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مقدمة:
يف ظل االنتهاكات الإ�سرائيلية املتكررة وامل�ستمرة بحق املواطنني الفل�سطينيني يف مدينة القد�س،
ويف ظل املمار�سات القمعية التي تقوم بها ال�سلطات الإ�سرائيلية ،ف�إن م�ؤ�س�سة املقد�سي تعمل ومن
خالل براجمها وم�شاريعها املتنوعة على توعية املواطنني الفل�سطينيني يف مدينة القد�س حول
حقوقهم� ،إ�ضافة �إىل تزويدهم بالأدوات التي متكنهم من املطالبة بهذه احلقوق والتمتع بها .ومع
دخول م�شروع امل�ساواة بني اجلن�سني يف املراحل الأخرية من تنفيذه ،ي�ستمر عقد الأن�شطة التوعوية
واملهنية والتي تهدف �إىل متكني الن�ساء وبناء قدراتهن .فاملر�أة الفل�سطينية اعتادت ومنذ زمن
على مواجهة �صعوبات احلياة وقامت بالكثري من الت�ضحيات يف �سبيل عائلتها و�أبنائها ،وكان ال بد
و�أن تخ�ص�ص جزء ًا من وقتها لنف�سها ولتبني قدراتها وتنميها.
ويف هذا العدد �سنتناول الأن�شطة التي مت تنفيذها خالل �شهري �شباط و�آذار� ،إ�ضافة �إىل �صفحة
خا�صة بيوم املر�أة العاملي ،كما �سيتم تناول جانب من جوانب حياة املر�أة يف �إيطاليا �أال وهو هجرة
الن�ساء يف مدينة �صقلية.
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�أن�شطة امل�شروع:
�أوال :لقاءات توعية قانونية .مت عقد لقاءات توعوية خالل �شهري �شباط و�آذار ،وقد ا�شتملت هذه اللقاءات على
لقاء حول حقوق التخطيط ،والذي عقد يف جمعية �سيدات بيت �صفافا اخلريية ،ومت خالل اللقاء تعريف
امل�شاركات مبفهوم التخطيط ،ومت مناق�شة املخطط املر�سوم للقرية وامل�شاكل التي تعاين منها القرية
على �صعيد البناء والتخطيط واخلدمات .كما مت عقد لقاء توعية قانوين يف نادي �شباب البلدة القدمية،
والذي مت من خالله عر�ض مو�ضوع عدم �شرعية هدم املنازل التي تتبعها �سلطات االحتالل ب�سبب غياب
التخطيط والأدوات القانونية للتدخل وفق �آليات وقوانني الأمم املتحدة.
ثانيا :دورة تدريب مدربني  .TOTمت عقد دورة تدريب مدربني ا�ستمرت ملدة � 4أيام بح�ضور  24م�شاركة،
ومت من خاللها تعريف امل�شاركات ب�أ�ساليب التدريب وبطرق االت�صال والتوا�صل واملواد امل�ستخدمة يف
التدريب وغريها من املوا�ضيع .وتهدف هذه الدورة �إىل متكني امل�شاركات من ادارة العملية التدريبية،
متكني امل�شاركات من الإ�شراف والتن�سيق لعمليه التدريب� ،إك�ساب امل�شاركات املهارات والتقنيات الالزمة
للمدرب� ،إك�ساب امل�شاركات مهارات العر�ض والإلقاء� ،إك�ساب امل�شاركات مهارات التعامل مع املتدربني،
�إك�ساب امل�شاركات مهارات بناء فرق العمل اجلماعية ،متكني امل�شاركات من �إدراك معاين لغة اجل�سد.
ثالثا�	:إنتاج فيلم وثائقي .خالل هذه الفرتة ،مت حت�ضري الن�سخة الأولية من الفيلم الوثائقي والذي يروي ق�ص�ص
ن�ساء مقد�سيات تعر�ضن للتهجري �أو تعر�ضت منازلهن للهدم من قبل القوات الإ�سرائيلية.
رابعا :دورات التدريب املهني .خالل �شهري �شباط و�آذار ،يتم ا�ستكمال دورات التدريب املهني والتي تهدف
لتمكني الن�ساء اقت�صاديا و�إك�سابهن خربات ومهارات يف مناحي خمتلفة وفق اهتماماتهن .وت�ستمر هذه
الدورات حتى فرتة نهاية امل�شروع.
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مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة

املقد�سي حتيي �صمود املر�أة الفل�سطينية يف مدينة القد�س
منذ احتالل مدينة القد�س ،تقاوم املر�أة الفل�سطينية يف القد�س حماوالت اقتالعها وتهجريها ،وتتحمل ب�صرب وثبات ما تعي�شه
الآف الأ�سر املقد�سية التي يحرم فيها �أحد الزوجني من حق الإقامة وال�سكن ،بل وما تعانيه هذه الأ�سر من تهجري فعلي من بيوتها،
بالهدم اجلائر ،والرتويع املرتبط بهذه العملية الذي يلحق بكافة �أفراد الأ�سرة ،كما تتحمل حالة عدم اال�ستقرار وفقدان الأمن
والأمان والقلق الدائم يف حاالت التهديد والإخطارات املتعلقة بهدم البيوت واملخالفات املالية املرهقة املرتبطة بها.
ونحن اليوم ،ولقربنا من واقع املر�أة املقد�سية ،وتعاطفنا العميق معها ،نحيي �صمودها يف يوم املر�أة العاملي ويف كل يوم� ،إذ �أنه يف
الوقت الذي يبلغ فيه عدد الن�ساء املهددات بالتهجري منذ عام  2000حتى اليوم  1900امر�أة ،بلغ عدد الن�ساء املهجرات فعليا
منذ العام  2000من جراء عمليات الهدم  1257امر�أة .وهذه الأرقام املخيفة حتمل ورائها ق�ص�صا لعائالت ون�ساء حتملن
الوجه احلقيقي لالحتالل املبا�شر ملدينة القد�س و�صمدن يف وجه االقتالع بكل ما �أوتني من قوة و�صرب.
ومن جهة �أخرى ،حترم املر�أة املقد�سية من حقها بالعي�ش ب�أمان مع عائلتها ،حيث تعاين الكثري منهن من تبعات القوانني الإ�سرائيلية
التع�سفية يف مو�ضوع جمع ال�شمل ،وذلك على �إثر �إقرار حكومة االحتالل “قانون املواطنة والدخول �إىل �إ�سرائيل (قانون م�ؤقت
) ”2003 -الذي ين�ص على منع الفل�سطينيني وذوي الأ�صول الفل�سطينية الذين تزوجوا من مواطنني �إ�سرائيليني �أو مقيمني
دائمني يف �إ�سرائيل من ال�سكن معهم داخل �إ�سرائيل .وبحكم ال�ضم غري امل�شروع للقد�س واعتبارها “جزء من �إ�سرائيل”،
ي�ستهدف القانون ب�شكل �أ�سا�سي املواطنني
املقد�سيني ،و�أطفالهم املولودين
خارج املدينة لأنه مينع
ت�سجيلهم لدى وزارة
الداخلية الإ�سرائيلية،
فتعي�ش املر�أة خطرا
م�ضاعفا بت�شتيت
�أ�سرتها و�أطفالها.
وي�ضفي معيار «�إثبات
مركز احلياة» بعدا �أكرث
تعقيدا على حياة املر�أة
و�أ�سرتها .وب�سبب دعمنا اليومي
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للن�ساء املقد�سيات ،يلتقي الطاقم القانوين يف م�ؤ�س�سة املقد�سي بع�شرات الن�ساء يوميا�« ،أنا مل �أح�ضر جنازة �أخي
ووالدتي يف الأردن ،و�أحيانا �أفكر باملجازفة وعبور احلواجز ،لكن �سرعان ما �أعاود التفكري ب�أنني قد ال �أمتكن بعدها
من العودة �إىل منزيل و�أوالدي وزوجي» .هذه �إفادة ال�سيدة وجيهة بامية ،التي حرمت منذ زواجها من زيارة �أهلها يف
الأردن ب�سبب منعها من ال�سفر �إىل حني ح�صولها على بطاقة هوية كنتيجة جلمع �شمل لعائلتها امل�شتت منذ �أكرث من
ع�شرة �سنوات! حيث يعني هذا املعيار خطر �إلغاء الإقامة الدائمة لكل مقد�سي يثبت �أنه يعي�ش خارج املدينة ،و�أن مركز
حياته لي�س داخل حدود البلدية.
�أما يف �إطار القانون الدويل ،ف�إن الهدم املمنهج للمنازل واال�ستيالء على ملكية الفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية تعترب
ممار�سات تخالف القانون الدويل الإن�ساين الذي يدرك �ضعف الن�ساء املتزايد الذي يعني �ضرورة توفري حماية �إ�ضافية
لهن يف حاالت النزاع واالحتالل .كما �أن االنتهاك امل�ستمر واملمنهج حلقوق امللكية هو خمالفة خطرية التفاقيات
جنيف ،وعليه ف�إن املجتمع الدويل جُمرب للعمل على �إنهاء هذه االنتهاكات.
ومع ذلك ،لطاملا قام االحتالل بتجاهل مطالب املنظمات الدولية والدول الأخرى باحرتام القانون واالمتثال للإطار
القانوين الدويل .كما �أن عدم وجود �آلية تفعيل ناجحة ت�ضمن التم�سك مببادئ قانون حقوق الإن�سان الدويل له �أثر فعلي
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على ت�صرفات االحتالل جتاه واجباته املرتتبة على توقيعه وم�صادقته على املعاهدات الدولية .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،مل
يتم مقا�ضاة �إ�سرائيل على جتاوزاتها اخلطرية التفاقيات جنيف وال ميكن �إحالة هذه املخالفات �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية نظرا �إىل �أن �إ�سرائيل لي�ست ع�ضوا فيها ،ويف �ضوء ع�ضوية الواليات املتحدة يف جمل�س الأمن حيث تدافع يف
اجلبهة الأمامية عن �إ�سرائيل ،وقد ا�ستخدمت حق النقد الفيتو  37مرة ل�صالح االحتالل الإ�سرائيلي!
وبدورها تدعو املقد�سي املجتمع الدويل �إىل تبني و�سائل جديدة وجمدية للدفاع عن الن�ساء املقد�سيات و�إيجاد حل
فعلي لو�ضعهن ،ففي ظل احتالل مدينة القد�س ،تخ�سر الن�ساء املقد�سيات منازلهن و�شعورهن بالأمن ،وتنا�ضلن
بب�سالة للحفاظ على ترابط وحدة العائلة وحمايتها من واقع االحتالل الب�شع و�سيا�ساته العن�صرية.
وتهنئ املقد�سي املر�أة الفل�سطينية يف يوم املر�أة ،وحتيي �صمودها واجنازاتها على م ّر تاريخ ن�ضال �شعبنا الفل�سطيني،
كما وتبعث يف هذه املنا�سبة برقية �إجالل واحرتام لأ�سرياتنا ال�صامدات يف �سجون االحتالل وللأ�سرية البطلة هناء
�شلبي التي ت�ستمر يف �إ�ضرابها عن الطعام لليوم الواحد والع�شرين حتى الإفراج عنها ومعاقبة اجلنود الذين اعتدوا
عليها بال�ضرب املربح �أثناء اعتقالها.
كما ت�ؤ ّكد املقد�سي على ا�ستمرارها يف تقدمي كافة �أنواع الدعم النف�سي والقانوين املمكن للن�ساء املقد�سيات لتثبيت
وجودهن يف القد�س ،حيث تعمل العيادة القانونية على ا�ستقبال حاالت الإقامة و�سحب الهويات وجمع ال�شمل وت�سجيل
الأطفال وغريها من امل�شاكل املرتبطة بوجود الفل�سطينيني والفل�سطينيات يف القد�س .كما نعمل حاليا على توفري
التدريب املهني ملا يقارب مئة امر�أة من الن�ساء املقد�سيات لت�أهيلهن للم�شاركة يف �إعالة عائالتهن وحت�سني و�ضعهن
االجتماعي ،وهذا بالإ�ضافة على اللقاءات التوعوية التي ت�ستهدف رفع وعي ومعرفة الن�ساء املقد�سيات بحقوقهن حتت
االحتالل و�سبل حت�صيلها بالطرق القانونية املمكنة.
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�سكان �صقليا اجلدد
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين اعتادوا على �شوارع بالريمو ،مل يعد التنوع املوجد ي�شكل مفاج�أة .لقد �أ�صبحت
الهجرة للعا�صمة ال�صقلية من داخل وخار دول االحتاد الأوروبي ت�شكل واقعا منذ عدة عقود ،وتختلف الق�ص�ص
املخب�أة خلف تلك الوجوه باختالف الدول التي ي�أتون منها.
�أ�صبحت هجرة الن�ساء يف الآونة الأخرية ظاهرة بارزة� ،إال �أنها �أ�صبحت ت�أخذ �أهمية بالغة .العديد من الن�ساء
اللواتي يعملن يف جماالت خمتلفة تكبدن عناء ال�سفر يف رحالت �شاقة وطويلة ،البع�ض منها غري �شرعي ،بينما
ق�سم �آخر �أجرب عليها ،وذلك �أمال يف احل�صول على حياة �أف�ضل يف القارة الأوروبية .هذه الن�ساء قد يكن ربات
منزل ،زوجات و�أمهات ،عامالت ،م�ساعدات يف حمالت ،الجئات �سيا�سيات �أو باحثات عن اللجوء� ،أو �صاحبات
م�شاريع �صغرية� .إال �أن الواقع االجتماعي ال�صعب الذي تعي�شه �صقلية يعني �أم التجربة لن تكون على قدر
التوقعات.
بد�أت هجرة الن�ساء �إىل �صقلية يف نهاية �ستينيات القرن املا�ضي ،وغالبا ما كانت تتبع �أمناط ا�ستعمارية،
وت�سعى للح�صول على �أعمال منزلية .تبع ذلك موجات من الإثيوبيني ،الفلبينيني ،الالتينيني� ،سكان الر�أ�س
الأخ�ضر يف ال�سبعينات ،و خالل هذه ال�سنوات مت �إن�شاء �شبكات دعم ر�سمية وغري ر�سمية ومت �إدارتها من
قبل املهاجرات �أنف�سهن ،حيث عملت هذه ال�شبكات على م�ساعدة الن�ساء ال�صغريات يف خطواتهن الأوىل نو
احل�صول على عمل .وقد �شهدت ثمانينيات القرن املا�ضي هجرة ن�ساء من دول عربية خمتلفة ح�ضرن ل�صقلية
جلمع �شمل عائالتهن ،وهي ظاهرة م�ستمرة حتى اليوم.
حاليا ،تتخذ الهجرة ال�شعرية �أ�شكاال عدة ،كجمع �شمل العائلة ،وهو �أمر �صعب يحتاج �إىل �إجراءات طويلة
ومعقدة� .إ�ضافة �إىل الهجرة لأغرا�ض اقت�صادية ،حيث ت�سعى من خاللها املر�أة التي ترغب بالهجرة ف�إيجاد
عقد عمل ي�سنح لها بالبقاء يف الدولة .كما �أن الأو�ضاع ال�سيا�سية ال�صعبة التي متر بها بع�ض الدول تعد �شكال من
�أ�شكال الهجرة ال�شرعية .متثل هجرة الن�ساء حاليا حوايل  45%من �إجمال معدل الهجرة �إىل �صقلية (ارتفاع
عن الن�سبة التي �سجلت عام  1991والتي كانت  ،)25%على الرغم من �صعوبة تقدير الأرقام احلقيقية
ب�سبب ارتفاع عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون حتت املراقبة� .إن احل�صول على �إذن �إقامة يغطي ال�شخ�ص احلق
يف ال�سكن والإقامة والعمل ب�شكل قانوين يف البالد� ،إال �أن احل�صول عليه قد يتطلب ما بني �أ�شهر �إىل �سنوات.
لقد ظهرت ملحة قوية حول «الأم العابرة للحدود» ،والتي تعمل ،وعادة ما تعتني ب�أطفال امر�أة �أخرى ،ومن �أجل
�إر�سال املال لعائلتها يف دولتها الأ�صلية .لقد �أ�صبحت ظاهرة العائالت «املختلطة» ،والتي تعي�ش فيها الأم مع
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طفلها الأكرب �أو الأ�صغر يف �صقلية ،بينما تعي�ش باقي �أفراد الأ�سرة (الأجداد ،الزوج وباقي الأطفال) ،يف البلد الأ�صلي
�أكرث انت�شارا.
ات�سمت هجرة الن�ساء ل�صقلية باجلماعية واملعقدة وذلك نتيجة للأ�سباب التي تكمن وراءها وواقع احلياة اليومية ملن
يعي�شونها ،وهو �أمر يحتاج �إىل عناية واهتمام ب�شكل �أكرب دون �شك من امل�ؤ�س�سات ،املجتمع املدين والأفراد .فال يجب
اال�ستهانة ب�أهمية هذه الأرقام يف كل املجتمعات امل�ست�ضيفة ،الدول الأ�صلية والدول التي ين�ش�أ فيها اجليل الثاين.
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