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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 الثانية | ني�سان ٢٠١٦
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د .بيتينا ماركس
ّ
ّ
ُ
مديرة مؤسسة هينرش بل األلمانية

الأ�صدقاء الأعزّاء،
ن�سعد �أن نق ّدم �إليكم العدد الثاين من ن�شرتنا الإلكرتون ّية ن�صف ال�سنو ّية والتي
تتع ّلق بالقد�س� .أنتهز هذه الفر�صة لتح ّيتكم ولتقدمي نف�سي� .أنا املديرة اجلديدة
مل� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل فل�سطني والأردن ،وقد ا�ستلمت مهامي من املدير ال�سابق د .رينيه
ويلد�آجنل الذي م ّرر يل الع�صا يف ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر املا�ضي.

نهدف من خالل هذه الن�شرة �إلى موافاتكم مب�ستج ّدات الو�ضع يف القد�س ،وهي
ارتفاعا يف وترية العنف يكاد يكون غري م�سبوق.
التي ت�شهد يف الأ�شهر الأخرية
ً
ا�ستمرار االحتالل ،وانت�شار امل�ستوطنات ،والتهمي�ش الإ�ضا ّيف لل�س ّكان الفل�سطين ّيني
للمدينة ،جميعها �ص ّعدت �أفعال الي�أ�س املخيفة التي يرتكبها ،يف الأ�سا�س ،ال�ش ّبان
الفل�سطينيون .لقد �أ ّدت هجمات �سكاكينهم على اجلنود ورجال ال�شرطة واملدن ّيني
الإ�سرائيل ّيني �إلى موت املهاجمني .ينت�شر اخلوف والهلع ،وبينما ت�ص ّر �إ�سرائيل على
مق�سمة �إلى ح ّد بعيد .احلواجز الإ�سمنت ّية ،ونقاط
توحيد القد�س� ،أم�ست املدينة ّ
التفتي�ش ،والتمييز يف املوازنات ،والإهمال ال�صارخ للأحياء الفل�سطين ّية ،هي �شهادة
على التوزيع غري املت�ساوي للرثوة واحلقوق والفر�ص.
يتناول م�شروعنا املدعوم من ّ
أوروبي «النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال
االتاد ال ّ
الفل�سطين ّيني امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية» هذا الو�ضع حتديدً ا ،ويجهد �إلى حت�سني
حياة الفل�سطين ّيني امل�ست�ضعفني يف مدينتهمّ .
يغطي امل�شروع ،الذي دخل عامه الثاين،
ت�شكيلة وا�سعة من الربامج التي تهدف �إلى حت�سني الفر�ص االجتماع ّية ،والنف�س ّية-
االجتماع ّية ،واالقت�صاد ّية ،والثقاف ّية للأطفال وال�شباب والن�ساء امل�ست�ضعفني يف
يتم تنفيذ الربامج من خالل ّ
املنظمات ال�شريكة :احلقّ يف
القد�س ال�شرق ّية املحت ّلةّ .
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اللعب ،و�أطفال احلرب  -هولندا ،و�آرت الب (معمل الفنّ ) ،و املركز العربي للتطوير
الزراعي (�أكاد) ،و�سوا .ميكنكم �أن جتدوا املزيد من املعلومات حول جميع هذه
خا�ص على ّ
ّ
خط احلماية يف �سوا للن�ساء �ضحايا
املنظمات يف هذه الن�شرة ،مع تركيز ّ
فل�سطيني والثانية كتبها
العنف .كما حتوي الن�شرة على مقالتي ر�أي ،واحدة كتبها
ّ
إ�سرائيلي ،تعر�ضان اخللف ّية ال�سيا�س ّية للو�ضع الراهن .بالإ�ضافة �إلى جميع ما �سبق،
�
ّ
خا�ص لل�ش ّبان الفل�سطين ّيني،
وب�سبب �أنّ احلياة يف القد�س ال�شرق ّية �صعبة ب�شكل ّ
نر ّكز على الأطفال وال�شباب من خالل مقالة �ساهمت بها احلركة العامل ّية للدفاع عن
الأطفال  -فل�سطني.
تكتمل الن�شرة مبجموعة من املعلومات وبروابط �إ�ضاف ّية ملقاالت ومن�شورات عن
القد�س.
�آمل �أن جتدوا هذه الن�شرة مفيدة وتثقيف ّية .بهذه الن�شرة نريد �أن نبقيكم على ّ
اطالع
مب�ستج ّدات م�شروعنا املدعوم من ّ
أعم الو�ضع املقيت يف
أوروبي ،وب�شكل � ّ
االتاد ال ّ
فل�سطيني.
القد�س ال�شرق ّية التي ت�أوي حوايل � 372ألف
ّ

أنشطة ينفذها المشروع
املجتمعيي يف مركز ن�ساء من �أجل احلياة وامل�ساواة.
ور�شة عمل الع ّمال
ّ

أكاد
الزراعي (�أكاد  )ACADهو م�ؤ�س�سة تنمو ّية غري حكوم ّية
العربي للتطوير
املركز
ّ
ّ
الزراعي يف التج ّمعات الريف ّية .ير ّكز �أكاد ،كونه م�ؤ�س�سة
ت�ساهم يف تنمية القطاع
ّ
االقت�صادي للن�ساء من خالل تنمية امل�شاريع التعاون ّية ال�صغرية
�شريكة ،على التمكني
ّ
امل�ستدامة.
ما بني �شهري �أيلول�/سبتمرب  2015وكانون الثاين/يناير � ،2016أ ّمت �أكاد بنجاح
اخلا�ص يف ك ّل من برج اللقلق ،وجمع ّية
التدريبي كيف تبد�أ م�شروعك
تنفيذ الربنامج
ّ
ّ
دومري اخلري ّية ،ون�ساء من �أجل احلياة وامل�ساواة .يهدف هذا التدريب �إلى تعزيز
بقاء امل�شاريع ال�صغرية وتقوية املبادرات الرياد ّية فك ًرا وم�سل ًكا .ميكن للم�ستفيدات
�أن يتع ّلمن ،على �سبيل املثال ،كيف يط ّورن الأفكار التجار ّية ،وكيف يكت�شفن ال�سوق
واملناف�سني ،وذلك مب�ساعدة الأ�ساليب التفاعل ّية مثل درا�سة احلالة والألعاب وق�ضايا
إيجابي.
التغيري ال ّ

اجلماعي القو ّية ما بني الن�ساء من خالل ور�شات
حافظ �أكاد كذلك على روح العمل
ّ
االجتماعي يف املركز .تن ّوعت موا�ضيع
عمل �أ�سبوع ّية ي�ص ّممها وين ّفذها العامل
ّ
ور�شات العملً ،
فمثل تناولت �إحداها مو�ضوع رفع الثقة بالنف�س من خالل تعريف
الن�ساء باملهارات التجار ّية ً
(مثل التفاو�ض) .كانت ور�شات العمل فائقة الأهم ّية من
ال�سيا�سي يف القد�س حيث عانت امل�ستفيدات
ناحية دعم الن�ساء خالل فرتات العنف
ّ
اخلوف والقلق وال�ضغط .مت ّكنت الن�ساء �أثناء هذه الور�شات ،من م�شاركة الزميالت
�سيا�سي (مثل �سجن الأقارب ،وتفتي�ش اجلنود للبيوت
يف ما يعانني من عنف
ّ
اخلا�صة ،والتنكيل على نقاط التفتي�ش) وذلك من خالل العمل يف جمموعات .كما
ّ
تع ّلمت الن�ساء كيف ّية ت�صريف الطاقة ال�سلب ّية من خالل �أ�ساليب التن ّف�س والت�أ ّمل
ري ،بالإ�ضافة �إلى كيف ّية تكييف الأطفال يف �أزمان العنف.
التف ّك ّ

www.acad.ps
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ّ
ّ
تحسين حياة التجمعات البدوية
من خالل اللعب
www.righttoplay.com

بدوي ،حيث اللهو والألعاب حمدودة وفر�ص الرتفيه والت�سلية غري ن�شاطات و�ألعاب و�إعادة ت�أهيل �ساحة �ألعاب حيث ميكن للأطفال اللعب ب�أمان.
العي�ش يف جت ّمع ّ
أ�صل� ،سوى فر�ص �ضئيلة ا�ستفاد من �ساحة الألعاب ً 46
خا�صة البنات .ال تتاح للأطفال� ،إن �أتيح � ً
طفل (� ّأي  %100من �أطفال املدر�سة) وباتوا يلعبون
متاحة للأطفالّ ،
دوري.
لأن يعي�شوا طفولتهم ك�سواهم من الأطفال .فهم يقنطون يف �أماكن نائية بعيدً ا عن �سو ًّيا ب�شكل ّ
مركز املدينة الذي ميكن �أن تتو ّفر فيه �أماكن �آمنة للعب .كما �أنّ املنطقة التي يقطنون تقول ال�س ّيدة ميامة ال�سالمني ،وهي مد ّر�سة تربية مدن ّية« ،قبل �أن قامت م� ّؤ�س�سة
فيها مه ّددة ب�سبب االحتالل والو�ضع
ّ
ال�سيا�سي� .إ�ضافة �إلى كونهم حمرومني من احلقّ يف اللعب بت�أهيل ال�ساحة ،مل تكن ال�ساحة �آمنة للعب الأطفال حيث كانت مليئة
اللعب الآمن ،ف�إ ّنهم يفتقرون �إلى فر�ص لتجريب ن�شاطات جديدة ،مثلما ال ميلكون باحلجارة ومل �أكن �أ�ستطيع �إقامة � ّأي ن�شاط هناك .لكن اليوم ،حني يقرع جر�س
اخلا�صة للتعبري احل ّر عن �أنف�سهم.
م�ساحاتهم
ّ
الفر�صة ،يرك�ض الأطفال فو ًرا جتاه �ساحة اللعب يف املدر�سة كي يلعبوا .ميكنني �أن
لقد و ّفر م�شروع احلقّ يف اللعب يف مدر�سة بادية القد�س االبتدائ ّية للأطفال الفر�صة �أرى الت�سلية والفرحة يف عيونهم».
لالنخراط وامل�شاركة واللعب �سو ًّيا ،ب�أمان وحما�سة ،وذلك من خالل تنفيذ ع ّدة
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ت�ؤمن �سوا �أنّ للن�ساء والرجال ،على ح ّد �سواء ،دو ًرا �أ�سا�س ًّيا
االجتماعي ،و�أنّ جميع
يف �إنهاء العنف على �أ�سا�س النوع
ّ
�أفراد املجتمع ميكنهم اتّخاذ خطوات فاعلة ،و�إن كانت
فل�سطيني �أق ّل عن ًفا و�أكرث ً
عدل و�أكرث حت ّم ًل .لأجل هذا،
�صغرية ،جتاه بناء جمتمع
ّ
املجتمعي،
قامت �سوا بتنفيذ ن�شاطات مع جمموعات من الرجال املهت ّمني بالتغيري
ّ
وذلك كجزء من مك ّونات امل�شروع مع م� ّؤ�س�سة هيرن�ش ُبل وال�شركاء الآخرين� .شاركت
ثالث جمموعات يف ور�شات العمل التي تتناول �أ�شكال العنف املختلفة التي ت�ؤ ّثر يف
املجتمع ،وتتناول � ً
أي�ضا �ضغوط احلياة يف القد�س ال�شرق ّية املتوتّرة ،والطرق الب ّناءة
لتوجيه الطاقة والعمل نحو �سالمة ورفاه جميع �أفراد املجتمع� .شارك ً 29
رجل
ال�ست كانت عبارة عن
يف �سل�سلة من �ستّة ور�شات عمل .اثنتان من هذه الور�شات ّ

جمموعة من ال�سائقني الذين يعملون ل�صالح �شركة با�صات القد�س ،وهم رجال
لهم اتّ�صال منتظم مع �شرائح عديدة من املجتمع .املجموعة الثالثة كانت مد ّر�سو
مدر�سة �شعفاط للبنني من ذوي املنا�صب املتق ّدمة التي ت�ؤهّ لهم للت�أثري يف الأجيال
الأ�صغر .ع ّلق �أحد �سائقي احلافالت امل�شاركني �أ ّنه �سعيد لأنّ �سوا اختارتهم لتعمل
معهم ،لأ ّنهم غال ًبا ما ي�شعرون ب�أ ّنهم مهملني ب�سبب النظرة الفوق ّية يف التعامل مع
وظيفتهم .لقد جعلتهم هذه اجلل�سات ي�شعرون ب�إيجاب ّية �أكرث وب�ضغط �أق ّل ،وبد�أوا
يعاملون بع�ضهم ً
بع�ضا مبراعاة وتف ّهم كون اجلميع يواجه امل�شاكل والتح ّديات .هذا
التعاطف الأكرب هو بداية ها ّمة لتقليل العنف يف املجتمع وتقوية العالقات الداعمة
ال�صح ّية� ،سواء يف البيت �أو يف العمل.
ّ

www.sawa.ps
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War Child
من خالل اال�ست�شارة اخلارج ّية مع �أطفال احلربّ ،مت تنفيذ تقييم احتياجات من
�أجل تقييم االحتياجات النف�س ّية-االجتماع ّية واحتياجات احلماية لدى الأطفال
خا�صة الفتيات ،والأطفال ذوي الإعاقات ،يف الأحياء امل�ستهدفة يف
واملراهقنيّ ،
القد�س ال�شرق ّية .تقييم االحتياجات هذا هو جزء من م�شروع «النهو�ض بحقوق
الن�ساء والأطفال الفل�سطين ّيني امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية» والذي ي�ستهدف
املكب ،الطور،
الأحياء التالية :البلدة القدمية ،وادي حلوة ،واد ق ّدوم الب�ستان ،جبل ّ
الثوري ،را�س العامود ،والعي�ساو ّية.
ّ
واملنظمات املجتمع ّية �أنّ هناك العديد
�أظهرت املقابالت مع الأطفال واملراهقني
من امل�شاكل النف�س ّية-االجتماع ّية التي ت�س ّببها الإ�شكال ّيات ال�سيا�س ّية واالجتماع ّية
التي حولهم .ت�س ّبب امل�ضايقات التي تقوم بها ال�شرطة الإ�سرائيل ّية وامل�ستوطنون
وح ّرا�سهم ،والهجمات املتك ّررة واالعتقاالت ،وفقدان الأمان ،جميعها ت�س ّبب ال�ضغط
النف�سي على الأطفال .ونتيجة لذلك خل�ص تقييم االحتياجات �إلى وجود العديد من
ّ
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االحتياجات النف�س ّية-االجتماع ّية ،وت�شمل احلاجة �إلى :احلماية والأماكن الآمنة،
النف�سي .ر ّكزت
والتعبري احل ّر عن النف�س ،واحلاجة �إلى توفري ن�شاطات تف ّرغ ال�ضغط
ّ
االحتياجات الأخرى على رفع الوعي لدى الأطفال وذويهم ب�ش�أن حقوق الأطفال �أثناء
االعتقال وبعده ،و� ً
أي�ضا احلاجة �إلى برامج تعليم ّية م�ساندة وذلك ل�ضمان ح�صول
يتم �إطالق �سراحهم من االعتقال �أو االحتجاز
الأطفال على التعليم املنا�سب بعد �أن ّ
�أو �أثناء االعتقال يف املنزل.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أ ّنه يوجد هناك عدد غري قليل من ّ
املنظمات املجتمع ّية
التي تو ّفر اخلدمات والربامج للأطفال .تقوم ّ
املنظمات املجتمع ّية على مبد�أ التط ّوع،
وهي قادرة على التوا�صل مع املجتمعات التي تو ّفر لها اخلدمات .تتمتّع ّ
املنظمات
املجتمع ّية بعالقة قو ّية مع املجتمع وهي قادرة على جذب الأطفال واملراهقني .لكنّ
هذه ّ
املنظمات تعاين من بع�ض التح ّديات التي ت�ؤ ّثر ،ك ًّما وكي ًفا ،على الربامج التي
تق ّدمها .غري �أنّ ّ
املنظمات املجتمع ّية باتت غري قادرة على تلبية االحتياجات املتزايدة
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ّ
ملوظفيها بهدف املحافظة على درجات جودة عالية يف اخلدمات
واالقت�صادي يف القد�س
واالجتماعي
ال�سيا�سي
خا�صة مع تدهور الو�ضع
املتخ�ص�صةّ � ،إل �أنّ
ّ
ّ
للأطفالّ ،
ّ
ّ
املنظمات املجتمع ّية معاناتها من �ضعف البنى العديد من ّ
ال�شرق ّية .لوحظ �أثناء الزيارات لهذه ّ
املنظمات املجتمع ّية تفتقر �إلى وجود مثل هذه الإمكانات التطوير ّية ب�سبب
اخلارجي.
التحت ّية ،ونق�ص امل�ساحات اخلارج ّية ،واملرافق ال�صح ّية املنا�سبة .كما �أنّ العديد نق�ص التمويل والدعم
ّ
منها يحتاج �إلى �إعادة ت�أهيل و�صيانة.
�أخ ًريا ،تظهر نتائج تقييم االحتياجات هذا �أنّ الت�شبيك والتن�سيق بني هذه امل� ّؤ�س�سات
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،حتتاج ّ
املنظمات املجتمع ّية �إلى تطوير قدراتها امل� ّؤ�س�سات ّية ،من لي�س �شائ ًعا ،بالرغم من وجود بع�ض املحاوالت .تبقى هذه ال�شراكات� ،إن ُوجدت،
املنظمة الأهل ّية �أو ّ
دون �إهمال الطبيعة التط ّوع ّية والقدرة على البقاء ل�صيقة مبجتمعها .حتتاج هذه بحدود معناها ال�ض ّيق ،وعادة ما تدار من قبل ّ
املنظمة املجتمع ّية
و�ضوحا .لقد �أظهرت ّ
ّ
املنظمات املجتمع ّية تناف�س ّية يف
اال�سرتاتيجي ،ويف الإدارة املال ّية من ناحية الأقوى والتي لديها ر�ؤ ّية �أكرث
املنظمات �إلى بناء قدرات يف التخطيط
ً
ّ
امليزان ّيات ،والإدارة وتطوير الأنظمة املال ّية الوا�ضحة وال�سل�سة ،وتطوير ومتكني عالقاتها مع بع�ضها ً
بع�ضا ،وبالتايل كانت الربامج يف العديد من احلاالت فائ�ضة
ً
القدرات يف ق�ضايا �ش�ؤون ّ
املوظفني .من املطلوب � ً
بدل من �أن تكون تكامل ّية .وعليه ،ي�صبح هناك حاجة �إلى العمل على التطوير
أي�ضا تطوير �آل ّيات متك ّنها من جباية
ّ
منظمات قاعد ّية ،حتتاج ّ
�أموال وتدريب الكادر على الرقابة والتقييم .كونها ّ
للمنظمات املجتمع ّية من جهة ،وعلى تطوير مبادئ الت�شبيك من جهة
�سي
املنظمات امل� ّؤ�س ّ
والتدخالت ثانية .كما حتتاج ّ
ّ
املنظمات املجتمع ّية �إلى تبادل املعرفة وامل�شاركة يف املعلومات من
املجتمع ّية �إلى بناء قدرات م� ّؤ�س�سات ّية لتطوير وحت�سني جودة اخلدمات
املنظمات املجتمع ّية تق ّدم تدريبات �أجل تطوير خطط ت�شبيك قائمة على تكامل برامج هذه ّ
التي تق ّدمها .بالرغم من حقيقة �أنّ بع�ض ّ
املنظمات.
التعليم امل�ساند2 ،
�أماكن �آمنة6 ،؛

املهني3 ،
التدريب ّ
�إدماج الأطفال ذوي الإعاقة2 ،
البيتي (تعليم ًّيا
الدعم يف حاالت االحتجاز ّ
واجتماع ًّيا)2 ،

(ال�سيا�سي
احلماية من العنف
ّ
واملنز ّ
يل ويف املدر�سة)5 ،

مز ّودو رعاية م�ؤهّ لون4 ،

ّ
االحتياجات النفسية-
ّ
ًّ
االجتماعية األكثر تكررا
()6/#

الوعي حول موا�ضيع الهو ّية واالنتماء والثقة
بالنف�س واملجتمع وامل�ستقبل2 ،
جل�سات ت�صريف ال�ضغط والإر�شاد2 ،
م�ساحة للتعبري احل ّر عن النف�س3 ،

مهارات التوا�صل لأغرا�ض التعبري عن
النف�س غري العنيف4 ،

االجتماعي3 ،
معاجلة التمييز على �أ�سا�س النوع
ّ
الوعي باحلقوق القانون ّية خالل االحتجاز3 ،

يتم �سماعنا4 ،
احلاجة �إلى �أن ّ
ن�شاطات ترويح ّية5 ،
http://www.warchild.nl/
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أنشطة ينفذها المشروع

https://www.facebook.com/artlabjerusalem/?fref=ts

artLab Jerusalem
كجزء من م�شروع ّ
أوروبي ،يقوم �آرت الب� ،سنو ًّيا ،بتوظيف جمموعة
االتاد ال ّ
املهني لهم يف جمال الو�سائط
جديدة من ال�شباب من القد�س وتقدمي التدريب
ّ
املتع ّددة .تو ّفر �آرت الب ّ
الوثائقي ،والت�صوير
للطلب اجلدد التدريبات يف الت�صوير
ّ
داخل اال�ستوديو ،وعمل الفيديو ،والكتابة الإبداع ّية ،وتطوير املحتوى .بعد �إنهاء
التدريبات ،يعمل ّ
ختامي من ك ّل
الطلب على �أحد املوا�ضيع بهدف �إنتاج معر�ض
ّ
�سنة (يف �شهر �آب�/أغ�سط�س) ،وذلك بت�سيري ومعاونة من املد ّربني.
بالتوازي مع ذلك ،يقوم ّ
طلب ال�سنة الثانية ذوو امل�شاركة الف ّعالة يف ال�سنة الأولى
من امل�شروع ( ،)2015-2014مب�ساعدة املد ّربني املحرتفني يف تقدمي التدريبات
8

للطلب اجلدد .كما ي�شارك ه�ؤالء ّ
ّ
الطلب يف ور�شات عمل متق ّدمة يف الت�صميم
الغرافيكي والر�سوم املتح ّركة .كما يقوم ّ
طلب ال�سنة الثانية ب�إنتاج �أعمال �إنتاج ّية
�شخ�ص ّية خمتلفة ،وذلك مب�ساعدة ودعم �أرت الب .هذه الأعمال الإنتاج ّية هي
يتم تقدميها ّ
للطلب لإعطائهم امل�ساحة لرتجمة املعرفة
جزء من منحة جزئ ّية ّ
التي اكت�سبوا مع املوهبة واملهارات التي لديهم �إلى منتجات ملمو�سة يف الو�سائط
املتع ّددة.
يهدف �آرت الب �إلى البقاء كمحور ّ
خلق يرعى الإبداع والريادة من خالل ا�ستعمال
الو�سائط املتع ّددة لل�سماح لل�شباب باالنخراط الن�شط يف حت ّدي جميع القوالب
النمط ّية.

رأي من القدس

الوضع الراهن في
القدس الشرقية
إ�سرائيلي-
لطاملا كانت القد�س ال�شرق ّية املحت ّلة يف مركز ال�صراع ال
ّ
الفل�سطيني املمت ّد لعقود ،لكن يف الأ�شهر الأخرية� ،شهدت املدينة ازديادًا يف
ّ
العنف ما ترك قاطنيها ،على اجلانبني ،على احلا ّفة.

ُيقال �إنّ التوتّر يف البلدة القدمية ب�ش�أن و�ضع احلرم ال�شريف/جبل الهيكل ،هو
�شرارة اجلولة الأخرية من العنف .لكنّ بع�ض املراقبني يروون � ً
أي�ضا �أنّ الي�أ�س
�سيا�سي هما ما �أ�شعل موجة
الفل�سطيني وانعدام الأفق ل ّأي ح ّل
العام بني ال�شباب
ّ
ّ
ّ
العنف الراهنة.
يف �سنة  1967احت ّلت �إ�سرائيل القد�س ال�شرق ّية والبلدة القدمية .بعد احلرب
و�سعت �إ�سرائيل احلدود البلد ّية للمدينة و�ض ّمت نحو  70كيلومرتًا مر ّب ًعا
مبا�شرةّ ،
�إلى حدود البلد ّية .هذه الأرا�ضي امل�ضمومة حدي ًثا لي�ست فقط جز ًءا من القد�س
التي كانت حتت احلكم الأرد ّ
ين ،و� ّإنا � ً
أي�ضا  64كيلومرتًا مر ّب ًعا �إ�ضاف ًيا ،معظمها
مما كان تاب ًعا لبلد ّيتي بيت حلم
كان تاب ًعا لـ  28قرية يف ال�ض ّفة الغرب ّية ،وجز ًءا ّ
وبيت جاال .اليوم ،ي�ش ّكل الفل�سطين ّيون نحو  %37من �س ّكان املدينة .قانون ًّياُ ،يعترب
معظمهم مقيمني دائمني ً
بدل من مواطنني� .إذا �أم�ضى ال�س ّكان عددًا حم ّددًا من
ال�سنوات خارج البالد ،ميكن حينها �أن يخ�سروا �إقامتهم يف املدينة .وف ًقا ّ
ملنظمات

ال�شرقي
حقوق الإن�سان الإ�سرائيل ّية ،يعي�ش نحو  %75من الفل�سطين ّيني يف الق�سم
ّ
من املدينة حتت ّ
فل�سطيني يعي�شون يف �أحياء
خط الفقر� .أكرث من � 100ألف مقيم
ّ
إ�سرائيلي،
أمني ال
ّ
مقد�س ّية مف�صولة فيزيائ ًّيا عن مركز املدينة بوا�سطة اجلدار ال ّ
والذي يجعل الو�صول �إلى اخلدمات البلد ّية �صع ًبا .كما �أنّ ال�سلطات الإ�سرائيل ّية
تتح ّكم ب�شكل م�ش ّدد بقدرة الفل�سطين ّيني يف ال�ض ّفة الغرب ّية وقطاع غزّة املحت ّلني
أي�ضا قلق دو ّ
على الو�صول �إلى املدينة .يوجد هناك � ً
يل وا�سع االنت�شار ب�ش�أن بناء
ح�سا�سة يف املدينة.
امل�ستوطنات غري املنقطع من قبل �إ�سرائيل يف مناطق ّ
إ�سرائيلي للإح�صاء ،جمع ّية احلقوق املدن ّية
املركزي ال
امل�صادر :املكتب
ّ
ّ
يف �إ�سرائيل ( ،)ACRIمكتب الأمم املتّحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سان ّية
(�أوت�شا) ،بت�سليم.
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الدكتور رفيق الحسيني
ولد رفيق احل�سيني يف القد�س .ويحمل �شهادة البكالوريو�س من اجلامعة الأمريك ّية
ال�صح ّية من اململكة املتّحدة ،و�شهادة
يف بريوت ،و�شهادة املاج�ستري يف الإدارة
ّ
الدكتوراه يف الكيمياء الطب ّية .هو الرئي�س امل� ّؤ�س�س لـ امل�ساعدة الطب ّية للفل�سطين ّيني
يف اململكة املتّحدة ( )MAP-UKما بني الأعوام  ،1994-1984واملدير العا ّم للمجل�س
لل�صحة ( ،)1995-1994ومدير العمل ّيات يف م� ّؤ�س�سة التعاون (-1999
الفل�سطيني
ّ
ّ
الفل�سطيني ( ،)2010-2005ونائب الأمني العا ّم
 ،)2005ورئي�س ديوان الرئا�سة
ّ
ّ
التنفيذي
املتو�سط ( .)2013-2010ي�شغل الآن من�صب الرئي�س
ّ
لالتاد من �أجل ّ
مل�ست�شفى املقا�صد يف القد�س ( -2013حتّى الآن).
�إقامة دائمة (م�ساوية لتلك التي تعطى �إلى الالجئني) وك�أ ّنهم و�صلوا للت ّو من الف�ضاء
اخلارجي ً
بدل من معاملتهم على �أ ّنهم املواطنون الأ�صل ّيون الأ�صيلون الذين عا�شوا
ّ
يف املدينة ملئات �إن مل يكن لآالف ال�سنني!
و�ضع الإقامة «امل�ؤ ّقت» هذا ّمت تعزيزه بوا�سطة ع ّدة قوانني و�سيا�سات تهدف �إلى
ت�شجيع ترك ال�س ّكان للمدينة من خالل جعل حياتهم �صعبة وال تطاق ،عن طريق
حرمانهم حقوق امللك ّية ،وفر�ض ال�ضرائب الباهظة يف مقابل خدمات قليلة ،وعدم
والتو�سع ،واخرتاع قانون
منح ت�صاريح بناء بينما ي�سمح للم�ستوطنني بالبناء احل ّر
ّ
للفل�سطيني من القد�س ال�شرق ّية
«مركز احلياة» والذي مبوجبه تلغى هو ّية الإقامة
ّ
�إذا ما �أقام �أو عمل خارج املدينة لأكرث من ثالثة �أعوام!
هذا الو�ضع امل�ش ِّو�ش ،بل حتّى املهدِّ د ،ينتج ً
�ضغطا ً
هائل وم�ستم ًّرا على ال�س ّكان
ر�أي :هل تقوم ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية مبا يكفي ل�ضمان قدرة كاملة الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية ،وي�صبح ال�س�ؤال بالن�سبة �إليهم «�أن يكونوا �أو ال
الت�صدي والتح ّمل وال�صمود ل�شعبها
على
ّ
ّ
الفل�سطيني يف القد�س ال�شرق ّية؟ يكونوا».
ين للقد�س ال�شرق ّية ً
بال�ضم غري القانو ّ
منذ �أن قامت �إ�سرائيل
ّ
قليل بعد حرب �سنة من �أجل �أن ينجو الفل�سطين ّيون يف القد�س ال�شرق ّية من الهجمة ال�ضارية الإ�سرائيل ّية،
الطبيعي ،مثل هذا الدعم
ّ ،1967مت و�ضع ال�س ّكان الفل�سطين ّيني للمدينة املق ّد�سة حتت �ضغط هائل لكي يرتكوا يحتاجون �إلى الدعم يف �ستّة قطاعات حيو ّية .يف الو�ضع
ّ
مدينتهم� .أ�صدرت احلكومة الإ�سرائيل ّية لل�س ّكان الفل�سطين ّيني يف القد�س بطاقات
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ميكن (يجب) �أن ي�أتي من ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية .على مقيا�س من � 1إلى 4 .4خلق فر�ص عمل :يجب على ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية �أن ت�ساعد
 ،5كيف تق ّيم �أداء ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية يف دعم قدرة الفل�سطين ّيني على
الرياد ّيني املقد�س ّيني من خالل تقدمي احلوافز لفتح م�شاريع جديدة وخلق
الت�ص ّدي والتح ّمل وال�صمود يف القطاعات احليو ّية ال�ستّة؟
ّ
التدخل يف هذا القطاع هو يف ح ّده
فر�ص عمل وتوظيف يف املدينة املق ّد�سة .لكنّ
الأدنى وبالتايل ال يتجاوز تقدير الأداء .2
ال�صحة :حتتاج ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية �إلى �ضمان بقاء القد�س ال�شرق ّية
ّ 1 .1
العا�صمة
ّ
يتم �سحب الثقافة
ال�صح ّية لفل�سطني ،و�إلى بقاء تد ّفق املر�ضى من جميع �أنحاء ال�ض ّفة 5 .5ت�شجيع الثقافة الوطن ّية :هذا جانب ها ّم ،ففي القد�س ّ
الغرب ّية وغزّة �إلى القد�س من خالل دعم وتطوير م�ست�شفياتها الرئي�سة التي
ويتم حرمانهم من تاريخهم وقيمهم وعاداتهم.
الأ�صل ّية من ال�شباب
الفل�سطيني ّ
ّ
يتم التحويل �إليها .حتوي م�ست�شفيات القد�س ال�شرق ّية � 550سري ًراّ ،
وتوظف ما
ّ
الفل�سطيني يف ذات ال�صيغة الوجود ّية ملعظم
هذا من �ش�أنه �أن يرتك املجتمع
ّ
مهني ،ويزورها �سنو ًّيا ما يزيد عن � 120ألف مري�ض� .إ ّنها ت�ش ّكل
خا�صة لهم ،جم ّردين من
يقارب ّ 1600
ال�س ّكان الأ�صل ّيني يف �أمريكا :يجوبون يف «حمم ّيات» ّ
الفل�سطيني من امل�ستوى الثالث .يف هذا ال�صدد،
ال�صحة
الفقري لنظام
العمود
ّ
ّ
�صفاتهم الإن�سان ّية ،بال ثقافة وملتجئني �إلى املخ ّدرات والكحول من �أجل التم ّكن
ّ
ت�ستحقّ ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية تقدير  ،4وهو تقدير ج ّيد جدًّا بالفعل،
من مواجهة الواقع! يف هذا املجال ،مل تقم ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية ،بعد
رغم وجود جمال للتح�سني.
�إطالق القد�س عا�صمة الثقافة العرب ّية يف � ،2009سوى بالقليل .ولذا يكون
تقدير الأداء .2
2 .2التعليم :رغم �أنّ البلد ّية الإ�سرائيل ّية قد ا�ستولت على معظم املدار�س
الرئي�سةّ � ،إل �أنّ  %40من املدار�س ما تزال تدار من قبل الفل�سطين ّيني ،و�إن كان 6 .6الدعم وامل�ساعدة القانون ّية :هناك حاجة للم�ساعدة القانون ّية واملاد ّية،
ب�شقّ الأنف�س .ومع ذلك ،تق ّدم البلد ّية الإ�سرائيل ّية ً
جوهري لهذه
عر�ضا بدعم
ّ
خا�صة للمقد�س ّيني الفل�سطين ّيني الذين يحتاجون مثل هذه امل�ساعدة من �أجل
ّ
إ�سرائيلي .ل�سوء ّ
احلظ ،ال تقوم ال�سلطة
املدار�س امل�ستق ّلة �إذا ما تب ّنت املنهاج ال
الدفاع عن �أنف�سهم �ض ّد الهجمة اال�ستيطان ّية الإ�سرائيل ّية على ممتلكاتهم
ّ
الوطن ّية الفل�سطين ّية بالر ّد ،ال باملال وال بال�سيا�سة لدعم هذه املدار�س ،وبالتايل
وهو ّياتهم وحقوقهم املدن ّية� ،إلخ .يف حني �إنّ ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية كانت
فتتم «�أ�سرلتها» مع مرور
الدفع ببع�ض املدار�س �إلى قبول العر�ض ال
إ�سرائيلي ّ
قد �ساعدت يف املا�ضي �سواء بالأموال �أو باملحامنيّ � ،إل �أنّ هذا اجلهد مل يكن
ّ
الوقت .التقدير هنا ال يتجاوز  2من .5
ال كاف ًيا وال ثابتًا .وعليه ،ت�ستحقّ ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية تقدير  3من .5
3 .3ال�سكن :يجعل الإ�سرائيل ّيون ح�صول الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية على خال�صة الأمر� ،إذا ّمت احت�ساب مع ّدل التقديرات ال�ستّة ،ميكن للمرء �أن يخل�ص �إلى
�أذون بناء �أو تو�سيع بناء �أم ًرا �شبه م�ستحيل .هنا� ،سيكون م�ساعدً ا جدًّا توفري �أنّ �أداء ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية جتاه الفل�سطين ّيني الذين يعي�شون يف القد�س
التمويل لتغطية م�صاريف التخطيط وتنظيم النطاقات� ،أو متويل البناء من ال�شرق ّية ،من ناحية الدعم ،هو باملع ّدل  2.5من العالمة الكاملة .5
خالل القرو�ض �أو املنح� ،أو م�ساعدة �أولئك الذين يبنون ب�شكل غري قانو ّ
ين على
هذا يعني �أنّ ال�سلطة الوطن ّية الفل�سطين ّية بالكاد تقوم مبا يكفي يف القطاعات
دفع الغراماتّ .
التدخل يف هذا املجال قليل جدًّا ،وتقدير الأداء ال يتجاوز .2
الأ�سا�س ّية ال�ضرور ّية لرفع قدرة الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية على الت�ص ّدي
والتح ّمل وال�صمود .ميكن ،بل يجب ،عمل املزيد!

النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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تعليق على �صورة :رجال ال�شرطة الإ�سرائيل ّية ُيجرون ً
فل�سطيني عند باب العامود يف البلدة القدمية يف القد�س� 18 ،شباط/فرباير .2016
ل�شاب
تفتي�شا ج�سد ًّيا ّ
ّ
امل�صدرActiveStills :

ّ
أن تكون طفال في القدس الشرقية!
احلركة العامل ّية للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني*
ين والقانون الدو ّ
رام اهلل� 23 ،شباط/فرباير  -2016غال ًبا ما يح�سد �أطفال ال�ض ّفة الغرب ّية �إثر حرب الأ ّيام ال�ستّة .على عك�س مبادئ القانون الدو ّ
يل الإن�سا ّ
يل،
ب�ضم القد�س ال�شرق ّية يف  28حزيران .1967
نظراءهم �أطفال القد�س ال�شرق ّية على امل�ستوى الأعلى ،ن�سب ًّيا ،من ح ّر ّية احلركة قامت �إ�سرائيل ّ
واحلقوق القانون ّية املن�صو�ص عليها يف القوانني .تربز هذه الأخرية يف �شكل ّ
خا�ص منذ ذلك احلني ،ينطبق على الأطفال الفل�سطين ّيني ،الذين �صدف و�أن كانوا يعي�شون
حني يدخل الأطفال الفل�سطين ّيون يف نزاع قانو ّ
ين ،حيث ي�صار ،مبا�شرة ،يف هذه يف القد�س ،ينطبق عليهم القانون املد ّ
إ�سرائيلي؛ يف حني ينطبق على �أطفال
ين ال
ّ
إ�سرائيلي.
الع�سكري ال
احلالة �إلى حماكمة �أطفال ال�ض ّفة الغرب ّية من قبل املحكمة الع�سكر ّية الإ�سرائيل ّية ،ال�ض ّفة الغرب ّية القانون
ّ
ّ
يف حني يحقّ يف العموم لأطفال القد�س املثول �أمام املحاكم املدن ّية الإ�سرائيل ّية.
جدير بالذكر �أنّ �أطفال امل�ستوطنني الإ�سرائيل ّيني الذين يقطنون �ضمن حدود ال�ض ّفة
فعل �أف�ضل ً
لكن �إلى � ّأي ح ّد �أطفال القد�س ال�شرق ّية هم ً
حال؟ نظرة فاح�صة الغرب ّية م�شمولون بالإطار املد ّ
إ�سرائيلي .امل�ستوطنات هي جت ّمعات
ين للقانون ال
ّ
�إلى حاالت االحتجاز والإ�صابات والقتل الأخرية تظهر �أنّ �أولئك الفتية باتوا �أكرث يهود ّية ح�ص ًرا مبن ّية ،يف انتهاك للقانون الدو ّ
يل ،على �أر�ض فل�سطين ّية حمت ّلة.
ا�ست�ضعا ًفا.
حني ع ّدلت �إ�سرائيل قانون ال�شباب ل�سنة ( 1971الأحكام الق�ضائ ّية ،العقوبة
ال�سياق القانو ّ
ين
تو�سعت الفجوة القانون ّية التي تف�صل بني الأطفال
وطرق املعاجلة) يف �سنة ّ ،2008
يعود التمييز القانو ّ
ين بني القد�س ال�شرق ّية وال�ض ّفة الغرب ّية �إلى �سنة  ،1967حني الفل�سطين ّيني يف ال�ض ّفة الغرب ّية وبني �أطفال القد�س وتع ّمقت �أكرث ،و�إن كان نظر ًّيا
احت ّلت �إ�سرائيل قطاع غزّة وال�ض ّفة الغرب ّية ،مبا يف ذلك القد�س ال�شرق ّية ،وذلك على الأق ّلّ .
ب�شرت التعديالت بحماية م�ستحدثة للأطفال ،مبن فيهم �أطفال القد�س
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ال�شرق ّية ،حني النزاع القانو ّ
ين و�أثناء كامل العمل ّية  -االعتقال ،النقل ،التحقيق،
واملحاكمة� .شملت هذه التدابري الوقائ ّية ا�ستعمال االعتقال كح ّل �أخري ،و�إ�شعار �سابق
و�صي قانو ّ
ين �أو
قبل بدء اال�ستجواب ،واحل ّد الأدنى من ا�ستعمال القيود ،وح�ضور ّ
فرد بالغ من العائلة �أثناء اال�ستجواب.
يف الأثناء ،ا�ستم ّر النظام القانو ّ
إ�سرائيلي ،منهج ًّيا ،يف اعتقال وحجز
الع�سكري ال
ين
ّ
ّ
وحماكمة �أطفال ال�ض ّفة الغرب ّية بنف�س �أ�سلوب التعامل مع الأ�شخا�ص الفل�سطين ّيني
الع�سكري على تدابري حل�صول الأطفال
البالغني .على �سبيل املثال ،ال يحوي القانون
ّ
و�صي قانو ّ
ين �أو حمام �أثناء التحقيق.
على ح�ضور فرد من العائلة �أو ّ
� ً
أخذا باالعتبار االختالفات املفرو�ضة بني هذين النظامني القانون ّيني ،ميكن للمرء
�أن يتو ّقع ،منطق ًّيا ،خمرجات حقوق ّية خمتلفة بالن�سبة �إلى الأطفال الفل�سطين ّيني
يف النزاع القانو ّ
ين وف ًقا ملا �إذا كان الطفل يعي�ش يف القد�س �أو يف ال�ض ّفة الغرب ّية.
على الأق ّل على الورق� ،إنّ الأطفال الفل�سطين ّيني املقد�س ّيني م�ؤهّ لون لدرجة �أعلى من
احلماية من نظرائهم �شباب ال�ض ّفة الغرب ّية.
لكنّ املعلومات التي جمعتها احلركة العامل ّية للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني تظهر �أنّ ،
يف املمار�سة ،الأطفال الفل�سطين ّيني يف القد�س ال يتمتّعون بحقوقهم املن�صو�ص عليها.
من بني  65حالة مو ّثقة من قبل احلركة العامل ّية للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني يف
تتم يف الليل ( %38.5من
�سنة � ،2015أكرث من ثلث حاالت اعتقال ال�ش ّبان املقد�س ّيني ّ
احلاالت) ،والغالب ّية العظمى (ّ )%87.7مت تقييدهم خالل االعتقال ،وفقط �أق ّل ّية
�ضئيلة من الأطفال ( )%10.8كان معهم �أحد الأبوين �أو حمامي �أثناء التحقيق.
يف احلقيقة ،يف ال�سنة الأخرية� ،شهد �أطفال القد�س ال�شرق ّية امل�شكوك يف �أ ّنهم
جنحا جنائ ّية انتها ًكا حلقوقهم يف ع ّدة جماالت وبن�سب متفاوتة مع �أطفال
اقرتفوا ً
ال�ض ّفة الغرب ّية .على �سبيل املثال� ،أظهرت احلاالت التي و ّثقتها احلركة العامل ّية
للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني �أنّ  %69.2من الأطفال املقد�س ّيني املحتجزين يعانون
ً
اجل�سدي على �أيدي الق ّوات الإ�سرائيل ّية ،مقارنة مع %74.5
�شكل �أو �آخر من العنف
ّ
الليلي ،فال يوجد فارق يذكر
من �أطفال ال�ض ّفة الغرب ّية� .أ ّما ب�ش�أن حاالت االعتقال ّ
بني املجموعتني.

ح�صلوا نتائج �أف�ضل من نظرائهم يف ال�ض ّفة الغرب ّية يف عدد قليل من
رغم �أ ّنهم ّ
حماور املقا َرنة ،مثل احلقّ يف الإ�شعار والولوج �إلى املرحا�ض بني االعتقال والتحقيق،
� ّإل �أ ّنهم عانوا � ً
أي�ضا مع ّدالت �أعلى بكثري من حيث ال�شبح �أثناء التحقيق.
على ك ّل ،يظهر جل ًّيا �أنّ القوانني املدن ّية الإ�سرائيل ّية ،حني تط ّبق على الأطفال
الفل�سطين ّيني من القد�س ال تقرتب من مع ّدالت «ال�ضمانات  -املن�صو�ص عليها .لقد
عزا حتليل احلركة العامل ّية للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني ال�سبب �إلى �أنّ �إ�سرائيل
تبالغ يف تطبيق ما ّدة اال�ستثناء الواردة يف قانون ال�شباب على الأطفال الفل�سطين ّيني،
مبعنى �أ ّنه حني يتع ّلق الأمر ب�أطفال القد�س ال�شرق ّية ،يكون اال�ستثناء هو القاعدة.

إداري
االعتقال ال ّ
�أحد امل� ّؤ�شرات املنذرة الأخرى املتع ّلقة ب�أطفال القد�س ال�شرق ّية هو تراجع حقوقهم
إداري .لقد �أق ّرت ال�سلطات الإ�سرائيل ّية
ب�سبب جت ّدد ا�ستعمال �إ�سرائيل لالعتقال ال ّ
عاما
م� ّؤخ ًرا جواز �إ�صدار قرار االعتقال ال ّ
إداري مل ّدة �ستّة �أ�شهر بحقّ �شاب عمره ً 17
من القد�س وهو حممد ه�شلمون .لغاية �شهر ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر  ،2015مل تو ّثق
إداري بحقّ
احلركة العامل ّية للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني � ّأي حالة لالعتقال ال ّ
الأطفال الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية .يف ذاك ال�شهرّ ،مت ا�ستخدام هذا التدبري
بحقّ ثالثة �ش ّبان من القد�س ال�شرق ّية.
�صباحا
حي را�س العامود يف القد�س نحو ال�ساعة الثانية ً
ّمت اعتقال حممد من بيته يف ّ
يوم  3كانون الأ ّول/دي�سمرب  .2015مل ي�سمح له بالتوا�صل مع حمام ،و ّمت تعري�ضه
االنفرادي م ّدة 22
جلل�سات حتقيق مط ّولة ومتك ّررة بينما كان حمتجزً ا يف احلب�س
ّ
يوما .نفى حممد االتّهامات �ض ّده ب�أ ّنه كان ّ
يخطط لتنفيذ هجمات م�ستقبل ّية غري
ً
حم ّددة ،حتّى حني ه ّدده املح ّقق بهدم بيت عائلته.
«�آخر م ّرة ح�ضرت فيها �إلى حمكمة ال�صلح يف القد�س ،ق ّررت املحكمة �إطالق
�سراحي بكفالة» قال حممد للحركة العامل ّية للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني« .لكن
قبل �أن تتم ّكن عائلتي من دفع الكفالة ،جاء �إلى مركز االعتقال �ضابط ا�ستخبارات
إداري».
وطلب م ّني �أن �أو ّقع وثيقة تفيد ب� ّأن ا�ستلمت قرا ًرا باالعتقال ال ّ
إداري احلا ّ
يل �سينتهي يف  20حزيران/يونيو  .2016لكنّ قانون
قرار االعتقال ال ّ
النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال يف القد�س
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مطاطي الر�أ�س ،وذلك منذ كانون الأ ّول/دي�سمرب وكانون الثاين/يناير.
البال�ستيكي
إداري ل ّأي �شخ�ص يف �إ�سرائيل
ال�سلطات اال�ستثنائ ّية ل�سنة  1979ي�سمح باالعتقال ال ّ
ّ
ّ
�أ�صيب �أحمد �أبو احلم�ص من قبل الق ّوات الإ�سرائيل ّية خالل عمل ّية مداهمة لبلدته
مل ّدة ال تزيد عن �ستّة �أ�شهر ،خا�ضعة لعدد غري حمدود من التجديدات.
ويتم �إطعامه بوا�سطة
العي�سو ّية .هو الآن غري قادر على حتريك �أطرافه الي�سرىّ ،
الإ�صابات والوف ّيات
ّ
�أنبوب .مت نقل خليل �إلى م�ست�شفى عائلة فولدينبريغ ( )ALYN Woldenbergمن
ّمت قتل ثمانية �أطفال فل�سطين ّيني من القد�س ال�شرق ّية منذ ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر
�أجل العالجات الت�أهيل ّية بعد �أن �أ ّكد الأط ّباء �أنّ ق�س ًما من دماغه قد تلف ب�سبب
 ،2015جميعهم ما عدا واحد على �أيدي الق ّوات الإ�سرائيل ّية .من ه�ؤالء الثمانية،
الإ�صابة.
ّ
توف �أحد ال�ش ّبان بطلق قاتل خالل املواجهات ،يف حني �أنّ ال�سبعة الآخرين يزعم
وف ًقا لوالده� ،أ�صيب خليل حممد ا�سماعيل الك�سواين يف وجهه وهو قرب مدخل خم ّيم
�أ ّنهم ن ّفذوا هجمات طعن.
�شعفاط بعد �أن �أكملت الق ّوات الإ�سرائيل ّية هدم منزل يوم  2كانون الأ ّول/دي�سمرب.
يبدو �أنّ الق ّوات الإ�سرائيل ّية تن ّفذ �سيا�سة «�إطالق النار بق�صد القتل» ،والتي ميكنها
نتيجة لإ�صابته ،فقد خليل عينه الي�سرى وتط ّلب الأمر عمل ّية جراح ّية ترميم ّية
ين�ص القانون الدو ّ
يل على
�أن تبلغ يف بع�ض احلاالت ح ّد الإعدام بغري حماكمةّ .
ّ
املتحطمة يف وجهه.
ا�شتملت على زراعة البالتينوم من �أجل ا�ستبدال العظام
عدم ا�ستخدام الق ّوة القاتلة املتع ّمدة � ّإل حني ال يكون هناك ،على نحو قاطع� ،سبيل
الجتنابها .حني ُيزعم �أنّ �أفرادًا يقرتفون ف ًعال �إجرام ًّيا ،يجب �أن ُيقب�ض عليهم م�ساءلة الق ّوات الإ�سرائيل ّية على �إطالق النار نادرة جدًّا .لقد رف�ضت ال�سلطات
الإ�سرائيل ّية فتح حتقيقات يف احلوادث الأخرية ،كما ورف�ضت طلبات الت�شريح التي
مبوجب القانون الدو ّ
يل و�أن مينحوا الإجراءات القانون ّية املرع ّية.
تق ّدمت بها عائالت القتلى.
الزمني ،ووف ًقا ملكتب الأمم املتّحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سان ّية
يف ذات الإطار
ّ
ً
ّ
(�أوت�شا) هناك �أكرث من  2177طفل فل�سطين ًيا من ال�ضفة الغرب ّية ،مبا فيها القد�س *احلركة العامل ّية للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني هي ّ
منظمة حقوق
ال�شرق ّية ،لديهم �إ�صابات م�ستدمية .من بني ه�ؤالء ،قامت احلركة العامل ّية للدفاع عن
مكر�سة للدفاع عن وتعزيز حقوق الأطفال
�أطفال حم ّل ّية م�ستق ّلة ّ
الأطفال  -فل�سطني بتوثيق ثالث �إ�صابات خطرية بالر�أ�س يف القد�س ال�شرق ّية ،حيث
الذين يعي�شون يف ال�ضفّة الغرب ّية ،مبا فيها القد�س ال�شرق ّية ،وقطاع
جنا الأطفال من املوت ب�أعجوبة ،لك ّنهم خرجوا ب�إعاقات طويلة املدى.
غزّ ة .على مدى  25عا ًما ،قمنا بالتحقيق وتوثيق وف�ضح االنتهاكات
خليل حممود ،ابن الـ ً 17
�ضد الأطفال ،وو�ضعنا ًّ
كل من ال�سلطات
عاما ،لديه �إ�صابة م�ستدمية يف الر�أ�س من الذخرية احل ّية ال�صارخة حلقوق الإن�سان ّ
للق ّوات اال�سرائيل ّية يف مواجهات العي�سو ّية يوم  9ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر .يقول والد الإ�سرائيل ّية والفل�سطين ّية �أمام م�س�ؤولياتها جتاه مبادئ حقوق
خليل� ،أحمد خليل حممود ،للحركة العامل ّية للدفاع عن الأطفال  -فل�سطني �أنّ ابنه الإن�سان العامل ّية ،ونا�صرنا ،على امل�ستويات الدول ّية والوطن ّية ،حت�سني
خ�ضع لع�شر عمل ّيات جراح ّية يف الر�أ�س يف م�ست�شفى املقا�صد ،وما زال خليل يف القدرة على الو�صول �إىل عدالة الأطفال وحمايتهم .كما نو ّفر
امل�ست�شفى ويف حاجة �إلى �إعادة ت�أهيل ،وم�ستقبله غري م�ضمون ،ح�سب ما يقول والده .للأطفال يف حمنة امل�ساعدة القانون ّية املبا�شرة.
�صحته و�أن ي�صبح قاد ًرا على احلركة والكالم م ّرة �أخرى .هو الآن
تتح�سن ّ
«�آمل �أن ّ
غري قادر على احلركة �أو الكالم ،لك ّنه ي�سمع ويرى� .آمل �أن يتعافى و�أن يعود كما كان
يحب ذلك كث ًريا».
قبل الإ�صابة .لقد كان طاه ًيا وكان ّ
عاما ،يعانيان �إ�صابات يف الر�أ�س بالر�صا�ص
ال�شابان الآخران ،وكالهما ً 15
14
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تلخي�ص االنتهاكات 2015
القد�س

الن�سبة املئو ّية*

ال�سفّة الغرب ّية

الن�سبة املئو ّية**

التجميعي
املجموع
ّ

الن�سبة التجميع ّية

اعتقاالت ليل ّية

25

%38.5

42

%38.2

67

%38.3

تقييد اليدّين اأو الكاحلني

57

%87.7

106

%96.4

163

%93.1

تع�سيب العينني

5

%7.7

95

%86.4

100

%57.1

العنف اجل�سديّ

45

%69.2

82

%74.5

127

%72.6

اإ�ساءة لفظ ّية واإهانة وترهيب

47

%72.3

91

%82.7

138

%78.9

�سخ�سي بعد التعر ّية
تفتي�س
ّ

47

%72.3

66

%60.0

113

%64.6

حرمان من الطعام/املاء الكايف

26

%40.0

69

%62.7

95

%54.3

تهديدات/اإغراءات

36

%55.4

49

%44.5

85

%48.6

منع الو�سول اإلى املرحا�س

7

%10.8

41

%37.3

48

%27.4

ال�سبح

30

%46.2

23

%20.9

53

%30.3

النقل على اأر�س املركبة

1

%1.5

55

%50.0

56

%32.0

توقيع اأوراق باللغة العرب ّية

61

%93.8

71

%64.5

132

%75.4

حب�س انفرادي (اأكرث من يومني)

0

%0.0

14

%12.7

14

%8.4

االعتقال مع بالغني

2

%3.1

7

%6.4

9

%5.1

جن�سي
تهديد باعتداء
ّ

0

%0.0

2

%1.8

2

%1.1

�سدمات كهربائ ّية

0

%0.0

1

0.9%

1

%0.2

عدم االإعالم باحلقوق

22

%33.8

78

%70.9

100

%57.1

حماولة التوظيف

2

%3.1

2

%1.8

4

%2.3

عدم االإف�ساح عن �سبب االعتقال

60

%92.3

95

%86.4

155

%88.6

عدم تواجد حمامي اأو فرد من العائلة اأثناء التحقيق

58

%89.2

108

%98.2

166

%94.9

* بناءاأ على  65حالة من القد�س ال�سرق ّية
** بناءاأ على  110حالة من ال�س ّفة الغرب ّية
For more information, please visit: www.dci-palestine.org.
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دنيئيل زايدمن
القدس ،شباط/فبراير 2016

أمريكي املولد ،وم� ّؤ�س�س ّ
املنظمة
دنيئيل («داين») زايدمن هو حمامي �
إ�سرائيلي � ّ
ّ
الأهل ّية «القد�س الدنيو ّية» ( )Terrestrial Jerusalem–TJالتي مق ّرها القد�س.
�سيا�سي من�صف
هو خبري بارز بق�ضايا القد�س املعا�صرة وينا�صر الو�صول �إلى اتّفاق
ّ
ي�ضمن احلقوق ويعالج هموم الفل�سطين ّيني والإ�سرائيل ّيني على ال�سواء.

ر�أي :ال�سيا�سة الإ�سرائيل ّية جتاه القد�س ال�شرق ّية
بعد ما يزيد على العام ،ما الذي ما يزال يدفع مئات ،بل �ألوف ،ال�ش ّبان الفل�سطين ّيني
�إلى اخلروج ،ليل ًّيا تقري ًبا ،والت�صادم مع ال�شرطة الإ�سرائيل ّية؟ على نقي�ض الت�ص ّور
ال�شعبي ،مل تنفجر الدورة الراهنة من اال�ضطرابات يف خريف  ،2015و� ّإنا قبلها
ّ
ب�أكرث من عام� ،أي يف ّمتوز/يوليو  .2014خالل �سنة  ،2015اعتقلت ال�سلطات
الإ�سرائيل ّية �أكرث من  950ولدً ا فل�سطين ًّيا � -أي �أكرث من  %1من جمموع ال�ش ّبان
الفل�سطين ّيني حتت �سنّ الـ  .18ي�شري هذا الرقم ال�صاعق بو�ضوح �إلى �أنّ القد�س
ال�شرق ّية باتت يف قب�ضة انتفا�ضة �شعب ّية مل ت�شهدها منذ �سنة .1967
ال�س�ؤال هو «ملاذا» ؟ وهو �س�ؤال ال تطرحه ،على الأق ّل لي�س عالنية� ،إ�سرائيل الر�سم ّية.
املق�سمة لإ�سرائيل ،للفل�سطين ّيني
بالتزامها بقانون الإميان  -القد�س العا�صمة غري ّ
فيها «�أف�ضل» ما ميكنهم �أن يح�صلوا عليه �أبدً ا  -تبقى ال�سلطات الإ�سرائيل ّية معم ّية
عن ر�ؤ ّية احلقائق الواقع ّية ال�صارخة يف املدينة .هذا التفاين من �أجل قد�س بب�ساطة
لي�ست موجودة خارج التخ ّيالت الأيديولوج ّية ي�ؤ ّدي �إلى ا�ستنتاج خادع مفاده �أنّ
يتم حتري�ضهم ولي�س لديهم مظلمة �شرع ّية.
�أولئك ال�صبية ّ
اجلواب على هذا ال�س�ؤال لي�س ب� ّأي حال من الأحوال تافه �أو مبتذل .بالن�سبة �إ ّ
يل،
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إ�سرائيلي� ،إ ّنه �س�ؤال �س�أحاول الإجابة عليه باحرتا�س وتوا�ضع .يرتكز حتليلي على
ك�
ّ
الفل�سطيني يف املدينة ،لك ّنها تبقى
عاما من مالحظة املجتمع
خم�سة وع�شرين ً
ّ
خارجي �أو غريب ،وابن للمجتمع امل�ستعمِ ر.
مالحظات �شخ�ص
ّ
يف حماولة للإجابة على ذاك ال�س�ؤال ،من الها ّم التمييز بني «فتيل التفجري» �أي تلك
تفجر العنف ،وبني الأ�سباب الكامنة التي ت�ستدمي الأحداث.
الأحداث احلا ّدة التي ّ
والوح�شي
لقد و�صلتُ �إلى اال�ستنتاج الذي مفاده �أنّ مقتل حممد �أبو خ�ضري الرهيب
ّ
فل�سطيني ح ًّيا
مما يبدو وك�أ ّنه حادث منعزل� .إنّ حرق مراهق
ذو داللة �أكرب بكثري ّ
ّ
الفل�سطيني يف القد�س ال�شرق ّية بطريقة بات فيها
ك�شف الأ�س�س الوجود ّية لل�شباب
ّ
احلدث حد ًثا حيو ًّيا ومع ّر ًفا ملرحلة ،و�سي�ستم ّر �صداه بالرت ّدد.
ما الذي ميكن ا�ستخال�صه من هذا احلدث وما الذي يو�ضحه؟
إرهابيي الفل�سطين ّيني القتلى،
 حني تهدم �إ�سرائيل بيوت العائالت الربيئة لل
ّ
بينما ال تفعل ذات الأمر مع الإرهاب ّيني اليهود الذين قتلوا حممد �أبو خ�ضري،
الفل�سطيني الر�سالة التالية :يف نظر �إ�سرائيل الر�سم ّية ،الدم
ي�سمع ال�شباب
ّ
الفل�سطيني ماء.
إ�سرائيلي دم ولونه �أحمر ،والدم
ال
ّ
ّ
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ح�سا طاغ ًيا  يف غياب �سبيل وا�ضح يو�صل �إلى نوع احلياة التي يطمح ال�شباب �إلى عي�شها،
مي�س ًّ
 يف حني �إنّ اجلرمية كانت حد ًثا متط ّر ًفا وا�ستثنائ ًّياّ � ،إل �أنه ّ
ربر،
بات هوى ال�شهادة البطول ّية القاتل ،بالن�سبة �إلى عدد متزايد منهم ،قاد ًرا على
من اال�ست�ضعاف لدى ال�ش ّبان الفل�سطين ّيني� .إ ّنه �إح�سا�س ،لي�س غري م ّ
ب�أ ّنهم ُيح َكمون من قبل �سلطات تراهم �أقل ّية معادية وتهديدً ا دائم الكمون،
ملء الفراغ الذي يعي�شون.
ولي�سوا جز ًءا من جمتمع ي�ستحقّ �أن تُقدم �إليه خدمات.
�صحيحا ،فالدورة احلال ّية من العنف �سببها تلغيمة خطرة من �إح�سا�س
�إذا كان حتليلنا
ً
 ي�شعر ال�ش ّبان الفل�سطين ّيون يف القد�س ال�شرق ّية ب�أ ّنهم تائهون على غري هدى .لدى ه�ؤالء ال�شباب وال�شابات ب�أ ّنهم يعي�شون يف عامل حيث «النف�س الفل�سطين ّية ال
الفل�سطيني يف ال�ض ّفة الغرب ّية ،وبكونهم لي�سوا جز ًءا
بانقطاعهم عن امتدادهم
يهتم بتغيري هذا
تهم» ،وحيث «ال م�ستقبل لديهم ليتح ّدثوا عنه» ،و�أ ّنه لي�س هناك من ّ
ّ
ّ
من �إ�سرائيل ،بات املقد�س ّيون جمتم ًعا معزو ًال ال يتح ّدث �إليه �أحد.
الو�ضع ،ولي�س هناك �أفق للتغيري �إلى الأف�ضل� .إنّ وقود هذه االنتفا�ضة هو الغ�ضب
�سيا�سي ذي �ش�أن ،ويف تع ّر�ض الناجت عن الي�أ�س.
 العي�ش يف جمتمع حمروم من احلقّ يف � ّأي تعبري
ّ
�صحيحا ،ف�إنّ ال�ش ّبان الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية هم الآن يف
التع�سف ّية ،ي�شهد ه�ؤالء ال�ش ّبان جمتم ًعا �إذا كان حتليلنا
ً
متزايد للعقوبات اجلماع ّية والإجراءات ّ
يتم ت�شكيلها بوا�سطة احتالل متزايد العدوان ّية ،وال وجود
فل�سطين ًّيا من البالغني غري القادرين على حتقيق االلتزامات الأ�سا�س ّية جتاه ثورة مفتوحة لأنّ حياتهم ّ
ً
�أطفالهم :منحهم
م�ستقبل ميكن العي�ش فيه بكرامة� .إنّ نتائج خ�سارة وفقدان لنهاية يف املدى املنظور .و�إن كانت هذه هي احلالة ،فلي�س من الوارد ك�سر �إرادتهم
االحرتام جتاه �سلطة البالغني لها ت�أثري مد ّمر ،وهو �أحد التجل ّيات الرئي�سة لهذه بعقوبات �أكرث ق�ساوة �أو بهدم البيوت ،كما �إ ّنهم لن ي�ستكينوا نتيجة بناء املدار�س �أو
االنتفا�ضة.
خطوط ال�صرف.
 حتّى من غري �أن يكون ال�ش ّبان الفل�سطين ّيون على دراية باحلبكات ال�سيا�س ّية من املمكن �أن ينح�صر ً
قليل ج ّو الغ�ضب والي�أ�س ال�سائد يف القد�س ال�شرق ّية ،لكنّ
الراهنةّ � ،إل �أ ّنهم يعون متام الوعي �أ ّنه ال يوجد حال ًّيا �أفق
يتم اتّخاذ خطوات جد ّية نحو �إنهاء
�سيا�سي� ،أو � ّأي �أفق ،ذلك لن يطول .التغيري الها ّم لن ي�أتي � ّإل حني ّ
ّ
احتالل غري م�ستدام ّ
تتح�سن.
باطراد.
الآن �أو يف امل�ستقبل املنظور ،للأمور �أن ّ
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ّ
خط الحماية في سوا:

حين يصبح االستماع ذا شأن

ت�أليف :خوليو دو ال غارديا

م�ساء ك ّل يوم �أربعاء ،تنعقد جل�سات تدريب ّية �أ�سبوع ّية متت ّد �أربع �ساعات� :إ ّنه تدريب
لعاملي ّ
خط احلماية يف �سوا ،وهو تدريب مك ّثف ويحتاج فيه املتد ّربون �إلى الرتكيز
العايل�« .أن ت�صبح عامل ّ
خط حماية ج ّيدً ا ف�أنت ال حتتاج �أن تكون ً
عامل جمتمع ًّيا �أو
ح�س التعاطف مع املتّ�صل»
طبي ًبا نف�س ًّيا ،ال ّ
أهم هو �أن تكون م�ستم ًعا ج ّيدً ا و�أن تط ّور ّ
تقول املدير العام مل� ّؤ�س�سة �سوا ،ال�س ّيدة �أهيلة �شومر� .سوا لديها � ً
أي�ضا برامج يف
اجلن�سي للأطفال والن�ساء والرجال ،و� ً
يتم ت�صميمها
جمال التثقيف
أي�ضا برامج ّ
ّ
ملهن حم ّددة مثل �سائقي البا�صات (�ضمن م�شروع النهو�ض بحقوق الن�ساء والأطفال
الفل�سطين ّيني امله ّم�شني يف القد�س ال�شرق ّية اللمول من االحتاد االوروبي).
املتد ّربون ،وجميعهم متط ّوعون ،بحاجة لأن يكونوا قادرين على التعامل� ،أحيا ًنا ،مع
حاالت حا ّدة من املحن العاطف ّية مع �أنا�س يحتاجون امل�ساعدة للتغ ّلب على االعتداءات
اجلن�س ّية �أو املنزل ّية .لذلك ،لدى �سوا (ك ّل الن�ساء م ًعا اليوم وغدً ا) ّ
خط حماية على
جما ّ
ين 121-500-1800 :يف القد�س ال�شرق ّية ،و121
مدى الـ � 24ساعة وله رقم ّ
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يف ال�ض ّفة الغرب ّية .تقوم �شركة بيزيك بتزويد ّ
اخلط بتكلفة خم ّف�ضة ،يف حني تقوم
بالتل بتزويد ّ
يتم تقدمي امل�شورة للمتّ�صلني من قبل فريق م�ؤهّ ل وجم ّهز
اخلط جما ًناّ .
والنف�سي الأ ّو ّ
يل ،لي�س فقط عرب
االجتماعي
باملهارات الالزمة لتقدمي الإر�شاد
ّ
ّ
أي�ضا من خالل الربيد الإلكرتو ّ
الهاتف ،ولكن � ً
ين وتطبيقات الدرد�شة ،با�ستخدام
التقنيات احلديثة.
املتد ّربون الذي �سي�صبحون يف امل�ستقبل ع ّمال ّ
خط احلماية ال ي�أخذون �سوى ا�سرتاحة
ق�صرية يف منت�صف التدريب ،حتّى يتم ّكنوا من ا�ستن�شاق الهواء والتح�ضري للجل�سة
التي تلي�« .إنّ �أ�سلوب �سوا يف التدريب هو يف احلقيقة �أ�سلوب فريد ومتم ّيز ،فهم
يتم � ً
أي�ضا توظيف املحاكاة للمكاملات الهاتف ّية»
ال ي�شرحون فقط النظر ّية ولكن ّ
يقول فرات الذي يدر�س الكيمياء والأحياء« .حتّى �إ ّنهم �أحيا ًنا يع ّر�ضوننا حلاالت
من احلياة احلقيق ّية حيث ميكننا �أن ن�ستمع �إلى العامل املتم ّر�س و�إلى كيف ّية تعامله
مع املكاملات الهاتف ّية احلقيق ّية» .حني ينهي املتد ّربون الأ�شهر ال�ستّة من التدريب،

من مساهمات المشاركين

�سيلتزمون جمي ًعا بالعمل تط ّو ًعا مل ّدة � 200ساعة يف مركز االتّ�صال ،وهو املركز الذي
االبتدائي والإر�شاد للن�ساء واليافعني والأطفال الذي عا�شوا � ّأي �شكل من
يق ّدم الدعم
ّ
�أ�شكال العنف �أو �إ�ساءة املعاملة �أو الإهمال.
ّ
خط احلماية هو �أداة ها ّمة يف متكني الن�ساء والأطفال للتعبري عن همومهم و�شكواهم
جمتمعي عادة
وم�شاعرهم� .إ ّنها فر�صة للو�صول �إلى اخلدمات الإر�شاد ّية يف �سياق
ّ
أ�سري و�إ�ساءة املعاملة البيت ّية وما ينتج من م�شاكل نف�س ّية-
ما ي�سم بالعار العنف ال ّ
اجتماع ّية يف جمتمع حمافظ �إلى ح ّد بعيد .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يوجد ما يكفي
النف�سي .لي�س الو�صول �إلى العيادات النف�س ّية
من اخليارات للح�صول على العالج
ّ
أهم لي�س مبقدور الكثري منهم حت ّمل التكاليف .لذلك،
متاح جلميع الفل�سطين ّيني ،وال ّ
يعطي ّ
إح�سا�سا بالأمان والأمن ،مم ّك ًنا �إ ّياهم من التعبري عن
خط احلماية للمتّ�صلني � ً
�أنف�سهم براحة ب�سبب �ضمان اخل�صو�ص ّية .كما �إ ّنه يو ّفر عليهم املال ،كون املكاملات
املت�صل.
ّ
جمان ّية بالن�سبة �إلى ّ
يف �سنة  ،2015و ّثق مركز االتّ�صال �أكرث من  15000اتّ�صال ذي عالقة بالنوع
أ�سري .ما يقرب من  )2942( 3000اتًّ�صال ورد من فتيات
االجتماعي والعنف ال ّ
ّ
حتت �سنّ الـ  ،18و�أكرث من  )4167( 4000اتّ�صال من ال�صبيان حتت الـ  ،18و 3490
ّ�صال من ن�ساء بالغات .من منظور موا�ضيع املكاملات 4856 ،ات ً
ات ً
ّ�صال له عالقة
ال�صحة العقل ّية والنف�س ّية-االجتماع ّية 1517 ،ات ً
ّ�صال يتع ّلق ب�إ�ساءة املعاملة
بق�ضايا
ّ
ّ�صال حول العالقات العائل ّية ،و 1871ات ً
والعنف 1802 ،ات ً
ّ�صال حول العالقات
إر�شادي هذا« .يت ّكون تدريب
مع الزمالء .تظهر هذه الأرقام مدى �أهم ّية العمل ال
ّ
متط ّوعينا من � 110ساعات ،نظر ّية وعمل ّية» تقول املدير العام ال�س ّيدة �أهيلة �شومر
التي بد�أت حياتها املهن ّية يف �سنة  1988يف م� ّؤ�س�سة ن�ساء �ض ّد العنف وهي ّ
املنظمة
الأهل ّية التي مق ّرها حيفا ،وان�ض ّمت �إلى �سوا يف �سنة  .2003وتكمل فتقول« :لأنّ
الإغالقات التي رافقت االنتفا�ضة الثانية ق ّيدت حركتنا كث ًريا ،لدينا مركز اتّ�صال
ثان يف رام اهلل ،وبهذا نكون قادرين على تغطية ال�ض ّفة الغرب ّية وقطاع غزّة من مركز
ٍ
رام اهلل ،والقد�س ال�شرق ّية وجوارها من هنا».
بالإ�ضافة �إلى ت�شغيل ّ
خط احلماية ،يو ّفر الربنامج خدمات مك ّملة للم�ست�شفيات
والعيادات ،ولل�شرطة � ً
جنائي من املعتدي.
أي�ضا يف حالة وجود � ّأي ب ّينة على �سلوك
ّ

كما تدير م� ّؤ�س�سة �سوا التحويالت �إلى ّ
املتخ�ص�صة حني يلزم الأمر.
املنظمات
ّ
خمت�صان .معظم
هناك  12متد ّر ًبا جديدً ا ي�شاركون يف التدريب الذي يق ّدمه
ّ
املتد ّربني تقري ًبا هم من ّ
طلب اجلامعات� ،إ ّما جامعة القد�س يف القد�س ال�شرق ّية
�أو جامعة بريزيت يف منطقة رام اهلل� ،أو اجلامعة العرب ّية يف القد�س .لكن هناك
� ً
عاما و�أ ّم لثمان ّية �أطفال.
أي�ضا ا�ستثناءات .على �سبيل املثال� ،أ�سمى التي عمرها ً 45
«ميكنني �أن �أكون �أ ًّما جلميع زمالئي هنا» تقول �أ�سمى �ساخرة حيث �إنّ عمرها هو
�ضعف عمر � ّأي من املتد ّربني الآخرين .على عك�س معظمهم ،لي�س لدى �أ�سمى تعليم
أكادميي ،ولك ّنها ال تعتقد �أنّ هذا م�ؤهّ ل له عالقة .ت�ؤ ّكد �أ�سمى فتقول« :لقد �أنهيت
�
ّ
العديد من دوارت التدريب لتح�ضري نف�سي ،وميكنني �أن �أقول �إنّ هذا التدريب متم ّيز
وفريد ،فهو �أكرث �شمول ّية من جميع التدريبات التي ح�ضرتها �ساب ًقا».
مهما تكن امل�سافة �أو امل�شاكل التي تواجه املتد ّربني للو�صول �إلى التدريب ،ال يتغ ّيب � ّأي
منهم عن جل�سات يوم الأربعاء ،وهي اجلل�سات التي �ست�ؤهّ لهم عن قريب من العمل
يف مركز االتّ�صال .حينها� ،سيتم ّكنون من م�ساعدة �سواهم من الن�ساء وال�شباب
والأطفال للتغ ّلب على امل�ضايقات النف�س ّية �أو االعتداءات اجل�سد ّية التي من املمكن
�أن تواجههم يف حياتهم اليوم ّية ،وذلك من خالل �إعطائهم الوقت واال�ستماع �إليهم
باهتمام و�صرب.
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مواقع مفيدة عن القدس

مواقع مفيدة عن القدس
خا�صة ما يح�صل يف القد�س ال�شرق ّية
 تقرير عن اعتقال القا�صرينّ ،
ير ّكز التقرير اجلديد «طفولة معتقلة» ال�صادر عن م� ّؤ�س�سة احلقوق املدن ّية يف �إ�سرائيل ( )ACRIعلى تبعات التغيريات
خا�صة يف القد�س ال�شرق ّية.
الت�شريع ّية الأخرية على �سيا�سيات االعتقال والتي �أدّت ب�شكل متزايد �إلى اعتقال القا�صرينّ ،

خالل �أعمال العنف الأخرية بني ال�ش ّبان الفل�سطين ّيني باملقام الأ ّول و�ض ّباط �شرطة احلدود الإ�سرائيل ّيني ،فيما بات بع�ض
إ�سرائيلي بتغيري �سيا�ساته ،وهو الآن يرف�ض �إعادة جثامني
أمني ال
ّ
املع ّلقني يطلقون عليه االنتفا�ضة الثالثة ،قام الكابينيت ال ّ
املعتدين الفل�سطين ّيني القتلى .يلقي التقرير ال�ضوء على التبعات احلا�صلة ،مثل حزن العائالت و� ً
أي�ضا االنتهاكات املتعدّدة
للقانون الدو ّ
يل التي ال ب ّد و�أن تت�ضمنها هذه ال�سيا�سة.

 املوقع الإلكرتو ّ
ين ملجلّة  Jerusalem Quarterlyوامللفّات املم ّيزة
يقدّم املوقع الإلكرتو ّ
ين ملج ّلة  Jerusalem Quarterlyجمموعة خمتارة من املقاالت حول مو�ضوع «القد�س العرب ّية»
خا�صة مم ّيزة (ملف �شباط/فرباير  2016هو بالأ�سا�س خلف ّية تاريخ ّية)http://goo.gl/iyDyDB .
و�سل�سلة ملفّات ّ

خا�ص من مكتب الأمم املتّحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سان ّية (�أوت�شا) ل�شهر �أيلول�/سبتمرب :2015
 تقرير
ّ
حتت التهديد  -قرارات الهدم يف منطقة ج يف ال�ضفّة الغرب ّية
قام مكتب الأمم املتّحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سان ّية يف الأر�ض الفل�سطين ّية املحت ّلة (�أوت�شا) بتحليل املعلومات احلكوم ّية التي
ُن�شرت م�ؤخّ ًرا حول قرارات الهدم يف منطقة ج يف ال�ضفّة الغرب ّية .ي�ص ّور التقرير ،يف �شكل مثري للإعجاب ،التهديد الوجوديّ
إ�سرائيلي.
الذي تواجهه العائالت الفل�سطين ّية ،كما يح ّلل ازدواج ّية املعايري ال�صارخة لنظام التخطيط وو�ضع النطاقات ال
ّ

http://goo.gl/YjZbY0

 جملّة فل�سطني�-إ�سرائيل
إ�سرائيلي .تر ّكز املج ّلة ،التي
الفل�سطيني-ال
تُ�صدر جم ّلة فل�سطني�-إ�سرائيل ف�صل ًّيا حتليالت مع ّمقة ومقاالت حول النزاع
ّ
ّ
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 ،على فهم وجهات نظر
الطرفني والعمل على حتقيق تبادل وتوا�صل متوازن بني ال�شعبني .ير ّكز العدد الأخري من املج ّلة (ت�شرين الثاين/نوفمرب )2015
على «الأ�صوات ال�شا ّبة يف القد�س»http://goo.gl/eigg7P .
 حجارة القد�س ،ت�أليف �سحر فاردي
تعطي النا�شطة الإ�سرائيل ّية �سحر فاردي نظرة داخل ّية على عملها يف القد�س ال�شرق ّية حيث تزايدت اعتقاالت الأطفال ب�شكل
يتم حرمان ه�ؤالء القا�صرين من حقوقهم القانون ّية الأ�سا�س ّية
حا ّد خالل الأ�شهر الأخرية .متّهمون بـ»�إلقاء احلجارة» ،عادة ما ّ
ويتم حجزهم واعتقالهم .املقال بالتايل ينظر �إلى عمل النا�شطة كن�صرية للحقوق الأ�سا�س ّية للقا�صرين ،ويحاول فهم َمن هم
ّ
حقًّا رماة احلجارة ه�ؤالءhttp://goo.gl/UKOmWB .
 �أ�سرلة القد�س ال�شرق ّية ،الأر�ض من خالل الهو ّية و�س�ؤال املواطنة  -جملّة فل�سطني�-إ�سرائيل ،املجلّد ،21
عدد .2015 ،2
يدر�س طارق ن�صار ال�سيا�سات املدين ّية املختلفة يف القد�س ال�شرق ّية والتي تهدف �إلى �أ�سرلة املدينة .من خالل ق�صر خيارات
املقد�س ّيني يف القد�س ال�شرق ّية على كيف ّية ك�سب قوتهم� ،أ�صبح طلب اجلن�س ّية الإ�سرائيل ّية �أداة قو ّية لف�صل القد�س ال�شرق ّية عن
باقي فل�سطنيhttp://goo.gl/NnlQsJ .
 تقرير الأمم املتّحدة عن و�ضع حقوق الإن�سان يف الأر�ض الفل�سطين ّية املحتلّة ،مبا فيها القد�س ال�شرق ّية،
تقرير �إىل الأمني العا ّم� ،آذار/مار�س http://goo.gl/5t2zeW 2015
 تقرير م� ّؤ�س�سة احلقّ عن القد�س ال�شرق ّية  -ا�ستغالل القالقل لتعميق االحتالل ،كانون الأ ّول/دي�سمرب
2015
رغم �أنّ و�ضع الفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية لطاملا كان م�صدر قلق� ،أدّى اندالع العنف يف �أيلول�/سبتمرب � 2015إلى تفاقم
يف ال�سيا�سات التمييز ّية واملق ّيدة للمقد�س ّيني ال�شرق ّيني .ي�شرح هذا املقال ما الذي يت�ض ّمنه تو�سيع ق ّوات ال�شرطة ،وتدابري
العقوبات اجلماع ّية ،و�سيا�سات االعتقال القا�سية لرماة احلجارة على احلياة اليوم ّية للفل�سطين ّيني يف القد�س ال�شرق ّية.
http://goo.gl/Y8X6VX

تقرير احلقّ عن العنف �ضدّ الأطفال http://goo.gl/LsOLWA

 رف�ض �إ�سرائيل �إعادة جثامني الفل�سطين ّيني القتلى هو انتهاك للقانون الدويلّ ،كانون الأ ّول/دي�سمرب
2015
أهلي للحقوق الفل�سطين ّية يف القد�س ،وعدالة  -املركز القانو ّ
ين حلقوق الأقل ّية العرب ّية يف �إ�سرائيل
االئتالف ال ّ
http://goo.gl/ObdaCm
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http://goo.gl/DKS3d6

من�سق عمل ّية
 تقرير �إحاطة مقدّ م ملجل�س الأمن عن الو�ضع يف ال�شرق الأو�سط ،بيان القد�س ال�شرق ّية من ّ
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط نيكوالي مالدينوف
من�سق الأمم املتّحدة لعمل ّية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط خطا ًبا يف جمل�س الأمن ّ
خل�ص فيه ب�شكل حيويّ الو�ضع الراهن يف
�ألقى ّ
خا�صة يف جبل الهيكل يف القد�س والأر�ض الفل�سطين ّية املحت ّلة .وفيه �صاغ النقاط الأ�سا�س ّية الدافعة �إلى القلق والتي
املنطقةّ ،
يجب �أن تتناول يف �سبيل عدم فقدان املقاربة ال�سيا�س ّية املتكاملةhttp://goo.gl/1FcpUA .
 العائالت الفل�سطين ّية حتت التهديد � 10 -سنوات من جتميد جمع �شمل العائالت يف القد�س
تقرير قدمي ن�سب ًّيا (كانون الأ ّول/دي�سمرب  )2013وبتمويل م�شارك من م� ّؤ�س�سة كونراد �أديناور
http://goo.gl/vCp3KA

 الن�ساء الفل�سطين ّيات من القد�س ال�شرق ّية املحتلّة ينا�شدن احلماية :ائتالف ن�ساء القد�س
يدعو «ائتالف ن�ساء القد�س» ،وهو جت ّمع م�ؤ ّلف من ّ
خا�صة يف النزاع العنيف
منظمات �أهل ّية ن�سو ّية� ،إلى حماية الن�ساء والأطفال ّ
الدائر يف القد�س ال�شرق ّية ،والذي يرينه تهديدً ا حادًّا ملعي�شتهنhttp://goo.gl/5nQxRS .
 بت�سيلم عن تقييدات �صارمة على احلركة يف القد�س ال�شرق ّية
تقدّم بتي�سلم خارطة تفاعل ّية ت�ص ّور القيود املتعدّدة على احلركة يف القد�س ال�شرق ّية .على �سبيل املثال ،القيود على �شكل
يف�سر التقرير كيف تنتهك مثل هذه العقوبات اجلماع ّية القانون
حواجز فيزيائ ّية� ،أو الفح�ص
الع�شوائي للمركبات .كما ّ
ّ
الدو ّ
يلhttp://goo.gl/K3jC15 .
  3000ليلة  -فيلم لـ مي امل�صري
التمثيلي الأ ّول ملخرجة الأفالم مي امل�صري ال�ضوء على �أولئك امل�ست�ضعفني يف املجتمع :الن�ساء والأطفال .يحكي
ي�س ّلط الفيلم
ّ
إ�سرائيلي للن�ساءّ .مت ن�شر مقابلة مع خمرجة الفيلم مي
ق�صة امر�أة فل�سطين ّية حبلى ا�سمها ليلى وهي �سجينة يف �سجن �
الفيلم ّ
ّ
امل�صري يف مد ّونة م� ّؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطين ّيةhttp://goo.gl/5fyiSW .
  - %37ق�ص�ص من القد�س ال�شرق ّية
توثيقي م�ص ّور قويّ عن الـ  %37من القد�س :ال�س ّكان الفل�سطين ّيون .ي�س ّلط ال�ضوء على حياة وق�ص�ص �أولئك الذين على ما
ّ
جتميعي �أجرت ل�صاحله م� ّؤ�س�سة عري عميم ،وهي م� ّؤ�س�سة تك ّر�س نف�سها للواقع املعقّد
يبدو ال ي�ساهمون يف احلوار العا ّم .عمل
ّ
للقد�س ،وت�سعى �إلى امل�ساواة �ضمن حدود املدينة ،مقابالت مع العديد من املقد�س ّيني الفل�سطين ّيني.

http://goo.gl/y5FzCu

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 �أو 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

21

