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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 الثالثة | �آب ٢٠١٦
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د .بيتينا ماركس
ّ
ّ
ُ
مديرة مؤسسة هينرش بل األلمانية

الأ�صدقاء الأعزّاء،
هذا هو العدد الثالث من ن�شرتنا الإلكرتون ّية عن القد�س ،والتي ت�صدر م ّرتني يف العام .ي�س ّر مكتب م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل فل�سطني والأردن ،الذي مق ّره يف رام اهلل� ،أن يق ّدم
�إليكم معلومات جديدة عن م�شروعنا املدعوم من ّ
أوروبي «النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال الفل�سطين ّيني امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية».
االتاد ال ّ
فل�سطيني يف الق�سم
الو�ضع يف القد�س �أقرب �إلى الي�أ�س .يعي�ش ما يقرب من � 372ألف
ّ
ال�شرقي من املدينة ،املحت ّلة وامل�ضمومة يف �شكل غري قانو ّ
ين من قبل �إ�سرائيل.
ّ
�إلى جانب �أ ّنهم ال يتمتّعون بكامل حقوق املواطنة ،تعترب ال�سلطات الإ�سرائيل ّية
الفل�سطين ّيني املقد�س ّيني �س ّكا ًنا يف مدينتهم الأ ّم ،وهو و�ضع ميكن �أن يخ�سروه يف � ّأي
وقت .تعاين الأحياء الفل�سطين ّية يف القد�س الب�ؤ�س ونق�ص اخلدمات البلد ّية وتوزي ًعا
غري عادل للأموال العا ّمة .كما تعاين املدار�س من �ش ّدة نق�ص التمويل� .أ ّما تراخي�ص
يتم تقييد عقد الن�شاطات الثقاف ّية .حت ّد احلواجز
يتم �إ�صدارها ،كما ّ
البناء فال ّ
واجلدار الفا�صل من احلركة احل ّرة للفل�سطين ّيني يف القد�س و�سواها .عالوة على
ذلك ،يتع ّدى امل�ستوطنون الإ�سرائيل ّيون على الأحياء الفل�سطين ّية بالتدريج بهدف
متاما كما بات الو�ضع عليه يف
خارجا وال�سيطرة على طول ال�شوارعً ،
طرد ال�س ّكان ً
�سلوان ،القريبة من البلدة القدمية .تعاين املنازل الفل�سطين ّية التهديد امل�ستم ّر
بالهدم ،وخ�سرت عائالت عديدة منازلها يف الأ�شهر وال�سنوات الأخرية.
لقد بد�أ م�شروعنا املم ّول من ّ
أوروبي يف �شهر �أيلول�/سبتمرب  ،2014و�سيمت ّد
االتاد ال ّ
فرتة ثالث �سنوات .يهدف امل�شروع �إلى حت�سني الفر�ص االجتماع ّية والنف�س ّية-
االجتماع ّية واالقت�صاد ّية والثقاف ّية للمه ّم�شني من الأطفال وال�شباب والن�ساء يف
القد�س ال�شرق ّية .تعاين هذه الفئات بالتحديد من التمييز �ضدها والإهمال وفقدان
مق�سمة ومهزوزة بالقالقل ال�سيا�س ّية .تن ّفذ امل� ّؤ�س�سات ال�شريكة
الأمل يف مدينة ّ
لنا يف امل�شروع :احلقّ يف اللعب� ،أطفال احلرب  -هولندا� ،آرت الب� ،أكاد ،و�سوا،
جمموعة متن ّوعة من الن�شاطات ،ترتاوح بني دعم الن�ساء الرياد ّيات من خالل العمل
االجتماعي� ،إلى �إعادة ت�أهيل مالعب الأطفال.
ملناه�ضة العنف على �أ�سا�س النوع
ّ
خا�ص
مف�صلة عن هذه الن�شاطات مع تركيز ّ
�سوف جتدون يف هذه الن�شرة معلومات ّ
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على افتتاح الأعمال اجلديدة للن�ساء الرياد ّيات ،وجل�سات التوعية مع املخاتري،
ون�شاطات �إدماج الأطفال ذوي الإعاقات ،وتدريب يف الو�سائط املتع ّددة لل�شباب،
النف�سي للأطفال ،وغريها الكثري.
ون�شاطات الدعم
ّ
منذ ن�شرتنا الأخريةّ ،مت تو�سيع �شبكة م�شروعنا وتدعيمها بع�ضو ّية �شراكة جديدة
ل�سبع م� ّؤ�س�سات مقد�س ّية� .إ ّنها م� ّؤ�س�سات تعمل على م�ستوى القاعدة اجلماهري ّية
لتعزيز وحت�سني رفاه الن�ساء وال�شباب والأطفال .هذه امل� ّؤ�س�سات ال�سبع هي :م� ّؤ�س�سة
املرتقى لل�س ّيدات ،مركز القد�س للن�ساء ،جمع ّية الرازي للثقافة واملجتمع ،جمع ّية
اخلا�صة ،جمع ّية
�شباب البلدة القدمية ،نربا�س القد�س خلدمة ذوي االحتياجات
ّ
رحبنا بهم �شركاء جددًا
�صابرين للتنمية الف ّن ّية ،ومركز �سبافورد للأطفال .لقد ّ
خا�ص يف البلدة القدمية يف القد�س يف �شهر �أ ّيار/مايو بح�ضور
خالل احتفال ّ
حمافظ القد�س ال�س ّيد عدنان احل�سيني .يف ال�صفحات الالحقة �سوف نع ّرفكم بهم
بتفا�صيل �أكرث.
نوجه انتباهكم �إلى احلياة متع ّددة الوجوه واملل ّونة يف القد�س ال�شرق ّية،
بينما ّ
�ستجدون � ً
أي�ضا يف هذا العدد من الن�شرة مقالتني �ش ّيقتني كتبتهما �صحف ّيتان دول ّيتان
معروفتان ،هما �إجنيه غوينرث وداليا حتوقة ،واللتان ت�شاركانا حياتهما وجتاربهما
يف القد�س.
�إ�ضافة �إلى ما �سبق ،لقد ّ
ح�ضرنا لكم جمموعة من الروابط املفيدة ملقاالت �إ�ضاف ّية
ومن�شورات.
ك ّلي ثقة �أ ّنكم �ستجدون هذه الن�شرة مفيدة ،وك ّلي �أمل �أ ّنها �ستبقيكم مهت ّمني
ومن�شغلني بالقد�س الفل�سطين ّية.
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الن�سوي-الثوري �سلوان
العاملي ،املركز
تدريب «ت�صليح وعناية» ،دومري ،يوم الأهل
ّ
ّ

أكاد
االقت�صادي ،من
الزراعي (�أكاد) من �أجل متكني املر�أة
العربي للتطوير
يعمل املركز
ّ
ّ
ّ
خالل فتح م�شاريع �صغرية تعاون ّية يف القد�س ال�شرق ّية.
لقد �شهدت الأ�شهر الأخرية جت�سيدً ا للم�شاريع حيث و ّقع �أكاد مع �شركائه اتّفاق ّيات
متويل فرع ّية من �أجل �شراء وتركيب �أجهزة امل�شاريع .مبوجب هذه امل�شاريع� ،سوف
م�شروعا مدن ًّيا زراع ًّيا �صغ ًريا
املجتمعي يف مق ّرها
تفتتح جمع ّية مركز برج اللقلق
ً
ّ
أي�ضا من�ش�أة حت�ضري �أطعمة .كما ّ
(دفيئة) و� ً
�سيوظف امل�ستفيدون من جمع ّية دومري
م�شروعا جتار ًّيا متوين ًّيا و� ً
أي�ضا
الغجري ويفتحون
اخلري ّية للغجر يف القد�س �إرثهم
ّ
ً
�صالون جتميل يف مق ّر اجلمع ّية املجتمع ّية.

الن�سوي -الثوري �سلوان،
عالوة على ذلك ،اختار �أكاد م� ّؤ�س�سة جديدة هي املركز
ّ
جمعي
فرعي قيمته � 20ألف يورو لفتح م�شروع
ّ
جتاري ّ
والتي �سوف حت�صل على متويل ّ
واحد للن�ساء .من �أجل بناء الثقة بني املجموعة ،و� ً
أي�ضا من �أجل تعزيز مهارات
التوا�صل بني الن�ساء ،ن ّفذ �أكاد «تدريب مهارات احلياة» لـ  22م�شاركة من املركز.
�أخ ًريا ،ن ّفذ �أكاد و�أطفال احلرب هولندا م ًعا ً
العاملي يف
ن�شاطا لالحتفال بيوم الأهل
ّ
الن�سوي-الثوري �سلوان .ا�ست�ضاف
الأ ّول من حزيران/يونيو  2016يف مق ّر املركز
ّ
املركز �أكرث من  100من الأهايل والأطفال الذين �شاركوا يف الن�شاطات املختلفة التي
هدفت �إلى حت�سني التوا�صل واملعرفة بينهم.

يتم التح�ضري لإطالق امل�شروع ،ز ّود �أكاد امل�ستفيدين بتدريب عنوانه «ت�صليح
وبينما ّ
وعناية» ،حيث ي�سعى �إلى تعليم وتدريب الن�ساء على كيفية �إ�صالح �أجهزة م�شروعهنّ
و� ً
أي�ضا تر�شيد ا�ستخدام املاء والكهرباء.
www.acad.ps
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https://www.facebook.com/artlabjerusalem/?fref=ts

artLab Jerusalem
يتك ّون «تدريب متع ّدد الو�سائط لل�شباب» الذي يعقده �آرت الب من ثالث مراحل� :أنثى �أو ذك ًرا؟ ماذا لو كنتُ خلقت من اجلن�س املقابل؟ هل �س�أكون «�أنا» نف�سي؟ هل
التقني ،يتع ّرف من خالله ال�شباب على الأجهزة �ستكون حياتي خمتلفة �أم �ستكون هي ذاتها؟ ما هي الأدوار النموذج ّية املرتبطة
املرحلة الأولى هي التدريب
ّ
االجتماعي التي �أح ّبها يف الإعالم؟
يتم فيها تطوير حمتويات التدريب� .أ ّما املرحلة الثالثة بالنوع
والتقنيات .املرحلة الثانية ّ
ّ
فيقوم فيها ال�شباب ب�إنتاج خمرجاتهم الفن ّية فعل ًّيا .يعتقد املد ّربون املحرتفون يقوم �آرت الب بتطبيق هذه املقاربة لأنّ الذكور ّية والأنثو ّية هي خ�صائ�ص ميلكها
يف �آرت الب �أنّ الأجهزة واملهارات التقن ّية هي �أدوات مفيدة لل�شباب للتعبري عن ك ّل الب�شر .و� ً
أي�ضا لأنّ �آرت الب اكت�شف بعمق �أ ّننا قادرون دائ ًما على تع ّلم �شيء عن
�أنف�سهم ،ولالنخراط
ّ
يتم
الفعلي يف النقا�شات الثقاف ّية واالجتماع ّية يف جمتمعهم ،بل �أنف�سنا وعن حميطنا �إذا ما ب ّدلنا املنظار الذي ننظر من خالله �إلى الأ�شياءّ .
و�أكرث من ذلك � ً
أي�ضا .بالن�سبة �إلى �آرت البّ � ،
أهم �شيء لل�شباب املهت ّمني مبجال تعريف الهو ّية اجلندر ّية يف ك ّل واحد م ّنا ب�سل�سلة من الظالل غري املنتهية دائمة
الو�سائط املتع ّددة هو �أن يكونوا م�ستع ّدين وراغبني بالتعبري عن �أنف�سهم و�أن
يتم
التغي عرب املكان والزمان ،لكن يف النهاية ،جميع هذه االختالفات غري املنتهية ّ
ّ
الغني.
ي�شجعوا التغيري
ّ
املجتمعي واحلوار الثقا ّيف ّ
ّ
احتوا�ؤها يف ال�شخ�ص ذاته ،وهذا ال�شخ�ص هو نحن �أنف�سنا.
من �أجل حتقيق ذلك ،ي�شمل تدريب الو�سائط املتع ّددة الذي ين ّفذه �آرت الب وحدة من خالل امل�شاركة يف ن�شاطات تدريب الو�سائط املتع ّددة لل�شباب ،واال�ستلهام
للتدريب على رواية الق�ص�صّ .
يتم خالل هذه اجلل�سة ت�شجيع ال�شباب على النب�ش من املخرجات ،ي�شارك ال�شباب بفعال ّية يف حت ّدي ال�صور النمط ّية واالنخراط
داخل �أنف�سهم لكي يدركوا ما هو موقفهم ب�ش�أن مو�ضوع هو ّية النوع
ّ
االنفرادي
وي�شجع التعبري
ّ
االجتماعي .مع املجتمع املح ّل ّي يف حوار ثقا ّيف م�ص ّمم ليفتح العقول ّ
ماذا يعني ذلك لهم ك�أفراد وك�أع�ضاء يف املجتمع الأو�سع؟ ماذا يعني �أن يكون املرء واحلر ّية الفرد ّية.
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احلقّ يف اللعب �إلى حت�سني الفر�ص االجتماع ّية والنف�س ّية-االجتماع ّية واالقت�صاد ّية
والثقاف ّية ورفاه الأطفال وال�شباب والن�ساء امله ّم�شات.
نر ّكز من خالل هذا امل�شروع على مك ّون ها ّم من مك ّونات مهارات احلياة الأربعة
التي ط ّورتها احلقّ يف اللعب .ي�شمل هذا املك ّون ،الذي �أ�سميناه «ح ّل امل�شاكل واتّخاذ
القرارات» املناحي التالية :قدرات الأطفال على الت�ص ّرف ب�أخالق ّية ،و�ضع اخلطط
والأهداف ،طلب امل�ساعدة ،رف�ض اال�ستفزاز ،وحت ّمل امل�س�ؤول ّية .يبد�أ الأطفال ببناء

بنـــــــ ــاء مهــــــ ــارات الحـيــــــ ــاة لــــ ــدى أطفـالنــــ ــا
www.righttoplay.com

ال�صح ّي ،ومهارات التوا�صل.
ن�ؤمن نحن يف احلقّ يف اللعب �أنّ بناء مهارات احلياة لدى الأطفال �سوف ينعك�س على الثقة بالنف�س ،وتقدير الذات ،والأداء
ّ
ّ
جناحهم
ّ
وخا�صة �أثناء ال�سنة الثانية ،عملت احلقّ يف اللعب ،يف القد�س
الدرا�سي ،وبالتايل �سي�ؤثر على حياتهم امل�ستقبل ّية واالجتماع ّية واملهن ّية� .أثناء تنفيذ امل�شروعّ ،
�إنّ الن�شاطات الريا�ض ّية واللعب هي �أمور حمور ّية من �أجل �إعطاء الأطفال وال�شباب ال�شرق ّية و�ضواحيها ،على بناء مهارات احلياة لدى الأطفال ،يدً ا بيد مع ّ 11
منظمة
الفر�ص ليكون لديهم طيف وا�سع من املهارات واملعرفة والقيم.
جمتمع ّية ونادي �شباب ،مبا يف ذلك نادي �شباب العيزر ّية ،نادي �شباب �أبو دي�س،
ت�شك ّل املناهج الأكادمي ّية التقليد ّية ً
احلموي ،جمع ّية جيل الأمل ،نادي �شباب �شعفاط،
جيل ال هو جاهز وال هو م�ؤهّ ل ملواجهة العقبات مركز العيزر ّية للثقافة والتعليم -
ّ
املجتمعي ،اجلمع ّية العرب ّية للمعاقني حرك َّيا ،نادي �شباب
امل�ستقبل ّية والتح ّديات� .أ ّما البيئة التي جتمع املناهج الأكادمي ّية مع ن�شاطات اللعب جمع ّية مركز برج اللقلق
ّ
فت�شجع الأطفال على فهم املنهاج �أثناء اللعب واللهوّ .
توظف احلقّ يف اللعب �سل�سلة �سلوان ،مركز الأمرية ب�سمة ،جمع ّية الب�ستان � -سلوان ،نادي �شباب �صور باهر.
ّ
من الألعاب ال�صغرية وامل�س ّلية لتجهيز ّ
الطلب مبهارات احلياة .من خالل اللعب يقول �أمري قراعني ،وهو مع ّلم يف مركز الأمرية ب�سمة« :ت�ؤ ّثر مقاربة احلقّ يف اللعب
�سو ًّيا وامل�شاركة الفاعلة ،مييل الأطفال �إلى التجريب ،وبالتايل التع ّلم.
�إيجاب ًّيا على �صفوفنا .بات ّ
الطلب هم مركز عمل ّية التعليم وهم الذين يقودون
ّ
ال�صف».
�ألعاب احلقّ يف اللعب م�ص ّممة يف �شكل ج ّيد مل�ساعدة الأطفال على ال�سيطرة على ال�صفوف� .أ�صبح الأطفال ي�شاركون بفرح ويندجمون يف
العواطف ،وبناء العالقات القو ّية
ّ
إح�سا�سا بحماية ك ّل حقّ من حقوق الأطفال خالل
وال�صح ّية مع الآخرين ،وتثمني قيمة الذات وقيمة ي�ضيف ال�س ّيد قراعني« :لقد ط ّورتُ � ً
الآخرين ،وتعزيز قدراتهم يف ح ّل امل�شاكل واتّخاذ القرارات .من خالل «النهو�ض
احل�صة ،ما �سي�ؤ ّثر بالتايل على �سلوك الأطفال وت�ص ّرفاتهم وتطوير الثقة بالنف�س».
ّ
بحقوق الن�ساء والأطفال الفل�سطين ّيني امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية» ،وهو م�شروع
يتم تنفيذه بال�شراكة مع م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل ومم ّول من ّ
أوروبي ،تهدف
ّ
االتاد ال ّ
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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حمام له
ما بني �شهري ني�سان�/أبريل وحزيران/يونيو  ،2016نائب املدير ،وهو ٍ
�ساهمت �سوا برفع الوعي لدى خماتري القبائل التقليد ّية �سمعته.
يف القد�س ال�شرق ّية ،متعاونة مع ما يقرب من  25منهم .بالإ�ضافة �إلى ما �سبق،
يلعب املخاتري دو ًرا ها ًّما يف املجتمع
ّ
الفل�سطيني� .إ ّنهم كان هناك حاجة �إلى
�شيوخ الع�شائر املحرتمني ذوي ال�سمعة الط ّيبة �أو كبار تعديل مقاربة �سوا
العائالت الذكور الذين يديرون عمل ّيات غري ر�سم ّية يف التعليم ّية ومنهجها يف
ح ّل النزاعات وتطبيق القانون العر ّيف ّ
تغطي ق�ضايا مثل العمل بطريقة تتما�شى
العقود والعمل والأرا�ضي ،وحتّى اجلرائم مبا فيها القتل مع مطالب املجموعة
واالغت�صاب .يلج�أ �سنو ًّيا عدد كبري من الفل�سطين ّيني وخ�صائ�صها الفريدة.
�إلى امل�صلحني والو�سطاء .يف احلقيقة ،الو�ساطة مبوجب القانون العر ّيف هي ال�شكل فقد ّمت عقد جل�سات التوعية يف الليل املت� ّأخر ،حيث كان هذا هو الوقت الوحيد
الأكرث ً
�شيوعا حل ّل امل�شاكل يف فل�سطني .هذه احلقيقة لها خ�صو�ص ّيتها بالن�سبة �إلى الذي �أمكن للم�شاركني ورغبوا باحل�ضور .كانت االجتماعات تعقد ك ّل م ّرة يف بيت
القد�س ال�شرق ّية ،فكون املخاتري يتبعون القوانني ال�شرع ّية ،ف�إ ّنه بذلك يو ّفرون ً
نظاما من بيوت الو�سطاء ،يف قرية خمتلفة من قرى القد�س ال�شرق ّية (�إم لي�سون ،را�س
ً
بديل حل ّل النزاعات �أمام املقد�س ّيني الراغبني يف جت ّنب املحاكم الإ�سرائيل ّية.
العمود� ،سلوان� ،صور باهر ،و�أم طوبا)� .إنّ عقد االجتماعات يف بيوت املخاتري
يتم �إق�صا�ؤهنّ تقري ًبا بالكامل من العمل كو�سطاء �أو و ّلد ج ًّوا من الألفة واالحتواء ،و�ساعد يف خلق «�أماكن احرتام» حيث �شعر الرجال
غري �أنّ الن�ساء الفل�سطين ّيات ّ
مفاو�ضني .كما �أ ّنه ال ميكنهنّ التق ّدم ب�شكوى من خالل هذا النظام من دون دعم مبلك ّيتهم للعمل ّية ،كما �شعروا براحة لال�ستماع لأفكارهم ومل�شاركة احل�ضور بها .ك ّل
ت�سي من قبل ذكر و�أنثى من ّ
موظفي �سوا .كان امل�شاركون يتحا�شون
العائلة .عمل ًّيا ،هذا يعني �أنّ م�شاكل الن�ساء تبقى غري حملولة وغري معاجلة� ،أو �إذا جل�سة كانت ّ
ال�ضروري ا�ستهداف اجلل�سات اجلماع ّية ،كما كانوا يتحا�شون ا�ستخدام التمارين التفاعل ّية .كانت �إدارة
يتم �سماعهنّ  .وعليه� ،أدركت �سوا �أ ّنه من
ّ
ما ّمت تناولها ،فلن ّ
حيوي ،لكن هذا الوقت يف اجلل�سات مرنة ،وكان �إيقاع اجلل�سات ي�ضبط وفق وترية امل�شاركني الهادئة
املخاتري مبا�شرة ،كونهم جمموعة م�ؤ ّثرة من الرجال الذين لهم دور ّ
الدور غري ّ
موظف يف منع ومعاجلة العنف �ض ّد الن�ساء والفتياتّ .
نظمت �سوا ثماين واحلكيمة :لقد ا�ستم ّرت اجلل�سات من �ساعتني �إلى ثالث ،وقد �أعطي املخاتري الوقت
اجلندري الكايف للتعبري عن �آرائهم.
جل�سات لرفع وعي املخاتري بق�ضايا حقوق الن�ساء وحقوق الأطفال والعنف
ّ
اجلن�سي واملنز ّ
يل.
ّ
االعتيادي يف التوا�صل ويف اعتماد احل�سا�س ّية يف
هذه التعديالت على �أ�سلوب �سوا
ّ
خ�ضم هذه التجربة ،عددًا من التح ّديات .لقد تط ّلب الأمر ع ّدة العمل �أعطت ثمارها ،فقد تق ّبل الو�سطاء �سوا ور�سالتها .ومع الوقت تق ّل�ص ّ
واجهت �سوا ،يف ّ
ال�شك
االبتدائي وتال�شى باملجمل نحو نهاية الربنامج .ما يدعو للفرح والر�ضى �أنّ بع�ض
خا�صة
�أ�شهر لبناء الثقة مع ك ّل واحد من املخاتري .يف البداية كان املخاتري عدائ ّينيّ ،
ّ
غربي» .لقد الو�سطاء باتوا الآن مهت ّمني ب�إن�شاء و�إقامة جلان جمتمع ّية يف قراهم لتكون قادرة
حني �أدركوا �أ ّنه ّ
يتم االتّ�صال بهم �ضمن �إطار م�شروع مم ّول من «مم ّول ّ
اعتربوا �أ ّنه بهذه الطريقة ،تكون �سوا قد �ساومت على الثقافة الفل�سطين ّية التقليد ّية .على اكت�شاف حاالت العنف ،وتناول املو�ضوع ب�شكل �أف�ضل .كما طلب �آخرون من �سوا
لكن �سوا مت ّكنت من جتاوز هذه العقبة من خالل العالقات ال�شخ�ص ّية ،عاملة على اال�ستمرار بتزويدهم باملزيد من اجتماعات التوعية.
بناء الثقة مع ك ّل واحد منهم على حدة .وقد م ّثل �سوا يف هذه النقا�شات االبتدائ ّية
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أطفال الحرب هولندا:

ّ
تمكين األطفال لتشكيل مستقبلهم الخاص
كجزء من م�شروع «النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال الفل�سطين ّيني امله ّم�شني يف
االجتماعي للأطفالالنف�سي
القد�س ال�شرق ّية» ،تو ّفر �أطفال احلرب هولندا الدعم
ّ
ّ
يف القد�س ال�شرق ّية.
ت�ؤمن �أطفال احلرب هولندا �أنّ الأطفال وال�شباب هم �أدوات التغيري ،فهم قادرون
على ا�ستخدام ق ّوتهم الداخل ّية خللق فر�ص جديدة ،و�أفكار ،ومبادرات لتحقيق
حقوقهم وتغيري امل�ستقبل ،لي�س فقط لهم ولكن � ً
أي�ضا ملجتمعاتهم.
نحن نتعاون مع مك ّونات املجتمع املح ّل ّي من �أجل تطوير قدرة الأطفال وقدرة
جمتمعاتهم املحيطة على التح ّمل والرتكيز على نقاط ق ّوتهم ً
بدل من الرتكيز
الن�سوي-الثوري �سلوان ،ومركز
على نقاط ال�ضعف� .شركا�ؤنا يف امل�شروع (املركز
ّ
إبداعي) مد ّربون وم�ؤهّ لون لتنفيذ برنامج �آي-ديل �أطفال
الب�ستان ،ومركز مدى ال ّ
احلرب.
أ�سبوعا يتع ّلم فيه الأطفال الذين �أعمارهم ما بني 10
�آي-ديل هو برنامج م ّدته ً � 19
عاما كيف ّية التعامل مع عواطفهم ،وكيف ّية االنخراط يف العالقات الإيجاب ّية،
�إلى ً 15
وكيف ّية التخطيط مل�ستقبلهم .فيه يكت�سبون الثقة بالنف�س وتقدير الذات ،ويقيمون
ال�صداقات ،ويتع ّلمون ح ّل النزاعات.
املجتمع الأو�سع يك�سب � ً
أي�ضا من �آي-ديل ،فاجلل�سات التدريب ّية يجريها  30من

املتط ّوعني املجتمع ّيني ذوي اخلربة يف العمل مع الأطفال ،املد ّربني على �أن ال يطلقوا
منوذجا
الأحكام ،والذين ي�ش ّكلون م�صد ًرا للإلهام ،والذين ب�إمكانهم �أن ي�ش ّكلوا
ً
ويتم
يتم اختيار ه�ؤالء املتط ّوعني بناء على اهتمامهم وتعاطفهم مع الأطفالّ ،
�أعلىّ .
االجتماعي ،وعلى حقوق الطفل و�سالمته.النف�سي
تدريبهم على الدعم
ّ
ّ
حت�صل  30جمموعة من الأطفال على جل�سات �آي-ديل الـ  ،19وك ّل جمموعة فيها
ما بني � 15إلى ً 20
طفل .من خالل ن�شاطات من مثل الدراما والفنون الب�صر ّية
والألعاب واحلوارات اجلماع ّية ،يتع ّلم الأطفال ا�ستك�شاف ق�ضايا ها ّمة يف حياتهم،
مبا يف ذلك:
 الهو ّية
 التعامل مع العواطف
 عالقات الزمالء
 العالقات مع البالغني
 النزاع وال�سلم
 امل�ستقبل
يتم � ً
أي�ضا �إدماج الواجبات البيت ّية �ضمن اجلل�سات ،وذلك بتحفيز امل�شاركني على
ّ
ممار�سة املهارات اجلديدة مع عائالتهم ويف حياتهم اليوم ّية.
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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بع�ض االقتبا�سات من الأطفال الذين �شاركوا يف جل�سة �آي-ديل:
«بعد امل�شاركة يف جل�سة �آي-ديل ،تع ّلمت العديد من الأ�شياء عن االحرتامّ ،
�شخ�صا
احلب« ،كنت �أ�شعر بالوحدة واخلجل قبل م�شاركتي يف اجلل�سات ،الآن �أ�صبحت
ً
والتح ّمل ،وهي �أمور �ساعدتني على التعامل يف �شكل �أف�ضل مع �أهلي و�أ�ساتذتي �أكرث اجتماع ًّيا و�أقمت العديد من ال�صداقات».
وزمالئي وجرياين  ...لقد تع ّلمت العديد من الأ�شياء من هذا الربنامج».
تفا�صيل برنامج �آي-ديل موجودة على الرابط التايل:
The I-Deal programme is available at: www.warchildlearning.org
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ّ
ُ
مؤسسة هينرش بل

رحبت م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل م� ّؤخ ًرا باملزيد من امل� ّؤ�س�سات يف �شبكة م�شروعها املم ّول
ّ
أوروبي� .سبع ّ
من ّ
منظمات جمتمع ّية ّمت منحها منحة بحدود � 19ألف
االتاد ال ّ
يورو لتنفيذ م�شاريع ملنفعة املجتمعات امله ّم�شة يف القد�س ال�شرق ّية .هذه ّ
املنظمات
ال�سبع هي :م� ّؤ�س�سة املرتقى لل�س ّيدات ،مركز القد�س للن�ساء ،جمع ّية الرازي للثقافة
واملجتمع ،جمع ّية �شباب البلدة القدمية ،نربا�س القد�س خلدمة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،جمع ّية �صابرين للتنمية الف ّن ّية ،ومركز �سبافورد للأطفالّ .مت االحتفال
ّ
بانطالق هذه ال�شراكات اجلديدة يف حفل لتوقيع االتّفاق ّيات �أقيم يف � 25أ ّيار/مايو
 2016يف مركز �سبافورد للأطفال يف البلدة القدمية .ح�ضر احلفل جميع �شركاء
أي�ضا حمافظ القد�س ال�س ّيد عدنان احل�سيني ،ورئي�س التعاون يف ّ
امل�شروع و� ً
االتاد
أوروبي ال�س ّيدة �ألي�ساندرا فيزير.
ال ّ
ّ
نظمت هيرن�ش ُبل ور�شة عمل لل�شركاء ال�سبع اجلدد الهدف منها بناء قدراتهم

يف �إدارة امل�شروع .الآن معظم ال�شركاء اجلدد قد بد�أوا تنفيذ امل�شاريع اجلديدة.
�ستقوم م� ّؤ�س�سة املرتقى لل�س ّيدات بدعم وتدريب الن�ساء الرياد ّيات من خالل خلق
�أ ّول حا�ضنة �أعمال ن�سو ّية يف القد�س ال�شرق ّية� .أ ّما مركز القد�س للن�ساء ف�سينفّذ
االجتماعي .جمع ّية الرازي للثقافة واملجتمع
حملة مناه�ضة العنف على �أ�سا�س النوع
ّ
تو�سع برملان ّ
املقد�سي لي�شمل مدار�س �إ�ضاف ّية .كما �أنّ جمع ّية
الطلب
�سوف ّ
ّ
�شباب البلدة القدمية �ستو ّفر ن�شاطات وتدريبات لها حاجة كبرية ما بني ال�شباب
يف الأحياء امله ّم�شة يف البلدة القدمية .نربا�س القد�س خلدمة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،كما �ستقوم
اخلا�صة �سوف ت�ساهم يف متكني و�إدماج ذوي االحتياجات
ّ
ّ
ترفيهي للمدار�س بوا�سطة املو�سيقى
جمع ّية �صابرين للتنمية الف ّن ّية ب�إطالق برنامج
ّ
والفنّ � .أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ،يهدف م�شروع �سبافورد �إلى تعزيز رفاه واحرتام الذات
لدى الأ ّمهات الفل�سطين ّيات.
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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ّ
انطباعات وأفكار من القدس الشرقية
�إينجيه غيونرث� ،63 :صحف ّية تعمل ل�صالح املكتب الرئي�س لـ فرانكفورتر روند�شاو ،وبريليرن زياتونغ ،والعديد غريهم من
ال�صحف اليوم ّية الأملان ّية يف القد�سّ .
تغطي �إينجيه بالأ�سا�س �أخبار �إ�سرائيل والأرا�ضي الفل�سطين ّية ،ولك ّنها � ً
أي�ضا على دراية
بالدول املجاورة من خالل الزيارات البحث ّية ،على �سبيل املثال حول ق�ض ّية الجئي �سوريا يف الأردن .ولدت يف مدينة �صغرية يف
راينالند ،ودر�ست علم الرتبية يف كولون وفرانكفورت قبل �أن تنجز تدري ًبا يف ال�صحافة يف فرانكفورتر روند�شاو .يف القد�س،
بد�أت كمرا�سلة يف نهاية الت�سعين ّيات حني �أطلقت اتّفاق ّيات �أو�سلو الأمل لدى النا�س� .شهدت االنتفا�ضة الثانية قبل �أن تنتقل
ال�صحفي:
�إلى كاليفورنيا يف �إجازة علم ّيةّ ،ثم عادت �إلى القد�س �سنة  .2005ح�صلت يف �أملانيا على جائزتي تقدير على عملها
ّ
الأولى يف  2003من قبل �أليك�ساندر فاوندي�شني يف فرانكفورت ،والثانية يف  2006من قبل املج ّلة الأملان ّية ميديوم ،والتي اختارتها
لتكون بني املرا�سلني الع�شرة الأف�ضل.
الرئي�سي يف �شعفاط:
عادي يف القد�س ال�شرق ّية يف ال�شارع
ر�أي :يوم ّ
ّ
مي ّر القطار اخلفيف ،الذي ي�صل بني امل�ستوطنة الإ�سرائيل ّية بي�سجات زييف والقد�س
ال�شرق ّية ،من الأحياء الفل�سطين ّية ع ّدة م ّرات تف�صل بينها فرتات ق�صرية مطل ًقا
جر�سه من وقت �إلى �آخر حني يتجاوز التقاطعات .بع�ض الإ�شارات ال�ضوئ ّية ال تعمل،
وكذلك ماكينات تذاكر القطار عند ّ
حمطتني .لقد ّمت حرقهما خالل املواجهات التي
الفل�سطيني حممد �أبو خ�ضري يف بداية ّمتوز/يوليو .2014
اندلعت بعد مقتل املراهق
ّ
لقد قام ع ّمال البلد ّية بتغطية املاكينات ب�شرائح معدن ّية وو�ضعوا الفتة تقول �إ ّنه ميكن
�شراء التذاكر من املخبز املقابل .يبد �أ ّنها و ّلت �إلى غري رجعة تلك الأ ّيام التي قاطع
فيها الفل�سطين ّيون القطار اخلفيف ب�سبب الغ�ضب .كما و ّلت الأ ّيام التي حتا�شى فيها
الإ�سرائيل ّيون املرور عرب الأحياء العرب ّية خو ًفا من حجارة الفتية والأطفال الغا�ضبني.
لكن ما زال بالإمكان الإح�سا�س بالتوتّر .ال�شرطة الإ�سرائيل ّية دائمة التواجد يف
احلنايا والزوايا .ميكنني �أحيا ًنا �أن �أراقبهم من نافذة مكتبي يفتّ�شون يف حقائب
املراهقني الفل�سطين ّيني ويطلبون بطاقات هو ّياتهم .حني يح ّل الظالم ،جتوب دور ّية
ع�سكر ّية املكان على طول ّ
تتغي الأجواء � ّإل م�ساء �أ ّيام
اخلط حلماية القطار .ال ّ
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اجلمعة ،حني ت�صدح �ص ّفارات امل�ستوطنة اليهود ّية القريبة معلنة ابتداء ال�سبت
فت�صطف القطارات يف ّ
ّ
املحطة م ّدة � 24ساعة ،فرتوق الأجواء حينها.
اليهودي،
ّ
حينها يركب الفل�سطين ّيون د ّراجاتهم على املم ّر ال�ض ّيق بني ال�س ّكتني ،وبع�ض الأطفال
ي�ستخدمونه للت�سابق على د ّراجاتهم الهوائ ّية� .إ ّنه وقت املرح بعيدً ا عن الرقابة
الإ�سرائيل ّية.
يرى معظم الفل�سطين ّيني القطار ،الذي بناه الإ�سرائيل ّيون يف انتهاك للقانون الدو ّ
يل،
كرمز لال�ستيطان واالحتالل .لكن من جهة �أخرى� ،إ ّنها القد�س مبا فيها من تداخل
وت�شابك بني حياة اليهود وحياة العرب .عليك �أن تتما�شى مع التناق�ضات �إذا مل
تُرد �أن تخاطر مبواجهة مع ال�سلطات الإ�سرائيل ّية .لذا �ستجد العديد من املقد�س ّيني
ال�شرق ّيني الذين يجاهرون ب�آراء �سيا�س ّية نقد ّية عن �إ�سرائيلّ � ،إل �أ ّنهم يق ّدمون
تنازالتهم ال�شخ�ص ّية  -مبا فيها ا�ستخدام القطار اخلفيف ذي التكييف الذي مي ّكن
الن�ساء الفل�سطين ّيات من الذهاب لوحدهنّ �إلى منطقة الت�س ّوق الن�شطة يف �شارع يافا
الغربي من املدينة.
يف الق�سم
ّ
متاما .خذ على �سبيل
حياة العرب وحياة اليهود يف القد�س منف�صلتان ،لكن لي�س ً
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و�سعت �إ�سرائيل امل�ستوطنني ،الذين لي�س فقط تربز م�س ّد�ساتهم من �أطراف جيوبهم اجلانب ّية و� ّإنا
حي الت ّلة الفرن�س ّية الذي ُبني بعد حزيران/يونيو  1967حني ّ
املثال ّ
حدود املدينة لت�صبح  108كيلومرتًا مر ّب ًعا ً
بدل من  .44ت�ستقطب املنطقة التجار ّية ،لديهم � ً
أي�ضا احلكومة �إلى جانبهم.
والتي فيها نقطة م�صرف ّية ،وك�شك فالفل ،وحمل بيتزا ،ت�ستقطب العديد من النا�س تنت�شر الإ�شاعات وي�سود نوع من عدم الثقةّ � :أي بيت هو التايل يف �سل�سلة بيع البيوت
العلوي من ذاك املج ّمع
من الأحياء الفل�سطين ّية ،بينما يوجد يف الطابق
ّ
ّ
التجاري للم�ستوطنني ،و� ّأي عائلة تعي�سة ّ
احلظ �ستكون التالية يف �إخالء بيتها مرغمة .ك ّلما
ال�صغري ّ
حملن يديرهما عرب .يف ال�سنوات الأخرية املن�صرمة ،انتقل العديد حت ّدثت �إلى الفل�سطين ّيني يف �سلوان ،يرت ّدد دائ ًما يف الكالم اخلوف من ا�ستيالء
من العرب �إلى ال�شقق يف مناطق حم ّددة من م�ستوطنة الت ّلة الفرن�س ّية .لقد بد�أت �أتباع �إر-دافيد على املزيد من البيوت.
فل�سطيني الـ  ،48بعدها تبعهم الفل�سطين ّيون
هذه الظاهرة بانتقال عدد قليل من
ّ
املقد�سيون الذين يحملون بطاقات الهوية الزرقاء .يبدو مكتب الربيد دائم االكتظاظ بنى امل�ستوطنون «مركز ز ّوار» مكلف يف املوقع الذي يوا�صلون فيه احلفر واال�ستك�شاف
ّ
ّ
بن�ساء يرتدين احلجاب ورجال لهم �شوارب  -معظم ه�ؤالء هم �س ّكان العي�سوية ،واال�ستثمار .ال يبدو �أ ّنهم قلقون البتّة بحقيقة �أنّ معظم الفل�سطين ّيني الذي يعي�شون
ّ
إ�سرائيلي يف «مدينة داوود»،
القرية الفل�سطينية على اجلانب الآخر من اجلبل التي تنق�صها خدمة مكتب الربيد .بجوارهم يعي�شون العوز والفقر .بالرغم من االهتمام ال
ّ
ّ
موظفو الربيد الإ�سرائيليون خلف مكاتبهم متحم�سني لهذا الطابع اليومي من � ّإل �أنّ �سلوان ال مت ّثل ا�ستثنا ًء من ناحية الإهمال من قبل ال�سلطات ،حتّى �إنّ بع�ض
ال يبدو ّ
ّ
ّ
ّ
�أجزائها يبدو ك�أحياء فقراء.
الفل�سطيني ،لك ّنهم يقومون بعملهم بالقدر امل�سموح من االحباط.
االكتظاظ
ّ
العربي من املدينة يعاين التمييز املمنهج
مت ّثل القد�س عاملًا �صغريا ي�صور كيف ميكن لنموذج الدولة الواحدة �أن يبدو� ،أو مل يعد من خالف حول ما �إذا كان اجلزء
ّ
ّ
ً
هكذا يقولون .بات منحنى التمرد الآخذ باالرتفاع خا�صية من اخل�صائ�ص املتوارثة من قبل البلد ّية .بع�ض املناطق تعاين �أكرث من غريها ك�سلوان ،وبع�ضها �أقل ك�شعفاط
ّ
ّ
اخلط الفا�صل القدمي غري وا�ضح و�ضبابيا ،لكن يف وبيت حنينا .قائمة النواق�ص يف الأجزاء الفل�سطين ّية من املدينة باتت حقائق ،حتّى
ّ
لهذه املدينة .يف املظهر ،يبدو
ًّ
الواقع ،فاملدينة مق�سمة بني � 534ألف مواطن �إ�سرائيلي كاملي احلقوق ،و� 316ألف �إ ّنها مو ّثقة يف الإح�صاءات الر�سم ّية :نق�ص يف الغرف ال�ص ّف ّية اجلديدة ،احلدائق
ّ
ّ
�ساكن فل�سطيني دون هذه احلقوق .يف الق�سم ال�شرقي من املدينة ،يحيط بال�س ّكان العا ّمة ،الأر�صفة ،ت�صريف املجاري� ،إ�ضاءة ال�شوارع� ،إلخ .وال يغيب عن البال
ّ
ّ
املتطرفون م�شكلة تراخي�ص البناء للفل�سطين ّيني ،فاحل�صول على مثل هذه الرتاخي�ص ي�ؤول
املنظرون ّ
يهودي .لقد �سكن ّ
الفل�سطين ّيني ما يقرب من � 200ألف م�ستوطن
ّ
خفي من االعتماد ّية
من بني ه�ؤالء امل�ستوطنني حتّى و�سط الأحياء العرب ّية القدمية .غريهم ،ب�ضعة �إلى امل�ستحيل .لكن �إلى جانب الهيمنة الإ�سرائيل ّية ،هناك ت ّيار ّ
فل�سطيني؛ من دون �أولئك الع ّمال لن
ع�شرات منهم� ،أقاموا يف �أحياء ال�شيخ جراح ،و�أبو طور ،وجبل الزيتون .والعديد التبادل ّية .يعمل يف القد�س الغرب ّية نحو � 35ألف
ّ
ّ
ي�ستم ّر العديد من الفنادق واملطاعم الإ�سرائيل ّية يف العمل .تخ ّيل فقط ماذا �سيحدث
غريهم يف حارة امل�سلمني يف البلدة القدمية.
لو �أنّ املقد�س ّيني الفل�سطين ّيني ق ّرروا ا�ستخدام ق ّوتهم ال�سيا�س ّية يف االنتخابات
لكنّ املئات من اليهود اليمين ّيني املتطرفني قد ا�ستق ّروا يف �سلوان� ،أو كما ي�س ّمونها البلد ّية  -ال رئي�س بلد ّية �سيتجاهل احتياجاتهم على هذا النحو املمت ّد ،كما هو حال
�إر-دافيد (�أي مدينة داوود) .البيوت التي ي�سكنون ّمت �شراء معظمها بطرق �س ّر ّية البلد ّية اليوم .القد�س هي ف�سيف�ساء من وجوه ع ّدة ،ولكنّ النزاع كذلك له ع ّدة وجوه.
من خالل �سما�سرة .هي بيوت حماطة ب�سياج � ّ
أمني ،وتعلوها الكامريات ويوجد حر�س عالوة على اخلال�صة� ،أال وهي االحتالل ،يوجد هناك حاجة �إلى الت�ص ّرف ،لي�س
م�س ّلح حني الطلب .يرافق ذلك ح�ضور مك ّثف لرجال ال�شرطة واجلي�ش الإ�سرائيل ّيني .فقط ك�ضحايا ،و� ّإنا � ً
ال�سيا�سي.
أي�ضا كرعايا يف املفهوم
ّ
بحجة �إلقاء احلجارة ،وغال ًبا ما ّمت
عا�ش الكثري من �شباب القرية جتربة االعتقال ّ
يومي من جريانهم
�سجنهم ل�ساعات طويلة وحتّى �أ ّيام .يعي�ش م�س ّنو القرية يف خوف ّ
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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الوضع الراهن
في القدس الشرقية

داليا حتوقة �صحف ّية يف الإعالم املكتوب والراديو والتلفاز ،مقيمة ما بني الواليات املتّحدة وال�ض ّفة الغرب ّية.
ن�شرت �إنتاجها ك ّل من فورين بولي�سي (� ،)Foreign Policyإيكونومي�ست ( ،)Economistفورين �أفريز
(� ،)Foreign Affairsأتالنتيك ( ،)Atlanticوالعديد غريها.

العاملي،
ميثولوجي ،يف التاريخ
ر�أي :للبلدة القدمية يف القد�س تاريخ �ش ّيق ،بل حتّى
ّ
ّ
فهي حتت ّل منزلة فريدة كبقعة جغراف ّية مركز ّية يف الديانات الإبراهيم ّية ،اليهود ّية
وامل�سيح ّية والإ�سالم .م�أهولة لأكرث من �ستّة �آالف عام ،مد ّمرة ومعاد بنا�ؤها عدّة
م ّرات ،تتمتّع البلدة القدمية يف القد�س و�أ�سوارها الآن بت�صنيف »موقع للرتاث
العاملي« وفق ّ
منظمة الأمم املتّحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو).
ّ
يتم�شى يف �شوارعها املر�صوفةّ ،
يذهل املرء على الفور حني ّ
ويتن�شق الروائح العبقة
للبهارات املعرو�ضة ،وي�ستمع �إلى البائعني ير ّوجون ب�ضائعهم للما ّرة� .إ ّنها مرحلة
بائدة تلك التي كانت فيها البلدة القدمية عبارة عن عامل م�ص ّغر عن ال�شرق
الأو�سط الأكرب ،حني كانت موط ًنا لطوائف خمتلفة من حول العامل .اليوم ،ما زال
بالإمكان �إيجاد جمتم ّعات م�ص ّغرة من الأفارقة والهنود و� ً
أي�ضا الغجر داخل �أ�سوار
البلدة القدمية  -بالإ�ضافة �إلى حارة امل�سيح ّيني ،وحارة الأرمن ،وحارة امل�سلمني،
وحارة اليهود.
ق�صة يرويها حول قدوم �أجداده ،قبل العديد من
لك ّل من �أولئك ال�شعوب املتف ّردة ّ
إ�سالمي من �أو �إلى م ّكة،
احلج ال
الأجيال� ،إلى املدينة املقدّ�سة .بع�ضهم �أتى عن طريق ّ
ّ
وق ّرروا البقاء .غريهم تع ّر�ضوا ّ
لال�ضطهاد يف �أوطانهم وهربوا �إلى القد�س بح ًثا عن
أ�سا�سا لأ�سباب اقت�صاد ّية وميلكون جتارة ما امتدّت � ً
أجيال.
مالذ� .سواهم �أتوا � ً
رغم �أ ّنها يف ال�سابق موطن ملجتمعات متعدّدة الأعراق والدياناتّ � ،إل �أ ّنها ومنذ حرب
�ضم �إ�سرائيل القد�س ال�شرق ّية وبق ّية ال�ض ّفة الغرب ّية� ،أ�صبحت
 1967وما تالها من ّ
البلدة القدمية عر�ضة حلملة تهدف �إلى تخلي�صها من �س ّكانها الفل�سطين ّيني ومن
الفل�سطيني � ً
أي�ضا .متتاز احلياة اليوم ّية يف البلدة القدمية اليوم باحتالل
طابعها
ّ
ع�سكري مفرو�ض على الفل�سطين ّيني  -بيوتهم عر�ضة للم�صادرة ل�صالح امل�ستوطنني
ّ
اليهود� ،أعمالهم وجتاراتهم خا�ضعة للغرامات ملخالفات قانون ّية تافهة ،وهم دائمو
التع ّر�ض للتفتي�ش وفح�ص بطاقات الهو ّية ،وللتوقيف.
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رغم �أّنّ ال�سياحة حيو ّية للعديدين يف البلدة القدميةّ � ،إل �أنّ �س ّكانها الفل�سطين ّيني
يقا�سون ظرو ًفا بالغة ال�صعوبة .مثلهم مثل غريهم من الفل�سطين ّيني من القد�س
ال�شرق ّية ،يواجه �س ّكان البلدة القدمية �سيا�سة «مركز احلياة» ،وهي �سيا�سة �إ�سرائيل ّية
تفر�ضها ال�سلطات الإ�سرائيل ّية عليهم ك�شرط للمحافظة على و�ضع ّية ال�سكن .مبوجب
هذه ال�سيا�سية ،عليهم دائ ًما �أن يثبتوا �أ ّنهم يعملون ويقيمون �ضمن حدود بلد ّية
القد�س� .إ�ضافة �إلى ذلك ،رغم �أنّ عليهم دفع ال�ضرائبّ � ،إل �أ ّنهم ال يح�صلون على
خدمات عا ّمة موائمة مثل املياه وجتميع القمامة .وق ّلما ما مينحون تراخي�ص بناء،
بالرغم من �أعدادهم املتزايدة.
كان باب العمود يف البلدة القدمية موق ًعا حمور ًّيا �أثناء جولة العنف الأخرية ،والتي
�شهدت مقتل �أكرب عدد من الفل�سطين ّيني والإ�سرائيل ّيني منذ نهاية االنتفا�ضة الثانية،
وف ًقا للأمم املتّحدة .يف ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر من العام املا�ضي ،اتّخذت ال�سلطات
الإ�سرائيل ّية اخلطوة غري امل�سبوقة املتم ّثلة يف منع دخول جميع الفل�سطين ّيني �إلى
البلدة القدمية � ّإل �أولئك الذين يقطنون �أو يعملون هناك� .أ�صبح امل�سجد الأق�صى وما
حوله � ً
رئي�سا �أثناء العنف املندلع ،حيث �إنّ ال�سلطات الإ�سرائيل ّية �سمحت
أي�ضا معل ًما ً
على نحو متزايد لليهود املتد ّينني بالدخول �إلى املوقع حتت حماية م�س ّلحة  -وهو
تغيري لتفاهم الو�ضع الراهن الذي م�ضى على �صموده وقت طويل ،الأمر الذي �أثار
االحتجاجات يف �أنحاء ال�ض ّفة الغرب ّية والقد�س ال�شرق ّية وقطاع غزّة.
عرب جميع م�شاكلها ،ما تزال البلدة القدمية القلب الناب�ض للحياة الفل�سطين ّية يف
القد�س� .إ ّنها موطن مل� ّؤ�س�سات ثقاف ّية معتربة مثل املكتبة اخلالد ّية ،و�أماكن تدري�س
مرموقة مثل مركز درا�سات القد�س التابع جلامعة القد�س ،ومدار�س دين ّية م�شهورة
داخل حرم امل�سجد الأق�صى .وتبقى الزوايا ال�صوف ّية والتك ّيات والكنائ�س ال�صغرية
ملختلف امللل والنحل ،وتوا�صل ازدهارها يف وجه ال�شدائد ،مبقية على تقاليدها كقطع
مميزة يف الف�سيف�ساء الروحان ّية للقد�س.

من مساهمات المشاركين

ّ
الحبس المنزلي
ّ
سالح متطور لمعاقبة أطفال القدس
�شريين ظافر �صندوقة ،تعمل معدة تقارير وابحاث ميدانية يف مدينة القد�س منذ � 8سنوات .تر�صد بهذه التقارير االنتهاكات
اال�سرائيلية بحق القد�س واملقد�سات.

ر�أي :تختلف الطفولة التي يعي�شها معظم �أطفال العامل عن تلك التي يعي�شها الطفل
طبيعي مب�ستقبله وحياته،
املقد�سي حتديدً ا .فبينما يحلم �أي طفل
الفل�سطيني،
ّ
ّ
ّ
املقد�سي.
متاما لدى الطفل
تق�ضي حكومة االحتالل على هذا احللم وتن�سفه ً
ّ
فل�سطيني دون �سن الـ  18يف �سجون االحتالل ،بني حمكوم وموقوف،
يقبع  400طفل
ّ
�أي ما تعادل ن�سبته اعتقال � 5-4أطفال يوم ًّيا .كما ّمت منذ بداية ال�سنة� ،إبعاد 10
�أطفال عن عائالتهم وبلدتهم مدينة القد�س �إلى ال�ض ّفة الغرب ّية �أو الداخل املحت ّل،
أحكاما باحلب�س املنز ّ
يل ،ترتاوح م ّدتها بني
فيما يق�ضي الع�شرات من الأطفال � ً
املوجهة �إليهم
ً 15
يوما �إلى � 6أ�شهر ،وت�صل �أحيا ًنا �إلى �سنة كحدٍّ �أق�صى؛ والتهمة ّ
«�إخالل النظام والأمن».
احلب�س املنز ّ
يل �أو الإقامة اجلرب ّية هو �سالح �سلطات االحتالل ملعاقبة الأطفال
تعترب الإقامة اجلرب ّية الأكرث ت�أث ًريا من الناحية ال�سلب ّية على نف�س ّية الطفل .فهذا
القرار يق�ضي مبنع خروج الطفل من منزلهّ � ،إل لزيارة الطبيب برفقة و ّ
يل �أمره،
يتم �إبالغ �سلطات االحتالل والتي بدورها تق ّرر �أن ت�سمح �أو متنع
وذلك بعد �أن ّ
خروجه .يعني ذلك تو ّقف مناحي احلياة الطبيع ّية له�ؤالء الأطفال ،كا�ستكمال
حياتهم التعليم ّية واالجتماع ّية .كما يعني ذلك انعزالهم عن جمتمعهم املحيط،
فيتح ّول منزلهم �إلى �سجن �صغري.
فاحلب�س املنز ّ
يل هو «�إجراء يتّخذه االحتالل لتقييد حركة الطفل �إلى حني انتهاء
الإجراءات الق�ضائ ّية بح ّقه ،و�إ�صدار املحكمة حكمها يف ق�ض ّيته ،ولذلك ف�إن الفرتة
التي يق�ضيها الطفل يف احلب�س املنز ّ
الفعلي الذي
يل ال ُتت�سب من فرتة احلكم
ّ
ي�صدر الح ًقا بح ّقه».

غري �أنّ احلب�س املنز ّ
يل يف القد�س حتديدً ا مل ي�ستثن الرجال �أو الن�ساء �أو الأطفال.
الفل�سطيني للإعالم ،ف�إنّ الأطفال الذين
�أ ّما وف ًقا للمعلومات التي ر�صدها املركز
ّ
اعتقلوا خالل �سنة  2015فقد بلغ عددهم  300طفل ،خ�ضع  %48منهم للحب�س
فعلي ،بينما واجه  %23من هذه احلاالت احلب�س املنز ّ
املنز ّ
يل املفتوح،
يل بعد اعتقال ّ
مبعنى �أ ّنهم ال ُيب ِّلغون عن الوقت الذي يتم ّكنون فيه من متابعة درا�ستهم و�أعمالهم
�أو �أ ّية ن�شاطات �أخرى.
طفولة م�سلوبة
عاما ،وهو ينتظر نتائج الثانو ّية العا ّمة التي ق ّدمها
اليوم ،يبلغ الطفل «م.ن» ً 17
ق�صته ً
قائل:
يف �سجون االحتالل بعد �أن ق�ضى فيها �أكرث من عام .يروي م.نّ .
بحجة �إلقاء احلجارة على �سيارة
« ّمت اعتقايل �أثناء عودتي من املدر�سة �إلى البيت ّ
ّ
ال�صف احلادي ع�شر .وبعد احتجازي� ،صدر قرار بح ّقي
ع�سكر ّية .حينها ،كنت يف
باحلب�س املنز ّ
يل م ّدة � 13شه ًرا ودفع غرامة مال ّية بقيمة � 15ألف �شيقل .هنا تو ّقفت
حياتي وم�سريتي التعليم ّية بالكامل ،و�شعرت �أنّ طفولتي ُ�سلبت م ّني �سري ًعا .مل تعد
حياتي كما كانت ،فقد ُ�سلبت حر ّيتي متا ًما ،و�شعرتُ �أ ّنني حمتجز يف �سجن ،فال
فرق بني احلب�س املنز ّ
يل �أو احلب�س يف ال�سجن ،طاملا �أنّ احلر ّية يف التن ّقل وممار�سة
طبيعي قد ُ�سلبت م ّنا».
حياتنا يف �شكل
ّ
وي�ضيف« :ما كدت �أنتهي من قرار احلب�س املنز ّ
يل اجلائر بح ّقي حتّى �صدر قرار
املحكمة الإ�سرائيل ّية باعتقايل م ّدة � 16شه ًرا ،بعد �أن ق�ضيت مثلها يف احلب�س
املنز ّ
يل».
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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االعتقال فاحلب�س املنز ّ
يل ثم الإبعاد
عاما» ابن البلدة القدمية� ،أكرث من ثالث م ّرات ،و�صدر
اعتقل عبادة جنيب «ً 18
بح ّقه قرار باحلب�س املنز ّ
يل ،بعدها ّمت �إبعاده عن منزله وعائلته و�أ�صدقائه �إلى
ال�ض ّفة الغرب ّية م ّدة � 6أ�شهر بتهمة �أ ّنه ي�ش ّكل «خط ًرا على �أمن �إ�سرائيل».
يقول عبادة ،وهو الذي خا�ض جتارب االعتقال ب�أ�شكالها الثالثة� ،إنّ �أ�صعب جتارب
االعتقال هي تلك التي ق�ضاها يف احلب�س املنز ّ
يل ،و�إ ّنه كان ّ
ليف�ضل االعتقال وتنفيذ
حمكوم ّيته يف �سجون االحتالل على �أن يقف �أمام عتبة بيته الذي يط ّل على امل�سجد
الأق�صى (�أَ َح ُّب الأماكن عليه) حيث ق�ضى طفولته يف رحاب �ساحاته ،وال ي�ستطع �أن
ّ
يتخطى عتبة منزله.
النف�سي للحب�س املنز ّ
يل على الأطفال
الت�أثري
ّ
إعالمي ملركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات� ،إنّ للحب�س
يقول ريا�ض الأ�شقر ،الناطق ال
ّ
املنز ّ
يل �آثار نف�س ّية ال تقف عند ح ّد تقييد حر ّية الطفل وحرمانه من ممار�سة حياته
بحر ّية ،واللعب مع �أقرانه خارج املنزل ،والذهاب �إلى املدر�سة ب�شكل
اعتيادي� .إنّ
ّ
هذا النوع من االعتقال له انعكا�سات على نف�س ّية الطفل ما يجعله متذ ّم ًرا ومتو ّت ًرا
وعدائي ًا ب�شكل م�ستم ّر .فالطفل يرى �أ�صدقاءه وهم يلعبون يف اخلارج وميرحون
داع ،ويبادلهم
وهو ال ي�ستطيع �أن ي�شاركهم ،في�صبح ع�صب ًّيا وي�صرخ على �أهله دون ٍ
العناد واجلدال ،لأ ّنه يعتربهم هم من ي�سجنونه ويق ّيدون حر ّيته .وقد ي�ضط ّر الأهل،
خو ًفا على ابنهم� ،إلى �ضربه وتوبيخه ،وهذا له �آثار اجتماع ّية على طبيعة العالقة
داخل الأ�سرة الواحدة ،ويخلق حاجزً ا وجدا ًرا بني الطفل وذويه .كذلك ف�إنّ خوف
الأهل على الطفل من �إعادة اعتقاله �أو تع ّر�ضه للأذى من قبل االحتالل يدفعهم
�أحيا ًنا �إلى منعه من الذهاب �إلى مدر�سته ،ما ي�ؤ ّدي �إلى ت� ّأخره عن درا�سته ،ويبعده
عن �أجواء الدرا�سةً ،
و�صول �إلى ف�صله من املدر�سة يف كثري من الأحيان.
ويقول الأ�شقر �إنّ هناك نوعني من احلب�س املنز ّ
يل يفر�ضهما االحتالل على �أ�سرى
القد�س .البع�ض ُيفر�ض عليه احلب�س املنز ّ
يل يف بيته ال ي�ستطيع اخلروج منه ب�شكل
مطلق حتى لو كان للمدر�سة� .آخرون ُيفر�ض عليهم احلب�س يف منازل �أقارب لهم
بعيدً ا عن منزلهم ومنطقة �سكناهم .هذا النوع الأخري �أ�صعب من الأ ّول حيث ي�شتّت
العائلة ويفر�ض على الطفل احلياة مع �أ�شخا�ص مل ي�ألف العي�ش بينهم ب�شكل مبا�شر
وخا�صة �إذا طالت
كذويه ،وهذا ي�س ّبب له الكثري من امل�شاكل النف�س ّية واالجتماع ّية ّ
14

م ّدة هذا احلب�س املنز ّ
يل.
الفل�سطيني للإر�شاد« :عادة ما يكون الأطفال ال�شريحة الأكرث ت�أ ّث ًرا
وي�ضيف املركز
ّ
بالأحداث يف �أوقات احلروب والأزمات ،ويرتبط عمق ت�أ ّثرهم بالأحداث تب ًعا لقربهم
منها ،فك ّلما كانوا �أقرب �إليها كان ت�أثريها �أعمق و�أ�ش ّد .وكذلك يكون ت�أثري احلب�س
املنز ّ
أهم الت�أثريات
يل على الأطفال بحيث يفقدهم ال�شعور بالأمن واحلماية .ومن � ّ
النف�س ّية عليهم:
إرادي
1.1التب ّول الال� ّ
2.2الإح�سا�س الدائم باخلوف
3.3عدم املقدرة على النوم ور�ؤية الكوابي�س الدائمة
4.4فقدان ال�شه ّية �إلى الطعام
�5.5صعوبة يف الرتكيز
الذهني
6.6ال�شرود
ّ
7.7االنطواء والعزلة
8.8اخلوف الدائم من االعتقال
9.9التفكري الدائم باملوت
1010ق�ضم الأظافر
التن�صل من م�س�ؤول ّياتها جتاه
ت�سعى �سلطات االحتالل ب�أذرعها التنفيذ ّية كا ّفة �إلى ّ
الأطفال عند اعتقالهم وذلك بعدم �إبقائهم يف �سجونها نظ ًرا ل�صغر �س ّنهم .وعليه
فقد جعلت من هذه العقوبة �سيا�سة ثابتة يف تعاملها مع الأطفال املقد�س ّيني ،و�إجرا ًء
ثابتًا �ضمن حماكمها ،حم ّولة منازل املئات من املقد�س ّيني �إلى �سجون لأبنائهم ،فيما
�سجانني.
بات الأهايل مبثابة ّ
خمت�صون وباحثون فل�سطين ّيون يف جمال الأ�سرى �أن ا�ستهداف الأطفال
يرى
ّ
الفل�سطين ّيني واعتقالهم وفر�ض الإقامة اجلرب ّية عليهم داخل منازلهم من قبل
ً
ملحوظا وباتت رقعته تتّ�سع.
إ�سرائيلي ي�ش ّكل خط ًرا
االحتالل ال
ّ
ويف ذات الوقت �أ ّكدوا على �ضرورة حت ّمل امل� ّؤ�س�سات الدول ّية العاملة يف جمال حقوق
الإن�سان كا ّفة م�س�ؤول ّياتها جتاه ممار�سات �إ�سرائيل بحقّ الأ�سرى الأطفال ،والعمل
التع�سفي خمالفة للقوانني الدول ّية.
على �إطالق �سراحهم فو ًرا ،ملا ي�ش ّكل اعتقالهم
ّ
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إحداث التغيير في حياة أطفالنا
أن�شئت م� ّؤ�س�سة الأمرية ب�سمة للأطفال ذوي الإعاقة يف القد�س �سنة  .1965تتم ّثل
� ِ
ر�ؤية املركز يف متكني جميع الأطفال الفل�سطين ّيني ذوي الإعاقة من احل�صول على
ال�صح ّية النوع ّية والتعليم الدامج ،ومتكينهم من امل�شاركة والت�أثري
اخلدمات
ّ
واحل�صول على الفر�ص املتكافئة وحتقيق �آمالهم.
خالل �سنة  ،2016بد�أ مركز الأمرية ب�سمة با�ستخدام منهج احلقّ يف اللعب يف
براجمه التعليم ّية والريا�ض ّية ،و�إدماج ذوي الإعاقة مع �أقرانهم يف ال�صفوف
املدر�س ّية .ح�صل �ستّة من مع ّلمي مركز الأمرية ب�سمة على تدريب �ضمن م�شروع
«النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال الفل�سطين ّيني امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية»
يتم تنفيذه بال�شراكة مع م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل الأملان ّية واملم ّول من ّ
االتاد
والذي ّ
أوروبي.
ال ّ
ح�صل املع ّلمون من خالل الربنامج على تدريب متكامل �شمل تدري ًبا تقن ًّيا وتدري ًبا
التقني تدريب املع ّلمني على متكني الأطفال يف
لبناء القدرات .ت�ض ّمن التدريب
ّ
مهارات احلياة وكيف ّية التوا�صل الف ّعال مع الآخرين� .أ ّما تدريب بناء القدرات فقد
ر ّكز على حماية الطفل و�أه ّمية حماية رفاهه و�سالمته .كما �شمل � ً
أي�ضا موا�ضيع
خا�صة �أولئك
الدمج وكيف ّية �إدماج الأطفال ذوي الإعاقة مع غريهم من الأطفالّ ،
امله ّم�شني ملختلف الأ�سباب �أو الإعاقات ،وكيف ّية توفري الفر�ص املتكافئة لهم.

يع ّلق �أمري قراعني ،وهو مع ّلم يف مركز الأمرية ب�سمة ،ويقول« :كان تدريب احل ّق يف

اللعب مفيدًا ومثم ًرا حيث �ساعدين على تب ّني مقاربة جديدة مع الأطفال والتي تو ّفر
لهم فر�صً ا مت�ساوية يف امل�شاركة .هذا بدوره �أ ّثر �إيجابيًّا على الأطفال يف �ص ّفي».
بد�أ املع ّلمون بتنفيذ منهج احل ّق يف اللعب خالل جل�ساتهم وح�ص�صهم يف مركز
الأمرية ب�سمة .وعليه فقد الحظوا فر ًقا كب ًريا يف �سلوك الأطفال وت�ص ّرفهم .فقد
بد�أ الأطفال بربط الأمور والتفكري بطريقة مغايرة ،كما بد�أوا يتقب ّلون ويحرتمون
اختالفات الآخر.
دعاء بيومي ،وهي مع ّلمة يف مركز الأمرية ب�سمة ،تقول مع ّلقة« :لقد �أدركت �أ ّن
الأطفال باتوا يه ّتمون بالأطفال ذوي الإعاقة ،كما بد�أوا ب�إدماجهم يف �ألعابهم ،ح ّتى
�إ ّنهم يف بع�ض الأوقات حاولوا تعديل اللعبة بحيث ت�صبح �أكرث مواءمة لأقرانهم ذوي
الإعاقة».
توا�صل دعاء قائلة« :بد�أ الأطفال باحرتام بع�ضهم البع�ض ،وقد مل�ست فر ًقا يف كيف
ينظرون ويتعاملون مع بع�ضهم ً
بع�ضا».
اليوم ،يعمل مركز الأمرية ب�سمة على تدريب املزيد واملزيد من املع ّلمني على منهج
إيجابي الأو�سع على عدد ّ
طلب �أكرب.
احل ّق يف اللعب ،من �أجل الت�أثري ال ّ
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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مواقع مفيدة عن القدس
 مع اقرتاب الذكرى املئو ّية لوعد بلفور ،ينتهز �أحمد �سامح اخلالدي املنا�سبة ليح ّمل اململكة املتّحدة امل�س�ؤول ّية على
دورها احلا�سم يف خ�سارة الأر�ض الفل�سطين ّية خالل فرتة االنتداب http://www.palestine-studies.org/in� .
stitute/fellows/palestinians-mourn-their-nakba-uk-must-acknowledge-its-responsibility

 تقرير جلنة مناه�ضة التعذيب التابعة للأمم املتّحدة حول «املالحظات اخلتام ّية على التقرير الدوريّ اخلام�س عن
الق�صر الفل�سطين ّيونhttp://goo.gl/YsypUx .
�إ�سرائيل» يلقي ال�ضوء على �أ�شكال االحتجاز التي يتعر�ض لها ّ
جملّة فل�سطني�-إ�سرائيل
إ�سرائيلي .تر ّكز املج ّلة،
الفل�سطيني-ال
  ُت�صدِ ر جم ّلة فل�سطني�-إ�سرائيل ف�صل ًّيا حتليالت مع ّمقة ومقاالت حول النزاع
ّ
ّ
التي مق ّرها القد�س ال�شرق ّية ولها هيئة حترير تت�أ ّلف من عدد مت�سا ٍو من الفل�سطين ّيني والإ�سرائيل ّيني ،تر ّكز على
فهم وجهات نظر الطرفني والعمل على حتقيق تبادل وتوا�صل متوازن بني ال�شعبنيhttps://goo.gl/OisN9R .
القوانني التي ت�ستهدف القد�س ال�شرق ّية :نوايا وتطبيقات متييز ّية» ()2016
إ�سرائيلي جتاه ال�س ّكان الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية،
التغيات الأخرية يف الت�شريع ال
 ت�شرح �أ�سيل �أبو بكر ّ
ّ
يتبي �أ ّنه يف ّ
خ�ضم الأحداث الأخرية� ،أف�ضت االعتبارات ال�سيا�س ّية
والتي ي�ست�شعرها ال�شباب على وجه اخل�صو�صّ .
�إلى ت�ضييق الو�ضع القانو ّ
ين للفل�سطين ّيني ،م�ؤ ّثرة على فئة ال�شباب �أكرث من غريها من الفئاتhttp://goo.gl/ .
IwtuDX

 منظور الأمم املتّحدة للو�ضع يف القد�س ،)2011( -كتبه عدنان عبد الرازق .يعطي املقال نظرة �شاملة
خا�ص على حماوالت الأمم املتّحدة حل�سم
ومدرو�سة تلخّ �ص تاريخ القد�س بعد احلرب العامل ّية الأولى ،مع تركيز ّ
ال�صراع �سلم ًّيا والدفع مبفهومها لـ «النظام الدو ّ
يل»http://goo.gl/3SOr7g .
 ملخّ �ص ملواقف ّ
االوروبي الر�سم ّية حول عمل ّية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط مع �شروح للق�ضايا الأ�سا�س ّية يف
االتاد
ّ
املنطقة ،من و�ضع القد�س� ،إلى حقّ العودة �إلى امل�ستوطنات الإ�سرائيل ّيةhttp://goo.gl/ZBcC3S .
حي باب املجل�س يف البلدة القدمية يف القد�س ،بت�سيلم18 ،
 القيود على احلركة تخنق احلياة يف ّ
حي
�شباط/فرباير  .2016كونه طريق كثري اال�ستعمال ما بني باب العمود ومدخل احلائط
الغربي ،فقد ت�أ ّثر ّ
ّ
خا�ص بالتدهور الأخري للحالة الأمن ّية ،وتع ّر�ض يف �شكل متزايد للقيود
باب املجل�س يف البلدة القدمية يف �شكل ّ
على احلركة .تعطي تقارير ال�شهود املح ّل ّيني ،و� ً
معبة عن كيف ي�صبح
أي�ضا ال�صور واخلرائط ّ
املف�صلة ،نظرة ّ
للم�صطلحات املج ّردة من مثل «االعتبارات الأمن ّية» �أثر طويل الأمد على ال�س ّكان املح ّل ّينيhttp://goo.gl/ .
kE5ykE

 تقرير حديث لـ م� ّؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان بعنوان «الإبعاد ك�سيا�سة :ال�سجناء واملعتقلون
إ�سرائيلي» (ني�سان�/أبريل  ،)2016يلقي ال�ضوء على الو�ضع اخلطر للمعتقلني
الفل�سطين ّيون يف االحتجاز ال
ّ
الفل�سطين ّيني وكيف تنتهك �إ�سرائيل حقوقهم الأ�سا�س ّيةhttp://goo.gl/0FbMt5 .
كاف حلماية الأطفال الفل�سطين ّيني» ،ن�شر يف جم ّلة  ،972+ي�أخذ
 مقال ق�صري ن�سب ًّيا عنوانه «القانون غري ٍ
ّ
كمثال حالة قا�ص َرين فل�سطين ّيني اثنني ّمت اعتقالهما بتهمة �إلقاء احلجارة ،وي�صف املقال الو�ضع القانوين اخلطري
الفل�سطيني يف �شكل عا ّمhttp://goo.gl/M7m2T4 .
لل�شباب
ّ
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الفل�سطيني،
يتعر�ضون ملختلف �أ�شكال العنف» ،املر�صد
 «الأطفال الفل�سطين ّيون يف القد�س ال�شرق ّية ّ
ّ
الق�صر الفل�سطين ّيني الذين ّمت اعتقالهم �أداة ل�شرح الو�ضع القانو ّ
ين
ني�سان  .2016م ّرة �أخرى ،ت�ش ّكل �شهادات ّ
املتدهور لل�س ّكان الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية يف مقال بالغ الت�أثري والذي ال يتجاهل التبعات النف�س ّية-
االجتماع ّيةhttp://goo.gl/U8vuJ4 .
الر�سمي للق ّمة العامل ّية للعمل الإن�سا ّ
ين نظرة عا ّمة حول ك ّل ما يحتاج املرء معرفته عن الق ّمة يف �أ ّيار/
 يو ّفر املوقع
ّ
تفاعلي ،البيانات الر�سم ّية ،و� ً
أي�ضا مد ّونة ح�سنة التطوير تعطي معلومات مفيدة عن
مايو :الوثائق الأ�سا�س ّية ،تاريخ
ّ
العمل الإن�سا ّ
ينhttp://goo.gl/ANA1jV .
الفل�سطيني املعروف هاين �أبو �أ�سعد يروي
 فيلم هاين �أبو �أ�سعد اجلديد «�أيدول» .الفيلم اجلديد للمخرج
ّ
ق�صة حياة احلائز على جائزة حمبوب العرب حممد ع�ساف .يبدو �أنّ طفولة ع�ساف ،الذي ولد وترعرع يف غزّة ،ال
ّ
نوعا واحدً ا من الراحة �أال وهو املو�سيقىhttp://goo.gl/pjomBO .
تعرف �سوى ً
جماعي مليدان فل�سطني  -مدّونة م� ّؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطين ّية .جتمع
 مقال م�ص ّورة� :أنا�س القد�س ،عمل
ّ
مد ّونة م� ّؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطين ّية ميدان فل�سطني يف �سل�سلة «�أنا�س» ،بالتعاون مع �صور و�شهادات دليل ال�سياحة
عرب الإنرتنت رحالت فل�سطين ّية (بال تريبز) ،للفل�سطين ّيني يف القد�س وغريها من املدن مثل بيت حلم ورام اهلل
ونابل�س .مت ّكن املد ّونة الفل�سطين ّيني من امل�ساهمة ب�صورهم ورواية ق�ص�صهم و�إعطاء �إ�ضاءة على حياتهمhttp:// .
goo.gl/YRu2kY

 ذبول «�أطفال احلجر»  -حياة كاملة حتت االحتالل ،برايان ك .باربر ،يف جملّة الدرا�سات
مازجا ما بني �شهادات عدد من �أع�ضاء ما ي�س ّمى «�أطفال احلجر»،
الفل�سط ّين ّية (املجلّد � ،45شتاء ً .)2016
الفل�سطيني
املركز
أجراه
�
الذي
التقرير
هذا
يعطي
،
إ�سرائيلي
ل
ا
وهو اجليل الأ ّول الذي عا�ش ك ّل حياته حتت االحتالل
ّ
ّ
للبحوث ال�سيا�س ّية وامل�سح ّية نظرة علم ّية وعاطف ّية على ماه ّية احلياة حتت االحتالل وما الذي تعنيه فعل ًّياhttp:// .
goo.gl/vPLJF7

 من القتل �إىل الدفن� :أ�سئلة غري جمابة ،م� ّؤ�س�سة احلقّ � 10 ،آذار/مار�س  .2016يلقي هذا التقرير
ال�ضوء على ممار�سة �إ�سرائيل «�إطالق النار بهدف القتل» ،وذلك با�ستخدام مثال حالة م�صعب حممود الغزايل،
إ�سرائيلي يف البلدة القدمية .كما ينتقد التقرير احتجاز
الذي �أُطلقت النار عليه بزعم مهاجمته ق ّوات الأمن ال
ّ
ّ
ً
مناق�ضا للقانون الدويلhttp://goo.gl/nwg0gG .
جماعي لعائالت مرتكبي العمل ّيات ويعتربه
اجلثامني كعقاب
ّ
الفل�سطيني يف ( 2011يوجد
 ملخّ �ص ق�صري عن «الأفراد ذوو الإعاقات»� ،أجراه اجلهاز املركزيّ للإح�صاء
ّ
�أرقام حمدّثة)http://goo.gl/QHN4az .

هذا المشروع
بدعم من 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 :
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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