
 

اجنةاللقاء األول: دار الشيخوخة النشطة  ، مخيم برج البر

  المقدمة: 

 بكم، وأنا سوف أكون كلمة منّسق الحلقة: 
ً
 وسهال

ً
إسمي محمد ضاهر من دير القاسي قضاء عكا، يا أهال

 لهذه الجلسة  منسقمجرد 
 
 اإلستفادة منكم. همنا ؛ وي  لنستطيع أن نتكلم ونتناقش سويا

 
نتهاء من بعد اإل  جدا

ح مع الوقت بعمل منفرد الجلسة سوف نقوم 
ّ
بما أن كل شخص  : أمور ما نريده اليوم منكم هو ثالثة  . يتوض

ن حتى يومنا هذا، مّرت معه منمعلومات وقصص منكم عنده   ماذا جرى وما هي ذ خروجه من فلسطي 

الذين خرجوا من إن لم تكونوا من عداد كم و كيف وصلت ل ؛ وكيف عشتموها ، وتاري    خ حصولها الحكاية 

ن كيف تستطيعون إيصالها  م أوالده أو أحفادهلنا. فلسطي 
ّ
هل هنالك  ؟عنها  هل يوجد أحد يستطيع أن يكل

ي أي طريقة 
سخة بذهنه لتصلوا إليهم؟ ما هي القصص التى عنها وأكبر قصة يحب أن يتكلم تذكّرها والمبى

 ألي شخص يجده أمامه لكي يتعلم منها. 

ي 
نن  ولدي الفضول ألعرف جوابههناك سؤال يحب ّ

 
ن  : أيضا ي فلسطي 

 فن
 
وبعد أن خرج منها  ؛من كان موجودا

ات الهجرة إىل لبنان،   ي أول فبى
ة فعله للقصة وكيف كنتم تتداولون القصص. وفن

ّ
 كيف كانت رد

ن كان كل الكبار يتكلمون عن كيف كانت حياتهم اليومية :  الحضور ي فلسطي 
وكيف كانت العائالت فرحة فن

 بالحياة 
 
ك. وعندما  سويا ي  تهّجر والعيش المشبى

الناس تفّرقوا عن بعضهم البعض وكل شخص أصبح فن

 
ً
ي سوريا، أي نا أقرباؤ صور، و أهلي إنتقلوا إىل ناحية، مثال

 بعضهم الناس عن تفّرق أصبحوا فن
ً
أصبح و  . ا بعض

،  هناك ن ن ومن ثم يعودون.  قيلفقضية فلسطي  من الناس عدد كبب  هناك لهم أنهم سوف يخرجون ليومي 

ي فل ذهبهوال  ثيابه معه يأخذ لم 
ء فن ي
ي كل س 

، وقد وبقى ن ن عل أمل العودة بعد يومي  سبعون سنة  تمرّ سطي 

ال يوجد أحد مهتم بالتكلم عن هذه القضية، وحتى  واليومولم نعد وال نعرف حتى اآلن متى سوف نعود. 

ي من المدارس. 
ن قد ألغن   تاري    خ فلسطي 

؟ما أهمية : المنّسق ن  أن يكون هناك تاري    خ لفلسطي 

عنه كيف سوف لم يقرأوا  أوالدنا نعيشه وحتى كيف   حتى نعرف تاريخنا الذي لم نعرف : الحضور أحد 

ي لبنان وأن هذه هي بالدنا وال نعرف أن  يعلمون
ن وما تاريخها؟ كل ما نعرفه هو أننا ولدنا فن ما هي فلسطي 

ن لنا.   يجب أن هذه هي أهمية تاريخنا،  فلسطي 
ً
تاري    خ كل الدول معروف مثل لبنان  . ا يكون تاريخنا معروف

ن قد حذف من الكتب  تاري    خ فلسطي 
ّ
ه إال  . وغب 



 

.  : أحد الحضور ّ الصغب  والكبب  ، هذا يضن  بالجيل المستقبلي
ّ  وهذا يضن

ن ، لدينا أمي تقول لنا أنه ال ي: أحد الحضور ي و  أراض  وجد أفضل من فلسطي 
ن وال يوجد فقراء فن بساتي 

ن   نحتفل بذكرى النكبة ولنا أهداف من إحيائها.  . فلسطي 
 
ما دعن ذكرى النكبة لن تخرج من ذاكرتنا ودائما

ي 
  وراءه أبناًءا أو ذهًبا  ترك البعضتهّجر الشعب الفلسطيتن

ً
،  أو أمواال

 
هربنا إىل حدود لبنان وكنا نعيش طبعا

ن وكيف كانت حياتنا وحياة أهلنا، وكيف كنا  حالة فقر وتعاسة بدون بيوت وأصبحنا نتذكر أيام فلسطي 

ء،نعيش بنعيم،  ي كلمة الجر
أصبحنا ننتقل من قرية إىل قرية ومن ضيعة إىل ضاحية، حتى وصلنا إىل  تكقن

تعبر من الخيم وقد نصبناها وعشنا فيها والمياه  “UN”المخيمات الفلسطينية، وعندما وصلنا أعطتنا ال  

ء كانت حالتنا المأساوية، ال يوجد مال وال عمل تحت الخيمة واألوالد نائمون فيها،  ي
عانينا الكثب  وأكبر س 

.  وال دول تحضننا أو تقدم لنا الخدمات وال المساعدات ي
الحمد هلل أننا قد مّما يؤثر عل الشعب الفلسطيتن

تعلمن وأصبحن  شبابنا قد تعلموا وتثقفوا وبناتنا  ، ولكن هل ننىس وطننا؟ كال مرور الزمنبنينا أنفسنا مع 

 . هّن  لم ينسوا ذكرى النكبة أو وطنهمإىل أوروبا ولكن يهاجرن

ي لبنان ولكن لماذا هاجروا؟  
ر فرص العمل أو ب عدملبسبب الضغط فن

ّ
ي يستطيع توف

عض المصالح التى

ي أن يعمل بها، لهذا السبب إضطروا أن يهاجروا إىل الشعب الف
أوروبا أو الدول العربية لكي يعملوا لسطيتن

ن مستقبلهم ومعيشتهم.  ت  أخرىلجنسيات هم أخذفبالرغم من  لتأمي  لهم  ةمبالغ المال المقدمومهما كبر

 . ن ن ولدينا نحن ندّرب أوالدنا وأح ال يجب عليهم أن ينسوا وطنهم فلسطي  فادنا ونحكي لهم عن فلسطي 

 بتعاون الدول ا
 
ي ليس ببيعهم لنا كما باعو األمل بالرجوع إليها طبعا ، وبأن لعربية واإلتحاد األورورنر

 
نا سابقا

ي والوقوف بجانبه والنقاش حول عودته وحقوقه بالعودة إىل وطنه وأن لشعب ليكونوا أوفياء 
الفلسطيتن

ن بعد أن سميّ  . يعيش بكرامة ي لبنان وال نستطيع أن نفتح عيادة وال أن نا بالالجئي 
وليس لنا أهمية خاصة فن

وع وال نستطيع أن نعمل.  .   نقوم بأي مش  ن ونحن نوّجه كلمة للشعب  كل هذا مأساة لشعب فلسطي 

 واحدة وتحالف واحد، ونحن مع األرسى 
 
ن أن يكونوا يدا ي مع أكبر تحية لهم ولألرسى المعتصمي 

الفلسطيتن

ابهم حتى ينالوا حقوقهم، فإن شاء هللا أملنا  ي صمودهم ونطلب منهم أن يبقوا عل إضن
كبب  بتعاون   فن

 لبعضه البعض. 
 
 واحدة وشعبا

 
، وإن الفصائل وتوحدهم، وكونهم يدا

 
شاء هللا، هللا كريم.  فهذا له تأثب  أيضا

 لكم
 
 شكرا

 



 

، لقد المنّسق: 
 
مهم، هل  ذكرتهناك سؤال أيضا

ّ
جملة خالل حديثك وهي أن ندّرب أحفادنا وأن نعل

؟ هل يحصل تشعرين أن ه
 
ء يحصل حاليا ي

 اد وتصل األخبار لهم؟ ألن التجربةالتواصل إىل األحفذا الىس 

ي عشتموها عل مر  
ء  الحروب وبعد هذه النكبة التى ي

 أن تصل إىل األحفاد! هل يحصل هذا الىس 
 
مهمة جدا

 وكيف؟

ي الروضات يرفعون األعالم الفلسطينية ويضعون الحطات ويعرفون أن لنا وطن وهذه : أحد الحضور 
مثآل فن

ي لنا هذه الرموز  ليست بالدنا، نحن
ي ل وهي الدليل يكقن

تثبت لنا ومتمسكون بالقضية والوطن ونعلمهم فن

ن  بعض الروضات والمدارس عل حقنا  ئ من أن و بالعودة اىل فلسطي  ي اسم الجر
ي حرية وكرامة ونلغن

نعيش فن

ام. وأيضآ  ي كرامة وأحبى
ن جميلة وفيها الهوية ونعيش فن ل يجب ان نقول لهم ان فلسطي  ن

ي المبن
ات فن الخب 

ن وحق العودة نا نوط وألعاب ومدارس.   كلمة فلسطي 
ن وهذه ليست بالدنا وعلينا العودة وتبقى هو فلسطي 

 . ن ي اذهانكم، ويجب ايضآ أن تعلمو أحفادكم أنه ال بديل عن ألعودة  وعن حق عودتنا اىل فلسطي 
 فن

ي : أحد الحضور 
؟  وأسألهمأحيانآ أعلم اوالد أخونى ن ، ثم لم يقل لنا أحد ما هي  : نلو و يقما هي عاصمة فلسطي 

ي كتبنا كيف لنا أن 
ن ليست موجودة عل الخارطة فن ؟ فأجابوا بأن فلسطي  ن سألتهم ما هي حدود فلسطي 

ن سوريا واألردن ولبنان ومض.غزة عل حدود مض  نعرف أين تقع دلينا عليها.فأنا أقل لهم أنها تقع بي 

 وم بأخبارهم ذلك دائمآ. والضفة من ناحية األردن ولبنان من الشمال، اق

 وهل يتقبلون هذا الحديث؟: المنّسق

ي أن أعيدلهم المعلومات : أحد الحضور 
ي اليوم التاىلي  ها و نويدوّ أجل اجل، وكل يوم يأتون اىلي ويطلبون متنّ

وفن

ي تسميعها لهم، وهكذا 
 قصة جميلة. وقد حصل  وأرسدها لهم.  أعلمهم القصص الجميلةيطلبون متن

ي عقولنا أن لنا بلد : أحد الحضور 
ن ولكن أهلنا قد زرعوا فن ي فلسطي 

كما قالت أألخوات، صحيح أن لم نلد فن

 يدآ واحدة لكي 
ي مازال لدينا أهل فد و نعوعلينا أن نناضل ونبقى

يها بغض النظر اذا كنا إىل بالدنا وبيوتنا التى

ي إن دميجب علينا تعليم أالجيال القادمة كما علمونا أهلنا بأ ال. نعرفهم او 
ن إرض رضنا نا دم فلسطيتن  فلسطي 

نحن ال الزمن حتى لولم نستطيع تحريرها واحدة وال ننىس أن لنا وطن مهما طجب أن نكافح ونكون يد يو 

سخ بذهنهم. . ويجب علينا وأحفادنا  أوالدنا يوجد   دائمآ أن نذكر اوالدنا بذلك لكي تبى

 



 

 كيف نستطيع أيصال هذه الرسالة؟  : المنّسق

ك ويزرع  : أحد الحضور 
 
ي بلدنا، مثآل كيف كان يعيش جد

يجب أن نحكي لهم كيف كان أألجداد يعيشون فن

تناضل وأن تفديها بدمك، النها أرضك وأرض األرض فرحآ بأرضه ويجب أن تعرف أن لك أرض يجب ان 

ادنا جدودك ولنا فيها المحالت والبيوت.ونحن نرفع رأسنا ألن أهلنا قد علمونا وعلينا تعليم أوالدنا أحف

ي عقولهم مثلما يقول ال
ن فن ي لبنان ولكن لونرسخ فكرة فلسطي 

ي وله وطنه لبنان. نحن نعيش فن
 لبنانن
ُ
ي انه
بنانن

ن ويجب علينا نحن وأوالدنا وأوالد أوالدنا  المحافظة عل هذه الكلمة هل هو لنا؟ كال، لنا أرضنا فلسطي 

ن ونوطن؛  ن ونحن مع األرسى ودمنا لفلسطي  ي فكرة فلسطي 
ن حتى نعود إىل أن نبقى قدم اوالدنا لفلسطي 

ن  السعادة الكرم و  أرضنا أرض المحبة و أرض  . وهي أسمها  فلسطي 

و اوالدكم وأحفادكم القصة أو حادثة ما ؟ : المنّسق نا  كيف تستطيعون أن تخبر  من يستطيع أن يخبر

ن  : أحد الحضور  ؟ كال، هذا غب  السالم عليكم اوآل، هل يجب علينا اخبار األوالد عن فلسطي  بشكل مبارس 

ي قلوبنا وعقولنا مقبول. 
ن فن ن ولكن فلسطي  ح له عن فلسطي  ي البيت هل سوف أرس 

 فورآ؟ . لدينا األطفال فن

ن ما بنعمل هيك بنشيل كال، ولكن اذا ق ي فلسطي 
ام بتحريك الكرسي بطريقة ما سوف أقول له "عنا فن

ن ما احل هدوء ن فلسطي  " ،وهكذا نفتح لهم المجال  ولدينا  ها الكرسي شوي شوي، يا عي  ن الحديقة والبساتي 

ي كل موضوع 
تقالفن ن الزيتون والبر ي وبساتي 

ات ولدينا األراضن ن الخب  ي فلسطي 
 لدينا فن

ُ
ن  انه . وحي  ئ لدينا كل س 

 تضع حبة البندورة عل المائدة أقول له ما هذا يا جدي مقابل حبة بندورة الفلسطينية تأكل كل العائلة

ن من خاللنويبقى منها، ونبقى  ن  بيوتنا   خبارعنوأرسد القصص  تذكر احاديث فلسطي  واننا لم نكن محتاجي 

ن وهذا الشعب  والكثب  من الناس أخرجت معها اموال ليست فقط وراقية بل قوارير ذهب من فلسطي 

ن اتينا اىل هن ي "شبعان" من يوم يومه، ولكن حي 
ئ او  نحملا الحق بنا األذى فقط الننا الفلسطيتن صفة الجر

ن  ن ومثلها الكثب  من األمور اطلقت بحق الفلسطينيي  ي اي انك تملك فقط رسواليي 
ي وكلمة فلسطيتن

فلسطيتن

ي مراكز التحقيق أو مكان أخر تصبح انت المظلوم ولو كنت عل 
ب فن ها من األفعال وذلك بالضن لغويآ وغب 

ي 
ي ندفع ثمن اضطهادن اليوم ودائمآ  ، أصبحنا المليون حق مليون فن

ا مقابل الحفاظ عل هويتنا ومعيشتنا فن

ي مخيم واحد، وأنا أعتبر 
 وكل المخيمات وال يوجد فرق كلنا مهجرون. أن كل المخيم هو عائلتى

 

 



 

؟: المنّسق ن  ما اهمية أن يعلم هذا الجيل عن أهمية فلسطي 

 وقبل اإل : أحد الحضور 
ً
ن  الهجمات العربية تعمل عل أ حتالل كانتأوال ، وذلك ألن ن تنسيك فلسطي 

 
كليا

العرب ال يريدون أن يخوضوا الحرب وال يريدون العروبة ونحن أساس العروبة. عل هذا األساس يجب أن 

، بغض النظر عن أقوال  ن ي البداية، أن نرشدهم إىل الطريق الصحيح والبوصلة هي فلسطي 
م أطفالنا فن

ّ
نعل

ن شّح  ، وأننا الجئي  ن ي العنضيي 
.  ادين، وقد أتيت إىل لبنان غتن

 
 بعزة النفس والكرامة وماليا

، ولمهذا ال ي هكذا حضن
 وقد ضف عل نفسه ، ا جائعً  يأت   شعب الفلسطيتن

ً
ي هذا المكان  ا وذهبً  أمواال

فن

ي النهاية قد حرمنا من حق العمل، ولذلك أغلبية أوالدنا الف
ه، وفن ن خارج لبنان وخارج سوريا وغب   لسطينيي 

ات أوالدنا وليس واألردن ي الخارج ويرسلون األموال إىل هنا ونحن نضف من خب 
بالدنا ، وهم يعملون فن

، ليس لدينا الكثب  من مجاالت العمل ولهذه األسباب يحاولون محاربتنا لينسوننا القضية ن  الجئي 
 . وإنما نبقى

  وتنشغل بأن تعمل ألجل المعيشة وتبقى 
ً
ن عل الشعب آمرو ، هكذا تريد العروبة ألنهم متا مضطهد

 لم تقم أي دولة بالعمل ألجل قضية األرسى، 
ً
، فاليوم مثال ي

يحارب عن نفسه ونحن هو سب  األ الفلسطيتن

مع األسب  ونؤّيده ونفديه حتى الموت، فهو يحارب من أجل القضية والوطن، وعلينا مساعدته وأن نضع 

ي 
يساعد   الثورة العربية الفلسطينية الذييدنا مع أي إنسان متحالف معنا وأن نضع يدنا بيد كل إنسان فن

 األسب  وهذه القضية. 

ي دار الشيخوخة  
ي السن وما واليوم نحن فن

، بل  كلنا كبار فن ن وطننا عن زلنا نتحدث عن قضية فلسطي 

ن   م عاشوا الذاكرة القديمة. ألنه، وال يمكن أن ننساها حتى الممات ألننا نتذكر أهالينا فلسطي 

 أن يوصلوا لنا؟ ماذا إستطاعوا : المنّسق

ي مص           اريفه يس           اعده جاره اآلخر، كنا : أحد الحض          ور 
اننا فن  أحد من جب 

، فإذا قض           ّ ي ألف خب 
ا نعيش فن

ّ
كن

ة ال يوجد فرق بيننا.   كعائلة واحدة كبب 

 ماذا لديك من المعلومات؟: المنّسق

ي أ : أحد الحضور 
تتن ن كان لديهم الكثب  من  نا من مواليد لبنان، ولقد أخبر أمي بأنهم عندما خرجوا من فلسطي 

ن  لممتلكاتا ان تهّجروا إىل لبنان تركوها وراءهم وإنما حي  وخش       وها بس       بب اإلحتالل الذي كان يطلق النب 

ة  حتى وص          لوا إىل عيتا الش          عبمن خلفهم 
بائهم من نفس حتى وص          ل أقر من الزمن  ، ولقد س          كنوها لفبى



 

 بالعودة إىل دياتغيب  كنيتهم وإنما رفض جدي ولم يقبل باإلقامة  العائلة وعرض                وا عليهم
ً
ره معهم متأمال

 وحتى اآلن 
 
ن عاما  عل أمل الرجوع وإنما طال الرجوع سبعي 

 
وأرضه، كما ورفض أخذ الجنسية اللبنانية أيضا

ن الر  ن مرفوعي   فلس        طينيي 
ن مهما طال الزمان وس        وف نبقى أس، ونحن ال زلنا باإلنتظار ولن ننىس         فلس        طي 

ي الداخل. 
 أخبار بالدنا واألرسى وآخر التطورات فن

 
 نتابع أيضا

ن ومعه الكثب  من األمالك المنقولة وغب  المنقولة والكثب  من  وبالنسبة إىل جدي أذكر أنه خرج من فلسطي 

اء حمار وبالتجارة بالخض      ار لكي يؤمن معيش      ته ويعيل عائلته 
ي لبنان قام بش       

ن إس      تقر فن حتى العمال، وحي 

 من األيام إىل فلستحّسن
 
ن ونتعّرف عليها ونراها! ت األحوال. نتمتن أن نعود يوما  طي 

يه إىل أوالدك وأحفادك؟: المنّسق ء تخبر ي
 لدي سؤال مهم، هل هذا الىس 

ي حال  : أحد الحض   ور 
ي فن
، أعلم أوالدي وأحفادي بأن ال ينكروا أص   لهم أينما كانوا وأن يجيبوا بفلس   طيتن

 
طبعا

 ومن أين أتوا. سألوا من هم 

ي المخيم عن بلده األم هل سيعرف من أي بلد هو؟: المنّسق
ي حال سألت أحد المارة من األطفال فن

 فن

 نعم بكل تأكيد الكل يعلم. : أحد الحضور 

وري؟: المنّسق ء مهم أو ضن ي
ي حال هل هذا الىس 

اجنة؟ل سئ أو فن  إن كان من مخيم برج البر

اجن  ة وإنم  ا هو إنه  ا توعي  ة للش                ب  اب، كال : 1 أح  د الحض               ور  ي مخيم برج البر
ك ب  أن  ه مقيم فقط فن س                يخبر

ي األ 
ن حتى  أن يعودوا عل أمل  ،صل، الكل يعلم ذلكفلسطيتن  عل األقدام.  كانلو  و إىل فلسطي 

 
 مشيا

ي األعراس،العادات والتقاليد ال زالت تمارس هنا : 2 أحد الحض        ور 
ن يرس         لون  حتى فن ي فلس         طي 

وقد كانوا فن

ن  ي فلس            طي 
ه، وما زالت هذه العادات حتى يومنا هذا فن ي لقد  . الكتاب إىل المختار وهو يقوم بنش             

إلتقينا فن

عوا علين   ا 
ّ
ن وق   د وز ي 

ّ
م   أكوالت عبر الس                ي   اج الجنوب لبن   ان عل بواب   ة ف   اطم   ة مع أق   اربن   ا من م   دين   ة جن

 الحدودي. 

 بخروج : 3 أحد الحضور 
 
ن لنا مطالبا  بأن فلس  طي 

 
 وأمس  ك بالس  ياج ص  ارخا

 
ي إىل الحدود أيض  ا

ذهب إبن أختى

 بالس                ياج 
 
ي متمس                كا

ي أص                ابته وااإلحتالل من بالدنا، وبقى
هيب الذي تعرض له بقوة رغم الجروح التى لبى



 

؟الس      الح ن ن وخ 97لقد عاش والدي  ، فكيف لهذا الفتى بأن ينىس       فلس      طي  ي فلس      طي 
 الذي ولد فن

 
رج عاما

 .
 
ن ماشيا ن عل أمل الرجوع إىل فلسطي  ي أوالده وما زال يحدثنا عن فلسطي 

 منها ومعه إبنه وإبنته، وقد توفن

، طبع : 4 أحد الحضور  ي
 ولكن نذكر كيفتتمة عل الحديث السابق عن العرس الفلسطيتن

 
 كنا صغارا

 
 كان  ا

ان   من العادات،  7بالعريس لمدة  ونحتفليالجب 
 
ة، وكانت الدبكة أيض           ا

ّ
 تض           ع الحن

 
أيام، والعروس أيض           ا

ي هذا الدار 
ي لش                يخوخة ل ونحن هنا فن

ن طلب العريس القيام بعرس فلس                طيتن ي حي 
نطبق هذه العادات فن

ن بأرض         نا  ء ويجعلنا متمس         كي  ي
، ونحن نفتخر بهذا الىس           ي

، وحينها يلبس العريس اللباس الفلس         طيتن ي
، ترانر

نا و  نّ ي هذا ما يمب 
ن فن  فلس   طي 

ي  ذاكرتنا القوية، حتى أننا نعلم أطفالنا  لتبقى
عل كيفية عمل العرس الفلس   طيتن

ن ا بأن هذا تراثنا للحّطة والعجال، وبذلك نعلم أطفالنوكيف يرتدون ا  متمس    كي 
ن نتخل عنه وس    وف نبقى

 . هب

ي دار الشيخوخة من خالل أنشط أنتم: المنّسق
تحاولون والتطريز تكم واألعراس واألكل الذي تقدموه هنا فن

؟إيصال المعلومة عن  ن  عادات فلسطي 

ن بهذه العادات عمال نعم، نحن هنا نقوم بكل هذه األ : أحد الحضور  ن متمسكي  ن العودة إىل فلسطي  إىل حي 

ن أن الكبار س   يموتون والص   غار س   ينس   ون، هذا كذب، نقول لهم أنه  عل عكس ما يقو  كلما مّرت ل المحتلي 

أص        بحوا اليوم يروا كيف يحارب  األيام زاد إضار الص        غار عل التمس        ك بحق العودة أكبر من الكبار ألنهم

ن الص    هاينة  ي وقت ذهابهم إىل المدرس    ة، فأين هي األمم المتحدة وكيف يعنفون األ  أطفال فلس    طي 
طفال فن

؟من هذا،  ن نا الض    ائع والمغ وأين هي حقوق الفلس    طينيي 
ّ
 تعذبويش    بابنا موت ي دور؟ كل يوموأين هو حق

ي الس   جون، فيموت 
 فن
 
ا  الش   عب كثب 

أن يروا  يس   تطيعونالس   جناء داخل الس   جون وال مئة موتة، ولقد عانن

، فأين كل المنظمات واألمم من هذا؟ إنها مؤامرة عل القض                ية أهلهم، فهم محكومون بالس                جن المؤّبد 

ن  الفلس  طينية.  بالقض  ية ولن يتخلوا عنها بوحدتهم وقوتهم وس  الحهم، وب ذن أقول لهم أن ش  بابنا متمس  كي 

 . من عن رأسهم" بهللا سوف نعود "غص

مثل حرب المخيمات عن الذي حصل بعد النكبة يجب أن أعلم أنا من الجيل الجديد هل برأيكم : المنّسق

ئ الثورة الفلسطينة؟ وهل مطلوب ايصاله لألجيال  قبلوتل الزعبى و او األجتياح   القادمة؟مجت 

ي من الخارج من العروبة يجب علي اخبار أوالدي او طبعآ  : أحد الحض   ور 
ن وتأنى ،لما تقوم خيانة عل فلس   طي 

احفادي ما الذي حص      ل وكيف ارس      لت علينا الس      عودية الص      واري    خ اىل هنا وأقولها أنا أتحمل المس      ؤولية 



 

و مخ بت مخيم تل الزعبى ب عن كالمي بقص     ف الس     عودية للمخيمات، وس     وريا ضن ج وتعرض     نا للض     ن يم البر

ي المخيمات، ولم تتحرك اي دولة عربية من أجل ذلك.  التعذيبمن قبل الجيش السوري و 
 فن

 هل مهم أن نصل ألوالدنا هذه األمور بدون ان يعرف الصديق من العدو؟: المنّسق

ن في    ه والت    أثب  : أح    د الحض               ور  هم ب    ذل    ك ولكن بع    دم حق    دهم عل البل    د المقيمي  عليهم يج    ب ان نخبر

 .
 
 أجتماعيا

 إيجابية  : المنّسق 
 
، أعتقد أن هناك أمورا ن ن واللبنانيي  ن الفلسطينيي  هل هذه األمور مهمة كحاالت الزواج بي 

ها إىل األجيال  لنخبر
 
 ؟أيضا

ي كانت تحدث لمنع والدة حقد لديهم : أحد الحض        ور 
 أن نخبر أوالدنا بهذه األمور التى

 
 المهم أيض         ا

 
وحرص         ا

ي قلوب  هم المحبة المحتوهو  وأن عدونا هو عدو واحد عل العالقات، 
، لذلك يجب أن نزرع فن ي

ل الص       هيونن

ي أرض لبنان الذي إس     تقبلنا وحمانا وال يجب أن نكرّ و 
ن فن ن ونحن مقيمي  ه أن لدينا هدف وحيد هو فلس     طي 

ي الذي أخذ أرض        نا 
ن ا  أوالدنا فيها، فقط نكّره بالص        هيونن ي كي ال يحص        ل أي إش        تباك بي 

ي لفلس        طيتن
 واللبنانن

 
 
ن العودةوتندلع الحرب، ويجب علينا أيضا ن فيه فقط لحي   . إخبار أوالدنا بأن لبنان هو بلد مقيمي 

  كاناألفراح وهو قديم من قبل النكبة،   بالنسبة للزواج أصبحنا أنسباء ونتبادل : أحد الحضور 
 
ك  ا العمل مشبى

 إىل جنوب لبنان عبر الجمال يتبادلون البضائع. 
 
ا ن كثب  ي الفلسطينيي 

ن وكان يأنى ن لبنان وفلسطي   بالتجارة بي 

ق:  يعطيكم العافية، أنا من الجيل الجديد لم أعش أو لم أحض   ن أي من الحروب الفلس   طينية داخل  المنس   ّ

ي 
ي  لبنان، ولكن يهمتن

ن عل الصعيد الشخصي أن أعلم كل س   . ء عن فلسطي 

ي أو هو غب  مهم؟هل مرح
ي المخيمات، هل هي جزء من التاري    خ الفلس             طيتن

ي فن
هل  لة اللجوء الفلس             طيتن

ون أحفادكم عن هذا الجزء من القصص أم أنها غب  مهمة؟  تخبر

هم هذه األمور ألنه ا مرحل ة مهم ة: 1 أحد الحض               ور  ونعي د فيه ا الذكرى األليم ة والهجرة من  بالطبع نخبر

ي آخر المطاف يقولون لنا "
ي فن
، يعتن ن مة ألننا الجئي 

ن وكيف أننا نعامل بطريقة غب  محبى إذهبوا إىل فلس        طي 

من الخارج إىل لبنان وتض             ف فيها، وبالمقابل منعونا من  الخارج" بالرغم من أن أوالدنا يرس             لون األموال

 أنا أملك ش             التملك
ً
ي ، فمثال

 إهانة إىل الش             عب قة وال يس             تطيع أوالدي أن يرثوها بعد ممانى
 
، فهذا أيض             ا

 ذاته
ّ
ي وهذا هو اللجوء بحد

ء والمنع من العمل وأبس                ط الفلس                طيتن  حقوق المدنيةال، الهوية وكلمة الجر



 

ي إص        دار جوازات الس        فر 
ن فن ن الفلس        طينيي  ، وهناك الكثب  من التعقيدات للمواطني  ن  للطالب الفلس        طينيي 

ي وطرق 
اء األراضن  . ، فهم ال يريدون الراحة لنا بيع ورس 

يجب علينا التوض       يح بالنس       بة إىل األنروا وتقليص الخدمات من الطبابة والتعليم، وهذا : 2 أحد الحض      ور 

ي لبن    ان وس                وري    ا واألردن وال يمكنه    ا تقليص غلط كبب  لتقليص الخ    دم    ات وذل    ك 
ن فن ألنن    ا م    ا زلن    ا الجئي 

ن عودتنا  ي حي 
 فن
ّ
بوية وكل األمور إىل بالدنا الخدمات إال ، فهو حق لنا أن نس             تفيد من الخدمات الطبية والبى

ي وهذا هو سبب وجودها 
ي يحتاجها الشعب الفلسطيتن

 . التى

ق ي أنكم : المنس               ّ
ي نقوم بها هذا يعتن

وأن هدفنا األس                اسي هو أن يعلم الجيل تش                جعون هذه الحملة التى

 الجديد هذه المعلومات؟

 . تأكيد، فالتاري    خ هو الشاهد والقضايا هي الدليل عل القضية الفلسطينيةنعم بكل : أحد الحضور 

ق ي هذه الجلس    ة وإن كان لدى أحد  : المنس    ّ
 فن
 
ا منكم أي س    ؤال أو تعليق  بالنس    بة ىلي لقد إس    تفدنا منكم كثب 

 فليتفضل. 

ن داخل المدارس : مديرة دار الش     يخوخة وع لتعليم تاري    خ فلس     طي  ي قمتم بها هي عبارة عن مش      
الحملة التى

للقصص إلستخدامها كمادة مثمرة ضمن منهجية جديدة تعتمد عل قصصكم ورويكم لألحداث ورواياتكم 

نام  إلس     تثمارها داخل المناه    مه والذي يص     بلقاء األجيال الذكبر
ّ
ي نفس الهدف، فكان الهدف  ي نقد

فن

كة وهي تدل ء األجيال هو إخبار الكبار للصغار ومعرفة الصغار ألصولهم من خاللكممن لقا  ، كمثل حّبة البر

ي إش                تهرت 
ن من خالل المأكوالت أو الفالفل التى بها عكا عل المأكوالت الفلس                طينية وتاري    خ فلس                طي 

ي كل العامالتطريز الذي أص       بح يص       نع للمض       يفات، وكما نقوم بو 
لمنا الذي تعو  ،نش       ا  العرس الفلس       طيتن

 
ّ
ي  ق التفاص           يل فيه من خاللكم،أد

ي يعرف كيفية القيام بعرس فلس           طيتن
فاآلن أص           بح الطفل الفلس           طيتن

 
ً
ي للعروس خاصة

ي للعرس والثوب الفلسطيتن
انر ة والتقّيد باللبس البى  . وتفاصيله الصغب 

وا ش            باب الحملة بهذه وب  هذا  ي  تفعل غادة ورندة لألجيال، كما  ا المعلومات وما أهمية نقلهأتمتن أن تخبر
فن

ي واأل 
ن يعلمون األطفال األغانن لهم حي  ن

 شعار الفلسطينية وأسماء الشعراء. حديقة مبن

ي المدارس : المنّسق
ن فن ي نعمل عل أساسها وهي غياب تعليم تاري    خ فلسطي 

لقد بدأنا بالفكرة األساسية التى

ي المجتمع
مبادرات من أش     خاص ليس     تمر هذا العمل والتعلم منه، ولكن ال يتوفر منهجية ، وهناك وحتى فن



 

ن لهذه المعلومات ،له ي  لتعليمه، فمن وجهة نظرنا أنتم الكبن
ّ
ي يمكننا اإلس       تفادة منها لوض       ع منهاج جد

التى

ونحن نعلم ذه الس    اعة، فهذا هو هدفنا األس    اسي من خالل هلتعليمه لألوالد داخل المدارس والروض    ات، 

 . الموضوع يتطلب الكثب  الكثب  من الساعاتأن هذا 

، ونحن نس        تذكر من : أحد الحض       ور  ن ن مبدأنا واحد وضي    ح أال وهو العودة إىل فلس        طي  نحن كفلس        طينيي 

ف أن أتعرف بأش         خاص أص         ولهم فلس         طينية خالل هذا  ، وأنا ىلي الش          
ن الدار واللقاءات فيه أيام فلس         طي 

 خر بأطفالنا ويحّن الدم، ونحن نفت
 
ن أبدا وبالهوية الفلس    طينية، لن ننىس     الوطن الغاىلي ولن ننىس     فلس    طي 

 مهم  ا ط  ال الزمن
 
ن أب  دا وهم عن فلس                طي   ويقوموا ، ف  الكثب  من األخوة هن  ا ل  ديهم األطف  ال واألحف  اد ليخبر

ن  ن وليس      وا لبنانيي  ، ولكي يعلموا بأنهم فلس      طينيي 
ن أش      كر تعاونكم مع الجمعية، . بتدريس      هم تاري    خ فلس      طي 

ي دار موش  كر خاص لدار الش  يخوخة الذي يقوم بالنش  اطات عل 
ن فن الس  نة، ويقدم الرعاية الكاملة للمس  ني 

جاع الذاكرة الفلس        طينية ، وأنا الجميلة، وأخّص باالش        كر الس        يدة س        حر  المخيم وهو محطة للقاء وإس        بى

ي عمر الثانية عش          من بلدة دير الق
ن فن  وا ي خرجت من فلس        طي 

 
 ونقوم اسي عل حدود لبنان، كنت ش        ابا

ن ب س         م ومن أهم المواض         يع ، بالزراعة وأعمال الفالحة ي فلس         طي 
، وكان أنه كان يطلق عل الدخان فن ن التيى

، فمن منا اليوم يعلم بهذا اإلس    م؟ ن  ونحن لن ننس ،الحمد هلل أننا وص    لنا إىل هنا  أهلنا يذهبون لزراعة التيى

ن  ي المدارس والبيوت أنهم فلس           طينيون وأنها ، ولن نتخل عن فلس           طي 
فاألهل واألوالد يعلمون األطفال فن

ن ن لن ننس                 اه  ا ولن نقطع األم  ل، ول  دغ  الي  ة علين  ا، ومهم  ا ط  ال الزم ي العودة إىل فلس                طي 
، ين  ا أم  ل كبب  فن

 ب ذن هللا.  سنعود، سنعود، سنعود 

 

 


