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كافة الكتابات والقصص الواردة في هذا الكتيب 

هي من عمل األطفال في محافظتي بيت حلم واخلليل.

إن كافة املواد واملرفقات الواردة في هذا الكتيب ال تعبر بالضرورة عن رأي وزارة اخلارجية اإليطالية.

احلركة العاملية للدفاع عن األطفال
فرع فلسطني

Unity & cooperation for
Development of Peoples



إصدار احلركة العاملية للدفاع عن األطفال / فرع فلسطني، بالتعاون مع مؤسسة يوكوديب اإليطالية

مت إعداد هذا الكتاب في إطار األنشطة والفعاليات التي نفذت ضمن مشروع (تأهيل وتقوية مراكز األطفال في كل من بيت حلم واخلليل)

بدعم من وزارة اخلارجية اإليطالية

أصواتنا

مت إعداد هذا الكتاب في إطار األنشطة والفعاليات التي نفذت ضمن مشروع 





تقدمي

نصت ما تخصهم، وانسجاماً مع التي القضايا كافة في بحرية آرائهم عن مشاركة األطفال والتعبير تفعيل فلسطني بأهمية فرع / األطفال عن العاملية للدفاع احلركة في منا إميانا
لسنه الواجب وفقاً الطفل االعتبار آراء تولى وأن تخصه، التي املسائل آراءه في كافة عن التعبير الطفل في حرية حق الطفل حول الدولية حلقوق االتفاقية عشر من الثانية املادة عليه
هذه توثيق فلسطني األطفال/ فرع عن للدفاع احلركة العاملية في ارتأينا املؤملة والسارة، فقد والتجارب املشاعر في من امتزاج يعيشه وما الطفل الفلسطيني واقع وخلصوصية ونضجه.

أيضاً. اخلاصة طريقتهم وعلى يرووها أن هم قرروا كما وجتاربهم أطفالنا وآرائهم إسماع صوت في آملني والدولي للمجتمع احمللي وتقدميها املتواضعة التجربة
األطفال  صوت إسماع في التجربة هذه تساهم أن أمل وكلنا حلقوقهم، والترويج من العمل مع األطفال عاماً ١٣ عن تزيد تعكس خبرة ولكنها اال، هذا في لدينا األولى لعلها التجربة

ساكناً. يحرك عله الدولي اتمع وخاصةً واملهتمني، املسؤولني لكل
ويخص بذكر:- الوجود حيز باألطفال إلى اخلاص الكتيب هذا إخراج في ساهم من لكل وتقديرها بشكرها تتقدم أن األطفال عن للدفاع العاملية احلركة وختاما يسر

باألطفال. اخلاصة االستمارات تعبئة في تعاونت التي وأسرهم الكتيب، هذا محتويات مجمل كتابة في الذين شاركوا األطفال
الكتيب. نصوص وتنسيق مراجعة في احلركة طواقم مع بالتعاون قامت والتي احملتلة، الفلسطينية في األراضي UCODEP منسقة Debora Pinzana اآلنسة

لطاقم ومتابعته واشرافه مساهمته على حلم، بيت منطقة في احلركة منسق – اهللا السيد ناصر عطا وخاصةً املؤسسة، في اتمعي والتفعيل التدريب في وحدة العاملني طاقم
اآلن. عليه هي التي بالصورة الكتاب بهذا للخروج واملتطوعني العاملني

اخليل عيسى فرارجة، فداء الشوملي، الفريد ابراهيم، روجان بالذكر: ونخص حلم واخلليل بيت محافظتي في فلسطني فرع األطفال/ عن للدفاع العاملية مراكز احلركة في املتطوعني
حماد. واحمد

األطفال. لكتابات النصوص العربية بتدقيق الذي قام إبراهيم نصار السيد
االجنليزية. اللغة نصوص بتدقيق والتي قامت األطفال عن للدفاع العاملية احلركة واملتطوعة لدى Leigh Brady اآلنسة

الكتيب. هذا لدعمها إصدار االيطالية اخلارجية لوزارة اجلزيل بالشكر ونتقدم كما

الزلف أبو جورج
فلسطني فرع / األطفال عن للدفاع العاملية احلركة
العام املدير



اإليطالي التعاون كلمة

السنوات خالل الفلسطيني. املدني املجتمع في متنوعة قطاعات في الترابط هذا بتطوير االيطالي التعاون يلتزم عدة سنني االيطالي والفلسطيني، فمنذ الشعبني األمد وصداقة تاريخية تربط عالقة طويلة
والشباب. األطفال فئة فيهم مبن الفلسطينيني السكان بني تضررا األكثر للفئات اهتمامه بتوجيه االيطالي التعاون قام املاضية، العصيبة

املجتمع. بناء لعملية التوقعات املستقبلية مستوى على أيضا بل املباشرة التأثيرات فقط من ليس الكثير عانوا أنهم معروف لديكم

االيطالية التعاون يقوم ولهذا اإلنسان. حلقوق واالنتهاك من العنف يعانون الذين أولئك مع التقارب في رغبة الشعب االيطالي على واضحة وصادقة داللة االيطالية حكومية الغير املؤسسات تعتبر
شعبنا ألالم احترام بوضوح يبرز هؤالء التزام ووفاء لطواقمهم العاملة، إن الشكر فكل الفلسطينية. احلكومية غير مع املؤسسات جنب إلى جنبا التي تعمل غير احلكومية االيطالية املؤسسات بدعم تلك

الفلسطيني. الشعب ومعانات

العمل في برز الذي املرهف االنساني العمل واخلليل، هذا حلم بيت كل من في الفلسطيني الطفل حقوق حماية في وعملهم جهدهم وطاقمها على االيطالية يوكيديب مؤسسة يشكر االيطالي ان يسر التعاون
مميزة. واجتماعية حقوقية وفعاليات انشطة خالل من االطفال مع

املناطق. هذا لالطفال في املوجهة الفعاليات تنفيذ وتطبيق في امللتزمة على جهودهم فلسطني، االطفال/فرع العاملية للدفاع عن للحركة ايضا الشكر والتقدير

منهم. لدى كل فرد باملستقبل االمل صوت يظهر لالطفال ابداع الوقت نفسه وهو في واالمهم،  الفلسطينيني االطفال حيات عن يعبر خبرات تراكم هو الكتاب هذا
واملثابرة الثقة من معا بروح لنعمل جميعا جميعا هؤالء الجل

الوي انطونيو الدكتور.
االيطالي التعاون مسؤول
القدس
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يوكوديب كلمة

11

اليومية.  جوانب حياتهم من جانب على كل مؤثرة غزة، وقطاع الشرقية والقدس الغربية، الضفة حيات الفلسطينيني في على سلبية آثارا ٢٠٠٠ منذ عام الفلسطينية املناطق تعيشها التي الظروف تركت
الظروف.  لهذه املتضرر األكبر تعتبر التي وخصوصا فئة األطفال و الصحة النفسية للشعب الفلسطيني الرفاهية واضح على جوانب بشكل انعكس للعنف قد الدراماتيكي التأثير إن

متنوعة أنشطة وفعاليات خالل من الفلسطيني. تواجه الطفل التي املشاكل الرئيسية على وهي تركز في عملها الوقت ذلك ومنذ ،١٩٩٤ عام من الفلسطينية املناطق في العمل يوكيدب مؤسسة لقد بدأت
دور وإعطائهم الظروف هذه مع التعايش ومساندتهم في ومخاوفهم، أنفسهم عن للتعبير الفرصة بإعطائهم الراهنة، الظروف مع التكيف على األطفال تساعد التي الوسائل حتسني يوكيديب مؤسسة حتاول

مستقبال. واستقرار بأمان فيه يعيشون فلسطيني مجتمع في اكبر

اللتان فلسطني، األطفال/فرع عن للدفاع العاملية واحلركة يوكيديب مؤسسة من كل به تقوم الذي املشترك واجلهد خالل العمل من هذا الصعيد، طيبة على اجنازات قد شهدت القليلة املاضية السنوات إن
خدمة األطفال الفلسطينيني. هدفها لشراكة مهنية أرضية أسستا

وبكل واخلليل، حلم بيت منطقتي في ومتطوعني أطفال قبل من مت تصميمه اخلارجية االيطالية، وزارة من خالل مت متويله من جزء عام، مدته ملشروع الشراكة، وهي نتاج هذه مخرجات هي إحدى "أصواتنا"
واحللم املمكن العمل من فانه ورغم التحديات انه برهان مبثابة انه لديهم. دوما ظاهرا كان األمل بريق أن إال املخاوف املصاعب و من وعلى الرغم جديد، لتصميم مجتمع قبلهم من محاولة انه نقول صدق

أفضل. مجتمع لبناء معا

كذلك نشكر املشروع. جناح هذا وراء السبب كانت التي جهودهم على كما نود شكرهم الوجود، حيز إلى الكتاب هذا في إخراج ساهموا  الذين فلسطني من يوكيدوب وأصدقائنا طاقم نشكر أن نود ختاما
الكتيب. هذا إصدار في مساهمتهم على االيطالية اخلارجية وزارة

ريكاردو سانسوني
الدولي التعاون مسؤول



احلبيبة فلسطني سنعود إلى
اجلميل احلنون ترابك إلى

الالمعة النجوم و العاشقة طيورك إلى
الصامد شجرك إلى

احلبيب الوطن أرض إلى
الطيبني الناس إلى

الصادقة الوفية القلوب إلى
البريئة األطفال إلى

احلاملة الواعدة الشباب إلى
الزاهر املستقبل إلى
املعاصر اجلبال إلى

الصابرة األمهات إلى
احلبيب الوطن قلب إلى

تعالى. بإذن الله األجداد و حلم الكبار سنعود لنحقق
واخلليل حلم بيت أطفال من

سنعود

.... من نكون وسوف شعب..... فهنا كنا وليس كمثل شعبك أرض.... ليس كمثلك
سيكون في كل ركن ترابك حبات وعلى ذكرياتي خزنت دونك ما طعم الدنيا...فيك
العودة حلم في توقظ املاضي أحالم أقرأ... وكنت العب وكنت احلم أركانك كنت من
وذكريات أحالمي معها جالبة عودتك وسترد لي مع بدونك مسلوبة روحي صباح... كل
شوقي كي أنثر للقائك تشهد لوعتي وجبالك و وديانك وتاللك فسهولك ... طفولتي
نراها األم احلنون وكم كم أعشقها األرض هذه تشهد ولكي ترابك... من حبة كل على

الصيف الرقيقة. ونسمة اجلميلة واحلبيبة
هيكل عزيز أبو مجد
للبنات مدرسة: قرطبة العاشر/ من الصف

خواطر مغترب



الفهرس
11 .......................................... األطفال عن للدفاع العاملية احلركة مقدمة

واخلليل حلم من بيت األطفال صوت
14 .................................................................. وآمال أحالم
22 ....................................................................... جتارب

29 ....... واخلليل حلم بيت في وفعاليات األطفال: أنشطة عن احلركة العاملية للدفاع مراكز

39 من الواقع .................................... جتربة - الدولية الطفل حقوق اتفاقية
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مقدمة

داعمة إيجاد بيئة محاولة دورها في العدوان، ويذكر خاصة من حالة تعيش والتي املهمشة املناطق في خصوصا األطفال مع املكثف بالعمل فرع فلسطني، األطفال/ للدفاع عن العاملية احلركة تقوم
لهذه الواضح االنتهاك ظل حتى في حقوقه وممارستها على التعرف على أيضا واملشاركة، وتساعده التعبير على وتساعده الفلسطيني، تدعم الطفل وفرص، وبدائل بإيجاد وذلك للطفل، ومساندة

احلقوق.

توعوية أنشطة خالل الفلسطيني من املجتمع في مشاركته وتفعيل الفلسطيني دور الطفل تقوية إلى تسعى املؤسسة، والتي في املجتمعي والتفعيل التدريب وحدة اجنازات الكتاب احد هذا يعتبر
بشكل املجتمعية واألنشطة الفعاليات كافة صممت هنا من مستقبله. بناء في والتخطيط املساهمة على قادر الطفل عنصر أساسي مبدأ أن على أساسي بشكل عمل الوحدة يرتكز حيث متنوعة،

فيهما، األطفال استقبال يتم واخلليل، حلم بيت في محافظتي لألطفال متخصصني مركزين احلركة أنشأت الغرض ولهذا األنشطة. تنفيذ أو التخطيط مستوى على سواء مشاركة للطفل، أقصى يضمن
هادفة لألطفال. حقوقية نوعية، داعمة، ويقومان بأنشطة

بشكل يتضرر منهم كل فرد ورغم أن االحتالل، ظل في احلاضر مرارة ورغم أبرزتها كتاباتهم، الظروف التي ورغم قساوة واحلاضر واملستقبل، الفلسطيني، في املاضي حياة الطفل الكتاب هذا يعكس
طفل يركز على بناء أن والذي يفترض األطفال مع العمل باجتاه الكبار نحن لدينا أن يتجدد يجب دافع قد تكون يحملونها حول املستقبل، الصورة املتفائلة التي أن إال االحتالل، عنف أو آخر من

يحترم احلقوق. دميقراطي مجتمع في فلسطيني

الله) (عطا العيسى ناصر
حلم بيت محافظة في احلركة منسق

لقوات  القصف عمليات األطفال بفعل أالف جرح كما املواجهة، مناطق عن بعيدا قتل جزء كبير طفل، ٧٠٠ من أكثر اإلسرائيلي االحتالل قوات قتلت ،٢٠٠٠ الثانية الفلسطينية االنتفاضة اندالع منذ
الفلسطينية األراضي في بالسكان األهلة املناطق باجتياح قامت والتي  اإلسرائيلي، االحتالل





واخلليل حلم بيت من األطفال صوت

أحالم وآمال
جتــــــارب
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واخلوف احلصار دائرة كسر
‰U�¬Ë ÂöŠ√»—U&

مدينة االطفال في قرية من وحتديدا فلسطني، طفلة من انا مرحبا
من صديقاتي وعلى بعض نفسي على أن أعرفكم حلم. أود بيت
ما أطلعكم على أن أود االطفال. قرية معي في يعشن اللواتي
لنا أصبح بالنسبة والذي يخيفنا كان الذي نكره وما وما نحب

أمرا عاديا. جميعهم يكن لم إن في فلسطني االطفال وملعظم

في مدرسة  ١٥ عاما، أدرس عمري رويدة، إسمي أنا البداية في
هوايتي من بينهم، االكبر أسرتي ستة وانا عدد أفراد العودة، بنات

والرقص. والدبكة السباحة

بيت  بنات مدرسة في تدرس ١٦ عاما، عمرها مرمي، وصديقتي
االسرة. في الثالثة ترتيبها ٧ أسرتها الثانوية، عدد أفراد حلم

الثانوية حلم بيت بنات ملدرسة تذهب وحنني، وفاء وفاء واألختني
حنني  أختها اما ١٥ عاما، العودة، عمر وفاء وحنني الى مدرسة
أما  الثانية وفاء أسرتهم ٤ ترتيب أفراد عدد ١٤ عاما، فعمرها

فهي الثالثة.  حنني
كيف فكرة لديهن يكن لم وحنني وفاء التقينا عندما البداية في
اوقات كيف نقضي ومرمي أنا فأخبرناهما فراغهن، يقضني أوقات

املوضوع. عن فكرة أخذ على فراغنا ملساعدتهن
في املشاركة حتب كما والغناء، باللعب وقتها تقضي  فمرمي
أحيانا أواملشاركة ثقافية، وأنشطة دورات من أنشطة املؤسسات،

الصيفية. املخيمات في

على الدبكة والتدريب القصص بقراءة وقتي فأقضي انا رويدة أما
وأقربائي، أخوتي  مع باللعب وأيضا  الثقافي،  املركز في الشعبية
رياضية كانت أم املدرسة وأنشطة مهرجانات أشارك في أنني كما
صيفية في مخيمات فأشارك الصيفية للعطلة أما بالنسبة الثقافية.

املفضلة. هواياتي من هي التي السباحة على للتدريب وأذهب

احلركة العاملية عن االجتماعية املرشدة أخبرتنا أن وبعد األن أما
في مشاركات فاصبحنا جميعا نشاطتها، االطفال وعن عن للدفاع
أن جميعا عمل، فبراينا ورشات أو كانت دورات سواء أنشطتها
دافعا تقدم أيضا، مسلية ومفيدة فقط بل ثقافية ليست االنشطة
املعلومات من املزيد لتلقي وذلك املركز الى يأتوا  لالطفال لكي
جديدة أمور على يتعرف الطفل أن بل فقط هذا ليس واخلبرات،

يعرفها. كان يزيد معرفته بأمور أو يجهلها  كان
مسلوب الفلسطيني الطفل أن كم عرفنا قد املركز فإن مرمي وبرأي
والتعليم ممارسة احلياة الطبيعية مثل منها، البسيطة حتى احلقوق
دواء هي والتي احلرية، االهم والشيء الترفيهية،  والنشاطات
الراحة الى يحتاج الفلسطيني  الطفل  فإن وفاء  وبرأي الروح.
كثرة فمن واالستقرار، باالمان احساسه والى أيضا، النفسية 
قبل جنود من الطفل الفلسطيني ويتعرض له تعرض اخلوف الذي
أمر وكأنه أصبح مفر حتى ال أمرا باخلوف االحتالل أصبح شعوره

في النهاية.  عادي
حياتنا، في كبير عائق االسرائيلي االحتالل أن نرى نحن
باالمان، إحساسنا على ويقضي حريتنا يسلبنا فهو
أغلى نفقد يجعلنا  كما البريئة. طفولتنا من  ويحرمنا
واحلزن، الوحدة من حالة في  يدخلنا  مما لدينا الناس

بها. نشعر أن علينا املبكر من وأحاسيس

للمستقبل ننظر أن ننسى لن  هذا  كل من بالرغم لكننا
قدر واحلزن التشاؤم عن نبتعد وأن متفائلة بأعني
نخذلهم ال لكي نحب أبدا من ننسى  وأن ال االمكان، 

أبدا فيما بعد.
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مسترجعني ما فيه يوما نعيش أن أمل على قلوبنا في يعيش حقوقنا. وطننا النهاية في بها فهي نطالب لدينا حقوقا أن كما بنا، واحتياجات خاصة رغبات لدينا أطفال وكأي هذا العالم، من أطفال نحن
بالتاكيد  لكننا ١٦ سنة، هذه احلياة السنني في نفسه من العدد عاش الثانوية. كالنا وهي مدرسة الفرير واحدة ملدرسة نذهب قوية، صداقة بيننا جتمع فلسطني من طفالن باالمن والسالم. نحن شعورنا

االحتالل. أال وهو واحد معاناتنا عنوان أن مع مختلفة بتجارب مررنا

واخلليل حلم األطفال في بيت أصوات

بيتنا! احترق هكذا

االصلي عائلتي مكان سكن يزن أنا أوال، عن نفسي سأعرف أنا
،١٩٤٨ عام بالقوة منها أهلها تشريد مت قيساريا التي قرية في
تهجيرنا مت وأخواتي، وأنا أكبر أخوتي خمسة أسرتي أفراد عدد
حلم. مدينة بيت في سكننا االن وأصبح مكان بالقوة أرضنا من
واملطالعة. الكمبيوتر أحب أنني كما عام، بشكل الرياضة أحب
الظهر عند وأما للمدرسة أذهب صباحا كالتالي: يومي أقضي
أصدقائي مع للنادي  أذهب ثم املدرسية واجباتي بأداء فأقوم

الوقت. لقضاء

للقيام مبمارساته االحتالل استغلها التي االنتفاضة ظروف أثرت
خالل خالي أصيب فقد احمليطني بي من الناس، علي وعلى الظاملة
أنني واأللم. كما احلزن من حالة في أدخلني األمر الذي االنتفاضة
هناك كان مدينة بيت حلم في السيارة عندما كنت في مرة ذات
قلبي. الى والرعب اخلوف ادخل مما بالقرب منا شديد نار إطالق
نار وإطالق  اجتياحات من  األمور  هذه ان االن أشعر لهذا رمبا
لعائلتي املزعج اآلخر األمر منها. خوف ال أمورا عادية لي أصبحت
سوى ثالث سنوات خالل أرهم لم جنني في أقارب لدي أن ولي
متنع التي العسكرية االسرائيلية احلواجز بسبب وذلك واحدة، مرة

األخرى. الفلسطينية واملدن واالصدقاء االقارب مع التواصل

- - -
قرية زكريا، في االصلي عائلتي سكن مكان نضال فاسمي أنا أما
أفراد عدد ،١٩٤٨ أيضا سنة بالقوة منها أهلها تشريد مت التي
تهجيرنا أن مت بعد أيضا. أخوتي وانا االكبر بني أسرتي خمسة
لالجئني الذي انتقلنا الدهيشة مخيم سكننا مكان أصبح أرضنا من
فقد احلظ ولسوء جاال. بيت مدينة في للسكن فترة قبل  منه
اليه من انتقالنا من  اليوم االول في  جاال بيت في منزلنا قصف
وذلك شبه كامل واحترق بشكل اإلسرائيلي اإلحتالل دبابات قبل

في جنحنا لكننا هناك والقذائف النار حاصرتنا فيه. وجودنا أثناء
منه. والهروب اخلروج

فيهما، كما عضو فانا عناد ومسرح احلارة مسرح في وقتي أقضي
.Holy Land Trust مؤسسة الى أذهب

ظل في االحتالل فيها وضعنا التي الظروف فان لي بالنسبة
قيدت أصدقائي، كما أمام قدراتي وقدرات عائقا االنتفاضة كانت
أرى انني كما األنشطة، من العديد إلغاء في وكانت سببا حركتنا

علينا كاطفال االسرائيلي االحتالل فيها أثر التي األشياء أكثر أن
الطفولة وكيف نعيش هذه جعلنا ننسى طفولتنا أنه هي

فلسطني، نعيش في كأطفال نحن أننا القول النهاية نود في
الى نحتاج اننا  كما والترفيه، االمان الى  أوال نحتاج
احلقوق هي لدينا، وهذه الثقافي  اجلانب  وتنمية التعليم

تردد. دون االسرائيلي االحتالل منها التي حرمنا
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نحن فلسطيني. طفل كل قصة أنها حيث الكثير لنا لكنها تعني أو العجيبة، الغريبة بالقصة ليست هي قصتنا، أخبركم سوف اليوم
وحنني. ومراد ومنار وعبدالله فراس الدهيشة، مخيم من أطفال خمسة

‰U�¬Ë ÂöŠ√»—U&

أمل شعاع

مشاهدة التلفاز نحب كما والقدم، السلة كرة نحب هواياتنا بسيطة
معظم وقتنا قضاء في طريقتنا هي وهذه الكمبيوتر. واللعب على
التثقيفية للمراكز يفتقر سكننا فمكان طبعا، الدراسة جانب الى
واللعب التلفاز مشاهدة حتب أيضا حنني العديدة. الترفيهية أو

الشعبية. الدبكة أن متارس حتب أيضا لكنها الكمبيوتر، على

 ١٦ االن عمري فراس أنا لي بالنسبة عديدة: طموحات لدينا
الكمبيوتر، هندسة في دكتوراه بأخذ املستقبل أرغب في عاما،

مشهور. سلة كرة العب أصبح بأن أرغب كما
بالسفر  يرغب عاما،  ١٥ الله  فعبد الصدقائي، بالنسبة أما 
ميلكان  عاما حنني ١٥ وأخته عاما ١٧ وإكمال تعليمه. ومراد
عمال يجدا وان اجلامعية دراستهما يكمال أن الطموح، وهو نفس

جيدا بعد ذلك.
لدراسة  للخارج بالسفر أيضا يرغب ١٥ عاما عمره منار وأخيرا

ماهرا. محاميا يصبح لكي وذلك القانون،

وجد التي االنتفاضة ظروف فان واحد، مخيم في عيشنا بطبيعة
واالعتقاالت لالجتياحات منفذا خاللها االسرائيلي من االحتالل
وعلى متشابهة علينا بطريقة أشكاله، انعكست بجميع والقمع
احلواجز بسبب التنقل في حريتنا من حرمتنا فقد النواحي، معظم
اخلوف قلوبنا في ونشرت ال تنتهي، االسرائيلية التي العسكرية
سماعها اصبح ملعظمنا التي النارية سماع الطلقات عند خصوصا
االحتالل من قبل امامنا عديدة معيقات وضع مت كما عاديا. أمرا
الوضع في سبب سوءا مما العمل كالهما أو والدينا أحد منها فقدان

االحتياجات االساسية. وتوفير االقتصادي

بل فقط، باالمان وشعورنا طفولتنا االحتالل انتهاكات تسلبنا لم
عمتهما فقدا ابن وحنني فمراد عليه. عزيزا انسانا معظمنا سلبت
اآلخر وأما عمتهما، أوالد اثنني من إبعاد ومت إغتيال، في عملية
أثناء قدمه في مراد أصيب كما معتقل في سجون االحتالل، فهو
أثناء اجتياح جده استشهد فقد منار أما سلمية. مسيرة مشاركته في

يشتري اخلبز،  عندما كان ٢٠٠١ سنة حلم بيت حملافظة يوما االربعني
إخوته وجميع الله عبد تعرض وقد عمته. أوالد إعتقال اثنني من ومت
طلقات بثالث إعتقاله أثناء أخيه أصيب كما مختلفة، إصابات الى
فقد فراس انا أما القدم. كرة لعبه أثناء صديقه واستشهد نارية،
في قدمي. وأصبت سلمية، مسيرة أثناء أمامي استشهد صديقي
والوحدة وااللم والضيق باالنطواء يشعر إنسان أي يجعل هذا كله إن

طبيعية. أنها نظن أصبحنا أحاسيس

قد رمبا  آالمنا هي وما طموحاتنا هي ما أخبرتكم لقد
طفل كل مخاوف التي هي بعض مخاوفنا، بسماع ترغبون
باملوت مهدد فلسطني في هنا إنسان كل ان فلسطني.  في
اإلحتالل برصاص قتلوا األطفال من فكثير عمره، كان مهما
لالعتقال معرض الشاب أن كما منازلهم. أو مدارسهم داخل
فقط حياتنا ليست  النضج، سن بلوغه عند حلظة  أية في
لدراستنا فاكمالنا أيضا، خطر في أحالمنا فان املهددة هي
ازدياد مع املستحيل وخصوصا باالمر بات الظروف هذه في
مينع كما التنقل من الطالب مينع مما العسكرية، احلواجز

املوجودة لدينا. من التخصصات حد العلمي مما التطور

بشئ ولو حتى التفاؤل شعاع منلك زلنا ما هذا كل رغم 
ليست ولكنها  تعليمها إكمال بشأن متفائلة حنني بسيط.
فأنا متاما عكسي السياسي،  للوضع بالنسبة  متفائلة
بالنسبة متفائال لست السياسي ولكني الوضع بشأن متفائل
أن لي فكيف الفرع االدبي في أصال أدرس فأنا لتعليمي
هندسة دراسة إستطعت الكمبيوتر! وحتى لو هندسة أدرس
الوضع بسبب دراستي إكمال أستطيع  ال فإني الكبيوتر
فهم متفائلون ومراد الله وعبد منار أما االقتصادي السيئ.
االفضل. نحو سيتجه شيئ كل أن ويؤمنون أحالمهم بشان

تعرفنا فقد األطفال عن العاملية للدفاع احلركة مع قصتنا أما

املركز. في املتطوعني خالل من أو خالل آبائنا من إما عليها
نحب وعما رأينا، عن للتعبير الفرصة املركز أعطانا لقد 
بتطوير علينا متنوعة أثرت أنشطة قدم لنا فقد نكره. وعما
من كم عرفنا وبهذا علينا، اآلخرين وبحقوق بحقوقنا معرفتنا

منلك! مسلوبة حقوق
وكجميع الفلسطيني الطفل بأن التعبير من مكننا كما
يحتاج كما واالستقرار، باالمان للشعور يحتاج العالم أطفال

وللمالعب. والترفيهية التثقيفية وللمراكز للتعليم

االمور بعض في نختلف قد االطفال نحن  اننا رأيتم  لقد
جميعا نعيش ان وهو واحد، حلم يجمعنا لكن الصغيرة،

بحرية وسالم.
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مدينة  في واسكن هيكل، عمري ١٦ سنة أبو العزيز عبد مجد أنا
األساسية القدمية، مدرستي هي قرطبة البلدة في اخلليل وحتديدا
طفولتي كانت بينهم ١١. ١٣ وترتيبي أسرتي افراد عدد للبنات.
وإخوتي عمي أبناء مع وقتي معظم اقضي كنت حيث جميلة
وفي بوقتنا ونستمتع نلعب كنا فأحيانا وجيراني، وأصدقائي
الطفل فنون ومركز الكشافة فرقة إلى نذهب كنا األخرى األحيان

اخلليل. الفلسطيني في

وأن املعمارية، الهندسة في دراستي أكمل أن وهي بسيطة أحالمي
فلسطني. تتحرر أن أحالمي أهم تبقى  لكن اخلارج، الى أسافر 

البقاء أجل من صراع
االسرائيلية االحتالل قوات فيها تضعنا التي الظروف ومع اآلن
الذهاب من مبنعي أهلي بدأ فقد عسكرية، وحواجز اجتياحات من
ومركز الكشاف مثل فيها وقتي أحبها وأقضي التي األماكن إلى
واجليش املستوطنني من  الدائم اخلوف بسبب وذلك الطفل فنون
من والشتم للضرب دائما نتعرض فنحن سكننا. مكان من لقربهم
فضالتهم برمي إنهم يقومون فقط بل ليس هذا املستوطنني، قبل
أيضا. كما انهم برمي البيض االحيان يقومون بعض وفي علينا
الى تراجع ادى مما دائم مدرستي بشكل على باالعتداء يقومون
الى الذهاب من الشديد  باخلوف  وشعوري العلمي، حتصيلي
لألحالم نـظرا النوم مبفردي استطيع فأنا ال اآلن وحتى املدرسة،

تالحقني. التي والكوابيس
الطائرة وكرة السلة وكرة والسباحة الرسم مثل عديدة هوايات املك
عندما عن نفسي الدفاع استطيع حتى الكاراتيه أتعلم لعبة واآلن

املستوطنني. من للضرب أتعرض
الدفاع عن كيفية حول تتمحور أصبحت حياتي فـان ترون كما 
باحلياة أستمتع أن كيف وليس احلياة قيد  على  وبقائي حياتي

أعيشها. التي

واخلليل حلم األطفال في بيت أصوات
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قرية وهي اخلليل قضاء في صغيرة قرية من ثالثة نحن أصدقاء
نظرمت واذا الصغر، منذ قوية صداقة عالقة معا تربطنا السموع،
أثرت مر بظروف قد منا واحد كل ان فسترون كل منا حياة الى

طفولته الطبيعية. يعيش أن دراسته وعلى على

أفراد  عدد سنة،  ١٥ وعمري موسى اسمي اصدقائي، أكبر أنا
خالل  األسرة دخل توقف األسرة. السابع في الطفل وأنا ١٢ أسرتي
االسرائيلي االحتالل فيها يضعنا التي الظروف بسبب االنتفاضة
أخي مت إعتقال فقد واملنازل، لالراضي اعتقاالت وانتهاكات من
جعلني الذي  االمر  االسرة، إعالة على مشرفا كان  الذي االكبر
الدخل من القليل ولو لتوفير  األغنام ورعي الزراعة  في اعمل
متأخرا أصل أصبحت فقد دراستي، وعلى علي اثر مما لعائلتي.
أن كل الى إضافة منخفضا، معدل عالماتي وأصبح املدرسة، الى
كطفل. ناهيك عن حقوقي ابسط ومن طفولتي من هذا جعلني احرم
أخي. إعتقال بسبب أنا وعائلتي أتعرض له الذي النفسي التأثير

،١٣ أسرتي  أفراد عدد سنة،  ١٥ عمري نظام فاسمي أنا أما
معيل هو أبي كان االنتفاضة قبل أسرتي. في السابع وترتيبي 
االنتفاضة وبسبب أما بعد إسرائيل، يعمل داخل كان حيث األسرة
بالدخول له يعد يسمح فلم االسرائيلية العسكرية واحلواجز األوضاع
في للمساعدة العمل فقررت دخل االسرة، توقف وبهذا السرائيل
فقد وبهذا كبير. أسرتي  عدد أن  وخصوصا االسرة  دخل  تغطية

احالمي. وبعضا من طفولتي من أيضا جزءا فقدت

أحالم صغيرة

شخصية متفائلة  شخصيتي بينهم. أسرتي ٩ وترتيبي الثاني أفراد عدد أصدقائي، أصغر يجعلني مما سنة ١٣ نواف عمري أخيرا أنا
جعلني مما فيه غالبا، أبي أساعد صغيرا محال منلك فنحن االسرة، معيل أصدقائي، فأبي هو قصص عن تختلف ال وقصتي ما نوعا

للعب. وحتى للدراسة، الكافي الوقت املك ال

واعتقاالتهم االحتالل جنود عن بعيدا وامان بسالم نعيش أن الكبير فحلمنا واحدة، تقريبا وأحالمنا واحدة تقريبا ظروفنا
ويستطيع يحبه الذي املجال في العلمي دراسته وحتصليه باكمال منا كل أن يقوم ومن احالمنا أيضا لنا. الدائم واضطهادهم
وحدائق ونوادي مالعب قريتنا يكون في أن فهو العالم معظم أطفال ميتلكه الصغير والذي حلمنا فيه. وأما مبدعا يكون أن

وإجتماعية. ثقافية

اال العالم، هذا في كأطفال حقوقنا النهاية في منه فهي مفروغا ستكون امرا الطبيعي الوضع وفي بسيطة هذه احالمنا مع ان
قلوبنا دائما. في ينبض االمل جتعل والتي الكثير لنا تعني أحالمنا التي زالت انها ما
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الدهيشة  مخيم في أسكن سنة  ١٦ عمري مناع سنابل  إسمي
سنة كل أخوتي مع راهبات ماريوسف، أذهب مدرسة في وأدرس
كما الترفيهية، واملؤسسات الصيفية املخيمات في للمشاركة

وأقاربي. اصدقائي مع اللعب في وقتي أقضي

الذي السياسي الوضع حياتي على  تؤثر  التي املعيقات أهم من
بسبب بها منر التي فالظروف يوم، بعد يوما سوءا يزداد أصبح 

آمن مكان
وعلى نفسيتي على أثرت االنتفاضة خالل االحتالل انتهاكات 
االنتفاضة. إعتقالهم خالل مت أقارب فلدي الناس، من احمليطني بي
االحتالل املدرسة. كما أن من عودتهم أثناء طفلهم قتل جيران ولدي
احلواجز توقف، سواء دون االخر تلو الواحد أمامنا املعيقات يضع
جتعلنا التي االمور منع التجوال وغيرها من االسرائيلية أو العسكرية
جدران حديد ولكن من من ليست قضبانه سجن أننا نعيش في ندرك

الفلسطينية. املدن بني الفصل العنصري وظيفتها عالية اسمنتية

اليه أذهب الذي الوحيد  املكان  فان الظروف هذه ظل االن وفي
املركز االطفال. عن للدفاع العاملية احلركة باالمان هو ويشعرني
هذا في  كطفلة وحقوقي باحتياجاتي  أكثر  أفكر جعلني الذي 
ليس الفلسطيني الطفل ان حيث فلسطني. في وكطفلة  العالم
فقط بل هذا ليس والسالم لالمان ألنه يحتاج العالم أطفال ككل
مييز الذي ان االمر املختلفة. كما الترفيه وأماكن التعليم وتوفير
سواء معا، االطفال جميع اخلاصة، أنه يجمع بصمته ويعطيه املركز
الديانة نفس من كانوا وسواء مدينة، أطفال أو مخيم أطفال كانوا
طبيعي أمر ومعتقدات الغير وأفكار اراء الن احترام من غيرها، او

الفلسطيني. املجتمع في ونعيشه منارسه

أن أشعر ألنني متفائلة انا للمستقبل، ونظرتي بالنسبة لطموحاتي
وهو اال اليه، ما أطمح وحتقق االفضل نحو حياتي ستغير دراستي
للوضع بالنسبة املجال. هذا في العمل ثم دراسة القانون الدولي
االمل فقد شعب ان ان اتفاءل دائما، فنحن فانا أحاول السياسي

احلياة. في االستمرار فقد والتفاؤل

مدرسة  في أدرس  ١٦ سنة وعمري جقمان فيرا فاسمي انا اما
وصديقتي أنا أذهب حلم. بيت سكان من ماريوسف، راهبات
باالنشطة والقيام الوقت لقضاء معا العاملية للحركة سنابل
السياسية االجواء عن بعيدتان لنكون وذلك الثقافية والترفيهية،
فانا بالغني. أم كنا أطفاال علينا أثر الذي االسرائيلي والقمع
وكغيري واالحالم الطموحات  العديد من متلك فلسطينية كطفلة
سلبا. تؤثر علي السياسية االوضاع فإن في فلسطني االطفال من
وأحقق النال  الفرصة لي يتيح لن فلسطني في بقائي أن حيث
املسرحي التمثيل دراسة أهمها من والتي اليها، أطمح التي االمور
اخلاصة. امبراطوريتي والكون نفسي لكي أطور مال وتكوين رأس
الفلسطيني بحصر املجتمع قام قد االسرائيلي االحتالل الن وذلك
غزة منلك وقطاع الغربية الضفة في فنحن وتوسعه، تطوره وحّد من
من يحد الذي االمر أيضا، والتخصصات العدد جامعات محدودة

فلسطيني. كشعب تطورنا

واخلليل حلم األطفال في بيت أصوات
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فتعلم منها معها وتألم منها عاشها وتعايش فقد عليه، به تكون عزيزة خاصة أو جتربة قصة ميلك شخص كل فان كما تعرفون ولكن مميزة، ورمبا عادية رمبا قصتنا
تخطاها. النهاية وفي

طاليتا  في مدرسة أدرس جاال مدينة بيت سكان من عاما ١٦ عمري العيسة برهان نور اسمي
والقمع االسرائيلي الذي االسرائيلية العسكرية احلواجز لكن كثيرا، والترحال الرسم أحب قومي،
ظروف علينا أثرت حتقيقها. فقد من االقتراب حتى أو حتقيق أحالمنا من مينعنا خاللها من يتم
االن، السجن حتى في وهو خالي إعتقال مت ناحية من واعتقاالت، اجتياحات من االنتفاضة
االمر اليه، أما دخل قد السلطة رجال من رجال مدعني أن عمي منزل مت قصف أخرى ناحية ومن
أصابني الذي النارية، االمر الطلقات صوت من أخاف االن وحتى انني لي بالنسبة املخيف
كله هذا .٢٠٠١ سنة بيت حلم مدينة له تعرضت االربعني يوما الذي في إجتياح عصبي بانهيار
في االسرائيلية االحتالل قوات والضغط النفسي الذي تضعنها فيه االرهاب جو الى باالضافة

املدينة. من والى خارج أردنا فيها التنقل مرة كل

مدرسة  في أدرس الدوحة، سكان من ١٥ عاما عمري حزبون عيسى جوزيف نور فاسمي أنا أما
بطريقة  علي االنتفاضة أثرت بني اخوتي. االكبر وانا ٩ أفراد أسرتي عدد راهبات ماريوسف،
االمر النارية، الطلقات صوت سماع الشديد عند اخلوف ينتابني كان فقد العيسة، لنور مشابهة
من حتصل كانت التي االحداث ان كما أبدا، والداي عن االبتعاد في أرغب ال الذي جعلني
االنطواء الى أميل منزلي جعلتني بالقرب من كانت متر التي الدبابات أو النار إطالق سواء حولي

أحد. مع واالختالط االنسجام في الرغبة وإطفاء اخلارجي العالم عن واالبتعاد

وهي اال قلبي  على  عزيزة انسانة  سلبتني بل فقط نفسيتي على اإلنتفاضة  ظروف تؤثر لم 
حلم مدينة بيت في التلفاز على استشهادها خبر رؤية عند حقا صعقت فقد كريستني سعادة،
من يوم قبل كنت معها فقد حقا  اخلبر أستوعب لم السيارة، في  عائلتها مع أثناء جتوالها
فيها اللحظات التي شعرت أكثر لي. ومن حصل مؤملا التجربة أمرا هذه كانت استشهادها،
فيها يتم اعتقاله مرة أول كانت فقد كثيرا، تضايقت لقد أبي اعتقال عند االمان هو بفقدان

باالمان. وفي إحساسي أثر في الذي االمر

أكون العيسة احلم بأن نور فانا صغيرة، احالما معا ومنلك تقريبا التجربة بنفس لقد مررنا
والعمل على تغير العليا بإكمال دراستي أرغب نور حزبون وانا صيدلية طبيبة لكي أفتح
لهم. الترفيه أماكن من والزيادة بحقوقهم واملطالبة االطفال مع التعامل ناحية من املجتمع
تشعرنا هي التي أحالمنا يعلم أن فكالنا بقوة، باحالمه التمسك كالنا يحاول وأخيرا

العالم. االمل في هذا بوجود

صديقي لي يعيد من
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الذي املكان نور فيه، ال الذي املظلم املكان ذلك السجن،
الذي ال والنجوم، املكان السماء ترى فيه أن تستطيع ال
ذلك احلرية، من واحدا نقيا نفسا فيه تأخذ أن تستطيع
احلضارة كلمات كل من أي كلمة تستطيع ال املكان الذي
أنه رد فيه يوضع  اإلنسان؟  فيه يوضع ملاذا تصفه، أن
سجن االحتالل سجن فلسطيني، أنه رد حتى أو يفكر
وأعمامي أبي وضع مت هناك واأللم، العذاب  من  يخلو ال

واخوالي.....

األنتفاضة في اعتقالك  مت ملاذا أبي  مرة: ذات أبي سألت
بعثت رسومات رسمت والني فكرت ألني أجابني األولى؟
ثم الفلسطيني،  الشعب في والنضال الصمود روح 
الالحقة املرات في االعتقال يتجنب ولكي  أنه أخبرني
لوحاته على اسمه رآه أصبح يكتب الذي العذاب ولشدة
معرضا يقيم كان عندما أنه أخبرني كما باملقلوب.
وميزقون املعرض إلى يدخلون اجلنود كان  لرسوماته
لتكون جتميعها يعيد كان  ذلك  رغم  ولكنه اللوحات،

ما يجرى. شاهدا على

أرضه عن يدافع كان انه رد أخوالي  احد اعتقل كما 
كان ،١٩٨٧ عام في انطلقت التي األولى  األنتفاضة في 
عن دفاعه ونتيجة عشر، السابعة يتجاوز ال آنذاك عمره
بالسجن سبع عليه حكم ميلك كل ما هي التي أرضه

احلظ  حلسن سنة. ٢٥ مؤبد أن كل العلم  مؤبدات، مع 
خرج عنهم. لقد املفرج املعتقلني دفعة ضمن حترر لقد

العمر٢٧ عاما، ولشدة  من السجن وكان يبلغ من خالي
التاريخ أذكر زلت  ما بهما شعرت الذين والسرور  الفرح

متام  في ١٩٩٩/٩/٩ في ذلك كان  االن،  حتى والساعة
صباحا. التاسعة الساعة

٢٠٠٠ حتى جرى  الثانية عام االنتفاضة أن بدأت ما ولكن

اإلحتالل سجون
مخيم في حصلت التي املواجهات بعد اخرى اعتقاله مرة
التي زوجته كانت التي لم ير طفله انه املؤلم األمر ، جنني
حامال به، الطفل السجن من خروجه من سنة بعد تزوجها
وسماع صوته. بعد مضي لرؤيته الذي كان يتحرق شوقا
وضعه بدأ توظف وعندما السجن من خالي خرج عام
اهللا رام إلى ذهابه  وأثناء املرات من مرة وفي باألستقرار،
األحتالل جنود من عمله اجلديد داهمته دورية يستلم لكي
احلكم االداري بالسجن  عليه وحكم أخرى مرة  واعتقلته

وحتى نحن وها متى يشاء، االسرائيلي ميدده االحتالل الذي
رؤيته. أمل على نعيش االن

بالرغم فنحن وحدهم السجناء، املعتقلني هم أن تظنوا ال
لكننا احلركة لدينا تقريبا أوسع ومجال السماء نرى أننا من

وطن. بال و سجناء مثلهم
الزبيدي يزن

‰U�¬Ë ÂöŠ√»—U&



مخيمنا عن بإخباركم القليل نرغب مخيم الدهيشة من طفالن نحن
عام لالجئني  الدهيشة مخيم كان لقد لالجئني. الدهيشة مخيم

قرية   ٤٦ من  الالجئون عليها جتمع أرض قطعة  مجرد ١٩٤٨
ببناء الالجؤون ١٩٥٦بدأ وفي عام فيها خيامهم، مدمرة ونصبوا
املخيمات أكبر من هو الذي الحقا الدهيشة شكل مخيم مما املنازل

ويبلغ  مربع، ١ كم مخيم الدهيشة مساحة تبلغ الضفة الغربية في
و٤٥٪ اطفال  منهم  ٪٦٠ نسمة ١٠أالف املخيم سكان عدد
االحتالل الراهنة، من قمع االوضاع بسبب العمل عن عاطلني منهم
يقوم التي االسرائيلية العسكرية واحلواجز العدوانية وممارساته
االمر الفلسطينني حتركات حلصر كوسيلة باستخدامها االحتالل

العمل والتعليم. فرص من احلد الى يؤدي الذي

البداية في الدولية، الغوث وكالة مبساعدة لالجئني بناء املنازل مت
وكانت واحدة، فيه عائلة تعيش واحدة من غرفة يتكون املنزل كان
ليس لكن الحقا توفرت التي والكهرباء للماء تفتقر هذه الغرفة
ولهذا الفقر يعانون من املخيم أبناء فإن حال يجب،على اية كما

والكهرباء دائما. املاء فواتير يستطيعون دفع ال فهم

مثل: ورياضية ثقافية مؤسسات الدهيشة مخيم في يوجد االن
الغوث وكالة كما قامت الرياضي، ونادي الشباب إبداع مؤسسة

لكن  االسبوع، في ايام مدى ٦ على ٦ ساعات ببناء عيادة تعمل

املخيم في السكاني التزايد بسبب تكفي تعد لم العيادة هذه
تعانيان أساسيتني مدرستني يوجد كما الطبية. املوارد ولنقص 

٣٠٠٠ طالب  الى فيهما الطالب عدد يصل حيث من االكتظاظ
من بالرغم ومساء. املناوبة صباحا اساس على وتعمالن وطالبة

أفادت إحصائية  حيث عالية، في املخيم نسبة التعليم فإن هذا كل
الغربية.  القدس في منها أعلى املتعلمني في املخيم نسبة أن

املخيمات أكثر من الدهيشة مخيم كان فقد للصمود بالنسبة
ففي االنتفاضتني. خالل الفلسطينية بالقضية ومتسكا صمودًا

يدافع  صامدا شامخا املخيم بقي ١٩٨٧ عام األولى االنتفاضة
واجلرحى، الشهداء من العديد سقوط من بالرغم نفسه عن
إحصائيات وتشير النساء. و الشيوخ والشباب و األطفال واعتقال
إعتقاله. مت قد الدهيشة في مخيم تقريبا شخص كل ان السجناء

للعديد  املخيم تعرض فقد ٢٠٠٠ عام األقصى انتفاضة أما في
التي االسرائيلية االحتالل قبل قوات من والتوغل اإلجتياحات من
واعتداء وتشريد وجرح وقتل إعتقال من ظاملة ممارسات مارست
االن وحتى األعمار. مختلف ومن فئاتهم بجميع املواطنني على
باقي مثل مثله يركع ال صامد مخيم الدهيشة لالجئني مخيم فان

الفلسطينية. واملدن املخيمات
رمضان الله وعبد فراس

الدهيشة مخيم
واخلليل حلم األطفال في بيت أصوات
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هو هو؟ من ظل االحتالل، حتت يعيش شخص أي كحياة حياته
واملسيرات بالصمود االحتالل يواجه إنفك ما الذي  االكبر أخي
الذكر. أعتقد انها تستحق لكني باملعجزة ليست قصته السلمية،
على االحتالل، جنود قبل من  أخي صديق  إيقاف مت مرة ذات
صورة أخي عليه فعرضوا االسرائيلية، العسكرية من احلواجز حاجز
إسمه، وعمره، ....إلخ. مثل: املعلومات بعض عن واستفسروا

أخي مطلوب للقوات االسرائيلية. عرفنا أن وبهذا
     

إنتفاضة بدأت الزمن من فترة وبعد لكن بسالم احلادثة هذه مرت
أخي يكون أن الظروف وشاءت املهد كنيسة وحوصرت األقصى،
انتهاء احلصار وبعد األيام الكنيسة، مضت في احملاصرين من بني
الوقت ومع جدا، سيئة في حالة صحية وهو املنزل الى أخي عاد
االحتالل جيش تلك االثناء بدأ وصحته. في يسترجع قوته بدأ
صديقه آخرهم وكان اآلخر، تلو الواحد اخي اصدقاء باعتقال
ال يحزن كثيرا أن إعتقاله عند جنود االحتالل الذي أخبره املقرب

أيام. بضعة بعد صديقه يحضرون فسوف
     

جميع من  منزلنا االحتالل جنود حاصر قليلة أيام بعد وفعال
فوق حتلق أخذت عسكرية طائرة ان بل فقط هذا ليس اجلهات،
هذا من دقائق بعد ولعائلتي، حقا لي مخيفا االمر كان املنزل لقد
كان أنه غير للخروج. الصوت مبكبرات اخي على النداء مت كله
اللحظة، تلك في نفسه جلنود االحتالل يسلم ان على يفضل املوت
تعرض نزوله أثناء وفي خلفه من ونزل املنزل سطح فصعد على
العيارين اليسرى وأما يده في أصابه العيار االول نارية، لعيارات
القبض ألقوا جريحا. فسقط اليمنى قدمه في أصاباه فقد اآلخرين
العسكري، ثم نقلوه للجيب أولية معاجلة وقتها في وعاجلوه عليه
وصوله وعند لنا، بيده يلوح فرأيناه املنزل أمام وقتها نقف كنا
األمر املصابة على قدمه اجلنود احد ضربه العسكري اجليب الى
ذلك أخذوه الى بعد الشديدين. والغضب بااللم نشعر جعلنا الذي
نقلوه ساعتان وبعدها عصيون حيث بقي للتوقيف إسمه معسكر
بعض االدوية كل هذا سوى خالل له يقدم ولم الرملة، ملستشفى

معتقل قصة

انواع مستخدمني معه  حققوا بأيام العالج وبعد لأللم، املخففة
ثالثة بعد. مرت تشفى لم التي إصابته رغم من التعذيب مختلفة
نفحة. حيث ومن هناك لسجن نقل لسجن الرملة، أشهر وبعدها
املناضلني بقي االسرى كباقي لكنه اخر، نوع من معاناة هناك بدأت

االحتالل. قضبان خلف صلبا صامدا
     

كان الذي الصغير أخي  ماعدا الزيارة من ممنوعني  أهلي كان
بيت في االحمر الصليب صباحا، ويذهب ملقر الرابعة من يستيقظ
أهالى مع وكان في باصات اسرائيلية، السجن الى هناك ومن حلم
وفي السجن، الى الطريق في كامال نهارا االخرين يقضون االسرى

يتوقفوا لم انهم إّال واحدة، ساعة الزيارة مدة ال تتجاوز النهاية
قهرنا ولن االحتالل حاول لقد للزيارة. فرصة أية عن استغالل يوما

عزميتنا. دورنا وتأتي يأتي وهنا احملاولة عن يتوقف يوما
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جاال  بيت مدينة في أعيش سنة، ١٦ عمري خضر عمر إسمي طفل انا
تخلو ال فهي الوقت نفس لكن في املدن الفلسطينية أجمل أراها من التي
اجلميلة االماكن فاحتل معظم حاله في شيئا يترك فاالحتالل لم اخلطر، من
في فلسطني واملخيمات املدن اننا وكجميع أصال. دمرها قد اذا لم يكن
تدخل االحتالل فقوات حلظة، في أي املوت  كبير خطر خطر في نعيش
أو شبابا أم كانوا أطفاال االعتداء على سكانها فيتم تشاء، املدينة متى

هنا. أحدا تستثني ال االحتالل فسياسة شيوخا، حتى

البريئة، مدينتي في وسالم بسعادة حياتي أعيش أن أحاول اآلن  حتى
رؤية من عن العبث بأحالمي. فتراه يحرمني يوما يتوقف لم االحتالل لكن
فجأة يقتحمنا وتراه  نفسها، املدينة في معي يعيشون الذين اصدقائي

ويدمر. يقتل و كل شيء، فيأسر على سيطرته باسطا

كأطفال، حقوقنا أبسط من وحرمنا جميعا  أنفاسنا االحتالل كتم لقد
انه نفسها، املدينة في املالعب املوجودة في حتى أو املنتزهات كاللعب في

لفعل! الهواء يحرمنا من أن بإستطاعته فلو كان حقا الحتالل

باالمن والسالم سننعم متى هنا نفسه يطرح الذي السؤال فإن لي بالنسبة
كأطفال وشعب ووطن؟!

عمر خضر

اآلن حتى حياتي
واخلليل حلم األطفال في بيت أصوات
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بتجربة مير اإلسرائيلية السلطات اعتقلته كل طفل فلسطيني إن
سراحه. إطالق وحتى اعتقاله حلظة منذ قاسية

احلاجز  على اعتقالي مت ٢٠٠٢/٢/٩ املوافق السبت  يوم  ففي
كان والذي اخلليل مدينة في رميدة تل االسرائيلي العسكري
وأنا على احلاجز إيقافي بعد جنود االحتالل. من سبعة عليه يتواجد
حقيبتي أن افتح مني طلبوا صباحا اليعقوبية الى مدرسة طريقي في
كنت محتوياتها، جميع برمي حقيبتي بتفتيش وقاموا املدرسية،
احلصص الدراسية، إحدى تتطلبه سكينا حقيبتي في وضعت قد
خوفا فهربت مني التقدم حاول السكني لذلك رؤية أحد اجلنود وفور
باجتاه احلاجز من بالقرب املنازل أحد ودخولي هروبي وبعد منهم،
أيضا علي السالح املنزل ورفع ذلك داخل علي القبض مت الشمال،

عسكري إسرائيلي. جيب الصعود داخل ثم

بجانبي يجلس والذي كان اجلنود أحد ربط العسكري اجليب في
كانوا والذين اآلخرين اجلنود أما احلديدية، بالكلبشات لالمام يداي
وهناك مت اإلبراهيمي،  احلرم شرطة مركز إلى فتوجهوا اجليب في
السكني وجود سبب البداية عن في احملقق سألني حيث استجوابي
فطلب املدرسية. احلصص من حلصة إنها املدرسة، أجبته حقيبتي في
الذي لم أهلي رقم طلب املدرسة، مبديرة االتصال وبعد املدرسة رقم
وجودي، مكان أهلي عن بتبليغ املدرسة مديرة فقامت أحفظه أكن
أربع، كريات في االسرائيلية الشرطة إلى حتويلي مت ساعة ربع وبعد
وتفاجأت عند بالتحقيق خاصة غرفة إلى الدخول جندي وطلب مني
مني األولية املعلومات  بأخذ قاما ومحقق، مجندة بوجود دخولي
األهل إال بوجود التحقيق معي يجري فلن االنتظار. مني طلبا ثم
فترة بعد التحقيق، فبدء أمي حضرت بعد ساعتني قاصر. أني مبا
أدى الذي االمر بالعصبية، تتسم احملقق لهجة بدأت التحقيق من
ولم الغرفة من أمي بإخراج قاما التحقيق انتهاء بعد والدتي، لبكاء
الساعة العاشرة من بقيت االطالق. بالتحدث معها على لي يسمحا
انتهاءه وبعد التحقيق حتت مساًء الساعة اخلامسة ولغاية صباحا
اجلنود وقام أخرى مرة حديدية  بسالسل  وارجلي يدي بربط قاما
ابصم بجعلي قاموا كما لي، الشتائم وتوجيه بضربي علي باالعتداء
إلى مجندة وأخذتني جاءت ذلك بعد محتواها. لم اعرف أوراق على

السجن في طفولتي

رائحة منها وتفوح نوافذ فيها يوجد وال سريرين، مكونة من غرفة
أستطع لم إنني بحيث اإلضاءة من خالية أنها كريهة للغاية، كما
االمر الطعام دائما تناول ارفض كنت والنهار. الليل بني  التمييز
بعد وإهانتي  بشتمي قاموا وجندي مجندتان حلضور أدى الذي

إضرابي. أيام من ثالثة

وأنا  للنساء، الرملة سجن إلى بنقلي قاموا ١٦ يومًا حوالي بعد
مبفردي هناك صغيرة غرفة إلى وأدخلوني واألرجل األيدي مقيدة
وهناك احملكمة إلى أخذوني  التالي اليوم في أيام،  ثالثة ملدة
حيث وراء القضبان، معهم من وحتدثت ووالداي احملامي قابلت

تأجيلها  مت والتي ٢٠٠٢/٢/٢٦ بتاريخ لي محكمة أول كانت
من وهم الشهود جاء فقد الثانية احملكمة أما الشهود، وجود لعدم
شهادتهم سماع وبعد احلدود حرس وقائد جنود ومنهم املستوطنني
التي احملاكم عدد بلغ حتى وهكذا أخرى مرة احملكمة تأجيل مت
بتاريخ األخيرة احملكمة كانت ١٤محكمة. وأجلت دخلتها 
قدرها مالية ونصف وغرامة سنتني حكمت ٢٠٠٣/١/١٣حيث
واستأنفت لالستئناف، قابلة احملكمة هذه وكانت ٣٠٠٠شيكل

وبناء  أشهر، خمسة احلكم خفض ومت ٢٠٠٣/٥/١٩ بتاريخ
ممارستي كانت  البنات. غرفة إلي نقلي مت احملامي طلب على
حيث وحدي، األولى الغرفة في وجودي من توترا اقل هناك للحياة
ندوات وننظم ونكتب ونقرأ األكل ونشتري  حياتنا منارس كنا
اجلنود الطعام بسبب معاملة عن نضرب وحني كنا ثقافية...الخ،

وإهانتنا. كانوا يقومون بضربنا لنا السيئة

الشبح هي معنا، اجلنود لتعامل االخرى السيئة األساليب ومن 
من سرير على كنت استلقي مرة، حيث اكثر من له تعرضت والذي
على بوضع بالستيك األسفل ويقومون إلى ربط يداي ويتم احلديد
حديد، من بسالسل ارجلي بربط يقومون كما وخاصرتي، صدري
املسيل الغاز  ورشهم  املجندات استفزازات  إلى إضافة هذا كل
فيه كانوا لم يشبحوننا الذي الوقت في الشبح. أما للدموع أثناء
عنا أثناء املياه وقطع غرفنا واقتحام بأغراضنا، بالعبث يقومون
املريح، والنوم األكل من وحرماننا أغراضنا ومصادرة االستحمام

اخلشب. من مشاتيح على ننام األوقات كثير من في كنا فقد
غنام فداء
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عن للدفاع العاملية احلركة مراكز
في وفعاليات أنشطة األطفال:

واخلليل حلم بيت



بإخباركم قمنا لقد
وجتاربنا قصصنا
وحتى ومشاعرنا

وما أحالمنا،
من به أخبرناكم

قصص هي قصص
التي طفولتنا عن

أنكم والبد قضيناها.
منلك أننا اكتشفتم

وحقوقًا ورغبات أماًال
متشابهة وإحتياجات

مثلنا مثل جميع
العالم. أطفال
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حلم بيت في مدينة فقد وجدنا حظنا حلسن
استخدام فيه نستطيع مكانًا اخلليل ومدينة

ارائنا، عن للتعبير أصواتنا
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حيث وأمل، بحرية طفولتنا ولعيش
األطفال عن للدفاع العاملية احلركة أعطتنا
لتطوير وذلك بحرية، وقتنا لقضاء فرصًة

لدينا كأطفال بأننا وتذكيرنا معرفتنا
حقوق.

33



قضيناه في الذي الوقت خالل فمن
األشياء من الكثير تعلمنا املراكز

الطفل في حقوق بأخذنا دورات وذلك
في دورات وبأخذ الفتاة، وحقوق

في دور بأخذ قمنا كما الكمبيوتر،
املفتوحة. وأيامها املراكز نشاطات
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يقوم كان فقد فقط هذا ليس
على احلركة مبساعدتنا متطوعو
البعض، بعضنا آلراء االستماع
كانت. اآلراء مهما هذه واحترام
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النوع من هذا أن كأطفال نحن نؤمن
املجال املناسب لتحقيق يعطينا املراكز

باملستقبل نؤمن ويجعلنا أحالمنا
الفلسطينني. لألطفال اجليد
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نفعله في مبا قمنا بتعريفكم لقد
أنشطة من به قمنا الذي وما املراكز

عرض خالل من وذلك وفعاليات،
ستسلط رمبا التي الصور بعض
احلياة التي طبيعة على الضوء

املراكز. هذه في نعيشها
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الطفل حقوق اتفاقية
الواقع جتربة من - الدولية





Best interest of the child الفضلى الطفل  مصالح





Best interest of the child الفضلى الطفل  مصالح





violence against children االطفال  ضد العنف

Article 32 - Child labour
The child has the right to be protected from work that 
threatens his or her health, education, or development. 
The State shall set minimum ages for employment and 
regulate working conditions. 

Article 37 - Torture and deprivation of liberty 
No child shall be subjected to torture, cruel treatment or 
punishment, unlawful arrest, or deprivation of liberty. 

Article 35 - Sale, trafficking and
abduction 
It is the State's obligation to make every 
effort to prevent the sale, trafficking, and
abduction of children. 

Article 34 - Sexual exploitation 
The State shall protect children from sexual 
exploitation and abuse, including prostitution and 
involvement in pornography. 

Article 33 - Drug abuse
Children have the right to 
protection from the use of narcotic 
and psychotropic drugs, and from 
being involved in their production 
or distribution. 

Article 38 - Armed conflicts
States Parties shall take all feasible measures to 
ensure that children under 15 years of age have no 
direct part in hostilities. No child below 15 shall be 
recruited into the armed forces.



Article 2 - Non-discrimination 
All rights apply to all children without exception. It is the State's obligation to protect children from any 
form of discrimination and to take positive action to promote their rights. 

Article 17 - Access to appropriate information 
The State shall ensure the accessibility to children of information and material from a diversity of sources, 
and it shall encourage the mass media to disseminate information which is of social and cultural benefit to
the child, and take steps to protect him or her from harmful materials

Article 23 - Disabled Children 
A disabled child has the right to special care, education, and training to help him or her enjoy a full and 
decent life in dignity and achieve the greatest degree of self-reliance and social integration possible. 

Article 33 - Drug abuse 
Children have the right to protection from the use of narcotic and psychotropic drugs, and from being 
involved in their production or distribution. 

Article 37 - Torture and deprivation of liberty 
No child shall be subjected to torture, cruel treatment or punishment, unlawful arrest, or deprivation of 
liberty. Both capital punishment and life imprisonment without the possibility for release are prohibited 
for offenses committed by persons below 18 years. Any child deprived of liberty shall be separated from 
adults unless it is considered in the child's best interest not to do so. A child who is detained shall have 
legal and other assistance as well as contact with the family.

Article 1 - Definition of a Child 
A child is recognized as a person under 18, unless national laws recognize the age of majority 
earlier. 

Article 6 - Survival and development 
Every child has the inherent right to life, and the State has an obligation to ensure the child's 
survival and development. 

Article 3 - Best interests of the child 
All actions concerning the child shall take full account of his or her best interests. The State 
shall provide the child with adequate care when parents, or others charged with that responsi-
bility, fall to do so. 

Article 7 - Name and nationality 
The child has the right to a name at birth. The child also has the right to acquire a nationality 
and, as far as possible, to know his or her parents and be cared for by them. 

Article 19 - Protection from abuse and neglect 
The State shall protect the child from all forms of maltreatment by parents or other responsible 
for the care of the child and establish appropriate social programmes for the prevention of 
abuse and the treatment of victims. 

Article 24 - Health and health services 
The child has a right to the highest standard of health and medical care attainable. States shall 
place special emphasis on the provision of primary and preventive health care, public health 
education, and the reduction of infant morality. They shall encourage international cooperation 
in this regard and strive to see that no child is deprived of access to effective health services. 

 



Rights and duties: making the connection الدولة-اتمع والفرد  واجبات مقابل في احلقوق

Article 7 - Name and nationality 
The child has the right to a name at birth. The 
child also has the right to acquire a nationality 
and, as far as possible, to know his or her 
parents and be cared for by them. 

Article 28 - Education 
The child has a right to education, and the State's duty is 
to ensure that primary education is free and compulsory, to 
encourage different forms of secondary education accessible to 
every child, and to make higher education available to all on the 
basis of capacity. School discipline shall be consistent with the 
child's rights and dignity. The State shall be consistent with the 
child's rights and dignity. The State shall engage in international 
cooperation to implement this right. 

Article 30 - Children of minorities or indigenous populations 
Children of minority communities and indigenous populations 
have the right to enjoy their own culture and to practise their own 
religion and language. 

Article 27 - Standard of living 
Every child has the right to a standard of living adequate for his 
or her physical, mental, spiritual, moral, and social development. 
Parents have the primary responsibility to ensure that the child has 
an adequate standard of living. The State's duty is to ensure that this 
responsibility can be fulfilled, and is. State responsibility can include
material assistance to parents and their children. 

Article 10 - Family reunification 
Children and their parents have the right to 
leave any country and to enter their own for 
purposes of reunion or the maintenance of 
the child-parent relationship. 

Article 12 - The child's opinion 
The child has the right to express his 
or her opinion freely and to have that 
opinion taken into account in any matter or 
procedure affecting the child. 





need and wishes وحاجات رغبات


