تقرير اللجنة الثقافية
المؤتمر الثالث
لالتحاد العام للمرآة الفلسطينية
بيروت  /29-25شباط 1980

تقرير اللجنة الثقافية
تشكلت اللجنة الثقافية في العام  1975من ثمانية نائبات وعدد من عضوات كانت
تحضر بشكل متقطع ،وتمثل فيها فرع لبنان بمسؤولة الشؤون الثقافية فيه .وعملت
اللجنة كلجنة ثقافية حتى احداث الجنوب حين تحولت للعمل في االغاثة وتوزيعت
عضواتها على العمل في اللجان المشكلة حينها في مقر االمانة لرعاية المهجرين .وفي
نهاية عام  1978اصبحت اللجنة الثقافية نواة للجنة الطفل بحيث اضيفت اليها االخوات
العامالت مع االطفال في االتحاد .واصبح عددها  18عضوا.
ومنذ البدء تم االتصال بالفروع عن طريق ارسال رسائل لهم لتقديم تقارير حول
اوضاعهم الثقافية وبرامجهم والمشاكل التي يعانونها في هذا المجال ،إال ان فرعا
واحدا لم يتجاوب رغم إننا ارسلنا ثالث رسائل بهذا النص-:
وقد كانت ابرز ما انتجته اللجنة الثقافية التالي-:
 -1إن إصدددار نشددرة دوريددة مركريددة المددرىة تهدددا إلددى تثقيددل المددرآة فددي المددال
السياسددي والصددحي والتعريددل بوطنهددا وقضدديتها وىعدددائها ،وتشددجيعها للعمددل
ضمن اطر االتحاد.
 -2إصدار كتاب تل الرعتر الشهيد والشاهد الذي يتضدمن شدهادات مدن تدل الرعتدر
ىنفسهم حول اإلحداث الفاشية التي تعروا إثناء الحصار والمجازر إثناء الخروج
مددن المخدديم والدددور الددذي قدداموا بدده خاللهددا .وقددد توزعددت اللجنددة الثقافيددة علددى
ىماكن تواجد ىهالي تل الرعتر من المناطق المختلفة وقد استغرق جميع تصنيل
وفددرز هددذش الشددهادات سددتة اشددهر بدددىت مباشددرة بعددد النددرو  .وقددد تعدداون فيهددا
خمسة من عضوان اللجنة وخمسة من كوادر تل الرعتر في االتحاد ممن هجرن
ىيضا.
 -3إصدار تقريدر وإحصداء كامدل حدول المعدتقالت والشدهيدات علدى ارن فلسدطين
وخارجهدددا تعاوندددت مدددع جهدددات ومختلفدددة ىبرزهدددا وىهمهدددا مؤسسدددة الشدددؤون
االجتماعية.
 -4إعداد برنامج ثقدافي مركدري يرافدق للددورات التدي يقدوم بهدا االتحداد فدي مجدال
الخياطة والسكرتارية ومحو االميه ...الخ.

 -5إعداد مدواد ثقافدة وبرنامجدا وسدبوع المدرآة الفلسدطينية الدذي ىقديم فدي الفدروع
المختلفة وىرسلت لها في .1977/12/8
 -6إعددداد دراسددة حددول واقددع المددرآة االقتصددادي واالجتمدداعي فددي اورن المحتلددة
وخارجها.
 -7شاركت اللجنة في التحضير وسبوع المرآة الفلسطينية في آذار .1978
ومندذ نهايدة عددام  1978تحولدت اللجنددة الثقافيدة للجندة للطفددل فيمدا يلددي تقريدر عددن
إعمالها.

تقرير حول نشاط االتحاد العام المرىة الفلسطينية في
السنة العالمية للطفل

تحت شعار المستقبل المشرق وطفال فلسطين في وطنهم ىقدام االتحداد العدام المدرىة
الفلسدددطينية مجموعدددة نشددداطات ثقافيدددة وإعالميدددة واجتماعيدددة فدددي فدددروع االتحددداد
المختلفة .وقد شكلت لهذا الغرن لجنة مركرية تابعة للجنة التنفيذية لالتحاد والتي
ىعدددت البرندددامج )مرفددقه وعممتددده علدددى كافددة الفدددروع وقامددت بتنفيدددذ النشددداطات
المركرية فيه .وقد تركر البرنامج على محورين ىساسيين ثقافي وإعالمي.
ىوال المحور الثقافي:
استهدا إعطاء فرص لتطوير وإبراز إمكانيدات اوطفدال الفلسدطينيين ىينمدا وجددوا
من ناحية وتثقيل اوطفال في قضيتهم من ناحية ىخرى .تضمن البرنامج:
ى -إصدار كتاب لون فلسطين وهو كتاب تلوين لألطفال بدين الرابعدة والعاشدرة مدن
العمر صورا عن معالم فلسطين الرئيسية الجغرافيدة والحضدارية وعدن ثرواتهدا
الطبيعيددة وتراثهددا وصددناعتها اليدويددة المختلفددة وهدددا هددذا الكتدداب هددو تثقيددل
الطالب في وطنه من خالل استخدام التلوين كأداة تربوية.
ب -إقامة حل قة دراسية حول الطفدل الفلسدطيني ،واقعده ومشدكالته يدومي  14و15
حريران  . 1979قدمت فيها دراسات حول ىوضاع اوطفال االجتماعية والتربوية
والسياسدية والصددحية فددي ىمدداكن تواجددد الشددعب الفلسددطيني المختلفددة .حضددرها
منددوبون المؤسسددات االجتماعيددة والتربويدة العاملددة مددع اوطفدال علددى السداحة

الفلسطينية كما حضرتها ممثالت عن فروع االتحاد المرىة الفلسطينية المختلفة
) الكويت ،العراق ،سدوريا ،اوردن ،لبندان ،ومنةمدة اومدم المتحددة لغدرب ىسديا
ووكالة غوث الالجئينه .وممثالت لهيئات اجتماعية لبنانية وتوصلت الحلقة إلى
توصيات قيمة في المجاالت التي تم بحثها.
ج -ىقامت معرضا لرسوم اوطفدال وفندونهم اليدويدة وصدورهم ومدا صددر مدن كتدب
وملصقات لهم بهدا تشدجيع هدذش اإلمكانيدات والكفداءات .شداركت فيده المؤسسدات
العاملة مع اوطفال على الساحة الفلسطينية واللبنانيدة ،وقدد اسدتمر المعدرن لمددة
ىسبوع بين  17-10حريران .1979
د -ىجراء مسابقة وفضل قصة تحت عنوان "قصة من وطني" يكتبها اوطفدال بدين
عمدددر  18-10سدددنة وقدددد مددددد التددداريخ النهدددائي لالسدددتالم القصدددص لنهايدددة شدددهر
 . 1979/9/12وقد استلم االتحاد حتى اآلن مجموعات قصص من ىطفال فلسطينيين
مددن لبنددان وسددوريا والعددراق .وقددد حددددت جددوائر ثقافيددة قيمددة للفددائرين فددي هددذش
المسابقة.
ش -إنتاج لعبدة تربويدة مدا زالدت قيدد التصدنيع بدبعن اإلمكانيدات الماديدة تهددا إلدى
تطوير امكانات اوطفال اليدوية وتعريفهم إلدى جاندب مدن تدراثهم الدوطني باإلضدافة
إلى إعطائهم الفرصة للعب الممتع والبناء.
و -إقامة دورة تدريبية في الرعاية االجتماعية لتطوير كفاءة العاملين فدي مؤسسدة
تددل الرعتددر بيددت ىطفددال الصددمود التددي ىقامهددا ويشددرا عليهددا االتحدداد العددام المددرىة
الفلسددطينية ،وذلددل بالتعدداون مددع منةمددة ىالكددوا ولمدددة شددهر كامددل .نالددت بعدددها
المشاركات في الدورة شهادة اومم المتحدة بإنهاء الدورة التدريبية.
ز -إقامدة حفدالت ترفيهيدة وفنيدة لألطفدال ضدمن ىسدبوع "ىطفدال فلسدطين" تضددمن
حفلة للدمى المتحركة ثم عرن لبعن اوفالم السينمائية وىخيدرا حفلدة فنيدة كبيدرة
اعد لها اوطفال ىنفسهم من المؤسسات المختلفة في إطار الثورة الفلسطينية قدمت

كل مؤسسة منها فقرة خاصة من رقصة وىغنية ىو مسدرحية قصديرة .وقدد شداركت
فددي هددذش ا لحفلددة المؤسسددات التاليددة:بيت ىطفددال الصددمود ،بيددت سددعادة الطفولددة،
مؤسسدة كنفداني الثقدافي ريدان اوطفدال ،ومدرسدة اليرمدوذ النموذجيدة فدي وكالدة
غوث الالجئين ،وريان اوطفال في مؤسسة الشؤون االجتماعية.
 إقامددة معسددكر لمدددة ىسددبوعين لكشددافة بيددت ىطفددال الصددمود تضددمنت برنامجدداتثقيفيا حول القضية الفلسطينية  17-2تموز .1979
ثانيا :المحور اإلعالمي:
وقد استهدا إصدار المواد اإلعالمية التي تبرز واقع الطفدل الفلسدطيني ومشدكالته
وطموحاتدده وكفاءاتدده وإقامددة الحمددالت اإلعالميددة لدددعم مشدداريع الثددورة المقامددة
لألطفال وال سيما المشاريع التي يقوم بها االتحاد وبشكل خاص بيت ىطفال الصمود
وريان اوطفال في المخيمات ،تضمن البرنامج بهذا المحور-:
 -1إصدار روزنامة تتضمن رسوم ىطفال فلسدطينيين مدن مؤسسدة تدل الرعتدر بيدت
ىطفال الصمود.
 -2إصدار بطاقات معايدة للسنة العالمية للطفل ىيضا من رسوم اوطفال.
 -3إصدار ملصقات إعالمية من رسوم اوطفال.
 -4إصدددار ملصددق مركددري لفنددان فلسددطيني يعدديل فددي الضددفة الغربيددة )سددليمان
منصوره.
 -5إصدار قمصان قطنية طبع عليها شعر السنة العالمية للطفل "المستقبل المشرق
وطفال فلسطين في وطنهم" باللغتين العربية واإلنجليرية وتبداع هدذش القمصدان
ويكددون ريعهددا لمشدداريع االتحدداد لألطفددال فددي اوقطددار العربيددة وتوزيددع وهددداا
إعالمية في المؤتمرات العالمية.

 -6إنتاج فيلم يصور واقع الطفل الفلسدطيني مدتده نصدل سداعة وقدد انتهدى الجدرء
اوكبر من العمل فيه.
 -7إقامة يوم للطفل الفلسطيني في فرنسا في 14و 16ىكتدوبر  ،1979حيدث شدارذ
ىبناء شهداء فلسطين في الضفة الغربية وبيت ىطفال الصمود في إقامة حفلتدين
فولكلوريتين في هدذين اليدومين باإلضدافة إلدى نددوتين سياسديتين واجتمداعيتين
في الهالل اوحمر الفلسطيني واتحاد المرآة .كمدا عدرن ىطفالندا إنتداجهم الفندي
في معرن فني.
 -8شا رذ االتحاد في المؤتمرات العالمية للسنة العالمية للطفل وقدم تقارير خاصدة
حددول الطفددل فددي كددل مددؤتمر كمددا وزع المددواد اإلعالميددة التددي ىصدددرها والتددي
ىصدرتها مؤسسات الثورة وقد حققت وفود االتحاد لهذش المدؤتمرات انتصدارات
كبيدرة لشددعبنا فددي انتراعهدا قددرارات هامددة فدي دعددم نضددال شدعب فلسددطين حتددى
عودتدده إلددى ىرضدده وتقريددر مصدديرش عليهددا وإدانددة الصددهيونية حركددة عنصددرية
وإدانة اتفاقية كامب ديفيد .وكانت هذش المؤتمرات هي:
 -1النددددوة العالميدددة للطفدددل فدددي تشيكوسدددلوفاكيا .حيدددث قددددم االتحددداد تقريدددرا حدددول
اووضاع االجتماعية واالقتصادية وطفال فلسطين.
 -2ندوة ىوروبا العرب ية المقامة في هلسنكي والمخصصة للطفل الفلسدطيني والتدي
كددان النشدداط الرئيسددي فيهددا لوفددد االتحدداد الددذي ىقددام عدددة محاضددرات وندددوات
ونقاشات حول الطفل الفلسطيني وقضية شعبنا.
 -3المدؤتمر العددالمي للسددنة العالميددة للطفددل )المركددريه فددي موسددكو بتدداريخ 11-7
ايلول ،1979وكان االتحاد قد شارذ في لجنتي عمل للتحضير لهذا المؤتمر فدي
كدل مددن بددرلين فددي نيسددان  1979وفددي الجرائددر فددي ىيددار  .1979وفددي المددؤتمر
قدمت تقرير مركري حول واقع الطفل االجتماعي واالقتصادي والتربوي استنادا
إلى اإلعالن العالمي لحقدوق الطفدل .كمدا قددمت كلمدات مدن ممدثالت االتحداد فدي

لجان المؤتمر اوربع .وشارذ االتحاد في لجان الصياغة فكانت توصيات اللجان
اوربع تتضمن التوصديات التدي تقددمت بهدا منددوباتنا حدول القضدية الفلسدطينية
وجنوب لبنان.
 -4الحلقدة الدراسدية حدول ثقافدة الطفدل العربدي فدي دمشدق بتداريخ  1ايلددول.1979
يشارذ االتحاد في إعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية للسنة العالمية للطفل تمثله
فيها مسئولة لجنة الطفل المركرية في االتحاد.
اللجنة المركرية للسنة العالمية للطفل
االتحاد العام المرىة الفلسطينية

برنامج السنة العالمية للطفل
ى -الشعار -:المستقبل المشرق وطفال فلسطين في وطنهم.
ب -النشاطات -:
ت 8-1 -حريران يق ر كأسبوع للطفل الفلسطيني تقام فيه النشاطات في كافدة
ىماكن تواجد فروع االتحاد واوقطار والدول التي تتبناش.
يتضمن اوسبوع مركريا:
ى -معارن-:

 -1معرن رسوم ىطفال.
 -2معرن صور ىطفال.
 -3معرن كتب ىطفال.
 -4معرن فنون يدوية لألطفال.
 -5معرن ملصقات.
ت -عرن ىفالم.
ث -ندوات.
د -ليلة فولكلورية – عشاء.
ش -حفالت فنية وطفال المخيمات.
 -2مسابقة القصة-:
ىجددراء مسددابقة وجمددل قصددة يكتبهددا اوطفددال بعنددوان "قصددص مددن وطنددي" ملحددق
رقم)1ه.
 -3حلقة دراسية -:
اقامة حلقة دراسدية حدول "الطفدل الفلسدطيني ،واقعده ومشدكالته" فدي نهايدة شدهر
نيسان.
 -5ندوة عالمية -:
 -6اقامددة ندددوة ع الميددة للتضددامن مددع الطفددل الفلسددطيني فددي بيددروت بالتعدداون مددع
االتحاد النسائي الديمقراطي.
ج -المشاريع -:
 -1بيت اطفال الصمود :اقامة حمالت مالية واعالمية لتطوير بيت اطفال الصمود.
 -2ريددان االطفددال -1 :توسدديع مشددروع ريددان االطفددال فددي المخيمددات فددي فددروع
االتحاد المختلفة.

-2اقامددة دورة تدريبيددة لتطددوير كفدداءة معلمددات ريددان االطفددال
بالتعاون مع االونسكو لمدة اسبوعين خالل الصيل  .ملحق )2ه.
 -3مركر امومة وطفولة :التعاون مع الهالل االحمر الفلسطيني لفتح مراكر امومدة
وطفولة في المخيمات.
د -مواد اعالمية -:
 -1اصدار روزنامة.
 -2اصدار بطاقات معايد.
 -3انتداج قمصدان تحمددل شدعار السددنة العالميدة للطفدل باللغددات العربيدة واالنجليريددة
والفرنسية.
 -4اصدار ملصق.
 -5اصدار كراس مصور حول الطفل الفلسطيني واالعالن العالمي لحقوق الطفل.
 -6انتاج فيلم حول الطفل الفلسطيني وبيت اطفال الصمود.
ش -مواد ثقافية-:
 -1اصدار كتاب تلوين حول فلسطين ليباع بالمخيمات بالتعاون مع دار الفى العربي
مع مجموعة اقالم تلوين بالتعاون مؤسسة صامد.
 -2اصدار دراسة حول الطفل الفلسطيني بمجاالته المختلفة.
 -3اصدار مجموعة شهادات واحصاءات حول الطفل الفلسطيني.
 -4اصدار مجموعة شرائح مصورة ومجموعة صور حائط تعرا بفلسطين الوطن.
 -5إنتاج ىلعاب تربوية مرتبطة بتراثنا وقضيتنا.

