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بقلم�/�الة�ج��

أدى�فوز�حركة�حماس����االنتخابات�ال�شر�عية����مطلع�عام�٢٠٠٦،�وعدم�
ا�ب�تائج��ذه�االنتخابات�وال���تمت��ش�ل�ديمقراطي،�إ���االقتتال�

ً
القبول�الحق

�إ���"ا��سم�العسكري"�
ً

الداخ���ب�ن��ل�من�حرك���"فتح"�و"حماس"،�وصوال
و�شوء�سلطت�ن�سياس�ت�ن�وتنفيذيت�ن����عام�٢٠٠٧،�إحدا�ا�تحت�سيطرة�

حركة�"فتح"�بالضفة،�واألخرى�تحت�سيطرة�حركة�"حماس"����قطاع�غزة.
واالجتماعية� االقتصادية� واألوضاع� سنوات،� عشر� وملدة� ا���ن� ذلك� ومنذ�
والسياسية��س���من�س���إ���أسوأ،�حيث�أن�تبعات�وتداعيات�االنقسام�من�
حصار�وإغالق�وعدوانات�متكررة،�قد�أثرت��ش�ل��ار�ي�ع���جميع�س�ان�
قطاع�غزة،�بحيث��انت�ت�لفة��ذا�االنقسام�البغيض�تمس�جميع�منا���
ا��ياة،�مما��ان�له�عميق�األثر�ع���الواقع�االقتصادي�والص���والقانو�ي،�
باإلضافة�إ���واقع�األمن�الغذا�ي�واملرأة،�بحيث�أصبح�قطاع�غزة�بجميع�فئاته�

مناطق�م�مشة.
لقد�أثرت�عشر�سنوات�من�االنقسام�واإلغالق�وا��صار�ع���الوضع�االقتصادي�
ال�أحد�ينكر�بأن�االحتالل�واالنقسام��ما�املس�بان�الرئ�سيان� ���قطاع�غزة..
���تردي�الواقع�االقتصادي�وا�ع�اساته�ا��ط��ة�ع���الواقع�االجتما��،�حيث�
�انت��لفة�االنقسام�سواء��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر،�حوا���١٥�مليار�دوالر،�
ن�يجة�إ���توقف�وإغالق�عشرات�الشر�ات�واملؤسسات�ا��اصة.. كذلك�أدى�
االنقسام�إ���ارتفاع��سبة�البطالة،�حيث�يوجد�٢٠٦�آالف�عاطل�عن�العمل،�
جميع� إصابة� إ��� ساعاته� ومحدوديات� الك�ر�ا�ي� التيار� انقطاع� لعب� كما�

ا��االت�االقتصادية�والتنمو�ة�بالشلل.
كما�أثر�االنقسام�ع���واقع�األمن�الغذا�ي،�حيث�بات�ا��صول�ع���الغذاء�
���قطاع�غزة�صعًبا،��س�ب�ا��صار�واالنقسام�وأزمة�الرواتب،�و�ات�املواطن�
يدفع�الثمن�من�حياته�ومستقبله�وأمنه�الغذا�ي،�بفعل�استمرار�االنقسام�منذ�
من�س�ان�القطاع،� منتصف�العام�٢٠٠٧،�بحيث�أصبح�ما��س�ته�نحو�٨٠٪
يحصلون�ع���املساعدات�اإل�سانية�من�املؤسسات�الدولية،�خاصة�و�الة�

غوث�و�شغيل�الالجئ�ن.
ا،�حيث�إن� لقد��ان�القطاع�الص������قطاع�غزة�من�أك���القطاعات�تضررً
قطاع� ��� املعاناة� أش�ال� �ل� ��� الرئ�س� املس�ب� �و� "اإلسرائي��"� االحتالل�
غزة،�بإغالقه�للمعابر�ومنع�دخول�احتياجات�القطاع�من�املواد�ا��تلفة،�
بما�ف��ا�ما�يتعرض�له�املر����والقطاع�الص��،�وجاء�االنقسام�الداخ������
العام�٢٠٠٧،�ل��يد�الواقع�الص���تد�وًر،�و�رزت�أزمة�انقطاع�التيار�الك�ر�ا�ي��
ا��واحدة�من�أصعب�العقبات�ال���أثرت��ش�ل�كب���وخط���ع���القطاع�

ً
أيض

�عن�أزمة�نقص�الدواء،�وتضاعف�أعداد�املر����الذين�
ً

الص������غزة،�فضال
يحتاجون�لتحو�الت�طبية�للعالج�خارج�القطاع.

كما��عا�ي�القطاع�الص���من�نقص����ال�وادر�ال�شر�ة،�وندرة����التخصصات�
الدقيقة،�وأبرز�ا�التخدير�والعناية�املكثفة،�حيث�يوجد�أر�ع�غرف�عمليات�
جا�زة�للعمل����مس�شفى�الشفاء�الرئ�سية����مدينة�غزة،�ولك��ا�معطلة�

�س�ب�نقص�ال�وادر.
أما�بال�سبة�للوضع�القانو�ي�وحالة�حقوق�اإل�سان����قطاع�غزة�ومدى�تأثره�
ث�وال�حرج،�بحيث�انقطاع�غزة�يواجه�مرحلة�من�أخطر� ِ

ّ
باالنقسام،�فحد

املراحل�ع���مدار�سنوات�االنقسام،�الذي�بدأ�منتصف�العام�٢٠٠٧،�جراء�
�عن�اإلجراءات�

ً
تراكم�ازدواجية�القوان�ن�وال�شر�عات����غزة�والضفة،�فضال

الصعبة�ال���تتخذ�ا�السلطة�الفلسطي�ية�منذ�ش�ور�ضد�القطاع،�خاصة�

ع���فئة�املوظف�ن،����ة�ا��سم�من�روات��م،�وإحالة�اآلالف�م��م�إ���التقاعد�
املبكر.

كما�أثر�االنقسام�السيا����ع���النظام�الدستوري�الفلسطي��،�بحيث�وضع�
ا��تمع�الفلسطي������واقع�مأساوي�من�الناحية�القانونية�النظامية،����ظل�
ول�ع���دور�"السلطات�الثالث"ال�شر�عية�والتنفيذية�والقضائية،�و�التا���

ُّ
التغ

فإن�ت�لفة�االنقسام�ع���الوضع�القانو�ي�وحالة�حقوق�اإل�سان،��ش���إ���أن�
�ناك�ا��يار����النظام�السيا����ومنظومة�العدالة،�وآليات�ا��ماية،�خالل�

السنوات�العشر�املاضية�من�عمر�االنقسام.
ا�من�االنقسام،�نجد�أن�االنقسام� وفيما�يتعلق�باملرأة�الفلسطي�ية�األك���تأثرً
أثر�ع���وضع�املرأة��ش�ل�مباشر�وغ���مباشر،�حيث�أن�ال�ساء�من�أك���الفئات�
�ع�ش�ا� ال��� الصعبة� األوضاع� وأن� السيما� عام،� �ش�ل� با��تمع� ا�

ً
��م�ش

الضفة� ب�ن� السيا���� االنقسام� إثر� ع��� غزة� قطاع� ��� الفلسطي�ية� املرأة�
الغر�ية�وقطاع�غزة،��ان�له�كب���األثر�بالتأث���سلبًيا�ع���دور�املرأة�ا��تم���

والتطو�ري.

ا��تمع� ذ�ور�ة� عن� ناجمة� و��م�ش� إقصاء� ظروف� باألصل� �ع�ش� فاملرأة�
و�طر�ركية�السلطة،�وقد�زاد�االنقسام�وز�ادة��سبة�الفقر�واألعباء�وفقد�كث���
من�الرجال�فرص�أعمال�م�سواء�بالداخل�الفلسطي���أو����القطاع،�إ���خروج�
ال�ساء�كحلقة�أضعف�إ���العمل����الوظائف�الدنيا�ال���ال�توفر�ل�ا�أي�نوع�

من�ا��ماية.
كما�ا�عكس�ذلك�ع���واقع�ا��قوق�االقتصادية�واالجتماعية�للمرأة��ش�ل�
واالقتصادية� واالجتماعية� واملدنية� السياسية� حقوق�ا� ��� تد�ور� إ��� أدى�

وال��ية.
�ناك�تقديرات��ش���إ���"ارتفاع�معدل�البطالة����قطاع�غزة�إ���٤٣٪،�و���
ال�سبة�األع���ع���املستوى�العاملي،�وتصل�ما�ب�ن�ال�ساء�إ����سبة�٥٠٪،�فيما�
ب�ن�الشابات،� ب�ن�فئات�الشباب،�لتصل�ذرو��ا�إ���نحو�٦٥٪ بلغت�نحو�٦٠٪
مش��ة�إ���أن�مؤشر�الفقر�ب�ن�س�ان�قطاع�غزة�ارتفع�ليصل�مستو�ات�خط��ة،�
من�الس�ان��عتمدون�ع���املساعدات،�أما� حيث��ش���املؤشرات�إ���أن�٧٥٪
من�الس�ان� فيما�يتعلق�باألمن�الغذا�ي،�ف�ش���اإلحصائيات�إ���أن�نحو�٤٧٪
�عانون�من�ا�عدام�األمن�الغذا�ي�متوسط�وحاد،�وتتحمل�ال�ساء�العبء�األك���
ا�وفقا�للدور�التقليدي� ن�يجة�ا�عدام��ذا�األمن،�فال�ساء��ن�أك���الفئات�تضررً

،�وامل�ام�امللقاة�ع���عاتق�ن����ا��ياة�األسر�ة". املناط���نَّ
�انت�والزالت�املرأة�الفلسطي�ية�تقدم�ت�لفة��ذا�االنقسام�سواء�بفقدا��ا�
ألبنا��ا�والضرر�الناجم�عن���تك�ال�سيج�االجتما���من�ج�ة�عائل��ا�أو�عائلة�
زوج�ا،�حيث�ترتب�ع���ذلك�عدم�ز�ارته�لب�ت�أ�ل�ا�أو�التعامل�مع�أفراد�

أسر��ا،�ف�ان�العبء�األك���ع���ال�ساء����التعامل�مع�ذلك.
االنقسام،� وإ��اء� باملصا��ة� تنادي� وأصوات� محاوالت� عدة� �ناك� �انت�
ا�بالقا�رة� بدًءا�من�التجمع�ال�سوي�األسبو���أمام�ا��لس�ال�شر���،�مرورً
والدوحة�والر�اض�والشاطئ،�ولكن�لغياب�اإلرادة�السياسية�لعدم�جدية��ذه�
ا��اوالت�لم�يتم�ذلك،�والم�يقف�عند��ذا�ا��د،�فلم�يكن��ناك�أي�نوع�من�

إشراك�ال�ساء����املصا��ة.
واآلن�ونحن��س���با��طوات�األو���نحو�املصا��ة،�فاملطلوب�مشاركة�أك���
شر�كة� �و��ا� دور�ا� إبراز� يضمن� بما� ا��تلفة،� املصا��ة� ��ان� ��� لل�ساء�
حقيقية�ع���األرض،�ول�س�تجا�ل�ا�وإقصاء�ا�وعدم�إشراك�ا�����ل�ا��االت�

ال�افية�لل�ساء� إ���توف���ا��ماية� ا��تمعية،�باإلضافة�
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توحيد�ال�لمة�والنص�ا��طا�ي
ا��ر�جات� جمعية� - الصورا�ي� وداد� أ. قالت� األسئلة� �ذه� ع��� ورًدا�
ا��امعيات،�أن�ا��طاب�التصال����و�رافعة�تقود�ا��تمع�إ���مستقبل�
نحو� واحد� باتجاه� والعمل� والنص،� ال�لمة� توحيد� يجب� لذلك� أفضل،�
عد�رافعة�للتخفيف�من�معاناة�الشعب�الفلسطي��،�ورافعة�

ُ
املصا��ة�ال���ت

��ماية�مشروعه�الوط���لبناء�الوحدة�الوطنية،�والبعد�عن�اإلشاعات،�
ونحن�بحاجة�إ���بلورة�و�شكيل���نة��ش�ل�أداة�ضغط�حقيقية،�وتصو�ب�
ا�عن�ا��سابات�ا��اصة�ل�ذا�التنظيم�أو�ذاك،�

ً
البوصلة�باتجاه�وط����عيد

قضية� ل�ست� أل��ا� املصا��ة� ��� الفلسطي��� ال�ل� إشراك� إ��� والدعوة�
فصيل�ن،�وإنما�قضية�شعب�بأكمله.

وأشارت�الصورا�ي�إ���أن�قطاع�غزة�يمر����الوقت�ا��ا���بظروف�صعبة�
واجتماعية� وقانونية� سياسية� لفة�

ُ
ك عليه� ترتب� الذي� االنقسام� جراء�

واقتصادية�وثقافية�كب��ة،�أثرت�وال�تزال��ش�ل�مباشر�وغ���مباشر�ع���
وضع�حقوق�ال�ساء�والفئات�االجتماعية��افة،�وع���مجمل�حقوق�اإل�سان�

���فلسط�ن.
العملية� بقيادة� بدور�ا� بالقيام� املد�ي� ا��تمع� مؤسسات� وطالبت�
ا��ال� و�إفساح� السلبيات،� من� وا��د� االيجابيات،� لدعم� التصا��ية،�
أمام�ال�ساء�للمسا�مة�الفاعلة�وا��قيقية�����افة�منا���ا��ياة�السياسية�
واالقتصادية�وا��تمعية،�والضغط�باتجاه�استعادة�الوحدة�الوطنية��بما�
ا�ع���إقرار�قوان�ن�عصر�ة� ا�نظاًما�سياسًيا�ديمقراطًيا�قادرً

ً
يضمن�الحق

ت�تصر���قوق�ال�ساء.

إيجاد�حلول�جذر�ة�للمشا�ل�املن�شرة
ودعت�الصورا�ي�إ���توحيد�ا��طاب�التصال��،�والبدء����إيجاد�حلول�
جذر�ة�للمشا�ل�املن�شرة�ب�ن�أوساط�ا��تمع�الفلسطي��،�السيما�وأن�

ا��طاب�التصال����و�إعادة�بناء�النظام�السيا���.
يدفع� ومازال� دفع� الزجاجة،� عنق� من� ول��روج� إنه� �نا،� القول� و�مكن�

املواطن�ضر�بة�أزمة�الثقة�ب�ن�األطراف�السياسية�املتصارعة�واملنقسمة،�
�

ً
�ون�السياسي�ن�لم�يراعوا����أحلك�الظروف�مص���املواطن،�ولم�يلقوا�باال

ملا��عانيه�من�ظروف�صعبة،�وال�لضمان�تمكينه،�وأخذ�مسا�ماته��ع�ن�
االعتبار.

وتجدر�اإلشارة�إ���أن�شبكة�املنظمات�األ�لية��ان�ل�ا�دور�كب�������عز�ز�
ا��طاب�التصال��،�من�خالل�عقد�العديد�من�الندوات�وجلسات�ا��وار�
القطاعات� �افة� مع� اللقاءات� وعقد� لالنقسام،� املنا�ضة� واملس��ات�
����عز�ز�املصا��ة�وإ��اء� ا��تمعية�ملعرفة�دور��ل�م��ا�ومدى�فاعلي��ا�

االنقسام.

املواطن�يدفع�ثمن�االنقسام
جمعية�ال�الل�األحمر�لقطاع�غزة،� عماد�ا��طاب�- و����ذا�السياق�أكد�أ.
ا،�خاصة�أن�املواطن�

ً
أن��عز�ز�ا��طاب�التصال���لدى�املواطن�ن�م�م�جد

�و�من�يدفع�الثمن�جراء�االنقسام�السيا���،�مو�ًحا�أن�من�ضمن�سياسة�
وأ�داف�جمعية�ال�الل�األحمر����قطاع�غزة،�ممثلة�بالدائرة�التعليمية�
والثقافية،��و��عز�ز�املصا��ة�الوطنية�ب�ن�أبناء�الشعب�الواحد،�حيث�

�ان�لقطاع�التعليم�النص�ب�األك���من�التأث���السل���لالنقسام.
االنقسام� طر��� ع��� الضغط� مواصلة� أ�مية� ع��� ا��طاب� وشدد�
والقرارات� ال�شر�عات� مراجعة� ع��� والعمل� املصا��ة� ملف� الستكمال�
ا�

ً
بقوان�ن�الصادرة����ف��ة�االنقسام،�والعمل�ع���توحيد�ما�يص���م��ا�وفق

الحتياجات�ا��تمع�ك�ل،�معرً�ا�أمله����أن�تتحقق�املصا��ة،�واألخذ��ع�ن�
االعتبار�املص��ة�العامة�ول�س�املص��ة�ال��صية،�وإعادة�بناء�النظام�
السيا����ع���أسس�وطنية�وثوابت�سياسية�تتفق�عل��ا�جميع�األطراف�

الفلسطي�ية.
وعدم� املصا��ة،� ملف� إتمام� أجل� من� أك��� بالضغط� مصر� طالب� كما�
السماح�للوفد�الفلسطي���بالعودة�إ���أرض�الوطن�إال�بتوقيع�املصا��ة�

بضمانات�مصر�ة�قو�ة.

�عا���الكث���من�امل�لوم�ن،�ع���جراح�م�لصا���إ��اء�االنقسام�الذي�أر�ق�الكث���من�الناس،�فم��م�من��ان�ي�تظر�
فه�له�

َّ
أن�يتحرك�قطار�املصا��ة�ليكون�له�فيه�دور،�وم��م�من�اضطر�إ���التعا���ع���جراحه�رغم�عدم��سيان�ما�خل

�ذا�االنقسام�من�آالم�ومآ���،�ح���ال�يقال�أنه��ان�بمثابة���ر�ع��ة����طر�ق�عمل���نة�املصا��ة�ا��تمعية�ال���
شقت�طر�ق�ا�واستطاعت��شق�األنفس�إ��اء�الكث���من�امللفات.

ا�من���نة�املصا��ة�ا��تمعية�
ً

وكما��و�مطلوب�من�امل�لوم�ن��سيان�املا���،�والتعا���ع���ا��راح،�مطلوب�أيض
التعامل�مع��ل�ملف�من�امللفات�ع���حدة،�والعمل�ع����عز�ز�ا��طاب�التصال���لدى�الناس�حول�املصا��ة.

و����ذا�ا��انب،�يبقى�السؤال�الذي�يطرح�نفسه�بقوة�ع���طاولة�البحث،��ل��ناك�ضمانات��عدم�األخذ�بالثأر�
؟،�وماذا�ستكون�ردة�فعل���نة�املصا��ة�ا��تمعية�إن�وقع�ما�لم�يكن����ا��سبان؟،�وكيف�س�تم�التعامل�

ً
مستقبال

مع�امللفات�الصعبة�للغاية؟.
أسئلة�كث���وغ���ا�مازالت�تبحث�عن�إجابات�شافية�ووافية.

٢
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حماية�ل�افة�فئات�ا��تمع�
جمعية�اإلغاثة�الطبية�الفلسطي�ية،�ع��� مصطفي�عابد�- بدوره�شدد�أ.
أ�مية��عز�ز�ا��طاب�التصال��،��ونه�له�عدة�أسباب،�م��ا�العمل�ع���
غزة،� قطاع� ��� اإلعاقة� ذوي� األ��اص� ضم��م� ومن� املواطن�ن� حماية�
والعمل�ع���توحيد�ا��دمات�األساسية�املقدمة�ل�م�من�قبل�ا���ومة����
�ل�من�الضفة�وغزة،�إ���جانب�ز�ادة�املطالبة�بتفعيل�قانون�رقم�(٤)�لعام�
١٩٩٩،��حيث�أدى��عطيل�عمل�ا��لس�ال�شر����إ���ا��يلولة�دون�وصول�
ذوي�اإلعاقة���قوق�م�وإ����افة�ا��دمات�التأ�يلية�الضرور�ة�لتحس�ن�

حاال��م.
وأكد�عابد�أن�ا��طاب�التصال����عزز�من�عدم�الكرا�ية�ب�ن�املواطن�ن،�
�عمل� املصا��ة� أن� كما� الفلسطي��،� للشباب� مستقبلية� ا�

ً
آفاق و�فتح�

والسياسية� االقتصادية� ا��ياة،� منا��� �افة� ��� نو��� �غ��� إحداث� ع���
واالجتماعية�وال��ية�لدى�املواطن�ن،�كما�أ��ا�تحقق��سبة�أمل�ل��يل�
الصاعد����فلسط�ن،�والعمل�ع���إزالة�حالة�االحتقان�املوجود����الشارع�

الفلسطي��.
ووجه�رسالة�إ���طر���االنقسام�للتغلب�ع����افة�العوائق�واملشا�ل�ال���
يمكن�أن��عيق�املصا��ة�الوطنية،�والعمل�ع���ز�ادة�الت�اتف�واال���ام�
ا�

ً
بي��ما�من�أجل�ا��روج�من�األزمة�ال����ع�ش�ا�الشعب�الفلسطي��،�مؤكد

ا.
ً

أن��سبة�التفاؤل�لدى�املواطن�ن����إ��اء�االنقسام�كب��ة�جد

ُيسا�م����توحيد�الصف�الفلسطي��
مجموعة�ال�يدرولوجي�ن�الفلسطي�ي�ن،�أكد�ع��� امل�ندس�ر�اض�جن�نة�-
الصف� توحيد� ��� ُيسا�م� االنقسام،� طر��� ب�ن� التصال��� ا��طاب� أن�
الفلسطي��،�و�التا���البد�أن�ي�ون��ناك�مواقف�مش��كة���ميع�األطراف،�
والتعا���ع���ا��الفات�من�أجل�تحقيق�مستقبل�أفضل�ألبناء�شعبنا،�
باإلضافة�إ����عز�ز�لغة�ا��وار�واملصا��ة�بمشاركة�ا��ميع�ح����ستطيع�

التصدي�ملشا�لنا�املستقبلية�وح���ال�ت�تقل�إ���األجيال�القادمة.
وأشار�جن�نة�إ���أن�املصا��ة�الوطنية�تنعكس�إيجابًيا�ع���املواطن�ن����
عزز�من�قوة�ال�سيج�االجتما���وأثره�ع���

ُ
جميع�القضايا�االجتماعية،�وت

ا�إ���
ً
التغلب�ع���القضايا�املركز�ة،�وإقامة�الدولة�وتحقيق�العدالة،�الفت

الزرا��،� القطاع� لتطور� مناسبة� ب�ئة� وجود� عدم� إ��� أدى� االنقسام� أن�
وأن�خطط�التنمية�ال�تحقق�أ�داف�ا�وال�تقوم�بدور�ا�دون�وضع�وتوحيد�

السياسات�وا��طط����الضفة�وغزة.
وذكر�أن��سبة�التفاؤل�باملصا��ة�لدى�املواطن�ن�أصبحت�كب��ة،�السيما�
ملواصلة� الفلسطي�ي�ن� ع��� ضاغطة� ودولية� إقليمية� ا�

ً
أطراف �ناك� وأن�

ا��وار�والتصا���ا��تم��،�و�ذا�بحد�ذاته��عطي�األمل�للشعب،�و�التا���
البد�من�وجود�أداة�ضغط�ع���صناع�القرار��إل��اء��افة�ملفات�االنقسام،�
ا�من�املعاناة�جراء�االنقسام�السيا����والقانو�ي�

ً
وتجن�ب�أبناء�شعبنا�مز�د

وال�شر���.

�عزز�املفا�يم�ا��تمعية
اتحاد���ان�العمل�الص��،�إنه� و���السياق�ذاته،�قال�سامي�عطا�هللا��-
من�امل�م�أن�يتم��عز�ز�ا��طاب�التصال���ب�ن�أوساط�ا��تمع�الفلسطي���
بال�سامح� املتعلقة� املفا�يم� �ذه� "ولتعم� :

ً
قائال وشرائحه،� فئاته� ب�افة�

والعفو�والتصا���والت�افل�مجالسنا�ولقاءاتنا�وجلساتنا�ا��تمعية،�و�جب�
املسا�مة����إيجاد�أجواء�إيجابية��عيد���مة��ذا�الشعب�وت�افله��عد�
سنوات�من�البغض�واالنقسام،�والذي�ألقى�بظالله�ع����افة�منا���ا��ياة�

وعالقاتنا�االجتماعية".
وأضاف�عطا�هللا،�و�التا���فإن�املسؤولية�تقع�ع���عاتق�ا��ميع،�باملع���

الفردي�وا��تم���واألسري،�فيجب�ع���ا��ميع�أن��س���إ���
�عز�ز�املفا�يم�والقيم�ا��تمعية،�ال���نحن����أمس�ا��اجة�إل��ا�للوصول�
االنقسامات� جراء� أصابه� ما� أصابه� الذي� االجتما��� ال�سيج� ل��مة�

واملناكفات�السياسية�ال���طال�أمد�ا.
وأكد�أن�الشباب��م�ا��سم�امل�م����صورة�أي�مجتمع،�خاصة�وأ��م�ب�افة�
التصال��� ا��طاب� �عز�ز� ��� أساسي�ن� العب�ن� �انوا� وأطياف�م،� ألوا��م�
والت�اف���وا��تم��،�من�خالل��عز�ز�املفا�يم�ا��تمعية،��العفو�وال�سامح�
والت�افل،�وذلك�دعًما�ألجواء�املصا��ة�اإليجابية،�كما�أن�الشباب�لعبوا�
ا�م�ًما����دفع���لة�املصا��ة�وإ��اء�مرحلة�سوداء���لت���� ومازالوا�دورً

تار�خ�الشعب�الفلسطي��.
وأشار�عطا�هللا��إ���أن�الشباب��م�أيقونة�الطاقة�والبناء،�و�م�الفعل�
ا��قيقي�للمجتمعات،�وا��رك�األسا���،�ومنبع�األمل،�و�م�أ��اب�تأث���
بما�يمل�ون�من�أف�ار�ورؤى�متطورة�تحظى�بالرضا�عند�مختلف�شرائح�

ا��تمع.

ا��طاب�التصال����عزز�الصمود
جمعية�ا��دمة�العامة،�أن��عز�ز�ا��طاب� من�جانبه�أكد�عو�ي�الع�لوك�-
ونحن� والعفو،� ال�سامح� ثقافة� �شر� من� �عزز� املواطن�ن� لدى� التصال���
ا�واحدة����مواج�ة�األزمات،�

ً
بحاجة�إ���ت�اتف�ا���ود�والقناعة�لن�ون�يد

و�عز�ز�صمودنا�يدل�ع���وحدتنا�وقوتنا�تجاه�العدو�امل��بص�بممارساته�
واعتداءاته�املستمرة�تجاه�أبناء�شعبنا�الفلسطي��،�حيث�يتعمد�االحتالل�

���عدوانه�املتكرر�ع���قطاع�غزة.

اس��داف�املؤسسات�
وامل�شآت�ال��ية.

القطاع� أن� إ��� الع�لوك� وأشار�
الص����عت���من�أ�م�القطاعات�
ا��دماتية�ال���تأثرت���ذا�الواقع�
حيث� أعوام،� عشرة� منذ� القائم�
وا��قوق� الص��� القطاع� ش�د�
ن�يجة� وا�ً�ا� تراجًعا� ال��ية�
أحاطت� ال��� السياسية� الظروف�
األخ��،� العقد� ��� غزة� بقطاع�
واملتمثلة����العدوان�املتكرر�ع���

القطاع،�وا��صار�واالنقسام.
��� �س�ب� االنقسام� أن� كما� وقال،�
��� الص��� القطاع� ب�ن� ما� التباعد�
الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة،�ولم�يتم�
التجاذبات� ال��ة� قطاع� تجن�ب�
واملناكفات�السياسية،�بل��ان��ناك�
غياب�ملعيار�امل�نية����اختيار�أو�توز�ع�
ال��ية� ا��دمة� وتقديم� األعباء�

للمواطن�ن.
وأمام��ذا��له،�تبقى�حاجة�الشعب�
املصا��ة� ��� بأسره،� الفلسطي���
�افة� إ��اء� ثم� ومن� �،

ً
أوال ا��تمعية�

بما� العالقة� وامللفات� ا��الفات�
�سا�م����إرساء�دعائم�توحيد�شقي�

الوطن�ديموغرافًيا�وجغرافًيا.
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أو���تقر�ر�األس�وا�الذي�أز���دولة�االحتالل�وقامت����وحليف��ا�الواليات�
املتحدة�بالضغط�ع���األم�ن�العام�لألمم�املتحدة����به،�األمر�الذي�أدى�
ا�لضم���ا�اإل�سا�ي،�طبيعة� ر�ما�خلف�انتصارً إ���استقالة�األمينة�العامة�أ.

السياسة�اإلسرائيلية�املب�ية�ع���آلية�التم���العنصري.

وقوان�ن� سياسات� وفرضت� الفلسطي�ية،� املناطق� بتجزئة� قامت� إسرائيل�
وأدوات�وآليات�مب�ية�ع���االستعمار�ال�ولنيا���االحال���والتم��ي����تجاوز�
وا���للقانون�الدو���اإل�سا�ي�ومبادئ�حقوق�اإل�سان،�بما��عكس�الطا�ع�

العنصري�للمشروع�الص�يو�ي�اإلقال���بحق�شعبنا.
لقد�قامت�إسرائيل�بفصل�القطاع�عن�الضفة،�وفصل�القدس�ع��ما،�كما�
فصلت�ب�ن�مناطق�الضفة،�مستغلة�اتفاق�أوسلو�الذي��عامل�مع�األرا����
كما� غزة،� قطاع� ع��� ظاملـــًا� ا� حصارً وفرضت� عل��ا،� متنازع� كأراض� ا��تلة�
فرضت�أنظمة�و�شر�عات�تجاه�املواطن�ن�الفلسطي�ي�ن����مناطق�٤٨�ذات�
جانب� إ��� والعمل،� والتعليم� بال��ة� ا��ياة� مجاالت� تطال� تم��ية� طبيعة�
عمليات��دم�البيوت،�وإزالة��عض�القرى�والتجمعات�الس�انية،�ومصادرة�

األرا���،�كما�جرى�مع�قر�ة�أم�ا����ان�وغ���ا.
املشروع�الص�يو�ي�ع���أرض�فلسط�ن،��و�مشروع�استعماري���دف�إ���تفت�ت�
وحدة�األرض�والشعب�وال�و�ة،�وتحو�ل�الشعب�الفلسطي���إ���مجموعات�
ا�ص�يونًيا�

ً
ا�عن�حق�ا����تقر�ر�املص��،�حيث�أن��ناك�رفض

ً
س�انية�متناثرة��عيد

ا�للمشروع�الص�يو�ي�املس�ند�إ���
ً

جماعًيا�اتجاه��ذه�الفكرة��وال����عت���نقيض
املقولة�الزائفة�"فلسط�ن�أرض�بال�شعب،�لشعب�بال�أرض".

�ل�املشار�ع�اإلسرائيلية�منذ�عام�٦٧�إ���اآلن،�ترفض�االع��اف�بحق�شعبنا����
تقر�ر�املص��،�و�عتمد�مشار�ع��س�ند�إ���اإلدارات�الذاتية�وا��لية،�لذلك�ف���
ترفض�قرارات�األمم�املتحدة�ذات�الصلة�بالقضية�الفلسطي�ية،�و�عتدي�ع���
القانون�الدو���اإل�سا�ي�ومبادئ�حقوق�اإل�سان،�علًما�بأن�االع��اف�اإلعالمي�
ا�بمشروع�حل�الدولت�ن�من�قبل�قادة�ح�ومة�االحتالل�ال���روجت�له�

ً
أحيان

يتم� �ان� االبن،� بوش� الرئ�س� ع�د� ��� خاصة� السابقة،� األم��كية� اإلدارات�
أل�داف�دبلوماسية،�ولكنه�ال��س�ند�إ���قناعات�بأي�حال�من�األحوال.

لقد�أصبحت�وا��ة،�معالم�الصفقة�الك��ى�ال����عكف�الرئ�س�األم���ي�
ترامب�ع���بلور��ا،�ف����س�ند�للتصور�اإلسرائي���ل��ل�القائم�ع���ترسيم�
ا��دود�وتطبيع�العالقات�العر�ية�اإلسرائيلية�دون�ر�ط�ذلك�بحق�شعبنا�
بتقر�ر�املص��،�وإ��اء�االحتالل،�ع���أن�يتم�معا��ة�امللف�الفلسطي���وفق�
ا�عن�مقومات�السيادة�

ً
آليات�السالم�االقتصادي�و���اإلطار�اإلقلي����عيد

الفلسطي�ية.
مبادرة� معادلة� تقلب� أن� تحاول� مبعوث��ا،� ع��� ا��ديدة� األم��كية� اإلدارة�
السالم�العر�ية�ع���تقديم�التطبيع�ع���حق�شعبنا�با��ر�ة�واالستقالل،�كما�
تركز�ع���محاولة��ي�الو���الوط���الفلسطي���ع����غي���معامله�الثقافية،�من�
خالل�ال��ك���ع����غ���املنا���تحت���ة�منع�التحر�ض،�وأسماء�الشوارع،�
وإزالة�أسماء�الش�داء�بامليادين،�والضغط�لوقف�مخصصات�املعتقل�ن�وأسر�
�من�قضية�االس�يطان�ال����عت����عدًيا�ع���

ً
الش�داء�وا��ر��،�وذلك�بدال

القانون�الدو��،�وخاصة�قرار�مجلس�األمن�٢٣٣٤�واملعيق�الرئ�����لفرص�
إقامة�الدولة�الفلسطي�ية�املستقلة�وملشروع�حل�الدولت�ن.

إن�تصر�حات�نت�يا�و�األخ��ة�بناًء�ع���أحداث�امل��د�األق����األخ��ة�وال���
بقى�سيطر��ا�ع���األق����

ُ
أكد���ا�أن�إسرائيل�لن�ت���ب�من�الضفة�وست

والقدس،����دليل�وا���إ���جانب�عمليات�االس�يطان�ومصادرة�األرا���،�
أن�إسرائيل��س���وفق�مخطط�ا�التصفوي��للقضية�الفلسطي�ية�ع���قاعدة�

ن���ا�االستعماري�والعنصري.

وخاصة� ا��امعة،� التمثيلية� مؤسساته� ع��� شعبنا� وحدة� فإن� وعليه�
التجزئة� التصدي�لسياسة� باتجاه� املفتاح�واملدخل�األ�م� م.ت.ف،��ش�ل�

تحرر� قضية� بوصف�ا� شعبنا� لقضية� االعتبار� �عيد� بما� االحتاللية،� والتفت�ت�
وط���وديمقراطي،�وح���يتم�ذلك،�ال�بد�من�إ��اء�االنقسام،�واستعادة�الوحدة�
الوطنية،�والس���وفق�ما�تم�االتفاق�عليه�باتفاقات�املصا��ة�"القا�رة،�الشاطئ،�
الدوحة"،�وذلك�ع���تفعيل�لإلطار�القيادي�املؤقت�للمنظمة،�و�شكيل�ح�ومة�
وحدة�وطنية،�والتحض���لالنتخابات�الرئاسية�وللمجلس�ن�الوط���وال�شر���،�
والعمل�ع���صيانة�نظام�سيا����فلسطي���ديمقراطي��عددي��عتمد�الشراكة�

�من�اإلقصاء،�واإلدارة�ا��ماعية��لصناعة�القرار.
ً

بدال
كما� وا��معية،� التمثيلية� الفلسطي�ية� املؤسسات� تقو�ض� إ��� االنقسام� أدى�
أدى�إ���تقليص�مساحة�ا��ر�ة�والديمقراطية،�وتراجع�حالة�حقوق�اإل�سان،�
حيث�تم�سن�سلسلة�من�القوان�ن�وال�شر�عات�دون�إشراك�اآلخر�ن�وأ��اب�
إ���إدارات�مركز�ة،�وذلك� املصا��،�وتم��سي�س�القضاء،�وتحو�ل�السلطات�
���إطار�ا��رص�ع���البقاء�واالستمرار���ا،�علًما�بأن�إعطاء�مساحة�واسعة�من�
حر�ة�الرأي�والتعب���والتجمع�السل���وال�شكيل�ا��ز�ي�والنقا�ي،��عت���عنصر�
إ��� يؤدي� والق�ر� الكبت� تراكم� ألن� إضعاف،� عنصر� ول�س� ل���ومات،� تقو�ة�
ا�عن�الوسائل�الديمقراطية،�وتدفع�م�

ً
تفك���الناس�بالتعب���عن�أنفس�م��عيد

نحو�التطرف،�األمر�الذي�سيؤثر�سلًبا�ع���وحدة�ال�سيج�االجتما��،�و�ؤدي�إ���
إضعاف�تماسكه.

إن�إعادة�االعتبار�للمشروع�الوط���الفلسطي��،�يجب�أن��س�ند�إ���أننا�ما�زلنا�
ع��� الر�ان� تجاوز� يتطلب� الذي� األمر� وديمقراطي،� وط��� تحرر� مرحلة� ��� نمر�
مسار�املفاوضات،�ومسا���اإلدارة�األم��كية�ل�ا،�والعمل�ع���تحس�ن�مواز�ن�
��� املشروع� ا��ما���ي� كفاحه� ��� الشعب� طاقات� إطالق� ع��� ا��لية� القوى�
مواج�ة�االحتالل�واالس�يطان�والتمي���العنصري،�كما�يجب�أن��س�ند�إ���البعد�
ا�عن�اإلقصاء�

ً
الديمقراطي�من�خالل�الس���إ���بناء�نظام�ديمقراطي��عددي��عيد

واملركز�ة�بما�ي�يح�ا��ال�ملنظمات�ا��تمع�املد�ي�ألن�تأخذ�دور�ا�سواء�بالكفاح�
الوط���ع����عز�ز�مقومات�الصمود�وال�ش�يك�مع�قوى�التضامن�الشع��،�و�عز�ز�
والتعب��� بالرأي� حق�ا� خالل� من� الديمقراطي� بالبعد� وكذلك� املقاطعة،� حملة�
والتجمع�السل��،�واالنتقاد�ال�ادف�لإلصالح،�وتصو�ب�املسار،�وتجاوز�االختالالت�
ا�عن�الفئو�ة�والعشائر�ة�السياسية،�

ً
��دف�إقامة�حكم�ديمقراطي�رشيد��عيد

و�س�ند�إ���مبدأ�املشاركة.
إن�قوان�ن�ا��رائم�االلك��ونية�ومالحقة�واعتقال�ال��افي�ن�و�شطاء�برامج�
التواصل�االجتما��،�وال��م�املوج�ة�للبعض�بالتحر�ض�ومحاوالت�زعزعه�نظام�
ا��كم،�أو�اإلساءة�للقامات�الك��ى�وغ���ا�من�املسميات،�قد�تم�تجر���ا�بالعديد�
من�البلدان�ولك��ا�أدت�إ���خلق��وة�واسعة�ما�ب�ن�ا��كم�وا��تمع�من�ج�ة،�إ���
جانب�إضعاف�البعد�ا��ضاري�للنقد�البناء�الذي�ي�ت���إ���فكر�ا��تمع�املد�ي،�
األمر�الذي��ساعد�ع���اس�بدال��ذا�الدور�بأدوار�للمجموعات�وال��صيات�
املتعصبة�واملتطرفة�بما�ينعكس�بالسلب�ع���السلم�األ����والتماسك�االجتما��،�
�من�اح��ام�الرأي�البناء�والديمقراطي�

ً
وُ�عمق�االحتقان�والتوتر�با��تمع،�بدال

وا��ضاري.

الوط��� بدور�ا� تقوم� ل�ي� املد�ي� ا��تمع� لقوى� ا�
ً

شرط �عت��� الديمقراطية� إن�
املواطنة� �عتمد� وديمقراطي� وط��� سيا���� نظام� إطار� ��� وا��قو��� والتنموي�

والشراكة�واح��ام�وتقبل�اآلخر.
ا�ل�ا����مواج�ة�السياسات� والتحر�ات�الشعبية�العارمة�ال���تمت�بالقدس�انتصارً
العنصر�ة�وال��و�دية�اإلسرائيلية،�يجب�أن�تدفع�صناع�القرار�لالتفاق�ع���مغادرة�

مر�ع�االنقسام،�واالنتقال�إ���مر�ع�الوحدة�الوطنية.
يجب�ا��روج�من�دائرة�التالوم�والتفك���باملستقبل،���دف�تجاوز�عشر�سنوات�من�
االست��اف�واإلضعاف�الداخ��،�حيث��عت���الوحدة�قاعدة�أساسية�لالنطالق�من�

أجل�تحقيق�حقوق�شعبنا�الثابتة�واملشروعة.



٥

"حل�ال��نة�اإلدار�ة��غزة،�وإلغاء��افة�اإلجراءات�العقابية�ال���اتخذ�ا�
الرئ�س�محمود�عباس�تجاه�قطاع�غزة،�والبدء�الفوري�بإجراء�مشاورات�
مع�ال�ل�الفلسطي���ل�شكيل�حكومة�وحدة�وطنية،�والتحض���إلجراء�
ووقف� الوط��،� وا��لس� وال�شر�عية� الرئاسية� العامة� االنتخابات�
ووقف� العامة،� ا��ر�ات� ع��� الصارخة� والتعديات� االن��ا�ات� �افة�
االعتقاالت�السياسية�واعتقال�ال�شطاء�وال��افي�ن،�وإعادة�االعتبار�
للديمقراطية�الداخلية�وا��وار�كأساس�لنقاش�أي�اختالف"،�جملة�
من�املطالب�طاملا�أكدت�منظمات�ا��تمع�املد�ي�ع���تنفيذ�ا�للوصول�
إ���إ��اء�االنقسام،�ورأب�الصدع�الفلسطي��،�وإعادة�الوحدة�وال��مة�

ا��غرافية�والديمغرافية�ب�ن�الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة.
ولم�ت��ك�منظمات�ا��تمع�املد�ي�فرصة�واحدة�إال�واستغل��ا����دعوة�
جميع�األطراف�للوحدة�الوطنية�ونبذ�ا��الف،�فعقدت�الندوات،�وأجرت�
ا��وارات،�ونظمت�املس��ات،�وأصدرت�البيانات،�وصاغت�أوراق�عمل�
وأوراق�مواقف،�للمسا�مة����ا��الص�من�اآلثار�ال�ارثية�لالنقسام�ع���
ا�أمام�

ً
ال�سيج�االجتما���الفلسطي��،�وما��س�ب�به����الوقوف�عائق
الوحدة،�و�التا���أمام�أي�فرصة�حقيقية�ل��الص�من�االحتالل.

�با��ابرات�العامة�املصر�ة�لطر���
ً

وقبيل�دعوة�ا��انب�املصري�ممثال
االنقسام��عقد�االجتماعات�مع�ا،��انت�منظمات�ا��تمع�املد�ي�و�دعوة�
ا�ب�ن�

ً
ا��شاورً�ا�مش��ك

ً
من�شبكة�املنظمات�األ�لية،�قد�عقدت�اجتماع

أغسطس�املا���،�ضم� �ل�من�رام�هللا�وغزة،�وذلك����منتصف�ش�ر�آب/
أعضاًءا����ال��نة�التنفيذية�ملنظمة�التحر�ر�الفلسطي�ية�والعديد�من�
القوى�السياسية،�وممثل�ن�عن�ا��تمع�املد�ي�الفلسطي��،�و��صيات�
���ا��تمع�املد�ي�واالتحادات� مستقلة�ومؤسسات�حقوقية�و�شطاء�

النقابية.
الداخ��� املستوى� ع��� الرا�نة� التطورات� ناقش� االجتماع� و�ان�
بحق� اتخذت� ال��� العقابية� اإلجراءات� خطورة� ومدى� الفلسطي��،�
املواطنة،� بمف�وم� مساس� أ��ا� اعتبار� ع��� �،

ً
غزة قطاع� ��� املواطن�ن�

وتجاوز�قانو�ي،�وخطوة�كب��ة�باتجاه��عميق�االنقسام.
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�عطيل�إجراء�االنتخابات�يؤثر�ع���عمل�املنظمات� أبو�رمضان:
األ�لية

و����ذا�السياق�قال�ا��ب���التنموي�محسن�أبو�رمضان،�أن�واحدة�
من�القضايا�الرئ�سية�ال���ا�عكست�بالسلب�ع���املنظمات�األ�لية،�
تكمن�����عطيل�إجراء�االنتخابات����قطاع�غزة،�وذلك��غض�النظر�
عن�املسوغات،�إال�أن�إجراء�االنتخابات�ا��لية����الضفة�دون�غزة�قد�
أثر�ع���قدرة�املنظمات�األ�لية����تفعيل�ديناميات�املسائلة�وا��اسبة�
ا�

ً
واملشاركة�علًما�بأن�حالة�عدم�إجراء�االنتخابات�بالقطاع��شمل�أيض

مجالس�الطلبة�والعديد�من�االتحادات�ا��لية.
ن�أبو�رمضان�أن��غي�ب�آليات�املشاركة�واملسائلة�وا��اسبة،�دفع� و�يَّ
ا��الة�الفلسطي�ية�إ���إتباع�آليات�القرارات�املركز�ة����ابتعاد�وا���
عن�ضرورات�وممكنات�الشراكة�مع�أ��اب�املصا���من�منظمات�أ�لية�

وقطاع�خاص�وغ���م،�عدا�عن�إ�مال�إشراك�الفاعل�ن�السياسي�ن.
ا�دون�

ً
ولفت�إ���أن�ما�أصدرته�كتلة�اإلصالح�والتغ���من�أك���من�٥٠�قانون

ا�بقوة� مصادقة�الرئ�س�عل��ا،�وما�أصدره�الرئ�س�من�أك���من�١٣٠�قرارً
القانون�دون�مصادقة�ال�شر����عل��ا،�جعل�الفلسطي�ي�ن��ع�شون�
ب�ن�بن�ت�ن�قانون�ت�ن�معزولت�ن�عن��عض�ما�البعض،�األمر�الذي�أدى�إ���
تحو�ل�االنقسام�إ���انفصال�مس�ند�إ���مسوغات�و�شر�عات�قانونية�
مختلفة،�علًما�بأن�معظم�القوان�ن�ال���اتخذت����غزة�لم�تتم�بالشراكة�
ا��لس� عمل� استمرار� �سو�غ� ع��� وتركزت� املص��ة� أ��اب� مع�

ال�شر����وا��كومة����غزة�.
وشدد�أبو�رمضان�ع���ضرورة�تطو�ر�أطر�ومفا�يم�مش��كة�ب�ن�الطرف�ن،�
ألن�ذلك�أصبح�ضرورة�موضوعية�ال�دف�م��ا��و�املسا�مة����تحقيق�
ال�شة،� االجتماعية� ولفئاته� لشعبنا� والصمود� واالستمرار�ة� املنعة�
ال��ك���ع���تقو�ة�العالقة�مع�منظمات�التضامن�الشع��� كما�يجب�
الدو��،�و�عز�ز�التمو�ل�التضام���ول�س�املشروط�سياسًيا،�أو�الذي�

يركز�ع���الضرورات�اإل�سانية�دون�أ�عاد�ا�التنمو�ة�
والتمكي�ية.
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ولفت�إ���أنه�وملواج�ة�التحديات�تجاه�املنظمات�األ�لية،�ف���بحاجة�
والديمقراطية� واملشاركة� الطوعية� قيم� إ��� أي� ا��ذور،� إ��� للعودة�
واملبادرة�والتواضع�واالق��اب�من��موم�وتطلعات�الناس،�والتضامن�
ا�ع���بلورة�آليات�املسائلة�وا��اسبة� فيما�بي��ا�ح����عطي�نموذًجا�قادرً
نظام� وتحقيق� االنقسام،� إ��اء� باتجاه� القرار� صناع� ع��� والضغط�
��� التعارضات� احتواء� ع��� القادر� خيارنا� بوصفه� �عددي� ديمقراطي�

قالب�وط���ديمقراطي�موحد.

للمنظمات�األ�لية�دور����استعادة�الوحدة�وإ��اء� مح�سن: 
االنقسام

من�ج�ته�أو���مدير�اإلغاثة�الزراعية�ت�س���مح�سن،�
أن�أبرز�التحديات�ال���يواج��ا�ا��تمع�املد�ي�تتمثل����
�سبة� ز�ادة� إ��� أدى� الذي� ا��صار� واستمرار� االنقسام�
الفقر�والبطالة�وتأزم�الوضع�االقتصادي�واالجتما������
ا�ع���أ�مية�دور�منظمات�ا��تمع�املد�ي����

ً
القطاع،�مؤكد

استعادة�الوحدة�الوطنية�وإ��اء�حالة�االنقسام.
وشدد�مح�سن�ع���ضرورة�االستمرار����وقف�االستجابة�
استمرار� مع� امل���مة� والدولية� األم��كية� للضغوطات�
لنداء� واالستجابة� وشعبنا،� أرضنا� باس�باحة� االحتالل�
تصفية� شأ��ا� من� ال��� ا��لول� ل�ل� الرافض� الشعب�
املقاطعة� حركة� دعم� إ��� داعًيا� الفلسطي�ية،� القضية�
ع��� نوعية� انجازات� تحقق� أن� استطاعت� ال��� �“BDS”
الصعيد�الدو��،�والتأكيد�ع���أ�مية�اعتماد�املقاطعة�

كن���ع���املستوى�الشع���ع���طر�ق�ا��الص�من�االحتالل.
وطالب�السلطة�الفلسطي�ية�وحركة�حماس�ب�ب���نداء�القدس�الصادر�
عن�(وطنيون�من�أجل�إ��اء�االنقسام)�بنقاطه�األر�عة،�و�حراك�شع���

واسع�رافض�ل�ل�أش�ال�التعدي�ع���ا��ر�ات.

ز�ادة�فاعلية�منظمات�ا��تمع�املد�ي����ج�ود�تحقيق� �شوان:
الوحدة�

ومن�ناحيته�أكد�الباحث�القانو�ي��ارم��شوان�ع���ضرورة�ز�ادة�فاعلية�
االنقسام،� وإ��اء� الوحدة� تحقيق� ج�ود� ��� املد�ي� ا��تمع� منظمات�
الضاغطة� ا��شد� وفعاليات� واملق��حات� املبادرات� تقديم� خالل� من�
الستمرار�إ��اء�االنقسام�باتجاه�إعادة�بناء�النظام�السيا����الفلسطي���

وفق�عقد�اجتما����عتمد�الشراكة�ول�س�اإلقصاء�وال�يمنة.
�

ً
وقال��شوان،�إن�الشعب�الفلسطي���بحاجة����د�متوازن�يكمن�أوال

����غ���النظام�األسا����باتجاه�أن�يكون�لدينا�نظام�حكم�ديمقراطي�
�عزز�التعددية�السياسية،�ومشاركة�أبناء�شعبنا����اتخاذ�القرارات،�وأن�

يكون��ناك�ضمانات���ماية�حقوق�اإل�سان".
وشدد�ع���ضرورة�وقف�إصدار�القوان�ن�والقرارات�بقوان�ن�ال���صدرت�
خالل�ف��ة�االنقسام،�والعمل�ع���طرح��افة��ذه�القوان�ن�ع���ا��لس�
ال��ملانية�ا��ديدة�من�قبل� ال�شر�����عد�اإلعالن�عن�افتتاح�دورته�
الرئ�س،�والعمل�ع���إلغاء�أو��عديل�أو�إعادة�صياغ��ا�بما�ي�ناسب�

ومرحلة�ما��عد�االنقسام.

�عديل�القوان�ن�بما�ي�ناسب�وج�ود�منظمات�العمل� الغنيمي:
األ����

من�ج���ا�أكدت�مديرة�مركز�األبحاث�واالس�شارات�القانونية�للمرأة�
ز��ب�الغنيمي،�أن�املرأة�الفلسطي�ية�واج�ت�وال�تزال،�تحديات�كث��ة،�
ع���املستوى�السيا����واالقتصادي�واالجتما��،�و���مجال�املساواة،�
جراء�الظروف�املعقدة�والصعبة�ال���عاش�ا�الشعب�الفلسطي���ع���

مدى�١١�عاًما،����عمر�االنقسام�وما�رافقه�من�حصار�مشدد�
مفروض�ع���القطاع.

االنقسام� ظل� ��� للمرأة� القانونية� التحديات� إ��� الغنيمي،� وأشارت�
السيا���،�مؤكدة�أن�ال�شر�عات�السار�ة�ال�تحمي�املرأة،�السيما�وأن�
التحديات�ال���تواج��ا�املرأة�تتجسد�ع���املستوى�االجتما��،����أش�ال�
العنف�ا��تلفة�املمارسة�ضد�ا،�وعدم�التمك�ن�االقتصادي�والفقر،�
مو��ة�أن��ذا�وغ��ه�من�ثقافة�التمي���القائمة��س�ب�ج�س�ا،�نا����
عن�عدم�إ��اء�االنقسام�بالرغم�من�الدور�الر�ادي�ال���لعبته�منظمات�

العمل�األ����طوال�السنوات�املاضية.
وذكرت،�أن�االنقسام�البغيض�حط�من�م�انة�املرأة����القوان�ن�والقرارات�

الصادرة����ظل�االنقسام،�وأول�ا�قرارات�الرئ�س�محمود�عباس،�خاصة�
ما�تج������تخ���السلطة�الوطنية�عن�توف���ا��ماية�للمواطن�ن،�وتوف���
ا��دمات،�بما�يطال�وقف�دعم�ا��روقات�والك�ر�اء،�والتض�يق�ع���
مؤسسات�ا��تمع�املد�ي����شأن�املنح�واملساعدات�الدولية،�وإحالة�
موظف�ن�ع���التقاعد،�وفصل�موظف�ن��ش�ل�مخالف�للقوان�ن�ذات�
�الثمن�املضاعف�ل�ذه�القرارات�

َّ
العالقة،�مب�نة�أن�ال�ساء��ن�من�دفعن

ال���تكرس�العنف�الواقع�ضد�ا.
ولفتت�الغنيمي�إ���أن��افة�ا���ود�ال���ُبذلت��عد��شكيل�حكومة�
الوفاق����عام�٢٠١٤،�لم�تؤثر�ع���تطو�ر�الوضع�القانو�ي�للمرأة،�وإ��اء�
حالة�التمي���الواقع�ضد�ا،�معر�ة�عن�أمل�ا����أن�يكون�ل�ا�اآلن�م�انة�
كب��ة�����افة�القوان�ن�الفلسطي�ية��عد�إجراء�التعديالت�الالزمة�عل��ا،�
ا�ل���ود�املبذولة�من�قبل�منظمات�العمل�األ���،�السيما�

ً
وذلك�تنفيذ

املنظمات�ا��قوقية�وال�سو�ة.

ع���منظمات�ا��تمع�املد�ي�تفعيل�دور�ا�لتعز�ز�صمود� عن��:
املواطن

أسامة�عن��،�أنه�من� بدوره�أكد�مدير�مؤسسة�فر�در�ش�اي��ت�األملانية�د.
الضروري�العمل�ع���إنقاذ�ما�يمكن�إنقاذه�من�مشروعنا�الوط���و�عز�ز�
ا�من�خطورة� صمود�شعبنا�وتمك�ن�شبابنا�من�الع�ش�بكرامة،�محذرً
األوضاع����قطاع�غزة�وتد�ور�ا�ع����افة�األصعدة،�جراء�استمرار�
ا��صار�اإلسرائي��،�وتداعيات�العدوان�اإلسرائي���األخ��،�وعدم�إ��اء�

االنقسام�مدة�ال�تقل�عن�عشر�سنوات.
من� الضغط� ��� املد�ي� ا��تمع� منظمات� دور� أ�مية� ع��� عن��� وشدد�
�ع�ش� الذي� الفلسطي��� املواطن� صمود� و�عز�ز� االنقسام� إ��اء� أجل�
واقًعا�إ�سانًيا��و�األصعب����تار�خ�قطاع�غزة،�مطالًبا�ا��ميع�بتحمل�
مسؤولياته�تجاه�قطاع�غزة�من�أجل�وقف�التد�ور�ا��اصل�وإ��اء�

ا��صار�والبدء����اإلعمار�وانجاز�الوحدة�الوطنية.

٦
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ال�شك�أنه�برز،�مع�التطور�التكنولو���ال�ائل،�وتطور�وسائل�االتصال�
يمكن� ال� كث��ة� الك��ونية� جرائم� العنكبوتية،� الشبكة� ع��� والتواصل�

الس�وت�ع��ا�أو�عدم�معا����ا�ومعاقبة�مرتكب��ا.
ا�أن�مثل��ذه�ا��رائم�تزداد�يوًما��عد�يوم����ش�ل�مضطرد،�

ً
وال�شك�أيض

وت�سع�ل�شمل�قطاعات�مختلفة،�ومختلف�شرائح�ا��تمع.
االلك��ونية� ا��رائم� إن� الفلسطي��،� لإلحصاء� املركزي� ا���از� و�قول�
من�مجمل�ا��رائم�املرتكبة����فلسط�ن،�و����سبة� تمثل�حالًيا�نحو�٣٠٪

ا.
ً

مرتفعة�جد
و�ع����ذه�ال�سبة�أن��ناك�ازدياد�م��وظ����معدل�ا��ر�مة�ع���االن��نت�
تدم��� أخطر�ا� الذكية،� وال�واتف� واالتصال� املعلومات� تكنولوجيا� أو�
أج�زة�ا��اسوب�تماًما�من�خالل�االخ��اق،�أو�ا��صول�ع����ل�املعلومات�
�عن�السرقة�من�حسابات�

ً
ا��زنة�ع���ا��اسوب،�أو�ال�اتف�الذ�ي،�فضال

الشر�ات�أو�األفراد����البنوك،�واالب��از�وال��ديد�وغ���ا�الكث��.
صف��ذه� ومما�ال�شك�فيه�أن��ل��ذه�ا��رائم�بحاجة�إ����شر�ع�يّوِ
ا��رائم�و�كيف�ا�قانونًيا�و�ضع�ل�ا�العقو�ات�املالئمة،�خاصة�أنه�ال�يوجد�
���قانو�ي�العقو�ات�السائدين����فلسط�ن،�أي�عقو�ات�تتعلق�با��ر�مة�

االلك��ونية،�إنما�يتم�القياس�ع���جرائم�مشا��ة.
لكن�ا��اجة�لقانون�عقو�ات�ل��ر�مة�االلك��ونية،�ال�ي��ر�وجود�قانون�
شر�

ُ
مثل�القانون�الذي�أصدره�الرئ�س�محمود�عباس�قبل�ش�ور�قليلة�ون

���جر�دة�الوقا�ع�الفلسطي�ية�الرسمية.
فالقانون�املؤلف�من�٦١�مادة،��شبع�إ���حد��عيد�قانون�العقو�ات،�
و�مكن،����حال�تمت�إضافته�إ���القانون�أن�يصبح�جزًءا�منه،�ب�نما�من�
املف��ض�أن�يوازن�قانون�ا��رائم�الك��ونية�ب�ن�ا��اجة�إ���ردع�مرتك���
�ذه�ا��رائم�وا��صوصية�الفردية،�ال���ال�يمكن�التنازل�ع��ا�تحت�أي�

ظرف�من�الظروف.
كما�أن�القانون�م��ف����حق�حر�ة�اإلعالم�وال��افة�وال��افي�ن،�
وحر�ة�التعب����ش�ل�عام،�وال����شمل�حق��ل�مواطن����التعب���عن�

نفسه�بحر�ة�تامة،�ف�ذا�ا��ق�مكفول�وفق�الشرا�ع�الدولية�وا��لية.
وتنص�املادة�١٩�من�اإلعالن�العاملي���ق�اإل�سان،�ع����ذا�ا��ق�بوضوح�
تام،�ومن�دون�أي�قيود�أو�شروط�عليه،�فيما�تنص�املادة�١٩�من�الع�د�
�٢٠ املادة� أما� نفسه،� ا��ق� ع��� والسياسية� املدنية� ل��قوق� الدو���

فتضمنت�قيوًدا�ع���نطاق�ضيق�ومحدد�ل�ذا�ا��ق.
وع���عكس�اإلعالن�والع�د،�جاء�قانون�ا��رائم�االلك��ونية�متوسًعا�
���تقييد�ا��ق����التعب��،�والعمل�اإلعالمي�الذي�أصبح�اليوم��عتمد�
تقر�ًبا����ش�ل�تام�ع���أدوات�التواصل�ع���االن��نت�وشب�ات�التواصل�

االجتما���والتطبيقات�ع���ال�واتف�الذكية.
و�بدو�وا�ً�ا�وجلًيا�أن�ال�دف�من�إقرار�القانون،�إ���جانب�م�افحة�

ا��ر�مة�ع���االن��نت،��و�إخراس�الناس�وتكميم�األفواه،�وقمع�املعارضة�
فلسط�ن،� ��� املسؤول�ن� أو� للسلطات� ناقدة� أصوات� وأي� السياسية،�
واالجتماعية� واالقتصادية� السياسية� األوضاع� انتقاد� من� ومنع�م�

واملع�شية�املتد�ورة����فلسط�ن.
و���أول�تطبيق�للقانون�اعتقلت�السلطة�الفلسطي�ية�سبعة���افي�ن�
���الضفة�الغر�ية�من�ا��سو��ن�ع���حركة�"حماس"،�ا��صم�السيا����
اللدود�للسلطة�وحركة�"فتح"،�أو�العامل�ن����وسائل�إعالم�محسو�ة�أو�
مملوكة���ركة�"حماس"�عدة�أيام،�بموجب��ذا�القانون،�قبل�أن�يتم�
إطالق�م�ضمن�"صفقة�تبادل"�مع�معتقل�لدى�"حماس"����غزة،�قبل�

نحو�ش�ر�ن.
منذ�أن�أقرت�السلطة�الفلسطي�ية�قانون�املطبوعات�وال�شر����عام�
١٩٩٥،�لم�يصدر�أي�قانون�يتعلق�بطبيعة�عمل�اإلعالم،�و�قي�القانون�
ع���عالته،�ح���اليوم،�من�دون�أي��عديل�من�قبل�ا��لس�ال�شر����
األول�(٩٦�إ���٢٠٠٦)،�أو�ا��لس�ال�شر����الثا�ي�املستمر،�من�دون�

انتخابات�ح���اليوم.
مطالبة� عن� آذا��م� صموا� واملشرع�ن� الفلسطي�ية� السلطة� أن� كما�
ب�شر�ع� طو�لة،� سنوات� وع��� ومرات،� مرات� واإلعالمي�ن،� ال��افي�ن�

وإقرار�جملة�من�القوان�ن�ا��اصة�باإلعالم،�من�دون�جدوى.

ا�خاصة�باإلعالم�أعد�ا�
ً

كما�أ�ملت�السلطة�جملة�قوان�ن�متطورة�جد
مركز�تطو�ر�اإلعالم����جامعة�ب���ز�ت،�بالشراكة�والتعاون�مع�ج�ات�
مختلفة،�من�بي��ا�ا��امعات�ومؤسسات�ا��تمع�املد�ي،�وخ��اء�محلي�ن�
وإقليمي�ن��عكس��ذا�التطور�ال�ائل����تكنولوجيا�اإلعالم�واالتصال،�

وا��ر�ات�الفردية�وا��صوصية�وحر�ة�التعب���عن�الرأي.
القوان�ن�املتطورة�املوجودة����درج�ا���ومة�منذ� إن�عدم�إقرار��ذه�
أك���من�عام،�ومن�بي��ا�قانون�متطور�للمطبوعات�وال�شر،�وآخر�للمر�ي�
واملسموع،�وغ���ا،�واملسارعة�إ���إقرار�قانون�ل��رائم�االلك��ونية،��عكس�
بوضوح�الوج�ة�ا��قيقية�وال�دف�من�إقراره،�أال�و�و�قمع�ا��ر�ات�

واملعارضة،�وإخراس�صوت�املواطن�وال��ا��.
بال��ن� عقو�ات� من� تضمنه� ما� ع��� القانون،� �ذا� مواد� �عض� إن�
للمختص�ن� ونقد�ا� تفنيد�ا� سأترك� ال��� املالية،� والغرامة� وا���س�
وا��ام�ن،�ي�ناقض��لًيا�مع�ال��امات�السلطة�الفلسطي�ية�تجاه�املواثيق�

ع�عل��ا�الرئ�س�عباس�قبل�أك���من�عام�ن.
َّ

واملعا�دات�الدولية�ال���وق
كما�أن��عض�مواد�القانون،�يتعارض�مع��ون�فلسط�ن�دولة�تحت�االحتالل�
اإلسرائي��،�يناضل�شع��ا�من�أجل�نيل�حر�ته�واستقالله،�و��ناقض�مع�
سعيه�من�أجل�إقامة�نظام�حكم�ديمقراطي�يكفل�له�الع�ش�بأمن�وآمان�

وسالم����املستقبل��عد�عقود�من�القمع�اإلسرائي���املتواصل. 
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نوفم���٢٠١٧�مرور�مائة�عام�ع���وعد�بلفور�املشئوم�الذي� يصادف��الثا�ي�من��شر�ن�ثا�ي/
بلفور� أسس� حيث� متصاعد� �ش�ل� التار�خ� ذلك� منذ� استمرت� فلسطي�ية� ملعاناة� أسس�
كم�ر�يب�من�ا��رائم�ال���ارتكب��ا�العصابات�الص�يونية�بحق�الشعب�الفلسطي���الذي�
حرصت�بر�طانيا�نفس�ا�ع���تجر�ده�من�أي�سالح�يدافع�به�عن�نفسه�وأرضه����الوقت�الذي�
�انت��س���فيه�العصابات�الص�يونية�و�س�ل�فيه�حركة�ال��رة�ال���انفجرت�منذ�عشر�نات�

القرن�املا���.
�

لقد�ش�ل�وعد�بلفور�جر�مة�غ���مسبوقة����التار�خ�حيث�منح�وز�ر�ا��ارجية�ال��يطا�ي�آرثر�
جم�س�بلفور����الثا�ي�من��شر�ن�ثا�ي�عام�١٩١٧�وعده����رسالة�إ���اللورد�رو�شيلد�قبل�
�ف��ا�إ���التأييد�ال�امل�الذي�

ً
�واحٍد�من�احتالل�بر�طانيا�لفلسط�ن،�كقوة�انتداب�مش��ا ش�رٍ

أبدته�ا���ومة�ال��يطانية�إل�شاء�وطٍن�قومي�لل��ود����فلسط�ن.
لقد�أسس�وعد�بلفور�وجملة�اإلجراءات�والتداب���ال��يطانية�االستعمار�ة����ذلك�الوقت�ألك���

جر�مة�ت�����قسري�وتط����عر���ش�د�ا�التار�خ�ا��ديث،�حيث�أج���مئات�اآلالف�من�الفلسطين�ن�ع���ترك�منازل�م�وممتل�ا��م�وأراض��م�
بل�أك���من�ذلك�لقد�لعبت� وحرموا�من�حق�م����تقر�ر�املص���أسوة�ببقية�شعوب�املنطقة�ال����انت�ترزح�تحت�االستعمار�األجن������حينه.
����تب���عصبة�األمم�ملضمون�وعد�بلفور�و���الوقت�الذي�منحت�فيه�بر�طانيا�حق�االنتداب�ع���

ً
�جو�ر�ا

ً
بر�طانيا�والدول�الك��ى����حينه�دورا

�
ً
لقد�ش�ل�وعد�بلفور�وقرار�عصبة�األمم�ان��ا�ا �إ���ح���التطبيق�الفع��.

ً
فلسط�ن�وضعت�مضمون�وعد�بلفور����قرار�ا�ليتجاوز�الوعد��ونه�نظر�ا

�للقانون�ألنه�قرر�نزع�ملكية�شعب�ألرضه�ومنح�ا�لشعب�آخر�دون�أي�اعتبار�للقانون.
ً
صارخا

�
�ح���اآلن،�حيث�تواصل�قوات�االحتالل�اإلسرائي���جرائم�ا�ال���تر���ملستوى�ا��رائم�ضد�

ً
لقد�دفع�الفلسطي�يون�ثمن�وعد�بلفور�با�ظا

�لوصف�تقار�ر���ان�التحقيق�ال���ش�ل��ا�األمم�املتحدة�نفس�ا،�وتواصل�إن��اك�جملة�حقوق�اإل�سان�بال�سبة�للفلسطي�ي�ن�
ً
اإل�سانية�وفقا

حيث�تمعن����سياسة�القتل�العمد�واالعتقال�التعسفي�والت�����القسري�و�دم�وتدم���املمتل�ات�ا��اصة�والعامة�و�ستو���ع���األرا����بالقوة�
و�عمل�ب�ل�ما�أوت�ت�من�القوة�ع�����و�د�القدس�ومصادرة�األرا����و�ناء�املستوطنات�وجدران�الفصل�العنصري����الضفة�الغر�ية�والعدوان�
وفرض�ا��صار�ع���قطاع�غزة�والقضاء�ع����ل�ا��لول،�ال����ستجيب�لقرارات�الشرعية�الدولية�وتمعن����رفض�قرارات�األمم�املتحدة. و���
املقابل�يتواصل�سلوك�ا���ومة�ال��يطانية�املش�ن�الذي�ع��ت�عنه�رئ�سة�الوزراء�ت��يزا�ماي�بأ��ا��شعر�بالفخر�ل�ون�ح�وم��ا�السابقة�منحت�
�بإقامة�دول��م����فلسط�ن�وترفض�دعوات�الفلسطي�ي�ن�وأحرار�العالم�بما����ذلك�جزء�م�م�من�الشعب�اإلنجل��ي�بأن��ع��ف���ذا�

ً
ال��ود�وعدا

كبت�بحق�الفلسطي�ي�ن.
ٌ
رت

ُ
ا��طأ�التار����وأن��س���ا���ومة�ال��يطانية�إ���ت��يح�خطأ�ا�الذي�أسس���رائم�حرب�منظمة�ا

إن�شبكة�املنظمات�األ�لية�إذ��ع���عن�است��ا��ا�الشديد�ملوقف�ا���ومة�ال��يطانية�الذي�يصر�ع���خطيئ��م�التار�خية،�وتطالب�ا���ومة�
ال��يطانية�بتحمل�مسئولي��ا�التار�خية�عن�النتائج�ال�ارثية�ال����سب�ت�ف��ا�للشعب�الفلسطي��،�وأن��س���إلصالح�موقف�ا�ا��اطئ�الذي�
�لقيم�

ً
يتجا�ل�القانون�الدو��،�و�س�م����استمرار�ان��ا�ات�قواعد�القانون�الدو���اإل�سا�ي�والقانون�الدو�����قوق�اإل�سان�بل�و�ش�ل�تقو�ضا

العدالة�وا��ر�ة�وحقوق�اإل�سان�ال���تد���ا���ومة�ال��يطانية�أ��ا�تدافع�ع��ا�اليوم.

كما�تطالب�الشبكة�ا���ومة�ال��يطانية�وا��تمع�الدو��،�والسيما�وأن�األمم�املتحدة����الور�ث�الطبي���لعصبة�األمم،�بتحمل�مسئولي��م�
القانونية�والتار�خية�واألخالقية�عن�مأساة�الشعب�الفلسطي���وأن��عملوا�ع���ضمان�اح��ام�قرارات�الشرعية�الدولية�وقواعد�القانون�الدو���
اإل�سا�ي�والقانون�الدو�����قوق�اإل�سان،�وأن�يتخذوا�خطوات�فعلية�لتطبيق�قرارات�األمم�املتحدة�املتعاقبة�فيما�يتعلق�بقضية�فلسط�ن�
والصراع�العر�ي�اإلسرائي���الذي��عد�قضية�فلسط�ن����جو�ره،�وأن��س���لتمك�ن�الشعب�الفلسطي���من�ممارسة�حقه����تقر�ر�مص��ه�

كحق�أصيل�من�حقوق�اإل�سان�وإلقامة�دولته�املستقلة�أسوة��شعوب�األرض.
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مؤسسة�الضم�����قوق��اال�سان�تنظر�بقلق�شديد�وخطورة�بالغة�
لقرار�الرئ�س�االمر��ي�نقل�السفارة�االمر�كية�ملدينة�القدس�ا��تلة�

واالع��اف���ا�كعاصمة�لالحتالل.
�ذا�وقد�صادق�ترامب�ع���قانون�سابق�اتخذه�ال�ونجرس�االمر��ي�
(بتار�خ�٢٣�اكتو�ر/�شر�ن�االول�١٩٩٥)�بنقل�السفارة�االم��كية�ا���
وآنذاك�صدر�قرار�من�االمم�املتحدة�بأغلبية�ساحقة�١٤�صوتا� القدس,
باإللغاء�الفوري�للقانون�االسا���� وامتناع�واشنطن�عن�التصو�ت�,

االسرائي���الذي�جعل�من�مدينة�القدس�عاصمة�إلسرائيل.
�عت���اع��اف�ترامب�األحادي�ا��انب�تأكيدا���طوة�غ���قانونية�قامت�
حيث�اعلنت�إسرائيل� �انون�األول�١٩٤٩, ��ا�اسرائيل����د�سم��/ 
أن�القدس�عاصمة�لدولة�اسرائيل�دون�ان��ع��ف�ا��تمع�الدو���
و���عام�٢٠٠٤�أبدت�محكمة�العدل�الدولية�رأ��ا� بالقرار�االسرائي��,
بأن�السيطرة�االسرائيلية�ع���القدس�الشرقية�غ���قانو�ي�بموجب�

و���املنطقة�ال����شمل�املستوطنات�االسرائيلية. القانون�الدو��,
مؤسسة�الضم���تؤكد�بأن�القرار�األم���ي��عت���مخالفا�مليثاق�االمم�

وخاصة�ما�نص�عليه�قرار�االمم�املتحدة�رقم١٨١�والذي�صدر� الذي�يحرم�احتالل�االس�يالء�ع���ارا����الغ���بالقوة, املتحدة�والقانون�الدو��,
�شر�ن�الثا�ي�عام�١٩٤٧�ع���وضع�القدس�تحت�ا��ماية�الدولية�, واكد�قرار�األمم�املتحدة�رقم�٢٥٢�ايضا�ع���الوضع� بتار�خ�٢٩�نوفم��/

القانو�ي�للقدس�وان��افة�االجراءات�ال���تتخذ�ا�إسرائيل����القدس�غ���قانونية.
أن��ل�االجراءات�ال�شر�عية� أيلول�١٩٧١�الذي�يقول�:" كذلك�جاء�قرار�اإلدارة�االمر�كية�مخالفا�لقرار�مجلس�االمن�الصادر�بتار�خ�٢٥�د�سم��/
واصدار�ال�شر�عات�ال���تؤدي�ا���ضم� بما����ذلك�مصادرة�االرا����وتقل�الس�ان, والدستور�ة�ال���تتخذ�ا�إسرائيل�لتغي���معالم�املدينة,
وكذلك�قرار�مجلس�األمن�رقم�٢٣٣٤���و�قرار�ت�ناه� ا��زء�ا��تل�من�املدينة�ا���اسرائيل�,باطل�وال�اثر�له�, وال�يمكن�أن��غ���وضع�املدينة�,
مجلس�األمن�التا�ع�لألمم�املتحدة����٢٣�د�سم���٢٠١٦،�حث�ع���وضع���اية�للمستوطنات�اإلسرائيلية����األرا����الفلسطي�ية،�ونص�القرار�
ع���مطالبة�إسرائيل�بوقف�االس�يطان����الضفة�الغر�ية�بما�ف��ا�القدس�الشرقية،�وعدم�شرعية�إ�شاء�إسرائيل�للمستوطنات����األرض�

. ا��تلة�منذ�عام�١٩٦٧
مؤسسة�الضم�����قوق�اال�سان�إذ��ع���عن�است��ا��ا�واس�ن�ار�ا�الشديدين�لقرار�اإلدارة�االمر�كية�االع��اف�بالقدس�عاصمة�إلسرائيل�,

وتؤكد�ع���التا��:
لضم�القدس�الشرقية�وتوسيع�الرقعة�االس�يطانية���� بأن�ما�اتخذته�االدارة�االمر�كية�يأ�ي��عز�زا�للمخططات�االسرائيلية�, .١

القدس.
٢. ان�القرار�ال�يمس�الفلسطي�ي�ن�وحد�م�بل��ش�ل�تحدي�وإ�انة�لألمم�املتحدة�وللعامل�ن�العر�ي�واالسالمي.

ألن�واشنطن�ل�ست�من�يقرر��غي���القانون�الدو���او�قرارات� ان��ذا�االع��اف�لن��غ���من�الوضعية�القانونية�للمدينة�املقدسة,  .٣
مجلس�األمن.

أن�ما�يجري����القدس�من�ان��ا�ات�ترتك��ا�قوات�االحتالل�االسرائي��, �عت���خرقا�صارخا�ملبادئ�وقواعد�القانون�الدو��.  .٤
لتحمل�مسئوليا��ا�القانونية� و�ش�ل�خاص�الدول�االطراف�املتعاقدة�ع���اتفاقية�جنيف�الرا�عة, لذلك�تدعو�الضم���ا��تمع�الدو���,
وتأم�ن�ا��ماية�الدولية�للشعب�الفلسطي���ومقدساته, ووضع�حد�لالن��ا�ات�املرتكبة� واالخالقية����كفالة�اح��ام�ضمانات�القانون�الدو���,
وذلك�بضرورة�تحرك�ا��تمع�الدو���بصورة�عاجلة�إلجبار�دولة�االحتالل�ع���وقف�جميع�افعال�ا�العدوانية����االرض�الفلسطي�ية� بحقه,

وازالة�املستوطنات�االسرائيلية�, وال����ش�ل�جر�مة�حرب�وفق�قواعد� و�خاصة����مدينة�القدس�الشرقية�ا��تلة, ا��تلة�,
القانون�الدو���اال�سا�ي.
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معا���الدكتور/ ابرا�يم�الشـــــاعـــــــــــــــر��������������ا����م
���������������������������وز�ر�التنمية�االجتماعية�- دولة�فلسط�ن

تحية�طيبة�و�عد�،،
يتوجه�قطاع�التأ�يل��شبكة�املنظمات�األ�لية�إ���معاليكم�بفائق�االح��ام�والتقدير،�ونرجو�متا�عة��ذه�املناشدة�لصا���األ��اص�ذوي�االعاقة����

قطاع�غزة.
،��عا�ي�معظم�م�من�أوضاع�إ�سانية�صعبة�حيث�يتلقى�٢٩�ألف�من�اال��اص�

ً
حيث�يبلغ�عدد�األ��اص�ذوي�اإلعاقة����قطاع�غزة�نحو�٤٤,١٣٣���صا

ذوي�االعاقة�وأسر�م�مساعدات�مالية�من�وزارة�التنمية�االجتماعية،�وال���ال�تضمن�ا��د�األد�ي�من�الع�ش�الكر�م.
تتفاقم�أوضاع�األ��اص�ذوي�اإلعاقة�سوًءا�ع���الصعيد�اإل�سا�ي��س�ب�األوضاع�الرا�نة����قطاع�غزة�بدًءا�من�ا��صار�اإلسرائي���املتواصل،�وعدم�
القدرة�ع���السفر�خارج�قطاع�غزة،�وانقطاع�التيار�الك�ر�ا�ي�لف��ات�طو�لة،�وتد�ور�الواقع�االقتصادي�واالجتما��،�و�خاصة�ارتفاع��سب�الفقر�والبطالة�

من�األ��اص�ذوي�اإلعاقة��عانون�من�البطالة���قطاع�غزة. إ���مستو�ات�غ���مسبوقة�حيث�أن�٩٠٫٩٪
ا�بالوضع�الرا�ن؛�أدى�ا���ت��م�معانا��م����ظل�النقص�ا��اد� رً

ُّ
ا�مال�واقع�األ��اص�ذوي�االعاقة�واحتياجا��م�ا��اصة�كأحد�أك���الفئات�ال�شة�تأث

���األدوات�املساعدة�وإمدادات�واألدو�ة�واملستلزمات�الطبية،�كما�أن�الوصول�إ���ا��دمات�أصبح�أك���صعو�ة.
م�أح�ام��االعاقة�ا��تلفة�اال�أن�أوضاع�األ��اص�ذوي�االعاقة�لم�يطرأ�عل��ا�التحّسن�املرغوب؛�لعدم�

ّ
وع���الرغم�من�أن�القانون�الفلسطي���قد�نظ

اعمال�معظم�بنود�قانون�حقوق�املعوق�ن�منذ�اقراره،�حيث�تنص�املادة�(٥)�واملادة�(١٠)�من�قانون�حقوق�املعوق�ن�رقم�(٤)�لعام�١٩٩٩ع���تقديم�
التأ�يل�بأش�اله�ا��تلفة�للمعوق�وفق�ما�تقتضيه�طبيعة�إعاقته،�وتوف���األدوات�واألج�زة�الطبية�الالزمة�ملساعدة�املعوق،�وإصدار�بطاقة�املعوق����
كما�أن�قرار�مجلس�الوزراء�رقم�(٤٠)�لسنة� �للمعوق�وألسرته.

ً
ا��ال�الص��،�وضمان�ا��دمات�ال��ية�املشمولة����التأم�ن�الص���ا���ومي�مجانا

٢٠٠٤�ا��اص�بالالئحة�التنفيذية�لقانون�حقوق�املعوق�ن؛�جاء�ليضمن�تنفيذ�واعمال�مواد�القانون.
ا�دولًيا�بالزام�مؤسسات�

ً
ثّم�جاء�توقيع�دولة�فلسط�ن�ممثلة�برئ�س�ا�ع���االتفاقية�الدولية���قوق�األ��اص�ذوي�االعاقة����ن�سان�٢٠١٤�لي�ون�ضامن

الدولة�التخاذ��افة�التداب���ال���تضمن�تنفيذ��ل�ما�ورد�����ذه�االتفاقية�من�نصوص�واح�ام����س�يل�ال��وض�بواقع�اال��اص�ذوي�االعاقة.
م�ح�ومة�الوفاق�الوط���للوزارات����قطاع�

ّ
ا�ب�سل و���ظل�اجواء�املصا��ة،�فقد�است�شر�األ��اص�ذوي�االعاقة�وممثل��م����قطاع�التأ�يل�بالشبكة�خ��ً
غزة،�حيث�من�املتوقع�أن�يتم�اعمال�وتنفيذ�القانون�الفلسطي���وتطبيق�ما�جاء�باالتفاقيات�الدولية�املوقعة.

كما�من�املتوقع�أن�ينعكس�تمك�ن�وزارة�التنمية�االجتماعية�واستالم�م�ام�ا����قطاع�غزة�ايجاًبا�ع���واقع�األ��اص�ذوي�االعاقة؛�لذا�نتوجه�ا���حضرتكم�
-شاكر�ن�ج�ودكم- بضمان�تطبيق�القانون�الفلسطي���واالتفاقية�الدولية�ا��اصة�باأل��اص�ذوي�االعاقة،�وع���ا��صوص�ضمان�تنفيذ�ما�ي���

كحاجة�م�ّ�ة�من�أجل�تحس�ن�أوضاع�األ��اص�ذوي�االعاقة����قطاع�غزة:
ضمان�توف���األدوات�الطبية�واألدوات�املساعدة�ا��ركية�والسمعية�وقطع�الغيار�و�افة�املعينات�ا��اصة�باأل��اص�ذوي�االعاقة�لضمان� .١

استمرار�حيا��م.
الضغط�باتجاه�عمل��س�يالت�خاصة�باأل��اص�ذوي�االعاقة�خالل�املعابر�ا��تلفة�لضمان�حصول�م�ع���حر�ة�التنقل�والسفر�وتلقى� .٢

ا��دمات�العالجية�الالزمة.
الضغط�باتجاه�توف���التيار�الك�ر�ا�ي��ش�ل�متواصل�لضمان�حماية�حياة�األ��اص�ذوي�االعاقة. .٣

موائمة�األماكن�العامة،�والت�سيق�مع�الوزارات�األخرى�(وزارة�ال��بية�والتعليم،�وزارة�املواصالت،�وزارة�ا��كم�ا����)�لضمان�موائمة�املؤسسات� .٤
التعليمية�والوزارات�وغ���ا.

شمول�برامج�ال�شغيل�وال�شغيل�املؤقت�لذوي�االعاقة�ب�سبة�ال�تقل�عن�٥٪. .٥
اصدار�بطاقة�األ��اص�ذوي�االعاقة. .٦

اعفاء��افة�األ��اص�ذوي�االعاقة�من�رسوم�التأم�ن�الص��. .٧
تحس�ن�ا��صصات�املالية����م��انية�وزارة�التنمية�االجتماعية�ملساعدة�األ��اص�ذوي�االعاقة. .٨

تفعيل�ا��لس�األع���لأل��اص�ذوي�االعاقة. .٩
ا�نق��ح�أن�يتم�ت�و�ن���نة�مش��كة�ب�ن�قطاع�التأ�يل�بالشبكة،�ووزارة�التنمية�االجتماعية؛�ملتا�عة�املق��حات�الواردة�����ذه�املناشدة. �وأخ��ً

منكم����الر���بمجتمع�األ��اص�ذوي�االعاقة����فلسط�ن.
ً

متمن�ن�من�معاليكم�التجاوب�مع��ذه�املناشدة�مسا�مة
�

قطاع�التأ�يل��شبكة�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية
املنظمات�األعضاء����قطاع�التأ�يل�بالشبكة:

برنامج�غزة�لل��ة� ا��معية�الوطنية�لتأ�يل�املعاق�ن�- جمعية�أطفالنا�للصم�- جمعية�اإلغاثة�الطبية�الفلسطي�ية�- شبكة�األجسام�املمثلة�لالعاقة�-
جمعية�املعاق�ن� جمعية�فلسط�ن�املستقبل�للطفولة�- جمعية�جباليا�للتأ�يل�- جمعية�بي�نا�- جمعية�الوفاء�ا����ية/مس�شفى�الوفاء�الط���- النفسية�-
جمعية�دير�الب���لتأ�يل�املعوق�ن�- نقابة�العالج� مركز�اإلرشاد�ال��بوي�- جمعية�ا��ق����ا��ياة�- جمعية�األمل�لتأ�يل�املعاق�ن����رفح�- �بقطاع�غزة�-

ً
حركيا

جمعية�رعاية�أسر�املعاق�ن�- جمعية�الوفاق�لإلغاثة�والتنمية�-املنتدى�االجتما���التنموي� املركز�الوط���للتأ�يل�ا��تم���- الطبي���-
ال�يئة�املستقلة���قوق�اال�سان جمعية�م��ة�فلسط�ن�للرعاية/مركز�س���- مؤسسة�إنقاذ�الطفل�فلسط�ن�- -
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اإلغاثة�الزراعية�تنظم�ورشة�عمل�حول�افاق�وتطو�ر�
انتاج�الكمبوست�جنوب�قطاع�غزة

الزراعية)� (اإلغاثة� الزراعية� التنمية� جمعية� نظمت�
��� الكمبوست� انتاج� وتطو�ر� افاق� "حول� عمل� ورشة�
قطاع�غزة،�”وذلك�ضمن�مشروع�ا�"�تخض���االقتصاد�
الفلسطي��"�املمول�من�االتحاد�األورو�ي�بالشراكة�مع�
�ذا�وقد�شارك����الورشة� .AIDOS�املؤسسة�اإليطالية
ال���عقدت����مقر�جمعية�اصدقاء�الب�ئة�ممثل�ن�عن�
وزارة�الزراعة،�جمعية�اصدقاء�الب�ئة�وعدد�من�املزارع�ن�

واملزارعات.
مجدي�دبور�م�سق�املشروع� و���بداية�الورشة�تحدث�م.
حول�الفرص�املتاحة�لتطو�ر�انتاج�الكمبوست�(السماد�

العضوي)�وأشار�ا���أ�مية�استخدامه�كبديل�عن�األسمدة�الكيماو�ة،�ملا����ذلك�من�أ�مية����ا��فاظ�ع���عناصر�ال��بة�وضمان�استدام��ا،�ا���جانب�
دبور����مداخلته�ا���"ان�اإلغاثة�الزراعية��س���لتطو�ر�انتاج�الكمبوست�كمنتج�فلسطي���ذات�جودة�عالية�و�حل� وأشار�م. ا��فاظ�ع���ال��ة�والب�ئة.

محل�املنتجات�املستوردة�والسيما�اإلنتاج�اإلسرائي��". 
محمد�الن��ب�ا���"أ�مية�تدو�ر�النفايات����قطاع�غزة�واالستفادة�م��ا����الزراعة�العضو�ة،� من�ج�ته�أشار�املدير�التنفيذي���معية�أصدقاء�الب�ئة�م.

وقال�ان��ذا�االمر�سي�ون�له�أ�مية����التخفيف�من�مش�لة�التخلص�من�النفايات�بالطرق�السليمة�ا���جانب�اس�امه����ا��فاظ�ع���الب�ئة".
وطالبت�م�سقة�ال�سو�ق����املشروع��ديل�بنات�املشارك�ن�من�ا��ضور�بضرورة�تقديم�اق��احا��م�وتوصيا��م،��ي�يتم�اخذ�ا��ع�ن�االعتبار����عملية�

تطو�ر�املنتج�ا��اري�التحض���له.
�املنتج�

ً
ان�تتع�د�وزارة�الزراعة�بحماية�املنتج�ا�����من�الكمبوست�امام�املنتجات�املستوردة�وخاصة - �ذا�وقد�خرجت�الورشة�بتوصيات��ان�أبرز�ا:

وان�ي�ون�املنتج�ا�����بمواصفات�ذات�جودة�عالية�تضا���املنتجات�املستوردة،�وتباع�بأسعار�ت�ناسب�مع�قدر��م�الشرائية. اإلسرائي��.
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�متخصصا�حول�"�امل�ارات�ا��ياتية�
ً
بدأ�مركز�اإلعالم�ا��تم������غزة�تدر�با

و�شارك����التدر�ب� االساسية�لتمك�ن�الشباب�من�خوض�ا��ياة�العملية".
وتخصصات� واإلعالم� ال��افة� �ليات� من� وا��ر�ج�ن� الطلبة� من� �٢٠
و�ستمر�التدر�ب�ع���مدار�يوم�ن،�بواقع�(٥)ساعات� أخرى�ذات�عالقة.

تدر��ية�لليوم�الواحد.
و��دف�التدر�ب�إ���املسا�مة����إكساب�الشباب�من�خر����/ات�االعالم،�
من�� وتمك��م� �ساعد�م� ال��� األساسية� ا��ياتية� امل�ارات� من� مجموعة�

االستعداد�لدخول�سوق�العمل.
مف�وم�وأنماط�القيادة،�مف�وم� و��ناول�التدر�ب�موضوعات�عديدة�أ�م�ا:
األزمات�واملشكالت،�أ�مية�الس��ة�الذاتية�والطرق�العلمية�لكتابة�الس��ة�

الذاتية�و�التحض���للمقابلة�من�أجل�العمل.
مساعدة� إ��� ��دف� التدر��ية� الدورة� أن� زقزوق� م��فت� املدر�ة� وقالت�
الشباب�الباحث�ن�عن�وظائف����ا��صول�ع���عمل�ي�ناسب�مع�مؤ�ال��م�
سي�ونوا� الشباب� أن� الزقزوق،� واضافت� طموحا��م. و�حقق� وخ��ا��م�
جا�ز�ن��العداد�س��ة�ذاتية�واجتياز�املقابلة�ال��صية�عند�التقدم�لشغل�

الوظائف.
وأو��ت�الزقزوق�كذلك،�أن�سوق�العمل�أصبح�لديه�متطلباته�وشروطه،�
فعدد�الوظائف�املتاحة�قليلة�باملقارنة�إ���أعداد�املتقدم�ن�لشغل��ذه�
الوظائف،�لذلك�يجب�ع���املتقدم�معرفة�كيفية�إظ�ار�إم�انياته�وخ��اته�

�ش�ل�جيد�ودون�مبالغة.
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وأجمع�املشارك�ن/ات����الدورة�التدر��ية�ع���أ�مية��ذا�التدر�ب�بال�سبة�
وأشادوا�ب�نظيم� ل�م�كشباب�خر�ج�ن�لم�يمارسوا�العمل�الفع���من�قبل.
التدر�ب�وا�تمام�مركز�اإلعالم�ا��تم�����م�كفئة�شباب��سعون�لبناء�
بال�سبة� جديدة� التدر�ب� من� املك�سبة� امل�ارات� أن� وأفادوا� مستقبل�م.

ل�م.
وا��دير�بالذكر�أن�مركز�اإلعالم�ا��تم��،�مؤسسة�أ�لية�مستقلة،��عمل�
���قطاع�غزة�منذ�تأس�س�ا�بداية�٢٠٠٧�بمبادرة�من��شطاء����العمل�
األ����واإلعالمي�الذين�رأوا�ضرورة�وجود�مؤسسة�أ�لية��ع���باإلعالم�حول�

�الفئات�امل�مشة�
ً
حقوق�وقضايا�املواطن�ن�و�خصوصا

مثل�الشباب�و�املرأة.
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شاركت�مئات�ال�ساء�وقطاعات�واسعة�من�مؤسسات�
ا��تمع�املد�ي�وسط�مدينة�غزة����ساحة�ا��ندي�
ا���ول����الوقفة�السنو�ة�ال���ينظم�ا�قطاع�املراة�
���شبكة�املنظمات�األ�لية�بمناسبة�حملة�١٦�يوم�

ملنا�ضة�العنف�ضد��املرأة.
وجاء�شعار�قطاع�املرأة����شبكة�املنظمات�اال�لية��
�ذا�العام�تحت�عنوان�"مشارك���تب���وطن"�وذلك�
وضرورة� الفلسطي�ية� الوطنية� للمصا��ة� �

ً
دعما

مختلف� ع��� القرار� ��� املرأة� مشاركة� ضمان�
مارس�

ُ
امل التمي��� أش�ال� جميع� ووقف� � املستو�ات،�

ع���أساس�ا���س،�ونبذ�جميع�أش�ال�العنف�ضد�
ال�ساء،�وذلك�ضمن�مشروع��عز�ز�الديمقراطية�و�ناء�
قدرات�املنظمات�اال�لية�بالشراكة�مع�املساعدات�

NPA�الشعبية�ال��و�جية
ورفعت�املشار�ات�واملشارك�ن�يافطات�موحدة�تحت�
شعار"مشارك���تب���وطن"�مطالبات�ا��تمع�الدو���
بضرورة�العمل�من�أجل�إ��اء��افة�أش�ال�ان��ا�ات�
مقدم��ا� و��� ال�ساء� ضد� � االسرائي��� االحتالل�
اعتداءات�االحتالل�وحصاره�ا��ائر�،�وتوف���ا��ماية�

لشعبنا�وا��اء�االنقسام�وتحقيق�الوحدة�الوطنية.
ورددت�املشار�ات�شعارات�خالل�الوقفة�"ألف�تحية�
ألف�تحية�للمرأة�الفلسطي�ية،�وحدة�وحدة�وطنية،�
ألف�تحية�للمرأة����وطن�الصامدات،�ألف�تحية�
لألس��ات،�بدنا��ع�ش�بكرامة،�ال�للعنف�ضد�املرأة،�
العنف�ضد�املرأة��و�ان��اك���قوق�اإل�سان،�اتحدوا�
إل��اء�العنف�ضد�املرأة،��عم�ال��اء�العنف�بأش�اله،�

مشارك���تب���وطن".
وع��ت�املشار�ات�و�ن�يحملن�االعالم�الفلسطي�ية�
واملصر�ة�عن�تضام��ن�ووقوف�ن�إ���جانب�الشعب�
مس�نكرات� االر�اب� مواج�ة� ��� الشقيق� املصري�

جر�مة�ب���العبد����س�ناء�االر�ابية�.
املرأة� قطاع� م�سق� نحلة� أبو� نادية� أكدت� و�دور�ا�
���الشبكة��أن�حملة�١٦�يوم�ملنا�ضة�العنف�ضد�
�و�و�"مشارك���تب���وطن"،�

ً
�وطنيا

ً
املرأة�تحمل�شعارا

املناسبة����دعوة�إل��اء��افة� إ���أن��ذه� مش��ة�

أش�ال�العنف�ضد�ال�ساء�والفتيات�دون�است�ناء�
ي�ونوا� أن� يمكن� والرجال� ال�ساء� أن� بمع��� أحد�
عرضة�الش�ال�العنف�والتمي���اذا��انت�ا��تمعات�
غ���عادلة،�لذلك�يجب�أن�ي�ونوا�شر�اء�من�أجل�
��� سواء� احد� است�ناء� يمكن� وال� العنف� مواج�ة�

ا��ماية�أو�التأ�يل.
لتؤكد� جاءت� الوقفة� �ذه� أن� نحلة� أبو� وأشارت�
باتجاه�العنف� العالم� أن��ناك�ازدياد�م��وظ����
الدولية� الصراعات� � �عد� تحديدا� ا���س�ن،� ضد�
واالقليمية،�وما�يحدث����سور�ا�ولي�يا�من�التجارة�
بال�شر��عد�ان��اك�صارخ���قوق�اال�سان،�وما�حدث�
لعمليات� ازدياد� من� املاضية� األيام� خالل� مصر� ���
اإلر�اب�املب���ع���أساس�الدين�والعرق،�لذلك�نؤكد�
أن�دوامة�العنف�ضد�ا���س�ن�مازالت�تن��ك،�لذلك�
يجب�رفع�الصوت�عاليا�للتنديد�ب�ل�أش�ال�العنف�

ضد�ال�ساء.
ودعت�أبو�نحلة�إ����حماية�مصر�الشقيقة�وشعب�
�ان� ال��� االر�ابية� العمليات� ودانت� العرو�ة� مصر�
���� املصل�ن� طالت� ال��� ال�شعة� ا��ر�مة� آخر�ا�
الصراع� أن� مؤكدة� س�ناء،� شمال� الروضة� م��د�

الدي���والعر����و�يمس�حقوق�اال�سان.
ضد� العنف� اش�ال� �افة� بإ��اء� نحلة� أبو� وطالبت�
تحقيق� أجل� من� شر�اء� و�م� وال�ساء� الرجال�
التنمية�و�عز�ز�قيم�املساواة�والعدالة�االجتماعية����
ا��تمعات،�مؤكدة�ان�عنف�االحتالل�مازال��ش�ل�
العائق�الرئ�����و�قف�حائال�أمام�تنمية�مجتمعاتنا�
باتجاه�الديمقراطية�واملساواة�والعدالة�االجتماعية.

الثقافة� مركز� مديرة� زقوت� مر�م� تلت� و�دور�ا�
والفكر�ا��ر�البيان�الصادر�عن�قطاع�املرأة����شبكة�
املنظمات�األ�لية�بمناسبة�حملة�العنف�ضد�املرأة�
مشارك���تب���وطن�،�مؤكدة�أن��ذه� تحت�شعار:
�وتبدأ�فعاليا��ا����٢٥��شر�ن�

ً
ا��ملة�تنظم�سنو�ا

الثا�ي�(نوفم��)�و�ستمر�ح���العاشر�من��انون�األول�
(د�سم��)�من��ل�عام،�الذي�يصادف�اليوم�العاملي�
ال�ساء� نحن� ج�ودنا� تت�اتف� اإل�سان،� ��قوق�
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ل�سليط�الضوء�ع����ل�ا��رائم�واالن��ا�ات�وأش�ال�
العنف�املمارس�ضد�املرأة�والفتاة�الفلسطي�ية�ع���

�ل�املستو�ات.
املرأة� تواج�ه� � ما� ا��� اشارت� السياق� �ذا� و���
الفلسطي�ية�الكث���من�املعيقات����طر�ق�مشارك��ا،�
وجرائمه� االسرائي��� االحتالل� اعتداءات� وأ�م�ا�
املتواصلة�بحق�شعبنا�الفلسطي���وارضه�ومقدراته�
واملعا�دات� املواثيق� ل�افة� املتواصله� وان��ا�اته�
لل�ساء��� واملتعمد� املباشر� واس��دافه� الدولية�
مستوى� وضعف� املستو�ات،� �افة� ع��� وحقوق�ن�
التمثيل�ال�سوي����األحزاب�السياسية،�فيما�يتعامل�

�عض�األحزاب�مع�املوضوع�����ء�أقرب�إ���الدي�ور.
ودعا�قطاع�املرأة�����شبكة�املنظمات�اال�لية�ح�ومة�
إس��اتيجية� تب��� ا��� الفلسطي�ية� الوط��� التوافق�
ال�ساء� مشاركة� �سبة� رفع� اتجاه� ��� األمد� طو�لة�
القرار� صنع� ومراكز� ا���ومية� املؤسسات� �ل� ���
واملناصب�العليا����الدولة،�و�استحداث���نة�من�
اإلجراءات� مراقبة� م�لفة� ت�ون� ال�شر���� ا��لس�

ا���ومية�لضمان�املساواة�ب�ن�ا���س�ن.
وطالب�قطاع�املرأة����شبكة�املنظمات�األ�لية�جميع�
القوى�السياسية�واملنظمات�األ�لية�إ���وقف�جميع�
ونبذ� ا���س،� أساس� ع��� املمارس� التمي��� أش�ال�
جميع�أش�ال�العنف�ضد�ال�ساء،�و�عديل�وتوحيد�
ال�شر�عات�والقوان�ن�السار�ة�املفعول����فلسط�ن�
لتتالئم�مع�مضام�ن�املواثيق�واملعا�دات�واالتفاقات�
الدولية،�بخاصة�اتفاق�"سيداو"،�ال���وقعت�عل��ا�
ودور�ا� وم�ان��ا� املرأة� حقوق� �عزز� بما� � فلسط�ن�

ا��يوي.

اتخاذ� ا��� � الوقفة� ��اية� ��� املشار�ات� وطالبت�
فيما� الوا��ة� السياسات� وصياغة� االجراءات�
العامة،� الوظيفة� ��� ا���س�ن� ب�ن� املساواة� يخص�
واتخاذ�القرارات�ال���تجرم�العنف�ضد�املرأة،�ورفع�
ال�شر�عية� االنتخابات� ��� ال�سو�ة� ال�وتا� �سبة�

واملؤسساتية�ب�سبة�ال�تقل�عن�
٣٠����املئة.
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�مع�ا��ملة�العاملية�ملنا�ضة�العنف�ضد�املرأة،�اختتم�مركز�شؤون�املرأة�
ً
تزامنا

���غزة�مبادرة��عنوان�"ال�لل��و�ج�املبكر-الزلت�طفلة"�من�خالل�عرض�مسر���
صامت�حول�"عقد�قران�طفل�ن"،�وسط�ا��ندي�ا���ول�غرب�مدينة�غزة،�

بحضور�املئات�من�فئات�ا��تمع��افة.
"أن�حياتنا�أجمل�بال�عنف،� وقالت�آمال�صيام،�مديرة�املركز�خالل��لمة�االفتتاح:
لذلك�يجب�التصدي�و�قوة�ل��و�ج�الطفالت،�ف�ذه�املبادرة�الشبابية�"ال�زلت�
طفلة"،�تأ�ي�ضمن�الفعاليات�ال���ينفذ�ا�املركز�ضمن�ا��ملة�العاملية�ملنا�ضة�
العنف�ضد�املرأة�حملة�الـ(١٦)يوم،�وال���بدأت����٢٥��شر�ن�الثا�ي/نوفم��،�

وت�ت������١٠��انون�األول/د�سم���من��ل�عام".
وأكدت�صيام�ع���الوقوف�ضد�جميع�أش�ال�العنف�املوجه�ضد�ال�ساء،�سواء�
،�أو�قانونًيا،�أو�عائلًيا،�أو�سياسًيا،����ا�����العام،�أوا�����ا��اص،�

ً
�ان�اقتصاديا

�إ���أ�مية�العمل�ع���املساواة�ب�ن�ا���س�ن،�وحفظ�
ً

��ان�م��ره�وش�له،�منو�ة
ً
وأيا

كرامة�ال�ساء�وعدم�السماح�بمساس�بحقوق�ا،�أو�ممارسة�العنف�ضد�ا،�أو�
ان��اك�مبادئ�حقوق�اإل�سان،�والقرارات�واالتفاقيات�الدولية،�وخاصة�اتفاقية�
القضاء�ع����افة�أش�ال�التم���ضد�املرأة�"سيداو"،�واإلعالن�العاملي�ملنا�ضة�

العنف�ضد�املرأة�وقرارات�األمم�املتحدة.
ا� "أن�استمرار�ظا�رة�العنف�ضد�املرأة�بأش�الة�ا��تلفة،��ش�ل�مؤشرً وأضافت:
ا�حقيقًيا�ورئ�سًيا�أمام�تنمية�ا��تمع�الفلسطي���بصورة�عامة،�

ً
ا�ومعيق خط��ً

والتمك�ن،� التطو�ر� ��� فرص�ا� من� و�حد� خاص،� �ش�ل� املرأة� بواقع� وال��وض�
و�ضعف�من�تحقيق�العدالة�واملساواة�ب�ن�ا���س�ن".

وأو��ت�صيام�أن�محار�ة�العنف�ضد�ال�ساء�أصبح�ظا�رة��ونية�ومحلية�
واأل�لية� واملدنية� الرسمية� ا���ود� تضافر� بوجوب� مطالبة� حتمية،� وضرورة�

وال�سو�ة��افة،�وكأفراد�أو�جماعات�ح���اقتالع��ذه�الظا�رة�من�جذور�ا.
كما�طالبت�بضرورة�العمل�ع���تب���قوان�ن�أك���حماية�لل�ساء�من�العنف،�وإلغاء�
النصوص�القانونية�ال���من�شا��ا�أن��عطي�الغطاء�والذر�عة�الستخدام�العنف�
�إ���أنه�لن�يتحقق�ذلك�إال�بإ��اء�

ً
ضد�ال�ساء،�فال�ساء��ستحق�األفضل،�الفتة

ملف�االنقسام�وتحقيق�املصا��ة�الوطنية�وإعادة�الوحدة�والتالحم�إ���ال�سيج�
الفلسطي��.

"أن��ذه�الفعالية��سلط�الضوء�ع���قضية� وقالت��ناء�الزنط،�م�سقة�املشروع:
�

ً
وظا�رة�خط��ة����ا��تمع�الفلسطي��،�و���ظا�رة�ال��و�ج�املبكر�بإعتبار�ا�شكال

�،
ً
من�أش�ال�العنف�املمارس�ضد�ال�ساء�جسدًيا�ونفسًيا�واجتماعًيا�واقتصاديا

�،
ً
من�ال�ساء�امل��وجات����فلسط�ن��ن�م��وجات�دون�سن�١٨�عاما حيث�أن�٣٧٪

�ن�م��وجات�دون�١٥�عاًما. و٥٪
"ضمن�بحث�أجراه�مركز�شؤون�املرأة�حول�تزو�ج�الطفالت�تب�ن� وتا�عت�حدي��ا:
من�امل��وجات�الصغ��ات�قد��عرضن�للعنف�من�ازواج�ن،�كما�أن�٩٥٪ أن�٦٣٪

ا�ال����عن�ال��و�ج�املبكر�لطفال��ن". من�امل��وجات�مبكرً
وخالل�املبادرة�تم�عرض�فقرة�لدبكة�لعدد�من�الشباب�الفلسطي��،�ومن�ثم�
أمام� زفاف�ما� إعالن� تم� حيث� وطفل،� لطفلة� فلسطي��� قران� عقد� عرض� تم�
املأل،�لتجلس�الطفلة�باكية�و���تل�س�الفستان�األبيض�وعر�س�ا�بجان��ا�يلعب�

بالنطيطة،�كنوع�من�لفت�االن�باه���طورة��ذه�الظا�رة.
من�جان��ا�بي�ت�عايدة�الرواغ،�م�سقة�املبادرة�الشبابية�أ��ا�حصلت����وعدد�
من�الشباب�ع���أر�عة�لقاءات�تدر��ية،�تحت�عنوان�"العنف�املب���ع���النوع�
االجتما��،�و�عد�ان��اء�التدر�ب�تم�إطالق�مبادرة�"ال�لل��و�ج�املبكر-الزلت�طفلة"،�
حيث�تضمن�املبادرة�تنظيم�عدد�من�ورشات�العمل�التوعو�ة���ذه�الظا�رة�
�أعضاء�ال��ان�ا��لية،�ل�سليط�الضوء�

ً
حضر�ا�طالبات�املرحلة�الثانو�ة،�وأيضا

ع���ظا�رة�ال��و�ج�املبكر�ع���مختلف�الوسائل�اإلعالمية�واملطالبة�برفع�سن�
."�

ً
الزواج�إ���١٨�عاما

وذكرت�الرواغ�أ��م�اختاروا�م�ان�و�و�نصب�ا��ندي�ا���ول�وسط�مدينة�غزة�

إليصال�الفكرة�ألك���عدد�من�الناس����ا��تمع�بطر�قة�سر�عة�وس�لة.
يذكر�أن��ذه�املبادرة����من�تنفيذ�املركز�بالشراكة�مع�صندوق�األمم�املتحدة�
للس�ان�UNFPA،����إطار�مشروع�"ا��د�واالستجابة�من�العنف�املب���ع���النوع�

االجتما���ب�ن�الفتيات�وال�ساء�النازحات".
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ا����ية�حفل�اطالق�مشروع� للتنمية�واالعمال� العرب� نظمت�مؤسسة�فارس�
تميكن�ر�ادي�أعمال�شباب�غزة�٢٠١٧�واملمول�من�مبادرة�الشراكة�االمر�كية�

��MEPI�الشرق�اوسطية
من� و�وكبة� وا��لية� الدولية� املؤسسات� من� العديد� ا��فل� حضر� حيث�
االس�شار�ن�امل�تم�ن����مجال�ر�ادة�االعمال�وممثل�ن�عن�القنصلية�االمر�كية�

���القدس.
طارق�البنا�رئ�س�املؤسسة�بالضيوف�الكرام�مستعرضا�ا�م� كما�رحب�السيد�/
انجازات�املؤسسة�خالل�الف��ة�املاضية�مؤكدا�أ�مية�الدعم�لشر�حة�الشباب�

وخاصة�الر�ادين�م��م.
و�دوره�اكد�مدرب�املشروع�الدكتور�ياسر�العالم�ع���أ�مية�مثل��ذه�املشار�ع�
الداعمة�للشباب����قطاع�غزة����ظل�ا�عدام�الفرص�مستعرضا�لقصة�نجاح�
واقعية�من�شباب�غزة�الذين�اصروا�ع���بناء�ذا��م�من�خالل�تأس�س�مشار�ع�

ر�ادية�خاصة���م.
جاسم�املط��ي�رسالة�م��لة�وجه�من�خالل�ا� كما�ارسل�خب���االعمال�الدكتور�/
دعمه�وتحف��ه�لشباب�غزة�املتم��ين�مؤكدا�ان�ر�ادة�االعمال�ال�تأ�ي�اال�من�خالل�

بناء�الشباب�ألنفس�م�وتنمية�قدرا��م�بذا��م.
الشراكة� ملنحة� وعرفان� شكر� رسالة� املؤسسة� ادارة� وج�ت� ا��فل� ختام� و���
االمر�كية�الشرق�اوسطية�ع���دعم�م�لشباب�غزة�وكذلك�للشر�اء�املسا�م�ن�

���انجاح�املشروع.
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�برنامج�غزة�لل��ة�النفسية�بمناسبة�اليوم�العاملي�للقضاء�ع���
ً
عقد�مؤخرا

العنف�ضد�املرأة�ورشة�عمل��عنوان�"مجتمع�واِع�وأسرة�داعمة"،�حيث�تخلل�
الورشة�حفل�تكر�م�خاص�بمسابقة�األفالم�القص��ة�لصا����األفالم�واملو�و��ن�
واملو�و�ات�من�الشباب�واملمول�من�مؤسسة�تروك��،�وال���أعلن�ع��ا�ال��نامج�
أبو�ش�ال�رئ�س�مجلس� محمد� بداية�ش�ر�أكتو�ر�املا���،�وذلك�بحضور�د.
ياسر�أبو�جامع�مدير� إدارة�ال��نامج،�والعديد�من�أعضاء�مجلس�اإلدارة،�ود.
عام�ال��نامج،�باإلضافة�إ���العديد�من�ممث����الوزارات�واملؤسسات�ا���ومية�
واأل�لية،�وممث���املؤسسات�ال�سو�ة�وحقوق�اإل�سان��غزة،�وذلك����قاعة�

فندق�املشتل��غزة.
�ف��ا�دور�

ً
أبو�جامع�با��ضور،�مثمنا وافتتحت�الورشة�ب�لمة�ترحي�ية��للدكتور/

�ال�يمكن�
ً
�أ��ا�عنصر�أساسيا

ً
املرأة�الفاعل�داخل�ا��تمع�الفلسطي��،�مؤكدا

�تجر�ة�برنامج�غزة�لل��ة�
ً
االستغناء�عنه����جميع�منا���ا��ياة،�مستعرضا

النفسية�ودوره�الكب������منا�ضة�العنف�ضد�املرأة�خالل�مس��ة�عمله�ع���
.
ً
مدار�٢٧�عاما

ا��يوي� الدور� عن� املرأة� شؤون� مركز� مديرة� صيام� آمال� السيدة/ وأشارت�
مشددة� فيه،� األساسّية� بنة�

ّ
الل �عت��� وال��� ا��تمع،� بناء� ��� للمرأة� والفعال�

ع���ضرورة�عدم�إغفال�دور�املرأة����ال��وض�با��تمع�الفلسطي��،�وع���عدم�
�وإناثا�

ً
ب���األجيال�ذ�ورا

َ
املساس�بكرام��ا،�وإعطاؤ�ا��امل�حقوق�ا،�ف���من�ت
�لبالد�م.

ً
�واعدا

ً
ِلي��ضوا�بحضار��م،�و�صنعوا�مستقبال

را���الصورا�ي�مدير�املركز�الفلسطي�����قوق�اإل�سان�عن� �وتحدث�السيد/
�أن�

ً
ا��قوق�ا��اصة�باملرأة�وال���كفل��ا��افة�األعراف�والقوان�ن�الدولية،�مش��ا

�
ّ

�أن�املرأة�برعت�����ِل
ً
قضي��ا����قضية�الرجل�وا��تمع�ع���حد�سواء،�مب�نا

بدع�أك���وأك���إذا�آمن�ا��تمع���ا،�وأعطا�ا�من�الفرص�ما�
ُ
�لعبت�فيه،�وست دورٍ

الصورا�ي� �ع���حق�ا����البحث�عن�ذا��ا،�كما�قام�السيد/
ً
جل،�مشددا أعطى�للرّ

بتوجيه�التحية�إ���روح�الراحل�د. إياد�السراج�ودوره�الكب������تأس�س�ال��نامج�
وتم��ه����مجال�ال��ة�النفسية�والدفاع�عن�حقوق�املرأة.

ز�ية��القرا،�األخصائية�النفسية�بال��نامج�تجر�ة�برنامج� واستعرضت�السيدة/
�املاضية�من�عمل�ال��نامج،�مسلطة�

ً
غزة�لل��ة�النفسية�خالل�ال�٢٧�عاما

ÌÈ◊‚˘] l^€øflπ]<Ö^f}_

الضوء�ع���االنجازات�ال�امة�ال���وصل�ل�ا�ال��نامج�والسياسات�ال���اتبع�ا�
لنصرة�املرأة�واالع��اف�بدور�ا����ا��تمع.

�وتحدثت�القرا�عن�السياسة�ا��ندر�ة�ال���انت���ا�ال��نامج�و�تم�تطبيق�ا�ب�افة�
�شاطاته،�ومن�ضم��ا�خدمة�ال�اتف�ا��ا�ي�لإلرشاد�النف����من�خالل�تقديم�
الذين� بلغ�عدد� ال�ساء�حيث� النفسية�للمواطن�ن�وخاصة� خدمات�ال��ة�
،�م��م�٦٦٫٦٪

ً
تحدثوا�ع���ال�اتف�ا��ا�ي�خالل�العام�٢٠١٧�"٩١٤"���صا

من�ال�ساء�والفتيات.

و���ا��زء�الثا�ي�من�الورشة�قدم�السيد/ محمود�أبو�غلوة�أحد�أعضاء���نة�
�عن�املسابقة�ومراحل�ا�وأ�داف�ا�

ً
�وافيا

ً
تحكيم�مسابقة�األفالم�القص��ة،�شرحا

وقيمة��ل�جائزة،�ودور��ذه�األفالم����التوعية�ل��د�من�العنف�ضد�املرأة����
ا��تمع�الفلسطي��.

�كما�تم�عرض�فيديو�لألفالم�السبعة�ال���تم�اختيار�ا�للمشاركة����املسابقة�
فيلم�صفعة،�وفيلم�طاقة�بديلة،�وفيلم�ع���صوِتك،�وفيلم�خيال�فتاة،� و��:

وفيلم��عنيف�وأجيال،�وفيلم�صرخة�روح،�وفيلم���ظة.
وقامت�لب����س�سو�م�سقة�املشار�ع�بال��نامج�باإلعالن�عن�الفائز�ن�الثالثة�
�

ً
باملسابقة،�حيث�حصل�ع���املركز�األول�فيلم���ظة�تنفيذ�فر�ق���ظة�ممثال

ب�(أما�ي�ا��ما���،�إيمان�الشنطي،�محمد�من��،�ز��ب�األغا،�ف�د�ا��الدي)�
وجائزة�مالية�بقيمة�١٠٠٠$،�كما�حصل�فيلم�صرخة�روح�تنفيذ�أفنان�القطراوي�
ع���املركز�الثا�ي�وجائزة�مالية�قيم��ا�٧٠٠$،�وفاز�فيلم��عنيف�وأجيال�تنفيذ�

فر�ق�عبد�هللا�حماد�ع���املركز�الثالث�وجائزة�مالية�بقيمة�٤٠٠$.
أبو�جامع�بتوز�ع�ا��وائز�ع��� أبو�ش�ال��ود. و���ختام�الورشة�قام�كأل�من�د.
الفائز�ن�باملسابقة،�و�كذلك�توز�ع�ش�ادات�التقدير�لبقية�األفالم�املشاركة�

باملسابقة،�كما�تم�تقديم�دروع�تقدير�ة�ألعضاء���نة�تحكيم�املسابقة.
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نظمت�وحدة�املرأة�����املركز�الفلسطي�����قوق�اال�سان��ورشة�عمل��عنوان�
اش�اليات�وتحديات�حماية�ال�ساء�من�العنف����قاعة�الاليت��اوس�بمدينة�غزة.

وذلك�ضمن�فعاليات�حملة�١٦�يوم�من�منا�ضة�العنف�ضد�ال�ساء�والفتيات�
افتتح�الورشة�االستاذ�را���الصورا�ي, مدير�املركز�الفلسطي�����قوق�اال�سان,

حيث�أشار�ان��ذه�الورشة�تأ�ي�ضمن�فعاليات�حملة�ال�١٦�يوم�ملنا�ضة�العنف�
ضد�ال�ساء�والفتيات�ال���جاءت�لتؤكد�ع���الر�ط�الوثيق�ب�ن�قضايا�حقوق�
اش�ال� اك��� �عت��� اذ� والفتيات� ال�ساء� ضد� املمارس� العنف� وقضية� اال�سان�
كما�اكد�ان�املركز�الفلسطي��� ان��ا�ات�حقوق�اال�سان�ان�شارا�و�استمرارا��,
وانه�ال�يمكن��املرور�ع���ملف� ��قوق�اال�سان�أو���ا�تماما�خاصا�بقضايا�ال�ساء,
العنف�ضد�ال�ساء�دون�الوقوف�ع���اوضاع�ال�ساء����فلسط�ن�ع���الصعيد�
ا�����و�ع���صعيد�معانا��ن�من�االحتالل. ومشددا�ع���ان�لل�ساء�صوت��ام�
وحاسم�وان�املرأة�ل�ست�حالة�رمز�ة�بل����حالة�عملية�حاسمة�����ل�ما�يدور�

ع���الساحة�الفلسطي�ية.
�ووقد�ادارات�الورشة��م���الشوا�مديرة�وحدة�املرأة�باملركز�الفلسطي�����قوق�
اال�سان�ال���نو�ت�بدور�ا�ا���ا�مية�الورشة�ال���تأ�ي����سياق�حملة�١٦�يوم�من�
منا�ضة�العنف�ضد�ال�ساء�والفتيات�و�س���ا���الوقوف�ع���ا�م�االش�اليات�
من� ال�ساء� حماية� مجال� ��� واملتدخل�ن� الفاعل�ن� �ل� تواجه� ال��� والتحديات�

العنف.
�من�جان��ا�تحدثت��معا���الدكتورة��يفاء�األغا�وز�رة�شؤون�املرأة�����ورق��ا�عن�
دور�وزارة�شؤون�املرأة����حماية�ال�ساء�من�العنف�ومستقبل�ا��طة�االس��اتيجية�
-٢٠١٩�وال�����دف�ا���منا�ضة�العنف� ملنا�ضة�العنف�ضد�املرأة�لألعوام�٢٠١١
ضد�املرأة�من�خالل�تب���ال�دف�العام�الدا���ا����عز�ز�سيادة�القانون�املنصف�
�ا���

ً
لل�ساء�و�تحس�ن�اآلليات�املؤسساتية����التعامل�مع�ال�ساء�املعنفات�وصوال

وأضافت�ان� مجتمع�مب���ع���اسس�تكفل�املساواة�والعدالة���ميع�افراده. 
الوزارة��عمل�جا�دة�ع���الغاء�املادة�٩٩�من�قانون�العقو�ات�الذي��عطي�أل�ل�
ال��ية�حق�التنازل�عن�حق�ا�و�كذلك�ا���تجميد�او��عديل�املادة�٣٠٨�من�ذات�
وكما� القانون�ال����سقط�عقو�ة�املغتصب�اذا�تزوج�من�الفتاة�املعتدى�عل��ا,
اكدت�ع���ا��م����وزارة�شؤون�املرأة��سعوا�من�اجل�اقرار�قانون�حماية�االسرة�

من�العنف����القر�ب�العاجل.
بدور�ا�عرضت��بة�الز�ان�مديرة�برامج��يئة�االمم�املتحدة�للمرأة�–�مكتب�غزة������
دور��يئة�االمم�املتحدة�للمرأة����فلسط�ن����حماية�ال�ساء�من�العنف���ون�
ال�يئة����النص���الرئ�����لقضايا�املرأة�وال���ا�شأت��غرض�الت��يل����احراز�
تقدم�تنموي�ملموس�فيما�يخص�تلبية�احتياجات�املرأة�ع���املستوى�العاملي, وان�
�يئة�االمم�املتحدة�للمرأة��تركز�ع���مجاالت�ذات�اولو�ة�فيما�يتعلق�باملساواة�
ب�ن�ا���س�ن�و�عمل�من�خالل��الشراكة�مع�املؤسسات�ا���ومية�الرسمية�و�

Àfi¬’\ flŸ Ô]âfi’\ ÏÁ]∂ k]ÁÅü;Â k]Ë’]“å\ ÿÊt ◊⁄¡;ÏåÑÂ €æfiÁ :Ë�â÷ ’\ á—Ö∏\
املؤسسات�غ���ا���ومية�ال���تمول�ا��ع���تدخالت�ادارة�ا��الة�و���تدخالت�ع���
املستوى�القانو�ي�واالجتما���والنف����والص���فكما�ي�ون�العنف�ضد�املرأة�

مركب�ي�ون�التدخل�مركب.
كما�قامت��نادي�سكيك�مديرة�ب�ت�االمان�التا�ع�لوزارة�الشؤون�االجتماعية�
وا��اص�بحماية�ال�ساء�املعنفات��عرض�تجر���ن����حماية�ال�ساء���ايا�العنف�
.كما��استعرضت�االليات� ع���مدار�ست�سنوات�منذ�ا�شائه����العام�٢٠١١
ال����عملوا�عل��ا�من�اجل�توف���ا��ماية�لل�ساء�طالبات�ا��ماية��باإلضافة�ا���
استعراض�ا�ال�م�ا��دمات�ال���يقدمو��ا�لل�ساء�املعنفات�اثناء�ف��ة�تواجد�ن�

���ب�ت�االمان.
بدور�ا�عرضت�حنان�مطر�ا��امية����املركز�الفلسطي�����قوق�اال�سان����ورق��ا�
ا��اصة�باإلش�اليات�القانونية���ماية�ال�ساء�من�العنف�مستعرضة�منظومة�
القوان�ن�الفلسطي�ية�والسياق�التار����لل�شر�عات�الفلسطي�ية�منذ�ف��ة�ا��كم�
واالدارة� الغر�ية� للضفة� االرد�ي� ا��كم� و� ال��يطا�ي� باالنتداب� �

ً
مرورا العثما�ي�

املصر�ة�لقطاع�غزة�و�من�ثم�االحتالل�االسرائي���لألرا����الفلسطي�ية�وصوال��ا���
ا�شاء�السلطة�الفلسطي�ية�عام�١٩٩٤�و�تأس�س�اول�مجلس��شر�������العام�
كما�استعرضت�تأث���حالة�االنقسام��السيا����الفلسطي���ع���االوضاع�� ,١٩٩٦
القانونية�و�عطيل�ا��لس�ال�شر����الذي�حال�دون�توحيد�ا�م�القوان�ن�مساسا�
بحياة�ال�ساء�الفلسطي�يات�و�ما�قانون�العقو�ات�قانون�االحوال�ال��صية�
.واكدت�ع���ان�ال�ساء�الفلسطي�يات�بحاجة�ا���اقرار�قانون�حماية�االسرة�من�

العنف
و�����اية�الورشة�او����املشاركون��عدة�توصيات�ا�م�ا:

تدعم�ا��ركة�ال�سو�ة�وا��قوقية�ج�ود�املصا��ة�الفلسطي�ية�وتأمل�بأن� -
تخطو�بخطوا��ا����االتجاه�ال��يح�من�اجل�ال��وض�بالواقع�الفلسطي���

�ش�ل�عام�و�واقع�ال�ساء��ش�ل�خاص.
ضرورة�إقرار�قانون�حماية�املرأة�من�العنف�االسري����حال�ا�عقاد�ا��لس� -

ال�شر����الفلسطي��.
توحيد�القوان�ن�ب�ن�الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة -

العمل�ع����عديل�القوان�ن�ا��الية�بما�فيه�مص��ة�لل�ساء. -
ال�ساء� ضد� العنف� بموضوع� ا��اصة� التوعية� حمالت� ز�ادة� ع��� العمل�

والفتيات�وضرورة�اشراك�الرجال�ف��ا.
�عز�ز�التعاون�والت�سيق�مع�وزارة�شؤون�املرأة�ومؤسسات�ا��تمع�املد�ي� -

ال�سو�ة�وا��قوقية
قبل� من� ل�ن� املقدمة� ا��دمات� ا��� ال�ساء� وصول� �س�يل� ع��� العمل� -

مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�ا��قوقية�وال�سو�ة�وا��تمعية.
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الزرا��� العمل� ��ان� اتحاد� أعلن�
املنتدى� عضو�ة� ع��� حصوله� عن�
�،WFFP الصيد لشعوب� العاملي�
ال�يئة� قبل� من� املوافقة� تم� أن� �عد�
طلب� ع��� للمنتدى� الت�سيقية�
املنتدى. لعضو�ة� االنضمام�  االتحاد�

وقد�تأسس�املنتدى�االجتما���لشعوب�
�

ً
الصيد�كمنظمة�مستقلة�قبل�٢٠�عاما

وتضم����عضو���ا����الوقت�الرا�ن�٧٤�
اتحاد�ونقابة�صيد�وروابط�للصيادين�
من�٦٠�دولة�من�شرة�حول�العالم�وتمثل�ما�يز�د�عن�١٠�مليون�عضو�

"صياد".
و��دف��ذا�املنتدى�ا���حماية�و�عز�ز�سبل�ع�ش�الصيادين،�والدفاع�
عن�حقوق�الصيد�وحقوق�اال�سان�والعدالة�االجتماعية،�وكذلك��عز�ز�
واالل��ام�با��فاظ�ع���املوارد� وا��فاظ�ع���ثقافات�شعوب�الصيادين،

WFFP ÅËë’\ gÊ¬ç’ È∏]¬’\ ÓÅifi∏\ ÏÁÊï¡ Ì÷¡;◊ë´ È¡\Ñá’\ ◊⁄¬’\

ضمن�برنامج�وجد�لرعاية�أيتام�العدوان�٢٠١٤�ع���غزة،�اختتمت�مؤسسة�
انقاذ�الطفل�–�فلسط�ن�دور�ي�تدر�ب����التعليم�العال���واعداد�الوسائل�
أحد� االيتام� للطالب� املساند� التعليم� ملشروع� الف��� للطاقم� التعليمية�
نو��� برنامج� و�و� الثالثة"� "السنة� األيتام� لرعاية� وجد� م�ون� مشروعات�
أطلقته�مؤسسة�التعاون،�وصندوق�قطر�للتنمية�املمّول�الرئ�����لل��نامج،�
و�مسا�مة�من�بنك�فلسط�ن،�وصندوق�ا��اج��اشم�عطا�الشوا�للوقف�
�

ً
ا����ي،�لدعم�أيتام�العدوان�وتمكي��م�من�الع�ش�بكرامة،�وامل����قدما

�فاعل�ن����مجتمع�م.
ً
لتحقيق�طموحا��م�وآمال�م،�ليصبحوا�أفرادا

معلم� �٧٢ �س��دف� التدر�ب� بأن� ال��امج� مديرة� ا��الدي� أ.عفاف� وقالت�
ومعلمة�من�تخصصات��عليمية�مختلفة�"ر�اضيات،�علوم،��عليم�أسا���،�

لغة�عر�ية،�لغة�انجل��ية،�تكنولوجيا.
وأشارت�بأن��ذا�التدر�ب���دف�ا���بناء�قدرات�الطاقم�الف���للمشروع����
تصميم�واعداد�الوسائل�التعليمية�وطرق�استخدام�ا�بما�يحقق�جلسات�
�عليمية�نا��ة،�ا���جانب�تزو�د�م�بدليل�عم���إلعداد�الوسائل�التعليمية�
حول� م�ارا��م� لتطو�ر� باإلضافة� التدر�س،� عملية� ��� استخدام�ا� وطرق�
تقنيات�واس��اتيجيات�التعليم�العال���وكيفية�تنفيذ�برامج�عالجية��عليمية�

ومعا��ة�ضعف�الطلبة����القراءة�والكتابة�واتقان�امل�ارات�األساسية.
و��دف�املشروع�ملساعدة�١٢٦٣�ي�يم�من�أيتام�عدوان�٢٠١٤�ع���الف�م�
واالس�يعاب�ومواج�ة�مشا�ل�م�الدراسية�من�خالل�تقديم�جلسات��عليمية�
اللغة�العر�ية،�واللغة�اإلنجل��ية،� مساندة����خمس�مواد�دراسية��شمل�
والر�اضيات�إ���جانب�ماد�ي�العلوم�والتكنولوجيا،�مع�العمل�ع���تكثيف�

تلك�ا��لسات�للطالب�ضعاف�التحصيل�قبل�وأثناء�االمتحانات.
باإلضافة�إ���اال�تمام�بالطلبة�املتفوق�ن�والعمل�ع���إعطا��م�فرص�حقيقية�
للتعمق����الظوا�ر�االجتماعية�والتطبيقات�العلمية�لتق����املعرفة�وإعادة�

التفك���بقضايا���م�م�من�خالل�البحث�العل���املتقدم،�إ���جانب�تنمية�روح�
البحث�واالبت�ار����مجاالت�العلوم�والتكنولوجيا�إلنجاز�مشار�ع�تكنولوجية�
تطبيقية�مبتكرة�تقدم�حلول�ملشكالت��عا�ي�م��ا�ا��تمع،�إ���جانب�تمكي��م�
���اللغة�اإلنجل��ية�املستخدمة����ا��ياة�اليومية�بحيث�يصبحوا�قادر�ن�ع���

إدارة�مواقف����ا��ياة�الواقعية�من�خالل�اللغة�اإلنجل��ية�ب�ل��سر.
املس��ة� تدعم� المن��ية� أ�شطة� تنفيذ� املشروع� �شمل� ذاته،� الوقت� و���
التعليمية�للطالب�و�عزز�ح��م�للتعليم�والتعلم،�باإلضافة�إ���تنمية�موا�ب�
موا���م� تناسب� أ�شطة� تنفيذ� خالل� من� املو�و��ن� املس��دف�ن� الطالب�
كما�و�قدم�املشروع�خدمة�اإلرشاد�النف����االجتما��� و�عمل�ع����عز�ز�ا.
للطالب�للتغلب�ع���أية�مشكالت�قد��عيق�تطور�م�الدرا���،�باإلضافة�إ���
إشراك�أم�ات�األطفال�األيتام����حضور�جلسات�توعية�تث���قضايا���م�األم�

والطفل.

املائية�ومصادر�الصيد�وضمان�استمرار���ا�لألجيال�القادمة.
وقال�مدير�دائرة�الضغط�واملناصرة����اتحاد���ان�العمل�الزرا���
سعد�الدين�ز�ادة: (أن�نجاح�االتحاد����ا��صول�ع���عضو�ة�املنتدى�
العاملي�لشعوب�الصيد��عد�خطوة�م�مة����اتجاه�الدفاع�عن�حقوق�
الصيادين�الفلسطي�ي�ن�ع���املستوى�الدو��،�وز�ادة�التضامن�مع�

�لنيل�حقوقنا�األساسية).
ً

قض�تنا�العادلة�وصوال
(لقد��ان�من�املف��ض�أن��شارك�العمل�الزرا������ وأضاف�ز�ادة:
نوفم��� أواسط� عقد� الذي� العاملي� للمنتدى� السا�ع� املؤتمر� أعمال�
�أن�ظروف�ا��صار�واغالق�املعابر�

َ
٢٠١٧����مدينة�دل���بال�ند،�إال

حالت�دون�مشاركة�وفد�العمل�الزرا��).
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