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بكم في الجمعة االلكترونية الثالثة من سلسلة الجمعات الراديكالية، والتي تتناول التربية  وسهالا  ميسون: اهالا 

عن التربية الراديكالية لألطفال.   انيسان رح يكونو ٢الراديكالية لألطفال بفلسطين. الجمعة هيدي والجمعة القادمة ب
(  oxymoronيشكالن تناقض لفظي) األطفالية و هل هناك تربية راديكالية لألطفال؟ هناك اعتقاد سائد ان الراديكال

عما يجري   األطفال، هناك قداسة حول الطفولة ويجب فصل البراءةوهذا االعتقاد نابع من أن الطفولة هي فترة 
في حالة فلسطين،   أكثر حولهم في المجتمع وعن مشاكله. وجهة النظر هذه هي إشكالية بشكل عام ولكنها إشكالية 

تم اعتقال حوالي عشرة   ٢٠٢٠و ٢٠٠٠يون يعتقلون ويضعون في زنازين منفردة كما الكبار. بين الفلسطين األطفالف
آالف طفل فلسطيني، مئة وخمسين اعتقلوا العام الماضي فقط عشرين منهم في زنازين منفردة. هم يهجرون كما  

في الضفة والقدس العام  ، خمسمئة طفل فلسطيني هجرو بس ومدارسهم الكبار، يشاهدون االحتالل يهدم منازلهم 
الماضي، كما اهاليهم هم في سجن كبير في غزة بعد النزوح المستمر. في حالة فلسطينيي سوريا محرومون من  

بتربية الراديكالية او ال بل   األطفالحقوقهم البسيطة في لبنان. لهون السؤال الذي يجب طرحه هو مش اذا منظرك 
عن التربية الراديكالية، هل استبعادهم يحميهم من   األطفالآذاناا استبعدنا علينا طرح سؤال معاكس وهو ماذا يحدث 

 الظلم وعدم المساواة أو يحميهم من االحتالل والتهجير المستمر. 
 

من خالل الفن   األطفالن تجاوب على السؤال المعكوس هذا وكيفية العمل الراديكالي مع أستحاول جمعة اليوم 
وسنتعرف على ثالثة طرق في العمل الراديكالي مع األطفال. الطريقة األولى هي إعادة التفكير في الصورة النمطية 

كفاعلين وقادرين على التعلم وبناء  األطفالكيف تؤدي إعادة تفكير هذه بالتعامل مع  ،ومخيلتنا عنهم لألطفال
بين الطفل والقدرة والفعالية   ،ة تفكيرنا بالعالقة بين الطفل والمجتمعموسيقى مركبة. بالراديكالية هنا هي اعاد

فعادة ما   ،إعادة التفكير في التربية كعملية فردية يوالعالقة بين التعليم لألطفال والتعليم للكبار. الطريقة الثانية ه
هي   األطفالارنا حول تعليم نركز اهتمامنا حول كيف يتعلم الطفل كفرد وكيف يتطور كفرد وكيف ينمو كفرد في أفك

متأصلة بفكرة الفردية في التعلم والتعليم والراديكالية هنا هي استبدال التركيز على التعلم والنمو للطفل كفرد أو 
اعادة التفكير بما  هيبالتعلم الجماعي وهذا يفتح المجال امام طرق مختلفة للعمل مع األطفال. الثالثة  ،بطريقة فردية

ما هي   ،ما هي االسئلة التي نطرحها عندما نقرأ مع االطفال ،وكيف نقرأ معهم وماذا نقرأ معهم فالاألطنقرأ مع 
وكيف نخلق المعاني بالقراءة معهم وكيف يخلقون المعاني لنا ايضا. فكرة هذه الجمعة هي   األطفالسياسة القراءة مع 

الراديكالية هنا ليس لها معنى واحد او بعد    ، طفالاكتشاف المعاني المختلفة للتربية الراديكالية من خالل الفن لأل
ولكن  األطفالالمجتمعية ليس فقط مع  وعالقاتنافلها ابعاد مختلفة تساعدنا على تغيير ممارساتنا االجتماعية  ،واحد

 مع المجتمع بأكمله. 
 

لروحي للموسيقى والغناء سهيل الخوري وهو األب ا  باألستاذاترككم اآلن مع ضيوفنا الكرام مع حفظ االلقاب سنبدأ 
ناي ادريس وستتحدث عن تجربة قراءة غسان كنفاني في مؤسسة غسان كنفاني  إلىثم ننتقل  ،الراديكالي مع األطفال

بكم، ارجو   وسهالا  التي ستتحدث عن تجربتها في تعليم الفن لألطفال. أهالا  ومن ثم سالم البندك ،في مخيمات لبنان
بكم سنبدأ مع سهيل   منكم ارسال االسئلة على الشات سنحاول ترتيبها وطرحها على المتحدثين بعد الجلسة اهالا 

 الخوري تفضل.
 

كنت بعتقد انو   ،86سنة  " مرح"ها اسم بأسطوانةنا لحنتها كانت أغنية اطفال أول أهيدي كانت ربما  ،سهيل: مرحبا
حريصين   ء شيول أي عملتها انو الزم نكون لاالخرى ال  باألسطواناتمن هداك الوقت واستمريت على هاد الموال 

طفل الزم تكون الموسيقى واألغنية ساذجة، إن كان الموضوع أو طريقة كيف  إلنومش ،انو نحترم عقل الطفل 
االسطوانات االخرى   "مرح"ي كان اسمها  لفمن هذه االسطوانة ال ،ريقة اإلنتاجالتعامل مع الموسيقى نفسها ومع ط

 امعناه وبفهم بفهمهاي لالكلمات بعناية ودقة ال اختيار والحقا فيما بعد فوانيس كان في تركيز في  ،بس شوي ،مطر 
 االطفل وبنفس الوقت الها مضامين حياتية وانسانية كما يفهمها الطفل. تنين كان مهم بالنسبة الي انو دائما يكونو



بتصور يكون في  ايغنو األطفالطفال هاد كويس بس كمان انو لأل اكتير مرات الكبار بغنو ،اطفال الي عم بغنوأ
انو الموسيقى تكون مبنية على الموسيقى العربية واستعمال   ،و الطفل يلي بغني بسمععالقة مختلفة بين الطفل يلي 

احيانا االت اخرى كالجيتار والبيس او   إلىآالت موسيقية عربية كالعود والبزق والناي الموجودين باإلضافة 
  االيقاعات العربية او ايقاعات اخرى واستعمال بنية الموسيقى العربية ومقام الموسيقى العربية في بعض االغاني

( بالموسيقى الغربية النو هاد مفروض يكون االسهل  majorالزم نستعمل السلم ال) األطفالالنو في تفكير سائد انو 
مثال من قرى معينة كانوا  اي كانولوهو مش صحيح والتجارب تثبت ذلك يعني تجاربي انا الشخصية مع الناس ال

معاهم. وكذلك بهاد الشغل كيف يتم تسجيله   شكل طبيعي( ولكن البيات كان يجي بmajorيتغلبوا يغنوها السلم ال )
العازفين   ا) بس شوي ( كانو من قبل عازفين كمان جديين ومحترفين. االسطوانة الثالثة يلي عملتها الي هي

اذا منتبه   ،هاد الشغل  اي سجلولمشهورين ومعروفين عالميا منهم احمد الخطيب ويوسف حبيش وريم عطاري هم ال
األدوار همة من اشهر الممثلين   امثال  الممثلين يلي بيعملو DISNEYل  ANIMATIONكمان عالميا  في افالم 

كتير منسمع   ،وهاد مهم كمان عشان الطفل مش الزم تكون الموسيقى بسيطة وساذجة  ،هاد الشغل  اي بيعملولال
ات وبيعمل عليه كل االلحان  ويغني بصوته وبيمشي مرات انو واحد بجيب كيبورد اورغ بيعمل عليه شوية اصو

 ال بيمشيش الحال وعشان هيك هي هيك االغاني عملتها وبتأمل انو اعمل غيرها بالمستقبل.  ، الحال 
  

فوانيس هو مبني على قصة القنديل الصغير لغسان كنفاني وكتبها وسيم  ،ي هو فوانيسلباجي للعمل الموسيقي ال
وعدنا  2004وانتجناها للمرة األولى في المعهد الوطني للموسيقى سنة  ،ة لألطفال واليافعينالكردي كمسرحية غنائي

مع مسرح يبوس  ومبنية على فكرة اإلنتاج الكبير والعمل الجماعي، يعني مسرحية غنائية   2019انتاجها ب 
مة مميزة بهي المسرحية   التدريب عليها اخد تقريبا سنة ونص من ورشات تدريبية جماعية  وهون في قي ،للصغار 

واليافعين عم بيتعلموا خالل هي التجربة مش بس من المدربين يلي بدربوهن ومن بعضهم البعض  األطفالانو كيف 
بالشكل الجماعي بكل حرفية. كذلك العمل في النهاية ينتج عنه نتيجة مش متل المتعارف عليه على انو مسرحية  

ال انو هي انسان بيحضر المسرحية بيستمتع فيها النو معمولة كمان بشكل   ،لألطفال بيجو األهالي بوصوا عوالدهم
أدوا العمل بمستوى نوعا ما كمحترفين النو انشغل   األطفالي أنتج العمل  طاقم محترفين ولمحترف في الطاقم ال

دربوا على  لورشات تدريبية ومخيمات ويبيتوا مع بعض عدة ايام ورا بعض ليت اعليهم بشكل كتير مكثف وتعرضو
مرة بصير في فلسطين في   ألولمسرح غنائي ووطني متكامل كان مع اوركيسترا  ،التفاصيل تبع هيدي المسرحية

 وبحب نسمع مقاطع مجمعة عن هذا العمل االن لتاخدوا فكرة عن الي عم بحكيه االن اذا ممكن.  2004
 
  "موسيقى"
 

ي كان  لي شاركوا في هذا العمل اللالعمل كتير من الناس الهادي الفكرة من العمل الجماعي جدا مهمة في هذا 
واحدة منهم  ،بالنسبة الهم عمل مكثف وتاريخي ما بينسوه  كتير منهم أصبحوا فنانين وموسيقيين مرموقين ومغنيين

ي  شاركت معنا اليوم  في هذا اللقاء سالم البندك شاركت في هذا العمل ويكون اثر عليها عشان هيك عم بتعمل يل
بيجو من جماعات   االي اجوا لهاد العمل كانو األطفالفي هذا العمل الجماعي كتير مهم انو خالصة  ،اآلن ابتعملو

وجوقات مختلفة والمعهد الوطني للموسيقى في فلسطين اهتم كتير في موضوع الجوقات وتدريب وانشاء جوقات  
وايش   األطفالعمل كتير مهم في صقل شخصيات   غنائية بالتحديد في غزة وفي القدس وهذا العمل الجماعي االن

انشاء االوركسيترات منذ الصغر   ، المواضيع يلي بغنوها واالغاني. كذلك في اهتمام كبير بموضوع االوركسيترات
عمل جماعي مميز جدا   هي واالوركسيترا  ،ببلش الطفل عادة في المعهد بيتعلم اوركسيترا من اوائل سنواتو بالتعلم

حياتية عامة بعلم اإلصغاء وبعلم الدقة بالوقت و الدقة باالداء بكل  هيارات موسيقية وغير موسيقية بعلم كتير مه
  بالعزف بتجارب كتير مهمة كمان  األطفالفبفوتوا كمان  ، تفاصيل حياة الطفل وينمو على هذا المنوال وهذا األساس

ليست فقط عمل جماعي بلحظته هو عمل جماعي متراكم عشان نوصل لهاد المستوى من   جماعية. واالوركيسترا 
كمان بخوضوا تجارب جماعية وورشات جماعية ومخيمات صيفية وشتوية جماعية بعيشوا مع   األطفالاالوركيسترا 

ض بشكل مكثف على حالهم بعلموا حالهم وبيتعلموا من بع ابعض لفترات طويلة ليوصلوا لهاد المستوى وبيشتغلو
فلي منسمعوا في االخر يلي هو خالصة ساعات من التعلم الذاتي للطفل ذاتو من مدربين واساتذة موسيقى. بدي   ،جدا

 نفلسطينييي بتضم لطفال ولكن الناس يلي بهاد الكليب هم اوركسيترا فلسطين الشباب الاختم ب كليب هو مش لأل
وين ما تواجدوا بالشتات وبفلسطين بيجو مع بعض  فلسطينيين العالموضيوف عرب وبعض األجانب من كل أنحاء 

مع بعض لفترة   المشروع سنوي او كل سنتين مرة حاليا ليعزفو مع بعض وبيعملوا جولة عالمية بانتاجها ويقعدو
عشرة ايام بيتدربوا  بيعزفوا مع بعض بشكل مكثف يوميا شي عشر ساعات وبعدين بينطلقوا  إلى عادة من اسبوع 



ة عروض. الفكرة انو هذا الكليب يلي بدي اورجيه الوركسيترا فلسطين الشباب بقاعة اوركيسترا بامستردام ب  لجول
طفال اوركسيترا المعهد والحقا اوركسيترا للطالب االكبر  أبلشوا ك ،طفالأوجزء كبير من هدول كانوا   2019

ي ممكن  لرب شو ممكن تأدي وشو النتيجة اللهذا العمل وهذا نموذج ليورجينا انو هي التجا اشوي والحقا وصلو
طفال بس انا حبيت  أي مروا بمراحل مختلفة وكانوا لخير اوركسترا فلسطين الشباب التوصلها بالنهاية فمنسمع باأل

خر يكتسبها الطفل بعدما تعرض لتجارب من سنوات عديدة  اورجي هذا الكليب عشان اورجي النتيجة يلي ممكن باأل
 يسترا وشكرا الكم. منسمع هال اوركيسترا فلسطين الشباب. في العزف باالورك

 
   شكرا لالسف كانت الصورة متقطعة والصوت ولكن اعتقد فهمتو الفكرة. شكراا  

 
العرض تبع سهيل انو هو إذا نحن   بخبرنا شي  إذاستاذ سهيل الخوري على العرض. يمكن أميسون: شكرا كتير 

واحترمنا قدراتهن فينا ننتج معهن اشيا وموسيقى مركبة ومنستمتع فيها كلنا مع بعض كمان الشغلة  األطفالاحترمنا 
في شغل علين حتى يضلو مع  ،منبلش مش انو منعلمن شي وبعدين بفلو األطفالالعمل المتكامل مع  هيالتانية 

اعي. شكرا كتير رح نرجع حتى نناقش كتير من هيدي المواضيع بعد االسئلة واالجوبة. بعضن وانو يكون العمل جم
اسئلتكن على الشات اذا عندكم اسئلة وتحددوا لمين األسئلة موجهة. المتحدثة الثانية رح تكون ناي  اممكن تحطو إذا
 نفاني. ي رح تحكي عن قراءة غسان كنفاني مع أطفال مخيمات فلسطين في مؤسسة غسان كلوال
 

بمراكز   ااسمي ناي وبدي احكي شوي عن البحث يلي عملتو ،بأميركا إذا مساء الخير او صباح الخير  ،ناي: مرحبا
مؤسسة غسان كنفاني الثقافية بخصوص التربية الجذرية لألطفال من خالل الشي يلي بيتسمى األدب المقاوم. انا  

  باألنثروبولوجياسباب اهمها انو عملت اختصاص مزدوج بجامعة كولومبيا أهتم بهاد النوع من البحث لعدة أبلشت 
وكمان وقت   ،مع النصوص أو باشتباك النصوص بحياتن واألدب المقارن وكنت مهتمة بشكل عام بتعامل الناس 

البرامج الصيفية بمؤسسة غسان كنفاني ولهيك انا مهتمة انو اعرف اكتر عن هاد   على كنت صغيرة كنت روح
بالمشروع الجذري لتحرير   األطفال المركز يلي بقدم التربية البديلة حاليا وشو هنة بيفتكروا انو الزم يكون دور 

ان انا حطيت شوي وقت بتنظيم مجموعات قراءة بمراكز التربية البديلة غير مؤسسة غسان كنفاني  فلسطين. وكم
كالملتقى الفلسطيني للشطرنج بمخيم شاتيال بس رح ركز هال بس على مؤسسة غسان كنفاني. فكرتي باختصار من  

والمراهقين او قراءة ومناقشة جمعية خالل ممارسة القراءة الجمعية والنقاش الجمعي لألدب الكنفاني الموجه لألطفال 
الوالد ممكن يتعلموا يتحدوا الحقائق الثابتة المرسومة سلفا وبيتعلموا انو يستخدموا خيالن   ،للكتب الراديكالية الثانية

وكمان المعلمين والوالد كان بدن يثيروا اشكالية عجز الشباب واالوالد كمان عن   ،وابداعن لتغيير العالم وتحويلها
نا اشتغلت بمركزين لمؤسسة  أأثير بالقضية الفلسطينية وفهم معنى االدب المقاوم او معنى المقاومة بشكل عام. الت

غسان كنفاني بشمال لبنان بمخيم نهر البارد وبمخيم البداوي والمؤسسة متل ما بتعرفوا أسستها زوجة غسان كنفاني  
والمؤسسات  . 1972تموز  8لى يد الموساد ب  بعد سنتين من استشهاد غسان وبنت اختو لميس ع 1974سنة 

ي انطلقت من مبادرة التربية  لسنة بالدائرة القرائية.  الظروف ال 19او  18 امن الحضانة ليصيرو األطفالبتعلم 
األساتذة يلي التقيت معن حكيوا عيوب مناهج األونروا وعيوب بوسائل التعليم والمناهج  ،الجذرية بالمؤسسة كتيرة

مشاكل المتعلقة بتثوير المخيمات أو االحتجاجات الفلسطينية في المخيمات بلبنان وكمان ممارسات  وخصوصا ال
األونروا بالتربية مثال ما كانت تشارك الطالب وال تثير اهتمامن والمناهج بوصفن كانت منفرة كانت مصدر 

عن فلسطين تكون موجهة لألطفال  يعني مش بس غياب للكتب التاريخية  ، لالنسداد واالنحصار التاريخي لألفكار 
سلوب تربوي بيركز على حفظ الواقع أو الذاكرة اكثر من  أالفلسطينيين بس كمان المشكلة المناهج بيعتمد على 

و النقدي أو المستقل ومنشان هيك متل ما شرحولي بالمركز ممارسة القراءة يلي بعلموها كجزء من  أالتفكير الخالق 
هالممارسات القرائية بتقترح  ، وبتنقيتها لنصوص غسان ونصوص ثانية من األدب الجذري مبادرتهم للتربية الجذرية

مسارات بتشكيك بنهاية الواقع أو ما يسمى بالواقع وبتقترح القراءات تحويل الواقع وتقديم رؤية ووجهة نظر جديدة  
ي سهيل قال عنه القنديل  للشرحت لنا بخصوص ا ،كانت مديرة التعليم بمركز البداوي هيللطالب. مثال سميرة و

قصة كنفاني للوالد الصغار وكانت من أوائل مؤلفاته هو من أهم الكتب عنا بالمركز والوالد خلقوا   هيالصغير الي 
مع هي القصة وانطلب منهم يتفاعلوا معها. سميرة يمكن ما كانت مأكدة اذا انا عارفة القصة فطلبت من الطالب  

ب بمؤسسة البداوي فهي تلحلحت  كانت من أصغر الطال هيوسألت اذا فيو حدا يشرحلها رح لخصها بسرعة. قمر 
كتبلها الزم تنزلي الشمس للقصر   ، الملك مات وبوصيتو تركلها مهمة الزم تعملها ،وبلشت تقول: )كان في ملك وبنتو

  ، عرفت شو تعمل  ميرة ماذا ما قدرتي تعملي هالشي رح تنحبسي بصندوق كل حياتك. األإو ،قبل ما تصيري ملكة
س وتنزلها بس كانت كل ما تقرب من الشمس كانت الشمس تبعد. في مرة واحد  طلعت عالجبل لحتى تمسك الشم



قدر فوت كيف بدها  أذا انا مارح إختيار اجى قدام سور القصر ومعو فانوس بس الحرس ما خلوه يفوت. فقال 
س كان  ميرة. االميرة شافتو من غرفتها ونزلت لحتى تناديه بالشمس تفوت. هوة طبعا كان فايت ليقدم نصيحة لأل

والحرس جبال ياهن   ،الختيار ترك. فطلبت من الحراس انو يجيبوا كل الرجال يلي حاملين فوانيس بالمملكة للقصر 
أسوار القصر   امن الباب الصغير فطلب االميرة من الحراس انو يكسرو ايفوتو اعدادن ماقدروأ كلن بس من كترة 

ات الضو عالقصر وكانوا ضوء الشمس وهيك نفذت االميرة بفوانيسن ف الحتى يدخلوا. وقت ما كسرو الحيطان وفاتو
.فمتل ما كالم قمر بوضح مافي وقت وال مكان محدد للقصة وبالنسبة للنوع األدبي هالقصة خرافية (وصية ابوها

ولى للتشكيك بحدود الواقع أو بحدود تغيير الواقع يعني استخدام  وممكن بتجسد محاولة كنفاني األ fairy-taleيعني 
سلوب التقليدي للقصة الخرافية هو بالعادة برسخ قوة الملك وبطبع الظلم واغتراب الشعب عن الحاكم هاد  األ

بوية النو القصة باالخر بتنتهي بتفكيك الهرمية  االسلوب التقليدي بوضح هشاشة وضعف البنية الملكية و أل
يمسك الشمس ويجيبها عالقصر وكانت األميرة  ميرة الصغيرة الواقع هو استحالة حدا يقدراالجتماعية  وبالنسبة لأل

ووقتها انا سالت قمر كيف بتفسر هاد الجزء من القصة  ،تفكر انو هيدا الطريقة الوحيدة لتقدر تحقق وصية ابوها
الزم نعمل   ، فكرت وقالت ما الزم نتعامل مع المسألة بشكل حرفي ،وكيف الطالب بناقشوا هاد الجزء من القصة

وقالت   ،ة بمركز البداويذاستا هيبطريقة المجاز وكمان بتنسيق مع مجتمعنا. فهون تدخلت االستاذة سمر  هالشي
طالبن بلغة األدب بالخيال والمجاز.   ااستخدام كنفاني للرمزية بقدم وسيلة للمعلمين عنا بالمركز لحتى يشركو

ي  لبطرق خالقة كيف يحلو مشاكل ال ااء يفكروالرمزية باستخدام المجاز بوسع حدود التفكير والخيال وبخلو القر 
 ،كانت مبينة انو مستحيلة تنحل. وخبرونا المعلمين انو بيطلبوا من طالبن تطبيق هي الطريقة بالتفكير بحياتن اليومية

تن بالمخيمات او برغبتن بالمستقبل او بتطلعاتن بشي  ايعني مثال طلبوا منهم بالتفكير بشي بشوفوا مستحيل بحي
ق بفلسطين او القضية الفلسطينية وبعدين االساتذة طلبوا من الطالب بالتفكير بكيفية تعامل االميرة بالمشاكل يلي  بيتعل

ميرة وشو الحواجز يلي بتوقف شو الحواجز يلي بتوقف بطريق األ ابتبين مستحيلة بالقصة . يعني ممكن بيسألو
وابداعن ليطلبوا لمساعدة من مجتمعن واصحابن يعني  وكيف الطالب بيقدروا يستخدموا خيالن  ،بطريقكن بحياتكن

متل الناس يلي حاملين الفوانيس بالقصة لحل المشكلة. بعدين الطالب بيتبادلوا وجهات نظرن مع بعض وهيك انخلق 
ي وغض النظر عن المجتمع. كجزء من التربية الجذرية بيتعلم الطالب دجو لنقاش للتفكير بحلول ومش يعني حل فر

راكز كيف يقرأوا مجازيا وكيف كمان يهتموا بالرموز وهيك بيكتشفوا طريق يساعدن على تشكيل فكر  بهي الم
متحرك ومش جامد بالمقاومة او لفلسطين والمستقبل الفلسطيني. وهيدي الشكل من التعليم بيجي من التفكير العالقي  

الحقيقة او التاريخ او الحفاظ على الذاكرة  و من استخدام الخيال واالبداع ومش بس يعني حفظ  relationalيعني  ال
احد   ،ومن خالل هالنوع من القراءة بيتحول شي محدد او سردية مهيمنة او حقيقة مألوفة لفضاء واسع من التفكير 

االشياء يلي كانوا االساتذة  والطالب بالمركز مهتمين فيها هو فكرة اغتراب الجيل الجديد عن امكانية التأثير  
وشافوا   ،لسطينية او اعادة تشكيل افكار جديدة وعن المفاهيم المسبقة للمقاومة الجذرية والقضية الفلسطينيةبالقضية الف

ومن إمكانية التأثير بالمقاومة واالنتاج الفكر الراديكالي  ،والفتيات والفتيان كمان األطفالانو المفاهيم بتستبعد طاقات 
ر الجذري والثوري النو هي المفاهيم غالبا ما تقدم كأنها مفاهيم من أجل فلسطين. يعني حكيوا عن ضرورة التفكي

االغتراب  ز وهالشي بعز هيومنجُزة ومفروض هنة بس يرثوها ويكرروها زي ما األطفالنهائية او خاصة وكامنة ب
ال.  وحتى بساعد مرات برفض القضية من أساسها وعدم االهتمام فيها بالنسبة لألطف ،عن فكرة فلسطين وعن القضية

حيفا لكنفاني كمان   إلىمجموعة القراءة يلي زرتها بمؤسسة كنفاني بنهر البارد كانت بتناقش رواية عائد  اا فاخير 
جملة بقول فيها غسان :)االنسان هو قضية وليس لحما   هيوالقراء كانوا بركزوا على جملة بس حكيتن بالرواية و

سنة كان   13البائع والزبون معلبات اللحم المقدد( فيوسف وكان عمرو ودما يتوارثوه جيل وراء جيل مثلما يتبادل 
قال انو هي الرواية بتساعد على إنتاج الظروف لتحدي األفكار الثابتة وبتعطي امكانية  ،قارئ بدائرة القراءة بالمركز 

  هيل يوسف شو للتدخل بالواقع وكمان لتحويل وتغيير الواقع وتعليقا على جملة غسان الي قلناها من شوي قا
  ، االرض اصال من دون الشعب وشو هي قضيتنا اذا ما كنا احنا الوالد جزء بصنعها ومتل ما النكبة ما خلصت

نحنا مش بس منتعلم عن القضية او منحافظ على الذاكرة بس كمان الزم نكون جزء   ،القضية كمان ما خلصت
هون كيف كمان يوسف بالقصة بفكك الفكرة االبوية   بتغييرها وتوسيعها متل ما بشير كالم غسان بالقصة. الحظوا

رض والوطن والقضية بمعنى الخطية عن االرث يعني بيقترح بدل من هي الفكرة االبوية قواعد جديدة لعالقة باأل
الزم تكون عالقة التزام. الي بيتعلموا  ،تاني العالقة مش الزم تكون عالقة دم متل ما بقول كنفاني او عالقة ارض

مراكز للتربية الراديكالية فنقد متل هيدا معلق بنقد التعريف األبوي للتربية وهيدا ضد التعريف الجذري او هال ب
لبناني المعروف رئيف خوري )االلتزام مش  الكاتب الالراديكالي للتربية. فيعني ممكن زيد إذا بدا نستخدم عبارة 

ضية يجب أن يأتي من اقتناع داخلي ومتعلق  يعني العمل للق  impositionمش  engagementاإللزام( يعني 
بظروف القارئ الشخصي والمجتمعي ومش من فرض او واجب بحد ذاتو او شي منفترضو كامن بالولد وال من  



وبتتحدى  األطفال هالمؤسسات التربوية بتركز على رأي  تكرار شي سمعناه فقراءة يوسف والتعليم الراديكالي ب
ين وعن المقاومة وعن المسلمات الثانية. واخيرا قراءة يوسف وبشكل عام نوع  االغتراب عن القضية وعن فلسط

القراءة بهالمؤسسات بتعلمنا نفكر بجذرية وحتى بفلسطين والمقاومة مش كجوهر وانما كتموضع يعني كيف احنا 
فرض منموضع حالنا ومنتعلم عن هالشي ومش كيف منشوف األمور كشي مأخوذ سلف او كامن جواتنا ويوسف بي

  وبعيدة عن الطالب وهالشي متل ماة هيكانت هي المفاهيم منت إذامفاهيم متل مقاومة وراديكالية وحتى متل فلسطين 
هو وواضح بيعكس رفض كنفاني للتفكير االبوي. فالقراء بهي البيئة بالتعليم الراديكالي بشوفوا حالن كمشاركين  

نفسن المعنى النو المعنى  ألفكرة الراديكالية والقراء الزم يقرروا ببتشكيل المقاومة او بتشكيل القضية الفلسطينية وا
واألساتذة كمان بمؤسسة   األطفالمستمر ومش يعني أشياء حدثت بالماضي وانتهت. فهالممارسات القراءة عند 

غسان كنفاني هي محاولة إشراك األجيال الجديدة كجزء من توسيع مفاهيم وإعداد صياغتها وطرح مسلماتها 
بشوفوا حالن مشاركين بتشكيل المقاومة ومش مجرد ورثة همة بيورثوها يعني.   األطفالفرداتها. بهالطريقة وم

 ن من بيروت. كفشكرا ويعطيكوا الف عافية انشاهلل ماطولت عليكن وتحية الكن كل
 

ونحترم عقولن وهيدا   األطفالناي فرجتنا متل مداخلة سهيل خوري كيف فينا نشتغل مع  ،ميسون: شكرا كتير ناي
ي هنة عايشين فيه. شكرا ناي و  لبوسع خيالن السياسي وبوسع حدود التفكير وبصيروا يتخيلوا واقع غير الواقع ال

 معنا اخر متحدثة سالم البندك. 
 

ولمؤسسة الدراسات الفلسطينية  IBSسالم: مرحبا وشكرا ميسون وشكرا للملتقى التربوي العربي لتنظيم هاد 
تجربة   هيولكل شي. قبل ما بلش مداخلتي بدي ارد على االستاذ سهيل وقلو فعال التجربة تاعنا بفوانيس  وللكورونا

نحنا ما نسيناها وما نسينا الكلمات وال نسينا االلحان وعاشت معنا وعم بتضل تعيش معنا. حتى في كتير أجزاء من  
 . األطفالعشناها عم بنعلمها هأل وبنعيشها هأل مع  إلى التجارب 

 
وحابة اشارك    2017ب   "فن وسالم"مبادرة  هيانا سالم واليوم رح احكي معاكم واحكيلكم عن مبادرة أسستها و

عن المبادرة وكيف هي بتخلق بيئة تعليمية تشاركية بديلة مبنية على االستكشاف وتفعيل الحواس لتساعد   ممعك
المحددة لشخصية   األطر عضوية وطبيعية بعيدة عن  من عمر صغير يبلشوا يكتشفوا دورهم بالحياة بطريقة األطفال

 الطفل وحياتو وحابة ابدأ معكم بفيديو دقيقتين عن المبادرة اذا من بعد اذنك يامن تقدر تحطه. 
 
   "الفيديو"
 
 

شكرا يامن هدول الدقيقتين همة جزء من فيلم صغير يلي عملناه عن المبادرة الي رح نشاركو على منصات    ،شكرا
جتماعي عن قريب. الي حفزني اني ابلش هو بصراحة نظرتي للحياة وكيف بحب اعيشها وتتجاربي من  التواصل اال

ي خالني ابلش هو حبي لشو بعمل ولشو  لفلي بخليني استمر هو ال ،انا وطفلة و بالتطوع كمان وحبي للفن ولالطفال
ي بتخلي الطفل متلقي  لي خالني اعرف احدد ين دوري ومن ابلش هو نظرتي للواقع اللعبالنا نخلق مع بعض وال

للمعلومة ولألمر وانو هو مرات بدو يحقق أحالم وطموحات اهلو بأنو يصير المحامي وانو يصير الدكتور وانو 
حفزني كمان   إلليفردية. وليفوز هو دايما الزم ينافس الناس ليوصل ألهدافو ال ،دايما هدف حياته الزم يربطو بالفوز 
وكمان  ،ي احنا عمال نلمسها اكتر مما عم منلمس بعض او نتواصل مع الطبيعةلابلش هو واقع النفايات والبالستك ال

مانعنا انو نعيش ونتحرك بحرية و مانعنا نعرف بالدنا وأرضنا وهدفه انو نكون شعب   الليبشكل أساسي لالحتالل 
 ز للحرية  ومن دون ارتباط بالمكان.  متنبل من دون قصة ومن دون حاف

 
مش مؤشر صحي او ايجابي للي احنا   هيرض وعمالهم يربو ببيئة عبارة عن نزاعات او خوف وتلوث لأل األطفالف

انو احنا الزم نعمل اشي مع بعض من   ي شايفينل وأيد ال األطفالجايين عليه لقدام. فبشوف دوري اني احط ايدي بأيد 
خالل الفن والزراعة كيف شفنا بالفيديو بطريقة استكشافية غير نمطية. وبعتبر انو دوري مكمل للمراكز الثقافية 

  "فن وسالم"ومعاهد الفنون والمبادرات المستقلة الي بتصب هدفها بأنو نصمد ونحب الحياة ونعيشها بحرية. مبادرة 
  ، منادي بعض بأسامينا ومافي اي سبب ليخلق بينا نزاعات ،ة ومريحة جدا فيها منكون على طبيعتنافيها بيئة حر  هي

بيئة ما فيها منافسة وال مقارنة ال عأساس العمر او الجنس او القدرات ومافيها ربح او خسارة  او عقاب وما فيها  
اصل وعالقات مبنية على المشاركة والتعبير حوافز متل المكافئات او الجوائز . هادا بشكل تلقائي عمالو بخلق تو



منتشارك المواد ومنتشارك االفكار ومناخد وقتنا لنجرب ونراقب ونحاول من دون تدخالت او   ،عن النفس بأريحية
هالي او نحنا كسالم وككادر تطوعي الي بكونوا واأل األطفاالفرض رأينا على بعض عم منحس كل ياتنا ان كان 

معاي انو احنا في مكان آمن ودافي متل البيت وعايش ومعجوق زي ورشات الطراشة. نحن منستخدم الفن مش  
ي مندخل فيها على تفاصيل األشياء الموجودة حوالينا ومنتواصل معها عن طريق  للنحترف شي معين بس كلغة ال

استكشافية وجمالية وفش فيها ضرر عالطبيعة. منبني معرفتنا وفهمنا من تجارب عم   ، ةحواسنا لنخلق عالقات حسي
نلعب وننط ونقطع ونلزق ونقرأ  ،نشوف ونلمس ،منعيشها مش بس من كتاب. في الورشات انا فينا نسمع ونحكي

نو احنا يلي منتعلم واحنا مستمتعين ومنغمسين ومتشوقين ال ،قصة ونزرع مع المزارعين ونحصد ونطبخ وندوق
في أنهم يتعلموا  األطفالعمالنا منعمل تجربتنا بأيدنا كيف ما احنا حاسين. الفن وبيئة الورشات خطوة بخطوة بتحبب 

عم بتفرجيهم انو في كتير طرق   ،وانهم يتعلمو من التجارب يلي فشلت ويبنو عليها اانهم ما يخافوا يحاولو ،من الحياة
بأثر فيهم وبأثروا  ،تير منها موجودة حوالينا عم بتفرجيهم أنهم جزء من العالم حواليهمتانية نحن منقدر نتعلم فيها وك

.  في  10إلىسنين  5عليه. ورشاتنا بلشت بساعتين وهأل في ورشات مدتها ست ساعات مع اطفال من عمر 
شة ومنعمل اشياء مع بالذات ورشات الطفولة المبكرة يلي منبعد فيها شوي عن الشا األطفالورشات بتجمع االهالي و

رح يتوسخوا ومش قصة انو نتوسخ معاهم انو  األطفالنقلق انو احنا رح نخبص حالنا و رح نتوسخ وانو  بعض وما
ننبسط ونستمتع بوقتنا ليكون في مراقبة ممتعة من األهل وتعطيهم كمان أفكار مختلفة على كيف يتعلموا مع أطفالهم. 

فتعالو نتخيل مع بعض في  ، نظر طفلتهم وكيف عم بتتعلم من خالل حواسهابهي الورشات االهل بشوفوا شو لفت 
شعورها لما لمست الرمل والصدف ألول مرة برجليها وعم   ،ي حواليهالوحدة من الورشات طفلة عم بتستكشف ال

عها الصغار قشرة الليمونة تشمها تذوقها تمسكها تتنيها وتزحلق بين اصابي هيبتحاول بأكثر من طريقة انها تفهم شو 
عم بتحاول تقوم وتنتبه بهي اللحظة انو  هيوتحطها باأللوان وتلون الورق وايديها ورجليها وتتزحلق بااللوان و

كمان في طفل وقع جنبها  وبهاي اللحظات تخاف شوي بس تالقي حب وتحفيز مننا انو تحاول تتوازن وتقوم وتكمل 
الليمونة من الحياة ومن   هي ديش همة فخورين فيها. تعرف شو التجربة وعبوطة كبيرة من ماما وبابا تفرجيها ق

عرفتهم بكل حواسها مش من برامج بيحكي   هيتواصلها معاها وتعرف شو االلوان من تفاصيل موجودة حواليها و
باالنكليزي على التلفزيون او من لون بالستك. التجربة عمالها بتبني المعرفة وإذا كانت هي التجربة إيجابية رح  

المواد يلي عم منستخدمهم بهي الورشات موجودة  ،حفز على الممارسة وهي الممارسة حدودها مش بس الورشاتت
بكل الوقت. فالهدف هو انو نبني من الورشات الحافز وممارسات الحياة يلي عم بتتشكل شوي  األطفالحوالين 

 ،قريبا الورشات ما كنتش صديقة للبيئةممارسات يحبوها يتعلموا منها ويساعدو األرض. في أول سنة ونص ت ،شوي
نحن كنا نروح على الطبيعة نتعامل مع كتير نفايات بالذات البالستيك وكتير منها نستخدموا لمرة واحدة ونكبو ومع 
الوقت صرت اشوف واسمع واقرأ اكتر عن أثر التلوث على الطبيعة ووضع النفايات واعادة التدوير ببالدنا وسألت 

حب الطبيعة واألرض وكمان كيف بيستخدموا بالستيك ويكبوا   األطفالايدة انو هي الورشات بتعلم حالي يعني شو ف
 ومن هون بلشهيطيب كيف احنا بدنا نربى انو نحب الطبيعة ونحافظ عليها بس نفاياتنا تضل زي ما  ،باخر الورشة

التغيير للتوجه البيئي. صرت اطلب من االهالي انهم يجيبوا مع اطفالهم علب وجاطات ليستخدموها وبس نخلص  
وطبعا االهالي بلشو يتشجعوا لهي الفكرة وبعدين صرنا نجيب معنا نفايات من   ،ننضفها ونجهزها ونروحها معاهم

اعي قديمة صغرت علينا وكمان االلوان الخربانة  وكلسات مخزوقة واو نالبيت لنعيد استخدامهم متل القماش الخربا
والكرتون. وهأل نحنا منجيب بقايا االكل ومنطمروا باالرض او منطعميه لدود االرض لننتج منو سماد عضوي النو  

عمالنا نتعلم ونتطوع مع المزارعين الفلسطينيين وعم منتعلم عن الزراعة البيئية يلي ما بتسخدم ال مبيدات وال  
واذا هي   ،. صرنا بكل ورشة نحط سلة زبالة جنبنا ونشوف في اخر الورشة اذا رح ينتج مننا نفاياتكيماويات

هاد ماصار   ،طبعا ، ونفكر كيف فينا نعمللها إعادة استخدام واذا نكبت كيف رح تضر  ،النفايات نتجت فشو نوعها
بضل اتذكر في طفلة اسمها ياسمين دايما   اخد اربع سنين ولساتو بالبداية ومارح يوقف ودايما كل مرة ،بيوم وليلة

بتضلها تحكي لما بدنا نيجي عل ورشات فن وسالم بنا نجيب كل اشي خربان وبدهم همة يكونوا البسين االواعي  
المهرغلة والخربانة وحتى مرات اي اشي مطبع  هم بيجيوا فيه وكمان اي اشي تاني خربان بالبيت بيجيبوا معاهم. 

انو االشياء الخربانة بالبيت مش يعني الزم تنكب بالعكس في نعاود نفكر   اعمالهم بشوفو األطفالهاد بدل انو  ،طبعا
بالتكوين المعنوي   اباالخر من هي الورشات وكيف عم بشاركو األطفالكيف فينا نستخدمهم بالحياة. طيب شو استفاد 

ويعتمدوا على حالهم وينموا الصبر ويتعلموا من  قدراتهم   االتجربة عمالة تساعدهم انهم يعرفوا حالهم ويشوفو ،للحياة
بعض بأكثر من طريقة وكمان يتعلموا من الكتب ومن الحياة. هاد التطور يلي عم بلمسوه عم بصير بشكل تدريجي  

يلي من خاللو عم بتم استدخال القيم الي بيتعلموها بالورشات في طريقة حياتهم الي بشوفها بمراحل طفولتهم 
  ،ذه الورشات كلنا عم منعيش ادوار مختلفة منكون فيها الطباخين ومنكون فيها المزارعين ونجارينالمختلفة. في ه

من دون ما نكون بغرف مغلقة ونتعلم عن المواضيع بشكل نظري. عم بيعرفوا ارضهم   ،فنانين ،مصممين ،مهندسين



ي عم بيزرع من  لالفلسطيني ال عم بعززوا صمود المزارع ،عم بيزرعوا اكلهم وبشاركوه ،وكيف يحافظوا عليها
عم بيسعوا انو  ،عم بديروا نفاياتهم المنزلية من قناعة ويعرفوا اهمية اعادة االستخدام واالستهالك بوعي ، دون سموم

عم بكون جيل   ،ويبرزوا الجمال ويحتفلوا فيه ،و يحترموا الطبيعة ويحافظوا عليها ،يالقوا بديل بشو موجود حواليهم
بيعمل شو بحب ويطور على شو بحب. الي بصب هاد باالخير في مصلحة االرض واالنسان.  بيعرف شو بحب و

هادا كلو عمال يعزز الهوية الفلسطينية وعم بعزز انتمائهم  وهاد الجيل يلي بحلم يقود فلسطين الي رح ينجح بحياتو  
 .النو بيعرف يغذي روحو وجسمو وعقلو وقلبو

 
 تعلمت من األطفال؟  طيب انا شو

 ي كان موجود؟ لوكيف غيروا فيني وبالكادر التطوعي ال
ي حكينا فيو لي بدي احكيه انا ما معي شهادة ال في تربية الطفل وال بالفن وال بعلم النفس بكل اللبهذا الخصوص ال

من عمل   األطفالل مع قبل انا ما درستو بالجامعة وال اخدت دورات فيو، الي انبنا هو من مالحظة ومراقبة وتواص
وممارسة  وكتير تجارب وقراءات اكيد على الجنب تعلمت انو المعلومات مفيدة ومهمة بس مش انو اجيب نموذج  

القدر   األطفالالمبادرة طولت وانبنت و عم بتكمل تنبني مع  ،من نيوزيلندا متل ما هو واجي بدي اطبقه بفلسطين
علمونا كتير كسالم و كمتطوعات   األطفالا بحّرية مش بخوف  ابني مساحة بتحبيهم بالتعلم ضروري يحسو

ومتطوعين تعلمنا شو يعني نعطي حالنا كتير فرص وكيف ما نحكم بسرعة على األمور او على بعض كيف نستمتع 
 ظروف معينا بحياتنا كانت تكون يبأبسط التفاصيل احيوا فينا مشاعر البراءة و المتعة وروح المغامرة والمرح الي ف

اشي محتاجينه لنتخطى ضغوطات عمالنا بنمر فيها علمونا كيف نثق فيهم وكيف انهم مستكشفين بالفطرة مبدعين 
ي مش الزم تنحط بحدود نمطية علمونا انو لما نسمعلهم ونمشي مع شو بيلفت نظرهم وقتها رح  لبطريقتهم الخاصة ال

فت نظرهم الله او نوسع نوسع أفقهم نوسع ايش االشياء  يتعلموا شو محتاجين و دورنا هو انو نغذي هاد االهتمام ونل
الي يشوفوها انو مش عدل انو الكل يتعلم بنفس الطريقة او انو نقيمهم على نفس المعايير من دون ما نأخذ بعين  

فهمت انو لنطلع بنتائج تبلش تغير الزم نفكر مع   األطفالاالعتبار احتياجاتهم وشو بميز كل حدا فيهم بشغلي مع 
وهون انا بنهي وشكرا اللكم   األطفالنه الحاضر هو احنا وهمه بس المستقبل هو طفال وشباب وبالغين ألأعض ب

  .ويعطيكم العافية
 

وبس بدي اقلك انت يمكن ما تعلمتي بس تعلمتي على   األطفالشكرا كتير سالم على المشاركة بتجربتك مع  ميسون:
 من الشهادات ……. شكرا كتير   أحسن فهو يمكن يكون هيدا كتير  األطفالايد سهيل تشتغلي مع 

 
 في عنا سؤال لسهيل سؤالين  .ما تنسوا تبعتولنا األسئلة على التشات اذا عندكن

 
 معلمين ومدراء مدارس؟  هل تقومون بالعمل بشكل مستقل في المركز او تتعاملون مع

 وهل تعتقد أن حالة ثقافة التربية الجماعية منتشرة في المدارس ام انها حصرية على المراكز المختصة؟
 

من األهل كيف تمكنتم من بناء هذه الشراكة المميزة مع  التامال شك أن تدريب الطفل لهذا المستوى يتطلب االلتزام 
 االهل؟

 
 واضحين السؤالين او ال؟ 

 
 هيل: سؤال عن تعاملكم مع مدراء المدارس وسؤال الثاني عن مشاركة األهل مع األطفال. س 
 

القطاع العام في المدارس مش مبني على هذه التجربة الجماعية والتربوية الخاصة ولكن في مبادرات   لألسفنعم 
ي  لالمدارس الو ،رسمنتعامل كتير مع مداو وفي مدارس بتوقف على مدرائها ونعم منتعامل مع مدراء مدارس 

بتنجح فيها التجربة بكون المديرة او المدير معني وفاهم االفكار هي لالسف هذا مش اشي معمم على كل فلسطين في  
كتير محالت تقليدية والوضع فيها صعب المنظومة العامة منظومة تقيلة وصعب تحريكها لألمام بشكل جماعي بس  

مختلفة وتتواصل احيانا مع مدارس معينة وبتنجح بهذا التواصل النه مش دايما  ي بتقوم فيها مراكز فنية لالمبادرات ال
 كمان في نجاح  



ألنه في دايما معيقات وفي دايما نوع من الرفض من بعض المديريات في التربية والتعليم ولكن وين ما في مدير او  
في المدارس العامة المدارس   فالاألطهذول  إلىمعلم او معلمة متفتحين لهي األفكار بتنجح ومننجح للوصول 

فإذا بكون في   ،الخاصة اسهل بس مش كلها في عندها هذه الرؤى والتوجه ولكن االسهل انو تروح للمدرسة مباشرة 
وفي كتير تجارب ناجحة   األطفالمديرة متفتحة او معنية في هذا الموضوع بتنجح في تغيير وخلق شيء مميز عند 

بفلسطين في هذا االطار ان كان في المدارس الخاصة او الحكومية او حتى الوكالة عنا تجربة جدا مميزة مع وكالة 
 جوقة غناء مميزين في برنامجهم في الجوقات.   12الغوث تحديدا في غزة عني شي 

 
. صحيح العمل متل  األطفالاالهل على مدى طويل بالمشاريع يلي بتشتغلوها مع  السؤال الثاني عن كيف بتشركوا

بيتطلب التزام كبير من االهالي النو بيتطلب التزام من الطفل نفسه واليافعين وبالتالي  بالتحديد كانعمل فوانيس 
افي آلية خاصة منتعامل خره. مأ إلىاالهل الزم دايما يكونوا على تواصل عل االقل بودي وبجيب عل التدريبات و

فيها مع األهل بشكل عام وبيتوقف كتير على البرامج والمشاريع. في المعهد بشكل عام التعليم هو تعليم موسيقي 
اهالي بتيجي بتحضر العروض   ،وبالتالي في تواصل دائم مع االهالي اهالي بتيجي تحضر الحصص واآلالتي

سنة مش كل السنين ولكن دائما    إلىمشاريع والمنتجات بتتغير من سنة بتم التواصل ضمن ال باإلنتاجاتالموسيقية. 
 في تواصل مع االهالي ولكن ليس ضمن إطار محدد. 

 
اسئلتك كانت من نضال سليمان. في سؤال لناي هو هل القراءة الراديكالية مرتبطة  ،ميسون: شكرا كتير سهيل

أم بطريقة القراءة المشتركة. وهل تم قراءة قصص  ،راديكالية بحد ذاتها هيي لبمحتوى قصص غسان كنفاني ال
 اخرى غير قصص غسان كنفاني وكيف كانت التجربة. 

 
النو متل ماقالو األساتذة   ،معا باألمرينويمكن ما عندي جواب محدد بس بقول انو مرتبط  ،سؤال جيد كتير  ناي:

كان مهم اللهن ليقدروا يشاركوا الوالد  اوال نصوص كنفاني وكيف كان يستعمل كتير رمزية والكالم المجازي هاد 
فهاد اكيد جزء من كتب غسان كنفاني بس كمان الشي يلي هنة كتير شددوا عليه هو فكرة الراديكالية   ،بالفكر الخيالي

بصير هاد   ، يعرفو كمان األطفالبحد ذاتها تصير فكرة مهيمنة  لنقول شو مفهوم الكتاب وشو  هياو فكرة المقاومة 
فعبر القراءة   ،بروح ضد هدف التربية الراديكالية الي هو بعلم االوالد كيف يتحدوا مسألة الهيمنة او المسألة الكامنة

مهمة بحد ذاتها وبتعطي من وجهة نظر الطفل   هي اكيد كتب غسان  ،كمان لحتى ماتكون معنى ثابت فهو االثنين هي
الصغير ما خصو ابدا بفلسطين المهم كان كيف هنة  يلبس القنيد ،حيفا إلى د الفلسطيني في المخيم او متل تجربة عائ

جزء من السؤال الكتب التانية   ألخر بقراوا وكيف بركزا عالرموز وكيف بطبقوا على حياتن كمان. وبالنسبة 
انا  الراديكالية كتير في كتب مترجمة حكيو عنها وكمان حكيوا عن سحر خليل ومحمود درويش بس صراحة انو 

ميالة على انو ركزنا شوي على كتب غسان كنفاني النو يمكن فكروا انو انا بدي اعرف اكتر عن هي القصص 
بس اكيد سؤال مهم يمكن الزم لعمل اكتر بحث ألجاوبوا تاني   ،وكمان النو هنة بركزوا على هي القصص اكتر شي 

 مرة.  
 

متل كأنها شي الي او تصير متل   radicalismال يمكن المالحظة الي قلتها انو ما بصير  ،ميسون: شكرا ناي
ratory    كتير مهمة النو احنا عم نركز انو في كتير معاني وكتير ابعاد للراديكالية كل واحد حسب التجربة

 والمكان. شكرا ناي.
 الاألطفعم بتشتغلي االن مع  ،في سؤال لسالم شو في فرق بين منظور التعليم عن قرب ومنظور التعليم عن بعد

online  وفي سؤال تاني يمكن للكل في تنافسية بتكون منيحة ومفيدة فكيف فينا ننمي هي التنافسية المفيدة او نضل .
 نحفز االوالد على الفكر الجماعي. 

 
بلشت اعمل ورشات والي احنا فيها بدنا   ،بخصوص التعليم عن بعد كان عندي تجارب اول ما الدنيا سكرت سالم:

ت الصلبة الي عمالها تطلع من البيت او عمالنا نستخدم األشياء الي بنستخدمها من المطبخ متل  نستخدم كل النفايا
بدال ما نستخدم شي من البالستك التجربة كانت حلوة بس   باألعيادالطحين متل السكر لنعمل منها زينة لنزين البيت 

حولي وحسيت اني مش قادرة اسمع شو العبارات يلي عم   األطفالب أحس حسيت انو انا مش قادرة  ،مافيها روح
  هيبيحكوها او عم بتلفت نظرهم. حاولت كتير بهي الورشات انو اجمع انو احنا نعمل اشياء او انو احنا نحزر شو 

ي الحظتو انو بكون افضل انو لبس كمان مرة ال ،االصوات الي انا عمالي بحطها وننشط الحواس كلها مع بعض
احنا نعطيهم توجه انو شو االشياء يلي بيقدروا يعملوها همة وموجودين بالبيت او ايش التفاصيل يلي ينعمل انو 



ويضلو الزم يكونوا قدام  onlineبتلفت نظرهم وبيقدروا يتعلموا لحالهم فيها احسن بكتير مني اني اعمل الورشات 
بتخيل   ،بين المنافسة الجيدة او الي مش جيدة هي الشاشة و يتواصلوا معاي من خاللها. وتاني سؤال الي الو عالقة 

انو احنا نفهم شو يعني بيئة مافيها نزاعات وبعد ما احنا نفهم شو يعني ما   األطفالانو احنا برأيي الزم نبلش مع 
يكون في بينا نزاعات او ما دايما نحنا نربط االشي بكيف فينا نسبق شخص ونحنا بدنا نصير احسن منه وكيف بدنا  

زي ما هو عشان هو فاز فانا بدي افوز المرة الجاي وقتها هي التفاصيل كل ياتها ما بتحفز ع المنافسة الجيدة  نعمل 
الزم نأكد وهاد بياخد كتير وقت   باألولنا. بنظري أهي بتحفز على كيف اصفي بطبق كيف االنسان هاد نجح وطبقو 

برأي هأل لسا في كتير اشياء  ،ون ما يكون في نزاعات وانا بصراحة ما بلشت لسا اعملو الي كيف احنا نتنافس من د
بكيف انو احنا نهدم النزاعات الموجودة ونهديها ونفهمها ونحلها ونعالجها وبعين نبدا األطفالالي الزم تنشغل مع 

 في لسا كمان سؤال؟  إذانشوف كيف منقدر نتنافس. ما بعرف 
 

  وإذاندخل التعليم الراديكالي في المنهاج الفلسطيني القائم  انو كيف فينا ،ميسون: في سؤال للكل من نورما حزبون
 بحب سهيل يجاوب او سالم اذا عم بتشتغلي مع المدارس.  إذالهيك  ، في محاوالت

 
وبيروقراطية لدرجة صعب تحريكها ببعض األحاديث مع وزراء   سهيل: انا زي ماقلت سابقا المنظومة صعبة وتقيلة

انو في وزراء تقدميين و جيدين يلي بيعملوا هنة بشكل شخصي شي كتير منيح ولكن   ،تربية ووزراء سابقين كذلك
يظهر انو كان صعب انو يحركوا هي المنظومة وبحاجة لثورة راديكالية عامة بفلسطين وربما أكبر من وزارة  

اذا منحكي بتغيير المنهاج الوطني عامة بتأمل انو كم التجارب النوعية هي يلي عم بتصير يا يخلق تغير   التربية
نوعي ما بلحظة ما ويفرض على البيروقراطية الموجودة في السلطات والوزارات المختلفة بالتحديد في التربية انو 

وضوع التدخل في التربية مع االساتذة من خارج  تحدث هاد التغيير وبتأمل انو يصير. في كتير ناس بتشتغل في م
بس كمان مرة   ،إطار المنظومة الرسمية ولكن عشان عنجد يصير في تغيير الزم هي المنظومة تتغير وهاد بدو جهد

 كم التجارب ربما يخلق تغير نوعي بلحظة ما.  
 

ناي الي فرقت فيه بين التربية  ي هو اجى من مداخلة لميسون: شكرا سهيل يمكن في سؤال حدا بيطرحوا عالكل ال
  هياألبوية والتربية الراديكالية. فاذا ممكن تحكو بشكل عام كل واحد منكم كيف عم تتحدو التربية االبوية الي 

 ناي بما انو بلشتي انتي .  ،بالمدارس او عم بتخلقوا تربية راديكالية. مين بحب يبلش
تبع الفكرة ما يكون مفروض على االوالد   impositionحيفا وال   إلىناي: متل ما قلت كانت مترابطة بالقصة عائد 

او كواجب او شي هنة بس الزم يكرروا وهي بتيجي من فكرة متل ما بينقال كتير انو اكيد القضية الفلسطينية وكمان  
ي كانوا  الذاكرة الفلسطينية هي شي مهمة وكيف الزم نتزكرها ونحافظ عليها وهيدا الشي مهم بس كمان يعني بتجربت

الوالد ما يحبو هالشي وال يثير اهتمامن وكمان كان شي بيرفضوه النو ما بيعطي مجال ليكون عندن اي تفاعل مع  
مترابطة مع فكر اإلرث وانو كيف االوالد الزم بس يورثوا   هيالقضية. وانا سميتو كالتربية االبوية النو بحس انو 

ما نفذتو حرفيا نفذتو   هيبس باالخير  ، ا وصية انو الزم تعمل هالشيكمان بقصة القنديل الصغير بيها خالله ،القصة
 بافكارها وخيالها وبشكل مجازي. 

 
بتاريخنا احنا منرجع آلالف   ،مش كتير جديدة هيسالم: بتخيل المنظومة االبوية هي موجودة عنا من عصور 

تحرر منه برأيي. الي انا عمالي بعملو خالل  فالمنظومة األبوية مش شي جديد علينا واحنا فينا ن ،السنين قبل الميالد
اللغة  ،ةقشغلي بحس انو اول شي برجع بعيد وبكرر انو عمالنا منلغي النزاعات والمقارنة والمنافسة باي طري

متل الولد وعمالهم التنين بيحكو  مهمة متلها هييلي عمالو بيعمل البنت  األطفالوالتواصل يلي عمالو بصير مع 
نفس الشي فيها انو  هيعمالو بشوف الولد انو البنت فيها تعلمو كتير اشياء و ،بآرائهم وبافكارهم وبيعملو زي بعض

ب انو  م واألبترحب باأل هي الورشة  ، تقدر تتعلم منو. واشي تاني بقدر احكيه كمان هو دور االهالي بهي الورشات
  األطفاللورشات مش بس االم فهاد بيعمل على خلق شي مختلف النو لالسف دائما مرتبطة تربية يكونوا مشاركين با

وببيئة البيت  األطفالباألم  واألب هو يلي بدو يشتغل ويجيب مصاري بس هاد مش بالضرورة يكون بالتعلق بتربية 
الكل  levelل الكل على نفس الـ هي بدها تتوارث هي النظرات وهي التجارب يلي بعيشوها انو نعم األطفالوكيف 

على نفس المستوى وانو يكون في مشاركة للعيلة في هي الورشات بحس هي من الطرق يلي انا فيها بركز على هاد  
الموضوع وبرضو حابة احكي بخصوص كيف فينا ندخل التعليم الراديكالي في المنهاج وبتفق كتير مع االستاذ 

نعيد بلورة المنهاج الفلسطيني من جذوره وبالذات احنا برأيي بدنا ا نركز على   احنا بدنا ،سهيل بكل اشي هو حكاه
انو هنة يبنو انتماء للمكان يلي همة  األطفالمن المدرسة ونخلي  النظافةانو نزيح عامل  هيشغلتين. اول شغلة 



  عمال ينعمل بالشارع. موجودين فيو وانهم هم يكونوا مسؤولين عن نفاياتهم النو نفس يلي عم بينعمل بالمدرسة  
في مدارس يلي تابعة لوزارة التربية   ،وتاني اشي هو انو الزم يكون في تركيز أكثر على مادة الفن بالمدرسة

والتعليم بتفرق اذا المدرسة فيها والد ما بكون فيها فن عشان الفن مش للوالد وإذا المدرسة تابعة للبنات اذا انا مش  
النو الرياضة للولد مش للبنت. فبرأيي الزم يكون في شغل اكتر وإبراز أهمية دور   غلطانة هدول ما بياخدو رياضة

طفال يعملو فن ليزينو المدرسة ويخلقوا البيئة يلي هم بحبوها ويحبوا المدرسة ويخلقوا البيئة يلي أالفن ويلي فيها 
 تتحددهن فيها يلي هنة جزء منها وشكرا. 

 
رانيا الياس قالت انو سهيل هو تاريخ وانو الجيل   ، في حدن يلي بميز بالعمر او التمييز العمري ،ميسون: شكرا سالم 

الجديد يلي همة ناي وسالم بس احنا ما بدنا نفرق بالعمر سهيل بعدو شيخ شباب وفي مالحظة من وليد سالم جماعة  
  63فلسطين يبهروني ولقد وصلت لعمر  القدس بقول انو مبادرات جميلة ومبدعة تعلمت منها الكثير اطفال وشباب

شكرا سالم وسهيل وناي على مبنى العزيمة واالستمرار وعلى اللقاء    وتمدني بالمزيد من العزيمة على االستمرار.
 الحلو.

 
نيسان عنا   2بس بدي زكركن انو ب  ،رح نتركن هال مع فيديو من شغل سهيل. وشكرا للجميع وشكرا للحضور 

طفال رح يشتركوا فيه من دار الفتى العربي ومؤسسة تامر والمدرسة الوطنية ندوة عن النشر الراديكالي لأل
 بالناصرة فابقوا معنا وشكرا . 

 
   "الفيديو"
 

 ناي.تقولو شي قبل ما تفلو سهيل وسالم و ابتحبو وإذا ،هللء شا  نإنيسان  2شكرا كتير ونراكم في 
 

  ، انو كمان مرة هي التجارب زي الملتقى التربوي العربي وزي مؤسسة تامر  باألخر سهيل: ميسون بقول بلكي 
ن تحدث هذا التغيير النوعي  أمؤسسة قطان والعديد من المؤسسات التجمعات والعديد من المشاريع والبرامج نتأمل 

االثر االساسي على المنهاج الفلسطيني النو هو باآلخر الكم  ي في التربية بالتالي فيو يترك لبأثر على الخط العام ال
 األكبر من طالبنا واطفالنا والجيل القادم هو بهي المدارس واحنا بحاجة النو نعمل هاالثر هناك وشكرا. 

 
فكرة متل مانت قلت انو نجمع كل هدول    هياحنا رح نعمل ارشيف لهيدي المبادرات و ،ميسون: شكرا سهيل 

  نوإ ، أحلىلصغيرة كمان لحتى نلهم ناس تانيين يشتغلو متلها على عشان كل ما توسعت الدائرة بكون المبادرات ا
 كمان يصير عنا ارشيف للمبادرات يلي رح تنعرض لكل الجلسات يلي جايين وشكرا.  هلل ء شا
 

 نيسان   2هلل منشوفكن ب ء شا نإشكرا للحضور و
 

نيسان انو هوة بمركز الطفولة بالناصرة رح يكون معنا نبيلة اسبنيولي ورناد القبج   2ريف: بالنسبة للقاء القادم ب 
   . دار الفتى العربي وشكرا كتير للمتحدثين كنتو رائعين جدا وشكرا ميسونومن مؤسسة تامر 


