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ــواجــهــة فـصل الــشــتـاء ــســانـدة  وا
ـناطق ويـعـمل مـتطـوعـو احلمـلـة في ا
الـلـبـنانـيـة عـلى حـصر احـتـيـاجات كل
أسـرة من األغـطـيـة والـثـيـاب والـغـداء.
وتـسـتثـمـر احلـملـة مـنصـات الـتواصل
ـــا تــشــهـــده من ســعــة االجـــتــمــاعي 
الــنــشــاط وســرعــة احلــركــة في حــشـد
ـتــطـوعـ ـعــنـوي وا ـادي وا الــدعم ا
لـلمـبادرة من مـختـلف األوسـاط خاصة
مــــؤثـــــري الــــتــــواصل االجـــــتــــمــــاعي
والـــفــــنـــانـــ وأعـــضــــاء الـــبـــعـــثـــات
ـنظمـات الدوليـة كما الـدبلومـاسية وا
تــقــيم الــفـعــالــيــات جلـمـع الـتــبــرعـات
ـنـاطق الــعـيـنــيـة بـشــكل مـبـاشــر في ا
الـعامة في الـعاصمـة اللبـنانيـة بيروت
ــدن الــلـبــنــانــيـة الــرئــيـســيــة. وقـد وا
وصـــلـت احلــمـــلـــة إلـى عـــشــرات آالف
ـناطق الـعـائالت واألسر في مـخـتلف ا
حــتـى تــاريــخه وتــمـــكــنت حــتى عــام
 2018 مـن مـسانـدة أكـثـر من 180 ألف
أســـرة في ظل مــشـــاركــة كــثـــيــفــة من
فـعاليات خيرية ومـؤسسات اجتماعية
وإنـسـانيـة مـحلـية ودولـيـة وبدعم من
شـخــصـيـات نـاشـطـة في الـعـمل الـعـام
واألوســــاط الـــثـــقــــافـــيـــة والــــوســـائل

اإلعالمية. 
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"بــسـمــتــكم بـتــهــمـنــا" تــبـهج وجــوهـا
فلسطينية اشتاقت الفرح

الـــــتـــــطـــــوع يــــصـــــنـع فـــــرقـــــا في كل
اجملــتـمـعـات وهـو دلــيل عـلى حـيـويـة
الـشـعوب وقـدرتـها عـلى احلـياة. وفي
فــــلـــســـطــــ اجـــتــــمـــعت  45شــــابــــة
فـلـسـطيـنـية من مـخـتـلف مدن الـضـفة
عـلى حلم تعبـر عنه رسالة واحدة هي:
"نـحلم بأن نـكون البـسمة الـدائمة على
وجه من يستحقها وحاجتنا الوحيدة

هـي أن نبـقى ذوي بصـمـة حتمل خـيراً
لـلـمجـتمع نـحـمل رسالـة بقـلـوبنـا قبل
عــــقـــولــــنـــا لــــكي نــــصل إلى قــــلب من
يــحــتــاجــون هــذه الــبــســمــة." وتــنــفــذ
الــشـابـات من خالل مـبــادرة "بـسـمـتـكم
بـتهمنا" أنشطة تـطوعية عدَّة تستهدف
فــئــات مـخــتـلــفــة من اجملـتــمع لــهـدف
وحــيـد هــو رسم الـبــسـمـة عــلى وجـوه
جــافـتــهـا الـفــرحـة. وتــتـحــدث نـسـرين
الـصرص (22 عـامًا) عن بدايـة تأسيس
ــبــادرة فــتــقــول: "بــدأت الــفـكــرة من ا
مــنـظــوري لـلـخــيـر واعــتـبـرت أنَّ رسم
الـبسمة عـلى وجوه حتتاجـها هو جزء
أصــيل مـن عــمل اخلــيــر الـذي يــنــقص
مـجتمعنا". وبـالفعل بادرت نسرين إلى
ــســاعــدة من صــديــقــاتــهــا في طــلـب ا
اجلـامعة لتـأسيس فريق تطـوعي يُنَفُّذُ
أنـشـطـة ترفـيـهيـة واجـتـماعـيـة للـفـئات
احملــتــاجــة كــاألطــفــال وذوي اإلعــاقــة
بــــشـــكـل خـــاص وكــــذلك دور رعــــايـــة
ـسن واأليـتام واجلمـعيات اخلـيرية ا
ـسـتـشـفـيـات ـؤسـسـات وا ـراكـز وا وا
ــــدارس وغـــــيــــرهــــا من األعــــمــــال وا
الـتــطـوعـيـة الـتي من شـأنـهـا أن تـخـدم
اجملــــتــــمع كــــزيــــارة أهـــالـي األســـرى
ـــهم ودعـــمـــهم من الـــنــاحـــيــة وتـــكــر
ـعـنـويـة. وأرادت نـسـرين أن يـقـتـصر ا
الــفـريق عـلى الـنــسـاء الـشـابـات إلبـراز
ـــرأة وعـــطــائـــهـــا في اجملـــتــمع دور ا
وخـــاصـــة الـــدور الـــقـــيـــادي لـــلـــمـــرأة
الـفـلـسـطـينـيـة فـالـفـتـاة الفـلـسـطـيـنـية
تــسـتـطـيـع أن تـتـحـدى قــيـود اجملـتـمع
رسومـة عنها في والـصورة النـمطيـة ا
األذهـان وهي أنها ال تصلح إال ألعمال

نزل.  ا
وبـطــبـيـعـة احلـال لم يـخل الـطـريق من
الـصـعـوبات فـمـنـذ تـأسيس "بـسـمـتكم
بـتهـمنـا" سنة 2018 واجـهت صـعوبات
عـدة من أبرزهـا التـنسـيق مع اجلهات
الـرسميَّة ومخاطبتها ومعرفة األصول
ــتـبـعـة في كل مــؤسَّـسـة إضـافـة إلى ا
عـدم توفر  جـهة داعمـة ماديا حيث أنَّ
عـــمل الـــفـــريـق يـــقــوم عـــلـى الـــتـــبــرع
الـشخصي من أعضاء اجملموعة ورغم
ذلك فـــإن مــا يـــشــجّع الـــفــتــيـــات عــلى
االســـتــمــرار هــو  األثـــر اإليــجــابي في
شـاركـات باألنـشـطة نـفـوس الفـتـيـات ا
الـتـطـوعيـة وتـوضح أنـوار أبو عـيـشة
ــبــادرة األثــر ـــشــاركــات في ا إحــدى ا
اإليـجـابي لـتـطـوعـهـا مع الـفـريـق الذي
سـاعـدهـا في بـنـاء شخـصـيـتـهـا وإزالة
حـاجـز اخلوف. وتـشعـر أنـوار بالـرضا
عن نـفـسـهـا عـنـدمـا تـرى أثـر األنـشـطـة
عــلـى األطــفــال وســاهم ذلك بــتــعــزيــز
ثـقتها ومكنها من االعتماد على نفسها

الـــنــزوح واحلــرب لـــدمــجــهـم بــشــكل
إيـــجـــابـي في مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهم الـــتي
أصـبـحـوا فيـهـا بـاإلضافـة إلى تـوفـير
مــشـاريـع تـنــمـويــة تـســاعـد الــعـائالت
الـنـازحـة عـلى حتـقـيـق االكـتـفـاء سواء
فـي ســامــراء أو فـي مــنـــاطــقـــهم الــتي

يعودون إليها بعد أن تستقر.   
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حملة تكافل مجتمعي في لبنان 
"دفى" تداوي البرد بالعطاء

حــ يـكـون الــعـطـاء عــابـراً لـلــهـويـات
ـــنــاطق والـــعــقـــائــد واالنـــتــمــاءات وا
واالخــتالفــات الــثــقــافــيــة والــعــرقــيــة
ـناطقـية يشع الـدفء وتنهض قيم وا
الـتالحم والـتكـافل اجملـتمـعي وتـرتفع
هـامـة التـضـامن والـتعـاطف اإلنـساني
احلقيقي سداً منيعاً في وجه عواصف
الـعـوز وغيـوم احلرمـان وصقـيع الفـقر
ة. وفي الـذي يلبّـد سماء احليـاة الكر
لـبـنـان انطـلـقت مـبـادرة إنسـانـيـة عام
2015 بعنوان "حملة دفى" بدأتها

آنـــذاك اإلعالمـــيــة الـــلــبـــنـــانــيـــة بــوال
ــشـاركـة  100مــتـطـوع يــعـقــوبـيـان 
لـتخـفيف آثار الـبرد عن احملـتاج في
ناطق واجلنسيات لبنان من مختلف ا
واد الغذائية والعقائد وتقد بعض ا
ــسـاعـدتـهـم عـلى نـوائب واألســاسـيـة 
ـــبـــادرة إحــدى الـــشـــتـــاء.  وتـــمـــثـل ا
االسـتجـابات اإلنـسانـية الـعديـدة التي
شـارك بهـا اجملتمع الـلبـناني للـتصدي
لـصعـوبات األوضاع االقـتصـادية التي
تـعـاني من ضـائـقـتـهـا فـئـات عـدة كـما
تــأتي في إطــار تـفــاعـله مع اســتـقــبـال
ــسـاحـته الــكـبـيـر الــبـلـد الـصــغـيـر 
بـــحـــضـــوره اإلنـــســـاني مـــئــات آالف
ن اضــطـرتـهـم الـنـزاعـات الــنـازحـ 
تلكاتهم وأرزاقهم إلى تـرك بيوتهم و
حـفاظاً على أرواحـهم وأرواح أطفالهم
خـالل العـقـد احلالي لـكن "حـمـلة دفى"
ـبادرات بإتاحة تـتميز عن غـيرها من ا
اجملـــــال أمـــــام اجلــــمـــــيع مـن األفــــراد
ـستـويـات احمللـية ـؤسـسات عـلى ا وا
واإلقـلــيـمـيـة والـدولـيــة لـلـمـشـاركـة في
ــســانــدة ـــد يــد الــعـــون وا احلـــمــلــة 
لـلـمـحـتـاجـ في مـوسم الـبـرد. وحتت
شــعــارهــا "من خــيــرك ســاعــد غــيـرك"
تــفـسح احلـمـلـة اجملــال لـكل الـراغـبـ
ـنح الدفء وصـنـاعة األمل واخلـيـرين 
لــعـشــرات آالف احملـتـاجــ في مـوسم
البرد في لبنان وهي في عامها الرابع
تـواصل الـتـوسـع لـتـوفـيـر الـبـطـانـيات
البـس الشـتويـة والسالل الـغذائـية وا
ــواد األســاســيــة الــتي حتــتــاجــهــا وا
قيم عائالت من الفقراء والنازح ا
عـلى امتـداد اجلغـرافيـا اللـبنـانية دون
تـمـييـز أو تـفرقـة. وتـعمل احلـمـلة مـنذ
انـطالقـهـا عـلـى استـبـاق مـوسـم الـبرد
بــإعـداد قـوائم بــاألسـر واألفـراد الـذين
ــعـــونــات يـــحــتـــاجـــون إلى الــدعـم وا

ـانهـا بقـدرتها بـشكل أكـبر وزاد من إ
على العطاء واإلجناز.

ولم تـقف الصعوبات عائقًا أمام طموح
نــســرين وزمــيالتــهـا وحــصــدن ثــمـار
مـبـادرتهن بـرؤية الـبـسمـة ترتـسم على
ـسنـ واحملتـاج وجـوه األطـفال وا

ــصـري مــديـرة الـلــجـنـة تــقـول رائـدة ا
ـخـيم احملـلــيـة لـتـأهـيل ذوي اإلعـاقـة 
الـــعـــ في مـــديــنـــة نـــابـــلس: "نـــفَّــذت
مـجـمـوعـة "بـسـمـتـكم بـتـهـمـنـا" نـشـاطًا
تـرفيـهيًّـا ألطفال الـتوحـد وكان نـشاطًا
ـبـادرة ذاتـية ـيـزًا خـاصـة أنَّه جـاء 
مـن اجملموعة وبشـكل تطوعي نابع من
رغـــبــة اجملــمـــوعــة في إســـعــاد هــؤالء
األطــفـال وســاهم الــنـشــاط في إخـراج
األطـفال من حالـة العزلـة وتغيـير اجلو
الــروتـيــني الــذي يـعــيـشــون فـيه كــمـا
ونــفَّـذت اجملـمــوعـة أنـشــطـة تـرفــيـهـيـة
لـلـطـالـبـات في مـدرسـة اخملـيم" وتـأمل
ــبــادرات ـــصــري عـــودة مــثل هـــذه ا ا
لـلمجتمع الـفلسطيـني; ألنَّها تترك أثرًا
ــشـــاركــ إيـــجــابـــيًّـــا عــلى نـــفـــوس ا
ـسـتـفـيدين عـلى حـدّ سـواء وتـمنَّت وا
شـاركة مع الـفريق لـو أنَّهـا تسـتطـيع ا
ا تـركه من انطباع في تـنفيذ األنـشطة 

يز لديها.
wŽuDð ◊UA½

ونــفَّـذت "بــسـمــتـكم بــتـهــمـنــا" نـشــاطًـا
تــطـوعـيًّــا في جـمــعـيـة الــهالل األحـمـر
بـنابـلس كما أوضـحت عال أبو ضـهير
مــديـرة مــدرسـة الـتــربـيــة اخلـاصـة في
اجلــمـعـيـة مـضـيــفـة: "كـانت اجملـمـوعـة
ـــيــزة جـــدًا أدخــلت الـــبــهــجـــة عــلى
نـفوسنـا وعلى نفـوس األطفال فـمجرد
وجـــود مـــجـــمــوعـــة تـــقـــوم بــكـل هــذه
األنـشطة بشكل تـطوعي مؤشر إيجابي
عـــــلى بــــقـــــاء اخلــــيـــــر في اجملـــــتــــمع
وانـتـشاره" وتـخـلَّل النـشـاط رسم على
وجـوه طلـبة مـدرسة الـتربـية اخلـاصة
وتــوزيـع األلــعــاب والــهــدايــا عــلــيــهم
وأكَّـدت أبـو ضـهـيـر عـلى أنَّ هـدف هذه
األنـــشــطـــة لــيـس فــقط الـــتــرفـــيه رغم
أهـميته لـهذه الفـئة إذ تسـهم مثل هذه
األنــشــطـة في تــعــديل ســلـوك األطــفـال
ودمــجــهم وتــفـاعــلــهم وحب الــتــعـاون
والـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعـي. وتـــشــارك
مــبــادرة "بـســمـتــكم بــتــهـمــنــا" حـالــيًّـا
ـــســـابــقـــة "بـــهـــمــتـــنـــا غـــيــر" لـــدعم
اجملــمـوعـات الــشـبـابــيـة في مـحــافـظـة
نـابـلس برعـايـة "بالـتل" وبـالشـراكة مع
مــحــافــظــة نــابــلس ووزارة الــثــقــافـة
وبـــلـــديـــة نـــابـــلس واجملـــلس األعـــلى
لــلـشـبـاب والــريـاضـة وبـتــنـفـيـذ نـادي

اإلعالم االجتماعي.
اصنع أمالً... اصنع فرقاً
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مـنـذ إطالقـهـا مـطـلع آذار2019 جنـحت
مـبادرة "صـناع األمل" في اجـتذاب عدد
شاركات من شباب وشابات كـبير من ا
من مـــخــتــلف أنــحــاء الــعــالم الــعــربي
ساهـمة في نشر األمل يـتطلـعون إلى ا
وصــنع تـغـيـيـر إيــجـابي. حـتى الـيـوم
تــــلـــقت مـــبــــادرة "صـــنـــاع األمل" آالف
قــصص األمل من أفــراد ومـجــمـوعـات
لـديهم مـشاريع ومـبادرات يـسعون من
خاللـهـا إلى مـساعـدة الـناس وحتـس
ــسـاهــمـة في حل نــوعـيــة احلـيـاة أو ا
بــعـض الــتــحــديــات الـــتي تــواجــهــهــا
مـجـتـمـعـاتهم. وتـسـعى مـبـادرة صـناع
األمـل إلى نــشـــر قــصص مـــلــهـــمــة من
الـعالم الـعربي ألشـخاص كانـوا مصدر
إلــهـام لـآلخـريـن الـذين يـتــطـلـعـون إلى
تــغـيــيـر مــجـتـمــعـاتــهم نـحــو األفـضل
نـستـعرض بعض الـقصص الـتي تفتح
نا نـافذة أمل وتفـاؤل وإيجابيـة في عا

العربي.
∫v Ë_« WBI «

على النازح األمان في سامراء
لـم يطق عـلي فـرحـان السـامـرائي رؤية
إخـوته في وطـنه الـعراق من الـنـازح
عن مـناطقـهم وبيوتهم طـلباً لألمان في
مــديــنــته ســامــراء يــفــتــرشــون األرض
ويــلــتــحـــفــون الــســمــاء مع عــوائــلــهم
وأطــفـالـهم دون مـأوى يـظـلـهم أو عـون
يـقيل عثراتهم. فما كان منه إلّا أن بادر
إلى افـتـتاح مـركـز تطـوعي في سـامراء
السـتقـبال وإغـاثة النـازح وتـمكـينهم
ة لهم وألبنائهم من سـبل احلياة الكر
حــــتى حـــلــــول مـــوعــــد عـــودتــــهم إلى
. وبـعد أن رأى ـ آمنـ مـنـاطـقهم سـا
ــديـنـة ــؤسـســات االجـتــمـاعــيـة في ا ا
تـــــرزح حتـت ثـــــقل أعـــــداد أفـــــواج من
ناطق في تـقاطروا عليها من مختلف ا
الـعـراق تـطـوع مع كـثـيـرين من شـباب
ـــركــز وأبـــنـــاء وطـــنه إلـى تــأســـيـس ا
اســتـــجــابــة الحــتــيـــاجــات الــنــازحــ
ـتبـرع وتـنـسيق تـوزيع مسـاهـمات ا
ــؤســســات احملــلــيــة ــانـــحــ من ا وا
والــدولــيـة وحــصــر األعــداد الـدقــيــقـة
ــركــز مــد يـد لــلــعــوائل الــتي يـتــولى ا
ركـز بفضل ـساعـدة لهـا. واستطـاع ا ا

تـــــضــــــافـــــر اجلـــــهـــــود
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الـقـبائل الـرحل في ثالث منـاطق في والية
مـاديا بـراديش وسط الـهند وهـم غالـبا ما
يـعـيـشـون في مـنـاطق ريـفـيـة عـلى جـانـبي
الــطـرق الــسـريــعـة حــيث يـتــوقف ســائـقـو

عربات النقل الثقيلة للراحة.
وعــادة مـا تـنــتـظــر الـفـتــيـات الـصــغـيـرات
ـــعــروفــات ب "خالواديـس" أو "الــفــتــاة وا
الـلعـوب" في أسرّة مصـنعـة من احلبال في
فردهن الجتذاب الزبائن. مجموعات أو 
وعــادة مــا تــوجــد أكــشــاك صــغــيــرة عــلى
ـسـؤول جــانـبي الــطـريق لـلــتـفــاوض مع ا
الـرئيسي عن الـفتاة وغـالبا مـا يكون أحد
أعــضــاء أســـرتــهــا ويــعــقــد صــفــقــات مع
الــزبـائن تــتـراوح بـ 100 و 200 روبــيـة
هــنــديــة أي مــا يــعــادل (1.45 دوالر 2.80

دوالر) لكل زبون.
ويــقـول بـعض الــسـكـان احملــلـيـ إن ثـمن
الـفتاة الـعذراء هو األعـلى حيث يصل إلى
نــحـو خــمـســة اآلف روبـيــة هـنــديـة أي مـا

يعادل (75 دوالرا).
وأضـافت هيـنا لـبي بي سي: "حوالي 4 أو
5 رجال يأتون كل يوم أثناء النهار أما

فـي الـلـيـل فـنـذهـب إلى الـفــنـادق أو أمـاكن
قــريـبــة. دائــمـا مــا كـانـت هـنــاك مـخــاطـرة

بانتقال عدوى األمراض إلينا".
وقــد أظــهـرت صــحـيــفــة مـحــلــيـة خــطـورة
اإلهـمال الطبي وأشارت اإلحصاءات التي
ـئـة من عــيـنـات نــشـرتــهـا إلى أن 15 فـي ا
الـــدم الــتـي جــمـــعت من نـــحــو 5,500 من
ــنـطــقــة أظـهــرت أنـهم يــحـمــلـون ســكـان ا

تكبسة (اإليدز). ناعة ا فيروس نقص ا
وبــعض الـفـتـيـات أيـضــا حتـمـلن ويـصـبح
لـديهن أطفال وهذا ما حدث مع هينا التي
أجنــبت طــفــلــة وأجـبــرت عــلى مــواصــلـة
الــعــمل بــشــكل أكـبــر في مــجــال الــدعـارة
وتـقـول :"يـنتـهي األمـر بكـثـيـر من الفـتـيات
ــارسـة الـدعـارة بــاحلـمل ويـجــبـرن عـلى 
حـيث يـفـتـرض أن يـعـمـلن أكـثـر لـلـحـصول

ال من أجل تربية أطفالهن". على ا
ــارسـة وبــاالضــافـة إلى إجــبـارهـن عـلى 
هـنة تمـنع تلك الـفتـيات من الزواج هـذه ا
من الــقـبــيـلــة أو اجملـتـمـع الـلـواتـي تـربـ

وكبرن فيه.
لــكن هـيـنـاتـمـكــنت أخـيـرا من اخلـروج عن
ـساعـدة منـظمـة محـليـة غير هـذا النـظام 
ثل ربـحـيـة مـؤكـدة أن الفـتـاة الـتي تـمـر 
هـذه التجربة البشعة هي فقط التي تتفهم
ــشــاعـر ــعــانــاة وقـالت: "أعــرف ا حــجم ا
ـسـاعـدة لـوضع ـصــاحـبـة لـذلك وأريـد ا ا
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رغـم أن عـائـالت كـثــيــرة في الــهــنــد التـزال
ـولود الـذكر احـتفل والـدا الطـفلة تـفضل ا
ـولدهـا لكن االحـتـفال كـان للـسبب هـيـنا 

اخلطأ.
فـقـد ولـدت هيـنـا ولدت في قـبـيـلة بـاكـشارا
الـهنديـة التي يدفع أهلـها أكبـر بناتهن إلى
ــارســة الــدعــارة وهن مــا بـ سن  10و
 12سنة وهو تقليد متبع فيها منذ قرون.
وعــنـدمـا تـكــبـر هـيـنــا تـخـلـفــهـا في الـعـمل

األخت األصغر سنا وهكذا.
انــتـــقل هــذا الــتــقــلــيـــد من جــيل إلى آخــر
وأصـبح "تقليدا متوارثا ومقبوال" ويعيش
الــذكـور في تـلك الـعـائـالت عـلى مـا جتـنـيه
ارسة الـفتيات الـصغار من أموال مـقابل 

الدعارة.
وفـي بـــعض احلــــاالت يـــقـــوم األب أو األخ

بدور القواد.
حــتى حــفـالت الــزفــاف في هــذه الــقــبــيــلـة
الـهنـدية جتـري بطريـقة مـختـلفـة إذ تطلب
أسـرة الـعروس مـهرا كـبـيرا البـنـتهن يـشار

هر العكسي". اليه بـ "ا
أُعـدت هـينـا لـتسـلك هـذا النـمط في احلـياة
ــارسـة مــنــذ والدتــهــا ثم أجــبــرت عــلـى 
الـدعارة وهي صغيرة وقالت هينا لبي بي
سي :"عـنـدمـا أجُـبـرت عـلى هـذا اضـطررت
إلـى التـوقـف عن الـدراسـة وأن أسيـر عـلى
نفس النهج الذي سارت عليه أمي وجدتي.

كان عمري  15عاما فقط".
كـانت هـينـا تمـارس اجلنس مع عـدة زبائن
كل يـوم ويـتـنوع زبـائـنهـا من األغـنـياء في
ـنـاطق الريـفيـة إلى سـائقي عـربات الـنقل ا

الثقيل.
VCG UÐ —uFý

وعـنـدما بـلـغت هيـنا سن 18 أصـبح لـديـها
الــوعي لـفـهم مـا يــدور من حـولـهـا: "أدركت
أنـني عـلى خـطـأ وشـعـرت بـالـغضـب ولكن
هـل لدي خيارات? كيف ستعيش أسرتي إن

ال بهذه الطريقة?". لم أحصل على ا
وتـسـكن قـبيـلـة بـاكشـارا في مـنـطـقة نـائـية
فـقيرة في الـهند وأهـلها يـعانون مـن الفقر
ويـعـتـمـدون عـلى الـنسـاء لـتـحـسـ أحوال

عيشية. األسرة ا
ويــقـــول أكــاش تــشــوهــان مــنــسق إحــدى
ـنــظـمـات احملـلـيـة غـيــر الـربـحـيـة: "تـصل ا
نــســبــة الــبــنــات الــصــغــيــرات دون الــسن
الـقـانـونـيـة الـلـواتي تـمـارسن الـدعـارة إلى

نحو الثلث".
ويــنــتـشــر ســكـان هــذه الــقـبــيــلـة وهم من

نــهـايــة لـهــا".هـنــاك نـظـريــات عـدة تــرتـبط
تـبع إحـداها تـكمن ـنـشأ هـذا التـقـليـد ا
فـي مـــعــــانـــاة الــــقـــبــــائل الـــرحـل من أجل
احلـصول عـلى أموال خـاصة أنـها تـعيش
ـــعـــمــول بـه لــآلخـــرين خـــارج الـــنــظـــام ا
فـوجدت في هـذه الطريـقة الـسبيل الـوحيد

لكسب العيش والتغلب على الفقر.
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إن تـفـضيل األسـر الهـنديـة لـلمـولود الـذكر
عـلى األنـثى أي األبـناء عـلى الـبنـات غـير
نـسبـة الذكـور إلى اإلناث بـشكل خـطير في
شكـلة هنـا انقلـبت رأسا على الـهند لـكن ا
ــتــزاديـة عــقب.وهــنــاك أســبــاب لألعــداد ا
للفتيات وهي تشغيل الفتيات الصغار في
ـنـاطق كـعـامالت جـنـس بشـكـل غـير هـذه ا

شرعي إذ أنهن دون السن القانونية.
ويــقــول مــانـوج كــومــار سـنـغ مـفــتش في
الـشرطـة الهنـدية لبـي بي سي: "لقد أنـقذنا

 50فتاة صغيرة في األشهر القليلة
ـاضية" وأضاف :"لقـد وجدنا في احلملة ا
األخـيــرة بـنـتـا تـبـلغ عـامـ فـقط وهي في
طــريــقـهــا اآلن إلى بــيت من بــيـوت رعــايـة

األطفال."

تـواصلة فإنه ال ورغم مـداهمات الـشرطة ا
وروث إال ـكن التغلب على هـذا التقليد ا
بـزيــادة الـتـوعـيـة في اجملـتـمع كـمـا يـقـول

سؤول في الشرطة الهندية. ا
وأصــدرت واليــة مـادهــيــا بـراديـش الـتي
تـعـيش فيـهـا قبـيـلة بـاكـشارا قـانـونا يـعدم
ـوجـبه أي شـخص يـغـتـصب طـفال حتت
سن 12 كـمـا أطالت مـدة الـسجن لـلـبالـغ
ـارسـون اجلـنس مـع فتـيـات حتت الـذين 

سن 18 وهو السن القانوني في الهند.
لـكن هذه الـتدخـالت من السـلطـات الهـندية

شكلة. لم تساعد في حل ا
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فـي عام 1993 قُــدمت خـطـة لـلـقـضـاء عـلى
مـارسة الدعارة لدى وروث  هـذا التقلـيد ا

أهالي باكشارا لكنها لم تنفذ بشكل كلي.
وتـقـول راجـيـندرا مـاهـاجـان مـسـؤولة في
قسم الرعاية االجتماعية للنساء واألطفال:
"في كـل عام نعلن عن حاجتنا لهيئات غير
ـسـاعدتـنـا في تنـفـيذ اخلـطـة لكن ربـحـية 
حـــتى اآلن لم تـــنــجـح أيــا مـــنــهـــا حــسب
ـعــايـيـر الـتي وضـعـنـاهـا".وسـتـركـز هـذه ا
اخلـطـة على إعـادة تأهـيل النـساء الـلواتي

مــررن بـهـذه الــتـجــارب من خالل الـتــعـلـيم
والـــــصــــحـــــة ورفع درجـــــة الــــوعـي. لــــكن
ـسـاعـدة احلـكـومـة أو بـدون مـسـاعـدتـها

فالتغيير سيحدث ببطء.
إن بـعض الفتيات الصغـار في هذه القبيلة
اآلن يـتحدون العادات والتقـاليد ويبحثون
عـن عمل في أمـاكن أخرى والـبعض اآلخر
يـواصل التعليم كما أن هناك مبادرات من
قــبل مــنـظــمــات مـحــلــيـة تــســاعـدهـم عـلى
حتـــقـــيق ذلك.وهـــيــنـــا اآلن جـــزء من هــذه
ــبـادارت بل هي تـعـمل في الــهـيـئـة غـيـر ا
الــربــحــيـة الــتي أنــقــذتــهــا في عـام 2016
وتـقول :"أسـاعد الـبنـات األخريـات ليـعرفن
ــــقــــدروهن احلــــصــــول عــــلى الــــدعم أن 
ـهنـة. سـأبذل قـصارى والـتـخلي عن هـذه ا
جــهـدي لـلـمــسـاعـدة".وتــديـر الـهـيــئـة غـيـر
الـربـحــيـة مـركـزا لـلـتـدريب يـوفـر الـتـعـلـيم
اجملــاني لـلــفـتـيــات دون الـسن الــقـانـوني
وحـسـب هـيـنـا فـإن الـفـتـيـات جتـبـرن عـلى
ـــارســـة الـــدعـــارة ألن لــيـس لــديـــهن أي
وسـيـلـة أخـرى أو وظـيـفـة لـكـسب الـعـيش
كن أن يـساعدهم في التقدم وأن الـتعليم 

إلى األمام.

ارسة الدعارة نطقة من الهند يجبر اآلباء بناتهم على  WÝ—U2∫ في هذه ا

wLO b « .d  q U

ــجـــرد ان تُــلــقي نــظـــرة عــابــرة عن حـــجم الــزيــارات الــدولـــيــة لــلــعــراق
ومــسـتـويــاتـهــا جتـد ان الـعــراق يـسـيــر بـاألجتــاه الـصـحــيح  فـقــد تـكـون

اخلطوات بطيئة لكنها  ثابتة ومدروسة سلفاً .
(الــسالح الــفــعــال في الــفـعل الــســيــاسي هــو االقــتـصــاد )   واألســئــلـة
األسـاسـيـة الـتي يـجب أن تطـرح في هـذا اجملـال تـسـتنـد في مـجـمـلـها الى
تـوظـيف فــلـسـفـة اإلدارة األمـيـركـيـة احلـالـيـة والـتي تـؤكـد عـدم حـمـاسـتـهـا
ـباشـر وميـلـها ألسـتبـدالـها بـصفـقات ذات لـلـتدخل الـعسـكـري اخلارجي ا
مـكن أن تكـون نقـطة حتـول في الفهم طـابع اقتـصادي  وهي فـلسـفة من ا
األمـيركي لدور الـعراق االستراتـيجي في صنع الـتوازن في منطـقة الشرق
ــكن لـهــذا الــدور أن يـتــحــقق فـعال عــبــر حـلف ــضــطـربــة بل  األوسط ا
اسـتراتيجي حقـيقي نواته الشراكات االقـتصادية والقواعـد االستثمارية ال

نهجه مدروسة تبدأ ب :  العسكرية وفق خطوات 
اخلـطوة األولـى;  التـوجة نـحو تـأميم الـقرار الـعـراقي  وتعـزيز اسـتقاللـيته
عن الـهيـمنـة السـياسيـة اخلارجـية االقـليـمية والـدوليـة  وهذه مـهمـة ليست
ـعـنى أن يـتم الـتـأسـيس لـدولة مـسـتـحـيـلـة لكـنـهـا تـتـطـلب إدراكـا" عـميـقـا" 
حقيقية في العراق  بعيدا عن أخطاء سنوات االحتالل وتركاته الكارثية .
ان مـا فـعـله الـعـراقـيـون عـجز عـنه االمـريـكـان أنـفـسـهم فـالـعـراق خرج من
سـاحـات حـروب ولـيس ساحـة واحـدة   فـحـروب الـعراق لم تُـقـتـصـر على
االرهـاب فقط بل تـعدت ذلك كـثيـراً بعـضها حـروب سيـاسيـة داخلـية وجزء
مـنها صراعات طائفية  مَبنيَّة على اطماع توسعية  وأخرى حرب على آفة
ــوارد الــعـراق األقــتــصــاديــة  وصــوالً الى ـت  الــفــســاد الــقــاتل الــتي أ
الـنزاعات األقليمية على خيرات الـعراق  وما رافقها من تداعيات ساهمت
في ضـمور  السيـاسة اخلارجيـة العراقيـة فتحول الـعراق من العب أرتكاز
نـطقـة والعـالم بـأسره .. لذا في الـلعـبة الـسيـاسيـة الى ساحـة للـعب دول ا
كـان البد من وقـفة جديَّـة إليقاف تـلك التداعـيات والـعمل على اعـادة ترتيب
اوضـاع الــعـراق كالعب مـحـوري مـهم يـســتـطـيع ان يُـديـر  شـؤون األقـلـيم
ويـكـون مـرتـكزاً تـدور حـولـة الدول .. وهـو مـا تـرجـمته  األنـطالقـة الـثالثـية
لـلرئاسات العـراقية لتحـقيق هدف واضح لديهم جـميعاً اال وهو أعادة دور
الـعراق كـمركـز اتـزان ونقـطة الـتقـاء والنـأي بالـنفس من خـنادق  الـتمـحور
األقـلـيـمـي والـدولي  بل الـعـكس كـان  من خالل أيـصـال رسـائل مـطـمـئـنـة
تـصاعدة ب ـشاكل ا لـلجمـيع ان العراق سـيلعب دوراً مـهماً في تـفكيك ا
شكلة ب الدول ضمن محيطه العربي واالقليمي كخطوة أولى وقد تكون ا

ملكة العربيةالسعودية وجمهورية ايران االسالمية هي نقطة البداية !!!  ا
فـتعلة التي شاكل ا ان جتـاوز الرئاسات الثالث لالشـكاالت السياسـية وا
اطـاحت بـجزء كـبيـر من اجلـهود في فـلك الـبحث عن تـهدئـة مـاب الـسلـطة
الـتشريعية او التنفيذية او عمليه التمدد على صالحيات رئاسة اجلمهورية
وحتـويلهـا الى جماد اليـضر وال ينـفع  او تفعـيل اخملتلف عـلية لـيطفو الى
تتـبع للشأن الـعراقي يرى ان العراق الـسطح ويوظف اعالميـاً لدرجة ان ا
ـكن ان يغـادر مستـنقع الـشلل االداري وقـوالب التفـكيـر التقـليـدية التي ال
ـرحـلة وضع نـفـسهُ بـهـا .. لذا اعـتـقـد ان العـراق قـد تـعـافى وجتاوز تـلك ا
وانـتـقل الى مـرحـلـة الـعمـل اجلاد والـدؤوب والـفـاعل النـتـزاع دوره الـفاعل
نطقة  وهذا ما عكسته الزيارات التي قام بها االخ رئيس واحلـقيقي في ا
اجلـمـهوريـة واالخ رئيس مـجلس الـنواب ومـاسـيتـبعـها من زيـارات وبرامج
عـمل الحـقه تسـتكـمل من خالل  السـيـد رئيس مـجلس الـوزراء ماسـبقه به
اخـوانه في الـرئاسـات  وها نـحن اليـوم في الـعراق بـدأنا جنـني ثمـار تلك
الـزيـارات   وبـدأت الـدول تـتـسـابق لـزيـارتـنـا وتـتـنـافس لـتـحـقـيق شـراكات
اقـتصادية على جميع االصعدة ( االستثـمارية  الصناعية الزراعية وحتى
األمـنية )  وبالتـأكيد تلك الـشراكات حتتاج الى بـيئة آمنة  وهـو ما ستهتم
الـدول بــالـعـمل عـلـيـه من اجل ضـمـان بـيـئــة آمـنـة أقـتـصـاديــا" لـشـركـاتـهـا
ورؤوس امـوالـهـا في الـعـراق  وبـذلك يتـحـول االقـتـصـاد الى مـحور ادارة
شاكل اخلانقة ( سـليم وسينجح البـلد من خالله في القضاء على جـميع ا
الــطالق  اآلمن  اعـادة االعـمـار  مـكـافـحـة الـبــطـالـة  الـفـقـر  الـتـسـول 
اخملـدرات وغيرهـا من اآلفات والـظواهر الـفتاكـة)  وسيعـود العراق كـوكبا"
حـقيقيا" تتـسارع كل االفالك لتدور حوله طلبـاً لدور اقتصادي او سياسي

نطقة . في ا
سار هـذا التحول الكبيـر على الرغم من ان تصحيح ا
ـنـحـرف مـنـذ سـنـوات قـد يـحـتـاج الى وقت اال ان ا
ــهم الـبـدايــة الـسـلــيـمـة  واعـتــقـد انـنــا وضـعـنـا ا
عـربتنا على سكـة الطريق الصحيح نـحو مستقبل
آمن ومـستقر  ومـستقطب لـلجميع وغـير محسوب

على اي جناح او محور اقليمي او دولي .

ــتــحـدة لن احتــدث هــنــا عن الــوضع الــقـانــوني لــقــرار رئــيس الـواليــات ا
ـتـحدة او االمـيـركـية بـشـأن هضـبـة اجلوالن احملـتـلـة وال عن موقف اال ا
دول اوربـيـة رفـضت الـقـرار كـونه سـابـقـة تـؤسس لـشـرعـنـة احـتالل ارض
عـربــيـة ..  فـمـقـالـي هـذا قـد يـكـون اقــرب لـقـصـة عن  مـحــنـة امـة مـنه الى
الـتحـليل فـاستـميح الـصحـيفة ( الـزمان ) وقـرائهـا العـذر فاجلـرح عميق .
حـاولته اسـباغ شـرعية عـلى احتالل فـهاهـو ترامب يـوجه صفـعة اخـرى 
الـكيان الصهيوني للجوالن .. صفعة  قـاسية النظمتنا الصديقة ان لم نقل
الـتـابـعـة  لـهـم واحلـلـيـفـة  ولـنـا كـأمـة اسـتـمـرأت الـنـكـسـات وتـعـايـشت مع
ـصـائـب ولم تـعـد تـعـرف غـيـر الـبـكـاء والـنـواح عـلى مـا سـلب من حـقـوق ا
وضـاع .. صــفـعـة لم تـكن االولى ولــيـست االخـيـرة فـقـد ســبـقـهـا اعـتـرافه
غـتـصب من دون ان تتـحـرك انظـمتـنا وال بـالـقدس عـاصمـة لـهذا الـكيـان ا
هانـة واالستهـانة للـنظام جـامعتـنا  العـربيـة باي رد فعل يـتناسب وحـجم ا
الـعربي باجمعه من دون استثناء .. نظام ثـقفنا على ان ننردد معه اناشيد
واشـعــار الـبـطـولـة والـنـصــر ونـحن نـعـيش اتـعـس هـزائـمـنـا .. وان نـسـبح
بـحمده ونـشكره وهـو يقمـعنا و يـكمم اصواتـنا ويتـف بقـتلنـا .. فصرنا ال
جنـيد غـير الـتصـفيق جلالدنـا وقاتل ابـنائنـا وسارق قـوتنـا ! تصـفيق حار
لـترامب فهو يـعرف ان انظمتـنا تشتري الـسالح وهي اعجز من ان توجهه
الى عـدونـا  ولـكي اليـصـدأ  فانـهـا تـوجـهه الى صـدورنا وتـصـطـنع الـف
لـيقـتل بـعضـنا بـعضـا .. يرفع زعـماؤنـا سـكاكـ الغـدر فنـقبـلهـا صائـع
راضـ فقـد افتى عـلمـاؤنا بـالطاعـة العـميـاء الولي االمر فـهم سادتـنا ! يا
امـتي مـن اين يـأتـيـنـا الـنـصـر ونـحن سـاكـتـون عن ابـسط حـقـوقـنـا فـعـذرا
يـاقدسنـا وياجوالنـنا ويا كل ارض ضاعت  ومـرشحة الن تـضيع فصـمتنا
عن كـلمة حق لم نقلها بوجه اي سلطان جائرعار واي عار !ما نفع خيولنا
غـتصبة يـاسادتي وقد خـلت اراضينا مـن الفرسان .. حـقوقنـا  وارضنا ا
يـا امتي ال تعيـدها شتيمـة ترامب والصهايـنة  بل وقفة مع انفـسنا ننفض
عـنها غبـار الذل والهوان .. مـا نحتاجه اكـبر من ماض نتغـنى به وال نتعلم
ـعـرفة ورفض من دروسـه العـمـيـقـة واولهـا ان نـصـنع حـاضـرنا بـالـعـلم وا
ـستـقبل بـعيـدا عن ثقـافة االتـكال والـكسل اجلـهل والتـضـليل وان نـفكـر با
ـظاهـر الشكـلية ولـيكن شعـارنا االعـمال قبل االقـوال  لم يعد مـقبوال ان وا
نـرضـى سـلب اراضـيـنـا لـيـحـيـا الـســلـطـان !. عـقـود ونـحن نـطـرب الغـاني
الـنصـرمن دون ان نراه وشـعارات فـارغة تـخدرنـا على قـبول االمـر الواقع
وتــبـــريــرات  واهــيــةعن اســبــاب الــهـــزائم مــنــذ مــا قــبل  1948والى االن
صــدقــنـاهــا فــجـاءت 1967 وبــعــدهـا 1973 ومــرة اخــرى عـشــنــا الـوهم
فـصدقـنا ما يـقوله وعـاظ السالط .. الـيوم نحـن نعيش اسـوأ ما مرت به
امـتنـا  ليس بسـبب ما قـاله ترامب او سـواه  بل الننا مـا زلنـا ندور حول
اسـبــاب هـزائـمـنــا وال نـسـبـر اغــوارهـا ونـغـوص في اعــمـاقـهـا عــلـهـا تـهـز
وجـداننا وتعـيد لنـا رشدنا وكأنـنا نخاف مـواجهة احلقـيقة ونهـرب منها ..
آن االوان لــصـحـوة شــعـبــيـة نـرفـض فـيـهــا كل اشـكــال الـعــبـوديـة وتــعـلـو

اصـواتـنا من اجل حـريات حـقيـقـية واحـترام رايـنا بال
وصــايـة ســلـطــان اعـتـاد ان يــعـيش عــلى فـراش من
ــرض وهم نــعــيـم ومــواطــنــيه يــقــتــلــهم اجلــوع وا
يـهتـفون  له عـاش عاش !اين نـحن من قول عـنترة
بـن شداد : ال تسقـني ماء احلياة بـذلة بل اسقني
بـالعـزكأس احلـنظل بـرغم اننـا نتـحسر حـتى على

ماء احلياة في زماننا هذا !!

داواة البرد جتمع الناشط في لبنان 

اذج من قصص األمل تعرض صورها في دبي

ـدينة الـتخـفيف مـن آثار النـزوح في ا
اجـتمـاعيـاً ومعيـشيـاً ودمج العائالت
الـنازحة وتمـكينهـا عبر توفـير العديد
من فــرص الــعـمل لــهـا بــالـتــعـاون مع
الفعاليات االقتصادية واجملتمعية في
ـديـنة فـضالً عن دعم إحلاق الـطلـبة ا
نـطـقـة. وتـعاون ـدارس ا الـنـازحـ 
ـســاهـمــون فـيه ـركــز وا مــتـطــوعــو ا
والــداعــمـون لـه عـلى إجنــاز مــشـاريع
نـوعـيـة خلـدمـة النـازحـ لم تـقـتـصر
ــرضــيــة عــلـى اســتــقــبـــال احلــاالت ا
الـطارئة أو توفير اخلدمات األساسية
من مـياه الـشرب الـنظـيفـة واحلصص
الـغـذائـيـة والـكـسـاء بل شـمـلـت أيـضاً
اخلـدمـات الصـحـيـة العـامـة والتـعـليم
واألنـشطة الـشبابـية وتمـك أصحاب
ـركــز مـبـادرات الــهـمم.  كــمـا يـطــلق ا
مــوســمــيـــة مــثل احلــقــيــبــة والــكــتب
ــدرسي وكـسـوة ــدرسـيــة والـزي ا ا
الــشــتـاء والــصـيف وكــســوة الـعــيـد
والــسـلـة الـرمـضــانـيـة وتـوزيع وقـود
صاريف طلبة من الـتدفئة والتكـفل 
النازح في جامعة سامراء. ويشارك
ـتـطـوعون في تـقـد ورش تدريـبـية ا
مــتـكـامـلــة حتـقق الـتــنـمـيـة الــبـشـريـة
وتـطـور قـدرات الـنـازحـ ومـهـاراتـهم
الــتي تـؤهـلـهـم إليـجـاد فـرص عـمل أو
امـــتـــهـــان حـــرف أو إطالق مـــشـــاريع
. كــمـا يـوفـر صــغـيـرة تــوفـر لـهم دخالً
ــركــز مــســاعـدات صــحــيــة وطــبــيـة ا
لــــلـــمــــرضى وأصــــحــــاب الـــهــــمم من
الـنــازحـ وتـشـمل إنـشـاء الـعـيـادات
الــطـبــيـة وتــطـعـيـم األطـفـال وتــركـيب
األطـراف الصـناعيـة وتوفيـر الكراسي
ـتحركـة وتقد األدويـة. ويأمل علي ا
ـشـروع الـذي أعاد أن يـتـواصـل هـذا ا
األمل لـلنازح بالقيم اإلنسانية التي
جتــمع أبــنــاء الــوطن الــواحــد بــغض
الـنظر عن االنتماءات واخللفيات بعد
أن جنـح خالل خـــــمس ســـــنــــوات في
جـمـع أكثـر من 2 مـلـيـار ديـنـار عـراقي
ــسـانــدة أكـثـر من  800 ألـف شـخص
مـن خالل أكـثـر من 60 مـشـروع شـارك
فـيــهـا مـتـطـوعـون من مـخـتـلف أرجـاء
الـدولـة قدمـوا أكـثر من 43 ألـف ساعة
تـطـوعـيـة من وقتـهم وجـهـدهم خلـدمة
الـــــــنــــــازحــــــ

وإســــــعـــــادهم.
كـــمــا يـــتــطــلع
الــــســــامـــرائي
إلـى تــــوســــيع
إطـار مبادرات
ـركز لـتشمل ا
الــــــتـــــأهـــــيل
الـــــنـــــفـــــسي
لـألطـــــــفــــــال
ـــــــــــــــــــــــــن
تــــعــــرضـــوا
لـــتــأثــيــرات


