
 رحلة مشاركة بدأت بعضوية المجلس البلدي والطموح برئاسته

إنطالقًا من معرفتي التي أمتلكها حول مشاكل الطلبة وهمومه  كوني عضوة في مجلس 
أولياء أمور الطلبة منذ أكثر من عقد من الزمن، ور بتي في تلبية احتياجات مجتحمحعحي 
بلورت لدي فكرة تقو  على إستئجار مبنًى جديد يقو  على  دمًة سكان المناطق البعيدة 
لتفادي إشكاليات تأ ر الطالبات عن الدوا  الحمحدرسحي والحمحشحاكحل الحتحي يحواجحهحنحهحا فحي 

كحيحلحومحتحرات نحححو الحمحدرسحة  2الطريق ال سيما وأن بعضهن يضطررن لقط  أكثر محن 
عدى عن أن المدرسة التي كن يدرسن فيها مكتظة وفيها طالبات من صفو  أعلحى محا 
يعرضهن للعديد من المشاكل كالتحرا واإلعتداء  اصًة أنن وصولهن للمدرسة القحديحمحة 
كان يتطلب منهن قط  الطريق عبر مجمح  لحلحسحيحارات محا يحعحرضحهحن لحححوادث الحدهحس 

 بوستمرار.
فتوجهت في البداية لمديرة المدرسة وطرحت الفكرة عليها بعحد أن كحنحت تح حطحيحت كحافحة 
المعارضات من قبل المجلس البلدي، وكانت الطريقة الوحيدة مح حاطحبحة محديحريحة تحربحيحة 

فتتاحه مطل  العا  الدراسي  ر   أننه يفتقر للساحة وال يصلح كمحدرسحة ولحكحنحه ححل  3103/3102وتعلي  جنين للموافقة على إستئجار مبنًى تحت المسجد في حارة الحوشية يتب  لألوقا  وا 
تحمحاعحي وتحوجحيحهحاتحه ومحتحابحعحتحه ومسحانحدتحه فحي إلجحالمشكلة وفتح الباب أما  السعي إليجاد مدرسة متكاملة. وما كان لهذه القضية أن تجد طريقها للحل لوال دع  إتحاد لجان المرأة للعحمحل ا

ن أبل تنا وزارة التربية والتعليح  عحد  قحدرتحهحا د االوصول لصنا  القرار والجهات ذات اإل تصاص باإلضافة لدع  المجتم  المحلي الذي تبر  ووفر كل إحتياجات تأهيل المبنى الجديد. وذلك بع
طحالحبحة يحقحطحن محنحطحقحة الحححوشحيحة فحي  60هن على توفير المال لبناء مدرسة جديدة ليت  نقل طالبات الصفين اعول والثاني اعساسيين واللواتي يشكلن شعبتين دراسيتين في كل ص  وعدد

 اليامون البعيدة عن مجم  المدارس.

ر أشهر كاملة، فقد كان هحذا الحعحمحل بحمحثحابحة ححلح  مدا.ل  يكن الوصول الى الحل باعمر السهل، فقد كانت رحلة طويلة تكللها النجاح للجمي  فقد سهرنا الليالي وعملنا جميعًا بيد واحدة على 
نبثاق الحلحجحنحة ى الدى العديد من اعمنهات اللواتي أبدين ر بتهن في أن يكونوا جزءًا من هذه الرحلة. ول  يكن ذلك ليتحقق لوال تشكيل اللجنة الداعمة عل لمستوى المجتمعي من قبل اإلتحاد وا 

 الفرعية عنها والتي قامت على مساندتي في تحديد إحتياجات بلدة اليامون والعمل على متابعتها  طوة ب طوة.

عا ، أ  لستة أطفال، عضوة مجلس بلدي منذ اإلنت ابات اع يرة للهيئات المحلية في بلدية اليامون بمحافظة جنين،  20ليلى حوشية، 
 وهي عضوة في عدة لجان كلجنة التربية والتعلي  واللجنة الثقافية ولجنة شؤون المرأة ما مكننها من مالمسة معظ  إحتياجات مجتمعها

بروز دوري في إنجاز أكثر إحتياجات البلدة ”
“ إلحاحاً كان ال طوة اعولى نحو تحقيق

لقد شاركت في برنامج "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجتمعيحة"  بحمحسحتحويحيحه الحنحظحري الحتحمحكحيحنحي 
والتطبيقي، فتمكننت من المعرفة الالزمة حول عمل الهيئات المحلية والحلحوائحح والحقحوانحيحن والحنحظح  الح حاصحة بحهحا، 
عداد المحوازنحات وتحفحعحيحل الحمحشحاركحة  وكيفينة التشبيك والتعامل م  اإلعال  وتوظيفه في قضايا الض ط والمناصرة وا 
المجتمعينة، والتطبيقي عبر تنفيذ ورا عمل ولقاءات جماهيرية تشبيكينة م  المجتم  المحلي في اليحامحون الحتحي 

 أل  نسمة.  33يبلت عدد سكانها 


