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لقد مضى وقٌت طويٌل منذ بدأُت أُفكر يف أن أُصبح أفضل 
من نفسي، وكل يوٍم أبحث فيه عن ذاتي التي اختلفت عما 
كانت عليه سابقاً، كنت أشكُّ يف قدراتي وقدرات طالبي، 
من  األمان  شّط  إلى  بهم  العبور  مني  املطلوب  أّن  أشعر 
دون السعي نحو املغامرات.  أما اآلن، فأُبحر معهم أينما 
سندهم،  فأنا  واملثابرة،  باالندفاع  حتلَّوا  ومهما  ذهبوا، 
رغبتي يف  وظهرت  تراجع.   دون  من  معهم  وسيجدونني 
توجيه طالباتي نحو استشعار املكان والزمان الذي نحياه، 
ونقص  احلصار  من  خاصاً  وضعاً  نحيا  غزة  يف  فنحن 
املوارد، ولكن يجب أن يكون ألبنائنا الطلبة دوٌر يف التغيير 
بيئتنا  وثروات  مقدراتنا  استثمار  لنستطيع  األفضل  نحو 
احمللية يف مواجهة مشكلة الغذاء العاملية، وأن ال تسرقهم 

احلياة وحتبسهم بني ألعابهم وهواتفهم الذكية.

يف  ربيعاً  عشر  الثالثة  ذوات  طالباتي  مع  رحلتي  بدأت 
العلوم  مهرجان  عن  اإلعالن  مّت  إذ   ،2018 العام  صيف 
السنوي وموضوعه »ثورة الغذاء وحتديات العام 2050«، 
حيث كيف نواجه تلك األزمة بشتى الطرق، حتى وإن كنا 
تقبع حتت  املوارد  محدودة  األرض  من  صغيرٍة  بقعٍة  يف 

احلصار، لم يُثننا ذلك عن احملاولة.

وقد  املشاركة،  يف  رغنب  اللواتي  بالطالبات  اجتمعُت 
جتهزُت جيداً ملواجهة اللقاء بهّن، وكيف أستطيع إقناعهّن 

على أعتاب العام 2050

عفاف الكفارنة

جيلهّن،  على  باألحرى  أو  عليهن،  تقع  املسؤولية  بأن 
وبعد  للحديث،  مدخٍل  يف  أُفكر  ذاتي  مع  طوياًل  جلست 
وضع  هي  طريقٍة  أفضل  أّن  إلى  توصلت  تفكيٍر  طول 
الطالبات يف موقف حتدٍّ مع أنفسهن.  ويف اليوم احملدد، 
خرجُت أحمُل أوراقي، ودخلت القاعة حيث كانت جميع 
الطالبات يف االنتظار، رأيُت يف عيونهّن السعادة وكأنهن 
يف رحلة -حيث كان ذلك صيفاً- بدأنا بناء األهمية من 
خالل كتابة كل طالبٍة أكلًة ُمرتبطًة لديها مبشاعر معينة، 
واحلديث عنها، وقد استوقفني أّن األغلبية منهن رسمن 
أطعمًة سريعًة، كالبيتزا والشاورما.. وغيرها من األكالت 
إعداُدها  املشاركة، حتى  الفردية وعدم  تعتمد على  التي 
ال يحتاج أيدَي عديدة، ما يؤكد، من وجهة نظري، فتور 
من  النابعة  اجليل  ذلك  أفراد  بني  االجتماعية  العالقات 

ثقافة العادات الغذائية واملمارسات اخلاطئة.

أو  يُقلن  مبا  املعلمة  إرضاء  حاولن  الطالبات  أن  شّك  ال 
التي  يفعلن، وقد برز ذلك من خالل أحاديثهّن اجلانبية 
كنُت أسمعها يف بعض األوقات، ولم يكن فى األذهان أّن 
املسؤولية تقع عليهّن بشكٍل خاص، ولكن كنت أُدرك ذلك، 
القناعات  تغيير  حملاولة  ألفعله  املزيد  هناك  أّن  وأعلم 
لدى أولئك الفتيات الصغيرات اللواتي أطمح أن يُصبحن 
من  بالعديد  مروراً  معهن  العمل  استمر  لذا  قياديات، 

احملطات.
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بعد عدٍد من اللقاءات، استطاعت الطالبات اجتياز حاجز 
مناقشة  نحو  وانطلقن  أمامهّن،  يقف  كان  الذي  الوهم، 
الغذائي  األمن  التي متس  الشائكة  املواضيع  من  العديد 
تفاُعليٍة  أنشطٍة  باقتراح  وبدأن  الغذاء،  على  والسيادة 

إليصال الرسالة إلى أكبر شريحٍة من املجتمع.

التليفزيونية  التقارير  إنتاج  احملطات  تلك  أبرز  لعل 
الطالبات  اقترحت  فقد  اإلخبارية،  الغد  قناة  مبساعدة 
من  غزة،  قطاع  ثروات  على  الضوء  تسليط  على  العمل 
خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وقد بدأ ذلك 
بعد زيارٍة ميدانيٍة ملدرسٍة زراعيٍة يف بيت حانون، شمال 
التي  األرقام  من  الطالبات  تفاجأت  حيث  غزة،  قطاع 
حتدث بها املهندسون هناك حول الثروات التي لدينا يف 
غزة، وقد الحظت ذلك من خالل تسجيل الطالبات تلك 
األرقام، ومحاولة التأكد منها والسؤال عنها مرًة أُخرى، 

ليٍة يف تلك الرحلة قالت إحداهن: وبعد جلسٍة تأمُّ
ملاذا لم نكن نعرف تلك املعلومات من قبل؟ -
التواصل  - مواقع  أو  التلفاز،  على  عرضها  يتم  ال  ملاذا 

االجتماعي؟
فردت أُخرى

ملا ال نكون أّول من يُسلط الضوء على تلك الثروات؟ -
ما رأيكّن يف إعداد قناٍة على اليوتيوب، فاجلميع يُحب  -

ذلك ويشاهده؟

وهنا تعالت األصوات: نعم.. نعم، هذا ما نريده.  وهكذا 
بدأنا معاً العمل على إنتاج قناة يوتيوب، يكون هدفها تغيير 
ثقافة مجتمعية حول ما لدينا يف غزة من موروثاٍت ثقافيٍة 
نستثمرها  وكيف  غذائية،  بثرواٍت  خاصٍة  واجتماعيٍة 
ملواجهة التحديات بدالً من إهمالها، لذا مت التواصل مع 
خاصٍّ  تدريبيٍّ  لبرنامٍج  الطالبات  خضوع  بهدف  القناة 
رأيت  األُولى  الزيارة  ومنذ  التليفزيونية،  التقارير  بإنتاج 
، وكأن  القناة  ملعان عيونهّن وبريقها حلظة دخول مكتب 
فى  خاصاً  وقعاً  االجتماعي  التواصل  ووسائل  لإلعالم 
نفوس الطالبات يعتبرنه ذا قيمة ومعنى.  أما الفعاليات 
يتوافق  تقليٌد مضطراٌت ألدائه مبا  أنه  املدرسية، فيريَن 
مع رغبات اإلدارة أو املعلمات، ولكن ال يريَن فيه ضرورًة 

شخصيًة أو دواعي اجتماعية.

بعد العديد من الورش واللقاءات، بدأت الطالبات كتابة ما 
يسمى »ستاند التقرير التليفزيونى«، وهو عبارة عن مقدمة 

الهدف  ملخص  ويحمل  خامتته،  أو  التلفزيوني  التقرير 
الذي ينقله التقرير، وقد استطعَن امتالك املهارة فى وقت 
أثار فى نفسي وفى اآلخرين اإلعجاب،  قصير جداً، ما 
حيث قال لى مدير القناة: إن باستطاعتى االعتماد عليهن 
فقد  وكتابتها،  التليفزيونية  التقارير  تصوير  فى  بالكامل 

سألته يف إحدى جلسات التدريب اخلارجية:
الفعاليات  - تصوير  يف  عليهّن  االعتماد  أستطيع  متى 

املدرسية من دون االستعانة بكم؟
فقال:

تلك،  - وباألخص  اآلن،  من  عليهن  االعتماد  تستطيعني 
تفكر  إنها  لي  وقال  بإصبعه،  إحداهن  إلى  أشار  وقد 
خارج الصندوق، وسيكون لها مستقبٌل باهٌر يف اإلعالم 

يف حال استمرت فيه.

وبالفعل، أدهشت تلك التقارير جميع احلاضرين للفعالية 
اخلتامية، وأشادوا بقدرة الطالبات ومهاراتهن فى املراسلة 
والتصوير، وأعتبر ذلك فوزاً ثميناً حققنه على صعيد بناء 

الثقة واملسؤولية لديهّن.

فى  بأثرها  أشعر  وكنت  واجهتُها،  التى  التحديات  ومن 
داخلى اخلوف.

اخلوف من املجهول.
اخلوف من نتاج ذلك املشروع.

اخلوف من كيف كانت البداية، وكيف ستكون النهاية.

فمثاًل، بعد االنتهاء من إعداد تقرير البلح، اكتشف مدير 
أكثر  بالعجوة  تتعلق  والفيديوهات  الصور  كافة  أّن  القناة 
من البلح، فطلب تغيير ستاند التقرير، وكان من الصعب 
جداً العودة إلى منطقة دير البلح للتصوير، ولكن استطعنا 
جتاوز ذلك باالستعانة بنخلتني يف البيت املُجاور للمدرسة، 
لكن ذلك أيضاً لم يصلح، ما جعلنا نستخدم غرفًة معزولًة 
فى املدرسة، وحتويلها إلى مصنٍع لتعليب العجوة، لتقف 
العجوة،  تعليب  على  تعمل  سيدةٌ  وخلفها  فليونة  شهد 
وتتحدث عن إنتاج العجوة يف قطاع غزة بكل ثقٍة ومهارة.

فقد اكتسبت الطالبات مهارات عدة، كفن احملادثة وطرح 
صناعة  حول  املعلومات  من  والعديد  واللباقة،  األسئلة 

العجوة يف غزة، وكيفية إعدادها يف البيت.

ولن أنسى مدير اجلمعية الذي التقيتُه يف إحدى الفعاليات 
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املدرسية بعد خمسة أشهر تقريباً، وفاجأني بأنه ال يزال 
يذكر الطالبة ندى سعد وسؤالها الذي صدمه، ولم يُجب 
عنه، وقد كان خاصاً مبمول املشروع، فقد قال لي: »ماحدا 

سألنى هالسؤال غيرها«.

إال  أحداً  نترك  فلم  الزيتون،  أرض  كان  اآلخر  التحدي 
وسألناه عن أرض زيتون، وقد أوشك املوسم على االنتهاء، 
من  انتهينا  »لقد  نفسها:  اإلجابة  على  اجلميع  وأجمع 
عملية احلصاد«.  وبعد طول انتظار، جاءت محادثٌة تقول: 
لقد وجدناها وهي بشمال غزة- يف بيت حانون، جاهزة 
يوم اخلميس، وبعدها بدقائق جاء اتصاٌل آخر حول أرٍض 
السبت،  يف غرب غزة  - منطقة تل الهوا، وهي جاهزةٌ 
يوم  الشمال  نحو  انطلقنا  بل  السبت،  انتظار  نستطع  لم 
اخلميس، حيث كانت نساء فلسطينيات يلتِفْفَن حول النار 
املاضي،  إلى  باحلنني  هنا  شعرُت  كم  اخلبز...  ليصنعن 
حيث أُّمي فى الصباح الباكر جتلس حول موقد النار تضع 
عليه الصاج، وتُلّوح بالعجني بني يديها ليتحول إلى خبٍز 
رائحته ما زالت عالقًة فى ذهني تُشعرني باحلب واحلنني، 
حينها نظرُت إلى طالباتي أللتمس لديهّن تلك النظرة فلم 
أجدها، ووجدُت بدالً منها نظرة الفرح والسعادة، فاألجواء 
جديدة لم تعتدها فى نظام الشقق األشبه بعلب الكبريت.

السنوي  اإلنتاج  كمية  عن  األرض  صاحب  حتدث  وقد 
للزيتون، والفرق بني األنواع املختلفة من الزيتون احمللي، 
جعبة  إلى  أُضيف  ذلك  كل  اجليد،  الزيت  متييز  وكيفية 
طالباتنا، إضافًة إلى الِقيَم التي اكتسبنها، من مبادرٍة وتطوٍع 

ومساعدة اآلخرين واملشاركة يف الفعاليات املجتمعية.

واستشعرُت ذلك مرة أُخرى يف أرض بيت الهيا، عندما 
النار، حيث قصص  الشعبي على  املفتول  توجهنا إلعداد 
وأحيت مشاعر  الذاكرة،  أنعشت  التى  رياض  أُم  احلاجة 
إشعارات  وأصوات  التكنولوجيا  عن  بعيداً  البراءة، 
السيارات  ضوضاء  عن  مبعزٍل  أب،  والواتس  الفيسبوك 

وفوضى احلياة.

وبرز لدينا العديد من التحديات األُخرى التى واجهناها، 
الشخصية  ومشاعرهّن  الطالبات  بعض  اختالف  منها 
السلبية جتاه البعض، حتى طلبت إحداهّن االعتذار عن 
العمل يف حال استمرت األُخرى فى ذلك، فقمُت باحلديث 
معها وتقريب وجهات النظر بينهما، فى سبيل االستمرار 

فى العمل الذي بدأنا به، وبالرغم من أنها عادت للعمل، 
فإنها بالفعل لم تستمر، ولم تُعِط نفسها فرصة املتابعة، 
وأرى هنا أّن املشكلة ليست فى طريقتنا وأُسلوبنا، وإمنا يف 
مشاعر شخصيٍة ال يستطيع األطفال بعمر تلك الطالبات 

جتاوزها أو إنكارها.

وككل األطفال، بعد مرور مدٍة من الزمن، ومتيز طالبات 
الشديد،  بالندم  الطالبة  تلك  وإبداعهّن، شعرت  املشروع 
أكون  قد  األوان،  فوات  بعد  ولكن  العودة،  يف  ورغبت 
أخطأُت يف عدم إعطائها فرصًة أُخرى، لكنني أردُت أن 
تتعلم أّن هناك ُفرصاً يف احلياة إن لم يغتنمها الشخص 
جيداً يندم على ضياعها من بني يديه، ولعلها تعلمت درساً 
يُعيد لشخصيتها التوازن والتفكير العميق لكافة القرارات 

املستقبلية التي ستتخذها.

بُّد من بذل  تعلمت درساً، فقد كان ال  أيضاً،  أنا،  ولعلي 
املزيد من اجلهد، كاقتراح نشاٍط مشترٍك بينهما، تسعى 
كلُّ واحدٍة منهما إلجناحه، فقد يكون حاًل مثالياً للوضع، 
أو  النفسي باملدرسة  أو كان باإلمكان االستعانة باملرشد 
فسأسعى  املوقف  هذا  تكرر  فلو  الطالبات،  أُمور  أولياء 

جاهدًة حلله، ولن أتركه عالقاً كما تصرفُت سابقاً.

يف كثيٍر من األحيان كنُت صارمًة وصريحًة إلى حدٍّ بعيد، 
تقع  املسؤؤلية  أن  وهي  مهمة،  رسالًة  إليهّن  أُوصل  حتى 
عليهن بالدرجة األُولى، وأّن جناح هذه التجربة يتوقف على 
مدى اجلدية واملثابرة التى سيتمتعن بهما، بعض الطالبات 
لم ميتلكَن تلك القدرات، فلم يستطعن االستمرار، شعرن 
على  سيظهرن  أنهن  تخيلن  فقد  باإلحباط،  البداية  يف 
ولكن  التدريب،  من  يومني  أو  يوٍم  بعد  األجهزة  شاشات 
عندما طال األمر -ومن طبيعة األطفال استعجال األُمور 
يُكّن  أن  أمتنى  -ولكن  كلماتهّن  يف  حملُت  الصبر-  وعدم 
يردنه  ما  وحتديد  السلبية  املشاعر  تلك  جتاوز  استطعَن 
واكتساب  الظهور  يف  رغبة  مجرد  ليس  فاألمر  بالفعل، 
املديح والثناء، وقد يكون سوء االختيار منذ البداية خطئي، 
يسمح  لم  الوقت،  ضيق  إمنا  اختيار،  سوء  يكون  ال  وقد 

بتعزيز أُولئك الطالبات، ودفعهّن نحو االستمرار.

ومحطتنا األخيرة كانت »بيت حسني الغصني«، ذلك البيت 
وشك  على  كانت  التي  املهترئة  واجلدران  العتيق  األثري 
التراثية  بثيابهن  اجلميالت  الطالبات  زّينتها  السقوط، 
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يف  حامالٍت  جئَن  واحلداثة،  األصالة  بني  جمعت  التي 
أذهانهّن كل ما هو جديد للعام 2050 املقبل بعد عشرات 
السنني، لينقلَن صورته إلى األجيال احلالية، وكأنه نافذةٌ 
واألغذية  والصراصير  اجلراد  دقيق  حيث  للمستقبل، 
التي صدمت اجلمهور، وأدخلته يف دوامة  املعدلة وراثياً 

التفكير يف دورهم يف مواجهة هذه التحديات.

لهيك  بنوصل  ما  »إن شاء اهلل  العلوم:  قال مشرف  فقد 
مرحلة«.

وقال آخر: »الزم نغير كتير يف طريقتنا باألكل حلتى ما 
نتورط«.

وحتدث مدير منطقتنا، وقال: »أنا سعيٌد بتلك الصغيرات 
اللواتي يضعن خططاً استيراتيجيًة ُمستقبليًة يعجز عنها 

كبار املسؤولني يف مجتمعنا«.

واستطعن  ثقة،  بكل  الفعالية  تلك  الطالبات  قادت  وقد 
مع  النقاش  خالل  عميقٍة  واستراتيجياٍت  أفكاٍر  طرح 
اجلمهور، يف تفاُعٍل أثار تفكير الكبير قبل الصغير، كيف 
استطاعت تلك الطالبات امتالك كل هذا يف وقٍت قصير.  
أما أنا، فكنُت كالنحلة التي تتنقل بني زهراتها اجلميالت 
»معلمتي،  تقول:  إحداهن  أسمع  فتارًة  الرحيق،  لتمتّص 
»لقد  تقول:  وأُخرى  رائعة«،  أنت  أحدهم  لي  قال  لقد 
أقنعتُهم مبا أٌريد«، وثالثة تقول: »لم أتركهم حتى شعرُت 

أنهم استشعروا املشكلة«.

ما زال يعلَق يف ذهني ابتسامات الطالبات وفخرهّن مبا 
قدمنه للجمهور، وما زلن يتحدثن عنه كلما تقابلُت معهّن، 
بالتغيير  فعلنه،  ما  بأهمية  عميٌق  شعوٌر  لديهّن  فأصبح 
الذي حاربن من أجله، وحاولن إيصاله إلى أكبر شريحٍة 
مجتمعية، فقد استطعن مناقشة اجلمهور يف العديد من 
املواضيع بالغة األهمية، مثل: الهدر الغذائي، واملمارسات 
الغذائية اخلاطئة، وأين نحن من العالم من حيث التعداد 
سعف  تدوير  وإعادة  الغذاء،  نقص  ومخاطر  السكاني 
التي ُطرحت على  املواضيع  العديد من  النخيل، وغيرها 
مائدة النقد والتمحيص أمام اجلمهور الزائر ملهرجان أيام 
العلوم الذي قادته الطالبات يف البيت األثري- بيت حسني 
شهاب الدين الغصني، وهذا ما يختلف عن البدايات، فقد 
تولي اهتماماً  التي ال  الشريحة  تلك  الطالبات من  كانت 
الغذاء،  نقص  حتديات  خاصٍّ  وبشكٍل  العاملية،  للمشاكل 

غزة«،  يف  لدينا  ما  »يكفينا  عنها«،  مبعزل  »نحن  وتقول: 
والشعور  املشكلة  باستشعار  بدأن  اجتماٍع  أول  مع  ولكن 

بأهمية حتمل املسؤولية كفئٍة فاعلٍة يف مجتمعنا.

الفصل،  هذا  يفلحوا  لن  يقول:  البعض  سمعت  وسابقاً، 
ولكن  اخلاص،  بتعبيرهم   ... نزهة  يف  يذهبون  يوم  كل 
الطالبات على  اثنتان من  أجمل، حيث حصلت  النهايات 
املرتبتني األُوليَنْي على املدرسة، والبقية مراتب متقدمة، 
وإن كان ذلك ليس مؤشراً، فنحن نسعى إلى تعلٍُّم حقيقيٍّ 
من  شخصيته  على  وينعكس  املتعلم،  نفس  فى  يحدث 
أقواٍل وأفعال، إال أّن ذلك ال مينع أّن التعلم عبر املشروع 
على  احلصول  على  املتعلمني  قدرات  من  يُنقص  ال 
الدراسية املختلفة، وهذا يؤكد  املواد  العليا يف  الدرجات 
العمل ضمن  يتعطل بسبب  ولم  التعلم أصبح أفضل،  أّن 
انتداب طالبتني  مّت  الكبير،  النجاح  وبعد هذا  املشروع.  
الشباب  مع مجلس  بالشراكة  تليفزيوني،  برنامٍج  لتقدمي 
الفلسطيني، وقد تألقت هال وشهد يف ذلك، واستطاعتا 
عبور الشارع ومواجهة طالب اجلامعات.  لم أُركز يومها 
كيف  الشارع؛  يف  املارة  وجوه  يف  بل  طالباتي،  وجوه  يف 
كان  وقد  مشهورتان،  مذيعتان  وكأنهما  إليهما  ينظرون 
ذلك انعكاساً ملشاركتهما يف مشروع مهرجان العلوم، فقد 
اكتسبتا مهاراٍت وقدراٍت وثقًة بالنفس متّكنتا من خاللها 

من قيادة الفعالية بجدارة.

يخُب  لم  رغبتي  ج  وتوهُّ ينضب،  ال  احلديث  زال  وما 
ومازال  وأمثل،  أفضل  تعليميٍة  ممارساٍت  إلى  للوصول 

للطموح حكاية.

مختصة تربوية - مدرسة بنات جباليا اإلعدادية )أ(




