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ورقة عمل الطالب

العيش سويا مع الالجئين

SUNHAK PEACE PRIZE

ورقة عمل عن الفيديو الذي يعرض قصة الطفلة السورية نعمات حماوي
 https://youtu.be/VHRxcRXnxzg

أجب عىل هذه األسئلة بعد مشاهدة الفيديو • 

1. من هي نعمات حماوي و ما هو الوضع الذي تواجهه اآلن؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2 . كيف تفّكر نعمات حماوي في الوضع الذي تعيشه اآلن؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3 . ماذا يحدث في وطن نعمات حماوي الذي غادرته؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4 . بغض النظر عن البيئة الصعبة التي وجدت نعمات حماوي نفسها فيها، ما هو أملها للمستقبل أثناء دراستها 
في المدرسة و ما هي رغبتها؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 إقرأ النص أدناه ثم أجب عىل األسئلة التي تليه. المصدر(مفوضية األمم المتحدة لغوث الالجئين ) • 

لقد مرّت 9 سنوات منذ أن بدأت الحرب في سوريا. عندما تعب الناس من الحكم الديكتاتوري في 

سوريا بادروا بتنظيم مظاهرات سلمية في مارس 2011. لم يكن أحد يتوقع أن الفوضى التي تلت 

ذلك ستستمر ل9 سنوات. رغم ذلك فقد اندلعت حرب مدنية عندما استعملت الحكومة السورية 

السالح ضد المتظاهرين.                                                                                                       

https://youtu.be/VHRxcRXnxzg
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قبل الحرب كانت سوريا دولة جميلة و ناجحة و يزورها سنويا عدد  من السياح من كل العالم يزيد 

عن عدد السياح الذين يزورون أستراليا، لكن خالل سنوات الحرب األهلية التسع قتل مئات اآلالف 

من الناس و تم نزوح عدد5,6 مليون شخص و أصبح الوضع في سوريا من أخطر المشاكل اإلنسانية 

في العالم و ال يزال ال يلوح أمل في األفق لنهاية هذه المأساة بعد. و بحلول عام 2019 أصبح حوالي 

13 مليون سوري (أكثر من 70% من السكان) غير قادرين عىل العودة لمساكنهم بسبب القصف 
العشوائي الذي استمر حتى وقتنا الحالي. نصف هؤالء من األطفال، مثل نعمات حماوي. و يعاني 

93% منهم من الفقر المدقع في بيئة ريفية قاسية و متخلّفة  و غير موّهلة لحماية الالجئين. أكثر 
من ذلك فإن أكثر من 30% من األطفال السوريين غير قادرين عىل اإللتحاق بالمدرسة و يعانون من 

الفقر و زواج األطفال و تشغيلهم.                                                                                                                       

مثل نعمات حماوي و التي يحدوها األمل رغم ظروفها الصعبة، فإن الالجئين السوريين هم أيضا 

لديهم مستقبلهم الخاص الذي يتعلقون به. إن الحرب السورية التي ظلت تهدد حياة أكثر من 10 

مليون من السوريين ألكثر من 10 سنوات هي واحدة من أكبر مأسي جيلنا الحالي. إنها حالة يجب 

علينا جميعا أن نتحّمل المسؤولية في معالجتها.                                                                      

5 . ما هي األفكار التي خطرت في ذهنك و أنت تقرأ هذا النص و تشاهد الفيديو عن نعمات حماوي؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6 . ما الذي يمكننا فعله لنعالج أزمة الالجئين المستفحلة؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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ورقة عمل الطالب

العيش سويا مع الالجئين

SUNHAK PEACE PRIZE

ورقة عمل عن فيديو مخّيم شاتيال في لبنان
 https://youtu.be/mStfBX5uQuU

أجب عىل األسئلة التالية بعد مشاهدة الفيديو• 

1. ما هي في اعتقادك الحالة التي تواجهها حاليا المرأة التي تصنع الدمى و العرائس في هذا المقطع؟                                    

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2 . لماذا بدأت المرأة في صنع الدمي و العرائس؟   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ماذا تمثل الصورة المطّرزة في العرائس و الدمي و األلعاب؟      

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. عندما تباع دمية ألحد األشخاص قي ماذا يتم استخدام العائدات؟ ما هو المعنى الذي يحمله بيع و شراء هذه 
الدمي؟

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. ما هي المشاهد التي اشتاقت لها هذه المرأة في موطنها؟ ترى كيف سيكون الوضع إذا عشت في بيئة غير 
مألوفة عندما تترك وطنك فجأة لتفادي األخطار و اإلضطرابات المتوقعة؟ ضع نفسك في موقف هذه المرأة 

و فّكر في المصاعب و األلم الناتج عن تركك لموطنك.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

https://youtu.be/mStfBX5uQuU 
https://youtu.be/mStfBX5uQuU 

