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VIII.  

I.  وصف اللجنة 

 حول مجلس األمن في منظمة األمم المتحدة 

تم إنشاؤه  الدولي، و إنه الذراع األقوى لمنظمة األمم المتحدة الذي يمتلك سلطة إتخاذ القرارات و يدعى مجلس األمن

دولة خالل مؤتمر سان  50لحظة تاريخية ال تنسى حينما إجتمعت    1945فقد شهد العالم عام . في سبيل نشر عملية حفظ السالم

تلك األخيرة تشمل ستة أجهزة رئيسية  منظمة دولية عرفت باألمم المتحدة.  عمدت الدول المعنية على إنشاء ف ،فرانسيسكو

  5ذا يوجد من جهة ل ،ا منقسمين إلى مجموعتينعضو   15أبرزها مجلس األمن الذي يتضمن   ،وضعت في ميثاق األمم المتحدة

أعضاء غير دائمين  10من جهة أخرى ، ووسيا، بريطانيا و فرنسا هم الصين، الواليات المتحدة األميركية، رأعضاء دائمين و

 ضا أحدالتي تعتبر أيبواسطة الجمعية العامة، ويتم إنتخابهم 

الجدير بالذكر أن الجلسة  وأجهزة األمم المتحدة وذلك لمدة سنتين. 

 1946كانون الثاني عام  17تاريخ األولى لهذا المجلس كانت في 

الدائم يقع في مدينة نيويورك على الرغم  لكن الموقع في لندن، 

في    1990في دول أخرى مثل جلسة عام  من عقد جلسات

لكل  ، وسويسرا. كما أن قرارات المجلس تتخذ عبر التصويت

عضو صوت واحد فقط يستخدم عند إنعقاد جلسات معينة. هذا 

في  ، وفي النزاع تمنع من التصويت اعدا أن الدول التي تعد طرف  

ا يحق دولة التعاون من أجل حل األزمة سلمي  أي  ت حال رفض

للمجلس إتخاذ التدابير اإلجرائية الالزمة كفرض عقوبات  

 هون أهم صالحيات هذا الجهاز العسكرية. باإلضافة إلى ما سبق إ سية أو حتى إستخدام القوةالقات الدبلوماإقتصادية و قطع الع

عات دولية و غيرها من األمور التي تساعد على حفظ نزااصة عند حدوث التحقيق في كل حالة بشكل مفصل و إرسال بعثات خ

، يحال األمر إلى مجلس  أو عندما يتطلب الوضع إتخاذ قرار مصيري بحق قضية ما ،لذلك عند وقوع أي آفة دولية .األمن

ألعضاء بينهم أعضاء من ا 9و ال ننسى أنه في حال قبول  .و بالتالي يتوجب على األعضاء التصويت مع أو ضد القراراألمن، 

 دائمة العضوية حق الفيتوأو ما يسمى حق النقض.الدول  اليمر إال بشرط واحد إذا استخدمت إحدى ال هذا القرار  ،نالدول الدائمي

 مجلس األمن  

 إنه الذراع األقوى لمنظمة األمم المتحدة الذي يمتلك سلطة إتخاذ القرارات  التعريف : 

 لندن في  1946كانون الثاني عام  17 أول جلسة :

 ا عضو   15 عدد األعضاء : 

 أعضاء غير دائمين  10 أعضاء دائمين   5

الصين، الواليات المتحدة األميركية، روسيا،  

 بريطانيا و فرنسا 

ية العامة وذلك  يتم إنتخابهم عن طريق الجمع

  ن.لعضوية مدتها سنتا
 التصدي لمختلف المشاكل و األزمات التي تواجه الكرة األرضية  الهدف : 

 فرض عقوبات إقتصادية   ▪ الصالحيات : 

 سية   قطع العالقات الدبلوما ▪

 القوة العسكرية   إستخدام  ▪

 التحقيق في كل حالة بشكل مفصل    ▪



 إرسال بعثات خاصة عند حدوث منازعات دولية  ▪

 الموقع الدائم يقع في مدينة نيويورك ✓ مالحظات:

 في النزاع تمنع من التصويت  االدول التي تعد طرف   ✓

يمر إال    الفهذا القرارألعضاء بينهم أعضاء الدول الدائمين، من ا 9في حال قبول  ✓

 دائمة العضوية حق الفيتو ال دول ال بشرط واحد إذا استخدمت إحدى 

 

II.  وصف الموضوع 

اندمجوا مع أهلها. بعدها، حكم العثمانيون الذين دخلوا البالد عبر البحر، و جاء إسم فلسطين من قبائل بلستيالقد 

ن  يالمسيحي ،نيأيادي العرب الفلسطيني ين ب بشكل كبير وضعت  ،حيث قسمت البالد إلى عدة مناطق 1917شتاء فلسطين حتى 

تنتظر حال   اية ال مثيل لها وأرض فلسطين تشهد حك. منذ ذلك الوقت، واليهودو

قضايا المتداولة في  التي تعتبر من أهم الها التي تدعى القضية الفلسطينية تلقضي

و معارضة عدد   ،من األفراد من جهة هائال   ا تضامن  تي نالت مجلس األمن، وال

ن الفلسطيني الذي ال ا بنا إلكتشاف حكاية المواطهي  . لذا كبير لها من جهة أخرى

   منذ األزل.كثر جدال  يزال العنصراأل

بالفكر القائم بدأت حكاية األلم مع دخول موجات كثيفة لليهود المحملين 

بمصير الشعب الفلسطيني. كان   وحدهم و عليهم أن يقيموا عليها دولتهم بأي وسيلة كانت بال مباالةعلى أن  أرض فلسطين لهم 

ي مقاومة شعبية كبيرة تُدعى "الثورة الفلسطينية الكبرى" الت 1936والذي نتج عنه عام  1922خالل إنتداب بريطانيا عام  ذلك

من  "بيل "إنشاء حكومة وطنية. حينها تشكلت لجنة ، ومنع نقل ملكية األراضي العربية إليهمو ،كانت تطالب بوقف هجرة اليهود

قدمت إقتراح تقسيم فلسطين إلى ، وة األسباب األساسية النتفاضة المواطنين الفلسطينييندراس هدفبالحكومة البريطانية قبل 

القسم الشمالي والغربي من  و دولة يهودية تشمل  ،القسم الجنوبي والشرقي من فلسطين ويتم ضمها لألردندولة عربية تضم 

لحم فتبقى تحت االنتداب  المقدسة في القدس وبيت  أما األماكن، فلسطين، وتمتد على الساحل من حدود لبنان إلى جنوبي يافا

 .هذا التقسيمرفضوا  الفلسطينيينإال  أن   ،يالبريطان

وجوب تحويل   على أن  نص    أبيضا أصدرت الحكومة البريطانية كتاب  مع تفاقم أعداد المهاجرين، بعد هذه اللجنة، و 

"وطنا  ، وستتضمن 1949على استقاللها عام  ستحصل فلسطينكما أن   ،من سياستهاا طين إلى دولة يهودية لم يكن جزء  فلس

إنهاء االنتداب البريطاني   1947)أ( لعام  181خرى، اقترحت األمم المتحدة من خالل قرارها أبعد النظر في بدائل يهودي ا". 

التي  عندها أعلنت الهاغانا و .القدسوتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية فلسطينية، واألخرى يهودية، مع تدويل 

َي "جيش اإلنقاذ" ، كما وتعتبر واحدة من أشهر المنظمات العسكرية الصهيونية التعبئة العامة نظمت الجامعة العربية جيشا ُسم 

دامية تدخلت فيها كل من مصر، األردن، سوريا، العراق  احيث شن ت آنذاك حرب   ،بقيادة الضابط السوري فوزي القاوقجي

ا ، تضارب األوامر و فساد األسلحة ي بسبب عدم التنسيق بين الجيوش ولكن هُزم الشعب الفلسطين، لبنان و وجود فارق  و أيض 

 .  كبير في خبرة القتال

الدولي بفرض عقوبات قاسية على طرفي  بعد تهديدات من مجلس األمن فإن  المعارك توقفت   ،باإلضافة إلى ما سبق

 15واستشهاد  ،وقد أد ت هذه الحرب إلى نتائج جسيمة أبرزها إنضمام إسرائيل إلى األمم المتحدة كدولة معترف بها .المعركة

منطقة فلسطينية ُطه رت عرقي ا  531أن  حوالي وقعت بحق الفلسطينيين. هذا عدا   مذبحة موثقة 50وأكثر من  ،ألف عربي

َرت بالكاملدُ و إحتلت إسرائيل   1967لى الهجرة. بعد ذلك و خالل ستة أيام فقط عام عمن المواطنين  اضخم  عدد ا جبرأما ، م 

لبنان و األردن، و بالطبع على الفلسطينيين،   ،سوريا، مصر علىفلسطين بأكملها وذلك جراء حرب النكسة التى شنتها إسرائيل 

األمر   ،و مزارع  شبعا في لبنان ،مرتفعات الجوالن في سورياوكما وسيطرت على سيناء في مصر، ، هزيمة ساحقةتها هزمف

 نزوح ما يقارب نصف مليون عربي. الذي أدى إلى 



لكن لألسف لم   ،الذي يقضي بإنسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة 242في ذلك الوقت، أصدر مجلس األمن قرار 

 لقضاء على منظمة التحرير الفلسطينيةا هدفها كانبل  ،لم تكتف دولة العدو بما قامت بتدميرهو هذا. يُنفَذ هذا القرار حتى يومنا 

ا عام ، فغزت أراضي هذا األخير الواقعة في لبنان ا وبحر  ما أجبر نقل منظمة التحرير الفلسطيني إلى دول أخرى.   1982بر 

 طين المبادئ التالية:  ، اعتمد المؤتمر الدولي المعني بقضية فلس1983وفي أيلول 

 . ات اإلسرائيلية لتغيير وضع القدس ضرورة معارضة المستوطنات اإلسرائيلية واإلجراء -

 .  حق جميع دول المنطقة في الوجود داخل حدود آمنة ودولية وحدود معترف بها -

أسفرت عن إصابات   المحتلةانتفاضة شعبية ضد االحتالل اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية حدثت  1987عام وفي  

تفاقيات ال مثيل لها وات كثيرة صدرت، اقراربعدها . جماعية وخسائر فادحة في األرواح بين السكان المدنيين الفلسطينيين

ا . لكن بال جدوىومؤتمرات عديدة عقدت،  ،وضعت   اأشد فترات حصارهحيث كانت  ،فال ننسى حصار غزة الذي ال يزال قائم 

لإلنسان  ار  مدم  و العدوان العسكري الذي كان  2006ا هي تلك التي بدأت في النصف األول من عام  ر  قسوة وأفظعها أث

تدهور كبير في مستويات المعيشة وخدمات الصحة والتعليم  باإلضافة إلى2014و 2012و 2008و 2006والعمران في أعوام 

حاول الشعب كسر الحصار   بعد أن ،% من بيوت ومنشآت غزة70كثر من في أوالكهرباء التي تنقطع بشكل متكرر  والوقود

وكل ذلك  رحالت التضامن البرية والبحرية، والجهود اإلنسانية اإلغاثية، والمساعي الحقوقية والقانونيةمرات عدة عن طريق 

إصدار قرار   مععام التي بدأت هذا ال"الشيخ جراح "حي مأساة ن أننا ال نستطيع غض النظر ع . والجدير بالذكر،باء بالفشل

الشرطة اإلسرائيلية اشتباكات عنيفة بين ما أد ى إلى رقية، فلسطينية حي الشيخ جراح في القدس الش عائلة  28إخالء 

عبر د حازت القضية على تفاعل عالمي وتعاطف كبير . وقتم استفزازهم من قبل مستوطنين إسرائيليينوالفلسطينيين الذين 

  500الهدف الرئيسي للحملة "أن يعرف الناس أن هناك  وكان ،وسائل التواصل اإلجتماعي لشيخ جراح" عبرحملة "أنقذوا ا

 .  "طردوا من منازلهم إلى الشارع في أي لحظةشخص من الممكن أن يُ 

ا مع  كل دولة تتخذ موقف  خطوة من أجل إرضاء كال الطرفين؟ ف بال تنفيذ أيى ستبقى هذه القضية قيد النقاش وإلى مت 

ن حل يؤدي لذا يتوجب على كل المعنيين البحث عفقط ، وال تبالي بمصير شعب بأكمله،  األزمة إعتمادا على مصالحها  هذه

 بسالم.   شعب بغض النظر عن دينه أو طائفته أن يعيشإلى إنهاء هذه اآلفة والحد من المعاناة، ألنه يحق ألي 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. المواضيع الفرعية 
 حصار غزة:  -أ

ال سيما أثناء العدوان االسرائلية تجاه الشعب الفلسطيني،  ما تقوم به القوات م الدور األبرز في كشف حقيقة لوسائل اإلعال

سباب عدة سياسية أل 1967على قطاع غزة منذ عام  اال يزال قائم   اأو جوي   اأو بري   ابحري  كان فالحصار الشامل سواء  .على غزة

تدني مستوى   :ما أدى إلى أضرار جسيمة ال مثيل لها أبرزهاكانت أوعسكرية، 

الوقود م وو غياب خدمات الصحة و التعلي ،وإنعدام اإلستقرار األمني ،المعيشة

مبادرة ما  ه يقوم باإلعالم لنقل هذه المعاناة للشعب العربي عل   قلذا تطروالكهرباء. 

سفينتا "الحرية" و"غزة أهمها غم من محاوالت عديدة لكسر الحصار، وبالر

  هذا دوعُ  ، 2008آب  23وصول إلى شواطئ غزة يوم من ال  اللتان تمكنتا الحرة"

ا سفينة األمل التي  أيض  ، وأول كسر بحري للحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة

ا  ا عربي  ناشط   27وعلى متنها   2008تشرين األول  29إلى قطاع غزة يوم  وصلت 

و غيرها من السفن   ،اسرة الحصار المفروض من االحتاللا، كا وأوروبي  وتركي  

التركية التي قامت بمحاوالت عديدة بهدف التضامن. و ال ننسى  و ،السويدية ،الفنلندية الكندية، اإليرانية، الماليزية، الليبية، 

إعادة اإلعمار نتيجة عدم توفر   عنالمواطنين ما أدى إلى عجز ا،ضخم   اسبب دمار  والذي القصف المتكرر في أوقات مفاجئة 

 المواد المطلوبة. باختصار جميع الفئات العمرية القاطنة في غزة تحت الخطر. 

 إقتحام المسجد األقصى   قضية الشيخ جراح و -ب

ا  و ذلك بناء  1956عائلة من منزلها قررت حينها اإلستقرار في حي الشيخ جراح عام  28تم تهجير  1948إثر نكبة 

 1972لكن لألسف بدأت المعاناة عام  ،األخير جوءللا، آملة أن يكون هذا األردنفي وزارة اإلنشاء والتعمير  تفاق معإعلى 

عائالت منازلها في الحي بداعي   4إخالء  جمعيات إسرائيلية  بعد أن طلبت

"االعتداء على أمالك الغير دون وجه 

سي مع فرض و استمرت المآ ."حق

قانون عنصري يشرع التهجير  

واتفاقيات دون علم السكان. عندئذ 

ففي عام  ،بدأت عملية اإلخالءات

تم إخالء عائلة الكرد من    2008

 2009 عاممنزلها، وتكرر المشهد 

ا.عائلتي حنون والغاوي  مع عدد كبير من   عنإندلعت إشتباكات عنيفة أسفرت  هذه العائالت، و مع صدور قرار طرد أيض 

استطاع النشطاء لفت   ةلغ 15بأكثر من ، ولذا ضجت وسائل التواصل اإلجتماعي بحملة أنقذوا الشيخ جراح ،الجرحى.

موجة من  ما أنتجقتحامات المتكررة للمسجد األقصى، اإل ننسى  الكما ال يجب أ. أنظار العالم لحقيقة ما يجري في الحي

يهودي باحة المسجد األقصى   1600بعد دخول أكثر من عبر مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي الغضب 

و غيرها من اإلقتحامات التي شهدها و ال يزال يشهدها   ،اإلسرائيلي إحياء لذكرى "خراب الهيكل"وتأديتهم للنشيد الوطني 

الديني   ض النظر عن التظاهرات التي تقام في وجه العدو في سبيل إظهار إصراره على المحافظة على تراثهبغ، المسجد 

  م.القي  

 



 نتائج تقسيم فلسطين   -ت

ا يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية قرار   1947تشرين الثاني ة العامة لألمم المتحدة في أصدرت الجمعي

، وامتناع عشر دول أخرى13دولة ورفض  23ويهودية، وذلك بموافقة 

أوصال الشعب الفلسطيني  وجعل هذا القرار قطع و بالتالي  عن التصويت.

ي ة. لذا، لم يكن من يهودنحو نصف مليون من أفراده أقل ي ة في الدولة ال

ة، والعرب أن يقاب ل هالغريب  ذا القرار بمعارضة الفلسطيني ين خاص 

ة. وفي المقابل، إن  قرار األمم المت حدة لقي ترحيب ا كبي ا في أوساط عام   ر 

لم  جل الحفاظ على السومن أ. لألن ه سمح بإقامة دولة إسرائياليهود 

قوات اليونفيل المعروفة بالقبعات   تنعي  الداخلي و الخارجي في فلسطين  

بقي جزء آخر  ، وهاجرجزء كبير من المواطنين الفلسطينيين التقسيم قرارجراء . وعلى الحدود الفلسطينية اللبنانية  اءالزرق

  مصيره بيد سلطة اسرائيل. اتارك  

 معاناة المرأة الفلسطينية  -ث

من و .تتعرض للعنف كانت ،الفقر المدقعلبطالة المذهلة وا  ضافة إلىباإلف، على عاتق المرأة الفلسطينيةعبء ثقيل وقع 

تأمين  وضرورة إنقاذ المرأة ب يُطالَب ،نافــذة البلــدخالل اإلعالم الذي يعتبر 

وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية أعلنت األمن الجسدي و النفسي لها. كما و

إنها  امرأة. 378، بلغ 2019النساء الفلسطينيات ضحايا العنف عام أن عدد 

المرأة من جهة معاناة ال تعد و ال تحصى تنتظر نظرة إهتمام.لكن ال ننسى أن 

نسبة للشعب الفلسطيني كونها  وفاء بالأخرى شريكة نضال ورمز تضحية و

  الذل  ية المرأة منيتوجب على الجمعيات حما، لذا ات لالعتقال مرار  تعرض

فإلى متى ستبقى حقوقها الي يحق لها التمتع بأدنى حقوقها. بالتواإلنتهاكات، و 

 على ورق؟  افقط حبر  

 حقوق الطفل الفلسطيني المنتهكة -ج

ا لنيل حقوقه منذ  منذ األزل و األكثر تخبط  الطفل الفلسطيني العنصر األكثر جدال  

. و من أهم تلك بيد القوات االسرائليةزمن بعيد. لكن  حتى يومنا هذا باتت حقوقه 

الحقوق هو الحق في الحياة الذي أصبح حلم هذا الطفل الذي ال يعرف معنى العيش  

ال  ، وكل ما يحصل من حولهبسالم وأمان . بإختصار ال يزال الطفل الفلسطيني ضحية 

ليه البيانات الصادرة عن  إأشارت خير دليل على ذلك هو ما و .ةتزال حقوقه ضائع

فلسطينيا    6,742اعتقلت  ةسلطات  اإلسرائيليال"هيئة شؤون األسرى والمحررين" أن  

طفال  )أقل من  1,467؛ من بينهم 2017في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام 

ا( 18 لذا يجب الحصول لمجتمعات، إن الطفل هو ذلك األمل الذي تبنى عليه ا  .عام 

  على دعم كبير من دول مختلفة مخصصة لتأمين شروط عيش توفر حاجات الطفل األساسية رغم قساوة ما يمر به وطنه.

 

 

 

 

 

 



 أزمة اللجوء الفلسطيني   -ح

مستمر  هاجس ما رافق ذلك من و،هبطت بثقلها على الشعب الفلسطيني الذي بقي مالَحقا  تحت ضغط دائم  نكبة وراء نكبة

، وبعد دمار فبعد الحروب التي شهدها الشعب الفلسطيني. التهجير والنزوح المتجد دفي 

هائل من الفلسطينيين إلى اللجوء سواء إلى بالد مجاورة  أجبر كم  نسبة كبيرة من بيوته، 

أوروبا من  فييعاني الالجئون الفلسطينيون لكن لألسف  .لبنان أو إلى دول أوروبية مثل

جهة أخرى يعيش   و منعقد قانونية و"تعريفية" تمنعهم من الحصول على حق اللجوء. 

نا و الوضع  الفلسطينيون أزمة كبيرة في مخيمات لبنان خصوصا جراء جائحة كورو

ا، خالل حرب سوريا تأثرت المخيمات اإلقتصادي المتدهور. و لذا من الصعب إيجاد أيض 

بالسماح  ودولة لبنان  مم المتحدةويجدر بنا الذكر أنه تم التنسيق بين األ بلد آمن للسكن.

بعض المهن  ال النساء سوق العمل عبر تعليمهن  دخوإ الحق في التعلم، الجئ الفلسطيني من خالل اعطائهاالهتمام بالبروا لألن

 ن داخل المخيمات. إضافة إلى مساعدة الالجئيالحرة، 

 

 

IV.  :تاريخ الدول 

 فلسطين - أ

،  نتدابترزح تحت االحتالل، فبعد زوال اإلفلسطين دولةٌ عربي ةٌ ما زالت  البريطاني  عن البالد ظهر الكيان اإلسرائيلي  المحتل 

التي بدأت منذ عصور ما قبل باألحداث  اتاريخ فلسطين غني  لذا يعتبر   ،وسيطر على األراضي التي انسحبت منها بريطانيا

األحداث التي مرت على تلك األرض واهد األثرية تدل  على غزارة التاريخ، والش

على الساحل الشرقي  للبحر األبيض المتوسط، تحد ها من . كما أنها تقع العريقة

الشرق المملكة األردني ة الهاشمي ة، ومن الغرب البحر األبيض المتوس ط، ومن  

قد عانت  .ر العربي ةصالشمال الجمهوري ة اللبناني ة، ومن الجنوب جمهوري ة م

 ادية أو أمنية وغيرها.سواء كانت إقتصفلسطين و ما زالت تعاني من مشاكل 

ا أفضل ألطفال إنها لألسف بانتظار أن تتحول محنتها إلى منحة ترسم غد  

  قضيتها و حصولها على حريتها. ءتنتظر بالتالي إنتهاأرضها، و

 الواليات المتحدة األميركية   -ب

أهمها الحرب  نها شاركت في حروب كثيرة أحيث  ،أقوى الدول في يومنا الحاليميركية هي واحدة من أليات المتحدة االوال

بعد لكن  .نآلمن التغيرات لتصبح ما هي عليه ا حصل الكثير و ،العالمية الثانية

عادت ، قوات اإلسرائيليةلتام للغيابها الطويل عن القضية الفلسطينية وانحيازها ا

الرئيس ركية إلى القضية الفلسطينية بقوة على مستوى اتصال يالسياسة األم

كي جو بايدن برئيس السلطة الفلسطينية، ومن ثم وصول وزير خارجيتها  رياألم

إلى رام هللا، وأيضا اإلعالن عن إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية بعد أن  

 عجلة السياسةالجدير بالذكر، أن و مب.اأغلقها الرئيس السابق دونالد تر

س(، والتي أثبتت فيها المقاومة لوال معركة )سيف القدلم تتحرك  األميركية

وجود االحتالل، من خالل تطويرمنظومة   منذالفلسطينية قدرتها على فرض واقع جديد بتشكيل تهديد حقيقي غير مسبوق  

 . ا مع تطور في األداء اإلعالمي، وتوحد الجماهير الفلسطينية مع المقاومةالصواريخ تزامن  

 



 لبنان -ت

بالرغم من صغر مساحته مقارنة بالدول األخرى، يعتبر لبنان من  

 .أبرز البلدان التي عانت من مشاكل و ال تزال تعاني حتى يومنا هذا

  .و بالنسبة للقضية الفلسطينية فموقف الجمهورية اللبنانية واضح

بسبب و، دولة متضامنة مع الشعب الفلسطينيو ال ةفمنذ أعوام عديد 

النكسة و اإلجتياح   ضي اللبنانية خالل حرب ذلك تضررت األرا

قامت بتدمير   التيعانت كثيرا من القوات اإلسرائيلية و  ،اإلسرائيلي

ن الحكومة إاللبناني. باإلضافة إلى ما سبق  مناطق عدة أبرزها في الجنوب

ن الفلسطينيبن في ديارها لكي يئيفة من الالجاللبنانية إستقبلت موجات كث

ا بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع  و من للعيش فيه.يحصلوا على مكان آ مع تصاعد حد ة الهجمات على القدس المحتلة، مرور 

ت جمعيات لدعم ئكما وأنشك العدوان. لمن كاملة مع تصدي الفلسطينيين لذغزة، شهدت الساحة السياسية اللبنانية حالة تضا

  كاديمي في لبنان لدعم فلسطين.الشعب الفلسطيني أهمها جبهة العمل اإلسالمي و التجمع األ 

 

 

 

V.  تلميحات و نصائح 
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VII.   تواصل معنا 

 . ن أحالم الزعتري و نمر حمادي من قبل الرئيسي 2021لدليل في صيف تم إعداد هذا ا

 نتمنى أن يكون قد ساعدكم خالل عملية التحضير للمؤتمر النهائي! 

 ال تترددوا بمراسلتنا لطرح أي سؤال : 

zaatariahlam@gmail.com 

hhhs.edu.lb-st.nemer.hemadeh@mak 
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