
 

يحا: بعاللقاء السا ي الشبر
 جلسة االمهات من تجمعات مدينة صور ف 

 

؟ وما مدى تأثب   لسؤال األول: ا  التعليم؟غيابه اليوم عن  ما هي أهمية تعليم تاري    خ فلسطي  

  : أم من الحضور 
ا
  أول

 
ي أريد أن يعرف أوالدي وأحفادي شكرا

مدارس بالنسبة لاليوم  . فلسطي    عن عىل طرح هذا السؤال ألنن 

  ةتاري    خ وجغرافيمادة ت ياألنروا ألغ
 
، لكن يجب علينا أن ن فة بالدهم عليهم معر  ،ن وجود فلسطي   علم أطفالنا عفلسطي  

ي حال رفض اىل حي   
. فف  ا  والمطالبة ض  تاري    خ فلسطي   يجب عىل األهاىلي ال األنروا تدريس مادة  تعودتنا اىل فلسطي  

. ب  تعليم تاري    خ فلسطي  

 مهم ور: ضالحم من أ
 
هو  الطفل يعلم من أي قرية توعيته منذ صغره. ضافة اىل ل امعرفة تاري    خ بلده ب طفلي عىل أ جدا

 مهم  .  يعلم ما هي القرى المجاورة لها ولكنه ال 
 
ا له هذ . تهر بما تشمن بلداتها و  ةومعرفة كل بلدمعرفة تاري    خ فلسطي    جدا

 . هموعيويزيد من عىل أطفالنا  تأثب  

 بالتأكيد مهم  . طفالمع األ قوم بأنشطة حول هذا ن : بدا ع كفر من تجم   ناديا حرقوص
 
هو د من أي بلأن يعرف كل طفل  جدا

ف عىل و    . لبالد مع رسم علمها ضواحيها. نحن  نعلمهم كيف يرسمون خريطة فلسطي   وتحديد اأن يتعر 
 
 ن دائما

 
ألوالد ار ذك

 
 
.  ةمن اي بلد دائما ي فلسطي  

 هم ف 

يحا  ناديا حسي    وري  : من تجمع شبر  ض 
 
ي  . أن يتعلم أطفالنا عن تاري    خ وجغرافية فلسطي    جدا ي حال ألغ برأيي

ي يناف 
المنهج  ه ف 

 
ا
ا شحينها  يوجد لن  ،بعد جيل جيل

 
ا لألجيال القادمة. مهم  أسمه فلسطي    يئ

 
 والدنا. أ وأن يتعلمها  هذه المادة أن تبف  جد

وري تعليم تاري    خ فلسطي   اب : من تجمع القاسمية وعد   ر منه وكل علم األصغي  وف س ،فكل طفل سوف يكبر  ،لتأكيد ض 

علم الجيل جيل   لسطي   موجودة. عن فلسطي   لتبف  فمن بعده سوف ي 

ض منأعتقد أنه  : من تجمع المعشوق ريم حمزة ئ خارج المدرسة  كل أم حن  لو عىل   المفب  عىل ته والدمنذ  ا طفلهأن تنش 

  ؛فلسطي   اآلتية األجيال وإال نسيت  فلسطي   من أنه 
 
ي التعريف عن فلسطي   اليوم  وخصوصا

، المكانياتأقل لو بو ينبغ 

ي فلسطي   ولكنه ال يعلم هو علم فقط من أي بلد الطفل ي
ي الشمال أو الجنو  و أهي موقعها ف 

  ا تشتهر. بمال يعرف ف 

يحا فلسطينية األصل  ،حلوة عبد الرحمان ي تجمع الشبر
ي أن أتحدث عن فلسطي    : من عكا ومقيمة ف 

ي و حن  هواين 
 أبن 

ي الخارج يجب أن يعلم
ب عىل أن يج يستطيع قيم هنا؟! ي  لما  كل منهما   فلسطي   وحي   يتم سؤالمن  ما أنه ا حفيدي ف 

 السؤال ويقو 
 
 لنا. نحن  خرجنا منها ألنها ا أجله خذت فلسطي   منا ويحار  منل كيف أ

 
  قهرا

 
ا.  وغصبا

 
ي اخ عن

عن  رجأعتقد أي 

ي أغىلي من الداخل
ي وهي فلسطي   و هو يعلم أن بلده يجب أن . السياق ولكن 

 . حن  يتها احمعلينا  حق لنا وحق هو فلسطين 

نبالعنف كما أخذت منا بالعنف، يجب أن ي ا يأخذه ،ر لفلسطي   أيكبر وفيه حب الث الطفلاذا كبر 
 
التحدث من ال األطف تمك

اتيجية. أناال بة بها ومعرفة ما هي لمطاعن فلسطي   وال ي رحمه هللا من خالل حديثه كيف أعرف جيل أ ا سب  ستبيحت اير

 هم. ملكينمن  فلسطي   خرجت كيف و ل تعليم أوالدهم من أج ا فلسطي   وكيف قاتلو 



 

من المهم تعليم أطفالنا تاري    خ فلسطي   بل من الواجب وهو فرض علينا كما   إنهأنا لن أقول  : من الواسطة ميساء المحمد 

 
 
عل  إ . الدين نا مي 

 
 أوالدنا ونحها ولنا أرض سوف نعود اليها ويجب أن نتمسك بئون نحن هنا الج ،فلسطي   لنا  ن

 
ىل ع ث

ي   ا أن يعلمو يجب . عنها وأن اليهود أخذوها منا  ا أن لنا أرض يجب أن يدافعو  ا الوطنية لكي يعلمو 
أين  ليس فقطء و كل ش 

 رفع الحس الوطنية لديهم. علينا كيفية الدفاع عن األرض و   ا يجب أن يتعلمو قادي، تباع ون. قيمي

خر عىل آلسطي   من المدارس هو حر  من نوع ري    خ فالغاء تإ ىلي بالنسبة  : م جيميجتماعية من تجمع جاناشطة  فاتن فاعور 

ي 
 بحد ذاته ومهم  هو مقاومةتعليمنا لتاري    خ فلسطي    . وهي سياسة تجهيل والغاء الهوية الفلسطينية ،شعبنا الفلسطين 

 
 جدا

ي ولو  حن  
ي ف 

لغ 
ُ
ي تتعلق ب.  مدارس األنروا  أ

ي كل األنشطة الن 
ستطعنا أمن خالل الجمعيات والمؤسسات و  ،الوجود الفلسطين 

لد اليوم خارج ارضه وخارج وطنه هذا الجيل الذي و ت هذه الفكرة. الجيل الذي ي نبب  لكي مع األطفال  ا أن يكون لنا دور  

 ينتمي 
 
لغاء إوهذا  . طينيةفلسالغب  ان الذي يلد فيه ويحمل الجنسية هذا الجيل ينتمي اىل المك ،اليوم ،اىل فلسطي    فعليا

 وع مهم موضهذا و  فلسطي   للغاء إلهويتنا و 
 
 ، جدا

 
ي أنشطو للحملة ونحن معها ومستعد شكرا

 . تكمن للتعاون ف 

يحا فاطمة النادر  ي الطفل يعرف برأي يجب أن  : من تجمع الشبر
تعليم نع كما قالت فاتن حن  لو م  وأرضه انتماءهالفلسطين 

ي المدراسالتاري    خ 
ي البيت من قبل األهل  ؛ف 

ي يجب تعليمه ف 
موا أوالدهم عليهم الذين ينبغ 

 
 ؛الدفاع عنهو  عن الوطنأن يعل

ي الجمعيات 
ة ألخرى تنمية هذا يجب وف  ي تتعلق  العمل مع األوالد  من فب 

من خالل فتح المجال للحوارات واألنشطة الن 

ي األمس مع األطفال وكل طفل ب
ية بتحديد بلده عىل الخريطة الفلسطينقام فلسطي   مثل يوم األرض الذي أحييناه ف 

ي و تلوين العلم  واستطاعوا 
 ا فقد أخطأو  ،عىل معرفة بكيفية تلوين العلم األطفال لم يكنعدد كبب  من السوري، الفلسطين 

ي أعىل العلم
يعهم عىل جشقمنا بت من خالل النشاط ه كيفية تلوين  ا تعلمو هم عادوا و لكن بتحديد اللون األسود او األخض  ف 

 لدى األطفال.  ةالثق ذلك. هذا يعزز 

 المنسق: 

 : ي
اتكم الشخصية وتجاربكم كيف وفقآ لالسؤال الثاي  ما هو يتعلق  يصال تاري    خ فلسطي   وكلاتستطيعون بأي طريقة و خبر 

ل؟ ي المب  
 بفلسطي   ف 

ي يحدثبالنسبة لنا نحن من بلدة ميعار قضاء عكا، كان : األمهات إحدى  ي الداخل وكيف كيف ك  ا نأير
 نهزموا اانت الحياة ف 

" وما زال ، كيف تم  من فلسطي    ا رجو وخ ي عقولنا كل ذلك   "التهجب 
لسطي   ف يحدثنا كل يوم عن سن  . فكان الم  محفوظ ف 

ي يوم النكبة و  الحديث اىل أحفادنا. أنا ولدت تحت شجرة هذا  ننقلاليوم ونحن 
 وم ننظر والي ،مأساة يومها  كانتزيتون ف 

ي مثل هذا الوضع. نتمن  أن شاء هللا حن  لو لم نعد نحنله اىل هذا الجيل وما يحدث 
ال أحفادنا  أحفاد  بعدنا، جيالاأل أو  ف 

.  وا بد أن يعود  اىل فلسطي  

 المعلومات، كيف أنت تفعلي   ذلك اليوم؟ بإيصالأن والدك هو من كان يحدثكم عن فلسطي   ويقوم  قد ذكرتل المنسق: 

حضار معلومات عن إولدي نشاط مع األطفال أطلب منهم المعلومات اىل أحفادي  هأنا اليوم أنقل هذ: إحدى األمهات

 كل هذه األمور.   ا بلدهم وكيف تم التهجب  لكي يتعلمو 



 

ي عن فلسطي   وعن يوم النكبة وأنا  : إحدى األمهات
ي ويحدثن  ، يجلس والد زوجر ي

ي فلسطين  أنقل دوري بأنا لبنانية وزوجر

ي ال أجعلهم يتحدثون و وأقول لهم أنتم فلسطينيهذه المعلومات اىل أوالدي 
 ،لفلسطينيةاللبنانية بل اباللهجة ن حن  أنن 

 والدي. أل. فكل ما أتعلمه من عمي أقوم بتعليمه فلسطي    أرضبو  ها متمسكي   ب ا وأنا أتحدث الفلسطينية معهم لكي يكونو 

ي عن فلسطي   وكيف سلبت من قبل ااتع ضاحةبأنا  : إحدى األمهات
تن  ، فقد أخبر ي أمي

ل كما عاملتن  ي المب  
مل مع أوالدي ف 

ي 
، أوالدي يسألونن  ي

بكر النشيد الفلسطين  علم أطفاىلي من عمر م 
ُ
ي أ
لنا، األهم أنن   اليهود وأين كان مب  

 
فلسطي   وأنا  عن دائما

ي تبحث عىل "الفيس بوك" وتط  
جيب، حن  أبنن 

ُ
. لع عىل كل ما يتعلق بأ  فلسطي  

ت من فلسطي   وكان عمري لم يتجاوز األربعة شهور،: إحدى األمهات ي عن هذه المرحلة كي نعرف  حض 
بر  ما نكلأمي تحدثن 

 . ي أمي داخل صدرها وهي تقول فليصب  وكانت قد فقد خرجنا منها وكنا أربعة  كيف خرجنا من فلسطي  
لرصاص ا وضعتن 

ي أمي بظهرها من بصدري حميكأ، ظهريعىل 
نا اليوم ونحن نحكي ألطفالنا هذه الذكريات كيف حمتن   الحتاللا. فقد كبر

ي كطردنا من بالدنا وال كيف  ف أوالدنا وأجيال أجيالنا القادمةعلينا أن نعر  اليوم فكيف لن أحمي أنا اليوم أوالدي!! 
راهية الن 

ش  ت ي جعلتنا م 
ي دول الجوار. ولدت والن 

 دين ف 

 مهم : إحدى األمهات
 
ي فلسطي   وما زالو  جدا

روون ي ا حديث األهل لألطفال عن فلسطي   ونحن من الجيل الذي ولد أهله ف 

ا لنا القصص عنها  ي لبنان نحن الجيل ال . أم 
ي يروي  ها لنا أهلنا ولكن الجيل القادم يا ترى  فذي ولد ف 

يف كننقل القصص الن 

هم  ستصل له تلك القصص 
ُ
ي حال أ

 ل الموضوع ف 
ا
  . من طرفنا  قليل

 
ان األهل مثل ما ك ا فهل الجيل القادم سيبف  متمسك

ير أجيالهنيحدثو 
بيتنا نا أو هل سوف يب   مهم  ؟م مثل ما قام أهلنا نحن بب 

 
طي   وأن حب فلس أن نحث أطفالنا عىل جدا

ه ومطلو  أن نكون حافظيي    ي النهاية ليس لدينا وطن غب 
ملة هو هم ما تقوم به الحألتاريخنا، ولكن األرض هي لنا وف 

 لألجيال القادمة 
 
ف الحياة ظرو تنسيهم ولكن الخوف عىل الجيل القادم بأن  االنتماءاألجيال السابقة أتت وهي تحمل ألن

 بة القضية ويتجهون بعدها اىل قضايا أخرى. عالص
 
 دور الحملة مهم إن

 
 . جدا

 مهم ور: الحض م منأ
 
ي ث الاحدنقل األ  جدا

  تر ج ن 
 
من تهجب  ومعاناة ونقل الصورة للجيل الجديد. أنا أذكر والدة  قديما

ي  ي -هللا  رحمها -زوجر
ي   ف 

ي ذكرى النكبة أو اي حدث فلسطين 
ي مخيم البص ف 

 كل سنة كانت تستدىع اىل مدرسة الكابري ف 

بالفخر  ر كانت تشع، فوقتها  حصل معهمعن فلسطي   وما الذي  همثحدت االبتدائيةمع األطفال من مرحلة س جلتلآخر 

وري و ستمعيأثناء حديثها واألوالد   ن لها. ض 
 
ة  جدا ي فب 

. أذكر ف  ي وجود منهج خاص بفلسطي  
ه كان دراسن 

 
كتا  ناك  ه أن

 يحكي  األطلس
ا
وري توفب  ف . عن جغرافية فلسطي    قليل ي أين هو المنهج اليوم؟؟ ض 

 ألوالد اتدريس ل هذا المنهج الفلسطين 

وري إدخاله اىل   . امتحاناتها سة كأي مادة تعليمية لها المدر وض 

ي السعودية  ولدتأنا الحضور:  م منأ
 ف 

 
كان   يي   نوتاريخها، حينها وألننا فلسطي جغرافيتها منطقة تقوم بتدريس  كل  وطبعا

ع ي مناهج السعودية متوفر  الغب  لمنا عن تاري    خ وجغرافية فلسطي   والدي ي 
ن فكان يرسم لنا الخريطة والحدود ونح ؛ف 

ح لنا ي يش  فكان والد . اننا ليأخذوا مك نا مناطق نم أخلونا لماذا أخذها اليهود منا و بالتاىلي نفرح ونقول فلسطي   حلوة 

. األطفال   حتالل وكيف كان يهدد األسبا  وماذا فعل اال   الفلسطينيي  
 
ا ي ترد عن قصص ال  ونسأليما  كثب 

 مخيلة الكبار " ف 

ي المقابل مطلو  من األهل تفسب  مقنع لألطفال "لماذا خرجتو من فلسطي   
ونا ألنهم قتلونا وهدد فلقد خرجنا  . وف 

ي نقلها اىل د األهل تشدان ي  و مطالفهناك العديد من القصص قد حصلت حينها.  . غتصا  نسائنا اب
فاليوم قبل  . األوالد ف 



 

ا من ا ذفو فهم يحاولون أن يح . المناطق ستفعل بهم تلكماذا أوروبية، دولة ه يطالب بأن يسافر اىل يعينالولد أن يفتح 

ي عىل التحدي ولديه الوىعي  ا ن لم يكن قادر  إصاعد الهذا الجيل و لقضية الفلسطينية، ذاكرة ا
 القضية فسوف نخش الكاف 

 الفلسطينية. 

 إالحضور:  م منأ
ا
يتم   و أت عن فلسطي   ووضعها عىل قرص رقمي قوم بجمع المعلومايهناك بعض األهاىلي  ذلك اىل ضافة

ي و عرض 
ي فلسطين 

حوله ع مجموعة من األطفال او تجتم تشاهدهفلسطي   وجغرافيتها تاري    خ عن عىل التلفزيون  ثائف 

ويد الذاكرة ب رسد قصصي يق طر عن  بلالتدريس  طريقعن  يتم  ال هذا هدته بي   الحي   واألخر و العائلة لمشا األحداث لب  

ي 
  تحصلالن 

 
 . سابقا

ي تعليم تاري    خ فلسطي   لألطفال؟ الكثب  منكم قال عن المنسق: 
ي يتبعها األهل ف 

هل هناك اي تعليق حول الطريقة الن 

 طريق الحكايا والقصص فما هي الطريقة؟

ي لديه بعض  . ب عن فلسطي   من خالل الكتم من الحضور: أ لعون عليهب عن فلسطي   يجعل أوالده كتالزوجر ، وكذلك ا يط 

 يو  ومشاهدة األفالم خالل اليوت من
 
،  وأيضا ي

ي والشعر الفلسطين 
ي اعبر األغاي 

 بنن 
ا
ي كتابة الش مثل

عن فلسطي    عر تشارك ف 

ي المدرسة 
 الكوفية الفلسطينية لتعزيز الهوية.  ا ئهاارتدفة اىل ضال ابف 

ي  " لها األبدان "أشعرتومعارك هناك حقائق حصلت نروي  ها ألطفالنا ام من الحضور: 
ان كمثل معركة دير ياسي   الن 

نتقام. ار لألطفال سوف يولد لديهم حب اال بسحب الطفل من بطن أمه ودهسه. حي   نقوم بنقل هذه األخبفيها ينة اهالص

ي قد لم ي
ين عام كن ابن  ي ذكرى النكبةلما شاركنا تجاوز العش 

ي منطقة م ف 
 بعد  الحدود اللبنانية عىل س عىلارون الر اف 

ين ي واقفي   بأرضنا ونحنا نتفرج" بعد أن تناول وجبة الطعامهناك ى فلسطي   و أور  كيلومب 
ي هن 

قب   ا ؛قال ىلي " هيك يعن 

ي لا رمي كان ي  ما في، و ا ما ولد شعور بالثورة لديهحتالل. هذبرمي الحجارة عىل اال  أ بعدها من السياج الفاصل وبد
حجر الثاي 

ي يدهأصابته قناصة اال 
ي  ا طلبو الهدف كان قلبه، ، حتالل ف 

ي الوقت نفسه كان الحديث أمام الشاشة  من 
عض األشخاص بوف 

ة حينها ماذا سوفاىلي "  ونقولي  !؟ هذا ما حصل مغي أنا أفعل أو أقول  بنك تصاو " وقعت بحب 
 
ذكر نحن حي   ن . شخصيا

ي فلسطي   وما الذي جرى فيها من م
ها هذا جازر مثماذا حصل ف   ل دير ياسي   وغب 

 
رضنا نتقام ألال حب ا ى أوالدنا د لديول

ي وشعبنا 
ي الشتانوالحياة الن 

 غار والكبار. ت، هذا مؤثر عىل صعيد الشبا  والصعيشها ف 

ي بعض األحيان األهل يجعلون األطفال يشاهدون قنوات فام من الحضور: 
ي تحكي ف 

عن  لسطينية لكسب المعلومات الن 

 عن قرية طيطبا  اليومواقع الداخل، 
 
ا األرض أو ذكرى النكبة هنالمناسبات مثل يوم  العديد منكذلك هناك   ؛عن عكا  وغدا

حها لهم مع التذكب   ،تذكب  األطفال بهذه المناسبات وماهي من البد   . أنا بالتواري    خ ورس 
 
فلسطي   من  تعرفت عىل شخصيا

 خالل التلفاز. 

 ساهمت  االجتماىعي التواصل مواقع الحضور: أم  من 
 
ي  جدا
حداث أل امعلومة اليوم وأصبح الجميع يعرف تواري    خ يصال الاف 

 بها.  واالندماجعالمات التأثر  يهمظهر علتا ينش  لألطفال من فيديوهات و . نقوم بعرض كل مةالفلسطيني

 



 

 ن أصبحنا نتحدث اآلالمنسق: 
 
ي سؤال الحق.  أيضا

 عن األدوات واألشكال للتعليم ولكن سوف نتحدث عنه ف 

وني  االنسبة لليوم الجيل الجديد أصبح باحدى االمهات:  خبر أطفالنا نحن ن الكتب.  يقرأ اليوم قليل من األطفال عدد و  ا لكب 

ونيةالمواقع اىل ونحدثهم عن فلسطي   وال بد من توجيهم بشكل صحيح  ي  االجتماىعي وصفحات التواصل  اللكب 
الن 

ث عن فلسطي   أل
 
ي الفيس بووك  ما  ن ليس كلهتتحد

 يتوفر ف 
ا
تزوير اوالت محئم وصحيح لمشاهدته والحذر من ال م مثل

ي 
ونيةفال بد من مراقبتنا لهذه المحطات  . التاري    خ الفلسطين  . علينا ليوما . الكثب  من القصص تلتغ  من تاريخنا اللكب 

ي يجب أن 
 بها.  ا يشاركو تصويب أطفالنا عىل المواقع الن 

 مهم ام من الحضور: 
 
ة نحصل عليها من خالل االجتماىعي وسائل التواصل دور األعالم و  جدا . هناك معلومات كثب 

ي ك  وثائقياتال
دمت من خبر فيه بوجود "دير" يمنع دخول الفيلم الوثائف  الذي شاهدته أنا عن مدينة بيت لحم فقد ص 

ي ينقل لنا صورة فلسطي   ومهمة معلومة جديدةهذه وكانت النساء اليه 
 اعةالزر و  ، تها جغرافيو  ،وقراها . أي وثائف 

، بالتأكيد سيما اىل  ضافة ل االفلسطينية ب  جاز. نإ هذا كون له فائدة لألجيال الصاعدة و تشتهر بها فلسطي  

ي ولو : المنسق
؟  لتاري    خا عن ماهي األدوات أو األشكال المطلوبة اليوم لهيكلية تعليم مادة بإيجاز من يستطيع أن يعطين 

 مواقع... ، قصص

ي ممكن أن ترسل المعلومة م من الحضور: أ
ونية  عبر وأيضا من خالل كتيبات أو من خالل فيلم وثائف   خلعبة الكب 

 
 صوصا

 األلعا  ومن خالل يحبون الذين واألوالد لألطفال 
 
 مواقع التواصل.  أيضا

 م من الحضور: أ
 
ي المدارس أيضا

ي المواد عنتاري    خ  صدور كتا من ال بد  . من خالل المناهج التعليمية ف 
لسطي   ف مثل باف 

ونا فيه درسي ي مدارس األنر ب هذا من حق فلسطي   أن يكون كتف . ه مثل المواد العلمية األخرىلطال  ويختبر
ا وا  ف  كتاب 

ي عقولهم. هذه الطريقة هي طفالنا ال بد أن " يش   األوالد هذا الكتا " وأن يأل  ا خاص  
سخ ف   الوسائل للت ىحداب 

 
م عن عل

 .  فلسطي  

 م من الحضور: أ
 
احف مت تأسيسمن اهلنا عملوا عىل أشخاص هناك  والكتيبات، االجتماىعي األعالم والتواصل  عن بعيدا

ي تجمع المعشوقفلسطينية 
 متحف ولديه كتيبات  أ األستاذ محمود دكور أنش فهنا ف 

ا
شتهر وطريقة ما تعن قديثا وب مثل

ض أن يذهب األطفال اىل مثل هذه األماكن لكي فيعمل األعراس  األدوات و  األزياء الفلسطينيةعىل  وا يتعرفها. من المفب 

ي كان
لية الن  ستخدم المب  

 
م أن تأخذ طفلها  ا. والسالح الذي كان متوفر  ت ت

ُ
يخه، بالفعل نحن علم تار ليتاىل المتحف فعىل كل أ

بمجهود  ها معتم  جمن الكتيبات أو األثار قد  . عدد كبب  نها عر اولكن سوف نتعرف عليها ونرى أثفلسطينية قرية لن نرى 

 . لنشاء المتحف كبب  

ي كل م من الحضور: أ
ي مدرسة فلسطي   ولديهم ورقة عمل عن جغرافية فلسطي   وف 

بمادة  ار اختبأنا أوالدي يتعلمون ف 

ة هذه الورقة وي   الجغرافيا  لكنها  مي المنهج الرسهذه الورقة ضمن  ختبر بها الطال ، حن  وأن لم تكنالبد أن تكون حاض 

 أكبر معرفة عىل يا فلسطي   هذا ما يساعد أطفالنا أن تدخل مادة جغراف . يجبةدار اال لفتة كريمة من 
 
ات المعلوم ألن

 الموجودة قليلة 
 
 . جدا



 

ورة  إحدى األمهات:  عن  شكل ألعا عىل  تكون فلسطي   ومهم أن ةدخال مادة تاري    خ وجغرافيل سبق ما كهناك ض 

فيهية. فلسطي   وعليه تتوفر   الناحية األكاديمية والب 

ي تحصل من خالل مرافقتهم لنا و إحدى األمهات: 
رار م بما يحدث مثل قعالمهإيجب أن نحث أطفالنا عىل التظاهرات الن 

ي اآل 
ة وعليه يعرف أطفالنا بأن هذا القرار ظالم. ترامب ف   ونة األخب 

ي بعض األ إحدى األمهات: 
. ف  ي

وري أن يتوفر المنهج الفلسطين  ي المدارس بسبب مناسبعط  حيان ي  ض 
فلسطينية  ةل العمل ف 

حها لألطفال  فال  . وهذه مشكلة يعلمون. عن سبب التعطيل ال  ونسألي ا ولكن األطفال عندم  بد من رس 

عن هم و علميالهوية الفلسطينية وأن ك بالتمس  عىل  مأطفاله نتظار المدرسة لتحفب   اعىل األهل عدم إحدى األمهات: 

ي المناسبة شارك يولو لم حن  ومعانيها  ها أسمائو المناسبات الوطنية 
ل التواري    خ ك  وعليهم حفظ . مثل يوم األرضأوالدهم ف 

ل. إالمهمة فيتم  ي المب  
 حياء هذه المناسبة ف 

 دور األهل مهم إحدى األمهات: 
 
ل. لألطفال جدا ي المب  

سبب الغيا  عن  يعرفون ال  . فاألطفالب  كبهناك تقصب    ف 

ح   االهلوعىل اء بيوم العطلة. دفقط سع، هم المدرسة سبب الخروج من فلسطي   وماهي جغرافية فلسطي   وأن رس 

 المدارس.  انتظار عدم وبجب  . عند األطفال حب الثورة وحب فلسطي    ولد فلسطي   لنا لكي ي

 مواد؟التلك أنتاج يمكنه ومن  منهجية؟ بطرقهذ المعلومات لألطفال  يستطيع إعطاءالذي  برأيكم من هو المنسق: 

نا  الدرجة األوىل، أذ ب نو مسؤولاألهل إحدى األمهات:  ي حقهم  اعتبر
أن هناك تش  مدرشي لبعض األطفال فهل ذلك يلغ 

ي تعلم تاري    خ فلسطي   
ي هذه الحالة. أما عن  !؟ لذا ال يجب أن نعتمد فقط عىل ف 

أكبر من  فهناكنتاج المواد إالمدارس ف 

لإن من ناحية  المتوفرة المكانياتحسب و  ذلك ة عنمسؤول جهة ي المب  
 الفصائلو  الجمعياتو  ، المؤسساتاألهل ف 

جب أن ي ،عىل مدارس األنروا الضغط األكبر ضافة اىل ل اب ؛الكل مسؤول أن يساعد  . الفلسطينية الموجودة والتنظيمات

ال الوقوف بوجهه هو نضغاء هذه المادة هو قرار أمريكي فلإن كان قرار فإعادة المنهج اىل المدارس. إنضغط عليها من أجل 

  ا آ لنا مدارس األنرو  ةمهم . اتهبحد ذ
 
ي مدارس األنروا لذلك عليهم تأمي   هذه المادة. ألن

غالبية الطال  الفلسطينيي   هم ف 

 راج ورقة بيضاء لتعليمهم بخإم أن يغض النظر ويطلب من الطال  الحق يقع عىل أساتذة مادة التاري    خ فيمكن للمعل
 
ا عض

ي  من
و ليعوا أكبر تحفب   األساتذة لتعليم هذه المادة علينا  ه،حولطرح سؤال واحد  و أالتاري    خ الفلسطين  حول رة التوعية ض 

 لطال . لدى اتاريخنا 

 أنا أختلف : إحدى األمهات
ا
 . ألنروا بل مدارس االدرجة األوىل عن تعليم األطفال ن بو مسؤولالليس األهل هم  . مع فاتن قليل

ي  همر اخبا ونستطيعيألحداث بشكل كامل بل اتواري    خ  ونعلميعىل األغلب أن األهل ال 
ى ف  عن بعض األحداث الكبر

 . ي
 من ب وجغرافية للتالميذ تاري    خ  وبإيجاد كتا ض أن نطلب مدارس األنروا بهذا ب  لذا من المف التاري    خ الفلسطين 

ا
داية

 الروضات. 



 

ي برأأنا : إحدى األمهات   يي
 
اف، الجمعيات هناك أكبر من جهة مسؤولة عن أيصال هذه المعلومة؛ األهل، المدرسة، الكشأن

ل أو ه األفيأو أي مكان يتواجد  ي المب  
ي الكشاف، يجب أ داخل نشاط المدرسة أو والد سواء ف 

صل يح نلدى الجمعيات وف 

. كل شخ  صا فينا مسؤول أن يعطي هذه المعلومة. عىل المعلومات الصحيحة فيما يخص تاري    خ وجغرافية فلسطي  

.  : عطاء هذه المعلوماتإل عن و الكل مسؤ  . أنا أؤكد عىل الكالم السابقإحدى األمهات:   األهل والمدارس والمجتمع المحىلي

ض أن إحدى األمهات:  ي من المفب 
ي الن 

المسؤول هو األهل ومدراس األنروا والثالث والرئيشي هو منظمة التحرير الفلسطين 

ي  فع ر . حي   تقوم بتعليم األطفال من الصغر تكون النتيجة المجتمعكذلك و  ،تسغ اىل تدريس هذه المادة بشكل منهجر

ي قد ساهمت بنش   تكونلديهم وهكذا  وىعي ال
ق بالتعمل الثمر ي  أن شاء هللا  المجتمع.  المعلومات ف 

 
اري    خ عىل مواد تتعل

ي 
 . النجاحيتكلل ب ا منهج  ويصبح لدينا الفلسطين 

الحق بأن يتعلم من أهله تاري    خ وجغرافية  ولكل طفلأطفالها  وا علميبالتأكيد من واجب األهل أن إحدى األمهات: 

، ولكن العديد من األهل   قة مثل التعليم داخللذا يجب أن تكون المعلومة موث . المعلومة صحيحةال يملكون فلسطي  

ي ت ا المدارس وهذ
ي ور بي   األهل والناس، فعليه يجب أدمقنع أكبر لألطفال من األحاديث الن 

ن تعط هذه المادة ف 

ل.  ي المب  
  المدرسة وف 

 المطلوبة لتعليم مادة تاري    خ وجغرافيا فلسطي   بشكل صحيح؟ االحتياجاتما هو النقص الموجود وما هي المنسق: 

 : إحدى األمهات
 
ي األحزا  وهذا مؤثر  ا لألسف الشديد أصبح لدينا تعدد

 ف 
 
 ا عىل الطفل، العديد من األهل اليوم أصبحو  جدا

  "حماس"أو  "فتح"نضمام اىل يرشدون أطفالهم لال 
 
 وهذا ما شت

ا
ة ي مجتمعنا. وليس اىل فلسطي   مبارس 

 ت ف 

 إ . ستعراض ولكن من يتبع حماس ال يشارك والعكسداخل أزقة المخيم لال  "فتح" تتجوليوم النكبة : أم من الحضور 
 
 ن

 هي لنا  . خر آ" أو أي فصيل وحماس"فتح   القضية واحدة والنكبة هي نكبة الجميع وهي ليست ل
 
. نو نييسطالفلنحن  جميعا

ي فلسطي    ا نبهذه األسماء من قبل بل ك نا لن يسبق أن سمع
 ، فكانت فلسطي   واحدة. فقط نعرف الثوار ف 

ي صهم لجديد ينقاألهل من الجيل ا: أم من الحضور 
مي   أكبر لمتعل، فال بد من الكبار وايجهلونها العديد من المعلومات الن 

ي هذا المجال أن 
 من بعدها نقل هذه المعلومات لألجيال.  وا ستطيعيهذه المعلومات عبر مجموعات لألهاىلي لكي  وا نقليف 

ي حال : أم من الحضور 
ي نحن نحتاجها هي معلومات صحيحة لألهل ف 

 المستلزمات الن 
 
 أطفالهم حن  أن األجداد حي   موا عل

ي الميالد يقال عن تاري    خ  ونفحي   يسأل . ن القصص ال يعلمون التواري    خ الصحيحةوو ير 
هنا  من  الثلجة ". “سنة ف 

الذي  . التاري    خ حسب نظرته لهكل شخص يعطي  د عن جغرافية وتاري    خ فلسطي   وال يمكن أن المطلو  هو كتا  موح  

ي سيجري 
  . العمل عىل تقسيم فلسطي   هو المرحلة المقبلة ف 

 
 المناهج ع عىللذلك علينا العمل عىل توحيد كتا  يوز

ي متناول جميع الفئات 
ف . المطلو  اليوم هو تببيت الخطوة عبر تكاتاالجتماعيةويتوفر لدى الجمعيات لكي يكون ف 

ي من أ
ادة تدريس مادة تاري    خ وجغرافية ع جل الضغط عىل األنروا والمدارس ل األيدي بي   األهل والمجتمع المحىلي والمدي 

 األقوى.  فلسطي   وهي الخطوة



 

نوا من فهم وعيات ثقافية لألهاىلي لزيادة نسبة حلقالملخص هو الحاجة اىل : أم من الحضور 
 
 هم. أبنائالتوعية يتمك

 مات بكل شفافية نحن بحاجة اىل مصدر ينقل المعلو : أم من الحضور 
 
عن األحزا ، بناءا عليه أشجع فكرة المكتبة  بعيدا

ي تعمل عىل تشجيع الناس عىل القراءة 
، أما فيما يخص وسائل التواصل  وأفادهالمتنقلة الن  حصل نقد ف االجتماىعي األهاىلي

 لتعليم األهاىلي ونقل المعلومة ألطفالهم. لفكرة الكتب أصح  . عىل المعلومات ولكنها متضاربة

ي تعتقدون من المطلو  المنسق: 
ي المنهج الن 

 عتائها أالسؤال األخب  ما هو المحتوى والحقبات التاريخية المطلوبة ف 

 لألطفال؟

اىل  واالنتقالما قبل النكبة / نكبة فلسطي   / مراحل تطور الثورة الفلسطينية  االجتماعيةالحياة إحدى األمهات: 

ي كانت تساعد فلسطي   /  / عبر الدوللثوار حركة تنقل اعبر التاري    خ/  المفاوضات
دن القرى والممن هي الدول الن 

ي وعملية  عىل التسلسلواألهم هو الحفاظ  ؛تهر الفلسطينية وبما تش
ي تاري    خ وجغرافية فلالتحوالت الزمن 

 لكلذ . سطي   ف 

 مطلو  القيام به حقبة تلو األخرى. الالعمل 

 لما قالته الزميلةإإحدى األمهات: 
ا
وكيف  أرضنا منا  ا أن يأخذو  ا واستطاعو يجب أن يتعلم األطفال كيف دخل اليهود  ،ضافة

ي حصلت من أجل خروجنا من األرض. 
 جرت المؤامرات الن 

ه أعتقد إحدى األمهات: 
 
ي  االنتدا من مرحلة  أ نبدأن يجب أن

يطاي   البر
 
ضافة اىل ل اب 1948بالنكبة وخروج الناس سنة  مرورا

ي حصلت وأرعبت الناس للخرو ؛ و وبما تشتهر رى والمدن الفلسطينية الق
ل وصول ج من قراهم قبالحديث عن المجازر الن 

ي كان يقوم بها عبر  ا له االحتالل
 . االتصاالت هزة وعدم توفر أج بي   الناسونش  معلومات إثارة بفعل التضفات الشنيعة الن 

ها سلسلتألحداث بللك مطلو  التفصيل أكبر خبار لذنقل هذه األ  منها بسبب هاجرة الناس قطهناك العديد من المنا

ي 
 . الواقغي والتاريج 

حاآلالمنسق:  ي تقب 
ي تعود اىل  ونراء الن 

 ة؟ضافإ، هل من التاري    خ مئة سنة ف 

ي  االحتاللالطفل يجب ان يعلم كيف كانت فلسطي   قبل : أم من الحضور 
 لسطينيي   الفحصلت لخراج وما هي الكذبة الن 

ة جميلة وفيها الخب  ووقعت الكذبلألجداد والحياة السعيدة للجميع وهي أرض  االجتماعيةكيف كانت الحياة   ،من أرضهم

ى عود أن وأن شاء هللا سوف ت . التدري    ج كيف كانت وماذا حصلاألمور بتلك كل   ذكر علينا . بعد كل ذلك عىل األهاىلي  الكبر

 اليوم يكون لم يكن 
 
 ولكننا سوف نعود.  الحقا

 سمها اكان   فلسطي   : حضور أم من ال
 
 قليلة  ها في نها الكنعانيون وكانت نسبة السكان اليهود "بلستينيا" وسك سابقا

 
 جدا

عات لهم لكي ال يغادرو أنفسهم للخروج منها  ا أن يجمعو  ا قررو ف ي ا ا لكن أتت الدول الغربية وجمعت بعض التبر
ألراض 

  ؛الفلسطينية
 
  شيئا

 
ي من بعدها فرنسا و بريطانيا بمؤازرة أرسائيل المز ع اليهود عىل طرد أهل األرض أجتم فشيئا

عومة لتأي 

ي لكي يجتمعو 
نريد العيش  لهم نحن ا والمخاتب  منهم ليقولو   العر  نيجمعو  النكلب   كان   . مؤامرات ضد الفلسطينيي    ا ف 

 يون بسالم والفلسطين
 
الثورية  فتشكلت الحركات . د ذلكمن بع الحقيقة عرفوا  ي   كالم ولكن الفلسطينيهذا ال وا قصد

ي أستشه
لدين د فيها عز اوبدأت المعارك وحصل الثوار عىل السالح، وقعت الكثب  من المعارك أهمها معركة يعبد الن 



 

 تركيا من الحر  بسبب ضعفها م تانسحب القسام. 
 
قتدخول الدول الغربية اىلي فلسطي   وتببيت اليهود لياىل ى ما أد

 
 حق

ي وهو وعد بلفور الذي جز  افيها المخطط اليهودي 
يطاي  هم. ولكن أن أرضهم بطيبة قلب الفلسطينيونفلسطي   وخش  أ لبر

.  األرض شاء هللا المقاومة أكبر منهم وسوف تعود   للمسلمي   والمسحيي  

ة النكبة وما بعدها فيما يخص الداخل، كانت ال   المنسق:  ي  الالجئي   اىل  بالنسبةجابات اىل السؤال السابق تقتض عىل فب 
ف 

 لبنان 
ا
ي  مطلو التاري    خ الليس لدينا  مثل

 لبنان  لما حدث ف 
ا
 ؟مثل

 لدينا حق العودة. أم من الحضور: 

 كما ذكرت أنا أم من الحضور: 
 
مناطق بي   ال العمل الثوري تنقلمطلو  الحديث عن مراحل قبل النكبة وبعدها و ال سابقا

 كس هذا مهم عبال . عبر الحقبات الزمنية اللجوءو 
 
كل   أجدادنا، ال بد توثيق األجيال القادمة كما هو تاري    خ تاري    خفهو  جدا

ي تحصل. 
 األمور الن 

، نحن لوحدنا  ،شعبنا مع الدول العربية ودول الجوار هو الصمود وحدة إحدى األمهات:   هو عملنا لكي نعود اىلي فلسطي  

ر مساندة دول الجوار دون طيع ال نست اليوم  ن شاء هللا. إ االحتاللمن  من التحر 

ي التجمعات الفلسطينية وداخل المخيمات اىل محو االمية، إحدى األمهات: 
 نحنفنحن من خالل الجمعيات نسغ ف 

ا من حقنا العمل وأن يكون لدينا و شعب متعلم 
 
هن   م 

ا
بي    . واشغال فنحن شعب يدعم هذا البلد الذي نقيم فيه عبر المغب 

ي وي  هم بذالذي يمدون 
ي ف 
يفة ن هو مفيد للدولة المضاأي مكالمال، لنا حق عىل الدولة كما هي لها حق علينا. الفلسطين 

ة ولدينا الكثب  من األمور الجميل ،نحن شعب مثقف وواىعي  . بأنه مخر  بل العكس هو الصحيح هنش  تم  عىل عكس ما ي

قها ل
 
ي أن نذكره فهذا ما يجب أن نفتخر به وال بد  ،أبطالولدينا  نحق

 . نا تاريخف 

ي 
ي نعيشها  ومن بعدها من سوريا؛ تهجرنا اىل لبنان ،مزدوجاللجوء الفلسطين 

 صبحأ وبسبب الضغوطات هنا والظروف الن 

ا 
 
ي جتفكك أرسي، أخونتيجته حدث اىل دول أوروبا. نلجأ أيض

بعد فهذا ي   . ن هنا تاميعهم خارج لبنان أنا وأمي وحيدي 

ي سببت الهجرة من جديد  هي  الحرو فالتماسك األرسي. 
ي البحار.  اىل فالكثب  أي   . الن 

 ألبنان وعاي  الموت ف 
 
نحن  ساسا

 من مكان اىل أخر نتنقل 
 
 كريمة.   ةعن مأمن وسالم وحيا بحثا

ي البداية المنسق: 
ي ذكرت ف 

 مة ولقد حصلنا عىل معلومات قي   ،لقد ناقشنا كل المحور الن 
 
 سوفك ذل أن عتقد أ . منكم جدا

ي يساهم 
 . العمل هذا ف 

ا
 مهم من ال أول

 
 ، عليميةوجود مواد ت جدا

 
ي هذه الجلسات دعم  ثانيا

 . فنحقق الهدلوجودكم معنا ف 

ي حال لم نستطيع أنتم من سوف يشجعنا عىل العمل
تكم دعم الحملة لكي نعمل . وف  ا  لذا مطلو  من حض  قونحمع 

 
 ق

ي متناول الجميعالجلسة سوف تكون ب هعمل المطلو . هذال
التنمية اثة و غهيئة المساعدات الشعبية لل  النهاية أشكر . ف 

ي هذا المركز والشكر لكم عىل عىل جمعتنا اليو 
ي لنا ام ف 

ي تعن 
ي التجمعات الن 

ي الحملة ساشي أ وأمر  الكثب   ستضافتنا ف 
مثلها  ف 

ي الداخل. 
 مثل المخيمات والمناطق الفلسطينية ف 

 


