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طاقم  شؤون املرأة 

طاقم شؤون املرأة

علينا أن نزرع األمل
م���اذا ي��ري��د ال��ش��ب��اب م��ن��ا، وك��ي��ف ي��ن��ظ��رون إلينا 
ماذا  حكومية.  وغير  حكومية  وقيادات  كمسؤولني 

يقلقهم وماذا يقض مضجعهم.
ذكوراً  شبابنا  يقلق  م��ا  أكثر  ه��و  الوطني  الهم   
تشكك  في  يجعلهم  ما  هو  البيت  أهل  خالف  وإناثاً، 
فلسطني  إل��ى  ال��وص��ول  امكانية  وف��ي  املستقبل،  م��ن 
مستقلة. هذا ما أشارت إليه الدراسة التي قام بجمع 
الضفة  من  الشابة  الفئات  من  مجموعات  بياناتها 

الغربية وقطاع غزة. 
ال��ه��م اآلخ���ر ال���ذي ي��أت��ي ف��ي امل��رت��ب��ة الثانية هو 
يزداد شراسة وطغياناً  الذي  اإلسرلئيلي،  اإلحتالل 
مصادرة  اس��ت��م��رار  ف��ي  يتمثل  وال����ذي  ال���وق���ت،  م��ع 
األراضي، واحلصار، وهدم البيوت ، ومتزيق األسر 
الفلسطينية، وتضييق فرص الناس في حياة كرمية 

مبا فيها إيجاد فرص عمل. 
ف��ي ظ��ل وض��ع غير واضح   ال��ش��ب��اب  م���اذا يفعل 
واخليارات  يصمدوا  أن  منهم  نتوقع  ه��ل  امل��ع��ال��م؟ 

أمامهم محدودة في الوطن؟!
الشباب هم الغد الذي يحدد هويتنا املستقبلية، 
وهم احلاضر الذي علينا اإللتفات إليه كقوة جبارة 
في  الفرصة  أعطيت  ما  إذا  وقدراتها،  امكانياتها  لها 
ال  شريحة  تشكل  الفئة  ه��ذه  أن  بخاصة  املشاركة، 
فقط  تعني  ال  واملشاركة  املجتمع.  في  بها  يستهان 
وصنع  التخطيط  مجاالت  في  أيضاً  بل  التنفيذ،  في 
الشباب من  التي جمعها  امليدانية  القرار. والبيانات 
الذكور واإلناث حول حاجاتهم وأولوياتهم، ما هي 
إال صرخة لصناع القرار كي يلتفتوا إلى هذه الفئة، 
ليس فقط كرأسمال وطني علينا استثماره فحسب، 
بل كحق لهذه الفئة التي أثبتت جدارتها وقدرتها على 

إحداث التغيير املجتمعي، إذا ما أعطيت الفرصة. 
وأن  الفئة،  لهذه  جديد  من  األمل  نبعث  أن  علينا 
في  ندمجها  وأن  اجل��د،  محمل  على  أولوياتها  نأخذ 
نشركها  أن  علينا  الوطنية.  وسياساتنا  برامجنا 
في  أيضاً  بها، بل  التي تتعلق  األم��ور  ليس فقط في 
التعبئة  وح��م��الت  واحل��ق��وق��ي��ة،  الوطنبة  القضايا 
ي��وم من قبل  التي تنتهك كل  اإلن��س��ان،  ح��ول حقوق 
هي  وإن���اث،  ذك��ور  م��ن  الشباب  مشاركة  اإلح��ت��الل. 
مستقبل  إلى   تسعى  دميوقراطية  عملية  عن  تعبير 
مجتمع  ب���ك���رام���ة،  ف��ي��ه  ال���ن���اس  ي��ع��ي��ش  أن  مي��ك��ن 
دميوقراطي تعددي يحتمل اإلختالف، وال مييز على 

أساس اجلنس أو اللون أو الدين. 
وهي  ن��رب��ي��ه  أن  ق��ب��ل  األم�����ل  ن�����زرع  أن  ع��ل��ي��ن��ا 

مسؤوليتنا كقيادات حكومية وغير حكومية. 

 
الشباب الفلسطيني 

                ضحية لقمة العيش وغياب األمل...

الشباب هم أداة التغيير واألكثر 
املجتمع.  داخ��ل  في  له  استعدادًا 
قيادي  وهم األقدر على لعب دور 
الدميقراطية  االف��ك��ار  حمل  ف��ي 

والعدالة االجتماعية.

صوتناصوتنا
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على  للتغلب  حاجتك،  العمل  ه��ذا  يسد  أن  األه���م  ول��ك��ن  تعمل،  أن  امل��ه��م  ليس 
متطلبات احلياة الصعبة، والتي تزداد يوماً عن آخر، وهذا حقيقة ما يواجه الشباب 
مرهقة  ألع��م��ال  الفلسطيني  الشباب  ويلجأ  اخل��ص��وص.  وج��ه  على  الفلسطيني 
للعمل  غالبيتهم  ويضطر  األساسية،  احتياجاته  قضاء  من  يتمكن  حتى  ومتعبة، 

على فترتني أو أكثر، رغم ارتفاع نسبة البطالة بني صفوفهم.
بالعدد  مقارنة  ن��ادرة جداً  أن هناك فرص عمل  أمني  الشاب سامر  وبهذا يقول 
الكبير للشباب سواء الذكور أو اإلناث، وهو ما يبرز بقوة بعد إنهاء الشاب أو الفتاة 
للوضع  بالنسبة  هذا  عمل،  فرص  وج��ود  بعدم  يصعق  حيث  اجلامعية،  للمرحلة 
بسبب  للشباب  خاصة  ج��دي��دة،  معيشية  أمن��اط  بوجود  اآلن  بالك  فما  الطبيعي، 

التطور املتالحق في كافة شؤون احلياة.
وأضاف أن االنفتاح العاملي وحترر السوق والعوملة وتطور وسائل االتصال 
للشباب،  جديدة  احتياجات  أوجدت  كلها  واالنترنت،  االلكتروني  اإلعالم  وخاصة 
غير متوفرة في مجتمعنا، األمر الذي يدفع بالشباب للهجرة كحل جذري لضعف أو 

ندرة ما يحتاجونه في بلدهم. 
أو عائلته فرصة عمل  أبواه  ويرى سامر أن الشباب نوعان؛ األول من وفر له 
والنقطة  حياته،  يبدأ  أن  يريد  عندما  كثيراً  يعاني  ال  وه��ذا  تخرجه،  بعد  يستلمها 
حيث  بأيديهم،  مستقبلهم  لبناء  الطموحون  العاديون  الشباب  هم  واأله��م  الثانية 
سنوات  إلى  ويحتاجون  متوسط،  أو  ج��داً  قليل  براتب  للعمل  ه��ؤالء  أمثال  يضطر 

طويلة قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر ليصلوا إلى مرحلة االستقرار.

أولى اخلطوات
 وأشار إلى أن الشاب من هؤالء بدأ بأولى خطوات تأسيس األسرة، حيث يواجه 
بندرة األعمال وخاصة املتجددة، وبالتالي ال يستطيع أي شاب تخرج حديثاً مثالً 
من تخصص جديد، وال يوجد له فرصة عمل هناك، إال أن يستدين حتى يبدأ مشوار 

حياته.
فأكدت  نابلس،  في  اخلاصة  املؤسسات  إح��دى  في  تعمل  التي  محمود  رن��ا  أم��ا 
أن���ه ال ي��وج��د ف���رص ع��م��ل ع��ل��ى الصعيد احمل��ل��ي ح��ت��ى ت��س��د اح��ت��ي��اج��ات الشباب، 
باعتبار أن هناك احتياجات متزايدة للشباب الفلسطيني، خاصة مع تطور العصر 
والتكنولوجيا، »ولكن هذا التطور العاملي الذي نعيشه، ال يوازيه أي تطور أو فرص 
للتعبير عن أنفسنا في الظروف التي نعيشها، فهناك آالف العاطلني عن العمل من 

ومملة  كبيرة  رتابة  وهناك  العمل،  سوق  يالئمون  ال  خريجون  وهناك  اخلريجني، 
الشباب  آالف  الذي يعيشه  الفراغ  والعمل، وال يوجد شيء جديد يسد  الدراسة  في 
باملقابل  وه��ن��اك  ال��ش��ب��اب،  أي��دي  ب��ني  ف��رص  ال  ه��ي  واح���دة،  فاحملصلة  الفلسطيني، 

احتياجات متضاعفة ومتزايدة ال جند لها صدى«.
وتابعت رنا: »لكي يستطيع الشاب بناء حياة جديدة، فاألمر معقد جداً، فالشاب 
أو الشابة الفلسطينية ال يستطيعون االعتماد على أنفسهم في بناء حياتهم، خاصة 
الشاب  إن حصل  ناهيك  التي نعيشها،  األسعار  املعيشية وارتفاع  الظروف  في ظل 
من  وحرمانه  األج��ور  ضآلة  من  له،  مباشر  استغالل  هناك  يكون  عمل،  فرصة  على 
عمل يحفظ له كرامته، وهو ما جنده خاصة عند الفتيات، فهن يتعرضن لشتى أنواع 
االستغالل والتصنيف، من حيث نوعية العمل واالعتداءات التي تقع عليهن جراءه«.
املتعارف عليه  أن  املأساة أيضاً، خاصة  وأردفت رنا قائلة: »للشاب نصيب من 
لدينا أنه تقع عليه مسؤولية كبيرة في بناء منزله وأسرته، وهو مسؤول بشكل كبير 

من هذا اجلانب«.
وأشارت إلى أن أمراضاً مجتمعية ظهرت نتيجة لعدم متكن الشاب أو الفتاة من 
احلصول على عمل، حيث إن هناك حاالت مرتفعة من البطالة والعنوسة واالنحراف، 
فهناك طاقات تهدر وتضيع من بني أيدينا، وال يوجد هناك تنمية حقيقية، يقوم بها 

شبابنا نتيجة ضياع الفرص، ونقص املوارد«.
من جهته قال سامي دغلس، مدير مركز الشباب املجتمعي في نابلس، إنه وبشكل 
فقر  من  يعاني  الشباب  وإن  احل��ي��اة،  متطلبات  تكفي  ال  عادية  ال��روات��ب  ف��إن  ع��ام، 
وبطالة في املجتمع الفلسطيني، ويعاني من ضائقة عدم وجود فرص عمل كافية، 
وأعداد اخلريجني تفوق سوق العمل، »إال إذا كان الشاب لديه وظيفة أو تخصص 

جيد، ويعمل في مؤسسة محتاجة لوظيفته، فمن املمكن أن يأخذ راتباً جيدا«.
في  املتعلم،  وخاصة  الشباب،  تواجه  أساسية  معضلة  أن  إل��ى  دغلس  وأش��ار 
عدم احلصول على وظيفة، وقال إن الطلب يستهدف الشباب غير املتعلم، والشباب 
املتعلم يكون حظه أقل، وأوضح أن هذا ثابت بجهاز اإلحصاء، ألن غير املتعلم يبحث 

عن عمل أسود أو ال يقبل اجلامعي فيه، كالبناء والزراعة.
وقال إن من املمكن أن يجد الشباب املتعلم وظيفة براتب يكفي لسداد حاجات 
سيؤثر  وهذا  ال��زواج،  أو  مثالً  بيت  ببناء  طموحه  مبشكلة  يواجه  اليومية،  احلياة 
عليه بالذات إن لم يكن عنده دخل آخر، وسيظل لعدة سنوات كي يبنى ذاته، »ولذلك 

يبحث عن زوجة تكون موظفة كي تساعده في احلياة«.

ضغط نفسي
الراتب  حيث  م��ن  امل��ن��اس��ب،  غير  العمل  أو  العمل  قلة  تأثير  أن  دغ��ل��س  ورأى 
وطبيعته كبير، فإن كان متعلماً سيواجه ضغطاً نفسياً كبيراً، باعتبار أنه كان عنده 
توقعات عالية وثقة بنفسه، وأن املجتمع سيوفر له فرصة عمل الئقة تتناسب مع 
علمه، »وبالتالي الشهادة لن تأتيه مبا طمح إليه، وسيمر في صراع نفسي، ويشعر 

بنوع من الضيق النفسي، نتيجة لضغط األسرة أيضاً التي علمته«.
لقلة احلصول على عمل، جتعل  الثانية والتأثير اآلخر  السلبية  أن  إلى  وأشار 
كثيرا من الشباب الفلسطيني يتطلعون صوب اخلارج، إما للعمل أو الهجرة ملجرد 
إلى أن  الهجرة، »ومنهم من لديه استعداد لهجرة دائمة، حيث تشير اإلحصائيات 
34% من الشباب الفلسطيني يرغب بالهجرة، لتحسني ظروف حياته، أو للبحث عن 

عمل لو توفرت فرصة الهجرة«.
وأوضح دغلس أن املشاكل التي تواجه الشاب الذي ال يحصل على عمل، أو حتى 
الفرد لذاته، إضافة لعدم  عمله ال يكون كافياً لسد احتياجاته، تبدأ بأن يقل تقدير 
االستعداد لبناء ذاته، على أن يكون قادراً على حتمل مصاعب احلياة، »فاملوظف ال 

يشعر بأمن وظيفي، وغير املوظف يرى أن ال عمل إال بالوساطة واحملسوبية«. 

من  شهادته  تسلم  عندما  الصعداء،  عاماً(   25( مصطفى  أنس  تنفس 
والعمل  التخرج  أمل  على  الدراسة،  من  عدة  سنوات  بعد  بيرزيت  جامعة 
في أحد مجاالت تخصصه، فحلم العمل بعد التخرج كان يالزمه طوال تلك 
الليالي، التي كان ميسك فيها كتبه اجلامعية، آمالً في ترجمة تعبه إلى عمل 

ثابت، ميّكنه من إكمال دوره املجتمعي.
ولكّن سنوات عدة مضت، ولم يجد أنس بعد أي فرصة للعمل، وباءت 
أبرزها  عدة  ظ��روف  نتيجة  بالفشل،  مناسبة  فرصة  إيجاد  في  محاوالته 
عدد اخلريجني الكبير على حد قوله، فكلما ازدادت أعدادهم تقلصت فرص 

التوظيف، ليتحول طموحه الفتي إلى حلم بعيد املنال.
أمل كبير بأن يجد فرصة توظيف سريعة،  أنه كان على  ويؤكد أنس 
اللغة  تخصص  أن  مبيناً  اجل��ام��ع��ة،  ف��ي  دراس��ت��ه  س��ن��وات  خ��الل  خ��اص��ة 
عندما  كبير  بشكل  مطلوباً  كان  الدراسة،  في  غماره  خاض  الذي  العربية 
قرر أن يتخصص فيه. ويوضح أنس أن وظيفة املعلم كانت قبل سنوات 
بدراسة  أقنعه  ال��ذي  األم��ر  التوظيف،  سوق  في  كبير  بشكل  مطلوبة  عدة 
هذه  الوظيفة  إن  قال  لكنه  املجال،  ذاك  في  العمل  إلى  يقوده  تخصص  أي 

أصبحت صعبة املنال حالياً، خاصة بسبب ازدياد أعداد اخلريجني.
وأضاف: »ظروفي كمعظم الشباب العاطلني عن العمل صعبة للغاية، 
قرر  ما  إذا  فالشاب  كبيرة،  والتزامات  مسؤوليات  أم��ام  نقف  أننا  خاصة 
الزواج مثال يجد نفسه بحاجة إلى كنز أو معجزة ليوفر متطلبات الزواج، 
قلما  وه��ذا  مرتفع  بأجر  عمل  وإمن��ا  ثابتاً،  عمالً  فقط  ليس  يتطلب  وه��ذا 

يتوفر«.

عمل تطوعي فقط
ولكن أنس يحاول أال يركن للجلوس في املنزل، ففي كل يوم تقريباً يخرج باحثاً 
للمشاركة في نشاطات تطوعية،  أنه مييل  عن فرص عمل، عله يوّفق في ذلك، كما 
كي يطرد امللل والفراغ الناجت عن البطالة، فعمل في مخيمات صيفية ونواٍد متنوعة 
دون أجر. ويلفت أنس النظر إلى أن أياً من املؤسسات االجتماعية أو املعنية بشؤون 
الشباب، لم تسانده خالل رحلة البحث عن عمل، معتبراً أن دور تلك املؤسسات من 
املمكن أن يكون مفيداً للشباب، في حال اهتمت لظروفهم وساعدتهم من خالل برامج 

منظمة، تخرجهم من حالة البطالة التي يعيشونها.
وتابع: »عدم إيجاد فرص مناسبة للعمل، يزيد من حالة التوتر، خاصة بسبب 
ضغوط املجتمع والناس املجاورين، وطبعاً يعيق التفكير ويقلص األحالم، وبالتالي 
توفير  حول  يتمحور  تفكيري  فكل  لألمام،  خطوة  أو  مشروع  أي  أم��ام  حاجزاً  يقف 

متطلبات أبسط حياة، ألن التفكير بالرفاهية أصبح شيئاً من اخليال في ظل الظروف 
التي نعيشها«. حالة تشابه اليأس من إيجاد أي فرصة للعمل، تعيشها الفتاة إميان 
زاهي التي تخرجت قبل ثالثة أعوام في تخصص علم النفس، دون أن يحالفها احلظ 

في إيجاد عمل مناسب لها، حتى في مجاالت أخرى مشابهة لتخصصها.
مدينة  مستشفيات  أح��د  في  تطوعي  بشكل  للعمل  اضطرت  إنها  إمي��ان  وتقول 
كان  اجلامعي  معدلها  أن  إلى  منوهة  البطالة،  عن  الناجم  الفراغ  تقتل  كي  نابلس، 

مرتفعاً، ولكنه لم يشفع لها لدى أي مؤسسة لتقبل بتوظيفها لديها.
ويحد  يؤرقها  كابوساً  أصبح  ثابتة،  عمل  فرصة  إيجاد  عدم  أن  إميان  وتوضح 
البطالة  التي بنتها خالل سنوات دراستها في اجلامعة، معتبرة أن  من طموحاتها، 
خاصة  حياتها،  من  مؤملاً  جانباً  متس  كونها  لها،  بالنسبة  مزعجة  كلمة  أصبحت 
مناسب  عمل  على  وحتصل  اجلامعة،  من  تتخرج  حتى  عدة  سنوات  انتظرت  وأنها 

كما يطمح كل طالب.
بأنه  يشعر  عمل،  دون  سنوات  ع��دة  ويبقى  الطالب  يتخرج  »عندما  وتضيف: 

اصطدم بحاجز قوي، ال يحس بالبداية بعمق الصدمة، ولكنها مع مرور األيام 
تزداد، فيجد نفسه في مأزق حقيقي يحد من كل آماله وأحالمه ومينعه من 
القيام بأمور كثيرة«. وتطمح إميان في إيجاد فرصة عمل مناسبة لتعوض 
وأن  خاصة  لتحّملها،  اضطرت  التي  الباهظة،  اجلامعة  تكاليف  عن  عائلتها 

أوضاعها املعيشية متوسطة.

أرقام وإحصائيات
وفي هذا السياق، أوضحت اإلحصائيات أن البطالة تؤدي إلى تفكير فئة 
الشباب بالهجرة خارج فلسطني للعمل، وأن فكرة الهجرة أصبحت مستحبة 
لدى معظم الشباب، ألسباب عدة، أبرزها عدم توفر فرص العمل املناسبة أو 
تدني األجور. ففي استطالع جديد نشرته شركة الشرق لالستشارات، تبني 
أن 91% من الشباب الفلسطيني ينظرون بإيجابية إلى فكرة الهجرة خارج 
فلسطني، وأن ما نسبته 33% منهم يفكرون بها إليجاد فرص عمل قل نظيرها 

داخل املدن التي يعيشون فيها.
قد يعدلون عن  آراؤه��م،  املستطلعة  أن 34% من  إلى  ويشير االستطالع 
فكرة الهجرة تلك، إذا توفرت فرص العمل املناسبة، مضيفاً أن نسبة البطالة 
بني صفوف حامالت الشهادة اجلامعية، وصلت إلى 34%، بينما وصلت إلى 

67% في صفوف الشباب، في الفئة العمرية ما بني 17-24 عاماً.ً
ماهر  الوطنية  النجاح  جامعة  في  االجتماع  علم  أستاذ  يرى  جانبه  من 
أبو زنط، أن البطالة أصبحت مشكلة جدية في مجتمعنا، بسبب عدم توفر 
البطالة،  العالم تعاني من ظاهرة  إن كل دول  قائالً  التي حتد منها،  اآلليات 
على  تعمل  مثالً،  الغربية  املجتمعات  أن  زن��ط،  أب��و  ويؤكد  متفاوتة.  بنسب  ولكن 
احلد من نسب البطالة، من خالل آليات مجدية ومشاريع متنوعة لتشغيل الشباب 
إلى أن عدم اتباع األساليب ذاتها في مجتمعاتنا، يزيد  وخريجي اجلامعات، منوهاً 

من خطورة البطالة كمشكلة اجتماعية مستعصية.
ويوضح أستاذ علم االجتماع أن آثار البطالة تظهر جلياً في احلالة النفسية لدى 
اآلخرين،  املجتمع  أفراد  عن  مختلف  سلبي،  بسلوك  فيمتازون  العمل،  عن  العاطلني 

سببه القلق الناجم عن تفكيرهم الدائم بفرص العمل وتوفير لقمة عيشهم.
احتياجات  تلبي  أن  الرسمية،  وغير  الرسمية  املؤسسات  على  »يجب  ويضيف: 
العاطلني عن العمل، من خالل إدخالهم في مشاريع تنموية مؤقتة بني فترة وأخرى، 
خاصة اخلريجني منهم، الذين يشعرون في أحيان كثيرة، بأن تعبهم على مدى كل 
العمل من خالل مشاريع تدعمهم،  أن نشجعهم على  السنني ذهب هباًء، فيجب  تلك 

وتوفر لهم مناخاً مشابهاً ألجواء العمل العادية«.

البطالة واقع يحطم أحالم الشباب الفلسطينيني ويدفعهم للهجرة
رام الله - فيحاء ابراهيم

الشباب الفلسطيني... ضحية لقمة العيش أو العيش بال لقمة
نابلس ــ حنني السايح   
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قبل  من  املقدمة  الشباب،  رعاية  قانون  مسودة  عن  السابق  في  احلديث  كثر 
وزارة الشباب والرياضة. وتبارت املؤسسات الشبابية واملراكز في تنظيم ورش 
العمل والندوات لقراءة هذه املسودة، ووضع التعديالت ومراجعة البنود التي 
تنتقص من حقوق الشباب، واستمرت هذه اجلوالت أكثر من ثالث سنوات، لم 
تسفر عن مخاض قانون شباب عصري، يحاكي ويتعاطى مع مطالب وحقوق 
القانون  عن  احلديث  باب  ليغلق  الرياح،  أدراج  اجلهود  هذه  وذهبت  الشباب، 
املقنعة  التغيير السياسي وتبدل احلكومات، لتكون الشماعة  بشكل نهائي، مع 
لعدم صدور قانون حتى اللحظة، وجاء بعد ذلك احلديث عن السياسة الوطنية 
والرياضة  الشباب  وزارة  بني  ما  بالشراكة  نفذ  كمشروع،  والشباب  للطالئع 

وبرنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت واليونسيف. 
الناشط املجتمعي والباحث رامي مراد، عقب على هذه السياسة بقوله، هناك 
التزامات وواجبات تقع على عاتق صانعي القرار، لتأمني البيئة املناسبة خللق 
أن  شباب قادر على أن يؤثر في مستقبله وحياته، متسائال كيف ميكن لشباب 
وآراؤهم  مكممة  فأفواههم  احل��اض��ر،  حسابات  في  ليسوا  وه��م  مستقبال  يبنوا 
يودى  قد  ال��ذي  للعقاب  جتنبا  عليهم،  املسيطر  اخل��وف  هاجس  بفعل  مصادرة 
بحياتهم أو يقطع أقدامهم وفق وصفه، فااللتزامات كبيرة على عاتق كل من يحلم 

مبستقبل مشرق.

تغيير باجتاه االفضل
ويتابع مراد كانت بدايات العمل على إيجاد سياسة وطنية للطالئع والشباب 
الثالوث  نفذ  فقد  األف��ض��ل،  باجتاه  التغيير  ديناميكية  من  كجزء  فلسطني،  في 
املكون من وزارة الشباب والرياضة واليونيسيف، وبالتعاون مع مركز دراسات 
للسياسة  وثيقة  إع��داد  إل��ى  خلص  مشروعا  بيرزيت،  جلامعة  التابع  التنمية 
أن تستكمل الحقاً  العمرية 15-24، على  الفئة  الوطنية للطالئع والشباب، من 
للفئة العمرية حتى 35، وركزت السياسة الوطنية على سبعة محاور أساسية، 
الصحة،  والبطالة،  والعمل  الفقر  والتدريب،  التعليم  التالي:  النحو  على  وهي 
وقضاء  والترويح  واإلع��الم  والفنون  الثقافة  في  املشاركة  األسرية،  العالقات 

وقت الفراغ.
تعبئة  متت  حيث  باملشاركة،  البحث  ملنهجية  وفقاً  احملاور  هذه  اعتماد  ومت 

عدد من االستبانات مع هذه الفئة العمرية، وهي التي حددت هذه احملاور.
وي��ض��ي��ف: »ف���ي ق����راءة م��وض��وع��ي��ة ل��ل��واق��ع ال���ذي نعيشه ال��ي��وم، نرى 
الوزارة  الوطنية أضحت مستقرة على رفوف  وبوضوح جلي، أن السياسة 
أوضاع  ت��ردي  في  ساهم  السياسي  االنقسام  إن  حيث  املتعددة،  واجل��ه��ات 
توحيد  سبل  في  لنبحث  وعدنا  وقطاعاته،  املجتمع  شرائح  كباقي  الشباب 
نتفرغ  علينا أن  بأنفسنا  ونحن  ال��ده��ر،  أفسده  ما  وإص��الح  الوطن  شطري 

لالرتقاء بواقعنا«.
املستقبل  نبراس  فعالً  الشباب  يكون  »ك��ي  السياق:  ذات  في  م��راد  ويتابع 
واقعهم  يفرضه  الذي  والتحدي  التغيير  بثقافة  يؤمنوا  أن  أوالً  عليهم  ورواده، 
السيء، كما أنهم بحاجة إلى امتالك املعرفة، التي تؤصل إلمكانيات حتليل الواقع 

وتفكيك ظواهره، مستندين إلى منهجية علمية«.
كونها  الوطنية  السياسة  ان��ت��ق��دت  امل��ص��ري،  نيلي  ال��ري��اض��ي��ة  الصحافية 
األيام  هذه  في  لكنها  كبيرة،  تنمية  عملية  إلى  وحتتاج  مآخذ،  عدة  على  تشتمل 
لالنقسام  نتيجة  والطالئع  الشباب  ثمنها  يدفع  جمة،  وصعاباً  حتديات  تواجه 
الفلسطيني احلاصل واحلصار، وعدم مقدرة املؤسسات الفلسطينية على تقدمي 

أي خدمات خاصة بالتنمية، في ظل الوضع الراهن.
وترى املصري أنه من الضروري االستمرار في دعم الطالئع والشباب، فهم 

زاال  ما  واللذين  التاليني،  للمشهدين  تقرير  بشكل  أع��رض  أن  أود  البدء  في 
يتكرران:

في  للمرأة  مركز  من  منظم  الفلسطينية،  امل��رأة  وض��ع  عن  مؤمتر  في  األول: 
اجلندريني  وأب��ح��اث  أوراق  ونشاهد،  لنستمع  جنلس  فلسطينية،  جامعة 
ال  قلنا  والشخوص،  املضامني  ت��ك��راره:  رغ��م  نسمع  ما  نقدر  واجل��ن��دري��ات، 
للتلفت  الوقت  بعض  وجدنا  إذا  ثم  لدينا،  العلم  ليتعمق  أكثر  لنتعلم  يهم، 
املدرج، فقد رأينا طالبات »حسناوات« من اجلامعة يقفن مينة  القاعة-  في 
أنهن يستمعن وهن  أكثر عدداً، واقفات وأشك  ويسرة، معهن زمالء، لكنهن 
في هذه الوقفة، وقد الحظت أنهن يلبسن ما ميكن أن يكون زياً موحداً أو شبه 
موحد »يونيفورم«، يقدم اجلمال املفترض، والقادم من عالم القماش، فسألت 
 : لالستماع-  باجللوس  نصحتها  أن  -بعد  الواقفات  إحدى  صحافي  بخبث 
فأجابت  ب��ذل��ك،  نصحنت  كأنكن  أو  امل��الب��س،  شكل  على  متفقات  أنكن  يبدو 
ال� نعم ه��ذه، وال داللة  ت��دري دالل��ة  أن  الطالبة احلسناء ببراءة بنعم، دون 

املشهد العام نفسه!.
القاعة  الفلسطينية،  احلياة  جوانب  أح��د  تناول  وطني  مؤمتر  في  الثاني: 
مآلى، جلسنا نستمع مكرور الكالم، ويحسب املتحدثون أنهم يصنعون فتحاً 
في مداخالتهم، فنكتشف بعد كلمات وفقرات أن ليس هناك اكتشافات وال ما 
خلواجات  اكتشافات  عن  الفلسطينية  النخبة  به  توهمنا  ما  وأن  يحزنون، 
واقع  مع  لالنسجام  واملجاملة،  التزوير  قبيل  من  إال  ليس  أوراق���اً،  يقدمون 

متويل املؤمتر.
أكثر  لنتعلم  قلنا ال يهم،  نقدر ما نسمع رغم تكراره: املضامني والشخوص، 
ليتعمق العلم لدينا، ثم إذا وجدنا بعض الوقت للتلفت في القاعة، فقد رأينا 
معهن  اجلمع،  داخ��ل  ويتحركن  وي��س��رة،  مينة  يقفن  املؤسسة  من  موظفات 
زمالء، لكنهن أكثر عدداً، وهن اللواتي يقدمن خدمة إيصال امليكروفون ملقدمي 
األسئلة واملداخالت من اجلمهور، وقد كن واقفات، ولرمبا جلسن لدقائق أو 
والدخول  الوقفة  هذه  في  وهن  استمعن  أنهن  وأش��ك  لدقائق،  القاعة  غ��ادرن 
شبه  أو  موحدا  زي��ا  يكون  أن  ميكن  ما  يلبسن  أنهن  الحظت  وق��د  واخل���روج، 
موحد »يونيفورم«، يقدم اجلمال املفترض القادم من األزياء الفولكلورية، وملا 

لم يكن املؤمتر خاصا بالتراث وال باألزياء، فقد تأملت املشهد محاوالً الفهم!.

في الداللة!
املؤمتر  أن  رغم  للمرأة،  السلبية  النمطية  للصورة  تعميق  األول  املشهد  في 

ومركز املرأة واجلامعة كأكادميية راقية يسعون جميعاً لتغييره.
طبيب عليل مصاب مبرضنا جميعاً، كيف سيعاجلنا؟

فهل ما زال يكمن في الالوعي هذا الفكر »السلعوي«، الذي يفترض القائمون 
عليه والقائمات إيصال صورة حديثة عن الفتاة الفلسطينية؟.

والتي  للفتاة،  »املسلعة«  النظرة  هذه  تأصيل  في  جنحوا  فقد  كذلك،  كان  إذا 
الهابطة  كليب  الفيديو  وأغاني  واألف��الم  اإلع��الن��ات  نساء  من  كثيراً  تقترب 

بشكل خاص!.
يالئم  وال  باملرأة،  فقط  خاص  والفلكلور  التراث  كأن  غريب،  الثاني  املشهد 
الثوب  جمالية  ب���اب  م��ن  ل��رمب��ا  ذل���ك،  عليه  ينطبق  ف��ال  ال��رج��ل  أم���ا  ل��ه��ا،  إال 

الفلسطيني!.
ما مناسبة ارتداء الثوب في مؤمتر ليس له عالقة بالتراث، وال الثقافة، وال 
املناسبة الوطنية؟ أليس ذلك يتم بجهل من باب التزيني؟ أي استخدام املرأة 

زينة، مزهرية جميلة، لوحة، أي إن هذا »تشييء« للمرأة!.
الفلسطينيون يدعون احلداثة اليوم، جيد، فلماذا إذن نقحم التقليدي؟ وملاذا 
نربط بني ما هو تقليدي واملرأة؟ هل الرجل تطور ودخل احلداثة واملعاصرة 
يحسب  أن  أخشى  ح��ال��ه��ا..؟  على  بقيت  وامل���رأة  احلديثة  ال��ب��دالت  وارت����داء 

الضيوف الوافدون هذا!.
أن يرتدي  ال��ض��روري وال���ت���وازن  م��ن  ك��ان  ال��س��اب��ق��ة،  ال��دالل��ة  حتى ال نفهم 

املوظفون مع املوظفات هذا الزي!.
لكن ملاذا قبلت املوظفات بذلك؟.

ملاذا قبلن أن يكن ديكوراً جمالياً!
العربية  واألف���الم  التجارية  اإلع��الن��ات  في  للمرأة  النمطية  الصور  جتد  أن 
الهابطة، وغيرها من وسائل اإلعالم اجلماهيري، فهذا شيء اعتدنا مكرهني 
أن نراه لألسف. لكن أن نراه هنا في مؤسسات يفترض بها أن تنحى نحو 

التغيير، فهو اخلطر بعينه؟.
ثم من سيملك مشروعية احلديث عن التغيير؟

وهذا األخطر!
مزورين  مع  لتغييره،  سعيهم  في  احل��ال  ي��زورون  الذين  ه��ؤالء  متاهى  لقد 

آخرين يفسرون الدين بطريقة مغلوطة!
كالهما مشكلة وعائق فكري وتنموي حقيقي!

وأخيراً: إلى أين يتجه املجتمع وإلى أين يتجه اجليل اجلديد؟

بحاجة إلى ميزانيات كبيرة يتم رصدها من خالل احلكومة الفلسطينية لتحقيق 
التنمية الشمولية، إلى جانب ضرورة دعم املؤسسات األهلية العاملة مع الشباب 

لتحقيق الهدف املرجو.
وتستبعد املصري أن تطبق هذه السياسة في قطاع غزة في الوقت احلالي، 
االنقسام  وح��ال��ة  احل��ي��اة،  مناحي  جميع  على  السياسية  األزم���ة  غلبة  نتيجة 
وأن  الشباب،  مطالب  اإلستراتيجية  ه��ذه  حتقق  أن  آملة  احل��زب��ي،  والتعصب 

تراعي ذوي االحتياجات اخلاصة.
الوطنية  السياسة  م��وض��وع  على  عقبت  املجتمعية،  الناشطة  رزق  حنني 
بقولها: »كثيرا ما نسمع عن اخلطة الوطنية للشباب، والتي سعت إليها الكثير 
التي تعمل مع قطاع الشباب، ولكن حتى  من املؤسسات الشبابية واملؤسسات 
ورق،  على  حبراً  زال  ما  الوطنية  اخلطة  مع  العمل  إن  نظري،  وجهة  من  اآلن 
وليس هناك تفاعل جاد معها، وخاصة فيما يتعلق بالعمل الطوعي واجلوانب 

الثقافية.
دون  يحول  غ��زة،  قطاع  يعيشه  ال��ذي  وال��وض��ع  احلصار  أن  رزق  وتابعت 
تنفيذ أي نشاط منوط بالشباب، ناهيك عن إغالق العديد من املؤسسات، حيث 
كانت وزارة الشباب والرياضة الراعي األول للخطة الوطنية، والتي غاب دورها 
كباقي املؤسسات التي تعيق تنفيذ اخلطط واملشاريع، ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه، هل الشباب يعي ما هي حقوقه وواجباته، وما هي مضامني هذه احلقوق؟ 
االجتهادات  بالرغم من  زالت منقوصة،  ما  الوطنية  السياسة  أن  واعتبرت رزق 
لم  ال��ذي  الطريق  كبداية  جيدة  خطوة  الشأن، وتبقى  بهذا  بذلت  التي  الكبيرة 
بعني  تأخذ  بأن  العامة،  الشبابية  واملؤسسات  للشباب  دعوة  ووجهت  يكتمل، 

االعتبار وجود خطة وطنية شاملة للشباب تلبي احتياجاتهم وحقوقهم.

الترابط بني احليز العام واخلاص
مهيب شعث مدير منتدى شارك الشبابي، والناشط في قطاع الشباب، حتدث 
عن آليات تنفيذ السياسة الوطنية وتطبيقاتها، من خالل الترابط بني احليزين 
العام واخلاص، والذي يتأتي من عالقات القوة داخل األسرة واملجتمع والدولة، 
حتقيق الشراكة القائمة على االحترام املتبادل، من خالل السعي لتعديل طبيعة 
العالقة الهرمية، بحيث تقوم على الشراكة واالحترام املتبادل بني جميع الفئات، 
وتأثيرهم  الشباب  موقع  في  يتمثل  ال��ذي  املجتمعي،  التحدي  الثالث  واملطلب 
دمج  الرابع  واملطلب  والثقافي،  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  الواقع  في 
الشباب في كل السياسات، وأخيراً العمر والنوع االجتماعي، في حتليل برامج 

ومشاريع الشباب.
أما فيما يتعلق بتطبيق هذه السياسة، قال شعث: »إن ذلك يتحقق من خالل 
مبا  التشريعي،  املجلس  قبل  من  وتطويرها  مناقشتها  بعد  السياسة  هذه  تبني 
يضفي عليها صفة اإللزام، وحتويل التوصيات واالستراتيجيات التي تضمنتها 
السياسة الوطنية لصيغة برامج عمل تفصيلية، بالتعاون مع املؤسسات ذات 
العالقة، وتضمني أهداف السياسة الوطنية في اخلطط قصيرة املدى ومتوسطة 
على  يبني  والطالئع،  للشباب  الوطنية  للسياسة  أعلى  مجلس  وإنشاء  امل��دى، 
والشباب  الطالئع  دور  وتعزيز  ويطورها،  القائمة  واللجنة  الوطنية  اللجنة 
بدور  وتكليفها  السياسة  إع��داد  عن  املسؤولة  الشبابية،  اللجنة  في  املشاركني 

واضح في متابعة ومراقبة مدى تطبيق السياسة.
فيه  تساهم  الوطنية،  السياسة  لتمويل  صندوق  إنشاء  شعث  اقترح  كما 
مؤسسات التمويل الدولية والعربية والفلسطينية، ضمن إطار موحد وتنسيق 
متكامل، وإقرار القوانني املستقبلية ومراجعة القوانني املوجودة، بحيث تنسجم 

مع منظور الشباب، وتأخذ مصالح الطالئع بعني االعتبار.

حني تكون املرأة في املؤمترات 
ديكورًا جماليًا ليس أكثر!

حتسني يقني

في قراءة نقدية للسياسة الوطنية للطالئع والشباب

الشباب الفلسطيني ما بني البحث عن قانون 
يحميهم وسياسة وطنية منقوصة ومعطلة 

غزة ــ ماجدة البلبيسي 

وعمن يصدر ذلك؟!
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حقهم  يعتبرونه  الذين  األه��ل،  بني  تنازع  قضية  امل��رأة  رات��ب  ك��ان  لطاملا 
الطبيعي، كونهم من قاموا بتغطية مصاريف دراستها، وبني الزوج الذي يعتبر 
راتب زوجته، املقابل الطبيعي للوقت الذي تغيبه عن بيتها، ولتقصيرها في 
التجاذبات  املرأة ضحية  أداء مسؤولياتها بحق زوجها وأبنائها، وهكذا تقع 
بني أهلها وزوجها، الذين يتناسون آدميتها في خضم منازعاتهم املادية، التي 
قد تسفر عن زعزعة دائمة الستقرارها أو رمبا لطالقها وحرمانها من أبنائها.

استغالل األهل 
»إميان.ر 38عاماً«، تعمل مدرسة في مدارس وكالة الغوث، غير متزوجة، 
يرى  فهو  خلطبتها،  يتقدم  من  لكل  للنقض،  القابلة  غير  أبيها  شروط  بسبب 
نفسه عادالً منصفاً عندما يقسم راتبها إلى ثالثة أقسام، األول له، والثاني لها، 
والثالث لبيتها، فيشعر اخلطيب أن الصفقة التي جاء يبرمها خاسرة، فيخرج 
دون عودة، وهكذا فاتها قطار الزواج، دون أن يثني ذلك والدها عن تخفيف 

شروطه للمتقدمني طمعاً براتبها. 
قبل  »عملت  فتقول:  لراتبها  أهلها  استغالل  قصة  حتكي  عاماً«   34 »ح.ر 
راتباً  أتقاضى  وكنت  حكومية،  غير  مؤسسة  في  أع��وام  أربعة  مل��دة  زواج��ي 
على  أجبرني  أبي  ولكن  سيارة،  أبتاع  أن  مال  من  ادخ��رت  مبا  متكنت  كبيراً، 
تركها ألخي قبل انتقالي لبيت زوجي، واضطررت أن أوافق حتى ال يغضب 

مني أبي«. 
على  حصولي  »م��ن��ذ  فتقول:  كمترجمة  تعمل  ال��ت��ي  24ع��ام��اً«  م  »م.  أم��ا 
وظيفتي احلالية، وبعد أن أصبح لي بطاقة مصرفية، وأبي يحتفظ بها، حيث 
ينوي  ما  أعلم  وال  شخصيا،  مصروفا  ويعطيني  راتبي  بسحب  شهرياً  يقوم 

فعله بباقي راتبي، أو متى سيعيد البطاقة املصرفية لي«.

حق مزعوم
بسبب  والثالثني  السابعة  جت��اوزت  أن  بعد  تزوجت  عاماً«   43 خ  »س. 
التزاماتها املادية نحو أهلها، وبعد زواجها وبسبب طمع زوجها في راتبها، 
فقد انتهى بها األمر إلى االنفصال عنه، لتتمكن من تأمني مستقبل جيد البنتها 

الوحيدة.
أبناء تقول: »أعمل  »خ.ع 57 عاماً«، مدرسة وزوجة ملدرس وأم خلمسة 
ويعطيني  راتبي  يستلم  من  هو  وزوج��ي  كمعلمة،  عاما  وثالثني  أربعة  منذ 
وال  املاضي،  في  يعادلها  ك��ان  وم��ا  شيكل  املائة  يتجاوز  ال  شهرياً،  مصروفاً 
أستطيع أن اطلب منه الزيادة أو االحتفاظ بجزء أكبر من راتبي، وأعلم جيداً 
أن من حقي شرعاً وقانوناً املطالبة بذلك، لكنني ال أجترأ أن أفعل، وكأن صمتي 
طوال تلك السنني عن املطالبة بذلك قد أسقط حقي، وأضطر في أوقات كثيرة 
لالعتذار عن املناسبات االجتماعية التي تفرضها علي زمالتي ملجموعة كبيرة 
أملك ثمن هدية، وال أستطيع أن أفرض عليه  من املعلمات، ألنني ببساطة ال 

املجامالت االجتماعية التي يراها غير ضرورية«. 
عن  تقول  احلكومية  امل���دارس  إح��دى  في  كآذنة  تعمل  ع��ام��اً«،   28 ع  »ب. 
لي  زوج��ي  إهمال  بسبب  كآذنة  للعمل  »اضطررت  راتبها:  بسلبها  معاناتها 
وألبنائي األربعة، فهو يتقاضى ألف شيكل كراتب مقطوع، ينفقها جميعها على 
نفسه، ويتركني أنا وأبنائي لنعتاش على صدقات أهله الذين يستضيفوننا 
في غرفة في منزلهم منذ سبعة أعوام، وبعد وصولي في منزل أهله لوضع ال 
يطاق، سعيت ألعمل كآذنة وبعدها تدخل أهلي ليقنعوه باالنتقال للعيش في 
منزل باإليجار، فوافق على أن أتكفل أنا بأجرة املنزل من راتبي، فوافقت على 
الفور، وانتقلنا للعيش بعيداً عن أهله، لكن حياتي أصبحت أكثر بؤساً بعد 
أن طمع زوجي في راتبي، وبدأ يعتدي علي بالضرب إن رفضت إعطاءه كامل 

راتبي، ليتولى هو صرفه كما يشاء«.

راتبي حق ألهله
ومدعاة للسخرية فإن هناك العديد من النساء الالتي يعانني من حتكم أهل 
الزوج في رواتبهن، حيث يتجاوز األمر صالحيات الزوج وحقوقه، ليصل إلى 

ماذا تفعل املرأة املتعلمة والعاملة، التي تتزوج وتنجب وتضطر إلى التفّرغ 
لتربية األطفال لعدة سنوات، من أجل العودة إلى سوق العمل املأجور؟

للعمل  مضطرة  تكون  قد  فهي  سهلة،  ليست  املسألة  أن  امل��رأة  ه��ذه  جتد  قد 
واملساهمة في دخل األسرة، أو أن أوالدها قد كبروا كفاية وأصبح مبقدورهم أن 
يتدّبروا شؤونهم بأنفسهم، أو أنها  ترغب في اخلروج للعمل والشعور بوجود 
دور لها في املجتمع خارج املنزل، أو أنها تريد اكتساب املهارات اجلديدة وبناء 

الشخصية الواثقة املعتمدة على النفس، أو غير ذلك. 
جتابه هذه املرأة عّدة حتّديات، فهي قد فقدت سنوات من »اخلبرة« في سوق 
العمل، وهي تواجه منافسة الشابات والشباب من اخلريجني اجلدد املتحمسني، 
فاتتها، مثل مهارات احلاسوب، وجتد صعوبة  إلى تعلم مهارات رمبا  وتضطر 
في الوصول إلى أرباب العمل الذين يريدون أشخاصاً جاهزين لإلنتاج فوراً دون 

تأهيل إضافي. 
امل��رأة، إليك بعض األفكار األّولية السريعة التي قد تساهم في  إن كنت هذه 

مساعدتك على إيجاد عمل من جديد:  
وتأهيلك  دراس��ت��ك  في  وصلِت  أي��ن  إل��ى  تريدين،  وم��اذا  نفسِك  إعرفي  أوالً- 
وخبرتك إن كنِت قد اشتغلت سابقاً؟ وأيضاً ماهي اهتماماتك وهواياتك التي قد 

تفتح أمامك فرصاً للتكّسب منها؟
ثانياً- ماهو نوع العمل أو األعمال التي ترغبني في مزاولتها أو تفّضلينها؟ 
هل هو عمل مكتبي، في شركات أو مؤسسات أهلية أو عامة أو أكادميية أو غيرها، 
أم تفّضلني األعمال احلّرة، أو األعمال غير املكتبية، ورمبا البدء مبشروع خاص 

جديد؟  
لتعلّم  حاجة  هناك  أن  أم  مطلوبة،  لديِك  التي  اخل��ب��رات  م��ازال��ت  هل  ثالثاً- 

اجلديد من املهارات؟
وكيف  وك��ي��ف،  وأي��ن  العمل  ع��ن  للبحث  االس��ت��ع��داد  تباشرين  كيف  راب��ع��اً- 
تقدمي  بأساليب  املعرفة  تكتسبني  وكيف  املهنية،  أو  الذاتية  بالسيرة  تستعّدين 

الطلبات واملقابالت واملثابرة على احملاولة بالرغم من النكسات؟  
وأنِت أكثر شخص قادر على اإلجابة عن األسئلة أعاله، وهذه بعض األمور 

التي رمبا يجب أخذها باالعتبار. 

منها  األهلية  واملهنية،  والتدريبية  التعليمية  املؤسسات  من  العديد  هناك   *
العمل،  وال��دورات وورش��ات  التخصصات  أنواع  تقّدم مختلف  التي  واحلكومية 
اليومية وفي نشراتها، وميكنك  وهي تعلن باستمرار عن برامجها في الصحف 
العمل  س��وق  في  باملطلوب  تقّدمه  ما  ومقارنة  وزيارتها  مباشرة  بها  االتصال 

ومقارنته مبنافساتها. 
وكذلك  الصحف،  ف��ي  أي��ض��اً  عنها  البحث  ميكن  املطلوبة  األع��م��ال  أن���واع   *
التعميم على كافة املعارف واألصدقاء واألقارب ومعارف هؤالء عن استعدادك 

للبحث عن عمل. 
وهاتان النقطتان السابقتان قد تكونان متعارضتني، فأي تدريب ألي عمل؟ 
الوقت  بعض  وإعطاء  االستعجال،  عدم  في  يكمن  هنا  اجل��واب  إن  األول؟  أيهما 

للتعرف على كليهما بالتوازي. 
* ومن أجل االستعداد لتقدمي الطلبات للعمل، عليك إعداد سيرتك الذاتية أو 

املهنية بشكل »مهني«، يعطي انطباعاً وتأثيراً أفضل لدى أرباب العمل. 
االنقطاع  بعد  السيرة،  في  لوضعه  الكثير  هناك  يكون  لن  أن��ه  قائلة  ورب 
الطويل عن العمل. لكن يجب أن نعيد النظر في ذلك، فاملرأة التي تتزوج وتنجب 
وتدبر املنزل تكتسب خبرات كثيرة، ميكن أن تكون مرغوبة جداً في الكثير من 

األعمال. فباستطاعتها مثالً وضع املهارات التالية في سيرتها املكتوبة:
� خبرة في معاجلة املشاكل واألزمات. 

� االستعداد للعمل في عّدة مهام في الوقت نفسه.
� التعامل مع األمزجة النفسية املختلفة.

� حتّمل ضغط العمل واملتطلبات املختلفة.
� تأمني االحتياجات املادية من الطلبات والتزويد واالحتياط واالستهالك. 

� حتمل املسؤولية الكاملة والقدرة على متابعة األمور إلى نهاياتها.
� إمكانية تعلّم مهارات جديدة باستمرار.

والبد أنك قادرة على إضافة أمور وخبرات أخرى.
وهناك مهارات لم يعد من املمكن العمل بدونها، وهي طبعاً معرفة استخدام 
احلاسوب وتطبيقاته األساسية، والسيما استخدام اإلنترنت، ولم يعد هذا ترفاً، 
فعن طريق اإلنترنت ميكنك معرفة الكثير وتعلّم أشياء عديدة جّداً، ال أقلّها كيفية 

كتابة السيرة الذاتية والتعّرف على مهارات املقابلة.  
أو  الصحيفة  طريق  ع��ن  فقط  إلينا  ليأتي  العمل  ننتظر  أن  اليجب  أننا  ث��م 
األماكن،  من  العديد  في  العمل  فرص  ي��رون  األشخاص  من  كثيراً  فإن  املعارف، 
التوجه  ثم  وم��ن  وال��ف��رص،  النواقص  ورؤي��ة  فيها  األم��ور  سير  كيفية  مبراقبة 
ألصحابها باقتراحات مدروسة وجريئة للمساعدة في حلّها أو تطويرها، وحظاً 

سعيداً. 

  

صالحيات أهله، فيصبح راتب الزوجة حكراً على من يتحكم بنفقات األسرة، 
سواء كان ذلك املتحكم رجالً أو امرأة.

تقول »فدوى 37 عاما«، مدرسة وزوجة وأم لستة أطفال: »منذ تعييني 
حيث  لدقيقتني،  ولو  براتبي  االحتفاظ  عن  عاجزة  وأنا  عاماً  عشر  ثالثة  منذ 
إياه. فهي من تدير أمور املنزل، وتتحكم  أقوم بتسليمه حلماتي فور تسلمي 
في راتب زوجها وأبنائه األربعة، وهي التي لم تتغيب يوماً عن مرافقتي للبنك 
لتتقاضى راتبي، الذي تعتبره حقاً لها، كونها قبلت أن يبني زوجي شقته على 

سقف بيتها«.
أما »ن. ج 34 عاماً« سكرتيرة تنفيذية، فتحكي قصة ال تخلو من العجب 
الوحيد  وأخيه  وال��دي��ه  مع  أهله  شقة  في  زوجها  مع  للسكن  اضطرارها  عن 
كانا  ال���ذي  السكني  املجمع  اإلسرائيلية  ال��ق��وات  قصفت  أن  بعد  وزوج��ت��ه، 
يستأجران فيه شقة، وبعدها وجدت نفسها وزوجها ملزمني بدفع األقساط 
مغادرة  أو  االعتراض  من  يتمكنا  ولم  حماها،  شقة  على  املستحقة  الشهرية 
الشقة للسكن باإليجار، خشية أن يغضب والداه ويقاطعانه، وهو الذي عاد 
لتوه من الغربة، وليس لديه سوى عائلته. كما وتعدى األمر ذلك بأن طلب 
مصعد  تركيب  استحقاق  البناية  لصاحب  ويدفع  ليبيعه،  مصاغها  حماها 

للبناية. 
ولم تستفق إال بعد أن أكملت هي وزوجها ثمن الشقة ليتملكها والده ثم 
الشقة،  اآلخ��ر. فصممت على مغادرة  ابنه  أخيه وزوج��ة  ابنة  باسم  يسجلها 
دينار  آالف  عشرة  وحوالي  مصاغها  فقدت  أن  بعد  مجدداً،  باإليجار  لتسكن 

أردني دفعتها وزوجها ألقساط شقة أبيه. 
ال��زوج في راتبها،  »ت. ب 24ع��ام��اً« ت��روي معاناة أخ��رى عن حتكم أهل 
خمسة  البالغ  العجوز،  زوجها  جد  هو  زوجها  ورات��ب  براتبها  يتحكم  فالذي 
أربعة  يضم  ال���ذي  امل��ن��زل  أم���ام  املسطبة  على  يجلس  وال���ذي  ع��ام��ا  وسبعني 
طوابق، مير كل من يتقاضى راتب ويسكن فيها في أول كل شهر، ويقبل يده ثم 

يضع الراتب فيها، ليقوم اجلد باإلنفاق على عائلته مبا يراه مناسباً. 
وتقول تساهيل: »أوشك زواجي على االنهيار أكثر من مرة، بسبب حتكم 
لم يتمكنوا من  لكنهم  األم��ر،  أهلي في  اقحام  جد زوج��ي في دخلنا، وحاولت 
تغيير الواقع الذي أحياه، فزوجي مهندس طيران، لكنه يعمل سائق سيارة، 
ابتعتها له بعد أن بعت مصاغي، وكل ما يحصله من مال يضعه في يد جده، 
كما وأجبرني منذ بدأت بالعمل، أن أفعل مثله، ليرضى عنا اجلد ونستطيع أن 

نعيش بسالم في الغرفة الصغيرة في بيت أبيه أنا وهو وابنتانا«. 
واقنع  حياتهم  طريقة  أرض��ى  أن  »إم��ا  بعمق:  تتنفس  أن  بعد  وتضيف 
بالفتات إلى أن ميوت اجلد ويورث حماي حق التصرف بدخلنا، أو انفصل عن 

زوجي، أو حتدث معجزة تخرج زوجي من جلباب جده«. 

احلكم الفقهي
اتفق الفقهاء على انفصال ذمة املرأة املالية عن زوجها فيما ترث ومتتلك، 
ومبا تتقاضى من راتب، حيث لها مطلق احلرية في التصرف في مالها دون 
علمه أو إذنه، وبالنسبة ألخذ األهل أو الزوج شيئا من راتب املرأة، ال يجوز 

شرعاً إال برضاها وطيب نفسها، وإال يكن حراماً. 
الزوج نحو زوجته اإلنفاق عليها مهما كانت غنية، ومهما  ومن واجبات 
كان دخله متدنياً، ولهذا كانت له القوامة التي حتدث عنها القرآن. وال يحق له 

إجبار زوجته على منحه راتبها أو جزءا منه. 
وإمنا قد يتفق معها على مساهمتها بجزء من راتبها في أعباء املنزل، وذلك 

ودياً لدوام املودة واالتفاق بينهما. 
ويحق للزوج أن مينع زوجته من اخلروج للعمل شرعاً على أال يقصر في 
اإلنفاق عليها ما استطاع. وذلك ما لم يكن عملها شرطاً من شروط عقد الزواج، 
وللزوجة أن تشترط في عقد زواجها أن حتتفظ بكامل راتبها، وال متنح منه 

شيئاً لزوجها، فإن وافق ال يحق له بعد الزواج مطالبتها بغير ذلك. 

كيف تعودين إلى 
العمل بعد األوالد؟

غسان عبدالله

عمل املرأة بني مطرقة األهل وسندان الزوج
غزة ــ جنوى غامن
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مفعماً  ليدخل عاملاً جديداً  العامة،  الثانوية  إنهاء مرحلة  العلم بعد  يتجه طالب 
باحليوية واألمل في مستقبل زاهر، يخيل له أن السنوات الدراسية محطته األخيرة، 
التي سينتقل بعدها ملرحلة العمل، والتحول من مرحلة االتكال على العائلة إلى تلبية 
املسؤوليات والقيام بدور فاعل في املجتمع وبناء أسرة، غير أن األحالم الوردية كلها 
تصطدم بصخرة فرص العمل ومتطلبات سوق العمل في املجتمع الفلسطيني، الذي 
اإلسرائيلي  احلصار  وسياسة  السياسي  الوضع  نتيجة  متتالية  انهيارات  يعاني 
بوظائف  العمل  سوق  لشح  باإلضافة  غ��زة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بني  واالنقسام 
منذ  اخلطأ  التخصص  اختار  العلم  طالب  هل  نفسه،  يطرح  الذي  والسؤال  شاغرة، 
مراعاة  دون  العمل،  على  العاطلني  من  سنوياً  أفواجاً  تخرج  اجلامعات  أم  البداية، 
لتناسب التخصصات التي يتم تدريسها ومتطلبات سوق العمل؟ أم أن أسبابا أخرى 
لها عالقة بغياب التخطيط االستراتيجي الواضح، من قبل وزارة التربية والتعليم 
عدم  في  آخ��ر  عامل  هو  الفلسطينية،  اجلامعات  بني  تنسيق  وج��ود  وع��دم  العالي، 
التقرير نحاول أن  انسجام التخصصات اجلامعية ومتطلبات سوق العمل. في هذا 

نرسم صورة أكثر عمقاً وقرباً ملتطلبات سوق العمل والتخصصات اجلامعية:
يقول أستاذ علم االجتماع والناشط املجتمعي د. ناصر أبو العطا: »تقوم اجلامعة 
بوظائف عديدة، كالتدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع، في هذا السياق تندرج 
فكرة إعداد كوادر وظيفية متخصصة، تلبي من ناحية طموحات جيل الشباب، وأيضاً 
متطلبات سوق العمل الفلسطيني من ناحية أخرى، حيث حتاول اجلامعة جاهدة أن 
تبحث عن تخصصات أكثر نوعية، لكي تنسجم مع متطلبات سوق العمل، وللتقليل 

من إشكالية البطالة في أوساط اخلريجني من ناحية أخرى«.
ويضيف: »إن ذلك األمر يستدعي بشكل دائم من قبل إدارة اجلامعة، التوجه نحو 
عملية اإلرشاد والتوجيه للطلبة اجلدد، انطالقاً من فكرة مفتاح التنسيق والقبول في 
تخصصات مختلفة، ومراعاة كثافة اخلريجني في بعض التخصصات، حيث تنظر 
ينطبق  أيضا  وه��ذا  التخصصات.  بعض  قبول  جتميد  مسألة  إل��ى  بجدية  اجلامعة 
إلى حد كبير على موضوع اخلريجني، والتنسيق مع بعض منظمات املجتمع املدني 
اخلريجني  وتوجيه  اإلرش��ادات  تقدم  لكي  التشبيك  وآليات  الندوات  عبر  والوكالة، 

نحو عملية التوظيف«.
ويكمل د.أبو العطا: »إن مسؤولية عملية التشغيل وإتاحة فرص عمل، ليست من 
اختصاص اجلامعات عموماً، وإمنا تخضع ملسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، 

والقطاعات  اجل��ام��ع��ات  الستنهاض  وطنية  استراتيجية  صياغة  على  وق��درت��ه��ا 
العاملة في املجتمع، وخلق تواصل منظم وهادف، باإلضافة ملراعاة القطاع اخلاص 
ومتطلباته، فيما يتعلق برسم سياسات تبنى على أساس مدى حاجة سوق العمل، 
في التكدس الهائل في بعض التخصصات، وخلق مشاريع عمل بني مشاريع دائمة 
ومشاريع مؤقتة. وضرورة العمل على وجود جهة متخصصة للتشغيل والتعاون 
الفلسطينيني ذوي  العربية، الستيعاب اخلريجني  البلدان  في  الرسمية  مع اجلهات 

الكفاءة العالية.
على  الفلسطيني،  العمل  س��وق  محدودية  منطلق  »م��ن  العطا:  أب��و  د.  ويوضح 
العلوم  نحو  رئيس  بشكل  الطلبة  توجهات  أن  جند  اخلريجني،  الطلبة  استيعاب 
كافة  ف��ي  معلمني  إل��ى  والتعليم  التربية  وزارة  بحاجة  مرتبط  وذل���ك  ال��ت��رب��وي��ة، 
تزداد  حيث  السكانية  الدميوغرافية  األول:  عاملني  عن  ن��اجت  وه��ذا  التخصصات، 
سنوياً نسبة القبول والتسجيل، خاصة في مرحلة التعليم األساسي، والعامل الثاني 

تغطية العجز الناجت عن أعداد املوظفني املتقاعدين.
وهنالك توجه آخر لدى الطلبة نحو التخصصات التالية: التجارة وتكنولوجيا 
املعلومات واإلعالم، باعتبار أنها حتقق جزءاً من متطلبات سوق العمل الفلسطيني 

)القطاع اخلاص(.

محدودية سوق العمل 
ومع ذلك تبقى القضية األكبر بحسب د. أبو العطا، هي محدودية وقدرة سوق 
العمل الفلسطيني على استيعاب العدد احلالي من اخلريجني سنوياً، كما أن هنالك 
تأثيرا واضحا لالنقسام واحلصار على قضية التشغيل، فهنالك كما أوردنا الزيادة 
بدورها  وألغت  ألغيت،  أو  جتمدت  املشاريع  من  العديد  أن  كما  املرتفعة،  السكانية 
الكلي  شبه  التوقف  أن  كما  للخريجني،  التشغيلية  العمل  فرص  من  واآلالف  املئات 
للقطاع اخلاص ومشاريعه، من إصالح البنية التحتية وشح مواد البناء وإمكانات 
االعمار أيضاً، قضت على عمل املئات من املهندسني والعاملني في مجاالت اإلعمار ما 

جعلهم قدامى وجدداً في صفوف البطالة.
وأصبحت  الغربية  والضفة  غزة  في  التوظيف  سياسات  على  االنقسام  أثر  كما 
أو  للتخصصات  بصلة  متت  وال  موضوعية،  غير  ملعايير  وتخضع  حزبية  املسألة 
ال  أنه  فيرى  األكادميية،  للشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  صبح  أمين  د.  أما  الكفاءة. 

إذ ال يوجد تنسيق بني  توجد لدينا في فلسطني رؤية استراتيجية للتعليم العالي، 
فكل  األخ��رى،  دون  تخصصات  قبول  في  إل��زام  يوجد  وال  القبول،  وسياسة  القبول 
عليها  أقسام  توجد  حيث  وطلب،  كعرض  إمكاناتها  بقدر  القبول  باب  تفتح  جامعة 
إقبال شديد، رغم أنها ال تؤدي إلى تلبية سوق العمل بعد التخرج، وهذا يرجع بشكل 
وبآخر إلى عدم وجود توعية على مستوى املجتمع أو األسرة أو اجلامعة، وهذا األمر 
مبا  الفلسطينية،  اجلامعات  بني  تنسيق  وج��ود  عدم  وهي  مخيفة  إلشكالية  يعيدنا 

يخدم املصلحة العامة ويصب في إطار فرص عمل مناسبة للخريجني«.
منصب  الطالبات  اهتمام  أن  د.صبح  أكد  الطلبة،  عن  الطالبات  توجهات  وحول 
ن��ح��و ك��ل��ي��ات ال��ت��رب��ي��ة، ع��ل��ى أس���اس أن��ه��ا جت��د وظ��ي��ف��ة ش��اغ��رة وم��ري��ح��ة ومناسبة 
العلمية  دون  األدبية  التخصصات  على  التركيز  إن  يضيف:  عام  وبشكل  اجتماعياً، 
الضعف عنه في  الثانوية يزيد عن  املرحلة  واضح ألسباب منطقية، فعدد خريجي 
القسم العلمي، وطبيعي أن تتلقى اجلامعات طلبة األقسام األدبية أكثر من العلمية، 
كما أن الذكور يجدون الطريق األسهل لهم هو التخصصات األدبية، رغم أن معدالت 

الطالب أقل من اإلناث.

فرق اإلناث عن الذكور
مؤشرات  ويعطي  صعب،  وضع  الطالبات  عن  الطلبة  وضع  أن  صبح،  د.  ويشير 
خطيرة مستقبالً، فقبول اإلناث لتخصص اللغة االجنليزية على سبيل املثال 85%، بينما 
نفس التخصص ونفس اجلامعة ونفس الظروف للذكور يتم قبول نسبة 70%، ورغم 
هذا التمييز لصالح الذكور، إال أن نسبة املقبوالت من اإلناث أعلى أضعافاً من الذكور، 
ورمبا يعود ذلك ألن الذكور ميكنهم السفر للخارج وتلقي التعليم في أي بلد عربي أو 
أجنبي، بينما العادات والتقاليد متنع اإلناث من ذلك، أو حتد من قدرتهن على السفر. 
ويؤكد د.صبح على ضرورة وجود استراتيجية واضحة من وزارة التربية والتعليم، 
وتدعم فيها التنسيق بني اجلامعات حتى بشكل إجباري، ملا يخدم صالح املجتمع في 
فرد  إع��داد  بل  تشغيلية،  وظيفة  ليست  هي  اجلامعات  وظيفة  أن  أكد  كما  األول،  املقام 
ونوه  العمل.  س��وق  احتياجات  يلبي  أن  واملعلومات  امل��ه��ارات  خ��الل  من  وق��ادر  صالح 
إلى أن سياسات التشغيل في وضعنا احلالي في قطاع غزة والضفة الغربية، تخضع 
ملعايير غير مهنية على اإلطالق، األمر الذي ساهم في دفن الثروات الشبابية، ومنحهم 

املزيد من اإلحباط واليأس، مما يشكل خطورة كبيرة على املجتمع في املستقبل.

في غياب أي رؤية استراتيجية للتعليم العالي في فلسطني

سياسات التشغيل تزيد من إحباط ويأس الشباب

 الشباب والتعليم املهني، عنوان ما زال يجذب املجتمع، بل بتسارع أشد، في ظل 
أمرين مرتبطني معاً، وهما البطالة املتزايدة في صفوف خريجي اجلامعات واملعاهد، 
ووجود الطلب على خريجي املدارس واملعاهد املهنية والتقنية، ذلك الطلب املتفاوت 
أيضاً، والذي يرتبط بوضع املجتمع واستقراره االقتصادي، والذي هو بالضرورة 
شديد االرتباط باالستقرار السياسي. ما الذي ميكن أن نضيفه هنا في هذا املوضوع؟ 

وما خصوصية وضع الفتاة الفلسطينية فيه من منظور النوع االجتماعي؟
وما هو ميدان النقاش؟ ولعل السؤال األخير هو ما منيل للبدء به. معظم التعليم 
في فلسطني، والكثير من الدول الشقيقة هو تعليم عام، واألقل تعليم مهني وتقني. 
غير  جهات  تتبع  التي  أو  األهلية،  املهني  التعليم  مراكز  أما  العالي،  التعليم  كذلك 
حكومية، فهي محدودة ومعدودة. أما الذي ميكن أن نضيفه هنا في هذا املوضوع، 
التعليم،  عن  مسؤولة  جهة  كونها  خ��اص  بشكل  احلكومة  عمل  يخص  ال��ذي  فهو 

والشباب، هم جمهور التربية والتعليم، فهم متلقو اخلدمة، وهم هدفها.
في  فعالً  بدأت  حتى  التأسيسية،  خطواتها  أولى  تخطو  التربية  وزارة  تكد  لم 
االهتمام بالتعليم املهني والتقني، كونها بدأت في مرحلة تطور فيها العمل التعليمي 
ضوء  على  التعليم  تطور  أن  ال��وزارة  فحاولت  املختلفة،  ال��دول  عند  واملهني  العام 
املنجز عربياً وعاملياً. لقد تأسست في الوزارة دائرة خاصة لهذا التعليم، ثم لم متر 
أمران  ذلك  واك��ب  ال��ذي  الوقت  في  عامة،  إدارة  تأسست  حتى  سنوات  بضع  سوى 
تتبع وزارة  إستراتيجية، وهما تأسيس مدارس مهنية جديدة،  لهما داللة  مهمان، 

التربية والتعليم، ووضع منهاج كامل جلميع فروع التعليم املهني والتقني.
لقد ازداد عدد املدارس، الزراعية والصناعية والتجارية، وأصبحت هناك مدرسة 
تقريباً في كل مديرية وأكثر، ومت تطبيق املنهاج الفلسطيني في التعليم املهني، في 

وقت متقارب مع تطبيق منهاج التعليم العام.
وما ميكن أن يضاف أكثر، هو أن العدد ما زال محدوداً، ومن الواجب والضروري 

أن تزيد احلكومة من عدد املدارس واملعاهد املهنية والتقنية.
الطموح  جداً، فرفعت سقف هذا  والتعليم عالياً  التربية  لقد كان طموح وزارة 
وهي تعد منهاج التعليم العام، حيث كانت النية تتجه نحو، جعل شهادة الثانوية 
الفرعني  إلغاء  أي  املهني.  والتعليم  األكادميي  التعليم  هما  لفرعني  متفرعة  العامة 
األدبي والعلمي واستبدالهما معا بتعليم أكادميي، وجعل التعليم في الفرع املهني 
بالدرجة  ع��اد  والسبب  األول���ى،  اخلطة  تطبق  لم  لكن  األك��ادمي��ي،  للتعليم  م��وازي��اً 
عال  تعليم  نظام  وجود  إلى  إضافة  والتقني،  املهني  التعليم  محدودية  إلى  األول��ى 
املدارس  ارتباط  ومحدودية  العام،  التعليم  في  والعلمي  لألدبي  التفريع  يتطلب 

املهنية باجلامعات بشكل خاص، حيث قبول خريجي املدارس املهنية.

النظرة إلى التعليم املهني
االجتاهات  وج���ود  وم���ع  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ت��أس��ي��س  م��ع  أن���ه  صحيح 
ومع  واملهني،  العام  للتعليمني  متساوية  نظرة  تنظر  والتي  التعليم،  في  املعاصرة 
ال��وزارة في توعية الطلبة واألهالي على أهمية التعليم املهني، إال أن النظرة  جهود 
السائدة �� رغم أنها تعرضت لتغير واهتزاز خالل ال�15 عاما األخيرة ��، ما زالت تنظر 
بدونية نحو التعليم املهني، وال تشجع الفتيان والشباب لاللتحاق ببرامج التعليم 
أمام  عثرة  حجر  عموماً  املهن  جتاه  االجتماعية  النظرة  هذه  ومتثل  والتقني.  املهني 
على  ذلك  وينطبق  املهني.  التعليم  نحو  الشباب  اجتاهات  من  يحد  وعائقاً  الشباب، 
الطلبة الذكور بشكل ظاهر. وبالرغم من وجود اجتاهات حديثة تشجع الطلبة من 
يقل  ال  وال��ذي  والتقني،  املهني  بالتعليم  لاللتحاق  التحصيلية  مستوياتهم  مختلف 
تؤثر  زالت  ما  السائدة  النظرة  فإن  التحصيل،  ومستويات  والقدرات  للذكاء  حاجة 
ابتعاث الطلبة األقل حتصيالً نحو التعليم املهني، وينطبق ذلك على الطالبات في ظل 

وجود مثل هذه املدارس احلكومية، أو املراكز املختصة في التدريب املهني.
حافزاً  املهني  التعليم  خلريجي  السوق  وحاجة  االقتصادي  العامل  ك��ان  لرمبا 
للشباب نحو هذا اللون من التعليم، فقد جرت من البدايات منذ عام 1998، شراكة 
تقوم  اخل��اص،  والقطاع  العمل،  ووزارات  العالي،  والتعليم  التربية  من  كال  جمعت 
على النهوض بهذا التعليم، ليوفر خريجني لالستجابة حلاجات السوق، وبدأ وقتها 

في مدينة نابلس كونها العاصمة الصناعية، ومركز الورش واملصانع.
مراعاة النوع االجتماعي

لقد وعى القطاع اخلاص هذا املوضوع، وسمح لطلبة التعليم املهني بالتدرب في 
املصانع والورش، فيما كان لوزارة العمل دور في التأسيس لهذه الشراكات، انطالقاً 
من مسؤولياتها حول املوضوع. ومع وجود اجتاهات حديثة في التأسيس التربوي 
للطالبات. ولم يقتصر  املسؤولون ألهمية توفير تعليم مهني  انتبه  فقد  والتطوير، 
ذلك على الفرعني التمريضي والتجاري، بل امتد نحو التعليم الصناعي والزراعي، 

كما في املدرسة الصناعية في اخلليل، والزراعية في غزة.
لذلك مت إدخال التعليم الصناعي أكان ذلك في الصيانة أو االلكترونيات للفتيات، 

وعدم اقتصار ذلك على الذكور، وقد القى ذلك جناحاً ظاهراً.
السيارات  وميكانيكا  للفتيات،  زال  م��ا  الكوافير  نحو  االجت���اه  أن  صحيح 
للشباب، إال أن إيجاد مكان في التعليم الصناعي للمرأة مثل فتحاً ال بأس به، في 
القيادات  أن  إن ما يشجع في األمر مستقبالً  إليه.  فلسطني، نحن ما زلنا بحاجة 
التربوية تشجع التعليمني املهني والتقني، ومن جهة أخرى فإنها تشجع التحاق 
في  والشابات  الشباب  بني  الفجوة  جلسر  املهني  التعليم  في  الشابات  الطالبات 

مشاركة،  م��ن  يتطلبه  وم��ا  التنموي  بالنهوض  عالقة  ل��ه  ه��ام،  م��وض��وع  هكذا 
وتغيير للصور النمطية اجلاهزة.

التعليم العالي
ويتمثل في املعاهد العليا واجلامعات، بحيث يقدم هذا القطاع معلمني ومناهج، 
مبا ينسجم مع هذا االجتاه، ومن جانب آخر يسهل التحاق خريجي التعليم املهني 
بتلك املعاهد العليا واجلامعات بعيداً عن االشتراطات التقنية من شهادة الثانوية 

العامة الفرع العلمي. وما زال هذا اجلانب بحاجة لتطوير وتأصيل.
وينظر املهتمون إلى مراكز التعليم املستمر التي تأسست في عدد من اجلامعات 

نظرة إيجابية في تطوير املهن بشكل خاص.
لعل مشاركة وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني االونروا جهد يضاف 
لكال  املهنية  التخصصات  تكون  أن  الغوث  وكالة  راعت  وقد  واملعاهد،  املراكز  إلى 
لتخريج  كذلك  الشباب،  املهنيني  لتخريج  متسع  ثمة  قلنديا  معهد  ففي  اجلنسني، 
لم  ملن  خصوصاً  اإلن��اث،  تخص  مراكز  هناك  كذلك  الطيرة.  كلية  في  كما  مهنيات 

ينهني الثانوية العامة، وهي توجد في املخيمات بشكل خاص.
اللوثرية  املدرسة  في  احل��ال  هو  كما  أجنبية  بعثات  تتبع  مهنية  م��دارس  لعل 
وهما  األق����دم،  وه��ي  الصناعية  ج��اال  بيت  وم��درس��ة  حنينا،  بيت  ف��ي  الصناعية 

منوذجان متقدمان رفدا قطاع الشباب بفرص التعليم والتدريب املهني.
العام،  التعليم  في  الطلبة  عدد  بتزايد  قياساً  قليلة  املهنية  املراكز  أع��داد  ظلت 

خصوصاً ما بعد الصف التاسع والعاشر. 
وثمة حاجة لزيادتها ودعمها، إال أن االستثمار فيها ظل محدوداً. ملاذا؟ألن من 
أماكن وم��دارس ملثل  املهني  للتعليم  الراغب باالنضمام  الشاب  أن يجد  الضروري 
هذا التعليم بجميع الفروع، وللشباب والشابات، ومن ثم وجود مكان للعمل، حتى 
الراغبني  أولئك  خصوصاً  وعمالً،  تعليماً  الفرص  خ��ارج  أنفسهم  الشباب  يجد  ال 

بالتعليم املهني والعمل في هذا اجلانب.
إن وجود التعليم االلكتروني ضمن هذا التعليم، منح التعليم املهني أفقاً أوسع 

من النظرة السابقة، التي ترى في املدارس املهنية مكاناً للطالب قليل التحصيل!
أخرى  وحاجة  املهنية،  واملراكز  امل��دارس  لزيادة  ملحة  حاجة  هناك  زالت  وما 
التفريق في احلصول على فرص متكافئة،  إلدراج الطالبات فيها، على ضوء عدم 
وحق الفتاة في ممارسة مواهبها واختياراتها التعليمية والعملية، عمالً باملواثيق 
والعهود الدولية ذات الصلة. وأخيراً ال بّد من تكامل اجلهد بني قطاعات املجتمع، 
استجابة حلاجات الشباب املتزايدة للتعليم والتدريب املهني، والتقني، استجابة 

الحتياجات سوق العمل واحلياة املعاصرة

هداية شمعون

الشباب والتعليم املهني: ما ينبغي أن يتطور وأال يظل كالمًا جمياًل!
حتسني يقني
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يقضي أغلب الشباب الفلسطيني أوقاتهم
نابلس: سامر خويرة 

ما بني املقاهي واالنترنت والتسكع في الشوارع

رغم صغر سنهم، فخمستهم في السابعة عشرة، إال أن مكانهم »محفوظ« على 
املقهى وسط نابلس. بكر ماهر وأصدقاؤه يواظبون يومياً على االلتقاء ومتضية 
هذه  على  ويبقون  و»التركس«  و»الطرنيب«  الشدة  لعب  في  املقهى،  في  الوقت 
احلال من ساعات العصر حتى احلادية عشرة ليالً، قبل االفتراق واالتفاق على 
اللقاء مجدداً في اليوم التالي. بكر وهو شاب طويل مقارنة ببقية أبناء جيله، أنهى 
»بالسبعينات«،  أج��اب:  معدله  عن  سألناه  عندما  األدب��ي،  الثانوي  األول  الصف 
وتابع: »ال يوجد ما نفعله طيلة العطلة الصيفية، وليس هناك مكان نذهب إليه 
بامللل،  نصاب  ال  حتى  األسباب،  ألتفه  ونتشاجر  ومن��زح  نضحك  املقهى،  سوى 

كثير من املرات »بنفركش اللعبة« من الزهق وبنرد »بنفت من جديد«.
من  متأخرة  فترة  في  واإلن��اث  الذكور  جيله  أبناء  من  كالكثير  بكر  يستقيظ 
بني  والتنقل  التلفزيون  مشاهدة  إال  الوقت،  طيلة  شيئا  يفعل  ال  ويبقى  النهار، 
احملطات، حلني قرب موعد االلتقاء ب�»الشلة« من جديد، كما قال. ويتابع: »أنا على 
هذه احلال منذ ثالث سنوات تقريباً، حاولت في إحدى العطل أن أعمل، لكنني لم 
استمر، والبعض من زمالئي قام بذات األمر إرضاًء لوالديهم الذين كانوا يصرون 
يقول  استهزائية  وبلهجة  ذاتهم،  على  يعتمدوا  حتى  بالعمل  يلتحقوا  أن  عليهم 

»إذا الكبار مش القيني شغل شو نعمل إحنا«. 
مهووس نت

بالقرب من املكان، كان هناك مقهى آخر، لكنه مخصص لالنترنت، وفي نظرة 
على  الطباعة  في  منشغل  أحمد  الشباب.  من  بداخله  من  غالبية  أن  تبني  سريعة 
إجنليزية  بلغة  »ال��ش��ات«  عبر  أص��دق��اءه  من  مجموعة  مع  يتحدث  فهو  الكيبورد، 
أمام  يومه  م��ن  طويلة  س��اع��ات  وميضي  ن��ت«،  ب���»م��ه��ووس  نفسه  يصف  معربة. 
شاشة الكمبيوتر، ويقول وهو يضحك: »صرت أجي قبل ما يفتحوا احملل، وصاحبه 
بعرفني ألني زبونه«. ويضيف: »أنا اآلن في السنة الثانية في كلية التربية، »ومش 
منزل صيفي«، أمضي وقت فراغي على االنترنت، ألني مشترك بأكثر من »جروب«، 

وعندي كثير أصحاب على املسنجر، سواء من نابلس أو مدن أخرى.
صاحب املقهى أبو املجد، أكد أن العطلة الصيفية تعتبر بالنسبة له »موسم«، 
حيث يكتظ املكان بالشباب، وهو األمر الذي لم يعد يقتصر على ساعات املساء 
من  هادئة  تعتبر  كانت  التي  األوق��ات  وهي  والظهيرة،  الصباح  في  بل  فحسب، 

قبل.
عدنان عامر شاب في احلادية والعشرين من عمره، تخرج مؤخراً من إحدى 
الكليات املهنية، ال يجد ما يفعله طيلة أيام اإلجازة الصيفية، يقول »انتظر فرصة 
في  وقتي  أقضى  املؤسسات،  من  لكثير  الذاتية  بسيرتي  وتقدمت  بحثت  عمل، 
البيت وأذهب للسوق لشراء بعض األغراض، وفي املساء مع أصدقائي سواء في 
الفظيع، واستذكر  امللل  البيت. أشعر بحالة من  أمام  أو  »الكزدرة« أو في املقهى 

أيام الدراسة التي كانت تأخذ من وقتي وال جتعلني اشعر بالفراغ.

حال البنات
الفراغ  من  يشكون  أنفسهم  عن  ويرفهون  يخرجون  ال��ذي  الشبان  كان  وإذا 
البقاء في  العادات والتقاليد على  وامللل، فكيف احلال بالفتيات والتي جتبرهن 
املنزل!! نورة فتاة في السادسة عشرة من عمرها، أنهت الصف العاشر مبعدل 
كلية  تدخل  أن  أم��ل  على  العلمي،  الفرع  في  طريقها  تكمل  أن  واخ��ت��ارت  ممتاز، 
الصيدلة. تؤكد أنها تشعر بحالة ملل وضجر كبيرة جداً، وال جتد ما تفعله خالل 
ساعات النهار الطويلة، سوى النوم لوقت متأخر، ومن ثم مساعدة والدتها في 

أعمال املنزل ومشاهدة التلفزيون.
وتضيف: »أنا كغيري من صديقاتي ممنوعات من اخل��روج، أو حتى تبادل 
وال��دت��ي عن  امل��درس��ة، وعندما سألت  التي كانت متاحة خ��الل  ال��زي��ارات، وه��ي 
السبب قالت لي »أيام املدرسة كان هناك مبرر خلروجك، أما اليوم فال استطيع 

أن أبرره أمام والدك وإخوانك«.
نورة وصديقاتها ينتظرن بدء الدراسة في املعاهد، حتى يتاح لهن التنفيس 

عن أنفسهن واخلروج، ولو كان السبب هو الدراسة استعداداً للسنة القادمة.
العطلة  في  العمل  على  يواظبوا  لم  الشباب  من  إليهم  حتدثنا  من  ك��ان  وإذا 
الصيفية، فإن ياسر أحمد 18 عاماً، لم يسترح سوى يوم واحد بعد االنتهاء من 
تقدمي امتحانات الثانوية العامة، ليلتحق بعدها مبنجرة خاله، والتي دأب على 
»أق��ارن نفسي بغيري ممن  أن كان صغيراً. يقول:  العطلة منذ  بها خالل  العمل 
بيوتهم  في  يجلسون  وهم  اتعب  أنني  صحيح  شاسعاً،  الفرق  أجد  يعملون،  ال 
تفيدني  قد  صنعة  املك  لكنني  املقهى،  إل��ى  يذهبون  أو  التلفزيون  ويشاهدون 

مستقبالً إن خذلتني الدراسة«.
يقول:  اخلياطة،  مشغل  في  وال��ده  مع  للعمل  العطلة  استغل  يوسف  رفيقه 
وهكذا  األربعة،  أشقائي  ببقية  أس��وة  وال��دي،  من  بتشجيع  املهنة  هذه  »تعلمت 
تغلبت على الفراغ وامللل، كما أن والدي ال يعارض أن أترك العمل أو أن أغيب في 

أحد األيام للقاء االصدقاء أو الذهاب في رحلة سباحة«.

املخيمات واملكتبات
أبناءه  سجل  أمجد«  ف���»أب��و  ال��وق��ت،  لتمضية  الوحيد  احل��ل  هو  العمل  ليس 
الثالثة، وهم أمجد وحال وسوسن، واعمارهم )14-12-11 عاماً( على التوالي، 
في مخيم صيفي تنظمه مؤسسة شبابية في منطقته. يقول: »هذا أفضل حل لهم 

اإلبداعية في املجاالت املختلفة.
األخصائية االجتماعية هناء اخلياط أكدت، أن معظم األطفال وحتى الشبان 
العطلة  ف��راغ طويلة، خاصة في  أوق��ات  من اجلنسني في فلسطني، يعانون من 
قدرة  لعدم  إضافة  كافية،  ترفيهية  ومراكز  أماكن  وجود  عدم  ظل  في  الصيفية، 
لتدني  صيفية  ومخيمات  مراكز  في  تسجيلهم  من  األح��ي��ان  من  كثير  في  األه��ل 

وضعهم املادي«.
احملافظة  املجتمعات  في  وخاصة  عملها  خالل  ومن  أنه  إلى  اخلياط  وتنوه 
عاماً(،   18-12( من  متقدمة  سن  في  واألطفال  الشبان  من  الكثير  فإن  والقرى، 
يقضون معظم أوقاتهم دون فائدة تذكر، سواء في البيت او على شاشة التلفزيون 
الشوارع  في  التسكع  أو  املقهى،  إلى  األصدقاء  مع  الذهاب  أو  الكمبيوتر  على  أو 

ومعاكسة الفتيات، األمر الذي يخلق مشاكل كثيرة لهم ولعائالتهم.
تقل  الذين  فنسبة  بطبعه،  فتي  الفلسطيني  املجتمع  أن  إلى  اخلياط  وتشير 
أعمارهم عن 18 عاماً تزيد عن 52%، »األمر الذي يتطلب من اجلهات املسؤولة 
في  لألحسن  تقودنا  أن  عليها  نعول  التي  الفئة،  بهذه  أكثر  والعناية  االهتمام 
املراحل القادمة«. وتختم بقولها: »العطلة الصيفية فرصة كبيرة لالستفادة من 
الطاقات الكامنة في الشباب، وهي بحاجة إلى مشروع وطني شامل ومتكامل، 
تشترك فيه كافة املؤسسات الرسمية واألهلية، التي تأخذ على عاتقها استيعاب 
أكبر عدد ممكن من هؤالء، مما سيعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة العظيمة 

من جهة، ويساعد في التخلص من بعض الظواهر السيئة من جهة أخرى«.

ولنا، فلو بقوا في البيت فستزيد املشاكل بينهم، وستنعكس على والدتهم التي 
من  لهم  حماية  فاملخيم  لهذا،  إضافة  بسببهم،  املنزل  مبهام  القيام  تستطيع  لن 
البقاء في الشوارع، إضافة لكونه ينمي مهاراتهم في الرسم والرياضة، ويحقق 

لهم كثيراً مما يتمنونه وخاصة الرحالت والسباحة«.
وألن هناك من يسعى لتطوير ذاته وقدراته، كان تواجد نسبة ال بأس بها من 
الشباب من اجلنسني في مكتبة بلدية نابلس العامة ظاهرة تستحق الثناء، حيث 
القصص  بعض  لقراءة  للمكتبة،  يومية  شبه  بصورة  حتضر  أنها  ميس  تشير 
يعود  ما  في  وقتهن  من  االستفادة  على  األخريات  تشجع  وهي  املفيدة،  والكتب 

عليهن بالنفع.
بشار التمام مدير املكتبة، أكد ارتفاع نسبة املراجعني للمكتبة خالل العطلة 
املطلوبة،  بالصورة  ليست  لكنها  والشباب،  الطالب  فئة  من  وخاصة  الصيفية، 
بحيث  وعلمه،  ثقافته  ينمي  أن  يريد  م��ن  لكل  أبوابها  تفتح  املكتبة  أن  م��ؤك��داً 
يستطيع احلصول على بطاقة خاصة به وبأجر رمزي تخوله الستعارة الكتب 

واالستفادة من بقية اخلدمات التي تقدمها املكتبة.

الفراغ.. فخ كبير
مغبة  من  اإلج��ازات،  فترة  خالل  الشباب  يحذرون  االجتماعيون  الباحثون 
دوماً  وينصحونهم  األول«.  الشباب  ب�»عدو  ويصفونه  الفراغ،  فخ  في  الوقوع 
مهاراتهم  وتنمية  كالعمل  امل��ف��ي��دة،  اجل��وان��ب  ف��ي  وقضائها  أوق��ات��ه��م  بتنظيم 
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 )و،ي( ضل طريق الصواب منذ ريعان الشباب، بعد أن ترك املدرسة مبكراً 
ليلتحق بسوق العمل، وما أن جرت األموال بني يديه، حتى بدأ مشوار املعاناة مع 
الفنادق، وهناك تعرفت على  أعمل بأجر ممتاز في أحد  املخدرات، ويقول: »كنت 
أصحاب السوء الذين عرفوني على تدخني احلشيش واملارغوانا، وبعد فترة من 

الوقت تطور احلال الى تعاطي الهرويني«.
ويردف: »علمت عائلتي مبوضوع اإلدمان، وحاولوا منعي، إال أن ذلك لم يجد 
على  السيطرة  استطع  أكن  ولم  املشكلة،  سيحل  ال��زواج  بأن  رأت  ثم  ومن  نفعاً، 
وكان  ش��يء،  يتغير  ولم  أطفال،  ثالثة  واجنبت  وتزوجت  اإلدم��ان،  بوقف  نفسي 
أن  إلى  العمل،  أق��وى على  أعد  ي��زداد س��وءاً، وأهلي يصرفون علينا، ولم  وضعي 

طلبت زوجتي الطالق، وتركت األطفال«.
لم تستطع عائلة )و،ي( حضانة األطفال، بل تشردوا في دور رعاية األطفال 
العاشرة  أكبرهم في  االجتماعية، داخل اخلط األخضر،  الشؤون  لوزارة  التابعة 
من عمره، وبذلك حرموا من أبسط حقوقهم بالعيش في كنف والديهم، ولم تقتصر 
أخطاء األب على نفسه، بل دفع كل من حوله ثمن أخطائه، وخاصة أطفاله الذين 

لن متحو األيام قساوة عيشهم.
تعاطي  نسبة  أن  لإلرشاد،  القدمية  البلدة  مركز  مدير  جبجي  شارلي  وي��رى 
فإن  آخر اإلحصاءات  ازدي��اد، وحسب  املقدسي في  الشباب  أوس��اط  املخدرات في 

أكثر من ستة آالف مدمن، وعشرين ألف متعاطي، في القدس الشرقية.
 ،  )c(أو )ج(  املصنفة  املناطق  ف��ي  تنتشر  امل��خ��درات،  آف��ة  انتشار  أن  وي��ؤك��د 
حيث يستغل جتار املخدرات عدم تواجد شرطة فلسطينية أو إسرائيلية في هذه 

املناطق، وبالتالي تزدهر هذه التجارة بشكل علني.
إلى املخدرات بسبب قلة  إلى أن بعض الشباب، يضل طريقه  ويشير جبجي 

الوعي، ومن دافع التجربة، إلى أن يقع في شرك اإلدمان الذي  سيدمره حتماً.

سوء األوضاع االقتصادية
تعمد  حيث  كبير،  بشكل  للمقدسيني  والسياسي  االقتصادي  الوضعان  يرتبط 
خالل  من  السكان،  على  التضييق  إل��ى  القدس  في  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  سلطات 
سياسة هدم املنازل، وفرض الضرائب واملخصصات الشهرية والسنوية الباهضة، 

إضافة إلى صدور مخالفات البناء.
فالوضع االقتصادي املتدني ال ميكن األسرة املقدسية من سد احتياجات أبنائها، 

والعمل على تطوير قدراتهم التعليمية والنفسية.
ولذلك يلجأ األبناء إلى العمل في سن صغير، من أجل سد احتياجاتها واملساهمة 

في حل املشاكل املادية والديون التي تعاني منها أسرهم.
ويلفت جبجي في هذا السياق، أن الوضع االقتصادي السيئ، واألعباء املالية 
ارتفاع  وكذلك  القدس،  في  املعيشة  بغالء  قورنت  ما  إذا  العمال،  أجور  قلة  بسبب 
ويتركز  واالجتماعية،  النفسية  أبنائهم  مشاكل  عن  األهالي  يبعد  البطالة،  نسبة 
جل همهم حول الوضع االقتصادي، وبالتالي يغيب دور العائلة كوحدة للعناية 
واحلماية ألفرادها، ويبقى الباب مفتوحاً النحرافات عديدة ممكن أن تصيب هؤالء 

األبناء، في ظل عدم الوعي أو االجنرار إلى أصحاب السوء.
ويوضح أن شعور املقدسيني بعدم االستقرار كذلك، بسبب هدم املنازل وفرض 
عن  فضالً  العائالت،  ت��وازن  اختالل  إل��ى  ي��ؤدي  الباهضة،  وال��غ��رام��ات  الضرائب 
االكتظاظ السكاني، وضياع خصوصية األفراد، والتي تؤدي إلى املزيد من املشاكل 

االجتماعية والنفسية.
الزواج املبكر

اآلخذة  السلبية  االجتماعية  الظواهر  أهم  من  القدس  في  املبكر  ال��زواج  ويعد 
باالنتشار بشكل واسع، ويرى يوسف قري مدير تنمية املوارد واإلعالم في جمعية 
نسبتا  وارتفاع  السيئ،  املعيشي  الوضع  أن  الفلسطينية،  األسرة  وحماية  تنظيم 

التضييق على  إلى  التي تهدف  اإلج��راءات االحتاللية  إلى  الفقر والبطالة، إضافة 
مبكراً،  الفتيات  ت��زوي��ج  ف��ي  تساهم  ال��ظ��روف  ه��ذه  جميع  املقدسيني،  امل��واط��ن��ني 
وحسب الدراسات فإن نسبة الزواج املبكر تزداد في األحياء الفقيرة، فزيادة عدد 
أفراد العائلة مقابل تدني الوضع املعيشي، يدفع بعض األهالي إلى تزويج بناتهم 

لتخفيف العبء عن كاهل األسرة.
املبكر  ال��زواج  إلى  العمل،  الى سوق  املقابل، يؤدي توجه الشباب مبكراً  وفي 
بشكل أو بآخر، فاستقالليته املادية والشعور باملسؤولية تدفعانه بتشجيع من 

األهل إلى الزواج.
مضمونهم  م��ن  لتفريغهم  احتاللية  م��ح��اوالت  م��ن  املقدسي  الشباب  يعاني 
إلى  إضافة  البلدية،  م��دارس  سياسة  خ��الل  من  والفلسطيني،  والعربي  الوطني 
شعورهم بفقد االنتماء بسبب احلواجز واجلدار، وتقطيع األوصال، وكذلك نقص 
العوامل مجتمعة  ه��ذه  األب��ن��اء، كل  األه��ل وزرع��ه في  ل��دى  الوطني  الوعي  أهمية 

تؤدي في كثير من األحيان إلى االنحراف السلوكي أو املجتمعي.
الشعور بالدونية جراء العنصرية

غالباً ما يعامل اإلسرائيلي العربي بأنه أقل منه شأناً وقيمة، وبالتالي يواجه 
الوظائف  في  وضعهم  في  ذلك  ويتجلى  املتعالي،  اإلسرائيلي  عنصرية  الشباب 

الدونية بالتنظيف والفراشة، ما يعزز شعورهم بالدونية.
على  القدرة  وعدم  والدونية  بالسلبية  الشعور  يعزز  ذلك  أن  جبجي  ويعتقد 
واليأس  االح��ب��اط  حالتي  أن  مشيراً  بسلبياته،  للواقع  واالس��ت��س��الم  التغيير، 
النفسية مستعداً ملجابهة  الناحية  من  الذي ال يكون أصالً  الشاب  تسيطران على 

الدونية والعنصرية، بسبب صغر سنه وقلة جتربته في احلياة.
إن عدد املؤسسات التي تعنى بالشباب في القدس الشرقية محدود، ويقتصر 
أو هجرة عدد  التمويل  قلة  النشاطات موسمياً، بسبب  دورها على تنظيم بعض 
التضييق  بسبب  واحل��واج��ز،  اجل��دار  خلف  مناطق  إلى  املؤسسات  هذه  من  كبير 

اإلسرائيلي عليها.
ف��ي عملها على  ت��رك��ز  امل��ؤس��س��ات  ال��س��ي��اق، أن معظم  ف��ي ه��ذا  وي���رى جبجي 
وبرامج  االجتماعية  اجل��وان��ب  ع��ن  ب��ع��ي��داً  اإلن��س��ان��ي��ة،  أو  السياسية  اجل��وان��ب 
النشاطات الالمنهجية والترفيهية، مؤكداً على ضرورة ملء فراغ أوقات الشباب، 
السلوكية  االنحرافات  مبخاطر  توعيتهم  عن  فضالً  إيجابياً،  طاقاتهم  واستغالل 

واملجتمعية.
ويشير أن ذلك يتطلب توحيد جهود املؤسسات، من أجل توعية الشباب دينياً 
أن  الى  الشباب، الفتاً  التعامل مع  املؤهلة في  الكوادر  واجتماعياً، وكذلك تدريب 

جهود مؤسسات الشباب مبعثرة، والتنسيق فيما بينها معدوم.

في العام 2007 تخّرج الشاب »نشأت حمد« من كلية االقتصاد في جامعة النجاح 
الوطنية، ومنذ ذلك احلني وهو يبحث عن فرصة عمل مناسبة ملؤهله وللخبرات التي 
اكتسبها، على مدار عامني من التدريب والعمل املتقطع هنا وهناك. ولكن عبثاً، يقول: 
بال  لدراستي  مناسبة  وظيفة  لكل  وأتقدم  واإلع��الن��ات،  الصحف  كافة  يومياً  »أتابع 
إال  إسرائيل،  في  البناء  ورش��ات  في  للعمل  يتوجه  نشأت  جعل  احل��ال  نتيجة«.هذا 
شهرين  احتجازه  ومت  للعمل،  تصريح  على  حصوله  عدم  بسبب  اعتقل  مؤخراً  أنه 

وتغرميه غرامة ماليه باهظة.
أن  املهم  يقول،  كما  مكان،  أي  إل��ى  بالسفر،  يفكر  عنه  اإلف��راج  وبعد  اآلن  نشأت 
يسافر بحثاً عن فرصة عمل، وبالفعل بدأ بتقدمي أوراقه مبساعدة أصدقاء له للخارج، 
أحد  مبساعدة  للسويد،  هجرة  بطلب  تقدم  أنه  وحتى  وقطر،  العربية  اإلم��ارات  في 

أصدقائه والذي سبقه بالسفر إلى هناك.

بحثًا عن ظروف أفضل
حال نشأت كما معظم الشباب الفلسطيني، الذي يفكر بالهجرة إلى اخلارج، بحثا 
عن ظروف أفضل حلياته وتطلعاته املستقبلية، وإن كان نشأت حاول إيجاد بدائل 

أخرى. ويؤكد أنه لو وجد فرصة عمل مناسبة، ملا فّكر بالسفر، إال أن غيره ينظر إلى 
السفر إلى اخلارج كهدف رئيسي ووحيد له بعد تخرجه.

 وال تنحصر دوافع الشباب بالهجرة على البحث عن عمل، وإن كان هو السبب 
أن  ب��نيّ  حيث  فلسطني،  في  العمال  نقابات  رئيس  سعد  شاهر  يقول  كما  الرئيس 
من  ش��اب  أل��ف   42 هجرة  إل��ى  أدى  اخلريجني،  الشباب  لفئة  العمل  ف��رص  تضاؤل 
خريجي اجلامعات في الضفة الغربية، ما بني الفترة من 1 أيار 2008 وحتى بداية 

نيسان 2009.
ال���رأي، وال���ذي ب��نّي أن 91% من  وع��ن األس��ب��اب األخ���رى يقول أح��د استطالعات 
الشباب يفكرون  الهجرة خارج فلسطني بإيجابية، وأن 33% من  إلى  الشباب تنظر 
الهجرة نتيجة األوضاع  للبحث عن فرص عمل، في حني يفكر 29% في  الهجرة  في 

االجتماعية واحلريات، أما 22% فيرغبون بالهجرة إلكمال التعليم. 
 بنّي االستطالع الذي أجرته شركة الشرق لالستشارات، وشمل عينة مكونة من 
1000 شاب فلسطيني حول موضوع »نظرتهم إلى الهجرة من فلسطني«، أن األمور 
التي قد تثني الشباب عن الهجرة، حيث من املفيد ذكره أن  34% سيعدلون عن الفكرة 
إذا أتيحت لهم فرص عمل مناسبة في فلسطني، و25% سيتخلون عن الهجرة إذا زال 

الدميقراطية  حتسنت  إذا  الهجرة  سترفض  مماثلة  ونسبة  اإلسرائيلي،  االح��ت��الل 
واحلريات.  وقال جميل رباح مدير شركة الشرق لالستشارات، إن 36% من الشباب 
الذكور  ترتفع بني  بالهجرة  التفكير  أن نسبة  إلى  الهجرة، منوهاً  في  يفكرون جدياً 
لتصل إلى 43%، وتنخفض بني اإلناث إلى 31%، كما ترتفع النسبة بني الشباب في 

قطاع غزة إلى 42%، مقارنة مع 34% في الضفة.

ظاهرة مقلقة
االهتمام  أن  إلى  يشير  الشباب،  ش��ؤون  في  املختص  الباحث  البرغوثي،  محّرم 
مبوضوع الهجرة بدأ يتزايد منذ سنتني، حني كثفت الصحف احلديث عن هذا األمر، 
للهجرة  املقدمة  الطلبات  حجم  أن  عن  الوقت  ذل��ك  في  النقاب  كشف  عندما  خاصة 

وصلت نحو 40 ألف طلب.
كونها  الفلسطينية،  األراض���ي  في  مقلقة  الظاهرة  ه��ذه  أن  البرغوثي   وأوض��ح 
االحتالل  سلطات  أقدمت  عندما  النكبة،  منذ  الفلسطيني  الشاب  ذه��ن  في  مرسومة 
على تنفيذ التهجير القسري عام 1948، الفتاً إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يعتبر من 

األسباب الرئيسية في هجرة الشباب.
 من جهتها أوضحت ممثلة وزارة الشباب والرياضة فدوى أبو لنب، أن خطورة 
الهجرة تظهر من خالل عدد الطلبات التي قدمت العام املاضي من محافظة بيت حلم 

مثالً، والتي بلغت 5000 طلب للخروج من فلسطني.
 وأشادت أبو لنب بدور الشباب في بناء مجتمعاتهم، »كونهم الفئة األكثر حيوية 
الرامية  أنهم ما زالوا يواجهون سياسة االحتالل،  ونشاطاً، واألكثر تعليماً، خاصة 

إلى دفعهم خارج الوطن، عبر التحدي واملثابرة والبناء والوعي واالنتماء«.
 وقالت أبو لنب: »إن على املجتمع الفلسطيني بدءاً من األسرة وانتهاًء باحلكومة، 
وضع سياسات واستراتيجيات حتصن الشباب أمام هذه السياسية اإلحتاللية، من 
خالل تعزيز عنصر األمان والتنمية وخلق فرص العمل لهم، واستيعاب اخلريجني 

اجلامعيني«.
 وفي هذا اإلطار لفتت أبو لنب إلى ضرورة عمل اجلامعات الفلسطينية في إعادة 
بعض  وج��ود  إل��ى  منّوهة  للشباب،  تطرحها  التي  التخصصات  طبيعة  ف��ي  النظر 
إلى  السوق  هذا  يفتقر  فيما  العمل،  سوق  في  مطلوبة  غير  باتت  التي  التخصصات 

تخصصات أخرى حسب قولها.

البحث عن حياة أفضل
سفيان   UNDP�ال في  البشرية  التنمية  تقرير  مسؤول  أكد  ذات��ه،  السياق  وفي 
التي تلعب دوراً  الشبابية  املؤسسات  أكبر من  الشباب،  أن ظاهرة هجرة  مشعشع، 
صعباً في مواجهة الهجرة، ولكن ال يوجد دور حقيقي للمؤسسات األهلية بالتعامل 
العامل  أولهما:  الهجرة،  إل��ى  يدفعان  سببان  »ه��ن��اك  مشعشع:  وق��ال  الهجرة.  م��ع 
أن  م��ؤك��داً  الشبابية«،  للمؤسسات  احمل���دود  ال���دور  مقابل  ي���زداد  ال��ذي  االق��ت��ص��ادي، 
أن  خاصة  الشباب،  استيعاب  على  وقدرتها  االستيعابية  السوق  في  تكمن  املشكلة 

املؤسسات الشبابية غير قادرة على لعب دور كبير في خلق فرص العمل لهم.
 وثانيهما، يكمن في احلريات، أي »البحث عن حياة أفضل« واألمان، معتبراً أنه ال 
يوجد أحد باستطاعته وضع حلول بشكل أكادميي، األمر الذي يفرض على املسؤولني 
التعامل مع هذه املواضيع بشكل مرّكز، خاصة أن هناك مساحة أكبر من غيرها في 

التعامل معها.

بحثًا عن فرص عمل أفضل

معظم الشباب الفلسطيني يفكر بالهجرة 

رام الله- عزيزة نوفل 
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»في كثير رجال بحبوا يكونوا أعلى من املرأة، وأنا بحب يكون في مساواة 
ان��ي اكمل تعليمي، ب��س ج��وزي م��ش قابل اني  امل���رأة وال��رج��ل. وأن��ا حلمي  ب��ني 
اتعلم، ألنه هو مش متعلم، فما بدو اني اكون اعلى منو، وانا حابب نعمل اشي، 
نكتشف مواهب كثيرة في البلد، ومثال انا عندي كثير مواهب مثل الرسم والتمثيل 

والغناء، لكن املجتمع ال يتقبلها وال يدعمها، وما في حد يهتم فيها«.
»أنا بحب يكون في اشي في البلد يسلي األوالد الصغار، وبالنسبة الي بحب 

انو يكون في أي مشروع يعبي فراغي«.
»أنا خريجة جامعة ومش القية وظيفة، وحابه اني االقي شغل، وبالنسبة 

الحتياجات البلد انا بطالب انو يكون في حاويات زباله ألنها مشكلة كبيرة«.
التي  الدراسة  في  احتياجاتهن،  عن  الفتيات  من  عدد  عبرت  العبارات،  بهذه 
أعدها طاقم شؤون املرأة، ضمن برنامج القيادات الشابة فيه، والذي قام باإلعالن 
واملؤسسات  الشباب  م��ن  العديد  حضرها  عمل،  ورش��ة  عبر  ومناقشتها  عنها 

العاملة في هذا القطاع ومهتمني.

الشباب أداة التغيير
نهلة قورة رئيسة طاقم شؤون املرأة، وفي ترحيبها وإعالنها افتتاح الورشة، 
فهذا  الريفية،  وامل��رأة  الشابة  بالفئات  خاص  بشكل  الطاقم  اهتمام  إلى  أش��ارت 
االهتمام ليس جديداً، حيث بدأ العمل مع الفتيات املتطوعات والعامالت في األطر 
النسوية، منذ منتصف التسعينيات، من أجل خلق قيادات شابة تضمن استمرار 
هذه األطر، وإدخال عنصر الشباب في عملها على املستوى اجلماهيري واملستوى 
القيادي، ونوهت قورة إلى تطور هذا العمل عبر السنوات ليشمل فئات أخرى، 
وذلك من إميان الطاقم بأن فئة الشباب هي من أكثر الفئات تهميشاً في املجتمع، 
في  له  استعداداً  واألك��ث��ر  التغيير  أداة  هم  الشباب  وألن  منهم،  اإلن��اث  بخاصة 
قيادي،  دور  ولعب  املشاركة  على  قادرة  الشباب  فئة  جانب  إلى  املجتمع،  داخل 
إذا ما أعطيت الفرصة، وبالتالي فإن االستثمار بها، هو خلق قيادة حتمل االفكار 
الدميقراطية والعدالة االجتماعية، وفهم جديد للقيادة يستند إلى التشاركية في 

اتخاذ القرار.
الريفية،  املناطق  في  الشابة  القيادات  مع  عمل  الطاقم  أن  إلى  قورة  ونوهت 
وقد  اجلماعي،  والتمكني  ال��ف��ردي،  التمكني  مجال  في  اإلن��اث  مع  خ��اص  وبشكل 
ش��ارك��ت ال��ق��ي��ادات ال��ش��اب��ة ف��ي ح��م��الت التعبئة ح��ول ح��ق��وق ال��ن��س��اء م��ن أجل 
سياسات وقوانني منصفة، ومن جهة أخرى دعم الطاقم احلمالت املختلفة التي 
حاجة  تخاطب  التي  تلك  أو  الشباب،  بقضايا  املتعلقة  الشابة  الفئات  بها  قامت 

تتعلق مبنطقة بعينها، أو املجتمع ككل.
أن  إل��ى  كلمته  ف��ي  أش��ار  وال��ري��اض��ة،  الشباب  وزارة  وكيل  زي��د  أب��و  موسى 
ظاهرة  هي  الفرص،  تكافؤ  وعدم  والعدالة  املساواة  وعدم  واحلرمان  التهميش 
حقيقيا  وغيابا  معاناة  تواجه  زال��ت  ما  فاملرأة  فقط،  فلسطينية  وليست  عاملية 
تتح  لم  إذا  الفلسطينية  امل��رأة  أن  زيد  أبو  ورأى  القرار،  صنع  عملية  في  لدورها 
وفلسطني  الفلسطيني  سيبقى  احلقيقي،  ودوره��ا  ريادتها  ملباشرة  الفرصة  لها 
فاملرأة  التحديات،  مواجهة  على  ق��ادر  مجتمع  انتاج  على  ق��ادرة  وغير  متعثرة، 
االنقسام  املجتمع، وفي ظل حالة  تواجه  التي  املشاكل  لكافة  املفتاح واحلل  هي 
الفلسطينية فاملرأة هي املتضرر األول واألكبر لهذا  في الساحة  احلاصلة حالياً 
االنقسام، وأكد أبو زيد أهمية التمكني احلقيقي واجلماعي للمرأة والشابات، في 
ظل وجود مناذج نسوية قادرة على صنع مبادرات مؤثرة في ذهنية من يتحكم 
مبصير املرأة، وأشار ابو زيد الى اهمية هذه الدراسة لتناولها احملاور املختلفة 

التي متس حياة الشباب، ورأى أهمية حتويلها إلى واقع وعمل الفت«.
املشاركني  الشباب  كلمة  ف��ي  حتدثت  س��ل��واد،  قرية  م��ن  حامد  كفاح  الشابة 
في الدراسة عن املشاكل التي يعاني منها الشباب بشكل عام، ومشاكل الفتيات 
برنامج  في  املشاركة  في  الشباب  جتربة  إلى  وأش��ارت  خاص،  بشكل  الريفيات 

التي  العديدة  وامل��ه��ارات  الطاقم،  ينفذه  ال��ذي  الشابة  النسوية  القيادات  تعزيز 
للمعلومات وعقد  اثناء جمعهم  التي واجههوها  املعيقات  إلى جانب  اكتسبوها، 
املجموعات البؤرية، التي رأت أنها ساهمت في تبادل األفكار في داخل املجموعات.
دراسة حتديات الشباب الفلسطيني واحتياجاتهم من منظور النوع االجتماعي 
هذه، أعدتها بيناز سميري بطراوي، وشملت مرحلتني، األولى مت تنفيذها على 
قرى  عشر  في  بؤرية  مجموعة  عشرين  بواقع  بؤرية،  مجموعة  أربعني  نتائج 
نفسها  املجموعات  غزة.  قطاع  في  بؤرية  مجموعة  وعشرين  الله،  رام  قرى  من 
انقسمت إلى مجموعات إناث فقط، ومجموعات مختلطة، حيث عقدت مجموعتان 

في كل موقع إحداها للفتيات فقط، واألخرى مختلطة. 
ال� 20 مجموعة  هذا وقد مت تقسيم قطاع غزة إلى خمس محافظات، وتنفيذ 
بؤرية في احملافظات بواقع أربع مجموعات بؤرية في كل محافظة )مجموعتني 

للفتيات فقط �� ومجموعتني مختلطتني(.
العدوان االسرائيلي على قطاع غزة من 2008/12/27 وحتى 2009/1/18 
أفرز حقائق جديدة على األرض، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ولم 
يكن من املمكن املرور عن احلدث اجللل دون فحص تأثير العدوان على احتياجات 
وأحالم وطموح ومشاكل الشباب والشابات، لذلك مت عقد ست مجموعات بؤرية 
في قطاع غزة، في بيت حانون، مدينة غزة )السدرة وحي التفاح والشجاعية(، 
)قاع  خانيونس  احلكر(،  )منطقة  البلح  دير  الزيتون(،  )حي  غزة  قطاع  شرق 
وهي:  الله  رام  قرى  بعض  في  بؤرية  مجموعات  سبع  عقد  أيضاً  ومت  القرين(. 
قبيا، قراوة بني زيد، املزرعة الغربية، بيت عور التحتا، مزارع النوباني، سلواد.
استهدفت املجموعات البؤرية الشابات والشبان من عمر 19- 29 سنة، من قرى 
رام الله العشر)بيت رميا ودير غسانة، صفا، قبيا، عابود، املزرعة الغربية، بيت 

عور التحتا، قراوة بني زيد، مزارع النوباني، كوبر، سلواد(.
واستهدفت املناطق في قطاع غزة )الشمال والوسط واجلنوب( حيث العينة 
كانت تتراوح بني طالبات جامعيات، عامالت وموظفات، ربات بيوت، وعاطالت 

عن العمل وباملثل الذكور.
برنامج  استهدفهن  ال��ل��وات��ي  الفتيات  نفس  املجموعات  ه��ذه  نظمت  حيث 
التمكني، حيث طبقن ما تعلمنه خالل التدريب من تنظيم وادارة وجمع وحتليل 

املعلومات على املجموعات البؤرية في قرى رام الله العشر وقطاع غزة.

متكني الشابات الريفيات
قدراتهن  وتطوير  الريفيات،  وبخاصة  الشابات  متكني  إلى  املشروع  وهدف 
بفعالية  املشاركة  من  لتمكينهن  والقوانني،  املرأة  بواقع  ومعرفتهن  ومهاراتهن 
املناطق  في  املجتمعي  التغيير  عملية  في  املساهمة  أجل  من  مواقعهن،  في  أكبر 
الريفية التي ينتمني إليها. وحتسني مستوى التشبيك بني املؤسسات العاملة في 
قطاع الشباب واملرأة، للوصول إلى نتائج أفضل على أرض الواقع فيما يخص 
النسوية  املؤسسات  من  ع��ددا  يضم  ائتالف  تشكيل  مت  حيث  وامل���رأة،  الشباب 
والشبابية، وعددا من الوزارات للمساهمة في التخطيط سواء للحملة املجتمعية 
أو االستراتيجية، التي ستخدم واقع الشباب والشابات الريفيات على األخص 

التي سيتم وضعها الحقاً.
وحتسني مستوى التشبيك والتخطيط بني الشابات في الضفة الغربية وفي 
املجتمعية  للحملة  التخطيط  أجل  من  معاً  غزة  وقطاع  الضفة  وبني  غزة،  قطاع 
وحقوق  املجتمعية  القضايا  ح��ول  املستهدفة  الريفية  املناطق  في  ستنفذ  التي 
الشابة،  امل��رأة  تواجه  التي  للتحديات  الريفية  املجتمعات  تقبل  وزي��ادة  امل��رأة. 
وآلية العمل على مواجهتها من خالل احلملة املجتمعية التي ستقودها الشابات.

ب��ي��ن��از ب���ط���راوي وال��ت��ي ع��رض��ت ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ة، أش����ارت إل���ى أن نتائج 
منها.  األول  القسم  في  أدبيات  من  عرض  ما  لتؤكد  ج��اءت  البؤرية،  املجموعات 
فاألبحاث التي عرضت، الكمية منها والكيفية، اتفقت على أن الشباب كانوا وما 

زالوا فئة مهمشة، احالمهم محاصرة واحتياجاتهم شبه مغيبة، وطاقاتهم غير 
موجهة، وقراراتهم محكومة بكافة أنواع السلطة.

كما أوض��ح��ت ه��ذه ال��دراس��ة، أن��ه ل��م يكن ه��ن��اك اخ��ت��الف ج��وه��ري ملحوظ 
الغربية  الضفة  قرى  بني  والشابات  الشباب  ومشاكل  وطموحات  حاجات  بني 
وقطاع غزة، فاالحتالل االسرائيلي بكل تبعاته يجثم على شطري الوطن والفقر 
والبطالة، وقلة األمل، ونقص املرافق واخلدمات وأماكن الترفية، وسيطرة الثقافة 

التقليدية، وانتهاك حقوق اإلنسان عموماً، هي أبرز سمات التحديات العامة.
ولكن الوضع في قطاع غزة يبدو وكأنه األسوأ بسبب العدوان االسرائيلي، 
وبسبب فرض احلصار احملكم براً وبحراً وجواً ومصادرته للحريات، وبسبب 
وأحالم  نفسيات  على  العميقة  السلبية  وتأثيراته  الداخلي،  االنقسام  ظالل  ثقل 
األزمة  وحل  احلصار  وفك  اإلعمار  وإع��ادة  النفسي  الدعم  جاء  هنا  من  الشباب، 
قطاع  في  والشابات  الشباب  عند  األح��الم  وأقصى  األول��وي��ات  كأبرز  الداخلية، 
غزة. ولكن ما سبق ال ينفي االختالفات في النوع االجتماعي بني الذكور واإلناث، 
فعلى الرغم من أنه تبني أن حريات الشباب الذكور وأحالمهم مقيدة إلى حد كبير، 
إال أن التحديات االجتماعية واالقتصادية أعتى وأقسى عند الصبايا، فهن يعانني 
األسرة  في  والهرمية  العمل،  سوق  في  والتمييز  والعنف  الذكوري  التسلط  من 
الشريك والتخصص  اختيار  أن احلق في  الشباب، كما  أكثر من  واملجتمع عامة 
أكبر عند الصبايا  القرار بالتنقل والسفر يواجه حتدياً  الدراسي والعمل، وأخذ 

منه عند الشباب.
كما لوحظ أيضاً في املجموعة املعمقة في قرى رام الله، أن مستوى خطاب 
الفتيات عند احلديث عن االحتياجات والطموحات عامة، قد أخذ بعداً محلياً أكثر 

منه وطنياً شمولياً كما عبر الشباب في خطابهم.

فروقات في النوع االجتماعي
بني  نفسه،  االجتماعي  النوع  داخ��ل  فروقات  هناك  ك��ان  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة 
الشابات في الضفة والشابات في القطاع، فكما ذكر في السابق أن الشابات في 
قطاع غزة يختلفن بثالثة أحالم عن الصبايا في قرى رام الله، وهي طلب مجانية 
التعليم اجلامعي، والرغبة في تعلم وسياقة السيارة بحرية، وتكسير األمناط 
الشخصية  احلرية  هامش  أن  احملصلة  في  ويبدو  الدراسية.  التخصصات  في 

واملجتمعية في قرى رام الله، أوسع نسبياً مما هو عليه في قطاع غزة.
وحول نتائج التحديات في احملور السياسي، أجمع الشباب والشابات، على 
الوطن هو غاية احتياجهم وحلمهم،  أن اخلالص من االحتالل وتوحيد شطري 
الصمود  مفتاح  ه��و  احلزبية  والفئوية  ال��داخ��ل��ي  االن��ق��س��ام  م��ن  اخل��الص  وب��أن 
سياسي  فصيل  ب��أي  يثقون  ال  الشباب  م��ن   %52 أن  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  والنصر. 
موجود على الساحة الفلسطينية )شارك، 2008(، إال أن الشباب رأوا أن الوحدة 
الوطنية هي مطلب شبابي قوي وأساسي الستعادة األمل بالقدرة على مواجهة 

االحتالل ومن ثم اخلالص منه. 
اإلي���واء  ال���ع���دوان، وحت��دي��داً  ال��غ��زي��ون ع��ن أن إع���ادة اإلع��م��ار بعد  كما عبر 
أساسي،  ومطلب  ملحة  أولوية  هو  املمتلكات،  في  اخلسائر  عن  والتعويضات 
وبأن إنهاء احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة، هو املخرج من الوضع 
التنقل والسفر هو حلم يراود  أن حرية  اخلانق واملتأزم على كل األصعدة. كما 
األغلبية، وبسبب احلصار احملكم يفكر العديد من الشباب بالهجرة إلى اخلارج، 
إلى  القطاع  من  ب��اخل��روج  يحلمون  فالغزيون   ،)2008 )ش���ارك،   %36 حوالي 
الضفة الغربية أو باقي دول العالم، وهو أمر شبه مستحيل منذ فرض احلصار 
الشامل. أما في الضفة الغربية فاحلواجز بني املدن، وبني الضفة والقدس، وبني 

الضفة وقطاع غزة أيضاً، تشكل عائقاً كبيراً أمام حرية تنقل الشباب.
وفي احملور االقتصادي شكل شبح الفقر والبطالة قلقاً ملحوظاً عند الشباب 
والشابات، فاحلصول على عمل أوالً، وعمل ثابت ثانياً هو هم كبير، حيث إن %46 

دراسة أعدتها بيناز بطراوي لطاقم شؤون املرأة 

حتديات الشباب الفلسطيني واحتياجاتهم من منظور النوع االجتماعي في قرى رام الله وغزة
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من الشباب يعيشون حتت خط الفقر من الفئة العمرية 16�� 25 عاماً، )شارك، 2008(. 
الذكور  الفلسطينية بني  القوى العاملة في األراضي  كما انخفضت نسبة املشاركة في 
للفئة العمرية )15-29( سنة، من 9ر61 % العام 2000 الى 1ر55 % العام 2005 بينما 
ارتفع معدل البطالة من 7ر18 % بني األفراد )15-29( سنة في العام 2000 إلى 1ر31 

% العام 2005 )االحصاء املركزي، 2006(. 
الشابات مقيدات في تخصصات  العمل، ولكن  الشباب غير مقيدين بنوع  أن  علماً 
معينة، خاصة في قطاع غزة، بسبب ندرة التنوع في التخصصات الدراسية أوالً، وعدم 

تقبل األهل ألنواع معينة من العمل ثانياً، وندرة الوظائف في سوق العمل ثالثاً.
التدريس  وطرق  اجلامعات  مناهج  إلى  التطرق  يتم  فلم  التعليمي،  احملور  في  أما 
العلمي  التحصيل  ف��ي  وال��ش��اب��ات  الشباب  اهتمام  م��دى  جلياً  ك��ان  ولكن  نوعيته،  أو 
احلياة  في  لالنطالق  األساس  حجر  التعليم  واعتبار  العليا،  للدراسات  وحماسهم/ن 
ببرامج  طالنب  البيوت،  ربات  وحتديداً  األمهات  النساء  أن  ولوحظ  األح��الم.  وحتقيق 
إلى  باإلضافة  املناهج،  لصعوبة  خاصة  أطفالهن،  تدريس  على  تساعدهن  أمية،  محو 
على  أيضاً  شددن  كما  املبكر.  زواجهن  عند  حتقيقه  يستطعن  لم  ما  إكمال  في  رغبتهن 

ضرورة استمرار برامج التعليم املساند، وخاصة بعد العدوان على قطاع غزة.
م��ح��ور ت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات أج��م��ع ع��ل��ي��ه ال��ش��ب��اب وال���ش���اب���ات أله��م��ي��ت��ه ف���ي تطوير 
االجنليزية  واللغة  الكمبيوتر  ف��دورات  العمل.  فرص  آفاق  فتح  ثم  ومن  مهاراتهم/ن، 
الغذائي،  والتصنيع  األب���وة  وم��ه��ارات  احل��ي��ات��ي  والتخطيط  االن��ت��رن��ت،  واس��ت��ع��م��ال 
مطالبهم/ن  محط  كانت  الزهور،  وتنسيق  والتطريز  والتجميل  األراضي  واستصالح 

واهتمامهم/ن.
ونوه أيضا الشباب في قطاع غزة، أن صعوبة املواصالت في األماكن النائية حتد 
من حركتهم وحضور الدورات التدريبية أو الورشات، بينما عبر الشباب والصبايا في 
قرى رام الله أن ندرة املواصالت وارتفاع أسعارها نسبياً، وحتديد أوقاتها بني القرية 

واملدينة، حتد من مشاركتهم للنشاطات التطويرية أو الترفيهية في املدينة. 
احملور التثقيفي ويشمل التثقيف االجتماعي والصحي واحلقوقي، فاحتل التثقيف 
املجتمعي ورفع الوعي األولوية من حيث أنواع التثقيف عموماً، فالوعي بأهمية حقوق 
اآلخر، وعدم التدخل املجحف في خيارات الشباب ومنط حياتهم، كان مطلباً رئيسياً. 
رغبات  واحترام  احل��وار  وأهمية  باألبناء  اآلب��اء  عالقة  حول  األس��ري  التثقيف  أن  كما 

األبناء، وحسن التعامل مع سن املراهقة كان أيضا موضعاً للنقاش.
أمام  عائقاً  تقف  املتوارثة  والتقاليد  ال��ع��ادات  أن  ال��دراس��ة  نفس  في  الكثير  وي��رى 
معاً،  واالن���اث  ال��ذك��ور  تخص  قضية  وه��ي  مبادراتهم،  وحتجم  احلياتية،  خياراتهم 
األولويات  دراس��ة  أيضاً  عليه  أكدت  ما  وهو  للصبايا،  بالنسبة  قسوة  أشد  كانت  وإن 

واالحتياجات من منظور الشباب الفلسطيني.
وطالب العديد من الشبان والشابات بدورات في التثقيف الصحي واجلنسي، حيث 
املنهاج  في  اجلنسية  الصحة  عن  أكثر  معلومات  إدخ��ال  مع  الشباب  من   %72 غالبية 
الفلسطيني. وجاء التثقيف وتعزيز حقوق اإلنسان عموماً مطلباً عاماً لكال اجلنسني، 
اجلنسني،  بني  التمييز  وإلغاء  احلياتية،  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  حول  وبخاصة 
والقضاء على العنف األسري، وحرية اختيار التخصص، واختيار نوع املهنة، واختيار 

الشريك وتوقيت الزواج.
عن  رضاهم  ع��دم  عن  فيه  والشابات  الشباب  من  الكثير  عبر  املؤسساتي،  احمل��ور 
التوزيع اجلغرافي غير العادل ألماكن وجود املؤسسات احمللية والشبابية والنسوية، 
واعتبروا أن أداءها غير مرض، وقد حتول من تنموي إلى إغاثي، وإن كانوا يرون أن 
عملها يشوبه الكثير من التحديات، ولكنها ما زالت متهمة بالتقصير. فما زال الشباب 
يستغلون من قبل مؤسسات حتت بند األعمال التطوعية، وما زالوا يعاملون كمستهدفني 
لتلك  والتقييم  والتنفيذ  التخطيط  عملية  في  مركزي  تدخل  دون  ولكن  البرامج،  في 
البرامج، إال فيما ندر. واعتبروا أن العشائرية والفئوية هي السائدة في عمل وتقدمي 

خدمات تلك املؤسسات.
وفي احملور الترفيهي أظهر الشباب والشابات معاناتهم من وقت الفراغ الضائع، 
ورغبتهم في استثماره، إما في الترفيه أو في تطوير القدرات، وإن كان التفصيل في هذا 
احملور كان قد ظهر في قرى رام الله أكثر منه في قطاع غزة. وظهر التشديد على سبل 
الترفيه في قطاع غزة بعد العدوان أكثر من قبله، ولوحظ أيضاً أن الفتيات كن يبحثن 
عن نواد ومكتبات عامة ومراكز تنمية املواهب، بينما األمهات كن يطلنب أماكن ترفيه 

مثل متنزهات وحدائق عامة ومخيمات صيفية ألطفالهن. 
النقاش  ب��اب  فتح  بعد  ال��ت��وص��ي��ات  م��ن  جملة  إل��ى  ال��ت��وص��ل  مت  ال��ورش��ة  نهاية  ف��ي 
للمشاركني، حيث اقترحت حلوة عرار عضوة مجلس قراوة بني زيد تنفيذ مشاريع تقلل 
من معدل البطالة في املجتمع، فيما أشار الشاب رامي إلى ضرورة اإلشارة إلى مشاكل 
أخرى مثل عدم توفر السكنات في الريف لألزواج الشباب، ومشكلة املخدرات وتزايدها، 
الدراسة هي نوع من  أن  امل��رأة  أش��ارت روز شوملي مدير عام طاقم ش��ؤون  من جانبها 
حتديد االحتياجات، حيث أن الشباب قاموا بتنفيذ كل مراحل الدراسة، وهذا يدل على أن 
هذه الفئة قادرة على كل شيء إن تواجدت لديها الفرصة املناسبة فسوف تبدع، وأشارت 
أن الشباب تعلموا من بعضهم البعض كيف يصدون الثغرات ويعاجلون املشاكل اآلنية، 
فاكتشفنا لديهم مهارات رائعة في قيادة وتطوير أنفسهم كمرحلة أولى في سلم قيادة 
في  إجمالها  يجب  التي  التوصيات  أه��م  إل��ى  التوصل  مت  ال��ورش��ة  نهاية  وف��ي  املجتمع، 
االستراتيجية التي سيعدها الطاقم واملؤسسات املشاركة، بناء على دراسة االحتياجات 
هذه، أن يتم استهداف مناطق أخرى لزيادة الرؤية حول توجهات الشباب الفلسطيني، 
وأن يتم عمل مجموعات بؤرية أكبر، وتعميم الفكرة على شريحة أكبر من الشباب، وأن 
التشبيك بني  أهمية  الفلسطيني، وإلى جانب  القرار  إلى صناع  النتائج  إيصال هذه  يتم 

املؤسسات في تعميم هذه الدراسة ونتائجها ووضعها على أجندة عمل هذه املؤسسات.

محمد: أحالم بالسيرك
 ُيغّرد محمد أبو السخا خارج السرب، إذ يتسلح بأحالم من نوع خاص. يقول: تطورت أحالمي بعد أن أنهينا دورة في تعلم فنون السيرك، إذ قررنا أن 
نستمر وحدنا في العمل، وصرنا نتحدث في السيرك عن قصص املجتمع وقضايا املرأة والطفل وغيرها. يضيف: »أحلم بأن يكبر مشروعي، وأن أنقل 

أسلوب السيرك لغيري«.
 

عمر: الوحدة والقانون
 يقول الشاب عمر عابد: التعليم هو احللم الشخصي لكل شاب، وكذلك احلصول على عمل، واالستقرار في هذه احلياة املليئة بالهموم.

 يتابع: أحلم بالوحدة وإنهاء حال االنقسام الذي منر به بني شطري الوطن :الضفة وغزة، وإقامة الدولة املستقلة. كما أحلم في تطبيق القانون على اجلميع 
بالتساوي.

هبة: فضاء عربي
 نحاور عبر  فضاءات اإلنترنت، طالبة اإلعالم اجلزائرية هبة سعيد، لتكتب لنا عن أحالمها، فتنسج: »في أحالمنا � نحن الشباب � نرى الصباح غير كل 
الصباحات، وال ندري في أي األمكنة وفي أي األزمنة، وأي األشخاص نحن.  فنسأل كل من جنده أمامنا عما إذا كنا أخطأنا طريق العودة ؟ أم أنه الطريق 

نفسه الذي سرنا عليه منذ أمد بعيد تقاعد وسلم مهمة التفتيش عن طريق جديد، وبداية بكر، وحلم رضيع لنا وحدنا دون سوانا؟«.
 تضيف: »تبدأ املتاهات فينا بتنفيذ الدور الذي أوكلته لنفسها، وتتهيأ في قذفنا مييناً وشماالً دون رحمة ودون حق للتوقف. وميضي صباح بعد صباح. 
والشيء نفسه يتكرر، واألمل نفسه يضيء تارة . فيفجر البركان بداخلنا، مبيدا كل يأسنا، وكل دمعنا وكل استسالماتنا ملا يسمى »الصبر«. وينطفئ تارة 
أخرى فيتركنا جثثا هامدة، خاضعة تعيش على آخر ريق لها، وتتنفس بآخر نقطة ُترى في األفق البعيد. ورغم بهتان نورها واكتساح السواد للبقعة، إال 

انه ال ضير من أن تصبغ األيام القادمة قلوبنا احلالكة ببياض أشبه بصباح جديد.
ألحلم-كغيري- إال بأن أكون متميزة ال أكثر وال أقل«.

أحالم الشباب 

مساحات مشروعة للخيال أم محاوالت للفرار من الواقع؟
عبد الباسط خلف

دراسة أعدتها بيناز بطراوي لطاقم شؤون املرأة 

حتديات الشباب الفلسطيني واحتياجاتهم من منظور النوع االجتماعي في قرى رام الله وغزة
رام الله ــ لبنى األشقر

تلتقي »صوت النساء« مبجموعة من الشباب، فيرسمون ويبثون وينسجون أحالماً ملونة وخطرة، ويأملون 
أن يأتي اليوم الذي تتحول فيه عباراتهم وأملهم إلى كائن حي يتمرد على الورق واحلبر، فيمشي ويتنفس ويبدع ويغني للحياة.

بركات: أحالم مشروعة
  تكمن قمة أحالم الشاب بركات أبو حمدان، اخلريج الذي لم يجد عمالً في شهادته، واضطر للقبول بشبه عمل، في تأسيس بيت 
واالرتباط بفتاة واالستقرار. يقول: »صرت أندم على اليوم الذي درست فيه تخصص احملاسبة، ألن البطالة قتلتني، وها أنا أعمل 

اليوم في شيء ال عالقة له بتخصصي«.
 ينهي: »أسأل نفسي قبل النوم كل ليلة: متى ميكن أن أحقق أحالمي املشروعة في شقة وبيت وسيارة؟ وأتطوع في اإلجابة على 

نفسي: »في أحالم اليقظة«.

رحمة: املهنة أوالً
  حتلم الشابة رحمة حجة، التي نالت لقب الصحافة من جامعة بيرزيت قبل حفنة من األشهر، في مواصلة الدراسات العليا، وفي 

بلد أجنبي، خلدمة بلدها وقضاياه.
 تروي: »باإلعالم الّفعال نستطيع أن نغير الكثير في مجتمعنا، ويكفي أن نحلم في أن ال نفكر فقط في السياسة، وإمنا في خبز 

الفقراء وهمومهم وأحالمهم وأملهم املشروع«.

رامي: العني على النرويج
 يقف الشاب رامي خنفر على قارعة الطريق وسط جنني، ليروج لسلعه من الفواكه. يقول: »أنا في السنة الثانية من دراستي 

اجلامعية، وأشعر بصعوبة احلياة االقتصادية وتكاليفها«.
 يلخص رامي أحالمه بالهجرة إلى النرويج، ليؤسس عمالً محترماً، وليهرب من الوقوف لساعات طويلة في التعامل مع زبائن 

بأمزجة مختلفة.

حال: أحالم كبيرة
 حتلم الشابة حال دويكات، في إطالق مؤسسة وطنية تسعى لرفع شأن الوطن عالياً، في كافة احلقول. توّضح: »ال أفكر في 
أحالم شخصية، وإمنا في شيء ميكن أن يترك أثراً ملجتمعنا ولألجيال القادمة ولإلنسان«. تتابع: »أمتنى أن تكون حدود أحالمي 

السماء، وأتساوى فيها مع عبد احلميد شومان، ولكنني ال أفكر في مؤسسة مالية، وإمنا ثقافية وإنسانية«.

نور: رياضة في رياضة
  تسيطر على الشاب نور أبو الرب مجموعة أحالم رياضية كبيرة، وبخاصة بعد أن شارك في منافسات بطولة دولية بالتايكوندوا، 

استضافتها العاصمة عمان، واستطاع انتزاع املركز الثالث من بني 25 دولة.
 يفيد: »صرت أحلم بعد الفوز بأن أمثل فلسطني في األوملبياد، وأحصد جوائز ذهبية لبلدنا، وأرفع علمنا في أعالي السماء«.

روان: أحالم ملونة
 حتلم روان بدارنة بأن تساعد الشباب على اخلروج من أزماتهم، ويتفرع حلمها في أن تعالج أسباب األزمة وليس نتائجها. تقول 
واالبتسامة ال تفارق وجهها: »أحلم بصناعة الوعي واملعرفة واكتشاف مواهب الشباب مثلي، وأن أدفعهم لألمل وحب احلياة، إذ 

ال يكفي أن نقول إن ذلك الشاب مدخن أو مدمن أو منحرف، وإمنا ينبغي أن نساعده على العالج والعودة إلى إنسانيته«.
 تنهي: »أفكر بترجمة أحالمي بإنتاج »ريبورتاج« مصور، يعرض إبداعات الشباب وجناحاتهم، كي نصنع قوة األمل لغيرهم«.

صالح: أحالم إنسانية
  تنتصر أحالم الشاب صالح البري لألطفال، فهو ال يكف عن احللم  بالقضاء على ظاهرة عمالة األطفال. يقول: »عندما التقيت 
للعمل،  دوافعهم  ولنعرف  عليهم،  دراسة  جتري  أن  شبابية  مؤسسة  على  اقترحت  واملسليات،  العلكة  يبيعون  صغار  بأطفال 
وساعدناهم في العودة للمدرسة، ومنحهم دروساً خصوصية«. يختتم: »أمتنى أن يكبر حلمي، ويصل الكثير من األطفال الذين 

يقفون في الشمس ويخسرون جزءاً من براءتهم«.
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نساء وأخبار
انتخاب امرأة عمدة ملراكش ألول مّرة

4 املغرب: انتخبت امرأة فازت بعضوية املجلس البلدي في 12 حزيران، ألول مّرة عمدة ملدينة 
مراكش، وهي من أكبر املدن املغربية، ومن أبرز املواقع السياحية في اململكة املغربية، على ما 

أفاد مراسل »فرانس برس«.
الذي  واملعاصرة،  االصالة  حزب  من  سنة(،   33( منصوري  الزهراء  فاطمة  احملامية  وحصلت 
اسسه سنة 2008 فؤاد عالي الهمة، املقرب من امللك محمد السادس، على 54 صوتاً، بينما حصل 

العمدة املنتهية واليته على 35 صوتاً، والغيت بطاقتا اقتراع.
ومنصوري ثاني امرأة عمدة في تاريخ املغرب، بعد أسماء شابي، التي ترأست من 2003 إلى 

2009 مجلس بلدية الصويرة )غرب(.
واعلنت فاطمة الزهراء منصوري : »يشرفني أن أرأس بلدية مراكش، وآمل أن أكون في مستوى 

املهمة اجلديدة«.
)مساعد  باشا  ابنة  وهي  فرنسا.  في  احلقوق  ودرست   1976 منصوري  الزهراء  فاطمة  ولدت 

حاكم( مراكش سابقاً. ويعيش في مراكش أكثر من مليون نسمة.

محكمة قبلية باكستانية حتكم باغتصاب فتاة
تعرضت  والعاملي،  احمللي  العام  ال��رأي  وأث��ار  األب���دان،  له  اقشعرت  ح��ادث  في  باكستان:   5
بأمر من محكمة قبلية في قرية  فتاة باكستانية »18 عاماً«، الغتصاب جماعي  » بيبي« وهي 
ميرواال الباكستانية، ولقيت الفتاه هذا العقاب القاسي، بحجة أن شقيقها أقام عالقة مع امرأة 

من قبيلة أرفع مستوًى.
ونقلت ال�»سوشيتدبرس« أن محكمة قبلية تابعة لقبيلة ماستوي، قد أمرت بأن يتم اغتصاب 
 11« العمر  من  البالغ  الفتاة،  شقيق  سببها  التي  لإلهانة  انتقاماً  سنة«،   54« فريد  غالم  ابنة 
عاماً«، بعد أن رآه الناس برفقة إحدى فتيات قبيلة ماستوي، علماً بأنه من قبيلة أقل مستوى 

تدعى غوجار.
واشترك في االغتصاب اجلماعي أربعة رجال من أعضاء احملكمة القبلية التي ينتمي إليها والد 
وعم الفتاه، وعند تنفيذ احلكم، قال شهود عيان من احلاضرين، بأن الفتاه وضعت على منصة 
اجللوس  على  الفتاه  وال��د  وأُجبر  شخص،  األل��ف  عن  عددهم  يزيد  الناس،  من  حشد  وسط  في 
لتنفيذ  االستعدادات  متت  أن  وبعد  بعينه،  االغتصاب  عملية  يشاهد  حتى  األمامي،  الصف  في 

اجلرمية، حضر أربعة رجال واقتربوا من الفتاه التي كانت ترجتف خوفاً وخجالً.
الشخص األول والثاني قاموا بتمزيق مالبس الفتاة حتى أصبحت عارية متاماً، ثم بدأت عملية 
االغتصاب التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، وتناوب على اغتصاب الفتاة الرجال األربعة 
إلى بيتها  تلو اآلخر، ولم يتوقف األمر على االغتصاب فقط، فقد تركوا الضحية ترجع  واحداً 
عارية أمام حشد من الناس، وقد ناشد والد الفتاه أفراد قبيلة ماستوي بالعفو عن ابنه، بحجه 
أنه صغير السن، وجتنيب ابنته هذا العقاب القاسي، ولكنهم أصروا على اغتصاب ابنته وفقاً 

لعاداتهم القبلية فيما يتعلق بالشرف.
القانون  سلطة  خ��ارج  جرائمهم  على  أف��راده��ا  حتاكم  التي  القبائل  بنظام  باكستان  وتشتهر 

الباكستاني،
وقد طالبت جمعية حقوق اإلنسان باكستان بوقف هذه احملاكمات، واالكتفاء بتطبيق القانون 

الباكستاني الذي يطبق على اجلميع.

احتاد جلان املرأة يواصل فعاليات برنامج 
»مناهضة العنف األسري«

العامة  للعالقات  العامة  اإلدارة  االجتماعي-  للعمل  امل��رأة  جلان  احت��اد  يواصل   : فلسطني   4
العنف األسري«،  بيد من أجل فلسطني خالية من  املتعلقة ببرنامج »يداً  واملشاريع، نشاطاته 
والذي يدعو إلى مناهضة هذا النوع من العنف بكل أشكاله ومصادره، وكذلك معاجلة أسبابه.

فقد قامت املجموعات التابعة لالحتاد، والعاملة ضمن هذا البرنامج على مدار األسابيع املاضية 
واملناطق  والبلدات  القرى  جميع  في  العنف  ظاهرة  ل��دراس��ة  املخصصة  االستبانات  بتعبئة 
الضفة  في  محافظات  من  ست  في  موقعاً   40 والبالغة  العام،  لهذا  البرنامج  ضمن  املشمولة 

الغربية، الوسطى والشمالية، باإلضافة إلى عشرة مواقع شملها البرنامج في العام املنصرم.
ضد  -العنف  شعار  حتت  للبرنامج  الصيفية  املرحلة  فعاليات  انطلقت  فقد  السياق  ذات  في 
هذه  املستهدفة.  املواقع  من  لكل  ورشتني  بواقع  عمل،  ورشة   80 إقامة  في  واملتمثلة  األطفال- 
اآلب��اء مع  إل��ى ورش��ات أخ��رى تضم  ال��ورش س��وف تخصص لألمهات مع أطفالهن، باإلضافة 

األطفال.
يتضمن  كما  منفرد،  بشكل  لألطفال  ورش  إقامة  كذلك  يتضمن  الصيف  برنامج  أن  إل��ى  يشار 
مهرجان الصيف ليفرح أطفال فلسطني، الذي سينطلق بداية األسبوع املقبل، يتم خالله توزيع 

آالف الهدايا واجلوائز على األطفال في جميع القرى والبلدات التي يستهدفها البرنامج.

هذه  تزل  لم  النوم«،  غرفة  في  رج��الً  معها  »شاهدُت  للشرطة:  يحكي 
العبارة، التي قالها والدي قبل نحو)12( عاماً، تدور في رأسي، مثل رحى 
قدمية، فقد قتل أحد الرجال، في قرية مجاورة لنا زوجته، مستخدماً أداة 

حادة، إثر خالٍف، دار بينهما على ميراث.
أج��م��ع عليه رج���ال احل���ارة،  ه��ذا رأي وال���دي فحسب، وإمن���ا  ل��م يكن 
الذين ناقشوا احلادثة وقتها، على الرغم من معرفتهم بخلفيات اجلرمية 
وبأخالق السيدة، التي لم ينزع ذبحها بهذه القسوة، دفاعهم عن رجولة 
ميارس  وعاد  السجن،  من  القاتل  ال��زوج  خرج  قليلة،  أشهٍر  بعد  اجلاني. 
حياته الطبيعية، فيما أقامت الزوجة حتت التراب، دون أن يلتفت لها أحد، 
ثم  العقاب  من  ف��ّروا  الذين  اجلناة،  من  الكثير  كحال  يكن،  لم  شيئا  وك��أّن 

عاشوا حياتهم.
هذه احلادثة، تناساها الناس في قريتي اليوم، ولكّن ذاكرتي  �� لم تزل 
�� تستحضرها، كلما استقبلت مذابح )الشرف( حالة قتٍل جديدة، تتشابه 
النساء،  سلوكيات  لبعض  خاطئ  وتفسيٍر  وظنوٍن  ميراٍث  بني  ظروفها 
للعيب  تستند  اجتماعية،  م��وروث��ات  حتكمها  مجتمعات  في  وشائعاٍت، 

والعار، وتتعامل مع النساء بخصوصيٍة مفرطة.
ملمارسة  شراسة،  األكثر  الشكل  ب�)الشرف(  يسمى  ما  جرائم  تعتبر 
أف���راد األس���رة، في  أح��د  ي��د  ال��ذي يرتكب غالباً على  ال��ن��س��اء،  العنف ض��د 
مقلقة  ظ��اه��رة  وب��ات��ت   ،)1( رادع���ة  عقابية  عربية  تشريعات  غياب  ظ��ل 
تسيطر  ال��ذي  خاصة،  الفلسطيني  واملجتمع  عامة،  العربية  للمجتمعات 
عليه مفاهيم الذكورة. وعلى الرغم من تطور املجتمعات، إالّ أّن هذا النوع 
من اجلرائم، تصاعد في السنوات األخيرة، بشكٍل الفٍت وخطيٍر، يتغّذى من 
عدم االستقرار السياسي واالقتصادي والفوضى والفلتان األمني؛ ليعود 

بنا إلى عصور اجلاهلية؛ حيث امتهان كرامة املرأة.
الفلسطيني،  املجتمع  لدى  كبيٍر  باهتماٍم  )الشرف(  موضوع  يحظى 
ومنعزالً  واستثنائياً  معقداً  وضعاً  يعيش  ال��ذي  غ��زة،  قطاع  في  خاصة 
عن العالم اخلارجي،  فاملرأة فيه مسؤولة عن )شرف( العائلة والقرية، 

ويتعّدى ذلك إلى املجتمع بأكمله)2(.
ما  خلفية  على  النساء  لقتل  مّوحد  إحصائي  رقم  يوجد  ال  اآلن،  حتى 
احلقوقية  املؤسسات  ت��ورده��ا  التي  األرق���ام،  أّن  إالّ  )ال��ش��رف(،  ب�  يسمى 
والنسوية في فلسطني، تتضارب أحياناً، نظراً حلساسية املوضوع، كما 
أّن هناك حاالت قتل للنساء، تسّجل كانتحار أو ألسباٍب أخرى؛ خوفاً من 

شبح )العار( الذي سيالحق العائلة، في مجتمع يقدس )الشرف(.
حالة  ن��ح��و)42(  سّجلت  احل��ال��ي،  العام  وحتى   )  2003  ( ع��ام  ومنذ 
قتل على اخللفية ذاتها في فلسطني، ومعظم احلاالت من قطاع غزة، الذي 
يعيش ظروفاً متدهورة على جميع األصعدة،  منذ فوز حركة حماس في 

االنتخابات التشريعية الثانية، عام )2006(.
كان عام)2007( أكثر األعوام ازدياداً في عدد حاالت قتل النساء على 
خلفية )الشرف(؛ حيث وصلت إلى نحو)13( حالة قتل في فلسطني عامة، 
منها عشر حاالت في قطاع غزة وحده، وثالث نساء في الضفة الغربية، 
في  حاالت  و)3(  للنساء،  قتل  حالة   )11( شهد  الذي   ،)2005( عام  يليه 
العام )2008( في قطاع غزة، ومنذ بداية العام )2009( قتلت ست نساء 
وألصقت بهن تهمة )الشرف(، واحدة من الضفة الغربية والبقية من قطاع 

غزة «3.
صارخاً  انتهاكاً  )ال��ش��رف(  ب�  يسمى  ما  خلفية  على  النساء  قتل  يعد 
واملكفولة  اإلن��س��ان��ي��ة  حقوقهن  جميع  وم���ص���ادرة  احل��ي��اة،  ف��ي  حل��ق��ّه��ّن 
بالقوانني واملواثيق الدولية واحمللية، وهو في الغالب ينتج بسبب فرض 

سيطرة وهيمنة الرجال على املرأة، فأي خروج للنساء عن هذه السيطرة، 
يعني إنزال أقصى العقوبة بهن. وفي ظل غياب نصوص قانونية رادعة، 
فإّن شريعة الغاب، هي التي تسود ويصبح القانون بيد املواطنني وهذا 
وتعددت  القانون  هيبة  تراجعت  ي��وم  األخ��ي��رة،  السنوات  في  ح��دث  ما 

سلطات تنفيذه.
كما يعتري اخللل القانون الفلسطيني أيضاً، فال يوجد نٌص صريٌح 
حلماية املرأة من القتل على خلفية ما يسمى ب�)الشرف(، فيسري في الضفة 
الغربية قانون العقوبات األردني لعام )1961(، وفي قطاع غزة قانون 
األعذار  يعطى  وال��ذي   ،)1936( للعام  يعود  الذي  العثماني،  العقوبات 
القتل على خلفية ما يسمى )الشرف(، ويّشرع مشروع  املخففة جلرائم 
قانون العقوبات الفلسطيني للعام )2003(، هذا النوع من اجلرائم، فهو 
يعطي حق الدفاع الشرعي للرجل، الذي قتل املرأة، ملجرد الشبهة، دون 
أدلة أو براهني، كما مّيز بني املرأة والرجل في العقوبة لصالح األخير.ما 
القوانني  أّن الشريعة اإلسالمية، مصدر أساس جلميع  يثير االستغراب 
الفلسطينية كافة، إالّ أّن بعض بنود هذا القانون تتناقض متاماً مع هذه 
الشريعة، فالدين اإلسالمي، الذي صان كرامة املرأة، اشترط إثبات وقوع 

جرمية الزنا بأربعِة شهوٍد، حتى يقام احلد الشرعي على كال الفاعلني.
إّن استمرار حلقات مسلسل )الشرف( من شأنه أن يعيق تقدم املرأة 
في  اخلوف  يزرع  أنه  كما  املجتمعات،  وتطوير  التنمية  في  ومشاركتها 
حتقيق  ط��ري��ق  على  وإب��داع��ات��ه��ن  حتركاتهن  م��ن  وي��ح��ّد  النساء  ن��ف��وس 
من  يتطلب  م��ا  احل��ي��اة،  م��ج��االت  مختلف  ف��ي  ل��ه��ّن،  احلقيقية  امل��ش��ارك��ة 
تطوراً  أكثر  قوانني  خ��الل  من  النساء  إنصاف  باجتاه  التحرك  اجلميع، 

وتلّبي احتياجاِت املجتمع.

مذابح »الشرف« قتل للنساء بال شرف 
ميرفت أبو جامع 

املصادر
اللبناني(  القضاء  أم��ام  النساء  قتل  )ج��رائ��م  بيضون،  ش���رارة  ع��زة   )1(

دراسة، منظمة »كفى عنفاً واستغالالً« � بيروت.
في  ق��راءة  الظالم(  في  )نساء  جمل،  فاتنة  ترجمة:  هانسون،  إمي��ا   )2(   
خلفية  على  القتل  ج��رائ��م  ف��ي  املتمثل  فلسطني،  ف��ي  ال��ن��س��اء  ض��د  العنف 

الشرف، نيسان 2008.
الفلسطينية  املجموعة  تقرير،  العائلة(،  شرف  خلفية  على  )القتل   )3(  
http://www.phrmg.  �� االلكتروني  املوقع  اإلنسان،  حقوق  ملراقبة 

 /org/arabic
 )4( دنيا األمل إسماعيل )اغتصاب النساء في قطاع غزة(، دراسة، مركز 

شؤون املرأة �� غزة 2006.

أن��ن��ا سنلتقي ال محال،  أن��ا على يقني  م��ا،  م��ا، وف��ي زم���اٍن  م��ك��اٍن  ف��ي 
سنلتقي في الصباح الباكر،  نرتشف قهوتنا، ويبدأ ربيع ُعمرنا قبل أن 
األشجار  ُيعري  وهو  قسوته،  جنباته  بني  يحمل  مكتئباً،  اخلريف  يأتي 

من أوراقها.

هل تعلمني؟
أن  للقياِك، بعد  انتظر قدومك، هيأُت كل ش��يٍء  منذ زم��ٍن طويل وأن��ا 
احلواري  في  درُت  كثيرة،  أماكن  وفي  البحث  واصلُت  التعب،  أضناني 
طيفك  عن  ابحُث  وأن��ا  العشق،  أماكن  أغلب  في  ُتهُت  وال��زواي��ا،  واألزق��ة 
ف��ي ُمخيلتي ووج��دان��ي وب��ني خافقي، بل  ك��ان  دائ��م��اً  ال��ّس��رم��دي، خيالك 
كان يالحقني خطوة بخطوة، وكلما كنت أحاول أن استجمع رسمك في 
مخيلتي، كانت »تنفلش« الصورة وتضيع قسمات رسمك من جديد، بل 

كثيراً ما دخلت عالم الهلوسة وأنا أبحُث عنِك.
في  اجلميلة  والصديقة،  احلبيبة  وال��زم��ان،  املكان  أنك  يقني  على  أنا 
همومي  يحتضن  ال��ذي  احلنون  الصدر  أن��ت  صمتها،  في  حتى  ش��يء  كل 

وجموحي وأعبائي.
ل��ك��ل احمل��روم��ني مثلنا،  م���ا، وس��ن��ع��زف حل��ن��اً ج��م��ي��الً  ي��وم��اً  سنلتقي 

ولسوف نهتف سوية وبصوت ُمجلجل: ها نحن قد التقينا أخيراً وبعد 
عن  نبحُث  ونحن  األم��ري��ن  ذقنا  ال��زم��ن،  من  عقوٍد  بعد  بل  غياب،  ط��ول 

ذواتنا وعن حبنا األزلي، وعن بعضنا بعضا!!!!
    

صباحك ُسكـّر!!!
أرتوي  اتركيني  بل  عينيِك،  بحر  من  أتنفس  دعيني  ُسكر،  صباحك 
من ينبوع مبسمِك، ودعيني أقرأ سورة تبارك وآية الكرسي على تخوم 

قالعك، وقبل أن أدنو حدود شفتيِك!!!
تقولني: أنا بحاجة للحب واحلنان!!

يا سيدتي: أنِت )أتون( من احلب واحلنان، عيناك تفضحان سرك، 
عيون  في  النظر  عدم  وعلميهما  األس��رار،  وكتمان  البوح  عدم  علميهما 

العاشقني، ألنهما يتقنان البوح بكل شيء!!!
ات��دري��ن: لست )قيس ب��ن امل��ل��ّوح(، ول��م أك��ن ي��وم��اً )ل��ورك��ا(، لكني 
أتقن احلبو على تضاريس أجساد العذارى والقديسات. ال تقلقي على 
احلاضر، وال جتزعي مما هو آت، العمر ميضي دون أن نشعر به، فال 
اجلميلة،  اللحظات  تلك  نقتنص  دعينا  ت��ت��رددي،  وال  الوقت  تضيعي 

واتركينا نعيش تفاصيلها، لنحتفل بها ومعها قبل أن يدركنا املمات!!!!
    

سنلتقي يومًا ما!!
شريف سمحان
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لم يكن احلديث مع ميادة بامية سهالً، وال كانت الكتابة عنها كذلك، فرحلة 
نضالها طويلة بطول سنوات عمرها، تنقلت في بلدان عديدة، شملت عدة قارات 

من أفريقيا إلى أمريكا الالتينية، ومن مصر إلى لبنان، ومن ثم إلى الوطن.
الكبير يوسف بامية، الذي شارك في ثورة  ابنة للمناضل  ميادة بامية هي 
عام 1936، كان ميد الثوار في سلمة بالسالح، وظل يناضل في يافا حتى سقطت 
بيد العصابات الصهيونية. كان والدها ميلك شركة باصات تنتقل من يافا إلى 
مصر، وهذه الشركة كانت حصيلة تعبه، حيث بدأ العمل وعمره 14 عاماً، وبنى 
نفسه بنفسه، وكان يومن أن املواصالت تقرب بني الشعب الفلسطيني، وتوصل 
املدن بالقرى في مرحلة االنتداب البريطاني. استمر نضاله ضد االنتداب وضد 

الهجرة الصهيونية إلى أن جلأ إلى مصر ثم استقر املقام بالعائلة في لبنان.
رام  في  يوسف  مار  مدرسة  في  عمرها  من  عشرة  الثانية  في  ميادة  درست 
الله، ثم التحقت مبدرسة فرنسية، بعدها حصلت على شهادة البكالريوس في 

العلوم السياسية ودبلوم تعليم من اجلامعة األمريكية.

بدايات النضال
الفلسطينية  التيارات  لكل  ملتقى  الوقت  ذلك  في  األمريكية  اجلامعة  كانت 
واللبنانية، وقد تخرج منها قيادات عديدة على صعيد العمل الوطني، فانخرطت 
ميادة في العمل الوطني، وعندما تخرجت هي ومجموعتها لم يختاروا البحث 
مظاهرات  تنظيم  خالل  من  بالنضال  التحقوا  بل  للخليج،  الهجرة  أو  عمل  عن 
تستهدف  طالبية  نشاطات  في  وب��دأوا  بيروت،  في  األمريكية  للسفارة  تتوجه 

شرح القضية الفلسطينية من خالل احتاد طلبة فلسطني.
تقول: »التحقت بالثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ألنها حولت القضية 
وأرض«.  وطنية  حقوق  له  شعب  قضية  إل��ى  الجئني  قضية  من  الفلسطينية 
هناك  كان  لبنان  في  ولكن  األردن،  في  الثوار  كان   1970 عام  قبل   « وتضيف: 
فدائيني في املخيمات، وكان هناك مجال إليجاد منطقة في جنوب لبنان، أطلق 

عليها »فتح الند«، ينطلق منها الفدائيون بعمليات ضد اجليش اإلسرائيلي«.
لبنان،  فرع  الفلسطينية  للمرأة  العام  باالحتاد  بامية  التحقت  التخرج  بعد 
الوقت  ذل��ك  في  التوجه  ك��ان  للفرع،  اإلداري���ة  الهيئة  في  عضواً  انتخابها  ومت 
لعمل نشاطات اجتماعية للنساء داخل املخيمات، ومت تشكيل جلان من جميع 
تتعلق  ومواضيع  سياسية  مواضيع  في  النساء  تعبئة  على  تعمل  التنظيمات، 

بقضايا املرأة، واملشاركة في مؤسسة صامد والهالل األحمر.
النساء،  توعية  على  ينصب  البراجنة  ب��رج  مخيم  ف��ي  عملي  »ك��ان  ت��ق��ول: 
دائرة  أنشيء  بأن  األحمر،  الهالل  رئيس  عرفات  فتحي  الدكتور  مني  طلب  ثم 
للعالقات اخلارجية في الهالل، ذهبت إلى أوروبا، وتعرفت على جلان الصداقة 
مع فلسطني، وأنشأت جلاناً لدعم الهالل األحمر من األطباء، وخاصة في فرنسا، 
من  ف��رق��اً  شكلوا  وق��د  واجل��زائ��ري��ني،  الفيتناميني  دع��م��وا  مشهورين  أط��ب��اء  م��ن 
الهالل األحمر ومستشفياته،  إلى لبنان للعمل في عيادات  األطباء، كانت تأتي 
الذين كانوا  إضافة إلى فرق من املمرضات واألطباء السويديني والنرويجيني، 
ينقلون صورة عن وضع الفلسطينيني في املخيمات، وخاصة الوضع الصحي. 
اخلارجية  العالقات  دائ��رة  إل��ى  انتقلت  ثم  لسنوات،  األحمر  الهالل  في  عملت 
حلركة فتح، وكنت مسؤولة في دائرة أوروبا إلى جانب عملي التنظيمي واحتاد 

املرأة«.
تعود بذاكرتها إلى الوراء سنوات لتقول: »في عام 1969 حتررت املخيمات 
الفلسطينية من وجود الشرطة واألمن الداخلي اللبناني، وأصبحت حتكم ذاتها 
من خالل وجود إطارات للثورة، وفي عام 1973 هوجم باص يحمل فلسطينيني 
واحلركة  الفلسطينيني  بني  االشتباكات  وب��دأت  الزعتر،  تل  من  قادمني  كانوا 
في  الفلسطيني  الوجود  تريد  ال  التي  القوى  وبني  جهة،  من  اللبنانية  الوطنية 

لبنان«.
ملنظمة  شريكة  نفسها  وج��دت  اللبنانية  الوطنية  »احلركة  قائلة:  تضيف 
مطالب  ألن  لبنان،  إلى  األردن  من  األخيرة  قدمت  عندما  الفلسطينية،  التحرير 
اللبنانية كانت تقدمية، وكانت تريد لبناناً نظامه مبني على  احلركة الوطنية 
لذلك  الطائفية.  على  وليس  علماني،  دميوقراطي  يكون  بحيث  تقدمية،  أسس 
التحرير  القوى بوجود منظمة  القوى األخرى أن هناك خلالً في ميزان  وجدت 
النظام  تغيير  املمكن  م��ن  وأص��ب��ح  ق��وي��ت،  الوطنية  احل��رك��ة  ألن  الفلسطيني، 

اللبناني الذي أوجده االنتداب الفرنسي واملبني على الطائفية«.
أصبحت   1975 ع��ام  »ف��ي  فتضيف:  النضالية  مراحلها  لتستذكر  ت��ع��ود 
مسؤولة التنظيم النسائي الفتحاوي واحتاد املرأة في مخيمات جنوب لبنان، 
في  احل��ل��وة  ع��ني  مخيم  ف��ي  اإلق��ام��ة  مني  تطلب  وه���ذا  اللبنانية،  املناطق  وف��ي 
التنظيمات، بهدف  تنظيم نسائي قوي من جميع  بناء  صيدا، عملنا هناك على 
توعية املرأة وحتررها االقتصادي، وأنشأنا مشاغالً وروضات وقمنا بتدريب 

املعلمات«.
ونرسل  نطبخ  كنا  املقاصد،  مدرسة  مطبخ  أخذنا  احل��رب  »أثناء  تستكمل: 
وأصبحنا  والوديان،  اجلبال  في  تواجدهم  أماكن  إلى  للفدائيني  ساخنة  وجبة 

حلماية  مالجيء  بناء  على  عملنا  كما  املخيمات،  عن  تدافع  مدربة  نسوية  قوة 
بالغناء  نفسياً  األطفال  ملساعدة  جلان  وشكلنا  السن،  وكبار  واألطفال  النساء 

واحلوار في املالجيء«. 
املخيمات  في  البيوت  دخ��ول  علينا  السهل  من  كان  احل��رب  »أثناء  تواصل: 
على  منهن  البعض  بتدريب  وقمنا  للمساعدة،  اخل���روج  النساء  م��ن  والطلب 
الهدوء كنا نكثر من زياراتنا لبيوت  التمريض واإلسعاف األولي، وفي فترات 
إط���ار االحت��اد  ف��ي  الفتيات وال��ن��س��اء للعمل  ب��خ��روج  امل��خ��ي��م، الق��ن��اع األه��ال��ي 

والتنظيمات املختلفة«.
ظلت ميادة بامية في اجلنوب اللبناني حتى عام 1977، حيث تزوجت من 
غينيا  في  التحرير  ملنظمة  ممثالً  وك��ان  الفهد(،  )أب��و  العباسي  سعيد  املناضل 
كوناكري، وكان قد عمل في أفريقيا لسنوات طويلة، فتح خاللها مكاتب عديدة 
الشعوب  عالقات  متتني  بهدف  األفريقية،  ال��دول  من  ع��دد  في  التحرير  ملنظمة 
هذه  وخ��الل  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  الفلسطيني  الشعب  مع  واحلكام 
واالحتفاالت  امل��ه��رج��ان��ات  ف��ي  لتمثيلها  املنظمة  قبل  م��ن  ت��رس��ل  ك��ان��ت  الفترة 
الفلسطينية  املرأة  لتمثيل  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  قبل  ومن  الدولية، 
الواليات  إل��ى  وف��د  مع  األحمر  الهالل  قبل  من  أرسلت   1976 وف��ي  العالم،  في 
املتحدة وكندا، لتشكيل جلان من الفلسطينيني املقيمني هناك لدعم الهالل األحمر 

والشعب الفلسطيني.

بدء العمل الديبلوماسي
السفارة  ف��ي  ديبلوماسي  عمل  أول  استلمت  أفريقيا  إل��ى  انتقلت  عندما 
عملها،  ف��ي  ت��درج��ت  ث��م  األول���ى،  ال��درج��ة  م��ن  كموظفة  غينيا،  ف��ي  الفلسطينية 
ملنظمة  مكاتب  فتح  ب��ه��دف  الالتينية،  أمريكا  ف��ي  للعمل  زوج��ه��ا  م��ع  وتنقلت 
التحرير الفلسطينية في دول عدم االنحياز وخاصة فنزويال، البيرو وتشيلي، 

حيث هناك جاليات فلسطينية كبيرة، ومت فتح مكتب في البيرو.
املرة  أفريقيا، ولكن ه��ذه  إل��ى  أخ��رى  م��رة  تستكمل: »ف��ي ع��ام 1979، ع��دت 
االستعمار  مع  مرير  ص��راع  بعد  عامني  قبل  استقلت  قد  كانت  التي  أنغوال  إلى 
وكانت  أفريقيا،  في  املناضلني  من  العديد  مع  عالقات  لزوجي  كان  البرتغالي. 
أنغوال مركز حركة حترر جنوب أفريقيا وناميبيا، وكان »اوليفر تامبو« رئيس 
السجن،  في  مانديال  نلسون  كان  حني  أفريقي،  اجلنوب  الوطني  املؤمتر  حزب 
و«سام جنوما« رئيس سوابو، دوماً في سفارة فلسطني في أنغوال، حيث كانت 
أنغوال قد اعترفت بفلسطني كدولة. كان هناك دعم سياسي ومادي من فتح لتلك 

احلركات، وكنا نزورهم في األدغال حيث مقراتهم ونشاطاتهم«.
أخبار  أذي��ع  وكنت  أنغوال،  من  فلسطني  إذاع��ة  عن  مسؤولة  »كنت  تواصل: 
بالبرتغالية والفرنسية واإلجنليزية ثالث مرات في األسبوع، ألن اإلذاعة كانت 

مسموعة في أفريقيا وأمريكا الالتينية«.  
في  مراقباً  عضواً  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحت��اد  أصبح  الفترة  تلك  في 

منظمة املرأة األفريقية، وهي منظمة تضم جميع املنظمات النسوية األفريقية.
ف��ي ع���ام 1985 ط��ل��ب م��ن م��ي��ادة احل��ض��ور مل��ؤمت��ر االحت����اد ال��ع��ام للمرأة 
العامة  األم��ان��ة  ف��ي  ع��ض��واً  انتخابها  ومت  ت��ون��س،  ف��ي  عقد  ال���ذي  الفلسطينية 
لالحتاد، كمسؤولة للعالقات اخلارجية، مما اضطرها للسكن في تونس، وكانت 
متثل االحتاد لدى االحتاد النسائي الدميقراطي العاملي، وكان العمل شاقاً، ألنه 
خصوصاً بعد االنشقاق الذي حصل عام 1982، كان على االحتاد تثبيت نفسه 

لدى هذا االطار واالحتادات في الدول االشتراكية، وهذا ما حصل.
وع��ن ذل��ك ت��ق��ول: »ك��ان ل��الحت��اد ع��الق��ات واس��ع��ة، وك��ان��ت ممثالت االحتاد 
يحضرن مؤمترات عديدة في األمم املتحدة، وبنينا أسساً وعالقات مهمة لالحتاد 
في العالم أجمع، وال ننسى أن االحتاد إحدى قواعد منظمة التحرير، وكنا ننقل 
والصعوبات  احمل��ن  أي��ض��اً  ولكن  ونضالهن،  النساء  وض��ع  فقط  ليس  للعالم 

والتحديات التي تواجه قضية شعبنا ومنظمة التحرير«.
في عام 1989 توجهت إلى السنغال مع زوجها أبو الفهد، السفير الفلسطيني 
حتى  الديبلوماسي  السلك  في  وتدرجت  وتونس  السنغال  بني  وعملت  هناك، 

وصلت إلى منصب سفيرة.

نائبة الرئيسة
تستطرد: »بعد انهيار االحتاد السوفييتي، كاد االحتاد النسائي الدميقراطي 
 1991 مؤمتر  في  والعربيات،  األفريقيات  النساء  وعي  لوال  ينهار،  أن  العاملي 
أن  والالتينية،  االشتراكية  النسوية  املنظمات  توجه  كان  حيث  بريطانيا،  في 
النساء  لكن  برلني،  في  م��وج��ودة  عامة  أمينة  تديرها  بلجنة  االحت��اد  يختصر 
التنازل عن هيكلية االحتاد، ونتيجة التصويت  العربيات واألفريقيات رفضن 
املناضلة  وانتخبنا  عامة،  وأمينة  رئيسة  مع  االحت��اد  يبقى  بأن  فزنا  والنقاش 
بريجيت  العامة  األمينة  واخترنا  كرئيسة،  شفيع  فاطمة  السودانية  املنفية 
الشرقية، قدمت  أملانيا  النظام في  انهار  الدميقراطية، وعندما  أملانيا  درميز من 
شيء،  كل  ففقدنا  هناك،  وامل��وازن��ة  لالحتاد  الرئيسي  املكتب  وك��ان  استقالتها، 

أبو عمار  الشهيد  الرئيس  لها  إلى تونس، وقدم  فاطمة شفيع  السيدة  ودعونا 
دعماً مالياً، كي تستطيع إدارة أعمال االحتاد من لندن«.

والكوبي، ومنظمة  الفرنسي  املرأة  تنادينا احتاد  تواصل: »في عام 1994 
املرأة البرتغالية واملؤمتر الوطني األفريقي واالحتاد العام للمرأة الفلسطينية، 
العاملي، بعقد  أوض��اع االحت��اد  لترتيب  اجتماعات في فرنسا  إلى عقد  وبادرنا 
مؤمتر في فرنسا لبحث كيفية االستمرار، من حسن حظنا أن 60 منظمة نسائية 
مبا  الدستور،  تغيير  على  الفرنسيات  صديقاتي  مع  عملت  امل��ؤمت��ر،  حضرت 
ميكن احتادنا العاملي أن يكون مستقل عن احلكومات وال��دول. أصبح االحتاد 
منظمة غير حكومية       عاملية، وأصبح نظامه رئيسة ونائبة واحدة، ومجلس 
صوت  االحت��اد  أصبح  وهكذا  منطقة،  كل  من  منظمات  خمس  من  مكون  يقوده 
النساء، ومطالبهن تطرح مباشرة في االجتماعات وتؤخذ القرارات، وقد ألغينا 

البيروقراطية وانتخبت الفرنسية رئيسة وأنا نائبة الرئيسة«.
تستكمل: »عقدنا مؤمتراً في 1998 في فرنسا، لالستماع لشهادات من نساء 
أزم��ات وح���روب، وشهادات  أو تعيش في ظل  ب��الد حتت االح��ت��الل،  يأتني من 
من نساء عانني من العنف اجلسدي واألس��ري، وحضر املؤمتر 500 امرأة من 

العالم، وأعاد انتخاب الفرنسية سيلفي جان رئيسة وأنا نائبة للرئيسة«.
وجرت  فلسطني،  م��ع  للتضامن  ب��ي��روت  ف��ي  م��ؤمت��راً  عقد   2002 ع��ام  ف��ي 
من  وشاهدات  عامليات  وقاضيات  العالم  من  نساء  بحضور  لشارون  محاكمة 

جنني وصبرا وشاتيال وقانا.
من  ام���رأة   3000 حضرته  فنزويال  ف��ي  آخ��ر  مؤمتر  عقد   2007 ع��ام  وف��ي 
أربع  شافيز  الريس  له  وخصص  الفلسطينية،  القضية  فيه  نوقشت  العالم، 
ساعات لالجتماع مع املؤمترات، ومت انتخاب ماريا كامبوس رئيسة، وميادة 

بامية نائبة، وثالث نائبات من قبرص وأنغوال واألرجنتني.
توضح: »االحتاد يطرح قضية املرأة وشعوبها في كل مكان ويدعم املرأة حتت 
االحتالل وفي ظل النزاعات املسلحة ويدعم املرأة التي تواجه العنف بكل أشكاله. 
العالم اقتصادياً وصحياً،  النساء في  التي تواجهها  ويطرح املشاكل والتحديات 
املتحدة  إل��ى األمم  امل���رأة  ال��ق��رار، ويحمل هموم  م��راك��ز صنع  إل��ى  ال��وص��ول  وف��ي 
ومجموعة الدول األفريقية وأمريكا الالتينية، ولالحتاد مكاتب إقليمية في لبنان 
كممثل للمنطقة العربية، وفي كوبا عن أمريكا الالتينية، وفي أنغوال عن أفريقيا، 
وفي الهند عن آسيا، واالحتاد يضم 700 منظمة في العالم، ويتبنى قضية الشعب 
حق  الفلسطينية،  الثوابت  وجميع  الفلسطينيات  األسيرات  وقضية  الفلسطيني 
بأنشطة  االحتاد  ويقوم  السيادة،  ذات  املستقلة  والدولة  املصير  وتقرير  العودة 

لدعم نساء فلسطني، وكثيرا ما يخصص الثامن من آذار للمرأة الفلسطينية.

سفيرة 
في عام 2005 صارت سفيرة في السنغال، وفي عام 2006 أصبحت سفيرة 
امرأة غيرها، تقول: »عملت  الذي كان لديه 12 سفيرة  البرازيل،  لفلسطني في 
هناك، وكان مرحبا بي، وعملت على إحياء رابطة التضامن من مجلس الشيوخ 
العربية،  البلدان  مع  للتضامن  شخصاً   177 تضم  التي  البرازيلي،  والنواب 

وخاصة فلسطني، وقد ثبتت الرابطة في مجلس النواب بقانون دائم«.
تواصل: »السفير يجب عليه أن يتحلى مبعرفة واسعة، ليس فقط عن بلده، 
ولكن عن العالم، ويعرف كيف يكسب األصدقاء ويبني العالقات للتضامن مع 
الضفة  من  معظمهم  فلسطيني،  ألف   60 من  جالية  لدينا  البرازيل  في  شعبه، 
العربية  التجارية  الغرفة  ولبناني،  سوري  عربي  مليون   15 يوجد  الغربية، 
ليبقى علم  البرازيلية يرأسها شخص من أصل سوري، ولقد ساعدوني مادياً 
املالية.  األزمة  العصيبة، حني حدثت  األيام  السفارة في  فلسطني مرفوعاً على 
انتخبت هناك كنائبة رئيس املجلس املركزي اإلسالمي، وكنت املرأة الوحيدة 

في املجلس«.
تستكمل: »البرازيل عدد سكانها 200 مليون، كنت أتنقل من والية إلى أخرى 
ملتابعة احملافظني ومجالس نواب احملافظات، وأعطي محاضرات، وأهم نشاط 
لنا هناك كان في 29 تشرين الثاني، وهو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
حيث تبنت 8 مدن برازيلية االحتفال بهذا اليوم كقانون في مجالسها النيابية، 
السفراء،  جميع  يشارك  اليوم  هذا  وفي  أخريني،  مدينتني  كسبنا  عملي  وخالل 
ومت إحياءه في مجلس النواب في برازيليا، الذي ميثل جميع البرازيل مع جميع 
فيما  وصراعها  اختالفاتها  رغم  تضامنها  عن  عبرت  التي  البرازيلية،  األحزاب 

بينها«.
البرازيل أرسلت سفيرة امرأة، لتمثلها لدى السلطة الفلسطينية، وكان ذلك 
البرازيل  إلى  أرسلت  فلسطني  كون  البرازيلة،  اخلارجية  وزارة  أخبرتها  كما 

سفيرة امراة.
فقد  نهايته،  قبل  عملها  قطع  من  مرارتها  اللقاء  نهاية  في  بامية  التخفي 
أرسلت إلى البرازيل لتكون سفيرة ألربع سنوات، لكن مت إحالتها للتقاعد بعد 
سنتني، فهي حزينة ألنها لم تستطع قطف ثمار عملها هناك، وال تخفي بامية 

عدم رضاها عن وجود 6 سفيرات فلسطينيات فقط، وتطالب باملزيد. 

ميادة بامية عباسي

سفيرة لفلسطني ورحلة نضالية طويلة
حاورتها: عطاف يوسف
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نظرت خديجة إلى قريناتها العابرات في ممر الشركة، والذاهبات للتقدم 
كيف  ساخرة،  نفسها  سألت  ثم  اليوم،  لها  ستتقدم  التي  ذاتها  الوظيفة  إل��ى 

ستجتاز امتحانات القبول؟؟!!
 إنهن يرتدين مالبس أنيقة متاماً كتلك التي ارتدتها صباح اليوم، لكنهن 
قبل  األبصار  عليها  ستقع  ما  هي  املالبس،  ه��ذه  حتت  غضة  أجساماً  ميتلكن 
حتديد االختيار، وقبل النظر في تلك األوراق التي بني أيديهن، خالفاً جلسدها 
النحيل وطولها الذي ال يصل إلى ستني سنتيمتر، إنها امرأة غير عادية، وكانت 
بسبب  املدرسة  في  األطفال  عليها  ضحك  فلطاملا  عادية،  غير  طفلة  ذل��ك  قبل 
منوها املتوقف، ويديها الصغيرتني، ولطاملا حملت لها زميالتها ساخرات بأن 
على  املعلمة  تكتبها  التي  احلساب  مسائل  حتل  حتى  أكتافهن،  على  يرفعنها 
السبورة، لقد كانت مدعاة للضحك بني أطفال املدرسة، حتى كرهت حياتها، 
هذه  إل��ى  املسخ  ه��ذا  أجنبت  التي  أمها  على  وتدعو  البشع  لشكلها  كراهيتها 

األرض.
 لكنها حتمل املرتبة األولى، وطاملا كانت املتفوقة في كل شيء، وأوراقها 
املعلمات  بضحكات  املغلف  ال��ت��ف��وق  ذل��ك  ع��ن  حتكي  اجل����دران  على  املعلقة 
سخريًة  تقهقه  وهي  عام  كل  في  األوراق  تلك  تسلمها  كانت  التي  والناظرة، 
واستكثاراً لهذا النجاح على ذلك اجلسد الصغير، الذي أحرز اعلى الدرجات 

في تاريخ املدرسة.
لكنها لم تتفوق في يوم من األيام في إحراز نظرة واحدة من أي رجل إلى 
يّدعون اإلخوة واالعتزاز مبعرفتها،  الرجل، وجميعهم  أيا كان ذلك  جسدها، 
األيدي  تلك  ي��ده  مت��س  أن  مخافة  عليها  ب��ال��س��الم  حتى  منهم  أي  يفكر  ول��م 

الصغيرة الغريبة املعاقة.
وأصبحن  تفوقن  ق��د  ف��ش��الً  زميالتها  وأك��ث��ر  طريقها،  ف��ي  ع��ائ��ق  شكلها   
مذيعات بعد تخرجهن مثلها من قسم اإلذاعة والتلفزيون في اجلامعة، وهن 
درجاتها  من  أكبر  اجلسدية  مؤهالتهن  كانت  وقد  كبيرة،  شهرة  يحملن  اآلن 
املرتفعة احملصودة في ورقة بيضاء، حتملها اليوم بني يديها كوسيلة وحيدة 
لديها للنجاح واحلصول على الفرصة، ورقة بيضاء وأرقام كاملة محصودة 
في جنبات الورقة، تنظر إليها كل يوم وتفتخر، ودعاء والدتها التي تشمئز من 
نظرها إليها يتردد في إذنها كل يوم، فيحطم الفخر ويكسر العزمية ويحولها 
إلى كومة من الذل واخلجل من نفسها، وكأنها ارتكبت جرمية ال دخل لها فيها، 
العالية  وثقافتها  األخ��رى  ومواهبها  املرعبة،  الهيئة  هذه  على  ول��دت  حينما 
التي متتلكها لم تشفع لها لتصل بها إلى وظيفة محترمة في واجهة اجتماعية 
الذي شعرت به  ال��رواق الضيق،  تليق بعبقريتها.  ضحكتها علت في أرج��اء 
صناعته،  في  لها  دخل  ال  صدرها  في  يختلج  ذل  أجبرها  بعدما  ضيقاً،  ي��زداد 
والذي جعلها ترفع رقبتها املتأملة من شدة االنخفاض، ثم تسترق نظرة خجلة 
إلى تلك اخلارجة من الباب، تلك زميلتها، فاشلة، راسبة، لم تنجح، لم تكمل 

دراستها!!!
الواسعتني  وعينيها  األنيقة،  امللونة  ومالبسها  املمشوق  بقوامها  لكنها 
تسير بجانب ذلك املدير، الذي أعلن جناحها في املقابلة وقبولها للعمل لديه، 

ألنها أكثر املتقدمات تفوقاً.

امتحانات معظم  انتهاء  األع��راس بعد  الصيف وب��دء موسم  ق��دوم فصل  مع 
امل��راح��ل ال��دراس��ي��ة، ف��إن ه���ؤالء ال��ذي��ن ي��ع��دون ال��ع��دة المت���ام م��راس��م زواجهم، 
وكل  يحاولون،  أو  يخططون  أو  يبتكرون  عليها  األخيرة  اللمسات  ويضعون 
الوضع  م��ع  وال��ت��ك��ي��ف  ال����زواج  تكاليف  تقليل  ه��ي  واح����دة  بنتيجة  ي��أت��ي  ذل���ك 
الذي منعت من خالله  املتفشي فيها واحلصار،  الفقر  الراهن في غزة، من حيث 
إسرائيل دخول مواد البناء واألخشاب الالزمة لصنع األثاث املنزلي، وغيرها من 

ضروريات الزواج.
ومما ال يقبل اجلدل أن تكاليف حفالت الزواج أصبحت مرهقة، وتثقل كاهل 
املجتمع  بها  مير  التي  الصعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  في  خاصة  وأه��ل��ه،  العريس 
على  أغاللها  االجتماعية  واألع���راف  التقاليد  بعض  وضعت  وق��د  الفلسطيني، 
التحايل  ببعض  ولكن  الصعوبة  غاية  في  منها  االنفكاك  أصبح  حتى  ال��ن��اس، 

أصبح الفكاك نوعا من »الشطارة«. 

كرت الدعوة 
أصبحت الدعوة حلفل الزواج تتم عن طريق بطاقة واحدة، يكتب عليها اسم 
من  ب��دالً  بأكمله،  مبنى  على  البطاقة  وت��دور  الدعوة،  يقدم  ال��ذي  العريس  عائلة 
تخصيص بطاقة لكل عائلة، وذلك لتوفير عدد البطاقات التي توزع، خاصة في 
ظل شح األوراق ومواد الطباعة، يقول أحد العرسان: ال أجد ما يدعوني ألن أرسل 
»احلاج«  باسم  واح��دة  بطاقة  أكتب  فأنا  واح��دة،  لعائلة  دع��وة  بطاقات  خمس 
الوالد الكبير، وأرفقها بعبارة »وأبناؤه وعائالتهم«، رغم أن البعض استاء من 

تصرفي ولكني ال أعبأ بذلك.
حيث  كبير،  عجل  رأس  على  احلصار  وقبل  السابق  في  كانت  مثال  الوليمة 
اجلميع،  دعوة  وتتم  والداني،  القاصي  ليراه  املنطقة  في  العريس  أهل  به  يدور 
وتعلق الدعوة على باب املسجد الرئيسي في البلد، ولكن اآلن تغير كل شيء، فقد 
الدعوة عبارة: ال يوجد غداء نرجو احلضور للصالة  أصبحت تكتب في بطاقة 

فقط.
العريس،  أه��ل  م��ن  املقربني  أق��رب  على  مقصوراً  فقط  ال��غ��داء  طعام  وي��ك��ون 
ويرسل وجبة متواضعة ألهل العروس، وغالباً ما تطهى على حلم الدجاج فقط، 

وليس على حلم عجل كما كان يتفاخر في السابق.

األعراس اجلماعية
أو تزويج  ال��زواج اجلماعي، كتزويج شقيقني معاً،  أصبح اجلميع يفكر في 
نقل  وسيارات  املواصالت  من  ب��دءاً  النفقات  لتوفير  واح��دة،  ليلة  في  العم  أبناء 

املدعوين، وانتهاًء باستئجار صالة األفراح.
محمد ونسيم شقيقان من رفح، ال يترددان عن الزواج في يوم واحد، رغم أن 
تصل  حتى  معاً  للتنسيق  ويحتاجان  منطقة،  في  واح��دة  كل  تعيش  عروسيهما 
العروسان إلى الصالة التي سيقام بها العرس، ولكن املشكلة التي تواجههما هي 

أن ال صلة قرابة تربط بني العروسني، مما سيحد من امكانية االختالط بني أهالي 
العروس،  أقارب  العروسني في قاعة احلفل، وسيكون على نساء كل عائلة من 
»النقوط«  لتقدمي  األخ��رى  العروس  ذوي  دخ��ول  عند  والتحشم  زينتهن   اخفاء 

للعروس والتقاط الصور التذكارية معها.

زواج في بيت العائلة
الشقق والبيوت، سيضطر األخ��وان فادي ومحمود للعيش في  أزمة  بسبب 
املريحة،  احلياة  أسباب  لكل  ويفتقر  الالجئني،  مخيم  وف��ي  مؤجر،  واح��د  بيت 
الزواج،  أمامهما المتام  لم يقف  املياه والكهرباء، ولكن ذلك  من حيث عدم توفر 
والعائق الوحيد هو أن العروسني غير شقيقتني، تقول فاطمة إحدى العرائس: 
من  خروجي  مبجرد  عسلي  شهر  في  احملتشم  ولبس  شعري  لتغطية  سأضطر 
حتى  شقيقتي  ليست  زوجته  وألن  علي.  محرم  زوج��ي  شقيق  ألن  غرفتي،  باب 

أكون محرمة عليه حرمة مؤقتة.
أن  خاصة  مستقل،  بيت  في  ب��ال��زواج  حلمهما  ورغ��م  فهما  ومحمد،  منى  أم��ا 
كليهما يعمل، ولكن عدم توفر بيت لإليجار دفعهما للزواج في غرفة واحدة، في 

بيت العائلة الواسع، وهذا ما سيحد من سعادتهما القادمة كما يقوالن.
هواية  من  االستفادة  سيتم  ولكن  الشعر،  ملصففة  العائلة  فتيات  تذهب  لن 
منزلي،  س��ش��وار  وج��ه��از  االك��س��س��وارات  ببعض  واالس��ت��ع��ان��ة  الفتيات،  إح���دى 
زيارتها  عند  للمصففة  للدفع  امل��ال  توفر  لعدم  وذل��ك  الفتيات،  شعر  لتصفيف 
ال��زواج، حيث يقتصر ذهاب  في صالونها اخلاص، وهذا هو حال معظم حاالت 

العروس فقط إلى املصففة دون أي مرافقات.

صينية بقالوة وبس
هذا ما يقدم في حفالت اخلطوبة وعقد القران، وقد كان في السابق يتم تقدمي 
املشروبات الغازية، مع العبوات الفاخرة من األطباق الصيني املذهبة واملزركشة، 
فيتم  األي��ام  هذه  حفالت  في  أما  يقدمه،  ما  وفخامة  بجودة  عريس  كل  ويتباهى 
الورقية فقط،  املناديل  استقدام صينية بقالوة، ويتم توزيع »اصبع واحد« مع 
وهذا مايقدم عليه الفقير والغني باملناسبة لعدم توفر املياه الغازية والعبوات 

اخلزفية الفاخرة بسبب احلصار واالغالق.
السبب  هو  األعمى  التقليد  »إن  املجال:  هذا  في  الشاعر  درداح  األستاذ  يقول 
التقاليد هذه  التوفير في  أن  ال��زواج، ويجب األخذ باالعتبار  ارتفاع تكاليف  في 
التوافه بعني  أال ينظر لهذه  وأخيراً، ويجب  أوالً  العروسني  بالفائدة على  يعود 
االعتبار، على أساس أنها عادات وتقاليد وأعراف متوارثة«. أما الشيخ إحسان 
عاشور مفتي جنوب غزة فيقول: »يجب املساعدة من كال الطرفني لتيسير أمور 
هذه  ومعظم  بركة،  أكثرهن  مهراً  النساء  فأقل  األوض���اع،  ه��ذه  ظل  في  ال���زواج، 
العادات تسبب االختالط احملرم، واالقتصار على حفالت ضيقة ال يضر، بل ينفع 

وال يوقع في احملرمات، مثل أن يزيد الطعام ويلقى في القمامة.

سببه الفقر واحلصار

تغيير في عادات الزواج في غزة

حكاية عنوانها اآله واأللم والقسوة، وتفاصيلها لعنة رافقت مسيرة حياتها، 
الذهبي،  القفص  في  بالسجن  والتقاليد  ال��ع��ادات  محكمة  عليها  حكمت  أن  بعد 
والقدرة  والتجربة  اخلبرة  إلى  وتفتقر  احلياة،  على  صغيرة  كونها  من  بالرغم 

على حتمل املسؤولية، أو التعامل مع الهموم واملفاجآت التي اعترضت طريقها. 
وجدان كانت لم تبلغ بعد السابعة عشرة عاماً، عندما أجبرها والداها على 
خطبة أول الرجال الذين تقدموا لها، ولم يكلفا أنفسهما عناء السؤال عن العريس 
أو عائلته، فهمهما فقط كان التخفيف من وطأة املعاناة االقتصادية التي تعصف 
بهما، بعد أن فقد األب عمله في إسرائيل إبان انتفاضة األقصى الثانية، في هذا 
غصبوني  وأهلي  ال17،  وصل  ما  وعمري  تزوجت  »أن��ا  وج��دان:  تقول  السياق 
مع  بعيشوها،  اللي  العيشة  عشان  أضحي  الزم  إني  وحسسوني  ال��زواج،  على 
ما  كثير... وبعدها تزوجت واح��د  املادية مش مرتاحة  أهل زوج��ي  أوض��اع  إنو 
كنت أعرفه، كان طبعاً زواجي تقليدي، خطبة قعدت بس شهرين، بعد الشهرين 

تزوجت، كنت ما بدي... أتزوجت غصب عني قعدت معاه سنتني«.
الدنيا في وجهي،  اس��ودت  ومن ثم تقول: »تزوجت ويا ريتني ما تزوجت، 
وما شفت يوم يسر، اللي أقدر أتذكره أو أحكي عنه، وبعد ما تزوجت جبت بنتي، 
حيوانة  كأني  يعاملوني  كانوا  وأهله  ج��وزي،  عند  عايش  وأن��ا  الفترة  وط��ول 
القينها في الشارع، كان زوجي على طول يضربني على الفاضي واملليان، وأنا 
استحمل علشان بنتي، اللي في حلظات كثيرة كنت أزعل إني جبتها في هيك جو 
وهيك عيلة، وإلني كنت أشعر بالعجز، إلني مش قادرة أحمي حالي، وكمان مش 

قادرة أحميها من املجهول اللي بستناها«.
وتتابع وج��دان روايتها: »يا ريت األمر ظل على الضرب وبس، األس��وأ من 
هيك إنو زوجي كان ينام برة البيت، عشان شغله أو هيك كان يتحجج، إلنو كان 
برفض  كنت  وأنا  معه،  أنام  إنو  مني  يطلب  يظل  سلفي  وكان  ويحشش،  يسكر 
هذا اإلشي، وكان يحاول يرشيني أو يهددني أو يتحايل علي، وأنا ما كنت قادرة 

زوجي،  حتى  وال  يصدقوني  راح  ك��ان  ما  أكيد  أهله  إلن��و  البداية،  في  حل��دا  أحكي 
أقولك كمان وال حتى أهلي اللي كانوا أكيد راح يلوموني، ويقولوا  لوالك أعطتيه 

عني ما كان صار هيك«. 
لكن عندما جتاوز األمر حده بالنسبة لوجدان، ولم يعد بإمكانها السكوت عن 
املشاهد املأساوية التي تعيشها على اختالف تفاصيلها، قررت أن تخوض حربها 
مع زوجها وعائلة زوجها وحتى أهلها، رغم خوفها من العواقب التي ستتحملها 
وحدها، ال لشيء إال لكونها أنثى، في واقع ال يحترم رغبات وخيارات األنثى، وفي 
هذا السياق تقول وجدان: »قعدت سنتني وأنا في العذاب، بعد ما حكيت لزوجي 
شرفه  كأنو  زادت،  واإلهانات  زاد  والضرب  وهيك،  هيك  يعمل  بحاول  أخوك  إنو 
ما بعني إشي إله، فاملهم عندو الشرب والسكر والتحشيش، وبعديها حردت عند 
أهلي، وقعدت فترة وأنا أقنع أبوي، لكن خفت أحكيلهم عن سلفي وشو كان يطلب 
مني، وبعد فترة قبل أبوي يطلقني منه، طبعاً عانيت كثير، كان يضربني وكان 
يجوعني وكان يصر إني أنا الزم أرجع، ومش مهم إنو بحشش، إلنه هذا ما بعيب 
الزملة، تخيلي كأنو أنا هم وبدهم يتخلصوا منه، وكأنو لقمتي واقفة في حلقهم...

وب��اآلخ��ر زه��ق أب���وي وطلقني م��ن��ه، بعد م��ا ت��ن��ازل��ت  طبعاً ع��ن ك��ل ش��ي، قبل ما 
يطلقني، وطلبوا مني كمان إنو أتنازل عن البنت، باآلخر شعرت بحالة من اليأس 
واإلحباط، إلني أنا الزم أدفع غلطة أبوي، وكيف زوجني بدري وما علمني، عشان 

يوفر على حاله وتنازلت عن البنت«. 
أنا مطلقة،  وتتابع وجدان مأساتها والدموع تختنق في مآقيها وتقول: »هأل 
وبنتي صار عمرها 6 سنني، وممنوع أشوفها، انحرمت منها طبعاً، أبوي كان رافض 
إنو أشوف بنتي، أو إنو أجيبها على بيت أهلي، بشعر اجتاه أبوي بصراحة انو ما 
عنده مشاعر، أو إنو مش أبوي من مرة، بحس يعني إنهم مش أهلي، إلنهم رموني 
رمي على جوزي، وكان طبعا جوزي  يشرب ويحشش ويشرب ويحشش... وهأل 
أحمي  عشان  تطلقت،  ما  ريتني  يا  بقول  وكثير  معها،  يصير  راح  شو  بفكر  كثير 

بنتي، لكن ما باليد حيلة، قلبي بحترق وما بعرف شو هو طعم النوم«.
ملا  كنت  ش��ي،  وال  عنها  بعرف  ما  سنني،  ست  عمرها  البنت  »طبعا  تواصل: 
أشوف أوالد صغار أوالد اجليران أو حتى أي أوالد، أحكي ليش أنا يا ربي بنتي 
مش معي، بتحسر الزم أشوفها، هيك أشوفها حملة وخلص بعدين.. املهم أشوفها، 

أتعرف عليها، حلد هال ما بعرف بتشبه مني بتشبهني وال أل وبتمنى أشوفها«.
على  بروحوا  اللي  البنات  أش��وف  ما  كل  كمان  قلبي  بحرق  »واللي  تضيف: 
أن��ا م��ش هيك، ك��ان نفسي أتعلم وأوصل  امل��درس��ة، أزع��ل وأح��ك��ي ليش ي��ا رب��ي 
اجلامعة وآخذ شهادة، وحلد هال بتمنى أصير معلمة، دكتورة، أو أي شي، املهم 
دراستي،  أوف��ي  بتمنى  أتعلم،  فرصة  ص��ارت  ما  يعني  بس  شهادة،  معي  تكون 
ولو حتى صار عمري 70 سنة أو 80 سنة، ألنو أنا بفكر إنو شهادتي كان ممكن 
تخليني أحمي حالي وأحمي بنتي اللي بتعيش ظروف أصعب كثير من اللي أنا 

عشتها«. 
بالطالق،  بالكامل  قناعتها  ،رغم عدم  ما تريد  أن حصلت وجدان على  وبعد 
عبء  أنا  إنه  بشعروني  »أهلي  وج��دان:  تابعت  حياتها،  في  البنت  لوجود  نظراً 
اقتصادي عليهم، وإنه أنا الزم أعمل شئ، وال بزوجوني ألي حدا بطلبني، وأنا 
حتى ما أكرر التجربة، اشتغلت في مصنع خياطة حتى أوفر لقمتي وما أحتمل 
معايرتهم إلي، وطبعاً إنتي عارفة شو يعني إنك تقومي من الساعة 6 وترجعي 
أنا بعيش قهر يومي، ما ممكن  الساعة خمسة، تنظفي وجتلي ومتسحي،  على 
على  بقبض  ملا  وكنت  ذن��ب��ك...  مش  الذنب  إن��و  شعورك  واملشكلة  يتحمله،  ح��دا 
ك��ان يعطيني مصروف وال ش��ي، وملا  ما  ك��ان يخذهم،  أب��وي طبعاً  الشهر،  آخ��ر 
أطلب يقول طيب وما يعطيني كالعادة، طيب بس أهم شي عندو املصاري، بدو 
مصاري، وكنت ما أقول ال، دامياً أحكي حاضر، ألني كنت أخاف من أبوي، كنت 

أحس أنهم غرباء عني«. 
علموا  األه��ل  لكل  نصيحتي  »ب��س  بقولها:  حديثها  وج���دان  تختتم  وأخ��ي��را 
يدافعن عن حالهن، وما تزوجوهن بدري،  بناتكم، ووعوهن حتى بكرة يقدرن 
إلنه ما راح يقدرن يدافعن عن حالهن إذا انظلمن، إلنه ما عندهن خبرة، وبتمنى 
من األهل قبل ما يقرروا إشي في مصير بناتهم، يشاوروهن حتى ما يعملن إشي 

غصب عنهن«.

غزة ــ سما حسن

ورقة بيضاء 
ومجموعة أرقام..

رشا فرحات 

صغيرة على احلياة وقعت في شباك الزواج املبكر
فداء البرغوثي
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اجلمالية  القيمة  ألنها  بل  واألل��غ��از،  والقصص  ل��ألح��داث  األول  ال���راوي  ألنها  ليس 
األولى، حيث األدب والفن رسالة اجلمال وليس الوعظ، اإلبداع وليس التربية. 

يقول ر.جاكبسون عن الوظيفة اجلمالية لالتصال إنها »العالقة القائمة بني الرسالة 
وذاتها«، ما دعا پيار گيرو العتبار الفن هدف االتصال وليس أداته. صحيح أن الفنون 
والغايات  التنظير  لكن  متنوعة،  دالالت  حتمل  عالماتية  ل��رس��ائ��ل  وس��ائ��ط  واآلداب 
األيدلوجية أو األهداف التربوية وحتى الدعاية الوطنية، كلها حتد من الوظيفة اجلمالية 

حتى ُتْسِكنها متاماً.
أم،  وألنها  شفوية..إلخ،  حسية،  الفورية:  الرسائل  ماليني  بطفلها،  األم  اتصال  في 
فهي ال تتوقف عن املضي قدماً في تربيته وتوجيهه شاءت أم أبت. فلَم ال نعزز االتصال 

اجلمالي القائم على ذاته كرسالة وهدف في آن؟ 
األل��ع��اب احلركية وال��رق��ص��ات، واخل���روج عن  اب��ت��داع األغ��ان��ي للطفل، واب��ت��ك��ار  إن 
مألوف التداول النصي مع الطفل في احلكاية واألمثولة والفزورة حتى النكتة والسؤال 
والذهاب  واللحن،  الكلمة  ونحت  والنص،  الفن  خلق  على  الطفل  بتدريب  كفيٌل  العادي، 
باأللوان بعيداً عن متاثل كراسات الرسم ألقرانه. هذه املرتبة األولى من االهتمام والتفنن 
املختلفة  العرض  وسائل  واختراع  البوح  على  الطفل  بتشجيع  ُيتّوج  حبذا  االهتمام  في 

ألفكاره وأطروحاته ومخاوفه. 
النحو  على  واآلداب  الفنون  تلك  م��ن  امل��وج��ود  استهالك  ي��ك��ون  الثانية  املرتبة  ف��ي 
املناسب. فتمثيل أحداث القصة املقروءة، واللعب بالصوت أثناء تأدية األدوار، كاٍف مثالً 
وتعزيز  وأنواعه،  التشكيلي  بالفن  الطفل  تعريف  كذلك  للطفل.  الدرامي  احلس  إلحياء 
الثقافة السينمائية واملسرحية بتعويده على متابعة القّيم منها وإن لم يكن موجهاً له، 
ال��ذوق، وحتسني االختيار،  كل ذلك يأخذ بيده وعينه وقلبه وعقله وروح��ه للسمو في 

وإرادة اإلبداع.
على  السيطرة  في  البليغة  التوليفة  هذه  ذل��ك.  ت��درك  لم  وإن  طبعها،  في  مبدعة  األم 
في  بوجوده  والتحليق  وعبراته  نظراته  وترجمة  انعكاساته  وقياس  الطفل  متطلبات 
االرتفاع املطلوب، يجعل منها فنانة من الطراز األول، وبطلة الصيرورة اجلمالية حلياة 
الطفل برّمتها. حراٌم أن تكون هذه النجمة واعظاً قاسياً يصدر األوامر، حتى وهو يقّص 

احلكاية، أو مدرساً صارماً يقيس تخريفات الطفل اجلميلة باملسطرة! 
ليس أمتع للطفل من أن ترقص له األم رقصتها هي، وتؤلف له حدوتتها، وأغنيتها، 
ولعبتها، ورسمتها، ثم تدعم إبداعها بإبداع آخرين أضافوا لعالم الطفل جماالً، فتلقمه 
إياه مبذاقها هي، وأسلوبها هي، حتى إذا ما كبر فرض رؤيته واختياره وساعدته على 

ذلك.
أدائها  وتقييم  أكبر،  بشكل  طفلها  معرفة  لألم  سيتيح  التجريب  من  التشكيل  هذا 
الفني واألمومي عموماً معه. فمن البحث عن نهاية مختلفة للقصص، وحتريك الدوافع 
العني  وحتفيز  والدراما،  األغاني  من  الرث  عن  البعد  إلى  والتقليد،  للتمثيل  الداخلية 
الناقدة والعقل املتسائل والنفس املتعطشة للجمال والكمال، تتنقل األم إلى آخره من 
أفكار أجمل وأبسط وأعمق، تؤمن جميعها أن الطفل مبدع بالسليقة وصادٌق في هذا 
املدرسي  التعليم  يكون  ولن  وبعيداً،  عميقاً  محفورة  داخله،  املوجودة  الدرة  اإلب��داع. 
ال��درة. إمنا تلك النجمة، سبب وجود الطفل وال�  �� ُمخرج هذه  أب��داً   �� على شاكلته اآلن 

أنيما)Anima )1(( األولى والعظمى له إن كان ذكراً. 
)1( األنيما هي املكونات األنثوية للرجل.

األم.. املنهل األول ألدب الطفل
سماح الشيخ

سيدتي البعيدة
ال  غ��ي��وم  خلف  ال��غ��ي��اب  على  يصر  ال���ذي  ه��ذا  للقلب  صخب  أي 
تنتهي، وأي ذنب اقترفته حتى تعاقبيني كل هذه العقود، وتصرين 
على عدم املجيء لدنياي حقاً، وهل ما زلت تصرين على إخضاعي 
على  هنا  أعيش  أنني  الوحيدة  وجرميتي  ينتهي،  ال  أب��دي  لعقاب 
األرض التي حتلم بالقداسة، دون أن تعيشها ويقرأ الكون كل الكون 

قداستها عن بعد، دون أن ميارسوا ذلك على أرضها سواهم.
احتاجك حتى النخاع، وكل شراييني ال تنبض أبداً إال باحلاجة 
إليك، فأنا يا سيدتي فلسطيني فعالً، ولكني أوالً وقبل كل شيء رجل 
ككل رجال األرض، فلماذا تصرين على إلباسي لباس املالئكة رغماً 
عني، وأنا ال أرغب بحياة الكهنة وال النساك، وما أعيشه بغيابك هذا 
هو من باب اإلكراه ال من باب البطولة، واألبطال في بالدنا باتوا قلة 
امرأة من عرب اجلهالني، من أولئك  أو  قليلة، وقد يكون منهم رجل 
لها،  وحقيقيني  أبديني  حراساً  القدس  بوابات  على  يقطنون  الذين 
مستظلني ببيوت من الزينكو دون أن ترتعش لهم شعرة، وأصدقك 
القول إني لست واحداً من هؤالء، وال أعتقد أن لدي القدرة على فعل 

ذلك.
أن���ا أح��ب��ك ن��ع��م، لكني ل��م أع��ط��ك احل���ق ب��ع��د ع��ل��ى ن��ه��ري عنوة، 
وإجباري على القيام بفعل أكبر من قدراتي الذهنية حتى، وإال فكيف 
تريدنني الذهاب إلى هناك، وهم.. وأنت تعرفني من هم؟ ال يسمعون 
حتى باسم عرب اجلهالني، هم ذوو الياقات املنشاة بكل األلوان، وهم 
ذوو البدالت التي حتمل أسماء ال أعرفها، وهم الذين يحملون ألقاباً 
بحاجة إلى معاجم كل لغات األرض لنفهمها، وهم ال يعرفون معنى 
الدلف في البيوت املهترئة سقوفها، ملاذا إذا، تصرين علي أن أحارب 
كل املعركة، وتصرين أن عليك أنت الغياب، وعليهم هم فعل املتعة 

بالقهر والقتل والشق واللف، دون أن يعرفوا احلب إليك يوماً.
حبيبتي:

أال يحق لي سؤالك يوماً عن غيابك عني، وأنا الذي أحتاج لدفئك، 
ألن دفء التراب اغتاله األعداء واألصحاب، وصار يا حبيبتي بارداً 
الغرب، ألن  النساء في  إلى أحضان  اليوم  جداً، ولذا يهرب الشباب 
أبواب  على  جتديهم  ل��ذا  أرض��ن��ا،  ك��ت��راب  ال��ب��اردة  نسائنا  أح��ض��ان 
النرويج أو كندا أو  سفارات نساء الغرب، فال تراب لفلسطيني في 
هولندا، كل ما هناك هو امرأة دافئة وقرش، وهنا ال قرش وال تراب 

وال امرأة.
امللزم باإلجابة، ولست  العمل، فلست وحدي  أنا ما  ال تسأليني 
جماعة  أو  ح��زب  في  عاشرة  هيئة  حتى  وال  أول��ى  هيئة  في  عضواً 
إن  القول  أردت  لو  وحتى  عندي،  اجل��واب  ستجدي  فكيف  شلة،  أو 
فلقد خربوني  لست منهم،  أيضاً  فأنا  البسطاء،  الناس  اإلجابة عند 
من شدة ما شاهدت وتعلمت وانتظرت، عسى التقط من بني خرابهم 

بصيص ضوء فلم أجد.
عنا  وانشغلوا  للخلف،  بواريدهم  استدارت  أن  منذ  ترابنا  بارد 
األع��داء تقضمه من هنا وهناك، ولم  الذي راحت كالب  ترابنا  وعن 
القدس  وأرض  ال��وط��ن،  خيام  بل  نعيشها،  التي  املنافي  خيام  تعد 
بأيديهم  بيوتهم  يهدمون  واملقدسيون  باخليام،  تضج  األي��ام  ه��ذه 
رغماً عنهم، ألنهم ال ميلكون تكاليف الهدم، إن أصروا على أن تقوم 
تظلي  أن  تصرين  ذلك  ومع  بيوتهم،  بهدم  االحتالل  بلدية  جرافات 
أدرك  وأن��ا  أه��رب  أين  إلى  ترى  جانب،  كل  من  البرد  ويلفني  نائية، 
أنني لن ألقاك على بوابات أوت��اوا أو أوسلو أو بروكسل، فال تليق 

بك برودة تلك البلدان وال لونها.
تعالي يا سيدتي لتشعلي فضاءات األرض، لعل وهج حضورك 
التراب  ب��ب��رد  اإلح��س��اس  لديهم  ي��وق��ظ  ب��ل  ف��ق��ط،  ج��س��داً  يدفئني  ال 
سيدتي؟  يا  سنذهب  أي��ن  إل��ى  ترابنا  يغيب  وح��ني  غيابه،  واق��ت��راب 
أخ��اف من  إال من عهرهم واذه��ب، وأن��ا  أي��ن أحمل حقائبي اخلاوية 
ملس  أتقن  وال  نسائهم،  عيون  أح��ب  وال  لغتهم  أتقن  وال  األغ����راب، 
من  ام��رأة  لتدفئني  السنوات  ه��ذه  كل  ببردي  احتفظت  فلقد  أكفهن، 
جلدتي، عربية من الشام أو نهر النيل أو أرض الرافدين أو اخلليج أو 
اجلزيرة العربية أو املغرب العربي، وهم أراهم يدفعون بي الختيار 
امرأة غريبة ال أتقن عشقها أبداً، فيا كل نساء العرب، أحبكن ألنكن 
هي، جميلتي الغائبة منذ عقود، ولست أعرف لها عنواناً، فال خيار 
لدي سوى تعميم العشق على كل أنثى عربية على وجه األرض، أنى 
كانت، عساها تسمع صراخي يوماً وتأتي، لتشعل صخبي وتدفئ 

روحي وترابي. 

كل عام وأنِت أقرب

رسائل فلسطيني إلى امرأة نائية

عدنان الصباح

أب أعياه املرض وأقعده عن العمل، ابن يدرس في اجلامعة، ويحتاج إلى مصاريف 
هائلة، وابنة متفوقة حتلم باكمال دراستها، حياة تعج بالفقر من جنباتها كافة، في بيت 
حاول االبن فيه أن يعمل ويصرف على أسرته، عوضاً عن التحاقه بجامعته، األب يرفض 
أغنياء  من  غني  من  ابنته  تزويج  في  احل��ل  األب  يجد  املطاف  نهاية  وف��ي  يصر،  واالب��ن 
احلي، تتزوج حنان ويقوم الزوج بانتشال األسرة من حالة الفقر، وهنا تبدأ املفارقات، 
حنان تعيش حياة تعيسة، في الوقت الذي ينعم أخوها وأبوها  فيه بحياة مرفهة، ميوت 
الزوج الكهل، وتعود حنان إلى بيت والدها لتحملهم مسؤولية »بيعها« إلى زوج كهل، 
وانهاء حياتها وحلمها وفرحتها في احلياة. قصة نواجهها ومنر بها جميعاً في حياتنا 
اليومية، قصة زواج مبكر لفتاة وحرمانها من التعليم، مسرحية نسج فصولها ونفذها 
مسرح أفكار، بالتعاون مع طاقم شؤون املرأة في مسرح عشتار، وشارك فيها اجلمهور 
للنهاية، ومن ثم  الواسع، الذي حضر من أكثر من محافظة، عبر إعطائه أفكاراً وحلوالً 

نقاش املسرحية.
في  امل���رأة  تعيشه  ال��ذي  ال��واق��ع  تعكس  ه��ادف��ة،  مسرحية  ول��ك��ن(  )ام���رأة  مسرحية 
في  وحت��دي��ات  مشاكل  من  امل��رأة  يواجه  ما  على  الضوء  وتسلط  الفلسطيني،  املجتمع 
حياتها ونظرة املجتمع لها، ومن أبرز هذه التحديات الزواج املبكر والتعليم، وحريتها 

دور  من  حتد  والتي  مجتمعنا،  في  السائدة  والتقاليد  ال��ع��ادات  وبعض  التعبير،  في 
تأمل في حتقيقها لتحسني وتعزيز  التي  املرأة  املسرحية ألحالم  امل��رأة، كما وتتطرق 

دورها في املجتمع الفلسطيني.
حملة  فعاليات  ضمن  تأتي  والتي  أف��ك��ار«،  »مسرح  وتقدمي  إع��داد  من  املسرحية 
في  الطاقم  ينفذها  التي  الريفية«،  املناطق  ف��ي  الشابة  النسوية  ال��ق��ي��ادات  »تعزيز 
اإلسبانية«،  السالم  أجل  من  »حركة  قبل  من  بتمويل  غ��زة،  وقطاع  الله  رام  محافظة 
امل��رأة بتنفيذ حملة مناصرة  في عشر قرى من محافظة رام  حيث يقوم طاقم شؤون 
الله، باالضافة إلى عشرة مواقع في قطاع غزة، حول حقوق املرأة والعوائق التي حتد 
من تطورها ومشاركتها الفاعلة في الشأن العام، ضمن برنامج متكني قيادات شابة من 

أجل التغيير املجتمعي.
تهدف احلملة إلى رفع الوعي املجتمعي حول العوائق التي حتد من تطور املرأة، 
وكسب مؤيدين/ات  للقضايا املطروحة من منظور النوع االجتماعي. إذ تتكون احلملة 
من ورش توعوية، ولقاءات مع صناع القرار، وعرض ألفالم حتاكي القضايا واملشاكل 
املطروحة، باإلضافة إلى عرض مسرحي ملسرحية هادفة، تعمل على نقد واقع املرأة 

في املجتمعات التقليدية.

مسرحية ينسج خيوطها الشباب منتقدين ظاهرة الزواج املبكر
رام الله ــ لبنى األشقر

امرأة ولكن...
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دروب املعرفة

اجلزء الثاني
  املادة 7 

 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في 
احلياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة 

مع الرجل، احلق في 
)أ( التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة واألهلية لالنتخاب 

جلميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام. 
وفي  السياسة،  ه��ذه  تنفيذ  وف��ي  احلكومة  سياسة  صياغة  في  املشاركة  )ب( 

شغل الوظائف العامة على جميع املستويات احلكومية. 
العامة  باحلياة  تهتم  حكومية  غير  وجمعيات  منظمات  أية  في  املشاركة  )ج( 

والسياسية للبلد. 
   املادة 8 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة لتكفل للمرأة، على قدم املساواة 
الدولي  املستوى  على  حكوماتها  متثيل  فرصة  متييز،  أى  ودون  ال��رج��ل،  مع 

واالشتراك في أعمال املنظمات الدولية. 
   املادة 9 

اكتساب  في  الرجل  حلقوق  مساوية  حقوقاً  امل��رأة  األط���راف  ال��دول  متنح   -1
يترتب على  أال  بها. وتضمن بوجه خاص  االحتفاظ  أو  أو تغييرها  جنسيتها 
تتغير  أن  ال���زواج،  أثناء  جلنسيته  ال��زوج  تغيير  على  أو  أجنبى،  من  ال��زواج 
تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية 

الزوج. 
2- متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق بجنسية 

أطفالهما.

   اجلزء الثالث
    املادة 10  

 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة، 
لكي تكفل لها حقوقاً مساوية حلقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص 

لكي تكفل، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة: 
بالدراسات  وااللتحاق  واملهني،  الوظيفي  التوجيه  في  متساوية  ش��روط  )أ( 
واحلصول على الدرجات العلمية في املؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، 
في املناطق الريفية واحلضرية على السواء، وتكون هذه املساواة مكفولة في 
مرحلة احلضانة وفي التعليم العام والتقني واملهني والتعليم التقني العالي، 

وكذلك في جميع أنواع التدريب املهني. 
)ب( التساوي في املناهج الدراسية، وفي االمتحانات، وفي مستويات مؤهالت 

املدرسني، وفي نوعية املرافق واملعدات الدراسية. 
)ج(القضاء على أي مفهوم منطي عن دوراملرأة ودور الرجل في جميع مراحل 
أنواع  املختلط وغيره من  التعليم  التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع 
كتب  تنقيح  طريق  عن  سيما  وال  الهدف،  هذا  حتقيق  في  تساعد  التي  التعليم 

الدراسة والبرامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم. 
)د( التساوي في فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى. 

)ه�( التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، مبا في ذلك برامج 

تعليم الكبار ومحو األمية الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل 
بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بني الرجل واملرأة. 

والنساء  للفتيات  برامج  وتنظيم  الدراسية،  الطالبات  ترك  معدالت  خفض  )و( 
الالتي تركن املدرسة قبل األوان. 

والتربية  الرياضية  األل��ع��اب  ف��ي  النشطة  امل��ش��ارك��ة  ف��رص  ف��ي  ال��ت��س��اوي  )ز( 
البدنية. 

كفالة صحة  إمكانية احلصول على معلومات تربوية محددة تساعد على  )ح( 
األسر ورفاهها، مبا في ذلك املعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة.

 املادة 11 
1- تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة 
نفس  وامل��رأة،  الرجل  بني  املساواة  أس��اس  على  لها،  تكفل  لكى  العمل  ميدان  في 

احلقوق وال سيما: 
)أ( احلق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً جلميع البشر. 

)ب( احلق في التمتع بنفس فرص العمالة، مبا في ذلك تطبيق معايير اختيار 
واحد في شؤون االستخدام. 

)ج( احلق في حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق في الترقية واألمن على 
وإعادة  التدريب  تلقي  في  واحل��ق  اخل��دم��ة،  وش��روط  مزايا  جميع  وف��ي  العمل، 
التدريب املهني، مبا في ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهني املتقدم والتدريب 

املتكرر. 
)د( احلق في املساواة في األجر، مبا في ذلك االستحقاقات، واحلق في املساواة 
في املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة املساوية، وكذلك املساواة في املعاملة 

في تقييم نوعية العمل. 
)ه�( احلق في الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة واملرض 
والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك احلق في 

إجازة مدفوعة األجر. 
)و( احلق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا في ذلك حماية وظيفة 

اإلجناب. 
2- توخياً ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضماناً حلقها الفعلي 

في العمل، تتخذ الدول األطراف التدابير املناسبة: 
)أ( حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة، والتمييز في الفصل 

من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني. 
)ب( إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر، أو املشفوعة مبزايا اجتماعية 

مماثلة، دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية. 
)ج( لتشجيع توفير اخلدمات االجتماعية املساندة الالزمة، لتمكني الوالدين من 
احلياة  في  واملشاركة  العمل  مسؤوليات  وبني  العائلية  االلتزامات  بني  اجلمع 
رعاية  م��راف��ق  م��ن  شبكة  وتنمية  إن��ش��اء  تشجيع  طريق  ع��ن  سيما  وال  العامة، 

األطفال. 
)د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل، في األعمال التي يثبت أنها 

مؤذية لها. 
بهذه  املشمولة  باملسائل  املتصلة  الوقائية  التشريعات  تستعرض  أن  يجب   -3
يتم  وأن  والتكنولوجية،  العلمية  املعرفة  ض��وء  في  دوري���اً،  استعراضاً  امل��ادة 

تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء. 

   املادة 12 
1- تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة، 
بني  املساواة  أس��اس  على  لها،  تضمن  أن  أجل  من  الصحية،  الرعاية  ميدان  في 
الرعاية الصحية، مبا في ذلك اخلدمات  الرجل وامل��رأة، احلصول على خدمات 

املتعلقة بتنظيم األسرة. 
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه املادة، تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات 
مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات 

مجانية عند االقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة. 
   املادة 13 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في 
أساس  على  لها،  تكفل  لكى  واالجتماعية  االقتصادية  للحياة  األخرى  املجاالت 

املساواة بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق، وال سيما: 
)أ( احلق في االستحقاقات العائلية. 

)ب( احلق في احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك 
من أشكال االئتمان املالي. 

)ج( احلق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفي جميع 
جوانب احلياة الثقافية. 

   املادة 14 
املرأة  تواجهها  التي  اخلاصة  املشاكل  اعتبارها  في  األط��راف  ال��دول  تضع   -1
الريفية، واألدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً ألسرتها، 
التدابير  جميع  وتتخذ  النقدية،  غير  االقتصاد  قطاعات  في  عملها  ذلك  في  مبا 

املناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقية على املرأة في املناطق الريفية. 
2- تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة 
في املناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس املساواة بني الرجل وامل��رأة، أن 
الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص احلق  التنمية  تشارك في 

في: 
)أ( املشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على جميع املستويات. 

املعلومات  ذلك  املالئمة، مبا في  الصحية  العناية  إلى تسهيالت  الوصول  )ب( 
والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة. 

)ج( االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي. 
)د( احلصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، مبا 
بكافة  خصوصاً  التمتع  وكذلك  الوظيفي،  األمية  مبحو  منه  يتصل  ما  ذلك  في 

اخلدمات املجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية. 
على  احلصول  أجل  من  والتعاونيات،  الذاتية  املساعدة  جماعات  تنظيم  )ه���( 
العمل  أو  الغير  لدى  العمل  الرجل، عن طريق  لفرص  اقتصادية مكافئة  فرص 

حلسابهن اخلاص. 
)و( املشاركة في جميع االنشطة املجتمعية. 

)ز( فرصة احلصول على اإلئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسوية 
األراضى  إصالح  مشاريع  في  املعاملة  في  واملساواة  املناسبة،  والتكنولوجيا 

واإلصالح الزراعى وكذلك في مشاريع التوطني الريفي. 
)ح( التمتع بظروف معيشة مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافق 

الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء والنقل واملواصالت. 

جتيد  عالية،  بتربية  تتحلى  ق��وي��ة،  شخصية  ذات  األص���ل،  عربية  كانت 
ولم  العربية،  بها  تتكلم  التي  الطالقة  مبثل  بهما  وتتكلم  واآلرامية،  اليونانية 
قد  كونها  إلى  باإلضافة  الغرب  تاريخ  على  اط��الع  ولها  الالتينية،  جتهل  تكن 
عاشت  اطالعها.  سعة  على  ي��دل  مما  ال��ش��رق،  لتاريخ  خالصة  لنفسها  دون��ت 
الدراسة  منا  يستحق  للبشر  رائع  منوذج  إنها  أيضاً،  عظيمة  وت��وارت  عظيمة 

والبحث.
هي الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حسان ابن أذينة بن السميدع السميعة 
املشهورة في العصر اجلاهلي، صاحبة تدمر وملكة الشام واجلزيرة. يسميها 

اإلفرجن زنوبيا، وأمها يونانية من ذرية كليوباترة ملكة مصر.
كانت غزيرة املعارف، بديعة اجلمال، مولعة بالصيد والقنص، حتسن أكثر 

اللغات الشائعة في عصرها، وكتبت تاريخاً للشرق.
زنوبيا ملكة جليلة ذات رأي وحكمة وعقل وسياسة ودقة نظر وفروسية 
ال��ل��ون قوية اللحظ، وك��ان��ت الهيبة  ف��ائ��ق. كانت س��م��راء  وش��دة ب��أس وج��م��ال 
واجلمال والعظمة تلوح على وجهها، وكانت أسنانها بيضاء كاللؤلؤ وصوتها 
قوياً وجهوراً، وجسمها صحيحاً ساملاً، وكانت االبتسامات ال تفارقها، فعاشت 
بعظمة ملوكية مقلدة ملوك األكاسرة، فكانت تضع العمامة على رأسها وتلبس 
مكشوفة.  ذراع��ه��ا  تترك  كانت  ما  وكثيراً  باجلواهر،  مرصعاً  أرج��وان��ي��اً  ثوباً 

وتثقفت بالثقافة اليونانية، وكانت تتكلم اآلرامية والقبطية وبعض الالتينية 
وال��ي��ون��ان��ي��ة، ول��ه��ا اط���الع واس���ع على ت��اري��خ ال��ش��رق وال��غ��رب، وك��ان��ت تقرأ 

هوميروس وأفالطون، وألفت تاريخاً عن مصر وآسيا.
سلطته  امتدت  ال��ذي  الروماني،  الشرق  سيد  ألذينة  زوج��ة  زنوبيا  كانت 
على سورية وما يليها ولقب ملك امللوك. فاستأثر أذينة بسورية وسائر آسيا 
الرومانية، وكان كثيراً ما يحارب الفرس ويردهم عن بالده. وكان إذا خرج إلى 
احلرب أناب عنه في حكومة تدمر امرأته زنوبيا، حتى قيل: إن ما وصل إليه 

أذينة من البراعة في القيادة والدراية في تعبئة اجليوش يرجع إليها.
وملا قتل أذينة )وتشير بعض أصابع االتهام إليها في مقتل زوجها( اعتلت 
عرشه  بتثبيت  البنها  تسعى  أخ��ذت  ثم  ال��الت،  وه��ب  ابنها  باسم  امللك  أريكة 
وتقوية الدولة التدمرية. وبعد حني ساءت العالقات بني االمبراطور الروماني 
الرومانية إلعادة بسط  الكتائب  التدمرية، فأرسل االمبراطور بعض  والدولة 

النفوذ الروماني، ولكن زنوبيا حطمت هذه الكتائب وأولتها شر هزمية.
واستفادت من االضطرابات في روما، فتوجهت إلى مصر، تلك البالد الغنية 
وجعلت  التجارية،  تدمر  مكانة  عززت  وبذلك  اقتدار،  بكل  وفتحتها  باحلبوب 
بل  مبصر،  تقنع  ول��م  العرب.  وجزيرة  احلبشة  إل��ى  متتد  التجارية  عالقاتها 
شرعت تغزو بالداً وتفتح أوطاناً وتقهر جنوداً وتهزم جيوشاً، حتى اتسعت 
النيل،  حتى  البسفور  شواطئ  من  حدودها  فامتدت  عظيماً،  اتساعاً  مملكتها 

أطلقت عليها االمبراطورية الشرقية.
إلى  ب��ادر ح��االً  ال��ذي  إل��ى االمبراطور أورل��ي��ان��وس،  انتقل احلكم في روم��ا 
التفاوض مع زنوبيا، وأوقف زحف جيوشها مقابل هبات عظيمة لها، واعترف 
فكانت  واإلسكندرية،  إنطاكية  في  النقود  وضربت  وامتيازاته،  ابنها  بألقاب 
صورة وهب الالت على وجهها األول وعلى الوجه الثاني صورة أورليانوس. 
النقود صورة  م��ن  وأزال���ت  ول��ده��ا  إل��ى  ع��ه��دت مبلك مصر  تالية  وف��ي خ��ط��وة 

االمبراطور ونادت باالستقالل املطلق.
وما أن اطلع أورليانوس على عمل زنوبيا هذا إال وصب عليها جام غضبه، 
ووطن نفسه على التنكيل بها وسحق الدولة التدمرية. عبأ جيشاً عالماً وعلى 
رأسه القائد بروبوس، وبعث به إلى مصر سنة 271م، وتولى بنفسه جيشاً 
بدأت  تدمر.  في  اجليشان  يلتقي  أن  على  الصغرى،  آسيا  إل��ى  به  توجه  آخ��ر 
اخلطة تالقي النجاح، حيث احتل بروبوس مصر بدون أن يلقى مقاومة كبيرة، 
أما أورليانوس فوصل أنطاكية واستطاع أن يقهر القوات التدمرية في معركة 

كبرى دامية، مما اضطرها إلى االنسحاب إلى تدمر. 

إليها،  انسحبت  التي  زنوبيا  متابعاً  حمص،  نحو  أورل��ي��ان��وس  تعقبهم 
أنطاكية، ووصل تدمر  فأوقع بجيشها هزمية أخرى، شابهت ظروفها معركة 
وحاصرها حصاراً تاماً، قضى على ما لدى التدمريني من املؤن، وكانت قد أعدت 
أبراج  إذ وضعت على كل برج من  الدفاع،  إع��داده من وسائل  ما تستطيع  كل 
ومتطرهم  باحلجارة،  املهاجمني  تقذف  املنجنيقات  من  ثالثة  أو  اثنني  السور 
بقذائف النفط امللتهبة، وصممت على املقاومة بشجاعة بطولية، معلنة أنه إذا 

كان ال بد حلكمها من النهاية فلتقترن هذه بنهاية حياتها.
عرض أورليانوس على زنوبيا التسليم لقاء شروط معتدلة: أن تنسحب 
رفضت  لكنها  القدمية.  بامتيازاتهم  مواطنوها  يحتفظ  وأن  كرمياً،  انسحاباً 
شروطه بإباء وشمم، ال بل اقترن الرفض باإلهانة، وبعد أن استبد بها اليأس، 
حاولت زنوبيا الهروب، ووصلت نهر الفرات، إال أنها وقعت في األسر واقتيدت 
ثم  282م.  سنة  معاملتها  فأحسن  القتال،  م��ي��دان  ف��ي  وه��و  أورل��ي��ان��وس  إل��ى 
اقتادها معه إلى روما، ولم يقتلها، بل قتل بعض كبار قادتها ومستشاريها بعد 

محاكمة أجريت لهم في حمص.
وعلى أرجح األقوال أن حياتها قد انتهت في منزل حقير في تيبور أعده لها 
إنها  الروايات تقول  إحدى  أن  إال  اورليانوس، ولم يتحقق من طريقة وفاتها، 

امتصت سماً وماتت به، أما بناتها فقد تزوجهن بعض أشراف الرومان.
تركب  تكن  فلم  ال��ن��س��اء،  سير  م��ن  األب��ط��ال  سير  إل��ى  أق��رب  سيرتها  كانت 
قوادها  جتالس  وكانت  ال��ه��ودج،  في  حتمل  تكن  ول��م  اخليل،  غير  األسفار  في 
لسانها،  وفصاحة  برهانها  بقوة  غلبتهم  جادلتهم  وإذا  وتباحثهم،  وأعوانها 
الفرس  ملوك  من  وف��ود  وبينهم  شتى  أمم  من  رج��االً  مجلسها  ضم  ما  وكثيراً 

واألرمن، وكانت عادلة في رعاياها خصوصاً من العرب.
أفخر  الالت معها وعليها  ابنها وهب  االعتيادية كانت تدخل  في مجالسها 
التاج،  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  األرج��وان��ي��ة،  القصيرة  املشملة  كتفيها  وع��ل��ى  ال��ل��ب��اس 
وأوكلت تدبير أمور قصورها إلى بعض شيوخ اخلصيان، أما إذا جتولت حفت 
بها الفتيات من بنات األشراف. أما عند استعراض اجلند في امليادين مرت أمام 
الصفوف فوق جوادها، وعليها لباس احلرب، وعلى رأسها اخلوذة الرومانية 
من  الهة  حسبوها  املوقف  ذلك  في  الناس  رآه��ا  ف��إذا  واجلوهر،  بالدر  مرصعة 
تدمر  آثار  والرومانية.  اليونانية  األساطير  في  شائعاً  كان  كما  العظام  اآللهة 
وثراء  وعز  ومنعة  عظمة  من  فيه  كانت  ما  على  اللحظة  حتى  شاهدة  مازالت 
وبهاء بقيادة زنوبيا، ولها آثار باقية في لبنان، منها أقنية املاء من نهر إبراهيم 

إلى جبيل وكذلك من نهر قديشا إلى طرابلس ومن نهر بيروت إلى بيروت.

زنوبيا ملكة تدمر

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة »السيداو«
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بني اإلنسان والطني جدلية ال تنفصم وال تنتهي، تالطمت في محاكاة رائعة للخلق 
منذ الكينونة  األولى ملخلوق التراب )اإلنسان(، طني وماء ونار وهواء يؤكسد ،وإذا 
لدرجة  قريبة  داف��ىء وعميق وعتيق،  لونها  الروعة،  فائقة  آنية خزفية جميلة   بها 
االلتصاق بصانعها. في منتصف رحلتها، تبدو أكبر منحوتة في فلسطني وفي حالها 
وتتهيأ  لتزهو،  وألوانها  لتصلب  نارها  تنتظر  صانعيها،  بشغف  مشغولة  الطيني 

لتتمرس في مكان يحفظها لتدوم وتبقى.
للثقافة  املفتوحة  الفنية  ال��ورش��ة  ف��ي  فنانني  ع��ش��رة  اجتمع  أش��ه��ر  أرب��ع��ة  منذ 
والفنون في قرية كوبر، يجبلون الطني وينحتون احلجر، ويكسرون أمناط الوسائل 
فلسطني  في  منحوتة  أكبر  بناء  خالل  من  النساء،  قضايا  عن  التعبير  في  التقليدية 
املرأة كمؤسسة نسوية والورشة  ما بني طاقم شون  بحجم مئة متر مربع. شراكة 
رشاقة  أكثر  جديد  لسان  والهدف  والفنون،  الثقافة  بقضايا  مهتمة   كجهة  املفتوحة 

وأعمق إبداعاً، للحديث عن املرأة الفلسطينية وإبراز دورها.
منذ انطالقها أوائل نيسان، استضافت الورشة فنانني أوروبيني، قدموا بخبرات 
ومن  احلجر،  نحت  في  املتخصص  بنتر(،  )كريستيان  الفنان  النمسا  من  متنوعة، 
املتاح للجميع، ومن إسبانيا  املسرح والفن  املتخصص في  فرنسا )فرانك لوريت(، 
الفلسطينية  املتابعة  مع  البيئي،  الفن  في  املتخصصة  فرانديز(  )كريستينا  قدمت 
الورشة  أع��م��ال  راف��ق��ت  م��ازن س��ع��ادة،  وال��ف��ن��ان  األف��غ��ان��ي  الفنان جمال  ف��ي  متمثلة 
محاضرات وجوالت ثقافية في جامعات فلسطينية، حتى اكتمل صهر الفكرة األولى 
للمنحوتة، والتي كانت عبارة عن حالة استلهام لنصوص لكاتبات وشاعرات. قام  

فنانو املنحوتة بصهر الكلمات التي أحبوها وتأثروا بها لعجني طيني.

املكان حاضرًا 
إبراهيم جوابرة، شاب من مخيم العروب منطقة اخلليل، تخرج من جامعة القدس 
أبو ديس عام 2008 تخصص فنون جميلة، وميارس العمل في فنون مختلفة منذ 
العام 2006، من خالل ورشات جماعية عديدة ممولة من مؤسسات مختلفة، ويحلم 
بعمله اخلاص يقول: »في الفن ما نشعر به جتاه األشياء هو أقوى بالنسبة لي من 
أوالً،  إحساسي  تطوير  على  أعمل  يجعلني  باألشياء  اإلحساس  نفسه،  الفني  العمل 

ومن ثم تفريغه في العمل بني يدي، اإلحساس يعزز بي النضج نحو عملي الفن.
يسيطر املكان بشكل كبير في صياغة الفنان، وكوني من املخيم أجبرتني تركيبته 
وطبيعة احلياة به، على خلق مساحة والتعايش معها وفيها، رمبا تدعوني حياة 

املخيم خللق أشياء جميلة، فنحن بحاجة لقيمة ما تعزز فينا روح اجلمال«.
عليه  سيصير  وما  الفنان،  شخصية  في   خاصاً  وحيزاً  كبيرة  دالل��ة  له  »املكان 
من نضج وأداء فيما بعد )الطبيعة، اجلغرافيا، التاريخ، الناس، الهواء حتماً تؤثر 
بالفنان، وبالذات باختيار اخلط الذي سيسير عليه/ مع إسقاط كون املكان جميالً 
باملكان،  املعايشة واالندماج  الفن هما نوع من  القبح واجلمال في  برأيي  قبيحاً،  أو 
بالضرورة  ليس  اجلميل  الفني  العمل  الفني،  عمل  ف��ي  مت��ارس  حل��االت  تتحوالن 
احملتل،  اجل��والن  ذهنها  وفي  حديثها  مداح  رندة  تبدأ  بهذا  الواقع«.  في  جميالً  عمالً 
)بلدها ومسقط رأسها(، تابعت دراستها في دمشق عام 2000، وعادت عام 2006 
إلى بلدتها مجدل شمس، ترى أن الوضع السياسي هو احلاسم في رؤيتها كفنانة، 

وإن كانت ال تهلل ملدرسة املباشر والواضح، ولكن ترى أن  الوضع السياسي يجبل 
الفنان بكل تبعاته، ويحدد أو يطلق طاقاته فنحن شئنا أم أبينا، نتأثر بكل املعيقات 
املفروضة، وليس بالضرورة أن نرى نتاج الوضع السياسي ظاهراً بوضوح، بقدر 

ما نحسه ونخزنه في ال وعينا كفنانني«.
الفنان،  به  احملكوم  والبصري  الفراغي  باحليز  متمثالً  بامية،  ميرنا  عند  املكان 
ويظهر في لونه وأشكاله، في القدس مدينتها، هذا احليز الفراغي يتعرض وبشكل 
كبير للكسر اليومي، متمثالً في احلواجز ومعيقات االحتالل، وكل ما تعانيه القدس 
من حصار، وهو بالتأكيد يخلق حيزاً بصرياً جديداً تتأثر به، وعليها إيجاد طريقة 
مبدعة تعبر بها في عملها الفني عن هذا احليز املفروض واملأمول. ميرنا املتخصصة 
الفن ومتارسه، والدها يرسم  الرسم والتركيب بالفراغ، من عائلة تهوى  في مجال 
جديدة  وتقنيات  مهارات  تدخيل  حتاول  مهل،  على  موهبتها  منت  لذا  إخوتها،  وكذا 
اجتاهات  ت��رى  وكما  شخصياً،  حتسه  كما  الشباب  روح  عن  تعبر  الفني،  لعملها 

الشباب الفنانني بالذهاب للفنون احلديثة، مثل تدخيل الفيديو في أعمالها.
  درست ميرنا لعامني في مصر فنون جميلة، ثم تابعت دراستها في علم النفس، 

تقول: »أجد ارتباطاً كبيراً بني املوضوعني«. 

بني الفنون احلديثة والتقليدية
احليات،  أبو  ف��ؤاد  بسام  يرتبه  ما  وهو  الرسم،  الفنون  طلبة  توجه  في  الغالب 
الطلبة  ل��دى  أول  وان��ح��ي��از  كخيار  الوطنية،  النجاح  جامعة  ف��ي  التصوير  أس��ت��اذ 
وخاصة اإلن��اث، فمن أصل مائتي طالب وطالبة، هم قوام كلية الفنون اجلميلة في 
للغرافيك  ينطلقون  ثم  أول،  كخيار  )الرسم(  التصوير  الطلبة  يتخصص  اجلامعة، 
ام��ت��ح��ان لتحديد  اخل���زف، ورغ���م وج���ود  ال��داخ��ل��ي )ال��دي��ك��ور( وح��دي��ث��اً  والتصميم 
املستوى لدي الطلبة كشرط لقبولهم في الفنون، ال يجد بسام هذا كافياً، حديثاً صار 
من  الفنون  لكلية  التوجه  كان  قدمياً  صرامة،  أكثر  بشروط  الطلبة  لقبول  التوجه 
ذوي املعدالت املتدنية لقلة أعداد امللتحقني، لذا كان من الصعب احلديث عن شروط 
الفني  فالعمل  الشروط،  سقف  ارتفع  الكلية،  على  املقبلني  عدد  تزايد  مع  ومعايير، 
وإدراكه بشكل تام يحتاج لذهن متوقد وشخص ذكي ومقبل على التعلم، وليس كما 

يعتقد الكثيرون أن الفن ال يحتاج ملهارات التعلم والقدرة على التحليل والفهم.
املجرد  بشكله  ال��ف��ن  م��ع  نتعامل  »ن��ح��ن  ال��ت��وج��ه:  ه��ذا  تفسير  ي��ح��اول  إب��راه��ي��م 
أو  التذوق لفنون أخرى، كالنحت  أرى فيها قصور في جانب  )الرسم(، وهي حالة 
الفن املتاح للجميع، ال يوجد قبول جّدي لباقي أنواع الفن التشكيلي، وهنا منيل نحن 
لدراسة  األم��ور  في ذلك، رمبا حتتاج  امتلك حسماً  املجتمع، ال  الفنانون حيث مييل 
وملعرفة أين نحن من الفنون؟ ويرى أن امتحان املستوى  ال يبحث عن فنان بل يبحث 
عن توجه وميل. رندة مداح املدرسة السابقة في كلية الفنون اجلميلة في جامعة أبو 
الفنان  ديس، ترى أن االنحياز للرسم ليس بالضرورة هو خيار، أو مستوى قدرة 
اللوم،  خ��ارج  فهم  الفنانني،  بعجز  بالتأكيد  يتعلق  وال  النحت،  ملهارات  افتقاره  أو 
بل تلقي املسؤولية بشكل جازم على املناهج التدريسية، التي تفرض على الطالب 

الفنون، مع عدم  أنواع  اإلبحار بكافة  اآلفاق في  أمامه  وفقيراً، مغلقة  واح��داً  منهجاً 
الفن التشكيلي. من جانب  وجود هيئات تدريسية قادرة على مد الطلبة بكل أنواع 
للفنان، هي تفاصيل احلياة االجتماعية، وأثر  أخر، الدائرة األكثر ضغطاً، وحتديداً 

تربيتنا الدينية، التي ال تنظر للفن بالكثير من االحترام وال تشجع ممارسته.
ليس سهالً على األهل أن يختار ابنهم أو أبنتهم الفن كخط مهني، يعتقدون أنه 
غير جدي وال يدر دخالً ومرفوض مجتمعياً، شخصياً حاول أهلي توجيهي ملواضيع 
أخرى، ولكن لم يكونوا باحلدة التي متنعني من االستمرار، ومع إصراري سافرت 
وتخصصت في الفنون. ولكوني فتاة رمبا خفف هذا من ضغطهم، على اعتبار إنني 
لست معيلة وال أحتمل مسؤوليات صرف، وهي مفارقة غريبة ومغلوطة بالتأكيد، 

ينتهجها املجتمع الشرقي جتاه عمل الفتاة.
األمر لم يكن مختلفاً لدي إبراهيم، حيث كان الناس يصفون تخصصه اجلامعي 
أو  الهندسة  أهلي يريدون مني دراس��ة  أي تخربش(، كان  )أنت ترسم  باخلرابيش 
الطب، فأقرانك ليسوا أفضل منك. أيضاً عدم وجود أرضية لدراسة الفن، والتعاطي 
معه، وتدني النظرة لقيمة العمل الفني، إبراهيم والذي شدته أشعار داليا طه، ورأى 
بها نقطة ممكن أن يراكم عليها. رندة ترى أن هذا احلال بالتوجه جتاه العمل الفني 
االحتالل،  بوجود  تعززت  فجوة  وهناك  معه،  املجتمع  وتعاطي  أدائ��ه  في  تراجع 
وصار العمل الفني نوع من الطبيعة الصامتة والرموز األولى، ونحن ال زلنا عالقني 
أزمة  وه��ذه  واض���ح(،  ومشهد  رم��وز  مجموعة  ه��و  الفني  )العمل  املنطقة،  ه��ذه  ف��ي 
برأيها تنسحب على كل الفنون، وتزداد في الفنون اجلميلة. وتعلق على مشاركتها 
في الورشة أن العمل اجلماعي جميل وممكن، فمشروع اجلدارية هو عمل طلب من 
في  الفنية  التجربة  وخصوصية  فردية  إلى  تنحاز  ولكنها  به،  يقوموا  أن  الفنانني 

الفكرة واملضمون وطريقة التعبير شديدة اخلصوصية.

في صميم العمل والفكرة
بالنسبة  اآلخ��ري��ن.  جت��ارب  م��خ��زون  حتمل  ف��ردي��ة،  حالة  ه��ي  فنان  أي  جتربة 
إلبراهيم، حلظة انفعال تتبلور فيما بعد حلالة وعي باألشياء، ولكن رندة تخالفه 
وترى أن الفن بالتأكيد )مخزون ثقافي وبيئي وبصري(، ولكنه ليس حالة انفعال، 
بل ممارسة يومية حتدث التطوير على  مستوى الشكل الفني، وتؤثر حالة االندماج 
باملجتمع بتكون الوعي والفكر لدى الفنان، الذي يحيى هذه احلالة بال وعي تام لها، 
وتظهر جلية في أعماله، مبعني آخر ال يفكر الفنان حلظة الشغل باملجتمع والناس 
والعادات ومخزونه الثقافي والبصري، ولكن النتيجة النهائية للعمل الفني مجبولة 

بكل ما سبق ومتأثرة به.
اجلرأة  جدلية  ضمن  برأيها  للجمهور،  ص��ادم  عمل  أي  اآلن  حتى  تقدم  لم  ميرنا 
ورسم اجلسد كامالً وعارياً، تقول أرى أن قيمة العمل الفني العالية ستجعل اجلمهور 
يرتفع ملوضوع العمل، ولن يدخل في جدل )يجوز أو ال يجوز(، القيمة الفنية العالية 

بالتأكيد تقدم وحترس العمل الفني.
 رندة والتي خاضت جتربتها مبكراً مع رسم اجلسد العاري، وتخصصت به في 
اجلامعة، ترى أهمية فتح مستوى حوار جدي حول تعاطينا ونظرتنا للفن وتعاملنا 
سيكون  وب��ال��ض��رورة  مفتوح،  سجال  هو  النهاية  وف��ي  لذلك،  األوان  آن  وق��د  معه، 

لصالح فكرة العمل املبدع والعمل الفني ليتطور وينمو. 
الثقافي  ملشروعنا  أج��ود  ولصياغة  النهاية،  في  الفن  ملصلحة  مطلوب  اجل��دل 

الغارق في ألف سؤال، أضعفها أين نحن من الفن؟؟ 

في منتصف الطريق 
إلجناز أكبر منحوتة 

في فلسطني
أمل جمعة 

الثقافية
الصفحة
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هموم عادية!!?
بقلم: عطاف يوسف

ن��ب��دأ ه��ن��ا ب��ال��ت��ع��ري��ف مب��اه��ي��ة ال��ف��وب��ي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة أو م���رض الرهاب 
االجتماعي، فإذا كنت تعاني من هذا املرض فإنك تخشى أن حترج نفسك أمام 
األشخاص اآلخرين، كذلك قد يكون خوفك كبيراً لدرجة قد تعيقك عن القيام 

بواجباتك اليومية العادية. 
نطاق  أي  في  أو  العمل  في  زمالئك  مع  احلديث  في  صعوبة  تواجه  قد 
اج��ت��م��اع��ي آخ���ر، وي��ص��ب��ح خ��وف��ك م��ن أن ت��ص��اب ب��ح��م��رة اخل��ج��ل، أو حتى 
االرت���ع���اش إذا م��ا حت��دث��ت أم���ام أش��خ��اص آخ��ري��ن، ح��ت��ى ت��ص��اب باخلوف 
الفوبيا  خطأ،  أي  لترتكب  بانتظارك  وانهم  تراقبك،  الناس  أن  تشعر  عندما 
بالدواء واجللسات،  االجتماعية هي عبارة عن مرض حقيقي ميكن عالجه 

وإذا ترك بغير عالج فإنه قد يدوم لسنوات أو قد يستمر طوال احلياة. 
ماذا بإمكانك أن تفعل لعالج نفسك؟ 

يعيقك  كيف  أخبره  مخاوفك،  عن  وكلّمه  متخصص  طبيب  مبراجعة  قم 
هذا اخلجل عن القيام بعملك على أكمل وجه، اسأله عن إمكانيات املعاجلة، 
على  مساعدتك  ميكنه  احل���االت،  ه��ذه  مثل  لعالج  امل���درب  الطبيب  إن  حيث 

التغلب على هذا املرض املزعج. 
يقوم الطبيب بإعطاء بعض األدوية التي من شأنها أن تخفف شعورك 
بالقلق واخلوف، ومن بعدها عليك إعطاء جسمك فرصة ليتأقلم مع الدواء 
ويأخذ مفعوله، بعد ذلك يبدأ الطبيب مبناقشتك حول مدى التحسن وكيفية 

االستمرار في العالج النفسي، للوصول إلى الشفاء النهائي. 
إذا لم تكن مرتاحاً للعالج املوصوف أو لطريقة الطبيب املعالج، من املهم 
أن تراجع طبيباً آخراً، ألن العالج احلالي لن يؤدي بك إلى الشفاء من  جداً 

هذا املرض املزعج. 
ويعتبر اخلجل واخلوف من أهم االضطرابات النفسية التي تنتشر في 
بسبب  الكبت  أو  بالضيق،  الشعور  بأنه  اخلجل  تعريف  وميكن  املجمعات، 
مواقف شخصية، مما يثبط الشخص عن متابعة حتقيق أهدافه الشخصية 
أو العملية، واخلجل شكل من أشكال التركيز املفرط على الذات واالنشغال 

باألفكار الشخصية واألحاسيس وردود الفعل اجلسدية. 
وميكن أن يتراوح اخلجل بني اخلفيف إلى خوف اجتماعي شديد، يحول 
بني الشخص ومواجهة أعباء احلياة، وميكن للخجل أن يكون مزمناً أو مؤقتاً 

أو صفة شخصية تالزم صاحبها. 
ولكن اخلجل ال يعتبر اضطراباً عقلياً، ويكمن الفرق بني اخلجل واخلوف 
اتساعاً  أكثر  سلوكيات  ميثل  االجتماعي  اخل��وف  أن  حقيقة  فى  االجتماعي 
واختالفاً. فعلى سبيل املثال ميكن أن يخشى املصاب باخلوف تناول طعامه 

أمام الناس وميكن أن ال يكون خجوالً فى مواقف اجتماعية أخرى. 
باخلوف  بالضرورة  مصابني  ليسوا  اخلجولني  األش��خ��اص  ف��إن  كذلك 
االجتماعي، وميكن حلالة القلق االجتماعي لدى هؤالء، أن حتول بينهم وبني 
الشعور باالرتياح فى احلفالت، ولكن األعراض التى يعانون منها ال متنعهم 

من أن يكونوا اجتماعيني. 
ومن ميزات اخلجل بني البالغني، أن هؤالء يدركون عدم كفاءتهم، وأنهم 
ال يتحملون آراء اآلخرين عنهم وعن طريقة تفاعلهم، وفى الوقت ذاته فإن 
في  الفسيولوجية،  باالختالفات  تتعلق  ألسباب  يعود  األطفال  بني  اخلجل 

طريقة تفاعل هؤالء، حني يواجهون مواقف جديدة. 
ومييل األطفال للتفاعل بطرق مختلفة مع املواقف اجلديدة، وال يتفاعل 
ألتفه  فعل  ردود  آخ���رون  ي��ط��ور  بينما  األش��ي��اء،  بعض  م��ع  منهم  البعض 
لديه  كان  إذا  يظهر  أن  هذا  شأن  ومن  تصادفهم،  التي  والتغيرات  األسباب 
جتاه  كبيراً  فعالً  أب��دى  إذا  الطفل  أن  ه��ذا  ويعني  خ��ج��والً،  ليصبح  قابلية 

األشياء اجلديدة، فإن من احملتمل أن يصبح خجوالً فيما بعد. 
يحاول الباحثون إيجاد عالقة بني اخلجل والعوامل الوراثية، اضطرابات 

املواد الكيماوية في اجلسم والبيئة التي يعيش فيها الشخص. 
االقتصادي  للوضع  ميكن  التي  الكيفية  ف��ي  ال��دراس��ات  إح��دى  وبحثت 
للعائلة أن يؤثر على ظاهرة اخلجل في أفرادها، وقد أشارت النتائج إلى أن 

اخلجل املتواصل واملؤقت يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالقلق والعصبية. 
كذلك وجد أن هذين النوعني من اخلجل يرتبطان ببعضهما البعض بشكل 
وكبيراً  مباشراً  ارتباطاً  ترتبط  منهما  املنخفضة  املستويات  بينما  معتدل، 
باملستويات العالية حلب الذات. وبالنسبة لعالج ظاهرة اخلجل، مييل عدد 
من الباحثني إلى عدم الفصل بني اخلجل واخلوف االجتماعي وظاهرة القلق، 

ويشمل العالج األدوية والسلوك اإلدراكي. 

الفوبيا االجتماعية... 
األسباب وطرق العالج

إعداد : تهاني العكاوي

عندما هدهدتك كطفٍل صغيٍر، غفوت قربي بهدوٍء يشبه سكون الليل في 
بهمس  تهذي  وص��رت  والقديسني  األنبياء  )دع��ة(  ب�  غفوت  احلصاد،  ليالي 
كالبيلسان في  ت��ردد كالماً  أم��ك، ورح��ت  أم��ي وص��در  حنون، حنون كصدر 

حقول بالدي: 
مدي يديك يا حبيبَة عمري، وعانقيني كطفل صغير، فمنذ غادرتني قبل 
ألف عام، وأنا اذرع ذاكرتي شماالً ومييناً، مشّرداً في بالد احلنني، أدقُّ أبواب 
وحرارة  الشوق،  بلهيب  املسربل  العشق  أت��ون  في  جمعتنا  التي  اللحظات 

قبالت العشاق في بيادر احلصاد. 
العناق، وقد تاهت خطاي  مّدي يديك يا حبيبة، وعانقيني، فكم احتاج 

فوق بالط الغربة، وبني أخاديد الالمكان!؟ 
لعنة  حنّطته  ال��ذي  العتيق  حزني  ومللمي  عمري،  حبيبة  يا  يديك  م��ّدي 

فرعونية من قبل ألف عام وعام.
مّدي يديك يا شقيقة روحي، واقطفي عناقيد شوقي، فقد أنضجه الغياب، 

وصار نبيذ السكارى في احلانات املهجورة.
مّدي يديك يا رفيقة نبضي، فقد ملَّ قلبي البكاء، فوق رخام القبور الفارغة 

من أمواتها، وصارت اجلثامني )تتمشى( على حواف احلياة امليتة. 
خذيني إلى خيمة في أعالي اجلبال، كي أصير ناسكاً في محراب طهرك 

املزركش كسجادة الصالة.
قديستي، عمدّيني بنبل أصابعك التي يهطل من حتت أظافرها رهام بنكهة 
الورد ورائحة عسل الغابات، فتصير الدنيا فراديس مشتهاة، وواحات من 

نخيل وعّناب.
ماذا أقول لك يا حبيب عمري، وقد أشعلت كلماتك النار في مدن ذاكرتي 

التي دمرها احلاقدون؟ 
العطر،  فانتثر  إليك  شوقي  صناديق  كلماتك  فتحت  وقد  ل��َك،  أق��وُل  م��اذا 
واحترقت أعواد البخور، وتراقصت في أحداقي، عرائس البحر وحورياته. 

وحدها املرآة صديقتي، استقبلتني بوجهي السعيد، وابتسامتي الطالعة 
من عمق ماض حزين. وحدها املرآة صديقتي، استقبلتني بعيوني الدامعة، 

فرحا، حّبا، وانتصارات. 
الغد، وبأيدينا  ، وتعال نصعد هضاب  يديَّ يا حبيبي، وخذ  يديك  هات 

راية مستقبلنا. 

تداعيات

هات يديك وخذ يديَّ
ماجدولني الرفاعي 

حصلت  فقد  الفرح،  من  نوال  طارت  العامة،  التوجيهية  نتائج  ظهرت  عندما 
على  للحصول  تؤهلها  ل��ن  نتيجتها  ألن  بكت،  أنها  إال  مبهرة،  نتيجة  على 
منحة حكومية لدراسة الطب، فقد حصلت على معدل 96.7، لكنها لم تكن من 

العشرة األوائل.
موضوع  في  لتناقشه  والدها  مع  جلست  املهنئون،  ذهب  أن  وبعد  املساء  في 
دراستها اجلامعية، وأبدت رغبة في دراسة الصيدلة، فمعدلها يؤهلها لذلك، 
كانت تعلم جيداً أن ظروف والدها املالية كعامل بناء، ال متكنها من االلتحاق 
بتلك الكلية، لكنها راهنت على تفوقها وعلى املساعدات التي تقدمها اجلامعات 
للحاالت املشابهة حلالتها، وعدت والدها بأنها ستجتهد كثيراً، لتحصل على 
معدالت مرتفعة، متكنها من  احلصول على إعفاء من األقساط اجلامعية، وما 
عليه سوى دفع القسط األول، وأضافت أنها خالل العطلة ستحاول احلصول 
على عمل يعني والدها في حتمل تلك املصاريف، وإذا استطاعت أن توفق بني 

دراستها والعمل سوف تستمر فيه أثناء دراستها.
فوجئت نوال برفض والدها للفكرة من أساسها، وأنه كان قد قرر أنها ستدرس 
احتمال  يستطيع  ال  ألن��ه  ليس  ع��ام��ني،  مل��دة  متوسطة  كلية  ف��ي  ال��ش��ري��ع��ة، 
مصاريفها اجلامعية، وإمنا ألسباب أخرى. لم تكن تدري أن والدها يخضع 
لتلك األفكار، فلم يسبق له أن باح بشيء منها، فالسبب األول لرفضه التحاقها 
أن  على  يوافق  ال  وهو  مختلطة،  اجلامعة  أن  كان  لها،  أوضح  كما  باجلامعة 
الصف  حتى  القرية  مدرسة  في  درس��ت  أنها  رغ��م  ال��ذك��ور،  مع  ابنته  تختلط 
األول الثانوي، وكانت املدرسة مختلطة، ثم انتقلت بعدها لتكمل دراستها في 

الفرع العلمي، كون مدرسة القرية تدرس الفرع األدبي فقط.
في  مستقبالً  ال���دواء  ابنته  تبيع  أن  على  ي��واف��ق  ل��ن  فهو  الثاني،  السبب  أم��ا 
صيدلية، وأنه يعتبر أن املرأة ال تصلح للعمل سوى في التعليم، فهو أفضل 
لها، حيث تعود إلى البيت مبكراً، مما يؤهلها للعناية بأوالدها وزوجها وبيتها 
مستقبالً، وعلى رأيه: »فاملرأة حتى لو ذهبت للمريخ فآخرتها للطبيخ«، وإذا 
اضطرت للعمل، فعليها أن تعمل في عمل يتالءم مع كونها أماً وزوجة وربة 

بيت.
في  س��ن��وات  أرب��ع  م��ن  أفضل  كلية،  ف��ي  سنتني  دراستها  أن  الثالث  والسبب 
الزوج  النهاية ستتزوج، ورمبا يكن  أنها في  أقل، خاصة  اجلامعة، فتكلفتها 
غريباً، واألفضل أن ال يصرف عليها كثيراً، فأخيها الذي سينهي التوجيهي في 

العام املقبل أحق بهذه املصاريف.
وأقاربها  وأمها  بأخوتها  مستعينة  والدها،  مع  التفاهم  نوال  محاوالت  رغم 
وأخذ  تعليمها،  قضية  من  موقفه  على  أص��ر  أن��ه  إال  وال��ده��ا،  أص��دق��اء  وحتى 
أوراقها وذهب إلى كلية الشريعة وسجلها هناك، ولم جتد مناصاً من الدراسة 
في تلك الكلية. تخرجت نوال، وبدأت تبحث عن عمل بال جدوى، فخريجات 
الشريعة كثر وال شواغر لهن، وبعد مرور خمس سنوات على بطالتها، علقت 
علها  الزهور،  وتنسيق  اخلياطة  لتتعلم  وذهبت  والدها،  غرفة  في  شهادتها 

جتد من خاللهما عمالً ال يوجد فيه ذكور. 
لكن لم تكن هذه نهاية القصة، فقد تقدم خلطبة نوال شاب أنهى تعليمه في 
اخلارج، وكان تقدمياً في أفكاره، يؤمن بحق املرأة في اختيار أسلوب حياتها، 
مع  اتفقت  أن  بعد  قليلة،  أشهر  خ��الل  وتزوجت  والدها  وواف��ق  ن��وال  وافقت 
زوج املستقبل على العودة للدراسة اجلامعية، وعلى تأخير اإلجناب قليالً، 
لتتمكن من إنهاء تعليمها، وافق على عودتها للدراسة في اجلامعية، أما قضية 
تأخير اإلجناب، فقد كان متردداً في قبولها، خاصة أن كالهما شارفا على إنهاء 
واتفقا  خطورة،  يشكل  رمبا  ذلك،  من  أكثر  اإلجن��اب  وتأخير  الثالث،  عقدهما 

على أن ال تشكل تلك القضية عائقاً أمام زواجهما.
زوجها  عليها  يبخل  لم  بها،  ترغب  كانت  التي  الصيدلة  بكلية  نوال  التحقت 
خير  كان  اجلامعية،  دراستها  أثناء  األول  ابنها  أجنبت  وعندما  باملصاريف، 
معني لها في االعتناء بالصغير، وفي أعمال املنزل، حتى أنها في تلك السنة 
تفوقت أكثر، وعندما أجنبت ابنها الثاني، وكانت في السنة األخيرة، أحضر 

أخته لتعتني بالولدين في فترة االمتحانات لتتفرغ هي لدراستها.
في الصيدلية التي عليها يافطة باسمها، تقف نوال خلف »الكاونتر«، تصرف 
األدوية،  تناول  كيفية  حول  للمرضى  نصائحها  وتقدم  الدوائية  الوصفات 
وخلفها مباشرة تعلق شهادة الصيدلة وعدة شهادات تقدير حصلت عليها، 
في  معلقة  زال��ت  ال  عليها  حصلت  التي  الشريعة  شهادة  بينما  دوم��اً،  تبتسم 
غرفة والدها، وكلما نظر إليها عاتب نفسه، لكنه تعلم الدرس، فعندما جنحت 

أختها الثانية مبعدل عاٍل، ترك لها حرية اختيار التخصص الذي تريد.

أخيرًا... 
حققت حلمها


