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مقدمة

خصوصيــة الشــباب المقدســي تكمــن فــي غيــاب الجهــات التــي تعنــى 
الشــباب،  لفئــة  األخــص  وعلــى  للمواطنيــن  اإلنســاني  األمــن  بتوفيــر 
فاالحتال يشــكل تهديدا يطال جميع مجاالت األمن اإلنســاني، والســلطة 
الفلســطينية ال تســتطيع الوصــول لتقديــم أي نــوع مــن الخدمــات. يعانــي 
الشــباب المقدســي مــن التهديــدات فــي المجــاالت المختلفــة ممــا يــؤدي 
إلــى انتهــاك حقوقــه األساســية كاإلقامــة والســكن والتنقــل والحرمــان مــن 
الحصــول علــى الخدمــات المختلفــة خصوصــا فــي ظــل ممارســات االحتال 
مــن قتــل واعتقــال وحصــار واقتحامات ومصادرة بيــوت وتدمير الممتلكات. 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الظــروف  فــي  تدهــور  إلــى  يــؤدي  ذلــك  كل 
والنفســية. بوجــود هــذه الفجــوة وهــذا الغيــاب اتســمت حيــاة المقدســي 
بظــروف خاصــة جعلتــه يعانــي مــن تهديــد وجــودي واضــح ويتعايــش فــي 
ــة،  ــة والمدني ــن الحقــوق الوطني ــة بي ــيء بالمفارقــات واالزدواجي وضــع مل
وبيــن النظــرة الفرديــة للمســتقبل مقابــل النظــرة الجماعيــة، وبيــن  التعامــل 

مــع المؤسســات  اإلســرائيلية أو مقاطعتهــا. 



صفحة 6

بحلــول نهايــة عــام 2020 قــّدر عــدد ســكان القــدس بنحــو 349.6 ألــف فلســطيني يمثلــون حوالــي ٪38 مــن 
إجمالــي ســكان المدينــة1. يتميــز المقدســيون بمجتمــع شــاب بمتوســط عمــر 21.4 ســنة فــي 20172. نســبة 
الســكان الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر تبلــغ %78 بكثافــة ســكنية عاليــة تصــل إلــى 40,000 نســمة 
فــي أقــل مــن كيلومتــر واحــد ونســبة بطالــة تصــل إلــى %30. وفقــا لمكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون اإلنســانية (OCHA) أكثــر مــن 100.000 فلســطيني مــن ســكان القــدس الشــرقية معرضــون 
لخطــر التهجيــر، ويواجــه حوالــي 330.000 نقصــا فــي البنيــة التحتيــة ونقصــا حــادا فــي المســاكن3 بســبب 
سياســات التخطيــط والتقســيم اإلســرائيلية التمييزيــة والعنصريــة. بهــذا يضيــق االحتــال اإلســرائيلي علــى 
المقدســيين ويرســم سياســات التهجيــر القســري ممــا يجعــل مســتقبل المقدســيين مجهــوال وفاقــدا ألي 

أمــل فــي التغييــر.

تقــدم هــذه الورقــة تحليــا لوضــع الشــباب المقدســي داخــل الجــدار مــن خــال دراســة األمــن اإلنســاني 
للشــباب داخــل وخــارج البلــدة القديمــة. بــرز مفهــوم األمــن اإلنســاني فــي تقريــر التنميــة البشــرية لبرنامــج 
ــذ  ــز علــى »التحــرر مــن الخــوف والتحــرر مــن العــوز«. ومن األمــم المتحــدة اإلنمائــي لعــام 1993 مــع التركي
ذلــك الحيــن تطــور المفهــوم بشــكل مضطــرد. وقــد اتســع المفهــوم ليشــمل التحــرر مــن العــوز إلــى تأميــن 
اإلحتياجــات األساســية واالســتراتيجية؛ التحــرر مــن الخــوف لضمــان األمــن مــن جميــع أنــواع العنــف؛ وحريــة 
العيــش بكرامــة. ليتحــول مفهــوم األمــن مــن »األمــن العســكري« إلــى األمــن الــذي يضمــن حيــاة اإلنســان 
وكرامتــه.« وفــي تقريــر لجنــة األمــن اإلنســاني الصــادر عــام 2003 عــرف األمــن اإلنســاني علــى أنــه حمايــة 
الجوهــر الحيــوي لحيــاة جميــع البشــر ضــد التهديــدات األكثــر خطــورة والمتكــررة، بطــرق تعــزز حريــات اإلنســان 
وتحقيــق اإلنســان لذاتــه.”4  فــي تقريــر لألمــم المتحــدة بعنــوان „ نحــن الشــعوب، دور األمــم المتحــدة فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين« لســنة 2000 طــرح األميــن العــام لألمــم المتحــدة كوفــي عنــان تعريفــا واســعا 
لمفهــوم األمــن اإلنســاني يتمثــل فــي ٔان »ٔامــن اإلنســان بٔاوســع معانيــه هــو ٔاكثــر مــن انعــدام الصراعــات  
ــة  ــة الحصــول علــى التعليــم وعلــى الرعاي العنيفــة فهــو يشــمل حقــوق اإلنســان والحكــم الرشــيد وٕامكاني
الصحيــة وكفالــة ٕاتاحــة الفــرص والخيــارت لــكل فــرد لتحقيــق ٕامكاناتــه وكل خطــوة فــي هــذا االتجــاه نحــو الحــد 
ــة  ــرر مــن الخــوف وحري ــرر مــن الفقــر والتح ــات والتح ــع الصراع ــق النمــو االقتصــادي ومن مــن الفقــر وتحقي
األجيــال المقبلــة فــي ٔان تــرث بئيــة طبيعيــة صحيــة هــي اللبنــات المترابطــة التــي يتكــون منهــا امــن اإلنســان 
وبالتالــي األمــن القومــي.”5 وقــد تطــور المفهــوم ليشــمل ســبع اتجاهــات هــي األمــن االقتصــادي 
(التهديــد الرئيســي هــو الفقــر)؛ األمــن الغذائــي (التهديــد الرئيســي هــو الجــوع)؛ األمــن الصحــي (وتشــمل 
التهديــدات: األمــراض واإلصابــات التــي تشــكل خطــرا رئيســيا)؛ األمــن البيئــي (والتهديــدات الرئيســية هــي 
التلــوث والتدهــور البيئــي)؛ األمــن الشــخصي (التهديــد الرئيســي يشــمل جميــع أشــكاله العنــف)؛ أمــن 
المجتمــع (والتهديــد الرئيســي هــو التحيــز المجتمعــي والتمييــز)؛ واألمــن السياســي (والتهديــد الرئيســي 
هــو القمــع السياســي). ينظــر إلــى هــذه المفاهيــم علــى أنهــا شــاملة وعالميــة إذ ترتبــط بجميــع األشــخاص 
ــوا  ــع. ســواء كان ــره للجمي ــم تطوي ــي ت ــه مفهــوم أمن بغــض النظــر عــن الجنســية أو المجتمــع أو العــرق. إن
يعيشــون فــي مجتمعــات ناميــة أو متطــورة؛ ويســعى النــاس إلــى تحقيــق األمــن البشــري بــدءا مــن التحــرر 
مــن الفقــر والجــوع وانتهــاء بالمخــدرات والجريمــة. ســاهم األمــن اإلنســاني فــي مجــال الدراســات األمنيــة 
مــع اعتبــار أمــن األفــراد الهــدف الرئيــس الــذي يمكــن تحقيقــه. فقــد وجــه التفكيــر لتحديــد »األمــن لمــن؟« 
وتوســع مــن فكــرة األمــن للدولــة ليصبــح األمــن لإلنســان واألمــة. وأمــا تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة 
لعــام 2009 الصــادر عــن برنامــج األمــم المتحــدة للتنميــة فقــد اتخــذ مفهومــا يتناســب مــع الوضع السياســي 
فــي الــدول العربيــة. وقــد اعتمــد التقريــر علــى تعريــف يعتمــد علــى ســبعة أبعــاد وهــي: االعتبــارات البيئيــة، 

Cidor, Peggy (2021). Jerusalem in 2021: By the numbers. The Jerusalem Post. Available at: https://www.jpost.com/   1
 israel-news/jerusalem-in-2021-by-the-numbers-667356

 https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Selected-Indicators-in-Jerusalem-A-2012-2017%20arabic.html  2
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/israeli-authorities-demolish-shop-silwan-15-families-immi-   3

 nent
4  تقرير لجنة األمن اإلنســاني لســنة 2003، „ٔامن اإلنســان اآلن: حماية الناس وتمكينهم«، منشــوارت األمم المتحدة، نيويورك،2003 

http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/Arabic/arabic_report.pdf الموقــع:   علــى  متــاح   ،4 ص   ،
)Kofi Annan, We  the people, Report of the Secretary General (New York: United Nations, 2000  5
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العاقــة بيــن الدولــة والمواطــن، الفئــات الضعيفــة المهمشــة، النمــو المتقلــب والبطالــة والفقــر وانعــدام 
األمــن الغذائــي، تحديــات األمــن الصحــي واالحتــال والتدخــل العســكري.6 وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مفهــوم 
األمــن اإلنســاني يتســم بكونــه شــامل وعالمــي أي أنــه حــق لإلنســان فــي كل مــكان بغــض النظــر عــن مــكان 
ــه  ــك فــإن مكونات ــدول المتقدمــة، كذل ــرة وال ــدول الفقي ــدات توجــد فــي كل مــكان فــي ال وجــوده فالتهدي
ــرة  ــة المبك ــى الوقاي ــدات مترابطــة ويصعــب فصلهــا عــن بعضهــا، كمــا وأنهــا قائمــة عل ــة والتهدي متكامل

وتتحمــور حــول اإلنســام ونوعيــة حياتــه. 

ولكــن، مــن الــذي يحقــق األمــن اإلنســاني لألفــراد ومــن الــذي يضمنــه؟ وكيــف يمكــن تحقيقــه؟ فــي الوضــع 
الطبيعــي تتحمــل الدولــة المســؤولية األساســية عــن رفاهيــة مواطنيهــا. مــن واجــب الدولــة احتــرام حقــوق 
اإلنســان وحمايــة األفــراد مــن أي طــرف ثالــث قــد يهــدد هــذه الحقــوق األساســية أو نوعيــة الحيــاة، وتلبيــة 
االحتياجــات المســتمدة مــن الحقــوق. ومــن ثــم فــإن مســؤولية الدولــة احتــرام احتياجــات األمــن اإلنســاني 
واألمــن  البيئــي  واألمــن  الصحــي  واألمــن  الغذائــي  واألمــن  االقتصــادي  األمــن  لضمــان  لمواطنيهــا 
الشــخصي وأمــن المجتمــع واألمــن السياســي. تقــع علــى عاتــق الدولــة مســؤولية حمايــة المواطنيــن 
مــن التهديــدات بمــا فــي ذلــك الفقــر والجــوع واألمــراض والتلــوث وتدهــور البيئــة وجميــع أشــكال العنــف 
ــر قــادرة أو ال ترغــب فــي  ــة غي ــان قــد تكــون الدول ــه فــي بعــض األحي ــز والقمــع السياســي. إال أن والتميي
توفيــر األمــن اإلنســاني للمواطنيــن أو لجميــع المواطنيــن بالتســاوي، ربمــا لضعــف الدولــة وعــدم قدرتهــا 

أو ألنهــا تعنــى بفئــات معينــة.7

وإن كان اإلنســان فــي كل بقــاع األرض يعانــي مــن تهديــدات متشــابهة ولــو تفاوتــت فــي القســوة فــإن 
الفلســطيني يعانــي مــن تهديــدات خاصــة، وأمــا بالنســبة للمقدســي داخــل الجــدار فتتعاظــم التهديــدات 
التــي يعانــي منهــا. فالســلطة الفلســطينية غيــر قــادرة علــى تقديــم الخدمــات بــأي شــكل كان بســبب 
منــع اإلحتــال لهــا مــن العمــل وحتــى الظهــور فــي المدينــة المحتلــة، وأمــا االحتــال فهــو يمثــل التهديــد 
األكبــر لألمــن اإلنســاني نتيجــة لتطبيــق سياســات التهجيــر القســري والتمييــز العنصــري. فيقبــع المواطــن 

المقدســي بيــن مطرقــة ضعــف الخدمــات وســنديان التمييــز ضــده والعمــل علــى تهجيــره.

حــول واقعهــم ومســتقبل  الجــدار  داخــل  المقدســي  الشــباب  رؤيــة  تحديــد  إلــى  الورقــة  تهــدف هــذه 
مدينــة القــدس. اعتمــدت هــذه الورقــة علــى اســتطاع آراء الشــباب حــول تهديــدات األمــن اإلنســاني 
التــي يواجهونهــا ورؤيتهــم حــول مســتقبلهم ومســتقبل مدينــة القــدس وخصوصــا فــي ظــل محدوديــة 
الدراســات التــي تنظــر فــي مســتقبل شــباب القــدس مــن وجهــة نظــر الشــباب أنفســهم. االنطبــاع العــام 

الســريع هــو أن الفلســطيني يفتقــد األمــن اإلنســاني فكمــا ذكــرت نســيبة لوســي8:

„الخــوف والعــوز واإلذالل عناصــر مكملــة لاحتــال. ال يشــعر الفلســطينيون باألمــان – فالمقدســيون 
ــا األخــرى) بعــدم ثبــات وضــع إقامتهــم؛ وأمــا أهــل الضفــة  مهــددون دائمــا (مــن بيــن العديــد مــن القضاي
الغربــي فهــم خاضعــون للســيطرة علــى كل تحركاتهــم ومــا زالــوا عرضــة لخطــر التوغــات اإلســرائيلية؛ 
وســكان غــزة يعيشــون فــي عزلــة عــن العالــم الخارجــي مــن ضيــر اإلغــاق اإلســرائيلي فيحرمــون مــن أبســط 

المــوارد، ويتعرضــون للقصــف العشــوائي والهجمــات.”

وبهــذا تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي تحديــد التهديــدات المختلفــة التــي يواجههــا الشــباب والمســتقبل 
الــذي ينتظــروه فــي ظــل هــذه التهديــدات.

6  تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام 2009، تحديــات األمــن اإلنســاني فــي البلــدان العربيــة«، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
.2009 نيويــورك،  المتحــدة،  األمــم  منشــورات 

https://publications.waset.org/10004627/human-security-providers-in-fragile-state-under-asymmetric-war-conditions  7
 Nusseibeh, Lucy (2008). Why Human Security is Relevant to the Israeli-Palestinian Conflict. Palestine-Israel Journal,   8

 15(3). https://www.pij.org/articles/1194/why-human-security-is-relevant-to-the-israelipalestinian-conflict
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هــذه الورقــة تعتمــد علــى البيانــات األوليــة الكميــة والنوعيــة التــي تــم رصدهــا مــن خــال مجموعــات بؤريــة 
ــة مــع مجموعــات شــبابية مقدســية  ــع مجموعــات بؤري واســتمارات صممــت لهــذا الخصــوص. عقــدت أرب
اثنتــان منهــا فــي البلــدة القديمــة واحــدة منهــا للذكــور واألخــرى لإلنــاث، واثنتــان خــارج البلــدة القديمــة 
وداخــل الجــدار للذكــور واإلنــاث. ناقشــت هــذه المجموعــات التحديــات التــي تواجههــا كل مجموعــة لضمــان 
كأفــراد،  و.......) واســتقاليتهم  والبيئــي  والسياســي  الشــخصي  األمــن  (يشــمل  اإلنســاني  أمنهــم 
وحقهــم فــي الحصــول علــى التعليــم، والرعايــة الصحيــة المائمــة وتوفيــر ســكن كريــم، وحقهــم فــي حريــة 
ــذاء، وتكافــؤ فــرص العمــل بمــا يعــزز شــعورهم باالنتمــاء  ــر وحمايتهــم مــن التعــرض للعنــف واإلي التعبي
والنهــوض بالمجتمــع المقدســي بشــكل خــاص والفلســطيني بشــكل عــام. كمــا ناقشــت المجموعــات 
رؤيــة الشــباب لمســتقبلهم فــي ظــل الوضــع الراهــن فــي مدينــة القــدس ورؤيتهــم لمســتقبل المدينــة. 
كمــا وصممــت اســتمارة تســتهدف التعــرف علــى تهديــدات األمــن اإلنســاني ورؤيــة الشــباب للمســتقبل. 
اشــتملت االســتمارة علــى قســمين: القســم األول اشــتمل علــى اتجاهــات األمــن اإلنســاني وهــي األمــن 
الشــخصي، واألمــن االجتماعــي، واألمــن السياســي، واألمــن الصحــي، واألمــن االقتصــادي. أمــا الجــزء 

الثانــي فقــد اشــتمل علــى اســتطاع آراء الشــباب فــي مســتقبلهم ومســتقبل القــدس.

ــة متاحــة قوامهــا 97 مفــردة مــن الشــباب المقدســي فــوق 18 ســنة. وتتــوزع  تــم إجــراء البحــث علــى عين
العينــة وفــق الخصائــص المبينــة فــي الجــدول رقــم (1). كمــا تتــوزع العينــة مــن حيــث النــوع بيــن الذكــور 

بنســبة (٪34) واإلنــاث بنســبة (66٪).

جدول 1: السمات الديمغرافية لعينة البحث

النسبةالعددخصائص العينة

النوع
6466إناث

3334ذكور

العمر

1919من 18 إلى أقل من 22

6062من 23 إلى أقل من 29

1819من 30 إلى أقل من 39

مكان السكن
1616داخل البلدة القديمة

8184خارج البلدة القديمة



 9رؤية الشباب المقدسي للمستقبل | آفاق تائهة وأمن إنساني مليء بالتهديدات

تحديات وتهديدات األمن اإلنساني
التحديــات التــي يواجههــا الشــباب المقدســي جمــة وتــكاد تطــال كل مجــاالت األمــن اإلنســاني. يشــعر 
الشــباب المقدســي بأنهــم مهجــورون وضائعــون فــا جهــة توفــر لهــم الحمايــة وال قيــادة تســاعدهم فــي 
تحديــد الرؤيــة المســتقبلية وال أمــل بإمكانيــة التغييــر للوضــع الــذي يقيدهــم ويقيــد مســتقبلهم. تناقــش 

هــذه الجزئيــة تهديــدات األمــن اإلنســاني للشــباب المقدســي.

األمن الشخصي. 1.1
ــات بممارســة ثقافاتهــم وشــعورهم باألمــان  ــع األفــراد واألقلي ــل األمــن الشــخصي فــي مــدى تمت يتمث
تجــاه هويتهــم الدينيــة والعرقيــة وثقافتهــم. كمــا يشــمل األمــن مــن الممارســات القمعيــة التقليديــة 
كالنزاعــات المســلحة والتمييــز ضــد المجموعــات اإلثنيــة. واألمــن الشــخصي هــو حمايــة اإلنســان مــن كل 
التهديــدات التــي قــد تعرضــه لإليــذاء الجســدي أو النفســي أو االعتــداء علــى ممتلكاتــه وأســرته. يعتبــر هــذا 
االتجــاه األكثــر تداخــا مــع االتجاهــات األخــرى وخصوصــا السياســية واالجتماعيــة باإلضافــة إلــى االقتصاديــة 

والصحيــة.

الشــباب المقدســي باالضطهــاد بســبب هويتــه، ودينــه وعاداتــه وهــذا يؤثــر علــى قدرتــه فــي الحفــاظ 
علــى موروثــه الثقافــي الــذي يســعى االحتــال لطمســه. إن زيــادة الضغــط النفســي الناجــم عــن هــذا 
االضطهــاد يســاهم بشــكل مباشــر فــي ارتفــاع حــاالت العنــف فــي القــدس. وبيــن الشــباب أن مســتوى 
العنــف يــزداد بشــكل مضطــرد فــي الشــارع، باإلضافــة إلــى انعكاســه علــى االرتفــاع فــي حــاالت  العنــف 
المدرســي والعنــف األســري الموجــه خصوصــا ضــد اإلنــاث. وقــد ربــط الشــباب هــذا االزديــاد المضطــرد 
فــي حــاالت العنــف إلــى ارتفــاع نســبة الفقــر واالضطهــاد الــذي أدى أيضــا إلــى انتشــار المخــدرات علــى 

ــدة القديمــة: مســتوى الشــباب. قــال أحــد الشــباب توضيحــا لحــاالت العنــف فــي البل

ــة تجدهــا  ــا. فالخافــات ضمــن العائل ــر العنــف فــي كل مــكان حولن ــي نعيشــها تثي ــة الت ــاة الصعب „إن الحي
بازديــاد، والخافــات بيــن العائــات كذلــك كثيــرة. حتــى األطفــال عندمــا يلتقــون فــي المخيــم الصيفــي 
يصعــب الســيطرة عليهــم الرتفــاع العنــف اللفظــي والجســدي بينهــم. أصبــح العنــف اللفظــي أمــر عــادي 

جــدا، فتســمعه فــي كل مــكان.«

أما العنف الموجه ضد النساء فهو أيضا بارتفاع مضطرد، قالت إحدى الفتيات:

“كيــف لــي أن أعيــش بأمــان، فمــن تحــرش مــن قبــل جيــش االحتــال، إلــى تحــرش مــن الشــباب فــي 
المنطقــة، إلــى ضــرب وإهانــة فــي البيــت، إلــي إهانــات مــن قبــل الزمــاء والمعلميــن والمعلمــات.”

يشــير الجــدول التالــي إلــى أن ٪40.2 مــن المســتجيبين تعرضــوا لإليــذاء النفســي مــن أفــراد المجتمــع 
والعائلــة. 
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جدول 2: أنواع التهديدات التي يواجهها الشباب المقدسي من قبل أفراد المجتمع والعائلة 

النسبةالعددنوع ومصدر التهديد

تعرضــت أو أحــد أفــراد عائلتــي للتهديــد باإليــذاء الجســدي مــن أفــراد المجتمــع أو 
ــة العائل

1010.3

1313.4تعرضت أو أحد أفراد عائلتي لإليذاء الجسدي من أفراد المجتمع أو العائلة

3940.2تعرضت أو أحد أفراد عائلتي لإليذاء النفسي من أفراد المجتمع أو العائلة

1414.4تعرضت أو أحد أفراد عائلتي للتحرش من أحد أفراد العائلة أو المجتمع المحلي

يعانــي الشــباب فــي القــدس مــن العديــد مــن التهديــدات التــي تؤثــر فــي أمنــه الشــخصي فالتنقــل فــي 
القــدس والحيــاة فيهــا غيــر آمــن فــي ظــل الوضــع الراهــن. بشــكل عــام يشــعر الشــباب المقدســي بعــدم 

األمــان وخصوصــا فــي الســير ليــا، وهــذا واضــح مــن خــال جــدول 3 أدنــاه.

جدول 3: نسبة الشعور باألمان في التنقل في القدس

غير آمنآمن

35.0864.92التنقل فيما بين األحياء والشوارع في القدس

73.6926.31التنقل في وقت النهار

14.0386.97التنقل بعد منتصف الليل

64.9135.09السير المنفرد في منطقة السكن

28.0771.93المعيشة بشكل عام في القدس

وقــد ذكــر الشــباب العديــد مــن اإلشــكاالت التــي تؤثــر فــي المجتمــع المقدســي منهــا الجريمــة والمخــدرات 
والســرقة والمشــاكل العائليــة، وعلــى رأس تلــك المشــاكل تهديــدات المســتوطنين وجيــش االحتــال الــذي 
يحــاول خلــق أرضيــة خصبــة للمشــاكل األخــرى. يبيــن جــدول (4) أدنــاه تلــك المشــاكل ونســبة الشــباب الذيــن 

يــرون فيهــا تأثيــرا علــى المجتمــع المقدســي.
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جدول 4: تهديدات األمن الشخصي التي تؤثر على المجتمع المقدسي من وجهة نظر الشباب

النسبةالمشاكل التي تؤثر على المجتمع المقدسي

73.69الجريمة

94.74المخدرات

78.95السرقة

59.65المشاكل العائلية

84.21فوضى وانتشار الساح

59.65انتشار المركبات غير القانونية

98.25اعتداءات المستوطنين

98.25اعتداءات جنود االحتال

73.69الصورة النمطية حول شباب وشابات القدس

يعانــي الشــباب المقدســي مــن أزمــة ســكنية كبيــرة بســبب السياســات اإلســرائيلية بعــدم توفيــر رخــص 
بنــاء للفلســطينيين، فقــد أشــار ٪42.9 بعــدم الشــعور باألمــان فــي إمكانيــة الحفــاظ علــى مــكان الســكن. 
وهــذا يعنــي أن »التفكيــر فــي الــزواج أو االســتقال عــن العائلــة هــو ليــس باألمــر الســهل، فكيــف تبقــى 
فــي المدينــة وال يوجــد مــكان للســكن ولــن تعطــى ترخيصــا للبنــاء وإن بنيــت بــدون ترخيــص فســتدفع 
مقابــل البنــاء ولكنــك ســتدفع أيضــا مقابــل الهــدم.« أمــا الترميــم فــي البلــدة القديمــة فهــذا أيضــا يحتــاج 
إلــى ترخيــص يصعــب الحصــول عليــه، وبهــذا يضطــر المقدســي للعيــش فــي البيــوت القديمــة المهترئــة. 
ــرا مربعــا، ال يمكــن توســعتها وال يمكــن تركهــا، ألن تركهــا  ــرة جــدا ال تتجــاوز مســاحتها 80 مت وهــي  صغي
يعنــي امكانيــة اإلســتياء عليهــا. إن هــذه األزمــة الســكنية لــن تــؤدي فقــط إلــى زيــادة الضغــط علــى قطــاع 
اإلســكان وإمكانيــة تطويــر مســاحات تجاريــة ولكنهــا ســتحد أيضــا مــن إمكانــات التنميــة االقتصاديــة وبالتالــي 

مــن توظيــف هــذه المنطقــة ذات الطبيعــة الســكنية والتجاريــة والســياحية.

ويعانــي المقدســيون بالــذات فــي البلــدة القديمــة مــن قيــود علــى حريــة الحركــة، خاصــة فــي أيــام األعيــاد 
اليهوديــة، ففــي كل عيــد تغلــق األحيــاء وتضطــر بعــض العائــات للبقــاء فــي بيوتهــا أليــام والبعــض اآلخــر 

يجــد منافــذ لــه مــن خــال باحــة الحــرم الشــريف.

األمن المجتمعي. 2.1
األمــن المجتمعــي هــو شــعور الفــرد بانتمائــه للجماعــة ســواء األســرة أو المجتمــع المحلــي أو منظمــة أو 
جماعــة التــي يمكــن أن توفــر لــه المســاندة والدعــم. وعلــى الرغــم مــن أن المفهــوم يعنــى بعاقــة الفــرد 
بالمجموعــة إال أنــه يشــتمل أيضــا علــى عاقــة المجموعــة بالمجموعــات األخــرى حيــث أن التهديــد للمجموعــة 
ــر انعــدام األمــن المجتمعــي علــي شــعور األفــراد باالنتمــاء  ــن لهــا. ويؤث ــد لألفــراد المنتمي ــي التهدي يعن

للمجموعــة وبالتالــي علــى اســتقرارها.
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فــي ظــل الوضــع الحالــي يشــعر الشــباب المقدســي أن العائلــة أو الحــارة القريبــة هــي الداعــم األساســي 
ــط عائاتهــم  ــدة القديمــة أن ترابطهــم وتراب ــد الشــباب فــي البل ــك أك ــه ســبيا. ولذل ــه مــا اســتطاعت إلي ل
ــة الحصــول  ــر. فهــم ال يشــعرون بإمكاني ــة فــي ظــل غيابهــا مــن أي مصــدر آخ يعطيهــم شــعور بالطمأنين
علــى أي نــوع مــن الحمايــة مــن الجهــات المســؤولة عــن توفيــره، وبالــذات الجهــات الحكوميــة اإلســرائيلية 
التــي يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية فــرض القانــون والنظــام العــام، أو الجهــات الفلســطينية التــي تحــارب 
مــن قبــل الحكومــة اإلســرائيلية ويعتقــل موظفوهــا فــي حــال قيامهــم بــأي عمــل مــن شــأنه توفيــر األمــن 
والحمايــة للمقدســيين وممتلكاتهــم.أو حتــى مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تتكبــل أياديــه بســبب 

تقييــدات االحتــال علــى نشــاطاته وبســبب محدوديــة القــدرات الماليــة. 

يشــعر الشــباب المقدســي أن مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى األغلــب مرتبطــة بأحــزاب سياســية أو 
فئوية،وبالتالــي فهــي تخضــع للتحيــز مــع فئــة ضــد أخــرى.  اعتبــر ٪84.21 مــن الشــباب أن مؤسســات 
ــدا،  ــر ال توفــر لهــم األمــن أب ــر ٪85.96 منهــم أن منظمــة التحري ــدا، واعتب الســلطة ال توفــر لهــم األمــن أب
واعتبــر ٪75.44 منهــم أن القــوى الوطنيــة ال توفــر لهــم األمــن أبــدا. أمــا بالنســبة للحــراك الشــبابي فقــد 
بيــن الشــباب أن دوره بــدأ يظهــر فــي اآلونــة األخيــرة، إال أنــه لــن يكــون قــادرا علــى تقديــم الحمايــة إال 
بخطــة واضحــة ال أن يعمــل بــردات الفعــل. علــى الرغــم مــن ذلــك، أشــاد الشــباب بالــدور الــذي لعبــه الحــراك 
الشــبابي فــي إحبــاط المحــاوالت اإلســرائيلية إلخــاء العائــات الفلســطينية فــي الشــيخ جــراح. الجــدول (5( 
يبيــن مــدى توفيــر الجهــات المختلفــة لألمــن مــن وجهــة نظــر الشــباب. فالجهــات التــي ال توفــر األمــن مــن 
وجهــة نظــر الشــباب هــي منظمــة التحريــر (٪85.96) تليهــا مؤسســات الســلطة الفلســطينية (٪84.21) ثــم 

القــوى الوطنيــة (٪75.44)، وأمــا أكثرهــا توفيــرا للحمايــة فهــي العائلــة.

جدول 5: مدى توفير الجهات المختلفة لألمن من وجهة نظر الشباب

بشكل 
كامل

بدرجة 
بدرجة بدرجة كبيرة

ضعيفة
ال توفره 

أبدا

٪22.8136.8431.585.263.51العائلة

٪1.7505.268.7784.21مؤسسات السلطة الفلسطينية

٪01.757.0275.44القوى الوطنية

٪1.7501.7585.96منظمة التحرير

٪03.5114.0461.4مؤسسات المجتمع المدني

٪01.7512.2863.16رجال اإلصاح والعشائر

٪0015.7968.42شرطة االحتال

٪01.758.7763.16المؤسسات التابعة لبلدية االحتال

٪3.511.7528.0740.35الحراك الشبابي

وقــد عبــر الشــباب عــن اســتيائهم لشــعورهم أن الســلطة الفلســطينية تخلــت عنهــم فهــم ال يشــعرون 
ــم تهميشــهم  ــه يت ــات أو إشــراكهم فــي القــرارات السياســية، وأن ــة الســلطة بتمثيلهــم فــي االنتخاب برغب

وإقصاءهــم. يبيــن الجــدول (6) أدنــاه شــعور الشــباب الفلســطيني فــي هــذا الصــدد.
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جدول 6: :نسبة الشباب الذين يشعرون بتوفير السلطة لألمن والحماية للشباب المقدسي

النسبةشعور الشباب حول توجه السلطة الفلسطينية تجاههم

7.03أشعر أنه يتم تمثيلي في االنتخابات الفلسطينية

أشــعر أن هنــاك رغبــة مــن الســلطة الفلســطينية فــي أن يتــم تمثيلــي فــي االنتخابــات 
لفلســطينية ا

8.77

3.52أشعر أنني أشارك في القرارات السياسية فيما يتعلق بمستقبل القدس

45.62أشعر أنه يمارس اإلقصاء والتهميش ضدي من قبل السلطة الفلسطينية

الروابــط الوثيقــة فــي البلــدة القديمــة لدرجــة أن الــكل يعــرف الــكل ويعتنــي بالــكل المقدســي، إال أن عزلــة 
الشــباب المقدســي فــي البلــدة القديمــة تــزداد، فالروابــط بينهــم وبيــن باقــي أجــزاء المدينــة والضفــة 
ــود  ــذي تفرضــه قي ــة التفاعــل ال ــة وقل ــة واالقتصادي ــادة الهــوة االجتماعي ــك لزي ــر وذل ــة أصبحــت تفت الغربي
الحركــة وبشــكل خــاص بالنســبة لإلنــاث الاتــي ال يســتطعن مغــادرة بيوتهــن متأخــرا بســبب غيــاب األمــن 
الشــخصي. وبشــكل عــام ال يشــعر الشــباب باألمــان فــي الحركــة بســبب مضايقــات جيــش االحتــال 
والمســتوطنين الذيــن يتواجــدون فــي كل األوقــات وكل األيــام للتحــرش بهــم. وأكــد الشــباب (٪94.74) أن 

ــة االجتماعيــة لهــم. الظــرف الحالــي ال يوفــر العدال

الصــورة النمطيــة حــول الشــاب المقدســي بأنــه متجــه نحــو المخــدرات والســلوك الســيء جعــل مــن لحمــة 
المقدســيين فيمــا بيــن البلــدة القديمــة ومــن هــم خــارج األســوار أيضــا ضعيفــة. وبالتالــي فــإن المقدســيين 
يحتاجــون إلــى إيجــاد مســاحة آمنــة للحــوار والتفاعــل المنتــج حتــى يســتطيعوا تغييــر الصــورة النمطيــة وإعــادة 
اللحمــة فيمــا بيــن الشــباب المقدســي مــن جهــة وفيمــا بيــن الشــباب المقدســي والشــباب الفلســطيني 

مــن جهــة أخــرى.

ويــرى الشــباب المقدســي أن الوضــع الراهــن يهــدد مــن ثقافتــه المقدســية، وعاداتــه المقدســية، وحتــى 
لغتــه فــي ظــل محــاوالت تهويــد القــدس. يبيــن الجــدول (7) أدنــاه تلــك التهديــدات كمــا يراهــا الشــباب 

ــي وردت جميعهــا بنســب مرتفعــة. والت

جدول 7: التهديدات في مجال القيم والعادات والتقاليد من وجهة نظر الشباب

النسبةالتهديدات

75.44في ظل الوضع الراهن أشعر بتهديد على ثقافتي المقدسية

78.95في ظل الوضع الراهن أشعر بتهديد على عاداتي المقدسية

68.42في ظل الوضع الراهن أشعر بتهديد على لغتي

66.67في ظل الوضع الراهن أشعر بتهديد على قيمي المقدسية



صفحة 14

األمن السياسي. 3.1
يرتبــط مفهــوم األمــن اإلنســاني بحقــوق اإلنســان األساســية دون تمييــز فــي ظــل غيــاب القهــر والعنــف 
السياســي بمــا يضمــن الحــق فــي الحيــاة والحريــات فيضمــن حريــة التعبيــر، الحــق فــي حمايــة الملكيــة 
ــد  ــة مــن تهدي ــة. فهــو الحماي ــاة اإلنســان والحــق فــي المحاكمــة العادل وعــدم التدخــل التعســفي فــي حي
القمــع السياســي والتعــرض للصراعــات والحــروب. يؤكــد األمــن السياســي ضــرورة احتــرام حقــوق اإلنســان 
والقانــون  الدســتور  خــال  مــن  وكفالتهــا  للمواطنيــن  السياســية  الممارســة  حريــة  وكفالــة  األساســية 

والممارســة.

يخضــع المقدســي للقانــون اإلســرائيلي، ولكــن الممارســة مليئــة بالتمييــز العنصــري ضــد الفلســطيني بكل 
المحــاور والتفاصيــل. يتجلــى التمييــز مــن خــال القوانيــن اإلســرائيلية وإنفاذهــم للقوانيــن وممارســاتهم 
اليوميــة. شــهد المقدســيون ارتفاعــا حــادا ومســتمرا فــي الشــعارات المتطرفــة وتعبيــرات التمييــز العنصــري 
ــارات „المــوت للعــرب.” والحريــة  ــاء تجوالهــم فــي البلــدة القديمــة مثــل عب التــي يســمعونها كل يــوم أثن
الممنوحة للمســتوطنين في المنطقة ال يطالها المقدســيون، ففي الوقت الذي يجتاح فيها اإلســرائيلي 
باحــات األقصــى يمنــع علــى الفلســطيني الخــروج إلــى الشــارع. وأمــا القوانيــن فهــي بحــد ذاتهــا مجحفــة 
ضــد الفلســطينيين، حيــث أصــدرت دولــة االحتــال العديــد مــن القوانيــن التمييزيــة التــي تــم تمريرهــا فــي 
العقــد الماضــي مثــل القوانيــن الخاصــة بيهوديــة الدولــة. هــذا التحــول أصبــح يهــدد أمــن المقدســيين ال 

بــل ويهــدد وجودهــم.

ــم فــي  ــم التعلي ــذي يقتضــي تدعي ــز ضــد الشــباب المقدســي وال ــى التحي ــال عل أمــا قــرار 3790 فهــو مث
القــرار وهــذه  العبريــة. هــذا  اللغــة  علــى  والتركيــز  المناهــج اإلســرائيلية  اســتخدام  يتــم  بحيــث  القــدس 
السياســات هــي بحــد ذاتهــا قــرارات عنصريــة. أمــا اســتهداف التعليــم، فهــو ال يقتصــر علــى هــذه اإلجــراءات 
العنصريــة، وإنمــا يطــال الوصــول إلــى التعليــم والمــدارس، خصوصــا فــي ظــل االعتقــاالت التــي تــزداد 
فــي فتــرة االمتحانــات، األمــر الــذي يفقــد الطلبــة األمــل فــي اســتكمال الدراســة وبالتالــي التســرب مــن 

المــدارس. 

التعبيــر عــن الــرأي كفلتــه جميــع القوانيــن والمواثيــق الدوليــة، أمــا الممارســات اإلســرائيلية فــا تســمح بهــذا 
الحــق بتاتــا. أكــد الشــباب المقدســي أن كتاباتــه مراقبــة حيــث يتــم اســتجوابه مــرارا وتكــرارا بنــاء علــى هــذه 
الكتابــات. وقــد تكــون هــذه الكتابــات منشــورة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي والتــي تصــل إلــى االحتــال 
بســرعة البــرق، وإمــا أن تكــون كتابــات ورقيــة يجدونهــا لــدي تفتيشــهم لحقائــب الشــباب. وهــذه الكتابــات 
تكــون علــى األغلــب قصائــد شــعرية أو كتابــات نثريــة حــول الوطــن أو حــب الحيــاة، حيــث أكــدت أحــد الفتيــات: 
„يبــدو أن الكتابــة عــن الحيــاة شــيء مكــروه، يبــدو أنهــم يريدوننــا أن نكــره الحيــاة.” وقــد بيــن ٪92.08 مــن 

الشــباب عــدم قدرتهــم علــى التعبيــر عــن رأيهــم بحريــة.

يولــد المقدســي فــي القــدس ولكنــه يمنــع مــن حمــل أي جنســية، وإنمــا يتــم تزويــده بإقامــة مؤقتــة أو مــا 
يســمى „الهويــة الزرقــاء” فهــم مجــرد مقيمــون أو حتــى ســياح مــن الممكــن ســحب الهويــة منهــم وإلغــاء 
اإلقامــة فــي أيــة لحظــة. إن خســارة الهويــة ال يعنــي فقــط ضيــاع الوثائــق وفقــدان التأميــن الصحــي، 
وإنمــا أيضــا يــؤدي إلــى إدراج الشــخص ضمــن »قانــون الغائبيــن« الــذي يشــكل أبــرز القوانيــن اإلســرائيلية 
إجحافــا فــي القــدس، خــال هــذه الفتــرة. كمــا صعــدت ســلطات االحتــال مــن قــرارات اإلبعــاد عــن القــدس 
واألقصــى والبلــدة القديمــة، حيــث رصــدت هيئــة شــؤون األســرى خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي 
365 قــرار إبعــاد، بينهــا 257 قــرار إبعــاد عــن األقصــى، 18 عــن مدينــة القــدس، 68 عــن القــدس القديمــة، 
و4 قــرارات منــع مقدســيين مــن دخــول الضفــة الغربيــة.9 ومــن هنــا يشــعر الشــباب المقدســي بفقدانــه 

ألمنــه السياســي وفقدانــه ألبســط حقوقــه األساســية فــي العيــش والســكن.
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يواجــه الشــباب المقدســي تهديــدا لحياتــه ووجــوده، ويتضــح ذلــك مــن خــال ارتفــاع عــدد الذيــن يتعرضــون 
للتعذيــب واإليــذاء الجســدي، والعــدد المتزايــد لاعتقــاالت حيــث يقبــع فــي ســجون االحتــال قرابــة (500( 

أســيرا مقدســيا10. بيــن أحــد الشــباب أن اعتقالــه السياســي يهــدد حياتــه وحيــاة عائلتــه:

„بمــا أننــي معتقــل ســابق، فــإن اعتقالــي وارد فــي أي لحظــة اآلن، وهــذا يعنــي أن يوجــد لــدى االحتــال 
ملــف أمنــي حولــي. بجميــع األحــوال معظمنــا هنــا لدينــا ملفــات أمنيــة، فأنــت ال تحتــاج لرمــي الحجــر حتــى 
يكــون لديــك ملــف أمنــي. بطرحــك أي قضيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي يصبــح لديــك ملــف أمنــي، 
برفعــك للعلــم الفلســطيني يصبــح لديــك ملــف أمنــي، إذا كان لديــك صديــق عليــه ملــف أمنــي فهــذا مبــرر 

كاف ليتــم إدراج إســمك. 

معنــى الملــف األمنــي أي أننــي ال أســتطيع أن أجــد فرصــة عمــل، وأننــي مهــدد بســحب هويتــي وبالتالــي 
إلــى اإلبعــاد، معنــى هــذا أنــه ال يوجــد أي أفــق ألي مســتقبل. هــذا حالــي وهــذا حــال جميــع المقدســيين.«

يتعــرض المقدســي لإليــذاء الجســدي والنفســي مــن االحتــال. ولــدى ســؤال الشــباب عــن تعرضهــم 
لإليــذاء خــال الشــهر المنصــرم بيــن ٪85.6 مــن الشــباب يتعرضــون لإليــذاء النفســي مــن قبــل جيــش 
االحتــال والمســتوطنين وأن ٪58.8 يتعرضــون لإليــذاء الجســدي. يوضــح جــدول (8) أدنــاه نســبة الشــباب 

ــال أو المســتوطنين. ــل جيــش االحت ــذاء مــن قب ــم تهديدهــم باإلي ــذاء أو ت ــن تعرضــوا لإلي الذي

جدول 8: أنواع التهديدات التي يواجهها الشباب المقدسي من قبل جيش االحتال والمستوطنين

النسبةالعددنوع التهديد

تعرضــت أو أحــد أفــراد عائلتــي للتهديــد باإليــذاء الجســدي مــن قبــل جيــش االحتــال 
أو المســتوطنين

5354.6

أو  االحتــال  جيــش  قبــل  مــن  الجســدي  لإليــذاء  عائلتــي  أفــراد  أحــد  أو  تعرضــت 
طنين لمســتو ا

5758.8

أو  النفســي مــن قبــل جيــش االحتــال  أفــراد عائلتــي لإليــذاء  أحــد  أو  تعرضــت 
طنين لمســتو ا

8385.6

3334.0تعرضت أو أحد أفراد عائلتي للتحرش من قبل جيش االحتال أو المستوطنين

وأكــد جميــع الشــباب الذيــن شــاركوا فــي المجموعــات المركــزة أنهــم واجهــوا عنفــا بشــكل مباشــر فــي 
الشــارع إمــا مــن خــال جيــش االحتــال أو مــن خــال المســتوطنين. يواجــه مواطنــو البلــدة القديمــة بالــذات 
العنــف مــن قبــل الجيــش اإلســرائيلي لــدى خروجــه مــن البيــت إذ أن تنقلــه مــن بيــت آلخــر داخــل البلــدة 
القديمــة يعرضــه للتفتيــش والمضايقــة فالجيــش متواجــد فــي الحــارات بشــكل دائــم، ناهيــك عــن التحــرش 
الــذي تواجهــه اإلنــاث والمضايقــات التــي تاقيهــا. وعلــى الرغــم مــن أن الشــباب فــي البلــدة القديمــة 
معروفيــن تمامــا لــدى جيــش االحتــال إال أنــه يتــم تفتيشــهم يوميــا وفــي كل لحظــة تطلبــت حركتهــم 
االنتقــال فــي الشــارع ذاتــه. حتــى أن الدخــول إلــى باحــة الحــرم الشــريف تاقــي تحرشــا وتفتيشــا مســتمرا. 
إن التواجــد المكثــف لألجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية هــو لضمــان األمــن اإلســرائيلي وال يســعى لتوفيــر 
األمــن والســام للمقدســيين وإنمــا بالعكــس إلرهابهــم والتحــرش بهــم. كمــا يعرقــل االحتــال الحركــة فــي 
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ــد حياتهــم  ــات أن هــذا التحــرش قي ــرت أحــد الفتي ــاة الشــباب تمامــا. وقــد ذك ــدة القديمــة، فيعرقــل حي البل
ــة بشــكل كامــل: االجتماعي

„إن قدرتــي علــى التحــرك محــددة ألن جيــش االحتــال متواجــد فــي كل األوقــات فــي الحــارة، تنقلــي لزيــارة 
صديقاتــي محســوب علــي، فهــم يعرفــون أيــن أذهــب ومتــى أذهــب. حتــى أننــي أصبحــت غيــر قــادرة علــى 
الذهــاب إلــى حفــات عائليــة ألن تنقلــي بلبــاس رســمي ســيؤدي بــي إلــى مواجهــة التحــرش. أنــا أتعــرض 

للتحــرش لــدى تفتيــش الجنــود لحقيبتــي الشــخصية التــي تشــمل أمــوري الخاصــة.

إن الضغط النفسي الذي نواجهه كبير. نحن محددون ومقيدون في حياتنا.”

األمن االقتصادي. 4.1
ــر مصــادر الدخــل  يقصــد باألمــن االقتصــادي التحــرر مــن الفقــر ومــن الحاجــة ويتضمــن القــدرة علــى توفي
لألفــراد وكفايتــه واســتقراره وتوفيــر متطلبــات المعيشــة والتدريــب والتأهيــل. وهــو بالتالــي يهــدف إلــى 

رفــع مســتوى معيشــة األفــراد.

يعيــش ٪72 مــن العائــات الفلســطينية فــي القــدس تحــت خــط الفقــر، فــي حيــن يعيش ٪81  مــن األطفال 
الفلســطينيين فــي القــدس تحــت خــط الفقر.11 نســبة البطالة؟؟

بيــن الشــباب فــي البلــد القديمــة أن وجــود ملــف أمنــي لهــم يفقدهــم حقهــم فــي التدريــب وفــرص 
ــك فــإن المجتمــع  ــة التــي أصبحــت تستشــري فــي المنطقــة. ولذل الحصــول علــى عمــل ومواجهــة البطال

المقدســي يتجــه إلــى مجتمــع أكثــر فقــرا وهــذا مــا بينــه ٪71.04 مــن الشــباب.

ــة، واإلشــكال  ــة اســتثمارات أو مشــاريع اقتصادي ــدء أي ــن اإلســرائيلية المجحفــة توســيع أو ب تحــدد القواني
أن االنتقــال لاســتثمار فــي مناطــق الضفــة يحتــاج إلــى موافقــة أمنيــة بحيــث يكــون لألجهــزة األمنيــة 
القــرار الفصــل فــي إمكانيــة االســتثمار. ممــا يعنــي أن فرصــة الشــباب المقدســي لاســتثمار مغلقــة 
مــن جميــع األطــراف. أمــا عــن فــرص البحــث عــن عمــل فهــي محــدودة، وإن وجــدت فهــي متحيــزة ضــد 
المقدســي. فالشــباب المقدســي يحتــاج إلــى شــهادة حســن ســيرة وســلوك مــن قبــل ســلطات االحتــال 
والتــي يصعــب الحصــول عليهــا بســبب التوقيــف العشــوائي الــذي يتــم فــي القــدس، الــذي يجبــر الشــباب 
المقدســي للعمــل بــدون الحصــول علــى تصريــح عمــل رســمي ممــا يفقــده كل حقوقــه مــن تأميــن وتقاعــد 
ــى وظيفــة مــن ضمنهــا شــرط اتقــان  ــات المســتحدثة للحصــول عل ــك المتطلب ــى ذل وتعويــض. أضــف إل
اللغــة العبريــة حتــى لــو تكــن تلــزم لمهمــات الوظيفــة. فقــد بيــن ٪98.25 مــن الشــباب بعــدم قدرتهــم 
الحصــول علــى فرصــة عمــل تتناســب مــع تخصصهــم وإمكانياتهــم، فــي حيــن أكــد ٪91.23 عــدم قدرتهــم 
الحصــول علــى فــرص التدريــب والتأهيــل التــي يحتاجونهــا. والتحديــات ال تقتصــر علــى إيجــاد فرصــة عمــل 
وإنمــا ترتبــط بالقــدرة علــى االســتمرار فــي العمــل وتتعــدى فرصــة البــدء باســتثمار جديــد لتشــمل القــدرة 

علــى االســتمرار فــي االســتثمار، فقــد بيــن ٪73.69 مــن الشــباب أنهــم يخافــون مــن العــوز واالحتيــاج.

The Association for Civil Rights in Israel (2019). East Jerusalem – Fact & Figures. Available at: https://www.english.acri.  11
 org.il/east-jerusalem-2019
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األمن الصحي. 5.1
يرتبــط األمــن الصحــي بتوافــر الخدمــة والرعايــة الصحيــة الجيــدة وقــدرة األفــراد علــى الحصــول علــى تلــك 

الخدمــة والوقايــة مــن األمــراض. فهــو يرتبــط مباشــرة ببقــاء اإلنســان وبالتالــي بقــاء الــدول ذاتهــا.

يــرى الشــباب أنــه حتــى لــو تكــن التهديــدات مباشــرة فــي األمــن الصحــي فــإن التهديــدات غيــر المباشــرة 
التــي يواجهونهــا متعــددة. الشــباب المقدســي يســتطيع الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة اإلســرائيلية 
والحصــول علــى التأميــن الصحــي. إال أن المشــكلة تكمــن فــي بيوتهــم الغيــر صالحــة للســكن بســبب رفــض 
االحتــال لمحــاوالت ترميــم البيــوت  ممــا يعرضهــم لإلصابــة بأمــراض الربــو ومشــاكل التنفــس بســبب 

الرطوبــة العاليــة فــي البيــوت. 

يواجــه األســرى المقدســيين تحديــات أمنيــة مــن نــوع خــاص. أوال هــم ال يتلقــون الحــد األدنــى مــن الرعايــة 
الصحيــة. ثانيــا، فــإن تعرضــه  لألســر يفقــده حقــه فــي التأميــن الصحــي ممــا يجعلــه غيــر قــادر علــى الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة الازمــة. (هــذا العــام تــم وقــف التأميــن الصحــي ل19 مقدســي وعائاتهــم، بينهــم 

3 أســرى فــي الســجن وزوجــة أســير فلســطيني، والبقيــة هــم مــن األســرى المحرريــن.12(

ــد صحــي  ــم التعامــل معهــم كتهدي ــا، عندمــا ت ــرة جائحــة الكورون ــات فــي فت وقــد واجــه المقدســيون تحدي
لإلســرائيليين بوصفهــم مصــدر للعــدوى. 

علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد بيــن ٪33.34 فقــط مــن الشــباب وجــود تحيــز فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة فــي 
القــدس للشــباب الفلســطيني. بيــن الشــباب أنهــم يســتطيعون الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة ولكــن 
فرصتهــم لخســارة التأميــن الصحــي يمكــن أن تمنعهــم تمــام مــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة فــي 

ظــل االرتفــاع الحــاد ألســعار تلــك الخدمــات.

األمن البيئي. 6.1
ــة  ــوارث الطبيعي ــة اإلنســان مــن الك ــه حماي ــة للبشــر. ويقصــد ب ــة الســامة البيئي ــي هــو كفال األمــن البيئ

ــة. والحفــاظ علــى البيئ

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تهديــدات مباشــرة فــي هــذا المجــال، إال أن التهديــدات غيــر المباشــرة مســتمرة 
ومقصــودة. التهديــدات البيئيــة ترتبــط بعــدم الســماح بتأهيــل مرافــق الصــرف الصحــي فــي البلــدة القديمــة 
أو تأهيــل البنيــة التحتيــة. هــذه التهديــدات تؤثــر علــى صحــة المقدســيين ولكنهــا أيضــا تؤثــر علــى المجــاالت 
البيئيــة خصوصــا نتيجــة أعمــال تجريــف وتســوية األراضــي وتصــدي األشــجار المثمــرة وغيــر المثمــرة. يبيــن 

جــدول (9) نســبة الشــباب الذيــن وجــدوا أن بيوتهــم تتوفــر فيهــا الظــروف الصحيــة المائمــة.

جدول 9:نسبة الشباب الذي لديهم ظروف بيئية مائمة في مكان السكن

النسبةالبيئة في مكان السكن

47.37البيوت حيث أسكن يتوفر فيها بيئة صحية للسكن

40.36البيوت حيث أسكن يتوفر فيها بنية تحتية مائمة

33.34البيوت حيث أسكن يتوفر فيها صرف صحي مائمة

12  هيئة شؤون األسرى والمحررين
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األمن الغذائي. 7.1
ويقصــد باألمــن الغذائــي تأميــن الحصــول ماديــا واقتصاديــا علــى الغــذاء األساســي فــي جميــع األوقــات. 
وبالتالــي فهــي ترتبــط بتوزيــع الغــذاء وتوافــر القــدرة الشــرائية لذلــك. علــى الرغــم مــن ضعــف القــدرة 
الشــرائية التــي بينهــا معظــم المســتجيبين، إال أن المجتمــع المحلــي هــو األســاس فــي التكافــل وبالتالــي 
ال يشــعر المقدســي مهمــا زادت الضائقــة الماليــة أن غــذاءه مؤمنــا. أشــاد الشــباب فــي التكافــل الــذي يتــم 

خــال فتــرة شــهر رمضــان باإلضافــة إلــى التكافــل للجميــع فــي كل األوقــات.

إن فقــدان األمــن اإلنســاني للشــباب المقدســي يؤثــر علــى هويتــه ووجــوده اإلنســاني ويشــعره بالعــزل. 
ولكنــه علــى الرغــم مــن كل هــذه التهديــدات مــا زال مصــرا علــى الصمــود واالســتمرار. إذ يشــعر الشــباب 

المقدســي بأهميــة وجــوده وبقــاؤه فــي وجــود القضيــة المقدســية والقضيــة الفلســطينية.

رؤية الشباب لمستقبلهم
مــن الصعــب تخيــل آفــاق المســتقبل والتحديــات التــي تطــال الشــباب المقدســي والتــي تدفــع بــه إلــى 
خــارج المنطقــة والتــي تفقــده المعنــى والهــدف لحياتــه، إال أن الشــباب صامــد وال ينــوي تــرك الركــب لغيــر 
ــة المســتطلعة آراؤهــم مــن الشــباب المقدســي إصــراره علــى  ــن 66.67 مــن العين المقدســيين. فقــد بي
البقــاء وعــدم الهجــرة. هــذا مــا أكــد عليــه الشــباب بعــدم الرغبــة فــي تــرك مكانهــم لتقديرهــم بأهميــة دورهــم 
فــي النضــال والصمــود. فهــم يــرون أن وجودهــم وبقاؤهــم هــو صــراع وهــو إصــرار علــى المضــي قدمــا 
تجــاه التحــرر. فقــد أكــد 68.42 مــن العينــة المســتطلعة أنــه مــا زال لديهــم الطاقــة والقــدرة لمواجهــة كل تلــك 
التحديــات وأمــل بمســتقبل أفضــل للشــباب وبأمــن شــامل للمنطقــة. يبيــن جــدول (9) نســبة الشــباب الذين 
عبــروا عــن أملهــم بالمســتقبل. بيــن الشــباب أنهــم بالرغــم مــن كل التحديــات نجحــوا بعقــد نشــاطات ثقافيــة 
فــي البلــدة القديمــة يحاولــون مــن خــال الحفــاظ علــى اإلرث الثقافــي والتــراث وهــذا جــزء مــن الصمــود 
وجــزء مــن النضــال الــذي تحدثــوا عنــه. كمــا بــرزت العديــد مــن المبــادرات التــي يســعون إلــى تحقيقهــا علــى 
الرغــم مــن التحديــات التــي يفرضهــا االحتــال، فهنــاك المخيمــات الصيفيــة التــي ينفذوهــا مــع األطفــال 
وهنــاك العــروض الموســيقية التــي تعطيهــم القــوة للتصــدي. إضافــة إلــى ذلــك فــإن مبادراتهــم للوقــوف 
دفاعــا عــن القــدس شــكلت لديهــم الدافــع لاســتمرار وخصوصــا فــي قضيــة الشــيخ جــراح كمــا شــكلت لهــم 

لحظــة فارقــة لاســتمرار والصمــود.

„لــو ســؤلنا هــذا الســؤال قبــل شــهر لقلنــا نحــن فاقــدون لألمــل تمــام وليــس لدينــا أفــق للمســتقبل، أمــا 
اآلن فنحــن نقــول األمــل موجــود، األمــل موجــود بهــذا الشــباب القــادر علــى التغييــر، بهــذا الجيــل الــذي خــرج 
علــى الرغــم مــن كل هــذا اإلحبــاط. نحــن علــى ثقــة بــأن ذلــك ممكــن وبأننــا قريبــون مــن الحــل، أقــرب مــن أي 

وقــت مضــى. حتــى لــو لــم نكــن نعــرف تمامــا أيــن ســنصل وكيــف لكــن لدينــا األمــل بمســتقبل أفضــل”
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جدول 10: أمل الشباب بمستقبل أفضل

النسبةاألمل بالمستقبل

64.92أملي بمستقبل أفضل للشباب المقدسي

49.12أملي بأمن شامل في المنطقة

45.62أملي بحياة كريمة للجميع

38.59أملي بمستقبل سياسي أفضل

هــذا يعنــي أن الحيــاة اليوميــة بالنســبة لغالبيــة المقدســيين هــي صــراع. التوتــر والغضــب واإلحبــاط جــزء مــن 
البقــاء اليومــي لمعظــم النــاس. منــذ الطفولــة يجــد المقدســيون أنفســهم فــي حالــة صــراع مــع البقــاء، فــا 

يســتطيع المقدســي تحديــد شــكل المســتقبل ال بــل ال يســتطيع التخطيــط لعــام واحــد.

ــاة أوالدهــم  ــة واضحــة لمســتقبلهم ال يعرفــون مــا هــو شــكل حياتهــم وشــكل حي ال يمتلــك الشــباب رؤي
ولكنهــم يعرفــون أن المســتقبل أفضــل وأن الحريــة قادمــة. هــم يرفضــون العيــش فــي ســياق غيــر القــدس 
العربيــة الموحــدة التــي يريــدون أن يصلــوا إليهــا، هــم ال يريــدون لحــاق الركــب ولكنهــم سيســيرون وراء مــن 
ــة  ــي وكيفي ــون تجــاه الوضــع الحال ــر.« كشــباب هــم غاضب ــة التحري ــة »رؤي ــزم فــي هــذه الرؤي يســاهم ويلت
التعاطــي مــع القــدس ومــع الشــباب بشــكل خــاص، يشــعرون بالغضــب أنهــم تركــوا لوحدهــم ليواجهــوا 
مســتقبا غامضــا. وهــم مســتعدون لتقديــم التضحيــات الازمــة للوصــول إلــى الحــل، ولكنهــم يعرفــون 
أن التخطيــط لذلــك واجــب، هــم بحاجــة إلــي وضــع اســتراتيجية وطنيــة للتحــرر والتكافــل الفلســطيني، حتــى 
ــك هــم يعرفــون أن هــذا  ــت ســابقا. ولذل ــزأ كمــا جزئ ــة األساســية هــي فلســطين وأن ال تج تكــون القضي

يمكــن أن يتحقــق مــن خــال التالــي ليســتطيعوا البنــاء علــى مــا حصــل خــال األحــداث األخيــرة:

تمكين الشــباب: إن الشــباب المقدســي واع لما يحدث من حوله، ولكن هذا الوعي يجب أن يطال الجميع. 
هــذه التوعيــة يجــب أن تكــون قــادرة علــى مواجهــة الخطــط اإلســرائيلية لمناهضــة الحــراكات الشــبابية فــي 
القــدس  والوعــي المقدســي. وعليــه يجــب التركيــز علــى جمــع الشــباب فــي بوتقــة واحــدة تبــث اإليجابيــة 

فيهــم وتســمح لهــم بطــرح مبــادرات وحلــول هــم يرونهــا مناســبة.

خلــق مســاحة آمنــة للحــوار: الشــباب بحاجــة لمســاحة آمنــة لنقــاش أفــكاره وتصوراتــه للمســتقبل. ال يحتــاج 
الشــباب لمــن يدلهــم علــى الطريــق هــم يريــدون أن يرســموا طريقهــم ولكنهــم يحتاجــون هــذه المســاحة 

اآلمنــة خصوصــا فــي ظــل المعيقــات اإلســرائيلية والمراقبــة الدائمــة.

التحويــل المجتمعــي: قــد يكــون االحتــال نجــح فــي تقســيم الشــعب الفلســطيني بفئاتــه المختلفة إلضفاء 
مزايــا لفئــات تختلــف عــن مزايــا الفئــات األخــرى ممــا أدى إلــى تقســيم المجتمــع الفلســطيني، إال أنــه تبيــن 
مــن خــال األحــداث األخيــرة أنــه لــم ينجــح فــي التقســيم. وهــذا أمــر يجــب ضمانــه مــن خــال لقــاءات 
بيــن المقدســيين بفئاتهــم المختلفــة ألجــل ضمــان التكافــل والتكامــل فــي األدوار ومــا بيــن المقدســيين 

والشــباب الفلســطيني فــي كافــة أماكــن تواجــده. 
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اســتراتيجية وطنيــة جامعــة: إذا كان لــدى الشــباب المقدســي خصوصيتــه فهــو يــرى أن بحاجــة للتواصــل مــع 
الــكل الفلســطيني والتخطيــط الوطنــي مــع الــكل الفلســطيني بــدون توجيــه حزبــي أو توجيــه مــن قبــل أي 

ســلطة ألنــه يــرى أن التغييــر ال بــد أن يكــون بتكافــل الــكل الفلســطيني.

تعزيــر دور المؤسســات المقدســية اعتمــادا علــى االســتراتيجية الوطنيــة الجامعــة والتــي يمكــن أن تســاهم 
فــي تنفيــذ االســتراتيجية ومســاندة الحــراك الشــبابي

تفعيــل دور المؤسســات التعليميــة الخاصــة: إن الــدور الــذي تلعبــه ســلطات االحتــال يســعى إلــى تغييــر 
المنطقــة وتغييــر النظــام، وهــذا يشــكل تهديــدا علــى األمــن اإلنســاني بشــكل كامــل، ولــذا يجــب مجابهــة 
هــذه التهديــدات بنظــام تعليمــي وتربــوي قــوي يســتطيع مواجهــة هــذا التيــار الضخــم. ممــا يعنــي ضــرورة 
العمــل علــى تمكيــن هــذه المؤسســات ودعمهــا لتكــون حاضنــة للتيــارات الشــبابية فــا تقتصــر علــى التعليــم 

الرســمي وإنمــا تركــز بشــكل فاعــل علــى التعليــم غيــر الرســمي.
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رؤية الشباب لمستقبل مدينتهم
يــرى الشــباب المقدســي أن اتفــاق أوســلو الــذي أجــل التفــاوض حــول القــدس إلــى مفاوضــات الحــل 
النهائــي  كان الســبب فــي فصــل القــدس مــن ناحيــة ســكانية واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية عــن 
مجريــات األمــور فــي الضفــة الغربيــة، هــذا األمــر منــع الســلطة الفلســطينية مــن ممارســة أي عمــل فــي 
مدينــة القــدس، وبالتالــي فــإن أيــة أمــور أو إجــراءات مــن الســلطة الفلســطينية فــي القــدس تعتبــر مخالفــة 
ومعاديــة لألمــن اإلســرائيلي. فقــد شــعر ٪64.91 مــن فئــة الشــباب المســتطلعين أن أوســلو هــي الســبب 
فــي ضيــاع قضيــة القــدس. ال بــل يشــعر ٪70.17 مــن الشــباب أن القيــادة الفلســطينية ال تعتبــر حــل قضيــة 
القــدس أمــر ذو أولويــة وأنهــا أصــا عاجــزة عــن توفيــر الحــل (٪80.69). وهــذا مــا خلــق الفجــوة: الفجــوة فــي 
وجــود قيــادة، والفجــوة فــي تقديــم الخدمــات المدنيــة، والفجــوة فــي توفيــر األمــن واألمــان للمقدســيين. 
فالســلطة الموجــودة هــي الســلطة اإلســرائيلية التــي تســتطيع فــرض األمــر الواقــع الــذي تريــده بالشــروط 
التــي تريدهــا. هــذا االتفــاق منــع المقدســيين مــن إنشــاء مؤسســاتهم المدنيــة الفلســطينية بــل إنــه قــد 

ســاهم فــي غلــق المؤسســات الفلســطينية التــي كانــت موجــودة حتــى مــا قبــل أوســلو. 

أن  يــرون  المقدســيين فهــم  يكــن أصــا إلشــراك  لــم  االنتخابــات  تأجيــل  أن  المقدســي  الشــباب  بيــن 
المشــاركة المقدســية هــي إجــراء شــكلي لــم يكــن ليقــدم أيــة خدمــات لهــم أو لــم يكــن ليســمع صــوت 
الشــباب المقدســي. ولهــذا فهــم متأكــدون مــن أن اســتخدام القــدس كان ذريعــة لتأجيــل االنتخابــات وهــي 
ذريعــة واهيــة، كمــا بيــن أحــد المشــاركين فــي المجموعــات المركــزة »إن الســلطة التــي تخلــت عــن الغالبيــة 
العظمــى مــن القــدس التاريخيــة، لــن تهتــم فــي حــق المقدســيين فــي االنتخــاب والترشــح، إضافــة إلــى 
ذلــك فــإن مرجعيــة المرشــحين المقدســيين فــي القوائــم االنتخابيــة األخيــرة كانــت الســلطة أو األحــزاب 
التــي تــم تعــد تمثلنــا. الســلطة الفلســطينية هــي مــن ســمح لاحتــال بالتدخــل فــي شــؤون االنتخابــات 

ــدات وإيجــاد األزمــات.” فــي القــدس وبالتالــي هــي مــن ســمح بوضــع التقيي

يــرى الشــباب أن ضيــاع البوصلــة فــي القــدس هــو غيــاب المرجعيــة فــي القــدس فالمرجــع يمكــن أن يكــون 
الحــراك الشــبابي فــي القــدس، إال أن الحــراك بحاجــة إلــى قيــادة وتنظيــم حتــى ال يكــون قائمــا علــى ردات 
الفعــل. وفقــا للشــباب فــإن الجهــات الفاعلــة التــي تؤثــر وتتأثــر فــي الوضــع الحالــي تشــتمل علــى اآلتــي 

(أنظــر جــدول 11 أدنــاه):

جدول 11: نسبة الشباب الذين يرون في الجهات المختلفة سبيا للحل للوضع في القدس

النسبةالجهات التي تمثل سبيال لحل الوضع المقدسي

7.01القيادة الفلسطينية بشكلها الحالي

28.07قيادة فلسطينية موحدة

12.27األحزاب السياسية

14.04الدول العربية واإلسامية

17.54المجتمع الدولي

10.53مؤسسات المجتمع المدني

54.39الحراك الشبابي

17.54البلدية ومؤسساتها في القدس

8.77الشرطة اإلسرائيلية في القدس
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الجهات الحكومية

وهذا يشتمل على عنصرين بالنسبة لهم:
ــاة فــي القــدس يذهــب . 1 احتــال إســرائيلي قــوي قــادر علــى الســيطرة علــى كل مكنونــات الحي

ــد المناطــق  ــى تهوي ــة المطــاف إل ــة شــيئا فشــيئا ليصــل بنهاي ــر العرقــي للمدين باتجــاه التطهي
بأكملهــا.

ســلطة فلســطينية ضعيفــة غيــر قــادرة علــى مواجهــة االحتــال، غيــر قــادرة علــى تقديــم البدائــل . 2
فــي القــدس وغيــر قــادرة علــى تقديــم أي نــوع مــن أنــواع الخدمــات للمقدســيين.

الشباب المقدسي
يعيــش المقدســيون تحــت اضطهــاد االحتــال وتهديــدات لألمــن، فــا يــرى المقدســي نفســه جــزءا مــن 
النظــام السياســي لهــذا االحتــال وال ينتمــي إليــه ولكنــه فــي ذات الوقــت ال يــرى نفســه جــزءا مــن نظــام 

الســلطة الفلســطينية التــي يعتبرهــا فشــلت فــي احتضانــه ورعايتــه.

المجتمع المدني
تاشــى المجتمــع المدنــي بســبب محــاوالت إســرائيل مــن تفريــغ المدينــة مــن أيــة جهــات فاعلــة وبســبب 
المحــدودة وبعــض  المبــادرات  بعــض  حاليــا هــو  يوجــد  مــا  أوســلو.  اتفاقيــة  أنتجتهــا  التــي  التحديــدات 
المؤسســات القاعديــة التــي تســاهم فــي الحفــاظ علــى الهويــة والوجــود الفلســطيني فــي القــدس. إال 
ــة والبشــرية التــي  ــر موجهــة فــي اإلطــار المطلــوب. المحــددات المادي ــة وغي ــر كافي ــادرات غي أن هــذه المب
تواجــه مؤسســات المجتمــع المدنــي تجعلــه غيــر قــادر علــى تقديــم الخدمــات الازمــة للشــباب وإشــراكهم 

بالطريقــة المائمــة.

الحراك الشبابي
يــرى الشــباب المقدســي أن الحــراك الشــبابي األخيــر الــذي ســاهم فــي حــل بعــض القضايــا بشــكل مؤقــت 
منهــا هبــة بــاب األســباط أو مــا يعــرف بهبــة البوابــات الــذي نشــب جــراء زرع االحتــال للبوابــات اإللكترونيــة 
ومؤخــرا فــي مواجهــة االحتــال فــي قضيــة الشــيخ جــراح هــو حــراك يســير باالتجــاه الصحيــح. ففــي الهبــة 
األولــى اقتصــر الحشــد علــى المقدســيين وبعضــا مــن أبنــاء الضفــة، أمــا الهبــة األخيــرة فقــد اجتذبــت 
ــز هــذا الحــراك بالمواجهــة الشــبابية البعيــدة عــن كل تأطيــر سياســي أو  الفلســطينيين مــن كل مــكان. تمي
ــن أن  ــرى الشــباب المقدســي أن هــذا الحــراك هــو مــا يمك ــي خرجــت تحــت اســم موحــد. ي ــي والت فصائل
يشــكل بوصلــة التغييــر خصوصــا فــي ظــل „غيــاب التحــرك الجــاد مــن الســلطة الفلســطينية تجــاه األحــداث 
األخيــرة وضعــف التحــرك لمواجهــة القــرارات األمريكيــة تجــاه القــدس.” تتمثــل إشــكالية الحــراك فــي أنــه غيــر 

منظــم وقائــم علــى ردات الفعــل تجــاه قضايــا معينــة وبالتالــي يســهل القضــاء عليــه.
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المجتمع الدولي
فــي ظــل قــوة االحتــال وضعــف الســلطة الفلســطينية يتهــرب المجتمــع الدولــي مــن توفيــر الدعــم 
والقــوة الدافعــة إليجــاد حلــول، خصوصــا فــي ظــل البحــث عــن المســار الــذي يمكــن أن يعيــد المفاوضــات 
إلــى المســار. المســار الــذي يعتقــد الشــباب أن أضــاع الحــال والــذي إن اســتمر ســيقضي علــى مــا تبقــى 

مــن هــذا الحــال.

جدول 12: تقييم الشباب للجهات التي تمثل حا

الجهة التي تمثل سبيال 
للحل

وجهة نظر الشباب تجاه هذه الجهة
رؤية الشباب لكيفية مساهمته 

في الحل

القيادة الفلسطينية 
بشكلها الحالي

هذه الجهة تركز على بقائها في 
الحكم بعض النظر عن النتائج

ال يمكن أن تساهم في الحل في 
وضعها الحالي ألن موضوع القدس 

ليس ذو أولوية

قيادة فلسطينية موحدة

صعب الوصول لها ألن الشباب 
يعتقد أن القيادة الموحدة هي أصا 
صعبة المنال ألن الجهات المختلفة 
ال تسعى لتحقيق ذلك على الرغم 
من كل المبادرات التي ما لبثت أن 
فشلت في أي محطة مناسبة لذلك

الوصول إلى هذه الوحدة هو بحد 
ذاته صعب جدا ولكن إن وصل فقد 
نجد أنفسنا في ذات الموقف كما 

القيادة الحالية. ولكن الشباب يعتقد 
أن فلسطين بحاجة لهذه الوحدة 

لتغيير الوضع الحالي

األحزاب السياسية
هذه الجهات تقدم خدماتها ألبناء 

وليس للجميع
ال يعول الشباب كثيرا على األحزاب 

السياسية

الدول العربية واإلسامية
يمكنهم أن يمثلوا سبيا للحل 

بالذات للدفاع عن األقصى
ال يمكن التدخل كثيرا بسبب توازنات 

القوى

مؤسسات المجتمع 
المدني

هذه المؤسسات مكبلة من حيث 
اإلمكانيات المادية والقدرات 

البشرية

يمكن أن يكون لها دور أكبر في حال 
أشركت الشباب بشكل أكبر

الحراك الشبابي
قادر على توفير الحلول ألنه يعرف 

الحال على أرض الواقع

بحاجة لتمكين وتوفير مساحة آمنة 
للحوار حتى يقدم الحلول وال يعمل 

فقط وفق ردات الفعل

البلدية ومؤسساتها في 
القدس

متحيزة تماما ضد الفلسطيني
يمكنها أن تقدم حلول وخدمات ال 

تقدمها أية مؤسسات أخرى

متحيزة تماما ضد الفلسطينيالشرطة اإلسرائيلية
يمكنها أن تقدم خدمات في حال 

كان هناك اتفاق معين



صفحة 24

البدائل المتاحة لمستقبل القدس
مهمــا كان مســتقبل القــدس فهــو يحتــاج اإلنســان المقدســي وصمــوده وهــذا مــا أكــد عليــه الشــباب فهــم 
مصممــون علــى البقــاء وإيجــاد الحــل والعيــش بكرامــة مــع عائاتهــم وأوالدهــم. فالصمــود هــو الحــل. 
وهــم يحتاجــون لداعميــن لهــذا الصمــود، والداعميــن هــم بشــكل أساســي الحــراك الــذي يمثــل لهــم القــوة 
واألمــل فــي الوصــول، والشــعب المقدســي بــكل مكنوناتــه بمــا يشــمل المجتمــع المدنــي الــذي يقــوى بــه 
ويقويــه، وبالشــباب الفلســطيني أينمــا كان الــذي يمثــل امتــداده والصــورة الكاملــة للقضيــة. الشــباب يريــد 
أن يعيــش بســام بــدون تهديــدات لألمــن اإلنســاني أن يعيــش كمــا يعيــش الشــباب العالمــي ليكــون همــه 
هــو تكويــن العائلــة وتربيــة األجيــال القادمــة. هــو يريــد أن يكــون الشــريك فــي الحكــم. ولــدى مناقشــة الحــل 

السياســي لــدى الشــباب ناقشــوا البدائــل التاليــة:

ضــم القــدس (الشــرقية والغربيــة) للضفــة الغربيــة: هــذا البديــل الغيــر مقبــول إســرائيليا والغيــر واقعــي، ال 
يــراه الشــباب المقدســي مقبــوال إذ أنهــم يشــعرون أن الســلطة الفلســطينية لــن تكــون قــادرة علــى إدارة 

شــؤون المنطقــة وتقديــم الخدمــات فيهــا.

العاصمــة الموحــدة: تعنــي العاصمــة الموحــدة إيجــاد بلديــة واحــدة بضمــان التعايــش والمســاواة تحــت 
الســلطة اإلســرائيلية، إال أن الشــباب المقدســي يــرى أن هــذا التعايــش غيــر ممكــن فــي ظــل الواقــع الــذي 
خلقتــه إســرائيل مــن خــال االنتهــاكات والهــدم، وهــم يــرون أنــه غيــر ممكــن ألن محــاوالت التعايــش أثبتــت 

فشــلها. إضافــة إلــى أنهــم ال يقبلــون بالتخلــي عــن القــدس عاصمــة لفلســطين.

تقســيم المدينــة: إيجــاد بلديتيــن أيضــا هــو أمــر غيــر ممكــن فــي ظــل الواقــع الــذي خلقتــه إســرائيل مــن خــال 
االنتهــاكات والهــدم وفشــل التعايــش، ولكنــه أيضــا غيــر ممكــن ألن إدارة العاقــات بيــن البلديتيــن ســيكون 
شــبه مســتحيل فكيــف يمكــن أن تتــم إدارة البنيــة التحتيــة مــن كهربــاء وميــاه وطرقــات ووســائل مواصــات. 

التواجــد الدولــي: يعتقــد الشــباب أن هــذا أســهل مــن ناحيــة عمليــة خصوصــا إن تــم التوصــل إلــى رؤيــة 
دوليــة للحــل، إال أن هــذا البديــل يبقــي الوضــع علــى مــا هــو عليــه، وســيبقي نظــام إســرائيلي قــوي 
وســلطة ضعيفــة. وهــذا يعنــي أن هــذا الحــل قــد يضمــن األمــن فــي المنطقــة ولكنــه لــن يســاهم فــي 
تقديــم األمــن اإلنســاني واالحتياجــات الازمــة للشــباب، ممــا يعنــي أن هــذا الحــل هــو حــل مؤقــت يــزول 

ــزوال المحفــز وهــو التواجــد الدولــي. ب

الحــراك الفلســطيني: أكــد الشــباب المقدســي بجميــع أطيافــه أن الحــراك يمكــن أن يكــون الحــل وأن الحــل 
يمكــن أن يأتــي مــن خــال الحــراك (أنظــر جــدول 13 أدنــاه). الحــراك هــو الــذي يســتطيع إيجــاد الحل المناســب، 
والمطلــوب هــو توفيــر مســاحة آمنــة للحــوار لهــذا الحــراك ليخطــط ويقــرر الطريــق الصحيــح. فقــد أكد الشــباب 
أنــه علــى الرغــم مــن عــدم وضــوح الرؤيــة فــي الوقــت الحالــي إال نجاحهــم فــي المبــادرات التــي قامــوا بهــا 
هــي التــي تعطيهــم األمــل بالقــدرة علــى التغييــر، مــا عليهــم عملــه هــو التحــول مــن ردود األفعــال إلــى 
التخطيــط المــدروس للحــراك. وبالتالــي فهــم يطالبــون المجتمــع المدنــي مســاعدة الحــراك مــن خــال توفيــر 

مســاحة آمنــة للحــوار تســتطيع وضــع اســتراتيجية للتحــرر قائمــة علــى مــا يلــي:

تحريــر القــدس مــن االحتــال تحــت قيــادة شــبابية منظمــة خــارج نطاق الســلطة ولكن ضمن وحدة فلســطينية 
تســعى للوصــول إلــى دحــر االحتــال وحــل القضايا الفلســطينية دون تأجيل أي منها

إصاح منظومة منظمة التحرير الفلسطينية لتكون ممثلة من الشباب

تمكين مؤسسات المجتمع المدني لتحتضن هذا التغيير
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تمكيــن مؤسســات الحكــم المحلــي لضمــان األمــن اإلنســاني للمواطنيــن حتــى يتــم الوصــول إلــى الحلــول 
لممكنة ا

الحصول على الدعم الدولي لهذه االستراتيجية 

جدول 13: الحلول الممكنة للحل النهائي للقدس من وجهة نظر الشباب

النسبةالحلول الممكنة للحل النهائي للقدس

21.05القدس تحت رعاية دولية

21.05القدس عاصمة موحدة لدولة االحتال

26.32القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

47.05الحل بيد الحراك الذي يمكن أن يساهم في الحل

االستنتاجات
كثيــرة هــي التحديــات التــي تواجــه الشــباب المقدســي، كيــف ال وهــي تطــال كل معالــم حياتــه وبقــاؤه 
ووجــوده، قــد تختلــف الظــروف بيــن المقدســيين باختــاف أطيافهــم ولكنهــا تتاقى لتواجــه تهديدات واحدة 
تســتهدف هويتهــم وبقاءهــم فــي المدينــة أو حتــى تأمينهــم لســكنهم. تصميــم الشــباب المقدســي علــى 
البقــاء والوجــود يلقــى معيقــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة. إن محدوديــة فــرص العمــل فــي البلــدة 
القديمــة والتحديــات االقتصاديــة المحــدودة يجبــران بعــض المقدســيين علــى الهجــرة إلــى أجــزاء أخــرى مــن 

القــدس الشــرقية وإلــى مــدن الضفــة الغربيــة وذلــك يزيــد مــن الفقــر فــي المدينــة القديمــة.

علــى الرغــم مــن كل التحديــات قلــة مــن الشــباب عبــرت عــن نيتهــا للهجــرة خــارج البــاد. الشــاب المقدســي 
ــه إال أن تصميمــه عــال  ــداد المــد والجــزر فــي حيات ــاة ومهمــا كان امت ــه مصاعــب الحي ــه مهمــا جرت يشــعر أن
للبقــاء والصمــود، وتصميمــه أكبــر ليرســم لــه وألجيــال مــن بعــده مســتقبل فــي القــدس حيــث يعيــش 

ــة. بســام وطمأنين

مــا يتطلــع إليــه الشــباب المقدســي هــو حــل نهائــي، حــل يركــز علــى األمــن القومــي ولكنــه أيضــا يوفــر 
لــه األمــن اإلنســاني، حــل يركــز علــى االحتياجــات الماديــة للمقدســيين، حــل يخــرج الشــباب المقدســي 
مــن حالــة »كل إنســان لنفســه« إلــى حالــة »الــكل للــكل المقدســي والــكل للــكل الفلســطيني.« وهــذا لــن 
يتــم مــن وجهــة نظرهــم إال مــن خــال حــراك شــبابي يســاهم فــي حــل القضايــا العالقــة وتأميــن الحمايــة 
ــة لهــذا الحــراك علــى أال تكــون تابعــة ألي حــزب أو  ــادة فاعل ــاج قي للمقدســيين والفلســطينيين. وهــذا يحت
ــا  ــة للمقدســيين أي ــاة حــرة ومســتقلة وآمن ــة حتــى يكــون توجههــا نحــو حي فصيــل أو مدعومــة مــن أي دول

ــة. ــة أو اإلثني ــة أو الحزبي كانــت انتماءاتهــم الديني
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