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اللكترونيــة
الخباريــة إ
يســعدنا أن نقــدم إليكــم هــذه النشــرة إ
الجديــدة التــي تســلط الضــوء علــى القــدس .مع اســتمرار التوســع
االســتيطاني واســتمرار حالــة ركــود الظــروف العامــة أو تدهورهــا،
تبقــى القــدس الشــرقية الفلســطينية محــور الصـراع الفلســطيني
الســرائيلي ،مــع مواجهتهــا للضغــوط االقتصاديــة والسياســية
إ
أ
أ
الهائلــة ،وارتفــاع مســتوى العنــف فــي الشــهر الخيــرة .نطمــح
مــن خــال هــذه الرســالة الفصليــة أن نبقيكــم علــى ا ّطــاع
بآخــر المواضيــع والتطــورات الرئيســة فــي المدينــة ،مــع التركيــز
علــى تنــوع المعلومــات وآخــر التطــورات حــول مشــروعنا الــذي
الوروبــي «النهــوض بحقــوق النســاء أ
يدعمــه االتحــاد أ
والطفــال
المهمشــين فــي القــدس الشــرقية ».يقــدم هــذا المشــروع
مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى تحســين الفــرص
االجتماعيــة والنفســية واالقتصاديــة والثقافيــة ورفــاه أ
الطفــال
المهمشــين والشــباب والنســاء فــي القــدس الشــرقية المحتلــة،
والنســانية.
وكذلــك المســاهمة فــي تعزيــز حقوقهــم السياســية إ
يتــم تنفيــذ المشــروع مــن خــال المنظمــات الشــريكة :آرت الب
Artlab؛ أكاد ACAD؛ ســوا؛ الحــق فــي اللعــب؛ وأطفــال الحــرب
– هولنــدا .وهــذه المنظمــات الشــريكة جميعهــا تنفــذ مجموعــة
متنوعــة مــن أ
النشــطة كل فــي مجــاالت تخصصهــا.

عــاوة علــى ذلــك ،ســنحاول فــي هــذه النشــرة تقديــم أصــوات
مــن المدينــة وتحليــات وروابــط مفيــدة لمنشــورات جديــدة
ومواضيــع للقـراءة حــول مختلــف القضايــا ذات الصلــة .نأمــل أن
تكــون هــذه المعلومــات مفيــدة وأن تــؤدي دورهــا حيــن تســلط
الضــوء علــى القــدس الشــرقية ومعاناتها والفــرص المتاحــة أمامها
لدعــم تقــدم الوضــع لمواطنــي القــدس الشــرقية الفلســطينيين.
وأود أنتهــز هــذه الفرصــة ألقــول لكــم وداعـاً حيــث إننــي ســأغادر
أ
ـطين/الردن بعــد انقضــاء مــا يقــرب
مؤسســة هينــرش بُــل فلسـ
مــن أربــع ســنوات مــن العمــل ،وســوف تتولــى مســؤولية المكتــب
مــن بعــدي الدكتــورة بيتينــا ماركــس.
د .رينيه فيلدانجل
مدير مؤسسة هينرش بُل

ACAD
المركز العربي للتطوير الزراعي
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«أكاد» هــي منظمــة تنمويــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة تســاهم فــي تنميــة
القطــاع الريفــي الزراعــي مــن خــال بنــاء شــراكات تقــوم علــى التكامــل
والكفــاءة المهنيــة وإش ـراك الفئــات المســتهدفة ،بمــا فــي ذلــك المزارعيــن
المهمشــين وســكان الريــف مــن الرجــال والنســاء والشــباب ،فــي عمليــات
صنــع القــرار .تنفــذ المؤسســة الشــريكة «أكاد» برنامــج دعــم المشــاريع
الصغيــرة النســائية والمنظمــات المجتمعيــة مــن خــال تنميــة المشــاريع
التعاونيــة الصغيــرة المســتدامة وتســهيل الوصــول إلــى أ
الســواق المحليــة؛
إضافــة إلــى البرامــج التدريبيــة واالسستشــارية .نفــذت «أكاد »،مــا بيــن
شــهري آذار وأيــار  ،2015أولــى نشــاطاتها ضمــن مشــروع النهــوض بحقــوق
النســاء أ
والطفــال المهمشــين فــي القــدس الشــرقية ،وهــو برنامــج تدريبــي
فــي التمكيــن المجتمعــي وتعزيــز الثقــة بالنفــس وتوكيــد الــذات (المهــارات
الحياتيــة أ
الساســية) لتحســين مهــارات التواصــل واالتصــال وحل المشــكالت
وإدارة المهــارات .كمــا شــمل هــذا التدريــب بشــأن التمكيــن المجتمعــي
وتعزيــز الثقــة بالنفــس  12نشــاطا تثقيفيــا ،والتدريــب فــي تقديــم المشــورة
عبــر مجموعــات النقــاش وجلســات خاصــة مــع أ
الخصائــي االجتماعــي.
وقــد جــرت الفعاليــات فــي مقـرات المنظمــات المجتمعيــة الشــريكة وهــي
الفريقيــة فــي البلــدة
منظمــة بــرج اللقلــق المجتمعيــة؛ ومركــز الجاليــة إ
القديمــة؛ وجمعيــة الدومــري الخيريــة للغجــر فــي شــعفاط .للمزيــد مــن
المعلومــات ،الرجــاء زيــارة موقــع المؤسســةwww.acad.ps :
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الحق في اللعب

أطفال الحرب War Child - Holland

سوا

آرت الب  -القدس

«الحــق فــي اللعــب» هــي مؤسســة إنســانية دوليــة ومؤسســة شــريكة فــي
المشــروع تســتخدم الرياضــة والتســلية لتثقيــف وتمكيــن أ
الطفــال والشــباب
مــن أجــل التغلــب علــى تأثيــر الفقــر والن ـزاع والمــرض فــي المجتمعــات
المحرومــة .بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الممثلــة بمديريــة
التربيــة والتعليــم فــي القــدس الشــرقية ،أجــرت «الحــق فــي اللعــب»
نشــاطاً لتكريــم واعتمــاد  34معلمـاً قامــوا بتنفيــذ برنامــج «النهــوض بحقــوق
النســاء أ
والطفــال الفلســطينيين المهمشــين فــي القــدس الشــرقية» وذلــك
خــال الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام أ
الكاديمــي  .2015/2014ومــن
أجــل تحقيــق هــدف المؤسســة المتمثــل فــي رفــع الوعــي المجتمعــي فــي
مجــال حمايــة الطفــل واالندمــاج ،عقــدت «الحــق فــي اللعــب» دورتــي
توعيــة فــي قــرى القــدس الشــرقية ،الجيــب وبيــت ســوريك ،لزيــادة وعــي
أ
أ
العاقــة،
المجتمــع المحلــي حــول حمايــة الطفــال وإدمــاج الطفــال ذوي إ
اللعــاب أ
وكذلــك تعزيــز مشــاركة الفتيــات فــي أ
والنشــطة الرياضيــة .خــال
الجلســات ،ناقــش المدربــون أولويــات واحتياجــات أ
الطفــال فــي القــرى
أ
الربــع ،وذلــك باســتخدام المعــارف والمهــارات التــي اكتســبوها مــن خــال
الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا «الحــق فــي اللعــب» .عقــب المناقشــات،
بــدأ المدربــون عمليــة التخطيــط للعمــل علــى مبادراتهــم ،التــي ســيتم
طرحهــا بدعــم مــن المشــروع .للمزيــد مــن المعلومــات ،الرجــاء زيــارة
موقــع المؤسســة www.righttoplay.com

منظمــة «أطفــال الحــرب – هولنــدا» هــي منظمــة غيــر حكوميــة مســتقلة
محايــدة تعمــل فــي أ
الراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام ،2006
وتقــوم بدعــم جميــع أ
الطفــال بغــض النظــر عــن الديــن؛ أو العــرق؛ أو
الوضــع االجتماعــي؛ أو النــوع« .أطفــال الحــرب» هــي مؤسســة شــريكة
تقــوم بتنفيــذ نشــاط يركــز علــى تســخير طاقــات أ
الطفــال فــي النشــاطات
البداعيــة والشــمولية .وقــد بــدأت نشــاطاتها بتقييــم الخدمــات النفســية
إ
االجتماعيــة المتوفــرة فــي قــرى بــدو وبيــت عنــان وبيــت ســوريك شــمال
القــدس .وكانــت المراكــز المجتمعيــة التــي اختارتهــا «أطفــال الحــرب»
هــي :مركــز بــدو للم ـرأة ،الملتقــى الثقافــي فــي بيــت عنــان ،ومركــز بيــت
ســوريك للنســاء .تــم اختيــار  30مدربــا ( 10مــن كل منظمــة مجتمعيــة) لتلقــي
البداعيــة
التدريــب حــول تقديــم خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي إ
فــي المجتمعــات المحليــة المســتهدفة .وعقــب ذلــك قامــت «أطفــال
الحــرب» بتوحيــد المنهجيــة النفســية االجتماعيــة « »IDEALالتــي تعالــج
العديــد مــن المواضيــع بمــا فــي ذلــك مهــارات التيســير التــي تهــدف
إلــى مســاعدة أ
الطفــال علــى التعامــل مــع عواطفهــم وكيفيــة االنخــراط
بعالقــات إيجابيــة مــع البالغيــن ومــع أقرانهــم ،والتخطيــط للمســتقبل مــن
خــال اكتســاب مهــارات حياتيــة جديــدة ،والثقــة واحتــرام الــذات .كمــا
تلقــى المتدربــون الســبعة والثالثــون التدريــب المكثــف فــي بنــاء القــدرات
حــول أمــن أ
الطفــال وحقوقهــم ،ومهــارات القيــادة ،وإدارة التوتــر ،وكيفيــة
الطفــال ،وإدارة المجــاالت الصديقــة أ
التعامــل مــع أ
للطفــال (،)CFSs
وتنظيــم نشــاطات أوقــات الف ـراغ لــدى أ
الطفــال .يشــارك نحــو  500طفــل
( 200مــن كل مجتمــع محلــي) تتـراوح أعمارهــم بيــن  9إلــى  14فــي الجلســات
التدريبيــة  .IDEALمــن خــال التنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،تمكنــت
منظمــات المجتمــع المحلــي مــن الوصــول إلــى المــدارس فــي مجتمعاتهــم
المحليــة بشــكل أفضــل لشـراك أ
الطفــال وأوليــاء أمورهــم إلطالعهــم علــى
إ
أنشــطة المشــروع .للمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء زيــارة موقــع المؤسســة
www.warchild.nl

تنفــذ مؤسســة ســوا أنشــطة لتحســين وضــع النســاء والشــابات الالتــي
يعانيــن أو قــد يتعرضــن إلــى العنــف أ
الُســري .ال ي ـزال الوضــع السياســي
فــي القــدس الشــرقية عائقــا رئيس ـاً أمــام المشــروع ،مــع اســتمرار معانــاة
المتطوعيــن والمجموعــات المســتهدفة مــن أ
الحيــاء المحيطــة بالقــدس
أ
الشــرقية فــي الوصــول إلــى ورش العمــل .وللتعامــل مــع هــذا المــر وفــرت
«ســوا» عيــادة متنقلــة لثــاث مجموعــات تمكيــن للنســاء فــي القــدس.
عقــدت أ
الولــى فــي مركــز التطويــر المجتمعــي فــي شــارع صــاح الديــن
بمشــاركة  10 – 7نســاء .وعقــدت الثانيــة فــي مركــز صــور باهــر المجتمعــي
بمشــاركة  20 – 17ام ـرأة ،وعقــدت الثالثــة فــي كفــر عقــب بمشــاركة 25 – 20
ام ـرأة .هدفــت الجلســات إلــى زيــادة الوعــي حــول المراهقــة ،والعنــف،
واالعتــداء الجنســي ،ومســائل متعلقــة بالنــوع االجتماعــي ،وشــملت أيضــا
جلســات اســترخاء وتســلية وتماريــن فــي تقديــم التدريــب فــي التثقيــف
الصحــي .كمــا أتمــت ســوا مجموعــة مــن اللقــاءات التوعويــة التــي أشــركت
النســاء فــي العديــد مــن وســائل مكافحــة العنــف ضــد النســاء أ
والطفــال،
وكان ذلــك فــي كفــر عقــب مع شــبكة القــدس للمناصــرة االجتماعيــة .عالجت
االجتماعــات قضايــا مثــل المراهقــة والعنــف أ
الُســري والتنمــر االلكترونــي
والمخــدرات ،وأخي ـرا اشــتملت أيضــا علــى جلســة إلث ـراء معرفتهــم حــول
المحافظــة علــى التغذيــة الصحيــة .للمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء زيــارة
موقــع المؤسســة www.sawa.ps

آرت الب (معمــل الفــن) هــو منبــر ثقافــي وإبداعــي تأســس فــي مطلــع
 2014فــي القــدس لمســاعدة الشــباب المقدســي علــى تطويــر طــرق مبتكــرة
جديــدة للتعبيــر عــن همومهــم واحتياجاتهــم .وقــد تبلــور وتأســس
انطالقــا مــن تشــجيع التعبيــر عــن الــذات والتمكيــن الثقافــي مــن خــال
زيــادة الفــرص المهنيــة للشــباب المهتميــن بتطويــر مهنــة فــي مجــال
الوســائط الفنيــة المتعــددة .يؤمــن «آرت الب» بأنــه مــن خــال المشــاركة
فــي أ
النشــطة التــي يقــوم بهــا المعمــل والمســتوحاة مــن مخرجاتــه ،يمكــن
مواجهــة القوالــب النمطيــة ،بحيــث يســهم المجتمــع المحلــي والدولــي
فــي الحــوارات الثقافيــة التــي تهــدف إلــى فتــح العقــول وتشــجيع التعبيــر
الفــردي .ينفــذ آرت الب برنامجــا تدريبيــا للمشــاريع الشــبابية متعــددة
الوســائط يشــمل دورات تدريــب فــي التصويــر وإنتــاج أ
الفــام ،وهــذا
أ
البرنامــج هــو جــزء مــن مشــروع النهــوض بحقــوق النســاء والطفــال
المهمشــين فــي القــدس الغربيــة .للمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء زيــارة
صفحــة الفيســبوك للمؤسســة artlabjerusalem

 | 5االراء الواردة في هذه النشرة ال تعبر بالضرورة عن اراء االتحاد أ
الوروبي
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«...وعاصمتها
القدس»
إثنان وعشرون عاماً بعد أوسلو:
التنازل عن القدس
«أطراف فلسطين تتالشى»
مقال بقلم رجا الخالدي*
مــن بيــن أخطــر ســمات مشــهد ال ّتشـ ّتت الجغرافــي واالقتصــادي والسياســي
الفلســطيني اليــوم هــو االنفصــال المتزايــد لثالثــة «أط ـراف» مــن أ
الرض
المحتلــة عــن «المركــز» ،أي كل مــن قطــاع غــزة والقــدس الشــرقية العربيــة
والمناطــق المصنفــة «ج» فــي الضفــة الغربيــة .ومــع أن المناطــق أ
الخيــرة
تتضمــن  60فــي المئــة مــن مســاحة الضفــة ،وأن القــدس تعتبــر أكبــر
وأقــدم مدينــة فلســطينية ،بينمــا تعــادل مســاحة غــزة  10فــي المئــة مــن
مســاحة الضفــة ولكنهــا تــأوي مــا يعــادل ثلــث الشــعب الفلســطيني تحــت
االحتــال ..فــإن جميــع هــذه أ
الطـراف تقــع خــارج واليــة الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ،وهــي مهمشــة اقتصاديــاً وخاضعــة لحكــم (أو حصــار)
إسـرائيلي مباشــر .ليــس هــذا وليــد ظــروف سياسـ ّـية جديــدة فحســب ،بــل
يعتبــر مــن إفـرازات إطــار أوســلو المتفــق عليهــا (أو الحتميــة) بعــد  20ســنة
مــن ســريانها.
بقضيــة القدس
ـت
ففــي  ،1993وافــق المفــاوض الفلســطيني علــى تأجيــل البـ ّ
ّ
ّ
«الحل الدائــم» ،وعلــى اقتطــاع المناطــق المســماة «ج»
إلــى مرحلــة
مــن مناطــق نفــوذه («أ» و»ب») وإبقــاء أهلهــا تحــت الحكــم العســكري
السـرائيلي؛ بينمــا بقيــت إسـرائيل تتحكــم بمحــاور التواصــل الجغرافــي بيــن
إ
غــزة وبقيــة أ
الرض المحتلــة .ونتيجــة ذلــك كانــت أن ُجعــل مــن الســهل
حصــار قطــاع غــزة وفصــل مصيــره (كمــا القــدس والمناطــق «ج») عــن
السياســي واالقتصــادي والقانونــي الــذي تســلكه ســلطة الحكــم
المســار ّ
أ
الذّ اتــي فــي رام هللا والمــدن الفلســطينية الخــرى والقــرى المحيطــة بهــا.
وتمــارس هــذه الســلطة صالحياتهــا المدنيــة والخدميــة المحــدودة بقدراتهــا
أ
والمنيــة الداخليــة علــى مســاحة ال تتمتــع بالســيادة عليهــا ،وهــي تقــل عــن
أ
ثلــث مســاحة الرض المحتلــة العــام  1967وربمــا عــن  7فــي المئــة مــن أرض
فلســطين التاريخيــة.
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نفتــرض أن الجانــب الفلســطيني لــم يكــن يتصــور أن تصــل أ
الوضــاع
إلــى مثــل هــذه الحالــة بعــد عقديــن مــن توقيعــه صكــوك أوســلو ،لكــن
إسـرائيل عملــت بالتأكيــد كل مــا فــي وســعها لجعــل هــذه أ
الوضــاع واقعـاً
مــن الصعــب جــداً التراجــع عنــه .ومــع أن انفصــال قطــاع غــزة السياســي
قــد يكــون قابــا للمعالجــة فــي حالــة حــدوث اخت ـراق مــا فــي المصالحــة
الوطنيــة العتيــدة ،وباســتطاعة الـــ  10فــي المئــة مــن ســكان الضفــة القاطنين
فــي مناطــق «ج» الوصــول إلــى بعــض الخدمــات والتواصــل مــع المجتمــع
الفلســطيني فــي مناطــق «أ» و «ب» ،فــإن القــدس العربيــة لــم تعــد عربية،
ومكانــة المدينــة االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة التاريخيــة باتــت فــي
مهــب الريــح .فانســاخ القــدس عــن التيــار الفلســطيني العــام أفقــد أ
الخيــر
البوصلــة والمبــرر والقدســية التــي أشــهرها الزعيــم الشــهيد ياســر عرفــات
بالهتــاف الــذي كان يــردده فــي الســنوات أ
الخيــرة قبــل رحيلــه« :للقــدس
رايحيــن ،شــهداء بالمالييــن”.
توصلــت دراســة أ
شــاركت بإعدادهــا فــي  2013حــول
للمــم المتحــدة
ُ
اقتصــاد القــدس العربيــة (االقتصــاد الفلســطيني فــي القــدس الشــرقية:
الصمــود فــي وجـــه الضــم والعــزل والتفــكك) إلــى أن اتجاهــات المؤشـرات
االقتصاديــة (إنتــاج محلــي ،عمالــة ،فقــر ،خدمــات ،إنشــاءات ،الــخ )..تـ ُّ
ـدل
الم َمنهــج للقــدس الفلســطينية مــن الدولــة التــي ُض َّمــت
علـــى االســـتبعاد ُ
إليهــا مــن جانــب واحــد ،وفصلهــا فــي الوقــت نفســه عــن بقيـــة الـــضفة
الغربيــة المحتلــة .ونتيجــةً لذلــك ،يجــد اقتصــاد القــدس الشــرقية نفســه
والس ـرائيلي،
فــي عالــم منفصــل تمام ـاً عــن كال االقتصاديــن ،الفلســطيني إ
اللذيــن يرتبــط بهمــا .فهــو غيــر مدمــج فــي أي منهمــا ،ومــع ذلــك فإنــه
يعتمــد مــن الناحيــة البنيويــة علــى اقتصــاد الضفــة الغربيــة لـــدعم إنتاجــه
وتجارتــه فــي الســلع والخدمــات ولتوفيــر فــرص العمــل ،وهــو فــي الوقــت
أ
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أ
الســرائيلية التــي يجــب أن يخضــع
نفســه يعتمــد قســراً علــى الســواق إ
للوائحهــا وأنظمتهــا ،والتــي تش ـكِّل مصــدراً للعمالــة والتجــارة ،كمــا تش ـكِّل
القنــاة الرئيســة للســياحة المتجهــة إلــى المدينــة.
وبحســب التقريــر أ
الممــي ،قــد أ َّدت هذه العالقــات المتناقضــة والمتعارضة
فعلي ـاً إلــى تــرك اقتصــاد القــدس الشــرقية ليعيــن نفســه بنفســه ويتدبــر
المعلَّقــة .فهــو مــن جهــة منفصــل عــن واليــة
أمــره ،بانتظــار مصيــر تنميتــه ُ
الســلطة الفلســطينية ،وهــو خاضــع مــن جهــة ثانيــة لمــا تمليــه متطلّبـــات
الســكان اليهــود واالســتراتيجيات االســتيطانية التــي تنتهجهــا الســلطات
الســرائيلية .لقــد بــات المســار االقتصــادي للقــدس
البلديــة والحكوميــة إ
الشــرقية منحرفـاً عــن المســار االقتصــادي لبقيــة الضفــة الغربيــة .وتنطــوي
هــذه االتجاهــات علــى خطــر جعــل المفهــوم المكــرس فــي قـرارات أ
المــم
َّ
المتحــدة واتفاقــات أوســلو ،وهــو أن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،بمــا
فيهـــا القـــدس الشــرقية ،يش ـكِّالن كيان ـاً إقليمي ـاً وقانوني ـاً واحــداً ،مفهوم ـاً
لــم يعــد لــه معنــى.
هــذا الوضــع الشــاذ للقــدس ال يحمــل فحســب مخاطــر اســتراتيجية علــى
مشــروع الوحــدة الفلســطينية واالســتقالل الوطنــي والســيادة ،بــل يعكــس
أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة عميقــة ومزمنــة يعيشــها فلســطينيو القــدس
المحتلــة والبالــغ عددهــم حوالــي ثالثمائــة ألــف نســمة (داخــل الجــدار)
بالضافــة إلــى مــا يزيــد عــن مائــة ألــف مقدســي يقطنــون فــي الضواحــي
إ
الشــمالية والشــرقية للمدينــة (خــارج الجــدار) فــي مناطــق تخضــع قانونيــا
لبلديــة القــدس (مثــل قلنديــا وكفــر عقــب) أو لواليــة الســلطة الفلســطينية
الس ـرائيلية التــي ال يتمثــل
(مثــل العيزريــة وأبــو ديــس) .فبلديــة القــدس إ
فيهــا هــؤالء «المقيمــون الدائمــون» الفلســطينيون (كمــا يصنفهــم القانــون
الســرائيلي) ال تهتــم كثيــرا باحتياجاتهــم الخدميــة المختلفــة .ويظهــر
إ
ذلــك فــي ســوء توفيــر خدمــات أساســية مثــل جمــع القمامــة ،تنظيــم
والنــارة
الشــوارع الداخليــة المهملــة مــن نواحــي التخطيــط والتعبيــد إ
أ
والرصفــة ،وتوفيــر المــاء بانتظــام للحــارات الفقيــرة .وهــي تماطــل بإصــدار
تصاريــح البنــاء والترميــم (وحتــى تمنــع دخــول مــواد البنــاء العاديــة إلــى
البلــدة القديمــة مــن دون تصريــح مســبق) ،وتمتنــع عــن توفيــر إســكان
لــذوي الدخــل المحــدود ،بينمــا يتــم عصــر كل مواطــن فلســطيني لدفــع
الضرائــب البلديــة كافــة وفواتيــر الكهربــاء والمــاء والغرامــات وغيرهــا مــن
التكاليــف التــي تجعــل مجــرد البقــاء فــي المدينــة عمليــة مكلفــة وبطوليــة.
وتضــاف إلــى ذلــك نســب الفقــر المرتفعــة (لمــا يزيــد عــن  70فــي المئــة
مــن فلســطينيي القــدس ،بالمقارنــة مــع خــط الفقــر المطبــق فــي إسـرائيل)،
والبطالــة التــي تنتشــر بيــن الشــباب بالوتيــرة نفســها التــي تفاقــم مختلــف
المشــاكل االجتماعيــة مــن إدمــان وجنــح وعنــف أســري و»أســرلة» ثقافيــة.
وكل هــذه أ
الزمــات تفتقــد إلــى جهــات عامــة لمعالجتهــا ،مــا عــدا بعــض
المنظمــات أ
الهليــة الصغيــرة الممولــة مــن جهــات مانحــة أوروبيــة وأمميــة
تقيــم بعــض البرامــج االجتماعيــة المحليــة لســد الف ـراغ الخدماتــي.
ومنــذ إغــاق المؤسســة السياســية الفلســطينية القائــدة فــي القــدس (بيــت
الشــرق) فــي  2001ورحيــل الزعيــم فيصــل الحســيني الــذي كان يوحــد صــوت
المقدســيين ،لــم يعــد فــي المدينــة «مؤسســات» عربيــة فعليــة ســوى
«مستشــفى المقاصــد» و «شــركة كهربــاء القــدس» ،وبعــض كليــات «جامعــة
«الوقــاف العامــة» التابعــة للحكومــة أ
القــدس» ،ثــم أ
الردنيــة والمكلفــة
أ
بــإدارة الحــرم القدســي الشــريف ،والوقــاف العامــة هنــا وهنــاك .ومــع
أن الســلطة الفلســطينية تحــاول أن تلعــب دوراً مــا فــي القــدس بوســائل
التحكــم عــن بُعــد ،فــإن محافــظ القــدس ووزيــر شــؤون القــدس غيــر
مســموح لــه بالعمــل داخــل القــدس علنـاً وغيــر مجهــز بالمــوارد أو آ
الليــات
لممارســة نفــوذه .وهكــذا نشــأ فـرا ٌغ سياســي وخدمــي وازدواجيــة (بــل ثالثية)
قانونيــة للقــدس ،تقضــي بمحاولــة الســلطة التصــرف رســمياً علــى أســاس
أنهــا جــزء مــن «دولــة فلســطين»؛ وبتعامــل أ
الردن معهــا ضمن المســؤوليات
الهاشــمية الضيقــة تجــاه أ
الماكــن المقدســة؛ بينمــا الواليــة الســيادية الفعلية
الســارية هــي تلــك التــي تفرضهــا إس ـرائيل كمــا تشــاء مــن خــال قوانينهــا
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وأجهزتهــا الحكوميــة المختلفــة (البلديــة ،لجــان التخطيــط ،الضرائــب
والتأميــن الوطنــي ،جمعيــات االســتيطان اليهــودي والشــرطة وقــوى أ
المــن).
وهكــذا اســتبيحت القــدس الشــريف أمــام مطامــع جعلهــا عاصمــة إسـرائيل
أ
والســامية وتاريخهــا السياســي
البديــة مــن خــال محــو هويتهــا العربيــة إ
المركــزي فــي نضــال الشــعب الفلســطيني ضــد االســتعمار ومــن أجــل
الحريــة واالســتقالل.
 ...بينمــا تنهــض رام اللــه ومــا يثيــر التســاؤل واالرتبــاك ،هــو أنــه علــى بعد
أقــل مــن  20كلــم عــن البلــدة القديمــة الرازحــة تحــت تهديــد التهويــد ،تنمــو
وتتوســع وتتنظــم مدينــة رام هللا /البيــرة ،المحتضنــة ألب ـراج ومجمعــات
تجاريــة ضخمــة ولعمــارات عمالقــة لــوزارات الدولــة والشــركات والبنــوك
الســكان الفخمــة بأســماء لطيفــة («الريحــان» و «روابــي» و
ومشــاريع إ
«ريــف» و «الحــي الدبلوماســي»  ....إلــخ) وقصــور الثقافــة والمتاحــف
وقاعــات الفنــون الجميلــة ،وغيرهــا مــن مظاهــر بنــاء وتنظيــم العاصمــة
الفلســطينية ،بمــا فــي ذلــك اعتمــاد رزمــة القيــم والغايــات الليبراليــة ألي
يفاجــئ الزائــر إلــى رام هللا التخطيــط المكثــف
مجتمــع «معاصــر» .قــد ِ
والمــوارد الهائلــة التــي توفرهــا البلديــة فقــط فــي عمليــة تنظيــم الشــوارع
أ
الشــارات المروريــة وطــاء مواقــع
وتعبيدهــا وتبليــط الرصفــة ،ونصــب إ
توقــف الســيارات وإشــارات المشــاة مرتيــن كل ســنة.
وقــد يعتــرض «أهالــي منطقــة أ» علــى أي مــس أو تشــكيك بهــذا المســار
االقتصــادي «العــادي» الــذي انطلــق فع ـا ً منــذ تولــي النظــام مــا بعــد
 العرفاتــي مقاليــد الحكــم العــام  .2005وال نريــد أن نقلــل مــن القــدرةالفلســطينية علــى بنــاء مثــل هــذا المجتمــع العصــري المرتكــز أساســا علــى
طبقــة رأســمالية ناشــئة ومتعاونــة مــع طبقــة وســطى جديــدة مــن الموظفين
الحكومييــن والعامليــن فــي الشـركات والبنــوك الكبــرى والمهنييــن والتجــار،
أي برجوازيــة صغيــرة وكبيــرة معــا .لكــن مثــل هــذا المســار فــي «المركــز»
الفلســطيني ،المتباعــد أكثــر فأكثــر عــن أ
الطـراف ،وربمــا عــن  99فــي المئــة
مــن الشــعب الفلســطيني (مقابــل « 1فــي المئــة» فــي المركــز!) ،يحمــل فــي
طياتــه المزيــد مــن االنحــال والتشــتت الفلســطيني ونقــل الصــراع مــن
السـرائيلي إلــى االهتمــام بالجبهــات الداخليــة ،االجتماعية
مواجهــة الخــارج إ
واالقتصاديــة والسياســية .والفجــوات الشاســعة فــي واقــع الحيــاة بيــن
«كوكــب» القــدس و»شــمس» رام هللا أصبحــت تهــدد مشــروع الدولــة
الفلســطينية بقــدر مــا تعكــس التناقــض فــي مطلبــه الرئيــس «..وعاصمتهــا
القــدس الشــريف”.
هل من خالص؟

 فــي النقطــة الفاصلــة بيــن القــدس ورام هللا ،عنــد معبــر قلنديــا ،شــريانالحيــاة آلالف المقدســيين الوافديــن إلــى رام هللا يوميــا للعمــل أو التجــارة
أو الزيــارة العائليــة ،فــإن إهمــال ســلطات االحتــال لترتيبــات المــرور
والشــوارع واالتجاهــات المتضاربــة للســير خلــق منــذ ســنوات حالــة اختنــاق
مــروري مخيفــة ،عجــزت الســلطة وتونــي بليــر والرباعيــة الدولية والـــUSAID
عــن معالجتهــا! وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فهنــاك ثلــة مــن شــباب قلنديــا
لوالهــم لــكان انقطــع هــذا التواصــل الفلســطيني الحيــوي ،فهــم يقفــون
ليـا ً نهــاراً علــى مفترقــات شــوارع المعبــر المغبــرة ،ينظمــون حركــة الســير
المــكان ،وســط الضجيــج المســتمر ومحــاوالت الســائقين التحايــل
قــدر إ
الســمنتية والحجارة
علــى تعليماتهــم وااللتفــاف حــول قطع مــن المكعبــات إ
وإطــارات الســيارات التــي وضعوهــا وعليهــا لوحــات حديديــة تبرعــت بهــا
للســائقين العصبييــن :أذكــر
مطبعــة محليــة تحمــل عبــارة واحــدة موجهــة ّ
هللا!
وهذه هي البشرى السارة من قلب فلسطين.

* متخصــص فــي التنميــة االقتصاديــة ،عمــل لــدى الأمــم المتحــدة بيــن
 2013 -1985ومقيــم الآن فــي فلســطين

ليــس فــي هــذا الســرد الكثيــر الــذي يشــجع علــى التفــاؤل ســوى مؤشـرات
هنــا وهنــاك بــأن هــذا الشــعب لــن يستســلم ،وهنــاك ثالثــة مشــاهد
عينيــة متواضعــة تــدل علــى شــيء مــن أ
المــل أو االتجــاه المعاكــس لمســار
التشــتت واالنفصــال:
 عندمــا هــب أهالــي القــدس فــي صيــف  2014علــى إثــر مقتــل الفتــىمحمــد أبــو خضيــر ،لــم يعكــس ذلــك فقــط رغبــة االنتقــام والغضــب ضــد
العنصريــة والفاشــية ،أو أحوالهــم االجتماعيــة المهمشــة فحســب ،بــل كان
بمثابــة صرخــة عفويــة مــن المقدســيين أنهــم باقــون ومســتعدون لتحمــل
العقــاب الحتمــي لتمردهــم مــن دون الركــوع ،وأنهــم يســتطيعون تدبيــر
الصعــب أ
أمورهــم أ
والهــم ،وحيديــن فــي الميــدان إذا كان ذلــك مصيرهم؛
 خــال العواصــف الثلجيــة فــي العاميــن  2014و ،2015أغلقــت شــوارعأ
الحيــاء العربيــة وأزقــة البلــدة القديمــة ،فعملــت جرافــات بلديــة القــدس
أ
علــى فتــح شــوارع الحيــاء اليهوديــة ،بينمــا نزلــت العديــد مــن الجرافــات
العربيــة (الخاصــة أو التابعــة لجمعيــات) لفتــح شــوارع أ
الحياء الفلســطينية،
وتولــت مهمــة الدفــاع المدنــي الطوعــي أ
الولــي مــن دون إيعــاز أو إشـراف أو
تمويــل مــن أيــة جهــات ُعليــا؛
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«لو لم نكن نؤمن
بنجاح هذه المشاريع،
لما شاركنا بها»
مقابلة مع مروة إدريس (مشاركة من
مجلس الجالية إالفريقية المجتمعي
في برنامج التدريب الذي تقدمه
المؤسسة الشريكة أكاد)

الســرائيليون بشــكل شــبه يومــي وبحمايــة مــن
يقتحــم المســتوطنون إ
أ
الس ـرائيلية باحــات المســجد القصــى فــي البلــدة القديمــة فــي
الشــرطة إ
القــدس .وال يتوقــف المصلــون ،ومــن بينهــم المرابطــات الالتــي كرســن
وقتهــن لحمايــة أ
القصــى ليــا ً نهــاراً ،عــن مقاومــة المحــاوالت المتكــررة
لتدنيــس حرمــة المــكان المقــدس .يقــع إلــى جانــب المســجد أ
القصــى حــي
الفريقيــة الصغيــر الــذي يتعــرض هــو أيضــا لهجمــات وتنكيــل
الجاليــة إ
المســتوطنين.
مــروة إدريــس ،مشــاركة فــي التدريــب الــذي يقدمــه مشــروع المركــز
الفريقيــة التــي
العربــي للتنميــة الزراعيــة (أكاد) ،هــي إحــدى أفـراد الجاليــة إ
ينتمــي إليهــا والدهــا وأجدادهــا .انضمــت مــروة إلــى البرنامــج التدريبــي
حــول المهــارات الحياتيــة علــى أمــل أن تتمكــن يومــا مــا مــن تطبيــق مــا
تتعلمــه فــي حياتهــا الواقعيــة فــي رحلــة تحقيــق حلمهــا .ومثلهــا مثــل أي
فتــاة فلســطينية شــابة تعيــش فــي مدينــة القــدس ،تحمــل مــروة نفــس
الرســالة وهــي إصرارهــا علــى أن تثبــت هويتهــا الخاصــة كفلســطينية وكإمـرأة
مســتعدة لمواجهــة العديــد مــن العقبــات لتعيــش بكرامــة .تعرضــت
الس ـرائيلي أثنــاء
الصابــة برصــاص جنــود االحتــال إ
مــروة عــام  2014إلــى إ
االنتفاضــة التــي عقبــت حادثــة قتــل الفتــى أبــو خضيــر مــن حــي شــعفاط
الس ـرائيليين الذيــن قامــوا بإحراقــه
فــي القــدس علــى أيــدي المســتوطنين إ
حتــى المــوت .وقــد تلقــت رصاصــة مطاطيــة فــي طحالهــا مــا أدى إلــى
النزيــف الشــديد واضطرارهــا إلــى البقــاء فــي المستشــفى لمــدة شــهر وهــي
فاقــدة الوعــي تمام ـاً.
فــي هــذه المقابلــة القصيــرة ،تتحــدث مــروة عــن تطلعاتهــا وطموحاتهــا
التــي تأمــل تحقيقهــا مــن خــال المشــروع وعــن وضــع الحالــي لحياتهــا.
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كيف عرفت عن المشروع؟
الفريقيــة فــي القــدس .وقــد حضــر إلــى مركــز
انــا أنتســب إلــى الجاليــة إ
الجاليــة ممثلــون عــن مؤسســة أكاد وقامــوا بتعريفنــا بالمشــروع .وكانــت
هنــاك جلســة عصــف ذهنــي معهــم حيــث عبــر جميــع المشــاركون عــن
أفكارهــم حــول الخطــط أ
والحــام المســتقبلية .كانــت لدينــا الكثيــر مــن
أ
الفــكار! وفــي النهايــة ،اتفقنــا جميعــا علــى الحاجــة إلــى إنشــاء مركــز
مجتمعــي يتمكــن مــن تقديــم خدمــات لالحتياجــات المتنوعــة للجاليــة وأن
يكــون بمثابــة مــكان للمناســبات االجتماعيــة وفيــه نظــام صوتــي ومســاحة
إلج ـراء التدريــب وإقامــة أنشــطة كالتطريــز والمنتجــات اليدويــة والحرفيــة
والطبيــخ وتنســيق الزهــور والتصويــر والموســيقى (دي جيــه) وأي حلــم آخــر
يســعى المشــاركون إلــى تحقيقــه .قــدم لنــا فريــق أكاد شــرحا مفصــا عــن
المشــروع وأنــه بنهايــة النشــاط ســيتم اختيــار ثالثــة أفــكار ومــن ثــم اختيــار
الفكــرة أ
الكثــر نجاحــا ليجــري تنفيذهــا فــي المســتقبل بعــد إنهــاء الــدورات
الخباريــة.
التدريبيــة .أنــا شــخصيا معنيــة بالتصويــر والمنشــورات إ

ما هي توقعاتك لهذا المشروع؟
تعلميــن أن غالبيــة النســاء فــي القــدس مهمشــات .فهــن يواجهــن عنــف
االحتــال والعنــف أ
الُســري فــي ذات الوقــت ،ممــا يؤثــر علــى طموحاتهــن.
كمــا أن فــرص العمــل بالنســبة إليهــن صعبــة للغايــة .إن النســاء
والخريجــات الجديــدات فــي حاجــة إلــى الكثيــر مــن الدعــم .وفــي الوقــت
ذاتــه لــدى النســاء الكثيــر مــن أ
الفــكار وهــن قــادرات علــى تطويرهــا لمنفعــة
مجتمعاتهــن .شــعرت بــأن هــذا التدريــب يســير إلــى حــد مــا باتجــاه تلبيــة
طموحاتنــا .فبدأنــا بــدورة ركــزت علــى الثقــة بالنفــس وكيفيــة كســر الحواجــز
وبنــاء الشــجاعة وتعزيــز الثقــة .تقــدم لنــا أكاد برنامــج تدريــب مهنيــا مدتــه
ثــاث ســنوات يشــمل إدارة المكاتــب ،والمحاســبة ،وتطويــر المشــاريع،
وإدارة أ
العمــال .ســوف يمنحنــا المشــروع فــي نهايــة التدريــب الشــهادات
الفريقيــة فــي احتياجــات البنيــة التحتيــة ليصبــح
وســوف يدعــم الجاليــة إ
المشــروع مســتداما .مــن أحــد أفــكار المشــروع التجريبــي اســتخدام أســطح
المنــازل فــي البلــدة القديمــة ألغــراض زراعيــة تشــمل زراعــة النباتــات
للحصــول علــى منتجــات عضويــة .لكــن البلــدة القديمــة تفتقــر أ
للراضــي
السـرائيلية تمنــع
أو المســاحات لتحقيــق ذلــك ،إضافــة إلــى أن الســلطات إ
أي مشــاريع زراعيــة داخــل البلــدة القديمــة .لــذا فقــد تكــون فكــرة الزراعــة
علــى أ
الســطح مربحــة وقــد تعمــل كمصــدر دخــل مســتدام للكثيــر مــن
العائــات.
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الفريقية بالقرب من
تقع الجالية إ
أحد أبواب المسجد أ
القصى،
أ
كيف أثرت موجة العنف الخيرة
على وصولكم إلى التدريب
الذي يجري داخل الجالية وعلى
أنشطتكم المستقبلية؟
السـرائيليين ،وغالبــا بحمايــة الشــرطة،
ال يخفــى علــى أحــد أن المســتوطنين إ
يهاجمــون المواطنيــن فــي البلــدة القديمــة ومنطقتنــا تحديــداً بشــكل
متواصــل .مــن ناحيــة أخــرى ،فإننــا نواجــه التمييــز الــذي تمارســه بلديــة
القــدس ضدنــا .فنحــن ندفــع الضرائــب ولكــن ال نحظــى بالخدمــات الالزمة.
الجـراءات المعقدة
ولكــي نبــدأ بــأي مشــروع علينــا أن نخــوض فــي كثير مــن إ
للحصــول علــى ترخيــص ،والــذي فــي أ
الغلــب يُرفــض .مــن الصعــب علينــا
أن نصــل إلــى موقــع المشــروع بجانــب المســجد أ
القصــى ،حيــث إنــه مــن
المعــروف أنــه بســبب قــرب الجاليــة علــى أ
القصــى فــإن كثي ـرا مــن ســكان
أ
الجاليــة ،بمــن فيهــم النســاء ،يكونــون فــي الطليعــة للــذود عــن القصــى
ضــد هجمــات المســتوطنين ،لــذا فإننــا غالبــا مــا نكــون مســتهدفين.
وتطلــب منــا الشــرطة دائمــا فــي حــال وجــود مواجهــات أن نثبــت مــكان
إقامتنــا ،ولكــن ليــس هنــاك أي ضمــان لحريــة الحركــة .وكونــك تشــاركين فــي
مشــروع أو أي نشــاط ،ال يعطيــك الحــق بالوصــول إلــى المــكان إذا أصــرت
الشــرطة الس ـرائيلية علــى الرفــض .قــد ينتهــي بــك أ
المــر بخســارة بعــض
إ
أيــام العمــل ممــا يؤثــر ســلباً علــى المشــروع.

هل أنت واثقة أنه بإمكانك
التغلب على كل هذه العقبات؟
الس ـرائيلية فــي المرحلــة الراهنــة .لدينــا
ليــس لدينــا أي ثقــة فــي القيــود إ
مخــاوف بأننــا قــد ال نحصــل علــى ترخيــص للمشــروع .وبخصــوص الشـركاء،
أعتقــد ســيكون مــن الصعــب عليهــم مســاعدتنا علــى االســتمرار .فــإذا لــم
نحصــل علــى ترخيــص ،تســتطيع البلديــة أن تأتــي وتصــادر كل أ
الجهــزة
فــي أي وقــت تشــاء مســببة لنــا الضــرر الكبيــر .نعتقــد أيض ـاً أن الثــاث
ســنوات قــد ال تكــون كافيــة لتحســين مصــدر دخلنــا وبالتالــي ظروفنــا
االقتصاديــة .مــع ذلــك ،فالنســاء فــي الجاليــة نشــيطات وطموحــات جــدا.
ونحــن كمجتمعــات مقدســية ،كثيـرا مــا ال نكــون علــى درايــة بحقوقنــا .نحــن
فــي حاجــة إلــى أشــخاص ،كالمحاميــن مث ـاً ،لتثقيفنــا حــول حقوقنــا فــي
الس ـرائيلي وهجمــات المســتوطنين
المدينــة ،خاصــة فــي مواجهــة التمييــز إ
ضدنــا.
نحــن فلســطينيون ،ونريــد أن نحافــظ علــى هويتنــا وأن نحظــى بحقوقنــا،
ونريــد مــن المجتمــع الدولــي أن يســاعدنا فــي كســب حقوقنــا .لــو لــم يكــن
لدينــا إيمــان بنجــاح مثــل هــذه المشــاريع لمــا شــاركنا بهــا.
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تقرير جديد مفصل نشرته “ ”Palestine Worksيشمل مادة واسعة حول
النسان في القدس الشرقية .يركز التقرير على انتهاكات
انتهاكات حقوق إ
النسان المقترفة في
النساني الدولي والقانون الدولي لحقوق إ
القانون إ
القدس منذ عام BlM0U0/gl.goo//:https .2014
·في «القدس الشرقية :حقائق وأرقام  ،»2015نشرت منظمة الحقوق
النسان ضد
المدنية في اسرائيل (اكري) تقريرا عن انتهاكات حقوق إ
الفلسطينيين oGVJkO/gl.goo//:http
·بيان االتحاد أ
الوروبي حول هدم المنازل مؤخرا في المناطق
المحيطة بالقدس UP9zJX/gl.goo//:http

·المراقب الدائم لدولة فلسطين يطالب مجلس أ
المن بااللتفات
الفوري تجاه الوضع الخطير في القدس الشرقية – رسالة من فلسطين
5rIl5s/gl.goo//:http
·نشرة تصدرها  OCHAحول «القدس الشرقية :مخاوف إنسانية
رئيسة» http://goo.gl/HD3Adn
·تقرير  UNCTADلعام  2013حول «االقتصاد الفلسطيني في القدس
الشرقية :الضم الدائم ،والعزل ،والتفكك».
PvDCCD/gl.goo//:http
روابط مفيدة
·موقع «مركز معلومات وادي حلوة» يشمل آخر التطورات حول
الوضع في سلوان أ
والحياء المحيطة بالقدس ،مع تسليط الضوء على
العنف الممارس ضد سكانها net.silwanic.www
·توفر نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية «حوليات القدس»
تحليالت متبصرة حول السياسة والتاريخ والثقافة في القدس .يمكن
قراءة المقاالت المتاحة على الموقع
issue/jq/org.studies-palestine.www
السرائيلية «بيتسيلم» – المركز
النسان إ
·توفر منظمة حقوق إ
النسان في المناطق المحتلة» التغطية المتكررة
السرائيلي لحقوق إ
إ
النسان في القدس الشرقية
النتهاكات إسرائيل لحقوق إ
jerusalem/topic/org.btselem.www

·«التالف أ
الهلي للحقوق الفلسطينية في القدس» هو تحالف من
إ
المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تعمل على تعزيز احترام حقوق
النسان الخاصة بالسكان الفلسطينين في القدس
إ
Y2G7Ko/gl.goo//:http
·توفر الجمعية الفلسطينية أ
الكاديمية للشؤون الدولية في القدس
معلومات ومصادر وانشطة في القدس org.passia.www

مقاالت يوصى بقراءتها
 مقال نشره المرصد «المونيتور» يبين الوضع في حي كفر عقب التابعلبلدية القدس وهو خارج محيط المدينة حيث يفصله عن المدينة جدار
الفصل UXo3me/gl.goo//:http
 في مقال  972magتتحدث بيتي هيرشمان عن التمييز ضد الفلسطينيينفي القدس و»الترحيل الصامت» للمواطنين أ
للحياء خارج الجدار.
A3F6hi/gl.goo//:http
 في هذا المقال الذي نشر في واشنطن بوست ،يشرح نور الدين عمرو،أ
العاقة ،عن
مؤسس ومدير مدرسة السراج للتعليم المدمج للطفال ذوي إ
هدم منزله الذي يأويه هو وعائلته في القدس kuoXo1/gle.goo//:http
إصدار

أ
فلسطين/الردن
مؤسسة هينرش بُل مكتب

رام هللا  -فلسطين
 6شارع تل الزعتر
تلفون)00972( 02 2961121 :
بريد الكترونيinfo@ps.boell.org :
للمزيد من المعلومات يرجى االنضمام الى صفحة المشروع
Advancing the Rights of Palestinian Women
and Children in East Jerusalem

·تعمل شبكة «التجمع السياحي المقدسي» على تعزيز وترويج
السياحة في القدس وهي مرتبطة بالمجتمع المدني .يمكنكم من خالل
موقعها تنزيل «دليل الزائر إلى القدس» على أجهزتكم الذكية .تحت
«روابط خارجية» يمكنكم زيارة مواقع منظمات سياحية فلسطينية
النترنت
مختلفة والدخول إلى دليل القدس على إ
org.jerusalemtc.www
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