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االفتتاحية
ليس الهدف إضافة مطبوعة جديدة وإنما حني تقرر إصدار هذه املجلة ،كان التوجه
واضحا ً يف أذهان املبادرين ،من خالل تجربة طويلة وغنية يف حقل العمل املجتمعي،
فاملطل�وب ليس مطبوعة تضاف إىل كم ما يصدر يف بالدنا ،برصف النظر عما يقرأ
ويستفيد ويتفاعل وإنما إصدار مجلة تشكل إضافة نوعية للمواطن العادي وكذلك
املتخص�ص لتكون مرجعا ً ودليالً ومرش�دا ً ومثقفاً ،وإال فإن املبادرة سترتد إلينا
بنسخة مكررة عن إصدارات تمر دون أن تحدث أثرا ً يذكر.
لك�ن لكي نصل إىل الهدف ونح�ول اإلمكانية إىل حقيقة تنب�ض بالحياة والعطاء،
م�ا هو املطلوب منا نحن أعضاء هيئة التحرير بش�كل خاص ومجموع العاملني يف
مؤسسة برامج الطفولة واملتطوعني واألصدقاء واملستفيدين واملتفاعلني مع برامجنا
عام�ة؟ مطل�وب أوال ً أن نكون جميعنا مراس�لني ومحررين نضطل�ع كفريق واحد
متكام�ل يف جع�ل املجلة تعكس بص�دق تجربتنا يف العمل م�ع مجتمعنا ،بما فيها
من دروس وعرب واس�تخالصات واس�تقراءات ،ألننا يف امليدان نعلم الناس ونرتقي
بوعيهم وهم بالتايل يعلموننا ويرتقون بتجربتنا.
ثانيا ً وإذا كانت املجلة تصدرها مؤسسة برامج الطفولة ،فهي ليست ملكية خالصة
له�ا مقترصة عىل موظفيها وبرامجه�ا ،بل ينبغي أن نجعلها مفتوحة لكل الراغبني
يف الكتابة والتعليق واملعالجة واإلثراء من مواطنني ومتخصصني لتتحول مجلتنا إىل
منرب مجتمعي ديمقراطي مفتوح يتقبل الرأي والرأي اآلخر.

 				

لذلك فإننا ننتهز الفرصة من خالل هذا اإلصدار املزدوج لنوجه دعوة لكل العاملني
واملتخصصين لكي يش�اركونا بأقالمه�م وتجاربه�م واقرتاحاتهم ونع�د الجميع
بالتعامل مع مبادراتهم بمس�ؤولية وحرص ،ألن مش�اركتهم تغني وتعمق وتنوع
وترتق�ي ويف ذلك تمكني لنا م�ن الوصول إىل الهدف ،ما يحق�ق الفائدة املجتمعية
العامة التي هي جوهر مبتغانا.
ويف الحقيق�ة إن�ه ينتظرنا عمل دؤوب لك�ي نجعل «منارات» اس�ما ً جميالً مفعما ً

بالتف�اؤل عىل مس�مى ،واملس�مى الذي نريد ونطم�ح هو نج�اح يف تقديم األفضل
ملجتمعنا الذي يستحق منا أن نقدم له حصادا ً نوعياً.
هيئة التحرير
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ورقة عمل مقدمة ملؤتمر العنف  مؤسسة برامج الطفولة

املعوقات والتحديات
التي تواجهها وزارة الشؤون
اإلجتماعية في مجال حماية
الطفل واملرأة من العنف
محمد الخطيب

وحدة التوعية واإلرشاد
وزارة الشؤون االجتماعية

مقدمة حول دور وزارة الشؤون االجتماعية
يف مجال رعاية وحماية املرأة والطفل
تتحمل وزارة الش�ؤون اإلجتماعية مس�ؤولية الرعاية اإلجتماعية والحماية للفئات
الضعيف�ة وخصوصا الطفل واملرأة الذي�ن يعانون الحرمان م�ن الرعاية األرسية،
وكذل�ك حمايتهم من جميع أش�كال العنف واإليذاء واالس�تغالل ومن كل عمل من
ش�أنه أن يرض بسلامتهم أو بصحتهم البدنية والنفس�ية .وانطالقا من التفويض
القانوني للوزارة يف مجال الحماية اإلجتماعية فقد التزمت الوزارة باتخاذ اإلجراءات
والتدابري الكفيلة بتوفري الحماية للمرأة والطفل .ومن منطلق مسؤوليتها اإلجتماعية
والقانوني�ة وقيادته�ا لقط�اع الحماي�ة اإلجتماعي�ة حرصت الوزارة عيل تحسين 
الخدم�ات والربامج املقدم�ة لهم وتنمية قدراته�م ومهاراتهم الفكرية والجس�دية
واالجتماعي�ة ورفع كفاءة املؤسس�ات واملراكز العاملة يف مج�ال الرعاية والحماية
من أشكال التمييز واإلس�اءة كافة ودعم حقوقهم يف جميع املجاالت .ولتحقيق هذه
الغاي�ة عملت وزارة الش�ؤون اإلجتماعي�ة من خالل اإلدارة العامة لش�ؤون األرسة
والطفول�ة عىل تأس�يس مراكز لحماية الطفول�ة يف محافظات الوط�ن ،كما عملت
وبالرشاكة مع املؤسس�ات الحكومية وغري الحكومي�ة عىل بناء نظام وطني لحماية
الطفولة وتأسيس شبكات حماية الطفولة.
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ويف مج�ال حماية املرأة ففي ال�وزارة إدارة
متخصص�ة للتدخل وحماية امل�رأة ،ويوجد
مرش�دات يعمل�ن يف مجال حماي�ة املرأة يف
مديري�ات الش�ؤون االجتماعي�ة كافة ،كما
تشرف ال�وزارة عىل ع�دد من مؤسس�ات
الحماي�ة الخاص�ة بالنس�اء ،أيض�ا عملت
وزارة الشؤون اإلجتماعية مع وزارة شؤون
امل�رأة وعدد من املؤسس�ات الحكومية وغري
الحكومية عىل انجاز اإلستراتيجية الوطنية
ملناهضة العنف ضد النساء.
كذلك تأسست يف وزارة الشؤون اإلجتماعية
وحدة التوعية واإلرش�اد ليك�ون لها دور يف
التدخل الوقائي والتوعية املجتمعية ،وكذلك
لتعزيز التدخالت املهنية الحالية.
ولتحقي�ق الرعاية والحماي�ة للطفل واملرأة
وحماية حقوقهم تعمل ال�وزارة وبالرشاكة
مع املؤسس�ات الحكومية واألهلي�ة لتنظيم
العمل وتكام�ل األدوار واالرتقاء بمس�توى
العم�ل املهن�ي والح�د من العن�ف األرسي
واملجتمعي.

ويف ه�ذه املجاالت حققت ال�وزارة انجازات
عظيمة كان لها النتائج الواضحة وامللموسة
عىل أرض الواقع ،وبالرغم من الدور الريادي
للوزارة إال أنه ما زالت بعض املعوقات التي
تعتبر نتاجا لضع�ف اإلمكان�ات املتوافرة،
وتبقى هدفا للتغيري وتجاوز هذه املعوقات.
املعوقات التي تواجهها
وزارة الشؤون االجتماعية
1.1ع�دد األخصائيين اإلجتماعين املكلفني
غير كاف مقارنة مع
بمهم�ات التدخل
ٍ
حجم العنف األرسي واملجتمعي.
2.2معظم األخصائيني اإلجتماعيني يحملون
شهادات تخصص يف علم االجتماع وليس
الخدمة االجتماعية وهذا يؤثر عىل نوعية
التدخل املهني.
3.3يوجد نقص يف توافر أخصائيني نفسيني
وتعاني بعض املؤسسات من عدم وجود
أخصائي نفيس فيها.
4.4ع�دم تواف�ر غرف�ة أو مكت�ب خ�اص
لألخصائي.
5.5عدم تفرغ بع�ض األخصائيني العاملني
يف مجال الحماية ،ويتحملون مسؤوليات
يف مج�االت أخ�رى تأخ�ذ م�ن وقته�م
وجهدهم.
6.6يعان�ي األخصائي االجتماعي من ضعف
الحماي�ة املتواف�رة يف حاالت تس�تدعي
توفير الحماي�ة ل�ه ،اذ يواج�ه مخاطر
وتهديدات تعوق تدخله بشكل كبري.
7.7ال يوجد نظ�ام للمناوبة س�اعات النهار
واللي�ل بين األخصائين ،حي�ث يعم�ل
األخصائي من الس�اعة الثامن�ة صباحا ً
وحتى الساعة الثالثة مساء ،أما بعد ذلك
فهن�اك تفاوت يف العم�ل بني االخصائني
ويع�ود ذل�ك لظروفه�م الش�خصية
ولإلمكان�ات املتواف�رة ،اذ ال يوجد غالبا ً
س�يارة تس�هل تنفيذ مهاتهم ،وكذلك ال
يوجد حوافز مادية ب�دل عملهم األضايف
بعد ساعات الدوام الرسمي.

6.6يتأث�ر األداء املهني يف بعض املؤسس�ات
التحديات عىل مستوى
بمصادر التمويل أو التوجهات السياسية
املؤسسات الرشيكة:
أو توجه�ات خاصة باملؤسس�ة نفس�ها
1.1تقصير معظ�م املؤسس�ات اإلجتماعي�ة
بعيدا ً عن املبادئ املهنية.
يف اإلبالغ ع�ن الحاالت املعنف�ة ،فغالبا ً ال
تصل الحالة املعنفة وحدها إىل الش�ؤون 7.7دور املؤسسات اإلعالمية غري كاف وأحيانا ً
اإلجتماعية ،وهذا يتطلب أن يتحمل الجميع
غير مهني ويحمل الطابع الس�لبي  ،وال
مسؤولية اإلبالغ عن الحاالت املعنفة سواء
يتلاءم م�ع ال�دور الطبيع�ي لإلعلام،
  
كانو مهنني أو أفراد عاديني أو مؤسسات،
عىل اعتب�ار انه رشيك أس�ايس يف العمل
كما تقع املس�ؤولية عىل املدارس واملشايف
اإلجتماع�ي بداية من اكتش�اف الظاهرة
مبارشة
والعي�ادات الصحية التي تتعامل
وحتى العالج ،بل يصل يف بعض الحاالت
ً
ً
م�ع أع�داد كبيرة م�ن الجمه�ور يوميا
أن كان اإلعلام س�ببا يف وق�وع العنف
للعنف،
وتواجه حاالت معنفة أو معرضة
واإلساءة والتشهري أو حتى حصول القتل.
وال تقب�ل األعذار س�واء كانت عدم إدراك
التحديات عىل مستوى املجتمع :
التبليغ،
املس�ؤولية القانونية يف حال عدم
•تدني مستوى الوعي والضعف يف معرفة
أو الخ�وف م�ن التهديدات وع�دم توفري
الحقوق األساسية للطفل واملرأة.
الحماية يف حال التبليغ.
•اإلن�كار ورف�ض االعتراف بوج�ود
2.2ضعف التنسيق والتشبيك والتحويل بني
العنف.
املؤسس�ات العامل�ة يف مج�ال الحماية،
•الثقاف�ة الس�ائدة يف املجتم�ع تعط�ي
وعلى الرغم من وج�ود أنظمة ومذكرات
قيمة للعنف وتغلف�ه بأغلفة تجميلية،
تفاهم برضورة التنسيق والتحويل ،وما
كأن يوص�ف العنف عىل أنه ممارس�ة
يتطلبه العمل اإلجتماعي من الرشاكة بني
تربوية ،ويعطيها املجتمع الرشعية ،وال
املؤسسات  .
يوجد رادع ملن يقوم بالعنف ،بل ينظر
3.3نق�ص يف البيان�ات واإلحص�اءات الت�ي
للضحية باللوم وتحميلها املسؤولية عن
تعبر ع�ن الواق�ع والت�ي تس�تند اليها
العن�ف الواقع عليها وتمارس أش�كاال ً
عملي�ات التخطيط ورس�م السياس�ات
جديدة من العن�ف عليها بدل حمايتها
واالسرتاتيجيات.
من العنف فتعاق�ب الضحية بابعادها
4.4تفتق�ر بعض مؤسس�ات الحماي�ة التي
ع�ن بيتها وبيئته�ا الطبيعية وتودع يف
تؤوي ضحاي�ا العنف للك�وادر املؤهلة،
مؤسس�ة قد تش�كل يف معظم الحاالت
وتفتق�ر للتدخلات املهني�ة الصحي�ة
عقاب�ا ً وليس حماية وتترك الجاني أو
والت�ي م�ن املف�روض أن تتالئ�م م�ع
املعنف حرا طليقاً.
طبيع�ة واحتياج�ات الح�االت ،وزيادة
•الوصمة أو العيب الذي تخش�اه األرسة
عىل ذلك ففي بعض املؤسس�ات االيوائية
من أفتضاح أمرها يف حالة تعرض أحد
ومؤسس�ات الحماية تنتهك فيها حقوق
أفرادها للعنف ،فيتم التكتم عىل معظم
الن�زالء ويم�ارس فيه�ا العن�ف ض�د
الحاالت ويف حال انكشف أمر الضحية،
الضحايا املعنفني.
ف�إن العائلة تق�اوم بش�دة أي تدخل
5.5ضع�ف أداء بع�ض املؤسس�ات العاملة
لحماية الضحية وعالج املشكلة.
وخصوص�ا ً يف مج�ال الدع�م واإلرش�اد
•حالة الخوف التي تس�يطر عىل معظم
النفسي عن القيام بدوره�ا املتوقع منها
الضحاي�ا مم�ا يجعله�م يمتنعون عن
حس�ب اختصاصها ،حيث يتوقف األداء
طل�ب الحماية خوفا ً م�ن الفضيحة أو
املهني يف الح�االت الصعبة دون تحقيق
من العقوبة واالنتقام.
النتائج املتوقعة منهم.
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املدرسة كمركز مجتمعي
فريد ابو قطيش  /مدير عام مؤسسة برامج الطفولة

املنطلق

ال يخفى عىل أحد أن هناك
نقصا ً كبريا ً يف املرافق العامة
يف القدس وضواحيها ،بخاصة
تلك املرافق املتعلقة بالعمل
املجتمعي والتعلم الالمنهجي،
ال سيما إذا كان هذا العمل
شموليا ً تكامليا ً يف طبيعته،
حيث يستهدف قطاعات
املجتمع املختلفة من أطفال
ومراهقني وبالغني.
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تنطلق فكرة إقامة املدرسة كمركز مجتمعي
م�ن الحاجة إىل تعزيز ق�درات األرسة ،التي
هي بمثابة البني�ة املجتمعية األهم يف عملية
التنشئة ،وإذا صلحت فإن احتماالت اكتساب
األفراد مهارات حياتية ايجابية تكون ش�به
مؤك�دة .ومعل�وم أن التوج�ه نح�و األرسة
يكتس�ب اهمية خاصة يف حالة ضعف األطر
اإلجتماعي�ة األخرى يف الظروف غري العادية
كاالحتالل والرصاعات األخرى.
ولكي يك�ون العمل ش�موليا ً هن�اك حاجة
ألن تق�دم الخدم�ات يف إطار توج�ه مهني
تخصيص ،يقوم عىل أساس إرشاك مجموعة
املستهدفني يف التخطيط وتنفيذ الربامج.
ونشري هنا إىل ظاهرة ليست جديدة يف مدينة
الق�دس والضواحي تتمث�ل يف ترسب طلبة

املدارس ،سواء كان هذا الترسب مرئيا ً (حيث
ال يذهب الطلبة إىل املدارس) أو ترسبا ً خفياً،
فنتيجت�ه س�وء التحصي�ل ال�داريس ،حيث
تزداد األمية يف املدارس ،وتسترشي األمراض
املجتمعي�ة مثل املخدرات والتس�كع وعمالة
األطفال وغريها من اآلفات اإلجتماعية  .
لذلك تبرز الحاج�ة إلقامة أط�ر مجتمعية
تتعامل م�ع الحاجة إىل تنمية وحماية األرس
وأطفالها من اآلفات االجتماعية سالفة الذكر
ومن الواض�ح أن إقامة مرافق ومؤسس�ات
مجتمعي�ة متخصص�ة وقادرة على العمل
املجتمعي ،هو الحل األمثل ،لكن ذلك يتطلب
موارد برشية مهني�ة ومادية عالية ج ًدا ،من
الصعوب�ة بم�كان توفريها .م�ن هنا جاءَت
فك�رة املدرس�ة املجتمعي�ة كتوج�ه يمكن

تطبيقه بموارد مختلفة نس�بيًا .حيث توافر
املورد الرئيسي من مرافق فيزيائية « بناية،
غرف ،ساحة...الخ».
والحقيق�ة أن تج�ارب كثيرة يف العال�م،
بخصوص تحوي�ل املدارس إىل مؤسس�ات
مجتمعي�ة والتجربة الرائ�دة برزت يف أوائل
الق�رن املايض ،فقد فتحت امل�دارس أبوابها
أم�ام املجتم�ع املحلي وأقام�ت فعالي�ات
ونشاطات ممأسس�ه ومنهجية اعتمدت عىل
اآلتية:
1 .1موافقة وتشجيع وزراه الرتبية والتعليم
للمقرتح.
2 .2ترع�ى الربنامج جمعي�ة مجتمع مدني
(تق�ام له�ذه الغاي�ة أو تتبع مؤسس�ة
قائم�ة) بمش�اركة وزراة الرتبي�ة
ومؤسسات ناشطة يف هذا املجال.
3 .3من الشروط األساس�ية موافق�ة إدارة
املدرس�ة لتحوي�ل املدرس�ة إىل مرك�ز
مجتمع�ي ،يتبع إداريً�ا ومهنيًا إلدارتها
بمشاركة لجنة أولياء أمور الطالب.
4 .4يت�م تموي�ل الفعالي�ات والربام�ج يف
املدرسة من قبل:
) أالرشكاء
) بال�وزارات من خلال إضافة س�اعات
تدريس�ية للمدرس�ة ،ت�وزع عىل عدد
من املعلمين أو املندوب املس�ؤول عن
الفعاليات من قبل املدرسة.
) ججمعية املجتمع املدني الرشيكة.
) دإضافة إىل املستفيدين من النشاط.
5 .5تخطط الفعالي�ات وتقيّم من قبل لجنة
التوجي�ه املهني�ة ،بعد أن تع�د من قبل
األخصائيني املهنيني ومجموعة الهدف.

األهداف
1.1فتح أبواب املدرسة للمجتمع املحيل ،لكي
تكون عملية الرتبية مشتركة بني الطلبة
واألهايل واملعلمني
2.2تخطيط برامج تعليمية ،ثقافية ،صحية
ومجتمعية إلكساب املستفيدين مهارات،
توعي�ة ،تعل�م مس�تمر،تعليم الكب�ار
وتهدف مع املحصلة النهائية إىل التمكني
املجتمع�ي وجسر اله�وة بني املدرس�ة
واملجتمع.
3.3تقوي�ة العالق�ة بين املربين ( املعلمني
واألهايل)

طريقة العمل
1.1منهجية العالقة بني األهل واملدرسة ،حيث
تخطط الربامج الالمنهجية باملشاركة.
2.2تطوي�ر غرف�ة معلمني نش�طة .بمعنى
إدخال أهمية التنسيق املجتمعي ونقاش
مب�ادرات إبداعي�ة ،التعامل م�ع الطلبة
واألهل.
3.3تش�كيل لج�ان عم�ل فاعل�ة صفي�ة
ومدرسية.
4.4إقامة فعاليات ونشاطات للطلبة املعلمني
واألهل حسب الحاجة والقدرات.
يحدد الربنامج حس�ب الحاجة لكل مدرسة
واملنتفعني من أهايل وطلبة .وفيما ييل بعض
الفعاليات ،اس�تنادا ً إىل تج�ارب مجتمعات
أخرى:
1.1برامج إغن�اء وتعليم للطالب والطالبات،
مث�ال :دروس تقوية غير نمطية ،نادي

اجتماع�ي للطلاب والطالب�ات ،يق�دم
بنشاطات اجتماعية ،فنية أو رياضية.
2.2إغناء املعلمني خالل العمل حيث تخطط
برامج تدريبية للمعلمني وبخاصة حول
التعامل والتفاعل مع األهل
3.3برام�ج ،تعليمية لألهل ،منه�ا ما يتعلق
بالعالقة مع املدرس�ة ،ومنه�ا ما يتعلق
يف احتياج�ات األه�ل واملجتم�ع املحلي،
للنه�وض بقدراته�م والنج�اح يف ه�ذا
املج�ال ،وقد ج�رى العمل م�ع الفتيات
والنس�اء باكس�ابهن مه�ارات او توعية
والدي الطالب وبالتايل مجتمعه.
ه�ذه ه�ي فك�رة عام�ة بحاج�ة إىل تدعيم
بمعلومات إحصائي�ة خاصة ،كذلك االتفاق
املشترك حول امل�دارس من حي�ث التوزيع
الجغ�رايف يف أحي�اء الق�دس ،ع�دد مدارس
الذك�ور واإلن�اث ،يف أي مرحل�ة تطب�ق
التجرب�ة ،ه�ل تطب�ق يف م�دارس املرحل�ة
األساس�ية أو اإلعدادي�ة أو الثانوي�ة ،علم�ا ً
أن التج�ارب الناجحة قد تك�ون يف مدارس
املرحلة األساسية.
ونعطي مث�اال ً عىل برنام�ج “العب وتعلم”
حيث أن نجاح ه�ذا الربنامج راجع للرشاكة
بني مؤسس�ة برامج الطفولة ومدرسة بيت
اج�زا .ليس هذا عىل س�بيل الحصر وإنما
عىل س�بيل املثال ألن هناك مدارس أخرى يف
ش�مال غرب القدس أس�همت يف نجاح هذه
التجربة بهدف:
1.1العمل مع الطالب.
2.2العمل مع األهل.
3.3العم�ل م�ع األط�ر املدرس�ية ،الرتبوية
والقيادية  .
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فريد أبو قطيش
قدمت هذه الورقة ملؤتمر بدايات

الطفولة املبكرة
مدخل للتمكني
يعيش الشعب الفلسطيني منذ مئة عام ونيف ظروفا ً سياسية
واقتصادية غري عادية محدودة اإلمكانات محددة للتنمية ،حيث
أفرزت هذه الظروف الفقر ،البطالة ،محدودية الحركة ،الفقر يف
البنية التحتية ،فقدان الخصوصية واألمان ....الخ .ال داعي لرسد
األحداث املأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،ألن كل منا
اصطىل بنارها هو شخصيا ً أو أحد أفراد أرسته ابتدا ًء من مجزرة
دير ياسني وصوال ً اىل مجازر مخيم الريموك .واذا راجعنا األحداث
تاريخيا فإن الشعب الفلسطيني يتعرض من فرتة اىل أخرى لدفع
ثمن باهظ يف الوطن و املهجر ،ويمكن تعريف هذا الوضع بأنه أزمة
مستدامة أو ظروف طارئة مزمنة.
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ويتجس�د هذا الوض�ع يف املناطق الحدودية
املهمش�ة كقرى ش�مال غرب القدس ،حيث
تتع�دى نس�بة البطال�ة  ،%60بخاصة وأن
 %49م�ن األرايض الزراعية تمت مصادرتها
خل�ف الج�دار .ويوج�د  13قري�ة محاطة
ب 7مس�تعمرات ولها طريق واحد يربطها
بمدينة رام الله.
هذا الوضع يتطلب تضحية وقدرة عالية عىل
الصم�ود ،ويتطلب كذلك م�ن املهنيني قدرة
عالية بغية التغلب عىل هذه الظروف التي تحد
من عملية التنمية املجتمعية وتربية األطفال.
لذلك ف�إن األرسة واملجتمع املحيل بحاجة إىل
الدعم املهني للحفاظ عىل دور فعّال يف عملية

التنش�ئة والرتبية والتنمية ملواجهة الظروف
الحياتية القاسية واملتغرية.
م�ن الصعب الوص�ول إىل ذل�ك دون رؤية
تربوي�ة للمهنيين  ومؤسس�ات التنمي�ة
املجتمعي�ة تس�تند إىل الش�مولية والتكامل
والرشاكة.
ويف هذا السياق سوف نتطرق إىل مدرستني
يف مجال الرتبية:
1 .1املدرسة التي تعتمد التعليم ،حيث يقوم
املختص س�واء كان مدرس�ا ً أو ويل أمر
بتمري�ر معلومة بش�كل إمالئي تلقيني
ذات اتجاه واحد.
2 .2املدرسة التي تعتمد عملية التعلم ،وهذا
النه�ج يعتمد األس�لوب الحواري ،حيث
يكون املربي موجها ً لعملية التعلم بعيدا ً
عن اإلمالء والتحكم.
تنطلق املدرسة املبنية عىل األسلوب الحواري
يف التعلم بأن نمو الطفل وتطوره يمكن قمعه
أو كبحه أو دفعه لحث القدرات الكامنة من
خلال مثريات بيئية (مادية أو برشية) أهل،
مربني ،مساحة خاصة ،العاب ...الخ.
ويف وس�ع هذه املثريات أن تس�هم مساهمة
أساسية يف صقل شخصية الطفل يف مراحل
حياته القادمة .لقد أثبتت البحوث أن األطفال
قاه�رة وضغوطا ً
الذين يعيش�ون ظروف�ا ً
ً
مستمرة ،اضافة إىل الجانب النفيس يحصل
لديهم تأثري عىل الرتكيبة الكيميائية للدماغ ما
يصعب التعديل يف املراحل العمرية الالحقة
(ه�ذا ما أثبتت�ه البحوث العلمي�ة) ما يحتم
تضافر جهود للتعامل م�ع األطفال للتغلب
على ه�ذه الضغ�وط لتجنيبه�م ارضابات
سلوكية مصدرها نفيس وعضوي.
يف حالة الطفل الفلسطيني فإن هذا التضافر
هو أكثر إلحاحا ً من مجتمعات أخرى ،حيث
يتع�رض الطف�ل إىل أزم�ات عاب�رة .علما ً
أنه لي�س هنالك دراس�ة تعط�ي معلومات
دقيق�ة حول نس�بة األطفال الفلس�طينيني
دون السادس�ة ،الذين يتعرضون لصدمات
مس�تمرة ومزمنة ،غير أن رشيحة عريضة
م�ن أطفالن�ا تتع�رض لضغوط مس�تمرة
وأزمات مستدامة .ويف حني أن األطر الرتبوية
املوجودة ال تفي بالح�د األدنى املطلوب من
مساندة مهنية للمربيات واألهل للتعامل مع

لقد أثبتت البحوث أن األطفال الذين يعيشون
ً
ظروفا ً
قاهرة وضغوطا ً مستمرة ،اضافة إىل
الجانب النفيس يحصل لديهم تأثري عىل الرتكيبة
الكيميائية للدماغ ما يصعب التعديل يف املراحل
العمرية الالحقة
الطف�ل ال�ذي يعاني األزمات .وم�ن املعلوم
أن األطف�ال املتواجدين يف ري�اض األطفال
م�ن عمر  6-3س�نوات ال يتعدون  %60من
أطفال الوط�ن ،ومعظم ه�ذه الرياض هي
خاصة وتفتقر إىل البيئة الرتبوية األساس�ية
ناهي�ك ،ع�ن أي دعم نفيس يذك�ر لألطفال
وذويهم .أما األطفال دون الثالثة فإن اإلطار
الوحيد الراعي لهم يتمثل يف األرسة ،رغم أن
معظم أرسنا تفتق�ر إىل القدرة عىل التعامل
مع النك�وص  الحاص�ل لألطف�ال يف حالة
األزمات أو الصدمات    .
ال يمك�ن أن تتم ه�ذه العملية بسلام دون
تكامل الجهد بني املدرس�ة ،األهل واملجتمع
املحيل.

العمل مع األهل
تعتم�د الطفولة املبكرة الرشاك�ة بني األهل
واملعلمات ،ولكن لدى العودة إىل الواقع نجد
أن هناك مس�افة وعزلة بني املنزل والروضة

بخاصة يف املجتمعات املهمشة.
م�ن خلال التجرب�ة امليداني�ة  يف عملن�ا،
اكتشفنا يف كثري من األطر الرتبوية واملدارس
غربة أو ما يسمى ارتباط عدائي بني املدرسة
والبيت ،ما حتم القيام بعمل ممنهج للتغلب
عىل هذه الغرب�ة والوصول إىل حوار تربوي
من أجل مصلحة الطفل.
 زيارات منزلية لكل طفل عىل األقل مرتنييف السنة.
 لج�ان مشتركة بين  أولي�اء األم�ورواملعلمات.
 مناوبة األمه�ات يف رياض األطفال للقيامبفعليات تربوية.
 اعطاء األهل توجيهات للتعامل مع الطفلللتغلب عىل الصدمات والنكوص.
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العمل مع املعلمات
عق�دت دورات إغن�اء للمربي�ات م�ن أجل
الوع�ي ،على أن الرشاك�ة مع األه�ل مهمة
لعملي�ة التعل�م وتحويل الرتبي�ة إىل وظيفة
مشتركة بني املربية واألم اليجاد تكامل بني
املدرس�ة والبي�ت يف العملي�ة الرتبوية بدل
االملاء والتج�اذب كذل�ك إكس�اب مهارات
للتعامل مع الصدمات.

العمل املجتمعي
العم�ل مع املجتمع املحيل من خالل الرشاكة
الحقيقية مع املحيط االجتماعي ،إقامة لجان
محلي�ة تعن�ى بالطفولة واإلهتم�ام بالبيئة
أم�ر رضوري .وحين نتح�دث ع�ن العمل

املجتمع�ي نقصد بذل�ك املجتمع الرس�مي
وغري الرسمي.
بعض املواصفات األساسية النجاح
التعلم الحواري:
 على وكالء الرتبية أن يؤمنوا بقدرة األفراديف التأثري و التحك�م بمواقف وأمور حياتية
تخصهم «الخروج من الوحل».
 على وكالء الرتبي�ة أن يكونوا مس�اندينوميرسي�ن لعملية النماء و ليس�وا أصحاب
املعرفة الوحيدين وقائدي العملية.
اإلعتماد عىل الكوادر املهنية أو السند املهنييف املجتمع�ات املختلفة لتك�ون طالئعية يف
التغيري االجتماعي.
 املحليون يف كل موق�ع هم يف املقدمة التيتقود التغيري.

 الثقافة التنظيمية للمؤسس�ة الراعية لعمليةالتغيري ،يجب ان تك�ون ثقافة ممكنة منفتحة
ومشاركة لكي تستطيع التأقلم مع االحتياجات
يف مجتمع يتسم بحالة طوارئ مستمرة.
 على مخططي سياس�ة املؤسس�ة وطاقمعملها أن يكونوا ملتزمني بجهد طويل األمد
إلحداث التغري
 توف�ر الق�درة ل�دى املهني على التفكرياإلبداع�ي «للقي�ادة خارج الصن�دوق» من
جه�ة مهني�ة عالية عىل جهة أخ�رى مرونة
ملواجهة بعض الحاالت الصعبة مثل امتهان
وإستغالل األطفال.
بكلم�ات أخرى عىل املهني تفهم الواقع وعدم
قبول أو تقبل بعض السلوكيات الخارجة عىل
القيم  والقدرة عىل ايجاد الحلول املناسبة.

من خالل التجربة امليدانية يف عملنا،
اكتشفنا يف كثري من األطر الرتبوية
واملدارس غربة أو ما يسمى ارتباط عدائي
بني املدرسة والبيت ،ما حتم القيام بعمل
ممنهج للتغلب عىل هذه الغربة والوصول إىل
حوار تربوي من أجل مصلحة الطفل.
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اإلبحار اآلمن لالنترنت

إدمـ ـ ــان اإلنت ـ ـ ـ ــرنت
إعداد  :عفاف ربيع
جمعية الصديق الطيب

اإلدمان عىل اإلنرتنت
ً
•عدد مستخدمي اإلنرتنت يتزايد عاما بعد آخر ،وبعد دخول اإلنرتنت

عىل العديد من الدول العربية وانتشاره يف البيوت واملقاهي يف تلك
الدول اصبح الحديث حول ما يسمى «إدمان اإلنرتنت» .
•وحسب ما جاء يف دراسة لـ «كيمربيل يونج» أستاذة علم النفس
يف جامع�ة بيتسبرغ يف برادفورد بالواليات املتح�دة األمريكية،
فإن  %6من مستخدمي اإلنرتنت يف العالم يف عداد املدمنني.

ما هو اإلدمان؟
•االدمان حسب منظمة الصحة العاملية (:)WHO
«ه�و الحال�ة النفس�ية الت�ي تنت�ج ع�ن تفاع�ل العقار يف جس�م
اإلنسان»؟
لكن هناك رشوطا ً لإلعتمادية واإلدمان.
•رغبة قهرية جامحة تجاه املوضوع اإلدماني.
•الشعور بالرىض من ممارسة املوضوع اإلدماني.
•االستمرارية والزيادة يف فعل املوضوع اإلدماني.
•عوارض انقطاع نفس�ية أو جسدية حني االنقطاع عن املوضوع
اإلدماني.

يف حين يعرتض بعض العلم�اء عىل هذا املفه�وم الضيق للتعريف،
حيث يرون أن اإلدمان هو عدم قدرة اإلنسان عىل االستغناء عن يشء
ما ..برصف النظر عن هذا اليشء طاملا اس�توىف بقية رشوط اإلدمان
من حاجة إىل مزيد من هذا اليشء بشكل مستمر حتى يشبع حاجته
حني يحرم منه.
من هنا..
•انطل�ق املهتمون والباحثون يف موضوع اإلدمان وبخاصة إدمان
اإلنرتنت يف تعريف اإلدمان:
•حسب جواد فطاير «هو أزمة يف اسلوب الحياة .اإلدمان قد يكون
مرضاً ،لكنَّه ليس باملفهوم الش�ائع لكلمة مرض وال هو بمرض
الجس�د فحسب ،بل هو مرض يف البصرية وليس البرص  .لذا رآه
أزمة يف حياة وحياة يف ازمة».
•قد يك�ون اإلدمان موضوع�ا ماديًا مثل الكح�ول واملخدرات أو
حدثا ً كالقمار والجنس واإلنرتنت.
•إذن بالنس�بة إىل بعضهم تكمن مش�كلة اإلرساف يف اس�تخدام
اإلنرتنت يف أن عالم االنرتنت يستحوذ عليهم للدرجة التي يطغى
فيها عىل عاملهم الحقيقي.
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•إن «إدمان اإلنرتن�ت Internet Addiction Disorder - IDA
ليس مثيال لح�االت اإلدمان األخرى كاملخ�درات والكحوليات ..
ب�ل هو عادة قد ت َّم فقد الس�يطرة عليها لدرج�ة أصبحت تؤثر
عىل طبيعة حياة الشخص العادية وعالقاته باملحيطني به وتجاه
مسؤولياته.
ملاذا يصبح لدى البعض إرساف يف إستخدام اإلنرتنت؟
الرسي�ة وإخف�اء الهوي�ة  :إن اإلمكانية التي يوفره�ا اإلنرتنت يف
الحصول عىل املعلومات ،طرح األسئلة والتعرف عىل األشخاص دون
الحاج�ة إىل تعريف بالنفس ،عرب التفاصيل الحقيقية توفر ش�عورا ً
لطيفا ً بالسيطرة.
•الراح�ة – اإلنرتنت هو وس�يلة مريحة للغاي�ة ،ويتوافر عادة يف
البيت أو العمل ،وال يتطلب الخروج من البيت من أجل استعماله.
هذا التيسير يوفر حضورا ً عاليا ً وس�هولة فيما يتعلق بتحصيل
املعلومات التي لم نكن لنقدر عىل تحصيلها دون اإلنرتنت.
•اله�روب – فإن اإلنرتنت يوفر الهروب من الواقع إىل واقع بديل.
ومن املمكن أن يجد اإلنس�ان االنطوائي أصدقاء ،ويستطيع كل
إنس�ان أن يتبنى لنفس�ه هوية مختلقة وأن يحصل من خاللها
عىل كل ما ينقصه يف الواقع اليومي والحقيقي.
كيف وأين يستخدم هؤالء اإلنرتنت؟
•حجرات الحوارات الحيّة أو غرف الشات (.)chat rooms
•املواقع اإلباحية التي تعرض الصور الفاضحة.
•ألعاب اإلنرتنت التي تماثل ألعاب الفيديو.
•نوادي النقاش أو املنتديات.
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من هم أكثر الناس قابلية إلدمان اإلنرتنت؟
حس�ب بعض الدراس�ات التي تمَّت يف هذا املجال ف�إن أكثر الناس
قابلية لإلدمان هم أصحاب حاالت االكتئاب ،والش�خصيات القلقة…
وهؤالء الذين يتماثلون للش�فاء من حاالت إدمان س�ابقة .إذ يعرتف
كثري من مدمني اإلنرتنت أنهم كانوا مدمنني س�ابقني عىل الس�جائر
أو الخم�ور أو األكل ،كما أن الناس الذي�ن يعانون من امللل َ
(ك َربّات
البيوت مثالً) أو الوحدة أو التخوف من تكوين عالقات إجتماعية أو
اإلحس�اس الزائد بالنفس لديهم قابلية أكبر إلدمان اإلنرتنت ،حيث
يوفر اإلنرتنت فرصة ملثل هؤالء لتكوين عالقات اجتماعية بالرغم من
وحدتهم يف الواقع.
أعراض اإلدمان عىل اإلنرتنت
•ويحتاج مدمن اإلنرتنت إىل فرتات أطول وأطول من االس�تخدام؛
ليش�بع رغبته ،كما أن جميع محاوالته لإلقالع عن اإلدمان تبوء
بالفشل ،غالبًا ما يستخدم مدمن اإلنرتنت هذه الوسيلة؛ ليتهرب
من مشكالته الخاصة.
•زيادة ع�دد الس�اعات أمام االنرتنت بش�كل مضط�رد تتجاوز
الفرتات التي حددها الفرد لنفس ِه.
•التوت�ر والقل�ق الش�ديدان يف حالة وج�ود أي عائ�ق لالتصال
بالش�بكة ق�د تصل إىل ح�د االكتئاب إذا ما طالت فترة االبتعاد
واالحساس بسعادة بالغة حني يعود إىل استخدامه.
•التكلم عن شبكة (اإلنرتنت) يف الحياة اليومية.
•إهمال الواجبات اإلجتماعية واألرسية والوظيفية بسبب استعمال
الشبكة.

•استمرار استعمال الشبكة مع وجود بعض املشكالت مثل فقدان
العالقات اإلجتماعية ،والتأخر يف العمل.
•النه�وض م�ن الن�وم بش�كل مفاج�يء والرغب�ة بفت�ح الربيد
االلكرتوني أو رؤية صفحة الفيسبوك.
آثار االدمان عىل االنرتنت
•مشكالت صحية.
•مشكالت أرسية.
•مشكالت أكاديمية.
•مشكالت يف العمل.
كش�فت دراس�ة كيمربيل يونج  -الس�ابقة الذكر -أن  %58من طلبة
املدارس املس�تخدمني لإلنرتنت اعرتفوا بانخفاض مستوى درجاتهم
وغيابهم عن حصصهم املقررة يف املدرس�ة ،وم�ع أن اإلنرتنت يعترب
وسيلة بحث مثالية فإن كثريا ً من طلبة املدارس يستخدمونه ألسباب
أخ�رى كالبح�ث يف مواق�ع ال َتمُت لدراس�تهم بصل�ة أو الثرثرة يف
حجرات الحوارات الحية أو استخدام ألعاب اإلنرتنت.
وحس�ب دراس�ة عب�د اله�ادي ومط�ر وغناي�م 2005/
حول «ادمان االنرتنت وعالقته بكل من اإلكتئاب واملساندة اإلجتماعية
لدى طلبة الجامعة».
تربز املظاهر الس�لبية الناتجة عن االس�تخدام الزائد عن الحد
لإلنرتنت والتي تتمثل يف:
األع�راض اإلكتئابية ،الضغط النفيس الناش�ئ ع�ن إدمان اإلنرتنت،

وزيادة الضغوط الحياتية ،فضال عن فقدان مدمني اإلنرتنت للمساندة
االجتماعي�ة ،وبالت�ايل ال يمكننا إغف�ال اآلثار النفس�ية واالجتماعية
واألكاديمية الس�لبية التي خلَّفته�ا تلك الوس�يلة التكنولوجية ،فقد
أصبح هدا األمر يُنبىء بخطورة متعاظمة عيل حياة اإلفراد وال سيما
الطالب يف شتى مجاالت حياتهم.
هل من عالج ؟
•عم�ل العكس :مثال فإذا اعتاد املريض اس�تخدام اإلنرتنت طيلة
أيام األسبوع نطلب منه االنتظار حتى يستخدمه يف يوم اإلجازة
األسبوعية.
•إيج�اد موانع خارجية :نطلب من املريض ضبط منبه قبل بداية
دخوله اإلنرتنت بحيث يتم الدخول عىل اإلنرتنت ساعة واحدة.
•تحدي�د وق�ت االس�تخدام :يطلب م�ن املريض تقلي�ل وتنظيم
ساعات استخدامه.
•االمتناع التام :كما ذكرنا فإن إدمان بعض املرىض يتعلق بمجال
محدد من مجاالت اس�تخدام اإلنرتنت .ف�إذا كان املريض مدمنًا
لحجرات الح�وارات الحية نطلب منه االمتناع عن تلك الوس�يلة
امتناعًا تامًا ،يف حني نرتك له حرية اس�تخدام الوس�ائل األخرى
املتاحة عىل اإلنرتنت.
•إعداد بطاقات من أجل التذكري.
•إعادة توزيع الوقت.
•االنضمام إىل مجموعات أصدقاء حقيقيني من النادي أو الجامعة.
•املعالجة األرسية.
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بحث ميداني حول برنامج
العنف األسري ملؤسسة برامج الطفولة
في قرى شمال غرب القدس
إعداد د .عدنان عبدالرازق
تعتبر ظاهرة العنف األرسي ظاه�رة إجتماعية عاملية تنترش يف املجتمع�ات كافة ،ومن ضمنها
املجتمع الفلس�طيني .وتتفاوت نسب العنف بني مجتمع وآخر ،وتتأثر بعوامل خارجية وداخلية
وظروف خاصة بكل مجتمع .ولذلك ال يمكننا التطرق لهذه الظاهرة يف مجتمعنا الفلسطيني دون
األخذ بعني االعتبار الواقع السيايس ،االقتصادي ،القانوني ،واالجتماعي للمجتمع الفلسطيني.
تقوم مؤسس�ة برام�ج الطفولة من�ذ قرابة
عشرة أع�وام بتقدي�م خدماته�ا يف مجال
مكافحة العنف األرسي لس�بع قرى ش�مال
غ�رب القدس ت�م اختياره�ا كمنطقة عمل
املؤسس�ة بس�بب ظروفها األصعب من بني
مجموعة القرى الثالث عرشة وكذلك لكونها
تشكل شبه منطقة متجانسة  .وهذه القرى
ه�ي (الجي�ب ،بدو ،بي�ت إجزا ،بي�ت دقو،
ّ
قطنة ،بيت عنان ،بيت سوريك).
يق�وم برنام�ج مكافحة العن�ف األرسي يف
األس�اس على الزي�ارات البيتي�ة م�ن قبل
مرش�دات مؤهالت لهذا الغرض ،ويخضعن
إلرشاد وتوجيه مستمر من قبل الطاقم املهني
للمؤسسة .وتقوم املرشدة بالزيارات البيتية
بهدف تمرير رسالة للمسرتشدة (الزوجة/
األم) وطرح ونقاش مواضيع مختلفة .هناك
 16نرشة تتن�اول كل واحدة منها موضوعا
مختلفاً ،تم إعدادها من قبل طاقم املؤسس�ة
بنا ًء عىل تجارب الس�نني الس�ابقة لربنامج
العنف االرسي .فاإلرشاد خالل الزيارة يبدأ
بط�رح النرشة(املوضوع) وث�م تناقش مع
الزوجة بما يف ذلك أبعادها ومدى إس�تفادة
الزوج�ة منها .فتك�ون الزي�ارة ذات طابع
تعليم�ي يتم مبارش بني املرش�دة واألم التي
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تبح�ث ع�ن املس�اعدة لحل مش�كالتها من
خالل اكتساب مهارات وخربات واستخالص
طاقته�ا الذاتية وفهمها الذاتي وقدرتها عىل
استيعاب ومواجهة الواقع.
يه�دف ه�ذا البح�ث إىل تقيي�م نتائج عمل
مرش�دات املي�دان ملكافحة العن�ف األرسي
م�ع األرس املنتفعة من خالل تحليل منهجي
ودقي�ق الس�تمارات وثق�ت أوال من�ذ بداية
العم�ل م�ع األرس وثانيا عند إنته�اء العمل
م�ع األرس وهي تعبري ص�ادق ومبارش لهذه
األرس يف املرحلتين عبر الحديث املبارش مع
مرشدات امليدان  .
وبخصوص اختيار عين�ة البحث فقد تقرر
إختي�ار قائم�ة املنتفعني كامل�ة لعام واحد
من ثالث قرى هي اكثر القرى إس�تفادة من
الربنام�ج .كذل�ك تقرر ش�مل كل املنتفعني
للع�ام  2012/2011يف هذه القرى الثالث
وهي قري�ة قطنة ومجم�وع املنتفعني فيها
 44منتفع�ة؛ وقري�ة ب�دو –  20منتفع�ة؛
وبيت دق�و –  20منتفع�ة ،أي ما مجموعه
 84منتفعة  .
لم يق�م طاقم البح�ث بإختيار األس�ئلة أو
مواضي�ع البحث التي طرح�ت عىل جمهور
البح�ث من خ�ارج واق�ع عمل املرش�دات.

فريتك�ز البحث كليا عىل تحليل التقاطع بني
االجابات عىل االس�تمارتني املذكورتني أعاله
اي االس�تمارة األوىل عند بد العمل مع األرس
والثانية عند نهايته.
تشمل االس�تمارة األوىل عىل ثالث أسئلة هي
كاآلتي:
 -1ما هي األمور التي تشغل بالك كأم تجاه
األرسة بشكل عام؟
  -2ماذا تتوقعني من الربنامج؟
 -3إىل أي�ن تطمحين أن تص�ل أرست�ك يف
املستقبل؟  
أما االستمارة الثانية فتشتمل عىل ستة اسئلة
رئيسة هي كالتايل:
 -4ماذا أعجبك يف الربنامج؟
 -5م�ا هي النرشة التي حازت عىل اهتمامك
أكثر من النرشات األخرى؟
 -6ما هو الجزء األكثر إفادة بالنسبة اليك؟
 -7كيف ّأثرت النرشات عىل مستوى تحسني
عالقتك األرسية/الزوجية؟
 -8كي�ف س�اعدتك النرشات عىل تحسين 
الحوار وتطوير العالقة االيجابية بينك وبني
زوجك؟
 -9ه�ل اكس�بك الربنامج مه�ارات معينة؟
اعط مثاال ً او امثلة

عندما قمن�ا بتحليل مق�ارن اإلجابات بني /8ا كي�ف س�اعدتك النشرات – تطوي�ر
بعضه�ا بعضا ً بش�كل ثنائي ظه�ر لنا ان أسلوب مناس�ب للنقاش والحوار مع الزوج
عدد التشابك بينها تراوح بني اجابة واحدة واختيار املكان والزمان املناسبني – 25؟
و   31اجاب�ة .وبما أن أعىل اجابة لس�ؤال /9ب هل أكس�بك البنامج مهارات معينة –
منفرد ه�ي  56إجابة (اإلجابة عىل س�ؤال السيطرة عىل النفس وعدم االندفاع والتأني
رقم /3ا) أصبح هذا الرقم/العدد السقف يف النقاش وإختيار الوقت املناسب – 27؟
األعلى إلمكاني�ة التش�ابك بين إجابتين   – 2ماذا تتوقعني من الربنامج ؟ :
لس�ؤالني .ولك�ي يك�ون لتحليل التش�ابك /4ج م�اذا اعجب�ك يف البنام�ج – إعط�اء
معن�ى حقيقي�ا ً وذا أبع�اد ميداني�ة تقرر معلوم�ات ارسية ملموس�ة وواقعية تخص
اختي�ار التش�ابك الحاصل على  14اجابة األرسة بما يف ذلك الزوج – 19؟
وه�و رب�ع ( )%25الع�دد  56كح�د أدنى /6ب ما هو الجزء األكثر استفادة – العالقة
لتحليل االجابات املتش�ابكة  .يشمل تحليل بين الزوجني وأس�لوب الحوار م�ع الزوج
تش�ابك اإلجاب�ات عىل مجموعتين -األوىل وتحويل الخالف اىل إختالف – 18؟
التشابك بني االجابات عن أسئلة اإلستمارة /7ا كي�ف أثرت النرشات – على التغيري يف
األوىل وباقي اإلجابات .أما املجموعة الثانية األسلوب والنمط الذاتي والقدرة عىل الحوار
فتشير إىل التشابك بني اإلجابات عن أسئلة والترصف الهادىء – 19؟
/8ا كي�ف س�اعدتك النرشات عىل تحسين 
االستمارة الثانية  .
الحوار وتطوي�ر عالقة إيجابي�ة مع الزوج
– تطوير أس�لوب مناسب للحوار مع الزوج
التقاطع يف اإلجابات
ما قبل وما بعد التدخل
وإختيار املكان والزمان املناسبني – 20
/9ب هل أكسبك الربنامج مهارات معينة –
 – 1األمور التي ُتشغل بالك كأم بشكل عام السيطرة عىل النفس وعدم االندفاع والتأني
يف النقاش وإختيار التوقيت املناسب – 19
مع:
/4ج م�اذا أعجب�ك يف الربنام�ج – إعط�اء  -3اىل أي�ن تطمحين أن تص�ل أرست�ك يف
معلوم�ات والحدي�ث يف أمور تخ�ص أفراد املستقبل؟  
/4ا ماذا اعجبك يف الربنامج – كون الربنامج
األرسة بما يف ذلك الزوج 39 -
/4ا م�اذا أعجبك يف الربنام�ج – كون الربنامج نف�ذ يف البي�ت لصعوب�ة الخ�روج ملمانعة
الزوج – 16
نفذ يف البيت ملمانعة الزوج من الخروج – 27
/5ب أي نرشة حازت عىل اهتمامك – نرشة /4ج اعطاء اعطاء معلومات ارسية ملموسة
أس�اليب الحوار الزوج�ي والتعامل باملودة وواقعية تخص االرسة والزوج – 26
/5ب اي نرشة حازت عىل اهتمامك – نرشة
واملحبة – 25
/6ب ما هو الجزء األكثر اس�تفادة – العالقة اس�اليب الحوار مع الزوج والتعامل باملودة
مع ال�زوج وأس�اليب الح�وار مع�ه وتحويل واملحبة – 28
/6ب ما هو الجزء األكثر إفادة بالنسبة إليك
الخالف إىل اختالف والتعامل باملحبة – 27
/7ا  كي�ف أث�رت النشرات على مس�توى – العالق�ة مع الزوج وأس�لوب الحوار معه
تحسين عالقتك األرسية/الزوجية – تغيري وتحويل الخالف إىل إختالف – 26
يف األس�لوب والنمط الذاتي وتحسين قدرة /7ا كي�ف أث�رت عليك النشرات – التغيري
يف األس�لوب والنمط الذاتي وتحسين قدرة
الحوار والترصف الهادىء – 18
/7ج تحسين العالق�ة الزوجي�ة وطريق�ة الحوار والترصف الهاديء – 27
/8ا كي�ف س�اعدتك النرشات عىل تحسين 
الحوار وكذلك العالقة الجنسية – 18

الحوار وتطوير العالقة مع الزوج – تطوير
أسلوب مناس�ب للحوار مع الزوج واختيار
املكان والزمان املناسبني – 30
/9ب هل اكسبك الربنامج مهارات معينة   -
تقوية الش�خصية تجاه االستقاللية الذاتية
والثقة بالنفس والقدرة عىل املواجهه – 31

مجمل التقاطعات املهمة
البارزة عرب االستمارتني
 –1 1التقاط�ع بين اإلجاب�ات ع�ن أس�ئلة
االستمارة األوىل وبني اإلجابات عن أسئلة
االستمارة الثانية:
•اعطاء معلوم�ات والحديث عن أمور
ارسية واقعي�ة تخص األوالد والزوج
–  84إجابة
•مهارة الس�يطرة على النفس وعدم
االندف�اع والتأني يف النقاش واختيار
توقيت النقاش – 77
•تطوي�ر أس�لوب مناس�ب للنق�اش
والح�وار مع ال�زوج واختيار املكان
والزمان املناس�بني للحوار والنقاش
– 75
•تحسين العالقة مع الزوج وأساليب
الح�وار مع�ه وتحويل الخلاف اىل
اختالف والتعامل باملحبة – 71
مس�اعدة النرشات عىل التغيري يف األس�لوب
ونمط الترصف وتقوية قدرة النقاش 64 -
 -2التقاط�ع بين اإلجاب�ات ع�ن اس�ئلة
االستمارة الثانية:
األثر اإليجابي للنرشات عىل تطوير أس�لوب
النقاش والحوار مع ال�زوج واختيار املكان
والزمان املناسبني للنقاش معه – 82
اكتساب مهارة الس�يطرة عىل النفس وعدم
االندف�اع والتأني يف النقاش واختيار توقيت
الحوار والنقاش 71 -
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معوقات حماية
املرأة والطفل
من العنف
الرائد  :زاهر سالم
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تلتزم فلسطني كغريها من الدول بحماية
املجتمع الفلسطيني عن طريق بناء أرسة
آمنة مستقرة يتمتع أفرادها بحقوق االنسان
وحرياته األساسية دون تمييز ،وخالية من
العنف من واقع حرص الدولة عىل حماية
األرسة كلبنة أساسية يف بناء مجتمع سليم
بمقومات األرسة كاملة كحماية األرسة عن
طريق حماية األطفال والنساء بأشخاصهم
وحماية األرسة بكليتها.
ومن هذا املنطق سعت الرشطة الفلسطينية
إىل رفع كفاءة منتسبيها بشكل عام  
واملتخصصني بقضايا األحداث وحماية
األرسة والنوع املجتمعي بشكل خاص ،من
خالل تدريب منتسبيها عىل التعامل مع
قضايا العنف األرسي وحماية األحداث وفقا
للخطة اإلسرتاتيجية للرشطة.
وقبل الحديث عن أهم معوقات العمل أو
التدخل يف قضايا العنف ،ال بد من تناول
واستعراض أهم أشكال وأنواع العنف الذي
تحاربه مؤسسات الدولة ،وبخاصة الرشطة
بمشاركة مؤسسات املجتمع ،باالضافة إىل
الفئات األكثر تعرضا للعنف.

أنواع العنف
 العنف األرسي :العنف الذي يرتكبه الفرديف األرسة تجاه فرد آخر يف األرسة ذاتها.
 العنف ضد املرأة. -العنف ضد األطفال واالعتداء عليهم.

العنف ضد املرأة
يعرف العنف ضد املرأة حسب إعالن األمم
املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال العنف
ضد املرأة لسنة  1993عىل أنه:
 أي عنف قائم عىل أساس النوع االجتماعيمن شأنه أن يؤدي اىل أذى جسدي أو جنيس
أو نفيس أو معاناة للمرأة ،ويشمل هذا
التهديد بالقيام بهذه األعمال أو التخويف
أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء كان
يتم يف الحياة العامة أو الخاصة (م .)1
ويجب أن نفهم أن العنف ضد املرأة
يشمل (مع األخذ بعني االعتبار الترشيعات
السارية) ما ييل :
 -1العنف البدني واإلجتماعي والنفيس الذي
يقع يف نطاق األرسة ،بما يشمل الرضب
واالعتداء الجنيس عىل الطفالت اإلناث يف

األرسة واالغتصاب وختان اإلناث وغريها
من املمارسات املؤملة للمرأة والعنف املرتبط
باالستغالل.
 -2العنف البدني والجنيس والنفيس الذي
يحدث داخل املجتمع بشكل عام بما يشمل
اإلغتصاب واإلعتداء الجنيس والتحرش
الجنيس والرتهيب يف العمل ويف املؤسسات
التعليمية وأي مكان آخر واالتجار بالنساء
وإجبارهن عىل البغاء.

اإلعتداء عىل األطفال يشمل
 اإلعتداء البدني :بما يف ذلك األشكالالبدنية للعقوبات التأديبية التي يرتكبها
األهل والعقوبات الجسدية يف املدرسة.
 اإلعتداء النفيس :ويشمل التذمر وأشكالاإلعتداء اللفظي التي تحط من كرامة الطفل

أشكال العنف
العنف البدني بغض النظر عن درجة خطورته.
العنف الجنيس :ويشمل حاالت االغتصاب
وهتك العرض والتحرش الجنيس واإلستغالل.
اإلعتداء النفيس :ويشمل التهديد بإيذاء الضحايا
أو غريهم والقيود عىل حرية الحركة.
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أو تهينه وتهديد الطفل بايقاع األذى للنفس
أو لشخص آخر.
 اإلعتداء الجنيس :ويشمل االغتصاب وهتكالعرض والتحرش الجنيس وحمل الطفل عىل
املشاركة يف نشاطات جنسية أو مشاهدتها
أو أي سلوك عدواني عىل الطفل.
 اإلهمال والرتك والترشد. الزواج باإلكراه أو الزواج املبكر. عمالة الطفل سواء داخل املنزل أوخارجه.
 استغالل الطفل مثل بيع األطفال أودفعهم للدعارة أو تصويرهم بأشكال
فاضحة أو استغاللهم يف تجارة املخدرات.
 اإلتجار باألطفال سواء داخل فلسطني أوخارجها لغايات االستغالل الجنيس أو يف
العمل.

أهم املعوقات التي تواجهنا يف العمل الرشطي للتدخل يف حاالت العنف الجسدي والجنيس
 حساسية املوضوع ،ألن كثريا ً من ضحايا العنف يخافون الفضيحة وتلويث السمعة ويفتقرون اىل الجرأة والشجاعة للتحدثخصوصا إذا كانت الضحية أنثى.
ً
ً
 اعتقاد األطفال أن عليهم عدم فتح املوضوع والتحدث عنه ،فمنهم من ال يعمل شيئا يف حال التعرض للعنف خوفا من األهل. تدني الوعي لدى املعنفني وعدم استجابتهم ملثل هذه املواقف ،ألنها تعترب يف دائرة املسكوت عنه. انخفاض املستوى التعليمي واألمية التي تؤدي إىل افتقار األبوين يف اإلملام بوسائل الرتبية الحديثة. الفوىض اإلجتماعية وكثرة التدخالت الخارجية يف األرسة والتدخل العشائري لحل مثل هذه القضايا. نلحظ أن عدد األخصائيني االجتماعيني والنفسيني املكلفني بمهمات التدخل غري كاف مقارنة مع عدد الحاالت املعنفة والتي تحتاجلتدخل مهني متخصص.
 رضورة رفع مستوى وفعالية التنسيق والتشبيك بني املؤسسات وأعضاء شبكات الحماية. نقص التوثيق والبيانات التي تعرب عن واقع ظاهرة العنف ،ما يجعل الوقوف عىل آثار الظاهرة بالتحديد صعبا إذا لم تصل إىلمديريات الرشطة.
 يف حال عدم حضور الحالة املعنفة إىل الرشطة لتقديم شكوى يقترص دور الرشطة فقط عىل تقديم املحارضات والتوعية يف املدارسواملخيمات الصيفية.
 اإلحتالل :واملقصودة ممارسات االحتالل من قتل وإهمال وتشويه وعنف جسدي ونفيس واعتقال وتعذيب ،حيث يمارس االحتاللأساليب قاسية يف اإلعتقال واالستجواب بحق األطفال الفلسطينيني.
وتجدر اإلشارة إىل أن كثريا ً من حاالت االستغالل اإلقتصادي والجنيس تقع ضمن مناطق (ج) ،وهذه املناطق ال يمكن الوصول إليها
بسهولة من قبل مرشدي حماية الطفولة والرشطة الفلسطينية.
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األستاذ باسم عريقات
مدير الرتبية والتعليم يف ضواحي القدس

نحن بأمس احلاجة
لنشر وتعميم جتربة
املدارس املجتمعية

القدس – مركز البستان للدراسات اإلعالمية والثقافية
ً
اس�تقبلنا يف مكتب الرتبي�ة والتعليم يف ضواحي القدس ،وكان جاه�زا ومنفتحا لإلجابة عن
أسئلتنا حول تجربة املدارس املجتمعية ورؤية الوزارة بخصوص هذه املدارس.
وكان األس�تاذ باسم عريقات وهو يتحدث عن التجربة وفلس�فتها ودورها وكيفية تعميمها
متحمس�ا ً مفعما ً بالحيوية ،مؤمنا ً بأن الغد س�يحمل للفلس�طينيني األفضل واألحسن ألنهم
أصحاب قضية عادلة وألنهم يسريون نحو املستقبل بخطوات واثقة واعدة.
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الحاجة والرضورة
استهل األس�تاذ عريقات حديثه قائالً :دور
املدارس املجتمعية ليس مجرد فكرة نظرية
معلق�ة يف الس�ماء وال ترفا ً أو نش�اطا ً زائدا ً
عن الحاجة ،بل إن ه�ذه املدارس ولدت من
صميم واق�ع املجتمعات البرشي�ة وتطلعها
لألفض�ل واألحس�ن ،وه�ي بن�ت واقعه�ا
وبيئتها ،تتأس�س وتتطور وفق خصوصية
املجتم�ع بعد أن يتحس�س املبادرون الواقع
االجتماع�ي واالقتص�ادي والنفسي يف بيئة
معينة ،ويطلق�ون مرشوعهم التعليمي وفق
عملية ممنهجة تأخ�ذ بعني االعتبار الحاجة
والخصوصية والرغبة يف التطوير ،ال س�يما
يف اإلنس�ان الذي يش�كل الحلقة الرئيسة يف
أي عملية تنموية.
وأضاف :تؤمن وزارة الرتبية والتعليم العايل
يف فلس�طني إيمانا عميقا ب�دور املجتمع يف
خدم�ة التعلي�م والبن�اء من خالل الس�عي
لتحويل املدرس�ة إىل مركز مجتمعي ،وذلك
باس�تثمار املبن�ى ب�كل مكونات�ه يف إفادة
املحيط تعليميا ً وتربويا ً وترفيهاً ،حيث قمنا
برعاية فكرة فتح مالعب مدرس�ة ذكور أبو
ديس الثانوية بالتعاون والتنسيق مع النادي
الثق�ايف لكي يتس�نى للش�باب االس�تفادة
مما توف�ره لهم املدرس�ة رياضي�ا ً وثقافيا ً
واجتماعي�اً .واآلن يمكن القول إن املدرس�ة
تحولت إىل مركز اس�تقطاب شبابي ايجابي
إذ يت�م تدريب املعنيين رياضيا ً وتوجيههم
ثقافيا ً واجتماعيا ً وبالتايل أصبحت املدرس�ة
تضطلع بدور مجتمعي مهم ونحن ماضون
يف تعميم هذه التجربة.

تجربة مجتمعية رائدة يف الجيب
توقف األس�تاذ عريقات مط�وال ً عند تجربة
مؤسس�ة برام�ج الطفولة يف إقامة مدرس�ة
مجتمعي�ة بالتع�اون م�ع مدرس�ة الجي�ب
األساس�ية املختلط�ة واصف�ا ً ه�ذه التجربة
بااليجابي�ة والناجح�ة ،مؤك�دا ً أن ما تحقق
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من إنجازات يف املدرسة املجتمعية ينبغي أن
يتم البناء عليه وتعميمه عىل طريق تأس�يس
مدارس مجتمعية أخرى يف مناطق فلسطينية
هي بحاجة إىل جهد ومبادرات مؤسساتية.
وأعتبر عريقات أن النش�اطات والفعاليات
الت�ي تقوم بها هذه املدرس�ة املجتمعية من
دورات محو أمي�ة وتثقيف وتطوير قدرات
ومه�ارات ،إضاف�ة إىل تعزيز دور النس�اء
وتمكينه�ن سيس�هم ب�كل تأكي�د يف رف�ع
املس�توى التعليمي والتثقيف�ي واالجتماعي
يف هذه املنطقة ،ألنه عندما نرتقي باإلنس�ان
ونأخذ بيده ،فإن ذل�ك ينعكس ايجابيا ً عىل
البلدة ومن ثم املجتمع بأرسه.

مدارس محروسة بحرص الناس

«مشكلتنا نحن يف مدارس ضواحي القدس
أنها تقع يف منطقة ال س�لطة للسلطة فيها
بمعن�ى أنها ال تس�تطيع الوصول إىل هذه
املناطق لتبس�ط األمن وترش األمان بسبب
س�يطرة االحتلال ،عك�س املناط�ق التي
تصنف حس�ب أوس�لو مناط�ق «أ» لذلك
تتعرض مدارسنا للرسقة والتخريب والعبث
من قبل املستهدفني والعابثني .فنحن نبذل

قصارى جهدنا من أجل تزويد مدرسة ما
بمجموعة من أجهزة الحاس�وب ،لكن نجد
أن هنالك من يقتحم املدرسة ويسطو عىل
األجه�زة فنش�عر باملرارة واألل�م ،والقول
هنا لألس�تاذ باسم عريقات لكنه يستطرد
شارحا ً اذا ش�عر املواطن العادي أنه جزء
ال يتج�زأ م�ن ه�ذا املجتمع وأن املدرس�ة
تعنيه فإنه سيحرس�ها ويدافع عنها ،مثال
إذا ارتبط يف املدرس�ة من خلال دورة أو
لقاء أس�بوعي أو املشاركة يف نشاط معني
أو اس�تفاد من دورة مح�و األمية أو دورة
تثقيفي�ة فإنه بالطب�ع س�يتحول تلقائيا ً
إىل حارس أمني لهذه املدرس�ة وغيور عىل
استمرارها وتطورها».
لق�د نجحن�ا يف ترس�يخ ه�ذه الفك�رة
وتطبيقها عمليا ً يف خمسة تجمعات بدوية
يف ضواحي القدس أصبحت مدرس�تهم
املشرتكة بؤرة استقطاب مجتمعية منها
يلتقون ويمارسون فعالياتهم االجتماعية
والثقافية بل إن املدرس�ة أصبحت عامل
اس�تقرار وصمود .فعندما تنجح يف زرع
مدرس�ة فإنك تساعد من يقيمون حولها
على البقاء وهك�ذا فعلت املدرس�ة لهذه

املجتمعات املستهدفة بالرتحيل واالقتالع
من سلطات االحتالل.
لذلك فإن امل�دارس املجتمعية إذا انترشت
فإنها تكون قد انبثقت من صميم املجتمع
وتصب�ح مس�ؤوليته .هكذا كثف األس�تاذ
عريق�ات فكرت�ه املعتم�دة على تجرب�ة
شخصية كيف ال وهو ابن ملجتمعه وبيئته
ويعيش هموم�ه من خلال مواطنته أوال ً
ومن خالل مسؤولياته الوظيفية ثانياً.

تفــاؤل

«أن�ا متفائل بخصوص مس�تقبل املدارس
املجتمعية» وتفاؤل األستاذ عريقات استند
إليه معتمدا ً عىل اآلتي:
«أوالً :لدينا إرادة عمل ويحركنا حب الوطن
والسعي الحثيث للتطوير.
ثاني�اً :ان مجتمعن�ا الفلس�طيني يختزن سادساً :لهذه األسباب فانني متفائل من أن
خبرات وإبداعات تعليمية .ففي االنتفاضة املستقبل سيكون أفضل للجميع فالخربات
األوىل رد عىل إغالق املدارس بإطالق تجربة والكف�اءات متوافرة وأرضية العمل خصبة
التعليم الشعبي.
ثالث�اً :نح�ن يف انفتاح دائم ومس�تمر عىل
تج�ارب املجتمع�ات األخ�رى التعليمي�ة
والثقافي�ة واالجتماعي�ة وبخاصة املدارس
املجتمعية.
رابعاً :إن املدارس املجتمعية ترتبط بالعمل
التطوع�ي ول�دى مجتمعنا رصي�د غني يف
هذا املج�ال .صحيح أن العمل التطوعي قد
تراجع لكن يمكن بعثه من جديد بتش�جيع
العمل التطوعي يف املدارس وغرسه يف وعي
طلبتن�ا .ولو ت�م تخصيص س�اعات عمل
تطوعي يف املدارس وهذا ما أقرتحه ،لفجرنا
طاقات تطوعية ش�ابة من ش�أنها أن تقدم
الكثري ملجتمعنا.
خامس�اً :إن التنس�يق والتكام�ل م�ا بني
املس�توى الحكومي واملستوى األهيل يف كل
املجاالت ومنها املدارس املجتمعية سيحقق
فائدة كبيرة ملجتمعن�ا إذا ما اس�تند ذلك
إىل ح�س وطن�ي وح�رص على مجتمعنا
ومس�تقبله يف إط�ار تغلي�ب الع�ام على 
الخاص.

واملبادرون موجودون وبالتايل ال يشء يمنع
من الدخول يف سباق مع الزمن عمالً وجهدا ً
وإبداعا يف تحقيق ما نطمح اليه».
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متكني النساء..

متكني للمجتمع بأكمله

تع�د
دت املناهج التنموي�ة التي تعنى
بالت
مكين ،وتس�عى على  إختلاف
توج
هاته�ا إىل رف�ع مكان�ة م�ن ه�م
بحا
جة إىل ذلك كاملهمشين والضعفاء
وم
�ن س�لبت إرادتهم التخ�اذ قرارات
حي
اتي�ة تس�اعدهم عىل الوص�ول إىل
تلبي
ً�ة حاجات عملية أو استراتيجية،
أمال يف تحقيق العدالة املجتمعية.

يرسى محمد
ل�ذا فقد عملت مؤسس�ة برامج الطفولة من بالعم�ل م�ع األرسة ،ألن األرسة ه�ي اللبنة
خلال برامجه�ا مث�ل برام�ج (األم الدليل األساس�ية يف املجتمع  مع ايالء اإلهتمام بكل
وتدريب مربيات رياض األطفال إلعب وتعلم   ف�رد يف األرسة لتلبي�ة إحتياجات�ه ،يف إطار
وتمكني الفتي�ات والحد من العنف األرسي) التمي�ز اإليجاب�ي لكل م�ن امل�رأة والطفل.
عىل تنمي�ة الق�درات الكامنة ل�دى األفراد ،فف�ي برنامج األم الدليل يت�م تأهيل أمهات
للوص�ول إىل تمكينه�م الذات�ي أو العم�ل وفتي�ات م�ن نفس الحي من خلال العمل
معه�م من خالل مجموعات ،بهدف التمكني على إكس�ابهن مه�ارات حياتي�ة ومعرفة
الجماعي وصوال ً إىل التمكني املجتمعي.
بذواته� ّن وكيفي�ة التعام�ل م�ع اآلخري�ن
تنطلق ه�ذه الربامج م�ن أن التمكين يبدأ واتخاذ قرارات عىل صعيد ش�خيص-أرسي
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ومجتمع�ي ،وإختيار املهنة املالئمة حس�ب
ميولهن ورغباته�ن وقدراتهن ،لكي يأخذن
دورا ً يف املجتم�ع املحلي  .وفيم�ا يخ�ص
الن�وع اإلجتماعي والتميي�ز اإليجابي تجاه
النس�اء ،ف�إن املؤسس�ة تعتم�د العمل مع
مجموعات “أمهات توعوية” ،تشمل محاور
تركيز العم�ل عىل التوعي�ة الذاتية ،الصحة
اإلنجابية ،التغذية السليمة املتوازنة ،وأسس
االتص�ال والتواص�ل والتف�اوض ،وكيفي�ة

تربية األبناء بطريق�ة بعيدة عن العنف مع
الرتكيز عىل أهمي�ة الوعي بعدم التمييز بني
االبن�اء للحماية من العنف املبني عىل النوع
االجتماعي .أما مربيات رياض األطفال فيتم
تدريبهن نظريا ً وتطبيقيا ً يف األُسس السليمة
للتعام�ل م�ع األطف�ال لتلبي�ة متطلباتهم
النمائي�ة وتنمي�ة قدراتهم الكامن�ة يف بيئة
تربوية داعمة ومحف�زة تتوافر فيها معايري
الجودة تربوياً .مع األخذ باالعتبار أن التعلم
يتم يف البيئة الواقعية لألطفال ،وأن مواضيع
التعل�م تحدد من أجل تعلم يس�تند إىل نهج
التعلم من الحياة وللحياة املستقبلية بهدف
إستدامة التعلم ،إضافة إىل التوعية الذاتية.
و يت�م العم�ل كذلك مع األطف�ال يف مرحلة
التعليم األسايس – االبتدائي والذين يعانون
تهميش�ا ً نتيج�ة تدني تحصيله�م الدرايس
ما ينعكس س�لبا ً على س�لوكهم وتفاعلهم
اإلجتماعي ،من خلال برنامج إلعب وتعلم.
الذي  يس�اعد دراس�يًا لتحسين مس�توى
التحصي�ل العلمي لطلب�ة الصفوف الثاني،
الثالث ،والرابع األس�ايس ع�ن طريق العمل
م�ع مجموع�ات مصغ�رة ،بأس�اليب تتبع
سلس�لة تبس�يط املنهاج ال�درايس يف املواد
األساس�ية (اللغة العربية ،اللغة االنجليزية،
الرياضيات) ،من خالل أوراق عمل ،ما يعطي
الطلب�ة حرية أكث�ر يف التعبري واملش�اركة،
باإلضافة إىل النشاطات اإلجتماعية واأللعاب
الرتبوي�ة والرتفيهية الهادفة ،ويقوم بالعمل
معه�م فتي�ات ال يزلن عىل مقاعد الدراس�ة
الجامعي�ة ،حي�ث يت�م تاهيله�ن من خالل
دورات تدريبي�ة ليحصلن على عمل جزئي
يساعدهن عىل اكمال دراستهن الجامعية.
تنس�جم األس�اليب والط�رق الهادف�ة إىل
التمكني م�ع الواق�ع االجتماع�ي واملوروث
الثق�ايف بالحف�اظ عىل م�ا ه�و ايجابي من
معتقدات وتقاليد وممارسات تربوية داعمة
ملراح�ل العملية التمكينية ،تجنبا ً للس�قوط
يف اإلغرتاب س�واء لألفراد أو املجوعات أثناء
السريورة التمكينية.
وينظ�ر إىل  العملي�ة التمكيني�ة يف اط�ار
سيرورة طويلة امل�دى وليس�ت مجرد هبة
ً
تدخلا رسيع�ا ً يقوم به مشروع معني
أو

يب�دأ وينتهي وفقا ً ألجندة وضعت مس�بقا .ذات�ه ودوره تجاه نفس�ه وأرست�ه وبالتايل
ولك�ن يتم الوص�ول إىل الن�اس يف أماكنهم مجتمعه ،كم�ا وأن التمكني يجب أن يرتقي
ومش�اركتهم تحديد احتياجاتهم عن طريق باملفاهيم االجتماعية للفرد واألرسة.
جلسات حوارية ،ويحدد فيها ما هي األمور أم�ا املس�ار اإلقتص�ادي فمن أج�ل تحقيق
ذات األث�ر امله�م يف حياته�م واحتياجاتهم الهدف املنش�ود ،من املفروض تأهيل الفرد
األكثر أهمي�ة وبحاجة إىل تلبي�ة أوالً ،ويتم مهني�اً ،ويف ح�ال املرأة ،ف�إن املطلوب كرس
اختيار األس�اليب املناسبة للعمل مع مراعاة قي�ود الحص�ار عليه�ا ،وجعله�ا تخرج إىل
ظروفه�م والوق�ت املالئم ،وما ه�ي املوارد الحياة ،تتعلم وتنخرط يف الدورات وتكتسب
البرشية واملادية املحلية التي تعترب مس�اندة امله�ارات ،ك�ي يك�ون له�ا مهن�ة تعيله�ا
وداعمة وتس�هم يف أح�داث التغري والتحول وتشعرها بدورها وتجعل اآلخرين يحرتمون
من أوضاع ومواقف ضعف وتهميش تنعدم ويقدرون هذا الدور.
فيها املقدرة عىل اتخاذ القرارات او تتضمن إن تمكين املرأة يتطلب العم�ل عىل تطوير
الحرمان من احتياجات حياتية عملية تسهم إمكاناته�ا وتنمية مهاراتها وتعزيز قدراتها
يف تس�هيل أم�ور الحي�اة  اليومي�ة لت�وﻓﺮﻴ  وكسر الس�قف الزجاجي املف�روض عليها
الخدمات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،أو اسرتاتيجية كمواجهة ويح�د م�ن انطالقه�ا وتطوره�ا ،وبالتايل
العنف األرسي والتميز النوعي.
تمكينه�ا م�ن أج�ل أن يتق�وى وضعه�ا
إن التمكين ك�ي ياخ�ذ مس�ارات تتكام�ل اإلجتماعي واإلقتصادي ويفتح أمامها أبواب
فيما بينه�ا يجب أن ينطل�ق أوال ً من توعية املش�اركة يف اتح�اذ الق�رارات املتعلقة بها
الف�رد وثانيا ً من األرسة ،ألن االرسة تش�كل وبأفراد ارستها.
الحاضن�ة التي ينبغي أن تس�هم يف العملية فالتمكني يف املحصل�ة النهائية ،يعني االرتقاء
التمكينية ،حيث أن تمكني األفراد يعمل عىل بوض�ع الفرد من حالة متدني�ة إىل حالة أكثر
تمكني األرسة وتطوي�ر قدراتها وامكاناتها .تطوراً ،حي�ث ينتقل إىل مرحل�ة يتحمل فيها
لذل�ك فان العملي�ة التمكينية يف مس�اراتها مسؤولية قراراته ،وبالتايل تحريره من السلبية
وحلقاتها املتداخلة ،ينبغي لها أن تجمع بني وجعل�ه ينخ�رط يف حرك�ة فع�ل إقتصادي�ة
التثقي�ف الذاتي واألرسي ،لك�ي يعي الفرد إجتماعية مفيدة ومهيئة للتطور الدائم.
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ملخص ورقة عمل عن الصحة النفسية لألطفال
في املخيمات الفلسطينية
إعداد :املرشدة النفسية ختام عواطلة
وكالة الغوث/عيادة قلنديا

ملحة عن واقع املخيمات الفلسطينية

   امل�دارس يف املخيم�ات الفلس�طينية مكتظة بالصف�وف الدراسية ،حيث وصل عدد الطلبة يف الغرف�ة الصفية ( 45طالبا أوطالبة)
 مساحة املساكن ضيقة ومعدالت إشغال الوحدة السكنية مرتفعة ،وكذلك الغرفة الواحدة. تراكم النفايات بأنواعها وعدم توافر اإلمكانات الكافية لجمعها والتخلص منها. املالعب والساحات غري مناسبة ملمارسة األطفال للرياضة واللعب ما يؤدي ،ذلك إىل لجوء األطفال للشوارع واملمرات واألزقة. عدم توافر األماكن الرتفيهية والحدائق يف اغلب املخيمات األمر الذي يحرم السكان من أهم أسباب الرتويح والرتفيه.  -تدني الوضع االقتصادي يف املخيمات واسترشاء البطالة.

الخدمات التي تقدمها وكالة
الغوث لتحسني الصحة النفسية
يف املخيمات

•خدم�ات اإلرش�اد النفسي والرتب�وي يف
املدارس التابعة لوكالة الغوث.
• خدمات اإلرش�اد النفيس واإلجتماعي يف
العيادات الصحي�ة واملراكز الجماهريية
التابعة لوكالة  الغوث.
•خدم�ات نفس�ية وإجتماعي�ة وقائية يف
املجتمع املحيل يف املخيمات.
• خدمات تدخل أويل يف الصحة النفس�ية
م�ع التحويل للحاالت التي تحتاج تدخالً
عالجي�ا ً “ط�ب نفسي” ،حي�ث ال تقدم
الوكالة خدمة الطب النفيس للمنتفعني.

أبرز املعوقات التي تواجه طاقم
الصحة النفسية أثناء تقديم
الخدمات يف املخيمات

•الثقافة الس�ائدة واملغلوطة حول مفهوم
الصحة النفسية.
•تدن�ي اإلقب�ال على الخدمات النفس�ية
يف بع�ض املخيم�ات خوفا م�ن الوصمة
اإلجتماعية.
•ع�دم كفاية عدد املرش�دين واملرش�دات
العاملني حاليا يف املخيمات.
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أثر العيش داخل املخيمات الفلسطينية
عىل الصحة النفسية لألطفال
آثار نفسية ايجابية

آثار اجتماعية ايجابية

( -الجلد أو التحمل املقاوم).

 -التفاعل اإلجتماعي يف األفراح واألحزان.

 -قوة التحدي واإلبداع.

 -اإلنتماء واإللتزام اإليديولوجي القوي.

آثار سلوكية سلبية
 ازدياد العنف وانتشار العدوانية. -تخريب املمتلكات العامة.

آثار تربوية سلبية
تدني جودة التعليم والترسب من املدارس.
آثار نفسية سلبية

 -انتشار عمالة األطفال.

 -عدم الشعور باألمان.

آثار اجتماعية سلبية.

 -ازدياد التوتر والقلق.

  -فقدان الخصوصية والحدود.

 -االضطهاد والحرمان.

 -الوصمة االجتماعية.

 اليأس واإلحباط والكبت. -مشكالت يف الهوية الفردية.

•عدم االستمرارية ل�دى بعض املراجعني
يف تلقي الخدمة النفسية املقدمة.
• قل�ة الدراس�ات والبحوث الت�ي تتعلق

بالصحة النفسية للمخيمات يف فلسطني.
• ضعف التشبيك والتنسيق بني مؤسسات
املجتمع املحيل يف املخيمات.

التوصيات
•مطالبة املجتمع الدويل برضورة العمل عىل توفري الحماية الالزمة للطفل الفلسطيني.
• االهتمام بتقديم خدمات غذائية وصحية مالئمة ألطفال فلسطني املحتاجني بصورة مستمرة.
• رعاي�ة األطف�ال املترضرين ،نتيج�ة ممارسات اإلحتالل القمعية يف حقه�م والعمل عىل تأهيلهم من خالل مؤسس�ات اجتماعية وثقافية
متخصصة.
•توعية اآلباء واألمهات بأهمية الصحة النفسية  ألبنائهم ليتعاملوا معهم بطريقة سليمة.
•توفري الدعم النفيس واإلجتماعي للطفل من خالل األرسة واملسجد واألصدقاء واملعلمني و األقارب ومؤسسات املجتمع املدني والحكومي.
•إنشاء مراكز التدريب املهني لألطفال الذين حرموا من إكمال دراستهم نتيجة ظروف خاصة.
•زيادة عدد مرشدي الصحة النفسية يف وكالة الغوث ليتالءم مع حجم السكان يف املخيمات.
•إجراء أبحاث ودراسات حول الصحة النفسية لالجئني يف املخيمات الفلسطينية.
•بناء شبكة مؤسسات داخل املخيمات لتعمل بشكل تكاميل.
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سياسات مكافحة العنف األسري
في فلسطني بني التطلعات والتطبيق
الباحثة :د .نجوى صفدي

تشير بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إىل انتشار ظاهرة العنف
ضد النس�اء واألطفال بأشكاله كافة يف املجتمع الفلسطيني (نفيس ،جسدي،
جنيس وغري ذلك) .فقد أظهرت بيانات هذا الجهاز للعام  2012إىل أن  %37من
النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن ألحد أشكال العنف من قبل أزواجهن،
و %16،1من النس�اء اللواتي لم يسبق لهن الزواج تعرضن لعنف من قبل أحد
أفراد األرسة (الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2012 ،
وأش�ارت بيانات هذا الجه�از للعام 2006
أيض�ا ً إىل أن  %51.4من األطفال جيل -12
 17سن�ة تعرضوا ألح�د أو جميع أش�كال
العنف مثل الشتم ،اإلهانة أو الرضب (الجهاز
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املركزي لإلحصاء الفلس�طيني ،)2006 ،ما
يس�تلزم بناء سياسات وطني�ة فعالة قادرة
على معالج�ة ه�ذه الظاهرة .لذل�ك جاءت
ه�ذه الدراسة بهدف تتبع وتحليل سياسات

مناهضة العنف األرسي يف فلسطني وفحص
م�دى تطبيقها .ركزت منهجية الدراسة عىل
مراجع�ة الوثائ�ق املتعلق�ة بإسرتاتيجيات
مناهض�ة العن�ف األرسي وعلى  إج�راء
املقابالت مع املس�ؤولني واملشاركني يف بناء
هذه اإلسرتاتيجيات من املؤسسات الحكومية
( 8مقابالت) ،وغري الحكومية ( 3مقابالت).
تم جمع البيانات يف صيف  .2013وأظهرت
نتائج الدراسة ان�ه فقط يف العام  2009تم
العم�ل عىل أول اسرتاتيجية وطنية ملناهضة
العنف ضد النساء وما زال العمل مستمرا ً يف
مجال اسرتاتيجي�ة وطنية لحماية الطفولة.

كم�ا تبّي�نّ م�ن املقابلات أن اسرتاتيجي�ة
مناهض�ة العن�ف ضد النس�اء ل�م تتضمن
اج�راءات مكتوبة توضح آلي�ات تنفيذ هذه
اإلسرتاتيجي�ة ،لذل�ك فقد ت�م تطوير نظام
التحوي�ل الوطن�ي للنس�اء املعنفات بهدف
ترتي�ب آلي�ات العمل وتوحي�د املفاهيم بني
املؤسسات العاملة يف مجال مكافحة العنف
ض�د املرأة .أما فيما يتعلق بحماية الطفولة،
فقد تبّي�نّ من خالل تتبع الوثائق واملقابالت
ان�ه عىل عكس قط�اع امل�رأة ،ال توجد حتى
اآلن اسرتاتيجي�ة وطني�ة لقط�اع حماي�ة
الطفولة ،يجري العم�ل حاليا ً عىل بناء هذه
االسرتاتيجي�ة لالع�وام  2016-2014م�ع
كل الرشكاء من املؤسس�ات الحكومية وغري
الحكومي�ة .أم�ا ما ت�م تطوي�ره حتى اآلن
فهو نظام تحوي�ل لحماية األطفال املعنفني
واملسمى “شبكات حماية الطفولة ”،بهدف
بناء آليات للتحويل والتش�بيك واملتابعة بني
املؤسسات العاملة يف مجال حماية الطفولة.
وأش�ارت النتائج أيض�ا ً إىل أن التحديات ما
زالت كبيرة عىل مس�توى تطبيق سياسات
حماي�ة النس�اء واألطفال م�ن العنف .ومن

ه�ذه التحديات عدم اق�رار أنظمة التحويل
م�ن قبل مجل�س ال�وزراء ،لذل�ك فإنه غري
مل�زم ،نق�ص يف امل�وارد املالي�ة والبرشية
للوزارات واملؤسسات الحكومية ،عدم وجود
قوانين منصفة للمرأة ت�ردع املعتدي ،فيما
القوانني املوجودة قديمة وموروثة ،ويف حال
تواف�ر القوانين ،ال توج�د لوائ�ح تنفيذية.
وم�ن التحدي�ات ،عقلية املجتم�ع والعادات
والتقالي�د وعقلية القض�اة وعقلية مقدمي
الخدمات ،وكذلك عقلية صانعي السياسات،
والتي غالبا م�ا تلقى اللوم عىل املرأة .أضف
اىل ذل�ك الوض�ع الس�يايس وال�ذي يعرقل
إقرار قوانين جديدة بس�بب غياب املجلس
الترشيعي وصعوبة العمل يف القرى املصنفة
منطق�ة “ج”  .ومن التوصيات التي خرجت
بها الدراسة:
•هن�اك حاجة ماس�ة إىل توفير ميزانية
كافية ملوضوع تمكني النس�اء وحمالت
الضغط واملنارصة.
•هن�اك حاج�ة إىل خطة وطني�ة لتوعية
األرسة واملرأة تركز عىل الحماية والوقاية
م�ن العنف .أما برامج التوعية املوجودة

فق�د ت�م تنفيذه�ا يف بع�ض املناط�ق،
وتفتق�ر لالستمرارية .يف حني أن وجود
خط�ة وطني�ة يتطلب ميزاني�ات كافية
وثابتة.
•تعلي�م األوالد والبن�ات آلي�ات االتصال
والتواصل فيما بينهم.
•هن�اك حاج�ة للرتكي�ز على املناط�ق
املهمشة ،البعيدة ،مثل قرى شمال غرب
القدس.
•الحاج�ة اىل العم�ل على اق�رار قوانني
جديدة للعقوبات لردع املعتدي  .
•الحاج�ة إىل االستمراي�ة يف تدري�ب
وتوفير جلس�ات ارشاف للعاملين يف
امليدان خصوصا العاملني يف املؤسسات
الحكومية.

املراجع

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2012( .
مس�ح العنف يف املجتمع الفلس�طيني.2011 ،
تقرير النتائج االساسية ،رام الله  -فلسطني.
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2006( .
العنف األرسي يف األرايض الفلسطينية – دراسة
تحليلية ،رام الله  -فلسطني.
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املهمشون في املناطق الفلسطينية
بحاجة إلى خطط وبرامج تنموية مستدامة
يرسى محمد
املناطق املهمشة تلك التي تعاني ظروفا ً إقتصادية صعبة وال يتمتع سكانها بالخدمات املؤسساتية
الالزمة للعيش الصحي ،وتفتقر ملبادرات وخطط عمل رسمية وأهلية تنهض بالسكان عن طريق إيالء
مناطقهم املهمشة اإلهتمام الالزم من قبل املؤسسات ذات اإلختصاص يف املجاالت اإلجتماعية والرتبوية
والنفسية واالقتصادية والتعليمية ،إلحداث عملية تنموية مستمرة ودائمة تسهم يف تحسني ظروف
املواطنني يف املناطق املهمشة واإلرتقاء بأوضاعهم عىل جميع الصعد.

اعتربت

مؤسس�ة برام�ج الطفولة يف
نرشاته�ا وبخاص�ة «حقيبة الع�ب وتعلم»
أن التهمي�ش هو سيرورة إقصاء مفروضة
عىل خلفية اجتماعية أثينية طبقية سياس�ية
إقتصادي�ة تقيص رشيحة م�ن املجتمع من
خالل ممارس�ات تفرض عليها ،وقد تصبح
لديه�م معايري إجتماعية خاص�ة بهم ،ومن
نتائج�ه اإلغتراب وش�عور الف�رد بالعزلة
والضي�اع واإلحس�اس بالقل�ق والع�دوان
ورفض القيم واملعايري اإلجتماعية.
أما التهميش يف اللغة واستنادا ً اىل القاموس
الوس�يط ،همش الرجل همشة ،كأنما همشه
أكث�ر يف الكالم دون ص�واب ،وهمش القوم
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تحرك�وا دون نظ�ام ،همش الج�راد تحرك
ليث�ور ،إهتمش القوم كث�روا بمكان فاقبلوا
أو دب�روا واختلطوا ،تهام�ش القوم اختلط
بعضه�م بعض�اً ،وتهم�ش الش�ئ ت�آكل
وتحكك.
وأكث�ر ما يؤث�ر التهميش على األطفال ألن
التهمي�ش يجع�ل الطفل  يترصف بش�كل
عدوان�ي ويعاني نكوصا يف س�لوكه ،حيث
يدفع�ه التهميش اىل اإلي�ذاء وتوجيه العنف
اىل ذاته بأش�كال مختلفة ،إضافة اىل تشتت
االنتباه وعدم القدرة عىل الرتكيز واستخدام
اس�لوب الكذب للدفاع عن النفس ،والتغيب
املس�تمر ع�ن املدرس�ة ،والغض�ب الرسيع

والعصبي�ة   الش�ديدة ،الجم�ود والتلب�د
الفكري ،قضم األظافر ،اإلحباط وخيبة األمل
واإلحساس بالدونية ....الخ.
وإذا كان الطفل هو الفريسة األوىل للتهميش،
فإن انعكاس�ات وتداعي�ات التهميش تطال
امل�رأة والرج�ل وكل أف�راد األرسة ،فغي�اب
الخدمات واملرافق األساسية يحرم املهمشني
من تلقي الرعاية الصحية واملتابعة التعليمية،
إضاف�ة اىل ان الفق�ر يطح�ن جمي�ع أفراد
األرسة ،بخاصة عندما تجد نفسها محارصة
يف بي�ت ال يوفر متطلبات الحياة االنس�انية
من حيث السعة والصالحية واملقومات التي
يحتاجها اإلنسان ،لكي يعيش حياة كريمة.

أم�ا امل�رأة فإنه�ا أح�د ضحاي�ا التهميش ،املهمش�ة ،الطف�ل وامل�رأة والرج�ل ،فل�كل
كونها تعاني ظروف�ا ً إقتصادية وإجتماعية واحدة من هذه الحلق�ات مفاتيحها ،بيد أن
وصحي�ة ،وتتع�رض لتفريغ غض�ب ونزق عملي�ة العناية باألطف�ال تعليميا ً وتربويا ً ال
الرج�ل املهمش ،م�ن خالل التعام�ل معها يمك�ن أن تتم بمع�زل ع�ن األب واألم ،وأن
بدوني�ة وإضطهادها وتحميلها مس�ؤولية تمكني امل�رأة اجتماعيا ً ونفس�يا ً واقتصاديا ً
وضع صعب ،حي�ث هي يف الحقيقة ضحية يتطل�ب التواصل مع الرج�ل وتثقيفه ،لكي
يت�م تجنيده يف العملية كعامل مس�اعد بناء
له.
ً
ً
وألن الفلسطينيني يعيشون ظروفا إستثنائية بدل أن يكون معرقال ومعوقا.
وغري صحية ،وأن أرضهم محتلة ومشتته بني وم�ن الربام�ج الت�ي تطبقه�ا املؤسس�ة يف
تعنيفات سياس�ية مختلفة مفروضة عليهم املناط�ق املهمش�ة «برنام�ج األم الدلي�ل»،
فرضاً ،فإن الريف الفلسطيني مهمش برمته« ،العب وتعل�م»« ،برنامج الحد من العنف»،
ال س�يما القرى البعيده جغرافي�ا ً عن املدن «برنام�ج الفتي�ات» ،حيث أن ل�كل برنامج
الرئيس�ه ،إىل  جانب أن هن�اك أحياء كاملة رؤي�اه وفلس�فته ،و«الع�ب وتعل�م» يعنى
يف املدن الس�يما األحياء القديمة فيها ،حيث   باألطفال الذين يعانون صعوبات يف التعلم،
تعترب أحياء مهمشة ،بسبب اإلزدحام ،غياب حيث يتم مساعدتهم يف التحصيل من خالل
الخدم�ات ،تفشي الفقر والبطال�ة  ،وكذلك
ندرة املرافق الصحية والتعليمية والرتبوية،
״ألن الفلسطينيني
يعيشون ظروفا ً
وبالتايل فإن القرى واألحياء املذكورة تتطلب
تدخالً مؤسساتيا ً ينطلق من خطط وبرامج
إستثنائية وغري صحية،
واسرتاتيجيات ،ألن التدخل العشوائي سوف
ال يحق�ق النتائ�ج املرج�وه ،ال س�يما وأن وأرضهم محتلة ومشتته
بني تعنيفات سياسية
استراتيجية التدخل من املفروض ان تعتمد
الرتكيم يف املجال ذاته ،بالتكامل مع املجاالت مختلفة مفروضة عليهم
األخرى ،لكي تص�ل يف املحصلة النهائية إىل
فرضاً ،فإن الريف
تغيري نوعي يش�مل جميع املناطق املهمشة،
الفلسطيني مهمش
م�ن تعلي�م وتربية واملس�اعدة يف تش�جيع
برمته״
وتعزيز املش�اريع الصغرية ،وتمكني للمرأة
والرجل ،من خالل توعية تهدف اىل استدعاء
وتحري�ض اإلنس�انية يف أعم�اق االنس�ان،
لكي نعيد ل�ه الثقة بنفس�ه وقدراته ،وبانه
يس�تطيع ان يك�ون عنصرا ً فع�اال ً ايجابيا ً
معطا ًء يف املجتم�ع ،وان بمقدوره أن يكون
مفيدا ً لنفسه وألرسته وملجتمعه بشكل عام.
أننا من خالل عمل مؤسس�ة برامج الطفولة
يف الق�رى واألحياء واملخيمات املهمش�ة ،قد
تبل�ورت لدين�ا رؤية مس�تمدة م�ن امليدان
وبالتعام�ل املب�ارش م�ع الناس ،بتحس�س
مش�كالتهم واحتياجاته�م وتفه�م جوانب
معاناتهم.
حيث ربطن�ا الواق�ع امللم�وس بالنظريات
التعليمية واالجتماعية والتمكينية والتنموية
الحديث�ة ،على اعتب�ار أن برام�ج التمكني
يجب أن تمس�ك بكامل الحلقات يف املناطق

اللع�ب املوجه ،فيما يعم�ل برنامج «تدريب
املعلم�ات» على تأهي�ل معلم�ات ري�اض
االطفال وتمكينهن نظريا وعلميا ،لكي يكن
قادرات عىل تأس�يس األطف�ال وفق معايري
تربوية حديثة ،أما برنامج الحد من العنف،
فه�و يس�عى للتص�دي تربوي�ا وتثقيفي�ا
ونفس�يا وعالجيا لهذه الظاهرة املس�ترشية
يف مجتمعنا الفلسطيني ،بخاصة يف املناطق
املهمش�ة ،م�ن خلال التعام�ل م�ع جميع
مكون�ات املجتمع املحيل ،فيما يعمل برنامج
االم الدليل على تثقيف االمهات حول كيفية
العناية باطفالهم يف الثالث سنوات األوىل من
عمر الطفل ،وهكذا تتكامل وتتناغم الربامج
وف�ق رؤية ش�مولية فيما بينه�ا عىل طريق
النه�وض باإلنس�ان يف املناط�ق املهمش�ة،
بغي�ة كرس طوق التهمي�ش الذي يحارصه،
ومساعدته عىل االنطالق والتحرر من القيود
واملسلكيات الخاطئة.
وإذا كن�ا ن�درك أن االحتلال ه�و املس�بب
الرئي�س للتهمي�ش يف مجتمعن�ا ،فعلى 
املؤسس�ات العاملة ،أال تظل صامته سلبية،
من منطلق أنه ال يمكنها أن تفعل ش�ئ أمام
ه�ذا الواق�ع املعقد ،ب�ل إن واق�ع االحتالل
يجب أن يعطيها حافزا لكي تس�ابق الزمن
يف العم�ل والعط�اء ،وأن العم�ل يف املناطق
املهمش�ة وما ينج�ز فيها هو أه�م مقاييس
نجاح هذه املؤسسة أو تلك.
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«أنا لغتي» ،هكذا عرف الشاعر الفلسطيني
الكبير محم�ود دروي�ش نفس�ه ،ورب�ط
الهوي�ة باللغة هنا لم يكن ً
ربط�ا اعتباطيا،
وإنم�ا اس�تند إىل فه�م عميق ألهمي�ة اللغة
يف التكوي�ن النفسي  والثق�ايف لالنس�ان،
فهي مفتاح�ه املعريف والثق�ايف واإلجتماعي
والفني ،خصوصا ً وأن هناك عالقة تكاملية،
بين اللغ�ة والتفكري ،بين اللغ�ة واإلبداع،
وبالت�ايل بين اللغ�ة وانس�انية االنس�ان.
ومعل�وم أن كل ش�عب من الش�عوب يعتز
بلغت�ه ويفاخ�ر به�ا ،لك�ن لغتن�ا العربية
تس�تحق بامتياز أن نتمسك بها وان نعرف
انفس�نا من خالله�ا ،ألنها عن�وان عروبتنا.
والحقيق�ة  انك إذا كن�ت  متدينا او علمانياً،
مس�لما ً او مس�يحياً ،يس�اريا ً او يميني�اً ،ال
يمك�ن للغتك العربي�ة أن تس�تقيم بمعزل
عن قراءة متبصرة يف تراثنا العربي األدبي
وبخاص�ة الش�عر ،أو بمع�زل ع�ن ق�راءة
لغوي�ة وداللية معمقة للق�ران الكريم .واذا
أهملنا هذين املصدرين س�تظل لغتنا معلقة
يف الس�ماء بال أس�اس ،فالقران الكريم عىل
وجه الخصوص جع�ل لغتنا عاملية يحرص
عىل اتقانها الباكس�تاني والهندي والصيني
واملالي�زي والرتك�ي ،...لك�ي يع�ي ويفهم
روح النص�وص القرآني�ة ،بم�ا حملته من
أح�كام ورشوح�ات ،إضاف�ة اىل ال�دروس
والعبر املس�تقاة م�ن القص�ص القرآنية.
اللغ�ة العربي�ة غني�ة بمفرداته�ا وجميل�ة
رش�يقة بموس�يقاها ،ومدهش�ة بتشابيهها
واس�تعاراتها ،وطيع�ة ومس�تجيبة للنحت
اللغوي بترصيف الكلمات وتوظيفها يف خدمة
النص ،لكن نس�بة كبرية من الجيل الش�اب
ال تدرك القيم�ة الحقيقي�ة للغتنا ،وتفضل

لغ�ات أجنبية عليها ،كنوع م�ن التباهي أو
الظهور بمظهر املحاكي للغرب ،عىل اعتبار
انه�م تقدموا ونحن تأخرنا ،ويف ذلك تحميل
للغة مأس�اة فكرية تطحننا كبارا وصغاراً،
بعد ان تخلفنا عن ركب الحضارة ،وامسكنا
بذيل الدول التي استعمرتنا باالمس القريب،
وتحولنا إىل أدوات يف أيديها ،لتفتيت أوطاننا
وتمزيق أرضنا وحرق أنفس�نا بانفس�نا يف
حروب ورصاعات ،ضمن خطة اس�تعمارية
قديم�ة جدي�دة ،ته�دف تحوي�ل وطنن�ا
العربي الكبير إىل دويالت طائفية ومذهبية
متقاتل�ة ،حت�ى ال تقوم لنا قائم�ة ،وتذهب
خرياتنا ألولئ�ك الذين ينظرون إلينا من ع ٍل.
والس�ؤال الذي يطرح نفس�ه يف هذا السياق
هل الذنب تتحمله لغتن�ا ،أم تفضيلنا القاع
عىل القم�ة ؟ لقد قبلن�ا ان نقتات عىل فتات
حض�ارات أخرى ،مقلدين بس�ذاجة فرصنا
كالغراب ال�ذي حاول تقلي�د اليمامة ،وهي
ت�درج على االرض ،ففش�ل ونيس مش�يته
األصلي�ة عندم�ا ح�اول الع�ودة   اليه�ا.
أن نتعلم لغ�ة اآلخرين ،هذا جي�د وايجابي
ورضوري ،فيج�ب أن نك�ون منفتحني عىل
الثقافات األممية األخ�رى ،واللغة دائما ً هي
املفتاح ،لك�ن بعد أن نتق�ن لغتنا ونعطيها
األولوية ،فالربيطاني ال يتعلم اللغة الفرنسية
او اإلسبانية قبل أن يكون قد ّ
تمكن من لغته.
لذل�ك املطلوب اس�تقطاب األجيال الش�ابه
للغتنا ،من خلال لفت االنتباه إىل مقوماتها
وبخاص�ة الجمالي�ة ،وع�دم التنفير منها،
ال س�يما وأن بع�ض معلمي اللغ�ة العربية
التقليديين يميلون اىل التقع�ر والتصعيب،
ظانني انهم  يستعرضون عضالتهم اللغوية
ويبهرون طلبتهم بقدراتهم «الخارقة» ،وهم
م�ن حيث ال يعلمون يش�علون ن�ار النفور
ويضعون حواجز منيعة بني الطالب ولغته.

فتسهيل اللغة وتبسيط استعماالتها واللجوء
إىل املف�ردات واأللفاظ الت�ي تتعلق بالحياة
والفهم واألدب والثقافة ،من شأنه أن َّ
يرغب
ويس�تقطب ويش�جع والعك�س صحي�ح.
وم�ا أثار انتباه�ي يف الس�نوات األخرية ،أن
بعض األمهات الشابات يعشن حالة خاصة
م�ن النش�وة وه�ن يس�تمعن إىل أوالده�ن  
يف مس�توى البس�تان والروض�ة ،ي�رددون
مف�ردات ومصطلح�ات وأغ�ان انجليزي�ة،
للظه�ور بمس�توى معني أم�ام صديقاتهن
ويف وس�طهن اإلجتماع�ي .ف�أن يتعل�م
الطف�ل االنجليزية ،ويقرأ قصي�دة أو يردد
أغنية به�ذه اللغة ،فذلك ال ين�درج يف اطار
الح�رام أو املمن�وع ،بيد انه م�ن املفروض
أن يت�م بع�د  تعل�م الطفل النش�يد والغناء
وقبل ذلك الحديث باللغ�ة العربية األصلية.
فلنب�دأ مع أطفالن�ا أوال ً بلغتنا ،بما فيها من
جمال ومرون�ة وغنى وتس�امح ،ولنعلمهم
أغانينا وقصائدنا التي تحرتم اآلخر وتقدره،
وتقدس التعايش يف اطار التعددية ،ونبعدهم
عن التعصب « واألنا املضخمة» ،التي تقود إىل
التطرف الفكري والديني ،ونستخلص العرب
من اولئ�ك الذين حرف�وا النصوص ونحروا
اللغ�ة ببنادق ومدافع التعصب ،التي جعلت
من اآلخر العربي املس�لم واملس�يحي عدوًا،
يجب اجتثاثه واقتالعه وشطبه ،جاهلني أنهم
يجتث�ون ويش�طبون مجتمع�ات بأرسها!!
لغتنا العربية تتس�ع لنا جميعا ،كما اتسعت
واس�توعبت منذ ق�رون حض�ارات أخرى،
وصمدت واس�تمرت يف ظل اس�تهدافها من
الدول اإلس�تعمارية ،وقد أثبتت قدرتها عىل
االس�تمرار والتط�ور ،ألن جذوره�ا ضاربة
بعمق يف التاريخ البعيد البعيد.
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اللجان املجتمعية

تفعيل واستثمار لطاقات
وامكانات شعبية
نبيلة نصار

الربام�ج الت�ي تعمل عىل تنفيذها مؤسس�ة برام�ج الطفولة ،موجهة يف األس�اس لخدم�ة املواطن
الفلس�طيني واالرتقاء بوعيه ،لِيُس�هم يف تحسني ظروفه اإلقتصادية واإلجتماعية ،وينطلق يف خدمة
محيطة اإلجتماعي وبالتايل شعبه الفلسطيني.

ومعل�وم أن الفئات املهمش�ة هي املس�تفيد
الرئي�س من هذه الربام�ج ،أوال ً ألنها بأمس
الحاجة مل�ن يأخذ بيدها ويق�دم لها العون
ويطور قدراتها ،وثانيا ً ألن نس�بة املهمشني
يف بالدن�ا ه�ي مرتفع�ة ألس�باب سياس�ة
واقتصادي�ة معروف�ة للجمي�ع ،وثالث�ا أن
املؤسس�ة وعىل م�دى أكثر م�ن ثالثة عقود
أصبحت قادرة عىل مراكمة تجاربها وتطوير
أدائها ،باالس�تناد إىل خبرات تخضع دائما ً
للرفد باملعارف واملهارات الحديثة.
وألن املواط�ن بات يتفاعل م�ع هذه الربامج
يف قريت�ه ومخيم�ه ويف األحي�اء الفقرية من
املدن ،أخذ يس�تجيب للمب�ادرات والخطط
الرّامية  إىل تفعيله وتعزيز دوره يف محيطه
االجتماع�ي ،وتجىل ذلك يف الحماس الالفت،
الذي أبداه املش�اركون يف اللجان املجتمعية
التي بادرت لتأسيس�ها املؤسس�ة ،حيث تم
تش�كيل هذه اللجان يف تسع من قرى شمال
غ�رب القدس ،به�دف تهيئة بيئ�ة صديقة
لألطف�ال والتوعية يف خدم�ات الطفولة من
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عمر امليالد حتى عرش سنوات.
واللج�ان عبارة ع�ن مجموع�ات مجتمعية
تتأل�ف م�ن أش�خاص يتمتع�ون بالقدرة
عىل صناعة الق�رار واملب�ادرات املجتمعية،
وتتك�ون من أولي�اء أمور ،م�دراء ومعلمني
م�دارس ،وموظف�ي مؤسس�ات املجتم�ع
املحلي ،أخصائيين  اجتماعيين ،به�دف
تطوير الكف�اءات الرتبوية إضافة اىل تقديم
الدعم لربام�ج الطفولة املبكرة من امليالد اىل
 10س�نوات ،ولتعزي�ز الق�درات املجتمعية
املحلية واملساعدة يف تطوير خدمات وبرامج
األطفال ،كوكالء للتغيري االجتماعي والرتبوي
يف مج�ال الطفولة املبك�رة ومن أجل إنجاح
فكرة اللجان املجتمعية ،فقد تم عقد لقاءات
دورية مع كل لجنة يف القرى التسع لتحديد
احتياجاته�ا الخاصة بالطفول�ة املبكرة ،ثم
الحقا ً قامت املؤسسة بصياغة جدول أعمال
اللجان ،فيما ح�ددت كل لجنة نوع الخدمة
الت�ي ترغب بتقديمه�ا داخ�ل قريتها ،وقد
انبث�ق عنه�ا (مراك�ز أم وطفل ،س�احات،

ألعاب خارجية ،غرف مصادر ألعاب تربوية
وترفيهية).
لعبت اللجان املجتمعية دورا ً بارزا ً بالتعاون
م�ع مؤسس�ة برام�ج الطفول�ة يف تخطيط
وتنفي�ذ األنش�طة التوعوي�ة بين األمه�ات
وأنشطة الدعم النفيس االجتماعي إىل جانب
تحسين البنية التحتية للروضات واملدارس
وذل�ك من خالل توفري األيدي العاملة واملواد
واألدوات.

ثالث�ا ً :أن تعم�ل اللج�ان يف الق�رى ضمن
خصوصية كل قرية ،مع األخذ بعني االعتبار
التنس�يق والتكامل بني اللجان كافة ،لتبادل
الخبرات حتى ال تبدو اللجنة الواحدة تعمل
بمعزل عن حركة فعل اللجان األخرى.

ولكي يتس�نى لهذه اللجان تحقيق األهداف
املنوطة بها ،ينبغي العمل عىل التايل:
أوالً :ترس�يخ وتعمي�م فك�رة اللج�ان
املجتمعي�ة ،يف كل الق�رى واملخيم�ات
واألحي�اء الش�عبية لتحوي�ل املواطن من
متل�ق للخدم�ات إىل مقدم وفاعل
منتظر
ٍ
ومبادر.
ثانيا ً :أن يلمس املواطنون يف املحيط ،عمل هذه
اللجان ،لضمان أكرب التفاف شعبي حولها.
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التعليم احلواري
م�ا

يؤخ�ذ على العملي�ة التعليمي�ة
بمستوياتها املختلفة يف البلدان العربية أنها
تعتم�د التلقني وحش�و املعلوم�ات بطريقة
تقليدي�ة تجع�ل العملي�ة صعب�ة ومعقدة
وممل�ة ،وبالتايل فإن نت�اج التحصيل يغدو
مح�دودا ً وضعيفاً ،حيث رسع�ان ما تتبخر
املعلومات التي حفظها الطالب قرسا ًوإكراهاً،
مج�رد ان يس�لم الطال�ب ورق�ة اإلمتحان.
فالطال�ب العربي يت�م إغراق�ه يف تفاصيل
وتواري�خ وأح�داث يطلب منه ان يس�جلها
على ورق�ة االمتح�ان ،لكي يضمن لنفس�ه
النج�اح واالنتقال م�ن مرحلة دراس�ية إىل
أخ�رى ،واألنك�ى م�ن ذل�ك أن الجامع�ات
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د .حسن عبدالله

حرشت نفس�ها يف هذا التوجه ،وأس�همت يف
تنميط عقلية الطالب وحرمانه من التجريب
والبح�ث واالس�تقراء واالس�تنباط واإلبداع.
هذا االس�لوب التعليم�ي اطلق علي�ه باولو
فريري تسمية “التعليم البنكي” أي تخزين
املعلومات وإيداعها يف مخزن ذاكرة الطالب،
من خالل املعلم ،الذي يطرح نفسه كمصدر
املعلوم�ات األول وصاحب املعرف�ة املطلقة
و ه�و ال�ذي يق�رر ويملي ،بينم�ا الطالب
يتلق�ى ويخ� َّزن ،و ال يحق له أن يش�كك يف
املعلوم�ات الت�ي تنه�ال ُ عليه م�ن املصدر
املق�رر اململي وأن نفيه�ا والتش�كيك فيها
يعن�ي أن الطالب خ�رج تمام�ا ً عىل أصول

العملي�ة التعليمي�ة وتمرد على املحرمات.
وقدم فريري األسلوب الحواري البديل ،الذي
يصلح لكل املس�تويات التعليمية ،وبخاصة
ألولئ�ك الغارقين يف ثقاف�ة املضطهدي�ن،
الذين يحارصهم القمع والتنكيل واإلستالب
الثق�ايف .واإلس�لوب الحواري يتطل�ب قدرا ً
كبريا ً من الديمقراطية يف العملية التعليمية،
حيث يتبادل الطالب واملعلم األدوار يف نقاش
واس�تخالص األفكار ،بحيث يشعر الطالب
أحيانا ً بأ ّن�ه املعلم فيما يقف املعلم يف مكان
الطالب املستمع ،وهذا النوع من التعلم يعزز
الجماعية ويقوي ثقة الطالب بنفسه ويطلق
يف فك�ره وخياله الحوار ،ألن هذا األس�لوب

يخلق اإلبداع ويجعل العملية التعليمية ليست
رحلة ش�اقة ومعقدة ،وإنما عمليّة معرفيّة،
ممتع�ة مس�لية ومفي�دة يف الوق�ت ذات�ه.
وعندم�ا أجري�ت ع�ددا ً م�ن البح�وث
والدراس�ات يف التجربة الثقافية والتعليمية
واإلبداعي�ة للمعتقلني الفلس�طينني وجدت
أن املعتقلين ق�د طبق�وا يف بداي�ة التجربة
نظري�ة فريري حتى دون أن يطلعوا عليها،
وأظ�ن أن مجموعة م�ن العوامل أفضت إىل
بلورة التعل�م الح�واري يف املعتقالت منها:
أوالً :غياب املعلم التقليدي الذي يظهر كملم
بكل أشكال املعرفة.
ثاني�اً :طبيعة الحياة الجماعية املشتركة يف
األرس.
ً
ثالث�ا ً  :املعل�م والطال�ب يقبع�ان مع�ا يف
اإلعتقال ويعيش�ان حياة قم�ع واضطهاد،
واملشترك بينهما مصري وواقع ومستقبل.
رابعا ً  :الحاجة امللح�ة للتعلم والتكامل بني
املجموع يف العملية التعليمية ،فطالب اللغة
العربية قد يصبح معلما ً ألس�تاذه يف حلقة ٍ
فلس�فية أو فكرية ،ومعلم اللغة العربية قد
يصب�ح طالبا ً يف حلق�ة تعليمية لتعلم اللغة
اإلنجليزية لدى طالب ِه يف حلقة اللغة العربية،
لذل�ك ال مج�ال هن�ا لنزعات "األس�تذة".
خامس�ا ً  :أب�دع املعتقل�ون الفلس�طينيون
تجربة ديمقراطية رائ�دة فاقت يف قواعدها
وتطبيقاتها التجربة الديمقراطية للفصائل
خ�ارج املعتقلات وتمخ�ض عنه�ا ،حوار
وانتخاب�ات ولوائ�ح ونقاش�ات وحق�وق
للف�رد والجماعة ،وانعكس ذلك عىل العملية
التعليمي�ة الت�ي اعتمدت النق�اش والحوار
وتبادل األفكار واملواقع بني الطالب واملعلم.
واليوم ال أدعي أن نظرية باولو فريري غائبة
تمام�ا ً عن العملي�ة التعليمية يف فلس�طني،
فهن�اك بعض امل�دارس وال س�يما الخاصة
ب�دأت تتفاعل معها ،ول�و أن ذلك يتم بنوع
م�ن الخلط مع الطريقة التقليدية التلقينية،
من خالل تكلي�ف الطلبة حتى يف الصفوف
اإلبتدائي�ة يف البحث والكتاب�ة عن مواضيع
مختلفة وتقديمها بش�كل ح�واري يف غرفة
الصف بمشاركة املعلم ،ومن املؤكد أن إعداد
هذه املواضيع يتم بمشاركة ومساعدة األهل
فيما أن بعض الجامعات املحلية باتت تركز

عىل البحوث البيتية التي تعرض وتناقش يف
املحارضات بمشاركة الطلبة واألساتذة.
كم�ا أن بع�ض املؤسس�ات غير الحكومية
بخاص�ة الت�ي تعُن�ى باألطفال كمؤسس�ة
برامج الطفولة أخذت عىل عاتقها منذ بضع
سنوات مهمة إدخال هذا األسلوب التعليمي
إىل برامجه�ا كربنامج “الع�ب وتعلم” الذي
يقدم املساعدة لطلبة يعانون ظروفا ً تعليمية
صعبة ،كاكتظاظ الصفوف وطبيعة املنهاج
وتمسلك املعلمني بالتلقني وإيداع املعلومات
وتخزينها يف ذاكرة الطالب ،ما يحول العملية
إىل عملية معقدة ومملة.
إن برنام�ج “الع�ب وتعل�م” يس�اعد طلبة
املرحل�ة اإلبتدائي�ة ،على اس�تيعاب امل�واد
وفه�م املنه�اج ،يف بيئ�ة تعليمي�ة غير 
تقليدي�ة ،تعتم�د التعلم عن طري�ق اللعب
والحوار ،بمس�اعدة األه�ل والبيئة املحيطة
إال أن األسلوب الحواري لم يشق طريقه بعد
يف التجرب�ة التعليمية الفلس�طينية ،وحينما
يتس�نى له ذل�ك ،فإنه سيس�اعد يف بلورة :
 -1عملية تعليمية تفاعلية.
 -2اعتماد الفهم بدل التلقني.
 -3خلق حالة من الحوار املستمر يف املنهاج
وابعد من املنهاج.

 -4دعم شخصية الطالب وتحويله من متلق
إىل متفاعل بناء.
 -5التأس�يس ملفاهي�م ديمقراطي�ة تطبق
عمليا ً يف التعليم ،لتؤسس الحقا ً لديمقراطية
مجتمعية أوسع.
 -6تعزيز روح البحث واالس�تقصاء وكرس
إطار القدسية والتقديس للملقن.
إن الوض�ع ال�ذي يعيش�ه املقموع�ون
املضطهدون حس�ب فريري وفرانس فانون
يتطل�ب تغيريا ً يف أس�اليب الرتبية والتعليم،
لكي يتم انتش�ال الطالب من بيئة القمع إىل
بيئ�ة تفاعلية تمهد لحياة جديدة ،كنوع من
ردود الفع�ل الرتبوية والتعليمية والتثقيفية
عىل بيئة تقهر اإلنس�ان ،وتس�عى الستدامة
القهر وتحوله إىل نمط حياة وسلوك.
فبدل أن يتمثل اإلنسان اإلضطهاد الواقع عليه
من قبل اإلحتالل أو السلطة وأية سلطة ،فإن
االسلوب الحواري ،يمكنه من اإلنتفاض عىل
النمطي�ة وقيودها ،واإلنطلاق إىل النقيض،
الح�وار ،التفاعل ،الديمقراطية،الش�خصية
الق�ادرة عىل اتخ�اذ القرارات باس�تقاللية
وع�دم اإلنصي�اع لق�وة معين�ة خارجية أو
داخلية ،مهما بلغ جربوتها وتسلطها.
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برنامــج وزارة الصحـة في احلمايـة

العقبـات والتحديـات
د .وليد الخطيب
مدير دائرة الصحة املدرسيـة
مسؤول برنامج الحماية يف وزارة الصحة
قام�ت وزارة الصحة بوضع نظامها الخاص بها لحماية األطفال من العنف واالس�اءة
واإلهم�ال ،حيث يعكس هذا النظام فلس�فة وزارة الصح�ة وطبيعة خدماتها املختلفة
سواء الوقائية أو العالجية ببعديها الجسدي والنفيس ،وبالتايل ارشاك املشايف الحكومية
وعيادات ومرافق الرعاية الصحية األولية.
يتضم�ن النظام أس�س ومعايير التحويل
الداخيل بني دوائ�ر وعيادات وزارة الصحة،
وال�ذي انبثق ع�ن النظام الوطن�ي لتحويل
األطف�ال املعنفني واملهملني ،والذي تشترك
فيه ال�وزارات املعنية ،وألن هذ النظام وهذه
الخدم�ات جدي�دة يف وزارة الصح�ة ،فانها
تواجه الكثري من العقب�ات والتحديات التي
تؤثر عىل التطبيق األمثل لهذا الربنامج ،ومنها
قلة التمويل والدع�م املادي ،كما أن الكوادر
الصحي�ة غير مدرب�ة التدريب ال�كايف عىل
التعامل مع الحاالت املعنفة س�واء بالكشف
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املبكر أو التدخلات املختلفة وما زال الكثري
من األطباء واملمرضني لديهم حساسية تجاه
التعامل مع األطفال املعنفني ،خصوصا ً وأن
قضايا العنف واالساءة الجنسية كونها ذات
بعد اجتماعي وعشائري وديني وقانوني.
من العقبات األخرى التي تواجه تطبيق هذا
الربنام�ج هو وع�ي وادراك أصحاب القرار
السيايس يف الوزارة ألهمية العمل يف مكافحة
العنف ،ال سيما وأن العنف واالساءة واالهمال
تعتبر قضية صحي�ة بامتي�از وليس فقط
قضية اجتماعية ،حيث أن للعنف واالس�اءة

واالهمال آثار صحية جسدية ونفسية سواء
آنية أو بعيدة املدى ،وهناك إمكانية للكشف
املبك�ر عنها والوقاي�ة منه�ا ،وكذلك توفري
الخدمات الصحية لعالجها.
ولكن ذلك يصط�دم بعقبات تتعل�ق بقانون
الصحة العامة الذي يحكم عمل وزارة الصحة،
والذي ال يشتمل بنودا ً خاصة بالعنف واإلساءة
واإلهم�ال بالرغم من تعاون مديريات الصحة
واملش�ايف .كم�ا أن قان�ون التأمين الصح�ي
يفتقر إىل بنود واضحة لتغطية حاالت العنف
واإلساءة واإلهمال ،وبالتايل يبقى قانون الطفل
الفلسطيني املعدل القانون الوحيد الذي يمكن
اس�تثماره نحو تطوير قانون الصحة العامة
وقان�ون التأمين الصح�ي م�ن أج�ل تعزيز
دور وزارة الصح�ة يف برام�ج حماية األطفال
واالرسة ال�ذي يواجه تحديات أخرى تتمثل يف
إرشاك القط�اع الخاص واملنظم�ات الصحية
غير الحكومية ووكالة الغ�وث الدولية ضمن
نظام صح�ي وطني ،وكذلك تعزي�ز الربامج
الوقائية والكشف املبكر عن اإلساءة واإلهمال،
وكذل�ك تطوير السياس�ات والقوانني وأنظمة
املعلوم�ات ،واألبح�اث ذات العالقة مع ادراك
كبري ألصحاب القرار الس�يايس بأهمية العمل
بهذا املجال بما يتضمنه تطوير النظم االدارية
والفني�ة لتحقي�ق ذل�ك ،وأيض�ا ً تخصي�ص
امليزانيات واملوارد املادية والبرشية املؤهلة.

برامج الطفولة والعمل اجلماهيري
تخرج دورة أمهات األم الدليل
ّ
القدس – خرّجت مؤسس�ة برامج الطفول�ة والعمل الجماهريي يف
الق�دس ،يف احتفال أقيم يف كلية هند الحس�يني ،دورة أمهات «األم
الدلي�ل»  ،حيث ت�م تخريج  42خريجة أم دليل م�ن مناطق القدس
وقرى شمال غرب القدس ومخيم شعفاط.
وتخل�ل الحف�ل ال�ذي تولّت عرافت�ه رائدة
ب�دران ،عدد من الكلم�ات ،منها كلمة املدير
الع�ام ملؤسس�ة الربامج  فري�د أبو قطيش،
وكلم�ة للمركزة مها تعام�رة ،تال ذلك كلمة
ح�ول أهمية دور امل�رأة يف املجتم�ع ألقتها
منال القييس.
كم�ا ألقت املش�اركة نرسين ش�حادة كلمة
الخريجات ،ثم كلمة مرك�زة البلدة القديمة
شفيقة جهش�ان ،وكذلك كلمة مركزة مخيم
ش�عفاط رش�ا القاق ،تالها عرض ملشاريع
التخ�رج للمش�اركات يف ال�دورة وتكري�م
املؤسس�ات واملحارضي�ن الذين أس�هموا يف

اللقاءات التدريبية لألمهات.
وج�اءت مش�اريع التخ�رج الت�ي أعدته�ا
املش�اركات يف ال�دورة م�ن إنت�اج وس�ائل
وألع�اب تربوي�ة مرتبط�ة بمراح�ل نم�و
الطف�ل م�ن مرحلة امليالد حتى  3س�نوات،
حي�ث تم االس�تعانة بامل�واد البالي�ة إلنتاج
الوس�ائل ،وذلك جزء من فلس�فة املؤسسة،
إضاف�ة إىل االس�تعانة بإع�ادة تدوير املواد
البالية بطريقة ابداعية كعملية تعليم وتعلم
لألمهات الدليل.
وجرى توزيع شهادات تقديرية عىل األمهات
املتطوع�ات الالتي أنهني عملهن يف الربنامج

أو يعملن ويش�اركن يف منت�دى األم الدليل،
وه� ّن أمه�ات يتطوعن يف مش�فى املطلع يف
قس�م األطف�ال /قس�م أم�راض الرسطان
والكىل  ،ويقمن بإرشاد األمهات واللعب مع
األطفال ورواية قصص لهم وعقد ورش�ات
وألعاب معهم بإرشاد األمهات بدل التعامل
مع أطفالهن  .
وقد تم توزيع شهادات تقديرية عىل األمهات
العاملات كمرش�دات أرس ،حيث يرش�دن
األرس وبخاص�ة األم يف مجال تربية وتغذية
الطفل.
ويف نهاي�ة الحف�ل وزع�ت الش�هادات عىل
األمهات وقدمت الهدايا لهن ،وهي عبارة عن
كتابني األول كتاب األم الدليل الذي أصدرته
مؤسس�ة برام�ج الطفول�ة ،والثان�ي كتاب
التغذية.

يوم دراسي ملربيات رياض األطفال
ومرشدات برنامج العب وتعلم
الق�دس :بدعم وتمويل م�ن وزارة التعاون
االقتص�ادي والتنمي�ة األملاني�ة ()BMZ
عقدت مؤسس�ة برامج الطفول�ة يف القدس
يوما ً دراس�يا ً بعنوان الكش�ف عن اإلعاقات
البس�يطة ل�دى األطف�ال م�ن س�ن 10-3
س�نوات وذلك يف فندق السيتي إن بالتعاون
مع ( )CBRمؤسس�ة برنامج التأهيل املبني
عىل املجتم�ع املحيل ،وبمش�اركة  80مربية
رياض األطفال ومرشدات من برنامج العب
وتعل�م وامهات اطف�ال ،للتعلم حول كيفية

الكشف عن اإلعاقات البسيطة لدى األطفال
من سن ( )10-3س�نوات كالسمع والبرص
والنطق والتأتأة .وتنوعت أس�اليب التدريب
بين املحارضة النظري�ة ومجموعات العمل
املصغرة والنقاش الف�ردي والجماعي .كما
ت�م التط�رق اىل أهمي�ة الدم�ج االجتماعي
والتعليم�ي لألطف�ال ذوي االعاق�ات يف
الروضة واملدرس�ة ،وتم التوصل إىل معايري
تح�دد كيفي�ة قي�اس االعاق�ات البس�يطة
ل�دى األطف�ال .وت�م تأكي�د أهمي�ة توفري

األس�س املادية ومتطلب�ات التدريبية لذلك،
باإلضاف�ة إىل الرتكيز على دور األهل ودور
مؤسس�ات املجتمع املحلي وأهمية الدمج يف
الخطط اإلستراتيجية والربام�ج التأهيلية،
وأهمية توفير احصائيات وارش�اد وتوعية
وكادر طب�ي متخصص يف عي�ادات الرعاية
الصحية األولية ،بغية التش�خيص والكشف
املبك�ر ،إىل جان�ب دور مربي�ات ري�اض
األطف�ال واملرش�دات العاملات يف برنامج
الع�ب وتعل�م يف الكش�ف ع�ن االعاق�ة.
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محاضرة للكاتب و اإلعالمي د.حسن عبد الله في مدرسة اجليب املجتمعية
حول دور و رسالة اإلعالم الفلسطيني
رام الل�ه  -دني�ا الوط�ن   -اس�تضافت
مدرس�ة الجيب املجتمعية الكاتب واإلعالمي
د.حس�ن عبد الله يف مح�ارضة تناولت دور
ورس�الة اإلعالم الفلسطيني يف هذه املرحلة،
بمش�اركة وحض�ور مديرة املدرس�ة منال
عواد  واملعلمات والطالبات.
ً
و اس�تعرض د.عب�د الل�ه تاريخيا مسيرة
اإلعالم الفلس�طيني من�ذ انطالقته يف أواخر
زم�ن العثامنيين  وص�وال ً إىل التعددي�ة
اإلعالمي�ة الت�ي تش�هدها ه�ذه املرحلة ،يف
ظ�ل تع�دد املحط�ات الفضائي�ة والقنوات
واإلذاع�ات الرس�مية والخاص�ة والصحف
اليومية واإلعالم االلكرتوني.
وتوق�ف د .عب�د الل�ه عن�د دور اإلعلام
الفلس�طيني يف االنتفاضتين األوىل والثانية

واإلجتياحات واالعتداءات املتكررة عىل قطاع
غ�زة ،مؤك�دا ً أن اإلعالميين الفلس�طينيني
نجحوا يف نقل ما يتعرض له الفلس�طينيون
إىل العال�م ،وتمكن�وا من نرشه�ا وتعميمها
يف املحطات الس�اخنة بالب�ث املبارش ،حيث
ل�م يعد ممكن�ا ً طم�س الحقيق�ة أو إخفاء
املمارس�ات واإلنتهاكات الت�ي يتعرض لها
الشعب الفلسطيني.
ورشح د.عب�د الله يف املح�ارضة تجربته يف
تأس�يس دائ�رة االخبار يف تلفزي�ون وطن،
وال�دور ال�ذي اضطلع�ت ب�ه يف اإلنتفاضة
الثاني�ة عىل وج�ه الخص�وص ،ويف تغطية
اإلنقسام الذي عانت منه الساحة الفلسطينية
بموضوعية ،يف إطار مهمة إعالمية وحدوية،
ث�م استش�هد الحق�ا ً بتجربت�ه يف تأس�يس

قس�م الصحافة واإلعالم يف الكلية العرصية
الجامعي�ة ،وكي�ف تس�نى له�ذه التجربة
تخريج نخب�ة من اإلعالميين الذين جمعوا
خالل فرتة الدراس�ة بني التحصيل النظري
والتجربة العملية امليدانية.
أم�ا الش�ق الثاني م�ن املح�ارضة فقد أخذ
منح�ى تدريبي�ا ً للطالب�ات ح�ول كتاب�ة
التحقي�ق الصحف�ي إلفادته�ن يف مج�ال
املس�ابقة اإلعالمية يف التحقيق الالتي يقمن
باإلستعداد للمشاركة فيها.
ويف نهاي�ة املحارضة أج�اب د .عبد الله عن
أس�ئلة الطالب�ات واملعلمات ،وق� َّدم إلدارة
املدرس�ة وللطالبات هدايا من مجلس أمناء
الكلية العرصية الجامعية.

«التعلم عن طريق اللعب» أحد البرامج املهمة ملؤسسة برامج الطفولة
القدس  -معا  -يف إطار خططها وتوجهاتها
للتفاعل البناء مع املجتمع الفلسطيني ،تنفذ
مؤسس�ة برامج الطفولة ،ال سيما يف الريف
املهمش واألحياء الفقيرة عددا من الربامج،
م�ن بينه�ا «األم الدليل» ،وتدري�ب مربيات
ري�اض األطف�ال ،وبرنام�ج ثال�ث يهدف
اىل الح�د م�ن العن�ف الداخلي يف املجتمع
الفلسطيني والتعامل مع مسبباته ونتائجه،
اضافة إىل برنامج «العب وتعلم».
ويعتم�د برنامج «العب وتعلم» عىل فلس�فة
التعليم من خالل اللعب ،حتى يشعر الطالب
بأنه يتعلم يف أجواء حيوية بعيدا عن التلقني
واالشرتاطات التعليمية التقليدية.
وقال خال�د خلف املرشف على الربنامج يف
مؤسسة برامج الطفولة ،إن الربنامج يسعى
اىل تطوي�ر تحصي�ل الطلب�ة يف امل�دارس
االبتدائي�ة بخاصة الطلبة الضعفاء تعليمياً،
وذل�ك بالتنس�يق مع امل�دارس ،حي�ث يتم
تقس�يم الطلب�ة اىل مجموع�ات ،حي�ث يتم
اخضاعه�ا لربامج تعليمية عن طريق اللعب
اله�ادف ،ال�ذي يضمن وص�ول املعلومة يف
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إطار من التفاعل بني الطالب واملعلم.
وأضاف خلف :لقد حققنا كثريا من االنجازات
عىل هذا الصعيد ،ال س�يما يف منطقة شمال
غرب القدس التي تعيش تهميش�ا ً حقيقياً،
يف ظ�ل تدني الخدم�ات العام�ة التي تقدم
للس�كان ،آخذين بعين االعتب�ار أن الطلبة
الضعف�اء ال يأخ�ذون حقه�م يف العناية يف
صفوف كثرية العدد ،حيث نقوم وبالتعاون

مع إدارات املدارس بتحديد الفئة املستهدفة،
واخضاعها لربنامج تعليمي من خالل اطالق
طاقاتهم ومهاراتهم وتنمية روح االستيعاب
والتفاعل والتواصل لديهم.
واك�د خل�ف ان اس�تجابة إدارات امل�دارس
لتوجهاتها ،قد أسهم بشكل واضح يف تحقيق
برنامجنا ألهدافه ،بعد أن تراكمت لدينا خربة
طويلة يف التعامل مع هذه الفئة الطالبية.

مؤسسة برامج الطفولة
تشارك في مؤمتر دولي بفرنسا

القدس -PNN/ش�اركت مؤسس�ة برامج الطفولة يف القدس يف املؤتمر الثمانني الذي عقده مؤخرا االتحاد
الدويل للمكتبات بالتعاون مع اليونسكو يف مدينة ليون بفرنسا.
وتم تخصيص مؤتمر العام ملناقشة دور املكتبات يف ترسيخ وتعزيز املواطنة ،كون املكتبات املجتمعية هي
مصدر للمعرفة وتضطلع بمهمات ثقافية واجتماعية من ش�أنها أن تفعل وتنشط عالقة الفرد بمجتمعه
يف إطار من املعرفة والوعي واالنتماء والشعور بالواجب تجاه اآلخرين.
وإضاف�ة إىل املش�اركة الفلس�طينية يف هذا
املؤتم�ر ،كان هناك مش�اركات من عدد من
ال�دول العربية ،حيث قدم�ت يرسى محمد
مس�ؤولة مجال الطفولة يف مؤسس�ة برامج
الطفول�ة ورق�ة عمل ركزت فيه�ا عىل دور
املكتبات املجتمعي�ة كرافعة لتنمية وتطوير
املجتمع ،وس�لطت الضوء من خالل ورقتها
على برنامجني م�ن برامج مؤسس�ة برامج
الطفولة يف التصدي لألمي�ة والتعامل معها
بشكل تثقيفي وتوعوي واستنهايض وهما:
«برنام�ج الع�ب وتعل�م» ،ويس�اعد هذا
الربنام�ج الطلبة الذين يعانون يف املرحلة
األساس�ية قصورا ً يف التحصيل ،ال س�يما
وأن الربنام�ج يكس�ب الطلب�ة مه�ارات
أساسية يف القراءة والكتابة والرياضيات،
م�ن خالل اتب�اع أس�اليب تربوية حديثة
تم�ازج بني اللع�ب املوج�ه والتعليم غري
التلقين�ي ،األم�ر ال�ذي يض�ع الطالب يف

بيئ�ة تعليمية حيوية ونش�طة تمكنه من
التحصيل التعليمي وهو يش�عر بالراحة
واملتعة.
أم�ا الربنامج اآلخر ال�ذي عرضته يرسى
محمد فهو برنامج “االم الدليل من أم إىل
أم”،ويق�وم الربنامج عىل أس�اس تدريب
وتهيئة أمهات يف حي معني ليقمن بتوجيه
وتوعي�ة أمه�ات م�ن نفس الح�ي ،حول
كيفي�ة االعتن�اء والتعامل م�ع أطفالهن
وكي�ف يس�همن يف تطوي�ر أرسهن ،من
خلال تزويده�ن باملع�ارف واملعطيات
والوسائل املساعدة.
وبين�ت محم�د أن هذي�ن الربنامجني يمكن
إدراجهما يف إطار التوعية ،ألنهما يتصديان
لألمي�ة والتدني املع�ريف ويهدف�ان اإلرتقاء
بمس�توى املتلقني ونقلهم من حالة إىل حالة
أكثر تطورًا.

بدوره�ا قدم�ت منال ع�وّاد مديرة مدرس�ة
الجيب املجتمعية رشحا ً مفصالً حول املكتبة
املجتمعية التابعة للمدرسة ،وكيف تسهم هذه
املكتب�ة يف خلق نوع م�ن التفاعل الثقايف مع
املجتمع املحيل ،عن طريق الكتاب وتش�جيع
القراءة ،إضافة إىل أنها تش�كل حاضنة لعقد
دورات محو األمية للرجال والنساء.
وبين�ت عواد أن هذه املكتبة قد أعطت فرصة
للمس�تفيدين يف التفاع�ل الثق�ايف يف الحي�اة
اليومي�ة ،بخاص�ة وان الق�راءة تجع�ل من
املواط�ن فاعلا ونش�طا مس�لحا باملعارف.
واستندت املشاركة الفلسطينية يف املؤتمر إىل
عرض صور ومعطيات ووس�ائل توضيحية
م�ن الواق�ع الفلس�طيني ،حي�ث ت�م تقييم
املش�اركة الفلس�طينية من قبل إدارة املؤتمر
والحضور بااليجابية ،وأن ما قدم كان مفيدا
وأعطى صورة عن تجربة ناجحة وإيجابية.
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برنامج العنف األسري حقق تقدم ًا ملموس ًا في قرى شمال غرب القدس
مركز البستان لإلعالم والدراسات الثقافية
اعتربت وفاء غزاونة مسؤولة برنامج العنف
األرسي أن الربنام�ج حق�ق تقدمً�ا واضحً ا
وملموسً �ا من خلال العمل يف قرى ش�مال
غ�رب الق�دس يف الح�د من ظاه�رة العنف
املمارس ضد املرأة والطفل.
ورأت ان ظاهرة العنف يف املجتمع الفلسطيني
قد كان لها تجلياتها وانعكاس�اتها املؤملة يف
الس�نوات األخرية يف األرسة واملدرسة وباقي
مكونات املجتمع ،حي�ث أن العنف املمارس
عىل الش�عب الفلس�طيني من االحتالل كان
س�ببا رئيس�ا لتفاقم العن�ف الداخيل ،وهذا
معروف ومؤكد يف النظريات.
وأوضحت أنن�ا نتوجه للأزواج والزوجات

واألطف�ال م�ن خلال الن�دوات واللقاءات
الخاصة والزيارات البيتية ،عن طريق اإلرشاد
والنرشات التوعوية وتقديم الدعم االجتماعي
والنفيس للمعنفني ،ونتوج نش�اطاتنا بعقد
مؤتمرات يشارك فيها ممثلو املجتمع املحيل،
من مؤسس�ات اجتماعية وتربوية ووزارات
ورجال دين ورجال إصالح وس�لك القضاء
والرشط�ة واإلعالم واملجال�س املحلية ،لكي
يتكامل الجه�د املجتمعي يف العمل من أجل
الحد من ظاه�رة العنف االرسي عىل طريق
إنهائها.
وتؤكد غزاونة أن ال�دور التوعوي هنا مهم،
وأن وس�ائل اإلعالم مطالب�ة ،برشاكة فاعلة
للتص�دي بتأهي�ل طواق�م مهني�ة يف عديد

املج�االت ،باالس�تناد إىل مفاهي�م نظري�ة
ومهارات عملية مستندة إىل عمق مهني ،وقد
ج�اء برنام�ج العنف األرسي ،ليس�د حاجة
عبرت عنها املرش�دات من خلال الزيارات
البيتية ،وتناغما مع فلس�فة عمل املؤسس�ة
يف مش�اركة جمهور املس�تفيدين .ويف إطار
تعاملنا م�ع العنف األرسي فإننا ننطلق من
إن العن�ف هو أي فعل أو س�لوك يمارس�ه
واح�د أو أكثر من أف�راد أرسته ما يؤدي إىل
معاناة نفسية أو جسدية أو مادية للضحية
وانته�اك لحقوقه وحريت�ه وامتهان كرامته
اإلنسانية بهدف خنوع الضحية أو السيطرة
عليها ،حيث يرتتب عىل ذلك عالقات قوة غري
متكافئة داخل املحيط األرسي.

مؤسسة برامج الطفولة تعقد مؤمتر احلد من العنف األسري
رام الل�ه – عق�د مؤسس�ة برام�ج الطفولة
والعم�ل الجماهيري يف الق�دس بتاري�خ
 ،2013/11/7-6مؤتمرا حاش�دا بعنوان
«الحد من ظاهرة العنف األرسي – إنجازات
وتحديات» بحضور رسمي وأهيل وشعبي.
وبعد أن ح�دد الدكتور عدن�ان عبد الرازق
املستشار األكاديمي ملؤسسة برامج الطفولة
مالمح املؤتمر وأهم محاوره ،تحدثت وزيرة
شؤون املرأة ربيحة ذياب حول أسباب تفيش
ظاه�رة العن�ف يف مجتمعنا الفلس�طيني،
سواء األسباب الخارجية او األسباب الداخلية
نتيجة املفاهيم والرتبية الخاطئة.
ثم تحدث وزير الشؤون اإلجتماعية الدكتور
كمال الشرايف ،مؤكدا «نحن ش�عب ما زال
يم�ارس علينا العنف واالره�اب ،األمر الذي
س�يكون له بالتأكيد انعكاس�اته وتداعياته
عىل املجتمع الفلسطيني بشكل عام ،فالعنف
الواقع عىل شعبنا هو سبب رئيس يف مفاقمة
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العنف الداخلي ،فاالضطهاد يولد يف املقابل
مضطهد ومضطهدين».
وشدد عىل أهمية الرشاكة بني وزارة الشؤون
االجتماعية مع مؤسسات رسمية وأهلية ،ألن
ه�ذه الرشاكة تمكن الجمي�ع من االضطالع
بمهمة تجس�يد األهداف وتحقيقها .وطالب
بتطبي�ق توصي�ات يف املؤتم�ر ،ال ان يكون
حالها ش�بيها بالتوصي�ات الجميلة واملهمة
للمؤتمرات األخرى ،بيد أنها ال تأخذ طريقها
للرتجمة التطبيق.
بدوره أكد الدكتور عدنان الحسيني محافظ
الق�دس ،أن االحتلال يه�دف م�ن خلال
ممارس�اته الفت�ك باملجتم�ع الفلس�طيني
وتشتيته ،وأن هذه املمارسات تنعكس سلبيا
عىل األرس الفلسطينية ،السيما املقدسية منها
عىل صورة عنف بين أفراد األرسة الواحدة.
مش�يدا ً بدور املؤسسات الرس�مية واالهلية
وغريها من العاملني يف األرايض الفلسطينية
للحد من هكذا ظواهر.

وق َّدم�ت خلال الجلس�ة األوىل أوراق عمل
ح�ول املوض�وع ،حيث كان�ت الورقة األوىل
ملدير ع�ام مؤسس�ة برامج الطفول�ة فريد
أبو قطي�ش ،تناول فيها نظرة ش�املة عىل
تجربة املؤسس�ة للحد م�ن العنف األرسي،
تلاه الدكتور عدنان عبد الرازق الذي تناول
حول نتائج عمل املؤسس�ة مع مجموعة من
املش�اركات يف الربنام�ج ،وم�ن ث�م تناولت
الباحثة رغدة النابليس تحليل شمويل ملشكلة
العنف ضد املرأة يف الداخل الفلسطيني.
وبعد االستماع ملداخالت الحضور واملشاركني،
ق َّدمت الس�يدة رون�ا جويلة ف�ان أودنهوفن،
ورقة عمل ح�ول العنف األرسي عرب الثقافات
املتعددة ،تلتها الس�يدة مارتين�ا رابهيك التي
تحدث�ت عن العن�ف االرسي ل�دى املهاجرين
العرب يف مدينة «فرايبورغ» األملانية.
يذكر أن بع�ض أوراق العمل التي قدمت يف
املؤتم�ر عرضن�ا تلخيصا ً لها يف ه�ذا العدد
املزدوج من «منارات».

ضمن برنامج «إلعب وتعلَّم»

مؤسسة برامج الطفولة
تنظم يو ًما دراس ًيا في البيرة
البيرة – أحمد س�ليم  /جريدة القدس – أكدت توصي�ات يوم درايس نظم يف مدينة
البرية عىل أهمية إرشاك مختل�ف الجهات يف تطوير العملية الرتبوية والتعليمية ويف
زيادة التنسيق بينها عىل أساس تكاميل يخدم العملية.
وطالب املش�اركون يف فعاليات اليوم الذي ّ
نظمته مؤسس�ة برامج الطفولة والعمل
الجماهيري يف قاع�ة فندق الس�يتي إن يف املدينة تحت عنوان الرشاك�ة بني الطلبة
واملدرسة واألرسة واملجتمع املحيل ضمن برنامج
«إلعب وتعلم» الذي تنفذه املؤسسة منذ نحو
عرش سنوات بتوسيع الفئات واملدارس التي
يس�تهدفها الربنامج وكذل�ك متابعة الطلبة
املس�تهدفني يف مختل�ف مراحل دراس�تهم.
ولفتت التوصيات التي قدمت من خالل عدد
كبير من املدخالت والتعليقات والكلمات إىل
أهمي�ة تعديل س�لوك الطلبة إيجاب�ا لكافة
الفئات العمرية وليس فقط لصفوف املرحلة
األساسية.
وطالب املش�اركون وهم ع�دد من «مديرات
ومديري مدارس ومعلمني ومعلمات» الذين
يمثل�ون جهات تربوي�ة وتعليمية رس�مية
وأخرى تابعة لوكالة االونوروا ومؤسس�ات
محلي�ة ،بتوس�يع وزي�ادة دور رشائ�ح
ومؤسسات املجتمع املحيل وكذلك زيادة عدد
املستفيدين من الطلبة.
ولفتت التوصيات إىل أهمية تس�ليط الضوء
على الربنامج والعمل عىل تعميمه ،موضحة
ال�دور الذي يقع على عات�ق وزارة الرتبية
والتعليم يف هذا اإلطار.
وحي�ا املش�اركون يف الورش�ة الجهود التي
بذلت من مختلف الجهات لضمان استمرار
الربنامج والنجاحات التي حققها «بشهادة»
مختلف املعنيني.
وق�ال فريد أبو قطيش مدير عام املؤسس�ة
املنظم�ة للفعالية ،أن برنامج «إلعب وتعلم»

ال�ذي تنف�ذه املؤسس�ة يتعامل م�ع الطفل
بش�كل ش�مويل إذ يرك�ز على التحصي�ل
والتحفيز وإظه�ار الجانب اإليجابي للطفل
وتعزي�زه وال يرك�ز عىل الناحي�ة التعليمية
التحصيلية فق�ط وإنما يهي�ئ للطفل بيئة
إجتماعي�ة مس�اندة م�ع أقران�ه واملربيات،
ما ي�ؤدي إىل تحسين عالقات�ه االجتماعية
وزيادة ثقته بنفسه وتفاعله مع بيئته بشكل
إيجابي.
وبني أن الربنامج املنفذ يف ثماني قرى شمال
غ�رب الق�دس ومخي�م ش�عفاط ،جميعها
تعان�ي ومتضررة من الجدار واالس�تيطان

ويس�تهدف س�نويا ً  500طالب وطالبة من
الص�ف الثاني حت�ى الرابع األس�ايس حقق
جملة من االنجازات املوثقة وامللموسة ومنها:
أن  %65م�ن الطلاب املعرضين للتحصيل
املتدني لديهم مشاكل س�لوكية وأن عالمات
هؤالء تحس�نت بمعدل  15-10عالمة وأكثر
جوانب العنف التي تحسنت تتعلق باستبدال
الضرب بالحوار يلي�ه املحافظة عىل النظام
والثق�ة بالنف�س والطلاب أصبح�وا أكث�ر
مش�اركة يف الصف وأكثر ق�درة عىل إظهار
مواهبه�م املدفون�ة وكذلك ف�إن األهل عربوا
عن تحس�ن عالقاتهم مع أطفالهم والطالب
أكثر رضا عن أنفسهم ومعظم أعضاء الهيئة
التدريسية من (مديري ومعلمات ومعلمني)
عربوا عن رضا ع�ن الربنامج وتفاعل أفضل
للطلاب املندمجين في�ه .وم�ن جانبه ثمن
عم�اد مع�ايل نائب مدي�ر الرتبي�ة والتعليم
الفن�ي لضواح�ي الق�دس دور مؤسس�ة
برام�ج الطفولة والعم�ل الجماهريي يف رفع
مس�توى الطالب والحد من السلوك السلبي.
واس�تعرض معايل جملة من األس�باب التي
تقف عائقا ً أمام رفع التحصيل واالس�تيعاب
عن�د الطلب�ة ،مقدم�ا ً جملة م�ن مقرتحات
للتعامل مع هذه املش�كلة كم�ا وقدمت عدة
أوراق عمل من قب�ل ممثيل عدد من الجهات
املش�اركة تطرق�ت ألهمي�ة موض�وع اليوم
الدرايس ورضورة تنظيم مثل هكذا أنش�طة
للنه�وض بأوض�اع مختلف رشائح ش�عبنا
وخاصة تلك املرتبطة بالرتبية والتعليم   .
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عشرات األطفال من مخيم شعفاط
يشاركون في يوم ترفيهي
الق�دس :بدع�م وتمويل م�ن االتحاد
األوروب�ي يف إط�ار مشروع (أُس�س
للمس�تقبل) أقام�ت مؤسس�ة برامج
الطفولة يوم مرح ألطفال مخيم شعفاط
بمشاركة عرشات أطفال الروضات يف
املخيم (روضة البراءة ،روضة أطفال
األقصى ،روض�ة أش�بال األقصى).
ش�ارك يف ه�ذا الي�وم أيضا ع�دد من
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أمهات األطف�ال ،حيث تم التعاون مع
املؤسس�ات املجتمعية لدعم مش�اركة
األطفال وهي (مركز إس�عاد الطفولة
يف البيرة ،مكتب�ة دار الفك�ر ،املركز
النس�وي يف مخي�م ش�عفاط ،عي�ادة
الوكال�ة يف املخي�م ،جمعي�ة الش�بان
املس�يحية ف�رع رام الل�ه ،مؤسس�ة
تام�ر للتعلي�م املجتمع�ي ،االغاث�ة

الطبية الفلسطينية ،مؤسسة جذور)،
باإلضاف�ة اىل متطوعيني من مؤسس�ة
س�بيل الذين قاموا برس�م عىل وجوه
األطفال وفعاليات مرح وترفيه وتهريج
ورقص بمصاحبة املوس�يقى وألعاب
ح�رة متنوع�ة ،ويف خت�ام فعالي�ات
الي�وم الرتفيه�ي ،ت�م توزي�ع وجب�ة
صحية وعصائر طبيعية عىل األطفال.

