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مدخل
منذ أكرث من ربع قرن ،تفرض إرسائيل التقييدات عىل احلركة والتنقل بني قطاع غزّة
والض ّفة الغرب ّية .يف البداية جرى تسويغ تلك التقييدات املتش ّددة هّ
بأنا جزء من منظومة

اعتبارات أمن ّية .اّ
إل أنّ نظرة من العام  2016تبينّ لنا أنّ معظم تلك التقييدات يه نتاج

املفهوم الض ّيق لاللزتامات اإلرسائيل ّية جتاه  1.8مليون من السكاّ ن الفلسطين ّيني الذين

مما يه تطبيق اللزتامات إرسائيل األمن ّية جتاه سكاّهنا.
يعيشون يف ِقطاع غزّة ،أكرث ّ

ً
باهظا ج ّراء هذه السياسة الرامية إىل الفصل بني سكاّ ن
يدفع املجمتع الفلسطيينّ مث ًنا
غزّة وسكاّ ن الض ّفة ،و ُتس ّبب األرضار عىل املدى
الفوري واملدى البعيد .باملقابل ،إنّ
ّ
األرباح اليت ُيفرتض أن جتنهيا إرسائيل من هذه السياسة غري ملحوظة.

رمغ الصالحيات اجلوهر ّية اليت تأخذها إرسائيل لنفهسا يف السيطرة عىل احلدود

تصوير :ادواردو سطورس خليل

رب ّية واجل ّو ّية ،وعىل تجسيل عناوين اإلقامة ،وعىل التخطيط والبىن التحت ّية،
البحر ّية وال ّ

الكهرومغناطييس وغريها – يبدو أنّ دولة إرسائيل ال تيع أنّ هذه
وعىل املجال
ّ

ّ
الفلسطيين من أجل تغيري
مؤسسات املجمتع املدين
تعمل
ّ
األوضاع االجمتاع ّية و ّ
ّ
َّ
املشتت.
الفلسطيين
مل مشل الشعب

السيطرة تولّد املسؤول ّية جتاه سري احلياة املدنية اليوم ّية السو ّية يف ِقطاع غزّة .تفرض

إرسائيل نظا ًما وتقييدات صارمة عىل البضائع اليت ميكن للسكاّ ن تسويقها خارج

املؤسسات ،ال تنظر بنفس العني إىل
إرسائيل ،مكا تشعر تلك
ّ

غزّة؛ تفرض تقييدات وتصنيفات وحظر عىل البضائع الداخلة إىل ال ِقطاع ،وفضلاً

لّ
الطب غري املتوفر غزّة األغلب ّي َة الساحق َة
يشك رجال األمعال واحملتاجون إىل العالج
يّ ّ

ّ
حق التنقل
األمهّ ّية اإلنسان ّية لعملهن وترفض مال َءمة رشوط
َّ
املؤسسات
موظيف هذه
حبيث تمشل
ّ

مش ّتتون بني غزّة والض ّفة وال ميكهنم االلتقاء؛ ال ُيحمس لسكاّ ن غزّة اخلروج مهنا

الصعوبات املهن ّية والخشص ّية اليت ختلقها تلك التقييدات اليت تفرضها ارسائيل عىل

عن ذلك ،متنع تنقل السكاّ ن من ال ِقطاع وإليه ،ما عدا احلاالت اإلنسان ّية االستثنائ ّية.

من املمسوح هلم باخلروج من غزّة لفرتة حمدودة .آالف من أبناء العائالت الفلسطين ّية

للدراسة يف الض ّفة الغرب ّية ،أو هبدف العمل بالتعاون مع زمالء من أحصاب الشأن

وخباصة عن المثن الباهظ لتقطيع أوصال املجمتع الفلسطيينّ  ،والفصل بني
التنقل،
ّ

غزّة والض ّفة ،وعن الطاقات الاكمنة ملهاراهتم غري املستغلة.

املش َ
للتدرب املهينّ  ،أو هبدف التمنية
رتك ،أو من أجل نسج عالقات معل سلمية ،أو
ُّ

املؤسسة احلكوم ّية
تزداد أمهّ ّية دور املجمتع املدينّ يف حاالت املواجهة وغياب
ّ

أما التعديالت الطفيفة اليت هشدناها خبصوص الفائت لتنقل األخشاص،
الخشص ّيةّ .

جتاهلت ناشيط مؤسسات املجمتع املدينّ الذين ُتعترب نشاطاهتم مهمة بشأن
فقد
ْ

الراخسة .حفيث ال ّ
ّ
سايت حكويم الحتياجات السكاّ ن األساس ّية ،يتجنّد
مؤس
حل
ّ

مؤسسات املجمتع املدين الفلسطيينّ من أجل تغيري األوضاع االجمتاع ّية و ّ
مل
تعمل
ّ

االجمتايع واستقرار املجمتع
اإلنسان لسكاّ ن ِقطاع غزّة حفسب ،بل ترض بالنسيج
ّ

ّ
ترض فقط حبقوق
املجمتع املدينّ لملساعدة .تقييدات التن ّقل اليت تفرضها ارسائيل ال

احلياة يف املناطق الفلسطين ّية.

الفلسطيينّ
عامة .ويه حتد من اماكنيات تقدم السكاّ ن وإىل تكريس الرصاع يف
ّ

املؤسسات ،ال تنظر بنفس
مشل الشعب الفلسطيينّ املشتَّت .إرسائيل ،مكا تشعر تلك
ّ

العني إىل األمهّ ّية اإلنسان ّية لعملهن وترفض مال َءمة رشوط حقّ التنقل حبيث تمشل

هناية املطاف.

َّ
تلب جز ًءا
املؤسسات .تصارحي اخلروج اليت تمُ نَح لملرىض
موظيف هذه
والتجار يّ
ّ
ّ

يؤ ّدي الفصل بني غزّة والض ّفة إىل القطيعة بني أوصال املجمتع ،وخيلق احتياجات

ً
بسيطا فقط من مجمل احملتاجني إىل التن ّقل من ِقطاع غزّة وإليه .مع ذلك ،عىل حنو ما

ثقاف ّية واجمتاع ّية ومهن ّية خمتلفة تفرض املزيد من الصعوبات عىل نشاط ومعل

املؤسسات الذين حت ّدثنا معهم ،من األهسل احلصول عىل تصارحي
أشار إليه ناشطو
ّ

مُّ
والتعل ،وتبادل املعلومات واخلربات وبناء
املؤسسات .احلاجة إىل االلتقاء بغية اإلثراء
ّ

مؤسسات املجمتع املدينّ الفلسطيين من الض ّفة إىل ِقطاع غزّة ياكد يكون معدو ًما.
ّ

جيلّ .
البدائل احملدودة لال ّتصاالت عرب وسيط الكرتوين ،هو أم ٌر ٌّ
لك هذا ال يرض

العكيس .دخول ناشيط
مما هو يف االتجّ اه
للخروج من ِقطاع غزّة إىل الض ّفة ّ
ّ

والتخصصات ،مقابل
التضامن ،مفهومة وواحضة .مثن انعدام املنال ّية لألجهزة اجلديدة
ُّ

املؤسسات الذين التقينا هبم ،لكن من َّ
املؤكد هّ
راك
بااللزتام العميق ملم ّثيل عرشات
ّ
أنا ُت مِ

إسقاطات سياسة الفصل اإلرسائيلية عىل سكاّ ن ِقطاع غزّة عديدة؛ منذ فرتة كنّا

قد ب ّينّا أرضار ذلك عىل االقتصاد الفلسطيينّ  -وباألساس يف غزّة ،ولكن ليس هناك

ً
واحضا ما يه املصلحة اليت من املف َ
رتض أن ختدمها
أمامهم حت ّديات قرس ّية .ليس

املناطق الفلسطين ّية .سنعرض يف الصفحات التالية معطيات وانطباعات واقتباسات

نستعرض يف الصفحات القادمة توثي ًقا لألمثان اليت يدفعها الفلسطين ّيون ج ّراء

التقييدات اإلرسائيلية عىل ُّ
التنقل؛ لكن األرضار اليت تس ّبهبا واحضة.

فقط – وكذلك ما تس ّببه من متزّق للنسيج اإلنساين للعائالت املشتَّتة بني أجزاء
وحتليالت بأعقاب سلسلة لقاءات مجاع ّية ومقابالت مع َّ
ملؤسسات من
موظ ِفني ومدراء
ّ

سياسة الفصل اإلرسائيلية بني غزّة والض ّفة ،إىل جانب معلومات حول العمل

لّ
تشك معايري التنقل بالنسبة هلم
املجمتع املدينّ الفلسطيين يف ِقطاع غزّة ،واليت

املذهل الذي يقوم به املجمتع املدينّ الفلسطيينّ وممكون طاقاته اهلائل .يتجنّد آالف

ً
ريا.
أيضا عائ ًقا كب ً

األخشاص يوم ًّيا لتحسني جودة احلياة يف جممتع يعاين من ّ
حش اإلماكن ّيات .هيدف

ُّ
بالتنقل احلر من خالل فهم مبادئ حقوق
هذا البحث إىل تعزيز املطالَبة بالمساح

مؤسسات
يعمتد هذا البحث عىل سلسلة لقاءات مع  32مؤسسة من مخسة ِقطاعات:
ّ

كون ّية أساس ّية .من شأن ح ّر ّية التن ّقل أن تعود بالفائدة عىل مجيع سكاّ ن املنطقة ،مكا

مؤسسات إنسان ّية تق ّدم خدمات
مؤسسات حقوق إنسان؛
مؤسسات ثقاف ّية؛
نسائ ّية؛
ّ
ّ
ّ

ستهشد األمور التالية.

ومؤسسات التمنية .حت ّدث هؤالء عن
ط ّب ّية ونفس ّية ،وخاصة لألخشاص ذوي اإلعاقة؛
ّ
1

القطاعات املشاركة
مؤسسات نسائ ّية

ّ
القضايئ.
تعمل عىل تعزيز حقوق النساء ،الدفاع عهنن وتوفري خدمات للنساء يف جماالت خمتلفة :الرفاه ،التشغيل ،الصحة ،التمنية املهنية والمتثيل
تعمل هذه املؤسسات عىل زيادة مشاركة النساء يف احلياة العامة وتغيري السياسات وتعديل القوانني الفلسطين ّية يف جماالت األحوال الخشص ّية

واملساواة اجلندر ّية .شاركت يف املجموعات البؤر ّية ستة من املؤسسات الرائدة يف النشاط النسايئ  -النسوي يف القطاع .إضافة إىل ذلك متت مقابلة

معمقة مع ناشطة نسو ّية اضافية يف قطاع غزة تدير احدى مؤسسات املجمتع املدين.
مؤسسات إنسانية

تقدم خدمات حص ّية ،الصحة النفس ّية والرعاية االجمتاع ّية ملجمل ساكن قطاع غزة .تدير هذا املؤسسات مراكز طب ّية ،وتقدم خدمات حص ّية وقائ ّية وتقوم

حبمالت توعية .بعضها تركز عىل اخلدمات لألخشاص ذوي االعاقة ،مبا يف ذلك توفري املعدات املطلوبة ،املساعدة باالندماج يف سوق العمل ،تعزيز
الرياضة والتعلمي اخلاص لألخشاص ذوي االعاقة .شارك يف املجموعات البؤر ّية مثان مؤسسات من هذا املجال.

مؤسسات ثقافية وفنية
تعمل عىل تعزيز وتدريب وتجشيع الفنانني واملثقفني وعىل تجشيع الفنون والثقافة الفلسطين ّية يف قطاع غزة .جكزء من أنشطهتا تعمل عىل تنظمي
أمسيات ثقاف ّية وفن ّية وتقمي ورشات معل يف جماالت خمتلفة .مكا تعمل هذه املؤسسات عىل تعزيز العالقات بني فنانني فلسطينيني وفنانني عرب أجانب،

جتنيد األموال لدمع انتاجات فن ّية خمتلفة .تعمل مع اجلهات املختلفة من أجل بناء براجم طويلة األمد لرعاية الفنون والثقافة .أقميت مجموعة بؤر ّية
شاركت فهيا ست مؤسسات ،إضافة إىل مقابلة معمقة مع موظف من مؤسسة أخرى من نفس املجال.

مؤسسات تمنوية
تعمل عىل إكساب املهارات املهن ّية ملختلف املجموعات الساكن ّية يف قطاع غزة .تساعد عىل دجمها يف سوق العمل وتدمع املشاريع الصغرية .تقمي

ورشات معل وتدريبات مهن ّية ،تعمل عىل تدريب املرحشني عىل مقابالت العمل وتوفر قروض لملبادرين .تركز هذه املؤسسات بشلك عام عىل النساء

والشباب – الفئتني االيت تعانيان من معدالت بطالة عالية يف قطاع غزة .شاركت يف املجموعات البؤر ّية سبع مؤسسات ،وأجريت مقابلة معمقة مع
موظفة من مؤسسة أخرى يف نفس املجال.

مؤسسات حقوق اإلنسان
تعمل هذه املؤسسات عىل توثيق االنهتااكت اإلرسائيل ّية حلقوق اإلنسان ،مثل معليات القتل اليت قد تبدو غري قانون ّية والتقييدات اإلرسائيلية املفروضة

عىل حر ّية التنقل .إىل جانب محالت تعزيز حقوق اإلنسان والنشاطات العامة األخرى .مكا ترصد هذه املؤسسات انهتااكت السلطات الفلسطين ّية وسلطة

محاس يف غزة ً
أيضا ،مبا يف ذلك معليات التعذيب وانهتاك حق التنظمي .ويه تناضل عىل الساحة القضائ ّية وترفع التقارير ملختلف هيائت األمم

األورويب ومؤسسات دولية أخرى .أجريت مقابالت معمقة مع ممثليني عن مؤسستني حلقوق اإلنسان الفلسطيين املعروفة يف قطاع غزة.
املتحدة ،اإلحتاد
ّ

املهنجية والتوصيف
تعمتد هذه الدراسة عىل مجموعات حبث بؤر ّية ومقابالت معمقة مع ممثيل مؤسسات املجمتع املدينّ يف قطاع غزة .شاركت يف الدراسة  32مؤسسة ،مت توزيعها إىل مخسة

قطاعات :مؤسسات نسائ ّية؛ مؤسسات ثقاف ّية؛ مؤسسات حقوق اإلنسان؛ مؤسسات إنسان ّية تقدم خدمات حص ّية ونفس ّية ،وخاصة لألخشاص ذوي االعاقة؛ ومؤسسات تمنو ّية.

وهذا هو التصنيف املقبول يف شبكة مؤسسات املجمتع املدينّ يف غزة .أمقنا مجموعات حبث بؤر ّية ألربعة من هذه القطاعات .اسمتر النقاش يف لك مجموعة بؤر ّية حنو

ثالث ساعات وتناولت تأثري مركبات اإلغالق املختلفة وسياسة الفصل اإلرسائيلية بني قطاع غزة والضفة الغربية عىل معل املؤسسات .باإلضافة أجرينا مقابالت معمقة مع

ممثلني عن مؤسسات يف جمال الفنون والثقافة ،مؤسسات تمنوية ومؤسسات نسائ ّية ،وأجرينا مقابالت معمقة مع ممثليني عن مؤسستني رائدتني يف جمال حقوق اإلنسان يف
غزة – القطاع الذي مل نقم له مجموعة حبث بؤر ّية بسبب قلة عدد املؤسسات وصعوبات لوجست ّية.
اعمتدنا يف الدراسة عىل باحث وميسرّ

مجموعات السيد اياد الكرنز ،وهو خبري ولديه معرفة كبرية يف جمال معل مؤسسات املجمتع املدينّ الفلسطيين يف قطاع غزة .مت

تجسيل النقاشات ومن مث تفريغها عىل شلك نصوص اكملة ،وقد اعمتد هذا التقرير عىل النصوص املنسوخة.
2

ّ
مدين يف عزلة اجمتاع ّية
جممتع

ىّ
"حت ما قبل عام  ،2000اكن يأيت إلينا مهن ّيون ومستشارون من إرسائيل والض ّفة
قال:

أ ّدت التقييدات املش ّددة املفروضة عىل ُّ
التنقل بني غزّة والض ّفة إىل إحلاق أرضار جسمية

الغرب ّية لمترير تدريبات مهنية يف مواضيع متعلّقة بعملنا .اليوم ال يمت ذلك ،وحنن حناول

إىل مؤمترات وورشات العمل يف الض ّفة أو خارج البالد لتطوير القدرات املهن ّية ،وهو

حمدودة ج ّدًا".

مؤسسات املجمتع املدينّ يف ِقطاع غزّة .ال يستطيع ّ
املؤسسات اخلروج
موظفو هذه
بعمل
ّ
ّ

أن نع ّوض عن ذلك بواسطة اال ّتصاالت اهلاتف ّية والساكيب ،لكن جناعة هذه اآلل ّيات
د .غسان ز ّقوت ،طبيب ومدير عيادات "مجع ّية اإلغاثة الطب ّية الفلسطينية" قال" :اكن أفراد

املؤسسات مجلهور
التنظيمي وحتسني اخلدمات اليت تق ّدمها هذه
تدريب رضوريّ للتطوير
ّ
ّ

طامق امجلع ّية خيرجون ّ
لك أسبوع إىل لقاءات معل وجلسات ختطيط اسرتاتيجي مع

الصح ّية ُحرمت من املشاركة يف تدريبات
مؤسسات من جمال الرعاية
هدفها .هنالك
ّ
ّ
مؤسسات تنشط يف جمال حقوق
رضور ّية خبصوص تشغيل مع ّدات جديدة؛ وهنالك
ّ

فرع الض ّفة الغرب ّية .أ ّما اليوم ،فإنّ كبار املدراء يلتقون م ّرتني يف السنة فقط ،وسائر

متثيل احتياجات مجهور

املجمتعية اكن طلاّ ب من غزّة يذهبون للدراسة فهيا .هذه اإلماكن ّية مل َت ُعد قامئة منذ فرتة

اال ّتصاالت جتري عبرْ الساكيب .لدى امجلع ّية ّ
الصحة
لك ّية يف الض ّفة لتعلمي موضوع
ّ

ومؤسسات نسائية تغ ّيبت عن املشاركة يف دورات رضور ّية لدى هيائت دول ّية.
اإلنسان
ّ
املؤسسات من غزّة إىل تدنيّ
كذلك أ ّدت صعوبة خروج هذه
ّ

طويلة وليس لدينا حال ًّيا براجم بديلة يف غزّة".

املؤسسات ووجهات نظرها يف احملافل املختلفة .التقييدات اليت تفرضها إرسائيل
تلك
ّ

تسىع املؤسسات يف غزّة إىل البحث عن بدائل .وجيهتد الكثريون يف تطوير قدرات مُّ
التعل

متش ّددة أكرث جتاه فئة الشباب ،وهو ما يعيق تنشئة جيل جديد قادر عىل قيادة هذه

ّ
ّ
املوظفني الذين ينجحون يف
الذايت عن طريق شبكة اإلنرتنت ،فضلاً عن االستمثار يف

خاص أنّ ش ّبان وشا ّبات احلركة
مؤسسات نسائ ّية عىل حن ٍو
املؤسسات .وقد أشارت
ّ
ّ
ّ
النسو ّية يف ِقطاع غزّة ال يعرفون ناشطات وناشطني من الض ّفة الغرب ّية.

للتدرب يف اخلارج ،يك ينقل هؤالء األدوات واخلربات اليت اكتسبوها
اخلروج من غزّة ُّ

ّ
تمتكن من اخلروج .ليس هذا حال اكف ّيا ،لكنه أهون الرشّ ين.
لسائر الطوامق اليت مل

للصحة النفس ّية"
د .حسام النونو ،مدير العالقات العا ّمة وتمنية املوارد يف "برناجم غزّة
ّ

رمي فرينة ،املديرة التنفيذية مجلع ّية "عايشة محلاية املرأة والطفل" ،قالت" :يف أحد

التدريبات املهنية شارك أفراد من املؤسسة الدول ّية اليت ترىع مرشوعنا ،اً
بدل عن موظفات

مجع ّيتناّ ،
مث حاولوا أن ينقلوا لنا املضامني واألدوات اليت تعلمّ وها .بطبيعة احلال ،هناك

مُّ
والتعل
فرق هائل بني املشا َركة الفعل ّية يف التدريبات املهنية ،والتجربة عىل أرض الواقع
مُّ
والتعل عن طريق وسيط ،من جهة أخرى .مل تكتسب موظفات امجلع ّية
املبارش ،من جهة،
وخربهتن ستبىق حمدودة ومتط ّورة جزئ ًّيا".
األدوات بالشلك املطلوب،
ّ
التعاون بني غ ّزة والض ّفة يف ّ
ظل سياسة الفصل
يشري املشاركون يف هذا البحث إىل أنّه منذ اندالع االنتفاضة الثانية عام ،2000
أصبحت قدراهتم عىل الوصول إىل جلسات العمل مع فروعهم ،أو الزمالء والرشاكء
يف الض ّفة حمدودة ج ّدًا؛ مكا ال ُيحمس هلم باستضافة هؤالء يف غزّة .بعد سيطرة
حركة محاس عىل ال ِقطاع عام  ،2007منعت إرسائيل سكاّ ن ِقطاع غزّة من اخلروج منه
ترضرت عالقات العمل املش َ
ّ
املؤسسات
رتكة بني
باستثناء حاالت إنسان ّية نادرة .ج ّراء ذلك،
ّ

حسن شعبان زيادة

املختلفة عىل حن ٍو خطري ،ويف العديد من احلاالت ُقطعت هنائ ًّيا .بطبيعة احلال ،فإنّ

الوظيفة :مدير مركز غزة املجمتيع التابع لربناجم غزة للصحة النفسية

شق املناطق الفلسطين ّية ،واليت تدير مشاريع مشرتكة،
ّ
املؤسسات اليت هلا فروع يف يَّ ِ
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مؤسسة "طامق شؤون املرأة" ،مكا أشارت ناديا
ترض ًرا .فعىل سبيل املثال،
يه األكرث ُّ
ّ
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أبو حنلة ،مديرة املؤسسة فرع غزة ،ويه مؤسسة فرعها الرئييس يف رام اهلل وهلا فرع

يعمل حسن شعبان زيادة يف املرشوع منذ  .1991حاصل عىل الباكلوريوس يف عمل النفس من

جامعة النجاح يف نابلس ،ويف العام  2002حصل عىل دبلوم يف موضوع الصحة النفسية .رمغ

تنفذ يف رام اهلل وغزّة ،وليس ّ
يف غزّة .معظم مشاريع الطامق َّ
مثة سوى جزء بسيط مهنا

"احلاجة إىل خدمات الصحة النفسية يف غزة هائلة" ،يقول حسن زيادة ويضيف أن هذه املشلكة

صص إلحدى املنطقتني .أنشطة املرافعة والتدريبات مشرتكة لملنطقتني .منذ فرض
يخُ َّ

تقييدات التنقل ،جنح بالسفر إىل األردن وأملانيا لملشاركة يف ورشات تدريب مهين يف جماله.

حتولت إىل مزمنة" ،بسبب الوضع االجمتايع واالقتصادي املتدهور نتيجة الرصاع املسمتر

اإلغالق ،جتري العالقات بني الفرع الرئييس وفرع غزة عبرْ حمادثات الفيديو ،وهو ما

واحلروب".

يعرقل العمل ويق ّيده .العمل عىل التقارير املشرتكة جيري بواسطة الربيد اإللكرتوينّ  ،وال

أحد األسباب الرئيسية ،برأيه ،هو "واقع حرب لك سنتني" ،والذي ينتج صدمات جديدة تضاف

إىل الصدمات القدمية" .العاملون يف جمال الصحة النفسية مه جزء من املجمتع" يقول حسن

إماكن ّية لعقد لقاء أو مناقشة معل وج ًها لوجه .وحصيلة ذلك أنّ عضوات الطامق ال تعرفن

زيادة" ،ومه ميرون مبا مير عىل امجليع ،يعيشون نفس الصدمات ونفس التجارب .هذا حيتاج

ّ
املؤسسة.
ترضرت فاعل ّية
مجيع عضوات اإلدارة ،وبالتايل
ّ

إىل اهمتام كبري ،خدمات دمع نفيس ومتابعة من قبل خمتصني للعاملني ،وذلك ليك يمتكنوا من

االسمترار بتقدمي خدمات الرعاية النفسية لآلخرين .هذه يه احدى اخلدمات اليت نقدمها يف

محم رشيف ،مسؤول مرشوع التمنية املجمتعية يف "م ًعا – مركز العمل
يقول
دّ

املؤسسة .لذا هنالك أمهية بالغة خلروج طوامق العالج النفيس من غزة لتليق خدمات وتدريبات

التمنويّ " ،إنّ سياسة الفصل اإلرسائيلية َخلقت جفوات اقتصاد ّية واجمتاع ّية بني غزّة

يف اخلارج ،وكذلك أمهية لدخول خرباء خارجيني إىل القطاع".

حسن زيادة يتحدث عن جتربة خشصية .يف العام  2014قصف بيتهُ " .قتلت أيم ،ثالثة من

والض ّفة" ،املوارد خمتلفة ،أوضاع الناس خمتلفة ،طرق املواجهة خمتلفة ،الواقع يف

أخويت زوجة أيخ وابنه" يقول زيادة" .االحساس بالفقدان صعب جدًا ،وأنا ً
أيضا احتجت إىل

املنطقتني خمتلف".

خدمات ارشاد ودمع مهنية".

للص ّم״ ،حاولوا العمل بالتعاون مع مجع ّية "بيت حلم العرب ّية" يف
يف مجع ّية "أطفالنا ُّ
3

أسست شبكة تعمل يف الض ّفة وغزّة ،ومن بني أهدافها التذكري بأنّ غزّة والض ّفة مها
ّ

الض ّفة ،عىل مرشوع مشرتك بمتويل أملاينّ لتدريب مرشدين للعمل مع األخشاص
ذوي اإلعاقة يف سبيل دجمهم يف سوق العمل .خالل مرحلة التخطيط ،حاول موظيف

موجهة مجليع الفلسطين ّيني رمغ الصعوبات والفصل.
ش ّقان لن ْفس املنطقة .أنشطة الشبكة َّ

لكن إرسائيل
حماوالهتم حاول موظيف امجلع ّية من الض ّفة بدورمه الذهاب إىل غزّةْ ،

ً
معرب رحف – بديل غري ٍ
قامئا
اكف مل يعد

التوجه إىل الض ّفة لالجمتاع مع رشاكهئم من بيت حلم ،وحني فشلت
مجع ّية "أطفالنا"
ُّ

مل تحمس هلم بذلك .لذلك تق ّرر مجتيد العمل عىل املرشوع يف غزّة ،وتطبيقه يف الض ّفة

مفتوحا،
ي ّتضح من احملادثات مع املجموعات أنّه يف الفرتات اليت اكن فهيا معرب رحف
ً

عىل حن ٍو منفصل.

ومكلْ ِ ف إىل األردنّ أو مرص هبدف اللقاءات .لكن ىّ
ُم ْ
حت هذه اإلماكن ّية ُسلبت مهنم
ضنٍ ُ

الغرب ّية فقط .ومل يبدأ العمل يف غزّة اّ
إل بعد مرور م ّدة من الزمن ،لكن العمل جيري

املؤسسات عىل استعداد الستبدال زمن السفر القصري بني غزّة والض ّفة بسفر
اكنت
ّ
مع اإلغالق شبه املطلق ملعرب رحف.

الشبايب״ قالت آية املصدر منسقة املشاريع يف
وعن جتربة مجع ّية انقاذ املستقبل
ّ

امجلعية" :اكن لدينا مرشوع بمتويل صندوق األمم امل ّتحدة للسكاّ ن ،حول موضوع نرش

املؤسسات اليت تسهتدف جممْ َ ل املجمتع الفلسطيينّ
ّ
خاص نشاطات
ترضرت بشلك
لقد
ّ
ّ

املمولة لملرشوع أرادت تنفيذ املرشوع يف مجيع
الحص يف املدارس .اجلهة
الويع
يّ ّ
ِّ

وتسىع إىل إحداث تعديالت ترشيع ّية يف موضوع مساواة النساء ،عىل سبيل املثال،

ُ
اضطرِرنا إىل تنفيذ املرشوع عىل
املناطق الفلسطين ّية يف غزّة والض ّفة .بسبب الفصل،

املؤسسات اليت تريد تقدمي تقارير إىل جلان األمم امل ّتحدة حول وضع حقوق اإلنسان
أو
ّ

نمتكن من ختطيط املرشوع م ًعا وال التشاور تشاو ًرا ف ّع اً
ّ
ال .بإماكننا
حن ٍو منفصل؛ إذ مل

يف املناطق الفلسطين ّية.

رمغ اإلغالق والتح ّدياتُ ،تواصل احلركة النسائية – النسو ّية الفلسطين ّية يف غزّة والض ّفة،

ّ
الريايض لألخشاص ذوي
محم عوض العريب ،رئيس ״نادي السالم
اخلارج .يقول
دّ

عىل سبيل املثال ،العمل م ًعا عىل إصدار التقارير وإطالق امحلالت اإلعالم ّية وتنظمي

اإلعاقة״" :رمغ أنّنا جزء من اللجنة الباراملب ّية الفلسطين ّية للرياضة لألخشاص ذوي

ّ
موظفني وأعضاء يف الض ّفة أو يف
املؤسسات تدير مشاريع تتطلّب تواجد
بعض هذه
ّ

السيايس لو استطعنا ُّ
التنقل والتشاور والتخطيط م ًعا".
التغلّب عىل االنقسام
ّ

ّ
نمتكن منذ ثالث سنوات من اخلروج لملشاركة يف املسابقات – منذ مت إغالق
اإلعاقة ،مل

مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطين ّية ،اليت
املؤمترات املشرتكة .كذلك األمر يف شأن
ّ

معرب رحف .إرسائيل ال تحمس بذلك .من املفرتض أن من ّثل فلسطني يف املسابقات اإلقلمي ّية

ّ
نمتكن من اخلروج .يف املسابقة األخرية ،تمَ َّثل املنتخب
والدول ّية والباراملب ّية ،لكنّنا ال
الفلسطيينّ بالعبني من الض ّفة الغرب ّية فقط".

محم زيارة ،رئيس جملس إدارة " هيئة مجمع كرامة للثقافة والتمنية"" :دُع َي ْت جوقة
يقول
دّ
الفنون الشعب ّية إلحياء حفل يف الض ّفة ،ولكن مل حيصل عىل ترصحي اّ
إل اثنان من بني
أعضاء اجلوقة االثنا عرش .كنّا نأمل باملشاركة يف مهرجان الغناء للشباب لألمعار 12-18

اً
أطفال فلسطين ّيني من الض ّفة
سنة يف لبنان ،لكنهّ م مل يمسحوا لنا باخلروج .فأرسلنا

ومن اجلوقة الفلسطين ّية يف مرص .بعد ذلك بسنة ،ىّ
حت األطفال من الض ّفة مل ُيحمس هلم
باخلروج ،ومل يشارك بامس فلسطني سوى أطفال من مرص".
رشااكت مع جهات دامعة
املؤسسات املاحنة وقدرة املاحنني عىل مراقبة تنفيذ املشاريع اليت مي ّولوهنا
اللقاءات مع
ّ

موىس قادوم

عن كثب ،يه من الرشوط األساس ّية لبناء الثقة وتعزيز فرص مواصلة دمع نشاطات

الوظيفة :مدرب ومرشف التدريبات الرياضية اخلاصة يف الكرة الطائرة وكرة السلة يف مجعية

ُّ
تراجع جحم
التنقل إىل
املجمتع املدينّ مستقَلاً  .وقد أ ّدت التقييدات املفروضة عىل
ُ

املعاقني حرك ًيا ،مدرب منتخب العاب القوى الفلسطيين لملعاقني

املؤسسات إىل
ربعات دفعت
التربعات
لملؤسسات يف ِقطاع غزّة .صعوبة جتنيد الت ّ
ّ
ّ
ُّ
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التنازل عن مشاريع بادرت إلهيا ،ويف بعض األحيان ،املوافقة عىل تنفيذ مشاريع أخرى

"حرية احلركة والتنقل معدومة لساكن قطاع غزة" يقول قادوم ،ويضيف أن "الوضع الصعب يف

ُتالمئ اجلهات املمولة.

قطاع غزة "يعمل عىل تعزيز نفسية االستسالم لدى األخشاص" .قادوم حاصل عىل باكلوريوس

ربع الذي مينح مجع ّي ًة مليون
يقول نعمي كباجة ،مدير عام مجع ّية "أطفالنا للصم״" :املت ّ

يف العلوم الرياضية والبدنية من جامعة صنعاء يف المين ،وحياته املهنية تدور حول الرياضة.
بني االعوام  2009-2011خرج عرب معرب رحف وشارك مع املنتخب الفلسطيين أللعاب القوى

ّ
نمتكن خالل عرش سنوات من االلتقاء
دوالر يف السنة ،لن يواصل دمع أنشطتنا إذا مل

يف معسكر دويل يف تونس .خرج مرة اخرى عرب معرب رحف وشارك مع منتخب فلسطني لكرة

به ومل يمتكن هو من القدوم ومشاهدة معلنا عىل أرض الواقع".

اهلدف واخلاص باملكفوفني يف معسكر دويل يف مرص .منذ منتصف عام  2013بدأت مرص
بتقييد التنقل عرب معرب رحف ،ومنذ ذلك الوقت مل يحجن بالسفر .وهبذا خرس منحة تدريب يف

جمال التأهيل الطيب من قبل جامعة اليزبغ يف أملانيا" .حيمل" ،يقول قادوم " ،هو احلصول

حرص ّيا لغ ّزة

عىل ماجستري التدريبات الرياضية أللعاب القوى والتصنيفات اخلاص باألخشاص ذوي
اإلعاقة" .كنت أود أن أرى متثيلاً أوسع بكثري لفلسطينيني من قطاع غزة يف بطوالت دولية.

املدمرة والقاتلة؛
الظروف
ّ
اخلاصة بسكاّ ن غزّة  -اإلغالق املتواصل؛ والعمليات العسكرية ِّ

"بالنسبة يل ذوي االحتياجات اخلاصة مدرسة لتعلمي االرادة والتصممي .الالعب الكفيف حيمنا

واألزمات اإلنسان ّية اليت جتلهبا معها  -تتطلّب ً
أيضا اخلربة يف مواجهة األزمات الشديدة

يصوب كرته فهو يعطينا مثاال يف الوصول اىل اهلدف رمغ لك العوائق واحلواجز .تعملت وأتعمل

مهنم أشياء كثرية .اتعمل مهنم االمل واحلب والعطاء .وصدقا اهنم صناع االرادة".

مؤسسات حقوق اإلنسان يف ِقطاع غزّة
ويف توثيق وحتليل انهتااكت حقوق اإلنسان .لكن
ّ

ال تستطيع تقدمي خدماهتا لسكاّ ن الض ّفة الغرب ّية؛ ال ميكهنا متثيل متوجهني من الض ّفة أو
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املثول أمام احملامك يف إرسائيل؛ ولذلك فهي مضط ّرة إىل التخليّ عن قضايا حقوق ّية

يمسى "أثر تقليص
من املعطيات اليت يصعب قياهسا ،لكن حضورها واحض ،ما
ّ

"لوال اإلغالق ،لَتمَ َ ّكنّا من تنظمي عرشات النشاطات وامحلالت اإلعالم ّية الناحجة .لاكن

لّ
ْ
تشك واقع من اإلحباط نشأ هيلع غالب ّية سكاّ ن ِقطاع غزّة.
املضن،
لنظام التصارحي

ُمستح ّقة تحَ دث يف الض ّفة رمغ خربهتم الكبرية يف املجال.

التوقعات" أو "الردع" الذي تس ّببه التقييدات عىل ُّ
التنقل .فبعد سنوات من املنع ،ونظ ًرا

بإماكننا توفري االستشارة واملساعدة القانون ّية لسكاّ ن الض ّفة الغرب ّية" – قال خليل

فهذا السقف املنخفض يقلّص التو ّقعات ،و ُيقزّم اآلمال ،وخينق اإلميان بالقدرة عىل

شاهني ،مدير قسم احلقوق االقتصاد ّية واالجمتاع ّية يف "املركز الفلسطيينّ حلقوق

التغيري واملبادرة واإلنتاج .عىل هذه اخللف ّية ،فإنّ النشاطات الكثرية ،اليت نالحظها

مؤسسات
اإلنسان" .وأضاف" :اإلغالق هو سبب اقتصار معلنا عىل ِقطاع غزّة .بعض
ّ

رمغ ذلك من خالل اللقاءات مع هؤالء الناشطني ،يه أقرب إىل املعجزة.

حقوق اإلنسان الفلسطين ّية تعمل يف غزّة فقط أو يف الض ّفة فقط؛ وهذا نوع من

أظهر كثريون من املشاركني يف اللقاءات واملقابالت عدم اضطالع فميا خيص
اإلجراءات واملعايري اإلرسائيل ّية للخروج من ِقطاع غزّة إىل الض ّفة الغرب ّية أو إىل

السيايس الذي أنتجته إرسائيل".
التذويت للواقع
ّ

َّ
لملوظفني يف موضوع
״مركز املزيان حلقوق اإلنسان״ حياول ،منذ ع ّدة هشور ،تنظمي دورة
ْ

مؤسسات دول ّية ،بافرتاض أنّ
دول العامل اخلاريج .يف املعتادُ ،ت َّ
قدم الطلبات عبرْ
ّ

فرص احلصول بذلك عىل ر ّد باإلجياب يه أفضل .لكن ليس ّ
لك طلب ميكن تقدميه

األجنيب الذي يفرتض أن يشرْ ف عىل التدريب ،لكن
كتابة التقارير .مه ينتظرون املرشد
ّ

بسبب عدم ُّ
متكنه من احلصول عىل ترصحي للدخول إىل ِقطاع غزّة يخُ ىش أن ُيضط ّروا

تقدم معاجلة
مؤسسة دول ّية ،مكا أنّ تقدمي الطلب عبرْ وسيط يزيد صعوبة متابعة ُّ
عبرْ
ّ

ً
أيضا أنّه يسىع إىل تنفيذ مرشوع
املركز
إىل التخليّ عن املرشوع مبجمله .يشري ْ

الطلب.

اّ
العمل وصناديق التقاعد والتوفري لسكاّ ن غزّة الذين معلوا يف إرسائيل،
يتعلّق حبقوق

محم زيارة ،مدير جملس إدارة " هيئة مجمع كرامة للثقافة والتمنية"" :تقوم
يقول
دّ

املركز ملعاجلة قضايا تتعلّق
لكن ال ميكهنم تطبيق املرشوع عىل أرض الواقع .حماوالت ْ

بتقدمي طلب ترصحي للخروج ،ولكنّك ال تعرف ملاذا ُر ِفض الطلب ،أو ال حتصل عىل

مت أيّ خشص بإبالغك مبا حيدث مع طلبك ىّ
جواب بتا ًتا .ال هي ّ
حت انقضاء املوعد

بأداء السلطة الفلسطين ّية تو ّقفت بسبب صعوبة اخلروج إىل الض ّفة" .اإلغالق مينع

حمبِط ج ّدًا ويؤ ّثر سل ًبا عىل العزمية".
املطلوب .ذاك أمر ْ

طبييع ومناسب" ،قال مسري ز ّقوت،
التطور عىل حن ٍو
مؤسستنا من
مؤسسات مثل
ّ
ّ
ّ
ُّ
منسق وحدة البحث امليداينّ يف "املزيان".

ّ
ّ
جزيئ
حكل
اللقاءات اإللكرتون ّية
املؤسسات من غزّة والض ّفة جتري عرب اهلاتف ،وحمادثات الفيديو،
اال ّتصاالت بني
ّ

أو بواسطة براجم احلاسوب مثل الساكيب والربيد اإللكرتوينّ ؛ لكن هذا النوع من
ّ
ٍ
املتقطعة لغزّة والقيود التكنولوج ّية متنع َعقد
اكف .فإمدادات الكهرباء
التواصل غري

لقاءات العمل العميقة ،ويه رضورية للتخطيط لرباجم مركبة وطويلة املدى.
مؤسس وعضو جملس ادارة "املعهد الفلسطيينّ لال ّتصاالت
يقول حازم بلعوشة،
ّ
والتمنية"" :الساكيب متعب ج ّدًا .ميكنك الرتكزي مل ّدة سبع دقائق .هذه احملادثات
ممكنة يف حاالت واحدًا مقابل واحد ،ولكن خت ّيل مخسة أخشاص من غزّة مقابل

ً
مخسة من الض ّفة يجُ رون
نقاشا حيو ًّيا" .تقول زينب الغنيمي ،نسوية ناشطة ومديرة
"مركز األحباث واالستشارات القانون ّية لملرأة"" :كذلك عندما حاولنا إجراء لقاءات
عرب الفيديو اصطدمنا بالصعوبات واملشالك؛ إذ حدث أن وصلنا إىل ماكتب شبكة
املؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية يف غزّة ،وواجهنا هناك خللاً يف اال ّتصاالتّ ،
مث انتقلنا
ّ

هنية كريزم

مؤسسات أخرى أو إىل ماكتب املاحنني .هذه األمور تعيق العمل".
إىل ماكتب
ّ

الوظيفة :حمامية يف مركز االحباث واالستشارات القانونية لملرأة يف غزة منذ ست سنوات

ّ
السيمنايئ" يرشح عدم مال َءمة
مؤسسة "الما فيمل لإلنتاج
املخرج خليل املزين ،مدير
ّ

العمر 31 :عام

الساكيب ّ
للك هدف" :ال ميكن مُّ
تعل كيف ّية تشغيل الاكمريا عن طريق الساكيب ،عىل

احلالة االجمتاعية :مزتوجة وأم لطفلني

ّ
الفعيل
والتعرف علهيا ،والعمل معها والتطبيق
سبيل املثال ،جيب أن متسكها بيدك،
ُّ

هنية كريزم ،احلاصلة عىل باكلوريوس يف القانون ،تعد من احملاميات الرئيسيات يف املركز،

الذي يقدم استشارة ومتثيل قانوين يف حاالت العنف ضد املرآة ،حق املرياث ،الطالق واالحوال

لكيف ّية تشغيلها".

الخشصية.

لّ
تشك بديلاً .
يف جمال الفنون ،ال ميكن حللول اال ّتصاالت التكنولوج ّية بالطبع أن

كريزم اليت مثلت عرشات النساء امام احملامك الفلسطينية ،مل خترج من قطاع غزة ولو مرة
واحدة ،ومل حتصل عىل اية تدريبات خارج القطاع .حىت اليوم مل جتد سب ًبا لتقدمي طلب
للحصول عىل ترصحي خروج ألن االجراءات واملعايري االرسائيلية تعسفية وحجمفة ويه

يتح ّدثون هناك عن املشاركة يف مسابقات فلسطين ّية وطنية للفنون الغناء؛ الشعر؛

منصات
العزف؛ السيمنا عن طريق الفيديو .قال أحد املشاركني" :يف الض ّفة الغرب ّية
ّ

ال تستويف هذه املعايري .قري ًبا سيمت تقدمي طلب خروج بامسها ،لزيارة بيت آمن للنساء
الفلسطينيات يف الضفة الغربية ،وذلك يف إطار مرشوع مشرتك بني املركز ،األمم املتحدة

أخشاصا
العريب ويلتقون
ومسارح ،دار سيمنا ،ويأيت إىل هناك فنّانون من العامل
ً
ّ

وحكومة اليابان .اكنت تود إقامة مركز مشابه للنساء الفلسطينيات يف القطاع.

من املجال نفسه .يف إماكن فنّاين الض ّفة وخمرجهيا ومنتجهيا اخلروج وااللتقاء بكبار

"أؤمن بقوة احلركة النسوية يف قطاع غزة والضفة الغربية "،تقول كريزم" .ما ميزي هذه احلركة يه

عدم اليأس رمغ لك املشالك والتحديات ".وتتحدث كريزم عن تطلعاهتا للتطور املهين ولالستقرار

الفنّانني من العامل .حنن هنا ال إماكن ّية لدينا لاللتقاء مع فنّانني عرب ،وبالطبع حنن

يف القطاع .هيمها بشلك خاص االسمترار بالعمل عىل احلد من اجلرمية والعنف ضد النساء.

نرغب يف قدوم فنّانني إىل هنا لتقدمي عروضهم .لدينا أمعال نرغب يف إيصاهلا إىل

وأضافت" :حتقيق االمان للنساء يه خطوة اوىل من اجل جممتع خايل من العنف".

الض ّفة ،والظهور هناك أو يف العامل".
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مؤسسات املجمتع املدينّ
العكيس .دخول ناشيط
من احلصول عىل مثلها يف االجتاه
ّ
ّ

الفرص الضائعة
املؤسسات خالل احملادثات شاكوى حول عدم ُّ
متكهنم من إخراج مشاريع جرى
طرح ممثلو
ّ

الفلسطيين من الض ّفة الغرب ّية إىل ِقطاع غزّة ياكد يكون معدو ًما.

التخطيط هلا إىل حيزّ التنفيذ ،بسبب عدم ُّ
مبؤسسات
متكهنم من اخلروج وااللتقاء خبرباء أو
ّ

يقول خليل شاهني ،مدير وحدة احلقوق االقتصاد ّية واالجمتاع ّية يف "املركز الفلسطيينّ

مؤسسات خمتلفة أنّ تفكريمه يتعلّق دا ً
أشارت
مئا بالظروف اليت يفرضها اإلغالق ،وأنّ
ّ

التجار .فيف إطار معلنا ،يتطلّب منا اخلروج باسمترار إىل
املجمتع املدينّ عىل غرار
ّ

رشيكة من الض ّفة أو من العامل ،هذا فضلاً عن صعوبة دخول اخلرباء والرشاكء إىل غزّة.

ً
مؤسسات
أيضا لناشيط
حلقوق اإلنسان"" :جيب استصدار تصارحي طويلة املدى
ّ

ألنم يعرفون مسب ًقا أنه ليس ّ
الرباجم واألحالم حمدودة ،هّ
مثة فرصة لتنفيذها اكملة ،ولذلك

تطوره .املعايري
الض ّفة من أجل عقد لقاءات ها ّمة ،ولعملنا و ْق ٌع مه ّم عىل املجمتع هنا وعىل ُّ

املجمتيع".
بني احلدود" ،قالت عندليب عدوان ،نسو ّية ،ناشطة ومديرة مركز "اإلعالم
ّ

تتطلّب الكثري من الوقت".

فإنّ التخطيط ونوع ّية املشاريع ال تعكس ُّ
تطلعاهتم وجممْ َ ل قدراهتم" .أفاكرنا مجي ًعا أسرية

اإلرسائيل ّية غري مقبولة علينا ،واإلجراءات غري منصفة .هذه مسألة بريوقراط ّية شا ّقة

يقول إبراهمي جنّ ار ،مدير ״معهد إدوارد سعيد الوطين لملوسيىق يف غزّة״" :ألغينا مُّ
التعل

خمتصني يف غزّة ومل نحجن يف إدخال معلمّ ني من
عىل أدوات موسيق ّية لعدم توافر معلمّ ني
ّ

أولو ّيات متغيرّ ة

اخلارج .اكنت هنالك معلمّ ة ،لكنهّ ا عادت إىل روسيا .حاولنا إدخال معلمّ ني ج ّدد بعدها ،من

التقييدات اليت تفرضها إرسائيل عىل دخول وخروج البضائع ،إضافة إىل التقييدات

جما ًنا ،لكنّنا مل نحجن يف إدخاهلم
الض ّفة أو اخلارج ،واكن البعض عىل استعداد
للتطوع ّ
ُّ

عىل ُّ
تنقل األخشاص ،والعمليات العسكرية املتك ّررة ،أ ّدت إىل حصول تغيريات اجمتاع ّية

الحص يف غزّة"" :اكن
تقول حنني وشاح ،مديرة العالقات العا ّمة يف "اتحّ اد جلان العمل
يّ ّ

االقتصاديّ  ،والدمار اهلائل ،وظروف املعيشة الصعبةّ ،
لك تلك أ ّدت إىل تغيريات يف أولو ّيات

ُ
واضطرِرنا إىل إبالغ الطلاّ ب بعدم إماكن ّية االسمترار".
إىل غزّة،

املؤسسات ً
أيضا .ي ّتضح من الهشادات اليت مجعناها أنّ الوضع
واقتصاد ّية أ ّثرت عىل معل
ّ

ّ
نمتكن من
لدينا مرشوع مشرتك مع مستشىف املطلع يف الض ّفة ،وخالل ثالث سنوات مل

سكاّ ن ال ِقطاع.

التغلّب عىل الصعوبات اليت واجهتنا بسبب تقييدات التنقل .يف الهناية ،ق ّررنا أن تكون هذه

املجمتيع"" :يعاين املجمتع يف غزّة من احلروب
وقالت عندليب عدوان ،مديرة ״مركز اإلعالم
ّ
واإلغالق عىل مدى سنوات طويلة ،جعلته معمتدًا عىل املساعدات اإلنسان ّية .مهوم الناس

السنة يه األخرية لملرشوع".

يقول الناشطون الذين التقينا هبم إنّ تهسيالت التن ّقل اليت ُنشرِ ت بعد معل ّية "اجلرف

التحدث يف مثل هذه
اليوم ّية تمتثل يف إحضار الزيت واملاء والغاز إىل البيت .فكيف ميكن
ُّ

والتجار ،الذين يشكلّ ون غالب ّية من ُيحمس هلم باحلصول
الصامد" ال ترسي علهيم .املرىض
ّ

الظروف عن حقوق من نوع آخر ،عن حقوق األ ّم املطلقة يف احلصول عىل حضانة أوالدها،
أو عن حقّ االلتقاء مع أطفاهلا الذين مع والدمه يف الض ّفة الغرب ّية"؟!

ممن حيتاجون إىل ُّ
التنقل من غزّة وإلهيا .إضافة
عىل التصارحي ،مه فقط جزء صغري ّ

املؤسسات النسائ ّية
وأضافت "بعد معلية اجلرف الصامد العسكرية عام ُ ،2014طلِب من
ّ

إىل ذلك ،حسمبا أشار هؤالء ،احلصول عىل تصارحي للخروج من غزّة إىل الض ّفة أهسل

توزيع بطاقات مساعدات إنسان ّية للسكاّ ن ،والعمل عىل توزيع موا ّد غذائ ّية أساس ّية .هذا ليس

املؤسسات النسائ ّية اليت هتدف إىل تعزيز حقوق النساء ،وحماربة العنف ض ّد النساء،
معل
ّ

املؤسسات الدول ّية للعمل للضغط عىل إرسائيل ّ
لفك اإلغالق وإلغاء التقييدات عىل ح ّر ّية
وحث
ّ
ُّ
ّ
أساسا بالنساء والشباب يف غزّة".
ترض
التنقل ،تلك التقييدات اليت
ً

مؤسسة "فاتن –
تقول مىن العيمل ،مديرة إقلمي غزّة يف
املؤسسة الفلسطين ّية لإلقراض
ّ
ّ
والتمنية"" :يف البداية معلنا مع النساء فقط .اهلدف اكن متويل مشاريع وأمعال نسائ ّية.
أردنا تجشيع النساء عىل اخلروج من البيت واملشاركة يف احلياة املجمتع ّية وسوق العمل.

اليوم تغيرّ ت األوضاع .البطالة مرتفعة واألوضاع االقتصادية صعبة ،وليس ّ
مثة فرص معل،
إذ أنّ غزّة مغلقة والكثري من الرجال عاطلون عن العمل؛ تراجعت بعض النساء للجلوس يف
البيت ،وازدادت نسبة الرجال الذين يتوجهون الينا وحيصلون عىل متويل للعمل.".
قال مسري ز ّقوت ،منسق وحدة البحث امليداين يف "مركز املزيان حلقوق االنسان"" :أولو ّيات

مجيلة الطويل

مؤسسات حقوق اإلنسان تغيرّ ت؛ فنحن نهشد انهتااكت حلقوق الفلسطيينّ وح ّر ّياته من
ّ

الوظيفة :صاحبة حمل لبدل العرائس يف غزة

جانب إرسائيل ومن جانب السلطات الفلسطين ّية يف غزّة ويف الض ّفة .جند أنفسنا م ّرة
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التعسف ّية وض ّد العنف املبالَغ فيه ض ّد االرسى".
أخرى نعمل ض ّد االعتقاالت
ّ

احلالة االجمتاعية :مزتوجة وأم لعرشة أبناء

وتعص ًبا ،وربمّ ا أكرث
يالحظ العديد من املشاركني أنّ املجمتع يف غزّة أصبح أكرث انغال ًقا
ُّ

منذ العام  1995معلت السيدة مجيلة كتاجرة شنطة وسوقت املالبس اليت تنتجها بنفهسا

وبالطعام الذي تعده .باعت بضاعهتا يف قطاع غزة ،الضفة ،القدس ويف مرص .حىت 2006

شوفين ّي ًة ،مكا هو َّ
متوقع من جممتع ال ينكشف أفراده عىل آراء خمتلفة وعىل أسلوب حياة

تحجن باخلروج وتوقفت عن العمل واإلنتاج .يف العام  2010حصلت عىل قرض من مؤسسة ״فاتن

بديل ،وليس لشبابه إماكن ّية االختيار بني وجهات نظر خمتلفة .وأشار العديد مهنم أنّ

اعتادت اخلروج عرب معرب رحف بشلك هشري لتسويق منتجاهتا يف مرص .منذ ذلك الوقت مل

ّ
سيمتكنون
انفتاحا عندما ستكون غزّة مفتوحة عىل العامل ،وعندما
الشباب سيصبحون أكرث
ً

الفلسطينية لألقراض والتمنية״ ،متكنت من خالهلا من فتح حمل بدل للعرائس.

"الوضع االقتصادي يف قطاع غزة صعب جدًا" تقول الطويل" .خالل اسبوعني مل يدخل زبون واحد".

املؤسسات أنّ بعض أنشطهتم ختضع
من اخلروج والعيش حياة سو ّية .يعرتف موظفو
ّ

امتىن فتح املعابر وإتاحة حرية تنقل بشلك حر حىت أمتكن من التسويق إىل الضفة ومرص" .لو
حتقق ذلك فإنه سيكون جمدي ومرحب أكرث بالنسبة يل ،إضافة لعميل يف السوق احمليل يف

لملعايري االجمتاع ّية املقبولة يف ِقطاع غزّة اليوم ،حيث جرى الفصل بني الرجال والنساء،

غزة .احمل ان يستقر الوضع يف قطاع غزة وان يمتكن الناس من العيش حبياة كرمية".

وكذلك بني البنني والبنات يف العروض السيمنائ ّية وورشات العمل.
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مرشدًا ومعلمّ ً ا ،وال حتصل سوى س ّتة مهنا عىل مصادقة .كيف ميكننا العمل يف مثل

احلياة الخشص ّية واحلياة املهن ّية

ّ
مثة إسقاطات أخرى للتقييدات املفروضة عىل التن ّقل ،عىل احلياة الخشص ّية واملهن ّية.

هذا الوضع؟"

مقديم الرعاية النفسية يواجهون الصعوبات املهن ّية
أشارت
مؤسسات إنسان ّية ونسائ ّية أنّ ِّ
ّ

وحماصة ،وفرص العمل فهيا منعدمة انعدا ًما شبه تا ّم ،وبالطبع ليس
مبا أنّ غزّة مغلقة
رَ

ريا
للشباب فرص،
مفؤسسات املجمتع املدينّ تعاين من ذلك .الخشص الذي يستمثر كث ً
ّ

والنفس ّية يف تقدمي العالج مجلهور احملتاجني إلهيم ُب َع ْي َد أن اكن علهيم التعامل بأنفهسم

ّ
الفعيل يرت ّبص حبياهتم مه.
الخشيص ،ويف الفرتات اليت فهيا اكن اخلطر
مع الفقدان
ّ

يف تمنية مواهبه وقدراته يواجه صعوبة شديدة يف احلصول عىل وظيفة راقية ومثرية
ّ
املؤسسة نفهسا ،وغال ًبا يف الوظيفة نفهسا،
املوظفون سنني طويلة يف
للتح ّديات؛ يبىق
ّ

يّ
وتلق الدمع املهينّ
والنفيس من اخلارج.
ليس لدهيم فرصة اخلروج والرتوجي عن أنفهسم
ّ

املؤسسات أكرب ،واماكنيات العمل يف
وهذا عىل خالف زمالهئم يف الض ّفة ،حيث عدد
ّ

املعمقة  -أشارت
معظم
ّ
املؤسسات املشارِكة  -مضن مجموعات بؤر ّية أو خالل املقابالت َّ

والتقدم.
فرصا عىل نطاق أوسع للتغيري
مؤسسات املجمتع املدينّ تفتح أمامهم
ُّ
ً
ّ

املؤهلني لتقدمي الرعاية النفسية املهن ّية يف غزّة مه أنفهسم حيتاجون إىل
أنّ األخشاص َّ

ّ
مؤسسات املجمتع املدينّ الذين التقينا هبم يف ِقطاع غزّة بقدرات وخربات
موظفو
يتسم
ّ

العالج يف أعقاب العملية العسكرية األخرية.
يف ״معهد إدوارد سعيد الوطينّ لملوسيىق״ يف غزّة ،طرحوا مسألة أخرى أكرث تعقيدًا:

مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطين ّية اخلربات والقدرات يف جمال
مثرية .متلك طوامق
ّ

مواجهة رفض طلبات تتعلّق جبمهور األطفال" :من الصعب أن تقول لطفل إنّه مل يمت

البحث امليداينّ  ،توثيق انهتااكت حقوق اإلنسان ومعاجلة املل ّفات القضائ ّية .غزّة تنتج

الرد بعد عىل الطلب الذي ُق ِّدم بامسه ،أو إنّه ُر ِفض .عندما كنّا نق ّدم الطلبات بامس

إبداعات خمتلفة عن بق ّية املناطق ،ويف القدس والض ّفة يدركون ذلك.

تمت املصادقة .اكنوا ينتظرون حلظة اخلروج .وعندما اكنت الطلبات ُترفض ،أو ال حنصل

االنقسام الفلسطيين  -الداخيل

عىل جواب ىّ
حت اللحظة األخرية ،اكن األمر يثري البلبلة والضغوط وحاالت نفس ّية غري

السيايس الفلسطيينّ ووجود حكومتني متوازيتني يف قطاع غزة ويف
يشلك االنقسام
ّ

معا إذا حصلنا عىل جواب .ومه بالطبع يأملون أن
األطفال ،اكنوا يسألون دون تو ّقف ّ

ريا أمام معل املؤسسات ،وخاصة املؤسسات اليت تعمل من أجل
الضفة الغرب ّية ،عائ ًقا كب ً

بسيطة لدى األطفال ،وكذلك لدى املسؤولني عهنم واملد ّرسني .مكا أنّ العاملني خيرسون

بذلك فرصة الكتساب اخلربة .يف الكثري من احلاالت ،كنّا نواجه طلبات ُق ّدمت بامس 14

تغيري القوانني ومن أجل احداث تغيريات جممتع ّية معيقة .أشارت العديد من املؤسسات
ّ
إىل أن اإلغالق قد جنح يف تعزيز وترسيخ االنقسام الفلسطيينّ
الداخيل أكرث مما هو

هيلع .مينع اإلغالق املؤسسات الفلسطين ّية من القيام بدورها ككيان واحد ،وتضطر لك
الترشييع يف غزة ليس هو نفسه يف الضفة،
واحدة إىل العمل يف منطقهتا :املجلس
ّ
القوانني خمتلفة واألنمظة خمتلفة .فعىل سبيل املثال ،املؤسسات اليت حاولت قيادة
ترشيعات خمتلفة تضمن تأمني حصي ألخشاص ذوي اإلعاقة مت حتويلهم من حكومة اىل
اخرى .حماوالت املؤسسات النسائية يف قيادة تغيريات يف الترشيعات اليت ختص حق
املرياث للنساء ،حقوق النساء أثناء الطالق وحقوق احلضانة مل تؤيت مثارها بسبب ذلك.
فوجود أحد الوالدين يف الضفة واآلخر يف قطاع غزة يضاعف الصعوبات.
عندليب عدوان ،ناشطة ومديرة "مركز اإلعالم املجمتيع" ،تقول بأن املؤسسات النسائ ّية
جناحا يف العمل املشرتك عندما اكن مبقدورها اخلروج من غزة لعقد لقاءات
حققت أكرث
ً
ونقاشات العمل .رمغ وجود االنقسام يف حينه ،شعرت هذه املؤسسات أهنا قادرة إىل
إحداث التغيريات – إضافة  -إىل العمل املشرتك م ًعا.
ّ
خشص العديد من املتحدثني صعوبة أخرى ،خاصة يف املؤسسات اليت تعمل يف غزة

امساعيل داوود

ويه ختوف املاحنني من متويل مشاريع يف غزة خشية استفادة حكومة محاس من ذلك.

الوظيفة :استاذ آلة العود ،يف معهد ادوارد سعيد الوطين لملوسيىق

هلذا السبب ،فإن العديد من املؤسسات الدول ّية تفضل تنفيذ املشاريع يف غزة بنفهسا بدل

العمر36 :

العمل عن طريق املؤسسات احملل ّية.

احلالة االجمتاعية :مزتوج وأب لطفل
"استطعنا من خالل املوسيىق ان مجنع اطفال فلسطني من لك ماكن وان يغنوا اغنية واحدة وحلن

مشاركون آخرون أكدوا عىل أن التقييدات اإلرسائيلية املفروضة عىل التنقل والفصل بني

عرب ًيا واحدًا" ،قال داوود احلاصل عىل املاجستري باملوسيىق من املعهد العايل لملوسيىق يف

غزة والضفة أدوا إىل رشخ معيق بني املجموعتني ،قلصوا شعور الوحدة ،بل وأنتجوا

تونس" .من املثري يف هذا ان ترى املوسيىق نابضة يف قلوب االطفال"

جنح امساعيل باخلروج مرتني من القطاع يف إطار معله .يف العام  2013اكن أحد املعملني

ريا بفرص إهناء االنقسام والوحدة
صور منط ّية متبادلة .ومه يعتقدون أن هذا أرض كث ً

الذين رافقوا طالب املعهد لملخمي الصييف املوسييق الذي انعقد يف الضفة الغربية .ويف املرة

الثانية خرج لملشاركة بتدريب يف قيادة اجلوقات املوسيقية مضن مهرجان "البحر واحلرية" يف

احلقيق ّية بني غزة والضفة.

الغربية ورشق القدس والشتات ،الذين تدربوا وغنوا سو ًيا بواسطة رابط تلفزيوين.
"امطح ان أرى اليوم اليت جتمتع فيه غزة والضفة والقدس ويستطيع الفلسطيين ان خيرج من

املزيد من املوارد .فاالنقسام حبد ذاته ُينتج قضايا جديدة يتطلب من املؤسسات معاجلهتا.

الضفة الغربية .مكا أرشف عىل كورال السنونو والذي مض أطفال فلسطينيني من غزة والضفة

ّ
إضايف واستمثار
زيادة عىل ذلك ،تقول املؤسسات أن االنقسام يضطرها للقيام بعمل

اجلنوب اىل المشال دون قيد او رشط ،وان يرتاح الناس يف فلسطني من االحتالل ،ومن قهر

معل املؤسسات يف ظل االنقسام جيري يف بيئة غري مرحية ومتضعضعة – فتغيري

حيمل بإمتام رسالة الدكتوراه خالل السنتني القادمتني.

األنمظة املفاجئ يف أحد شيق املناطق الفلسطين ّية ُيلزم طرف واحد فقط بالرشاكة ويلزم

احلصار ووليات احلروب والدمار" قال امساعيل مبقابلة مجلعية "ﭼيشاه-مسلك" .وأضاف أنه

بإعادة ترتيب مجيع اإلجراءات من جديد وفق االضطرارات املستجدة.
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تصوير :خليل املزين
أيار  .2015مهرجان كرامة "الجسادة امحلراء" ألفالم حقوق اإلنسان -يح الجشاعية ،غزة

املؤسسات
ي ّتضح من احملادثات داخل املجموعات البؤر ّية أنّ لألرضار الالحقة بعمل
ّ

تلخيص

وبالقضايا اليت تعمل عىل تعزيزها ج ّراء ذلكّ ،
مثة أبعاد أخرى ،فهي تؤ ّدي إىل

مؤسسات املجمتع املدينّ
يمتحور هذا البحث حول األرضار الكبرية اليت حلقت بعمل
ّ

الفلسطيين يف ِقطاع غزّة يف أعقاب فرض اإلغالق وسياسة الفصل بني غزّة والض ّفة.

تآلك الروابط اليت تربط املجمتع الفلسطيينّ يف غزّة ويف الض ّفة الغرب ّية ،األمر الذي

املجاالت :من التخشيصات الط ّب ّية والكشف عن األمراض ،مرو ًرا برفع الويع لقضايا

مؤسسات املجمتع املدينّ الفلسطيين بذل ّ
لك جهودها لتعزيز
واملستقبل ّية .ينبيغ عىل
ّ

املؤسسات؛ فهي تمشل تشكيلة واسعة من
وكذلك يتناول جحم العمل الذي تقوم به هذه
ّ

ينتج الرشذمة يف الثقافة املشرتكة ويف القدرة عىل إجياد احللول للتح ّديات احلال ّية

األخشاص ذوي اإلعاقة وتقدمي خدمات التعلمي والتشغيل هلم ،ىّ
حت العمل عىل متكني

وجود جممتع معاىف ،مبدع ،رؤوف ،قادرا عىل معاجلة مجيع احتياجات أفراده ،مثملا

ومتثيلهن قضائ ًّيا ،ودمع املبادرين الشباب ،وتعلمي املوسيىق ورعاية املواهب
النساء
ّ

يستحقّ أيّ إنسان.

الف ّن ّية وجماالت أخرى.

توصيات

املؤسسات يف تنسيق األنشطة
سياسة الفصل اليت تفرضها إرسائيل تعرقل معل
ّ

• عىل إرسائيل أن تتخلىّ عن "سياسة الفصل" .بغياب حل فوري للرصاع ولالنقسام

َّ
املؤسسات
املعقدة املاثلة أمام املجمتع الفلسطيينّ  .تواجه هذه
ملواجهة القضايا
ّ

صعوبات يف إرسال َّ
املوظفني للتدريبات املهنية والدورات لتطوير قدراهتم املهن ّية مُّ
وتعل

الفلسطيين  -الداخيل ،يبىق المساح بتنقل الفلسطينيني بني قطاع غزة والضفة

املؤسسات ً
عبثا من أجل املشاركة يف املسابقات
التجديدات التكنولوج ّية .تصارع هذه
ّ

الغربية ،مبا خيضع للفحوصات األمنية الفردية ،هو اإلماكنية الوحيدة لرتممي

وتقيد
واملؤمترات يف الض ّفة أو اخلارجّ ،
مما يؤ ّثر سل ًبا عىل عزمية الرياض ّيني والفنّانني ِّ

االقتصاد ،املجمتع والسياسة الفلسطينية ،ويه أمور هامة من أجل مستقبل أكرث

التطور وحتقيق ُّ
تطلعاهتم .التقييدات املفروضة عىل تنقل ساكن قطاع
قدراهتم عىل
ُّ

استقرا ًرا لملنطقة.

وتشكيل عالقات طويلة األمد تضمن العمل املتواصل واملربجم.

بالتنقل داخل األرايض الفلسطينية والسفر إىل اخلارج ومنحهم التصارحي الالزمة لذلك.

غزة ،مكا تقييدات عىل دخول األجانب إىل ِقطاع غزّة ،تعرقل معل ّية جتنيد األموال

ملؤسسات املجمتع املدينّ الفلسطيينّ
• عىل إرسائيل االعرتاف باالحتياجات املرشوعة
ّ

املؤسسات إىل أنّ سياسة الفصل
عالوة عىل هذه اآلثار املبارشة ،يشري مم ّثلو
ّ

مكؤسسة إرسائيلية ،ال تسىع مجعية "ﭼيشاه-مسلك" للتأثري املبارش عىل سياسات
السلطات الفلسطينية املختلفة .بالرمغ من ذلك ،فإننا نرى أن االنقسام السيايس

اإلرسائيلية واإلغالق أ ّدت إىل تغيريات اجمتاع ّية بعيدة املدى وتغيريات يف أولو ّيات

ريا عىل معلهم .النقص املتواصل يف الكهرباء ومياه الرشب،
سكاّ ن ال ِقطاع أ ّثرت كث ً

الفلسطيين املسمتر ،يفامق تشتيت املناطق الفلسطينية .سياسة الفصل اإلرسائيلية

الصح ّية املتدنّيةّ ،
لكها مهّ شت قضايا ها ّمة
ومع ّدالت البطالة العالية ،واخلدمات
ّ

واالنقسام الفلسطيين ،مكا يظهر البحث ،يعيقان معل مؤسسات املجمتع املدين

اكملساواة اجلندر ّية ،والفنون ،وتعزيز ِقيمَ حقوق اإلنسان – وتلك مواضيع يه يف

الفلسطيين ،ومينعان املؤسسات من حتقيق اكمل اماكنياهتا ومساعدة ساكن قطاع
غزة والضفة عىل حد سواء .

املؤسسات.
مصمي معل
ّ
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רשימת הארגונים שהשתתפו במחקר

قامئة املؤسسات املشاركة يف البحث

ארגוני נשים

مؤسسات نسائية

המרכז למחקר וייעוץ משפטי לאישה  -עזה

مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة-قطاع غزة

איגוד הנשים האקדמאיות ברצועת עזה

جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة

איחוד ועדות עבודות הבריאות

اتحاد لجان العمل الصحي

המרכז לענייני נשים  -עזה

مركز شؤون املرأة  -غزة

עמותת עאישה להגנת האישה והילד

جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل

הוועדה לענייני נשים

طاقم شؤون املرأة -قطاع غزة

הארגון לתקשורת חברתית  -עזה

مركز اإلعالم املجتمعي-غزة

ארגוני תרבות ואמנות

مؤسسات ثقافية وفنية

List of the organizations which participated in the research
Women's organizations
Center for Women's Legal Research and Consulting – Gaza – CWLRC

1

The Society of Women Graduates in Gaza Strip

2

Union of Health Work Committees

3

Women's Affairs Center - Gaza

4

Aisha Association for Woman and Child Protection

5

Women's Affairs Technical Committee

6

Community Media Center - Gaza

7

Cultural and art organizations

מרכז שבאביכ לאמנות עכשווית

محرتف شبابيك للفن املعارص

The Center for Contemporary Art

8

האיחוד הכללי לארגוני תרבות

اإلتحاد العام للمراكز الثقافية

General Union of Cultural Center

9

האיחוד הכללי לסופרים הפלסטינים

االتحاد العام الكتاب واالدباء الفلسطينيني

General Union for Palestinian Writers

10

מרכז אלכראמה לתרבות ולפיתוח

هيئة مجمع كرامة للثقافة والتنمية

Alkarama Center for Culture Development

11

לאמא פילם להפקה קולנועית

الما فيلم لإلنتاج السيناميئ

Lama Film for Cinema Production

12

הקונסרבטוריון הלאומי על שם אדוארד סעיד

معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى

The Edward Said National Conservatory of Music

13

עמותת מרכז עזה לתרבות ואמנות

جمعية مركز غزة للثقافة والفنون

Gaza Center Association for Culture and Arts

14

ארגוני פיתוח

مؤسسات تنموية

ארגון תאמר לחינוך קהילתי

مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي

העמותה להצלת עתיד הצעירים

جمعية انقاذ املستقبل الشبايب

ארגון המרכז לעסקים הקטנים

جمعية مركز املؤسسات الصغرية

Development organizations
Tamer Institute for Community Education

15

Save Youth Future Society

16

)The Small Enterprise Center (SEC

17

הקול הפלסטיני המאוחד

النداء الفلسطيني امل ّوحد

United Palestine Appeal - UPA

18

מען  -המרכז לפיתוח

مركز العمل التنموي م ًعا

Ma`an Development Center

19

פלסטינייה  -השכלה למען העסקה

املؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف

Palestine Education for Employment

20

המכון הפלסטיני לתקשורת ופיתוח

املعهد الفلسطيني لإلتصال والتنمية

The Palestinian Institute for Communication and Development

21

פאתן  -הארגון הפלסטיני לפיתוח והלוואות

الفلسطينية لالقراض والتنمية -فاتن

Palestinian for Credit and Development - Faten

22

ארגונים הומניטריים

مؤسسات إنسانية*

רשת נציגי הארגונים לבעלי צרכים מיוחדים  -רצועת עזה

شبكة األجسام املمثلة لإلعاقة  -قطاع غزة

העמותה לבעלי מוגבלויות תנועה – רצועת עזה

جمعية املعاقني حرك ًيا -قطاع غزة

תוכנית עזה לבריאות הנפש

برنامج غزة للصحة النفسية

עמותת אטפלונא לילדים חירשים

جمعية أطفالنا للصم

מועדון הספורט סלאם לבעלי צרכים מיוחדים

نادي السالم الريايض لألشخاص ذوي اإلعاقة

ארגון פלסטין אלחביבה

مؤسسة فلسطني الحبيبة

העמותה הפלסטינית לסיוע רפואי

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

עמותת אל-וופא לצדקה

جمعية الوفاء الخريية

ארגוני זכויות אדם

مؤسسات حقوق إنسان

מרכז אלמיזאן לזכויות אדם

مركز امليزان لحقوق اإلنسان

המרכז הפלסטיני לזכויות אדם

املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

*Humanitarian organizations
Disabilities Representative Persons Network – Gaza Strip

23

Society of Physically Handicapped People - Gaza Strip

24

Gaza Community Mental Health Program

25

Atfaluna Society for Deaf Children

26

Peace Sport Club for Persons with Disability

27

Beloved Palestine Foundation

28

Palestinian Medical Relief Society

29

El-Wafa Charitable Society

30

Human rights organizations
Al Mezan Center for Human Rights

31

Palestinian Centre for Human Rights

32

)*Provide medical and psychological services (particularly for those with special needs

*مؤسسات تقدم خدمات طبية ونفسية (بشكل خاص لذوي احتياجات خاصة)
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