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عر مظهر من مظاهر املقاومة النسوية لتبعات نزوح البدو يف األردن الشِّ
مايرا سييل

رغم النَّزوح الكبري الذي تعرضت له العائالت البدوية األردنية يف األجيال الحديثة، تتمتع البدويات بالقدرة عىل 
تخفيف وطأة تبعات ذلك النُّزوح من خالل الفرص والتأثري الذين حظيت بهام بصفتهن شاعرات نبطيات.

مـن  بـه  بـاس  ال  قـدر  مـن  األوسـط  الـرشق  يف  البـدو  عـاىن 
عـىل  قدرتهـم  عـدم  أو  ملمتلكاتهـم  فقدانهـم  نتيجـة  النُّـزوح 
ملصـادر  فقدانهـم  إىل  ذلـك  وأدى  ممتلكاتهـم،  إىل  النفـاذ 
البـدو  وُمنـع  املاضيـة.  السـتة  العقـود  العيـش خـالل  كسـب 
يف ريـف محافظتـي العقبـة ومعـان جنـوب البـالد مـن اجتياز 
مسـالك الهجـرة بسـبب تشـديد الحراسـة عـىل الحـدود مـع 
السـعودية وبسـبب املبـادرات الحكوميـة الهادفـة إىل تحفيـز 
عمليـة اسـتيطان البـدو علـاًم أنَّ نسـبة قليلـة جـداً مـن البدو 
يف األردن يعيشـون عـىل رعـي املـوايش بل إنَّ معظـم العائالت 
البدويـة تعتمـد يف معاشـها عـىل العاملـة متدنيـة األجـور (يف 
التقاعديـة  واملعاشـات  املثـال(  السـياحة عـىل سـبيل  صناعـة 

الحكومـة لهـم. التـي متنحهـا  العسـكرية واملنافـع 

وقـد كان لهـذا النُّـزوح مـن أسـلوب حيـاة التنقـل واالرتحـال 
أثـر كبـري جـداً عـىل األدوار االجتامعيـة واألرسيـة للبدويـات. 
عـىل  واحـد  مـكان  يف  واالسـتقرار  االرتحـال  عـن  فالتوقـف 
إىل  النسـاء  دعـت  األقـارب  غـري  مـن  الغربـاء  مـن  مقربـة 
اتخـاذ التدابـري الالزمـة لتجنـب احتكاكهـن  بالذكـور مـن غـري 
األقربـاء، لكـنَّ تلـك التدابـري، يف سـياقات االسـتيطان املكتظـة 
خطـرية  تبعـات  لهـا  كان  البـدو،  إليهـا  نـزح  والتـي  بالنـاس 
ت مـن قدرتهـا عـىل املسـاهمة يف  عـىل تنقـل املـرأة بـل حـدَّ
ت أيضـاً مـن مشـاركتهن  تحمـل األعبـاء املاديـة األرسيـة وحـدَّ
يف النشـاطات العامـة وصناعـة القـرار. وكانـت عاملـة املـرأة 
يف السـابق عنـرصاً حاسـاًم لبقـاء األرسة يف سـياق رعي املوايش 
ألنَّ املـرأة كانـت هـي املسـؤولة عـن رعايـة املاشـية وحلـِب 
األغنـام واألبقـار وتصنيـع املـواد الغذائية املشـتقة مـن األلبان 
كـام  ونصبهـا.  ونقلهـا  الشـعر  ببيـوت  العنايـة  عـن  ناهيـك 
شـغلت نشـاطات املـرأة نطاقـاً مكانيـاً أكرب يف سـياقات الرعي 

القيـود املفروضـة عـىل الحركـة. بانخفـاض 

الحيوانـات  عـىل  تعتمـد  تعـد  مل  العائـالت  معظـم  أنَّ  ومبـا 
األرس  يف  الَكَسـبة  مـن  العظمـة  الغالبيـة  أنَّ  ومبـا  الداجنـة 
كبـرية  درجـات  إىل  النسـاء  شـت  ُهمِّ فقـد  ذكـور،  البدويـة 
ض مـن أدوارهـن يف اتخـاذ  عـن املسـاهمة االقتصاديـة مـا قـوَّ
ا النشـاط السـيايس فقد كان  القـرارات األرسيـة االقتصاديـة. أمَّ
التضييقـات  بسـبب  البدويـات  عـىل  الصعبـة  املجـاالت  مـن 

املفروضـة عليهـن بشـأن مشـاركتهن العامـة وتعامالتهـن مـع 
الرجـال مـن غـري األقـارب.

مـن جهـة أخـرى، شـاع يف شـبه الجزيـرة العربيـة نـوع مـن 
أجنـاس الشـعر الشـفوي ُيدعـى الشـعر النبطـي، وبـرع فيـه 
الرجـال والنسـاء عـىل حـد سـواء. وقـد أثبـت الشـعر النبطـي 
أنـه أداة مقبولـة ملقاومـة ظـروف الحيـاة بعـدة طـرق منهـا 
نهـن  ميكِّ الـذي  والجغـرايف  املـكاين  النسـاء  تنقـل  درجـة  رفـع 
بـدوره مـن التعبـري عـن آرائهـن الناقـدة للسياسـة واملجتمـع 
مـا  كمهنـة  للشـعر  امتهانهـن  يف  النسـوة  لبعـض  والسـامح 
عـن  ناهيـك  والتأثـري  االحـرتام  عـىل  الحصـول  مـن  نهـن  ميكِّ

االقتصاديـة. املنافـع 

وعـىل النقيـض مـن كثـري مـن البدويـات الريفيـات، مبقـدور 
السـيارة  لسـاعات يف  املسـافات  تقطـع  أن  البدويـة  الشـاعرة 
يف  الشـعرية  املبـارزات  أو  شـعرية  أمسـية  يف  للمشـاركة 
عـىل  الواقـع  وهـذا  املحـرم.  أو  الـزوج  بصحبـة  املهرجانـات 
العكـس متامـاً مـن واقـع كثـري مـن البدويـات غـري الشـاعرات 
أنـه ال يسـمح  الحركـة لدرجـة  لقيـود عـىل  اللـوايت يخضعـن 
لهـن بالظهـور يف أي مـكان مـن قريتهـن بعيـداً عـن بيوتهـن. 
ـعر أمـام جمهور  ـا البدويـة الشـاعرة فيمكنهـا أن تلقـي الشِّ أمَّ
أن  دون  رجـل   500 مـن  أكـر  إىل  افـراده  عـدد  يصـل  قـد 
تتعـرض ألي انتقـادات أخالقيـة ضدهـا. بل مبقدور الشـاعرات 
األكـر نجاحـًا يف حالـة توافـر اإلمكانـات املاليـة السـفر غـىل 
خـارج البـالد للمشـاركة يف فعاليـات شـعرية دوليـة كربنامـج 
يف  ظبـي  أبـو  قنـاة  تبثُّـه  الـذي  املليـون«  »شـاعر  مسـابقات 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة. وخـالل تلـك الفعاليـات، مبقـدور 
الشـاعرة أن تتحـدث إىل الرجـال مـن غري األقـارب وأن تجلس 
إىل مائـدة الطعـام معهـم، ففـي سـياق األمسـية الشـعرية، ال 
لالنتقـادات االجتامعيـة. الترصفـات مصـدراً  تلـك  متثـل مثـل 

النسـاء  النبطـي  الشـعر  فعاليـات  ـن  متكِّ ذلكـن  إىل  إضافـة 
العامـة  الحـوارات  يف  املشـاركة  مـن  النَّازحـات  البدويـات 
تنسـجه  الـذي  الشـعر  مـن  وكثـري  واالجتامعيـة.  السياسـية 
السـيايس  كالفسـاد  الجدليـة  القضايـا  يعالـج  الشـاعرات  تلـك 
وانعـدام الـوالء وتحـركات الربيـع العريب واالنتـامء إىل األردن. 
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ومـع أنَّ محدوديـة فـرص البدويـة يف الحصـول عـىل التعليـم 
قياديـة سياسـية  تـويل مناصـب  العـايل غالبـاً مـا متنعهـا مـن 
فـإنَّ ذلـك ال مينعهـا مـن تأليـف الشـعر املؤثـر. ومثـال ذلـك 
شـاعرة بدويـة عارضتهـا أرستها بقوة إزاء مشـاركتها السياسـية 
الرسـمية ثـمَّ بالقـوة ذاتهـا أيدتهـا يف نـرش أشـعارها الجدليـة 

السياسـيني. املسـؤولني  بعـض  بهـا  انتقـدت  التـي 

ذلـك  فـإنَّ  كشـاعرة  شـهرتها  املـرأة  تكتسـب  عندمـا   وأخـرياً، 

يعنـي أيضـاً قدرتهـا عـىل فـرض احـرتام النـاس لهـا يف املجتمع 
العائلـة  سـمعة  عـىل  الحفـاظ  يف  تسـاهم  أنهـا  اعتبـار  عـىل 
وعـىل أن تثبـت أنهـا تنتمـي إىل طبقـة املفكـرات القـادرات 
تكـون  تـكاد  التـي  السياسـية  النقاشـات  إىل  االنضـامم  عـىل 

الرجال.  حكراً عىل 

مايرا سييل maira.seeley@hmc.ox.ac.uk طالبة يف جامعة 
أكسفورد.

حاجات الطوارئ لدعم وسائل االتصاالت

ماريان دونفني وماريكو هول

أمام املجتمع اإلنساين الدويل من  مّثلت التجربة الهاييتية تحدياً 
ناحيتي االستفادة من إمكانات تقنيات  وسائل االتصال املتزايدة 
التحتية  للبنى  اإلنساين  املجتمع  نفاذ  والشائعة وضامن  واملتاحة 

التكنولوجية التي متكنها من تلك االستفادة.

االتصاالت  يف  دعاًم  تتطلب  التي  الطوارئ  حاالت  أكرب  بني  من 
الخاصة بالطوارئ من خالل نظام املجموعات العنقودية يف هذا 
تعاين  التي  مايل  يف  األوىل  بارزتان:  اثنتان  حالتان  لدينا  الوقت 
فيها  ُتجرى  التي  املناطق  يف  التحتية  البنى  يف  شديد  نقص  من 
العاملة  اإلنسانية  املنظامت  مُتنح  مل  والتي  اإلنسانية،  العمليات 
فيها بعد الفرصة والوقت لبناء بناها التحتية الخاصة باالتصاالت 
نظراً لقرص تاريخها، أما الحالة الثانية فهي جنوب السودان التي 
تشهد ، باملقابل، حضور املنظامت اإلنسانية منذ عدة عقود، لكنَّ 
البيئة املادية صعبة، والحاجات والعمليات تتغري من وقت آلخر 
كثرياً لدرجة تؤدي إىل استمرار الطلب عىل تأسيس البنى التحتية 

لحاالت الطوارئ.

وهكذا، كان كال البلدين مشهداً لتطبيق »حل استجابة املجموعة 
رفد  بهدف  الطوارئ«  مع  للتعامل  االتصاالت  لتوفري  العنقودية 
اإلنرتنت.  الهاتفي عرب  الشبك واالتصال  اإلغاثة بخدمات  مجتمع 
جنوب  يف  بينتيو  يف  الحل  لذلك  تطبيق  أول  كان  الواقع،  ويف 
بلغ  الحني،  ذلك  ومنذ   .2012 األول  يناير/كانون  يف  السودان 
ما  الخدمات  تلك  استخدموا  الذين  اإلنسانية  اإلغاثة  عدد عامل 
يزيد عىل 3000 عاماًل. ثم ُطبق الحل مرة أخرى مؤخراً يف ييدا 
إىل   20,000 من  السكان  عدد  تضخم  السودان حيث  يف جنوب 
عىل  ييدا  وتقع  منهم.  العظمة  الغالبية  الالجئون  ميثِّل   70,000
محاذاة الحدود مع السودان وهي بذلك عرضة للنزاع والعنف، 

ويف مارس/آذار 2013، تسببت الحوادث األمنية بتهجري أكر من 
300 طفل من املخيم املقام هناك. 

العنقودية  املجموعة  تدخل  حل  يقدمها  التي  الخدمات  ن  ومتكِّ
لالتصاالت يف حاالت الطوارئ من تحقيق التنسيق واالتصال بني 
املستجيبني املحليني والدوليني، ويتألف الحل من تقنيات قدمتها 
منظمة emergency.lu ومؤسسة إيريسكون لالستجابة اإلنسانية 
وبرنامج الغذاء العاملي. والحل عبارة عن خدمة متنقلة لخدمات 
العام والخاص بني  االتصال اسُتحدثت بالرشاكة ما بني القطاعني 
حكومة لوكسمبورغ والرشكات الخاصة التي تأسست بعد زلزال 
املجتمع  أمام  تحدياً  الهاييتي  الوضع  ل  شكَّ وبالطبع،  هاييتي1. 
تكنولوجيا  إمكانات  من  االستفادة  ناحية  من  الدويل  اإلنساين 
االتصاالت وشبكاتها التي تشهد مزيداً من التوافر والشيوع ومن 
من  ليتمكن  التكنولوجية  التحتية  البنية  إىل  نفاذه  ناحية ضامن 

أداء عمله.

 Marianne.Donven@mae.etat.lu ماريان دونفني
رئيسة مكتب اإلغاثة اإلنسانية يف مديرية التعاون اإلمنايئ 

لدة وزارة الشؤون الخارجية يف لكسمبورغ، وماريكو هول 
mariko.hall@wfp.org محلل لالتصاالت يعمل لدى فرع 

تكنولوجيا املعلومات لالستجابة واالستعداد للطوارئ يف برنامج 
الغذاء العاملي.

انظر أيضاً مقالة »من مخترب يف لوكسمبورغ إىل األقامر 
 الصناعية يف جنوب السودان« 

 www.fmreview.org/ar/preventing/donven-hall
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