
مرح كعكاني 
عضوة المنتدى الشبابي

32 عامًا-نابلس

"أسعى لترك بصمة إيجابية في كل مكان أتواجد
فيه، ألحدث تغييرًا إيجابيا اتجاه واقع الشباب"بهذه
العبارات تبدأ الشابة مرح كعكاني (32 عامًا)

حديثها.

تطمح مرح للوصول إلى مراكز صنع القرار
وتقول:"الشباب بحاجة إنهم يكونوا في مراكز صنع
القرار، وتخصيص برامج شبابية تؤهلهم على العمل
المجتمعي والسياسي من خالل تدريبات ودورات
مكثفة دورية"، وتضيف مرح :" لألسف في كثير من
األحيان يتم استغالل الشباب ويتم االستغناء عنهم

وهذا يتطلب خطة شاملة وواضحة إلدماج الشباب". 

تسعى مرح لالنخراط في أي فرص تطوعية
وتقول:"من وجهة نظري الشباب بحاجة لدعم في
كافة المجاالت لالنخراط في المجتمع وإيجاد فرص
عمل وبالمقابل على الشباب أن ينخرطوا بالعمل
التطوعي من أجل كسب المعرفة والخبرات التي

تؤهلهم لدخول سوق العمل". 

مرح كعكاني، من مواليد مدينة نابلس، اختارت أن
تتخصص في علم االجتماع والخدمة االجتماعية
في جامعة النجاح الوطنية، تقول مرح:"درست
هذا التخصص بسبب إيماني بأهمية العمل

الجماعي، وحبي للتعليم".

تشارك مرح في أنشطة جمعية المرأة العاملة
الفلسطينية للتنمية منذ سنوات، وهي عضوة
في المنتدى الشبابي الذي تتبع أنشطته لجمعية
المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، تقول
مرح:"أنا أتطوع باستمرار مع أنشطة الجمعية
وشاركت بأنشطة وتدريبات حول مواضيع اإلعالم
واالتصال والتواصل والحوار والنوع االجتماعي،
وشاركت بورش عمل مختلفة حول مواضيع
تتعلق بحقوق المرأة والمشاركة المجتمعية مع
األشخاص ذوي اإلعاقة وكل ذلك أكسبني مهارات

ومعلومات جديدة". 

قامت مرح بتنظيم وعقد ورشات عمل لمجموعة
من األشخاص ذوي اإلعاقة في قرى مدينة نابلس،
وذلك للتعرف على الصعوبات التي تواجههم في
كافة المجاالت سواء العائلية أو االجتماعية أو

التعليمية أو العملية. 

أسعى لترك بصمة إيجابية في كل مكان أتواجد
فيه، ألحدث تغييرًا إيجابيا اتجاه واقع الشباب



تسعى مرح من خالل عملها لدعم النساء
والشابات وتقول:"أنا كشابة أسعى لترك بصمة
إيجابية في كل مكان أتواجد فيه، ألحدث تغييرًا
إيجابيا اتجاه واقع الشباب، وأن يكون لي دور
توعوي في أي مكان أعمل فيه، لصنع تغيير
إيجابي على واقع النساء والشابات، نظرأ إليماني
العميق بالشراكة ما بين المرأة والرجل، وأهمية
العمل المجتمعي، للمساهمة بالتنمية المجتمعية
والعمل على فتح فرص عمل أمام الشباب
والشابات إلشراكهم ودمجهم في المجتمع

وبمراكز صنع القرار".
 

يأتي توثيق هذه القصص للشباب والشابات بهدف
تعميم تجاربهن\م في مجال المشاركة السياسية
ضمن حملة المناصرة والتوعية على مشروع
"تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة
تأثيرها"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب
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وتختم حديثها وتقول:"رسالتي للشباب هي إنه
الثقة بالنفس هي المفتاح لتطوير الذات،
والمحاولة بعد كل فشل، هي اللي راح توصلنا

ألهدافنا". 


