
العنف في غزة تصاعد دعم الالجئات وسط من موقعي ھذا: 

 

 . الصورة: مریم شقورة. لقطاع غزةشقورة، مدیرة شؤون المرأة، الھالل األحمر   الصورة: مریم

لدى مریم خبرة عمل في ھذا المجال  قطاع غزة، ل الھالل األحمرجمعیة مدیرة شؤون المرأة في  تشغل منصبا، عامً  46، ةرومریم شق
األخیر للعنف في   التصاعدعن تجربتھا خالل  سنوات،  8و  13، وھي أم لفتاتین تبلغان من العمر مریما. تتحدث السیدة عامً  21لمدة 

الجئین، ت والالجئافي مخیم جبالیا ل الھالل األحمر لقطاع غزة جمعیة دیره ت القطاع، واألضرار التي لحقت بمركز صحة المرأة الذي 
 ھو أحد أكبر المخیمات في غزة. الذي و

  إطار مشروع "حمایة النساء والفتیات ضمنشریك لھیئة األمم المتحدة للمرأة  مركز  ، وھو 1998في عام   مركز صحة المرأة جبالیاأنشئ 
 بدعم من حكومة الیابان. المنفذ قطاع غزة"   جائحة فیروس كورونا المستجد فيأو المعرضات لخطر العنف خالل  الناجیات

الساعة الثانیة  حوالي   "في إحدى اللیالي خالل العدوان، وقع ھجوم صاروخي على المنطقة الواقعة أمام المركز.صرحت مریم قائلة:  
ة  الشارع وكابالت اإلنترنت والخطوط األرضی تدمیر مما أسفر عن  ا، وقع قصف عنیف في عمق األرضرً فج ربعون دقیقة أ وخمس و

 ا بالمركز والمناطق المحیطة بھ. الخدمات وألحق أضرارً  في أثر  والذي وشبكات المیاه والصرف الصحي،  

منیوم داخل المكان، بما في ذلك األلواح الشمسیة،  األل كل شيء مصنوع من الزجاج أو  ا. وقد تضررتحطمت جمیع النوافذ واألبواب تقریًب 
والبوابة الخارجیة، وبعض شاشات الكمبیوتر، والمصابیح الكھربائیة، والستائر، والمعدات  منھا. كما تضرر المصعد،  44حوالي  

 . أخرى  الریاضیة، وآالت التصویر، والطابعة، والفاكس، وأشیاء كثیرة

  ومتطوعات نا عمالبعد ساعات من سقوط الصاروخ، بدأ  . والمجتمع المحلى لفریقنا  اإلرادة القویة الھجوم  یزعزع ومع ذلك، لم 
من المنطقة في تنظیف المكان وإعداده للعمل في وقت مبكر من یوم السبت، بعد یوم واحد فقط من إعالن وقف إطالق النار.   ومتطوعون

 األنقاض ومیاه الصرف الصحي.  منالشارع  تنظیفكما بدأت البلدیات في 

حقائب  اإلسعافات األولیة النفسیة ووزعنا  نعبر الھاتف لنقدم لھ  بالمنتفعات من خدماتنافي صباح یوم السبت، عدنا إلى العمل. اتصلنا 
 على األمھات لمساعدتھن على التعامل مع اإلجھاد والصدمة التي سببتھا الھجمات ألطفالھن. نفسي دعم 

ان بخط لنا حتى نتمكن  تبرع أحد الجیرفسھ، ن ولكن في الوقت  . نترنتبعد أثر انقطاع شبكة اإلعن  المقدمة أن نوقف معظم خدماتنا أجبرنا
بقدر   ولتقاسم األعمالبعضھم البعض  ة لمساندسارع الجمیع مخیم ، الفي وبالمیاه.   جیران المركز  من التواصل مع المرضى. كما تبرع

   المستطاع. 



 

في غزة خالل تصاعد العنف في    لألشخاص في أوضاع اللجوءاألضرار التي لحقت بمركز صحة المرأة في مخیم جبالیا الصورة: 
 . لقطاع غزة الھالل األحمر لك لجمعیة . الصورة: م2021أیار/مایو 

أخریات  وبعض النساء بالتھابات بولیة،  أصیبت من الحصول على خدماتنا الصحیة.  ، لم یتمكن المرضىعشرحد األ أیام العدوانخالل  
. لقد  نات نفسیة الحقة للصدمة مع أطفالھن من اضطراب ی یعان  ن عالجھا. وكان معظمھ ولم یتمكَن منحمل في المضاعفات  عانین من

 دمت من مدى الضرر الذي لحق بالنساء واألطفال. صُ 

وخالل ھذه    على الوصول إلى المركز بسبب الطرق المتضررة واألنقاض. ات/ذوو اإلعاقة غیر قادرینذوات/ وال یزال األشخاص 
ذوي  ذوات/ نفسیة. ومع ذلك، نواصل تقدیم بعض الخدمات لألشخاص ال ات مساعدال التي كانت تتلقى األشخاص الفترة، ساءت حالة

باألجھزة والمعدات التي فقدوھا خالل األزمة، ولجأنا   ذوي اإلعاقة ذوات/ قمنا بتزوید أشخاص من و. الحلیفة اإلعاقة من خالل المنظمات 
 واتساب. ال تطبیق من خالل الھاتف ومجموعات ھن/لتقدیم النصح والمشورة لھم إلى طرق بدیلة 

  بة الكرامة التي تلبيحقی المشورة الھاتفیة، واإلسعافات النفسیة األولیة، و  ما زلنا نقدملیلة فقط من وقف إطالق النار، وبعد أسابیع ق
شيء. كما أننا نقوم بالعالج الجماعي   ن یتمكن من حمل أي دون أ نمنازلھ من النساء  الكثیر تساسیة للمرأة، حیث غادراالحتیاجات األ 

ات  مخلف الوقایة مناإلنترنت حول  بر نجري جلسات توعیة شخصیة وعباإلضافة، فإننا  وما بعد الوالدة.الحمل ونواصل تقدیم خدمات 
 یعیشون في محیط المركز ویعانون من اضطرابات نفسیة  اآلن. كما قدمنا الدعم لخمسین رجًال  حیث ان ھذا أمر بالغ الضرورة ، الحرب

 ھناك حاجة إلى خدمات إضافیة نتیجة للحرب والدمار. فإن الحقة للصدمة. وبینما نحاول استئناف خدماتنا العادیة، 

ھم بحاجة إلى المشورة والدعم لیتمكنوا في الخطوط األمامیة. ات والمستجیبین للمستجیب   الدعم النفسيوفي الوقت نفسھ، نحاول أیضا تقدیم 
ا  ، تمامً باألوضاعا ا أیضً ا شدیدً وكأفراد، تأثرنا تأثرً   لقطاع غزة الھالل األحمر في   وكقوى عاملةمساعدة اآلخرین. من من االستمرار و

وذلك بخالف معاناة الكثیر من عدم  حاالت التھجیر القُصري. أو بسبب حاالت النزوح  سواء لقد عانینا من الخوف، ي شخص آخر. مثل أ
 . ھن/في منازلھم نترنتاإلكھرباء والومیاه  الوصول إلى ال

. تم إبالغ السكان في  متتالیتین لیلتینلثالث عائالت نازحة في المنزل. تم استھداف منطقتنا  باستضافة قمت ، على الصعید الشخصي
في اللیلة األولى، انتشر تحذیر  . كانت ھذه تجربة مخیفة للغایة.  ، سیتم قصفھاوقودبأكملھا، التي تقع بالقرب من محطة  بنایاتالمنطقة أن 

  بقینا في منازل اآلخرین حتى ،الشارع بأكملھ إخالء منازلنا في منا ب ق  .ضائیات إحدى الفمن قصف وشیك على اإلنترنت ومن قبل 



وزوجي ما زالوا یعانون من صدمة تلك اللیلة.   ايابنت  . اا جدً ا أنھ قد یكون ھناك ھجوم. لقد كان مخیفً الصباح. في اللیلة الثانیة سمعنا أیضً 
 جعلنا ننسى أنفسنا. مما خوفنا وقلقنا على أطفالنا عانینا كثیًرا بسبب   . اا علینا جمیعً كان األمر صعًب 

كثیر  الفقد   ، بما في ذلك المستلزمات الصحیة واألدویة والدعم النفسي والعالج الطبي.للنساء علینا أن نقدم المزید من الدعمیجب  ،احالًی 
إلى  األشخاص األشد حاجة إلى مساعدة نقدیة غیر مشروطة، ال سیما  بحاجة  الكثیرونشيء اآلن.  ھن/ لیس لدیھمو  منازلھم/ھن من الناس

 كوبونات الطعام لیست كافیة. إن . نشراء المالبس والمواد األساسیة ألطفالھ

 الحق في التمتع بالسالم واألمن وجمیع الحقوق التي یتمتع بھا اآلخرون في جمیع أنحاء العالم.  وال ننسى

 

 

 

 


