
ي مخيم الجليل لقاء الخامس: ا
 بعلبك  -المؤسسات العاملة ف 

 

 منسق الحملة: 

 هو هام؟ تعليم تاري    خ فلسطي   لألطفال؟ ِلم   : ما مدى أهميةالسؤال األول

 : ي
ي هذا المجالار أنكم مؤسسات و عىل أعتبالسؤال الثان 

ي ال ،جهات موجودة ف 
امج هل يتوفر ف  بر

بوي لتاري    خ فلسطي   ؟ وكيف يتم العمل عليه؟
 لديكم المنهج البر

 : ما هي ال السؤال الثالث
 
ي  ما ب لتلبية حتياجات والنقص المتطل

 ؟عليمهت ترغبون ف 

ي   واألدوات لتعليم هذه المادةل اشكواأل : ما هي الوسائل السؤال الرابع 
جميع المراحل ف 

ي المكاتب؟ (،للصغار والكبار)التعليمية 
 داخل المدارس وخارجها وف 

ي ا المواضيع والمحتويات  هي ما   ولك  رأيكم مهم: أكب   صي  : هذا سؤال تخص  السؤال الخامس
لتر

نها  حونها  ليتضم  ي مر  بها  تاريخيةالحقبات الزمنية و المراحل ال عىل صعيد  هذا الكتابتقبر
التر

ي ترونها الفلسطينيون
ي لألجيال و مالئمة ، والتر

غت 
ُ
 ؟معرفتها  ت

 

 هو هام؟ تعليم تاري    خ فلسطي   لألطفال؟ ِلم   ما مدى أهمية السؤال األول: 

 

ي الزم  الحاض  جزء م  تاري    خ فل أكيد  مروة محمد م  جمعية شهد: 
سطي   مهم ألن ما نعيشه ف 

ا بالزم  التاري    خ 
ً
ي المرتبط أيض

ي و   . الماض 
 ف 
ً
ي تهاوقأأغلب  أيامنا هذه يقضون األطفال خاصة

م ف 

فيه و  استخدام نت واأللعاب والبر  فينىس الطفل مع الوقت التاري    خ دروسهم؛ متابعةاألنبر

ي 
طالع بشكل دائم عىل أخبار فلسطي   وما هي ال  ا وصغارً  ا لذلك يجب علينا كبارً  . الفلسطيت 

قائب وما هي الح ها وأديان ها و جمعيات ها مؤسساتوما هي ، وبما تشتهر  اها وقر  ها مدنو فلسطي   

ي مر بها األحتالل وعلينا 
كب   عىل التاريخية التر

ي البر
وما الوحشية ه ترصفاتو األحتالل الصهيون 

ي المدن والقرى المحتلة 
الذي يجري مع األرسى والشهداء وعوائلهم وما الذي يحصل ف 

كي يبقر عىل وعي دائم   ا جدآ أن يكون األطفال عىل علم به ةوالمحاضة. كل تلك األمور مهم

 كلمة. لايحرر فلسطي   حتر ولو ب أيضآ جاهزآ ألنوأن يكون تاري    خ، الوتام لألحداث وليعلم ما هو 

 



أهمية معرفة تاري    خ فلسطي   هو  نعاش: ة احمد ابو غزل م  جمعية ال بتول يوسف م  مكتي

مجرد أن يعرف الطفل تاري    خ فلسطي   يدرك ما هو سبب أحتالل فلسطي   وما يجب عليه 

ي حصلت م  حمالت وثورات وحروب عىل فلسطي   يبقر فعله، حي   يعلم بكل األ 
 حداث التر

 معرفته د أنتهت م  رأسه وذلك بمجرد متمسكآ بالقضية الفلسطينية وتزول فكرة أن فلسطي   ق

 للتاري    خ. 

 

ينسون سرسائيل تقول الكبار يموتون والصغار ا تحاد العام للمرأة الفلسطينية: ال هال الحاج م  

ي عقول أطفالنا منذ 
م   فلكل ط  أن يعرفالبداية:  هذا غب  صحيح! كي لننىس نحُ  نرسخ  ف 

العمل . ف، وبذلك يصل لكامل فلسطي   مدينةاي  هو، م  اي قرية، م  اي قضاء، م  اي 

ي بطريقة مبسطة 
ل واستطيع ايصال المعلومات م  خال ؛أستطيع ايصال المعلومات لهيجعلت 

 لألطفال ةطانشاأللعاب او 
ً
التاريخية ث طرح األمثلة ع  األحداوذلك م  خالل  خاصة

ي  ألنهر والجبال وتعزيز المحبة لفلسطي   سطينية واعطائهم أسماء اوالعادات الفل
م   . داخلهم ف 

ي البد
ي ف 

ح كيف حصل األعتداء علينا وم  هو المعتدي الذي أحتل أرض   اية وما هي ثم رسر

ي حصلت 
تم ول أريد أن ت ،يصال المعلومة بطريقة صحيحةوان وم  هم المتخاذلو المؤامرة التر

ي للواقع بشكل غب  صحيح لألطفالمعلومة إعطاء العملية 
اب بعليه معرفة أس. كما أو مناف 

ي فلسطي   
وات ف  وكذلك  ا فيه ثريةاألمعالم المقدسات و المدى جمالها و و  األحتالل وما هي الب 

ي سقطت مدنالالشهداء و عدد 
ك  أن يتعلم م  خالل رسد وكيف قاوم الشعب. يم التر

ة طفال والثقاقف نضالية لتعزيز القوة لدى األ ما حصل مع األجداد واألقارب م  مو القصص ع

ضم  سلسة أنشطة نعمل لألطفال  تلك المعلومات عىطبالنفس ومحبة األرض. يمك  أن ت

مها لألطفال  نشاط صغب  الحجم استطيع م  خالله اللو كان و عليها نح  حتر 
ّ
 منهم لكأن أعل

سخ  وط ناعة بأن لديهعنده العقيدة والق حسب عمره ومرحلته بطرق ممنهجة كي تبر
ً
  ا ن

ً
 محتال

 و . دافع عنهيجب عليه محبته كي يبقر ي
ّ
ي التعل

المعلومات. لك تم لأللمام بكل هكذا يستمر ف 

 
ً
العمل م  اجله. هناك العديد م   جميًعا  علينا  ا وب  هذا يكبر وهو عىل يقي   يأن لديه وطن

، أ ي
ي رياض األط ا تعلمو  ولديالروضات تعمل عىل برنامج توعية للتاري    خ الفلسطيت 

فال وهم ف 

ي الكثب  يعلمون 
 النشاطات. مثل تلك ع  فلسطي   م  خالل المشاركة ف 

ي بعض األحيان حي   يسأل الطفل ع   نعاش: عائدة كايد م  جمعية ال 
ي فلسطي   ف 

ل  أصله ف 

ع  المدن السؤال يجب أن يتعلم ع  بالده ع  فلسطي    يب ع لكي يج يعرف الجابة؛

أن يعلم  تدوقررت يوًما أن أعىطي درًسا، ارابالده وما هي عاصمتها. والجبال وبما تشتهر 

ي  ،األطفال بأن القدس عاصمة فلسطي   
بجعل  ا ضح ترامب وأصدر قرارً اليوم نفسه،   مساء وف 



، حينها عاش األطفال جوآ م  حالة األ  بات والتعطيل القدس عاصمة لغب  فلسطي   ض 

و ات أنر األطفال اىل الروض والمظاهرات بعدها  ناهم بأن القدس هي نيخبر نا بما حصل فأخبر

عاصمة فلسطي   وعلينا ترسيخ هذه الفكرة وتعليم أولدنا ع  فلسطي   وملكيتنا لها وحق 

آ ع  هذا.   يسألون العودة وم  هو المحتل ألن األطفال  كثب 

 

ي معرفة فلسطي   وبالدنا،أهمية تعل نعاش: هال هدروس م  جمعية ال 
ا م يم تاري    خ فلسطي   يعت 

 تالوق مع مرور ألنه  ، هو أساسها وحضارتها وثقافتها. مهم جدآ أن يتعلم األطفال هذا التاري    خ

ي حال لم يتعزز هذا العمل. نحُ  نشكر جهودكم 
ي والزم  الطفل ينىس هذه المعلومات ف 

 ف 

ي تعملون عليها إطالق 
ة فعليه الهوية الفلسطيني. الهدف أن يتمسك الطفل بهذه المبادرة التر

ا طال الوقت ل بد م  الرجوع اليها و  ا رفة أن هذه األرض مهممع رنا وأيًّ نا لكان مكان عم  أينما تهج 

شتهر أن فلسطي   تعىل األطفال  يففبالدنا هي فلسطي   وسوف نعود. يجب تعر  أو إقامتنا،

 عىل و  بكثب  م  األمور 
 
ة  قرىأن ي ل يوجد لها معالم اآل سقطت مثل لوبيا  كثب 

 نوحطي   التر

 
ً
ي ينتمي اليها، ،قاحلة ا وأصبحت أرض

الحياة  تانكيف ك  فعىل الطفل معرفة المكان او القرية التر

، كما عليه معرفة أسباب األحتالل األساسية  ي فلسطي  
سابقآ وماهي األماك  المقدسة ف 

 كي يبقر عىل تمسك بهذه القضية وعىل امل العودة أن شاء هللا. 
 لفلسطي  

 

 هي الهدف األسم لنا هو أن نتمسك بهويتنا لنها القضية  النعاش: فاطمة مصلح م  جمعية 

  م  "الهوية الفلسطينية" 
ّ
ي وعلينا أن نتعلم كي نتمك

ناهجنا نقوم م الدفاع ع  بالدنا. دائمآ ف 

 بإدخال الوط  عبر ا
 
ي   للحديث ع  تاري    خ فلسطي   لألطفال، غب  ذلك نطلب ستدعاء المسن

وبما  ونمدينة ينتميي بلد او ألالمعلومات م  األهل لمعرفة م  األطفال الحصول عىل بعض 

ي فلسطي   وما يجري فيتش
لومات عوبعد ذلك يقوم األطفال بنقل هذه الم ؛ها تهر مناطقهم ف 

ي زيادة هذه المعلومات.  فيما بينهم للتعرف أكب  عىل
. ونقوم نحُ  بدورنا ف   فلسطي  

 

وع الذي تعملون عليه، اوآل لكي  : جتماعيةال  رساء م  جمعية النجدةإ
نعم مهمة جدآ فكرة المشر

ي عقول األولد الصغار، ثانيآ 
عىل األتهامات  جابةلتصبح لديهم القدرة عىل ال نرسخ فكرة البلد ف 

ي قد باع ارضه او 
، نهو غب  مثابر عىل اومنها ما يشاع أن الفلسطيت  ح  لعمل م  أجل فلسطي  

ل الوعي لدى يجب أن  تهامات. وا الرد عىل مثل هذه ال فال كي يستطيعاألط نفع 

 



ة م  جمعية النجدة ال  ، كما يجب الزميالتانا أؤكد عىل الكالم الذي ُطرح م   : جتماعيةسمب 

ي نفس الوقت احياء 
وع علينا ف  ي األنشطة  هذا المشر

ي كتب التاري    خ انما ف 
ليس فقط ف 

ي المؤسسات
حي   لبدء به م  رياض األطفال ال . كتاب التاري    خ مهموالمناسبات الوطنية وف 

ي أن  عودتنا اىل بالدنا 
ًط  ا يكون ممنهًج وينبغ  ا وهي لسطي   عربية يجب المحافظة عليهف ا. وُمبس 

ي 
جمعية النجدة م  المقدسات، م  حقنا الدفاع ع  فلسطي   واخبار أولدنا عنها. نح  ف 

ذلك، نطلب م  الطفل وضع أى ضافة ال نعاش بالنكبة مثل جمعية ال  نعمل عىل احياء ذكرى

ي كةع  بلده األساس خالل المشار  بصمته
ننا متهمي   أل فلسطي   . كما علينا المطالبة بحقنا ف 

ي الفلسطينيةاد
هجرنا م  بأننا تو نعلم األطفال عكس ذلك ، فيجب علينا أن ئمآ ببيع األراض 

ي  وعلينا العودة  ي حال لم نعد نح يلابيوتنا مجبر
هذا ب ونالبطون ويعودي، أطفالنا سوف ها وف 

ي المخيم 
ي ذكرىالحق. لدينا العديد م  المسني   ف 

لل حضار الحج حسي   د إالنكبة نقوم ب وف 

ها م   ي المناسبات الوطنية تاري    خ فلسطي   وشجر الزيتون وحب الليمون وغب 
هو يروي لنا ف 

دى كرة لالف سخبر فبذلك ت ؛المواضيع، حي   يروي لنا القصص ع  فلسطي   قلبك يحزن عليها 

؛ ي اي مناسبة و  األطفال ع  فلسطي  
لدم... اطنية تسمع أصوات األطفال تهتف "بالروح بف 

" مع العلم أنهم لم يروها ولك  علينا   ذ من وصية: ريبها لهم. ايضآ هنا لدينا تتقنفديك يا فلسطي  

ي مدرسة األاسنتي   تقريبآ أصدر 
بية و و لُمعلم ف    تعليم سابقآ النروا أحمد عيىس وكان مديرآ للبر

ي كتاب هذا الإدراج نروا رفضت و لك  األ لطالب صف البكالوريا  تاري    خ فلسطي   كتاب 
 منهجها فر

 . ي حي   أن كتنا هنا ان يكون مثل هذا الكتاب توصيالتعليمي
تاب لصفوف المرحلة األبتدائية، ف 

ي المدارس لدينا 
ي يعىط ف 

ما ل لِ سطي   و لا تاري    خ فم  األولوية تعليم طالبنف . التاري    خ اللبنان 

ي مد
 رسنا الفلسطينية ؟انعىطي نح  هذه المادة ف 

 

ي  جمعة م  مؤسسة بيت أطفال الصمود:  محمود 
موضوع تاري    خ فلسطي   مهم جدآ خصوصآ ف 

بة قوية.  ي تتعرض بها القضية لرص 
ة التر رن وهي موجهة قصفقة الاليوم نرى ونسمع بِ  هذه الفبر

ي نستخدمها م  أجل  للقضية الفلسطينية. 
تاري    خ فلسطي   يجب ان يكون م  السلحة التر

طبع مع اليهود الحرب سياسية وعسكرية وم  ضمنها واهمها . وبالمواجهة مثل هذه األمور 

اىل  ا صلو و  . ر ذلكانكإيآ ول يمكننا قوة اليهود عسكريآ وسياسنشاهد حاليآ  الثقافية. حرب ال

 العالم م  خالل نشر تاري    خ مزو  
 
ي ملكية فلسطي   عبر ربط احداث ورسد أن لهم أحقي  عي ر يد

ة ف 

ي ألبنائهم
ي المقابل نح  ل نقوم بمثل هذه األمور. أن كل ما نقوم به . قصص وتعليم تاري    خ ديت 

 ف 

ي م  
ي يأنر

ي يروي  هخالل م  تعليم ع  التاري    خ الفلسطيت 
ا مبادرات شبابية عبر القصص التر

 
 
 لمِ نح  بحاجة  . هذا غب  كاٍف. ي   المسن

ّ
م  الروضة ثم اىل راحل، مم يعىط عىل نهاج منظ

ي مدارسنا. أعتقد المرحلة األبتدائية كما ُيدر  
ي ف 
سطي   أن مستقبل قضية فل س المنهج اللبنان 



 ألكبر هجمة. بالط األن القضية الفلسطينية تتعرضالتاري    خ ب مرتبط بشكل مبارسر 
ّ
م بع حي   نعل

ي سوف يعمل أكب  
ح ان السال  اعتقد لذلك اجل النضال والتحرير، م   أطفالنا التاري    خ الفلسطيت 

اء ليس فقط المسنالمستقبىلي لفلسطي   هو التاري    خ الذي يجب وضعه بي   أيدي  ي   بل خبر

ي لفلسطي   
ي  ،السابقة لفلسطي    ، والحقباتالرجوع اىل التاري    خ الديت 

؛ كل مرت بها  والشعوب التر

ب عاشت فهناك الكثب  م  الشعو  . فالتاري    خ ليس فقط ع  المدن وبما تشتهر  . بالتفاصيل ذلك

ي 
ي أرضف 

كرها. فلسطي   والكثب  م  األثار ف 
ُ
 ها يجب ذ

 

ي األنتماء والهوية : احمد ابو شقرا م  مركز أطفال الجديد 
والهدف  . أهمية تاري    خ فلسطي   تكم  ف 

الشباب.  يخ الهوية الفلسطينية عند عدم نسيان القضية وترسم  وراء تعليم تاري    خ فلسطي   هو 

ي فيما  ي والعرنر
وم  جهة اخرى كنا قد تحدثنا ع  نشوء فلسطي   واسباب الرصاع الفلسطيت 

اع والرص  ،مثل مسجد األقص وقبة الصخرة ها القضية، واهم المقدسات الموجودة في يخص

ي األرسائيىلي ونرى أن شعوب العالم تحكي بأسم فلسطي    طفل اوآل هنا يجب عىل الفم   . العرنر

ه يجب عليه 
 
". " معرفة قضية فلسطي   ونشوئها. ان يعلم ان ي ما عندو حاض 

 .. اىلي ما عندو ماض 

 

 المنسق: 

 : ي
ي هذا المجالعاملة أنكم مؤسسات و جهات  السؤال الثان 

ي برامجكم ف 
ا هًج من، هل يتوفر ف 

م تاري    خ فلسطي   ؟  تربويً 
ّ
مات ز حتياجات والمستلوما هي ال كيف يتم العمل عليه؟ ا يعل

 لية تدريس مادة التاري    خ بشكل أفضل؟المطلوبة لتحسي   آ

 

ي المؤسسةأحد الحضور: 
ي  نعمل عىل عدة أقسام:  نح  ف 

ل مهندسة العىل  قسم اوآل نعمل ف  ب  

ي ال
ي الفلسطيت 

ان  ي بر
لتوعية انيآ قسم لث : تحف واثريات. بنا م  فلسطي   داخله كل ما يقر  ، يتوفر ف 

رفيه ت تقديم المعلومات ع  تاري    خ فلسطي   عبر م  خالل هذا القسم نعمل عىل  . األرسية

كب   عىل حق الهوية وان لديهم وط ؛ و حقوق الطفل مبادىء م  خالل  ، وذلكاألطفال
البر

ي فرضت وجودنا تباعية ال ماهو وطنك؟ ما اسم وطنك؟ تاري    خ وطنك؟... وما هي 
ي حتالل التر

 ف 

م  و  ،س األطفال المنهج المدرسي لديهمالذي يدر  قسم التعليمي دول الشتات. لدينا ايضآ ال

. تلك بط أن نر  طبيغي ال ي المواد بتاري    خ فلسطي  
س الجانب األساسي ايضآ نعمل عىل تدريف 

القرأن الكريم وهو جانب ل يتجزء ع  تاري    خ فلسطي   بسبب أن القضية اوآل وأخرآ هي دينية 

ي ف ذا الجانب نعمل عىل ربط الطالب بتاري    خوحي   نناض ديننا هللا ينرصنا، فم  ه
لسطي   ف 



ه.. بالتأكيد هنا سوف يتعرف هذه المؤسسة بشكل عام،  ي او ترفيهي او غب 
م  جانب ديت 

 عىل هذا التاري    خ. أطفالنا 

  كل أما بالنسبة اىل األحتياجات بكل جانب يوجد نواقص نحُ   كمؤسسة نحاول أن نؤم  

ح أن يتوفر    ا منهاًج  النواقص، ولك  أقبر
ً
ي الحملة هو جانب  ا. واضًح ا و محدد

وما تعملون عليه ف 

 المؤسسات.  لما تقوم به لمكم  

 

ي أحد الحضور: 
ونها ملدينا العديد م  الكتب ع  تاري    خ فلسطي   نعتمدها بمضهذا المجال ف 

ي أغلب األوقات؛ تحدث ع  السياسة والتاري    خوأغلبها ي
لسطي   ع  ف ا نروي لألطفال قصًص  ف 

 وحاليآ 
 
ي الالمعلومات لستعمالها عداد ي   لمساعدتنا عىل إنعمل عىل برنامج للمسن

مسابقات ف 

طة، بس  م ع  فلسطي   أطفال  ل يتوفر لدينا قصص احتياجاتنا :  اسبات. حياء المنول واألنشطة 

 ل تناسب اعمار األطفال. و ثقيلة  تكون ومعلوماتقصص  ةياستطيع رو ل ن

 

ي ندعو البرامج العمل مع األطفاهناك العديد م   أحد الحضور: 
ها يل منها احياء المناسبات التر

"و ة، األطفال حسب المراحل العمري   ي
طعام حضب  النقوم بت ،احيانآ عبر "المطبخ الفلسطيت 

ي والتعريف عىل 
ي الم  اي  أو تلك، أصول هذه األكلة الفلسطيت 

يف او صومتر كانت تحرص  ف 

ي نقوم بات شتاء، وم  ضم  برامج أحياء المناسال
اث الفلسطيت  صناعة "المخمر" وهو م  البر

ف الجميع عىللكي  ، "طبق القش" الذي وكيف كانعمله، طريقة  يتعر  ي
انت ك  يعمل الفلسطيت 

اث ب م   سمةر " كل ضافة اىل "خياطة الكنفاال تعمل عىل صناعته الفتيات وهو احياء للبر

 -نسخان يو  -ثل التطريز رم هللاتدل عىل تراث معي   لدى منطقة م  فلسطي   كم الحياكة

ي يرمز اىل تراث  -طولكرم
.  كما معي   لكل قرية او منطقة معينةالقدس... فكان كل ثوب فلسطيت 

للعمل عليه  ا عً مشج  عىل بالدهم ونرى ذلك المسابقات لألطفال للتعرف نقوم بإعداد 

ي مشاركتهم لل شغفب ،عمريةال هممراحل، حسب يشعرالولد 
 المعرفة. نشاط وحب ف 

ي لبنان فهناك الكثب  م  المعلومات ل ، نح  ولاما عىل صعيد الحتياجات هناك الكثب  
دنا ف 

ي بيوتنا ب
ات م  األهل وكبار الس  ف  المطالعة  ضافة اىلال نعرفها فنكسب المعلومات والخبر

ي بعض المجافر بعض الكتب حتر اوتو 
ات لت فهي ايضآ معرفة ومعلومولو كانت سياسية ف 

النقص هو بعدم توفر كل المعرفة لدى األطفال او الشباب، فستطيع م  خاللها زيادة ن

. المطلوب هو كتابة  ي نريد ان نعرفها ع  تاري    خ فلسطي  
بل التاري    خ م  قالمعلومات التر



بالثقافة  ا غنيً  ا كون كتابً بشكل أكبر وسوف ي حينها سيتم تزويدنا أنه مؤرخي   وعلماء أعتقد 

 . ةمعرفالو  علمتالعىل والمعرفة الفلسطينية بالتاري    خ والعادات والتقاليد منما يزيد اضارنا 

 

عرف م  خالله عىل فلسطي   وعىل بعض القرى تن لدينا محور اسمه الوط ،أحد الحضور: 

ي الذي يتم طهيه وعرض ا
لباس لباألمكانيات القليلة المتوفرة لدينا وم  خالل الطعام الفلسطيت 

ي الذي يتم صناعته ضم  برنامج التطريز وكل ثوب فيه يدل عىل تراث او رسم خاص 
الفلسطيت 

اث فيه ولك  لألسف عدد الفتيات يقل  بقرية او مدينة فلسطينية يجعلنا نعمل عىل احياء البر

نامج ي البر
اجع بسبب ارتفاع سعر  جميلةمهنة األعمال اليدوية  ؛ف   وقإنتاجاتها  تبر

ّ
 . ة المبيعل

ي مؤسسة البادية والنجدة واألنعاش مهم  
جه او جدآ وحاليآ ي انبرنامج التطريز وصناعة القش ف 

تلك ل مثالمطلوب ان ُيدعم  . مشكلة وهي ارتفاع اسعار المواد وكلفة اليد العاملة وقلة مبيعه

امج للفتيات هذا العمل  و . فهناك العديد م  العائالت كانت تستفيد م  ورائه وهي بحاجته ،البر

ي ترمز للقضية الفلسطينية ف ةله قيمة معنوية اكبر م  الماديات مثل الحط  
نح  الفلسطينية التر

 . ي  بحاجة لدعم خارجر

 

 أحد الحضور: 
ُ
ي منهجنا عبر دخل نح  ايضآ ن

ي تاري    خ فلسطي   ف 
ي الفلسطيت 

ي كل النشيد الوطت 
 ف 

  األطفال، عبر احياء المناسبات ، الوان العلم وشكله، دىمالسنة بإصوات األطفال آخر  احتفال

ي غب  متوفرة لك  المواد ناقصة دائمآ والمعلومات الكاملةبلفور، كوعد 
 ، قامت الفتيات ف 

ية بسبب عدم توفر المعلومات الكافالمكتبة بعرض بعض المعلومات ولكنها لم تحقق الهدف 

نت   عبر حتر  . فما ن فلسطفال ع  مدنتحدث لأل  ؛تناسب األطفال بشكل تعليمي لالنبر طي  

 أعىل م   يكون مستواه ما يتوفر إ
ً
ً ا ان يعىط لألطفال او مشهد  غب  مناسب.  ا قصب 

 

  أحد الحضور: 
ُ
ي العرس الفلسطضافة اىل ال ب اللباس واللهجةالتاري    خ م  خالل محاور كدخل ن

 يت 

 . وم   رقصات واغاٍن  بكل تفاصيله م  عادات وتقاليد 

 

ي النجدة األجتماعية أحد الحضور: 
وع نعمل عىل ف   نتسبو اب الذي  يكالشب هنفذيُ  "الهوية"مشر

ات م  النجدة. ل  المعلومات ع  طريق تسجيل المقابالت مع المسني   ويتم تقديم الكامب 

. يتوفر لدينا رياض اطف ي المناسبات ا ال ولك  نعىطي برنامج تدعيم نفىسي اجتماعي
لوطنية ف 



ي اي نشاط يخ
وع الهوية الذاتية يجب ان يُ نح  ل نلغ  . مشر ل د م  قبل كعتم  ص فلسطي  

. نستطيع كمؤسسات ان نصدر كتاب تاري    خ فلسطي   م  خالل  المؤسسات فهو تاري    خ فلسطي  

ة كي نستفيد م  حياة المسنيي   الموجودي   بالت مع المسني   اقل  المقا ما فيه كتيبات صغب 

 معنا اليوم. 

، لخرىا أطفال الصمود مشابه ألنشطة الجمعيات الفلسطينيةتقريبآ نشاط بيت أحد الحضور: 

ي المناسبات الفلسطينية وذكرى طبعآ نحُ  نح ي ت 
 قومن وعد بلفور ويوم الشهيد الفلسطيت 

ة الشهداء او يوم نشاط اىل ة بمسب   ي االضافة اىل األشغال اليدوية لألمهات واألطفال، بمقبر
لتر

ي هو األ
 الذي يعىط عىل مدى خمسة عشر يومآ و هم لدينا تراجعت اليوم. النشاط الصيق 

ي  ويكون لألطفال م 
-مختلف األعمار يتعلمون م  خالله ع  المدن الفلسطينية واألغان 

 كامل ع  فلسطي   وبالطبع حي   تدخل اىل مكتبنا األناشيد الوطنية. محور النشاط يكون بال

طة وأنشفيما نعمل عليه  ليس هناك أختالف كبب  تمأل الجدران اللوحات الفلسطينية.  

 المؤسسات الخرى. 

 

 لما قاله مح أحد الحضور: 
ً
 "بلفور عيد "قول مود لحظنا هذا العام بعض الناس يأضافة

كب   مع اة فلسطي   فالبعض ل يعلم ان هذا الوعد هو نكب
ي ، لذلك  يجب البر

 المدارس ألطفال ف 

 وعد بلفور 
 
كبة ريف ع  وعد بلفور وع  النعنكبة، أتمت  أن تخصص المدارس ساعة للت عىل أن

ي أن نخرج بكتاب تاري    خ  األطفال وعند الكبار.  د يجب زيادة الوعي عن . و فلسطي   
توصيتر

ي يُ 
كتب و يحك بطريقة صحيحة، لم يعد الكثب  م  المسني   الذي  أتو م  فلسطي   فلسطيت 

ض أن يتوفر ونح  سوف نموت وسيعىل قيد الحياة  لسطينية لديه ثقافة فظهر جيل جديد مفبر

. موحدة وتاري    خ  ي
 فلسطيت 

 

ي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات هي أحياء المناسبات أحد الحضور: 
يوم ثل مم  األنشطة التر

ي األشغال اليدوية والرسم ب
ها األرض وذكرى النكبة والعمل ف  الضافة اىل قراءة القصص وغب 

 . متشابهوجميع تلك النشطة 

ي دور  هي تكم فاما الحاجات والمتطلبات 
ي العمل األهل  ف 

بية ف  ة اعىل التوعية والبر لوطني 

بية الوطنية عىل ان تكون أب  فتح او اب  حماس او اب   ي المخيمات تقترص البر
لألطفال، ف 

 نالحظ و الجهاد. 
 
بح واضح وأص لحقيقةتزوير لتستخدم كتب التاري    خ فيها األنروا والمدارس  أن

ي اغلب المبالنسبة لنا 
نت وتم نتغب  اسم فلسطي   اىل ارسئيل ف  سب راجع وصفحات األنبر



ي البيوت . مدن اىل ارسائيلأسماء قرى و 
بية الوطنية لألطفال ف  دور المؤسسات هو مكمل للبر

 والمدارس. 

 

ة و ص تانا أختلف مع احمد فيما يخأحد الحضور:  ي ل ينتمي لفتح . تالتنظيمابالهوي 
او  ابت 

ي بعض المخيمات.  ، انما ظاهرة األنتماءنتمي لفلسطي   حماس انما ي
 للفصائل موجودة ف 

 

ي األتحاد  . ليس لدينا اي تميب   م  حيث األنتماءاتأحد الحضور: 
ضم كل برنامج التكافل كان ي ،ف 

ي اي جلسة اعر  
، حي   أحرص  ف  ي

ي فلف ع  نفىسي باطياف مجتمعنا الفلسطيت 
ي وليس سطيأن 

ت 

. علينا تخىطي هذا الموضوع وعدم نشر هذه الثقافة ي السياسي
 احد. نح  أبناء وط  و  . بأنتمان 

 

 

ي قمنا بها ضم  الحملة مع المؤسسات المنسق: 
ي أكتسبتها م  اللقاءات التر

ة التر حسب الخبر

ه ل يوجد ضم  انشطتها والجمعيات 
 
اي تميب   او تفريق بي   ابناء المخيم. ايضآ ل يمكننا أن  أن

 
 
د اي الهدف فال يوجهو ما دام هذا  ،التنظيم هو وسيلة للتحرير والعودة اىل الوط ننىس بأن

 قنا. ول تفر  التنظيمات عنا ممشكلة. الهدف ان تج

 

ث ع  أحد أنشطأريد ان  أحد الحضور: 
 
ي تاتحد

شكل  يوم النكبة ب هو احياء ذكرىو مؤسستنا  نا ف 

ي وتمثل جميع جوانب النكباطات منها مشحيات تربط الحاض  بكبب  ويضم عدة نش
ة الماض 

ي م  سنتي   قمنا به عىل صعيد المخيم وعىل 
وما نعيشه اليوم. بألضافة اىل العرس الفلسطيت 

ي 
 للجميع كبارآ وصغارآ.  ممب     يوم . فهو مدة يومي   للحنة والعرس واألكالت الفلسطيت 

 

 

ي كل ما هي الوسائل واألشكال واألدوات لتعليم هذه المادة المنسق: 
صغار المراحل التعليمية للف 

ي الروابط والمراكز 
ي المكاتب ايضآ  ف 

وهل هي حديثة  ،والكبار داخل المدارس وخارجها وف 

 ومتطورة وتناسب جميع األعمار؟



 

ي تناسب بالنسبةأحد الحضور: 
فيلم هي الصورة او المشحية او الهم لألطفال أكب  الوسائل التر

، و  . المصور ول يعنيه الكالم مثل القصص بالمكان  م  ناحية أخرىفالصورة تعطيه المعت  اكب 

ة يستطيعأن نعطيهم  ي بذلك نالتفكب  بها و  ونقصة صغب 
لألطفال   عمل عىل تقوية النمو الذهت 

آ. والرسم يهتم بها الط كي يفكر بتاري    خ فلسطي   وأهميته. وبالنسبة لألعمال اليدوية  فل كثب 

 

  

األفكار يمك  ان تكون عىل صعيد المدارس والمؤسسات وليس فقط عىل صعيد المنسق: 

 عمل كل شخص بل عىل صعيد كامل المجتمع، هذا سؤال عام. 

 

  تاري    خ مطلوب أن نملك كتابالاوآل، أحد الحضور: 
ً
ي  ا موحد

للفلسطينيي   الموجودي  هنا وف 

   . ي الداخل والمهاجر 
ً
 مالتعليمراحل  لكل ا منهًج يكون ، ا كتاب يحمل تاري    خ فلسطي   موحد

 اذا استطعنا ان نغرافيا لصف األول وحتر صف السادس. ثانيآ، ل كتاب الجوالصفوف مث
 
ي وف

ر ف 

ي  ا الكتاب افالمً 
ضل فهي الطريقة األف عقول الطفالوثائقية تعمل عىل ترسيخ الصورة ف 

ة ا " وتستقر الصورة" . بشكل مبارسر ومؤثر صال المعلومة واي هملتعليم ي الذه  لفبر
طول. ثالثآ، ف 

ي 
ي المستقبل ان كان بأستطعتنا ارسال بعض المجموعات الشبابية اىل الداخل لزيارة الراض 

ف 

ي الصورة فقط 
التبادل  م  خالللك  الفلسطينية ويرى فعآل فلسطي   ليس كما نشاهدها ف 

 . ي
 الثقاف 

 

رياض  ًء م ا منهج تاري    خ فلسطي   لكافة المراحل التعليمية ابتد يجب توحيد  أحد الحضور: 

ي ضافة اىل األنشطة ال األطفال حتر الصفوف الثانوية، ب
ي تشب  التر

امج ًه تضم  األغان  ا ببعض البر

ي يتابعها األطفال،
ا ال  التر

ً
ي ستفادة م  المعلومات لدى كبار الس  الذي  ولدو وأيض

 فلسطي    ا ف 

ي عاشوها و واد داخل الكتاب كتابة الموإسهامهم ب
فة اىل ضاال تدوينها، بومعرفة األحداث التر

ي 
ي يوم األرض ونشاط العرس الفلسطيت 

ي ف 
 . اليوم الفلسطيت 

 

 لفهناك العديد م  األه . الموضوع يهم األهل ايضآ وليس فقط األطفال هذا  ان أحد الحضور: 

ية تعليم هماو ل يعلمون ما مدى أعطائها لألولد ليس لديهم المعلومات الكافية ع  فلسطي   ل 



 . ح ان   األطفال تاري    خ فلسطي   . لكتابلتوفب  ا ةستخدام التكنولوجيا الحديثيتم اكما أقبر

م يشاهده فيلهناك فيمك  أن يكون  . األجهزة الحديثة والهواتف واأللعابفاألطفال متعلقون ب

ح جلس  طفال بدآل ميباد او يمك  أن يكون عرض صور لأل عىل اآل  األطفال   طويلةات رسر

سخ المعلومات عند األطفالكما جرت العادة مملة لألطفال  و  الصورة . اما م  خالل ول تبر

 أفضل للتعليم. تكون فالنتيجة 

 

يسان الدىم فيها  ب منذ سنة تقريبآ قمنا بعرض مشحية "البيت" وكان م  أسماء أحد الحضور: 

ي والعديد م  األ 
 وأنتقلت عروض هذهرسائيل الدب فكانت ل .ة أما شخصية سماء الفلسطيت 

ي 
ي مدرسة األنالجميع الروضات و المشحية ف 

ي صف األول ف 
قل نروا، ساهمت هذه المشحية ف 

ي 
داخل  م الدب وأفعالهأس ونوتداول الكثب   ،األطفالبها لألطفال وفرح  التاري    خ الفلسطيت 

ي الغناء ندخل أسماء المدن مثل يافا وبمبيوتهم
كب   ضافة اىل ال با تشتهر،. وف 

حق  مفتاحعىل البر

 العودة. 

 

ي تروى ع أحد الحضور: 
ذه هرى فلسطي   مثل الجعونه، الرصفند. ق قصص األطفال التر

 
ُ
ي مشحية دىم لجذب األطفال عبر الرسم القصص أخت

ر ختصامنا بافق ،واأللوانرصت ف 

وحات والكالم بشخصيات دىم تحكي القصص بي   المسني   وأحفادهم فمثل 
اية الجدة حكالشر

ي أعطت حفيدها المفتاح وتوفيت ثم أكمل الطريق وحده ليو 
جه األفاعي وهم الجنود االتر

ي  األرسائيلي   وكيف تعاون معه العصفور لتامي   الطريق السالك
  خالل مالمناطق، كل ة ف 

ف عىل كل  طريقه وبيده المفتاح لدى  ا يجابيً أ لقت المشحية صدىً  . منطقة بما تشتهر يتعر 

ي النهاية لم يعب  . األطفال
له وهذا  الولد  ولك  ف  سطينية الواقع فالعديد م  القرى الفل هو  عىل مب  

له ولتثبيت حقه بالعودة. القصص مهمة جدآ رحلته ل تدمرت ولكنه سيكمل  عادة أعمار مب  

ي 
ات الصوتيةلألطفال واألغان  .  ل الدىمم  خالمع األطفال قمنا بالعمل والتواصل . وقد والتأثب 

كيبطعة بجميع الحجام حسب المراحل العمرية انستطيع صناعة الصورة المتقكما   ها لبر

ل 
ّ
شك

ُ
ة وإعداد صندوق المعلومات العاممسابقات تنظيم صورآ لفلسطي   كمدينة القدس او فت

ي السؤال وخلفه الجواب. وكما ذكرنا ل يتوفر الكثب  م  المحيث 
ة لرقمية الغنيا واد التاريخيةيأنر

نت لتعليمها لألطفالعىل   . األنبر

 



وعمره  اسمه ،يقوم كل طفل بكتابة هويته الشخصية وهو بعمر الخمس سنواتأحد الحضور: 

 
 
 ق عليها. ونصد

 

آ أحد الحضور:  ي كثب 
ح مضمون الصورة لألطفال يتم   اوآل الصورة تعت  ماغه سخ داخل دلبر رسر

  كيفية زراعة وقطف الزيتونع   
ً
الح زميلنا احمد ص ؛فلسطي    ، مشحيات لألطفال ع مثال

ي الكامل ويجسدها عىل الطريقة الفلسطينية، وهو ر احي   يمثل األدو 
يرتدي الزي الفلسطيت 

المسابقات وجعل األطفال يسألون األهل و األقارب ع  فلسطي   وهذا تعليم بحد ذاته تنظيم 

ة ومختلفةو    . طي   لسفاألنشطة تعزز المعلومات للكبب  والصغب  ع  ف . بأساليب كثب 
ً
فأنا ضاحة

طفل الأفرح حي   يسأل أولدي جدهم كيف أعتقلك اليهود فبذلك يكتسب و أحب أن أعرفها 

 الكتاب الذي سوف يرسخ المعلومات عند األطفال. المعلومات المهمة والغنية بالضافة اىل 

 

ي السابق تم توزي    ع فيلم للمؤسسات يروي قصة الشهيد محمد الدرة ولك  أحد الحضور: 
م ل ف 

آ لألولد بسبب أنه يحتوي عىل مشاهد عنف ودماء وقتل فيجب مراعة مشاهد  نعرضه كثب 

ي أي عمل، 
ناء ع  ستغوال  ترسيخ محبة األطفال لفلسطي   العنف والدم والقتال لألطفال ف 

ي عشر اما أقل م  ذلك ل يسمح عرضه تلك المشاهد والقصص. يمك  
هم للألعمار فوق الثان 

 بالمشاهدة. 

 

ي تحدثت عنها  مطلوب وسائل مدروسة حسب األعمار. أحد الحضور: 
قصة المشحية التر

لدي مثل ب وطنية قصة البيت وتم ادخال عليها أغاٍن  األنسة فاطمة موجودة عىل كاسيت وهي 

مسجل م  قبل أختصاصي   الجميل أن يتوفر مثل هذا العمل  أنا للفنان أحمد قعبور. 

 خل الصفوف. وسينمائيي   لعرضها لألطفال دا

 

ي  أحد الحضور: 
كب   عىل بعيد الميالد نستطيع أن نربط اي مناسبة بفلسطي   فمثآل قمنا ف 

البر

 . ي فلسطي  
ي ما  فلسطي   وان المسيح ولد ف 

ثبت لألطفال ن ، أعتقد أننا عبر ذلك يخص العنف ف 

ي طاننا نتعرض للعنف واكب  الناس متض
ا   الدول العربية. هدي  ف 

ً
واصل مع تفكرة الوهناك ايض

ة  ها لمشاهدة فلسطي   مبارسر  ضم  عمل مجموعات التشبيكوذلك الداخل عبر السكايب وغب 

 مع مخيمات الداخل. 



 

ي أن تمتلك أحد الحضور:  
 ؤسسات مالداخل المخيمات ينبغ 

ُ
 آلة فيديو للعرض ت

 
 كل ع عىلوز

 المخيماتأستقطاب افكار، رحالت وجولت داخل تتضم   تلك الفالم المخيمات ويمك  أن 

ورة ؛ وكما ذكرت األخت هناك وبي   المؤسسات  للتحضب  ويمكنهم ي   وجود أختصاصيلض 

أن يعلم األطفال أن هناك يجب  . لهذا  ا خصًص تم ا فر كادرً أعطاء دورات للمؤسسات كي يتو 

لذي  امع مراعاة ضافة اىل اللعاب والكتب ال سجنون. بيموتون ويُ  مالعديد م  أألطفال امثاله

  تنظيم المسابقات والزيارات وتأليفمات ع  فلسطي   و المجس  ون القراءة. صناعة يعستطل ي

ة وأعطاؤها معلومات ع  مدنها وقراها وع  ي  مجموعات صغب 
ي لألطفال ف 

الزي الفلسطيت 

 . ي
 الماض 

 

 المنسق :  

ي لبنانالسؤال الثالث: 
ي موجود ف 

ما هو المحتوى المطلوب داخل هذا  كمجتمع فلسطيت 

 لألجيال؟ ا م  مراحل زمنية وحقبات تاريخية حسب ما ترونه مناسبً الكتاب 

 

ي طرحت أحد الحضور: 
الفكرة لدي هي وضع حقيبة مخصصة لرياض األطفال ع  األفكار التر

ي هذه الجلسة أي 
ة ف  قصص والعاب وفيديو لألعمار تحت العشر سنوات اما لم  تجاوز العارسر

ي بشكل 
وم  هم  جدآ م  بداية الكنعانيي   ومتسلسل ط مبس  تدريس األطفال التاري    خ الفلسطيت 

ي حصلت ب
ي تلك الحقبات وما هي األحداث التر

ي ضافال أهم الشخصيات ف 
 ة اىل األحداث التر

ي التأثب  والتغب  ع اب والشعراء الذي  كان لديهم دور يجب ذكر أسماء الكت نمر بها األن. 
بر ف 

ي مع تقسيمها ل
محتويات ان ترافق تلك الويفضل عمرية. الفئات مختلف الالتاري    خ الفلسطيت 

 . صور ألن التاري    خ مادة "ناشفة"

  

ي الروضات  أحد الحضور: 
ا بالنسبة اىل األطفال ف  ً ي ح، ما تغريه الصورةكثب 

ال توفرت أتصور ف 

ح بسيط  ىل عخالل طريقة للتدريس لألطفال، تصل المعلومة أرسع وأسهل الصورة مع رسر

 وضع الكتاب وتسلسل األحداث. صعيد الكبار حسب العمر يتم 

 



كب   عىل  يجب علينا  أحد الحضور: 
عرص الذي مر به الرسول محمد عليه الصالة والسالم الالبر

ي مرت بها فلسطي   ألنه تظهر لنا ملخص ل
ي يمر كل األحداث البغض النظر ع  الحقبات التر

تر

ي فلسطي   مثل الشعارات  بها األنسان
كب   عىل الرموز ف 

ها وعلينا البر ي فلسطي   او غب 
ف 

الع  ليكون الصغب  والكبب  عىل مليات األغتيال والمعتقالتوعوالنضالت   ها. يعل اط 

 

 لسيدنا  شخص ما اطلق اسمأحد الحضور: 
ً
ي يوسف عىل مولوده نسبة

يوسف الذي عاش ف 

ي فلسطي   وهذه األحداث يجب أن  فلسطي   وأستنادآ لتسلسل بعض األحداث
ي جرت ف 

التر

ي التاري    خ كمشى األنبياء الذي  ولدو 
ي فلسطي   او مرو بها. أوضح هنا ذكر  ا تندرج ف 

موضوع لاف 

ي اسالىمي 
. و بشكل ديت  ي الدور المسيحي

 هذا ل يلغ 

ي لالمدن الفلسطينية وبماذا تشتهر والمعالم ا عىل طالعاألبتدائية ال مرحلة لل أحد الحضور: 
تر

ي حيوهناك العديد م  اآل  تتضمنها. 
ي المرحلة ثارات ف 

. ف  فا وبب  السبع نح  ل نعلم ما هي

نت عىل فلسطي   أن كانت صليبية المتوسطة ال 
ُ
ي ش

ها أطالع عىل الحمالت اللعسكرية التر و غب 

ز عىل الطالع عىل التاري    خ و ومنا هذا، اما المرحلة الثانوية فوما حدث منذ مئة عام لي
ّ
ك ه قباتحبر

، فال يمك  الحديث ع   المختلفة ي مرت عىل فلسطي  
 الحضارات القديمةوالحضارات التر

ه حسب الفئات العمرية بشكل منظم ن يجب تحديد المنهج وأعطاؤ اآل لألطفال الصغار. 

 مو 
 
 يصال الرسالة بشكل مناسب. ب وواضح ل رت

 

ح توضيأحد الحضور:  وم   الصهيونية كيف تأسستح الفرق بي   اليهودية والصهيونية ورسر

 . الها. فعلينا وضع كتاب تاري    خ صحيح ومنظمسسها وكيف وصلت اىل فلسطي   ومارست أفعأ

سخ المعلو  ،ومواضيع صحيحة ةيوضع الكتاب بشكل مبسط وتواري    خ واضح فعندما  ي تبر
مات ف 

 عقول الطالب. 

 

 

ر  طالع تقريبآ عىل جميع الكتب التاريخية لفلسطلقد قمنا بال المنسق: 
ُ
ي د

ست سابقآ ي   التر

ها كتاب المقاصد والصادر ع  مؤسسة الدراسات وعىل أعمال ألستاذ احمد عيىس وزياد وأهم

ي الشمال
ي النادي ف 

سوف نكمل العمل السابق، دورنا  . نعمل عىل هذا األساسنح  و  ،فاعور ف 

ي المرحلة الثانية هو 
 هراحلمف ي   لوضع الكتاب باختاللمؤرخيي   والمختص  العودة اىل اف 



ي اتحديد و 
  وهذا هو الهدف م  . عطاء افكارنا وما المطلوب تعلميه وما هي أحتياجتنا دورنا ف 

ي هي أم  القاعدة  صال صوتنا لما هو مطلوب ونح  نبدأ هذه وكل الجلسات اي الجلسة
نتم التر

مفيدة عند و اليوم م  معلومات هي غنية فعآل لصناعة الكتاب ثم يعود الينا لتعليمه. كل ما ذكر 

 ستخدامها. ا

 ستضافة. شكرآ لجمعية األنعاش عىل ال 


