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األهلي العمل

شبكة�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية���������العدد�الرا�ع�عشر �شرة�غ���دور�ة�������������تصدر�عن:

أكدت�العديد�من�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�واملنظمات�األ�لية�
ا�الجتماع�طارئ�ملناقشة�استمرار� الفلسطي�ية�ال���تداعت�مؤخرً
ا��كمة�الدستور�ة�العليا،�ال���لم��ستكمل�إجراءات��شكيل�ا�
حسب�األصول�والقانون،����عقد�جلسا��ا،�وما�صدر�ع��ا�من�قرار�
تفس��ي�بتار�خ�٢٠١٦/١١/٣،�والذي�تضمن�منح�الرئ�س�محمود�
عباس�صالحية�رفع�ا��صانة�ال��ملانية�عن�أي�عضو�من�أعضاء�
ا��لس�ال�شر�������غ���أدوار�ا�عقاد�ا��لس�ب�شر�ع�است�نا�ي،�
أن�ا�عقاد�ا��كمة�الدستور�ة�العليا�للنظر����أي�طلب�تفس��ي�
�وأح�ام�

ً
أو�نزاع�دستوري،�يتطلب�أن�يكون��شكيل�ا��كمة�متفقا

قانو��ا�والقانون�األسا���.
ورقة� ��� األ�لية� واملنظمات� املد�ي� ا��تمع� مؤسسات� وقالت�
موقف�وقعت�عل��ا�جميًعا،�أنه�طاملا�أن�قانون�ا��كمة�قد�نص�
���املادة�(٧)�ع���أن�يؤدي�رئ�س�ا��كمة�ونائبه�وقضا��ا�اليم�ن�
أمام�رئ�س�السلطة�الوطنية�بحضور�رئ�س�ا��لس�ال�شر����
وطاملا� أعمال�م،� مباشرة� قبل� األع��� القضاء� مجلس� ورئ�س�
أن�أداء�اليم�ن�قد�جرى����غياب�رئ�س�ا��لس�ال�شر���،�وأن�
ش�ل�

ُ
املادة�(١٠٣)�من�القانون�األسا����املعدل�تنص�ع���"أن�ت

ا��كمة� �شكيل� طر�قة� ُيب�ن� بقانون� عليا� دستور�ة� محكمة�
واإلجراءات�واجبة�اإلتباع�واآلثار�امل��تبة�ع���أح�ام�ا"،�وطاملا�أنه�
قد�تم�املساس�بتلك�اإلجراءات�الدستور�ة�والقانونية�����شكيل�
ا��كمة،�فإن��شكيل�ا��كمة�الدستور�ة�العليا�وا��الة�تلك،�

يكون�مشوً�ا��عيب�جسيم،�وأح�ام�ا�وقرارا��ا�تكون�منعدمة.
وأضافت،�إن�القرار�الرئا����الصادر�بتار�خ�٢٠١٦/٤/٣�ب�شكيل�
األسا���� القانون� أح�ام� ان��ك� قد� العليا� الدستور�ة� ا��كمة�
السلطة� وقانون� العليا،� الدستور�ة� ا��كمة� وقانون� املعدل،�
مبدأ� خرق� قد� ال�شكيل� قرار� مضمون� ألن� وذلك� القضائية،�
لون� بظ�ور� العليا،� الدستور�ة� ا��كمة� وحيادية� استقاللية�
سيا�������عضو�ة�ا��كمة،�األمر�الذي�يفقد�ا��كمة�مغزى�
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النظام�السيا����برمته�لصا���ال�يمنة�والتفرد�بالسلطة�والقرار،�
و���طر�ق�االس�بداد.

ا�
ً

وأكدت،�ع���أن�استمرار�عمل�ا��كمة�الدستور�ة�العليا�خالف
ألح�ام�القانون�األسا����وقانو��ا،�وعزل�رئ�س�ا��كمة�العليا�
األسا���� القانون� ألح�ام� ا�

ً
خالف األع��� القضاء� مجلس� رئ�س�

وقانون�السلطة�القضائية،�وغ���ا�من�اإلجراءات�والقرارات�ال���
ا�للسلطة�التنفيذية� �خط��ً

ً
صدرت����اآلونة�األخ��ة،�ُيش�ل��غوال

وأعوا��ا�ع���القضاء�النظامي�والدستوري،�بما�ينذر�با��يار�شامل�
���النظام�السيا���،�مشددة�ع���ضرورة�بلورة�رؤ�ة�وطنية�جامعة�
العدالة،� ومنظومة� القضائية� السلطة� وإصالح� توحيد� إلعادة�
ع���أسس�م�نية�وموضوعية�وشفافة،�تكفل�استقالل�القضاة�
السلطة� ��� الفاعل� املؤس���� واألداء� التكو�ن� و�ناء� والقضاء،�

القضائية�ومنظومة�العدالة.
الثابت� موقف�ا� ع��� األ�لية� واملنظمات� املؤسسات� وشددت�
عنه� ع��ت� والذي� العليا،� الدستور�ة� ا��كمة� �شأن� واملعلن�
من�خالل�الرسالة�ال���وج���ا�إ���الرئ�س�محمود�عباس�بتار�خ�
٢٠١٦/٤/٣؛�و�و�اليوم�الذي�صدر�فيه�القرار�الرئا����ب�شكيل�
ا��كمة،�مو��ة�أنه�تم�التأكيد����الرسالة�ال���ُوج�ت�للرئ�س�
وقتئٍذ،�ع���ضرورة�أن�يأ�ي��شكيل�ا��كمة�الدستور�ة�العليا����
مرحلة�الحقة�إلعادة�ا��ياة�الدستور�ة�املتمثلة�بإجراء�االنتخابات�
��� الفلسطي��� القضاء� وتوحيد� وال�شر�عية� الرئاسية� العامة�
واستقاللية� نزا�ة� ضمان� وع��� غزة،� وقطاع� الغر�ية� الضفة�
بتلك� املساس� وعدم� وأعضا��ا� الدستور�ة� ا��كمة� وحيادية�

املبادئ.
ُيذكر�أن�املؤسسات�واملنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية،��انت�قد�
سبق�وأن�شددت����رسالة�وج���ا�إ���الرئ�س�محمود�عباس�بذات�
اليوم،�وقبل�أداء�قضاة�ا��كمة�اليم�ن�القانونية،�ع���وجوب�
الدستور�ة� ا��كمة� وحيادية� استقاللية� بمبدأ� املساس� عدم�

وقضا��ا.

وحماية� املعدل� األسا���� القانون� حراسة� ��� ودور�ا� وجود�ا�
ا��قوق�وا��ر�ات�الدستور�ة،�باالرت�از�إ���مبدأ�سيادة�القانون�

ع���ا��ميع�كأساس�ل��كم����فلسط�ن.
ال��� وأشارت�إ���أن�ما�صدر�عن�رئ�س�ا��كمة�الدستور�ة�العليا�-
ستكمل�إجراءات��شكيل�ا-،�وقبل�توليه�م�ام�منصبه،�من�

ُ
لم�ت

رأي�مسبق،��شأن�عدم�االع��اف��سمو�القانون�األسا����املعدل�
ع���غ��ه�من�ال�شر�عات،�وأنه�قانون�عادي�ال�أك��،�وأن�ا��لس�
ا�

ً
ال�شر����قد�ان��ت�واليته�املقررة�دستورً�ا،�وأنه�"يجزم"�مسبق

حسب�تصر�حاته�بأن�من�حق�الرئ�س�رفع�ا��صانة�عن�عضو�
ا��لس�ال�شر���،�وأن�حالة�الضرورة�تمنح�الرئ�س�صالحيات�
الشرعية� محل� تحل� االست�نائية� الشرعية� وأن� مطلقة،� شبه�
ا�ألح�ام�

ً
ا�صارخ

ً
ان��اك العادية�وغ���ا�من�التصر�حات،��ش�ل�

ب�ن� القانون�والفصل� القانون�األسا����وسموه�ومبدأ�سيادة�
ا����نظر��أي�طلب�تفس��ي�

ً
السلطات،�وتؤكد�عدم�صالحيته�قانون

أو�نزاع�دستوري�مرجعه�فيه��و�القانون�األسا����الفلسطي���
املعدل.

ولفتت�املؤسسات�واملنظمات�األ�لية�إ���أن�ا��صانة�ال��ملانية،�
عد�من�أ�م�املبادئ�الدستور�ة�الرا��ة،�والضمانات�ال���كفل�ا�

ُ
ت

العالم،� دول� دسات��� ومختلف� الفلسطي��� األسا���� القانون�
من� تمكي��م� ��دف� شعبية،� بإرادة� املنتخب�ن� ال��ملان� ألعضاء�
ممارسة�م�ام�م�ال��ملانية����ال�شر�ع�والرقابة�ع���أداء�السلطة�
ا��صانة� أن� طاملا� أنه� مو��ة� وطمأن�نة،� بحر�ة� التنفيذية�
القانون� أكد� فقد� العام،� والنظام� العام� بالصا��� مرتبطة�
ال�شر���،� ا��لس� أعضاء� وحقوق� واجبات� وقانون� األسا����
والنظام�الداخ���للمجلس،�ع���أن�عضو�ا��لس�ال�شر����ال�
يملك�التنازل�عن�ا��صانة�ال��ملانية��غ���إذن�مسبق�من�ا��لس�

ال�شر����الفلسطي��.
ا��صانة� رفع� صالحية� التنفيذية� السلطة� منح� إن� وقالت،�
ال��ملانية�الدستور�ة�عن�أعضاء�ا��لس�ال�شر���،�من�شأنه�أن�
ض� ��دم�مبدأ�سيادة�القانون�والفصل�ب�ن�السلطات،�وأن�يقّوِ
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شبكة�املنظمات�األ�لية تحقيق/

رغم�علم�ا�املسبق�واملؤكد�أن�ح�ومة�"حماس"����قطاع�غزة�ال�يمك��ا�
بأي�حال�من�األحوال�القبول�بمنطق�الرقابة�ع���أداء�عمل�ا،�سواء��ان�
من�الناحية�املالية�أو�ح���اإلدار�ة،�وترك��ذا�األمر�و�ش�ل�محدود�حسب�
مختص�ن�لكتلة�برملانية�واحدة��عي��ا�فقط����ا��لس�ال�شر���،����كتلة�
التغي���واإلصالح�ال��ملانية�التا�عة���ركة�"حماس"،�إال�أن�املنظمات�األ�لية�
م���النفس�بأن�ُيسمح�ل�ا�يوًما�"ما"�بأن�تقوم���ذا�الدور،�ل�س�

ُ
مازالت�ت

ل���ء�ُيذكر�إال�ملمارسة�دور�ا�الرقا�ي�من�باب�تطبيق�القانون.

املالية�واإلدار�ة�رقم�(١٥)� الرقابة� القول��نا،�إن�قانون�ديوان� و�مكن�
لسنة�٢٠٠٤،�ومن�منطلق�ضمان�الشفافية�وال��ا�ة�والوضوح����األداء�
العام،�و�عز�ز�املصداقية�والثقة�بالسياسات�املالية�واإلدار�ة�واالقتصادية�
للسلطة�الوطنية�الفلسطي�ية،�نص����املادة�رقم�(٣)�من�الفصل�األول�ع���
أنه�يقصد�بالرقابة،����اإلجراءات�واألعمال�الرقابية�ال����س��دف�ضمان�
صص�

ُ
سالمة�ال�شاط�املا���وحسن�استخدام�املال�العام����األغراض�ال���خ

استخدام� وحسن� األداء،� كفاءة� لضمان� اإلداري� والتفت�ش� أجل�ا،� من�
السلطة،�والكشف�عن�االنحراف�أينما�وجد،�ومدى�ا���ام�ومطابقة�

ال�شاط�املا���واإلداري�للقوان�ن�واألنظمة�واللوائح�والقرارات�النافذة.
وكما�أن�ديوان�الرقابة��س������مجمل�عمله�إ���ضمان�سالمة�العمل�
واالستقرار�املا���واإلداري����السلطة�الوطنية��سلطا��ا�الثالث�التنفيذية�
وال�شر�عية�والقضائية،�وكشف�أوجه�االنحراف�املا���واإلداري��افة�بما�
ف��ا�حاالت�استغالل�الوظيفة�العامة،�والتأكد�من�أن�األداء�العام�بما�يتفق�
مع�أح�ام�القوان�ن�واألنظمة�واللوائح�والقرارات�والتعليمات�النافذة�و���

حدود�ا،�وأنه�ُيمارس�بأفضل�طر�قة�و�أقل�ت�لفة�ممكنة.
واألنظمة� اللوائح� من� بمجموعة� القيام� يجب� ذلك،� تحقيق� أجل� ومن�
ا�

ً
وأيض وال��امج،� ا��طط� وإعداد� الديوان،� �عمل� ا��اصة� والسياسات�

وضع�ال��امج�والدورات�ا��اصة،�وإعداد�مشروع�موازنة.
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و����ذا�السياق،�أكد�املدير�التنفيذي�لالئتالف�من�أجل�ال��ا�ة�واملساءلة-

أمان�مجدي�أبو�ز�د،�ع���أ�مية�أن�يراقب�ديوان�الرقابة�املالية�واإلدار�ة�
ع���أداء�ا���ومة،�خاصة����ظل�غياب�املساءلة�ل�ا�من�قبل�ا��لس�
بالدور� القيام� األ�لية� للمنظمات� السماح� وعدم� الفلسطي��� ال�شر����

املنوط���ا�حسب�القانون.

وأضاف�أبو�ز�د،�"إن�ع���ديوان�الرقابة�املالية�واإلدار�ة�القيام�بالرقابة�ع���
قدم�منذ�العام�٢٠١٠،�السيما�

ُ
ا��سابات�ا��تامية�ل���ومة،�وال���لم�ت

وأن��ل�التدقيق�املتعلق�باملوازنات�واملصار�ف�والفوات��.. ا��،�ال��ستطيع�
الديوان�أن�يدقق�عل��ا�ألنه�باختصار�شديد،�ال�يوجد�حساب�ختامي".

و��� األ�لية،� املؤسسات� ع��� بالرقابة� تقوم� عديدة� ج�ات� أن� وأو��،�
ل�ست�بحاجة�لرقابة�إضافية،�حيث�تراقب�عل��ا�وزارة�الداخلية،�وديوان�
االختصاص� ووزارات� الفساد،� م�افحة� و�يئة� واإلدار�ة،� املالية� الرقابة�
ا��تلفة�حسب�ال�شاط�األسا����للمؤسسات�األ�لية،�عدا�عن�ذلك،�
�عن�إم�انية�االطالع�ع���التقار�ر�

ً
رقابة�سلطة�النقد�واألج�زة�األمنية،�فضال

املالية�ل�ل�مؤسسة�وال���ت�شر�ع���املواقع�اإللك��ونية�ل�ا،�باإلضافة�إ���

أن�املمول�ن�أنفس�م�يقومون�بالرقابة�ع���أموال�املؤسسات�ال���يقدمون�
ل�ا�الدعم�املا��.

القانون�األسا����منح�املنظمات�األ�لية�حق�الرقابة�ع���السلطة مو���:
من�ج�ته،�أو���ا��امي�والناشط�ا��قو���سامر�مو���،�أنه�بالرجوع�إ���
القانون�األسا����الفلسطي���لسنة�٢٠٠٠،�الذي�كفل�حق��شكيل�وت�و�ن�
ا�ع���حق�ا��معيات�

ً
الشب�ات�وا��معيات�األ�لية،�نجد�أنه�قد�أكد�أيض

بالعمل�بحر�ة،�حيث�وفر�ل�ا�أساًسا�يمكن�االرت�از�والبناء�عليه،�من�أجل�
ا�أل�داف�ا�املعلنة�ملراقبة�أداء�ا���ومة،�إال�أن��ذا�القانون�

ً
التدخل�وفق

لم�ينظم�نًصا�وا�ً�ا�نحو��ذه�امل�مة�ال���يمكن�أن��س�شف�ا�من�خالل�
النص�القانو�ي�الذي�أكد�عالقة��عاون�ب�ن�ا��معيات�والسلطة�ممثلة�

بالوزارة�ا��تصة.
وأضاف�مو���،�فقد�ألزم�القانون�األسا����ا��معيات�األ�لية�والوزارات�
ا�ملا�

ً
ا��تصة�ببعض�االل��امات�ال���تأخذ�صفة�الت�امل�بي��ا،�وذلك�وفق

ورد����نص�املادة�(١٠)�من�قانون�ا��معيات�األ�لية،�وال���حددت�ش�ل�
عالقة� "تقوم� بالقول:  ا��تصة،� والوزارة� األ�لية� ا��معية� ب�ن� العالقة�

ا��معيات�وال�يئات�بالوزارات�ا��تصة�ع���أساس�من�الت�سيق�والتعاون�
ا�لنص�املادة�حدد�القانون�ال�دف�

ً
والت�امل�ملا�فيه�الصا���العام"،�فوفق

األسا����من�التعاون�ب�ن�ا��معية�والوزارة�ا��تصة�و�و�أن�يحقق�التعاون�
وتا�ع،�"إنه�إضافة� الصا���العام���م�ور�املستفيدين�من�خدمات�ا��معية.
إ���ما�تقدم،�فإن�تجر�ة�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية،�تؤكد�قيام�ا���ذا�
الدور،�الذي�امتد�ل�شمل�مسا�مات�نوعية�ال�تقف�عند�حدود�مف�وم�
الرقابة،�بل�ع���النقيض�فدور�الرقيب�املفيد�الذي�ُيقدم�الن���واملشورة�
ل���ومة،�وذلك�لعدة�أسباب،�م��ا�العمل�ع���تحقيق��دف�مش��ك،�و�و�
الرقابة�ع���أداء�ا���ومة�من�خالل�بناء�تحالفات�من�أجل�عمل�مش��ك�

مع�املنظمات�املنضو�ة�تحت�إطار�الشبكة.
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ولفت�مو����إ���أن�تدخل�ا��معيات�الفلسطي�ية�ب�ل�قو��ا،�يأ�ي�من�
،�وتحقيق�أحد�أ�داف�ا،�و�و�العدالة�االجتماعية�

ً
أجل�ز�ادة�قوة�تأث���ا�أوال

وحماية�حقوق�اإل�سان�وإنجاح�عملية�التنمية،�بجانب�تنظيم�حمالت�تأث���
ومناصرة�وضغط�ثا�ي.

ا�من�ا��معيات�األ�لية�بمحدودية�األثر�امل��تب�ع���إنفراد�
ً
"إنه�وإيمان وقال:

التوج�ات� مواج�ة� ��� خاصة� حمالت،� �كذا� تنظيم� ��� واحدة� جمعية�
والسياسات�السلطو�ة،�يجب�العمل�ع���توسيع�مجاالت�عمل�ا��معيات�
ألداء�دور�مم������الرقابة�ع���أداء��ا���ومة،�ع���الرغم�من�محدودية�أثره�
كما�يد���البعض،�إال�أن�املدقق�يتأكد�من�دور�كب���للمنظمات�����ذا�

ا��ال.
وشدد�مو����ع���أ�مية�اإلس�ام����بلورة�املنظور�االقتصادي،�واالجتما���
والثقا���الفلسطي���بما�يتوافق�و����م�مع�مبدأ�ا��ر�ات�العامة�والعدالة�
االجتماعية�وال��اث�الفلسطي���والعر�ي�ا��ضاري،�والعمل�ع���التأث������
الرأي�العام�والتثقيف�ا��ما���ي����حقول�التعليم�وال��ة�واالقتصاد�
��� التأث��� ع��� العمل� إ��� باإلضافة� وغ���ا،� املدنية� وا��قول� واالجتماع�

Ï⁄æ›¯\Â;Ø›\ÊŒ’\ ‹]“t^Â œ iÁ ÏŸÊ“¢\ Ô\Ä^ ‡^ flŸ Å—_i÷’Â

ÏŸÊ“¢\ ◊⁄¡ Ì÷¡ Èd]ÕÖ’\ ÏË÷·¯\ k]⁄æfi∏\;ÑÂÄ;◊Ë¬ h
ÍÑ\Ä¸\Â È’]∏\ ]·Ñ\ÖŒià\ fl⁄ïÁ
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مع� ي���م� بما� ا��تلفة،� وا��االت� القطاعات� ��� العامة� السياسات�
القيم�واألعراف�الديمقراطية�ومبادئ�حقوق�اإل�سان�ومفا�يم�العدالة�

االجتماعية.
ن�أن�التجر�ة�ا��الية�تؤكد�حقيقة�وجود�العديد�من�االن��ا�ات�ال��� و�يَّ
وتبقى� فلسط�ن،� ��� ا����ية� ا��معيات� بحق� الرسمية� ا���ات� مارس��ا�
املش�لة�الرئ�سة�ا��الية�تتمثل����ضعف�الثقة�املتبادلة�ب�ن�الطرف�ن،�
خارجية،� أجندات� ب�نفيذ� األ�لية� املنظمات� ي��م� الرس��،� فالطرف�
واملنظمات�دائًما��شك����مدى�قناعة�ا���ات�الرسمية�باح��ام�حقوق�

اإل�سان�وا��ر�ات�العامة.
وأشار�مو����إ���أن�أ�ل�القانون�اتفقوا�ع���أن�الدور�ا��قيقي�للمجتمع�
املد�ي�يكمن����حضوره�ب�ل�مقوماته����التعاطي�مع�التحديات�ا��تمعية،�
ومحاولة�التدخل�ا��قيقي�من�أجل�معا����ا،�كما�أن�الدور�األك���فعالية�
للمجتمع�املد�ي،�يق����بضرورة��عز�ز�العمل�االجتما���والتطو���الذي�
ينظر�إليه�باعتباره�رك��ة�أساسية����بناء�ا��تمعات�وتطو�ر�ا�وتنمي��ا،�
حيث�أن�ا���ومات�لم��عد�قادرة�ع���القيام�منفردة�بدور�ا�التنموي�وسد�
احتياجات�أفراد�ا�ومجتمعا��ا�دون��عاون�وتضافر�ا���ود�مع�ج�ات�أخرى�

�سا�م��ش�ل�مواز����تنمية�ا��تمع.

ÏŸÊ“¢\ k]à]Ëà Ï¬d]iŸÂ Ïd]ÕÖ’\ áÁá¬h
ُيذكر�أن�ممث���منظمات�أ�لية�فلسطي�ية�وخ��اء��انوا�أكدوا����جلسة�
حوار�ة�سابقة،�نظم��ا�شبكة�املنظمات�األ�لية��عنوان�"مراجعة�للسياسات�
االقتصادية�واملالية�للسنوات�ا��مس�املاضية"،�ع���ضرورة��عز�ز�دور�
االقتصادية� للسياسات� واملتا�عة� الرقابة� ��� املد�ي� ا��تمع� منظمات�
واالجتماعية�ل���ومة����غزة،�وفتح�حوار�جاد�ع���قاعدة�من�الشفافية�
ا����،� العام� الرأي� دور� تفعيل� إعادة� أ�مية� � ع��� مشددين� وال��ا�ة،�
مثل�ا����اء�االقتصادي�ن�ورجال�األعمال�ومنظمات�ا��تمع�املد�ي،�من�
منطلق�الشراكة�للوصول�إ���سياسات�اقتصادية�واجتماعية�تل��م�بمعاي���
الشفافية�وال��ا�ة،�و�ما�ي���م�مع�أية�سياسات�تنمو�ة�اقتصادية،�وقدرة�
أي�ح�ومة�ع���التوز�ع�العادل�للموارد�العامة�بما�يخدم�الفئات�امل�مشة�

ا����ا��تمع�كصغار�املزارع�ن�والعمال. واألك���فقرً
Èd]ÕÖ’\ ]·ÑÂÅd ‹]ËŒ’\ ÏË÷·¯\ k]⁄æfi∏\ √fi≤ ÎÅ¡;k]eŒ¡ U‡]e¬å

بدوره�أكد�ا��ب���االقتصادي�مدير�مؤسسة�بالث�نك�للدراسات�اإلس��اتيجية�
بدور�ا� للقيام� األ�لية� املنظمات� أمام� عقبات� عدة� وجود� شعبان،� عمر�
الرقا�ي�ع���أداء�ا���ومة،�م��ا�صعو�ة�القياس�والتقييم�وتوفر�البيانات�
حول�السياسات�املالية�واالقتصادية�ل���ومة����غزة،�إضافة�إ���ذلك�

�عطل�ا��لس�ال�شر����و�ذا��ع����عطل�دوره�الرقا�ي.
وتناول�شعبان�عدة�جوانب�رئ�سة�تتعلق�بالسياسات�االقتصادية�واملالية�
���غزة،�مثل�املوازنة�العامة،�وسياسات�الضرائب،�والتخطيط�االقتصادي�
أنه�و�الرغم�من��ون�املوازنة��ش�ل�عام�من�معالم� إ��� ا� ���غزة،�مش��ً
السيادة،�فإن�ا���ومة����غزة�تحرص�ع���إعداد�ا�دون�إشراك�اآلخر�ن�

���وضع�ا،�ودون�معالم�وا��ة�لإليرادات�واإلنفاق�والنفقات�ال�شغيلية.
وأشار�إ���أن�املوازنة�العامة�ال�تو���ا��ط�الفاصل�ب�ن�موازنة�ح�ومة�
"حماس"�و��ن�املوازنة�ا��صصة�ل��ركة�ذا��ا،�مو�ً�ا�أن��ناك�الكث���
من�التقاطعات�والتدخالت�ب�ن�ا��سم�ن،�خاصة�فيما�يتعلق�باملوظف�ن�
���األج�زة�األمنية�والشرطية،�وا��دمات�ال���تقدم�ا�أذرع�حركة�"حماس"�

الدي�ية�واالجتماعية�والسياسية.
وقال�شعبان�"إن��ناك�فجوة�ب�ن�ا��طط�واملتحقق،�حيث�لوحظ����
�

ً
املوازنات�املتعددة�ال����عد�ا�ح�ومة�"حماس"����غزة،�أن�املتحقق�فعال

سواء����جانب�اإليرادات�أو�النفقات،�يختلف�بدرجة�كب��ة�عن�املقدر�عند�
ا�وا�ً�ا�ب�ن�

ً
وضع�املوازنة،�حيث�أن�جميع�املؤشرات�تو���أن��ناك�فرق

������ايته،�و�ذا�يؤشر�إما�إ���تواضع�
ً

تقديرات�بداية�العام�مع�ا��قق�فعال
ا����ة�امل�نية����مجال�التخطيط�املا��،�أو�أنه�ت��يم�متعمد�للنفقات�

��دف�جلب�مز�د�من�التضامن�واملؤازرة".
التنفيذ�والذي�تتحمل� وانتقد�شعبان�عدم�وجود�رقابة�مجتمعية�ع���
ا���ومة�جزء�من�املسؤولية�تجا�ه،�مطالًبا�ا���ومة����غزة�بوضع�خطة�
تمكن�من�خالل�ا�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�من�الرقابة�ع���أدا��ا،�وذلك�

من�أجل�ضمان�الشفافية�وال��ا�ة�ال���يطمح�إل��ا�ا��ميع.

ÏŸÊ“¢\ áq¡Â k]t]ß Ï¬d]iŸ UéËçt Êd^
�سام�أبو�حش�ش�أن�املنظمات�األ�لية�تقوم�بدور�م�م� من�جانبه�ذكر�د.
وفعال����اس��اتيجيات�التنميـة����أي�مجتمع،�فعادة�ما�تتمتع�املنظمات�
ا�عـن�التعقيـدات�

ً
األ�لية�بقدرة�عالية�من�املرونة�والتحرك�وسرعة�األداء��عيـد

والروت�ن،�إضافة�إ���أ��ا�يمكن�أن��عمل����مجاالت�ومناطق�لم�يـصل�إل��ا�
�ل�ذا�الدور،�فمن�

ً
ا�أنه�استكماال

ً
العمـل�ا���ومي�أو�القطاع�ا��اص،�مب�ن

ا�رقابًيا�ع���أداء�ا���ومة،�من� الطبي���واملنطقي�واألخال���أن�تمارس�دورً
خالل�مناقشة�السياسات�ا���ومية�ومراجعة�ال�شر�عات�الصادرة�عن�

ا���ومة،�وكذلك�من�خالل�تحليل�موازنات�ا���ومة�السنو�ة.
رقابية� أساليب� ا�

ً
أيض �ستخدم� األ�لية� املنظمات� أن� حش�ش� أبو� ن� و�يَّ

متعددة،�فع���س�يل�املثال�تقوم�املؤسسات�األ�لية��بمتا�عة�نجاحات�
تأدية� عن� ا���ومة� ��ز� برصد� تقوم� كما� معينة،� قضايا� ��� ا���ومة�
ل� ا،�ولكن�سياسة�االس�بدادية�والتغوُّ

ً
دور�ا�الطبي���تجاه�الناس،�مضيف

وعدم�توافر�األجواء�الديمقراطية��ل�ا�معوقات�تحول�دون�عمل�املنظمات�
األ�لية،�بمع���أن�املنظمات�األ�لية��عمل��ش�ل�جيد�ومستقر�ومبتكر����
ظل�مناخ�ديمقراطي،�و���حال�عدم�توفر��ذا�املناخ،�فإن�عمل�ا�ي��اجع�

و��ون��ام���،�و�التا���يؤثر�سلًبا�ع���ممارسة�دور�ا����التنمية.
ا��س�ب�ب�يو�ة� وقال،�أعتقد�أنه����ا��الة�الفلسطي�ية�ي�ون�األمر�أقل�تأثرً
�ذه�املنظمات�وتجر���ا�السابقة،�ف���بجانب�أ��ا�منظمات�أ�لية��عمل����
ا��وانب�اإل�سانية،�سواء��انت�اقتصادية�أو�اجتماعية�أو�ثقافية،�فكث���
م��ا�قامت�وال�تزال�تقوم�بدور�نضا��،�السيما����ظل�ا��صار�والعدوان�
اإلسرائي���املتكرر�ع���قطاع�غزة،�حيث�قامت�����ذه�الظروف�بأدوار�

��زت�ا���ومة�عن�القيام���ا.

ÏŸÊ“¢\;ÿ�Ê∆i’ ÍÅëi’\
ل� وتا�ع،�"�ذا�الدور�النضا���املشار�إليه،��عط��ا�ا��ق����التصدي�لتغوُّ
ا���ومة����كث���من�املواقف،�و�ناك�شوا�د�كث��ة�ع���ذلك،�و�مكن�
املنظمات� أن� إ��� ا� لذلك،�مش��ً نموذًجا� األ�لية� املنظمات� شبكة� اعتبار�
األ�لية�تتصدى�بالطرق�القانونية،�و�نا�البد�من�التأكيد�ع���ضرورة�التعز�ز�
والتفعيل�للتكتالت�والتجمعات�ع���غرار�شبكة�املنظمات�األ�لية،�وتوسيع�
دائرة�املن�سب�ن�ل�ذه�الشبكة،�فمن�خالل�ا�يمكن�تنظيم�عمل�املنظمات�
األ�لية،�ومن�ثم��شكيل�لو�ي�ضاغط�ال��س��ان�به،�وت�ون�أداة�للمواج�ة�

ل�ا���ومي. القانونية�ضد�التغوُّ
وأضاف�أبو�حش�ش،�"علينا�أن�ال�ن�����بأن�العالقة�ب�ن�املنظمات�األ�لية�
وا���ومة،����عالقة�تصادم����ا��تمع�الفلسطي��،�و�التا���ع���املنظمات�
ا�إلقناع�املؤسسة�ا���ومية�لتغي����ذه�النظرة�نحو�

ً
األ�لية�أن�تبذل�ج�د

تث�يت�عالقة�ت�املية�و�شاركية".
س�تم� م��� بقوة،� نفسه� يطرح� الذي� السؤال� يبقى� كر،�

ُ
ذ ما� �ل� وأمام�

�عز�ز�دور�منظمات�ا��تمع�املد�ي����الرقابة�ع���األداء�العام�و�خاصة�
ا��لية� املستو�ات� مختلف� ع��� واالجتماعية� االقتصادية� السياسات�
والوطنية؟،�وم���يمكن�ل���ومة����غزة�الكشف�عن��بيانا��ا�وتفاصيل�
املوازنات�وا��طط�ا��تلفة،�وإشراك�ا��م�ور�ومنظمات�ا��تمع�املد�ي�

���التخطيط�والرقابة.
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االجتماعية� القطاعات� أ�م� من� فلسط�ن� ��� األ���� العمل� قطاع� �عت���
�للمؤسسات�ا���ومية�

ً
ا�فاعال

ً
واالقتصادية����ا��تمع�الفلسطي��،�وشر�ك

ا� والرسمية����تحقيق�التنمية�االجتماعية�واالقتصادية�والثقافية،�وعنصرً
أساسًيا����الب�ية�األساسية،�حيث�يضم��ذا�القطاع�����شاط�عمله��افة�
ل�ونه� إضافة� الدولة،� ملؤسسات� املكملة� امل�مة� والتخصصات� ا��االت�

�مالًيا���ًما�مقدًما�باسم�الشعب�الفلسطي��.
ً

قطاًعا��ستقطب�تمو�ال
والتقر�ر��ذا��سلط�الضوء�ع���واقع�ال��ز�املا������املؤسسات�األ�لية�غ���
الر�حية�وال����عمل�ع���مبدأ�املشاركة����العمل�االجتما���الطو��،�حيث�
تقوم�بدور�م�م�وحيوي����ا��تمع�الفلسطي���من�خالل�تقديم�ا��دمات�
قطاع� و�عتمد� والثقافية،� واالقتصادية� واإلغاثية� وال��ية� االجتماعية�
املؤسسات����تمو�ل��شاطه�ع���التمو�ل�ا��ار��،�حيث�يلقي�ا�تماًما�
ا�الس��دافه�الفئات�امل�مشة� ا�لدى�ا��تمع�الفلسطي���وقيادته�نظرً

ً
م��ايد

�س�ب� � صعبة� األخ��ة� السنوات� �انت� ولكن� أسا���،� �ش�ل� والفق��ة�
ض�لثالث�حروب���� التطورات�امل�سارعة،�السيما����قطاع�غزة،�الذي��عرّ
لت�عوامل�ضغط�ع���املؤسسات،�

َّ
ست�سنوات،��ل��ذه�املتغ��ات�شك

ال����ع�ش�ا�س�ان�غزة�من�استمرار�ا��صار� إ���ذلك�الظروف� ُيضاف�
وتالحق�ا��روب.

ازدياد�العبء���عد�حرب�٢٠١٤
و����ذا�السياق�أكد��عيم�كباجة�مدير�جمعية�أطفالنا�للصم،�أنه����الف��ة�
األخ��ة�وخاصة��عد�ا��رب�األخ��ة�ع���قطاع�غزة،�زاد�العبء�املا���ع���
املؤسسات،�وذلك�ن�يجة�لز�ادة�ال��ز��س�ب�اإلغالق�وا��صار�املفروض�ن�

ع���القطاع�والذي�أدى�إ���ندرة�فرص�التمو�ل�من�قبل�ا��تمع�الدو��.
"ال�يمكن�للمجتمع�ا�����مساعدة�املؤسسات�األ�لية�ع��� وقال�كباجة:
حل�األزمة�املالية،�حيث�أصبح�التمو�ل�الطارئ��و�السمة�الغالبة�ع���
التمو�ل��ش�ل�عام،�سواء�ع���حساب�ال��امج�أو�ا��دمات�ال���تقدم�ا�
ا�أخرى�للتمو�ل�ا��ار��،�و���قيام�

ً
املؤسسات،�ولكن��ناك�عوامل�وطرق

�عض�املمول�ن�ب�نفيذ��عض�املشار�ع�بأنفس�م�متجاوز�ن�بذلك�املؤسسات�
األ�لية�ال���تقوم���ذا�الدور.

ودعا�إ���رفض�التمو�ل�السيا����املشروط،�والعمل�ع���تب���أجندة�تمو�لية�
تأخذ��ع�ن�االعتبار�التوج�ات�التنمو�ة�والتمكي�ية،�و�عز�ز�صمود�املواطن�ن�
الفلسطي�ي�ن،�و�عز�ز�املصا��ة�بمختلف�مستو�ا��ا،�وإرساء�أسس�الوحدة�
بما�يحافظ�ع���ال�سيج�االجتما���و�عزز�من�مقومات�الصمود�وتمك�ن�

شعبنا�من�مواج�ة�مشار�ع�االحتالل�االس�يطانية�والتوسعية�والعنصر�ة.
وطالب�كباجة��ا��تمع�الدو���بالتحرك�العاجل�لرفع�ا��صار�عن�قطاع�
غزة،�و�محاسبة�االحتالل�اإلسرائي���واإليفاء�بالتع�دات�املالية�إلعمار�ما�

دمره�االحتالل�من�منازل�وم�شآت�صناعية�وأرا����زراعية.

التمو�ل�مرتبط�با��روب�وال�وارث
للرعاية� العام� االتحاد� ��� التنفيذي� املدير� السلطان� ت�س��� قال� بدوره�
ال��ية،�إن�التمو�ل��ش�ل�عام�مرتبط�با��روب�وال�وارث،�و�ذا��ع���
أن�وجود�ا��رب�يز�د�من�فرص�التمو�ل،�وعدم�وجود�ا�يقلل�من���م�
�إغاثًيا�ول�س�تنموً�ا،�أي�ل�س�له�أثر�ع���املدى�

ً
التمو�ل،�و�ذا��عت���تمو�ال

البعيد�"�األدو�ة�واملس��ل�ات�ال��ية�وال�ابونات�واملعونات�وال�شغيل�
املؤقت،�و�ل��ذه�اإلغاثة�سرعان�ما�ت�ت���عقب�ان��اء�املشروع،�وال�يبقى�

ل�ا�أي�أثر.
وأشار�السلطان�إ���أن�التمو�ل�ا��ار���ملشروع�تنموي�لو�حدث�ذلك،�
مثل�إ�شاء�مراكز���ية�أو�صناعية،�وتوف���أيدي�عاملة�ف��ا،�يبقى�له�أثر�
مستقب���و�خفف�من�حدة�البطالة،�مو�ً�ا�أن�التمو�ل����العام�٢٠١٤،�
أي�خالل�ا��رب�األخ��ة،�تم�من�خالل����أموال��ش�ل�كب���للمؤسسات،�
ا�

ً
ا�جد

ً
ولكن�لألسف�بدأ�التمو�ل��������العام�٢٠١٥،�إ���أن�أصبح�ضعيف

���العام�٢٠١٦.
وذكر�أن�ضعف�التمو�ل�جاء��س�ب�وجود�حروب�و�وارث����دول�عر�ية�أك���
من�ما�يحدث����غزة،�ول�ذا�اتجه�املمول�ن�ل�م�مما�أثر�سلًبا�ع���التمو�ل�

لقطاع�غزة.

عدم�التعاطي�مع�التمو�ل�املشروط
ولفت�السلطان�إ���أن�ما�ُيقلق�املؤسسات�األ�لية،��و�التمو�ل�السيا����
املشروط،���التمو�ل�القادم�من�الواليات�املتحدة�األم��كية،�و�ذا��ع���أن�

IIk]âàı∏\ ∫;È’]∏\ áq¬’\
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من��ذا�التمو�ل� كبار�موظفي�الـ�"USA"��م�املستفيدين�بما��س�ته�٤٠٪
�افة� داعًيا� اإلر�اب،� نبذ� وثيقة� ع��� التوقيع� �عد� تقديمه� يتم� الذي�

املؤسسات�لعدم�التعاطي�مع�التمو�ل�املشروط�بالتحديد.
وقال،�إنه��عتقد�أن�األيام�القادمة�ست�ون��ل�ا�مرتبطة�بالسياسة،�ول�س�
�ناك�أي�مؤشرات�لوجود�حرب����األفق�أو�اجتياح�إسرائي���كب��،�و�التا���
فإن�التمو�ل�سي�ون�ذاتًيا،�و�ذا�يأ�ي��عد�فتح�آفاق�جديدة�أو�يصبح��ناك�
�سو�ة�سياسية�و�وادر�للمصا��ة،�و�ذا�األمر�سيعود�ع���ا��ميع�بما�ل�س�

متوقع�من�السوء����العام�٢٠١٧.
ودعا�السلطان�ا��تمع�الدو���إلعادة�النظر����سياسات�تمو�له�لقطاع�غزة�
ا��اصر�منذ�ما�يز�د�عن�١٠�سنوات،�خاصة�وأ��ا��عرف�أن�قطاع�غزة�بؤرة�
أزمات�تحت�االحتالل�وا��صار،�و�جب�أن�ت�ون�من�املناطق�ذات�األولو�ة�

���التمو�ل�الدو��،�السيما�األم���ي�منه.

ا��صار�السيا����واالقتصادي�له�دور
عائد�يا��،� من�جانبه�قال�مدير�جمعية�اإلغاثة�الطبية����قطاع�غزة�د.
ا����التمو�ل�ا��ار���لألرا���� ا�كب��ً

ً
"مما�ال�شك�فيه�أن��ناك�انخفاض

الفلسطي�ية،�حيث�لوحظ����السنوات�األخ��ة�املاضية،�ون�يجة�لتفاقم�
األزمة�االقتصادية�العاملية،�ووجود��غ��ات�وأحداث����أك���من�منطقة�
عر�ية�ش�دت��غ��ات�عديدة�وأحداث�ساخنة�مثل�سور�ا�واليمن�ولي�يا�
ا�ل�س� ا�كب��ً ومصر�وغ���ا�من�الدول�العر�ية�ا��اورة،�األمر�الذي�ترك�أثرً
فقط�ع���حالة�ا��تمع�املد�ي�الفلسطي��،�وإنما�ع���مجمل�األوضاع����

ا��تمع�الفلسطي��".
أصاب��ا� ال��� الدول� ع��� تمو�ل�ا� ركزت� املانحة� الدول� أن� يا��،� وأو���
ال�وارث�وا��روب،�و�ذلك�أصبحت�فلسط�ن�وخاصة�قطاع�غزة�بال�سبة�
ل�ا�ل�ست�ذات�أولو�ة،�كما�أن�ا��صار�االقتصادي�والسيا����املفروض�
ع���القطاع�منذ�ما�يز�د�عن�١٠�سنوات�له�أثر�كب���ع���ا��تمع�الغزي�
قدم�له�ا��دمات�من�ج�ة�أخرى،�

ُ
من�ج�ة،�وع���املؤسسات�األ�لية�ال���ت

نا�يك�عن�تخفيض�املؤسسات�الدولية�من�عمل�ا�ومشار�ع�ا����القطاع�
وتحو�ل�ا�لدول�أخرى.

ودعا��افة�املؤسسات�األ�لية�لعدم�االعتماد�ع���ممول�واحد،�بل�االعتماد�
ا�إ���أن�التمو�ل�ا�����والعر�ي��عمل�ع����غطية� ع���ممول�ن�آخر�ن،�مش��ً
ال��ز�فقط،�مشدًدا����الوقت�نفسه�ع���أ�مية�االستمرار����رفض�التمو�ل�
املشروط�سياسًيا،�وع���أ�مية�تحديد�آلية�وا��ة�مع�املؤسسات�الدولية�

العاملة����األرا����الفلسطي�ية.
والعمالة� الت�اليف� من� ا��د� بضرورة� األ�لية� املؤسسات� يا��� وطالب�
لد��ا،�والعمل�قدر�اإلم�ان�بما�يتالءم�مع�موازنا��ا،�مطالًبا�مجالس�إدارات�
�ذه�املؤسسات�وخاصة�املالية�م��ا�بوضع�خطط�مالية�ملعا��ة�املوضوع�
بأق����سرعة�ممكنة،�و�وضع�ا��لول�ا��يدة���ل��ذه�املش�لة،�وإ��اء�

األزمة�ا��الية.

ظ�ور�ساحات�أخرى�غ���فلسط�ن
محمد�البكري�مدير�اتحاد���ان�العمل�الزرا��،�أو���أن�ال��ز�املا���طال�
جميع�املؤسسات�األ�لية�الفلسطي�ية،�السيما�العاملة����القطاع�الزرا��،�
ا��دمات� وكمية� نوعية� ع��� أثرت� حيث� والتعلي��،� الص��،� والقطاع�

املقدمة�للمستفيدين.
وأشار�البكري�إ���أن�االنقسام�له�أثر�ودور�كب��ان����استفحال��افة�األزمات�
ال����عصف�بالشعب�الفلسطي���ومؤسساته،�حيث�أدى�إ���عدم�قدرة�
ح�ومة�التوافق�برام�هللا�ع���تقديم�ا��دمات�املنوطة���ا��ش�ل��امل،�

ا�ع���املؤسسات�األ�لية����ظل���� ا�إضافًيا�وكب��ً
ً
و�ذا�األمر�ش�ل�عبئ

م��ا� املطلو�ة� ا��دمات� تقديم� ��� بال��اما��ا� اإليفاء� أجل� من� التمو�ل�
ا.

ً
للقطاعات�ا��تلفة�كًما�وكيف

وأكد�أن�األثر�السل����ذا�ع���املؤسسات،�جعل�الكث���م��ا�غ���قادرة�
ع���تحمل�الوضع�القائم،�والقيام�بالواجبات�امللقاة�ع���عاتق�ا،�و�التا���
،�مو�ً�ا�أنه�و������

ً
��وء�ا�لالعتماد�ع���التمو�ل�ا��ار���املق�ن�أصال

�ذا�التمو�ل،�تم�التأث���ع���مصار�ف�ا�اإلدار�ة��ش�ل�كب��،�وإ���إغالق�
�عض�ا�ممن�لم��ستطع�دفع�بدل�إيجار،�و�ذا�بحد�ذاته�أوقف�الكث���من�

ا��دمات�املقدمة�لألسر�الفق��ة�وامل�مشة�من�قبل��ذه�املؤسسات.
الدعم� توجيه� م��ا� أسباب،� لعدة� ا��ار��� التمو�ل� ��� البكري� وأرجع�
ا�وحروً�ا،�مثل�

ً
ملناطق�ودول�عر�ية�أخرى����الشرق�األوسط��ش�د�أزمات

سور�ا�واليمن�وتو�س�والعراق�وغ���ا،�مو�ً�ا�أن�توجيه�ا�تمام�املمول�ن�
للضغوطات� استجابة� وذلك� لفلسط�ن،� التمو�ل� عف�

ْ
أض الدول،� ل�ذه�

اإلسرائيلية�واألم��كية�املطالبة�ب���مشار�ع�ا�����ذه�الدول.

ال��ام�املؤسسات�الدولية�بالوعودات
ن�أنه�ون�يجة�ل��صار�املفروض�ع���قطاع�غزة،�وكذلك�ن�يجة�األزمات� و�يَّ
ا�ن�يجة�لقيام��عض�

ً
االقتصادية�العاملية�����عض�الدول�األورو�ية،وأيض

املؤسسات�الدولية�بالعمل��ش�ل�منفرد����القطاع��عد�أن��انت��عمل����
ا�

ً
املا����بالشراكة�مع�مؤسسات�محلية،�أصبح�القطاع�ا��اص��ش�د�أيض

ا����العمل،�وال���أثرت��ش�ل�كب���ع���قطاع�غزة،�وزادت�من� ا�كب��ً
ً

ضعف
مش�لة��عطل�الكث���من�القطاعات�اإلنتاجية�كقطاع�اإل�شاءات�وغ��ه.

وطالب�البكري�الشبكة�وجميع�املؤسسات�ا��لية�بتقو�ة�و�عز�ز�ا��دمة�
املقدمة�للمجتمع�ا����،�للتغلب�ع���عدم�ال��ام�املؤسسات�الدولية�بتوف���
متطلبات�قضية�اإلعمار�لغزة،�السيما�وأ��ا�لم�تدفع�ح���اآلن�إال�ما��س�ته�
من�ما��ع�دت�بدفعه����مؤتمر�آب�٢٠١٤����القا�رة،�ما�أدى�إ��� ٪١٢

ضعف�أداء�املؤسسات�األ�لية.
وقال�"سي�ون��ناك�إش�الية�كب��ة�تواجه�القطاع�األ����إذا�لم��سارع��ذا�
القطاع�ب�شكيل�لو�ي�ضاغط�ع���املؤسسات�الدولية�ملطالب��ا�باالل��ام�
بمستحقات�إعادة�اإلعمار،�السيما�وأن��ناك�ضغوطات�كب��ة�وأزمات�
وع��� والضفة� غزة� قطاع� خاصة� الفلسطي�ي�ن،� ع��� للضغط� مفتعله�

ا��تمع�الفلسطي���من�أجل�التنازل�عن�القضية�الفلسطي�ية.
وأو���البكري�أن��ناك�مؤسسات�دولية�مثل�الو�الة�األم��كية�للتنمية�
التمو�ل� خالل� من� ا��لية� املؤسسات� ع��� بالضغط� تقوم� �،USAID
املشروط�الذي�ي�نا���مع�مبادئ�القضية�الفلسطي�ية،�والذي�يم���أبناء�
الشعب�عن�غ��ه�من�الشعوب�األخرى،�و�ذا�بحد�ذاته�أثر��ش�ل�كب���ع���
املؤسسات�ا��لية�ال���رفضت�التعامل�مع��ذه�املؤسسة�ال����ش��ط�
،�وارتفاع�

ً
���عمل�ا�الفحص�األم���للمؤسسات�األ�لية�والعامل�ن�ف��ا�أوال

�عمل� و�ذا� ثانًيا،� الدولية� املؤسسات� تتقاضا�ا� ال��� اإلدار�ة� ال�سب�
ع���قلة�التمو�ل�لتلبية�احتياجات�الشعب�الفلسطي��،�خاصة�لرفض�

املؤسسات�ا��لية�التعامل���ذا�الش�ل.
ودعا�املؤسسات�الدولية�لالل��ام�بالوعودات�ال���قطع��ا�ع���نفس�ا�اتجاه�
الشعب�الفلسطي��،�وأن�ي�ون��ناك�شرا�ات�محلية�لتنفيذ�األ�شطة�
وال��امج،�ورفع�االش��اطات�السياسية����عملية�التمو�ل،�وعدم�التعامل�
مع�القضية�الفلسطي�ية����عملية�التمو�ل�ع���أ��ا�قضية�إ�سانية�وإنما�
وعاصم��ا� املستقلة� دولته� إقامة� ��� حقوق� له� لشعب� سياسية� قضية�

القدس�الشر�ف.
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�عا�ي�قطاع�غزة�كجزء�من�ا��تمع�الفلسطي���
بالغة� واجتماعية� اقتصادية� ظروف� من�
الصعو�ة،��س�ب�ا��صار�الذي�يفرضه�االحتالل�
وإعالن� �،٢٠٠٧ يونيو� حز�ران/ منتصف� منذ�
س�تم���٢٠٠٧،� قطاع�غزة�كيان�معاٍد����أيلول/

تم�من�خالل�ا�السماح�لنحو�٣٣�سلعة�من�أصل�
٩٠٠٠�سلعة�لدخول�قطاع�غزة�مع�استمرار�منع�
التصدير�إال�بوتائر�قليلة�و�أوقات�موسمية،�كما�
عسكر�ة� عمليات� ثالثة� إ��� غزة� قطاع� �عرض�
�،٢٠١٤ �،٢٠٠٩ -٢٠٠٨" واسعة� عدوانية�
�افة� ال�شر،� جانب� إ��� به� اس��دفت� �،"٢٠١٢

منا���ا��ياة�والقطاعات�اإلنتاجية�ا��تلفة.
اقتطعت�دولة�االحتالل�منطقة�محظورة�الدخول�
ع���ا��دود�الشرقية�الشمالية�من�قطاع�غزة،�
إ���جانب�حصار�البحر�من�خالل�منع�الصيادين�
اإلبحار�إال�ملساحة�ال�تتعدى�الـ�٦�أميال�بحر�ة�
ع���أحسن�تقدير�مع�استمرار��عرض�الصيادين�
وقوار��م�إ���اعتداءات�يومية،�إ���جانب�اس��داف�
عشرات�املزارع�ن�ع���ا��دود،�ما�أدى�إ���تراجع�
�ذه� جراء� واإلنتاجية� االقتصادية� القطاعات�
السياسة،�األمر�الذي�أدى�إ���انخفاض�مسا�مة�
�ل�من�قطا���الزراعة�والصناعة�بالناتج�ا�����

التيار� انقطاع� أزم��� ذلك� فاقم� وقد� اإلجما��،�
الك�ر�ا�ي�إ���جانب�تقن�ن�سياسة�التصدير.

سوق� إ��� غزة� قطاع� االحتالل� دولة� حولت�
اس��ال�ي�للبضا�ع�اإلسرائيلية،�حيث�تصدر�له�
سنوً�ا�،�و�س�ب��عطل�ديناميات� أك���من�٢�مليار�$
اإلنتاج�وتكدس�عدد�ا��ر�ج�ن،�زادت�معدالت�
البطالة،�وأصبحت�األك���بالعالم�ب�سبة�٦٠٪،�
والفقر�العام�ب�سبة�٦٥٪،�والفقر�الشديد�ب�سبة�
من�املواطن�ن��عتمدون� ٣٠٪،�كما�أصبح�٨٠٪
األونروا� تقدم�ا� ال��� الغذائية� املساعدات� ع���

وغ���ا�من�و�االت�اإلغاثة�الدولية.
األوضاع� ازدياد� إ��� االنقسام� حالة� أدت�
ا�من�خالل�غياب�ال�شر�عات�

ً
االقتصادية��عقيد

الت�املية� التنمو�ة� والسياسات� والقوان�ن�
املوحدة�ما�ب�ن�غزة�والضفة،�كما�أدت�إ���غياب�
الشراكة�ل�س�فقط����إطار�املؤسسة�الوطنية�
ا�

ً
ا��امعة�"ال�شر���"�و"ا���ومة"،�ولكن�أيض

القطاع� من� �ل� ب�ن� ما� بالعالقة� يتعلق� فيما�
ا��اص�واملنظمات�األ�لية�وا���ومة�بوصف�م�
الالعب�ن�املركز��ن�بالعملية�التنمو�ة،�باإلضافة�
إ���ضعف�القدرة�ع���التأث���بالسياسات�العامة�
أخذت� فقد� و�التا��� ال�شر�عات،� منظومة� و���

ال�شر�عات�والسياسات�من���انقسامي�ال��عتمد�
املشاركة،�حيث�أدى�ذلك�إ���الس���وفق�رؤ�ة�
ا��زب�ا��اكم�بما�قلص�من�املساحة�الضرور�ة�
رؤى� �عكس� أن� امل�م� من� ال��� املد�ي� للمجتمع�
وتطلعات�مصا���الفقراء�وامل�مش�ن،�مع�العلم�
بأن�أحد�نتائج�االنقسام�تكمن����غياب�سياسات�
تؤدي�إ���اندماج�الب�ية�االقتصادية�ب�ن�الضفة�
الفلسطي�ية� الدولة� أرا���� بوصف�م� والقطاع�
بن�ت�ن� �ناك� أصبح� حيث� امل�شودة،� املستقلة�
اقتصاديت�ن�مختلفت�ن�عن��عض�ما�البعض�يتم�
وقوان�ن� قرارات� وفق� مختلفة� بصورة� إدار��ما�

ل�ست�موحدة�أو�متجا�سة.
و���الوقت�الذي�عا�ى�به�القطاع�من�سياسة�
العدوان�وا��صار�واالنقسام،�فإنه�عا�ى�كذلك�
من�توجه��عض�املنظمات�الدولية�غ���ا���ومية�
خاصة� بالقطاع،� كب��ة� بصورة� ان�شرت� ال���
�عد�مؤتمر�شرم�الشيخ�الذي�عقد����٢�مارس�
القطاع� ع��� العدوان� ان��اء� �عد� أي� �،٢٠٠٩
إلعادة�إعمار�قطاع� والذي��ع�د�بحوا���٥�مليار�$
غزة،�حيث�فتحت�العديد�من�املنظمات�الدولية�
فروًعا�ل�ا�بالقطاع،�وأصبحت�تحدد�األولو�ات�
مباشرة� بصورة� املشار�ع� وتنفذ� واالحتياجات،�

<< IIÍÊ⁄fii’\Â ÍÄ]ëiÕˆ\ Ø“⁄i’]d ÏË÷·¯\ k]⁄æfi∏\ ÑÂÄ
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وال��� األ���� العمل� منظمات� مع� شراكة� دون�
�عمل�بذات�القطاع،�األمر�الذي�أثر�ع���فرص�
تمو�ل�املنظمات�األ�لية�وإ���جفاف�أموال�مئات�

ا.
ً

املنظمات�القاعدية�أيض
لعبت� األ�لية� املنظمات� أن� �نا� القول� و�مكن�
ا�أثناء�ا��صار�والعدوان�يمكن�ت��يصه� ا�كب��ً دورً
للفئات� اإلغاثية� وال��امج� ا��دمات� تقديم� ���
االجتماعية�امل�مشة�واملتضررة،�إ���جانب�ر�ط�ا�
التأث��� إ��� باإلضافة� والتنمية،� اإلغاثة� ب�ن� ما�
با�����العام�ع���آليات�الضغط�والتأث���باتجاه�
إ��اء�ا��صار�واالنقسام،�و�ناء�نظام�فلسطي���
الدور�ة� االنتخابات� �عتمد� �عددي� ديمقراطي�
جانب� إ��� ال�امل� ال�س��� التمثيل� قانون� وفق�
باتجاه� الفئات�االجتماعية�ا��تلفة� عمل�ا�مع�
املرأة،� "الشباب،� مثل� ومعرفًيا� تنموً�ا� تمكي��ا�
املزارع�ن"،� ا��اصة،� االحتياجات� أ��اب�
االجتماعية� بالقطاعات� العمل� إ��� باإلضافة�
امل�مة�مثل�الزراعة،�الثقافة،�التعليم،�ال��ة،�

التأ�يل".
ع��� الرقابة� آلية� األ�لية� املنظمات� انتقدت�
عملية�إعادة�إعمار�قطاع�غزة�واعت��ته�مأسسة�
ل��صار،�حيث��ش��ط�اآللية�الشروط�االحتاللية�
�من�حق�شعبنا�باإلعمار�والتنمية�باالس�ناد�

ً
بدال

�ذه� إلغاء� واق��حت� الدولية،� القوان�ن� إ���
الرقابة�املقيتة�ال���إذا�ما�استمرت�فإ��ا�ستؤدي�
�٢٠١٤ عدوان� لنتائج� اإلعمار� عملية� تنفيذ� إ���
فقط��عد�٢٥�عاًما�حسب�تقر�ر�أوكسفام،�كما�
طالبت�ب�شكيل��يئة�مستقلة�تت�ون�من�ممث���
ا���ومة�ع���املستوى�التق��،�والقطاع�ا��اص�
ع��� واإلشراف� للتخطيط� األ�لية� واملنظمات�
الدور� �عز�ز� جانب� إ��� اإلعمار،� إعادة� عملية�

الرقا�ي�باتجاه��عز�ز�الشفافية�����ذا�املسار.
�عد�عام�ن�ع���العدوان،�ما�زالت�٦٥�ألف�أسرة�
مشردة�وال��ستطيع�العودة�إ���منازل�ا�املدمرة،�
املدمرة� البيوت� من� فقط� ٪١١ إعمار� تم� وقد�
من�البيوت�املدمرة�جزئًيا،�علًما�بأنه� �لًيا،�و٤٩٪
لم�يصل�من��ع�دات�املانح�ن�أك���من�٣٦٪،�ولم�
ي��جم�م��ا�ع���األرض�ع���ش�ل�برامج�إلعادة�
"حسب�تقر�ر�البنك�الدو��� اإلعمار�أك���من�١٦٪
س�تم���٢٠١٦"،�علًما�بأن�املبلغ�الذي��ع�د�به�
الذي� اإلعمار� إعادة� مؤتمر� خالل� من� املانحون�
عقد�بالقا�رة�بتار�خ�١٢�أكتو�ر�٢٠١٤،��و�٥٫٤�
إعادة� لعملية� النصف� م��ا� خصص� �،$ مليار�
إعمار�قطاع�غزة،�والنصف�الثا�ي�لدعم�موازنة�

السلطة.
لقد�أفرزت�األوضاع����قطاع�غزة�العديد�من�
األوضاع� تد�ور� مثل� االجتماعية،� الظوا�ر�
والفقر،� البطالة� ظا�ر�ي� خاصة� االقتصادية،�

إ���جانب�الرغبة�بال��رة،�والتوجه�نحو�التطرف�
اإلقصاء� لثقافة� باإلضافة� ا��ر�مة،� وأعمال�
وعدم�ال�سامح�وتقبل�اآلخر،�إ���جانب�اإلحباط�
األطفال� عمالة� وإ��� الذات،� ع��� واالنكفاء�
وحرمان� والعنوسة� املبكر،� والزواج� وال�سول،�
املرأة�من�امل��اث،�والعنف�املوجه�ضد�ا�وإقصا��ا�
من�عملية�املشاركة�باألطر�املش��كة�سواًء�باإلعمار�

أو�املصا��ة�ا��تمعية�أو�با��وارات�الوطنية.
دور�ا� تقو�ة� األ�لية� املنظمات� �ستطيع� ول�ي�
با��ال�االقتصادي�والتنموي،�ف���بحاجة�إ���
املش��كة� الرؤ�ة� و�عميق� بي��ا،� الت�سيق� ز�ادة�
ا��اصة�بطبيعة�املرحلة،�طاملا�أ��ا�ما�زالت����
مرحلة�تحرر�وط���تتطلب�توف���مقومات�الصمود�
رغم� �،"Resilience" واالستمرار�ة� والبقاء�
العدوان�وا��صار،�ف���بحاجة�إ���ز�ادة�ال��امج�
التمك�ن� خاصة� الشبا�ي،� بالتمك�ن� ا��اصة�
االقتصادي�ع���دعم�املشار�ع�الر�ادية�الصغ��ة�
لر�ط� الضغط� جانب� إ��� الصغر،� ومتنا�ية�
مخرجات�التعليم�بمدخالت�التنمية،�باإلضافة�
فكرة� ع��� املب��� التضام��� التمو�ل� �عز�ز� إ���
ا��قوق�ع���العالقة�مع�قوى�التضامن�الشع���
الدو���لف���املمارسات�االحتاللية�و�عز�ز�العزل�
لدولة�االحتالل�كدولة�اس�يطان�وتمي���عنصري.

والتنمو�ة� االقتصادية� األوضاع� تتحسن� وح���
بالقطاع،�ال�بد�من�إحداث�متغ��ات�باتجاه�إ��اء�
ا��صار�املفروض�من�قبل�االحتالل،�والرامي�إ���
الت�امل� أن� حيث� الضفة،� عن� القطاع� فصل�
وا��رفية� الزراعية� با��االت� االقتصادي�
والصناعية،�ستؤدي�إ���تحقيق�تقدم�اقتصادي�
املصر�ة� الفلسطي�ية� العالقة� �عز�ز� جانب� إ���
التجاري� التبادل� عملية� ت�شيط� خالل� من�
املشار�ع� ���يع� ع��� الفلسطي��� املصري�
االس�ثمار�ة� واملواد� الشر�ات� وقدوم� املش��كة،�
واإل�شائية�من�مصر�للعمل����القطاع،�وذلك�
�من�املواد�ال���تأ�ي�من�دولة�االحتالل،�حيث�

ً
بدال

أصبح�االحتالل�وشر�اته�ي��بح�ع���حساب�دمار�
قطاع�غزة�من�خالل�تصدير�االسمنت�وا��ديد�

وا��صمة�وغ��ه.
فتح� إ��� سيؤدي� التجاري� التبادل� ت�شيط� إن�
جديدة،� نوعية� أعمال� وابت�ار� عمل� فرص�
خاصة�لدى�جيل�الشباب�با��االت�ا��تلفة،�
م��ا�ا��ال�التكنولو��،�كما�سيؤدي�إ���تقدم�

ا.
ً

األوضاع�االقتصادية����س�ناء�أيض
العر�ش� ومطار� ميناء� �شغيل� تصورنا� وإذا�
ذلك� فإن� غزة،� قطاع� من� واالست��اد� للتصدير�
سيؤدي�إ���فتح�آالف�فرص�العمل،�وسيؤدي�إ���
تفعيل�عملية�التصدير�للمنتجات�الفلسطي�ية�
الزراعية� املنتجات� السيما� العالم،� إ��� ع���ا�

و�عض�املنتجات�األخرى�مثل�ال�سيج�واألخشاب�
واألثاث�وال���ستصبح��عد�ساعات����أسواق�
للشركة� الفائدة� سيحقق� الذي� األمر� أورو�ا،�
�

ً
الفلسطي�ية�أو�املصر�ة�أو�لشركة�مش��كة�بدال

من�استفادة�شركة�التصدير�اإلسرائيلية،�و�ذا�
يتطلب�التفك���ا��دي����إ�شاء�منطقة�تجار�ة�
حرة�ع���ا��دود�املش��كة�املصر�ة�الفلسطي�ية،�
و���ظل�وجود�ح�ومة�وحدة�وطنية�فلسطي�ية،�
شر�ات� قدوم� ���يع� إ��� ذلك� سيؤدي� حيث�
إقامة� وإم�انية� والعاملية،� العر�ية� االس�ثمار�
اآلفاق� سيفتح� بما� مش��كة،� صناعية� منطقة�
لتنفيذ�املشار�ع�االس�ثمار�ة�والتنمو�ة�الضرور�ة�
واملفيدة�وال���ستعمل�ع���تقليص��سب�الفقر�

والبطالة.
الفلسطي�ية،� االقتصادية� العالقات� �عز�ز� إن�
وس��فع� للطرف�ن،� مش��كة� منفعة� إ��� سيؤدي�
من���م�التبادل�التجاري�إ���حوا���٦�مليار�$،�
الفقر� مل�افحة� مناخات� توف��� ��� س�سا�م� بما�
األمر� البطالة،� ��م� وتقليص� التنمية� و�عز�ز�
الذي�س�نعكس�ع���املناخ�الثقا���الذي�سيصبح�
والديمقراطية� ا��ضار�ة� القيم� إ��� ا�

ً
مس�ند

�من�مفا�يم�اإلقصاء�
ً

واإل�سانية�وال�سامح،�بدال
والتطرف.

إن�ال�س�يالت�بما�يتعلق�با��ركة،�ستؤدي�إ���
نظ��ا��ا� مع� األ�لية� املنظمات� عالقات� توثيق�
العاملية���دف�املسا�مة����تمكي��ا�ع���قاعدة�
التنمو�ة،�و�ما��عمل� ����عز�ز�برامج�ا� �سا�م�
�

ً
بدال الذات� ع��� االعتماد� عمليات� �عز�ز� ع���

اإلغاثية� واملساعدة� ال�و�ونة� االعتماد�ع��� من�
اإل�سانية،�كما�سيعمل�ع���رفع�درجة�التضامن�
أدوات� لز�ادة� ا��معيات� �ذه� ع��� شعبنا� مع�
العالم� بلدان� ح�ومات� ع��� والتأث��� الضغط�
إ��اؤه،� باتجاه� االحتالل� دولة� ع��� للضغط�
وكسر�ا��صار،�والسماح�بحر�ة�ا��ركة�للبضا�ع�
حقوق� مع� التضامن� من� �عزز� و�ما� واألفراد،�

شعبنا�العادلة�واملشروعة.
إن�تواصل�املنظمات�األ�لية�مع�نظ��ا��ا�العر�ية�
اال�عزال� حالة� تجاوز� ع��� سيعمل� والعاملية،�
من� االستفادة� حيث� �ع�ش�ا،� ال��� وال��م�ش�
الدولية� األجندة� مواكبة� جانب� إ��� التجارب�
للتنمية،�مثل�أ�داف�اإلنمائية�٢٠٣٠،�و�رامج�
للفئات� االقتصادي� والتمك�ن� الفقر،� م�افحة�
االجتماعية�الضعيفة�وخاصة�للشباب�واملرأة...

الدولية� األجندة� إدماج� إ��� سيؤدي� بما� إ��،�
برامج� بلورة� ��� �سا�م� و�ما� ا��لية،� بالب�ئة�
للتنمية� ومعززة� الفقر،� م�افحة� وسياسات�

اإل�سانية�املستدامة.
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إن�العنف�املب���ع���النوع�االجتما��،��و�من�أصعب�أنواع�العنف�مواج�ة،�ذلك�ألنه�يتخطى�حدود�
العرق�والدين�واللون�وغ���ا�من�ا��دود،�حيث�أنه�ال�يم���ب�ن�ال�ساء�ع���أي�من�تلك�األسس،�بل�

يقع�عل��ن���رد��و��ن��ساء�مجردات�من�ا��قوق�أو�ذوات�دور�ثانوي�أو�م����.
وألن�العنف�املب���ع���النوع�االجتما���م�شعب�لدرجة�كب��ة�ومتداخل��ش�ل�معقد،�يصعب�علينا�
�

ً
فصله�عن�أنواع�أخرى�من�االن��ا�ات،�ولكنه�رغم�ذلك�يظل����معظم�األحيان�ن�يجة�مرتبطة�دوما

ب�ل�أش�ال�االن��ا�ات�األخرى�ال���تنعكس�ع���ا��لقة�األضعف����ا��تمع�أال�و���املرأة.
املرأة�ال���يقع�عل��ا�الظلم�واالن��اك�من��ل�أطراف�ا��تمع��و��ا�الركن�الرئ�س�الذي�ترتكز�عليه�
،�و�الرغم�من�دور�ا�الطبي������تقديم�الدعم�واملساندة�للرجل،�

ً
�وا��تمع�عموما

ً
األسرة�خصوصا

وتقديم�الرعاية�والعطف�لألطفال،�إال�أ��ا�العنصر�األك����شاشة�الذي�يتعرض�للظلم�واالن��اك�
عند�وقوع�أي�ظلم�أو�ان��اك�ع���عناصر�ا��تمع�األخرى،�وال���تنقله�بدور�ا�ضمن�حلقة�العنف�إ���
املرأة،��س�ب�دور�ا�األصيل�واملرج������األسرة،�وقد�ي�ون�نقل��ذا�الظلم�أو�االن��اك��ش�ل�مباشر�
من�خالل�ممارسته�عل��ا،�أو��ش�ل�غ���مباشر�من�خالل��عاطف�ا�وتضام��ا�مع�غ���ا�من�عناصره�

األسرة�وا��تمع.
،����ظروف�مستحيلة،�

ً
،�و���قطاع�غزة�خصوصا

ً
إن�الظروف�ال����ع�ش�ا�املرأة����فلسط�ن�عموما

�ستع����مع�ا�ا��ياة�السو�ة،�وت�نا���مع�مبادئ�الكرامة�اإل�سانية،�وال�تصل�ل��د�األد�ى�من�
ا��قوق�ال���كفل��ا�الديانات�السماو�ة،�وال�تلك�ال���نصت�عل��ا�القوان�ن�اإل�سانية�واملواثيق�
واألعراف�الدولية،�حيث�أن�املرأة�الفلسطي�ية��ع�ش�حالة�مستمرة�من�الكرب�والصدمة�املتواصلة�
واملتتالية،�تبدأ�من�معاناة�شعبنا�التار�خية����نكبته�عام�١٩٤٨،�و�تلو�ا�خط�متصل�من�النكبات�
���عام�١٩٥٦،�أي�عند�العدوان�الثال�ي�الذي�عا�ى�منه�قطاع�غزة،�ونكسة�حز�ران�١٩٦٧،�الذي�
�ع���انتفاضة�ا���ارة�ال���استخدمت�فيه�قوات�االحتالل�

ً
احتل�فيه�القطاع��ش�ل��امل،�و�عر�جا

أق����أدوات�القمع�وسياسة�تكس���العظام�ال���لم��سلم�ال�ساء�م��ا،�إ���انتفاضة�النفق����١٩٩٦،�
وانتفاضة�األق����عام�٢٠٠٠،�وا��رب�ع���غزة����٢٠٠٨،�وا��رب�ا��اطفة����٢٠١٢،�وا��رب�
األخ��ة����٢٠١٤،�نا�يك�عن�الكث���من�ا��وادث�وا��ازر�ال����انت�تتخلل��ذه�األحداث�الكب��ة�

مثل�االقتحامات�املتكررة�ملناطق�قطاع�غزة�ما�ب�ن�سنوات�٢٠٠٠�وح���٢٠٠٥�وغ���ا�كث��. 
�����ذه�املصائب�ال���حلت�با��تمع�الفلسطي��،�حيث�

ً
وقد��ان�نص�ب�املرأة�الفلسطي�ية�كب��ا

مس�اإلصابات�الذين�تجاوز�
ُ

مس�عدد�الش�داء�الذين�تجاوز��عداد�م�اآلالف،�وخ
ُ

�انت��ش�ل�خ
�عداد�م�عشرات�اآلالف.

إن�املتأمل�����ذا�ا��ط�الزم����س�شعر�خطورة�ا��ياة����غزة،�و�جد�أن�مجرد�اإلقامة�ف��ا��و���ديد�
دائم�ل��ياة�نفس�ا�و���أقدس�ا��قوق،�فما�بالكم�بالعنف�ا��تم���ومدى�ان�شاره�وممارسته�

�ش�ل�دائم�ومستمر�ع���ال�ساء.
�من�القمع�والتعذيب�واالن��اك�املمن���

ً
إن�ا��تمع�الغزي�قد�عا�ي�ع���مدار�سن�ن�طو�لة�صنوفا

وامل��مج،�من�أبرز�أمثل��ا�ا��صار�املمن���ع���القطاع،�وإدخال�املواد�الغذائية��ش�ل�محسوب�
يضمن�عدم�تجو�ع�س�ان�القطاع،�و���الوقت�نفسه�عدم�اكتفا��م.

�ش���من�العنف�
ً
وقد�أحدثت��ذه�الظروف�وخاصة�ا��روب�املتكررة�وال��ديد�الدائم�ل��ياة،�أنواعا

املباشر�الذي�مارسه�االحتالل�ع���حرو�ه�و��ماته�ع���القطاع،�والعنف�غ���املباشر�الذي�يمارسه�
�ع���نقاط�التفت�ش�واملعابر،�والتحكم�فيما�يدخل�و�خرج�من�إ���قطاع�غزة.

ً
دوما

�كب��ة����ا��تمع�الفلسطي��،�أ�م�مظا�ر�ا�البطالة�املرتفعة،�
ً
كما�أوجدت��ذه�الظروف�شروخا

�
ً
�مجتمعيا

ً
والفقر�املدقع،�واالعتماد�ع���املساعدات�اإل�سانية،�و�ذه�الظروف�بدور�ا�خلقت�عنفا

يمارسه�الرجل�ع���املرأة،�إما�بالعنف�ا��سدي�أو�اللفظي�أو�النف���،�أو�ا��رمان�من�ا��قوق�
�للعنف�الواقع�ع���ا��تمع�وتحو�له�إ���عنف�ضد�املرأة�والنوع�

ً
مثل�امل��اث،��ل��ذا�ُيعد�نقال

االجتما��.

<<< IIIÈ¡]⁄ipˆ\ ƒÊfi’\ Ì÷¡ :e∏\ Àfi¬’\
عطية�محمود�الوادية� بقلم:
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إن�الفقر�املدقع�وارتباطه�الوثيق�بارتفاع�معدالت�البطالة�وا��صار�الظالم�منذ�عشر�سنوات،�قد�
�جديدة�للعنف�املب���ع���النوع�االجتما��،�حيث�أوجد�الفقر�حاالت�م��ايدة�من�الصراع�

ً
خلق�صنوفا

ع���امل��اث�وحرمان�ال�ساء�منه،�كما�أوجدت�االعتداءات�اإلسرائيلية�مشا�ل�جديدة�تتمثل����تزايد�
عدد�األرامل�ومشا�ل�تزو�ج�األرامل�ألقارب�الزوج�وحضانة�األطفال،�وا��الفات�ع���استالم�إعانات�
�كب��ة����ال�سيج�ا��تم���الفلسطي��،�

ً
الش�داء�وغ���ا�كث���من�اإلش�اليات�ال���أوجدت�شروخا

و�انت���ي��ا�الرئ�سية����املرأة�الفلسطي�ية�األم�والزوجة�والطفلة.
و���ح�ن��س���نحن�بصفتنا�فاعل�ن����ا��تمع�املد�ي�ملعا��ة��ذه�األسباب�للعنف�ا��تم��،�
�نجد�أنفسنا��عا���األعراض�وال��عا���جذور�املش�لة�

ً
و�عمل�ع���اتقا��ا�ودرء�أسبا��ا،�إال�أننا�دوما

ومس�با��ا�الرئ�سية،�أال�و���االحتالل�اإلسرائي���وممارساته�الال�إ�سانية�وظروف�الق�ر�وا��رمان�
ال���أوجد�ا�وما�زال.

ورغم�أن�ا��تمع�الدو���ومؤسساته�الفاعلة،�مثل�األمم�املتحدة�وما�ان�ثق�ع��ا�من�مؤسسات�وأجسام،�
واملؤسسات�الدولية�العاملة����ا��االت�ا��قوقية�واإل�سانية،��ل�ا��عمل�من�أجل�ا��د�من�العنف�
املب���ع���النوع�االجتما��،�وتحار�ه�ب��سانة�من�القرارات�والتدخالت�املتنوعة�مسنودة�ببطار�ة�من�
القرارات�الدولية�ال����ع��ف�بحقوق�املرأة،�وتكفل�ل�ا�ا��ماية�من�ش���أش�ال�وصنوف�االن��ا�ات،�
إال�أ��ا�ولألسف�لم�تخدش�السطح��عد،�ولم�تحدث�أي�اخ��اق�ملموس�ع���أرض�الواقع�إليجاد�
حماية�حقيقية�وفاعلة�توازي�املبالغ�الطائلة�املس�ثمرة�����ذا�ا��ال،�ذلك�ألن��ل��ذه�ا���ود�لم�
توجه�لعالج�مصدر�املش�لة�وسب��ا�ا��قيقي،�بل��عا���مضاعفا��ا�وآثار�ا�ال���لن�ت�ت���ما�لم�ي�ت���

مصدر�ا�الرئ�س�و�و�االحتالل�اإلسرائي��.
�من�دعم�إعادة�بناء�البيوت�ال����دم�ا�االحتالل،�يجب�ال��ك���ع���وقف�عملياته�املس��ة�

ً
فبدال

�من�توف���الدعم�النف����لل�ساء�اللوا�ي��عرضن�
ً

ضد�األبر�اء،�ووقف�عمليات�ال�دم�نفس�ا،�و�دال
للصدمات،�يجب�تكر�س�ا���ود�لوقف�ا��صار�وا��روب�املستمرة�ع���قطاع�غزة،�واألمثلة�كث��ة�

ع���ما�يمكن�فعله.
كما�أننا����الوقت�نفسه�ال��عفي�األحزاب�الفلسطي�ية�من�املسؤولية،�األحزاب�ال����سب�ت����انقسام�
ا��تمع�الفلسطي���ع���نفسه،��ذا�االنقسام�الذي�تضاعف�وتطاول�ليمس��ل�أش�ال�ا��ياة،�
وليؤثر�ع����سيج�األسرة،�و�ضِعف�من���م�ونوعية�ا��دمات�ال���تقدم�ا�ا���ومة�الفلسطي�ية�

للشعب�امل�لوم.
إن�استمرار��ذا�االنقسام�أدى�إ���ا�شغالنا�بأنفسنا����قضايا�جان�ية�أ�س�نا�ما�نقاتل�من�أجله،�
وغطت�ع���قض�تنا�األساسية�و���مقاومة�االحتالل�الغاصب،�حيث�إننا�نرى�أن�الس�يل�الوحيد�
ل��د�من�العنف�املب���ع���النوع�االجتما��،�يتمثل����إ��اء�االحتالل�اإلسرائي��،�ووقف�ا��صار�
الظالم�ع���قطاع�غزة،�وتوجيه�الدعم�الدو���ملساندة�الشعب�الفلسطي���لتأس�س�تنمية�مستدامة�
���املوارد�ال�شر�ة�واملشار�ع�ال�شغيلية�ال���من�شأ��ا�حل�كث���من�مشا�ل�البطالة�والفقر�والك�ر�اء�

وغ���ا.
كما�نرى�أنه�يجب��عز�ز�دور�املرأة����ا��تمع،�وذلك�ألن�املرأة����األك���دراية�ومعرفة�بنفس�ا�
واحتياجا��ا�من�غ���ا،�ومن�حق�ا�أن�ت�ون�ممثلة�لنفس�ا�وغ���ا�من�ال�ساء����ا��تمع،�و�جب�أن�
ت�ون�صاحبة�قرار����ا��تمع،�وال�يتحقق�ذلك�برفع�شعارات�فارغة،�بل�بممارسة�املشاركة�السياسية�
و�عز�ز�دور�املرأة����البلديات�والوزارات�وا���ومة�لي�ون�ل�ا�دور�حقيقي����الدفاع�عن�حقوق�ا�وتوف���

ظروف�أفضل�تضمن�ل�ا�ا��ياة�الكر�مة.
إننا����حملة�١٦�يوم�الدولية�ملنا�ضة�العنف�ضد�املرأة،�نقول�إن�م��ابال�واخوا��ا����الدومين�ان،�
استطعن�بتمرد�ن�ونضال�ن�ضد�العنف�أن�ُيسطرن�أروع�صفحات�للنضال�ضد�العنف،�ف�ل�
قافلة�ال�ساء�الش�يدات�وا��ر�حات�واألس��ات�وامل��رات�الفلسطي�يات�ع���مدار�تار�خ�النضال�
الفلسطي���لم���ز�ضمائر�املنظمات�الدولية�ومنظمات�حقوق�اإل�سان�ع���اتخاذ�مواقف�أك���جرأة�

ونزا�ة�ال�نصاف��ساء�وشعب�فلسط�ن.
إنه�آن�األوان�للمرأة�الفلسطي�ية�أن�تتمرد�ل�س�ع���العنف�ا��تم���فقط،�ول�س�ع���عنف�
�ضد�س�وت�األمم�املتحدة،�وعدم�قدر��ا�ع���محاسبة�

ً
االحتالل،�ولكن�عل��ا�أن�ترفع�صو��ا�عاليا

جند�لذلك��ل�الطاقات�ا��لية�واإلقليمية�
ُ
إسرائيل�للمجازر�ال���ارتكب��ا�بحق��ساء�فلسط�ن،�وأن�ت

والدولية.
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حيدر�عبد�الشا���للثقافة�والتنمية����الذكرى�الـ٩٩�لوعد�بلفور�املشئوم،�األطراف�الفلسطي�ية�املتخاصمة�إ���سرعة�إ��اء�االنقسام،� دعا�مركز�د.
ا�أنه�ال�بديل�للشعب�الفلسطي���سوى�الوحدة�ع���

ً
وإنجاز�الوحدة�الوطنية�من�أجل�التصدي�للمخططات�الرامية�إ���تصفية�القضية�الوطنية،�مؤكد

إعادة�بناء�منظمة�التحر�ر�ملواج�ة�التحديات�ا��سام�ال���ت�تظره�من�أجل�حر�ة�شعبه.
وقال�املركز����بيان�له،�إن��ذه�الذكرى�الذي�أدت�نتائج�ا�إ����شر�د�شعبنا�من�أرضه�ووطنه،�ومنحت�دولة�االحتالل�اإلسرائي���إقامة�دول��ا�ع���
أنقاضه،�قد�أدى�ذلك�إ���تنفيذ�واحدة�من�أ�شع�عمليات�التط����العر���بالتار�خ�ع���وسائل�الق�ر�والقوة�والقمع�واإلر�اب،�بدعم�من�قوى�االستعمار�
ال��يطا�ي�واألم���ي�والذي�ما�زال�يدعم�دولة�االحتالل،�و�ش�ل�غطاًء�ل�ل�ممارساته�العدوانية�بحق�شعبنا�وال���ت�نكر�أل�سط�حقوقه�با��ر�ة�

واالستقالل�والعودة،����تجاوز��امل�للقانون�الدو���ومبادئ�حقوق�اإل�سان.
ا�باتجاه��غي���

ً
وأضاف�إنه����الوقت�الذي�تدفعنا��ذه�الذكرى�ملطالبة�بر�طانيا�ل�س�فقط�باالعتذار�عن��ذه�ا��ر�مة�النكراء،�ولكن�العمل�أيض

سياسا��ا�بما�يضمن�حقوق�شعبنا�العادلة�وغ���القابلة�للتصرف،�كما�يدفعنا�ملطالبة�الواليات�املتحدة�بوقف�الدعم�املستمر�والالمتنا���لدولة�
االحتالل�مما����ع�ا�ع���ارت�اب�ا��رائم�املن��ية�املنظمة�بحق�شعبنا.

عبد�الشا���إ���أن�تجاوز�مأساة�وعد�بلفور�وتداعياته،�تتطلب�وحدة�أبناء�شعبنا�وإعادة�صياغة�املشروع�الوط���ع���قاعدة�كفاحية� وأشار�مركز�د.
تحرر�ة����تجاوز���الة�االنقسام،�كما�يتطلب�ذلك�توسيع�حملة�املقاطعة�و��ب�االس�ثمارات�وفرض�العقو�ات�ع���دولة�االحتالل،�إ���جانب�
تفعيل�ملفات�جرائم�ا��رب�الذي�يرتك��ا�قادة�االحتالل�بحق�أبناء�شعبنا�وال����ان�أبرز�ا�حصار�وعدوان�قطاع�غزة�عام�٢٠١٤،�إ���جانب�عمليات�

االس�يطان�املستمرة�بحق�األرض�واملصادر�واملقدسات����الضفة�الغر�ية.
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ا�ع���أن�ممارسات�قوات�االحتالل�اإلسرائي���اتجاه�ال��افي�ن�

ً
ع���مركز�امل��ان���قوق�اإل�سان�عن�تضامنه�ال�امل�مع�ال��افي�ن�حول�العالم،�مؤكد

الفلسطي�ي�ن�حّول��م�إ�����ايا���رائم�ا،�وجعلت�من�ال��ام�م�بالقيام�بواج��م�امل���م�مة�خط��ة���دد�حق�م����ا��ياة.
نوفم��� ودعا�مركز�امل��ان����"اليوم�الدو���إل��اء�اإلفالت�من�العقاب�ع���ا��رائم�املرتكبة�بحق�ال��افي�ن"،�الذي�يصادف�الثا�ي�من�ش�ر��شر�ن�الثا�ي/
من��ل�عام،�ال��افي�ن�الفلسطي�ي�ن�إ���مواصلة�دور�م����الدفاع�عن���ايا�ان��ا�ات�حقوق�اإل�سان�وف���االن��ا�ات�ا��سيمة�وجرائم�ا��رب�ال���

ترتك��ا�قوات�االحتالل.
وشدد�ع���ضرورة�أن�ُيعزز���افيو�العالم�تضام��م�مع�ال��افي�ن�الفلسطي�ي�ن�ووسائل�اإلعالم�ا��تلفة�ال���تتعرض�الن��ا�ات�جسيمة�و�ش�ل�منظم�
ا�ع���أ�مية�أن�يفي�ا��تمع�الدو���بال��اماته�القانونية�اتجاه�ضمان�حماية�ال��افي�ن�الفلسطي�ي�ن،�

ً
من�قبل�قوات�االحتالل�اإلسرائي��،�كما�شدد�أيض

ووقف�االن��ا�ات�بحق�م.
وطالب�املركز�ا��تمع�الدو���بمالحقة�ومساءلة�مرتك���االن��ا�ات�وا��رائم�بحق�ال��افي�ن�الفلسطي�ي�ن،�وضمان�عدم�إفال��م�من�العقاب،�خاصة����
ظل�استمرار�وتصاعد�االن��ا�ات�املوج�ة�ضد�ال��افي�ن�الفلسطي�ي�ن�من�قبل�قوات�االحتالل،�و���ظل�صمت�ا��تمع�الدو���تجاه�ما�يرتكب�من�جرائم�
بحق�املدني�ن�الفلسطي�ي�ن�و���مقدم��م�ال��ا���الفلسطي��،�داعًيا�إياه�إ���توف���ا��ماية�لل��افي�ن�الفلسطي�ي�ن،�وإ���تفعيل�آليات�ا��اسبة�

واملسائلة�ومالحقة�مرتك���ا��رائم�من�قوات�االحتالل.
ية،� وأكد�ع���أ�مية�ال��افة�ودور�ا�����عز�ز�الديمقراطية�وحقوق�اإل�سان�وف���ان��ا�ا��ا،�مشدًدا�ع���ضرورة�أن�ُيمارس�العمل�ال��ا���ب�ل�حرّ
بما�ال�يتعارض�مع�املادة�(١٩)�من�اإلعالن�العاملي���قوق�اإل�سان،�والع�د�الدو���ا��اص�با��قوق�املدنية�والسياسية،�كما�أن�ع���دولة�االحتالل�
اح��ام�ال��اما��ا�بموجب�الع�د�الدو���ا��اص�با��قوق�املدنية�والسياسية،�واح��ام�ال��اما��ا�بموجب�اتفاقية�جنيف�الرا�عة�وال��وتو�ول�امل��ق�اللذين�

يفرضان�حماية�خاصة�لل��في�ن�بوصف�م�مدني�ن.
ا����الع�د�

ً
وشدد�مركز�امل��ان�ع���ضرورة�أن�تح��م�السلطات�ا��لية�الفلسطي�ية�ال��اما��ا�بموجب�القانون�الدو�����قوق�اإل�سان��عد�أن�أصبحت�طرف

املشار�إليه،�واح��ام�القانون�ا�����والسيما�املادت�ن�(١٩)�و(٢٧)�من�القانون�األسا����الفلسطي���املعدل،�ومع�املادة�(٢)�من�قانون�املطبوعات�وال�شر�
الفلسطي���(رقم�٩�لسنة�١٩٩٥).
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ع��ت�مؤسسة�الضم�����قوق�اإل�سان�عن�اس�ن�ار�ا�وإدان��ا�لقرار�األج�زة�األمنية����غزة�التعدي�حق�من�ا��قوق�الفلسطي�ية�ال���كفل�ا�القانون�
ا،�

ً
األسا����الفلسطي������املادة�"٢٦"،�و�و�التجمع�السل��،�خاصة�وأن�املادة�(٢)�من�قانون�االجتماعات�العامة�رقم�١٢�لسنة�١٩٩٨�نصت�عليه�أيض

وذلك�بمنع�املع�د�الفلسطي���لالتصال،�والتنمية�ومركز�اإلعالم�ا��تم��،�إقامة�وقفة�تضامنية�صامته�أمام�مقر�ا��لس�ال�شر����الفلسطي���
للمطالبة�بإ��اء�االنقسام�القضا�ي����فلسط�ن����إطار�تنفيذ�مشروع�"دور�اإلعالم����دعم�الوصول�للعدالة����قطاع�غزة".

وأو��ت�الضم���أنه�قد�تم�إبالغ�م�من�قبل�مباحث�أمن�املؤسسات،�ومكتب�املتا�عة����الشرطة،�والعمليات�املركز�ة�للمباحث�العامة،�بمنع�
إقامة��ذه�الفعالية،�معت��ة�ذلك��و�مساس�غ���مقبول�بحر�ة�التجمع�السل��،�وحر�ة�الرأي�والتعب���ال���يضم��ا�القانون�الفلسطي���واالتفاقيات�

واملواثيق�الدولية.
ودعت�األج�زة�األمنية��غزة�إ���التوقف�الفوري�عن�مثل��ذا�اإلجراءات�ال����سا�م����توت���األجواء�وإر�اك�العالقات�الوطنية،����وقت�نتطلع�فيه�
بذل�إل��اء�االنقسام،�مطالبة�األج�زة�األمنية�نفس�ا�بوقف�التعدي�ع���ا��قوق�وا��ر�ات،�السيما�ا��ق����التجمع�السل��،�

ُ
جميًعا�ل���ود�ال���ت

واح��ام�القانون�ومعاي���حقوق�اإل�سان،�و�ضرورة�العمل�ع���توف���مناخ�ديمقراطي�مناسب�يضمن�حق�املواطن�ن�الفلسطي�ي�ن����ممارسة�حق�م�
���حر�ة�التجمع�السل��.

وأشارت�مؤسسة�الضم���إ���أن�التجمع�السل���حق�دستوري�كفله�القانون�األسا����الفلسطي������املادة�"٢٦"،�ونصت�عليه�املادة�(٢)�من�قانون�
االجتماعات�العامة�رقم�١٢�لسنة�١٩٩٨،�كما�أن�التنظيم�القانو�ي�الوط���والدو���ا��اص���ذا�ا��ق�لم�يضع�أي�قيد�أو�ضابط�يحد�من�تلك�
قيد�أو�

ُ
املمارسة،�مو��ة�أن�القانون�حدد�دور�امل�لف�ن�بإنفاذ�القانون،�و�و�تنظيم�ممارسة��ذا�ا��ق،�ولم�يخول�م�اتخاذ�تداب���وإجراءات�تحد�أو�ت

تخالف�حر�ة�ممارسة��ذا�ا��ق.
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طالبت�ثمانون�منظمة�أ�لية�بالضغط�ا��قيقي�وا��دي�ع���سلطات�االحتالل�اإلسرائي���إلجباره�ع���رفع�ا��صار�عن�القطاع��ش�ل��امل�أمام�حركة�
األفراد�والسلع�و���كال�االتجا��ن�بما�يضمن�تدفق�مواد�البناء�بدون�شروط�أو�قيود،�الفت�ن�إ���أن�قوات�االحتالل�تفرض�قيوًدا�مشددة�ع���حركة�
املواطن�ن،�و���مقدم��م�املر����والطالب�والتجار،�وكذلك�ع���حركة�البضا�ع�و���مقدم��ا�مواد�اإلعمار،�مما�ا�عكس�سلًبا�ع���عملية�األعمار�ال����س���

�ش�ل�بطيء����ظل�تفاقم�معاناة�آالف�األسر�ال���دمرت�منازل�ا�جراء�العدوان�اإلسرائي���صيف�عام�٢٠١٤.
وشددت�املنظمات�األ�لية�الثمانون�املوقعة�ع���عر�ضة،�ع���ضرورة�إسراع�املانح�ن�باإليفاء�بتع�دا��م����مؤتمر�القا�رة�بما�يضمن�توف���السكن�املالئم�
�،GRM�لألسر�ال���شرد�ا�العدوان�اإلسرائي��،�ومعا��ة�تداعيات�العدوان�وا��صار�والنمو�الطبي���للس�ان،�وإلغاء�العمل�بما��س���آلية�إعمار�غزة
وتوف���األموال�الالزمة�إلعادة�تأ�يل�القطاعات�الرئ�سية�من�الك�ر�اء�واملياه�والصرف�الص���وال��ة�والتعليم�وغ���ا�من�القطاعات�ا��يو�ة،�والعمل�

ا��اد�من�أجل�توف���مشار�ع��س���ملواج�ة�الفقر�والبطالة����قطاع�غزة�وال����س�م����تنمية�االقتصاد�الوط��.
من� ولفتوا،�إ���أن�األوضاع�اإل�سانية����قطاع�غزة�تتد�ور��ش�ل�خط��،�حيث�ارتفعت��سبة�البطالة��إ���نحو�٤٢٪،�مو��ة�أن�ما��س�ته�نحو�٦٥٪
من�الس�ان�ع���املساعدات،�وأن��ذا�التد�ور��عود�إ���استمرار�ا��صار�غ���القانو�ي� فقر�مدقع)،�فيما��عتمد�نحو�٨٠٪ الس�ان�تحت�خط�الفقر�(٣٨٪

وغ���اإل�سا�ي�الذي�تفرضه�قوات�االحتالل�اإلسرائي���ع���القطاع�منذ�أك���من�٩�سنوات. 
وحذرت�املنظمات�األ�لية�املوقعة�ع����ذا�النداء�بمناسبة�مرور�عام�ن�ع���ا�عقاد�مؤتمر�املانح�ن�بالقا�رة�أكتو�ر�٢٠١٤،�من�تداعيات�تد�ور�األوضاع�

���قطاع�غزة�ع���مختلف�منا���ا��ياة،�خاصة�ع���واقع�القطاعات�األك����شاشة�من�أطفال�و�ساء�ومسن�ن.
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خالل�جلسة�حوار�ة�نظم��ا�شبكة�املنظمات�األ�لية
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طالب�عدد�من�ا��اسب�ن�ومدراء�الدوائر�املالية����املنظمات�األ�لية،�
ا���ات�املانحة�بمراعاة�أن�فارق�العملة�ُيوقع�خسائر�كب��ة�ع���عاتق�
املنظمات�األ�لية�ن�يجة�تذبذب�أسعار�العمالت����سلة�العمالت�مقابل�
للمنظمات� ا��سارة� �ذه� تحميل� عدم� و�ضرورة� البعض،� �عض�ا�
األ�لية،�وإنما�نقل�ا��اطر�إ���املمول�ن�من�ج�ة�واملوردين�من�ج�ة�أخرى�

للتغلب�ع���فروقات�أسعار�العمالت.
عقد� أ�مية� ع��� أنفس�م،� املالية� الدوائر� ومدراء� ا��اسبون� وشدد�
للتوافق� واملمول�ن� للتمو�ل،� املتلقية� املنظمات� ب�ن� دور�ة� اجتماعات�
ع���صيغة�حول�كيفية�التغلب�ع���فروقات�العمالت�سواء�بالز�ادة�أو�
النقصان،�الفت�ن�إ���ضرورة�وضع�بند�مع�ن����اتفاقيات�الشراكة�مع�
املمول�ن�يتضمن�كيفية�عدم�الوقوع����أي�خسارة���انت�تقع�ع���عاتق�

�ذه�املنظمات�األ�لية.
و�انت�ا��لسة�ا��وار�ة�ال���نظم��ا�شبكة�املنظمات�األ�لية����قاعة�
االجتماعات�بفندق�ال�ومدور�بمدينة�غزة��عنوان�"فروق�العمالت����
ضمن�"مشروع� وذلك� م��ا"،� التقليل� وسبل� األ�لية� املنظمات� موازنة�
�عز�ز�الديمقراطية�و�ناء�القدرات�األ�لية"،�بالشراكة�مع�املساعدات�
الشعبية�ال��و�جية،�افتتح�ا�عضو�ال�يئة�الت�سيقية�للشبكة�الدكتور�
عائد�يا��،�ب�لمة�مختصرة�استعرض�ف��ا��عض�األمثلة�ا��ية�من�واقع�
املنظمات�األ�لية،�وما��س�ب�ل�ا�ا��انب�املا���من�إش�اليات�كب��ة�مع�
املمول�ن�الذين�ال��ع��فون�بأي�خسارة�تقع�ع���عاتق�املنظمة،����ح�ن�
�كما��و��غض�النظر�عن�ا��سارة�

ً
يطلبون�تنفيذ�بنود�عقد�املشروع��امال

ال���تقع�ع���عاتق�ا���ة�املقابلة.
وشدد�يا���ع���أن�ذلك�يحتاج�ملوقف�موحد�من�جميع�املؤسسات�
وا��معيات�ال���تتلقى�دعًما�مالًيا�من�املمول�ن�لتنفيذ�مشار�ع�خدماتية�
لزم�

ُ
ت معينة� صيغة� ع��� التوافق� خالله� من� يتم� الفلسطي��� ل��م�ور�

�من�الوقع����خسارة�قد�تؤدي�إ���إغالق�
ً

املمول�ن�بالقبول��شروط�م�بدال
�عض��ذه�املؤسسات��عد�ا��ام�ا�بإ�دار�املال����غ���محله.

من�ج�ته�أو���املدقق�املا���القانو�ي�الدكتور�عبد�ا��كيم�أبو�دغيم،�
أن�مش�لة�فروق�األسعار����املشار�ع�املمولة����مش�لة��عا�ي�م��ا�معظم�
الدول�ال���تتلقى�دعًما�مالًيا�لتنفيذ�مشار�ع�خدماتية�و�عتمد�باألساس�

�أن�أسباب�ظ�ور�فروق�األسعار،�يرجع�إ���
ً
نا ع���املشار�ع�املمولة،�مبيَّ

واختالل� البعض،� �عض�ا� مقابل� العمالت� سلة� ��� األسعار� تذبذب�
العملة����عقود�التمو�ل�عن�عملة�القيد�ا��اس��،�واختالف�عملة�
القيد�ا��اس���عن�العملة�املستخدمة�"العملة�ا��لية"،�باإلضافة�إ���
عدم�تقييد�محاسب�املؤسسة��سعر�العملة�امل�شورة�من�قبل�املنظمة�

املمولة.
ولفت�أبو�دغيم�إ���أ�مية�معا��ة�الفرق�الناتج�عن��سو�ة�العملية�
خالل�السنة�املالية�ال���يتم�ف��ا�ا��دث�املا��،�مو�ً�ا�أنه�عند�حدوث�
عملية�مالية��عملة�أجن�ية،�ي�شأ�ع��ا�أصل�أو�ال��ام�أو�إيراد�أو�مصروف�
أو�مكسب�أو�خسارة،�ولم��سوى�العملية�ا��اس�ية�وقت��شو��ا،�أي�
��ل�تلك�العملية�بالعملة�ا��لية�حسب�سعر�الصرف�السائد����

ُ
أن�ت

تار�خ�املعاملة�املالية.
وشدد�ع���أ�مية�معا��ة�الر�ح�أو�ا��سارة�الناتج�عن�اختالف�سعر�
الصرف�وقت��سو���ا�ضمن�قائمة�األ�شطة�لنفس�السنة،�كما�يجب�أن�
يتم�تحو�ل�املعامالت�ال���تتم�بالعمالت�األخرى�غ���الدوالر�األم���ي�خالل�
ا�تحو�ل�

ً
ا�ألسعار�الصرف�السائد����تار�خ�املعاملة،�وأيض

ً
السنة�وفق

الدفع� أو� القبض� �ستحق� ال��� وتلك� النقدية� واملطلو�ات� املوجودات�
ا�ألسعار�الصرف�

ً
بالعمالت�األخرى������اية�السنة�إ���الدوالر�األم���ي�وفق

السائدة����تار�خ�قائمة�املركز�املا��.
ولفت�إ���أنه�إذا�تم�عقد�اتفاق�تمو�ل��شاط��عملة�أجن�ية���دف�تجنب�
ا��اطر�ال���قد�ت�تج�عن�عمليات�مالية�تمت��عملة�أجن�ية،�فإن�الفرق�
ب�ن�السعر�املتفق�عليه�عند�بدء�العقد،�و��ن�السعر�ا��ا���أو�الفوري�
عند�االستالم�مبلغ�التعاقد،�فيجب�اإلقرار�به�ع���مدة�طول�العقد،�
و�عا������قائمة�األ�شطة�و�نعكس�ذلك�ع���قائمة�التغي������صا���قيمة�

املوجودات.

بالتعاون�مع�مركز�غزة�لل��ة�النفسية
;‡ÊîÖ¬iÁ flÁÉ’\ ÿ] ö¯\ ÏÁ]∂ ƒÂÖçŸ É fih;ÎÄ]ÁÑ;ÏË¬µ

ÏÁÄÂÅ¢\ œö]fi∏]d ÏË¬Ëe�’\ oÑ\Ê“’\Â gÂÖu÷’
نفذت�جمعية�ر�ادة�للتنمية�ا��تمعية�و�الشراكة�مع�مركز�غزة�لل��ة�
"نحو� مشروع� �ولندا� ا��رب–� أطفال� مؤسسة� من� و�تمو�ل� النفسية�
األرا���� ��� واالجتما��� النف���� الدعم� وتقديم� األطفال� حماية� تحس�ن�

الفلسطي�ية".
تنفيذ� خالل� من� وذلك� �،١٠-١٢ سن� من� األطفال� املشروع� واس��دف�
مجموعة�من�جلسات�السي�ودراما�ال���يتعلم�األطفال�من�خالل�ا�مجموعة�

من�امل�ارات.
��اية�ش�ر��شر�ن� وعا���املشروع�الذي�استمر�مدة�ش�ر�ن،�وانت���مع�
لدى� والنفسية� السلوكية� ا��وانب� من� العديد� املا���،� أكتو�ر� األول/

الطبيعية� وال�وارث� ل��روب� يتعرضون� الذين� �ؤالء� خاصة� األطفال،�
باملناطق�ا��دودية.

ملؤسسة� وا��معية� شكر�ا� وا��� م�سا� العامة� العالقات� مديرة� وقدمت�
بجميع� األطفال� �ؤالء� ��دمة� الدائم� لسع��ا� �ولندا� ا��رب–� أطفال�
ا�ملركز�غزة�

ً
املناطق�من�خالل�مشار�ع�ا�ال�ادفة،�كما�قدمت�شكر�ا�أيض

لل��ة�النفسية�الذي�تر�طه�شراكة�قو�ة�بجمعية�ر�ادة�منذ�سنوات.
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للسنة�الثانية�ع���التوا���
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شرعت�جمعية�الوئام�ا����ية����تنفيذ�مشروع�معا��ة�التأخر�الدرا����وصعو�ات�
التعلم�لدى�الطالب�والطالبات،�للمرحلة�االبتدائية،�وذلك�ضمن�برنامج�الرعاية�
الشاملة�أليتام�املكرمة�امللكية�السامية���اللة�امللك�عبد�هللا�الثا�ي�بن�ا��س�ن.

وقال�رئ�س�ا��معية�م.محمد�أبو�مر��،�"بدأنا�التحض���لتنفيذ�املشروع�مع�
ا�للطلب�الشديد�من�أ�ا��� بداية�اإلجازة�املدرسية���اية�الفصل�املا���،�نظرً
أيتام�املكرمة�امللكية�السامية���اللة�امللك�عبد�هللا�بن�ا��س�ن،�والذين�اش��ك�

أبناؤ�م����املشروع�العام�املا����وحققوا�نتائج�متقدمة".
وأضاف�أبو�مر��،�"للسنة�الثانية�ع���التوا���تنفذ�جمعية�الوئام�املشروع�نفسه�
ضمن�برنامج�الرعاية�الشاملة�أليتام�املكرمة،�والذي�ُيسا�م����معا��ة�التأخر�
الدرا���،�والتغلب�ع���صعو�ات�التعلم،�وفق�خطة��عليمية�من��ية�والمن��ية�
ت�بع�ا�ا��معية�بالتعاون�مع�أساتذة�مختص�ن،�السيما�وأن�املشروع�ُيعت���إحدى�

النقالت�النوعية����إس��اتيجية�الوئام�للتعامل�مع�قطاع�التعليم".
وأشار�إ���أن�املشروع��س��دف�الطالب�والطالبات����املرحلة�االبتدائية،�للف��ت�ن�
الصبا���واملسا�ي،�بما�ُيرا���خصوصية�الطالب�والطالبات،�وُ�عطي�أك���فائدة�
ا�أن�ا��معية�تحرص�من�خالل�برنامج�ا�التعلي���

ً
محققة�بال�سبة�ل�م،�مبّين

�ّيأة�للطالب�وفق�ب�ئة��عليمية�جديدة�ورؤ�ة�
ُ
ا��ا��،�ع���خلق�أفضل�األجواء�امل

غ���تقليدية����موضوع�معا��ة�التأخر�الدرا���.
ُيذكر�أن�الوئام�قد�بدأت�أو���مشروعا��ا�املتعلقة�بالتعليم�لفئة�الطفولة�املبكرة�
عام�٢٠١٢م،�وذلك�بافتتاح�ر�اض�الوئام�النموذجية�األو��،�ثم����عام�٢٠١٣م�
تم�افتتاح�ر�اض�الوئام�الثانية،�و���العام�املا����٢٠١٥،�بدأت�مشروع�معا��ة�
التأخر�الدرا���،�حيث��س���اآلن�لل��وض�بالعملية�التعليمية����ظل�الواقع�
الصعب�الذي�ُيعا�ي�منه�الطالب،�خاصة����منطقة�عمل�ا��معية�ال����عت���

ا�ضمن�مناطق�شمال�قطاع�غزة.
ً

ا�و��م�ش األك���فقرً

;Öà¯\ Ì÷¡ È\É≈ ÄÖö LLKK ƒÜÊh;ÍÊd2’\ ÌŒi÷∏\ ÏË¬µ
Ïp]i,\

أيام� ثالثة� مدار� وع��� اإلغاثية� املشار�ع� ضمن� ال��بوي� امللتقى� جمعية� وزعت�
متتالية،�١١٠٠�طرد�غذا�ي�ع���األسر�املستورة،�وذلك�بإشراف�وزارة�الشؤون�
االجتماعية،�وال���تضم�معظم�املواد�الغذائية�األساسية�ال���تحتاج�ا�األسر�من�
الطح�ن�واألرز�والسكر�واملال�س�واألحذية،�حيث�شمل�التوز�ع�فئة�األيتام�واألسر�

ا�واحتياًجا. املستورة�األشد�فقرً
وأو���وجدي�جودة�رئ�س�مجلس�إدارة�ا��معية�أن��ذه�املساعدات�تأ�ي�ضمن�
سلسلة�مت�املة�لدعم�وتمك�ن�العائالت�املستورة،�والتخفيف�من�معانا��م�ودعم�
ا�عن�سعادته� صمود�م،�وتقديم�املواد�الغذائية�األساسية�ال���يحتاجو��ا،�مع��ً
 الكب��ة�للتعاون�مع�وزارة�الشئون�االجتماعية،�والذي�يظ�ر�مدى�ا�تمام�الوزارة�

بمثل��ذه�ال��امج،�واملسؤولية�االجتماعية�وأسس�الت�افل�االجتما������ا��تمع�
الفلسطي���الواحد.

ا�للدور�ا����ي�الذي�تلعبه�املؤسسة� وأضاف�جودة�أن��ذا�التوز�ع�يأ�ي�استمرارً
���تقديم�اإلغاثة�ودعم�أسر�األيتام�واألسر�ا��تاجة�وتقديم�يد�العون�واملساعدة�

ل�م.
بارود�مدير�وحدة�الرعاية�االجتماعية��افة�املؤسسات� من�جانبه�دعا�محمد�
والشر�ات�ا��لية�والدولية�إ���دعم�األسرة�الفلسطي�ية�لتمكي��ا�من�الصمود�

أمام�التحديات�االقتصادية�واإل�سانية�الصعبة.

خالل�استقباله�بمس�شفى�الوفاء��غزة�
;€Õ]�’\;ÎÄ\Ñcd ÅËçÁ ÏË›]�Á1’\ ÄÑÊ â—^;Ï¬Ÿ]p flŸ Å…Â
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أشاد�وفد�ط���أ�ادي���من�جامعة�أكسفورد�ال��يطانية�باإلرادة�القو�ة�
ال���تمتع���ا�طاقم�مس�شفى�الوفاء�للتأ�يل�الط���و�قاءه�ع���رأس�عمله�

خالل�ا��رب�األخ��ة�ع���غزة�عام�٢٠١٤،�ورغم����اإلم�انيات�آنذاك.
وع���الوفد�ال��يطا�ي�خالل�الز�ارة�ال���قام���ا�للمس�شفى�عن�إ��ابه�
الشديد�با��دمات�التأ�يلية�ال���تقدم�ا�الوفاء،�وحزنه�ملا��عرضت�له����

حرب�عام�٢٠١٤�من�تدم���ملبان��ا.
و�ان����استقبال�الوفد�الط���األ�ادي���بمس�شفى�الوفاء�للتأ�يل�الط������
�سمان� مدينة�الز�راء�وسط�قطاع�غزة�املدير�التنفيذي�ملس�شفى�الوفاء�م.
مو����أبو�مصطفى،��وذلك���دف� الع���،�ورئ�س�قسم�العالج�الوظيفي�د.

االطالع�ع���خدمات�املس�شفى.
الع����أن�ز�ارة�الوفد����امتداد���سر�التواصل�الذي�تمده�الوفاء� وقال�م.
مع��افة�املؤسسات�ا��لية�والدولية�وأصدقاء�الشعب�الفلسطي���حول�
العالم،�مو�ً�ا�أن�الز�ارة�جاءت����إطار�فتح�أفق�جديد�لتوطيد�العالقة�

�مع�جامعة�أكسفورد�ملا�تمثله�من�منارة�علمية.
ً

والتعاون�الط���مستقبال
أبو�مصطفى،�اطلع�الوفد�ع���أبرز�خدمات� وخالل�جولة�اصطح��م���ا�د.
التأ�يل�ال���يقدم�ا�املس�شفى����مقره�املؤقت����مدينة�الز�راء،�كما�اطلع�
ع���معرض�صور�"ال�ارثة�واألمل"�والذي�يظ�ر�مراحل�عمل�املس�شفى�قبل�
�إ���عمل�املس�شفى����املقر�املؤقت�و��وضه�من�تحت�

ً
و�عد�التدم���وصوال

الر�ام.
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���مناظرة�شبابية�نظم�ا�مركز�حل�ال��اعات�

;ÎÄ]ÁÜÂ;ÏË¡]⁄ipˆ\ Ï’Ô]â∏\ ∫ g]eç’\ Ï⁄·]âŸ áÁá¬i’ ÎÊ¡Å’\
g]eç’\Â k]ÁÅ÷e’\ Ød ]Ÿ;ÏÕ˜¬’\

الفلسطي��� املركز� نظم�ا� شبابية� مناظرة� ��� مشار�ون� متحدثون� دعا�
للديمقراطية�وحل�ال��اعات�مناظرة�شبابية����بلدية�ب�ت�حانون��عنوان�
"دور�بلدية�ب�ت�حانون����تقديم�خدما��ا�ل��م�ور"،�إ����عز�ز�مسا�مة�
الشباب����املساءلة�االجتماعية،�وز�ادة�العالقة�ما�ب�ن�البلديات�والشباب،�
املياه� مثل� امل�مة� ا��تمعية� القضايا� من� مجموعة� ع��� بال��ك��� وذلك�
العادمة�وخدمات�البلدية�املقدمة�للمواطن�ن،�من�أجل�ال��ك���عل��ا�وتقديم�

ا��لول�املناسبة�من�وج�ة�نظر�البلدية�واملواطن�ن�والشباب.
وطالب�املتحدثون����املناظرة�ال���جاءت�ضمن�أ�شطة�مشروع�"خطوة�
الوطنية� املنحة� مع� بالتعاون� وذلك� االجتماعية"� املساءلة� نحو� متقدمة�
للديمقراطية�ع���مستوى�محافظات�قطاع�غزة�والضفة�الغر�ية،�بضرورة�
تفعيل�آليات�تحس�ن�دور�بلدية�ب�ت�حانون����تقديم�خدما��ا�ل��م�ور،�
و�إشراك�الشباب�وا��تمع�ا��������املسا�مة����تطو�ر�ا��دمات�املقدمة�
من�خالل�فتح�ا��ال�أمام�ا��م�ور�لوضع�االق��احات�الالزمة�للتطو�ر،�
وز�ادة�درجة�اال�تمام�والعناية�باملستفيدين�من�ا��دمات،�وذلك�بحل�
مشا�ل�الصرف�الص������"بورة�أبو�غزالة"�وتطو�ر�وتأس�س�الب���التحتية�

���املنطقة�الصناعية.
محمد�نازك� �من�رئ�س�ا�د.

ٌ
�عن�البلدية��ل

ً
ُيذكر�أنه�شارك����املناظرة�ممثال

باسم�املصري�مدير�الدائرة� ز�اد�عاشور�مدير�البلدية،�وأ.  الكفارنة،�وأ.
ال��ية،�ومجموعة�من�الشباب�والشابات،�وذلك�بحضور�عدد�من�ممث���

مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�وا�����ولفيف�من�العائالت����املنطقة.

ØËŸ˜¡¸\ √Ÿ ÏË÷¡] h k\Ô]Œ’ Ï÷â÷à €ii† 3⁄ï’\ ÏâàıŸ
ÏÕ]¡¸\ ]Á]ïÕ ÿÊt

اختتمت�مؤسسة�الضم�����قوق�اإل�سان�سلسلة�لقاءات�تفاعلية��ان�
استمر�عقد�ا�مدة�٣�أيام،�وذلك�حول�قضايا�اإلعاقة�مع�٤٠�إعالمًيا،�وذلك�
لتقو�ة�سبل�دعم�م�للقضايا�ا��تلفة�لأل��اص�ذوي�اإلعاقة،�وذلك����
إطار�تنفيذ�أ�شطة�مشروع�"املسا�مة�����عز�ز�وتحس�ن�وتطو�ر�قدرات�
املرأة�واأل��اص�ذوي�اإلعاقة"،�للمشاركة����عمليات� الفئات�امل�مشة.. 
ا�للمعاي���الدولية�

ً
صنع�القرار�بما�يضمن��عز�ز�مشارك��م�السياسية�وفق

��قوق�اإل�سان.
بالشراكة�مع���نة� فذت�

ُ
ن التفاعلية�وال��� اللقاءات� ��� وقام�املشار�ون�

االنتخابات�املركز�ة�و�تمو�ل�من�االتحاد�األورو�ي،�بتغطية�مواضيع�ل�ا�
عالقة�بقضايا�اإلعاقة�من�خالل�ال��ك���ع���واقع�األ��اص�ذوي�اإلعاقة،�

حيث�ركزوا����اليوم�األول�ع���قضايا�ل�ا�عالقة�باإلعاقة�السمعية،�و���
اليوم�الثا�ي�ع���قضايا�اإلعاقة�ا��ركية،�ب�نما����اليوم�الثالث�تم�التطرق�

إ���قضايا�اإلعاقة�البصر�ة.
ُيذكر�أن�سلسلة�اللقاءات�ال���ُعقدت،��انت���دف�إ���ت��يح�مفا�يم�
الستخدام� وذلك� ا���س�ن،� كال� من� اإلعالمي�ن� جميع� لدى� اإلعاقة�
إ���تنفيذ�نموذج� املصط��ات�ال��يحة����املواد�اإلعالمية،�باإلضافة�
شرح� خالل� من� والبصر�ة� ا��ركية� اإلعاقة� ذوي� األ��اص� ملعا�شة�
خصوصية�اإلعاقة�واملعيقات�ال���يمر���ا�األ��اص�ذوي�اإلعاقة،�وقد�
تم�التطرق�إ���عرض�قصص�نجاح�لأل��اص�من�اإلعاقات�السمعية�

وا��ركية�والبصر�ة.
التفاعلية� اللقاءات� عن� رضا�م� عن� اإلعالميون� ع��� التدر�ب� ��اية� و���
خاصة�أ��ا��ان�قائمة�ع���مبدأ�ا��مع�الشامل�ب�ن�األ��اص�ذوي�اإلعاقة�

واأل��اص�بدون�إعاقة.

���ورشة�عمل�نظم��ا�مؤسسة�فارس�العرب
‡]öÖà Ïu…]“∏ Ö“e∏\ íu ’\ Ô\Öpcd Ô]âfi’\ ÏË¡Êid Ïe’]�∏\

ÍÅm’\

طالب�أطباء�ومختصون�و�ساء�مستفيدات����ورشة�عمل��عنوان�"آلية�الكشف�
واألعمال� للتنمية� العرب� فارس� مؤسسة� نظم��ا� الثدي"،� سرطان� عن� املبكر�
بالتعاون�مع�املس�شفى�األ����العر�ي�ضمن�فعاليات�ش�ر�أكتو�ر�الوردي�مل�افحة�
بضرورة�توعية�ال�ساء�بإجراء�الفحص�املبكر�مل�افحة�سرطان� سرطان�الثدي, 

الثدي.
و�انت�الورشة�افتتحت�بمداخلة�تقدم���ا�الدكتور�أحمد�عاشور�أخصا�ي�سرطان�
الثدي،�ناقش�ف��ا�طرق�الكشف�عن�سرطان�الثدي�وأعراضه�والوسائل�وا��لول�

املتاحة�لتجنبه�أو�التعامل�معه�وضرورة�توعية�ال�ساء�بإجراء�الفحص�املبكر.
ا����غزة� وأو���عاشور�أن�آلية�الكشف�عن�سرطان�الثدي،�أصبحت�أك���تطورً
ا�جميع�ال�ساء�إ���

ً
بوجود�أج�زة�طبية�متطورة�لدى�املس�شفى�األ����العر�ي،�حاث

القيام�بالفحص�املبكر�لسرطان�الثدي،�خاصة��عد�سن�األر�ع�ن.
�بالدكتور�

ً
وقدمت�مؤسسة�فارس�العرب�شك�ا�للمس�شفى�األ����العر�ي�ممثال

عاشور�ع����عاو��م����تنفيذ�أ�شطة�توعو�ة�تثقيفية��ش�ل�مستمر�مع�مؤسسات�
ا��تمع�املد�ي����عدة�مجاالت.
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