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 غزة قطاع في النساء من% 93.1 و......  ألسرتھا العیش لقمة لتأمین الصعاب تتحدى الغزیة المرأة
 الرسمیة العاملة القوى خارج

 
 

ً  تشكل  المرأة أصبحت ً  عنصرا  أنھن إال بعضھن حالف الذي النجاح ورغم فلسطین، في االقتصادیة التنمیة في أساسیا
 الصغیرة، المشاریع بإدارة تمیزن حیث شخصیاتھن، صقل في ساھمت التي الغنیة بالتجارب ملیئة شاقة بمراحل مررن

ً  الذي المجال ھذا ً  كان ما غالبا  .والعقبات بالمخاطر محفوف ألنھ الرجال على مقتصرا
 لھا معدل أعلى في تتجاوز ال الفلسطینیة العاملة القوى في النساء مشاركة نسبة أن إلى اإلحصائیات وتشیر

 معدل أدنى أن إلى اإلحصائیات ھذه نفس خالل من یالحظ بالمقابل. الفلسطینیة العاملة القوى إجمالي من  11.6% 
 في المشاركة في للمرأة إقصاء عملیة وجود على ذلك ویدل. العمل سن في الذكور نسبة من% 67 كان الذكور مشاركة

ً  الرسمي، غیر القطاع في االقتصادي ونشاطھا أدوارھا وحصر المأجور، العمل  والثقافیة االجتماعیة للمفاھیم وتعزیزا
 ھن غزة قطاع في النساء من% 93.1 أن إلى اإلحصائیات تشیر الجنس أساس على العمل بتقسیم تقوم التي السائدة
 .األجر مدفوعة الرسمیة العاملة القوى خارج
 النسوي اإلقراض لتشجیع حكومیة سیاسات غیاب

 اإلناث عدد یفوق التجاریة والبنوك اإلقراض مؤسسات من الذكور المستفیدین عدد أن واإلحصاءات الدراسات تأكد وإذ
 والعادات المفاھیم لمنظومة حاصل تحصیل ھو بل تمییزي، إداري أو قانوني نص وجود إلى بالضرورة یعود ال وھذا

ً . الرجل من أدنى مكانة في المرأة وتضع بالرجال، خاصة األعمال ھذه أن ترى التي االجتماعیة والسلوكیات  وأیضا
 قروض خدمات تقدم التي اإلقراضیة فالمؤسسات. محدودة مالیة وبإمكانیات محدودة النسویة اإلقراض مؤسسات كون

 ً  تتوفر وال. غزة وقطاع الضفة في والبنكي األھلي اإلقراض مؤسسات  إجمالي من% 4.8 فقط تشكل  للنساء حصریا
 .الحكومیة غیر والمنظمات الخاصة االقراضیة للمؤسسات المسألة وتركت النسوي، اإلقراض لتشجیع حكومیة سیاسات

 النسویة  المشاریع لتمویل دائمة جھود
 الفلسطینیة المرأة خدمة عاتقھا على أخذت التي المؤسسات إحدى ھي" أصالة" األعمال لصاحبات الفلسطینیة الجمعیة
 جمیع توفیر الى باإلضافة النسویة  المشاریع لتمویل دائم مصدر إیجاد خالل من وذلك لھا النجاح أسباب كل وتوفیر

 تم التي القروض عدد بلغ 1997 عام نشأتھا ومنذ. واإلداریة الفنیة واالستشارات التدریب: مثل مالیھ الغیر الخدمات
% 47 منھا غزه، وقطاع الغربیة الضفة مناطق جمیع في لسیدات قرض 11000 حوالي أصالة  جمعیة من تمویلھا
 المشاریع كانت أن و خدماتیة، مشاریع% 10 و زراعیة، مشاریع% 29و إنتاجیة، مشاریع% 14 و تجاریة، مشاریع
 .السیدات غالبیة إھتمام على تستحوذ التجاریة

 الشنطة وتجارة النساء
 تتم حیث ،%32 الشنطة بتجارة یعرف ما أو رفح معبر عبر غزه قطاع في بالتجارة یعملن اللواتي السیدات نسبة وتبلغ
 الشعبیة األسواق في وببیعھا والمعلبات واألجبان المالبس أنواع بعض لشراء مصر إلى السفر خالل من التجارة عملیة

 ھذا مثل إقامة یكفي إذ كبیر مال رأس الى یحتاج ال كونھ التجارة من النوع ھذا على النساء إقبال یرجع وقد غزة، في
 إلى وتعود بضائع من تحتاجھ ما وشراء العریش إلى السفر تستطیع دوالر 1000 إلى دوالر 500 من مبلغ المشروع

 ولكن اإلغالق، قبل العادیة االیام وفي طبیعي بشكل المعبر یعمل كان حال في الیومین تتجاوز ال وجیزة فترة في غزه
 البحث رحلة وبدأن خسارة إلى السیدات ھؤالء تعرض 2006 العام منذ بالكامل وإغالقھا غزه على الحصار بدء منذ



 .جدید عمل عن
 تجارة بال شنطة

 قامت أفراد، عشرة من مكونة أسرتھا تعول ، سنة 16 حوالي منذ ،أرملة سنة 55 العمر من البلغة فول أبو صبحیة
 ابناءھا احتیاجات زادت أن بعد الوكالة ومساعدات االجتماعیة الشؤون مساعدات على معتمدة بنفسھا، أوالدھا بتربیة
 یقولون كما أو الشنطة تجارة إلى عملھا بتغییر قامت فترة وبعد واللبن، والحلیب المواشي تجارة في للعمل اتجھت

 الى فاضطرت ذلك بعد تجارتھا توسعت الوكالة، عیادة عند جبالیا معسكر منطقة في البضاعة بیع یتم) مصر تجارة(
 .المالبس لبیع الشجاعیة في محل استجار

 
 وقامت بضاعة لشراء مصر إلى سافرت ثم دوالر 500 مبلغ واقترضت عنھا سمعت أن بعد أصالة جمعیة إلي توجھت 

 . بالتزام القرض بسداد
 دفع من صبحیة تتمكن لم لذا البیع مستوى وضعف القطاع في األوضاع ساءت الموظفین رواتب والنقطاع فترة وبعد
 دوالر 1000 وقدره لمبلغ قرضھا بتجدید قامت  ومشروعھا عملھا في تستمر ولكي بإغالقھ وقامت المحل إیجار

 التجاریة بالحركة المعروف المكان ھذا النصر، في السویدي عیادة أمام واألطفال النسائیة المالبس لبیع بسطة وفتحت
 انقطاع ولكن. جھة ألي اإلیجار یدفعون ال فھن الشارع في مقامة البسطات ھذه أن ذلك على شجعھا ومما النشطة
 البیت خالل من للعمل فإنتقلت. الھیا بیت منطقة في تسكن ألنھا وذلك البسطة مكان إلى الوصول وبین بینھا حال الوقود
 .الدفعات كامل بتسدید وقامت
 وتعرضت قرضھا تسدید في استمرت وإن المالبس بیع عن توقفت البضائع، توفر وعدم المعابر إغالق بسبب ولكن
 بعده معیل لھم یوجد وال أفراد خمسة من تتكون ألسرة رب وھو ابنھا استشھاد إلى الثاني قرضھا تسدید فترة خالل
 .األسرة إعالة أجل من المحیطة المنطقة في للناس وبیعھ للبیض دجاج شراء إلى مشروعھا بتغییر قامت ولذلك سواھا

 وتحدي إصرار
 متواضعة لعائلة الكبرى االبنة ھي سنة 23 العمر من تبلغ) المغازي( الوسطى المنطقة سكان من األخرس كامل غادة

 بحاجة وھم غزه في جامعة في واآلخر سوریا في یدرس أحدھم الجامعات في یدرسون منھم اثنین أفراد ستة من مكونة
 االسرة، واجھتھا التي الصعبة الظروف ظل وفي. األب وفاة بعد  لألسرة الوحید المعیل ھي واألم مصاریف، إلى

 الجامعة مصاریف دفع على القدرة لعدم جامعتھا تترك أن غادة قررت الموارد وقلة لألسرة اإلضافیة والمصاریف
 والمشقات، المتاعب أبناءھا أجل من وتحملت كاھلھا أثقل التي والدتھا عن الحیاة أعباء من جزء وتحمل أمھا لمساعد

 مصر إلى شنطة تجارة مشروع لتبدأ دوالر 200 بقیمة قرض على للحصول البلح دیر في أصالة مكتب إلى وتوجھت
ً  ودرستھا الفكرة عن اطلعت أن بعد رفح معبر عبر  . وضعھم وتحسن مصر بتجارة یقمن جاراتھا رأت حیث جیدا

 المالبس بشراء وقامت جاراتھا برفقة مصر إلى وسافرت مرة ألول كقرض دوالر 200 مبلغ على غادة حصلت
 وقسط جیبھا ومصروف السفر تكالیف غطى العائد حیث أعلى بسعر لتبیعھا غزه إلى وعادت والمكیاج الغذائیة والمواد
 مرة إال المغادرة للمسافر یحق ال حیث المتاحة الظروف حسب المعبر طریق عن مصر إلى السفر توالت وھكذا القرض
ً  بانتظام القرض أقساط بتسدید ملتزمة تجارتھا في غادة استمرت وھكذا شھر كل واحدة  دراستھا لتكمل عادت بأنھا علما

 .لدراستھا لتتفرغ البضاعة اسویق عملیا تولت التي والدتھا بمساعدة وعملھا دراستھا بین ما التوفیق وحاولت الجامعیة
 من أخرى مرة علیھ وحصلت ثانیة كدورة دوالر 400 بقیمة جدید قرض لطلب وتقدمت األول قرضھا غادة سددت
 للعمل أمھا  وشجعت مشروعھا في لتتوسع السابقة األشھر في تجارتھا أرباح من ادخرتھ ما إلى باإلضافة أصالة جمعیة
 كل غادة وباعت بالكامل المعبر أغلق أن إلى ذلك على الحال واستمر البضائع األسرة أرباح وزیادة عملھم لتوسیع معھا

 . األقساط وسددت بضاعة من لدیھا ما
 800 وقدره براتب  مكتبة أمینة لتعمل الصالح مدرسة في وتطوعت الجامعة من وتخرجت بدراستھا غادة استمرت

 .الوظیفة الى باإلضافة أمھا بمساعدة المالبس بیع في للعمل غادة عادت بل تجارتھا تنھي ولم. شیكل
 أصالة جمعیة

 ویالت من یعاني مجتمع في الصعبة والظروف الواقع تتحدى وأن  تعمل أن منھما كل استطاعت لسیدات نماذج ھذه
 االقتصادیة األوضاع نتیجة المجتمع أفراد بین تستشري متزایدة بطالة أو األسرة معیل فقدان ومن اإلسرائیلي االحتالل
 .والجوع الفقر حاالت من زاد الذي غزه، قطاع على المفروض الحصار إلى باإلضافة الصعبة،

 والوقوف أصالة جمعیة وبمساعدة البسیطة بجھودھن أنفسھن على االعتماد استطعن أنھن إال النساء تلك بساطة رغم و
 صورة لیصبحن أوالدھن وتعلیم أسرھن احتیاجات وسد العیش لقمة توفیر على العمل إستطعن ومساندتھن بجانبھن
 .الغیر سؤال إلى الحاجة دون ھنظروف لمثل تعرضن اللتي النساء من لغیرھن بھ یحتدى ونموذج مشرفة

 



 !!!!!؟؟؟؟ أمثالھن األسر من العدید وجھ في مغلقا رفح معبر سیبقى متى إلى یوم كل یراودھن سؤال ویبقى 
 "أصالة" جمعیة - غزة فرع مدیر - حمودة سامي:  بقلم * 

 2008-7- 16 یوم)  شراكة(  الصغر ومتناھي الصغیر لالقراض الفلسطینیة الشبكة عن الصادر الملحق في نشرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


