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كلمة مركز بديل
ُيقــدم بديــل /المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة والالجئيــن هــذا الدليــل التدريبــي لتســليط الضــوء علــى أبــرز القضايــا والمواضيــع المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية بشــكل عام،
وقضيــة الالجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين بشــكل خــاص .ويهــدف هــذا الدليــل إلــى رفــع مســتوى وعــي فئــة الناشــئة ( )16 – 13حــول حقوقهــم/ن وتعزيــز قدراتهــم/ن ومهاراتهــم/ن،
وخصوصــا فــي ظــل الحمــات الصهيونيــة التــي تســتهدف الوجــود الفلســطيني والحقــوق الفلســطينية.
يأتــي الدليــل التدريبــي ضمــن اســتراتيجية بديــل الهادفــة إلــى إبقــاء الحقــوق الفلســطينية حاضــرة ،وتمكيــن أصحــاب الحقــوق بــاألدوات والمهــارات الالزمــة لرفــع صوتهــم/ن بخصــوص
قضايــا الشــعب الفلســطيني ،وخصوصــا فئــة الناشــئة .وتنبــع أهميتــه مــن الحاجــة إلــى تطويــر برامــج توعيــة مصممــة لهــذه الفئــة العمريــة ،وقــادرة علــى تعريفهــم بحقوقهــم/ن
وحرياتهــم/ن ،وذلــك فــي ظــل التغييــرات والتعديــات التــي طالــت المناهــج الفلســطينية تحــت ضغــوط الــدول والجهــات المانحــة .ولهــذه الغايــة ،تــم تغذيــة الدليــل بإرشــادات وتماريــن
عمليــة ،وأدوات تعليميــة ســمعية وبصريــة للمحافظــة علــى انجــذاب الفئــة المســتهدفة للمســاقات التدريبيــة ،ولتســهيل ايصــال المعرفــة لهــم/ن .يشــار هنــا الــى ان التماريــن واالدوات
الفنيــة المســتخدمة فــي هــذا الدليــل ليســت حصريــة ،اذ علــى المؤسســات والمرشــدين/ات ابــداع االمثلــة والتماريــن بمــا يتناســب مــع الفئــة والمنطقــة واللحظــة.
خــال الســنوات األخيــرة ،تصاعــدت الحمــات االســرائيلية والصهيونيــة التــي تســتهدف الحقــوق والهويــة الفلســطينية ،وقــد ظهــرت الحاجــة إلــى تطويــر آليــة واضحــة ،تتجــاوز خطــاب
ردة الفعــل ،لمواجهــة هــذه الحمــات .إن الحمــات االســرائيلية للضغــط علــى المانحيــن لتغييــر المنهــاج الفلســطيني ال تســعى إلــى النيــل مــن حقــوق الشــعب الفلســطيني وهويتــه
ووجــوده فحســب ،وإنمــا أيضــا تهــدف إلــى تشــكيل وعــي جديــد يهــدف إلــى أســرلة الوعــي الفلســطيني ،وهندســته إلنتــاج “الفلســطيني الجيــد” الــذي يقبــل الخضــوع للمنظومــة
االســتعمارية؛ بــل وينخــرط فيهــا ويخدمه ـا.
ُ ّ
ـدرج واضــح ُيســاعد فئــة الناشــئة علــى تشــكيل نظــرة واســعة عــن نشــوء القضيــة الفلســطينية وتطورهـا ،والحقــوق الوطنيــة وحقــوق االنســان
وعليــه ،أعــد هــذا الدليــل ِليســير ِضمــن تـ ٍ
الفلســطيني السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة عموم ـا .يعتمــد الدليــل منهجيــة تتناســب وتســتجيب الحتياجــات هــذه الفئــة وواقعه ـا .يضــع بديــل هــذا الدليــل أمــام
المؤسســات التعليميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،والقــوى السياســية بهــدف تطويــره وتعميمــه ،ليشــكل أساســا لنشــر معرفــة فلســطينية تحفــظ الهويــة الوطنيــة وتوضــح الحقــوق
الفلســطينية وال ّ
تتقيــد بشــروط التمويــل وبأجنــدات الــدول المتنفــذة .يؤمــن بديــل بضــرورة وجــود مصــدر تنتفــع منــه المؤسســات التعليميــة ومنظمــو المخيمــات الصيفيــة ،بهــدف تحريــر
ّ
حــق التعلــم فــي فلســطين مــن المــال السياســي ومــن أجــل توظيفــه فــي خدمــة الحفــاظ علــى الهويــة وممارســة حقــوق االنســان والحريــات.

«إن أخطر سالح في يد المستع ِمر هو وعي المستع َمر».

										

ستيف بيكو

مركز بديل
أيلول 2021
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كيف تستخدم الدليل؟
يستخدم هذه الدليل صيغتا التذكير والتأنيث بطريقة تبادلية،
بحيث ال يفهم من استخدام صيغة المذكر أو المؤنث أن األمر حصرياً أو تفضيالً.

4

مكونات الجلسات التدريبية
;

هدف الجلسة العام:

يوضح هذا القسم الهدف العام من الجلسات التدريبة بجملة واحدة أو جملتين

;

األهداف المحددة من الجلسة:

يوضح هذا القسم األهداف المحددة المرجو الوصول اليها في نهاية الجلسات التدريبية (عادة يكون أكثر من هدف في الجلسة الواحدة)

;

وصف الجلسة:

يوضح هذا القسم وصف عام لمحتوى الجلسة التدريبية وأهم المواضيع التي سيتم التطرق اليها خالل الجلسة

;

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):

يحتوي هذا القسم على قائمة بكافة االحتياجات اللوجستية والمواد واألدوات الالزم توفرها لعقد التدريب

;

المهام المطلوب إنجازها قبل الجلسة:

يوضــح هــذا القســم أهــم المهــام المطلــوب مــن المــدرب تحضريهــا قبــل الجلســة التدريبيــة ،والتــي ســتوفر الوقــت والتركيــز للمــدرب خــال الجلســة .علــى ســبيل المثــال:
عمــل قصاصــات ورق مــن الــوان مختلفــة بنفــس عــدد المشــاركين/ات الســتخدامها فــي لتقســيم المشــاركين/ات إلــى المجموعــات (حســب عــدد المجموعــة)
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;

مدة الجلسة:

يوضــح هــذا القســم المــدة المقترحــة لــكل جلســة تدريبيــة والتــي عــادة تتــراوح مــا بيــن  45 – 35دقيقــة ،حســب عــدد أفــراد المجموعــة وطريقــة تفاعلهــم .يجــب االنتبــاه
إلــى أهميــة االلتــزام بالوقــت المحــدد وعــدم إطالــة الجلســات التدريبيــة.

 tنشاط افتتاحي 10 - 5( :دقائق)
يوضــح هــذا القســم النشــاط المقتــرح للمجموعــة كنشــاط افتتاحــي لكســر الحواجــز مــع موضــوع الجلســة وخلــق تفاعــل أولــي بيــن المشــاركين/ات وموضــوع النقــاش،
بالعــادة يكــون النشــاط تفاعليــا لتحفيــز المشــاركين/ات علــى االنتبــاه ،ويكــون بيــن  10 – 5دقائــق فقــط .مــن المهــم جـدًا االلتــزام بالوقــت المحــدد وتذكــر أن هنالــك
أنشــطة أخــرى خــال الجلســة لتغطيــة كافــة جوانــب الموضــوع( .أحيانــا يكــون هنــاك أكثــر مــن خيــار (خيــار ( )1وخيــار ( ،))2يمكنــك اختيــار أي منهمــا لتطبيقــه
حســب مواصفــات ومكونــات المجموعــة التدريبيــة المشــاركة( .يمكــن اســتخدام نشــاط آخــر مــن روح المــادة يتناســب مــع المجموعــة والظــرف العــام فــي وقــت انعقاد
التدريــب ،ولكــن بشــرط مراعــاة وقــت التمريــن ليتناســب مــع توقيــت الجلســة وتناســق التمريــن المضــاف مــع الســياق العــام للتدريــب).

 tالمادة الرئيسية 5( :دقائق)
خــال هــذا القســم ،يتــم عــرض المــادة النظريــة بعــد النشــاط االفتتاحــي ،ومــن المهــم للغايــة عــرض المــادة بطريقــة النشــاط التفاعلــي خــال خمســة دقائــق فقــط،
وأن ال تتجــاوز المــدة المحــددة مهمــا كانــت الظــروف .تذكــر دائمــا أنــه ســيتم طباعــة هــذه المــادة التدريبيــة وتزويــد المشــاركين/ات بهــا فــي نهايــة الجلســة.

t

النشاط الرئيسي 25 - 20( :دقيقة)

يوضــح هــذا القســم النشــاط المقتــرح للمجموعــة كنشــاط رئيســي لتوعيــة المشــاركين/ات بموضــوع الجلســة وخلــق تفاعــل بيــن المشــاركين/ات وموضــوع النقــاش،
وتثبيــت المعلومــات المذكــورة فــي النشــاط الســابق مــع تطويــر التفكيــر النقــدي والواعــي فــي التعامــل مــع موضــوع .مــن الضــروري هنــا االلتــزام بالقيــم واالهــداف
واألفــكار المتوخــاة مــن النشــاط كمــا هــي مصممــة فــي الجلســة .الوقــت المخصــص يكــون بيــن  20-25دقائــق فقــط ،مــن المهــم ج ـدًا االلتــزام بالوقــت المحــدد،
وتذكــر أن هــذا النشــاط هــو النشــاط الرئيســي فــي الجلســة ،ويجــب اختتامــه بالشــكل المناســب( .أحيانــا يكــون هنــاك أكثــر مــن خيــار (خيــار ( )1وخيــار ( ،))2يمكنــك
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اختيــار أي منهمــا لتطبيقــه حســب صفــات ومكونــات
المجموعــة التدريبيــة المشــاركة.

t

النشاط الختامي ( 5دقائق)

يوضــح هــذا القســم النشــاط المقتــرح للمجموعــة
كنشــاط ختامــي .بشــكل عــام ،يتــم طــرح أســئلة
ذاتيــة علــى المشــاركين/ات ()reflection questions
لمســاعدتهم المشــاركين/ات فــي ترجمــة مــا تعلمــوه
خــال الجلســة التدريبيــة بلغتهــم الخاصــة .ال تتجاهل
أبــدًا تطبيــق هــذا النشــاط ،وتذكــر أن هــذا النشــاط
شــخصي خــاص بالمشــاركين/ات ،ولكــن يمكنــك
أخــذ عــدد محــدود مــن اإلجابــات فــي حــال تطــوع
المشــاركين/ات لمشــاركتها مــع المجموعــة وكان لديــك
الوقــت الكافــي( .وجــود قلــم ودفتــر أساســي فــي هــذا
النشــاط).

;

مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات

يحتــوي هــذا القســم علــى المــادة النظريــة للمــادة الرئيســية
(يمكنــك طباعتهــا ومشــاركتها مــع المشــاركين/ات).
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مالحظـــات عامـــة
 .1كتابة النقاط المذكورة في النقاش على ورقة لوح قالب بشكل تلخيصي بكلمة واحدة لكل نقطة.
 .2خــال النقــاش ،محاولــة إعطــاء فــرص متســاوية للحديــث بيــن المشــاركين/ات ،وتحفيــز المشــاركين/ات غيــر المتفاعليــن علــى المشــاركة
دون إحراجهــم أمــام المجموعــة.
 .3ضبط التوقيت والتأكيد على أهمية انتهاء المجموعات من العمل قبل انتهاء الوقت المحدد.
 .4كتابــة قواعــد التدريــب للمشــاركين وتعليقاهــا علــى الحائــط فــي اليــوم األول مــن التدريــب ،سيســاعد هــذا اإلجــراء فــي الحصــول علــى
بيئــة افضــل للتدريــب .مــن المهــم هنــاك أن تكــون القواعــد قــد كتبــت بشــكل تشــاركي.
 .5من المهم تحضير المواد الالزمة للتدريب قبل بدء التدريب وتحضير المهام المطلوبة قبل بوقت من بدء التدريبات.
 .6من المهم مراجعة كل الجلسة قبل التدريب عليها.
 .7من المهم جدا قراءة جميع جلسات التدريب قبل البدء بإعطائه.
ُّ
تقبل جميع المشاركين والمشاركات والتعامل مع الجميع باحترام.
.8
 .9وضع استراحات كافية للمشاركين/ات ،االستراحة من التدريب مهمة جدًا لشحن طاقة المشاركين/ات والمحافظة على تركيزهم.
 .10التنوع في استخدام طرق تقسيم المجموعات ،والتفكير دوما بطريقة إبداعية.
 .11المرونة مع المشاركين /ات ومع ما يحدث مع متغيرات وظروف تؤثر على الجلسات
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الجلسات التدريبية
الجلسة األولى – يال سوا
هدف الجلسة العام:

وصف الجلسة:

تهــدف الجلســة لزيــادة ثقــة المشــارك/ة بنفســه وزيــادة قدرتــه/ا علــى تحمــل

الســبب فــي اختيــار هــذه الجلســة للبــدء بهــا هــو أهميتها فــي تعريف المشــارك/ة

المســؤولية عــن األفعــال واالعتمــاد علــى الــذات.

علــى أنمــاط ســلوكية تمكنــه/ا مــن االعتمــاد علــى الــذات وتحمــل المســؤولية،
تكويــن عالقــات إيجابيــة مــع اآلخريــن/ات ،العمــل ضمــن مجموعــات ،التعامــل بثقــة

األهداف المحددة من الجلسة:

وكفــاءة مــع األشــخاص فــي المجتمــع والتعبيــر عــن الــذات.

•أن يتمكن المشارك/ة من التعريف عن نفسه/ا بثقة ووضوح.
•أن يتمكن المشارك/ة من التحدث أمام المجموعة.
•أن يتمكــن المشــارك/ة مــن تكويــن صداقات وعالقــات صحية مع المشــاركين/
ات.
•أن يتمكــن المشــارك/ة مــن إنجــاز مهمــة يطلبهــا المــدرب/ة ضمــن إطــار
المجموعــة (عمــل جماعــي).

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):
•أقالم حبر أو رصاص
•دفتر
•لوح قالب
•أقالم فلوماستر
•بالونات (باكيتات حسب عدد المجموعات)
•الصق ورق (حسب عدد المجموعات)
•قصاصات ورق الصقة (ستكي نوت)
9

المهام المطلوب إنجازها قبل الجلسة:
•كتابة األسئلة المذكورة في النشاط الترحيبي (أدناه) على ورقة لوح قالب.
•عمــل قصاصــات ورق مــن ألــوان مختلفــة بنفــس العدد الســتخدامها لتقســيم
المجموعــات (حســب عــدد المجموعة)
•تقســيم القاعــة بطريقــة تالئــم العمــل الحــر للمجموعــات ،بحيــث يتــم وضــع

2 .الطلب من المشاركين/ات اإلجابة على األسئلة السابقة خالل  3دقائق.
3 .الطلــب مــن المشــاركين/ات مشــاركة اجابتهــم فــي المجموعــة الكبيــرة،
يفضــل البــدء بنفســك.
4 .اعطــاء اهتمــام لــكل مشــارك/ة ،ومحاولــة التعليــق علــى التشــابه بيــن
المشــاركين/ات بطريقــة تفاعليــة.

فــراغ جيــد للنشــاط الرئيســي
•طباعة المواد المراد مشاركتها مع المشاركين/ات.
مــدة الجلســة 45 :دقيقــة (حســب المجموعــة بحيــث ال تقــل عــن  40دقيقــة وال
تزيــد عــن  50دقيقــة)

خيار رقم ()2
5 .الكتابــة علــى ورقــة مــن أوراق اللــوح القــاب  3مــن األســئلة المذكــورة أعــاه
فــي خيــار (.)1
6 .توزيع قصاصات ورقية صغيرة من ألوان مختلفة.

نشاط افتتاحي 20 - 15( :دقيقة)

7 .الطلب من المشاركين/ات اإلجابة على األسئلة السابقة خالل  3دقائق.

خيار رقم ()1
1 .كتابة  3من األسئلة التالية على ورقة من أوراق اللوح القالب
أ .اسمي؟
ب .عمري؟
ت .من أي مدينة أنا؟
ث .طبختي المفضلة؟
ج .معلومة ال تعرفونها عني؟
ح .ثالثة أشياء أحبها؟
خ .قدوتي في الحياة؟
د .ماذا اعمل بوقت الفراغ؟

8 .الطلــب مــن المشــاركين/ات طــي أوراقهــم ووضعهــا فــي منتصــف المجموعــة
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(يمكــن وضعهــا فــي صنــدوق).
9 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اختيــار ورقــة مــن المنتصــف تختلــف عــن اللــون
األصلــي لورقــة المشــاركين/ات.
	10.الطلــب مــن المشــاركين/ات مشــاركة اإلجابــات الموجــودة فــي الورقــة أمــام
المجموعــة الكبيــرة ،يفضــل البــدء بنفســك.
	11.اعطــاء اهتمــام لــكل مشــارك/ة ،ومحاولــة التعليــق علــى التشــابه بيــن
المشــاركين/ات بطريقــة تفاعليــة.

مالحظة للمدرب/ة
إضافة عامل تشويق إضافي للنشاط من خالل طلب أن تكون هوية
المشاركين/ات مجهولة على األسئلة المذكورة ،والطلب من المشاركين/ات
توقع الصفات المكتوبة في كل ورقة (يفضل استخدام ذلك في حال كان عدد
أفراد المجموعة صغير – ال يزيد عن 15مشارك)

فكرة لتسهيل العمل الحقًا:
كتابــة قواعــد التدريــب للمشــاركين وتعليقاهــا علــى الحائــط ،سيســاعد هــذا
اإلجــراء فــي الحصــول علــى بيئــة افضــل للتدريــب ،مــن المهــم هنــاك ان تكــون
القواعــد قــد كتبــت بشــكل تشــاركي.

المادة الرئيسية 5( :دقائق)

•األسرى األطفال في سجون االحتالل
•التــراث والفنــون وارتباطهمــا بالهويــة والمجتمــع الفلســطيني المتماســك:
القيم ،العمل التطوعي والجماعي

النشاط الرئيسي 20 - 15( :دقيقة)
1 .تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات حسب البطاقات الملونة.
2 .اعطــاء كل مجموعــة كميــة مــن البالليــن (يجــب ان تكــون الكميــة متســاوية،
لذلــك يفضــل ان يكــون باكيــت مغلــق) ولفــة مــن الصــق الــورق.
 3 .التأكيــد علــى كل مجموعــة بعــدم البــدء بالعمــل قبــل االســتماع إلــى تفاصيــل
اللعبة.
4 .التوضيــح أن لــكل مجموعــة  5دقائــق فقــط إلنتــاج أطــول برج بيــن المجموعات
وأكثــره ثباتاً.

يفضــل شــرح فكــرة التدريــب وتعديــد أهــم الجلســات التــي ســيتم معالجتهــا
خــال التدريــب ،وهــي:
•جغرافية فلسطين
•حقوق الطفل
•التهجير القسري
•الشعب الفلسطيني وتوزيعه
•المقاومة وتعزيز الصمود
•المقاطعة
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5 .توجيــه المجموعــات لتقســيم الوقــت وتوزيــع المهــام وعمــل خطــة وتوزيــع
األعمــال بينهــم.
6 .ضبــط التوقيــت والتأكيــد علــى أهميــة انتهــاء أكبــر كميــة ممكنــة مــن العمــل
قبــل انتهــاء الوقــت ،وأنــه يمكــن إضافــة أي لمســة للبــرج عنــد انتهــاء الوقــت.
7 .بعــد انتهــاء الوقــت المطلــوب يجــب الطلــب مــن الجميــع التوقــف واالنتبــاه

مالحظات للمدرب/ة
يمكنــك اســتبدال الباللين بأغراض أخــرى مثل جرائد قديمة أو أوراق ملونة
مســتعملة او غيرها من األدوات المســاعدة بحســب النشاط ،المهم أن تكون
قابلة للتشــكيل وان يكون متســاوية من ناحية الكمية عند توزيعها على
المجموعات.

إلــى إعــان النتائــج بيــن المجموعــات.
8 .المقارنــة بيــن األبــراج ،ثــم االعــان عــن الفريــق الفائــز والطلــب مــن الجميــع
تحيتــه.
9 .الطلــب مــن المشــاركين/ات مناقشــة أســباب نجــاح الفــرق والمجموعــات
وأســباب فشــلها.
	10.تقســيم ورقــة اللوحــة القــاب علــى قســمين (عوامــل نجــاح المجموعــات علــى
جهــة اليميــن ،عوامــل فشــل المجموعــات علــى جهــة اليســار).
	11.كتابــة كل النقــاط المذكــورة فــي النقــاش علــى ورقــة لــوح قــاب حســب الفئــة
المناســبة لها.

النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .قم بعرض الورقة (المجهزة مسبقًا) مكتوب عليها األسئلة التالية:
•ما هي أهدافي من المشاركة في البرنامج؟
•ما هي توقعاتي من البرنامج؟
•ما الجديد الذي تعلمته خالل الجلسة؟
2 .الطلــب مــن المشــاركين/ات إجابــة األســئلة علــى دفترهــم/ن الخــاص خــال 3
دقائــق.

	12.خــال النقــاش ،توزيــع وإعطــاء فــرص متســاوية للحديــث بيــن المشــاركين/

3 .التذكيــر بأهميــة أن يكونــوا صادقيــن/ات فــي اإلجابــة ،لــن يــرى أحــد

ات وتحفيــز المشــاركين/ات غيــر المتفاعليــن/ات علــى المشــاركة دون

اجابتهــم/ن ،ولهــم/ن مطلــق الحريــة فــي مشــاركتها أو عــدم مشــاركتها مــع

إحراجهــم/ن أمــام المجموعــة..

اآلخريــن.

	13.فــي نهايــة النقــاش ،شــكر المشــاركين/ات علــى حســن تفاعلهــم/ن
وتذكيرهــم/ن بأهميــة تطبيــق األمــور المذكــورة خــال فتــرة التدريبــات فــي
األيــام الالحقــة.
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4 .التأكد أن الجميع قد أجاب على األسئلة.
5 .االستفســار إن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركته/ا إحــدى
اإلجابــات مــع المجموعــة.

6 .اعطــاء الفرصــة لشــخصين أو ثالثــة مــن المشــاركين/ات باإلجابــة ثــم انهــاء

مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات

الجلســة بشــكر المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم/ن وتوزيــع المــواد

ال يوجــد مــواد محــددة للطباعــة فــي هــذه الجلســة ،ولكــن يفضــل طباعــة برنامــج

المخصصــة للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب عليهــم/ن.

التدريــب للمشــاركين/ات مــع مواعيــد الجلســات فــي كل يــوم.
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الجلسات التدريبية
الجلسة الثانية – جغرافية فلسطين
هدف الجلسة العام:

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):

أن يتعلــم المشــارك/ة رســم خارطــة فلســطين وتحديــد موقــع أهــم المــدن عليهــا

•أقالم حبر أو رصاص

(القــدس ،الخليــل ،بيــت لحــم ،رام اللــه ،حيفـا ،يافـا ،عــكا ،جنيــن ،الناصــرة ،نابلــس،

•دفتر

اريحـا ،غــزة ،النقــب).

•لوح قالب
•ألوان فلوماستر

األهداف المحددة من الجلسة:
•أن يتمكن المشارك/ة من رسم خارطة فلسطين.
•أن يتمكن المشارك/ة من تحديد مواقع أهم المدن الفلسطينية.
•اكتساب معرفة/نبذة عن المدن المركزية (القدس ،أو حيفا ،يافا ،عكا.)...

•خرائط صماء لفلسطين التاريخية حسب عدد المجموعات
•صمغ
•الصق ورق (حسب عدد المجموعات)
•قصاص ورق الصقة (ستكي نوت)

المهام المطلوب إنجازها قبل الجلسة:

وصف الجلسة:

•طباعة الجدول المرفق في النشاط الرئيسي وتجهيز قصاصات الورق.

تتنــاول هــذه المقدمــة موقــع فلســطين الجغرافــي ومــا يحدهـا ،باإلضافــة إلــى أهــم

•طباعــة خريطــة فلســطين مــع التغيــرات التــي طــرأت عليهــا منــذ العــام 1947

المــدن والقــرى الفلســطينية ومميــزات كل منهـا.
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أو رســمها الســتخدامها فــي النقــاش مــع المشــاركين/ات.

•تعليــق أربــع أوراق تحمــل الكلمــات (شــمال جنــوب شــرق غرب) فــي االتجاهات
األربعــة فــي الغرفة.
•كتابة أسماء المدن الفلسطينية على ورق الصق (ستكي نوت).
•طباعة المواد المراد مشاركتها.

مدة الجلسة 40 :دقيقة
(حسب المجموعة بحيث ال تقل عن  35دقيقة وال تزيد عن  45دقيقة)

نشاط افتتاحي 10 - 5( :دقائق)
1 .توزيــع قصاصــات ورق الصــق بحيــث تحتــوي كل منهــا علــى مدينــة مــن المــدن
المذكــورة (القــدس ،الخليــل ،بيــت لحــم ،رام اللــه ،حيفــا ،يافــا ،عــكا ،جنيــن،
الناصــرة ،صفـد ،نابلــس ،اريحـا ،غــزة ،النقب ،اللـد ،الرملة ،عســقالن ،اســدود ،رفح،
بيســان ،طولكــرم  .)...يمكــن إضافــة مــدن وقــرى حســب عــدد أفــراد المجموعــة.
2 .الطلب من كل مشارك/ة قراءة القصاصة الخاصة به.
3 .الطلــب مــن المشــاركين/ات تخيــل أن القاعــة هــي فلســطين التاريخيــة،
واإلشــارة إلــى الالفتــات المعلقــة ســابقًا باالتجاهــات األربعــة (شــمال ،جنــوب،
شــرق ،غــرب) ثــم الطلــب مــن كل مشــارك تحديــد موقعــه فــي الغرفــة حســب
المدينــة المذكــورة فــي قصاصــة الورقــة.
ٌّ
4 .التعقيب على أماكن المشاركين/ات والتأكد ان كل في موقعه الصحيح.
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المادة الرئيسية 5( :دقائق)

•القــدس :عاصمــة فلســطين ،وتتميــز باألماكــن المقدســة مثــل المســجد

مــن خــال النقــاش مــع المجموعــة الكبيــرة ،يتــم شــرح ونقــاش مميــزات المــدن
ً
الفلســطينية مثــا:

األقصــى وكنيســة القيامــة.
•بيــت لحــم :تشــتهر بالســياحة وفيهــا مهد المســيح “كنيســة المهد”.

•الناصــرة :تتميــز الناصــرة بالطابــع العمرانــي األثــري وفيهــا كنيســة

•الخليــل :تشــتهر بالتجــارة والصناعــة مثــل صناعــة الزجــاج والخــزف،

البشــارة والجامــع األبيــض.

وفيهــا الحــرم اإلبراهيمــي.

•عــكا :مــن أقــدم المــدن الكنعانيــة ،مطلــة علــى البحــر األبيــض المتوســط،
ّ
ّ
والممــر األلمانــي وجامــع الجــزار
تشــتهر بالقلعــة وأســوارها الحصينــة

•بئــر الســبع :مــن أكبــر المــدن الفلســطينية والتــي تقــع جنــوب فلســطين
(فــي النقــب) ،وتشــتهر بالزراعــة وتربيــة المواشــي.

وغيرهــا.
•حيفــا :مطلــة علــى البحــر األبيــض المتوســط تشــتهر بانهــا مينــاء
فلســطين األساســي ،وبزراعــة الحمضيــات والعنــب والزيتــون.

1 .تقســيم المجموعات حســب البطاقات الملونة.

•يافــا :مطلــة علــى البحــر األبيــض المتوســط واشــتهرت بزراعــة البرتقــال،

2 .اعطــاء ورقة لوح قالب.

كتــب عنهــا غســان كنفانــي“ :أرض البرتقــال الحزيــن”.

3 .الطلــب مــن كل مجموعــة البــدء برســم خارطــة فلســطين حســب المعالــم

•نابلــس :تشــتهر بصناعــة الحلويــات مثــل الكنافــة والصابــون النابلســي
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النشاط الرئيسي 25 - 20( :دقيقة)

التاليــة:
خارطة األماكن الدينية والســياحية،

المصنــوع مــن زيــت الزيتــون.

أ.

•طبريــا :تتميــز ببحيــرة طبريــا التــي عمــل االســتعمار االســرائيلي علــى

ب .خارطة األعمال االقتصادية.

تجفيفهــا فــي الســنوات الســابقة.

ت .خارطــة التضاريس والمناخ.

•أريحــا :مــن أقــدم المــدن فــي العالــم ،والتــي تحتــوي علــى عــدد كبيــر

ث .الخارطة السياسية.

مــن المعالــم األثريــة مثــل قصــر هشــام وديــر مــار يوحنــا.

4 .اعطــي  7دقائق إلنجــاز المهمة المطلوبة.

•غــزة :مطلــة علــى البحــر األبيــض المتوســط ،تشــتهر بصيــد األســماك.

5 .بعــد انتهــاء الوقت ،الطلب من المجموعات عرض الخرائط المرســومة.

غــزة تعانــي مــن حصــار خانــق منــذ  15عامــا.

6 .افســاح المجال للنقــاش والتعقيب على عرض المجموعات.

مالحظات للمدرب/ة:
التأكــد مــن قيــام المشــاركين/ات فــي جميــع المجموعــات بعمــل الخارطــة
المطلوبــة بأكبــر قــدر مــن الدقــة ،يفضــل متابعــة الجميــع والتحــاور معهــم/ن من
اجــل الحصــول علــى افضــل نتيجــة دون الضغــط عليهــم/ن بكتابــة شــيء معيــن،
وبعــد عــرض جميــع المجموعــات التأكــد مــن أن تشــمل كل خارطــة التالــي:
1 .خارطــة األماكــن الدينيــة والســياحية :المســجد األقصــى ،قبــة الصخــرة،
كنيســة القيامــة ،كنيســة المه ـد ،الحــرم اإلبراهيمــي ،كنيســة البشــارة،
ســور عــكا ،قصــر هشــام ،األثــار الرومانيــة فــي سبســطية ،واد القلــط،
بــرك ســليمان ،بئــر يعقــوب ،جبــل جرزيــم ،جامــع جنيــن الكبيــر ،المحكمــة
العثمانيــة ،مقــام النبــي اليــاس ،مقــام النبــي يعقــوب ،المســجد العمــري
الكبيــر ،مســجد الســيد هاشــم ،قلعــة برقــوق ،الحدائــق البهائيــة،
كنيســة القديــس بطــرس .. ،الــخ
 2 .الخارطــة االقتصاديــة :زراعــة الحمضيــات والصبار واللوزيــات والتفاحيات
والعنــب والقمــح ،والزيتــون وتربيــة المواشــي ،صيــد األســماك ،صناعــة
الصابــون ،صناعــة الفخــار ،صناعــة الخشــبيات ،التطريــز ،الســياحة،
صناعــة األحذيــة والجلــود ،اســتخراج الحجــر والرخــام ...الــخ
3 .خارطــة التضاريــس والمنــاخ :الســهل الســاحلي :ســهل مــن عــكا إلــى غــزة
ورفــح ،المرتفعــات (جبــال الجليــل مثــل جبــل القفــزة ونابلــس والقــدس
والخليــل) ،غــور األردن :يشــمل البحــر الميــت ووادي عربــة ،صحــراء النقــب.
4 .الخارطــة السياســية :فلســطين التاريخيــة  /الضفــة الغربيــة /قطــاع غــزة
 /األردن /لبنــان /ســوريا  /مصــر ( يمكــن أيضــا رســم اكثــر مــن خريطــة
توضــح التغييــرات السياســية عبــر الســنين).
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النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .عرض الورقة المجهزة ســابقا مكتوب عليها األســئلة التالية:
●

ماذا تعلمت خالل هذه الجلســة؟

●

مــا أهمية ما تعلمته؟

●

شــيء ســأفعله لنقل هذه المعرفة لشخص آخر اليوم؟

2 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم/ن الخــاص
خــال  3دقائــق
3 .التذكيــر بأهميــة أن يكونــوا صادقيــن فــي اإلجابــة ،ال أحــد ســيري إجابتهــم
ولهــم/ن مطلــق الحريــة فــي مشــاركتها او عــدم مشــاركتها مــع اآلخريــن
4 .التأكد أن الجميع أجاب على األســئلة
5 .منــح الفرصــة إن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركته إحــدى
اإلجابــات مــع المجموعــة
6 .الســماح لشــخصين مــن المشــاركين/ات أو ثالثــة باإلجابــة ثــم االنتهــاء مــن
الجلســة بشــكر المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم/ن ومشــاركاتهن/م
ومــن ثــم توزيــع المــواد المخصصــة للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب
عليهــم/ن.

مواد للطباعة والتوزيع على المشــاركين/ات
أنظر إلى القســم الخــاص بالمطبوعات نهاية هذا الدليل.

18

الجلسات التدريبية
الجلسة الثالثة – حقوق الطفل
هدف الجلسة العام:

كمــا ويعــرف هــذا البنــد الطفــل باالنتهــاكات اإلســرائيلية الممنهجــة لحقوقــه

الهــدف مــن هــذه الجلســة أن يؤمــن المشــارك/ة بضــرورة احتــرام الحقــوق وأن

مثــل :االعتقــال ،االعتقــال المنزلــي ألطفــال القــدس ،الحرمــان مــن التعليــم

الحقــوق ال تمنــح مــن أحـد ،وأن يتخــذ المشــارك/ة موقــف الرفــض والمواجهــة مــن

والخدمــات.

االنتهــاكات اإلســرائيلية لحقــوق األطفــال الفلســطينيين.

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):
األهداف المحددة من الجلسة:
•أن يتعرف المشارك/ة على حقوقه األساسية
•أن يتعــرف المشــارك/ة علــى االنتهــاكات اإلســرائيلية لحقــوق الطفــل
واإلنســان الفلســطيني

•أقالم حبر أو رصاص
•دفتر
•لوح قالب
•الوان فلوماستر للرسم
•أوراق  A4للرسم
•قصاص ورق الصقة (ستكي نوت)

وصف الجلسة:
يهــدف هــذا التدريــب الــى تقديــم مفهــوم الحقــوق ،بطريقــة تحاكــي تجربــة

المهام المطلوب إنجازها قبل الجلسة:

الطفــل الفلســطيني .باإلضافــة الــى أهميــة تحصيــل الحقــوق لبنــاء مجتمــع حــر،

•طباعة الجدول المرفق في المواد المخصصة للطباعة

مزدهــر وآمــن مثــل :الحــق فــي التعليــم ،الهويــة ،الحيــاة ،الصحــة ،البيئــة اآلمنــة،

•تحضيــر قصاصــات الصقــة (ســتكي نــوت) مكتــوب عليهــا أســماء الحقــوق

لــم الشــمل ،التعبيــر والــرأي.

الموجــودة فــي الجــدول
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مدة الجلسة 40 :دقيقة
(حسب المجموعة بحيث ال تقل عن  35دقيقة وال تزيد عن  45دقيقة)

ج .ال يمكنهــم/ن الســؤال هــل أنــا الحــق كــذا؟ يجــب أن يكــون الســؤال غيــر
مباشــر حــول الحــق وليــس اســمه.
4 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى التخميــن عــن أي مــن الحقــوق

نشاط افتتاحي 10 - 5( :دقائق)
1 .الطلــب مــن المشــاركين/ات الجلــوس أو الوقــوف فــي دائــرة ،إغمــاض أعينهــم
لمــدة دقائــق ،وإعالمهــم بالقيــام بوضــع قصاصــات قصاصــات الصقــة علــى
جبينهــم ،دون ان يتمكنوا/يتمكـ ّ
ـن مــن رؤية/قــراءة القصاصــة الموجــودة.

مكتــوب علــى جبينهــم/ن فــي المجموعــة الكبيــرة.
5 .التعقيــب علــى التمريــن وشــكر المشــاركين/ات وأعالمهــم/ن أن ســيتم
االطــاع علــى المزيــد مــن المعلومــات عــن الحقــوق خــال الجلســة.

مالحظة للمدرب

2 .توزيــع قصاصــات ورق الصقــة بحيــث تحتــوي كل منهــا علــى واحــدة مــن

**يفضل تجنب مكان يحتوي على مرآة

الحقــوق الموجــودة فــي جــدول الحقــوق .يمكــن إضافــة قصاصــات حســب
عــدد أفــراد المجموعــة
3 .الطلــب مــن المشــاركين/ات أن يفتحــوا أعينهــم وأن يحاولــوا تخميــن مــا هــو
الحــق المكتــوب علــى جبينهــم حســب التعليمــات التاليــة:
أ.

– المدربة للمشاركين/ات من الجنس اآلخر ،يفضل أن يستعينوا بشخص
إضافي من الميسرين أو اإلداريين في المؤسسة لتطبيق النشاط.

ال يمكنهم/ن رؤية الورقة المكتوبة على جبينهم.

ب .يمكنهــم/ن فقــط توجيــه األســئلة إلــى المجموعــة عــن صفــات الحــق
مثــا ،هــل أنــا حــق أساســي؟ ،هــل أنــا حــق متعلــق بالصحــة؟  ...الــخ؟.
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**في حال كانت لدى المجموعة تفضيالت متعلقة بعدم لمس المدرب

المادة الرئيسية 5( :دقائق)
حقوق الطفل:

ت .يمكن للمشاركين/ات فقط اإلجابة بنعم أو ال.

تعريفهـا :تعــد حقــوق اإلنســان قيــم أخالقيــة أساســية ال يجوز المســاس بهـا ،وهي

ث .يمكــن للمشــاركين/ات التحــرك بحريــة فــي الغرفــة وســؤال عــدد غيــر

مســتحقة وأصيلــة لــكل شــخص لمجــرد كونهــا أو كونــه أنســان .يولــد جميــع النــاس

محــدود عــن ماهيــة الحــق المكتــوب علــى جبينهــم/ن فــي حــال وصلــوا

متســاوون فــي الكرامــة والحقــوق بغــض النظــر عــن الجنــس ،أو الديــن ،أو اللــون أو

إلــى تخميــن اإلجابــة يجــب أن يعــودوا إلــى الدائــرة الرئيســية.

العــرق .الحقــوق مهمــة لبنــاء مجتمــع حــر ،مزدهــر وآمــن ،ويتســاوى فيــه النــاس.

لألطفال دون الـ  18حقوق عدة من أهمها:
•الحــق فــي التعليــم :لــكل طفــل الحــق فــي التعليــم .ويجــب أن يكــون التعليــم
األساســي مجانيــا وأن يكــون التعليــم الثانــوي والتعليــم العالــي متوفريــن.
وينبغــي تشــجيع األطفــال علــى الذهــاب إلــى المدرســة ،وعلــى المــدارس
احتــرام حقــوق األطفــال وعــدم ممارســة العنــف بــأي شــكل مــن األشــكال.

التعليــم أو تضــر بصحتهــم أو نموهــم.
•الحق في الجنسية
•الحق في وحدة/لم شمل االسرة
ّ
•الحمايــة مــن العقاقيــر الضــارة :علــى الحكومــات حمايــة األطفــال مــن
اســتخدام أو تصنيــع أو حمــل أو بيــع المــواد المخــدرة الضــارة والممنوعــة

•الحــق فــي الصحــة ،والمــاء والغــذاء والبيئــة :يحــق لألطفــال الحصــول علــى
أفضــل رعايــة صحيــة ممكنــة وميــاه نظيفــة للشــرب ،وطعــام صحــي ،وبيئــة

النشاط الرئيسي 25 - 20( :دقيقة)

نظيفــة وآمنــة .ويجــب أن تتوفــر المعلومــات الالزمــة لجميــع األطفــال

1 .توزيع الورقة األولى من المواد المخصصة للطباعة.

والبالغيــن مــن أجــل البقــاء آمنيــن وأصحــاء.

2 .الطلب من كل مشارك قراءة الورقة.

•الحــق فــي الراحــة واللعــب والثقافــة والفنــون :لــكل طفــل الحــق فــي الراحــة
واالســترخاء واللعــب والمشــاركة فــي أنشــطة ثقافيــة وإبداعيــة.
• الحــق فــي ثقافــة األقليــات واللغــة والديــن :يحــق لألطفــال اســتخدام لغتهــم
وثقافتهــم وممارســة دينهــم ،حتــى لــو كانــت مختلفــة عــن أغلبيــة النــاس
فــي البلــد الــذي يعيشــون فيــه .ينتهــك االســتعمار اإلســرائيلي حقــوق
الطفــل الفلســطيني ويعرضــه لخطــر االعتقــال ،يعيــق وصــول األطفــال
للمــدارس ،يحرمــه مــن الوصــول الــى أرضــه واالنتفــاع بمائهــا ومحاصيله ـا،
ويحــاول فــرض ثقافتــه ولغتــه علــى الطفــل الفلســطيني وتفكيــك هويتــه
الوطنيــة.
•الحــق فــي الحمايــة مــن العمــل المــؤذي :يحــق لألطفــال الحصول علــى الحماية
مــن القيــام باألعمــال الخطــرة أو األعمــال التــي تمنعهــم مــن الحصــول علــى

3 .توزيع أوراق وأقالم الرسم.
4 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اختيــار واحــد مــن الحقــوق المذكــورة ورســم قصــة
النتهــاك لهــذا الحــق حــدث أمــام المشــارك.
5 .اعــام المشــاركين/ات أن لديهــم فقــط خمــس دقائــق إلنهــاء الرســمة ،ضبــط
المؤقت.
6 .بعــد انتهــاء الوقــت ،المطلــوب تشــكيل ثنائيــات ،والطلــب مــن كل ثنائيــة
مشــاركة قصصهــم لمــدة ( 10دقائــق – 5دقائــق لــكل متحــدث).
7 .بعــد الدقائــق الخمســة األولــى ،يجــب تذكيــر المشــاركين/ات بأهميــة تغييــر
األدوار واالســتماع إلــى القصــة األولــى.
8 .الطلب من المجموعة العودة إلى أماكن في المجموعة الكبيرة.
9 .الطلــب مــن المشــاركين/ات التعقيــب علــى التمريــن (هــل كان هنــاك أي
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شــيء مشــترك ،او هــل هنــاك أي شــيء مفاجــئ او جديــد تعرفــوا عليــه خــال

مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات

النشــاط؟).

أنظر إلى القســم الخــاص بالمطبوعات نهاية هذا الدليل.

	10.التعقيب على النشاط وشكر الجميع على المشاركة.

النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .قم بعرض الورقة (المجهزة مسبقًا) مكتوب عليها األسئلة التالية:
● ماذا تعلمت خالل هذه الجلسة؟
● ما أهمية ما تعلمته؟
● ما الذي سأفعله لنقل هذه المعرفة لشخص آخر اليوم؟
2 .اطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم الخــاص خــال
 3دقائــق
3 .ذكرهــم بأهميــة أن يكونــوا صادقيــن فــي اإلجابــة ،ال أحــد ســيرى اجابتهــم
ولهــم مطلــق الحريــة فــي مشــاركتها أو عــدم مشــاركتها مــع اآلخريــن
4 .تأكد أن الجميع أجاب على األسئلة
5 .اســأل أن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركته إحــدى اإلجابــات مــع
المجموعــة
6 .اســمح لشــخصين مــن مشــاركين أو ثالثــة باإلجابــة ثــم انتهي الجلســة بشــكر
المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم ووزع عليهــم المــواد المخصصــة
للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب فــي الفئــة التاليــة.
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الجلسات التدريبية
الجلسة الرابعة – التهجير القسري
هدف الجلسة العام:

وصف الجلسة:

تهــدف الجلســة الــى تعريــف المشــاركين\ات بمفهــوم التهجيــر القســري،

تركــز هــذه الجلســة علــى مفهــوم التهجيــر القســري ،كحــدث مســتمر مــا زال

وأبــرز سياســات ومحطــات التهجيــر القســري التــي تعــرض لهــا الشــعب

يحــدث فــي وقتنــا الحاضــر وأســاليبه ســواء المباشــرة (العنــف والترهيــب) ،أو

ا لفلســطيني .

غيــر المباشــرة (خلــق بيئــة قهريــة يصعــب العيــش فيهــا) ،لتهجيــر الســكان
والســيطرة علــى اراضيهــم .ويتعــرف المشــارك/ة فــي هــذه المقدمــة علــى

األهداف المحددة من الجلسة:
•أن يــدرك المشــارك/ة مفهــوم التهجيــر وعلــى أنــه قســري (غيــر اختيــاري)،

التغيــرات التــي طــرأت علــى خريطــة فلســطين ،علــى مــدار مائــة عــام مــن
التهجيــر القســري واالســتعمار.

مســتمر ليومنــا هــذا ولــم ينتــه عنــد النكبــة.
•يتعــرف المشــارك/ة فــي هــذه المقدمــة علــى التغيــرات التــي طــرأت
علــى خريطــة فلســطين ،علــى مــدار مائــة عــام مــن التهجيــر القســري
واالســتعمار.
•أن يســتذكر المشــارك/ة أمثلــة علــى أماكــن حــدث ومــا زال يحــدث فيهــا
التهجيــر فــي وقتنــا الحاضــر (الشــيخ جــراح ،ســلوان).

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):
•أقالم حبر أو رصاص
•دفتر
•لوح قالب
•ألوان فلوماستر للرسم
•أوراق  A4للرسم
•قصاص ورق الصق (ستكي نوت)
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المهام المطلوب إنجازها قبل الجلسة:

5 .إذا أجــاب الفريــق إجابــة صحيحــة تكــون لــه نقطــة ،إذا خســر يحصــل علــى
صفــر ،إذا أجــاب إجابــة خاطئــة وأجــاب الفريــق الثانــي باإلجابــة الصحيحــة

•تحضيــر فيديــو المــكان والتأكــد مــن تقنيــات العــرض فــي حــال اختــر الخيــار

يحصــل الفريــق علــى نقطتيــن.

الثاني.
•طباعــة خارطــة فلســطين منــذ عــام  1917حتــى اآلن او رســمها علــى اللــوح
القــاب.

األسئلة المقترحة( :يمكن للمدرب/ة إضافة أسئلة أخرى حسب الرغبة)
أ.

ما هو التهجير القسري وأشكاله؟

مدة الجلسة 40 :دقيقة

ب .أي عام حدثت النكبة؟

(حسب المجموعة بحيث ال تقل عن  40دقيقة وال تزيد عن  55دقيقة)

ت .متى تم احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة؟ حدثت حرب عام 1967؟
ث .أمثلة على أماكن يحدث فيها تهجير قسري في الوقت الحالي؟

نشاط افتتاحي 20 - 10(:دقيقة)

ج .عدد الالجئين الذين تشردوا خالل النكبة الفلسطينية؟

خيار رقم ()1
1 .توزيــع المشــاركين/ات علــى مجموعتيــن بالتســاوي (يفضــل ان يكــون هنــاك

خيار رقم ()2

تكافــؤ فــي توزيــع المشــاركين/ات مــن ناحيــة ســرعة البديهــة والثقافــة فــي

أ.

كل فريــق).

ب .توزيــع المشــاركين/ات فــي مجموعــات وطلــب نقــاش مــا شــاهدوه فــي

2 .اعــام الفــرق أنهــم بمســابقة ،والطلــب مــن كل فريــق ترشــيح شــخص للنيابــة
باإلجابــة عــن الفريــق.

عرض فيلم المكان على الشاشة.
الفيلــم.

ت .اعطاء  5دقائق للنقاش داخل المجموعات.

3 .التوضيــح بأنــه ســيتم طــرح أســئلة وعلــى ممثــل كل فريــق قــول كلمــة

ث .توسيع النقاش في المجموعة الكبيرة.

“أعــرف” ليقــوم باإلجابــة فــي حــال كان يعــرف اإلجابــة.
ً
4 .مــن يقــول كلمــة “أعــرف” أوال تكــون اإلجابــة مــن حقــه ،فــي حــال أجــاب إجابــة

ج .التعقيــب علــى النقــاش ،والتوضيــح للمشــاركين أن هــذه الجلســة تهدف

خاطئــة ينتقــل الســؤال إلــى المجموعــة الثانية.
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الــى التعــرف علــى مفهــوم التهجيــر القســري.

المادة الرئيسية 5( :دقائق)

من المهم نقاش

التهجيــر القســري هــو عمليــة طــرد ونقــل الســكان األصلييــن مــن مدنهــم وقراهــم

•متى حدث؟

أمــا عنــد طريــق اســتخدام أســاليب مباشــرة مثــل العنــف والقــوة العســكرية أو

•ماذا تتوقع أن يحدث في المستقبل؟

بطــرق غيــر مباشــرة عــن طريــق خلــق بيئــة قهريــة (ظــروف اقتصاديــة وسياســية
واجتماعيــة صعبــة يصبــح العيــش فيهــا شــبه مســتحيال) ،لذلــك يســمى قســريا
ألن األنســان ال يملــك خيــار حقيقــي بمغــادرة األرض.

النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .عرض الورقة (المجهزة مسبقًا) مكتوب عليها األسئلة التالية:
•ماذا تعلمت خالل هذه الجلسة؟

من األمثلة على أهم محطات التهجير القسري للشعب الفلسطيني:
•النكبة والتي شرد على أثرها ما يزيد عن  950٫000 - 750٫000فلسطيني
•حرب العام  1967التي شرد فيها  450٫000فلسطيني

•ما أهمية ما تعلمته؟
•شيء سأفعله لنقل هذه المعرفة لشخص آخر اليوم؟
2 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم الخــاص
خــال  3دقائــق.

مــن المهــم أن نــدرك أن التهجيــر القســري مســتمر ألنــه لــم ينتــه عنــد النكبــة

3 .التذكيــر بأهميــة أن يكونــوا صادقيــن/ات فــي اإلجابــة ،ال أحــد ســيري

وإنمــا ظــل مســتمر بسياســات االحتــال العنصريــة إلــى يومنــا هــذا مثــال علــى

اجابتهــم/ن ولهــم/ن مطلــق الحريــة فــي مشــاركتها أو عــدم مشــاركتها مــع

ذلــك :عمليــات تهجيــر الفلســطينيين مــن الشــيخ جــراح وســلوان حاليــا.

اآلخريــن

النشاط الرئيسي 25 - 20( :دقيقة)
عــرض ورقــة مطبوعــة لرســمة تــم تجهيزهــا ســابقا ألهــم التغييــرات علــى

4 .التأكد من أن الجميع قد أجاب على األسئلة.
5 .الســؤال أن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركة إحــدى اإلجابــات مــع
المجموعة.

خارطــة فلســطين التاريخيــة منــذ بدايــة القــرن الماضــي الــى اليــوم ونقــاش أهــم

6 .الســماح لشــخصين أو ثالثــة مــن المشــاركين/ات باإلجابــة ثــم إنهــاء الجلســة

التغييــرات مــع المشــاركين/ات (يمكــن تنزيــل وطباعــة الخارطــة ،وتوزيعهــا علــى

بشــكر المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم وتوزيــع المــواد المخصصــة

المشــاركين/ات).

للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب عليهــم/ن.
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أنظر إلى القسم الخاص بالمطبوعات نهاية هذا الدليل.

مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات
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الجلسات التدريبية
الجلسة الخامسة – الشعب الفلسطيني وتوزيعه
هدف الجلسة العام:
الهــدف مــن الجلســة أن يتمســك المشــارك/ة بحــق العــودة واإليمــان بوحــدة
الشــعب الفلســطيني بغــض النظــر عــن مــكان تواجــده.

األهداف المحددة من الجلسة:
•أن يتعرف المشارك/ة على قضية الالجئين الفلسطينيين.
•أن يتعــرف المشــارك/ة علــى أماكــن تواجــد الفلســطينيين (الداخــل ،لبنــان،
األردن ،غيرهــا) ،وأن االختالفــات الناجمــة عــن التباعــد الجغرافــي ال تلغــي
وحــدة الشــعب الفلســطيني.
•أن يقــوم المشــارك/ة ببنــاء عالقــات مــع فلســطينيين مــن مختلــف أماكــن
تواجدهــم ( .اختيــاري).

وصف الجلسة:
خــال هــذه الجلســة ســيتم التطــرق الــى قضيــة الالجئيــن والمهجريــن
الفلســطينيين ،بحيــث يتــم تعريــف المشــاركين/ات بحقــوق هــذه الفئــة مــن
الشــعب الفلســطيني.

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):
•دفتر وأقالم حبر أو رصاص
•لوح قالب
•أقالم فلوماستر

المهام المطلوب إنجازها قبل الجلسة:
•طباعة الهويات المرفقة (أدناه) في النشاط االفتتاحي.
•كتابة األسئلة الموجودة في النشاط الرئيسي على ورقة لوح قالب.
•طباعة المواد المراد طباعتها.

مدة الجلسة 40 :دقيقة
(حسب المجموعة بحيث ال تقل عن  35دقيقة وال تزيد عن  45دقيقة)

نشاط افتتاحي 10 - 5( :دقائق)
عــرض الصــور للوثائــق الثبوتيــة التــي يحملهــا الفلســطينيين فــي أماكــن مختلفــة
وشــرح الفــرق بيــن كل واحــدة منهــا (انظــر فــي قســم مــواد للطباعــة والتوزيــع علــى
المشــاركين/ات – الجلســة الخامســة فــي نهايــة الدليــل)
27

المادة الرئيسية 5( :دقائق)
بلــغ عــدد الفلســطينيين مــع نهايــة العــام  2021حوالــي  14مليــون فلســطيني ،من
ّ
ومهجــر .يعيــش  28.4%مــن الالجئيــن المســجلين
بينهــم  9.12مليــون الجــئ
لــدى األونــروا فــي مخيمــات الوكالــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة ،قطــاع غــزة،
األردن ،لبنــان وســوريا مثــل:
•مخيمات عين الحلوة وصبرا وشاتيال في لبنان
•الدهيشة ،عايدة ،العزة ،األمعري في الضفة
•مخيم الشاطئ والنصيرات في غزة
•مخيم الوحدات والبقعة في األردن
•مخيمات حماة وحمص واليرموك في سوريا.
الظروف المعيشية في المخيمات
يعانــي الالجئــون فــي المخيمــات مــن ســوء الخدمــات ،انقطــاع التيــار الكهربائــي
والمــاء ،واالكتظــاظ الســكاني .اكتســب الالجئــون عــادات وممارســات مختلفــة مــن
بيئتهــم اليوميــة ،مــا نجــم عنــه اختالفــات فــي اللهجــات ،والممارســات اليوميــة،
ولكــن هــذا ال يلغــي وحــدة الشــعب الفلســطيني وإيمانــه بالحريــة وحقــه فــي
العــودة وتقريــر المصيــر.
يعيــش  1.6مليــون فلســطيني فــي الداخــل المحتــل عــام  ،1948وهــم متمســكون
بهويتهــم الفلســطينية الوطنيــة .يعانــي الفلســطينيون فــي الداخــل المحتــل مــن
التمييــز فــي الفــرص والخدمــات ،ومحاولــة االحتــال صهــر الوعــي الفلســطيني
وتذويــب الهويــة الفلســطينية.
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النشاط الرئيسي 25 - 20( :دقيقة)
أ.

تقســيم المشــاركين/ات الــى ثمانــي مجموعــات مختلفــة (أو أقــل) حســب
التصنيــف التالــي:
1 .فلسطيني الضفة الغربية
2 .فلسطيني قطاع غزة
3 .فلسطيني القدس
4 .فلسطيني المخيمات في الضفة الغربية
5 .فلسطيني المخيمات في األردن
6 .فلسطيني المخيمات في لبنان
7 .فلسطيني المخيمات في سوريا
8 .فلســطيني الداخــل الفلســطيني الذيــن يســكنون فــي أراضــي فلســطين
التاريخية

مالحظة للمدرب:
**الحرص على أن يكون هناك تنوع في المسؤوليات (ميسر للمجموعة ،كاتب
ً
على الورق ،شخص يعرض ..الخ) ويمكن أيضًا اختيار معايير لتوزيع األدوار ،مثال:
أصغر شخص في المجموعة يعرض ،أطول شخص يكون الميسر وهكذا.

النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .عرض الورقة (المجهزة مسبقًا) مكتوب عليها األسئلة التالية:
•ماذا تعلمت خالل هذه الجلسة؟
•ما أهمية ما تعلمته؟
•ما الذي سأفعله لنقل هذه المعرفة لشخص أخر اليوم؟
2 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم الخــاص
خــال  3دقائــق.
.

9 .فلسطيني المهجر في أوروبا واألميركتين وباقي دول العالم
ب .اعطــاء كل مجموعــة أقــام فلوماســتر وورقــة لــوح قــاب وخمــس دقائــق
لإلجابــة علــى أهــم التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه الفلســطيني حســب
التصنيــف المعطــى لهــم
ت .بعــد انتهــاء الدقائــق الخمســة ،الطلــب مــن المجموعــات عــرض إجاباتهــم
أمــام جميــع الزمــاء
ث .التعقيــب علــى المجموعاتــأول بــأول ،مــع تحيتهــم و الطلــب مــن زمالئهــم
تحيتهــم وتشــجيعهم

.
.
.

3التذكيــر بأهميــة أن يكونــوا صادقيــن/ات في اإلجابــة ،ال أحد ســيرى اجاباتهم/ن
ولهــم/ن مطلــق الحريــة فــي مشــاركتها أو عدم مشــاركتها مــع اآلخرين.
4التأكد من أن الجميع أجاب على األسئلة.
5السؤال اذا كان أحد المشاركين/ات يرغب في مشاركة إجاباته.
6الســماح لشــخصين أو ثالثــة مــن المشــاركين/ات باإلجابــة ،ثــم إنهــاء الجلســة
بشــكر المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم/ن وتوزيــع المــواد المخصصــة
للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب عليهــم/ن.

مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات
أنظر إلى القسم الخاص بالمطبوعات نهاية هذا الدليل.
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الجلسات التدريبية
الجلسة السادسة – المقاومة وتعزيز الصمود
هدف الجلسة العام:

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):

تهــدف هــذه الجلســة إلــى تعريــف المشــارك/ة بأشــكال النضــال والصمــود

•أقالم حبر أو رصاص

الفلســطيني.

•دفتر
•بروكجتر عرض

األهداف المحددة من الجلسة:
•أن يفهم المشارك/ة معنى الصمود على األرض

•سماعات
•جهاز حاسوب أو البتوب

•التعرف على نماذج تجسد نجاح ونجاعة مقاومة االحتالل.

المهام المطلوب إنجازها قبل الجلسة:
وصف الجلسة:

•تحميل األفالم المطلوب عرضها (أدناه).

تهــدف هــذه الجلســة الــى تعريــف المشــاركين/ات بأهميــة الصمــود ومقاومــة

•تحميل صورة حنظلة.

االحتــال لنيــل التحــرر ،حيــث يوضــح معانــي تعزيــز الصمــود وممارســاته مثــل:

•التأكد من لوجستيات العرض والصوت في القاعة.

التواجــد علــى األرض دعــم صمــود المزارعيــن .كمــا ويهــدف إلــى تقديــم نمــاذج مــن

•طباعة المواد في النشاط الرئيسي.

الصمــود والتحــدي مألوفــة علــى مســمع المشــارك/ة مثــل :بيتا ،الشــيخ جــراح ،الخليل.

•طباعة المواد المراد مشاركتها مع المشاركين/ات.
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مدة الجلسة 50 :دقيقة

بنــاء جــدار الفصــل العنصــري .أقــام أهالــي القريــة فعاليــات يوميــة فــي القريــة

(حسب المجموعة بحيث ال تقل عن  45دقيقة وال تزيد عن  55دقيقة)

التــي اســتمرت حتــى عــام  2011حيــث قــام االحتــال بتفكيــك الجــدار.
أيضــا ومــن بيــن أمثلــة عديــدةُ ،يعتبــر صمــود الفلســطينيين فــي الخليــل امــام

نشاط افتتاحي:

محــاوالت االســتيطان والســيطرة علــى الحــرم اإلبراهيمــي ،وصمودهــم فــي األغــوار

ال يوجد نشاط افتتاحي في هذه الجلسة

التــي يحــاول االحتــال الســيطرة عليهــا ومنــع المواطنيــن والمزارعيــن مــن الوصــول
إلــى أراضيهــم والمصــادر المائيــة الموجــودة هنــاك ،مــن أبــرز نمــاذج الصمــود.

المادة الرئيسية 5( :دقائق)
النشاط الرئيسي 45 – 35( :دقيقة)
المقاومة وتعزيز الصمود:
التهجيــر القســري الــذي نجــم عنــه لجــوء عــدد كبيــر مــن أبناء الشــعب الفلســطيني،
يجــب أن ُيقابــل بالمقاومــة والصمــود علــى األرض .لم يتوقف الشــعب الفلســطيني
علــى مــدار أكثــر مــن ســبعين عامــا عــن مقاومــة االحتــال ،والتاريــخ الفلســطيني

1 .تقســيم المشــاركين/ات إلــى مجموعــات (القــدس ،الخليــل ،غــزة ،الداخــل،
األغــوار ،بلعيــن... ،الــخ)
2 .القيــام بعــرض أفــام بديــل عــن األغــوار والخليــل وعــزة والقــدس (يمكــن
إيجــاده علــى موقــع بديــل االلكترونــي)

حافــل بأمثلــة تجســد بطــوالت الشــعب الفلســطيني ووحدتــه .ونعنــي بالمقاومــة

3 .اعالم المجموعات أن لديهم  10دقائق للنقاش

رفــض االحتــال بكافــة األســاليب واألشــكال .ومــن األمثلــة علــى نجــاح المقاومــة

4 .اعــام المجموعــات أن عليهــم عــرض أمــام باقــي المشــاركين/ات بعــد انتهــاء

ذلــك قريــة بيتــا شــرق نابلــس ،إذ يحــاول االحتــال والمســتوطنين الســيطرة

الدقائــق العشــرة ،العــرض يشــمل اإلجابــة علــى الســؤالين التاليــن:

علــى جبــل صبيــح المجــاور للقريــة ،ولكــن أهــل بيتــا تبنــوا أســلوب المقاومــة

أ.

الشــعبية والتواجــد علــى األرض وابدعــوا فــي مقاومــة االحتــال ،ونجحــوا فــي إخــاء

ب .ما هي طرق دعمها؟

المســتوطنة المجــاورة مــن المســتوطنين ومــا زالــوا مســتمرين فــي مقاومتهــم.
ومــن االمثلــة االخــرى علــى نجــاح المقاومــة الشــعبية ،قريــة بلعيــن الواقعــة غــرب رام
اللــه ،إذ كان االحتــال يهــم لمصــادرة مســاحات كبيــرة مــن أراضــي القريــة لصالــح

ما هو شكل المقاومة المذكورة؟

5 .بعــد انتهــاء الوقــت يجــب الطلــب مــن المجموعــات العــرض أمــام باقــي
المشــاركين/ات
6 .اعطاء  10دقائق للنقاش بعرض جميع المجموعات ،ثم التعقيب عليهم
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النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .عرض الورقة المجهزة سابقا مكتوب عليها األسئلة التالية:
●

ماذا تعلمت خالل هذه الجلسة؟

●

ما أهمية ما تعلمته؟

●

شيء سأفعله لنقل هذه المعرفة لشخص آخر اليوم؟

2 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم الخــاص

4 .التأكد من أن الجميع أجاب على األسئلة.
5 .الســؤال إن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركته إحــدى اإلجابــات
مــع المجموعــة .
6 .الســماح لشــخصين أو ثالثــة مــن المشــاركين/ات باإلجابــة ثــم انهــاء الجلســة
بشــكر المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم وتوزيــع المــواد المخصصــة
للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب عليهــم/ن.

خــال  3دقائــق.
3 .التذكيــر بأهميــة أن يكونــوا صادقيــن/ات فــي اإلجابة ،ال أحد ســيري أجابتهم/ن
ولهــم/ن مطلــق الحريــة في مشــاركتها او عدم مشــاركتها مــع اآلخرين.
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات
أنظر إلى القسم الخاص بالمطبوعات نهاية هذا الدليل.

الجلسات التدريبية
الجلسة السابعة – المقاطعة
هدف الجلسة العام:

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):

تهــدف الجلســة إلــى تعريــف المشــاركين/ات بأهميــة مفهــوم مقاطعــة المنظومة

●

أقالم حبر أو رصاص و أقالم فلوماستر

االســتعمارية اعتبارهــا الوضــع الطبيعــي فــي عالقــة المســتعمر بالمســتعمر والحد

●

دفتر

●

لوح قالب

●

أوراق ملونة

●

مقصات

األدنــى لمقاومــة االحتالل.

األهداف المحددة من الجلسة:
•التعرف على المقاطعة وأشكالها.
•أن يتمكــن المشــارك/ة مــن تمييــز المنتــج الوطنــي مــن المنتــج اإلســرائيلي

●

صمغ

●

الصق ورق (حسب عدد المجموعات)

●

قصاص ورق الصقة (ستكي نوت)

ورفــض اإلســرائيلي.

المهام المطلوب إنجازها قبل الجلسة:

وصف الجلسة:

•الكتابة على ورقة لوح قالب األسئلة المذكور في النشاط الترحيبي.

تركــز هــذه الجلســة علــى مفهــوم المقاطعــة بأشــكالها االقتصاديــة ،والثقافيــة

•تقســيم القاعــة بطريقــة تالئــم العمــل الحــر للمجموعــات ،بحيــث يتــم وضــع

وأهميتهــا باعتبارهــا أداة نضاليــة ،مــع التركيــز علــى دعــم المنتــج المحلــي
واالقتصــاد الوطنــي.

فــراغ جيــد للنشــاط الرئيســي.
•طباعة المواد المراد مشاركتها مع المشاركين.
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مدة الجلسة 40 :دقيقة

التعامــل االقتصــادي معــه االحتــال يعنــي القبــول بوجــوده ،كمــا أن ذلــك يدعــم

(حسب المجموعة بحيث ال تقل عن  35دقيقة وال تزيد عن  45دقيقة)

اقتصــاد االحتــال ومشــاريعه الراميــة الــى اســتهداف الهويــة الفلســطينية.

نشاط افتتاحي 10 - 5( :دقائق)

ويعتبــر نمــوذج االكتفــاء الذاتــي الــذي قدمــه فيلــم المطلوبــون  18فــي حالــة بيــت
ً
ســاحور مثــاال واضحــا علــى مــدى نجاعــة المقاطعــة باعتبارهــا أداة نضاليــة.

1 .كتابة األسئلة التالية على ورقة من أوراق اللوح القالب
أ .ماذا تعني كلمة مقاطعة اقتصادية؟

النشاط الرئيسي 25 - 20( :دقيقة)

ب .ما أهمية مقاطعة االحتالل؟

خيار رقم ()1
1 .تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات حسب البطاقات الملون.ة
2 .إعطــاء كل مجموعــة كميــة مــن ورقــة لــوح قــاب مــع أقــام فلوماســتر
وقرطاســية (مثــل صمــغ  ،كرتــون ملــون ،مقــص ،و لفــة مــن الصــق الــورق...
الــخ).
3 .االنتباه إلى أن تكون الكمية متساوية بين جميع المجموعات.

ج .هل أنت أو احد من أفراد عائلتك مقاطعين لمنتجات االحتالل؟
2 .الطلب من المشاركين/ات اإلجابة على األسئلة السابقة
3 .الطلب من المشاركين/ات مشاركة إجابتهم/ن في المجموعة الكبيرة
4 .إعطــاء اهتمــام لــكل مشــارك/ة ،ومحاولــة التعليــق علــى التشــابه بيــن
المشــاركين/ات بطريقــة تفاعليــة

.
.

المادة الرئيسية 5( :دقائق)
حركــة المقاطعــة وســحب االســتثمار وفــرض العقوبــات علــى إســرائيل هــي
حركــة فلســطينية ،عالميــة االمتــداد ،تســعى لمقاومــة االحتــال عــن طريــق عــزل
االحتــال أكاديميــا وثقافيــا وسياســيًا ،واقتصاديــا .يقصــد بالمقاطعــة :وقــف
التعامــل مــع إســرائيل ،ومقاطعــة الشــركات اإلســرائيلية ،ومقاطعــة المؤسســات
والنشــاطات الرياضيــة والثقافيــة واألكاديميــة واالقتصاديــة اإلســرائيلية .إن
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.
.
.

4الطلب من كل مجموعة عدم البدء بالعمل قبل االستماع إلى تفاصيل اللعبة.
5توضيــح أن لــكل مجموعــة  10دقائــق فقــط بوســتر يشــجع النــاس علــى
المقاطعــة.
6نصــح المجموعــات بتخصيــص وقــت لتوزيــع المهــام وعمــل خطــة وتوزيــع
األعمــال بينهــم.
7ضبــط التوقيــت والتأكيــد علــى أهميــة انتهــاء أكبــر كميــة ممكنــة مــن العمــل
قبــل انتهــاء الوقت.
8بعــد انتهــاء الوقــت المطلــوب يجــب الطلــب مــن الجميــع التوقــف وتعليــق
البوســتر علــى الحائــط.

9 .عرض البوسترات ومن ثم التصويت على أفضل بوستر من وجهة نظرهم.
	10.تقييــم إيجابيــات وســلبيات كل بوســتر ،واالنتبــاه إلــى اســتخدام اللغــة
اإليجابيــة والمحفــزة مــن قبــل المشــاركين/ات ومــن قبــل المــدرب/ة.
	11.شكر المشاركين/ات على حسن تفاعلهم/ن في نهاية النقاش.
خيار رقم ()2
1 .تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات حسب البطاقات الملونة
2 .الطلــب مــن كل مجموعــة إنتــاج ســكتش مســرحي لمــدة  3دقائــق لعــرض
أهميــة المقاطعــة
3 .شــرح أن لــكل مجموعــة  10دقائــق فقــط إلنتــاج العــرض و 3دقائــق لعرضــه
أمــام زمالئهــم
4 .نصــح المجموعــات باقتطــاع وقــت لتوزيــع المهــام وعمــل خطــة وتوزيــع
األعمــال بينهــم
5 .ضبــط التوقيــت والتأكيــد علــى أهميــة انهــاء اكبــر كميــة ممكنــة مــن العمــل
قبــل انتهــاء الوقــت
6 .بعــد انتهــاء الوقــت المطلــوب ،يجــب الطلــب مــن الجميــع التوقــف واختيــار
مــكان للعــرض
7 .الطلــب مــن الفــرق عــرض العــروض ومــن ثــم التصويــت علــى أفضــل عــرض
مــن وجهــة نظرهــم/ن
8 .تقييــم إيجابيــات وســلبيات كل عــرض ،و االنتبــاه إلــى اســتخدام اللغــة
اإليجابيــة والمحفــزة مــن قبــل المشــاركين/ات ومــن المــدرب/ة
9 .شكر المشاركين/ات على حسن تفاعلهم/ن

النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .عرض الورقة المجهزة سابقا مكتوب عليها األسئلة التالية:
●

ماذا تعلمت خالل هذه الجلسة؟

●

ما أهمية ما تعلمته؟

●

شيء سأفعله لنقل هذه المعرفة لشخص آخر اليوم؟

2 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم الخــاص
خــال  3دقائــق.
3 .التذكيــر بأهميــة أن يكونــوا صادقيــن فــي اإلجابــة ،ال أحــد ســيرى اجابتهــم
ولهــم مطلــق الحريــة ،فــي مشــاركتها أو عــدم مشــاركتها مــع اآلخريــن.
ّ
4 .التأكد أن الجميع أجاب على األسئلة.
5 .الســؤال أن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركته إحــدى اإلجابــات
مــع المجموعــة .
6 .الســماح لشــخصين أو ثالثــة مــن المشــاركين/ات باإلجابــة ثــم انهــاء الجلســة
بشــكر المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم/ن وتوزيــع المــواد المخصصــة
للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب عليهــم/ن.

مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات
ال يوجد مواد للطباعة في هذه الجلسة
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الجلسات التدريبية
الجلسة الثامنة – األسرى في سجون االحتالل
هدف الجلسة العام:

مليــون فلســطيني لالعتقــال بعــد العــام  .1967وفيمــا يخــص األطفــال ،فمــن

تهــدف الجلســة الــى توعيــة المشــارك/ة بقضيــة األســرى وأهميتهــا فــي الســياق

المالحــظ ارتفــاع حــاالت اعتقــال األطفــال فــي الســنوات األخيــرة ،يصحبهــا

ا لفلسطيني

ســوء معاملــة ،محاكــم عســكرية ،واعتقــال إداري ومنزلــي .بالتالــي أصبــح خطــر
األســر تهديــد حقيقــي للطفــل الفلســطيني واحــد أســاليب قمــع االحتــال

األهداف المحددة من الجلسة:

وزرع الخــوف بيــن أبنــاء الجيــل الحالــي .هــذا البنــد يشــرح أحــوال األســرى

•التعرف على قضية األسرى واالعتقال.

الفلســطينيين بصفــة عامــة ،يذكــر مثــا :اإلهمــال الطبــي المتعمــد ،التعذيــب،

•أن يــدرك المشــارك/ة أهــداف االحتــال الراميــة لقمــع وترهيــب الشــعب

الحرمــان مــن الزيــارات ،االعتقــال اإلداري ،والحبــس المنزلــي كأســلوب ممنهــج

الفلســطيني باســتخدام األســر كوســيلة.

ضــد لألطفــال.

•أن يتمكــن مــن تســمية بعــض االنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق األســرى
ويــدرك حجــم معانــاة األســرى.

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):
•

أقالم حبر او رصاص

وصف الجلسة:

•

دفتر

تعــرف هــذا الجلســة المشــارك/ة بقضيــة األســرى الفلســطينيين باعتبارهــا

•

لوح قالب

مــن أكثــر االنتهــاكات شــيوعا بيــن الفلســطينيين ،إذ تعــرض مــا يزيــد عــن

•

أقالم فلوماستر
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المهام المطلوب أنجازها قبل الجلسة:
•فــي حــال تــم اختيــار النشــاط الرئيســي ( )2مــن المهــم إعــام المشــاركين/ات
ســابقا بتحضيــر عــرض لمــدة  30ثانيــة عــن الحركــة األســيرة.
•فــي حــال تــم اختيــار النشــاط الرئيســي ( )1الرجــاء تزويــد المشــاركين/ات
بنســخة مــن قصــة “ســر الزيــت الفلســطيني” لنقاشــها خــال الجلســة.
•طباعة المواد المراد مشاركتها مع الطلبة.

مدة الجلسة 55 :دقيقة
(حسب المجموعة بحيث ال تقل عن  50دقيقة وال تزيد عن  60دقيقة)

نشاط افتتاحي 10 – 5( :دقائق)
1 .تقسيم المشاركين/ات الى مجموعات حسب البطاقات الملونة
2 .التوضيــح للمجموعــات بأنــه ســيتم القيــام بتــاوة مشــاهد معينــة وعليهم/ن
أن يجســدوها فــي صــور مســرحية باســتخدام أجســادهم/ن (مســرح الصــورة)
فقــط دون الــكالم أو الحركــة ،وكأننــا نشــاهد صــورة مــن مشــهد معيــن
3 .شــرح أهميــة اختيــار شــخص لتنســيق الصــورة للمجموعــة وان بإمكانهــم
تغيــره مــع كل مشــهد جديــد
4 .التوضيــح أن لديهــم/ن  3دقائــق فقــط إلعــداد الصــورة ومــن ثــم عليهــم/ن
التوقــف كامــا (تجمــد) عنــد قــول كلمــة تجمــد بحيــث تشــكل جميــع
المجموعــات معــرض صــور حيــة
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 5 .يبــدأ المــدرب/ة بتشــكيل أول صــورة مــع احــد المجموعــات كتدريــب أمــام
جميــع المشــاركين/ات والتأكــد مــن أن الجميــع فهــم التمريــن
6 .البدء بتالوة المشاهدة التالية:
أ.

لالعتقــال المنزلــي أثــار نفســية شــديدة الخطــورة علــى المشــارك/ة بحيــث يمــارس
األهــل فيــه دور الســجان ،وبينمــا هــم يحاولــون حمايــة طفلهــم مــن االعتقــال
الفعلــي عــن طريــق منعــه/ا الخــروج مــن المنــزل ،يراهــم المشــارك/ة أنهــم ســبب

بعــد أســابيع مــن انتظــار زيــارة والــدك فــي الســجن اإلســرائيلي ،لــم

منعــه مــن التعلــم واللعــب خارجــا .يعانــي األطفــال فــي الحبــس المنزلــي مــن

يســمج لــك بالدخــول

نوبــات غضــب وعصبيــة وتبــول ال إرادي ،كمــا يشــعرون بالعجــز واأللــم النفســي.

ب .تزوجت ابنتك وانت اسير ولم تسطيع حضور زفافها
ت .لم اسرك وانت في ال 13عشر من عمرك

النشاط الرئيسي 40 – 30( :دقيقة)

ث .تم اسر طفلك ذوي ال  12عشر من العمر

خيار رقم ()1

المادة الرئيسية 5( :دقائق)

1 .فــي اليــوم الســابق زود المشــاركين/ات بنســخة مــن قصــة ســر الزيــت
الفلســطيني وطلــب قراءتهــا.

مــن أكثــر االنتهــاكات شــيوعا بيــن الفلســطينيين هــو األســر ،إذ تعــرض مــا يزيــد

2 .سؤال المشاركين/ات إذا ما قرأوا القصة أم ال؟.

عــن مليــون فلســطيني لالعتقــال منــذ العــام .1967

3 .فــي حــال كان عــدد كبيــر مــن المشــاركين/ات لــم يقرئهــا يمكــن قــراءة

تعتقــل إســرائيل ســنويا مــا بيــن  500-700طفــل فلســطيني يصحبهــا ســوء
معاملــة ،محاكــم عســكرية ،واعتقــال منزلــي .بالتالــي أصبــح خطــر األســر تهديــد
حقيقــي للطفــل الفلســطيني واحــد أســاليب قمــع االحتــال وزرع الخــوف بيــن أبنــاء
الجيــل الحالــي.

نصــوص منهــا للنقــاش ،او الطلــب مــن المشــاركين/ات الذيــن قامــوا بقراءتهــا
ســرد القصــة.
4 .فتــح بــاب النقــاش بيــن المجموعــات التحديــات التــي تواجــه عائــات األســرى
الفلســطينيين علــى األصعــدة التاليــة:
•

الصعيد النفسي

تلجــأ الســلطات اإلســرائيلية إلــى فــرض عقوبــة الحبــس المنزلــي علــى األطفــال

• الصعيد االجتماعي

المقدســيين ،الذيــن ال تتجــاوز أعمارهــم  16عامــا كبديــل لالعتقــال والســجن

•

الصعيد االقتصادي

الفعلــي ،وذلــك لحفــظ صورتهــا أمــام المجتمــع الدولــي.

•

الصعيد التربوي
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خيار رقم ( 40 – 30( )2دقيقة)
1 .اعــام المشــاركين/ات أن ســيتم القيــام بعمــل مســابقة ألفضــل عــرض عــن
الحركــة األســيرة فــي الفلســطينية.

4 .التأكد أن الجميع أجاب على األسئلة.
5 .الســؤال إن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركة احــدى اإلجابــات مــع
المجموعة.

2 .الطلــب مــن كل مشــارك/ة تجهيــز عــرض لمــدة  30ثانيــة عــن الحركــة الســيرة

6 .الســماح لشــخصين أو ثالثــة مــن المشــاركين/ات باإلجابــة ثــم انهــاء الجلســة

الفلســطينية ( 5دقائــق لتجهيــز العــرض ،يمكنهــم اختيــار وســيلة العــرض

بشــكر المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم/ن وتوزيــع المــواد المخصصــة

المفضلــة مثــا مســرح ،رســمه ،خطــاب ،بوســتر ،أغنيــة ،نثــر ،شــعر ،رقــص او

للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب عليهــم/ن.

أي وســيلة يفضلونهــا).
3 .الطلب من المشاركين/ات مشاركة عرض أمام المشاركين/ات.

مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات

4 .الطلب من المشاركين/ات اختيار أفضل عرض من العروض المقدمة.

أنظر إلى القسم الخاص بالمطبوعات نهاية هذا الدليل.

النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .عرض الورقة المجهزة سابقا مكتوب عليها األسئلة التالية:
• ماذا تعلمت خالل هذه الجلسة؟
• ما أهمية ما تعلمته؟
• شيء سأعمله لنقل هذه المعرفة لشخص اخر اليوم؟
2 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم الخــاص
خــال  3دقائــق .
3 .التذكيــر بأهميــة ان يكونــوا صادقيــن/ات فــي اإلجابــة ،ال احــد ســيري
إجابتهــم/ن ولهــم/ن مطلــق الحربــة فــي مشــاركتها او عــدم مشــاركتها مــع
األخريــن .
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الجلسات التدريبية
الجلسة التاسعة – التراث والفنون وارتباطهما بالهوية
هدف الجلسة العام:

مثــل األغانــي واأللعــاب الشــعبية .يســعى هــذا التدريــب الــى توضيــح كــون

تهــدف هــذه الجلســة الــى أن يعتز/تعتــز المشــارك/ة بهويتــه/ا وثقافتــه/ا

التــراث والثقافــة مســتمدة مــن األرض وتجربــة الفلســطيني المعــاش ،بالتالــي

الفلســطينية العربيــة.

فهــي مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بهويــة الفلســطيني.

األهداف المحددة من الجلسة:

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):

•أن يتعرف المشارك/ة اهم رموز الثقافة الفلسطينية ودالالتها.
•أن يستدل المشارك/ة على العالقة بين األرض وتراث وممارسات
الفلسطيني.

•
•
•
•

أقالم حبر او رصاص
دفتر
لوح قالب
أقالم فلوماستر

•أن يدرك المشارك/ة مالمح الهوية الفلسطينية الجامعة.

المهام المطلوب أنجازها قبل الجلسة:
وصف الجلسة:

•فــي حــال اختيــار الخيــار األول للنشــاط االفتتاحــي :قبــل بيــوم مــن الجلســة

خــال هــذه الجلســة ســتعرف المشــارك/ة علــى اهــم رمــوز الهويــة الفلســطينية

يجــب طلــب إحضــار رمــوز لتــدل علــى التــراث الفلســطيني (ســواء مالبــس أو

ودالالتهــا مثــل :حنظلــة ،المفتــاح ،شــجر الزيتــون ،الكوفيــة ،وغيرهــا .ويعــرف

أدوات أو اكل ..الــخ) مــن المشــاركين/ات ،وتجهيــز بطاقــات رئيســية لعناويــن

المشــارك/ة علــى بعــض المعالــم التراثيــة العمرانيــة ،والتــراث األدبــي والفنــي

الفئــات.
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•فــي حــال اختيــار الخيــار الثانــي للنشــاط االفتتاحــي :يجــب رســم الجــدول
الموجــود فــي التمريــن.

4 .التعقيــب علــى كل الفتــه وكل غــرض مــن األغــراض الموجــودة وذكــر أغــراض
أخــرى فــي حــال لــم تكــن مذكــورة فــي القائمــة.

•طباعة المواد المراد مشاركتها مع المشاركين/ات.

خيار رقم ()2
مدة الجلسة 45 :دقيقة
(حسب المجموعة بحيث ال تقل عن  40دقيقة وال تزيد عن  55دقيقة)

نشاط افتتاحي 20 – 15( :دقيقة)
خيار رقم ()1
1 .قبــل بيــوم مــن الجلســة يجــب الطلــب مــن المشــاركين/ات إحضــار رمــوز لتــدل
علــى التــراث الفلســطيني (ســواء مالبــس أو أدوات أو اكل ..الــخ) ،يمكــن أيضــا
تقســيمهم علــى مجموعــات مــن اليــوم الســابق حتــى تضمــن التنــوع فــي
رمــوز التــراث المتواجــدة.
2 .الكتابــة علــى اربــع الفتــات ملونــة (تــراث متعلــق باألزيــاء ،تــراث متعلــق
بــاألدوات ،تــراث متعلــق بالغــذاء ،تــراث متعلــق بالمعمــار ،تــراث أدبــي وفنــي)
ثــم تعليقهــم فــي أماكــن مختلفــة مــن القاعــة.
3 .الطلــب مــن كل مشــارك/ة وضــع الشــيء الــذي احضــره تحــت الالفتــة التــي
ينتمــي اليهــا
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1 .كتابة على لوح قالب الجدول التالي:
كوفية
قصة جبينة
أغنية الدلعونا
طاحونة القمح
الكنافة
كعك وفالفل
الربابة

الطابون
منجل

زعتر زيت زيتون
سلطة فالحية
بيوت البلدة
ثوب – تطريز
القديمة
حمص وفول
أغنية وين على
مفتاح الكبير لباب
رام الله
البيت
مريمية
مسخن
الدبكة الفلسطينية
قصة الشاطر حسن
الزجل
الهاون
زجاج النوافذ الملون األمثال الشعبية
عقال وقمباز
تبولة
الفخار
الصابون النابلسي

2 .تقســيم المشــاركين/ات الــى خمــس مجموعــات( ،تــراث متعلــق باألزيــاء،
تــراث متعلــق بــاألدوات ،تــراث متعلــق بالغــذاء ،تــراث متعلــق بالمعمــار ،تــراث
أدبــي وفنــي).
3 .الطلــب مــن كل مجموعــة اختيــار مــن الجــدول العنوانيــن التــي تتناســب مــع
عنــوان المجموعــة (مثــا الكوفيــة لمجموعــة التــراث المتعلــق باألزيــاء).
4 .التعقيــب علــى كل مجموعــة والتأكــد مــن أن المجموعــات اختــارت جميــع
الخيــارات المكتوبــة فــي الجــدول.

5 .سؤال المشاركين/ات عن خيارات أخرى غير المذكورة في القائمة.

المادة الرئيسية 5( :دقائق)
من اهم رموز الهوية الفلسطينية:
1 .حنظلــة :حنظلــة طفــل فلســطيني عمــره  10ســنوات رســمه ناجــي العلــي،
ســمي بهــذا االســم نســبة الــى نبتــة الحنظــل المــرة داللــه علــى مــرارة حيــاة
اللجــوء .حنظلــة لــن يديــر ظهــره أو يكبــر حتــى يعــود الــى أرضــه التــي شــرد
منهـا .فهــو بذلــك يجســد حلــم األجيــال الصغيــرة بالعــودة وتمســكها بهــذا
الحــق.
2 .المفتــاح :حيــن شــرد الفلســطينيون اخــذوا مفاتيــح بيوتهــم معهــم علــى
امــل أن يعــودوا اليهـا ،يحتفــظ الفلســطينيون بتلــك المفاتيــح للداللــة علــى
تمســكهم بأرضهــم وبيوتهــم وتمســكهم بالعــودة اليه ـا.
3 .شــجر الزيتــون :شــجر الزيتــون لــه أهميــة كبيــرة فــي هويــة وحيــاة اإلنســان
الفلســطيني اليوميــة ،يأخــذ الفلســطينيون منهــا الزيت والزيتون واألخشــاب.
شــجرة الزيتــون تضــرب جذورهــا عميقــا فــي األرض وتعيــش ألالف الســنين

المناضلــون ضــد االنتــداب البريطانــي منــذ عــام  1936ليصعــب علــى الجنــود

دون الحاجــة للرعايــة ،تشــبه شــجرة الزيتــون للفلســطيني المتمســك بأرضــه

تميزيهــم ،ولبســها الفلســطينيون فــي االنتفاضــات وفــي لبنــان وظلــت

والــذي تضــرب جــذوره فــي عمــق تاريــخ وحضــارة هــذه األرض.

الكوفيــة رمــزا للفدائييــن والمناضليــن حتــى يومنــا هــذا .يحــاول االحتــال

4 .الكوفيــة :ترمــز الكوفيــة الــى نضــال الشــعب الفلســطيني إذ لبســها

ســرقة الكوفيــة واالدعــاء بأنهــا تــراث يهــودي.
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5 .شــقائق النعمــان :وهــي أيضــا وردة فلســطين الوطنيــة يســميها
الفلســطينيون وردة الشــهيد إذ ترمــز الــى الشــهداء ودمهــم الــذي يــروي
األرض.

النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .عرض الورقة المجهزة سابقا مكتوب عليها األسئلة التالية:
•ماذا تعلمت خالل هذه الجلسة؟
•ما أهمية ما تعلمته؟

النشاط الرئيسي 25 – 15( :دقيقة)
1 .تحضير الفتات مكتوب عليها الجملة السابقة.
•“الهوية هي ما نورث ال ما نرث” محمود درويش.
•شعب بال تراث كشجرة بال جذور.
•سرقة التراث الفلسطيني هي احتالل للذات واألرض والتاريخ.
2 .الطلــب مــن المشــاركين/ات تشــكيل ثنائيــات مــع المشــارك/ة المجــاور لهــم،

•شيء سأعمله لنقل هذه المعرفة لشخص اخر اليوم؟
2 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم الخــاص
خــال  3دقائــق.
3 .التذكيــر بأهميــة ان يكونــوا صادقيــن/ات فــي اإلجابــة ،ال احــد ســيري
إجابتهــم/ن ولهــم/ن مطلــق الحربــة فــي مشــاركتها او عــدم مشــاركتها مــع
األخريــن.

ونقــاش الجملــة األولــى لمــدة  3دقائــق مــع اخــذ المالحظــات لمناقشــتها فــي

4 .التأكد أن الجميع أجاب على األسئلة.

المجموعــة الكبيــرة.

5 .الســؤال أن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركته احــدى اإلجابــات

3 .بعــد مــرور ثالثــة دقائــق يجــب طلــب مناقشــة الجملــة الثانيــة ،ومــن ثــم
الثالثــة بعــد ثالثــة دقائــق أخــرى
4 .الطلــب مــن الجميــع االنتهــاء مــن كتابــة مالحظاتــه مــن النقــاش والعــودة الــى
المجموعــة الكبيرة.

مــع المجموعــة.
6 .الســماح لشــخصين أو ثالثــة مــن المشــاركين/ات باإلجابــة ثــم انهــاء الجلســة
بشــكر المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم/ن وتوزيــع المــواد المخصصــة
للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب عليهــم/ن.

5 .مناقشة الموضوع في المجموعة الكبيرة وال تنسى إشراك الجميع.
6 .التأكيــد مــرة أخــرى علــى أهميــة التــراث كأحــد مكونــات الهويــة ،وناقــش مــا
يمكــن فعلــه إليقــاف عمليــة ســرقة التــراث الفلســطيني.
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات
أنظر إلى القسم الخاص بالمطبوعات نهاية هذا الدليل.

الجلسات التدريبية
الجلسة العاشرة – المجتمع الفلسطيني المتماسك :القيم ،العمل التطوعي والجماعي
هدف الجلسة العام:

أساســها مجتمــع متماســك ،ويســعى إلــى إحيــاء العديــد مــن القيــم مثــل العمــل

تهــدف الجلســة الــى تعزيــز انتمــاء المشــارك/ة لمجتمعــه وإشــعاره أنــه فاعــل

الجماعــي والتطوعــي .ويوضــح المشــاكل التــي يعانــي منهــا المجتمــع الفلســطيني

فيــه ،وغــرس القيــم اإلنســانية العليــا فــي نفــس المشــارك.

والمشــارك/ة علــى وجــه الخصــوص مثــل التدخيــن ،المخــدرات ،العنــف ،تخريــب
الممتلــكات العامــة ،واالســتخدام الســلبي لمواقــع التواصــل االجتماعــي .ويعمــل علــى

األهداف المحددة من الجلسة:

رفــع وعــي األطفــال وتثقيفهــم لتجنــب تلــك المخاطــر ووقــف الممارســات الســلبية.

•أن يــدرك المشــارك/ة مصطلحــات ومفاهيــم المجتمــع ،العمــل الجماعــي،
العمــل التطوعــي.
•أن يــدرك المشــارك/ة علــى أهميــة العمــل الجماعــي والنشــاط المجتمعــي فــي
بنــاء مجتمــع متماســك ومتحــاب.
•أن يــدرك المشــارك/ة مضــار التدخيــن ،المخــدرات علــى صحتــه وبيتــه

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):
• أقالم حبر او رصاص
• دفتر
• أوراق ملونة

ومجتمعــه ،ويــدرك األثــار الســلبية للعنــف وتخريــب الممتلــكات العامــة علــى

• أقالم فلوماستر

تماســك ورفــاه المجتمــع.

• قصاص ورق الصقة (ستكي نوت)

وصف الجلسة:
تطــرق هــذه الجلســة الــى مكونــات المجتمــع الفلســطيني ،والقيــم التــي يبنــى علــى

المهام المطلوب أنجازها قبل الجلسة:
•كتابة العبارات الثالث في النشاط التحضيري وتعليقها على الحائط
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•تحضير قصاص الورق مع أسماء المهن
•طباعة المواد المراد مشاركتها

المادة الرئيسية 5( :دقائق)
•المجتمــع هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن النــاس تعيــش ضمــن جماعــة يحكمها
قوانيــن وأنظمــة معينة.

مدة الجلسة 40 :دقيقة

•العمــل الجماعــي :نشــاط يجتمــع خاللــه مجموعــة مــن األفــراد مــن أجــل

(حسب المجموعة بحيث ال تقل عن  35دقيقة وال تزيد عن  45دقيقة)

العمــل علــى تحقيــق هــدف مشــترك ،العمــل الجماعــي يخــدم المجتمــع اذ
يقــدم مصلحــة الجماعــة علــى المصلحــة الفرديــة.

نشاط افتتاحي 10 – 5( :دقائق)
1 .التعليــق علــى ثــاث أماكــن متابعــة مــن الحائــط الالفتــات التاليــة (كل الفتــة
علــى حائــط)
•العمل التطوعي أساس المهم أم طريقة الستغالل الشباب؟
•هل المصلحة الجماعية اهم من المصلحة الفردية؟
•هل مميزات مواقع التواصل أفضل من سلبياتها؟
2 .قراءة الالفتات بصوت مرتفع.
3 .الطلب من المشاركين/ات االنتقال الى الالفتة التي يودون نقاشها.
4 .الطلــب مــن كل مجموعــة البــدء بمناقشــة العبــارة الموجــودة علــى الالفتــة
لمــدة  7دقائــق.
5 .فــي حــال كان هنــاك عــدد كبيــر علــى الفتــة معينــة يجــب تقســيم
المشــاركين/ات الــى أكثــر مــن مجموعــة.

•العمــل التطوعــي :هــو الجهــد الذي يبذله اإلنســان بــا مقابل خدمــة لمجتمعه،
العمــل التوعــي يعــزز روح التعــاون واالنتمــاء ويقــدم المصلحــة العامــة علــى
المصلحــة الخاصــة .العمــان الجماعــي والتطوعــي مهمــان لنجــاح وازدهــار أي
مجتمــع ويعــززان قيــم مهمــة مثــل التســامح والتعاطــف ،االنتمــاء وغيرهـا.
على النقيض هنالك الكثير من الظواهر التي تهدد المجتمع منها:
•التدخيــن والمخــدرات ،ولهمــا أثــار ســلبية عديــدة علــى الصحــة والبيئــة كمــا
أنهمــا يســتزفان المــال فيمــا ال فائــدة فيــه.
•العنــف :بــات العنــف اليــوم منتشــرا فــي المجتمــع الفلســطيني ،العنــف
يدمــر العالقــات بيــن األفــراد والجماعــات ،يســلب المجتمــع مــن الشــعور
باألمــان ويعــزز انتشــار الجريمــة فيــه.
•واالســتخدام الســلبي لمواقــع التواصــل االجتماعــي :مواقــع التواصــل
االجتماعــي ســاح ذو حديــن ،يمكــن للفــرد اســتخدامها فــي التعلــم والترفيــه
وقــد تتحــول الــى مضيعــة للوقــت ومفســدة لألخــاق ،مــن األمثلــة علــى ســوء

6 .التأكد من أن الجميع يشارك في النقاش.

اســتخدام مواقــع التواصــل :نشــر المعلومــات الخاطئــة أو المضللــة دون

7 .بعد انتهاء النقاش يجب الطلب من الجميع العودة الى مقاعدهم.

التحقــق منهــا ،واالبتــزاز اإللكترونــي.

46

النشاط الرئيسي 25 – 20( :دقيقة)

مالحظة للمدرب **
يمكنك إضافة او تغيير في أسماء المهن حسب عدد وصفات افراد المجموعة ومن
المهم أن يتم تطبيق كل األفكار المطروحة في النشاط على الواقع الفلسطيني بحيث
ال تكون هذه الجلسة مفصولة عن سياق التدريب

1 .ترتيــب الكراســي علــى شــكل مقاعــد قطــار أو الحافلــة بحيــث تضــع كل
كرســيين بشــكل متالصــق ثــم يليهــم كرســيين أخريــن وهكــذا حســب عــدد
المشــاركين/ات
2 .الصاق ورقة على كل كرسي مكتوب عليها واحدة من المهن التالية:
طالب/ة

طاهي/ة

شاعر/ة

تاجر/ة

رجل دين /

صناع /ة

رئيس/ة

رب/ة منزل

حرفي/ة

راهبة أو شيخة
رجل /سيدة

محتوى
عامل/ة في

بلدية
سياسي/ة

عامل/ة نظافة

مصنع

راعي/ة

امن
طفل/ة

اغنام

النشاط الختامي ( 5دقائق)
.

.
.

3 .الطلب من المشاركين/ات اختيار احدى الكراسي الموجودة
4 .الطلب من كل مشارك على التوالي اإلجابة على األسئلة التالية:
أ.

من أنا ولماذا اخترت هذه الشخصية؟

ب .ما دوري في المجتمع؟
ت .مــاذا يحــدث للمجتمــع إذا أســاءت أو لــم افعــل مهتمتــي بالشــكل
ا لصحيــح ؟
5 .إعطــاء مجــال لــكل شــخص بالحديــث فــي نهايــة النشــاط اطلــب مــن

.
.
.

1عرض الورقة المجهزة سابقا مكتوب عليها األسئلة التالية:
•ماذا تعلمت خالل هذه الجلسة؟
•ما أهمية ما تعلمته؟
•شيء سأعمله لنقل هذه المعرفة لشخص اخر اليوم؟
2الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم الخــاص
خــال  3دقائــق.
3التذكيــر بأهميــة امــن يكونــوا صادقيــن فــي اإلجابــة ،ال احــد ســيري أجابتهــم
ولهــم مطلــق الحربــة فــي مشــاركتها او عــدم مشــاركتها مــع األخريــن.
4التأكد أن الجميع أجاب على األسئلة.
5الســؤال أن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركته احــدى اإلجابــات
مــع المجموعــة.
6الســماح لشــخصين أو ثالثــة مــن المشــاركين/ات باإلجابــة ثــم انهــاء الجلســة
بشــكر المشــاركين/ات علــى حســن اســتماعهم/ن وتوزيــع المــواد المخصصــة
للطباعــة والمشــاركة مــع الطــاب عليهــم/ن.

المشــاركين/ات التفكيــر فــي أهميــة كل مــا تــم طرحــه فــي التمريــن علــى

مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات

واقعنــا الفلســطيني.

أنظر إلى القسم الخاص بالمطبوعات نهاية هذا الدليل.
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الجلسات التدريبية
ّ
الختامية
الجلسة الحادية عشرة – الجلسة
هدف الجلسة العام:
تهدف هذه الجلسة الى ختام التدريب وتقييمه

المواد الالزمة (احتياجات التدريب):
• أقالم حبر او رصاص

• دفتر •

لوح قالب

• أقالم فلوماستر

• الصق ورق (حسب عدد المجموعات) • كرة إسفنجية

األهداف المحددة من الجلسة:
•أن يتمكن المشارك/ة من تقييم البرنامج
•أن يتمكن المشارك/ة من التعبيرعن تقييمه لزمالئه

المهام المطلوب أنجازها قبل الجلسة:
•كتابة أسئلة التقييم األساسية في النشاط االفتتاحي على ورقة قالب

•أن يتمكــن المشــارك/ة مــن اســتمرار عالقاتــه/ا مــع زمــاءه/ا بعــد انتهــاء
البرنامــج

مدة الجلسة 50 :دقيقة
(حســب المجموعــة بحيــث ال تقــل عــن  45دقيقــة وال تزيــد عــن  55دقيقــة)

وصف الجلسة:
تهــدف هــذه الجلســة الــى إعطــاء المشــاركين/ات فرصــة لتقييــم البرنامــج
والتعبيــر عــن رأيهــم/ن فــي الجلســات الســابقة ،وتعزيــز أواصــر العالقــة مــع
زمالءهــم/ن بعــد انتهــاء البرنامــج

نشاط افتتاحي 20 – 15( :دقيقة)
1 .عــرض الورقــة المجهــزة ســابقا مكتــوب عليهــا األســئلة التاليــة:
•أفضل شيء حدث خالل هذا التدريب؟
•شيء يمكن عمله لتطوير التدريب في المستقبل؟
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2 .ترتيــب جلســة المشــاركين/ات علــى شــكل دائــرة بحيــث يســتطيع الجميــع
رؤيــة بعضهــم البعــض.
3 .االمســاك بالكــرة اإلســفنجية وشــرح أن أي شــخص يمســك الكــرة لديــه الحــق
للمشــاركة فــي اإلجابــة علــى الســؤالين الســابقين.
4 .البدء باإلجابة أوال ،ثم رمي الكرة لمشارك/ة آخر/ى للمشاركة.
5 .التأكــد أن الجميــع اخــذ الفرصــة باإلجابــة ،والطلــب مــن آخــر مشــارك/ة أرســال
الكــرة للمــدرب/ة مــرة أخــرى.

يعبــره عنــه/ا ،يفضــل البــدء بالمــدرب/ة.
3 .الطلب من المشاركين/ات تعليق أوراقهم/ن على الجدران.
4 .شــرح أنــه ســيكون لديهــم/ن  15دقيقــة لكتابــة تعليقــات لطيفــة لزمالئهــم
علــى األوراق الخاصــة بهــم/ن.
5 .التأكيــد علــى أهميــة أن تكــون التعليقــات فقــط إيجابيــة ،وانــه ال يجــوز
للمشــاركين قــراءة تعليقــات زمالئــه/ا علــى ورقتــه/ا الخاصــة قبــل الســماح
لــه/ا بذلــك.

6 .شــكر علــى كل المشــاركين/ات علــى المقترحــات التــي قدموهــا والتوضيــح

6 .بعــد  15دقيقــة يجــب التأكــد أن الجميــع كتــب التعليقــات التــي يريده ـا،

لهــم أن كل االقتراحــات المذكــورة ســيتم األخــذ بهــا خــال التدريبــات

ثــم الســماح للمشــاركين/ات الذهــاب الــى الجــدار وقــراءة التعليقــات علــى

القادمــة.

أوراقهــم.
7 .ســؤال المشــاركين/ات عــن شــعورهم/ن بعــد قــراءة التعليقــات ،وتمنــي أن

المادة الرئيسية 5( :دقائق)

تبقــى هــذه المشــاعر اإليجابيــة بيــن أفــراد المجموعــة لالب ـد.

التوضيــح أن كل شــيء فــي الحيــاة لــه نهايــة ،ولكــن النهايــات أحيانــا تكــون
بدايــات جديــدة وان المشــاركين/ات اآلن لديهــم مــن المعلومــات والمهــارات مــا
يكفــي لمشــاركتها مــع األخريــن ،وانــه مــن المهــم جــدا عــم التوقــف عــن البحــث أو
النضــال عــن القضايــا التــي تــم طرحهــا فــي الجلســات التدريبيــة.

النشاط الختامي ( 5دقائق)
1 .عــرض الورقــة المجهــزة ســابقا مكتــوب عليهــا األســئلة التاليــة:
•ماذا تعلمت خالل هذه التدريب؟
•ما أهمية ما تعلمته؟

النشاط الرئيسي 25 – 20( :دقيقة)
1 .القيام بتوزيع أوراق بيضاء واقالم فلوماستر على المشاركين/ات.
2 .الطلــب مــن كل مشــارك/ة كتابــة اســمه/ا فــي منتصــف الورقــة مــع ايموجــي

•شي سأعمله ألبقى على تواصل مع المجموعة و| او مواضيع التدريب.
1 .الطلــب مــن المشــاركين/ات اإلجابــة علــى األســئلة علــى دفترهــم الخــاص
خــال  3دقائــق.
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2 .التذكيــر بأهميــة ان يكونــوا صادقيــن/ات فــي اإلجابــة ،ال احــد ســيري
إجابتهــم/ن ولهــم/ن مطلــق الحربــة فــي مشــاركتها او عــدم مشــاركتها مــع
األخريــن.
3 .التأكد من أن الجميع أجاب على األسئلة.
4 .الســؤال أن كان أحــد المشــاركين/ات يرغــب فــي مشــاركتة احــدى اإلجابــات
مــع المجموعــة.
5 .السماح لشخصين أو ثالثة من المشاركين/ات باإلجابة.
 6 .أشكر المشاركين/ات على حسن استماعهم/ن.
مالحظات للمدرب/ة:
بما أن هذه الجلسة هي الختامية في التدريب يفضل تخصيص وقت إضافي
في حال قرر المشاركون في نهاية هذه الجلسة اخذ صور تذكارية ،أو االحتفال
بإحضار مأكوالت أو كعكة أو حتى في حالتم تسليم شهادات الحضور للتدريبات...
كل السناريوهات السابقة من الممكن أن تعزز الصورة اإليجابية الختتام التدريبات
وتضيف جو من المرح.

مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات
ال يوجد مواد للطباعة والمشاركة في هذه الجلسة
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات للجلسات
مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات  -الجلسة الثانية
مميزات المدن الفلسطينية:
•	

الناصرة :تتميز الناصرة بالطابع العمراني األثري وفيها كنيسة البشارة والجامع األبيض.

•	

عكا :مطلة على البحر األبيض المتوسط ،تشتهر بسور عكا التاريخي.

•	

حيفا :مطلة على البحر األبيض المتوسط تشتهر بزراعة الحمضيات والعنب والزيتون.

•

يافا :مطلة على البحر األبيض المتوسط واشتهرت بزراعة البرتقال ،كتب عنها غسان كنفاني“ :أرض البرتقال الحزين”.

•	

نابلس :تشتهر بصناعة الحلويات مثل الكنافة والصابون النابلسي المصنوع من زيت الزيتون.

•	

طبريا :تتميز ببحيرة طبريا التي عمل االحتالل على تجفيفها في السنوات السابقة.

•	

أريحا :من أقدم المدن في العالم ،والتي تحتوي على عدد كبير من المعالم األثرية مثل قصر هشام ودير مار يوحنا.

•	

غزة :مطلة على البحر األبيض المتوسط ،تشتهر بصيد األسماك .غزة تعاني من حصار خانق منذ  15عاما.

•	

القدس :تتميز باألماكن المقدسة مثل المسجد األقصى وكنيسة القيامة.

•	

بيت لحم :تشتهر بالسياحة وفيها مهد المسيح “كنيسة المهد”.

•	

الخليل :تشتهر بالتجارة والصناعة مثل صناعة الزجاج والخزف ،وفيها الحرم اإلبراهيمي.

•	

بئر السبع :من أكبر المدن الفلسطينية والتي تقع جنوب فلسطين (النقب) ،وتشتهر بالزراعة وتربية المواشي كنشاط أساسي.
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات  -الجلسة الثالثة
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات – الجلسة الرابعة
التهجيــر القســري هــو عمليــة طــرد ونقــل الســكان األصلييــن مــن مدنهــم وقراهــم إمــا عــن طريــق اســتخدام أســاليب مباشــرة مثــل العنــف والقــوة العســكرية أو بطــرق غيــر
مباشــرة عــن طريــق خلــق بيئــة قهريــة (ظــروف اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة صعبــة يصبــح العيــش فيهــا شــبه مســتحيال) ،لذلــك يســمى قســريًا ألن اإلنســان ال يملــك
خيــار حقيقــي بمغــادرة األرض.
مــن األمثلــة علــى أهــم محطــات التهجيــر القســري للشــعب الفلســطيني :النكبــة والتــي شــرد فيهــا مــا يزيــد عــن  950,000 - 750,000فلســطيني والنكســة التــي شــرد
فيهــا  450,000فلســطيني .نقــول عــن التهجيــر القســري أنــه مســتمر ألنــه لــم ينتــه عنــد النكبــة والنكســة ،وإنمــا مســتمر بسياســات االحتــال العنصريــة الــى يومنــا هــذا
مثــال علــى ذلــك :عمليــات طــرد األهالــي مــن الشــيخ جــراح وســلوان حاليـا.
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات – الجلسة الخامسة
بلــغ عــدد الفلســطينيين مــع نهايــة العــام  2021حوالــي  14مليــون فلســطيني،
تســببت سياســات التهجيــر القســري المســتمر المتبعــة مــن االحتــال
بتهجيــر أكثــر مــن  9.12مليــون فلســطيني.
يعيش الالجئون الفلسطينيون في مخيمات الضفة وغزة واألردن ولبنان مثل:
•

مخيمات عين الحلوة وصبرا وشاتيال في لبنان

•

الدهيشة ،بالطة ،الفوار ،األمعري في الضفة

•

مخيم الشاطئ والنصيرات في غزة

•

ومخيم الوحدات والبقعة في األردن

•

مخيمات حماة وحمص واليرموك في سوريا.

يعانــي الالجئــون الفلســطينيون مــن ظــروف معيشــية صعبــة مثــل ســوء الخدمات،
انقطــاع التيــار الكهربائــي والمــاء ،واالكتظــاظ الســكاني .اكتســب الالجئــون
عــادات وممارســات مختلفــة مــن بيئتهــم اليوميــة ،مــا نجــم عنــه اختالفــات
اللهجــات ،والممارســات اليوميــة ،ولكــن هــذا ال يلغــي وحــدة الشــعب
الفلســطيني وإيمانــه بالحريــة وحقــه فــي العــودة وتقريــر المصيــر.
يعيــش  1.6مليــون فلســطيني فــي الداخــل المحتــل ،وهــم متمســكون بهويتهــم
الفلســطينية الوطنيــة .يعانــي الفلســطينيون فــي الداخــل المحتــل
مــن التمييــز فــي الفــرص والخدمــات ،ومحاولــة االحتــال صهــر الوعــي
الفلســطيني والهويــة الفلســطينية.
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات – الجلسة السادسة
المقاومة وتعزيز الصمود:
التهجيــر القســري الــذي نجــم عنــه لجــوء عــدد كبيــر مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني ،يجــب أن ُيقابــل بالمقاومــة والصمــود علــى األرض .لــم يتوقــف الشــعب الفلســطيني
علــى مــدار أكثــر مــن ســبعين عامــا عــن مقاومــة االحتــال ،والتاريــخ الفلســطيني حافــل بأمثلــة تجســد بطــوالت الشــعب الفلســطيني ووحدتــه .ونعنــي بالمقاومــة رفــض
االحتــال بكافــة األســاليب واألشــكال .ومــن األمثلــة علــى نجــاح المقاومــة ذلــك قريــة بيتــا شــرق نابلــس ،إذ يحــاول االحتــال والمســتوطنين الســيطرة علــى جبــل صبيــح
المجــاور للقريــة ،ولكــن أهــل بيتــا تبنــوا أســلوب المقاومــة الشــعبية والتواجــد علــى األرض وابدعــوا فــي مقاومــة االحتــال ،ونجحــوا فــي إخــاء المســتوطنة المجــاورة مــن
المســتوطنين ومــا زالــوا مســتمرين فــي مقاومتهــم.
ومــن االمثلــة االخــرى علــى نجــاح المقاومــة الشــعبية ،قريــة بلعيــن الواقعــة غــرب رام اللــه ،إذ كان االحتــال يهــم لمصــادرة مســاحات كبيــرة مــن أراضــي القريــة لصالــح بنــاء
جــدار الفصــل العنصــري .أقــام أهالــي القريــة فعاليــات يوميــة فــي القريــة التــي اســتمرت حتــى عــام  2011حيــث قــام االحتــال بتفكيــك الجــدار.
أيضــا ومــن بيــن أمثلــة عديــدةُ ،يعتبــر صمــود الفلســطينيين فــي الخليــل امــام محــاوالت االســتيطان والســيطرة علــى الحــرم اإلبراهيمــي ،وصمودهــم فــي األغــوار التــي يحاول
االحتــال الســيطرة عليهــا ومنــع المواطنيــن والمزارعيــن مــن الوصــول إلــى أراضيهــم والمصــادر المائيــة الموجــودة هنــاك ،مــن أبــرز نمــاذج الصمــود.
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات – الجلسة الثامنة
من أكثر االنتهاكات شيوعا بين الفلسطينيين هو األسر ،إذ تعرض ما يزيد عن مليون فلسطيني لالعتقال منذ العام .1967
تعتقــل إســرائيل ســنويا مــا بيــن  500-700طفــل فلســطيني يصحبهــا ســوء معاملــة ،محاكــم عســكرية ،واعتقــال منزلــي .بالتالــي أصبــح خطــر األســر تهديــد حقيقــي للطفــل
الفلســطيني واحــد أســاليب قمــع االحتــال وزرع الخــوف بيــن أبنــاء الجيــل الحالــي.
تلجــأ الســلطات اإلســرائيلية إلــى فــرض عقوبــة الحبــس المنزلــي علــى األطفــال المقدســيين ،الذيــن ال تتجــاوز أعمارهــم  16عامــا كبديــل لالعتقــال والســجن الفعلــي ،وذلــك
لحفــظ صورتهــا أمــام المجتمــع الدولــي.
لالعتقــال المنزلــي أثــار نفســية شــديدة الخطــورة علــى المشــارك/ة بحيــث يمــارس األهــل فيــه دور الســجان ،وبينمــا هــم يحاولــون حمايــة طفلهــم مــن االعتقــال الفعلــي عــن
طريــق منعــه/ا الخــروج مــن المنــزل ،يراهــم المشــارك/ة أنهــم ســبب منعــه مــن التعلــم واللعــب خارجـا .يعانــي األطفــال فــي الحبــس المنزلــي مــن نوبــات غضــب وعصبيــة
وتبــول ال إرادي ،كمــا يشــعرون بالعجــز واأللــم النفســي.
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات – الجلسة التاسعة
من اهم رموز الهوية الفلسطينية:
.1

حنظلــة :حنظلــة طفــل فلســطيني عمــره  10ســنوات رســمه ناجــي العلــي ،ســمي بهــذا االســم نســبة الــى نبتــة الحنظــل المــرة داللــه علــى مــرارة حيــاة اللجــوء .حنظلــة
لــن يديــر ظهــره أو يكبــر حتــى يعــود الــى أرضــه التــي شــرد منه ـا .فهــو بذلــك يجســد حلــم األجيــال الصغيــرة بالعــودة وتمســكها بهــذا الحــق.

.2

المفتــاح :حيــن شــرد الفلســطينيون اخــذوا مفاتيــح بيوتهــم معهــم علــى امــل أن يعــودوا اليه ـا ،يحتفــظ الفلســطينيون بتلــك المفاتيــح للداللــة علــى تمســكهم
بأرضهــم وبيوتهــم وتمســكهم بالعــودة اليهــا.

.3

شــجر الزيتــون :شــجر الزيتــون لــه أهميــة كبيــرة فــي هويــة وحيــاة اإلنســان الفلســطيني اليوميــة ،يأخــذ الفلســطينيون منهــا الزيــت والزيتــون واألخشــاب .شــجرة
الزيتــون تضــرب جذورهــا عميقــا فــي األرض وتعيــش ألالف الســنين دون الحاجــة للرعايــة ،تشــبه شــجرة الزيتــون للفلســطيني المتمســك بأرضــه والــذي تضــرب جــذوره
فــي عمــق تاريــخ وحضــارة هــذه األرض.

.4

الكوفيــة :ترمــز الكوفيــة الــى نضــال الشــعب الفلســطيني إذ لبســها المناضلــون ضــد االنتــداب البريطانــي منــذ عــام  1936ليصعــب علــى الجنــود تميزيهــم ،ولبســها
الفلســطينيون فــي االنتفاضــات وفــي لبنــان وظلــت الكوفيــة رمــزا للفدائييــن والمناضليــن حتــى يومنــا هــذا .يحــاول االحتــال ســرقة الكوفيــة واالدعــاء بأنهــا تــراث
يهــودي.

.5

شقائق النعمان :وهي أيضا وردة فلسطين الوطنية يسميها الفلسطينيون وردة الشهيد إذ ترمز الى الشهداء ودمهم الذي يروي األرض.
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مواد للطباعة والتوزيع على المشاركين/ات – الجلسة العاشرة
المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الناس تعيش ضمن جماعة يحكمها قوانين وأنظمة معينة.
العمــل الجماعــي :نشــاط يجتمــع خاللــه مجموعــة مــن األفــراد مــن أجــل العمــل علــى تحقيــق هــدف مشــترك ،العمــل الجماعــي يخــدم المجتمــع اذ يقــدم مصلحــة الجماعــة
علــى المصلحــة الفرديــة.
العمــل التطوعــي :هــو الجهــد الــذي يبذلــه اإلنســان بــا مقابــل خدمــة لمجتمعــه ،العمــل التوعــي يعــزز روح التعــاون واالنتمــاء ويقــدم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة
الخاصــة .العمــان الجماعــي والتطوعــي مهمــان لنجــاح وازدهــار أي مجتمــع ويعــززان قيــم مهمــة مثــل التســامح والتعاطــف ،االنتمــاء وغيره ـا.

على النقيض هنالك الكثير من الظواهر التي تهدد المجتمع منها:
التدخين والمخدرات ،ولهما أثار سلبية عديدة على الصحة والبيئة كما أنهما يستزفان المال فيما ال فائدة فيه.
العنــف :بــات العنــف اليــوم منتشــرا فــي المجتمــع الفلســطيني ،العنــف يدمــر العالقــات بيــن األفــراد والجماعــات ،يســلب المجتمــع مــن الشــعور باألمــان ويعــزز انتشــار
الجريمــة فيــه.
واالســتخدام الســلبي لمواقــع التواصــل االجتماعــي :مواقــع التواصــل االجتماعــي ســاح ذو حديــن ،يمكــن للفــرد اســتخدامها فــي التعلــم والترفيــه وقــد تتحــول الــى مضيعــة
للوقــت ومفســدة لألخــاق ،مــن األمثلــة علــى ســوء اســتخدام مواقــع التواصــل :نشــر المعلومــات الخاطئــة أو المضللــة دون التحقــق منهـا ،واالبتــزاز اإللكترونــي.
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كانت المدرسة ثالثة أيام فقط .حسيت
إني استفدت منها عن سنة في المدرسة
العادية.
بخلونا نختار المواضيع اللي حابين
ننقاشها ،بتركولنا مجال نسأل ونجاوب
ونحكي وجهة نظرنا في أمور كثيرة
بتواجهنا على المستوى الشخصي أو
المستوى الجمعي.
(عارف العارف ١٤ ،عام ،مشاركة في تدريبات العام
)٢٠١٩

