اللقاء الرابع :طالب مدارس مخيم البداوي:

المقدمة:
فلسطي ،قد الحظنا ُ
كلمة ّ
ن
نحن
منسق الحملة :أنا محمد ضاهر منسق الحملة األهلية من أجل الحق ن يف تعليم تاري خ
ن
ن
ن
فلسطي ال تدرس يف المدارس أو تدرس فرديآ يف بعض األحيان ولكن بالطريقة الغي
وسكان المخيمات أن مادة تاري خ
ر
صحيحة قد تكون ُمملة وأنتم أكي األشخاص علمآ بهذا ،خصوصآ وسوف تروى لنا تجاربكم األن ،لذلك أنطالقنا ل يك نضع
ر
المفيض أن ُيعلم أبناء شعبنا تاري خ بالده ،ولكن ال يستطيع أن يصل
الحل بعد مالحظة أن شعبنا بحاجة هذه المادة ومن
ن
الفلسطين داخل لبنان هو معرفة
لهذه المعلومات بالشكل الصحيح .الهدف من الحملة أول التعريف أن أولية الشعب
ي
فلسطي وثانيآ المطالبة بمنهاج واضح عىل أن يكون كتابآ عرصيآ ى
ن
يتمش مع يومنا هذا ،ثالثآ وهو أن يكون
تاري خ وجغرافية
لك نتمكن من أيصال
بأستطعتنا أستخدام الكتاب داخل (المدارس -المراكز -األندية -الكشاف )..بكل الطرق الممنكة ي
الفكرة للجميع.
وه ما نعمل عليه األن وهو عبارة عن مجموعة جلسات مع طالب
هناك أرب ع مراحل تعمل عليها الحملة :األوىل ي
المدارس والمؤسسات وغيها من المراكز واألندية الهدف منها األستماع ألراء جميع الناس والفئات عن الحملة فقد قمنا
ن يف السابق بجلسة مع طالب المدارس وكبار السن ونحن اليوم معكم كطالب مدارس ايضآ وسوف نقوم بجلسة
للمؤسسات اليوم كما لدينا جلسات مستقبلية مع الروابط واألساتذة والروابط ومعلمات الروضات .وهذه الفئات نأخذها
كنماذج عىل صعيد لبنان بسبب انه ال يمكننا تغطية كافة المخيمات لذلك ر
اخينا بعض المناطق فمن الشمال مخيم
الياجنة ومن بعلبك مخيم الجليل كما ن يف مخيم صور والتجمعات الفلسطينية .اما عىل
البداوي ومن بيوت مخيم برج ر
ن
ن
وف المرحلة الثالثة
صعيد المرحلة الثانية سوف نقوم بالتواصل مع المؤرخي ومؤسسات الدراسات لصيغة هذا المنهاج ي
سوف نعمل عىل األخراج والشكل وهو يعتمد عىل ر
أقياحتكم بكيفية تدريس هذه المادة بالطرق الحديثة واألبتعاد عن
الطرق القديمة كالمطبوعات لألبيض واألسود بل يجب األعتماد عىل أساليب وطرق حديثة للتدريس كاألفالم والكتب
ً
ر
ر
والن ستجعلنا نعمل جميعآ
الملونة أو ر
عي توفرها عىل الموقع األلكيونية وذلك بما ترغبون به .واخيا المرحلة الرابعة ي
عليها لتحقيق الهدف وهو أستخدام أو تطبيق هذا المنهج داخل المدارس والمراكز والروضات والمؤسسات ،وهذه
ن
فلسطين من خالل الحملة
المرحلة ليست بالسهلة فكلنا نعلم أن األنروا توقفت عن تدريس هذه المادة وعلينا كشعب
ي
واألهاىل والفصائل .فهذا ما نقوم به
عي طالب المداراس
الضغط بكل الطرق عليها لتعاد تدريسها وأستخدام هذا الكتاب ر
ي
بالتفاصيل.
اما ما ترونه ن يف الجلسة من معدات تصوير وتسجيل صوت هو لتوثيق الجلسات وهذه المرحلة وسوف نعمل عىل
ن
محاض مكتوبة وفيديوهات وتسجيالت صوتية ى
األجتماع
لنشها عىل موقع وروابط صفحات التواصل
تقسيمها اىل
ي
ن
فلسطي .سوف أعلمكم بهذه الروابط ر
ن
حن تكون متاحة لكم وعرضها
للحملة األهلية من أجل الحق يف تعليم تاري خ
للجميع ومعرفة أن هناك من يطالب بهذا الحق لكل العالم.

األن نحن ثالث مجموعات عىل كل مجموعة األجابة عن سؤال من األسئلة الموزعة عليكم ومن ثم ُيفتح باب للنقاش
حوله واألجابة عليه من وجهات نظر مختلفة.

المجموعة األوىل:
ن
فلسطي؟
السؤال األول :هل يوجد ن يف البيت صور أو كتب عنن
ن
ن
أن وثيقة أرض وملكية  /تراث
فلسطي /تراب من أيام
بالتأكيد لدينا مفتاح
فلسطي ولقد ر
أخي ين جدي عن ذلك ولدى ر ي
ن
ن
ن
ن
/
/
تن عنها كتب عن بلدنا وعن فلسطي والمزيد من الصور الثورية علم
فلسطين /مالبس تطريز
أم ر
أخي ي
فلسطين ي
ي
ي
فلسطي /الكوفية الفلسطينية  /اللهجة الفلسطينية  /فيلم عن فلسط ن
ن
ي.
أرسائيل عليه اشارة مقاطعة /علم
المسنق :أعاد طرح السؤال عىل الجميع.
سطين وقد قام بأحضارهم أم وأن ،وأنا ر
ن
أشييت الكوفية وأقوم
أحد الحضور :صور /كتب /الكوفية  /المفتاح والعلم الفل
ي ري
ي
بجلب الصور.
أحد الحضور :العديد من الخرائط المنحوتة وصور جميلة وخالبة وبعض الفيديوهات.

ن
بفلسطي ن يف المنازل.
ه أهمية وجود هذه الكتب واألغراض المتعلقة
المنسق :ما ي
ُ
ن
ر
ن
ن
ه أسباب خروجنا منها.
أحد الحضور :تعرفنا عىل فلسطي عن أجدادنا واألحداث ي
الن حصلت يف فلسطي وما ي
ن
السني ر
ر
ن
ن
ن
الفلسطينيي.
تبق ن يف ذاكرة األوالد الجدد أن هنا كان
فلسطين و ن يف حال مرة
أن
أحد الحضور :أبق ذكرآ ي
ي
ر
الن لم نراها.
أحد الحضور :معرفة شكل مدينتنا ي
ُ
األجنن بأنه سيستغرب من تعلقنا
أحد الحضور :رمز لنا أن تكون متاحة للشعوب األخرة كمعرفة هويتنا ن يف بيوتنا فأعتقد
ير
ن
فلسطي.
بهذه المواد فهو يقيم ن يف بلده ونحن ال ،بألضافة للحصولنا عن معلومات عىل ما نعرفه عن

ن
ن
فلسطي؟ وكيف عرفت؟
الثان :عبدهللا أبوهنا ،من أي بلد ن يف
السؤال يأم،
من قرية الطنطورة وعلمت ذلك من جدي ي
ن
القاض  ،من المالحة قضاء صفد،
أحد الحضور :حمزة مني
ي

أحد الحضور :من طولكرم،
أحد الحضور:
أسم هبة وأنا من صفد،
ي
ُ
وأم وجدي طبعآ،
أحد الحضور :أناعبد الحكيم
الشوىل من قرية عنبتا  ،وعلمت بذلك من من ر ي
ي
أن ي
أحد الحضور:
أسم فرح كنعان من نابلس،
ي
أحد الحضور :أنا عمر الدلو من صفد،
ن
مصطق من الناضة،
أسم
أحد الحضور :أنا
ي
القاس،
المنسق :أنا محمد ضاهر من دير
ي
أحد الحضور:
أسم كتيبا بكي من حيفا،
ي
أحد الحضور :أنا خالد أبو هنا من قرية الطنطورة.

المنسق :كلنا نعلم من أي بلد ُ
ن
بفلسطي ،كيف يمكننا معرفة ذلك؟ سمعت
نحن ما شاء هللا ،هذا ُيدل عىل أنتمائنا وتعلقنا
أن البعض قال من األجداد واألمهات.
ر ُ
ن
فلسطين ر ئ
الج ومن اي مدينة.
حن أنه عىل الهوية يكتب
أن قال لنا أننا من صفد
أحد الحضور :من ر ي
ي

المجموعة الثانية:
السؤال األول :هل تشارك ن يف أنشطة فلسطينية ن يف المدرسة أو ن يف مكان أخر وكيف؟ن
فلسطي ،منها وأبرزها أحياء ذكرى النكبة بالعديد من األشياء مثل :تمثيل مظاهر
نعم شاركنا ن يف العديد من األنشطة عن
ر
ن
ر
فلسطين ومسابقات فلسطينية.
ان
الن عاشها شعبنا ،رسومات تعبيية ،تقديم حفل تر ي
ي
الظلم ي

ر
ر
ر
الن ذكرت؟
الن يتواجد بها بنشاطات غي ي
المنسق :هل قام أحدآ بألشياك بالمدارس او المراكز ي
ر
ههوينه وهوعن الهوية الذاتية والهوية
أحد الحضور :نعم ن يف مؤسسة النجدة األجتماعية ،شاركنا أنا وصدي ر يق عبد ربينامج
ي
ن
فلسطي والدبكات ايضآ.
الشخصية وقمنا بالغناء وتمثيل المشحيات عن

ن
كنفان ،دائمآ قبل رفية من كل مناسبة يرسم األطفال ما يفكرون فيه مع تعليق الصور عىل
أحد الحضور :ن يف مكتبة غسان
ي
الجدران لتلفت نظر األطفال مع المسابقات وتوزي ع الجوائز لمن يملك معلومات ر
ن
فلسطي بألضافة اىل
أكي عن
المشحيات.
ن
ن
ر
الن كانت تحل قبل المناسبات كأتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور
أحد الحضور :يف المدرسة كنا نشارك يف المسابقات ي
ن
فلسطي وعدد سكانها.
وعن مساحة
ن
ن
فلسطي من قبل؟
الثان :هل رأيت صورآ أو فيديوهات عن بلدك
السؤال ياألجتماع هجوجل-يوتيوب-فيسبووكه ومشاهدة األفالم ن يف المدارس.
نعم رأيت ن يف العديد من مواقع التواصل
ي
ن
فلسطي ن يف أي مكان؟
المنسق :هل هنا أحدآ أخر قد شاهد صور أو فالم عن
أحد الحضور :بالطبع ،يوجد عىل الفيسبووك صفحة لنا أخبارية ه شبكة أخبار مخيم البداويه نشاهد عليها كل األحداث
ن
ر
الفلسطين ونشاهد الصور.
حن ن يف الداخل
ي
ن
فلسطي.
أحد الحضور :بكل مناسبة ن يف المراكز الثقافية كإحياء يوم األرض وذكرى النكبة يعرض ن يف بدية األحتفال أفالم عن
أحد الحضور :عرضنا ن يف المكتبة فيلم قصي مدة خمس دقائق لألطفال وقد أعجبو بالفكرة ،فأحببنا أن نقوم بأنتاج أفالم
قصي من تمثيل وتصوير األطفال ى
ونشها تدريجيآ عىل اليوتيوب والفيسبووك.
أحد الحضور :قامت صديقتنا تانيا برسم بعض اللوحات عىل جدران المخيم.
ن
فلسطي وبماذا تشتهر كل منطقة.
أحد الحضور :الكشاف بكل مناسبة يقوم بعرض فيلم عن

المجموعة الثالثة:
ر
ن
فلسطي لألطفال والشباب؟
الن يمكن من خاللها تعلم تاري خ
ه الوسائل واألدوات ي
السؤال األول :ما ين
ن
عي
الفلسطين تعلم تاري خ وجغرافية
يمكن لألطفال والشباب وجمبع الفئات العمرية ن يف الداخل والخارج
فلسطي ر
ي
ن
ن
للفلسطينيي وخاصة
محاضات الوطنية الفلسطينية
األجتماع أو من خالل الكتب وال
مشاهدة األفالم ومواقع التواصل
ي
ن
الالجيئي الفلسطينية.
ن يف مخيمات
أحد الحضور :عن طريق وسائل األعالم.
ن
فلسطي من أدوات ووسائل؟
المنسق :من وجهة نظركم ،ماهو الشكل المناسب الذي ترونه يك نتعلم تاري خ وجغرافيا

ن
أعتيها أفضل من األفالم.
ه قديمة ولكن ر
أحد الحضور :أنا أحب ان أتعلم عن فلسطي من خالل الكتب نعم ي
أحد الحضور :ممكن عن طريق توثيق المعلومات ن يف الكتب ولكن سوف يصاب الطفل بلملل ولكن مع أضافة أىل
المحتوى قصة او تمثيل مشهد أمامه سوف رتيسخ ن يف ذهنه لمدة زمنية أطول.
أحد الحضور :يمكن عرضها كمسلسالت وتكرارها رفيسخ هذه المعلومات.
أحد الحضور :هماهره ،أنا اوافق عمر الرأي بطريقة رسد القصص بأساليب حديثة رفيسخ المعلومات ن يف ذهن الشباب
الن كانت تروي ها ر
ى
ّ ر ر
ن
أكي ،فيمكن أن تكون القصص
واألطفال أرسع وأهم بدلعن رسحها كالمعلمي فأنا أذكر قصص عم ين ي
رسدية أو مصورة أو مكتوبة ومن خالل قصص الفيديو هانيمشن وكرتونه.
فلسطي بألساس يمكننا األعتماد عىل ما تم ر
ن
أقياحه
أحد الحضور :هتانياه ،بالنسبة لكيفية أعطاء مادة تاري خ وجغرافية
ن
واألغان ومن خالل
وهو األفالم والقصص أيضآ أدخال العاب الفيديو مثلهالبليستيشنه وعن طريق الرسم أوالدبكات
ي
ن
تنظيم جوالت ن
فلسطي.
بي المخيمات يروي فيها كبار السن قصصآ عن
ن
المنسق:
أعجبتن فكرة العاب الفيديو وأيضآ يمكننا ادخال المعلومات ن يف العاب الذكاء وبرامج المسابقات والكلمات
ي
المتقاطعة.

ن
ن
فلسطي؟
الثان :ما هو المحتوى المطلوب أن تحتويه الكتب التعليمية عن تاري خ وجغرافية
السؤال ير
ن
فلسطي كقرار
الن حصلت ن يف
يجب أن يكون المحتوى المطلوب داخل الكتب الفلسطينية هو تواري خ األحداث المهمة ي
ن
ن
ن
الفلسطينيي داخل المخيمات عىل صعيد لبنان
الالجيئي
فلسطي وعن معانة
الثامن وأربعون وبماذا تشتهر مدن وقرى
ن
ر
الصهيون والنكبة الفلسطينية حن يومنا هذا.
وسوريا و األردن من تاري خ األحتالل
ي
ُ
ن
مؤرخي ومؤسسات
المنسق :هذا السؤال من أصعب األسئلة كما أعتقد أنه ليس لنا به عالقة ولكن ر ُأينا مهم جدآ فهناك
للدراسات ستقوم بهذا العمل وهنا مهم جدآ أخبارهم بماذا نطالب من محتوى داخل
الكتاب وما الحقبات المطلوب وضعها ،أيضآ ما ه األمور المهمة المهمشة األن المطلوب تر ن
كي عليها ويجب أن نعرفها
ي
ُ
نحن واألجيال القادمة.
ر
مدينن صفد.
أحد الحضور :أحب أن أعلم عن تاري خ
ي
ن
فلسطي فقط عىل الحروب بل ذكر أيضآ األثار وبعض المواضيع عن الرسول وعن
أحد الحضور :عدم أقتصار تاري خ
العادات والتقاليد الفلسطينية.

ن
فلسطي وثانيآ
المنسق :لقد أنتهينا من األسئلة والمطلوب األن هو رأي كل شخص منكم أول بمدى أهمية معرفة تاري خ
ن
التمن من هذا العمل؟
ي
ُ
وأنحرمت من الهوية بأن أكون فلسطينية،
أحد الحضور :أكيد لدي أهمية بأن أعرف المعلومات عن بلدي الذي لم أولد به
فلسطي كما ن
ن
ن
ن
ن
يهمن وأحب أن اتعلم كل ى ئ
هتمي ايضآ
فلسطي وأن تصل كل هذا المعلومات للغي م
أتمن أن تتحرر
س عن
ي
وأصال صوتنا أيضآ.
ن
أحد الحضور :أكيد يجب أن أعلم كل ى ئ
فلسطي مهم جدآ أن أتعلم عن البلد الذي لم أخلق به وهو بلدي الحقي ر يق،
س عن
ن
ُ
عىل األخبار عنه فيجب أن أتعلم كل هذه المعلومات يك أستطيع أجابته ب
ي
وف حال أحدآ سألت يومآ عن بلدي يتوجب ي
فلسطي وأن يصل صوتنا اىل كل العالم ر
الشكل المطلوب والصحيح ،كم ن
ن
ويبق.
أتمن أن تعود
ن ن
فق حال تم طرح سؤال أستطيع األجابة عليه ،وأت ن
من أن أرى
أحد الحضور :بحب أن أتعلم جغرافيا وتاري خ عن فلسطي ي
ن
فلسطي.

ن
ر
الن يعلمون بها يتم
فق المدارس ي
المنسق :هل تعلمون أن األحتالل يقوم بشقة تاري خ بالدنا كما قام بشقت الجغرافيا ي
تدريس األطفال عىل أن هذه األرض لهم ويتم تزوير التاري خ ،ن يف حال تم تزوير التاري خ ونحن ال نعلم به حينها ال يمكننا أن
ن
فلسطي ،لذلك يجب علينا معرفته.
نعرف أذا كان حقيقيآ اوال وحينها ال يمكننا أثبات حقنا ن يف
ر
ن
ن
الن دفعته
ه األسباب ي
أحد الحضور :أحب أن أتعرف عىل تاري خ فلسطي يك أعلم كيف خرج جدي من فلسطي وما ي
ميلنا نف حال أننا ما نزال فن
مدينن هقضاء صفده خصوصآ وأين يقع نن
ر
للخروج هو والجميع ،ايضآ معرفة المعلومات عن
ي
ي
ي
ن
ن
يخينا من أين نحن بتحديد.
فلسطي بسبب أن جدي توف ولم ر
ن
ن
ر
ن
أن من
هوين عند
فلسطي ،أنا أجيب عن
أن ولدت هنا ولكن بجنسية
سؤاىل وأقول بكل فخر ي
أحد الحضور :صحيح ي
ي
ي
فلسطي ،ن
ن
ن
فلسطي.
اتمن أن يعود تدريس مادة تاري خ وجغرافيا
ن
أحد الحضور :ن
فلسطين أن آرى بلدي.
أتمن كأي
ي
ن
ن
فلسطي فالغرب يقوم
الوع للجميع نحو
فلسطي ن يف كل المدارس لزيادة
أحد الحضور :أرغب بأن تكون جغرافية
ي
ن
فلسطي.
بتسميتها أرسائيل بدل من
يفيض أن نعلم كيفية ر
أحد الحضور :ر
ن
فلسطي وعىل الجميع معرفة هذه المعلومات.
أسيجاع
فلسطي من أصغرها ألكيها ر
ن
كالياث وبماذا تشتهر والتقاليد وأيام أجدادنا
أحد الحضور :علينا معرفة جميع المعلومات عن
ر
وكل ما يتعلق بالمرحلة الدينية ووجود الرسول فيها.

ن
ن
أخيتموه هو
فلسطي كل ما تحدثتم عنه صحيح وكل
المنسق :هذا ما هو مطلوب من أهمية معرفة تاري خ
التمن الذي ر
ي
ر
المطلوب ،جميعنا ن
ن
فلسطي والعودة اىل بالدنا والمعرفة األكي عن تاريخنا وعلينا جميعآ أن نعمل ونقوم من
نتمن تحرير
ً
أجل هذا البلد يك نصل اىل التحرير بدأ من المعرفة عنها وأن نقوم بأثباته بكل الطرق الممكنة.
أخيناكم
شكرآ لكم جميعآ عىل حضوركم كأفراد شخصيآ ونيابة عن المؤسسات والجمعيات والكشاف ،نحن اليوم كما ر
ه نموذج عن ما يجري ن يف كل المخيمات مع عدة فئات .بعد األنتهاء من العمل عىل هذه الجلسات سوف يتم
الجلسة ي
ن
ى
األجتماع ويمكنكم التواصل معنا للمشاركة يف النقاشات
نش هذه المواد عىل موقع الحملة وصفحات التواصل
ي
لك نصل اىل هدفنا
واألستفسار عن الحملة ،وعلينا أيضآ تعميمها ي
فه كما تعلمون حملة أهلية كل الشعب هو جزء منها ي
ن
رسم.
رسم وغي
فلسطين يتناسب مع كل الفئات ويتم تدريسه بشكل
األساس أنشاء منهج تاري خ
ي
ي
ي

