك .هكذا
فتاة وامر�أة لها احلقّ بالتعبري عن نف�سها بل و� ً
أي�ضا عن غريها .ميكن اعتبار بع�ض و�صفت يل التجربة �صديقة تع ّر�ضت للتحر�ش يف البا�ص.
الأخطاء ال�صغرية وامل�س ّماة «حرام» يف الإ�سالم ،مثل التدخني �أو ّ
أ�سري هو � ً
أي�ضا م�شكلة تواجهها العديد من الن�ساء ،لي�س فقط يف فل�سطني
ال�سب �أو غريها العنف ال ّ
من الت�ص ّرفات غري املقبولة جمتمع ًّيا ب�شكل عا ّم يف املجتمع
ّ
العربي ،بع�ض هذه و� ّإنا يف جميع �أنحاء العامل .يف جمتمعنا ،متيل هذه امل�شكلة لأن تكون �أكرث ح ّدة،
الت�ص ّرفات ميكن اعتبارها طبيع ّية للرجل ولك ّنها ممنوعة للمر�أة .معظم الن�ساء ولكن يف ذات الوقت هي �أكرث اختفاء عن الأعني .وف ًقا للإح�صاءات التي جمعتها
والفتيات تو�ضعن يف هذه العلبة حيث من املتو ّقع منهنّ التفكري والت�ص ّرف بطريقة الأمم املتّحدة للمر�أة فرع فل�سطني ،ف�إنّ  29.9باملائة من الن�ساء املتز ّوجات يف
مع ّينة .املجتمع دائ ًما ما يتو ّقع الكمال يف ك ّل ما نقول ونعمل .معظم الن�ساء ،على ال�ض ّفة الغرب ّية و 51باملائة يف قطاع غزّة تع ّر�ضن ل�شكل من �أ�شكال العنف يف
16
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البيت 48.8 .باملائة يف ال�ض ّفة الغرب ّية قد �أ�سيء معاملتهنّ ج�سد ًّيا� ،أ ّما يف قطاع غزّة فالن�سبة �صاعقة حيث �إ ّنه ت�صل �إلى  76.4باملائة .كما ت�شري الإح�صاءات �إلى �أنّ
اجلن�سي ،بواقع 10.2
 17.4باملائة من الن�ساء يف ال�ض ّفة الغرب ّية قد جاهرن ب�إ�ساءة معاملتهنّ ج�سد ًّيا ،و 34باملائة يف قطاع غزّة .كما وردت �إح�صاءات حول العنف
ّ
باملائة يف ال�ض ّفة و 14.9باملائة يف غزّة.
كنا�شطة يف جمال حقوق الن�ساء وكامر�أة فل�سطين ّية �شهدت على الأق ّل امر�أة �أو فتاة ،يف جمتمعي �أو عائلتي �أو مدر�ستي ،مت ّر يف هذه التجارب ،ميكنني القول �إ ّننا نحن
الن�ساء �سنقود املجتمع �إلى �أماكن �أف�ضل .لأنّ حقوق الن�ساء هي حقوق �إن�سان ّية ،ف�إنّ حقوق الإن�سان هي حقوق ن�ساء!

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

17

رأي من القدس

اختتام المشروع بعد ثالثة أعوام
بعد ثالثة �أعوام من العمل الد�ؤوب واملر�ضي ،و�صل م�شروعنا املم ّول من ّ
أوروبي �إلى نهايته ،وذلك يف بداية �شهر ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر  .2017احتفلنا بهذا
االتاد ال ّ
ختامي �أثلج ال�صدر و�أفرح الروح� ،أقمناه يف فندق نوتردام يف القد�س ،مقابل �أ�سوار البلدة القدمية .بح�ضور
الإجناز� ،سو ًّيا مع �شركائنا وم�ستفيدينا و�أ�صدقائنا ،يف حفل
ّ
نائب مم ّثل ّ
أوروبي ال�س ّيد توما�س نيكال�سون ،ونائب حمافظ مدينة القد�س ال�س ّيد عبد اهلل �ص ّياد ،ا�ستمتعنا باملو�سيقى التقليد ّية الفل�سطين ّية والدبكة ال�شعب ّية،
االتاد ال ّ
كما ا�ستمعنا �إلى امل�ستفيدين الذي ّ
خل�صوا جتربتهم يف هذا امل�شروع.
أح�س الآن ب�أمان
قالت �إحدى الن�ساء امل�ستفيدات من امل�شروع« :كنتيجة لهذا امل�شورعّ � ،
اقت�صادي �أكرب .فب�سبب التدريب الذي تلق ّيناه بتنا قادرات على �إن�شاء تعاون ّيات ن�سو ّية،
ّ
و�أ�صبح عملي يف التعاون ّية يد ّر علي ً
دخل متوا�ض ًعا ي�ساهم يف تغطية جزء من نفقات
البيت ال�شهر ّية» .يف حني روت امر�أة �أخرى بك ّل فخر كيف ط ّورت يف نف�سها ال�شعور
بتقدير الذات والوعي ،وكيف باتت تدعم ن�ساء �أخريات و� ً
أطفال يف �صراعهم �ض ّد
العنف وامل�ضايقات.
فل�سطيني
على مدى الأعوام الثالثةّ ،مت الو�صول املبا�شر �إلى ما يزيد على �سبعة �آالف
ّ
وفل�سطين ّية يف القد�س ال�شرق ّية ،من خالل ن�شاطات امل�شروع التي ن ّفذتها م� ّؤ�س�سة
هيرن�ش ُبل و�شركا�ؤها :احلقّ يف اللعب� ،أطفال احلرب – هولندا� ،آرت الب� ،أكاد،
و�سوا .كما ّمت افتتاح خم�سة م�شاريع جتار ّية �صغرية يف القد�س ال�شرق ّية لن�ساء رياد ّيات
ّمت تدريبهنّ يف جما ّ
يل الت�سويق و�إدارة الأعمال .ومن خالل امل�شروع � ً
أي�ضا ح�صل الآالف
النف�سي و�شاركوا يف الن�شاطات الف ّن ّية
من الأطفال وال�شباب والن�ساء على الدعم
ّ
والرتفيه ّية.
«لقد ا�ستهدف هذا امل�شروع املناطق الأكرث ت�ض ّر ًرا بفعل الإهمال واملعاملة غري املن�صفة
ونق�ص اخلدمات الأ�سا�س ّية» ،قال نائب مم ّثل ّ
أوروبي ال�س ّيد توما�س نيكال�سون
االتاد ال ّ
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اخلتامي .و�أ�ضاف�« :إنّ احلفاظ على قابل ّية ح ّل الدولتني على التطبيق ،بحيث
يف احلفل
ّ
تكون القد�س عا�صمة الدولتني ،هو من �أ�سا�سات �سيا�سة ّ
أوروبي .خالل الأعوام
االتاد ال ّ
املن�صرمة ،تط ّور ّ
برناجما متنام ًّيا لدعم القد�س ال�شرق ّية ،وذلك يف
أوروبي
ً
االتاد ال ّ
حماولة لتح�سني الأو�ضاع املعي�ش ّية لل�س ّكان الفل�سطين ّيني» .لهذا الغر�ض ،يق ّدم ّ
االتاد
أوروبي �سنو ًّيا ع�شرة ماليني يورو ،لتلبية ع ّدة احتياجات وتغط ّية ع ّدة قطاعات :من
ال ّ
ال�صح ّية ،امل�ساعدة القانون ّية ،حقوق الإن�سان ،الثقافة ،والهو ّية.
التعليم �إلى اخلدمات
ّ
�أ ّما نائب حمافظ مدينة القد�س ال�س ّيد عبد اهلل �ص ّياد ،فقد �أ ّكد على التزام ال�سلطة
الفل�سطيني
الفل�سطين ّية بالقد�س و�أهل القد�س وبتطوير املدينة .كما �ش ّدد على املوقف
ّ
الر�سمي املتم ّثل يف �أ ّنه ال ميكن �أن يكون هناك �سالم من دون �أن تكون القد�س ال�شرق ّية
ّ
عا�صمة الدولة الفل�سطين ّية .كما ح ّذر نائب املحافظ من �أنّ �أكرث من � 18ألف بيت و�ش ّقة
هي حال ًّيا حتت التهديد بالهدم من قبل ال�سلطات الإ�سرائيل ّية ،الأمر الذي �سي�ؤ ّدي �إلى
تهجري �أكرث من � 18ألف عائلة مقد�س ّية.
قبل االنتهاء من احلفل واملغادرةّ ،مت تقدمي هدايا تذكار ّية من امل�شروع �إلى ال�شركاء
وال�ضيوف ،منها ً
مثل �أ�شجار زيتون �صغرية ،املرب ّيات واملخ ّلالت ،واحلقائب املط ّرزة،
وهي جميعها من الأ�شغال اليدو ّية التي قامت بها الن�ساء امل�شاركات يف امل�شروع.

رأي من القدس
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مواقع مفيدة عن القدس

مواقع مفيدة عن القدس
وقائع عا ّمة عن الو�ضع يف القد�س ال�شرق ّية

ً
تف�صيل عن القتل غري امل�شروع وجرائم
عاما انتهاكات االحتالل» ،تقرير لـ هيومان رايت�س ووت�ش ،ي�شمل
 «�إ�سرائيلً 50 :
فيhttps://www.hrw.org/ .
احلرب ،امل�ستوطنات غري القانون ّية ،التهجري الق�سريّ � ،إغالق غزّة واالحتجاز
ّ
التع�س ّ
news/2017/06/04/israel-50-years-occupation-abuses

 يف «القد�س ال�شرق ّية» حقائق و�أرقام  »2017ت�شري جمع ّية حقوق املواطن يف �إ�سرائيل (� )ACRIإلى العديد من الق�ضايا ،من �ضمنها
الإهمال امل�ستم ّر واال�ضطهاد والفرقر يف القد�س ال�شرق ّيةhttp://www.acri.org.il/en/2017/05/24/east-jeru� .
/salem-facts-and-figures-2017

 معلومات عن القدسس ال�شرق ّية تو ّفرها الأمم املتّحدة موجود حتتhttps://www.ochaopt.org/location/east-je� :
rusalem

مواقع �إلكرتون ّية عا ّمة

 يحوي املوقع الإلكرتو ّ
ين «مركز معلومات وادي حلوة» حتديثات جديدة عن الو�ضع يف �سلوان والأحياء املجاورة يف القد�س ،مر ّكزً ا
خ�صو�صا على العنف املرتكب �ض ّد �س ّكان هذه الأحياء/http://www.silwanic.net .
ً
 جم ّلة  Jerusalem Quarterlyالتي ت�صدرها م� ّؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطين ّية تعطي حتليالت عن ال�سيا�سة والتاريخ والثقافة يف
القد�س .جميع حمتويات املج ّلة متو ّفرة على املوقعhttp://www.palestine-studies.org/jq/issue :
إ�سرائيلي حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي املحت ّلة يو ّفر تغطيات متواترة عن االنتهاكات الإ�سرائيل ّية حلقوق
 بت�سيلم  -مركز املعلومات ال
ّ
الإن�سان يف القد�س ال�شرق ّيةhttp://www.btselem.org/topic/jerusalem .
 با�سيا – اجلمع ّية الفل�سطين ّية الأكادمي ّية لل�ش�ؤون الدول ّية التي مق ّرها القد�س ،تو ّفر معلومات حمدّثة وم�صادر ون�شاطات عن القد�س.
/http://www.passia.org

إ�سرائيلي .مبق ّر يف القد�س
الفل�سطيني-ال
 جم ّلة فل�سطني�-إ�سرائيل التي ت�صدر ف�صل ًّيا تو ّفر حتليالت عميقة ومقاالت عن ال�صراع
ّ
ّ
ال�شرق ّية وهيئة حترير مك ّونة من عدد مت�سا ٍو من الإ�سرائيل ّيني والفل�سطين ّيني ،ت�ضع املج ّلة تركيزً ا على فهم وجهة النظر من الطرفني،
وتعمل على تبادل واتّ�صال متوازن ما بني ال�شعبني .مو�ضوع �آخر عدد هو «�آن الوقت للعدل وال�سالم – �إنهاء االحتالل»http:// .
www.pij.org/index.php

 �إنّ حتالف الن�ساء لل�سالم هو ّ
منظمة ن�سو ّية �ض ّد احتالل فل�سطني ومع �سالم عادل� .إ ّنها اليوم �صوت رائد يف حركة ال�سالم يف
�إ�سرائيل وجتمع ن�ساء من م�شارب من ّوعة من الهو ّيات واملجموعاتhttp://www.coalitionofwomen.org/ .
about-1/about/?lang=en

 احلق هي م� ّؤ�س�سة حقوق �إن�سان فل�سطين ّية م�ستق ّلة غري حكوم ّية مق ّرها يف رام اهلل ،وهدفها حماية وتعزيز حقوق الإن�سان و�سيادة
القانون يف الأر�ض الفل�سطين ّية املحت ّلة .ميكن �إيجاد الكثري من التقارير عن القد�س ال�شرق ّية على موقع امل� ّؤ�س�سةhttp://www. .
/alhaq.org

منظّ مات ن�سو ّية يف القد�س ال�شرق ّية

من �أجل ن�شر قيم الإن�سان ّية والعدالة اجلندر ّية بهدف خلق جمتمع �أكرث �أم ًنا وحياة كرمية/http://www.sawa.ps/en .

واالجتماعي ( )WCLACهو ّ
 مركز املر�أة للإر�شاد القانو ّ
ين
منظمة فل�سطين ّية م�ستق ّلة ،غري هادفة للربح وغري حكوم ّية ،ت�سعى �إلى
ّ
دميقراطي قائم على مبادئ امل�ساواة اجلندر ّية والعدالة االجتماع ّية .ت� ّأ�س�ست �سنة  1991يف مدينة القد�س،
فل�سطيني
تطوير جمتمع
ّ
ّ
حتظى ّ
االجتماعي واالقت�صاديّ للأمم املتّحدة ( .)ECOSOCمن خالل ر�ؤية ن�سو ّية
خا�صة يف املجل�س
املنظمة مبكانة ا�ست�شار ّية ّ
ّ
االجتماعي يف املجتمع
قائمة على امل�ساواة والعدالة االجتماع ّية ،يلعب مركز املر�أة دو ًرا بار ًزا يف تناول العنف على �أ�سا�س النوع
ّ
اخلا�صhttp://www.wclac.org/english/index.php .
الفل�سطيني �سواء يف احل ّيز العا ّم �أو
ّ
ّ
ّ
الفل�سطيني .ي�سعى
ت�شجع ب�شكل فاعل امل�ساواة اجلندر ّية وحقوق املر�أة يف املجتمع
 مركز الدرا�سات الن�سو ّية هو منظمة حقوق �إن�سان ّ
ّ
واجتماعي عارمني .منذ ت�أ�سي�سه �سنة ،1989
�سيا�سي
خ�ضم قهر وا�ضطهاد
التغي
املجتمعي ،امل�ساواة والعدالة يف ّ
عملها �إلى تعزيز ّ
ّ
ّ
ّ
الوطني .كما عمل املركز على
عمل مركز الدرا�سات الن�سو ّية على تعزيز احل�سا�س ّية اجلندر ّية يف القوانني وال�سيا�سات على امل�ستوى
ّ
االنخراط يف تنفيذ الربنامج على م�ستوى املجتمع ،من �أجل حتويل املواقف االجتماع ّية ال�سائدة فيما يتع ّلق بو�ضع املر�أة وحقوقها
و� ً
أي�ضا الأطفال الإناث/http://wsc-pal.org .

روابط �أخرى ها ّمة

 غرافيتي يف فل�سطني :ف ّنانات ال�شارع من القد�س ال�شرق ّية و�صواريخ فوق غزّةhttps://www.pinterest.se/ ،
/pin/495325658986608163
املجتمعي بطريقة �إبداع ّيةhttp:// .
إ�سرائيلي يهدف �إلى خلق التغيري
الفل�سطيني وال
 �آرتوليو�شن – م�شروع ف ّني ما بني ال�شباب
ّ
ّ
ّ
/artolution.org/palestinian-israeli-youth-change-artolution-middle-east-projects-2016

 الر�ؤيا الفل�سطين ّية قد قام بت�أ�سي�سها جمموعة من ال�شباب الفل�سطين ّيني �سنة  .1998ن�ش�أت كا�ستجابة للحاجة امل ّلحة لدى ال�شباب
و�صح ّي .مت ّثل الهدف يف توفري فر�ص للقادة
الفل�سطيني لأن يكون لديه متنفّ�س للتعبري عن ذاته ورغباته ببناء جمتمع
فل�سطيني قويّ ّ
ّ
ّ
إيجابي والب ّناء يف جمتمعاتهم ،وملنحهم احل ّيز والأدوات والتدريب الذي يحتاجون
ال�شباب الفل�سطين ّيني لأن ي�صبحوا وكالء التغيري ال ّ
لكي ت�صبح �أ�صواتهم م�سموعة وم�أخوذة باحل�سبان/http://palvision.ps/en .

مقاالت ذات �أه ّم ّية

 الن�ساء الفل�سطين ّيات يف القد�س ال�شرق ّية ينا�ضلن للهروب من الفقر – مقالة حول امل�صاعب االقت�صاد ّية التي تواجه
الن�ساء الفل�سطين ّيات يف القد�س ال�شرق ّية https://www.newsdeeply.com/womenandgirls/arti� .
cles/2017/04/14/palestinian-women-in-east-jerusalem-struggle-to-escape-poverty

 �آخر �أخبار الو�ضع يف القد�س ال�شرق ّية على قناة اجلزيرة http://www.aljazeera.com/topics/subjects/
east-jerusalem.html

 الفل�سطين ّيون ربحوا معركة  2017لأجل جبل الهيكل .هذا ج ّيد لإ�سرائيل .مقالة ر�أي عن �أزمة جبل الهيكل وفوائدها لإ�سرائيل يف
جريدة ه�آرت�سhttp://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.804553 .

منظمة �سوا هي ّ
 ّ
املجتمعي للناجني من العنف� .أولو ّيتها هي حماربة
منظمة فل�سطين ّية رائدة مك ّر�سة لتوفري الدعم واحلماية والإر�شاد
ّ
املوجه �ض ّد الن�ساء والأطفال .تعمل �ضمن �شبكة من �أ�صحاب امل�صلحة يف املجتمع
جميع �أ�شكال العنف و�إ�ساءة املعاملة والإهمال ّ
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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.

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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