القاء الخامس :المؤسسات العاملة يف مخيم الجليل  -بعلبك
منسق الحملة:
السؤال األول :ما مدى أهمية تعليم تاري خ فلسطي لألطفال؟ ِلم هو هام؟
الثان :عىل أعتبار أنكم مؤسسات وجهات موجودة يف هذا المجال ،هل يتوفر يف ال ربامج
السؤال ي
لديكم المنهج ر
الببوي لتاري خ فلسطي ؟ وكيف يتم العمل عليه؟
ه الحتياجات والنقص المتطلب لتلبية ما ترغبون يف تعليمه؟
السؤال الثالث :ما ي
ه الوسائل واألشكال واألدوات لتعليم هذه المادة يف جميع المراحل
السؤال الرابع  :ما ي
وف المكاتب؟
التعليمية (للصغار والكبار) ،داخل المدارس وخارجها ي
ر
لت
ه المواضيع والمحتويات ا ي
ص أكب ولك رأيكم مهم :ما ي
السؤال الخامس :هذا سؤال تخص ي
ر
ر
الت مر بها
تقبحونها ليتضمنها هذا الكتاب عىل صعيد ُ المراحل الزمنية والحقبات التاريخية ي
ر
غت معرفتها؟
والت ترونها مالئمة لألجيال وت ي
الفلسطينيون ،ي
السؤال األول :ما مدى أهمية تعليم تاري خ فلسطي لألطفال؟ ِلم هو هام؟
مروة محمد م جمعية شهد :أكيد تاري خ فلسطي مهم ألن ما نعيشه يف الزم الحاض جزء م
ً
ً
الماض .واألطفال خاصة يف أيامنا هذه يقضون أغلب أوقاتهم يف
بالزم
ا
أيض
التاري خ المرتبط
ي
األنبنت واأللعاب ر
استخدام ر
والبفيه ومتابعة دروسهم؛ فينىس الطفل مع الوقت التاري خ
ً
ً
ه
ي
الفلسطيت .لذلك يجب علينا كبارا وصغارا الطالع بشكل دائم عىل أخبار فلسطي وما ي
ه الحقائب
ه مؤسساتها و جمعياتها وأديانها وما ي
فلسطي ومدنها وقراها وبما تشتهر ،وما ي
الت مر بها األحتالل وعلينا ر
ر
الصهيون وترصفاته الوحشية وما
البكب عىل األحتالل
ي
التاريخية ي
الذي يجري مع األرسى والشهداء وعوائلهم وما الذي يحصل يف المدن والقرى المحتلة
ر
وع دائم
والمحاضة .كل تلك األمور مهمة جدآ أن يكون األطفال عىل علم بها يك يبق عىل ي
وتام لألحداث وليعلم ما هو التاري خ ،وأن يكون أيضآ جاهزآ ألن يحرر فلسطي ر
حت ولو بالكلمة.

بتول يوسف م مكتية احمد ابو غزل م جمعية النعاش :أهمية معرفة تاري خ فلسطي هو
مجرد أن يعرف الطفل تاري خ فلسطي يدرك ما هو سبب أحتالل فلسطي وما يجب عليه
ر
ر
الت حصلت م حمالت وثورات وحروب عىل فلسطي يبق
فعله ،حي يعلم بكل األحداث ي
متمسكآ بالقضية الفلسطينية وتزول فكرة أن فلسطي قد أنتهت م رأسه وذلك بمجرد معرفته
للتاري خ.

هال الحاج م التحاد العام للمرأة الفلسطينية :ارسائيل تقول الكبار يموتون والصغار سينسون
هذا غب صحيح! يك لننىس نح ُ نرسخ يف عقول أطفالنا منذ البداية :أن يعرف كل طفل م
اي هو ،م اي قرية ،م اي قضاء ،م اي مدينة ،وبذلك يصل لكامل فلسطي .فالعمل
يجعلت أستطيع ايصال المعلومات له؛ واستطيع ايصال المعلومات م خالل
بطريقة مبسطة
ي ً
األلعاب او انشطة خاصة لألطفال وذلك م خالل طرح األمثلة ع األحداث التاريخية
والعادات الفلسطينية واعطائهم أسماء األنهر والجبال وتعزيز المحبة لفلسطي يف داخلهم .م
ه
ثم ررسح كيف حصل األعتداء علينا وم هو المعتدي الذي أحتل
ي
أرض يف البداية وما ي
ر
الت حصلت وم هم المتخاذلون وايصال المعلومة بطريقة صحيحة ،ول أريد أن تتم
المؤامرة ي
مناف للواقع .كما عليه معرفة أسباب
عملية إعطاء المعلومة لألطفال بشكل غب صحيح أو ي
ه البوات يف فلسطي ومدى جمالها والمقدسات و المعالم األثرية فيها وكذلك
األحتالل وما ي
ر
الت سقطت وكيف قاوم الشعب .يمك أن يتعلم م خالل رسد
عدد الشهداء والمدن ي
القصص عما حصل مع األجداد واألقارب م مواقف نضالية لتعزيز القوة لدى األطفال والثقة
بالنفس ومحبة األرض .يمك أن تعىط تلك المعلومات لألطفال ضم سلسة أنشطة نعمل
ّ
ر
حت ولو كان النشاط صغب الحجم استطيع م خالله أن أعلمها لألطفال كل منهم
عليها نح
ً
ً
حسب عمره ومرحلته بطرق ممنهجة يك رتبسخ عنده العقيدة والقناعة بأن لديه وطنا محتال
ّ
يجب عليه محبته ك ر
يبق يدافع عنه .وهكذا يستمر يف التعلم لأللمام بكل تلك المعلومات.
ي
ً
ً
يكب وهو عىل يقي يأن لديه وطنا علينا جميعا العمل م اجله .هناك العديد م
وب هذا ر
الفلسطيت ،أولدي تعلموا يف رياض األطفال وهم
الروضات تعمل عىل برنامج توعية للتاري خ
ي
يعلمون الكثب ع فلسطي م خالل المشاركة يف مثل تلك النشاطات.
عائدة كايد م جمعية النعاش :يف بعض األحيان حي يسأل الطفل ع أصله يف فلسطي ل
لك يجيب ع السؤال يجب أن يتعلم ع بالده ع فلسطي ع المدن
يعرف الجابة؛ ي
يوما أن أعىط ً
والجبال وبما تشتهر بالده وما ه عاصمتها .وقررت ً
درسا ،ارادت أن يعلم
ي
ي
ً
وف مساء اليوم نفسه ،ضح ترامب وأصدر قرارا بجعل
األطفال بأن القدس عاصمة فلسطي ،ي

القدس عاصمة لغب فلسطي ،حينها عاش األطفال جوآ م حالة األضبات والتعطيل
ر
ه
يخبوننا بما حصل ر
والمظاهرات بعدها أن األطفال اىل الروضات ر
فأخبناهم بأن القدس ي
عاصمة فلسطي وعلينا ترسيخ هذه الفكرة وتعليم أولدنا ع فلسطي وملكيتنا لها وحق
العودة وم هو المحتل ألن األطفال يسألون كثبآ ع هذا.

يعت معرفة فلسطي وبالدنا ،ما
هال هدروس م جمعية النعاش :أهمية تعليم تاري خ فلسطي ي
هو أساسها وحضارتها وثقافتها .مهم جدآ أن يتعلم األطفال هذا التاري خ ،ألنه مع مرور الوقت
والزم الطفل ينىس هذه المعلومات يف حال لم يتعزز هذا العمل .نح ُ نشكر جهودكم يف
ر
الت تعملون عليها .الهدف أن يتمسك الطفل بالهوية الفلسطينية فعليه
إطالق هذه المبادرة ي
معرفة أن هذه األرض مهما طال الوقت ل بد م الرجوع اليها وأينما تهجرنا ًّ
وأيا كان مكان عملنا
ه فلسطي وسوف نعود .يجب تعريف األطفال عىل أن فلسطي تشتهر
أو إقامتنا ،فبالدنا ي
ر
الت ل يوجد لها معالم اآلن
بكثب م األمور وعىل أن قرى كثبة سقطت مثل لوبيا وحطي ي
ً
ر
ينتم اليها ،كيف كانت الحياة
الت
وأصبحت أرضا قاحلة ،فعىل الطفل معرفة المكان او القرية ي
ي
وماه األماك المقدسة يف فلسطي ،كما عليه معرفة أسباب األحتالل األساسية
سابقآ
ي
ر
لفلسطي يك يبق عىل تمسك بهذه القضية وعىل امل العودة أن شاء هللا.
ه
فاطمة مصلح م جمعية النعاش :الهدف
األسم لنا هو أن نتمسك بهويتنا لنها القضية ي
ّ
"الهوية الفلسطينية" وعلينا أن نتعلم يك نتمك م الدفاع ع بالدنا .دائمآ يف مناهجنا نقوم
عب استدعاء المسني للحديث ع تاري خ فلسطي لألطفال ،غب ذلك نطلب
بإدخال الوط ر
م األطفال الحصول عىل بعض المعلومات م األهل لمعرفة ألي بلد او مدينة ينتميون وبما
تشتهر مناطقهم يف فلسطي وما يجري فيها؛ وبعد ذلك يقوم األطفال بنقل هذه المعلومات
فيما بينهم للتعرف أكب عىل فلسطي .ونقوم نح ُ بدورنا يف زيادة هذه المعلومات.
ر
لك
إرساء م جمعية النجدة الجتماعية :نعم مهمة جدآ فكرة المشوع الذي تعملون عليه ،اوآل ي
نرسخ فكرة البلد يف عقول األولد الصغار ،ثانيآ لتصبح لديهم القدرة عىل الجابة عىل األتهامات
الفلسطيت قد باع ارضه او هو غب مثابر عىل العمل م أجل فلسطي ،نح
ومنها ما يشاع أن
ي
الوع لدى األطفال يك يستطيعوا الرد عىل مثل هذه التهامات.
يجب أن نفعل
ي

سمبة م جمعية النجدة الجتماعية :انا أؤكد عىل الكالم الذي ُطرح م الزميالت ،كما يجب
علينا ف نفس الوقت احياء هذا ر
المشوع ليس فقط يف كتب التاري خ انما يف األنشطة
ي
وف المؤسسات .كتاب التاري خ مهم البدء به م رياض األطفال لحي
والمناسبات الوطنية ي
ً
ً
ُ
وه
عودتنا اىل بالدنا
وينبغ أن يكون ممنهجا ومبسطا .فلسطي عربية يجب المحافظة عليها ي
ي
م المقدسات ،م حقنا الدفاع ع فلسطي واخبار أولدنا عنها .نح يف جمعية النجدة
نعمل عىل احياء ذكرى النكبة مثل جمعية النعاش بالضافة أى ذلك ،نطلب م الطفل وضع
بصمته ع بلده األساس خالل المشاركة .كما علينا المطالبة بحقنا يف فلسطي ألننا متهمي
اض الفلسطينية ،فيجب علينا أن نعلم األطفال عكس ذلك وبأننا تهجرنا م
دائمآ ببيع األر ي
وف حال لم نعد نح  ،أطفالنا سوف يعودون ويطالبون بهذا
بيوتنا ر
مجبي وعلينا العودة اليها ي
وف ذكرى النكبة نقوم بإحضار الحج حسي دلل
الحق .لدينا العديد م المسني يف المخيم ي
هو يروي لنا يف المناسبات الوطنية تاري خ فلسطي وشجر الزيتون وحب الليمون وغبها م
المواضيع ،حي يروي لنا القصص ع فلسطي قلبك يحزن عليها؛ فبذلك ت ربسخ الفكرة لدى
األطفال ع فلسطي؛ يف اي مناسبة وطنية تسمع أصوات األطفال تهتف "بالروح بالدم...
نفديك يا فلسطي" مع العلم أنهم لم يروها ولك علينا تقريبها لهم .ايضآ هنا لدينا توصية :منذ
سنتي تقريبآ أصدرا ُلمعلم ف مدرسة األونروا أحمد عيىس وكان مديرآ ر
للببية و التعليم سابقآ
ي
ر
كتاب تاري خ فلسطي لطالب صف البكالوريا لك األونروا رفضت إدراج هذا الكتاب يف منهجها
التعليم .توصيتنا هنا ان يكون مثل هذا الكتاب لصفوف المرحلة األبتدائية ،يف حي أن كتاب
ي
اللبنان يعىط يف المدارس لدينا .فم األولوية تعليم طالبنا تاري خ فلسطي وِلما ل
التاري خ
ي
نعىط نح هذه المادة يف مدارسنا الفلسطينية ؟
ي
محمود جمعة م مؤسسة بيت أطفال الصمود :موضوع تاري خ فلسطي مهم جدآ خصوصآ يف
ر
ر
وه موجهة
هذه الفبة ي
الت تتعرض بها القضية لرصبة قوية .اليوم نرى ونسمع ِبصفقة القرن ي
ر
الت نستخدمها م أجل
للقضية الفلسطينية .تاري خ فلسطي يجب ان يكون م السلحة ي
مواجهة مثل هذه األمور .وبالطبع مع اليهود الحرب سياسية وعسكرية وم ضمنها واهمها
الحرب الثقافية .نشاهد حاليآ قوة اليهود عسكريآ وسياسيآ ول يمكننا إنكار ذلك .وصلوا اىل
ر
عب ربط احداث ورسد
ع أن لهم أحقية يف ملكية فلسطي ر
العالم م خالل نش تاري خ مزور يد ي
ديت ألبنائهم .يف المقابل نح ل نقوم بمثل هذه األمور .أن كل ما نقوم به
قصص وتعليم تاري خ ي
م تعليم ع التاري خ الفلسطيت ر
ر
الت يروي ها
يأن م خالل مبادرات شبابية ر
ي
عب القصص ي
ي
ّ
كاف .نح بحاجة ِلمنهاج منظم يعىط عىل مراحل ،م الروضة ثم اىل
المسني .هذا غب ٍ
ُ
اللبنان يف مدارسنا .أعتقد أن مستقبل قضية فلسطي
المرحلة األبتدائية كما يدرس المنهج
ي

ّ
مرتبط بشكل ر
ألكب هجمة .بالطبع حي نعلم
مبارس بالتاري خ األن القضية الفلسطينية تتعرض ر
الفلسطيت سوف يعمل أكب م اجل النضال والتحرير ،لذلك اعتقد ان السالح
أطفالنا التاري خ
ي
خباء ليس فقط المسني بل
المستقبىل لفلسطي هو التاري خ الذي يجب وضعه بي أيدي ر
ي
ر
الت مرت بها؛ كل
الرجوع اىل التاري خ
الديت لفلسطي ،والحقبات السابقة لفلسطي ،والشعوب ي
ي
ذلك بالتفاصيل .فالتاري خ ليس فقط ع المدن وبما تشتهر .فهناك الكثب م الشعوب عاشت
ُ
يف فلسطي والكثب م األثار يف أرضها يجب ذكرها.
احمد ابو شقرا م مركز أطفال الجديد :أهمية تاري خ فلسطي تكم يف األنتماء والهوية .والهدف
م وراء تعليم تاري خ فلسطي هو عدم نسيان القضية وترسيخ الهوية الفلسطينية عند الشباب.
والعرن فيما
الفلسطيت
وم جهة اخرى كنا قد تحدثنا ع نشوء فلسطي واسباب الرصاع
ري
ي
يخص القضية ،واهم المقدسات الموجودة فيها مثل مسجد األقص وقبة الصخرة ،والرصاع
تحك بأسم فلسطي .فم هنا يجب عىل الطفل اوآل
ائيىل ونرى أن شعوب العالم
ري
العرن األرس ي
ي
ماض ما عندو حاض"...
اىل ما عندو
ان يعلم انه يجب عليه معرفة قضية فلسطي ونشوئها " .ي
ي
المنسق:
السؤال الثان :أنكم مؤسسات و جهات عاملة ف هذا المجال ،هل يتوفر ف برامجكم من ً
هجا
ّ ي
ي
ي
ً
ه الحتياجات والمستلزمات
تربويا يعلم تاري خ فلسطي ؟ كيف يتم العمل عليه؟ وما ي
المطلوبة لتحسي آلية تدريس مادة التاري خ بشكل أفضل؟

أحد الحضور :نح يف المؤسسة نعمل عىل عدة أقسام :اوآل نعمل يف قسم عىل هندسة المبل
ر
ان ،يتوفر يف داخله كل ما يقربنا م فلسطي :تحف واثريات .ثانيآ قسم للتوعية
ال
فلسطيت الب ي
ي
عب ترفيه
األرسية .م خالل هذا القسم نعمل عىل تقديم المعلومات ع تاري خ فلسطي ر
األطفال ،وذلك م خالل مبادىء حقوق الطفل و ر
البكب عىل حق الهوية وان لديهم وط ؛
ر
الت فرضت وجودنا يف
ه تباعية الحتالل ي
ماهو وطنك؟ ما اسم وطنك؟ تاري خ وطنك؟ ...وما ي
المدرس لديهم ،وم
التعليم الذي يدرس األطفال المنهج
دول الشتات .لدينا ايضآ القسم
ي
ي
األساس ايضآ نعمل عىل تدريس
طبيغ أن نربط تلك المواد بتاري خ فلسطي .يف الجانب
ال
ي
ي
ه دينية
القرأن الكريم وهو جانب ل يتجزء ع تاري خ فلسطي بسبب أن القضية اوآل وأخرآ ي
وحي نناض ديننا هللا ينرصنا ،فم هذا الجانب نعمل عىل ربط الطالب بتاري خ فلسطي يف

ترفيه او غبه ..بالتأكيد هنا سوف يتعرف
ديت او
ي
هذه المؤسسة بشكل عام ،م جانب ي
أطفالنا عىل هذا التاري خ.
أما بالنسبة اىل األحتياجات بكل جانب يوجد نواقص نح ُ كمؤسسة نحاول أن نؤم كل
ً
ً
النواقص ،ولك ر
ً
واضحا .وما تعملون عليه يف الحملة هو جانب
منهاجا محددا و
أقبح أن يتوفر
مكمل لما تقوم به المؤسسات.

أحد الحضور :يف هذا المجال لدينا العديد م الكتب ع تاري خ فلسطي نعتمدها بمضمونها
ً
قصصا ع فلسطي
وأغلبها يتحدث ع السياسة والتاري خ؛ يف أغلب األوقات نروي لألطفال
وحاليآ نعمل عىل برنامج للمسني لمساعدتنا عىل إعداد المعلومات لستعمالها يف المسابقات
واألنشطة ولحياء المناسبات .احتياجاتنا  :ل يتوفر لدينا قصص أطفال ع فلسطي مبسطة،
ل نستطيع رواية قصص ومعلومات تكون ثقيلة ول تناسب اعمار األطفال.
ر
الت ندعو اليها
أحد الحضور :هناك العديد م برامج العمل مع األطفال منها احياء المناسبات ي
الفلسطيت" ،نقوم بتحضب الطعام
عب "المطبخ
األطفال حسب المراحل العمرية ،واحيانآ ر
ي
ر
ومت كانت تحرص يف الصيف او
الفلسطيت والتعريف عىل أصول هذه األكلة أو تلك ،م اي
ي
ر
الفلسطيت
الشتاء ،وم ضم برامج أحياء المناسبات نقوم صناعة "المخمر" وهو م الباث
ي
الفلسطيت" ،طبق القش" الذي كانت
لك يتعرف الجميع عىل طريقة عمله ،وكيف كان يعمل
ي
ي
ر
تعمل عىل صناعته الفتيات وهو احياء للباث بالضافة اىل "خياطة الكنفا" كل رسمة م
الحياكة تدل عىل تراث معي لدى منطقة م فلسطي كمثل التطريز رم هللا -خان يونس-
فلسطيت يرمز اىل تراث معي لكل قرية او منطقة معينة .كما
طولكرم -القدس ...فكان كل ثوب
ي
نقوم بإعداد المسابقات لألطفال للتعرف عىل بالدهم ونرى ذلك مشج ًعا للعمل عليه
يشعرالولد ،حسب مراحلهم العمرية ،بشغف يف مشاركتهم للنشاط وحب المعرفة.
اما عىل صعيد الحتياجات هناك الكثب ،نح ولدنا يف لبنان فهناك الكثب م المعلومات ل
والخبات م األهل وكبار الس يف بيوتنا بالضافة اىل المطالعة
نعرفها فنكسب المعلومات
ر
ر
فه ايضآ معرفة ومعلومات
وتوافر بعض الكتب حت ولو كانت سياسية يف بعض المجالت ي
نستطيع م خاللها زيادة المعرفة لدى األطفال او الشباب ،فالنقص هو بعدم توفر كل
ر
الت نريد ان نعرفها ع تاري خ فلسطي .المطلوب هو كتابة التاري خ م قبل
المعلومات ي

مؤرخي وعلماء أعتقد أنه حينها سيتم تزويدنا بشكل أكب وسوف يكون ً
كتابا ً
غنيا بالثقافة
ر
والمعرفة الفلسطينية بالتاري خ والعادات والتقاليد منما يزيد اضارنا عىل التعلم والمعرفة.

أحد الحضور :لدينا محور اسمه الوط  ،نتعرف م خالله عىل فلسطي وعىل بعض القرى
الفلسطيت الذي يتم طهيه وعرض اللباس
باألمكانيات القليلة المتوفرة لدينا وم خالل الطعام
ي
الفلسطيت الذي يتم صناعته ضم برنامج التطريز وكل ثوب فيه يدل عىل تراث او رسم خاص
ي
ر
بقرية او مدينة فلسطينية يجعلنا نعمل عىل احياء الباث فيه ولك لألسف عدد الفتيات يقل
ّ
البنامج؛ مهنة األعمال اليدوية جميلة رتباجع بسبب ارتفاع سعر إنتاجاتها وقلة المبيع.
يف ر
برنامج التطريز وصناعة القش يف مؤسسة البادية والنجدة واألنعاش مهمان جدآ وحاليآ يواجه
وه ارتفاع اسعار المواد وكلفة اليد العاملة وقلة مبيعه .المطلوب ان ُيدعم مثل تلك
مشكلة ي
وه بحاجته.و هذا العمل
ر
البامج للفتيات ،فهناك العديد م العائالت كانت تستفيد م ورائه ي
ر
الت ترمز للقضية الفلسطينية فنح
له قيمة معنوية ر
اكب م الماديات مثل الحطة الفلسطينية ي
خارج.
بحاجة لدعم ر ي
ُ
الفلسطيت يف كل
الوطت
عب النشيد
أحد الحضور :نح ايضآ ندخل تاري خ فلسطي يف منهجنا ر
ي
ي
عب احياء المناسبات
احتفال آخر السنة بإصوات األطفال ،الوان العلم وشكله ،دىم األطفال ،ر
كوعد بلفور ،لك المواد ناقصة دائمآ والمعلومات الكاملة غب متوفرة ،قامت الفتيات يف
المكتبة بعرض بعض المعلومات ولكنها لم تحقق الهدف بسبب عدم توفر المعلومات الكافية
حت عب ر
تعليم؛ نتحدث لألطفال ع مدن فلسطي .فما
النبنت لتناسب األطفال بشكل
ر ر
ي
ً
ً
قصبا غب مناسب.
يتوفر إما يكون مستواه أعىل م ان يعىط لألطفال او مشهدا
ُ
يت
أحد الحضور :ندخل التاري خ م خالل محاور كاللباس واللهجة بالضافة اىل العرس الفلسط ي
واغان.
بكل تفاصيله م عادات وتقاليد وم رقصات
ٍ
أحد الحضور :ف النجدة األجتماعية نعمل عىل ر
مشوع "الهوية" ُينفذه الشباب الذي يكتسبون
ي
المعلومات ع طريق تسجيل المقابالت مع المسني ويتم تقديم الكامبات م النجدة .ل
اجتماع .يف المناسبات الوطنية
نفىس
نعىط برنامج تدعيم
يتوفر لدينا رياض اطفال ولك
ي
ي
ي

نح ل نلغ اي نشاط يخص فلسطي .ر
مشوع الهوية الذاتية يجب ان ُيعتمد م قبل كل
ي
.
المؤسسات فهو تاري خ فلسطي نستطيع كمؤسسات ان نصدر كتاب تاري خ فلسطي م خالل
المقابالت مع المسني اقل ما فيه كتيبات صغبة يك نستفيد م حياة المسنيي الموجودي
معنا اليوم.
أحد الحضور :تقريبآ نشاط بيت أطفال الصمود مشابه ألنشطة الجمعيات الفلسطينية الخرى،
الفلسطيت نقوم
طبعآ نح ُ نح يت المناسبات الفلسطينية وذكرى وعد بلفور ويوم الشهيد
ي
ر
لت
بمسبة اىل ر
مقبة الشهداء او يوم نشاط لألمهات واألطفال ،بالضافة اىل األشغال اليدوية ا ي
تراجعت اليوم .النشاط الصيق هو األهم لدينا والذي يعىط عىل مدى خمسة ر
عش يومآ
ي
واألغان -
ويكون لألطفال م مختلف األعمار يتعلمون م خالله ع المدن الفلسطينية
ي
األناشيد الوطنية .محور النشاط يكون بالكامل ع فلسطي وبالطبع حي تدخل اىل مكتبنا
تمأل الجدران اللوحات الفلسطينية .ليس هناك أختالف كبب فيما نعمل عليه وأنشطة
المؤسسات الخرى.
ً
أحد الحضور :أضافة لما قاله محمود لحظنا هذا العام بعض الناس يقول "عيد بلفور"
فالبعض ل يعلم ان هذا الوعد هو نكبة فلسطي ،لذلك يجب ر
البكب مع األطفال يف المدارس
عىل أن وعد بلفور نكبة ،أتمت أن تخصص المدارس ساعة للتعريف ع وعد بلفور وع النكبة
ر
الوع عند األطفال وعند الكبار.
توصيت أن نخرج بكتاب تاري خ
و فلسطي .يجب زيادة
ي
ي
فلسطيت ُيكتب و يحك بطريقة صحيحة ،لم يعد الكثب م المسني الذي أتو م فلسطي
ي
ر
عىل قيد الحياة ونح سوف نموت وسيظهر جيل جديد مفبض أن يتوفرلديه ثقافة فلسطينية
فلسطيت.
موحدة وتاري خ
ي
ر
ه أحياء المناسبات مثل يوم
أحد الحضور :م األنشطة ي
الت تقوم بها الجمعيات والمؤسسات ي
األرض وذكرى النكبة والعمل يف األشغال اليدوية والرسم بالضافة اىل قراءة القصص وغبها
وجميع تلك النشطة متشابه.
اما الحاجات والمتطلبات فه تكم ف دور األهل ف العمل عىل التوعية ر
والببية الوطنية
ي
ي
ي
ر
لألطفال ،يف المخيمات تقترص الببية الوطنية عىل ان تكون أب فتح او اب حماس او اب
الجهاد .ونالحظ أن األنروا والمدارس تستخدم كتب التاري خ فيها تزوير للحقيقة وأصبح واضح
بالنسبة لنا تغب اسم فلسطي اىل ارسئيل ف اغلب المراجع وصفحات ر
األنبنت وتم نسب
ي

أسماء قرى ومدن اىل ارسائيل .دور المؤسسات هو مكمل ر
للببية الوطنية لألطفال يف البيوت
والمدارس.

ينتم لفتح او
ابت ل
أحد الحضور :انا أختلف مع احمد فيما يختص بالهوية والتنظيمات .ي
ي
نتم لفلسطي ،انما ظاهرة األنتماء للفصائل موجودة يف بعض المخيمات.
حماس انما ي ي
أحد الحضور :ليس لدينا اي تميب م حيث األنتماءات .يف األتحاد ،برنامج التكافل كان يضم كل
أن فلسطي يت وليس
الفلسطيت ،حي أحرص يف اي جلسة اعرف ع
اطياف مجتمعنا
نفىس ب ي
ي
ي
بأنتمان السياس .علينا تخىط هذا الموضوع وعدم ر
نش هذه الثقافة .نح أبناء وط واحد.
ي
ي
ي

ر
ر
الت قمنا بها ضم الحملة مع المؤسسات
المنسق :حسب ر
الت أكتسبتها م اللقاءات ي
الخبة ي
والجمعيات أنه ل يوجد ضم انشطتها اي تميب او تفريق بي ابناء المخيم .ايضآ ل يمكننا أن
ننىس بأن التنظيم هو وسيلة للتحرير والعودة اىل الوط  ،ما دام هذا هو الهدف فال يوجد اي
مشكلة .الهدف ان تجمعنا التنظيمات ول تفرقنا.

أحد الحضور :أريد ان اتحدث ع أحد أنشطتنا يف مؤسستنا وهو احياء ذكرى يوم النكبة بشكل
الماض وتمثل جميع جوانب النكبة
كبب ويضم عدة نشاطات منها مشحيات تربط الحاض ب
ي
الفلسطيت م سنتي قمنا به عىل صعيد المخيم وعىل
وما نعيشه اليوم .بألضافة اىل العرس
ي
الفلسطيت .فهو يوم ممب للجميع كبارآ وصغارآ.
مدة يومي للحنة والعرس واألكالت
ي

ه الوسائل واألشكال واألدوات لتعليم هذه المادة يف كل المراحل التعليمية للصغار
المنسق :ما ي
ه حديثة
والكبار داخل المدارس وخارجها ي
وف المكاتب ايضآ يف الروابط والمراكز ،وهل ي
ومتطورة وتناسب جميع األعمار؟

ر
ه الصورة او المشحية او الفيلم
أحد الحضور :بالنسبة لألطفال أكب الوسائل ي
الت تناسبهم ي
المصور ول يعنيه الكالم مثل القصص .فالصورة تعطيه المعت اكب ،وم ناحية أخرى بالمكان
الذهت لألطفال
أن نعطيهم قصة صغبة يستطيعون التفكب بها وبذلك نعمل عىل تقوية النمو
ي
يك يفكر بتاري خ فلسطي وأهميته .وبالنسبة لألعمال اليدوية والرسم يهتم بها الطفل كثبآ.

المنسق :األفكار يمك ان تكون عىل صعيد المدارس والمؤسسات وليس فقط عىل صعيد
عمل كل شخص بل عىل صعيد كامل المجتمع ،هذا سؤال عام.
ً
وف
أحد الحضور :اوآل ،المطلوب أن نملك كتاب تاري خ
موحدا للفلسطينيي الموجودي هنا ي
ً
ً
منهجا لكل مراحل التعليم
الداخل والمهاجري  .كتاب يحمل تاري خ فلسطي موحدا ،يكون
والصفوف مثل كتاب الجغرافيا لصف األول ر
وحت صف السادس .ثانيآ ،اذا استطعنا ان نوفر يف
ً
فه الطريقة األفضل
الكتاب افالما وثائقية تعمل عىل ترسيخ الصورة يف عقول الطفال ي
ر
لتعليمهم وايصال المعلومة بشكل ر
لفبة اطول .ثالثآ،
مبارس ومؤثر" .الصورة" وتستقر يف الذه
اض
يف المستقبل ان كان بأستطعتنا ارسال بعض المجموعات الشبابية اىل الداخل لزيارة الر ي
الفلسطينية ويرى فعآل فلسطي ليس كما نشاهدها يف الصورة فقط لك م خالل التبادل
الثقاف.
ي
أحد الحضور :يجب توحيد منهج تاري خ فلسطي لكافة المراحل التعليمية ابتدا ًء م رياض
ً
ر
ر
البامج
الت تضم
األغان تشبها ببعض ر
ي
األطفال حت الصفوف الثانوية ،بالضافة اىل األنشطة ي
ً
ر
الت يتابعها األطفال ،وأيضا الستفادة م المعلومات لدى كبار الس الذي ولدوا يف فلسطي
ي
ر
الت عاشوها وتدوينها ،بالضافة اىل
وإسهامهم بكتابة المواد داخل الكتاب ومعرفة األحداث ي
الفلسطيت.
الفلسطيت يف يوم األرض ونشاط العرس
اليوم
ي
ي
أحد الحضور :ان هذا الموضوع يهم األهل ايضآ وليس فقط األطفال .فهناك العديد م األهل
ليس لديهم المعلومات الكافية ع فلسطي لعطائها لألولد او ل يعلمون ما مدى أهمية تعليم

األطفال تاري خ فلسطي .كما ر
أقبح ان يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفب الكتاب.
فاألطفال متعلقون باألجهزة الحديثة والهواتف واأللعاب .فيمك أن يكون هناك فيلم يشاهده
األطفال عىل اآليباد او يمك أن يكون عرض صور لألطفال بدآل م جلسات ررسح طويلة
ومملة لألطفال كما جرت العادة ول رتبسخ المعلومات عند األطفال .اما م خالل الصورة
فالنتيجة تكون أفضل للتعليم.

أحد الحضور :منذ سنة تقريبآ قمنا بعرض مشحية "البيت" وكان م أسماء الدىم فيها بيسان
الفلسطيت.ة أما شخصية الدب فكانت لرسائيل وأنتقلت عروض هذه
والعديد م األسماء
ي
المشحية يف جميع الروضات والصف األول يف مدرسة األنروا ،ساهمت هذه المشحية يف نقل
الفلسطيت لألطفال وفرح بها األطفال ،وتداول الكثبون أسم الدب وأفعاله داخل
التاري خ
ي
ر
وف الغناء ندخل أسماء المدن مثل يافا وبما تشتهر،بالضافة اىل البكبعىل مفتاح حق
بيوتهم .ي
العودة.
ر
الت تروى ع قرى فلسطي مثل الجعونه ،الرصفند.هذه
أحد الحضور :قصص األطفال ي
ُ
عب الرسم واأللوان ،فقمنا باختصار
القصص أخترصت يف مشحية دىم لجذب األطفال ر
ر
تحك القصص بي المسني وأحفادهم فمثل حكاية الجدة
الشوحات والكالم بشخصيات دىم
ي
ر
األفاع وهم الجنود
الت أعطت حفيدها المفتاح وتوفيت ثم أكمل الطريق وحده ليواجه
ي
ي
األرسائيلي وكيف تعاون معه العصفور لتامي الطريق السالكة يف كل المناطق ،م خالل
ً
صدى أ ً
يجابيا لدى
طريقه وبيده المفتاح يتعرف عىل كل منطقة بما تشتهر .لقت المشحية
األطفال.ولك يف النهاية لم يعب الولد عىل مبله وهذا هو الواقع فالعديد م القرى الفلسطينية
تدمرت ولكنه سيكمل رحلته لعادة أعمار مبله ولتثبيت حقه بالعودة .القصص مهمة جدآ
واألغان والتأثبات الصوتية .وقد قمنا بالعمل والتواصل مع األطفال م خالل الدىم.
لألطفال
ي
كما نستطيع صناعة الصورة المتقاطعة بجميع الحجام حسب المراحل العمرية رلبكيبها
ُ ّ
فتشكل صورآ لفلسطي كمدينة القدس او تنظيم مسابقات وإعداد صندوق المعلومات العامة
ر
يأن السؤال وخلفه الجواب .وكما ذكرنا ل يتوفر الكثب م المواد التاريخية الرقمية الغنية
حيث ي
عىل ر
األنبنت لتعليمها لألطفال.

أحد الحضور :يقوم كل طفل بكتابة هويته الشخصية وهو بعمر الخمس سنوات ،اسمه وعمره
ونصدق عليها.
تعت كثبآ لألطفال يتم ررسح مضمون الصورة رلبسخ داخل دماغه
أحد الحضور :اوآل الصورة ي
ً
ع كيفية زراعة وقطف الزيتون مثال ،مشحيات لألطفال ع فلسطي؛ زميلنا احمد صالح
الفلسطيت الكامل ويجسدها عىل الطريقة الفلسطينية،
حي يمثل األدوار وهو يرتدي الزي
ي
تنظيم المسابقات وجعل األطفال يسألون األهل و األقارب ع فلسطي وهذا تعليم بحد ذاته
ً
وبأساليب كثبة ومختلفة .فاألنشطة تعزز المعلومات للكبب والصغب ع فلسطي .فأنا ضاحة
أحب أن أعرفها وأفرح حي يسأل أولدي جدهم كيف أعتقلك اليهود فبذلك يكتسب الطفل
المعلومات المهمة والغنية بالضافة اىل الكتاب الذي سوف يرسخ المعلومات عند األطفال.

أحد الحضور :يف السابق تم توزي ع فيلم للمؤسسات يروي قصة الشهيد محمد الدرة ولك لم
نعرضه كثبآ لألولد بسبب أنه يحتوي عىل مشاهد عنف ودماء وقتل فيجب مراعة مشاهد
العنف والدم والقتال لألطفال يف أي عمل ،ترسيخ محبة األطفال لفلسطي والستغناء ع
تلك المشاهد والقصص .يمك عرضه لألعمار فوق الثان ر
عش اما أقل م ذلك ل يسمح لهم
ي
بالمشاهدة.
ر
الت تحدثت عنها
أحد الحضور :مطلوب وسائل مدروسة حسب األعمار .قصة المشحية ي
أغان وطنية مثل بلدي
وه قصة البيت وتم ادخال عليها ٍ
األنسة فاطمة موجودة عىل كاسيت ي
أنا للفنان أحمد قعبور .جميل أن يتوفر مثل هذا العمل المسجل م قبل أختصاصي
وسينمائيي لعرضها لألطفال داخل الصفوف.
أحد الحضور :نستطيع أن نربط اي مناسبة بفلسطي فمثآل قمنا ف عيد الميالد ب ر
البكب عىل
ي
عب ذلك نثبت لألطفال
فلسطي وان المسيح ولد يف فلسطي .يف ما يخص العنف ،أعتقد أننا ر
ً
اننا نتعرض للعنف واكب الناس متضطهدي يف الدول العربية .وهناك ايضا فكرة التواصل مع
عب السكايب وغبها لمشاهدة فلسطي ر
مبارسة وذلك ضم عمل مجموعات التشبيك
الداخل ر
مع مخيمات الداخل.

ُ
ينبغ أن تمتلك المؤسسات آلة فيديو للعرض توزع عىل كل
أحد الحضور :داخل المخيمات ي
المخيمات ويمك أن تتضم تلك الفالم أستقطاب افكار ،رحالت وجولت داخل المخيمات
وبي المؤسسات؛ وكما ذكرت األخت هناك ضورة لوجود أختصاصيي للتحضب ويمكنهم
ً
أعطاء دورات للمؤسسات ك يتوفر ً
خصصا لهذا .يجب أن يعلم األطفال أن هناك
كادرا مت
ي
ُ
.
العديد م أألطفال امثالهم يموتون ويسجنون بالضافة اىل اللعاب والكتب مع مراعاة الذي
ل يستطيعون القراءة .صناعة المجسمات ع فلسطي وتنظيم المسابقات والزيارات وتأليف
الفلسطيت لألطفال يف
مجموعات صغبة وأعطاؤها معلومات ع مدنها وقراها وع الزي
ي
الماض.
ي
المنسق :
فلسطيت موجود يف لبنان ما هو المحتوى المطلوب داخل هذا
السؤال الثالث :كمجتمع
ي
ً
مناسبا لألجيال؟
الكتاب م مراحل زمنية وحقبات تاريخية حسب ما ترونه
ر
الت طرحت
ه وضع حقيبة مخصصة لرياض األطفال ع األفكار ي
أحد الحضور :الفكرة لدي ي
العش سنوات اما لم تجاوز ر
ف هذه الجلسة أي قصص والعاب وفيديو لألعمار تحت ر
العارسة
ي
الفلسطيت بشكل مبسط ومتسلسل جدآ م بداية الكنعانيي وم هم
تدريس األطفال التاري خ
ي
ر
ر
الت
الت حصلت بالضافة اىل األحداث ي
ه األحداث ي
أهم الشخصيات يف تلك الحقبات وما ي
نمر بها األن .يجب ذكر أسماء الكتاب والشعراء الذي كان لديهم دور يف التأثب والتغب ع رب
الفلسطيت مع تقسيمها لمختلف الفئات العمرية.ويفضل ان ترافق تلك المحتويات
التاري خ
ي
صور ألن التاري خ مادة "ناشفة".
أحد الحضور :بالنسبة اىل األطفال ف الروضات ً
كثبا ما تغريه الصورة ،أتصور يف حال توفرت
ي
الصورة مع ررسح بسيط تصل المعلومة أرسع وأسهل خالل طريقة للتدريس لألطفال ،عىل
صعيد الكبار حسب العمر يتم وضع الكتاب وتسلسل األحداث.

أحد الحضور :يجب علينا ر
البكب عىل العرص الذي مر به الرسول محمد عليه الصالة والسالم
ر
الت مرت بها فلسطي ألنه تظهر لنا ملخص لكل األحداث ال ر يت يمر
بغض النظر ع الحقبات ي
بها األنسان ف فلسطي او غبها وعلينا ر
البكب عىل الرموز يف فلسطي مثل الشعارات
ي
والنضالت وعمليات األغتيال والمعتقالت ليكون الصغب والكبب عىل اطالع عليها.
ً
أحد الحضور :شخص ما اطلق اسم يوسف عىل مولوده نسبة لسيدنا يوسف الذي عاش يف
ر
الت جرت يف فلسطي وهذه األحداث يجب أن
فلسطي وأستنادآ لتسلسل بعض األحداث ي
تندرج يف التاري خ كمشى األنبياء الذي ولدوا يف فلسطي او مرو بها .أوضح هنا ذكر الموضوع
المسيح.
يلغ الدور
ديت
ي
ي
بشكل ي
اسالىم وهذا ل ي
أحد الحضور :للمرحلة األبتدائية الطالع عىل المدن الفلسطينية وبماذا تشتهر والمعالم ال ر يت
ه .يف المرحلة
تتضمنها .وهناك العديد م اآلثارات يف حيفا وبب ُالسبع نح ل نعلم ما ي
المتوسطة الطالع عىل الحمالت اللعسكرية ر
الت شنت عىل فلسطي أن كانت صليبية أو غبها
ي
ّ
وما حدث منذ مئة عام ليومنا هذا ،اما المرحلة الثانوية ف ربكز عىل الطالع عىل التاري خ وحقباته
ر
الت مرت عىل فلسطي ،فال يمك الحديث ع الحضارات القديمة
المختلفة والحضارات ي
لألطفال الصغار .اآلن يجب تحديد المنهج وأعطاؤه حسب الفئات العمرية بشكل منظم
ومرتب وواضح ليصال الرسالة بشكل مناسب.
أحد الحضور :توضيح الفرق بي اليهودية والصهيونية ر
ورسح الصهيونية كيف تأسست وم
أسسها وكيف وصلت اىل فلسطي ومارست أفعالها .فعلينا وضع كتاب تاري خ صحيح ومنظم.
فعندما يوضع الكتاب بشكل مبسط وتواري خ واضحة ومواضيع صحيحة ،رتبسخ المعلومات يف
عقول الطالب.

ر ُ
الت درست سابقآ
المنسق :لقد قمنا بالطالع تقريبآ عىل جميع الكتب التاريخية لفلسطي ي
وأهمها كتاب المقاصد والصادر ع مؤسسة الدراسات وعىل أعمال ألستاذ احمد عيىس وزياد
فاعور يف النادي يف الشمال ،ونح نعمل عىل هذا األساس .سوف نكمل العمل السابق ،دورنا
يف المرحلة الثانية هو العودة اىل المؤرخيي والمختصي لوضع الكتاب باختالف مراحله

ه أحتياجتنا .وهذا هو الهدف م
وتحديد دورنا يف اعطاء افكارنا وما المطلوب تعلميه وما ي
ر
ه أنتم
الجلسة هذه وكل الجلسات ايصال صوتنا لما هو مطلوب ونح نبدأ م القاعدة ي
الت ي
ه غنية فعآل ومفيدة عند
لصناعة الكتاب ثم يعود الينا لتعليمه .كل ما ذكر اليوم م معلومات ي
استخدامها.
شكرآ لجمعية األنعاش عىل الستضافة.

