
 

ي مخيم البداوي : الثالثاللقاء 
 الجمعيات االهلية العاملة ف 

 

ي : كلمة منّسق الحملة
، ف  ي تعلم تاري    خ فلسطي  

مرحبآ، معكم محمد ضاهر وأنا منسق الحملة األهلية من أجل الحق ف 

ي لبنان بمنطقة صيدا.  األصل أنا من قرية دير القاسي قضاء عكا 
 ومقيم ف 

ح عن الحملة والخطوات  ي تم توزيعها عليكم وتشمل شر
 سوف أعرفكم عىل الحملة من خالل هذه الورقة الت 

ً
بدية

ح المراحل المتقدمة من العمل، الحملة تتناول مشكلة وتفاصيل المرحلة األوىل  ي صلبها األن معكم وأيضآ تشر
ي نحن ف 

والت 

يد ها لألطفال وهو غياب هذه المادة التعليمية لهم عىل الصعفيتها بشكل عام وتعليماتاري    خ فلسطي   بشكل خاص وجغر 

ي المرحلة األوىل هو العديد 
ها وعىل صعيد الروضات والروابط الموجودة. ما نعمل عليه األن ف  ي المدارس وغي 

الرسمي ف 

ذة ، األطفال، المؤسسات، الروابط األهلية، اساتيةفئات القادمة من المبادرات الشبابمن جلسات مع عدة 

هو معرفة األراء  والهدف ه وكل منها عىل حدا. المدارس،ومعلمات الروضات. ومع كل فئة بشكل تخصصي بما تمثل

ي المرحلة الثانية بعد  المختلفة واألشكال
ي تناسبهم لكي تسهل علينا ف 

ي تجميع المعلومات  األنتهاء من الت 
 المرحلة األوىل ف 

ي هذا المجال. وهذه  بوضع صيغة
نماذج الفئات نأخذها كمنهجية معينة تناسب الجميع أو بأستخدام اي مواد تعليمية ف 

نا  عىل صعيد لبنان بسبب انه ال يمكننا تغطية كافة المخيمات لذلك يمات صور مخنا من ئبعض المناطق وقد بد اخي 

وت ومن ثم اىل مخيمات منطقة  مخيمات اىل وصيدا وسوف ننتقل فل كما سنقوم بزيارات اىل الشمال ومخيم ويبي 

ي من  بمناطق مختلفة كمرحلة اوىلعىل األقل جلسة  15انجاز ما يقارب  التجمعات الفلسطينية، وعليه الخطة هي 
الت 

هذه الحملة أولية عندهم او ال؟، ونستكشف عن  إن كانتالناس  أراء خاللها نستطيع جمع المعلومات واألستماع أىل

ات وا كة بي   الجميع وطريقة العمالخير
ي تعتمدها المؤسسات وأن كانت مشي 

 للمواد التعليمية الموجودة عىل األرض الت 

 ، من  بعدها سوف يقوم المتخصصي   لكي تقام األنشطة للمدارس والمراكز  الغي  متوفرة المستلزمةبها وما هي الحاجات 

وات ألدعرضها وتدرسيها للطالب من خالل األشكال وا كيفيةمعرفة  بصيغة المواد بعد جمع المعلومات و  ؤرخي   من م

 المرحلة ىلية بألبيض واألسود كمرحلة ثالثة ثم األنتقال االطريقة المعتمدة وهي الطباعة الورقالتعليمية الحديثة او عير 

ة و األهم الرابعة وهي أست ي  ةغي  رسمي رسمية أو  بالمدارس بطريقة عىل األرض خدام أو تطبيق هذه المواد األخي 
ف 

وهنا يتطلب من الناس واألهاىلي الضغط والمطالبة بهذا المنهج لكي يعتمد تدريسه والروضات  المؤسسات والمراكز 

 لألطفال. 

تكم حسنآ، هذه كانت مقدمة عامة عن عمل الحملة، ما سوف يجر  ي الجلسة هو طرح لبعض األسئلة عىل حض 
ي األن ف 

ي ترونها تعمل غطية كافة المواضيلمعرفة ارائكم لت
تيجية الت  ع، وبعد األنتهاء من النقاش حول مواضيع األسئلة ماهي األسي 

ي تعليم تاري    خ 
حاتكم  لخطط أضافية للعمل أو للتصحيح داخل الحملة األهلية من أجل الحق ف  عليها الحملة وما هي أقي 

؟.   فلسطي  

ي مخيم البداوي
 . اهآل وسهآل بالجميع وشكرآ عىل حسن الضيافة لنا ف 

 



 

 يال أن كانت السابقة او القادمة؟ما مدى أهمية مادة تاري    خ وجغرافيا فلسطي   عىل األج لسؤال األول: المنسق: ا

ي من : "احمد" أحد الحضور 
ة  حياتنا مدارس األنروا ومن عىل ما أعتقد ان هذا الموضوع قد الغ   في 

ُ
اليومية داخل بيوتنا منذ

ي المخيمات تحمل اسماء مدن وقرى من فلسطي   فهي جزء من ثقافتنا، حاليآ الكثي  
طويلة، بالرغم من أن اسماء حارتنا ف 

ي عقولنا ولكننا صامتي   عن ألغاء 
من الناس يقومون بتسمية أبنأهم ب يافا او بيسان فتاري    خ وثقافة فلسطي   راسخة ف 

ي هذا المجالاألنروا دور 
ان واقع علينا تقبله لنسيووضعنا امام تقريبآ تم الغائه من مناهجها  منذ خمسة عشر عام ها ف 

ة الزمنية مهمة جدآ لطرح الحملةتاريخنا، فهذ ي المنطقة ومحاوالت أللغاء وتشويه  ه  الفي 
ات ف  بسبب ما تشهده التغي 

الواقع الذي يرسم لهم صورة جديدة ومختلفة عن فلسطي    تاري    خ لبعض المناطق وعليه األطفال سوف تتماسر مع هذا 

، أيضآ ما هو مهدد هو  ي نعلمها وأختالف مساحة فلسطي  
الحقيقية فحاليآ عاصمة فلسطي   ليست العاصمة األساسية الت 

ي حي   أ اسم
قية ب فلسطي   بغي  من تسميتها  صبح متخوفآ فلسطي   ف  دآل من حيث أصبح مصطلح أبوديس والقدس الشر

ي هذا الوقت أن األنروا تلعب دورآ بشعآ وعاطل بهذا المو الق
ي دس كعاصمة للدولة الجديدة. ما يحصل األن ف 

 ضوع، ف 

ي الشهر العاشر مع بداية العام الدراسي وتوزي    ع أيام 
ي أجندتها السنوية تضع المناسبات الفلسطينية ف 

السابق كانت األنروا ف 

نامج العطل للعام الدراسي السابق والحاىلي تم الغاء العطل وتعميمها عىل المدارس، هذا العام وم ي لير
كرى ذ ع مراجعت 

ي حالالنكبة 
ها  بزريعة عدم اضاعة ايام دراسية عىل الطالب اما ف  طالب يتم تعطيل ال سوء الطقس او ذكرى أغتيال وغي 

تعليمية ومنهجها التعليمي أاليام ال، علمآ ان حسب الدولة اللبنانية !! اما المناسبات الفلسطينية تعطل التعليم برأيهم

ي ذكرى النكبة 181المقررة هي 
ي السنة أو ما يعادلها، فالهدف ليس بتوفي  يوم تعليمي عىل الطالب ف 

قدر ما هو ب يوم ف 

بية األطفالقيمة هذا اليوم ومحوها من عقول الطالب، وهنا تكمن الخطورة موضوع كي الوعي لتبدء الدول  الغاء ، نحُن  بي 

ي هذا اليوم "نحُن ال نعمل ضد الطالب بالنهاية هم أطفالنا وأوالدنا ولكن كمج
ي المجتمع فرضنا العطلة ف 

موعة ناشطي   ف 

ح للطالب حينها تم تقسيم الناشطهذه المناسبة يجب التعطيل عليها"  ي   اىل مجموعات وتوزعيهم عىل المدارس وشر

، وقمنا بأ خبار الطالب بأن المعلمي   ليسو بأشخاص عاطلي   وال هم خائني   عن ذكرى النكبة ومن هو عدوهم األشائيىلي

ي لقمة العيش والعمل بل هم اناس وطني   واخوة وأهلن لنا ولكن هناك من يقوم
بة ، سوف نقوم بكل مناسبمحاربتهم ف 

 اىل السؤال  ية بالذهاب اىل المدارس وأعالموطنية فلسطين
ً
ي ذه اوأهمية تدريس هطالب بروحية المناسبة، عودة

لمادة ف 

ي مو وموض ما يسم بصفقة القرن احد أهم أعمالها ألغاء حق العودة فهناك األنمثل هذه الظروف 
ع ع تكريس الحكم الذات 

ي سوريا ونتمت  أن تفشل كما يحاول  تقسيم المناطق
 تشبه الكثي  ذات أهمية أللغائها فهي ، إشائيل ليست دولة تطبيقها ف 

ي محيط وطنا العر
ي نظر الغرب، ف األن حان وقت الحملة وكل يوم وقتها من المدن ف 

ي ف  لها  ةعىل صعيد المنهاج و أولي تر

ي وجه األعصار، اليوم المخيم بحاجة اىل مثل هذه الحمل
 ةمن اي وقت مص  لتعليمها لألطفال، خصوصآ أننا نحارب ف 

 وهذا العمل، وشكرآ. 

ي الكالم الساب أن ما ُطرق: أحد الحضور
األنتهاء  يتم جدآ كما أننا نعمل عليه وكنا قد عملنا عىل برنامج لمق مهم له أحمد ف 

ي حال لم نحافظ عليها سوف يلغ    منه بعد. 
ي المخيمات هو الحفاظ عىل قضيتنا وهويتنا ف 

أهمية الحملة : سبب وجودنا ف 

ئ بمسار حركتنا الوطنية ومسار فلسط ،كل سر ي العمل عىل كل فرد  ي  
ي حال أخذنا القرار ف 

ذاتية  أن يمتلك قناعة اوآل ف 

ي مع المحىلي مع المؤسسات والمجت نا تبوداخلية فهي المحرك للعمل، من خالل تجر 
هناك العديد من الناس يرغبون ف 

ض أن نقوم  م ال يتوجدون دائمآ لذلك أعتقد أنالعمل ولكنه ي هذا العمل عليه أن يمتلك قناعة. ثانيآ يفي 
من يرغب ف 

ي العمل هذا  لمي   حت  يتاح لهم دورآ المع بزيارات خاصة اىل منازل
ي المستوما هي مالحظاتهم ف 

قبل عىل وال نلوم أنفسنا ف 



 

ي المواجهة معنا فهعدم سماع أرائ
ي حال بقاء  م جزء منا،هم ويصبحون ف 

 مجاالتها.  لالناس صامتي   سوف تلغ  األنروا بكف 

 ،ذه القضية وعىل الجميع العمل كل منا بطريقتهأصحاب هو  وطنيي    فجميعنا استمرار هذ الدور هو عملنا جميعآ،  ضمان

ي حال  ضمنأعتقد أن 
ي المطالب ألن سبب وجودها نحُن وقضيتنا، عليه ما تم انظام األنروا ف  لضغط عليها سوف تلتر

ي نصت عليها األمم المتحدة وهذا 
 و دامت األنرو موجودة علينا مطالبتها بكافة الحقوق الت 

ُ
، لذلك انه قت حقنا الطبيغي

بية الوطنية والتوعية من قب همم ئ الي  ي ظل غياب بعد الشر
ي المنازل مع الوقت جدآ لهذا الحملة ف 

يوجد صديقة -ل األهل ف 

"ىلي  ي حال تراجع بشكل عام بسبب البحث عن لقمة العيش، علينا األن-قد أسمت أبنتها "فلسطي  
كي   عىل ا . فاألمور ف 

لي 

امج والمحضارات ي المنازل وعير الير
ي الروضات ألنها مركز لتأسيس األطفال وف 

 . العمل ف 

ي الروضة لدينا  بالنسبة اىل الحملة الوقت مناسب جدآ لبدء العمل عليها، أوآل  : أحد الحضور 
ي نعمل عىل برن نحُن ف 

امج وطت 

ين عام وهي خطة تعليمية مثل األهتام  ي المنهجية لألطفال منذ عشر
" مقررة ف  ي

بوية فمادة "التعرف اىل وطت  بالمواد الي 

ي حال لم يستكمل الع
ي لدينا. ولكن بعد دخول األطفال أىل األنروا سوف ينسون ف 

ي  مل عىل تدريس التاري    خ الفلسطيت 
ف 

بي    حديثة الرائدةصال التاستغالل وسائل األ اىلها اىل العمل من جديد عىل هذا الموضوع وكما أدعو لذلك ندعو  المدارس

ي المخيمات
ا، كما للتعريف عن الحملة وبرامجه والقيام ببعض اللقاءات الموسعة لألهاىلي أليصال هذا المضمون  الشباب ف 

ي اتمت  أن تبق  هذه الحملة تخدم القضية الفلسطينية ولكل شعبها وعدم أستغال
الهادف  لها واألنحياذ عن مسارها الوطت 

 أىل أهلنا وأطفالنا.   عليه أليصالهي   عالمندف

ي  ةالسابق أخد الحملة عىل محمل الجد بسبب التجربةأبدء الحديث بمطلب وهو أن ت : أحد الحضور 
تأسيس ببه قمنا الت 

ي ما بعد وأنخفضت. الحملة كما منظمة شبابية مستقل 30تضمن ما يقارب والذي مهرجان حق العودة 
ة ولكنها تسيست ف 

ي حالة قد حدثت أمامي بأن أطفال بعمر عىل تاري    خ وجغرافيا فلسطي   هذا الجزء مهم  ونحُن بحاجة له أعلم تعمل 
فق 

ي  أو  السادسة عشر يختلفون عىل مكان اللون األسود 
ي العلم الفلسطيت 

ي غي   األخض  ف 
ح لألطفال اوآل، واض فأذا العلم الوطت 

ي ذكرى أحتالوثانيآ من نا
ة أللقبعض الشباب بذهاب اىل المدارس  ل فلسطي   قامحية األنروا السنة الماضية ف  اء محاض 

قط  من ذلك فهم المدارس والحصص التعليمية  وهم فعلو فيما يخص هذا الموضوع قام البعض بالشكوى بسبب دخول

، علينا جميعآ بكل الوسائل والطرق أيصال  أجل لفت نظر الطالب نحو الموضوع ليس فقط من أجل تعطيل يوم دراسي

ي عىل المدارس او اقلها عىل أبوابها ه
ي السنوات الماضية رفع العلم الفلسطيت 

ذا المنهج اىل جميع الطالب. كما أن حاولنا ف 

 لب به اوهذا من حقنا وأط
ُ
ي  القادمة طرح جميع المناسباتمن خالل الحملة األن. أتمت  أن ت

الوطنية ضمن عمل الحملة ف 

 المخيمات. 

5-  : ي
نا فنحن  أهمية الحملة: مؤسسة غسان كنفات  أعتقد تبدء من رياض األطفال، سوف أتحدث عن مؤسستنا وعن غي 

ي الروضات ا
امجنقوم بأحياء المناسبات والتحركات أكير من المدارس، فق  نامج موثق بير غرافية اري    خ وجتب تربوية تعت   لير

دد فلسطي    ي تي 
لثالث كل أسبوع  اىل المركز وللمستوى ا  عىل عدة مستويات تبدء من الروضة ثم اىل طالب النهاري الت 

اث  ي تعت  بحفظ الي 
اثية الت  ي ما يخص معهم مثل األنشطة الي 

وعىل مستوى الرابع لطالب المكتبة وحت  األهل ف 

ي هي 
ي بكل جوانبه من مشاغل أطباق والحياكة الفلسطينية وحت  أنواع الطبخ الت 

لثقافة جزء اساسي من االفلسطيت 

اث الفلسطي ، فعآل األن نفقد من حولنا هذه الثقافة، فضمن برامجنا الثقافية احتجنا أىل مجسم كرة أرضية وأنا أقوم والي  ي
ت 

، ي هذا األمر لألسف جميعهم يحملون أسم  بالبحث عليه منذ شهر ونصف يحمل أسم فلسطي  
يرجر أخذ الحيطة ف 



 

ي حال تمت محاولة ألحب إشائيل بدآل من فلسطي   وهذا ما يسبب حزن لدينا ويدفعنا أكير اىل
اط التمسك بالقضية.  فق 

ي أن نعرف األطفال عىلال هذه الحملة يجب التوقف عندها وموجهتها ومناضة الحملة. 
ي  يكق 

وحقهم  فلسطي    حقهم ف 

ي بيتهم وأرضهم بل وتعريفهم عىل مخاطر تسمية عاصمة فلسطي   وحجمها. كم يجب أن ال ننش دور أتحاد المعلمي   
ف 

لة وليعلم الجميع بأن هذه الحم لفاعل الضاغط عىل األنروا فيجب أن يحظو بمحط أهتمام لمناضة هذه الحملةبالعمل ا

ي نتوقع أن تقع لتعلينا وضع المشاكل ال . بتمت  أن ال نتعير بأي مكانسوف تخرج من األرض وتصعد لألعىل
ي كل فاديها ت 

ف 

بمسحه،  حاول البعضنطالب بهذا التاري    خ لحملها ألولدنا الذي ي مرحلة من العمل حت  نكون جميعنا عىل توافق. فجميعآ 

ي تحمل  معكم.  اد وسوف أقوم بالعمل الج
ابع طأود أن أضيف لذلك برنامج الفنون فيما يخص بمعظمه عىل اللوحات الت 

ة وتتلق  رو  ي بطريقة غي  مباشر
ي رضا تام عن هذا  اجوطت 

، أنا ف  ي المخيمات لتعريفهم عن فلسطي  
لدى الزوار األجانب ف 

ا م الدراسات الفلسطينية بالرغم من فارق المركز بيننا وبي   هذا المركز الضخم،ولقد قمنا بأخذ أألطفال اىل مركز العمل 

ي وجغرافينز 
امج لدينا للتوعية عن التاري    خ الفلسطيت  يعطيكم  ته. إن شاء هللا بدية خي  تكون. ال نعمل عىل تطوير الير

 العافية. 

ي المنسق:  
عيات؟ وما جمكيف يتم أدخال األنشطة الوطنية وتاري    خ وجغرافية فلسطي   داخل المؤسسات وال : السؤال الثات 

 أدخالها عند البعض؟ هو السبب الرئيشي الذي يمنع

ي اليوم الفدائمآ ما يتم أدخال تاري    خ وجغرفيا فبيت أطفال الصمود:  -6
ي منلسطي   داخل األنشطة وف 

ل عام يتم ك  لسطيت 

أحد المسني   الفلسطيني   للحديث عن تراث فلسطي   والعادات فيها عير أحضار  لها عن طريق مسابقات مكتوبة أو أدخا

ي 
ي والدبكة الت 

وكل ما يخصها عىل صعيد بيت أطفال الصمود ورياض األطفال. بألضافة أىل حصص التدريب الموسيق 

ي والرسم ايضآ. 
 تحاكي من خاللها فلسطي   بالرقص واالغات 

ي بعض األحيان تقوم بأحياء مناسبات قد ال تقوم بها التنظيمات الفلسطينية. وأغلب النشاطات  -7
روضات األطفال ف 

كة بي   رياض األطفال، نحن لدينا مدرسة نهارية لألطفال أصحاب األحتياجات الخاصة
ألعاقة م وابالتعلي متشابها ومشي 

ي والتبادل لألنشطة الشبابية ومشاري    ع الدمج،  الذهنية بألضافة
نقوم بعمل األنشطة معهم عير األلون والرسم واألغات 

ي من خالل فتح مجال للحديث 
اني   نمنهم عن بلده فلدينا نسبة ثالثي   بالمئة من األطفال سوريي   ولب شخص كللالثقاف 

ي لبنان او سوريا او فلسطي   فذلك يرسخ لهم روح األنتماء  داخل المؤسسة وكل منهم
يروي قصة عن منطقته ان كان ف 

ي األنشطة عىل الطرق المفضلة لألطفال كالرسم
ي والفن والحك والهوية والصورة المصغرة عن بلده، نحن نركز ف 

اية الت 

دريس قآ بالقناعة الذاتية للمعلمي   لتذكر ساب عن فلسطي   وقصص واقعية وذلك كمندخل من خاللها حكايا نستطيع ان 

ي  وأيصالها لألطفال. هذه المادة 
ي ف 
ي المطلوب هو العمل الجماعي للمؤسسات والروضات لمشاركة العمل الوطت 

األمر الثات 

ى كذكرى النكبة ويوم األرض.   المناسبات الكير

ي من ذوي األعاق - لمان لدينا وهو فريق شباتر كبألضافة اىل مشاركة فريق الير ي األنشطة المشي 
ة مع رياض ة تتم مشاركتهم ف 

 األطفال واألندية لجعلهم جزء ممثل عن القضية الفلسطينية معنا. 

ي ما يخص هذا الشأن نعمل بمحاور وطنية بشكل دائم عىل مدار السنة عير  جمعية النجدة األجتماعية:  : أحد الحضور 
ف 

 وتأليف قصص من صنع األطفال وبعض الزيارت للمسني    نشاطات مفتوحة وفيها يتم قرأت قصص وحكايا عن فلسطي   



 

ح الفرق بي   الهوية الذاتية وهو  باألضافة اىل برنامج تعليمي  ي تعرف الطفل ا "الهوية الذاتية والهوية الشخصية" وهو يشر
لت 

ي ينتمي اليها من فلسطي   وبماذا تشتهر وماهي مساحته وحدودها وموقعها لتعزي
وطنية عند القيم ال ز عن المنطقة الت 

ي نحملها األن والوطن الذي نقيم فيه حاليآ وما هو الشخصية الهوية و األطفال 
ئ الفلسطينية الت  ح عن بطاقة الالجر ي تشر

الت 

كي   تطلعنا اىل المستقبل عير ا
ي لبنان، ونقوم بالي 

وهو حق العودة وتفاصيله واسباب تمسكنا به  194عىل القرار قامتنا ف 

 . وخطورة ألغائه

ي المسارح اللبنانية عىل جميع اراضيه يحمل القضية  : أحد الحضور 
ي يمثل الفلسطيني   تحديدآ ف 

ي الفلسطيت 
المشح الوطت 

ي نعرضها عير وسائل التواصل األجتماعي وفيها تنقل حالة 
ة الت  ة القصي  بجميع أعماله باألضافة اىل الفيديوهات القصي 

ي لبنان داخل المخيماتالالجئي   الناس 
ي تنتقد المشاكل او السلطة ومن  وجهة نظرنا  وأحيانآ بطرق ساخرة األمور  ف 

الت 

 . ي تخالف القضية األم فلسطي  
 المواضيع الت 

ي بحت : أحد الحضور 
علق بإحياء لدينا واألنشطة تت جمعية الصداقة الفلسطينية األيرانية: بشكل عام الموضوع الفلسطيت 

، المناسبات الوطنية  الفلسطينية، سوف ن ي
ي عىل مدخل المخيم واطالق يوم العلم الفلسطيت 

قوم برفع العلم الفلسطيت 

كي   عىل الهوية الفلسطينية للناس من خالل األنشطة ونشر الخريطة لنضع البصمة الفلسطينية أمام 
ي الي 

وتبت  االنشطة ف 

 الجميع. 

:  : أحد الحضور  ي
لسطينية حياء بألضافة اىل إحياء المناسبات الفاأل يقوم اإلتحاد بأنشطة توعية بكافة  إتحاد المرأة الفلسطيت 

 أثناء العامة يتم تحديدها بشكل برنامج فصىلي انطالقآ من
ُ
ي الندوات، كما انه

ات ع الجانب األجتماعي ف  ن األشة المحاض 

، فعملنا يحمل  ي فلسطي  
ي ال يمكن أن تحصل لو كنا ف 

ي نعيشها الت 
ي هذا الجانب وعن المأسي الت 

يتم ذكر أهمية فلسطي   ف 

ي بشكل عام
يتوجب علينا بطبيعة العمل التوجه اىل لجان شعبية وفصائل وجمعيات نتيجة حدث عام  . طابع نساتئ

 نقطة مهمة وهي عدم األختالف ونبحث دائمآ عىل نقاط األلتقاء لنجاح العمل أعتقد لمصلحة المخيم، أحب أن اركز عىل

ي 
ي وتقسيم جديد فال ان الجميع الفلسطيت 

كي   مجمع عىل قضية فلسطي   وغي  مقتنع بحكم ذات 
لسطي   وعاصمته عىل في 

ى محدد المواضيع عىل مستو هذه  األمور عىل ولكن نتيجة السياسة الفلسطينية الداخلية هناك أختالف ببعض القدس. 

يأما عىل القاعدة الجم .  شاملهناك أتفاق  اهي  ي
ي الفلسطيت 

اب الوطت   عىل كامل الي 

نرجو منكم زيادة عدد اللقاءات مع المؤسسات والمراكز ورياض األطفال لكي يكتمل الدور، والبحث عن  : أحد الحضور 

ي العمل داخل المخيمات. فهذا العمل عىل
  صعيد لبنان واسع. المراكز الفعالة ف 

لية العمل لدينا فيما يخص المؤسسات والجمعيات المعنية تم وضع خطة للتوضيح حول هذا الموضوع فأن أالمنسق: 

وتقسيم العمل اىل عدة مناطق،وتمت زيارات اىل المركز األساسية لهذه المؤسسات مثل: بيت أطفال الصمود/ جمعية 

هم .  ي وغي 
 .. التعاون/مؤسسة غسان كنفات 

ي الحم : أحد الحضور 
ة فألشة هي لمطلوب ايضآ العمل عىل توعية فعلية لألشة عن تاري    خ وجغرافيا فلسطي   ومشاركتهم ف 

ي البناء وم
ات. كما نتمت  أن تبق  لكمل األساس ف   من األمهات  وداخل اإلحياء عير المحاض 

ً
عمل المدارس والروضات بدأ

.  العالقات مستمرة بي   أفراد الحملة وعدم ي العمل داخل الحملة ومع األهاىلي
 تهميش األتصال الدئم كي تبق  القوة ف 



 

 السؤال الثالث: ما هي األحتياجات والمستلزمات الناقصة لتلبية المناهج وتدريسها لألطفال بشكل صحيح؟ المنسق: 

امج التوعية واألنشطة تعتمد عىل منهج معي   ؟ أم انها    ة ما دون قط تلتر بطريقف مثآل: عىل صعيد الروضات هل الير

ي 
ي أو أفالم وثائقية وطنية نحن بحاجة لها لتلبية التعليم لألطفال، وهل المشح الفلسطيت 

أعتماد كتب تاري    خ فلسطيت 

ي  بحاجة اىل وقائع وقصص حقيقية لتمثيلها،
 فما األحتياجات الناقصة لكي نستطيع أدخال مادة تاري    خ وجغرافية فلسطي   ف 

ي الروضات 
 والمراكز والمدارس ايضآ. المناهج ف 

تك الكثي   أحد الحضور:  من األمور المهمة، بعد الحديث عن األحتياجات المكتبية وفقدان لخريطة  اوآل لقد ذكرت حض 

، مطلوب تعميم ذات المواد والمعلومات واألدوات عىل كل الروضات والمراكز، ال مانع  ي تحمل أسم فلسطي  
العالم الت 

ي مدارس األنروأ  س الكتبونف بتدريس نفس المادة
ي ف 

 بطريقة أبسط عير من جهة أخرة ولكن  الروضاتمن جهة وف 

 ، فيجب أعتماد منهج واحد عىل جميع المدارس والروضات والموافقة عليه. الرسومات الكرتونية

كي   عىل أطفالنا أحد الحضور: 
، ببلدهإليصالهم للهدف وتعليقهم وتعليمهم هذه المادة وطالبنا علينا الي  فهناك تباعد م أكير

قضية جيل بعد لعليهم ترسيخ فكرة حق العودة والتنازل عن كلمة الجيئي   ويتخيل وطنه وشكله وعدم نسيان ايجري األن 

 . جيل

ي األ  ال يمكننا تحديد األحتياجات األن بسبب عدم توفر المنهج لدينا، أحد الحضور: 
ساس بحاجة اىل المادة نحن ف 

ي السابق التعليم كان يربط التاري    خ بالجغرافيا من بعدها ن والمنهج ةالتعليمي
ي تستخدم لتعليمه، فق 

بحث األدوات الت 

ها. التاري    خ مستهدف بألستناد اىل ما قاله الشاعر محمود درويش "الغزاة يخشون  الفلسطينية من التضاريس واألنهار وغي 

 نقول أن التاري    خ هو سالحنا ذكرهم بأنهم غرباء، من هنا من التاري    خ" لذلك األحتالل يخاف من تاري    خ هذا البلد ألنه ي

ي األرض لذلك علينا األهتمام بالتاري    خ والحملة أما 
ي الذي يثبت حقنا ف 

فالغزاة واألحتالل يخافون من التاري    خ الفلسطيت 

ي وال األدوت فيستطيع كل منا ابتكار ادواته انطالقآ من المنهاج الواضح والذي يجب أن تعتمده كل المؤسسات
مدارس وف 

ها من األدوات، النقص األساسي هو المادة لدينا.  ات الشعبية كالتمثيل والدبكة وغي   المحاض 

ي مضمونها وغي  محرفة وأستعمال بعض األفالم الوثائقيةأحد الحضور: 
ي ا يمكننا األستعانة بالكتب السابقة الصحيحة ف 

لت 

وع من جهات مانحة فلسطينية ها أغنية عيتب تناسب أعمار الطالب لدينا  محببة لدى األطفال ويتم تمويل هذا المشر

ة   لألطفال، يمكن ايضآ عير  بوية من خالل العاب األخشاب، فالحاجة لدينا كبي  ي تتعلق كتب قصص األطفال الكالمواد الي 
ت 

دخال بها أ الكتب لدينا خيالية ، فتح المجال للكتاب الشباب الجدد لكتابة بعض القصص عن فلسطي   يتمفبفلسطي   

ي السابق بتسمية بعض المجموعات لدينا بأسماء قرى فلسطينية أكتشفنا 
نحن،  ومات لدينا قلة المعلبوقتها المرح. كنا ف 

ي الكتب القديمة يوجد سوء طباعة وصغر حجم بالكلمات
ع منها فيها يمكننا تحويلها اىل كتيبات حجم كبي  يصن لألسف ف 

للبحث عن حلول وأدوات تعليمية جديدة نستفيد منها، والعمل أيضآ عىل صنع خريطة   مسابقات ثقافية، أنا عىل استعداد 

امج الجديدة المشاركة مع ب كروية الشكل تحمل أسم فلسطي   بدآل من إشائيل الزائفة، ونحن عىل أستعداد تام لصنع الير

 . األخوات وتحديد المتطلبات الكاملة للتعليم

 



 

ي أجتمعنا عليها نحُن نقوم بحمل كل هذه  : المنسق
ي كل المناطق المطالب الت 

طالبنا أليصالها للمعني   وتوضيح م هنا وف 

وبوية  األساسية من أحتياجات وغي  ذلك والعمل عىل تأمينها.  بألضافة اىل أننا نحاول الوصول اىل جميع المؤسسات الي 

 والثقافية كنموذج عن المخيم بشكل عام. 

ي توثق بعض الحكايات واألفالم الفلسطينية ومراكز دار زيارة مراكز التوثيق   أحد الحضور: 
وت الت  ي بي 

كمركز جت  ف 

، وحاليآ أصبحت تسم بعض القرى الفلسطينية باللغة  ي تستطيع شد األحداث والقصص عن فلسطي  
الشيخوخة الت 

ية وهذا ما ينقصها من قيمتها وهويتها.   العير

 او مراجع قمتم بألستناد عليها من قبل للعمل عليها؟ هل لديكم المعرفة عن أي مواد تعليميةالمنسق: 

 ننطلق من المسلمات عن فلسطي   والمعرفة السابقة لدينا دون األستناد اىل مراجع اوكتب. أحد الحضور: 

ة نقوم بألستناد عليها لتعليمها لألطفال. أحد الحضور:   هناك العديد من الكتاب قامو بصنع  بعض الكتيبات الصغي 

؟ هل المنسق:   ما زال يتواجد الكتاب السابق عن فلسطي  

ة عن الواقع وهو بحاجة للتطوير.  الحضور:    لم يعد يتوفر حاليآ هذا الكتاب وأن توفر المعلومات بداخله ليست معير

ي السابق كتاب األطلسعىل ما أذكأحد الحضور: 
يحتوي عىل اسماء الدول والعواصم، واألن أختق  وكان  ر كان يوجد ف 

 . ي السن قد يمتلكون بعض الكتب عن فلسطي  
 هناك العديد من المعلمي   الكبار ف 

ي نقوم بها الحظنا وجود بعض الكتب من هذا النوع، كما يتوفر كتاب المقاصد أو المنسق: 
يسم  ا م خالل عملنا وأبحاثنا الت 

ي مكان ما هنا وهو متوفر لعدة مراحل
وثانوية. ولكنه يتطلب بعض  ابتدائية ومتوسطة بكتاب مؤسسة الدراسات ف 

 التعديالت والتحسينات. 

 السؤال الرابع: من هو المسؤول عن وضع المناهج التعليمية هذه برأيكم؟المنسق: 

 أحد الحضور: 
 
امج هي المسؤولة عن وضعها، وأنا أ ي تتشكل منها الير

ذا حمل جزء من هبالدرجة األوىل األنروا واللجان الت 

ض لمعلمي   بسبب أن معظمهم ينتمون اىل جهات العمل عىل عاتق إتحاد ا ي حملة عليهم عكس اتنظيمية وطنية يفي 

ي هذا الموضع وهم من الناس الذين كان يجب عليهم الحفاظ عىل هذه المادة، فعلينا التوجه لهم 
هادفة فدورها مغيب ف 

 للضغط. 

ي ظل وجودنا داخل لبنان يتوجب علينا أحد الحضور: 
ي و  علينا أتباع لجنة صف 

ي اللبنات 
د األن مازال لحياغة المنهج الوطت 

ض أن يكون المنهاج منبثق من الدولة الذي يضع  ي موضوع كتاب التاري    خ بسبب األمور الداخلية، فيفي 
هناك أختالف ف 

   ام للموظفي   ممثلة ب إالتحاد الع الخطوط العريضة، والتفاصيل تتحمل مسؤوليتها المنظمات الفلسطينية بالدرجة األوىل

ي منظمة التحرير 
ي األنروا، وهناك جزء مهم جدآ يمكننا األستناد  كالدائرة الثقافية ف 

بوية ف  ه هو إتحاد الكتاب علي والدائرة الي 

 ، فكل ما هو مفيد قد تم نفيه. الفلسطيني   



 

لة ليست ا، والحمحسنآ أصبح لدينا األن عدة أسماء كالمنظمات الفلسطينية / إتحاد الكتاب والموظفي   / األنرو  نسق: مال 

ي ايضآ. وأعتقد أنه سوف يكون دور كبي  لمؤسسة الدراسات 
اك الداخل الفلسطيت  عىل صعيد لبنان بل يمكن اشر

 الفلسطينية. 

ي ما يخص هذه المادة؟أحد الحضور: 
ى لها تدخل ف  ي المنهج لدى األنروا، هل سي 

 أصبحت الدولة اللبنانية تتدخل ف 

ي  : ردآ عىل بعض األراء{المنسق}
الهدف ليس صنع كتاب تاري    خ بل توجيه األشخاص المسؤولي   والمعنيي   عن رأينا ف 

 نا كتابة المنهج. توهذا المطلوب من عملنا وليس من مهم الموضوع

السؤال الخامس: هل أنت كمؤسسة تعتير نفسك مسؤول عن تعليم تاري    خ وجغرافيا فلسطي   لألطفال، وما هو  المنسق: 

تيجية والشكل والخطة ومشاركة المؤسسات؟  رأيكم بالحملة وما هي المالحظات والنصائح لنا للعمل من الناحية األسي 

تيجيأحد الحضور:  ي ولكن من ناحية التعليم هذا ينطوي ضمن مهمة العمل واألسي 
ي المؤسسة لدينا وهو واجب وطت 

ة ف 

ي المحافظ عىل  ائل بها بالخي  والحملة نتف المناسبات،الثقافة و  وإحياءالهوية الفلسطينية تدريسه كمنهج كال، بل واجتر

ي النهاية. 
 والمطلوب هو أنتاج ملموس من العمل ف 

امج التعليمية ويتم أدخال كل ما يتعلق أحد الحضور:  ي النجدة األجتماعية لدينا لجنة عمل تحدد الير
بالنسبة لجميعتنا ف 

ي أدخال هذه المادة لدينا. 
ي جميع المجاالت وليس هناك أي مشكلة ف 

 والحملة نحن نعمل بها ونشجع عىلعن فلسطي   ف 

 األستمرار بعملها. 

ي تطبيق هذا العمل مطلوب أن تشارك جميع أطي أحد الحضور: 
ي للمشارك ف 

ي من يأت 
ي هذا العمل وي  همت 

اف المجتمع ف 

وع والحملة.   لخدمة هذا المشر

، لذلك  أحد الحضور:  ي وأتمسك بقرار حق العودة اىل وطنا فلسطي  
ي وقضيت 

نعم أنا مسؤول من أجل الحفاظ عىل هويت 

. أما بالنسبة اىل فأنا مسؤول ايضآ  ي
ي الفلسطيت 

ي متفائلأن احافظ عىل تاريخ 
آ   الحملة لقد مررنا بتجارب مرير ولكنت  خي 

 بكم. 

لكل شخص فينا مسؤول بأن يُ أحد الحضور:    والروضة والمدرسة والمجتمع علم تاري    خ وجغرافية فلسطي   بدًء من المي  

 . كأفراد أشخاص منتمي   اىل تنظيمات والحملة لتنجح نتمت  الحيادية بها والغاء دورنا التنظيمي بعمل الحملة

كة عىل الجميأحد الحضور:  عليه  ئيلةحت  لو ض ع فأي أحد يملك معلومة عن فلسطي   تأكيدآ عىل الكالم المسؤولية مشي 

ي المخيم. 
 ايصالها للغي  لألطفاله ولألوالد ف 

،  وير السنمن خالل رؤية الجمعية واألنشطة الدائمة نعمل عىل ترسيخ هذه المعلومات ألجيالنا عىل المدا أحد الحضور: 

 فاعل داخل المجتمع ويتم التفاعل معه.  الحملة عملونتمت  أن يكون 



 

ي المؤسات  نحنُ أحد الحضور: 
نعتير أنفسنا مسؤوليي   نعمل بما نملك من أدوات وأمكانيات ونحاول أن نرتجل مثل باف 

ئ  مسؤوليةليست فقط فهي  وطنية بل أكير هي أخالقية وتربوية ومسؤولية دينية أجتماعية، فنحن نعمل داخل مجتع الجر

 . الفلسطينية أرضه وبسبب قضية فالبد من تدريس تاري    خ القضية تبسبب أن إشائيل قد أحتل

لحملة يجب ىل اليست فقط مسؤلية وطنية ودينية ولو أننا لسنا مسؤوليي   لم نكن لنجلس هنا. بالنسبة أ: أحد الحضور 

 ضمان أستقالليتها لضمان نجاحها.فالتجارب السابقة باتت بالفشل. 

 


