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و�لأربعني؛  �لـر�بع  عامها  يف 

و�أُماً  �أرملًة،  زوُجها  تركها 

ت�سكُن  �أولد.  وثالثة  لبنتني 

خمّيم  غرب  للفقر  بوؤرةٍ  يف 

قطاع  و�سط  �لن�سري�ت 

�سدقات  على  وتقتاُت  غزة، 

�أهل �خلري.

حياتها  لكّن  “ي�رسا”..  هي 

��سطرت  بالع�رس،  حافلٌة 

بغري  �لكربى  �بنتها  لتزويج 

�لتخفيف  �أمل  على  مهرٍ؛ 

فعادت  �مل�ساريف،  ثقل  من 

�بنتُها بجلطٍة دماغيٍة  لها 

�لعائلية  �لتدّخالت  نتيجة 

يف بحث تاأّخر حملها.

حاولت  �لفقر؛  لتفادي  �أخرى  بطريقٍة 

�ل�ضغرى؛ حتى  �بنتها  فعّلمت  “ي�رس�”، 
عجزها  لكّن  �لدبلوم،  �ضهادة  نالت 

�لطبّية  �لرعاية  على  �حل�ضول  عن 

�ملجانية -يف ظّل نق�ش �لإمكانيات يف 

�بنتها؛  �أردى  غزة-  قطاع  م�ضت�ضفيات 

ح�ضب  و�لفتيلة”  “�حليلة  كانت  �لتي 

�حلمر�ء”  “�لذئبة  بـ  مري�ضًة  قولها، 

غلق �لباب دون �لأمل يف ن�ضٍب م�رسٍّف 
ُ
فاأ

يليُق بها، �أو فر�ضة عمٍل لئقة.

حماولٌت لالنتحار

للمناكفة  �أياٌم مّرت؛ حتى عادت “ي�رس�” 

من �أجل �لعي�ش، فقّررت –�أخري�ً- �أن تنتزع 

�ملدر�ضة؛  من  عاماً(   12( �لأكرب  �بنها 

على  و�لعوجا”  “�لكعك  بيع  ليحرتف 

عربٍة، ويتوّل �لإنفاق على �لبيت.

قالت “ي�رس�”: “ت�ضاألونني عن نف�ضيتي؛ 

يف ظّل كّل هذ� �لذي �أعي�ضه، مل �أعد 

ماكنٍة  جمرد  �أنا  �أ�ضا�ضاً،  بذ�تي  �أ�ضعر 

�إن  �حلر�م  يف  �لوقوع  لتتالفى  تعمل 

�نتحرت”.

حاولت  “لقد  تابعت:  د�معتني،  وبعينني 

بعد  مرتني؛  �لنتحار  �لثانية  �بنتي 

�إ�ضابتها بـ “�لذئبة �حلمر�ء” و�أنا �أ�ضا�ضاً 

عاجزةٌ عن توفري �أّي عالٍج يخّفف عنها”.

على طريق �لكتئاب

غلق 
ُ
�أ للمفارقة..!  يا  �أي�ضاً..  “با�ضمة” 

�ضيب 
ُ
�أ حني  �بت�ضامتها؛  دون  �لباُب 

بالعمى،  �ملرموق  �ملهند�ش  زوجها 

فا�ضطرت ل�ضتثمار �ضهادتها �جلامعية 

�لبكالوريو�ش يف �للغة �لعربية، بحثاً عن 

لكنها  �لأ�رسة؛  �حتياجات  ل�ضّد  �لعمل 

م�ضابًة  �حلال  �ضيق  فاأرد�ها  تنفع،  مل 

�ملخت�ضة  �أكدت  ما  وفق  بالكتئاب، 

حالتها،  على  �أ�رسفت  �لتي  �لنف�ضية 

و�ضاعدتها على �لن�ضمام لفرق �إحدى 

ب�ضناعة  ة  �ملخت�ضّ �لأهلية  �ملوؤ�ض�ضات 

�ملعّجنات وبيعها.

مل  ملرحلٍة  “و�ضلُت  “با�ضمة”:  �رسحت 

يف  �خلبز  رغيف  توفري  على  قادرةً  �أكن 

بيتي؛ لأطعم �أولدي، حاولت �لبحث عن 

تعليم  حاولت  ب�ضهادتي،  عمٍل  فر�ضة 

�لدرو�ش �خل�ضو�ضية، لكن مل  �لأطفال 

�أفلح، ف�ضيق �حلال �أغرق �جلميع.

�إ�ضابة  بعد  متاماً؛  ذر�عي  “لويَّ  وتابعت: 

�ضاعًة  للجميع،  يدي  مددت  زوجي، 

�لأبو�ب،  يغلقون  و�ضاعًة  ي�ضاعدون، 

متاماً  و�ضلُت  �أي�ضاً،  حاجٍة  يف  فهم 

�لب�ضيطة  �أعر��ضه  وجتاوزت  لالكتئاب، 

�إل �ملتو�ضطة”.

توفري �لقليل

بـع�رسة �ضو�قل تقريباً جتنيها “با�ضمة” 

�ليوم يف بيتها  من عمٍل جمهٍد طو�ل 

جنوب  رفح،  مبدينة  �ل�ضابورة  مبخّيم 

قطاع غزة، لن ت�ضتطيع �إل توفري �لقليل 

�ليوم،  وطبخة  �أولدها  م�ضاريف  من 

�لتي  �مل�ضاعد�ت  تقلي�ش  مع  خا�ضًة 

ت�رسفها غالبية �ملوؤ�ض�ضات �لدولية يف 

قطاع غزة، وعلى ر�أ�ضها “�أونرو�”.

قبل  �ل�ضتار،  �أنزلتا  و”ي�رس�”..  “با�ضمة” 
�أن يرتفع جمدد�ً على �حلاجة “�أم عزمي” 

من مدينة “دير �لبلح” و�ضط قطاع غزة، 

و�لتي قالت عن نف�ضها: “�أنا مل �أعمل 

من قبل، ولي�ش لدي ر�أ�ضماٍل �إل �أولدي”.

�ضاعات  معظم  “�أبكي  و��ضرت�ضلت: 

يومي، فاأنا مل �أ�ضتطع بعد وفاة و�لدهم 

�أن  �أ�ضتطع  ومل  بيوتاً،  لهم  �أوؤّمن  �أن 

�لو�حد  ي�ضل  �أن  يعني  ماذ�  �أزّوجهم، 

تلبي  عمٍل  فر�ضة  دون  للثالثني  منهم 

وّدعت  ذ�  �أنا  ها  زو�ج؟!  ودون  �حتياجاته، 

قبل �أيام �بني �لثاين مهاجر�ً �إل بلجيكا، 

�أي�ضاً.  �لهجرة  يف  �لباقون  يفكر  فيما 

�لنا�ش  روؤية  كرهت  لقد  لتعا�ضتي!  يا 

وخمالطتهم، كّل و�حد ربنا يعينه على 

ما �بتاله”.

ع�رس �سنو�ت

هذ�  �ل�ضيا�ضية،  �لعلوم  يف  �ملاج�ضتري 

يف  در��ضته  من  “�ضائد”  ح�ضده  ما 

يعود  �أن  قبل  �لعربية،  م�رس  جمهورية 

ملدينة غزة، حيث ت�ضجع خاله لتزويجه 

فر�ضة  على  ح�ضوله  من  و�ثقاً  �بنته، 

على  حا�ضٌل  وهو  ل،  كيف  عمٍل، 

�ملاج�ضتري بتفّوق!!

�بن  “�أحمد”  عمر  هذ�  �ضنو�ت،  ع�رسُ 

حّدثت  �لتي  “هالة”  وزوجته  “�ضائد” 
مل  �ضباحاً،  “�ليوم  باكيًة:  “�لغيد�ء” 
“�أحمد”  م�رسوف  �أوفر  �أن  �أ�ضتطع 

وهذ� حال  فاأر�ضلته لعمتي، “�أم �ضائد” 

معظم �لأيام، لأن “�ضائد” حتّول لإن�ضاٍن 

حتى  يُعد  فلم  تزوجت،  �لذي  غري  �آخر 

يبحث عن عمل، وها نحن منّد يدنا لهذ� 

وذ�ك لنعي�ش ولو بخبزٍ وملح”.

و�ضلت يف مرتني �ضابقتني من  “هالة” 
�خلالف مع زوجها للطالق، وها هي تبذل 

�ملتقّلب،  مز�جه  لتفادي  جهدها،  كّل 

وغ�ضبه، و�نفعالته �ملتكّررة، �أمالً يف مّل 

�ضمل �أولدها وم�ضاعدتهم على �لبقاء.

�سخ�سيٌة غري مقبولة

�ملرتديّة  �لقت�ضادية  �لظروف  ظّل  “يف 
يف قطاع غزة، بالإمكان �أن �أقول �أّن �ملر�أة 

�ل�ضغوط  كّل  يف  للرجل  متاماً  �رسيكٌة 
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تتفّوق  قد  �إنها  بل  �ملرتتّبة،  �لنف�ضّية 

عليه مبر�حل”..

 هذ� ما قالته �ملر�ضدة �لجتماعية “�آلء 

للغيد�ء. �لعبويني” 

و�أو�ضحـــــت “�لعبويني” �أّن: “املــــراأة 

�ل�ضعيدين  على  تتاأثّر  �لقطاع  يف 

.”
ّ
 و�لجتماعي

ّ
�ل�ضخ�ضي

�ملتكررة  مالحظتها  من  �أنــه  مبينًة 

�لآثــار  تتنّوع  ــالت؛  �حل من  للعديــد 

�ل�ضجــــار�ت  بني  ما  �لجتماعيـــة 

للعزلة  �مليل  �أو  �ملتكّررة،  و�مل�ضاحنات 

وفقد�ن �لرغبة يف �لختالط باملحيط، �أو 

�لعدو�نية و�لع�ضبية �لز�ئدة.

�لآثار  “هذه  �أّن  من  “�لعبويني”  وحّذرت 

حتّول �ملر�أة �إل �ضخ�ضيٍة غري مقبولٍة يف 

�لو�ضط �ملحيط، �ضو�ًء مع �لأ�ضدقاء �أو 

�لأ�رسة �أو �لزوج؛ �لذي يلجاأ يف كثريٍ من 

�لأحو�ل �إل �لطالق، وبالتايل؛ تت�ضاعف 

تعي�ضها  �لتي   
ّ
�لنف�ضي �لعنف  حالة 

املراأة”.
�رتفاع  ل�ضتمر�ر  “�لعبويني”  و�أ�ضارت 

�إذ  غزة،  قطاع  يف  �لطالق  حالت 

وح�ضب ت�رسيٍح لرئي�ش “�ملجل�ش �لأعلى 

“ح�ضن  �لقطاع  يف   ”
ّ
�ل�رسعي للق�ضاء 

فاإّن عدد حالت �لطالق بلغ يف  �جلوجو” 

عام 2017: 3255 حالة.

�ملديّن  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات  دعت  كما 

مل�ضاعفة جهودها يف توفري بر�مج متّكن 

قولها-  -ح�ضب  لأنها  �قت�ضادياً؛  �ملر�أة 

�لأ�رسة،  على  وقلقاً  حر�ضاً  “�لأكرث 
�لإنفاق يف غالبية  زمام  و�لأجدر مب�ضك 

�حلالت”.

�إفر�ز�ت �لعنف �لنف�سّي

من جهتها �رسحت �لأخ�ضائية �لنف�ضية 

تفرزها  �لتي  �لآثار  عودة”  �أبو  “�ضلوى 
�ملرتديّة  �لقت�ضادية  �لظروف  �ضغوط 

�لأعر��ش  “تتنّوع  بالقول:  �ملر�أة؛  على 

�ل�ضيكو�ضوماتية  �لنف�ضّية  بني  ما 

و�جل�ضمية  �ملن�ضاأ(  نف�ضية  )�لع�ضوية 

�لف�ضيولوجية، و�لجتماعية �لأ�رسية”.

و�أكملت حديثها: “ل �ضك �أنه يف حميط 

كّل و�حٍد مّنا �ضيدةٌ على �لأقل تُعاين من 

�ل�ضهّية،  فقد�ن  �أو   ،
ّ
�لع�ضبي �لقولون 

يف  �لقرحة  �أو  �ل�ضكر،  �أو  �ل�ضغط،  �أو 

ت�ضّتت  �أو  و�لإ�ضهال،  �لقيء  �أو  �ملعدة، 

�لنتباه، �أو �ضعوبة �تخاذ �لقر�ر، �أو زيادة 

�رسبات �لقلب، �أو �ضيق �لنف�ش، �أو كرثة 

�لإحباط  �أو  و�لعزلة،  �لنزو�ء  �أو  �لتعّرق، 

و�لكاآبة، �أو �لتبّلد يف �مل�ضاعر، �أو �لطالق، 

عن  �لنف�ضال  �أو  و�لق�ضوة،  �لعنف  �أو 

زوجها يف عالقتهما �خلا�ضة”.

مناذج  “هذه  عودة”:  “�أبو  و�أو�ضحت 

و�أ�ضكاٌل  �لذكر،  �ضابقة  لالأعر��ش 

؛ �لذي تعي�ضه 
ّ
لإفر�ز�ت �لعنف �لنف�ضي

قلقها  ��ضتمر�ر  نتاج  �ضيدة،  �أيّة 

ويوم  يومها  قوت  تاأمني  يف  وتفكريها 

�أ�رستها، بل �إنها قد جتمع ما بني �أكرث من 

َعرَ�ٍش �أو �أكرث من مر�ش كلما ت�ضاعفت 

�ل�ضغوط و��ضتمرت لوقت �أطول”.

“�لو�ضع  �أّن  من  “�أبو عودة”  كما حّذرت 

على  �حل�ضول  من  �ملر�أة  يحرم  �لقائم 

�لالزمة”.  و�لنف�ضية  �ل�ضحية  �لرعاية 

“وز�رة  ن�ضمع  ما  “كثري�ً  م�ضيفًة: 

وقليالً  �لعالج،  بتوفري  تنا�ضد  �ل�ضحة” 

ما ن�ضمع عن �أ�رسٍ تقبل حتويل �ل�ضيد�ت 

.”
ّ
فيها للعالج �لنف�ضي

عملها  خالل  من  لحظت  عودة”  “�أبو 
 
ّ
�لنف�ضي للدعم  بحاجٍة  �ل�ضيد�ت  �أّن 

�ملخت�ّش  ي�ضل  �أن  �رسيطة  �مل�ضتمّر، 

�أن  “يجب  وعلى هذ� عّلقت:  �ملنزل،  �إل 

�لن�ضوية  �ملوؤ�ض�ضات  جهود  تت�ضاعف 

لل�ضيد�ت،  �لنف�ضّية  �لرعاية  تقدمي  يف 

�أملنا  فهذ�  �ضكنهّن،  لأماكن  و�ضولً 

�لوحيد لإخر�جهّن من بني بر�ثن �لعنف 

؛ �لذي يع�ضن يف �لقطاع”.
ّ
�لنف�ضي

�أكرث من �لن�سف: فقر�ء

وك�ضَف م�ضٌح ن�رست نتائجه “�لإح�ضاء 

يف �إبريل 2018، �أن ن�ضبة  �لفل�ضطيني” 

ما  �إل  و�ضلت  غزة  قطاع  يف  �لفقر�ء 

يزيد عن ن�ضف �ضكان �لقطاع )53 %( 

�لغربية  �ل�ضفة  على  بذلك  متفوقًة 

بـحو�يل �أربعة �أ�ضعاف )13.9 %(.

يف  �ملدقع  �لفقر  ن�ضبة  كانت  وفيما 

�لعام 2011 يف �لقطاع، حو�يل %21.1، 

 ،%  33.8  ،2017 �لعام  يف  �أ�ضبحت 

يف  وبالتايل؛ هناك �رتفاٌع بن�ضبة 60 % 

قطاع  يف  لالأفر�د  �ملدقع  �لفقر  ن�ضب 

غزة.

�أنه  �لذكر  �ضالف  �مل�ضح  �أو�ضح  كما 

�رتفع  و2011..   2017 بني  ما  باملقارنة 

 ،%  17 بن�ضبة  �ل�ضفة  �لفرد يف  �إنفاق 

فيما �نخف�ش يف �لقطاع بن�ضبة %17.
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