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بدو بال حدود
نحو تمكين المرأة الفلسطينية

رام اهلل ـ جهاد بركات

ــلـــف مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــحــقــائــب  خـ
عائشة  جلست  واإلكــســســوارات، 
ــة فــي  ــرجــ ــحــ ــوق الــ ــ ــ ســــالــــم فـــــي سـ
الغربية. ما  الضفة  الله، وسط  رام  مدينة 
تعرضه هناك، مختلف قليال عن جيرانها 
من أكشاك في السوق، فهي منتجات ذات 
بــــدوي، بــجــلــود طبيعية، وأحــجــار  طــابــع 
طــبــيــعــيــة، مـــن صــنــاعــة ســـيـــدات بـــدويـــات، 
سيشكلن خالل السنة القادمة شركة غير 
ربــحــيــة، تــســاهــم فــيــهــا نــحــو أربـــعـــن إلــى 
ستن سيدة، إضافة إلى عدد محدود من 

ذوي اإلعاقة من الرجال.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  تــقــول عــائــشــة ســالــم لـــ
وهـــي مـــن عــشــيــرة الــتــعــامــرة، وتــقــطــن في 
قـــريـــة دار صـــــالح، شــــرق بــيــت لـــحـــم، إنــهــا 
ــدأت مـــؤســـســـة »بــــدو  ــ انـــضـــمـــت ملــــشــــروع بــ
بـــال حــــــدود« تــنــفــيــذه بـــتـــدريـــب الــســيــدات 
الــــبــــدويــــات، وهـــــي انـــضـــمـــت بـــعـــد إنـــشـــاء 
مشغل في قريتها دار صالح، أحبت الفكرة 
أما  اإلكسسوارات،  صياغة  هوايتها  كون 
ــا زاد مـــن اهــتــمــامــهــا فــهــو أن املـــشـــروع  مـ
يركز على الثقافة البدوية، وسيصل العام 
املقبل إلى أن يتم إنشاء شركة تكون هي 
واحدة من املساهمن فيها. يبدو التفكير 

محاولة إلعادة فنون وحرف صارت مفقودة، كالنول البدوي )العربي الجديد(

في إنشاء شركة غير ربحية تملكها تلك 
الــســيــدات، فــكــرة نبعت مــن واقـــع انتقادي 
للجمعيات التعاونية النسائية املنتشرة، 
التي تسعى لتسويق املنتجات النسوية، 
حيث يقول مدير عــام مؤسسة »بــدو بال 
حـــدود« وأحــد مؤسسيها، وســام صــالح، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »درســـنـــا الــنــمــاذج  لــــ
التعاونية  بالجمعيات  املرتبطة  السابقة 
كانت  التي  املشاكل،  مــن  العديد  ووجــدنــا 
تــــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى إغــــالق جمعيات 
خالل السنة األولى من التأسيس، فقررنا 
تطوير فكرة شركة غير ربحية تعمل على 
البدويات،  للسيدات  االقتصادي  التمكن 
ــكــــون فــيــهــا الـــجـــانـــب الــشــخــصــي لــهــن  ويــ
اإلدارة،  عـــمـــلـــيـــة  خــــــــالل  مــــــن  حـــــــاضـــــــرا، 
ــة واملــالــيــة، ولــيــس فقط  ــ واملـــهـــارات اإلداريـ

املهارات التصنيعية«.
ومن املنتظر أن تتشارك النساء في الربح 
عــنــد إنـــشـــاء الـــشـــركـــة نــهــايــة عــــام 2020، 
وليس فقط أن يــأخــذن أجــرا على عملهن 
الــســائــدة، فستكون ملؤسسة  الــفــكــرة  كــمــا 
»بــدو بــال حـــدود« أسهم فــي الشركة، لكن 
األسهم الرئيسية ستكون للنساء، وحتى 
اآلن أنــشــئ مــشــغــل فـــي قــريــة دار صـــالح، 
وآخـــــر فـــي تــجــمــع جــبــل الـــبـــابـــا الـــبـــدوي، 
املـــشـــروع  املــحــتــلــة، ودرب  الـــقـــدس  شــــرق 

خمس عشرة سيدة، وسيتم إنشاء أربعة 
الــبــدويــة على  مشاغل أخـــرى فــي املناطق 
الــتــاريــخــيــة، وسيشمل  فــلــســطــن  ــتـــداد  امـ
ــا مــــن املــنــاطــق  ــيـــرهـ الـــنـــقـــب والـــخـــلـــيـــل وغـ

الفلسطينية.
ــدأت مـــراحـــل الــتــدريــب لــلــنــســاء بالحلي  بــ
واإلكسسوارات، ومرت بالجلود والتعامل 
معها، وستصل لصقل األحجار البركانية 
ذات الــشــكــل الــكــريــســتــالــي واملـــتـــوافـــرة في 
ــذلــــك تــشــمــل غـــزل  ــراء فــلــســطــن، وكــ صــــحــ
النول ولكن ليس بالشكل التقليدي الذي 
ــال املـــنـــازل  ــ يــصــعــب تــســويــقــه فــــي ظــــل حـ

الحديثة.
ــدريـــب: »نــســتــخــدم  ــتـ تـــقـــول عــائــشــة عـــن الـ
الجلد الطبيعي في صناعة اإلكسسوارات 
ــا، مـــن قص  ــدويــ والـــحـــقـــائـــب، وكــــل ذلــــك يــ
الــجــلــد وتــركــيــبــه وخــيــاطــتــه، نــريــد إعـــادة 
البدوية  كل ما له عالقة بالبدو، فالهوية 
الحديثة،  التكنولوجيا  مع  تختفي  بــدأت 
ــا، لــقــد  ــهــ ــائــ ــيــ ومــــــن املــــهــــم لـــنـــا إعـــــــــادة إحــ
استطعت تنمية موهبتي بعد التدريبات 
على التعامل مع الجلود واإلكسسوارات، 
األحــجــار، واملشروع  أنــواع  والتفريق بن 

مهم لتمكينه السيدات ماليا«.
وعــــن أهــمــيــة الـــتـــدريـــب واملــــشــــروع، يــقــول 
ــة إلعـــــــادة فــنــون  ــاولـ ــحـ ــاك مـ ــنــ صــــــالح: »هــ

البدوي،  كالنول  مفقودة،  وحــرف صــارت 
ــفــــن فــي  ــمـــل بــــهــــذا الــ ــن يــســتــطــعــن الـــعـ ــ ومــ
فــلــســطــن ال يـــتـــجـــاوزن الـــعـــشـــر، فــاملــكــون 
ــزء مــهــم مـــن الــهــويــة والـــتـــراث  الـــبـــدوي جــ
ــة عـــلـــيـــه،  ــظــ ــافــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــجــــب املــــحــ
مــن مشاريع ومهرجانات  يتم  بما  أســوة 
التراثي  الجانب  على  للحفاظ  ونشاطات 
الــبــدوي  فالجانب  الفلسطيني،  الفالحي 
ــع عــلــى  ــقـ تــــم تــهــمــيــشــه لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة وتـ
املـــؤســـســـات الـــبـــدويـــة مــســؤولــيــة إعـــادتـــه 

للساحة«.
الحفاظ على الهوية البدوية في فلسطن، 
كـــان عــامــال مهما بــإنــشــاء مــؤســســة »بــدو 
ــــدود« الــقــائــمــة عــلــى املـــشـــروع. عــام  بـــال حـ
البدوية  العشائر  أنشأ نشطاء من   ،2015
سنوات  ثالث  بعد  املؤسسة  الفلسطينية 

من العمل في هذا املجال دون مؤسسة.
سنوات  قبل  البدوية  الشريحة  وافتقرت 
بــهــا، حــيــث يؤكد  ملــؤســســات متخصصة 
ــــالح وجــــــود مـــؤســـســـات تــعــمــل  وســــــام صـ
املؤسسات  هــذه  ولكن  البدوية،  باملناطق 
ليست من رحم البيئة البدوية، ما جعلها 
تــنــفــذ بـــعـــض بـــرامـــجـــهـــا خــــــارج الــســيــاق 
السيدات  مع  تعمل  فمثال  تماما،  البدوي 
على نظم الزراعة الريفية، في حن يعتمد 

البدو على الزراعة الحقلية البعلية.
ــبـــب ذلــــــك إلــــــى تــركــيــز  ويــــعــــزو صــــــالح سـ
املمولن في السنوات املاضية بمشاريعهم 
عــلــى مــنــاطــق مــصــنــفــة )ج( حــســب اتــفــاق 
أوســـلـــو، وهـــي مــنــاطــق بــجــزء كــبــيــر منها 
ــنـــهـــا أريــــــــاف،  ــة، والــــــجــــــزء اآلخــــــــر مـ ــاديــــ بــــ
فاضطرت املؤسسات للعمل مع الحالتن، 
بالطريقة  املجتمعن  مــع  عملت  ولكنها 
نفسها دون مراعاة الخصوصية البدوية 

املعيشية والثقافية واألخالقية.

التفكير في إنشاء 
شركة غير ربحية 

تملكها تلك السيدات، 
انطلق من واقع انتقادي 

للجمعيات التعاونية 
النسائية.

■ ■ ■
من املنتظر أن تتشارك 
النساء في الربح عند 
إنشاء الشركة نهاية 

عام 2020، وليس فقط 
أن يأخذن أجرًا على 
عملهن كما الفكرة 

السائدة.

■ ■ ■
بدأت مراحل التدريب 

للنساء بالحلي 
واإلكسسوارات، ومرت 

بالجلود والتعامل 
معها، وستصل لصقل 

األحجار البركانية.

باختصار

تعمل مؤسسة »بدو بال حدود« الفلسطينية على إشراك النساء البدويات الفلسطينيات في أعمال تسعى إلى تمكينهن، من 
خالل تدريبهن على إنتاج حقائب وإكسسوارات مصنوعة يدويًا

هوامش

سما حسن

بــمــرور الــذكــرى الحادية عشرة على وفــاتــه، مــا زلت 
أضــحــك مــن ســذاجــتــي، حــن اعــتــقــدت أنــه ابــن عمي، 
ــام تــلــمــيــذات الــصــف في  وبــأنــي قــد تباهيت بــذلــك أمـ
املـــدرســـة، حــتــى اكتشفت أنـــه شــاعــر كــبــيــر، ال يمت 
ــي، ولـــكـــن ابــــن عــمــي اســـمـــه مــحــمــود  ــ ــة ل بــصــلــة قـــرابـ
درويش على كل حال، وألن غربة الفلسطيني باعدت 
لــم أره طـــوال حياتي، ولذلك  بينه وبــن قــرابــتــه، فــأنــا 
 في الغربة. وألن محمود 

َ
اعتقدت أنه قد صار شاعرا

درويش قد أسرني منذ الصغر، وعشت مع أشعاره 
ــل، ولـــم يــشــخ ولـــم يــتــغــيــر، بـــل ظـــل حاميا  حــتــى رحــ
وسامته التي ألهبت قلوب عشاقه، ومدافعا بعنفوان 
عن حياٍة أحبها، مستقبال كل وجع بضحكة، فظل 
فارس أحالم النساء اللواتي لم يصدقن التاريخ الذي 
يخبرهن بعمره، ولكنهن مضن مسحوراٍت بجمال 
ــذه مــيــزة مــشــتــركــة مـــع صــاحــب الــزهــر،  شـــعـــره، وهــ
وزهره الذي يتفتح أياما، ويمأل بجماله ورونقه على 
الحبات  لتظهر  يختفي،  ثــم   

ً
بهجة الحياة  األغــصــان 

لوز بقشور قاسية، يستفاد منها  إلى  التي تتحول 
خّزن، ألن اإلنسان له فيها مآرب كثيرة.

ُ
أعواما، وت

تاء، 
ّ

عــادة مــا يتفتح زهــر الــلــوز فــي أواخـــر فصل الش
تاء موت وحياة في الوقت نفسه، واللوزيات 

ّ
وفصل الش

ــتــي تــشــتــهــر بــهــا جــبــال فــلــســطــن تــزهــر فـــي الثلث  ال
تاء، ويعقد ثمرها في وقت قصير جّدًا، 

ّ
األخير من الش

وكأن الجمال ال يجد وقتا لكي يتباهى بجماله. وربما 
كان ذلك إشارة بليغة من الشاعر إلى أطفال فلسطن 
من  بسرعٍة  ينتقلون  فهم  األوان،  قبل  يكبرون  الذين 
مرحلة الطفولة املبكّرة إلى عنفوان الشباب، لتقصفهم 
مناجل املوت، حن يسقطون شهداء على أرض الوطن 
ومن أجله. ينقلنا زهر اللوز بصورة بصرية سريعة 
إلى ثنائية الحياة واملوت، من دون فاصل بينهما، إال 

الدهشة وصدمة الحدث.
وألن زهر اللوز هو مزج بن الحياة واملوت، فصاحبه 
هو أبلغ الشعراء في املزج بن الوطن واملحبوبة، وإن 
كان أقدرهم على الربط بن الحياة واملوت، فهو األقدر 
على فلسفة األشياء من دون أن يتراقص باألبجدية 
في عبث، بل كان شعره لغة جديدة يذهب إليها من 
ــاذٍخ،  أضــاعــوا األحــبــة واألوطـــــان، فــبــدا مــثــل كــهــٍف بـ
ومتوقعًا  بــابــا« مستجديا  »عــلــي  يقف  بــابــه  وعــلــى 
كلمة  وكانت  ليفتح،  السر  كلمة  ينتظر  فقط  كنوزا 
ســـّره: فلسطن الــحــب... وكــزهــر الــلــوز كــان محمود 

أنــار  أن  بعد  الكلمة،  وبقيت  الجسد  درويـــش. رحــل 
الثقافة العربية الحديثة، تاركا إرثا من زهر لوز لم 
عن  ينبشون  الذين  البحاثة  يغري  يــزال  وال  يتفتح. 
اكتشاف جديد لشعره، وكأن كل اقتراٍب من زهرة 
اللوز لغٌز جديٌد يحل على الرغم من أن الجميع يرونه 
 على غصٍن ليس إال. وهذا ما يفعله 

ً
من بعيد زهرة

مرهفة،  جمالية  وذوو حساسية  كبار  ونــقــاد  قـــّراء 
الــذي تركه درويــش.  تعيد قـــراءة هــذا العالم الــزاخــر 
إال  الشعر  يتحّدث عن  ناقد  أو  دارس  وال يستطيع 
ــرا، وذا 

ّ
ودرويـــش حاضر فيه، بوصفه شــاعــرا مــؤث

بصمٍة أدبــيــٍة ال تّمحى رغــمــا عــن غــيــابــه. وال يــزال 
ــراءات نــقــديــة، ويــحــتــاج إلى  شعر درويـــش يحتاج قــ
بحث عن أســرار قوته وتفّرده. الوقوف على القيمة 
الــشــاعــر عن  الــفــنــيــة لشعر درويــــش يشبه قــصــور 
وصف زهر اللوز، حيث استغاث بموسوعة األزهار 

ولم تسعفه.
ــات الــشــعــريــة  ــيـ ــوز، كـــانـــت تـــبـــدو األمـــسـ ــلــ ــ وكـــزهـــر ال
لدرويش، فكل لقاء مع جمهوره هو الشجرة نفسها 
التي ترسل بزهر لوزها مع لقطة وزاويــة جديدتن، 
الــعــجــوز  نفسها،  الــشــجــرة  بأنها  تــكــاد تشك  حتى 
ولــكــن درويــــش ظــل الــشــجــرة الــفــتــيــة، حــتــى خوطب 
النقاد بوسامته ورشاقة  بالفتى في كل مرة ينبهر 
أن  الجمهور  منه  ما طلب  قليال  لذلك  وكلمته.  بنيته 
لقاٍء يزهر  يلقي على مسامعه قصائد قديمة، فكل 
ــوز بــقــصــائــد جــــديــــدة، تـــؤكـــد جــمــاهــيــريــتــه  ــلـ زهــــر الـ
إلى  عميقة تصل  رؤيــة  بالكلمات  ويرسم  املتجّددة، 
بحيث  ذاكــرتــه،  فــي  وتختزن  ووطــنــيــة،  السامع حبا 
ال تموت كلماته فتغنى وتفتتح بها الصباحات في 
ــذلــك، وبعد  الــبــيــوت املــغــتــربــة عــن حـــدود أوطــانــهــا. ول
أفتقدك  عليك  ســالم  بالفتى  نهتف  الغياب  ســنــوات 

جدا/ وعلي السالم فيما أفتقد.

محمود درويش زهر لوز فلسطين

وأخيرًا

رحل الجسد وبقيت الكلمة، 
أنار الثقافة العربية الحديثة، 

تاركًا إرثًا من زهر لوز لم يتفتح
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