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بعد خمسني عامًا من االحتالل، ونكسة الـ 1967، وما يقارب السبعني عامًا على نكبة الـ 1948.. 
سؤاٌل يطرحه اآلخرون عليك: ماذا يعني لك االحتالل؟ يبدو أّن مْن لم يِعْش ويالت االحتالل؛ ال يدرك 
ويالت الشعوب التي ال زالت تعاني األمّرْين منه، أو يبدو أّن التاريخ لم يكن ُمنصفًا –والزال- في رصد ما 
يحدُث للفلسطينيني –والزال- منذ الـ48 وحتى يومنا هذا؛ جراّء االحتالل. أو رمبا َعِجْزنا حنن أصحاُب 
القضية عن فضِح جرائم االحتالل ألسباٍب تتعّلق بنا وبقصور إعالمنا؛ وعدم قدرته على مخاطبة اآلخرين. 

على العموم؛ سأجيب كما أجبُت من سألني..  

املوت  يعني  االحتالل؛  والتشّرد..  التهجير  يعني  االحتالل؛  والوطن..  األرض  اغتصاَب  يعني  االحتالل؛ 
في  يقبعون  أو  ماتوا  بأنهم  اآلخرون  فيجيُبك  وأقاربك  أهلك  عن  تسأل  أن  يعني  االحتالل؛  والفقدان.. 

السجون..
االحتالل؛ يعني أن تعيش الجئًا في وطنك أو بعيدًا عنه، وأن تكُبر وتترعرَع دون أن حتّط قدماك على تراب 
وطنك.. االحتالل؛ يعني أن تفتح عينيك -وأنت طفٌل صغيٌر- على علم “األونروا” دون أن ترى علم بالدك 

أو تعرف شكله ولونه، وأن تعتقد لسنواٍت طويلٍة أّن هذا العلم هو علم بالدك..! 
االحتالل؛ يعني أال تشعر باألمان في وطنك؛ وال حتى في بيتك، يتهّددك املوُت في كّل حلظٍة؛ بل تهرب 

منه إليه..!
االحتالل؛ هو أن تتعّرف على الناس فيذكرون أمساءهم وأمساء ُدوِلهم؛ وتقُف أنت حزينًا لتقول: “أنا من 
والقهر  باأللم  فينتاُبك شعوٌر  )إسرائيل(؟  تقصد  فلسطني؟!.  تقع  أين  أحُدهم:  عليك  فيرّد  فلسطني”.. 

والظلم.  
كّل  يعني  االحتالل  والالحّب..  الالأمن  الالإنسانية،  العنصرية،  التمييز،  البطالة،  الفقر،  يعني  االحتالل؛ 

شيٍء قبيح..! 

االحتالل؛ يعني أن تشتاق ألحباٍء لك وأعزاٍء خارج وطنك -ورمبا في قرى ومدٍن في وطنك- وال تستطيع 
الوصول إليهم؛ ورمبا ميضي العمر دون أن تراهم..! 

االحتالل؛ يعني أن يسألك أبناؤك عن مستقبلهم؛ وتقف متبلدًا دون أّية إجابة.. االحتالل؛ هو أن ترى 
اليأس واإلحباط في وجوه األطفال والشباب؛ وحتى الكبار. واالحتالل؛ أيضًا إلى زوال..!

آمال صيام 

4/18/15 6:30 AMPen
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ماذا يعني لك االحتالل؟!!
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�شباح حمادة
النساء وإعادة اإلعمار

ل مكان للخ�سو�سّية..! هنا تُفتقُد كلُّ و�سائل الراحة والأمان، وكاّفة مقّومات احلياة 

الأ�سا�سية، هنا -الن�ساء على وجه التحديد- تزيد معاناتهّن: وقت الدورة ال�سهريّة، 

وقت العالقة احلميمية، وحتى ال�ستحمام يف هذا املكان؛ غري منا�سب.

احلياة في "الكرفانات"..
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املوؤّقتة  امل�شاكن  “الكرفانات”..  اإنها 

تعي�ض  حيث  ال�شفيح،  من  امل�شنوعة 

للواقع  اأ�شريات  الفل�شطينيات  الن�شاء 

الذي ُفر�ض عليهن، بعد تدمري منازلهن 

غزة  قطاع  على  الأخري  العدوان  خالل 

�شيف  عام ٢٠١٤، وو�شط هذه املعاناة؛ 

يخرتق الواقَع املريرَ ب�شي�ُض اأمل  اإعادة 

اإعمار منازلهّن. 

“الكرفانات”..  اأبواب  طرقت  “الغيداء” 
الن�شاء؛  معاناة  على  ال�شوء  لت�شّلط 

خالل  من  وذلك  فيها،  يع�شن  اللواتي 

التقرير التايل:

تقطن “اأم العبد اأبو عم�شة” )50 عاماً( 

منزلها  اأنقا�ِض  على  اأقيم  “كرفاٍن”  يف 

البيت  هذا  دُمر  حانون،  بيت  يف  املدّمر 

غزة  قطاع  على  الأخري  العدوان  خالل 

عام 2014.

العبد”  “اأم  ت�شف  طويلٍة؛  بتنهيدةٍ 

حياتها وهي تقول: “ثالث �شنواٍت مّرت 

اللحظة؛  وحّتى  العدوان،  انتهاء  على 

هذا  داخل  ن�شكن  معاناتنا،  تنتِه  مل 

املكّونة  وعائلتي  اأنا  احلديدّي  ال�شندوق 

من ت�شعة اأفراد، ول اأحد من امل�شئولني 

لنا:  يقولون  فقط؛  ملعاناتنا،  يهتّم 

“اإ�شربوا.. �شياأتي دوركم يف الإعمار”.
مت�شح ب�شع قطراٍت من العرق جتّمعت 

على جبهتها وتتابع حديثها باأمٍل : “مل 

فقد  وحدنا،  لنا  العائلية  حياتُنا  تُعد 

اأ�شتطيع  ل  للجميع،  ملكاً  اأ�شبحت 

التحدث مع زوجي ول اأولدي براحٍة؛ خوفاً 

اأحد املارّة بجانب “الكرفان”  من �شماع 

حديثنا”.

ثوب ال�سالة.. ل يفارقني..!

“اأم حممد امل�رضي”  مل تختلف معاناة 

عن �شابقتها، فهي اأي�شاً ت�شكن داخل 

اأر�ض  على  قيم 
ُ
اأ عائلتها،   مع  كرفاٍن 

منزلها املدّمر يف )منطقة امل�رضي( كما 

تُعرف بني �شكان بلدة بيت حانون �شمال 

القطاع.

طرف   مت�شك  وهي  حممد”  “اأم  تقول 

ثيابها:  “ل اأ�شتطيع خلع ثوب ال�شالة 

به  اأق�شي  ون�شف،  �شنوات  ثالث  منذ 

خ�شو�شّيتي  فقدُت  وليلي،  نهاري 

اأمتلكها  كنت  والتي  املا�شية؛  وراحتي 

يف بيتي اخلا�ض، اإ�شافًة لكل ممتلكاتي”.

ب�شبب �شيق م�شاحة الكرفان؛ وارتفاع 

“اأم  تُ�شطر  �شيفاً؛  فيه  احلرارة  درجة 

خالل  اأوقاتها  اأغلب  لق�شاء  حممد” 

“الكرفان”، جتل�ض  بجانب  النهار جلو�شاً 

واإىل  اإليها  ينظرون  املارّة،  ح�رضة  يف 

بناتها الثالثة؛ اللواتي يرتدين مثلها ثوب 

مك�شوٌف  “املكان  فـ  الكامل،  ال�شالة 

“اأم  تقول  كما  لهّن”  اأمان  ول  اأمن  ول 

حممد”.

اإحدى  اإىل  تنظر  وهي  حديثها  وتتابع 

تذّمر  على حتّمل  قادرةً  اأعد  “مل  بناتها: 

بناتي من الو�شع الراهن، فهّن كغريهّن 

براحٍة  يع�شن  اأن  يُردن  الفتيات؛  من 

التي  بخ�شو�شيتهّن؛  ويتمتّعن  وحريٍة، 

هذا  داخل  العي�ض  يف  منها؛  ُحرمن 

ال�شندوق”.

ج�سٌد بال روح..!

حممد  “اأم  ابنُة  باحلديث  تُقاطعنا 

وهي طالبٌة  “�ُشند�ض”  وتُدعى  امل�رضي” 

جامعيٌة يف  التا�شعة ع�رضة من العمر. 

الدرا�شة،  اأ�شتطيع  “ل  بقهرٍ:  تقول 

ودرجاتي اجلامعية متدنيٌة لعدم قدرتي 

على الرتكيز ب�شبب ال�شو�شاء، والبيئة 

فيها..  نعي�ض  التي  ال�شحّية  غري 

و�شغٍط  اكتئاٍب  من  عاين 
ُ
اأ اأ�شبحُت 

نف�شٍي ل�شوء الأو�شاع التي نعي�شها”.

اأيّة  هناك  تُعد  “مل   : حديثها  وتتابع 

اأ�شعر  فاأنا  حلياتنا،  ول  لنا  خ�شو�شيٍة 

ال�شهرية،  الدورة  فرتة  والقلق  باخلجل 

احلديدّي،  ال�شندوق  هذا  داخل  خا�شًة 

اأ�شتطيع  ل  جداً،  ال�شغرية  املياه  ودورة 

يف  كنت  كما  براحتي؛  ال�شتحمام 

منزيل”.

“�شند�ض”  توا�شل  موؤملٍة  وبكلماٍت 

“اأ�شبحُت  فتقول:  حياتها؛  عن  احلديث 

واأماٍن  خ�شو�شيٍة  اأيّة  روح،  بال  ج�شداً 

اإذ  ال�شفيح؟  للمراأة داخل �شندوٍق من 

اأ�شبحنا ندخل اإىل احلّمام خل�شًة، وننام 

يباغتنا  اأن  من  خوفاً  كاملًة؛  مبالب�شنا 

اأحٌد فجاأة، فنحن –باخت�شار- نعي�ض يف 

ال�شارع”.

م�سكالٌت اجتماعيٌة

الخ�شائية الجتماعّية  بدوان”  “هيفاء 
باأّن  تو�ّشح  املراأة”  �شئون  “مركز  يف 

خالل  منازلهّن  فقدن  اللواتي  “الن�شاء 
العدوان الأخري على قطاع غزة عام 2014 

الكرفانات،  داخل  العي�ض  على  جربن 
ُ
واأ

يُعانني من م�شاكل اجتماعيٍة متنّوعٍة، 

�شدمة   بعد  امل�شاكل  هذه  تتابعت 

التي  للم�شكن؛  املفاجئ  الفقدان 

ت�شببت يف الأزمة.

وحول اأهم امل�شكالت الجتماعية التي 

“الكرفانات”.  داخل  الن�شاء  تواجهها 

“الكتئاب  لـ”الغيداء”:  “بدوان”  تقول 

الجتماعية  والعزلة  والتوتر  والقلق 

ن�شاء  تواجه  التي  امل�شكالت  اأكرث  من 

الأمل  فقدان  اإىل  اإ�شافًة  “الكرفانات”، 
باحلياة وعدم الرغبة بالتزاور مع اأقاربهّن 

العدوان؛  ممن مل يفقدن منازلهّن خالل 

ل�شعورهّن بالنق�ض جتاههّن”.
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اأولئك  “فقدان  اأّن  على  “بدوان”  وتُ�شّدد 

احلياة  ومقومات  ملنازلهّن  الن�شوة 

خ�شو�شيتهّن  وانتهاك  الأ�شا�شية، 

�شعورهّن  وعدم  الكرفانات،  داخل 

اإىل عدم قدرتهّن  يوؤدي  والأمان..  بالأمن 

 ”
ّ
اخلارجي العامل  مع  التوا�شل  على 

الن�شاء اللواتي ي�شكّن  وتدعو “بدوان”  

الذي  املرير  الواقع  حتّدي  اإىل  الكرفانات 

عن  البحث  مبحاولة  وذلك  عليه،  جربن 
ُ
اأ

عن  للتخفيف  الداخلية؛  مهاراتهّن 

ال�شت�شالم  وعدم  وعوائلهّن،  اأنف�شهّن 

للواقع، وجمابهة الظروف ال�شيئة التي 

ُفر�شت عليهّن لتخّطي املرحلة”.

الن�ساء تعانني ب�سكٍل م�ساعف 

هو   
ّ
الفل�شطيني املجتمع  يف  املنزل 

العائلة،  لأفراد  والوطن  املاأوى  مبثابة 

 على الو�شع 
ٍّ
وفقدانُه يوؤثرُ ب�شكٍل �شلبي

 لالأ�رضة.
ّ
 والجتماعي

ّ
النف�شي

جياب”  اأبو  “اآيات  �شبق  ما  مع  تتفق 

“جمعية  من  النف�شّية  ة  املخت�شّ

عائ�شة” وتوؤكد على اأّن فقدان العائالت 

العدوان  خالل  ملنازلها  الفل�شطينية 

ب�شكٍل  اأثّر   ،2014 عام  غزة  على  الأخري 

يف  خا�شًة  العاّمة،  احلياة  على  وا�شٍح 

وتقّبل  الإعمار،  اإعادة  عملية  تاأّخر  ظّل 

“الكرفانات”  داخل  العي�ض  العائالت 

املوؤقتة.

“املراأة  اأّن:  جياب”  “اأبو  وتو�ّشح 

خ�شو�شيتها  افتقدت  الفل�شطينية 

اآمنٍة،  غري  باعتبارها  الكرفانات؛  داخل 

ومك�شوٍف”.  عاٍم  مكاٍن  يف  وموجودةٍ 

يع�شن  اللواتي  “الن�شاء  م�شيفًة: 

يفتقرن حتى للعالقة  “كرفاناٍت”  داخل 

احلميمة مع اأزواجهن؛ ب�شبب الو�شع غري 

الآمن للكرفان، وفقدان اخل�شو�شية؛ مما 

اأثّر ب�شكٍل �شلبٍي على حياتهّن الزوجية”.

حديثها  خالل  جياب”  “اأبو  وتُ�شري 

اأّن “الن�شاء اللواتي يع�شن  لـ”الغيداء”  
ال�شغط  من  يُعانني  الكرفانات؛  داخل 

املتوترة  العالقات  ب�شبب  ؛ 
ّ
النف�شي

يولّد  مما  واأبنائهّن؛  اأزوجهّن  وبني  بينهّن 

والقلق  العدوانية  اإىل  اإ�شافًة  العنف، 

العام ولوم الذات، كما اأنهّن قد يُعانني 

�شبٍب  عن  ناجتٍة  ج�شديٍة  اأمرا�ٍض  من 

نف�شٍي؛ منها ال�شغط وال�شكري واآلم 

املفا�شل و�شيق النف�ض.”

م�شطرةً  نف�شها  جياب”   “اأبو  وجتد 

اإىل  “الكرفانات”  يف  الن�شاء  لن�شيحة 

من  ؛ 
ّ
العاطفي اجلانب    : بـ  “الهتمام 

العاطفية  بالعالقة  املراأة  اهتمام  خالل 

وحميطها،  واأبنائها  زوجها  وبني  بينها 

بالريا�شة،  بالهتمام  اجل�شدّي؛  واجلانب 

؛ من خالل زيادة املعرفة 
ّ
واجلانب العقلي

الروحايّن؛  واجلانب  العامة،  والثقافة 

وال�شالة  الذات،  لوم  عدم  خالل  من 

وال�شتغفار وال�شرتخاء”.

املراأة،، واحلّق يف ال�سكن

جميع  على  الق�شاء  “اتفاقية  حّثت 

الدول  املراأة”  �شد  التمييز  اأ�شكال 

املنا�شبة  التدابري  اتخاذ  على  الأطراف 

املراأة،  �شد  التمييز  على  للق�شاء 

ل  مالئمٍة،  معي�شيٍة  بظروٍف  والتمّتع 

واملرافق  بالإ�شكان  يتعّلق  فيما  �شيما 

فحرمان  واملوا�شالت،  والنقل  ال�شحية 

املراأة من امل�شكن الالئق؛ مي�ّض بكرامتها، 

وباخل�شو�شية ال�شتثنائية التي حتتاجها 

الن�شاء ويجب اأن يتمتعن بها.

لكن؛ ماذا عن الن�شاء الفل�شطينيات؟ 

املحامي  الت�شاوؤل  هذا  على  يجيب 

فيقول:  احللو”  “بهجت  والقانوين 

عند  م�شاعٍف  ب�شكٍل  يعانني  “الن�شاء 
الت�رضّد والنزوح والإخالء الق�رضّي  حالت 

كبت  بها  يُفرت�ُض  حيث  للم�شكن؛ 

رعاية  يف  لت�شتمر  وقهرها؛  م�شاعرها 

اأ�رضتها”.

ويوؤكد “احللو” على  اأّن: “احلّق يف ال�شكن 

منظومة  يف  خا�شٍة  مبكانٍة  يحظى 

ت املادة )25(  حقوق الإن�شان، حيث ن�شّ

من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان على 

اأنه )لكل فردٍ احلّق يف م�شتوى معي�شٍة 

له  والرفاهية  ال�شّحة  ل�شمان  يكفي 

املاأكل  �شعيد  على  خا�شًة  ولأ�رضته، 

وامللب�ض وامل�شكن والعناية الطبية).

امل�شكن  يف  وحّقها  املراأة  يخ�ّض  وفيما 

باأن املادة (14( من  املنا�شب يتابع “احللو” 

اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  “اتفاقية 
“للمراأة  على  تن�ّض  املراأة”  �شد  التمييز 

معي�شيٍة  بظروٍف  التمتع  يف  احلّق 

مالئمٍة، ل �شيما فيما يتعلق بالإ�شكان 

بالكهرباء  والإمداد  ال�شحّية  واملرافق 

واملاء والنقل واملوا�شالت”.

دعت  الإن�شان  حقوق  مواثيق  كافة  اإذاً؛ 

اإىل �رضورة حماية حّق املراأة يف ال�شكن 

لبقية  دافئاً  حا�شناً  ب�شفته  الالئق، 

ل  الفل�شطينية  املراأة  اأّن  اإل  حقوقها، 

زالت تعاين من بطء عملية اإعادة اإعمار 

الأخري  العدوان  خالل  الحتالل  دمره  ما 

يع�شن  زلن  ول   ،2014 غزة  قطاع  على 

ت�شلح  ل  موؤقتٍة  “كرفاناٍت”  داخل 

للحياة الب�رضية.
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العدوان  بعد  غزة  قطاع  يف  الإعمار  اإعادة  عجلة  تزال  ما 

الأخري )2014( ت�سري ببطءٍ �سديٍد؛ نظراً لعدم توّفر التمويل 

بقرب  منازلُهم  املدّمرةِ  املواطنني  تفاوؤل  ومع  لها،  الالزم 

ح�سولهم على منحة بناء؛ هناك من يخو�ض معركًة مع 

املوؤ�س�سات احلكومّية لإثبات اأّن منزله -الذي دُمر يف هذا 

العدوان- هو ملُكُه..!

الر�سمية  الوثائق  فقدت  التي  احلالت  مئات  يوجد  حيث 

اأمام  ي�سعنا  وذلك  املدّمر؛  البيت  ملكية  تُثبت  التي 

اجلهات  تتبعها  التي  الإجراءات  تخ�ّض  عديدةٍ  ت�ساوؤلٍت 

املعنّية بالتعامل مع تلك احلالت، والوقوف على الأ�رضار 

كثريةٍ  اأر�سيفيٍة  ووثائق  مبلفات  حلقت  التي  واخل�سائر 

2014، ويف فلك هذه الق�سية؛ يدور  نتيجة احلرب الأخرية 

تقرير “الغيداء” التايل:

بني مكاتب وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان يف قطاع غزة؛ 

تتجّول الأربعينّية “ماجدة نعيم”.. لي�شت وحدها؛ فالع�رضات 

من املواطنني جاءوا لأمر مراجعة طلباتهم يف هذه الدائرة 

الر�شمية.

التي فقدت منزلها يف خميم جباليا )�شمال قطاع  “نعيم” 
غزة( خالل العدوان الأخري على قطاع غزة )2014( تبحث بني 

م�شئوٍل  موظٍف  عن  جيداً  يعرفونها  باتوا  الذين  املراجعني 

يوّقع لها على ورقٍة متّكنت من ختمها واإم�شائها من جهاٍت 

م�شوؤولٍة عديدة.

تقول “نعيم”: “بعد كّل توقيٍع جديٍد اأح�شل عليه؛ تغمرين 

ال�شعادة، لأين اأظّن اأّن امللف انتهى”.

التي جتدد ال�شوؤال عن موعد اإعمار  ل تتحقق اأمنية “نعيم” 

منزلها، ثم تنطق ببع�ض التمتمات التي توؤكد على حالتها 

اأن خ�رضت كّل  النف�شية ال�شيئة، فاأّي تعوي�ٍض يُعينُها بعد 

يف  حلّقها  للملكية  اإثباٍت  على  �شتح�شل  ومتى  �شيء؟ 

امل�شكن؟!

امل�سكن من حقي.. ولكن..؟!

“حني غادرنا منازلنا مكرهني؛ مل نتمكن من اإخراج كّل الأوراق 
والوثائق والإثباتات اخلا�ّشة التي نحتاجها”.. قالت هذه اجلملة 

“اأم حممد هالل” ومل تكن الأوىل التي ذكرت ذلك لـ”الغيداء” 
فقد اأجمعت ن�شاءٌ كّن ُكرثاً على ذات ال�شهادة، لقد فقدن 

مع عائلتهن اأّي حٍق بوجود منزٍل لديها؛ حتى على الورق اأي�شاً 

يف ال�شجل العقاري.

 ال�شجاعية: 
ّ
وهي اأرملة �شهيٍد تقطن يف حي  تقول “هالل” 

“حني غادرت منزيل؛ مل اأمتكن من اإخراج �شند امللكية اخلا�ّض 
بال�شّقة، وكّل ظّني اأنني اأ�شتطيع لحقاً املراجعة واحل�شول 

الوثيقة  اأحتاج  وكنت  للملكية،  اأخرى  اإثباٍت  وثيقة  على 

للح�شول  �رضرٍ  كاإثبات  اخلريية  اجلمعيات  لإحدى  لتقدميها 

على تعوي�ض، لكنني فوجئت حني راجعت ال�شجل العقاري 

اأيّة ملكيٍة م�شجلٍة با�شمي”. وتوا�شل احلديث:  بعدم وجود 

“حني حاولت ال�شتف�شار عن الأ�شباب؛ تبنّي اأّن ت�شوير عقد 
ظاهرة،  غري  منها  واأرقاٌم  اأجزاءٌ  وهناك  وا�شح،  غري  امللكية 

غفل ت�شجيل امللكية يل بحّجة عدم التاأّكد فيما 
ُ
وبالتايل؛ اأ

اإذا كان امل�شكن من حّقي اأم ل”.

�سطب من املنحة..

منطقة  يقطن  والذي  عمر”  “حمادة  الثالثيني  املواطن  بداأ 

معاناته  تفا�شيل  لـ”الغيداء”  ي�رضد  غزة،  �رضق  ال�شجاعية 

اإنه: “بعد اأن متّ ق�شف منزلنا؛  خالل العامني املا�شيني، قال 

�شديدةٍ  ودخلنا يف معاناةٍ  منازل م�شتاأجرةٍ،  عّدة  ت�رضّدنا يف 

تتمكن  اأن  قبل  البيت؛  ل�شاحب  �شهرياً  دولر   300 لتاأمني 

موؤخراً اجلهات املعنّية من توفري الإيجار لنا”.

عن املنحة الكويتية لإعادة اإعمار غزة؛  مبجرد اأن �شمَع “ُعمر” 

والإ�شكان؛  العامة  الأ�شغال  لوزارة  اأوراقه  اإر�شال  اإىل  �شارع 

باعتبارها اجلهة املُخّولة باختيار اأ�شماء املت�رضّرين وفح�شها، 

ومن ثّم؛ اإر�شالها اإىل اجلهة املانحة.

ل تتوقف عند ما �شبق، فقد �ُشعق الرجل  اإّن ماأ�شاة “عمر” 

فوجئ  الكويتية(  املنحة  �شمن  ا�شمه  فرز  ينتظر  )وهو 

حدث  ما  لنا  ي�شف  الك�شوف.  قائمة  من  ا�شمه  ب�شطب 

فيقول: “حينما ذهبت اإىل الوزارة ملعرفة الأ�شباب؛ اأخربوين باأيّن 

مل اأنِه اأوراقي الثبوتّية؛ واملنحة لن تنتظر املتاأخرين، �ُشِطَب 

ا�شمي، و�شاعت اأوراقي كاملة”.

واأخذ يت�شاءل: “هل يُعقُل اأن اأذهب واأ�شاأل عن  انفعَل “عمر” 

ا�شمي، ويتم اإخباري: اأوراقك غري كاملة؟ ويف مرةٍ ثانّيٍة: اأوراقك 

ُفقدت، ومل يُعد لك ا�شم موجود، وانتظر منحًة اأخرى؟!”.

33  % من الحتياج الطبيعي 
اأربُع موؤ�ش�شاٍت عاملٍة،  اإعمار قطاع غزة  اإعادة  تتبنى ملف 

الأوىل: هي حكومة التوافق الوطني؛ ممثلًة يف وزارة الأ�شغال 

العامة والإ�شكان. والثانية: “وكالة غوث وت�شغيل الالجئني” 

 �آلء �لربعي

معركة يخوضها المواطنون 
مع الحكومة بغزة

إثبات ملكّية املنزل املدمر..
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 )undp( الإمنائي”  املتحدة  الأمم  “برنامج  اإىل جانب  )الأونروا(  

واللجنة القطرية لإعادة اإعمار غزة.

املت�رضّرة؛  البيوت  لأ�شحاب  والأ�شماء  الك�شوف  و�شع  يتّم 

لكّل  ثم ي�شل  العامة،  الأ�شغال  وزارة  والتي ت�شادق عليها 

واحدةٍ منها الأموال عرب قنواتها الر�شمّية للتمويل. ي�شعنا 

م�شوؤول العالقات العامة يف الغرفة التجارية “ماهر الطباع” 

موؤ�ش�شــٍة  تقرير  حقيقة  يف  لـ”الغيداء”  حديثه  بداية  يف 

دوليٍة خا�شٍة بالإعمار يف �شهر يناير ) كانون الثاين( من العام 

اجلاري، وقال اإن “التقرير يُ�شري اإىل بناء 2474 وحدةً �شــكنّيًة 

وحدةً   2720 يف  العمل  وجاري  كلياً،  املدّمرة  البيوت  من 

كما قال اإنه “متّ توفري التمويل لـ1757 وحدةً، فيما  �شكنّيًة” 

ل يتوفر التمويل لـ4049 وحدةً �شكنيًة”.

اأّن “بطء الإعمار يرتبط با�شــتمرار العمل  ويوؤكد “الطباع” 

بالآلية الدولّية لإدخال مواد البناء؛ والتي اأثبتت ف�شلها على 

من   %  33 بن�شبة  املواد كان  اإدخال  اأّن  الواقع؛ ل�شيما  اأر�ض 

الحتياج الطبيعي لقطــاع غزة، واأنه بالن�شــبة للمن�شــاآت 

القت�شادية املدّمرة متّ �رضف 9 ماليني دولر لأ�شحاب املن�شاآت 

ال�شغرية؛ التي بلغت اأ�رضارها اأقل من 7 اآلف دولر”.

الدول املانحة مل تِف بالتزاماتها..!

والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  لوزارة  امل�شاعد  الوكيل  َل  يف�شّ

لإعمار  الدول  املالية من  التعّهدات  بالأرقام  “ناجي �رضحان” 
ما ت�شبب به العدوان الأخري على قطاع غزة؛ فيقول: “يتوّفر 

لدينا تعُهداٌت بحوايل 265 مليون دولر من دول قطر والكويت 

اإىل جانب  للتنمّية،  الإ�شالمي  والبنك  والإمارات  وال�شعودية 

“ال�شندوق الكويتي للتنمّية القت�شاديّة” وغريها من الدول”.
املانحة  الدول  وفاء  عدم  ق�شية  اإىل  “�رضحان”  ويتطّرق 

بالتزاماتها جتاه الإعمار، ويو�شح: “على �شبيل املثال؛ اأعلنت 

الإعمار،  لإعادة  دولر  مليار  بقيمة  منحٍة  عن  قطر  دولة 

ونحن كحكومٍة فل�شطينيٍة مل ياأِت لنا اأكرث من 50 مليون 

دولر، وهذا اأمرٌ له انعكا�شاته اخلطرية على املواطنني الذين 

يعي�شون بال ماأوى”.

“�رضحان” الذي اأخذ يقّلب جمموعًة من الأوراق اأمامه تتعلق 

بق�شية الإعمار؛ قال اإن “بع�ض الدول اأعلنت عن مبالغ ماليٍة 

تقدر بـ100 مليون دولر، لكّن بع�ض هذه الدول مل تدفع �شوى 

�شة  املخ�شّ الأموال  هذه  �شمن  من  وكان  فقط،  مليون   5
غوث  “وكالة  من  ر�شده  متّ  دولر  مليون   87.3 مبلغ  لالإعمار 

لالجئني  فقط  �ض  وخم�شّ )الأونروا(  الالجئني”  وت�شغيل 

الفل�شطينيني.

م�ستندات امللكّية.. 

ت املادة 11 يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�شاديّة  ن�شّ

العهد  هذا  الأطراف يف  الدول  “تُقرّ  اأنه:  على  والجتماعّية 

ولأ�رضته،  له  كاٍف  معي�شٍي  م�شتوًى  يف  �شخ�ٍض  كل  بحّق 

يوّفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والك�شاء واملاأوى، وبحّقه 

يف حت�شنٍي متوا�شل لظروفه املعي�شية”.

والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  املعنية  اللجنة  وركّزت 

القانونية  احلماية  على  رقم7  العام  تعليقها  يف  والثقافية 

من  ذلك  وغري  امل�شايقة،  ومن  بالإكراه،  ال�شكن  اإخالء  من 

مع  تتعار�ض  بالإكراه  ال�شكن  اإخالء  فحالت  التهديدات، 

اللتزامات النا�شئة مبوجب العهد الدويّل باحلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية، كما ت�شّمنت املادة 14 من اتفاقية 

يلي:  ما  املراأة  �شّد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء 

فيما  ل�شيما  مالئمٍة،  معي�شيٍة  بظروٍف  التمّتع  “للمراأة 
يتعلق بالإ�شكان واملرافق ال�شحّية والإمداد بالكهرباء، واملاء، 

والنقل، واملوا�شالت”.

لذلك؛ يوؤكد امل�شت�شار القانوين يف بلدية غزة “عاهد ال�شوا” 

منازلُهم،  املدّمرة  املواطنني  تعرت�ض  اإ�شكالياٍت  وجود  على 

ومنها: فقدان اأوراٍق تُثبت وجود الطابو وت�شل�شل امللكية.

وي�شري “ال�شوا” الذي التقت به “الغيداء” يف مكتبه اإىل وجود 

بع�ض امل�شاكل املرتبطة بعدم توّفر م�شتندات امللكّية لإعادة 

ترخي�ض  وعدم  املخالفة،  ب�شاأن  املرتاكمة  والغرامات  البناء، 

“يف  م�شيفاً:  التنظيمي،  للمخّطط  املنا�شبة  امل�شاحة 

حال رغبة املواطن يف احل�شول على خدمات البلديّة كاملياه 

املطّبق  وامل�شاحة  والغرامات  الرخ�شة  قيمة  يدفع  وغريها؛ 

عليها النظام”. 
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تعرّ�ست ال�سيدة املزارعة خل�سائر اقت�ساديٍة كبريةٍ يف 

م�سدر رزقها، فبعد اأن كانت املعيل لأ�رضتها؛ اأفقدها 

وذلك عندما  رزقها وعائلتها،  الأخري م�سدر  العدوان 

دّكت اآلة احلرب الإ�رضائيلية اأر�سها الزراعية، وق�ست 

على زرعها وطريها.

اأُقرّت لهن التعوي�سات من  وكغريهّن من املت�رضرين؛ 

قبل املوؤ�س�سات املعنّية بعد اأن ح�رضت الأ�رضار، لكن؛ 

بذريعة  تعوي�ٍض  على  يح�سلن  مل  هذا؛  يومنا  حتى 

عدم تلّقي الأموال من الدول املانحة.

معاناة  م��ن  اأك��ر  التقرير  ه��ذا  يف  تقرتب  “الغيداء” 
�سكواهّن؛  على  وتقف  املت�رضّرات،  املزارعات  الن�ساء 

اأن  بعد  تعوي�ساٍت؛  على  ح�سولهّن  ت��اأّخ��ر  ظ��ّل  يف 

فقدن م�سدر رزقهن. 

فقدُت م�سدر  رزقي..

بيت  يف  )العطاطرة(  منطقة  اإىل  “الغيداء”  توّجهت  البداية؛  يف 

لهيا �شمال قطاع غزة، وهناك؛ وجدنا ال�شيدة “اأمل” ذات ال�شاد�شة 

اأرملٌة  اأنها  اأخربتنا  الزراعية،  اأر�شها  العمر، جتل�ض يف  والأربعني من 

احلا�شلة على  واأٌم لثمانية اأبناء؛ من بينهم اإثنان جامعيان، “اأمل” 

مب�رض، تخاف اأن  بكالوريو�ض اللغة الإجنليزية من جامعة “املن�شورة” 

 بعد تدمري اأر�شهم 
ّ
يُحرم اأبناوؤها من ا�شتكمال تعليمهم اجلامعي

الزراعية؛ التي كانت م�شدر رزقهم.

هي  دومن(  )2وربع  م�شاحتها  تبلغ   زراعًة  اأر�شاً  “اأملك  لنا:  تقول 

م�شدر رزقي الرئي�شي اأنا واأبنائي؛ بعد وفاة زوجي، لكن؛ بعد العدوان 

الحتالل  قوات  جّرفت  حيث  كبريةٍ،  لأ�رضارٍ  الأر�ُض  تعّر�شت  الأخري؛ 

الإ�رضائيلي الكثري من املناطق احلدوديّة يف �شمال قطاع غزة؛ ومن 

�شمنها اأر�شنا”.

وتتابع حديثها و�شوتُها يحمل املزيد من الإ�رضار والعزمية: “واجهُت 

وحدي الكثري من ال�شعوبات القت�شادية؛ بعد تدمري م�شدر رزقنا 

الوحيد، لكّني اأقاوم الواقع املرير يف �شبيل النجاح والعي�ض بكرامة”.

مل تتلَق “اأمل” اأّي نوٍع من امل�شاعدات اأو التعوي�شات من وزارة الزراعة 

موؤ�ش�شات  بع�ض  من  ح�شلت  لكّنها  الإعمار،  اإعادة  م�شاريع  اأو 

املجتمع املديّن و”احتاد جلان العمل الزراعي” على تعوي�شاٍت ب�شيطٍة، 

متّثلت يف دفيئاٍت زراعيٍة وبذورٍ واأ�شتاٍل و�شبكات رٍيّ ومولّدات. 

الأر�ض “العامرة”.. دُّمرت..!

فقد  “اأمل”  حال  عن  �شعوبًة  قديح”  “دلل  ال�شيدة  حال  يقّل  ل 

الزراعية  اأر�شهم  العمل يف  على  اأطفال  لثالثة  الأم  اعتادت هذه 

بخانيون�ض؛ والتي تبلغ م�شاحتها )4(  الواقعة يف منطقة “خزاعة” 

دومنات.

 تقول “دلل” اإّن “العدوان الأخري ت�شّبب يف تدمري 80 % من اأر�شهم، 

خلية   30 وبها  املثمرة،  واخل�رضاوات  الزيتون  باأ�شجار  مزروعًة  كانت 

نحٍل، وقطيٍع من الأغنام.

خ�شائرها؛  ت�رضد  العمر  من  والثالثني  ال�شابعة  ذات  “دلل”  كانت   

ما  “كل  لنا:  تقول  الهادئ.  وجهها  مالمح  على  ترت�شم  واحل�رضة 

ُعّو�شُت به هو ح�شويل على  خم�ض خاليا نحٍل من اأ�شل 30 خليًة، 

اإحدى م�شاريعها  �شمن  الزراعي”  “احتاد جلان العمل  اإياها  منحني 

قبل  من  اأخرى  تعوي�شاٍت  باأيّة  حتَظ  اأو  تتلَق  مل  “دلل”  املنفذة”. 

رغم ح�شولها على ورقة  موؤ�ش�شات املجتمع املديّن و”وزارة الزراعة” 

اأ�رضار.

عجزٌ  يف �سداد ر�سوم اجلامعة..

“يعاين زوجي من �شمورٍ يف الأع�شاب، ول ي�شتطيع اإعالة اأ�رضتنا، 
فلدّي �شبعة اأبناٍء وابنٌة مطلقٌة طفلها معها، فا�شطررت للعمل 

يف الزراعة” بهذه العبارة بداأت ال�شيدة “فاطمة قديح” والبالغة من 

اإّن   بحرقٍة  تبكي  وهي  قالت  لـ”الغيداء”.  حديثها  عاماً   55 العمر 

الأر�ض الزراعية التي متتلكها تعّر�شت لأ�رضارٍ بالغٍة خالل العدوان 

الأخري، فلم تعد قادرةً على اإعالة عائلتها.

جنوب  يف “خانيون�ض”  التي تقطن يف منطقة “خزاعة”  “فاطمة” 
اأي�شاً عدداً من خاليا النحل والدجاج والأعنام  قطاع غزة؛ خ�رضت 

واأ�شجار حم�شياٍت وخ�شاراً من باميٍة ولوبيا وبطيخ؛ التي �شّكلت 

م�شدر دخلها الوحيد هي وزوُجها واأبناوؤها. وتوا�شل حديثها بعبارات 

مها �لط���شي

نسبة التعويضات 10 %
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ال  عذاباٍت  تعيش  الفلسطينية  واملرأة  عامًا؛  سبعون     
تنتهي، فمنذ النكبة وهي تتعّرض ألقصى درجات الظلم 
حروٌب  حيث  احلياة؛  في  حقوقها  أبسط  من  واحلرمان 
عديدٌة لم تكن املرأة مبنأى عن كّل مشاهدها وعذاباتها، 
أعّزاءهّن  فقدن  من  وهّن  وُقتلن،  اسُتهدّفن  من  فهّن 
وهّن  واألقارب،  واإلخوة  واألبناء  األزواج  من  وأحباءهّن 
من فقدن منازلهّن وممتلكاتهّن، وهّن من وقفن صامداٍت 

-وال زلن- يلملمن جراحهّن؛ لتستمّر احلياة.
 كثيرٌة هي احلروب التي عاصرتها املرأة الفلسطينية جيلًا 
بعد جيٍل؛ إلى أن وصلنا إلى العدوان الكارثّي على الشعب 
الفلسطينّي في قطاع غزة بكافة شرائحه، وبعد أن وضعت 
الدولية واألهلية في  املؤسسات  أوزارها؛ سارعت  احلرب 
قطاع غزة وخارجها إلى التدّخل السريع لتقدمي املعونات 
اإلغاثية وإعداد اخلطط؛  إلعادة إعمار قطاع غزة وإنقاذه، 
والتخفيف عن ساكنيه. وفي خضم هذا وذاك؛ مّت جتاهل 
دور املرأة؛ التي هي األجدر أن نقوم بتسليط الضوء على 
همومها ومشاكلها، وإشراكها -من األساس- في وضع 

تصوٍر سليٍم لعملية إعادة اإلعمار الكاملة.. 
واإلقليمية  احمللية  املؤسسات  دور  أين  اليوم:  أتساءل 
والدولية في إعداد اخلطط والبرامج إلعادة تأهيل ما دّمرته 
والنفسّي  الصحّي  الصعيد  على  اإلسرائيلية  احلرب  آلة 
للنساء؛ السيما أّن اجلميع قام بالتركيز على إعادة ما مّت 
تدميره من مباٍن ومنشآٍت.. وغيرها، وجتاهلت اخلطُط ما 
تركته احلرب من آثاٍر نفسيٍة مباشرٍة على املرأة, لذا؛ من 
احلرّي أن تتاح الفرصة للمرأة للمشاركة في آليات اإلعمار 
النفسّي واملادّي، ووضع اخلطط، والتوّقف عن تهميشها؛ 
خاصًة وأّنه منذ البدء في هذا امللف الهاّم لم جند تدخلًا 
واضحًا وحقيقيًا من قبل النساء؛ على الرغم من أهمية 
استغالل الطاقات الكامنة لدى املرأة الفلسطينية، فهي 
والنهوض   ، احتياجاتها  حتديد  على  واألقدر  األفضل 
االتكال على غيرهّن  بدلًا من  لألفضل؛  وتغييره  بواقعها 

ليقمن بأداء أدوارهّن العادلة.
املطلوب -وبعد مضّي حوالي عامني ونصف على العدوان 
األخير- الوقوف عند هذا املسار وهذا املنعطف، ودراسة 
ما مّت حتقيقه وما لم ُيدرج من خطٍط ومشاريع مّت تهميش 
دور املرأة فيها، واملطالبة اجلاّدة لكّل املؤسسات الدولية 
واحمللّية بإعادة إدراج مؤسسات املرأة العاملة في الوطن؛ 
التنموّية  برامجها  صياغة  وإعادة  املرأة  أحوال  لدراسة 
في  للمشاركة  الكاملة  الفرصة  وإعطائها  والتأهيلّية، 
القرار،  اختاذ  في  الفّعالة  واملشاركة  اإلعمار،  إعادة  ملّف 
وحتديد السياسات وأطر البناء على أرض الواقع؛ ال سيما 
انعكاساته  له  األخير  العدوان  سببها  التي  الضغوط  أّن 
أنها  كما  االقتصادية،  حالتها  وعلى  املرأة  على  الشديدة 
النفسية  األمراض  وتركت  االجتماعّي،  النسيج  دّمرت 
ما  وحُتّطم  عائلتها،  وبأفراد  املرأة  بحياة  تعبث  والصحّية 

حّققته من إجنازاٍت في سنوات ما قبل العدوان.

نعم مل�ساركة حقيقية للن�ساء 
يف اإعادة الإعمار

�أكرم �شليم اجلامعية،  اأبنائي  ر�شوم  ت�شديد  عن  عاجزةً  “اأ�شبحت  قائلًة:  والأمل  الوجع 

 400 نتيجة عدم قدرتي على �شداد  بناتي؛  اإحدى  تعليم  اإىل وقف  ا�شطررنا 

دينار متبقيٍة عليها من الر�شوم اجلامعة”.

م�ساعداٌت �سئيلة..

زراعيًة  اأر�شاً  عاماً،   55 العمر  من  تبلغ  التي  ربيع”  اأبو  “فريال  ال�شيدة  متلك 

الدين،  �شالح  �شارع  حدود  على  البلح”  “دير  مدينة  يف  دومن   )2( م�شاحتها 

تعّر�شت يف العدوان الأخري على غزة لأ�رضارٍ ب�شكٍل كامل. تقول لنا: “اأنا اأرملٌة 

كانت  واأ�شتاٍل  زراعيٍة  دفيئاٍت  من  فيها  مبا  اأر�شي  دُّمرت  اأطفال،  لأربعة  واأٌم 

تُعّد م�شدر رزقنا، مل اأ�شتفد من التعوي�شات املقّدمة من قبل وزارة الزراعة 

وم�شاريع اإعادة اإعمار غزة”.

التي  اخل�شائر  عن  تعوي�شاً  تتلَق  يومنا هذا- مل  “فاطمة”؛ فهي -حتى  اأما 

حلقت بها. تقول لنا: “مل اأتلَق تعوي�شاٍت من قبل وزارة الزراعة؛ رغم ح�شول 

بع�ض الأ�رض على تعوي�شاٍت مل ت�شل ن�شبتها للخ�شائر التي تعّر�شُت لها، 

كّل ما ح�شلُت عليه: بع�ض م�شاعداٍت من قبل “احتاد جلان العمل الزراعي” 

�شمن اأحد امل�شاريع التي نفذها؛ متثّلت بــ 5 خاليا نحل فقط”.

ن�سبة التعوي�سات 10 %..!

اأبو  “نبيل  الزراعة  وزارة  يف  وال�شيا�شات  التخطيط  عام  مدير  اإىل  حتّدثنا 

فاأ�شار اإىل �شل�شلٍة من امل�شاريع الزراعية الكبرية التي نفّذتها “وزارة  �شمالة” 

كانت ت�شتهدف املزارعني املت�رضّرين ب�شكٍل كبريٍ يف املناطق احلدوديّة  الزراعة” 

املناطق  من  وغريها  و”خزاعة”..  و”العطاطرة”  و”الفخاري”  “ال�شوكة”  مثل 

املت�رضرة. م�شيفاً: “مل يكن هناك معياراً حمدداً ح�شب اجلن�ض اأو غريه لتوزيع 

اأرا�ٍض حدوديٍة، وتطوير عددٍ من  تاأهيل  التعوي�شات، حيث متّثلت امل�شاريع يف 

الآبار وحمطات معاجلة املياه، وتقدمي دفيئاٍت و�شتائل، وتربية الدواجن والأغنام”.

اأّن “ن�شبة الدعم املقّدم  على   خالل حديثه لـ”الغيداء”  وينّوه “اأبو �شمالة” 

 �شئيلٌة جداً وحمدودةٌ؛ رغم اأّن ن�شبة الأ�رضار التي حلقت به 
ّ
للقطاع الزراعي

تبلغ حوايّل ن�شف مليون دولر، بينما ن�شبة التعوي�شات تبلغ 10% من اإجمايّل 

، ومل يكن له الأولوية 
ّ
اأنّه “متّ تهمي�ض القطاع الزراعي موؤكداً على  الأ�رضار” 

من قبل اجلهات املانحة مثل القطاع الإ�شكاين واملن�شاآت والقطاعات الأخرى”.

القطاع الزراعي.. لي�ض اأولوية..! 

الن�شاء  حول  الزراعة  وزارة  لدى  بياناٍت  اأو  معلوماٍت  اأيّة  وجود  عدم  ي�شّكل 

املزارعات املت�رضّرات خالل العدوان الأخري على قطاع غزة؛ ي�شكل ماأ�شاةً كبريةً، 

خا�شًة اأنه ح�شب اآخر اإح�شائيات “اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني” فاإن 

“ن�شبة الن�شاء العامالت يف الزراعة وال�شيد تبلغ  13.1% من جمموع الن�شاء 
العامالت”.

بـ  لذلك؛ يطالب مدير “املركز العربي للتطوير الزراعي” “حم�شن اأبو رم�شان” 

“�رضورة اإجراء بحٍث ميداينٍ �شامٍل للمناطق الزراعية املت�رضّرة؛ حل�رض خ�شائر 
الزراعة  بياناٍت؛ بال�رضاكة بني وزارة  املزارعات املت�رضّرات؛ وو�شع قاعدة  الن�شاء 

وا�شحة  اأ�ش�ٍض  �شمن  �رضيٍع  تدخٍل  اإجراء  اإىل  اإ�شافًة  الجتماعية،  وال�شئون 

املعامل ل�شتهداف جميع املت�رضرين يف املناطق احلدودية؛ �شواًء من مزارعني 

اأو ن�شاٍء مزارعات”.

“لتوفري  ي�شعى  الزراعي”  للتطوير  العربي  “املركز  باأّن  رم�شان”  “اأبو  ويفيد 

متويٍل مل�شاريع تخّفف معاناة الأ�رضار التي حلقت باملزارعات واملزارعني وبالقطاع 

اأهّم امل�شاريع التي نفّذها املركز متّثلت يف  اأّن  الزراعي ب�شكٍل عام”. ويو�ّشح 

تعبيد طرٍق زراعيٍة، اإن�شاء برٍك زراعيٍة، وا�شت�شالح اأرا�ٍض زراعيٍة مت�رضرةٍ، مّد 

من املزارِعات الفل�شطينيات املت�رضّرات  خطوٍط ناقلٍة، حيث ا�شتفادت 50 % 

من هذه امل�شاريع”.

ويقول “اأبو رم�شان”: “اإن تعرّث عملية الإعمار جاءت نتيجة ع�شوائية العمل، 

اأولويًة  ي�شّكل   ل 
ّ
الزراعي ة، فالقطاع  املخت�شّ اجلهات  رقابٍة من  وعدم وجود 

لدى اجلهات املانحة، وياأتي من حيث الهتمام يف املرتبة الأخرية بعد القطاع 

امل�شاعدات  و�شول  يف  اإخفاقاً  اأحدَث  وذلك  وغريها،  واملن�شاآت..  الإ�شكاين 

؛ خ�شو�شاً الن�شاء املزارعات”.
ّ
للمت�رضّرين يف القطاع الزراعي
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لكثريٍ  -بالن�سبة  ال�سكن  ف��ق��دان  حمنة  تكن  مل 

على  بالهّينة  غ��زة-  قطاع  يف  والأف���راد  العائالت  من 

فئاٍت  على  م��رارةً  اأ�سّد  احلقيقة  يف  لكنها  الإط��الق، 

من  الإع��اق��ة  ذوات  اإنهّن  خ�سو�سيتها،  لها  حم��ددةٍ 

الن�ساء والفتيات الفل�سطينيات.

ل��ق��د دّم����ر ال���ع���دوان الإ���رضائ��ي��ل��ي الأخ����ري م��ن��ازل��ه��ّن، 

جاهدون  الأه��ل  عمل  التي  املتوا�سعة  امل��ن��ازل  تلك 

لهّن،  موؤهلًة  املتوا�سعة على جعلها  باإمكانياتهم 

غري  اأماكن  يف  للعي�ض  والنتقال  للنزوح،  ا�سطررن 

التي  التفاقيات  وج��ود  ورغ��م  الإط���الق،  على  موؤهلٍة 

حتمي حّق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة يف ال�سكن الالئق؛ 

لهّن  ي�سنح  اأن  ينتظرن  زلن  ما  الن�ساء  اأولئك  اأّن  اإل 

الإعمار باحل�سول على منزٍل منا�سب.

الإعاقة  لذوات  تتحدث  التايل  التقرير  يف  “الغيداء”   

ممن دُّمرت منازلهّن، وتقف مع املخت�ّسني على خطورة 

اأو�ساعهّن؛ مع تاأّخر الإعمار:

تتعرّث  املتحّرك،  كر�شّيها  على  “فايزة”  تخرج  �شباٍح  كّل  مع 

الثاين؛ حيث  اإنزالها ب�شعوبٍة من الطابق  يف الطرقات بعد 

ت�شكن، فهذا البيت م�شتاأجرٌ؛ انتقلت اإليه بعد اأن دُّمر منزلها 

يف العدوان الإ�رضائيلي �شيف )2014(.

مل تكن اأزمة فقدان ال�شكن بالن�شبة لأفراد العائلة بالهّينة 

حيث  على الإطالق، لكّنها كانت الأ�شّد ق�شوةً على “فايزة” 

املنزل  الأهل يف  وّفرها لها  التي  التاأهيل  و�شائل  فقدت كّل 

املدّمر، فعلوا كّل �شيٍء ميّكنها من التحّرك ب�شهولٍة واأمان.

التي تعمل ك�شكرتريةٍ يف اإحدى املوؤ�ش�شات بقطاع  “فايزة” 
تنّقلها  فيه  ي�شهل  مكاٍن  يف  تعي�ض  اأن  فقط  تريد  غزة؛ 

بكر�شّيها املتحرّك، حيث تق�شد العمل ومتابعة �شئون احلياة.

طابقني  من  املكّون  منزلُنا  “دُّمر  عاماً(:   27( “فايزة”  تقول 

بالكامل خالل العدوان الأخري، ا�شطررنا للعي�ض مدة 6 اأ�شهر 

يف كرفان، وكانت هذه الفرتة اأ�شواأ اأيام حياتي، وحني انتقلنا 

العمارات  اإحدى  يف  الثاين  الطابق  يف  بالإيجار  �شقٍة  اإىل 

ال�شكنية؛ مل يكن الو�شع اأف�شل بكثري”.

ن�شمة �حللبي

بسبب تأخر اإلعمار..

معاناة ذوات اإلعاقة تتفاقم مع النزوح
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“فايزة”  تواجه  الإطالق،  على  املوؤهلة  غري  ال�شّقة  هذه  يف   

الكثري من العقبات التي ترتك اأثرها يف  كّل مرةٍ ينت�رض فيها 

التي  اجلديدة؛  وحياتها  تتواءم  تعديالٍت  داخلها، حتتاج  الأمل 

طرقت اأبوابها دون ا�شتئذان.

اأمي تر�سدين..!

“زهقت واأنا بحكي عن و�شعي، ول حياة ملن تنادي..!”..
الثالثة  يف  كفيفٌة  فتاة  وهي  “مرمي”  بداأت  الكلمات  بهذه 

والثالثني من العمر بداأت احلديث عن معاناتها لـ”الغيداء”.. 

عندما  الثالثة،  الأعوام  قرابة  منذ  امل�شتمّرة  املعاناة  تلك 

خمّيم  يف  م�شتاأجرٍ  بيٍت  يف  لل�شكن  عائلتها  مع  انتقلت 

الن�شريات، بعد اأن دُّمر منزلُهم خالل العدوان الأخري.

توؤكد “مرمي” اأنها تفقد الأمان واخل�شو�شّية، وتُعاين عند كّل 

“بتُّ ل  لنا:  املوؤقت. تقول  ال�شكن  حترٍك تقوم به داخل هذا 

اأ�شتغني عن وجود اأمي؛ تُر�شدين، �شعٌب جداً على الكفيف 

لوقٍت  بحاجٍة  الأمر  ب�شهولٍة،  جديٍد  واقٍع  مع  يتاأقلم  اأن 

كي يبداأ التعّود والتدرّب على التعامل مع املرافق والأدوات، 

يف  املتطّلبات.  باأب�شط  والقيام  لأخرى،  غرفٍة  من  والتنّقل 

احلقيقة؛ ال�شعور ل ميكن و�شفه بدّقة، واملعاناة كبرية”.

وفتاةً  امراأةً   )1400( فقرابة  وحدهّن،  لي�شتا  و”مرمي”  “فايزة” 
امراأةً   )115( منهّن   ،2014 عدوان  خالل  لالإ�شابة  تعر�شن 

ت�شّببت اإ�شاباتهن بحدوث نوٍع من الإعاقة، عالوةً على )48( 

ورقة  اأوردته  العدوان، ح�شب ما  �شنب يف 
ُ
اأ الإعاقة  ذوات  من 

ال�شعب  حقوق  لدعم  الدولية  “الهيئة  عن  �شادرةٍ  حقائق 

الفل�شطيني”.

احلّق يف ال�سكن.. مكفوٌل؛ ولكن..!

ذوات  فئة  لتمكني  الأهــم  العن�رض  املالئم  ال�شكن  يُعّد 

الإعاقة من العي�ض يف ماأوًى منا�شٍب يتوافق مع احتياجهّن، 

املالئمة مثل:  الأ�شا�شية  املرافق  توّفر  اإىل  بحاجٍة  اأي�شاً  هم 

لة بال�شّحة  اإمدادات املياه واملرافق ال�شحية، والعوامل املت�شّ

البدنية والنف�شية. 

“مركز  يف  القانونية  امل�شاندة  وحدة  من�شقة  لنا  تو�ّشح 

“احلق  اأّن:  النّحال”  “مريفت  املحامية  الإن�شان”  امليزان حلقوق 

�شمانها  متّ  التي  الأ�شا�شية  احلقوق  من  املالئم  ال�شكن  يف 

الن�شو�ض  تلك  اأهّم  ومن  الدولية،  والتفاقيات  املواثيق  يف 

م�شريةً  الإن�شان”.  حلقوق  العاملي  الإعــالن  من   )25( املادة 

اأنه “على الرغم من خلّو القانون  خالل حديثها لـ”الغيداء” 

الفل�شطيني )الوحيد الناظم حلقوق املعاقني رقم 4 ل�شنة 

اكتفى  حيث  ال�شكن،  يف  حّقهم  اإىل  الإ�شارة  من   )1999
لحتياجاتهم،  العامة  الأماكن  مواءمة  �رضورة  على  بالن�ّض 

 2003 ل�شنة  املعّدل   
ّ
الفل�شطيني  

ّ
الأ�شا�شي القانون  اأّن  اإل 

اأ�شار �رضاحًة اإىل احلّق يف ال�شكن لكّل املواطنني، دون حتديد 

على  منه   )23( املادة  ت  ن�شّ حيث  حمّددةٍ،  بفئٍة  احلق  هذا 

“ال�شلطة  وت�شعى  مواطٍن(  لكّل  حٌق  املالئم  )امل�شكن  اأّن 

لتاأمني امل�شكن ملن ل ماأوى له”. الوطنية الفل�شطينية” 

�شاأن  �شاأنهم  متييز؛  دون  الإعاقة  ذوي  على  ينطبق  ما  وهو   

 
ّ
بقية اأفراد املجتمع، كما يوؤكد على ذلك القانون الأ�شا�شي

مادته  يف  العاّمة  واحلريّات  احلقوق  باب  يف   
ّ
الفل�شطيني

ل  �شواءٌ  والق�شاء  القانون  اأمام  فالفل�شطينيون  التا�شعة، 

متييز بينهم ب�شبب العرق اأو اجلن�ض اأو اللون اأو الدين اأو الراأي 

ال�شيا�شي اأو الإعاقة.

معاناةٌ مركبٌة لن�ساءٍ ذوات اإعاقة

عانت الن�شاء ذوات الإعاقة من �شعوبة التحّرك داخل منازلهّن 

احتياجاتهّن  مع  يتنا�شب  ب�شكٍل  مواءمتها  وعدم  اخلا�ّشة، 

املنزل  التنّقل من  اإىل �شعوبة  اإ�شافًة  اإعاقتها،  كٌل ح�شب 

منها،  واخلروج  اإليها  والدخول  املباين  وا�شتعمال  للخارج، 

القطاع،  على  الأخري  العدوان  بعد  املعاناة  هذه  وت�شاعفت 

حيث دُّمرت منازُل العديد منهّن.

ذوي  لالأ�شخا�ض  املمثلة  الأج�شام”  “�شبكة  من�ّشق  يوؤكد 

القانوين  التنظيم  “عدم  اأّن  على  الغّرة”  “ظريف  الإعاقة 

يدّل  املالئم  ال�شكن  متطّلبات  يف  الإعاقة  ذوي  حلّق  حملياً 

يلم�شه  الإهمال  وهذا  احلّق،  هذا  يف  وا�شٍح  اإهماٍل  على 

احلّق  “هذا  “الغرة”:  ويبني  الإعاقة”.  ذوو  مبا�رضٍ  ب�شكٍل 

واجبات  يُحّدد  حملٍي،  قانوينٍ  تنظيٍم  وجود  اإىل  بحاجٍة 

املواطنني، وعلى  ل�شائر  توفريه  ودورها يف  املحلّية  ال�شلطات 

وجه اخل�شو�ض الن�شاء؛ الفئة الأكرث تهمي�شاً يف جمتمعنا 

بال�شلطات  منوٌط  اأنّه  “كما  وي�شتطرد:  بطبعه”.  الذكورّي 

)بعد ان�شمام فل�شطني لالأمم املتحدة وتوقيعها على اتفاقية 

تقاريرها  وتقدمي  بواجبها  القيام  الإعاقة(  ذوي  الأ�شخا�ض 

لل�شعي اإىل التخفيف من حّدة املعاناة املرّكبة لهذه الفئة 

اإعادة الإعمار. ومما يجعل من امل�شكلة  نتيجة الإعاقة وتاأّخر 

على  تاأتي  التي  املتكّررة  الإ�رضائيلية  العتداءات  م�شاعفًة؛ 

منازلهم واأماكن تنّقلهم”. وي�شتهجن “الغّرة”: “عدم احرتام 

خ�شو�شّية الن�شاء يف الفرتة التي تلت العدوان اأثناء وجودهّن 

يف الكرفانات ومراكز الإيواء، وفقدانهّن مل�شتلزماتهّن اخلا�ّشة؛ 

كالكرا�شي املتحّركة.. وغريها من احتياجاٍت جعلتهن فاقداٍت 

لآدميتهّن، ول تزال املعاناة قائمًة؛ مع تاأّخر الإعمار”.

اأجل  من  اجلهود  لتكاتف  ملحٌة  حاجٌة  هناك  املح�شلة؛  يف 

اأن يتّم اعتماد معايري ومقايي�ض للبيئة املحيطة بالأ�شخا�ض 

ذوي الإعاقة عند البدء باإعادة الإعمار، والأمر الأكرث اإحلاحاً هو؛ 

توفري �شمانات حماية الن�شاء ذوات الإعاقة، والإ�رضاع بتوفري 

و�شائل تكفل لهّن احلياة الكرمية، يف اإطار منظومة القوانني 

احلامّية للحقوق.

13

مار
إلع

ة ا
اد

إع
 و

اء
س

الن



تتوا�سل وترية اإعمار قطاع غزة بعد 

العدوان الأخري )2014( ب�سورةٍ بطيئٍة 

الثالثة  ال��ذك��رى  ق��رب  وم��ع  للغاية، 

يف  املواطنون  يفتقد  العدوان؛  لهذا 

العديد من املناطق حّقهم يف عي�ٍض 

كرميٍ وبيئٍة �سحّية.

ف��ب�����س��ب��ب ت���اأّخ���ر اإع���م���ار ���س��ب��ك��ات 

ال�������رضف ال�����س��ح��ّي يف ال��ع��دي��د من 

بيئٍة  و�سط  ه��وؤلء  يعي�ض  املناطق؛ 

�سبكاٌت  اآم��ن��ٍة.  وغ��ري  �سحيٍة،  غ��ري 

م��ك�����س��وف��ٌة، وب��ي��ئ��ٌة م���دّم���رةٌ تبعث 

مبكارهها ال�سحّية؛ م�سببًة العديد 

من الأمرا�ض، وملقيًة ب�رضرٍ كبريٍ على 

معاناة  لت�ستمرّ  وال�سكان،  البيئة 

خا�سًة  ال�رضائح؛  مبختلف  ال�سكان 

مع ا�ستداد وترية احل�سار الإ�رضائيلي.

����س���ارع  يف  ت���ت���ج���ّول  “الغيداء” 
“ال�سجاعية”  ح��ي  يف  “ال�سعف” 
تلك  �سكان  م��ع��ان��اة  على  ل��ل��وق��وف 

امل��ن��اط��ق؛ خ��ا���س��ًة ال��ن�����س��اء، طرقت 

البيوت لتفّقد اأحوال ال�سكان.

رائحة امل�سارف يف بيتي..!

 
ّ
بحي يف �شارع “ال�شعف”  جتّولت “الغيداء” 

وحتى  ال�شارع  طول  على  “ال�شجاعية” 
مبياهها  ال�شحّية  امل�شارف  تطفو  املقربة، 

“اأم حممد  ال�شيدة  التقينا  العادمة، هناك 

“يُ�شاب  لنا:  تقول  عاماً(   46( ال�شمري” 

الديدان  ب�شبب  خمتلفٍة  باأمرا�ٍض  �شغارُنا 

والطفيليات، ودائماً نزور العيادات، فاأرجلهم 

ن�شتطيع  ل  ال�شارع،  من  مت�شخٌة  دائماً 

غ�شلها وتعقيمها وتنظيفها، ون�شتكي من 

البعو�ض واحل�رضات الأخرى والرائحة املقّززة”.

ل  امل�شارف  “رائحة  بــاأمٍل:  احلديث  وتتابع 

تُطاق يف البيت، ونعاين كثرياً من الأمرا�ض، 

وحتاليل  البكترييا،  على  احتوت  فتحاليلي 

مري�ٌض  وابني  املعدة،  يف  جرثومٌة  زوجي 

مرتني،  اأجه�شت  اأن  بعد  حامٌل؛  وزوجتُه 

ونخ�شى من هذا التلّوث على احلمل الثالث”.

“اأم  اأبناء  زوجات  اإحدى  احلديث  ت�شاركنا 

فتقول: “اأنا حامٌل ومتعبٌة جداً من  حممد” 

يعانون  كلهم  و�شغاري  واحل�رضات،  الرائحة 

يُعاين  وزوجي  املوؤملة،  البعو�ض  قر�شات  من 

من اأزمٍة �شدرية”.

جراثيٌم و اأمرا�ٌض جلدية..

لدى الدكتور ال�شيدلين “م�شطفى �شعد” 

الكثري من املعلومات حول معاناة املواطنني 

القريبني من مناطق املكاره ال�شحّية، فهو 

�شاحب �شيدليٍة تقع يف �شارع “ال�شعف” 

بحي “ال�شجاعية”.

التيفوئيد  حمى  “مر�ض  اإّن  “�شعد”  يقول 

الكبار  ت�شيب  -وهــي  )الأوك�شمانتني( 

هذه  يف  تنت�رض  كاجلرب-  جلديًة  واأمرا�شاً 

ال�رضف  م�شارف  انت�شار  ب�شبب  املناطق 

“نبيع  لنا:  ويو�ّشح  املك�شوفة”   
ّ
ال�شحي

عقاقري اجلرب ب�شورةٍ كبريةٍ، فال�شارع باأكمله 

ال�شيدلية  حتى  �شحّيٍة،  لرقابٍة  يحتاج 

القائمة منذ اأكرث من 20 عاماً على بعد 4 

اأمتار منها مكّب نفايات”.

ثمناً  العائلة  “حتتاج  لـ”الغيداء”:  ويتابع 

اأكرث من 300 �شيكل �شهرياً؛ بينما  للعالج 

بزيارة  لها  ي�شمح  ل   
ّ
املعي�شي م�شتواها 

ومن  لل�شيدلية،  مبا�رضةً  وتاأتي  الطبيب، 

ي�شاب بتلك الأمرا�ض؛ قد يعاين منها اإىل اأن 

ميوت، كما ويعاين الأطفال والن�شاء -خا�شًة 

احلوامل- من الأنيميا”.

 “اأ�رضف 
ّ
من جانبه؛ يوؤكد النا�شط ال�شحفي

“ال�شعف”  منطقة  �شكان  اأّن  عليوة” 
لل�شارع  التحتية  البنية  �شوء  من  يعانون 

يربط  الذي  اخلّط  يُعتربُ  والذي  الرئي�شي؛ 

مرور  خا�شًة  ب�رضقها؛  غزة  مدينة  و�شط 

ال�شاحنات للمناطق ال�شناعية والزراعية.

تفي�ض  ال�شتاء؛  ف�شل  “يف  القول:  ويتابع 

بالأمطار،  وتختلط   
ّ
ال�شحي ال�رضف  مياه 

لالأطفال  الأمرا�ض  من  العديد  وت�شبب 

خا�شًة، ويف ف�شل ال�شيف؛ ل يقّل الظرف 

رمي جعرور 
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 خطراً، اإذ ينت�رض الغبار والأتربة ب�شبب 
ّ
البيئي

من  الكبرية  وال�شاحنات  ال�شيارات  مرور 

ال�شارع املدّمر”.

منٌح متاأخرةٌ..!

�رضعت “بلدية غزة” فور انتهاء العدوان الأخري 

واإعمار  املعاجلة  حمّطات  ب�شيانة  2014م 
�شبكات  واإ�شالح  املدّمرة  التحتّية  البنية 

، وجاءت اإعادة الإعمار على 
ّ
ال�رضف ال�شحي

عّدة مراحل، يو�ّشحها لنا مكتب الهند�شة 

املغني”  “نهاد  غزة”  “بلدية  والتخطيط يف 

حتى  الطرق؛  فتح  الأوىل  “املرحلة  فيقول: 

الثانية  واملرحلة  اأماكنهم،  اإىل  النا�ض  يعود 

عرب  وكانت  للمواطنني؛  اخلدمات  تو�شيل 

و”اللجنة   KFWو اخلريية  كقطر  م�شاريع 

اإعادة  فقد حاولنا  الإعمار”  القطرية لإعادة 

اإعمار البنية التحتّية املدّمرة، وهناك مناطق 

مل تعّمر ب�شبب اأّن املباين لزالت مهّدمة”.

�شبكات  اإ�شالح  “عدم  لـ”الغيداء”:  ويتابع 

ي�شّبب  لالأر�ض؛  ونفاذُها   
ّ
ال�شحي ال�رضف 

مكاره �شحيًة، وهناك مناطق غري م�شبوكٍة 

كمنطقة  ؛ 
ّ
ال�شحي ال�رضف  بخطوط 

واأخرى تعاين من �شبكاٍت  “ال�شيخ عجلني” 
“البلدية”  وت�شعى  لإ�شالحها،  حتتاج  قدميٍة 

امل�شاريع  تلك  لإقامة  متويٍل  على  للح�شول 

.”
ّ
وتوفري خدمات ال�رضف ال�شحي

متويل  يف  ــالإ�ــرضاع  ب “املغّني”  ويطالب 

يف  البدء  تاأّخر  التي  الطرق  من  جمموعٍة 

ت�شمل  التي  الكويتية؛  كاملنحة  تنفيذها؛ 

ومنطقة  و”املن�شورة”  “ال�شعف”   
ّ
�شارعي

“القّبة”.

حمطات معاجلة ُمعّطلة..! 

يوؤكد مدير عام “م�شلحة بلديات ال�شاحل” 

معاجلة  “حمطات  اأّن  على  �شبالق”  “منذر 
بكامل  تعمل  مل   

ّ
ال�شحي ال�رضف  مياه 

لعدم  وذلك  2006م،  عام  منذ  كفاءتها 

و�شل التيار الكهربائي لأكرث من 12 �شاعًة،  

اأكرث  املحطات  ا�شتيعاب  يتجاوز  ل  كذلك؛ 

 املياه، لذا؛ ت�رضف اإىل البحر”.
ّ
من ثلثي

لتو�شعة  “ن�شعى  لـ”الغيداء”:  وي�شيف 

ي�شمل كّل  ل�شبكات �رضٍف �شحٍي  العمل 

قطاع غزة، واإن�شاء حمطات املعاجلة، وهناك 

من   %  72 حيث  بذلك؛  قائمٌة  م�شاريع 

�رضٍف  �شبكات  لديهم  غزة  قطاع  �شكان 

احلفر  نظام  على  يعتمد  والباقي  �شحٍي 

المت�شا�شية”.

المت�شا�شية  احلفر  اأّن  بالذكر؛  اجلدير  ومن 

ت�شّبب  اإذ  البيئة،  على  اأكرب  خطراً  ت�شكل 

يقول  الزراعية.  والرتبة  اجلوفية  للمياه  تلوثاً 

“�شبالق”: “نحن على ا�شتعدادٍ للتعاون مع 
للبحث عن متويٍل يف حال كان  “بلدية غزة” 
الكويتية  املنحة  اأّن  على  يدلّل  ما  هناك 

لغيت اأو مل تعد موجودة”.
ُ
اأ

وال�رضف  املياه  عــام  مدير  اإىل  توّجهنا 

اأّن  لنا  فاأو�شح  �شامل”  “ماهر   
ّ
ال�شحي

املياه  من   %  70 مبعاجلة  تقوم  غزة”  “بلدية 
العادمة؛ اإل اأنها باتت ت�رضفها باجتاه البحر 

بدون معاجلة؛ مع انقطاع التيار الكهربائي، 

تقدمي خدماتها  على  “البلدية”  قدرة  وعدم 

يُهّدد  “ذلك  م�شيفاً:  كامٍل”.  ب�شكٍل 

بحر  على  العام  لهذا  ال�شطياف  مو�شم 

خطر  مع  �شحيٍة،  غري  بيئًة  ويجعله  غزة، 

ال�شباحة يف البحر، م�شببًة اأمرا�شاً جلديًة 

اأو يف العيون اأو جراثيم وميكروبات”.

بيئٌة �ساغطٌة نف�سياً..

يف    
ّ
النف�شي الطبيب  زيادة”  “ح�شن  يرى 

“برنامج غزة لل�شحة النف�شية” اأّن “البيئة 
وقد  �شاغطٌة،  بيئٌة  هي  ال�شحّية  غري 

واملعريّف   
ّ
اجل�شمي النمّو  على  �شلباً  توؤثّر 

املنطقة،  و�شكان  لالأطفال   
ّ
وال�شلوكي

عنه  ينتج  زائداً  نف�شياً  �شغطاً  وت�شكل 

عوامل تنعك�ض على ال�شكان؛ كالع�شبية 

وقّلة النوم”.

جتعل  البيئة  “هذه  لـ”الغيداء”:  وي�شيف 

الع�شوية  لالأمرا�ض  عر�شًة  اأكرث  ال�شكان 

لالأطفال،  املعريّف  النمو  على  توؤثّر  التي 

الن�شاء  عند  و�شعفاً  ووهناً  درا�شياً،  وتاأخراً 

الك�شل  ال�شكان من  يعاين  وقد  والأطفال، 

واخلمول، وقد ي�شابون بفقدان الثقة”.

اأمرا�ٌض بيولوجيٌة..!

ت�شّكل املكاره ال�شحية خطراً على ال�شّحة 

عن  ناجتٍة  اأمرا�ٍض  اإىل  توؤدي  وقد  العامة، 

الكائنات الدقيقة؛ كالبكترييا، والفريو�شات، 

الإ�شهال  وت�شّبب  املختلفة،  والطفيليات 

الديزنتاريا وحمى  والديدان  والأميبا  واجلارديا 

النفايات  من  لالإن�شان  وتنتقل  التيفوئيد، 

ال�شلبة �شواًء عند التعامل معها بق�شٍد 

اأو بغري ق�شٍد، وهي قابلة للعدوى.

الطب  دائــرة  مدير  عليه  يوؤكد  �شبق  ما 

ال�شحة  بوزارة  الأولية  الرعاية  يف  الوقائي 

الغازات  تاأثري  من  حمــذراً  �شهري”  “جمدي 
على  اأي�شاً  ال�شحية  املكاره  يف  ال�شامة 

للوفاة،  يوؤدي  قد  ما  وهو   ،
ّ
الع�شبي اجلهاز 

ال�شخ�شّية؛  “بالنظافة  “�شهري”:  ويو�شي 

�شحيٍة  بطريقٍة  با�شتمرارٍ  الأيدي  كغ�شل 

الأ�شابع  املاء، وغ�شل ما بني  ثانيًة حتت   15
وحتت الأظافر، اإذ يق�شي ذلك على80 % من 

م�شببات الأمرا�ض”. 

واملنّظمات  القرار  �شّناع  “�شهري”  وينا�شد 

القطاع،  يف  العاملة  والدولية  الأهلية 

املكاره  من  للتخل�ض  الإعمار؛  اإعادة  ب�رضعة 

ويختم  العامة،  ال�شحة  على  توؤثر  التي 

خطريةٍ  �شحّيٍة  لكارثٍة  “نتعر�ض  بالقول: 

نداء  نوجه  املواطن،  هو  فيها  اخلا�رض  جداً، 

تُ�شعف  اأن  احلّية  ال�شمائر  لكّل  ا�شتغاثٍة 

هذا ال�شعب قدر الإمكان؛ لإعادة اإعمار غزة 

بال�رضعة املطلوبة”.

حماية املراأة.. حق..!

ال�رضف  �شبكات  اإعمار  اإعادة  تاأخري  يُعتربُ 

 انتهاكاً خطرياً للحّق يف ال�شكن، 
ّ
ال�شحي

الأ�شا�شية،  للخدمات  الو�شول  يف  واحلّق 

كما  لئــق.  معي�شٍي  م�شتوًى  يف  واحلــّق 

دويلٍّ؛  التزاٍم  مبثابة  يعترب  اإعمارها؛  اإعادة  اأّن 

مبوجب التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان.

الوطنية  اجلمعية  “رئي�ض  لنا  يــوؤكــد 

معّمر”  “اإبراهيم  والقانون”  للدميقراطية 

مبكانٍة  يحظى  ال�شكن  يف  “احلّق  اأّن  على 

الإن�شان؛  حقوق  منظومة  يف  خا�شٍة 

عددٍ  يف  احلّق  هذا  على  التاأكيد  متّ  حيث 

الإن�شان،  حلقوق  الدولية  التفاقيات  من 

ويتمتع بهذا احلّق الرجال والن�شاء والأطفال 

والأ�شخا�ض من ذوي الإعاقة دون متييز على 

اأو  اأو اللغة  اأو الدين  اأو اللون  اأ�شا�ض اجلن�ض 

العرق اأو اأّي اعتبارٍ اآخر ينطوي على متييز”.

عند  م�شاعٍف  ب�شكٍل  تعاين  املراأة  ولكون 

الق�رضّي  والإخــالء  والنزوح  الت�رضّد  حالت 

اأّن: “حرمان  على  للم�شكن؛ ي�شّدد “معمر” 

بكرامتها،  مي�ّض  الالئق  ال�شكن  من  املــراأة 

حتتاجها  التي  ال�شتثنائّية  وباخل�شو�شّية 

وعليه؛  بها،  تتمتع  اأن  ويجب  الن�شاء، 

هذه  الإن�شان  حقوق  مواثيق  راعت  فقد 

حّق  حماية  �رضورة  اإىل  ودعت  العتبارات، 

حا�شناً  ب�شفته  الالئق  ال�شكن  يف  املراأة 

“ت�شّمنت  م�شيفاً:  حقوقها”  لبقية  دافئاً 

جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  من   14 املادة 

التمّتع  فللمراأة  املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال 

فيما  ل�شّيما  مالئمٍة؛  معي�شيٍة  بظروٍف 

يتعّلق بالإ�شكان واملرافق ال�شحّية والإمداد 

بالكهرباء واملاء، والنقل واملوا�شالت”.
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اإىل  الأ�سا�سية  احلياة  ومقّومات  اخل�سو�سية  فقدان  بني 

التزويج املبكر والعنف الأ�رضّي؛ تتمحور جمموع امل�ساكل 

التي تعاين منها الأ�رض الفل�سطينية؛ التي دُمرت منازلها 

خالل العدوان الإ�رضائيلي املتكرّر على القطاع.

عن  املعنّية  اجلهات  وتقاع�ض  الإع��م��ار،  تاأّخر  يت�سبب  اإذ 

العراقيل  وا�ستمرار  منازلها،  دُم��رت  التي  العائالت  اإنقاذ 

بالنفجار  الأ�����رض  ت��ل��ك  ت��ه��دي��د ح��ي��اة  الإ���رضائ��ي��ل��ي��ة.. يف 

والغليان، فامل�ساكل النف�سية والجتماعية والقت�سادية 

حتّولت اإىل اأزماٍت مرتاكمٍة ل حُتمُد عقباها، ح�سب ما خرج 

به التقرير التايل ل�”الغيداء”:

فقدان اخل�سو�سية 

“عندما ل متتلك بيتاً؛ فاأنت ل متتلك اأّي �شيء”..
من  والع�رضين  اخلام�شة  ذات  عيد”  ال�شيخ  “اأمل  بداأت  هكذا 

متّ  رفح  مدينة  يف  الكائن  منزلها  اإن  قالت  معنا،  حديثها  العمر 

تدمريه تدمرياً كامالً نتيجة الق�شف الإ�رضائيلي، ومنذ ذلك اليوم 

“ت�شحططنا، فال اأحد يتحّملنا؛ لأننا اأ�رضةٌ تتكّون من 11 فرداً” كما 
تقول.

لذلك؛  للغاية،  موؤملاً  النا�ض”  على  “عالة  باأنها  “اأمل”  �شعور  كان 

�رضعان ما جلاأت عائلتها ل�شتئجار منزٍل؛ بالرغم من �شوء و�شعها 

القول وهي مرهقٌة للغاية يف هذا اليوم  القت�شادي. تتابع “اأمل” 

 احلار: “ل يوجد خ�شو�شيٌة البّتة، اأنا مقيدةٌ يف راحتي، يف 
ّ
الربيعي

مالب�شي، حتى يف ذهابي  اإىل املرحا�ض”.

متتلك من اأوراٍق ر�شميٍة كّل ما يُثبت تدمري  ورغم اأّن عائلة “اأمل” 

منزلهم عن طريق جي�ض الحتالل؛ اإل اأّن عائلتها مل تتلَق حتى الآن 

اأيّة موافقٍة على اإعادة الإعمار ملنزلها املهدوم، وهذا الو�شع يزيد 

من خوفها وتوتّرها.

اخلوف من كّل �سيء..!

لن تن�شى ال�شيدة “حياة” الأيام التي ا�شطرت لق�شائها يف مراكز 

�شكنها  فقد  غزة،  قطاع  على  الأخري  العدوان  اأيام  خالل  الإيواء 

يف  الت�رضّد  من  خافت  الثالثة،  بناتها  وعلى  نف�شها،  على  اخلوف 

وفقدت   اجلن�شّية،  والعتداءات  التحّر�ض  حيث ظهر  الإيواء،  مراكز 

الن�شاء يف هذا املكان الأمن والأمان.

كانت “حياة” تخو�ض معركًة كبريةً من اأجل احلفاظ على بناتها يف 

هذا املكان، وكانت تلك معركتها الأهم، تو�شح لنا: “كنت اأخاف 

، فكنت اأبقي دائماً بجانبهما، اأذهب 
ّ
عليهّن من التحر�ض اجلن�شي

معهما اإىل املرحا�ض، واإىل كل مكان”.

جزئياً،  منزٍل مدمرٍ  اإىل  اأ�رضتها  مع  “حياة”  وعادت  العدوان،  انتهى 

ورغم اأنها ح�شلت على تعوي�ٍض مببلٍغ مايٍل؛ لكنه مل يغِط جميع 

اخل�شائر يف املنزل، كما اأنه مع انتهاء التواجد يف مراكز الإيواء مل 

حيث لديها الكثري من ال�شواهد على ممار�شة  تنتِه معاناة “حياة” 

العنف �شدها. 

تقول “حياة” وهي �شيدة يف الأربعني من عمرها: “كان زوجي ح�شن 

املعاملة معي ومع اأولدي، لكن؛ ومنذ ق�شينا هذه املدة يف ال�شكن 

يف مدار�ض الوكالة؛ اأ�شبح حاّد املزاج، وي�رضخ يف وجهي بني الفينة 

والأخرى لأتفه الأمور”.

احللقة الأ�سعف..! 

والأعباء  املعاناة  من  اأكرب قدرٍ  تتحّمل  الفل�شطينية  املراأة  تزال  ما 

والت�رضيد  التهجري  ظروف  عا�شت  الإ�رضائيلي،  الحتالل  ب�شبب 

حتفظ  ول  للعي�ض  مالئمٍة  غري  موؤقتٍة  مالجئ  يف  والعي�ض 

اخل�شو�شية.

“العدوان  اأّن   على  بدوان”  “هيفاء  الجتماعية  ة  املخت�شّ ت�شّدد 

الأخري على قطاع غزة والذي ت�شّبب يف نزوح عائالٍت باأكملها من 

منازلها؛ ترك هذه العائالت حتت وطاأة امل�شاكل الجتماعية اخلطرية، 

فنتيجة جلوء هذه العائالت اإىل منازل اأقاربهم اأو منازل اإيجارٍ اأو حتى 

“كرفاناٍت” وخيم؛ انعدمت احلياة الأ�رضية الطبيعية.
وت�شيف “بدوان”: “تاأخري الإعمار وجلوء النا�ض اإىل بيوت �شكٍن موؤقتٍة؛ 

 
ّ
 لالأطفال؛ لعدم توفري اجلو الدرا�شي

ّ
اأّدى لتديّن التح�شيل الدرا�شي

وبني  العائالت من جهة؛  التوا�شل بني  وت�شّبب يف فقدان  املالئم، 

اأفراد الأ�رضة نف�شها من جهٍة اأخرى”.

 وتو�ّشح لـ”الغيداء”: “نتج عن هذا الو�شع عنٌف اأ�رضيٌّ اأّدى مل�شاكل 

منها الطالق، كما انت�رضت ظاهرة التزويج املبكر؛ لكي يّت�شع املنزل 

لباقي الأفراد”.

يف احلديث عن معاناة املراأة نتيجة تاأّخر الإعمار،  وت�شتطرد “بدوان” 

على  يحملن  اللواتي  الأ�شعف؛  احللقة  هّن  “الن�شاء  فتقول: 

زيادة  اإىل  اأّديا  ال�شكن  وفقدان  فالنزوح  احلياة،  م�شّقات  كاهلهّن 

فاطمة �ملدلّل

مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية 
تتحول ألمراض وأزماٍت بالتراكم

نتيجة لتأخر اإلعمار..
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كما  الأبناء،  تربية  بجانب  الن�شاء؛  على  امل�شئولية  عبء 

اأجرب الن�شاء على ال�شطالع باأدوارٍ غري ماألوفٍة؛ فجعلها 

تتحّمل �شغط اأفراد الأ�رضة”.

نظرةٌ مزرية 

حديثها  عاماً(   30( ح�شنني”  اأبو  “منى  ال�شيدة  تبداأ 

بالعودة اإىل اللحظات الأق�شى يف العدوان الأخري؛ عندما 

جربت على مغادرة منزلها الكائن يف خميم الربيج؛ ب�شبب 
ُ
اأ

مكاملٍة تلفونيٍة من جهٍة جمهولة.

ال�شغار   واأولدي  اأنا  “اأ�رضعت  حدث:  ما  لـ”الغيداء”  تروي 

اأ�شتطع  مل  لكن؛  بنا  رُحب  لقد  اأهلي،  بيت  اإىل  للجوء 

ال�شيطرة على اأولدي من �شلوك اأو نظافة اأو حتى حفظ 

للخ�شو�شية؛ نتيجة جلوء اأكرث من عائلٍة اإليهم”.

اأن تبحث مع زوجها -بعد انتهاء  كان على “اأبو ح�شني” 

فر�ض  لكن؛  ذلك،  وحدث  م�شتاأجرٍ،  منزٍل  عن  العدوان- 

ب�شبب  احل�شول على منزٍل منا�شٍب كانت �شئيلًة جداً؛ 

الطلب الكبري على البيوت امل�شتاأجرة. تقول لنا: “ا�شتاأجرنا 

 وقٍت من البحث عن منزل، 
ّ
، بعد م�شي

ّ
منزلً غري �شحي

لحظت ا�شطهاد بع�ض النا�ض لنا نتيجة تدمري منزلنا، 

كان اجلريان ينظرون لنا نظرةً مزريًة، وكانوا مينعون اأولدي 

من اللعب اأمام املنزل”.

الفقرة  الإن�شان يف  العاملي حلقوق  الإعالن  ن�ض  اأّن  يُذكر 

الثالثة منه جاء فيها اأّن: “لكل فردٍ احلّق يف احلياة، واحلرية، 

واأن�شطته،  ممار�شاته  ي�شمل  وهذا  �شخ�شه”  و�شالمة 

و�شالمته املاديّة واملعنوية والنف�شية واجل�شدية، وله احلّق 

يف العي�ض الكرمي بني اأ�رضةٍ وعائلٍة، وبيٍت واأقارٍب، وح�شٍن 

اجتماعٍي، وبيئٍة جمتمعيٍة �شليمة.

غياب التكافل الجتماعي 

يُدّمر فقدان املنزل منط احلياة الطبيعية، ويفقد ال�شكن 

احلياة  مقّومات  الكرفانات-  -خا�شًة  املوؤقتة  البيوت  يف 

ملقومات  الأدنــى  احلّد  توافر  عدم  ب�شبب  الأ�شا�شية؛ 

وانعداٍم   ،
ّ
ال�شحي اجلانب  انعدام  من  الأ�شا�شية،  احلياة 

الحتياجات  لذوي  مالءمتها  عدم  حتى  للخ�شو�شّية، 

اخلا�شة.

الت�شامن  غياب  مع  عا�شفًة  ولّد  ال�شابق؛  الو�شع 

عند  لل�شكن  ا�شطرت  التي  الأ�رض  فحتى   ،
ّ
الجتماعي

الأقارب؛ ظهرت اإ�شكالياٌت لها عالقة بالتكافل الجتماعي، 

 “ح�شن الوايل”.
ّ
كما يقول لنا املخت�ّض الجتماعي

اإىل  اأديا  الأفق  وانعدام  النزوح  “حالة  “الوايل”:  ويُ�شيف 

توؤثّر على  اجتماعيٍة  اإىل ظواهر  نف�شيٍة حتّولت  تراكماٍت 

جميع الأ�شعدة؛ كالعنف الأ�رضّي، والعزوف عن التعليم، 

، اأي�شاً غياب العدالة الجتماعية، فعند 
ّ
والتاأّخر الدرا�شي

تدمري منزلني متجاورين؛ قد يُعّمر منزٌل تعمرياً اأف�شل من 

الآخر”.

ويُ�شريُ “الوايل” خالل حديثه لـ”الغيداء” اإىل “غياب  املبادرات 

الفل�شطينية–الفل�شطينية لتقدمي الإغاثة الفردية على 

“ح�شد  م�شطلح  ظهور  اإىل  بالإ�شافة  الإعمار،  �شعيد 

حيث ينظر النا�ض ملن دُّمر  اأو “�شاروخ ال�شعادة”  النكبة” 

، وهو ما غّيب حقيقة معاناة هذا النازح. 
ّ
منزلُُه اأنه غني

اأ�شحاب  تذرّع  بعد  لل�شارع؛  ُطردت  اأ�رضٌ  “هناك  م�شيفاً: 

حت�شيل  يف  تاأخرٌ  �شمنها:  من  واهيٍة،  باأ�شباٍب  العقارات 

.”
ّ
الإيجار؛ مما اأّدى اإىل غياب الت�شامن والتكافل الجتماعي

في منتصف مدينة غزة؛ مفترق السرايا؛حيث االزدحام املرورّي, في منتصف 
الطعام  املضربني عن  بالهتاف ألبنائهّن  األسرى  أمهات  ارتفعت عقيرة  النهار؛ 
خلف  بحقوقهم  البسيطة,  مطالبهم  تلبية  دون  يومًا؛.  عشرين  من  ألكثر 
على وجهوهّن مشاعر  بدت  الدولية, حيث  املواثيق  كفلتها  والتي   القضبان؛ 

احلسرة واأللم .
للكرامة؛  وامللح, كمشروٍب  باملاء  الطعام, واكتفني  امتنعن عن  البعض منهّن 
نشطاٍء   من  واملساندين  األسرى,  قيادات  تدّخل  لوال  أبناؤهن,  فعل  كما 
لقضاياهم؛ بإقناعهّن باحملافظة على صحتهّن, من أجل دعم األسرى معنويًا, و 
أّن تواجدهّن في خيمة التضامن بساحة السرايا، حيث تتوافد قيادات العمل 
أكبر رسالٍة لدعم قضايا األسرى  الوطنّي واملؤسسات احمللّية ووسائل اإلعالم, 

العادلة.
 وفي ركٍن منزٍو؛ داخل اخليمة الكبيرة اخلاّصة بأمهات األسرى وذويهم, كانت 
البادية  جتلس شابٌة في مقتبل العمر, لفت نظري الشحوب وعالمات اإلعياء 

عليها.
علي حسن  “نائل  األسير  أنها خطيبة  أخبرنني  اللواتي  األمهات؛  عنها  سألت 
أربع  سنواٍت ُعقد قراُنهما, وهو يقضي حكمًا قضائيًا   النجار” )32عامًا( منذ 
باملؤبد؛ والذي  انقضى منه خمسة عشر عامًا, إثر قيامه بعمليٍة فدائيٍة, وتبقى 

النقضاء محكوميته أربع سنوات.
اخلاّصة حتت  الفلسطينية  للحالة  ليس مستغربًا  ذلك  أّن  مع  لشأنها؛  عجبت 
االحتالل. شّدني الفضول حملادثتها؛ بعدما ُأغمي عليها إلضرابها عن الطعام, 
وحدة  قبل  من  فحصها  بعد  “الشفاء”  ملستشفى  ضغطها-  -لهبوط  ونقلها 
اإلسعاف اخلاّصة؛ واملتواجدة على باب اخليمة يوميًا. جاءت للخيمة بعد ثالثة 
أياٍم وعلى شفتيها  ابتسامٌة مشرقٌة, تلبس قميصًا أبيضًا, طبعت عليه صورة 
خطيبها “نائل”. استأذنتها باحلديث؛ فلّبت بكّل لطٍف. وبعفويٍة؛ أخبرتني أنها 
قادمٌة من مبادرة نفّذتها مساندة لألسرى بني طلبة اجلامعة بالكتيبة. عيناها 
مملوءتان باإلصرار واحلّب. في إجابة عن سؤالي: كيف لك حتّمل كّل هذا العناء 
واالنتظار؟ حني حّدثتني عن معاناة أهالي األسرى أثناء زياراتهم ألبنائهم في 
سجون االحتالل . إنها “هنادي عبد الرحمن النجار” ذات السبعة عشر ربيعًا, 

حتمل اللقب اجلامعّي األول في إدارة األعمال .
 فلسطينية الهوية والهوى, تنساب الكلمات من بني شفتيها بهدوٍء, باختالف 

مدلوالتها .
 تتمّنى -كأّية فتاة- حتقيق حلمها بالزواج من فارس أحالمها, عاشِق فلسطني 

بطِلها “نائل”.
ليست  الزجاج  خلف  من  الزيارة-  -أثناء  فيها  تراه  التى  القليلة  الدقائق   
يتخيله  -كما  يجمعهما  منزٍل  أكناف  في  والعيش  أخبارهما,  لسماع  كافيًة 
التي ُحرم منها صغيرًا, متنقلًا بني السجون  العائلة  الذي يتوق حلياة  “نائل” 
اإلسرائيلية؛ التي منعته من  رؤية والده؛ املمنوع أمنيًا من الزيارة خلمسة عشر 

عامًا حتى وفاته.
من  ودهشتها  الكرامة,  بإضراب  األسرى  أللم  العميق,  حزنها  عن  حّدثتني   
املعاملة, العنصرية التي تراها من قبل جنود االحتالل ألهالي األسرى, واإلذالل 

املمنهج  أثناء الزيارة .
 ذهبت بنظرها بعيدًا؛ كأنها حُتّدث نفسها وتتساءل: كيف سأحتمل رؤيته بعد 
فّك اإلضراب..؟ تتخيله عليلًا أنهكته  قسوة اإلضراب, اهلل يسامحك يا “نائل” 

خايفة عليه, كيف سأحتمل رؤيته هكذا؟ 
فقد اقترب موعد زياراتي له بعد عشرة أيام. أخبرتني وقد اكتسى وجهها بحمرة 

الورد.
 يوم أمس اإلثنني؛ في اليوم السادس والثالثني  خلوض األسرى إضرابهم,  وال 
أخبار جديدًة  ُتبّشر بانتصارهم .في معركة األمعاء اخلاوية. التقيتها ونظراتها 
ختبو باألفق, صافحتني بوهٍن, سألتها عن حالها, أجابتني: راح موعد الزيارة 

علشان اإلضراب مستمّر, يا خسارة, ما شفت “نائل”..!

حب ي�سعى للماء وامللح..!

حليمة �أب� حجري
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املراأة  �سمود  وراء  املعاناة  �سنوف  من  الكثري  تختفي 

الفل�سطينية وجربوتها يف حتّدي الظروف القا�سّية؛ �سواءً 

اأو    )2014( الأخري  العدوان  بها  ت�سّبب  التي  الظروف  تلك 

امل�ساكل الجتماعية التي تركتها امراأةً مطّلقًة ونازحة.

يف  منزلُها  دُّمر  فقد  الن�سوة،  اأولئك  من  واحدةٌ  “اأمل”.. 
اإىل  زوجها  مع  نزحت  وبعدما   )2014( الأخري  العدوان 

“كرفان” وّفرته لهم احلكومة بغزة؛ بداأت حياتُها الزوجية 
باأن  انتهت  ماأ�ساةٍ  اإىل  اآخر، وحتّولت حياتُها  تاأخذ منحًى 

منها  ونزع  مطلقًة  امراأةً  “الكرفان”  يف  زوجها  تركها 

اأبناءها.

اأنها  فرغم  قا�سيًة،  معركًة  خا�ست  ثم  “اأمل”  ُطّلقت 

الوعود..  تنتظر  زالت  وما  منزلها؛  اإعمار  على  حت�سل  مل 

على  احل�سول  ثّم؛  ومن  منزٍل،  ا�ستئجار  ا�ستطاعت 

منزٍل  يف  معهم  العي�ض  من  ومتّكنت  اأبنائها،  ح�سانة 

م�ستاأجرٍ متهالك.

طالٌق يف النزوح..!

“�شعرُت باأيّن ُحرةٌ، وباأيّن ل�شت اأقّل من اأحد”.. بهذه اجلملة و�شفت 
“اأمل” حياتها بعد ح�شولها على الطالق، ومن ثّم؛ ح�شانة اأبنائها؛ 

بعد اأن تركها زوجها وحدها يف “الكرفان”.

اإّن  فتقول  ت�شفها،  كما  “النك�شة”  بداية  بحزٍن  “اأمل”  لنا  تروى 

من  العديد  مع  نزحت  ثّم   )2014( الأخري  العدوان  دُّمر يف  منزلها 

)الأونروا(  الالجئني”  وت�شغيل  الغوث  “وكالة  مدار�ض  اإىل  النازحني 

نف�شها بال ماأوًى مع �شغارها  وبعد انتهاء العدوان؛ وجدت “اأمل” 

وزوجها، كانت اأيام العي�ض يف املدر�شة قا�شيًة للغاية، فقدت فيها 

عائلتها  اأن جتتمع مع  “اأمل”  الكرمية، كان حلم  احلياة  كّل معاين 

ال�شغرية يف مكاٍن �شغريٍ م�شتقل.

تقول لنا: “بعد معاناتنا ب�شعة �شهورٍ؛ قاموا بتعوي�شنا مبا ي�شمى 

“الكرفانات”.. يف البداية؛ غمرتنا الفرحة، وهياأنا اأنف�شنا لال�شتقرار 
هو ماأ�شاة”  من جديد، لكّن ما نتج عن حياتنا يف هذا “الكرفان” 

حيث مل يحّل “الكرفان” م�شاكل “اأمل” بل؛ على العك�ض؛ اأ�شافت 

والربد  ال�شتاء؛  ف�شل  عا�شت يف  حياتها،  اإىل  امل�شاكل  من  الكثري 

الكهرباء  اأ�شالك  اأي�شاً  كانت  �شغارها،  اأج�شاد  يف  ينخر  القار�ض 

العاريّة تهدد حياتهم اإذا ما خرجوا للعب.

والزوجية.   الأ�رضية  امل�شاكل  من  العديد  لأمل  خلقت  احلياة  تلك 

تقول: “نتيجة هذه ال�شغوطات؛ طّلقني زوجي، وترك يل “الكرفان”  

ونزع مني اأبنائي، ورحل اإىل بيت اأهله؛ حيث اتخذ من �شالة منزلهم 

ال�شغرية مكاناً للعي�ض مع اأبنائي”.

وحيدةً يف الكرفان..!

اآخر للعي�ض �شوى يف “الكرفان”.. عا�شت فيه  مل يكن لأمل خياراً 

كانت  مرعبًة،  اأياماً  منها  اأبنائها  ونزع  زوجها  عن  النف�شال  بعد 

تخاف من كّل �شيٍء، ومع ذلك؛ كان عليها الوقوف على قدميها، 

واملحاربة بكّل قوتها للح�شول على ح�شانة اأبنائها.

تقول : “كنت اأق�شي الليايل كّلها مرجتفًة من الربد واخلوف، واأ�شعر 

باأيّن اأعي�ض يف ال�شارع ، فهو جمرد �شندوق من احلديد يف منطقٍة 

لأّي  بالن�شبة  خميٌف  الو�شع  وهذا  وحيدةً،  كنت  واأنا  منقطعٍة، 

اإن�شاٍن؛ حتى ولو كان رجالً”.

بح�شانة اأبنائها،  املاأ�شاة؛ كانت اأّن املحكمة رف�شت طلب “اأمل”  

 
ّ
علي “كان يجب  لنا:  تقول  ت�شكن يف مكاٍن غري �شالح.  لكونها 

اإىل املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية؛ الأمر الذي  اأبقى قويًة، جلاأُت  اأن 

مل اأتخّيل حدوثه يوماً ماً، جلاأت لهم كي ي�شاعدوين يف ا�شتئجار 

منزل، وبعد معاناةٍ كبريةٍ؛ منحوين م�شاعدةً  مكنتني من ا�شتئجار 

منزل”. 

لرفع  �شارعت  م�شتاأجرٍ؛  منزٍل  يف  تعي�ض  “اأمل”  اأ�شبحت  عندما 

اأبنائها، وبالفعل؛ ح�شلت على  دعوى جديدةً متّكنها من ح�شانة 

ح�شانتهم.

تقول لنا وهي حتت�شن طفلها الأ�شغر، وتلقي بنظراتها اإىل جدران 

املنزل الذي عبثت به الرطوبة: “حاولت الت�شجيل يف برنامج اإعادة 

كاذبٌة،  كلُها  وعودُهم  جدوى،  دون  لكن؛  منزيل،  لإ�شالح  الإعمار 

اأ�شبحُت اأفقد الأمل”.

نظرة النا�ض..؟!!

عن اأ�شعب ما واجهته بعد الطالق؛ مل ترتدد  عندما �شاألنا “اأمل” 

وقالت ب�رضعة: “نظرة النا�ض..”. وت�شتطرد قائلًة: “مل يخطر ببايل 

يوماً اأنه على الرغم من نك�شتي بعد العدوان؛ وظلم طليقي يل؛ 

اأن تاأتي نظرةُ املجتمع لتزيد هّمي وتق�شم ظهري”.

ومع هذا؛ كان على “اأمل” اأن توا�شل معركة احلياة -كما ت�شميها- 

اعتمدت على م�شاغها الذهبّية الب�شيطة يف تدبّر اأمورها، خا�شًة 

تاأّخر  ب�شبب  م�شاعدتها؛  عن  خرييٌة  جمعيٌة  تتاأخر  كانت  عندما 

 .
ّ
الدعم اخلارجي

الله  وجه  هو  القادم  الغد  يف  الوحيد  “الأمل   : بالقول  وتختم 

�شبحانه وتعاىل”.

نعم.. اخلّطة الحتياطية الوحيدة التي ت�شتند عليها “اأمل” عندما 

ينتهي م�شاغها هي “الأمل .. يف وجه الله”.

“أمل” مطلقة ونازحة تتحدى 
ظروف المجتمع القاهرة

�إميان �لناط�ر
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 رو�ن �ملده�ن

ملفات شائكة في ملف 
إعادة إعمار قطاع غزة

على مشارف العام الثالث

ال��ث��ال��ث لنتهاء  ال��ع��ام  اأع��ت��اب  ع��ل��ى 

العدوان الأخري على قطاع غزة )2014( 

وم���ا ي����زال  اأ���س��ح��اب امل��ن��ازل امل��دم��رة 

ال��دول  وف��اء  انتظار  غ��زة يف  يف قطاع 

املانحة مبا تعهدت به قبل عامني يف 

موؤمتر القاهرة لإعادة الإعمار.

فقط   %   29 اإن  تقول امل�سادر املعنّية 

ه���و جم��م��وع م���ا نُ���ف���ّذ م���ن ت��ع��ه��دات 

“موؤمتر القاهرة لإعادة اإعمار غزة” الذي 
 ،2014 الأول(  )ت�رضين  اأكتوبر  يف  ُعقد 

تعهداٍت  اإىل  خل�ض  ق��د  ك��ان  وال���ذي 

دولر  م��ل��ي��ار   5.4 بنحو  بامل�ساهمة 

لإعادة اإعمار القطاع، على اأن تخت�ّض 

وحدها  الله”  احلمد  “رامي  حكومة 

وامل�ساعدات  الأم����وال  واإن��ف��اق  ب����اإدارة 

التي �سيُقّدمها املانحون.
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يف التحقيق التايل؛ حتاول “الغيداء” الوقوف 

على جملٍة من احلقائق املتعّلقة مبلف اإعادة 

واقعه  ت�شخي�ض  عرب  غزة؛   قطاع  اإعمار 

وا�شتعرا�ض املعيقات والقيود التي ت�شّببت 

يف بطئِه.

امل�ساريع التطويرية من “مال الإعمار”

الدمار  كارثة  من  غزة  قطاع  يتعاَف  مل 

الكبري الذي ت�شّبب به العدوان  الإ�رضائيلي 

زال بع�ض املواطنني دون  )2014( فال  الأخري 

ماأوى، ودون اأمٍل يف اإعادة اإعمار منازلهم.

الإعمار؛  تاأّخر  اأ�شباب  على  وللوقوف 

بغزة  الدويل  الدعم  متابعة  ممثلة  حاورنا 

بع�ض  “وجود  لنا  فاأّكدت  ال�شّماك”  “حنني 
الإعمار”  مبلف  ال�شري  يف  النتهاكات 

يف  النتهاكات  تلك  “متّثلت  مو�شحًة: 

اجلارية  الت�شغيلية  امل�شاريف  احت�شاب 

على ح�شاب املنحة؛ كم�رضوع تاأهيل بع�ض 

وتوفري  الفنّية  املوا�شالت  توفري  اأو  املنازل 

الرواتب، اإ�شافًة اإىل ما يتّم خ�شُمُه ب�شبب 

الأ�شعار  اختالف  ومنها  العمالت،  حتويل 

املعايري  اإىل  اإ�شافًة  لغزة،  الوارد  الدفع  يف 

اخلا�شة بالدول املانحة واملمولة”.

بع�ض  “اإدراج  اإىل  “ال�شماك”  ت�شري  كما 

الر�شيد  �شارع  مثل  التطويرية  امل�شاريع 

الأطراف  وم�شت�شفى  الدين  و�شارع �شالح 

ال�شناعية و�شقق “حمد” اإىل ملف الإعمار؛ 

واحت�شاب تكلفتها من منح الإعمار”.

اإخالء “الكرفانات”.. متى؟

اإىل وكيل وزارة الأ�شغال  توّجهت “الغيداء” 

العامة والإ�شكان “ناجي �رضحان” ويف بداية 

احلديث عر�شنا عليه النتهاكات ال�شابقة 

يف ملف الإعمار، فنفاها جملًة وتف�شيالً، 

موؤكداً على اأّن “امل�شاريع التطويرية �شابقة 

ومنحها  وتكلفتها  ميزانيتها  لها  الذكر 

دولر  مليون   4007 مر�شودٍ  مببلٍغ  اخلا�شة 

منف�شلة”. 

“عدد  اإّن  خا�ٍض  لقاٍء  يف  “�رضحان”  وقال 

الوحدات ال�شكنّية التي دُّمرت يف العدوان 

الأخري بلغت 173.500وحدة �شكنية منها 11 

األف وحدة كانت هدماً كلياً، بالإ�شافة اإىل 

حوايل 7000 وحدةٍ �شكنيٍة ت�رضّرت ب�شكٍل 

جزئٍي، وما يزيد عن 160 األف وحدةٍ �شكنيٍة 

مت�رضرةٍ بني طفيٍف ومتو�شط، اإ�شافًة اإىل 

ب�شكٍل  ُهدمت  �شكنيٍة  وحدةٍ   2000 وجود 

مل   ،2012 وعدوان   2008 عدوان  يف  كامٍل 

يتّم بناوؤها حتى الآن”.

اإن “الكرفانات التي ي�شكل  وتابع “�رضحان” 

للمواطنني؛  كبريةً  ماأ�شاةً  فيها  العي�ض 

مع  الأ�شغال  وزارة  قبل  من  التفاق  متّ  قد 

وUNDP  على اإخالٍء كلٍي  “وكالة الغوث” 
م�شرياً  لهم”  اإيجارٍ  بدل  ودفع  ل�شكانها 

اأّن “الوزارة تتبع يف ملف الإعمار ثالثة  اإىل 

وميزانيته  والإيواء،  الإغاثة  برنامج  برامج: 

 80 منها  توفر  دولر،  مليون   115 املطلوبة 

مليون، وتوجد فجوة 35 مليون دولر”.

اجلزئية؛  ــرضار  الأ� اإ�شالح  برنامج  وحــول 

اأنه “يحتاج اإىل 300 مليون  يذكر “�رضحان” 

دولر، وما توّفر دعمه هو 205 مليون دولر. 

املهّدمة  البيوت  اإعمار  اإعادة  برنامج  اأما 

ب�شكٍل كلٍي -وهو الأهم يف عملية البناء 

دولر،  مليون   565 اإىل  فيحتاج  والإعمار- 

وتبقى  مليونا   327 القطاع   و�شل  ما 

دولر،  مليون   238 ملبلغ  الآن  حتى  الفجوة 

الإعمار”  لتاأخري عملية  الأكرب  ال�شبب  وهو 

ح�شب �رضحان.

النق�سام هو ال�سبب

يف  املنعقد  ــرة  ــاه ــق ال ــر  ــوؤمت م خـــرج 

اأكتوبر)ت�رضين الأول( العام 2014 بتعهداٍت 

 5.4 مببلغ  والأوروبية  العربية  الدول  لبع�ض 

مليار دولر ل�شالح اإعمار غزة، ن�شف هذه 

ال�شلطة  ميزانية  لدعم  تقريباً  املبالغ 

اململكة  من  كٌل  والتزمت  الفل�شطينية، 

واأملانيا  والكويت  وقطر  ال�شعودية  العربية 

مبا  الأمريكية  املتحدة  والوليات  واإيطاليا 

تعهّدت به. 

اأّن “اإيطاليا �شاركت  ويو�ّشح لنا “�رضحان”  

ت�شهيالت  قرو�ض  طريق  عن  غزة  باإعمار 

اأبراج  بناء  يف  متّثلت  يورو  مليون   16 مببلغ 

الوليات  اأما  بغزة،  الإيطايل  والربج  الندى 

املتحدة الأمريكية؛  فقد تعّهدت ببناء800 

وحدة �شكنية ب�رضوٍط مقل�شٍة وبتكلفة 8 

مليون دولر مل�شاحة بيت ل تتعدى 80 مرتاً، 

الأمر الذي �شاهم يف تاأخري عملية الإعمار 

الكبرية”  امل�شاحة  ذات  البيوت  لأ�شحاب 

ح�شب “�رضحان”.

الهدم  بناء  اإجنــاز  بن�شبة  يتعلق  وفيما 

“و�شلت  اأنها  “�رضحان”  لنا  فيوؤكد  ؛ 
ّ
الكلي

اإىل حوايل 9000 وحدة �شكنية مبعدل %70، 

40% منها متّ البناء ب�شكٍل كامٍل، و30 % ل 
زالوا �شمن الرت�شيحات والتعّهدات للبناء”. 

املنازل؛  العديد من  بناء  تاأّخر  اأ�شباب  وحول 

العامة  الأ�شغال  وزارة  وكيل  لنا  يبنّي 

هو  النق�شام  “اإن  “�رضحان”:  والإ�شكان 

ال�شبب الرئي�شي يف تاأخري الإعمار، فبع�ض 

موؤمتر  يف  بالدعم  تعهدت  التي  ــدول  ال
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لعتباراٍت  املنح  دفع  عن  امتنعت  القاهرة 

�شيا�شيٍة، اإ�شافًة اإىل تاأّخر دخول مواد البناء 

والإ�شمنت اإىل قطاع غزة ب�شكٍل منّظم”.

مواطنون ل يُعرتُف بحّقهم يف الإعمار

العّطار”  اأحمد  “اأم  املواطنة  ت�شتكي 

التي  كانت متتلك بيتاً مكوناً من طابقني 

مب�شاحة 180 مرتاً، ت�شتكي من ق�شوة احلياة 

وتقول  الكرفانات،  داخل  تعي�شها  التي 

هنا،  اأعي�ض  �شنواٍت  “ثالث  كبريةٍ:  بحرقٍة 

 كاأنها ثالثون عاماً، نعي�ض وكاأننا 
ّ
مّرت علي

الأمرا�ض  لنا،  خ�شو�شّية  ل  ال�شارع؛  يف 

معنا،  تعي�ض  والقوار�ض  واحل�رضات  تالزمنا، 

كّل  ويغرق  نغرق  جوٍي  منخف�ٍض  كّل  ويف 

�شيٍء منتلكه”.

الأ�شغال  “وزارة  اإىل  “العّطار”  توّجهت 

العامة والإ�شكان” لتقدمي اأوراقها الر�شمية 

اأنها  اإل  بيتها،  والت�شجيل يف منح لإعمار 

ملف  يف  عائلتها  اإدراج  برف�ض  �شدمت 

اتهمتنا  “الوزارة  بالقول:  تُعقب  الإعمار، 

بهدم منزلنا باأنف�شنا، ومل تعرتف باأّن املنزل 

ُق�شف من قبل الحتالل الإ�رضائيلي؛ على 

التي  والوثائق  لالأوراق  امتالكنا  من  الرغم 

يف  الحتالل  قبل  من  املنزل  ق�شف  توؤكد 

حرب 2014”.

نقلت “الغيداء” �شكوى “العطار” اإىل وكيل 

“ناجي  والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  وزارة 

جمموعٍة  اإىل  ي�شري  وهو  فقال  �رضحان” 

والأدلة  ال�شور  الــوزارة  “لدى  الأوراق:  من 

التي توؤكد اأن هذه العائلة هدمت منزلها 

ِقبلهم،  من  مفتعٌل  هدٌم  وهو  بنف�شها؛ 

اأّن  اإىل  م�شرياً  الحتالل”  من  يُق�شف  ومل 

املواطنني قام بذلك لكي  من  كبرياً  “عدداً 
وزارته مع  اأّن  موؤكداً  اإ�شالح منزلهم”  يتّم 

املواطن الذي ي�شتحّق الإعمار.

ل تعوي�ض لأ�سحاب املن�ساآت 

ال�سناعية 

م�شاعداٍت  بغزة  القت�شاد”  “وزارة  قّدمت 

لأ�شحاب املن�شاآت القت�شادية، متّ اإعفاوؤهم 

و2015   2014 لعام  وال�رضائب  الر�شوم  من 

�رضكة  مع  الــوزارة  توا�شلت  كما  و2016، 

الكهرباء وم�شلحة املياه ليتّم م�شاعدتهم، 

واإعفاوؤهم من الر�شوم املفرو�شة عليهم.

-الذين  ال�شناعية  املن�شاآت  اأ�شحاب  لكّن 

مل تزل الكثري من ق�شاياهم  عالقًة داخل 

على  يح�شلوا  مل  املورّدين-  مع  املحاكم 

التي  اخل�شائر  حجم  تنا�شب  تعوي�شاٍت 

اأكرث  نالت منهم، فقد بلغت تلك اخل�شائر 

الدمار  منها  اقت�شاديًة،  من�شاأةً   5000 من 

دولر،  مليون   150 خ�شائرُهُ  وبلغت   
ّ
الكلي

 280 مليون دولر.
ّ
والدمار اجلزئي

“ماهر  القت�شادي  اخلبري  لنا  يوؤكد  لذلك؛ 

اأ�شحاب  تعوي�ض  يتم  “مل  اأنه  الطباع” 

حلقت  التي  لالأ�رضار  ال�شناعية  املن�شاآت 

بهم يف العدوان الأخري على غزة، الأمر الذي 

والقطاعات  الإنتاجية  العملية  على  اأثّر 

الإنتاجية، و�شاهم يف رفع معدلت البطالة 

منوهاً اأّن “الرتكيز يف الإعمار كان  والفقر” 

القطاع  من  اأكرث  الإ�شكان  قطاع  على 

القت�شادي”. 

“الطباع”  ي�شري  بالإ�شمنت؛  يتعّلق  وفيما 

اإىل اأّن “الكميات التي دخلت القطاع بعد 

املليون  ون�شف  مليوناً  تتجاوز  ل  العدوان 

من  فقط   %  33 حاجة  تلبي  وهي  طن، 

اأحد  وتلك   للبناء،  غزة  قطاع  احتياجات 

تاأخري  عملية  يف  �شاهمت  التي  الأ�شباب 

ح�شب الطباع. الإعمار” 

املناكفات ال�سيا�سية تعّطل اإعمار 

املن�ساآت 

توّجهنا اإىل مدير عام 

ال�شناعية  التنمية 

القت�شاد”  “وزارة  يف 

عّواد”  النا�رض  “عبد 
ملف  اأّن  يُخِف  فلم 

اإعـــمـــار املــنــ�ــشــاآت 

ي�شري  ال�شناعية 

ببطٍء �شديٍد وخطواٍت 

“متّ  يقول:  تذكر.  ل 

 9 وتخ�شي�ض  ر�شد 

مليون دولر من الدول 

لتعوي�ض  املــانــحــة 

ال�شناعية،   املن�شات 

 3195 منها  ي�شتفيد 

مت�رضراً، لكّن الأموال 

وطاأة  حتت  الله؛  رام  يف  حمجوزةً  تزال  ل 

املناكفات ال�شيا�شية”.

�شة لالقت�شاد؛  ويف تفا�شيل املنح املخ�شّ

اأّن “هناك املنحة القطرية،  يبنّي لنا “عواد” 

وهي بقيمة 6 مليون دولر، تخ�ّض القطاع 

، وعلى وجه التحديد؛ ال�شناعات 
ّ
ال�شناعي

الغذائية وال�شناعات املعدنية، ويبلغ عددها 

281 من�شاأةً، وقد متّ التعوي�ض فقط بن�شبة 
30 % من الأ�رضار”.

اأما فيما يتعّلق باملنحة الكويتية؛ فيو�ّشح 

األف  و600  مليون   8 “قيمتها   اأّن  “عواد” 
دولر، وعدد املر�شحني لال�شتفادة منها 366 

ر�شدت  التي  الأ�رضار  واإجمايّل  �شخ�شاً،  

م�شتدركاً:  دولر،  28األف  املنحة   هذه  لها 

مل  لكن؛  الرقم،  بهذا  بلغت 
ُ
اأ “الكويت 

قيمة  اأّن  اإذ  الآن،  حتى  منه  �شيئاً  ت�رضف 

الأ�رضار املر�شودة لهذه املنحة  بلغت 250 

مليون دولر؛ مل ن�شل لـ 5 % للتعوي�ض من 

قيمة الأ�رضار”.

انتهاكاٌت وجرائم حرب

توؤكد درا�شٌة �شادرةٌ عن موؤ�ش�شة “ال�شمري 

غزة  قطاع  تعّر�ض  بغزة،  الإن�شان”  حلقوق 

خالل 51 يوماً من العدوان الأخري، لنتهاكاٍت 

حيث  الإن�شان،  حلقوق  وج�شيمٍة  �شارخٍة 

األف   60 قرابة   
ّ
الإ�رضائيلي الحتالل  �شّن 

اأ�شفرت  وبحريًة،  وبريًة  جويًة  غارةً  و664 

 ،
ّ
فل�شطيني  

ّ
األفي من  اأكرث  ا�شت�شهاد  عن 

اإ�شافًة  األف منزٍل،   17 تدمري ما يقارب  ومتّ 

وتدمري  التحتّية،  البنّية  يف  هائٍل  دمارٍ  اإىل 

والتعليم  وال�شحة  الإ�شكان  قطاعات 

واملن�شاآت ال�شناعية.

الحتالل  ارتــكــاب  الــدرا�ــشــة  واأظــهــرت 

وا�شحٍة  وخمالفاٍت  ج�شيمٍة  لنتهاكاٍت 

لكّل القوانني واملواثيق الدولية، ترقى جلرائم 

حرب يُعاقُب عليها القانون الدويّل الإن�شاين، 

الدويّل  املجتمع  من  ي�شتوجب  الذي  الأمر 

الدولية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  كافة  ومن 

امل�شتمرّة  جرائمه  عن  الحتالل  حما�شبة 

.
ّ
بحّق ال�شعب الفل�شطيني

لئحة  ون�شو�ض  اأحكام  �شعيد  فعلى 

“لهاي” لعام 1907؛ فقد جاء يف ن�ّض املادة 
اأو ق�شف املدن  اأنه  “حتظر مهاجمة   )25(

اأياً  اأو القرى وامل�شاكن واملباين غري املحمّية 

توؤكد  كما  امل�شتعملة”  الو�شيلة  كانت 

يف   1949 لعام  الرابعة  “جنيف”  اتفاقية 

اأنه “ل يجوز  ن�ّض املادة )18( من التفاقية 

باأّي حاٍل الهجوم على امل�شت�شفيات املدنّية 

املنّظمة لتقدمي الرعاية للجرحى واملر�شى”.

 )53( املادة  وم�شمون  ن�ّض  عالج  حني  يف 

اأنه  بذكر  امللكيات  وتخريب  هدم  مو�شوع 

اأيّة  تدّمر  اأن  الحتالل  دولة  على  “يُحظر 
تتعّلق  منقولٍة  اأو  ثابتٍة  خا�شٍة  ممتلكاٍت 

ال�شلطات  اأو  بالدولة  اأو  اأو جماعاٍت  باأفرادٍ 

اأو  الجتماعية  املنظمات  اأو  العامة 

احلربية  العمليات  كانت  اإذا  اإل  التعاونية 

تقت�شي حتما هذا التدمري”.
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خا�ص/ �لغيد�ء

ترتبع على ق�ئمة "فورب�س"  ك�أقوى 
ال�سيدات العربي�ت يف ع�م 2016

لأقوى  “فورب�ض”  قائمة جملة  العليان”  “لبنى  ال�شعودية  الأعمال  �شيدة  ت�شّدرت 

ال�شيدات العربيات، وح�شلت على املركز الأول؛ كاأقوى �شيدةٍ عربيٍة يف عام 2016.

“العليان” التي حافظت على تربّع ال�شيدات اخلليجيات على قائمة “فورب�ض ال�رضق 
الأو�شط” انتزعت هذا املركز لدورها القيادّي يف ال�شتثمارات اخلا�شة، ولتفاعلها مع 

املجتمع، وذلك عرب تروؤ�شها لإحدى اأكرب املجموعات العائلية يف اململكة، حيث يعمل 

حتت اإدارتها ما يزيد على 40 �رضكًة. 

املركز  املركزي امل�رضي على  البنك  نائب حمافظ  “لبنى هالل”  فيما حلَّت امل�رضية 

الثاين يف ترتيب القائمة، متقدمًة على الإماراتيتني “رجاء عي�شى القرق” و”فاطمة 

اخلام�ض  املركز  يف  حّلت  بينما  والرابعة،  الثالثة  املرتبتني  يف  حلَّتا  اللتني  اجلابر” 

القطرية ال�شيخة “امليا�شة بنت حمد اآل ثاين”.

م�شوؤولية اأن�شطة العمل التجارّي وال�شتثمارات العائدة ملجموعة  تتوىل “العليان” 

ومنطقة ال�رضق الأو�شط امل�شاهم يف  يف “اململكة العربية ال�شعودية”  “العليان” 
اأكرث من 40 �رضكًة عمالقًة. كما اأنها تعاملت مع �رضكاٍت هامٍة متعددة اجلن�شية، 

وهي اأ�شخم م�شتثمرٍ يف �شوق الأ�شهم ال�شعودّي،  فهي ع�شٌو يف جمل�ض اإدارة 

�رضكة  اإدارة  جمل�ض  �شمن  تعنّي  التي  الأوىل  واملراأة  الهولندي”  ال�شعودي  “البنك 
�شعودية، وهي اأي�شاً ع�شٌو يف جمل�ض اإدارة ال�رضكة العمالقة يف جمال الت�شويق 

.”
ّ
)WPP( وع�شٌو يف جمل�ض اأمناء “موؤ�ش�شة الفكر العربي

مبداأ الإ�شالح القت�شادي، وتوؤمن اأّن على القطاع اخلا�ّض حتّمل  وتتبّنى “العليان” 

م�شوؤولياته الجتماعية يف م�شتوى الدخل بني الأغنياء والفقراء، كما تدافع باإ�رضارٍ 

ل  املجتمع  تغيري  باأّن  موؤمنًة  املجالت،  كافة  يف  ال�شعودية  املراأة  تطّور  اأجل  من 

ياأتي اإل من خالل تكاتف ن�شاء املجتمع مع الرجال، وهي ت�شجع الإ�شالح باملبادئ 

فر�ض  وفتح جمال   ،
ّ
التعليمي املنهج  كتطوير  املجتمع،  يف  والبديهية  الأ�شا�شية 

عمٍل لل�شباب رجالً ون�شاًء، ومنح امل�شاركة وامل�شوؤولية الجتماعية لكال اجلن�شني.

الأعمال  �شيدة  اختارت   قد  كانت  القت�شادية”  بيزن�ض  “اأرابيان  جملة  اأّن  يُذكر 

�شمن   ،2011 العام  يف  ن�شائيٍة  �شخ�شيٍة  اأقوى  ثاين  العليان”  “لبنى  ال�شعودية 

ع�رض  ال�شاد�ض  “كارل  ال�شويد  ملك  منحها  كما  عربيٍة،  �شيدةٍ   100 اأقوى  قائمة 

 من الطبقة 
ّ
يف العام 2012 الو�شام امللكي ال�شويدّي للنجم القطبي غو�شتاف” 

تعزيز  جلهودها يف  تكرمياً  الو�شام،  تنال هذا  �شعوديٍة  امراأةٍ  اأول  بذلك  وهي  الأوىل، 

كما  العالقات بني بالدها وال�شويد؛ كونها الرئي�شة التنفيذية ملوؤ�ش�شة “العليان”  

اأنها تولّت قيادة العديد من ال�رضكات ال�شويدية يف ال�شعودية مثل اأطل�ض، كوبكو 

حيث   اخلرييّة،  والن�شاطات   
ّ
التطوعي العمل  يف  املميزة  مبادراتُها  ولها  و�شكانيا، 

تقوم بدورٍ رئي�شٍي يف عّدة مبادراٍت عاملية تتبّنى مبداأ الإ�شالح يف منطقة ال�رضق 

القت�شادية  للهيئة  التابع   
ّ
العربي التجارية  الأعمال  خا�شًة يف جمل�ض  الأو�شط، 

العاملية، ول يقت�رض عملها على الأعمال، التجارة واملال؛ اإمنا تدافع بقوةٍ وعزٍم من 

ويف العامل اأجل تقّدم املراأة يف “اململكة العربية ال�شعودية” 
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فد�ء �أب� �لعطا

خريجة جامعية يدفعها العوز 
للعمل في مشتل زراعي
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منذ  امل�ستمرّة  القا�سيُة  الأو�ساُع  فر�ست 

احل�سار  عمر  -ه��ي  اأع����واٍم  ع�رضة  م��ن  اأك��ر 

الإ�رضائيلي-  اإقحام الن�ساء يف ميدان عمٍل 

غري منا�سٍب، اأو  يف “مهن الرجال” كما يراها 

املجتمع. 

�سمنهن  -وم����ن  ال��ن�����س��اء  خ��ا���س��ت  ف��ق��د 

اخل��ري��ج��ات اجل��ام��ع��ي��ات- جت����ارَب ع��م��ٍل غري 

على  اأُج���ربن  يومهّن،  ق��وت  لتوفري  معتادةٍ 

اختيار العمل يف غري جمالهّن، ويف جمتمٍع 

م��األ��وٍف؛  الأم���ر غ��ري  ي��رى  كمجتمع ق��ط��اٍع 

حيث اأ�سبحنا جند امراأةً متتهن عمل الرجل 

يف الزراعة اأو ال�سناعة اأو ال�سيد اأو البناء.

“اأم  اجلامعية  اخلريجة  تلتقي  “الغيداء” 
يف  ال��ع��م��ل  م���ع  ح��ك��اي��ت��ه��ا  ل����رتوي  اأحمد” 

م�ستٍل زراعّي:

“ابني يحلم باليوم الذي ن�شرتي له دراجًة يلهو بها، 
اأن تلب�ض ف�شتاناً جديداً؛ كما باقي  وابنتي تتمّنى 

الفتيات”..

حديثها  اأحمد”  “اأم  ال�شيدة  بداأت  الكلمات  بهذه 

اأن يلتم�ض لها عذر  معنا، وكاأنها تريد من اجلميع 

العمل؛ كعاملٍة يف م�شتٍل زراعٍي تابٍع لـ”احتاد جلان 

”.. فهي خريجٌة جامعيٌة يُفرت�ُض اأن 
ّ
العمل الزراعي

يكون عملُها مكتبياً.

الن�شاء  )33 عاماً( كغريها من  اأحمد”  “اأم   كانت 

اللواتي ا�شطررن للعمل يف مهٍن ل يعتادُ املجتمع 

“نظرة  قالت:  لكّنها  فيها؛  الن�شاء  وجود  على 

املجتمع ل توؤّكلنا ول ت�رضّبنا”.

وهي  ال�شكرتاريا،  ق�شم  من  اأحمد”  “اأم  تخرجت   

اأٌم لثالثة اأطفال. ح�شلت اأكرث من مرةٍ على فر�ض 

ال�شّت،  ال�شهور  مّدتها  تتجاوز  ل  موؤقتٍة  عمٍل 

م�شاعدة  بغية  لأخرى  جمعيٍة  من  تتنّقل  وكانت 

زوجها يف �شّد حاجات اأطفالها الأ�شا�شية.

يوم  هو  اأحمد”  “اأم  حياة  يف  حتدياً  الأكرث  اليوم 

ح�شولها على فر�شة عمٍل يف “جمعية احتاد جلان 

وت�شغيل  “وكالة غوث  عن طريق  الزراعي”  العمل 

غري  عمٍل  فر�شة  كانت  فقد  )الأونــروا(  الالجئني” 

لراتٍب �شهرّي؛  منا�شبٍة لها، لكّنها بحاجٍة ما�ّشٍة 

فظروفها دفعتها للتغا�شي عن  النظرة املجتمعية 

ال�شلبية للمراأة العاملة يف املجال احلريّف.

حتّدي النظرة املجتمعية.. 

تقوم مهمة “اأم اأحمد” على تنقيب الزرع وتع�شيبه، 

اإ�شافًة اإىل تعبئة اخل�رضوات يف اأكيا�ض تخزيٍن؛ بعد 

فرزها، كما تقوم ب�شقي النبات وتهذيب الأ�شجار، 

حيث ي�شمُّ امل�شتُل �شجر الزيتون والليمون والتني 

والعنب والورد اجلورّي واحلم�شيات ب�شكٍل عام.

وحدها؛ فقد �شاركتها العمَل  مل تكن “اأم اأحمد” 

جمموعٌة من اخلريجات والن�شاء اللواتي متّ تفريغهّن 

�شويًة،  يعملن  امل�شتل،  على  ــروا(  )الأون قبل  من 

تقول  البع�ض.  بع�شهّن  عن  التخفيف  ويحاولن 

لـ”الغيداء” اإنها رف�شت يف البداية العمل؛ خا�شًة 
اأّن اأهلها عار�شوا عملها، لكنها �رضعان ما تراجعت 

عن ذلك؛ حتت وطاأة الَعَوز، فحاجتها ل�شّد اأ�شا�شيات 

كالم  يهّمني  يعد  “مل  تو�شح:   كبريةٌ.  املعي�شة 

النا�ض، اأعمل يف مكاٍن حمرتٍم هو امل�شتل، اأف�شل 

من اأن اأمّد يدي لأحد”.

وتتنهد تارةً وتبت�شم اأخرى؛ ثم تقول: “تغرّيت حياتي، 

بداأُت  منذ  بانتظاٍم  عليه  اأ�شري  برناجماً  و�شعت 

ليكون  فجراً  اأ�شتيقُظ   ،
ّ
الزراعي بامل�شتل  العمل 

لأبنائي ن�شيباً يف جدويل، واأجنز اأعمايل املنزلّية، ثم 

اأطهو الطعام قبل املغادرة يف الثامنة �شباحاً”. 

من  اأ�شعب  هناك  “لي�ض  اأنه  اأحمد”  “اأم  وتو�شح 

اأن تفقد اخلريجة اجلامعية العمل يف جماٍل يحّقق 

طموحها بعد التّخرج، لكّن الظروف املحيطة هي 

كما  ما يجربك على اخلو�ض يف مهنٍة غري مهنتك” 

اأهمها:  العقبات؛  من  العديد  اإىل  م�شريةً  قالت. 

يف  اإل  الفتاة  تتقّبل  ل  التي  املجتمعية؛  النظرة 

مناذج  “هناك  اإن  قالت  لكنها  مكتبيٍة.  وظيفٍة 

تتحّدي هذه العقبات، وت�شري بكّل ثقٍة يف عمٍل ل 

يراه املجتمع منا�شباً”.

اأو�ساٌع معي�سيٌة �سعبة.. 

الكثري من الن�شاء الفل�شطينّيات اأ�شبحن يعانني 

من اأو�شاٍع معي�شيٍة ونف�شيٍة �شعبٍة للغاية، تارةً؛ 

تبعات  ب�شبب  واأخرى؛  الإ�رضائيلي،  احل�شار  بفعل 

وارتفعت  العمل،  فر�ض  غابت  فقد  النق�شام، 

من  وا�شعٌة  �رضيحٌة  وا�شطرت  الفقر،  معّدلت 

ال�شكان لالعتماد على امل�شاعدات الإغاثية.

يف  الزراعي”  العمل  جلان  “احتاد  مدير  يرى  لذلك؛ 

ال�شيدات  “اإقبال  اأّن  البكري”  “حممد  غزة  قطاع 

على العمل يف غري جمالهّن؛ وعلى العمل ال�شاّق؛ 

يعي�شها قطاع  التي  القت�شادية  النك�شة  �شببه 

لـ”الغيداء”  حديثه  خالل  “البكري”  وي�شّدد  غزة”. 
يف  الفل�شطينية  املراأة  واقع  حت�شني  “اأهمية  على 

احلياة  مقّومات  من  الأدنى  احلّد  وتوفري  القطاع، 

وتوفري  الدولية،  والأعراف  القوانني  كفلتها  التي 

القرار  �ُشّناع  “م�شئولية  م�شيفاً:  عمل”.  فر�ض 

توفري فر�ض عمٍل مت�شاويٍة يف جميع مناحي احلياة 

اأجل  من  واخلريجات؛  للخريجني  والرجل،  للمراأة 

امل�شاكل  وامل�شاهمة يف حّل  املجتمع،  العدالة يف 

�شمود  وتعزيز  منها،  يعاين  التي  القت�شادية 

 يف قطاع غزة”.
ّ
ال�شعب الفل�شطيني

يُذكر اأّن اأحدث الأرقام توؤكد اأّن ن�شبة البطالة  يف 

قطاع غزة بلغت 42.7 %، وهي من اأعلى املعدلت 

�شفوف  يف  البطالة  تبلغ  حني  يف  العامل،  يف 

اخلريجني 45.5 %، ويف �شفوف الن�شاء 63.3 %، فيما 

تزيد ن�شبة الفقر عن 40 %، ويف ال�شنة املا�شية؛ بلغ 

عدد اخلريجني يف قطاع غزة حوايل 18.815 خريجاً 

من اأ�شل 32 األف خريج.
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اعداد رمي البحي�سي 

           �سمر الدرميلي

يف  رم�شان  �شهر  بحل�ل  تت�ش�ق  غزية  �مر�أة 

�رشق  �ل�شعبية  �لأ�ش��ق  �أ�شهر  �لز�وية  �ش�ق 

�لعام يف  رم�شان هذ�  ياأـتي  مدينة غزة، حيث 

حيث  غزة،  قطاع  على  �شع�بة  �لأوقات  �أ�شد 

كاأزمة  به،  تع�شف  �لتي  �لطاحنة  �لأزمــات 

�لكهرباء وخ�شم �لرو�تب، ناهيَك عن �لأو�شاع 

نتجت  �لتي  ــرى  �لأخ �ل�شعبة  �لقت�شادية 

ب�شبب �لنق�شام و�حل�شار.

ويالحظ �أن �لإقبال على �لأ�ش��ق من �أجل �رش�ء 

ما يلزم �شعيف هذ� �لعام جد�ً مقارنة بالأع��م 

�ملا�شية.

قر�ن  �لطعام مبدينة غزة مت عقد  �مل�رشبني عن  �لفل�شطينيني/�ت  �ملعتقلني/�ت  �لت�شامني مع  �لعت�شام  د�خل خيمات 

بع�ص �ل�شباب و�شط زغاريد و�أهازيج فل�شطينية وزفة ق�شرية د�خل �شاحة �ل�رش�يا و�شط مدينة غزة �لتي تقام عليها 

خيام �لعت�شام، للتاأكيد على ت�شامنهم مع حق�ق �ملعتقلني/�ت وذويهم.

و�نتهى �إ�رش�ب �ملعتقلني/�ت �لفل�شطينيني/�ت عن �لطعام  د�خل �شج�ن �لحتالل �لإ�رش�ئيلي بعد �أن ��شتمر 40 ي�ماً بعد 

�أن و�فق �لحتالل على تنفيذ مطالبهم.

وبد�أ �لإ�رش�ب بتاريخ 17 �إبريل من �لعام �جلاري و�نتهى بتاريخ 27 ماي� من �لعام �جلاري 2017،  بهدف حتقيق مطالب �إن�شانية 

كاإنهاء �لعزل �لنفر�دي و�لعتقال �لإد�ري وتاأمني �لعالج لالأ�رشى �ملر�شى وتركيب هاتف عم�مي، �إىل جانب �إعادة �لتعليم 

�جلامعي و�لثان�ية �لعامة، وتنظيم �لزيار�ت.

زفاف في خيمة االعتصام
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اأحمد الع�سي

وكيل وزارة االقتصاد /املهندس ناجي سرحان لـ"الغيداء":

م�سى اأكر من ثالث �سنوات على العدوان 

الأرق��ام   ..)2014( غ��زة  قطاع  على  الأخ��ري 

الر�سمّية الفل�سطينّية توؤكد اأّن ح�سيلة 

األف وح��دةً �سكنيًة   11 تدمريه  هو  ما  متّ 

، اإ�سافًة لت�رضّر ما يزيد على  ب�سكٍل كليٍّ

160 األف وحدةٍ �سكنيٍة ب�سكٍل جزئّي.
مليار   5.4 مببلغ  املانحة  ال���دول  تعهّدت 

التعهدات  قيمة  غزة،  اإعمار  لإع��ادة  دولر 

دولر،  مليون   600 ح��وايل  فقط  احلقيقة 

دعٌم  الآخ��ر  والن�سف  لالإعمار؛  ن�سفها 

اأّي  الفل�سطينية،   الوطنية  لل�سلطة 

التعهدات  من   %  60 فقط  ت�سّكل  اأنّها 

يف  اأك��ر  تفا�سيل  املانحة.  للدول  املالية 

القت�ساد  وزارة  وكيل  مع  “الغيداء”  حوار 

“ناجي �رضحان”:
التي  اجلهود  اأمام  و�سعنا  بالإمكان  هل  بداية؛ 

تبذلها وزارة الأ�سغال من اأجل الإ�رضاع يف عملية 

الإعمار؟

اجلهات  كاّفة  مع  م�شتمرٍ  توا�شٍل  على  نحن 

املعنّية باإعمار القطاع؛ كـ “برنامج الأمم املتحدة 

لالإغاثة  املتحدة  الأمم  و”وكالة    UNDP الإمنائي” 

م�شاريع  تنفّذ  التي  اجلهات  تلك  والت�شغيل”.. 

الإعمار بالتن�شيق مع اجلهات املمّولة.

نحن نعمل على ت�شهيل مهامهم يف القطاع، 

بجهٍد  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مع  نتوا�شل 

دوٍل  ثالث  من  الرئي�شية  املنح  تتوّفر  حيث  كبريٍ؛ 

ال�شعودية”  العربية  “اململكة  وهي  اأ�شا�شيٍة، 

الدول  اإىل بع�ض  بالإ�شافة  و”قطر”..  و”الكويت” 
و”اإيطاليا”..  و”تركيا”  “اأملانيا”  ومنها:  الأوروبية؛ 

ونحن بانتظار منحٍة من “ال�شعودية” لبناء 1000 

ومنحة  دولر،  مليون   40 بقيمة  �شكنيٍة  وحدةٍ 

لبناء 1000 وحدةٍ �شكنيٍة بقيمة 40  من “قطر” 

لأ�شباٍب  الآن  ت�شل حتى  اأي�شاً؛ مل  دولر  مليون 

فنيٍة تتمّثل يف عدم و�شول الأموال والتحويالت 

تعّهدت بدفع  املالية ملواد البناء. كما اأّن  “تركيا” 

دولرٍ  مليون   13 منها  و�شل  دولر؛  مليون   200
الرتكية. اأي�شاً؛  فقط عن طريق موؤ�ش�شة “تيكا” 

ت�شل  مل  “قطر”  قبل  من  املليار(  )منحة  هناك 

الدول  يف  اأ�شقاءنا  وننتظر  الآن،  حتى  بالكامل 

العربية مثل “�شلطنة عمان” و”الإمارات العربية 

ننتظر م�شاعداتها املالية. املتحدة” 

فهي  املعتمدة؛  الإعمار  بربامج  يتعّلق  فيما 

ت�شمل ثالث برامج: برنامج الإغاثة والإيواء، وهو 

80 مليوناً  توفري  متّ  دولر؛  115 مليون  اإىل  بحاجٍة 

28



منها. اأما الربنامج الثاين؛ فهو: برنامج اإ�شالح الأ�رضار اجلزئية 

بقيمة 300 مليون دولر؛  توّفر منها 200 مليوناً. اأما الربنامج 

الثالث _وهو برنامج الإعمار بالكامل- فقيمته 565 مليون 

دولر؛ توّفر منها 325 مليوناً فقط.

والوحدات  املنازل  عدد  وما  الآن؟  الإعمار  م�ساكل  هي  ما 

ال�سكنية التي بُنيت؟

من امل�شاكل؛ اأنه قد ت�شل الأموال مع عدم دخول مواد البناء 

اأو العك�ض، الأمر الذي يُهدر الأموال يف غري ما ُخ�ش�شت له 

تاأّخر  يف  تتمّثل  اإجرائيٌة  اأ�شباٌب  وهناك  املت�رضّرين.  قبل  من 

و�شول ال�شتحقاق املايل وحتويل الأموال، فمثالً؛ “ال�شعودية” 

على  الآن  العمل  وجاري  الغوث”  “وكالة  عرب  منحٌة  لديها 

اأّن  كما  جديدةٌ،  منحٌة  تبداأ  حتى  املنحة  هذه  من  النتهاء 

“قطر” بداأت باإعادة تنظيم اإدارتها للمنح عرب “�شندوق قطر 
للتنمية” وهذا اأّدى اإىل تاأّخر و�شول الأموال عن طريق “البنك 

ت�شل  اأن  املقبلة  الأ�شهر  خالل  ناأمل  للتنمية”.  الإ�شالمي 

هذه املنح.

 
ّ
فيما يتعّلق بعدد البيوت؛ ما هو قائٌم ي�شمل اجلزاأين: املبني

واملطلوب، الإجمايل 13 األف وحدةٍ �شكنيٍة؛ منها 2000 وحدةٍ 

ووفقاً  ال�شابق،  العدوان  من  وهي  لها؛  منٍح  توفري  يتّم  مل 

الإعمار،  حتت  �شكنيًة  وحدةً   5500 حوايل  يوجد  لل�شجاّلت؛ 

بناوؤها،  التي متّ  اإجمايّل وحدات الإعمار  من   %  42 وهي متّثل 

وتوجد 3000 وحدةً �شكنيًة لها تعهدات مالية ناأمل و�شولها، 

ويبقى ما يقرب من 5000 ما زلنا بحاجٍة ملنٍح لها.

و�سول  تاأّخر  ظّل  يف  “الكرفانات”  يف  يعي�سون  عمن  ماذا 

الأموال الالزمة لالإعمار؟

الإعمار يتّم ب�شكٍل اأ�شا�شٍي  من قبل الدول العربية -كما 

لتغطية  الإ�شهامات  ل  نح�شّ اأن  كبريٌ  واأملنا  اأ�شلفت- 

العجز املايّل، لكن؛ ل ن�شتطيع توّقع الوقت ب�شبب الظروف 

والتغرّيات احلا�شلة من حولنا، ناأمل اأن يكون ذلك قريباً.

�شعبٍة؛  ظروٍف  يف  يعي�شون  املدّمرة  املنازل  اأ�شحاب  اأهلنا 

يتّم  اأنه  ورغم  “الكرفانات”  يف  املتواجدون  اأولئك  خا�شًة 

خالل ال�شهور الثالثة  �رضف اأموال بدل اإيجار لـ 78 “كرفان” 

املا�شية؛ اإل اأنهم الأكرث ماأ�شاوية، نتمّنى اأن حُتّل م�شكلتُهم 

قبل ال�شتاء املقبل.

كيف ترى اآلية اإعادة الإعمار القائمة؟

اأن تُدخل مواد البناء ب�شكٍل ُحّر،  اآليٌة عقيمٌة، املفرت�ض  هي 

فهذه ق�شيٌة اإن�شانيٌة يف املقام الأول.

الوطنية  “ال�شلطة  بني  ما  الآلية  هذه  على  التفاق  متّ 

املتحدة”  “الأمم  برعاية  الإ�رضائيلي  واجلانب  الفل�شطينية” 

ونحن يف وزارة الأ�شغال مل نُ�شت�رض يف هذه الآلية، ولي�ض لنا 

حولً ول قوةً، لذلك؛ مطروٌح اأمامنا اأن نعمل بهذه الآلية؛ اأو 

عدم وجود اأّي �شيء، فا�شطررنا للقبول بها، وعملنا جاهدين 

على حت�شني ال�رضوط املو�شوعة.

ماذا عن وترية عملية الإعمار يف القطاعات املختلفة؛ كيف 

ت�سري؟

اأعتقد اأّن ملف الإعمار يف قطاع الإ�شكان من اأكرث امللفات 

تقدماً؛ اإذا قارنّاه مع الإعمار يف اجلانب القت�شادّي؛ فهو �شيءٌ 

اأنه يف  اإعمار، كما  ؛ يكاد ل يوجد به 
ّ
جداً، والقطاع الزراعي

البنّية التحتّية توجد م�شاكل كثريةٌ؛ مع حتّفظنا على اجلهود 

املبذولة؛ لأنها غري كافية.

بخانيون�ض  و”الزنّة”  “خزاعة”  مناطق  �شا�شٌع يف  فرٌق  هناك 

قبل  عليه  كانت  ما  بني  و”ال�شجاعية”  حانون”  “بيت  ويف 

الإعمار وما هي عليه الآن.

ما هي العقبات احلقيقة يف ملف الإعمار؟

من  كثرياً  ي�شجع  مل  الذي   
ّ
الرئي�شي ال�شبب  هو  النق�شام 

ظروٍف  حتت  نعي�ض  نحن  به،  تعّهدت  مبا  تتقّدم  اأن  الدول 

املانحني،  من  ا�شتثنائيًة  جهوداً  نحتاج  ولذلك؛  ا�شتثنائيٍة، 

لكن؛ لالآ�شف؛ هذه اجلهود ال�شتثنائية غري متوفرة. 

عدم ا�شتمرار دخول مواد البناء يف الفرتة املا�شية اآّخر واأحدث 

الأوقات؛ مل  وقٍت من  الإعمار، ففي  كبرياً يف عملية  عطالً 

يدخل �شيءٌ على مدار 6 �شهورٍ متوا�شلة.

كما اأّن الظروف الإقليمية اأثّرت ب�شكٍل مبا�رضٍ على عملية 

الإعمار يف غزة؛ خا�شًة ما يحدث يف “�شوريا” و”اليمن”.. فقد 

اأثّر ذلك ب�شكٍل  كبريٍ ومبا�رضٍ على كمية الأموال التي تُقّدم 

للمنح، فوفقاً خلطتنا؛ كان يجب اأن نُنهي ملف الإعمار مع 

نهاية عام 2017، لكن؛ ما زلنا نُعاين ب�شبب ما يحدث اإقليمياً. 

تعر�شن  العدوان،  ب�شبب  منازلهن  فقدن  اللواتي  -الن�شاء 

مو�شوعٌة  خطٌة  هناك  فهل  واجتماعيٍة،  نف�شيٍة  مل�شاكل 

لأولئك  الإن�شايّن  للظرف  مراعاة  املانحني  مع  بالتن�شيق 

الن�شاء؟

احلقيقة؛ من خالل عملنا؛ فاإّن الأ�رض التي تعولها امراأةٌ لها 

لدى  اأ�شا�شياً  مطلباً  كان  وهذا  الإعمار،  اإعادة  يف  الأولوية 

املوؤ�ش�شات الدولّية؛ خا�شًة “الحتاد الأوروبي” واملنحة الأملانية 

وال�شعودية؛ حيث كان عنوانهم الأ�شا�ض: “اأين هي الأ�رض التي 

اأ�رضتها،  تُعيُل  التي  للمراأة  الأولوية  اأعطينا  امراأة”  تعولها 

كالأرامل وغريهّن، بالإ�شافة اإىل اأ�رض ال�شهداء واجلرحى وذوي 

الإعاقة اخلا�ّشة، كذلك اأعداد اأفراد الأ�رضة الكبرية.

اإعادة  متّ  التي  ال�سكنّية  الوحدات  اإح�سائيٌة حول  هل هناك 

بنائها لأ�رضٍ تعولها امراأة؟

 احلقيقة؛ نحن لي�ض لدينا اأرقاماً اأو اإح�شائياٍت يف هذا ال�شاأن، 

ذكرنا-  -كما  الأولوية  تكون  الرت�شيح؛  معايري  �شمن  لكن؛ 

لالأ�رض التي تُعيلها امراأة.

تُعّمر  مل  التي  املدّمرة  املنازل  لأ�سحاب  ر�سالتكم  هي  ما 

منازلُهم حتى الآن؟

اإننا يف وزارة الأ�شغال نبذل كّل اجلهود؛ لكّن  نقول للجميع 

امل�شكلة تكمن يف عدم و�شول اأموال الإعمار كاملًة، نتوا�شل 

مع اجلميع، نحاول يف املنح القادمة اأن نحّقق على الأقل 50 

ُهدمت منه  الذي  فاملنزل  الأقل،  املدّمرة على  املنازل  من   %
الطوابق  وكّل  الأقل،  فيه طابقني على  نبني  اأربعة طوابق؛ 

الأولوية �شتكون  بالطبع؛  اأن تكون مبنيًة،  ن�شعى  الأر�شية 

للبيوت املاأهولة بال�شكان.

اأن  املقبلة  والفرتة  العام  وناأمل خالل هذا  نبذل كّل اجلهود، 

ننهي ملف الإعمار بالكامل.
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هند �أب� جنيلة

حر�ساً من “مركز �سوؤون املراأة” على �رضورة 

قام  الإعمار؛  واإع��ادة  امل��راأة  الهتمام مبلف 

“املركز” بعمل اأكر من ورقٍة حتليليٍة على 
اأيدي خرباء وخبريات يف ملف اإعادة الإعمار 

الغيداء”  “كتاب  يف  ونقدم  غ��زة،  لقطاع 

لهذا العدد عدداً منها.

احل�سار  واإعادة الإعمار

�شوؤون  “مركز  عن  �شادرةٌ  حتليليٌة  ورقٌة  اأو�شت 

“حنني  بغزة  الدويل  الدعم  ممثلة  اأعدتها  املراأة” 
على  املفرو�ض  احل�شار   اإنهاء  ب�رضورة  ال�شماك” 

اإ�رضاك  جانب  اإىل  الإعمار،  ملف  لإنهاء  القطاع؛ 

الن�شاء وموؤ�ش�شاتهن يف ملف العمار، وتكثيف 

دعٍم  خدمات  تقدمي  اأجل  من  وتوحيدها  اجلهود 

نف�شٍي واجتماعٍي واقت�شادٍي متكاملٍة ولي�شت 

الرجال  مب�شاركة  النازحة؛  لالأ�رض  منف�شلٍة 

والن�شاء.

برامج  النازحة يف  الأ�رض  ا�شتهداف  واأكدت على 

موؤ�ش�شات  تنفذها  التي  القت�شادّي؛  التمكني 

وذات  للدخل  مدرةٍ  م�شاريع  عرب  املديّن،  املجتمع 

واملنا�رضة  ال�شغط  حمالت  وتطوير  دميومٍة، 

وباأدواٍت جديدةٍ مب�شاركة جميع مكونات املجتمع 

الفل�شطيني؛ لل�شغط على �ُشّناع القرار؛ بحّل 

م�شكالت الأ�رض النازحة.

واأ�شارت ل�رضورة اإيجاد حلوٍل ُمر�شيٍة ومو�شوعيٍة 

لالأ�رض النازحة؛ التي كانت تعي�ض يف اأرا�ٍض تابعٍة 

للحكومة، تراعي احتياجاته، بالإ�شافة اإىل القيام 

واملوؤ�ش�شات  امل�شئولني  بزياراٍت ميدانيٍة من قبل 

لالأ�رض النازحة؛ خللق حالٍة من التوا�شل الإن�شايّن، 

وو�شعهم يف دائرة احلدث والتطورات احلا�شلة يف 

عملية الإعمار.

واأثبتت الدرا�شة انتهاك اإ�رضائيل يف عدوان 2014 

وحتى   17/7( من  الفرتة  يف  ال�شكن  يف  احلّق 

احل�شار  من  �شنواٍت  عــّدة  بعد   )26/8/2014
معاناة  من  ليفاقم  غزة،  قطاع  على  املُطبق 

املواطنني، ويُعّظم من حالة الإفقار والعوز، فقد 

الهدم  بني  ما  �شكنيٍة  وحدةٍ  األف   171 ت�رضّرت 

 وغري ال�شاحلة لل�شكن، واأ�رضارٍ متو�شطٍة 
ّ
الكلي

بامل�شانع  التي حلقت  الأ�رضار  وطفيفٍة، عدا عن 

عدد  وبلغ  التحتية،  والبنية  العامة  واملرافق 

املهّجرين ق�رضياً جّراء هدم منازلهم ب�شكٍل كلٍي 

16.522 امراأة.
لالإح�شاء  املركزي  “اجلهاز  اإح�شاءات  ووفــق 

يف  الإناث  م�شاركة  بلغت  فقد  الفل�شطيني” 

 %  17.3 العام2014،  يف   %  19.4 العاملة  القوى 

يف العام 2013، اأما على �شعيد ن�شبة امل�شاركة 

بلغت  فقد  غزة؛  قطاع  يف  العاملة  القوى  يف 

لالإناث  ذكور مقابل 20 %  بواقع 68.2 %   % 44.4
يف العام 2014.

بعد  لالإناث  بالن�شبة  البطالة  معدل  بلغ  فيما 

النزوح يف عام )2015( 39،2 %.

وو�شلت ن�شبة م�شاركة املراأة يف القوى العاملة 

يف القطاع. بعد النزوح 19،7 % 

وعالقته  القت�شادي  الو�شع  اإىل  الورقة  واأ�شارت 

بالعنف، حيث تواجه املراأة الفل�شطينية اأ�شكالً 

خمتلفًة من العنف يف  احلّيز اخلا�ض والعام، وتُعّد 

املتعددة،  اأ�شبابها  لها  اجتماعية  م�شكلة  هذه 

منها اأن �شكان قطاع غزة ل يزالون يعانون من 

العدوان  عن  الناجم  ال�شيا�شي  العنف  تبعات 

الإ�رضائيلي  وممار�شاته القمعية.

الو�شع  الــورقــة  تناولت  اأخـــرى؛  ناحيٍة  من 

ال�شحة  حيث  من  باملراأة  وعالقته  الجتماعي 

الن�شاء  مع  اأجريت  مقابالٍت  خالل  من  الإجنابية، 

الكرفانات، حيث عانني من  داخل  َحملن  اللواتي 

م�شكالٍت �شحيٍة ونف�شيٍة �شعبة، جّراء الو�شع 

والنف�شية؛  ال�شحية  حالتهن  وتدهورت  اجلديد، 

حيث ا�شطررن على اإثرها لزيارة املراكز ال�شحية 

الآمن  غري  احلمل  ظّل  يف   ،
ّ
يومي �شبه  ب�شكٍل 

وعدم توفر الرعاية املطلوبة؛ �شواء على �شعيد 

الو�شع  اأو على �شعيد  الفيزيقية  املكان وبيئته 

التغذوي والنف�شي و�شيق املكان وانعدام الأمن 

والأمان، ناهيك عن  التعّر�ض مل�شكالٍت اجتماعيٍة 

ونف�شيٍة جّراء ذلك، عدا عن اأّن طبيعة “الكرفان” 

األقى على  غري مهياأٍ ل�شتقبال مواليد جدد، مما 

الأ�رضة  قدرة  تنوء حتتها  اإ�شافيًة،  اأعباًء  عاتقهّن 

على حتّملها، احلاجة اإىل مكان تتوفر فيه املقّومات 

عن  عدا  النظيفة،  والبيئة  والنف�شّية  ال�شحّية 

رعاية  وخدمات  الدواء  واحتياجات  الغذاء  نوعية 

الطفولة والأمومة وغريها.

وطبيعة  املكان  �شيق  اأّن  الدرا�شة  اأثبتت  كما 

“الكرفان” هي ثقافٌة جديدةٌ مل تعتد عليها الأ�رض 
ال�شكنية  فالوحدة  حياتها،  يف  الفل�شطينية 

مركز شؤون المرأة يبرز معاناة النساء المختلفة 
نتيجة العدوان األخير وتأخر عملية إعادة اإلعمار

في أوراق تحليلية متخصصة
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الأ�رض  واأن  اإن�شاينٍ،  كحٍق  ممكنٍة  غري  اأ�شبحت  مرتاً   60 م�شاحة  ت�شكل 

املمتدة كان يتوفر لها غرفة واحدة على الأقل اأ�شبح ذلك غري متوفر الآن، 

ما ولّد لديها ما يُعرف بعقيدة ال�شدمة، وهي مرتاكمة الأزمات داخل 

 مع كّل الأزمات.
ّ
املجتمع، مما يحدث �شلالً يف التفكري، والتكّيف ال�شلبي

تغييب املراأة عن اإعادة الإعمار

اأكّدت ورقٌة قام “مركز �شوؤون املراأة” بو�شعها بالتعاون مع “طالل اأبو ركبة” 

وم�شاركتها  املراأة  وتغييب  غياب  اأن  الإعمار”  اإعادة  وعملية  “املراأة  حول 

اإعادة الإعمار هو جزءٌ من الثقافة الذكورية ال�شائدة  الفاعلة يف ملف 

 لل�شلطة 
ّ
 الذي يخالف متاماً النظام الأ�شا�شي

ّ
يف املجتمع الفل�شطيني

التي وقعت عليها دولة  الدولية  املواثيق والأعراف  الفل�شطينية وكافة 

فل�شطني عقب الن�شمام لالأمم املتحدة؛ ل �شيما العهد الدويّل اخلا�ض 

القرار  �شيما  ل  املراأة؛  �شد  التمييز  وعدم  وال�شيا�شّية،  املدنّية  باحلقوق 

.1325
واأ�شاف اأّن “الن�شاء يف فل�شطني ُحرمَن من امل�شاركة الفعلية يف مواقع 

�شناعة القرار، وبَقنَي يعانني من الإق�شاء والتهمي�ض ب�شكٍل وا�شٍح، وهذا 

املت�رضر  الرغم من كونها  الإعمار؛ على  اإعادة   يف ملف 
ٌ
وجلي  ٌ بنينِّ الأمر 

 ومن تاأّخر اإعادة 
ّ
الأكرب ب�شكٍل مبا�رضٍ وغري مبا�رضٍ من العدوان الإ�رضائيلي

الإعمار.

اأنها اتفاقيٌة موؤقتٌة بني  اإعادة الإعمار؛ باعتبار  اآلية  اإىل  وتطرقت الورقة 

ْبرَِمْت بعد العدوان 
ُ
ال�شلطة الفل�شطينية واإ�رضائيل والأمم املتحدة، وقد اأ

الإ�رضائيلي 2014.

الإعمار؛  اإعادة  ملف  يف  ودورهّن  الن�شاء  موقع  اإىل  الورقة  تطّرقت  وقد 

حيث اأكدت اأنها اأق�شيت متاماً من كامل العملية؛ بدًء من التح�شريات 

احلكومية وحتى ت�شكيل جلان لها..

وفق  الإعمار  عملية  يف  امل�شاركة  يف  الن�شاء  حّق  عن  الورقة  وحتّدثت 

 
ّ
القوانني والت�رضيعات املحلية والدولية يف القانون الأ�شا�شي الفل�شطيني

املراأة   1325 والقرار  وال�شيا�شية،  املدنّية  باحلقوق  اخلا�ّض  الدويّل  والعهد 

عام  كعن�رضٍ فاعٍل يف ال�شالم والأمن؛ والذي اعرتفت به “الأمم املتحدة” 

2000 عرب جمل�ض الأمن، موؤكداً على احلاجة اإىل مراعاة خ�شو�شية املراأة، 
و�رضورة اإ�رضاكها يف عمليات احلفاظ على الأمن وبناء ال�شالم؛ وخ�شو�شاً 

املجالت،  كافة  يف  املراأة  دور  ودعم  النزاعات،  من  املت�رضّرة  املناطق  يف 

وتاأمني الحتياجات اخلا�شة لهنَّ ومتكني الن�شاء يف املجتمعات املت�شابكة 

بال�رضاعات لإ�شماع اأ�شواتهن يف عملية ت�شوية ال�رضاعات ك�رضيٍك على 

قدم امل�شاواة.

واأكدت الورقة على اأّن تغييب املراأة عن ملف اإعادة الإعمار وعدم اإعطائها 

الدور املطلوب واملنوط بها يُعّد خمالفًة قانونيًة لكافة املواثيق والأعراف 

الدولية واملحلية.

الفاعلة  امل�شاركة  عن  الن�شاء  انتهاء  اأ�شباب  عند  الورقة  توقفت  كما 

التو�شيات  اإىل جمموعٍة من  الدرا�شة  الإعمار وخل�شت  اإعادة  يف ملف 

كاملًة  وحقيقيًة  فاعلًة  م�شاركًة  تكفل  وتدابري  �شيا�شاٍت  تبّني  اأولها: 

للمراأة يف اإعادة اإعمار القطاع، و�رضورة الت�شاور مع الن�شاء يف اخلطوات 

اخلا�شة باإعادة الإعمار والنظر اإىل العملية من منظورٍ �شامٍل للجن�شني؛ 

ا�شتيعاب  يكفل  مبا  الجتماعي؛  النوع  اأ�شا�ض  على  امل�شاواة  لتحقيق 

للن�شاء  العتبار  اإعادة  وي�شمن  الإعمار،  ملف  يف  وقدراتها  اإمكانياتها 

ودورهن باعتبارهن �رضيكاٍت رئي�شياٍت يف كافة مناحي احلياة.

واجلدير ذكره اأن معظم الأوراق والدرا�شات املقدمة بهذا اخل�شو�ض اأكدت 

على تغييب وتهمي�ض واإق�شاء دور املراأة من عملية اإعادة الإعمار، ونّوهت 

الدرا�شات اأن يف ذلك خمالفة لكافة الأعراف واملواثيق الدولية واملحلية، 

كما دعت الدرا�شات اإىل �رضورة اإعادة العتبار للمراأة والثقة باإمكانياتها 

الذكورّي  املجتمع  يحاول  التي  النمطية  ال�شورة  عن  بعيداً  وقدراتها؛ 

تر�شيخها.

طالل اأبو ركبة 

النساء وملف إعادة اإلعمار ..  
إقصاء ممنهج ومقصود..!

مما الشّك فيه أّن غياب –وتغييب- املرأة ومشاركتها الفاعلة 

في ملف إعادة اإلعمار هو جزٌء من الثقافة  الذكورّية السائدة 

من  وتهّمشها  املرأة  ُتقصي  والتي  الفلسطينّي؛  املجتمع  في 

كافة مراكز صنع القرار؛ في مخالفٍة واضحٍة للنظام األساسّي 

للسلطة الفلسطينية؛ والذي أكّد على املساواة وعدم التمييز 

بني املواطنني، إضافًة ملخالفة كاّفة املواثيق واألعراف الدولية؛ 

لألمم  االنضمام  عقب  “فلسطني”  دولة  عليها  وّقعت  والتي 

الدولّي اخلاّص باحلقوق املدنّية  العهد  أبرزها:  املتحدة. ولعّل 

من  وغيرها   ،1325 والقرار  “سيداو”  واتفاقية  والسياسية، 

ضد  التمييز  بعدم  اخلاصة  الدولية  والبروتوكوالت  القرارات 

املرأة.

فعلى الرغم مما قّدمته النساء في فلسطني في كافة املجاالت 

من مساهماٍت بارزٍة؛ إال أّن ذلك لم يشفع لها لدى العقلية 

السائدة واملتنفّذة في القرار الفلسطينّي من إشراكها في كافة 

ُتعاني من  القرار، وبقيت -حتى هذه اللحظة-  مواقع صنع 

التهميش واإلقصاء بشكٍل واضٍح؛ مما دفع العديد من املراكز 

إشراك  بضرورة  للمطالبة  سواٍء  حٍد  على  واحلقوقية  النسوية 

لإلبداع  تؤهلهّن  وطاقاٍت  إمكانياٍت  من  ميتلكنه  ملا  النساء؛ 

والتمّيز في كافة القطاعات.

)والذي  اإلعمار  إعادة  ملؤمتر  للتحضير  األولى  اللحظة  فمنذ 

ُعقد في “شرم الشيخ”( ُغيبت النساء متامًا عن املشهد اخلاص 

بإعادة إعمار قطاع غزة، حيث ُأقصيت من كامل العملية، بدًء 

على  وذلك  لها.  جلاٍن  وتشكيل  احلكومية،  التحضيرات  من 

الرغم من أّن معاناة املرأة جّراء األوضاع اإلنسانية البائسة التي 

عاشتها النساء، أنتجت أشكالًا مختلفًة من احلرمان وتدهور 

أبويٍّ  مجتمٍع  ظّل  في  االقتصادّي،  املستوى  على  أوضاعهّن 

بطركّي، يكّرس التمييز القائم على أساس اجلنس، حتى في 

أقسى الظروف وأكثرها صعوبًة على حياة النساء.

ويكمن السّر وراء إقصاء النساء عن ملف إعادة اإلعمار بخالف 

وضع  على  تقوم  والتي  املرأة  جتاه  السائدة  املجتمعّية  النظرة 

طبيعة  عن  العامة  الفكرة  تالئم  محّددٍة  مواقع  في  النساء 

النساء )العاطفية( وبالتالي؛ يتّم حرماُنها من تقّلد العديد من 

املراكز نتيجًة لهذه الوصمة الذكورّية. في عدم تبّني سياساٍت 

وتدابير من قبل “السلطة الفلسطينية” تكفل املشاركة الفاعلة 

التنسيق  آليات  وغياب  القطاعات.  كافة  في  للمرأة  والكاملة 

إلدماج النوع االجتماعّي بني اجلهات املعنّية، وذلك في   
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أصحاب المنازل المدّمرة في 
مرمي نيران “إيجار الشهر”..! 

روند �لترت

الفقر وجشع املؤجرين..
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“ال�سهر ورا الباب”..هذه اجلملة التي يرددها 

اأ���س��ح��اب ال��ب��ي��وت امل�����س��ت��اأج��رة مم��ن ُه��دم��ت 

غزة؛  على  الإ�رضائيلي  العدوان  يف  منازلُهم 

تلّخ�ض حقيقًة موؤملًة عن حياة هوؤلء الذين 

يُحرمون من اأ�سا�سيات احلياة؛ ب�سبب �سيق 

املنزل  اإيجار  توفري  يف  ومعاناتهم  اليد،  ذات 

ال�سهرّي.

حول  ول  املوؤّجرين،  اأطماع  ي�سارعون  ه��وؤلء؛ 

اإذا مل يدفعوا  اأمام التهديد برتحيلهم  لهم 

مبلغ الإيجار..

اإىل هوؤلء الذين مل يحَظ  تتحدث  “الغيداء” 

بع�ُسُهم حتى اليوم ببدل الإيجار من “وكالة 

“وزارة  اأو  )الأون��روا(  الالجئني”  وت�سغيل  غوث 

الأ�سغال”.

“والله من طلع من داره قّل مقداره”..

)30 عاماً( تروي  بهذه اجلملة بداأت “�شمر الكفارنة” 

ترت�شم  القهر   قالت ومالمح  لـ”الغيداء”  معاناتها 

 )2008  ( اأّن منزلها ُق�شف يف عدوان  على وجهها، 

ومنذ دُّمر وهي ت�شكن يف �شقٍة م�شتاأجرةٍ، تق�شي 

طيلة ال�شهر وهي قلقٌة من اليوم الذي يُقّربها من 

موعد دفع الإيجار املرهق.

“�شمر” اأٌم لـ7 اأطفال، لكّن اإعالتها لهم مل ت�شفع لها 

باحل�شول على بيٍت متتلكه، حتى بعد التقّدم بطلٍب 

لبناء منزلها؛ برغم امتالكها اأوراقاً ثبوتيًة، وت�شتمر يف 

ال�شكن يف منزٍل م�شتاأجرٍ بحالٍة اأقّل من عادية، تدفع 

اإّن  مبلغ 600 �شيكل �شهرياً يف اإيجاره. تقول “�شمر” 

اأن يوّفروا  زوجها ل يعمل كّل الأوقات، لكّن عليهم 

ياأتي مع  الإيجار كّل نهاية �شهر، هذا الإيجار؛ الذي 

م�شاريف درا�شيٍة وم�شتلزماٍت اأ�شا�شيٍة لأبنائها.

حتدد  �شارمًة  قوانني  “و�شع  بـ  “�شمر”  تطالب 

هناك  يكون  ل  حتى  الإيــجــارات؛  قيمة  متو�شط 

اجلهات  “على  اإّن  وقالت  لالأ�شعار.  ع�شوائياً  ارتفاعاً 

املعنّية املتمّثلة يف وزارة الإ�شكان التحّرك للحّد من 

ا�شتغالل اأ�شحاب العقارات حلاجة امل�شتاأجرين، ومنع 

رفع قيمة الإيجارات بطريقٍة غري مربرة”.

حقن  تخدير..!

“اأحياناً.. اأبنائي يطلبون -كما باقي ال�شغار- اأ�شياًء 

املنزل؛  اإيجار  تلبيتها، حر�ُشنا على توفري  ل ن�شتطع 

يحرمنا من كّل �شيء”  هذا ما قالته ال�شيدة “نعمة 

عاٍم؛  “منذ  فتقول:  احلديث  وت�شتكمل   .“ الكفارنة 

علينا؛  ميّر  يوٍم  كّل  ويف  م�شتاأجرٍ،  بيٍت  يف  ن�شكن 

نحلم باإعمار منزلنا، حيث ينّغ�ض علينا مبلغ الإيجار 

نح�شل  اأننا   “رغم  لـ”الغيداء”:  وتو�ّشح  حياتنا”. 

على مبلغ الإيجار من “وكالة الغوث” )الأونروا( اإل اأّن 

حتديدها ل�شقٍف اأدنى لالإيجار ل يتنا�شب مع اأ�شعار 

من  اأعلى  منزلً  ا�شتئجاري  اأن  يعني  وهذا  الإيجار، 

القيمة املطلوبة اأحتّمل اأنا قيمته الإ�شافية”.

يف  فيها  عا�شت  اأياٍم  اإىل  بالعودة  “الكفارنة”  حتلم 

بيٍت م�شتقل، وتختم بالقول: “كانت جتربة ال�شكن 

امل�شتقل جميلًة، ع�شت حياةً م�شتقرةً ملّدةٍ ب�شيطٍة، 

اأمتنى اأن اأح�شل على حّقي يف  �شكٍن م�شتقل”.

)28عاماً(  التي �شاركتنا احلديث  اأما “اأ�شماء ن�شري” 

“طالبنا بحقنا يف توفري �شكٍن منا�شٍب لنا  فتقول: 

ولكنهم مل  الكثري،  للمال  يحتاج  الذي  الإيجار  بدل 

علينا،  يعر�شوا  مل  اإيجارٍ؛  بدل  حتى  �شيئاً،  يعطونا 

يعطوننا اإبراً من املخدر”.

حلقوق   
ّ
العاملي والإعالن  الدولية  املواثيق  اأّن  يُذكر 

الإن�شان ت�شمّن حّق ال�شكن للمواطن، وتن�ّض املادة 

 املعّدل لعام 
ّ
 الفل�شطيني

ّ
)23( يف  القانون الأ�شا�شي

مواطٍن،  لكّل  حٌق  املالئم  “امل�شكن  اأّن  على    2003

لتاأمني امل�شكن ملن ل  وت�شعى “ال�شلطة الوطنية” 

ماأوى له”.

و�سٌع اقت�سادٌي ماأ�ساوّي

“عدداً  اأّن  رجب”  “معني  القت�شادّي  اخلبري  يو�ّشح 

ت�شتمّر  بغزة  الفل�شطينية  العائالت  من  كبرياً 

بال�شكن يف  ا�شتمرارها  جّراء  بالٍغ  ب�شكٍل  معاناتُها 

منازل م�شتاأجرةٍ تكّبدهم مبالغ كبريةً اأعلى من قدرة 

املواطن على حتّملها كّل �شهر”.

ت�شمْلهم  مل  “بع�شهم  “الغيداء”:  لـ  وي�شيف  

العدوان  خالل  هدمها  بعد  الإعمار  اإعادة  عمليُة 

على غزة، هذه الفئة من ال�شكان معاناتها �شديدةٌ 

بالفعل، والأفق اأمامها م�شدودٌ، كما اأّن م�شتقبلهم 

غري وا�شح”.

حمدودٌ  بحياتهم  “الهتمام  اأّن  اإىل  “رجب”  ويلفت 

للغاية؛ بالرغم من اأنهم م�شّنفون باأنهم يف اأم�ّض 

احلاجة”. م�شرياً اإىل اأّن “�رضف بدل الإيجار للمت�رضّرين 

من العدوان بعد ق�شف منازلهم؛ ل يكفي ملنحهم 

“بدل  مبلغ  �رضف  اإىل  يُ�شطرون  حيث  ال�شتقرار، 

الإيجار” على الأمور احلياتية؛ مبا فيها املاأكل وامل�رضب؛ 

الأ�شل  الغالب ل وظيفة لهم، وهم يف  لأنهم يف 

يحتاجون اإىل اإعانٍة وعمٍل وا�شتقرارٍ اأي�شاً”.

من كون  البيوت امل�شتاأجرة تكون  كما يحذر “رجب” 

ومع  الآدمية،  للحياة  ول  لل�شكن،  ت�شلح  ل  اأحياناً 

ذلك؛ يعاين �شاكنوها من تكّبد عناّء الدفع ال�شهرّي 

واأطفالهم  حياتهم  ح�شاب  على  مل�شتحقاتها 

واأمورهم ال�رضوريّة، وهو ما مل يلتّفت له اأحد”.
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املدّمر  منزله  لبناء  منحٍة  على  البع�ض  ح�سول  بدء  مع 

معركًة  يخو�ض  م��ن  هناك  ي��زال  ل  اإ���رضائ��ي��ل��ٍي؛  ع���دواٍن  يف 

اإثبات  اأجل  من  غزة؛  قطاع  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  مع 

فقدان  �سّكل  اإذ  منزله،  تدمري  بعد  الإع��م��ار؛  يف  اأحقيته 

تبعاتها  يعي�سون  كبريةً  ماأ�ساةً  لهوؤلء  الثبوتية  الأوراق 

وحدهم؛ دون اكرتاٍث حكومٍي مب�سريهم.

بالأحرى  -اأو  الإعمار  تاأّخر  وراء  الكامنة  الأ�شباب  اختلفت  ومهما 

بطئه ال�شديد- من انق�شاٍم �شيا�شٍي داخلٍي، اأو عراقيل اإ�رضائيليٍة 

ممنهجٍة، يعي�ض هوؤلء معاناةً كبريةً ياأملون فيها اإثبات حّقهم الذي 

كفله القانون واملواثيق الدولية.

“الغيداء” ا�شتطاعت الو�شول لعددٍ من املواطنني الذين ل ميتلكون 
اأوراقاً وم�شتنداٍت تثبت تدمري منازلهم يف العدوان الإ�رضائيلي؛ بغية 

ا�شتطالع اآرائهم حول تاأّخر عملية الإعمار يف غزة: 

)30عاماً( بح�رضةٍ واأمٍل حلالها، فهي  تنظر ال�شيدة “�شمر الكفارنة” 

منذ عدوان العام 2008؛ تنتظر اإعمار منزلها. تفاءلت كثرياً عندما 

متّ بناء ت�شعة منازل ُهدمت خالل ذلك العدوان  على احلدود ال�رضقية 

“مل  الإعمار، لكن:  دورُ  اأن يلحق بها  وتوّقعت  ملنطقة بيت حانون، 

يتّم بناء اأيّة غرفٍة من منزيل اأو حتى ترميمه، وذلك لعدم وجود اأوراٍق 

كما قالت لنا. وت�شيف باكيًة: “يل حٌق يف امتالك  ثبوتيٍة للمنزل” 

منزٍل خا�ضٍّ يل ولأطفايل، لقد ُحرموا من كّل �شيٍء من تفا�شيل 

اأنا  لنا،  منا�شٍب  منزٍل   توفري  احلكومة  على  ويجب  الكرمية،  احلياة 

اأحمل م�شئولية تاأّخر الإعمار لوزارة الأ�شغال والإ�شكان”.

تقطن  التي  )65عاماً(  ال�شنباري”  اأكرم  “اأم  تعي�شها  املعاناة؛  ذات 

ال�رضيط احلدودّي يف �رضق قطاع غزة، فهي تعاين جّراء عدم العرتاف 

بوجود منازلهم يف تلك املناطق اأثناء العدوان على غزة، وهو ما خلق 

اإ�شكاليًة كبريةً لها مع املوؤ�ش�شات احلكومية.

تواجهه  نق�ٍض  اأّي  مواجهة  عليها  “احلكومة  اأكرم”:  “اأم  تقول 

ق�شية الإعمار، وعليها توفري مواد البناء الالزمة ل�شتكمال عملية 

العمار”.  م�شريةً اإىل معاناتها وعائلتُها من جّراء جتاهل امل�شئولني 

واملوؤ�ش�شات احلكومية؛ يف حماولٍة م�شتمرةٍ لنزع العرتاف بوجودهم 

الذي  “ما  دموعها:  تغالب  وهي  ال�شيدة  تقول  املنطقة.  هذه  يف 

من  ال�شكن،  يف  بحّقنا  يُعرتُف  ول  بلدنا  يف  كّنا  اإذ  فعله؟!  علينا 

قطاع  �شكان  من  الكثريون  ميتلكها  التي  احلقوق  هذه  �شيمنحنا 

غزة”.

ال�سكن.. حٌق غري معرتٍف به..!

“فعلُت كّل ما با�شتطاعتي، اتبعت  كّل ال�شبل املتاحة؛ حتى اأح�شل 
على ما اأريد من وزارة الإ�شكان يف قطاع غزة؛ على اأمل اإعمار بيتي 

املدّمر، لكن؛ ل اأحد مينحنا خطوةً عمليًة واحدة”.

)50عاماً( مع  النواتي”  اأحمد  “اأم  تلخ�ض معاناة  قليلٌة ل  كلماٌت 

عملية اإثبات حّقها يف اإعمار منزلها املدّمر.

تقول ال�شيدة: “احلكومة هي امل�شئولة عن اإكمال عملية الإعمار، 

نق�شي الكثري من الوقت و�شط زحام املراجعني؛  من اأجل احل�شول 

�شيء يف  ل  لكن؛  ذلك،  اأجل  من  الطرق  كّل  ون�شلك  حّقنا،  على 

فق غري التاأجيل والت�شويف”.
ُ
الأ

وهي  “النواتي”  تتفق مع  اأي�شاً  )45 عاماً(  “اآمال قا�شم”  ال�شيدة 

الإعمار.  عملية  تاأّخر  م�شئولية  تتحّمل  غزة  يف  احلكومة  اأّن  ترى 

الإعمار،  اأجل حتريك عملية  تتحرك؛ من  اأن  يجب  “احلكومة  تقول: 

عليها اأي�شاً اأن توّفر لنا جميع اخلدمات واملتطلبات التي نحتاجها 

من اأجل اأن نعي�ض بكرامة”.

 وتوا�شل ال�شيدة الإعراب عن تذّمرها، فتوؤكد اأّن احلياة بعد تدمري 

موؤجلٌة  حياتنا  “كل  م�شيفًة:  يُطاق،  ل  جحيماً  اأ�شبحت  منزلها 

لأب�شط  نفتقر  اجلميع،  كما  العي�ض  ن�شتطيع  ل  الإعمار،  بعد  ملا 

احلقوق يف احلياة الكرمية، ونعي�ض لرنك�ض خلف الوعود بقرب الإعمار 

واحل�شول على منح التعوي�ض”.

اإجراءاٌت مرهقٌة للفقراء..!

لتاأخر  غزة  حكومة  عاتق  على  تقع  والأخرية  الأوىل  امل�شئولية  “اإّن 
الوفاء  وعليهم  م�شئولياتهم،  اإطار  حتت  نقع  فنحن  الإعمار،  

بالتزاماتهم جتاهنا، نحن نطالب بحّقنا يف امل�شكن الذي كفله لنا 

املجتمع الدويّل”..

حديثها  )50عاماً(  الكفارنة”  حممود  “اأم  بداأت  الكلمات  بهذه 

قالت ذلك وهي ترجو اأن يُ�شمع �شوتُها هذه املرة، لقد  لـ”الغيداء” 
عانت هذه ال�شيدة كثرياً خالل ال�شنوات املا�شية، م�شكلتها التي 

فق حلّلها كّدرت كّل تفا�شيل حياتها واأ�رضتها، وتعي�ض على اأمل 
ُ
ل اأ

اأن يُعرتف مبنزلها املهّدم؛ ومن ثّم؛ يُبنى لها منزل.

“عّزة  ل تقت�رض ال�شغوطات على هوؤلء على ما �شبق، فال�شيدة 

ووزارة  للحكومة   امل�شئولية  حّملت  التي  )55عاماً(   الكفارنة” 

الأ�شغال، ت�شتكي من ا�شتغالل اجلهات الر�شمية حلاجتهم لالإعمار، 

فهي ترهقهم بكرثة الإجراءات؛ بغية الو�شول اإىل حٍل مل�شكالتهم. 

الإعمار  تنفيذ  اأجل  من  بها  نطالُب  كثريةٌ  “اإجراءاٌت  “عزة”:  تقول 

ت�شمح  ول  �شعبٌة  القت�شادية  اأو�شاعنا  ونحن  املهّدمة،  ملنازلنا 

اأجل  من  وغريها؛  البلدية  مّنا  تطلبها  التي  امل�رضوفات  كّل  بتوفري 

ا�شتئناف البناء وعدم تاأخره”.

من جانبه؛ يوؤكد املواطن “طارق م�شلح”  )28عاماً(  على امل�شكلة 

التي يواجهونها وهي م�شئولية احلكومة، وي�شيف: “كونك م�شئولً 

من  فائدةٌ  واإل فلن يكون لك  احتياجاتنا،  توفري كافة  عّنا؛ فعليك 

من�شبك، ول بد من اإيجاد بديٍل لك لتلبية احتياجاتنا، ومن اأهّمها 

ال�شكن املنا�شب لنا كمواطنني؛ بغ�ّض النظر عن وجود اأوراٍق ثبوتيٍة 

للمنزل اأو ل”.

تدمري 11 األف وحدة �سكنية.. 

تاأّخر تنفيذ خّطة الإعمار لثالثة اأعواٍم بعد انتهاء العدوان الإ�رضائيلي 

الأخري )والذي ا�شتمر 51 يوماً( ل يزال املانحون ل يوفون بالتزاماتهم 

التي تعّهدوا بها يف موؤمتر املانحني الذي عقد يف القاهرة، يف 12 

عجز  لتمويل  ن�شُفُه  دولر،  مليار   5،4 بلغت  والتي   ،2014 اأكتوبر 

املوازنة الفل�شطينية والن�شف الآخر لالإعمار.

لتن�شــيق  “الأمــم املتحــدة”  درا�شٌة �شادرةٌ عن مكتــب  وتوؤكد 

ال�شــئون الإن�شــانية فــي الأرا�شــي الفل�شــطينية املحتلــة–

التي تقوم مبراقبة عملية اإعادة  اأوت�شا، وموؤ�ش�شة “�شيلرت كل�شرت” 

الإعمار، والبنك الدويّل؛ حول املنازل التي دُمرت يف العدوان الإ�رضائيلي 

اأّدى اإىل تدمري 11 األف وحدةٍ �شكنيٍة  اأّن هذا العدوان  لعام 2014، 

ب�شكٍل كلٍي، و6،800 وحدةً �شكنيًة ت�رضّرت ب�شكٍل بالٍغ، واأ�شبحت 

كبريٍ،  ب�شكٍل  ت�رضّرت  �شكنيًة  وحدةً  و5،700  لل�شكن،  �شاحلٍة  غري 

و147،500 وحدةً �شكنيًة ت�رضّرت ب�شكٍل طفيف.

اإعادة بنائها  اإّن عدد الوحدات ال�شكنية التي متّت  وتقول الدرا�شة 

من جديد قد بلغت 1181 وحدةً �شكنيًة؛ من اأ�شل 11 األف وحدةٍ 

�شكنيٍة دَّمرت كلّياً خالل عدوان عام 2014، وهي متّثل فقط 10،7 

% من كاّفة الوحدات التي متّ تدمريها كلياً، ول يزال نحو 50 % من 
رة تدمرياً جزئياً و�شديداً بحاجٍة اإىل ترميماٍت؛ حيث مل  املنازل املُدمَّ

تتم تلبية �شوى 16 % من احتياجات اإعادة اإعمار قطاع غزة الكلّية.

35



 ن�رهان �ملده�ن

انتهى اآخر عدواٍن اإ�رضائيلٍي على قطاع غزة يف 

اأكتوبر عام )2014( لكن؛ مل تنتِه معه معاناة 

الذين  وب��الأخ�����ّض  الفل�سطينيني،  من  الآلف 

دُمرت منازلُُهم بفعل اآلة العدوان الإ�رضائيلية.

هوؤلء الذين يقطنون البيوت املوؤّقتة احلديدية 

ل  بينما  م�ستاأجرٍ؛  ببيٍت  حظوا  اأو  اخليام،  اأو 

منازلهم..  اإعمار  اأم��ل  نفو�سهم  من  ينزعون 

نف�سيٌة  تبعاٌت  لها  كبريةً،  معاناةً  يعي�سون 

واجتماعيٌة �سلبيٌة مرتاكمٌة،  حتظى الن�ساء 

فيها على وجه التحديد بح�ّسة الأ�سد، فهّن 

يقعن حتت وطاأة العنف والتع�ّسف وال�سغط 

النف�سّي يف تلك املنازل املوؤّقتة.

اإىل  تتحدث  التالية  ال�سطور  يف  “الغيداء” 
اأول���ئ���ك ال��ن�����س��اء؛ ل��ت��ق��ف -ع���ن ق�����رٍب- على 

��ني عن  م��ع��ان��ات��ه��ّن، ك��م��ا ت��ت��ح��دث مل��خ��ت�����سّ

الن��ع��ك��ا���س��ات اخل��ط��رية ل��ه��ذا ال��و���س��ع على 

نف�سّية الن�ساء وحياتهّن اخلا�ّسة:

الع�رضينية  الزيتون -�رضق مدينة غزة- تقيم   
ّ
يف حي

قيمت بالتحديد مكان 
ُ
“رنا فلفل” وعائلتها يف خيمٍة اأ

 )2014( الأخري  الإ�رضائيلي  العدوان  يف  املدّمر  منزلها 

الحتالل  دّمر  اأن  بعد  هنا؛  املكوث  على  اأجربت  فقد 

منزلهم وبقالتهم ال�شغرية التي كانت م�شدر رزقهم.

ترتكز على ما تبّقى من حجارة منزلها  جل�شت “رنا” 

تارةً  الأربعة،  اأطفالُها  حولها  التّف  بينما  ال�شابق، 

يُن�شتون حلديثنا معها. كان هناك ثالث  وتارةً  يلهون 

مل يرتددن اأي�شاً يف القرتاب مّنا.   قطٍط ترعاهم “رنا” 

“ُطّلقت مّرتني، وفى كّل  بالقول:  حديثها  “رنا”  بداأت 

مرةٍ كنت اأعود من اأجل اأطفايل، فال مكان لدّي �شوى 

هذه اخليمة التي جتمعني بهم”. ت�شتكمل  حديثها: 

“تنتاب زوجي حالٌت من الع�شبية، فال عمل لديه ول 
م�شدر رزٍق ول مكاناً اآمناً، فيقوم بتفريغ ُجّل ع�شبيته 

، وينهال �رضباً و�شتماً باأب�شع الألفاظ”.
ّ
علي

رمليًة  م�شاحًة  حيث  اخليمة؛  اأمام  باإ�شبعها  ت�شري 

ب�رضبي،  زوجي  قام  �شهور؛  ثالثة  “قبل  وت�شتاأنف: 

حويل،  من  ي�رضخون  واأطفايل  �شعري،  من  و�شحبي 

وي�شتجدونه اأن يرتكني، لقد كاد اأن يقتلني؛ لول جتّمع 

النا�ض وتخلي�شي من بني يديه..”.

اإ�سقاط العنف..

يف  �رضّي 
ُ
الأ للعنف  الوحيدة  ال�شحّية  “رنا”  تكن  مل 

�شمال  اإىل  توّجهنا  فعندما  اخليام،  اأو  “الكرفانات” 
قطاع غزة -وحتديداً اإىل بيت حانون- و�شفت لنا “اأم 

بالقول: “عذاٌب  احلياة يف “الكرفان”  حممد الكفارنة” 

ويف  متوا�شٌل،  اأ�رضيٌّ  �رضاٌع  يومياً،  نتجرعها  ومرارةٌ 

م�شي 
ُ
اأ اأن  اأخ�شى  واحدةٌ،  املعاناة  وال�شتاء؛  ال�شيف 

حياتي هنا دون اإعادة الإعمار، فوعود امل�شئولني الواهية 

�شبنا بحالٍة نف�شيٍة 
ُ
اأفقدتنا �شربنا واأع�شابنا؛ حتى اأ

يُرثى لها”.

؛ بعد اأن �شاقت  تعي�ض “اأم حممد” يف “كرفاٍن” حديديٍّ

بها ال�شبل، فال بدل اإيجارٍ ول �شكن يوؤويها وعائلتها.

 ت�شتكمل حديثها معنا وتقول: “انقلبت حياتنا راأ�شاً 

طيُق 
ُ
على عقب، اأفقُد اأع�شابي لأتفه الأ�شباب؛ فال اأ

املرتفعة  واأ�شواتهم  �رضاخهم  اأحتّمل  ول  اأولدي  روؤية 

واإخمادهم،  ب�رضبهم  اأقوم  ما  ف�رضعان  يلعبون،  حني 

وموؤخراً؛ لحظت اأنهم يعتدون على بع�شهم بال�رضب 

وال�شتائم، ويفتعلون امل�شاكل يف املدر�شة”.

كرة اخلالفات العائلية..

دّمرت قوات الحتالل الإ�رضائيلي قرابة 60 األف وحدةٍ 

�شكنيٍة خالل العدوان الأخري على القطاع، كما دّمرت 

 ،2008 عام  منزٍل خالل عدوان  األف   35 القوات   تلك 

وعدوان عام 2012، ويعي�ض كّل من دُّمر منزلُُه على اأمل 

اأن تتّم اإعادة اإعمار منزله، ومن ثّم؛ يحّقق ال�شتقرار 

الأ�رضّي.

العثامنة”  وليد  “اأم  تعي�شها  ال�شابقة؛   املعاناة  ذات 

فتلك ال�شيدة التي تقطن يف منطقة “بيت حانون” 

اأعوام؛  الثالثة  يقارب  ما  منذ  الإعمار  اإعادة  وتنتظر 

تُقيُم يف “كرفان” متهالٍك غري �شالٍح للحياة الب�رضية، 

وهي وعائلتُها يعي�شون اأو�شاعاً ماديًة مرتديًة، ت�شّببت 

ال�شغوطات  نتيجة  العائلية؛  خالفاتهم  كرثة  يف 

النف�شّية.

تقول وهى تزفر بزفرات الأمل والمتعا�ض: “بني التاأجيل 

اإعادة  ب�شاأن  القرار  اأ�شحاب  من  بالتعجيل  ووعودٍ 

في البيوت املؤقتة..
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جعلتنا  الأحوال؛  و�شوء  املال  فقّلة  تُطاق،  ل  احلياة  باتت  الإعمار؛ 

ننه�ض بع�ُشنا البع�ض”.

وت�شتاأنف: “اأ�شعر بالختناق، فال اأمتالك نف�شي، واأقوم ب�رضب اأبنائي، 

ومن ثم؛ اأبكي واأندم على فعلتي، حتى زوجي؛ اأ�شبح ذا مزاٍج �شيٍئ 

ل اأ�شتطيع اإر�شاءه”.

الزوجة هي ال�سحية الأوىل..

 يُهّدد العنُف البناَء ال�شليم لأيّة اأ�رضة، اإذ يرتتب عليه اآثارٌ خطريةٌ 

)وغريها من  على الزوجني واملجتمع، و يُعّد العي�ُض يف “الكرفانات” 

البيوت املوؤقتة التي تفتقر فيها الأ�رضة لل�شعور بالأمان وال�شتقرار( 

واحدةً من اأهّم البيئات امل�شّجعة على العنف الأ�رضّي.

هي  الزوجَة  اله�ّشي”  “حياة  الجتماعية  الأخ�شائية  تعترب  لذلك؛ 

نتيجًة ملوروث  وذلك  الأبناء،  يليها  الأ�رضّي،  للعنف  الأوىل  ال�شحية 

الثقافة الذكوريّة والأبويّة امل�شّيطرة على املجتمع؛ كاأحد الأ�شباب 

القويّة لنت�شار العنف الأ�رضّي.

الأمناط  اأحد  ــرضّي  الأ� “العنف  لـ”الغيداء”:  بالقول  وت�شتطرد 

ال�شلوكّية املكت�شبة؛ يتعلمه الفرد من خالل التن�شئة الجتماعية، 

وهو �شلوٌك عدواينٌ ينتج عن وجود قوًى غري متكافئٍة داخل الأ�رضة”. 

النظر اإىل اأثر العامل القت�شادّي والو�شع املادّي  وتلفت “اله�ّشي” 

املرتّدي على �شكان “الكرفانات”.. فوجودهم يف بيئٍة غري �شحّية يعني 

“عدم ا�شتطاعة رب الأ�رضة �شّد حاجة اأفراد عائلته ومتطلباتهم، مما 
ح�شب “اله�ّشي”. يجعله يلجاأ اإىل ال�شلوك العنيف” 

اأمرا�ٌض نف�سّية.. 

ال�شغوطات  من  تزيد  �شحيٍة  غري  بيئًة  “الكرفانات”  بيئة  تُعتربُ 

التمّتع  من  الأطفال  حترُم  بيئٌة  وهي  اأ�شلفنا،  كما  النف�شّية؛ 

م�شجعٍة  اجتماعيٍة  تن�شئٍة  نحو  تدفع  اأنها  خا�شًة  بطفولتهم، 

على العنف وال�شعور بالنق�ض؛ يف ظّل الو�شع املادّي الذي تتمّيز 

به هذه البيئة.

هذه  “�شكان  اأّن  العبوينى”  “اآلء  النف�شّية  ة  املخت�شّ ترى  لذلك؛ 

يدفعهم  ما  وهو  امل�شتقبل،  من  واخلوف  بالقلق  يُ�شابون  املناطق 

لتعاطي  بهم  يوؤدي  قد  الذي  والكتئاب؛  ال�شديدة  للع�شبية 

املخدرات، وغريها من ال�شلوكيات غري ال�شويّة”.

الإعمار  بتعجيل  امل�شئولني  “وعود  لـ”الغيداء”:  “العبوينى”  وتقول 

لديهم  ويولُد  الثقة،  ويُفقُدهم  ال�شكان،  ي�شدم  حتّقق-  -دون 

ال�شتمرار  يف  الرغبة  وعدم  بالعجز،  كال�شعور  نف�شيًة  اأمرا�شاً 

تكثيف جل�شات  اإىل  تدعو  التي  “العبوينى”   وت�شيف  احلياة”.  يف 

التغا�شي  الزوجات  “على  “الكرفانات”:  ل�شكان  النف�شي  التفريغ 

واأزواجهّن،  اأطفالهّن  مع  التعامل  وح�شن  ال�شغرية،  الأخطاء  عن 

وعدم اإ�شعارهم بالعجز”. منوهًة اإىل “�رضورة  معاملة الزوج لزوجته 

باملعاملة الطيبة، واإطراءها بكلماٍت حُت�ّشن من نف�شيتها، لي�شود 

التفاهم فيما بينهما”.

الأُطر الت�رضيعية.. عاجزة..!

جميع  حقوق  حماية  كفل   
ّ
الفل�شطيني  

ّ
الأ�شا�شي القانون 

املواطنني دون متييز؛ مبن فيهم الن�شاء والفتيات، وجاء من�شجماً مع 

ت عليها املواثيق الدولية  مبادئ حقوق الإن�شان الدولية؛ والتي ن�شّ

على   
ّ
واملبني املراأة؛  �شد  املمار�ض  العنف  اأ�شكال  جلميع  املناه�شة 

النوع الجتماعي.

“ل  اأنه:  اأكّد  الذي  م�شّلم”  “غ�شان  املحامي  اإىل  باحلديث  توّجهنا 

تزال الأطر الت�رضيعية واملوؤ�ش�شّية عاجزةً عن توفري احلماية القانونية 

للن�شاء املعّنفات؛ خا�شًة داخل اإطار العائلة” م�شت�شهداً على ذلك 

الن�شوية  للموؤ�ش�شات  الن�شاء  من  املقّدمة  ال�شكاوى  عدد  بزيادة 

ملواجهة  وطنيٍة  ا�شرتاتيجيٍة  لبناء  روؤيٌة  توجد  ل  حيث  واحلقوقية، 

العنف �شد الن�شاء يف قطاع غزة وال�شفة الغربية.

يتطّرق “م�شلم” خالل حديثه مع “الغيداء” اإىل املعّوقات القانونية 

ومعقّدة”  “كبريةٌ  باأنها:  املراأة، في�شفها  العنف �شد  اأمام ق�شية 

م�شيفاً: “نحن بحاجٍة اإىل نظاٍم �شيا�شٍي وق�شائٍي م�شتقرٍ، ووحدةٍ 

التي ت�شمّنت ن�شو�شاً  فالقوانني  والقطاع،  ال�شفة  قانونيٍة بني 

بالفعالية  تتمّتع  ل  الن�شاء؛  �شد  املمار�ض  العنف  اأ�شكال  على 

الكافية من حيث الإنفاذ والتطبيق”.

 “م�شّلم” ب�رضورة الإ�رضاع يف اإ�شدار قانون حماية 
ّ
ويُطالب احلقوقي

قانون  على  تعديالٍت  واإجراء  العقوبات  و�شّن  العنف،  من  الأ�رضة 

احلماية من العنف الأ�رضّي، والعمل على جترمي جميع اأفعال العنف 

املرتكبة �شد املراأة.

يف اخلتام؛ ميكنا الإ�شارة اإىل اأّن م�شادقة رئي�ض ال�شلطة الفل�شطينية 

ملنع   )CDAW( “�شيداو”  اتفاقية  من  كلٍّ  على  عبا�ض”  “حممود 
كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة، والتفاقية الدولية حلقوق الطفل، 

ما تزال تفتقر للتطبيق؛ يف ظّل وجود الكثري من العرثات؛ ب�شبب 

خ�شو�شّية املجتمع الفل�شطيني.
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عبد �لله �أب� ح�شي�ص  

ألول مرة في الدوري املمتاز 

تقول امل�سعفة “حنان اأبو قا�سم”: “بداية 

عملنا كانت �سعبًة جداً، اأتذكر يوم نزويل 

اجلميع  وع��ي��ون  امل��ل��ع��ب،  اأر����ض  اإىل  الأول 

املباراة  حتكيم  وجلنة  الالعبون  تتابعني: 

كلهم  الأم��ن.  رج��ال  وحتى  بل  واجلمهور، 

با�ستغراٍب  وزميالتي  اأنا  يتاأملونني  كانوا 

�سديٍد؛ لكننا قرّرنا باأن نتجاهل نظراتهم 

اأكمل  وع��ل��ى  مبهنيٍة  بعملنا  ن��ق��وم  واأن 

وجه. عزّز لدّي هذا الأمر الكثري من الثقة 

اإثبات  ا�ستطعنا  وقد  واإمكانياتي،  بذاتي 

وجودنا واحلمد لله”.

املالعب  يف  املتخ�ش�شة  املُ�شعفة  توا�شل  ثّم؛  ومن 

لالإ�شعاف”  الفل�شطينية  “اجلمعية  من  الريا�شية 

كجزٍء  لتقّبلنا  احلقيقية  الفارقة  “العالمة  بالقول: 

 
ّ
املهني تعاملنا  هو  الريا�شي  امللعب  من  اأ�شا�شٍي 

والدقيق مع اأول اإ�شابٍة تعاملت معها يف اأر�ض امللعب. 

ل اأن�شى تلك الإ�شابة اأبداً: كانت ك�رضاً كامالً تعّر�ض 

له لعب فريق “الأهلي الفل�شطيني” “ماجد الترتي”.. 

تعاملت  التي  الإ�شابات  واأب�شع  اأ�شعب  من  كانت 

تاأدية  على  قدرتي  اجلميع  اأمام  اأثبُتّ  اأنني  اإل  معها؛ 

ر�شالتي الإن�شانية مبهنيٍة متناهية”.

ر�سالٌة اإن�سانيٌة..

هّن  و”اإلهام ح�شن”  وزميلتاها “منال م�شلم”  “حنان” 
والذي  الالعبني؛  لإ�شعاف  ن�شائٍي  فريٍق  اأول  ع�شوات 

يوؤدي واجبه على اأر�ض امللعب لأول مرةٍ يف تاريخ املالعب 

الكروية يف قطاع غزة، وذلك خالل الدوري املمتاز لكرة 

القدم، ملو�شم عام 2016-2017. 

قد ح�شلت على بكالوريو�ض اآداب لغة  كانت “حنان” 

اإنكليزية ودبلوم تربية يف اجلامعة الإ�شالمية يف غزة 

برتبة  طبية  وطوارئ  اإ�شعاف  دبلوم  ثم   ،2010 عام 

امل�شتقبل  “بوليتكنك  كلية  من  اإ�شعاف”  “�شابط 
�شهاداٍت  على  وح�شلت   ،2014 عام  التطبيقي” 
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من  الإ�شعاف  جمــال  يف  متخ�ش�شٍة 

والتعامل  الأرواح  اإنقاذ  “اأ�شا�شيات  بينها 

والكوارث”  الأزمات  و”اإدارة  الإ�شابات”  مع 

و”تخطيط القلب والإنعا�ض القلبي الرئوي 

املتقدم”.  

مبهنة  جداً  �شغوفًة  “كنت  “حنان”:  تقول 

الإ�شعاف، واأردُت التخ�ش�ض بها يف درا�شتي 

يكن  التخ�ش�ض مل  هذا  اأن  اإل  اجلامعية، 

يَُدرَّ�ض يف اجلامعات يف قطاع غزة، فدر�شت 

اإحدى  باأن  عرفُت  عندما  اآخر.  تخ�ش�شاً 

الكليات تقوم بتدري�ض هذا التخ�ش�ض مل 

على  العدوان  وكان  بدرا�شته،  قمُت  اأتردد؛ 

لتطبيق  يل  فر�شًة   2014 عام  غزة  قطاع 

ما تعلمتُه من مهارات”.  

حتٍد جديد..

من جانبها؛ بّينت “اإلهام” اأن “النزول مللعٍب 

لها  جديد”  “حتٍد  هو  الرجال  باآلف  مليٍء 

الرجال  بني  يتواجدن  كونهّن  ولزميالتها، 

وممار�شة.  اإدارةً  بحتة،  ذكوريٍة  ريا�شٍة  ويف 

وزميالتي  اأنا  اأردُت  “لقد  بالقول:  م�شيفًة 

خو�ض هذه التجربة، وقبول التحدي لإثبات 

الذكور،  زمالئنا  عن  كفاءةً  نقل  ل  اأننا 

تاأدية واجبنا الإن�شايّن على  واأننا ن�شتطيع 

والتميز”  “النفراد  �شيكون  الأمثل.  الوجه 

كوننا  بحكم  الله؛  باإذن  فريقنا  �شعار  هو 

املجال  هذا  يف  الأوىل”  اخلطوة  “�شاحبات 

ال�شعب”.

“اجلمعية  اأّن  فاأو�شحت  “نهى”  ــا  اأم

لهن  قدمت  لالإ�شعاف”  الفل�شطينية 

املالعب،  اإ�شابات  على  الكامل  التدريب 

وكانت ال�شبب يف اإقناع “الحتاد العام لكرة 

بالقبول بنزولهّن اإىل  القدم الفل�شطيني” 

احلكم  وترك  املمتاز،  الدورّي  خالل  املالعب 

بعد  جناحها  من  التجربة  ف�شل  على 

التفاعل امليدايّن.

حتقيقه  اأردنا  “ما  قائلًة:  تكمل  ثّم؛  ومن 

اأنا وزميالتي اإثبات مهنيتنا العالية كاإناٍث 

على  هو حكرٌ  ال�شعوبة  �شديد  يف جماٍل 

بالفعل  ا�شتطعنا  وقد  الذكور.  زمالئنا 

تواجدنا  م�شهد  كان  الأمــر.  هذا  حتقيق 

خالل  الريموك،  ملعب  يف  لالأنظار  لفتاً 

خانيون�ض،  واحتــاد  الهالل  فريقي  مباراة 

التغطية  �شمن  اإناث،  م�شعفاٍت  كاأول 

الإ�شعافية لفريق “اجلمعية الفل�شطينية 

ملباريات الدوري املمتاز”.  لالإ�شعاف” 

و”اإلهام”  “حنان”  الوحيد، كما ترى  العائق 

و”نهى” كان عدم تقّبل وجودهّن يف امللعب 

اأنهّن  يوؤكدن  اأنهّن  اإل  الأمــر،  بداية  يف 

واإثبات  احلواجز  خمتلف  ك�رض  ا�شتطعن 

جدارتهن اأمام اجلميع. 

البداية والتطبيق

مرحلة  اإىل  و�شولً  الفكرة  بداية  عن 

التطبيق، يقول رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية 

احلرازين”:  “مازن  لالإ�شعاف  الفل�شطينية 

طاقم  لتغطية  حماكاةً  جاءت  “الفكرة 

العلوم  جامعة  من  ن�شائي  م�شعفات 

لل�شيدات  العامل  كاأ�ض  يف  والتكنولوجيا 

حتت �شن 17 عاماً يف الأردن؛ الذي عقد يف 

30 اأيلول/ �شبتمرب، ف�شالً عن اإمياننا بقدرة 

امل�شعفات على التعامل مع جميع احلالت؛ 

بغ�ّض النظر عن النوع”.

اأو�شح  الفكرة؛  تطبيق  كيفية  وعــن 

من  طلب  القدم  كرة  “احتاد  اأن  “احلرازين” 

طبياً،  املمتاز  ــدوري  ال تغطية  اجلمعية 

اأحدهم  تعّر�ض  حال  الالعبني يف  ومتابعة 

اأّي حتديٍد للنوع الجتماعي،  لالإ�شابة، دون 

على اعتبار اأّن من يعمل يف الإ�شعاف عادةً 

مو�شحاً اأّن “الحتاد رف�ض  هم من الذكور” 

يف البداية فكرة امل�شعفات”.

متعلقٍة  لأ�شباٍب  كان  “الرف�ض  وتابع: 

بتقاليد املجتمع وطبيعته املحافظة، عالوةً 

على توفر م�شعفني ذكور، اإل اأننا ا�شتطعنا 

اإقناع الحتاد بالفكرة، عرب دعوته اإىل تقييم 

التجربة الأوىل، ومن ثّم؛ احلكم على قدرات 

امل�شعفات ومهاراتهن يف امليدان ونزلن اأول 

مباراة يف نهاية �شهر ت�رضين الأول/اأكتوبر 

املا�شي”.

وعلى  “امل�شعفات  اأن  “احلرازين”  و�رضح 

اأنهّن  اإل  التجربة  �شعوبة  من  الرغم 

مما  العمل،  يف  الفائقة  جدارتهّن  اأثبنت 

على  التجربة  تكرار  اإىل  اجلمعية  دفع 

“عدد  باأّن  لفتاً  للدوري”  تغطيتهم  مدار 

بلغ  امللعب  اإىل  نزلن  اللواتي  امل�شعفات 

اجلمعية، ف�شالً  تدرّبن يف  اأربع م�شعفات، 

الأويل  لالإ�شعاف  الأكادميية  درا�شتهّن  على 

والطوارئ”.

املُ�شعفات  وجــود  “كان  حديثه:  وتابع 

على  املُقيم  واجلمهور  لالعبني  �شدمًة 

املتواجد  لالأمن  كذلك  امللعب،  مدرجات 

منوهاً اأّن “ال�شدمة تكّللت برف�ض  هناك” 

وجود فريٍق ن�شوٍي يُ�شعف الالعبني الذكور. 

اإل اأن املهنية التي تعاملت بها املُ�شعفات 

مع الإ�شابات خالل املباريات كانت النقطة 

اأكرب”  ب�شكٍل  لتقبلهّن  واحلا�شمة  الفارقة 

وقدرتهّن  جدارتهّن  “اأثبنت  اأنهّن  موؤكداً 

الفائقة على العمل يف وقٍت قيا�شٍي. كما 

قدرات  ا�شتثمار  يتّم  اأن  “احلرازين”  ياأمل 

جمال  يف  العمل  على  وحتفيزهّن  الفتيات 

امل�شتوى  على  �شواًء  والطوارئ  الإ�شعاف 

 اأو على امل�شتوى العام”. 
ّ
الريا�شي
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حمزة ر�ش��ن   

“عندما كنُت يف اخلام�شة من عمري؛ كنُت اأتابع 
ريا�شة  على  يتدرب  وهو  ب�شغٍف  “يو�شف  اأخي 

للفرو�شية يف غزة.  ركوب اخليل يف نادي “اجلواد” 

لحظ اأبي هذا الأمر فقام بت�شجيلي يف النادي 

لأبداأ هناك التدرّب على ممار�شة هذه الهواية “..

 تكمل الفار�شة “هال البطراوي” )8 اأعوام(: “على 

لدي  بي؛  اخلا�شة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

الآن الكثري من املتابعني الذين يتابعون تدريباتي 

واإجنازاتي، واأتلقى منهم كل الدعم والت�شجيع “.

هي واحدةٌ من ثالث فار�شاٍت �شغرياٍت يف  “هال” 
ال�شّن، ينتمني لنادي الفرو�شية الوحيد يف قطاع 

معهّن، فاإ�شافًة لـ “هال”  غزة، حتّدثت “الغيداء” 

هناك الفار�شتان “مي العلمي” ) 13 عاماً( و”ملى 

هذه  ميار�شن  وجميعهّن  عاماً(   14( اليازوري” 

الريا�شة �شعياً منهن لتمثيل فل�شطني يوماً ما 

يف املحافل الدولية.

ريا�سٌة لي�ست �سهلة

فاإننا  اخليل؛  ركوب  ريا�شة  عن  نتحدث  عندما 

الريا�شات، فهي  اأ�شعب  من  واحدةٍ  نتحدث عن 

للفار�ض  ت�شمح  قويٍة  ج�شديٍة  بنيٍة  اإىل  حتتاج 

خالل  احل�شان  فوق  توازنه  على  باملحافظة 

جريهما معاً، اأو تنفيذهما لإحدى القفزات، ففي 

حال �شقوط الفار�ض من فوق جواده خالل تنفيذ 

قفزةٍ ما مثالً؛ قد ي�شيبه اأذًى �شديد، بالإ�شافة 

اإىل �رضورة متتعه ب�شخ�شيٍة قويٍة ومتفهمٍة يف 

التناغم والن�شجام والثقة  ذات الوقت لتحقيق 

املتبادلة بينه وبني اجلواد الذي ميتطيه؛ كي ي�شكال 

فريقاً ناجحاً، اإذ ل ميكن للفار�ض اأن يحقق اأّي جناٍح 

ح�شانه،  ثقة  يك�شب  اأن  ي�شتطع  مل  ما  كان 

عالية. ويكون بينهما “درجة تفاهم” 

وعائلتها  والدها  من  كبرياً  دعماً  “هال”  لقيت 

حيُث  اخليل،  ركوب  ريا�شة  يف  هوايتها  ملوا�شلة 

لـ”الغيداء”:  البطراوي”  “كمال  والدها  يقول 

اأنا  �شعيُت  املا�شية؛  الثالث  ال�شنوات  “خالل 
ووالدة “هال” اإىل ت�شجيعها ودعمها يف م�شوارها 

الريا�شي. نعلم متاماً مدى �شعوبة ممار�شة هذه 

عمرها،  يف  �شغريةٍ  لطفلٍة  خا�شًة  الريا�شة؛ 

والثقة  اجلــراأة  متتلك  “هال”  اأن  وجــدُت  لكنني 

فار�شًة  ت�شبح  كي  لها  اأهَّ ما  وهو  بالنف�ض، 

�شغريةً يف هذا ال�شّن املبكر، وهو ما جعلني اأنا 

وبقية اأفراد العائلة نقوم بت�شجيعها؛ مما زاد يف 

ثقتها بذاتها اإىل حٍد كبري”. 

�شاركت “هال” يف العديد من البطولت؛ ح�شلت 

فيها على مراكز متقدمة، كما اأنها متكنت من 

التدريبات  من  املزيد  لتلقي  الأردن  اإىل  ال�شفر  

نادي  بطولة  يف  �شاركت  ثم  مهارتها،  ل�شقل 

يف  و�شاركت  الإمــارات،  يف  للفرو�شية  ال�شارقة 

املركز  على  وح�شلت  البطولت،  من  العديد 

الثاين والثالث، حيُث كانت اأ�شغر فار�شٍة يف كل 

اللجنة  قبل  من  “هال”  تكرمي  متّ  كما  البطولة، 

قفز  فار�شة  “اأ�شغر  كـ  الفل�شطينية  الأوملبية 

حواجز يف العامل”. 

�سعوباٌت عديدة

اأما بالن�شبة للفار�شة “مي”.. فتقول لـ”لغيداء”: 

“بداأُت مبمار�شة ركوب اخليل يف �شنٍّ مبكرةٍ، فقد 
البداية؛  يف  اآنــذاك.  �شنواٍت  خم�ض  عمري  كان 

رف�ض والدي ممار�شتي هذه الريا�شة؛ نظراً خلوفه 

، اإذ كان يرى اأّن ممار�شة هذه الريا�شة 
ّ
ال�شديد علي

التحقن بنادي الفروسية منذ الصغر وأثبنت جدارتهن..
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فتاةٍ  على  خا�شًة  للغاية؛  �شعٌب  اأمرٌ 

حثيثٍة  حمــاولٍت  بعد  مثلي.  �شغريةٍ 

ا�شتجاب  لإقناعه؛  والدتي  ومن  مني 

لرغبتي يف موا�شلة التدرّب على ركوب 

اخليل، وها هو الآن يعترب ممار�شتي لهذه 

الريا�شة م�شدر فخرٍ واعتزازٍ له”. 

البطولت  من  عددٍ  يف  “مي”  �شاركت 

التي نّظمها نادي الفرو�شية يف قطاع 

ال�شداقة”  “بطولة  بينها  ومن  غزة، 

وا�شتطاعت اأن حت�شل على مراتب هامٍة 

وهو  حلمها؛  لتحقيق  �شاعيًة  فيها، 

الدولية.  البطولت  يف  فل�شطني  متثيل 

ت�شيف “مي”: “اأرى اأّن الهتمام بريا�شة 

الفل�شطيني  املجتمع  يف  الفرو�شية 

ظروف  اأّن  عن  ف�شالً  للغاية،  حمدودٌ 

غزة  قطاع  يف  نحياها  التي  احل�شار 

البطولت  يف  للم�شاركة  �شفرنا  تعيق 

اخلارجية، اأو حتى جمرد النتقال لل�شفة 

الغربية مثالً؛ للم�شاركة يف اأيّة بطولٍت 

حمليٍة هناك”. 

عن  “ملى”  الفار�شة  تتحدث  حني  يف 

فتقول:  الفرو�شية،  ريا�شة  مع  جتربتها 

عائلتي  مع  ذهبُت  �شنواٍت  ت�شع  “منذ 
للفرو�شية، و�شاهد والدي  لنادي “اجلواد” 

يقمن  الفتيات  من  جمموعًة  هناك 

وحتديداً  الفرو�شية؛  ريا�شة  مبمار�شة 

“هل  ف�شاألني:  احلواجز،  قفز  بتنفيذ 

مثلهن؟”.  الفرو�شية  متار�شي  اأن  حتبني 

اأعجبتني الفكرة؛ لأبداأ مبمار�شة اللعبة، 

وها اأنا اليوم بني جمموعٍة من زميالتي 

متثيل  اإىل  ي�شعى  وكلنا  الفار�شات، 

هذه  الدولية يف  املحافل  يف  فل�شطني 

الريا�شة”. 

يف  �شاركت  اأنها  اإىل  “ملى”  وت�شري 

نظمها  التي  البطولت  من  جمموعٍة 

حيُث  غزة،  قطاع  يف  الفرو�شية”  “نادي 
متكنت من ح�شد املركز الأول يف اإحداها، 

بطولة  يف  امل�شاركة  اإىل  الآن  وت�شعى 

الفرو�شية لالأندية العربية لل�شيدات.

اإىل  الفل�شطيني  الحتاد  “ملى”  وتدعو 

ممار�شي  بني  م�شرتكٍة  تدريباٍت  عقد 

غزة  قطاع  من  الفرو�شية  ريا�شة 

خمتلف  توفري  مع  الغربية،  وال�شفة 

بينهم،  اخلربات  تبادل  اأجل  من  الفر�ض 

كل  ومواكبة  الريا�شة،  بهذه  والرتقاء 

ما هو جديد يف ريا�شة ركوب اخليل.

مل تلق الهتمام..!

“اجلواد”  ــادى  ن اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

يو�شح  اليازوري”  “اأ�رضف  للفرو�شية 

يف  حديثاً  ن�شئ 
ُ
اأ النادي  اأّن  لـ”لغيداء” 

مدينة  جنوب  عجلني  ال�شيخ  منطقة 

غزة، وقد متّ تاأ�شي�شه من قبل جمموعٍة 

من  الفل�شطينيني؛  الأعمال  رجال  من 

اأجل الهتمام بريا�شة الفرو�شية “التي 

مل تلَق اأّي اهتماٍم فعلٍي من قبل اجلهات 

حيُث �شعى النادي اإىل اإقامة  الر�شمية” 

ومن  العام،  مدار  على  عديدةٍ  بطولٍت 

و”بطولة �شهر  ال�شتاء”  “بطولة  بينها 

ال�شنوية”  غــزة  و”بطولة  رم�شان” 

من  وغريها  الأ�شحى”  عيد  و”بطولة 
روح  زرع  اأجل  من  ــرى،  الأخ البطولت 

الفرو�شية  ريا�شة  ممار�شي  بني  التناف�ض 

يف قطاع غزة.

كما ينّوه “اليازوري” اإىل اأّن عدد املنت�شبني 

للنادي قد بلغ اخلم�شني فار�شاً وفار�شة 

تقريباً، حيث ت�شّكل ن�شبة الفار�شات ما 

اأّن  مو�شحاً  النادي،  يف  الن�شف  يقارب 

“اإدارة النادي عليها �شغٌط كبريٌ من قبل 
كياناً  لهن  يكون  حتى  الفار�شات  فئة 

اأكرب داخل النادي، وهذا حٌق لهّن لأنهّن 

ي�شكلن ن�شبًة كبريةً داخل النادي”.
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النساء وإعادة اإلعمار

يا�شمني �لدرميلي

�سمان م�ساركة املراأة يف اإعادة اإعمار قطاع غزة؛ و�سمان و�سع روؤيٍة متكاملٍة لإعمار القطاع؛  مب�ساركة 

خمتلف الأطراف؛ خا�سًة املراأة، مبن فيهم املت�رضرون واملت�رضرات اأنف�سهم وقطاعات املجتمع املختلفة؛ 

الجتماعّي؛  التوا�سل  مواقع  خمتلف  على  �سدًى  لقت  التي  والأن�سطة  الفعاليات  اأه��ّم  من  كانت 

والأهلّي  املديّن  املجتمع  موؤ�س�سات  من  بها عددٌ  قام  والتي  الأخ��رى؛  اجلماهريية  الإعالم  و�سائل  كذلك 

وال�سخ�سيات الن�سوية واحلقوقّية التي توؤمن باأهمّية م�ساركة املراأة يف هذا امللف الهاّم.
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كانت  ال�شفحات  هذه  من  الكثري   

تطالب ب�رضورة تفعيل الت�شامن الدويّل 

وتفعيل  غزة،  قطاع  عن  احل�شار  لفّك 

كافة اجلهود للو�شول للوحدة الوطنّية 

ما  ظّل  يف  خا�شًة  الن�شاء؛  وحماية 

تتعّر�ض له من عنٍف �شديٍد ومتوا�شٍل 

من املجتمع؛ ناهيك عن عنف الحتالل 

الإ�رضائيلي.

كما اأّن العديد من املوؤ�ش�شات الن�شوية 

واحلقوقّية تداعت لعقد العديد من ور�ض 

التوعويّة  واجلل�شات  واملوؤمترات  العمل 

ملّف  يف  واخلبريات  اخلرباء  من  عددٍ  مع 

اإعمار غزة؛ لتوعية الن�شاء ب�رضورة عدم 

جديٍّ  ب�شكٍل  واإ�رضاكهّن  اإق�شائهّن؛ 

واأنهّن  �شيما  ل  امللف،  هذا   يف 
ّ
وعملٍي

املت�رضّر الأكرب مادياً ونف�شياً.

و�شّددوا على �رضورة ا�شتغالل الطاقات 

الكامنة لدى املراأة الفل�شطينية؛ كونها 

املتفّوقة على الرجل يف معظم املجالت، 

�شناع  على  �شاغٍط   
ّ
لوبٍي وت�شكيل 

اأو  القرار؛ �شواًء يف احلكومة اأو “الأونروا” 

الدول املانحة.. اأو غري ذلك؛ لتغيري الواقع 

حّظها،  تندَب  اأن  من  بدلً  ل�شاحلها؛ 

وترجَع عدم تقّدمها خطواٍت يف اإ�شالح 

واقعها املرير للرجل؛ لأنه ل ميكن اأن يتّم 

حالٍة  اإحداث  اإل من خالل  الواقع  تغيري 

من الغ�شب واملطالبة امل�شتمّرة.

واعترب الكثري ممّن نّظموا هذه احلمالت اأّن 

املراأة الفل�شطينية هي الأف�شل والأقدر 

على حتديد احتياجاتها، وبالتايل؛ مطلوٌب 

من موؤ�ش�شات املراأة النهو�ض بواقعهّن 

وتغيريه لالأف�شل؛ بدلً من الرتكان على 

من يقوم لهّن بهذا الدور.

الن�شاء  دمج  اأهمية  على  �شّددوا  كما 

يف كافة مراحل اإعادة الإعمار، وت�شمني 

الحتياجات احلقيقية للن�شاء يف كاّفة 

جوانب عملية الإعمار، واعتماد املفهوم 

وعدم  الإعمار،  لإعادة  واملو�ّشع  ال�شامل 

رغم  ال�شكن”  يف  “احلّق  يف  ح�رضه 

اإعــادة  خطط  عن  ــالن  والإع اأهميته، 

والأمــوال  الأهــداف  حيث  من  الإعمار 

 للتنفيذ 
ّ
�شة لها والإطار الزمني املخ�شّ

واملعيقات التي تعرت�شها.

الن�شاء  مع  الت�شاور  �رضورة  جانب  اإىل 

الإعمار،  باإعادة  اخلا�ّشة  اخلطوات  يف 

والنظر اإىل العملية من منظورٍ �شامٍل 

اآلية  وجــود  �ــرضورة  وعلى  للجن�شني، 

بني   
ّ
الجتماعي النوع  لإدماج  تن�شيٍق 

اجلهات املعنّية، والعمل على توفري املوارد 

املاديّة والب�رضية الالزمة.

نابعٌة من جرحهّن..!

كّن  اللواتي  الفتيات  اإحــدى  “هالة” 
التغريد  يف  ــت-  زال -ول  نا�شطاٍت 

�شفحتها  وعلى  “تويرت”  موقع  على 

فيما  بوك”  “الفي�ض  على  ال�شخ�شية 

يتعلق باإعادة اإعمار غزة، ودور الن�شاء فيه. 

قالت: “اأنا اأوؤمن باأّن اأّي ملٍف اأو ق�شيٍة 

الن�شاء  يتّم فيها تهمي�ض  فل�شطينيٍة 

منقو�شًة  �شتكون  وا�شتبعادهّن؛ 

التغريد  عن  اأتوقف  لذلك؛ مل  ومبتورةً، 

هذا  يف  الن�شاء  دور  اأهمية  عن  والن�رض 

على  القدرة  لديهّن  حيث  الهام؛  امللف 

من  نابعٍة  عمليٍة  ومبادراٍت  اأفكارٍ  طرح 

الأخري  العدوان  نتيجة  وهمهّن  جرحهّن 

على غزة”.

الذي  مو�شى”  “اأحمد  الراأي  ويوافقها 

�شوؤون  كّل  الأم  تدير  “كما  باأنه  قال 

فالبد  املجتمع-  -وحتى  والأ�رضة  البيت 

باأنّها ميكن اأن تدير مثل هذا امللف بذكاٍء 

وحنكٍة منقطعة النظري، لذا؛ يجب دعم 

باأن  املطالبة  يف  ومنا�رضتهّن  الن�شاء 

يكّن هّن الأ�شا�ض يف ملف اإعادة الإعمار، 

وو�شع الت�شّورات واخلطط املختلفة له، 

وهو ما كنت اأكتب عنه كثرياً –ولزلت- 

يف كل مواقعي ال�شخ�شية وح�شاباتي 

على مواقع التوا�شل الجتماعي؛ والتي 

يتابعها الآلف من الداخل واخلارج”.

يُذكر اأنه يف نهاية كّل عدواٍن اإ�رضائيلٍي 

عن  احلديث  يتجّدد  غزة؛  قطاع  على 

اآثار  اأّن  ورغم  غزة،  قطاع  اإعمار  اإعادة  

ب�شكٍل  تعالج  ال�شابقة مل  العتداءات 

على  ترتبت  التي  الآثار  اأّن  اإل  نهائٍي؛ 

كانت   )2014( متوز  يف  الأخري  العدوان 

كارثيًة ب�شكٍل كبريٍ؛ حيث تبعه  تدمريٌ 

وللبنية  واملوؤ�ش�شات،  للبيوت  وخــراٌب 

امل�شتويني  على  بليٌغ  وتدهورٌ  التحتية، 

.
ّ
القت�شادّي والجتماعي

تلبية  تتّم  مل  الراهن؛  الوقت  وحتى 

اإعمار  اإعادة  النا�ض من ملف  احتياجات 

تلتزم  مل  املانحة  فالدول  غزة؛  قطاع 

وبع�شها  الإعمار،  اإعادة  جتاه  بوعودها 

كما  كلٍي،  ب�شكٍل  لي�ٍض  ولكن  التزم 

يف  ُعقدت  كثريةً  وجولٍت  �شولٍت  اأّن 

هذا  لو�شع  فل�شطني  وخارج  فل�شطني 

جذوره؛  من  وحّله  الطاولة  على  امللف 

ولكن بال جدوى.

تنق�سها الروؤية ال�سرتاتيجية

ــالم  الإع ا�شت�شاري  �شايف”  “خالد 
اأّن “معظم احلمالت  الجتماعي،  اعترب 

التوا�شل  مواقع  على  انطلقت  التي 

الإعمار  اإعادة  عن  للحديث   
ّ
الجتماعي

املنّظمة  احلمالت  بينما  فرديًة،  كانت 

ال�شرتاتيجية،  الروؤية  تنق�شها  كانت 

اأّن  اإىل  م�شرياً  املدى”.  طويُل  والإعــدادُ 

اأّن النمط الغالب على  “اأكرث ما يزعج؛ 
احلمالت كان اإغاثياً بحتاً؛ مما حّجم امللف 

بني  متناثرةٍ  م�شاعداٍت  جمموعة  اإىل 

احلني والآخر”.

اأّن “هذه احلمالت تفتقر للبعد  واأو�شح 

القانويّن، وم�شاءلة اجلهات ذات العالقة 

الإعمار،  ملف  جتاه  بدورها  بالقيام 

ومتابعة امل�شاكل املرتتّبة على تاأّخره”.

اإعادة  متطلبات  اأّن  القول  ميكن  اإذن؛ 

ــرضاك  اإ� و�شمان  الكامل،   الإعــمــار 

اآليًة  تتطّلب  مراحله؛  كّل  يف  الن�شاء 

احل�شار  رفــع  معها  ت�شمن  جديدةً 

وتوفري  فعلٍي،  ب�شكٍل  النق�شام  واإنهاء 

بتنفيذ  الــدول  تُلزم  دوليًة  �شماناٍت 

واإعادة  غزة  اإعمار  اإعــادة  جتاه  وعودها 

احلياة الكرمية للمواطنني يف غزة؛ وعلى 

راأ�شهم الن�شاء.

التوا�شل  مواقع  على  النا�شطة  اأما 

فقالت  ديّة”  اأبو  “�شماح   
ّ
الجتماعي

متّت  التي  الإعمار  اإعادة  “عمليات  اإّن 

الأدنى  احلّد  تتجاوز  ل  غزة  قطاع  يف 

وهذه  احلقيقية،  النا�ض  ملتطلبات 

كافيٍة؛ يف ظّل كرب حجم  غري  الن�شبة 

 
ّ
الإ�رضائيلي العدوان  خّلفه  الذي  الدمار 

ال�شابقة؛  للعدوانات  بالإ�شافة  الأخري، 

ت�رضيٍد  من  الوخيمُة  اآثارُها  لزالت  التي 

ودمارٍ متوا�شلًة حتى اللحظة، لذا؛ نحن 

�شواًء  اإعالميٍة؛  خطٍة  لو�شع  بحاجٍة 

و�شائل  اأو  التقليدّي  الإعالم  و�شائل  يف 

املوؤثّر  والرتويج  للن�رض  اجلديدة؛  الإعالم 

بعد  القطاع  يف  النا�ض  معاناة  حول 

العدوان؛ ل �شيما الن�شاء”.
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اإعداد / �سعاد اأبو ختلة

على  يوؤثران �شلباً  الرطوبة يف اجلو؛  احلرارة، ون�شبة  ارتفاع درجة 

�شّحة ب�رضتك، لذلك؛ ين�شح  اخلرباء بالتايل:

اأولً: �سعي الواقي ال�سم�سّي يومياً:

حتمي  حتى  يومياً؛   
ّ
ال�شم�شي الواقي  بو�شع  تقومي  اأن  يجب 

ب�رضتك من حرارة ال�شم�ض احلارقة، لأّن اأ�شّعة ال�شم�ض توؤّدي اإىل 

ت�شّبغ الب�رضة  وظهور التجاعيد مبكراً.

ثانياً: اعتني ب�سعرك:

اأن  يجب  بحمايته؛  تقومي   
ّ
ولكي ال�شم�ض،  من  ال�شعر  يت�رضّر 

يُغ�شل  واأن  ال�شم�ض،  من  لتحميه  احلجاب  اأو  القبعة  ترتدي 

ب�شكٍل جّيٍد مرةً على الأقل اأ�شبوعياً.

ثالثاً: ل تن�سّي قدميك:

يف  بالغًة  اأ�رضاراً  يُحدث  اأن  املمكن  من  الدافئ  الف�شل  اإّن 

القدمني؛ من ظهور الأكزميا والفطريات، لذلك؛ يجب اأن حتافظي 

على جفاف قدميك قدر الإمكان، واأل تعر�شيهما للرطوبة.

رابعاً: حافظي على اإطاللتك الطبيعية:

اكتفي  بل  ب�رضتك؛  على  والكرميات  املكياج  بو�شع  تبالغي  ل 

بالإطاللة الطبيعية.

خام�ساً: راقبي غذاءك:

لأن  واإبرازه؛  للمحافظة على جمالك  بغذائك؛  تهتّمي  اأن  يجب 

فيجب  مبا�رضٍ،  ب�شكٍل  الب�رضة  على  ينعك�ض   
ّ
ال�شحي الطعام 

اأن تقومي ب�رضب كمّياٍت وافرةٍ من املاء لتحافظي على رطوبة 

خا�شًة  وافرٍ؛  ب�شكٍل  والفواكه  اخل�رضوات  تناول  ويجب  ب�رضتك، 

فواكه ال�شيف الغنّية بالفيتامينات.

املدّمر؛  منزلها  من   رُكناً  ت�شت�شلح  اأن  ا�شتطاعت 

�ُش�ض 
ُ
لتجعله ركناً جميالً لجتماع العائلة، بع�َض اأ

قدميٍ  مفر�ٍض  فوق  املجّفف  الورد  من  زهريًة  الزهور، 

مقاعد  بب�شعة  املحاطِة  البال�شتيكية  املائدةَ  تُزيّن 

قدميٍة �ُشنعت لها اأغطيٌة مزرك�شة. ا�شتطاعت اأن 

ترمّم بع�ض ذاكرتها، لكّن احلجرة املُطّلة على احلديقة 

البائدة؛ حيث مقعد حماتها املتحّرك، وحيث اعتادوا 

اللتفاف حولها وهي ت�رضد لهم حكايات “اأيام البالد” 

و�شبحتها ذات اخلرزات املائة، العقد الذي يزيّن ُعنَُقها.. 

واحلديد  احلجارة  الردم، كومٌة من  كلها م�شت حتت 

تقبع هناك، خمتلطًة باأغ�شان �شجرة “ليلة القدر” 

امل�شاءات  يف  املن�شاب  عطرها  تنّف�شوا  طاملا  التي 

قائلًة:  لزوجها  وتبت�شُم   الأمُل  قلبَها  يحّز  الهادئة. 

اجلدران  بع�ض  غرينا،  من  اأف�شل  نحن  لله،  “احلمد 

فا�شطفاها  الله  اأحبها  اأمي  توؤوينا،  قائمًة  مازالت 

�شهيدةً”.

تهّون عليه الفقد وقلبها حطام، البيت الذي ن�شجت 

عالقًة وطيدةً مع كّل ركٍن فيه، مل�شت حجارته حجراً 

فمنزلً  فحجرةً،  جداراً،  يُ�شبح  اأن  قبل  قّبلته  حجراً، 

مرتامي الأطراف، يُ�شّع بحّب قاطنيه، هرج ال�شغار، 

اأجنبتها  التي  ال�شجريات  الورد،  �ُش�ض 
ُ
اأ و�شحكاتهم، 

اأثمرت...  حتى  بها  واهتّمت  وعنايًة،  حباً  واأر�شعتها 

روُحها حتت الأنقا�ض ورغم ذلك؛ تبت�شم وحتمد الله، 

تبكي بحرقٍة؛ دون اأن يلحظ اأملها اأحد، ل تريد اأن متحو 

ذاكرتهم اجلميلة..! 
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اأردنيٌة، حا�شلٌة على �شهادة البكالوريو�ض  اقت�شاديٌة و�شيا�شيٌة 

واملاج�شتري  بريوت،  يف  الأمريكية”  “اجلامعة  من  القت�شاد  يف 

الر�شمية  “بورتلند”  جامعة  من  الأنظمة  علم  يف  والدكتوراه 

�شحيفة  قبل  من  اختريت  الأمريكية”.  املتحدة  “الوليات  يف 

“الفاينن�شل تاميز” كواحدةٍ من ال�شخ�شيات اخلم�شني الأوىل يف 
العامل؛ التي ر�شمت مالمح العقد املا�شي.

للمراأة العربية الأكرث  حازت على جائزة “جامعة الدول العربية” 

متّيزاً يف املنّظمات الدولية عام 2005، و�شهادة الدكتوراه الفخرية 

يف القاهرة عام  يف العلوم الإن�شانية من “اجلامعة الأمريكية” 

التعليم،  يف  للمنطقة  مبادراٍت  من  اأطلقته  ملا  تقديراً  2009؛ 
وحقوق الإن�شان، وامل�شاركة املدنّية، والنمّو القت�شادي.

لالأمم  العام  الأمني  م�شاعد  من�شب  تولّت  2010؛  العام  يف 

جلنة  “الإ�شكوا”  ملنظمة  التنفيذية  العاّمة  والأمينة  املتحدة،  

“الأمم املتحدة” القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا، وقد تقّلدت 
منذ العام 2000، قّدمت  عّدة منا�شب يف “هيئة الأمم املتحدة” 

تقريرٍ  �شحب  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  قرار  بعد  ا�شتقالتها 

 ،
ّ
اأ�شدرته اللجنة يف اآذار2017، يُدين التقريرُ الحتالل الإ�رضائيلي

وقد رف�شت الن�شياع لطلب الأمني العام فيما يتعلق بحذف 

ما يتعلق بالنتهاكات الإ�رضائيلية.

لنه�شٍة  �شبيالً  العربي:  “التكامل  عنوان  الذي حمل  التقرير    

للحقوق  اخلارجية  ال�شتباحة  “اأ�شكال  اإّن  قالت:  اإن�شانية” 

 
ّ
الإ�رضائيلي الحتالل  اأ�شواأها  ويبقى  تتعّدد،  العربية  والكرامة 

لفل�شطني واجلولن ال�شورّي، واأرا�ٍض لبنانيٍة.. احتالٌل ي�شتمر دون 

رادٍع يف خرٍق �شافرٍ للقرارات واملواثيق الدولية”.

الفيتامينات  من  العديد  اجل�شُم  يخ�رض  قد  ال�شيام؛  عند 

النق�ض  هذا  عن  تعوي�شه  اإىل  حتتاجني  اأنِت  لهذا؛  واملعادن، 

 الإفطار وال�شحور؛ حيث حتتاج خاليا الب�رضة 
ّ
من؛ خالل وجبتي

للمغذيّات لتنمو وتتجّدد، كما يحتاج اإليها ال�شعر والأظافر، 

؛ 
ّ
وهذا يعني اأنه كلما زاد اهتماُمك بتناول الطعام ال�شحي

كلما حافظِت على �شّحة ب�رضتك.

اإىل  اأن تُ�شيفي الفواكه واخل�شار الطازجة   
ّ
لذلك؛ ل تن�شي

مائدتك خالل �شهر رم�شان الكرمي، فهي تعطيها مزيداً من 

واملعادن؛  بالفيتامينات  غناها  اإىل  بالإ�شافة  والتنّوع؛  الألوان 

التي ت�شاعد ب�رضتك يف اأن تكون �شحّية ون�رضة.

اأثناء  براحٍة و�شهولٍة  املنزلّية  بواجباتك  القيام  كيف ميكنك 

ال�شوم؟

• خّططي ملائدة الإفطار؛ وقومي ب�رضاء املكّونات م�شبقاً.	

• ل مُت�ِض اليوم باأكمله يف املطبخ، ول جُتهدي نف�شك.	

• قومي با�شتغالل الوقت بال�شكل الأمثل.	

• قبل 	 الوقت  لبع�ض  ومتّددي  الراحة  من  ِق�شطاً  ُخذي 

البدء بتح�شري املائدة.

• اجعلي اجلوز، اللوز، الزبيب، التمر وقمر الدين جزًء من 	

املعادن  الطاقة،  على  حتتوي  فهي  ؛ 
ّ
اليومي غذائِك 

والفيتامينات.

• اتبعي الإر�شادات ال�شحّية لالإفطار.	

• ل جُتهدي نف�شك باخلروج كّل يوم؛ بل متّتعي بلّم �شمل 	

عائلتك، وامنحي نف�شك ق�شطاً من الراحة.

• ام�ِض وقتاً مع اأبنائك )ن�شاطات داخل املنزل( بدلً من 	

ق�شد املطاعم والإ�رضاف يف تناول الطعام ليالً.

•  بعد الإفطار؛ فاأنِت بحاجٍة حلركٍة بدنيٍة خفيفٍة 	
ّ
-مت�ّشي

حلرق ال�شعرات احلرارية الزائدة؛ ومّد ج�شمِك بالن�شاط.

•  اأهمية وجبة ال�شحور ال�شحّية؛ التي متنحك 	
ّ
ل تن�شي

الطاقة والن�شاط ليومك الرم�شايّن.

خري ن�شيحة:

خالل  الأطباق  ومكّونات  اخل�شار  كّل  وحت�شري  غ�شل  ميكنك 

فرتة ال�شباح؛ هكذا ل تُ�شطرين للوقوف طويالً يف املطبخ 

خالل ال�شوم؛ لكن؛ ل تبداأي بالطبخ اإلّ لحقاً؛ للحفاظ على 

قيمة اخل�شار الغذائية.
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خالل الأ�سهر )اإبريل-مايو-يونيو( نفّذ “مركز �سوؤون 

املراأة” العديد من الفعاليات والأن�سطة؛ كان اأهمها:

ور�سات عمٍل وتدريبات

عقد “املركز” اللقاء التح�شريّي الأول ملجموعٍة من الإعالميني 

والإعالميات؛ لو�شع اللبنات الأوىل لتفاقية �رضاكٍة وتعاوٍن مع 

انطالقاً من الحتياجات  “نقابة ال�شحفيني الفل�شطينيني” 
احلقيقّية والهاّمة جلموع الإعالميني/ت.

ومتّ الرتحيب بالتعاون ما بني ق�شم الإعالم ونقابة ال�شحفيني؛ 

مهاراتهم/ن  �شقل  خالل  من  ال�شحفيني/ات؛  يخدم  مبا 

وخرباتهم/ن، وتلبية احتياجاتهم/ن املختلفة، وعقد لقاءاٍت 

دوريٍة تفاكريٍة، اإ�شافًة اإىل البحث يف اآليات اإيجاد  فر�ض عمٍل 

ال�شحافة  اأق�شام  من  اخلريجني/ات  جلموع  موؤقتٍة-  -ولو 

والإعالم.

“املركز”  بني  ما  التعاون  هذا  مثل  اأهمية  اإىل  التنويه  ومتّ 

وال�شحفيات  ال�شحفيني  كافة  ميّثل  كج�شٍم  و”النقابة” 
وانتماءاتهم، وهي فر�شٌة لتكثيف اجلهود  اأطيافهم  بكاّفة 

ال�شحفيني  ومهارات  احتياجات  اجتاه  البو�شلة  لتوحيد 

قادرين/ات  يكونوا  كي  وامل�شتجّدة؛  احلقيقية  وال�شحفيات 

على الرتقاء مب�شتوى اأنف�شهم/ن كاإعالميني واإعالميات؛ وهو 

 
ّ
الفل�شطيني الإعالم  بالتاأكيد على م�شتوى  ما �شينعك�ض 

عموماً.

 للعدد 
ّ
*كما نفّذ “املركز” ور�شة عمٍل ملناق�شة امللّف الرئي�شي

الن�شوية؛ والذي �شيتناول مو�شوع  )60( من جملة “الغيداء” 

“الن�شاء وملف اإعادة الإعمار” بح�شور )25( من ال�شحفيني/
وبح�شور  والعربّية،  املحلّية  الإعالم  و�شائل  من خمتلف  ات 

والنازحني  املهّجرين  “رابطة  عام  من�شّق  الوايل”  “ح�شن 
الفل�شطينيني” و”حنني رزق” ممّثلة “متابعة الدعم الدويّل يف 

غزة”.
عقد “املركز” اللقاء التح�شريّي الأول ملجموعٍة من الإعالميني 

والإعالميات؛ لو�شع اللبنات الأوىل لتفاقية �رضاكٍة وتعاوٍن مع 

انطالقاً من الحتياجات  “نقابة ال�شحفيني الفل�شطينيني” 
احلقيقّية والهاّمة جلموع الإعالميني/ت.
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ومتّ الرتحيب بالتعاون ما بني ق�شم الإعالم ونقابة ال�شحفيني؛ 

مهاراتهم/ن  �شقل  خالل  من  ال�شحفيني/ات؛  يخدم  مبا 

وخرباتهم/ن، وتلبية احتياجاتهم/ن املختلفة، وعقد لقاءاٍت 

دوريٍة تفاكريٍة، اإ�شافًة اإىل البحث يف اآليات اإيجاد  فر�ض عمٍل 

ال�شحافة  اأق�شام  من  اخلريجني/ات  جلموع  موؤقتٍة-  -ولو 

والإعالم.

“املركز”  بني  ما  التعاون  هذا  مثل  اأهمية  اإىل  التنويه  ومتّ 

وال�شحفيات  ال�شحفيني  كافة  ميّثل  كج�شٍم  و”النقابة” 
وانتماءاتهم، وهي فر�شٌة لتكثيف اجلهود  اأطيافهم  بكاّفة 

ال�شحفيني  ومهارات  احتياجات  اجتاه  البو�شلة  لتوحيد 

قادرين/ات  يكونوا  كي  وامل�شتجّدة؛  احلقيقية  وال�شحفيات 

على الرتقاء مب�شتوى اأنف�شهم/ن كاإعالميني واإعالميات؛ وهو 

 
ّ
الفل�شطيني الإعالم  بالتاأكيد على م�شتوى  ما �شينعك�ض 

عموماً.

 للعدد 
ّ
كما نفّذ “املركز” ور�شة عمٍل ملناق�شة امللّف الرئي�شي

الن�شوية؛ والذي �شيتناول مو�شوع  )60( من جملة “الغيداء” 

“الن�شاء وملف اإعادة الإعمار” بح�شور )25( من ال�شحفيني/
وبح�شور  والعربّية،  املحلّية  الإعالم  و�شائل  من خمتلف  ات 

والنازحني  املهّجرين  “رابطة  عام  من�شّق  الوايل”  “ح�شن 
الفل�شطينيني” و”حنني رزق” ممّثلة “متابعة الدعم الدويّل يف 

غزة”.
ومتّ الرتكيز على هذا امللّف كونه ملفاً �شائكاً ومهماً وعالقاً 

ة فيه، ولزالت تداعياته وتبعات  بني خمتلف الأطراف املخت�شّ

�رضائح  خمتلف  على  تنعك�ض  الوخيمة  وت�شويفه  تاأجيله 

اإىل  م�شريةً  الن�شاء.  راأ�شهم  وعلى  ؛ 
ّ
الفل�شطيني املجتمع 

 الوا�شح يف متابعة هذا امللّف، ومالحقة 
ّ
التق�شري الإعالمي

ومراقبة امل�شوؤولني عنه.

خريجًة   )31( لـ   
ّ
العملي التدريب  “املركز”  *وا�شتكمل 

الن�شوية   واملوؤ�ش�شات  املراأة”  �شوؤون  “مركز  يف  جامعيًة 

؛ ملدة )5( �شهور 
ّ
املحلّية والقطاع اخلا�ّض والقطاع احلكومي

)16( خريجًة من اللواتي تلقني الدعم يف الر�شوم اجلامعية، 

و)15( خريجًة حتمل ال�شهادة اجلامعّية وعاطالٍت عن العمل 

.
ّ
والتدريب العملي

تدريباً حول )تاأهيل مدربني ومدربات يف ق�شايا  ونفّذ “املركز” 

غزة  جامعات  خمتلف  من  وخريجاٍت  خلريجني  واجلندر(  املراأة 

اإك�شاب  يف  امل�شاهمة  منه  الهدف  �شاعات؛   )10( مّدته 

اخلريجني/ات مهاراٍت ت�شاعدهم على القيام بتنفيذ ور�شاٍت 

توعويًة خا�شًة بق�شايا املراأة واجلندر لطالب /ات جامعات. 

*كما متّ تنفيذ )20( ور�شة عمٍل من قبل اخلريجني واخلريجات 

يف اجلامعات حول )العنف �شّد املراأة، التزويج املبّكر، حقوق 

املراأة  اجلندر،  بالن�شاء،  املتعّلقة  الدولّية  والتفاقيات  املراأة 

 ،
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
وامل�شاركة ال�شيا�شية، العنف املبني

العالقة  ذات  املوا�شيع  املرياث(  وغريها من  املراأة من  حرمان 

بق�شايا املراأة واجلندر.

ملدة  املهّم�شات  ال�شيدات  من   )25( لعدد  تدريٍب  عقد  *متّ 

)40( �شاعًة تدريبيًة وبواقع )8( اأياٍم تدريبيٍة، ت�شمن التدريب: 

الإدارة  املالية،  الإدارة  اجلدوى،  درا�شة  والريادة،  القيادة  اجلندر، 

الفنّية، اإدارة املوارد الب�رضية، الت�شويق، عر�ض الدرا�شة، ال�شوق 

قطاع  للدخل يف  املدرّة  ال�شغرية  للم�شاريع  ال�شوق  وحتليل 

غزة؛ التي قام بها “مركز �شئون املراأة” بتمويٍل من القن�شلية 

الفرن�شية.

حتالف “اأمل” ملناه�سة العنف �سد املراأة

*�شمن حملة الثامن من اآذار؛ ويف اإطار اأن�شطة “التحالف” 

موؤ�ش�شات  قــدرات  لتقوية  و�شال  “�شبكة  مع  امل�شرتك 

املجتمع املديّن” الفل�شطينية من اأجل حت�شني وحماية حقوق 

 على النوع الجتماعي؛ واملنّفذ 
ّ
الن�شاء �شحايا العنف املبني

لعامني متتالني؛ وامل�شت�شافة  من قبل “مركز �شوؤون املراأة”  

والتي تقوم بتنفيذ اأن�شطة امل�رضوع؛ من خالل 11موؤ�ش�شًة 

متحالفًة؛ موزعًة يف كاّفة مناطق قطاع غزة؛ حيث متّ التفاق 

و�شال”   “�شبكة  مع  وبال�رضاكة  “التحالف”  موؤ�ش�شات  مع 

وحياةٌ”  حقٌّ  “العمل  عنوان  حتت  العام  هذا  حملة   لتنفيذ 

ملا للعمل من دورٍ مهٍم يف حياة املراأة، ولوجود عددٍ كبريٍ من 

اخلروقات اجلندرية يف قانون العمل �شد الن�شاء.

 
ّ
وخالل احلملة؛ متّ تنفيذ جل�شة ا�شتماٍع مع اجلانب احلكومي

مع مندوبني  حول “فر�ض ت�شغيل الن�شاء يف �شوق العمل” 

اإ�شدار ورقة حقائق حتت عنوان  العمل؛ وذلك بعد  وزارة  من 

“ت�شغيل الن�شاء من منظورٍ جندرّي”. اأي�شاً؛ متّ تنفيذ ور�شة 
عمٍل عن “الآثار الجتماعية املرتتّبة على انخفا�ض فر�ض العمل 

مع “وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني”  للن�شاء” 

)الأونروا( و”الإغاثة الإ�شالمية” و”رياديات الأعمال”.. ومتّ تنفيذ 

جل�شة حت�شريية لإطالق “ه�شتاق” احلملة؛ والتي �شارك فيها 

عددٌ كبريٌ من املغّردين، وقد قام “حتالف اأمل” و”�شبكة و�شال” 

بامل�شاركة يف الوقفة اخلا�ّشة بـ “الحتاد العام للمراأة” يف يوم 

الثامن من اآذار يف �شاحة اجلندّي املجهول؛ بح�شور عددٍ كبريٍ 

والأحزاب. و�شمن  الن�شائية  والأطر  والقيادات  ال�شيدات  من 

احلملة؛ متّ تنفيذ 10 لقاءاٍت توعويٍة يف املوؤ�ش�شات الأع�شاء 
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حول “العدالة اجلندرية يف �شوق العمل”. يف “حتالف اأمل” 
م�رضوع “متكني الن�ساء وتعزيز �سمودهّن يف قطاع غزة”

*اختتم “املركز” مبادرةً بعنوان “نعم لإعادة اإعمار غزة”  وذلك 

قطاع  يف  �شمودهّن  وتعزيز  الن�شاء  “متكني  م�رضوع  �شمن 

.Christian Aid املمّول من غزة” 
 حول حماية املراأة 

ّ
 املجتمعي

ّ
وهدفت املبادرة اإىل زيادة الوعي

اجلندريّة،  وامل�شاواة  والقت�شادية  الجتماعية  املراأة  وحقوق 

وعمل على تنظيم املبادرة طالباٌت وخريجاٌت جامعياٌت من 

حمافظات  يف  ونُفّذت  وخرباء،  كاّفة  غزة  قطاع  جامعات 

القطاع اخلم�ض.

وكان من اأهّم الأن�شطة التي نُفّذت خالل املبادرة تنفيذ  )20( 

ور�شة عمٍل  ملدراء املوؤ�ش�شات الأهلية واملوؤ�ش�شات الن�شويّة 

وربّات  اأرباب  وخماتري،  خريجني/ات  القرار،  و�شّناع  القاعدية، 

يف  خمتلفٍة  مناطق  من   �شحافيني..  حمامني/اتن  بيوت، 

قطاع غزة.  وت�شّمنت الور�شات مو�شوعاٍت متعددةً؛ منها: 

وعملية  املراأة  املراأة،  �شّد  العنف  على  الإعمار  تعطيل  اأثر 

اإعادة اإعمار غزة، ال�شباب وعملية اإعادة اإعمار غزة، اأثر عملية 

اإعادة الإعمار على الفئات املهّجرة.  الور�شات هدفت اإىل زيادة 

 حول حماية املراأة وحقوق املراأة القت�شادية 
ّ
 املجتمعي

ّ
الوعي

قطاع  اإعمار  اإعادة  وعملية  اجلندرية  وامل�شاواة  والجتماعية 

غزة.

تنفيذ )5( لقاءاٍت حواريًة يف خمتلف مناطق  القطاع؛  ومتّ 

 حول حماية املراأة، حقوق 
ّ
 املجتمعي

ّ
اإىل زيادة الوعي هدفت 

املراأة القت�شادية والجتماعية وامل�شاواة اجلندريّة.

ومتّ ت�شميم وطباعة )1000( بو�شرت يحمل �شعار املبادرة )نعم 

توزيعها يف اللقاءات احلواريّة وور�شات  اإعمار غزة( ومتّ  لإعادة 

العمل .

ومتّ بّث حلقتني اذاعيتني بالتعاون مع “اذاعة �شوت القد�ض” 

 حول حماية 
ّ
 املجتمعي

ّ
هدفتا اإىل امل�شاهمة يف زيادة الوعي

وامل�شاواة  والجتماعية،  القت�شادية  املراأة  وحقوق  املــراأة، 

اجلندرية.

اإر�شال 10.000 ر�شالًة ق�شريةً ت�شّمنت ا�شم املبادرة  كما متّ 

ومتّ  غزة،  اإعمار  اإعادة  املراأة،  �شّد  بالعنف  خا�شًة  و�شعاراٍت 

اإر�شالها جلميع امل�شتفيدين من امل�رضوع، وم�شتفيدي “مركز 

اأثناء تنفيذ املبادرة. �شوؤون املراأة” 

 )2( عدد  وحوارياً   مقروًء   اإذاعيني  �شبوتني   وبّث  اإنتاج  ومتّ 

وت�شميم  الن�رضات،  بعدد  القد�ض”  �شوت  “اإذاعة  يف  خا�ض 

لوحات اإعالن �شارٍع عدد 2، وتنفيذ وقفٍة ت�شامنيٍة بح�شور 

اأرباب وربّات بيوت،  300-250 �شخ�شاً من مدراء موؤ�ش�شات، 
خريجني/ات حمامني/ات و�شّناع قرار وذلك يف مدخل “خزاعة” 

بجوار البيوت املدّمرة؛ للمطالبة باإعادة اإعمار غزة، ومطالبة 

والدول   
ّ
الأوروبــي الحتاد  ودول  الدولية  والهيئات  املنّظمات 

م�شوؤولياتها  لتحّمل  الإ�شالمية  والدول  ال�شقيقة  العربية 

يف ممار�شة ال�شغط على الحتالل لإدخال مواد البناء ب�شورةٍ 

حّرة.

بعنوان )لزلت طفلة - لرفع �شّن الزواج اإىل 18 عاماً(

خم�ض لقاءاٍت حواريٍّة حول “تزويج الطفالت”  *نفذ “املركز” 

يف  “املركز”  ينفّذها  التي  الوطنية  املنا�رضة  حملة  �شمن 

18 عاماً(  اإىل  الزواج  غزة بعنوان )لزلت طفلة - لرفع �شّن 

بح�شور 325 من املخاتري ومدراء ومديرات موؤ�ش�شات جمتمٍع 

وخريجني/ واإعالميني  واإعالمياٍت  وحمامني  وحمامياٍت  مدينٍ 

ات جامعيني/ات واأرباب وربات بيوٍت يف حمافظات قطاع غزة 

اخلم�ض.

واأو�شح احل�شور خالل اللقاءات اأّن املراأة الفل�شطينية  تواجه 

حتدياٍت كثريةً ت�شتنزف حياتها، ومن اأبرز التحديّات: الحتالل 

اللقاءات  هذه  ومثل    ،
ّ
الفل�شطيني والنق�شام  الإ�رضائيلي 

ظّل  يف  ؛ 
ّ
املجتمعي ال�شلم  حتقيق  طريق  يف  خطوةً  متثل 

، فالبد اأن 
ّ
الظروف ال�شعبة التي ميّر بها �شعبنا الفل�شطيني

يكون هناك توافقاً وتفاهماً لدعم امل�شلحة العاّمة للن�شاء.

كما اأكدوا على اأّن التزويج املبّكر مازال مرتفعاً يف فل�شطني 

ت�شّكل  املبّكر  التزويج  ظاهرة  واأن  املختلفة،  املناطق  بني 

من  وتعتربُ  عاٍم،  ب�شكٍل  والإن�شان  الطفالت  حلقوق  انتهاكاً 

الذى  ؛ 
ّ
الفل�شطيني املجتمع  يف  انت�شاراً  الظواهر  اأخطر 

 فقط كزوجٍة 
ّ
الإجنابي املراأة   دور  تعزّز  ذكوريٌة  ثقافٌة  ت�شوده 

وكاأم.

 
ّ
بداأ مب�رضوع حول “احلّد من العنف �شّد املراأة والعنف املبني

غزة”  قطاع  يف  والن�شاء  للفتيات   
ّ
الجتماعي النوع  على 

تنفيذ  امل�رضوع؛  اأن�شطة  �شمن  ومن   ،Trocaire من  املمّول 

دورةٍ  عقد  ومتّ  جامعني/ات،  خلريجني/ات  متخ�ش�ٍض  تدريٍب 

النوع الجتماعي(  لعدد   على 
ّ
املبني )العنف  تدريبيٍة حول 

50 خريجاً/ة جامعياً/ة من جامعاٍت خمتلفٍة وتخ�ش�شاٍت 
 )5( تدريبيًة  �شاعًة   )40( التدريبية  الدورة  مّدة  خمتلفٍة، 

�شاعاٍت تدريبيًة لليوم الواحد.)20( �شاعًة لكّل جمموعٍة. 

والو�شطى  وخزاعة  رفح  حمافظة  من  الأوىل  املجموعة 

وعددها )25( واملجموعة الثانية من حمافظة ال�شمال وغزة 

والو�شطى )25( خريجاً/ة. 

الهدف من التدريب: يهدف التدريب اإىل امل�شاهمة يف اإك�شاب 

اخلريجني/ات مهاراٍت ت�شاعدهم على القيام بتنفيذ ور�شاٍت 

 
ّ
املبني والعنف  املراأة  �شد  العنف  مبوا�شيع  خا�شًة  توعويًة 

.
ّ
على النوع الجتماعي

املراأة  �شد  العنف  اجلندر،  املراأة،  )حقوق  التدريب:  موا�شيع 

 على النوع الجتماعي، اآليات الدعم واحلماية، 
ّ
والعنف املبني

مهارات الت�شال والإقناع، مهارات التي�شري، التوثيق والإبالغ 

عن حالت انتهاكات حقوق املراأة، حت�شيد املجتمع(.

 على 
ّ
م�رضوع حول “احلّد من العنف �شّد املراأة والعنف املبني

 للفتيات والن�شاء يف قطاع غزة “
ّ
النوع الجتماعي

تنفيذ م�رضوٍع حول “احلّد من العنف �شد املراأة  *بداأ “املركز” 

 للفتيات والن�شاء يف 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
والعنف املبني

قطاع غزة” املمّول من Trocaire، ومن �شمن اأن�شطة امل�رضوع؛ 
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تنفيذ تدريٍب متخ�ش�ٍض خلريجني/ات جامعني/ات، ومتّ عقد 

( لعدد 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
دورةٍ تدريبيٍة حول )العنف املبني

�شاٍت  وتخ�شّ جامعاٍت خمتلفٍة  من  جامعياً/ة  خريجاً/ة   50
 )5( تدريبيًة؛  �شاعًة   )40( التدريبية  الدورة  مّدة  خمتلفٍة. 

�شاعاٍت تدريبيًة لليوم الواحد )20( �شاعًة لكل جمموعة. 

والو�شطى  وخزاعة  رفح  حمافظة  من  الأوىل  املجموعة 

وعددها )25( واملجموعة الثانية من حمافظة ال�شمال وغزة 

والو�شطى )25( خريجاً/ة.

اخلريجني/ات  اإك�شاب  يف  امل�شاهمة  اإىل  التدريب  وهدف 

توعويًة  ور�شاٍت  بتنفيذ  القيام  على  ت�شاعدهم  مهاراٍت 

 على النوع 
ّ
خا�شًة مبوا�شيع العنف �شد املراأة والعنف املبني

.
ّ
الجتماعي

وتناول التدريب مو�شوعاٍت متنوعًة مثل: )حقوق املراأة، اجلندر، 

، اآليات 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
العنف �شد املراأة والعنف املبني

الدعم واحلماية، مهارات الت�شال والإقناع، مهارات التي�شري، 

وحت�شيد  املراأة  حقوق  انتهاكات  حالت  عن  والإبالغ  التوثيق 

املجتمع(.

م�رضوع )نحو حياةٍ كرميٍة للن�ساء بالعتماد على الذات(

على  بالعتماد  للن�شاء  كرميٍة  حياةٍ  “نحو  م�رضوع  اإطار  يف 

الذات” املمّول من Penny Appeal؛ متّ اختيار اأف�شل 5 خطط 

املايّل  الدعم  وتقدمي  الأرامل   الأمهات  من  ل�شيداٍت  اأعمال 

لهّن بقيمة )2000( دولر لكّل �شيدةٍ لتنفيذ امل�رضوع اخلا�ّض 

بها؛ لي�شمن حياةً كرميًة لعائلتها.

من  خم�شة  لعدد  للدخل  مدرةً  م�شاريع  خم�ض  منح  *ومتّ 

لحم،  دجاج  م�رضوع  كرا�شي،  تاأجري  )م�رضوع  الأيتام:  اأمهات 

م�رضوع تاأجري ف�شاتني �شهرة، م�رضوع بقالة وم�رضوع كوافري(.

 للتطريز.  
ّ
*ومتّ تاأ�شي�ض وحدةٍ للتدريب املهني

م�رضوع “احلّد وال�ستجابة للعنف املبنّي على النوع 

الجتماعّي للن�ساء والفتيات النازحات يف قطاع غزة”

بعنوان “احل�شا�شية  بغزة تدريباً  *اختتم “مركز �شوؤون املراأة” 

بواقع )15( �شاعًة تدريبيًة،  اجلندرية يف الكتابة ال�شحفية” 

“احلّد  م�رضوع  �شمن  و�شحفيًة،  �شحفياً   )20( بح�شور 

للن�شاء   
ّ
الجتماعي النوع  على   

ّ
املبني للعنف  وال�شتجابة 

املمّول من “�شندوق الأمم  والفتيات النازحات يف قطاع غزة” 

املتحدة لل�شكان” )NFPA( وهدف التدريب اإىل تطوير �شبكة 

على   
ّ
املبني العنف  من  احلّد  اأجل  من  واإعالمياٍت  اإعالميني 

.
ّ
النوع الجتماعي

النوع  تعريف  اأهّمها:  متنوعًة  مو�شوعاٍت  التدريب  وتناول 

النوع  اأدوار   ،
ّ
، الفرق بني اجلن�ض والنوع الجتماعي

ّ
الجتماعي

النوع  الجتماعي،  والنوع  الجتماعية  التن�شئة   ،
ّ
الجتماعي

املمار�شات  على  توؤثّر  التي  املعتقدات  والتنمية،  الجتماعي 

عالقة  ذات  مفاهيم  والرجل،  املراأة  بني  التمايز  خللق  املوؤديّة 

منوذج   ،
ّ
الجتماعي بالنوع  الإعالم  عالقة   ،

ّ
الجتماعي بالنوع 

املراأة يف  النمطّية حول  ال�شور  النمطية/ت�شنيف  لل�شورة 

املجتمع والإعالم، �شمات احل�شور اجلندرّي يف الإعالم، مبادئ 

ومراعاة  الجتماعي،  النوع  تراعي  التي  الإعالمية  التغطية 

الفروق القائمة على اأ�شا�ض النوع الجتماعي.

وكان التدريب مهماً لل�شحفيني وال�شحفيات؛ خا�شًة اجليل 

اجلديد منهم؛ والذي يحتاج لفهٍم اأعمق واإدراٍك لكيفية تغيري 

خالل  من  واأدوارهّن  الن�شاء  عن  ال�شلبية  النمطية  ال�شورة 

الإعالم بكافة و�شائله واأدواته املختلفة، الكثري ممن يح�شبون 

اأنف�شهم باأنهم يكتبون ل�شالح الن�شاء يكون على العك�ض؛ 

فاإن كتابتهم ت�شّب يف تعزيز الهيمنة الذكوريّة يف املجتمع 

تتنّكر  التي  البالية  والتقاليد  العادات  وتعزيز   
ّ
الفل�شطيني

حلقوق املراأة ال�رضعية.

“النوع  حول  تدريٍب  تنفيذ  متّ  امل�رضوع؛  نف�ض  اإطــار  *ويف 

مب�شاركة   على النوع الجتماعي” 
ّ
الجتماعي والعنف املبني

 يف املناطق اجلنوبية 
ّ
100 فتاة وفتى من مراكز التدريب املهني

لقطاع غزة، وذلك �شمن م�رضوع “احلّد وال�شتجابة للعنف 

النازحات  والفتيات  للن�شاء  الجتماعي  النوع  على   
ّ
املبني

“�شندوق الأمم املتحدة لل�شكان”  املمّول من  يف قطاع غزة” 

.)UNFPA(

وهدف التدريب لتمكني الفتيان والفتيات يف مراكز التدريب 

مفاهيم  من  الجتماعية  ال�شوؤون  لوزارة  التابعة   
ّ
املهني

وتعزيز  وتوعيتهم/ن   ،
ّ
الجتماعي النوع  على   

ّ
املبني العنف 

 
ّ
املبني للعنّف  املتوّفرة  ال�شتجابات  اأهم  حول  قدراتهم/ن 

على النوع الجتماعي يف املناطق اجلنوبية”.

ومتّ تدريب 50 �شاباً و50 فتاةً ترتاوح اأعمارهم ما بني 20-14 عاماً 

غزة؛  اجلنوبية لقطاع  املناطق   يف 
ّ
املهني التدريب  مراكز  يف 

 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
 والعنف املبني

ّ
حول النوع الجتماعي

 على 
ّ
املبني العنف  للناجني/ات من  املقدمة  اخلدمات  واأهم 

 واأهم م�شارات التحويل للمناطق اجلنوبية. 
ّ
النوع الجتماعي

وتناول التدريب مو�شوعاٍت متنوعًة؛ اأهمها: النوع الجتماعي 

العنف  بينهما،  والتمييز  واملهام  الأدوار  مبفهوم  والإملــام 

البنية  على  ال�شوء  ت�شليط  الجتماعي،  النوع  على   
ّ
املبني

-قطاع  فل�شطني  يف  والقانونية  والثقافية  الجتماعية 

واأهم   ،
ّ
النوع الجتماعي توؤثر على ق�شايا  التي  غزة حتديداً- 

اخلدمات املقدمة يف املناطق اجلنوبية لقطاع غزة وم�شارات 

التحويل املتاحة.
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ما إن يسمع الناس بخبر منحٍة جديدٍة لصاحل إعادة اإلعمار في   
قطاع غزة؛ حتى ُيسارع املتضررون بلهفٍة وأمٍل؛ عّل هذه األخبار حتمل 
الذي  امللف؛  رمبا تكون وشيكًة في هذا  انفراجٍة  مّثة  بأّن  ُيبشرهم  خيرًا 
بلغ عامه الثالث؛ لكّن التعقيدات الكثيرة التي مّت وضعها؛ تصفعهم من 

جديد، وتبّدد األمل الذي ُولد ومات في ذات اللحظة..!
فعملية إعادة اإلعمار املتعّثرة؛ والتي أّزمت الواقع النفسّي واالجتماعّي 
للمتضررين؛ ما تزال تسير بخطًى بطيئٍة للغاية، ال تلّبي احلّد األدنى من 
بيوتها خالل عدوانه  اإلسرائيلّي  االحتالل  دمر  التي  األسر  آالف  حقوق 
على قطاع غزة عام 2014م، فلم تتجاوز -حتى اآلن- نسبة 50 % من 

إجمالي البيوت املدّمرة.
الباحثة  األسر؛  هذه  تعيشها  واإلنسانية  النفسية  املعاناة  من  الكثير 
في  املنال؛  بعيد  يبدو  األمر  لكّن  بكرامة؛  والعيش  لبيوتها  العودة  عن 
أشكال  أحد  ُتعّد  التي  سيري”  روبرت  “خطة  مع  التعاطي  استمرار  ظّل 
االنتهاكات الواضحة للمنظومة األممية حلقوق اإلنسان، عدا عن إجحافها 
كشوف  ضمن  أمسائها  إدراج  يتّم  ولم  تضررت؛  التي  األسر  مئات  بحّق 

املتضررين.
ويؤدي التضييق اإلسرائيلي والقيود التي ُفرضت على إدخال مواد البناء 
الالزمة لعملية اإلعمار وتعّدد اجلهات املشرفة على العملية.. إلى املزيد 
املالية )التي  الدفعات  التأخير في هذا امللف الشائك، فبطء وصول  من 
تعّهدت بها الدول املاحنة في مؤمتر تشرين أول عام 2014( وبطء إجراءات 
احلصول على الوثائق التي تثبت احلقوق، وغيرها من املعيقات؛ ساهمت 
أيضًا وبشكٍل كبيٍر في تعّثر إعادة اإلعمار، وما تبعه من تفاقم معاناة األسر 
النازحة؛ التي ال زال جزٌء منها يرزح حتت شروط هذه العملية، وتشّتت 

اجلهود وبطء التنفيذ.
األسر  مع  وميدانٍي  مباشٍر  اطالٍع  على  كانت  الدولّي”  الدعم  “متابعة 
النازحة؛ سواء تلك التي كانت تعيش داخل الكرفانات أو على ركام ما 
تبّقى من بيوتها املدّمرة، أو البيوت املستأجرة، ورصدت معاناة النازحني 
زالوا  ما  الذين  املتضّررين  لشكاوى  وأصغت  والتقارير،  والصورة  بالقلم 
اإلعمار  عملية  في  حّقهم  على  حصولهم  تعيق  مشكالٍت  يواجهون 

وإدراج أمسائهم، وجرى التعامل معها من قبل مكاتب الشكاوى واجلهات 
املختّصة. كما شاركت “املتابعة” في معظم الفعاليات واألنشطة امليدانّية 
واملؤمترات التي ُعقدت حتت عنوان “عملية اإلعمار” وسّجلت عّدة مواقف 
عن  الناجمة  الداخلية  املعيقات  وأيضًا  “خّطة سيري”  حيال  ومالحظات 
ضعف تدفق املعلومات لدى الفئات املتضّررة، وتغييب حضورهم في بعض 

الفعاليات.
 كانت “املتابعة” هي صوت الفئات التى لم تستطع متابعة قضيتها في 
عملية اإلعمار، توثيق عشرات القصص للمتضررين/ات في جميع املناطق 
توعويٍة  عمٍل  ورش  وتنفيذ  لهم،  استماٍع  جلسات  وعقد  اجلغرافية، 
التي  األنشطة  أبرز  من  كانت  اإلعمار  عملية  مستجدات  بآخر  حتيطهم 
وشكواهم،  رسالتهم  توصيل  في  وساهمت  عنايتها،  “املتابعة”  أولتها 

وحصلت على اإلجابات الشافية لتساؤالتهم. 
العودة  تعني فقط  املتابعة- ال  رؤية واستراتيجية  اإلعمار -وفق  عملية 
املتضررين  وتعويض  اإلنسان،  بناء  إعادة  تعني  ما  بقدر  البيوت  جلدران 
لكامل حقوقهم التي انتهكت، وعدم القبول باالنتقاص من هذه احلقوق 
-كما جرى مع العديد من احلاالت- ألن االنتهاكات لم تقتصر فقط على 
تدمير البنية التحتية والفوقية الفيزيقية بقدر ما هي منٌع إلعادة ترميم 
اإلنسان ومتكينه وتعزيز قدراته؛ مبا يكفل احلفاظ على كرامته اإلنسانية 

التي انتهكت دون مبررات. 
النفسية  البنية  وترميم  اإلنسان  بناء  وإعادة  تعزيز  أجل  من  املطلوب 
يحتاج  فهذا  العدوان،  فترة  خالل  للشرخ  تعّرضت  التي  واالجتماعية 
على  املفروضة  القيود  كّل  رفض  منها  واآلليات؛  اخلطوات  من  لسلسلٍة 
دخول مواد البناء، والبحث عن حلوٍل بديلٍة تضمن تدّفق املواد بسهولٍة 
لتسريع عملية اإلعمار، ووجود جهٍة واحدٍة مسئولٍة عن عملية اإلعمار، 
واالنتباه للفئات الهّشة واملتضّررين من ذوي اإلعاقة وإعطائهم األولوية 
كما  لبيوتهم  العودة  من  املتضّررين  عدا عن متكني  اإلعمار،  عملية  في 
كانت عليه في السابق؛ حتى يتمكنوا من مواصلة العيش؛ مبا يكفل حفظ 

كرامتهم وإعمال حقوقهم الكاملة وفق منظومة حقوق اإلنسان األممية.

غزة لم تكتمل ..!!
إعادة اإلعمار؛ أكثر من مجرد بناء بيوت

حنني رزق ال�سّماك 
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said: "My husband is an employee of the National 
Palestinian Authority, who brings food and all the 
necessities of life; being the head of the family, 
but depriving us of his kindness, compassion and 
love that we need from him."

Ghaidaa Health
Ghaidaa health highlights the psychological and 
social diseases suffered by women because 
of the consequences and effects of the recent 
aggression on Gaza.

Ghaidaa Tech: 
Ghaiada highlighted the importance and impact 
of advocacy campaigns and support for the 
reconstruction of the Gaza Strip on various social 
networking sites.

Feminine mosaic:
 While the mosaic feminine contains stories of 
creative women with disabilities from the Arabs 
and the international world. More cosmetic tips 
for the ladies to maintain healthy and fresh skin 
during the summer, and various healthy cosmetic 
selections.

News and activities of the Center for 
Women's Affairs
The event concluded with the news and events of 
the Center during the months (April - May - June) 
of 2017, which included a number of educational 
workshops and training courses, in addition 
to the implementation of a number of projects 
and activities aimed at empowering women and 
enhancing their abilities.
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for the material or vice versa, which wastes money 
in what was allocated for the people who have 
been affected. There are procedural reasons for 
the late arrival of the financial entitlement and the 
transfer of funds. For example, Saudi Arabia has a 
grant through UNRWA, and the grant is now being 
finalized to start a new grant. Qatar has also begun 
to reorganize its grant management through the 
“Qatar Development ", which delayed the arrival 
of funds through the" Islamic Development Bank 
". We hope in the coming months that these grants 
will arrive.

There are about 5,500 housing units under 
reconstruction, representing 42% of the total 
number of housing units. The total reconstruction 
units that have been built, and there are 3000 
housing units that have financial pledges that we 
hope to reach, and remains nearly 5,000 we still 
need to grant.

Ghaidaa polling:
The poll came under the headline: Can the Blue 
World be a suitable space for their work?
Senior family representatives from Gaza divulge 
into Facebook to solve various community issues

Ghaidaa Family
Came under the title: "married life between truth 
and online hypocrisy”
"As soon as the Internet has entered my home, 
life is gone and my privacy has been reduced, 
and communication between my husband and 
my children has become very little; almost non-
existent. I become a separate woman and I do 
not feel my husband exists in my life; and goes to 
spend most of the day sleeping, and ends his day 
by sitting on the Internet at night and spending 
long hours on Facebook and Twitter.
Hind, a 32-year-old mother of two, lives in Al-
Nasser neighborhood in the center of Gaza 
City. After a year of being married, internet has 
been available in my home leading to lack of 
communication between family members. She 

6



aggression on the Gaza Strip (2014), the owners 
of destroyed houses in the Gaza Strip are still 
waiting for the donor countries to fulfill what they 
pledged two years ago at the Cairo reconstruction 
conference.
The concerned sources say that only 29% of 
the total pledges made by the Cairo Conference 
for the Reconstruction of Gaza in October 2014, 
which resulted in pledges of $ 5.4 billion for the 
reconstruction of the sector. Rami Al-Hamad-
Allah manages and disburses the funds and 
assistance that is provided by donors.
In the next investigation, the "Ghaidaa" tries 
to identify a number of facts related to the files 
about the reconstruction of the Gaza Strip by 
analyzing its reality and reviewing the obstacles 
and constraints that caused it to slow down.
Issue Number Reports:
The issue also included a number of special press 
reports
Starting with the topic concerning the organization 
“women without borders”
This report has focused on Saudi Arabia's "Lubna 
Al Olayan" who was named by Forbes as the most 
powerful Arab woman in 2016
The report stated:
Saudi Arabia's top businesswoman, Lubna Al 
Olayan, topped Forbes magazine's list of the most 

powerful Arab women and won first place as the 
most powerful Arab woman in 2016.
Olayan, which has retained the presence of Gulf 
women on the Forbes Middle East list, has taken 
the lead in private investment and interaction 
with the community by leading one of the largest 
family groups in the Kingdom, with more than 40 
companies operating under its management.
Egyptian Deputy Governor of Central Bank of 
Egypt, Lobna Hilal, finished second in the ranking 
list, ahead of UAE's Raja Issa Al Gurg and Fatima 
Al Jaber who finished third and fourth place while 
Qatar's Sheikha Al-Mayassa bint Hamad came in 
fifth place".

Woman in the hustle
In another report, Al-Ghaidaa described how 
women who lost their homes after the recent 
aggression on Gaza suffer from higher prices 

for house rent and the exploitation by some 
merchants of their urgent need for a home that 
they and their families embrace.

Ghaidaa Camera: 
Through Al-Ghaidaa’s camera lenses, we have 
seen pictures of women celebrating the coming 
of Ramadan and shopping from the old Gaza 
markets, noting the lack of products being 
purchased in comparison to years in the past as a 
direct result of poverty and siege, and also other 
images that have shown peoples solidarity with 
prisoners holding steadfast in Israeli jails.
Issue dialogue 
An interview report with the Undersecretary of the 
Ministry of Economy Engineer. Naji Sarhan, who 
confirmed the problems including inaccessibility 
to building material but while funds being available 
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a lot of economic difficulties she says. After our 
main source of income was destroyed but I try to 
resist the harsh circumstances in order to succeed 
and live in dignity. Amal has not received any kind 
of assistance or compensation from the Ministry 
of Agriculture or reconstruction projects, but she 
has received some compensation from the civil 
society organization and the Union of Agricultural 
Labor Committees, such as greenhouses, seeds, 
seedlings, irrigation systems and generators.
Light has been shed on another reporting about 
violation, the disabled and the suffering caused by 
the delay of reconstructing the damages, in which 
the report states that: The plight of many families 
and individuals in the Gaza Strip was not an ordeal 
of just losing housing but as in fact it is more bitter 
for specific strata that have their own specificity, 
which are the disabled Palestinian women and 
girls. 
The recent Israeli aggression destroyed their 
homes, which their parents worked so hard to 
build with their modest capabilities. Forced to 
evacuate, and move to an area that is not suitable 
for living whatsoever.
Although there are conventions that protect the 
right of persons with disabilities to adequate 
housing, those women are still waiting for 

reconstruction to obtain a suitable home.
Through the following, the "Ghaidaa" report 
speaks to the disabled who have had their homes 
destroyed, and also stands with specialists on 
assessing the seriousness of their situation; and 
with the delay of the reconstruction of their homes.
Al Ghaidaa also highlighted the psychological, 
social and economic problems that are turning 
into a bigger problem which has accumulated due 
to the delay in the reconstruction of Gaza, where 
the loss of privacy and the basic elements of life 
lead to early marriage and domestic violence. And 
also many other problems suffered by Palestinian 
families whose houses were destroyed during the 
Israeli aggression on the Gaza Strip.  
The delay in reconstruction, the Israeli obstacles, 
and the negligence by authorities in saving family 
homes that have been destroyed might lead to 
threatening those families who are suffering. 
According to Al Ghaidaa these psychological, 
social and economic problems turned into an 
accumulated crises of incalculable consequences.
The Ghaidaa investigation came under the title: 
"on the threshold of the third year  ... complicated 
files related to the reconstruction of the Gaza 
Strip"
"At the beginning of the third year since the last 
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about the loss of personal documents proving the 
ownership of a demolished home during the 2014 
war on Gaza.
"Among the offices of the Ministry of Public Works 
and Housing in the Gaza Strip, Majida Na'im, lost 
her home in Jabaliya refugee camp during the 
recent aggression on the Gaza Strip in 2014. She 
searched between the reviewers who knew her 
very well.  She needed to ask about any person 
who can sign on paper with multiple signatures 
of the authorities. After each new signature she 
becomes overwhelmed with happiness, thinking 
and that the file is over, and asked questions about 
the date of  her homes reconstruction, and then 
utter some words to herself that confirms that 
she has lost her mind. What compensation will be 
appointed after losing everything? And that after 
the war has destroyed everything she holds dear?!
Those who remain sane keep looking towards 
Majdahs case for inspiration and the hope to 
continue their work and complete papers that they 
may need; compensation perhaps, also providing 
proof of ownership for property they lost during 
the aggression, and prevented him from issuing 
the documents that belong to his property.  

Many questions are risen because stories counted 
in the dozens and cases that are being heard 
about the loss of documents and this especially 
concerned with the procedures followed by the 
concerned parties in dealing with these cases. 
And to identify the damage and losses suffered in 
the recent war in 2014 through looking at archived 
files and documents.
In another report talks about affected women 
farmers who are waiting for compensation to 
resume their family support, the report states: 
"The farmer suffered large economic losses in 
her source of livelihood. After being the provider 
for her family, the last aggression destroyed her 
source for livelihood and family. , And therefore 
she lost her farm and her birds.
Like other victims, compensation has been 
granted by the institutions after reassessing the 
damage. But till this day, they have not received 
compensation under the pretext of not receiving 
funds from donor countries.
"Ghaidaa" seeks to bring attention by reporting for 
the suffering women farmers affected, and stands 
to complain; in light of the delay in receiving 
compensation; after the women lost their source 
of livelihood..

In the beginning, Ghaidaa brought attention to a 
new location named (Al-Atatra), In Beit Lahya on 
the North side of the Gaza Strip. And it was there 
that we found Ms. Amal, age of 46. While sitting 
in her farmland, Amal informed us that she was 
a widow and a mother of eight children, of which 
two of her children are university students. Amal 
attained a bachelor’s degree in English from the 
University of Al Mansoura in Egypt. She fears 

that her children will be deprived of completing 
their university education after the destruction of 
their agricultural land, which was their source of 
livelihood.

Amal says: I own of approximately three fourth 
acres of land. And it is a main source of income for 
my children and I. And after the death of my husband 
and the recent Israeli aggression, Amal states that 
“My land was subject to much devastation”. Israeli 
forces have razed a lot of land near the border 
areas in the Northern parts of Gaza and my land 
was one of those areas razed by the occupation. 
Her voice filled with sorrow and troubles. I faced 
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Main File: 
The issue opened with an important topic entitled 
"Caravans in Gaza, which deprived the privacy, 
security and safety of women"
"Inside these temporary tin caravans, women live 
as prisoners of their own reality which has been 
forced upon them and cannot be changed.
On one hand women have lost all comforts and 
security, after the destruction of their homes 
during the recent aggression on the Gaza Strip in 
the summer of 2014, and while still waiting for the 
hope of reconstructing their homes, and on the 
other hand these women have lost their privacy, 
security and safety inside the caravans as it lacks 
all the basic elements of life and is not suitable for 
human life.
And therefore Al-Ghaidaa visited its caravans and 
shed light on the suffering women highlighted 
throughout this reporting.
Umm al-Abed Abu Amsha, a Fifty year old woman, 
lives in a caravan on the ruins of their demolished 

house during the last aggression on the Gaza Strip 
in Northern Gaza Strip town of Beit Hanoun during 
2014, while waiting for their turn in rebuilding 
what the occupation destroyed.  
"Three years have passed since the end of the 
war and until now our suffering has not ended. 
We are living inside this iron box. My family and 
I are nine members. None of the officials care 
about our suffering. They only tell us that you 
need to be patient and that “your role will come 
for reconstruction," she said. 
 As she wipes the sweat droplets on her forehead, 
Umm al-Abd continues to speak with pain as she 
said that our family’s life stories are overheard in 
the streets as our home is not enclosed properly 
especially that her neighbor, who lives next to her, 
told her the details of the conversation that took 
place between her and her husband in one of the 
previous periods and her families issues became 
everyone’s topic.
In another report, named the lost journey which is 
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This issue of Al Ghaidaa magazine includes a variety of investigative reports, articles 
and press reports, which highlighted issues related to women and for the files for 
reconstruction within the Gaza Strip and the consequences of delaying the file by local 
and international authorities.
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