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فلسطني - ترشين الثاين/ كانون االول  ٢٠١٤ملحق خاص لـ TYT يصدر عن الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب - “بياالرا”

القيادة الشبابية
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تود الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب “بياالرا” أن تؤكد أن املواد املنشورة ال تعرب عن وجهة نظر الجهات الداعمة 
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ابنة  وأنا  كنت  مخجلة،  األقل  عىل  أو  سيئة،  عادة  أعتقدها  كنت  ألنني 

أمام مرآيت،  العارشة، أغلق باب غرفتي عيل، أحمل فرشاة شعري، وأقف 

وأتخيل انعكاس صوريت جمهورا عريضا، وحسب مزاجي، قد ألقي قصيدة، 

أو أشدو بنشيد أو أغنية، أو أعيل صويت بكلمة رنانة.

كنت عىل ذلك مدة قبل أن تقتحم أمي رحمها الله غرفتي، وعىل غفلة 

مني تستمع ملا أقول وأفعل. لكنها مل تعلق، حتى إذا ما عاد أيب رحمه الله 

إىل البيت من عمله أو جولته، أخربته مبا رأته مني واستمعت إليه، فام كان 

منه إال أن ناداين، وطلب مني أن أقف أمامهام، وأفعل ما كنت أفعله ملرآيت 

خلف الباب املغلق.

بأول  أبدأ  جعالين  وإلحاحه  تشجيعه  ولكن  بالحرج،  شعرت  وهلة  ألول 

كلمة يل أمام جمهور حقيقي، وكنت أزداد انطالقا، ويذوب خجيل ورهبتي 

مع كل تشجيع وتصفيق وإمياءة وابتسامة منهام.

ومل متض أيام حتى حرضت إىل مدرسة راهبات الوردية ببيت حنينا، حيث 

هيئة  ترافقها  أن  بد  ال  كان  األول  يومها  يف  جديدة.  مديرة  أدرس،  كنت 

املدرسة وإدارتها يف جولة عىل الصفوف، وما إن دخلت صفي، حتى وقفت 

أمرتنا مدرساتنا.  املدرسة، كام  وألقينا عىل مسامعها نشيد  الطالبات،  مع 

ولكن أبيت بعد انتهاء النشيد إال أن أرفع أصبعي، وأطلب منها أن تسمح 

يل بالغناء بشكل فردي.

أذكر يومها أنني غنيت “يامو” لدريد لحام، حتى إنني كنت أقلد حركات 

خطيبة  وأصبحت  اشتهرت،  أنني  املفاجأة  فكانت  وفمه،  ووجهه  رأسه 

املدرسة، ألقيت كلاميت، وشدوت باألغاين، عىل املنصة وعىل املرسح. ولوال 

جمهوري األول – أرسيت – ملا أتيحت يل الفرصة ألكون يف املدرسة ما كنت 

عليه، وال ما أنا عليه اآلن؛ فاألرسة هي الحاضنة األوىل للريادة واإلبداع، 

وكالهام مرتبطان ال ينفصامن، ومن البيت ينطلق األبناء نحو املستقبل.

يف  كال  طرحاها،  أسئلة  عىل  إيجابية  بكل  أجابا  وقد  والدي  أتخيل  اآلن 

أمامك؟ هل تشجعه  تستمع البنك وتحثه عىل طرح قضاياه  ذهنه: هل 

عىل إبداء رأيه يف كافة املواضيع التي يتم نقاشها؟ وهل تأخذ بها حتى لو 

كانت تخالف رأيك؟ كيف تواتيكم قلوبكم أن تقمعوا أبناءكم وتحقرون 

عند  توجههم  وهل  مسؤولية؟  تحملهم  هل  الضيوف؟  أمام  توجهاتهم 

الحاجة أم تنهرهم؟

حني يجيب األهل عىل هذه األسئلة بكل صدق، فإنهم ينشئون أبناءهم 

عىل قيم وأخالق كرمية.

تعني  اإليجابية   والقيادة  إيجابية،  قيادة  إىل  تؤدي  اإليجابية  الرتبية  إن 

تغليب املصلحة الجمعية؛ “نحن”، عىل املصلحة الشخصية؛ “أنا”؛ لنفرق 

والفرق  العامة.  املصلحة  تخدم  التي  والقيادة  “األنانية”،  القيادة  بني 

واملسجد  والحي،  الشارع  قبل  املنزل،  واحد؛  مقر  من  يبدأ  التوجهني  بني 

والكنيسة، واملؤسسة والرشكة، وحتى قبل املؤهل والشهادة والخربة.

من يرد أن يعيش حياة ازدهار، ومستقبال زاهيا ألبنائه وأحفاده، ويرتكوا 

أي  قبل  املنزل،  يف  لألطفال  التصفيق  من  البداية  فإن  الحياة،  يف  بصمة 

منتدى أو ناد.
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غدير منصور 

مديرة تحرير العدد / صفا

حول  مواطن  مئة  يقارب  ما  عىل  طرح  رسيع  بسؤال 
مفهوم القيادة، تبادر لذهن الكثريين صورة كهل أشيب  
بالقيادات  املصطلح  آخرون  ربط  ما، يف حني  يف منصب 
محتلة  كدولة  فلسطني  لخصوصية  والوطنية؛  السياسية 
ارتبط اسمها بالعديد من القادة يف املجال النضايل، أعطوا 
أن  الحقيقة  ويف  جلية.  وقيمة  رفعة  القيادة  ملصطلح 
القيادة مخزون من اإليجابية، ميكن إبرازه يف مجاالت ال 
حرص لها، كام إنها ليست حكرا عىل فرد، فال تخترص يف 
شخصية القائد الذي يرتبع عىل القمة، بل ميكن أن تكون 
القيادة  طاقة كامنة يف كل فرد من مكانه ومنصبه، صغريا 

كان أم كبريا، ورمبا فيك أنت يا من تقرأ هذه الكلامت.
يف  غالبية  وتشكل  بالنشاط،  تضج  فئة  الشباب  وألن 
الوطن، أردنا أن نخصها بخريطة تدلها عىل طريق القيادة 

الناجحة، ليكون ما يحتويه هذا العدد من تجارب ومعطيات، 
ليتمكنوا   ومهاراتهم،  شخصياتهم  لتطوير  يستثمرونه  أساسا 
منهم  يقود  أن  أراد  من  ويستطيع  األمور.  زمام  إمساك  من 
ببساطة  بكونه متغريا وتابعا لغريه؛ ألنه  أن يغري، وال يكتفي 

يستحق ذلك، وألن القيادة تليق بحيوية الشباب.
ومبا أن القيادة مصطلح غني، يحيط به كثري من التعريفات، 
الفروع  دوامة  يجنبنا  جامع  مبصطلح  نخرج  أن  ارتأينا  فقد 
وسوء الفهم، فالقيادة بجمع اآلراء ميكن أن تعرف عىل أنها: 

التأثري يف األشخاص وتوجيههم بطريقة صحيحة يتسنى  “فن 
معها كسب طاعتهم واحرتامهم ووالئهم، ومن ثم تعاونهم يف 

سبيل تحقيق هدف مشرتك”.
القائد  طرفني:  وجود  دون  تقوم  ال  القيادة  فإن  هنا  ومن 
بني  التواصل  املهمة وتحقيق  بإنجاز  ليتحقق هدفها  واألتباع؛ 
القائد ومعاونيه. كام تقوم القيادة عىل فن التأثري يف األشخاص، 
الذي يعتمد عىل وجود صفات معينة يتحىل بها، القائد سواء 
أكانت صفات شخصية موجودة لديه أصال، أو أخرى اكتسبها 

خالل العمل والتعليم أو التجربة.

وللقيادة وسائل متعددة، تختلف تبعا للمجال الذي 
تطبق فيه؛ إداريا، أم اجتامعيا، أم سياسيا... ومن تلك 
واملكافآت  الحوافز  بتقديم  القائد  يقوم  أن  الوسائل 
خربته  عىل   يعتمد  أن  أو  تابعيه،  استجابة  لضامن 
التابعني،  من  أعىل  مستوى  إىل   فريتقي  ومهاراته 
وشخصيته؛  القائد  طبيعة  وتعد  احرتامهم.  ويكسب 
تابعيه،  عىل  بها  يؤثر  أخرى  وسيلة  “الكاريزما”، 
األب  طاعة  ذلك  ومن  القيادة،  يف  التقاليد  تؤثر  كام 
والحاكم. وقد تأخذ وسائل القيادة منحى غري محبذ،  
االستجابة.  لتحقيق  والرتهيب  العقوبات  كفرض 
وأحيانا أخرى يتم االعتامد عىل تأثري الرشعية  للقائد، 
صاحب  أوامر  تنفيذ  بواجب  شعورا  يولد  ما  وهو 
القيادة،  أنواع  اختلفت  الوسائل  والختالف  السلطة. 
والبريوقراطي  والدكتاتور  السلبي  القائد  فهناك 

والدميقراطي.
املهمة  إن  القول  نستطيع  نصيحة،  بنكهة  وبخالصة 
أولئك  نفوس  الطيب يف  اإلحساس  للقادة هي غرس  األساس 
الذين يقودونهم، باتباعهم وسائل وسطية تحقق ما قاله أحد 
فال  فتعرص”،  لينا  وال  فتكرس،  صلبا  تكن  “ال  قدميا:  الحكامء 
تكون القيادة رنينا مزعجا، واالستجابة لها مدفوعة بالرتهيب 
بهذا  ألنها  واالستعباد؛  بالواجب  الشعور  حتى  أو  والخوف، 
النهج قد تحقق نتيجة، لكنها لن تخلق إبداعا وتطورا، وبالتايل 
التنمية  الكثريين من رواد  باتفاق  القيادة  فإن جذور وظيفة 

البرشية يف أساسها... عاطفية.

القيادة ..نبذة ومفهوم

اختارها لكم طاقم الصحيفة

مقاماتهم  يف  كبريا  اختالفا  تالحظ  حولك،  لألشخاص  بتأملك 

ومناصبهم، أو فلنقل تصدرهم، وفرض حضورهم عىل غريهم، 

سواء يف شلل الصداقة، أم يف ميادين الدراسة والعمل. وإذا 

يتعذر  فلن  الناقد،  بعني  القيادية  الشخصيات  لتلك  نظرت 

عزيزي  أردت  وإذا  مشرتكة.  صفات  بينهم  تجد  أن  عليك 

القارئ أن تصبح قائدا ناجحا يف أي مجال تريد، فعليك أن 

تكون عىل علم  بصفات القيادي الناجح التي قررها  خرباء 

“بيت.كوم” املهنيون.

مستمر؛  لنجاح  األساس  حجر  يشكالن  والنزاهة:  الصدق 
فحتى يتبع األشخاص قائدهم، ال بد أن يثقوا به ثقة كاملة.

القدرة عىل املخاطرة: القادة هم أشخاص ال يخافون من الدخول 

يكون  أن  يجب  لكن  األخطاء.  ارتكاب  من  وال  مجازفات،  يف 

دخولهم فيها محسوبا، وهذا ما يفرق بينهم وبني املتهورين.

التفاؤل والحامس: يلهم القادة اآلخرين بحامسهم للعمل، 
واهتاممهم الكبري، وإخالصهم منقطع النظري مبا يقومون به. 

والقادة ال يركزون عىل املشاكل بقدر الرتكيز عىل الحلول.

التعلم مسرية مستمرة،  أن  القادة  بالتطور: يعرف  االلتزام 
الشخيص  للنمو  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  عن  يتوقفون  وال 

واملهني. كذلك  يحافظون عىل اتصالهم بكل ما هو حديث.

يضعون  حيث  بدقة،  يريدونه  ما  القادة  يعرف  الرؤية: 
الخطط الواضحة واملفصلة لتحقيق غايتهم. كام إن أهدافهم 

واضحة غري مبهمة أو غامضة.

وإمتام  أفعالهم،  مسؤولية  القادة  يتحمل  املسؤولية: 
مسؤولياتهم عىل أتم وجه؛ فهم ثابتون عىل التزاماتهم، وال 

يخذلون فريقهم.

الذكاء العاطفي: التعاطف وإدراك الذات والحزم واالنضباط 
وصحة الحدس، من املفاتيح األساسية للقيادة الناجحة، عىل 

أن تجتمع مع معدالت عالية من الذكاء العاطفي، والقدرة 

عىل الشعور مع اآلخرين.

عىل  اآلخرين  وحفز  اإللهام  اآلخرين:  جذب  عىل  القدرة 
الصفات  من  عندهم،  ما  أفضل  يبذلون  وجعلهم  العمل، 

الفريق  أعضاء  بقية  يشجع  من  وأفضلهم  للقادة.  األساسية 

عىل أن يكونوا قياديني.

يتمتع  الذي  الشخص  هو  الناجح  القائد  املهنية:  الخربة 
بأنه  وصفه  وميكن  املهنية.  الحقول  مبختلف  كافية  مبعرفة 

يتمتع مبعدالت طاقة اندفاع عالية.

www.bayt.com

إذا أردت أن تصبح قائدا.. تأمل تلك الصفات
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نريمني حبوش- غزة

مراسلة العدد

من  جملة  الفلسطيني  بالشباب  تحيط 

املجاالت  كافة  يف  واآلمال  املسؤوليات  

عاقة   له  موضوع  أي  يخلو  يكاد  فا   ،

حتى  أو  الوطن  عن  والدفاع  بالتضحية 

بالتنمية  والنهضة وبناء الحضارة من كلمة 

“الشباب” . ولذلك وجب علينا أن نسلط 

أبرز وأهم  الذي هو  القانون  الضوء عىل  

وضامن  لحاميتهم  الشباب  يحتاجه  ما 

واإلبداع  التعبري  من  ليتمكنوا  حقوقهم 

والقيادة وبالتايل تحمل املسؤوليات امللقى 

عىل عاتقهم .

 ومن هنا يطرح السؤال الجوهري ما هو 

األسايس يف دعم  الفلسطيني  القانون  دور 

الشباب وتعزيز قدراتهم القيادية ليصبحوا 

عنارص خاقة يف املجتمع؟

حقوق الشباب 

يف القانون الفلسطيني
توضح املحامية وعضو مجلس إدارة مركز 

للمرأة   القانونية  واالستشارات  األبحاث 

أن  غزة  مدينة  من  الله  حسب  امتياز 

القانون الفلسطيني هو املرجعية األساسية 

الحقوق اإلنسانية املنصوص عليها  لجميع 

وقد ألزم املجلس الترشيعي نفسه برضورة 

الدولية  واملواثيق  الحقوق  بكافة  االلتزام 

والتي  اإلنسان،  حقوق  يف  عنها  املعلن 

محمود  الفلسطيني  الرئيس  عليها  صادق 

وبالتطرق   ،2014 نيسان  شهر  يف  عباس 

التي تكفل حقوق الشباب تقول  للقوانني 

العهد  وثيقتي  توقيع  “تم  الله:  حسب 

والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص 

االجتامعية  بالحقوق  الخاص  والعهد 

“متثل  وتضيف:  والثقافية”.  واالقتصادية 

تنبثق منها  التي   الحقوق  الوثيقتان كافة 

شباب  وخلق  والتنمية،  التطوير  عمليات 

والتعبري  الرأي  بحق  ويتمتع  ومبدع  بناء 

القيادة  مبدأ  تحقيق  عىل  وقادر  والتنقل، 

املجتمعة الشبابية”.

حق الشباب يف الرتشح

 ملنصب واالنتخاب
تشري حسب الله إىل أن قانون االنتخابات 

الفلسطيني حدد مرحلة الشباب من -18

35 عاما، وكفل لكل شاب فوق سن الثامنة 

بصوته،  واإلدالء  االنتخاب  يف  الحق  عرشة 

وكفل له حق ترشيح نفسه ملنصب رئايس 

أو ترشيعي، وفقا لسن الرتشيح املنصوص 

 35 سن  من  للرئيس  القانون؛  يف  عليه 

 28 سن  من  الترشيعي  وللمجلس  عاما، 

مناسبا  العمر  هذا  “يعترب  وتقول:  عاما، 

من  يعترب  وال  الرتشح،  يف  عليه  خاف  وال 

القيود املفروضة عىل الشباب”. وتتابع: “ال 

ميكن أن نطالب بعمر أقل من ذلك ؛ ألن 

أن  الثامنة عرشة ال ميكن  الشباب يف سن 

تكون قد تكونت لديهم الخربات الثقافية 

مفاتيح  لتقلد  الازمة  القيادية  واملهارات 

الحكم والدولة.

املامرسة الخاطئة 
يف تطبيق القانون

الخاطئة  املامرسة  أن  الله  حسب  وترى 
القانون  يف  الواردة  النصوص  تطبيق  يف 
يف  الرئيس  السبب  هي  الفلسطيني، 
التنمية  تحقيق  من  الشباب  متكن  عدم 
مفهومها  يف  املستدامة  املجتمعية 
الحقيقي، وعىل سبيل املثال يكفل القانون 
السلمية  املظاهرات  وتنظيم  التجمع  حق 
قبل  بذلك  املعنية  السلطات  إشعار  رشط 
إعطاء ترصيح  يتم رفض  48 ساعة، ولكن 
مظاهرات  أو  شبابية  تجمعات  إلقامة 
أو  حزيب  فصيل  عىل  محسوبة  لكونها 
أو يف قطاع  الضفة  سيايس معني، سواء يف 

غزة.

القانون ال يحمي املغفلني
وكام يقال: القانون ال يحمي املغفلني، فقد 

سواء  الشباب،  حقوق  كافة  القانون  كفل 

قانون  أم يف مرشوع   األسايس  القانون  يف 

الشباب، ومل يقف حائا أمامهم لتحفيزهم 

حسب  وتقول  واملبادرة،  القيادة  عىل 

الدول  قوانني  كل  تحليل  تم  “لو  الله: 

الدميقراطية، فسنجد نصوصا وردت بشكل 

عموميات، لتبقى املشكلة يف عملية تطبيق 

القانون”.  إقرار  عملية  يف  وليس  القانون 

فردية،  لحاالت  تطبيق  “يوجد  وتضيف: 

وأخرى تتعرض لانتهاك”.

غياب الرؤية التنموية القانونية
القانونية  التنموية  للرؤية  غياب  هناك 

املحددة  للسياسات  وغياب  الفلسطينية، 

املعامل ليس تجاه الشباب فحسب، بل تجاه 

“نحن  وتقول:  أيضا،  الفلسطيني  املجتمع 

نعيش تحت ظل حكومتني يف الضفة وغزة، 

وبناء عليه كل حزب ينفذ  أجندة حزبه ال 

السبب  أن  وتبني  وطنية”.  تنموية  أجندة 

يف عدم وجود قانون يخدم الشباب ويحفز 

وجودهم القيادي الفعال يف املجتمع، هو 

مقرتحا  يقدمون  ال  أنفسهم  الشباب  أن 

مناسبا للحقوق التي يحتاجونها، لذلك فهم 

الفكرالثقايف  من  يغريوا  أن  إىل  يحتاجون 

والسيايس الحزيب حتى يصبح لدينا مجتمع 

مدين وطني ويتم تحقيق مطالبهم.

املطلوب من الشباب
يك  بحقوقه  واعيا  الشاب  يكون  أن  يجب 

املؤسسات،  من  فالعديد  بالقيادة،  يتمتع 

الحقوقية  العمل  لورشات  تنفيذها  رغم 

لتوعية الشباب بحقوقهم، إال أنه ما يزال 

كونه  القومية؛  الوطنية  بالقضايا  واع  غري 

حقوقه،  عن  مدافع  وغري  الرأي  موجه 

وتقول حسب الله: “ال بد من زرع أرضية 

بحقوقهم  لتوعيتهم  للشباب  خصبة 

قيادة  تكوين  يف  لينجحوا  وواجباتهم، 

دورهم  يعزز  شبايب  برملان  أو  شبابية 

ويخدم املجتمع”. 

غياب التطبيق القانوين لفئة الشباب  

حسب الله: »القانون يخدم 
الشباب ولكن التطبيق ال يخدمهم«
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سامية صالح الدين 

مراسلة العدد

حينام طلب مني أن أجري مقابلة يف فلسطني عن منوذج للشاب 
القائد، كان أول اسم خطر يف بايل هو سائد كرزون، الذي قال ألمه: 
“أنت ملهمي األكرب يا أمي”، قبل أن يتوجه إيل ويتابع: “هي مصدر 

كل يشء جميل، كل تخطيطي ونجاحايت يرجع ألمي”.

 “املوسيقى حولتني من طفل خجول كسول
 إىل األول عىل املدرسة”

عدد  تقل  ما  نادرا  وكان  بالغبي،  طفولته  يف  سائد  نعت  لطاملا 
الخطوط الحمراء يف شهادته عن أربعة. لكن املوسيقى “غريتني” 
من  العامة  الثانوية  يف  تخرج  آخر،  طفل  إىل  وحولته  يقول،  كام 

مدرسة ذكور رام الله الثانوية مبعدل 96 يف الفرع األديب.
“املجنونة”،  معزوفة  بني  أتنقل  عنك،  أكتب  سائد  يا  اآلن  أنا  ها 
ومعزوفة “عطر الغجر”، اللتني يعزفهام سائد بشغف، سائلة كلاميت 
توفيك حق جهدك وسهرك وتعبك وعطائك، وتطوعك وجدك  أن 

ونجاحاتك.

“اندعكت، ما خليت مؤسسة ما دخلتها...
 التطوع، الكد والتعب والجهد واالجتهاد”

إكسسوارات،  بسطة  الخامسة عرشة، عمل مع جاره عىل  يف عمر 
يفاصلهم  الناس؛  مع  يتحدث   وكيف  السوق،  لغة  معها  تعلم 

ويقنعهم، عىل اختالف ماربهم. 
وأثناء دراسته الجامعية، اشتغل عتاال، حيث يقول: “ولدت يف عائلة 
غنية جدا، لكن والدي خالل االنتفاضة األوىل خرس أمواله، وأصبح 
عاطال عن العمل”. فاملعادلة إذن عكسية، تحولت العائلة من غنية 
وعمل  الليل.  عز  يف  “كونتيرنات”  ينزل  سائد  فكان  فقرية،  لعائلة 
أيضا يف مخبز جوهرة القدس، فكان يرفع الطحني، وينظف املخبز 
إيجابية فيام  السلبية تتحول  التجربة  الثانية صباحا. حتى  الساعة 
بعد، والقرارات املصريية تتغري، ومسار الحياة يتغري نتيجة عمليات 
وال  االرتقاء..  أو  الهبوط  نحدد  ونحن  السلويك،  والتصحر  التعرية 
يحفظ شكلك واحرتامك أمام نفسك ويف عقول اآلخرين إال عملك 

وأخالقك. هكذا يقول سائد كرزون.

“كيف توفر قسطك الجامعي”؟
حني نجح يف الثانوية العامة، مل يكن لدى أهل سائد مال ليسجلوه 
يف الجامعة، فباعت أمه آخر سلسلة ذهبية لديها؛ ليكمل تعليمه، 
وحصل سائد عىل مساعدة مالية من جمعية إنعاش األرسة إلكامل 
قسط الجامعة، واشتغل يف مصنع داليا للكرتون خالل فرتة الشهرين 
يقول:  حيث  بالجامعة،  وااللتحاق  العامة  الثانوية  إنهاء  بني  ما 
واملنحة،  السلسلة  مثن  مع  وضعتها  شيقل،   1500 عىل  “حصلت 

ألدفع القسط األول يف السنة الدراسية األوىل بجامعة بريزيت”.

“املوسيقى ملهمي لتغيري حياة األطفال 
يف املخيامت والقرى واملدن”

يف  مرشوع  أول  رسميا  بدأ   ،2003 عام  بالجامعة  التحاقه  خالل 
حياته، متثل يف تأسيس جمعية “الكمنجايت”، حيث يقول: “نشأت 
يف عائلة موسيقية، ودرست املوسيقى يف معهد صغري، والتي كان لها 
اثرا كبريا عىل حيايت”. يف العام ذاته التقى صدفة بصديقه رمزي أبو 
رضوان، واتفقا عىل فكرة “الكمنجايت”؛ ليتحول شغفهام باملوسيقى 

إىل شغف بتغيري حياة األطفال يف املخيامت والقرى واملدن.

“من متطوع صغري إىل رئيس مجلس شارك”
من أهم تفاصيل حياته ونقاط التحول الكبرية، تطوعه يف صندوق 
وأنشطة  مبؤسسات  وعرفه  شخصيته،  صقل  الذي  الشبايب،  شارك 
مختلفة. ويف شارك، تحول من متطوع إىل عضو، ومن عضو إىل أمني 

رس، إىل أن تسلم عام 2010 رئاسة مجلس اإلدارة يف شارك.

“24 ساعة شغل وعطاء ومثابرة”
يف عام 2007 تقدم بطلب إجازة مدتها شهران ليتوجه إىل فرنسا 
جديدا،  خريجا  حينها  كان  الفرنسية.  مونتكارلو  إذاعة  يف  ليعمل 
يف  يل  يوم  أول  يف  التحرير  رئيس  يل  “دفع  قائال:  يستذكر  حيث 
ثم قرأه ومزقه ورماه  لتحريره، ففعلت ذلك رسيعا،  اإلذاعة خربا 
يف سلة املهمالت، وقال يل: “لقد أعطيتك خربا جديا فتعامل معه 
من  أسبوعني  بعد  ثم  وركز”.  وأبدع  وفكر  ابحث  جدي؛  بشكل 
التدريب كنت عىل الهواء مبارشة من إذاعة مونتكارلو، حيث قمت 
بالنسبة يل، ومن أجمل  بعمل تقارير لإلذاعة، وكانت فرتة مميزة 

أيام حيايت”.
شخص  أول  وكان  اإلعالمية،  أمني  شبكة  يف  عمل   2011 عام  ويف 
آمن بسائد، وتبنى مرشوعه الذي يهدف إىل تدريب اإلعالم واإلعالم 
كام  قلبي”  كل  من  “أشكره  الذي  عكر،  أبو  خالد  هو  املجتمعي، 

نقتبس عنه.
وتونس  بلبنان  للمدونني  مؤمترات  عىل  يرتدد  بدأ  العام  نفس  ويف 
ومرص، وبدأ يعمل رسميا يف عامل التدوين ضمن شبكة املدونني يف 

العامل العريب، حيث ساهم التدوين يف خلق حراك مجتمعي.

“نصيحتي للشباب: خلو أهدافكم
 مجنزرة تاكل األخرض واليابس”

شمر واشتغل، يكفي هذا البكاء الذي يبعدك، حارب نقاط ضعفك. 
وتجد من يقول: “ال يوجد عمل. تعبت من وضع البلد. فالن صار 
اآلخرين،  نجاحات  إىل  تتطلعوا  ال  “أرجوكم  سائد:  يقول  مديرا”. 
مجنزرة  وأبقوها  أهدافكم،  عىل  وركزوا  الضعفاء،  كلامت  وانسوا 

تأكل األخرض واليابس، تدربوا وتطوعوا يف املؤسسات”.

وقد أسس سائد مؤخرا رشكة خاصة أطلق عليها اسم “تغيري لإلعالم 
إبداعية  وأفكار  جديدة  ورؤية  أهداف  عىل  بناء  املجتمعي”؛ 
 ،YOU KNOW  ،وخالقة، تتمحور حول ثالثة أسس: أنت تعرف
  YOU KNOW بتطوير فكرة املدونني. وقام  البلد، وباص  وبنت 
 Hult“  مع زميلته دانا أبو ليل، وبعد سنة ترشحت لجائزة هولت
بتعبئة  وقام  كلينتون،  بيل  الرئيس  من  مبادرة  وهي   ،”Prize
الطلب، وهو عىل مستوى عاملي ومعقد بشكل كبري. وتعترب هذه 
تنافس شديد  اإلعالم، فبعد  العاملية يف مجال  الجوائز  الجائزة من 
إىل  مرشوعه  اختيار  تم  ومتقدمة،  متقدم  آالف   10 من  أكرث  مع 
تبلغ  التي  للجائزة  للرتشح  النهائية  للمرحلة  مرشوع   300 جانب 
“يكفيني  قال:  لكنه  بها،  يفز  مل  أنه  دوالر. صحيح  مليون  قيمتها 

رشف التجربة، ورشف وصويل لهذه الجائزة”.

“الفرق بني الواقع والحلم هو كلمة
 من ثالثة أحرف: عمل” لروجر فريتس

يسعى  لشاب  كنموذج  الكثريين  بال  عىل  تخطر  سائد  يا  ستبقى 
للتغيري يف مجتمعه وشبابه، وسيبقى نهجك يف الحياة طريقا للنجاح 
واإلبداع واالبتكار. اما أنتم يا شباب وطني، فدعونا نكون كسائد 
يف عمله وتطوعه؛ احفروا حفرة، وانرثوا البذرة، واسقوها وتابعوها، 
اإليجايب؛  التغيري  نحو  أولية  بخطوات  نبدأ  دعونا  يانعا.  مثرا  تنتج 
نبدأ من أنفسنا كام بدأ سائد وغريه، ثم أرستنا، ثم مجتمعنا، وال 

تستعجلوا الوقت؛ أعطوا املسائل حقها يك تعطينا نتائج مرضية.

ملهمتي الكربى هي أمي 
سائد كرزون رائدا يف عامل الشباب والتغيري املجتمعي
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عال أبوحليلو ونرمني حبوش
مراسلتا الصحيفة / غزة

حكايتها تؤكد أن العقبات املجتمعية واالقتصادية التي قد تحول 
دون عطائها مل متنعها من التألق ملواجهة التحديات. هي الناشطة 
يف  اإلنجليزية  اللغة  خريجة  عاما،   25 الشوا،  نرسين  الشبابية 
جامعة األزهر التي أصبحت عضوا فاعا يف املجتمع املدين، عرب 
مشاركتها يف الكثري من الحمات التطوعية، واملبادرات الفردية. .

بداية املشوار
مزجت بني العلم والعمل يف علبة واحدة، وانترش عبق  الجهد 
نرسين  بدأت  وقد  النجاحات،  من  بالعديد  لتتوج  بذلته،  الذي 
الجامعية  دراستها  بني  التوفيق  مبحاولة  العملية  حياتها  مشوار 
والتطوع، فانضمت للعديد من مؤسسات املجتمع املدين، وتلقت 
التي صقلت مهاراتها يف  العمل والتدريبات  حقيبة من ورشات 
فنون القيادة املختلفة، مام أثر يف طريقة تفكريها، وطور حلمها 
يف الحياة، حيث تقول: “كنت أحاول أن أبقى قريبة من الفئات 

الشابة، ألستفيد منهم وأقدم الفائدة لهم”. 
دور العائلة

ال طعم للحياة دون الوالدين، هام نكهة الحياة التي ال نستطيع 
إيجايب يف حياة أي شخص مهام بلغت  العيش دونها، ودورهام 
مكانته. ولكن رمبا يكون سوء الطالع أن يكون األهل من ذوي 
العقول الصلبة املتشددة بالعادات والتقاليد التي ال تسمح للفتاة 

بالعمل والتحرك.
متتعت  حيث  السعيد؛  الحظ  صاحبات  من  نرسين  كانت  وقد 
الوقت  نفس  يف  ولكنهام  عليها،  يخافان  والدين  باحتضان 
النشاطات  يف  واملشاركة  هواياتها،  مامرسة  عىل  يشجعانها 
املجتمعية، تقول نرسين: “يف البداية رفضا واعرتضا؛ فأنا ابنتهام 
مثل هذه  شارك يف  أن  العائلة  من  فرد  يسبق ألي  ومل  الكربى، 
النشاطات، وكانت تجربة جديدة نوعا ما عىل العائلة”. وتتابع: 
معهام  تحدثت  حني  ولكن  البداية،  يف  للخارج  سفري  “رفضا 
وبقوة  بتشجيعهام،  احظى  أن  استطعت  بناء،  عقاين  بأسلوب 
درع  استلمت  عندما  فخرهام  وازداد  يب،  يفتخران  فهام  أيضا؛ 

أفضل متطوع مثايل يف فلسطني عام 2011”.
مشاركات مجتمعية

الشبابية،  واملبادرات  الحمات  من  العديد  يف  نرسين  وشاركت 
منها “مبادرة بلدنا”، التي حاولت من خالها توعية الشباب حول 
وارتبطت  واملحسوبية،  كالواسطة  الخاطئة؛  املفاهيم  من  الكثري 
وشاركت  السيايس،  من  أكرث  اإلنساين  االجتامعي  بالجانب  أكرث 
األطفال،  من  الخاصة  االحتياجات  وذوي  السن  كبار  زيارة  يف 
الخاصة  التوعية  املضطهدات، ويف حمات  النساء  مبادرات  ويف 

مقاطعة  حملة  يف  مشاركاتها  آخر  وكان  والرسطان،  باإليدز 
عرب  الشباب،  من  مجموعة  مع  بالتعاون  اإلرسائيلية،  املنتجات 
تنفيذ تجمعات شبابية ومسريات، وتعليق بوسرتات، واستخدام 
للحملة.  واملنارصة  الحشد  لزيادة  االجتامعي  التواصل  مواقع 
أمني،  رشكة  مع  االجتامعي  اإلعام  مقهى  “استلمت  وتقول: 
كيفية  لتوعيتهم حول  أسبوع   بالشباب كل  اللقاء  يتم  أن  عىل 
يخدم  باتجاه صحيح، ومبا  االجتامعي  التواصل  مواقع  استخدام 

القضية الوطنية”.
تحديات املجتمع

ال يزال بعض املجتمعات يعترب أن الفتاة ربة منزل فقط، وال دور 
لها غري ذلك، وهذا يجعل نرسين وغريها من الفتيات تشعر دامئا 
أنها تحت مراقبة الجميع، واملجال ضيق أمامها، وعليها أن تراقب 
منطقة مهمشة  تقول: “يف  فهي  أحد،  ينتقدها  أن  قبل  كلامتها 
يجب عيل  وكان  معينة،  تقاليد  البدوية،  القرية  يف  أو  كخزاعة، 
االلتزام بها، كارتداء العباءة حتى ال أتعرض إىل مضايقات متنعني 
من استكامل النشاط الذي ذهبت لتطبيقه، أما الشباب فاملجال 

أمامهم أوسع للعمل بحرية وراحة”.
إنجازات ونجاحات

عىل مر السنني نفذت نرسين أعامال كثرية، وحصدت نجاحات، 
ولكن ال بد أن يكون لكل شخص يشء ما مييزه عن غريه، وعمل 
أثرت  التي  التجربة  يفضله عىل غريه، وحسب رأي نرسين فإن 
اليوتيوب،   قناة  عرب  نرشت  التي  أب”،  “ستاند  تجربة  هي  بها، 
الشباب  توعية  عىل  التجربة  هذه  يف  “عملت  تقول:  حيث 

ملكافحة الفساد واملحسوبية”.
وتبني أن التجربة الثانية لها كانت أثناء العداون األخري عىل غزة، 

حيث كانت تنزل إىل امليدان ومراكز اإليواء بشكل فردي يف بداية 
النفيس  الدعم  األمر، قبل أن تشكل فريقا من 15 شابا لتقديم 
بالخوف  أشعر  “كنت  وتقول:  من خوفهم.  والتخفيف  لألطفال 
عىل  البسمة  أرسم   أن  استطعت  عندما  ولكن  األمر،  بداية  يف 
شفاه األطفال، أيقنت انني نجحت، فتخلصت من خويف، وهذا 
إىل  وتحولت  فردية،  املبادرة  “كانت  وتتابع:  أمتيز”.  جعلني  ما 
فحسب،  األطفال  عىل  نرسين  تأثري  يكن  ومل  شبابية”.  مشاركة 
بل لعبت دورا كبريا يف التأثري عىل الشباب، مام أدى إىل ترشيحها 
لتمثيل الشباب الفلسطيني  يف العديد من الدول، ومنها قطر، 
وأملانيا، ومرص، واألردن. وبذلك استطاعت رسم صورة صحيحة 
الشباب  تدرب  كانت  أنها   نرسين  وتوضح  الوطن.  شباب  عن 
والتواصل  واالتصال  واملنارصة،  الحشد  حمات  حول  جيلها  يف 
وهذا  والشخصية.  الفريق  بناء  وكيفية  الذات،  وتوثيق  الفعال، 
ما قرب نرسين من الشباب واملجتمع، وساعدها عىل امتصاص 

تجاربهم والتعلم منهم.
صفات القيادة

وترى  الناجح،  القيادي  مقومات  واإليجابية  التحدي  روح  متثل 
القيادي  بها  يتمتع  التي يجب أن  املهارات  نرسين أن من أهم 
الناجح، الثقة بالذات وباألعامل التي يقوم بها، واإلميان الشديد 
اآلخرين،  بقدرات  الثقة  إىل  إضافة  تطبيقها،  يريد  التي  بالفكرة 
والعمل ضمن فريق، والبعد عن “األنا”، وتقول: “عندما نؤمن 
البسيط   والنجاح  أفكار،  عدة  الفكرة  تصبح  اآلخرين  بأفكار 
يصبح نجاحا كبريا”. وتعترب أن التفاؤل رس الحياة، يخفف اآلالم 
واملشاكل، وتقول: “أملك روح تفاؤل كبرية، وعيل أن أزرعها يف 
بشكل  التفكري  دامئا  يحاولوا  أن  يجب  الذين  الشباب،  نفوس 

إيجايب؛ ألن الفشل مرة يعني النجاح ألف مرة”.  
حلم املستقبل

من  منا  تحقيقه،  يف  يرغب  وحلم  الحياة،  هذه  يف  هدفه  لكل 
يحارب ليحوله إىل حقيقة، ومنا من يتوقف عنده ليكون مجرد 
تريد  مبا  تؤمن  نرسين  لكن  وينساه.  عنه  يتخيل  ورمبا  حلم، 
تحقيقه، حيث تقول: “أحلم أن أكون  عضوا يف املجلس الترشيعي 
ممثلة عن املرأة والشباب واملزارع، والطبقة الكادحة”. وتتابع: 
وال  وجه،  أكمل  إعطاؤهم حقوقهم عىل  يتم  أن  بالفعل  “أريد 

نريد قوانني مكتوبة وغري مطبقة”.
وتختم حديثها ببث روح التفاؤل واإليجابية والتطوع يف نفوس 
الشباب؛ فالخربة واملهارة أهم من القيمة النقدية، وكذلك تجب 
لهم  دور  يكون  الشباب ألهدافهم، حتى  املواظبة عىل تحديد 
قيادي يف املجتمع، وتقول: “نحن نختلف عن أي دولة، فلسطني 
بحاجة إىل شباب قيادي، لذلك يجب أن نعزز مفهوم الرشاكة، 

وأن نفيد الوطن ولو بفكرة نتشارك فيها من أجل وطننا”.

درع املتطوع املثايل يف فلسطني 
من نصيب الناشطة الشبابية “نرسين الشوا”
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سياف زراع 

مراسل العدد / كفر نعمة

الفرد  مع  تنمو  مكتسبة،  أو  فطرية  صفة  تكون  أن  للقيادة  ميكن 
حسب الظروف املحيطة، والرتبية، وأحوال املجتمع. أما يف فلسطني 
رحم  من  والوالدة  للربوز  واملبادرة  القيادة  تدفع  الظروف  فكل 
الوعي بني  الذايت، وتعزيز  الفكر  لتوجد حالة من  الشعب،  معاناة 

فئات املجتمع.
وأفكارا،  تساؤالت  األجراس  تدق  الشارع  يف  املتسارعة  واألحداث 
املعييش.  الوضع  لتحسني  والحلول  البدائل  عن  البحث  وتوجب 
الحاجة، وتتأثر  إرادات فردية، وابتكارات وإبداعات وليدة  وهناك 
أو  السياسية  األبعاد  ذات  القضية،  واملدافعني عن  الحرية  مبطالب 
امام  وعقبات  معيقات  هناك  لألسف  ولكن  الدينية.  أو  الحزبية 
هنا  ونحن  القيادية.  بالصفات  يتمتع  الذي  الفلسطيني  الشباب 
أن  ميكن  التي  األسباب  وأهم  الشباب،  إحباط  حالة  طرح  بصدد 
تؤدي لفشل تحركاتهم، أو متكني وجوه جديدة ال متلك املقدرة عىل 

القيادة.

معيقات القيادة
يوضح كتاب مبادئ إدارة األعامل للدكتور أحمد بن عبد الرحمن 
النامية،  الدول  يف  القيادة  لفشل  أساسية  عوامل  عدة  الشميمري، 
القيادات  وضع  من  نابعة  ومعيقات  وبيئية،  إدارية  عوائق  ومنها 

اإلدارية.
ويركز عىل العوائق اإلدارية، ومن أشكالها املركزية الشديدة، وعدم 
الازمة  املعلومات  وفرة  وعدم  السليم،  غري  والتخطيط  التفويض، 
التخاذ القرار، والبريوقراطية، وتباين اإلجراءات وتعقيدها، والوضع 

التنظيمي لألجهزة اإلدارية .
السياسية،  األنظمة  استقرار  عدم  يف  فتتمثل  البيئية  العوائق  أما 
واملوروثات  األنظمة،  يف  واالجتامعية  السياسية  واالنقسامات 
األنظمة  وغموض  وتقاليد،  عادات  من  بها  يرتبط  وما  االجتامعية، 
واللوائح، وعدم االستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي يف مجال 

إدارة التنمية .
وبالنسبة للعوائق النابعة من وضع القيادات اإلدارية، فأهمها عدم 
توافر الكوادر القيادية الفاعلة، وعدم سامة طرق وأساليب اختيار 
وعدم  وترددها،  املسؤولية  من  القيادات  وخوف  القيادات،  هذه 
اهتامم  وعدم  والنفيس،  الوظيفي  واالطمئنان  باألمان  إحساسها 
القيادات باألساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة يف مجال اإلدارة، 

واعتامدها عىل الخربة الشخصية واالستشارة األجنبية.

الوضع يف فلسطني
أما يف فلسطني بالتحديد، فهناك عوامل وأسباب كثرية تؤدي إىل حالة 
فخصوصية  القيادي،  للشباب  املتعمد  اإلفشال  أو  والفشل،  الرتدي 
الحالة الفلسطينية تتمثل بالنظرة الحزبية يف صنع القيادات الشابة 

أو إفشالها، وقد طرحنا مجموعة من األسئلة املتعلقة بهذه القضية 
عىل الناشط الشبايب عامد رفاعي، الذي يلخص أسباب فشل القيادة 
تبني  يف  القيادة  وفشل  أوال،  الثقافة  بغياب  فلسطني  يف  الشابة 
والقيادة،  القاعدة  بني  الهوة  واتساع  وبلورتها،  الشبابية  املطالب 
يف  إحباط  حالة  أوجد  مام  واملحسوبية،  الواسطة  عىل  واالعتامد 
مؤسسات رصيحة  وجود  عدم  ويضيف  الشابة.  القيادات  صفوف 

تتبنى آراء هذه القيادات، وترتجمها إىل إجراءات عىل أرض الواقع.

بناء القدرات
الكادر  إلعداد  الازمة  والدورات  للندوات  االفتقار  أن  ويعترب 
وتردي  والسياسية،  الدميقراطية  بالعملية  الفرد  وتوعية  القيادي، 
ومشاكل  القضايا  طرح  وعدم  الفلسطينية،  القضية  رشح  مضمون 
نواد  وجود  وعدم  الشباب،  مع  وحوار  نقاش  ندوات  يف  املجتمع 
املعيقات  اهم  من  لديهم  الفكر  وتطور  توعي  ثقافية  وتجمعات 

الثقافية امام الشباب.
القيادات  املادية دور كبري يف فشل  والجوانب  االقتصادي  وللوضع 
دخل  متوسط  وانخفاض  البطالة  معدل  وارتفاع  فالفقر  الشبابية، 
الفرد، وارتفاع نسبة القروض، تؤدي إىل حالة معيشية صعبة، تشغل 
الكادر الشاب بالركض وراء لقمة العيش، والبحث عن فرصة عمل 
تلبي احتياجاته األساسية، ليبدأ حياته الخاصة، ويوفر مردودا ماليا 

يؤمن له هذه االحتياجات.

بالقيادة  وتنهض  الشباب  تحتضن  هل  األحزاب؟  عن  ماذا  ولكن 
الشابة؟

ينوه عامد إىل الوجود الحقيقي للشباب، حيث تعترب فلسطني من 
الدول الفتية.. مام يعني ارتفاع نسبة الشباب فيها مقارنة بالدول 
األخرى. والشباب يشكلون وقودا لألحزاب. لكن ال نجد أي احتضان 
لحزب خاص بالشباب. كام ال تهتم هذه األحزاب بالتثقيف والتنمية 
وإعداد كادر، ويقول: “من املخجل كيف يستغل الحزب الشباب؛ 
حيث تعتقد أن هرم قيادة أي حزب فيها يقوم عىل طاقة الشباب، 
ومع ذلك ال تجد يف أي منها شابا يف موقع صنع القرار”، مام يعني 

افتقار حركتنا الوطنية إىل دمج الشباب.
وتلعب ثقافة املجتمع وعاداته دورا كبريا يف تحديد دور الشباب، 
املشاركة،  إلضعاف  الفصائل  قيادات  بها  تتذرع  اإلناث،  وخصوصا 

ولكنها تلقي دامئا بالعبء عىل املجتمع والشباب بالذات.

فهل ميكن أن نخلق قيادة شبابية فعالة ومؤثرة؟ وما هي املقومات 
التي نحتاجها إليجاد هذه القيادة؟

نبدأ بالتأسيس الصحيح أوال، الذي يتمثل بالندوات الثقافية املكثفة 
للكادر الشبايب، وإطاعه عىل تاريخ وطنه، ومناقشة املشاكل التي 
الثقة  لتعزيز  مكثفة  دورات  تتبعها  ومؤسساته.  املجتمع  تواجه 
بالنفس، ودورات يف اللغة ملنح قوة لهذه الشخصية، تؤدي بها إىل 

الريادة والقيادة.
وال بد من تعزيز مفهومي االنتامء واملواطنة، وإرشاكه يف صنع 

القرار، ودمجه يف املؤسسات املجتمعية والحزبية، وإيجاد حلول 
للمشاكل التي يواجهها، باألخذ مبقرتحاته، وتسليمه زمام املبادرة 
والتنفيذ، واالستامع الجيد للمشورة والنصح من الكادر الشبايب.

وال نغفل دور البعثات الخارجية يف تنمية الشباب؛ لاستفادة من 
تجارب الدول، ومعايشة مناذج حية إلنجازات الشباب، ومشاركتهم 

الفعالة يف مجتمعاتهم.
ولكن ماذا عن املشاركة السياسية؟ وكيف نحدد دور الشباب فيها؟
حزب  تحديد  ويصعب  داخيل،  نظام  تحرر  حركة  أو  حزب  لكل 
أو حركة وتهميش أخرى، لكنها مل تصل إىل الحد الازم بعد الذي 
يؤهلها منح فرصة لكوادرها الشابة وإرشاكها يف صنع القرار. ولكن 
لو كان هناك تطبيق حقيقي للوائح واألنظمة الداخلية لكل حزب 

أو حركة، ملا كان افتقرنا للكادرالشبايب كصانع قرار.
إن انقطاع القيادة عن القاعدة يعني وفاة الحركة أو الحزب، وال 
ذلك  تحقيق  عىل  تساعد  التي  والعوامل  جامهريه،  دون  حزب 
والثناء  وتوجيهه،  باملسؤوليات،  الشبايب  الكادر  إرشاك  يف  تتمثل 
عىل إنجازاته، ورضورة إطاع الكادر ومشاورته قبل اتخاذ أي قرار، 
بحيث تكون الحركة أقرب إىل الجامهري، ال منعزلة عنها، واحرتام 
التعددية القيادية داخل الحزب الواحد، وتفعيل املنافسة الرشيفة.

رأي اخر
ويرى الصحفي الشاب أمين ربايعة أن لألنظمة وسياستها القمعية 
دورا كبريا يف التعمية عن دور القيادة الشابة وإخافتها، ويوضح أن 
االنقسام واملحاصصة الفصائلية، والتغول األمني، من أبرز األسباب 
التي تحول دون بناء شخصية قيادية فلسطينية شابة، وتؤثر سلبا 
االنتامء  وتجعل  وقضيتهم،  لوطنهم  الشباب  انتامء  تعزيز  عىل 
والوالء للحزب والفصيل أولوية لديهم. كام إن التعسف الذي قد 
متارسه االجهزة األمنية عىل بعض النشطاء الشباب، يدفع بالكثريين 
خمول  وبالتايل  العام،  الشأن  فعاليات  يف  املشاركة  عن  لإحجام 
رشيحة الشباب وفقدانها دورها الريادي يف العديد من املجاالت، 

ومن أبرزها املجال السيايس.
عن  بعيدا  تنمو  التي  الحقيقية،  الحرية  يف  يكمن  الحل  أن  ويرى 
منها،  الجديدة  وتخنق  الحرة،  باألصوات  تتحكم  التي  العليا  اليد 
وتغيري الوجوه التي تتنازع عىل الكرايس. ويعترب أن من عنارص الحل 
الشعب  مصلحة  وتغليب  والفصائل،  لألحزاب  باالنتامء  االعتدال 

والوطن عىل مصلحة الحزب، والحد من القبضة األمنية.

عن  الشباب  تغييب  ملشكلة  واملسببات  األسباب  نرصد  أن  ميكننا 
القيادة واقتصارها عىل الوجوه املوجودة، من خال الطرح السابق 
بثقافة  حقنا  وننتزع   – الشباب  نحن   – نثابر  أن  وعلينا  للقضية، 
والدة  فلسطني  وستبقى  للظهور.  عن جهل وحب  وليس  حقيقية، 
للقيادات املتميزة التي تريب شبابها عىل الحرية وإعاء الصوت فوق 
رؤوس الجبال. والطريق إىل التغيري ليس سها، وعىل من يسلكه أن 
يتحمل الصعاب، ويجهز نفسه جيدا بساح العلم واملعرفة والثقافة، 

واإلرادة والتحمل وبعد البصرية، ليصبح القائد الناجح.

 يف فلسطني .. إحباط للقيادات الشابة 
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أحمد يوسف   
ناشط شبايب من مدينة رام الله   

الشباب  املحظورات عىل  أبرز  من  واحدا  القيادة  دفة  تويل  زال  ما 
والتدريبية  التنموية  املشاريع  كل  رغم  اآلن،  حتى  الفلسطيني 
املهتمة بتطويرهم وتفعيل دورهم، ومعها خطابات التنظري لقيادات 

األحزاب والقوى الوطنية، حول دور الشباب وقيمتهم الوطنية.
والحقيقة أننا إذ نتحدث عن حظر وصولهم إىل هذه املرتبة، فهذا 
الشباب  الدور، بتفريغ  يعني بشكل دقيق أن هناك من مينع هذا 
التنظري  ويبدو أصحاب  زاوية محددة،  أو محارصته يف  الفلسطيني 
بدور الشباب هم أنفسهم القامئون عىل حظر دوره وارتقائه ملستوى 

القيادة، وهنا نبدأ الحديث عن األحزاب الوطنية.

األحزاب والقيادة الشبابية
تراجع  قد  بالشباب  الوطنية  األحزاب  استثامر  إن  القول  نستطيع 
الرتاجع حتى اآلن، دون  بشكل ملحوظ منذ سنوات، وهو آخذ يف 
ثقافيا ووطنيا يف  الشباب  بناء  وجود من يوقف ذلك، فإسرتاتيجية 
مل  سابقا،  السجون  وحتى  الخاصة،  واللقاءات  واملساجد  الجامعات 
الشباب  نشاطات  استغال  كيفية  بديلها  وحل  اآلن،  موجودة  تعد 

وعصبيتهم لهذا الفصيل ضد فصيل آخر.
بتفريغهم  ذلك  واستبدال  الشباب،  تثقيف  غياب  أن  بديهيا  ويبدو 
وإشغالهم بأدوار خاصة ومحدودة يف هذا النشاط أو تلك الجامعة، 

حتى  أو  القيادة،  تويل  عىل  الشباب  قدرة  إفساد  أسباب  أبرز  هي 
والتحدث  جمهور،  أمام  الظهور  عىل  القدرة  مثل  ذلك،  من  أبسط 

بلغة قوية، وأفكار متسلسلة وطرح منطقي.
ونركز حديثنا هنا عىل األحزاب، كون أغلب الشباب مرتبطا بأحزابه، 
بشكل مبارش ومعلن وناشط، أو بانتامء محدود يقترص عىل الجانب 
الفكري، إضافة لكون الوصول إىل درجة القيادة يف بلد مثل فلسطني، 
أي  بروز  غالبا  يقبل  ال  الفلسطيني  فالجمهور  الحزيب؛  باالنتامء  مير 
قيادي يف أي مجال إن مل يكن مدعوما من فصيل ما، وكلام زاد دعم 
الفصيل لهذا الشاب، زاد رصيده لدى جمهوره، وسقط رمبا لدى بقية 

الجامهري »املعادية«.

منظومة التعليم
ال ننىس هنا أن منظومة التعليم يف فلسطني، بدءا من املدارس، وانتهاء 
بالجامعات، مل تعد تدعم تجهيز الشخصيات القيادية لدى الشباب؛ 
تواكب  التعليم  أساليب  وال  األساتذة  شخصيات  وال  املناهج  فا 
احتياجات العرص، وال الجامعات باتت تعنى بتخريج شباب »ثقيل« 
ثقافيا وفكريا، بعدما باتت مهتمة بشكل أكرب يف املردود املايل الذي 
ستحصده من الطالب خال سنوات دراسته األربع، أو الخمس، والتي 
 قد متتد ألكرث من ذلك أحيانا، دون أي مشكلة، ما دام الطالب يدفع.

املشكلة إذن هي غياب االستثامر يف الشباب الفلسطيني، وانعدام 
الرغبة لدى القيادات الفلسطينية بالتنازل عن مراكزها حتى بعد أن 
شاخت، وفقدت مصداقيتها لدى الجمهور الفلسطيني، ما يعني أن 

املستقبل الفلسطيني مهدد بفراغ كبري يف القيادة، ال ندري إىل أين 
يصل بنا آخر األمر.

وسابق  وأردين ومرصي  فرنيس  بني مرشع  يرتمى  الذي  القانون  أما 
والحق لانتداب وقانون الطوارئ، والذي مل يراع الوضع الفلسطيني 
أهمية التغيري الازم للكثري من هذه القوانني التي أكل الدهر عليها 
يراعي  ثقايف جديد،  تعليمي  قانوين  واقع  اىل  نحتاج  فنحن  ورشب، 
وجود  هناك  يكون  أن  فكر  مع  ويتناسب  املرحلة،  متطلبات  كل 
حقيقي غري مزيف للشباب، نحتاج قبل أن نطالب بدولة إىل شعب 
ميثله أكرب رشيحة يتكون منها، نحتاج إىل استفتاء إىل أين سنتوجه 
بالقضية الفلسطينية، نحتاج إىل شباب ميثل الشباب بشعره األسود، 
وليس بلون الشيب والوجه املتجعد، ويدعون بأن قلوبهم تنبض بدم 

الشباب، نحتاج إىل فرصة حقيقية أيها السادة.

نحتاج إىل وجه آخر 

سامية صالح الدين 
مراسلة العدد / حزما

الفلسطيني”،  الشباب  تحرير “صوت  يف سؤال رسيع وجهته هيئة 

املناصب  يف  املرأة  وجود  حول  الشباب  من  مجموعة  إىل 

ونصه:  فيها,  وجودها  دون  تحول  التي  واملعيقات   القيادية، 

هل تعتقد/ين أن املرأة الفلسطينية تواجه معيقات يف تويل مناصب 

قيادية؟ إذا كان الجواب نعم ما هي هذه املعيقات برأيك؟

معزوزة موىس صحفية من محافظة سلفيت: طبعا هناك معيقات.. 

اكتساب  يف  أيضا  وإمنا  فقط،  املناصب  عىل  يقترص  ال  واملوضوع 

الشخصية والصفات القيادية، العادات والتقاليد معيق من املعيقات، 

والزواج معيق، وعقل الرجل وتفكريه أكرب معيق. ويك ال نظلم أحدا، 

ويساعدونها،  جانبها،  إىل  ويقفون  املرأة،  يشجعون  رجال  هنالك 

ويدعمونها، وهنالك رجال عىل النقيض. واألهل وتفكريهم. والفقر 

مسلحا  يكن  مل  إذا  منصبا  يتوىل  أن  أحد  عىل  يستحيل  إذ  معيق؛ 

بشهادة تدعمه، إال إذا تدخلت الواسطة طبعا.

توجد  ال  طبعا  الله:  رام  مدينة  من  شبايب  ناشط  حبيب  أحمد 

معيقات، والدليل عىل ذلك الدكتورة ليىل غنام.

وفاء صالح الدين موظفة يف رشكة االتصاالت من قرية حزما: نعم، 

وزوج،  وأخ  أب  مبسمياتها:  الذكورية  العنارص  كل  معيقات؛  هناك 

هؤالء معيق أمام حصول املرأة عىل مناصب قيادية.

شمعة أبو خليل ربة منزل من قرية حزما: ال؛ املرأة الطموحة التي تسعى 

إىل هدف معني أو مركز يف الحياة تتخطى كل العقبات التي تواجهها 

 بإرادتها القوية وعزميتها، وتكون قادرة عىل النجاح واملثابرة واالرتقاء.

يوجد  ال  برأيي  القدس:  مدينة  من  صحفي  مصور  خليفة  وسام 

معيقات؛ فهناك نساء فلسطينيات تولني مناصب قيادية.

فداء عياش ناشطة شبابية من مدينة القدس: املعيق األول هو ذاتها 

املجتمع،  يف  املتوارثة  العادات  تأيت  ثم  ومن  ومعتقداتها،  وأفكارها 

من ثقة باملرأة ودورها القيادي، واإلميان بالقدرات، ويأيت بذلك دور 

املجتمع الذكوري البحت.

ماهر أبو لطيفة موظف يف القطاع العام من مدينة رام الله: أنصح 

وبا  الزهرة،  من  ونساء  املريخ  من  رجال  كتاب  بقراءة  الجميع 

تغيري،  إىل  بحاجة  األفكار  من  الكثري  أن  عىل  الحرص  مع  مشاكل، 

وكذلك الثقافة السائدة يف جميع املجاالت، التي ال تناسب طريقنا 

للتقدم والنجاح .

محمود أبو الرب طالب صحافة من مدينة رام الله: ال يوجد فرق؛ 

فهذا هدف، ومن يرد تحقيقه يجب أن يثابر للوصول له.

املناصب  عىل  تقترص  ال  القيادية  للمناصب  املرأة  تويل  قضية  إن 

السياسية فقط، فجميع مجاالت العمل التنموي تحتاج إىل قيادات 

مؤهلة وقادرة عىل إدارة دفة العمل والسيطرة عىل مساره وتطويره، 

القيادة تقترص عىل جنس دون سواه،  إن مهارات  القول  وال ميكن 

ألن املقياس يف مثل هذه الحاالت ليس الجنس، بل الكفاءة العلمية 

امرأة واحدة يف أي منصب قيادي،  والعملية، وإذا قدر أن فشلت 

فإن مئات الرجال يفشلون يف املناصب القيادية، ألن للفشل والنجاح 

ألي  االختيار  حسن  هو  واملهم  ومابساتهام،  وظروفهام  أسبابهام 

منصب قيادي، بعيدا عن املحسوبية واالعتبارات البعيدة عن مقياس 

الذاتية  القيادية  املهارات  جانب  إىل  والعملية،  العلمية  الكفاءة 

الطبيعية أو املكتسبة.

الرجل هو املتهم األول لدى النساء يف عدم توليهن مناصب قيادية

وهو يرد ..ال يوجد معيقات وهناك نساء تولني مناصب قيادية يف فلسطني
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أنس طبطب
مراسل العدد / رام الله

أثناء تصفحي ملواقع التواصل االجتامعي، لفت انتباهي خرب 
ُعنون ب� »الجئة مسلمة من البوسنة تتوىل وزارة التعليم يف 
السويد«. وهو إنجاز فعا يستدعي االهتامم والقراءة ملعرفة 
أرسار التميز وأخذ العربة. وهنا أريد أن أشري إىل أن اهتاممي 
العنوان،  لهدف من وضع  استجابة  يكن  مل  القراءة  مبتابعة 
الذي يظهر بشكل واضح أنه يحاول أن يركز عىل جزئيتني؛ 
أن  والحقيقة  باللجوء.  واألخرى  بالديانة،  تتعلق  إحداهام 
عىل  الفتاة  سن  صغر  عىل  تدلل  التي  العرشينية  املامح 
هكذا منصب، هو ما شدين، ورمبا لو تسنى يل وضع عنوان 

للخرب، مل أكن ألتردد يف جعل اإلشارة لصغر سنها أولوية.
إنها عايدة الحاج عيل؛ بوسنية تبلغ من العمر 27 عاما فقط، 
ومتيزت يف مراحلها التعليمية من البدايات لغاية تخرجها يف 
باختيارها  العام  عملها  بدأت  ثم  بالحقوق،  “لوند”  جامعة 
لجأت  التي  املدينة  وهي  »هاملستاد«،  بلدية  رئيس  نائبة 
إليها مع عائلتها عندما كان عمرها خمس سنوات؛ هربا من 

أهوال حرب البوسنة عام 1992.
حافلة  املهنية  حياتها  فكانت  عايدة،  نجاحات  توالت  ثم 

مجلة  وضعتها   ،2013 ففى  املهمة؛  واملحطات  باإلنجازات 
باملرتبة  السويد  ىف  الشهرية  االقتصادية   Veckans affärer
10 بني 100 امرأة مميزة املواهب والطاقات، وبسبب تلك 
وعىل  البلدية  يف  السابق  ولنشاطها  والطاقات،  املواهب 
عندما  النوعية  النقلة  كانت  واالجتامعي،  الرتبوي  الصعيد 
اختارها رئيس الحزب الدميقراطى االشرتايك، ستيفان لوفني، 
قبل  ما  »للتعليم  وزيرة  الجديد،  السويدي  الوزراء  رئيس 

التي نال بتشكيلها  الجامعى ورفع الكفاءات«، يف حكومته 
اإلعجاب؛ ألنه أسند حقائبها بالتساوي بني النساء والرجال: 

12 وزارة لهن و12 لهم.
ولكل من يستفهم عن حياة عايدة الشخصية واهتامماتها، 
فهي عزباء تهوى التصوير، وتعشق كتابات األمرييك الراحل 
أرنست همنجواى، صاحب رواية »العجوز والبحر« الشهرية. 
أما فيلمها املفضل فهو »املريض اإلنجليزى«، الذي أنتج عام 
1996 وفاز بأوسكار أفضل فيلم يف ذلك العام. ومتيض وقت 
فراغها باالستامع ملوسيقى شوبان، وأغاين املطربة األمريكية 

أليشيا كيز.
إفساح  يف  تكمن  العربة  أن  إىل  املحصلة  يف  اإلشارة  تجدر 
املجال إلظهار طاقات الشباب، ومن ثم تشجيعها ودعمها، 
ليس باإلشادة وتصدر الصفحات اإلخبارية، بل أيضا بوضعها 
بشكل  الحيوية  الطاقة  هذه  لتفريغ  مهمة  مناصب  يف 
صحيح، مبا ينعكس عىل املجتمع ككل. فليس صغر العمر 
التطور  الخربة دامئا قوة. ونحن يف عرص تسارع  ضعفا، وال 
العلمي والتكنولوجي فيه، ومبا أن مجتمعاتنا يف أغلبها فتية، 
العليا؛  الوظائف  واجهة  الشباب  يتصدر  أن  الطبيعي  فمن 
فهم  عىل  األقدر  فهم  الغالبة؛  الفئة  باسم  ناطقني  ليكونوا 

مشاكلهم وحلها.

عايدة الحاج: وزيرة التعليم يف السويد... يف السابعة والعرشين!

سامية صالح الدين 

مراسلة العدد / حزما

“األمل الذي ترتقي به الشعوب يكمن ىف شبابها”. إنها واحدة 
من أفضل املقوالت التى جاءت عىل لسان الفيلسوف الهولندي، 
الشهريين، دسيدريوس إراسموس،  العلوم اإلنسانية  وأحد رواد 

الذي كان يؤمن بأن تقدم األمم لن يحدث دون تقدم شبابها.
مل  الذي  كورتس،  سباستيان  الشاب  النمساوي  الوزير  أصبح 
وصفحات  األنباء  لوكاالت  خربا   العمر،  من  الثاثني  يتجاوز 
الفيسبوك وحديث الشباب، يف الشارع العريب، يف املقاهي، ويف 
كل مكان؛ ليكون بذلك من أصغر الوزراء الذين تم تعينهم يف 
العريب من وضعه، ووضع  الشباب  استياء  أثار  مام  عامنا هذا، 
الشباب يف  بأهمية  تنادي  ترفع شعارات  التي  بلدانهم،  غالبية 
املجتمع دون تطبيقها عىل أرض الواقع. وال تزال غالبية الدول 
يف  واملساهمة  التغيري  عىل  شبابها  بقدرات  مؤمنة  غري  العربية 
تطوير مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، والتقدم بخطوات ناجحة 

نحو مستقبل أفضل.
ويبقى إرصار هذه الدول عىل تهميش أبنائها سيد املوقف، بحجة 
أنها بحاجة إىل خربات وقدرات وكفاءات تعتربها غري موجودة 

لدى شبابها، عىل عكس فرنسا وبلجيكا والسويد والنمسا، التي 
منحت أبناءها الثقة، وألقت عىل عاتقهم مجموعة من الحقائب 
يخذلوا  مل  الصغار  الوزراء  هؤالء  أن  النتيجة  وكانت  الوزارية، 
حكوماتهم وشعوبهم، بل أثبتوا أنهم أهل لها، ويحاولون التقدم 
ببادهم نحو مستقبل باهر، بعدما أصبحوا وجهة شبابية مرشفة 

أمام العامل.

سباستيان كورتس... تاريخ حافل مبناصب قيادية 
يف عام 2009 انتخب كرئيس لجموع الشباب ىف حزب الشعب 

النمساوي، وبني 2010 و2011 كان عضوا ىف مجلس مدينة فيينا، 
ويف االنتخابات العامة للنمسا عام 2013، تم انتخابه عضوا يف 
الربملان، وىف العام ذاته تم اختياره ليشغل منصب وزير خارجية 
النمسا، ويف وقت التنصيب وأداء اليمني الدستوري، كان كورتس 
أصغر وزير يف الحكومة منذ تأسيس الجمهورية، وأصغر وزير 
خارجية ىف االتحاد األورويب، حيث مل يكن عمره قد تجاوز 28 
عيون  ىف  أيقونة  مبثابة  كورتس  أصبح  األيام  مرور  ومع  عاما. 

شباب النمسا.

سباستيان كورتس: “أنا من جيل الفيس بوك”
ويف كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، التي 
افتخر فيها كونه أصغر وزير شاب، حيث قال: “أنا من شباب 
الفيس بوك الذين يقضون معظم أوقاتهم عىل الهواتف الذكية”. 
شخصية  1986 صاحب  عام  فينا  يف  ولد  كورتس الذي  ويعد 
كاريزمية ذكية وطموحة، ورغم أنه مل يكن قد انتهى بعد من 
وزيرا،  تعيينه  تاريخ  حتى  الحقوق  كلية  يف  الجامعية  دراسته 
إال أنه استطاع عرب شبكات التواصل االجتامعي، وتقدم صفوف 
منظمة الشباب املسيحي، أن يجعل من نفسه حصان طروادة 

الذي تفوق عىل الجميع لينال املنصب.

حينام يصنع الشباب مجد بالدهم بتوليهم مناصب قيادية
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غدير منصور 

مراسلة العدد 

أربع حجرات  ضيقة، بتواصل  منفصل، شبيهة مبنزل هندسته 

زاوية  فكل  كاسييك،  بذوق  يتمتع  من  بكل  يليق  قدمية، 

يسكنها مزيج فني من رسومات وتحف قدمية، تنم عن بساطة 

اإلمكانيات والذوق الرفيع، لكن األهم من ذلك كله، أنها نتاج 

العوائق؛ فريى يف  كل  رغم  االستمرار  فكرة شخص يرص عىل 

أكرث من مجرد  فيه  أكرث من مجرد مرسح، ومن  املكان  ذلك 

املكان  هذا  من  بأن  ويؤمن  عال،  وتكنيك  باحرتاف  راقصني 

العامل، مفادها أن فلسطني قادرة عىل أن  ستصل رسالة لكل 

فلكلوريا  فقط  وليس  عاملي،  لرقص  عروض  بتقديم  تنافس 

مكررا.

الراقص مبدينة  إنه ماهر شوامرة؛ مدير مرسح الرشق والفن 

البرية، الذي تأسس منذ مثاين سنوات تقريبا. وهو أساسا موظف 

يف رشكة الكهرباء برام الله، لكن طاقته وطموحه تجاوزا تلك 

الرشكة، فأسس بدخله املتواضع مرسحا من ال يشء، مؤمنا بأن 

الايشء سيصبح شيئا عظيام ذات يوم؛ ألنه ببساطة، تعلم أال 

مستحيل. وكام قال: “لو كان هناك مستحيل ملا كانت هناك 

سيارة ومكوك فضاء، وشبكة إنرتنت تصلنا بكل العامل”. ورمبا 

هذه القناعة مكنته من أن يتميز فيصبح قائدا شابا استطاع 

التأثري يف الكثري من املتدربني يف فن الرقص املعارص من كافة  

األعامر. ومن هنا كنت مدفوعة لسؤاله: 

- ما هي صفات شوامرة التي مكنته من تأسيس مرسح  
رغم من شح اإلمكانيات، وجعلته  يحظى بحب الراقصني 

واستجابتهم له؟
ببساطة ألنني أشعرهم بأن هذا ليس مرسحا، بل هو مكانهم 

يف  طفل  بل  ثاثينيا،  مدربا  لست  أنا  األطفال  ومع  وبيتهم. 

مستوى أعامرهم، ويحايك صفاتهم، ويف أحيان أخرى أكون أبا 

إذا أخطأوا، ومن ثم يراضيهم  الرقص، ويؤنبهم  يعلم أطفاله 

التعامل،  الشخصية يف  املصالح  أدمج  إنني ال  بكل حب. كام 

فأنا هنا لست يف مؤسسة ربحية تسعى لاستثامر. وبالنسبة 

وجود  عدم  رغم  مرسح  تأسيس  من  مكنتني  التي  للصفات 

إمكانيات ودعم، وحتى دون أن أفكر يف عواقب األمر فأرجعها  

للظروف التي عايشتها يف االنتفاضتني األوىل والثانية، وكانت 

الهدف،  الصرب واإلرصار عىل تحقيق  خري من زرع يف صفات 

ولن   وطني،  عن  الدفاع  يف  أتردد  فلم  سبيله،  يف  والتضحية 

أتردد  يف الدفاع عن مرشوعي.

الثقافات  كل  وأحتوي  والتقاليد،  العادات  أراعي  إنني  كام 

ومن  املحافظني  حتى  يرتدد  مل  لهذا  مرسحي،  يف  واألحزاب 

ينتمون لألحزاب اإلسامية عن طرق بايب، وتكرار الزيارة؛ ألين 

ال اعلم فنا هابطا أو فاحشا، بل إن ما اقدمه رسالة اجتامعية 

وثقافية، وأحيانا أخرى روحانية.

- وهل من معيقات اجتامعية واقتصادية؟

لدى  ترتبط  ألنها  األول؛  املعيق  تزال  وال  كانت  الرقص  كلمة 

الكثريين بتاريخ الفن الفرعوين، أو باألحرى الرقص الرشقي يف 

مرص، الذي ال يتقبله البعض. وليتني أجد مرادفا آخر لكلمة 

رقص؛  مجرد  من  أكرث  نقدمه  ما  أن  أجد  ألنني صدقا  رقص؛ 

بالشكل  العضات  وينمي  النفسية،  الصحة  يحافظ عىل  فهو 

السليم. إضافة إىل أثره عىل مستوى الوعي والثقافة والتنظيم، 

خاصة لدى األطفال.

البداية؛  فقد اعرتض بعض سكان  املكان معيقا يف  وقد كان 

االسم.  عىل  األكرب  االعرتاض  وكان  وجودنا،  عىل  البرية  مدينة 

يعد  فلم  مهنية،  بكل  بعملنا  اعتقدوا  ما  عكس  أثبتنا  لكننا 

أحد يشتيك.

التمويل تشكل عائقا، فا يوجد شخص ميول إال  كام أن قلة 

باألمر  ليس  وهذا  ويستفيد،  يفيد  ويأخذ،  يعطي  أن  ويريد 

تشكل  للممولني،  رشوط  هناك  يكون  ما  غالبا  لكن  السيئ، 

قيودا ال تؤدي ألي إنجاز.

والفن  الرشق  مرسح  حققها  التي  اإلنجازات  هي  ما   -
الراقص ليستحق شوامرة أن نتخذه منوذجا قياديا ناجحا؟

لقد قدم هذا املرسح املتواضع سبعة وأربعني عرضا ومرشوعا 

مثانية  جمع  الذي  “نقش”  موسيقى  مرشوع  منها  مختلفا، 

وأربعني فنانا فلسطينيا، يف أسطوانة واحدة، وعرض “حواس” 

الذي شارك فيه سبعة وأربعون راقصا من ذوي اإلعاقة.  كام 

قدم عرض “من الصمت” الذي كان نجومه  أطفاال صام. وكان 

هناك مرشوع “املدارس الصيفية للفنون األدبية”، الذي تضمن 

مثانية عروض بقصص مختلفة.

بنابلس،  يافا  التدريبية يف مؤسسة  إضافة إىل أنشطة املرسح 

أنشطة  وللمرسح  باملعارص،   الفلكلور  دمج  فيها  تم  التي 

املرسح  دور  ننىس  أن  دون  لحم،  بيت  يف  أخرى  تدريبية 

الرشقي يف تأسيس قسم خاص بتعليم الباليه.

عرض  منها،  عاملية  عروض  لتقديم  دعوة  املرسح  ولبى 

فيه  أدت  الصم،  فرقة  قدمتها  املعنى”،  املوجود يف  “املفقود 

ومن  أستونيا.  يف  واإلشارة  بالرقص  درويش  ملحمود  شعرا 

الجزائر، وهو  “انتظر” يف  للمرسح  عرض  املميزة  اإلنجازات 

مستوحى من ناجي العيل، وحصل عىل املرتبة الثالثة بني تسع 

عرشة دولة، بني أوروبية وعربية. وكثري من العروض يف فرنسا 

وأمريكا وغريهام.

أن  بإنجازات شوامرة، ولكن األجمل  نختم  أن  - جميل 

وقيادي  طموح  إنسان  من  بنصيحة  اإلنجازات  نتبع 

ألن كثريين ميلكون حلام كحلمك أو ما يشبهه،  لكنهم 

أنفسهم  يجهدوا  أن  دون  والتخيل  باالستلقاء  يكتفون 

سببه  الفشل  يكون  أخرى  وأحيانا  واقعا،  الفكرة  لجعل 

أو  الفريق  قيادة  ألسس  بامتالكهم  الشخص  ثقة  عدم 

التابعني.

فام هي نصيحتك لكل من  يريد أن يقود فريقه بكل 

سالسة وحب ويرتجم حلمه واقعا وإنجازا؟

يأخذ  يركز،  سباحا؛  نفسه  يتخيل  أن   عليه  النجاح  يرد  من 

نفسا، وينزل تحت املاء فا يحرك نفسه كثريا فيجهد عضاته، 

ويتعب، فيضطر للخروج إىل السطح. والعربة يف أخذ النفس 

هو الصرب والتحمل، ويف إغامض العينني يتأمل فكرته جيدا، وال 

ينىس يف النهاية أن يغلق أذنيه فا يستمع للمحبطني. وال بأس 

ببعض الجنون مع اإلميان بأن ال يشء مستحيل.

قيادة شابة تؤسس مرسحاً من ال يشء
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القيادة وظروفها ومايساندها وما يعيقها،  بالحديث عن 

سواء كانت ناجحة أم فاشلة، وبعد أن سلطنا الضوء عىل 

 ، عنها  بنامذج  ومثلنا  املجلة  بداية  يف  الناجحة   القيادة 

نلخص لكم أبرز سبع صفات للقيادي الفاشل  .

يستخدمه  والعقاب:  للتهديد  املفرط  1_االستخدام 

حد  يف  العقاب  ولكن  معني،  سلبي  سلوك  من  للتخلص 

ذاته وسيلة معدومة، وتفتقر كثريا لإليجابية الرضورية بني 

أعضاء الفريق.

2_املراوغة واملبارشة يف التعامل إىل حد الجفاف املطلق: 

فهو ال يجيد التفاوض أو اإلقناع، وال التهدئة، وال يتفهم 

مشاعر اآلخرين، وآخر من يسمع بالذكاء العاطفي. 

إىل  ويفتقد  بالكذب،  غريه  ويحفز  باملديح،  3_يحفز 

والرتنيامت  العذبة  الكلامت  إال  تسعده  فال  املصداقية: 

الجوفاء، وهو بعيد كل البعد عن هدف مؤسسته .

الجسد وال يطلقها  إشارات  يفهم  4_متلعثم ومرتدد، وال 

بفعالية: ال يتمكن من اإلنصات، نستطيع القول إنه دامئا 

ال يحسن التواصل، وال يجيد أيا من مهارات االتصال.

والخيال:  املستقبيل  واإلدراك  والرؤية  الحدس  5_غياب 

بإسرتاتيجية  ربطها  أو  مامرستها  طريقة  يعرف  ال  فهو 

إدارته أو تخطيط أهدافه.

مبعرث  عمله:  أولويات  يف  النظر  مهارة  إىل  6_يفتقد 

يلح  ما  خلف  إال  يسري  ال  األولويات،  مشوش  األهداف، 

عليه، ويتجاهل أمورا جوهرية أهم من امللحات بكثري. 

 : مجموعتني  يف  تجعلهم  بطريقة  املرؤوسني  7_يصنف 

مجموعة ال تؤدي وتكافأ دامئا بعد مدحها له، ومجموعة 

تؤدي وال تكافأ  لصدقها وإخالصها يف أمور تعري فساده 

وتقصريه . 

نشري إىل أن ما ذكر أعاله ميثل بعض مناذج الفشل القيادي 

قد  واألشكال  تتغري،  والصور  تطول،  القامئة  وأن  فقط، 

تتعدد بال حدود.

سبع صفات تجعل منك قياديا فاشاًل!

عالء حاليقة

مراسل العدد_ الخليل

أرفع علمي  فلسطيني، وبكل فخر  أنا  سجل 
فوق جبيني.

سجل بالخط العريض واهتف تحيا  فلسطني.
أنت يف فلسطني عندما ترى علام يرقص عىل 

كل مبنى وبيت.
وكلام شاهدت صور البطولة وأفام التحدي.

عن  فيه  تعرب  والحجارة  مكانا  دخلت  ما  إذا 
الحرية.

وعند رؤيتك املرأة تواجه الجندي قبل الشاب.
وبرؤيتك رجاال ارتفعت ٌأقدامهم فوق رؤوس 

املحتل.

الكوفية  إذا شاهدت  أنك يف فلسطني  واعلم 
بألوانها تعلو هامات الرجال.

وإذا رأيت الكل يهتف: بادي بادي.
أنت يف فلسطني كلام توقف استمتاعك برحلة 

كل نصف ساعة عىل حاجز. 
وإذا كانت طوابع كل معاملة يكون أكرث من 

أن تسوعبها الورقة نفسها.
إذا كنت يف وسط البلد، ورأيت الشباب تلف 
وتدور دون أي يشء يشغلهم إال قلة العمل..

السيارات  رأيت  إذا  فلسطني  يف  إذن  أنت 
تقطع اإلشارة الحمراء والرشطي ينظر.

املدخل  تغلق  السيارات  أزمة  رأيت  إذا   
واملخرج.

عىل  أشخاص  خمسة  من  أزمة  تشاهد  حني 

الهندي،  والتمر  والقطايف،  الفافل،  محات 
والخبز والحلوى.

حني تركب سيارة األجرة فيبدأ السائق يحيك 
لك همومه دون سابق معرفة.

حني يكون الحاجز مغلقا، والناس يتسابقون 
ليكون كل منهم األول حني يرفع اإلغاق.
حني تشاهد موظفي كل وزارة مرضبني.

مع احرتامي
محطة  يف  تكون  عندما  فلسطني  يف  أنت 
ركوب  عىل  مستعجل  والجميع  الحافات 

الحافلة التي تفيض مبن يزيد.
وآخر  والعطور  األزياء  معارض  ترى  عندما 

الرصعات يف جامعة.
حني ترى املحسوبية والواسطة حتى يف موسم 

الحج.
هدية  زمان  ومسلسات  برامج  تشاهد  حني 

من أرشيف بلد مجاور.
غاء  من  يستغيثون  املواطنني  ترى  كلام 
تكاليف  وارتفاع  املعاشات،  وقلة  األسعار 

الزواج.
أنت أكيد يف فلسطني عندما تشاهد أكرث من 
نصف الشباب ينتمون إىل حزب العاطلني عن 

العمل.
حني تكون اإلرضابات ظاهرة دورية يف شهر 
أيلول وشهر نيسان كام تغيري التوقيت فأنت 
عىل باب معهد أو كلية أو جامعة  فلسطينية.
حني ترى أن نصف السكان مدينون لرشكتي 

الكهرباء واملاء.

إذن أنت يف فلسطني ............. ؟
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غدير منصور 

مراسلة العدد _ صفا

املشكات رفيقة كل املجتمعات، واملعضلة ليست وجودها؛ 

وإمنا يف توفر عاجها وتجاوزها، ويف املنهجية املتبعة لحلها. 

ما  غالبا  مجتمعنا  يف  املشكلة   أطراف  أن  املؤسف  ومن 

كا  واالتهامات،  والقذف  واملشاحنات،  بالتذمر  يجابهونها 

من مكانه، فا تحل املشكلة، وال تعرف أسبابها.
وألن مؤسسات املجتمع املدين تتحمل جزءا من املسؤولية 
املجتمعية تجاه ما يطرح يف املجتمع من قضايا ومشكات، 
دور  وتفعيل  لإعام  الفلسطينية  الهيئة  انتهجت  فقد 
عنها،  الحديث  كرث  مشكلة  لحل  طريقة  “بياالرا”  الشباب 
خاصة لدى الشباب، أال وهي مشكلة الواسطة واملحسوبية، 
املؤسسات  من  رشكائها  مع  بالتعاون  نظمت  حيث 
واالئتافات والشبكات الفلسطينية، مؤمترا بعنوان “الحملة 
البرية،  مدينة  يف  واملحسوبية”،  الواسطة  ملناهضة  الوطنية 
دعت فيه الحكومة إىل تبني خطة إجرائية ملواجهة الواسطة 
واملحسوبية، وأن تعلن عن عام 2015 كعام ملحاربة الواسطة 
واملحسوبية،  بحضور عدد من ممثيل املؤسسات والفعاليات 
الوطنية والحزبية والقطاع الخاص، مبشاركة عدد من طلبة 

الجامعات وخريجيها.
ومل  األطراف،  جمع  الذي  الصلح”  “بيت  املؤمتر  شكل  لقد 
التعاضد  عىل  دالة  عبارات  من  واملداخات  الكلامت  تخل 
الدكتور  كلمة  فجاءت  املسؤولية؛  تحمل  يف  واملشاركة 
محمد اشتيه؛ رئيس املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية 
مرشقة  صورة  خلق  رضورة  عىل  لتؤكد  بكدار،   – واإلعامر 
وتطبيق  املجتمعية،  للقضايا  التأييد  لكسب  اآلخر؛  عني  يف 

القوانني، ومكافحة الواسطة واملحسوبية.

أما سيمون ميلك؛ ممثل مؤسسة “سبارك” الهولندية، فلفت 

يف كلمته إىل أن محاربة الواسطة واملحسوبية  ال تقترص عىل 

تغيري قوانني فحسب، بل هي نسق يحتاج ملدة طويلة؛ ألنها 

تحتاج إىل تغيري ثقافة مجتمع بأكمله.

الفلسطينية  للهيئة  العامة  املديرة  البيطار؛  هانيا  كلمة  أما 

لإعام وتفعيل دور الشباب “بياالرا”، فشكلت جرسا يربط 

الدولية  والقوانني  املواثيق  تكفل جميع  أن  إىل  الدعوة  بني 

معظم  ألن  واألسف  عامة،  والشعوب  الشباب   حقوق 

ذلك  واعتربت  وظيفة،  عن  بحثا  بالهجرة  يحلمون  الشباب 

ألن  االحتال؛  إىل  إضافة  الشباب،  تواجه  وكارثة  كابوسا 

الهجرة تشكل بداية فقدان اللبنة األساسية لبناء املجتمع.

يربهن  أساس  من  ينطلق  أن  يجب  مشكلة  أي  طرح  وألن 

عىل وجودها، عرض عاء الدين الحايقة؛ منسق املرشوع يف 

التي تعكس مؤرشات سلبية  الهيئة، عددا من اإلحصائيات 

متت  طرحها،  التي  املؤرشات  من  وانطاقا  الشباب.  تواجه 

مناقشة مكافحة الواسطة واملحسوبية خال ثاث مناظرات 

الرئيس  حليلة؛  سمري  الدكتور  بحضور  الخاص،  القطاع  مع 

التنفيذي لباديكو القابضة، وعامر العكر؛ الرئيس التنفيذي 

ملجموعة االتصاالت. ومع القطاع العام بحضور معايل الوزير 

موىس أبو زيد؛ رئيس ديوان املوظفني العام، والدكتور صربي 

صيدم؛ املحارض بجامعة بريزيت.

مساعد  وهدان؛  املنعم  عبد  فمثلها  السياسية  األحزاب  أما 

شؤون الشبيبة يف مفوضية فتح، وخالدة جرار؛ عضو املكتب 

فيها  ومتت  فلسطني،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  السيايس 

مناقشة املحسوبية يف املشاركة السياسية.

محاربة  عىل  العمل  رضورة  عىل  القطاعات  كافة  واتفقت 

الجهات  مع  وبالتشبيك  الجهود،  كل  بتضافر  الظاهرة، 

مع  والوقوف  حلول،  إيجاد  عىل  العمل  وإلزامية  املعنية، 

الحملة للقضاء عىل الظاهرة، واملطالبة بالنزاهة والشفافية 

عند التوظيف يف كافة القطاعات.

ويف املحور األخري من املؤمتر، كان ال بد من االستامع لوجهة 

نظر هيئة مكافحة الفساد، التي مثلتها املحامية رشا عامرنة، 

حيث طرحت جانبا مغايرا للمشكلة، وأحالتها إىل االنطباع 

قلة  مع  واسطة ومحسوبية،  الناس حول وجود  لدى  العام 

الشكاوى التي ترد عنها.

يف  واإلعام،  الصحافة  وهي  الرابعة؛  السلطة  شاركت  كام 

نزال  عمر  مثل  حيث  الحقائق،  لكشف  هام  كمنرب  املؤمتر 

نقابة الصحفيني، وبني أن الواسطة واملحسوبية من املعيقات 

التي تحول دون قيام الصحفي بدوره.

أما د.هشام العورتاين؛ من معهد الحوكمة الفلسطيني، فنقل 

مع  القطاعات،  كافة  يف  املحسوبية  يرفض  صوتا  كلمته  يف 

القطاع  يف  بانتشارها  تكمن  األكرب  املشكلة  أن  عىل  تركيزه 

الضوء  لتسليط  املدين  املجتمع  مؤسسات  داعيا  الحكومي، 

عليها.

األهلية  املنظامت  اتحاد  عن  ممثا  الخفش؛  نصفت  وعرب 

وآليات  مببادئ  الطلبة  لتوعية  استعدادهم  الفلسطينية، 

للحشد  عمل  ورشات  “سننظم  وقال  لوظيفة،  التقدم 

واملنارصة لصنع التغيري”.

يشكل  املؤمتر،  فعاليات  البيطار  هانيا  به  ختمت  ما  ولعل 

الواقع  حيز  إىل  الكل  ينتقل  أن  متنت  حيث  الكام،  خامتة 

بحلول السنة الجديدة، داعية إىل التعاون من أجل الوصول 

الجديد،  بالواقع  يفتخرون  الشباب  وجعل  الحقيقة،  إىل 

الواسطة  ملكافحة  لوائح  لوضع  ائتافا  ونشكل  نعلن  وأن 

أرض  عىل  التغيري  ملراقبة  عاما   2015 وإعان  واملحسوبية، 

الحملة،  هذه  رؤية  بتبني  الحكومة  وطالبت  الواقع. 

واالنتقال ملرحلة الفعل، للقضاء عىل الظاهرة.

ليكن 2015 عاما ملحاربة الواسطة واملحسوبية
مطلب “بياالرا” والتحالف الوطني عىل طاولة الحكومة واملؤسسات األهلية
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حيث  مجتمعنا،  يف  فئة  أكرب  الفلسطيني  الشباب  يعترب 

لإحصاء  املركزي  للجهاز  وفقا  حوايل 52%،  نسبتهم  تبلغ 

املشاكل  حجم  عىل  النسبة  هذه  وتنعكس  الفلسطيني. 

والقضايا التي يعاين منها الشباب، وخال األعوام السابقة 

عاتقها  عىل  تأخذ  أن  املؤسسات  من  العديد  حاولت 

الفلسطيني  من خال  باملجتمع  الشباب  مسؤولية متكني 

عمل مشاريع تحقق ذلك، ومنها مرشوع “ منارات” الذي 

الهيئة  مع  بالرشاكة  الهولندية،  “سبارك”  مؤسسة  تنفذه 

الفلسطينية لإعام وتفعيل دور الشباب “بياالرا”،  ضمن 

برنامج التفعيل الشبايب العاملي. .

مرشوع “منارات”
عرب  واقتصاديا  اجتامعيا  الشباب  لتمكني  املرشوع  يهدف 

البيئة  لتغيري  القرار،  صناع  عىل  تأثري  مساحات  إيجاد 

املحيطة بقضاياهم، عرب تغيري أنظمة وسياسات يف القوانني 

التي  لها عاقة بقضايا الشباب.

وقد قامت الهيئة خال العامني املاضيني، وبناء عىل دراسة 

ملؤسسة سبارك، توضح بأن نسبة الشباب من عمر 19 – 29 

عاما حوايل  %29، ويقابلها ما نسبته %45 منهم يفقدون 

عىل  الحصول  يعتربون   70% من  وأكرث  ومحبطون،  األمل 

الذي يواجههم. و%40 يرون أن  املعيق األكرب  العمل هو 

التعليم هو أفضل طريق للمستقبل.

من خال  بياالرا  توجهت  اإلحصائيات،  إىل هذه  واستنادا 

أهم  للتوعية، ولتحديد  لقاءات  لعقد عدة  طواقم مدربة 

وتوعيتهم  مجتمعهم،  يف  الشباب  تواجه  التي  القضايا 

عىل  والعمل  قضاياهم،  بعرض  أنفسهم  متثيل  برضورة 

دون  تحول  التي  واألنظمة  السياسات  بتغيري  املطالبة 

دخولهم سوق العمل.

الشباب وصنع القرار
أن  تبني  الشباب،  لقضايا  والتحديد  اإلعداد  مرحلة  خال 

هنالك عددا كبريا من القضايا التي يعانون منها، ويف املقابل 

املرشوع  دخل  وحني  القرار.  صناع  أمام  يعكسها  متثيل  ال 

عىل  مسحية  دراسة  بياالرا  أجرت   ،2014 يف  الثاين  عامه 

ما  أن  فتضح  القرار،  اتخاذ  مبراكز  الشباب  مشاركة  نسبة 

إدارة  الشباب مبجالس  متثيل  نسبة  فقط هي  نسبته 1% 

هي  فقط   10% نسبته  وما  بلدية.  أو  خاصة  مؤسسات 

ملناصب  الرتشح  عرب  السياسية  مبشاركتهم  الشباب  متثيل 

أعضاء هيئة عامة أو مجالس قروية.

وبناء عىل ما تقدم تنظر الهيئة لهذا اإلحصائيات عىل أنها 

ووضع  لتخطيط  دفعها  مام  الشباب،  لواقع  خطري  مؤرش 

تنطلق  القادمة،  للمرحلة  للتحرك  كبوصلة  األرقام  هذه 

أكرب  يبدأ من  بحراك شبايب جامهريي،  الحايل  العام  خال 

القضايا التي يعاين منها الشباب.

الواسطة واملحسوبية
الواسطة  مشكلة  الشباب  من   72% يقارب  ما  يعترب    

واملحسوبية أكرب معيق ملستقبلهم.  وما يرتبط بها كقضية 

أنفسهم لسوق  الشباب  التقاعد، وعدم أهلية  ارتفاع سن 

كقضية  واملحسوبية  الواسطة  طرحوا  هنا  ومن  العمل.  

العمل  قطاعات  بكافة  منترش  فريوس  وأنها  عام،  رأي 

الفلسطيني؛ العام والخاص والخدمايت.

دراسة  الوطنية عمل  الحملة  لهذه  األوىل  املرحلة  وتم يف 

مامسة  عىل  بناء  أولوياتهم  وتحديد  الشباب،  لواقع 

من  أكرث  أن  تبني   ،2014 عام  إحصائيات  ومن  واقعهم، 

البطالة، وأكرث من %55 من  الشباب عىل سلم  %43 من 

الخريجني ال تتاح لهم فرص عمل. وحوايل %40 تحت خط 

وفعليا  للهجرة،  من 33%  أكرث  لدى  رغبة  وهنالك  الفقر، 

العدوان  بعد  نسبتهم سنويا، خاصة  وتزداد  يهاجر،   11%

األخري عىل غزة، الذي تزامن مع سوء الوضع االقتصادي يف 

الضفة الغربية.

نتائج وحلول
الحراك  لرضورة  تقودنا  مؤرشات  السابقة  األرقام  تشكل 

اندماجهم  معيقات  عىل  بالقضاء  الواقع  لتغيري  الشبايب 

الواسطة،  ورم  الستئصال  الجهود  بتكثيف  العمل،  بسوق 

تنفيذ خطة وطنية  آليات  ملراقبة  الحكومة  والضغط عىل 

للحد منها، والدفع نحو تأهيل الشباب لسوق العمل بعقد 

رشاكات مع القطاع الخاص لتأهيلهم، إضافة للقطاع العام.

عرب  بجهد  للعمل  منارات  مرشوع  عرب  نسعى  هنا  من 

صناعة  يف  الشباب  مشاركة  مستوى  رفع  عىل  طواقمنا 

القرار، وتبني منهجية عمل نوعية تخلق مساحات للشباب 

مناظرات  يف  الرئيسية،  بقضيتهم  القرار  صناع  ملواجهة 

مختلفة.  وتداعيات  قضايا  طرح  يتخللها  قوية،  وحوارات 

وأنظمة  سياسات  من  املحيطة  البيئة  تغيري  عىل  والعمل 

رؤيا  وحكومة،  وزراء  رئاسة  من  العليا  الجهات  بتبني 

لتمكني  فرصته  الفلسطيني  الشباب  يأخذ  بأن  املرشوع 

نفسه عىل كافة املستويات. وأن تبدأ هذه الجهات حراكا 

حكوميا للقضاء عىل الظاهرة خال العام القادم بإجراءات 

عملية وليس مبجرد حرب عىل ورق.

واقع الشباب الفلسطيني

وريادة  التعليم  تطوير  مجال  يف  تعمل  أمسرتدام،  هولندا-  مقرها  دولية  مؤسسة 
األعامل خاصة يف مناطق الرصاع،  لها عدة فروع يف عرش دول وهي فلسطني، العراق 
وبريشتينا،  وكوسوفو  مونروفيا  وكيغايل،  السودان  جنوب  ومايل،  بلغراد  واليمن، 

تهدف سبارك لتلبية طموح الشباب لقيادة التغيري واإلصاح يف بلدانهم
للتواصل مع املكتب الرئييس : 

spark@spark-online.org : امييل     
عامرة األصفهاين/ املصيون / رام الله     

هاتف : 0031207530311 أمسرتدام     
0097222966631 رام الله      
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التنمية وتحقيق  الخاص الرشيك األهم يف دعم  القطاع  يعد 
وبحسب  يشكل  كونه  الفلسطيني،  لاقتصاد  االستمرارية 
املصادر %90 من حجم الرشكات الفلسطينية، لذلك كان من 
أن  “بياالرا”  الشباب  دور  وتفعيل  لإعام  الفلسطينية  الهيئة 
“الحملة  عنوان  تحت  مؤخرا  عقد  الذي  مؤمترها  يف  دعت  
القطاع  عن  ممثيل  واملحسوبية”  الواسطة  ملناهضة  الوطنية 
الخاص وهم الدكتور سمري حليلة؛ الرئيس التنفيذي لباديكو 
ملجموعة  التنفيذي  الرئيس  العكر؛  عامر  والسيد  القابضة، 
واملحسوبية  الواسطة  مناقشة  يف  رشكاء  ليكونا  االتصاالت 
مشكلة  بياالرا  به  قامت  لرأي   استطاع  وبحسب  باعتبارها 
الشباب األبرز، وذلك من خال جعل األطراف متقابلني ملناظرة 
الحجج والرباهني لتتضح األسباب وعىل أساسها تقرتح الحلول .

أبو  حلمى  الجلسة  ميرس  وجهه  بسؤال  املناظرة  انطلقت 

عطوان من بياالرا:

هل يوجد واسطة ومحسوبية بالقطاع الخاص ؟ 
والدكتور حليلة وجود  العكر  السيد عامر  ينكر  كل من   مل 

العائلية   الرشكات  يف   وخاصة   عموما  واملحسوبية  الواسطة 

التي تعتمد آلية التوريث للوظائف حفاظا عىل أماكها.

الشباب يسأل والقطاع الخاص يرد
من  جامعي  طالب  عارية   حمزة  بتوجيه   املناظرة  بدأت 

لبعض  الخاص  القطاع  احتكار   عن  سؤاال   طولكرم   مدينة 

عىل  وردا  الدواجن،   كقطاع  املهمة  اإلنتاجية  القطاعات 

ذلك بني  الدكتور عامر العكر  بأنه ال يوجد احتكار يف هذه 

القطاعات بشكل واضح وال يوجد قانون مينع العمل يف هذه 

القطاعات   والدليل وجود مسالخ لدجاج يف عنبتا، وأضاف 

بأن ما يظهر تلك القطاعات عىل هذا النحو االحتكاري أسبابا 

متعلقة بالجودة، وأحيانا أخرى بشكل  وحجم ملكية الرشكة .

ويف هذا السياق تم عرض تقرير تلفزيوين، يظهر منوذجني لهذا 

النوع من الرشكات، احدهام رشكة توستي لألحذية يف الخليل 

ماليك  احد  سياج  عمر  السيد  وبني  سياج،  لعائلة  واململوكة 

برأيه  وهذا  العائلة  داخل  من  املوظفني هم  كل  بأن  الرشكة 

استثامر ناجح ألسباب تتعلق  بحرص من ميلكون الرشكة عىل 

أموالهم باإلضافة إىل كونهم  أجدر يف انجاز العمل المتاكهم 

خربات توارثوها أبا عن جد،  أما النموذج الثاين فكان لرشكة 

رد  الرشكات  هذه  يف  التوظيف  طبيعة  وعن  لرخام   التنمية 

تقترص  ال  بأن  رشكتهم   الرشكة،   زايد عودة صاحب  السيد 

بتوظيف  تقوم  بل  العائلة  داخل  من  موظفني  عىل  فقط 

خربة  إىل  تحتاج  الوظائف  بعض  الن  خارجها؛  من  الكفاءات 

وكفاءة علمية قد ال تتوفر يف احد أفراد العائلة .

القطاع الخاص وآليات التوظيف
 ويف سؤاال آخر من ممثل الشباب الطالب حمزة عن وجود 

رد  الخاص  القطاع  التعيني يف رشكات  واسطة ومحسوبية يف 

دكتور عامر العكر بذكر آلية التوظيف املعتمدة لديهم والتي 

متر بعدة مراحل، أولها التأكد من وجود شاغر وظيفي داخل 

بعد  ليتم  املوازنة  عىل  االطاع  ثم  ومن  املؤسسة،  هيكلية 

ما كان هناك  إذا  الوظيفة ملعرفة  الداخيل عن  اإلعان  ذلك 

إلعطائهم  بها،  القيام  باستطاعتهم  املؤسسة  داخل  موظفني 

فرصة لارتقاء يف السلم الوظيفي، ويف حال مل يتوفر من يقوم 

بالوظيفة داخل املؤسسة يتم اإلعان الخارجي عن الوظيفة، 

تعبئة  و  االنرتنت  عىل  يكون  اإلعان   بأن  العكر  وأوضح 

املوظف  اختيار  ذلك  بعد  ليتم  الين”،  “اون  تكون  الطلبات 

للوصف  وفقا  كفاءته  من  تتأكد  خاصة  لجنة  عىل  وعرضه 

الوظيفي، ومن هنا بني العكر بأن اإلجراءات السابقة وغريها 

ال توفر بيئة خصبة لوجود الواسطة واملحسوبية  .

 يف حني رد السيد سمري حليلة يف السياق نفسه عىل  تدليل 

الطالبة  الجامعية حنني حرب  من مدينة عىل وجود واسطة 

ومحسوبية يف القطاع الخاص  وتحديدا يف سياسية التوظيف، 

كل  يف  موجودة  واملحسوبية  الواسطة  أن  مؤكدا  بالتأييد 

رقابة  تتبع  كونها  العامة  املساهمة  رشكات  باستثناء  مكان 

املساهمة  يف رشكات  مختلف  الوضع   ”: بقوله  وأضاف  اكرب 

الخاصة،  حيث يكون ألصحاب األسهم دور يف ترشيح أشخاص 

سوى  مجموعة  كإدارة  نستطيع  وال  للوظيفة،  طرفهم  من 

يتم  التوظيف  معايري  عليه  تطابقت  وإذا  بالرتشيح  القبول 

اعتامده”. 

  للقطاع الخاص مسؤوليات اجتامعية
املسؤولية  من  لجزء  الخاص  القطاع  تحمل   مدى  ما 

من  العمل  عن  العاطلني  نسبة  ازدياد  تجاه  االجتامعية 

الشباب خاصة؟ ، سؤاال آخر وجهته الطالبة حنني حرب عىل 

ممثيل القطاع الخاص، وردا عليه  بني الدكتور سمري حليلة 

بأن تحمل املسؤولية االجتامعية واجب علينا لذلك  عملنا 

الكتسابهم  للخريجني  تدريبات  عقد  عىل  نعمل  زلنا  وال 

 ، العمل  سوق  عن  مغرتبني  تجعلهم  ال  التي  املهارات  

وأضاف بأن هذا أهم ما قد تقدمه الرشكات لشباب؛ ألن 

املنافسة كبرية وعدد الخريجني كبري جدا باملقارنة مع عدد 

الوظائف.

أيضا  ينفذون  بأنهم  العكر  السيد عامر  بني  أخرى   من جهة 

للخريجني  حليلة  سمري  الدكتور  ذكرها  التي  التدريبات  مثل 

الوظائف  عىل  الحصول  من  متكنهم  التي  الخربات  إلكسابهم 

 “ بقوله  وأضاف  املنافسة،  عىل  قادرين  وتجعلهم  بسهولة 

املستثمرين  إقناع  االجتامعية  مسؤوليتنا  من  كجزء  نحاول 

تفاقم  لتجنب  عمل  فرص  إيجاد  يف  تسهم  مشاريع  لتنفيذ 

الوضع ،الن همنا يف النهاية همكم “.

ويف ختام املناظرة بني الدكتور سمري حليلة  بأنه  ضد الواسطة 

حضور  العكر  عامر  والسيد  هو  قبوله  والدليل  واملحسوبية 

تأكيدا  املؤمتر حتى دون اطاعهم عىل األسئلة  وهذا بدوره 

عىل أنهام  يبحثان عن الحلول ملشكلة الواسطة واملحسوبية 

ومل  يكن حضورهام لدفاع عن النفس، ومن هنا اتفق ممثيل 

القطاع الخاص مع الشباب عىل أن هناك واسطة ومحسوبية 

وأعلنوا بأنهم رشكاء يف إيجاد الحلول  وهم مع أن يتم وضع 

ملناهضة  عاما   2015 عام  إعان  و  الفساد  ملكافحة  لوائح 

الواسطة واملحسوبية.

القطاع الخاص رشيكا يف مناهضة الواسطة واملحسوبية
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سياف زراع 

مراسل العدد / كفر نعمة

من حق الشباب أن يبحثوا يف أسباب العوائق التي 

تحول دون تحقيق أحالمهم بتقلد وظيفة تكون مثرة 

تعلمهم لسنوات طوال. ولكن من واجبهم أن يتأكدوا 

من حقيقة وحود تلك العوائق التي يرفعونها الفتات 

ورايات احتجاج عىل حالتهم؛ حتى ال تكون مربراتهم 

مردودة عليهم، ودليال عىل ضعف حجتهم وبرهانهم.

الشباب  من  الكثري  ألسنة  عىل  يتوارد  ما  ذلك  ومن 

وجود  هو  أحالمهم،  عن  يفصلهم  الذي  الجدار  بأن 

الواسطة واملحسوبية بشكل أساس، وهو ما يجعلهم 

كله  ذلك  من  واألخطر  واليأس.  باإلحباط  يشعرون 

فال  والالمباالة،  الواقع  باألمر  للتسليم  يدفعهم  أنه 

يتكبدون عناء البحث عن وظيفة أصال.

املحامية رشا عامرنة؛  كلمة  عليه  برهنت  ما  وهذا 

من هيئة مكافحة الفساد واملحسوبية، خالل مؤمتر 

واملحسوبية”،  الواسطة  ملناهضة  الوطنية  “الحملة 

وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة  نظمته  الذي 

أن  أكدت  حيث  مؤخرا،  “بياالرا”  الشباب  دور 

بانتشار  يفيد  املواطنني  لدى  السائد  االنطباع 

تحولت  إنها  حتى  بكرثة،  واملحسوبية  الواسطة 

ويتناقلونها  يكررونها  الذين  ألسنة  بفعل  لظاهرة 

مستمر.  بشكل 

وتقول: “لكن هذا ال يعني بالرضورة أنها متثل ظاهرة، 

بدليل أن نسبة الشكاوى املتعلقة بها عام 2014، مل 

تتجاوز %3 فحسب”. 

عامرنة،  حسب  االنطباع”  “ظاهرة  فكرة  يدعم  وما 

استطالع  يف  سؤالهم  تم  الذين  أنفسهم،  الناس  هم 

للرأي: هل تعتقدون أن الواسطة واملحسوبية منترشة 

يف فلسطني؟ فأجاب 93 % بنعم. وعندما تم سؤال 

أو محسوبية يف  نفس األشخاص عن حاالت واسطة 

محيطهم، أو إن كانوا تعرضوا لها، أجاب %3 منهم 

فقط بنعم.

انعدام  بالرضورة  يعني  أهميته، ال  ولكن ذلك عىل 

ونرتك  نطمنئ  أن  يجب  وأننا  واملحسوبية،  الواسطة 

انطباعا  أو  فعال  املحسوبية  فوجود  جانبا؛  املوضوع 

الصورة  يعكس  إلعالم  بحاجة  الناس،  أذهان  يف 

الشباب.  لحفز  عامرنة  طرحتها  التي  املتناقضة 

بعض  لدى  القضية  طرح  فإن  أخرى  ناحية  ومن 

الشباب كأساس للتعيني الوظيفي، يحتاج إىل لوائح 

يف  املعنية  والجهات  اللجان  من  واضحة  وقرارات 

كافة القطاعات، وهذا ما متكن املؤمتر من تحقيقه، 

لرئيس  راجعة  تغذية  املؤمتر  محاور  شكلت  حيث 

الذي حرض  زيد،  أبو  موىس  العام؛  املوظفني  ديوان 

وترجم  ومداخالته،  طروحاته  مع  وتفاعل  املؤمتر 

الواقع بإقراره نظاما حديثا  التفاعل عىل أرض  ذلك 

آللية التعيني والتوظيف يف مؤسسات القطاع العام، 

ألي  للتقدم  الجميع  أمام  الفرصة  إتاحة  سيكفل 

وظيفة داخل مؤسسات الدولة.

املسؤولني  الشباب  ليحاور  مجاال  املؤمتر  فتح  كام   

السياسية،  األحزاب  عن  وممثلني  الخاص،  القطاع  يف 

الذين اتفقوا عىل بحث حلول ملشكلة البطالة، التي ال 

يعني انتشارها بالرضورة وجود الواسطة واملحسوبية.

وإخراج  الواقع،  أرض  عىل  ملموس  تغيري  ولتحقيق 

العام  االنطباع  قالب  من  واملحسوبية  الواسطة 

رشا  املحامية  نصيحة  من  االستفادة  ميكن  والرثثرة، 

عامرنة، التي دعت املواطنني إىل أال يخلطوا بني تسهيل 

ال  ألنه  جائز؛  أمر  وهذا  للوظيفة،  مستحق  توظيف 

إضافة  باطال.  تحق  التي  الواسطة  وبني  حقا،  يبطل 

ويبلغوا  الشكاوى،  املواطنون  يقدم  أن  رضورة  إىل 

عن حاالت الواسطة واملحسوبية، حتى يتسنى لهيئة 

مكافحة الفساد تجرميها، وفرض عقوبات تكون رادعا 

لآلخرين، فـ “عدم وجود شكاوى يراكم املشكلة وال 

يعالجها”.

من  حولنا  يدور  مبا  ونهتم  نصغي  أن  املهم  من 

أحداث وقضايا، سواء أكانت وسيلتنا للمعرفة اإلعالم 

بوسائله املتعددة، أم األشخاص يف محيطنا، حتى ال 

نكون مغيبني. لكن األهم هو أن نتحرى الدقة عند 

سؤالنا  ونطرح  فننقدها،  معلومة،  ألي  االستامع 

الخاص، ثم نبدي رأينا الذي استند عىل تدوير الفكرة 

وفلرتها دماغنا. 

فام أكرث الظواهر التي تفتعلها األلسنة بالنقل والتكرار 

دون أن تستند إىل وجه حق! وهذا ما يجعلنا أحيانا 

بإلقاء  ونكتفي  للمشكلة،  الحقيقية  األسباب  نغفل 

األحكام جزافا.

الواسطة واملحسوبة

أشاعتها االنطباعات.. وتغيب عن األرقام
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