الحصار اإلسرائيلي يجرب الجامعيات
العمل يف خدمة املنازل
غزة :
أجبرت الظروف االقتصادية التي تخنق الفلسطينيني في
غزة ،طالبات اجلامعة والفتيات ،على البحث عن فرصة
لتسجل احلالة الفلسطينية
عمل ولو في منازل اآلخرين،
ّ
مرحلة جديدة ،تثير اخلجل في نفوس املاليني من العرب
واملسلمني ،وهم يتابعون بصمت ما يحدث هناك.وتقول
إحدى الصحف الفلسطينية« :إذا كان عمل خدم املنازل
ليس جديدا على املجتمع الفلسطيني ،إال أن الالفت هو
انخراط فئة مثقفة تعد من صفوة املجتمع في مهنة تعتبر
اجتماعيا من أدني أنواع الوظائف أو األعما ل .وهناك
فئة أخرى من النساء اضطرتها ظروف املعيشة القاسية
إلى االنخراط في خدمة املنازل تتراوح أعمارهن من 30
 45سنة ،هن في األصل زوجات عمال كانوا يعملونداخل اخلط األخضر ،وحال إغالق معبر بيت حانون من
دون استمرارهم في العمل».وتشير صحيفة (القدس)
الفلسطينية ،إلى أن الوضع الصعب داخل قطاع غزة،
أجبر الكثير من الزوجات إلى التوجه إلى املؤسسات

املجتمعية وخاصة النسوية لتقدمي طلبات عمل
حتميهن وأسرهن من غول الفقر وذل السؤال.
وقالت« :إنه ومع شيوع الظاهرة في القطاع ،لوحظ
ارتفاع أعداد الطالبات اجلامعيات دون سن الـ 20
عاما والعامالت في املنازل من أجل تأمني املبالغ
الكافية لسداد أقساط اجلامعة .كما أشار خبراء

اجتماعيون إلى أن ارتفاعا مشابه ًا طال أعداد
الفتيات املقبالت على الزواج «مخطوبات» واللواتي
حتول ظروفهن من حتقيق االستقالل لهن والعيش
مع أزواجهن في بيوت مستقلة ،تفاديا للمناكفات
واملشاجرات العائلية في حالة سكنهن في بيت عائلة
الزوج كما هو متعارف عليه».

اإلمارات تفتح أبواب المعارض الفنية
العالمية أمام الموهوبات
دبي ـ:
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ضمن طموحات املرأة اإلماراتية ربط عالقات أوسع
مع املجتمع الدولي عبر الثقافة واحلوار احلضاري  ،الذي
تعتبره املرأة اإلماراتية أهم الوسائل لكسر احلواجز بني
املجتمعات  ،ولتحقيق هذه الغاية أطلقت الشيخة منال
بنت محمد بن راشد آل مكتوم (رئيسة مؤسسة دبي للمرأة)
مبادرة حتمل اسم «برنامج التبادل الثقافي» متكن املوهوبات
اإلماراتيات من دخول عالم املعارض واملؤمترات الفنية
العاملية .ويهدف البرنامج إلى تعزيز احلوار الفني والثقافي
وتعزيز دور الفنون في إرساء أسس التفاهم واالحترام بني
مختلف الشعوب.وتشمل املبادرة عقد سلسلة من الشراكات
مع مؤسسات أكادميية ومنظمات فنية رائدة عاملي ًا وتستهدف
تشجيع املواهب والطاقات اإلماراتية من خالل إرسال نخبة
من الطالبات اإلماراتيات إلى معارض ومؤمترات فنية في
كافة أنحاء العالم إلطالع العالم على دور املرأة اإلماراتية في
املجالني الفني والثقافي من ناحية وتطوير قدراتها ومعارفها
من ناحية أخرى.ونقلت وكالة األنباء اإلماراتية عن الشيخة
منال قولها« :إن املبادرة تصب أو ً
ال في دعم حضور املرأة
على الصعيد احمللي لدولة اإلمارات كعنصر فاعل في كل
املجاالت  ،وأنا أؤمن أن للمرأة اإلماراتية دور فريد وقدرة
خالقة تساهم في رفد املسار الفني والثقافي باحلياة واخليال
واإلبداع وحمل رسالة اإلمارات والعالم العربي الثقافية إلى
العالم وعن برنامج التبادل الثقافي أوضحت أنه « يشكل
مبادرة ثقافية رائدة كبداية ملشروع حضاري طويل األمد
نسعى من خالله إلى بناء جسر تواصل حقيقي وراق بني
دولة اإلمارات والعالم عبر إقامة شراكات إستراتيجية مع
كبريات املتاحف والتجمعات الفنية العاملية وإرسال طالبات
إلى برامج فنية وثقافية في أهم املعارض العاملية».

