الشبيحا
اللقاء السابع :جلسة االمهات من تجمعات مدينة صور يف ر

ه أهمية تعليم تاري خ فلسطي؟ وما مدى تأثب غيابه اليوم عن التعليم؟
السؤال األول :ما ي
ا
ألنن أريد أن يعرف أوالدي وأحفادي عن فلسطي .اليوم بالنسبة لمدارس
أم من الحضور :أول شكرا عىل طرح هذا السؤال ي
األنروا ألغيت مادة تاري خ وجغرافية فلسطي ،لكن يجب علينا أن نعلم أطفالنا عن وجود فلسطي ،عليهم معرفة بالدهم
األهاىل الضا والمطالبة
فف حال رفضت األنروا تدريس مادة تاري خ فلسطي يجب عىل
ي
اىل حي عودتنا اىل فلسطي .ي
بتعليم تاري خ فلسطي.
أم من الحضور :مهم جدا عىل أي طفل معرفة تاري خ بلده بالضافة اىل توعيته منذ صغره .الطفل يعلم من أي قرية هو
ه القرى المجاورة لها .مهم جدا معرفة تاري خ فلسطي ومعرفة كل بلدة من بلداتها وبما تشتهر .هذا له
ولكنه ال يعلم ما ي
تأثب عىل أطفالنا ويزيد من وعيهم.
ناديا حرقوص من تجمع كفربدا :نقوم بأنشطة حول هذا مع األطفال .بالتأكيد مهم جدا أن يعرف كل طفل من أي بلد هو
وأن يتعرف عىل ضواحيها .نحن نعلمهم كيف يرسمون خريطة فلسطي وتحديد البالد مع رسم علمها .دائما نذكر األوالد
دائما من اي بلدة هم يف فلسطي.
أي يف حال ألغيناه يف المنهج
ناديا حسي من تجمع ر
شبيحا :ضوري جدا أن يتعلم أطفالنا عن تاري خ وجغرافية فلسطي .بر ي ي
ا
جيل بعد جيل ،لن يوجد حينها شيئا أسمه فلسطي لألجيال القادمة .مهم جدا أن تبف هذه المادة وأن يتعلمها أوالدنا.
يكب ،سوف يعلم األصغر منه وكل
وعد من تجمع القاسمية :بالتأكيد ضوري تعليم تاري خ فلسطي ،فكل طفل سوف ر
جيل سوف يعلم الجيل من بعده عن فلسطي لتبف فلسطي موجودة.
ئ
تنش طفلها منذ والدته عىل
ريم حمزة من تجمع المعشوق :أعتقد أنه من المفبض عىل كل أم حن لو خارج المدرسة أن
ينبغ التعريف عن فلسطي ولو بأقل المكانيات،
أنه من فلسطي وإال نسيت األجيال اآلتية فلسطي؛ وخصوصا اليوم ي
أه يف الشمال أو الجنو وال يعرف بما تشتهر.
الطفل يعلم فقط من أي بلد هو يف فلسطي ولكنه ال يعلم موقعها ي
الشبيحا:
أبن و
حلوة عبد الرحمان ،فلسطينية األصل من عكا ومقيمة يف تجمع ر
هواين أن أتحدث عن فلسطي حن ي
ي
حفيدي يف الخارج يجب أن يعلما أنهما من فلسطي وحي يتم سؤال كل منهما لما يقيم هنا؟! يستطيع أن يجب عىل
أي اخرج عن
السؤال ويقول كيف أخذت فلسطي منا ويحار من أجلها ألنها لنا .نحن خرجنا منها قهرا وغصبا عنا .أعتقد ي
وه حق لنا وحق علينا حمايتها .حن
أغىل من الداخل .يجب أن يعلم أن بلده هو فلسطي وهو
السياق
فلسطين ي
ي
ولكن ي
ي
يكب وفيه حب الثأر لفلسطي ،يأخذها بالعنف كما أخذت منا بالعنف ،يجب أن يتمكن األطفال من التحدث
كبالطفل ر
اذا ر
.
ه االسباتيجية أنا أعرف جيل أ ر يي رحمه هللا من خالل حديثه كيف استبيحت
عن فلسطي والمطالبة بها ومعرفة ما ي
فلسطي وكيف قاتلوا من أجل تعليم أوالدهم وكيف خرجت فلسطي من ملكينهم.

ميساء المحمد من الواسطة :أنا لن أقول إنه من المهم تعليم أطفالنا تاري خ فلسطي بل من الواجب وهو فرض علينا كما
يعلمنا الدين .إن فلسطي لنا ،نحن هنا الجئون ولنا أرض سوف نعود اليها ويجب أن نتمسك بها ونحث أوالدنا عىل
شء وليس فقط أين
لك يعلموا أن لنا أرض يجب أن يدافعوا عنها وأن اليهود أخذوها منا .يجب أن يعلموا كل ي
الوطنية ي
يقيمون .باعتقادي ،يجب أن يتعلموا كيفية الدفاع عن األرض وعلينا رفع الحس الوطنية لديهم.
فاتن فاعور ناشطة اجتماعية من تجمع جيم جيم :بالنسبة يىل إلغاء تاري خ فلسطي من المدارس هو حر من نوع آخر عىل
وه سياسة تجهيل والغاء الهوية الفلسطينية .تعليمنا لتاري خ فلسطي هو مقاومة بحد ذاته ومهم جدا
شعبنا
الفلسطين ،ي
ي
ُ
الفلسطين ،ومن خالل الجمعيات والمؤسسات أستطعنا
الن تتعلق بالوجود
ي
لغ يف مدارس األنروا .كل األنشطة ي
حن ولو أ ي
لك نببت هذه الفكرة .الجيل الذي يولد اليوم خارج ارضه وخارج وطنه هذا الجيل الذي
أن يكون لنا دورا مع األطفال ي
ينتم اىل المكان الذي يلد فيه ويحمل الجنسية غب الفلسطينية .وهذا إلغاء
ينتم فعليا اىل فلسطي ،اليوم ،هذا الجيل
ي
ي
لهويتنا وإلغاء لفلسطي وهذا موضوع مهم جدا ،شكرا للحملة ونحن معها ومستعدون للتعاون يف أنشطتكم.
الفلسطين انتماءه وأرضه كما قالت فاتن حن لو منع تعليم
الشبيحا :برأي يجب أن يعرف الطفل
فاطمة النادر من تجمع ر
ي
ينبغ عليهم أن يعلموا أوالدهم عن الوطن والدفاع عنه؛
التاري خ يف المدراس؛ يجب تعليمه يف البيت من قبل األهل الذين ي
الن تتعلق
ي
وف الجمعيات يجب من فبة ألخرى تنمية هذا العمل مع األوالد من خالل فتح المجال للحوارات واألنشطة ي
بفلسطي مثل يوم األرض الذي أحييناه يف األمس مع األطفال وكل طفل قام بتحديد بلده عىل الخريطة الفلسطينية
الفلسطين والسوري ،عدد كبب من األطفال لم يكن عىل معرفة بكيفية تلوين العلم ،فقد أخطأوا
واستطاعوا تلوين العلم
ي
بتحديد اللون األسود او األخض يف أعىل العلم لكنهم عادوا وتعلموا كيفية تلوينه من خالل النشاط قمنا بتشجيعهم عىل
ذلك .هذا يعزز الثقة لدى األطفال.
المنسق:
خباتكم الشخصية وتجاربكم كيف وبأي طريقة تستطيعون ايصال تاري خ فلسطي وكل ما هو يتعلق
الثاي :وفقآ ل ر
السؤال ي
بفلسطي يف المبل؟
أي يحدثنا كيف كانت الحياة يف الداخل وكيف انهزموا
إحدى األمهات :بالنسبة لنا نحن من بلدة ميعار قضاء عكا ،كان ر ي
وخرجوا من فلسطي ،كيف تم "التهجب" وما زال كل ذلك محفوظ يف عقولنا .فكان المسن يحدثنا كل يوم عن فلسطي
ونحن اليوم ننقل هذا الحديث اىل أحفادنا .أنا ولدت تحت شجرة زيتون يف يوم النكبة وكانت مأساة يومها ،واليوم ننظر
اىل هذا الجيل وما يحدث له يف مثل هذا الوضع .نتمن أن شاء هللا حن لو لم نعد نحن أو األجيال بعدنا ،أحفاد أحفادنا ال
بد أن يعودوا اىل فلسطي.
المنسق :لقد ذكرت أن والدك هو من كان يحدثكم عن فلسطي ويقوم بإيصال المعلومات ،كيف أنت تفعلي ذلك اليوم؟
إحدى األمهات :أنا اليوم أنقل هذه المعلومات اىل أحفادي ولدي نشاط مع األطفال أطلب منهم إحضار معلومات عن
لك يتعلموا كل هذه األمور.
بلدهم وكيف تم التهجب ي

ويحدثن عن فلسطي وعن يوم النكبة وأنا بدوري أنقل
زوج
وزوج
إحدى األمهات :أنا لبنانية
فلسطين ،يجلس والد ر ي
ر ي
ي
ي
أنن ال أجعلهم يتحدثون باللهجة اللبنانية بل الفلسطينية،
هذه المعلومات اىل أوالدي وأقول لهم أنتم فلسطينيون حن ي
عم أقوم بتعليمه ألوالدي.
لك يكونوا متمسكي بها وبأرض فلسطي .فكل ما أتعلمه من ي
وأنا أتحدث الفلسطينية معهم ي
تن عن فلسطي وكيف سلبت من قبل
إحدى األمهات :أنا بضاحة اتعامل مع أوالدي يف المبل كما
أم ،فقد ر
أخب ي
عاملتن ي
ي
ُ
يسألونن دائما عن فلسطي وأنا
أوالدي
،
الفلسطين
النشيد
بكر
م
عمر
من
أطفاىل
علم
أ
أنن
ي
ي
ي
ُاليهود وأين كان مبلنا ،األهم ي
أبنن تبحث عىل "الفيس بوك" وتطلع عىل كل ما يتعلق بفلسطي.
أجيب ،حن ي
تحدثن عن هذه المرحلة يك نعرف لما نك رب
أم
ي
إحدى األمهات :حضت من فلسطي وكان عمري لم يتجاوز األربعة شهور ،ي
وه تقول فليصب الرصاص
كيف خرجنا من فلسطي .فقد خرجنا منها وكنا أربعة وكانت قد
أم داخل صدرها ي
وضعتن ي
ي
أم بظهرها من االحتالل
نحك ألطفالنا هذه الذكريات كيف
كبنا اليوم ونحن
عىل ظهري ،أحميك بصدري .فقد ر
حمتن ي
ي
ي
الن
فكيف لن
أحم أنا اليوم أوالدي!! اليوم علينا أن نعرف أوالدنا وأجيال أجيالنا القادمة كيف طردنا من بالدنا والكراهية ي
ي
والن جعلتنا مشدين يف دول الجوار.
تولدت ي
إحدى األمهات :مهم جدا حديث األهل لألطفال عن فلسطي ونحن من الجيل الذي ولد أهله يف فلسطي وما زالوا يروون
الن يروي ها لنا أهلنا ولكن الجيل القادم يا ترى كيف
لنا القصص عنها .أما نحن الجيل ُ الذي ولد يف لبنان فننقل القصص ي
ا
ستصل له تلك القصص يف حال أهمل الموضوع قليل من طرفنا .فهل الجيل القادم سيبف متمسكا مثل ما كان األهل
يحدثوننا أو هل سوف يب ري أجيالهم مثل ما قام أهلنا نحن بببيتنا؟ مهم جدا أن نحث أطفالنا عىل حب فلسطي وأن
وف النهاية ليس لدينا وطن غبه ومطلو أن نكون حافظيي لتاريخنا ،ولكن أهم ما تقوم به الحملة هو
ه لنا ي
األرض ي
وه تحمل االنتماء ولكن الخوف عىل الجيل القادم بأن تنسيهم ظروف الحياة
لألجيال القادمة ألن األجيال السابقة أتت ي
الصعبة القضية ويتجهون بعدها اىل قضايا أخرى .إن دور الحملة مهم جدا.
أم من الحضور :مهم جدا نقل األحداث ال ين جرت قديما من تهجب ومعاناة ونقل الصورة للجيل الجديد .أنا أذكر والدة
فلسطين
زوج -رحمها هللا  -يف كل سنة كانت تستدىع اىل مدرسة الكابري يف مخيم البص يف ذكرى النكبة أو اي حدث
ر ي
ي
آخر لتجلس مع األطفال من مرحلة االبتدائية تحدثهم عن فلسطي وما الذي حصل معهم وقتها ،فكانت تشعر بالفخر
اسن أنه كان هناك كتا
أثناء حديثها واألوالد يستمعون لها .ضوري جدا وجود منهج خاص بفلسطي .أذكر يف فبة در ي
ا
الفلسطين لتدريس األوالد
يحك قليل عن جغرافية فلسطي .فأين هو المنهج اليوم؟؟ ضوري توفب هذا المنهج
األطلس
ي
ي
وضوري إدخاله اىل المدرسة كأي مادة تعليمية لها امتحاناتها.
أم من الحضور :أنا ولدت يف السعودية وطبعا كل منطقة تقوم بتدريس جغرافيتها وتاريخها ،حينها وألننا فلسطينيي كان
والدي يعلمنا عن تاري خ وجغرافية فلسطي غب المتوفر يف مناهج السعودية؛ فكان يرسم لنا الخريطة والحدود ونحن
بالتاىل نفرح ونقول فلسطي حلوة لماذا أخذها اليهود منا وأخلونا من مناطقنا ليأخذوا مكاننا .فكان والدي يشح لنا
ي
.
األسبا وماذا فعل االحتالل وكيف كان يهدد الفلسطينيي األطفال كثبا ما يسألون عن قصص ال ترد يف مخيلة الكبار "
وف المقابل مطلو من األهل تفسب مقنع لألطفال .فلقد خرجنا ألنهم قتلونا وهددونا
لماذا خرجتو من فلسطي" ي
باغتصا نسائنا .فهناك العديد من القصص قد حصلت حينها .المطو ان يتشدد األهل يف نقلها اىل األوالد .فاليوم قبل

أن يفتح الولد عينيه يطالب بأن يسافر اىل دولة أوروبية ،ماذا ستفعل بهم تلك المناطق .فهم يحاولون أن يحذفوا منا
الكاف فسوف نخش القضية
الوىع
ذاكرة القضية الفلسطينية ،وهذا الجيل الصاعد إن لم يكن قادرا عىل التحدي ولديه
ي
ي
الفلسطينية.
ا
رقم أو يتم
أم من الحضور :إضافة اىل ذلك هناك بعض
ي
األهاىل يقوم بجمع المعلومات عن فلسطي ووضعها عىل قرص ي
فلسطين عىل التلفزيون عن تاري خ فلسطي وجغرافيتها تشاهده مجموعة من األطفال او تجتمع حوله
ثائف
ي
عرض و ي
قصص لبويد الذاكرة باألحداث
العائلة لمشاهدته بي الحي واألخر وهذا ال يتم عن طريق التدريس بل عن طريق رسد
ي
الن حصلت سابقا.
ي
الن يتبعها األهل يف تعليم تاري خ فلسطي لألطفال؟ الكثب منكم قال عن
المنسق :هل هناك اي تعليق حول الطريقة ي
ه الطريقة؟
طريق الحكايا والقصص فما ي
زوج لديه بعض الكتب عن فلسطي يجعل أوالده يطلعون عليها ،وكذلك
أم من الحضور :من خالل الكتب عن فلسطي .ر ي
ا
بنن مثل تشارك يف كتابة الشعر عن فلسطي
األغاي والشعر
عب
من خالل اليوتيو ومشاهدة األفالم وأيضا ر
ي
الفلسطين ،ا ي
ي
يف المدرسة بالضافة اىل ارتدائها الكوفية الفلسطينية لتعزيز الهوية.
الن كان
ام من الحضور :هناك حقائق حصلت نروي ها ألطفالنا ومعارك "أشعرت لها األبدان" مثل معركة دير ياسي ي
الصهاينة فيها بسحب الطفل من بطن أمه ودهسه .حي نقوم بنقل هذه األخبار لألطفال سوف يولد لديهم حب االنتقام.
ابن قد تجاوز العشين عام لما شاركنا يف ذكرى النكبة يف منطقة مارون الراس عىل الحدود اللبنانية عىل بعد
لم يكن ي
هن واقفي بأرضنا ونحنا نتفرج"؛ اقب
يعن ي
كيلومبين ورأى فلسطي وهناك بعد أن تناول وجبة الطعام قال يىل " هيك ي
الثاي
رم الحجر ي
برم الحجارة عىل االحتالل .هذا ما ولد شعور بالثورة لديه ،وفيما كان ي ي
بعدها من السياج الفاصل وبدأ ي
وف الوقت نفسه كان بعض األشخاص
من الحديث أمام الشاشة ي
أصابته قناصة االحتالل يف يده ،الهدف كان قلبه ،طلبوا ي
مغ أنا شخصيا .نحن حي نذكر
يقولون يىل " ابنك تصاو " وقعت بحبة حينها ماذا سوف أقول أو أفعل!؟ هذا ما حصل ي
ماذا حصل يف فلسطي وما الذي جرى فيها من مجازر مثل دير ياسي وغبها هذا يولد لدى أوالدنا حب االنتقام ألرضنا
الن نعيشها يف الشتات ،هذا مؤثر عىل صعيد الشبا والصغار والكبار.
وشعبنا والحياة ي
تحك عن
الن
ي
ام من الحضور :يف بعض األحيان األهل يجعلون األطفال يشاهدون قنوات فلسطينية لكسب المعلومات ي
واقع الداخل ،اليوم عن قرية طيطبا وغدا عن عكا؛ كذلك هناك العديد من المناسبات مثل يوم األرض أو ذكرى النكبة هنا
وماه ،ورسحها لهم مع التذكب بالتواري خ .أنا شخصيا تعرفت عىل فلسطي من
البد من تذكب األطفال بهذه المناسبات
ي
خالل التلفاز.
االجتماىع ساهمت جدا يف ايصال المعلومة اليوم وأصبح الجميع يعرف تواري خ األحداث
أم من الحضور :مواقع التواصل
ي
الفلسطينية .نقوم بعرض كل ما ينش لألطفال من فيديوهات وتظهر عليهم عالمات التأثر واالندماج بها.

المنسق :اآلن أصبحنا نتحدث أيضا عن األدوات واألشكال للتعليم ولكن سوف نتحدث عنه يف سؤال الحق.
خب أطفالنا
احدى االمهات :بالنسبة لليوم الجيل الجديد أصبح الكبونيا وعدد قليل من األطفال اليوم يقرأ الكتب .نحن ن ر
الن
ونحدثهم عن فلسطي وال بد من توجيهم بشكل صحيح اىل المواقع اللكبونية وصفحات التواصل
االجتماىع ي
ي
ا
تتحدث عن فلسطي ألهن ليس كل ما يتوفر يف الفيس بووك مثل مالئم وصحيح لمشاهدته والحذر من محاوالت تزوير
الفلسطين .فال بد من مراقبتنا لهذه المحطات اللكبونية .الكثب من القصص تلتغ من تاريخنا اليوم .علينا
التاري خ
ي
الن يجب أن يشاركوا بها.
تصويب أطفالنا عىل المواقع ي
االجتماىع .هناك معلومات كثبة نحصل عليها من خالل
ام من الحضور :مهم جدا دور األعالم ووسائل التواصل
ي
خب فيه بوجود "دير" يمنع دخول
الوثائقيات كالفيلم
الوثائف الذي شاهدته أنا عن مدينة بيت لحم فقد صدمت من ر
ي
وثائف ينقل لنا صورة فلسطي وقراها  ،وجغرافيتها  ،والزراعة
النساء اليه وكانت هذه معلومة جديدة ومهمة .أي
ي
الفلسطينية بالضافة اىل ما تشتهر بها فلسطي ،بالتأكيد سيكون له فائدة لألجيال الصاعدة وهذا إنجاز.
ماه األدوات أو األشكال المطلوبة اليوم لهيكلية تعليم مادة التاري خ ؟
المنسق :من يستطيع أن
يعطين ولو بإيجاز عن ي
ي
قصص ،مواقع...
عب لعبة الكبونية خصوصا
أم من الحضور :من خالل كتيبات أو من خالل فيلم
وثائف ممكن أن ترسل المعلومة وأيضا ر
ي
لألطفال واألوالد الذين يحبون األلعا ومن خالل أيضا مواقع التواصل.
باف المواد عن فلسطي
أم من الحضور :أيضا من خالل المناهج التعليمية يف المدارس .ال بد من صدور كتا تاري خ مثل ي
ويختبونه مثل المواد العلمية األخرى .فهذا من حق فلسطي أن يكون كتب يف مدارس األنروا كتابا
يدرس فيه الطال
ر
ه احدى الوسائل للتعلم عن
خاصا ألطفالنا ال بد أن " يش األوالد هذا الكتا " وأن يبسخ يف عقولهم .هذه الطريقة ي
فلسطي.
االجتماىع والكتيبات ،هناك أشخاص من اهلنا عملوا عىل تأسيس متاحف
أم من الحضور :بعيدا عن األعالم والتواصل
ي
ا
فلسطينية فهنا يف تجمع المعشوق األستاذ محمود دكور أنشأ متحف ولديه كتيبات مثل عن قديثا وبما تشتهر وطريقة
لك يتعرفوا عىل األزياء الفلسطينية واألدوات
عمل األعراس فيها .من المفبض أن يذهب األطفال اىل مثل
هذه األماكن ي
ُ
الن كانت تستخدم والسالح الذي كان متوفرا .فعىل كل أم أن تأخذ طفلها اىل المتحف ليتعلم تاريخه ،بالفعل نحن
المبلية ي
لن نرى قرية فلسطينية ولكن سوف نتعرف عليها ونرى أثار عنها .عدد كبب من الكتيبات أو األثار قد تم جمعها بمجهود
كبب لنشاء المتحف.
وف كل اختبار بمادة
أم من الحضور :أنا أوالدي يتعلمون يف مدرسة فلسطي ولديهم ورقة عمل عن جغرافية فلسطي ي
م لكنها
الجغرافيا البد أن تكون حاضة هذه الورقة وي ر
ختب بها الطال  ،حن وأن لم تكن هذه الورقة ضمن المنهج الرس ي
ر
لفتة كريمة من االدارة .يجب أن تدخل مادة جغرافيا فلسطي هذا ما يساعد أطفالنا عىل معرفة أكب ألن المعلومات
الموجودة قليلة جدا.

إحدى األمهات :هناك ضورة كما سبق لدخال مادة تاري خ وجغرافية فلسطي ومهم أن تكون عىل شكل ألعا
فلسطي وعليه تتوفر الناحية األكاديمية والبفيهية.

عن

الن تحصل من خالل مرافقتهم لنا وإعالمهم بما يحدث مثل قرار
إحدى األمهات :يجب أن نحث أطفالنا عىل التظاهرات ي
ترامب يف اآلونة األخبة وعليه يعرف أطفالنا بأن هذا القرار ظالم.
الفلسطين .يف بعض األحيان يعطل العمل يف المدارس بسبب مناسبة فلسطينية
إحدى األمهات :ضوري أن يتوفر المنهج
ي
ولكن األطفال عندما يسألون عن سبب التعطيل ال يعلمون .وهذه مشكلة .فال بد من رسحها لألطفال
إحدى األمهات :عىل األهل عدم انتظار المدرسة لتحفب أطفالهم عىل التمسك بالهوية الفلسطينية وأن يعلموهم عن
المناسبات الوطنية وأسمائها ومعانيها حن ولو لم يشارك أوالدهم يف المناسبة مثل يوم األرض .وعليهم حفظ كل التواري خ
المهمة فيتم إحياء هذه المناسبة يف المبل.
إحدى األمهات :دور األهل مهم جدا لألطفال .يف المبل هناك تقصب كبب .فاألطفال ال يعرفون سبب الغيا عن
وماه جغرافية فلسطي وأن
المدرسة ،هم فقط سعداء بيوم العطلة .وعىل االهل رسح سبب الخروج من فلسطي
ي
لك يولد عند األطفال حب الثورة وحب فلسطي .وبجب عدم انتظار المدارس.
فلسطي لنا ي
المنسق :برأيكم من هو الذي يستطيع إعطاء هذ المعلومات لألطفال بطرق منهجية؟ ومن يمكنه أنتاج تلك المواد؟
يلغ حقهم
اعتبنا أن هناك تش
إحدى األمهات :األهل مسؤولون بالدرجة األوىل ،أذ ر
مدرش لبعض األطفال فهل ذلك ي
ي
ر
يف تعلم تاري خ فلسطي !؟ لذا ال يجب أن نعتمد فقط عىل المدارس يف هذه الحالة .أما عن إنتاج المواد فهناك أكب من
جهة مسؤولة عن ذلك وحسب المكانيات المتوفرة إن من ناحية األهل يف المبل ،المؤسسات والجمعيات والفصائل
األكب عىل مدارس األنروا ،يجب أن
والتنظيمات الفلسطينية الموجودة .الكل مسؤول أن يساعد؛ بالضافة اىل الضغط ر
أمريك فالوقوف بوجهه هو نضال
نضغط عليها من أجل إعادة المنهج اىل المدارس .فإن كان قرار إلغاء هذه المادة هو قرار
ي
بحد ذاته .مهمة آ لنا مدارس األنروا ألن غالبية الطال الفلسطينيي هم يف مدارس األنروا لذلك عليهم تأمي هذه المادة.
الحق يقع عىل أساتذة مادة التاري خ فيمكن للمعلم أن يغض النظر ويطلب من الطال إخراج ورقة بيضاء لتعليمهم بعضا
من التاري خ الفلسطين أو طرح سؤال واحد حوله ،علينا تحفب األساتذة لتعليم هذه المادة ليعوا ر
أكب ضورة التوعية حول
ي
تاريخنا لدى الطال .
ا
قليل مع فاتن .ليس األهل هم المسؤولون بالدرجة األوىل عن تعليم األطفال بل مدارس األنروا.
إحدى األمهات :أنا أختلف
الكبى يف
عىل األغلب أن األهل ال يعلمون تواري خ األحداث بشكل كامل بل يستطيعون اخبارهم عن بعض األحداث ر
ا
الفلسطين .لذا من المفبض أن نطلب مدارس األنروا بهذا وبإيجاد كتا تاري خ وجغرافية للتالميذ بداية من
التاري خ
ي
الروضات.

إحدى األمهات :أنا برأي أن هناك ر
أكب من جهة مسؤولة عن أيصال هذه المعلومة؛ األهل ،المدرسة ،الكشاف ،الجمعيات
يي
وف الكشاف ،يجب أن يحصل
أو أي مكان يتواجد فيه األوالد سواء يف المبل أو المدرسة أو داخل نشاط لدى الجمعيات ي
عىل المعلومات الصحيحة فيما يخص تاري خ وجغرافية فلسطي .كل شخ ا
يعط هذه المعلومة.
ص فينا مسؤول أن
ي
المحىل.
إحدى األمهات :أنا أؤكد عىل الكالم السابق .الكل مسؤول عن إعطاء هذه المعلومات :األهل والمدارس والمجتمع
ي
الن من المفبض أن
ئيش هو منظمة التحرير
الفلسطين ي
ي
إحدى األمهات :المسؤول هو األهل ومدراس األنروا والثالث والر ي
منهج ،وكذلك المجتمع .حي تقوم بتعليم األطفال من الصغر تكون النتيجة رفع
تسغ اىل تدريس هذه المادة بشكل
ر ي
.
وىع لديهم وهكذا تكون قد ساهمت بنش المعلومات يف المجتمع أن شاء هللا يثمر العمل عىل مواد تتعلق بالتاري خ
ال ي
الفلسطين ويصبح لدينا منهجا يتكلل بالنجاح.
ي
إحدى األمهات :بالتأكيد من واجب األهل أن يعلموا أطفالها ولكل طفل الحق بأن يتعلم من أهله تاري خ وجغرافية
فلسطي ،ولكن العديد من األهل ال يملكون المعلومة صحيحة .لذا يجب أن تكون المعلومة موثقة مثل التعليم داخل
ر
الن تدور بي األهل والناس ،فعليه يجب أن تعط هذه المادة يف
المدارس وهذا مقنع أكب لألطفال من األحاديث ي
وف المبل.
المدرسة ي
ه االحتياجات المطلوبة لتعليم مادة تاري خ وجغرافيا فلسطي بشكل صحيح؟
المنسق :ما هو النقص الموجود وما ي
إحدى األمهات :لألسف الشديد أصبح لدينا تعددا يف األحزا وهذا مؤثر جدا عىل الطفل ،العديد من األهل اليوم أصبحوا
ا
يرشدون أطفالهم لالنضمام اىل "فتح" أو "حماس" وليس اىل فلسطي مبارسة وهذا ما شتت يف مجتمعنا.
أم من الحضور :يوم النكبة تجولت "فتح" داخل أزقة المخيم لالستعراض ولكن من يتبع حماس ال يشارك والعكس .إن
ه لنا جميعا نحن الفلسطينيون.
وه ليست ل "فتح وحماس" أو أي فصيل آخر .ي
ه نكبة الجميع ي
القضية واحدة والنكبة ي
لن يسبق أن سمعنا بهذه األسماء من قبل بل كنا نعرف الثوار يف فلسطي فقط ،فكانت فلسطي واحدة.
أم من الحضور :األهل من الجيل الجديد ينقصهم العديد من المعلومات الن يجهلونها ،فال بد من الكبار والمتعلمي ر
أكب
ي
لك يستطيعوا من بعدها نقل هذه المعلومات لألجيال.
عب مجموعات
يف هذا المجال أن ينقلوا هذه المعلومات ر
ي
لألهاىل ي
ه معلومات صحيحة لألهل يف حال علموا أطفالهم حن أن األجداد حي
الن نحن نحتاجها ي
أم من الحضور :المستلزمات ي
يروون القصص ال يعلمون التواري خ الصحيحة .فحي يسألون عن تاري خ الميالد يقال يف سنة “الثلجة " .من هنا
يعط كل شخص التاري خ حسب نظرته له .الذي
المطلو هو كتا موحد عن جغرافية وتاري خ فلسطي وال يمكن أن
ي
سيجري يف المرحلة المقبلة هو العمل عىل تقسيم فلسطي .لذلك علينا العمل عىل توحيد كتا يوزع عىل المناهج
عب تكاتف
لك يكون يف متناول جميع الفئات االجتماعية .المطلو اليوم هو تببيت الخطوة ر
ويتوفر لدى الجمعيات ي
والمدي من أجل الضغط عىل األنروا والمدارس لعادة تدريس مادة تاري خ وجغرافية
المحىل
األيدي بي األهل والمجتمع
ي
ي
وه الخطوة األقوى.
فلسطي ي

لألهاىل لزيادة نسبة وعيهم فيتمكنوا من التوعية أبنائهم.
أم من الحضور :الملخص هو الحاجة اىل حلقات ثقافية
ي
أم من الحضور :نحن بحاجة اىل مصدر ينقل المعلومات بكل شفافية بعيدا عن األحزا  ،ا
بناء عليه أشجع فكرة المكتبة
االجتماىع فقد نحصل
األهاىل ،أما فيما يخص وسائل التواصل
الن تعمل عىل تشجيع الناس عىل القراءة وأفاده
ي
ي
المتنقلة ي
األهاىل ونقل المعلومة ألطفالهم.
عىل المعلومات ولكنها متضاربة .فكرة الكتب أصح للتعليم
ي
الن تعتقدون من المطلو أعتائها
المنسق :السؤال األخب ما هو المحتوى والحقبات التاريخية المطلوبة يف المنهج ي
لألطفال؟
إحدى األمهات :الحياة االجتماعية ما قبل النكبة  /نكبة فلسطي  /مراحل تطور الثورة الفلسطينية واالنتقال اىل
الن كانت تساعد فلسطي  /القرى والمدن
عب التاري خ /حركة تنقل الثوار ر
المفاوضات ر
ه الدول ي
عب الدول /من ي
الزمن وعملية التحوالت يف تاري خ وجغرافية فلسطي .لذلك
الفلسطينية وبما تشتهر؛ واألهم هو الحفاظ عىل التسلسل
ي
العمل المطلو القيام به حقبة تلو األخرى.
ا
إحدى األمهات :إضافة لما قالته الزميلة ،يجب أن يتعلم األطفال كيف دخل اليهود واستطاعوا أن يأخذوا أرضنا منا وكيف
الن حصلت من أجل خروجنا من األرض.
جرت المؤامرات ي
يطاي مرورا بالنكبة وخروج الناس سنة  1948بالضافة اىل
إحدى األمهات :أعتقد أنه يجب أن نبدأ من مرحلة االنتدا
ر
الب ي
الن حصلت وأرعبت الناس للخروج من قراهم قبل وصول
القرى والمدن الفلسطينية وبما تشتهر؛ والحديث عن المجازر ي
عب إثارة ونش معلومات بي الناس وعدم توفر أجهزة االتصاالت.
الن كان يقوم بها ر
االحتالل لها بفعل التضفات الشنيعة ي
ر
هناك العديد من المناطق هاجرة الناس منها بسبب نقل هذه األخبار لذلك مطلو التفصيل أكب لألحداث بتسلسلها
يج.
الواقغ والتار ي
ي
الن تقبحون تعود اىل مئة سنة يف التاري خ  ،هل من إضافة؟
المنسق :اآلراء ي
الن حصلت لخراج الفلسطينيي
ه الكذبة ي
أم من الحضور :الطفل يجب ان يعلم كيف كانت فلسطي قبل االحتالل وما ي
وه أرض جميلة وفيها الخب ووقعت الكذبة
من أرضهم ،كيف كانت الحياة االجتماعية لألجداد والحياة السعيدة للجميع ي
األهاىل بعد كل ذلك .علينا ذكر كل تلك األمور بالتدري ج كيف كانت وماذا حصل .وأن شاء هللا سوف تعود أن
الكبى عىل
ر
ي
لم يكن اليوم يكون الحقا ولكننا سوف نعود.
أم من الحضور :فلسطي كان اسمها سابقا "بلستينيا" وسكنها الكنعانيون وكانت نسبة السكان اليهود فيها قليلة جدا
اض
فقرروا أن يجمعوا أنفسهم للخروج منها لكن أتت الدول الغربية وجمعت بعض ر
لك ال يغادروا األر ي
التبعات لهم ي
لتأي من بعدها فرنسا و بريطانيا بمؤازرة أرسائيل المزعومة
الفلسطينية؛ شيئا فشيئا أجتمع اليهود عىل طرد أهل األرض ي
لك يجتمعوا يف مؤامرات ضد الفلسطينيي .كان النكلب يجمعون العر والمخاتب منهم ليقولوا لهم نحن نريد العيش
ي
بسالم والفلسطينيون صدقوا هذا الكالم ولكن الفلسطينيي عرفوا الحقيقة من بعد ذلك .فتشكلت الحركات الثورية
الن أستشهد فيها عز الدين
وبدأت المعارك وحصل الثوار عىل السالح ،وقعت الكثب من المعارك أهمها معركة يعبد ي

اىل فلسطي وتببيت اليهود ليتحقق
القسام .انسحبت تركيا من الحر بسبب ضعفها مما أدى اىل دخول الدول الغربية ي
يطاي وهو وعد بلفور الذي جزأ فلسطي وخش الفلسطينيون أرضهم بطيبة قلبهم .ولكن أن
فيها المخطط اليهودي ا رلب ي
أكب منهم وسوف تعود األرض للمسلمي والمسحيي.
شاء هللا المقاومة ر
المنسق :كانت الجابات اىل السؤال السابق تقتض عىل فبة النكبة وما بعدها فيما يخص الداخل ،بالنسبة اىل الالجئي يف
ا
ا
لبنان مثل ليس لدينا التاري خ المطلو لما حدث يف لبنان مثل؟
أم من الحضور :لدينا حق العودة.
أم من الحضور :كما ذكرت أنا سابقا المطلو الحديث عن مراحل قبل النكبة وبعدها وتنقل العمل الثوري بي المناطق
عب الحقبات الزمنية .بالعكس هذا مهم جدا فهو تاري خ األجيال القادمة كما هو تاري خ أجدادنا ،ال بد توثيق كل
واللجوء ر
الن تحصل.
األمور ي
اىل فلسطي ،نحن لوحدنا
لك نعود ي
إحدى األمهات :وحدة شعبنا مع الدول العربية ودول الجوار هو الصمود ،هو عملنا ي
اليوم ال نستطيع دون مساندة دول الجوار من التحرر من االحتالل إن شاء هللا.
إحدى األمهات :نحن من خالل الجمعيات نسغ يف التجمعات الفلسطينية وداخل المخيمات اىل محو االمية ،فنحن
ا
عب المغببي
شعب متعلم ومن حقنا العمل وأن يكون لدينا مهنا واشغال .فنحن شعب يدعم هذا البلد الذي نقيم فيه ر
ه لها حق علينا.
الفلسطين يف أي مكان هو مفيد للدولة المضيفة
ي
الذي يمدون ذوي هم بالمال ،لنا حق عىل الدولة كما ي
وواىع ،ولدينا الكثب من األمور الجميلة
عىل عكس ما يتم نشه بأنه مخر بل العكس هو الصحيح .نحن شعب مثقف
ي
لنحققها ولدينا أبطال ،فهذا ما يجب أن نفتخر به وال بد أن نذكره يف تاريخنا.
الن نعيشها أصبح
اللجوء
الفلسطين مزدوج ،تهجرنا اىل لبنان ومن بعدها من سوريا؛ وبسبب الضغوطات هنا والظروف ي
ي
وأم وحيدتان هنا .فهذا يبعد
نلجأ أيضا اىل دول أوروبا .نتيجته حدث تفكك أرسي ،أخو يي جميعهم خارج لبنان أنا ي
الن سببت الهجرة من جديد .فالكثب أي اىل لبنان وعاي الموت يف البحار .أساسا نحن
التماسك األرسي .فالحرو
ه ي
ي
نتنقل من مكان اىل أخر بحثا عن مأمن وسالم وحياة كريمة.
الن ذكرت يف البداية ،ولقد حصلنا عىل معلومات قيمة جدا منكم .أعتقد أن ذلك سوف
المنسق :لقد ناقشنا كل المحور ي
 .ا
أول من المهم جدا وجود مواد تعليمية ،ثانيا وجودكم معنا يف هذه الجلسات دعم لنحقق الهدف.
يساهم يف هذا العمل
لك نعمل معا ونحقق
ي
وف حال لم نستطيع أنتم من سوف يشجعنا عىل العمل .لذا مطلو من حضتكم دعم الحملة ي
العمل المطلو  .هذه الجلسة سوف تكون بمتناول الجميع .يف النهاية أشكر هيئة المساعدات الشعبية للغاثة والتنمية
ساش يف الحملة مثلها
تعن لنا الكثب وأمر أ
ي
الن ي
عىل جمعتنا اليوم يف هذا المركز والشكر لكم عىل استضافتنا يف التجمعات ي
مثل المخيمات والمناطق الفلسطينية يف الداخل.

