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والنصٌحة ولم ٌتوانوا فً تقدٌم المساعدة فً إنجاز هذه الرسالة ،والذٌن تعلمنا منهم
الكثٌروساهموافًاإلثراءالمعرفًلدٌنا.
إلى أستاذيالمشرفالدكتوربرناردسابٌالعلىسعةصدرهوجهدهفًاالشرافعلى
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والشكرموصولإلىزوجًوأبنائًعلىتحملهمانشغالًعنهمفًإنجازهذاالبحث.


زٌنةسعٌدعمرو
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الممخص:
استيداف حي البستان وأثره عمى النساء واألطفال عنوان الرسالة التي تبحث في اآلثار النفسية المترتبة
عمى قرار بمدية االحتبلل بإزالة الحي وىدم منازلو ال( ،)88والتي تضم ما يزيد عن ألف مواطن ،حيث
تيدف الرسالة إلى معرفة تأثير استمرار التيديد باليدم عمى األطفال والنساء ،والتعرف عمى التغيرات
في سموك األطفال في ظل المعاناة التي يعيشونيا ،وتيدف الرسالة إلى التعرف عمى تأثير استيداف
الحي عمى العبلقات االجتماعية واألسرية ،وتأثير البرامج الداعمة والمساندة المتوفرة.
اعتمدت الدراسة عمى منيجية البحث العممي ،من خبلل جمع البيانات وتحميميا باستخدام أدوات
البحث ،واعتمد الجانب العممي من الدراسة عمى جمع البيانات ،من خبلل استخدام االستبيان الذي تم
إعداده ليتناسب مع منيجية الدراسة وأىدافيا وكذلك أوضاع األسر الميددة منازليا باليدم ،كما تمت
تعبئة االستمارات والحصول عمى البيانات من ( )46أسرة من أسر الحي (ال ،)88وذلك من خبلل
المقاببلت المباشرة لؤلسر "عينة الدراسة" ،وتم كذلك تسجيل المبلحظات من خبلل المتابعة المباشرة،
وتحميل البيانات اعتمادا عمى برنامج (  )SPSSلمحصول عمى نتائج من أىميا-:
كشفت الدراسة عن جممة من العبلقات االجتماعية اإليجابية التي تربط بين أفراد مجتمع حي البستان
في ظل التيديد باليدم ،حيث كشفت عن دور التكافل والترابط األسري الذي يعزز صمود وثبات
السكان لمتخفيف من معاناتيم اليومية ،وبينت دور اليبة الجماىيرية المساندة لسكان الحي بجانب
وسائل اإلعبلم في التأثير عمى القرار اإلسرائيمي بتجميد قرار اليدم الجماعي لمساكن الحي ،وبينت
الدراسة أن سياسة ىدم المنازل ىي من أشد العقوبات الجماعية قسوة في حق األسرة ،حيث التيديد
بانعدام األمن واالستقرار.
ركز الفصل األول من الدراسة عمى خمفية الدراسة ،والتعرف عمى أىدافيا وأىميتيا ،والمنيجية وأدوات
البحث ،وكذلك فرضيات الدراسة ومحدداتيا ومعيقاتيا وكذلك الدراسات السابقة ،أما الفصل الثاني
فيركز عمى أىمية سموان وحي البستان عبر التاريخ ،ومفيوم االحتبلل في القانون الدولي ،وكذلك
الوسائل التي يستخدميا االحتبلل والجمعيات االستيطانية في فرض سيطرتيا عمى سموان وحي
البستان ،ويظير الفصل الثالث نتائج الدراسة الميدانية والتي تبين آثار استيداف الحي البستان عمى
البنى التحتية والخدمات االجتماعية والرعاية الصحية والنفسية ،وكذلك آثار استيداف الحي عمى

ج

األطفال والنساء ومعاناتيم ،وتردي المستوى المعيشي لسكان الحي بشكل عام ،ويبين الفصل الرابع من
الدراسة تقييماً لعمل الجمعيات والمؤسسات الداعمة والتعرف عمييا ،وعمى أشكال الدعم الذي قدمتو
لمحي في محنتو ،كذلك معرفة تطمعات سكان الحي المستقبمية ،وفي الفصل الخامس ىناك جممة من
النتائج والتوصيات التي تم التوصل إلييا من خبلل البحث ،والتي تم إدراجيا لتكون محط اىتمام
لدراسات أخرى ذات صمة بموضوع البحث.
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Targeting AL-Bustan Neighborhood in Jerusalem, and its Impact on
Mothers and Children
Prepared by: Zaineh Said Ahmad Amro.
Supervised by: Dr. Bernard Sabella
Abstract
"Targeting

AL-Bustan Neighborhood

in Jerusalem, and its Impact on Mothers and

Children" is the title of the thesis which focuses on the psychological effects on women
and children as a result of the municipality’s decision to demolish the 88 homes of the
Neighborhood with over 1,000 inhabitants. The objective of this study is to discover how
the persistent threat of home demolition affects children and women and to highlight the
changes in children’s’ behavior as a result of the anxiety experienced by them. The study
also seeks to explore how the targeting of the Neighborhood affects social and family
relationships and what impact does the available supporting and solidarity programs play.
The study adopted a scientific research methodology, through collecting and analyzing
relevant data. The practical side of the study was based on collecting the data through a
pretested questionnaire from 46 of the 88 families threatened with home demolitions.
Direct interviews with the affected families were conducted with the families that
constituted the sample of the study. The data was analyzed using the SPSS program.
The research study highlighted a number of positive social relations which link the
members of Al Bustan community together under the threat of home demolition. Family
mutual support and solidarity helped the steadfastness of the population to overcome their
daily pressures. It also pointed out the role of popular support and the media in freezing the
collective home demolition order. The study came with a clear conclusion that home
demolition is one of the harshest collective punishment for families as it evokes lack of
security and a sense of instability.
The first chapter focuses on the background for the study its objectives, significance, the
methodology and research tools. It also covers the hypotheses of the study, its limitations
and relevant bibliography. The second chapter is concerned with the historical importance
of Silwan and Al Bustan Neighborhood; the implications of occupation in International
Law and the means and methods used by Israeli occupation and settler societies to force
their domination over Silwan and Al Bustan Neighborhood. Thethird chapter presents the
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results of the field studywhich shows the effects of targeting Al Bustan Neighborhood on
infrastructure, social services and health and psychological care. It highlights as well the
effects on children and women and their suffering with the worsening of the living
standard for all of the neighborhood’s residents. The fourth chapter offers an evaluation of
the work of the supporting civil associations and institutions and the forms of support
given and the future expectations of the residents from these associations. In the fifth
chapter a number of results and recommendations derived from the study are presented
which aim to draw the attention of relevant future research and studies.
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تمييد
إن استيداف حي البستان من قبل سمطات االحتبلل وتطورات األحداث المتصاعدة ،واستمرار
المواجيات الرافضة لمخططات تيويد منطقة سموان ،كان المبرر األساس لمقيام بيذه الدراسة التي تركز
عمى آثار استيداف الحي عمى نواحي الحياة المختمفة ،واليدف من الدراسة ىو تسميط الضوء عمى ما
يتعرض لو ىذا حي من مخططات تيدف إلى إزالتو الحي كامبل عن الوجود ،وتشريد سكانو ،لصالح
مشروع تيويدي تم اإلعداد لو عمى مدار سنوات طويمة من التخطيط والتدبير ،وساعد ذلك في تفاقم
المشكمة بعيد توزيع ق ار ارت اليدم الجماعي عمى السكان ،التي ليا تداعياتيا عمى المستوى الدولي
والمحمي ،وكان ىناك ردود فعل شيدىا القاصي والداني أدت إلى احتدام المواجيات لمتصدي ليذه
الق اررات.
وتفترض الدراسة أن ثمة أثار مترتبة عمى استيداف الحي عمى نواحي الحياة المختمفة ،خاصة النفسية
منيا والتي تعتبر المحور األساس لمدراسة لمعرفة تمك النتائج المترتبة عمى استيداف الحي من قبل
الجماعات الييودية الحاقدة ،التي تستيدف اإلنسان والعمران إلحداث واقع جديد ،يتعارض مع مصالح
المواطنين األصميين أصحاب األرض ،ويراد ليم أن يتركوا األرض التي ولدوا وترعرعوا فييا لصالح
اآلخرين.
إن اإلطار النظري لمبحث يفترض وجود آثار سمبية وتحوالت جديدة في سموكيات األفراد ،الذين
يعيشون تحت وطأة التيديد ،ولم تكن ظاىرة من قبل ،حيث قامت الدراسة بالكشف عن تمك اآلثار
ومعرفة الجوانب المختمفة التي تأثرت بتمك الممارسات خاصة المتعمقة باألطفال والنساء في مجتمع
الدراسة ،وكان ذلك بعد تسميط الضوء عمى االستيداف بكل أشكالو والذي يتعمق بسموان وبحي البستان
خاصة ،والذي يعتبر المحور األساس لموضوع البحث ومشكمتو األساسية .
إن العمل في البحث واجو صعوبات عدة ،بسبب حساسية الوضع القائم في الحي ،والتوجس الكبير
لدى السكان من طرح األسئمة وتعبئة االستبيان ،وأخذ المعمومات ،والذي بدا لمبعض في بداية األمر
أنو عمل يصب في مصمحة االستيطان الييودي ،ولوال مساعدة بعض المعارف في الحي ،الذين كان
ليم الفضل في التعريف بأىداف الدراسة ،وأىمية التعاون في جمع البيانات إلتماميا ،والذي زاد في
اإلشكاليات التي واجيت البحث ىو استخدام المقابمة وتعبئة االستبيان في الوقت نفسو ،وىذا تطمب
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تحديد موعد مسبق لزيارة العينة ،التي تم اختيارىا بشكل عشوائي ،إلتمام تعبئة االستمارة واجراء
المقابمة ،حيث رفض عدد من األسر الذين ال تربطنا بيم معرفة مسبقة ،وليس لدييم فكرة عن البحث
استقبالنا او الحديث إلينا ،مما صعب ميمة جمع المعمومات وتعبئة االستمارات.
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الفصل األول:
______________________________________________________________

خمفية البحث وأىميتو:
 .1.1المقدمة
يقع حي البستان في واد جنوب شرق المسجد األقصى وىو أحد أحياء بمدة سموان ،وأحدى أىم
ويعاني من سياسة االحتبلل ،في محاولة االستيبلء عمى أرض الحي من
المناطق التي يتم استيدافيا ُ
أجل خدمة المشروع االستيطاني الذي يعزز الوجود الييودي في محيط البمدة القديمة.

إن استيداف الحي خمق حالة من عدم االستقرار وانعدام الشعور باألمن ،لدى األسر الميددة بيدم
منازليا (حيث أصدر االحتبلل أم ار بيدم منازل الحي كاممة والتي تبمغ  88منزال) ،بحجة عدم ترخيص
المباني من أجل إقامة ما يسمى "بالحديقة التوراتية" ،حيث يزُعم االحتبلل أن مموك بني إسرائيل عاشوا
فييا ،في حين أن سكان الحي يعيشون ظروفا صعبة بسبب المواجيات المستمرة التي يختمقيا
المستوطنون وأجيزة األمن وبمدية االحتبلل ،في محاولة لمضغط عمى السكان من أجل القبول بالحمول
والبدائل المطروحة من ناحية أو ترك الحي ومغادرة المدينة من ناحية أخرى.
تم تحديد منطقة البحث والحدود الزمنية والمكانية لمدراسة ،بناء عمى مشكمة البحث والمتمثمة باستيداف
الحي ،وتم تحديد األسئمة التي يراد لمدراسة أن تجيب عمييا وذلك باستخدام أدوات البحث من :استبيان
وعمل مقاببلت وجمع البيانات من المصادر والمراجع ذات العبلقة بالموضوع ،وتفترض الدراسة أن
ىناك استيداف يطال نواحي الحياة المختمفة ،أثر عمى حياة السكان وساعد في إحداث تغيرات واضحة
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عمى سموكيات األفراد ،وواجيت الدراسة معيقات اجتماعية ومخاوف أمنية وعدم فيم طبيعة الدراسة
وأىدافيا لدى مجتمع الدراسة ،واعتمدت الدراسة في خمفيتيا عمى عدد من الدراسات السابقة المتعمقة
بالموضوع والتي عالجت جوانب مختمفة ذات صمة بموضوع البحث مثل" :سياسة ىدم المنازل في
سموان" من منشورات المقدسي لمتنمية المجتمع ،و"معاناة المرآة الفمسطينية تحت االحتبلل" لحسن
ابحيص ،و"صفقة مظممة في سموان" (رابوبورط) ..الخ.

 .2.1موقع وحدود منطقة الدراسة
تم التركيز في الدراسة عمى األوضاع الراىنة ،التي يعاني منيا أىالي حي البستان ،في ظل تزايد
اليجمة االستيطانية عمى مدينة القدس بشكل عام ،ولمعرفة اآلثار النفسية واالجتماعية ،المترتبة عمى
التيديد بيدم المنازل وازالة الحي عن الوجود ،وتزايد المخاوف من الضياع والتشريد الذي بات يشكل
مصدر قمق مستم اَر ،ليس لدى سكان الحي أنفسيم بل لؤلحياء المحيطة ،والتي باتت ىدفاً لسياسة
التيويد والجمعيات االستيطانية المتطرفة ،حتى أصبح من الضرورة تسميط الضوء عمى ىذه المعاناة،
ٍ
بشكل ُمستمر.
التي باتت تأخذ حي اًز واسعاً في الرأي العام ووسائل اإلعبلم التي تتابع األحداث
أما الفترة الزمنية التي غطتيا الدراسة ،فيي الوقت الراىن والتطورات اليومية والمستجدات التي حدثت
عند األطفال والنساء ،منذ تم إصدار قرار باليدم ألول مرة في عام 2004م ،واألحداث التي توالت بعد
تنفيذ بمدية االحتبلل ليدم فعمي لعدد من المساكن في الحي ،واعادة تجديد قرار اليدم في 2008م
وحتى عام 2016م (الزعتري و مولوني.)2010 ،

 .3.1مشكمة الدراسة
إن استمرار االحتبلل في سياسة االستيطان والتيويد ،أدى إلى تشكل بؤر لمصراع في معظم أنحاء
المدينة ،بسبب تزايد اليجمة االستيطانية عمى األحياء الفمسطينية التي يسكنيا العرب ،وخصوصاً في
األحياء المتاخمة لمبمدة القديمة ،والتي يعتبرىا االحتبلل جزءاَ من الحديقة التوراتية ،التي تسعى بمدية
القدس إلى إنشائيا والتي يسمونيا "بالحوض المقدس" ،من أجل فرض السيطرة عمى محيطيا بالكامل،
وانشاء منطقة عازلة خالية من الفمسطينيين ،ليستكمل حمقات التيويد وسيطرة االستيطان عمى أحياء
المدينة ،والذي بات يشكل أطواقا تمتف وتتسع حول البمدة القديمة ليسيل ربطيا بالبؤر االستيطانية،
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التي بدأت تتسع وتنتشر في قمب األحياء المجاورة ،ليكتمل بذلك مشروع التيويد الذي بدأ االحتبلل
بتنفيذه منذ عام 1967م .
وفي ظل تزايد حدة الصراع والضغوطات اليومية التي تواجييا المرأة والطفل في ظل السياسات
الجائرة ،والتي تسعى إلى تشريد العائبلت ومصادرة أمبلكيم وىدم منازليم ،كان لو األثر الكبير عمى
مجاالت الحياة اليومية

النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعميمية ،حيث طالت ىذه

المعاناة بشكل كبير األطفال الذين يواجيون سياسة التيديد واالعتقال واإلبعاد والتغريم ،والتعرض إلى
أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي من قبل قوات األمن وقطعان المستوطنين ،الذين يسكنون في
محيط الحي ،ويشكمون قوة ضاغطة عمى الحكومة اإلسرائيمية من أجل التسريع في تنفيذ قرار اليدم
وازالة مساكن الحي من أجل تنفيذ مشروع الحديقة التوراتية.
وىناك مخاوف لدى سكان الحي بتجديد سياسة االحتبلل ثم اإلحبلل ،كما حدث لحي المغاربة وحي
الشرف في البمدة القديمة عام 1967م ،وأنيم سيواجيون المصير نفسو في الحي ،مما استدعي البحث
الجاد في المشكمة قبل فوات األوان ،وقبل أن يصبح الحي أث اًر بعد عين.

 .4.1أسئمة الدراسة
ىناك عدد من األسئمة أجابت عمييا الدراسة والتي تتعمق بالمشكمة وأىميا :
 .1ما ىي طبيعة استيداف الحي واألدوات التي يستخدميا االحتبلل لمسيطرة عمى المكان؟
 . 2ما ىي اآلثار السمبية الناتجة عن استمرار استيداف الحي والتيديد بالتشريد والضياع
عمى األميات واألطفال من حيث الشعور باألمن واالستقرار؟
 . 3ما مدى تأثير سياسة ىدم المنازل واإلجراءات اإلسرائيمية عمى استقرار العائمة وقياميا
بوظائفيا االعتيادية؟
 .4ما ىو تأثير الصراع عمى حياة األطفال وسموكيم في ظل العنف والمواجيات المستمرة ؟
 .5كيف تمارس األميات حياتين االجتماعية والعبلقات األسرية في ظل المواجية المستمرة؟
 .6ما دور البرامج الداعمة الخاصة بالنساء واألطفال في التخفيف من اآلثار المترتبة عمى
التيديد باليدم؟ وما ىي طبيعة ىذه البرامج؟.
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 .7ما ىي أىمية المساندة الدولية والمحمية والعائمية عمى المستوى الرسمي والشعبي التي يتم
تقديميا لمنساء واألطفال في ظل التيديد؟
 .8ما ىي طموحات وتطمعات السكان في ظل الظروف الراىنة؟
 .9ما ىي االنتياكات التي يتعرض ليا السكان في ظل االستيداف والتيديد المتواصل؟

 .5.1أىداف الدراسة وأىميتيا
تكمن أىمية ىذه الدراسة في أنيا تتناول بشكل محدد تأثير استيداف األسرة الفمسطينية في حي
البستان ،أحدى أحياء القدس التي تعيش معاناة االحتبلل بشكل مستمر ،خاصة الفئة األكثر ضعفا
وتيميشا (األطفال والنساء) ،في حين أن مشكمة المرأة والطفل في ظل االحتبلل بقيت بحاجة إلى
المزيد من الدراسة والتحميل ،حيث تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق عدد من النتائج المأمولة باستخدام
أدوات البحث العممي المعروفة ،واالعتماد عمى الدراسات ذات العبلقة والمراجع العممية الموثقة ،من
أجل الوصول إلى األىداف التالية-:
 .1تسميط الضوء عمى سياسة االحتبلل في استيداف أحياء المدينة وتيويدىا ،من خبلل زرعيا
بالبؤر االستيطانية.
 .2التعرف عمى األدوات التي يستخدميا االحتبلل في تيويد المدينة من خبلل دراسة حالة حي
البستان كنموذج مصغر لسياسة االحتبلل في المدينة.
 .3معرفة كيفية تأثير التيديد المستمر لمحي عمى العائمة الفمسطينية وبخاصة األميات واألطفال.
 .4التعرف عمى السموك السمبي لدى األطفال في ظل استمرار المعاناة اليومية التي يعيشونيا.
 .5التعرف عمى مدى تأثير استيداف الحي عمى العبلقات االجتماعية واألسرية داخل األسرة
الواحدة.
 .6محاولة التعرف عمى الوسائل واألدوات واإلمكانات والبرامج المساندة المتوفرة واألكثر فاعمية
لمتخفيف من اآلثار السمبية الستمرار المواجيات ،ومعرفة مدى فائدتيا في خدمة األطفال
والنساء في حي البستان في ظل استمرار التيديد.
 .7إظيار أىمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم صمود السكان لمتخفيف من حدة اآلثار
السمبية لسياسة التيويد.
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 .8توضيح مدى أىمية ودور وسائل البحث والتوثيق التي تركز عمى االنتياكات التي يتعرض ليا
المواطنون في حي البستان في ظل سياسة االحتبلل العنصرية.

 .6.1منيجية وأدوات الدراسة
اعتمدت ىذه الدراسة عمى أساليب ومناىج متعددة من مناىج البحث العممي المتبعة ،والتي يتم من
خبلليا جمع البيانات وتحميميا والوصول إلى النتائج باستخدام أدوات بحث عممية متعددة ،والتي
ساىمت في تحقيق الوصول إلى أىداف الدراسة واإلجابة عمى أسئمة البحث التي تم وضعيا مسبقا،
بمنيجية عممية وموضوعية تتسم بالمصداقية في جمع البيانات ،ومن المناىج المتبعة في ىذه الدراسة:
منيج البحث الوصفي :تم استخدام ىذا األسموب لخصائصو التي تتناسب مع طبيعة الدراسة والتي
تتعمق في الجانب االجتماعي واإلنساني حيث مشكمة البحث ،وكذلك وجود معرفة مسبقة لدى الباحث
بطبيعة المشكمة التي تواجو الحي ومعايشتيا بشكل يومي ،وميزات ىذا األسموب في المساعدة في
وصف طبيعة المشكمة وواقعيا بشكل يساعد عمى فيميا.
ساىم األسموب العممي في وصف موضوع الدراسة بشكل دقيق ،من خبلل االعتماد عمى المنيجية
الصحيحة ،التي أدت إلى ظيور النتائج وتحقيق األىداف ،من خبلل تحميل البيانات المتعمقة بظاىرة
استيداف الحي والنتائج المترتبة في الحدود الزمنية لمدراسة ،واصدار أوامر اليدم في نياية عام 2004
ولغاية عام 2015م ،والتي تم جمع المعمومات عنيا وتفسيرىا بشكل عممي وموضوعي ينسجم مع
مشكمة الدراسة.
المنيج التاريخي :تم إتباع ىذا األسموب في البحث من أجل التعرف عمى أصل المشكمة ونشأتيا،
ومعرفة تاريخ منطقة الدراسة وماضييا ،وأىمية سموان التاريخية ،التي كانت سبباً في استيدافيا في
الوقت الحاضر ،ومن أجل الربط بين ماضي المشكمة وتاريخيا ،والحاضر الذي يتم من خبللو إحداث
تغييرات عمى أرض الواقع والتي سيكون ليا تبعاتيا في المستقبل في ظل الظروف الراىنة التي تتعمق
بمشكمة الدراسة والممارسات اليومية.
إن استخدام المنيج التاريخي اعتمد عمى جمع البيانات من مصادر متعددة ،من خبلل الرجوع إلى
الكتب المتخصصة ،والصحف ،والدوريات ،والنشرات ،والتقارير الصادرة عن مراكز األبحاث ذات
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العبلقة ،وكذلك االعتماد عمى الدراسات السابقة ،المتعمقة بموضوع الدراسة ،وجمع المعمومات من
خبلل المقاببلت التي تمت لعينة الدراسة ،وشيود العيان والمبلحظات الشخصية.
المنيج االستقرائي :تم االعتماد عمى ىذا األسموب العممي في جمع البيانات "بشكل محدود" من خبلل
المبلحظة العممية الدقيقة ،لؤلحداث والمواقف الخاصة بعينة الدراسة ،لتسميط الضوء عمى جوانب
محددة من الدراسة ،خاصة المتعمقة بسموك األطفال في بعض األحيان ،وأثناء اقتحام الحي من قبل
قوات األمن والشرطة ،أو ممارسات قوات االحتبلل من اعتقاالت واعتداءات ،واقتحام المنازل ،وردود
األفعال التي تصاحب تمك الممارسات ،ووصف المشاعر والتصرفات المصاحبة ليا ،وكذلك جمع
المبلحظات من خبلل المشاركة في بعض الفعاليات الخاصة بمجتمع الدراسة ،والتي تم إعدادىا لتكون
جزءاَ من الدعم المقدم لمحي في ظل الظروف التي يعيشيا ،وساعد ىذا األسموب في التعرف عمى
الجزئيات التي لم نتمكن من الحصول عمييا باستخدام المناىج العممية األخرى ،خاصة المتعمقة
بالمشاعر واألحاسيس التي يصعب قياسيا.

 .7.1أدوات البحث
تم استخدام أدوات متعددة في جمع البيانات بأسموب عممي وموضوعي ،وذلك من خبلل:
االستبانة :تم استخدام االستبيان المغمق والمفتوح في آن واحد ،وتم تصميم مجموعة من األسئمة عمى
شكل جداول لجمع المعمومات المتعمقة بمجتمع الدراسة ،لمعرفة الحالة االجتماعية ،واألوضاع
االقتصادية ،والتيديدات التي يتعرضون ليا ،وكذلك السموكيات التي طرأت عمى عينة الدراسة بسبب
االستيداف فيما يتعمق باألطفال والنساء ،وشمل االستبيان عمى معمومات تتعمق بالجيات الداعمة،
وتقيِميا ،ومعمومات عن تطمعات السكان المستقبمة ،وفتح المجال لعينة الدراسة إلضافة معمومات غير
موجودة في االستبيان( .ممحق رقم ())1
المقابالت :استخدم ىذا األسموب لوجود حاجة ماسة لتعبئة االستبيان من ناحية ،وكذلك الحاجة إلى
سماع القصص والمبلحظات الجانبية ،الخاصة بكل أسرة من ناحية ثانية ،من خبلل المقاءات المباشر
والمطولة مع عينة الدراسة ،وذلك بعد التأكد من عدم قدرة عينة الدراسة ،عمى فيم طبيعة األسئمة،
وكيفية اإلجابة عمييا بشكل فردي ،فكانت الفرصة مواتية لممقاببلت الشخصية ،والحصول عمى
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معمومات خارج نطاق االستبيان ،فكان الجمع بين األسموبين مما أثرى البحث وزوده بالمعمومات
والحقائق المتعمقة بالجوانب االجتماعية واإلنسانية ،ومما ال شك فيو أن استخدام ىذا األسموب احتاج
إلى وقت طويل إلجراء المقاببلت ،وكان سببا في تأخير إنجاز البحث ،الذي استدعى تحديد مواعيد
مسبقة وتطمب الحضور الشخصي من الباحث إلجراء المقابمة.
المالحظة :تم ذلك من خبلل متابعة األحداث الجارية في منطقة الدراسة (حي البستان) ،والتواصل
المستمر مع سكان الحي ،بالمشاركة في العديد من النشاطات التي قام بيا السكان ،والتي وفرت كماً
ىائبلً من المعمومات البلزمة لمدراسة ،خاصة تمك المتعمقة بالجانب االجتماعي والنفسي ،وردود الفعل
المتعمقة باستيداف الحي ،ورصد سموك األطفال ومشاعرىم ،من خبلل مشاركتيم بعض الفعاليات.
استخدام الوثائق والسجالت :تم الرجوع إلى مصادر المعمومات المختمفة ،من كتب ومراجع وصحف
ومجبلت اإللكترونية ومطبوعة ،والنشرات المسموعة والمرئية ،وكذلك اإلطبلع عمى الدراسات السابقة،
المتعمقة بموضوع البحث ،والتقارير الصادرة عن مراكز األبحاث المختمفة ،ذات العبلقة بمشكمة
البحث ،خاصة فيما يتعمق في الجانب النظري والتاريخي من الدراسة.

 .8.1أساليب البحث في تحميل البيانات
تم استخدام أساليب مختمفة ،في تحميل البيانات بعد جمعيا باستخدام أدوات البحث العممية السابقة
الذكر ،وبسبب طبيعة البحث الذي يجمع بين الجانب النظري والجانب العممي ،كانت الحاجة لمجمع
بين أساليب مختمفة منيا:
البحث النوعي (الكيفي):
تم استخدام ىذا األسموب في تحميل البيانات ،لمتعرف عمى جوانب الدراسة بشكل طبيعي ،وفيم
المواقف وتحميميا من خبلل الزيارات الميدانية المباشرة لحي البستان (مكان الدراسة) ،وتم جمع
المعمومات والصور وتحميميا بطريقة استقرائية ،والتركيز عمى حاالت معينة في نطاق البحث ،والتعرف
عمى آراء المشاركين وتدوينيا عمى شكل نصوص متعمقة بالمقاببلت ،والمبلحظات المباشرة لمشكمة
بناء عمى المفاىيم التي تم جمعيا من المصادر المختمفة ،وساعد
الدراسة ،وتحميل البيانات وصياغتيا ً
ىذا األسموب في إجراء بعض التعديبلت عمى خطة البحث ،واألدوات المستخدمة في جمع البيانات .
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البحث الكمي (اإلحصائي):
استُخدام ىذا النوع من البحث في الجانب اإلحصائي من الدراسة ،باالعتماد عمى معمومات التي وفرىا
االستبيان لغرض الدراسة ،وتم الحصول عمى إحصائيات رقمية عمى ىيئة أشكال توضيحية ،وجداول
ورسوم بيانية ،تتعمق باألسرة والمنزل ،وكذلك أنواع المعاناة التي يواجييا كل من النساء واألطفال،
وأنواع التيديدات التي يواجييا سكان الحي ،والتعرف عمى الجيات المساندة وفاعميتيا ومعرفة
التطمعات المستقبمية لمسكان ،ومن أجل الحصول عمى النتائج المطموبة تم استخدام البرامج الحديثة
والمتطورة في تحميل البيانات مثل برنامج ( SPSSو  ) EXSELحيث في الحصول عمى معمومات
ذات مدلول عممي وموضوعي.

 .9.1اختيار عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة من سكان الحي الذين تم تسميميم ق اررات بيدم منازليم في مطمع عام 2005م،
وصمم االستبيان لجمع البيانات بعد توزيعو بشكل عشوائي عمى السكان ،ليقوموا باإلجابة عمى
ُ
األسئمة ،وتجربة االستبيان لمعرفة مدى مؤلمتو لعينة الدراسة ،فتبين أن االستبيان يشمل أسئمة تفصيمية
يصعب عمى عينة الدراسة إجابتيا دون مساعدة الباحث ،مما تطمب تغيير الخطة التي أعدت لجمع
البيانات عن طريق توزيع االستبيان واإلجابة عميو.
وبعد الجيود المضنية تم زيارة  46بيتاً من البيوت ال  88الميددة ،وتعبئة  46استبانو ،فش َكمت
العينة ما نسبتو ( %52.27 =100/) 88/46من سكان حي البستان ،لتشكل بذلك تمثيبل كافيا
لمجتمع الدراسة.

 .10.1فرضيات الدراسة ومبرراتيا
من المعموم لحي البستان أىمية تاريخية في مدينة القدس ،حيث نشأت حولو مدينة القدس التاريخية،
عمى تل الظيور المحاذي لحي البستان ،وظل الحي يشكل الحاضنة والحامية الجنوبية لممسجد
األقصى ،الذي أصبح اليدف األول واألىم لمجمعيات االستيطانية ،التي تنشط في محيطو منذ عشرات
السنوات ،وتفاقم الوضع في الحي بعد القرار المعمن لبلحتبلل بيدم منازلو ،لذلك برزت مبررات الدراسة
وفرضياتيا والتي تتمثل فيما يمي:
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 .1استيداف الحي ىو جزء من مشرع تيويدي يستيدف سموان ومحيط البمدة القديمة .
 .2تفترض الدراسة أن استيداف الحي أثر عمى نواحي الحياة المختمفة بشكل كبير ،خاصة
النواحي االجتماعية واالقتصادية والنفسية والثقافية.
 .3يعيش الحي حالة من التيميش واإلىمال ،ويعاني من نقص في تقديم الخدمات االجتماعية
والصحية والنفسية والثقافية والبنى التحتية في ظل استيدافو.
 .4تفترض الدراسة أن ثمة تغير عمى سموك األطفال ،بعد استيداف الحي وعدم شعورىم باألمان
واالستقرار اليومي في ظل التيديد.
 .5تفترض الدراسة أن ىناك تغير في العبلقات االجتماعية (إيجابية وسمبية) ،بين أفراد األسرة
الواحدة من ناحية ،وأفراد المجتمع من ناحية أخرى ،والتي تعتمد عمى الظروف الراىنة
والمستجدات .
 .6وتفترض الدراسة أن وسائل الدعم والمساندة الرسمية المتعمقة بالنساء واألطفال غير كافية.
 .7وتفترض الدراسة أن ىناك انتياكات واضحة لحقوق اإلنسان ،والتي نصت عمييا المعاىدات
والمواثيق الدولية في ظل استيداف الحي.
 .8وتفترض الدراسة أن المجتمع الفمسطيني في الحي مجتمعاً متماسكاً ومتكافبلً وقاد اًر عمى تحمل
األزمات ومواجيتيا.

 .11.1محددات الدراسة ومعوقاتيا
إن الدراسة تعالج قضية من أعقد القضايا في القدس ،والتي تغطي منطقة مستيدفو من قبل الجمعيات
االستيطانية الناشطة في المدينة ،مما يجعل األوضاع في الحي غير مستقرة عمى الدوام ،وليذا فإن
الدراسة تتعمق في معرفة أسباب التيديد واالستيداف القائم بشكل عممي وموضوعي ،لذلك ظير عدد
من المعوقات والمحددات والتي تتمثل فيما يمي:
 عوائق اجتماعية -تركيز الدراسة عمى فئات محددة من المجتمع (والتي تعتبر األكثر تأث اًر
باألحداث الجارية) ،وكان من الصعب الحصول عمى معمومات دقيقة لعدم وجود حرية كاممة
في إعطائيا ،وكذلك صعوبة تفيم المواطنين لطبيعة البحث الذي سيتم إنجازه ،كان سبباً في
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االمتناع عن اإلجابة عمى بعض األسئمة الميمة التي ستعتمد عمييا الدراسة في جمع
المعمومات.
 نقص الدراسات المتعمقة بالموضوع  -من المعيقات التي واجيت الدراسة قمة المراجع
والدراسات السابقة والمتخصصة في موضوع البحث .
 مخاوف أمنية -وجود بعض اليواجس األمنية لدى السكان والخوف من تسرب المعمومات
لمجيات األمنية أو اإلستخبارتية ،والتي قد تكون سبباً في زيادة المتاعب بالنسبة ليم.

 .12.1الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة
ىناك القميل من الدراسات واألبحاث ذات العبلقة بالموضوع ،والتي تم االطبلع عمييا ،والتي تعالج
مشكمة الصراع في مدينة القدس بشكل عام ،وتتطرق إلى تحميل مواقع الصراع ،القائمة عمى أساس
التغير الجيوسياسي في المدينة ،والذي يجعل من المدينة وأحيائيا مناطق استيداف دائم كما ىو حي
البستان ،ومن تمك األبحاث:
* كتاب العسكرة والعنف ضد المرأة في مناطق النزاع في الشرق األوسط (دراسة الحالة الفمسطينية)
لشميوب كيفوركيان ( ،)2009حيث تبحث الدراسة تأثير الصراعات من خبلل االحتبلل ،والحروب
عمى فئة محددة من المجتمع ،والتي تتعرض إلى أشكال متعددة من العنف ،في ظل االحتبلل الذي
يستيدف ىدم المنازل واالستيبلء عمى األراضي ،وشن الحروب ضد المواطنين العزل في فمسطين
(.)Kevorkian 2009
يناقش البحث حاالت لبعض النساء والفتيات يتحدثن عن معاناتين ،عندما قام االحتبلل بيدم
منازلين ،وتحولن إلى مشردات داخل وطنين ،وأصبحن ببل مأوى وفقدن الشعور باألمان ،والسبلمة
بسبب سياسة االحتبلل اإلسرائيمي ،وتحاول الدراسة التعرف عمى المنيجيات البلزمة ،لمعرفة تمك
المعاناة لدى النساء المواتي يعتبرن الفئة األضعف في المجتمع.
* كتاب معاناة الطفل الفمسطيني تحت االحتالل اإلسرائيمي ،إعداد أحمد الحيمة وآخرون ،من
إصدارات (مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.)2008 ،

10

يسمط البحث الضوء عمى المأساة التي يعانييا األطفال الفمسطينيون تحت االحتبلل ،وعمى اآلثار
الجسدية والنفسية والصحية والتعميمية ،بسبب اإلجراءات اإلسرائيمية ،حيث يتحدث من خبلل أقسامو
عن الطفل الفمسطيني "الحقوق واالنتياكات" ،والتي تركز عمى حق الحياة في مستوى معيشة مبلئم
والحق في الرعاية الصحية ،والحق في المعب والترفيو ،واألمن والسبلم ،والحق في التعميم والحرية،
ويتحدث الكتاب عن األطفال الشيداء والجرحى والمعتقمين ،ويشير إلى االعتداءات التي يتعرض ليا
األطفال في ظل االحتبلل (الحيمة وعيتاوي.)2008 ،
ويتطرق البحث إلى االتفاقيات الدولية التي تبحث في حقوق الطفل ،ويناقش البحث اآلثار النفسية لدى
األطفال جراء استمرار عنف االحتبلل.
* معاناة الطفل المقدسي تحت االحتالل (دراسة توثيقية)2002( .م) ،إليمان مصاروة وجميل
السمحوت ،صادر عن مركز القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية ،يناقش البحث أوضاع األطفال
في نواحي الحياة المختمفة ،واالعتداءات التي تعرض إلييا األطفال ،ويركز البحث عمى مدى تأثر
األطفال بسياسة ىدم المنازل ،وتأثير الحواجز والجدار العازل عمى سموكيات األطفال (مصاروة
والسمحوت.)2002 ،
* االنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس ما بين عامي ( ،)2010-2000دراسة (لمؤسسة
المقدسي لتنمية المجتمع) ،حيث تيدف ىذه الدراسة إلى تبيان االنتياكات اإلسرائيمية في حق
المواطنين المحميين في مدينة القدس ،والتي أصبحت محو اًر لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،وتبين
الدراسة موضوع مصادرة األراضي وبناء المستوطنات وبناء الجدار العازل ،وما يترتب عمى ذلك من
انتياكات صارخة في حرمان الفمسطينيين من حقوقيم األساسية في مدينة القدس ،خاصة الحق في
السكن الذي بات ميددا باليدم واإلخبلء ألقسري ،وما يترتب عمى ذلك من اعتقاالت وتنكيل وتغريم،
والشعور المتواصل بالتشريد والضياع ،حيث يمثل ذلك سياسة التيويد والسيطرة الديموغرافية ،والتدمير
االقتصادي واالجتماعي لؤلحياء العربية في المدينة (مولوني.)2013 ،
* سياسة ىدم المنازل في قرية سموان وتيويد مدينة القدس .إعداد  :معاذ الزعتري وجوناثان
مولوني  .لمؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع .أكتوبر  .2010تركز ىذه الدراسة عمى سياسة
االحتبلل في ىدم المنازل ،واالنتياكات التي يتعرض ليا السكان في ظل سياسة التيويد ،ومصادرة
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األراضي والترحيل ألقسري ،وسحب اليويات وانتياك حق اإلقامة والسكن ،وتركز الدراسة عمى دراسة
حاالت شخصية وسرد الحقائق عمى أرض الواقع ،وكذلك دراسة القوانين واإلجراءات التي يمارسيا
االحتبلل في المدينة.
* صفقة مظممة في سموان لعير عميم .أيار 2009م .تركز الدراسة عمى الصفقات المشبوىة التي
تقوم بيا الجمعيات االستيطانية ،لمسيطرة عمى عقارات المواطنين في سموان ،وتبين األساليب التي
ينتيجيا االحتبلل في تقديم الدعم والمساندة لتمك الجمعيات ،والتي تعمل جاىدة وتستخدم كل الوسائل
والطرق من اجل االستيبلء عمى منطقة سموان ووادي حموة ،وذلك من خبلل إبرام بعض الصفقات
المشبوىة ،التي قامت بيا عناصر من جمعية العاد االستيطانية ،والتي تم من خبلليا االستيبلء عمى
منازل تعود لمفمسطينيين ،مستخدمين بذلك قانون أمبلك الغائبين ،الذي أصبح سيفاً مسمطاً عمى
رقابيم ،لنيب أمبلكيم وعقاراتيم التي يممكونيا جيبلً بعد جيل (رابوبورط.)2009 ،
أظيرت الدراسات السابقة وجود معاناة حقيقية لدى األميات واألطفال ،في ظل االنتياكات الواضحة
التي يمارسيا االحتبلل في حق المواطنين ،حيث تحولت بعض األحياء إلى مناطق صراع دائمة
تنتيك بيا الحقوق ،والتي تعاني من التيديد بيدم المنازل ،وأظيرت الدراسات تأثير االستيداف عمى
نواحي الحياة االجتماعية والنفسية منيا ،في ظل سياسة العنف التي تطال فئات المجتمع ،خاصة في
بمدة سموان التي أصبحت ىدفا لمجماعات االستيطانية ،التي تستخدم كل الوسائل والطرق الممتوية
لفرض سيطرتيا عمى عقارات المواطنين وممتمكاتيم ،حيث الصفقات المشبوىة المتصاعدة في
المنطقة ،والتي ساىمت في التغمغل االستيطاني في مناطق متفرقة ،والتي تيدف بالدرجة األولى إلى
دفع المواطنين لترك منازليم ،واالبتعاد عن المواقع الحساسة من المدينة ،وتفريغيا لصالح مشاريع
االستيطان والتيويد.

 .13.1التعريفات
* جمعية ألعاد ( :توراة كيونيم ) وتعني العودة إلى مدينة داود ،أسست عام 1979م ،من الجمعيات
االستيطانية الفاعمة والناشطة في مدينة القدس ،والتي تعمل جنباً إلى جنب مع أذرع الدولة المختمفة،
لتيويد مدينة القدس خاصة البمدة القديمة ومحيطيا ،وىي من الجمعيات التي تركز نشاطيا االستيطاني
والتيويدي في منطقة سموان ومحيطيا ،حيث برز دور الجمعية بشكل كبير في اآلونة األخيرة ،وىي
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قريبة في معتقداتيا من جمعيات أخرى مثل (عطيرت كيونيم ،وتسعى لمسيطرة عمى المساكن العربية
في أنحاء البمدة القديمة ،ورأس العمود ،والشيخ جراح ،لعمل تواصل مع البؤر االستيطانية داخل البمدة
القديمة ،وقامت باالستيبلء عمى عدد من المنازل في منطقة سموان ،عن طريق استخدام السماسرة،
وليا جياز قضائي خاص يساىم في عمميات الشراء وتزوير أوراق الممكية وعقود البيع (مصاروة،
.)2004
* بيتسميم :مركز معمومات إسرائيمي ييتم بحقوق اإلنسان في األراضي الفمسطينية والقدس ،ويعمل
عمى توثيق االنتياكات التي يرتكبيا االحتبلل في حق المواطنين ،من اعتقاالت وىدم لممنازل وغيرىا
من االنتياكات التي يمارسيا االحتبلل.
* عير عميم :ىي جمعية إسرائيمية غير حزبية تعمل في مجال الحياة المقدسية ،وتسعى إلى تحويل
القدس إلى مدينة قائمة عمى المساواة بين الفمسطينيين والييود في ظل الصراع الفمسطيني-
اإلسرائيمي ،والدفع بالمدينة إلى االستقرار السياسي ،وفرض مستقبل سياسي أفضل من وجية نظرىم
(موقع عير عميم).
* التكافل االجتماعي :يعني تكفل المجتمع بشؤون كل فرد فيو من النواحي االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والصحية ،ولقد دعت جميع الشرائع السماوية اإلنسان إلى التضامن مع أخيو ،وترسيخ مبدأ
التكافل في المجتمع اإلنساني ،وكذلك الشرائع الوضعية التي فرضت الضرائب من أجل تحقيق السبلم
واألمن المجتمعي ،ويعتبر التكافل وجيا آخر لمعدالة االجتماعية ،التي تساىم في اتزان المجتمع
واستق ارره (عويس.)2013 ،
* قانون التنظيم والبناء :ينص القانون لعام 1965م" :انو ال يسمح بالبناء في المناطق التي ينقصيا
بنية تحتية عامة ،ويسمح القسم  205من القانون بيدم مبنى في حال كان غير مرخص ،كما تسمح
المادة  5/212من القانون بيدم المبنى عمى أساس المصمحة العامة" ،وفي أغمب األحيان المصمحة
العامة يتم تحديدىا عمى أساس مصمحة الجميور الييودي (مولوني.)2013 ،
* الوصي عمى أمالك الغائيبين :جياز تابع لو ازرة المالية اإلسرائيمية ،واستنادا إلى القانون فإن من
صبلحياتو تسجيل عقارات عمى أنيا "غائب" إذا كان صاحبيا غائبا في لحظة معينة عام 1948م،

13

وقام ىذا الجياز بتحويل أمبلك فمسطينية إلى قبضة الجمعيات االستيطانية ،بعدما اعتبر أىميا غياب
عن ممتمكاتيم في لحظة ما (رابوبورط .)2009 ،
* قانون أمالك الغائيبين :تم سن ىذا القانون إلدارة األرض التي تركيا الجئي ال 1948قص اَر،
وأجبروا عمى الرحيل عنيا تحت وطأة التيديد ،والمجازر التي ارتكبتيا العصابات الصييونية في حينو،
حيث يسمح ىذا القانون بالسيطرة وتممك أراضي الفمسطينيين الذين غادروا الببلد منذ النكبة في
( 1946/11/29لغاية ( )1948/9/1كيري.)2011،
* االئتالف األىمي لمدفاع عن حقوق اإلنسان المقدسي :ىو تجمع مجتمعي أىمي غير ربحي يشمل
في عضويتو المؤسسات والجمعيات واالتحادات واألفراد ذوي الخبرات ،والعاممين في مجال حقوق
اإلنسان ،تأسس عام  2005ويضم في عضويتو ( )8مؤسسات حقوقية ،واليدف األساس إلنشائو
يتمحور حول الحفاظ عل وجود وثبات الفمسطينيين في القدس وحماية حقوقيم (االئتبلف األىمي(.
* العنف :يعرف العنف من الجانب النفسي عمى انو "السموك المشوب بالقسوة والعدوان والقير واإلكراه
وىو عادة سموكية بعيدة عن التحضر والتمدن ،تستثمر في الدوافع والطاقات العدوانية استثما ار صريحا
بدائيا ،كالضرب وقتل األفراد وتدمير الممتمكات ،واستخدام القوة إلكراه الخصم وقيرىم" (عبادة
وآخرون.)2008 ،
* القمق والتوتر :حالة نفسية وجسدية تصيب الكبار والصغار ،تعكس الحالة االجتماعية والنفسية،
التي تسببيا عوامل خارجية ،تجعل الفرد يعيش حالة من التوتر والترقب واإلحساس بالخطر العام،
ويعني كذلك عدم الطمأنينة ،وعند زيادة حالة القمق والتوتر يصبح مرضا نفسيا واضطرابا ،يسبب
تعطيل حياة اإلنسان ويجعمو يشعر باإلرىاق ،وعدم القدرة عمى القيام بواجباتو اليومية ،واستمرار حياتو
بشكل طبيعي ،ويبقى المصاب بالقمق في حالة ترقب خبر سيء ،أو أمر مخيف أو مفاجئ وغير سار
(المالح.)1997 ،
* العزلة واالنطواء :من المشاكل التي تواجو األطفال نتيجة لتعرضيم لمشاكل عدة متعمقة :بالعنف
الجسدي والمعنوي ،أو تعرضو إلى حالة من التمييز بين أقرأنو في المدرسة أو األسرة ،أو حدوث أزمة
مادية صعبة يعيشيا الطفل...وغيرىا من األسباب التي تؤدي بالطفل إلى النفور من أقرانو ،وتفقده
التفاعل اإليجابي مع المحيط الذي يعيش فيو ،ويكتسب منو الميارات االجتماعية والمبنات المغوية،
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ويعتبر من المشكبلت التي تحدث خمبلَ في التفاعل االجتماعي بين الفرد ومن حولو مما يؤثر عمى
سموكو العام ونموه العقمي (شاىين.)2011/5/3 ،
* مؤسسات المجتمع المدني :ىي جممة المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلعبلمية،
التي تعمل في مجاالت مختمفة بشيء من االستقبلل عن سمطة الدولة ،فيي مؤسسات غير ربحية كما
مؤسسات القطاع الخاص (أبو الحسن.)2011،
* برامج التفريغ النفسي :ىي برامج يتم إعدادىا من أجل إفراغ الطاقة السمبية الكامنة في النفس ،من
كآبة وتوتر وقمق وأرق واحباط وغيرىا من المشاعر النفسية السمبية ،الناتجة عن ضغوط الحياة السمبية
في المحيطة ،وتقوم ىذه البرامج عمى إخراج الطاقة السمبية من داخل اإلنسان ،من خبلل التعبير عن
النفس بطريقة ما تفاديا لتحول ىذه الطاقة إلى أمراض ،تحدث اضطرابات وظيفية لبعض األعضاء
مثل :الكمى والبنكرياس والكبد والمعدة وغيرىا من أعضاء الجسم (الحوار المتمدن.)2013/8/3 ،
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الفصل الثاني:
______________________________________________________________

تطور حي البستان منذ النشأة وحتى عام 2016م.
 .1.2لمحة تاريخية عن بمدة سموان وحي البستان
سموان إحدى قرى مدينة القدس المحاذية لسور البمدة القديمة ،والمسجد األقصى وحاضنتيما من الجية
الجنوبية ،وىي مصدر المياه الذي غذى مدينة القدس عصو ار طويمة ،تقوم سموان عمى مساحة 5421
دنم( ،الموسوعة الفمسطينية )2013 ،تمتد سموان

جنوب شرق مدينة القدس وتصل إلى الخان

األحمر ،يحد سموان من الشمال سور المسجد األقصى والبمدة القديمة ،وجبل صييون ،ومن الغرب
حي الثوري ،ومن الشرق حي أبو ديس ورأس العامود ،ومن الجنوب والجنوب الغربي جبل المكبر
(الذاكرة.)2004 ،

صورة رقم ( )1.2مشيد عام يظير موقع سموان من المسجد األقصى ()Silwanic, 2010
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تميزت قرية سموان بكثرة عيون المياه فييا ،والتي عرفت منذ أالف السنين ،منيا عين سموان والتي
تسمى بعين أم الدرج (عين روجل) وبركة سموان والبركة التحتانية (الحمراء) وبئر أيوب وعين الموزة،
وكانت تجري المياه المتدفقة من عيون سموان في الحي ،التي زودت مدينة القدس بالمياه عصو ار
طويمة( ،ولكنسون )1992 ،ويتم تجميعيا في بركة سموان والبركة التحتانية ،وكانت تستخدم ألغراض
الزراعة التي عمل بيا أىل سموان عصو ار طويمة (الدباغ.)2002 ،
وتتكون سموان من عدد من األحياء المتجاورة ،منيا حي بئر أيوب ،وحي عين الموزة ،وحي البستان،
والحي اليمني ،ووادي حموة التي تشكل بؤرة صراع مستمرة في الوقت الراىن في ظل سياسة التيويد،
لفرض سياسة األمر الواقع في مدينة القدس وأحيائيا ،فنجد حي وادي حموة األقرب لممسجد األقصى
يشيد حممة استيطانية واسعة النطاق ،بدأت منذ عام (( ،)1990الموسوعة الفمسطينية.)2013 ،
الموقع الجغرافي لحي البستان :يبعد حي البستان حوالي ( )400متر عن سور البمدة القديمة وتبمغ
وي ِّ
شكل جزءاً من حوض (رقم  )29986بحسب تنظيم االنتداب البريطاني،
مساحتو ( 70دونماً)ُ ،
وتعود ممكية أراضي وعقارات الحي إلى العائبلت المقدسية والسموانية ،ويحيط بالحي من الشمال،
أسوار البمدة القديمة والمسجد األقصى ،ومن الغرب حي وادي حموة ،ومن الجنوب حي الثوري ،ومن
الشرق حي سموان وحي رأس العمود (التقرير االستراتيجي.)2009 ،

خريطة رقم ( )1.2موقع حي البستان وبعده عن المسجد األقصى (مؤسسة القدس الدولية(2009 ،
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وفي الحي كانت تتجمع مياه الينابيع العذبة ،التي كانت تزرع حوليا أصناف كثيرة من المزروعات،
واكتسب التسمية من كثرة البساتين التي كانت تزرع فيو ،وظل أرضا زراعية ،ويشكل سمة غذائية ،إلى
أن كان االحتبلل اإلسرائيمي لمجزء الشرقي لممدينة عام 1967م ،والذي ساىم في تغيير طابع الحي،
الذي استمر قروناً عمى ما ىو عميو ،حيث الحدائق والبساتين التي اىتم بزراعتيا السكان المحميون
لبمدة سموان (الذاكرة.)2004 ،
ومن خبلل المقاببلت التي أجريت مع عينة الدراسة ،يؤكد السكان أن أراضي الحي كانت بستاناً
واسعا ،يزرع فيو مختمف أنواع الخضار ،التي تُسقى بمياه عين سموان (عين جيحون) ،وكان مقسماً
بين العائبلت جميعيا ،وحصة كل عائمة ال تتجاوز ( )15_10مت اًر مربعاً من األرض تسمى (مشكبة)
(المرجع السابق).
وبعد احتبلل عام  1967وسوء األوضاع االقتصادية ،لم يعد قسم كبير من المواطنين يعتمد عمى
الزراعة ،فقامت بعض العائبلت ببيع حصتيا إلى عائبلت مجاوره ،فأصبح البستان يعود اليوم إلى 32
عائمة تقريبا ،منيا من قام بالبناء فيو ومنيا من احتفظ بأرضو (الزعتري و مولوني.)2010 ،

 .2.2الوجود العربي في سموان وحي البستان
أنشأ العرب اليبوسيون من األصول الكنعانية مدينة القدس ،عمى تل الظيور المطمة عمى قرية سموان،
إلى الجنوب الشرقي من المسجد األقصى ،حوالي سنة  3000ق.م (فرانكن ،)1992 ،والتي يحيط بيا
عدد من األودية منيا :واد( قدرون) أو ما يسمى ( بوادي سموان أو وادي ستنا مريم (وادي جينم)،
وكذلك واد الربابة ،وسميت يبوس باسميم ،وكانوا بناة بنوا المدينة بالحجارة الضخمة وكانت مدنيم
محصنة ومحاطة باألسوار( ،مندنيول )1992 ،وقام اليبوسيون بحفر األنفاق تحت األرض لتمكنيم
من الوصول إلى عين الماء عند حصار المدينة من قبل الغزاة ،حيث تبعد عين سموان (300م) عن
الزاوية الجنوبية الشرقية لممسجد األقصى (العارف.)2007 ،
من المبلحظ أن الوجود العربي في المدينة ،يسبق الفترة التي يدعي اإلسرائيميون أن تاريخ القدس يعود
لتمك الحقبة ،كما ورد في كتب العيد القديم! أي فترة العصر الحديدي الثاني (1000-926ق.م)
والتي يسمييا االحتبلل بعصر داود وسميمان -عمييما السبلم ،-والتي كانت فييا مممكة بني إسرائيل
"المزعومة" قد حكمت القدس (الجعبة.)2009 ،
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وسموان ليا أىمية كبيرة عند المسممين فمنذ الفتح اإلسبلمي سكن عمماء المسممين والزىاد ،والعباد،
األحي اء القريبة من المسجد األقصى ،وكان حي البستان سمة غذائية منذ القدم ،لوفرة المياه والينابيع
التي كانت تسقي الزروع ،ويذكر( شمومو غويتابن) في حديثو عن الفترة العربية (:)1099 -638
"ىناك حقيقة متعارف عمييا حيث أن خميفة رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم( -عثمان بن عفان( -
رضي اهلل عنو  -أوقف بساتين سموان عمى فقراء البمد"(غويتابن ،1990 ،ص.)16
ويروي المقدسي في كتابو (أحسن التقاسيم) يصف حال سموان " :سموان محمة في ربض المدينة
ٍ
جنان عظيمة أوقفيا عثمان بن عفان  -رضي اهلل عنو -عمى ضعفاء
تحتيا عين عذيبية تسقى من
البمد تحتيا بئر أيوب" (المقدسي ،2003 ،ص .)148
كانت سموان محل إعجاب الذين زاروا بيت المقدس من الرحالة والحجاج ،ويقول الرحالة الفارسي
ناصر خسرو الذي زار القدس في القرن الخامس لميجرة-:
" وحين يسير السائر من المدينة (القدس) جنوبا مسافة نصف فرسخ وينزل المنحدر ،يجد عين ماء
تنبع من الصخر ،تسمى عين سموان ،وقد أقيمت عندىا عمارات كثيرة ،وغرسوا بيا البساتين .ويقال أن
من يستخدم ىذه العين يشفى مما ألم بو من األوصاب واألمراض المزمنة .وقد وقفوا عمييا ماالً كثي اًر"
(خسرو ،1970 ،ص.)67

 .3.2التطور العمراني والديموغرافي لحي البستان بعد عام  1967م
بدأ تيويد القدس واستيداف أحيائيا منذ المحظة األولى التي سيطر بيا االحتبلل عمى الجزء الشرقي
لممدينة عام 1967م ،لتكتمل بذلك حمقات التيويد التي بدأت في الجزء الغربي لممدينة عام 1948م،
وبدأ التيويد الفعمي ليا عندما تم تعديل القانون العام عام 1967م ،والذي أعمن بموجبو أن القدس
عاصمة لدولة االحتبلل (التقرير اإلستراتيجي.)2009 ،
يعمل االحتبلل وبكل السبل إلى تحويل أحياء المدينة إلى أحياء ييودية ،حيث وضعت بمدية االحتبلل
إستراتيجياتيا المتعمقة بالقدس ،محاولين بذلك فرض سياسة األمر الواقع عمى المدينة ،ومحاولة فرض
السيطرة الكاممة والتي تخول االحتبلل العبث في مصير المقدسيين ،والعبث بممتمكاتيم دون أي رادع،
خاصة منطقة سموان التي تسعى بمدية االحتبلل إلى السيطرة عمى ( )%70من أراضييا حسب
المخطط التنظيمي (( )11555الزعتري ومولوني.)2013 ،
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وعمى الرغم من كل الق اررات الدولية التي تتعمق بالقدس ،فمم يمنع ذلك سعي االحتبلل الحثيث في
إحداث التغيير الديموغرافي والعمراني في المدينة لتكون أغمبية السكان من الييود ( )%77بحيث ال
تتجاوز نسبة العرب فييا ( )%23من السكان بحمول (2020م) ،ليصبح السكان العرب أقمية بين
السكان الييود (المرجع السابق).
وما يدور في الحي من سياسة تيويد ،ىو صورة مصغرة لسياسة االحتبلل في أحياء المدينة،
فاستيداف سموان التي يسكنيا ما يزيد عمى ( )55000نسمة من السكان الفمسطينيين ،يعتبر نموذجاَ
الستيداف الجمعيات االستيطانية الناشطة ألحياء القدس ،والتي تعمل جادة لفرض سيادتيا عمى تمك
األحياء ،من أجل تحقيق أىدافيا بزيادة أعداد المستوطنين الييود ،الذين يتغمغمون في الحي ،من خبلل
اإلجراءات المجحفة ،وسياسة التمييز العنصري الواضحة في حق السكان المحميين ،أصحاب األرض
التي يمتمكونيا أباً عن جد (مصطفى.)1997 ،
واعتاد االحتبلل عمى سياسة تدمير األحياء وتيجير أىميا ،وارتكاب المجازر كما حدث في دير
عيد احتبلل المدينة عام1967م (ىدسون،
ياسين في ضواحي القدس عام  ،1948وازالة حي المغاربة ُب َ

.)1992

فمن المبلحظ أن سياسة تضييق الخناق عمى المواطنين المقدسيين ،وتشديد إجراءات الترخيص
والبناء ،أثرت بشكل كبير عمى التطور العمراني في الحي ،مما حرم المواطنين المقدسيين من
االستخدام األمثل لثرواتيم الطبيعية ،وساعد عمى تغيير معالم المكان الذي وصف قديماً بالخضرة
وجمال البساتين.
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صورة رقم ( )2.2التطور العمراني في الحي البستان (حسب المصادر اإلسرائيمية )2008

ومن الواضح أن دولة االحتبلل ومنذ عام  ،1967فشمت في تزويد السكان الفمسطينيين في المدينة
بشكل عام بمخطط تنظيمي دقيق ،ليتناسب مع النمو السكاني الطبيعي ،لتعارض ىذا األمر مع
مخططات التيويد التي تسعى إلى تيجير المواطنين ال تثبيتيم عمى األرض (والتز وشيشا.)1993 ،
ويتضح من الصورة السابقة رقم ( )2.2أن حي كان عمى مدار عشرات السنين بساتين خضراء ،ال
يظير فيو سوى بعض البيوت القميمة ،وكيف بدأت أعداد المساكن تتزايد في الحي منذ منتصف
الثمانينيات وذلك استجابة لمتزايد السكاني الذي مرت بو مدينة القدس بعد عام  ،1967حيث سكن
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الحي بضعٌ من العائبلت التي ُى َجرت من حي المغاربة الذي دمرتو اآلالت العسكرية ُبعيد دخول
المدينة ،وبفعل سياسة االحتبلل ،أصبح حي البستان من أكثر األماكن ازدحاما وعشوائية مع مرور

الزمن ،خاصة بعد إغبلق القدس عام  ،1993والذي دفع بالمواطنين المقدسيين الذين يسكنون في
ضواحي القدس ،إلى العودة لمسكن داخل حدود البمدية خشية فقدانيم حق المواطنة (خمايسة وآخرون،
.)2009

 .4.2االستيطان الييودي واستيداف حي البستان
إن ما يجري في سموان وحي البستان ،ليست بمعزل عما يجري ويحاك في مدينة القدس ،بل من أىم
المواقع التي يسعى االحتبلل إلى تكثيف التواجد الييودي فييا ،من منطمق األىمية الدينية التي يدعييا
الييود ،ويدعون بأحقيتيم في األماكن المقدسة ومحيطيا ،حيث تسعى وبكل السبل في أحكام السيطرة
عمى المدينة من خبلل التجمعات االستيطانية التي باتت تشكل طوقاً خانقاً لؤلحياء الفمسطينية،
وتسيطر عمى المساحات والعقارات في سموان (أبو حمو.)2010 ،
ومن المبلحظ أن االستيطان الييودي في بمدة سموان مر بعدة مراحل ،وتوطين الييود في مدينة القدس
أخذ أشكاال عدة ،فنجد أن انتشار البؤر االستيطانية في البمدة القديمة ومحيطيا ،يختمف عن وضع
الفمسطينية التي تنتشر فييا ،أكثر
المستوطنات عموماً ،فيي تيدف في األساس إلى إخبلء األحياء
ّ
مما تيدف إلى إسكان مستوطنين جدد ،ورغم أن ىذه البؤر ال يسكنيا أعداد كبيرة من المستوطنين،

وتطرفاً ،ويكون ىؤالء تحت حماية شرطة االحتبلل الكاممة،
لكن يسكنيا أكثر أنواع المستوطنين شراسةً
ّ

التي تغطّي اعتدائيم عمى المواطنين في األحياء المختمفة بشكل عام ،والتي تضم أكبر تجمعات
سكانية عربية (التقرير االستراتيجي.)2009 ،
 .1.4.2مصادرة أراضي سموان لصالح التجمعات االستيطانية:
عزز االحتبلل تواجده وسيطرتو عمى منطقة سموان ،منذ اليوم األول الحتبلل الجزء الشرقي لمدينة
القدس عام 1967م ،وقامت حكومة االحتبلل بمصادرة عشرات اآلالف من الدنمات ،من أراضي
سموان الممتدة شرقاً إلى ما يسمى بالخان األحمر (خان السبلونو) ،التي تمت مصادرتيا عام 1967،
وأقيم عمييا تجمع استيطاني كبير ،يسمى مستوطنة (معالي أدوميم ،وميشور أدميم) ،لتشكل طوقاً
استيطانياً حول مدينة القدس من الجية الشرقية (رابوبورط.)2009 ،
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وفي بداية المشروع التيويدي لمدينة القدس ،كان ىناك اعتراض من بمدية االحتبلل ،عمى استيطان
الييود في األحياء العربية ذاتيا ،اعتقاداً من رئيس البمدية في ذلك الوقت ،أن ىذا سيؤدي إلى
صدامات ،ويؤدي إلى أعمال شغب ومناوشات بين السكان العرب والييود ،من شأنو أن يمنع سيطرة
االحتبلل الكاممة عمى المدينة ،والخوف من نشوء تصادم عمى خمفية دينية خاصة في المناطق
المحيطة باألماكن المقدسة ،وكان الخوف من أن يتحول الصراع إلى صراع ديني ،مما يستدعي تدخل
دولي في المدينة (المرجع السابق).
أن البؤر االستيطانية في مدينة القدس تأتي عمى شكل أطواق متتالية ،تمتف حول البمدة القديمة
وداخميا حيث يتمركز الطوق األول حول (حائط البراق وحارة المغاربة) الذي يطوق المسجد األقصى،
وأجزاء كبيرة من الحي اإلسبلمي ،ويرتبط بطوق استيطاني ثان داخل البمدة القديمة ،يتمثل في البؤر
االستيطانية المنتشرة والمتزايدة في

(الحي اإلسبلمي ،والحي المسيحي والحي األمني) ويعمل

االستيطان عمى ربط تمك البؤر مع بعضيا بعض ،محاولة بذلك اختراق التجمعات العربية في تمك
األحياء والحارات (عين اإلسبلم ،مارس .)2010
الطوق الثاني :يعمل االحتبلل من خبللو عمى ربط البؤر االستيطانية في البمدة القديمة ،بطوق آخر
من المستوطنات في األحياء المحيطة ،فيما يسميو االحتبلل "بالحوض المقدس" كما في حي البستان
في سموان والشيخ جراح ورأس العمود وباب الساىرة وواد الجوز ،وييدف ىذا الطوق إلى عزل المدينة
القديمة عن محيطيا العربي واإلسبلمي ،ليسيل التواصل مع البؤر االستيطانية التي أنشئت في األحياء
الفمسطينية المتاخمة لمبمدة القديمة (المرجع السابق).
الطوق الثالث :عبارة عن تجمعات كبيرة تنتشر عمى شكل مدن كبيرة (تجمعات متروبولية) داخل
مدينة القدس ،وتحاصر المدينة خاصة من الجية الشرقية والشمالية والجنوبية ،وتفصل المدينة عن
امتدادىا التاريخي في الضفة الغربية (التقرير االستراتيجي.)2009 ،
لم يكتف ال مستوطنون الييود بما لدييم من مساحات واسعة ومساكن حديثة ،تتوافر فييا الخدمات
والبنى التحتية ،التي تقدميا بمدية االحتبلل كما ىو حال المستوطنات الكبيرة المنتشرة في أرجاء
المدينة ،حيث بدأ المستوطنون يزاحمون السكان المقدسيين داخل أحيائيم وعمى ممتمكاتيم المتواضعة،
سواء في البمدة القديمة أو األحياء المجاورة ،والتي تفتقر لكل مقومات المساكن الصحية ،وال تفي
بحاجة السكان بسبب الكثافة السكانية العالية في تمك األحياء.
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 .2.4.2تشجيع حكومات االحتالل لمجمعيات االستيطانية لمسيطرة عمى العقارات في سموان:
انتقل االستيطان في ح ي سموان إلى مرحمة جديدة وخطيرة ،فمنذ تولي حزب الميكود السمطة (عام
 1977م) ،سعت الحكومة إلى تمكين الييود من االستيطان أينما أرادوا من القدس والضفة الغربية،
فكان ىناك دعماً رسمياً واضحاً ومعمناً لبلستيطان ،من خبلل ما قامت بو حكومة االحتبلل في نياية
السبعينات من القرن الماضي ،بتخصيص ميزانية لمسيطرة عمى العقارات العربية في المدينة،
وتخصيص ميزانية لمسيطرة عمى العقارات في بمدة سموان ووادي حموة (الجعبة.)2003 ،
ومن دالئل التشجيع المستمرة لمحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة (خاصة حكومة الميكود) لبلستيطان داخل
األحياء  ،استيبلء شارون في منصف الثمانينيات من القرن الماضي عمى أحد المنازل العربية الواقعة
عمى طريق ألواد ،الذي يربط باب العمود بالمسجد األقصى ،ليعطي بذلك الضوء األخضر لممستوطنين
ليحذوا حذوه (رابوبورط.)2009 ،
واتباعا لسياسة شارون تمك استمرت الجمعيات المتطرفة بإتباع كل السبل ،واستخدام كل الوسائل
الممتوية في السيطرة عمى ممتمكات المواطنين وعقاراتيم في سموان ،ومصادرة أمبلكيم وغرس البؤر
االستيطانية فييا ،والتي باتت تشكيل خط اًر عمى النسيج االجتماعي لمسكان ،فنجد المحاوالت الحثيثة
والمستمرة في مصادرة أمبلك المواطنين العرب ،كما فعل بعض المستوطنين في منطقة وادي حموة
ومناطق مختمفة من بمدة سموان وراس العمود والمكبر وجبل الزيتون ،وتقوم عدة جمعيات ييودية
متطرفة ،باستخدام كل الوسائل والتبلعب في القوانين التي من شأنيا تسييل سيطرة أعضاء تمك
الجمعيات عمى أكبر قدر ممكن من العقارات التي تعود ممكيتيا لمسكان العرب ،واستيداف حي
البستان جاء ليستكمل حمقات التيويد والسيطرة عمى المنطقة ضمن مشرع تيويدي كبير لصالح تمك
الجمعيات االستيطانية ( الزعتري و مولوني.) 2010 ،
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صورة رقم ( )3.2البؤر االستيطانية في سموان ترفع أعبلم االحتبلل (رضوان عمرو)2015 ،
 .3.4.2القوانين اإلسرائيمية التي تم َكن المستوطنين من العقارات الفمسطينية في المدينة:
إن ما يجري في األحياء العربية اليوم من مصادرة ،وىدم ،وتغيير لممعالم ،وتغيير التركيبة السكانية من
خبلل التشريد والتيجير كالذي ييدد حي البستان ،يعتبر دليبلً صارخاً عمى االنتياكات اإلسرائيمية لكل
القوانين والمواثيق الدولية ،فيي تقوم بسن القوانين الخاصة من أجل تمكين المستوطنين من مصادرة
المزيد من أمبلك المقدسيين ،بحجج وذرائع مختمقة ،من أجل زرع أكبر قدر من المستوطنين في القدس
بشكل عام وحي سموان بشكل خاص ومن ىذه القوانين:
قانون أمالك الغائيين لعام 1950م  :مكن ىذا القانون قوات االحتبلل من مصادرة كافة األمبلك
التي تخضع لمفمسطينيين غير الموجودين أثناء عممية اإلحصاء عام 1967م ،وتتم السيطرة عمى
األمبلك من خبلل نقميا إلى القيم عمى أمبلك الغائبين ،والتي قام بيا االحتبلل بعد سيطرتو عمى الجزء
الشرقي من المدينة ،سواء كان أصحابيا يقيمون في أجزاء أخرى من فمسطين أم كانوا خارج الببلد في
ذلك الحين )التفكجي.)2010 ،
قانون استرجاع الييود لعقاراتيم والذي سنو االحتبلل في 1968/8/28م ،والذي م َكن الييود من
استرجاع عقاراتيم التي يدعون أنيم تركوىا في البمدة القديمة عام 1948م ،وفي الشيخ جراح ،سواء
كانت ممموكة أو مؤجرة ليم من العرب (مصاروة.)2004 ،
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قانون االستمالك :قامت سمطات االحتبلل بسن قانون االستمبلك الذي يسمح بنزع الممكيات من أجل
المصمحة العامة ،مستندين بذلك إلى القانون البريطاني الذي تم وضعو لنزع الممكيات من أصحابيا،
ونبلحظ أن ىذه سمسمة من القوانين وغيرىا الكثير توفر الذريعة في التحايل من أجل مصادرة أمبلك
المقدسيين واالستيبلء عمى عقاراتيم ،والتي أعطت الجمعيات االستيطانية الضوء األخضر في ممارسة
كل الوسائل لمسيطرة عمى أراضي سموان وعقاراتيا بما فييا حي البستان (مصاروة.)2004 ،
 .4.4.2إعالن مشروع حدائق المموك:
إن تفاقم الوضع في مدينة القدس واحتدام الصراع حول األرض والدين والقومية ،والذي بدأ أساساً بعزل
المدينة عن عمقيا ومحيطيا العربي والتاريخي ،أكد سياسة ابتبلع المدينة وتيويدىا بالكامل ،حيث
تنشط الجمعيات االستيطانية ،وتسعى جاىدة لبلستيبلء الكامل عمى مكوناتيا ،ليمتد ىذا الصراع وىذا
التكالب من قبل الجمعيات االستيطانية ليصل إلى األحياء المحيطة بالبمدة القديمة ،ليكون النصيب
األكبر من أطماع تمك الجمعيات بمدة سموان الحاضنة الجنوبية لممسجد األقصى ،والتي تقع في وسط
ما يسميو االحتبلل بالحوض المقدس! (التقرير االستراتيجي الفمسطيني.)2009 ،
تبمغ مساحة الحدائق التوراتية ( )2.5كم ،2والتي تمتف حول البمدة القديمة( ،الموسوعة الفمسطينية،
 )2013والتي تتمثل في :حي الشيخ جراح ،وداي الجوز في الشمال ،منطقة وادي حموة (مدينة داود)
وحي البستان في الجنوب ،والمنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وحديقة وادي قدرون ومنطقة المقبرة
اإلسبلمية ،وباب األسباط  ،ووادي جينم (واد ستنا مريم) وبركة السمطان ،والمنطقة الواقعة بين جبل
الزيتون وطريق أريحا من جية الشرق ،كذلك الطرق التي تصل بين األحياء ووصوالً إلى المنطقة
المبلصقة لسور البمدة القديمة من جية الغرب والطريق الموصمة بين باب الخميل غربا وصوالَ إلى باب
المغاربة في الجنوب (عين اإلسبلم ،مارس .)2010
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خريطة رقم ( )2.2تظير ما يسمى منطقة (الحوض المقدس) (عين اإلسبلم)2014 ،
وىذا ما تظيره الخريطة رقم ( )2.2المرفقة ،والتي تبين حدود الحديقة التوراتية "حديقة المموك" حسب
تصور بمدية االحتبلل ،والتي أدرجتيا في كتاب (القدس أوال) [ ممحق (رقم  )2يظير نص رسالة (نير
بركات) رئيس البمدية إلى سكان الحي يكشف فييا عن مخطط البمدية في الحي] وتذكر فيو أجزاء
واسعة من األحياء والضواحي المحيطة بالبمدة القديمة ،والتي ىي محور الصراع األساسي في حي
سموان ومحيطيا من األحياء األخرى ،وتم إعداد المخططات الضخمة بالتعاون مع الجمعيات
االستيطانية ،والتي ستطال أجزاء كبيرة من منطقة سموان من خبلل:
.1.4.4.2ىدم المنازل:
إن االحتبلل ومنذ عام  1967م ،استخدام سياسة ىدم المنازل كأداة من أدوات تيويد المدينة ،لتحقيق
الحمم الييودي ،بالسيطرة عمى أكبر مساحة ممكنة من األرض ،مقابل أقل نسبة ممكنة من السكان
الفمسطينيين ،فمنذ اليوم األول الحتبلل المدينة قاموا بتدمير حي المغاربة وتشريد ما يقارب 650
شخصاً ،وىدم  135بيتاً ،فمنذ ذلك الوقت لم تشيد مدينة القدس استيداف أحياء كاممة ،فجاء قرار
ىدم البستان لتعيد لنا الذاكرة من جديد (التقرير االستراتيجي.)2009 ،
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صورة رقم ( )4.2ىدم المنازل في سموان (بيتسيمم)2014 ،
اصدر االحتبلل أوامر اليدم في حق المنازل عمى الرغم من مرور عقود عمى بنائيا ،وما يميز ىذا
القرار ىو إعادة تطبيق المادة  212/5لسنة  1965من قانون التنظيم والبناء الذي يتم من خبللو
مبلحقة الحجر دون اإلنسان المقيم في السكن "أو الحيز" [،انظر إلى ممحق رقم ( )3صورة قرار اليدم
و(ممحق رقم  )4قرار ىدم حسب قانون محاكمة الحجر] حيث تعطي ىذه المادة الحق بيدم المنازل
القديمة ،والمحمية بموجب القانون ذاتو ألسباب تراىا مناسبة ،وتم من خبللو ىدم  13بيتاً تضم 84
فرداً ،من منازل حي سموان بموجب ىذا القانون ،ويتم توجيو القرار الصادر من محكمة البمدية إلى
مجيول ،أو إلى رقم المنزل الذي تم توزيعو عمى المساكن [ أنظر (ممحق رقم( )5صورة لخارطة
األرقام التي تم توزيعيا عمى منازل لحي] وبموجبو أصدر القضاء ق ار ًار بقيام صاحب المنزل بيدم بيتو
بنفسو ،واذا ما تخمف يتم تحويمو إلى لجنة التنظيم والبناء لتقوم بتنفيذ القرار باليدم عمى أن يدفع كافة
تكاليف اليدم لمسمطات االحتبلل (االئتبلف األىمي.)2006 ،
وبناء عمى قرار اليدم قام السكان في 2009م بإعداد مخطط تنظيمي لمحي ،بمساعدة مؤسسة
القدس لمتنمية ،وقامت البمدية فيما بعد وفي مطمع  2010م برفضو ،وقدمت مخططاً جديداً ،يشمل
عمى إقامة "متنزه سياحي اسمو حديقة المموك في وادي البستان" حيث يقترح ىدم  22منزال في الجزء
الغربي من الحي ،من أجل إنشاء مرافق عامة من مطاعم وحوانيت سياحية وورش لمفنانين ،كما يظير
في [ ممحق رقم ( )6الذي يبين مخطط حي البستان حسب مشروع القدس أوال ]
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وتقوم فكرة المخطط الذي وضعتو بمدية االحتبلل ،عمى زيادة مساحة البناء بشكل عمودي في الجزء
الشرقي من الحي ،وىذا يعني نقل سكان الجزء الغربي من الحي ليتقاسموا المساكن مع أصحاب الجزء
الشرقي ،من خبلل السماح ألصحاب البيوت الميدمة بالبناء فوق المساكن في الجزء المتبقي
(الشرقي) ،وذلك مقابل حصوليم عمى رخص بناء وينتيي التيديد باليدم عند ىذا الحد ،بحيث يتم
إنشاء مبنى عام مكان البيوت ال 22التي يراد إزالتيا ،يحتوي عمى مدرسة ورياض أطفال ومرك اًز
صحياً ورياضياً ،والعمل عمى تنظيم البنى التحتية وتحسين شبكة المياه والمجاري والكيرباء ،وصادقت
البمدية عمى ىذا المشروع في حزيران 2010م (الزعتري ومولوني.)2013 ،
وبما أن بمدية االحتبلل ال تممك أن تفرض عمى سكان الجزء الشرقي من الحي ،بأن يشاركوا أصحاب
البيوت الميدمة في الجزء الغربي ،فبل يوجد ضمان لدى السكان أن بمدية االحتبلل ستمتزم بالتسييبلت
التي تدعييا بتحسين أوضاع الحي ،وال يوجد أي ضمانات لتنفيذ وعودىا ،بإعطاء التراخيص والسماح
ليم بالبناء ،واالستفادة من الخدمات والمرافق التي سيتم إنشاؤىا في الحي ،فيناك مخاوف لدى السكان
أنيا ستقام لخدمة البؤر االستيطانية المحيطة ،وىذا ما يرجحو السكان ،فكان آخر تيديد من قبل البمدية
لسكان الحي" إذا لم توافقوا عمى ىذا المخطط سيتم إزالة الحي كامبلً" (بيتسيميم)2014 ،
 .2.4.4.2الحفريات والتنقيب عن اآلثار:
إن الحركة االستيطانية في محيط البمدة القديمة (منطقة الحوض المقدس!) تعمل عمى تسخير عمم
اآلثار من أجل إضفاء الشرعية عمى النشاطات االستيطانية التي تقوم بيا ،من أجل فرض واقع
سياسي ،حيث تحاول الحركات االستيطانية إثبات وجودىا القديم في المكان ،عمى الرغم من أن
الحفريات التي بدأت منذ منتصف القرن التاسع ،لم تكشف عن أي دليل يثبت صحة اإلدعاءات،
وتحاول إعادة إحياء الرواية التوراتية القديمة والمحرفة لتصنع حضارة كانت وال زالت مفقودة المعالم
(الجعبة.)2013 ،
تقوم فكرة التيويد عمى أن مدينة القدس ىي العاصمة األبدية والتاريخية لمشعب الييودي ،ويزعمون
أنيم من قاموا ببنائيا عبر التاريخ والى يومنا ىذا ،وأن القدس وردت عشرات المرات في التوراة كدليل
عمى وجودىم التاريخي في مدينة القدس ،وىذا ضمن سياسة إحتبللية مبرمجة زمنياً ،ومكانياً،
واعبلميا ،وسياسياً ،لتيويد المدينة بشكل ُمتسارع ،ولطمس ىويتيا العربية ولكسب التعاطف الدولي
والعالمي بالواقع الجديد لممدينة ،وىذا ينسجم مع ما تم في مؤتمر الحركة الصييونية األول في بازل
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عام (1898م) عندما أعمن )ىرتزل( رئيس الحركة الصييونية قائبلً "إذا حصمنا يوما عمى مدينة
القدس ...وكنت ال زلت حيا وقاد ار فسوف أزيل كل شيء فييا ليس مقدساً لمييود ...وسوف أدمر كل
اآلثار التي مرت عمييا قرون" واستكمل شارون قائبل" :إن القدس ممك إلسرائيل ...وانيا لن تكون بعد
اليوم ممكاً لؤلجانب"( حسن ،2013 ،ص.)29
لذلك نجد أن الق اررات المتعاقبة لحكومات االحتبلل ،تعمل عمى إعطاء المدينة طابعاً حديثاً ،يدل عمى
األثر والفعل الييودي لصناعة مدينة ييودية حديثة ،عمى أنقاض القدس التاريخية ،حيث لم يقتصر
العبث في المدينة عمى حدود العمران ،بل تعدى األمر إلى االعتداء والعبث بروح التاريخ وحقائقو
األثرية ،وبدا ذلك واضحاً من محاولة االحتبلل االستيبلء عمى كل الموجودات األثرية التي عثر عمييا
في المناطق الفمسطينية ،والتي يتم الحفر والتنقيب فييا ،ثم تدمير اآلثار التي تدل عمى الوجود
التاريخي لمعرب والمسممين كما يجري في منطقة سموان (عبد الكريم.)2009 ،
فالمتتبع لواقع الحال في منطقة سموان وأحيائيا ،يجد ىناك معركة من نوع خاص يعاني منيا سكان
الحي ،غير تمك التي تستيدف بيوتيم وممتمكاتيم فوق األرض ،ليصل استيداف الجمعيات االستيطانية
أسفل المنازل ،والطرقات في الحي والتي تتركز في منطقة وادي حموة ومنطقة وعين سموان وصوالً إلى
حي البستان ،حيث أعمال الحفريات التي تقوم بيا لذات الغرض ،دون أن تكترث دولة االحتبلل ،إلى
المخاطر التي يسببيا التنقيب والحفريات عمى حياة المواطنين اليومية ،وعمى المستقبل الثقافي لؤلجيال
القادمة (عكة.)2011،
وعمى الرغم من استمرار عمميات الحفر والتنقيب عن اآلثار ،لم يتم العثور عمى أي دليل أثري ممموس
يثبت صحة ذلك االدعاء ،فالحفريات التي تمت عمى مدار عشرات السنوات ،لم يتمكن عمماء اآلثار
من الكشف عن ما يثبت صحة الروايات التوراتية التي تدعي قيام مممكة إسرائيل قبل  3000عام،
ويسعى االحتبلل إلى تغيير معالم المدينة وتيويدىا (كما حي البستان) لتتوافق مع تمك الروايات
واألساطير ،التي تعتمد عمييا في إثبات أن ليا حق تاريخي في القدس وأحيائيا (الجعبة.)2003 ،
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صورة رقم ( )5.2الحفريات في منطقة القصور األموية (مؤسسة األقصى)2015 ،
إن تصاعد وتيرة الحفريات التي تجري في المنطقة ،والتي تخترق أسفل المنازل في محيط حي البستان
مرو اًر بوادي حموة وصوالً إلى البمدة القديمة يكمل حمقات استيداف المنطقة ،من خبلل االستيبلء عمى
الفضاءات والممتمكات لصالح الحدائق العامة فوق األرض ،والحفريات األثرية واألنفاق تحت األرض،
ُليمنع المواطنون من استخدام مساحات واسعة من الحيز ،الذي ظل لفترة طويمة حي اًز فمسطينياً خالصاً

لسكان سموان (عكة.)2011،

وفي تقرير نشرتو صحيفة (ىارتس )2014 ،كشفت كيف قامت جمعية إلعاد االستيطانية ،بإدارة
الحفريات في مناطق حساسة وذات أىمية ،ويشير التقرير إلى تحول سمطة اآلثار من معارض لجمعية
إلعاد ،إلى متعاون معيا ،حيث يتم االعتداء عمى قبور وآثار فيما يسمونو مدينة داود ،التي أقيم عمييا
استياء كبي اًر بين المثقفين وعمماء اآلثار ،حيث اعتبروا أن
مركز سياحي يستقبل الزوار ،وأثار التقرير
ً
ىذه األعمال وىذه األبنية ال تساعد عمى إيجاد اإلخاء ،وحسن الجوار ،وامكانية التعايش السممي ،بين

الشعوب واألديان (حسون.)2014 ،
 .3.4.4.2المسارات السياحية واستيداف عيون الماء:
تعرف سموان بكثرة عيون الماء ومصد اًر رئيساً لممياه التي تزود مدينة القدس ،إلى جانب مياه األمطار
التي كانت تجمع في خزانات لسد حاجة السكان منذ القدم  ،حيث ساىمت عيون المياه في إنشاء أول
حضارة في مدينة القدس ،وظمت عيون سموان ذات أىمية بالغة لسكان سموان الذين يعتبرون عيون
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المياه جزء من ثقافتيم وتراثيم ومصد اًر لممياه ال ينضب ،وترتبط عيون المياه بقصص تاريخية ليا
أىميتيا وقدسيتيا عند المسممين والمسيحيين عمى حد سواء ،حيث يعتقد أن المسيح (عميو السبلم) قام
بإشفاء األعمى من مياه بئر أيوب (العيسة.)2012/7/29 ،
وشيد سكان الحي أنيم كانوا يجتمعون حول تمك العيون وتمك اآلبار ليشاىدوا تدفق الماء في فصل
الشتاء ،والذي كان يستمر لعدة أيام يقيمون فييا االحتفاالت ،خاصة بئر أيوب البئر التاريخ الذي
ارتبط اسمو باسم نبي اهلل أيوب (عميو السبلم) ،فيعتقد إن ىذا البئر كان سببا في شفائو ،لقولو تعالى:
ٰ
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صورة رقم ( )6.2قنوات المياه تتحول إلى المسارات سياحية( .مؤسسة األقصى)2015 ،

تقوم سمطة اآلثار وسمطة الحدائق والطبيعة وجمعية العاد االستيطانية بالسيطرة عمى مسارات عيون
المياه وتحويميا إلى مسارات تممودية بطول مئات األمتار ،بعدما قاموا بتعميق الحفريات في القنوات
المائية واألنفاق ،وربطيا بمسارات تحت األرض تربط منطقة سموان بمحيط المسجد األقصى (أبو
عطا.)2014 ،
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تعتبر عين سموان محطة أساسية لجذب السياح الذين يدخمون إلى العين عبر الدرج المؤدي إلييا بعد
دفع رسوم" ثمن التذاكر" ،وقد كشفت لجنة الدفاع عن أراضي سموان وعقاراتيا ،أن ثم مخطط
استيطاني يستيدف منطقة بئر أيوب (الجندي ،2010 ،الجزيرة نت).
وتم الكشف عن دوافع بمدية االحتبلل من وراء إزالة الحي ،إلعادة تشغيل المجرى المائي الذي كان
يتدفق في الحي قبل أن يتحول إلى مكان مكتظ بالمساكن ،وذلك ضمن المشروع التيويدي
واالستيطاني الذي يعتبر مياه سموان ذات قدسية خاصة يقومون بزيارتيا لتأدية طقوسيم التوراتية ،كما
يستخدمونيا لجمب السياحة الدينية وغيرىا ،وتعتبر جزء ميم من الحديقة التوراتية (حدائق المموك)،
فيناك معتقد توراتي بتقديس تمك المياه (العيسة.)2012/7/29 ،

صورة رقم ( )7.2تظير طقوس توراتية في عين سموان (الجزيرة نت)2010 ،
 .4.4.4.2الترويج لمرواية التوراتية:
إن الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني متعدد الجوانب ،وال ينحصر فقط في المجاالت السياسة ،أو
العسكرية ،واالقتصادية ،والصراع عمى األرض فحسب ،وانما تعداىا ليشمل األشياء الرمزية والدالالت
الثقافية التي تتعمق بطبيعة الصراع الدائر في مدينة القدس ،حيث تعمل دولة االحتبلل جاىدة عمى
تدعيم رواياتيا وادعاآتيا التي تتعمق بييودية الدولة بكل الوسائل والمجاالت المختمفة (العابد.)2010 ،
فنجد أن ىناك رواية توراتية تقوم الجمعيات االستيطانية بترويجيا ،خاصة في مجاالت السياحة والتي
تيدف إلى ترسيخ مفيوم ييودية الدولة وتاريخيا ،من خبلل تزوير الحقائق واآلثار التي تخدم روايتيا
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صورة رقم ( )8.2الفتات تحمل اسماء عبرية (مؤسسة االقصى)2012 ،
ويعزز لدى الزوار الثقافة العبرية ،حيث يصورون التاريخ الييودي في سموان معتمدين بذلك عمى
رواياتيم التوراتية ،محاولين بذلك إسقاط الرواية ورمزىا ومسمياتيا عمى أرض الواقع ،لخمق تاريخ جديد
لممدينة يحمل دالالت ورموز وأسماء توراتية ،ويظير ذلك من خبلل وضع الفتات عمى المواقع األثرية
والتاريخية في شمال حي البستان ،وتحمل ىذه البلفتات مدلوالت ليا عبلقة بالييكل ،تحمل عبارة "
كان موجود في عيد الييكل" وذلك لترسيخ مفيوم الييكل في أذىان األجيال القادمة ،ويتم ذلك عن
طريق منظمة "سمطة تسمية األماكن اإلسرائيمية" حيث يطمقون أسماء عبرية عمى المواقع العربية ،مثل
تسمية سموان (بكفار ىشموخ) و (عير دفيد) بدل من وادي حموة ،او تحريف االسم العربي ليتناسب
مع األسماء الييودية (أبو جابر.)2010 ،
فاالحتبلل يستخدم الداللة الرمزية التي تحتوي عمى مجموعة من القيم األيديولوجية والثقافية المرتبطة
بو ،بحيث يتم استنباط تمك الدالالت من عوامل تاريخية وسياسية وتراثية ودينية ،ويستخدم األسماء
التي تعكس وتجسد مطامع ىذه الدولة ومخططاتيا ،فاالحتبلل يستخدم األسماء والرموز التي تعزز
الذاكرة واليوية الييودية الجماعية لمشعب الييودي ،من أجل كسب التمسك بالمكان ،ومن أجل تثبيت
ادعائيم بممكية المواقع المختمفة ،وذلك من خبلل عبرنة األسماء وتغيير المسميات التي ال تمت
لروايتو وال لمجتمعو التوراتي بصمة (مرعي.)2006 ،
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لذلك نجد أن الرموز والدالالت الييودية تنتشر في سموان من منطمق إبراز الطابع الييودي ،الذي
أصبح واضحاً ،حيث نجد أن األعبلم اإلسرائيمية تنتشر وتموح عمى أسطح المنازل التي تم االستيبلء
عمييا بقوة السبلح ،ثم نجد مسميات الشوارع استبدلت من المغة العربية إلى المسميات العبرية ،حتى
أصبحنا نشاىد إن الرموز واإلشارات العبرية ،تنتشر عمى أغطية مناىل الصرف الصحي ،وحاويات
النفايات (الزعتري ومولوني.)2010 ،
أما الرواية التاريخية فجمعية إلعاد االستيطانية تسرد الروايات التي تتعمق بالمواقع األثرية في سموان
"خاصة منطقة التل" في وادي حموة أو ما يسمونو "مدينة داود" ،حيث أطمق ىذا االسم عالم اآلثار
الفرنسي (ريموند ويل) عام 1920م ،وتبناه اإلسرائيميون عام 1960م ويتم ترويجو من خبلل الزيارات
السياحية والبلفتات الموضوعة في المكان (المرجع السابق).
 .5.3الوضع القانوني لمدينة القدس حسب القوانين الدولية:
أن القانون الدولي يعتبر الجزء الشرقي من المدينة خاضعاً لبلحتبلل (أي انو إقميم محتل) منذ عام
1967م ،وعممت إسرائيل عمى تعديل قانون التخطيط األردني ،لكي يعطي إسرائيل السمطة بتغيير
نظام التخط يط ،من أجل خدمة مصالح االحتبلل فيما يتعمق بالمستوطنين الييود ،عمى الرغم أن
القانون الدولي يحظر عمى الدول المحتمة ضم أقاليم إلييا بقوة السبلح والتيديد وفق المادة ( 2فقرة )4
من ميثاق األمم المتحدة ،المصادق عميو من الجمعية العمومية باألمم المتحدة رقم ( 2625الفقرة )25
لعام 1970م (الحمبي.)2006 ،
وىذا يعني أن الجزء الشرقي لممدينة يخضع لقانون االحتبلل الحربي ،فالقدس ىي جزء من األراضي
الفمسطينية المحتمة حسب معايير القانون الدولي ،وجميع اإلدعاءات اإلسرائيمية بسيطرتيا عمى مدينة
القدس وأحيائيا ،مثل قرية سموان ال أساس ليا من الصحة ،لذا فان إسرائيل لم تتمكن من الحصول
عمى اعتراف دولي باالستيبلء عمى القدس( ،ىدسون )1992 ،وىي غير مخولة بتغيير القوانين في
فترة حكميا اإلداري المؤقت عمى المدينة.
من الواضح أن ىناك إجماع دولي ،عمى أن الجزء الشرقي من المدينة ،يعتبر جزءاً من األراضي
الفمسطينية المحتمة عام  ،1967وحسب المواثيق الدولية أن الحصول عمى األراضي خبلل الحروب،
أمر غير قانوني واقامة المستوطنات في األراضي المحتمة ليس لو أي سند قانوني ،وىذا ما نصت
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عميو اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949وق اررات األمم المتحدة فيما يتعمق باالستيطان ،وتمنع من
تغيير الوضع الديموغرافي والتركيبة السكانية ،لممواطنين المحميين من خبلل نقل أي مجموعات من
سكانيا إلى األراضي المحتمة ،وما يقوم بو االحتبلل في حي البستان من ممارسات لتغيير معالمو،
يعتبر مخالفة لتمك الق اررات الدولية المتعمقة بمدينة القدس بشكل عام (كتن.)1997 ،
أوجد االحتبلل المبررات القانونية لممارساتو االستيطانية في القدس وأحيائيا ،فمن خبلل اجتياد فقياء
القانون الدولي ،الذين قدموا تحميبلت قانونية معقدة ،إلضفاء الشرعية عمى سياسات االحتبلل تجاه
األراضي الفمسطينية المحتمة ،عام 1967بما فييا " القدس الشرقية " ،ومن خبلل ىذه المبررات تجتيد
في نشاطيا االستيطاني إلحداث تغييرات جذرية عمى األرض (بركس وحنا روت.)2010 ،
أ  -نظرية فراغ السيادة :الذي نادى بو البروفيسور ييودا بموم (أستاذ القانون الدولي العام في جامعة
تل أبيب ومندوب "إسرائيل" األسبق في األمم المتحدة) ،حيث تدعي النظرية بعدم وجود سيادة قانونية
وكيان سياسي فمسطيني ،أو غيره عمى أرض فمسطين بعد ىزيمة اإلمبراطورية العثمانية أعقاب الحرب
العالمية ،وحتى عام 1948م عند انتياء االنتداب البريطاني واعبلن دولة االحتبلل الصييوني ،وىذا
يعني عدم وجود سيادة ألحد عمى أرض فمسطين ،وليذا فيي حق لمييود! الذين أتوا ليا وأقاموا دولة
إسرائيل عمييا ،وعميو فان ىذا يعني شرعنة وجوده وسيادتيا عمى القدس كميا (دويك.)2002 ،
ب  -نظرية الفراغ السياسي التي يدعييا اإلسرائيميون تجاىمت حقيقة ،أن تنازل أي دولة عن إقميم
تحت سيادتيا ،يعني انتقال السيادة إلى السكان األصميين ،وىذا يعني أن الحق فقط يكون لمفمسطينيين
في إقامة دولتيم المستقمة ،بعد تخمي االنتداب البريطاني عن السيادة عمى فمسطين ،والذي كمف من
عصبة األمم من أجل مساعدة الشعب الفمسطيني في الحصول عمى تقرير المصير ،وتشكيل دولة
فمسطينية مستقمة عندما يكون مستعداً لذلك ،وكون أن الفمسطينيين يشكمون غالبية السكان فيم
أصحاب األرض األصميين ،والقول أن الفمسطينيين لم يكن ليم دولة قبل  1948م يتنافى مع مبادئ
القانون الدولي (حميدان.)2010 ،
ج  -نظرية الدفاع الشرعي :النظرية األخرى التي يعتمد عمييا اإلسرائيميون في إضفاء شرعية السيادة
عمى القدس الشرقية ،أن األردن استخدمت القوة العسكرية الحتبلل القدس عام 1948م ،وىذا يعني
عدم وجود حق سيادي لؤلردن حسب القانون الدولي ،كما أن خط اليدنة لعام 1949م الذي قسم
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المدينة إلى قسمين شرقي وغربي ال يعتبر حدود نيائية ،في حين أن نص اتفاقية اليدنة بين الطرفين
(إسرائيل واألردن) ال يمس حقوق الطرفين ،وال يؤثر عمى إدعاء أي منيم لمسيادة عمى المدينة ،لذا فأن
ضم مدينة القدس والضفة الغربية لؤلردن عام 1950م ،يعتبر عمبل مناقضا لمقوانين الدولية ،وبما أن
األردن "وحسب اإلدعاء اإلسرائيمي" قامت بخرق اتفاقية اليدنة عام  1967م ،عندما أعمنت الحرب
عمى إسرائيل ،فيذا منح إسرائيل الحق في إلغاء االتفاقية ،وىذا يبرر االحتبلل اإلسرائيمي لمقدس
الشرقية بحجة الدفاع عن النفس ،لذلك فإن إسرائيل تعتبر نفسيا غير ممزمة بتطبيق القانون الدولي،
اإلنساني عمى األراضي الفمسطينية بما فييا القدس الشرقية وأحيائيا (دويك.)2002 ،
إال أن ىذه الحجج ال تستطيع الصمود أمام مبادئ وقواعد القانون الدولي وق اررات الشرعية الدولية
التي تؤكد كون األراضي الفمسطينية بما فييا القدس ىي أر ٍ
اض محتمة ،ويتوجب تطبيق القانون الدولي
اإلنساني عمييا ،ىذا وفي حالة التسميم النظري بعدم إلزامية إسرائيل بنصوص معاىدة جنيف ،فان
إسرائيل ممزمة باحترام اتفاقيات الىاي لعام ( 1899و )1907عمى اعتبار أنيما تشكبلن جزًءا من

ممزما لجميع الدول سواء من شارك في
القانون الدولي العرفي ،والقانون الدولي العرفي يمتاز بكونو ً
صنع و أو من لم يشارك في صنعو ،وسواء كانت الدولة موجودة وقت صنع القواعد أم ال (دويك،
.)2002
أما عن شرعية الممارسات اإلسرائيمية التي تقوم بيا في محاولة تغيير معالم المدينة وتيويد الطابع
العام ليا في ظل الشرائع والقوانين الدولية ،فان القانون الدولي ينظر إلى القدس عمى أنيا كانت وال
زالت منطقة محتمة كما الضفة الغربية ،وىذا يمنع المحتل من تغيير معالميا وجغرافيتيا وتمنع تضييق
الخناق عمى السكان األصميين من أجل ترحيميم ،وال يعترف القانون الدولي بالضم من طرف واحد،
وىذا يعني عدم منح االحتبلل ميما طال أمد السيادة التي تنتقل إليو اإلدارة وتبقى السمطة مناطة
بالشعب الفمسطيني صاحب المدينة األصمي ،والذي يحق لو تقرير مصيره بنفسو (حمبي.)2006 ،
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الفصل الثالث:
______________________________________________________________

تأثير استيداف حي البستان عمى السكان
 .1.3المقدمة
إن ا ستيداف حي البستان ،وتيديده باإلزالة ،وتبميغ المواطنين بق اررات اليدم عام 2005م ،كان لو
تبعات وآثار سمبية ،وانعكاسات عمى مختمف نواحي الحياة ،االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية،
خاصة في اآلونة األخيرة ،حيث يسعى االحتبلل إلى فرض سياسة األمر الواقع ،ويحاول التسريع في
مشاريعو التي أعد ليا المخططات المسبقة ،والتي كان ليا آثارىا النفسية الكبيرة عمى السكان ،وال زالت
تتصاعد في ظل الممارسات ،التي باتت تستيدف كل مكونات الحي ،وتستيدف كل فرد في األسرة،
ممن يسكنون الحي الميدد ومحيطو ،خاصة األسر التي تسكن عمى أطراف الحي من ناحية (الحي
اليمني في سموان) والميدد بعض بيوتو باليدم واالستيبلء ،فطاليم ما طال سكان حي البستان من
إجراءات القمع والتنكيل .

 .2.3التركيبة السكانية لحي البستان
يسكن حي البستان عائبلت فمسطينية ،ىم جزء من سكان قرية سموان البالغ عددىم ( )55000نسمة،
والذين ينحدرون من عائبلت سموانية ،وغيرىا ممن سكنوا بمدة سموان ،فمنيم من سكنيا في العيد
األردني ،ومنيم من سكنيا بعد احتبلل الجزء الشرقي من المدينة عام 1967م ،ممن نزحوا من القرى
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واألحياء المجاورة ،وكان حي البستان مقسماً بين العائبلت ،حيث تممك كل عائمة أمتا ار قميمة تستخدم
لؤلغراض الزراعية بسبب وفرة المياه (الزعتري و مولوني.)2010 ،
يتكون الحي امن  88منزال ميددا ،يسكنيا قرابة ( )1000نسمة ،ومن خبلل االطبلع عمى أوضاع
السكن ،ومعاينة المنازل التي قمنا بزيارتيا لغرض إعداد الدراسة ،تبين أن بيوت الحي تضم في
جنباتيا أسر جديدة ان بثقت عن األسرة الرئيسة (األم) ،التي تمتمك البيوت الميددة ،فبينت الدراسة أن
 % 24من األبناء متزوجون ،فنجد أن نسبة كبيرة من األبناء الذكور المتزوجين يسكنون في جزء من
منزل األسرة الرئيس ،والذي يضم الجد والجدة ،ليتبين أن األب يقوم بتقسيم المنزل بين أبنائو إلى
وحدات سكنية صغيرة ،ليصبح المنزل كخمية النحل ،وىناك من أكد لنا من سكان الحي أنو أعاد تقسيم
المنزل أكثر من مرة بين أبنائو المقبمين عمى الزواج ،لعدم قدرتيم عمى البناء أو االستئجار داخل حدود
المدينة ،وىذه واحدة من المشكبلت التي تعاني منيا سكان مدينة القدس بشكل عام ،والتي ساىمت في
تفاقم مشكمة االكتظاظ السكاني في حي البستان عمى وجو الخصوص (عقيل ،نيسان  :2014مقابمة
شخصية).
لقد بين تقرير المقدسي لتنمية المجتمع ،والذي يتحدث "عن ىدم المنازل في سموان" ،التركيبة السكانية
لمحي وعدد المساكن وينحصر سكان الحي في قرابة  27عائمة غالبيتيم من أصول سموانية ،ويسكن
الحي  131أسرة من ىذه العائبلت ،وتبين الدراسة أن أكبر العائبلت التي تسكن حي البستان ىي
عائمة عودة ،فيناك  15أسرة من العائمة تسكن الحي ،ثم يمييا بعد ذلك عائمة بدران حيث يسكن في
الحي  14أسرة منيم ،وىناك عشرة أسر من عائمة رويضي ،وثماني أسر من عائمة جبلجل ،وسبعة
أسر من عائمة عواد ،وأبو شافع وقفيشة ،وابو ذياب ،وابو رجب ،وابو سنينة ،وعائمة عايد ،ومراغة،
وعائمة القيمري ،وشحادة وأبو صبيح وسرحان ،وأبو رموز ،وقراعين ،والزيداني ،وبيضون ،ودويك،
وعويضة ،وزيتون ،والطويل ،وأبو نجمة ،والرشق ،وأبو ميالة ،وجميع العائبلت التي تسكن حي
البستان ،تحمل بطاقة اليوية " الزرقاء " ،حيث تمنحيم حق اإلقامة في مدينة القدس ،وداخل حدودىا
(الزعتري .مولوني [ .)2010ممحق رقم( )7يبين أصول العائبلت السموانية ( شجرة عائبلت سموان)].
إن مجتمع حي البستان مجتمعا فتيا كما المجتمع الفمسطيني بشكل عام ،فيناك دراسة لممقدسي لمتنمية
المجتمع ،تبين أن ما يزيد عمى نصف سكان الحي من األطفال ،وىذا ما أكدتو الدراسة التي قمنا بيا،
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والتي شممت  46أسره من سكان الحي ،وكان عدد أبنائيا  234شخصاُ ،ويظير الجدول رقم ()1.3
التالي توزيع الفئات العمرية ،والذي يبين أن ( )%69من عينة الدراسة ،ىم دون العشرين من عمرىم،
وأكبر ىذه النسب ىم الفئة العمرية من ( )15-11حيث تبمغ  %24من مجموع األبناء ،وىذا مؤشر
أن أغمبية سكان الحي كباقي سكان القدس ،ىم من الفئات العمرية الصغيرة (األطفال) ومن الشباب.
إن ارتفاع نسبة الشباب في ىذا المجتمع لو استحقاقات ،فبل بد أن يؤخذ بعين االعتبار أىمية
المجتمعات الشابة والمقبمة عمى بناء وتأسيس أسر جديدة ،مما يستوجب توفير جميع المتطمبات
الحياتية البلزمة لؤلجيال القادمة ،والتي تحتاج توفير المساحات والفراغات البلزمة لمتوسع العمراني،
وتوفير اإلمكانيات التي تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة ،بسبب التكاثر الطبيعي لمسكان ،والتي
تسمح لمشباب بتكوين أسر جديدة من ناحية ،و توفير متطمبات الشباب التي تأخذ بأيدييم نحو
المستقبل من ناحية أخرى.
الجدول رقم ( )1.3توزيع العينة ألبناء األسر حسب الفئات العمر
عمر األبناء
الترميز

التكرار

النسبة %

1-5

1

23

10

6-10

2

35

15

11-15

3

56

24

16-20

4

46

20

21-25

5

37

16

26-30

6

26

11

31-35

7

7

3

36-40

8

2

1

41-45

9

2

1

234

المجموع الكمي

100

* الجنس :يبين الجدول ( )1.3أن مجتمع حي البستان مجتمعا ذكوريا ،وذلك بارتفاع نسبة الذكور
مقارنة بنسبة اإلناث حيث بينت الدراسة أن نسبة الذكور ( ،)%57ونسبة اإلناث ( )%43من أبناء
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عينة الدراسة ،في حين أن نسبة الذكور في مدينة القدس ( )%51ونسبة اإلناث ( )%49حسب كتاب
اإلحصاء الفمسطيني لعام (2015م) (كتاب اإلحصاء الفمسطيني.)2015 ،

الجدول رقم ( )2.3توزيع العينة ألبناء األسر حسب الجنس
الجنس
الترميز

التكرار

النسبة %

الذكور

1

133

57

اإلناث

2

101

43

234

100

المجموع الكمي

 .3.3سياسة االستنزاف والغرامات المالية المفروضة عمى سكان الحي
إن األوضاع واالقتصادية في الحي تأثرت بشكل كبير بعدما استيدف الحي بشكل غير مسبوق،
خاصة في ظل االستنزاف االقتصادي الذي يتبعو االحتبلل في حق السكان الميددين ،و بينت الدراسة
أن االحتبلل يتبع أسموب إفقار المواطنين من خبلل المبالغ الكبيرة التي يفرضيا عمى المواطنين والتي
تتمثل فيما يمي :
* تقوم بمدية االحتبلل بتقديم أصحاب البيوت الميددة إلى المحاكم اإلسرائيمية ،والتي تفرض بدورىا
غرامات مالية ومخالفات بسبب البناء غير المرخص ،والتي فرضت عمى كل منزل من المنازل
الميددة ،وأظيرت الدراسة بعض جوانب االستنزاف ،حيث بمغ مجموع ما تم دفعو لبمدية االحتبلل (فقط
من  25عائمة) من العائبلت (ال )46عينة الدراسة التي كشفت لنا عن المبالغ التي قامت بدفعيا عمى
شكل غرامات ومخالفات ،والتي تقارب ( )989.000شيكل ،وتحسب قيمة المخالفة بناءاً عمى مساحة
البناء أو اإلضافات التي تم إلحاقيا بمبنى سابق ،ويتم تجديدىا بشكل مستمر وتتراوح قيمة المخالفات
والغرامات من ( 10أالف  130 -ألف) شيكل ،تدفع عمى شكل أقساط شيرية يتراوح كل قسط بين
( )2000 -1000شيكل .
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* يدفع المواطنون ضريبة المسقفات "األرنونا" ،ويمتزم السكان بيذه المبالغ التي تُفرض عمييم بقرار من
محكمة االحتبلل ،ظنا منيم أن دفع تمك األموال ،قد يرجئ قرار اليدم ،وتؤخذ ىذه الضريبة من
الموطنين مقابل خدمات البنى التحتية التي تقدميا بمدية االحتبلل والتي ال يرى منيا السكان شيئاً عمى
أرض الواقع.
* يتعمد االحتبلل تكبيد األفراد الذين يتم اعتقاليم بفرض غرامات مالية إضافية خاصة األطفال مقابل
إطبلق سراحيم بعدما تم اعتقاليم وتقديميم لممحاكمة ،وتتراوح قيمة الغرامة بين ()5000_1000
شيكل كعقوبة لآلباء عمى مشاركة أبنائيم بأعمال تخالف القانون (حسب زعميم!) أي "مواجية قوات
االحتبلل والتصدي ليا" .
* واضافة إلى ذلك ت َكبد بعض المواطنون تكاليف باىظة ،قاموا بدفعيا لممحامين والمؤسسات
القانونية ،مقابل المرافعات القانونية عن المساكن الميددة أمام المحاكم اإلسرائيمية ،والتي قامت بدورىا
بفتح ممفات خاصة لكل بيت من بيوت حي البستان الميددة ،مما زاد من العبء المالي والنفقات عمى
السكان ،وذلك قبل أن يكون ىناك لجنة لممرافعة قانونية ومحامين يعممون لصالح الحي ،بعدما تكفمت
جيات خارجية بدفع جزء من تكاليف المرافعات القانونية ،خاصة وأن االحتبلل يتعمد عدم التعامل مع
حي البستان كوحدة واحدة أو ممف واحد ،فبمدية االحتبلل تستفرد بكل أسرة لوحدىا لتفرض عمييا
شروطيا ومخالفاتيا ،التي تثقل كاىميا حيث تعقد جمسات المحاكم لكل أسرة عمى إنفراد [ .الممحق رقم
( )8السؤال األول يبين األوضاع االقتصادية لعينة الدراسة ]

 .4.3أوضاع السكن في حي البستان
بين السؤال الثاني من االستبيان :والذي يتضمن معمومات عن أوضاع السكن :عدد الغرف ،عنوان
السكن ،تاريخ البناء ،مساحة المبنى ،حالة المبنى ،الممكية ،وضع المبنى القانوني ،الدفاع المدني ،نوع
الترخيص [ .ممحق رقم ( )8السؤال الثاني يبين البيانات المتعمقة بالسكن]
مساحة المبنى :تفاوتت المباني في الحي ،من حيث المساحة وتتراوح بين( )150_50متر مربع ،أي
أن متوسط مساحة المنزل لعينة الدراسة ال( )43الذين أفصحوا عن مساحة منازليم ،بمغت ( 92,8م2
) تقريبا ،وبعد استثناء عدد أفراد األسر الثبلث التي لم تفصح عن مساحة المنزل ،والذي بمغ عددىم
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 21نفرا ،وبقسمة مجموع مساحات المنازل (3990م )2عمى مجموع عدد أفراد عينة الدراسة والبالغ
( )305لتكون حصة الفرد الواحد من مساحة المنزل 13م 2تقريبا3990( ،م13 = 305 /2م2
تقريبا) ،وتبين الدراسة أن حصة الفرد تنخفض بشكل كبير عندما يعاد تقسيم المنزل ،وكما ذكرنا
سابقا ،أن ىذه المساحات يعاد تقسيميا ،الستيعاب بعض األزواج الشابة ،التي لم تتمكن من إيجاد
السكن ،الذي يتناسب مع إمكانياتيم المالية ،سواء باالستئجار أو الشراء ،والجدول التالي يوضح
مساحة المبنى الذي تممكو األسر عينة الدراسة:
الجدول رقم ( :)3.3توزيع العينة حسب مساحة المبنى
يغبحخ انًجُٗ
انزكشاس
3
إجبثخ فبسغخ
1
051 M2
2
130m2
7
120m2
1
110m2
1
105m2
6
100m2
3
95m2
2
90m2
9
80m2
1
75m2
6
70m2
3
65m2
1
50m2
انًجًٕع انكهٙ
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انُغجخ%
7
2
4
15
2
2
13
7
4
19
2
13
7
2
011

* حالة المبنى :يبين الجدول التالي ( )4.3حالة المبنى اإلنشائية لعينة الدراسة ،والتي تراوحت بين
جيد ،وسيء ،وسيء جدا ،وذلك حسب تقييم أصحاب السكن ،ومن خبلل الجدول يظير أن  %41من
المساكن في حالة جيدة ،وىذا يعني أن السكان يبذلون أقصى ما لدييم من إمكانيات من أجل تحسين
أوضاع السكن ،عمى الرغم من التيديدات التي يواجيونيا ،وأخبرتنا أم يوسف قائمة " لقد وضعنا تعبنا
وشقاء عمرنا لكي يكون لنا بيت مستقل نشعر بو باألمن واألمان" ،وكان ىذا لسان حال بقية السكان
الذين يواجيون التيديد بيدم مساكنيم ،التي ىي رأس ماليم.
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الجدول رقم ( :)4.3توزيع العينة حسب حالة المبنى
حالة المبنى
الترميز

التكرار

النسبة%

جيد

1

41

89

سيء

2

3

7

سيء جدا

3

2

4

46

100
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* تاريخ البناء:
يبين الشكل التالي ( )1.3تاريخ البناء (عمر البناء) ،الذي تممكو األسر عينة الدراسة ،ويظير أن
ىناك مباني أقيمت في حي البستان ،في فترات سبقت احتبلل مدينة القدس عام 1967م ،وىذا يؤكد
أن ق اررات اليدم التي أعطيت ليذه المباني تحديداً ،ال عبلقة ليا بعدم القانونية وعدم التراخيص ،فيناك
 %17من المباني التي شممتيا عينة الدراسة ،وجدت قبل عام 1967م ،أي فترة الحكم العثماني،
ليتبين أن ىناك بعض المباني عمرىا يقارب المائة عام ،وباقي المباني أنشئت بعد االحتبلل اإلسرائيمي
عام 1967م ولغاية 2004م ،حيث تم صدور قرار اليدم في حق المنازل في الحي .
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83

11

2

4

شكل رقم ( )1.3يبين الفترات التي تم فييا بناء المساكن في حي البستان
ممكية البناء:
بينت ا لدراسة أن من يسكن البيوت التي قمنا بمعاينتيا في حي البستان ،ىم أصحاب البيوت
الشرعيين ،والذين توارثوىا عن أبائيم و قاموا بشرائيا بأمواليم ،ولم تبين عينة الدراسة أن ىناك سكان
مستأجرين ،وىذا يعني أن سكان الحي ىم أصحاب المنازل األصميين ،ويممكون األوراق الثبوتية التي
تؤكد تممكيم لؤلرض أو العقار.
والشكل التالي يوضح ممكية البناء لعينة الدراسة )%43( ،من ممكية البناء كانت عن طريق شراء
األرض ،و( )%37من ممكية البناء عن طريق اإلرث ،و( )%20من ممكية البناء عن طريق شراء
جزء من األرض ،بجانب ما حصل عميو من إرث ،والتي تم إنشاء المبنى عمييا فيما بعد.
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شراء
وارث معا
%20

شراء
%43
ارث
%37

شكل رقم ( )2.3يوضح طرق تممك عينة الدراسة لممبنى
* وضع المبنى القانوني:
بينت الدراسة أن ( )%59من المباني تعتبرىا بمدية االحتبلل مخالفا ألنظمة البناء المعمول بيا،
وصدر في حقيا ق ار ار باليدم ،و ( )%17من المنازل صدر في حقيا قرار ىدم فعمي ،وأما الغرامات
المالية المرافقة لق اررات اليدم كانت بنسبة ( )%24من مجتمع الدراسة ،حيث أصدرت بمدية االحتبلل
ق اررات بعدم قانونية البناء القائم عمى أرض البستان ،عمى اعتبار أن البناء تم إنشاؤه عمى أرض
خضراء ،ال يسمح بالبناء فوقيا ،فبينت الدراسة تمك الق اررات التي صدرت من قبل محاكم االحتبلل،
كعقوبة لممواطنين عمى قياميم بالبناء العشوائي غير المرخص عمى األرض التي يدعي أنيا ليست
لمبناء.
الجدول رقم (  :) 5.3توزيع وضع المبنى القانوني عمى األسر في عينة الدراسة
وضع المبنى القانوني
الترميز

التكرار

النسبة%

مخالف

1

27

59

أمر ىدم

2

8

17

غرامات مالية  +أمر ىدم  +مخالف معا

3

11

24

46

100
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* الدفاع القانوني :
يبين الجدول التالي رقم ( :)7.3أن عينة الدراسة لجأت إلى الدفاع القانوني ،لمنع ق اررات اليدم،
ٍ
محام ( )%13والذين
والتصدي ليذه الممارسات بكل الطرق المتاحة ،فكانت نسبة الذين لجئوا إلى
لجئوا إلى مؤسسات حقوقية ( ،)%74والذين لم يمجأوا إلى أي جية قانونية ( )%2والذين لجأوا إلى
ٍ
محام ومؤسسة حقوقية معا ( )%11من مجتمع الدراسة ،ويؤكد ذلك حرص المواطنين عمى مناىضة
ق اررات اليدم ومواجيتيا بكل السبل ،من أجل منع تنفيذ ق اررات اليدم الجائرة ،والتي استيدفت منازليم،
والدفاع القانوني واحد من الوسائل التي يستخدميا السكان لمنع ىدم منازليم ،أو تأجيل تنفيذ القرار،
إلى جانب االعتصام واالحتجاج الذي يقومون بيا.

الجدول رقم ( :)6.3توزيع العينة حسب الدفاع القانوني
الدفاع القانوني
الترميز

التكرار

النسبة%

ٍ
محام

1

6

13

مؤسسة حقوقية

2

34

74

بدون ٍ
محام او مؤسسة حقوقية

3

1

2

ٍ
محام +مؤسسة حقوقية

4

5

11

46

100

المجموع الكمي

 .5.3البنى التحتية والخدمات الصحية والتعميمية في حي البستان
 1.5.3البنى التحتية:
إن الظروف الراىنة التي يمر بيا حي البستان كان ليا أثر واضح عمى طبيعة الحياة العامة في الحي،
وكما أحياء القدس التي تعاني من سياسة التيميش والعنصرية التي تمارسيا سمطات االحتبلل في حق
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المواطنين في األحياء الفمسطينية ،ومن خبلل الدراسة تم التعرف عمى طبيعة الخدمات المقدمة لمحي،
وكذلك معرفة مستوى تمك الخدمات التي تقدميا بمدية االحتبلل ليذا الحي المنكوب.
إن حي البستان يعيش حالة من التيميش واإلىمال الكبيرين ،بسبب امتناع بمدية االحتبلل عن
االستثمار وصرف الميزانيات المطموبة لمبنى التحتية في حي البستان ،وتعمل ىذه السياسة عمى زيادة
األعباء عمى المواطنين الذين يعانون من نقص كبير في البنى التحتية والمرافق العامة ،حيث يفتقر
الحي إلى البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي ،والطرقات واألرصفة ،كما يعاني من نقص في
الفراغات والساحات العامة والمبلعب والمواقف التي تمبي احتياجات السكان ،فبيذه السياسة يسعى
االحتبلل إلى تقميص أعداد السكان والدفع بيم إلى ترك منازليم.

صورة رقم ( )1.3تظير حالة التيميش في حي البستان (تصوير الباحثة)2015 ،
وكما باقي أحياء المدينة تفرض بمدية االحتبلل عمى المواطنين الفمسطينيين الضرائب ،مقابل تقديم
الخدمات والتي تثقل كاىميم وتفوق إمكانياتيم المادية ،بحجة أن البمدية تعمل عمى تزويد المواطنين
بالخدمات المختمفة والبنى التحتية ،من صيانة لمطرق وتحسينيا ،وشبكات المياه والمجاري والكيرباء،
وتقوم بأعمال النظافة ،من خبلل إزالة القمامة من األحياء ،وتنظيف الشوارع ،في حين ال تزيد نسبة
صرف البمدية عمى مشاريع البنى التحتية عن  %7من ميزانية القسم الشرقي من مدينة القدس ،حيث
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صورة رقم ( )2.3انييار في الطريق الرئيسة في سموان بسبب الحفريات(سموان نت)2010 ،
تعزف بمدية االحتبلل عن االستثمار في المشاريع الخاصة في تطوير األحياء العربية بشكل عام،
وحي البستان بشكل خاص (الزعتري ومولوني.)2010 ،
وعنصرية االحتبلل تستطيع مشاىدتيا إذا ما سرت في الحي متجوالً ترى اإلىمال في كل ناحية،
فالشوارع تنيار بسبب الحفريات التي تزداد يوما بعد يوم ،واذا ما تساقطت األمطار تصبح الطرقات
غير آمنة ،خاصة بعد حدوث سمسمة من االنييارات التي تعرضت ليا الطرقات في مناطق محيطة
بحي البستان "منطقة وادي حموة" ،حيث تتمركز الحفريات أسفل الطريق الرئيس ،الذي يربط منطقة
سموان بأكمميا بمدينة القدس ،والتي تسببت في أزمات خانقة لممواطنين في ذىابيم وايابيم ،فعندما
بدأت الحفريات في الطرقات كان يظن السكان أنيا لتحسين البنى التحتية والشوارع المؤدية إلى الحي،
واذ بيا حفريات لصالح التنقيب عن اآلثار وشق األنفاق السياحية ،التي تقوم بيا جمعية (إلعاد)
(مؤسسة األقصى لموقف والتراث.)2010 ،

49

صورة رقم ( )3.3أزقة حي البستان (تصوير الباحثة)2015 ،
واذا ما أكممت المسير في الحي تجد األزقة الضيقة التي ال تتسع ألثنين من المارة ،والشوارع الرئيسة
عديمة األرصفة كثيرة النفايات ،تسيل فييا في غالب األحيان المياه العادمة ومياه المجاري لتحدث
أزمة مستعصية ،خاصة في فصل الشتاء حيث ال يوجد خطوط مجاري تستوعب كميات األمطار
المتساقطة ،فمن األزمات الحقيقية التي يعيشيا السكان ،تعرض منازليم لممياه العادمة ومياه المجاري
التي يطمقيا المستوطنون ،الذين يسكنون المناطق المرتفعة المجاورة لمحي فيما يسمى بمدينة داود
والبؤر االستيطانية األخرى ،حيث يتعمد السكان الييود فتح المجاري نكاية بسكان الحي وشيد بيذا
عدد من المواطنين ،حيث أغرق الحي عدة مرات بالمياه العادمة واحدة منيا كانت أثناء فتح بيت
العزاء الذي أقيم في الحي لشييد سموان "سامر سرحان" الذي سقط دفاعا عن حي البستان.
وفيما يتعمق بالفضاءات واألراضي المفتوحة ،ىناك محاولة الستغبلل األمتار القميمة المتاحة في الحي
لبلستخدام العام ،كمواقف لمسيارات ومبلعب لؤلطفال ،وقامت بعض الجيات الداعمة لمحي (مؤسسة
القدس لمتنمية) بإنشاء ممعب في طرف الحي ،إال أن بمدية االحتبلل أبمغت لجنة الحي بإزالة الممعب
واغبلقو ،في الوقت الذي تمنع بمدية االحتبلل المواطنين من إزالة أكوام الردم وبقايا بعض المنازل التي
ىدميا االحتبلل في الحي ،لكي ال يعاد البناء فييا أو استغبلل األرض كفضاءات عامة أو مواقف
لمسيارات.
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صورة ( )4.3أكوام من ردم المنازل التي يمنع االحتبلل إزالتيا (بيتسميم)2014 ،
وىذه الممارسات تعطي مبر اًر كافياً في نظر االحتبلل لدفع السكان إلى ترك منازليم وتفريغ الحي،
لذلك نجد ال حي خاليا من ىذه المقومات األساسية التي تتوفر في أحياء الطرف اآلخر " الييودية "،
لذلك يفتقد لمبنى التحتية التي تساىم في العيش الكريم ،وعشوائية البناء في الحي تحول دون القدرة
عمى إعادة تنظيمو مجدداً (شبانة ،ب .ت).
فعندما تتنقل بين أحياء المدينة بشقييا الشرقي والغربي ترى عنصرية الدولة واضحة ال تخفى عمى
احد ،وىناك تباين كبير وواضح في مؤشرات الرفاه االجتماعي واالقتصادي ،والتي تممسيا وتشعر بيا
حال مرورك من إحدى األحياء الييودية ،لتكتشف مدى العنصرية في التفريق بين المواطنين ،الذين
تنطبق عمييم قوانين الضرائب نفسيا مقابل تقديم الخدمات ،إال أن ما يقدم لتمك األحياء يجعل الفرق
شاسعاً وتشعر أنك تعيش في عالم آخر تفصمو آالف األميال وليست بضع أمتار ،فاالختبلف واضح
في مختمف نواحي الحياة حيث توفير المراكز االجتماعية والصحية والمراكز الرياضية ومراكز األمومة
والطفولة والعيادات الصحية المتخصصة ،ومبلعب األطفال والحدائق والمتنزىات والفراغات الشاسعة
ومواقف الحافبلت المعدة في الجانب الييودي.
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ىذه الصورة الراقية لؤلحياء النموذجية ،والتي يظير نموذجا منيا في صورة رقم ( ،)8.3وتسعى بمدية
االحتبلل إلى توفير الراحة والرفاىية لممستوطنين "المستجمبين" عمى حساب أصحاب األرض
األصميين ،الذين يسكنون في مناطق مكتظة بائسة ،تفتقد لكل مقومات الحياة الكريمة ،وتعاني من
نقص شديد في الخدمات وفي أعمال البنى التحتية ،التي باتت تشكل معضمة كبيرة أمام المواطنين
وتجعل حياتيم مميئة بالبؤس والعناء ،في ظل امتناع بمدية االحتبلل عن االستثمار في البني التحتية
وتقديم الخدمات في األحياء الفمسطينية ،ويؤكد ذلك المقابمة الصحفية ،التي أجرتيا صحيفة (معاريف)
مع (تيدي كوليك) رئيس بمدية االحتبلل السابق يوم 1990/10/10م ،حيث اعترف أنيم وعدوا بتنفيذ
أمور كثيرة ،من أجل المساواة في الحقوق بين العرب والييود في المدينة قائبل " :قمنا أمو اُر كثيرة ولم
تنفذ ،قمنا وكررنا سنساوي بين حقوق العرب بحقوق الييود في المدينة  -كبلم فارغ المضمون ...-لم
نمنحيم اإلحساس بالمساواة القانونية وال مرة ىم كانوا وما زالوا مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة"...
(معاريف)1990 ،

صورة رقم ( )5.3تظير تنظيم األحياء الييودية ((Islamtoday,2012
 .2.5.3الخدمات الصحية:
يتمقى سكان الحي العبلج والخدمات الطبية في مراكز صناديق المرضى (كوبات حوليم) ،حيث
يخضع المواطنون إلى نظام التامين الصحي اإللزامي ،الذي يفرضو االحتبلل عمى جميع المواطنين
في مدينة القدس بشكل عام ،حيث ُيمزم التأمين الصحي المواطنين بالعبلج في المستشفيات اإلسرائيمية
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في المدينة ،ونسبة قميمة من المواطنين يتمقون العبلج في المستشفيات العربية ،خاصة فيما يتعمق
بالرعاية النفسية والعيادات الخاصة (جاد اهلل.)2014/1/16 ،
وعند توجيو السؤال بالموافقة أو عدم الموافقة عمى توفير الرعاية الصحية والنفسية لعينة الدراسة،
ظيرت حالة من عدم الرضا عن مستوى الخدمات التي يتمقاىا سكان الحي ،عمى الرغم من أن نسبة
الذين أجابوا بالموافقة عمى توفير الرعاية الصحية والنفسية كانت مرتفعة جداً ،مقارنة بالموافقة عمى
توفير الخدمات األخرى ،تبين من نتيجة الدراسة إن ما نسبتو  % 48تقريبا من اإلجابة كانت توافق
عمى أنيم يتمقون ىذه الخدمات ،وما نسبتو  % 52تقريبا ال توافق عمى تمقي الخدمات الصحية
المناسبة ،وىذا يعني أن توفير نظام التأمين الصحي الممزم لجميع المواطنين ،يجعل الخدمات الصحية
األفضل من بين الخدمات األخرى ،التي تقدميا بمدية االحتبلل لممواطنين ،إال أنيا ال ترقى إلى
مستوى الخدمات التي يتم تقديميا لؤلحياء الييودية في المدينة.
 .3.5.3الخدمات التعميمية:
إن التعميم من أىم الحقوق التي اعترف بيا المجتمع الدولي ،واعتبر الدولة المحتمة مسؤولة عن توفير
البنى التحتية التي توفر فرص التعميم الجيد ،ألن التعميم يعتبر جزءاُ ميما من الحقوق االجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،ويعتبر األساس لكل نواحي الحياة ،ألنو الوسيمة التي ال غنى عنيا ،من أجل
الوصول إلى الحقوق اإلنسانية األخرى ،فالتعميم ىو حق يم ّكن المواطنين الميمشين كبا اًر وصغا اًر ،من
النيوض بأنفسيم ،وتحسين أوضاعيم ،ويساعدىم في المشاركة الفاعمة في المجتمع (الزعتري
ومولوني.)2013 ،
وعمى الرغم من األىمية البالغة لمقطاع التعميمي الذي يساىم في تحسين جوانب الحياة المختمفة ،إال
أن واقع التعميم في حي البستان وحي سموان بشكل عام ،ال يختمف كثي اًر وليس بأحسن حال من واقع
التعميم في مدينة القدس عامة ،والتي تعاني من مظاىر العنصرية والتمييز المفرط في حق
الفمسطينيين ،حتى أصبحت مشاكل التعميم في المدينة من أخطر المشاكل التي يواجييا السكان
المقدسيون ،والتي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة عمى المستوى التعميمي والثقافي لؤلجيال الصاعدة ،وجعمت
الواقع التعميمي ومري ار ومخالفا لؤلسس واألعراف التربوية التي تيدف إلى جيل ينتمي إلى وطنو وأمتو
(عمران.)2011،
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فحي البستان لو النصيب األكبر من ىذا التيميش في ظل حالة التيديد واالستيداف من ناحية ،وفي
ظل عدم تخصيص حكومات االحتبلل المتعاقبة الميزانيات المطموبة لمبنى التحتية واألساسية لقطاع
التعميم ،وعدم قيام بمدية االحتبلل ببناء المدارس في األحياء الفمسطينية ،الستيعاب أعداد الطبلب
المتزايدة بزيادة الكثافة الطبيعية لمسكان (السمان.)2012 ،
وبسبب األوضاع التي يعيشيا سكان الحي من اكتظاظ وبناء ميدد ،لم يكترث االحتبلل كثي اًر إلى واقع
التعميم في الحي ،مما يضطر الطبلب إلى االنتقال إلى مدارس في مناطق أخرى محيطة ،وىذا يزيد
العبء عمى الطبلب أثناء الذىاب واإلياب ،خاصة وان الطبلب يكونون عرضة لبلحتكاك مع
المستوطنين ورجال األمن ،حيث تبدأ المواجيات ورشق الحجارة ،وتكثر بذلك االعتقاالت واإلصابات،
مما يزيد قمق وتوتر األسرة عمى أبنائيا ،وذكرت بعض األميات " إن ذىاب أبنائنا إلى المدارس يشكل
لنا كابوساً يومياً نخشى أن نفقدىم" ،وىذه حقيقةُ ما جرى لعشرات الطبلب الذين أصيبوا واعتقموا أثناء
ذىابيم أو عودتيم من مدارسيم ،خاصة الذين حكم عمييم بالحبس البيتي ،أو اإلبعاد القسري عن
المنزل ،كما حدث لعدد من األطفال لتزيد بذلك نسبة التسرب من المدارس في الحي (أم خالد ،نيسان
 :2014مقابمة شخصية).
لقد اظير االستبيان إن ما نسبتو  % 85من عينة الدراسة ،ال توافق عمى توفير التعميم الجيد،
والذي يتوافق مع المعاىدات والمواثيق الدولية ،لعدم توفير البنى التحتية واألساسية ،التي تخدم المسيرة
التعميمية من مرافق تعميمية ومناىج وكوادر تعميمية ،لمرقي بالمسيرة التعميمية في ظل االحتبلل ،إال أن
الواقع التعميمي في مدينة القدس ،يثبت أن ىناك انتياكاً صارخاً من قبل االحتبلل ،ليذا الحق كما
باقي الحقوق األخرى( .كيري)2011،
ومما زاد أوضاع التعميم سوءاُ في حي البستان ،التيديدات المستمرة والمواجيات ،التي تحول دون
وصول أبناء الحي إلى المدارس في غالب األحيان ،وكذلك األوضاع النفسية في ظل التيديد ،حيث
أكدت معظم نساء الحي أنو ومنذ بدأت مشكمة الحي واستيدافو ،تفاقمت لدى األطفال خاصة الذكور
منيم ،مشكمة عدم التركيز والتراجع في التحصيل العممي.
أظيرت الدراسة وكما يظير الجدول ( )8.3أن ما نسبتو  %53من األطفال الذكور ،أصبح لدييم
تراجع في التحصيل العممي ،في غالب األحيان ،وىناك  %27من الطبلب لدييم تراجع في بعض
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األحيان ،خاصة في أوقات االقتحامات والمواجيات التي تدور في الحي ،وتبين الدراسة أن  %23من
اإلناث لديين تراجع في التحصيل العممي بشكل دائم وىناك  %30من اإلناث لديين تراجع أحيانا في
التحصيل العممي ،حيث أكدت األميات أثناء المقاببلت ،أن التراجع وعدم التركيز ارتبط بالتيديدات
التي تعرض ليا حي البستان ،فاألطفال الذكور كانوا أكثر عرضة لبلعتداء واالعتقال ،وكذلك
المواجية مع قوات االحتبلل ،مما أثر بشكل سمبي عمى مسيرتيم العممية ،وأحداث حي البستان كانت
سببا في ترك أعداد منيم مقاعد الدراسة بعدما اعتقموا وصدر قرار بالحبس المنزلي في حق البعض
منيم.
جدول( )7.3التراجع في التحصيل العممي عند األطفال
التراجع في التحصيل الدراسي

المجموع

غالبا

%

أحيانا

%

نادرا

%

الكمي

%

الجنس ذكور

53

73

27

47

16

41

96

57

إناث

20

27

30

53

23

59

73

43

المجموع الكمي

73

57 100

39 100

169 100

100

وعمى الرغم من ارتفاع نسبة التراجع في التحصيل الدراسي وعدم التركيز ،إال أن األطفال في الحي ال
يتمقون أي إ رشاد نفسي ،وال يتم توفير مرشدين اجتماعيين ،من أجل الخروج باألطفال من المعاناة
النفسية التي تؤثر سمباً عمى مسيرتيم التعميمية .
 .4.5.3الخدمات االجتماعية والنفسية في ظل استيداف حي البستان:
صنف االحتبلل سكان القدس بشكل عام عمى أنيم مواطنين "مقيمين دائمين" ،وىذا يعطييم الحق
بتمقي الخدمات االجتماعية والتأمين الصحي ،وغيرىا من المخصصات التي يستحقونيا كمواطنين
يعيشون داخل حدود بمدية القدس ،وكما ىو الحال في حي البستان ،فإن سكان الحي وحسب قانون
اإلقامة يفترض تمقييم الخدمات االجتماعية ،ومخصصات التأمين الصحي والتأمين الوطني،
ومخصصات األوالد ،كذلك مخصصات الشيخوخة والعجز وما إلى ذلك من الخدمات االجتماعية،
والتي من شأنيا توفير شيء من الراحة ،والتي يتم دفع ثمنيا أساسا من الرسوم والضرائب التي تفرض
عمى المواطنين في المدينة (كيري.)2011 ،
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أن حصول المواطنين عمى ىذه الخدمات مرتبط في األساس باإلقامة الدائمة ،واثبات مركز حياتيم
داخل حدود المدينة ،وىذه القيود التي يفرضيا االحتبلل عمى المواطنين ،كانت إحدى أسباب تمسك
المواطنين بالعيش داخل حدود مدينة القدس ،متجاوزين بذلك صعوبات الحصول عمى وحدات سكنية،
من خبلل البناء غير المرخص ،بسبب الخشية من فقدان تمك الخدمات االجتماعية ،والتي يرتبط
ارتباطاً مباش اًر بعنوان السكن ،ويحرم من تمك الخدمات كل من يثبت سكنو خارج حدود المدينة ،كما
يحرم منيا بعض األزواج الذين يحممون الجنسية الفمسطينية ،وبعض األبناء الذين لم يتم االعتراف بيم
كمواطنين دائمين في القدس (المرجع السابق).
ومن خبلل الدراسة تبين أن الخدمات االجتماعية التي يتم تقديميا لمسكان في الحي ،وكغيرىم من
سكان المدينة ،ىي األسوأ إذا ما قورنت بما يقدم لممواطن اإلسرائيمي ،ويظير ذلك من خبلل سياسة
اإلذالل ،التي يمارسيا االحتبلل خاصة عند متابعة المواطنين تمك الخدمات ،وعند مراجعة المؤسسات
التي تقدميا ،كمؤسسة التامين الصحي ،وخدمات و ازرة الخارجية وغيرىا من المؤسسات ،التي تحاول
جاىدة تتبع مكان سكن المواطنين لمتأكد من أماكن اإلقامة ،و تفرض عمييم شروطاً قاسية ،من خبلل
إبراز األوراق الثبوتية ،التي تثبت مكان سكن المواطن عند التوجو لمراجعة تمك المؤسسات ،أو إجراء
أي معاممة تتعمق بالخدمات االجتماعية األساسية ،حيث االنتظار في طابور طويل يستغرق ساعات
طوال ،من أجل تقديم أي طمب ألي معاممة رسمية ،ويظير ىذا من خبلل الجماىير التي تصطف
عمى أبواب و ازرة الداخمية ومؤسسة التأمين الوطني يومياً.
وفي ظل انعدام اىتمام بمدية االحتبلل باألوضاع االجتماعية واالقتصادية لممواطنين ،بالمقارنة مع
البؤر االستيطانية المحيطة ،والتي تتمقى الدعم المادي والمعنوي الكامل من مؤسسات الدولة ،والتي
توفر ليم األمن واألمان وتوفر الحراسة والخدمات المختمفة ،فإن حي البستان يواجو مشكمة حقيقية،
كباقي أحياء المدينة فيما يتعمق بالتنمية االجتماعية ،والتي تتأثر بشكل مباشر بسياسة االحتبلل
العنصرية ،في تقديم الخدمات االجتماعية والرعاية الصحية ،وىناك حالة من عدم الرضا لدى
المواطنين فيما يتعمق بتمك الخدمات والتي أظيرتيا الدراسة ،وكما في السؤال الثامن من االستبيان:
يتضمن معمومات عن الخدمات التي يقدميا االحتبلل والتي تتوافق مع المعاىدات الدولية المتعمقة
بحقوق اإلنسان تحت االحتبلل ،وتبين اإلجابة أن ىناك حالة من عدم الرضا عند المواطنين ،فيما
يتعمق بطبيعة الخدمات التي يوفرىا االحتبلل لمسكان في الحي ،وكانت اإلجابة عمى السؤال بموافقة أو
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عدم موافقة عينة الدراسة ،عمى تطبيق االحتبلل لحقوق اإلنسان األساسية دون تمييز ،ليتبين وكما في
الجدول التالي ،أن ىناك حالة من عدم الرضا عند عينة الدراسة ،عن مستوى الخدمات المتوفرة،
خاصة في ظل التيديد الذي يستيدف الحي ،فيما يتعمق بالخدمات األخرى يظير الجدول ()8.3
التالي ،أن ىناك انعدام كامل لمكثير من الخدمات في الحي ،مما جعل الموافقة عمى تمقييا  %0كما
توفير السكن األمن ،والعيش بكرامة ،وعدم التميز عمى أساس العرق أو الدين ،وكذلك انعدام حرية
التنقل والحركة ،والتي تفرضيا الحواجز العسكرية واغبلق المدينة ،ويظير الجدول أن  %15من العينة
توافق عمى تمقي أبنائيا تعميم جيد ،وىذا ما يرفضو وال يوافق عميو  %39من عينة الدراسة.
الجدول ( )8.3تقييم العينة لحقوق اإلنسان المطبقة في حي البستان وفق المعاىدات الدولية
أوافق
التكرار

ال أوافق
التكرار

النسبة %

1

العيش بكرامة في ظل الظروف الحالية

46

100

2

توفير السكن المالئم الذي يمبي احتياجات إفراد األسرة

46

100

3

المستوى المعيشي المالئم

1

2

45

98

4

توفير التعميم الجيد

7

15

39

85

5

توفير الرعاية الصحية والنفسية ألفراد األسرة

22

48

24

52

6

توفير األمن واألمان المجتمعي

2

4

44

96

7

عدم التمييز العنصري بسبب العرق والدين

46

100

8

حرية التنقل والحركة والسكن

46

100
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النسبة %

الجدول رقم ( :)9.3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لحقوق اإلنسان المطبقة في الحي وفق
المعاىدات الدولية.
الوصف االحصائي
االنحراف

اقل
العدد

قيمة

أعمى قيمة

المتوسط الحسابي

المعياري

1

العيش بكرامة في ظل الظروف الحالية

46

2

2

2.00

.000

2

توفير السكن المالئم الذي يمبي احتياجات أفراد 46

2

2

2.00

.000

األسرة
3

المستوى المعيشي المال ئم

46

1

2

1.98

.147

4

توفير التعميم الجيد

46

1

2

1.85

.363

5

توفير الرعاية الصحية والنفسية ألفراد األسرة

46

1

2

1.52

.505

6

توفير األمن واألمان المجتمعي

46

1

2

1.96

.206

7

عدم التميز العنصري بسبب العرق والدين

46

2

2

2.00

.000

8

حرية التنقل والحركة والسكن

46

2

2

2.00

.000

تعميق :نبلحظ من الجدول رقم ( )10.3بان ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة
من األسر ،بان توفير الرعاية الصحية والنفسية ألفراد األسرة ،كانت األفضل من بين الخدمات
األخرى ،بسبب التأمين الصحي الذي يتم فرضو عمى المواطنين ،حيث كان المتوسط الحسابي ،1.5
عمى الرغم من ذلك فيي دون المستوى المطموب.

 .6.3األثر النفسي الستيداف حي البستان عمى األطفال واألميات " دراسة ميدانية"
إن اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة عمى استيداف حي البستان ،ال يمكن قياسيا بشكل دقيق في
المدى القريب ،وانما آثارىا الخطيرة تكون بالغة باستمرار الممارسات اليومية التي يقوم بيا االحتبلل،
لذلك فان النظر إلى التأثير النفسي واالجتماعي لؤلحداث الدائرة ،ال يتم بمعزل عن مجمل نواحي
الحياة األخرى السياسية واالقتصادية والثقافية ،التي يعاني منيا المجتمع الفمسطيني منذ احتبلل الجزء
الغربي من القدس عام 1948م ،لذلك فان الممارسات اإلسرائيمية اليومية تسعى إلى تحقيق أىدافيا
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بشكل متسارع ،وتريد تحقيق إنجا از عمى األرض ،وىذه الحرب المسعورة التي تشن عمى مكونات
المجتمع الفمسطيني ،ليست بعيدة عن الحرب النفسية الممنيجة والمستمرة ،والتي تيدف الى زعزعة
الكيان والذات الفمسطينية ،بإتباع سياسة العقاب الجماعي التي تطال أفراد األسرة ،وتؤثر سمبياً عمى
النساء واألطفال بشكل كبير (ابحيص وأخرون.)2008 ،
وىذا ما يؤكده الدكتور معن خميل العمر في كتابو (عمم ضحايا اإلجرام)" ،أن ارتكاب الجريمة والعنف
في حق اآلخرين ،يكون ليا أعراضاً نفسية ،واجتماعية ،تظير عمى الضحية بعد وقوع الجريمة ،أن
التعرض ألي نوع من أنواع العنف يكون لو آثاره النفسية ،التي تعكس الخوف والرعب واليواجس من
وقوع االعتداء ،فاالعتداء يتبعو أثار نفسية ،تجعمو يصاب بالذعر وصدمة الذىول من قسوة الجريمة"
(العمر ،2009 ،ص.)9
وىذا ما حدث تماما لمنساء واألطفال ،بعد إقدام االحتبلل عمى إصدار قرار بيدم الحي ،والذي يعتبر
من أكثر أشكال العنف تأثي ار عمى أفراد األسرة ،فكيف ال وىي أمام مصير مجيول من الضياع
والتشريد.
فمن الواضح ومن خبلل تتبع الكثير من ممارسات االحتبلل في الحي ،ومن خبلل سماع شيادات
المواطنين ،تبين أن االحتبلل يسعى إلى إحداث ظروف مسببة لمصدمات النفسية ،التي تكون سببا في
إشعال فتيل أعداد كبيرة من المشاكل ،واالضطرابات النفسية والتي من شأنيا إضعاف المجتمع،
وزعزعة األمن واالستقرار فيو ،ليسيل تفكيكو لصالح مشروع التيويد االستيطاني في المنطقة (تقرير،
.)2014
فمنذ استيداف الحي ودخولو ضمن مخطط التيويد الذي يستيدف المنطقة برمتيا ،تعرض السكان في
الحي لعدة صدمات نفسية كبيرة وال زالت متصاعدة في ظل تصاعد ممارسات االحتبلل ،والتي باتت
تستيدف كل مكونات المدينة ،وليس البيوت الميددة فقط ،ومن خبلل المقاببلت تبين إن ىناك ظروفاً
نفسية قاسية يعانون منيا سواء عمى مستوى رب األسرة واألم و األبناء كبا اًر وصغا اًر.
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 .1.6.3الصدمات النفسية التي تعرض ليا سكان الحي بسبب استيداف منازليم
* صدمة التبميغ بق اررات اليدم :والتي كانت بمثابة الصاعقة ،حيث بدأت المخاوف من التشريد
والضياع تساور األسرة ،خاصة تمك التي ليس ليا مكاناً بديبلً يؤوييا إذا ما تم تنفيذ قرار اليدم.
* الصدمة من االستيداف الفعمي ألفراد األسرة :تبع صدور قرار اليدم ردة فعل قوية عند السكان،
والتي حولت صدمة "استبلم القرار" إلى مواجيات ،وأعمال عنف في الحي ،من خبلل مقاومة
ومواجيات قوات األمن وحرس الحدود ،وكذلك المستوطنون الذين يسكنون في البؤر االستيطانية
المحيطة ،وقوات األمن التي تحرسيم ،وتيدد الحي باإلزالة ليتحول إلى حديقة عامة.
* صدمة االستيداف اليومي لألطفال والشباب :من خبلل تزايد أعداد المعتقمين والمصابين ،مما
يشكل صدمة كبيرة فيما يقوم بو االحتبلل من انتياك حرمات المنازل ،التي أصبحت مستباحة لقوات
االحتبلل في كل األوقات ،وبذرائع عدة خاصة فيما يتعمق بالمداىمات في الميل والنيار ،من أجل
اعتقال األطفال والشبان الذين يدافعون بالحجارة عن الحي لحمايتو ومنع تنفيذ ق اررات اليدم( .الحيمة و
عيتاني)2008 ،
وىناك أشكال عدة الستيداف الحي من قبل رجال األمن الذين يحرسون البؤر االستيطانية المحيطة،
أو عند االقتحامات التي يقوم بيا موظفي بمدية االحتبلل لممنازل بحراسة رجال األمن ،الذين يداىمون
منازل الحي ،لعمل قياسات ليا ومعاينتيا ،او تصويرىا ،حيث يعمد االحتبلل إلى تكرار ىذه
الممارسات و تتعمد قوات االحتبلل إببلغ السكان بشكل متكرر بان نية اليدم ال زالت قائمة ،وأن
المحاكم والغرامات والمخالفات بانتظارىم ،حتى أصبحت ىذه الممارسات وىذه االقتحامات ىاجساً يراود
السكان و التخوف من المداىمات المفاجئة و تنفيذ قرار اليدم ،وال زال سكان الحي يذكرون ما حدث
مع الطبيب "بشير" من سكان الحي الذي توفي في اليوم التالي ليدم منزلو في عام 2005م (أبو
ذياب ،نيسان  : 2014مقابمة شخصية).
* عدم قدرة المسئولين وأصحاب القرار عمى إيجاد حمول جذرية لمحي  ،حيث يشعر المواطنون في
الحي أنيم تركوا ليواجيوا مصيرىم لوحدىم ،فيناك شعور كبير بالخذالن من المسئولين وأصحاب
الق اررات والييئات التي بدت عاجزة عن تقديم الحمول المناسبة ،أو توفير قوة رادعة ليذا المحتل ليتوقف
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عن الممارسات التي تيدف إلى تحطيم نسيج الحي االجتماعي واألسري ،اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً
وتحطيم األجيال القادمة باستيداف األطفال والشباب.
إن الخوف من ىدم المنزل لو آثاره الكبيرة عمى أفراد األسرة بشكل عام وعمى المرأة بشكل خاص ،ألن
المرأة يقع عمى عاتقيا مسؤولية البيت واألسرة في مختمف الظروف ،والتيديد بيدم المنزل يعتبر بمثابة
تيديد بنزع األمان واالستقرار من األسرة ،خاصة بالنسبة لممرأة والطفل الذين يقضون في المنزل
الساعات الطوال ،فيو مركز لمقوة وىو المأوى األساس الذي تمارس فيو المرأة واجباتيا ونشاطاتيا
االجتماعية واالقتصادية ،فيو البيئة اآلمنة لؤلميات واألطفال (تقرير.)2014 ،
 .2.6.3أنواع المعاناة التي تواجييا النساء والفتيات كما أظيرتيا الدراسة
يتضمن السؤال الرابع في االستبيان معمومات عن المعاناة النفسية ،التي تواجييا األميات التي تمثل
 %36والفتيات  %64من عينة الدراسة ،والمواتي بمغ عددىن ( )122أم وفتاة ،بينت الدراسة إن
استيداف الحي أظير أنواعاُ عدة من المعاناة لدى النساء والفتيات وكان لو أثر نفسي عمى ىذه الفئة
من مجتمع الدراسة ،وتتمثل المعاناة في :الخوف والقمق والتوتر واألرق وعدم النوم والعزلة واالنطواء،
وكذلك سوء العبلقات االجتماعية.
نوع المعاناة النفسية (الخوف):
أظيرت عينة الدراسة من األميات والفتيات ،نوع المعاناة النفسية من حيث الخوف وكانت نسبة
اإلجابة "أحيانا" ( )%16ونسبة اإلجابة "غالبا" ( )%50ونسبة اإلجابة "دائما" ( )%34من مجتمع
الدراسة ،وىذا يعني أن  %84من عينة الدراسة تعاني من الخوف ،بين الخوف الدائم والخوف في
غالب األحيان ،خاصة في األوقات التي يتم فييا اقتحام الحي ومداىمة المنازل.
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الجدول رقم ( :)10.3توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية "الخوف" لألميات والفتيات
الخوف
الترميز التكرار النسبة %
أحيانا

1

20

16

غالباً

2

61

50

دائماً

3

41

34

122

100

المجموع الكمي

ىناك أسباب عدة لمخوف لدى النساء في حي البستان بناء عمى التيديدات التي يواجييا سكان الحي،
وكذلك الجيات التي تمارس التيديد من قبل عناصر االحتبلل المختمفة ،والتي يبينيا الشكل التالي
()4.3
* دواعي الخوف لدى األميات:
ل قد أظيرت عينة الدراسة من األميات والفتيات ،مدى خوفين من حيث :ىدم المنزل والتشريد،
واالعتقال ،وقتل ،وابعاد ،ودفع الغرامات ،واستمرار المواجيات ،واقتحام المنازل .

الشكل التوضيحي رقم ( )3.3يبين دواعي الخوف عند األميات
وأثبتت الدراسة أن ىناك خوفا لدى النساء ،من فقدان االستقرار واألمن والحياة اآلمنة ،فيناك تفكير
مستمر في كيف سيؤول بيا الحال؟ حيث ال بديل يضمن ليا الحرية والكرامة واالستقبللية ،كما منزليا
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الذي تجد فيو الراحة واألمان ،في ظل تعنت االحتبلل واص ارره عمى تضييق الخناق عمى المواطنين
والدفع بيم إلى خارج المدينة (الرشق ،أبريل  : 2014مقابمة شخصية).
أن األم تظل المسئولة عن توفير الراحة واألمان لباقي أفراد األسرة ،ويطمب منيا أن تقوم بالتخفيف من
المخاوف المستمرة ،عند أفراد أسرتيا من التشريد والضياع ،حال إقدام االحتبلل عمى تنفيذ قرار اليدم،
وفي كثير من األحيان تشعر النساء أنين غير قادرات عمى تقديم المساعدة لعائبلتين ،فيناك حاالت
كثيرة تمر عمى النساء وىن في حالة القمق والخوف ،تعجز فييا عن تخفيف القمق والخوف عند باقي
أفراد األسرة ،بسبب المواجيات والمداىمات واالعتقاالت ،حيث يزداد خوف النساء كمما سمعن صوت
اآلليات والمعدات اقتربت من الحي.
* نوع المعاناة النفسية (قمق وتوتر):
أظيرت الدراسة أن  %62من األميات والفتيات لدييا معاناة نفسية من حيث القمق والتوتر بسبب
المعاناة اليومية التي يشيدىا الحي ،وكانت نسبة اإلجابة "أحيانا" ( )%20ونسبة اإلجابة "غالبا"
( )%42ونسبة اإلجابة "دائما" ( )%39من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)11.3توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية "قمق وتوتر" لألميات والفتيات
قمق وتوتر
الترميز التكرار النسبة %
أحيانا

1

24

20

غالباً

2

51

42

دائماً

3

47

39

122

100

المجموع الكمي

* نوع المعاناة النفسية ( ارق وعدم النوم) :ىناك  %65من األميات والفتيات لدييا المعاناة النفسية
من حيث األرق وعدم النوم وكانت نسبة اإلجابة ونسبة اإلجابة "غالبا" ( )%43ونسبة اإلجابة "دائما"
(" )%22أحيانا" ( )%34من مجتمع الدراسة.
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الجدول رقم ( :)12.3توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية "أرق وعدم النوم" لألميات والفتيات
ارق وعدم النوم
الترميز التكرار النسبة %
احياناً

1

42

34

غالباً

2

53

43

دائماً

3

27

22

122

100

المجموع الكمي

* نوع المعاناة النفسية " العزلة واالنطواء":
أظيرت عينة الدراسة من األميات والفتيات نوع المعاناة النفسية من حيث ا(العزلة واالنطواء) ،وكانت
بنسبة ( )%40فكانت اإلجابة "دائما"  %15ونسبة اإلجابة "غالبا" ( )%25من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)13.3توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية " العزلة واالنطواء " لألميات
والفتيات.
العزلة واالنطواء
الترميز التكرار

النسبة %

أحيانا

1

73

60

غالباً

2

31

25

دائماً

3

18

15

122

100

المجموع الكمي

* نوع المعاناة النفسية " سوء العالقات االجتماعية":
أظيرت عينة الدراسة من األميات والفتيات نوع المعاناة النفسية من حيث (سوء العبلقات االجتماعية)
وكانت بنسبة  %32من نساء العينة لديين تراجع في العبلقات مع المحيط ،منين بشكل دائما ،%9
و( )%23من النساء لديين تراجع في العبلقاتفي بعض االحيان ،و ( )%68من مجتمع الدراسة بشكل
نادر.
64

الجدول رقم ( :)14.3توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية " سوء العالقات االجتماعية "
لألميات والفتيات
سوء العالقات االجتماعية
الترميز التكرار النسبة %
أحيانا

1

83

68

غالباً

2

28

23

دائماً

3

11

9

122

100

المجموع الكمي

 .7.3معاناة األطفال النفسية في ظل استيداف الحي
 1.7.3أنواع التيديدات التي تواجو أفراد األسرة بشكل عام:
يظير الجدول رقم ( )18.3التالي أنواع التيديدات ،التي مارسيا االحتبلل ضد أفراد عينة الدراسة
بشكل عام ،حيت طالت ىذه االعتداءات أفراد من شتى األعمار والجنس ،ومن المبلحظ ارتفاع نسبة
اإلصابات بالغاز المسيل لمدموع ( )%89والذي أصيب بو سكان الحي مرات عديدة ،عند كل اقتحام
أو مواجية مع قوات االحتبلل.
بمغت نسبة االستفزاز ( )%87لدى عينة الدراسة ،وذلك من خبلل متابعة األطفال ومبلحقتيم ،ورفع
األعبلم عمى المنازل المحيطة ،وكتابة الشعارات والكممات النابية والمستفزة عمى الجدران ،ويظير في
الجدول ارتفاع نسبة الذين تم اعتقاليم من عينة الدراسة ،والتي بمغت ( )%83حيث طالت اعتقاالت
األطفال والشبان ،وكذلك اإلباء واألميات ،وتفاوتت مدة االعتقال من شخص إلى آخر ،فمنيم من تم
اعتقالو لعدة أيام ومنيم ألشير وسنوات ،وفي أغمب األحيان يرافق اعتقال األطفال "تحديدا" تغريم
آبائيم بمبالغ مالية ،تجاوزت عند عدد منيم ال( 5000شيكل) (ما يقارب  1500دوالر) ،وذلك من
أجل الضغط عمى اآلباء لمنع أبنائيم من المشاركة في المواجيات ،ورشق الحجارة عمى القوات التي
تستيدف الحي ،ويظير الجدول ( )15.4التالي أن ىناك محاوالت قتل من خبلل استخدام الرصاص
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الحي الذي أصيب بو البعض ودخموا عمى إثره لمعبلج في المشفى( .أبو ذياب ،نيسان  :2015مقابمة
شخصية)
جدول رقم ( )15.3يظير إشكال التيديد التي يواجييا األطفال
س3

أنواع التيديد

العدد

100%

1

ضرب

20

43

2

ضرب مبرح

23

50

3

شتم

24

52

4

محاولة دىس

5

11

5

أعيرة مطاطية

7

15

6

رصاص حي

3

7

7

خطف

8

17

8

قنابل غاز

41

89

9

استفزاز

40

87

10

اعتقال فعمي

38

83

11

محاولة قتل

4

9

12

إبعاد عن المنزل

12

26

13

ىدم فعمي لممنزل

9

20

14

حبس بيتي

6

13

 .2.7.3الجيات التي تيدد أطفال الحي:
لقد أظيرت الدراسة أن استيداف الحي ،كان لو آثار سمبية عمى األطفال ،حيث أكدت األميات أن
ىناك مظاىر سمبية ظيرت عمى أبنائيم ،منذ أن تم تبميغ سكان حي البستان بق اررات اليدم ،وكان ذلك
متزامناً مع تنوع أشكال العنف ضد األطفال ،والذي تمارسو مختمف اذرع دولة االحتبلل ،والتي تتمثل
في بمدية االحتبلل وشرطتيا التي تقوم باالقتحامات المستمرة لمحي ،وكذلك رجال األمن والمخابرات،
والمستعربين ،والمستوطنون وحراسيم الذين يشكمون بدورىم التيديد المستمر لسكان الحي ،ومما ال شك
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فيو ان البيئة التي يعيشيا األفراد خاصة األطفال منيم ،تؤثر في سموكيم وعاداتيم ،وأخبلقيم (إبراىيم،
.)2012
بينت الدراسة أن األطفال ىم أكثر الفئات استيدافا ،وعرضة لبلعتداءات والمواجيات ،خاصة أولئك
الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من ( )15_11عاماُ ثم الفئة العمرية من ()20_16عاماُ ،وىذا ما أكده
ل نا اآلباء أثناء المقاببلت ،فالدراسة بينت إن العدوان عمى الحي طال حتى األطفال الرضع وكذلك
الذين دون سن الخامسة من عمرىم ،حيث اإلصابات بالغاز وحاالت اليمع التي كانت تصيبيم أثناء
مداىمة المنازل.
جدول رقم ( )16.4عالقة بين الفئات العمرية وجيات التيديد التي تستيدف سكان الحي
جيات التيديد
الفئة
العمرية

جميع
مستوطنين

مستعربين

قوات امن

شرطة

بمدية

اإلجابات

المجموع الكمي

1-5

2

2

1

3

3

0

11

6-10

6

3

2

8

5

0

24

11-15

4

2

6

8

5

2

27

16-20

8

3

2

7

5

0

25

21-25

4

0

3

2

6

1

16

26-30

1

0

0

3

2

0

6

25

10

14

31

26

3

109

المجموع
الكمي

وأكدت األميات أن الفتيان في الحي تعرضوا لشتى أنواع التيديد والعنف الجسدي والنفسي من أجيزت
االحتبلل المختمفة ،خاصة وان ىذه الفئة كانت األكثر حرصا عمى مواجية قوات االحتبلل عند كل
اقتحام لمحي.
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 .3.7.3البيانات المتعمقة بمعاناة األطفال في الحي:
مع مرور الزمن وبسبب زيادة حدة المواجيات ،بين أطفال الحي وقوات االحتبلل ،ظيرت بعض
األعراض السمبية والتي تم رصدىا من خبلل االستبيان المتعمق بمعاناة األطفال ،والذي يتضمن
معمومات عن المعاناة النفسية التي يواجييا األطفال ،بسبب ممارسات االحتبلل من حيث الجنوح
نحو :الخوف والقمق ،التوتر والصراخ ،والجنوح نحو العنف ،اضطرابات في النوم ،والتبول البلإرادي،
والجنوح نحو االنطواء والعزلة ،والتراجع في التحصيل الدراسي ،والجنوح نحو العناد ،وتوتر العبلقات
مع األىل ،وعدم التركيز.
الجدول رقم ( :)17.3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنوع المعاناة النفسية التي
يواجييا األطفال
الوصف االحصائي
المعاناة النفسية التي يواجييا
األطفال

العدد اقل قيمة أعمى قيمة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 1الجنوح نحو الخوف والقمق

169

1

3

1.85

.707

 2التوتر والصراخ

169

1

3

2.04

.747

 3الجنوح نحو العنف

169

1

3

2.14

.731

 4اضطرابات في النوم

169

1

3

2.12

.706

 5التبول الالإرادي

169

1

3

2.75

.543

 6جنوح نحو االنطواء والعزلة

169

1

3

2.43

.696

 7التراجع في التحصيل الدراسي

169

1

3

1.80

.791

 8الجنوح نحو العناد

169

1

3

2.09

.762

 9توتر العالقات مع األىل

169

1

3

2.15

.764

 10عدم التركيز

169

1

3

1.85

.761

تعميق  :نبلحظ من الجدول رقم ( )17.3السابق بان ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية ،تتعمق بعينة
الدراسة من األطفال في نوع المعاناة النفسية " الجنوح نحو الخوف والقمق " حيث كان المتوسط
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الحسابي ( ،)1.85وكذلك في " التراجع في التحصيل الدراسي" حيث كان المتوسط الحسابي (،)1.80
وأخي ار في " عدم التركيز" حيث كان المتوسط الحسابي ( ،)1.85ويدلل انخفاض المتوسط الحسابي
عمى ارتفاع نسبة المعاناة ،والتي نفيميا كذلك من ارتفاع االنحراف المعياري لممعاناة ،خاصة التراجع
في التحصيل العممي ،وعدم التركيز.
 .4.7.3أنواع المعاناة النفسية عند األطفال:
 _1نوع المعاناة النفسية لألطفال (الجنوح نحو الخوف والقمق):
بينت الدراسة أن ( )%82من األطفال يعانون من (الجنوح نحو الخوف والقمق) وكانت نسبة الذين
أجابوا أن لدييم خوفاً غالبا ( )%34ونسبة إجابات أحيانا ( )%48ونسبة إجابات ناد ار ( )%18من
مجتمع الدراسة ،وىذا يعني ارتفاع نسبة الذين يعانون من الخوف بشكل في ظل الممارسات التي يقوم
بيا االحتبلل تجاه األطفال عمى وجو الخصوص.
الجدول رقم ( :)18.3نوع المعاناة النفسية لألطفال (الجنوح نحو الخوف والقمق)
الجنوح نحو الخوف والقمق
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

57

34

أحيانا

2

81

48

نادرا

3

31

18

169

100

المجموع الكمي

 _2نوع المعاناة النفسية لألطفال (التوتر والصراخ):
تبين الدراسة أن المعاناة النفسية من حيث (التوتر والصراخ) بمغت ( )%70عند األطفال ،وأكد
األميات أن حالة من" التوتر والصراخ " تنتاب أطفالين بين الحين واألخر ،وكانت نسبة إجابات غالبا
( )%26ونسبة إجابات أحيانا ( )%44ونسبة إجابات ناد ار ( )%30من مجتمع الدراسة.
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الجدول رقم ( :)19.3نوع المعاناة النفسية لألطفال " التوتر والصراخ "
توتر والصراخ
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

44

26

أحيانا

2

75

44

نادرا

3

50

30

169

100

المجموع
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 _3نوع المعاناة النفسية لألطفال (الجنوح نحو العنف):
يظير الجدول التالي المعاناة النفسية لؤلطفال من حيث (الجنوح نحو العنف) والتي بمغت ( )%66عند
األطفال ،فنيم من يستخدم العنف مع إخوانو واقرأنو بشكل دائم بنسبة ( )%21ونسبة الذين لدييم
عنف في بعض األحيان أحيانا ( )%45و ( )%34من مجتمع الدراسة ناد ار ما يمجئون لمعنف..
الجدول رقم ( :)20.3نوع المعاناة النفسية لألطفال " الجنوح نحو العنف "
الجنوح نحو العنف
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

35

21

أحيانا

2

76

45

نادرا

3

58

34

169

100
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 _4نوع المعاناة النفسية لألطفال (اضطرابات في النوم):
تبين الدراسة المعاناة النفسية لؤلطفال من حيث ( اضطرابات في النوم ) والتي بمغت ( )%69من
األطفال يعانون من قمة النوم والفزع الذي ينتابيم في الميل ،وأكدت األميات أن ىناك حاالت من الفزع
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تصيب ( )%49من األطفال ،في األيام الصعبة التي يتم فييا اقتحام الحي ومداىمة المنازل،
و( )%20منيم لدييم فزع وأضطرابات في النوم بشكل دائم.
الجدول رقم ( :)21.3نوع المعاناة النفسية لألطفال " اضطرابات في النوم "
اضطرابات في النوم
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

33

20

أحيانا

2

83

49

نادرا

3

53

31

169

100

المجموع
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 _5نوع المعاناة النفسية لألطفال ( التبول الالإرادي):
يبين الجدول التالي أن ( )%19من األطفال لدييم المعاناة النفسية لؤلطفال من حيث (التبول
البلإرادي) وأكدت األميات أن ىناك تغيرات ظيرت عمى أبنائيم بسبب تعرضيم لمخوف وحالة القمق
التي تنتابيم عند كل اقتحام أو مواجية ،وكانت نسبة الذين اصبح لدييم تبول ال إرادي في أغمب
االحيانا( )%5و أحيانا ( )%14وأكدت األميات أن ىذه الحالة ظيرت عند األطفال بعد اقتحام المنزل
من قبل قوات األمن ،والمداىمات العتقال احد أفراد األسرة .
الجدول رقم ( :)22.3نوع المعاناة النفسية لألطفال ( تبول الالإرادي)
التبول الالإرادي
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

9

5

أحيانا

2

24

14

نادرا

3

136

80

169

100

المجموع الكمي
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 _6نوع المعاناة النفسية لألطفال " جنوح نحو االنطواء والعزلة":
تبين الدراسة أن ( )%46من األطفال لدييم معاناة نفسية من حيث ( الجنوح نحو االنطواء والعزلة)،
وكانت نسبة من لدييم جنوح غالبا ( )%12ونسبة من لدييم أحيانا ( )%34وناد ار ( )%54من
مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( )23.3نوع المعاناة النفسية لألطفال ( الجنوح نحو االنطواء والعزلة)
جنوح نحو االنطواء والعزلة
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

20

12

أحيانا

2

57

34

نادرا

3

92

54

169

100

المجموع الكمي

 _7نوع المعاناة النفسية لألطفال (التراجع في التحصيل الدراسي):
تبين الدراسة ( )%77من األطفال يعانون من التراجع في التحصيل الدراسي ،وأكدت األميات أن
التراجع سببو حالة عدم االستقرار التي يعيشون ،وكانت نسبة االذين لدييم تراجع غالبا ( )%43ونسبة
وتراجع أحيانا ( )%34ونسبة اإلجابات ناد ار ( )%23من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)24.3نوع المعاناة النفسية لألطفال ( التراجع في التحصيل الدراسي )
التراجع في التحصيل الدراسي
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

73

43

أحيانا

2

57

34

نادرا

3

39

23

169

100

المجموع الكمي
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 _8نوع المعاناة النفسية لألطفال ( الجنوح نحو العناد):
الحظت األميات أن األبناء خاصة الذكور منيم لدييم ( جنوح نحو العناد ) بنسبة ( )%66وأخذت
بالتزايد مع استمرار المعاناة وحالة التوتر المستمرة التي تعيشيا األسرة ،وكانت نسبة اإلجابات غالبا
( )%25ونسبة اإلجابات أحيانا ( )%41ونسبة اإلجابات ناد ار ( )%34من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)25.3نوع المعاناة النفسية لألطفال ( الجنوح نحو العناد)
الجنوح نحو العناد
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

42

25

أحيانا

2

70

41

نادرا

3

57

34

169

100

المجموع الكمي

 _9نوع المعاناة النفسية لألطفال ( توتر العالقات مع األىل):
تؤكد الدراسة أن ىناك حالة من التوتر في العبلقات بين األطفال وذوييم تزداد حدتيا بزيادة حدة
المواجيات التي تدور في الحي ،حيث يتأثر األبناء بأقرانيم ،خاصة الذين ىم من الفئات العمرية من
( )15-10حيث تتميز ىذه الفئة بمحاولة فرض الشخصية واالستقبللية بشكل عام ،وحالة التوتر وعدم
االستقرار في الحي زادت من حدة التوتر وعدم االنصياع واالستجابة لموالدين ،والتي بمغت ()%62
من أطفال عينة الدراسة الذين لدييم (توتر في العبلقات مع األىل) من االطفال لدييم توتر مع االىل
في غالب االوقات بنسبة ( )%22ونسبة اإلجابات أحيانا ( )%40ونسبة اإلجابات ناد ار ( )%38من
مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)26.3نوع المعاناة النفسية لألطفال ( توتر العالقات مع األىل)
توتر العالقات مع األىل
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

38

22

أحيانا

2

67

40

نادرا

3

64

38

169

100

المجموع الكمي
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 _10نوع المعاناة النفسية لألطفال " عدم التركيز":
انعدام التركيز بين األطفال أصبح من المشكبلت التي زادت من قمق األىل عمى أبنائيم ،لما لو من
أثر كبير عمى المسيرة التعميمية عمى وجو الخصوص ،وأصبح لدييم حالة من الشرود وعدم االنتباه،
وتبين الدراسة المعاناة النفسية لؤلطفال من حيث " عدم التركيز " وكانت بنسبة ( ،)%77منيم
( )%37بشكل دائم ونسبة ( )%40في بعض األحيان ،و( )%22ناد ار ما يعنون من حالة عدم
التركيز من أطفال مجتمع الدراسة.
الجدول رقم( :)27.3نوع المعاناة النفسية لألطفال (عدم التركيز )
عدم التركيز
الترميز

التكرار

النسبة %

غالبا

1

63

37

أحيانا

2

68

40

نادرا

3

38

23

169

100

المجموع الكمي

 .8.3أثر استيداف الحي عمى العالقات االجتماعية والسموكية
إن التركيبة السكانية والتاريخ المشترك بين سكان الحي ،لو أثر كبير عمى العبلقات في مجتمع الحي
ىم الحي واحد ومشترك
بشكل عام ،ولعب دو اًر ميما عندما تفاقمت األزمة في الحي ،حيث أصبح َ
فالجميع يعيش أزمة الق اررات الجائرة التي أصدرىا االحتبلل باليدم الجماعي لممنازل ،فكان ىناك
ضرورة لتولي إدارة األزمة لمجموعة من الشخصيات القيادية ،القادرة عمى إدارة العبلقات والتواصل مع
سكان الحي ،من أجل إيجاد جممة من التفاىمات عمى كيفية مواجية األزمة بشكل جماعي ،والخروج
بقرارات جماعية تخدم السكان ،وتفوت الفرصة عمى المحتل من االستفراد بالمواطنين ،حيث كان قرار
سكان الحي بالتعامل مع المشكمة عمى أنيا مشكمة جماعية ،ليا أبعاد سياسية ووطنية ودينية ،فظير
بذلك أشكال عدة لمعبلقات في الحي منيا:
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 .1.8.3العالقات االيجابية:
 .1.1.8.3عالقات إيجابية بين األزواج:
ساىمت صدمة التيديد بيدم المنازل في خمق نوع جديد من الترابط والتعاون وزيادة التقارب بين
األزواج ،ومن خبلل المقاببلت التي أجريت مع عينة الدراسة بينت :أن العبلقات األسرية بين األزواج
كانت س اُر من أسرار الثبات والصمود لتمك األسر ،وىذا ما أخبرتنا بو بعض النساء فتقول( :أم محمد)
عن سر صمودىا وثباتيا قالت " :انو زوجيا الذي كان بصموده وثباتو أمام عدونا كان مميما لنا
بالصبر والثبات وتقول":كنا نستميم منو القوة وال زلنا ( "..أبو ذياب ،أم محمد  ،نيسان  :2015مقابمة
شخصية)
وأخبرتنا السيدة أم يوسف " :أن المشكمة التي واجيتنا قد زادت من ارتباطي بزوجي وأبنائي أكثر من
أي وقت مضى ،فالكل يريد أن يخفف عن اآلخر من الضغوط النفسية التي يمرون بيا " ،فالمشكمة
كانت سبباً في تعزيز العبلقة وقوتيا عند جزء من عينة الد ارسة (الرشق ،ابريل  :2015مقابمة
شخصية).
وتقول (أم جياد) مجيبة :عمى كيفية التغمب عمى األزمة التي يمرون بيا  ":نستعين باهلل ألن كل شيء
عنده بقدر ،وما يصبرنا أكثر الشعور أننا أصبحنا أسرة متماسكة أكثر ،يخاف كل منا عمى اآلخر
ويصبر بعضنا البعض" (أم جياد ،أبريل  :2015مقابمة شخصية).
وىناك نموذج آخر حدثتنا بو بعض النساء ،إن األزمة التي تمر بيا كانت سبباً في توثيق العبلقة
وتوطيدىا مع أفراد األسرة الممتدة مثل :أىل الزوجة وأىل الزوج ،وذلك من خبلل الوقوف بجانب
أبنائيم في محنتيم ومد يد العون وتقديم المساندة المادية والمعنوية ،والذي كان لو األثر الكبير في
زيادة الت اربط األسري واالجتماعي وكان مثاالً حياً عمى أىمية ودور التضامن في مثل ىذه المواقف.
 .2.1.8.3العالقة مع الجيران في المحيط :
إن الشعور لدى أفراد المجتمع أن استيداف حي البستان ليس مشكمة فرد بذاتو ،بل إن استيداف الحي
ىو استيداف جماعي ،كان لو األثر الكبير في التخفيف من حدة األزمة النفسية عمى وجو الخصوص
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لدى أغمبية عينة الدراسة وكم سمعنا من النساء عبارة كانت تكررىا لتواسي بيا نفسيا " موتك مع
الجماعة رحمة".
وأكدت الدراسة أن استيداف حي البستان ساىم في زيادة الترابط بين األسرة ومحيطيا ،من أىل وأقارب
وخاصة الجيران في محيط الحي ،حيث ساىمت معاناة سكان الحي في إيجاد عبلقة األلفة والتعاون
بين سكان الحي ومحيطو في ظيور شبكة من العبلقات بين أفراد الحي تتمثل فيما يمي:
أوال :الزيارات المستمرة :شعرت النساء أن ىناك حاجة ماسة بالتواصل المباشر مع شركائيم في
المعاناة ،من خبلل الزيا ارت المستمرة ،والتي تيدف إلى التخفيف والمواساة في ظل الصدمة ،التي
واجييا السكان بعد إببلغيم بقرار اليدم ،فتولدت عبلقات صداقة بين معظم النساء من خبلل
االجتماعات وحضور البرامج والمقاءات الخاصة بالسكان الميددين.
لقد بينت الدراسة من خبلل اإلجابات عمى السؤال المتعمق بالمساندة وكما في الجدول( )1.4وأنواعيا
والجيات المساندة ،أن مساندة الجيران واألحياء المجاورة كان ليا النصيب األكبر ،وكانت الجزء األىم
بالنسبة لمسكان ،لما ليا من تأثير في التخفيف من األعباء والضغوط النفسية ،التي يعاني منيا السكان
بعد التيديد ،فبينت الدراسة أن ما نسبتو  %88من عينة الدراسة استفادوا من برامج التضامن
والمساندة النفسية التي تم تقديميا لمعينة من قبل الجيران واألحياء المحيطة.
ثانيا :التجمعات النسوية :ظيور شبكة جديدة من العبلقات بين النساء لم تكن معيودة من قبل ،والتي
قامت الباحثة في المساعدة في تشكيل جزء منيا من خبلل المقاءات األسبوعية ،التي تجمع النساء في
مركز حي البستان ،لممشاركة في حضور الدرس الديني والدعوي األسبوعي ،وبعض األنشطة الحرفية
التي تم أعدادىا لتطوير قدرات النساء اإلنتاجية ،من خبلل األشغال اليدوية والحرفية ،والتي كان ليا
دور ميم في تعزيز العبلقات وتبادل الزيارات ،وتوثيق أواصر األخوة والمحبة بين النساء المشاركات،
ً

فكانت المقاءات فرصة ثمينة لمنساء ،لبث ىمومين ومشاركة بعضين بعضا في الحديث عن الجوانب

النفسية التي تعاني منيا ،وكان ليذه التجمعات األثر الكبير في تجاوز الكثير من األزمات النفسية
التي تعاني منيا النساء من خبلل التفريغ والترويح عن النفس.
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وفي رسالة ماجستير من جامعة (بير زيت) بعنوان( :الجمد االجتماعي الفمسطيني في القدس :قرية
سموان في مواجية االستيطان وىدم البيوت) أشادت صاحبة الرسالة بدور الدروس الدينية ،وتمك
المقاءات عمى زيادة الجمد والقدرة عمى التحمل بقوليا "...وعادة ما تتجمع النساء لدرس الدين األسبوعي
عمى سبيل المثال ىو لقاء تفريغي ويرفو قميبل عن النفس ،خاصة أنو في الجوار فبل تتخوف كل منيا
عمى بيتيا("...فتيحة ،2013 ،ص.)77
ثالثا :تجمعات األطفال من ضمن شبكة العبلقات التي انبثقت في الحي ىو تجمعات األطفال ،من
خبلل النشاطات الصيفية والدورات التدريبية التي اىتمت بالترويح عن األطفال "خاصة الفتيات"،
ومحاولة الخروج بيم من األزمة النفسية التي تعرضوا ليا بسبب تيديد منازليم ،فكم كانت سعادة
األطفال عندما شاركوا في أول مخيم صيفي أقيم في مركز البستان ،والذي ركز عمى الجانب الترفييي
وتطوير القدرات وكان بإشراف الباحثة نفسيا ،والتي رصدت بشكل دقيق اآلثار النفسية لتمك النشاطات
عمى األطفال ،والذين عبروا عن سعادتيم وانتمائيم لمحي من خبلل العروض الفنية التي شاركوا فييا
بحضور األميات وساىمت في تعزيز جانب التعارف والتضامن بين أفراد الحي.
رابعا :العالقات اإلبداعية عند األطفال "الذكور" والتي ميزت حي البستان وارتباطو باألحياء القريبة،
تمك العبلقة التي تربط بين الفئات العمرية األصغر في الحي خاصة عند الذكور ،وتقوم تمك العبلقة
عمى الفكر المقاوم من خبلل تجمع شبان الحي واألحياء المجاورة ،لحماية الحي والتصدي لقوات
األمن والمستوطنين ومنعيم من اقتحام الحي ،فكان بينيم لغة مشتركة يتواصمون بيا ،من أجل إرسال
رسالة تحذيرية لبعضيم البعض ،من خبلل إعطاء اإلشارات بالتصفير ونحوه ،ألخذ الحيطة والحذر
عند الشعور خطر ،او أي جية تحاول اقتحام الحي ،من أجل االستعداد والتصدي ليا بالحجارة
والممتوف لصد تمك االقتحامات ،ومنعيا من التغمغل داخل الحي إلحباط عمميات ىدم أو اعتقال او
مداىمات لممنازل ،مما عرض الكثير من الفتية لئلصابات واالعتقاالت والضرب وسقط من بينيم
شيداء أمثال الفتى (ميبلد عياش) ابن ال  16عاما ،والذي تم استشياده عمى أيدي المستوطنين الذين
أطمقوا عميو الرصاص الحي يوم  2011/5/14في ذكرى النكبة.
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صورة رقم ( )6.3مواجيات بين الشبان وقوات االحتبلل في سموان (أخوات ألجل األقصى)2014 ،

صورة رقم ( )7.3خيمة التضامن في حي البستان ( )Silwanic,2010
رابعا :تشكيل لجنة لحي البستان ،تضم عدداَ من رجال الحي (الحكماء) يمثمون مختمف التوجيات،
فكانت لجنة الحي ىي حمقة الوصل بين سكان الحي والجيات الخارجية ،بما فييا بمدية االحتبلل،
وكذلك الجمعيات والمؤسسات المحمية والدولية ،التي شاركت في الدعم والمساندة والتضامن ،سواء
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عمى المستوى الفردي أو الجماعي ،فكان التواصل مع قضايا الحي من خبلل تمك المجنة التي جعمت
ليا عنوان أساسيا "خيمة االعتصام" ،التي أنشئت وال زالت تؤدي دورىا بنجاح وفاعمية.
 .3.1.8.3أثر العالقات االيجابية عمى الحياة االجتماعية في حي البستان:
 .1االىتمام الكبير بالعالقات األسرية :إن مجتمع حي البستان كغيره من المجتمعات الفمسطينية
المختمفة ،ييتم بالعبلقات األسرية ،خاصة في ظل األزمات التي يمر بيا المجتمع الفمسطيني ،وفي
ظل سياسة االحتبلل التي تستيدف في األساس النسيج االجتماعي ،سواء عمى مستوى األسرة النواة
او األسرة الممتدة او عمى مستوى المجتمع كامبلً ،فكان واضحا ظيور عبلقات وثيقة بين األسر في
الحي من باب التضامن التكاتف ،الذي فرضتو األزمة التي وحدت مجتمع الحي.
 .2العالقات االجتماعية ساىمت في تشكيل لجان لحماية الحي :لقد أثبتت الدراسة أن مواجية
التحديات خاصة عندما ينظر إلى المشكمة عمى أنيا مشكمة جماعية ،تحمل في جنباتيا بعداً وطنيا
وسياسياً عدا عن البعد الديني ،الذي تفرضو سياسة االحتبلل ،من خبلل األيديولوجية التي يتعامل بيا
مع المواطنين المقدسيين حيث يأخذ استيداف الحي بعداً دينياً ،وىذا الفيم لمحقيقة الصراع ساىم في
خمق روح المقاومة والتضحية عند األفراد.
 .3تعزيز جانب التضامن االجتماعي بكل أشكالو وأطيافو :لعبت شبكة العبلقات بين أفراد المجتمع
في الحي ،والتي تربطيم وحدة األرض ،ووحدة الدين ،ووحدة التاريخ ،ووحدة العرق ،فبينت أىمية
المساندة والتضامن والدعم ،الذي تم تقديمو لؤلسر الميددة ،سواء من قبل أفراد او جماعات او
مؤسسات او ىيئات دولية او محمية ،فالتضامن كان لو أثر إيجابي عمى العبلقات بين السكان
والمحيط (ابو دحو وآخرون.)2010 ،
 .4عززت العالقات االيجابية وحدة اليدف ووحدة المصير ،من خبلل التواصل والتشاور ،وأصبح
انتماء أكبر لمحي ،حيث الشعور ان المشكمة القائمة تستيدف الجميع ،لذلك أكد سكان الحي أن
ىناك
ً
ىناك ضرورة لمتكاتف ،والتقارب والتفاىم من أجل مواجية األزمة والخروج منيا ،فكان ىناك حاجة

إلى تشكيل لجان قائمة عمى شؤون الحي ،وكذلك لجان تضامنية من األحياء المحيطة ،كان ليا
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الدور الكبير في التخفيف من اآلثار النفسية والصدمات ،التي تعرض ليا سكان الحي باستبلميم
ق اررات اليدم.
 .2.8.3بعض العالقات السمبية التي تشكمت في حي البستان:
لقد ساعدت أزمة حي البستان عمى ظيور بعض العبلقات السمبية ،فكما ذكر سابقاً ىناك من يحاول
تجاوز ىذه األزمات من خبلل شبكة إيجابية من العبلقات ،إال أن ىناك نسبة محددة من عينة الدراسة
لم تنجح في إيجاد تمك العبلقات واالستعانة بيا عمى تخطي األزمات ،حيث بينت الدراسة ان عدداً من
النساء تولَد لدييا شعور بالعزلة واالنطواء ،وظيرت بعض المشاحنات ،والتي كانت تعبر عن ضيق
الخمق ،كما وصفتو بعض النساء والذي يظير فيما يمي:
.1.2.8.3عالقة النساء بالمحيط الخارجي:
إن التيديد باليدم كان لو آثاره السمبية عند النساء التي شممتين الدراسة ،فيناك ما يزيد عن %40
من النساء أصبح لديين شعور "بالعزلة واالنطواء" وكانت اإلجابة غالبا ( )%25ونسبة اإلجابة
"دائما" ( )%15من مجتمع الدراسة.
وعند توجيو السؤال لعدد من نساء عينة الدراسة عن األسباب التي جعمتيا تشعر بالعزلة واالنطواء،
تقول( :أم آدم) ":لجأت إلى االنعزال واالبتعاد عن الناس لما وجدتو من متاعب نفسية كثيرة ،بسبب
تدخل القريب والبعيد في شأننا ،حتى أصبحنا غير قادرين عمى التحمل ،وما عدنا قادرين نعرف نفكر
في إيجاد حل لمخروج من األزمة النفسية التي نعيش" ،فارتأت (أم آدم) أن تنعزل عن محيطيا كي
تتمكن من إيجاد حل مناسب لؤلزمة التي تعاني منيا دون تدخل اآلخرين( .أم آدم  ،آيار:2015
مقابمة شخصية)
 .2.2.8.3العالقة بين العائالت في الحي:
لقد ساىمت أزمة حي البستان في ظيور نوع من العبلقات ذات المردود السمبي ،والتي ساىمت
في تقطيع أوصال بعض العائبلت في الحي ،عمى أثر خبلفات عائمية تفاقمت بشكل كبير أدت
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فيما بعد إلى وقوع أعمال عنف وقتل وتخريب ،واعتداء عمى الممتمكات وعند االستفسار عن
أسباب الخبلفات وأبعادىا تبين:
 .1أن الخبلفات كانت نتيجة الضغوطات النفسية التي يعيشيا سكان الحي من ناحية.
 .2تدخل جيات مشبوىة تعمل لصالح االحتبلل ،من خبلل بث اإلشاعات المغرضة لئليقاع بين
المواطنين من ناحية أخرى ،من أجل إحداث شرخ في المجتمع ،الذي ظل متماسكا أمام
األزمة التي صنعيا االحتبلل بالتيديد بإزالة الحي كامبلً.
إال أن سكان الحي يؤكدون ومن خبلل العمل الجماعي ولجنة حي البستان ،أنيم أصبحوا اقدر عمى
معالجة المشاكل قبل تفاقميا ،فيم عمى وعي كامل بأن عدوىم ال يخطط إلزالة منازليم وتشريدىم فقط،
بل أصبحوا عمى يقين أن االحتبلل يستيدف النسيج االجتماعي لمسكان ويسعى إلى تمزيقو وتدميره ،من
خبلل بث الفتنة واغراق الشباب في براثن العمالة والمخدرات وىذا ما حدث لبعض الشبان بعدما
اعتقموا ،فاالحتبلل يسعى إلى تدمير اإلنسان ليسيل عميو تدمير البنيان.
 .3.2.8.3العالقة بين اآلباء واألبناء:
أظيرت الدراسة جانباً من العبلقات السمبية بين اإلباء واألبناء ،في ظل األوضاع النفسية المترتبة عمى
استيداف الحي بشكل مستمر ،خاصة الفتيان الذين أصبحوا ىدفاً لرجال األمن والقوات الخاصة ،ورجال
الشرطة والمستوطنين وحراسيم الذين يسكنون في محيط الحي ،واستيداف ىذه الفئة كان ممحوظا من
خبلل ارتفاع نسبة اإلصابات واالعتقاالت في صفوفيم ،مما خمق لدييم معاناة نفسية خاصة أثرت عمى
سموكيم وتصرفاتيم وكان ليا األثر األكبر عمى عبلقاتيم مع أقرانيم من ناحية ومع آبائيم من ناحية
أخرى.
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شكل رقم ( )4.3توتر العبلقات مع األىل
بينت لنا بعض النساء أن أبناءىن لم يعودون يستجيبوا لين وأصبح لدييم عناد غير مسبوق ،وتبين
الدراسة أن ( )%62من األطفال لدييم معاناة نفسية من حيث " الجنوح نحو العناد " وكانت نسبة
الذين يعانون من العناد في غالب األحيان ( )%25ونسبة اإلجابات أحيانا ( )%40ونسبة اإلجابات
ناد ار ( )% 38من مجتمع الدراسة ،وأكدت األميات أن نسبة من األطفال أصبحوا يميمون نحو العنف
أكثر من أي وقت مضى ،وتبين الدراسة أن ىناك " جنوح نحو العنف "عند األطفال بنسبة ()%66
وكانت نسبة اإلجابات غالبا ( )%21ونسبة اإلجابات أحيانا ( )%45ونسبة اإلجابات ناد ار ()%34
من مجتمع الدراسة[ .ممحق رقم ( )9السؤال الثالث يبين تفاصيل معاناة األطفال]
 .4.2.8.3العالقة السمبية بين األزواج:
لم تكشف الدراسة عن ظيور عبلقات سمبية بين األزواج في األسرة الواحدة عمى خمفية التيديد بيدم
المنازل ،فيما يتعمق بعينة الدراسة ،حيث أظيرت الدراسة أن أزمة الحي كانت سبباً في زيادة الشعور
بالمودة وتفاىم ،وىذا يؤكد أن األزمة النفسية التي يعاني منيا أفراد األسرة يمكن تخفيفيا من خبلل
التماسك والتقارب وزيادة األلفة والحرص الذي أكدتو لنا عينة الدراسة ،وتخفيف كل من األزواج العبء
عن األخر ،حيث أكد لنا " أبو شافع " :أنو يسعى إلى تخفيف األزمة النفسية عن زوجتو وأبنائو ،في
محاولتو الحثيثة والمستمرة إلبعادىم عن أجواء التوتر ،خاصة في المواجيات وعند االقتحامات التي
تشكل ىاجساً مرعباً لدى أفراد األسرة ،ويحاول توفير جانب من الترفيو لؤلسرة لمتخفيف من
الضغوطات النفسية التي يعيشونيا يوميا .مقابمة مع (أبو شافع ،تشرين أول  :2013أبو شافع).
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 .9.3االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق األميات واألطفال في حي البستان:
إن ما يجري في حي البستان من انتياكات لحقوق اإلنسان يعتبر نموذجاً واضحاً الستمرار االحتبلل
في االنتياكات بحق المقدسيين بطريقة ممنيجة ومتصاعدة عمى مبدأ "الغاية تبرر الوسيمة" ،فتيديد
حي البستان باإلزالة أخذ إبعادا إنسانية واضحة في ظل االنتياكات الصارخة لحقوق المواطنين ،من
خبلل استيداف منازليم باليدم ،والذي يعتبر انتياكا لكل الحقوق اإلنسانية األخرى خاصة تمك التي
تتعمق بالمرأة والطفل ،فاالحتبلل يسعى إلى إزالة الحي من أجل توفير الرفاىية ،والحدائق العامة،
وتوفير وسائل الراحة ،واالستجمام وانعاش االقتصاد والسياحة ،التي تعود بالنفع عمى السكان الييود
المستجمبين الذين استولوا بقوة السبلح عمى المساكن المحيطة ،دون أي مراعاة لحقوق المواطنين
األساسية التي كفمتيا كل الشرائع الدولية ،والتي تعتبر المساس بحق السكن يمس الحقوق األخرى.
(مولوني)2010 ،
فالمواطنون في حي البستان تأثروا بشكل كبير كغيرىم من سكان مدينة القدس ببناء الجدار العنصري،
واقامة الحواجز ومنع حرية التنقل ،والحرمان من حق اإلقامة وجمع الشمل ،وكذلك الحرمان من
ممارسة العبادة... ،وغيرىا من الحقوق التي يحرم منيا المقدسيون بشكل عام (حمودة.)2013 ،
ويعتبر حي البستان نموذجا لمصراع الييودي  -الفمسطيني ،منذ إن أعمن االحتبلل ان أرض حي
البستان أرض خضراء " ال يسمح البناء فييا" ،بناء عمى القسم رقم ( )205من قانون التنظيم والبناء
اإلسرائيمي لعام 1965م ،والذي يسمح بيدم المباني غير المرخصة بحجة المصمحة العامة (مولوني،
.)2013
ومن خبلل متابعة االنتياكات في الحي ودراسة آثرىا عمى السكان ،أظيرت الدراسة جممة من
االنتياكات الصارخة لمحقوق اإلنسانية التي نصت عمييا الشرائع والقوانين الدولية في الميثاق العالمي
لحقوق اإلنسان ،والتي تم انتياكيا بشكل واضح ليضرب االحتبلل بتمك الحقوق "عرض الحائط " والتي
تتمثل فيما يمي:
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 .1.9.3الحق في السكن المالئم :
والذي نصت عميو المادة ( )27الفقرة ( )3من اإلعبلن العالمي لحقوق الطفل ،حيث االعتداء المستمر
عمى مساكن المواطنين من خبلل سياسة ىدم المنازل ،إلكمال سياسة التيويد ،وىذا يعني فقدان
األسرة بما فييا من أطفال ونساء " الحق في السكن" ،والذي يولد حالة من الخوف المستمر من
التشريد والضياع ،وىذا ما يشعر بو األطفال في حي البستان منذ ان تسمموا قرار اليدم عام 2005م،
ليشكل ليم التيديد بيدم المنازل حالة من عدم االستقرار ،مما يدفع بيم لمتصدي لمممارسات االحتبلل
بأجسادىم العارية ،و ُي َعرض األطفال إلى المزيد من االنتياكات في حقيم مثل :االعتقال واإلبعاد والى

فرض الغرامات العالية وفقدان الحق في الحرية (ناصر.)2009 ،

وفيما يتعمق بتدمير المنازل وازالتيا اعتبر ىذا التصرف في العموم اإلنسانية من العنف ،والذي عرفو
البعض حسب ما ورد في بعض الدراسات العربية واألجنبية فيما يتعمق بالجانب النفسي أنو " السموك
المشوب بالقسوة والعدوان والقير واإلكراه ،وىو عاده سموكية بعيدة عن التحضر والتمدن ،تستثمر فييا
الدوافع والطاقات العدوانية استثما ار صريحاً بدائياً كالضرب ،وقتل األفراد وتدمير الممتمكات واستخدام
القوة إلكراه الخصم وقيرىم (عبادة ،أبو دوح  ،2008 ،ص.)19
يعتبر ىدم المنزل شكل من أشكال العنف والعقوبة الجماعية التي تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق
اإلنسان وتعتبر انتياكا صارخاً ُيمارس ضد حق أفراد األسرة والمجتمع بشكل عام ،والعنف كذلك يشير
إلى أشكال السموك سواء كانت واقعية او مرتبطة بالتيديد الذي يترتب عميو تحطيم وتدمير الممتمكات

والحاق األذى باألفراد ،فيما يخالف ذلك كل القوانين التي تنص عمى حق اإلنسان في العيش بكرامة
في سكن آمن ،فالمساس أو انتياك حق ىو انتياك لباقي الحقوق األخرى (أبو غوش.)2013 ،
 .2.9.3حق العيش بكرامة:
إن حق العيش بكرامة يعتبر الحق الجوىري الذي تستمد منو الحقوق األخرى ،وىذا يعني تقديم الحماية
الكاممة ،وتوفير األمن المجتمعي من خبلل توفير الضروريات األساسية لمعيش بكرامة ،وحماية الحد
األدنى من الوجود اإلنساني ،وىو تعبير عن احترام إنسانية اإلنسان وعدم المساس بسمعتو
وخصوصيتو ،واختيار مسكنو وكذلك أسموبو في الحياة ،وحصول الفرد عمى الحماية والرعاية النفسية
وحماية ممتمكاتو وكرامتو (الصبلحات وآخرون.)2008 ،
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إن الممارسات التي يقوم بيا االحتبلل في حق المواطنين في الحي ىو انتياك صارًخ ليذا الحق،

ومما ال شك فيو أن استيداف الحي ا يؤثر بشكل مباشر عمى إمكانية تطوير وتعزيز الحقوق األخرى،

وينتقص من الكرامة اإلنسانية ،فاستيداف المنازل ىو انتياك صارخ لحق العيش بكرامة والعيش
بأمان.
لقد بينت الدراسة تأكيد المواطنين عمى عدم توفر الحد األدنى من العيش بكرامة في ظل التيديد
باليدم ،فالسؤال الثامن من االستبيان أكد اعتقاد عينة الدراسة بنسبة (" )%100ال يوافقون" عمى أنيم
يعيشون بكرامة في ظل التيديد بالتشرد والضياع ،وعدم االعتراف بإنسانيتيم وحقيم بالعيش مع عدم
توفير ادني مستوى من الحقوق األساسية.
وفيما يتعمق بالطفل الفمسطيني فيو كباقي أطفال العالم تواق الن يعيش حياة كريمة دون تمييز وقير،
كذلك المرأة تسعى إلى أن تعيش حياة أمنة في ظل أسرتيا ،دون تيديد بالتشريد والضياع في ظل
االحتبلل ،الذي أعتاد عمى عدم االكتراث لممبادئ والمواثيق الدولية التي تتعمق باإلنسان الفمسطيني
بشكل عام (الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان.)1948 ،
 .3.9.3حق األطفال في الحياة:
وبموجب المادة ( )6فقرة (.)2(،)1والمادة ( )38الفقرة ( )4من اتفاقية حقوق الطفل ،حيث ينتيك
االحتبلل ىذا الحق باستيداف األطفال بشكل متعمد ومباشر ،عمى إثر تصدي األطفال والشبان
لبلقتحامات اليومية ،واالستف اززات التي يقوم بيا المستوطنون ورجال األمن في حق المواطنين داخل
الحي ،وىذا ما تؤكده اإلحصائيات التي تتعمق بمواضع اإلصابات عند األطفال الفمسطينيين في
مناطق مختمفة من أجساميم ،وما يجري في الحي ا من استيداف األطفال باألعيرة النارية والمطاطية،
والغاز المسيل لمدموع وعمميات الدىس من قبل المستوطنين ىو جزء من ىذه الحممة المسعورة عمى
األطفال وانتياك صارخ لحقيم في الحياة (الحيمة. .)2008 ،

85

صورة رقم ( ) 8.3محاولة دىس أطفال سموان من قبل المستوطنين ()Silwanic,8/10/2010
 .4.9.3الحق في مستوى معيشي مالئم :
إن تدني الوضع االقتصادي لمفمسطينيين بشكل عام في مدينة القدس ،يحول دون التمتع بمستوى
معيشي مبلئم ،في ظل حصار المدينة وعزليا بالجدار العنصري ،والذي ساىم في تدىور الوضع
االقتصادي لممواطنين في أحياء المدينة ،بما فييا بمدة سموان الذي ازداد وضع سكانيا االقتصادي
والمعيشي سوءاً ،بسبب إجراءات االحتبلل من خبلل زيادة األعباء االقتصادية ،من الغرامات
والمخالفات التي يفرضيا االحتبلل عمى مساكن الحي ،وال يكفي أنيا ميددة باإلزالة إال أن االحتبلل
يثقل كاىل ساكنييا بغرامات ومخالفات إضافية (كيري.)2011،
إن ىذه اإلجراءات التي يمارسيا االحتبلل ضد المنازل الميددة ساعد في تدني مستوى الدخل ،وبالتالي
تدني مستوى المعيشة ،وساىم في زيادة نسبة الفقر ،والتي وبمغت في مدينة القدس بشكل عام ،وحسب
المصادر اإلسرائيمية ( ،)%79.5وبالنسبة لؤلطفال بمغت نسبة الفقر ( ،)%85وىذا يعني عدم توفير
المستوى المعيشي المبلئم لؤلسرة في ظل سياسة التيديد باليدم ،وما يتبعة من أعباء مالية في ظل
حرب االستنزاف المالي الذي يمارسو االحتبلل في حي (جمعية حقوق المواطن.)2015 ،
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 .5.9.3الحق في الترفيو والمعب:
إن الميو والمعب من حاجات األطفال األساسية ،والتي ال تقل أىمية عن المأكل والممبس ،فالمادة
( ) 31من اتفاقية حقوق الطفل تنص عمى ىذا الحق ،إال أن األطفال في حي البستان ،يفتقرون إلى
أماكن لعب مخصصة ،في ظل افتقار الحي إلى الكثير من المرافق ،والبنى التحتية الضرورية ،خاصة
التي تتعمق باألطفال ،فعشوائية البناء واكتظاظو من ناحية ،وامتناع بمدية االحتبلل ،عن االستثمار في
البنى التحتية وتقديم الخدمات لمحي من ناحية أخرى ،كان سبباً في حرمان األطفال في الحي ،من
المتنزىات والمبلعب وأماكن الترفيو.
كما أن تواجد البؤر االستيطانية المحيطة بالحي ،أصبحت تشكل خط اًر عمى األطفال ،الذين أصبحوا
ىدفاً سيبلً لمييود وحراسيم ،الذين يعتدون عمى األطفال بشكل مستمر ،بالضرب ومحاولة القتل
والدىس وغيرىا من أساليب االعتداء ،وتعمد بمدية االحتبلل إلى مصادرة الفراغات المحيطة بالحي،
وتحويميا إلى أماكن خاصة لخدمة البؤر االستيطانية المحيطة (مركز القدس لمحقوق االجتماعية
واالقتصادية.) 2003 ،
وكما اخبرنا (محمد) ابن االثني عشر عاماً عن أىمية أماكن المعب بالنسبة لو " :غير ميم أكون
عندي حديقة أو ممعب العب فييم أنا و أصحابي ،الميم يظل عندي بيت أسكن فيو أنا وأىمي
واخواني"( .الطفل محمد.) 2015 ،
وقال الطفل (مسمم) والذي يبمغ من العمر ثبلثة عشر عاماُ" االحتبلل حرمنا من كل شيء وما تركنا
نحس بطفولتنا وما عدنا نقدر نفكر بالمعب أو نقدر نعيش مثل أوالد العالم (عودة ،آذار :2015
اتصال غير مباشر).
فمن المبلحظ :أن ىذه العينة من أطفال الحي تعي جيدا خطورة الحال الذي وصل بيم ،من عدم
االكتراث لوجود أماكن لمعب والترفيو ،وممارسة حقيم المشروع كباقي أطفال العالم وكباقي أطفال
البؤر االستيطانية المحيطة.
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وعندما طرح السؤال عمى عينة الدراسة [ممحق رقم ( )9السؤال السابع يبين ترتيب التطمعات المستقبمية
حسب أىميتيا] لمعرفة ترتيب طموحيا المستقبمي وترتيبو حسب األولويات ،كان ترتيب البند الذي
ينص عمى توفير المرافق واألماكن الرياضية والترفييية من (حدائق ومبلعب ونوادي)..
جاء في الترتيب العاشر من سمم األولويات بنسبة (  )%28أي أن  %28من عينة الدراسة وضعت
ىذا البند في الدرجة العاشرة من سمم األولويات.
وجاء بالترتيب التاسع بنسبة  %30من سمم األولويات.
أما الترتيب األول والثاني كانت اإلجابة  %0من سمم األولويات ،وىذا يعني أن عينة الدراسة لدييا
اىتمامات آخري ،وىذا ما يؤكد حديث األطفال السابق عن أىمية المعب في ظل تيديد المنزل ،وىميم
األكبر أن يتوقف التيديد باليدم ،ويزول االحتبلل كأحد طموحاتيم والتي جاءت في الترتيب األول
وعبر السكان عن رأييم أن زوال االحتبلل كفيل أن يزيل عنيم كل اليموم ،ليحققوا
بنسبة (َ ،)%67
بذلك كل طموحاتيم المستقبمية األخرى .

 .6.9.3الحق في التعميم:
الحق الذي تكفمتو المادة ( )28من حقوق الطفل ،حيث يعتبر التعميم حق إنساني ميم لتحقيق الحقوق
اإلنسانية األخرى ألنو يساعد في تمكين الكبار والصغار لمنيوض اقتصادياً واجتماعياً خاصة في ظل
الظروف الصعبة التي يمر بيا السكان في ظل أزمة استيداف الحي (الميثاق العالمي.)1948 ،
وانتياك ىذا الحق من قبل سمطات االحتبلل يظير في عدم توفر فرص لمتعميم الجيد في حي البستان،
والنقص في المدارس ورياض األطفال ،وعدم توفر الوحدات الصفية التي تستوعب التزايد في أعداد
األطفال ،كما أن الكثيرين من األطفال يجبرون عمى االلتحاق بالمدارس التابعة لممعارف اإلسرائيمية،
حيث المناىج التي تعطى لمطبلب والتي تيدف في نياية المطاف إلى ترسيخ مفيوم ثقافة االحتبلل
وتاريخو ،بعيداً عن تعميم الطبلب أمور دينيم وعقيدتيم ،وتحول دون تعرفيم عمى تاريخيم وحضارتيم،
وكذلك المفاىيم الجغرافية والوطنية التي ترسخ مفيوم حق االحتبلل في ىذا الوطن السميب ،وىذا ما
أبداه عدد من األميات عندما وجينا لين السؤال عن موافقتين أو عدم الموافقة عمى توفير التعميم
الجيد ألبنائين فكانت نسبة عدم الموافقة  % 85من عينة الدراسة (عناب.)2010 ،
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فمن صعوبات التعميم والمعيقات التي تواجو الطبلب أثناء توجييم إلى المدارس ،عدم الحرية في
تنقميم إلى المدارس في األحياء المجاورة ،بسب االحتكاك المستمر بالمستوطنين وقوات األمن التي
تحرسيم ،وواقع التعميم في الحي ىو جزء من واقع التعميم في المدينة بشكل عام ،حيث النقص الكبير
في الميزانيات المخصصة لتطوير العممية التعميمية والمناىج ،وبناء مدارس ووحدات صفية جديدة،
وذلك حسب البيان الصادر عن جمعية حقوق المواطن وجمعية "عير عميم" اإلسرائيمية ،الستيعاب
األعداد المتزايدة من الطبلب(،حقوق المواطن وعير عميم ،)2009 ،مما ساىم في زيادة نسبة التسرب
من المدارس والتي بمغت  %50بين األطفال حسب معطيات المؤتمر التربوي األول الذي يتحدث عن
واقع التعميم في مدينة القدس ( مؤسسة ساعد لبلستشارات التربوية.)2011 ،
أما فيما يتعمق بواقع التعميم في الحي فيو يزداد مأساوية وصعوبة نتيجة الستيداف الحي ،ومبلحقة
األطفال في الذىاب واإلياب من المدرسة ،مما ساعد في خمق حالة من عدم التركيز ومتابعة الدراسة،
والتراجع في التحصيل العممي ،وىناك من ترك المدرسة نيائيا إما بسبب االعتقال أو اإلبعاد القسري او
الحبس البيتي ،الذي فرض عمييم االبتعاد عن مقاعد الدراسة مما زاد من المعاناة النفسية لدى اآلباء،
بسبب الخوف عمى مصير أبنائيم ،لعدم الحصول عمى مستوى التعميم الذي يضمن ليم الحياة الكريمة
(السمان.)2012 ،
 .7.9.3الحق في حرية التعبير:
يتعرض سكان الحي ألشكال كثيرة من القمع ،خاصة عند محاولتيم التعبير عن رفضيم لمظمم
والعنصرية ،حيث يفتقدون ألي شكل من أشكال الحرية التي ينص عمييا اإلعبلن العالمي لحقوق
اإلنسان مثل :حرية التعبير كما في المادة ( )13وحرية الفكر والوجدان وحرية الدين كما المادة ()14
من إعبلن حق الطفل ،فاألطفال في الحي يتم استيدافيم لمجرد المشاركة في مسيرة يعبرون فييا عن
احتجاجيم عمى سياسة االحتبلل التي تستيدف مساكنيم ،وتعتدي عمى حرياتيم واعتقال ومحاولة القتل
والحبس البيتي وكذلك الضرب المبرح ،والتحقيق معيم بعيداً عن أىميم وكذلك محاولة االختطاف،
والحديث يطول عندما نتحدث عن الطفل "مسمم" ابن الرابعة عشرة من عمره ،والذي تعرض ألشكال
عدة من التنكيل واالعتداء ،قبل أن يبمغ العاشرة من عمره ،ألنو كان يتيم في كل مرة برفضو
لممارسات االحتبلل ،وألنو كان يريد بطفولتو البريئة أن ينتقم لتيديد منزلو واعتقال والده واخوانو الذين
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استيدافيم االحتبلل باالعتقال والحكم عمييم فترات طويمة (عودة ،أم محمد ،أيمول  :2013مقابمة
شخصية).
 .8.9.3الحق في اآلمن والعيش بسالم :
تنص المادة ( )37من الميثاق عمى حق الطفل في أن ال يتعرض لمتخويف واالعتقال والحرمان من
الحرية بصورة غير قانونية ،كما يتعرضون ألصناف التعذيب الجسدي والنفسي واإلىانة المتكررة ،مما
يشكل قمقاً وخوفاً مستم اًر بسبب الممارسات العدوانية التي ال تفرق بين الصغار والكبار ،مما يزيد من
قمق وخوف األسر عمى أبنائيم من اآلثار الجانبية المترتبة عل سياسة العنف واستيداف األطفال،
بالضرب واالىانة والتعذيب الجسدي والنفسي ،الذي قد يؤدي إلى جنوح الطفل نحو العنف وعدم
التحصيل العممي ،خاصة الذين يتعرضون لبلعتقال والمعاممة القاسية ،وىذه من النتائج المترتبة عمى
استيداف حي البستان واستخدام العنف ضد األطفال ،وأظيرت الدراسة مدى تأثر األطفال بسبب فقدان
الحق في العيش اآلمن والعيش بسبلم في ظل استيداف منازليم (أبو ىبلل.)2008 ،
 .9.9.3حرية التنقل وحرية السكن:
يعمل االحتبلل عمى إغبلق الشوارع المؤدية إلى الحي كما يعمل عمى إغبلق المدينة بالحواجز
والجدران العنصرية ،والتي تضيق عمى المواطنين وتمنعيم من ممارسة حقيم في حرية الحركة ،وىذا
ما يجري في حي البستان في كثير من األحيان ،حيث يغمق االحتبلل مداخل الحي والطرقات التي
تؤدي اليو ،وتعترض المارة لمتدقيق في ىوياتيم والتحقيق معيم عند الذىاب واإلياب ،ويمنع السكان
من التواصل مع مدينة القدس عبر الشارع الرئيس الذي يربط سموان بالمدينة ،خاصة في أوقات
األعياد التوراتية التي يحتفمون بيا في ساحة البراق ،ومن أجل تسييل وصول الييود الى حائط البراق
يتم إغبلق الطريق الرئيس مما يجعل سكان الحي وباقي األحياء األخرى كحي الثوري ،يضطرون الى
السير في طرق ممتوية طويمة في ظل أزمات خانقة ،تثير حفيظة المواطنين وتثير سخطيم عمى ىذه
السياسة التي تتسم بالعنصرية من ناحية وسياسة التطفيش من ناحية أخرى (التفكجي.)2010 ،
 .10.9.3الحق في الحرية وعدم االعتقال التعسفي:
يعمل االحتبلل عمى حرمان الفمسطينيين من حريتيم بصورة تعسفية ،حيث استمرار االعتقاالت في
حق أطفال سموان وحي البستان ،ويتم تقديميم إلى المحاكم العسكرية وكأنيم من كبار السن ،حيث
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ال يوجد قضاء خاص باألطفال (لألحداث) في محاكم االحتالل ،و شاىد العالم الصور والتقارير التي
تؤكد وحشية االحتالل و تشير إلى وجود المئات من األطفال في سجون االحتالل ،يعيشون ظروفاً
قاسية ويتم احتجازىم بما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي ،في ظل غياب السياسات المحمية
والدولية ،التي تجبر االحتبلل عمى التوقف عن تمك الممارسات ،وىذا يدل عمى عجز الييئات الدولية
وعدم قدرتيا عمى إلزام الدول األعضاء عمى تنفيذ الق اررات الدولية التي تتعمق بحماية األطفال ،وال
يعترف بحقيم في الحياة كباقي شعوب األرض ،فأطفال سموان كان ليم الحصة األكبر من الممارسات
القمعية واالعتقاالت والحرمان من الحرية (الحركة العالمية لدفاع عن األطفال.)2007 ،
أظيرت الدراسة ما نسبتو ( )%83من مجتمع الدراسة تعرضوا لبلعتقال ،ومنيم من تعرض لبلعتقال
عدة مرات ،فمنطقة سموان تعيش عمى صفيح ساخن ،يكتوي بو األطفال والشبان ،عمى أيدي رجال
األمن والمستوطنين والمستعربين (ىم رجال مخابرات تنتحل شخصية عربية ،لئليقاع بالشبان الذين
يشاركون في المواجيات) ،فجميع أذرع الدولة تشارك في انتياك الحق الفمسطيني في الحي كما غيره
أحاء القدس واألراضي الفمسطينية ،دون أن يحرك العالم ساكنا حيال تمك االنتياكات (الحيمة،
.)2008

صورة رقم ( )9.3اعتقال أطفال سموان ((Silwanic,10/3/2014
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الفصل الرابع:
______________________________________________________________

سياسة ووسائل الدعم المقدمة لألميات واألطفال في حي البستان:
 .1.4المقدمة:
أظيرت مشكمة حي البستان دو اًر ميماً لضرورة وحدة اليدف ،واليم المشترك ،والمصير الموحد ،الذي
ينتظر الجميع ،وىذا يعني إن باقي األحياء سيكون حاليا " أكمت يوم أكل الثور األبيض" ،فمن خبلل
خيمة التضامن توحدت مشكمة السكان جميعا في الحي ،وتم التعامل معيا عمى أنيا وحدة واحدة عمى
الرغم من محاولة االحتبلل تمزيقو ليستفرد بسكانو كل عمى حده ،كما يفعل بأحياء القدس كافة ،لذلك
برزت مشكمة الحي عمى اعتبار أنيا مشكمة وطنية تيم المجتمع المقدسي كامبلً ،ألن نجاح مشروع
التيويد في الحي سيكون نجاحاً لو في األحياء األخرى ،وىذا عزز من دور التضامن المحمي مع
قضية البستان ،والتي تمثمت في عدد من المؤسسات المحمية واألىمية ومؤسسات حقوق اإلنسان
(البعيدة عن التدخل الرسمي) ،والتي زارت خيمة االعتصام ،وساىمت في تعزيز صمود السكان ،ورفع
معنوياتيم ،ومساندتيم مساندة مادية ومعنوية ،فكان دورىا متفاوتاً من حيث األىمية والتأثير ،فمنيا ما
أقتصر دوره عمى المساندة والتضامن المعنوي ،ومنيا من قدم بعض المساعدات العينية البسيطة التي
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ال تتعدى وجبات إفطار في شير رمضان ،أو بعض األغطية والمبلبس الشتوية والتدفئة ،والتي أكد
معظم أفراد عينة الدراسة أنو لم يصميم من ىذه المساعدات أي شيء ،ليتبين فيما بعد أن المساعدات
العينية التي قدمت لسكان الحي من بعض المؤسسات والييئات كانت تقتصر عمى العائبلت األكثر
حاجة ،والتي تعاني أصبل من وضع اقتصادي صعب.

صورة رقم ( )1.4تظير التضامن الجماىيري أمام خيمة البستان ((silwanic,22/1/2010

 .2.4الترابط األسري والتكافل االجتماعي وأثره في صمود سكان الحي
يعتبر التكافل االجتماعي وجيا آخر من أوجو العدالة االجتماعية ،فالكل منيما يعمل عمى حفظ توازن
المجتمع واستق ارره ،لذلك حثت عميو كل الشرائع السماوية ،واىتمت بو كذلك الشرائع الوضعية لما لو
من أىمية عمى صعيد الفرد واألسرة والمجتمع بشكل عام .
ومن المبلحظ أن المجتمعات المسممة قائمة في األساس عمى مبدأ التكافل االجتماعي لما لو من
أىمية كبيرة في جوانب الحياة المختمفة ،وىناك نصوص شرعية واضحة وصريحة تمزم اإلفراد
والجماعات بضرورة تطبيق أشكال التكافل المختمفة حسب قدرات المجتمع وحاجة الفرد لو (عموان،
.)2010
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وفيما يتعمق باألزمة في حي البستان والتي كانت سببا في إحداث خمل في التوازن االجتماعي داخل
الحي ،وبما ان سكان الحي ىم مجتمع إسبلمي واحد ،وفي ظل التيديدات العدوانية المتواصمة عمى
السكان ،تتجمى معاني التكافل في المجتمع المسمم ،من خبلل قيام األفراد والجماعات بواجبيم نحو
سكان الحي بما يحفظ ليم التوازن في كافة نواحي الحياة ،لذلك كانت أىمية تحمل الجميع مسؤولياتيم
اع وكمكم مسؤول عن رعيتو " صحيح
تجاه الحي امتثاال لقول النبي صمى اهلل عميو وسمم " :كمكم ر ٍ
البخاري
والتكافل االجتماعي يحقق شيئاً من العدالة المفقودة في حي البستان ،وساىم بشكل او بآخر في
المحافظة عمى تماسك المجتمع واستق ارره حيث الشعور بالوحدة والتكاتف في مواجية االعتداء وتقديم
الدعم والمساندة المعنوية والوقف بجانب بعضيم

في ظل استيداف كل مكونات الحي البشرية

والعمرانية ،فاألمن المجتمعي في الحي ىو جزء من األمن القومي ،عمى مستوى مدينة القدس
وفمسطين بشكل عام ،والذي يعتدي عمى جزء من مكونات الوطن يعتدي عل الوطن كامبلً.

 .3.4أشكال التكافل االجتماعي في حي البستان
ف من خبلل متابعة أحوال الحي ،ومعاينة بعض الحاالت التي تم استطبلع أرائيا فيما يتعمق بأىمية
التكافل االجتماعي والذي يشمل في إطاره العام كل أقسام التكافل األخرى ،والتي تعتبر وجيا آخر
لمعدالة اإلنسانية في المجتمع لمحفاظ عمى أمنو واستق ارره في ظل اليجمة الشرسة عمى الحي (عموان،
.)2010
والترابط األسري في الحي "،بعد استيدافو وتيديده باليدم" ،كان واضحا واثناء الدراسة تبين ظيور
أشكال عدة من التكافل بين إفراد مجتمع البستان أنفسيم ،وكذلك بين سكان الحي والمجتمع المحيط
بو ،والتي شيدىا الحي منذ ظيور األزمة باستبلم قرار اليدم عام 2005م.
* التكافل المعنوي :ويتمثل في شعور كل فرد نحو إخوانو في الدين بمشاعر الحب والعطف والشفقة،
وحسن المعاممة ،والتعاون في السراء والضراء ،بحيث يفرح لفرحيم ويحزن لحزنيم ويتنمى ليم الخير،
حيث يساعد عمى إبقاء العبلقات في الحي ،وتكون الحاجة إليو أكثر من التكافل المادي ،وكان ذلك
من خبلل شد األزر ورفع المعنويات والحث عمى الصبر والتحمل والمواساة من خبلل التزاور المستمر
كذلك اليبة الجماىيرية المستمرة لمدفاع عن الحي ،واعتبره المواطنون األساس في التخفيف من
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َخ ِ
ب ِأل ِ
َح ُد ُك ْم َحتَّى ُي ِح َّ
يو َما
معاناتيم ،وفيو تطبيق لحديث الرسول صمى اهلل عميو وسمم " َال ُي ْؤ ِم ُن أ َ
ُي ِح ُّ
ب لِ َن ْف ِس ِو" متفق عميو"
* التكافل االقتصادي :ويتمثل في إشكال التكافل المادية من تقديم المساعدات العينية ،واالحتياجات
المادية ،والمصاريف النقدية ،التي يتم تقديميا لمسكان الميددين ،من أجل التخفيف من األعباء
االقتصادية المترتبة عمى التيديد باليدم ،وما تبعو من نفقات ومصاريف تثقل كاىل المواطنين في
الحي وأظيرت الدراسة أشكال من التكافل االقتصادي من خبلل تقديم بعض المساعدات العينية
والنقدية من الجيات المساندة المختمفة (الطيار :2010/1/26 ،مقالة ).
* تكافل سياسي :لقد كان واضحاً في شعور المجتمع أن قضية البستان ىي قضية كل فرد في
المجتمع ،لذلك ظير في الحي مفيوم الدفاع المشترك ،والتصدي لمق اررات السياسية الجائرة التي
أصدرىا االحتبلل ،لمنيل من الحي ليكون مقدمة لمنيل من باقي أحياء المدينة ومقدساتيا ،ويعتبر مطمبا
شرعيا حث عميو اإلسبلم وكما ورد في الحديث الشريف قولو صمى اهلل عمية وسمم عن ابن عباس" :
رد عمى من
المسممون تتكافأ دمائيم ،وىم يدا عمى من سواىم ،ويسعى في ذمتيم أدناىم  ،وىم ُم َ

أقصاىم " .حديث صحيح .رواه أبو داود والنسائي (أبي شيبة.)1994 ،

 .4.4دور منظمات المجتمع المدني المحمية واألجنبية في دعم عائالت حي البستان
دور ميم خبلل سنوات االحتبلل الطويمة ،في
لقد كان لممنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ً
توفير الخدمات في مجاالت مختمفة في ظل سياسة اإلقصاء التي تستيدف المواطن المقدسي ،واتباع

سياسة كسر شوكتو ،من خبلل الممارسات العنصرية التي طالت كل مكونات ونواحي الحياة المختمفة
:االجتماعية واإلقتصاية والسياسية والثقافية ،حيث يستفرد االحتبلل بالمقدسيين ،في ظل غياب الدور
الفمسطيني الرسمي في مدينة القدس ،وعدم قدرتو عمى تقديم المساندة وتخفيف األعباء عن المقدسيين
ب شكل عام ،والميددة بيوتيم بشكل خاص كما حي البستان ،حيث عبر المواطنون عن شعورىم بالقير
والظمم أنيم يواجيون مصيرىم وحدىم (حمودة.)2013 ،
إن غياب الدور الفمسطيني الرسمي الذي َيراعى شؤون المواطنين في المدينة ،زاد من معاناة السكان،
من خبلل فقدان الجية الوطنية الرسمية التي تعمل عمى التخفيف من معاناة المواطنين الذين
يتعرضون ألشكال عدة من االستيداف من قبل سمطات االحتبلل ،وذلك من خبلل تقديم كل وسائل
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الدعم والمساندة المادية وتوفير الحماية ،التي تضمن الحياة الكريمة لممقدسيين وتعمل عمى تعزيز
ثباتيم وصمودىم خاصة أولئك الميددة بيوتيم( .المرجع السابق)
وفي ظل ىذه الظروف القاسية التي يعيشيا سكان الحي ،باستيداف كافة نواحي الحياة المختمفة،
يظير الدور الميم لقطاع العمل األىمي والمجتمع المدني ،الذي يعمل عمى تقديم الدعم المادي
والمعنوي لسكان الحي ،والعمل عمى مصالحيم دون أي عنصرية أو تمييز كما يفعل االحتبلل ،ويمعب
دو اًر ميماً في تقديم المساندة ومد يد العون لممقدسيين (حمودة.)2013 ،
ومما ال شك فيو أن المواطنين في حي البستان ،أصبحوا بأمس الحاجة إلى الخدمات والنشاطات ،التي
تقدميا بعض المؤسسات والجمعيات الوطنية ،واألجنبية التي تمارس نشاطيا داخل المدينة ،عمى الرغم
من ضعف اإلمكانيات وضعف البنى التحتية ليا ،حيث تعمد االحتبلل محاربة تمك المؤسسات
وتجفيف مواردىا ،ومن المعموم ان العمل التطوعي ،والمؤسسات األىمية ،من مكونات المجتمع
المقدسي الميمة في ظل سياسة االحتبلل ،والذي سعى منذ المحظة األولى إلى تقميص دور تمك
المؤسسات ومنعيا من العمل داخل المدينة ،حيث قام بإغبلق وترحيل البعض منيا خارج القدس ،ألنيا
تعمل عمى تثبيت المواطن وتشد أزره من خبلل توفير بعض الخدمات اإلنسانية الضرورية.
وىذا ما قامت بو بعض المؤسسات األىمية في تقديم بعض الخدمات لسكان الحي في حدود
اإلمكانيات المتاحة ،في مجاالت الحياة المدنية المختمفة من تنمية وتعميم وصحة واعبلم وحقوق
إنسان ،وفي المجاالت التي تتعمق بالمرأة والطفل ،كبل حسب إمكانياتو وان كان البعض اقتصر عمى
المساندة والدعم النفسي ،والمساندة اإلعبلمية والتضامن االجتماعي ،من خبلل االعتصامات
واالحتجاجات عمى ممارسة االحتبلل في كثير من األحيان (أبو الحسن.)2011 ،
 .1.4.4المعيقات التي تواجييا منظمات المجتمع المحمي في الدعم والمساندة:
تبين الدراسة أن المؤسسات األىمية لدييا جممة من المشاكل استطاع المواطنون فيم بعضيا  ،والتي
كانت حائبلً أمام فاعمية دورىا في مساندة سكان الحي ،عمى الرغم من الوعود الكثيرة التي قطعتيا
لمسكان وتتمثل ىذه المشاكل فيما يمي:
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 .1سياسة االحتبلل التي تعتبر عائقاً أساسيا أمام قدرة المؤسسات عمى القيام بواجبيا تجاه المجتمع
المقدسي ،حيث يمارس االحتبلل إجراءات قمعية ضد بعض المؤسسات الفاعمة في خدمة المواطنين،
كما حدث لمؤسسة القدس لمتنمية ،والتي كان ليا الدور األبرز واألىم في الوقوف إلى جانب سكان
الحي ،حيث تكفمت بالعديد من المشاريع الحيوية التي كان ليا األثر النفسي الكبير عمى المواطنين قبل
أن يستيدفيا االحتبلل ويجعميا مؤسسة محظورة ثم قام بإغبلقيا.
 .2بعض المؤسسات لدييا سوء إدارة في التعامل مع بعض القضايا خاصة أن بعض المؤسسات
تعاممت مع الحي من خبلل برامج قدمتيا لممواطنين ،وكان اليدف منيا المتاجرة باألوضاع القاسية
التي يمر بيا الحي ،فبعض الييئات كانت تقدم الوعود بتقديم المساعدات العينية ،التي أكد بعض
المواطنين أنيا تختفي قبل أن تصل إلييم أو كانت تصل لبعضيم دون اآلخرين.
 . 3من أىم المشاكل التي كانت تواجو بعض المؤسسات األىمية واالجتماعية ،غياب العمل التكاممي
والذي يظير في عدم التنسيق فيما بينيا ،من أجل تغطية االحتياجات لسكان الحي ،وكان يبدو أن
ىناك تشتيت وتخبط في البرامج التي يتم إعدادىا ،خاصة فيما يتعمق بالبرامج الثقافية والنشاطات
داخل خيمة االعتصام ،والتي ضمت العديد من نشاطات التضامن الجماىيري مع الحي .
 .2.4.4دور بعض المؤسسات في الحي( :مؤسسة القدس لمتنمية):
من أىم المؤسسات الفاعمة التي كان ليا الدور األبرز في رعاية شؤون الحي ،و منذ ان تم تبميغ
السكان بق اررات اليدم واإلزالة ،حيث قامت ومنذ المحظة األولى بالعديد من النشاطات ونفذت العديد
من المشاريع داخل الحي وقدمت المساندة لممواطنين ،من أجل تخفيف المعاناة النفسية والمادية
والمعنوية وتعزيز صمود المواطنين في حييم.
وتمثمت ىذه الخدمات بإعداد المخططات إلعادة تنظيم الحي من وجية نظر المواطنين ،خاصة بعدما
قامت جيات دولية بالضغط عمى بمدية االحتبلل بالتخمي عن ق اررات اليدم ،وطمبت البمدية من السكان
وضع مخطط لتطوير الحي من وجية نظر سكان الحي ،فقامت المؤسسة بتشغيل عدد من الميندسين
والمحامين لمعمل عمى ىذه المخططات لعميا تنقذ الحي من كارثة محققة ،وتم تقديم المخطط لمبمدية
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في شير آب لعام  ،2008إال أن بمدية االحتبلل أبمغتيم فيما بعد أن المخطط لن يبحث ،وأن البمدية
ستمضي في تنفيذ مخططاتيا في بناء الحديقة التوراتية في الحي .
واستمر دور المؤسسة في تقديم الخدمات واألعمال التطوعية في الحي من خبلل إعادة تبميط أزقة
الحي ومداخمو ،وتزيين جدران لتبعث روح األمل والتفاؤل عند السكان خاصة األطفال ،كما قامت
المؤسسة قبل إغبلقيا باستصبلح قطعة من األرض وأنشأت عمييا الممعب الوحيد في الحي ،وقامت
البمدية فيما بعد بتبميغ لجنة الحي بإزالة الممعب ،ومن األعمال التضامنية الحيوية التي قامت بيا
المؤسسة المساعدة في إنشاء خيمة االعتصام التي إقامتيا بالتعاون مع لجنة الحي ،من أجل كسب
التضامن المحمي والدولي وكانت مق اًر الستقبال الوفود المتضامنة ،التي زارت الحي من كل أنحاء
كبير في تراجع االحتبلل عن سياستو في حينيا وارجاء قرار اليدم الجماعي.
اثر ً
العالم ،مما كان لو ً

صورة رقم ( )2.4النشاطات النسائية في خيمة االعتصام (مؤسسة القدس لمتنمية)2010 ،
أم ا النشاط األبرز لممؤسسة :فيو عمل برنامج مكثف من خبلل عقد دورات تثقيفية وتنموية لمنساء،
والتي كان ليا األثر الكبير في تجاوز النساء األزمة النفسية ،والمادية واالجتماعية ،التي أعقبت صدمة
استبلم ق اررات اليدم ،حيث أتاح النشاط الفرصة لمنساء لبللتقاء اليومي الذي ساىم في تفريغ الضغوط
النفسية التي كانت تعاني منيا ،من خبلل برامج تطوير الذات وتنمية القدرات ،والتدرب عل تجاوز
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األزمات ،وعمل البرنامج عمى تأىيل النساء من خبلل برامج تعميمية ،ودورات تدريبية تساعد المرأة
عمى اكتساب بعض الميارات مثل األشغال اليدوية والفنون ،وميارات الطبخ ،والتي كان ليا أثر كبير
عمى الجانب النفسي لمنساء ،حيث تفريغ الطاقات والتحدث إلى الزميبلت والمرشدات عن األزمات التي
تعيش ،وبالتالي تتبادل النساء النصائح في كيفية التعامل مع األزمة ،والضغوط النفسية التي يواجينيا
بشكل يومي.
لقد كانت مؤسسة القدس لمتنمية من أىم المؤسسات األىمية التي يشيد ليا السكان ألىمية الدور
والمساندة الكبيرة التي قامت بيا ،في التخفيف من معاناتيم وىذا ما اجمع عميو عدد كبير من سكان
الحي.

صورة رقم ( )3.4معرض األشغال اليدوية التي أنتجتيا نساء الحي (مؤسسة القدس لمتنمية)2010 ،
وىناك العديد من المؤسسات التي تسابقت في عقد الدورات والبرامج التدريبية في مجاالت مختمفة
لتقديم النصح واإلرشاد والمساندة ،والتي أكسبت بعض النساء القدرة عمى فيم الجوانب السياسية و
القانونية المتعمقة باستيداف الحي ،والتدريب عمى كيفية الخروج من األزمات ،والتعامل مع المحيط
والتفاعل الذي ييدف الى التخفيف من المعاناة وكمثال عمى تمك المؤسسات:
"اليالل األحمر الفمسطيني" ،قدم دورة تفريغ نفسي لمنساء في الحي (أي تدريب النساء عمى كيفية
التعامل بشكل إيجابي مع األزمة ،من خبلل الحديث والنقاش والتعبير عما يجول في النفس ،لمتخفيف
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من الضغوط النفسية التي تعيش) ،وعقدت دورات إسعاف أولية ،وكذلك مركز وجمعية "تمكين المرأة"
قام بعقد محاضرات عن التطوير النفسي والمعنوي ،ومؤسسة "المرتقى" نظمت محاضرات عن التأىيل
الميني وتييئة واعداد القدرة عمى تحمل المسؤولية ،وكذلك " اإلغاثة الطبية والزراعية" ...وغيرىا.
 .3.4.4دور الدروس والمواعظ الدينية في تجاوز األزمة عند النساء:
ومن البرامج ذات األىمية الكبيرة والتي كان ليا األثر البعيد المدى والذي ،ال زال أثره مستم اًر عمى
نفسية وسموك النساء ،حيث شيد بذلك العشرات من النساء المواتي حرصن عمى المشاركة في دروس
الوعظ والمحاضرات اإلرشادية والدينية التي قامت الباحثة بإعدادىا واإلشراف عمييا ،والتي كانت تعقد
أسبوعيا عمى مدار سنوات عدة ،والتي عززت لدى النساء قوة اإليمان وااللتزام بتعاليم الدين ،خاصة
تمك التي تحث عمى اإليمان بالقضاء والقدر ،وعمى الصبر والتحمل ،واحتساب أجر االبتبلء عند
ِ
ب المَّ ُو لَ َنا ُى َو َم ْوَال َنا ۖ َو َعمَى المَّ ِو
يب َنا إَِّال َما َكتَ َ
المولى عز وجل ،وتعزيز قولو تعالى " ُق ْل لَ ْن ُيص َ
ون " التوبة آية ()51
َف ْم َيتََو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
وقولو تعالى" :يا أييا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعمكم تفمحون".التوبة آية ()200
و كذلك تبيان أىمية مدينة القدس وأجر الرباط فييا ،والحث عمى الصبر والتمسك بالرباط في األرض
المقدسة  ،التي ينازعيم عمييا من جاؤوا من أرجاء األرض ،وكما بين لنا الرسول الكريم عميو الصبلة
والسبلم في فضل بيت المقدس ومدينة القدس ،وفضل السكن فييا والصبلة في مسجدىا وذلك لقولو -
ِ
ال :تَ َذا َكرَنا وَن ْح ُن ِع ْن َد رس ِ ِ
ُّي َما
عميو الصبلة والسبلمَ " :ع ْن أَِبي َذر ،قَ َ
سمَّ َم ،أَي ُ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
ول المَّو َ
َ ُ
ْ َ
ِ
ِ
ْض ُل  :أَمس ِج ُد رس ِ ِ
ت ا ْل َم ْق ِد ِ
صمَّى المَّ ُو
سمَّ َم أ َْم َب ْي ُ
أَف َ
سو ُل المَّو َ
س؟ فَقَا َل َر ُ
صمَّى المَّ ُو َعمَ ْيو َو َ
ول المَّو َ
َ ْ َ ُ
يو ولَ ِنعم ا ْلمصمَّى ُىو ،ولَي ِ
ٍ ِ ِ
عمَ ْي ِو وسمَّم  " :صالةٌ ِفي مس ِج ِدي أَف َ ِ
َن
وش َك َّن أل ْ
َ َ ُ
َ ْ
صمَ َوات ف َ ْ َ ُ َ
ْض ُل م ْن أ َْرَب ِع َ
َ
َ َ ََ
ِ
ت ا ْل َم ْق ِد ِ
شطَ ِن فََر ِس ِو ِم َن األ َْر ِ
س َخ ْي ًار لَ ُو ِم َن ُّ
يعا " ،
ض َح ْي ُ
ون لِ َّمر ُج ِل ِم ْث ُل َ
ث َي َرى ِم ْن ُو َب ْي َ
َي ُك َ
الد ْن َيا َجم ً
ِ
ال َ " :خ ْيٌر لَ ُو ِم َن ُّ
ييا" .حديث صحيح (معروف.)2011 ،
ال  :أ َْو قَ َ
قَ َ
الد ْن َيا َو َما ف َ

لمدروس الدينية والمواعظ الروحانية أىميتيا ،حيث تركت بصمتيا في نفوس الكثيرات من النساء
المواتي حرصن عمى المشاركة في استماعيا ،والتي أتاحت لمنساء فرصة المقاء الروحاني من خبلل
تدارس كتاب اهلل وسنة رسولو ،والذي ساعد عمى توثيق العبلقات بشكل كبير بين النساء ونشأ بينين
قوي ،وأصبح ىناك عبلقات اجتماعية قوية بين النساء ويعبرن عنيا من خبلل
ترابطً ديني وأخوي ً
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الزيارات المتواصمة والمشاركة في المناسبات ،مع العمم أن بعض النساء لم تكن تعرف النساء
األخريات من قبل.

 .5.4الدور الفمسطيني الرسمي في الدفاع عن حقوق األميات واألطفال
إن إخضاع مدينة القدس لسيطرة االحتبلل الكاممة ،ومحاولة فرض سيادتيا باستخدام القوة عمى
المدينة ،عمى اعتبار أنيا عاصمة االحتبلل األبدية ،ومحاولة االحتبلل منع الفمسطينيين من ممارسة
حقوقيم السياسة ،فقد أقدمت عمى إغبلق المقرات التابعة ليا في المدينة كبيت الشرق ،وأقدم االحتبلل
عمى تمرير قانون في كانون ثاني من عام 2005م ،حيث أضعف ىذا الدور الفمسطيني الرسمي في
القدس وحد من ممارسة أي نشاط سياسي في المدينة (الييئة اإلسبلمية المسيحية.)2010 ،
من الواضح أن االتفاقيات التي أبرمت بين الفمسطينيين ودولة االحتبلل عام 1993م ،كان ليا األثر
الواضح في تحجيم دور السمطة الفمسطينية في مدينة القدس ،والتي أصبحت غير قادرة عمى التدخل
في شؤون الم واطنين المقدسيين ،عمى اعتبار أنيم جزء من ىذا الوطن السميب ،فتحجيم دور السمطة
في مدينة القدس ،وتأجيل ممف التفاوض (الفمسطيني -اإلسرائيمي) بخصوص القدس ،إلى المراحل
النيائية لممفاوضات( ،التي لم تنتو وال نعمم كيف سيكون حال القدس في حينيا) ،ومحاولة االحتبلل
جعل تدخل السمطة وصبلحياتيا في مدينة القدس محدوداً ،في ظل غياب المؤسسات الوطنية الفاعمة
داخل المدينة وسمطتيا المنقوصة في القدس (الوحيدي.)2014 ،
إن سياسة االحتبلل داخل مدينة القدس ،تعتمد عمى خطط مدروسة مسبقا ومعدة منذ سنوات طويمة،
فمنذ أن قام ىذا الكيان عمى األراضي الفمسطينية وحكومات االحتبلل المتعاقبة تحاول استباق الحل
النيائي ،وتوظف كل طاقاتيا وامكانياتيا ،لتنفيذ مشاريعيا االستيطانية والتيويدية ،والتي تتبع سياسة
ابتبلع المدينة ،وىذا يعني انو لم يبق في المدينة شيء يتم التفاوض عمية ،في ظل سياسة األمر الواقع
التي يفرضيا االحتبلل ،وفي ظل غياب الدور الفمسطيني الرسمي القوي والفاعل في مدينة القدس
(ىالبر.)2003 ،
إن فرض واقع جديد عمى األرض يصعب تغييره ،فيناك استيداف واضح لتكثيف النشاط االستيطاني
داخل األحياء التي يسكنيا الفمسطينيون ،والتي تم عزليا عن محيطيا من الضفة الغربية ،ببناء جدار
الفصل العنصري ،واغبلق المدينة بالحواجز العسكرية والبوابات االلكترونية ،فبعد ذلك ظيرت مشكمة
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حي البستان وبدأت معاناة سكان الحي بالتفاقم اليومي ،حيث بدأ الصراع الحقيقي عمى المكان يظير
عمى السطح ،بعدما ابمغ سكانو بق اررات ىدم المنازل (المرجع السابق).
وعند توجيو السؤال إلى عينة الدراسة عن الدور الفمسطيني الرسمي ،تجاه الوضع القائم في الحي،
كانت صادمة ،حيث عبر الكثير من النساء تحديدا بقولين " ماذا قدمت لنا السمطة؟
مع العمم أن األسر الميددة ىي أحوج ما تكون لكل أنواع المساندة ومن جميع األطراف ،خاصة
المتعمقة بالجانب الرسمي الفمسطيني في القدس ،لتقوم بدورىا كما في المناطق الفمسطينية األخرى،
كذلك المؤسسات التي تعمل عمى تقديم الخدمات في مجاالت الحياة المختمفة ،عوناً لممواطنين في
مواجية الضغوط المستمرة من قبل سمطات االحتبلل ،من خبلل الدعم المادي والمعنوي المساند،
وتقديم االستشارات في المجاالت المختمفة التربوية واإلقصادية والنفسية والسموكية والقانونية وغيرىا من
المجاالت التي طاليا االحتبلل بعدوانو وانتياكاتو ليا.
وبما أن السمطة الفمسطينية غير قادرة عمى العمل داخل القدس بصفتيا الرسمية ،فيي غير قادرة عمى
تقديم الدعم والمساندة المطموبة التي ينتظرىا السكان ،لذلك كان الدور مخيباً آلمال الكثيرين منيم،
(ىذا ما عبرت عنو عينة الدراسة) ،حيث اقتصرت المساندة التي قامت بيا السمطة الفمسطينية
لممواطنين ،عمى بعض المساعدات البسيطة ،وتقديم مساعدات خدماتية من محامين ومرافعات قانونية،
ال تنطوي تحت اسم السمطة بشكل رسمي ،بل عبر مؤسسات آخري.
وبعد مطالبات حثيثة لتفعيل دور السطمة لممساعدة في التخفيف من األزمة المالية التي يمر بيا
السكان ،تعيدت السمطة بتقديم ( )%50من أتعاب المحاماة والميندسين ،عمى ان يقوم المواطنون
تتمق من ىذه المساعدات أي شيء يذكر ،عمى
بالتكفل بالجزء األخر منيا ،وىناك عدد من األسر لم َ

الرغم من أن ىناك مساعدات من بعض الدول العربية واإلسبلمية قُدمت لو ازرة شؤون القدس
وخصصت لحي البستان ،وىذا ما صرحت بو وزيرة شؤون القدس "ىند خوري" ،لذلك يشعر المواطنون
ُ
بالتظمم بأنيم مضطرون لدفع مبالغ تفوق قدراتيم المالية مقابل االستشارات القانونية ،إلى جانب

الغرامات التي تثقل كاىميم (أبو ذياب .كانون ثاني .)2016
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 .6.4دور المؤسسات الدولية في التخفيف من آثار االستيداف:
منذ المحظة األولى التي أُعمن فييا عن قرار ىدم الحي ،أخذت قضية حي البستان إبعادا مختمفة عمى
الصعيد الدولي والمحمي ،خاصة مؤسسات حقوق اإلنسان ،التي رأت أن استيداف حي البستان يعتبر
انتياكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق اإلنسان في ظل االحتبلل ،فمن المبلحظ أن
سكان الحي لم يصمتوا عمى ىذا التيديد ،وبدأت القضية تتفاعل بفضل جيود المجان التي تم تشكيميا،
وقامت خيمة االعتصام بدورىا بشكل قوي وفعال أمام الوفود المتضامنة ،التي زارت الخيمة لتبدي
تضامنيا مع أىالي الحي ،محاولين بذلك استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل منع تنفيذ ق اررات
اليدم ،وال شك أن تمك الوفود كان ليا األثر الكبير والفاعل في تعزيز التضامن الدولي والمحمي ،سواء
عمى مستوى األفراد أو الجماعات ،أو الييئات والمؤسسات التي كانت تتوافد عمى الحي بشكل مستمر،
من أجل تعزيز جانب التضامن والتكافل ،الذي أصبح مطمباً ميماً في ظل الظروف التي أعقبت
اإلعبلن عن قرار اليدم.
وفيما يت عمق بدور بعض المؤسسات الدولية في تقديم الدعم والمساندة ،فقد استطاع سكان الحي كسب
تعاطف دولي ،خاصة بعدما أبدى سكان الحي رفضيم ليذه الق اررات ،من خبلل المواجيات التي
أعقبت إصدار القرار ،وكان ذلك عامبلً ميماً في الضغط عمى بمدية االحتبلل لتأجيل ق اررات اليدم،
وذ لك تحت "مبدأ الربح والخسارة" ،الذي يتعامل بو االحتبلل في تحقيق أىدافو ،فيو ال يريد أن يخسر
أصدقاء وحمفاء لو دوليين من أجل التعنت في قرار اليدم ،فكان لمشخصيات الرسمية التي زارت خيمة
االعتصام دو ار ميما في الضغط عمى بمدية االحتبلل لتجميد القرار (بيتسميم :2004/9/16 ،تقرير).

 .7.4دور وسائل اإلعالم المحمية والدولية في مساندة سكان الحي
بدور ٍ
عمل اإلعبلم بجانب السياسيين ٍ
ميم في مساندة الحي ،فمنذ اليوم األول لتسميم سكان الحي
ق اررات اليدم ،فقد كان دور اإلعبلم واضحاً في إبراز مشكمة حي البستان ،فالسمطة الخامسة كان ليا
من التأثير ما يوازي تأثير السياسيين وأصحاب القرار ،وذلك يتمثل فيما يمي:
 .1إن دور اإلعبلم كان األساس في الحراك السياسي ،من خبلل توصيل رسالة البيوت الميددة في
الحي ا لمسياسيين وأصحاب القرار سواء كان ذلك عمى المستوى المحمي أم عمى المستوى الدولي .
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 .2قام اإل عبلم المحمي والدولي كذلك بتوثيق ونقل الممارسات العنصرية ،التي يمارسيا االحتبلل ضد
السكان في ظل تصاعد األحداث التي ترتبت عمى استبلم ق اررات اليدم ،والمواجيات التي خاضيا
الشبان دفاعا عن منازليم ،وعن حقيم بالحياة في أرضيم التي توارثوىا عن أجدادىم.
 .3لقد شيد الحي حضو اًر إعبلمياً دولياً ومحمياً ،فكانت وسائل اإلعبلم حاضرة وتنقل بالصوت
والصورة معاناة المواطنين واالعتداءات عمى ممتمكاتيم ،واالعتداء عمى األطفال باالعتقال والترويع.
 . 4قامت وسائل اإلعبلم بتوصيل رسالة حي البستان إلى مؤسسات وجمعيات حقوق اإلنسان عمى
المستوى المحمي والدولي .
 .5عمل اإلعبلم المحمي والدولي الذي يرافق الوفود التي جاءت لمتضامن مع السكان ،عمى نقل
وتوثيق معاناة المواطنين من خبلل النشاطات التي كانت تعقدىا لجنة حي البستان ولجنة الدفاع عن
أراضي سموان والوفود المتضامنة.
 .6كان لئلعبلم الدور الكبير في الحراك الدولي وعمى مستوى المحافل الدولية ،حيث قامت دول
مختمفة من العالم بإرسال وفودىا وصحافتيا لمتضامن مع السكان ،من خبلل زيارة خيمة االعتصام،
وبذلك أعمن سكان الحي لمعالم اجمع أنيم لن يصمتوا عمى ممارسات االحتبلل الظالمة في حق أمنيم
واستقرارىم.
 .7سمط اإل عبلم الضوء عمى الحراك الشعبي في حي البستان ،عمى المستوى الدولي ،و لعب دو ار
ميما في تشكيل عنصر ضغط عمى من يتخذون القرار في ىذه الدول ،فاالحتبلل شعر أن إثارة
القضية عمى المستوى العالمي ،سيكون لو آثاره الخطيرة عمى العبلقات الدولية ،التي تربطيما مصالح
مشتركة ،كما الواليات المتحدة التي ساىمت في الضغط عمى المحتل بتجميد قرار اليدم الجماعي
المعمن من قبل بمدية االحتبلل.
وعند استطبلع رأي المواطنين عن أىمية اإلعبلم في ظل استيداف الحي تقول أم يوسف " :لقد كانت
وسائل اإلعبلم ىي منبر لنا إليصال صوتنا لمعالم" (الرشق ،حزيران  :2014مقابمة شخصية).
وبينت الدراسة أن ىناك آراء إيجابية لممواطنين تجاه النشاط اإلعبلمي ،والذي قامت بو مؤسسات
إعبلمية محمية ودولية ،وكذلك عمى المستوى الفردي كان ىناك إعبلميون ميتمون بقضية البستان،
وقاموا بنشر معاناة المواطنين وقصص من الواقع الذي يعيشو السكان في ظل الحممة المسعورة التي
يشنيا االحتبلل ،وتناقمت مواقع التواصل االجتماعي المشاىد المؤثرة التي يتعرض ليا األطفال ،مثل:
مشيد محاولة الدىس التي تعرض ليا أطفال الحي عمى أيدي المستوطنين المتطرفين الذين يسكنون
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بالجوار ،وكذلك مشاىدة اعتداء رجال األمن والمستعربين عمى الفتيان ،الذين يحاولون حماية الحي
ومنعيم من اقتحامو .

 .8.4تقييم أداء الجيات الداعمة ومدى فاعميتيا في واقع ومستقبل الصراع
أما عن تقييم أداء الجيات الداعمة التي ساىمت في تقديم الدعم والمساندة لحي البستان ومن خبلل
الدراسة وكما يبين السؤال السادس [ (ص) 49من ممحق رقم ( )8الذي يتضمن معمومات عن الجيات
المساندة لؤلسرة ونوع المساندة وترتيبيا من حيث األىمية].
يظير الجدول ( )1.4التالي :الجيات المساندة ونوعية الدعم الذي قامت بو ،وبين لنا الفروقات
الواضحة والتفاوت في استفادة عينة الدراسة من تمك المساندة ،والتي تم تقديميا لسكان الحي ،ويظير
بناء عمى اليبة الجماىيرية المساندة والتي
الجدول دور وأىمية المساندة من وجية نظر عينة الدراسةً ،
شارك فييا :أفراد متطوعون ،ومؤسسات حكومية فمسطينية ،ومؤسسات دولية ،ومؤسسات إعبلمية،

وكذلك المؤسسات األىمية ،والمساندة الشعبية ،كالجيران واألقارب والسكان في األحياء القريبة ،والتي
سنبين تقييم السكان لفاعمية الدور الذي قامت بو كل جية.

 .9.4تحميل البيانات (اإلحصائية)
 .1.9.4األفراد المتطوعون:
لقد تميز دور األفراد المتطوعين تمي اًز واضحاً في طبيعة المساندة ،التي قاموا بيا بشكل فردي ،وبينت
الدراسة أن دورىم كان لو التأثير األكبر في المساندة والدعم النفسي والمواساة بالدرجة األولى ،حيث
بمغت نسبة المستفيدين من التضامن الفردي ( )%91من عينة الدراسة فيما يتعمق باألفراد المتطوعين،
وذلك من وجية نظر عينة الدراسة ،حيث كانت النسبة األعمى من بين جميع الجيات المساندة بشكل
عام ،وىذا يعني أن  %91من عينة الدارسة استفادوا من المساندة والدعم المعنوي المقدم من األفراد .
ميم لؤلفراد المتطوعين في مجال اإلعبلم المحمي ،الذي ساىم بشكل كبير في نقل
لقد كان ىناك ً
دور ً
أحداث البستان واستيدافو إلى العالم ،فبينت الدراسة ان  %30من عينة الدراسة استفادوا من اإلعبلم
الذي يقوم بو األفراد المتطوعون.
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الجدول رقم ( :)1.4الجيات المساندة لألسرة ونوع المساندة

مساعدات مالية

النسبة %

مساعدات عينية

النسبة %

مساعدات قانونية

النسبة %

إرشاد نفسي

النسبة %

دورات تدريبية

النسبة %

تضامن معنوي

النسبة %

2

5

1

2

2

5

1

2

 6مؤسسات إعبلمية

1

2

2

5

2

5

1

2

1

2

1

 7مؤسسات أىمية

1

2

12

28

7

16

13

30

9

21

8
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موجية األزمات

5

تطوير القدرة عمى

5

أخرى)

2

22

51

2

5

3

7

1

2

38

88

2

13

30

19

22

51

4
13

النسبة %

 4مؤسسات دولية
مساندة شعبية جيران (أحياء

0

2

5

14

33

1

2

إعبلم محمي

 3مؤسسات حكومية

2

5

17

40

3

7

14

33

3

7

1

2

النسبة %

 2مؤسسات حقوقية

1

2

32

74

3

7

 1أفراد متطوعون

7

4

9

39

91

6

إعبلم عالمي

5

12

5

12

10

23

3

الجيات المساندة

النسبة %

النسبة %

مساندة نفسية
تطوير الذات

نوع المساندة

مساندة إعبلمية

14

13

30

2

5

9
30

1

2

1

2

29

67

3

7

2

5

7

16

21
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وكان ىناك أشكال أخرى من مساندة األفراد وكما يبين الجدول ،فيما يتعمق ببعض المساندة العينية والتي
تركزت غالبا عمى المساندة من أفراد العائمة الممتدة ،من أخوة وأعمام وأقارب من خبلل تقديم بعض
األموال ،من أجل التخفيف من العبء المالي ،بسبب المخالفات والغرامات التي يتم دفعيا لبمدية
االحتبلل ،وىناك إرشاد نفسي قام بو بعض األفراد من أجل التخفيف من المعاناة فكانت االستفادة بنسبة
 ،% 30وتركزت ىذه المساندة في الزيارات المستمرة والجمسات ،التي يتم فييا تقديم النصح والمشورة
ألفراد األسرة ،وتركز ىذا في المواساة التي حرص بعض كبار السن واألقرباء وبعض من لدييم
تخصص في اإلرشاد عمى كيفية الخروج من األزمة.
 .2.9.4المؤسسات الحقوقية:
أظيرت الدراسة أن المؤسسات الحقوقية التي تعنى بحقوق اإلنسان ،كان ليا مساىمة في تقديم المساندة
الفاعمة والتي تمثمت في متابعة األسر الميددة ،وعممت عمى توثيق االنتياكات التي يقوم بيا االحتبلل
في الحي والتي تبعت جريمة التيديد باليدم ،خاصة اعتقال األطفال والنساء ،وقامت بتوثيق حاالت
االعتداء الجسدي ،الذي تعرض لو بعض السكان من خبلل الضرب ،أو اإلصابات باألعيرة النارية
والمطاطية ،وغيرىا من المداىمات التي يمارسيا االحتبلل في حق المواطنين ،وبينت الدراسة أن ما
نسبتو ( )%74من عينة الدراسة حصمت عمى مساندة واستشارات من المؤسسات الحقوقية (أي  32أسرة
من العينة) ،و( )%33من عينة الدراسة (أي  14أسرة) استفادوا من التضامن المعنوي لممؤسسات
الحقوقية ،وىناك من استفاد بنسب أقل من الدورات التدريبية واإلرشاد القانوني ،ودورات تطوير الذات
والقدرة عل مواجية األزمات.
 .3.9.4المؤسسات الحكومية:
من الجيات المساندة التي عول عمييا المواطنون في الحي الكثير ،خاصة في بداية األزمة التي مر بيا
الحي ،حيث ظن أىل البستان أن المؤسسات الحكومية الفمسطينية والعربية ستكون قادرة عمى تقديم
الدعم والمساندة الفعمية ،والتي تتمثل في دفع تعويضات مالية أو توفير مساكن بديمة لممواطنين اذا اقبل
االحتبلل عمى اليدم الفعمي لممنازل ،وىذا ما استعدت بو السمطة الفمسطينية في بداية األزمة ،وظن
سكان الحي أن السمطة الفمسطينية ستكون قادرة عمى اتخاذ قرار سياسي يساند قضيتيم ويوقف مثل ىذه
اإلجراءات.
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تمثمت المساندة من الجيات الحكومية في االستشارات والمرافعات القانونية ،من خبلل توفير جزء من
تكمفت المرافعات القانونية ألىالي حي البستان أمام المحاكم اإلسرائيمية ،واعتمدت السمطة بذلك عمى
المساعدات الدولية التي قدمتيا بعض الدول العربية واإلسبلمية لذات الغرض ،فبينت الدراسة أن دور
السمطة الفمسطينية وغيرىا من الدول المساندة شمل ما نسبة ( )%40من عينة الدراسة ،أي أن (17
أسرة من عينة الدراسة) استفادوا من دعم الجيات الحكومية بشكل أو بآخر ،وما نسبتو ( )%33من
عينة الدراسة استفادوا من التضامن المعنوي من الجيات الرسمية ،والتي تمثمت بزيارة بعض الشخصيات
الرسمية لخيمة االعتصام ،وىناك حالة من عدم الرضا لدى عدد كبير من عينة الدراسة فيما يتعمق
بالجيات الرسمية ،ويعتبرون أن ىذا الدور ال يرقى إلى المستوى المطموب ،وىناك شكوك عبر عنيا
بعض سكان الحي أن السمطة الفمسطينية قامت بتقديم بعض المساعدات العينية ،وتقديم مبالغ نقدية إلى
عناصر محسوبة عمى السمطة نفسيا دون غيرىم في حي البستان.
 .4.9.4المؤسسات الدولية:
بينت الدراسة أن بعض المؤسسات الدولية ساىمت في جوانب محددة من المساندة والدعم المعنوي،
الذي استيدف  22أسرة ،أي بنسبة ( )%51من عينة الدراسة ،وذلك من خبلل الشخصيات الرسمية
ومؤسسات
حقوق اإلنسان ،وبعض وسائل اإلعبلم ،التي ساىمت في متابعة االنتياكات اإلسرائيمية ل ( 7أسر) أي
بنسبة  %16من عينة الدراسة ،والتي ساىمت في نقل معاناة حي البستان إلى العالم الخارجي ،وعمى
ا لرغم من تدني نسبة االستفادة عمى المستوى الفردي فيما يتعمق بالمؤسسات الدولية ،إال أن ىناك تأثير
عمى المستوى الرسمي ،من خبلل ردود الفعل الدولية تجاه ما يجري في الحي ،خاصة فيما يتعمق بزيارة
الشخصيات رفيعة المستوى التي جاءت من دول العالم ،لمتضامن مع الحي وزاروا خيمة االعتصام،
واستمعوا لمسكان ،وتم توثيق تمك الزيارات ،من خبلل وسائل اإلعبلم المختمفة مثل :زيارة (ىميري
كمينتون) وزيرة الخارجية األمريكية في حينو ،و(جمي كارتر) الرئيس األمريكي األسبق ،وسفراء عدة دول
غربية.
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صورة رقم ( )4.4جيمي كارتر يزور خيمة االعتصام (سموان نت)2010 ،
 .5.9.4المساندة الشعبية:
كان لممساندة الشعبية الدور األبرز ،والذي ال زال واضح المعالم ولم يتوقف ليذه المحظة ،حيث تميزت
المساندة الشعبية باستمرارىا في التضامن ،من خبلل حضور صبلة الجمعة ،التي تقام في خيمة
االعتصام الخاصة بالحي ،والتي أقيمت ليذا الغرض كعنوان لمتضامن الجماىيري مع قضية البستان،
ويظير تضامن ومساندة الجيران لسكان الحي ،من خبلل المشاركة في المواجيات ،والتصدي لقوات
االحتبلل التي تعتدي عمى الحي ،وتحاول اقتحامو واعتقال الشبان واألطفال بين الفينة واألخرى ،حيث
بينت الدراسة أن المساندة الشعبية والتضامن استفاد منو ( )%88من أفراد عينة الدراسة  ،وأكد سكان
الحي أن المساندة الشعبية المتمثمة بالجيران والمحيط ،كان ليما أثر كبي ار وميم في تعزيز صمود وثبات
المواطنين ،خاصة عند الشعور أن مشكمة منازليم أصبحت مشكمة حي سموان وأحياء القدس جميعيا.
 .6.9.4دور المؤسسات اإلعالمية:
أظيرت الدراسة أن المساندة اإلعبلمية لحي البستان كان ليا األثر الكبير في تسميط الضوء عمى مشكمة
الحي وأبعادىا الخطيرة ،وأظيرت لمعالم سياسة االحتبلل العنصرية التي يتعامل بيا مع المواطن
المقدسي ،الذي أصبح يعيش في ظل سياسة التيميش واإلقصاء ويحاول االحتبلل جاىداً دفع المواطن
إلى ترك المدينة ،بعدما استيداف في بيتو ومسكنو ،وأكد أفراد عينة الدراسة أن الدعم اإلعبلمي كان لو
دور ميم في التركز عمى قضية البستان بشكل عام ،وعمى معاناة بعض األسر في الحي بشكل خاص،
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وكانت نسبة المستفيدين من اإلعبلم المحمي في حي البستان ( )%67من عينة الدراسة ،أما اإلعبلم
الدولي فقد أشاد بو ( )%49من عينة الدراسة ،وكان ىناك تضامن معنوي مع السكان من المؤسسات
اإلعبلمية ،وىذا ما أكده ( )%30من عينة الدراسة ،وبينت الدراسة أن ثمة دور ميم لممؤسسات
اإلعبلمية ،في تقديم برامج تثقيفية وتوعوية لمسكان.

صورة رقم ( ) 5.4نشاطات ترفييية في حي البستان (مؤسسة القدس لمتنمية)2012 ،

صورة رقم ( )6,4حممة تزيين جدران الحي (فمسطينيو )2011 ،48
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 .7.9.4دور المؤسسات األىمية :
لقد بينت الدراسة أىمية دور المؤسسات األىمية في الدعم والمساندة ،والتي استفاد منيا شرائح مختمفة
من عينة الدراسة ،وتنوعت برامج الدعم والمساندة التي قدمتيا تمك المؤسسات ،حيث استفاد من
التضامن المعنوي  %51من عينة الدراسة ،أما المساعدات العينية فقد استفاد منيا ( )%28من عينة
الدراسة ،وتتمثل في بعض األغطية الشتوية ،والتدفئة وبعض الطرود الغذائية ،والحقائب
المدرسية...وىناك برامج إرشاد نفسي ،وتطوير القدرة عمى مواجية األزمات ،استفاد منيا ()%30من
عينة الدراسة ،واستفاد من برامج تطوير الذات  %21من عينة الدراسة ،وىناك دورات تدريبية مختمفة
استفاد منيا ( )%19من عينة الدراسة ،وكما يبين الجدول رقم ( )1.5السابق أن البرامج التي قدمتيا
المؤسسات األىمية كانت أكثر فاعمية وتغطي شريحة أكبر من عينة الدراسة.
وأشاد سكان الحي في أغمبيتيم بدور بعض المؤسسات األىمية ،من حيث التضامن العام والمتنوع،
والذي طال فئات عدة من مجتمع الحي ،فيناك بعض المؤسسات اختص عمميا في تقديم الدعم
والمساندة لؤلطفال ،من خبلل البرامج الترفييية ،وبرامج التفريغ النفسي ،والتدريب عمى تخطي األزمات،
وكذلك عقد دورات وبرامج تطوير الذات ،وأكدت النساء المشاركات في ىذه البرامج مدى أىميتيا
وفاعميتيا ،خاصة برامج الدعم التي شممت الحي كامبلً ،واستفاد منيا جميع أفراد الحي دون استثناء،
مثل برامج الدعم التي قامت بيا مؤسسة القدس لمتنمية ،والتي اثنى عمى جيودىا معظم أفراد عينة
الدراسة ،والتي تمثمت في بناء خيمة االعتصام عدة مرات بعد ىدم االحتبلل ليا ،والعمل عمى تطوير
البنى التحتية في الحي ،وتقديم البرامج التي تستيدف النساء.
وىناك مؤسسات أخرى قدمت برامج متنوعة منيا مؤسسة اليبلل األحمر الفمسطيني التي عقدت دورات
لئلسعافات األولية ،ورابطة الجامعيين التي نظمت المخيمات الصيفية لؤلطفال ،وبعض المؤسسات
الحقوقية مثل مؤسسة الضمير ،ونادي األسير ،واإلغاثة الزراعية...الخ
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 .10.4تطمعات السكان المستقبمية :
تفاوت في وجيات
عند محاولة التعرف عمى تطمعات سكان الحي في ظل الظروف الراىنة ،كان ىناك
ٌ
النظر فيما يتعمق بالتطمعات المستقبمية ،والذي عبر عنو الكثيرون من سكان الحي ،بالغموض وعدم
الوضوح فالغيب يحمل ليم احتماالت كثيرة يتوجس منيا البعض ،حيث يتوقعون األسوأ ،وىناك من
يتطمع لممستقبل ولديو األمل في أن يحمل ليم بشائر الخير ،التي تنيي معاناتيم ومعاناة أطفاليم ،وتبعد
عنيم شبح التيديد الذي يساورىم ويبلحقيم في كل حين ،تقول أم ناصر " :نتمنى أن ينتيي التيديد لكي
نشعر باألمن واالستقرار ،فنحن نعيش حالة من التوتر والقمق المستمر والخوف من المجيول" (أم
ناصر ،أيمول  :2014مقابمة شخصية).
وتقول أم محمود وىي تعبر عن تطمعاتيا ومخاوفيا من المستقبل " :االحتبلل ليس لو أمان ،وقد يقدم
عمى ىدم منازلنا في كل لحظة ،ونصبح مشردين بين عشية وضحاىا (أم محمود ،نيسان  :2015مقابمة
شخصية).
وتقول أم ىيثم  " :نأمل أن نسمع أخبار مفرحة وسارة بإلغاء قرار اليدم والتوقف عن مداىمة منازلنا يوما
بعد يوم ،نريد األمان لنا وألبنائنا" (أم ىيثم ،آبار  :2015مقابمة شخصية).
ولمتعرف عمى ال تطمعات المستقبمية لدى سكان الحي من خبلل االستبيان ،بيدف ترتيب تطمعاتيم حسب
األىمية من ( [ )10_1كما جاء في ممحق رقم ( )9السؤال السابع] وحسب وجية نظر عينة الدراسة،
عبرت عن مشاعرىا بشيء من الحماس ،وىي ترجو ان تتحقق تمك الطموحات في المستقبل
التي َ

القريب ،وان كان بعضيم اعتبر أن طموحو وأمنياتو األساسية ،ىي التخمص من المعاناة التي يعيشون
بزوال االحتبلل ،فكان الطموح رقم ( )1كما رتبو ( )%67من عينة الدراسة الذين يعتقدون جازمين أن
االحتبلل ىو السبب األساس لمعاناتيم.
وىناك من أعطى بند زوال االحتبلل مرتبة ثانية (رقم  )2وذلك بنسبة ( )%20من عينة الدراسة ،وىذا

عبرت عنو معظم أفراد العينة ،الذين اختاروا ىذا الترتيب ،والتي فضمت أن يتم إيقاف التيديد بيدم
ما َ

المنازل ،الذي يشكل ليم الكابوس األكبر لحين زوال االحتبلل نيائياً ،وىناك  %13من عينة الدراسة،

أعطت األولوية لتطمعاتيا بوقف االعتداء عمى األطفال ،الذي يشكل خط اًر عمى حياتيم ومستقبميم،
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ويكون لو األثر السمبي عمى نفسيتيم ،أما باقي التطمعات فكانت تختمف في أىميتيا ووجيات النظر
كما يبين الجدول التالي (:)2.4
السؤال السابع :يتضمن معمومات عن تطمعات السكان المستقبمية وترتيبيا من  10-1حسب األىمية.
الجدول رقم ( :)2.4التطمعات المستقبمية لمسكان

الترتيب
التطمعات
1
2

وقف أوامر ىدم
المنازل
وقف اعتداءات
عمى األطفال

1

%

2

%

3

الترتيب من  10 – 1حسب األىمية
4

%

%

2 17 8 52 24 20 9

4

4 46 21 24 11 13 6

9

5

2

%

6

%

4

7

%

1

2

1

2

8

1

%

9

% 10 %

2

4

2

رفع وتحسين
المستوى المعيشي
3

وظروف السكن

2

والبنى التحتية

4 13 6 20 9 30 14 4

9

4 11 5

9

2

4

(طرق ،مجاري،
مواقف مالعب)
4
5

توفير برامج دعم
نفسي ومعنوي

1

2

تحسين المؤسسات
الثقافية والتعميمية

1

2

17 8 13 6 22 10 28 13 13 6

2

4

6

1

2

3 33 15 24 11 13 6

13 6

1

2

2

4

تطبيق المعاىدات
6

والمواثيق الدولية
لحماية المواطنين

3

7

2

4

4 11 5

9

4 15 7

9

15 7 20 9

11 5

تحت االحتالل
7

إيجاد مرافق وأماكن
رياضية وترفييية

1

2

2

4

113

1

2

2

4

3

28 13 30 14 22 10 7

لمسكان (حدائق ،
مالعب ،نوادي)
2

 8زوال االحتالل كميا 15 7 13 6 67 31

4

توفير دعم مادي
9

وقانوني من

2

السمطة الفمسطينية

4

3 11 5 15 7

7

4

9

4

9

4

9

37 17

والييئات الدولية
تعزيز التضامن
1

 10والمساندة الشعبية

20 9 13 6 17 8 15 7 13 6 11 5

2

4

والجماىيرية
المجموع الكمي

46

46

46

46

46
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46

46

46

46

46

9

الفصل الخامس:
_______________________________________________________________

النتائج والتوصيات:
 .1.5النتائج:
من خبلل الدراسة التي اعتمدت عمى المنيجية العممية في جمع البيانات وتحميميا ،والتي تستيدف الحي
لمتعرف عمى أثر استيداف الحي عمى النساء واألطفال ،وذلك بناء عمى فرضيات الدراسة التي تم
تحديدىا في بداية البحث (الفصل األول) بند ( ،)10.1وبعد تحميل البيانات ظيرت جممة من
االستنتاجات من خبلل التحميل العممي والموضوعي لمبيانات ،والتي تم جمعيا وتحميميا باستخدام أدوات
البحث العممي والتي تم توضيحيا في بند ( )7.1وتظير الدراسة النتائج التالية:
 .1إن اليدف الحقيقي من وراء استيداف حي البستان ،حيث يدعي االحتبلل أن سبب قرار إزالة
المساكن في الحي ،ىو البناء غير المرخص ،والمخالف ألنظمة البناء ،التي تعمل بيا بمدية
االحتبلل ،خاصة وأن أرض البستان تم تصنيفيا عمى أنيا أرض خضراء ال يسمح بالبناء فييا ،إال
إذا أعيد تنظيميا مجددا لخدمات الصالح العام .
 .2تبين الدراسة أن ما نسبتو ( )%17من المنازل القائمة في الحي ،عمرىا أطول من عمر االحتبلل
نفسو ،حيث بنيت قبل احتبلل الجزء الشرقي من المدينة 1967م ،وىذه البيوت كشفت بطبلن إدعاء
االحتبلل ،بان سبب إزالتيا ىو مخالفتيا لقوانين البناء ،التي وضعت بعد عشرات السنوات من وجود
ىذه المباني عمى ىذه األرض.
 .3ىناك االنتياكات الصارخة لحقوق اإلنسان في حي البستان ،والتي نصت عمييا كل المواثيق
والمعاىدات الدولية ،والتي يمارسيا االحتبلل في حق سكان الحي ،خاصة الحق في السكن والعيش
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بكرامة ،والحق في الحياة ،والتعميم وحرية التنقل ،وحق األطفال في المعب ،والعيش اآلمن الذي يحرم
منو سكان الحي ،بعدما استيدفت منازليم وىددوا بالتشريد والضياع.
 .4أن ممارسات االحتبلل في مدينة القدس بشكل عام ،وأحياء سموان عمى وجو الخصوص بما فييا
حي البستان ،ىي ممارسات خارجة عمى القانون ،خاصة القرار ( )242الصادر عن مجمس األمن،
عمى أن مدينة القدس ىي مدينة محتمة ،فبل يحق ليذا المحتل إحداث أي تغيير عمى أرض الواقع،
وقرار (( )478الصادر عن مجمس األمن) في  1980/8/20الذي يندد بالممارسات االستيطانية
في القدس ،وغيرىا الكثير من الق اررات التي تمنع استخدام القوة في تحقيق أىدافو وسيطرتو عمى
األرض ،وبالتالي فإن التيديدات بيدم منازل حي البستان ،ىي ممارسات غير شرعية وغير قانونية
ويعتبر المجتمع الدولي أن ممارسات االحتبلل بمصادرة األراضي وممتمكات المواطنين ممغاة كميا
(دويك.)2002 ،
 .5إن استيداف حي البستان ،كما سياسة االستيطان في مدينة القدس بشكل عام ،يخضع أليديولوجية
محددة ،حيث المعتقدات المستوحاة من

القصص والروايات التوراتية القديمة ،والتي تعمل بيا

الجمعيات االستيطانية ،إلعادة صياغة الذاكرة التاريخية المحرفة لممكان ،بيدف فرض السيطرة
والييمنة بالقوة من أجل تحقيق حمم الدولة الييودية.
 .6دور الجمعيات االستيطانية الناشطة في منطقة سموان ،والتي تسعى لمسيطرة عمى أراضي وعقارات
المواطنين ،من خبلل الصفقات والطرق المشبوىة وغير القانونية ،كذلك مدى الدعم المادي والمعنوي
الذي تقدمو مؤسسات الدولة واذرعيا المختمفة من أجل تمكين تمك الجمعيات من السيطرة عمى
منطقة سموان وحي البستان األقرب لمركز المدينة.
 .7االحتبلل يستخدم جممة من القوانين قام بوضعيا لخدمة مشروعو التيويدي ،مثل قانون أمبلك
الغائبين ،وقوانين التنظيم والبناء ،والتي تساىم في تمكين الجمعيات االستيطانية من االستيبلء عمى
ممتمكات المواطنين وعقاراتيم ،كما ،التي تعمل لصالح توطين المستوطنين عمى حساب المواطن
العربي الذي تصادر ممتمكاتو تحت مسمى القانون.
 .8التيديد باليدم  ،كان لو آثار سمبية عمى سموك األطفال ،الذين يشكمون النسبة األكبر من عينة
الدراسة ،حيث التحول الممحوظ في سموكيم والجنوح نحو العنف ،واالنطواء وتوتر العبلقات مع
األىل ،وعدم التركيز ،والتراجع في التحصيل العممي الذي ساىم في زيادة التسرب من المدارس.
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 .9استيداف الحي لو األثر الواضح عمى الحالة النفسية لدى النساء من القمق والتوتر ،وأصبح لدييا
شعور بالخوف المستر ،من التشريد والضياع إذا ما اقبل االحتبلل عمى ىدم منزليا ،كذلك حالة
الخوف والقمق عمى أبنائين وأزواجين ،من االعتقال والقتل والتغريم ،فالنساء تعيش في حالة ترقب
وقمق مستمر لعدم استقرار الوضع في الحي.
.10

ظيور أشكال من العبلقات الجديدة بين أفراد مجتمع الحي ،خاصة تمك التي تربط بين أطفال

الحي واألطفال في المحيط ،والعبلقات التي تربط األسر مع بعضيا البعض ،والتي أدت إلى تشكيل
تجمعات تختص بكل فئة من فئات المجتمع ،وتشكيل المجان التي تعنى بشؤون الحي.
.11

استيداف المنازل باليدم الفعمي ،أو التيديد باليدم ،يعتبر واحداً من أشد أنواع العنف ضد المرأة

تحديدا ،ويعتبر ىدم المنازل عقوبة جماعية تستيدف جميع أفراد األسرة ،وتطال كل نواحي الحياة
االجتماعية واالقتصادية ،والصحية ،والثقافية ...،حيث يستيدف اإلنسان في أمنو واستق ارره وفي
مقومات الحياة اإلنسانية الرئيسة.
.12

كشفت الدراسة عن مدى الترابط األسري والتكافل االجتماعي ،بين أفراد مجتمع حي البستان

أنفسيم وبينيم والمحيط الخارجي ،ليتبين أن استيداف حي البستان كشف عن الحس الوطني والديني
لدى المجتمع المقدسي بشكل عام ،فمشكمة حي البستان عززت روابط التعاون والتكاتف المجتمعي،
عمى اعتبار أن مشكمة البستان ىي مشكمة وطنية.
.13

أىمية اليبة الجماىيرية التي قام بيا سكان الحي ،بالتعاون مع األحياء المحيطة ،في مقاومة

سياسة االحتبلل ورفضيا ،و كذلك التضامن الدولي والمحمي مع قضية البستان ،كان سبباً رئيساً في
تجميد بمدية االحتبلل لقرار اليدم الجماعي " ،تحت مبدأ موازنة المصالح" ،وعدم رغبة االحتبلل في
خسران حمفائيا الدوليين ،الذين تضاموا مع سكان الحي.
.14

أىمية دور وسائل اإلعبلم في نقل معاناة السكان لممجتمع المحمي ،والذي تجسد في اليبة

الجم اىيرية والتضامن ،دور اإلعبلم في توصيل رسالة الحي إلى الجيات الدولية القدرة عمى منع
االحتبلل من تنفيذ القرار كما الواليات المتحدة.
.15

أىمية دور بعض المؤسسات الفاعمة ،في الحي والتي كان ليا األثر اإليجابي والممموس في

نواحي مختمفة من حياة األفراد في الحي بشكل عام .
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 .2.5التوصيات:
كشفت نتائج الدراسة عن جممة من النتائج المتعمقة بالدراسة من جوانبيا المختمفة ،عمى الصعيد السياسي
واالجتماعي واالقتصادي والثقافي ،وبينت النتائج أن ىناك أمو ار ال بد أن تؤخذ بعين االعتبار وعمى
كافة المستويات والمتعمقة بجوانب الدراسة المختمفة ،لذلك نوصي الجيات المعنية بجممة من التوصيات،
ص َناع القرار الذين يممكون القدرة عمى تنفيذىا ،واألخذ بيا عند القيام بدراسات وأبحاث
نضعيا بين يدي ُ
تتعمق بموضوع الدراسة ،وعمى الباحثين في ىذا المجال العمل الجاد ألخذىا بعين االعتبار.

 1.2.5مطالب وتوصيات المواطنين التي تتعمق بسمطات االحتالل:
يؤكد سكان الحي أن معاناتيم تزداد بسبب تعنت سمطات االحتبلل ،واستم ارره في التيديد والمضايقة،
لذلك فيم يعممون يقينا أن انتياء المعاناة كميا لن يكون إال بزوال االحتبلل نيائيا ورحيمو عن ىذه
األرض ،لينالوا حريتيم وحقوقيم كاممة ،وحتى يتحقق ىذا الحمم (ولعمو يكون قريبا) ،ىناك جممة من
المطالب لممواطنين فيما يتعمق بسمطات االحتبلل:
 .1عمى سمطات االحتبلل التوقف الفوري عن التيديد باليدم وكافة الممارسات المتعمقة بو ،وااللتزام
بمبادئ القانون الدولي ،التي تنص عمى أن القدس الشرقية أراضي محتمة ،وبالتالي ال يحق لبلحتبلل
القيام بالتيجير القسري لممواطنين وفرض سياسة األمر الواقع عمى األرض بقوة السبلح.
 .2عمى االحتبلل أن يوقف نشاط الجمعيات االستيطانية في سموان ،وعمى حكومات االحتبلل إن
تتوقف عن تقديم الدعم والمساندة لتمك الجمعيات ،ألن االستمرار في سياسة التيويد واالستيطان في
سموان من شأنو أن يفجر األوضاع في منطقة سموان ،وتتحول المنطقة إلى بؤرة صراع مستمرة عمى
أساس ديني.
 .3أن يتوقف عن سياسة التمييز العنصري ،التي يتبعيا في حق المواطنين ،ويعمل جاداً عمى توفير
الخدمات والبنى التحتية لؤلحياء في القدس الشرقية ،عمى غرار الخدمات المقدمة لؤلحياء الييودية
في الجزء الغربي منيا والمستوطنات.
 .4يجب إعادة النظر في المخططات التنظيمية التي تقدم بيا سكان الحي لبمدية االحتبلل ،والعمل
الجاد عمى تطوير الحي بما يتناسب مع حاجات السكان المحميين أصحاب األرض ،واعادة النظر
في المخططات التي تعتبر حي البستان أرضاً خضراء ُيمنع البناء فييا.

118

 .5أن يوقف االعتداءات عمى األطفال في حي البستان ،و العمل الجاد عمى توفير برامج دعم نفسية
وبرامج لتطوير الذات ،إلعادة ترميم األضرار النفسية الجسيمة التي تكبدىا األطفال ،كذلك النساء
بسبب سياسة االحتبلل الجائرة في حي البستان.
 .6عمى بمدية االحتبلل أن تعيد النظر في ق ارراتيا بعدم شرعية البناء في حي البستان ،وتسعى جادة
إلتاحة الفرصة لسكان الحي ،إلصدار المخططات التنظيمية التي تمكنيم من إصدار أذونات بشرعية
المنازل الميددة.
 .7يجب عمى االحتبلل أن يعترف ويقر بحق الفمسطينيين بالعيش بكرامة وفي أمن وسبلم عمى
أرضيم ،كبقية شعوب األرض.
 .8وقبل كل ذلك ،يجب توقف االحتبلل عن االنتياكات الصارخة لحقوق المواطنين المقدسيين و
االلتزام بالمبادئ والقوانين الدولية ،التي ت َكفمت بحفظ حقوق اإلنسان تحت االحتبلل ،ومنع االنتياكات
التي تتعمق بيدم المنازل والتيجير القسري في حق المقدسيين ،خاصة في بمدة سموان وحي البستان.
 .9عمى بمدية االحتبلل أن تعيد األموال التي أخذتيا من المواطنين بذريعة مخالفات البناء ،والغرامات
المالية ،و العمل الجاد عمى تعويض المواطنين عن الممارسات الوحشية واالبتزاز المالي الذي قامت
بو في الفترة الماضية.
 .10يجب عمى بمدية االحتبلل إعادة تأىيل حي البستان ،من خبلل توفير البنى التحتية والمرافق العامة
البلزمة ،والتي يحتاجيا السكان ،أسوة باألحياء الييودية المقامة عمى مقربة من الحي .
 .2.2.5توصيات ومطالب المواطنين تتعمق بالمجتمع الدولي:
 .1عمى المجتمع الدولي أن يعمل جاداً عمى حمل االحتبلل عمى االلتزام بتطبيق المعاىدات والقوانين
الدولية الصادرة بحق مدينة القدس وغيرىا من األراضي الفمسطينية.
 .2يجب عمى المجتمع الدولي أن يطبق قانون العقوبات الجنائية النتياكات االحتبلل لحقوق المواطنين،
لكي تحترم القوانين وتمتزم بتنفيذىا في مدينة القدس ،وذلك كما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة.
 .3عمى المجتمع الدولي أن يتعامل مع الحق الفمسطيني بشيء من الموضوعية والعدالة ،واالبتعاد عن
أسموب العمل بوجيين والكيل بمكيالين.
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 .4عمى المجتمع الدولي أن يوقف االحتبلل عن سياسة ابتبلع المدينة ،من خبلل سياسة االستيطان
الذي يشكل التيديد األكبر ،أمام نيوض وتطور المجتمع المقدسي ،والعمل الجاد في منع التغمغل
االستيطاني في األحياء العربية والذي ييدد نسيجيا االجتماعي.
 .3.2.5توصيات ومطالب تتعمق بالسمطة الفمسطينية:
 .1عمى السمطة الفمسطينية أن تعمل بشكل جاد في رفض سياسة االحتبلل وممارساتو ضد حق
المواطنين في الحي واتخاذ خطوات رادعة لبلحتبلل لمنع ىدم المنازل ،من خبلل التوقف عن
المفاوضات ،والتنسيق األمني وما شابو.
 . 2عمى السمطة الفمسطينية ان ترعى شؤون المقدسيين الميددين باليدم ،والعمل عمى تقديم الدعم
المادي والمعنوي الذي يتناسب واحتياجاتيم ،في ظل سياسة التيميش واإلقصاء التي يتبعيا االحتبلل في
مدينة القدس بشكل عام.
 .3عمى السمطة الفمسطينية ان تعمل عمى نقل معاناة المقدسيين في حي البستان ،واالنتياكات الصارخة
في حقيم إلى المحافل الدولية ،لتقوم بدورىا بالضغط عمى االحتبلل من أجل التوقف الفوري عن تمك
االنتياكات.
 . 4عمى السمطة الفمسطينية ان تتكفل بتقديم الدعم المادي والمعنوي ،لمذين يتعرضون لبلعتداءات
المختمفة من قبل قوات االحتبلل في ظل استيداف منازليم ،لما لذلك من أىمية بالغة في تثبيت
المواطنين في مدينتيم وفي بيوتيم ،ومنع تفريغ أحياء المدينة كما يسعى االحتبلل.
 . 5عمى السمطة الفمسطينية توفير برامج توعية ،وتطوير الذات وبرامج تأىيل ،وبرامج تعميمية مساندة،
لمنيوض بالحركة العممية في المدينة ،والعمل عمى تعزيز المسيرة التعميمية المتعثرة في مدينة القدس
خاصة في حي البستان.
 .6عمى السمطة الفمسطينية ان تعمل جادة عمى إبقاء ممف القدس فعال في المحافل الدولية ،وتحميل
الدول العربية ،واإلتحاد األوربي ،ومنظمات األمم المتحدة ،مسؤولياتيم تجاه القدس ،سواء بالدعم المادي
والسياسي والقانوني ،من أجل النيوض بالمدينة في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وعمل برامج ومشاريع تنموية لتحقيق ذلك.
 . 7العمل الجاد عمى تفعيل الدور السياسي لمسمطة الفمسطينية في القدس ،لكي تتمكن من القيام بواجبيا
بشكل رسمي ومعمن في تثبيت المواطنين وتعزيز تواجدىم وصمودىم وتقديم ما يحتاج المواطنين من
دعم.
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 .4.2.5توصيات ومطالب تتعمق بالمؤسسات األىمية والمحمية ومؤسسات حقوق اإلنسان:
.1

العمل عمى تطوير برامج الدعم والمساندة ،المادية والمعنوية ،لتمبية االحتياجات المطموبة في

ظل سياسة االحتبلل القمعية في استيداف منازل المواطنين ونواحي حياتيم المختمفة .
.2

يجب عمى المؤسسات األىمية :المحمية والدولية ،التنسيق فيما بينيا ،والتعاون الجاد في تقديم

الدعم والمساندة لممواطنين ،من أجل تغطية كافة االحتياجات في مجاالت الحياة المختمفة ،لتكون عمى
مستوى ىجمة االحتبلل الشرسة التي تستيدف مقدرات المواطنين.
.3

عمى مؤسسات حقوق اإلنسان المحمية والدولية الناشطة في مدينة القدس ،العمل الجاد في

توصيل معاناة المواطنين في حي البستان وباقي أحياء القدس لممحافل الدولية ،وعدم االكتفاء بالتوثيق
وتدوين االنتياكات ،بل يجب السعي إليقافيا ووضع الحد لمنع االستمرار بيا.
 .5.2.5توصيات ومطالب تتعمق بسكان حي البستان.
أما عمى مستوى حي البستان واألحياء المقدسية األخرى التي تُستيدف من قبل االحتبلل بيدم المنازل أو
مصادرة أمبلكيا عمييا القيام بما يمي:
.1

عمى سكان الحي العمل الجاد لتشكيل لجان ،تحرص عمى إدارة مصالح المواطنين ،لمواجية

مخططات االحتبلل بشكل جماعي موحد ومتكاتف ،واالبتعاد عن العمل الفردي الذي يؤدي إلى استفراد
االحتبلل بالمواطنين ليضعف النسيج المجتمعي ،كما الذين استفرد بيم االحتبلل وجعميم ينزلقون في
خدمتو وخدمة الجمعيات االستيطانية ،كما حدث مع بعض اإلفراد الذين قاموا بتسريب المنازل والعقارات
في سموان.
.2

عمى سكان الحي التواصل المستمر مع األحياء الفمسطينية األخرى لتكاتف والتعاون فيما بينيا،

من أجل تشكيل قوة ضاغطة لمنع االستيبلء عمى العقارات وتسريبيا ،والعمل عمى منع الجمعيات
االستيطانية من االستمرار في سياسة التيويد ،واستيداف األحياء كما في سموان والشيخ جراح ،وذلك من
خبلل التنسيق المستمر لتوحيد الجيود ورفض سياسة االستيطان التي تستيدف مكونات المدينة.
.3

عمى سكان الحي االستمرار في تفعيل دور خيمة االعتصام ،عمى المستوى المحمي والدولي لمنع

استفراد االحتبلل بالحي وتنفيذ ق اررات اليدم واإلزالة.
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.4

عمى لجنة حي البستان أن تعمل جادة من خبلل برامج توعية لمسكان عمى أىمية الصمود

والثبات وعدم االكتراث لمتيديدات الجائرة ،والعمل الجاد عمى توحيد الصف والكممة ليبقى الحي قويا
متماسكا أمام ىجمة االستيطان الجائرة.
 .5عمى سكان الحي أن يدركوا أىمية موقع الحي وقربو من المسجد األقصى وحاميتو الجنوبية ،والذي
ىو محط استيداف االحتبلل األول ،وأن استيداف حي البستان ىو جزء من استيداف المسجد األقصى
المبارك ،وعمييم أن يعمموا جادين عمى حماية المسجد األقصى كما حماية حييم من براثن االستيطان
والتيويد.
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قائمة المراجع والمصادر
 القرآن الكريم.
الم ارجع العربية:



 .1البخاري ،أبي عبد اهلل بن إسماعيل (ت 256ه) :2011،صحيح البخاري ،مكتبة فياض لمنشر،
المنصورة.
 .2ابحيص ،ح .صبلحات ،س .عيتاوي ،م  :)2008( .معاناة المرأة الفمسطينية تحت االحتبلل
اإلسرائيمي ،مركز الزيتونة لمدراسات ،بيروت.
 .3إبراىيم ،أكرم نشأت :)2012( .عمم النفس الجنائي ،دار النشر لمتوزيع  ،عمان.
 .4أبو إىبلل ،غراس :)2008( .معاناة األسير الفمسطيني تحت االحتبلل ،الزيتونة.
 .5أبو بكر ،أمين( .ب.ت) :مشروع القدس الكبرى 2029 -1967م ،جامعة القدس المفتوحة.
 .6أبو جابر ،إبراىيم :)2010( .الجمعيات التي تعنى بحفظ تراث مدينة القدس في ظل التزوير
اإلسرائيمي ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.
 .7أبو حمو ،مسمم :)2010( .التيويد الممنيج لمدينة القدس وأبعاده ،منشورات و ازرة اإلعبلم
الفمسطينية ،مؤتمر القدس الدولي .
 .8أبو حسن ،فارس :)2011( .مستقبل وسيناريوىات الصراع العربي  -اإلس ارئيمي :مستقبل دور
مؤسسات المجتمع المدني الفمسطينية ،مركز دراسات الشرق األوسط ،األردن.
 .9أبو دحو ،وآخرون " :)2010( .أمكنة صغيرة وقضايا كبيرة" ثبلث أحياء فمسطينية زمن االحتبلل،
مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ط ،1رام اهلل.
.10

أبو راس ،ثابت :)2013( .البؤر االستيطانية في القدس العربية ،الموسوعة الفمسطينية الميسرة،

ط ،2جائزة سميمان عرار لمفكر والثقافة ،عمان ،األردن.
.11

أبو عطا ،محمود :)2014/9/3( .االحتبلل يحول قنوات المياه إلى مسارات تممودية ،مؤسسة

األقصى لموقف والتراث.
.12

أبو غوش ،حنان :)2013( .دراسة حول أثر ىدم المنازل عمى أدوار وعبلقات النوع

االجتماعي ،طاقم شؤون المرأة.
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.13

أبو كتو ،حسين :)2010( .تيويد األسماء العربية في مدينة القدس :مؤتمر القدس الدولي،

منشورات و ازرة اإلعبلم  ،رام اهلل.
.14

أبي شيبة ،عبد اهلل" :)1994( .مصنف األحاديث" :أحاديث األحكام ،عدد األجزاء  ،8كتاب

الديات .دار الفكر ،منشورات المكتبة اإلسبلمية.
.15

برنابا ،توماس :)2013/8/3 ( .إستراتيجية التفريغ النفسي كعبلج نفسي ومعرفي ال دوائي

لمكثير من االضطرابات النفسية ،الصحة والسبلمة الجسدية والنفسية ،المحور.
.16

بروكس ،حنة روت" :)2010( .تقرير" :إخبلء المساكن باإلكراه ،مركز المرأة لئلرشاد القانوني

واالجتماعي ،تقيم األثر عمى النساء الفمسطينيات في القدس الشرقية.
.17

التفكجي ،خميل :)2010( .القدس تحت االحتبلل ،مركز أبحاث األراضي قسم مراقبة

االنتياكات اإلسرائيمية ،جمعية الدراسات العربية.
.18

الجعبة ،نظمي .ربيع (" :)2003حوليات القدس" تاريخ االستيطان الييودي في البمدة القديمة،

مؤسسة الدراسات المقدسية.
.19

الجعبة ،نظمي :)2009( .دليل القدس حضارة وتاريخ ،ط ،1منشورات القدس عاصمة الثقافة

العربية ،البيرة .
.20

الجعبة ،نظمي( .شتاء  -ربيع  :)2009القدس بين االستيطان والحفريات :حوليات القدس،

العدد .8
.21

الجعبة ،نظمي :)2013( .القدس بين األيديولوجيا والمصالح السياسية :اآلثار في القدس منذ

 .1967جامعة بير زيت ،فمسطين.
.22

جندي ،أسيل :)2014/10/13( .عين سموان ضحية جديدة لمتيويد ،تقرير :الجزرة نت.

.23

حسن ،أبو عمي( .حزيران  :)2013الصراع عمى اآلثار :الروح القدس ال تيود والحمم فوق

التيويد ،دنيا الوطن.
.24

حسون ،نير 16( .نوفمبر  :)2010أسوارك يا مدينة داود ،ىآرتس ،تقرير

.25

حمبي ،أسامة :)2006( .القانون والقضاء اإلسرائيمي اثنان لتحقيق أىداف سياسية ،الجمعية

الفمسطينية األكاديمية (باسيا) ،القدس.
.26

حمودة ،نبيل :)2013( .قضايا مقدسية ،المقدسي لمتنمية المجتمع ،ط ،1القدس.
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.27

حميدان ،زياد( .أألربعاء 11آب/أغسطس  .)20:57 ،2010القدس والقانون الدولي ،قضايا

مقدسية ،المقدسي لمتنمية المجتمع ،القدس.
.28

الحيمة ،احمد .عيتاني ،مريم :)2008( .معاناة الطفل الفمسطيني تحت االحتبلل ،مركز

الزيتونة لمدراسات ،بيروت.
.29

خسروا ،ناصر عموي :)1993( .سفر نامة( ،ترجمة) د .يحي خشاب( ،تصدير) د.عبد

الوىاب عزام ،الييئة المصرية العامة ،ط ،،ص.148
.30

خميل ،زكريا :)2015/11/10( .حي البستان في القدس -صمود وبقاء أمام المخططات

االستيطانية ،موقع بكرى.
.31

خمايسة ،راسم .نصر اهلل ،رامي :)2006( .القدس مدينة السبلم المفقود ،ط ،1المنار الحديثة،

القدس.
.32

خمايسة ،ر .نصر اهلل ،ر ،عويس،ع .ىدمي ،ع .الوعري ،س .ناصر الدين ،ر:)2009( .

أثر الجدار عمى الحيز الحضري الفمسطيني في القدس الشرقية ،مركز التعاون و السبلم الدولي.
القدس.
.33

الدباغ ،مصطفى :)2002( .موسوعة ببلدنا فمسطين ،ج ،8ق 2دار اليدى ،كفر قرع.

.34

دويك ،موسى :)2002( .القدس والقانون الدولي :دراسات لممركز القانوني لممدينة واالنتياكات

اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان فييا ،ط ،،القدس ،فمسطين.
.35

رابوبورط ،ميرون :)2009( .صفقة مظممة في سموان ،تحرير اييود تغازي ،مطبعة ادكيدك

الحديثة .القدس.
.36

الزعتري ،معاذ .مولوني ،جوناثان :)2010( .سياسة ىدم المنازل في سموان تيويد مدينة

القدس .المقدسي لتنمية المجتمع.
.37

الزغير ،ىنادي ،وآخرون :)2007( .ىدم المنازل في القدس من ( ،)2007-1976االئتبلف

األىمي لدفاع عن حقوق الفمسطينيين في القدس.
.38

السمان ،ديمة :)2012( .التعميم في القدس ِ
تحد وصمود ( ،)2012 -2011و ازرة التربية

والتعميم ،وحدة القدس.
.39

شاىين ،معتز" :)2011/5/3( .مقالة بعنوان :انطواء أطفالك بيدك أنت ،إسبلم ويب.
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.40

شبانة ،لؤي( .ب.ت) :قرأه إحصائية في واقع القدس وموضوع التحول الديموغرافي واالجتماعي،

مركز اإلحصاء الفمسطيني ،رام اهلل.
.41

الصبلحات ،سامي .و آخرون :)2008( .تحرير :صالح ،محسن :المرأة الفمسطينية تحت

االحتبلل اإلسرائيمي ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.
.42

العابد ،بديع :)2009( .دراسات من التراث الثقافي لمدينة القدس ،القدس العمارة واليوية ،مركز

الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،القدس عاصمة الثقافة العربية ،بيروت.
.43

العارف ،عارف :)2007( .المفصل في تاريخ القدس ،ط ،4المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،

األردن.
.44

عبادة ،مديحة .أبو دوح ،خالد :)2008( .دراسات ميدانية حول العنف ضد المرأة ،كمية

اآلداب ،جامعة سوىاج ،دار الفجر.القاىرة ،ص.19
.45

عبد الكريم ،إبراىيم :)2009( .التوجيات وممارسات الصييونية إزاء التراث الحضاري والثقافي

لمقدس :دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.
.46

عموان ،عبد اهلل :)2010(.التكافل االجتماعي في اإلسبلم ،دار السبلم لمطباعة والنشر ،حمب.

.47

عكة ،رباح :)2011( .بحث غير منشور ،تاريخ القدس التخطيطي( :منذ الفترة العثمانية عام

1517م حتى الفترة اإلسرائيمية عام 2011م) إشراف :د .جمال عمرو ،جامعة بير زيت ،فمسطين،
(رسالة ماجستير غير منشورة).
.48

عمران ،محمد)2011( :دور الجامعات الفمسطينية في دعم التعميم في القدس،مؤسسة ساعد

لبلستشارات التربوية ،المؤتمر التربوي األول  ،التعميم في القدس الواقع والمأمول ،القدس.
.49

العمر ،معين خميل :)2009( .عمم ضحايا اإلجرام ،دار الشروق ،رام اهلل.

.50

عناب ،رشيد  :2010.التعميم في القدس منذ عام  ،1967تيويد..تحديات..واقع ..طموح،

مؤتمر القدس الدولي  ،منشورات و ازرة اإلعبلم ،رام اهلل.
.51

عويس ،عبد الحميم :)2013/5/21( .التكامل االجتماعي :أىمية التكافل المعنوي.

.52

العيسة ،أسامة :)2012/7/29( .عين سموان :التاريخ عندما تفسده اآليديولوجية ،الحياة

الجديدة.2014 ،
.53

غويتان ،شمومو :)1990( .تحرير :أمنون كوىين .القدس في الفترة العربية (.)1099 -638

دراسات في تاريخ القدس .القدس.
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.54

فتيحة ،إباء :)2013( .الجمد الجماعي لدى الفمسطينيين في القدس :قرية سموان في مواجية

سياسة االستيطان وىدم البيوت ،جامعة بير زيت( ،رسالة ماجستير غير منشورة).
.55

فرانكن ،ىندريكسون :)1992( .القدس في التاريخ  ،ترجمة ":كامل العسمي" ،منشورات الجامعة

األردنية ،مطبعة الجامعة األردنية ،عمان.
.56

كتن ،ىنري :)1997( .فمسطين والقانون الدولي ،ترجمة إبراىيم الراىب ،دار كنعان لمدراسات

والنشر ،دمشق.
.57

كيري ،كاثي :)2011( .ضياع البيت واألمل :أثار ىدم المنازل والتيجير القسري عمى حقوق

المرأة في القدس الشرقية وتقيم اإلطار القانوني المطبق ،المقدسي لمتنمية المجتمع ،القدس.
.58

مارغريت ،مئير :)2003( .التميز في قمب المدينة المقدسة ،سياسة ىدم المنازل ،القدس.

.59

المالح ،حسان :)1997( .الطب النفسي والحياة ،ط  ، 2دار االشراقات ،دمشق.

.60

مرعي ،عبد الرحمن :)2006( .عبرنة أسماء البمدات والمواقع الفمسطينية انعكاس وامتداد

لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
.61

مصاروة ،إيمان .السمحوت ،جميل" :)2002( .دراسة توثيقية" معاناة الطفل المقدسي تحت

االحتبلل اإلسرائيمي ،مركز القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية.
.62

مصاروة ،إيمان :)2004( .االستيطان في البمدة القديمة مركز القدس لمحقوق االجتماعية

واالقتصادية.
.63

مصطفى ،وليد :)1997( .القدس سكان وعمران ،مركز القدس لئلعبلم ،مطبعة أبو دلو،

القدس.
.64

معروف ،عبد اهلل :)2011( .مدخل إلى دراسة المسجد األقصى ،ص ،48عمان ،األردن.

.65

المقدسي ،شمس الدين أبي عبد اهلل (ت380ه) :)2003( .أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم،

ط ،1دار الكتاب العممية ،بيروت.
.66

مندنيول ،جورج :)1992( .القدس من ( )63-1000ق.م

القدس في التاريخ (ترجمة):

العسمي ،كامل عمان ،األردن.
.67

الميتدي ،عبمة :)2000( .القدس تاريخ وحضارة ( 3000ق.م 1917-م) ،ط ،1دار نعمة

لمطباعة والنشر ،األردن.
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.68

مولوني ،جوناثان :)2013( .االنتياكات اإلسرائيمية في مدينة القدس ما بين عامي (- 2000

 )2010مؤسسة المقدسي لمتنمية المجتمع.
.69

ىالبر ،جف :)2003( .القدس في المخططات اإلسرائيمية " القدس البمدية الكبرى

والمتروبوليتانية ،مؤسسة الدراسات المقدسية" ،حوليات القدس".
.70

ىدسون ،مايكل :)1992( .تحويل القدس (1988_ 1917م) ترجمة كامل العسمي ،منشورات

الجامعة األردنية ،عمان.
.71

والتز ،فكتوريا ،شيشا ،يواخيم :)1993( .لقد إغتصبتمونا أرضنا ترجمة :نصار ،عبد الفتاح،

منشورات المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم والثقافة (إيسيسكو).
.72

وحيدي ،ميسون :)2014( .مقاومة االحتبلل والفصل العنصر في فمسطين وجنوب أفريقيا،

اإلتحاد العام لمكتاب واألدباء الفمسطينيين ،رام اهلل.
.73

ولكنسون ،جون :)1992( .القدس تحت حكم روما وبيزنطة ( 63ق.م  637 -ب.م) ترجمة

كامل العسمي ،منشورات الجامعة األردنية ،عمان.
.74

ناصر ،قيس يوسف :)2009( .سياسة ىدم المنازل في القدس الشرقية ،وقائع وأحداث،

منشورات الييئة اإلسبلمية المسيحية.
انًشاجع األجُجٛخ :
1. Nadera Shalhoub-Kevorkian . Palestinian Women and the Politics of Invisibility:
)Towards a Feminist Methodology(2009
2. David Newmak (Colonization as Suburbnizatio) the politics of the land market at
)the froutier .(2006

انزمبسٚش
 .1التقرير اإلست ارتيجي الفمسطيني( :2009 .تحرير) محيسن محمد صالح ،مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات ،بيروت .

128

 .2تقرير مشترك حول "تأثير انتياكات االحتبلل اإلسرائيمي عمى المرأة الفمسطينية":)2014( .
مؤسسة الحق .مركز الميزان لحقوق اإلنسان .مركز المرأة لئلرشاد القانوني واالجتماعي.
طاقم شؤون المرأة .جمعية الفكر الحر.
 .3األمم المتحدة ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( .(OCHAHنيسان ( :)2009أزمة
التخطيط في القدس الشرقية" ،تقرير خاص  :حول ظاىرة البنيان غير المرخص.
 .4جمعية سموان الخيرية :)2004( .الذاكرة ،سموان والجمعية الخيرية ،القدس.
 .5مركز أبحاث األراضي :)2010( .القدس تحت االحتبلل ،قسم مراقبة االنتياكات
اإلسرائيمية ،جمعية الدراسات العربية ،فمسطين.
 .6مركز معا لمتنمية .شباط ( :)2010طرق التيجير ،ص.38
 .7الموسوعة الفمسطينية الميسرة :)2013( .جائزة سميمان عرار لمفكر والثقافة ،ط ،2عمان
،األردن.
 .8مركز معمومات وادي حموة :)2015( .االستيبلء عمى عدد من المنازل في سموان.
 .9الييئة اإلسبلمية المسيحية :)2011( .القدس وقائع وأحداث ،ىدم وتيجير.
.10

اتفاقية حقوق الطفل :)2009( .اليونيسيف األراضي الفمسطينية.

.11

مركز القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية :)2003( .سياسة التمييز العنصري في

القدس.
.12

مركز القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية  .آذار ( :)2003تصعيد متسارع في

انتياكات حقوق اإلنسان المقدسي ،التقرير السنوي.
.13

الييئة اإلسبلمية المسيحية :)2010( .القدس عاصمة تحت االحتبلل ،رام اهلل .

.14

مجمة العاصمة اإللكترونية ،العدد التاسع األربعاء .2015/2/25

.15

الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان.)1948( .

.16

مركز اإلحصاء الفمسطيني :)2006( .كتاب القدس السنوي رقم ( )8رام اهلل.

.17

معاريف :1990/10/10 ،مقابمة صحفية مع تيدي كوليك رئيس بمدية االحتبلل في

حينو.
.18

مؤسسة األقصى لموقف والتراث : )2010( .انييارات سموان.
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.19

جمعية حقوق المواطن .عير عميم :2013/9/ 2 .تقرير عن الواقع التعميمي في

القدس.
.20

سمسمة أوراق مقدسية ( :2012/1/18. )4االستيطان اإلسرائيمي في القدس .منشورات

منظمة التحرير الفمسطينية .

المقاالت اإللكترونٌة المستخدمة فً البحث
.

 .1يؼا يٍ أخم انطفٕنت انَٕٛٛسٛف.
.www.unicef.org/arabic/crc/34726_34746.html
 . .2خٓاص اإلحصاء انفهسط /ُٙٛانًٕلغ االنكخشَٔ ٙحضٚشاٌ
http:www.pcbs.gov.p2014
 .3انًشكض انفهسط ُٙٛنهحمٕق اإلَساٌ

.http://pchrgaza.org/arabic/arabic.htm

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=75526
 .4سابطت حؼهى حمٕق انطفم .Home › www.hrea.org
 .5يكخبت انًٛثاق انؼانً ٙنحمٕق اإلَساٌ خايؼت يُسٕحا

.www.dci-pal.org

 .6يهف كايم حٕل ح ٙانبسخاٌ انًٓذد بانٓذو  -يُخذٖ لصت اإلسالو إششاف ساغب انسشخاَٙ
orum.islamstory.com/14822-post1.html
 .7انمذط ال حٕٓد – ٔانحهى فٕق انخٕٓٚذ بمهى أبٕ ػه ٙحسٍ .
2013/00/05 pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/08/05/302048.html
.8ػ ٍٛسهٕاٌ ..ضحٛت خذٚذة نهخٕٓٚذ  -اندضٚشة2014/10/13
www.aljazeera.net/news
 .9انحشكت انؼانًٛت نهذفاع ػٍ األطفال(.)7007
Untitled- arabic.dci-palestine.org/sites/arabic.dci-palestine.org
.../pcpreport_1.pdf
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00انخٕحش ٔانمهك انُفسٗ..
www.123esaaf.com/Diseases/Anxiety/n_anxiety.html
.00انخٕف ػُذ األطفال ْم ْٕ حانت يشضٛت أو َفسٛت.
https://sites.google.com/site/drahmedakram2/72
.07لساﺀة إحصاﺌٛت فٔ ٙالغ انمدط ًٔٔﻀٔع انخحٔل اندًٔٛغشاف - ٙاندٓاص انًشكض٘ .نؤ٘ شباَت.
www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Researchs/Stat_Reading.pdf
.01حمشٚش ػٍ انخؼهٛى ف ٙانمذط انششٚف  . 2012- 2011د ًّٚانسًاٌ.
www.pncecs.org/.../Report%20on%20the%20education%20sector%20in.
.14حمشٚش يؤسست األلصٗ نهٕلف ٔانخشاد .آَٛاساث سهٕاٌ .2010
)www.alriyadh.com/486040(2010
2010/01
.01التكافلاالجتماعً-شبكةاأللوكة.عبدهللابنمحمدالطٌار /26.
www.alukah.net

.16بٛخسٛهى ،ح ٙانبسخاٌ "حذٚمت انًهٕن".2014/9/16 .
 .17ياسغشٚج ،يﺌٛشْ :2006 .ذو انًُاصل.

www.btselem.org/arabieel

Margalit.house.Demolition.2006

 .10يٕلغ ػ ٍٛاإلسالو ،انحٕض انًمذط ٔيسخمبم انمذط.

www.islameye.com

 19انحٕاس انًخًذٌ :حٕياط بشَابا ( )2013/0/3انصحت ٔانساليت اندسذٚت ٔانُفسٛت.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=371621
انًٕالع اإلنكزشَٔٛخ رى اعزخذايٓب
 .1موقع عين اإلسبلم ،مخطط تفصيمي لحي البستان 14 ،مارس  . 2010-خريطة
 .2معيد األبحاث التطبيقية (أريج) :2009 .أسرلة القدس.
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 .3خطة بمدية القدس :2010 ،مشروع تطوير حي البستان.
 .4بيتسميم  :2014/4/ 16.الحدائق الوطنية في القدس.
 .5موقع عير عميم

www.ir-amim.org.il

 .6موقع عين اإلسبلم ،مخطط تفصيمي لحي البستان 14 ،مارس . 2010-
 .7موقع عين اإلسبلم ،الحوض المقدس ومستقبل القدسwww.islameye.com .
 .8خطة بمدية القدس :2010 ،مشروع تطوير حي البستان.
 .9ىآرتس ( :2014 ،تقرير) نير حسون.
 .11صحيفة معاريف اإلسرائمية :1990/10/10 .مقابمة مع تيدي كوليك رئيس بمدية االحتبلل
في حينو.
 .12فمسطينيو  .48صور لتزين حي البستان.
 .13موقع أخوات ألجل االقصى ،صور لزوار خيمة االعتصام.
 .14سموان نت  :صورالمستعربين يقتحمون بمدة سموان ومحاولة دىس لبلطفال.
www.silwanic.net/index.php/article/news/17798/ar
 . 15تقرٌرخاص
https://www.ochaopt.org/.../ocha_opt_jerusalem_report_2011_03_23_w
eb_arabic.pd...
1.
دراسةحالة:عملٌاتهدمجماعٌةمعلقةته ّددمنطقةالبستانفًسلوان.......رسمتوضٌحً
فًآذار/مارس ....2010القدس

المقابالت الشخصية:
 .1أبو ذياب ،فخري 12 .نيسان .2015.حي البستان .مقابمة شخصية.
 .2ابو ذياب ،فخري 26 .كانون ثاني  .2016إتصال شخصي.
 .3أبو ذياب ،أم محمد 12 .نيسان.2014حي البستان .مقابمة سخصية.
 .4أبو شافع ،مراد .تشرين ثاني  .2013حي البستان .مقابمة شخصية.
 .5أم آدم .2014 .من سكان الحي الميدد .حي البستان .مقابمة شخصية.
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 .6أم جياد .أبريل  .2015حي البستان .مقابمة شخصية.
 .7أم خالد .نيسان  .2015حي البستان .مقابمة شخصية.
 .8أم محمود ،ع ،من سكان الحي .آيار  .2014مقابمة شخصية.
 .9أم ناصر ،ب ،من سكان الحي .نيسان  ،2015مقابمة شخصية.
.10

أم ىيثم ،ر  ،من سكان الحي .نيسان  ،2015مقابمة شخصية.

.11

الرشق ،أم يوسف .حزيران  .2013حي البستان .مقابمة شخصية.

.12

الرشق ،أم يوسف .أبريل  .2015اتصال شخصي.

.13

عقيل ،ىشام .نيسان  .2014حي البستان .مقابمة شخصية.

.14

عودة ،أم محمد .آذار  .2014حي البستان .مقابمة شخصة.

.15

عودة ،مسمم  .آذار. 2014حي البستان .مقابمة تمفزيونية.

.16

محمد .طفل ( 12عام) .حي البستان .مقابمة شخصية.

مصادر ومراجع تم اإلطالع عمييا واالستفادة منيا كخمفية لمبحث:
. .1ابحيص ،حسن .عايد ،خالد .) 2010( .الجدار العازل  ،مركز الزيتونة.
 .2بدر ،فاطمة:)2000(.ا لحروب واضطرابات السموك عند األطفال وكيفية التعامل مع
األزمات ،المجمة التربوية ( ،)54(،)14ص -141ص.168
 .3توفيق ،السيف :)2011( .الديمقراطية في بمد مسمم ،المدونة االلكترونية.
 .4التفكجي ،خميل .آذار( :)1995االستيطان -اليدف والنتيجة ،مؤتمر االستيطان وتحدي
السبلم ،مركز القدس لئلعبلم واالتصال ،دار القدس لمنشر والتوزيع ،القدس .
 .5جبر ،احمد فييم :)1999( .وجودنا الحضري في بيت المقدس ،مركز القدس لؤلبحاث
والتوثيق ،القدس ،ط. ،1
 .6حمبي ،أسامة :)1993( .بمدية القدس العربية ،الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤون
الدولية( .باسيا( .القدس ،ط.1
 .7حمبي ،أسامة :)2001(.حدود المكان ووجود اإلنسان ،مركز القدس لمحقوق االجتماعية
واالقتصادية.
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 .8خميل ،محمد بيومي (.ب.ت) :سيكولوجية العبلقات األسرية ،دار قباء لمطباعة والنشر،
القاىرة.
 .9الدمشقي ،ابن كثير (ت774ه) .البداية والنياية ،ج( ، )4-3مكتبة اإليمان ،المنصورة.
.10

شراب ،محمد حسن :)2006( .القدس أسسيا العرب ورفع قواعدىا المسممون ،ط،1

األىمية لمنشر والتوزيع ،األردن.
.11

عبد الحميد ،ميند :)2007( .أطفال فمسطين قضايا واحصاءات (سمسمة إحصاءات

الطفل) ،اليونيسيف.
.12

عمي ،ياسر :)2009( .المجازر اإلسرائيمية بحق الشعب الفمسطيني ،مركز الزيتونة.

.13

فرحات ،محمد( .ب.ت) :القانون الدولي لحقوق اإلنسان والحقوق المترابطة.

.14

الفقير ،رائد سميمان :)2006( .المحور ،حقوق اإلنسان ،الحوار المتمدن– العدد

.14/9/2006 -1673
.15

الفني ،إبراىيم :)2003( .األطمس المصور لستة آالف عام من الحضارة في مدينة

القدس ،مؤسسة القدس لمبحث والتوثيق.
.16

مغالسة ،جميمة : )2003(.اضطرابات ما بعد الصدمة المتعمقة بالشيادة آو السجن

وىدم المنزل.
.17

المقدسي ،آبي المعالي( ،ت492ه) :2002 .فضائل بيت المقدس ،دار الكتاب

العممي ،بيروت.
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المالحق
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يهحك سلى ( )0أعئهخ اإلعزجبَخ انز ٙاعزخذيذ ف ٙجًع انجٛبَبد.
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137

138
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يهحك سلى ( )2كهًخ سئٛظ ثهذٚخ االحزالل َٛش ثشكبد انزٚ ٙج ٍٛفٓٛب خطخ انجهذٚخ نح ٙانجغزبٌ حغت
انًصبدس ثهذٚخ االحزالل( .يششٔع رطٕٚش ح ٙانجغزبٌ)2101 ،
إٌ انًبادسة نخطٕٚش يُطمت انبسخاٌ ٔ ،إػادحٓا إنٗ
لذيٓا يشحبطت النخضايُا األساس ٙنهحفاظ ػهٗ يذُٚت
انمذط  ،ػهٗ يُظشْا انؼاو ٔأياكُٓا األثشٚت يٍ اخم
األخٛال انماديت.
ػهٗ يذاس أالف انسُٕاث كاَج يُطمت انبسخاٌ بًثابت
انشئت انخﻀشاء ٔ ،انخ ٙشًهج انضساػت ٔانًٛاِ كدضء
يٍ انًشٔج ٔانٕدٚاٌ انخ ٙحهف يذُٚت انمذط انمذًٚت.
إػادة حطٕٚش ٔاسخحذاد يُطمت انبسخاٌ ْٕ بًثابت
غطاء بٛﺌْ ٙاو خذا .نكٍ ْزِ انخطٕة ال حُفز
بكايهٓأ ،كدضء ال ٚخدضأ يٍ إػادة االسخحذاد
ٔانخطٕٚش اخخاسث انبهذٚت أٚﻀا إٌ حؼخشف بانخغٛشاث
انخ ٙحذثج ف ٙانًُطمت ٔ.يخطط انخطٕٚش سخؼانح
أٚﻀا انًصاػب انخٔ ٙخذث َخٛدت انبُاء انغٛش
يشخص  ،كًا سخؼٛذ حأْٛم انح ٙانًحار٘ نهبسخاٌ
 ،حشفغ َسبت انبُاء  ،حمٛى يشاكض حشبٕٚت ،أياكٍ ػًم
حشغٛم ٔإػادة خضء يٍ يُطمت انبسخاٌ انمذٚى
إلٚداد بٛﺌت حؼاٚش ب ٍٛاإلَساٌ ٔب ٍٛانًُاظش انطبٛؼٛت
انًحارٚت نّ.
إٌ حداسة ٔحخطٛط انًُطمت بكايهٓا حمف ػهٗ ػخباث ثٕسة حخطٛطٛت
ٔبٛﺌٛت كايهت.
يذُٚت انمذط َاضدت نٓزا انخحذ٘ .ادػٕن الٌ حكٌٕ
أَج أٚﻀا ششٚكا.
نير بركات
رئيس بمدية القدس
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يهحك سلى ( )3صٕسح عٍ لشاس انٓذو اإلداس٘ انز٘ رى رٕصٚعّ عهٗ عكبٌ ح ٙانجغزبٌ .

142

ممحق رقم ( )4قرار ىدم صادر عن بمدية االحتالل بموجب قانون محاكمة الحجر202/5

143

ممحق رقم ( )5بمدية االحتالل تعمل عمى ترقيم حي البستان.

144

يهحك سلى ( )6يخطظ ح ٙانجغزبٌ انًغزمجه ٙكًب رشٚذِ ثهذٚخ االحزالل.
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ملحق رقم ( )7شجرة عائالت سلوان (حسب إصدارات جمعٌة سلوان.الذاكرة )2004
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ممحق رقم ( )8نتائج تحميل الدراسة :الفصل الرابع عرض النتائج ومناقشتيا
لقد شممت الدراسة عمى ( )46عائمة من منطقة حي البستان حيث كان توزيع العينة  92الوالدين "األب واألم" و234
األبناء كما ىو موضح في الجدول التالي:

الجدول رقم( :)1توزيع العينة حسب السكن
السكن
حي البستان

الترميز

التكرار

النسبة%

1

46

100

46

100

المجموع الكمي

لقد تم توزيع استبيان يتكون من  8أسئمة كالتالي :
 _1السؤال األول :يتضمن معمومات عن األسرة  :العمر  ،الحالة االجتماعية  ،التعميم  ،العمل ومكانو  ،الوضع
الصحي  ،الوضع االقتصادي  ،كما شممت أيضا ىذه المعمومات أبناء األسرة كنوع من التفاصيل .
بيانات األبناء - :


العمر  :شممت الدراسة عمى ( )46أسرة وكان عدد أبناءىم  234ابن/ابنة والجدول رقم ( )2يبين النسبة
المئوية لألعمار موزعة عمى الفئات العمرية الموضحة أدناه.

الجدول رقم ( :)2توزيع العينة ألبناء األسر حسب العمر
عمر األبناء

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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التكرار
23
35
56
46
37
26
7
2
2
234

النسبة %
10
15
24
20
16
11
3
1
1
100

24
20
16

15

11
1

1

10

3

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45
شكل رقم( )1يبين الفئات العمرية
الجنس

نسبة األبناء الذكور  %57و نسبة األبناء اإلناث ( )%43من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)3توزيع العينة ألبناء األسر حسب الجنس
الجنس
الذكور
اإلناث
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
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التكرار
133
101
234

النسبة %
57
43
100

1-5

االناث
%43
الذكور
%57

شكل رقم ( )2يبين نسبة الذكور واإلناث
الحالة االجتماعية

ونسبة األبناء المتزوجون  %24و نسبة األبناء "أعزب" ( )%69ونسبة األبناء دون السن القانوني لمزواج (أطفال)
( )%8من مجتمع الدراسة.

الجدول رقم ( :)4توزيع العينة ألبناء األسر حسب الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعٌة
متزوج
أعزب
دون السن القانونً للزواج (أطفال)
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3

النسبة %
24
69
8
100

التكرار
55
161
18
234

69
24

8
دون السن
القانونً للزواج
(اطفال)

اعزب

شكل رقم ( )3الحالة االجتماعية
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متزوج

التعميم

شممت الدراسة عمى نسبة األبناء في المرحمة االبتدائية  %30وفً المرحلة المتوسطة ( )%26وفي المرحمة الثانوية

( )%22وفي المرحمة الجامعية ( )%7أما األبناء دون السن القانونً للدراسة(أطفال) ( )%15من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)5توزيع العينة ألبناء األسر حسب التعميم
التعلٌم
ابتدائً
متوسط
ثانوي
جامعً
دون السن القانونً للدراسة(أطفال)
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3
4
5

22

التكرار
71
61
52
16
34
234

26

النسبة %
30
26
22
7
15
100

30

15
7

شكل رقم ( )4المستوى التعميمي
العمل

شممت الدراسة عمى نسبة األبناء العاممين ( )%18واألبناء الغٌر عاملٌن ( )%75واألبناء دون السن القانونً

للعمل (اطفال)من مجتمع الدراسة.
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الجدول رقم ( :)6توزيع العينة ألبناء األسر حسب العمل
العمل
الترمٌز
1
2
3

ٌعمل
ال ٌعمل
دون السن القانونً للزواج (أطفال)
المجموع الكلً

النسبة %
18
57
7
100

التكرار
41
177
16
234

75

18

7
دون السن
القانونً للزواج
(اطفال)

ٌعمل

ال ٌعمل

شكل رقم ( )5توزيع نسبة العمل والبطالة
العمل
شممت الدراسة عمى نسبة األبناء العاممين في القدس ( )%11والعاملٌن فً األراضً الفلسطٌنٌة "السلطة"

( )%3واألبناء العاممين في إسرائيل ( )%6ونسبة الذين لم يجيبوا ()%80من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)7توزيع العينة ألبناء األسر حسب مكان العمل
مكان العمل
القدس
أراضً السلطة
إسرائٌل
بدون إجابة فئة
أطفال وأبناء ال

الترمٌز
1
2
3
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التكرار
26
1
13
194

النسبة %
11
3
6
80

ٌعملون
المجموع الكلً

234

100

**بدون إجابة  :تكون من فئة أطفال وأبناء ال ٌعملون.

80

6
بدون اجابة
فئة اطفال
وابناء ال
ٌعملون

3
اراضً
السلطة

اسرائٌل

11
القدس

شكل ( )6أماكن العمل
الوضع الصحي

شممت الدراسة عمى نسبة األبناء وضعيم الصحي جيد ( )%92ونسبة األبناء وضعهم الصحً لدٌهم إمراض

مزمنة ( )%6ونسبة اإلصابات ( )%2من مجتمع الدراسة.

الجدول رقم ( :)8توزيع العينة ألبناء األسر حسب الوضع الصحي
الوضع الصحً
جٌد
إمراض مزمنة
إصابات
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3
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التكرار
216
13
5
234

النسبة %
92
6
2
100

امراض مزمنة
%6

اصابات
%2

جٌد
%92

شكل رقم( )7الحالة الصحية
الوضع االقتصادي

شممت الدراسة عمى نسبة األبناء وضعيم االقتصادي سيء ( )%1.7ونسبة األبناء وضعهم االقتصادي حسن

( )%4.7ونسبة األبناء وضعهم االقتصادي جٌد ( )%15.0ونسبة األبناء وضعهم االقتصادي جٌد جدا
( )%0.4ونسبة بدون إجابة  %78.2من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)9توزيع العينة ألبناء األسر حسب الوضع االقتصادي

الوضعاالقتصادي
الترمٌز
1
سًء
2
حسن
3
جٌد
4
جٌدجدا
*بدون إجابة
المجموعالكلً

التكرار النسبة%
1.7
4
4.7
11
15.0
35
4.3
1
78.2 183
100 234

بدون إجابة  :تعني فئة األطفال والشباب الذين يدرسون وال يعممون .
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حسن
%4.7

جٌد جدا
%0.4

سًء
%1.7

جٌد
%15

*بدون اجابة
%78.2

شكل رقم(  )8الوضع االقتصادي

 _2السؤال الثاني في االستبيان الذي تم توزيعو عمى مجتمع الدراسة يتضمن معمومات عن مكان

السكن  :عدد الغرف  ،عنوان السكن  ،تاريخ السكن  ،مساحة المبنى  ،حالة المبنى  ،الممكية  ،وضع المبنى
القانوني  ،الدفاع المدني  ،نوع الترخيص.
عدد الغرف

شممت عينة الدراسة عمى نسبة األبناء المذين لدييم غرفة واحدة ( )%2ونسبة األبناء المذين لدييم غرفتان

( )%4ونسبة األبناء المذين لدييم ثالث غرف ( )%61نسبة األبناء المذين لدييم أربع غرف ( )%20أما نسبة
األبناء المذين لدييم خمس غرف ( )%9من مجتمع الدراسة.

الجدول رقم ( :)10توزيع العينة حسب عدد الغرف
عذد انغشف
انُغجخ%
انزكشاس
2
1
1
4
2
2
61
28
3
20
9
4
9
4
5
4
2
إجبثخ فبسغخ
100
انًجًٕع انكه46 ٙ

مساحة المبنى

إن الجدول التالي يوضح مساحة المبنى الذي تممكو األسر التي تم توزيع االستبيان عمييا
الجدول رقم ( :)11توزيع العينة حسب مساحة المبنى
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مساحة المبنى
إجابة فارغة

100m
105m
110m
120m
130m
150m
50m
65m
66 m
70m
75m
80 m
80m
90m
95m
المجموع الكلً

النسبة%

التكرار
3
6
1
1
7
2
1
1
2
1
6
1
1
8
2
3
46

7
13
2
2
15
4
2
2
4
2
13
2
2
17
4
7
100

حالة المبنى

إن الجدول التالي يوضح مساحة المبنى الذي تممكو األسر التي تم توزيع االستبيان عمييا
الجدول رقم ( :)12توزيع العينة حسب حالة المبنى
حالة المبنى
جٌد
سًء
سًء جدا
المجموع الكلً

الترمٌز

التكرار

النسبة%

1
2
3

41
3
2

89
7
4

46

100
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سًء جدا
%4

سًء
%7

جٌد
%89

شكل رقم ( )9حالة المبنى
تاريخ البناء
إن الجدول التالي يوضح تاريخ البناء او عمر البناء الذي تممكو االسر التي تم توزيع االستبيان عمييا
الجدول رقم ( :)13توزيع العينة ألبناء األسر حسب تاريخ البناء

تارٌخ البناء
الفترات

التكرار

2
صيٍ انعثًبَ- 1924ٍٛٛ
االَزذاة انجشٚطبَ1 1925- ٙ
1947
5
صيٍ األسدٌ-1966
38
اإلعشائٛه1967-2008ٍٛٛ
المجموع الكلً

46
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النسبة%

4
2
11
83
100





83
11

4

2



شكل رقم ( )04تارٌخ البناء

ممكية البناء
إن الجدول التالي يوضح ممكية البناء لعينة الدراسة حيث كانت نسبة ممكية البناء شراء ( )%43ونسبة
ممكية البناء إرث ( )%37ونسبة ممكية البناء شراء وارث معا ( )%20من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)14توزيع العينة حسب ممكية البناء

ملكٌة البناء
شراء
ارث
شراء وارث معا
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3
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التكرار

النسبة%

20
17
9

43
37
20

46

100

شراء وارث
معا
%20
شراء
%43

ارث
%37


شكل رقم ( )00طرق تملك العقار
وضع المبنى القانوني

إن وضع المبنى القانوني لعينة الدراسة مخالف ونسبتو ( )%59وأمر ىدم ونسبتو ( )%17واما غرامات

مالية ( )%24من مجتمع الدراسة.

الجدول رقم ( :)15توزيع العينة ألبناء األسر حسب وضع المبنى القانوني
وضع المبنى القانونً
مخالف
امر هدم
غرامات مالٌة  +امر هدم  +مخالف معا
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3

التكرار

النسبة%

27
8

59
17

11
46

24
100



الدفاع القانوني
يبين الجدول التالي إن عينة الدراسة لجأت إلى الدفاع القانوني وكان نسبة الذين لجأوا الى محامي ()%13

ونسبة الذين لجأوا إلى مؤسسات حقوقية ( )%74والذين لم يمجأوا إلى أي جية ( )%2ونسبة المذين لجأوا
الى محامي ومؤسسة حقوقية ( )%11من مجتمع الدراسة.
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الجدول رقم ( :)16توزيع العينة حسب الدفاع القانوني

الدفاع القانونً
محامً
مؤسسة حقوقٌة
بدون محامً او مؤسسة حقوقٌة
محامً +مؤسسة حقوقٌة
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3
4

التكرار

النسبة%

6
34
1
5

13
74
2
11

46

100

نوع الترخيص

يبين الجدول التالي نوع الترخيص لمبناء لعينة الدراسة حيث كان نسبة نوع الترخيص عثماني ( )%2ونسبة نوع
الترخيص إسرائيمي ( )%9ونسبة نوع الترخيص أردني ( )%7وأما نسبة الذين ال يممكون ترخيص لمبناء ( )%82من

مجتمع الدراسة.

الجدول رقم ( :)17توزيع العينة حسب نوع الترخيص
نوع الترخٌص
ترخٌص عثمانً
ترخٌص أردنً
ترخٌص إسرائٌلً
بدون ترخٌص
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3
4

التكرار
1
3
4
38
46

النسبة%
2
7
9
82
100




82
9
بدون
ترخٌص

7

ترخٌص
اسرائٌلً

ترخٌص
اردنً

2
ترخٌص
عثمانً

شكل رقم ( )01حالة البناء من حٌث الترخٌص
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 _3والسؤال الثالث في االستبيان الذي تم توزيعو عمى مجتمع الدراسة يتضمن معمومات عن معاناة
األسرة بشكل عام  :أفراد األسرة  ،الجيات التي تمارس التيديد  ،سجن واعتقال  ،غرامات مالية  ،ىدم المنازل ،
إبعاد ع ن المنزل  ،إصابات وأنواعيا  ،التيديد وأنواعو  ،كما شممت أيضا ىذه المعمومات أبناء األسرة كنوع من
التفاصيل .

جدول رقم ( )18أنواع التيديد التي تواجو األسرة
ط2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
03

إَٔاع انزٓذٚذ
ضشة
ضشة يجشح
شزى
يحبٔنخ دْظ
أعٛشح يطبطٛخ
سصبص حٙ
خطف
لُبثم غبص
اعزفضاص
اعزمبل فعهٙ
لزم
إثعبد فعم
ْذو فعه ٙنهًُضل
حجظ ثٛزٙ

انعذد
20
23
24
5
7
3
8
41
40
38
4
12
9
6

100%
43
50
52
11
15
7
17
89
87
83
9
26
20
13




شكل رقم ( )02انواع التهدٌد
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 _4السؤال الرابع في االستبيان الذي تم توزيعو عمى مجتمع الدراسة يتضمن معمومات عن المعاناة النفسية التي
تواجييا األميات والفتيات مثل الخوف أو قمق وتوتر أو أرق وعدم النوم أو العزلة واالنطواء  ،او سوء العالقات

االجتماعية .

الجدول رقم ( :)19توزيع العينة حسب األميات والفتيات
األمهات والفتٌات
الترمٌز التكرار
1
األمهات
44
2
الفتٌات
78
المجموع الكلً
122

النسبة %

36
64
100

شكل رقم ( )14نسبة األميات والفتيات في عينة الدراسة
الوصف اإلحصائي:

الجدول رقم ( :)1-20يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنوع المعاناة النفسية التي تواجييا األميات

والفتيات

الوصف االحصائً
 1الخوف

العدد اقل قٌمة اعلى قٌمة المتوسط الحسابً االنحراف المعٌاري
3
1 109
.689
2.17

 2قلق وتوتر

1 108

3

2.19

.742

 3ارق وعدم النوم

1 111

3

1.88

.745

 4العزلة واالنطواء

1 110

3

1.55

.740

 5سوء العالقات االجتماعٌة 1 108

3

1.41

.652

161

تعميق :نالحظ من الجدول رقم ( )1-20بان ىناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة من األميات

والفتيات في نوع المعاناة النفسية التي تواجيين في "ارق وعدم النوم" حيث كان المتوسط الحسابي  ، 1.88وكذلك
في "العزلة واالنطواء" حيث كان المتوسط الحسابي  ، 1.55واخي ار في "سوء العالقات االجتماعية" حيث كان المتوسط

الحسابي .1.41
نوع المعاناة النفسية "الخوف"

أظيرت عينة الدراسة من األميات والفتيات نوع المعاناة النفسية من حيث الخوف وكانت نسبة اإلجابة "أحيانا"

( )%16ونسبة اإلجابة "غالبا" ( )%50ونسبة اإلجابة "دائما" ( )%34من مجتمع الدراسة.

الجدول رقم ( :)21توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية "الخوف" لألميات والفتيات
الخوف
أحٌانا
غالبا
دائما
المجموع الكلً

الترمٌز التكرار النسبة %
1
16
20
2
50
61
3
34
41

122

100

شكل رقم( )15معانات األميات الخوف والقمق
نوع المعاناة النفسية "قمق وتوتر"

أظيرت عينة الدراسة من األميات والفتيات نوع المعاناة النفسية من حيث الخوف وكانت نسبة اإلجابة "أحيانا"

( )%20ونسبة اإلجابة "غالبا" ( )%42ونسبة اإلجابة "دائما" ( )%39من مجتمع الدراسة.
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الجدول رقم ( :)22توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية "قمق وتوتر" لألميات والفتيات
قلق وتوتر
أحٌانا
غالبا
دائما
المجموع الكلً

الترمٌز التكرار النسبة %
1
20
24
2
42
51
3
39
47

122

100

شكل رقم ( )05معاناة القلق والتوتر عند األمهات
نوع المعاناة النفسية " ارق وعدم النوم "
أظيرت عينة الدراسة من األميات والفتيات نوع المعاناة النفسية من حيث الخوف وكانت نسبة اإلجابة "أحيانا"
( )%34ونسبة اإلجابة "غالبا" ( )%43ونسبة اإلجابة "دائما" ( )%22من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)23توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية "أرق وعدم النوم" لألميات والفتيات
ارق وعدم النوم
أحٌانا
غالبا
دائما
المجموع الكلً

الترمٌز التكرار النسبة %
1
34
42
2
43
53
3
22
27

122
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100

شكل رقم ( )06األرق وقلة النوم
نوع المعاناة النفسية " العزلة واالنطواء "
أظيرت عينة الدراسة من األميات والفتيات نوع المعاناة النفسية من حيث الخوف وكانت نسبة اإلجابة "أحيانا"
( )%60ونسبة اإلجابة "غالبا" ( )%25ونسبة اإلجابة "دائما" ( )%15من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)24توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية " العزلة واالنطواء " لألميات والفتيات
العزلة واالنطواء
أحٌانا
غالبا
دائما
المجموع الكلً

الترمٌز التكرار النسبة %
1
60
73
2
25
31
3
15
18

122

100

شكل رقم ( )07العزلة واالنطواء

164

نوع المعاناة النفسية " سوء العالقات االجتماعٌة "
أظيرت ع ينة الدراسة من األميات والفتيات نوع المعاناة النفسية من حيث الخوف وكانت نسبة اإلجابة "أحيانا"
( )%68ونسبة اإلجابة "غالبا" ( )%23ونسبة اإلجابة "دائما" ( )%9من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)25توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية " سوء العالقات االجتماعٌة " لألميات والفتيات
سوء العالقات االجتماعٌة
أحٌانا
غالبا
دائما
المجموع الكلً

الترمٌز التكرار النسبة %
1
68
83
2
23
28
3
9
11

122

100

شكل رقم (ٌ )08ظهر سوء العالقات االجتماعٌة عند األمهات
خوف لدى األمهات :
كم أظهرت عٌنة الدراسة من األمهات والفتٌات مدى خوفهم من حٌث  :هدم المنزل والتشرٌد  ،اعتقال ،قتل ،ابعاد،
دفع غرامات ،استمرار المواجهات ،اقتحام المنزل .

الجدول رقم ( :)26توزيع العينة حسب الخوف لدى األميات
ط3
1
2
3
4
5
6
7

خٕف األيٓبد
ْذو انًُضل ٔانزششٚذ
اعزمبل
لزم
اثعبد
دفع غشايبد
اعزًشاس انًٕاجٓبد
الزحبو انًُضل
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انعذد
44
39
19
23
40
38
43

100%
96
85
41
50
87
83
93



شكل رقم ( )14الخوف عند األمهات

الجداول من(  )4 -0تظهر الخوف لدى األمهات والفتٌات
-1الخوف
غالبا
أحٌانا
8
8
األم
53
12
الفتٌات
61
المجموع الكلً 20

دائما
28
13
41

المجموع الكلً
44
78
122



-2قلق وتوتر
غالبا
احٌانا
7
7
األم
44
17
الفتٌات
51
المجموع الكلً 24

دائما
30
17
47

المجموع الكلً
44
78
122



-3ارق وعدم نوم
دائما
غالبا
احٌانا
16
20
8
األم
11
33
34
الفتٌات
27
53
المجموع الكلً 42
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المجموع الكلً
44
78
122



-4العزلة واالنطواء
غالبا
أحٌانا
8
30
األم
23
43
الفتٌات
31
المجموع الكلً 73

دائما
6
12
18

المجموع الكلً
44
78
122



 -5سوء العالقات االجتماعٌة
دائما
غالبا
أحٌانا
3
6
35
األم
8
22
48
الفتٌات
11
28
المجموع الكلً 83

المجموع الكلً
44
78
122




 _6السؤال الخامس :يتضمن معمومات عن المعاناة النفسية التي يواجييا األطفال بسبب ممارسة االحتالل من
حيث الجنوح نحو الخوف والقمق  ،توتر والصراخ  ،الجنوح نحو العنف  ،إضرابات في النوم  ،تبول الالإرادي  ،جنوح
نحو االنطواء والعزلة  ،التراجع في التحصيل الدراسي  ،الجنوح نحو العناد  ،توتر العالقات مع األىل  ،عدم التركيز.
الوصف اإلحصائي :

الجدول رقم ( :)27يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنوع المعاناة النفسية التي يواجييا األطفال

الوصف االحصائً
المعاناة

النفسية

التي

األطفال

يواجييا

 1الجنوح نحو الخوف والقلق

العدد اقل قٌمة اعلى قٌمة المتوسط الحسابً االنحراف المعٌاري
3
1 169
.707
1.85

 2توتر والصراخ

1 169

3

2.04

.747

 3الجنوح نحو العنف

1 169

3

2.14

.731

 4إضرابات فً النوم

1 169

3

2.12

.706

 5تبول الالإرادي

1 169

3

2.75

.543

 6جنوح نحو االنطواء والعزلة

1 169

3

2.43

.696

 7التراجع فً التحصٌل الدراسً

1 169

3

1.80

.791

 8الجنوح نحو العناد

1 169

3

2.09

.762

 9توتر العالقات مع األهل

1 169

3

2.15

.764

 10عدم التركٌز

1 169

3

1.85

.761

167

تعميق  :نالحظ من الجدول رقم ( )27بان ىناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة من األطفال في
نوع المعاناة النفسية في " الجنوح نحو الخوف والقلق " حيث كان المتوسط الحسابي  ، 1.85وكذلك في " التراجع

فً التحصٌل الدراسً " حيث كان المتوسط الحسابي أيضا  ، 1.80وأخي ار في " عدم التركٌز " حيث كان المتوسط
الحسابي .1.85
العمر

جدول رقم (  )28توزيع الفئات العمرية
العمر
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3
4
5
6
7
8

التكرار
16
32
50
37
23
9
2
169

شكم سلى ( )20انفئبد انعًشٚخ
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النسبة %
9
19
30
22
14
5
1
100

الجنس

شممت عينة الدراسة األطفال وكان نسبة الذكور  %57ونسبة اإلناث .%43
الجدول رقم ( :)29توزيع العينة من األطفال حسب الجنس
الجنس
ذكور
إناث
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2

التكرار
96
73
691

النسبة %
57
43
100

شكل رقم ( )22توزيع األطفال حسب الجنس
نوع المعاناة النفسية لألطفال "الجنوح نحو الخوف والقمق"
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث "الجنوح نحو الخوف والقمق" وكانت نسبة إجابات غالبا ( )%34ونسبة

إجابات أحيانا ( )%48ونسبة إجابات ناد ار ( )%18من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)1-29نوع المعاناة النفسية لألطفال "الجنوح نحو الخوف والقمق"

الجنوح نحو الخوف والقلق
غالبا
أحٌانا
نادرا

الترمٌز
1
2
3

المجموع الكلً

169

التكرار

النسبة %

57
81
31
169

34
48
18
100

شكل رقم( )23الخوف والقمق لدى األطفال
نوع المعاناة النفسية لألطفال " توتر والصراخ "
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث " توتر والصراخ " وكانت نسبة إجابات غالبا ( )%26ونسبة إجابات

أحيانا ( )%44ونسبة إجابات ناد ار ( )%30من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)2-29نوع المعاناة النفسية لألطفال " توتر والصراخ "

توتر والصراخ
غالبا
أحٌانا
نادرا

الترمٌز
1
2
3

المجموع الكلً

التكرار

النسبة %

44
75
50
169

26
44
30
100

شكل (  )24يبين معاناة التوتر والصراخ لدى األطفال
نوع المعاناة النفسية لألطفال " الجنوح نحو العنف "
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث " الجنوح نحو العنف " وكانت نسبة إجابات غالبا ( )%21ونسبة

إجابات أحيانا ( )%45ونسبة إجابات ناد ار ( )%34من مجتمع الدراسة.
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الجدول رقم ( :)3-29نوع المعاناة النفسية لألطفال " الجنوح نحو العنف "

الجنوح نحو العنف
الترمٌز
1
2
3

غالبا
أحٌانا
نادرا
المجموع الكلً

التكرار

النسبة %

35
76
58
169

21
45
34
100

شكل رقم ( )25الجنوح نحو العنف
نوع المعاناة النفسية لألطفال " إضرابات فً النوم "
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث " إضرابات فً النوم " وكانت نسبة إجابات غالبا ( )%20ونسبة

إجابات أحيانا ( )%49ونسبة إجابات ناد ار ( )%31من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)4-29نوع المعاناة النفسية لألطفال " اضطرابات فً النوم "

اضطرابات فً النوم
غالبا
أحٌانا
نادرا

الترمٌز
1
2
3

المجموع الكلً
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التكرار

النسبة %

33
83
53
169

20
49
31
100

شكل رقم ( )26اضطرابات النوم عند األطفال
نوع المعاناة النفسية لألطفال " تبول الالإرادي "
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث " تبول الالإرادي " وكانت نسبة إجابات غالبا ( )%5ونسبة إجابات

أحيانا ( )%14ونسبة إجابات ناد ار ( )%80من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)5-29نوع المعاناة النفسية لألطفال " تبول الالإرادي "

تبول الالإرادي
غالبا
أحٌانا
نادرا

الترمٌز
1
2
3

المجموع الكلً
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التكرار

النسبة %

9
24
136
169

5
14
80
100

غالبا
%5
احٌانا
%14

نادرا
%80

شكل ( )27التبول أالإرادي عند األطفال
نوع المعاناة النفسية لألطفال " جنوح نحو االنطواء والعزلة "
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث " جنوح نحو االنطواء والعزلة " وكانت نسبة إجابات غالبا ()%12

ونسبة إجابات أحيانا ( )%34ونسبة إجابات ناد ار ( )%54من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)6-29نوع المعاناة النفسية لألطفال " جنوح نحو االنطواء والعزلة "

جنوح نحو االنطواء والعزلة
غالبا
أحٌانا
نادرا

الترمٌز
1
2
3

المجموع الكلً

173

التكرار

النسبة %

20
57
92
169

12
34
54
100

شكل رقم ( )27الجنوح نحو العزلة واالنطواء
نوع المعاناة النفسية لألطفال " التراجع فً التحصٌل الدراسً "
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث " التراجع فً التحصٌل الدراسً " وكانت نسبة إجابات غالبا

( )%43ونسبة إجابات أحيانا ( )%35ونسبة إجابات ناد ار ( )%23من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)7-29نوع المعاناة النفسية لألطفال " التراجع فً التحصٌل الدراسً "

التراجع فً التحصٌل الدراسً
غالبا
أحٌانا
نادرا

الترمٌز
1
2
3

المجموع الكلً
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التكرار

النسبة %

73
57
39
169

43
34
23
100

شكل رقم( )28التراجع في التحصيل الدراسي
نوع المعاناة النفسية لألطفال " الجنوح نحو العناد "
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث " الجنوح نحو العناد " وكانت نسبة إجابات غالبا ( )%25ونسبة

إجابات أحيانا ( )%41ونسبة إجابات ناد ار ( )%34من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)8-29نوع المعاناة النسفية لألطفال " الجنوح نحو العناد "

الجنوح نحو العناد
غالبا
أحٌانا
نادرا

الترمٌز
1
2
3

التكرار
42
70
57
169

المجموع الكلً

النسبة %
25
41
34
100

شكل رقم( )29الجنوح نحو العناد
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نوع المعاناة النفسية لألطفال " توتر العالقات مع األهل "
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث " توتر العالقات مع األهل " وكانت نسبة إجابات غالبا ()%22

ونسبة إجابات أحيانا ( )%40ونسبة إجابات ناد ار ( )%38من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)9-29نوع المعاناة النفسية لألطفال " توتر العالقات مع األهل "

توتر العالقات مع األهل
الترمٌز
1
2
3

غالبا
أحٌانا
نادرا
المجموع الكلً

التكرار

النسبة %

38
67
64
169

22
40
38
100

شكل رقم ( )30توتر العالقات مع األىل
نوع المعاناة النفسية لألطفال " عدم التركٌز "
تبين الدراسة المعاناة النفسية لألطفال من حيث " عدم التركٌز " وكانت نسبة إجابات غالبا ( )%37ونسبة إجابات

أحيانا ( )%40ونسبة إجابات ناد ار ( )%22من مجتمع الدراسة.
الجدول رقم ( :)10-29نوع المعاناة النفسية لألطفال " عدم التركٌز "

عدم التركٌز
غالبا
أحٌانا
نادرا
المجموع الكلً

الترمٌز
1
2
3
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التكرار

النسبة %

63
68
38
169

37
40
22
100

شكل ( )31عدم تركيز األطفال
الجداول من رقم ( :)10-1يبين نوع المعاناة النفسية لألطفال من ناحية الجنس

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 0انجُٕح َحٕ انخٕف ٔانمهك
أحٛبَب %
غبنجب %
62
50
46
26
38
31
54
31
100
81 100
57

َبدسا %
65 20
35 11
100 31

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 2رٕرش ٔانصشاخ
أحٛبَب
غبنجب %
43
73
32
32
27
12
75 100
44

%
57
43
100

َبدسا %
42 21
58 29
100 50

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 3انجُٕح َحٕ انعُف
أحٛبَب
غبنجب %
49
86
30
27
14
5
76 100
35

%
64
36
100

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 4إضشاثبد ف ٙانُٕو
أحٛبَب
غبنجب %
48
76
25
35
24
8
83 100
33

%
58
42
100

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 5رجٕل انالإساد٘
أحٛبَب
غبنجب %
13
67
6
11
33
3
24 100
9

%
54
46
100

َبدسا %
29 17
71 41
100 58

َبدسا %
43 23
57 30
100 53

َبدسا %
57 77
43 59
100 136
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انًجًٕع انكهٙ
96
73
169

انًجًٕع انكهٙ
96
73
169

انًجًٕع انكهٙ
96
73
169

انًجًٕع انكهٙ
96
73
169

انًجًٕع انكهٙ
96
73
169

%
57
43
100

%
57
43
100

%
57
43
100

%
57
43
100

%
57
43
100

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 6جُٕح َحٕ االَطٕاء ٔانعضنخ
أحٛبَب %
غبنجب %
54
31
60
12
46
26
40
8
100
57 100
20

َبدسا %
58 53
42 39
100 92

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 7انزشاجع ف ٙانزحصٛم انذساعٙ
أحٛبَب %
غبنجب %
47
27
73
53
53
30
27
20
100
57 100
73

َبدسا %
41 16
59 23
100 39

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 8انجُٕح َحٕ انعُبد
أحٛبَب
غبنجب %
40
79
33
30
21
9
70 100
42

%
57
43
100

َبدسا %
40 23
60 34
100 57

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 9رٕرش انعاللبد يع األْم
أحٛبَب
غبنجب %
42
74
28
25
26
10
67 100
38

%
63
37
100

انجُظ ركٕس
إَبس
انًجًٕع انكهٙ

 - 01عذو انزشكٛض
أحٛبَب
غبنجب %
32
76
48
36
24
15
68 100
63

َ %بدسا  %انًجًٕع انكهٙ
96 42 16 47
73 58 22 53
169 100 38 100

َبدسا %
41 26
59 38
100 64

انًجًٕع انكهٙ
96
73
169

انًجًٕع انكهٙ
96
73
169

انًجًٕع انكهٙ
96
73
169

انًجًٕع انكهٙ
96
73
169

الجداول من رقم ( :)10-1يبين نوع المعاناة النسفية لألطفال من ناحية العمر
 - 0انجُٕح َحٕ انخٕف ٔانمهك

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع انكهٙ

غالبا
2
8
18
18
8
2
1
57

أحٌانا
5
22
23
15
11
4
1
81

نادرا
9
2
9
4
4
3
0
31

المجموع الكلً
16
32
50
37
23
9
2
169
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%
57
43
100

%
57
43
100

%
57
43
100

%
57
43
100

%
57
43
100

 - 2رٕرش ٔانصشاخ

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع انكهٙ

غالبا
3
6
14
16
5
0
0
44

أحٌانا
8
18
21
15
9
3
1
75

نادرا
5
8
15
6
9
6
1
50

المجموع الكلً
16
32
50
37
23
9
2
169

نادرا
8
12
18
10
6
3
1
58

المجموع الكلً
16
32
50
37
23
9
2
169

 - 3انجُٕح َحٕ انعُف

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع
انكهٙ

غالبا
1
5
16
9
4
0
0
35

أحٌانا
7
15
16
18
13
6
1
76

 - 4إضشاثبد ف ٙانُٕو

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع انكهٙ

غالبا
0
3
11
14
4
0
1
33

أحٌانا
7
18
26
13
15
4
0
83

نادرا
9
11
13
10
4
5
1
53

المجموع الكلً
16
32
50
37
23
9
2
169
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 - 5رجٕل انالإساد٘

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع انكهٙ

غالبا
2
2
1
4
0
0
0
9

أحٌانا
5
10
2
3
2
2
0
24

نادرا
9
20
47
30
21
7
2
136

المجموع الكلً
16
32
50
37
23
9
2
169

 - 6جُٕح َحٕ االَطٕاء ٔانعضنخ

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع انكهٙ

غالبا
0
5
7
7
1
0
0
20

أحٌانا
7
14
14
10
10
2
0
57

نادرا
9
13
29
20
12
7
2
92

المجموع الكلً
16
32
50
37
23
9
2
169

 - 7انزشاجع ف ٙانزحصٛم انذساعٙ

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع انكهٙ

غالبا
1
8
26
20
12
4
2
73

أحٌانا
4
13
18
13
6
3
0
57

نادرا
11
11
6
4
5
2
0
39

المجموع الكلً
16
32
50
37
23
9
2
169

 - 8انجُٕح َحٕ انعُبد

1-5
6-10
11-15

غالبا
0
11
18

أحٌانا
5
12
21

نادرا
11
9
11

المجموع الكلً
16
32
50
180

16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع انكهٙ

10
3
0
0
42

18
10
3
1
70

9
10
6
1
57

37
23
9
2
169

نادرا
14
12
13
11
7
7
0
64

المجموع الكلً
16
32
50
37
23
9
2
169

 - 9رٕرش انعاللبد يع األْم

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع انكهٙ

غالبا
0
4
17
12
4
1
0
38

أحٌانا
2
16
20
14
12
1
2
67

 - 01عذو انزشكٛض

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
انًجًٕع انكهٙ

غالبا
0
9
23
18
9
3
1
63

أحٌانا
5
16
18
14
12
2
1
68

نادرا
11
7
9
5
2
4
0
38

المجموع الكلً
16
32
50
37
23
9
2
169
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 _6السؤال السادس :يتضمن معمومات عن الجيات المساندة لؤلسرة ونوع المساندة وترتيبيا من
حيث األىمية .
الجدول رقم ( :)30يبين انجٓبد انًغبَذح نألعشح َٕٔع انًغبَذح
يغبعذاد يبنٛخ

انُغجخ %

يغبعذاد عُٛٛخ

انُغجخ %

انُغجخ %

إسشبد َفغٙ

انُغجخ %

رطٕٚش انزاد

انُغجخ %

5

دٔساد رذسٚجٛخ

يغبَذح
 5جٛشاٌ
أخشٖ)

شعجٛخ
(أحٛبء

2

انُغجخ %

 4يؤعغبد دٔنٛخ

2

5

0

2

2

5

0

2

0

رضبيٍ

1

50 22

2

5

3

7

0

2

انُغجخ %
رطٕٚش انمذسح عهٗ
يٕجٓخ األصيبد
انُغجخ %

 3يؤعغبد حكٕيٛخ

2

5

41 07

2

5

33 04

0

2

88 38

4

9

 6يؤعغبد إعاليٛخ

0

2

2

5

2

5

2

0

2

0

2

 7يؤعغبد أْهٛخ

0

2

28 02

7

31 03 06

9

20

8

31 03 50 22 09

182

31 03

اعالو يحهٙ

 2يؤعغبد حمٕلٛخ

0

2

74 32

3

7

3

7

33 04

3

7

2

0

0

0

انُغجخ %

23 01 02

3

7

4

9

90 39

6

31 03 04

2

اعالو عبنًٙ

 0أفشاد يزطٕعٌٕ

5

02

5

يغبَذح َفغٛخ

انُغجخ %

انجٓبد انًغبَذح

يغبعذاد لبََٕٛخ

َٕع انًغبَذح

يغبَذح إعاليٛخ

2

5

2

5

7

06

2

49 20 67 29
3

7

 -7السؤال السابع :يتضمن معمومات عن تطمعات السكان المستقبمية وترتيبيا من ( )10-1حسب األىمية.
الجدول رقم ( :)31يبين انجٓبد انًغبَذح نألعشح َٕٔع انًغبَذح
انزشرٛت يٍ  01 – 0حغت االًْٛخ

انزشرٛت

انزطهعبد

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

6

%

7

%

8

%

9

% 10 %

ٔلف أٔايش ْذو
0
انًُبصل
ٔلف اعزذاءاد عهٗ
2 0 2 0
4 2 9 4 46 20 24 00 03 6
2
األطفبل
سفع ٔرحغٍٛ
انًغزٕٖ انًعٛشٙ
ٔظشٔف انغكٍ
4 2 9 4 00 5 9 4 03 6 21 9 31 04 4 2
3
ٔانجُٗ انزحزٛخ
(طشق ،يجبس٘،
يٕالف يالعت)
رٕفٛش ثشايج دعى
2 0
07 8 03 6 22 01 28 03 03 6 2 0 2 0
4
َفغٔ ٙيعُٕ٘
رحغ ٍٛانًؤعغبد
4 2 03 6 6 3 33 05 24 00 03 6 2 0 4 2
5
انثمبفٛخ ٔانزعهًٛٛخ
رطجٛك انًعبْذاد
ٔانًٕاثٛك انذٔنٛخ
00 5 05 7 21 9 9 4 05 7 9 4 00 5 4 2 7 3
6
نحًبٚخ انًٕاطٍُٛ
رحذ االحزالل
إٚجبد يشافك ٔأيبكٍ
سٚبضٛخ ٔرشفٛٓٛخ
28 03 31 04 22 01 7 3 4 2 2 0 4 2 2 0
7
نهغكبٌ (حذائك ،
يالعتَٕ ،اد٘)
4 2
 8صٔال االحزالل كهٛب 05 7 03 6 67 30
رٕفٛش دعى يبد٘
ٔلبََٕ ٙيٍ انغهطخ
37 07 9 4 9 4 9 4 7 3 00 5 05 7 4 2
9
انفهغطُٛٛخ ٔانٓٛئبد
انذٔنٛخ
رعضٚض انزضبيٍ
9 4 21 9 03 6 07 8 05 7 03 6 00 5
2 0
ٔ 01انًغبَذح انشعجٛخ
ٔانجًبْٛشٚخ
9

انًجًٕع انكه46 ٙ

52 24 21

8

46

46

07

2

46

0

4

46

183

46

46

2

2

46

46

4

46

_8أما السؤال الثامن :واألخير يتضمن معمومات عن حقوق اإلنسان التي يتم تطبيقيا في حي البستان وفق
المعاىدات الدولية .

الجدول رقم ( :)32يبين عن حقوق اإلنسان التي يتم تطبيقيا في حي البستان وفق المعاىدات الدولية .
أوافق
التكرار
1
2
3
4
5
6
7
8

انعٛش ثكشايخ فً ظل الظروف الحالٌة
توفٌر السكن المالئم الذي ٌلبً احتٌاجات أفراد األسرة
المستوى المعٌشً المالئم
توفٌر التعلٌم الجٌد
توفٌر الرعاٌة الصحٌة والنفسٌة ألفراد األسرة
توفٌر األمن واألمان المجتمعً
عدم التمٌز العنصري بسبب العرق والدٌن
حرٌة التنقل والحركة والسكن

1
7
22
2

النسبة %

2
15
48
4

ال اوافق
التكرار
46
46
45
39
24
44
46
46

النسبة %
100
100
98
85
52
96
100
100

الجدول رقم ( :)1-32يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لحقوق اإلنسان التي يتم تطبيقيا في
حي البستان وفق المعاىدات الدولية .
الوصف االحصائً
العدد اقل قٌمة أعلى قٌمة المتوسط الحسابً االنحراف المعٌاري
.000
2.00
2
2
46
 1انعٛش ثكشايخ فً ظل الظروف الحالٌة
.000
2.00
2
2
 2توفٌر السكن المالئم الذي ٌلبً احتٌاجات أفراد األسرة 46
.147
1.98
2
1
46
 3المستوى المعٌشً المالئم
.363
1.85
2
1
46
 4توفٌر التعلٌم الجٌد
.505
1.52
2
1
46
 5توفٌر الرعاٌة الصحٌة والنفسٌة ألفراد األسرة
.206
1.96
2
1
46
 6توفٌر األمن واألمان المجتمعً
.000
2.00
2
2
46
 7عدم التمٌز العنصري بسبب العرق والدٌن
.000
2.00
2
2
46
 8حرٌة التنقل والحركة والسكن


تعميق  :نالحظ من الجدول رقم ( )1-32بان ىناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة من األسر

بأنو تم توفير الرعاية الصحية والنفسية ألفراد األسرة األكثر تطبيقا لحقوق اإلنسان في حي البستان وفق المعاىدات

الدولية حيث كان المتوسط الحسابي . 1.53
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فيرس المالحق
عنوان الممحق

الرقم

الصفحة

1

أسئمة اإلستبانة التي استخدمت في جمع البيانات

136

2

كممة رئيس بمدية االحتبلل نير بركات التي يبين فييا خطة البمدية لحي

141

البستان حسب المصادر بمدية االحتبلل( .مشروع تطوير حي البستان،
)2010
3

صورة عن قرار اليدم اإلداري الذي تم توزيعو عمى سكان حي البستان

142

4

قرار ىدم صادر عن بمدية االحتبلل بموجب قانون محاكمة الحجر212/5

143

5

بمدية االحتبلل تعمل عمى ترقيم حي البستان

144

6

مخطط حي البستان المستقبمي كما تريده بمدية االحتبلل

145

7

شجرة عائبلت سموان (حسب إصدارات جمعية سموان.الذاكرة )2004

146

8

نتائج تحميل الدراسة :الفصل الرابع عرض النتائج ومناقشتيا

147
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فٓشط انجذأل
عنوان الجدول

الرقم

الصفحة

1.3
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44
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46

6.3
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47

7.3

التراجع في التحصيل العممي عند األطفال

55

8.3

تقييم العينة لحقوق اإلنسان التي يتم تطبيقيا في حي البستان وفق

57

2.3

توزيع العينة ألبناء األسر حسب الجنس

41

المعاىدات الدولية
9.3

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لحقوق اإلنسان التي يتم تطبيقيا

58

في حي البستان وفق المعاىدات الدولية
10.3

توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية "الخوف" لؤلميات والفتيات

62

11.3
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63
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64
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64

والفتيات
والفتيات

14.3

توزيع العينة حسب نوع المعاناة النفسية " سوء العبلقات االجتماعية "

65

لؤلميات والفتيات
15.3

يظير إشكال التيديد التي يواجييا األطفال

66

16.3

عبلقة بين الفئات العمرية وجيات التيديد التي تستيدف سكان الحي

67
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17

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنوع المعاناة النفسية التي يواجييا

68

18.3

نوع المعاناة النفسية لؤلطفال (الجنوح نحو الخوف والقمق)

69

19.3

نوع المعاناة النفسية لؤلطفال " التوتر والصراخ "

70

20.3

نوع المعاناة النفسية لؤلطفال " الجنوح نحو العنف "

70

21.3
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71

22.3
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71
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74

1.4
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2.4

التطمعات المستقبمية لمسكان

113

3.

األطفال

188

فٓشط األشكبل

عنوان الشكل

الرقم

الصفحة

1.3
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45
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46
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27
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28
31
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32
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34

2.2

5.2
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21

33

1.3
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49

3.3

أزقة حي البستان

50

5.3
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2.3
4.3

48
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51

6.3
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78
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86
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93

2.4

النشاطات النسائية في خيمة االعتصام
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109
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110
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78
91

110
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