
 

 : ي
اجنةاللقاء الثان  ي مخيم برج البر

أطفال من االندية الشبابية ف   

 

 المقدمة: 

ي نفس الوقت انا ، معكم محمد ضاهر و مرحبا كيف الحال كلمة منّسق الحملة: 
أنا سوف أكون منسق لهذه الجلسة وف 

، اليوم سوف نقوم بهذه الجلسة بعدة ي تعليم تاري    خ فلسطي  
انشطة لكي نتعرف  المنسق للحملة االهلية من أجل الحق ف 

 ،  عىل هذا الموضوع وهوتاري    خ فلسطي  
 
ي المستقبل سوف نعمل عىل المزيد من  نتأمل انا تكون

سعداء معنا اليوم وف 

عدد ممكن من األشخاص داخل المخيم وخارجه.  ك بننا ونستطيع ايصال هذه العمل الكبر  العمل المشبر

:  المنسق:  ما هو أسمي  

محمد ضاهر الحضور:   

أفعل األن ؟ سوف أحدثكم عن الموضوع أالساسي المجتمعي   من أجله اليوم، سوف محمد ضاهر، أنا ماذا  المنسق: 

ي التفاصيل هنتحدث اوآل عن
ي نهاية هذه الجلسة عىل النتيجة من  بشكل عام ومن بعدها سوف ندخل ف 

لكي نحصل ف 

، موافقي   ؟  خاللكم وليس من خاللي

اكيدالحضور:   

ي وقت سابق حي   قا اإلحتاللحقنا ان نتعلم عند بالدنا؛ لقد ذكر  نحن  اليوم نعمل عىل الحملة من أجل المنسق: 
م ف 

ويرالعديد من الحقائق وما زال هوالتاري    خ ولقد قام ب اإلحتاللحتالل فلسطي   أن الحجة من بإ أألن يقوم بذالك،  أليوم إلبر 

" يدرسون اإلحتاللاطفال  ي
لك بسبب ذطنهم وأرضهم و الكثب  من المعلومات عن ما يقال أن فلسطي   هي مو  "الصهيون 

ي  ىلي عىل تعليمهم ذلكيعمل الكيان األرسائ
وهي أمور خاطئة ال يجب تعليمهم أيها، كي يشحنو أفكارهم بهذه األمور. ف 

ومدارس األنروا أيضآ تدرس مادة التاري    خ والجغرافيا لكي تعرف األوالد عىل  السابق كان يتوفر لدينا العديد من المراكز 

ي جيلنا هذا 
، اليوم وف  ي األندية الثقافية والمراكز ب  محط أهتمام اذا لم نطلب ذلك، اإلذا ألمادة غصبحت هأفلسطي  

ن ف 

ي حال 
ي ذلك؛ عليكم أخباري انتم بذالك بعد قليل ف 

، ولكن هذا العمل الكشافية نعتقد انهم يساعدو ف  جاري العمل او ملغ 

ي وقت سنعود  إليضعف مع الوقت أعتقد اننا سوف نصل 
، ف   إلجيل جديد ليس لديه أي معلومات عن فلسطي  

ي 
ي دير القاسي ولكن ف 

 سمأل افلسطي   كيف يمكننا أن نذهب أليها ونحن  ليس لدينا المعلومات عنها. أنا أعلم أن اسم بلدنر

ي ال أعل
ي الواقعة بها، يجب علينا ان نعلم كل هذه األمور كيف سنتعلم ذلك م بماذا تشتهر فقط ولكن 

او من اصحاب األراض 

 ؟ حسنآ أعتقد أن هذا الموضوع واسع أو معقد قليآل ولكن يجب ان احدثكم عن ذلك ألنكم أنتم أالساس له. 

من المجموعة رقم واحد  األنحلول؛ أطلب وطرحكم للحسنآ األن بعد تقسيم المجموعات بينكم وتوزي    ع األسئلة عليكم   

. الصعود لألجابة  



 

؟؛ المجموعة اإلول السؤال: ما هو المطلوب ان تحتويه المواد التعليمية عن فلسطي    

ح لنا معن  السؤال:  المنسق:  من منكم يستطيع ان يشر  

ي حال توفر لدينا كتاب عن: المجموعة اإلول
ما و ان أتعلم  أو اي مكان اخر، ماذا اريد  فلسطي   بالمدرسة تاري    خ اعتقد ان ف 

ي عىل الصعيد الشخصي مثآل من امور اساسية بداخله 
من أين بدأ او عن السكان.  أفضل ان اعلم عن تاري    خ بلدنر  

ي محاولة لمساعدة المجموعة األول : المنسق
ي المحتوى ب"؛ ألجواب: "ف 

ي نحن  نحب ان نتعلم ف 
_ف  ماذا تشتهر فلسطي  

؟. حتالل فلسطي   أي عام تم إ ؟_ من هم السكان القداماء لفلسطي   ي فلسطي  
؟_ما هي أسماء المساجد القديمة ف   

 

ين من م المنسق:  ي المنهج؟أطلب من المتواجدين معنا والحاض 
 البد من بعض األمور أيضآ ان تتواجد ف 

 
نكم يرى انه  

 والرجاء التعريف بألسم قبل أالجابة. 

. ب أن يتضمن المنهج تاري    خ وجغرافية فلسطي   أنا اسمي نضال؛ يج: طفالأحد األ   

ي فلسطي   التاريخية. المنسق: 
ي حصلت ف 

ي المناهج أسماء القرى والمدن واألمور النر
حسنآ، نضال يريد ان يتوفر ف   

ي المناهج؟
 من يريد ان يضيف شنئ يتمن  تواجده ف 

 

/ مدارس العلماء؟: طفالأل أحد ا كم مادة وضع علماء فلسطي    

لبنان وسوريا واألردن؟ وما هي  إل الفلسطينية احب ان اعلم كيف تم تهجب  أهلنا من القرى والمدنأحد الحضور: 

آ.  إلاألحداث وكيف حدثت عىل طريق الهجرة من البالد  هنا؟ أحب ان اعلم ذلك كثب   

ي والمأكوالت   طفال: أحد األ 
؟ت والتقاليد وايضآ العادا كيف كانت طريقة عيش الفلسطينيي   وما هو الزي الفلسطين   

من منكم يستطيع تسمية بعض األطعمة الفلسطينية؟ المنسق:   

رةاألطفال: 
َ
المنسف،الكبة،الفالفل،المسخن. ،المجد  

حسنآ بعد األنتهاء من السؤال األول لنصفق للمجموعة األول عىل األجابة.  المنسق:   

يطلب من المجموعة الثانية طرح السؤال.  المنسق:   



 

؟السؤال: المجموعة الثانية؛  ي بيتك أي كتاب او صورة من فلسطي  
هل يتوفر ف   

ي ولدينا ايضآ المفتاح اإلحتاللوكتب عن  لدينا صور للمسجد األقص وصحراء النقب نعم، األجابة: 
والحطة  الصهيون 

ة .  ن، والدبكة الفلسطينيةبزراعة الزيتو  فلسطي   تشتهر ، كما انا الفلسطينية الشهب  والشعر والتمثيل المشحي  

ي اشارة المنسق؛ 
أحد األطفال": ما هذا الذي بي   يديك؟ إل"ف   

انها الخريطة الفلسطينية. الطفل:    

ل بعض األشياء من فلسطي   كان قد حصل عليها من جده او جدته؟المنسق:  ي المب  
من لديه ف   

المفتاح.  أحد األطفال:    

األن؟ هل جدك ما زال عىل قيد الحياة؟ وما تزال تحافظ عليه إلالمنسق:   

وأنا احافظ عىل المفتاح النه من جدي وهو ذكرة.  . كال، لقد توف  الطفل:   

فلسطي   ستأخذه معك وتفتح الباب به؟ حي   تعود إلالمنسق:   

 مستحيل  طفال: أحد األ 
 
مرت. ان استخدمه نفسه ألن البيوت قد د  

ي لك االمنسق: 
ن تورث أحد المفاتيح من أبائكم أو اجدادكم؟سؤال مهم للجميع، ماذا يعن   

اث،.  طفال: أحد األ  ،البر ي
ي الفلسطين 

اب الوطن  ،البر ي
ي ذلك ذكرة عن بالدنا، تمسك بألرض،األنتماء الوطن 

يعن   

ي المركزذكرة من فلسطي   كألغراض الموج هل لدى احدآ المنسق: 
" خريطة فلسطي   والعلم إل"مع األشارة ودة هنا ف 

ي وهنا 
يوجد مجسم حنظلة. هل لديكم صورة مثآل؟ الفلسطين   

نعم. طفال: أحد األ   

ي اول مرة رأيت فيها الصورة، ماذا تسألت عن  المنسق: 
وجودها؟ف   

ي اليوم سوف أقوم بل لم أسأل من قبالطفل: 
ستفسار عن وجودها. ل عنها، ولكن   

يطلب من المجموعة الثالثة طرح السؤال.  المنسق:   

ي يمكن من خاللها تعليم تاري    خ فلسطي   لألطفال والشباب؟السؤال:مالمجموعة الثالثة؛ 
ا هي الوسائل واألدوات النر  



 

ي المدارس الجواب؛ 
ي المدارس مثل:الكمبيوتر و  اوآل بتوفر المناهج ف 

يمكن استخدام الوسائل الجديدة والحديثة المتاحة ف 

ي المؤسسات وجهازااليباد اوالتلفون المحمول، ويمكن تعليمه ايض
بآ ف  ات البر ة، الثقافيوالمراكز االندية ،وية عبر المحاض 

ي الوطنية
ي الدبكة ومن خالل النشاطات الكشفية عبر األناشيد واألغان 

الرسم عن بعبر التعبب  وايضآ  والمسابقات ف 

 .  فلسطي  

اعادة السؤال" ما رأيكم بعد طرح الجواب السابق مناقشته، كيف يمكن ذلك من خالل الكشاف؟ بعد طلب" المنسق:   

. أحد األطفال:  ي
ي عبر النشاطات او من خالل الدبكة واألغان 

الكشاف الفلسطين   

الوثاقية والتعليمية.  عبر مشاهدة األفالم أحد األطفال:   

ي المدارس؟ أحد الحضور: 
 كيف تتعلمون ف 

ً
؟اإل  ستخدموكيف ي عادة نت للمعرفة عن فلسطي   نبر  

نت للمعرفة األوسع نتعلم بالطرق المعتمدة عبر لوح الخشب والنسخ بألقالم عىل الدفاتر، وحاليآ نستخدم اإل  : األطفال نبر

ورؤية الصور.  عن تاري    خ  وجغرافيا فلسطي     

ها عىل اإل من منكم يقوم بتصوير سكيتأحد الحضور:  ة" ونشر نا عنها. شات "مشاهد قصب  نت؟ اخبر نبر  

حتل األرسائيلي   فلسطي   وهجرو أهلنا. نا أقوم بعمل ذلك وهو تجسيد كيف إأ أحد األطفال:   

 األطفال. أحد الحضور: 
ً
هذا صحيح، وهذه أحد الطرق السهلة والبسيطة لتعليم تاري    خ وجغرافيا فلسطي   خاصة  

، عىل أنغام أغنية يا زارين السمسم. رب خميسألطفال أجابو ب نعم يتعلمون الدبكة عىل يد المدالكثب  من ا-  

ي سويآ أالن.  أحد الحضور: 
غن 
 
 ألغنية فلسطينية كي ن

ً
من منكم حافظ  

ي أألطفال والحضور أغنية "عىلي الكوفية". -
يغن   

؟أحد الحضور:  هل شاهد أحدكم أحد األفالم عن فلسطي    

. أنا لقد شاهدت فيلم عن مخيم تل الزعبر ولكنه قديم أحد األطفال:   

من لديه ايضآ بعض النشاطات يقوم بفعلها؟ او لديه كتاب عن فلسطي   يقوم بقرأته؟أحد الحضور:   

. أحد األطفال:  أنا لدي كتاب قديم عن جغرافية فلسطي    



 

ي حال توفر المنهج التعليمي عن تاري    خ وجغرافيا فلسطي   كيف تفضلون دراسته أحد الحضور: 
سؤالي األن مهم جدآ لكم، ف 

بكات.كل شخص دالكتب او من خالل التطبيقات عىل األجهزة الذكية، أو من خالل المشحيات واألفالم وال هل عن طريق

 .
ْ
ي كيف يحب أن يتعلمه

ن   يخبر

سكتش ودبكات. : 1ألطفل   

أفالم. : 2الطفل   

فالم ؟التمثيل او فقط مشاهدة اإل: هل تحبون أحد الحضور  

ي الحفالت أحد األطفال: 
حب التمثيل جدآ ف 

 
والدبكات. نعم ن  

سكتش.  : 3الطفل   

دبكات. : 4الطفل   

. أحب عن طريق األلعاب: 5الطفل   

اث : 6الطفل  . أفضل عن طريق المعارض والبر  

؟ إلسؤال  أحد الحضور:  ي تمارس عن فلسطي  
شباب الكشاف ما هي النشاطات النر  

ي المظاهراتألطفال: أحد ا
. الخروج ف   

طرح السؤال.  يطلب من المجموعة الرابعةالمنسق:   

من أي بلد أنت وكيف عرفت ذلك؟السؤال: ؛ المجموعة الرابعة  

جابة، لنبدء من هناعليكم جميعآ اال المنسق:   

ذلك من أهىلي ومن المدرسة.  أنا من عكا؛ علمت  : 1الطفلة   

. ذلك من أهىلي والمدرسة ؛ علمت  وتحديدآ من مدينة حلب أنا من سوريا : 2الطفل   

ي : 3الطفل 
موكأنا فلسطين  . من مخيم الب   



 

. والدفاتر  أنا من درعا عرفت فلسطي   من اليوتيوب والصور : 4الطفل   

.  : 5الطفل  أنا من االلزازة من فلسطي    

ها من أهىلي وإجدادي.  : 6الطفل 
 
أنا من الكابري، عرفت  

موك. : 7الطفل  أنا من مخيم الب   

.  : 8الطفل  أنا من شعب قضاء عكا،علمت ذلك من أهىلي  

ي : 9الطفل 
ي الضيعة.  إلأنا اسمي عدنان، وحي   أنر

هنا عرفت ما هي فقد كنت مقيم ف   

 

. من أهىلي  ذلكأنا اسمي محمد ظاهر من دير القاسي وقد علمت  بالمنسق:   

 إلهناك العديد منكم ال يعلم من أي بلد أنتم اطلب منكم وعدآ بأن تعلمو اليوم من أهلكم من أي بلد أنتم بعد الرجوع 

ل.   المب  

 

يطلب من المجموعة الخامسة طرح السؤال. نسق: الم  

ي مكان أخروكيف؟ا؛ المجموعة الخامسة
ي المدرسة أو ف 

ي أنشطة مدرسية ف 
لسؤال: هل تشارك ف   

ي المدرسة والمراكز، حيث اننا نقوم   
ي نشاطات فلسطينية ف 

ات كشفية و األجابة: طبعآ اشارك ف  بعمل بعض بمسب 

اثية والدبكات  . المعارض البر عات المالية ونشاطات عن تاري    خ وجغرافيا فلسطي   الفلسطينية وببعض التبر  

ي مكان أخر؟ وأين؟ المنسق: 
ي النشاطات الفلسطينية ف 

هل يشارك أحدكم ف   

. أحد األطفال:  ي مركز النقب، نتعلم جغرافية فلسطي  
هنا ف   

 

يطلب من المجموعة السادسة طرح السؤال واألجابة عليه. المنسق:   

؟ ؛السادسة المجموعة ي فلسطي  
السؤال: هل رأيت اي صورة تفيد عن بلدك ف   



 

ي فلسطي   وهو يخاطب اللقد رأيت صورة فيها يارسعرفات " من أحد الفتيات": نعم 1األجابة  
. شعب ف   

:لقد رأيت العديد من الصور عن المسجد اإلقص وصحراء النقب. 2األجابة   

 

احه. وب  هذا انتهينا اليوم من األسئلة، لالمنسق:   جع سويآ ما تم أقبر نسبر  

ي أفالم وثائقيةاألطفال:  
/ / سكتشات/ تراث فلسطين  ي

أستخدام التطبيقات والصور / دبكة/ مشح/ معارض/ شعر/ أغان 

اإل  / الحكايا والقصص/ األعالنات والرسوم عىل الجدران. عبر نت/ يوتيوب/ كتب/ المنهج المدرسي نبر  

ي ابو عرب.  
يقوم األطفال وأفراد الحملة بغناء قصيدة للفنان الفلسطين   

ي النهاية أن يبلغنا رأيه بكلمة او أكبر ماذا تعلم المنسق: 
لقد انتهينا اليوم من الجلسة وبذلك أطلب من كل واحد منكم ف 

 اليوم،

 لنبدء من عند نور. 

ي الطفلة نور:  
  المجموعة بالتعاون. لقد استمتعنا اليوم بهذه الجلسة وفرحنا ف 

ي ممتع.  كانت جلسة جميلة وتعلمنا بعض األمورعن فلسطي   لم نكن نعلمها  أحد األطفال: 
وكان فريقر  

ي قلوبنا.  أحد األطفال: 
 فلسطي   ف 

تعلمت ان تبقر  

.  يجب ان نتعلم أحد األطفال:  من اي بلد نحن   

اث  أحد األطفال:  ة؛ مثل البر ها. كسبنا معلومات عن فلسطي   كثب  ي والدبكة وغب 
الفلسطين   

.  أحد األطفال:  لقد كانت الجلسة ممتعة، واستفدنا الكثب  من المعلومات عن فلسطي    

.  أحد األطفال:  تعلمنا عن فلسطي    

كسبنا ثقافة عامة عن فلسطي   ومعرفة قيمة مفتاح العودة.  أحد األطفال:   

جميلة كسبنا فيها المعلومات.  قمنا بلعبة أحد األطفال:   

ي فريقنا أستطعنا ان ن األطفال: أحد 
عبر عن رأينا ف 

 
ي كيف يمكننا انا نتعلمه  كون فريق قوي ون

ي حال توفر المنهج الفلسطين 
ف 

 وأهميته. 



 

قمنا بعمل سكيتش رائع عن فلسطي   وتعلمنا الكثب  من المعلومات.  أحد األطفال:   

 

ي نشكر وجودكم؛ إنتم األساسي المنسق: 
لمعنوي اكم معنا ألعطاء رأيكم وأعطائنا الدافع وجود  هذا الموضوع ومهم جدآ ف 

، اليوم تحدثنا عن تاري    خ فلسطي   وتعلمنا بعض األمور عن  ألكمال هذا العمل وحملة الحق من أجل تعلم تاري    خ فلسطي  

ي لكم الكثب  ولألطفال خصوصآ، عملنا القادم األن هو وضع مناهج واضح
 فلسطي   واألهم علمنا انا فلسطي   ما زالت تعن 

ي تعليمه. هذه الجلسة مع 
ي والحق ف 

وكامل لتعليم هذه المادة لكل الفئات العمرية كي تعمل عىل موضوع التاري    خ الفلسطين 

ي المدارس والمراكز واألندية اول الجلسات، إتمن  بعد عودتكم األطفال  
خبارهم عن الحملة المدرسة والمراكز ا إلكانت ف 

.  جيعهم عىل األنضماموهذه الجلسة وتش ي تعلم تاري    خ وجغرافية فلسطي  
ي المدارس بحقكم ف 

لنا. واألهم أن تطالبو ف   

و  ي نقوم بها ألنكم أنتم األساس، اتمن  ان تخبر
شكرآ جزيآل لكم اليوم عىل وجودكم معنا وقد كانت من إحىل الجلسات النر

دتم. األصدقاء والجميع عن الموضوع هذا وال تنسو أن تستفشو عن بلدك من األهل كما وع  

 


