
حنني �أب� ركبة

النساء 
واألطفال 

“دروعًا” بشريًة  
لعصابات التسّول..!

بكثريٍ من �خلجل؛ ��ستقبلتنا “روعة” )29 عاماً( –��سم م�ستعار- وهي تُطالع بطرف عينها �ملخت�سَة �لنف�سيَة 

�لتي تتابع حالتها؛ كاأمنا تنتظر منها �أن تُعّجَل �للقاء؛ حتى ل تَغرَق يف خجلها �أكرث.

يُكتب  ولن  لها،  �سورةً  تاأخذ  لن  “�لغيد�ء”  و�أّن  مكتوٌب،  �للقاء  �أّن  عرفت  عندما  خجلها؛  من  �لقليل  ذهَب 

��سُمها، فنحن نريد –فقط- �أن ن�سمَع ق�ّستها، و�إن �أر�دت �أن تديرَ ظهرها لنا -وهي تق�ّسها- لن منانع.. و�َسَعرَت 

فبقليٍل من �لأمان؛ ملا هزّت �لأخ�سائّية �لنف�سية ر�أ�سها.. فبا�رست �ل�سبّيُة حديثها بخوٍف ورجفٍة ملحوظتنّي. 
عن

وال
ء 

سا
الن
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نِه �لبتد�ئية؛ 
ُ
�أ “تزوجُت رجالً من �ملحافظات �ل�ضمالية، ولأنني مل 

ول�ضُت جميلًة؛ �أقنعني �أهلي �أّن رجالً متزوجاً من و�حدةٍ قبلي خيارٌ 

�أكرب م�ضاكلي �ضتكون خالفاتي مع  �أّن  جيد، فو�فقت؛ ويف ظّني 

و�ضقيقاته  فزوجته  �لت�ضّول،  على  و�لدته  �أجربتني  حتى  �رُسّتي؛ 

يفعلَن ذلك..!”.

ت�سّويل.. و�إل �رُسبِت..!

رف�ضت �لفتاة يف �لبد�ية، غريَ �أّن �ل�رسبات �لتي تلقتها من زوجها 

ملنزله،  �أعودَ  �أن  و�لدي  “رف�َش  ر�أيها. قالت:  بالع�ضا دفعتها لتغيري 

�خلا�ضة، فُحّلي م�ضاكلِك  �لعائالت عندها م�ضاكلها  �إّن كّل  قاَل 

بنف�ضك، فر�ضخُت لالأمر �لو�قع، و�رسُت مت�ضّولة..!”.

ويف  �مل�ضاجد،  �أبو�ب  على  تقف  �لنقاب  �رتدت  �لتي  �لفتاة  كانت 

من  عاٍم  -بعَد  قــّررو�  حتى  حماتها،  لتعليمات  تبعاً  �ل�ضو�رع؛ 

وتختلق  �لن�ضاء،  على  وتتعّرف  �ملنازل،  �أبو�ب  تطرَق  �أن  �لت�ضّول- 

و�لجتماعية  �ملالية  وظروفها  حاجتها  عن  �خلا�ّضة  تها  ق�ضّ

�ل�ضعبة، ف�ضارت مت�ضولًة ب�ضكٍل �أكرث حد�ثة.

�لأخ�ضائية �لنف�ضية �لتي �رتاأت �أن نقابل �لفتاة وجهاً لوجه، رغَم 

 �لذي  تعمل فيه.. قالت: “روعة 
ّ
�أنها تُغامر ب�رسيّة �لربنامج �لنف�ضي

هي و�حدةٌ من حالٍت كثريةٍ ن�ضتهدفها، وهناك ق�ض�ٌش يتجاوز بها 

مع  تتنافى  �أعماٍل  على  �لإجبار  �إل  �لت�ضّول  �لن�ضاء يف  ��ضتغالل 

�لأخالق”.

�ل�رسطة �لفل�ضطينية ل تتابع حالت �لت�ضّول، ففي ظّل �لظروف 

عن  �لطرَف  تغ�ّش  �لقطاع؛  يعي�ضها  �لتي  �حلرجة  �لقت�ضادية 

�لبطنيجي”  “�أمين  �ل�رسطة  با�ضم  للناطق  تبعاً  �ملت�ضّولني؛ 

لـ”�لغيد�ء”.
ذلَك �لتغا�ضي؛ رمُبا هو �لذي دفَع �ضاباً ثالثينّياً �ألّ يت�ضرّت وهو يجمع 

منهم  ياأخذ  �ل�رس�يا؛  مفرتق  عنَد  �لأطفال  من  �ملت�ضّولنَي  حوله 

�ملحالت، فيمّد  و�أ�ضحاب  و�ملارّة  �ملرور  ما جمعوه على عني �رسطة 

�جلميع يده، ويتلّقى �ل�ضغريُ �ضفعًة على خّده قبَل �أن يلحق برفاقه 

�لكاتبة  �ضهادة  وفق  �ل�ضاب،  يد  من  باإ�ضارةٍ  للت�ضّوِل  عادو�  �لذين 

و�لتي ن�رستها على ح�ضابها �لفي�ش  �ل�ضحافية “هد�ية �ضمعون” 

بوكي يف �لر�بع و�لع�رسين من �أكتوبر.

دقيقًة  �أرقاماً  �أو  �إح�ضائيًة  ميلك  “ل  جهازه  �إن  قاَل  “�لبطنيجي” 
وحديثًة لعدد �ملت�ضّولني؛ نظر�ً لرتفاع �أعد�دهم يف حمافظات غزة 

باأّن “�ملت�ضولون عبارة عن جماعاٍت منظمٍة تتخذ  ُمقر�ً  �خلم�ضة” 

من �لن�ضاء و�لأطفال و�جهًة لتجمَع ن�ضبًة �أكرب من �ملال”.

غطاء ملمار�ساٍت �أخرى

فيه  �ضّككت  ما  وهو  �لفقر،  هو  �لت�ضّول  د�فع  �أّن  تعترب  �ل�رسطة 

لت عدم ذكر ��ضمها- �إذ قالت �إن  �لأخ�ضائية �لنف�ضّية –�لتي ف�ضّ

نتائج در��ضة مركزها �حلديثة؛ و�لتي تناولت �لعنف �ضد �ملت�ضّولت.. 

يف  للعمل  لالبتز�ز؛  يتعّر�ضن  �لن�ضاء  من  “�ملت�ضّولت  �أّن  �أكدت 

�ألقت  �إن  �ل�رسطة  �أجهزة  و�إن  منهن،  �ل�ضغري�ت  وخا�ّضة  �لدعارة، 

بناتهم  �أّن  ويعتبون  منهّن،  عائالتهّن  ل  تتن�ضّ عليهّن  �لقب�ش 

�لعائالت  تو��ضل  فيما  �حلّد،  ذلَك  عند  �لأمر  وينتهي  فا�ضد�ت، 

ت�ضغيلها لباقي �لفتيات يف �أعماٍل منافّية لالآد�ب”. 

مت�ضّولتنْي ترت�وح �أعمارهما بني 10 �إل 14 عاماً،  ر�قبت “�لغيد�ء” 

تتقا�ضمان علبة ب�ضكويٍت رخي�ضٍة تعر�ضانها على �ملارّة بكثريٍ من 

�ل�ضتجد�ء و�لنك�ضار.

قالت �أكربهما وهي متّد يدها بب�ضكوتٍة لأحد �ملارة: “�أمانة يا عّم، 

ب�ّش �ضيكل، و�لله �ضيكل و�حد بّدي �أرجع على �لد�ر بدري”. جتاهلها 

�لرجل؛ فانتقلت لآخر: “�لله ير�ضى عنك يا عّم، �لله يزّوجك، و�لله 

فاأعطاها �ضيقالً؛ دوَن �أن ياأخذ �لب�ضكويتة.. وم�ضى. ب�ّش �ضيقل” 

 ،
ّ
تعمل �لفتاتان من بد�ية �لنهار حتى غروب �ل�ضم�ش ب�ضكٍل يومي

مدر�ضة،  لأيّة  تنت�ضبان  ل  �أنهما  يبدو  �إذ 

لحظت  جمهوٍل؛  من  بتوجيهاٍت  وتعمالن 

على  مّرتني  �ل�ضوق  �إل  ح�ضوره  “�لغيد�ء” 
ما  �ل�ضغريتني  من  ياأخذ  يومياً،  ــل  �لأق

جتمعانه.

يف �ليوم �لتايل من �ملر�قبة �لبعيدة للفتاتني؛ 

�أعطوين  “�أمانة  تبكي:  �ل�ضغرية  جاءتنا 

�أرّوح، معي�ش  �ضيقل، �ضّيعت و�حد وخايفة 

�أمانة  �ضيقل،  ب�ّش  بّدي  �أبيعه،  ب�ضكوت 

“هل تتعر�ضنَي  يا خالتو”. �ضاألناها:  عليكي 

لل�رسب؟ �أجابت “باآكل كتلة”.

عبد  “�ضالح  و�ملحامي   
ّ
�حلقوقي �لنا�ضط 

�لعاطي” قاَل لـ”�لغيد�ء” �إّن “ظاهرة �لت�ضّول 

�لتي  �ل�ضّيئة  �لقت�ضادية  �لظروف  نتاج 

خّلفها �حل�ضار �لإ�رس�ئيلي �خلانق و�لعقوبات 

�لفل�ضطينية”  “�ل�ضلطة  من  �جلماعّية 

ترك  �لذي  ؛ 
ّ
�لفل�ضطيني �لنق�ضام  وحالة 

حالة  كارثيًة على جممل  تد�عياٍت  –بدوره- 
حقوق �لإن�ضان، و�أثّر على قطاعاٍت �جتماعيٍة 

و�لأطفال  �لن�ضاء  مثل  وفقريةٍ  ه�ّضٍة 

عن  و�لعاطلني  �لإعاقة  ذوي  و�لأ�ضخا�ش 

�لعمل؛ �لذين �أ�ضيفو� �إل خانة �لفقر”.

بها  �ملعمول  �لقو�نني  �أّن  من  �لرغم  وعلى 

�إل  �لإن�ضان؛  حقوق  حلماية  نُّظمت  غزة  يف 

�أّن �ل�ضلطات �حلاكمة يف غزة و�ل�ضفة ل متار�ضان و�جباتهما يف 

�حلّد  توفري  �أو   ،
ّ
�لجتماعي �ل�ضمان  بتاأمني  �ضو�ًء  �لقانون؛  تطبيق 

�رس �لفقرية؛ حتى 
ُ
�لأدنى من �لأجور، وتقدمي �مل�ضاعد�ت �ل�رسورية لالأ

�لذي �أ�ضار  تبعاً لـ “عبد �لعاطي”  ل متّد يدها طالبًة قوت يومها” 

�إل �أّن “متابعة ظاهرة �لت�ضّول يجب �أل تكون عن طريق �لقانون 

�ملاديّة  �مل�ضاعد�ت  وتقدمي  ت�ضّكلها،  �أ�ضباب  �إنهاء  عربَ  �إمنا  فقط؛  

و�لتثقيف �لجتماعي”.

ل تعرفن حقوقهّن

و�أكَد �أّن “�ملت�ضّولت �للو�تي يُجربن على �لت�ضّول يجهلن –لالأ�ضف- 

�ضو�ء  م�ضّغليها؛  على  �إحد�هّن  ت�ضتكي  فال  �لقانونية،  حقوقهّن 

�لقانون  193من  �ملادة  “تن�ّش  تابع:  زوجها”  عائلة  �أو  �أهلها  �أكانو� 

طريق  عن  م�رسوع  غري  مادٍيّ  ك�ضٍب  �أّي  منع  على   
ّ
�لفل�ضطيني

�لت�ضّول، ويُحب�ُش �ملت�ضّول �إذ� متّ �ضبطه للمرة �لأول ملدة �ضهر، ثّم 

�إذ� �ُضبط مرةً �أخرى يتّم �عتقاله ملدة عام”.

مو��ضلة  على  �عرت�ضت  �إن  لل�رسب   تتعّر�ش  كانت  �لتي  “روعة” 
�لت�ضّول؛ جلاأت لأخ�ضائيٍة نف�ضيٍة، وطلبت منها �أل تتدّخل �ل�رسطة 

يف �لأمر، هي تخ�ضى عو�قَب طلبها؛ للتحّرر من عائلة زوجها؛ �لتي 

�لنف�ضية جلوء  وملر�ضدتها  لـ”�لغيد�ء”  وبّررت  �لت�ضّول،  جُتربُها على 

�ل�ضعبة.  �لقت�ضادية  ظروفهم  ب�ضبب  للت�ضّول؛  زوجها  عائلة 

وت�ضاندهم  �ملت�ضّولني،  كل  عليها  ي�ضتند  �لتي  �حلّجة  ذ�ت  وهي 

�لإح�ضاء�ت �لر�ضمية؛ �لتي ن�رسها “جهاز �لإح�ضاء �لفل�ضطيني” 

و�لتي �أكّدت �أّن ن�ضبة �لفقر عام 2017 طحنت %53 من عائالته، 

و�أّن �لفقر �ملدقع لَف %33.8 من عائالت غزة.

مع �لفقر�ء؛ لتمنعهم  فكيَف تتعامل “وز�رة �ل�ضوؤون �لجتماعية” 

�ل�ضوؤون  “وز�رة  نفّذتها  در��ضٍة  يف  كانت  �لإجابة  �لت�ضّول..!  من 

ينظروَن  �ملت�ضّولنَي  �أّن   �إل  منها  وخل�ضت  غزة،  يف  �لجتماعية” 

للت�ضّول كم�ضدر رزٍق ل يكّلفهم وقتاً �أو جهد�َ، مربرةً ذلك بنتائج 

در��ضتها �لتي �أ�ضارت �إل �أّن دخل �ملت�ضّول يومياً يرت�وح ما بني 200 

هذه  على  “�لوز�رة”  تعتمد  �أن  �ملنطق  من  فهل  �ضيقل،   400 �إل 
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�إجر�ء�ٍت  دوَن  �أطفالً  كانو�  و�إن  حتى  �ملت�ضّولني؛  جترمي  يف  �لنتائج 

حلمايتهم!

�لجتماعية”  �لتنمية  “وز�رة  يف  �لجتماعية  �حلماية  عام  مدير 

للعو�ئل  خا�ضًة  خدماٍت  تقدم  وز�رتــه  �إّن  قال  �لبيطار”  “ريا�ش 
�لفقرية �لتي ت�ضطرُّها �حلاجُة للت�ضّول، �ضمَن نهٍج عاٍم ملكافحة 

“�لوز�رة  �أّن  مبيناً  �إن�ضائها”  منذ  �ضبيالً  “�لوز�رة”  �تخذته  �لت�ضّول؛ 

 
ّ
�لوطني �لربنامج  �إطار  يف  �لدعم  �أ�ضكال  من  �لعديد  تُقّدم 

عن  و�ملعوزين  �لفقر�ء  ي�ضاعد  برنامٌج  وهو  �لجتماعية،  للحماية 

طريق �لعديد من �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية و�خلا�ضة؛ �لتي تتعاون معاً” 

و�أكّد �أّن “�ملت�ضولني �لذين يثبُُت �أنهم بحاجٍة �إل مال؛ يتم �إدر�ُجهم 

�ضمَن قو�ئم �لربنامج؛ ليح�ضلو� على �مل�ضاعدة �لالزمة”.

ظاهرةٌ غريبة..!

ظاهرةٌ  �لت�ضّول  �أّن  �أعتربَ  �لفل�ضطينية  لل�رسطة   
ّ
�لر�ضمي �ملوقع 

، غريَ �أنّها ميكن �أن تفتح باب �حلو�ر 
ّ
غريبٌة عن �ملجتمع �لفل�ضطيني

و�لنقا�ش و�لدر��ضة لو�قٍع جديٍد، و�إن ظاهرة �لت�ضّول �ضهدت حتولً 

�أيّة م�ضكلٍة  تُ�ضّكل  �ل�ضابق، حيث كانت ل  عما كانت عليه يف 

�أنّها كانت حالٍت فرديًة مبو��ضفاٍت معّينًة، يف حني  �جتماعيٍة مبا 

�أّن �لو�ضع �حلايّل يجعلنا نفتح �لباب على م�رس�عيه للوقوف �أمام 

لدّق  يدفعنا  مما  �آخر،  و�ضكالً   
ً
منحى تاأخذ  بد�أت  �لتي  �حلالة؛  هذه 

�لظاهرة كو�ضيلٍة  ��ضتغالل  باإمكانية  يُحيط  �لذي  ناقو�ش �خلطر؛ 

و�لقيم  �لأخالقية،  �ملنظومة  يف  وخا�ضًة   ،
ّ
�لجتماعي للهدم 

يف  �لفل�ضطيني،  جمتمعنا  بها  يتمتع  �لتي  و�لعاد�ت  و�لتقاليد 

وهو  جد�ً،  �ضغريةٍ  وباأعمارٍ  �لن�ضاء  بني  �لظاهرة  هذه  �نت�ضار  ظّل 

تُ�ضتغُل  منظمٍة  يُ�ضّكل مدخاًل لال�ضتغالل، وحتويلها لظاهرةٍ  ما 

من �ل�ضاقطني نف�ضياً و�أخالقياً خللق حالٍت منظمًة �أو ع�ضاباٍت، 

جماعيٍة  ظاهرةٍ  �إل  فرديٍّة  كظاهرةٍ  در��ضتها  من  نتحّول  وعليه؛ 

 
ّ
تُ�ضكُل خطر�ً خا�ضاً على م�ضتقبل �لأجيال وعملية �لبناء �لوطني

ب�ضكٍل عام.

�أغلبها  �ملت�ضّولون،  عليها  �عتمَد  �حلديثة  �لأ�ضاليب  من  �لكثري 

�لت�ضّول  ع�ضابات  �أّن  يبدو  ما  فعلى  و�لأطفال،  �لن�ضاء  ت�ضتغُل 

تعتقد �أّن �لن�ضاء و�لأطفال ميكنهّن ك�ضٌب تعاطف �ملارّة �أكرثَ، ومن 

�ل�ضعب على �ل�رسطة مالحقتهم �أو معاملتهم بعنٍف �إن كانت 

هناك حمالٌت لإلقاء �لقب�ش عليهم.

مبتكرون..!

فاإّن  �لت�ضّول؛  يف  “�لغيد�ء”  لحظتها  �لتي  �حلديثة  �لطرق  وعن 

بع�ش �مل�ضتّولني يرتدوَن مالب�ش �أنيقًة على غري �لعادة، و�لطلب من 

�ملارّة ثمَن مو��ضالته �لتي فقدها، وعادةً ما تكون يف �أبعد نقطٍة 

�أن  �أو  �ضو�كل،   10 �إل  ت�ضل  رمبا  مو��ضلًة  �أّي  وجوده،  مكان  عن 

يدخل �لطفل �إل خمبزٍ يُخربه �أنه ل يجد ما ياأكله وعائلته، ويخرج 

من �ملخبز ببع�ضه وبع�ش �ملال �لذي يدفعه له �ملتو�جدون كذلك. 

مت�ضّولنَي  مع  متفرقٍة  لقاء�ٍت  خالل  ومن  “�لغيد�ء”  ولحظت 

�أطفال �أّن جميعهم ي�ضتكوَن من �لظروف �ل�ضيئة، وبع�ضهم ياأتي 

رُغماً عنه؛ �إذ جتربه عائلته على �لت�ضّول �أو بيع �لب�ضكويت و�حللوى 

�لرخي�ضة لتح�ضيل بع�ش �ل�ضو�قل.

كانو�  حتميهم؛  �لتي  �لقو�نني  يجهلوَن  �لذين  و�لن�ضاء  �ل�ضغار  

�ل�ضّيئة، فبح�ضب   �لقت�ضادية  و�لظروف   
ّ
�لعائلي �ضحيًة للظلم 

�ملجتمع   
ّ
ثلثي من  “�أكرث  فاإّن  �ضعبان”  “عمر  �لقت�ضادّي  �خلبري 

 يعي�ضون باأقّل من دولرين يومياً، بينما حو�يل ُخم�ش 
ّ
�لفل�ضطيني

�ملجتمع يعي�ش بحو�يل ثالثة �ضو�كل، �أّي �أقّل من دولرٍ و�حٍد يومياً” 

م�ضري�ً �إل �أّن “�أزمة رو�تب موظفي حكومة غزة و�ل�ضلطة -على 

�ل�ضو�ء- �أو�ضلت قطاع غزة �إل �نهيارٍ �قت�ضاديٍّ غري م�ضبوق”.

حما�ش  حكومة  رو�تب  دفع  –تاأخر  �لرو�تب  “�أزمة  �أّن  مو�ضحاً 

و�ل�ضلطة �لفل�ضطينية-  وتعطيل ع�رس�ت �آلف �لعّمال؛ �ضّكلت 

خلالً يف بنية �لعالقات �لقت�ضادية ومنظومة �لقيم و�لأخالق �لتي 

للمجتمع،  و�ل�ضيا�ضية  و�لإن�ضانية  �لجتماعية  �لعالقات  حتكم 

؛ �لتي تعمل على 
ّ
�إل جانب تدهور منظومة �ل�ضمان �لجتماعي

م�ضاعدة �لطبقات �لفقرية.

“�أمني  �لإ�ضالمية”  “�جلامعة  يف  �لجتماعية  �خلدمة  ق�ضم  رئي�ش 

قال �إّن “�لع�ضابات �لتي جترب �لن�ضاء على �لت�ضّول ت�ضتغّل  �ضبري” 

�ضعف هذه �ل�رسيحة من �ملجتمع، وتعاطف �ملجتمع معها؛ من 

“وعلى  �أنّه  �إل  م�ضري�ً  �أو تعب”  بال جهٍد  �ملال  �حل�ضول على  �أجل 

هناك  �أّن  �إل  �لقطاع؛  يُعانيها  �لتي  �ل�ضعبة  �لظروف  من  �لرغم 

�مل�ضاعد�ت من  على  �حل�ضول  فعالً  يريد  �أمام من  مفتوحًة  �أبو�باً 

يف  �ملنت�رسة  �خلريية  و�جلمعيات  �لجتماعية”  �ل�ضوؤون  “وز�رة  خالل 

 بني �لنا�ش 
ّ
جميع حمافظات �لقطاع، �أو حتى �لتكافل �لجتماعي

�أنف�ضهم؛ �ضو�ًء من �ضدقاٍت �أو غريها.

“بالتدّخل   
ّ
و�لأهلي �ملديّن  �ملجتمع  وموؤ�ض�ضات  �ل�رسطة  وطالب 

وتنت�رس  تزد�د  باتت  �لتي  �لت�ضّول؛  �لفورّي ملحاربة ظاهرة ع�ضابات 

يوماً بعد يوٍم، وترتكز يف �أماكن خم�ض�ضٍة مثل �إ�ضار�ت �ملرور، �ملخابز 

�لكبرية، �مل�ضاجد، �لأ�ضو�ق، وتن�ضط كذلك يف �أوقاٍت معّينٍة �أي�ضاً”. 

�لأجهزة  بني  �لعمل  وتكامل  �جلهود  تكاتف  “�رسورة  �إل  دعا  كما 

بحيث  �خلريية؛  و�ملوؤ�ض�ضات  �لجتماعية”  �ل�ضوؤون  و”وز�رة  �لأمنية 

حالتهم،  ومتابعة  �ملت�ضّولني،  ملالحقة  منظمًة  �آليًة  هناك  تكون 

ة، و�حتجاز  وت�ضنيف �ملحتاج منهم وحتويله �إل �ملوؤ�ض�ضات �ملخت�ضّ

ممتهني هذه �لظاهرة وم�ضتغّلي �لن�ضاء حتديد�ً”.

و�ضفه  حّد  على  �لغارب”  على  �حلبُل  يرُتك  “�أن  من  “�ضبري”  وحّذر 

يف هذه �لظاهرة، م�ضدد�ً على خماطر ت�ضّول �لن�ضاء؛ �لتي قد جتّر 

خلفها ما ل حُتمد عقباه، �ضو�ًء من �عتد�ٍء عليهّن �أو �بتز�زهّن؛ مما 

يولّد تفككاً يف �ملجتمع �لفل�ضطيني.

ف
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سا
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