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مؤسسة برامج الطفولة والعمل اجلماهيري
تأسست مؤسسة برامج الطفولة والعمل اجلماهيري في مدينة القدس ،في
العام 1984م ،بهدف العمل على متكني وتنمية املجتمع الفلسطيني .وهي
مؤسسة أهلية غير ربحية .تهدف مؤسسة برامج الطفولة إلى حتسني نوعية
احلياة للمجتمع الفلسطيني من خالل البرامج التربوية واالجتماعية املتنوعة
واحلفاظ على املوروث الثقافي اإليجابي والهوية الوطنية الفلسطينية.

احملتوى
املوضوع 							
تقدمي ـ األستاذ فريد أبو غوش  /مدير عام مؤسسة برامج الطفولة
املقدمة ـ السيدة يسرى محمد
املربية إخالص حلوة:
انتماء للطفولة
ٌ
اعتدال السالمية:
اجلمع االبداعي بني العناية بثمانية أطفال والعمل في امليدان املجتمعي.
تهاني ابو غليون:
مؤسسة برامج الطفولة أضاءت لي طريق التعرف على هويتي القومية.
ختام ملّوخ:
من مهمشة إلى قائدة مجتمعية
روال العلي:
احلياة مدرستي احلقيقية
سحر العيسوي:
انتصار على الظروف وتغير املكان
عبير الشمالي:
جتربتها الغنية مفتوحة امام كل نساء حيها
فايزة عناتي:
تعلّمت من مؤسسة برامج الطفولة ما لم اتعلمه من أحد
ميسر ابو لنب:
ّ
مدرسة التعلّم مفتوحة األبواب على امتداد العمر
ميسون خويص:
تنتزع الفرح من بني انياب البؤس
نسرين صيام:
مؤسسة برامج الطفولة أخرجتني من حالة الصمت
هناء صافي:
يحق لها االحتفاء بنجاحها

تقدمي

ان���ه مل���ن دواعي فخري وس���روري أن أكتب ه���ذه الس���طور القليلة وأن أش���ارككم عبر هذه
الصفحات ببضع قصص من واقع نساء وأمهات من مجتمعنا ،وهي قصص جناح من بني
مئات من القصص املماثلة التي تروي كيف س���اهمت مؤسس���ة برامج الطفولة من إحداث
تغيير جوهري في حياتهن و حياة عائالتهن وسط مجتمع مهمش يفتقر للخدمات.
لق���د م���ررن اولئك النس���اء بظروف صعبة أهمها تل���ك القيود التي يفرضه���ا عليهن املجتمع
والعائل���ة والوض���ع السياس���ي ،ولكن مع قليل م���ن الدعم واالحترام وبع���د أن وجدوا ً
أذنأ
صاغي���ة ،قم���ن بتحدي هذه العقبات وتس���لحن ب���االرادة وفتحن األب���واب املوصدة .وها
نح���ن اليوم نضع بني أيديكم اثنتي عش���رة قصة جناح الثنتي عش���رة ام���رأة جنحن في تخطي
الظ���روف بالع���زم واالرادة وص���وال ال���ى مس���تقبل واعد .وال زل���ت أذكر ما قالت���ه لي احدا
النس���اء املش���اركات ف���ي برامجن���ا« :لقد كانت املؤسس���ة اليد الت���ي أخرجتنا م���ن الوحل،
وبدون دعمكم كنا حتم ًا سنغرق» .كي تتفجر القدرات الكامنة لدى من تسمح له ظروف
احلياة بظهورها في بعض األحيان كل ما يحتاجه االنس���ان هو أن ينفض عنه غبار الظروف
املعيقة حتى تتفجر قدراتنا الكامنة ،ومع القليل من املساندة واالحترام غير املشروط والثقة
بقدرات األفراد عندها ستظهر الطريق ممهدة نحو التقدم والنجاح.
فإلى كل هؤالء النس���اء اللواتي التحقن ببرامج املؤسس���ة واليزلن حتى اليوم يس���رن بثبات
وعزم على طريق التقدم واالجناز نهدي هذه التجارب املوثقة آملني أن تكون مثاال يحتذى
والهام ًا لنساء فلسطينيات اخريات.
فريد ابو غوش
مدير عام مؤسسة برامج الطفولة
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يسرى محمد

ال يج���در بالتربوي�ي�ن او العاملني في حقل التمكني وبناء القدرات ،ان يضعوا كل تركيزهم
واهتمامهم في تس���ليط الضوء على الظواهر الس���لبية فقط ،فهناك ف���ي مجتمعنا الكثير من
االيجابي الذي ينبغي رصده وتش���خيصه وتوثيق���ه ،ليكون مثاال يقتدى به في العمل املثابر
واالص���رار الذي ي���ؤدي حتم ًا الى النج���اح ،اذا ما توافر للعامل الذات���ي ،البيئة املوضوعية
االيجابية احلاضنة واملساعدة.
قص���ص النجاح التي نوثقها في هذا االصدار ،ونضعها ف���ي متناول القراء واملهتمني ،كما
ترويها نساء خرجن من واقع تقليدي إلى ساحة التعلم والعمل واالبداع ،ليسجلن بذلك
قص���ص جناحهن ،م���ا كانت لتكون ،لوال البيئ���ة التعليمية والتطبيقية التي وفرتها مؤسس���ة
برام���ج الطفولة لهذه املجموع���ة ،التي تتذوق اآلن طعم النج���اح ،وتصر على النجاح من
مرحلة الى أخرى ،ومن جتربة الى جتربة أكثر تطور ًا وعمق ًا وغنى.
وإذا كنا في مؤسسة برامج الطفولة ،نفاخر بهذا االجناز ،ونعتز بكل قصة جناح ،كتبنا فيها
س���طر ًا أو جملة أو فقرة .أو رس���منا فيها صورة باسمة متفائلة على انقاض صورة عابسة،
مقي���دة ،تئ���ن وجع ًا وحيرة ،فإننا في الوقت ذاته ،نؤكد ان ما قدمناه في هذا الكتيب ما هو
اال بع���ض النم���اذج ،به���دف اعطاء كل ذي ح���ق حقه ،ووضع قصص النجاح في س���ياقها
الزمن���ي واملكان���ي الصحيح ،لتك���ون قدوة ومحفز ًا لنس���اء فلس���طينيات ،لعلهن يتلمس���ن
الطريق وينطلقن الى ميدان التعليم والعمل والنجاح .علم ًا أن هذه القصص ليست كل ما
في جعبتنا ،فالذاكرة تزخر بقصص أخرى سترى النور الحق ًا في اصدارات أخرى.
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ان توثيقن���ا وتعميمن���ا لقص���ص النجاح هذه ،ال يعن���ي بأي حال من األح���وال ،ان بطالت
قصص النجاح ،قد حققن كل شيء ،وأنهن يتربعن اآلن على القمة ،فال قمة بعينها ميكن
للمرئ أن يستريح فوقها ويضع نقطة ويقول لقد وصلت وكفى .فالقمة هي طريق الى قمة
أخرى .فحياة اإلنسان سلسلة من احملطات املتصلة ،كل محطة متهد لألخرى ،وكل اجناز
يدعي الكمال واملطلق ،سيجد
يدعم سابقه ويعززه ،يتغذى معرفة ومهارة ويغذيه ،فمن ّ
ِّ
نفس���ه يته���اوى الى نقطة البداية .ومن يقول إنني أجن���زت ،فيما ينتظرني مزيد من االجناز،
فإنه س���يحقق جناحات مس���تقبلية ،جتعل منه انس���ان ًا مبدعاً ،قادراً ،متجدداً ،وسيتس���نى له
ف���ي املقاب���ل ،تقدمي فائ���دة أكثر وأكث���ر للمجتمع ،في إط���ار العالقة التفاعلي���ة البناءة ،بني
الف���رد واجلماعة ،فال جناح مبعزل عن املؤسس���ة واجلماع���ة ،وال جماعة حيوية فاعلة مبنأى
عن اقراد مبدعني ايجابيني ،متحفزين لإلس���هام بفعالية ف���ي خدمة مجتمعهم وتطويره في
امليادين واملجاالت كافة.
ومن يدعي ان املرحلة التي نعيش هي موش���حة بالس���واد ،وانها مسرح مفتوح للسلبي فهو
مخط���ئ ،فهناك مبادرات وجناحات ،وهناك من يس���هرون على تطوير امكاناتهم وبالتالي
توظي���ف ه���ذه االمكانات في خدمة مجتمع يعيش ظروفا خاصة واس���تثنائية ،ويحتاج الى
كل جهد واسهام.
ال نري���د م���ن ه���ذا التقدمي س���وى وضع األمور ف���ي اطارها الع���ام .أما اخل���اص في قصص
النجاح ،فالصحيح ان نعرفه ونتفاعل معه ،حينما نقرأ القصص كما يروينها بأنفسهن من
اشعلن شموعهن ليبددن ظلمة الظروف القاسية.
لقد قمنا بترجمة هذه القصص والنجاحات إلى اللغة االجنليزية بهدف تعميمها ،ولتعريف
اآلخر بها ،ونقلها إلى نطاق أوسع ،لالضطالع على هذه التجارب احلقيقية املصنوعة من
دم وحلم وأعصاب.
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الـمربية اخالص حلــوة:

انتماء للطفولة

الي ليست مجال عمل ،أو مصدر دخل من خالل وظيفة أقوم بها .إنها
«الطفولة بالنس���بة ّ
حياة مس���تمرة متجددة ،محببة ،أمارس���ها كما لو أنني لم اغادر هذه املرحلة ،بل أعيش���ها
بشكل دائم».
به���ذه الكلم���ات عبرت املربية اخ�ل�اص عن انش���دادها لعملها في مج���ال الطفولة ،ونحن
نحاول الدخول إلى عاملها اخلاص لنستخلص مكونات قصة جناحها.
ملس���نا من خ�ل�ال حماس���ها وانتمائه���ا ،ان وظيفتها هي زم���ن مفتوح عل���ى الطفولة ،وهي
وس���يلتها لكي تض���ع بصماتها التربوية في أطفال س���يكون لهم بدوره���م بصماتهم اخلاصة
في بناء املجتمع.

من عناتا إلى صوريف

تقول اخالص «تزوجت وعمري  15س���نة من انس���ان صديق ألخي ،فاضطررت ان انتقل
م���ن عنات���ا الى صوريف ف���ي محافظة اخلليل ،حيث يس���كن أهل زوجي .عش���ت في هذه
القري���ة ثماني س���نوات .وهن���اك حاولت العم���ل كمربية ،انطالق��� ًا من حبي الش���ديد لهذه
املهنة ،لكن الراتب كان ال يتجاوز الـ « »400ش���يكل ش���هرياً ،وقد شعرت ان ذلك يشكل
استغال ً
ال لطاقاتي ووقتي ،رغم حاجتي للعمل ورغبتي في التعبير عما اختزنه في أعماقي
من حب لالطفال.
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ع���دت الى عناتا للس���كن قرب أهلي ،فعملت مباش���رة في مدرس���ة بي���ت املقدس .وكنت
حين���ذاك ب�ل�ا دورات تأهيلي���ة .بع���د ذل���ك توجهت للعم���ل في املركز النس���وي ف���ي مخيم
شعفاط ،ومن هنا كانت انطالقتي احلقيقية».

النقلة النوعية

وم���ن مرحل���ة الى أخرى تس���تمر وتتجذر جتربة اخ�ل�اص في عالم الطفول���ة ،الذي جتد فيه
مكانه���ا الطبيعي .لكن التحاقها بدورة مربيات اطفال ،ش���كل قفزة نوعية في حياتها وفي
مسيرتها املهنية ،حيث تصف ذلك على النحو التالي:
«توجه���ت للعم���ل ف���ي املركز النس���وي ف���ي مخيم ش���عفاط ،وتعرف���ت هناك ال���ى موظفة،
الي فرصة ذهبية لاللتحاق بدورة خاصة
تعمل مدربة للمربيات .وكان هذا اللقاء بالنس���بة ّ
مبربيات رياض االطفال.
كان���ت الدورة مب���ا حصلته منها نظري��� ًا وعملياً ،مبثابة اجلس���ر القوي املتني ال���ذي عبرت من
خالل���ه بثق���ة وقوة الى ه���ذه املهنة .لم يعد دافعي للعمل هو حبي لالطفال وانش���دادي لهم
فقط ،بل اضافة الى هذا ،اصبحت اس���تند الى معطيات وأس���س تربوية وعلمية ،جعلتني
أنظ���ر ال���ى الطفولة ليس من منظار عاطفي فحس���ب ،وامنا ضمن رؤي���ة تهدف الى االرتقاء
بالطفل ،وتأسيسه باملفاهيم الصحيحة املثبتة واملجربة تربوياً.
تعلم���ت م���ن ه���ذه ال���دورة أهمي���ة اإلبداع ف���ي العمل م���ع األطف���ال وبخاصة ف���ي الفنون،
وأصبحت انتج انش���طة ووس���ائل تربوية من مواد بس���يطة .لقد خرجت بخالصة ان أجمل
م���ا ف���ي ه���ذه الدنيا هو الطفل ،ولك���ي نبني مجتمع ًا صحيح ًا متماس���كاً ،علين���ا أن نبدأ من
الطفل ،فال مجتمع سليم وصحي اذا لم نؤسس مداميكه األولى من الطفولة».

انعكاس الدورات على حياتها األُسرية وجتربتها املهنية

ال���دورات التربوي���ة والتطويري���ة ،ارتق���ت مبس���تواها املهن���ي واالجتماعي ل���ـ « اخالص «.
واصبح���ت تتعامل مع احلياة بأس���اليب مختلفة ،بعيد ًا عن املعاجل���ات التقليدية التي تعتمد
ردود الفعل ،حيث عبرت عن ذلك قائلة:
«أو ً
ال لق���د ش���عرت من خ�ل�ال الدورات بالتط���ور احلقيقي ،وأخذ العمل ف���ي هذا امليدان،
يرتب���ط ف���ي ذهني وجتربت���ي بالعل���م والتربية ،أي ليس مج���رد حماس وح���ب للطفولة كما
كان حالي في س���نوات ما قبل الدورات .إ ْذ انعكس���ت مش���اركتي في الدورات ايض ًا على
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مس���توى ُأس���رتي ،فأصبح دخلي أفضل من الس���ابق ،وهذا زاد من حصتي واس���هامي في
مصاريف البيت ،األمر الذي كان له تداعيات ايجابية على مس���توى حياة أطفالي .اضافة
إلى ان تعاملي معهم في البيت لم يعد مقتصر ًا على الزجر والتوتر ،بل انطالق ًا من مفاهيم
راس���خة وتوجهات تربوية صحيحة ،ما أش���عر أطفالي بالراحة واألمان واالس���تقرار .أما
على املس���توى املهني فحدث وال حرج فقد تخلصت من اخلجل ،وتعززت ثقتي بنفس���ي،
وأصبح���ت ق���ادرة عل���ى محاورة أه���ل االطفال والتواص���ل معهم بخص���وص كل ما يتعلق
بأطفالهم وسبل االعتناء بهم.
واحلقيقة ان مشاركتي في منتدى املربيات قد وسع آفاقي املهنية ،ولم أعد ُأفكر في الروضة
الت���ي أعم���ل فيها فقط ،بل أخذت أق���ارن أطفال روضتي باالطف���ال اآلخرين في روضات
ُأخ���رى .الى جان���ب احتكاكي مبعلمات أخريات ،مبا لذلك من فوائ���د في التأثر والتأثير.
فال أحد يس���تطيع االدعاء ان جتربته مكتملة ،فكل مربية لديها ما مييزها ،وان التفاعل بيننا
يجعلنا نتكامل».

نشاطات وفعاليات مجتمعية واسعة

الالفت في جتربة اخالص ،انها اليوم جتربة منوعة ومتشعبة وحيوية ،ذات أبعاد مختلفة.
فالعم���ل ف���ي الطفول���ة فتح لها الب���اب على مجاالت أخ���رى ،فهي ق���ادرة اآلن على تقدمي
محاض���رات توعوي���ة ف���ي الطفول���ة ،بخاصة بع���د ان تعرفت على مؤسس���ات م���ن املجتمع
احمللي مثل مؤسسة بياالرا ،ومشاركتها في مشروع شباب من أجل التغيير .وانها اكتسبت
مه���ارات جديدة ،من خالل مش���اركتها في برنامج « عد للعش���رة» .ويتك���ون البرنامج من
( )24حلق���ة ،تدع���و الى احل���وار واالبتعاد عن العنف ف���ي التعامل مع اآلخرين س���واء في
البيت أو في العمل ،أو على مستوى املجتمع بشكل عام.
وق���د لفت نش���اطها ومتيزه���ا انتباه مؤسس���ات أخرى ،ومنها مؤسس���ات اعالمي���ة كالقدس
التربوي ،الذي عرض عليها العمل في برامج تربوية تتعلق بالطفولة.
لذلك فإن اخالص واستناد ًا إلى جناحها ،تبدو اليوم حق ًا سعيدة في بيتها وعملها:
«ان اطفال���ي يعش���ون بش���كل مري���ح ،فأنا أع���رف الوس���ائل التربوية وحق���وق الطفل ،وال
أتص���رف بش���كل ارجتال���ي ،كل موق���ف م���ع اطفالي أح���اول ان أتعام���ل معه وف���ق مفاهيم
تربوية .وزوجي هو اآلخر يشعر بالتطور في شخصيتي وعلى مستوى عملي املهني ،وهو
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يشجعني باستمرار ويقدم الدعم لي ،ويقول انني أصبحت استفيد من طريقتك في التربية
واتعل���م منها .كما انه يصاحبن���ي عندما أقوم بتصوير احللقات التربوية ،الى االس���توديو،
مقدم ًا الدعم املعنوي لي ،مؤكد ًا انه الى جانبي باستمرار».

قصة النجاح مستمرة

اخ�ل�اص ال تق���ف عند اجناز معني .فهي تس���تثمر الزم���ن ،لتحصيل ما ميكنه���ا حتصيله من
مع���ارف ومفاهي���م وجت���ارب وخبرات م���ا بني العم���ل والبي���ت ،وال���دورات واحملاضرات
والبرام���ج التلفزيوني���ة ،حلق���ات متصلة قوي���ة من التواص���ل والتناغ���م ،وكل حلقة ترتبط
باألخ���رى تدعمه���ا ،تغذيه���ا .انه���ا جترب���ة مربية تع���رف طريقه���ا جيداً ،وتس���عى لألفضل
واألحس���ن باس���تمرار ،ال ت���كل وال مت���ل ،م���ا دام���ت تلم���س النتائ���ج االيجابي���ة لعمله���ا
واصرارها ،تلمس���ه كل يوم في الروضة ،وفي كل املؤسس���ات واملراف���ق التي تعمل فيها.
هي قصة جناح حقيقية ،تش���كل درس��� ًا في االستفادة من الفرص وتوجيه اجلهد ،ملن يسعى
لوضع مداميك قوية لقصة جناح أخرى مشابهة.
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اعتدال السالمية «ام رشدي»:

اجلمع االبداعي بني العناية بثمانية
أطفال والعمل في الـميدان املجتمعي
تزوج���ت وهي في س���ن السادس���ة عش���رة ،بعد ان عاش���ت طفولته���ا في البل���دة القدمية من
الق���دس ،وانتقلت في العام  1960للس���كن في حارة الش���رف .وال���زواج في هذا العمر،
يعني االجناب املبكر ،وحتمل مس���ؤولية أس���رة .لكن مش���وارها في العمل املجتمعي انطلق
جنب ًا الى جنب مع قيامها بواجباتها جتاه أطفالها وزوجها.
تق���ول إعت���دال « :كانت بدايتي احلقيقية حينما التحق طفلي بالروضة ،حيث اخذت
اتطوع مع املعلمات ،وأش���اركهن في أنش���طة فنية وتربوية .اكتسبت من خالل هذه
التجرب���ة مه���ارة التعامل مع الطف���ل ورعايت���ه واالهتمام به عن طري���ق اللعب .وقد
علمت من معلمات الروضة ،ان هناك مؤسس���ة اسمها برامج الطفولة ،تنظم انشطة
وفعاليات وتعقد دورات باستمرار لتطوير قدرات ومهارات نسائية ،للمجتمع «.

برنامج «األم الدليل»

وعن اس���تفادتها من التحاقها مبؤسس���ة برام���ج الطفولة ،وبخاصة برنام���ج «األم الدليل»،
تشرح األمر على النحو التالي:
« حفزني البرنامج على االنخراط في نشاطات اجتماعية مهمة .ولوال ذلك ما متكنت
من تقدمي خدمات ومبادرات لنس���اء وأس���ر في محيطي اإلجتماعي .لقد تعلمت كيف
اب���ادر ال���ى زيارة البي���وت ،ومن ثم االس���هام في العملي���ة التوعوي���ة .وتعلمت كيف
أتعام���ل مع الفوارق بني األس���ر ومع خصوصيات اآلخري���ن .وعلمتني هذه التجربة
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بكل تأكيد طول النفس وسعة الصدر في التعامل مع زوجي وأوالدي .ان ما تعلمته
من البرنامج ومن انخراطي في التجربة املجتمعية العملية لكثير ،وفي مقدمة ذلك،
احلوار الهادئ البناء املثمر ،مع الزوج واالوالد ،ما اسهم في متتني عالقاتنا األسرية
وتعمي���ق انتماء اجلميع لها ،مبعزل عن ف���رض القرارات من أحد .تعلمت باختصار
ان كل ش���يء ميك���ن حله عن طري���ق النقاش .وم���ع األيام ،صارت النس���وة في احلي
إلي باحترام شديد ،ويستأنسن برأيي ويطلنب مساعدتي في أدق التفاصيل
ينظرن ّ
اخلاصة ،وكنت ال اتردد في االفادة من خالل التوجيه والنصح ضمن أسس تربوية
تعلمتها نتيجة التحاقي بالدورات».

نظرة استغراب!!

وعن الصعوبات التي واجهتها ،بس���بب قرارها اخلروج من البيت ،وااللتحاق بالدورات
ومن ثم العمل في امليدان أوضحت:
«اس���تغرب الكثير من األقرباء واجليران قراري ،وتس���اءلوا :مل���اذا تخرج من بيتها،
حيث أوالدها وزوجها بأمس احلاجة لها؟!
وقال بعضهم« :بعد أن شاب راح الك ّتاب».
اال انن���ي ل���م التفت ملثل هذه التعليق���ات ،بل إن ذلك زاد م���ن تصميمي على حتقيق ما
أصبو إليه .وللحق فان تشجيع زوجي لي ،قد شكل دعما ً في اإلستمرار والنجاح.
ومن يوم الى آخر ،استطعت ان اثبت نفسي في العمل ،وأكدت في امليدان ان االرادة
ه���ي العنصر املهم في املعادلة .لقد اضطر م���ن انتقدوا خروجي من البيت لالعتراف
بتجربت���ي وبأهمي���ة الدور ال���ذي أقوم به .أما النس���اء ف���ي وس���طي اإلجتماعي ،فقد
أفرحهن ما حققته ،فبادر قس���م منهن لاللتحاق بالدورات والنش���اطات التي تعقدها
وتنظمها املؤسسة.
وأنا مسرورة ألنني حتولت الى منوذج يحتذى في نظر الكثيرات».

توظيف الفن اليدوي في التربية

وبالطب���ع فإن دورها لم يقتصر على املش���اركات ف���ي دورات «األم الدليل» ،وبالتالي لعب
دور في ارش���اد وتوجيه األس���رة ،وامنا اتسع ،مس���تفيدة من موهبة عملت على تنميتها في
اخلياطة والتطريز وابداع االلعاب لالطفال ،بخاصة التي توظف في العملية التربوية.
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وع���ن مدى س���عادتها حينما يتس���نى لها عم���ل االلعاب التربوي���ة ولوحات االيضاح تش���ير
اعتدال:
«هذه هواية محببة ،لقد تدرجت في العمل الى ان اصبحت قادرة على جتهيز ورشات
العمل التربوية لصالح مؤسسة البرامج بكل ما حتتاج من العاب ووسائل ايضاح
أخ���رى .وانن���ي اليوم فخورة مبا أجنزت ،الس���يما وان ذلك يفي���د االطفال واملعلمات
نس���ق
والتربوي�ي�ن .واليوم فإن ابنائ���ي وبناتي يتحدثون عني باعتزاز ،ومنهم من ّ
ورت���ب لي مش���اركات في ورش���ات عم���ل ملجموعات ،حيث ش���اركت بكل م���ا لدي من
معارف ومهارات».
وبع���د :ان س���طور ًا قليلة مهم���ا قمنا بتكثيفها ،ال ميك���ن لها ان تعطي ه���ذه التجربة حقها،
ألننا نتحدث عن زوجة وأم وفنانة وناش���طة مجتمعية ،لم تقعدها مسؤولياتها االسرية في
كونوا ُأس���رهم اخلاصة ،ورغم ان
البي���ت ،وحتى ه���ذه االيام ،ورغم ان ابناءها وبناتها قد ّ
س���اعة الزمن مستمرة في حركتها ودورانها ،مؤكدة ان املراحل العمرية ماضية في مسارها
الطبيع���ي ،اال ان اعتدال تؤمن ان العمل عبادة ،وال مجال اطالق ًا للتوقف ،ألن مجتمعنا
بحاج���ة ال���ى جهدن���ا وعملنا حت���ى اللحظة األخي���رة .انها صاحبة رس���الة تس���تند الى ارادة
جبارة.
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تهاني أبو غليون:

مؤسسة برامج الطفولة أضاءت لي طريق
التعرف على هويتي القومية
ان تك����ون عربياً ،تعي هويت����ك الوطنية والقومية ،هذا أمر طبيع����ي ،بخاصة عندما تعيش في
واقع موضوعي يعمل على بلورة هويتك مبكراً .لكن ان ال تساعدك ظروفك على معرفة من
أنت لسنوات طوال ،فذلك يحتاج الى تصحيح املسار وبلورة الهوية في الذهن وفي التركيب
النفسي والثقافي لإلنسان ،ما يتطلب مساعدة أفراد يتمتعون بوعي وادراك وسعة ُأفق ،بغية
اس����تيعاب اآلخرين واألخ����ذ بأيديهم ،حتى يخرج����وا من تيههم ،ويتطلب عم ً
ال مؤسس����اتي ًا
ممنهجاً ،يوجه من يحتاجون الى توجيهِّ ،
وميكن من هم بحاجة الى متكني وتعميق.
ومن يظن اننا نتحدث هنا بعمومية وبشكل مجرد ،سيدرك ان لدينا مثا ً
ال حي ًا ملموس ًا على
ما رمينا اليه من خالل قصة فتاة اس���مها تهاني ابو غليون من النقب ،التي استهلت حديثها
معن���ا بتوجي���ه الش���كر اجلزيل ملؤسس���ة البرام���ج ،ألن لها الفض���ل في تعريفها عل���ى هويتها
الوطني���ة ،ليس هذا فحس���ب ،بل وتثقيفها به���ذه الهوية ،لتعرف بالضب���ط من هي؟ وماذا
تريد؟ وما الذي يتوجب عليها فعله ملجتمعها؟

من أنا؟

تق���ول تهان���ي« :كان اس���تعمالي للغ���ة العربي���ة مح���دوداً ،وكانت تخونن���ي الكلمات
واملف���ردات لك���ي اعب���ر عن نفس���ي بلغتي .وكان���ت اللغ���ة العبرية هي مبثاب���ة اللغة
اليومي���ة ،حيث فرضت علينا ظروفنا بحك���م العمل واالختالط واحلاجة ان نتحدث
العبرية باستمرار .وكنت اعيش تشتتا ً حقيقياً ،ما بني واقعي العربي كفتاة عربية،
وبني االنشداد للعمل والعيش واالختالط مع االخر.
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واالختالط لم يكن هو مش���كلتي بحد ذاتها ،وامنا تركزت املش���كلة في عدم معرفتي
بأساس���يات الهوية ،أي ما معنى ان تكون عربياً .وكيف تتعامل مع هذه الهوية من
ب���اب احلق���وق والواجب���ات؟ الى ان قاد الله لي مؤسس���ة برامج الطفول���ة ،أو قادني
اليه���ا ،ألُدرك بعده���ا روع���ة التعرف عل���ى الذات ،ومتع���ة بلورة الهوي���ة ،ألن فقدان
الهوية يساوي الضياع .وأنا اآلن وجدت نفسي ،وأصبحت انظر في مرآة عروبتي،
فأُس ُر وأبتهج عندما أقرأ جيدا ً مالمح وقسمات وجهي العروبي».

قصتها مع برامج الطفولة:

حني تس���رد تهان���ي قصتها مع مؤسس���ة البرامج ،تش���عر وكأنها تتحدث ع���ن قصة حميمية
مع صديقتها ،مع انس���ان من دم وحلم وأعص���اب وأحالم وتوجهات ....تقول« :كنت
أعم���ل بديل���ة ملعلمة في الصف���وف االبتدائية في مدرس���ة عمر بن اخلط���اب ،وتزامن
ذل���ك م���ع بدء مؤسس���ة برام���ج الطفولة ف���ي تنفيذ برنام���ج «العب وتعل���م» في هذه
املدرس���ة .وقررت االنضمام لهذا البرنامج .وكان هدفي ينحصر في حتس�ي�ن دخلي
امل���ادي ،لكن األمر ل���م يقتصر على ذلك ،بل ان انضمام���ي للبرنامج كان فاحتة تعلم
ومتك�ي�ن وتعريف بال���ذات .وبعد مضي فت���رة قصيرة أصبحت مرك���زة للبرامج في
«راه���ط» .ولو اردت ان احتدث عن مدى اس���تفادتي م���ن التجربة الحتجت الى وقت
أطول ومس���احة أوس���ع ،ألن االس���تفادة كانت كبيرة وعميقة ،حي���ث طالت تفكيري
واس���لوب تعاملي مع الناس ،حتى وصلت حد مس���اعدتي ف���ي التعرف على هويتي
العربي���ة .واصبح���ت خالل عالقتي باملؤسس���ة ،اتعامل مع طاقم م���ن اناس ينتمون
ملجتمعه���م ،ويحترق���ون كالش���موع م���ن أج���ل االض���اءة عل���ى اآلخري���ن( ،تعليمه���م،
تش���جيعهم ،حتفيزهم تصويب أخطائهم ،ومساعدتهم على التفكير االيجابي) ،فان
تبدأ بالتفكير ايجابياً ،يعني ان افعالك س���تترجم الى ما هو نافع ومفيد .لقد س���ألت
وملح :ماذا يعني ان تكون فلسطينياً .وكانت االجابات
الطاقم كثيرا ً وبشكل يومي
ّ
تتمحور حول االنتماء ،العمل ،مس���اعدة اآلخرين ،حتمل املس���ؤولية جتاه املجتمع،
ألن االنتماء اذا بقي اس���ميا ً يظل ش���كليا ً وال قيمة له ،أما عندما يتم حتويله الى لغة
الفع���ل واالجن���از ،ف���إن ذلك يعط���ي االنتماء معنى عميق���اً ،وتصبح ج���ذوره ضاربة
عميقا ً في األرض».
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أنا لغتي

وانا اس���تمع الى تهاني وهي تس���رد قصتها بتلقائية وحميمية ونهم واندفاع حماس���ي منقطع
النظير ،تذكرت وهي تتحدث عن اللغة العربية ،وكيف ساعدتها املؤسسة على تطويرها،
ما قاله الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش في احدى املقابالت ،عندما سألوه عن
عالقته باللغة العربية فقال «أنا لغتي» ،مبعنى ان اللغة هي احدى مكونات الهوية ،وبدون
اللغ���ة يصبح االنس���ان ضائع ًا مش���تتاً .فاللغة تعني أنت ،تفكر بها ،وم���ن خاللها تتواصل
م���ع اآلخري���ن ،وع���ن طريقها تط���ور امكانات���ك الثقافية واالجتماعي���ة واملعرفي���ة والتربوية
واالبداعية.
وح���ول متع���ة وجمال وأهمي���ة تطويرها للغتها العربي���ة توضح تهاني ذل���ك ،مؤكدة مقولة
محم���ود درويش»،كان���ت لغتي العربية ركيكة ،ومفرداتي مح���دودة ،وبالكاد أدير حوار ًا
بس���يطاً ،اال ان طاقم املؤسس���ة قد س���اعدني ان تطوير اللغة هو مدخل لتطوير الش���خصية،
وأنه مبعزل عن لغتنا العربية الغنية ،ال نستطيع التواصل مع محيطنا واقناع الناس بنا ،ومبا
نقوم به ونقدمه من خدمات ،وكلما اضفت مفردة جديدة كنت اش���عر بالس���عادة والرضى
عن النفس .عكفت على قراءة الروايات والقصص العربية اآلمر الذي س���اعدني تدريجيا
على تقوية وتطوير لغتي.
اضافة الى أن حبي للمؤسسة وطاقمها ،شكل لي دافع ًا للتعرف على املجتمع الفلسطيني.
علي التع���رف على مجتمعي في املدن االخرى،
صحي���ح أنن���ي ابنة النقب ،لكن كان لزام ًا ّ
فأخذت اواظب على زيارة القدس ورام الله ،وشعرت ان هناك قواسم مشتركة كبيرة بيني
وبني ابناء ش���عبي اينما ذهبت .كنت في البداية ال اس���تطيع التحاور بلغتي العربية ،ولكن
ان األمور انقلبت رأس ًا على عقب.

العالقة بني العمل املجتمعي وتطوير الشخصية

«تغيرت حياتي ،بل الصحيح انها تطورت ،ألن التغيير يش���مل أحيان ًا مسائل صغيرة .أما
التط���ور فإن���ه يكون عميق��� ًا وجذرياً .إ ْذ ط���رأ تطور جدي على عالقت���ي باآلخرين ،صرت
اس���تمع اليهم ،و ُأسدي النصح لهم ،اصوب االخطاء ،أوجه ،استعني بأساليب تربوية،
وأملس نتائج عملي من خالل جتاوب الناس مع مبادراتي.
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ف���ي البداي���ة ل���م يصدق افراد ُأس���رتي هذه النقلة ف���ي حياتي ،لكنهم اخ���ذوا يتعاملون معي
بناء .واليوم
كإنس���انة جديدة ،لها رس���التها ،فقد غادرت املاضي واخترت طريق ًا ايجابي ًا ً
الي ابناء مجتمعي ،في الوس���ط
احظى باحترام وتقدير مجتمعي ،اذ بات مألوف ًا ان يتوجه َّ
الذي أعيش ،ويطلبون مني النصح واالرشاد والتوجيه ،وأنا بالطبع ال ابخل بأية معلومة،
وال اتوانى عن القيام بأي جهد يفيد من حولي.
كنت أعيش في اس���رة ممتدة ،واشعر بتمييز ضدي من العائلة املوسعه ،لكني اليوم فرضت
موقعي ودوري ،وال أحد يس���تطيع ان ميارس أي متييز بحقي .فأنا واعية لدوري وال اقبل
ان يضطهدن���ي أي كان ،او يتعام���ل مع���ي بفوقي���ة .وق���د دعم���ت جتربتي العملي���ة بالتعليم
واخترت مجال علم النفس التربوي ،درست سنة جامعية ولم أوفق في مواصلة مشواري
األكادمي���ي ،اال ان االس���تاذ فري���د أبو غ���وش مدير عام مؤسس���ة برامج الطفول���ة ،نصحني
بالعودة الى مقاعد الدراس���ة ،مؤكد ًا لي ان التعليم يعمق ومينهج التجربة ،ويعطيها ابعاد ًا
علمية وتربوية ،تفيد العمل وتغنيه ،فعدت الى الدراس���ة منذ العام  ،2008وأنا مصممة
في احلصول على الشهادة اجلامعية .»...

مسافة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة

لق���د بدأت تهاني خطوتها األولى ،ثم الثانية والثالثة والعاش���رة واملئة ،وقطعت مس���افة ال
ب���أس به���ا على طري���ق العمل والنج���اح واالجناز ،وهي مس���تمرة في الس���ير احلثيث الواثق
الواع���د ،مصممة على الوصول .ونحن على ثقة انها س���تصل حتماً ،ألنها ترى ب ُأم عينها
نهاية الطريق لتتوج ما تصبو اليه وتتمناه لنفسها ووسطها ومجتمعها بشكل عام.
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ختام ملوخ:

من مهمشة الى قائدة مجتمعية
«إن عضويت���ي ف���ي املجل���س الق���روي في بل���دة بيت عن���ان ،هي تتويج ملس���يرة عمل
وكفاح امتدت س���نوات ،وما كان لي أن اجنح واس���تمر وأحظ���ى باحترام أهل بلدي،
لوال أنني بذلت مزيدا ً من اجلهد في العمل الوطني واملجتمعي التطوعي».
به���ذا اس���تهلت ختام جمي���ل ملوخ حديثه���ا ،وهي حتاول اس���ترجاع ذكرياتها ،مش���يرة أن
حياته���ا ل���م تكن س���هلة ،وان الوضع تطل���ب صمود ًا ومتاس���ك ًا منذ الطفول���ة ،حيث توفى
والدها وعمرها لم يتجاوز س���بع س���نوات ،فتحملت الوالده أعباء احلياة ،لكي يتس���نى لها
العناية بأبنائها الس���تة (خمس���ة اوالد وبنت) .لكن تداعيات وفاة الوالد استمرت وأخذت
منحى ش���ديد الصعوبة ،بخاصة حينما بدأت الوالدة تتعرض لضغوط اجتماعية كأرملة،
خش���ية ان تتزوج مرة ثانية ،وبالتالي يدخل الى ا ُ
ألسرة رجل غريب ،يسيطر على األرض
التي ورثتها عن زوجها.
لق���د تغي���رت تعابير وج���ه ختام ،وأصب���ح صوتها خانق ًا حزين���اً ،وهي تس���تعيد فصو ً
ال من
طفولتها:
« لم تس���تطع والدتي الصمود أمام الضغوط االجتماعية في قريتها .كان كل ش���يء
يقف ضدها ،العادات والتقاليد ،نظرة املجتمع ،كل ما هو حولها يقول لها انت أرملة،
وال يح���ق ل���ك ان تفعلي ،ما تفعله النس���اء األخريات .لذل���ك ميكننا ان نتصور وضع
ام���رأة تعيش في وس���ط تقليدي ،وه���ي لم تنل أي نصيب من التعلي���م .كيف لها اذن
ان تواج���ه املضايق���ات والتقييدات الت���ي أصبحت حتاصرها م���ن كل حدب وصوب،
والنتيج���ة مغ���ادرة القرية هي وأطفالها الس���تة بعد ان ش���عرت ان الواقع يرفضها.
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كان���ت وجهته���ا مدرس���ة «دار الطفل» في الق���دس ،حيث عملت في هذه املدرس���ة مما
أتاح لي الدراس���ة .كانت أُمي البطلة احلقيقية لهذه املرحلة ،احترقت كالشمعة لكي
نعي���ش ،فدخل���ت في صراع مري���ر مع احلياة ،لكنه���ا في النهاية متكن���ت من تربيتنا
وانقاذنا من نيران املأساة ،لنخرج إلى احلياة قادرين على املواجهة ».

الزواج في السادسة عشرة

قد ترى امرأة وجدت نفسها أمام حتد احلياة ،في زواج ابنتها خالص ًا لها ،بصرف النظر عن
الظروف التي احاطت بهذا الزواج .لكن الزواج املبكر هو بحد ذاته حتد آخر ،وحول ذلك
حاول���ت ختام ف���ي البداية اختيار كلماتها لتعبر عن هذا الزواج بش���كل متوازن ومضبوط،
لكنها لم تستطع السيطرة على تداعياتها ،فانطلق الكالم منها بتلقائية:
« تزوج���ت ف���ي العام  1976في بلدة بيت عن���ان .وكان الزواج تقليديا ً من األلف الى
الي���اء ،اال أنن���ي ق���ررت ان ال استس���لم للظ���روف ،وال أعي���د انتاج جترب���ة أُمي .كانت
جتربته���ا ماثل���ة أمام ناظري باس���تمرار ،وحاولت ان اجتنب م���ا تعرضت له ،ألنني
في طفولتي كنت ش���اهدا ً على عذاباتها .لقد ش���عرت بظلم أمي وهي تغس���ل ومتسح
في مدرسة دار الطفل لكسب الرزق .وقلت في نفسي  « :لو كانت أمي متعلمة بعض
الشيء ،الختلف األمر .لذلك عملت على تطوير قدراتي من خالل االشتراك في دورات
تدريبية ،فقد تعلمت اخلياطة ،وبعد فترة قصيره وجدت ان هذه املهنة ال تناسبني،
غي���ر انن���ي اطلقت العن���ان لطموحي ،وق���ررت ان ال أقف عند حد .أقس���مت ان ال أُعيد
جتربة أُمي مهما كان الثمن ،هي ظلمت وقهرت ،وأنا يجب ان أثور ضد الظلم».

العمل الوطني واالجتماعي فتح لها األبواب

انضمت الى جلنة املرأة للعمل االجتماعي في قريتها ،وأخذت تشارك في مشاريع انتاجية
وتعاونيه .وكانت تش���عر بس���عادة غام���رة وهي ترى ما تطرزه يعرض ف���ي معارض ،يؤمها
وس���ع
الن���اس ويب���دون اعجابه���م مبا يع���رض وبخاصة في الق���دس .ان العمل االجتماعي ّ
آفاقه���ا وجعله���ا تتعامل مع أناس آخرين ،فصار فضاؤها أوس���ع من القري���ة .لقد امتد الى
مدينة القدس ومدن أخرى ،وهذا ما عزز وضعها االجتماعي .
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جتربة االعتقال

ف���ي الع���ام  1990خطت ختام خطوة ابعد في نش���اطها حينما س���اهمت ف���ي تنظيم معرض
تراثي في عبلني .وقد صممت على تنظيم هذا املعرض ،رغم معارضة األهل واألصدقاء
الذين نصحوها بأن ال تذهب لتنظيم نشاطات وفعاليات في مناطق بعيدة .اال انه صممت،
معتب���رة ان النش���اط االجتماع���ي والوطني يج���ب ان ال يس���تمر في غرف مغلق���ة ،وامنا من
املفروض ان ينطلق في أي مكان ميكن الوصول اليه .لكن في املعرض لم تسر األمور كما
خططت ورغبت ألن االعتقال كان لها باملرصاد ،إذ كيف لها ان تعرض التراث الفلسطيني
واالعالم الفلس���طينية وخارطة فس���طني التاريخية ،لقد اعتبر ذلك حتريضاً! تقول ختام« :
���ي االقامة االجبارية في
اعتقل���ت في معتقل اجللم���ة  18يوماً ،وبعد ذلك ،فرضوا عل ّ
قريتي ستة شهور .وكنت ملزمة بإثبات وجودي من خالل التوقيع على محضر في
مقر احلكم العس���كري .كان اعتقالي في قريتي مستغربا ً إذ كيف بامرأة وزوجة وأُم
تذهب الى بلدة بعيدة ،ومتارس نشاطا ً وطنيا ً وتعتقل بعيدا ً عن أوالدها؟ كيف لها
ان تخ���رج على ما هو مرس���وم ومس���موح للمرأة في القرية؟!! لكن���ي واجهت كل هذا
بالصمود والتمس���ك بخياري ،ومضيت في مشواري االجتماعي والوطني ،دون أن
التف���ت ال���ى التعليقات ،ولم أنكس���ر أمام الضغ���وط االجتماعية ،إلى ان س���لم من هم
حولي مبا فرضته ارادتي ».
ومتض���ي خت���ام في وصف مس���يرتها بعد أن خرج���ت من االعتق���ال « :واصلت عملي بكل
تصمي���م ،واصبح���ت مس���ؤولة جلن���ة املرأة في قرى ش���مال غ���رب الق���دس ،أي انني
حتول���ت الى قائدة نس���وية .أجل لق���د انتزعت ذلك ب���االرادة .ولم اكت���ف بالعمل في
اللج���ان ،بل وبادرت الى تأس���يس النادي النس���وي في بيت عن���ان ،الذي يضم 300
امرأة ،األمر الذي اتاح لهؤالء النس���وة االس���تفادة من دورات تأهيلية ،على مستوى
اخلياطة وتربية النحل والتجميل وغيرها».

مؤسسة برامج الطفولة محطة مهمة في حياتها

وتستعرض ختام فصو ً
ال ُأخرى من جتربتها التي باتت نساء قريتها والقرى املجاورة ينظرن
له���ا باحترام ويتعامل���ن معها كقدوة «توجه���ت في  1999-9-15الى مؤسس���ة برامج
الطفولة بعد تنس���يق مع االغاثة الطبية ،املؤسس���ة التي رشحتني لاللتحاق بدورة
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متك�ي�ن مخصصة للنس���اء في منطقة رام الل���ه .وكانت التجربة جديدة ودهش���ة في
ذات الوقت» أما ملاذا جدية ومدهش���ة؟ فقد اوضحت ختام ذلك في س���ياق حديث مطول
ميكن تكثيفه على النحو اآلتي:
ان جتربتها التي جسدتها باملعاناة والعرق والتضحية واالعتقال ،كانت جتربة عملية بحتة،
فق���د كان���ت األمور تعتمد اعتم���اد ًا كلي ًا على طاقاته���ا ومبادراتها وامكاناته���ا وقدرتها على
التح���دي ،اال ان دورة التمك�ي�ن التي جمعت ما بني النظ���ري والعملي ،والتمكني الفردي
والتمك�ي�ن اجلماع���ي ،زودته���ا مبع���ارف ممنهج���ة احدث���ت تغيير ًا ف���ي حياتها .لك���ن عملية
اس���تيعاب مضم���ون ما طرح ف���ي الدورة لم تكن س���هلة ولم تس���ر بتلقائية ،ف���كل جديد له
ظروف���ه ومعطيات���ه .وحول هذا نقتب���س بعض ًا من توصيفها لل���دورة «التزمت الصمت في
اخلم���س محاض���رات األول���ى .كانت املصطلح���ات واملفاهي���م التي طرح���ت ،اكبر من
اس���تيعابي ،فقلت للمدربة انا ال افهم ماذا تقولني ارجو ان تبس���طي لي املصطلحات
وتتحدث���ي بلغة اس���تطيع فهمها .واس���تجابت لطلب���ي ،وصرت اس���توعب ما يطرح
بشكل تدريجي .وكان كل لقاء يؤسس للقاء الذي يليه ،وحتولت من مشاركة كانت
تستغرب ما يقال الى مشاركة فعالة ،تسأل ،وتستفسر وحتاول ابداء الرأي».
لقد فتحت الدورة لها آفاق ًا جديدة في مجال التعليم واملعرفة وراحت تبحث عن املزيد ،بل
ان م���ا تعلمته من خالل الدورة التمكينية في برامج الطفولة ،اعطاها حافز ًا لتعميم جتربتها
نساء أخريات على االلتحاق مشابهة تعقدها املؤسسة في املنطقة .أما كيف
بحيث تش���جع ً
افادت نساء قريتها انطالق ًا مما حصلته من الدورة فتشرحه على النحو التالي  « :قلت لذاتي
ملاذا ال انقل ما تعلمته للنساء ،السيما وان متكني املرأة وتعريفها بطاقاتها ودورها
وحقوقها ،قضية مهمة للنس���اء الريفيات اللواتي يعانني من التهميش واالضطهاد،
لدرجة انهن ال يعرفن ماهية حقوقهن.
فب���ادرت ال���ى دورة وبالتنس���يق م���ع الن���ادي ،قدمت خالله���ا كل ما اس���تطيع الفادة
املش���اركات ،باالس���تناد الى ما فهمته واس���توعبته من دورة التمكني .كنت اراجع ما
اخذت���ه ف���ي الدورة الس���ابقة واعيد تدوينه وتدريب نفس���ي عليه م���رات ومرات ،ثم
قمت بتدريب النس���اء بنف���س الطريقة التي تعلمتها ،وكان التفاع���ل ايجابا ً الى ابعد
احلدود».
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عضوية املجلس البلدي

وتنتقل ختام الى محطة أخرى متحدية الصعاب ،مجس���دة النجاح تلو النجاح ،اميان ًا منها
بأنها تفعل ما يفيد مجتمعها وما يحقق ذاتها .لذلك لم تلتفت الى كل املعوقات.
تق���ول خت���ام « :باص���راري فرض���ت ارادتي ،وخض���ت االنتخابات وجنح���ت ،وها أنا
اق���وم بخدمة القرية بإخ�ل�اص ،فقد حتررت من القيود وانتزع���ت االعتراف بدوري
وأهمية وجودي كامرأة .واليوم أخرج لالجتماعات واشارك في اللقاءات متى أريد،
ما دامت ظروف العمل تقتضي ذلك .ال أحد يتدخل في شؤوني وال ملاذا خرجت ومع
من جلست .انا اآلن شخصية عامة ودوري معروف للناس».
نساء كثيرات في قريتها والقرى املجاورة يتطلعن باحترام كبير لدورها ،ويتمنني
واليوم فإن ً
يكن بقوتها واصرارها .لقد حتولت من امرأة مهمشة الى امرأة قدوة ،تلعب دور ًا ريادي ًا
ان ّ
في املجتمع ،اليس في ذلك قصة جناح تستحق التوثيق والتعميم؟!
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روال العلي:

احلياة مدرستي احلقيقية
«الطفول���ة ف���ي جتربتي لم تكن مرحلة لعب ولهو ،بل مش���اركة في مس���اعدة أمي في حتمل
أعب���اء البيت .حتملت مس���ؤولية خاصة جتاه اس���رتي وأن���ا طفلة .وكلما ازداد عمري س���نة
واحدة ،كان ما هو مطلوب مني يزداد ويتشعب».
ه���ذا تلخي���ص مكثف ملرحل���ة الطفولة الت���ي عاش���تها «روال العلي» ،التي ولدت ألس���رة،
األم -معلم���ة ،واألب مري���ض كان يتلق���ى الع�ل�اج باس���تمرار ف���ي اخل���ارج .وكان���ت األم
مضطرة للعمل لتوفر حاجات االس���رة بس���بب مرض األب .هذا الواقع فرض عليها دور ًا
أكب���ر مم���ا حتمله طفل���ة ،اذ كان يترتب عليها ،املس���اعدة في تنظيف البي���ت ،واعداد الطعام
الخوتها ،والسهر عليهم.

الدراسة والنجاح في ظروف مجافية

«واصل���ت دراس���تي االعدادية والثانوية جنب��� ًا الى جنب مع اهتمامي بأفراد األس���رة ،ومع
مواظبتي على القيام بكل ما يتطلب البيت من عمل .ومع ذلك قررت ان اجنح ،وال اجعل
ظروفي عائق ًا أمام دراستي .بل وبعد ان انهيت التوجيهي ،التحقت بكلية األمة في القدس
وتخرجت منها بشهادة دبلوم  /تربية ابتدائية .وكنت مشتت ًا بني الدراسة واألسرة ،أقتنص
وقت الفراغ بني احملاضرات وأعود الى البيت ،انظف واحضر الطعام ،ثم انتقل مباش���رة
الى غرف الدراسة ،وهكذا....
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وفي البداية قررت بعد التخرج ان ال أعمل لكي يتس���نى لي االس���تمرار في القيام بواجبات
البيت .بل رغبت اذا ما تزوجت ،ان اكرس جهدي ألوالدي ،وان ال أمارس أية وظيفة،
حتى ال أكرر جتربة والدتي مع العمل»..

الزواج واملعاناة بني هوية القدس وهوية الضفة

وال���د «روال» ف���ي األص���ل م���ن مدين���ة بي���ت حلم ،حي���ث تزوج م���ن أمه���ا املقدس���ية «حارة
الس���عدية» ،وحص���ل عل���ى هوية القدس الحق���اً ،وهي بدورها قد تزوجت من ش���اب من
بيت حلم «هوية ضفة» ،لتجد ان ذلك قد وضعها أمام ٍ
حتد جدي ،ففي السنوات األخيرة،
ل���م يك���ن مبق���دور ال���زوج االقامة ف���ي القدس ،وه���ي اضطرت لذل���ك ،لك���ي حتافظ على
هويته���ا ،وه���ذا بحد ذاته قد القى على عاتقها مهمة تربي���ة األوالد األربعة ،في ظل غياب
الزوج .كانت ألوالدها األم واألب ،ما جعلها في حالة اس���تنفار دائم ،فمطلوب منها ان
تربي وترعى االوالد ،وتوفر لهم كل ما يحتاجون ،الى ان اس���تطاع الزوج احلصول على
اقامة في القدس ،ليكون قريب ًا من أس���رته ،يتقاس���م مع الزوجة مس���ؤوليات تربية األوالد
ورعايتهم واإلشراف عليهم.

اخلروج من البيت الى املجتمع

وصوب توجهاته���ا قالت« :برنام���ج األم الدليل
وح���ول التغيير ال���ذي طرأ على حياته���ا
َّ
في مؤسس���ة برامج الطفولة ،ادخلني مرحلة غنية ومهمة في حياتي .وكان الهدف
من التحاقي بهذا البرنامج ،الس���عى للحصول على معلومات وآليات تس���اعدني في
تربية أوالدي واإلهتمام بهم .شعرت أن هذه الدورة فتحت لي آفاقا ً جديدة ،وصرت
معني���ة ب���دورات أخ���رى لكي أدع���م معارفي وجتاربي ،فش���اركت ف���ي دورة التمكني
النسوي ،ثم دورة ارشاد سياحي ملدينة القدس» .
لقدحتدث���ت «روال» كثير ًا عن أثر هذه الدورات عليها ،وكيف اس���تطاعت من خاللها ،ان
تغير اس���لوبها في التعامل مع ابنائها .فقد كفت عن اس���لوب العقاب اجلس���دي إذا ما اخطأ
أحده���م ،وأخذت تتوجه اليه���م بنصائح تربوية .اضافة الى انها تعلمت أس���اليب جديدة
ف���ي الطب���خ ،فأصبحت أكثر وعي��� ًا بإعداد وجب���ات غذائية متوازنة ،مبتع���دة عن الوجبات
السريعة واملقالي والدهنيات.
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كم���ا ان ه���ذه الدورات جعلتها تتبع احلوار الهادئ طويل النفس اس���لوب ًا في ادارة احلياة مع
زوجه���ا ،م���ن خالل احلوار والنق���اش الهادف ،الذي انعكس ايجاب ًا على األس���رة بش���كل
ع���ام .واليوم فإن «رلى» التي لم حتبذ في البداية العمل خارج البيت ،صارت تنظر للعمل
كوس���يلة لتطوير قدراتها وامكاناتها ،وتعلمت كيف ت���وازن بني البيت والعمل اخلارجي،
فهي تعمل معملة في احدى مدارس املرحلة االبتدائية في القدس من الساعة  8حتى ،11
ث���م تنتق���ل لبرنام���ج األم الدليل ،بعمل من الس���اعة الثانية حتى الثالث���ة كمتطوعة مرتني في
االسبوع.

االلتزام في برنامج األم الدليل

وعن سر ارتباطها ببرنامج األم الدليل ،وحماسها له وحرصها على االستمرار في العمل
فيه ،بالتزام وا ٍع ودون تقطع شرحت« :البرنامج مفيد ملجتمعي ،ويساعد األُسر على

تربي���ة ابنائها ،وفق اس���اليب حديثة ،وبالتالي فإن اس���تمراري في البرنامج دافعه
���س احلاجة ال���ى جهودنا
رغبت���ي الش���ديدة ف���ي خدم���ة أبناء ش���عبي ،الذين ه���م بأم ّ
التربوية ،بخاصة في القدس وأحيائها الفقيرة امله ّمشة .أما بالنسبة لدورة اإلرشاد
الس���ياحي ،فق���د افادتني كثيراً ،وأنا اقوم بدوري بنق���ل ما تعلمته الى االطفال الذين
اعلمهم ،إ ْذ اش���رح لهم تاريخ القدس ومعامله���ا األثرية من خالل معلومات صحيحة
مؤكدة .انني اشعر بسعادة غامرة وأنا اشاهد الفرح واالرتياح على وجوه األطفال،
وه���م يس���تقبلون املعلوم���ات ع���ن املواقع األثري���ة في القدس :األس���واق ،الش���وارع،
الس���ور ،البوابات ،املس���اجد ،الكنائس .ان ذل���ك يع ّمق االنتماء الوطن���ي لدى ابنائنا
لهذه املدينة املقدسة ضاربة اجلذور في التاريخ.»...
وح���ول تقييمه���ا لتجربته���ا تؤك���د «روال» انها فخورة مب���ا وصلت اليه ،وه���ي اآلن في غاية
االرتياح النفس���ي ،الس���يما وقد بدأت متارس تأثير ًا ايجابيا في محيطها ،فالنس���اء يثقن بها
وبتجربته���ا ،ويحاولن االس���تفادة م���ن معلوماتها ،حيث ان عدد ًا منه���ن قررن اخلروج من
البيت وااللتحاق بالدورات ،بعد ان تأكد لهن بامللموس ان «روال» اليوم تستند الى جتربة
حياتي���ة غني���ة .انها ام���رأة جدية مثاب���رة قادرة على التطور .وهناك نس���اء امي���ات في منطقة
الواد ،التحقن بدورات محو األمية بتوجيه منها.
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ان جتربته���ا واصراره���ا على النهوض بنفس���ها واس���رتها ،واالرتقاء مبن ه���م حولها ،جتربة
بأمس احلاجة لتعميم اإليجابي،
تس���تحق الدراس���ة والتوثيق والتعميم ،ألننا في مجتمعنا ّ
لكي ال يظل السلبي هو السائد املسيطر.
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سحر العيسوي:

وتغير املكان
انتصار على الظروف ُّ
جتربة سحر العيسوي تقدم أنصع مثال أن مبقدور اإلنسان ،ان يتأقلم وينتصر على الظروف
مهما كانت التحديات ،فقد انتقلت من بيئة إلى ُأخرى ،لكنها استطاعت ان تنتزع جناحها
بالتعلم والعمل الدؤوب طويل النفس.

طفولة قاسية

تق���ول س���حر« :هاج���رت اس���رتي في االس���اس م���ن الرملة ال���ى االردن ف���ي العام 48
وس���كنت مخيم احلس�ي�ن ،لكن والدي توفى في حادث مأس���اوي -حادث س���ير -عن
عم���ر ناه���ز  50عام���اً ،بينما كانت والدتي في ريعان ش���بابها  38عام���اً ،فعكفت على
تربية اثني عش���ر طفالً – خمس���ة أوالد وسبع بنات -كنت اصغرهم سناً ،حيث كان
عمري حينذاك ال يتجاوز اخلمس سنوات».

أم مثالية

وتنتقل س���حر للحديث عن والدتها والدور الذي اضطلعت به ،وكيف واجهت الظروف
ول���م تستس���لم أمامها ،بل ان التح���دي زادها قوة واصراراً« :من نعم الله على أُس���رتنا،
ان وهبنا أُما ً مدبرة ،متتلك عقالً وبصيرة ،ال تنكس���ر أمام أية صعوبات مهما كانت.
وقد ش���كلت له���ا وفاة وال���دي امتحاناً ،لك���ي تثبت انها جدي���رة بأُس���رتها وأوالدها،
فأخذت تعتمد على نفسها وتدير اقتصادا ً منزليا ً بالتعاون معنا نحن األطفال .ومن
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م���ردود حاجات بس���يطة كان يبيعها اخوتي في املخي���م وخارجه ،كنا نتدبر امورنا
ونعيش».
ُ
ونتيجة قدرة هذه األم على اعالة اس���رتها واالعتناء بأطفالها ،والبحث عن طرق معيش���ية
ابداعي���ة لتمكينه���ا من العي���ش باكتفاء وقناعةُ .أختيرت خلمس س���نوات عل���ى التوالي ك ُأم
مثالية على مستوى مخيم احلسني».

طفلة تتحدى

وفيما يتعلق بتجربتها الدراسية في املراحل االبتدائية واالعدادية والثانوية توضح سحر:
«منذ وفاة والدنا ،شعرنا نحن االطفال مبسؤولية غير عادية .كنا نرى والدتنا تكد
وتتعب وتسهر الليالي من أجلنا ،وتنسى نفسها ،وهي تضع كل ما متتلك من طاقة
وقوة في س���بيل اس���عادنا .لقد تأثرنا بذلك وأخذنا على عاتقنا ان ال نخذل هذه األُم
العظيمة .لقد ادركت مبكرا ً ان جناحي في دراس���تي سيشكل قارب جناة ينقلني الى
ش���اطئ األمان ،وهذا بالطبع س���يبعث الس���رور في قلب أُمي .درس���ت ،اجتهدت ،لم
اض ّيع دقيقة دون ان احاول حتسني مستواي الدراسي .وانتقلت من مرحلة دراسية
الى أُخرى ،الى ان توجت ذلك بالنجاح في الثانوية العامة ومبعدل .»88

من الثانوية العامة الى الزواج مباشرة
وتص���ف س���حر املرحلة التالية من حياته���ا ،معتبرة ان الزواج واالنتق���ال الى حياة جديدة،
وفي بيئة مختلفة عن البيئة التي كانت تعيش فيها ،شكل لها امتحان ًا صعب ًا ومعقداً:
«تزوج���ت اب���ن عمتي قبل اع�ل�ان نتائج الثانوي���ة العامة ،وعدت ال���ى أرض الوطن.
وس���كنت الرملة اس���تجابة لرغبة والدتي .كنت ارغب في اكمال دراستي في جامعة
بيرزيت ،لكن اندالع االنتفاضة األولى في العام  ،87جعل امكانية التنقل من الرملة
الى بيرزيت أمرا ً صعباً ،فتم تأجيل املشروع الدراسي.
كان االنتق���ال للعيش في مدينة الرملة في غاية الصعوبة ،إ ْذ وجدت اختالفا ً في كل
ش���يء عن احلياة في مخيم احلس�ي�ن ،اال انني فضلت العمل خش���ية ان اظل ادور في
دائرة مفرغة ،فعملت ُمد ّرسة في مدرسة الزهراء في اللد».
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الطريق الى مؤسسة برامج الطفولة
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حي غالبية س���كانه من اليهود تقول سحر« ،واجنبت حتى العام 1993
س���كنت في ّ
أربع���ة أطفال ،وصادف ان قابلت يوما ً في حينا امرأة عربية ،فاس���تغربت وجودها
في هذا احلي وس���ألتها ماذا تعملني؟ فأجابت  :أتعلم في مؤسس���ة برامج الطفولة،
وحتدي���دا ً في برنامج األم الدليل .قلت بإحلاح ش���ديد :وه���ل ميكنني االلتحاق بأحد
برامج املؤسسة؟ اجابت :نعم ،وسوف اساعدك على ذلك.
وبالفع���ل ذهب���ت معه���ا والتحق���ت بال���دورة األول���ى ،ث���م تتابع���ت ال���دورات .وبع���د
االنته���اء م���ن دورة األُم الدليل ،ودورة نس���اء قياديات بادرت مع بعض النس���اء الى
تأس���يس جمعي���ة في الرملة وس���جلناها رس���مياً ،وقد قامت املؤسس���ة بش���راء بيت
لنمارس من خالله نش���اطنا بهدف تطوير وتعزيز مكانة املرأة العربية في وس���طنا
االجتماعي».

مديرة جمعية:

«انتخب���ت مدي���رة للجمعي���ة الت���ي قمنا بتأسيس���ها ،وخ�ل�ال ادارت���ي للجمعية م���دة خمس
س���نوات ،تعلم���ت مراكمة املزيد على جتربتي ،والعمل على تطويرها باس���تمرار وبش���كل
يوم���ي .وعاهدت نفس���ي أال اتوقف عن���د مرحلة معين���ة وأقول كفى .وامله���م هنا انه ومن
م���ردود عمل���ي كمدي���رة حضان���ة وعلى مدى عش���ر س���نوات اس���همت جنب ًا ال���ى جنب مع
زوج���ي في حتس�ي�ن االوض���اع االقتصادية الس���رتنا ،ما مكن أوالدي اخلمس���ة م���ن العيش
مبس���توى جي���د ،واكمال حتصيلهم األكادميي في ظروف مريح���ة .فإبني عالء حاصل على
درجة  B.Aفي االقتصاد ،وابنتي س���وزان  M.Aف���ي املجال التربوي ،وروان تخصص
بيولوجي���ا .والي���وم انا وابني بهاء على مقاعد الدراس���ة ،هو يدرس التس���ويق واالقتصاد،
وان���ا ادرس التربية .فمن���ذ البداية قلت واثبت ذلك باملمارس���ة العملية ،ان احلياة يجب ان
تس���تمر ،وان التجرب���ة من املف���روض ان يتم تطويرها بالعلم واغن���اء التجربة .واعترف هنا
ان زوجي وأوالدي في كل املراحل ش���كل لي عام ً
ال محفز ًا ومشجعاً ،وهو يساندني لكي
احقق ما اصبو اليه.»...
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برامج الطفولة في الرملة

وح���ول جتربة مؤسس���ة برامج الطفولة في الرملة ،وتفاعل النس���اء مع ال���دور الذي تقوم به
تقول:
«حتظى املؤسس���ة باحترام ش���ديد في الرملة بخاص���ة في أحياء الرب���اط واجلواريش والبلد،
���اء كثيرات على االلتح���اق بال���دورات ،وأخرجتهن من دائ���رة احلصار
ألنه���ا س���اعدت نس ً
وع���دم الفع���ل ،ال���ى س���احة التعل���م والعم���ل والعط���اء واملب���ادرة خلدمة مجتمعه���ن .ومن
املألوف س���ماع النس���اء هنا يتحدثن عن تأثير املؤسس���ة وبرامجها عليهن ،وعلى ُأس���رهن.
إنني والنس���اء العربيات في الرملة ،نش���عر اليوم بامتنان الى مؤسس���ة اخرجتنا من األجواء
التقليدية ،وش���جعتنا على مس���ابقة الزمن في االلتحاق بالدورات والتعلم ،وعندما تنفتح
شهية االنسان للتعلم ،فال شيء يستطيع ان يوقفه او مينعه من ذلك .لذلك أشعر بعد هذه
التجربة الطويلة براحة نفسية ،ألنني وبتواضع شديد اسهمت في التأثير ايجاب ًا على النساء
في وسطي االجتماعي ،وان كثيرات منهن التحقن بالدورات والبرامج التعليمية ،بسبب
تشجيعي ودعمي لهن».
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عبير الشمالي:

جتربتها الغنية مفتوحة امام كل نساء حيها
الش���يء يقف امام اندفاعها للتعلم والعمل وتعليم وارش���اد اآلخري���ن .زمنها مفتوح على
كل شيء جديد ،ميكنها االستفادة منه لكي تطور قدراتها وامكاناتها ،وبالتالي تعمل على
تطوير قدرات وامكانات نساء ُأخريات في وسطها االجتماعي.
انه���ا عبي���ر الش���مالي ،األم ،والتربوية واملرش���دة ،التي تص���ل الليل بالنهار دراس���ة وعم ً
ال
وارش���اداً ،تتنق���ل ب�ي�ن العم���ل املهني والتطوع في ارش���اد نس���اء ح���ي اجلواريش ف���ي الرملة
وتوجيههن ليتعاملن مع ظروفهن ويتغلنب على حل مش���كالتهن ب ٌأس���لوب تربوي ممنهج.
لق���د اصبح���ت محط انظار النس���اء ،اللوات���ي يتعاملن م���ع جتربتها ،على اعتب���ار انها جتربة
منوذجية تصلح ألن تعمم .هذا ما استخلصناه من رصدنا ومتحيصنا في جتربة امرأة جمعت
بابداع بني الدراسة والعمل ،بني واجباتها جتاه االسرة ،وتطوير قدراتها الشخصية كامرأة
ايجابية في مجتمعها.

جتربتها مع « األم الدليل »

تقول عبير:
«كان عم���ري  18س���نة عندم���ا انهي���ت الص���ف الثاني عش���ر ،وكان برنام���ج ا ُ
ألم الدليل في
مؤسس���ة برام���ج الطفولة ،أول جتربة لي بعد الثانوية العام���ة .فقد تعلمت كيف اتعامل مع
قدراتي ،وكيف ُأمنيها ،وبأي اس���لوب تربوي ،ميكنني التعامل مع املشكالت والتحديات
ا ُ
ألس���رية عن���د اآلخرين .بعد االنته���اء من دورة في اطار البرنام���ج املذكور ،ملس القائمون
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عل���ى البرنام���ج ما لدي من حماس للعمل مع األهالي وارش���ادهم ح���ول كيفية التعامل مع
ابنائهم.
ُ
ُ
وبع���د «األم الدلي���ل» التحقت بدورات أخرى ،ومنها دورة «مس���اعدة معلمة روضة» ،ثم
اتس���ع نطاق الدورات ،واقبلت على الدراس���ة االكادميية فيما بعد ،وكأنني في س���باق مع
نفسي ومع اآلخرين».

وعي االختيار

وخالل عملها الدؤوب على تنمية قدراتها ،اصبحت نظرتها للزواج ،نظرة غير تقليدية،
مبعن���ى انه���ا رأت في الزوج املقبل ش���ريك ًا كفؤاً ،يس���اندها وتس���انده في حتم���ل اعباء احلياة
والنهوض باالسرة.
تق���ول « :م���ا كان لي قبل هذه ال���دورات ،وقبل جتربة العمل ف���ي «األم الدليل» ،أن اختار
زوج���ي بوعي كما اخترت بعد اش���تراكي في ال���دورات التوعوية ،والتع���رف على مفاهيم
وتوجهات جديدة ،ساعدتني في وضع اساس صحيح للحياة الزوجية املشتركة.
تعلم���ت م���ن ال���دورات ان التفاهم واحلوار وتقس���يم االدوار وتكاملها ،يقوم على اس���اس
ش���راكة انسانية حقيقية .وتعلمت أيض ًا كيف أؤسس اسرة متحابة متعاونة ،حيث عالقتي
االنسانية الدافئة مع زوجي وأوالدي .كل شيء في اسرتنا قابل للنقاش واحلوار والتفاهم.
لهذا استطيع القول إن ابنائي تربوا في اجواء ُأسرية صحيحة.»...

مرشدة ومن ثم مربية

الضوء على قصتها مع العمل والنجاح:
وتواصل عبير تسليط
ْ
«عملت في مشفى مرشدة ل ُ
ألمهات ،أي كنت مبثابة اجلسر الذي يربطهن باملشفى ،اترجم
للوات���ي ال يعرف���ن العبرية ،واقدم االرش���اد ل ُ
ألمه���ات ،حول التغذي���ة والرضاعة ،وكيفية
التعامل مع الطفل بش���كل عام .عملت في هذا املجال مدة س���نتني ثم انتقلت للعمل مربية
رياض اطفال .وش���عرت ان املجال األول يتكامل مع الثاني ،فالتجربة في أي مجال تفيد
في تطوير وتعميق الش���خصية االنس���انية ،حي���ث تتداخل وتتناغم حلق���ات املعرفة .اال ان
العمل في الطفولة ،قادني الى الدراسة االكادميية بغية توسيع آفاقي املعرفية في هذا املجال
حيث درست سنتني متواصلتني ،ثم انتقلت للدراسة اجلامعية مدة اربع سنوات للحصول
على اللقب اجلامعي األول».
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الطاقة االيجابية

عن ـ ـ ـ ـ ــدما تنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصر اإلرادة

التعلم عن طريق الدورات او الدراسة األكادميية املنتظمة بالتوازي مع املمارسة العملية في
امليدان ،تدعم دون ش���ك الثقة بالنفس ،وجتعل االنس���ان قادر ًا على مواجهة أية صعوبات
تعترضه .وكمثال على كيف واجهت عبير مشكلة خاصة عانت منها ،واستطاعت التغلب
عليها باالستناد الى جتربتها الغنية واميانها بقدراتها الذاتية ،تقول:
«واجهت مش���كلة جدية بعد والدتي ،حيث عانيت من اكتئاب والدة ،ومن اعراض هذا
االكتئ���اب ان األم ترف���ض طفله���ا .وفي ه���ذه احملنة كانت ال���دورات التي ش���اركت فيها،
وجتربتي مع الطفولة والتربية مبثابة ا ُملخلّص ،حيث قلت لنفسي :يجب ان اكون أم ًا تتمتع
بصح���ة نفس���ية جي���دة ،وعند ذلك رفض���ت تناول االدوي���ة وقررت ان اش���فى اعتماد ًا على
ارادتي وتصميمي ،وهذا ما حصل بالفعل.

مستشارة وداعمة

حينا ،أو
«ان���ا متأك���دة أنني اس���ير ف���ي الطري���ق الصحيح ،حينم���ا اقدم مش���ورة المرأة ف���ي ِّ
اش���جعها لاللتح���اق ب���دورة ،أو اقوم بدور توعوي ملجموعة من النس���وة ،اش���عر بس���عادة
غامرة ،ألنني اقوم بواجبي جتاه مجتمعي ،فقد تعلمت من دراستي ومن جتربتي العملية،
ان اكون ايجابية ،وان اضع نفس���ي في خدمة اآلخرين ،فهذه رس���التي في احلياة .وال مير
يوم واحد دون ان اوجه واحفّز وانصح واشجع .واآلن فإن نساء كثيرات في احلي اصبحن
يس���تلهمن من جتربتي ،ما يحفزه���ن على االنخراط في ال���دورات والبرامج التعليمية .ان
معارف���ي ومعارف زوجي ،وعدد كبير من االقارب واجليران وبالتالي وس���طنا االجتماعي
الي ،الستش���ارتي ف���ي مواضيع تخص حياتهم
بش���كل عام ال يت���رددون جميعا في التوجه ّ
االسرية ،وفي كيفية التعامل مع اوالدهم.
واحلقيق���ة ان ثق���ة الناس بي تزيدني اصرار ًا على مواصلة طريق العلم واملعرفة ،لكي يكون
مبقدوري تقدمي مزيد من املساعدة ألكبر عدد ممكن من الناس».
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فايزة عناتي:

تعلمت من مؤسسة برامج الطفولة
ما لم اتعلمه من أحد
ان يعيش االنسان حياة صعبة ،في ظروف مجافية حتول دون تطوره وحصوله على فرصة
مناسبة ليظهر ويؤكد وينمي من خاللها قدراته ،قضية تتطلب حدوث تغيير مهم في حياة
االنس���ان يقوده الى ما هو مختلف حقاً .أما املختلف في حياة “فايزة عناتي” انها س���معت
ذات ي���وم عن مؤسس���ة برام���ج الطفولة ،م���ن احدى معلم���ات روضة اطف���ال األقصى في
مخيم شعفاط .
قال���ت لها املعلمة“ :هناك مؤسس���ة تعق���د دورات وتنظم نش���اطات وفعاليات مفيدة
للمجتمع بشكل عام وللمرأة والطفل على وجه اخلصوص”.
كان وقع اخلبر على “فايزة” ،كما البلس���م الذي يخفف من الم اجلرح ،توطئة لش���فاء ينهي
املعاناة ،حيث سارعت الى املؤسسة تطلب االلتحاق بدورة متكينية ،ففتح لها برنامج االم
الدليل ابوابه لتدخل بالتالي مرحلة جديدة ومفصلية في حياتها.
وعن جتربتها في الدورة تقول فايزة:
“تعلم���ت كثي���را ً من ه���ذه ال���دورة .تعلمت اصول التعام���ل مع الطفل ،واس���تفدت من
معلومات مهمة تخص التغذية .واكتش���فت انني كنت اتعامل بأس���اليب خاطئة مع
اوالدي ،وقمت بتصويب األمر باتباع وس���ائل تربوية حديثة ،بعيدة كل البعد ،عن
العقاب اجلس���دي والعنف .والتغيير طال أيضا ً عالقتي بزوجي ،إذ أصبحت اعتمد
أس���لوب احل���وار والنق���اش الهادئ حلل اي اش���كال ،مبع���زل عن االنفع���ال والنرفزة
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عن ـ ـ ـ ـ ــدما تنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصر اإلرادة
وردات الفعل السريعة وغير املدروسة”.
وتسترسل فايزة في حديها عن مدى استفادتها من الدورة قائلة:
“وبالتركيز على عالقتي مع زوجي ،انا في االس���اس ولدت وتربيت في قطاع غزة،
وقد عشت ظروفا ً صعبة في الطفولة ،وكنت أميل نتيجة لهذه الظروف ،الى القوة،
اي ان كل ش���يء ميكن الوصول اليه عن طريق ان اكون صلبة وخش���نة ،لكي ال ينال
اآلخرون من حقوقي او يضطهدونني ،اال انني اكتشفت ان القوة ال تعني اخلشونة
والتعامل بش���كل فظ مع الناس ،ألن قوة الش���خصية تنبع م���ن الهدوء والقدرة على
االقن���اع .كن���ت ف���ي البداي���ة ال اتقبل م���ن زوجي أي���ة مالحظ���ات او انتق���ادات تتعلق
بعائلتي ،حتى لو كان احد افراد العائلة قد ارتكب خطأً .واآلن أصبحت انظر لألمور
علي وضع االصبع على اخلطأ واالشارة اليه وتشخيصه
مبوضوعية ،حيث يتحتم ّ
بغية ايجاد احللول “.

العمل في امليدان

ومن الدورة الى ميدان العمل ،حيث التعامل املباشر مع النساءـ واالستماع الى مشكالت
ومعاناة اآلخرين ،ومحاولة تقدمي التوجيه املناس���ب ،باالس���تناد الى ما تعلمته من برنامج
“األم الدليل”.
تصف فايزة جتربتها في امليدان على النحو التالي:
“ف���ي البداي���ة واجهتن���ي صعوبات جدي���ة ،فالبيئ���ة في املخي���م معقدة ومتش���ابكة،
بخاصة وانني كنت سابقا ً ال دراية لي في التعامل مع الرجال او مجموعات نسائية
واس���عة .م���ن ش���هر الى آخ���ر أصبح���ت اقترب م���ن واقع الن���اس ،أحتس���س همومهم
واعيش تطلعاتهم ،واخذت اش���ارك في احلل���ول ،واتقدم باقتراحات تربوية .وكنت
اح���اول ع���ن بعد استش���ارة ام���ي في بعض االم���ور ،انطالق���ا ً من جتربته���ا احلياتية
الغني���ة ،كونها عملت في س���لك التمريض مدة طويلة وله���ا جتاربها في التعامل مع
قطاعات مجتمعية مختلفة.
وم���ن خ�ل�ال ه���ذه التجربة ،تغي���رت نظرتي ايض���ا ً لدور زوج���ي ،إذ كن���ت اعتقد انه
كرج���ل ال يعرف بأمور التربية اجلنس���ية فيما يتعلق ببناتي ،واكتش���فت ان الرجل
يس���تطيع مس���اعدة زوجته في هذا املجال ،ويجب عدم حصر املس���ألة ضمن مهمات
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امل���رأة وحده���ا .من املف���روض في رأيي ان يضطل���ع الرجال بدور ف���ي تثقيف بناتهم
وتوجيههن لتتكامل العملية .لقد اصطدمت في امليدان مبش���كالت اجتماعية معقدة،
فالض���رب والعق���اب اجلس���دي ه���و الس���ائد ،واعت���داء األه���ل عل���ى االطف���ال ظاه���رة
مس���تفحلة .لكن تعلمت في حقل العمل ان اواجه اية مش���كالت مهما كانت وبصرف
النظر عن الطرف املتسبب”.

على مقاعد الدراسة في اجلامعة

ومن جناح الى جناح تستمر حياة فايزة ،فقد انفتحت شهيتها على حتقيق مزيد من االجنازات،
فبع���د دورات “األم الدلي���ل” ،واالنخ���راط ف���ي جتربة ميدانية ارش���ادية مع النس���اء ،قررت
االلتح���اق باجلامعة لتعميق حتصيلها ،فاختارت تخصص اخلدمة االجتماعية ،لقناعتها ان
مس���اعدة االس���رة في محيطها باتت تش���كل لها اس���تراتيجية مهنية ومجتمعية .وقد اكدت
ان مجموع���ة م���ن العوام���ل س���اعدتها وحفزتها عل���ى االلتح���اق باجلامعة ،ومنه���ا قراءاتها
ودوراته���ا التدريبي���ة ،تش���جيع زوجها ،حي���ث كانت ال���دورات التي ش���اركت فيها عام ً
ال
مساعد ًا في التفاعل مع مساقات تخصصها اجلامعي ،بل والتميز .فهي لم تأت من فراغ،
وامنا انطلقت من اساس تربوي وارشادي مكنها من فهم واستيعاب متطلبات اجلامعة.
وتتطل���ع فاي���زة التي توش���ك على انهاء دراس���تها اجلامعية ،ال���ى العمل في برام���ج الفتيات
املراهق���ات لتوعيته���ن كأخصائي���ة اجتماعي���ة جتم���ع ب�ي�ن التجرب���ة العملي���ة والتحصي���ل
االكادميي.

امرأة مؤثرة

“ الي���وم ينظ���ر لي محيطي االجتماعي كامرأة واعية مثقفة ،حتب مس���اعدة الناس،
وتس���تطيع التأثي���ر في وس���طها ،وتق���دمي النصح واالرش���اد والتوجيه مل���ن يحتاج
ذلك.
لم اتردد يوما ً في القيام بواجبي ،بل اش���عر بالس���عادة حينما اجنح في حل مشكلة،
او التخفي���ف م���ن معان���اة امرأة .وال ابال���غ اذا قلت ان كثيرا ً من النس���اء في املخيم قد
الي كقدوة
التحقن بدورات تربوية وتثقيفية ،بس���بب حتفيزي لهن .النساء ينظرن ّ
وانا عاهدت نفس���ي على ان اكون قدر هذا االحترام واملس���ؤولية امللقاة على عاتقي.
انني مدينة لبرنامج االم الدليل ،ومؤسس���ة برامج الطفولة ،واحاول ان اكون وفية
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عن ـ ـ ـ ـ ــدما تنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصر اإلرادة
ملن قدم لي العون وارشدني إلى الطريق الصحيح .ومن خالل عضويتي في الهيئة
علي العمل باخالص ،واش���ارك بكل امكاناتي
االدارية ملؤسس���ة البرامج ،اجد لزاما ً ّ
لكي اكون ايجابية متفاعلة في مؤسسة تقدم خدمات مجتمعية تستحق منا جميعا ً
العم���ل بأقص���ى م���ا منتلك من طاق���ات  .كي���ف ال ومجتمعن���ا الفلس���طيني ،وبخاصة
املهمشات فيه ،بحاجة الى عملنا ومبادراتنا وبرامجنا”.
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ميسر أبو لنب:

مدرسة التعلم مفتوحة األبواب
على امتداد العمر
حتاول استثمار الزمن واالستفادة من كل دقيقة ،فقد تعلمت ان كل يوم يجب ان يحمل اليها
خبرات جديدة ،فال مجال للتوقف واالنتظار .ان خوض التجارب بروح وثّابة متحدية،
شغوفة باملعرفةُ ،يشكل منطلق ًا للمربية ميسر أبو لنب في حياتها املفعمة باألمل.

النجاح ليس على حساب البيت

هي ُأم خلمس���ة أبناء ،أكبرهم في الس���نة اجلامعية الثالثة ،وأصغرهم ( )14عاماً .وتتحمل
مسؤولياتها جتاه كل واحد منهم ،تتابع وتوجه وحتفز ،اضافة إلى أنها شريك اقتصادي في
توفير متطلبات األسرة ،من خالل الدخل العائد من مردود عملها.
���ي اخلروج للعم���ل والتعلم واالس���هام اإليجابي
تق���ول ميس���ر« :ادركت مبك���را ً ان عل ّ
في خدمة أبناء ش���عبي .فاهتمامي بأُس���رتي ورعايتها ،ال يعن���ي املكوث بني جدران
البي���ت ،حي���ث ان تقس���يم الوقت ضمن رؤي���ة عملية ،ميكن ان يح���ل أي تعارض بني
متطلبات األُس���رة ،ومتطلب���ات العمل في اخلارج .التحقت ب���دورات كثيرة ،وحققت
جناحات في ميادين مختلفة ،وأُمارس دوري املجتمعي اآلن بشكل مكثف ،لكن ذلك
لم يكن بأي حال من األحوال على حساب أي فرد من أفراد أُسرتي».

الفرصة

وبخصوص عالقتها مبؤسس���ة برامج الطفولة ،وكيف اس���تفادت من هذه العالقة ،لصالح
تطوي���ر امكاناته���ا وقدراتها ،فقد عبرت عن ذلك قائل���ة« :إن تربية االطفال والعمل في
هذا املجال ،كان دافعه في االس���اس حبي للطفولة وانشدادي لعاملها ،إذ بدأت اتعلم
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عن ـ ـ ـ ـ ــدما تنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصر اإلرادة
مواضي���ع لها عالقة بالطفولة وكيفية االعتناء بالطفل عن طريق التلفزيون ،الى ان
التحقت بدورة مربيات في مؤسس���ة البرامج ،ألكتش���ف ان ه���ذه الدورة قد اعطتني
كثي���را ً في مجال الطفول���ة ،وقربتني علميا ً وتربويا ً من الطفل ،ألن الرغبة في العمل
م���ع االطف���ال وحدها ال تكف���ي ،فاملطلوب صق���ل هذه الرغب���ة وتوجيهه���ا وتطويرها
بالدراسة واملمارسة العملية.
تعلم���ت م���ن ال���دورة اس���اليب تربوي���ة حديث���ة ،وتعلم���ت أيض���ا ً العم���ل م���ن خ�ل�ال
مجموع���ات ،اضاف���ة ال���ى تنمي���ة مهاراتي في مج���ال االلع���اب والوس���ائل التربوية.
وباختصار شديد اقول تعلمت من الدورة كل شيء ،وفي مقدمة ذلك الثقة بالنفس،
والعط���اء بال حدود .اآلن انا اعطي وأش���عر بس���عادة غامرة ،حينم���ا أرى نتائج هذا
العطاء ،على االطفال وذويهم ،وكل من يحتاج خلبرتي».

تنوع في العمل واالبداع

انطلقت ميسر تعمل من ميدان الى ميدان ،ومن مجال الى آخر ،حيث الرغبة الشديدة في
العم���ل واالجناز ،فعملت مستش���ارة لتحضير روضة «الهدى» في الطور ،واش���رفت على
كل ش���يء ،حتى تس���نى جتهيز هذه الروضة بش���كل مالئم ،مع مراع���اة االصول والقواعد
البيئية والتربوية .ثم انطلقت تعمل مع األمهات ،تقدم لهن االرش���اد والتوجيه في تنش���ئة
أبنائهن تنش���ئة س���ليمة .وبعد ذلك اختيرت م���ن عدد من املركزات واملش���رفات التربويات
للعمل كمرش���دة في مدرسة املأمونية ،وهي تقوم بإرشاد وتوعية الصفني العاشر واحلادي
عشر.
ولم يتوقف طموح ميسر عند مرحلة بعينها بل التحقت بكلية «دافيد يلني» وحصلت على
ش���هادة دبلوم ،وعملت بعد ذلك مرش���دة س���ياحية والتحقت بدورة متقدمة في الكمبيوتر
ثم دورة توجيه مجموعات وهي تعمل أيض ًا مركزة للمسنني.
وعن تعدد هذه املجاالت واخلشية من التداخل على حساب التخصص في مجال الطفولة،
ُ
مشوق ومقنع:
فقد شرحت رؤيتها لألمر بأسلوب ّ
«احلي���اة ال ميك���ن تفصيلها في خان���ات وصناديق مقفل���ة ،بحيث أقول أن���ا أعمل في
ه���ذا املجال فقط ،وليس لي عالق���ة مبجاالت أخرى .فالعمل املجتمعي متداخل ،وكل
امليادي���ن تتعل���ق ببعضها بعض���اً ،فمثالً تربية األطف���ال ،ال ميكن فصله���ا عن العمل
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الترب���وي مع األمهات وارش���ادهن ،بل ان توعية األُمه���ات قضية جوهرية في العمل
م���ع الطفل .كما ان عملي م���ع االطفال ،افادني متاما ً في العمل في املدرس���ة املأمونية
مع صفني دراس���يني في عمر حس���اس ،فلكي تعرف متاما ً متطلبات هذه املرحلة ،من
املف���روض ان تع���ي مرحل���ة الطفولة التي تش���كل أساس���ا ً لكل املراحل ،وه���ذا ينطبق
الحقا ً على العمل مع املسنني.
أما االرشاد السياحي ،فأعطاني معرفة باملكان وتاريخه ،وطور أُسلوبي في الشرح
واالقناع ونقل املعلومات التاريخية بشكل دقيق .أجل هذه االبعاد مجتمعة طورت
شخصيتي وعمقت معارفي ،وجعلتني أحتدث وأشرح بأُفق أوسع.»..

حينما يكون التعلم مفتوحا ً على امتداد احلياة

رمبا اس���تطاعت ميس���ر ان تختزل جتربتها في قصة جناح انسانية مكثفة ،إال ان أية قصة جناح
لو أردنا ان نعطيها حقها ،فإن كل يوم فيها يحتاج الى صفحات من التوثيق ،ألنه يتضمن
عم ً
ال ومبادرات ومواقف وتفاصيل كثيرة .فكيف احلال بامرأة تناضل في البيت والروضة
واملدرس���ة وفي مجال االرشاد الس���ياحي والعمل مع املسنني ،جنب ًا الى جنب مع اصرارها
عل���ى االلتحاق مبزيد من الدورات التثقيفية والتطويرية بهدف تنمية القدرات لتكون احلياة
بالنسبة الى ميسر مدرسة مفتوحة على امتداد العمر.
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ميسون خويص:
تنتزع الفرح من بني انياب البؤس
الي نظرة ريبة ،ويتس���اءلون عن س���بب
«بع���د طالق���ي ش���عرت ان الناس ينظ���رون ّ
الطالق ،صرت امش���ي في الش���ارع وأنا انظر الى األرض ،احتاش���ى عيون اآلخرين،
وفي كل يوم أمتنى لو لم آت الى هذه احلياة ،ألني ال استحق هذا األلم وهذه املعاناة
التي طحنتني».
بهذه الكلمات املوجعة ،الطافحة باحلزن ،اس���تهلت «ميس���ون محم���د خويص» حديثها،
وهي تس���تعرض فصو ً
ال من جتربتها احلياتية ،بخاص���ة وانها جترعت مرارة الزواج املبكر مبا
له من تداعيات جسدية ونفسية خطيرة.

زواج مبكر

وتس���ترجع ميس���ون ظروف زواجها ،الذي س���يقت اليه وعمرها ال يتجاوز اخلمس���ة عش���ر
���ي فعله ،وما
عام���اً ،فيم���ا تق���ول« :لم اكن اع���رف ما هو الزواج ،وم���ا الذي ينبغي عل ّ
معنى االنتقال من بيت أهلي ،الى بيت آخر .لم آخذ فرصتي لكي أتهيا ً لذلك ،فقد متت
اخلطبة والزواج في شهر واحد ،وسألت أمي اسئلة تتعلق بالزواج ودوري ،لكنها
الح عليها
قالت لي س���تعرفني كل ش���يء بنفسك حينما تتزوجني ،وحتى عندما كنت ّ
ألعرف بعض املعلومات عن الزاواج ،كانت تؤكد انني س���أعرف كل ش���يء مجرد ان
انتقل الى بيت زوجي.»....
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وكان انتق���ال ميس���ون ال���ى بي���ت زوجه���ا ،مبثاب���ة نقلة حياتي���ة مختلف���ة ،حملت كثي���ر ًا من
املفارق���ات ،فاملطل���وب م���ن طفلة ف���ي عمره���ا ،ان تتحمل مس���ؤوليات اجتماعي���ة كبيرة.
ورغ���م انه���ا لم تكن مس���تعدة لذلك جس���مي ًا ونفس���ياً ،اال ان اصرار االه���ل كان اقوى من
تخوفه���ا وتردده���ا .قالوا له���ا :إن مصير الفتاة ال���زواج ،وان الزواج «هو س���ترة للبنت»،
وس���واء تزوجت الفتاة في وقت مبكر ،او تأخر زواجها ،فإن النتيجة في احملصلة النهائية
هي الزواج ،فلماذا ال يتم ذلك حينما يطرق «النصيب» الباب؟!.

من «احلجلة» الى املطبخ

من املفارقات التي روتها ميسون ،ان الزواج كان مفاجئ ًا بالنسبة اليها .كانت طفلة تلهو مع
صديقاتها ،تلعب «احلجلة» وبقية االلعاب التي متارس���ها الفتيات في سنها .وكانت تتمتع
في اللعب ،معتقدة ان احلياة هي ساحة لعب مفتوحة .لكن ابواب اللعب قد اوصدت في
وجهها .لتجد نفسها ملزمة بأعمال مطبخ ألسرة ممتدة ،حيث مطلوب منها القيام بجميع
االعمال املنزلية ،فما ان يشقش���ق الفجر حتى جتد نفس���ها منتصبة في املطبخ تغس���ل وحتضر
وتطبخ ،فال مجال للتوقف عن العمل حلظة واحدة ،الزمن يطاردها ،والعائلة تطاردها،
وواجب الزوجة حسب مقاسات املجتمع تضغطها .كانت في سباق مع الزمن ومتطلبات
العائلة والواجب االجتماعي.

طالق في الطفولة

لم يصمد الزواج س���وى س���نتني ،هذا ما اكدته ميسون ،مبعنى انها تزوجت طفلة وتطلقت
وه���ي ايض��� ًا ف���ي مرحل���ة الطفولة حس���ب التحدي���د العامل���ي ملرحل���ة الطفول���ة( ،اي الثامنة
عشرة).
وتعترف ميس���ون ،انها فاحتت أمه���ا برغبتها في االنفصال ،منذ الش���هر األول ،لكن ذلك
وق���ع عل���ى رأس امها كالصاعقة ،قالت لها «هل تريدي���ن الطالق ،اال تعرفي ان املطلقة ال
يحترمها الناس وال يحترمون اهلها»!!!.
وع���ن معاناته���ا ج���راء ذلك تق���ول« :وامام موقف امي كن���ت اتراجع ،اح���اول ان اصمد،
لكن���ي لم اتأقلم م���ع التجربة من جميع النواحي ،كنت اش���عر بالظلم ،صديقاتي يواصلن
تعليمه���ن ،وان���ا مطالبة ببذل جه���د كبير من أجل زوجي وأهله ،وف���ي احيان كثيرة ،قلت
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لنفسي ملاذا ال احاول االقتراب من زوجي ،لعله يتفهم معاناتي ويخفف عني ،اال انني لم
افلح في ذلك .واصبحت الهوة تتسع بيننا يوم ًا بعد يوم.
كانت الضغوط النفس���ية تصاحبني في الليل والنهار ،اخذت احتدث الى نفس���ي ،واش���كو
هم���ي ال���ى الله ،اجلأ الي���ه ،لكي ينقذني من حي���اة لم اخترها .ولم يتفه���م اهلي معاناتي،
ب���ل ان وصفته���م اجلاه���زة لي ال تتع���دى كلمات ،اصم���دي ،الناس ،املجتم���ع ،العيب،
املطلقة ...الخ.
الى ان عدت يوم ًا الى منزل أهلي ،انزويت في احدى الغرف ،وامتنعت من تناول الطعام،
حاول األهل التخفيف عني ،لعلي اعود الى زوجي ،لكني ابديت اصرار ًا منقطع النظير،
واقس���مت ان ال اع���ود ،حت���ى لو كلفن���ي ذلك حياتي .ومل���ا ايقن األه���ل أن ال فائدة ،وأن
هن���اك ثمن��� ًا باهظ ًا لعودت���ي .وافقوا على وضع ح���د ملعاناتي ،والبدء بإج���راءات الطالق.
وم���ن اجل ان انل حريتي االجتماعي���ة ،تنازلت عن حقوقي املادية ،فال مادة مهما كانت،
توازي ش���عوري بقدرتي على اتخاذ قرار مصيري ،يحررني من حياة ُأجبرت عليها ،ولم
اخترها في األصل!!.

مؤسسة برامج الطفولة تفتح لها باب األمل

ومتضي ميسون في حديثها فاحتة صفحة جديدة ،فيها بريق من أمل:
«وإذا كان الزواج املبكر صعبا ً وقاسياً ،فإن نظرة املجتمع للمطلقة هي أشد قساوة.
كانت صدمتي الكبيرة منذ اليوم األول للطالق ،فقد بدأ همس اجليران وتساؤالتهم،
ثم اصبحت محطة مراقبة من قبل اجلميع ،وكأن كل فرد في املجتمع اصبح مسؤوالً
علي ما يشاء من احكام .األمر الذي اشعرني
عني ،ومن حقه ان يق ّيم حركتي ،ويطلق ّ
بالقل���ق واخلجل الدائم ،الى ان س���معت من بعض الزميالت ف���ي جمعية الطور ،عن
مؤسس���ة برام���ج الطفولة ،مب���ا تقدمه من خدم���ات مجتمعية .وعل���ى الفور توجهت
الى املؤسس���ة وشاركت في دورة تأهيل فتيات ،وتعلمت طرق االتصال والتواصل،
وكيف اعزز ثقتي بنفس���ي ،وأش���ق طريقي دون االلتفات ألية معوقات من شأنها ان
تشدني الى اخللف.
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وف���رت لي ال���دورة امكانية االحتكاك بفتيات اخري���ات ،لديهن جتاربهن ومعارفهن،
وهذا حفزني للمش���اركة في نقاش���ات من خالل طرح رأيي ،والتعبير عما يجول في
داخل���ي .جعلتني ه���ذه ال���دورة بالفعل انظر الى االم���ام ،واحاول االمس���اك بخيوط
تربطني باملستقبل .بعد ذلك شاركت في دورات اخرى مثل برنامج «العب وتعلم»
وعمل���ت ف���ي البداية في ه���ذا البرنامج كمتطوعة من خالل املدارس ،ثم اثبت نفس���ي
واصبحت موظفة في البرنامج وهذا اعطاني دفعة قوية الى االمام.
املش���اركة ف���ي برام���ج املؤسس���ة عرفتني على مؤسس���ات اخ���رى كجمعية الش���بان
املس���يحية ،الت���ي التحق���ت فيها ب���دورات تربي���ة الطفل ،تدبي���ر منزلي ،احلاس���وب،
وكذلك دورة خياطة .واحلقيقة ان هذه الدورات مجتمعة اسهمت في توسيع آفاقي،
وجعلتني انظر للحياة نظرة متفائلة طموحة.
لقد خرجت بفضل مؤسسة برامج الطفولة من حالة االنكسار والتقوقع التي عشتها
بعد الطالق ،وأخذت اش���عر بوجودي وقدرتي على افادة نفسي ،والتأثير االيجابي
فيم���ن ه���م حولي ،وص���رت مثاالً حس���نا ً لكثير م���ن الفتي���ات اللواتي اخ���ذن يحتذين
بتجربتي .ومع ان عملي في برنامج «العب وتعلم» س���اهم في حتقيق اس���تقالليتي
الش���خصية اكث���ر م���ن اس���تقالليتي االقتصادي���ة ،اال انن���ي ال زلت اعم���ل فيالبرنامج
مبتعة واخالص منذ عش���ر س���نوات .وال يوجد في الدنيا ما هو اجمل من زرع الفرح
الي مبتهج�ي�ن يغمرهم الفرح والثقة
واالبتس���امة على وجوه االطف���ال الذين يأتون ّ
نتيجة حصولهم على تقدير أكادميي او اجتماعي».

فتاة جديدة

وح���ول عالقته���ا مع االهل بعد انخراطها في النش���اط من خالل مؤسس���ة برامج الطفولة،
اوضحت ميس���ون «ان العالقة أخذت مس���ارا ً ايجابيا ً مختلفا ً عن الس���ابق .وبدأ اهلي
بوجودي وقدرتي على احلركة والتفاعل .لقد انقلبت األمور رأس���ا ً على عقب ،فبدل
علي ،اصبح االحترام هو الذي يضبط وينظم العالقة».
اخلوف ّ
حتولت الى انس���انة حقيقية تستطيع ان تبدي رأيها في اسرتها ،واجلميع يتشاور
مع���ي ويس���تمع ال���ى ما أق���ول .وعندم���ا مرضت ام���ي وقفت ال���ى جانبه���ا وقدمت لها
الرعاية الالزمة ،الى ان توفاها الله .واليوم اقوم برعاية والدي املريض ،والذي هو
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بدوره يستشيرني في قضايا مهمة لها عالقة بحياة االسرة ومستقبلها.
كلمتي اآلن مسموعة واخوتي واخواتي يحترمونني ،ويعترفون انني بنيت نفسي
م���ن الصفر ،وانتقلت من مرحل���ة االنتصار الى مرحلة بناء ش���خصيتي االجتماعية
واملهنية».

زواج التفاهم والتكافؤ

وبعد هذه الس���نني من املعاناة والعمل على بناء الذات وتطويرها ،تلخص ميس���ون نظرتها
ال���ى ال���زواج على النحو التالي« :اعتب���ر ان الزواج الذي ال يقوم عل���ى احلب والتفاهم
واالنسجام ،س���يظل مرشحا ً لالنهيار .وان الزواج الذي يقوم على االكراه والفرض
يح ّول حياة االس���رة الى جحيم ،بخاصة حياة الزوجة .في ظل املفاهيم االجتماعية
السائدة التي جتعل الصالحيات والقرارات حكراً».
وتختم ميسون حديثها بخصوص الزواج« :انني ال افكر بأي حال من االحوال بتجربة
زواج ثاني���ة اذا ل���م تقم على اس���اس مت�ي�ن ،واذا لم يكن احل���ب والتفاهم احلافز على
ال���زواج ،اذ ال احب���ذ فك���رة الزواج من اجل ال���زواج فقط ،او الزواج من اجل مس���ايرة
املجتم���ع والن���اس ،اطمح ب���زواج مفتاحه احل���ب واالنس���جام ،واي مفاتيح أخرى ال
تعنيني».
انه���ت ميس���ون حديثه���ا مكثفة قصتها م���ع احلياة ،لكن القص���ة لم تنته بع���د ألن فصولها ما
زالت مفتوحة ،وس���وف تتابع ،لكن ميسون اليوم غير ميسون األمس ،انها انسانة جديدة
بكل املقاييس.
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نسرين صيام:

مؤسسة برامج الطفولة
اخرجتني من حالة الصمت
أصرت قبل البدء في سرد مراحل جتربتها ،بغية التوقع مع جناحها ،واستخالص العبر منه،
���اء أخريات في مجتمعنا للس���ير على درب النجاح ،قبل كل ذلك قالت
لعل ذلك يحفز نس ً
نس���رين“ :اح���ب ان افتتح هذا اللقاء الذي هو مبثابة مبادرة تش���جيعية م���ن قبلكم ،للتأكيد
على ان دورات مؤسسة برامج الطفولة ،شكلت نقلة حياتية خاصة جد ًا في حياتي ،ألنني
من خاللها استطعت أن اخرج من دائرة الصمت املطبق ،الى ميدان العمل واالنتاج .فقد
متكنت في هذه التجربة ،ان اشارك واعبر عن ما يدور في تفكيري ،استمع الى اآلخرين،
وارد على ما يطرحون ،و ُأسر عندما املح في وجوههم عالمات االستحسان ..كنت فتاة
صامتة خجولة ،حتس���ب الف حس���اب لكل كلمة ،وماذا يكون تأثيرها على اآلخرين .اال
ان الدورات كس���رت بالفعل القيد عن لس���اني ،واطلقت العنان لقدمي لكي احترك وانشط
في امليدان”.

وداعا ً للصمت

ليس دائما الكالم من فضة والسكون من ذهب ،فأحيانا السكوت اذا استمر طوي ً
ال يشكل
حالة انسحاب سلبي ،ويقود الى التقوقع على الذات .كانت نسرين تعاني من الصمت،
وتتمنى اخلروج من بني جدرانه ،وقد جنحت..كيف؟:
«لقد حدثت لي مشكلة جدية مع احدى صديقاتي ،شعرت بالغدر ،وجلأت الى الصمت.
ولفت صمتي انتباه اجلميع .حاولت التغلب على ذلك ،لم اس���تطع بقدراتي الذاتية ،الى
ان شاركت في دورات مؤسسة برامج الطفولة .في البداية كنت مستمعة ،ال اشارك ،مع
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لدي الكثير مما اقوله .لكن س���ير النقاش���ات واجواء الدورات ،س���اعدني وحفزني على
ان ّ
الي ،حيث توالت بعد ذلك
املش���اركة .إ ْذ ش���رعت اعبر عن ذاتي ،وهذا اكبر اجناز بالنسبة ّ
الفوائد ،من معارف ومهارات.
حصلته من الدورات كان له بالغ االثر على حياتي بش���كل عام ،حيث متت خطوبتي
ان ما ّ
علي
في تلك الفترة بطريقة تقليدية وبتش���جيع من االهل ،ألكتش���ف بعد ثالثة شهور ،ان ّ
ان احس���م أم���ري واقرر مس���تقبلي ،وان ال اظل متلقية ،افعل كما يري���د اآلخرون .انتهت
ه���ذه التجرب���ة بعد ان اخت���رت ان اكون صاحبة قرار ،وان اختار ما يناس���بني وينس���جم مع
توجهاتي».

العمل في برنامج «العب وتعلم»

«بعد سلس���لة دورات ،وبعد ان تعمقت في برنام���ج العب وتعلم ،وعرفت مفاتيح التعلم
م���ن خالل اللع���ب ،وطبقت ذلك مرار ًا على االطفال ،تأهل���ت للعمل في هذا البرنامج،
وبالفعل عملت مدة س���نتني ،حيث امدتني هذه التجربة بالقوة والثقة بالنفس ،اضافة الى
انها وفرت لي دخ ً
أي من افراد اس���رتي.
ال مادياً ،واصبحت اعيل نفس���ي وال اعتمد على ّ
وخالل ذلك تعلمت الس���ياقة واش���تريت س���يارة .وبالفعل لقد تفتحت اخليارات أمامي،
وعمل���ت بعد ذلك ف���ي روضة أطفال ،ثم انتقلت للعمل في الكلي���ة االبراهيمية في مجال
االطف���ال ايض���اً .وانتقل���ت بع���د ذلك الى روض���ة جبل الزيتون ،وانا اليوم مس���ؤولة قس���م
االطفال».

الزواج باالختيار

وبعد هذه التجربة التي اكدت فيها نسرين انها قادرة على العمل والنجاح والتميز ،وبعد ان
غيرت مسار حياتها ،وباتت ال ترضى باملفروض واجلاهز ،صار كل شيء يرتبط بقناعتها
ّ
واختيارها ،لتتوج هذه التجربة بزواج من شاب اختارته عن قناعة.
وحول ذلك تقول:
«أج���ل فاختي���اري هو اختيار ناجت عن وعي ،فما كان يناس���بني من قبل ،ال يالئمني اآلن.
لذل���ك فإنني اعيش س���عادة حقيقي���ة في زواجي ،انطالق��� ًا من القناعة ،إ ْذ اس���تخدم جميع
امله���ارات التي تعلمتها من املؤسس���ة ،الدارة حياتي الزوجية .أنا في منتهى االنس���جام مع
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زوج���ي وأهله ،ولوال هذا االنس���جام والدع���م الذي اتلقاه منهم ،ال اس���تطيع التقدم بهذه
الوتائر السريعة في عملي وحياتي عامة».

وبعد

انها جتربة جناح ليس على املس���توى العملي واملهني فحس���ب ،وامنا على مدى مس���توى بناء
الش���خصية االجتماعي���ة وبلورته���ا وصقله���ا ،لتغدو مؤهلة التخ���اذ الق���رارات التي ترتبط
باحلياة االناس���نية الفردية من جهة ،ولتكون قادرة على االس���هام في خدمة املجتمع بشكل
عام.
نس���رين وجدت في دورات برامج الطفولة فرصته���ا ،فالتقطتها بعناية وحرص ،تغيرت،
ابتداء من الطفل ،وأليست الطفولة هي اللبنة
وها هي حتاول احداث التغيير في مجتمعها،
ً
االساسية للمجتمعات البشرية ،اذا صلحت فإن البناء املجتمعي سيتأسس قوي ًا متيناً.
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هناء صافي:

يحق لها االحتفاء بنجاحها
هن���اك فتي���ات يغلق الزواج عليه���ن االبواب ،ويقي���د حركتهن وتفاعلهن م���ع مجتمعهن،
ويجعل طاقاتهن محصورة في االهتمام بالزوج واالوالد ،في عملية نكران للذات .فيما
هناك فريق آخر من الفتيات ،يشكل الزواج انطالقة جديدة لهن ،لكي يثبنت ان مبقدورهن
تقس���يم الوقت بني البيت والتعلم والعمل ،واحراز النجاح دون ان يأخذ مجال من حصة
اآلخ���ر .ه���ذا م���ا اكدته جتربة هن���اء صافي ،وه���ي من موالي���د االردن ،تزوج���ت وانتقلت
ال���ى الس���كن ف���ي رام الله ،بينما لم يتج���اوز عمرها حين���ذاك الـ ( )17عام���اً .هناء تقدمت
المتحان���ات الثانوية العامة وه���ي متزوجة ،ثم التحقت باجلامعة تخصص ادارة االعمال.
لك���ن عالقتها م���ع رياض االطفال والتربية ،بدأت من خ�ل�ال ابنتها ،حيث اخذت تتابعها
في الروضة ،وتتفاعل مع املعلمات واالطفال ،لتجد نفسها وقد اقتربت يوم ًا بعد آخر من
عالم الطفل واصبحت مشدودة للطفولة بكل تفاصيلها.

العالقة مع مؤسسة برامج الطفولة

نصحته���ا اح���دى املعلمات ،ومن اج���ل تطوير قدراتها وتنمية مهاراته���ا ،ان تلتحق بدورة
لتدريب معلمات رياض اطفال تعقدها مؤسسة برامج الطفولة .وقد أخذت بدورها بهذه
النصيحة ،لتجد ان الدورة شكلت لها تربة خصبة على طريق التطور واالبداع...
وتص���ف هناء هذه التجربة قائل���ة« :كانت جتربة مثمرة بكل املقاييس ،تعلمت منها مفاهيم
ومعلومات كثيرة حول الطفولة ،وكيفية التعامل مع الطفل .تعلمت االصغاء لآلخرين،
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واملش���اركة في احلوارات البناءة ،واس���تخالص النتائج والبناء عليها .وتعلمت ايض ًا عمل
الدم���ى وطريقة اس���تخدامها في تعليم االطفال ،حيث انعك���س ما حصلته في الدورة على
الي على اعتبار أنني متمكنة في
الروضة وعالقتي باالطفال .أما األهل فأصبحوا ينظرون ّ
هذا املجال ،تستطيع ان تقدم البنائها ما يساعد في تأسيسهم بشكل صحيح».

مديرة روضة

وع���ن تأثي���ر الدورة على مس���ارها املهني تقول « :كن���ت في البداية معلم���ة عادية ،يغمرني
احلم���اس للمهن���ة وحب���ي لالطف���ال .اال ان م���ا حصلت���ه م���ن ال���دورات في مؤسس���ة برامج
الطفولة ،قد اعطاني ابعاد ًا مهنية تس���تند الى ُأس���س تربوية .فأن تكون متحمس��� ًا ملهنتك،
ه���ذا ايجاب���ي بحد ذاته ،لكن اذا تراف���ق احلماس مع العلم وفهم مبادئ تربوية واس���تيعابها
وتطبيقه���ا ،ف���إن العملية هن���ا تتكامل ،وه���ذا ما حصل مع���ي حقيقة .لفت تط���وري انتباه
املعني�ي�ن ألجد نفس���ي وقد أصبحت مدي���رة للروضة .حيث ركزت عل���ى البنيتني اخلارجية
والداخلي���ة للطفل ،م���ن خالل تنظيم االنش���طة املالئمة واحضار االلع���اب التي تتالءم مع
طبيع���ة الطفل واحتياجه .أس���همت بش���كل ملم���وس واقولها بتواضع ف���ي تطوير الروضة
وفي تقوية وتدعيم عالقة األهل اليومية بها ،فزاد االقبال عليها».

كلنا نتطور

«عندما بدأت العمل كان حتصيلي التعليمي ثانوية عامة ،وكانت جتربتي امليدانية
محدودة ،لكنني قررت ان ارتقي بواقعي ،فالتحقت باجلامعة ،ثم التحقت بالدورات
املتعلقة بالطفولة والتربية.
ف���ي البداية ش���عرت ان التوفيق ب�ي�ن العمل اخلارجي واالس���رة ،ال ميكن ان يتحقق،
خش���ية ان ترج���ح كفة احد طرفي املعادل���ة على األخرى .لكن ال���دورات املتخصصة
في متكني املربيات ،افادتني ليس على مس���توى الطفولة فحس���ب ،وامنا أيضا ً على
صعيد توسيع اآلفاق واغناء املعارف ،وكذلك أهمية توزيع الوقت واستثماره معاً،
فصرت قادرة على التوفيق بني العمل واالهتمام بأبنائي وزوجي .بل ان ما حصلته
م���ن معارف ومفاهيم ومهارات تربوية ،انعك���س ايجابا ً على بيتي ،فأخذت عالقتي
بأوالدي تترس���خ بخاصة عندما احس���وا انني اتعامل معهم كصديقة .استمع اليهم
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باصغاء ،اتفهم مش���كالتهم ،واقوم بتوجيههم بأُسلوب هادئ بعيدا ً عن العنف .كما
ان عالقتي بزوجي تطورت من خالل احلوار وتبادل اآلراء والتكامل في االدوار».
هكذا اختزلت هناء قصتها مع النجاح ،وهي قصة عمل ومثابرة ،لكن فصول النجاح ،ما
زالت تتواصل تباعاً ،من مرحلة الى ُأخرى ،مؤكدة ان االنس���ان لديه طاقة جبارة من قوة
االرادة ،التي اذا ما مت توظيفها فإنها ستجسد في كل يوم قصة جناح.
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