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مقدمة
  ويغطي.2009فيما يلي تقرير با)نشطة وا%شاريع التي نفذها ا%ركز الفلسطيني للتقارب ب& الشعوب خ-ل العام 

 هذا التقرير ا)نشطة التي نظمتها دوائر ا%ركز الث-ث ، دائرة خدمة وتنمية ا%جتمع  ، دائرة السفر البديل ودائرة
ا*ع-م.

 ترمي دوائر ا%ركز الث-ث الى تحقيق أهداف وغايات ا%ؤسسة ا%تمثلة في تطوير ا%جتمع ا%دني والدفاع عن القضية
 الفلسطينية وتقريب ودهات النظر ب& الشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع لضمان فهم أفضل لعدالة القضية

الفلسطينية وحشد اكبر تأييد ممكن لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني.

: نشاطات دائرة خدمة وتنمية ا$جتمع:أو'ً
 
    دائرة تنمية وخدمة ا$جتمع-  ١۱  ِ

 قامت دائرة خدمة وتنمية ا%جتمع  بتنفيذ أربعة مشاريع خ-ل الفترة ا%ذكــورة، اثنان منها ما زالت جارية ، في ح& تم
  وبا*ضافة إلى ذلك ، نفذت ا*دارة عددا من ا)نشطة في ا%نطقة.  وفيمايلي عرض ل(نشطة ثم.إنجاز ا,ثن& ا'خرين

تفاصيل ا%شاريع ا%نفذة.

مسيرة ا'حتجاج على حرب غزة
  ، بدأ ا%ركز ببذل الجهود لتنظيم مسيرات  احتجاج ضد هذه2008 ديسمبر 27فور إع-ن الحرب على غزة يوم 

 وقد التقت هذه الجهود مع الجهود التي يبذلها نشطاء ومنظمات أخرىالحرب الوحشية على أبناء قطاع غزة ا%حاصر. 
في منطقة بيت لحم، لخدمة الهدف ذاته ودعا الجميع للتجمع في ساحة ا%هد في بيت لحم.

  وقد تحول. وتجمع مئات ا,شخاص في ساحة ا%هد وانضم إليهم مئات من النشاء الدولي& ٢۲٠۰٠۰٨۸\١۱٢۲\٢۲٧۷ففي مساء 
  مسيرة سلمية كبيرة من ساحة ا%هد الى مقر ا,مم ا%تحدة في بيت لحم مطالبة بالتدخل الفوريهذا التجمع الى

لحماية السكان الفلسطيني& في قطاع غزة من ا,عتداءات ا,سرائيلية.

  هذهباعتبارر.  و مركز ا%علومات البديلة في بيت ساحور قام ا%ركز بتنظيم تظاهرة يومية في بيت ساحوو بالتعاون مع 
  جزءا , يتجزأ من فلسفة  ا%ركز، أصبحت ا%سيرة جزءا من عمل ا%ركز اليومي، حيث يقوم مجموعة منالفكرة 

  ا,ع-م السوداء ، و,فتات رافع& مساءًالنشطاء ا%حلي& والدولي& بالتجمع في منطقة سوق الشعب الساعة السادسة
 ٢۲١۱وإشارات التعبير عن رفضهم للحرب على غزة.  وقد استمرت هذه النشاطات طوال فترة العدوان على غزة وهي 

يوما من الحرب.

 كما استضافخ-ل هذه الفعاليات ، ناقش ا%شاركون خيارات ا*جراءات التي يمكن القيام  بها %واجهة هذه الحرب. 
 ا%ركز  الناشط& ا%حلي& والدولي& لعدة أيام للعمل على ا%ستوى الدولي لحشد تأييد عا%ي أوسع لزيادة ا,حتجاجات
 في مختلف دول العالم ضد حرب اسرائيل في غزة. توجه هؤ,ء  الناشط&  بدعوة  الى ا%سؤول& وأعضاء البر%ان في

 أوروبا ، وأعضاء الكونغرس في الو,يات ا%تحدة وغيرها من مسؤولي ا,مم ا%تحدة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا
ا,عتداء السافر على الشعب الفلسطيني.

  وسيلة يمكن أن يقوم بها الناس العادي& في أماكن مختلفة من العالم لدعم جهود٢۲٥أعد ا%ركز  قائمة تتضمن وقد 
 ا,تصال بوسائل ا,ع-م والسياسي& وتقديم ا,لتماسات، وإرسالهذه القائمة،  وتضمنت . إنهاء الحرب على غزة

 يمكن العثور على قائمة هذه ا)عمال عبر موقع ا%ركز.والتبرعات  لغزة. 

 الذكرى السنوية ا&ولى لغزة
  النشاط  الذي أجري  بنشاط ,حياء الذكرى السنوية ا)ولى للحرب على غزة.  وقد أقيم هذا ٢۲٠۰٠۰٩۹اختتم العام 

 بالتعاون مع عدد من ا%نظمات ا%حلية في منطقة بيت لحم أهمها مركز الرواد في مخيم عايدة ل-جئ& الفلسطيني& في
.٢۲٠۰٠۰٩۹ ديسمبر ٣۳١۱بيت لحم، في ساحة ا%هد في بيت لحم ، مساء 

  بعد ظهر تجمع سكان من بيت لحم والبلدات ا%حيطة بها، با*ضافة إلى عدد من النشطاء الدولي&4:30وفي الساعة 
  يوما على قطاع غزة ، والوقوف21 فلسطيني فقدوا حياتهم في الحرب التي شنتها اسرائيل %دة 1500,حياء ذكرى 

غزة.تضامنا مع سكان 



 وبعد مقدمة موجزة قدمها فتاة من مركز الرواد،استمع ا%شاركون الى كلمة عبر الهاتف من الدكتور حيدر عيد، من
 الدكتور عيد ، وهو استاذ مساعد في قسم ا)دب ا*نجليزي ، جامعة ا)قصى كما ينشط في مجال، داخل قطاع غزة

  وشكر الحاضرين ، على حدكماا%قاومة ا%دنية الشعبية في القطاع.  وقد تحدث عن ضرورة إنهاء الحصار على غزة ،
السكان ا%حلي& في بيت لحم والدولي&.سواء 

 ،عن أهمية التكافل والتضامن الوطني وحشد التأييدوبعد ذلك تحدث الدكتور فيكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم
الدولي الشعبي والرسمي على حد سواء للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

 بالرغم من أن النشاط كان مكرس لتذكر أعداد كبيرة من ا)طفال  الذين استشهدو في العدوان على غزة، ولكن
 وقد قام أطفال من مركزأيضاكان لهذا النشاط هدفـاً اضافيـاً وهو ل-حتفال بجمال الشباب والتفاؤل وا)مل %ستقبلهم. 

 الرواد، بأداء مسرحي يعبر عن امال وتطلعات ا)طفال بمستقبل أفضل لهم في وطنهم فلسط&.   ثم تبع ذلك كلمة
  ، السيد عوض أبو صوي، أكد فيهأ أنه معراءات العقوبات%تحدث باسم حملة ا%قاطعة وسحب ا,ستثمارات و إج

 ازدياد جرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وازديادد انتهاكاتها للقانون الدولي ا,نساني ومواثيق حقوق ا,نسان
 تزداد الحاجة الى مطالبة ا%جتمع الدولي بمقاطعة اسرائيل وسحب ا,ستثمارات وفرض العقوبات عليها حتى تمتثل

للقانون وتحترم حقوق ا,نسان.

  سنة وبدء بقراءة اسماء11 تقدم صبيا، , يزيد عمره عن ، حيثو مرة أخرى كان الدور ل(طفال لتولى خشبة ا%سرح
 هؤ,ء ا)طفال الذين  قتلوا على أيدي الجيش ا*سرائيلي خ-ل حرب غزة، وقد قام عددة من ا)طفال بتسلق ا,شجار
 الصغير في ساحة كنيسة ا%هد وعلقو عليها ملصقات حملة ا%قاطعة ,سرائيل التي كانت تحمل ا)سماء التي كانت

تقرأ على مسامع الجميع.

 والقى الدكتور عبد الفتاح أبو سرور، مدير مركز الرواد، الخطاب النهائي، مرة أخرى شاكراً الجميع ومتمنيـاً سنة
جديدة سعيدة لجميع الحضور.

 نشاطات موقع عش غراب
 وبا*ضافة إلى تنظيم ا%شاريع ،فا%ركز لديه مساحة كافية ل(نشطة ا)خرى التي هي أيضا في  معتقدات ا%ركز. نظم

 ا%ركز وروج  بالتعاون مع بعض ا%نظمات ا%حلية ا)خرى عدد من ا)نشطة والتظاهرات في موقع عش غراب ، حيث
 قاعدةالجيش ا*سرائيلي وا%ستوطن& يحاولون إقامة الوجود العسكري وا,ستيطاني في تلك ا%نطقة. عش غراب هي 

  ترك الجيش ا*سرائيلي ا%نطقة، ولكنهم2006في عام  . 1967 عاما ، منذ عام 39عسكرية اسرائيلية محتلة %دة 
احتفظوا بها بموجب أمر عسكري.

 طط لتجديد ا%نطقة وتمكنت من خبعد إخ-ء الجيش ا*سرائيلي وتفكيك القاعدة العسكرية ، وضعت بلدية بيت ساحور
  ا%حلي في بيت ساحورللمجتمعبناء حديقة عامة ، و التي تتضمن حديقة ومطعم وقاعة وم-عب ومرافق ا)خرى متاح 

و بيت لحم بشكل عام.

 للبلدية أيضا خطط لبناء مستشفى في ا%وقع،  ومع ذلك فإن ا%ستوطن& ا*سرائيلي& من ا%ستوطنات غير القانونية
 ا%جاورة بدأوا تنظيم ا)نشطة في ا%نطقة ، وأعلن على ا%( رفضهم لبناء مستشفى في ا%نطقة ،وأعلنوا عن خطط لبناء

, مكان لهم فيها.  "مركز يهودي في ا%نطقة و التي يصرون على أنها منطقة يهودية و العرب  "

 وبدأ  ا%ركز  جنبا إلى جنب مع عدد من ا%نظمات وا)فراد من بيت ساحور بالتحرك الفوريً  ضد نشاطات ا%ستوطن&
 وتم تنظيم العديد". Women in Green من قبل مجموعة ا%ستوطن& تدعى   " 2008 مايو 15التي تم إط-قها في 

  ا%ستوطن& ا*سرائيلي&  با,عتداء علىوقام . من نشاطات الرسم  في ا%نطقة في محاولة لثبيت الوجود  في ا%نطقة
 ناشطي الس-م  العديد من ا%رات ، ولكن الناشط& تمكنوا من تهدئة الوضع وانهاء ا%واجهة دون تعرض أي شخص

ل(ذى. 

 ،"Yesh-Din ضد ا%ستوطن& من خ-ل منظمة تدعى " ا*جراءات القانونية و كان جزء من محاو,تنا ل-ط-ع على 
 وقال نشطاء من هذه ا%نظمة بأنه يمكننا مقاضاة الجيش ا*سرائيلي في ا%حكمة . وهي منظمة للقانون ا,سرائيلي

 البلدية بالتنظيم لبنائهاا)بنية ا%وجودة التي قامت العليا ا*سرائيلية ، إ, أن هذه ا*جراءات القانونية قد تعرض 
  هذه ا)بنية فيللخطر، وذلك ببساطة )نها  ليست مرخصة من قبل السلطات ا*سرائيلية ، ا)مر الذي يضع جميع

 واصل مركز التقارب أيضـاً دعوة الجهات الدولية على كل ا%ستويات الشعبية والدبلوماسية التعرض للهدم.   خطر
للقدوم إلى  موقع عش غراب با*ضافة إلى دعوة الصحفي&.



ً : مشاريع دائرة خدمة وتنمية ا$جتمع:ثانيـا

  :التعليمي  انجيلو فرامارتينو   مركز 
 يهدف مركز أنجيلو فرامارتينو التربوي الى زيادة وعي وتمك& الشباب الفلسطيني من القيام بدور فاعل أكبر في
 ا%جتمع وفي حشد التأييد للقضية الفلسطيني في مختلف ا%يادين ا%حلية والعا%ية عن طريق رفع قدرات الشباب

  يعتبر ا%ركز ا,داة الرئيسة لتحقيق أهداف دائرة تنمية وخدمة ا%جتمع..وتدريبهم في مجا,ت مهاراتية مختلفة

مشروع ألحان الس)م
 في الوقت الذي يتم فيه تدريب.  ألحان الس-م  هي مزيج من النشاط الثقافي وفكرة لتمك& الشباب في نفس الوقت

 أكثر فعالية في ا%جتمع.وإعطاءهم دورةالشباب الفلسطيني على العزف ا%وسيقى، يتم أيضـاً بناء شخصياتهم 

 يتلقى ا%شاركون تدريبات في العزف على ا,,ت ا%وسيقية بحيث يتم توجيههم ل-هتمام با%وسيقى ا)صيلة بد, من
 وبا*ضافة إلى ذلك، يمزج  برنامج ألحان الس-م ب& ا''ت ا%وسيقية الشرقية والغربية . ا%وسيقى التجارية الجديدة
  في ح& أن جميع ا%درب& هم من السكان ا%حلي& ، وا%جال مفتوح )خذ بعض ا%تطوع&. بطريقة تضم الثقافات معا

 سيؤدي إلى فتح فرص للتعاون ب& الثقافات،و اعطاءا)مر الذي .  عالدولي& من أجل  إضافة %سة جديدة إلى ا%شرو
الط-ب فكرة جديدة عن ا%وسيقى.

  يورو من مجموعة من الناشط& ا,يطالي& الذين استطاعو جمع٥٠۰٠۰٠۰ بدعم أولي قيمته ٢۲٠۰٠۰٩۹وقد بدأ ا%شروع مايو 
مبلغ من ا%ال من خ-ل تنظيم الحف-ت وا)نشطة في عدد من ا%دن ا,يطالية.

 و مع هذا التمويل البسيط ، تمكنا من شراء ا',ت ا%وسيقية ، العود ، القيثارات ، الطبل ، كمان  والساكسفون ،
 با*ضافة إلى بعض ا%لحقات وجهاز اورغ،  والجزء ا%تبقي من التمويل استخدم في  للدفع %علم& ا%وسيقى وا%شرف

على ا%شروع.

 ان بناء مجموعة موسيقية في البلدة يعيش فيها ا%سيحيون وا%سلمون معا يخلق لهم فرصة لتشكيل وحدة واحدة،
 وهذه هي الفكرة التي تدعم هدفناومكان يتم فيه تبادل ا%هارات والخبرات وا%شاركة، وبالتالي تعزيز الحياة ا%شتركة. 

 ا%تمثل في بناء الجسور ب& للشعب الفلسطيني على ا%ستوى الداخلي ا)مر الذي يعزز العمل على مستوى ا%جتمع
 الدولي وع-وة على ذلك، فإن هذه التجربة ا%وسيقية تسمح للط-ب بتفريغ مشاعرهم والتعبير عن أنفسهم بشكل .
ألحان الس-م الذي من أحد أهدافة دمج ا%وسيقى في حياة الشبابخ-ق.   "ولهذه ا)سباب بدأ العمل على مشروع   " 

الفلسطيني. 

 في حقيقة ا)مر هناك العديد من الشباب الفلسطيني& في بيت ساحور والتى ينتمي معظم عائ-تها الى الطبقة
 ا%توسطة اقتصاديـاً، يرغبون في تعلم ا%وسيقى، ولكنهم , يستطيعون توفير تكاليف ا%عدات ا%ناسبة و, الرسوم

 ولذلك ، فإن هذا ا%شروع بمثابة فرصة  لدعم هؤ,ء الطلبة ، وهو أيضـاًالباهظة الثمن للتعلم في مدارس ا%وسيقى.  
تكملة )هداف ا%ركز في إعطاء الط-ب الفلسطيني& فرصة لتطوير معرفتهم وقدراتهم في شتى ا%جا,ت.

 ويتيح البرنامج أيضا للشباب ا%سيحي& وا%سلم& التفاعل معا من خ-ل عملية التعلم والعمل في وقت ,حق معا
 كمجموعة ، والتي من شأنها تعزيز الع-قات ب& ا%سيحي& وا%سلم& ا%حلي& في بيت ساحور، التي هي واحدة من

 وعمل مركز التقارب دائمـاً على تعزيز الع-قات ب& ا%سيحي& وا%سلم&. مدن قليلة أغلب السكان فيها هم مسيحي&
 من خ-ل ا%شاركة في الحياة والعمل والخبرة بد, من الوعظ عن ذلك ، وهو ا)سلوب الذي قد أثبت نجاحها على امتداد

  عاما من العمل. 22

  ، مع إعطاء ا)فضلية ل(سر16-12 طالبا تتراوح أعمارهم ب& 20حاليا يركز البرنامج على مجموعة مستهدفة من 
  ، والذين يمتلكون ا%وهبةذات الدخل ا%نخفض الذين , يستطيعون تغطية تكاليف رسوم مدرسة ا%وسيقى. الط-ب 

   بعضهم كان لديهم خبرة سابقة والبعض ا'خر.ةالذين أوصى بهم ا%علمون ، تم اختيارهم من مدارس مختلف
  من و. ، حيث تم اختيار ا%جموعة النهائية ا,ختبارا%وسيقى لم يكن لديه ، ومع ذلك شارك  الجميع في ورشة عمل

 وحتى ا'ن هناك خمس مجموعات موسيقية   ألتو ساكسفون ، . العازف&هناك ، تم تقسيم الط-ب  إلى مجموعات من 
الكمان ، الغيتار ، العود ، و ا,يقاعات.

  فيديو للحفل ا)ول متوفروهناك طالبا يعزفون على ا,ت ا%وسيقية الخمس. ١۱٣۳ويجري حاليا تشكيل فرقة موسيقية من 
www.youtbe.com/abunimiعلى هذا الرابط : 

http://www.youtbe.com/abunimi


 .  قام عزف عددا من الط-ب مقطوعات موسيقية منفردة وكمجموعة٢۲٠۰٠۰٩۹\١۱١۱\٢۲١۱وفي هذا الحفل ، الذي أقيم في 
 جمهور الحفل هم  أهالي ا%تدرب& وقد تمت دعوتهم بشكل خاص للحفاظ على التواصل مع ا)هل.وكان

 مما يميز البرنامج ان ا%درب& على درجة عالية من ا,حتراف، وقد علموا و عزفوا ا%وسيقى لعدد من السنوات على
كل واحد منهم إما أن يكون عضوا رئيسي أو قائداً لفرقة موسيقية.م. الرغم من صغر سنه

 ق. حيث وا%شرف على ا%وسيقى السيد وسيم قسيس يعتمد نهج يقوم على ا%شاركة في تدريب الفريقائد ا%جموعة
  على ا)غنية أو ا%قطوعة ا%وسيقية التي يريدون عزفها وا,رتجال، وهو ا)مر  الذيإدخال أفكارهميعطيهم فرصة 

يشجعهم  على أن يكونوا أكثر إبداعا ويزيد من الشعور إلى حد ما بملكية تلك  القطع ا%وسيقية التي يؤدونها. 

 :الخطط ا$ستقبلية
  ا,ستعداد لتأدية مقطوعات. وسيتم التحضير من أجل10للمجموعة يتضمن عن  ما , يقل عن  CDونحن نخطط لعمل 

 الحف-ت الحية.  وبا*ضافة إلى ذلك ، فإننا نخطط على خشبة ا%سرح في CDالقطع ا%وسيقية التي يحتويها الـ 
 *ضافة ا%زيد من ا)دوات التي سوف تضيف نكهة جديدة لبعض من القطع التي يتم عزفه.  التبادل الثقافي مع الناس

 من ب& اهتماماتنا في هذا ا%شروع أيضا.هومن مختلف أنحاء العالم 

مشروع التعليم للجميع
 مشروع التعليم للجميع هو أيضـاً مشروع من أجل خدمة ا%جتمع من أحد أهدافه توفير برنامج تعليمي بديل وهو بشكل
 أساسي محاولة لدعم ا)طفال الفلسطيني& الذين يحتاجون إلى دروس إضافية ولكنهم غير قادرين على تحمل نفاقاتها،

 من أجل حياة مدنية وديموقراطية  أفضل وهو يقويوذلك بسبب القيود ا%الية، وهذا ا%شروع هو إعداد جيل الشباب 
 انتمائهم و اندمامجهم في مجتمعهم.  ويهدف ا%شروع أيضا إلى زيادة التواصل والتنسيق ب& ا%نظمات الفلسطينية

التي لها صلة با%وضوع.

-Oxfam واقتصر دعم  (). Oxfam-GB وشاركت في تمويله مؤسسة (2008وقد بدأ هذا ا%شروع في أوائل عام 
GB( .دة ث-ثة أشهر فقط  بسبب وجود شراكة مع أربع منظمات أخرى من بيت لحم ونابلس ومنطقة القدس% 

:يجب تلبية ا)هداف التالية ولتحقيق ا)هداف الرئيسية لهذا ا ا%شروع ،كان لزامـاً علينا 
إعداد ا%علم& )ساليب جديدة للتعليم
 ا%نظمات ا)عضاء في الشبكة  ب&تبادل الخبرات
 تعزيز مهارات ا,تصال للشباب الفلسطيني
جيدتقديم بديل تعليم اكاديمي 
تعريفهم على  ا%جتمع ا%دني وقيم الديمقراطية
تشجيع استخدام ال-عنف في حل الصراعات على ا%ستويات ا%ختلفة
 زيادة معرفتهم في مجال حقوق ا*نسان والتاريخ والقضايا الراهنة التي تواجه ا%جتمع الفلسطيني
إشراك الشباب في ا)نشطة ا%جتمعية

 ويقدم البرنامج طرق جديدة للتدريس، با*ضافة إلى ا)نشطة ال-منهجية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي عند
: بكونهمالط-ب الشباب عن مايجري من حولهم. سيستفيد ا%شاركون في هذا البرنامج

سيتلقون دروس تقوية في ا%واضيع ا%تعلقة بذلك 
ا,بتعاد عن الشوارع ، وعدم البقاء في ا%نزل بدون فائدة

البدء ببناء القيم ا%جتمعية في هذه ا%رحلة الحرجة من حياتهم

 من ناحية أخرى ، يوفر ا%شروع فرص عمل للمعلم& الفلسطيني& وا%درب&، وسيعطي فرصة )طفال ا)سر ا)قل حظا
في الحصول على فرص التعليم ا%جاني.

 وانضم بعضا)عضاء الجدد إلى  ا%جموعة الجديدة ل-ستفادة من دروس مجانية تعطى لهم  في اللغت& العربية
وا*نكليزية.  ويجري تنفيذ ا%رحلة الثانية من البرنامج فقط في مدارس بيت ساحور.

 بيت من) Tornado Lightsكما تلقى بعض الط-ب دراما مسلية ودورات عمل في غناء الراب  من قبل فرقة الراب ( 
 قد تم ا,تفاق ف، التخطيط لبرنامج متابعة خاص  بالط-ب القدماء  الذين هم ا'ن في الصف العاشرلحم.  ومن ضمن

 للتنمية الدولية لتوفير التدريب على مهارات ا,تصال للط-ب الشباب من أجل مساعدتهم على PAIDIAمع مؤسسة  
 للمركز الفلسطيني للتقارب.  ا%شاركة بنشاط أكبر في مجتمعاتهم ا%حلية ، والبرامج وا)نشطة ا)خرى



ً إلى ا%ركز الفلسطيني أن الط-ب سعداء جدا لوجودهم  في هذا البرنامج )نهم يشعرونوقدم   معلمي ا%دارس تقريرا
بأن أدائهم أصبح أفضل في ا%درسة.

 طالبـاً وطالبة للعام الدراسي الجديد.٣۳٠۰ تم تحضير مجموعة جديدة مكونة من حوالي 2009وفي أواخر عام  

الخطط ا$ستقبلية 
 وسيتممواصلة تقديم دروس للط-ب ا)صغر سنا ، وتوفير ا%زيد من التدريب البديل وبناء القدرات للط-ب القدماء . 

  من ناحية أخرى ، تم تقديم مقترح. دتقديم دروس في مادة الرياضيات بناء على الطلب من معظم الط-ب الجد
  حيث قامت بتقديم)United National Habitat programا%شروع من أجل الحصول على فرص الدعم من قبل ( 

 Young Film(  لتنفيذ مشروع التدريب على إنتاج الفيديو يحمل اسم ا%نتج& الصغار $16700تمويل قيمته 
Makers(

٢۲٠۰٠۰٩۹مهرجان ليالي الرعاة 

 للعام الثاني على التوالي نظم ا%ركز بالتعاون مع مبادرة الدفاع ا%شتركة في جمعية الشبان ا%سيحية القدس فرع –
 أقيم في ملعب ا%ركز الرياضي للجمعية.٢۲٠۰٠۰٩۹ كانون أول ٢۲٥ الى ٢۲٣۳بيت ساحور مهرجان ليالي الرعاة من 

 وقد أحيا ا%هرجان، الذي أقيم هذا العام تحت رعاية وزيرة السياحة وا,ثار الفلسطينية الدكتــورة خلود دعيبس، فرق
محلية متنوعة اشتملت على دبكات شعبية وتراثية با,ضافة الى ترانيم مي-دية وأغاني فيروزية متنوعة.

ارتجال وص-ت غنائية منوعة تلتها فرقة دبكة ا%درسة ا,نجيلية اللوثرية بيت ساحور – "ففي اليوم ا)ول قدمت فرقة  " 
ً من الدبكات والرقص التعبيري وقد حضر فقرات اليوم ا)ول نحو   شخص.٥٠۰٠۰التي قدمت عددا

 أما اليوم الثاني فقد خصص الجزء ا)ول منه ل(طفال مع فقرة خاصة من الفنان روني روك وفرقته التي أتت من
  من ا)طفال في فقرات ترفيهية خاصة استمرت نحو٢۲٠۰٠۰الناصرة خصيصـاً للمشاركة في ا%هرجان.  وقد شارك نحو 

ساعت& من الضحك واللعب أدخلت الفرحة الى قلوبهم.  وانتهت فقرة ا,طفال بهدايا صغيرة قدمها بابا نويل ل-طفال.

 وفي ا%ساء أحيت جوقة كلية بيت لحم للكتاب ا%قدس ليلة ا%ي-د بترانيم مي-دية استمرت حتى تحو منتصف الليل
 شخص.٤٠۰٠۰حضرها نحو 

  عامـاً.  فقد شارك آ,ف ا%واطن& ،١۱٩۹وقد خصص اليوم الثالث %سيرة الشموع السنوية التي ينظمها ا%ركز منذ نحو 
. أضئ شمعة من اجل القدس "في ا%سيرة التي نظمت خذا العام تحت شعار  "

 وانطلقت ا%سيرة من امام حقل الرعاة للروم ا)رثوذكس يتقدمها رؤساء ا%ؤسسات والفعاليات الوطنية ومديرة شرطة
بيت ساحور النقيب عبير أبوفاره ووفود أجنبية من أوروبا والو,يات ا%تحدة.

 وحمل ا%شاركون في ا%سيرة ال-فتات التي تدعو لوقف التطهير العرقي في ا%دينة ا%قدسة والشموع التي ترمز إلى
فجر الس-م ا%نشود والحرية للشعب الفلسطيني.

 واخترقت ا%سيرة الشوارع الرئيسية للمدينة ووصلت إلى ساحة جمعية الشبان ا%سيحية حيث أقيم مهرجان احتفالي
:تولى عرافته كل من عامر مصلح وياسم& رشماوي.

 وقدمت فرقة كازار للتراث الشعبي مجموعة من الدبكات الشعبية التراثية التي تفاعل معها الجمهور بحماسه ، فيما
أدى الفنان سعيد زرزر مجموعة من ا)غاني ا%ي-دية وأغاني للمغنية القديرة ماجدة الرومي.

 والقى مديرا%ركز الفلسطيني للتقارب ب& الشعوب جورج رشماوي كلمة استعرض فيها الوجه الحضاري وا*نساني
 والديني والتاريخي %دينة القدس التي حملت شعار ا%سيرة وما تتعرض له من هجمة شرسة تستهدف تهويدها وطمس

معا%ها العربية والفلسطينية.

 وقد تخلل ا%هرجان بأيامه الث-ث سوق محلي اشتمل على مأكو,ت ومشروبات خفيفة با,ضافة الى منتوجات وصناعات
محلية يدوية كالتطريز والشوكو,تة وغيرها.



 وقدمت الوكالة السويسرية للتنمية والبعثة البابوية في القدس جزءً التمويل ال-زم للمهرجان فيما ساهم منتجع مراد
 السياحي بجزء اخر.  با,ضافة الى ذلك اعتمد ا%هرجان في جزء بسيط من التمويل على ا,ع-نات التجارية الي علقت

في ساحة ا%هرجان من قبل بعض الشركات ا%حلية.

 الدائرة ا'ع)مية-٢۲

  والذي يهدف الى توفير)IMEMC(ان ا%شروع الرئيس في هذه الدائرة هو مركز الشرق ا)وسط الدولي ل+ع-م 
 اخبار يومية باللغة ال-نجليزية للجمهور الغربي لتقديم صــورة أدق من زاوية مختلفة للعالم عن الوضع في فلسط&.

ولعل الصحافة الغربية ا%نحازة تماما الى اسرائيل هي من ا)سباب الرئيسة لوجود مثل هذا البرنامج.

  على الرغم من الصعوبات ا%الية التي)IMEMCواصلت دائرة ا*ع-م تشغيل مشروع الشرق ا)وسط الدولي ل+ع-م (
  إنتاج التقارير ا*خبارية IMEMCولذلك واصلت دائرة ا*ع-م   . تواجه جميع ا%حاو,ت الهادفة إلى تطوير أنشطتها

، إضافةً  إلى بعض ا%قاب-ت ا%نتقاة وا,فتتاحيات. ا*نسانية اليومية وقصص 

فلسط& اليوم أو " "واصلت دائرة ا*ع-م إنتاج التقارير اليومية ا%سموعة والتي تدعى   "Palestine Today"و التقارير  
 وقد تطور ا,ستماع إلى التقارير ". This Week in Palestine"ا)سبوعية و التي تدعى فلسط& هذا ا)سبوع أو  " " 

  بعض على الهواء في ا*ذاعات العادية وعلىالتقاريرإذاعة مونتريال ومقرها كندا ببث في مناطق دولية حيث قامت 
 محطات ا*ذاعة ا)خرى في الحرم الجامعي بشكل متكرر. وهذا ترك تأثير كبير على البريد ا)ليكتروني أيضا ، حيث

اوريغون ، وراديوو) KBOO  (تحتل كندا ا%رتبة ا)ولى في أعداد القراء.وتقوم  )هي إذاعة راديو في بــورت-ند  ) 
 باستمرار، وذلك) This Week in Palestine و) (Palestine Todayفي و,ية كاليفــورنيا ببث () Pacificaباسيفيكا  (

)نها توفر معلومات جيدةعن ا)حداث والتطــورات السياسية في فلسط&.

 وتواصل أيضا دائرة ا*ع-م تطوير وحدة إنتاج الفيديو و التي تمكنت من إنتاج عدد من ا)ف-م الوثائقية القصيرة
خ-ل العام.

  التضامن و مجموعات من قبل عدد من ا%حطات ا*ذاعية  وغيرها مندائرة ا*ع-م استخدام  فقد تم من ناحية أخرى ،
 حقوق ا*نسان ، با*ضافة إلى بعض وسائل ا*ع-م البديلة باعتبارها واحدة من ا%صادر الرئيسية  للمعلومات حول

 هي مصدر ا%علومات بصــورة منتظمة إلى العديد من ا%نظمات الدولية والبعثات فان وحدة إضافةً  إلى ذلك فلسط&. 
الدبلوماسية العاملة في فلسط&.

 كما أن وحدة إنتاج الصوت في دائرة  ا*ع-م  تنتج تقارير خاصة مميزة لشبكة اذاعات أخبار الصوت الحر في
  اذاعة محلية منتشرة في٩۹٠۰ والتي تصل أخبارها الى نحو) Free Speech Radio News FSRNالو,يات ا%تحدة  (
الو,يات ا%تحدة.

 وكانت ا)خبار باللغة ا,سبانيةبسبب الصعوبات ا%الية فقد أوقفت دائرة  ا*ع-م اصدار ا)خبار باللغة ا,سبانية. 
 تعتمد اعتمادا كليا على ا%تطوع&، الذين عملوا سواء من منازلهم أو من ا%كتب الرئيس في فلسط&، ولكن لم يكن

  من ناحية أخرى ، جذبت النسخة ا,سبانية عدد , بأس به من القراء ، وشجعت منظمة. كافيا لبقاء النسخة ا,سبانية
 كمصدر رئيسي وحدة ا*ع-م عتماد  على ل+  ،)IEPALAمثل معهد الدراسات السياسية )مريكا ال-تينية وأفريقي (

  موضوع400  نحو IEPALA ، واستخدمت 2009 خ-ل العام  و./للمعلومات عن الوضع الفلسطيني ا*سرائيلي
معـاً ا*خبارية وهي  أقوى شبكة200فقط استخدام    تمبينما ، IMEMCإخباري  من  "  من العناوين من قبل وكالة  " 

أخبار فلسطينية على ا,نترنت حتى ا'ن.

 في أثناء ذلك، فقد واصلت  دائرة  ا*ع-م  تطوير وحدة  إنتاج الفيديو وقد تم إنتاج فيلم& وثائقي& قصيرين،
نظمها مركز التقارب.با*ضافة إلى توثيق ا)نشطة وا%شاريع التي 

  شريط فيديو قصير حول الذكرى السنوية الرابعة للنضال ال-عنفي في  بلع& و آخر كان عنواحد من ا)ف-م كان
مبادرة مسار إبراهيم ، والذي يعتبر فيه مركز سراج كدائرة سياحية بديلة.

 كما واصلت دائرة ا*ع-م التزويد  بتغطية شاملة عن ا%قاومة السلمية في ا%ناطق الفلسطينية بجميع أشكالها من
هذا ا)سبوع في52خ-ل الفترة ا%ذكــورة، انتجت دائرة ا*ع-م عن ما , يقل عن . التقارير  " تقرير صوتي، يدعى  

فلسط& والذي يتم بثه كل يوم جمعة، وهو  يسلط الضوء على ا%سيرات السلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. "

، حيث تم تقديم تقارير ملخصة عن240 أنتجت دائرة ا*ع-م أيضا خ-ل العام،  فلسط& اليوم "  تقرير صوتي  " 



ا)حداث والوقائع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم توثيقها في بعض ا)حيان عن طريق مقاب-ت من أرض الواقع.

ومن ا%توقع أن تصبع وحدة إنتاج الفيديو  مشروع مدر للدخل ا)مر الذي  قد يساعد على تغطية نفقات دائرة ا*ع-م.

 زائراً يوميا ويرتفع العدد ليصل  إلى  ٢۲٥٠۰٠۰ سجل ا%وقع ا,لكتروني زيارات بلغت في معدلها نحو ٢۲٠۰٠۰٩۹خ-ل العام 
 غطت حيث. وزاد عدد الزوار بشكل كبير خ-ل الحرب على غزة مليون زائر في الشهر.  ٢۲ زائرأ يوميا، ونحو ٤٥٠۰٠۰

 الحرب على غزة بشكل كامل، وقدمت تقارير أولية عن ا)حداث في قصص مميزة عن طريق مراسلنا فيدائرة ا*ع-م 
غزة، رامي ا%غاري.

  على الرغم من أن في العالم. ٤١۱٠۰٩۹٠۰٦ هو IMEMC ترتيب فإن،  لتصنيف ا%واقع ا,لكترونيةALEXAووفقا لـموقع 
ً ، مع ا)خذ في ا,عتبار العدد الهائل للمواقع  في مختلف أنحاء العالم ، فإننا  نعتقد أن هذا    ,عددالعدد يبدو كبيرا

 في الو,يات ا%تحدة. 180110 ترتيب IMEMCمن ناحية أخرى، احتل  . بأس به

  ٪ منهم من اندونيسيا ، وحوالي14 ٪ في ح& أن 57حوالي  حيث بلغت نسبة الزوار من الو,يات ا%تحدة ا)مريكية 
٪ فقط من كندا والباقي من دول مختلفة.5

  عاما و الذين هم45 ايضا الى ان معظم جمهــورنا هم من الذكور، أعمارهم فوق سن )ALEXAأشار موقع ( وقد 
 ، أو هم من ا%ستوى ا%توسط من ا%دراءمن ا%نزل أومنو يتصفحون ا%وقع  شهادة الدراسات العليا  حاصل& علىإما 

 على الرغم من أن فئة الشباب مهمة جدا ، ولكن هذه الفئةالسياسي& والذين استعرضوا صفحات ا%وقع في العمل.  
 العمرية في أوروبا والو,يات ا%تحدة ت تحتل مناصب ادارية مهمة في ا%ؤسسات والشركات، وأساتذة الجامعات

  ا*ع-مي  علىوالسياسي& من ا%ستوى ا%توسط. وهذا يعكس هذا التأثير ا%حتمل الذي يمكن أن يشكله ا%ركز
  ل(خبار في فلسط& من زاوية مختلفة وردت من وسائلبوجهة نظر أخرى، من خ-ل تزويدهم ا%جتمعات الغربية
ا*ع-م ا%ختلفة. 

 دائرة السفر البديل مركز سراج لدراسات ا&راضي ا$قدسة- – ٣۳

 واصل مركز سراج ، والذي هو مشروع رئيسي لدائرة السفر البديل ـتطوير برامج سياحية بديلة و أـنجزت  برنامجها
يل  يم الخـل ضمن ـمشروع ـمسار ابراـه لرح-ت  سهي-ت  ضا ـت سراج أـي ركز   قدم ـم وقد  سنوي اـلصيفي.   Abraham(اـل

Path initiative) (و The Peace Cycle(.إضافة الى عدد من ا%جموعات السياحية و التضامنية 

من خ-ل من جمـيع أنـحاء الـعالم  خرى  روابط بـ& الـشعب الفلـسطيني والـشعوب ا* إلى خـلق  سراج   ويـهدف مـركز 
اهداف ا%ـركز وذلك لتلبـية بـعض  ديان والـحوار ا%ـسكوني ، الثقـافة ، وبـرامج تـبادل الـشباب   الـسياحة التعليمـية ، ا,

الرئيسة.

  شخصا من285 الـعمل في ـبرامج اـلسياحة البديلة ، وكان قادرا ـعلى تنـظيم جو,ت  لـنحو واستمر ـمركز سراج في 
بلدان مختلفة إلى فلسط&.

 وافقة من قبل وزارة السياحة الفلسطينيةا% هو الحصول على مركز 2009 %ركز سراج في العام أما ا*نجاز الرئيسي
في إعطاء ا%ركز رخصة مكتب سياحي و التي تسمح للمركز بترتيب أي نوع من الجو,ت للزوار الدولي&.

& سياحي& ا%حلـي رشدين اـل ومن اـ% وعدد  الدائم&  وظف&  من ا% سة  سراج خـم ركز  في ـم يـاً  وجد حاـل &و ـي   وغـير ا%حلـي
والذين يعملون بناء على طلب ا%ركز

 بيت ساحور/ بيت الضيافة ا'تحاد النسائي العربي
 وكان مركز سراج يعمل يوما بيوم على مراقبة أعمال الترميم في بيت ضيافة ل+تحاد النسائي العربي والذي هو نتاج
 لتعاون وعمل مشترك ب& ا%ركز وجمعية ا,تحاد النسائي العربي في بيت ساحور.  حيث تم ا,تفاق على ترميم النزل
من جمعـية ) الترميم بتمـويل  تم  وقد  فائدة للمؤسـست&.  من  بادارته وتـسويقه عا%ـيا مـما فـيه  سراج  وأن يـقوم مـركز 

ASECOP(والتي توفر تمويب %شاريع عديدة من اسبانيا الى مؤسسات مختلفة في فلسط&. واشتمل ا%شروع على  
 تأهيل وتدريب عدد من النساء على مهارات إدارة الفندق من أجل أن يصبحن مرشحات للعمل في بيت الضيافة عندما

ً للعمل.  يصبح جاهزا
من  أكثر  تدريب  أشهر ٤٠۰وحـضر اـل ثة  حو ث- ية لـن ورشات عـمل تدريـب حم  يت ـل من منطـقة ـب سيدة    حـفظ ا)غـذيةعن  

وا%شروبات ، واللغة ا*نجليزية ومهارات الكمبيوتر.



ً بحلول تشرين الثاني نوفمبر /    ، لكن بسبب بعض التأخير في2009وقد كان من ا%توقع ان يكون بيت الضيافة جاهزا
 الحصول على التوميل ال-زم فقد تأخرت أعمال الترميم قلي-ً حيث أصبح من ا%توقع أن ينتهي  العمل في بيت الضيافة

.2010في نيسان ابريل / 

ً على استيعاب نحو   ومن ا%توقع أن يكون غرفة. 15 ضيف في 35وعندما ينتهي العمل، فإن بيت  الضيافة يكون قادرا
يد الدخل ـ%ركز سراج و ل-ـتحاد الـنسائي الـعربي ـعلى حد سواء، وهو ا)مر الذي سوف  ـبيت اـلضيافة قادراً ـعلى توـل

يساعد على التقليل من ا,عتماد على ا%ساعدات الخارجية.

:ينظم مركز سراج عدداً من البرامج السياحية البديلة منها

برامج التبادل الشبابي 
لـ يوم&   امج %دة  سراج برـن مرك  ركز اـلسبيل ، ـنظم  مع ـم عاون  قاموا40بالـت كا.  ـحيث  من أمرـي شباب  بة  طالب وطاـل   

ومات حول اـلوضع السـياسي في ا%نـطقة ، ـكما ـتمت اسـتضافتهم من قوا اـ%زيد من ا%عـل  بـجولة في منـطقة ـبيت ـلحم وتـل
 الثقافة ا%حلية. علىقبل ا)سر ا%حلية ، والتي سمحت لهم  التعرف أكثر 

برامج تقصي الحقائق 
ا يـقارب   سياحية % جو,ت   سراج  من192نـظم مـركز  من مختـلف البـلدان،   أمريـكا وايرلـندا واليـابان وايطالـيا  زائر 

مع نـشطاء الـس-م وا%ـسؤول& السيـاسي&، ومنظـمات حـقوق وزيارت   واشتمل البرنـامج عـلى لـقاءات   وفرنـسا وكـندا، 
.ا*نسان من ك- الجانب&

صانعي اـلـس-م اـ%ـسيحية (سيكون  فرق  من منـظـمة بـتـسيلم ،  قادرين ـعـلى ـلـقاء ممثـلـ&  في البرـنـامج  اـ%ـشارك& 
Christian Peacemaker Teams( مؤسسة التواجد الدولي ا%ؤقت في الخليل ، واللجنة ا,سرائيلية ضد هدم البيوت ،  

  ويمكن للمشارك& أيضا زيارة مختلف مخيمات. ، وحملة الحق في التعليم ، وا%ركز الفلسطيني للتقارب ب& الشعوب
ال-جئ& والقرى غير ا%عترف بها، كما سيكون بإمكانهم حضور ا%حاضرات والفعاليات في بيت لحم والقدس ورام ا .

في فـلسط& وضع  فة باـل عالم ا%ختـل شعوب اـل ريف  ظر وتـع ريب وجـهات الـن ركز لتـق ضمن جـهود اـ% امج  هذا البرـن ويأتي    
وبعدالة القضية الفلسطينية لتجنيدهم للمساعدة في حشد التأييد والدعم الدولي& للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

برامج مسيحية 
 استضاف مركز سراج مجموعات مختلفة تأتي لبرامج الحج في فلسط&، حيث تم إرشادهم على ا%نطقة من قبل أد,ء

سياحي& محلي& وقضاء أمسيات مع  عائ-ت فلسطينية مسيحية، وزيارة ا)ماكن ا%قدسة في فلسط&.

البرامج الثقافية و ا$شي $سافات طويلة 
  جو,ت من ا%شي %سافات طويلة بالتعاون مع مسار5 كان مركز سراج قادراً على تنظيم أكثر من 2009بحلول عام 

  و استطاع ث-ث جو,ت تم تنظيمها لتعقب مسار ابراهيم من نابلس الى رام ا ، . ابراهيم ومجموعة السياحة البديلة
ية من خ-ل قضاء ا)مسيات مع ا)سر  اـ%شاركون اختبار  اـ%ناظر الطبيعية الرائعة لفـلسط& ، واخـتبار  الثقاـفية ا%حـل

ا%حلية.

 )Nativity Trail، جولت& من  ()ATG(نظم أيضا مركز سراج  بالتعاون مع مركز دراسات السياحة البديلة، مجموعة 
.الناصرة الى بيت لحموهي جو,ت من مدينة 

برنامج العائ)ت ا$حلية ا$ستضيفة
 ونظرا ,تصا,ت مركز سراج، فقد استطاع ا%ركز تنظيم ليال مبيت عند العشرات من العائ-ت ا%حلية في منطقة بيت
 لحم، وبذلك استطاع السكان ا%حليون والزوار على حد سواء من الحصول على فكرة عن قرب عن الثقافات ا%ختلفة ،

والتي تولد دخ- جيدا للعائ-ت.

  دو,ر مباشرة ل(سر في بيت ساحور وبيت٢۲١۱٠۰٠۰٠۰و خ-ل الفترة ا%ذكــورة، فقد استطاع مركز سراج توفير حوالي 
لحم، والتي توفر دعما جيدا للعائ-ت.

دراجات من أجل الس)م 
   من سائقي الدراجات الهوائية من ا)ردن إلى فلسط& ، وكان ا%شاركون من بريطانيا18لـ نظم مركز سراج برنامج  

  ، ثم إلى الناصر ، ومن ثم إلى جن& ونابلسمادباوأ%انيا وبلجيكا وقبرص ، وقاموا بالسفر بدراجاتهم من عمان إلى 



قدس. يل واـل حم والخـل يت ـل سية وطولكرم ورام ا  وبلـع& وـب شاركون أـم مات وأـمضى اـ% وفي مخـي ية  عائ-ت ا%حـل  مع اـل
ال-جئ& الفلسطيني& وقابلوا  القادة الفلسطيني& وا%نظمات ا%حلية ، وزاروا جامعة بيت لحم.

) PIRT(ا$بادرة الفلسطينية من أجل سياحة مسؤولة 
  فيا%عرض الدولي للسفر لتمثيلهم في ) PIRT(تم ترشيح السيد ميشيل عوض، مدير مركز سراج من قبل مجموعة 

 و قدم السيد محاضرة حول الوضع السياحي الـغير عادل في فـلسط& في هذا ا%عرض والذي حضره)، ITBبرل& (
خبراء اـلسياحمن100حوالي    مـيشيل عوض استراليا وسوـيسرا ل-جـتماع مع وك-ء توجه)ITBـبعد ـمعرض الـ ( ة، و 

السياحة كي يحثهم لعمل برامج أكثر توازنا لقضاء أوقات أكثر في ا%دن الفلسطينية.

البرامج الثقافية
 بالتعاون مع وكالة انانتا للسفر في فرنسا ، استطاع مركز سراج ترتيب أول برنامج فلسطيني يظهر فلسط&

باعتبارها وجهة للسفر والسياحة، والسماح للمشارك& بقضاء ا%زيد من الوقت في فلسط& و ,ختبار الثقافية ا%حلية.

قطف الزيتون 
  مشارك& حيث6 تنظيم  برنامج قطف الزيتون ، وحضر البرنامج ما يقارب 2009 سراج في عام استطاع مركز

قضى ا%شارك&  الوقت في منطقة جن& لقطف الزيتون.

)API(مبادرة مسار إبراهيم الخليل 
في فلـسط& %ـبادرة مـسار  إبراهـيمـركز  شركاء الرئيـسي&  من اـل واحد  هو  مـسار مسار إبراهيم.)APIم (سراج   ) 

)إبراهيم الخليل هو الطريق للسياحة الثقافية التي تتبع خطى إبراهيم عبر الشرق ا)وسط.

وهي ا'ن يل،  إلى الخـل حم  يت ـل من ـب ريق  تح الـط في فـلسط& لـف يم الـخلي  مع ـمسار إبراـه عاون  سراج  بالـت  واستطاع 
حاهزة للمتجولون للسفر منها مشيـاً على ا)قدام من بيت لحم إلى الخليل.

  في جامعة بيت)APIوشارك أيضـاً مركز سراج في الحلقة الدراسية التي نظمتها مبادرة مسار إبراهيم في فلسط& (
  ، واـلسيد عوض قدم مـحاضرة)APIـلحم ، وأـعطى اـلسيد جورج رشماوي محاضرة حول إـنجازات ـمركز سراج في (

جو,ت ا%شي على ا)قدام.حول كيفية تنفيذ قواعد السلوك في 

الرح)ت التعريفية
 استضاف مركز سراج روسي& من القادة السياحي& ، وـنظم لهم جولة في ا%دن الفـلسطينية لتشجيعهم على إحضار

.ا%زيد من الحجاج إلى فلسط&

)The Palestinian Summer Celebration (البرنامج الصيفي الفلسطيني
زيارة فـلسط& ، وـلكن أـيضـاً  للـعيشقدم ـمركزمرة أخرى  ريدة من نوـعها ل(جانب ـليس ـفقط للـقيام ـب   سراج خبرته الـف

. 2009فيها ، من خ-ل برنامج ا,حتفال بالصيف 

 ة.  بالبقاء في فلسط& %دة شهرين خ-ل فصل الصيف والعيش مع العائ-ت الفلسطيني ل(جانبويقدم البرنامج فرصة
  لديهم أيضا فرصة لدراسة اللغة العربية وتعلم كيفية طهي الطعام الفلسطيني، والرقص الفولكلوري الفلسطينيويكون 

الداخل.  من  سطيني  عن ا%جتـمع الفـل ، والتعـلم  كة "الدـب ولذلك" حم ،  مع جامـعة بـيت ـل شراكة  هذا البرنـامج يـتم باـل   و 
يحصل الط-ب على شهادة بالع-مات التي حصلوا عليها من دراستهم مدة شهرين من قبل الجامعة.

خاتمة وتلخيص
  )هداف ا%ركز الرئيسية  من  تعزيز الس-متناغم كامل عملت الث-ث للمركز الفلسطيني للتقرب معـاً من أجل تحقيق 

 وتحس& أداء ا%جتمع ا%دني، با*ضافة إلى خلق تقارب داخل ا%جتمع الفلسطيني وا%جتمعات ا)خرى في مختلف
أنحاء العالم.

 تأكيد من جديد على التزامه بال-عنف كاستراتيجية %قاومة الظلم ومواصلة  إعداد الشباب لقيادةبالويواصل ا%ركز 
ا%ستقبل من خ-ل تزويدهم با%هارات ال-زمة ليكونوا أكثر نشاطا في مجتمعاتهم ا%حلية.

انتهى


