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ال�صباب الفل�صطيني يف قطاع غزة ... واقع وحتديات وم�صري جمهول !!
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12 آب/أغسطس من كل عام يحتفل العالم بيوم الشباب العاملي. فقد احتفلت األمم املتحدة بالسنة   
الدولية األولى للشباب في العام 1985، وفي الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للشباب اعتمدت اجلمعية 
العامة برنامج العمل العاملي للشباب واضعة بذلك إطارًا للسياسات ومباديء توجيهية من أجل إختاذ االجراءات 

الوطنية وتوفير سبل الدعم الدولي لتحسني وضع الشباب.
ختصيص يوم للشباب هو تأكيد واضح على حقوق الشباب باعتبارهم مستقبل الشعوب التي يعيشون فيها، 

وتأكيدًا على التزامات الدول جتاه شبابها. 
مبناسبة اليوم العاملي للشباب للعام 2018، االحصاء املركزي الفلسطيني يصدر بيانًا صحفيًا يستعرض فيه أوضاع 
الشباب في املجتمع الفلسطيني: ثلث املجتمع الفلسطيني من الشباب، ارتفاع نسبة األسر التي يرأسها شباب 
خالل العشر سنوات املاضية، ارتفاع معدالت البطالة بني الشباب ليصل إلى %61,2 في قطاع غزة، أقل من 
%0.7 من الشباب يعمل في مراكز صنع القرار في قطاع غزة، أكثر من ثلث الشباب في قطاع غزة يرغبون في 
الهجرة، %35.4 بني األفراد )29-15( سنة يعيشون فقر مدقع في قطاع غزة، وغيرها من النسب واالحصاءات 
التي تشير وبشكل واضح إلى سوء األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية للشباب الفلسطيني وخاصة 

في قطاع غزة.
 جهاز االحصاء الفلسطيني يضعنا في بيانه أمام واقع صعب مرير يزداد سوًء يومًا بعد يوم، وضع ينذر بكارثة على 

مستوى احلقوق، كارثة تهدد مستقبل الوطن بأسره.
السؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل مسؤولية ما آلت اليه أوضاع الشباب؟ من يتحمل مسؤولية فقدان األمل 
لدى غالبية بل كل الشباب الفلسطيني في قطاع غزة؟ من سيعيد األمل إليهم؟ هل الشباب جزء من املشكلة 
كما هم دائمًا احلل نفسه؟. أسئلة كثيرة تتوارد إلى أذهنة الكثيرين قد ال جند ال اجابات أو إجاباتها واضحة 

لدرجة أننا لم نعد نفكر فيها.
 صحيح أن االحتالل االسرائيلي هو أبو املصائب والسبب الرئيس لها. االحتالل بعدواناته املتكررة على القطاع 
وبحصاره لقطاع غزة وبتحكمه بجميع منافذ القطاع وبكل ممارساته هو من أجبر الشباب على الهجرة والهروب 
الفلسطيني،  االنقسام  االحتالل:  عن  مصيبة  تقل  ال  أخرى  عوامل  هناك  أيضًا  ولكن  املوت.  إلى  املوت  من 
فتح  حركتى  العوامل.  من  االجتماعية،وغيرها  والتنشئة  التربية  التعليمية،  املؤسسات  السياسة،  األحزاب 
نداءات  أمام  املستمر  وجتاه صمتها  للشباب  ويحدث  ما حدث  الكبرى جتاه  املسؤولية  أيضًا  تتحمالن  وحماس 
الشباب بالوحدة الوطنية وجتاه إدارة الظهر الحتياجاتهم ومطالبهم وجتاه عجزها املستمر عن تقدمي حلول النقاذ 
مستقبلهم، األمر الذي دفع بهم إلى اجلرمية والهروب إلى العوالم االفتراضية. أيضا الشباب يتحمل مسؤولية جتاه 
ما آلت إليه أوضاعهم جراء صمته املبرر أحيانًا وغير املبرر في غالبية األحيان. الكلمة األخيرة في هذا السياق 
الشباب إلهم احلق ومعهم احلق وعليهم احلق وهم بايدهم يرجعوا احلق. وطبعا كل ما حنكى شباب بنقصد كال 

اجلنسني

آمال صيام 
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الشباب في غزة.. واقع وتحدياتخا�ص �لغيد�ء

من  وا�سعة  �رشيحة  الفل�سطيني  ال�سباب  ميثل 

ي�سري  ما  وهو  الفل�سطيني،  االجتماعي  الن�سيج 

و�ساب؛  الفل�سطيني جمتمع فتي  املجتمع  اأن  اإىل 

وعليه فاإن االهتمام بال�سباب يعترب اهتماماً يف بنية 

وتركيبة وواقع وم�ستقبل املجتمع الفل�سطيني .

يعاين  التي  ال�سعوبات  اأح��د  على  يخفى  ال  ولكن 

اجلن�سني  ك��ا  م��ن  الفل�سطيني  ال�سباب  منها 

م�ساهمتهم  تعيق  والتي  غ��زة؛  قطاع  يف  خا�سًة 

وال��ت��ح��دي��ات  للم�سكات  ال��ت�����س��دي  يف  ال��ف��اع��ل��ة 

نتيجة  الفل�سطيني  ال�سعب  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 

�سنع  موؤ�س�سات  من  وا�ستبعادهم  لتهمي�سهم 

الناجمة  ال�سعوبات  اإىل  باالإ�سافة  القرار،  وتنفيذ 

ال�سلبية على كافة  واآثاره  االنق�سام  ا�ستمرار  عن 

 12 من  اأك��ر  منذ  امل�سدد  واحل�سار  احلياة،  مناحي 

االإ�رشائيلي  االح��ت��ال  ا�ستمرار  ع��ن  ناهيك  ع��ام��اً، 

البغي�ض وتراجع الق�سية الفل�سطينية على �سلم 

اأولويات االأجندة االإقليمية والدولية.

ت�سليط  “الغيداء”  جملة  حت��اول  التايل  التقرير  يف 

ال�سوء على واقع ال�سباب/ات واأبرز التحديات التي 

تواجههم يف قطاع غزة، وروؤيتهم الآليات

الشباب الفلسطيني في قطاع غزة 
... واقع وتحديات ومصير مجهول !!
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حم�صن اأبو رم�صان مدير مركز د. حيدر 

اأن  قال  والتنمية  للثقافة  ال�صايف  عبد 

ظروفاً  يعي�س  الفل�صطيني  ال�صباب 

البطالة  ن�صبة  بلغت  حيث  �صعبة 

ن�صبة  اأعلى  وهي   65% حوايل  بينهم 

بالعامل، حيث 

يف  الفل�صطينية  اجلامعات  من  يتخرج 

قطاع غزة حوايل 20 األف خريج �صنوياً 

ي�صاف معظمهم اإىل جي�س العاطلني 

ال�صباب  اأن  اإىل  م�صرياً  العمل،  عن 

والتهمي�س  الإحباط  مظاهر  من  يعاين 

والإق�صاء مما زاد ن�صبة الراغبني بالهجرة 

امل�صاركة  وعدم  الذات،  على  والنكفاء 

بالعمل العام.

الراهن  الو�صع  اأن  رم�صان  اأبو  واأو�صح 

دفع ال�صباب من كال اجلن�صني لالجنذاب 

للمفاهيم  الن�صداد  روؤية  روؤيتني؛  اإىل 

اأو  جهة،  من  واملتطرفة  الأ�صولية 

ال�صتهالكية  ملفاهيم  الن�صداد  روؤية 

ب�صبب  وذلك  الإنتاجية،  غري  والتكالية 

الدميقراطية  الوطنية  الروؤية  �صعف 

ال�صيا�صية  القوى  دور  لرتاجع  نتيجة 

ومنظمات املجتمع املدين بهذا املجال.

ال�صباب  اأزمة  لتجاوز  املخرج  اأن  واعترب 

وهي  الأ�صباب،  معاجلة  يف  تكمن 

النظام  وحدة  وحتقيق  النق�صام  باإنهاء 

دميقراطية،  اأ�ص�س  على  الفل�صطيني 

العامة،  باحلياة  م�صاركتهم  وتعزيز 

مقومات  يوفر  مبا  العمل  فر�س  وتوفري 

ال�صمود والعمل الالئق والعي�س الكرمي.

ويوافقه الراأي ي�رصي دروي�س، رئي�س الحتاد 

عام  ومن�صق  الثقافية،  للمراكز  العام 

وا�صتعادة  النق�صام  لإنهاء  “وطنيون 
امل�صاحلة  “تعطيل  قال:  حيث  الوحدة” 

ب�صكل  اأثر  الفل�صطينية  الوطنية 

كبري على كافة فئات املجتمع، وحتديداً 

لغياب  كان  حيث  ال�صباب/ات،  فئة 

قيادات  غياب  يف  كبرياً  اأثراً  النتخابات 

�صابة على ال�صعيد املحلي”.

 12 مدار  “على  قائال:  دروي�س  وا�صتدرك 

عاماً وال�صباب/ات يدفعوا ثمن النق�صام 

ب�صبب غياب امل�صاحلة وعدم ال�صتقرار 

والقت�صادي،  وال�صيا�صي  الجتماعي 

الف�صائل  دور  غياب  ذلك  عن  ف�صالً 

الوطنية باإتاحة الفر�س لتلك الفئة يف 

الف�صائل  داخل  قيادية  منا�صب  تقلد 

عن طريق النتخابات، مما اأثر على احلياة 

تواجدهم/ن  على  واأثر  الدميوقراطية 

وظهورهم/ن يف �صتى املجالت.النا�صط 

ال�صبابي حممود �صالم )30( عاماً، وهو 

يف  �صاركوا  الذين  ال�صباب  �صمن  من 

يريد”  الفل�صطيني  “ال�صباب  برنامج 

لأبحاث  الفل�صطيني  للمركز  التابع 

– ال�صرتاتيجية  والدرا�صات  ال�صيا�صات 

م�صارات؛ اعترب اأن من اأبرز التحديات التي 

وال�صابات يف فل�صطني  ال�صباب  تواجه 

ل �صيما قطاع غزة؛ التهمي�س الوا�صح 

الوطني  امل�رصوع  يف  ال�صباب  لدور 

�صنع  مراكز  يف  م�صاركتهم  واإعاقة 

الت�رصيعات  و�صعف  القرار،  وتنفيذ 

وتفعيل  ال�صباب  م�صاركة  تكفل  التي 

احلوار  مبداأ  وغياب  املجتمع،  يف  دورهم 

اإىل  اإ�صافًة  القرار،  ال�صباب و�صناع  بني 

املمار�صات العن�رصية ل�صلطات الحتالل 

تقوم  والتي  ال�صباب،  بحق  الإ�رصائيلي 

من  وحرمانهم  والعتقال  القتل  على 

اأب�صط حقوقهم وتهددي م�صتقبلهم، 

ودفعهم  الوطنية  هويتهم  وطم�س 

ال�صرتاتيجيات  وغياب  والهجرة،  للياأ�س 

اإىل  الرامية  الهادفة  التنموية  والربامج 

يف  وطنهم  يف  ال�صباب  �صمود  تعزيز 

ال�صعبة  القت�صادية  الرظوف  ظل 

�صبل  و�صيق  والفقر  البطالة  وانت�صار 

احلياة الكرمية.

وتبلغ ن�صبة ال�صباب يف املرحلة العمرية 

ما بني )15-29( �صنة يف فل�صطني %30  

بواقع  يتوزعون  ال�صكان،  اإجمايل  من 

36%  يف الفئة العمرية )19-15( �صنة 
يف الفئة العمرية )29-20( �صن  و64 % 

ون�صبة كبار ال�صن به حمدود جداً بحيث 

ح�صب  وذلك   ،%  5 من  اأكرث  تتعدى  ل 

الفل�صطيني  لالإح�صاء  املركز  اجلهاز 

للعام 2017.

واعترب �صالم اأن من اأبرز امل�صكالت التي 

تواجه ال�صباب يف الوقت الراهن البطالة 

حيث يتخرج من اجلامعات الفل�صطينية 

�صنوياً  خريج  األف   20 حوايل  بالقطاع 

ي�صافوا اإىل جي�س العاطلني عن العمل 

“اأننا  اإىل  منوهاً  والفتيات،  ال�صبان  من 

النماذج  من  العديد  جند  ذلك  رغم 

من  متكنوا  وخريجات  خلريجني  الناجحة 

العمل  يف  اأنف�صهم  على  العتماد 

مل�صاريع خا�صة اأو العمل “اأون لين”.

الفر�س  وقلة  البطالة  اأن  وي�صيف: 

دفعت اأكرث من ثُلث ال�صباب يف قطاع 

غزة للتفكري بالهجرة اإىل اخلارج، اإذ بلغت 

ن�صبة ال�صباب الذين يرغبون يف الهجرة 

مقابل   ،%  37 غزة  قطاع  يف  للخارج 

يالحظ  الغربية، كما  ال�صفة  15% يف 
اأن الذكور ال�صباب اأكرث ميالً للتفكري يف 

الهجرة للخارج مقارنة بالإناث ال�صابات 

 %29 للذكور  الن�صبة  هذه  بلغت  اإذ 

لدى الإناث ال�صابات. مقابل 18 % 

ال�سابات قادرات...

تعمل  عاماً،   )23( �رصاب،  ابتهال 

يف  ال�صبابية  للمجال�س  كمن�صقة 

جمل�س  يف  ونائبة  خانيون�س،  حمافظة 

م�صاركة  “تعزيز  مب�رصوع  اخلا�س  الظل 

يف  ال�صيا�صي  القرار  �صنع  يف  املراأة 

�صوؤون  مركز  ينفذه  الذي  غزة”  قطاع 

اأ�صارت  2018؛   اجلاري  العام  خالل  املراأة 

اإىل اأن  اأن جميع ال�صباب/ات يطمحوا 

اإىل يجاد واقع اأف�صل بيئة اآمنة لإثبات 

والإبداع،  العطاء  على  مقدرتهم 

وامتالكهم الرغبة واملهارة لتويل وتقلد 

يف  امل�صاركة  من  متكنهم  منا�صب 

�صنع القرار.

على  قدارات  “ال�صابات  واأ�صافت: 

املزيد  وتقدمي  وال�صمود،  الت�صحية 

واملزيد مثلهم مثل ال�صباب يف امليدان، 

اأن  ا�صتطعت  ما  اأحاول  �صخ�صياً  واأنا 

لإعالء  وكمبادرة  ك�صابة  نف�صي  اأثبت 

بدعمهم  واملطالبة  ال�صباب  �صوت 

واإيجاد  منهم؛  املبدع  ال�صباب  خا�صة 

حا�صنة تقوم على تطويره لكي ي�صهم 

يف تنمية املجتمع والعمل على حماية 

ال�صباب من خماطر التطرف واملخدرات 

والياأ�س والإحباط”.

ال�صابو�س،  هبة  �صددت  جهتها  من 

�صبابية  ونا�صطة  نف�صية،  اإخ�صائية 

من غزة، وتبلغ من العمر )25( عاماً 

الهتمام  م�صتوى  رفع  اأهمية  على 

بالتاأهيل املهني وتطوير مراكز التدريب 

التطور  مع  تتنا�صب  بحيث  املهني 

التكنولوجي وحاجة املجتمع، مبا ي�صاهم 

و�رصورة  لل�صباب،  عمل  فر�س  توفري  يف 

ال�صباب  اأج�صام �صاغطة من  ت�صكيل 

املتعلقة  القوانني  متابعة  على  تعمل 

ال�صباب  وتثقيف  وتوعية  بال�صباب، 

بحقوقهم املختلفة خا�صة يف ممار�صة 

حرية الراأي والتعبري وامل�صاركة الفاعلة.

خماطبة العامل

والنا�صط  املحامي  جهل  اأبو  وليد  اأما 

فاعترب  عاماً   )23( واحلقوقي  ال�صبابي 
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املحا�رص  غزة  قطاع  يف  وحتديداً  الفل�صطيني  ال�صباب  اأن 

اأمام حتقيق  يواجه العديد من التحديات التي تقف عائقاً 

من  ينتقلون  جعلهم  الذي  الأمر  واأمنياتهم،  طموحاتهم 

مرحلة املطالبة بتحقيق رغباتهم وطموحاتهم اإىل مرحلة 

املطالبة ب�رصوريات العي�س واملتطلبات الدنيا من اخلدمات، 

ولعل حالة النق�صام الفل�صطيني؛ وما نتج عنها من ح�صار 

ال�صتثمارية  امل�صاريع  من  العديد  ووقف  للمعابر  واإغالق 

والتنموية هي ال�صبب املبا�رص يف ذلك.

ال�صباب  اأحالم  الكثري من  التحديات جعلت  “هذه  واأ�صاف: 

تنح�رص يف اإيجاد فر�صة عمل والزواج وال�صتقرار، اأو الهجرة 

يف  ال�صباب  باقي  كما  بكرامة  والعي�س  عمل  عن  للبحث 

خمتلف دول العامل.

ال�صباب  من  وجمموعة  هو  جتربته  عن  جهل  اأبو  وحتدث 

ال�صباب  �صوت  واإعالء  احل�صار  ك�رص  �صبيل  يف  وال�صابات 

املتحدة  الأمم  ومطالبة  الدويل  امل�صتوى  على  الفل�صطيني 

القانونية والأخالقية حيث قال:  اأمام م�صئولياتها  للوقوف 

“قمنا بتنفيذ “برنامج منوذج حماكاة فل�صطني لالأمم املتحدة 
يف العام 2016”، ليحاكي وقائع انعقاد جمال�س الأمم املتحدة 

وحمكمة  الإن�صان،  حقوق  وجمل�س  الأمن،  )جمل�س  خا�صًة 

النتهاكات  اأبرز  ومناق�صة  عر�س  مت  وقد  الدولية(،  العدل 

الإ�رصائيلي  الحتالل  �صلطات  بها  تقوم  التي  واخلروقات 

فيما   1948 عام  املحتلة  الأرا�صي  يف  الفل�صطينيني  بحق 

يتعلق بالتمييز بحقوق املواطنة، وجدار الف�صل العن�رصي 

املواطنني،  حركة  تعيق  التي  واحلواجز  الغربية  بال�صفة 

فر�صها  ومن  ال�صلمية،  للمظاهرات  القمعية  والأ�صاليب 

العي�س  �صبل  حتقيق  على  واأثره  غزة،  قطاع  على  للح�صار 

املوؤثرة  الإقليمية  الق�صايا  من  وغريها  للمواطنني،  بكرامة 

كاحلالة ال�صورية وو�صع الالجئني الفل�صطينيني يف خميمات 

اللجوء، وقد مت التوا�صل مع �صعادة ال�صفري، ريا�س من�صور 

ملناق�صة خمرجات  املتحدة  الأمم  لدى  فل�صطني  دولة  �صفري 

لواقع  ال�صبابية  والتحليالت  التقارير  وعر�س  الربنامج،  هذا 

وخماطر،  حتديات  من  تواجهه  وما  الفل�صطينية  الق�صية 

قانونية  واأبعاد  قيمة  من  له  وما  اجلهد  بهذا  رحب  وقد 

اهتمامات  العتبار  بعني  �صياأخذ  باأنه  واأ�صار  و�صيا�صية، 

ال�صباب وال�صابات ووجهة نظرهم للق�صايا الراهنة.

على  وال�صابات  ال�صباب  ت�صجيع  مطلوباً  بات  فلقد  اإذن 

تنفيذ مبادرات ترمي اإىل ا�صتنها�س طاقات املجتمع وتعمل 

على بث الأمل على قاعدة ت�صمن ال�صمود وال�صتمرارية 

والكفاح لتحقيق الأهداف الثابتة وامل�رصوعة، وعدم ال�صماح 

وال�صعب  الأر�س  وحدة  ح�صاب  على  الإن�صاين  احلل  بتقدمي 

مبنى  دميقراطي  مدين  جمتمع  حتقيق  اأجل  ومن  والهوية، 

على �صيادة القانون والف�صل بني ال�صلطات واحرتام احلريات 

العامة على قاعدة د�صتور مدين ي�صمن النتخابات الدورية 

والتداول ال�صلمي لل�صلطة .

ما   الذي ختشاه البشرية عندما تسحق صواريُخها رضيعًا؛ إن زاد  
احلليب في معدته أفاضه من فمه على لباِسِه ورقبِتِه دون أن 

ُيبالي؛ حتى يصَل بانسياٍب ألذنيه؟!
ما الذي ُيخيُف البشرية؛ عندما تنصهُر رصاصتان في مقلتيه؟! وُتقّشُر قذيفٌة 
ميزج  مؤكسد  وقوٍد  مع  بطنِه  أمعاُء  ختتلط  وعندما  وجنتيه؟!  جلد  حارقٌة 

حليَبه مع دمه النازف؟!
مدّببٍة ومسّمّمٍة  ُتّزق قطُع حديٍد  العالم –األحمق- عندما  يستفيد  وماذا 
أوردة وجهه الصغير؛ فتنفجر دمًا ينهمر من أعلى رأسه وصولًا لكسرة خبٍز 

يقبض عليها في يده؛ من فم أمه املصابة؟!
أن حتب -أو حتبني- األطفال.. فهذا أمٌر طبيعٌي، لكن؛ صدقًا؛ األمر غير 
الطبيعّي هو مدى التغّير في مستوى وطبيعة هذا احلّب؛ عندما تصبح األنثى 
أّمًا.. فأّي حزٍن يعتري أّي طفٍل في العالم َيْضحى ُيؤّرقك وينهش أعصابك.. 
اليوم؛  شوائب  منك  يسحب  رقيٍق  لطفٍل  مبسٍم  أّي  فإّن  النقيض؛  وعلى 

ويفكك شرايني تعّقدت في بدنك منذ حني.
بأّن  ُأقسُم  السياسة..  في  معهم  وتتحّدث  أطفاٍل  مع  جتلس  أن  جّرب/ي 
للتفاصيل  وتأخذك  األول��ى..  ِفْطرِتك  حيث  تعيدك  بأن  كفيلٌة  اجللسة 

البنفسجية البسيطة في قّصة ابنّي آدم “قابيل” و”هابيل”.
ذات مرٍة؛ سألتني ابنتي )التي ال تتجاوز الثماني سنوات(: “ماما.. في أّي 

ساعٍة بدأ العالم؟ وأّي يوٍم؟ ومني أول واحد اخنلق في األرض؟”..
وبينما كنت ُأحّدق فيها، وأمللُم إجاباٍت في رأسي.. سارعت لتسأل: “طب 

اجلنة وين.. في السما واّل في األرض؟”..
لتبدأ شقيقُتها األكبر بسؤاٍل أكبر: “ماما.. مني سّت سّت سّت سّت سّت... 
سّتي؟”.. وبّدي يا ماما أسال كمان سؤال؛ بس مش عارفة.. حرام واّل مش 

حرام.. أسأل؟ 
ألعاجلها بالرّد: “ال يا ماما, ما تسأليني، بّس أدّبر لكم إجابات على أسئلتكم 

األولى بنكّمل”.
كلما اقتربُت من األطفال؛ كّلما ابتعدت خلجاُت نفسي عن حذلقة الكبار، 
وتيّقنت بأّن أضعف مخلوٍق على البسيطة هو اإلنسان، يدخل بيته ألول مرٍة 
محمولًا بشكٍل أفقٍي في أحضان أمه، ويخرج من بيته آلخر مرة محمولًا أيضًا 

بشكٍل أفقٍي لكن؛ في أحضان كفنه.
وكثيرًا ما تعود األشياء في النهايات إلى هيأتها األولى، فعندما جنلس مع 
فتارًة  األولى،  عمرهم  لسنّي  الذاكرُة  منهم  تنسحب  السّن  في  طاعنني 
يترّنون؛ باالرتداد ملشاكلهم مع زمالء املدرسة، وتارًة يتساءلون؛ عن مصائر 

دمًى وألعاٍب مفضلٍة كانت تغفو في أحضانهم.
حتى عظاُمهم؛ تكون قد عادت للتقّوس للداخل، بينما يبدأ الِهرُم على كّل 
فالتفاعل..  فاالبتكار،  االختزان،  من  بدًء  أجسامهم؛  داخل  حيوٌي  هو  ما 
وصولًا -في بعض األحيان- إلى العجز عن قضاء احلاجة؛ إال كما األطفال.

اإلنساُن هو األقوى أيضًا على اخلير والشّر.. فانكباُبُه على تصنيع ما يفتُك 
بجنسه؛ يجعل منه “املتناقض األعظم” فبيده يصنُع ما هو كفيٌل بأن يقضَي 
على إنساٍن لو مّر بالقرب من دفقة هواٍء ساخنٍة ساّمٍة، وهو ذاته؛ من يهرب 

باحلياة في عرض البحر؛ في سبيل طوق جناة..!
فمن مّنا لم تؤّرقه فطرُتُه السليمة على الطفل السورّي “إيالن شنو” الذي 
قضى في عرض البحر وأُمُه وشقيُقُه هربًا من املوت املمنهج في وطنه، موُج 
البحر كان يالطف وجهه املنكّب على الرمل، وكأّنا ميسُح على رأسه؛ بدلًا من 
يِد ُأّمه “ريحانة” التي حاولت ابتالع كّل ماء البحر؛ ليبقى طفالها.. بينما 

تّنى أبوه أن ينقَل لهما أنفاسه.. لكن؛ دون جدوى..
أندهُش من شّدة احتمال وَجَلِد األمهات؛ اللواتي يفقدن طفلًا من روحهّن 
آخر- حجم  تلو  ليقسّن -شهرًا  يحملنه،  القريب  األمس  في  ُكن  ودمهّن، 
مع  طوله،  مع  رأسه،  يجرفون  واليوم  بالسنتيمتر،  وميزاَنه  وطوَله  رأسه 

ميزانه.. ويئدونه مع سريره الدافئ حتت التراب.
أتساءل.. عن مشاعر آباٍء حتّتم عليهم األسُر، وبدأت رؤوسهم تشتعل شيبًا؛ 
هذه  سعادة  ويبتلع  أسناُنهم،  وتتبّدل  أطفالهم  أنياب  تنمو  بدأت  بينما 

التفاصيل جوُف ثعباٍن آسر.
مرور  مع  تزداد  العربّي-  الطفل  العربّي  -خصوصًا  العالم  على  القسوة  إّن 
املفاعالت  ملنتوجات  األول  املستهلك  يكون  أن  عليه  ُكتب  وكأنه  الوقت، 
النووية واالنشطارات الذرّية،  فبينما الطفل في العالم الغربّي ملهوٌف مبا هو 
جديٌد وساحٌر من عالم “والت ديزني”.. الزال الطفل العربّي يبحث عن القدم 

املبتورة لدميته احملترقة..!

كلهم.. �أطفايل..!
�شمر �لدرميلي
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مبا  �سعبنا  على  االإ�رشائيلي  االحتال  حروب  كانت 

خّلفته من ارتفاٍع ملحوٍظ يف اإعاقاٍت خمتلفٍة الأبناء 

�سعبنا؛ ال�سيما االإعاقات احلركّية وال�سلل الرباعّي 

على وجه اخل�سو�ض؛ �سبباً مبا�رشاً يف بّث روح االأمل 

لتلك الفئة؛ من خال ابتكار منوذٍج لكر�سٍي متحرٍك 

“�سوتي  عليه  اأطلقنا  ال�سوتية؛  باالأوامر  يعمل 

خطوتي”.

القي�صاوي”  “�صماح  املهند�صة  اأو�صحت  الكلمات  بهذه   

و”ملا  العراي�صي”،  “اأمل  الب�صيوين”،  “فل�صطني  ورفيقاتها 

خطاب”، و”دينا احللبي”.. فكرة عمل م�رصوٍع يخدم الأ�صخا�س 

ذوي العاقة احلركية؛

الت�صالت  هند�صة  �س  تخ�صّ درا�صة  اأنهني  اأن  فبعد 

بحثن  ال�صلكية والال�صلكية من “كلية تدريب جمتمع غزة” 

على  التوافق  ومتّ  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  يخدم  عمٍل  عن 

فكرة “الكر�صي الذكي”.

وقد وجدن -بعد البحث- اأّن هذه الفئة منت�رصةٌ يف حمافظتي 

خانيون�س ورفح، اأما يف غزة؛ فالن�صبة اأقّل. وبح�صب “اجلهاز 

يف   
ّ
الرباعي ال�صلل  مر�صى  ن�صبة  فاإّن  لالإح�صاء”  املركزي 

قطاع غزة و�صلت يف نهاية العام 2016 اإىل 58 %، يف حني 

يف ال�صفة الغربية. بلغت 42 % 

حني اأ�ساءت الفكرة..!

 
ّ
عن كر�صٍي “امل�رصوع عبارةٌ  اأّن  “ملا خطاب”  املهند�صة  بّينت 

متحرٍك يعمـل عن طريق ب�صمة ال�صـــوت، ي�صتهــــدف 

ال�صلل  من  يعانون  ممن  �صّيما  ل  اخلا�صة؛  الحتياجات  ذو 

ذوي  ومتكني   
ّ
الذاتي التحّرك  تعزيز  بهدف  وذلك  ؛ 

ّ
الرباعي

نظام  خالل  من  املتحّركة؛  بالكرا�صي  التحّكم  من  الإعاقة 

.”
ّ
التعّرف ال�صوتي

ال�صخ�س  �صوت  خالل  من  يعمل   
ّ
“الكر�صي اأّن  واأو�صحت 

طريق  عن  �صوته  ا�صتخدام  يتّم  بحيث  ؛ 
ّ
الكر�صي �صاحب 

حتميله  ثّم  برجمته،  يتم    Bluetooth Module تطبيق 

 ،
ّ
الكر�صي ي�صتخدم  الذي  لل�صخ�س  املحمول  الهاتف  على 

وي�صتمل على 7 اأوامر �صوتية يف املرحلة احلالية مثل: “اأمام”، 

“خلف”، “ميني”، “ي�صار”، “توقف”، “دوران مع عقارب ال�صاعة”، 
“دوران عك�س عقارب ال�صاعة”.

من  يعمل  اأي�صا  ال�صوت.  ب�صمة  على  التطبيق  ويعتمد 

اإعاقٍة  من  يعانون  من  وي�صتخدمه  اليدوّي،  التحّكم  خالل 

حركيٍة يف القدمني”.

اأّن  الب�صيوين”  “فل�صطني  املهند�صة  اأكّدت  جهتها؛  من 

قطعٍة  توفري  عرب  ؛ 
ّ
الرباعي ال�صلل  مر�صى  يخدم  “امل�رصوع 

ت�صجيل  خالل  من  برجمتها  يتّم    )easy vr(عليها يُطلُق 

الأوامر ال�صوتية عليها ب�صوت املري�س، ويتّم تو�صيلها على 

احلاجة  دون  املتحّرك؛  الكر�صي  على  تركيبها  يتّم  �صّماعاٍت 

لهاتٍف حمموٍل، ول ت�صتجيب القطعة اإل ل�صوت امل�صتخدم 

الذي �ُصّجلت الأوامر ال�صوتية ب�صوته”.

“املتحكم  اأّن  القي�صاوي”  “�صماح  املهند�صة  اأ�صارت  بدورها؛ 

الأوامر  تاأخذ  التي  “الآردوينو”  قطعة  امل�رصوع  يف  الرئي�صي 

-بعد برجمتها- وتر�صلها للمتحرك، ثّم تتحّول لأوامر �صوتية، 

عبر مشاريع وأفكار إبداعية
شباب/ات يبدعون في تجديد 

األمل لذوي/ات اإلعاقة

�أحمد �لع�شي
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واأّن تكلفتها ت�صل لـ150 �صيقالً، كما ويوجد منها “اأردوينو 

ذات حجٍم اأكربٍ، وت�صتمل على تطبيقاٍت اأكرب واأكرث”. ميجا” 

وقالت “القي�صاوي”: “قمنا بعمل اأكرث من جتربٍة على امل�رصوع؛ 

حتى و�صلنا ملرحلٍة ممتازةٍ وباأقّل التكاليف، وناأمل اأن يدعمنا 

؛ و�صولً للجودة املطلوبة”.
ّ
اأحٌد لتطوير الكر�صي

عني على امل�ستقبل..! 

العمل  فريق  بها  قام  “هناك جهودٌ  اأّن  “القي�صاوي”  واأكدت 

للم�رصوع؛  احلايّل  للنظام  تطويرٍ  بعمل  قمن  اأنهّن  بحيث 

مل�صتخدمه  املطلوبة  اخلدمات  كاّفة  يوفر  متكامالً،  ليكون 

الطرقات،  يف  خماطر  اأيّة  جتّنب  مع  ي�صاء؛  كيفما  ليتحرك 

والبطاريات  ال�صم�صية  اخلاليا  ا�صتخدام  خالل  من  وذلك 

الكهربائية”..

 مو�صحًة اأّن “تكلفة هذا امل�رصوع  ت�صل لقرابة 600 دولر، 

مع التح�صينات املطلوبة”. ونّوهت اأّن “برجمته احلالية تعتمد 

على اللغتني العربية والإجنليزية، وهناك جماٌل لتغيري اللغة 

ح�صب رغبة امل�صتخدم”.

ولفتت اإىل اأّن “امل�رصوع ما كان له اأن يُكتب له النجاح اإل بعد 

العمل املتوا�صل من املهند�صات، وبدعٍم وت�صجيٍع من اإدارة 

واملهند�صني يف الأق�صام الهند�صية كٍل  “كلية تدريب غزة” 
يف جمال تخ�ص�صه”.

عوائق.. وحلول..!

هذا؛ واأكدت املهند�صات بقولهّن: “واجهتنا �صعوباٌت كثريةٌ 

للم�رصوع،  الالزمة  القطع  ثمن  كارتفاع  امل�رصوع،  اإمتام  خالل 

لإجناز  الأكرب  التحّدي  �صّكل  غزة،  قطاع  يف  توّفرها  وعدم 

امل�رصوع، مما ا�صطرهم ل�رصائها من اخلارج، وا�صتغرق ذلك وقتاً 

طويالً اأّخر اإمتام امل�رصوع. 

عالوة على اأّن الحتالل ال�صهيويّن مينع اإدخال القطع الالزمة 

يف الوقت احلايل.

اآماٌل م�ستقبليٌة

دوليٌة  موؤ�ص�صٌة  تتبّنى  باأن  يحلمن  اأنهّن  املهند�صات  اأكدت 

بالأوامر  تعمل  ذكيٍة  لكرا�ٍس  مناذج  ليتّم عمل  امل�رصوع؛  هذا 

لتطوير هذا  الكبري  بالفخر  �صعورهّن  واأعربن عن  ال�صوتية، 

اأمالً  ويكون  احلركية،  الإعاقات  ذوي  كافة  ليخدم  اجلهاز؛ 

حلياتهم امل�صتقبلية.

القبعة الذكية..! وي�صتمر تفاين وعطاء ال�صباب الفل�صطيني 

املهند�صان  ابتكر  املّرة  فهذه  اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  جتاه 

�صيئاً جديداً خلدمة  اأبو هّزاع”  و”حممد  اأبو عف�س”  “حممود 
ذوي الإعاقة الب�رصيّة؛ ليكون دليالً ورفيقاً على الطريق.

The Bat Hat م�رشوع القبعة اخلفا�ض

“اأبو هزاع”  زميله  قام مع  اأنه  “اأبو عف�س”  املهند�س  اأو�صح 

بت�صميم منوذٍج اأويٍلّ ي�صاعد ذوي الإعاقة الب�رصيّة على ال�صري 

ا�صتخدام  وبدون  اأحٍد،  من  مل�صاعدةٍ  احلاجة  دون  الطريق  يف 

حتذيريًة  �صوتيًة  اإ�صارةً   يعطي  النموذج  اأّن  مبيناً  الع�صا. 

ليتفادى  للمكفوف؛  معينٍة  م�صافٍة  على  باجلر�س-  -اأ�صبه 

املخاطر التي قد تواجهه يف الطريق،  ويعتمد يف الت�صغيل 

 -
ّ
على جم�سٍّ واحٍد يعمل يف اجتاهٍ واحٍد -غالباً الجتاه الأمامي

وتكلفة هذا النموذج قرابة 200 �صيقل.

الكّف الذكي..!

يُ�صتخدم عرب  ثاٍن  “هناك منوذٌج  اأّن  “اأبو هزاع”  اأو�صح  بدوره؛ 

للع�صا وهو  جم�سٍّ يعمل يف كّل الجتاهات، و�صيكون بديالً 

“الكف الذكي”. وهي عبارة عن قطعٍة يرتديها امل�صتخدم يف 
يده تُعطي اإ�صاراٍت حتذيريًة �صوتيًة واهتزازية”. 

هذا النموذج يعمل عن طريق الهتزاز، ويعطي اأوامر �صوتيًة 

“الأردوينو”.. وهي عبارةٌ عن قطعة متّكن  با�صتخدام قطعة 

خالل  من  به؛  املحيطه  البيئة  مع  التوا�صل  من  ال�صخ�س 

حميطه  يف  التاأثري  وميكنه   )Sensors( احل�صا�صات  من  عددٍ 

اأ�صواٍء �صغريةٍ.. وغريها من  اأو  التّحكم مبحّركاٍت  عن طريق 

القطع الإلكرتونية.

وي�صتمل هذا النوع على 4 جم�ّصات تعطي اإ�صاراٍت حتذيريًة 

وتكلفته  اأمامه،  عائٍق  وجود  من  املكفوف  حتّذر  واهتزازيًة، 

ت�صل لـ800 �صيقالً.

هو  ثالٍث  منوذٍج  تطوير  يف  وزميلُه  اجتهاده  هّزاع”  “اأبو  وبنّي 

اإ�صاراٍت حتذيريًة �صوتيًة؛ من  تُعطي  ذكية  نّظارة  عن  عبارةً 

خالل عد�صٍة مرئيٍة اأ�صبه بالكامريا، بحيث يتيح هذا النموذج 

مل�صتخدمه ت�صمية العائق املوجود اأمامه كحجرٍ، حفرةٍ، ماٍء، 

اآخر  يتم برجمته م�صبقاً، ويعمل من  اأّي عائٍق  اأو  ر�صيٍف،  

خالل اإر�صال اإ�صاراٍت عرب كامريا للطريق، ثم ترجمتها ل�صوٍت 

مبا�رصةً. وت�صل تكلفته اإىل 1000 �صيقل. 

�سعوباٌت وعقبات

القطعة  توفري  يف  م�صكلٌة  “واجهتنا  عف�س”:  “اأبو  يقول 

بداية امل�رصوع، مما ا�صتغرق وقتاً كبرياً، واليوم؛ نواجه م�صكلة 

الحتالل  منع  الأول:  ل�صببني:  “الردوينو”  قطعة  توّفر  عدم 

ال�صهيوين اإدخالها. ثانيا: القطع التي قد تتوّفر غالية الثمن.

اآماٌل م�صتقبليٌة..

مثل  الأعمال  حا�صنات  عرب  امل�رصوع  تبّني  يتّم  اأن  ناأمل 

اجلامعية  للكلّية  التابعة  التكنولوجية(  يوكا�س  )حا�صنة 

لتكنولوجيا  الفل�صطينية  واحلا�صنة  التطبيقية،  للعلوم 

املعلومات والت�صالت )بيكتا(.

 ي�صتثمر طاقاته يف تطوير 
ّ
وهكذا؛ فاإّن ال�صباب الفل�صطيني

بلده، وخلق حياةٍ كرميٍة لأنف�صهم ولأ�رصهم يف �صبيل خدمة 

والذي يدعو  امل�صتدامة؛  التنمية  اأهداف  الثامن من  الهدف 

لتحقيق م�صتوياٍت اأعلى من الإنتاجية القت�صادية من خالل 

التنويع، والرتقاء مب�صتوى التكنولوجيا، والبتكار.
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عن  ًة؛  من�صّ يغادر  ل  يكاد  الذي  احلديث؛  من  كثريٍ  ثمة   

والجتماعية؛  ال�صيا�صية  احلياة  يف  واملــراأة  ال�صباب  دور  اأهمية 

لتكت�صف -عرب املمار�صة- اأّن دور هوؤلء مطلوٌب كوقودٍ ملعارك تدور 

وفق ح�صابات الهيمنة ال�صيا�صية.  الأفعال على اأر�س الواقع تفقاأ 

الأجندات  اأ�صحاب  ات احلديث من  الذين يعتلون من�صّ عيون كّل  

ال�صيا�صية؛ الذين ل يُغادرُ كٌل منهم موقعه اإل اإىل القرب..! بع�س 

هوؤلء يُ�صاُب باأمرا�س ال�صيخوخة اأو العجز ب�صبب ال�صّن اأو املر�س، 

اإىل قوانني الوراثة العثمانية  لكن؛ يت�رصّف بعقليٍة قبليٍة؛ ت�صتند 

روؤية  ال�صّن؛ هم الأقدر على  زمن ال�صالطني. فقط؛ من الكبار يف 

الفارق، والإميان بتبعات هذا الفارق بني ال�صباب والكهول؛ �رصط اأن 

يتمّتع هوؤلء الكبار باملو�صوعية، والتخّلي عن املكابرة.  

ومع اأّن تاريخ احلركة الوطنية الفل�صطينية بعد نكبة العام 1948، 

كل هذا التاريخ يوؤكد اأن املوؤ�ّص�صني الأوائل كانوا كّلهم من ال�صباب 

يف �صّن الع�رصينات؛ اإل اأّن هوؤلء -و من يزيد اأو يقّل عنهم قليالً يف 

العمر يتم�ّصكون بكونهم احلكماء، ويتنّكرون ملبداأ “تدافع الأجيال” 

مراكز  اإىل   
ّ
احلقيقي التقّدم  نحو  ال�صباب  لدفع  الكبرية  والقيمة 

ا�صتحقاقاته  للعمر  فاإّن  با�صتثناءاٍت؛  ل  ويت�صّ ندر-  ما  -اإل  القرار 

على النا�س من حيث القدرات العقلية والبدنّية، وانعكا�صاتها على 

مو�صوع الإبداع، والقدرة على التغيري، ولي�س القدرة على ال�صرتجاع 

اأو التكرار. 

اأو   
ّ
الجتماعي اأو   

ّ
ال�صيا�صي العام  امل�صهد  يكون  اأن  جداً  موؤ�صٌف 

“فل�صطني”.. وقد خال من �صباٍب و�صاباٍت يف عمر  القت�صادّي يف 

كّل من كان عمره  الثالثينات اأو حتى الأربعينات؛ اإذ يُو�صُف “�صاباً” 

اأعمارها  تتجاوز  التي  القيادات  عن  �صنواٍت  ع�رص  اأو  بخم�س  اأقّل 

ال�صتني عاماً. 

املديّن  واملجتمع  الف�صائل  قيادات  كّل  الطاولة  على  و�صعنا  لو 

ال�صباب  عن  احلديث  اأّن  من  �صنتاأكّد  فاإنّنا  واملنظمة؛  وال�صلطة 

واملراأة يف م�صتوى القرار هو جمّرد هراٍء فارٍغ من كّل م�صموٍن جديٍّ 

وم�صوؤول. اللجنة التنفيذية اجلديدة ملنظمة التحرير الفل�صطينّية 

ل تتمّثل فيها املراأة -التي ت�صاوي ن�ّس املجتمع- اإل ب�صيدةٍ واحدةٍ 

من اأ�صل خم�صة ع�رص مقعداً. ويف املجل�س  هي “حنان ع�رصاوي”  

ع�صواً.  وثالثني  �صبعٍة  اأ�صل  من  �صيداٍت  ثالث  اجلديد   املركزّي 

“جتديد  اأبرز عناوينها  اأحد  اأن يكون  يُفرت�ُس  التي  اجلديدة  الرتتيبات 

يف  احلال  واقع  عن  مكررةٌ  ن�صٌخ  هي  القيادية”  املوؤ�ص�صات  �صباب 

على  ينطوي  ال�صّن  تقّدم  اأّن  يف  �صّك  ل  الفل�صطينية.  احلالة 

ذلك  اإذا كان  ولكن؛  التجربة،  ياأتي من طول  الذي  الغنى؛  من  قدرٍ 

�صي�صّكل مربراً للحديث عن حكماء؛ فاإّن ال�صباب لي�صوا ُمعاقني، 

واإنه ميكن ا�صتثمار احلكمة من مواقع اأخرى غري الت�صّلط على القرار 

واملوؤ�ص�صة؛ واحتجاز تطّورهما. 

رغم  البندقية؛  على  يتوّقف  ل  الإ�رصائيلي  الحتالل  مع  ال�رصاُع 

واحلنكة  ال�صيا�صة  على  يتوّقف  ول  فر�صانها،  هم  ال�صباب  اأّن 

للتاريخ  �صاملتني  زاويتني   على  مفتوٌح  �رصاٌع  فهو  الدبلوما�صية، 

والثقافة والرتاث وال�صينما وامل�رصح والأدب والقت�صاد واأدوات الع�رص 

هذه  كّل  ا�صتنفار  ي�صتدعي  الذي  الأمر  الريا�صة،  وحتى  والإعالم 

الطاقات. 

الن�صاط  جداً-  -ومهٌم  مهٌم  هو  كم  –مثالً-  نالحظ  اأن  علينا 

اأولوياتُه كما   اأن حُتّددَ 
ّ
؛ يف زمٍن ل ي�صتطيع الفل�صطيني

ّ
الريا�صي

مدى  امل�صوؤول  يرى  األ  فقط.  املحلّية  البيئة  من  وانطالقاً  ي�صاء، 

للكتالونيني؛ الذين ي�صعون لالنف�صال؟ األ  اأهمية فريق “بر�صلونة” 

كّل م�صاعر النتماء  ي�صتنفر الالعب امل�رصّي الفّذ “حممد �صالح” 

؛ حني تهتّز لإجنازاته املالعب، وع�رصات اآلف املعجبني الذين بداأ 
ّ
القومي

العديد منهم يفّكرون باعتناق الإ�صالم؟ اإل ترى القيادات اأّن بع�س 

الفنانني العامليني والعرب يحظون ب�صعبيٍة اأو�صع واأكرث ر�صوخاً من 

اإجنازاٍت  لبلدانهم  ويحققون  والزعماء،  الروؤ�صاء  الكثري من  �صعبية 

ومردوداً اإيجابياً متنّوع الرثاء والرثوة؟

 طيلة مرحلة برنامج “حمبوب 
ّ
اأمل ي�صتنفر ال�صعب الفل�صطيني

وقبله “عّمار ح�صن”..  لدعم الفنان الرائع “حممد ع�ّصاف”  العرب” 

اإىل  و�صلوا  الذين  الفل�صطينيني/يّات؛  والفنانات  الفنانني  وعديد 

املراحل النهائّية من الربنامج؟ 

؛ 
ّ
ثّمة الكثري من حالت الإبداع والتمّيز و�صط ال�صباب الفل�صطيني

بحيث ل يكاد ميرُّ عليه وقٌت اإل وح�صل �صاٌب اأو �صابٌة اأو اأكرث على 

 
ّ
 الفل�صطيني

ّ
جوائز قّيمٍة يف م�صابقاٍت دولّية، وكان اآخرهم الروائي

املتمّيز “اإبراهيم ن�رص الله”. 

ال�صباب  يُحدث  اأمل  الع�رص؛  واأدوات  التكنولوجيا  جمال  ويف 

التي  الإ�رصائيلّية؛  الدولة  لدى  وارتباكاً  كبرياً  قلقاً   
ّ
الفل�صطيني

حني  املعلومات،  و�صناعة  التكنولوجيا  بتقّدمها يف جمال  تفتخر 

جنح هوؤلء -اأكرث من مّرة- يف اخرتاق احلوا�صيب ومواقع التوا�صل 

الإ�رصائيلية؟

حدود  على  يجرى  ما  على  بعجالٍة-  -ولو  نُعّرج  اأن  علينا  كان  رمبا 

“م�صرية  عنوان  حتت  الأر�س،  يوم  اآذار  من  الثالثني  منذ  غزة  قطاع 

العودة الكربى”. 

اأولً؛ ال�صباب هم من بادر اإىل الفكرة، ومن بادر اإىل العمل؛ قبل اأن 

تقتنع الف�صائل وفئات املجتمع املديّن وتلتحق بها. 

ثانياً؛ لي�صت القيادات ال�صيا�صّية هي من اخرتع �صالح الكاوت�صوك، 

تُكّبد  التي  احلارقة؛  الورقّية  الطائرات  �صالح   اخرتع  من  هي  ول 

 خ�صائر كبريةً؛ حتى بات يعتربها اإرهاباً، و�صكالً 
ّ
الحتالل الإ�رصائيلي

من اأ�صكال العمل الع�صكرّي الذي يحتاج اإىل اأ�صلحٍة م�صادة. 

اإ�رصائيل من وراء مالحقة واغتيال املهند�س  ثم نت�صاءل عن دوافع 

“فادي البط�س” وهو بعيٌد هناك يف “ماليزيا”. عامٌل بعمر اخلام�صة 
وتطوير  ال�صواريخ،  وتطوير  باخرتاع  اإ�رصائيل  تّتهمه  والثالثني؛ 

الطاقة، والطائرات امل�صرّية بدون طّيار. 

قرٍن،  ن�صف  من  يقرب  ما  كنفاين”  و”غ�ّصان  البط�س”  “فادي  بني 

وكالهما وهما يف نف�س العمر )كان غ�ّصان يف عمر ال�صت والثالثني( 

“فادي” لأنه ُمبدٌع وعامٌل يف جمال الطاقة، و”غ�صان” لأنه مبدٌع يف 
جمال الأدب والثقافة والفّن. 

عن موؤ�ص�صة  “حممود عبا�س”  الرئي�س  الأخرية؛ حتّدث  يف خطاباته 

ميتّد  هل  لكن؛  ولفــت،  جّيٌد  اأمــرٌ  وهو  والتمّيز،  ــداع  الإب رعاية 

ال�صعب  تواجد  اأماكن  اإىل خمتلف  املوؤ�ص�صة  هذه  ورعاية  ن�صاط 

؟ ونق�صد على وجه اخل�صو�س قطاع غزة، وهل يتّم 
ّ
الفل�صطيني

يتوقف  اأم  املبدعني؟  قدرات  وتطوير  لرعاية  كافيًة  موازناٍت  ر�صد 

الأمر على الحتفالت بالإجناز، وتقدمي الأو�صمة؟

-مبختلف  احل�صابات  تفر�س  واأحياناً  رعايٍة،  اأو  دعٍم  وبدون  ب�صمٍت؛ 

اأ�صمائها واأ�صبابها- لالإنكار والتجاهل. 

من الوا�صح اأنه من رحم املاأ�صاة تتفّجر الينابيع والإبداعات، ولي�س 

ال�صعب  يعي�صها  ماأ�صاةٍ  فاأيّة  املاأ�صاة،  تلك  طبيعة  مع  بالقيا�س 

، واأيّة اإبداعاٍت، قليلها يظهرُ على ال�صا�صة، ومعظمها 
ّ
الفل�صطيني

مدفوٌن يف دهاليز التجاهل وندرة الإمكانيات..!

طالل ع�كل

من يوقظ المروءة؟
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الفنان “زنداح” يبدع في صناعة القطع الفنية التي 
تحاكي التراث الفلسطيني ومحمود وناريمان زوجان 

يبدعان في صناعة شموع الزينة

مها �لط���شي و�شابرين �لن�ن�

يف �سومعته التي ال تت�سع اإاّل خلطواته ذهاباً واإياباً؛ مي�سي “اإبراهيم زنداح” ن�سف يومه ير�سم ويج�ّسد 

وتراثه، فهو ي�سّكل قطعاً  الفل�سطينّي  اكي طبيعة املجتمع  التي حتحُ الفنّية؛  اللوحات  واأجمل  اأعمق 

ال�سعب  تاريخ وهوية  الذي يج�ّسد  الفل�سطينّي؛  الثوب  ويحُلب�سها  امليكرو  االأخ�ساب بحجم  فنيًة من 

االأعمال  هذه  وت�سنيع  ت�سكيل  يف  وهدوءه  جاأ�سه  ورباطة  تفكريه  ّل  جحُ “زنداح”  ي�سع  الفل�سطينّي، 

والقطع النوعية؛ كاأوّل فناٍن فل�سطينٍي يحُتقنحُ جت�سيدها. 

اأما الزوجان نارميان وحممود فيبدعان يف ت�سميم واإنتاج اأبهى قطع ال�سموع املزينة.
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“الغيداء” عاي�صت الفنان “زنداح” ثالث �صاعاٍت من يومه يف جٍو 
؛ بني غبار الأقم�صة ون�صارة اخل�صب، 

ّ
مليٍء بالإبداع والإتقان النوعي

كما تابعت مراحل ت�صنيع ال�صموع مع الزوجان نارميان وحممود.

                              بداية م�سواري..!

بكالوريو�س  على  احلا�صل  عاماً(   40( زنداح”  “اإبراهيم  جل�س 

بداياته،  عن  يتحدث  جل�س  الأق�صى..  جامعة  من  فنية  تربية 

العمل  ل�صّق طريق  والأ�رصية  الجتماعية  دفعته حياته  وكيف 

قائالً: “عند عودة والدي اإىل قطاع غزة؛ مل يتمكن من احل�صول 

على عمٍل منا�صٍب له. تفاقمت الأو�صاع القت�صادية لأ�رصتي، 

درا�صتي،  جانب  اإىل  العمل  قررُت  هنا؛  من  للغاية،  وتراجعت 

اأ�صبحُت م�صوؤولً عن اأ�رصةٍ باأكملها يف �صنٍّ مبكرةٍ؛ فعملت يف 

جمالٍت متعددةٍ لتوفري القليل من املال ل�صّد نفقات اأ�رصتي”.

يف  ر�ّصاماً  العمل  يف  الأويل  خطواتي  “بداأُت  “زنداح”:  يقول   

�صة بطباعة احلقائب املدر�صية، وُخ�صُت  اإحدى املطابع املتخ�صّ

العمل يف جمال الر�صم اليدوّي على احلقائب وفرز األوان ال�صور؛ 

انتقلُت للعمل يف �ُصنع جم�ّصماٍت لطلبة  ثّم  قبل طباعتها، 

الهند�صة يف اجلامعة الإ�صالمية، ووجدُت �صعوبًة لعدم خربتي 

الكافية فيه، لكن؛ مب�صاعدة والدي -بحكم اأنه مهند�س- اأ�صبح 

اكت�صاب  كيفية  عن  للبحث  �صعيت  اخلربة،  من  القليل  لدّي 

اخلربات، واأيقنت مدى اأهمية اأن تكون �صاحب خربةٍ لتوّظفها يف 

اأعمالك؛ التي من ال�صعب احل�صول عليها من خالل التعّلم يف 

املدار�س واجلامعات، واإمنا بالعمل واملمار�صة يف احلياة”.

املعّدل  اأح�صل على  العامة، مل  الثانوية  درا�صة  “اأنهيت  وتابع: 

اأريده، ا�صتهان بي الكثريون، وعند الت�صجيل يف اجلامعة؛  الذي 

نتيجة تديّن معّديل  اأرغبه؛  الذي  �س  التخ�صّ يتّم قبويل يف  مل 

يف الثانوية العامة، ورغم العقبات؛ مل مينعِن ذلك من اللتحاق 

يف  الوقت  ذلك  يف  افتتاحه  متّ  الذي  الفنّية؛  الرتبية  بق�صم 

الأهل  من  واملعار�صة  الرف�س  تلّقي  رغم  الأق�صى”  “جامعة 
وجميع من حويل”.

حياةٌ �ساقٌة ومرهقٌة

معاً؛  والدرا�صة  العمل  يف  ال�صاّقة  م�صريته  “زنداح”  وا�صل 

�رصته؛ معرباً: “مل 
ُ
معتمداً على ذاته، ومل ين�َس م�صوؤوليته جتاه اأ

تكن حياتي تلك احلياة املثالّية، بل؛ كانت حياةً �صاقًة ومرهقًة. 

�صعيُت جاهداً للتفّوق يف اجلامعة، اأ�صبحُت مثال الطالب املثابر 

لتقليد  والفّن  احلياة  �صغف  دفعني  ذاتي،  من  الطموح، طّورت 

لوحات الفنانني العظماء”.

التي  الأمريكية؛  ال�صفارة  قبل  من  لوحاتي  �رصاء  “متّ  م�صيفاً: 

الثقايف  املعهد  قبل؛  ومن  الوقت،  ذلك  يف  موجودةً  كانت 

ح�صور  دون  اجلامعة؛  با�صم  بيعها  متّ  لكن؛  بغزة،   
ّ
الفرن�صي

ب�صمتي وتوقيعي على تلك اللوحات”.

!.. فٌن نوعٌيّ

واأ�صار حول كيفية ا�صتيحاء الأفكار والأدوات التي ي�صتخدمها 

يف اأعماله قائالً: “خ�صُت جتربة ا�صتخدام اأ�صياء كثريةً وخاماٍت 

واأدواٍت. يف البداية؛ كنت اأعمل على ظاهر الأ�صياء؛ اأي با�صتخدام 

خيوٍط  اأو  اأ�صالٍك  اأو  �صخورٍ  اأو  اأخ�صاٍب  من   
ّ
اخلارجي �صكله 

وقما�ٍس... وغريها من املواد املتوّفرة يف الطبيعة، لكن؛ لي�س هذا 

ما اأبحث عنه؛ اإمنا الأمر يتعّلق باكت�صاف الأ�صياء املوجودة من 

حولنا وكيفية توظيفها يف عمل عالقاٍت بينها؛ للخروج ب�صيٍء 

 من طابٍع �صخ�صٍي مثل اقتبا�س 
ً
خمتلٍف وممّيزٍ يكون م�صتوحى

الأ�صالك.  اأو من  اخل�صبيات  املتحركة من  الُدمى  فكرة �صناعة 

كذلك التقاء بع�س اخليوط امللّونة مع بقايا قما�ٍس قدميٍ ل�صناعة 

و”القد�س”...  “فل�صطني”  ا�صم  كتابة  يف  ا�صتخدمت  لوحاٍت 

معرباً باأّن   ”
ّ
وغريها من اللوحات التي حُتاكي الواقع الفل�صطيني

 العايل واخليال الوا�صع 
ّ
ال�رصّ يف كّل ذلك يكمن يف احل�ّس الفني

الذي من خالله ت�صتطيع اقتحام خ�صائ�س الأ�صياء وا�صتلهام 

الأفكار العظيمة التي تاأتي من ب�صاطة الأ�صياء املحيطة بنا، 

لكن؛ علينا توظيفها بال�صكل الالئق واملطلوب”.

ونّوه “زنداح” اأّن م�صغولته تنبع من الواقع، وحتمل ر�صالًة هادفًة 
الرتاث  حُتاكي  يُقّدمها  التي  الأعمال  فكّل  الأرواح،  بها  تتالقى 

احللم  حتمل  والتي  الإبداع؛  عن�رص  من  تخلو  ول   ،
ّ
الفل�صطيني

حديثاً،  اكت�صافه  متّ  الذي   
ّ
الرقي من  والكثري  والفرح،  والأمل 

؛ 
ّ
ومعرفة قيمته. موؤكداً �صعيه لإي�صال ر�صالته للعامل اخلارجي

باأن ال�صعب الفل�صطيني �صعٌب حمٌب للحياة وال�صالم.

يبدعان يف �سناعة �سموع الزينة

اأبهى �صموع  ونارميان فيبدعان يف �صناعة  الزوجان حممود  اأما 

يوفرا  لكي  والربح  والك�س  النتاج  يف  يت�صاركان  حيث  الزينة 

م�صاريف حياتهما اليومية.

تقول نارميان: “بع�س الطلبات التي ن�صتقبلها تكون هدايا اإىل 

لنا  تر�صل  التي  الطلبات  اخلارج، ومن �صمن  واأ�صدقاء يف  اأهل 

تكون من زبائن يف اخلارج، هذا ما دفعنا اأن نطور عملنا كي نكون 

اأكرث متيزا وابداعا”.

وفيما يتعلق باملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة لدعم امل�صاريع ال�صغرية 

حتدثنا نارميان: “بالن�صبة يل ولزوجي نرف�س فكرة احل�صول على 

دعم مادي مل�رصوعنا ونريد اأن يكون الدعم هو ذاتي فقط لكي 

يكون م�رصوع خا�س بنا، لأننا نعترب ذلك هو عمل اإ�صايف لعمل 

العائد  ولي�س  الروتني  ك�رص  هو  منه  الأ�صا�صي  والهدف  زوجي 

املادي فقط”.

على القطاع منذ اإحدى ع�رص �صنة؛   رغم احل�صار “الإ�رصائيلي” 

املتنوعة تخرج من بني ركامها وحجارتها؛  اأن مئات املواهب  اإل 

و تتنوع ما بني )فكرية واأدبية وفنية وهند�صية( ومواهب اأخرى 

الزينة  �صموع  ت�صنيع  موهبة  �صمنها  ومن  ومتنوعة،  عديدة 

التي تنري حياتنا بالأمل والتفاوؤل، مل تعد ال�صموع جمرد وحدات 

اإ�صاءة يف وقت اإنقطاع الكهرباء اأو اإ�صتخدامها يف اأعياد امليالد 

كل  يف  والديكور  الزينة  لأغرا�س  اليوم  ت�صتخدم  اأ�صبحت  بل 

املنا�صبات والأفراح.
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املستقبل.  وتستقرئ  احلاضر  حتاكي  واعدٌة،  فكرٌة  وارتِق..  إقرأ..  نعم..   

روح  الغاية اجلميلة من  أن ُنقق  املقام: كيف ميكن  ُيْطَرُح في هذا  الذي  والسؤال 

واملجتمع،  األفراد  على  َب  والطيِّ ّي  الثرِّ مردودها  نتلّمس  أن  لنا  وكيف  القراءة؛ 

وسهلة  املتلّقي،  ذهن  من  قريبٍة  بسيطٍة  بخطواٍت  حياتنا  في  كبرنامٍج  وتنفيذها 

التنفيذ والتطبيق؛ رغم عقبات الواقع امُلعاش وتعقيداته املقيتة؛ والتي قد تصل إلى 

حّد اإلحباط أحيانا، وألننا نلم في كيفية تطوير قدراتنا ومهاراتنا، وتغذية مخزون 

معرفتنا باجلديد من العلم والثقافة؛ ملواكبة معطيات العصر وثورة التكنولوجيا امُلعاشة 

فيها.

القراءة واالرتقاء. وألن  والسبق لنا؛ ونن هنا؛ لنبادر بتعزيز وتطبيق برنامجنا في 

مبادرة  عنوان  فهي  املشرقة؛  باألحالم  املفعمة  اخلاّلقة  احلياة  أسرار  القراءة سٌر من 

برنامج “اقرأ وارتق” املقروء املسموع؛ والذي يقوم على تبسيط واختصار سبل وطرق 

مقروٌء  فهو  البرنامج؛  ميّيز  ما  وهذا  والكاتب،  الكتاب  إلى  معًا  واالستماع  الوصول 

مسموٌع يختلف عن غيره من اجلهود في هذا احلقل.

لقد جاءتني فكرة هذا البرنامج املعرفّي ألهمية ومكانة القراءة في حياتنا، رغم عدم 

توّفر أّية إمكانيات، لكن؛ باإلرادة والطموح والعزمية حتّولت الفكرة إلى برنامٍج عملٍي 

للكاتب  وليلى”  ليلًة  “خمسون  كتاب  منها  كتٍب؛  لعّدة  قراءة  بتسجيل  فعليًا  ُطّبَق 

عدٍد  أكبر  إلى  ليصل  به  ونرتقي  يستمّر  وسوف  متواصٌل،  واملشروع  الغول”  “يسري 

من املتلقني، وسوف نعمل على تطوير البرنامج؛ ليكون أسهل في الوصول، وأسرع 

ألكثر  القراءة  في  واملشاركة  التنافسية،  املّيزة  على  العمل  خالل  من  االنتشار،  في 

هذه  داخل  القّراْء  في  التنّوع  وبالتالي؛  اجليدة،  الصوتية  اخلامة  ميتلك  قارٍئ  من 

القناة املدرجة على اليوتيوب، من خالل تقسيم الكتاب املقروء ملجموعٍة من املقاطع 

ُن خالصة الكتاب، وبالتالي؛ ُنعّزز القراءة  الصوتية املسموعة؛ والتي في مجموعها تكوِّ

لدى الشباب الفلسطينّي؛ لتنتشر ظاهرة القراءة لدى املجتمع أجمع، ويتّم توسيع 

الفكرة من خالل عمل تطبيٍق على املتجر اإللكتروني؛ ليكون من املّتسع حتميله من 

كّل شخٍص يهوى القراءة أو االستماع لها على الهواتف الذكية. ونسعى جلعل القناة 

رقمًا في العالم االفتراضي، تكون نقطة البداية لغيرها من األفكار املبدعة، وبالتالي؛ 

التقدمي ملجموعٍة من احلاضنات املمّولة للمشاريع الريادية ذات الكفاءة والتمّيز.

وخالصة القول: أننا نرتقي بالقراءة ونتسّلح بالثقافة والوعي ونطّور من قدراتنا ومهاراتنا 

وتتسع مداركنا التشعبية، فالقراءة هي البّوابة األوسع لالطالع على املوروث اإلنساني 

النهوض  على  تساعدنا  وجميعها  واإلبداعات،  الفنون  وألوان  واآلداب  العلوم  من 

واالرتقاء بواقعنا احلاضر املعاش، لتمكننا من محاكاة ورسم مستقبلنا بشكٍل أفضل..

�إقر�أ و�رتِق.. من �لفكرة �إىل 
�لتطبيق..

هند �أب� جنيلة

ل اأحد منا ميكنه اأن يحقق النجاح باأن يعمل وحده 

انطالقا من هذه املقولة كانت الفكرة قد جمعت 

الزوجني ودفعتمها اإىل م�صاندة بع�صهما لبع�س 

وامل�صي يف م�رصوعهما امل�صرتك.

عن  ليحدثنا  “حممود”و”نارميان”  بالزوجني  التقينا 

وكيف  ال�صموع  �صناعة  يف  بع�س  مع  جتربتهما 

عمال منها فنا جديدا.

املهند�س “حممود �رصاب “ )36 عاما( يقول:”جاءتني 

ال�صابون  �صناعة  يف  عملي  خالل  من  الفكرة 

الطبيعي، وكنت مهتم يف �صناعتها اإىل اأن خطر 

يف بايل �صناعة ال�صموع بطرق اإبداعية، وال�صبب 

يف ذلك اأن ن�صبة %60 من ال�صابون تتكون منها 

ال�صموع، وبداأت عملية البحث عن باقي املكونات 

امل�صتخدمة يف ال�صموع”. وي�صيف قائال: “وما مييز 

عملنا هو اأن ال�صموع التي ن�صنعها تدوم ل�صاعات 

طويل عند اإ�صعالها وتتميز اأي�صاأ برائحة العطور 

اجلميلة”.

مراحل ت�سنيع ال�سموع

“حممود”  يو�صح  ال�صموع!  حت�صري  يتم  كيف 

:”نح�رص املواد امل�صتخدمة وهي عبارة عن �صموع 
برافني خام وبع�س املواد امل�صلبة لتجعل ال�صموع 

اأكرث �صالبة ومتانة لكي ل تذوب يف وقت ق�صري، 

واإ�صافة الزيوت العطرية التي يتم و�صع كل نوع 

لتلوين  اأ�صباغ  ون�صيف  املنا�صبة،  ح�صب  منها 

والورود  ال�صدف   ; مثل  الزينة  واأ�صكال  ال�صموع، 

باإذابة  “نقوم  وتابع:  الطبيعية والقهوة والقرفة”، 

وت�صب  امل�صتخدمة،  املكونات  وخلط  ال�صموع 

الفتائل  ن�صع  وثم  ومتنوعة  خا�صة  قوالب  يف 

القطنية يف القوالب وترتك لتربد وجتف وبعد ذلك 

يتم اإخراجها من القوالب”،

فن و�سناعة

ال�صموع اإذن فن و�صناعة، وهو ما توؤكده “نارميان 

اجلانب  “يعتمد  تقول:  التي  عاما(   32( �رصاب” 

الفني على البتكار يف توظيف الناحية اجلمالية 

فيعتمد  بال�صناعة  اخلا�س  اجلزء  اأما  احلاجة،  وفق 

تاأثري  يقت�رص  ول  العامل،  يف  اجلديد  متابعة  على 

ت�صيعه  الذي  اجلميل  الح�صا�س  على  ال�صموع 

التاأثري  اإىل  ميتد  بل  النف�س،  يف  اخلافتة  ال�صاءة 

العطرية  الزيوت  ا�صافة  ينبع من  الذي  النف�صي 

طويلة.”  لفرتات  برائحتها  حمتفظة  تظل  التي 

تف�صل  الزبائن  :”بع�س  احلديث  “نارميان”  وتوا�صل 

اأكرث  وهي  املفرغة  القوالب  ذات  ال�صموع  �رصاء 

الأ�صكال رواجا لأنه ل يتم اإ�صعالها بل ي�صع يف 

داخلها �صموع لد تنريها وتعطي �صكال جميال يف 

اإ�صاءة الطباعة التي عليها،

اأما عن اأكرث الطلبات التي نتلقاها تكون توزيعات 

للمنا�صبات والأعياد”.

وتتنوع الأفكار التي يقدمها الزوجني عرب متجرهما 

الزبائن  من  الطلبات  ي�صتقبالن  حيث  الإلكرتوين 

الإن�صتقرام  و�صفحة  بوك  الفي�س  �صفحة  عرب 

اتاخلا�س بهما.
دي

تح
 و

قع
وا

 ..
زة

 غ
ي

 ف
اب

شب
ال

13



حممد غز�ل

باأفكارٍ �سبابيٍة خّاقٍة، وعزميٍة قويٍة راف�سٍة للت�سليم 

بتبعات احل�سار واآثاره.. اأبحر اأربعة مهند�سني غزينّي بني 

دّفات الكتب واالأوراق واالإلكرتونيات الدقيقة؛ ال�ستخراج 

بقعة �سوءٍ تفتح اأمامهم منارةً علميًة الإجنازٍ فل�سطينٍي 

بامتياز؛ ي�سع وطنهم يف م�ساّف الدول املتقّدمة، 

املهند�سون “�ساين �سبيح”، “حممود اأبو زايد”، “هيثم 

م�ستهى” و”حممود مراد”.. هم نخبٌة علميٌة متميزةٌ 

�سنعت لها ا�سماً يف جمال التكنولوجيا والتقدم العلمي؛ 

بت�سميم جهازٍ لتوليد الطاقة املتجددة من خال اأمواج 

البحر.

يف التقرير التايل؛ ت�سع “الغيداء” هذا االإجناز العلمي على 

طاولة البحث واملناق�سة.
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وعبق  وال�صكينة  الراحة  من  ــواٍء  اأج يف 

الفريق  مع  “الغيداء”  اجتمعت  ال�صداقة؛ 

الطاقة  توليد  جلهاز  املُ�َصمم   
ّ
الهند�صي

املتجّددة عن طريق اأمواج البحر، حيث اجتمع 

اجلامعة   - الثاين  بيتهم  يف  املهند�صون 

م�رصوعهم  عن  ليتحدثوا  الإ�صالمية- 

ا�صتهّل  حيث  فل�صطينياً،  نوعه  من  الأول 

وهو خريج  احلديث املهند�س “�صاين �صبيح” 

باجلامعة  الكهربائية  الهند�صة  ق�صم  من 

الإ�صالمية، مبيناً: “يقوم على هذا امل�رصوع 

الكهربائية  الهند�صة   
ّ
ق�صمي خريجو 

بل  جديداً؛  ابتكاراً  لي�س  وهو  وامليكانيكية، 

موجودٌ علمياً مناذج خمتلفة”.

كّنا  عندما  امل�رصوع  التفكري يف  “بداأ  وتابع: 

 
ّ
يف مرحلة التخّرج كفريٍق طالبٍي يف ق�صمي

الهند�صة الكهربائية وامليكانيكية، وطرحنا 

الطاقة  لتوليد  اجلهاز؛  فكرة  امل�رصف  على 

وقد ت�صادفت فكرة م�رصوعنا  الأمواج،  من 

الكهربائية  الهند�صة  ق�صم  يف  كطالٍب 

اأبو  و”حممود  مع م�رصوع “هيثم م�صتهى” 

مراد” من ق�صم الهند�صة امليكانيكية، فقد 
كّنا اأ�صدقاء خالل مراحل تعليمنا اجلامعي، 

هو  يجمعنا  الذي  الوحيد  الهدف  وكان 

م�صاعدة الوطن كمهند�صني ومواطنني يف 

اأكرب  باعتبارها  الكهرباء؛  م�صكلة  حلّل  غزة 

م�صكلٍة تواجه القطاع”.

“طرح  “�صبيح”:  املهند�س  ــاف  ــص واأ�

الريّ�س”  “طالب  الدكتور  امل�رصف   علينا 

امليكانيكية  الهند�صة  ق�صمي  -رئي�س 

ق�صم  طالب  مع  التفاق  والكهربائية- 

اإمتام  يف  لل�رصاكة  امليكانيكية  الهند�صة 

واحٍد  كفريٍق  بع�صنا  مع  فعملنا  امل�رصوع، 

وهو  موحٍد؛  هدٍف  اإىل  الو�صول  اأجل  من 

خدمة اأبناء �صعبنا”.

وفيما يخ�ّس التوافق مع تخ�ص�س الهند�صة 

مع  ال�رصاكة  “منحتنا  قال:  امليكانيكية 

ق�صم الهند�صة امليكانيكية خرباٍت ومعرفًة 

اإىل  ليخرج  اجلهاز؛  متطلبات  يف  كبريةً 

وت�صميٍم  اأكرب  وحتّكٍم  عاليٍة  بتقنيٍة  النور 

اأكّدت  ال�رصاكة  “هذه  م�صيفاً:  حمكم”. 

اأننا قادرون -ك�صباٍب غزيني حما�رصين  على 

العقبات  تخّطي  على  ومعنوياً-  مادياً 

الأمواج  طاقة  حتويل  يف  امل�صتحيل  و�صنع 

الفريق  “كان  واأ�صاف:  متجّددةٍ”.  اإىل طاقٍة 

يجتمع يف اأماكن ترفيهيٍة وتعليميٍة؛ بحيث 

نتوافق ونخّطط؛ ليكون امل�رصوع اأكرث اإتقاناً 

وواقعيًة، فقد �صّكلت هذه اجلل�صات دافعاً 

لال�صتمرار والو�صول اإىل الهدف املن�صود”.

ً االأول من نوعه حملياً وعربيا

والتخطيط  التفكري  كيفية  اإىل  وي�صري 

العلمي  البحث  “بعد  مو�صحاً:  للم�رصوع؛ 

عليها  اتفقنا  التي  الفكرة  طّورنا  الأّوىل؛ 

جميعنا كفريٍق واحٍد؛ األ وهي طاقة الأمواج 

الأفكار املعروفة  املتجّددة، وهي لي�صت من 

واملعمول بها عربياً وحملياً؛ حيث اأنها لزالت 

، فال يوجد �صوى منوذٍج 
ّ
طور البحث العلمي

كان  وهذا  العامل،  حول  ُطبقا  منوذجني  اأو 

مبثابة دافٍع لنا لنوا�صل التفكري والعمل حلّل 

م�صكلة انقطاع الكهرباء املتوا�صل”.

امل�رصوع  عملنا يف  “ا�صتمر  “�صبيح”:  وذكر 

البحث  من  متوا�صلٍة  �صنواٍت  ثالث  ملدة 

الالزمة  الأدوات  وتوفري  والبتكار  والعمل 

كانت  املدة؛  هذه  وخالل  اجلهاز،  لت�صنيع 

الفكرة يف تطّورٍ ملحوظ؛ من خالل النزول 

ال�صارع  متطلبات  وحماكاة  امليدان،  اإىل 

؛ فيما يخ�ّس الطاقة املتجّددة 
ّ
الفل�صطيني

والتالم�س  ال�صابّة،  الهند�صية  والأفكار 

املختلفة  وامل�صانع  العمل  ور�س  املبا�رص مع 

يف هذا املجال”.

؛ 
ّ
وعن العقبات التي واجهت الفريق الطالبي

من  الكثري  “واجهتنا  “�صبيح”:  يتحدث 

نق�س  اأهمها  ومن  وامل�صاكل،  العقبات 

عدم  خالل  من  والعلمي؛   
ّ
الفني الدعم 

الطاقة  عن  تتحدث  علميٍة  مراجع  وجود 

فكان  جديدةً؛  طاقًة  ب�صفتها  املتجّددة 

دورنا اأن نبني املعرفة العلمية باأنف�صنا؛ عن 

نق�س  اإىل  اإ�صافة  والتجربة،  البحث  طريق 

الأجهزة واملعدات؛ لإجراء البحوث والتجارب 

العقبة  هذه  عند  نقف  ومل  امل�رصوع،  على 

مكتويف الأيدي؛ بل بحثنا ووجدنا �صالّتنا يف 

املواد امل�صتعملة )اخلردة( لعدم وجود القطع 

ا�صت�صلحنا  حيث  احل�صار،  ب�صبب  اجلديدة 

بع�س القطع ل�صتكمال امل�رصوع، وتوّجهنا 

اإىل ور�س العمل التي فتحت اأبوابها اأمامنا، 

مراعاةً  قليلٍة؛  باأجورٍ  امل�صاعدة  لنا  وقدموا 

جانب  اإىل  جامعيني،  كطلبة  لظروفنا 

امل�رصوع؛  لإمتام  الالزم  املادّي  التمويل  نق�س 

اأعوام، حيث وّفرت لنا  تاأّخر ملدة ثالثة  الذي 

الفكرة-  طرح  -منذ  الإ�صالمية  اجلامعة 

لال�صتمرار  يكِف  مل  لكنه  التمويل؛  بع�س 

يف اإجناز مهام امل�رصوع”.

 
ّ
وم�صى يقول: “لو توّفر لنا التمويل اخلارجي

لتطوير عمل اجلهاز بالطريقة التي �ُصّمم 

من اأجلها؛ ف�صوف نوؤ�ص�س ملحطاٍت اإنتاجيٍة 

لتوفري  ال�صاحل؛  طول  على  موزعٍة  اأكرب، 

طاقٍة متجددةٍ لأجزاء كبريةٍ من قطاع غزة، 

تخفف من حّدة اأزمة الكهرباء”.

موا�سفات هند�سية حمكمة

على  زايد”  اأبو  “حممود  املهند�س  ويُكمل 

م�رصوعاً  امل�رصوع  هذا  “يُعّد  زميله:  حديث 

الله-  -باإذن  اأكرب  مل�رصوع  وانطالقًة  بحثياً 

وتابع:  الفريق”.  وعزمية  وت�صميم  باإرادة  ثم 

م�صممٍة  اأنظمٍة  عّدة  من  يتكّون  “اجلهاز 
تنفيذ  ومتّ  حمكمٍة،  هند�صيٍة  مبوا�صفاٍت 

املحكمة؛  الهند�صية  املعايري  وفق  امل�رصوع 

وامل�صاركة  لتطويره،  انطالقًة  يكون  بحيث 

به يف املحافل الدولية”. وذكر: “يقوم عمل 

امل�رصوع على مبداأ حتويل الطاقة املختزنة يف 

اأمواج البحر اإىل طاقٍة كهربائيٍة عن طريق 

، بحيث يقوم النظام 
ّ
نظاٍم هيدروميكانيكي

بامت�صا�س طاقة الأمواج وحتويلها اإىل طاقٍة 

هيدروليكيٍة تتّم معاجلتها من خالل نظاٍم 

هيدروليكٍي، ويتّم التحّكم يف اأجزاء امل�رصوع 

رئي�صيٍة  حتكٍم  وحدة  خالل  من  املختلفة 

والتاأّكد  النظام  ملراقبة   ”PLC“ حمو�صبٍة 

من ا�صتقرار الطاقة املنتجة، ويتكّون اجلهاز 

من: العّوامات، الذراع، املكب�س الهيدروليكي، 

قاعدة التثبيت، القاعدة الإ�صمنتية، النظام 

الهيدروليكي ونظام التحّكم”.

“ميكن  اأنه  اإىل  زايد”  “اأبو  املهند�س  ونّوه 

ا�صتثمار الطاقة املنتجة من امل�رصوع بواقع 

م�صتقبالً، يف  وات  كيلو   10-15 بني  يرتواح 

طوله  يبلغ  الذي  امليناء  ر�صيف  اإ�صاءة 

1800 مرتاً، اأو اأجزاء منه”. وتابع: “نعمل ليل 
نهار على تطوير امل�رصوع والبحث عن متويٍل 

اإنتاجيٍة  وحداٍت  اإىل  حتويله  بهدف  ؛ 
ٍّ
خارجي

تخدم قطاع غزة فعلياً”.

�رشورة علمية واإن�سانية

�س لتثبيت اجلهاز؛  وعن توفري املكان املخ�صّ

قال “اأبو زايد”: “متّ التفاق من قبل اجلامعة 

وزارات  من  املعنّية  اجلهات  مع  والفريق 

حكومية وجهاٍت اإداريٍة لل�صماح با�صتغالل 

يف  �صاعد  مما  امل�رصوع؛  وتركيب  غزة  ميناء 

يف  مكاٍن  على  احل�صول  مهمة  ت�صهيل 

امليناء، بحيث يتّم اختيار املكان وفق اأ�ص�ٍس 

علميٍة وهند�صيٍة وبيئية”. م�صيفاً: “جناحنا 

يف اإجناز هذه الفكرة بحاجة اإىل تنبٍّ للم�رصوع 

ب�صكٍل  منه  وال�صتفادة  وتطويره  ودعمه 

اأكرب، فامل�رصوع �رصورةٌ علميٌة واإن�صانيٌة تفيد 

 يف غزة؛ والذي يعاين 
ّ
املجتمع الفل�صطيني

احل�صار منذ اأكرث من11 عاماً”.

وختم قائالً: “غزة متتلك الكثري من الكفاءات 

يف  واأثرٍ  ب�صمٍة  ترك  على  القادرة  ال�صابّة 

خمتلف املجالت، لكن؛ اإن مل يتّم منحهم 

الفر�صة ل�صتغالل طاقاتهم؛ �صي�صطرون 

و�صتذهب  غزة،  خارج  فر�صٍة  عن  للبحث 

طاقاتهم واإمكاناتهم �ُصدى”.
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ال�صابة غادة �صلمي 26 عاماً، وهي اإحدى خريجات الإعالم اختارت 

العمل عن بعد، حيث بداأت التوا�صل مع �رصكة خمت�صة بالعمل 

عرب الإنرتنت، وكانت فر�صتها يف البداية يف التحرير الإخباري وترجمة 

ملواقع �صعودية، وبرغم من ب�صاطة العائد املادي الذي كانت حت�صل 

اأ�صبحت  خالله  من  لأنها  عملها  عن  تتوقف  مل  اأنها  اإل  عليه، 

تعتمد على نف�صها يف م�صاريفها ال�صخ�صي على الأقل.

عملها  واجهتها يف  التي  ال�صعوبات  اأهم  من  اأن  �صلمي  وتوؤكد 

اأ�صخا�س، لأن التوا�صل مع الأ�صخا�س  اآلة ولي�س  هو تعاملها مع 

ي�صاعد بن�صبة %50 على معرفة الر�صالة ب�صكل اأف�صل واأ�صهل، 

 ،WhatsApp تطبيق  خالل  من  ال�رصكة  مع  توا�صلها  كان  حيث 

ب�صبب  ب�صهولة  املايل  اأجرها  على  �صعوبة ح�صولها  اإىل  اإ�صافة 

�صعوبات التحويل اإىل غزة من اخلارج يف كثري من الأحيان.

مباردة )�صباب بزن�س لين( يف غزة هي امتداد للتطور التكنلوجي 

اأنها  املتميز يف  تاأخذ طابعها  لكنها  العامل،  يجتاح  الذي  ال�رصيع 

و�صباب  العمل من خريجي  العاطلني عن  انت�صال  اأجل  جاءت من 

تعليمهم  حتى  اأو  لهم،  عمل  فر�س  توفري  على  والعمل  القطاع 

كيفية الو�صول اإىل فر�س العمل عن طريق النرتنت.

واأن �رصح  بزن�س لين، �صبق  ُمي�رصة �صلطان، من�صئ مباردة �صباب 

ال�صبب احلقيقي وراء هذه املبادرة قائالً: » فكرة �صباب بزن�س لين 

اأجل  من  �صقيقتي  ومن  مني  �صخ�صي  مبجهود   2011 عام  بداأت 

توفري فر�س عمل ل�صباب قطاع غزة يف ظل ارتفاع كبري يف معدلت 

البطالة ب�صكل عام وانعدام الفر�س «.

اأمام  والأفق  املجالت  فتح  على  تعمل  املبادرة  اأن  �صلطان  وبنّي 

ال�صباب وخا�صة من يحملون ال�صهادات اأو ينتمون حلرفة اأو مهنة 

وتعلمهم كيفية التوا�صل عرب النرتنت والو�صل اإىل فر�صة العمل 

املنا�صبة وباأجر منا�صب ي�صتطيع اأن ي�صاعدهم على توفري مقومات 

احلياة الأ�صا�صية.

العمل  ور�صات  من  العديد  عقد  ا�صتطاعت  املبادرة  اأن  واأو�صح 

وطرق  املبادرة  فكرة  تو�صيح  اأجل  من  غزة  قطاع  يف  لل�صباب 

ال�صتفادة من الفر�س املتاحة عرب النرتنت، واأف�صل الطرق للو�صول 

اإقبال متميز  و�صط  منا�صب،  مادي  عائد  وحتقيق  الفر�س  اإىل هذه 

من ال�صباب.

خل�د ن�شار 

ورو�ء ب�شي�ش�

توجه جديد للعمل لخريجي للشباب والشابات في 

غزة في ظل شح اإلمكانات والفرص وتشديد الحصار
“بزن�ض اأون الين” - مركز االبتكار وريادة االأعمال، واحلا�سنة الفل�سطينية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

)بيكتي(، وحا�سنة الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية، و“جاز جيت”.

اأ�سماء متعددة وخمتلفة لفكرة واحدة اأال وهي حا�سنات االأعمال التي تدعم االأفكار الريادية واخلاقة لل�سباب 

واإتاحة  الفني،  الدعم  وتقدمي  واالإر�ساد  والتوجيه  التدريب  خدمات  تقدمي  خال  من  غزة  قطاع  يف  وال�سابات 

الفر�سة للت�سبيك وتبادل اخلربات، هذا باالإ�سافة للخدمات املكتبية اللوج�ستية، وبع�ض الفر�ض املحدودة 

للتمويل الازم للتاأ�سي�ض، وذلك من اأجل خلق فر�ض عمل م�ستدامة لل�سباب الريادي الفل�سطيني “اأون الين” 

تنقذهم من �سبح البطالة الذي اأ�سبح يهدد الكثري منهم.

العمل “أون الين”
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الب�رصية  التنمية  يف  اخلبري  القمبز  اأبو  حممد  اعترب  جهته  من 

والعمل عرب الإنرتنت، اأن فكرة العمل عرب الإنرتنت اأ�صبحت توجهاً 

اإىل وجود العديد من ال�رصكات الر�صمية التي تقدم  عاملياً، م�صرياً 

وال�صحافة  الإنرتنت يف جمالت متعددة كالت�صميم  وظائف عرب 

واإدارة ال�صفحات وغريها من املجالت”، موؤكداً انخراط العديد من 

ال�صبان يف قطاع غزة يف هذا الطابع من العمل.

تدريب ذاتي

من اإحدى جامعات  جابر بدوان خريج ق�صم فنون “تلفزيون واإعالم” 

بعد  احلر  العمل  رحلة  بداأ  عاماً،   24 العمر  من  ويبلغ  غزة  قطاع 

ل�صح  املحلي  ال�صوق  يف  العمل  عن  البديلة  الطريقة  وجدها  اأن 

الإنرتنت  مواقع  عرب  الت�صفح  خالل  من  البداية  وكانت  الفر�س، 

اأمام ال�صا�صة لكي يح�صل على فر�صة عمل  وق�صاء وقت كبري 

عرب مواقع “freelancer” لتلبية متطلباته ال�صخ�صية، ويف البداية 

لدخول  الكافية  اخلربة  امتالك  عدم  اأبرزها  كثرية؛  �صعوبات  واجه 

�صوق العمل مبا�رصة، وبالتايل مل يتمكن من احل�صول على زبائن.

ولكي يتجاوز هذه املحنة بداأ بدوان بتطوير ذاته من خالل م�صاهدة 

من  العديد  ميتلك  وبداأ   ،YouTube من�صة  على  م�صورة  دورات 

املهارات التي اأهلته ليعمل باحرتاف ويبداأ يف ن�رص اأعماله ومن ثم 

زاد الإقبال عليه، اإل اأن ال�صعوبات التي كان يعاين منها يف البداية 

ومازالت هي م�صكلة النقطاع املتوا�صل للتيار الكهربائي، وتاأثريها 

املبا�رص على عمله واإن كان يتغلب عليها اأحياناً بال�صتعانة مب�صادر 

الطاقة البديلة املكلفة يف كثري من الأحيان.

جمال  غزة  يف  الإنرتنت  �صبكة  عرب  العمل  جمال  اأن  بدوان  ويعترب 

وت�صاميم  اجلرافيك  العاملني يف جمال  لالأ�صخا�س  ناجح وخا�صة 

املواقع والربجمة، وذلك لأنه ل يتطلب مقابلة الزبون وجهاً لوجه، 

املفرو�س، كما  واحل�صار  احلدود  اجتياز عقبة  على متكنه من  عالوةً 

يتيح لل�صخ�س اللتقاء بزبائنه حول العامل، واإجناز ما يرغبونه من 

مالية  حوالت  من خالل  عليه  املتفق  الأجر  على  واحل�صول  مهام 

بنكية معتمدة.

م�ساريع مبتكرة

وبح�صب املهند�س اأ�رصف حجازي مطور اأعمال ومن�صق م�صاريع يف 

حا�صنة الأعمال التابعة للجامعة الإ�صالمية فاإن التوجه العاملي 

التوظيف  عن  بعيدا  املبتكرة  وامل�صاريع  الريادة  نحو  �صنوات  منذ 

ي�صدم  والتي  غزة  وخا�صة  العربي  الوطن  املتكد�س يف  التقليدي 

بها الطالب اخلريج فور تخرجه وبحثه عن عمل يف اإطار �صهادته 

املنطقة  له  ت�صيء  التي  احلا�صنات  دور  ياأتي  هنا  ومن  اجلامعية، 

م�رصوعاً  لي�صبح  بيده  وتاأخذ  الإبداعية  اأفكاره  وحتت�صن  املظلمة 

قائماً بذاته.

الإر�صادية  اخلدمات  بدورها  تقدم  احلا�صنات  اأن  حجازي  وي�صيف 

للريادي حيث تربطه باأ�صخا�س ذوي خربة واأ�صحاب �رصكات ناجحة 

تتوافق مع تخ�ص�س الريادي املبتدئ وتعطيه املجال لطرح الأ�صئلة 

وال�صتف�صارات وجتاوز التحديات ب�صكل اأ�صهل.

مب�رصوعه  يبداأ  اأن  ريادي  لأي  ي�صمح  الذي  املادي  للتمويل  اإ�صافة 

وي�صبح يف حيز التنفيذ وبح�صب  حجازي فاإنهم يف�صلون امل�صاريع 

النوعية اجلديدة والتي تتميز بال�صتمرارية والقدرة على الت�صويق 

خارج اأ�صواق غزة اإ�صافة لإمكانية ت�صغيل عدد اأكرب من اخلريجني 

والأيدي العاملة يف هذا امل�رصوع.

وت�صتقبل احلا�صنة الرياديني واأ�صحاب امل�صاريع يف اأي وقت لتقدمي 

م�صاريع  مع  الت�صبيك  يف  وم�صاعدتهم  املجانية  ال�صت�صارات 

م�صابهة حتى واإن مل يكن هذا امل�رصوع �صمن م�صاريعهم املمولة.

ويذكر حجازي اأن كل حا�صنة ت�صعى لتقدمي اخلدمات التي تنطوي 

حتتها حماولة اأن تكون داعمة لل�صباب وخالقة لفر�س ت�صغيل لهم 

املتغلغلة يف جمتمعنا  البطالة  م�صاكل  حتل  اأن  ميكنها  ل  لكن 

قدرات  تفوق  وحلول  باأكملها  دولة  ل�صرتاتيجيات  حتتاج  والتي 

م�رصوع  مئة  يقارب  ما  ا�صتيعاب  ميكنها  بدورها  التي  احلا�صنات 

�صنوياً وهي ن�صبة �صئيلة جداً بالن�صبة للعاطلني عن العمل.

للحا�صنة  الإقليمي  املدير  يذكر  الحت�صان  مراحل  وحول 

املهند�س  بكتي  والت�صالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الفل�صطينية 

عبد الله الطهراوي  اأن املرحلة الأوىل تكون قبل الحت�صان بالعمل 

على تطوير الأفكار وحت�صينها والعمل مع الفريق امل�صارك لتهيئته 

من خالل الور�صات واملخيمات التي جتعله اأكرث دراية ووعي بظروف 

اإىل مرحلة الحت�صان  ال�صوق وكيفية الت�رصف، ومن ثم النتقال 

واملتمثلة يف توفري التمويل وبدء العمل على الفكرة مع توفري ار�صاد 

فني واإداري للخروج بقوة ومناف�صة لل�صوق.

ويوؤكد الطهراوي اأن الظروف القت�صادية واملعي�صية التي يعي�صها 

واأعطته  اأفكار جديدة  وابتكار  اأكرث  لالإبداع  دفعته  الغري  ال�صباب 

الدافع للمناف�صة وال�صتمرار وال�صعي للح�صول على التمويل.

فيما يتفق حجازي والطهراوي على اأن الظروف العامة لقطاع غزة 

العمل يف  توؤثر على احلا�صنات ب�صكل عام لأن  وم�صاكل احل�صار 

بيئة منفتحة ومي�رصة ل ي�صبه اأبدا العمل يف بيئة مغلقة اإ�صافة 

مل�صاكل التنقل وال�صفر غري املي�رصة التي تعد جزءاً اأ�صا�صيا لتطوير 

القائمني على امل�صاريع واكت�صاب اأكرب للخربات.

اأكد املهند�س حممد العفيفي، اخلبري يف جمال العمل  من جهته 

اإيجابيات  له  الإنرتنت  احلر عرب  العمل  اأن  الإلكرتوين  والت�صويق  احلر 

متعددة بالن�صبة لل�صباب خا�صة يف قطاع غزة املحا�رص، فهو يوفر 

لهم حرية اختيار مكان العمل ووقت العمل وجمال العمل وحرية 

التزام  احلرية  هذه  ويقابل  معهم،  يعمل  الذين  الأ�صخا�س  اختيار 

وم�صوؤولية الت�صليم يف املواعيد املحددة وبجودة عمل منا�صبة مع 

اأهمية تنظيم الوقت للتمكن من اإدارة العمل عرب الإنرتنت.

ويفيد العفيفي اأن ال�صخ�س العامل يف هذا املجال يواجه حتديات 

كاملناف�صة الكبرية مع العديد من امل�صتقلني يف العامل، بالإ�صافة 

النجاح  من  للتمكن  متقدمة  وت�صويقية  تقنية  ملهارات  للحاجة 

التي ت�صاعد  احلر  العمل  املجال، ووجود عدد من من�صات  يف هذا 

على الو�صول للوظائف املعلنة، منها عربية مثل من�صة م�صتقل، 

ومنها من�صات عاملية مثل Freelancer وUp work، هذه املن�صات 

مقابل  وامل�صتقلني  امل�صاريع  اأ�صحاب  بني  الو�صيط  بدور  تقوم 

ن�صبة تتقا�صاها عن كل عمل يتم تنفيذه عرب املن�صة، حيث توفر 

والأعمال  الأموال  املختلفة ل�صتالم  لالأطراف  الكافية  ال�صمانات 

املنفذة.

وي�صري العفيفي اإىل اأنه يوجد العديد من املجالت التي ميكن تنفيذها 

التكنولوجية  التخ�ص�صات  على  يقت�رص  ل  فالأمر  الإنرتنت،  عرب 

فمثال ميكن القيام باأعمال اإدارية وحما�صبية وتقدمي ا�صت�صارات يف 

والت�صويق  والكتابة  الرتجمة  خلدمات  بالإ�صافة  متعددة،  جمالت 

والتعليم عن بعد وغريها من املجالت املختلفة. 

ويف ظل ما يعي�صه اأهايل قطاع غزة من اأو�صاع اقت�صادية ماأ�صاوية 

واآثاره  الزمان  من  عقد  عن  يزيد  ما  منذ  املفرو�س  احل�صار  بفعل 

القامتة التي اأثرت على خمتلف مناحي احلياة، واأمام تكد�س �صوق 

العمل مبختلف الخت�صا�صات والربامج و�صح الإمكانات وحمدودية 

وتناميه  العمل  العاطلني عن  تعاظم جي�س  واإزاء  املتاحة،  الفر�س 

�صنوياً،  اإليه  اجلامعات  خريجي  من  الآلف  ان�صمام  بفعل  �صنوياً 

فقد اأ�صبح البحث عن �صبل جديد للعمل وم�صادر دخل خمتلفة 

�رصورة ملحة، ولعل العمل عن بعد هو بارقة الأمل الوحيدة املتاحة 

اتلل�صباب الغزي حالياً.
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الفلسطينّي،  املجتمع  بنّية  في  متميزًا  موقعًا  الشباب  يحتّل   
حيث يوصف املجتمع بأنه مجتمٌع فتٌي وشاٌب، وتبلغ نسبة الشباب فيه 
الشباب  أّن  حيث  للغاية،  محدودٌة  السّن  كبار  نسبة  وأّن   ،30% حوالي 

واألطفال ُيعتبرون القوام األغلب في املجتمع؛ بنسبٍة ال تقّل عن 80%.
ويتمّيز الشباب بروح احلماسة، والرغبة في التغيير؛ لصناعة مستقبٍل أفضل 
االجتماعية  احلركات  أّن  جند  لذلك؛  بهم،  ستلحق  التي  ولألجيال  لهم 
والسياسية ُتقاُد من قبل الشباب، ويكونون في نفس الوقت العمود الفقرّي 
الواقع  مقاومة  عمليات  تتّم  خاللها  من  التي  االجتماعية  والقاعدة  لها 
الظالم؛ سواًء سياسيًا أو اجتماعيًا؛ بهدف رفع الظلم واالضطهاد، وحتقيق 
املساواة  على  ومبنيٍّ  واالستغالل،  القهر  قيود  متحرٍر من  مجتمٍع جديٍد 

والتوزيع العادل للثروات.
حتقيق  على  الشباب  قدرة  على  واضحًا  دليلًا  العاملّية  التجارب  في  ولعّل 
في  املمارسة  واالستغالل؛  التعّسف  أشكال  كّل  ومناهضة  مجتمٍع جديٍد 
سواًء  العالم؛  في  الوطنّي  التحّرر  حركات  لتجارب  نظرنا  فإذا  املجتمع، 
الثورة الفيتنامّية أو اجلزائرّية أو الكوبّية أو في الهند أو جنوب أفريقيا؛ جند 
القوام االجتماعّي لهذه احلركات يتكّون من الشباب؛ الذي يتمّيز باحليوية 

واحلماسة واالستعداد للتضحّية.
وعلى املستوى االجتماعّي أيضًا؛ فإّن جتربة احلركة الطالبية في فرنسا عام 
والشباب في  الطالب  إلى دور  للشّك-  يدع مجالًا  1968 تشير -مبا ال 
إحداث التغيير، ليس فقط لصاحل حرية ومجانّية التعليم؛ ولكن مبا يشمل 
لقيم  باالرتكاز  شاملٍة  بصورٍة  السياسّي  النظام  بنّية  في  تغييراٍت  إحداث 

“املواطنة” والعدالة.
وخريجي  والطالب  الشباب  أّن  جند  الفلسطينية؛  للتجربة  نظرنا  وإذا 
املعاصرة؛  الفلسطينية  الثورة  لواء  حملوا  الذين  هم  اجُلدد  اجلامعات 
اجلامع  اإلطار  تأسيس  مّت  خاللها  من  والتي  املختلفة؛  وقواها  بفصائلها 
لشعبنا، وممثله الشرعّي والوحيد م.ت.ف التي مّت االعتراف بها عربيًا ودوليًا 
عام 1974، وهذا ينطبق أيضًا على جتربة االنتفاضة الشعبية الكبرى من 
1987–1993، حيث أّن الشباب على املستوى القيادّي والعملّي كانوا 
العمق  ذات  الكبيرة  الكفاحية  التجربة  لهذه  احملّركة  الرئيسية  القوة  هم 

الدميقراطي والبعد املبنّي على املشاركة.
الضغط  بوسائل  صوتهم  رفع  عبر  املختلفة  بفاعلياتهم  الشباب  ساهم 
والتأثير على صّناع القرار؛ بهدف رفع مطالبهم، والسعّي في اجتاه حتقيق 

االستجابة لها.
يريد  “الشعب  2011؛ من خالل حراك  أبرز جتلّيات ذلك في عام  وكان 
إنهاء االنقسام” رغم أّن هذا احلراك مّت حتجيمه وتبديد آفاق جناحه بوسائل 
ونعلني  بلعني  في  الشعبية  املقاومة  جتربة  ولعّل  والترهيب,  الترغيب 
والتي  القدس؛  هّبة  جانب  إلى  العنصرّي؛  الفصل  جدار  ملقاومة  واملزرعة 
مّت االنتصار بها على قرار احلكومة اإلسرائيلية؛ الذي كان يرمي إلى فرض 
مجالًا  يدع  ال  مبا  أشارت  األقصى..  املسجد  لدخول  اإللكترونية  البوابات 
ومقاومة  من جديد،  الراية  ورفع  النهوض  على  الشباب  قدرة  إلى  للشّك 

االحتالل وإفشال مخططاته.

شّكلت “مسيرة العودة” نقطة ضوٍء إيجابية عكست إرادة اجلماهير في قطاع 
الدولّي  املجتمع  ومطالبة  واحلصار،  االحتالل  مقاومة  غزة الستمراره في 
الشعبّي  الطابع  أّن  حيث  الالجئني،  بعودة  القاضي  194؛  قرار  بتنفيذ 
والسلمّي لهذا احلراك من الصعوبة مبكان أن يستمّر بدون الشباب؛ الذين 
لعبوًا دورًا باسلًا في املواجهة؛ بهدف كسر هذا املعتقل الكبير املجّسد في 

احلصار.
تسود  كانت  الفلسطينّي؛  واالجتماعّي  الوطنّي  العمل  مراحل جتربة  على 
وتيئيسه  إضعافه  مّت  الصاعد  الشباب  جيل  بأّن  والشّك  الظّن  من  حالٌة 
وإحباطه، وذلك عبر عمليات كّي الوعّي املمارس من قبل االحتالل؛ سواًء 
من خالل االعتقاالت أو االستشهاد أو اإلصابات أو بسبب الفقر والبطالة 
بقدرة  يتفاجأ  االحتالل  كان  مرٍة  كّل  في  لكن؛  االجتماعّي،  والتهميش 
أتت  فقد  املذكورة،  التيئيس  محاوالت  كّل  رغم  النهوض؛  على  الشباب 
هّبة القدس من خالل جيل الشباب؛ الذي ُولد بعد توقيع اتفاق أوسلو، 
 10 من  أكثر  بعد  جاءت  احلصار”  وكسر  العودة  “مسيرة  حراك  أّن  كما 
سنوات من احلصار؛ والذي ولد معدالٍت عاليًة من الفقر والبطالة؛ خاصًة 
األمر  العالم؛  في  األعلى  وهي   ،67% إلى  وصلت  الشباب،  صفوف  بني 
الذي يعكس عمق القناعة بالقضية الوطنية واإلميان الراسخ بضرورة حتقيق 

التحّرر واالستقالل.
وفي الوقت الذي أبدع فيه الشباب في املجاالت الوطنية واحلقوقية؛ فقد 
تعكس  والتي  االجتماعية؛  املبادرات  مجال  في  أيضًا  اإلبداع  ذات  كان 
فعلي  املجتمع،  وثقافة  بنية  إيجابٍي في  تغييٍر  الشباب إلحداث  استعداد 
سبيل املثال؛ هناك العديد من األنشطة واملبادرات –مؤخرًا- تعكس الرغبة 
في التغيير واالستثمار في الرأمسال االجتماعي؛ سواًء من خالل األنشطة 
أو  أو مناقشة كتاب  القصص  أو  األدب  أو  بالشعر  لها عالقة  التي  األدبية 
تنظيم معرٍض للصور أو برامج التوعية الثقافية والتطوعّية أو تعزيز األنشطة 
الالمنهجية في املدارس واجلامعات، وتعزيز العمل التطوعّي. جميعها تدّل 
التي  املتجّددة؛  الشباب  طاقة  وعلى  الفلسطيني،  املجتمع  حيوية  على 
يجب احتضانها من املنظمات األهلية والقوى السياسية واجلامعات؛ بهدف 
تطوير هذه الطاقات، والعمل على حتقيق أهدافها؛ من أجل بناء مجتمٍع 
متماسٍك بعيدًا عن العنف أو أخذ القانون باليد، وبعيدًا في نفس الوقت 
املجتمع  وتطلعات  بهموم  املتصلة  غير  الذاتية؛  االستهالكية  الثقافة  عن 

بصورٍة عامٍة.
كما أّن األعمال الريادّية الصغيرة أو متناهية الصغر، واالبتكارات لتنفيذ هذه 
املشاريع املعتمدة على الذات؛ وخاصًة في مجال التكنولوجيا والتقنيات 
الدفاعية والرغبة في اإلنتاجية، وذلك نقيضًا  أيضًا روح  احلديثة؛ يعكس 

للثقافة االتكالية التي تعتمد على املساعدات الغذائية والبرامج اإلغاثية. 
إّن االستقطاب ما بني الثقافة االستهالكية من جهة والثقافة املتطرفة من 
جهٍة ثانيٍة؛ يجب أن يدفع كّل القوى املؤمنة بالدميقراطية لتعزيز ثقافتها؛ 
كجزٍء من منظور املجتمع املدنّي، وبهدف حتقيق ثقافٍة مبنيٍة على املواطنة 
والتسامح وتقّبل اآلخر، واملشاركة على طريق مجتمٍع مدنٍي ودميقراطٍي.    

الشباب الفلسطيني..

حم�شن �أب� رم�شان

رسالة إبداع بداًل من اليأس
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بدائل  ع��ن  للبحث  الكثريين  دف��ع  العي�ض؛  �سنك 

للعي�ض داخل بلدانهم  بطرٍق تتوافر فيها مقّومات 

القطاع  به  ميرّ  ما  عك�ض  على  اآم��ٍن؛  ب�سكٍل  احلياة 

الغزّي من واقٍع مريرٍ دفع العديد من ال�سباب -وحتى 

العائات- للجوء للهجرة، مهما كّلفهم هذا االأمر 

واالقت�ساديّة  املعي�سّية  االأو�ساع  من  هرباً  ثمن،  من 

وال�سيا�سّية ال�سعبة التي حتيط مبدينتهم املغلقة 

عن العامل منذ اأكر من 11 عاماً.

 وقد لوحظ يف ال�سنوات االأخرية اأّن هاج�ض الهجرة 

ان�سداد  ال�سكان؛ يف ظّل  بداأ ي�سيطر على  غالبّية 

االأفق اأمامهم، خا�سًة بعد احلروب الثاث التي مرّت  

الإعداد  اخلطر؛  ناقو�ض  دّق  الذي  االأم��ر  القطاع؛  على 

هذا التحقيق.

“اأخرياً..  حتررتحُ من �سجن غزة الكبري”
 هكذا و�صف ال�صاب “حممد ال�صكنى” )26 عاماً( خروجه  م�صافراً 

من قطاع غزة اإىل تركيا؛ باحثاً عن ماآٍل وتطلعاٍت جديدةٍ مل يكن 

ليح�صل عليها يف مدينته.

قبل عّدة اأعوام، فبدل اأن  من “جامعة الأق�صى”   تخّرج “حممد” 

يجد  ومل  اخلريجني،  بطالة  لقوافل  ان�صّم  العمل   ب�صوق  يلتحق 

فر�صة عمٍل حّتى لو براتٍب قليٍل كم�صدر دخٍل يف نهاية ال�صهر؛ 

جمال  يف  فر�ٍس  عن   للبحث  الأبــواب  من  الكثري  طرق  اأنه  رغم 

القليل منها، فعمل  الإعالم؛ لكنه مل يجد �صوى  �صه يف  تخ�صّ

كمرا�صٍل �صحفٍي  ل�صحف ومواقع  حملّية؛ لكّن ذلك مل يجده 

نفعاً.  

“حممد” الذي قّرر الهجرة لرتكيا -دون حتى اأن يفكر يف اإعطاء نف�صه 
املزيد من الوقت للتفكري يف البقاء يف غزة- يك�صف لـ “الغيداء” 

يف  ال�صباب  “يعاين  قائالً:  يهاجر؛  جعلته  التي  والدوافع  الأ�صباب 

قطاع غزة من ويالت احل�صار، البطالة، النق�صام، اإهمال الطاقات 

ال�صبابية والوا�صطة. وال�صغوطات النف�صّية  اأدخلتنا كغزيني يف 

ظروف اكتئاب،  ووجدُت نف�صي يف حفرةٍ عميقٍة،  حياةٍ  �صبابيٍة 

لي�س لها اأيّة مالمح،  وجدت عمرى ميّر اأمامي دون اأيّة جدوى”.

لعّل جملة هذه الأ�صباب هي ما دفع �صاباً يف مقتبل عمره لرتك 

وطنه، ُمف�صالً  الغرتاب عنه.

 وي�صيف اأّن الكثري من اأ�صدقائه  يف غزة يعي�صون واقعاً جمهولً، 

ويفكرون  يف الهجرة؛ وقد اتفق معهم: يف حال �صفره؛ وح�صوله 

م�صاعدتهم  اأو  تركيا،  اإىل  للهجرة  اأخذهم  على  ال�صتقرار..  على 

للهروب اإىل دول اأوروبا؛ ليخّل�صهم من اجلحيم الذي يعي�صونه يف 

غزة. على حّد تعبريه.

يُ�صمُح   ول  للغزينّي،  بالن�صبة  جداً  �صعبٌة  ال�صفر  ظروف  ولأّن   

بال�صفر اإل للمر�صى، واحلالت الإن�صانية، وقّلما يفتح املعرب اأبوابه.. 

جلاأ “ال�صكني” لدفع تن�صيق مببلغ وقدره 2000 دولر، حتى ا�صتطاع 
اأن يهاجر.

 “الغيداء” بحثت عن اإح�صائياٍت  لأعداد املهاجرين من قطاع غزة،  
لكن؛ ل يوجد اأرقاٌم حمّددةٌ بال�صبط ؛ لأّن اأغلب طرق الهجرة غري 

منّظمة.

اأظهر خالل  نتائج م�صح   “اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني” 
واقع ال�صباب الفل�صطيني اأّن حوايّل 24 باملئة من ال�صباب )15 اإىل 

29 عاماً( يف الأرا�صي الفل�صطينية لديهم الرغبة يف الهجرة اإىل 
اخلارج.

 
ّ
وتُعّد الأو�صاُع الإن�صانيُة ال�صعبُة يف قطاع غزة ال�صبب الرئي�صي

ال�صباب  ن�صبة  بلغت  حيث  اخلارج؛  اإىل  الهجرة  يف  الرغبة  لزيادة 

الذين يرغبون يف الهجرة اإىل اخلارج يف القطاع 37 باملائة مقابل 15 

باملائة يف ال�صفة الغربية.

كما  املالحظ اأن الذكور ال�صباب اأكرث ميالً للتفكري يف الهجرة اإىل 

اخلارج؛ مقارنًة بالإناث ال�صابّات؛ حيث بلغت هذه الن�صبة للذكور 29 

باملائة مقابل 18 باملائة لالإناث ال�صابات.

واملعابر”  احلدود  “هيئة   يف  ة  املخت�صّ مع  توا�صلت  “الغيداء”   

�صافروا   من  اأعداد  لتحديد  امل�صافرين؛  ك�صوفات  على  لالطالع  

بدافع الهجرة. وقد تبنّي اأنه  لي�س من مهامها الوقوف على  معرفة  

اأهداف امل�صافرين؛ لأنهم ل يو�ّصحون ذلك من خالل اأوراق �صفرهم، 

اأ�صمائهم من خالل ت�صنيفهم  الك�صف عن  دورها  يف  ويقت�رص 

لأ�صحاب الإقامات، العالج، ال�صفر بهدف الدرا�صة من خالل منٍح 

درا�صيٍة  اأو اأّي �صبٍب اإن�صاينٍ ل يكون حتت بند “الهجرة”.

�صهاداٍت حّيًة   ورغم اأنّه من خالل هذا التحقيق قابلت “الغيداء” 

ملن خرجوا اأو يفكرون يف اخلروج بدوافع الهجرة، اإّل اأّن اجلهة نف�صها 

نفت �صبب دوافع ال�صفر باأن تكون للهجرة.

)35 عاماً( خرجت برفقة زوجها وطفليها قبل ثالثة   “�صناء حمد” 
اأعوام متجهًة للهجرة اإىل ال�صويد، ول تفكر بالعودة اإىل غزة. تقول 

للغيداء: “بعد �صعوبٍة بالغٍة؛ خرجُت من قطاع غزة متجهًة اإىل 
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م�رص، حيث يتواجد اأهلي، ويقيت فيها ملدة عام،  فجاء عقُد  

عمٍل لزوجي يف ال�صويد يف �رصكٍة يعمل فيها اأخي؛ الذي �صافر  

منذ اأكرث من ع�رصة اأعوام قبل النق�صام، ف�صاعدنا يف جتهيز 

متطلبات ال�صفر اإىل ال�صويد”.

الهجرة؛  طريق  واختيار  غزة  لرتك  دفعتها  التي  الأ�صباب  وعن 

ال�صغار،   اأبنائي  م�صتقبل  على  “خويف  “�صناء”:  اأو�صحت 

على  حرٌب  تُ�صّن  اأن  ميكن  متى  غزة  يف  نعرف  فال  وحياتهم؛ 

القطاع، ف�صعور فقد اأولدي كان مرعباً بالن�صبة يل”.

غزة،  قطاع  خارج  عمٍل  فر�صة  وجد  “زوجي  “حمد”:  وتتابع   

ي�صتطيع من خاللها تاأمني حياتنا مع الأولد، وتوفر لهم فر�س 

عي�ٍس اأف�صل من التي ع�صناها نحن يف غزة”.

تداعيات  من  نا�صطة جمتمعية،  �صعت  �صحر  حذرت  بدروها 

والكفاءات،  الدمغة  هجرة  غزة.خا�صة  قطاع  على  الهجرة، 

والذين يقدمون ابحاث علمية ي�صتفيد منها الدول اخلارجية، 

فهم يبذلون جهد لغري وطنهم. كما انها ا�صارت اىل ان قطاع 

غزة جمتمع فتي تغلب عليه ن�صبة ال�صباب، وهجرتهم تنبه 

بناقو�س خطر. وعزت ذلك، اىل ال�صغوطات واحل�صار، قلة فر�س 

العمل، البطالة، التي يعي�صها ٢ مليون مواطن بغزة وو�صحت 

منت�صف  اي  الثالثني  ل�صن  ي�صل  غزة،  قطاع  ال�صاب يف  ان 

ادنى  حتى  وطموحاته،  اي من مطالبه  يحقق  ان  دون  العمر، 

مقومات حياته ال�صا�صية، فيهرب اىل الهجرة، دون ان يفكر 

اكرتاث.  دون  لطريق جمهول  فيلجاأ  ينتظره،  الذي  بامل�صتقبل 

ولكنها يف نف�س ال�صياق ذكرت انه يف حال ا�صتطاع ال�صاب 

متطلباته،  له  توؤمن  وطنه،  خارج  كرمية  حياة  على  احل�صول 

النتحار،  او  لالكتئاب  عر�صة  يبق  ل  حتى  عليها،  فليح�صل 

كما حدث مع العدييد من احلالت يف القطاع.

مدير “املر�صد الأور ومتو�صطي حلقوق الإن�صان”  “رامي عبدو” 
اأكّد عدم وجود اإح�صائيٍة ر�صمّيٍة لعدد  املهاجرين من القطاع؛ 

لكنه يف ذات الوقت اأ�صار اإىل اأّن “هناك �صواهد حّية على اأّن 

هناك هجرةٌ من قطاع غزة اإىل دوٍل عّدة ب�صبب احل�صار، وقّلة 

وجود فر�س عمل خا�صًة للخريجني”.

كما ذكر اأّن “غالبّية امل�صافرين من اأ�صحاب ال�صهادات العليا 

ل يجدون بيئًة منا�صبًة لهم يف قطاع غزة، فيفّرون  للهجرة 

لدوٍل اأوروبية”.

  وباحلديث مع اأحد مكاتب ال�صت�صارات والت�صجيل لل�صفر اأقّر 

 ت�صله 
ٍّ
اأنه ب�صكٍل يومي ا�صمه-   مديرها -والذي رف�س ذكر 

اأكان بطريقٍة  ا�صت�صاراٌت وطلباٌت من الغزيني للهجرة؛ �صواء 

م�رصوعٍة اأو غري ذلك.

واأ�صاف اأّن عمل مكتبه يقت�رص على ت�صجيل طلباٍت جامعيٍة 

للدرا�صات العليا، ويرف�س التعامل مع اأيّة طلبات غري ذلك.

يعملون  )�صما�رصة(  جتاراً  هناك  اأّن  نف�صه  املكتب  وك�صف 

وكذلك  “م�رصوبة”  �صفر  جوازات  بتجهيز  ويقومون  باخلفّية  

“فيزا” مقابل مبلٍغ معنٍي من املال ي�صل اإىل  500 دولر اأمريكي 
اإىل 7000 ح�صب نوع الدولة التي �صيهاجر اإليها املنتفع.

ال�صفر عليها من  يعتمدون  التي  الدول  اأغلب  اأّن  مثالً  وذكر 

خالل هذه الأوراق امل�صبوهة  )بفيزا لالكوادور اأو جنوب اأفريقيا 

اأو تركيا اأو ماليزيا اأو اأمريكا(.

ُأطلقت  مّوحدٌة،  شبابيٌة  حملٌة  مش_ناسني”   #“ حملة   

الستحضار ذاكرة الوعّي بتاريخ مخّيِم اللجوء لدى الفلسطينيني في كّل 

املجتمع  فئات  وتوعية  املسلوب،  الفلسطينّي  احلّق  على  وتأكيدًا  مكان، 

الفلسطينّي بذكريات الديار، القرى والتراث. 

التي  التغيير”  أجل  من  معًا  “شباب  مشروع  ضمن  جاءت  احلملة  فكرة 

من  بدعٍم  بيرزيت”  “جامعة  في  التنمّية”  دراساِت  “مركز  عليها  أشرف 

“مؤسسة كويكرز”.

املنّسق اإلعالمّي للمشرع “أحمد املدهون” قال: “هدف احلملة هو تعزيز 

د ملجموعٍة من الشباب الفلسطينّي؛ الذين شاركوا في بناِء  العامل امُلوحِّ

تواجدهم؛  أماكن  في  الفلسطينيني  بني  احلقيقّي  التواصل  من  جسٍر 

ليخرجوا بفعالياٍت نوعّيٍة، هدفها مقارعُة االحتالل وكسُر احلواجز”. 

لدى  اجلمعّية  الفلسطينّية  الهوّية  لتعزيز  يسعى  “املشروع  أّن  وأضاف 

مُيارُس  التي  لذاكرته  ُمدرٍك  فلسطينٍيّ  وعٍي  خلق  خالل  من  الشباب؛ 

عليها تشويٌه متعمٌد لتفكيكها وجتزئتها، وفصلها عن الكّل؛ لربط الشباب 

في  والشرذمة  العزلة  حالة  لكسر  كافة؛  تواجده  أماكن  في  الفلسطينّي 

الوعّي الفلسطينّي”. 

؛ حيث  ُيركز املشروع  على استحضاِر ذاكرة ووجدانّية املخّيم بشكٍل خاٍصّ

أّن املخّيم هو جتلٍّ للحالة االستعمارّية االستيطانّية الصهيونّية. 

إنطلق املشروع في حملته األولى “مش ناسني” في سياِق استحضار الذاكرة 

الفلسطينّية في الوعّي الفلسطينّي لدى الشباب، والتركيز األساسّي في 

هذه احلملة على رمزّية ووجدانّية املخّيم في الذاكرة الفلسطينية. 

اجلامعات  طلبة  على  مجانًا  ُتوزع  قهوة”  ب�”بسطة  احلملة  أنشطة  بدأت 

الفلسطينية في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية، مع برشوراٍت تتضمن 

املدِن  شوارع  من  عدٍد  في  التاريخّية  الفلسطينية  والقرى  املدن  أمساء 

الفلسطينّية العريقة داخل األراضي الفلسطينّية احملتّلة.

تضّمن املشروع تنظيم جتّمعاٍت شبابّيٍة تهدف لطرح وفتح مساحاٍت للحوار 

حول القضية والذاكرة الفلسطينية، ومفهوم الهوّية اجلمعّية.

توّشحت  أكواب القهوة برسوماٍت منها »خريطة فلسطني« وحمامة بيضاء 

الدراسّي األول؛ ُعقدت ندوٌة معنّونٌة  اليوم  )إشارة إلى السالم(. مع بدء 

“في الهوية الفلسطينية” التي تزامنت مع ذكرى “يوم األرض” وختّلل اليوم 

الدراسّي نقاشاٌت معّمقٌة تتعّلق بالهوية الفلسطينية.

احلملُة  تضّمنت  األرض,  يوم  إلحياء  تطّوعّيٍة  بحملٍة  املشروع   اخُتتم 

الضفة  في  “طمون”  قرية  من  كلٍّ  في  الفلسطينيني  املزارعني  مساندة 

الغربية, ومنطقة “املواصي” في قطاع غزة, ودعم صمودهم في مواجهة 

االنتهاكات اإلسرائيلية بحّق املزارعني وأراضيهم.

��ضتح�ضار ذ�كرة �لوعّي باملخيم عرب 
حملة "# م�ش_نا�سني"
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“عبري اأبو غيث”..   رغم �سغر �سّنها؛ اإال اأنها اآمنت 
التي  امل�رشقة؛  بابت�سامتها  وبقدراتها،  بنف�سها 

يف جنوب   “دورا”  بلدة  تراها يف �سورها، خرجت من 

فل�سطينياٍت  خم�ض  ب��ني  م��ن  ل��ت��ك��ون   “اخلليل”؛ 
قائمة  يف  بيزني�ض”  “اآرابيان  جم��ل��ة  اخ��ت��ارت��ه��ّن 

2014، كما  العامل للعام  ام��راأةً عربيًة يف  اأقوى100  

مت تكرميها على جهودها يف متكني ال�سباب والن�ساء 

فر�ض عمٍل  املعلومات؛ وخلق  تكنولوجيا  يف جمال 

لهم؛ من خال العمل عن بعد.

االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ه��ي  غيث”  “اأبو  املهند�سة 

، وم�سوؤولة   ”StayLinked“ واملدير التنفيذي ل�رشكة

“بولتيكنك  جامعة  يف  الوظيفّي  االإر���س��اد  وح��دة 

فل�سطني”. 

من البطالة اإىل القمة

ا�صتهّلت حديثها بالقول:  “بداأُت حياتي بعد التخّرج من  “جامعة 

اأيّن  رغم  العمل،  عن  عاطلة   2007 عام  فل�صطني”  بولتيكنيك 

العمل  فر�س  تكن  الوقت مل  ذلك  لكن؛ يف  املتفوقني..  من  كنت 

اأو يف جنوب ال�صفة ب�صكٍل عام.. ومل  متوفرةً يف جنوب “اخلليل” 

للعمل؛ ب�صبب القيود  يكن با�صتطاعتي اأن  اأذهب اإىل “رام الله” 

الجتماعية، لذلك؛ بقيُت بدون عمٍل ملدة عامني”. 

ا�صتثمر وقتي من  البيت؛ كنت  “خالل فرتة وجودي يف   وت�صيف: 

املواد  تنزيل  �صي، من خالل  تخ�صّ نف�صي يف جمال  تثقيف  خالل 

اجلامعة،  يف  للعمل  تقّدمت  ثّم؛  ومن  الإنرتنت،  من  التعليمية 

الكمبيوتر..  ويف  اأنظمة �صبكات  وعملت  كمحا�رصةٍ يف جمال  

ومعلمٍة  للحا�صوب،  �صيانة  كمهند�صة  عملت  نف�صه؛  الوقت 

تدريب  بربنامج  التحقُت  ثم  للبنات..  ال�صناعية  دورا  مدر�صة  يف 

للخريجات اجلدد مع  “منتدى �صيدات الأعمال” وبعد النتهاء منه؛ 

اختياري لأكون من�صقة هذا امل�رصوع مع القن�صلية الأمريكية  متّ 

ومنتدى �صيدات الأعمال،  ومن هذه النقطة؛ بداأت  العمل على 

الربامج التي تُعنى بال�صباب والن�صاء على وجه اخل�صو�س، وت�صاعد 

فى توفري فر�س عمٍل لهم”.

وتابعت “اأبو غيث”: “خالل عملي كمن�صقٍة لربنامج تدريب اخلريجات 

اجلدد؛ ا�صتطعت اأن اأوّظف %40 من اخلريجات امللتحقات بالربنامج،  

�صيدات  �صبكة  لربنامج  فل�صطني  برنامج-  مديرة  اأ�صبحُت  ثّم 

وهذا  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط   ال�رصق  م�صتوى  على  الأعمال 

اأعطاين فر�صًة للتعامل مع �صيدات الأعمال على م�صتوى العامل 

الأ�صوات  موؤ�ص�صة  مثل  العامل،  حول  دولية  وموؤ�ص�صاٍت  العربي، 

و”موؤ�ص�صة  لل�صيدات”  بلري  �صريي  و”موؤ�ص�صة  اأمريكا  يف  احليوية 

يف هولندا،  ومن هنا؛ بداأُت اأرى كيف يفّكر العامل”. �صبارك” 

 وتوا�صل: “لحقا؛ متّ  اختياري من قبل القن�صلية الأمريكية لأمّثل 

“فل�صطني” يف الربنامج الزائر الدويّل يف اأمريكا، حتت عنوان “تطوير 
الأعمال ال�صغرية والريادية”، الربنامج اأتاح يل فر�صًة للتعّرف على 

جتارب الرياديني وال�صتفادة من خرباتهم”.

Stay Linked فكرة �رشكة

النتهاء  “بعد   :  stay Linkedفكرة �رصكة “اأبو غيث”   لنا  تو�ّصح 

من عملي مع “منتدى �صيدات الأعمال؛ بداأُت العمل مع موؤ�ص�صة 

فل�صطني  ومثلُت  اأمريكا،  يف  ومقّرها  للمراأة”   الدولية  “احلملة 
 لقادة من ذوي اخلربات من 

ٌ
اإقليمي يف حتالف “األواين”، وهو حتالٌف 

العربي،  الوطن  املجالت يف  قادة يف خمتلف  بلداً، مكوٍن من   16
للمراأة؛ من  القيادّي  بالدور  والنهو�س  التغيري الجتماعي،  هدفهم 

والأ�صوات  ال�صباب  واإ�رصاك  احلديثة،  التقنيات  ا�صتخدام  خالل 

يف  وخرباء  �صني  متخ�صّ بني  �رصاكة  برنامج  وتطبيق  اجلديدة، 

جمالٍت متنّوعٍة وجمموعة من ال�صباب وال�صابات من ذوي اخلربات 

املتنّوعة”.  

فكرة  تبنّينا  فل�صطني”  “األواين  جلنة  “يف  غيث”:  “اأبو  وت�صيف 

التمكني القت�صادي، وكان من �صمن املبادرات التي عملنا عليها 

بعد   عن  العمل  فكرة  فيها  وطرحنا  لين”  اأون  “خليك  مبادرة 

يف  الن�صاء  منها  تُعاين  التي  البطالة؛  م�صكلة  لتجاوز  للن�صاء؛ 

التحالف على حتويل  اأع�صاء  فل�صطني، فقمت مع جمموعٍة من 

املبادرة اإىل منوذٍج قابٍل للتطبيق.  ومن هنا؛ خرجت فكرة ال�رصكة، 

وتفّرغُت للعمل فيها ملدة عام”.

اأّن هذا النوع من  اأن نثبت   وتتابع: “خالل ال�صنة املا�صية؛ حاولنا 

ال�رصكات ميكن اأن ينجح يف فل�صطني،  فوّقعنا عقوداً مع �رصكاٍت 

فل�صطني،  خارج  م�صاريع   7 من  اأكرث  ونفّذنا  وخليجيٍة،  اأمريكيٍة 

وقمنا بت�صكيل  فريقني للعمل معنا على هذه امل�صاريع من غزة 

ومن ال�صفة الغربية. هذا العام؛ نحن نعمل على تطوير امل�رصوع؛ 

ٍة اإلكرتونيٍة ل�صتقبال اأكرب عددٍ من الطلبات؛  من خالل بناء من�صّ

لت�صغيل عددٍ اأكرب من ال�صباب والن�صاء”.

تعمل على تقدمي خدماٍت  تقول “اأبو غيث”: “�رصكة “�صتايلنكد” 

يف جمال الرتجمة والت�صويق الإلكرتوين وتطوير الأنظمة الربجمية 

الت�صميم  خدمات  وتقدمي  لل�رصكات  الإلكرتونية  املواقع  وتطوير 

بني  الربط  خالل  من  وذلك  الهند�صة؛  والت�صاميم  اجلرافيكي، 

الإنرتنت،  خالل  من  والعاملية  العربية  وال�رصكات  والن�صاء  ال�صباب 

حيث نقوم باختيار الأ�صخا�س الذين �صيعملون على هذه امل�صاريع، 

ويف بع�س الأحيان؛ نقوم بتدريبهم  لتنفيذ امل�صاريع قبل البدء بها، 

ومن ثّم؛ نتاأكد من جودة اخلدمة؛ قبل اإر�صالها للعميل اأو ال�رصكة”.

اجلوائز التي ح�سلت عليها

تقول “اأبو غيث”: “ح�صلُت على جائزة اأف�صل مقّدم خدمات ومُمّكن 

يف قطاع التكنولوجيا يف ال�رصق الأو�صط واأفريقيا، ومتّ ت�صنيفي  

لأكون �صمن قائمة 100 امراة عربية يف العامل، وهي ت�صّم اأكرث 

 يف خمتلف املجالت”.
ّ
الن�صاء تاأثرياً يف الوطن العربي

 وت�رصح اختيارها للجائزة الأوىل: “كانت جلنًة مكّونًة من 8 حّكام من 

�صخ�صياٍت مرموقٍة يف جمال تكنولوجيا املعلومات على م�صتوى 

اختياري �صمن  اأما  وHP وغريهم،   IBM العامل،  مثل  �رصكات   

قائمة اأقوى 100 امراأة عربية؛  فكانت �صمن معايري خا�صة باملجلة؛  

لي�س لدّي فكرة عنها”.

 وعند �صوؤالنا لها عن معنى “اأف�صل مُمّكن ومقدم خدمات” اأجابت: 

“هي جائزةٌ مُتنُح للفائز الذي قام بت�صخري التكنولوجيا يف التمكني 
الن�صاء  �صفوف  يف  وخ�صو�صاً  ملجتمعه،  القت�صادي  والتطوير 

راأٍي عاٍم  التقنيات احلديثة؛ خللق  بالإ�صافة ل�صتخدامه  وال�صباب، 

وواٍع جتاه الق�صايا املوؤثّرة يف املجتمع”.

” حل�صور التكرمي؛   
ّ
 وت�صيف: “لالأ�صف؛  مل اأمتكن من الذهاب اإىل “دبي

لأ�صباٍب خا�صٍة، لكن اختياري يف هذه القائمة؛  �صاعدين على اأن 

اأنقل ر�صالًة للعامل عما يعانيه الفل�صطينيون  ب�صبب الحتالل، 

واأن اأثبت اأّن ال�صعب الفل�صطيني هو �صعٌب مبدٌع ومثقٌف  ولديه 

الإمكانيات واملواهب القادرة على تنفيذ العمل بجودةٍ عالية”.

واختتمت حديثها بر�صالٍة للمراأة الفل�صطينية؛ التي قالت لها: “ال 

تدعي القيود ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية تعّرقل اأحالمك 

الظروف  رحم  من  يخرج  والطموح  والتمّيز  فالإبداع  وطموحاتك، 

القا�صية، ول يُعيُقُه الحتالل واحلواجز اجلغرافية والثقافية، يجب 

اأن تثقي بنف�صك وبقدرتك على اإحراز التغيري اأينما كنِت وباأّي دورٍ 

تلعبينه”. 
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الفل�سطينية  ال�����س��ابّ��ة  مت��ّك��ن��ت 

اأوّل  تاأ�سي�ض  م��ن  ن�ّسار”  “�سادن 
الناطقة  ال�”يوغا”  لتعليم  من�ّسٍة 

ب��ال��ع��رب��ّي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل؛ 

ب����ه����دف م�������س���اع���دة االأ����س���خ���ا����ض 

كي  ال��ع��رب��ي��ة؛  باللغة  امل��ت��ح��ّدث��ني  

ال�”يوغا”  مم��ار���س��ة  م���ن  ي��ت��م��ّك��ن��وا 

التخفيف  بغر�ض  منازلهم،  داخ��ل 

م���ن ح����ّدة ال�����س��دم��ات ال��ن��ف�����س��ّي��ة 

والتفريغ النف�سّي، وحتقيق “ال�سام 

خا�سًة لاأ�سخا�ض الذين  الداخلّي” 

يف  يعي�سون-  م��ازال��وا  -اأو  عا�سوا 

مناطق النزاِع والتوتّر.

حياتي؛  يف  اجلديد  بالأمر  “لي�صت  “ن�صار”  وتقول 

اأّن حّبي و�صغفي بهذا الأمر كان يرافقني منذ  اإذ 

والف�صل يف ذلك يعود اإىل   الطفولة الأوىل” 
ّ
�صني

والدتها؛ التي عّلمتها هي و�صقيقاتها الـ”يوغا” يف 

منزلهم.

من  لفرتةٍ  “اليوغا”   ممار�صة  انقطعت عن  ار”  “ن�صّ
الزمن؛ اإل اأنها عادت مرةً اأخرى اإىلها خالل اإقامتها 

بدولة الإمارات. وعملها يف اإمارة “دبي” 

بعد كّل هذا  وعن �صبب عودتها ملمار�صة الـ”يوغا” 

العمل  “�صغوط  اأّن  ار”  “ن�صّ تو�ّصح  النقطاع؛ 

عن  البحث  اإىل  دفعتها  تواجهها  التي  الكبرية 

حّدة  من  التخفيف  خاللها  من  تتمكن  طريقٍة 

الوقت  الذي ي�صيبها، وحتى ت�صتطيع -يف  التوتّر 

نف�صه- اأْن تعمل على تعميِق الذات لديها، �صّيما 

اأنها كانت تعمل  يف الأماكن التي ت�صهد التوتر، 

وجزءٌ كبريٌ منها كان يف خمّيمات اللجوء، وجزءٌ اآخر 

ال�رصاع  مناطق  من  دائمٍة  ا�صتباكاٍت  اأماكن  يف 

والنزاع؛ مثل القد�س املحتّلة.

هي  العموم  يف  الـ”يوغا”  “مّيزة  اأّن  ار”  “ن�صّ تتابع 

اأداوٍت  لي�صت  كونها  ال�صدماِت؛  مع  التعامل 

لل�صّحة النف�صّية العيادية؛ بل هي مكاٌن للحركة 

اجلّيدة، والجتماع مع الأ�صدقاء، ومن ثّم؛ م�صاركة 

من  باأكرث  الريا�صة  هذه  تعمل  حيث  املجتمع؛ 

طريقٍة، منها: اإنهاك اجل�صد، وفتح اأماكن ج�صديٍّة 

العقل،  هدوء  على  للم�صاعدة  ذهنياً؛  مرتبطٍة 

 
ّ
الوعي لزيادةِ  باطنيٍة؛  ا�صرتخاء  متارين  ممار�صة  ثّم 

اجل�صدّي لدى الإن�صان.

“�صادن” ت�صري اإىل اأّن “اأحد الأعرا�س الأوىل لل�صدمات 
هو عدم ال�صعور باجل�صد، اأو الت�صال معه كما يف 

ال�صابق، وهي طريقٌة ي�صتخدمها العقل للتخفيف 

لتبداأ  نف�صه؛  حماية  وبالتايل؛  بالأمل،  ال�صعور  من 

اجل�صديّة،  والأحا�صي�س  التوا�صل  باإعادة  الـ”يوغا” 
اأّن:  وت�صيف  الذهنية”  احل�صا�صّية  م�صتوى  ورفع 

مرحلة  اإىل  ي�صل  الإن�صان  لدى  الباطن  “العقل 
بتمارين  ال�صخ�س  قيام  بالأمان من خالل  ال�صعور 

ال�صرتخاء، ثّم العمل على تفريغ بع�س املواقف اأو 

ال�صدمات؛ عرب نطاق جمموعٍة اآمنة”.

اأّن الأداة املهمة يف هذا الأمر هي م�صاركة  كما  

امل�صاركني  خالل  من  اختالفها-  -على  م�صاعرنا 

اأي�صاً  الآخرين  ت�صاعد  امل�صاركة  كون  اأنف�صهم؛ 

على عدم الإح�صا�س بالوحدة.

م�رصوعها هذا؛ كان العديد  ار”  وعندما بداأت “ن�صّ

يف  منزليٍة  دوراٍت  عن  يبحثون  امل�صاركني  من 

�صعباً  الأمر  كان  كم  لحظت  لكنها  الـ”يوغا” 
باللغة  الــدوراِت  هذه  وجود  عدم  ب�صبب  عليهم؛ 

على  جديداً  اأمــراً  تُعّد  الـ”يوغا”  كون  العربية؛ 

اأن  قّررت  لذلك؛  الكثريون،  ميار�صه  ول  جمتمعاتنا؛ 

تكون هي اأول من يبادر يف هذا الأمر؛ عرب توظيف 

بدائيًة  لتزال  اأنها  تعترب  -التي  واأدواتها  معرفتها 

وب�صيطًة- حتى تقدم ما لديها باللغة الأم، اللغة 

ٍة اإلكرتونّيٍة على �صبكة الإنرتنت،  العربية، عرب من�صّ

تكون يف متناول اجلميع.

اأهم  من  اأّن  املبادرة  الفل�صطينية  ال�صابة  واأكدت 

امل�رصوع،  هذا  بدء  على  �صّجعتها  التي  الأمــور 

ناطقة  لـ”يوغا”  اإلكرتونيٍة  ٍة  من�صّ اأول  وتاأ�صي�س 

الرتكيز  اإىل  امللّحة  حاجتنا  هو  العربية،  باللغة 

ب�صكٍل اأكرب يف اتخاذ قراراٍت �صليمٍة وواعيٍة؛ خا�صًة 

بعد  ار”  “ن�صّ لحظت  حيث  منها؛  امل�صريية  تلك 

عملها وتعّمقها يف حالت الأ�صخا�س النف�صّية، اأّن 

الكثري من القرارات نتخذها تكون اأحياناً ناجتًة عن 

الـ”اليوغا”  اأّن  واأّكدت  الآخرين.  لأفعال  فعٍل  رّداِت 

 يف هذا املجال 
ّ
�صاعدتها على امل�صتوى ال�صخ�صي

ب�صكٍل رائٍع، وهذا ما �صّجعها اأكرث على م�صاركتها 

مع الآخرين.

دفعها اإىل افتتاح  بالـ”يوغا”  ار”  �صغف “�صادن ن�صّ

باللغة  الـ”يوغا”  لتعليم  اخلا�ّصة  موؤ�ص�صتها 

العربّية، والتي اأطلقت عليها ا�صم “�صــدانا يوغا” 

رغم  اأّن درا�صتها كانت يف جمال “الت�صويق والإدارة 

يف  الـ”ماج�صتري”  درجة  على  وحا�صلٌة  املالية” 

.
ّ
الت�صويق العاملي

اأن م�رصوعها هذا مكنّها من اإيجاد  ار”   بّينت “ن�صّ

الأدوات الالزمة والطرق ال�صحيحة لتخفيف حّدة 

التوتر، واأكدت اأنها ُم�رصّةٌ على ال�صتمرار يف تقدمي 

الإلكرتونّية  تها  من�صّ ت�صبح  حتى  لديها؛  ما  كل 

- اأكرث جناحاً، وتقدر على 
ّ
-الأوىل يف العامل العربي

الو�صول اإىل جميع جمتمعاتنا العربية؛ مما يوؤّمن لها 

جناحاً على امل�صتوى املعنوّي، واأي�صاً ا�صتقاللً مادياً 

خالل  من  “ن�صار”  تهدف  كما  نف�صه،  الوقت  يف 

اإىل تخ�صي�س )%10( من  م�رصوعها “�صدانا يوغا” 

الدخل املادّي لتوفري اخلدماِت يف خمّيمات الالجئني، 

والأماكن �صديدة التوتّر.
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اإعداد/ هالة حل�������ض 

            �سمر الدرميلي

�ش��طئ  تكتظ  غزة  قطاع  �شاحل  �متد�د  على 

�لرتفاع  من  �لهاربني  بامل��طنني/�ت  �لبحر 

�مللح�ظ يف درجات �حلر�رة تز�مناً مع بد�ية �لإجاز�ت 

�ل�شيفية، وت�شكل �خليام و�ل�شاليهات و�ل�شاحات 

�لقطاع  ز�ل  ما  وقت  يف  للرتفيه،  لهم  مق�شد�ً 

يعاين من �أزمة �إن�شانية و�قت�شادية خانقة ب�شبب 

�حل�شار �مل�شدد منذ �أكرث من 12 عاماً

غزة والبحر
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يف  �لن�شاء  حتياها  �لتي  �ل�شعبة  �لظروف  رغم 

�شيف لهن معاناة جديدة جر�ء تبعات 
ُ
قطاع غزة؛ �أ

�لع�دة  مل�شري�ت  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  قمع  و�آثار 

�لتي  لز�لت  من  منهن  �لقطاع، حيث  على حدود 

بد�أت  من  ومنهن  �أبنائها،  وجر�ح  جر�حها  ت�شمد 

حتمل �مل�ش�ؤولية م�شاعفة بعد برت �أطر�ف زوجها 

�أو طفلها.

�لع�دة  مل�شري�ت  �لعليا  �ل�طنية  �لهيئة  وكانت 

و�ملظاهر�ت  �لفعاليات  من  �شل�شلة  �أطلقت  قد 

منذ  غزة  قطاع  ملحافظات  �حلدودية  �ملناطق  يف 

ت�شميتها  ��شطلح   ،2018 �لعام  من  30/مار�ص 
�لفعاليات  و��شتمرت  �لكربى”،  �لع�دة  “م�شري�ت 

كتقليد �شبه ثابت كل جمعة.

النساء ومسيرة 
العودة
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ه���م���وم ال�������س���ب���اب/ات، م�����س��ك��ات��ه��م، 

و�سبل  امل���ري���ر..  واق��ع��ه��م  ط��م��وح��ات��ه��م، 

التي ت�سغل  الق�سايا  اأهم  االنعتاق.. من 

حيث  الفل�سطيني  ال�����س��ب��اب/ات  ب���ال 

للت�سبيك  ج��اه��داً  ال�سباب/ات  ي�سعى 

وال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع اجل����ه����ات امل��خ��ت�����س��ة 

ك��اف��ة ل��ن��ي��ل ح��ق��وق��ه��م/ن واال���س��ت��م��اع 

ملطالبهم/ن.

رئ��ي�����ض  م�����س��ت�����س��ار  ح�����اورت  “الغيداء” 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ل�سوؤون 

لا�ستماع  ���س��وي��دان  م��اأم��ون  ال�����س��ب��اب، 

الآرائه بهذا ال�سدد، ونقا�سه يف هذا امللف 

ال�سائك.

م�سكلة مركبة معقدة

 يف قطاع 
ّ
حول ت�صخي�س واقع ال�صباب الفل�صطيني

غزة-  يف  -حتديداً  امللّف  “هذا  “�صويدان”:  قال  غزة؛ 

ال�صباب/ات  واقع  ب�صبب  والوجع؛  الأمل  من  يخلو  ل 

 معّقٍد وم�صاكل 
ّ
املُعا�س، فنحن اأمام م�صهٍد �صبابٍي

متفاقمٍة خالل عقدين من الزمن، فاأّي �صخ�ٍس مّطلٍع 

على ملف ال�صباب يُدرك اأّن التق�صري كبريٌ يف طريقة 

غياب  ظّل  يف  ولالأ�صف؛  ملف،  هكذا  مع  التعامل 

متطلباتهم  مع  تتعاطى   
ٍّ
وطني عمٍل  ا�صرتاتيجيات 

ك�صباب/ات، وهذا الأمر غاب عن احلكومة، وغاب عن 

الدولة، وحتى عن التنظيمات والف�صائل وموؤ�ص�صات 

املجتمع املديّن”.

والتنظيمات   
ّ
الر�صمي ــدور  ال �صعف  تاأثري  وعن 

وموؤ�ص�صات املجتمع املديّن على ال�صباب/ات.

يو�صح “�صويدان” اأّن “غياب هذه الروؤية على مدار )20( 

عاماً؛ �صاهم يف خلق  م�صكلٍة حقيقيٍة تتمحور حول 

العمل،  عن  العاطل  �صبابنا  من  الآلف  مئات  وجود 

واآلف من اخلريجني املنتظرين لأيّة  فر�صة عمل، فنحن 

نتحدث عن م�صكلٍة مرّكبٍة معقدة”.

اليوم؛ �صمن اإح�صاءاٍت ر�صميٍة اأن )80 %( من حاملي 

العمل،  �صوق  احتياجات  مع  تتوافق  ل  ال�صهادات 

اأنهم  اأ�صبحت تتعامل  مع الطالب على  وجامعاتنا 

اجلودة  وم�صتوى  التعليم   جودة  ح�صاب  على  زبائن؛ 

عماد اأبو �ساوي�ض

ضعف الدور الرسمّي  واملدنّي ساهم في غياب 
رؤية موحدة للشباب/ات الفلسطيني 

28



على  احل�صول   قبل  الطالب/ة  يتلّقاها  اأن  يجب  التي  العلمّية؛ 

الدول  ال�صوق؛ كما يف  احتياجات  للعمل �صمن  توؤهله/ا  �صهادةٍ 

املتقدمة”.

 -وحتديداً املجل�س الأعلى  لل�صباب والريا�صة- 
ّ
عن الدور احلكومي

جتاه اأزمة ال�صباب؛

ويف  الأول،  املقام  يف  اجلامعة  من  “التق�صري  “�صوديان”:  يقول   

امل�صوؤولّية،   الدولة غري معفّيٍة من حتّمل  الوقت؛  موؤ�ص�صات  ذات 

فاملجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة، هذه اجلهة التنفيذية الأوىل؛ 

ُجّل  فل�صطني،  يف  بال�صباب  تُعنى  اأنها  املفرت�س  من  هي  التي 

بالدور املطلوب منهم؛ حتى  ال�صّن؛ ل يقومون  اأع�صائه من كبار 

اأنهم اختزلوا ق�صية ال�صباب/ات بالريا�صة، وحتديداً كرة القدم، اأنا 

ال�صباب/ات  فق�صايا  اأولويات،  هناك  ولكن؛  الريا�صة،  �صد  ل�صت 

تتعّدى ذلك باإيجاد فر�س عمٍل؛ ليتمّكنوا من احل�صول على ا�صتقرارٍ 

  كحدٍّ اأدنى من حقوقهم.
ٍّ
 ومعي�صي

ٍّ
وظيفي

وماذا عن احللول التي من �صاأنها اأن تخّفف من م�صكالت ال�صباب؟..

ي�صري “�صويدان”  باأّن امل�صكلة بحاجٍة اإىل تفكيٍك من خالل الإ�رصاع 

باإنهاء النق�صام، ثم حتديث الأطر املوؤ�ص�صّية التي تُعنى بال�صباب/

لل�صباب  الأعلى  و”املجل�س   ”
ّ
الفل�صطيني الطلبة  “احتاد  مثل  ات، 

للتطوير،  وا�صرتاتيجياٍت  يتّم عمل خّطٍة  واأن  وغريها.  والريا�صة”... 

والعمل عليها وو�صعها حّيز التنفيذ.

فيما يتعّلق بالتمييز بني اجلن�صني، خ�صو�صاً فيما يتعّلق بالفر�س 

والوظائف.. مل ينكر باأّن “هناك متييزاً وا�صحاً جتاه الفتيات، ومازلنا 

؛ الذي مُيّيز 
ّ
-حتى الآن- نحمل مفاهيم ومعتقدات املجتمع ال�رصقي

بني ال�صاّب والفتاة، وي�صع قيوداً على ن�صاط الفتاة”.

ولكننا ل بد اأن نذكر وجود عددٍ من الفتيات الالتي متّيزّن بجدارةٍ، 

 بح�صورهّن الالفت، وا�صتطعن 
ّ
وتركّن ب�صمًة يف العمل ال�صبابي

والإدارة  التدريب  مثل  يُحققّن جناحاٍت يف جمالٍت كثريةٍ  اأن  اأي�صاً 

ما  الأمر  لكّن  املجالت،  �صّتى  ويف  والقيادّي،   
ّ
التطوعي والعمل 

�صيا�صات  يف  وتغيريٍ  ت�صجيٍع  اإىل  ويحتاج  بالرجعّية  م�صبعاً  زال 

و�صلوكّياٍت عامٍة وخا�ّصٍة، وهذا ما ن�صعى له ونعمل عليه”.

ال�صباب  ل�صئون  الرئي�س  م�صت�صار  من�صب  ملهام  ت�صّلمك  -منذ 

منذ العام )2015( ما هي الإجنازات التي حققتها ل�صالح ال�صباب؟

قال: “ل بد لنا اأن نُفّرق بني املن�صب التنفيذّي وال�صت�صارّي، فبحكم 

موقعي ال�صت�صاري؛ اأحاول -بكّل جهٍد- التوا�صل مع املوؤ�ص�صات 

اأواجه العديد  الدولّية ملزيٍد من احلقوق  والفر�س ل�صبابنا؛ ولكّني 

من امل�صاعب، اأهمها نتائج النق�صام الفل�صطيني-الفل�صطيني 

البغي�س، بالإ�صافة للح�صار؛ الذي يدفع ثمنه املجتمع ب�صكٍل عام، 

و�صبابنا ب�صكٍل خا�س”.

بحثيًة  ــاً  واأوراق وال�صرتاتيجيات،  اخلطط  من  العديَد  “..و�صعُت 
وحما�رص جل�صاٍت، جاءت بعد اأن جل�صُت مئات ال�صاعات وا�صتمعُت 

عمٍل  وبرنامج  خطٌة  ولدّي  وهمومهم،  ال�صباب/ات  لحتياجات 

كامٍل جاهزة؛ تتعلق باحلالة ال�صبابية، والآن؛ هناك م�رصوٌع لدعم 

جهاٍت  من خالل  العمل”  “وزارة  مع  لتنفيذه  ن�صعى  ال�صباب/ات 

عديدةٍ بعّدة طرق، و�صيتم تنفيذه قريباً”.

وحول املعيقات التي حتول دون تنفيذ اخلطط لتح�صني واقع ال�صباب 

؛ يو�ّصح اأّن: “الفر�س احلقيقية لتنفيذها تتطّلب دفعًة قويًّة من 

ال�صباب/ات للوعي بهمومهم وم�صكالتهم؛ ليتّم تنفيذها على 

اأر�س الواقع، بالإ�صافة اإىل اإعادة تاأهيل وتدريب ال�صباب وانخراطهم 

�صات املوجودة  يف خمتلف القطاعات الإنتاجّية؛ لأن غالبية التخ�صّ

لي�س لها عالقًة ب�صوق العمل، وهذا يتطّلب اأن يكون هناك فهماً 

�صورتهم  تغيري  من  ال�صباب  ميّكن  مبا  ؛ 
ّ
التطوعي للعمل  اأعمق 

النمطّية  كعاطلني عن العمل يف املجتمع”. 

وعن اأبرز امل�صكالت التي تواجه ال�صباب/ات يف املجتمع؛ اعترب اأّن 

“غياب  احلريّات واملالحقة واملراقبة  والق�صوة الأمنّية، و�صطوة هذه 
الأجهزة عليهم... اأبرز امل�صكالت التي حتّطم تفكريهم وتخلق حالًة 

من الإحباط والتخّبط وفقدان الأمل”.

احلدود  على  احل�صار  وفّك  العودة  م�صريات  حيال  موقفك  حول 

ال�رصقية والغربية؛

َفّكر بهذا  روؤية متاماً، من  اأيّة  دون  اإىل احلدود  ب�صبابنا  “دفعوا  قال: 

 
ّ
الف�صائلي النتهاز  طابع  عليها  غلب  نظر،  بعد  ميتلك  الأمر؛ مل 

ال�صّيق، وكان هناك متاجرةً ب�صبابنا، وهذا تاأكد لنا عندما متّ تفريق 

امليدان،  اأر�س  يف  ذلك  على  �صاهداً  -باملنا�صبة-  وكنت  احل�صود، 

اأق�صد اأنه مل يكن هناك هدفاً وا�صحاً منذ البداية، فاحلديث كان 

يدور عن م�صرياٍت ومظاهراٍت بعيدةٍ عن احلدود؛ مبا ي�صمن �صالمة 

ال�صباب/ات العزل”.

“..حتّول الأمر اإىل م�صريات عودةٍ وفّك ح�صارٍ، ناهيك عن اأنه مل يكن 
هناك �صقفاً زمنياً ول خططاً حقيقيًة فيما اإذا ما متّ اجتياز احلدود؛ 

اأرواح  بخ�صارة  الواقع  اأر�س  على  الفكرة  ترجمة  ومتّت  بعد؟  وماذا 

اإعاقاٍت يف �صفوفهم؛ مما �صي�صّكل  �صبابنا/ات، بالإ�صافة لوجود 

باإيجاد  اأنف�صهم وذويهم، واملجتمع مطالٌب  عبئاً م�صتقبلياً على 

حلوٍل لهم”.

“..من دفعهم لهذا ال�صيء؛ مل يفكر باأدنى مقّومات ال�صمود، فهل 
يُعقُل اأن نذهب ب�صبابنا/ات ولي�س لدينا م�صت�صفياٍت وكوادر طبيًة 

تكفي هذا الكّم من اجلرحى والإ�صابات!!”.

اأولويات ال�صباب/ات يف ظّل كل هذه املعطيات؛ اأو�صح اأن:

م�صتقبالً،  لهم/ن  لتوؤّمن  وظيفة؛  على  احل�صول  هي   الأولويات 

و�صكناً وزواجاً، ليتمكنوا/ن من حتقيق اأحالمهم/ن.

اأعلم اأنهم ي�صطدمون/ن بواقع غزة؛ ففر�س العمل حمدودةٌ؛ من 

ح�صارٍ وانق�صاٍم. اأ�صف اإىل ذلك: التهريب، فال يوجد �صيا�صة حمايٍة 

تاجرٍ  من  املزارع  يحمي  من  يوجد  ول  والنا�صئني،  ال�صغار  للتّجار 

؛ مما 
ّ
ي�صتورد ع�رصات الأطنان من الثمار؛ التي تناف�س املنتج الوطني

ي�رصّ باإنتاجه، وجتعله مطارداً للق�صاء. لذلك؛ يجب اأن يكون هناك 

تفكرياً اإبداعّياً خارج ال�صندوق، ونحن نحاول -قدر امل�صتطاع- دعم 

والوقوف بجانبهم، وطرح ق�صاياهم يف كل جل�صٍة  ال�صباب/ات، 

اأو حوارٍ يدور.

اأّن  توّجه ال�صباب للهجرة بحثاً عن الأمل والأمن.. اأ�صار “�صويدان” 

“�صعوبة وم�صّقة احلياة،  وانعدام الفر�س والقمع واحل�صار، و�صيق 
الوطن؛  وترك  للهجرة  دوافع  اأهم  النق�صام.. هي  وا�صتمرار  الأفق، 

بحثاً عن فر�س عمٍل وتعليٍم اأف�صل، والهروب من �صلطة وجربوت 

 وقمع احلريات، فال اأدري ملاذا يتّم اعتقال �صاٍب اأو 
ّ
العتقال ال�صيا�صي

فتاةٍ لأنه/ا عرّب/ت عن راأيه/ا يف مو�صوٍع يخ�ّس الوطن؟!

الأمر معقٌد ويحتاج اإىل وقفٍة جادةٍ من التنظيمات الفل�صطينية، 

وعلى من يدير قطاع غزة اأن يرتك حكومة الوفاق اأن متار�س عملها، 

 
ّ
وتتمكن من الوزارات واملوؤ�ص�صات باأ�رصع وقت، فال�صارع الفل�صطيني

مل يعد يحتمل اأكرث؛ لينفجر ذلك ال�صمام يف وجه اجلميع.
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ماريهان �ل�ش��فريي 

دور ال�سباب الذكور يف احلّد من العنف املبنّي 

على النوع االجتماعّي”.. 

�صوؤون  “مركز  اأ�صدرها  �صٍة  متخ�صّ لدرا�صٍة  عنواٌن 

ظاهرةٌ  العنف  اأّن  اإىل  الدرا�صة  اأ�صارت  حيث  املراأة” 
الدونّية  النظرة  اأهمها:  اأ�صباٍب  نتيجًة لعّدة  منت�رصةٌ 

املجتمع  وبنّية  الثقايّف  املوروث  من  امل�صتمّدة  للمراأة 

الفقر  تزايد  كلما  العنف  يتزايد  كما  املحاِفظة. 

وانخف�س م�صتوى املعي�صة؛ وفقاً لنتائج الدرا�صة.

املجتمع  يف  ال�صباب  اأّن  الدرا�صة  واأو�صحت 

واأن   ،30% عن  تقّل  ل  ن�صبًة  ي�صكلون   
ّ
الفل�صطيني

وفتياناً،  واأطفالً  �صباباً  يُعتربون  املجتمع  من   82%
�صاباً  جمتمعاً   

ّ
الفل�صطيني املجتمع  فيعتربُ  ولذلك؛ 

�صتعمل  ال�صباب  ثقافة  اأّن  يعني  الذي  الأمر  وفتّياً؛ 

وحيوية  ومنط  واجتاهات  وبنّية  ثقافة  حتديد  على 

اأو  الأهلية  املنظمات  �صواًء عرب  النت�صار؛  وقدرة على 

اأو عرب الأحزاب والنقابات..  و�صائل الإعالم الجتماعي 

وغريهم من اأدوات وهيئات ومنابر املجتمع؛ والتي يجب 

اإحداث عملية التغيري  ا�صتثمارها والرتكاز عليها يف 

الثقايف، ومبا يوؤدي اإىل و�صع حدٍّ لظاهرة العنف.

اإدماج  تو�صياٍت منها:  عّدة  اإىل  الدرا�صة  اأ�صارت  كما 

الذكور يف العائالت �صمن برامج املوؤ�ص�صات الأهلية 

اأجل  من  والتثقيف  التدريب  برامج  وزيادة  الن�صوية، 

توعيتهم بخطورة العنف املوّجه �صّد الن�صاء، اإ�صافًة 

اإىل اأهمية وجود حلقاٍت متكاملٍة ت�صتهدف الذكور، 

وتبداأ بالهتمام بالأطفال والفتية؛ و�صولً اإىل ال�صباب، 

 على 
ّ
وتهتّم بتثقيفهم على مناه�صة العنف املبني

النوع الجتماعي.

كما اأو�صت ب�رصورة جتديد بع�س الربامج الناجحة يف 

جمال توعية الذكور واأبرزها: جتربة ت�صكيل جلان احلماية 

هيئات  دور  وتعزيز  املرياث،  من  احلرمان  مو�صوع  جتاه 

اأهليٍة  ومنظماٍت  ونقاباٍت  اأحزاٍب  من  املديّن  املجتمع 

اقت�صادياً  ومتكينها  ومتثيلها  املراأة  م�صاركة  تعزيز  يف 

يف  لها  الإيجابي  التمثيل  وتعزيز  ومعرفياً،  وتنموياً 

كاّفة بُنى وهياكل موؤ�ص�صات املجتمع املديّن.

“اأثر انقطاع الكهرباء على العنف االأ�رشي يف 
قطاع غزة”..

املراأة”  �صوؤون  “مركز  اأ�صدرها  ثانيٍة  لدرا�صٍة  عنواٌن   

اأبرزُ  ك�صفت  حيث  الكفارنة”  “�صادي  للباحث  بغزة 

العنف  من  خمتلفٍة  اأ�صكاٍل  انت�صار  عن  نتائجها 

حتّمل  اإىل  اإ�صافًة  الكهرباء،  انقطاع  نتيجة  الأ�رصّي 

م�صوؤولّية احلفاظ على متا�صك الأ�رصة؛ ف�صالً عن ترّدي 

اأو�صاعهّن ال�صحّية نتيجًة لالأزمة.

على  املنزلّية  الأعباء  تزايد  عن  الدرا�صة  وك�صفت 

الن�صاء؛ نتيجة انقطاع الكهرباء، اإ�صافًة اإىل �صعورهّن 

باخلوف وعدم الأمان، اإ�صافًة اإىل ان�صغالهّن باأولويات 

احلياة اليومية على ح�صاب احتياجاتهّن اخلا�ّصة. اأي�صاً 

مركز شؤون المرأة 
يصدر ثالث دراسات حول قضايا العنف 

المبني على النوع االجتماعي
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النوم  على  احل�صول  وعدم  الأطعمة  ف�صاد  من  عانني 

الكايف؛ ب�صبب اأزمة الكهرباء بن�صبة 61%.

تقّدم  اأن  منها:  تو�صياٍت  عّدة  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 

املنظمات الإن�صانية الدعم الالزم للمواطنني يف قطاع 

مبا  العمل؛  عن  وللعاطلني  الفقرية  لالأ�رص  وخا�صًة  غزة؛ 

احلياة  متطلبات  تغطية  على  قدرتهم  رفع  يُ�صهُم يف 

الأ�صا�صية، ودفع ثمن ا�صتهالك الكهرباء وتوفري جزٍء من 

التمويل ل�صالح الطاقة.

واجتماعيٍة  نف�صيٍة  ا�صت�صاراٍت  بتقدمي  اأو�صى  كما 

الإعالم  و�صائل  على  وال�صغط  الأ�رصة،  ولأفراد  للن�صاء 

على  واحلفاظ  تغطيتها  يف  الن�صاء  حقوق  ملراعاة 

وو�صع  كرامتهّن،  انتهاك  وعــدم  خ�صو�صياتهّن؛ 

للعنف  للت�صّدي  وا�صحٍة  اإعالميٍة  ا�صرتاتيجيٍة 

حقوق  لفهم  الوعي؛  ن�رص  على  والعمل   ،
ّ
املجتمعي

الن�صاء.

“اأثر اخلدمات القانونية التي تقّدمها موؤ�س�سات 

املجتمع املديّن على واقع املراأة الفل�سطينية يف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة”..

بغزة   عنواٌن لدرا�صٍة ثالثٍة اأ�صدرها “مركز �صوؤون املراأة” 

للباحثة “مي�صون حلبية” وقد ركّزت الدرا�صة على حتليل 

اأثر خدمات امل�صاعدة القانونّية التي تقّدمها موؤ�ص�صات 

املجتمع املديّن على واقع املراأة الفل�صطينية يف ال�صّفة 

الغربية وقطاع غزة؛ بغّية تعزيز و�صول الن�صاء لنظام 

فعالية  تقييم  اإىل  اأي�صاً  الدرا�صة  وهدفت  العدالة. 

اخلدمات القانونية والك�صف عن ال�صعوبات التي حتول 

اأولويات  معرفة  جانب  اإىل  عليها،  الن�صاء  ح�صول  دون 

التدّخل لتح�صني م�صتوى تلك اخلدمات من وجهة نظر 

املنتفعات ومن وجهة نظر مزّودي اخلدمة اأي�صاً. 

لها  القانونية  اخلدمات  برامج  اأّن  نتائجها  اأبرز  واأكدت   

اخلدمة؛  تلقني  اللواتي  الن�صاء  حياة  على   
ٌ
اإيجابي تاأثريٌ 

حيث بلغ م�صتوى تاأثريها %81، وبرز هذا التاأثري يف نواٍح 

 
ّ
متعددةٍ منها: تخفيف حّدة التوتّر وال�صغط النف�صي

وزيادة الثقة بالنف�س والقدرة على حّل امل�صكالت.

واأظهرت النتائج اأّن اأكرث امل�صكالت التي تعانيها الن�صاء 

الظروف  هي  العدالة  على  للح�صول  �صعيهّن  يف 

قّلة  اإىل  اإ�صافًة   ،84% بن�صبة  ال�صعبة  القت�صادية 

اأمد  وطول   ،83% بن�صبة  والإجــراءات  باحلقوق   
ّ
الوعي

التقا�صي بن�صبة %81. اأي�صاً العادات والتقاليد بن�صبة 

.% 80
اأما اأبرز تو�صيات الدرا�صة؛ فكانت: �رصورة تنظيم لقاءاٍت 

غري  الأطر  يف  املوؤثّرين  م�صتوى  على  توعويٍة  وتدريباٍت 

الر�صمية؛ لتعزيز دور رجال الإ�صالح يف الق�صايا اخلا�ّصة 

جمال  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وتو�صيع  باملراأة، 

املناطق؛  خمتلف  يف  للعدالة  الن�صاء  و�صول  تعزيز 

خا�صًة النائية.

كما اأو�صت الدرا�صة بتو�صيع اخلدمات القانونية وعدم 

على  والعمل  بالأ�رصة،  املتعّلقة  تلك  على  اقت�صارها 

اإىل العدالة  حت�صني البيئة القانونية الداعمة للو�صول 

 القانويّن لتعديل بع�س 
ّ
وخلق حالٍة من احلراك املجتمعي

القوانني التي ي�صوبها الق�صور يف ق�صايا املراأة.

حنني ال�سّماك

يداي املمتدتان لهم للمصافحة والتصفيق..!
بدأُت العمل واالخنراط في املجتمع بكّل شرائحه في باكورة العشرينّيات من   
عمري، تعاملُت مع فئة الشباب بشكٍل خاٍص، وأنا التي نشأُت في أسرٍة عامرٍة بالبنني 
والبنات، نتقارب في العمر، كّنا إخوًة وأصدقاء، أعتمُد عليهم ويعتمدون علّي، لتمتّد هذه 
الثقة في عملي، وأقابل الكثير من الشباب؛ الذين سيصبحون –الحقًا- أبنائي، وليس 

زمالًء وشركاء عمٍل فحسب.
في كّل مكاٍن أذهُب إليه؛ التقي بهم، تبزُغ االبتسامة، تتّد األيادي للمصافحة واألسئلة 
بشغٍف عن آخر األحوال والتطّورات، أزعُم أّنني أعرف عن حياتهم أكثر مما يعرفه ذووهم. 
لقد اعتدُت أن أمنحهم من وقتي، واعتادوا أن يفتحوا لي قلوبهم؛ فدروب عملي تتقاطع 
معهم كثيرًا؛ سواًء عملي املؤسساتي أو في مجال التدريب واالستشارات، إضافًة إلى اجلزء 

الكبير واملهّم من عملي مع فئة ذوي اإلعاقة.
كان اخلير في نفوس الشباب؛ ومازال، حّب العطاء والتطّوع لفعل اخلير. كثيرًا ما تشاركنا 
في تقدمي الدعم واملساعدة ملن يحتاجها، وبرغم أّن لكّل شاٍب منهم حاجٌة وطموٌح يتوق 
لتلبيته؛ إال أنهم كانوا دائمًا على استعداٍد ألن يكونوا جزًء من العمل اجلماعّي إلجناح أّية 

مهّمٍة تعود بالنفع على الناس في غزة.
ِفرٌق كثيرٌة شّكلها الشباب ملساعدة ذوي اإلعاقة ودعمهم. أيضًا املرضى وأطفال غسيل 
الكلى، وكان أقربها مّني فريق الشباب املتطّوع في العدوان األخير على قطاع غزة، عملنا 
معًا، ورصدنا معاناة سكان الكرفانات، وبعضهم كانوا بالفعل مّمن تدّمرت بيوتهم ويسكنون 

الكرفانات، ولم ُيثنهم ذلك عن تقدمي املساعدة.
لكّن األيام تضي واألوضاع تزداد سوًء، روح الشباب بدأت ختبو؛ ألّن الفرص قليلٌة ونادرة، 
التطّوع  على  إقبالهم  حتى  أيضًا،  ومواهبهم  حاجتهم  استيعاب  عن  عاجزٌة  واملؤسسات 
تراجع بشكٍل ملحوظ، ألسباٍب ماديٍة حتّد من قدرة تنّقلهم من مكاٍن آلخر، وألّن الشباب 
فقدوا الثقة في بعض املؤسسات؛ التي عملت على استغاللهم، وأرهقتهم بالوعود الزائفة.
“الهجرة”، “السفر”.. باتت هاتان الكلمتان ال ختلوان من أّي حديٍث أجتاذب أطرافه معهم، 
الغالبية منهم يتمّنون السفر، وهو طوق النجاة بالنسبة إليهم، عالوًة على أّن الكثير من 
شبابنا “فّروا” مؤخرًا من قطاع غزة، نعم.. فّروا؛ ألّن اخلروج من غزة أشبه بالهروب من 

سجٍن كبير، مقّيٍد بأغالٍل ثقيلة.
روح  فّي  وملس  عرف  قرب؛  عن  عرفني  وَمْن  بسوداوية،  دائمًا  التحّدث  ميكنني  ال 
أنني  يعلمون  ال  وهم  له،  “ملهمًة”  يعتبرني  الشباب  فبعض  احلياة،  وحب  “اإليجابية” 
أستمد قّوتي منهم، أستمدها من الشباب الذين آمنوا بحلمهم وطموحهم، وأصّروا على 
افتتاح مشاريعهم اخلاصة بهم، كمحالت الصيانة والهدايا والتطريز، واخلدمات الطالبية، 
واملشاريع الريادّية، وإدارة منّصات التواصل االجتماعي، ومناصرة القضايا واحلقوق بأداة 
املناظرات، أو الصحافة والبرامج اإلذاعية، كّل هذه املشاريع.. وغيرها جنح فيها الشباب 

من ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة.
أما من لم يوّفق منهم؛ فليس من اإلنصاف إلقاء اللوم عليه؛ ألّن احلياة شهدت تراجعًا 
كبيرًا، الطلب والقدرة الشرائية ضعفا أيضًا، رمبا يتمكنون من الوقوف على أرجلهم مجددًا، 

فالفكرة ال توت.
عقدين من الزمن عملُت معهم، وهي كافيٌة ألن أعّول علهم، وأثق بقدرتهم على النهوض، 
التغيير ال يحدث في يوٍم  لكنهم بحاجٍة ملن يقف معهم ويوّجههم ليستثمروا طاقاتهم. 
أكثر مع ذوي اإلعاقة،  الثاني من عملي ختّصصت  أننا صبرنا كثيرًا، فالعقد  وليلٍة، كما 
لدى مجتمعنا،  القاصرة  النظرة  التي سلبتها  فيهم شخصّيتهم  نبني  عملنا معهم؛ كي 
عملُت معهم ومع ذويهم؛ لنحارب اخلجل وثقافة “العيب” التي كانت تنع ذوي اإلعاقة 

من املشاركة واملطالبة بحقوقهم؛ التي لم يكونوا على درايٍة بها أصلًا.
اليوم؛ وبعد جهٍد طويٍل قطعناه في ورش العمل، والتدريبات واملناصرة.. ملسنا التغيير، 
شرح  على  األقدر  فهم  بلسانهم،  يتحدث  من  يرفضون  بيوتهم،  من  اإلعاقة  ذوو  وخرج 
معاناتهم  واملطالبة باحلقوق واالندماج مع املجتمع. رمبا التغيير ليس باحلجم املطلوب؛ 

لكّننا نعّول على الوقت، واجلهود التي لم –ولن- تتوّقف عن دعمهم.
ستبقى يدي ممدودًة دومًا، ومتأهبًة للتصفيق لهم وإلجنازاتهم؛ مهما صُغرت، وسيبقون 
شركائي وزمالئي في العمل، وأبنائي في احلياة، وأنتم أصحاب القرار؛ ال ختذلوا بركة هذا 

املجتمع.

31



ف�زيّة �ل�شامي 

التمثيل والعون القانويّن

ع�رص  الثالثة  القانونية  العيادات  تُعتربُ 

حمافظات  خمتلف  على  جغرافياً  املوزّعة 

“العون  م�رصوع  اإطار  يف  وذلك  غزة  قطاع 

اله�صة يف قطاع  الفئات  القانوين ومتكني 

غزة”؛ املمول من UNDP وذلك منذ العام 
2011، مبثابة نقلٍة نوعيٍة يف اإحداث توعيٍة 
احلالت  ومتثيل  املهّم�صة،  للفئات  قانونيٍة 

الفقرية واملظلومة اأمام املحاكم؛ للح�صول 

اإ�صافة  دون  جماينٍّ؛  ب�صكٍل  حقوقها  على 

اأعباٍء ماديٍة عليها، ومن بني تلك العيادات؛ 

كانت العيادة رقم )5( التابعة ملركز �صوؤون 

الروافد  كاأحد  غــزة،  حمافظة  يف  ــراأة  امل

ن�رص  يف  وت�صهم  اأ�صهمت  التي  القانونية 

الفقرية  الفئات  ومتثيل  القانويّن،  الوعي 

واملهّم�صة قانونياً.

اإىل  الو�صول  –العيادة-  وا�صتطاعت 

اجلهل  من  تُعاين  التي  النائية؛  املناطق 

املواطنني  اآلف  وتوعية  وتثقيف  القانويّن، 

جمانّيًة  قانونيًة  خدماٍت  وتقدمي  قانونّياً، 

العدالة؛  حتقيق  م��ن  ��رم��ت  ححُ �سيدةٌ  ب.”  “م. 
نتيجًة للظلم الواقع عليها من ِقبل زوجها؛ 

ال���ذي مي��ار���ض اأ���س��ّد اأن����واع ال��ع��ن��ف اجل�����س��دّي 

ممهوراً  ال�سعيف  ج�سدها  بات  حتى  عليها؛ 

والر�سو�ض واخلدو�ض، ورغم  الزرقاء  بالعامات 

اأن  اأم��ل  على  معه؛  بالعي�ض  ا�ستمرّت  ذل��ك؛ 

من  بطردها  دمت  �سحُ حتى  لاأح�سن،  يتغرّي 

اإىل  ذاه��ب��ًة  اأطفالها،  م��ن  وحرمانها  البيت، 

ال�سعيف؛  املايّل  الو�سع  ذات  عائلتها؛  منزل 

الذي ال ي�سمح برفع ق�سايا يف املحاكم ل�سّم 

كانت  القانونية”  “العيادة  ل��ك��ّن  اأب��ن��ائ��ه��ا. 

مبثابة ملجاأٍ اأمٍن لها؛ فقد وجدت �سالّتها يف 

“مركز �سوؤون املراأة”  ل�  التابعة  “العيادة”  هذه 

ومتثيلها  بحقوقها،  التوعية  تلّقت  وهناك؛ 

اآمٍن  اأمام املحاكم، وم�ساعدتها يف توفري جٍو 

بعيداً عن العنف والقهر والت�سّتت.
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العيادة القانونية 
تعّزز الوعي الحقوقي 
والتمثيل القانوني 
للنساء في المناطق 
المهّمشة

استقبلت قرابة 800 حالة في غضون ثالثة أعوام 

ملئات احلالت، مما اأ�صهم يف حتقيق ق�ص�س جناٍح عديدة.

وتتحّدث املحامية يف مركز �صوؤون املراأة، �صهري البابا عن عملها 

يف العيادة: “اأن الهدف الأ�صا�صي من عمل العيادة، م�صاعدة 

الن�صاء امله�صمات، وتقدمي الدعم القانوين لهن، ومتثيلهن يف 

املحاكم ال�رصعية جماناً، بالإ�صافة اإىل اأن مدى اجلهل القانويّن 

الذي اأ�صاب فئات املجتمع، وا�صتهداف فئة الن�صاء بالتحديد؛ 

بحقوقهّن  وجهلهّن  املجتمع،  يف  الأ�صعف  احللقة  كونهّن 

القانونية وال�رصعية”.

الن�صاء هي الفئة الأكرث تهمي�صاً وانتهاكاً  واعتربت البابا اأّن “ 

حلقوقهّن؛ يف ظّل وجودهّن يف جمتمٍع يتمّتع ب�صفة الذكورية”.

واأكدت على اأّن “العيادة القانونية -ومنذ ن�صاأتها- جنحت يف 

الثالثة:  مب�صتوياته  القانويّن  العون  خدمات  من  العديد  تقدمي 

 وال�صت�صارات القانونّية والتوعّية القانونّية 
ّ
التمثيل الق�صائي

التعليم  ومتو�صطة  الدخل  حمدودة  �رص 
ُ
والأ اله�ّصة  للفئات 

يقوم  للعيادة؛  املمّولة  امل�صاريع  انقطاع  فرتة  حتى  جماناً؛ 

تلك  مل�صاندة  جمانّيٍة؛  ب�صفٍة  احلالت  تلك  بتمثيل  “املركز” 
الفئات، �صعياً وراء متكينهّن اقت�صاديّاً وقانونّياً؛ للح�صول على 

حقوقهّن كاملًة”.

احلالت  هذه  متثيل  على  تقت�رص  ل  “العيادة  اأّن:  اإىل  منوهًة 

املهّم�صة وم�صاعدتها يف احل�صول على اأحكاٍم يف ق�صاياهّن؛ 

بل تتابع جمريات تنفيذ احلكم؛ ل�صمان و�صول الن�صاء اإىل بّر 

 لهّن”.
ّ
الأمان؛ بعد تنفيذ احلكم ال�رصعي

ً 200 ق�سيًة �سنويا
 100 قرابة  متثيل  “يتّم  اأنّه  اإىل  “البابا”  املحامية  واأ�صارت 

�صيدةٍ مبا يعادل 200 ق�صيًة �صنوياً، اإىل جانب نحو 200 حالة 

زيادةً يف عدد  الأخرية �صهدت  ال�صنوات  واأّن  ا�صت�صارة، خا�صًة 

احلالت الق�صائية التي متّثلها العيادة القانونية؛ لرتّدي الأو�صاع 

الواقع  البغي�س  القت�صاديّة يف قطاع غزة؛ نتيجة النق�صام 

 الوطن، والعدوانات الثالثة على القطاع، والعنف 
ّ
بني �صّفتي

املتزايد على الن�صاء”.

القانونية؛  العيادات  بني  وت�صبيٌك  تن�صيٌق  “هناك  وتابعت: 

 للعديد من احلالت، بالإ�صافة اإىل التن�صيق 
ّ
للتحويل الداخلي

مع املوؤ�ص�صات اخلارجّية املتمّثلة يف: املحاكم ال�رصعّية، الأونروا، 

الع�صائري؛  والق�صاء  عون،  �صبكة  يف  ال�رصيكة  واملوؤ�ص�صات 

و�صع  من  تعاين  التي  احلــالت  من  العديد  لتحويل  وذلك 

اقت�صادي �صعب. 

واأعربت “البابا” عن ثقتها الكبرية يف اأن يكون للعيادة القانونية 

�صاأناً كبرياً يف حمافظات غزة كافة؛ وذلك من خالل ال�صمعة 

عامًة  املراأة”  �صوؤون  “مركز  قبل  من  املبذول  واجلهد  الطّيبة 

وطاقم العيادة القانونية خا�صة”. 
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�إميان بدو�ن

طموحات شباب غزة تتدحرج بين البحث 
عن فرصة عمل والسفر للخارج 

يف  ن��وع��ي��اً  واق��ع��اً  غ��زة  �سباب  يعي�ض 

اأر�ٌض خ�سبٌة  مراحله ومكّوناته، فهو 

ل����والدة ط��م��وح��ات��ه��م؛ ال��ت��ي وحُ���س��ف��ت 

بالطفل الربيء، بقوام ال�ساب القوّي، 

وبعقل الرجل احلكيم، وبخربة امل�سّن 

الكبري. اإال اأّن هذه االأحام والطموحات 

فحُ����رّغ ه���واوؤه���ا؛ تتدحرج  ب���دت ك��ك��رةٍ 

ب�سعوبٍة بني البحث عن فر�سة عمٍل 

الطموحات  فهذه  للخارج،  وال�سفر 

لن تتوّقف مادام ال�سباب يحُقّدمون من 

وقوداً  واآالمهم  واإبداعاتهم  عطائهم 

لتحقيقها.

بع�ض  اآراء  ا�ستطلعت  “الغيداء”   

طموحاتهم  حول  ال�سباب  اخلريجني 

لعام 2019م، واأولوياتهم يف احلياة. 

الت�سّلح باالإرادة واالإيجابّية

“طموحاتي لن تقف على رقم اأو عام”..
حديثها  عاماً(   28( عبيد”  “اأمل  بداأت  العبارة  بهذه 

مبّينًة: “اأرى طموحاتي كالأجيال املتتالية يف تعدادها 

ينتظر  الذي  املهد  يُ�صبُه  اليوم  فطموح  واإجنازاتها، 

“الإن�صان  تابعت:  غٍد”.  وبعد  الغد  طموح  احت�صان 

تلو  طموحاً  �صيحقق  والإيجابية  بالإرادة  ت�صّلح  اإذا 

موؤكدةً على حتقيق بع�س طموحها. مو�صحًة:  الآخر” 

وكرمه- حتقيق طموحاٍت  الله  -بف�صل  “ا�صتطعُت 
الب�رصية   التنمية  جمال  يف  مدربًة  اأكون  باأن  �صابقٍة 

قّدم العديد من الدورات التدريبّية، 
ُ
وتطوير الذات، واأن اأ

والآن؛ ب�صدد جتهيز جزٍء من اأحالمي نهاية هذا العام؛ 

لتحقيق  و�صيكون مفتاحاً  وهو “كتيٌب يف التحفيز” 

مدربة  �صبح 
ُ
اأ واأن  للعاملية،  كالو�صول  اأخرى؛  اأهداٍف 

تنميٍة ب�رصيٍة دولية”.

ال�صباب  ـــالم  واأح طموحات  وتتباين  وتختلف 

؛ فها هي الطالبة اجلامعية “�صحر زيارة” 
ّ
الفل�صطيني

بحياةٍ  “اأحلم  قائلًة:  عن طموحاٍت  تتحّدث  )19عاماً( 

كرميٍة وفر�صة عمٍل اأ�صتطيع من خاللها حتقيق ذاتي 

وطموحاتي”. وتلّخ�س معاناة ال�صباب يف قطاع غزة؛ 

مبّينًة: “�صباب غزة قوافل واأرقام يف �صجالت البطالة” 

متمنيًة اأن يكون لكّل خريٍج حّق اللتحاق بالوظائف؛ 

اأو اخلارج، واإكمال تعليمهم العايل؛  �صواء يف الداخل 

اأ�صبحت  لقد  واحل�صار.  واحلروب  املعابر  معّوقات  دون 

الوظيفة حلماً �صعب املنال؛ يف ظّل وجود النق�صام 

البغي�س واحل�صار اخلانق”.

)28 عاماً(  ذات املعاناة؛ يعي�صها “موؤمن عبد الباري” 

يحلم  �صاٍب؛  كاأيِّ  فهو  “خانيون�س”  يف  يقطن  الذي 

لغزة؛  “كابٍن  يقول:  كرمية.  وحياةٍ  ورديٍّ  مب�صتقبٍل 

�صعبنا  اأبناء  احل�صار عن  ورفع  النق�صام،  اإنهاء  اأمتنى 

فاأحلم  ؛ 
ّ
ال�صخ�صي ال�صعيد  اأما على   ،

ّ
الفل�صطيني

بيتاً  لدّي  ي�صبح  واأن  �صي،  تخ�صّ بوظيفٍة يف جمال 

واأتزوج”..

وي�صاركه يف احللم “عدّي دلول” )24عاماً( فهو يطمح 

الوقت،  نف�س  يف  والعمل  العايل،  تعليمه  لإكمال 

دول  كباقي  كرميًة  حياةً  يحيا  واأن  للتمّيز،  وي�صعى 

العامل؛ والزواج”.

على  )24عاماً(  عجينة”  اأبو  “حممد  ال�صاب  ويكمل 

حديث �صابقيه؛ فهو يطمح يف ال�صفر والعمل خارج 

فل�صطني، واأن يعي�س جتربًة جديدةً يف حياته، ويح�صل 

على فر�صة عمٍل خارج البالد؛ لأنه مل يجد من يهتّم 

لأمر ال�صباب وي�صاندهم.

اأمام  الكبريان  العائقان  هما  واحل�صار  فالنق�صام 

طموحات �صبابنا، فهم يحلمون بحياةٍ كرميٍة، وينعمون 

بال�صتقرار، وجتنيبهم املناكفات وال�صغوطات، واإيجاد 

فر�س عمٍل منا�صبٍة لهم؛ اإىل جانب ال�صعور بالأمان، 

واإثبات الكيان وحتقيق الذات.

مع قدوم عام 2019م
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يسعى العديد من الشباب الفلسطيني إلى اإلبداع في مختلف   
صفٌة  اإلبداع؛  وهذا  والصحفّية،  واألدبية  والثقافية  العلمية  املجاالت 
أساسيٌة عند شعبنا الفلسطيني؛ الذي َنت الصخَر دفاعًا عن أرضه وأرض 

أجداده؛ بل وأبدع في الدفاع عن فلسطني بشّتى الوسائل واألساليب.
إبداع  صور  فتنّوعت  الفلسطيني؛  الشباب  لدى  بارزًة  اإلبداع مسًة  وألّن 
وثقافيًا  فنّيًا  قضيته  عرض  وفي  أبدع،  أرضه  عن  الدفاع  ففي  الشباب، 

وأدبّيًا؛ أبدع أيضًا. 
فاحلديث عن فئٍة ممّيزٍة من فئات الشباب ممن خاضوا غمار اإلبداع األدبّي 
في القصة والرواية والّشعر، باإلضافة إلى املسرح واألدب الساخر... وغيرها 
ذو شجوٍن  حديٌث  هو  واقعنا..  التي حتكي  األدبية  األصناف  من  الكثير 
يحمل في طّياته العديد من اإلجنازات والتضحيات إليصال إبداعه وسط 

احلرب والقصف والدمار.
بهم،  التي عصفت  واألزمات  الظروف  كل  ألْجل حتّدي  الشباب  فَسَعى   
فتارًة  متنوعٍة،  صوٍر  في  إبداعاتهم  ليرمسوا  سواعدهم؛  عن  وشّمروا 
يصّورون مشهد املعاناة اليومية للفلسطينّي بصورٍة فوتغرافيٍة، وتارًة أخرى 
يتحّدثون عن واقٍع ثقافيٍّ من خالل مسرحيٍة فنيٍة هادفٍة، وتارًة أخرى 
يرمسون لوحة صموٍد وعٍزّ بأقالٍم شبابيٍة لم تتجاوز اخلامسة والعشرين من 
أعمارهم؛ لتمتّد بعدها إلى املسرح الهادف في االحتفاالت واملهرجانات 
الشعبّي، وغير ذلك من صور اإلبداع األدبّي  أيضًا؛ عبر املسرح  الشعبية 

لدى شبابنا اليوم.
 فاللوحات الفنية صورٌة إبداعيٌة حتمل بعدًا حضاريًا لتوثيق تاريخ الشعب 
الفلسطينّي في ظّل محاولة طمث التراث؛ من أماكن دينيٍة وسياحيٍة. 
والكتابة األدبية الساخرة -هي األخرى- صورٌة من صور اإلبداع األدبّي 
التي تعّبر عن آمال ومعاناة الشعب الفلسطيني. وال ننسى أن الفلسطينّي 
أيضًا أبدع في مواقع التواصل االجتماعّي املتعّددة؛ إليصال قضّيته وفكرته، 
فلها دوٌر كبيٌر في إيصال معاناة الشعب إلى خارج حدود الوطن، وأسفرت 

عن حتقيق أهداٍف عديدٍة لصاحل قضيتنا العادلة.
وإّن استمرار الشباب في إبداعاتهم يعود بالفائدة على القضّية الفلسطينية، 
ويؤّدي إلى نقلٍة أدبيٍة في الفكر والثقافة الفلسطينية، فترتقي فلسطني 

بإبداع شبابها، وتصبح في مقدمة الدول.
وبهذا اإلبداع األدبّي؛ تكون فئة الّشباب حّققت آفاقها وأهدافها املنشودة؛ 
التي تسعى لها من خالل إيصال معاناة شعبنا الفلسطينّي؛ خاصًة شبابه، 
الوسائل،  بكّل  االحتالل طمسه  يحاول  الذي  الفلسطينّي  تراثنا  وإظهار 
ويعود  زيارتها،  إلى  بهم  يدفع  مما  لفلسطني؛  العالم  شعوب  محبة  وزرع 
إبراز حالة الصمود في  ذلك بأهميٍة قويٍة على القضية الفلسطينية؛ عبر 
وجه احملتّل الصهيونّي؛ خاصًة في ظّل اإلعالم املضاّد من قبل االحتالل 

الصهيونّي؛ لتشويه وحتريف قضّيتنا الفلسطّينية.

وإّن هذه اإلبداعات املتنّوعة أثبتت بأّن جيل الشباب قادٌر على حتّدي األلم 
وختّطي الصعوبات ألجل أن يرتقي بنفسه ومجتمعه، لكّن من احملزن جدًا 
الكافي؛ خاصًة  باالهتمام  املبدعني في فلسطني ال يحظون  الشباب  أّن 
في ظّل الظروف الصعبة؛ مما يؤّثر سلبًا على نفوس الشباب, وهنا مكمن 
اخلطر، فإذا انهار الشباب؛ فمن سيوّثق تاريخ بلدهم بعمٍل أدبٍيّ يجذب 

الناس من حول العالم.
حتى  للّشباب؛  اإلبداعّي  العمل  تعزيز  إلى  نتاج  املنطلق؛  هذا  ومن 
وزارة  في  تتمّثل  لهم؛  حاضنٍة  وجود  خالل  من  إبداعهم؛  في  يستمّروا 
الثقافة؛ من خالل وجود رؤيٍة ومنهجيٍة واضحٍة لدعم املبادرات واملشاريع 

األدبية للشباب،  وحتى تكون الرؤية واضحًة؛ فإنني أقترح ما يلي: 
-  أولًا: العمل على توفير ملتقياٍت وأنشطٍة ثقافيٍة لتبادل املعلومات 

مع أصحاب اخلبرات من اجليل الكبير إلى جيل الشباب. 
ومتابعة  ملراجعة  األدب  في  املتخّصصني  من  فريٍق  توفير  -  ثانيًا: 
وتقييم ما ينتجه الشباب؛ حتى يخرج لنا العمل األدبي بالشكل 

السليم. 
-  ثالثًا: العمل على املساهمة في دعم أّي نشاطاٍت أدبيٍة إبداعيٍة؛ 

سواء ماديًا أو معنويًا.
-  رابعًا: الترويج للعمل األدبي من خالل استخدام وسائل اإلعالم؛ 
وتصل  الفائدة  تعّم  حتى  االجتماعّي؛  التواصل  مواقع  وخاصًة 

الفكرة.
الثقافية  الناحية  -   خامسًا: جتنب مأساة االنقسام الفلسطينّي من 
وخلق جوٍّ من التفاهم املتبادل بني الكّتاب املنتمني لكل الفصائل 

الفلسطينية؛ ليكونوا أسرًة واحدة.
-  سادسًا: العمل على جذب جيٍل شبابيٍّ من اخلارج ليتعّرفوا على 
حضارة وتاريخ فلسطني ومعاناتنا مع احملتّل؛ فيدفعهم ذلك لزيادة 

العمل األدبّي املهتّم بالشأن الفلسطيني.  
باإلضافة إلى التنسيق مع مؤسسات املجتمع املدنّي؛ التي تهتّم بالعمل 
نواحي  كّل  في  الشبابّي  اإلبداع  ونشر  االهتمام  لزيادة  والتراث؛  األدبّي 

ومؤسسات املجتمع، وإحضار الدعم الالزم لدعم الشباب املبدعني.
ومن املهّم جدًا وجود عالقاٍت قويٍة بني الكّتاب الفلسطينيني؛ من خالل 
بينهم؛  متينًة  رابطًة  تكون  حتى  ومناقشتها؛  مؤلفاتهم  إهداء  تبادلهم 
وليست عالقًة عابرة. كذلك على صعيد التواصل مع الكّتاب خارج حدود 
الوطن؛ من خالل حلقات نقاٍش متعددٍة يتّم تبادلها من خالل وسائل 

التواصل احلديثة؛ في ظّل إغالق املعابر.
إّن الشباب هم أمل فلسطني ومستقبلها املنشود؛ الذي البد من إعطائه 
أبعد احلدود؛  إلى  إبداعاته؛ حتى تصل  أدبيٍة يكتب فيها  حّقه في حياٍة 

لينيروا الدرب، وُيعّبدوا الطريق ملن يأتي من بعدهم.

�لإبد�ُع �لأََدبّي لل�ّضباِب �لِفل�ضطينّي 
يتو��ضل رغم �لأمل و�ل�ضعاب

عمر كمال �لل�ح 
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مها �شه��ن

غالبا ما يولع االإن�سان بالتجديد والت�سوق 

م���ا ه���و ج���دي���د، ال �سيما  وم��واك��ب��ة ك���ل 

كل  على  ل��اط��اع  يذهنب  حيث  الن�ساء 

ما هو جديد؛ حتى لو كان يف كهف حتت 

االأر�ض...!

اأن�ساأته  اأي�����س��اً؛  غ��زة  ويف  ك��ه��ف..!  نعم. 

مدرّ�سة الرتبية  “هبة الهندي”  الثاثينية 

الريا�سية.

للوهلة  التجاري”  “الكهف  ف��ك��رة  رمب��ا 

االأوىل تحُخيف البع�ض؛ وكاأنه مكاٌن مهجورٌ 

مظلم، لكّن ما �سنعته “الهندي” برفقة 

خمتلفاً،  ك��ان  ال�سباب  اخلريجني  بع�ض 

و���س��ط م��دي��ن��ة غ����زة؛ وحت���دي���داً يف ���س��ارع 

الأح��د  “بدروما”  ا�ستغّلت  حيث  ال��رم��ال، 

“كهف”  اإىل  وح��ّول��ت��ه  التجارية،  امل��ح��ال 

يجذب كّل من يقرتب، لكن؛ بطريقتها..!

-اأيها  تنف�سل  الكهف؛  اإىل  النزول  عند 

ال����زائ����ر- ع���ن ال���ع���امل اخل�����ارج�����ّي؛ حيث 

الطبيعة؛  م��ن  امل�����س��ت��وح��اة  ال��دي��ك��ورات 

وال�سخور  واالأع�ساب  االأ�سجار  كاأغ�سان 

واإط�����ارات  و”اخلي�ض”  واخل�����زف  ال��ب��ح��ري��ة 

“الهندي”  ا�ستغّلتها  التي  ال�����س��ي��ارات؛ 

وطلتها باالألوان الداكنة كالبحُّني؛ لتحّول 

املكان اإىل لوحٍة فنّية.

اأنه “ياأتي  لـ”الغيداء”  حتكي مديرة “معر�س الكهف” 

مع  جي”  بي  “اأي  التجارية  �رصكتها  ن�صاطات  �صمن 

�رصيكيها “حممد الكردي” و”اأمين عا�صور”، فقد جاءتها 

غزة،  يف  القت�صادّي  الو�صع  �صوء  ب�صبب  الفكرة 

فعملت على التناغم مع ال�رصكات ال�صخمة، ولديها 

م�صانع بعيدةٌ عن القطاع للرتويج لها داخل متاهٍة 

من زوايا “الكهف”.

اأنه “�صي�صم 65 �رصكة؛  وت�رصح عن كهفها التجارّي 

حيث م�صتح�رصات التجميل واملحالت التجارية وزوايا 

الرياديني والرياديّات، فقد اتخذت من مكانه و�صط �صوق 

الرمال موقعاً ا�صرتاتيجياً لرتويج الب�صائع واملنتجات.

جميع املتاهات..!

ميّر  اأن  للكهف  ياأتي  حني  للزائر  “لبد  الهندي:  تقول 

ملنتٍج  ترّوج  �رصكًة  ت�صّم  واحدةٍ  كّل  متاهًة،   65 على 

معنّيٍ، ول ميكن لأحد العودة من حيث بداأ، فالبد من 

مروره على جميع املتاهات؛ حتى ي�صل اإىل اخلارج.

للعديد  عمٍل  فر�س  التجاري”  “الكهف  مديرة  وتوّفر 

بالقليل  ولو  اأنف�صهم؛  لإعالة  اخلريجني،  ال�صباب  من 

“املراأة  اأّن  مو�صحًة  حتكي-  -كما  املادّي  الدخل  من 

تخّطي  على  قادرةٌ  الغزيّة-  -ل�صيما  الفل�صطينية 

واأنها  كما  اأ�رصتها،  واإعالة  القت�صادية،  الظروف 

وتُ�رصّ  رغم احل�صار،  والإبداع؛  التطّور  وتواكب  ت�صاهم 

اأن حتيي من ل �صيء كّل �صيء؛ لتثبت نف�صها على 

اأر�س الواقع؛ رغم �صوء الو�صع القت�صادّي.

“مرايا”  معر�س  اأبرزها  م�صاريع؛  عّدة  “الهندي”  وتدير 

الن�صاء  تنتجها  التي  للب�صائع  يرّوج  الذي  ال�صهرّي؛ 

العامالت؛ مما يوّفر لهّن فر�س عمٍل جديدة موؤكدةً يف 

لديها  غزة  قطاع  يف  العاملة  “املراأة  اأّن  ذاته  الوقت 

روؤيتها وهدفها الوا�صح لإحداث نقلٍة نوعيٍة يف املجال 

القت�صادي”.

تقول:  التجاري”؛  “الكهف  اجلديدة  فكرتها  وحول 

“اأ�صعى لك�رص الروتني  يف جذب ال�صّياح وامل�صتهلكني، 
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اأّن فكرتي ح�رصيٌة، وتُعّد الأوىل من  وكذلك للرتويج للمكان، حيث 

نوعها يف قطاع غزة”.

لل�صباب  عمٍل  فر�س  خم�س  �صيوّفر  “الكهف”  اأّن  مو�صحًة 

كمندوبني... وغريهم يف جمالٍت اأخرى”.

للدبكة  الفنية  الأكابر  “فرقة  اأي�صاً  تقود  “الهندي”  اأّن  يُذكرُ 

مرايا  و”معر�س  ترفيهية،  �صيفية  خمّيمات  وتعمل  والفلكلور” 

فل�صطينية”.

تراأ�صها  التي  �رص 
ُ
الأ فاإّن  الفل�صطيني”  الإح�صاء  “جهاز  وبح�صب 

من الأ�رص البالغ عددها حوايل 81 األف  ن�صاءٌ ت�صّكل حوايّل 11.0 % 

اأ�رصةٍ يف عام 2016.

وبلغت ن�صبة امل�صاركة يف القوى العاملة بني الأفراد 15 �صنًة فاأكرث 

بني   % و71.6  الن�صاء  بني   %  19.3 بواقع  2016؛  العام  يف    %  45.8
الذكور. وقد بّينت النتائج اأن ن�صبة امل�صاركة بني الن�صاء املتزّوجات 

يف ال�صفة الغربية  15 �صنًة فاأكرث؛ بلغت 18.3 %؛ بواقع  16.3 % 
يف قطاع غزة. يف حني بلغت ن�صبة الن�صاء العامالت يف  و21.6 % 

اخلدمات والباعة يف الأ�صواق حوايل 16.1 %؛ مقابل 19.2 % للذكور، 

اخلدمات  يف  والعامالت  املتزّوجات  الن�صاء  ن�صبة  بلغت  حني  يف 

والباعة يف الأ�صواق حوايل 16.2 % مقابل 18.3 % للذكور املتزّوجني.

غياب الدعم احلكومي..!

التجارية  الغرفة  رئي�س  الطّباع”  “ماهر  يقول  مّت�صل؛  �صياٍق  ويف 

واملحلل القت�صادي؛ باأّن: “املراأة  الغزّية يف ال�صنوات الع�رص الأخرية 

اأو  الأ�رص  اأرباب  دخل  وقّلة  القت�صادية  الأو�صاع  �صوء  )وب�صبب 

انعدامها( دفعتها للدخول يف �صوق العمل؛ �صواًء من خالل الأعمال 

املنزلّية اأو الرياديّة؛ ليكون لها م�رصوعها اخلا�ّس”.

وبح�صب مراقبته؛ فاإّن “الأعوام الأخرية �صهدت اإقبال الن�صاء على 

وح�صورهّن  اأيديهّن،  تنتجه  ما  ل�صتعرا�س  املعار�س؛  يف  امل�صاركة 

بع�س  يف  ومنحهّن  بهّن  للثقة  الدولية  املوؤ�ص�صات  دفع  القوّي 

الأحيان القرو�س التي متكنهّن من تطوير ما يُنتج”.

دفع  العمل  �صوق  يف  املراأة  حققته  الذي  “النجاح  اأّن  اإىل  م�صرياً   

املوؤ�ص�صات الدولية للتعاون معهّن يف اأكرث من جماٍل عملي”.

يف  الن�صاء  منها  تعاين  م�صكلٌة  “هناك  اأّن  اإىل  “الطّباع”  وي�صري 

لتتبّنى  منهجيٍة  وجود  عدم  وهو  الرياديّات،  ل�صيما  العمل؛  �صوق 

 
ّ
م�صاريعهم، فهّن يواجهن عّدة حتديّاٍت؛ منها: غياب الدعم احلكومي

لهن وعدم اإعفائهن من ال�رصائب، وكذلك ل يوجد قوانني اأو نظم 

خا�صة ت�صجع اأخرياٍت على الدخول يف جمال الريادة وحتويل امل�صاريع 

الب�صيطة اإىل كبرية”.

“اجلمعية  مديرة  وهي  ال�صّماك”  “حنني  الريادية  حتّدثت  بدورها؛ 

فكرة  ثّمنت  البداية؛  يف  احلرفية.  للم�صغولت  “زينة”  التعاونية” 

بع�س  م�صاعدة  يف  هامًة  واعتربتها  “الهندي”  الرياديّة  زميلتها 

ال�صباب للح�صول على فر�صة عمٍل جديدةٍ بدلً من البطالة.

بادرت  الهائل؛  البطالة  القت�صادية وحجم  للظروف  “نظراً  وتقول: 

واأ�صبحت  اأبنائهّن،  لإعالة  العمل؛  �صوق  اإىل  الدخول  يف  الن�صاء 

ت�صعى لإثبات نف�صها يف خمتلف امل�صاريع”.

وت�صيف “ال�صّماك”: “النجاح الذي حّققته الن�صاء يف جمال �صوق 

العمل؛ دفعها لقتحام جمالٍت كانت حمتكرةً على الرجال، واأبدعت 

من  “كثرياً  اأّن  مو�صحًة  واملونتاج”  الإلكرتونيات  ك�صيانة  فيها؛ 

اخلريجات اأ�صبحن يبحثن عن مهٍن اأخرى بعيدةٍ عن تخ�ص�صاتهّن”.

يف جمال الريادة؛ فاإّن جناح املراأة يف اإحداث  وبح�صب خربة “ال�صّماك” 

جمالٍت  يف  للخو�س  دفعها  الغزّي؛  القت�صاد  يف  نوعيٍة  نقلٍة 

م�صاركتها  ولها  حكوميٍة،  غري  موؤ�ص�صاٍت  تقود  فاأ�صبحت  اأخرى؛ 

الجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية؛ حتى غدت قادرةً على اتخاذ 

القرار الذي يُعتمُد عليه، لبحثها دوماً عن التعليم الذاتي”.
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االأ�سا�سّي  العن�رش  هو  ال�سحّي  الطعام  اأّن  �سّك  ال 

�سوءحُ  وي�سّبب  االإن�����س��ان،  وج���ود  اإل��ي��ه  ي�ستند  ال���ذي 

التغذية )�سواء اأكان بالنق�ض يف تناول اأحد العنا�رش 

اأو الزيادة املفرطة يف تناوله( اإىل حدوث خلٍل يف وظائف 

ظّل  يف  لكن  املختلفة؛  االأمرا�ض  ي�سّبب  مما  اجل�سم، 

واألوانها  مباأكوالتها  حُغريّة  امل احلالية  املطاعم  انت�سار 

ال�سناعية ونكهاتها الطّيبة وارتباط الطعام اللذيذ 

يف اأذهاننا اأنه يتواجد يف املطاعم فقط، دون التعرّف 

منا�سٌب  اأن��ه  اأو  بفائدةٍ  يحُقّدم  ال��ذي  الطعام  ك��ان  اإذا 

للفئة املقدمة.

�سعرت باأّن النظام ال�سحّي   ال�سابّة “اإ�رشاء فروانة” 

تتّبع نظاماً  اأن  املتبع يف حياتنا غري منظم؛ فجرّبت 

للج�سم.  بفائدةٍ  منه  لتخرج  الطعام؛  يف  ج��دي��داً 

قامت “اإ�رشاء” بجمع بع�ض الفتيات لتعر�ض عليهّن 

فكرة اإن�ساء مطعم “�سحتك بالدنيا” يحُقّدم وجباٍت 

غذائيًة �سحّيًة على اعتبار اأّن اأغلب مطاعم غزة مل 

تحُنتج وجباٍت �سحية. تقول “فروانة”: “قّدمت الفكرة 

للجامعة االإ�سامية مع فريقي بتحّم�ٍض كبريٍ؛ ليتّم 

يحُعطي  ما  وهذا  فائزةً،  فكرةً   20 �سمن  من  اختيارها 

اأماً با�ستكمال الفكرة وتطبيقها على اأر�ض الواقع”.

و�صعت “اإ�رصاء” معايري حمّددةً اختارها الفريق؛ لتبداأ باإنتاج الوجبات 

ال�صحّية ملن يحتاجها كالً ح�صب حاجتِِه؛ فهناك الأطفال، الن�صاء 

حتتاج  الفئات  هذه  كّل  الأج�صام،  كمال  ولعبو  املر�صى،  احلوامل، 

وجباٍت �صحيًة لتناولها، وتخ�صع لتعليماٍت طبيٍة وغذائيٍة حمددةٍ، 

التي  بالطريقة  فئٍة  لكّل  الوجبات؛  لهم  �صنقدم  بدورنا  ونحن 

تالئمها.

حمددةً  �صحيًة،  وجبًة   20 من  يقارب  ما  بالدنيا”  “�صحتك  قَدم   

باإعداد تلك  ال�صعرات احلرارية يف كّل وجبٍة وفوائدها، يقوم  كمية 

ال�صيف  يقوم  حيث  تغذيٍة؛  واأخ�صائي  خربةٍ  ذو  “�صيف”  الوجبات 

حرارياً  �صعراً  كّم  له  ليحّدد  التغذية؛  اأخ�صائي  مبتابعة  بالطبخ؛ 

حتتاج الوجبة، ويتّم تقدمي برو�صور �صغري مع الوجبة املقدمة يحّدد 

مكّوناتها وفوائدها، وكم �صعراً حرارياً فيها.

على اإن�صاء مطبٍخ للوجبات ال�صحّية  مل تقت�رص ال�صابّة “فروانة” 

فقط؛ بل اإعداد موقٍع اإلكرتوينٍ ميّثلهم؛ ملا فيه من اأيقوناٍت خلدمات 

الفئات املختلفة؛ من املجتمع، حيث يُتيُح موقع “�صحتك بالدنيا” 

للزبون خدمة حجز الوجبة عرب الإنرتنت، وخدمة ا�صت�صارات التغذية 

الفورية لكافة الزبائن حول العامل؛ وذلك بتوفري طبخات “اأون لين” 

بالإ�صافة اإىل اإدخال مكّونات الوجبة للموقع، وبالتايل؛ يُظهرُ املوقع 

لك كمية ال�صعرات احلرارية فيها، وهل هي مفيدةٌ اأم ل. 

�صخ�صيًة  جتارب  تعر�س  بـ”املدّونة”  �ُصميت  زاويٌة  املوقع  اأي�صاً؛ يف 

للعديد من ال�صخ�صيات التي جنحت يف اتباع اأنظمة تغذيٍة �صحيٍة.

اإعداد اخلطط لإن�صاء  لتدريٍب مكّثٍف حول ماهية  الفريق   خ�صع 

وجبات  على  والتمّيز  ال�صكر  ر�صائل  من  العديد  ليتلقى  امل�رصوع، 

لبع�س  “فروانة”  �صغف  يقف  مل  وبالتاكيد؛  الأولية،  التجارب 

املطعم  لفتتاح  جاهدةً  ت�صعى  بل  واجهتها؛  التى  ال�صعوبات 

وانطالق امل�رصوع لي�صبح عاملياً.
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التقليديّة  النظرة  تغرّيٌ على  طراأ 

ح���ي���اَل مم���ار����س���ة امل�������راأة الأن�����واع 

التي  الريا�سة  خا�سًة  الريا�سة؛ 

القدم  ككرة  بدنيٍة،  لقّوةٍ  حتتاج 

ال��ن�����س��ويّ��ة؛ وه����ي ال��ل��ع��ب��ة ذات 

االن��ت�����س��ار ال��وا���س��ع يف ال��ع��امل؛ 

من  ب��ال��ٍغ  باهتماٍم  حتظى  وال��ت��ي 

ِقبل امل�ساهدين.

الن�ساأة  حديثة  القدم  ك��رةحُ  تحُعّد   

الفل�سطينّي؛  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

جت��د  اأن  ا����س���ت���ط���اع���ت  ل��ِك��ن��ه��ا 

ل��ه��ا م��وط��ئ ق����دٍم ع��ل��ى خ��ارط��ة 

والعربية  امل��ح��ل��ّي��ة  امل�����س��ارك��ات 

وال�����دول�����ي�����ة؛ ح���ي���ث ت�����س��ّك��ل��ت 

م���ن���ت���خ���ب���اٌت ���س��م��ل��ت ال��ف��ئ��ات 

العمرية املختلفة، معلنًة انتهاء 

لهذه  ال���ذك���ورّي  االح��ت��ك��ار  عهد 

الريا�سة.

اإنطاقٌة قوية

يف عام )2004( تاأ�ّص�َس اأّول فريٍق ن�صوّي لكرة 

اأ�رصفت على  القدم يف حمافظة بيت حلم، 

م�صئولة  تاأ�صي�صه الدكتورة “�صمر الأعرج” 

 يف “جامعة بيت حلم”.
ّ
الق�صم الريا�صي

تقول: “ تبلورت الفكرة يف مدينِة “بيت حلم” 

ن�صويٍّ  فريٍق  تاأ�صي�س  اأّن  حيث   )2003( عام 

يُ�صّكل  القدم  كرة  يلعنّب  فتياٍت  ي�صّم  

حموراً هاماً يف الريا�ّصة الفل�صطينّية.

وجرى   البداية،  يف  �صعيفاً  كاَن  الإقبال 

املحافظة؛  مدار�ِس  على  الفكرة  تعميم 

الفتيات”  بني  ون�رصها  باللعبة  للتعريف 

مو�صحًة اأّن “ذلك �صاهم ب�صكٍل �رصيٍع  يف 

ن�رص اللعبة والنطالق”.

عند  “الأعرج”  واجهت  كثريةٌ  �صعوباٌت 

اأهمها:  الن�صويّة،  القدم  انطالق فكرة كرة 

جُترى  فكانت  للتدريبات،  مالعب  توّفر  عدم 

ّن ذلك مل 
َ
على مالعب اإ�صفلتّيٍة �صلبة؛ ال اأ

فاجتهدت؛  بال�صتمرار،  طموحها  من  يَحّد 

الأنديّة  من  للعديد  الفكرة  انتقلت  حتى 

وقطاع  ال�صمالية  املحافظات  الن�صويّة يف 

غزة.

  )2005( اإىل قطاع غزة عام  و�صلت الفكرة 

ومتّ ت�صكيل  فريٍق ن�صويٍّ من طالباِت كلّياِت 

الرتبّية الريا�صّية، وبداأن يتجّمعّن ويوا�صلّن 

بطولِة  يف  “فل�صطني”  ومّثلن  تدريباتهّن، 

مدينة  يف   نُّظمت  التي  الأوىل؛  العرب 

“الإ�صكندرية” عام )2006(. 
غزة  قطاع  فاأو�صاع  طويالً؛  احلاُل  يُدْم  مل 

ال�صيا�صّية اآنذاك اأثّرت على مناحي الريا�ّصة 

الن�صوية  والريا�صة  كاّفة،   الفل�صطينية 

على وجه اخل�صو�س؛ حيث توّقفت معظم 

فريِق  معامُل  واندثرت  الريا�صّية،  الأن�صطة 

كرة القدم؛ الذي ت�صّكل اآنذاك.

مرحلٌة جديدة

رئا�صة  الرجوب”  “جربيل  اللواء  تويّل   بعد 

و�صع   )2008( العام  يف  القدم”  كرة  “احتاد 
الكرة الن�صويّة على  �ُصّلم اأولوياِت الريا�صة، 

الأندية،  الن�صويّة يف  الفرق  تت�صّكل  وبداأت 

طلق اأوُل دورّي ن�صوّي يف عام )2011( تاله 
ُ
واأ

لكّل  ن�صويٍّ  ُمنتخٍب  ت�صكيُل  ذلك  بعد 

الفئاِت العمريّة؛ حيث اأثبتت وجودها  على 

اخلارطة الدولّية والعربّية.

الن�صويّة  الكرةِ  م�صئولة  علقم”  “�صعاد   

يف  القدم”  لكرة   
ّ
الفل�صطيني “الحتاد  يف 

“الكرة  اأّن  على  اأّكدت  الله”  “رام  حمافظة 

يف  متوّفرةٌ  فئاتها-  -بجميع  الن�صويّة 

عاماً،   15 فئة  )من  ال�صمالّية  املحافظات 

18، 19عاماً( وهذا التواجد يُعتمُد عليه يف 
ال�صتحقاقاِت اخلارجّية”.

من  يظهر  الأنديّة  “ن�صاط  اأّن  وتو�ّصح  

الالعبات،  قبل  من  اللعب  م�صتوى  خالل 

عاٍل  مب�صتوًى  تتمّيز  ن�صويٌة  اأنديٌة  فهناك 

اأ�صا�س  هي  املنتخبات  كون  القدم؛  كرة  يف 

بها مل  تطّور اللعبة واهتمام “احتاد الكرة” 

يتوّقف”.

يف  املنتخبات  “م�صتوى  “علقم”:  تقول 

تطّورٍ وا�صٍح وم�صتمرٍ،  وهذا يعود للمتابعة 

واملع�صكرات امل�صتمّرة للفئات امل�صتهدفة، 

تزيد  التي  اخلارجية؛  الفرق  مع  والحتكاك 

من خربة املالعب لدى فرق املنتخبات؛ عالوةً 

على الدعم املتوا�صل من ِقبل اللواء “جربيل 

الرجوب” للمراأة والريا�صة؛ والذي اأحدَث نقلًة 

نوعّيًة يف الريا�صة الن�صويّة الفل�صطينّية”.

ترّقٌب وانتظار..!

توّقف  ومنذ  غــزة؛  قطاع  اإىل  وبالعودة 

تاأ�ّص�س  الذي  الن�صوّي؛  القدم  كرة  فريق 

للظروف  احلايل  الوقت  حتى   )2005( عام 

الالعبات  من  جديٌد  جيٌل  ال�صيا�صّية، ظهر 

اللواتي لديهّن هوايٌة كبريةٌ يف ممار�صة كرة 

قطاع  اأندية  من  جداً  قليٌل  عددٌ  القدم، 

غزة رحّب بان�صمام لعباٍت نا�صئاٍت �صمن 

ممار�صة  فر�صة  اأتت  اأن  اإىل  الكروّي،  فريقها 

.
ّ
 ور�صمي

ٍّ
كرة القدم ب�صكٍل علني

قامت   )2017( املا�صي  العام  بداية  يف 

موؤ�ص�صة “معاً للعمل التنموّي” باإطالق اأول 

وكانت  لل�صالت،  القدم  لكرة  ن�صوٍيّ  دورٍي 

املفاجاأة: م�صاركة خم�صة اأندية من غزة يف 

هذه البطولة، وكانت فر�صًة لالعبات الالتي 

عامِل  يف  التحليق  اللعبة؛  مبمار�صة  يرغنّب 

كرة القدم.

لعبة فريق “خدمات رفح”   “وفاء اأبو جريد” 
القدم،  كرة  ملمار�صة  كبريٌ  �صغٌف  لديها 

تبحث عن كاّفة ال�صبل من اأجل ذلك. تقول: 

لن  القدم،  كرة  يف  ُحلمي  حّقق 
ُ
اأ اأن  “اأريد 

طموحي  �صاأحقق  عائٍق،  اأّي  اأمامي  يكون 

يتقّبل  اأ�صحى  املجتمع  واأّن  �صّيما  واأجنح، 

فكرة تواجد لعبات كرة القدم”.

طالبت اإدارة ناديها باأن يُتاح لها ولزميالتها 

النادي،  مرافق  ا�صتخدام  يف  اأكرب  فر�صٌة 

احلال يف لعبة  بالفريق؛ كما هو  والهتمام 

الذكور.

والتي  عاماً(   13( التلم�س”  “ت�صنيم  اأما 

م�صاركتها  خالل  الأنظارِ  لفت  ا�صتطاعت 

فتقول:  ن�صوّي،  دوريٍّ  اأول  يف  فريقها  مع 

قدٍم  كرة  لعبة  اأ�صبح  اأن  كبريٌ:  “حلمي 
تعّلم  اأحاول  كثرياً،  اللعبة  اأحب  معروفٍة، 

مهاراِت اللعبة، لكن؛ هناك ُمهدداٌت لهذه 

اللعبة يف قطاع غزة”.

بقيت اأحالم هوؤلء الالعبات يف غزةَ معلقًة 

يف انتظارِ بارقة اأمٍل تبّني اأنديتِهم ب�صكٍل 

احلال يف  هو  كما  والنطالق  للعبة   
ٍّ
ر�صمي

ال�صفة الغربية.

الن�صوّي  املنتخب  اأّن  بالذكر  جــديــرٌ 

 ح�صل على املركز الثالث يف 
ّ
الفل�صطيني

بطولة غرب اآ�صيا للفتيات حتت �صّن )15 ( 

يف   ”
ّ
“دُبي اإمارة  ا�صت�صافتها   والتي  عاماً؛ 

الفرتة الواقعة بني )4 وحتى 14( من ال�صهر 

املا�صي، بعد الفوز على البحرين )2-0(.

هذه  �صارَك يف  قد  الن�صوّي  املنتخب  وكان 

املجموعة  وتَ�َصّدر  الإقليمّية،  البطولة 

الأوىل يف الدور الأول، اإثر فوزه على منتخب 

واأمام  الأوىل،  املباراة  يف   )3-2( البحرين 

2-( بنتيجة  الإمارات  منتخب  امل�صت�صيف 

1( يف املباراة الثانية، قبل اأن يتلّقى خ�صارةً 
ثقيلًة اأمام املنتخب اللبناين )1-7( يف الدور 

اخل�صارة  تلك  عّو�س  اأنّه  اإل  النهائي،  قبل 

بتحقيقه املركز الثالث؛ بعد فوزه مرةً اأخرى 

املّرة  هذه  ولكن  البحريني،  املنتخب  على 

بهدفني نظيفني.
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بلون  تكّحلت عيونهّن  امل��وت؛  رماد  بني   من 

األواناً  ن�سجّن  االأر���ض؛  ث��ّوار  دماء  ومن  احلياة، 

بريقاً  زاده���ّن  ال��ذي  الفل�سطينّي؛  لثوبهّن 

غزة؛  مدينة  من  ع�رشينّياٌت  فتياٌت  وجماالً.. 

ويحُظهرّن  غ��زة،  جمال  ينقلّن  اأن  ا�ستطعن 

وتاريخاً جميداً وح�سارةً  �سورة احلياة فيها، 

بعد�سة هواتفهّن املحمولة.

ب��ني موقٍع  م��ت��ن��اث��رةٌ هنا وه��ن��اك، م��ا  اأف��ك��ارٌ 

يقحُمن  ما  ن�رش  ّن  لهحُ اأت��اح  وتطبيٍق  اإل��ك��رتوينٍّ 

والقدمية،  احلديثة  غ��زّة  اأح��ي��اء  يف  بت�سويره 

غزة؛  املحا�رشة  ملدينتهّن  ���س��وراً  يلتقطون 

من  العديد  معرفتها  ع��ن  يغفل  ك��ان  التي 

ليزداد  االإلكرتويّن،  الف�ساء  عرب  العامل؛  اأبناء 

التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  ل��ه��ّن  املتابعني  ع��دد 

و�سغفهم  غ��زة،  حمبو  وي���زداد  االجتماعّي، 

مبعرفة تفا�سيل احلياة فيها.

املغامرات االأربعة

تربز ملدينة غزة؛ من  املغامرة الع�رصينّية “اإن�صاف حبيب” 

خالل ت�صوير مهٍن ومعامل، وتقا�صمها فكرتها �صديقتُها 

�صديقاتهّن  برفقة  يجتمعن  حيث  الغالييني”  “براءة 
“فاطمة اأبو م�صبح” و”روان الكباريتي” يف رحلٍة �صياحيٍة 
يف مدينة غزة، ويُطلقن على اأنف�صهّن “املغامرات الأربعة” 

ويتحّديّن واقعاً متم�ّصكاً بعاداته وتقاليده، يرف�س خروج 

الفتيات يف اأماكن مل يعتدن عليها، ليك�رصن ذلك احلاجز، 

وي�رصّن يف �صوارع غزة بكّل ثقٍة وقّوة، بجّوالتهّن وع�صا 

ال�صلفي.

تقول “حبيب” لـ”الغيداء”: “رغم التحديّات التي واجهتنا 

؛ 
ّ
من عدم توّفر اإمكانيات الت�صوير، وانتقاد النا�س ال�صلبي

اأنّنا و�صلنا لفكرتنا،  اإل  ال�صارع،  ونحن نلتقط �صوراً يف 

وجنحنا بها؛ من خالل زيادة عدد املتابعني، وانت�صار ال�صور 

والفيديوهات، وتعريف النا�س بالأماكن الأثريّة اجلميلة يف 

مدينة غزة”.

 و�صّددت على اأّن “العديد من الفتيات ميتلكّن ح�صاباٍت 

املتابعني  اآلف  ولهّن  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  عرب 

ون�رص  املواقع،  هذه  ا�صتثمار  وكيفية  فكرتهّن،  لدعم 

احل�صاب،  ب�صاحبة  ويرتقي  املتابعني،  يُفيُد  الذي  املحتوى 

موؤكدةً  ات”.  املن�صّ هذه  عرب  عادياً؛  �صخ�صاً  يجعلها  ول 

جميٍل  �صيٍء  كّل  بن�رص  وزميالتُها  هي  م�صتمرةٌ  اأنها 

يو�ّصح احلياة اجلميلة لغزة؛ رغم ما تتعّر�س له من عدواٍن 

وح�صار. 

املواقف  اأبرز  فتتحّدث عن  الغالييني”  “براءة  املغامرة  اأما 

التي ُحفرت يف ذاكرتها خالل ت�صويرهّن قائلة: “من اأبرز 

املواقف التي تُ�صّجل يف ذاكرتنا؛ حني و�صلنا لأبعد مكاٍن 

التي تطّل على املدينة  يف مدينة غزة؛ وهو “تّلة املنطار” 

وم�صارف الأرا�صي املحتّلة. معتربةً اأّن “هذا املكان هو حتدٍّ 

تاريخه وتفا�صيله؛ من  اإليه، ومعرفة  بالو�صول  ومغامرةٌ 

خالل اأحد كبار ال�صّن؛ الذي يعي�س يف ذاك املكان” وتابعت: 

“تّلة املنطار” تركت اأثراً يف نفو�س ال�صباب يف مدينة غزة 
وزيارة  بال�صفر  رغبتهم  عن  عرّبوا  الذين  العامل؛  و�صباب 

اأ�صبحت  متابعتها  اأنه من خالل  الأثرّي”. منوهًة  املكان 

رحالت ال�صباب واملدار�س والعائالت يف مدينة غزة اإىل هذا 

املكان املرتفع. 

�صديقاتها  بني  التعاون  هو  النجاح  “�رصّ  اأّن  اإىل  واأ�صارت 

للتقدمي  طريقٍة  وابتكار  حمتوى،  اإعداد  من  املغامرات؛ 

والظهور، واملونتاج والإخراج، فكان موزعاً عليهّن؛ ليخرجّن 

وتروي  واجلمال  احلياة  روح  تظهر  جميلٍة  ب�صورةٍ  بالعمل 

حكاياته. 

#م�سورجّية غزة
والتي  ار”  ومل تبتعد الفكرة كثرياً مع ال�صابة “خلود ن�صّ

ب�صكٍل  اليومّية  احلياة  ت�صوير  خالل  من  فكرتُها  بداأت 

و�صديقاتها  عائلتها  مع  تنّقالتها  خالل  وجميٍل  عفويٍّ 

بهدف  “الن�صتغرام”  عرب  ون�رصها  غزة،  مدينة  داخل 

لها  املتابعني  نظرة  وتغيري  لغزة،  اجلميلة  ال�صورة  اإظهار 

باأنها غري �صاحلة للعي�س  التي تعي�س فيها  حول املدينة 

وازدياد  املتابعني؛  ارتفاع عدد  وتو�ّصح: مع  اأموات.  واأهلها 

التفاعل على ال�صور التي تن�رصها؛ تولّد لديها الإح�صا�س 

بامل�صئولية جتاه موا�صلة العمل بتح�صني �صورة القطاع 

ات  املحا�رص، لت�صبح #م�صورجية_غزاوية عرب باقي من�صّ

ب�صورها  يتعلق  ما  كّل  وتن�رص   
ّ
الجتماعي التوا�صل 

وفيديوهاتها حتت هذا الو�صم، ويكون ب�صمًة مدونًّة لها. 

وت�رصح “ن�صار” امل�صّمى مبينًة: “م�صورجية” اأ�صٌل لكلمة 

وهو اجلولة يف الأماكن القريبة املعتادة، واأرادت  “م�صوار” 
يرغب  من  كُل  اإليه  يرجُع  اأر�صيفاً  الو�صم  هذا  يكون  اأن 

مبعرفه غزة اأو زيارتها يوماً، واأبرز الأماكن اجلميلة فيها. 

“ن�صار”  تكمل  اأن  دون  حالت  التي  املعيقات  اأبرز  وعن 

للربنامج  راعيٍة  جهاٍت  وجود  “عدم  تقول:  م�صوارها 

حلقات  يف  اأ�صتمر  اأن  دون  حال  الذي  هو  له،  داعمٍة  اأو 

الربنامج  كون  با�صتمرار؛  اأن�رصها  كنت  التي  اليوتيوب 

الكامريات  ا�صتخدام  يف  عاليٍة  اإمكانياٍت  اإىل  يحتاج 

والأجهزة ال�صوتية وغريها”. 

وراء  الدافع  هو  الفتيات  نفو�س  يف  احلياة  حّب  ويبقى 

تُ�صتهرُ  التي  للمدينة؛  اجلميلة  ال�صورة  واإظهار  الإبداع 

جهٌة  تتوّفر  اأن  متمنياٍت  املّر،  الواقع  رغم  املوت،  برائحة 

يحلمّن  الذي  امل�صوار  موا�صلة  نحو  باأيدهّن  تاأخذ  راعيٌة 

 ملدينتهن 
ّ
اأن يكون الأر�صيف ال�صياحي به، ويعملّن على 

غزة يوماً ما.
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اإعداد / هالة حل�ض

 )81( االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الن�ساء  تعي�ض 

عاماً يف املتو�سط، اأي حوايل خم�ض �سنوات اأطول من 

الرجال. ولكن، تتعر�ض للن�ساء اإىل الكثري من االأمرا�ض 

وال�سكتة  وال�رشطان،  القلب،  اأمرا�ض  مثل  اخلطرية 

الدماغية.

للحفاظ  املختلفة  االأ���س��ال��ي��ب  م��ن  العديد  وي��وج��د 

ع��ل��ى ق���وة و���س��ح��ة ال��ع��ق��ل واجل�����س��م. وف��ي��م��ا يلي، 

البدنية  ال�سحة  حلماية  الب�سيطة  الن�سائح  بع�ض 

والعقلية للمراأة يف اأي �سن.

جتنبي التبغ

وارتبط  التدخني.  نتيجة  وفاة  حلالت  املدخنني  ن�صف  يتعر�س  قد 

التدخني بعدة اأمرا�س واآثار �صحية �صلبية، مبا يف ذلك اأمرا�س القلب، 

وال�صكتة الدماغية، والعقم لدى الن�صاء، و�رصطان الرئة.

احلفاظ على عالقات وثيقة

مناعة  من  تزيد  الجتماعية  ال�صالت  اأن  البحثية  الدرا�صات  بينت 

م�صتوى  وزيادة  عدة،  وج�صدية  �صحية  م�صاكل  ملحاربة  اجل�صم 

ال�صعادة، واإطالة احلياة.

تناول الغذاء ال�سحي

واخل�صار،  الفاكهة  من  كافية  كمية  تناول  يجب  العمر،  لإطالة 

وحت�صري وجبات غذائية �صحية. ولكن، لدى تناول اأطعمة غري �صحية 

لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث  الأ�صخا�س  يُ�صبح  ال�رصيعة  الوجبات  مثل 

باأمرا�س معينة مثل اأمرا�س القلب، وال�رصايني، وال�صكري، وال�رصطان، 

والكتئاب، مقارنة باحلمية الغذائية ال�صحية.

 التمارين الريا�سية

توؤثر التمارين الريا�صية ب�صكل اإيجابي على اجل�صم، وعدم الإ�صابة 

وال�صكتة  والكتئاب،  الثدي،  و�رصطان  وال�صكري،  القلب،  باأمرا�س 

الدماغية، وغريها. كما ان التمارين حت�صن من �صحة العظام، والنوم، 

ونوعية احلياة.

اخل�سوع لفحو�سات طبية

�صحية  فحو�صات  اإجراء  ميكن  جيد،  ب�صكل  ت�صعر  كنت  اإذا  حتى 

�صنوية واختبارات مل�صاعدة الن�صاء على الوقاية من الأمرا�س واحلالت 

اخلطرية يف وقت مبكر، مثل اأمرا�س ال�صكري، وال�رصطان، والقلب.

م�ساعدة االآخرين

اأن تقلل من �صغط  الآخرين ميكن  اأن م�صاعدة  الدرا�صات  اأظهرت 

الدم، وانخفا�س م�صتوى الكتئاب، والتوتر، واإطالة احلياة.

النوم ب�صكل كاف

من  اأكرب  ب�صكل  الن�صاء  على  توؤثر  الأرق،  واأهمها  النوم،  م�صاكل 

الرجال. وعلى مر الزمن، يرتبط عدم احل�صول على ق�صط كاف من 

النوم باأمرا�س ال�صمنة، والقلب، والكتئاب، وال�صكري.

ممار�سة اليوغا والتاأمل

تتمتع اليوغا بفوائد كبرية مثل فقدان الوزن، وانخفا�س �صغط الدم، 

وخماطر الإ�صابة باأمرا�س القلب، وداء ال�صكري، ومقاومة لالأمرا�س، 

النف�صية  ال�صحية  الفوائد  وت�صمل  املفا�صل.  اآلم  وتخفيف 

والعاطفية حت�صناً كبرياً يف م�صتويات التوتر، والقلق، والكتئاب. 

وبح�صب الدرا�صة التي �صملت عادات تناول الفاكهة 

لدى املجموعة العمرية بني ال�صنتنني و19 عاماً، والتي 

�صملت ثالثة اآلف �صخ�س، تبواأ التفاح املرتبة الأوىل 

بن�صبة 18.9 باملائة من الفاكهة التي تتناولها هذه 

املجموعة العمرية، بينما مثلت ع�صائر احلم�صيات 

املرتبة  يف  التفاح  ع�صري  وجاء  باملائة.   14.3 ن�صبة 

الثالثة، بن�صبة 10.3 باملائة.

الفاكهة  اأنواع  احتلتها  التي  الن�صب  يلي،  وفيما 

الأخرى:

• املوز: ن�صبة 6.8 يف املائة من الفاكهة.
• البطيخ: ن�صبة 6 يف املائة من الفاكهة.

• �صلطة الفاكهة: ن�صبة 5.5 يف املائة.
يف   4.6 ن�صبة  واملندرين:  الربتقال  مثل  •  احلم�صيات 

املائة.

•   اأنواع الفاكهة الأخرى: ن�صبة 11.2 يف املائة املتبقية 
والعنب،  والدراق،  باأنواعه،  التوت  الرتتيب:  بهذا 

والفاكهة املجففة.

وبح�صب الدرا�صة، يتناول الأطفال يف الوليات املتحدة 

الأمريكية كوباً وربع الكوب من الفاكهة يومياً. لكن، 

والقيمة  الفائدة  بح�صب  الفاكهة  اأ�صناف  تختلف 

الغذائية التي توفرها.

ويف�صل الباحثون تناول الأطفال للفاكهة الكاملة 

اأو �صلطة  الع�صائر  تناول  بالألياف، بدلً من  الغنية 

الفاكهة، والتي قد يُ�صاف اإليها ال�صكر.

اإحدى  بني  الفاكهة من  اأن ع�صائر  الباحثون  ويعترب 

الأ�صاليب لتناول املزيد من ال�صكر وال�صعرات احلرارية. 

وين�صح الباحثون با�صتبدالها بالفاكهة الكاملة.

 “ Pediatrics“ أظهر إحصاء نشرته مجلة
المتخصصة بطب األطفال أن التفاح هو 

أشهر فاكهة لدى األطفال.
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يحمل  ال�سيف  ف�سل  اأن  واملخت�سون  االأط��ب��اء  اأك���د 

العديد من االأمرا�ض التي ارتبطت ب�سكٍل كبري بارتفاع 

ويعد  فيه،  النا�ض  و�سلوكيات  وبعادات  احل��رارة  درج��ات 

ال�سيف مو�سماً للم�ساكل التي ال تنتهي مثل: ارتفاع 

تظهر  بل  واخلمول،  باالإرهاق  واالإح�سا�ض  احل��رارة،  درجة 

نظراً  ال�سيف،  بف�سل  املرتبطة  االأم���را����ض  م��ن  ع��دد 

ي�سهد  كما  العالية،  وال��رط��وب��ة  احل���ارة  اجل��و  لطبيعة 

عن  ف�ساً  والزواحف،  للح�رشات  انت�ساراً  الف�سل  هذا 

للكثري  مو�سماً  ال�سيف  يجعل  ما  ال�سديد،  االزدح��ام 

من االأمرا�ض، كاالإ�سهال والدو�سنتاريا واجلفاف والنزالت 

واالأمرا�ض  الرمد  واأمرا�ض  باأنواعها  واحل�سا�سية  املعوية 

اجللدية العديدة.

اأمرا�ض اكر انت�ساراً:

لظروف  ال�صيف  يف  انت�صاراً  الأمرا�س  اأكرث  املعوية  النزلت  تعد 

ال�صفر، وتناول الأطعمة خارج املنزل، وتظهر الأعرا�س على �صكل 

ارتفاع درجة احلرارة، وغثيان، واآلم بالبطن، واإ�صهال �صديد ومتوا�صل، 

ويف  وال�صيوخ،  الأطفال  لدى  خا�صة  هبوط  يعني حدوث  ما  وهو 

هذه احلالة لبد من تناول ال�صوائل بكرثة لتعوي�س فاقد ال�صوائل 

والأمالح ومراجعة الطبيب.

عادات تولد االأمرا�ض:

يقول الأطباء: “ي�صهد ف�صل ال�صيف انت�صاراً للعديد من الأمرا�س، 

واإن  اجللدية،  الأمرا�س  وكذلك  التنف�صي،  اجلهاز  اأمرا�س  وبخا�صة 

والت�رصفات،  وال�صلوكيات  بالعادات  يرتبط  ال�صيف  امرا�س  اأغلب 

كاأن يقوم النا�س بارتداء بع�س املالب�س اخلفيفة، مما يوؤدي لإ�صابتهم 

بالكثري من الأمرا�س التي لها عالقة باجلهاز التنف�صي”.

الت�سمم الغذائي:

بالت�صمم  املرتبطة  الأمرا�س  بع�س  ال�صيف  ف�صل  يف  تنت�رص 

وبالتايل  جهة،  من  املنزل  خارج  الأطعمة  تناول  نتيجة  الغذائي، 

فاإنها تكون غري نظيفة، اأو تناول هذه الأطعمة على �صاطئ البحر 

اأكرث  اأمرا�س املعدة من  اإن  مما ي�صاعد على حدوث الت�صمم، حيث 

ب�صكل  املعدة  اأمرا�س  لأن  الف�صل،  تنت�رص يف هذا  التي  الأمرا�س 

خا�س من اأكرث الأمرا�س املعدية وبحكم طبيعة ال�صيف في�صمح 

بنقل العدوى حيث التجمعات ويعترب الأطفال اأكرث تاأثرا من غريهم 

بالأمرا�س.

اأ�رشار اأ�سعة ال�سم�ض:

ين�صح الأطباء بعدم التعر�س املبا�رص لأ�صعة ال�صم�س لأنها اإحدى 

م�صببات الأمرا�س الرئي�صية يف ف�صل ال�صيف، مع �رصورة الرجوع 

اأهمية  اإىل  لفتني  �صحية،  م�صاكل  اأي  حدوث  فور  اإىل خمت�صني 

التعامل مع املتغريات املناخية يف ف�صل ال�صيف وعدم تناول اأي 

اأطعمة خارج البيت.

وي�صيف الطباء: “اإن الوقاية خري من العالج ومن الأهمية البتعاد 

والأمرا�س  احل�صا�صية  اأمرا�س  وبخا�صة  لالأمرا�س  موؤثرات  اأي  عن 

اإىل انتقال العدوى  اأماكن الزحام التي توؤدي  املعدية والبتعاد عن 

ب�صهولة”

مع قدوم ف�سل ال�سيف .. ن�سائح الت�سوق للن�ساء

اإذا كنِت ل تعرفني ما تريدين بال�صبط، فقد يكون ت�صوق الثياب 

بالن�صبة اإليِك اأمراً متعباً وي�صتلزم وقتاً كثرياً. يجب اأن تنفقي من 

مالك بحكمة وتختاري ماهو مالئم لك، لأ�صلوبك وللون ب�رصتك، 

هنا جتدين قائمة بالن�صائح ت�صاعدك على �رصاء ثياب كال�صيكية، 

على املو�صة تنا�صب مزاجك و�صخ�صيتك يف املجتمع.

ارتدي ثياباً وا�سعة:

تفادي  والرتداء،  اخللع  �صهلة  مريحة،  اليوم  ذلك  ثيابِك يف  لتكن 

كرثة الأزرار والياقات ال�صيقة واجلوارب والأحذية ذات ال�رصائط. 

اأنظري جيداً يف املرايا:

تظهري  تغري يف مظهرك حتى  قد  مرايا  ت�صع  كثرية  ثمة حمال 

اأكرث نحافة، اإنه اأمر جيد للبيع لكنه لي�س كذلك عندما تعودين اىل 

املنزل وجتدين نف�صك خمتلفة يف مراآتك، تاأكدي دائما من اإمكان رد 

الب�صاعة يف املحل، واحتفظي بالإي�صالت يف حال ا�صطرارك اإىل 

اإعادة ما ا�صرتيته. 

ل تبتاعي الثياب الكبرية املقا�س لأنها جتعلك تبدين �صمينة، كذلك 

ابتعدي عن القطع التي هي على مقا�صك متاماً اإذا كنت تفقدين 

بع�س الوزن، اأما الثياب امللت�صقة بج�صدك ف�صتظهر كل العيوب 

وال�صوائب، اإجلئي دائماً اإىل ما يريحك �صواء جال�صة اأو واقفة.

ال تبالغي يف التعلق بحذافري املو�سة:

اإطاللة  ذات  يجعلك  املو�صة  �صيحات  اآخر  ارتــداء  اأن  �صحيح 

ول  واحد  اآن  يف  �صيء  كل  ت�صعي  ول  تكرثي  ل  ولكن  جميلة، 

املو�صة  تراعى  منوعة  بت�صكيله  خزانتك  يف  احتفظي  تبالغي، 

والكال�صيكية معاً.

 اأفكار جيدة للن�ساء:

اأو  اإن الأ�صاليب التي تختارينها توؤثر على مظهرك وتطبعه �صلباً 

اإيجاباً لكل امراأة �صيئاتها، وهنا بع�س الأفكار ملن تتقبلها وت�صعى 

اإىل تقليل ال�صيئات

 ل تن�صى اأن تبقى دائماً م�صتقيمة، فهذا يجعلك تبدين ذات قامة 

اأكرب، وت�صعني ثقة وحيوية.

في فصل الصيف 
الوقاية خير من العالج
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مت  مايو2018/(   - )ف��رباي��ر-م��ار���ض-اإب��ري��ل  االأ�سهر  خ��ال 

تنفيذ العديد من االأن�سطة والفعاليات اأهمها:

الثامن من اآذار

اإعالء  وو�صط  انت�صار”،  للقد�س  اآذار  “عا�س  �صعار  حتت   *

الأ�صوات رف�صاً لقرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بنقل 

ال�صفارة الأمريكية اإىل القد�س، واملطالبة باإمتام ملف امل�صاحلة 

الفل�صطينية، نظم مركز �صوؤون املراأة يف غزة فعالية لإحياء 

من  املئات  بح�صور  العاملي”،  املــراأة  “يوم  اآذار  من  الثامن 

ممثلني/ات من موؤ�ص�صات املجتمع املدين والدويل، وممثلي/ات 

وال�صحفيني/ات،  ال�صيا�صيني/ات  والن�صطاء  الأحزاب  عن 

وال�صخ�صيات العتبارية يف خمتلف املجالت. 

وافتتحت الفعالية بعر�س فيلم يج�صد اإجنازات مركز �صووؤن 

املراأة خالل عام 2017، وا�صتهدافه لآلف من الفئات املختلفة 

متعددة  فقرات  الفعالية  تخلل  الفل�صطيني،  املجتمع  من 

منها ا�صتعرا�س من الرتاث الفل�صطيني، وفلكلور فل�صطيني 

غنائي. 

ويف كلمتها، قالت زينب الغنيمي، رئي�س جمل�س اإدارة مركز 

�صوؤون املراأة: “لقد اعتاد مركز �صوؤون املراأة وعلى مدار �صنوات 

�صمودها  وتعزيز  املراأة  واقع  تطوير  باجتاه  الطويلة  عمله 

والقانونية  والجتماعية  ال�صيا�صية  اجلبهات  كافة  على 

باليوم العاملي  اأن يحتفي بكم ومعكم  والقت�صادية، اعتاد 

للمراأة، هي منا�صبة هامة يحق لنا فيها اأن ن�صتذكر ونتوقف 

كي نراجع مهماتنا الوطنية ا�صتنا للمتغريات الطارئة على 

، وهو ما ميكننا  واقعنا ال�صيا�صي والجتماعي الذي نعي�س 

من القدرة على ر�صم خططنا للم�صتقبل من اأجل حتقيق 

اأهدافنا املعلنة لبناء جمتمع فل�صطيني على اأ�ص�س العدالة 

وامل�صاواة”.

اأن ما يحيط ب�صعبنا  اإىل  “الواقع ي�صري  الغنيمي:  واأ�صافت 

الق�صية  �صطب  ت�صتهدف  ودولية  اإقليمية  موؤامرات  من 

ي�صمى  مبا  واخت�صارها  الدولية  املعادلة  من  الفل�صطينية 

رئي�س  ترامب  قــرار  اآخرها  لي�س  والتي  القرن،  ب�صفقة 

القد�س،  اإىل  بالده  �صفارة  بنقل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

باجتاه،  �صعاراتنا  ونرفع  توحيد جهودنا  علينا  ا�صتوجب  وهذا 

اأبدية  عا�صمة  والقد�س  ترامب،  الأمريكي  الرئي�س  لقرار  ل 

لدولة فل�صطني، واإننا نوؤّكد على هذه الق�صايا وهي مواقف 

الإجماع الوطني وعلى �رصورة العمل امل�صرتك والن�صال على 

اأ�صا�صها”.

وتابعت: “من املهم اأي�صا النظر ملا حققته ن�صالت احلركة 

الن�صوية، حيث يهّل علينا هذا الآذار بحّلة جديدة، فقد جنحنا 

مكت�صبات  نعتربها  والتي  الهامة  الإجنازات  بع�س  بتحقيق 

املراأة  الظلم عن  رفع  الطريق بهدف  اإيجابية كخطوة على 

رزمة  الغيث هي  واأّول  التمييز �صدها،  ووقف  الفل�صطينية 

اجتماعه  يف  ــوزراء  ال جمل�س  عنها  اأعلن  التي  ــراءات  الإج

املراأة  واملتمثلة يف حق  املراأة،  يوم  الأخري مبنا�صبة  الأ�صبوعي 

وا�صت�صدار  لأبنائها،  بنكية  ح�صابات  فتح  الفل�صطينية 

نقلهم  معامالت  اإجراء  احلق يف  واأي�صا  لهم،  �صفر  جوازات 
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من املدرا�س”.

وامل�رصف  الإعالم  من�صقة  الدرميلي،  �صمر  قالت  جهتها  من 

�صنوي  تقليد  الحتفال  هذا  “اأ�صبح  الفعالية:  على  العام 

يف  اجلديد  املراأة  �صوؤون  مركز  يقدم  عام  كل  ولكن يف  مميز، 

مب�صاركة  الفل�صطيني  والفلكلور  الرتاث  من  الحتفال  هذا 

الع�رصات من ال�صباب وال�صابات والفنانني والفنانات املبدعني/

ات بهدف اإحياء الرتاث الفل�صطيني وتذكري الأجيال باأهميته 

وعراقته واأ�صالته”.

فر�صة  مبثابة  يعترب  الحتفال  اأن  “كما  الدرميلي:  واأ�صافت 

ومطالبتها  الفل�صطينية  املراأة  ون�صالت  باإجنازات  للتذكري 

وحقوقها  الفاعل  ح�صورها  على  وللتاأكيد  امل�صتجدة 

ال�رصعية”.

دوراٌت تدريبيٌة وور�ساتحُ عمل

*نظم مركز �صوؤون املراأة يف غزة لقاءاً مع رئي�س �صلطة املياه 

م.مازن غنيم، بح�صور خرباء وخبريات املياه من ال�صفة الغربية 

وغزة، وعدد من الإعالميني والإعالميات من الإعالميني /ات، 

املياه يف قطاع غزة،  اأو�صاع قطاع  املركز، ملناق�صة  يف مقر 

املياه  اأزمة  املياه و�صبل حل  التي تواجه القطاع  والتحديات 

يف القطاع. 

الوزير  املراأة ب�صعادة  اآمال �صيام، مديرة مركز �صوؤون  ورحبت 

دائماً  يعمل  املركز  هذا  اأن  على  موؤكدةً  الكرام،  وال�صيوف 

بكل  املجتمع  من  يتجزاأ  ل  جزء  املراأة  واأن  الن�صاء،  ل�صالح 

تفا�صيله مبا فيه قطاع املياه.

واأكد م. غنيم يف بداية حديثه على تعزيز دور املراأة �صواء يف 

�صوق العمل اأو يف اإطار تعزيز ا�صرتاتيجية النوع الجتماعي 

املياه، وحتدث عن  املتكاملة لدى �صلطة  العمل  روؤية  �صمن 

تاأتي �صمن  التي  غزة  ال�صرتاتيجية يف قطاع  امل�صاريع  اأبرز 

العديد  اإجناز  يف  متثلت  ثمارها،  توؤتي  بداأت  مدرو�صة  خطة 

املا�صية،  الفرتة  خالل  ال�صحي  وال�رصف  املياه  م�صاريع  من 

حيث ياأتي هذا اللقاء �صمن روؤية ال�صلطة بتعزيز ال�رصاكة 

والتوا�صل مع كافة القطاعات.

* عقد مركز �صوؤون املراأة يف غزة وبالتعاون مع �صلطة املياه 

الفل�صطينية ور�صة عمل حول “اأو�صاع املياه يف قطاع غزة 

املياه  �صلطة  عن  ممثلون/ات  بح�صور  الن�صاء”،  على  واآثارها 

وعدد من الإعالميني/ات.

هذا  “ان  املركز:  يف  الإعالم  من�صقة  الدرميلي،  �صمر  وقالت 

ملا مت طرحه ونقا�صه يف اللقاء الذي  اللقاء ياأتي ا�صتكمالً 

نظمه املركز موؤخراً مع وزير املياه م.مازن غنيم للتعرف على 

قطاعاً  باعتباره  املياه،  قطاع  �صعيد  على  امل�صتجدات  اآخر 

�صحياً ومهماً ويوؤثر على كل جمريات احلياه يف غزة، اإىل جانب 

التعرف على اآثاره على الن�صاء وحياتهن ومعاناتهن اليومية 

و�صبل اخلروج منها”.

* نظم مركز �صوؤون املراأة يف غزة لقاءاً مفتوحاً حول “تاريخ 

الدول  عهد  منذ  والن�صوية”  الفل�صطينية  ال�صحافة 

العثمانية وحتى نهاية احلرب العاملية الأوىل 1918 ، وا�صت�صاف 

اللقاء املوؤرخ الفل�صطيني، �صليم املبي�س، بح�صور عدد من 

الإعالميني/ات واملهمتني/ات.

* نفذ مركز �صوؤون املراأة بغزة تدريباً حول “تاأهيل مدربني/ات 

25�صاعة  بواقع  النوع الجتماعي”  املبني على  العنف  حول 

م�رصوع  �صمن  وذلك  تدريبية،  اأيام  �صتة  مدار  على  تدريبية 

للن�صاء  الجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  من  “احلد 
من  املمول  غزة”  قطاع  يف  املهم�صة  املناطق  يف  والفتيات 

“”اأوك�صفام”، لعدد 24 لطلبة وطالبات اجلامعات املختلفة 
يف قطاع غزة.

وتناول التدريب مو�صوعات متنوعة اأهمها، النوع الجتماعي 

“اجلندر”، العنف املبني على النوع الجتماعي، القانون الدويل 
واملحلي حلقوق الإن�صان، ومهارات تدريب املدربني/ات.

جداً  التدريب كان مفيداً  اأن  احل�صور على  اأجمع  من جانبه 

اأ�صاف العديد  اأنه  على امل�صتوى املعريف والعملي ل �صيما 

واجراءات  املدربني/ات،  تدريب  مهارات  حول  املفاهيم  من 

الجتماعي،  النوع  على  املبني  العنف  حالت  يف  التدخل 

والقانون الدويل حلقوق الإن�صان.

اإ�سدارات

والذي  “الغيداء”  جملة  من   62 العدد  “املركز”  *اأ�صدر 

وتناول  11عاماً”  بانوراما  الن�صاء و   “ الرئي�س  تناول يف ملفه 

واجهتها  التي  التحديات  حول  متنوعًة  مو�صوعاٍت  العدد 

امل�صتوى  على  الفل�صطينية  ــراأة  امل تواجهها  ــت  ولزال

م�صاواة  جمال  ويف  والجتماعي،  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

التي  وال�صعبة  املعقدة  الظروف  جراء  الجتماعي،  النوع 

غزة  قطاع  يف  وخ�صو�صا  الفل�صطيني  ال�صعب  عا�صها 

الناجمة عن  امل�صتويات كافة  املا�صية على  ال�صنوات  خالل 

اآثاره  وات�صاع  الداخلي  النق�صام  ونتيجة  �صيا�صات الحتالل 

ال�صلبية.

خمتلف  على  املجلة  من  ن�صخة   )900( حوايل  توزيع  ومتّ 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين واملوؤ�ص�صات الإعالمية.

النوع  على  املبني  العنف  حول  “درا�صات  كتاب  *�صدر 

نهاية  يف  املراأة”  �صئون  “مركز  اأطلقه  الذي  الجتماعي” 

عام 2017 باللغة العربية ، حيث وثّق الكتاب اأزمة انقطاع 

اخلدمات  اأثر  غزة،  قطاع  يف  الأ�ــرصي  العنف  و  الكهرباء 

القانونية التي تقدمها موؤ�ص�صات املجتمع املدين على واقع 

املراأة الفل�صطينية، دور ال�صباب الذكور يف احلد من العنف 

املبني على النوع الجتماعي.

م�رشوع “ تعزيز حقوق الن�ساء والفتيات املهم�سات يف 

اأنظمة العدالة غري الر�سمية”

* نفذ مركز �صوؤون املراأة يف غزة لقاءات حوارية حول “التحديات 

التي تواجه عمل اأنظمة العدالة الر�صمية وغري الر�صمية يف 

حماية حقوق الن�صاء”، بح�صور جمموعة من العاملني/ات يف 

الق�صاء ال�رصعي والو�صاطة املجتمعية والتحكيم، وعدد من 

ممثلي/ات ال�رصطة وال�رصطة الن�صائية من جميع حمافظات 

غزة والعاملني/ت يف الو�صاطة املجتمعية والتحكيم، وذلك 

املهم�صات  والفتيات  الن�صاء  “تعزيز حقوق  اإطار م�رصوع  يف 

يف اأنظمة العدالة الر�صمية يف قطاع غزة”.

بع�س  لوجود  بالتبليغات  الهتمام  اإىل  احل�صور  اأو�صى  وقد 

امل�صاكل بها مما يعيق حتقيق العدالة، كما يجب على ال�رصطة 

ت�صجيل وتوثيق حالة املراأة امل�صتكية من وقوع عنف عليها 

قبل حتويلها للعالقات العامة حلفظ حقوقها وعدم �صياع 
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الأدلة يف حال مل يتم احلل الودي.

*اختتم مركز �صوؤون املراأة يف غزة م�رصوع “تعزيز حقوق الن�صاء 

والفتيات املهم�صات يف اأنظمة العدالة غري الر�صمية” الذي 

املركز  “تدخالت  بعنوان  درا�صي  بيوم  �صهور،  �صتة  ا�صتمر 

غري  العدالة  اأنظمة  يف  والفتيات  الن�صاء  حقوق  تعزيز  يف 

وموؤ�ص�صات  العدل،  وزارة  من  ممثلي/ات  بح�صور  الر�صمية”، 

رجال  من  وعدد  املراأة،  حقوق  ومراكز  وموؤ�ص�صات  التحكيم، 

واملحكمني/ات،  املجتمعيات  وامل�صلحات  واملخاتري  الإ�صالح 

وال�رصطة و ال�رصطة الن�صائية.

واأعرب احل�صور عن مدى ا�صتفادتهم من املعلومات القانونية 

التي لم�صت امل�صاكل التي ترد اإليهم/ن يومياً، خا�صة يف 

ق�صايا املرياث والعنف �صد املراأة.

وطالبوا املركز من التوعية للمخاتري، وامل�صلحات الجتماعيات 

والتاأكيد  احلقوق،  بتلك  املطالبة  وكيفية  املراأة  حقوق  اجتاه 

الف�صل  واملحكمني/ات يف  واملخاتري  الإ�صالح  دور جلان  على 

تطوير  على  العمل  اأهمية  مع  والفتيات  الن�صاء  بق�صايا 

التن�صيق  اإىل  بالإ�صافة  للقانون،  وفقاً  اللجان  هذه  قدرات 

بني املوؤ�ص�صات الن�صوية وبني جلان املحكمني/ات يف الف�صل 

واملراكز  ال�رصعي،  الق�صاء  الن�صاء، مطالبني/ات  ق�صايا  يف 

ملحو  للمجتمع  التوعية  ور�صات  بتكثيف  الأخرى  احلقوقية 

الأمية القانونية.

م�رشوع “تعزيز احرتام وحماية حقوق الن�ساء يف قطاع غزة”

* عقد مركز �صوؤون املراأة يف غزة، موؤمتر بعنوان “العنف املبني 

وذلك  منه”،  احلد  يف  الإعالم  ودور  الجتماعي  النوع  على 

لإعالن اإطالق م�رصوع “تعزيز احرتام وحماية حقوق الن�صاء يف 

Tr ”، الذي ينفذه املركز بتمويل من موؤ�ص�صة - ةقطاع غز

caire، بح�صور لفيف من الإعالميني/ات وخريجي اجلامعات 
املهتمني/ات.

�صن  �رصورة  على  وقانونيون/ات  اإعالميون/ات  اأجمع  كما 

النف�صي  الدعم  وتقدمي  العنف،  من  الأ�رصة  حلماية  قانون 

للرجال والن�صاء من اأجل تخفيف ن�صبة الإحباط التي توؤدي 

و�صائل  على  ال�صغط  ب�رصورة  مطالبني/ات  العنف،  اإىل 

الإعالم ملراعاة حقوق الن�صاء من �صحايا العنف واملحافظة 

و�صائل  املراأة يف  حت�صني  على  والعمل  خ�صو�صياتهن،  على 

الإعالم املختلفة، واأي�صاً العمل على احلد من ظاهرة العنف 

هذا  وال�صابات يف  ال�صباب  دور  تفعيل  املراأة من خالل  �صد 

املو�صوع.

بعنوان  تدريباً  غزة  مدينة  يف  املراأة  �صوؤون  مركز  اختتم   *

النوع  على  املبني  العنف  �صحايا  مع  التعامل  اآليات   “
الجتماعي للن�صاء والفتيات يف قطاع غزة” بواقع 20 �صاعة 

/ اأخ�صائيني  من  وم�صاركة  م�صاركاً   55 مب�صاركة  تدريبية، 

ات نف�صيني واجتماعيني، وحماميني /ات و�صحفيني /ات من 

خمتلف حمافظات قطاع غزة.

و جاء التدريب يف اإطار م�رصوع “تعزيز احرتام وحماية حقوق 

.”’’Trocaire ’‘ املمول من موؤ�ص�صة الن�صاء يف قطاع غزة” 

م�رشوع “ تعزيز امل�ساركة املراأة و تاأثريها يف �سنع القرار 

ال�سيا�سي الر�سمي و غري الر�سمي يف قطاع غزة”

* اختتم مركز �صوؤون املراأة يف مدينة غزة تدريباً حول “اإدارة 

بواقع  امل�صاريع واآليات تاأهيل كادر �صبابي للعمل الوظيفي” 

�صاعة   20 مبعدل  تدريبتني  ملجموعتني  تدريبية،  �صاعة   40
الفئة  �صمن  فتاة   50 مب�صاركة  جمموعة،  لكل  تدريبية 

عاماً من حمافظات غزة كافة. العمرية “22-32” 

وياأتي التدريب يف اإطار م�رصوع “ تعزيز م�صاركة املراأة وتاأثريها 

يف �صنع القرار ال�صيا�صي الر�صمي وغري الر�صمي يف قطاع 

ال�صويدية. غزة”، بتمويل من موؤ�ص�صة “كفينا تل كيفينا” 
وكانت اأهم املو�صوعات التي تناولها التدريب اإدارة امل�صاريع، 

مهارات  الوظيفي،  للعمل  ال�صبابي  الكادر  وتاأهيل  واإعداد 

املميز،  املوظف  موا�صفات  والإقناع،  والتوا�صل  الت�صال 

كيفية التن�صيق والت�صبيك بني املروؤو�صني والعاملني/ ات يف 

املوؤ�ص�صات.

تاريخ  * عقد مركز �صوؤون املراأة يف غزة حلقة نقا�س حول “ 

وغري  الر�صمي  ال�صيا�صي  الن�صال  يف  الفل�صطينية  املراأة 

املراأة يف  م�صاركة  “تعزيز  اإطار م�رصوع  وذلك يف  الر�صمي”، 

بتمويل من موؤ�ص�صة  �صنع القرار ال�صيا�صي يف قطاع غزة” 

“كفينا تل كفينا” ال�صويدية. وبح�صور 50 امراأة من القيادات 
ال�صابة.

وتناولت حلقة النقا�س حمورين اأ�صا�صيني، املحور الأول حتدثت 

وال�صت�صارات  الأبحاث  مركز  مديرة  الغنيمي،  زينب  فيه 

 ،2006 لعام  النتخابية  جتربتها  عن  للمراأة  القانونية 

ت�صتطع  مل  التي  جتربتها  عر�س  خالل  الغنيمي  وت�صاءلت 

خاللها الو�صول اإىل الربملان عدة اأ�صئلة منها، هل لأنها امراأة 

الرجال؟ هل  ال�صيا�صة من عمل  و  احلكم  اأن  يثق  واجلمهور 

ملاذا  الفوز؟  من  متكينها  عن  عاجزاً  كان  النتخابي  القانون 

جمموعة  و�صط  دائرتها  يف  املر�صحة  الوحيدة  املراأة  كانت 

كبرية من الرجال املر�صحني؟ معتربة اأن هذه الت�صاوؤلت وغريها 

الفل�صطينية  املراأة  دور  لقيا�س  عليها؛  لالإجابة  مطروحة 

اجلماهريي  امل�صتوى  على  ال�صيا�صية  م�صاركتها  واأهمية 

و�صناع القرار يف فل�صطني.

جمعية  “مديرة  هوا�س،  �صمر  فتحدثت  الثاين  املحور  اأما 

الظل  اإن�صاء جمال�س  اجلمعية يف  عن جتربة  العاملة”  املراأة 

امراأة   50 لختيار  انتخابات  خاللها  اأجريت  والتي  ال�صبابية 
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ع�صوة يف جمال�س الظل من جمموع 129 امراأة.

اأهمية  ور�س توعوية حول”  املراأة يف غزة  * نفذ مركز �صوؤون 

م�صاركة الن�صاء ال�صابات يف �صنع القرار ال�صيا�صي الر�صمي 

والغري الر�صمي، والتي ا�صتهدفت قرابة 1150 من اأولياء اأمور 

توعوية،  ور�صة   45 بواقع  والرجال،  الن�صاء  العائلة من  واأفراد 

وذلك بال�رصاكة مع 15 موؤ�ص�صة قاعدية يف حمافظات قطاع 

غزة كافة.

تاأتي هذه الور�س يف اإطار م�رصوع “ تعزيز م�صاركة املراأة وتاأثريها 

يف �صنع القرار ال�صيا�صي الر�صمي وغري الر�صمي يف قطاع 

ال�صويدية. غزة”، بتمويل من موؤ�ص�صة “كفينا تل كيفينا” 
التعليمية  باملناهج  الهتمام  ب�رصورة  امل�صاركات  واأو�صت 

م�صاركة  تعزيز  خالله  من  ميكن  ومرتكز  اأ�صا�صي  كم�صدر 

الن�صاء �صمن م�صتويات �صناعة القرار الر�صمي والغري ر�صمي، 

بالتن�صيق مع املدار�س مع  التوعية لالأهايل  وتكثيف لقاءات 

الطلبة امل�صاركني وا�صتخدام اأ�صاليب تعزز من ثقة الأهايل 

بالفتيات وتقدمي الدعم الالزم لهن مبا يكفل اخراهن ب�صكل 

فاعل وبحماية جمتمعية من الأهل كداعمني.

م�رشوع “احلد من العنف املبني على النوع االجتماعي 

للن�ساء والفتيات يف املناطق املهم�سة يف قطاع 

غزة” 
*اختتم مركز �صوؤون املراأة يف غزة )60( جل�صة نقا�س توعوية، 

حول “ق�صايا العنف املبني على النوع الجتماعي”، مت عقدها 

يف عدد من املوؤ�ص�صات الن�صوية يف جميع حمافظات قطاع 

غزة، بتمويل من “Trocaire”، وذلك يف اإطار م�رصوع “احلد من 

يف  والن�صاء  للفتيات  الجتماعي  النوع  على  املبني  العنف 

قطاع غزة”.

اجلندر  اأهمها،  كان  متنوعة  مو�صوعات  اجلل�صات  وناق�صت 

الدعم  واآليات  ــراأة،  امل �صد  الأ�ــرصي  العنف  ــراأة،  امل وحقوق 

امكانيات  وا�صتخدام  بالنف�س،  الثقة  تعزيز  ومتارين  واحلماية، 

يف  الرجال  اإمكانيات  وا�صتخدام  الإيجابي،  للتغري  الن�صاء 

مكافحة العنف �صد املراأة، واأ�صباب واآثار العنف داخل املنزل 

وعلى العالقات الأ�رصية.

* نفذ مركز �صوؤون املراأة بغزة تدريباً حول “تاأهيل مدربني/ات 

25�صاعة  بواقع  الجتماعي”  النوع  على  املبني  العنف  حول 

م�رصوع  �صمن  وذلك  تدريبية،  اأيام  �صتة  مدار  على  تدريبية 

للن�صاء  الجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  من  “احلد 
من  املمول  غزة”  قطاع  يف  املهم�صة  املناطق  يف  والفتيات 

املختلفة  اجلامعات  24 لطلبة وطالبات  “”اأوك�صفام”، لعدد 
يف قطاع غزة.

وتناول التدريب مو�صوعات متنوعة اأهمها، النوع الجتماعي 

“اجلندر”، العنف املبني على النوع الجتماعي، القانون الدويل 

واملحلي حلقوق الإن�صان، ومهارات تدريب املدربني/ات.

قدرات  “بناء  حول  تدريباً  بغزة   املراأة   �صوؤون  اأنهي  مركز   *

اخلريجني /ات يف ق�صايا املراأة واجلندر” بواقع 20 �صاعة تدريبية 

27 خريج/ة من  تدريبية، م�صتهدفاً  اأيام  على مدار خم�صة 

خمتلف التخ�ص�صات ومن خمتلف اجلامعات.

واملراأة  اجلندر،  اأهمها،  متنوعة  مو�صوعات  التدريب  وتناول 

واملراأة  املحلية،  والقوانني  باملراأة  اخلا�صة  الدولية  والتفاقيات 

والإعالم، والعنف املبني على النوع الجتماعي.

التدريب  باأهمية  �صعورها  عن  امل�صاركات  اإحــدى  وعربت 

خا�صة  التدريبية  الدورات  هذا  مثل  تكرار  �رصورة  مبطالبتها 

التي  املراأة  وواجبات  للتعرف على حقوق  ال�صباب /ات  لفئة 

خالل  من  اأنها   اإىل  م�صرية  املجتمع،  يف  مهم�صة  اأعتربها 

التدريب تعرفت على الكثري من امل�صطلحات التي مل اأ�صمع 

بها من قبل كـ: “اجلندر واملنا�رصة واتفاقية �صيداو”.

وياأتي التدريب يف اإطار اهتمام املركز بفئة ال�صباب من كال 

امل�صاواة  ثقافة  تعزيز  رغبته يف  وذلك من منطلق  اجلن�صني، 

بني اجلن�صني.

م�رشوع “املراأة الفل�سطينية _ االإحتال والفقدان”

*عقد مركز �صوؤون املراأة يف غزة ور�صة عمل حول “اإطالق التقرير 

والفقدان”، يف  الفل�صطينية الحتالل  املراأة  النهائي مل�رصوع 

والفقدان”  الإحتالل   _ الفل�صطينية  “املراأة  م�رصوع  اإطار 

لعام 2015 _ 2017 بال�رصاكة مع مركز الدرا�صات الن�صوية 

 “  Kvinna till kvinna “موؤ�ص�صة  وبتمويل من  القد�س،  يف 

اأو  اأزواجهن  فقدان  جتربة  عانني  اللواتي  الن�صاء  م�صتهدفاً 

على  الأخري  الإ�رصائيلي  العدوان  ب�صبب  بيوتهن  اأو  اأبنائهن 

قطاع غزة عام 2014. 

د.�صهيل ح�صنني ككلمة  التقييمي  التقرير  الور�صة  وتخلل 

و”ال�صيدناية”  داعمة من اخلليل، وعر�س فيلمي “وجع الروح” 

املتعدد؛  الفقدان  عانني من  ن�صاء  يركزا على ق�ص�س  حيث 

على  الب�صمة  واإعــادة  احلياة  لإعادة  امل�رصوع  تدخالت  وعن 

وجوهن.
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هل صحيٌح ما ُنسب إلى أحِد األجانب أنه قال:
أطباَء  ويتخّرجون  باجلامعات،  قون  املتفوِّ يلتحق  العرب  بالد  “في 
ومهندسني، وفي الوقت نفسه؛ يدخل األقلُّ منهم مستوًى كلياِت اإلدارة 
رونهم إداريا، أما األقّل  والسياسة، فيصبحون مسؤولني عن املتفّوقني، يسيِّ
درجاٍت ورتبًة، فيدخلون كلياِت احلقوق؛ ليتولّوا -في الوقت نفسه- وضع 
القوانني للمتفّوقني، وخريجي اإلدارة والسياسة معًا.. أما غيُر الناجحني؛ 

فيدخلون في سلك اجليش؛ فيحكمونهم جميعهم”!
ومنها  العرب –لألسف-  بلدان  السائُد في معظم  املقلوُب هو  الهرُم  هذا 
فلسطني، غير أّن فلسطني أكثر الدول معاناًة؛ وال سّيما في مجال ضائقة 

الشباب.
قال لي شاٌب مجتهٌد، حصل على شهادة املاجستير:

“أشعُر بالندِم على إضاعة هذه السنوات الطويلة من عمري في الدراسة، 
فقد ظِفر أحُد أقاربي -وهو قد ترك التعليم منذ زمٍن طويٍل- على عمٍل 
أفضل مّني، وأصبح في مركز القرار السياسّي مسؤولًا ُيشاُر  له بالبنان، 

ُم في مصير أمثالي! يتحكَّ
ر يومًا في الهجرة؛ لكّنني اليوم أسعى إليها، وأستعدُّ لتنفيذها”..! لم ُأفكِّ

هذا الشابُّ جعلني أتساءل عن دور األحزاب، واملؤسسات، واجلمعيات، 
الطاقاُت  وهي  فلسطني،  في  الثروات  أغلى  على  احلفاظ  في  والوزارات، 

الشبابية!!
هل ينحصُر  دورهم في تطويع الشباب، وإغرائهم باالنتماء إلى األحزاب 
أن  بعد  والتيارات،  األحزاب  مسّيري  وجباِت  إلنضاج  كوقوٍد  السياسية 
ُيقنعوهم بالشعارات الدمياغوجية امُلضلِّلة، أو ُيضللوهم بادعاء أنهم ُمرسلون 

من السماء؟!!
املجتمع،  قيادة  عجلة  على  الشباب  تدريب  هو  الرئيس  دورهم  أّن  أم 

ومنحهم الفرصة ليبرزوا ويتولَّوا املناصب العليا؟!
د  ُأحدِّ وأن  الفلسطينيني،  للشباب  مواصفاٍت  أضَع  أن  مرًة  حاولُت 
من  بهم  ُيحيط  مما  وضع خطٍط إلشفائهم؛  من  نتمّكن  لكّي  مالمحهم، 
ق كلَّ التوفيق، فاجتهدُت إلبراز  بعض  ُأَوفَّ كوارث ومصائب،  لكنني لم 

العثرات واملصائب، واملؤامرات التي حتيط بالشباب الفلسطيني.
شباُب فلسطني يختلفون عن شباب العالم في أنهم ُولدوا ِمن َرِحم األزمة، 
وترعرعوا في ظلَّ املأساة، وَهِرموا في عزِّ شبابهم، وهذه هي أسوأ كوارث 
النظاَم  لُيرضَي  الشباب،  روعة  من  الشاُب  يتخّلص  عندما  بخاصٍة  األمم؛ 

د. العشائري والَقَبلّي املتسيِّ
الواقع،  فمعظم الشباب في فلسطني يستعجلون الكهولة؛ حتى ُيسايروا 

فهم في ُعرِف مجتمع القبيلة ميليشيا في يّد شيخ العشيرة والقبيلة.
برامج  وضع  في  فلسطني  في  األحزاب  معظم  تنجْح  لم  اليوم؛  حتى 
ُتالئم طموح الشباب، بعد أن حتّولْت أحزاٌب كثيرٌة إلى ميليشياٍت دينيٍة 
وحربية؛ مما أسهم في اغتيال نضارة الشباب، وغدا املخزوُن الشبابّي يشبه 

مستودعات السالح والذخيرة واملتفّجرات.
اختفت برامُج النهوض بالشباب من أجندة األحزاب؛ بعد أن حتّولْت أكثُر 
األحزاب إلى األصولّية املنسوبة للدين، وصارْت الفنوُن -مبختلف أقسامها 

وأنواعها- محظورًة في برامج كثيٍر من األحزاب.
ضخامة  -بسبب  يعتقدون  أصبحوا  فلسطني  شباب  معظم  أّن  كما 
عن  جهٌة  ُتعلن  فحنَي  وطنهم،  حاجة  عن  زائدون  أنهم  إلى  األزمات- 
الوظائف؛ يندُر  أن يحظى بها الشاُب املالئم، ويعود السبُب  وظيفٍة من 
إلى أّن مواصفات الوظائف في أكثر البلدان الصغيرة -ومنها فلسطني- 
كانت  -مهما  وظيفٍة  عن  إعالنًا  جتد  فال  األداء.  وليس  الوالء،  تشترط 

صغيرًة- يخلو من شرط )اخلبرة، ال تقّل عن خمس سنوات(!!.
لها  عالقة  وال  باحملسوبيات،  تتأّثر  أيضًا  الوظائف  معظم  فإّن  كذلك؛ 

بالكفاءات!
ذ  ُتنفِّ ألنها  احملتّلني؛  حصيلة  في  ربحًا  تُصبَّ  مجتمعٌة  العيوُب  هذه 
فرصة  على  ليحصلوا  األوطان؛  من  للهجرة  الشباب  فتدفع  مخططاتهم، 

حياٍة أفضل!
فإنهم  الفلسطينّي،  شباُبنا  لها  يتعّرض  التي  واملآسي  الُفرص  لقّلة  نظرًا 
أصبحوا يتنافسون في مجاٍل وحيٍد؛ وهو احلصول على وظيفٍة حكوميٍة، 
َلى صياغة أساليب التعليم في املدارس واملعاهد واجلامعات،  هذا الهدف توَّ
الشهادات  وأصبحت  واستظهارًا،   التعليم حشوًا،  اإلبداُع، وصار  فانتفى 
هي الهدف من التعليم، وحتّول التعليم من غايته الرئيسة -وهي اكتساب 
املهارات والعلوم- إلى غايٍة وحيدٍة وهي احلصول على وثيقٍة، أو شهادٍة؛ 

لغرض احلصول على وظيفٍة حكومية!!
اإلمكانات؛  بقّلة  ويتعّلل  باملوازنات،  شبابه  على  يبخل  وطٍن  كلُّ  أخيرًا؛ 

مجتمٌع متخّلٌف؛ حتى ولو َلِبِس قشور احلضارة!
ويٌل لألوطان التي يستعجُل شباُبها الهروب منها!

ٍة يتبارى شباُبها في التخّلص من شبابهم، وحياُتهم ليس   الكارثة لكّل ُأمَّ
من أجل مبدأ وطنٍي ساٍم، بل من أجل التخّلص من مصاعب احلياة!!

هل شباُبنا حمولة زائدة؟!    

توفيق اأبو �سومر
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Al Ghaidaa-Tech 
included the adventures of girls at the 20s of their age who capture the beauty of Gaza by their 
mobile phones lens, they have been able to convey a picture of beautiful Gaza, showing life, 
glorious history and civilization through the lens of their cell phones.
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difficulty between the search for jobs and 

travel abroad, these ambitions will not stop 

as long as the young people give from their 

creations and their pain as fuel to achieve 

those ambitions. 

Al Ghaidaa assessed the opinions of some 

young graduates about their ambitions for the 

year 2019, and their priorities in life.

Al Ghaidaa Family: 
Al Ghaidaa’s Family corner has addressed 

the subject of commercial cave that Heba Al 

Hindi created with some young graduates 

was different in the center of Gaza City, and 

specifically in Al Remal Street, where they 

took advantage of "a basement of one of the 

shops, and turned it into" cave " that attracts 

everyone approaching in its own way. 

It is worth mentioning that this cave will 

feature 65 company; where you can find 

cosmetic shops and corners of entrepreneurs 

and women leaders which have taken place 

amid strategic location of Al Remal market to 

promote goods and products. 

Al Ghaidaa Health: 

The corner highlights healthy diet food which 

is the basic element of human existence, 

malnutrition may cause an imbalance in body 

functions, which leads to various diseases, 

but under current spread of restaurants 

with their seductive and industrial colors and 

flavors and their association in people's minds 

to the tasty food that exist in restaurants 

only, without identifying if the food served us 

appropriate or even useful. 

Al Ghaidaa Culture:  

Al Ghaidaa cultural corner highlights 

"women's ball", which is a new sport to the 

Palestinian football; although it’s still new, 

it managed to find a foothold on the Arabic, 

international and local arena, which included 

different age groups and teams, declaring the 

end of Male monopoly era of the sport. 
6



occupation of the Great Return March on its 
borders, where some women are and dressing 
these of their children and some started 
Double responsibility after their husband or 
child lost some of their limps.
It is worth mentioning that the Supreme 
National body for the Great Return March 
has launched a series of marches and 
demonstrations in the border regions of the 
provinces of Gaza Strip since 30 March 2018, 
termed "the great return of marches, events 
continued as semi-regular tradition every 
Friday. 

This Issue’s dialogue:
In this corner the magazine conducted a 
special dialog with "Mammon Swedan" 
Adviser to the President of the Palestinian 
national authority for Youth Affairs, to listen 
to his views on major issues of concern to 
Palestinian young people where youth seek 
and strive for networking and coordination 
with the competent authorities for all their 
rights and to listen to their demands. 

Al Ghaidaa’s book: 
This corner presents three studies on 
gender-based violence issues in one book; 
the book documents the electricity crisis 
and domestic violence in the Gaza Strip, the 
impact of the legal services provided by civil 
society institutions to the reality of Palestinian 
women and the role of young men in Reducing 
gender-based violence. 
Al Ghaidaa Scoop: 
The Al Ghaidaa Scoop highlighted legal 
clinic at the Women Affairs Center that has 
enhanced awareness of human rights and 
legal representation, where – the clinic-could 
reach out to remote areas, which suffer from 
ignorance, thousands of citizens received 
legal education and awareness, and free legal 
services for hundreds of cases, contributing 
to many success stories. 
Al Ghaidaa Poll: 
The Al Ghaidaa’s poll focused on the important 
topic of Gaza youth's ambitions rolling between 
the search for jobs and traveling abroad, 
where the youth of Gaza experience a unique 
reality in its infancy and components, it is a 
fertile ground for the birth of their ambitions. 
But these dreams and ambitions seemed 
like a ball rolling diaphragm; completed with 
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2014, as she was honored for her efforts in 
empowering young people and women in the 
area of information technology and create 
jobs for them through teleworking.
Women amidst the crowd: 
And in the fixed corner (women in the crowd) 
we meet with Palestinian young girl Shaden 
Nassar "that managed to establish the first 
platform to teach Arabic-speaking yoga to 
help people speaking Arabic globally; so 
they can practice yoga inside their homes, 
To alleviate the trauma, offer psychotherapy 
and achieve "internal peace", especially for 
people who have lived or still live in areas of 
conflict and tension.
Al Ghaidaa’s Camera 
The corner of Al Ghaidaa’s camera has 
picked us images from Gaza sea Beach 
escape, crossing the sea shores which are 
jammed of people fleeing the remarkable 
rise in temperature coincided with the 
beginning of summer holidays, where tents, 
chalets and their squares are a destination 
for entertainment, the sector Gaza Strip 
still suffers from severe economic and 

humanitarian crisis because of the blockade 
for more than 12 years. 
Besides capturing many images of women at 
the Great Return March, despite the difficult 
circumstances in which women live in the 
Gaza Strip; while a new form of suffering is 
added to their life due to the consequences 
and effects of suppression of the Israeli 
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for those the couple, the idea occurred her 
husband during his work in natural soaps, 
where 60% of the soap made up candles. Then 
the couple began to search for the rest of the 
ingredients used in candles. 
Then, it includes the story of an artist who 
creates an art out of mimicking the Palestinian 
heritage and originates from the reality, it 
carries a purposeful message that converges 
with spirits with an element of creativity. 
That message holds the dream, hope and joy 
as well as a lot of sophistication which was 
discovered recently and knows its value, in 
an effort to deliver his message to the world. 
; That the Palestinian people life and peace 
loving people. 
This issue of Al Ghaidaa addresses a creative 
scientific achievement by four Gaza engineers 
who navigated between journals, books, 
papers and microelectronics; to generate 
energy from waves, where to invest in the 
energy produced from the project will be 
between 10-15 wat in the future lighting a 
length of 1800 meters harbor platform or 
parts of it, this project a beneficial scientific 
and human necessity to the Palestinian 
community in Gaza which suffers the blockade 
for more than 11 years. 
Investigations and reports of different tabs: 
This issue includes also a number of press 
reports and investigations, which discussed 
various issues or presented new images of the 
reality of Palestinian and Arab women. Those 
reports and investigations also spotted a 
number of new challenges facing Palestinian 
women being a prisoner or a wife or a sister 
or a daughter of a male or female prisoner. 
This issues presents a number of different 
reports through the magazine tab as follows:
Investigation: 
This issue’s investigation tackles the 
immigration obsession that began haunting 
the majority of the population amid the recent 
deadlock, especially after three wars on Gaza 
which rang an alarming pill; and also about 
the liberated captives deported from the West 
Bank to Gaza and the extent of the longing 
for their families and difficulty integrating 
into new society especially that they could 

not bring their wives with them while some of 
them feel alienated and unfamiliarity despite 
their statements that the host community 
never failed with them and try to integrate 
them into all facets of life.
Women without borders: 
This corner shed the light on Abeer Abu 
Ghaith from Dora village Southern Hebron"; 
to be among five Palestinian women picked 
by Arabian business magazine in a list of 100 
most powerful woman in the world to the year 
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The key issue in this volume: 
The editorial of this issue tackled an 
important issue which highlighted various 
corners and topics concerning the theme 
"youth achievements in Gaza despite the 
tragic circumstances," the woes of Israeli 
blockade are still continued on this Strip for 
11 years now. However, hundreds of multi 
talent are still emerging from the rubble, 
blockade and ugly split. These talents varied 
between intellectual and literary, artistic and 
engineering which brighten our lives by a 
dawn of promising future. 
This is the first report to reflect how the 
Palestinian youth represents a major segment 
of the Palestinian social fabric, which in turn, 
indicates that the Palestinian society mainly 
consists of youths. Therefore, caring for this 
group is vital for the structure, reality and 
future of the Palestinian society. 
The report sheds light on the reality of 
young people, the challenges they face in 
the Gaza Strip, their vision for mechanisms 

for advancement in all levels, and the 
interventions required.
In another topic in the file was dealt with 
in a report talking about guys/girls who 
are doing brilliantly in the renewal of hope 
for male and female people with disability 
through a project idea that serves people 
with disability. The project is a wheelchair 
that works by VoicePrint. The project targets 
people with special needs, particularly those 
who suffer from quadriplegia. According to 
the Palestinian Central Bureau of Statistics, 
the proportion of patients with quadriplegia in 
Gaza reached 58% in Gaza Strip at the of 2016, 
while it reached 42% in the West Bank. 
Within the same frame, this volume touched 
upon a report talking about perfect couple's 
experience in the manufacture of decorative 
candles. Candle is no longer a means of 
lighting just at the time of power outage or 
at Christmas; it is used today for ornamental 
and decorative purposes at all occasions 
and celebrations to be a source of livelihood 
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T
his issue of Al-Ghaidaa magazine includes a variety of investigations, 
articles and press reports that talks about the "The achievements 
of youth in Gaza despite the tragic circumstances" despite ongoing 
Israeli violations and continuing divide between the two side of 
homeland. 

In the following lines, we provide a summary in English, allowing readers 
and foreign readers to follow what is published in the magazine.
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