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األيدي الصغيرة
little hands

رغم السواد ثمة ضوء وأمل
جورج أبو الزلف 

احلـــالـــة الـــســـوداويـــة الـــراهـــنـــة الــتــي يــعــيــشــهــا شعبنا 
الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث اســتــمــرار حــالــة اإلنــقــســام والـــصـــراع 
الوطني  الداخلي، وما يترتب على ذلك من تقهقر ملشروعنا 
مكاسب  من  أعداؤنا  يحققه  ما  وبالتالي  العادلة،  وحقوقنا 
كبيرة، جتعلنا نخاف كثيراً من اليأس وفقدان األمل أحيانا.

لقد فقدنا البوصلة ، إننا ندمر مشروعنا وحقوقنا بأيدينا 
محمود  الكبير  الــراحــل  شــاعــرنــا  قــال  كما  أنفسنا،   ونــهــزم 
“ أعجبنا حزيران في ذكراه األربعني : إن لم جند  درويش  

من يهزمنا ثانية هزمنا أنفسنا بأيدينا لئال ننسى. !!
لــم يتبدل شــيء  تهويد  يــواصــل سياسته ذاتــهــا   االحــتــالل 
وتنكر  وبــأطــفــالــنــا  بــنــا  وتنكيل  وعــــدوان  واســتــيــطــان  لـــأرض 
نكون  مــا  أبــعــد  باملقابل  ونــحــن  املــشــروعــة،  الوطنية  حلقوقنا 
الوطني  مبشروعنا  النهوض  ومتطلبات  الشهداء  وصايا  عن 
نكتفي  ال  واستقاللنا،  وعودتنا  حريتنا  حتقيق  من  نقترب  كي 
بــل وأكــثــر مــن ذلــك نتقاتل مــن أجــل سلطة  االنــقــســام  بتكريس 
نشوه  املــجــاالت،  كافة  في  عدونا  مع  العالقات  ونّطبع  وهمية 
وعينا بأيدينا ونذبح وعي أطفالنا ونكاد نفقد كل قيمنا النبيلة.

لكن رغم سوداوية اللحظة الراهنة ثمة بعض األمل والضوء 
وتلمس  والــصــمــود،  احلــيــاة  مواصلة  على  قــادريــن  يجعلنا  مــا 
طريقنا إلى مستقبل أفضل حيث يعيش أطفالنا بحرية وكرامة.

فحني نرى أطفالنا يعلنون بأنهم لن ولن يحققون حلم 
نراهم  وحــني  الــعــودة،  وحــق  النكبة  بنسيان  مائير  غــولــدا 
االنقسام  أوقفوا كارثة  الكبار  ليل نهار في وجه  يصرخون 
وأعيدوا للوطن والشعب حلمته، وفاء لدماء الشهداء، وحني 
نراهم يؤكدون عمليا حقهم باملشاركة، ويحفظون ويرددون 
مناذج  نرى  وحني  درويــش،  محمود  الكبير  الراحل  قصائد 
وصمود  العدوانية،  وإجراءاته  لالحتالل  املتنوعة  املقاومة 
األســــرى وتــضــحــيــات الـــشـــهـــداء،  نـــرى ضــــوءاً فــي السواد  

ونعيش أمال بأن املستقبل سيكون أفضل حاالً من احلاضر.
 إنهم األطفال الذين يحفظون وصايا الشهداء بحماية الوحدة 

الوطنية واألهداف الوطنية  ويرددون مع محمود درويش : 
غرفة  ال  ــــل...  زائ الليل  إن  والــكــفــني،  العينني،  دامـــي  يــا 
التوقيف باقيٌة، وال زرد السالسل... نيرون مات، ولم متت 
ستمأ  متــوت،  سنبلٍة  وحــبــوب  تــقــاتــل...  بعينيها  رومــــا... 

الوادي سنابل... ! 
هم أملنا، معهم نربي األمل.   َهة الوقت،  هنا، عند ُمْنَحَدرات التالل، أمام الغروب وُفوَّ

 ُقْرَب بساتيَن مقطوعِة الظِل،
 نفعُل ما يفعُل السجناُء،

 وما يفعل العاطلون عن العمل:
ُنَربِّي األمْل.

َهة الوقت،  هنا، عند ُمْنَحَدرات التالل، أمام الغروب وُفوَّ
 ُقْرَب بساتيَن مقطوعِة الظِل،

 نفعُل ما يفعُل السجناُء،
 وما يفعل العاطلون عن العمل:

ُنَربِّي األمْل.

اإلفتتاحية

تـــــــهــــنـــــئــــــة
ممثلة  فلسطني  األطفال/فرع  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  أس��رة 
موظفيها  وك��اف��ة  ال��ع��ام  وم��دي��ره��ا  ادارت��ه��ا  ومجلس  ال��ع��ام��ة  بهيئتها 
الفلسطيني  شعبنا  ال��ى  بالتهنئة  يتقدمون  وأطفالها  ومتطوعيها 

واالمتني العربية واالسالمية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك. 
عن  االف��راج  احملررين مبناسبة  االس��رى  وذوي  يهنئون شعبنا  كما 

ابنائهم، آملني بأن يكون يوم حرية شعبنا وباقي أسراه قريب.  
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رام الله – خاص باأليدي الصغيرة : بدا من الالفت في املشاريع املدرسية 
للعام  نسخته  اختتمت  الــذي  “املواطنة”،  مشروع  ضمن  الطلبة   قدمها  التي 
تتعلق  ال  مشاكل  وتناول  حتسس  على  الطلبة  قدرة  وجيزة،  فترة  منذ   2008
بالبيئة املدرسية فحسب، بل واملجتمع على العموم، إلى جانب طرح حلول لها 

وذلك بشهادة العديد من املراقبني واملهتمني.
هذا  تنفيذ  على  العالي  والتعليم  التربية  ووزارة  املعلم  إبــداع  مركز  ودأب 
املشروع منذ سنوات بشكل دوري كل عام، وشاركت في نسخته املاضية نحو 

120 مدرسة حكومية وخاصة، وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني.
وتقوم فكرة هذا املشروع، على إتاحة املجال للطلبة لتناول قضايا وظواهر 
واقتراحات  قــائــم،  هــو  ملــا  وتشخيصا  معلومات  تضم  حولها،  ملفات  وإعـــداد 
وتوصيات مختلفة بخصوصها، بيد أن وجود مثل هذا املشروع واعتماد العديد 
املجالس  بعض  مثل  للتنفيذ  مختلفة  جهات  قبل  مــن  املدرسية  املشاريع  مــن 
الطفل  أن يطرح حول مدى متتع  الذي ميكن  السؤال  احمللية، ال يقلل من شأن 
في  القرار  واتخاذ  صنع  صعيد  على  وحتديدا  املشاركة،  في  بحقه  الفلسطيني 

املسائل التي تخصه.

حق شبه مغيب
في  القدرات  بناء  برنامج  مديرة  حمدان،  انتصار  تخفي  ال  الصدد،  هذا  في 
مركز إبداع املعلم، أن حق األطفال الفلسطينيني في املشاركة يكاد يكون مغيباً 

باملطلق.
في  األطــفــال  بحق  يتعلق  فيما  عــال  وقــصــور  ضعف  لدينا  حــمــدان:  وتــقــول 
املشاركة، وهو نابع من املنطلق التربوي الذي ننظر من خالله إلى الطفل، حيث 
نتعاطى معه وكأنه ليس إنسانا كامال،  وبالتالي ال يجري إشراكه وأخذ رأيه في 

أي شيء، ويتم اتخاذ القرارات اخلاصة به دون الرجوع إليه في معظم األحيان.
كما تشير إلى أن املنظور االجتماعي الذي يسود املجتمع الفلسطيني  ويقوم 
بالشكل  »عجينة«  وكأنه  تشكيله  حق  لهما  لوالديه،  ملك  هو  الطفل  أن  على 
الذي يريانه مناسبا، يعد أحد األسباب الرئيسية إلفتقار األطفال إلى حقهم في 

املشاركة.
القرار فيما  اتخاذ  الواقع، ال يجري إشراك األطفال في  وتقول: في ظل هذا 

يتعلق بهم، ليس على مستوى البيت فقط، بل واملدرسة أيضاً.

قصور تربوي
وتضيف: لأسف فإن النظام التربوي، ورغم إعداد مناهج جديدة القت كثيراً 
من الثناء، من قبل خبراء أجانب، لفلسفتها القائمة على حتويل الطفل من طالٍب 
الالزمة  اخلطوات  نخُط  لم  اآلن  حتى  أننا  إال  وفاعٍل،  مشارٍك  إنساٍن  إلى  متلٍق 
لتحقيق ذلك على أرض الواقع، وبقي كل شيء تقريباً على حاله، والتلقني سيد 

املوقف عموما.
ومــن وجــهــة نظر حــمــدان، فــإن جتـــاوز هــذه احلـــال، يستدعي جــهــداً دؤوبـــاً 

ومتواصالً على صعيد النظام التعليمي، يعزز مفهوم الشراكة.
النمط  فــي  تغيير  مــن  بــد  ال  بــل  فــقــط،  ســيــاســات  نضع  أن  يكفي  ال  وتــقــول: 
االجتماعي داخل البيت، على أن يقترن ذلك بجعل النظام التعليمي قابال لفكرة 
كيفية  املعلمني حــول  تأهيل  أحــد جوانبه  فــي  يتطلب  مــا  الــشــراكــة، وهــو  ومــبــدأ 

التعامل مع األطفال، ومنحهم حقهم في التعبير، واملشاركة.

نظرة دونية
وفي معرض تناولها للموضوع ذاته، تؤكد نفني شاهني، منسقة مشاريع في 

مؤسسة »تامر« للتعليم املجتمعي، أن حق األطفال في املشاركة شبه معدوم.
وتقول شاهني: الطفل قادر على حتديد ما يريده، ولكن الكبار ينظرون إليه 

على أنه قاصر.
عام  منذ  »تــامــر«  عليه  تعمل  مشروع  بنتائج  إليه  ذهبت  ما  على  وتستدل 

ونصف العام، وينتظر أن يختتم خالل شهر نيسان العام املقبل.
الضفة  في  منها  تسع  مدرسة،   15 في  ينفذ  املشروع  تقول:  الصدد،  هذا  في 
الغربية، والباقي في قطاع غزة، ونحاول من خالله التعرف على ما يتعرض له 
األطفال في البيت، واملدرسة، والبيئة احمليطة عبر آليات تشمل إعداد رسومات 
من قبلهم، واستمزاج آرائهم مبا يريدون حتسينه في املدرسة واملجتمع، إلى غير 

ذلك.
وتستدرك بقولها: أعددنا دراسة لم تنشر بعد، حول ما يريده األطفال وكان 

من الالفت ما طرحوه من تصورات، وآراء، بل وحتى انتقادات.
وتردف: مت تشكيل جلان تربوية في كل مدرسة يشملها املشروع، وطرحت 
الطلبة، ولكن لأسف، فوجئنا بوجود تربويني  الدراسة وآراء  عليهم معطيات 
كثر، يقللون من أهمية هذا اآلراء، ويكررون عبارة أن األطفال ال يفهمون، أو ليس 

لديهم وعي كاف...
ومتضي قائلة: رغم كل شيء، فإننا نحاول خلخلة املسلمات لدى العديد من 
التربويني، وجعلهم وآخرين من أعضاء املجتمع احمللي أكثر حساسية وتلمسا 

لقضايا الطفل واحتياجاته، وحقوقه على حد سواء.
للتأثير،  طريقة  من  أكثر  تعتمد  »تــامــر«  مؤسسة  أن  إلــى  شاهني،  وتلفت 
مع  والنقاش  احلــوار  في  أساسا  يتمثل  ما  املــشــروع،  وراء  من  هدفها  وحتقيق 
ومواقفهم  آرائــهــم  فــي  التأثير  ومحاولة  احمللي  املجتمع  وأعــضــاء  التربويني 
املسبقة بحق الطفولة، عالوة على تقدمي بعض املساعدات املادية لكل مدرسة 

مستفيدة، لتوفير مظالت، أو أراجيح، إلى غير ذلك لصالح الطلبة.

الوزارة: القصور قائم
العالي، ال يخفون  التربية والتعليم  القائمني على وزارة  فإن  املقابل،  وفي 
فيما  القرار  املشاركة وحتديدا في صنع واتخاذ  في  الفلسطيني  الطفل  أن حق 

يتعلق به ميارس ضمن حدود ضيقة جدا، إلى حد أنها ال تكاد تذكر.
وفي هذا السياق، يقول جهاد زكارنة، الوكيل املساعد في الوزارة: حق 
الطفل باملشاركة متاح دون احلد األدنى، وما يحصل في الواقع أن املشاركة 
مثل  جــوانــب  فــي  وتتمثل  تشجيعية،  مشاركة  الطفل  عليها  يحصل  الــتــي 
البرملان الصوري لأطفال، واتخاذ بعض القرارات في املدرسة، أو مخيمات 

صيفية.
ويستدرك زكارنة: مثل هذه املشاركات  تعتبر مشاركة عبر نوع من االتفاق، 
لكن هذا ليس ما نحتاج إليه في األساس، بل مشاركة فعلية على األرض يكون 
يريد  التي  املدرسة  مثال  يختار  وبالتالي  القرار،  اتخاذ  على  قــادرا  الطفل  فيها 

الدراسة فيها وتقييم أساتذته واملنهاج إلى غير ذلك.
الــوزارة لتغيير هذه احلال يقول زكارنة: نحن نسعى إلى  وحول مساعي 
هذا  سعينا  يصطدم  كثيرة  أحيان  في  ولكن  املشاركة،  على  األطــفــال  تشجيع 
باحلاجة إلى قرار إداري، وبالتالي جند صعوبة في التنفيذ، وبالنتيجة تتحول 

املشاركة إلى إحدى أشكال الترفيه.
ويضيف قائال: نحن نريد لرأي الطفل أن يدرس، ويقيم، ويؤخذ به، رمبا ال 
يكون هو صانع قرار، إال أن هذا ينبغي أن ال يكون حائالً دون األخذ بتوجهاته، 

وانطباعاته وآرائه في املنظومة التي تقود وتساهم في صناعة القرار لدينا.

بفعل ثقافة املجتمع وعدم اإلميان بقدراته

حق الطفل باملشاركة مهضوم حتى في أبسط األمور املتعلقة به

مقدمة:
بالنفس  الثقة  املــهــارات   ويزيد  الكثير من  الفرد  املشاركة نشاط يكسب   

لذلك يعتبر من األنشطة الضرورية في حياة الفرد وخصوصا الطفل.
 تناولنا هنا املوضوع من أكثر من جانب، حيث حتدثنا عن مفهومها، مدى 

تأثيرها على األطفال، وماذا يجب أن تشمل وغيرها من املوضوعات.

مفهوم املشاركة:
القرار  واتخاذ  صنع  عملية  في  األطفال  إشــراك  تعني:ـ  األطفال  مشاركة   
لأطفال  الفاعلة  املشاركة  وتتضمن  حياتهم،  تخص  التي  القضايا  كــل  فــي 
أيضا إشراكهم في عملية احلصول على املعلومات، االستشارة، إدارة وصنع 
هو  احلركة  تنفذها  التي  البرامج  من  واحــدة  لــذا  البرامج.   وتنفيذ  الــقــرارات 
برنامج املشاركة الفاعلة لأطفال وحتت شعار » مع األطفال، ألجل األطفال« 
ضمن رؤية حقوقية جديدة حلقوق الطفل الفلسطيني انطالقا من احتياجاته 

وواقعه.  

 بعض املواثيق التي حتث على املشاركة:
طفل  لكل  أن  على   « الدولية  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   »12« املــادة  تنص 
احلق في التعبير عن رأيه أو اإلجراءات التي متسه ويؤخذ الرأي باحلسبان .

املعلومات  على  احلــصــول  حــق  طفل  لكل  أن  على  تــنــص«:   »13« املـــادة 
وإذاعتها، وله حق التعبير عن أرائه ووجهات نظره ما لم يكن في ذلك انتهاك 

حلقوق اآلخرين .

 دور املشاركة  وتأثيرها في حياة الطفل:
بالنفس  الثقة  تعزيز  فــي  ورئيسيا  هاما  عنصرا  األطــفــال  مشاركة  تعد 
لديهم، وتلعب دورا هاما في تنمية قدراتهم العقلية واملعرفية والتي بدورها 
بأن  التذكير  من  بد  فال  ذلك  ومع   . املجتمع  في  دورهــم  على  ايجابيا  تنعكس 
تعد  ألنها  العشوائية  عن  بعيد  إطــار  ضمن  تكون  أن  يجب  األطفال  مشاركة 

عملية تعليمية حساسة.
إن من أهم األسباب التي تقف وراء  مشاركة األطفال ما يلي :- 

ألنــهــا حــق أســاســي فــاألطــفــال والــنــاشــئــة جــزء مــن املجتمع يــتــأثــرون به 
ويؤثرون فيه.

تنسجم املشاركة وطبيعة الطفل املتسمة بالعفوية والفضول واإلبداع.لذا 
فان تعامل الكبار مع هذه الطبيعة هو الذي يسهل مشاركة األطفال أو يعيقها 

)حسب وثيقة حقوق الطفل الدولية (.
تطوره  لسالمة  الــالزمــة  األســاســيــة  الطفل  حــاجــات  مــن  حاجة  املــشــاركــة 

الذهني والعاطفي واالجتماعي.
إسماع صوتهم ومساعدتهم  على  أجل  األطفال ضرورية من  إن مشاركة 

رؤية عاملهم بعيونهم.
ميتلك األطفال طاقات وقدرات كامنة كبيرة وهم يحتاجون إلى الدعم الكبير 
ليوظفوا هذه الطاقات في تعزيز عملية تعلمهم وإتخاذ دور فعال في مجتمعهم. 
وهذا يقوي الشعور لديهم باالنتماء إلى هذا املجتمع ويساهم في متكني األطفال 

بتأهليهم لدور املواطنة في املستقبل.

حتى نضمن مستوى جيد من املشاركة، ال بد من توفر أسس عامة:
الدعم والتعزيز.

حتمل املسؤولية.
توفر الفرص العادلة.

االحترام وتقدير القدرات

تساؤالت عامة حول املشاركة
    متى تبدأ املشاركة؟

على  وقــادرا  حولة  من  يحصل  ملا  واعيا  يصبح   عندما  الطفل  مشاركة  تبدأ 
حتليل املعلومات وحتى يستطيع اتخاذ قراراته.

ما هي مواصفات البيئة التي تشجع على املشاركة؟
الدميقراطية .

احلرية مع الضوابط .
مجتمع متقبل ملشاركة االطفال وحقوق األطفال .

مؤسسات داعمة ملوضوع حقوق الطفل. 

ما مفهوم املشاركة في برنامج من طفل الى طفل؟
أي مشاركة األطفال في نقل خبراتهم من بعضهم البعض وليس من الكبار 

مثال أن ينقل طفل معلومات إلى طفل أ خر من خبرته اخلاصة .

ما أهم املعوقات الثقافية واالجتماعية التقليدية في وجه املشاركة؟
1-عدم وجود التنظيم. 

الوضع املادي .

االختالف االجتماعي بني االوالد والبنات.
4-االهتمام بالتعليم وال شي اخر .

تشتمل املشاركة على: 
إعطاء صالحيات تامة لأطفال. 

معرفة أهمية وقيمة مساهمات ومعارف األطفال.

اعداد االطفالأهمية مشاركة األطفال
خالد جفال 

اسالم حساسنة
اسالم ناصر حساسنة

تبادل اخلبرات والتجارب مع األطفال.
التعلم من األطفال.

أيجاد آليات ووسائل ملساعدة األطفال في عملية اتخاذ وصنع القرار.
 مساعدة األطفال والبالغني على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم.

العمل باجتاه خلق ثقافة مجتمعية حتترم حقوق الطفل.

ال تشتمل املشاركة على: 
التحكم في آراء األطفال و أقوالهم.

اعتقاد البالغني انه ال يوجد شيء ميكن تعلمه من األطفال.
عدم االكتراث أو إعطاء أهمية لتجاربهم وخبراتهم.

استغالل األطفال للقيام بأعمال البالغني.
القول بأنه ال حقوق للبالغني وال مسؤوليات لأطفال.

أثر املشاركة على األطفال:
توفر املشاركة فرصة لأطفال للتعبير عن مشاعرهم وحاجاتهم وفهمها 
وحاجاتهم  اآلخرين  مشاعر  إلى  أيضا  االلتفات   على  يساعدهم  بــدوره  وهــذا 

وفهمها.
كالتخطيط  احلياتية  مهاراتهم  تطوير  على  األطــفــال  املــشــاركــة  تساعد 
وصناعة  وسط  حل  إلى  والتوصل  واملفاوضة  والنقاش  واالتصال  والتقييم 

القرار وكذلك خلق التوازن بني احتياجاتهم واحتياجات اآلخرين. 
وتعامل  بجدية  وقدراتهم  ومشاعرهم  والفتيان  األطفال  أراء  تؤخذ  حني 

باحترام تزداد ثقتهم واعتزازهم بأنفسهم.

 اخلامتة:
القدرات  تنمية  في  فاعال  دورا  للمشاركة  إن  كتب  ما  كل  من  نستنتج  اذاً 
املعنية   واملؤسسات  واملــدرســة  األســرة  على  لذلك   ، األطــفــال  عند  وخصوصا 
القرار  فــرض  أســلــوب  على  تعتمد   ال  وأان  مشاريعها  فــي  األطــفــال  تشرك  أن 

والتلقني.

املراجع :   
 احلركة العاملية للدفاع عن حقوق األطفال .
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دعوة الرئيس التنفيذي للحركة العاملية للدفاع عن األطفال
للمشاركة في  أحد مجالس األجندة الدولية 

التنفيذي  املــجــلــس  رئــيــس  قــســيــس  رفــعــت  تــلــقــى   – الــلــه  رام 
الفرع  األطفال، وأحد مؤسسي  للدفاع عن  العاملية  العاملي للحركة 
متوز  شهر  خالل  الفرع،  إدارة  مجلس  وعضو  للحركة  الفلسطيني 
الدولية  األجــنــدة  مجلس   « عضوية  في  للمشاركة  دعــوة  املــاضــي  
اخلاص برعاية  األطفال » وهو أحد مجالس األجندة  الدولية التي 

من ضمنها التغيرات املناخية، ومستقبل الشرق األوسط.
سيلتئم  الذي  األطفال  لرعاية  الدولية  األجندة  مجلس  ويهدف 
واقتراح  األطــفــال  تواجه  التي  العاملية   التحديات   رصــد  عــام  ملــدة 

احللول املالئمة  لها. 
إجــتــمــاع  مجلس  الــعــاملــي  االقــتــصــادي  املــنــتــدى  وسيستضيف 
األجندة الدولية لرفاه األطفال في الفترة من السابع إلى التاسع من 

شهر تشرين ثاني املقبل  في دبي باالمارات العربية املتحدة. 
إلى  ما بني 15  الدولية  األجندة  ويضم كل مجلس من مجالس 

30 خبيراً دوليا.
العام  األمـــني  الــدولــيــة  املجالس  تلك  فــي  األعــضــاء   ومــن ضمن 
جلامعة الدول العربية عمرو موسى،  كبير املفاوضني الفلسطينيني 
العفو  منظمة  مدير  العاملية،  كير  منظمة  مدير  عريقات،  صائب  د. 
مدير  الالجئني،  لــشــؤون  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  الــدولــيــة، 
الــعــام للصليب األحــمــر، ونــائــب رئيس  املــديــر  مؤسسة أوكــســفــام، 
البنك الدولي وآخرين، وهي ترصد وتناقش األولويات والتحديات 

العاملية في قضايا عديدة وتقترح حلول لها.
لرعاية   الدولية  األجندة  مجلس  في  قسيس  عضويه  أن  يشار 
الفلسطينيني  األطفال  قضايا  إلثــارة   كبيرة  فرصة  يشكل  األطفال 

سيما االنتهاكات االسرائيلية ضدهم.

احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/ فرع فلسطني
تطلع جلنة دولية على االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق األطفال

عمان – أطلع  جورج أبو الزلف مدير عام احلركة العاملية للدفاع 
عن األطفال/ فرع فلسطني  خالل شهر حزيران املاضي  » في عمان » 
جلنة األمم املتحدة للتحقيق في املمارسات اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية »على أوضاع األطفال واالنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم.
واســتــمــعــت  الــلــجــنــة إلـــى تــقــريــريــن قــدمــهــمــا أبـــو الــزلــف حول 
باحلرية  وحقهم  باحلياة  األطــفــال  حلــق  اإلسرائيلية  االنتهاكات 

ومنع التعذيب.
اجليش  برصاص  استشهدوا  طفالً   80 أن  التقريرين  في  وجاء 
سبع  بينهم  من  اآلن  وحتى  اجلــاري  العام  بداية  منذ  اإلسرائيلي 
طيلة  األطفال  الشهداء  عدد  من   %45 بنسبة  أكبر  رقم  وهو  فتيات، 
عام 2007،  بينما تعتقل إسرائيل حاليا في سجونها 337 طفال من 
بينهم 12 طفال قيد االعتقال اإلداري، ومنذ عام 2000 اعتقلت نحو 

ستة آالف طفل.
العاملية  احلركة  أن  اللجنة  أمــام  حديثه  في  الزلف  أبــو  وأشــار 
للدفاع عن األطفال/ فرع فلسطني  وثقت خالل العام اجلاري خمس 
بينهم  من   ، اإلسرائيلية  السلطات  قبل  من  ألطفال  تعذيب  حــاالت 
طفل أجبر على االعتراف عبر تهديده باالعتداء اجلنسي،  وأخر عبر 

اعتقال والديه.
وأضاف أن احلركة وثقت أيضا أربع حاالت  ألطفال  استخدموا 
دروعا بشرية من قبل القوات اإلسرائيلية عام 2007، وثالث حاالت 

ألطفال اعتدى عليهم املستوطنون عام 2008. 
    كما قدم مجموعة من التوصيات لتفعيل عمل اللجنة وأجهزة 
األمم املتحدة املختلفة في التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق 

األطفال في فلسطني.

البيرة – نظمت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال خالل الشهر املاضي » متوز »  
في فندق » ستي إن » في البيرة  دورة تدريب خاصة بحقوق الطفل واملنهج املبني 
مبشاركة  وذلك  الطفل  حلقوق  الفلسطينية  الشبكة  ألعضاء  نظمتها  احلقوق،  على 

مندوبي ثالث وعشرين مؤسسة من مؤسسات الشبكة.
 واستمرت الدورة ثالثة أيام وهي تأتي في إطار برنامج ) املجتمع املدني صديق 

لأطفال ( الذي تنفذه احلركة.
وقام بالتدريب  رياض عرار وفاطمة دعنا من احلركة ، واشتمل على مفاهيم عامة 
حول حقوق اإلنسان وقانون الطفل الفلسطيني ، والتطور التاريخي حلقوق الطفل 
موريسيو  وزع  نهايته  وفي  باألطفال،  جدير  عالم  ووثيقة  للتنمية  األلفية  ومؤمتر 
بربيري مسؤول التعاون االيطالي وجورج أبو الزلف مدير احلركة وممثلة مؤسسة 

يوكيدب االيطالية الشهادات على املشاركني.
يشار أن الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل تضم في عضويتها 65 مؤسسة.  

احلركة تنظم دورة حول حقوق الطفل
واحلماية ملرشدي حماية الطفولة

– نظمت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال في الفترة من احلادي عشر الى الرابع عشر من شهر آب اجلاري دورة بعنوان  بيت حلم 
حقوق الطفل واحلماية موجهة ملرشدي حماية الطفولة في االراضي الفلسطينية. وذلك ضمن مشروع الدفاع االجتماعي القانوني.

وشارك في الدورة التي نظمت في فندق البردايس في بيت حلم 19 مرشدا ومرشدة ميثلون عددا من الوزارات واملؤسسات املختلفة.
وقد أوصى املشاركون في الدورة بعقد ورش عمل مماثلة للمرشدين التربوين في املدارس ولرجال الدين ومدراء املدارس ، كما اوصوا 

باالستفادة من التجربة االردنية في هذا املجال وعقد دورات مماثلة لفريق حماية الطفولة في محافظة نابلس.

ودورة حول مهارات التدخل واحلماية
كما نظمت  في الفترة ذاتها دورة بعنوان مهارات التدخل واحلماية في فندق البردايس في بيت حلم وذلك ضمن مشروع الدفاع االجتماعي 

والقانوني.
وشارك في الدورة 25 مختصا من املؤسسات العاملة في مجال الطفولة والشرطة ومكاتب تفتيش االحداث إضافة الى مراقبي السلوك 

واقسام االرشاد واالصالح .
وقد أوصى املشاركون في التدريب بعقد دورة ملرشدي حماية الطفولة ومراقبي السلوك والنيابة العامة، تتعلق مبشروع قانون االحداث 
االسرة  حماية  لوحدة  خاص  نظام  إيجاد  بهدف  الشرطة،  مديريات  مستوى  على  مستمرة  عمل  وورش  لقاءات  وعقد  للقانون،  املخالفني 

والطفولة فيها وإعداد الئحة تنظم أعمالها على غرار الئحة مرشدي حماية الطفولة.
الطفولة والعمل على سن الئحة تنفيذية لقانون  التابع للشؤون االجتماعية بالئحة مرشدي حماية  التحويل  كما أوصوا بدمج نظام 
الطفل الفلسطيني بعد تعديل املواد املتعلقة باحلماية. كذلك حتسني خدمات املراكز اإليوائية التابعة للشؤون االجتماعية وبرامج االرشاد 

الفردي واجلماعي األسري حتت مظلة الشؤون االجتماعية.

ودورة أخرى إلعالميني خاصة باتفاقية حقوق الطفل الدولية

وفي الفترة من 8/19 الى 2008/8/21 نظمت احلركة دورة حول اتفاقية حقوق الطفل الدولية  استهدفت االعالميني وذلك بالتعاون 
مع املمثلية الهولندية في االراضي الفلسطينية ومؤسسة إنقاذ الطفل السويدية .

وشارك في الدورة التي عقدت في فندق جمعية الهالل االحمر الفلسطيني في مدينة البيرة 22 صحافيا وصحافية  ميثلون مؤسسات 
اعالمية مختلفة .

وقد اشتملت الدورة على مفاهيم عامة حقوق االنسان وارتباطها باخالقيات االعالم ، التطور التاريخي حلقوق الطفل ، وثيقة عالم جدير 
باألطفال ، املبادىء العامة التفاقية حقوق الطفل ، مصلحة الطفل الفضلى حسب املنهج املبني على احلقوق.

وناقش املشاركون في نهاية الدورة مسودة وثيقة األخالقيات االعالمية لتناول ومعاجلة قضايا األطفال في االراضي الفلسطينية . 

مؤسسات حقوقية فلسطينية تدعو االحتاد االوروبي
إلثارة قضية حقوق األطفال الفلسطينيني مع إسرائيل

إثارة  الى  الله-  دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية االحتاد االوروبــي  رام 
قضية حقوق األطفال الفلسطينيني واالنتهاكات املتواصلة ضدهم مع إسرائيل، 
تسيفي  إسرائيل  خارجية  وزيــرة  عقدتها  التي  االجتماعات  ضــوء  على  وذلــك 
بني  الشراكة  اتفاقية  لبحث  األوروبيني  املسؤولني  مع  لوكسمبورغ   في  لفني 

اجلانبني.
جاء ذلك في رسالة وجهتها في شهر حزيران املاضي احلركة العاملية للدفاع 
امليزان  ومركز  احلق  ومؤسسة  الضمير  ومؤسسة  فلسطني  فرع  األطفال/  عن 
الدكتور دميتري روبل وزير خارجية سلوفينيا ورئيس  الى  االنسان  حلقوق 

مجلس الشؤون العامة والعالقات اخلارجية لالحتاد األوروبي.
ودعت املؤسسات احلقوقية االربع االحتاد االوروبي الى تسليط الضوء على 
اإلنساني  القانون  ملبادىء  وجتاهلها  باحلياة  األطفال  حلق  اسرائيل  إنتهاكات 

الدولي وقانون حقوق اإلنسان اخلاص بحماية املدنيني خالل الصراع.
قتلوا على يد اجليش االسرائيلي منذ مطلع  أن 79 طفالً  الرسالة  وجاء في 
العام اجلاري في الضفة الغربية وقطاع غزة،  وهذا  رقم يزيد مبا نسبته 30 % 
عن العدد اإلجمالي لأطفال الذين قتلوا خالل عام 2007، مضيفة أن 33 طفالً 

قتلوا خالل خمسة أيام في الفترة من 27 شباط وحتى 3 آذار 2008.
العاملية للدفاع عن األطفال وثقت عدة حاالت  الرسالة أن احلركة  وأشــارت 
تصل إلى القتل املتعمد لأطفال، األمر الذي يؤكد  جتاهل اسرائيل املنظم ملبادىء 

القانون الدولي املتعلقة بحماية املدنيني ال سيما األطفال.
التوجيهية  املبادىء  لتنفيذ  االوروبــي  االحتــاد  متابعة  أهمية  على  وشــددت 
 – االسرائيلي  الــصــراع  وإدراج  املسلحة،  والــنــزاعــات  األطــفــال  بشأن  لــالحتــاد 

الفلسطيني في قائمة اولويات الصراعات في إطار تلك املبادىء.
كما دعت املؤسسات االربع في رسالتها دول االحتاد االوروبي الى الضغط 
إذا لم يكن هناك  الشراكة معها  اتفاق  إمكانية تعليق  على اسرائيل والنظر في 

التزام منها  باحترام القانون الدولي حلقوق اإلنسان.
وطالبت دول  االحتاد بالدعوة لتشكيل جلنة حتقيق في كافة احلاالت التي 
جيشها  أنظمة  عن  بــاالعــالن  اسرائيل  ومطالبة  فلسطينيون  أطفال  فيها  قتل 

اخلاصة بإطالق النار .
تنفيذ  يتابع  الــذي  الفريق  في  أعضاء  األربــع  املؤسسات  أن  بالذكر  اجلدير 
النزاعات  ظل  في  األطفال  حماية  بشأن   1612 رقم  الدولي  األمــن  مجلس  قــرار 

املسلحة.  

دورة تدريب حول حقوق الطفل
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تقرير الطفلة: عدلة الناظر

طلب  حرية  احلق  هذا  يشمل  و  التعبير  حرية  في  احلق  للطفل   «
اعتبار  أي  إذاعتها دون  و  تلقيها  األفكار و  املعلومات و  أنــواع  جميع 
للحدود«  هذا هو نص املادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية وهو 

إقرار بحق الطفل باملشاركة و إبداء الرأي.
لتوفير  وسيلٌة  هو  اخلليل  أطفال  بلدي  مجلس  مشروع  لعل  و   
من  بدعم   2005 عــام  النور  الــى  الفكرة  خرجت  لأطفال،  احلــق  هــذا 
اليونيسيف و بلدية اخلليل و رعاية وزارة التربية و التعليم ، حيث 
حرة  انتخابات  عبر  األطفال  من  البلدي  املجلس  أعضاء  انتخاب  مت 

ونزيهة جرت في املدارس.
تشمل مهمة مجلس بلدي أطفال اخلليل رفع مطالب أطفال املدينة 
على شكل مشاريع إلى املمولني و من ثم تنفيذها، و ذلك بعد تدريب 
األعضاء على مهارات االتصال و التواصل و القيادة و كتابة املشاريع 

و غير ذلك.
 »كانت جتربة مميزة شعرت خاللها و كأنني أقود حكومة« بهذه 
محمود  الــســابــق،  اخلليل  أطــفــال  بلدي  مجلس  رئيس  عبر  الكلمات 

أطفال من بيت حلم واخلليل
يزورون دار األمل في رام الله

رام الله- قام أطفال من بيت حلم واخلليل من مجموعة احلماية املركزة 
فــي هذه  االمـــل لرعاية االطــفــال االحــــداث، وشـــارك  الــى دار  بتنظيم زيـــارة 
عاما.   16-12 بني  ما  العمرية  الفئة  من  اجلنسني  كال  من  طفال   15 الزيارة 
ومت التعرف خالل الزيارة على املؤسسة من حيث أنشطتها وخدماتها التي 
تقدمها لأطفال، ومت احلديث  عن مشكالت األطفال املوجودين في املؤسسة 
األساسية  املرجعية  ألنــهــا  نــظــرا  االجتماعية  والــشــؤون  الــقــوانــني  ودور 
للمؤسسة بهذا الشان في توفير خدمات احلماية وبرامج التأهيل لأطفال 

وألسرهم.
ضمان  مع  موسع  بشكل  األطفال  مشكالت  نقاش  خالل  من  اتضح  وقد   
األسباب  من   %85 نسبته  ما  أن  الشخصية،  املعلومات  وسرية  خصوصية 
وراء قيام األطفال مبسلكليات مخالفة للقانون تعود ملشكالت اسرية  مثل 

انفصال الوالدين، االدمان على الكحول واملخدرات، الفقر الشديد.
 وقام االطفال بجولة في املؤسسة تعرفوا خاللها على أقسامها واملرافق 
فتح  ومت  اليهم،  وتعرفوا  االطــفــال  مــن  مبجموعة  التقوا  ثــم  بها،  اخلــاصــة 
بها  يوصم  التي  والــوصــمــة  االحـــداث  لأطفال  املجتمع  نظرة  عــن  النقاش 
املجتمع األطفال االحداث الذين هم باألساس ضحية  ملشكالت اجتماعية ال 

ذنب لهم فيها.

بقلم الطفالن: دعاء ومحمود سلمان

من نبع املعاناة والصعوبات اجلمة جئنا نحن املجموعات الضاغطة في 
احلركة العاملية للدفاع عن األطفال لتغيير نظرة املجتمع الى هذه الفئة وهي 
فئة األطفال االحداث، ملاذا جميعنا ننظر لهم نظرة املجرمني ونتحدث عنهم 
كحديثنا عن املجرمني ؟؟؟؟ ملاذا ال نتساءل ما الذي دفع هذا الطفل الى هذا 
العمل ؟؟؟؟ أو أن نبحث عن األسباب والظروف التي دفعته الى هذا الفعل 
والقضاء عليها وجتنب الوقوع فيها مرة أخرى، فأطفال اليوم بناة املستقبل 

فلنعمل على تنشئتهم تنشئة صحيحة.
هؤالء  بــأن  فكرتنا  لكم  نوصل  أن  أحببنا  األمــل  لــدار  زيارتنا  خــالل  من 
االطــفــال ال ذنــب لهم مبــا حصل معهم،  بــل إنــهــم وقــعــوا فــي اخلــطــأ نتيجة 

الضغوط احمليطة بهم فلنغير نظرتنا لهم ألنهم بحاجة لنا ولرعايتنا.

كلية بيت حلم للكتاب املقدس
تنظم دورة إعالمية لألطفال

إعداد الطفل: مراد الزير 

بيت حلم -  نظمت كلية بيت حلم للكتاب املقدس دورة إعالمية مبشاركة 
تعرف  حيث   ،  2008/7/31 ولغاية   7/17 من  الفترة  في  أطفال  خمسة 
األفالم  صناعة  كذلك  واألخبار  التقارير  كتابة  كيفية  على  اخلمسة  األطفال 

وكتابة خطط االنتاج واإلخراج.
للدورة  االولى  األيام  في  الدولية  الطفل  حقوق  إتفاقية  على  تعرفوا  كما 

وذلك بالتعاون مع احلركة العاملية للدفاع عن األطفال / فرع فلسطني.
االحتالل  أثــر  حــول  أحدهما  فلمني  الكلية  مــن  عــالء  االســتــاذ  اخــتــار  وقــد 

االسرائيلي على األطفال والثاني حول مواهب الطفل الفلسطيني .
الغربي  للجمهور  املستهدف  وهو  السلبي  الفلم  بتأسيس  األطفال  وقــام 
باللغة االجنليزية حيث ترجمت عباراتهم من العربية الى االجنليزية وأخذ 

كل طفل يعبر عن مشاعره واحاسيسه .
التقارير  كتابة  أســس  األطــفــال على  تــعــرف  الــوقــت  مــن ضيق  وبــالــرغــم 

واألخبار من قبل االستاذه سهام من كلية بيت حلم للكتاب املقدس .
وقـــد قــيــم األطــفــال املــشــاركــون  الـــــدورة  ايــجــابــيــا مــعــربــني عــن راحتهم 

واستفادتهم منها .

احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/ فرع فلسطني توثق إعتداء
جنود اسرائيليني بالضرب املبرح على طفل في العاشرة من عمره

قلقيلية- وثقت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال / فرع فلسطني حالة 
إعتداء جنود اسرائيليني على طفل من قرية سنيريا قضاء قلقيلية بالضرب 
املبرح ملدة ساعتني ونصف مما أدى الى فقدانه إلثنني من اسنانه  وإصابته 

بصدمة حادة وذلك في احلادي عشر من شهر حزيران املاضي.
جمع  بعد  املاضي  متوز  شهر  خالل  احلركة  أصدرته   تقرير  في  وجــاء 
أن  احلــادث  مكان  في  وموثقة  حية  لقاءات  وإجــراء  القرية  من  املعلومات  
الطفل » عزت ه » تعرض مراراً وتكراراً للضرب والصفع واللكم على رأسه 
ومعدته  بحجة البحث عن بندقية لوالده ، بينما كان هو وشقيقه مكاوي 
) سبع سنوات ( وشقيقته الرا ) ثماني سنوات ( في محل والدهم اخلاص 

ببيع األعالف والبيض في سنيريا.
أحد اجلنود صرخ بالعربية في وجه عزت  قائال » والدك أرسلنا اليك 
لتعطينا البندقية  »  أجابه  الطفل  » والدي ال ميلك أسلحة » ، كان رد اجلندي 
بصفع الطفل مرارا والطلب من شقيقيه مغادرة احملل ، حيث استمر االعتداء 

بالضرب على عزت والطلب منه البحث عن البندقية  في أكياس األعالف.
احد أصدقاء عزت وأخرون حاولوا مساعدته من خالل محاولتهم  دخول 

احملل لكن أحد اجلنود الذي كان يقف عند الباب منعهم من ذلك بالقوة.
بعد ذلك نقل اجلنود الطفل  وهو يتعرض لركالتهم، وبنادقهم موجهة 
الى ظهره الى منزل عائلته ليجده محاصراً باألليات العسكرية واجلنود، 

بعد أن أرغمه اجلنود على ترك محلهم التجاري مفتوحاً.
عائلته  وأمــام  منزله  داخل  عزت  للطفل  املبرح  الضرب  مسلسل  استمر 
والعبث  املنزل  تفتيش  خــالل  ذلــك  جــرى  معدته،  على  لكمات  ذلــك  في  مبا 
مبحتوياته وتدميربعضها، حيث أجبره اجلنود على التفتيش عن البندقية 

املزعومة في أحواض الزهور. وهددوا باعتقاله مع شقيقته الكبرى.
مع  بضربها  هــددوا  فيما  طفلها  من  بدال  ضربها  اجلنود  من  طلبت  األم 

بناتها لرفضهن التفتيش العاري.
أحد اجلنود امر الطفل عزت بالوقوف على قدم  واحدة في غرفة النوم 
والعبث  املــنــزل  وتفتيش  ذلــك  بعد  الــضــرب  ليستمر  ســاعــة!  نصف  ملــدة 
الطفل طالبا منه إعالمه  الى رأس  مبحتوياته، جندي اخر صوب بندقيته 

عن مكان البندقية وإالّ فإنه سيطلق النار عليه!
من جهتها إعتبرت احلركة العاليمة للدفاع عن األطفال أن ما حصل مع 
املعاملة  التعديب وغيره من ضروب  الطفل عزت يدخل في نطاق تعريف 
القاسية وغير اإلنسانية واملهينة احملددة في إتفاقية األمم املتحدة ملناهضة 
التعذيب، التي تعتبر اسرائيل طرفاً فيها ، كما يخالف العديد من االتفاقيات 

الدولية.
الــذي تعرض  إلــى حتقيق دقيق ومحايد فــي االعــتــداء  ودعــت احلــركــة 
الى  االعــتــداءات  هــذه  عن  مسؤولياتهم  تثبت  من  وتقدمي  عــزت،  الطفل  لها 

العدالة.
ودعت االحتاد االوروبي إلى اشتراط رفع مستوى عالقاته الثنائية مع 
اسرائيل بالتقدم احملقق من األخيرة جلهة االلتزام مبعايير حقوق اإلنسان 

في االراضي الفلسطينية احملتلة .

لكن  كثيرة  مقترحات  و  أفــكــار  هــنــاك  كــانــت   « مضيفا  عــامــا،   17 جعبري 
حملدودية الدعم استطعنا تنفيذ بعض منها فقط ». 

املجتمع   من  املعارضة  و  املشاكل  من  التجربة  تخل  لم   « جعبري  وقال 
االختالط،    بحكم  التقاليد  و  العادات  و  الدين  يعارض  املشروع  أن  بحجة 
لكننا كأعضاء ناضلنا بشكل دبلوماسي حتى استطعنا أن نثبت ملن حولنا 

أن ما نقوم به صواب و أننا نستطيع االجناز« رغم أننا أطفال. 
ومن ضمن املشاريع التي نفذها املجلس مشروع الصحفي الصغير حيث 
مت  تدريب مجموعة من أعضاء املجلس في املبادئ األساسية للصحافة ملدة 
3 شهور و نشر كتابات املشاركني في جريدة البلدية »رسالة بلدية اخلليل« 
األعضاء  قــام  مبوجبه  الــذي  الصغير   الشرطي  مــشــروع  إلــى  باإلضافة   ،
املخالفات   السير و إصدار  الشرطة كتوقيف اخلارجني عن قانون  بوظيفة 

األمر الذي  كان له تأثير إيجابي  في نفوس السائقني. 
هذا  على  املــشــرفــني  احــد  صبيح  أبــو  محمود  السيد  أوضـــح  جانبه  مــن 
إقامة  مشروع  هو  املجلس  أجنــزه  ما  أفضل  إن  اخلليل   بلدية  من  املشروع 
لأطفال  تسمح  ألماكن  تفتقر  التي  القدمية  البلدة  في  إحداهما  حديقتني، 
متنفسا  احلديقة   أصبحت  حيث  االحــتــالل،  حتت  لوضعها  نظرا  باللعب 

لأطفال و ملمارسة حقهم باللعب و املشاركة.

سابقا،  العامة  العالقات  في  عضو  عاما،   16 النبي-  عبد  دانية 
قالت عن جتربتها » لقد منحت فرصة للتحدث و التعبير و شعرت 
حقوق  من  أتعلمه  ما  أنقل  كنت  أنني  حيث  شخصيتي  في  بتطور 

وتدريبات إلى املنزل الذي كان بالغالب يتقبل ذلك ». 
عاما،   18 اجلنيدي-  إبراهيم  السابق،  املجلس  سكرتير  وقــال 
الرأي  إبـــداء  و  للمشاركة  ألعــضــائــه  فــرصــة  املــشــروع  أعــطــى  لقد   «
أطفال  جميع  يشمل  لم  لكنه  اآلخرين  األطفال  بعض  إلى  باإلضافة 
املدينة كما كان متوقعا«  مضيفاً لم نسلم من اعتداءات اجلنود عند 
ممارسة نشاطاتنا في البلدة القدمية و خاصة عند التصوير في تلك 

املنطقة« . 
الذي  الكبير  املكسب  إن   « القول  الى  ابو صبيح  وخلص محمود 
تقود  أن  نأمل  التي  القيادية  و  القوية  الشخصيات  هو  به  خرجنا 
الرأي سالح  التعبير عن  املشاركة و  املستقبل« باعتبار حق  أجيال 

لتخريج أطفال يتمتعون باجلرأة و القدرة على التغيير.
يــشــار اخــيــرا أن جتــربــة انــتــخــاب مجلس بــلــدي مــن األطــفــال لم 
مجلس  انتخاب  قليلة  اشهر  قبل  مت  فقد  اخلليل  مدينة  على  تقتصر 

بلدي أطفال رام الله تأكيدا حلق األطفال باملشاركة. 

على  نعمل  وأن  بشيء  لهم  ذنــب  ال  كأطفال  معهم  نتعامل  أن  فلنحاول 
األطــفــال،  فنحن  هــؤالء  لكي يصلح   املجتمع اخلــارجــي  أوضـــاع   تصويب 
نتمنى أن نقوم مرة اخرى بزيارة دار األمل وعمل حلقات تعارف، وأن نعمل 
فرق  يوجد  ال  بأنه  نشعرهم  وأن  معنا  األطــفــال  هــؤالء  دمــج  على  جاهدين 
بيننا وبينهم، وأيضاً نتمنى أن نقوم بتطبيق القانون بشكل سليم، يجب أن 
نشعرهم باالمان وأن هناك من يهتم بقضيتهم  فنحن أطفال مثلهم نشاركهم 

همومهم.
على   التغيير  نلمس  حتى  احمليطة  البيئة  في  يكون  أن  يجب  التغيير  إن 
هؤالء األطفال وان مننع هذه املشكلة من التوسع واالنتشار في املجتمع عن 
طريق معاقبة البالغني الذين يدفعون هؤالء االطفال إلى االنحراف وارتكاب 

اجلرمية .
اذاً جنن بحاجة الى املساءلة واحملاسبة والعقاب الرادع لكل من يتعدى 

على هذه الفئة ويستخدم العنف ضدهم.

زيارة املجموعات الضاغطة
لدار األمل لرعاية األطفال االحداث

مجلس بلدي أطفال اخلليل جتربة مميزة تؤكد حق األطفال باملشاركة 
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إعداد األطفال: سرين جرادات، شرين الغافي، فادي جرادات  
بيت حلم – عبر أطفال احلركة العاملية للدفاع عن األطفال / فرع فلسطني املشاركون 
في برنامج التبادل الثقافي في ايطاليا عن سعادتهم و فرحهم بهذه املشاركة التي هي 

األولى لبعضهم خارج األراضي الفلسطينية.
و قالت سرين جرادات لقد عشنا عدة ايام بأمان و حرية.. نسهر في الليل... نصحو 
صباحا دون أن نسمع صوت الرصاص.. لقد جربنا العيش بحرية ... جربنا العيش 

بنظام، النظام الذي نفتقده في فلسطني و العديد من الدول العربية.
أسافر  مرة  أول  هذه  أيضا.  كبيرة   ومسؤولية  لي  شرف  هذا  كان  سرين  تضيف 
االوروبية  فالبالد  كثيرة،  باشياء  تفاجئنا  ايطاليا   الى  وصلنا  فلسطني،  خارج  فيها 
من  نتنقل  كنا  لقد  احلواجز،  وجود  عدم  االختالفات  أهم  العربية،  البالد  عن  تختلف 
مدينة الخرى  دون صعوبة وتوقف. تعرفنا على أناس كثر... ما أطيب االيطاليني... 
احترمنا  وكبيرهم  صغيرهم  وطننا،  نغادر  لم  بأننا  يشعروننا  كانوا  بابتسامتهم 
ورحب بنا في ايطاليا.  تعلمنا اشياء كثيرة، اولها حتمل املسؤولية  وقوة الشخصية، 
لقد كنا بحاجة الى ذلك كي نقف أمام رئيس البلدية واعضائها. نتكلم ونعبر عن رأينا  

بكل قوة وحرية. 
في ايطاليا شعرنا بامان وسعادة كنا جنلس بجانب  رئيس البلدية  الكل يحترمنا 
ويقدرنا  نعبر عن رأينا دون قيود و دون أن يقول أحد توقف ، كنا بحاجة الى أن نتكلم 

ونخرج ما بداخلنا ضد االحتالل االسرائيلي وظلمه. 
و تقول سرين: زرنا اماكن جميلة في ايطاليا وتعرفنا عليها مثل برج فيزا وغيرها 
على  تعرفنا  العمر  طــوال  رؤيته  من  حرمنا  الــذي  البحر  شاهدنا  اننا  كما  االماكن  من 
عادات وتقاليد هذا الشعب التي ال تختلف كثيرا عن عادات شعب فلسطني كنت اشعر 

احيانا انني في وطني فلسطني. 
من جهتها تقول الطفلة شيرين الغافي: كانت جتربة مثيرة شاركنا مبخيم صيفي 
لقد  فلسطينيني..  كأطفال  حقوقنا  و  قضيتنا  عن  أمامهم  حتدثنا  إيطاليني،  أطفال  مع 
رؤساء  مع  لقاءين  عقدنا  كما  الوطنية،  بقضيتنا  اهتماما  اإليطاليون  األطفال  ابــدى 
بلديات في مناطق وإحياء متفرقة من مدينة بونتديرا مت خاللهما فتح نقاش وحوار 
حول القضية الفلسطينية واملعاناة التي يعيشها أطفال فلسطني، و أدلى كل طفل من 
األطفال برأيه ومعاناته وطموحه خالل جلسات احلوار ، باإلضافة إلى عرض صور 
مت  كما   ، والشهداء  األســرى  األطفال  عدد  حول  وإحصائيات  وجرحى  شهداء  ألطفال 

تبادل ثقافي بني أطفال فلسطني وإيطاليا
تقرير: سكينة خالوي  

مــن مدينتي بيت حلم  أطــفــال   – شــارك خمسة  بيت حلــم 
 / األطــفــال  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  من  بتنظيم  واخلليل 
الفترة  الــى  ايطاليا في  فرع فلسطني  في زيــارة تبادل ثقافي 
وتخلل   .2008/7/17 ولغاية   2008/7/5 بني  ما  الواقعة 
الزيارة املشاركة في مخيم صيفي مع اطفال ايطاليني من الفئة 

العمرية  6 الى 10 سنوات.
ورش  بتنفيذ  املخيم  خــالل  الفلسطينيون  االطــفــال  وقــام 
عمل حول حقوق الطفل بشكل عام والطفل الفلسطيني بشكل 
خـــاص، بــاالضــافــة الــى املــشــاركــة فــي إعـــداد لــوحــات جدارية 
الزيارة  تخللت  كما  حقوقية،   ترفيهية  وانشطة  ورســومــات 
اجتماعات عدة مع بلديات ومؤسسات محلية عاملة في مجال 
أوضاع  حــول  واحصائيات  أرقــام  عــرض  خاللها  مت  الطفولة 
واالجتماعية،  والتعليمية،  الصحية،  الفلسطينيني   األطفال 
االحتالل  ممــارســات  جــراء  لها  يتعرضون  التي  واالنتهاكات 

االسرائيلي. 
كما عرض االطفال خالل هذه االجتماعات مناذج من اشكال 
االساءة التي يتعرضون لها. وجرى نقاش عام ومفتوح حول 
يعيشونها،   التي  واملعاناة  فلسطني  في  األطفال  حقوق  واقــع 
ومت التعريف باحلركة وأنشطتها وبرامجها حتديداً في مجال 

العمل مع االطفال وفي موضوعي احلماية وحقوق الفتاة.
 وزار االطفال  احدى الصحف احمللية في مدينة بونتديرا 
االيطالية والتقوا  برئيسة التحرير ومت إجراء مقابالت صحفية 
معهم حول حقوقهم واشكال االنتهاكات التي يتعرضون لها، 
وحتدثوا عن كيفية قضائهم لوقت الفراغ حتديدا خالل العطلة 

الصيفية.
 وتخلل الزيارة املشاركة في أنشطة املخيم الصيفي الدولي 
في مدينة تشيشنا االيطالية حيث قام األطفال بااللتقاء باطفال 
اعمارهم تتراوح ما بني 16-18 عاما من ايطاليا و دول اخرى 
مختلفة  دول  من  اطفال  ملجموعات  عمل  ورش  بتنفيذ  وقاموا 
الطفل  حقوق  اتفاقية  حول  واملغرب  وايطاليا  املانيا  مثل  من 
أن  وكــيــف  فلسطني   اطــفــال  معاناة  خاللها   عكسوا  الــدولــيــة 
االتفاقية غير مطبقة في  املنصوص عليها في  معظم احلقوق 

فلسطني.

أطفال إثر زيارتهم  ايطاليا:  عشنا عدة أيام بأمان و حرية...
عرض وضع األطفال الصحي والتعليمي واالقتصادي.

اتشاشينا  مدينة  إلى  توجهنا  بونتديرا  مبدينة  فترة  قضاء  بعد   ... شرين  تضيف 
حيث شاركنا مبخيم صيفي آخر لكن لفئة عمريه اكبر،  وقد شارك األطفال بورشات عمل 
تتعلق بالفنون والدراما والرقص ، إضافة إلى قيامهم بعقد ورشة عمل تختص بحقوق 

الطفل مع مجموعة  أطفال أملان وإيطاليني
 كما نظم أطفال فلسطني يوم التراث الفلسطيني  ، مت فيه ارتداء الزى التراثي وعرض 
دبكة شعبية وإلقاء بعض القصائد الوطنية ، إضافة إلى تقدمي بعض املأكوالت الشعبية 

الفلسطينية .

الطفل فادي جرادات قال كانت رحلتنا الى ايطاليا رحلة موفقة وممتازة، وسررت 
كثيرا عندما ابلغوني اني ساذهب النها كانت الرحلة االولى بالنسبة لي الى دولة بعيدة 
مثل ايطاليا، عندما وصلنا الى هناك شعرت باأللم ملا يدور في وطني من مآس وتشريد 
واالمان  احلرية  لها  العالم  دول  باقي  مثل  فلسطني  تكون  ال  فلماذا  لأطفال،  وحرمان 

واالستقرار؟
أبهرتني كثيرا،  ايطاليا دولة جميلة جدا وفيها مناظر خالبة،  إن  واضاف جــرادات 
كنت سعيدا مع زمالئي، وكنا متعاونني في كل شيء فقد قمنا بعمل لقاءات مع رؤساء 
يحترمني  من  أرى  مــرة  اول  النها  بــه،  اقــوم  عمل  أفضل  هو  الشيء  هــذا  وكــان  بلديات، 
ويستمع إلى رأيي الذي عبرت فيه عن حياة أطفال فلسطني، وكيف يعيشون حتت ظلم 
االحــتــالل، ومــن ناحية أخــرى أستفدت أنــا بكسر حاجز اخلــوف لــدي وأنــا احتــدث أمام 

أشخاص أكبر مني سنا .
وتابع قائالً في النهاية أقول أن هذه الرحلة جعلتني أعرف ما هي الطفولة احلقيقية، 
وما هي احلقوق اخلاصة بالطفل وملاذا يجب أن يكون لأطفال حقوق يتمتعون بها أنا 
الفرصة  هي  أين  ولكن  املختزنة،  الطاقات  من  الكثير  عندهم  فلسطني  أطفال  بأن  متاكد 
ألنهم محتاجون للفرصة كي يبدعون، ولكن االحتالل ضيع علينا الكثير وجعل تفكيرنا 
أبسط  من  هي  التي  العيش  لقمة  أهلنا  سيوفر  كيف  الوحيد  الهم  اصبح  حيث  محدود، 

حقوقنا، 
وخلص الى القول نحن نريد العيش بسالم، نريد االمان، نريد احلرية ، نريد حقوقنا 
جزءا  وقتهم  من  لنا  يخصصوا  أن  املسؤولني  جميع  نطالب  نحن  والعامة،  الشخصية 

بسيطا .... 
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نحزن و ال نيأس، 
يا محمودنا ....

بقلم الطفلة: عدلة الناظر
 

تعجز كلماتي البسيطة عن رسم وصف زخرفي يتناسب و لوحاتك يا درويش... كيف أرثيك  وأنت صاحب القلم و 
سالح الكلمة..... ها هو املوت يهزمك اليوم و تنتصر القصيدة و تبقى الكلمة..... هزم املوت اجلسد ولم يهزم الروح، فها 
هي روحك تعود إلى خبز أمك و تستنشق رائحة قهوتها و طابونها.... يستقبلك تراب هذه األرض في أحضانه ... هذه 
األرض التي سجلت في رأس صفحتها األولى معنى اإلباء.... البنفسج و الزعتر يطلقان عبيرهما في السماء مودعني و 
حتط عصافير اجلليل على أغصان الزيتون مودعًة و القمر امللون بألوان الصيف احلار يدمع، و أنت يا درويش ترقد 
اليوم قبل أن تكتب قصيدة الشمس ... املارون بني الكلمات العابرة لن ميــروا... لن ميروا .... و سنكتب نحن قصيدة 
الشمس و نضعها في جواز سفرنا.... هذه األرض سيدة األرض أم البدايات و النهايات .... فلسطني كانت و ما زالت و 
ستبقى تستحق احلياة.... يا شاعرنا أنت أيضا تستحق احلياة لن متوت من أحاديثنا و لن تغيب قصائدك من سمرنا 
فالكلمات أبدا ال متوت... كتبت على ضوء البندقية و نحن سنكتب على ضوئها و من حتتها و من فوقها... ستضغط على 
زناد البندقية أصابع الشعب كله... لنقول هذه رصاصة محمود ....  ستعيد بندقيتك الوحدة لشعبنا... كلماتك رمبا 
تغير نظراتنا و ترجعنا إلى واقع أيامنا لنعود صقورا محلقني نعلم ما نريد نسير وراء حتريرنا صامدين عند ثوابتنا... 
سنكمل رسم خارطتنا بالفحم احملترق على جدرانهم التي يتصورون أنها ستحرم أناملنا من رسم زخارف املقاومة .... 
ال حتزني فلسطني    لن يعجز هذا الشعب عن تخريج محمود و محمود و محمود.... ال تقلقي... و أنت يا درويش من 

مطمئنا... حتما سنكمل بناء جسر العودة.... 

بقلم  الطفل: خالد جفال 

من  جنات  البصر  ملــح  فــي  فيغدو  القاحالت  على  يحط  الــذي  كالغيث  أنــت 
مثل  ينساب  السالسل  عنف  في  القيد  حتت  السوط  حتت  من  يا  أنــت  نعيم... 

النسيم .....
أنــت  اإلبـــداع ...أنـــت الــصــورة الناطقة بــالــزمــرد...أنــت الــذي تقاسم القراء 
واحملبة  العشق  درويــش  ..يــا  اخلالقة  الكلمة  ثائر  يا  أنــت   ... الــذاكــرة  شطائر 

...أنت احلرف...أنت الكلمة النص... أنت األبجدية .
أنت املتعب من سفر ال ينتهي ...أقدامك تشتكي من ألٍم صار صديقاً لك ...أنت 
...أنــت شعر ال  العدو... أنت إنسان متسك بأرضه...  إنسان حارب بقلمه ظلم 

ميكن هزمه ...

املك هو املنا ..وقلبك سيظل ينبض شعراً في حب الوطن ...وسنظل 
نسمع دقاته ولو من بعد أميال  .... صوتك يقتحم حواسنا فيحولها إلى 
رماد هائم في نار درويشية مستعرة...تدفعنا االمنيات إلى قبر الرحيل 

إلى منزل الذكريات...
لكننا نعود إلى الرحيل من زهرة مدرستنا هناك ....

ثم نتذكر أننا عشنا بني الورد واالشواك في األرض األخرى هناك ...
فلن تكفينا الكلمات لنحيا ...لكننا سنحيا بني األمنيات ...وسنتغذى 

على صوتك ...ونغفو على ترنيمات قصائدك..
أعطني من قطوف إسمك ميماً ! من صرير الوقت في مفتاح هذا الباب 
... او إهدني حاًء حني مر النسيم وداعب شعري الغياب ... وإقطف لي من 
شعرك ميماً اخرى... ما زال في موقدك حطب وما زالت على النار قهوة 

شاعر احلرف والكلمة واالبجدية
الوادي  ستمأ  متوت  سنبلة  وحبوب  واواً  قصائدك  من  لي  وانشر   ... آب 
سنابل وأحباب ..وإمنحني من درويشك داال دانية ما انكسرت لعاصفٍة او 

حطاّب .
يا قلب فلسطني ... أنت قصيدة تالمس وجدان كل إنسان وفلسطيني 

في الصميم..أنت...يا مفخرة الشعب الفلسطيني ...
سبيال  لنا  لتكون  ..قصائدك  أطفالك  بعدك  من  لنا  وتركت  عنا  رحلت 
لنقاوم من بعدك،  لنعرف من بعدك الصواب ... تركت لنا صوتك ...تركت 
لنا كلماتك ....فلك منا يا سيدي درويش ... من وطنك احلبيب كل التحية 

واالحترام والتقدير .
ويكفينا شرفا أنك ابن هذة املرأة املقاومة هذه األرض اخلصبة ... بكل 

معاني احلب واالجالل ... إبن فلسطني .

باق ...  رغم كل شئ
بقلم الطفلة: بيان حداد

رغم خجلك من دموع أمك إال أنك رحلت، رحلت...دون أن يتحقق حلمك املنشود
“ أنقذوا أنفسكم “... جملة عبرت ببساطة عن مدى حزنك لتغير إجتاه القضية ومحور الصراع...
ففضلت الرحيل مستجيبا لقدرك... باجلسد فقط... فأنت تعلم متاما أن كلماتك تتجاوز الفناء، ولها من 
القوة ما يجعلك دائما موجود... فأنت باق... أنت هنا وستظل هنا على أرض كانت تسمى فلسطني...

وصارت تسمى فلسطني

شعرك سيظل كما كان...ناطقاً رسمياً باسمك...بل باسم جميع الفلسطينيني...باسم من ينشد احلرية 
احلقيقية...باسم من يعيش الجئاً خارج وطنه...ومن يعيش الجئاً داخله...باسم من  يتشرب مرارة 

االحتالل ويرضع أمله...باسم من يشعر بذل اإلنسان ألخيه االنسان.
وستدوم  وسامعيك،  وقارئيك  كلماتك  بني  أوجدتها  التي  اللغة  لفلسطني...وستحيا  سفيراً  ستظل 

الصداقة املتينة بني كتاباتك ومن عندهم من الشفافية ما يستطيع أن يلمس مصداقية الرسالة...
وعدالة القضية...وحتدي حامليها...الذي كنت وما زلت أحدهم.

وحدهم...بل  الفلسطينيني  تخاطب  لم  مببادئك...التي  سيفتخرون  بعدنا  ونفتخر...ومن  افتخرنا 
اتسعت لتخاطب اإلنسانية ... فأنت أوجدت لنا دستوراً مشتركاً...سنستعني به على إعادة توحيدنا...

فال تقلق، سنكمل مسيرتك ونحقق أملك، وسنظل مؤمنني بأن على هذه األرض ما يستحق احلياة. 
كن واثقا...سوف لن نترك احلصان وحيدا.

فاخرجوا من ارضنا
من برنا ..من بحرنا

من قمحنا ..من ملحنا ..من جرحنا
 من كل شيء،  واخرجوا

من مفردات الذاكرة
ايها املارون بني الكلمات العابرة!
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إعداد الطفلة: عدلة الناظر 

القرارات التي تؤثر في  املشاركة تعني أن يكون لنا دور و رأي في صنع 
املشاركة  مفهوم  أن  كما  املؤسسات  خــالل  من  أو  مباشر  بشكل  ســواء  حياتنا 

مرتبط باملجتمع املفتوح و الدميقراطي.
إن املشاركة ال تتناول الراشدين دون األطفال بل إن نصيبهم في إبداء الرأي 
و املشاركة و التعبير هو نفس نصيب غيرهم من الكبار و هذا ما كان جليا و 
واضحا في اتفاقية حقوق الطفل في عدة مواد  نذكر منها املادة 13 التي تنص 
على » يكون للطفل احلق في حرية التعبير و يشمل هذا احلق حرية طلب جميع  
سواء  للحدود،  اعتبار  أي  دون  وإذاعتها،  وتلقيها  واألفكار  املعلومات  أنــواع 
بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.« 
الفرصة  الطفل  إلعــطــاء  ناجحة  جتربة  الــورقــة  هــذه  فــي  نعرض  أن  نــود   
دول  عــدة  في  نفذت  التي  األطــفــال  برملان  جتربة  هي  و  التعبير  و  باملشاركة 
عربية منها تونس و اليمن نضع بني أيديكم نبذة عن كل منهما، ونعرض من 
خاللها قدرة األطفال على التغيير و اإلبداع إن مت إعطاؤهم احلق باملشاركة و 

االستماع إلى آرائهم و مقترحاتهم خاصة املتعلقة بهم ألنهم األعلم بها .

برملان األطفال في تونس
الّنواب يوم 9 نوفمبر 1995  العامة في مجلس  انعقد في قاعة اجللسات 
نّواب  )عــدد  تلميذاً   163 بحضور  تونس  جمهورية  في  لأطفال  برملان  أول 
التربية  وزيــر  بحضور  وذلــك  اجلمهورّية  واليــات  مختلف  ميثلون  املجلس( 
الّنواب  مجلس  رئيس  اجللسة  وترأس  والرياضة،  والطفولة  الشباب  ووزير 

الذي أدار حوارا ثرّيا بني » الّنواب األطفال« والوزراء.
بتنظيم  املتعلّق  علي  بن  العابدين  زين  اجلمهورية  رئيس  لقرار  وتنفيذا 
يوم برملاني سنوي لأطفال، تواصل العمل بهذه السّنة احلميدة بقصد جتذير 
تونس  جهات  مختلف  أطــفــال  ومتكني  الناشئة  لــدى  املــدنــي  احلــّس  مــن  مزيد 
وعالقته  عمله  ونظام  دوره  على  والتعّرف  الــّنــواب  مجلس  على  اإلّطــالع  من 
اللّقاء السنوي  التنفيذية وببقّية املؤسسات الدستورية. ينتظم هذا  بالسلطة 

التربية والثقافة  أو رئيس جلنة  في إطار جلسة عاّمة يترأسها رئيس املجلس 
واإلعالم والشباب وذلك بحضور وزير الشباب والطفولة والرياضة. و تتمثل 

مهام برملان األطفال بعدة أشياء نركز من بينها على: 
 متكني األطفال من التعبير عن آرائهم في املواضيع ذات الصلة بحقوقهم 

من خالل ما يقدمونه من مقترحات وتوصيات.
 تأمني مشاركة األطفال في احلياة العامة وتعويدهم منذ الصغر على روح 

املسؤولية وجتذير احلس املدني والسلوك احلضاري لديهم .
 متكني األطفال من املساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل .

 متكني األطفال من إبداء الرأي في املشاريع والبرامج التي ميكن أن ُتعرض 
عليهم بخصوص الطفولة.

برملان األطفال في اليمن
 إن الهدف العام ملشروع برملان األطفال في اليمن هو تنمية و توعية مدارك 
األطفال بالنهج الدميقراطي و املشاركة و ترسيخهما و جعل األطفال أنفسهم 

واعني بحقوقهم. ذلك باإلضافة إلى األهداف الفرعية و التي منها:
  إشراك ) 30.000 ( طفل و طفلة من أنحاء اجلمهورية في العملية االنتخابية 
ـ  انتخابية  دعــايــة  ـ  ترشيح  ـ  التسجيل   - )القيد  االنتخاب  قــانــون  بحسب 

اقتراع( النتخاب 35 طفال.    
)برملان األطفال(. - إشراك منظمات املجتمع املدني و اجلانب احلكومي في 

نشاط مشترك
و  عربيا  و  محليا  بالطفولة  اخلاصة  النشاطات  و  الفعاليات  في  املشاركة   

دوليا.
 وصول أعضاء برملان األطفال إلى مجلس النواب و الشورى ومجلس الوزراء 

والتحاور معهم.
 طــبــاعــة وتــوزيــع 200.000 الصـــق يــحــتــوي عــلــى بــنــود مــن قــانــون حقوق 
الدعاية  أثناء  البرملان  الطفل توزع من قبل مرشحي  الطفل واتفاقية حقوق 

االنتخابية. 
لقد مت اختيار أعضاء برملان األطفال من خالل االنتخابات املباشرة حيث اشترك 

 243 للترشيح  تقدم  و  طفلة،  و  طفل   21.500 التسجيل   و  القيد  عمليات  في 
مرشحا منهم 164 ذكور و 79 إناث، و عكس كل مرشح افكاره و طموحاته من 
خالل دعايته االنتخابية في نطاق املدارس، و فاز في االنتخابات35 منهم 12 

بنات، واحدة منهم من جمعية ذوي االحتاياجات اخلاصة و 23 طفال ذكرا.
 عقدت اجللسة األولى لبرملان األطفال يوم 2004/4/28 في قاعة مجلس 
فيها  يناقشون  أشهر   3 كل  أيــام  لثالثة  البرملان  جلسات  متتد  و  الــنــواب، 
احلكومي  اجلانب  من  املختصني  بحضور  اليمن  أطفال  تهم  محددة  قضية 
بحسب توجيهات رئيس اجلمهورية الذي أعطاهم صالحية طلب  و الوزراء 

ملناقشتهم و مساءلتهم فيما مت لتحسني أوضاع الطفولة في اليمن.
و  صنعاء  في  أشهر  ثالثة  كل  جلسة  تعقد  و  سنتني  البرملان  تنفيذ   فترة   

توجد الئحة تنظيمية ألعمال البرملان.
التي تشغل منصب  الدميقراطية  املدرسة  الشامي )رئيس  و يشير جمال 
لوكالة  حديثه  في  الشباب(  شورى  ومجلس  األطفال  لبرملان  العامة  األمانة 
سبأ اليمنية إلى أن برملان األطفال اليمني حقق 65% من أهدافه. و من ضمن 
ما حققه  إيقاف حكم اإلعدام ببعض األحداث بعد مناشدة رئيس اجلمهورية 
تعديل  مثل  والتشريعات  القوانني  بعض  تعديل  في  املشاركة  و  واحلكومة، 
قانون حقوق الطفل الذي يحدد احلدث بحيث  يكون عمره 18 عاماً بدال من 15 

عاماً واملطالبة بتحديد سن الزواج.
حول  املتحدة  لــأمم  العام  األمــني  تقرير  فــي   اليمن  بتمثيل  البرملان  وقــام 
العنف، و عمل مسيرة حول رفع موازنة األطفال و جتاوبت معهم وزارة املالية 
و أعطتهم بعض التفاصيل عن ميزانية التعليم، باإلضافة إلى تنظيم مسيرة 
دعم ألطفال فلسطني و لبنان، و لبرملان األطفال اجنازات خصوصا في تعامله 
اخلاصة  اللجان  جميع  في  وشراكته  والطفولة  لأمومة  األعلى  املجلس  مع 

باإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب والهيئة االستشارية.
 نشير في نهاية عرضنا لقصة جناح هذه البرملانات إلى أن الطفل قادر على 
التغيير و اتخاذ قرار صائب إذا مت إعطاؤه الفرصة و االستماع إلى رأيه بغض 
إلى ذلك، آملني أن يقدر  النظر عن عمره أو جنسه أو عرقه  أو جنسيته و ما 

اجلميع ما لدى األطفال من طاقات و قدرات و ذلك بتطويرها و دعمها.

تعريف املشاركة

ملاذا والى متى؟
كلمات الطفل: فادي جرادات

تسألني من انا؟
انا فلسطيني هنا في أرض احملراب ولدت

هناك فوق تلك اجلبال لعبت
وفي هذه الوديان غنيت

وفي ذلك البيت ترعرعت
وعلى تلك احلجارة بكيت

تسألني ملاذا؟
ألني من ترابها نبت

ومن حجارتها بنيت لي كوخا
يحميني من البرد واحلر

تسألني هل استطيع؟
نعم وقلوبنا عامرة باالميان

نعم وهنا من أجل االقصى 
نعم وحقنا فيها البرهان

نعم وهنا بنرفض االستسالم
تسألني الى متى؟
سأجيب الى متى

متى نقول القدس عاصمة فلسطني
متى نقول للعالم هزمنا اسرائيل

 متى نعيش براحة بعد معاناة سنيني
متى نذوق طعم امللك الذي  جاهدنا له الكثير

متى نشكر الله ... شهداؤنا ماذهبوا بال تأثير

ملاذا؟ ألني من نسل هذه البالد أتيت
ألن عيناي تفتحت على تلك االرض

الن دماءنا روت  نباتها األخضر
ألني في روابيها تعلمت كيف أفك احلرف

تسألني كيف؟
بأرواحنا بدمائنا نواجه

بحقنا  نعترف
بصبرنا بثباتنا نكترث

بجروحنا بأالمنا منتنع
تسألني أين؟

في فلسطني في فلسطني..... سننتشر
في ساحات القدس وأسوار االقصى سنمتد

في خانيونس واخلليل سنتفق
في كل قرية وفي كل شارع سنجتمع

تخرج من عالم الطفولة... بامتياز
بقلم الطفلة: بيان حداد

الثانوية  امتحان  في  والناجحات  للناجحني  تهنئة  برقية  هو  به  أبدأ  ما    أجمل 
ولكن  نصيب،  مجتهد  لكل  قاعدة  وفــق  عمله  ثمار  طالب  كل  حصد  لقد  العامة، 
تبدو  صعبة  معركة  تواجهه  حتى  احلاسمة  املرحلة  هــذه  الطالب  ينهي  أن  ما 
 واضحة عندما يبحث عن تخصصه اجلامعي الذي هو مفتاح مهنته املستقبلية.
 اتـــخـــاذ الـــقـــرار لــيــس بـــاألمـــر الــســهــل، ويــظــهــر كــلــوحــة فــســيــفــســائــيــة جتمعت 
ورأي  واملــعــدل  والــقــدرات  واملــيــول  فالرغبات  املدرسية  الرحلة  خــالل  أجــزاؤهــا 
تامة  بقناعة  السليم  الــقــرار  ليتخذ  متناسقة،  بــصــورة  تتبلور  وغيرها  األهــل 
لــه بفاعليته  إالـــى عمله ليشهد  مــجــالــه وميــتــد  فــي  لــيــبــدع  نــفــســه،  الــطــالــب  مــن 
إلـــى كــــوادر مــؤهــلــة متميزة.  كــمــواطــن صــالــح فــي مجتمع هــو بــأمــس احلــاجــة 
 نصيحة أو مساعدة من األهل ومن ذوي اخلبرات فد تساعد كثيرا ، ولكن يبقى 
والتخطيط  التفكير  على  الطالب  قــدرة  إن  غــيــره،  دون  الطالب  مــن  الــتــام  البت 
سنة  تكن  ولــم  وضحاها  ليلة  بني  ميتلكها  لم  شاملة  نظر  زاويــة  من  ملستقبله 
يتنبأ مبا يجب فعله إمنا جاءت  التي جعلته  السحرية   السنة  بتلك  التوجيهي 
كنتيجة جلهود األهل في تشكيل شخصيته منذ الصغر وإمداده بالثقة والقدرة 
على الرؤية البعيدة وجعله فردا له رأي ووجهة نظر ومشاركا ال يستهان به في 

أمور العائلة بل ويضع بصمته عليها.
القدرة  لديه  تخلق  صغيرة  كانت  وإن  حتى  أمــور  في  الطفل   مشاركة  إن    
تدعم  أن  تلبث  ما  التي  األساسية  اللبنة  تشكل  في  دور  له  كفرد  االنــدمــاج  على 
مــن قبل املــدرســة وأجــوائــهــا الــتــي تعلمه االنــضــبــاط والــتــعــاون واملــشــاركــة مع 
ما  ورؤيـــة  التعليمي  التوجه  فــي  كما  قـــرارات  يتخذ  وجعله  الــطــالب  مــن  غيره 
القرارات  إصـــدار  فــي  ومشاركته  أهمية  لــه  رأيــه  أن  يتعلم  وبــذلــك  لــه،  األفــضــل 
ذلك.  عــلــى  املــتــرتــبــة  ومسؤوليتها  األمــــور  نــتــائــج  يتحمل  جتعله  بــه   املتعلقة 
التي  نفسه  مصلحة  مدرك  فّعال  واع  كشخص  العالم  إلى  الطالب  يخرج  وبهذا 
تعلم  الــتــي  الطفولة  مرحلة  مــن  ويــتــخــرج  وأهــلــه  وديــنــه  أخــالقــه  مــع  تتماشى 
يستحق  أفــال  املؤسسات،  من  وغيرها  ومدرسته   أسرته  بــإشــراف  الكثير  فيها 
ممتاز!!؟؟؟ بنتيجة  الــطــفــولــة..........  عالم  في  جنح  ألنــه  أخــرى  تهنئة   برقية 
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 بقلم الطفل: جمال سعدة

يا حامل الفأس واحملراث 
ويا غارس األشجار

 قطفنا منها الثمار
 يا باذل اجلهد ،يا مغوار

يا حامل الفأس و احملراث
أرضنا نورت أزهار

*******
تفلح تفلح ليل نهار

تزرع شجرة تنبت ثمرة
نأكل منها ليل نهار

تزرع الثمرة واجلنني
من عرق اجلبني

فالحنا فقير
ليس ملكا أو أمير

يزرع األرض باإلصرار
يا للفالح املغوار

يزرع األرض في هذه األحوال
أحوال االحتالل

يزرع في التل والسهل
فالح شريف ال يحتل

ال يكل وال ميل
فالح يعمل في السهل

يتعب في السهل وفي التل
عمل ليس سهل

يا حامل الفأس واحملراث
يا غارس األشجار
نقطف منها الثمار
يا غارس األشجار
نقطف منها الثمار

*******
يا أيها الفالح املغوار

ها هي األرض تخضر
ال حتمر وال تصفر

واألزهار من اليمني واليسار كاملمر
فالح يحرث األرض بإالصرار

وال يتأثر  باحلصار
أغصان األشجار اخضرت

وثمار املشمش قد سرت
و أنا احن إلى األرض اخلضراء

والى ثمار التفاح احلمراء
حيوا الفالح املغوار

على القوة والشجاعة واإلصرار
*******

يا غارس األشجار يا منبت الثمار
أرضنا نورت أزهار 
وهاهي تنبت الثمار

يا أيها الفالح املغوار      

بوظة بطعم االحتالل !
بقلم الطفل: وديع فراج 

يعاني الشعب الفلسطيني من االحتالل اإلسرائيلي، وهو يسعى للخالص 
استقاللنا  ونيلنا  أرضنا  لتحرير  الضرورية  السبل  من    ، االحتالل  هذا  من 
وتعزيز  االحتالل  ومقاطعة  الداخلية  جبهتنا  حتصني  وعودتنا،   وحريتنا 
الوحدة الوطنية وجتاوز حالة االنقسام احلالي، لكن خالصنا من االحتالل ال 
ميكن أن يتحقق وبيننا من يدعمه بطرق عديدة منها السعي لتحقيق مكاسب 
مادية، دون مراعاة ألبسط معايير االنتماء للقضية واألهداف الوطنية، حيث 
يقوم وكالء الشركات اإلسرائيلية الفلسطينيون بتعليق الفتات تروج لشراء 

املنتجات اإلسرائيلية!!...
كيف يستطيع اآلباء و األمهات تربية أطفالهم على التمسك بالقيم الوطنية 
االسرائيلية  للسلع  الترويج  الفــتــات  أن  يــرون  عندما  االحــتــالل  ومقاطعة 
منتشرة في مدننا وقرانا، هذا يخلق تناقضا لدى الطفل و يشعره بأنه ضائع 

ومشوش ، ألن مقاطعة منتجاتهم  وسيلة ملقاومتهم.
وهم   مـــادي  بــدافــع  البضائع  هــذه  يــروجــون  الفلسطينيني  الــوكــالء  أن 
بعضها  كان  وإن  الفلسطينية  املنتجات  ترويج   بينما  االحتالل،  يخدمون 
والصناعة  الفلسطيني  االقتصاد  بتعزيز  يسهم  االسرائيلي  من  جــودة  أقل 
إنتاج  الذين يعملون في  الوطنية وهذا ضروري لصمودنا وصمود عمالنا  

السلع الوطنية.
أنا طفل عمري 15 عاما طيلة أشهر الصيف لم أشتر حبة بوظة واحدة 
الصناعات  بدعم  مقتنع  وألنــنــي  االحــتــالل،  بطعم  ألنها   ) شــتــراوس   ( مــن 
شتراوس  دعــايــات  رأيـــت   لكنني  فلسطينية،  بــوظــة  فهناك  الفلسطينية 
منتشرة في رام الله وغيرها ! فأي تناقض وتشويه لوعينا تنقلوه  لنا أيها 

الكبار؟؟؟
 

أسبابا واهية  الستعمال الهاتف .. وما أن أسمع صوتها اآلتي من احلارة القريبة 
كوقع شحرور يشدو .. حتى ُيطمئنني قلبي بأن عاملي يسير برتابته املعتادة في 

رسم معالم الغد احلالم باألمن واألمان ..
مرام : - هل سترتلني علينا غداً بعضا من آيات الذكر احلكيم ..

- طبعا حبيبتي غداً دوري بالتسميع ..
القران  الــدورة وما أحرصها على حتفيظنا  أطيب معلمة  ما  الله  يا   - : مرام 

الكرمي  وشرحه ..
تريدنا أن نكون على خطى الصاحلات من أمهات املسلمني ..

مرام : - كم حزنت البارحة على صديقتنا ) مالك ( كان الله في عونها 
ليس بسيطا أن تفقد األسرة راعيها..

مرام : - ما أكرم أن يقضي اإلنسان شهيدا ..يشفع لسبعني من أهله ..
.. وفـــي لــيــل ذات الــيــوم حــيــث  ســقــط الــتــاريــخ مــن الــتــاريــخ .. ومــــرام من 

الياسمني..
اقتحم املغول محيط سكناها .. بحثا عن شباب املقاومة .. فاختلط الرصاص 
يستغيث  بيتهم..  عــن  بعيد  غير  جريح  وصــوت   .. بالهدم  والــصــراخ   .. بــالــدم 
ودباباتهم  املــوت  جلنود  آبهني  غير  الباب  نحو  أبــواهــا  اندفع   .. يتألم  ..يــنــزف 
وآلياتهم .. يحاولون انتشال ما تبقى من اجلريح الذي أمسى جثة هامدة ..غير 

بعيدة عن جثامني رفاقه األربعة اآلخرين..
مرام التي تقف غير بعيدة عن والديها تشاهد ودموعها منهمرة على وجنتيها 
ويلتاه   .. وا   ( فــاهــا   وفــغــرت  عينيها  وفتحت  وفـــزع   رعـــب   صــرخــة  أطلقت   ..

....(!!؟؟

مرام لم تعد باسمه
بقلم الطفلة: ياسمني شمالوي

ما أكثر الذكريات التي  تنقش على جدران شرايننا وتتشبث في عقولنا .. 
وتغدو  عميقة.. عميقة .. ال نستطيع نسيانها أو تناسيها على مر األيام ..

ولعل حياتنا اليومية وما حتويه من مفردات األلم والقهر واملعاناة .. ما 
يوم  من  ما  أنه  حتى   .. ذكرياتي  سطح  على  تطفو  السحيقة  أحداثها  جتعل 
مير  إال وأراهــا تتهاوى أمامي كقطعة قماش بالية .. هشة عاجزة عن مللمة 

شظاياها وصورها.
من  السعيدة  الصور  واستدعاء   االسترخاء  قواعد  إتباع  حاولت  ومهما 
صندوقي األسود احملكم اإلغالق..في أسبار ذواتي اخلفية إال أنها  تزداد غوراً 

وسبوراً..     
ورغـــم هـــذا  الــكــل املــركــز مــن إجــتــرار الــذكــريــات املــتــراكــمــة فـــوق كاهلي 
وكأنها اجلبال..إال أن صورة صديقة طفولتي وعمري ) مرام النحلة ( تبقى 
مع  تستقبلني  أنفكت  ما  وهي  وأحاسيسي..  جوارحي  كل  على  املستحوذة 
ترانيم كل صباح ..تلبس زيها املدرسي األزرق تلملم شعرها الناعم املنثور 
.. ال تكاد تفارقها ابتسامتها  .. بطوق من الياسمني .. ليزيدها سحراً ودالالً 

العريضة التي أصبحت عالمتها الفارقة املميزة ..
نشبك أيادينا .. نتباهى بطفولتنا املفعمة باحليوية والنشاط .. نقارب 
أكثر  همسنا  ويغدو  باألكتاف..  األكتاف  حتتك  حتى  الدراسة  مقاعد  بني  ما 
وضوحا . وفي ساعات املساء .. يحضرنا الشوق واحلنني .. فنخترع ألهالينا 

وأُذن  والدها  جبهة  من  بالقرب  مرت  غــادرة  احتاللية  رصاصة  عاجلتها 
ما  كل  معها  وتقتل   .. اجلميل  بثغرها  ولتستقر  دمعتها   لتخترق    .. والدتها 

هو جميل . 
)ولتسجل مرام رقما جديدا في قافلة الدم املسفوح في كل دقيقة ..(

اليوم وبعد أربعة أعوام على رحيلها .. رزقت والدتها مبرام جديدة غدت 
متلئ حياتهم بالبهجة والسعادة .. وبعض التعويض ..!!

وأنا مافِتئُت أسأل   باكية.. 
))من يعوض  محمد.. وعبير وفارس وحنان .. وإميان .... (( ؟؟؟؟؟؟؟

وطني
بقلم الطفل: جمال سعدة

وطني يا وطن احلب والسعادة

 ال فيك ال فساد وال بالدة
 ومروجك زي الذهب

أصالتك تتحدى اللهب
بس الظالم هذا سلب
واجليد لشرير انقلب

واملظلوم ينادي
وينك يابالدي

شو اللي صار السنة هاذي
االبيض حتول رمادي

والظالم ما عنده قلب

ورصاصته بتصلب صلب
بس املظلوم متعهد

انه يحارب ويستشهد

حتى الظالم يدفع ثمن
ويتصلح هذا الزمن

واملظلوم بطل مظلوم
صار مناضل ومجاهد

وحتدى اخلوف وما قال اوف
وع الثورة كان شاهد

بقلم  الطفلة: إسالم حساسنة 

قامت احلركة العاملية للدفاع عن االطفال/فرع فلسطني برحلة الى ايطاليا في الفترة ما بني 7/5 ولغاية 2008/7/18 ، وقد شاركت بالرحلة انا و5 
اطفال من بيت حلم واخلليل، وكان هدفها  التبادل الثقافي والتعرف على مشاركني من بلدان اخرى ونقل الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. 

كانت رحلة جميلة ومفيدة ومسلية قضينا هناك وقتا رائعا وتعرفنا على مناطق جديدة ورائعة هذا من اجلانب الترفيهي.
اما من اجلانب الثقافي واملعرفي فقد تعرفنا على تاريخ ايطاليا وتعرفنا الى بعض عاداتهم وتقاليدهم، هذا ولم يقتصر التعرف على اناس من ايطاليا 
فقط بل كان هناك مجموعة من املانيا وكانت مجموعة رائعة تعلمنا منهم فنون الرسم والرقص وقد شاركنا معهم في ورشة عمل اداراهــا اطفال الوفد 

الفلسطيني حول حقوق الطفل.
 زرنا خالل الرحلة مجموعة من البلديات وجريدة محلية ايطالية وكانت هذه الزيارة مبثابة نقطة حتول لنا، اكسبتنا  الكثير من املهارات وتعلمنا 
الكثير ونقلنا للعالم معاناتنا وخالل رحلتنا تعرفنا على فلسطينيني امثالنا والفرق بيننا وبينهم اننا فلسطينيون نعيش في بلدنا ونعرف  كل عاداته 
وتقاليده اما هم فكانوا يستمتعون عندما نروي لهم عن فلسطني التي لم يروها في حياتهم أقمنا صداقات ستدوم باذن الله حتى النهاية. وجتولنا في 
مناطق كثيرة وبلدات كثيرة تعرفنا من خاللها على املعالم االثرية واكثر مكان لفت انتباهي واعجبني املسرح القدمي، تعرفنا على الكثير من املصطلحات 

االيطالية وزرنا البحر ولعبنا، هذا وقد تقبل االيطاليون وجودنا ونحن احببناهم كثيرا وتفاعلنا معهم بشكل كبير . كانت الرحلة ايجابية بشكل كبير .

زيارة التبادل الثقافي الى ايطاليا
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أحالمي الكبيرة من .... 

ذاكرتي الصغيرة
بقلم الطفلة : سماح انور جرادات

والدراسة  بالتعب  مليىء  شاق  يوم  بعد  مدرستي  من  املنزل  الى  أعود  حني 
مخدتي  على  بــرأســي  الــقــي  اخلليل  مدينة  على  الليل  يخيم  وحــني  قليال  الــعــب 
التي أرى فيها ما يفرحني  الصغيرة وأغــرق في غضون ثــوان في بحر األحــالم 
ومايحزنني، كل ليلة كان يراودني حلماً مزعجاً حيث أرى ذلك الصبي الذي لم 
اذ يلقون بحقيبتة  يتجاوز العاشرة من عمرة أمام جنود االحتالل االسرائيلي، 
املدرسية وأغراضة على األرض ويقومون بضربة وشتمه ما أبشع  ذلك املنظر 

الذي نراه كل يوم.
بعد فترة من الزمن انتقلت من هذا احللم املزعج وامليئوس منه الى حلم جميل 
القدس، وقد وعدتها بأنني  التي تسكن في  ومبهج ألنــي  رأيــت  صديقتي عبير 
سأقوم بزيارتها أنا وامي.  صحوت على صوت أمي تقول لي سماح، سماح لقد 
تأخرت عن املدرسة فأخبرتها مبا راودني من حلم وطلبت منها ان تقوم بزيارة 
عبير لكنها قالت لي بحزن آال تعلمي يا ابنتي أننا النستطيع الذهاب إلى أي مكان 
قلت  كالمها  تكمل  أن  وقبل  االحتالل  أقامه  الذي  العنصري  الفصل  جدار  بسبب 

ملاذا؟ نحن محاصرون في وطننا 
أهذه طفولتي يا أمي ؟ أهذه حياتي ؟ أهذه إنسانية؟؟

عائلة تعيش بدون كهرباء!
بقلم الطفلة : صابرين جرادات

كهرباء  دون  بيتها  فــي  تعيش  عائلة 
وأطفالها يشربون حليبا فاسدا ويرتدون 
يتخيل  ان  الحدكم  ميكن  قذرة،هل  مالبس 
بدون   2008 عام  في  ونحن  احلياة  شكل 
عمارة  فــي  تقطن  مصلح  كــهــربــاء.عــائــلــة 
مــكــونــة مــن ثــالثــة طــوابــق تــعــيــش بدون 
أطـــفـــال هذه  أن  تــتــخــيــلــون  كـــهـــربـــاء، هـــل 
العائلة يشربون حليبا فاسدا ألن الثالجة غير موصولة بالكهرباء ؟ 

ويلبسون مالبس قدرة لعدم وجود غسالة لغسل املالبس.
 نحن النتحدث عن قصة عائلة من نسج اخليال، فهي بدون كهرباء 
منذ سنوات طويلة وكانت حتتمل كل املصاعب واملشاق بسبب معونة 
األخرين، حيث كانت العائلة حتصل على الكهرباء من بيوت األقارب 
املجاورة إال أن كابل الكهرباء الذي كان يوصل بيت عائلة مصلح تعطل 
بسبب متاس كهربائي  الن قوة الكهرباء لم تعد حتتمل تزويد أربعة 

بيوت بالتيار الكهربائي.
في يوم من األيام وألن الكهرباء مقطوعة أضاءت العائلة الشموع 
في البيت لكي اليخاف األطفال فتركت األم  شمعة على الطاولة واخذت 
الشمعة االخرى الى احلمام مع ابنتها، فأوقع طفلها إبن عام وشهرين 

الشمعة وحرق يده 
فهل تنتظر حتى حتدث كارثة أكبر ؟

أطفال جرمهم املجتمع 
بقلم الطفلة: اسالم ناصر حساسنة

املجتمع  ان  غير  االخرين  االطفال  كمثل  مثلهم  اطفال  هم  األحــدث  األطفال 
واالســـرة ظلمهم. هــم أطــفــال أبــريــاء يبحثون عــن احلــب واحلــنــان فــي نظرات 

الناس التي تعتبرهم مجرمني، هم أطفال ظلموا من قبل اسرهم. 
قاض  إلى  وليس  مشاعرهم،  ويفهم  يفهمهم  من  إلى  بحاجة  أطفال  هــؤالء 
إلى  بحاجة  أطــفــال  هــم  القاضي   هــذا  تؤيد  أومحكمة  بالسجن،  عليهم  يحكم 
أهملتهم  وأســـر  أبـــدا  يقدرهم  ال  مجتمع  فــي  ولـــدوا  أنــهــم  ذنبهم  ليس  احلــريــة 
وتركتهم يرتكبون اجلرائم، رمبا هم ال يريدون أن يرتكبوا هذه اجلرائم لكنهم 
سئموا من عدم اهتمام أهلهم بهم ، فأرادوا أن يلفتوا نظرهم لكي يهتموا بهم، 
فوجدوا هذه الطريقة ألنهم ظنوها األنسب كي يلفتوا نظر اسرهم واملجتممع 
من حولهم. أنا ال أقول ان احلق معهم في إرتكاب اجلرائم، نعم وقعوا باخلطأ 
االسرة  ذنــب  هو  الذنب  ذنبهم،  ليس  هذ  لكن  السلوكيات،  هــذه  ارتــكــاب  عبر  
واملجتمع، يجب محاكمتهم قبل محاكمة هؤالء االطفال الن املجتمع واالسر هم 

املجرمون احلقيقيون وليس االطفال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فحاكموا أنفسكم قبل أن حتاكموهم
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أهمية مشاركة األطفال في اتخاذ القرار
بقلم الطفل: خالد جفال  

تعد عملية اتخاذ القرار عملية هامة في حياة اإلنسان، حيث يبنى عليه حتديد املستقبل وتقرير املصير، إضافة إلى تنمية حس اتخاذ 
القرار واالعتماد على النفس ومن ثم حتمل النتائج املترتبة عليه. 

أمورهم اخلاصة والتي تهمهم، كما  القرارات في  أن أطفالهم غير مهيئني التخاذ بعض  اآلباء واألمهات حيث يشعرون  ويخطئ بعض 
يجهلون الفائدة التي تعود على األطفال، حني يشاركون في اتخاذ تلك القرارات. 

لذا فإن من املهم النظر إلى قضية مشاركة األطفال في اتخاذ القرارات التي تتعلق بهم أو تلك التي تتعلق بحياتهم األسرية، وإعطاء هذا 
اجلانب حيزا من األهمية، وإدراك ان األطفال، وإن كانوا صغارا، وإمكاناتهم العقلية بسيطة، اال أن لديهم القدرة على  املشاركة واملناقشة 
حول بعض القرارات، فاألطفال لديهم نظرة وحس  فتجدهم يدلون برأيهم دون أن يطلب منهم ذلك أحيانا، والبعض منهم يجد أن مشاركته 
تكون لها فاعلية وايجابية تفوق األكبر منه سنا، حتى لو حدث في بعض األوقات  أن كانت قراراتهم غير صائبة لكن تبقى املشاركة ضرورة 
،  كل ذلك ينمي لديهم احلس التشاوري، ويؤسس لفنون احلوار. وحتى في خارج محيط األسرة، كاملدرسة مثال فإن عملية إشراك األطفال 

في اتخاذ القرار يجعلهم يلتزمون بالتعليمات املتخذة، لشعورهم بأنها نابعة منهم، ولم تفرض عليهم. 
وال ننسى أن األمم املتقدمة حترص على مشاركة األطفال في اتخاذ القرارات التي متسهم وتتعلق مبستقبلهم لذا فان األمم املتحضرة هي 
من تبني االستراتيجيات املتعلقة بالطفولة من خالل التشاور واملشاركة ألصحاب الشأن، وإن كان الدور األكبر  للكبار،لكن البد من سماع 

أصوات أصحاب الشأن. 
الرأي اآلخر واالميان بالشورى واحلوار احلر بعيداً عن  الثقة في النفس وتقبل  القرار تعزز لدى الطفل  إن مشاركة األطفال في اتخاذ 

التعصب والتعنت. 
لكن يبقى البيت هو املهد واألساس لتنمية هذه الصفة، فإذا صودر رأي الطفل  فيه، ولم يلتفت له، فالنتيجة بالتأكيد ستكون سلبية، على 
مستوى تطبيق نتائج تلك القرارات، وكذا تأثيرها على نفسيته وثقته بنفسه،  مما سبق  نصل الى نتيجة واحدة تتعلق مبشاركة األطفال في 
إتخاذ القرار، وهي أن كل موضوع  يراد فيه اتخاذ قرار حول أمر ميس الطفل أو يهمه أو يحدد مستقبله، البد أن يكون للطفل رأي فيه، فان كان 
حسن فيشكر عليه وان كان غير ذلك فيوجه ويرشد من خالل حوار هادئ وبناء حتى يقتنع بعدم صواب  ما كان يعتقده، حتى لو أصر على 

رأيه، فإن التوجيه واالرشاد املستمر، البد ان يؤتي ثماره أخيرا.

الولد الفالح 
يرد الشايب القارح 

بقلم: جبريل محمد

نبيها  طفال  أن  ومعناه  القارح”،  الشايب  يرد  الفالح  “الولد  يقولون  الشعبي  مثلنا  في 
يستطيع أحيانا أان مينع غلطة لرجل كبير عركته اخلبرة وسني العمر، واذا كان االنسان على 
وجه العموم هو نتاج بيئته االجتماعية بوجهيها العام واخلاص، فهو بالتالي نتاج عملية 
االجتماعية،  والتنشئة  والتفاعل  التجربة  خالل  من  اخلبرة  فيها  يكتسب  موضوعية  تفاعل 
وحني تؤكد مارغريت ميد أن التربية هي احلياة، وأن يرى علماء النفس أان التعلم هو تعديل 
فإن  واملشاركة(،  )التفاعل  واخلبرة  البيولوجي(  )االستعداد  النضج  عن  ناجت  السلوك  في 
اتخاذ  عملية  في  مؤثر  أيضا  وهو  االجتماعي،  النشاط  في  موضوعيا  مشاركا  يعتبر  الطفل 
القرار من خالل وجوده واحتياجاته التي تشكل هما في االسرة واملجتمع، هذه املشاركة تبقى 
سلبية، إذ أنها تشكل نوعا من الوصاية على الطفل، والتفكير عنه بدال من التفكير معه، وحتى 

ممارسة النشاط بشكل مشترك.
مستويات  مع  التعامل  على  القدرة  توفر  مبعنى  النضج،  مفهوم  نلغي  أن  ميكن  ال  هنا 
معينة حتتاج إلى مستوى من اخلبرة واملعرفة، فحيث يصعب مطالبة طفل في مرحلة ماقبل 
العمليات حسب نظرية جان بياجيه، بتقدمي حلول ومفاهيم مجردة هو دون حالة االستعداد 
البحث عن حلول تتالئم مع مستوى  الطفل في  العقلي لتقدميها، فإن من الضروري إشراك 
منوه، ورغم أننا استخدمنا مفهوم اشراك والذي يعبر عن نوع من الوصاية، اال أن ذلك ال بد 

منه في مراحل معينة.
االطفال  مــبــادرات  من  بكثير  نستخف  ال  أن  يجب  ككبار  أننا  هو  للعملية  االخــر  الوجه 
أو  أو نشاطات  أو من خالل ما يبدعونه من طقوس،  الصغيرة، سواء كان ذلك في االســرة، 
أنواع لاللعاب خالل عملية اللعب مع مجموعة الرفاق، هذه املجموعة التي تشكل جزءا حيويا 
وهاما في تنمية املشاركة لدى الطفل وتنمية روح العمل كفريق، كما أنها تشكل أيضا مختبرا 

تخرج منه إبداعات األطفال.
فالطفل في الصف حني يختار عريفا لصفه، يكون قد شارك بغض النظر عن اجتاه ة هذه 
قد  املدينة يكون  أم حياة  الريف  أفضل حياة  أيهما  املشاركة، وفي مشاركته في حوار حول 

استخلص من جتربته اخلاصة حكما يجعله قادرا على االختيار، وأمور اخرى كثيرة.
ولعل االخطر في ذلك هو التعامل مع املراهقني، الذين يعانون طفرات منو سريعة على 
كان  سواء  السلوك  في  متطرفة  قيم  نحو  وينشدون  والعقلي،  واالنفعالي  البدني،  املستوى 
أكثر تعقيدا  العملية  انزواء وانطواء عن احمليط، هنا تصبح  او  اندفاعا نحو املشاركة،  ذلك 
فاملراهق يكون مسكونا بهاجس حتديد الهوية الذاتية له وعالقاته في ضوء هذه الهوية، وهو 
أيضا ينظر الى مستقبله كرجل، ومن هذه النظرة يحاول حتديد خياراته في احلياة، ودوره 
في االسرة واملجتمع، وهو بالتالي في غالب االحيان ساع الى املشاركة بكل روحه املتدفقة، 
وهذا ال يعني كما يفهم تقليديا بضرورة استمرار نسبة الوصاية، حتت شعار التوجيه نحو 
السلوكات املرغوبة من االسرة او من املجتمع، بقدر ما يتطلب ذلك تخفيف نسبة الوصاية، 

وفتح املجال أمامه ليعبر عن ذاته ويرسم اختياراته السوية املنطلقة من قناعاته.
ايجابا  متطرفة  سلوكات  نحو  بعيدا  الذهاب  دون  الوسطي  السلوك  عن  نتكلم  هنا  إننا 
او سلبا، وعليه، فان السلوك الوسطي هذا ميكن أن يقدم حالة من مشروع شاب مقبل على 

املشاركة واالنخراط االيجابي في املجتمع، ومستعد ألن يطرح افكار ويقدم مناذج متميزة.
إن حق األطفال في املشاركة اذ هو حق ينص عليه ميثاق حقوق الطفل يبقى مجرد حبر 
مستويات  تــراع  لم  إذا  اجلمود  بنفس  البرامج  لها  ترسم  جامدة  مــادة  مجرد  أو  ورق،  على 
الوعي والبيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يعيش فيها الطفل، مبعنى أن رسم 
البرامج بناء على مناذج مثالية مصممة سلفا في بلدان مستقرة، وتتمتع برخاء اقتصادي، 
مجتمعا  يعيشون  الذين  أطفالنا  على  الوصاية  من  مزيد  سوى  يخلق  لن  مفتوحة،  وفــرص 
وظروفا مختلفة من كل اجلوانب، وبالتالي فإن حتديد احتياجات األطفال يجب أن ال يكون 
لهم، بل من  بتلقينها  األطفال دون فهمها، وال حتى  فم  االحتياجات في  من خالل وضع هذه 
خالل فتح املجال للتداعي احلر والتعبير املفتوح من خالل األطفال أنفسهم عن احتياجاتهم 
التي يشعرون أنه بتلبتها او بالعمل املشترك على تلبيتها ميكن أن ننقل الطفل من حالة دنيا 

الى حالة أكثر تطورا.
من هنا فإن دور املؤسسات التي تعنى بالطفل يجب أن ال يكون دورا وصائيا، أبويا، بقدر 
ما يكون دورا مساندا يسعى الى تعزيز مبادرة الطفل، كما يسعى إلى كسر االطواق التي حتد 

من انبثاق ابداعاته.
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أطفال احلركة في قوائم الناجحني
تقدمي الطفلة: عدلة الناظر

»توجيهي« لهذه الكلمة البسيطة التي ال تعني سوى الثانوية العامة رهبة في نفوس اجلميع، و يتجلى ذلك واضحا في حالة االستنفار التي تعلنها العائلة خالل 
السنة ألن إبنها أو إبنتها » توجيهي«.

يحظر مشاهدة التلفاز و سماع األغاني، يفصل جهاز الكومبيوتر من املنزل و رمبا يرحل بعض أفراد العائلة من األطفال في فترة االمتحانات، و بعدها حالة من 
الترقب و االنتظار،  رمبا كما يسميه البعض« اللعب باألعصاب«. ترى اجلميع يترقب و يتوقع النتائج لهذا و ذاك، و يبدأ حتضير الهدايا و جتهيز البيت الستقبال 

املهنئني قبل إعالن النتائج و ذلك حتى يأتي اليوم املنتظر فتسمع أصوات »الزغاريد« و األلعاب النارية و رمبا أعيرة نارية أيضا وبالطبع يعتمد ذلك على املعدل!

 اليوم ، احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/ فرع فلسطني بإدارتها و موظفيها و متطوعيها و باألخص أطفالها يهنئون أعضاءها الناجحني بالتوجيهي متمنني لهم 
مزيدا من النجاح، بعد ما حصدوا سنابل تعبهم. 

املدرسة                                                 االسم                                                      الرقم 

خديجة عابدين سارة حجازي  1

بيت أمر الثانوية للبنني                                 عمرو بريغيت  2

بيت أمرالثانوية للبنني                                 محمد ابو مارية                                               3

سعير الثانوية للبنات                                   عزة جرادات                                                  4

دالل املغربي الثانوية للبنات                         عهد جرادات                                                  5

بنات بيت حلم                                            براءة عوض                                                 6

بنات بيت حلم                                           روان عيسى                                                  7

بنات بيت حلم                                          ملى عودة                                                    8

بنات بيت حلم                                         ميس عودة                                                     9

ذكور بيت ساحور                                       محمد احملسيري                                             10

بنات بيت حلم                                         ليندا العزة                                                     11

بنات بيت حلم                                         روان العيسة                                                  12

الفرير الثانوية                                          دميا سجدية                                                   13

الراعي الصالح                                         دميا عواد                                                     14

االمل – بيت جاال                                      رفيدة فراج                                                    15

الف مبروك والعقبى للدكتوراه
احلركة العاملية للدفاع عن األطفال / فرع فلسطني 

موقع أصواتنا ... 
منبر حر لألطفال

ارائهم  عن  خالله  من  ليعبروا  لأطفال  حر  منبر  هو  أصواتنا،  موقع 
وابداعاتهم، عن حقوقهم وواجباتهم، عن طموحاتهم وآمالهم.

انشات احلركة العاملية للدفع عن االطفال/فرع فلسطني موقع أصواتنا  
شتى  في  الفاعلة  األطفال   مشاركة  وأهمية  بضرورة  إميانها   من  إنطالقا 
املجاالت التي تخص حياتهم. حيث يشتمل هذا املوقع على إجنازات األطفال 

وذلك على مستوى الضفة الغربية.
كما  باملشاركة  األطــفــال  حــق   أســاس  على  قائم   االول  باملقام  أصواتنا 

نصت عليه االتفاقية  الدولية حلقوق الطفل وفقا 
للمواد التالية:

تنص املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، على أن لكل طفل احلق 
في التعبير عن رأيه أو اإلجراءات التي متسه ويؤخذ الرأي باحلسبان. 

تنص املادة 15 أن لأطفال حق االجتماع السلمي وتكوين أو االنضمام 
إليها إال إذا كان في هذا انتهاك حلقوق اآلخرين. 

الفكر والوجدان والدين مع احترام  أن لكل طفل حرية  املادة 14 تنص 
حق الوالدين في التوجيه املناسب واحترام القانون العام. 

املادة 13 تنص أن لكل طفل احلق في احلصول على املعلومات وإذاعتها 
وله حق التعبير عن آرائه ووجهات نظره ما لم يكن في ذلك انتهاك حلقوق 

اآلخرين. 
التعليم  جعل  وتكفل  التعلم  في  احلــق  طفل  لكل  على  تنص   28 املــادة 
في  النظام  إدارة  تكون  أن  تضمن  وإلــزامــيــا.  مجانيا  األقــل  على  األســاســي 

املدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسانية. 
املادة 17 تعترف الدول بدور وسائل اإلعالم في إيصال املعلومات إلى 
وصحته  واملعنوية  والروحية  االجتماعية  رفاهيته  مع  ينسجم  مبا  الطفل 
اجلسدية والعقلية ومبا يعزز التفاهم بني الشعوب ويحترم خلفية الطفل 
املواد  مــن  الطفل  وبحماية  االجتـــاه  هــذا  بتشجيع  الـــدول  وتــقــوم  الثقافية. 

الضارة. 
يتكون املوقع من 4 ابواب رئيسية على النحو التالي:

برنامج املشاركة: حيث يشتمل هذا اجلزء على تعريف عن البرنامج من 
حيث اهدافه انشطته ورؤيته. كما ويشتمل ايضا على تعريف باملجموعات 

املركزة اخلمس الرئيسية. 
انشطة وبرامج: يعتبر هذا اجلزء الرئيسي في املوقع حيث يشتمل على 
أنشطة  من  بتنفيذه  اخلمسة  بتصنيفاتها  االطفال  مجموعات  تقوم  ما  كل 

وبرامج وفعاليات. 
إبداعات: يشتمل هذا اجلزء على كل ما يقوم االطفال بتنفيذه سواء من 
عمل،  اوراق  مميزة،  كتابات  مثل  فــردي،   بشكل  أو  املجموعات  عمل  خالل 

منشورات...الخ.
الفعاليات  عــلــى صـــور جلميع  الــبــاب  هـــذا  يــحــتــوي  الــصــور:  مــعــرض 

واالنشطة التي يقوم بها األطفال وبرنامج مشاركة األطفال بشكل عام.
كما ويشتمل املوقع على مساحات خاصة مبسابقات لأطفال وعرائض 
ملناسبات معينة، باإلضافة  الى اصدارت خاصة ببرنامج مشاركة االطفال. 

اصواتنا، منبر إلسماع صوت أطفال فلسطني وتعزيز حقهم باملشاركة

عنوان املوقع االلكتروني

www.aswatona.org
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صندوق بريد: 55201 
القدس

هاتف: 2427530  02 

فاكس: 2427018  02
 littlehands@dci-pal.org 

www.dci-pal.org 

للمراسلة: هيئة التحرير: 

 خالد جفال
 بيان حداد 

 عدلة الناظر

إشراف عام: 

جورج أبو الزلف   

 

األيدي الصغيرة
little hands

 عبد الرازق فراج 
 مجد اللهالية 

 إسالم حساسنة

 سجى حساسنة 

التي  قصائده  آخر  أن  حيث  للحوار،  والعودة  للوحدة،  ويدعو  السالم،  ويحب 
سمعت  غيرك«  اآلن  منذ  »أنــت  بعنوان  وهــي  اآلن،  من  شهرين  نحو  قبل  كتبها 
والدي ُيلقيها، ويقول لي وألشقائي أن درويش ينتقد في هذه القصيدة اإلقتتال 

الداخلي الفلسطيني«.
الطفل أحمد 14 عاماً من مخيم جباليا في محافظة شمال غزة، أضاف أن لدى 
والده عماد األسير احملرر، من كتب وشعر املقاومة الكثير الكثير في املنزل، كما 
أن لديه في مركز القطان للطفل الذي يشغل منصب مدير فيه، أكثر من ذلك كله، 
ما يجعله يحثه على الدوام مع أشقائه وشقيقاته جميعاً على القراءة واملطالعة، 
وذلك من منطلق أن قراءة الشعر الثوري، ال سيما شعر محمود درويش، ومعني 
أكثر  الفلسطيني  اإلنسان  جتعل  ُكثر،  وآخرين  محمود  الرحيم  وعبد  بسيسو، 

التصاقاً بشعبه، وحباً لوطنه، ومتسكاً بقضيته.
العربية  اللغة  فيها مدرس  التي كان يحثنا  الشعر  أحببت حصة  وقال »كم 
أوراق  ديــوان  على حفظ وإلقاء وترديد قصيدة محمود درويــش والتي هي من 
الزيتون، ألنها تتحدث عن األرض الفلسطينية، أرض اآلباء واألجداد، وعن شجر 
الزيتون الذي ُيعتبر شجراً مباركاً عند خالقه، وشجراً له قيمة رمزية ووطنية 

عند غارسيه من الفلسطينيني«.
الزيت  لصار  غارسه،  الزيتون  يذكر  »لو  قائالً،  القصيدة  أبيات  أحمد  وردد 
الريح، ال يعطي  دمعاً.. ياحكمة األجــداد، لو من حلمنا نعطيك درعا! لكن سهل 
نحمل  وإالم  قلعا!  واألحـــزان..  الشوك  بالرموِش  سنقلع  إنا  زرعــا!  الريح  عبيد 
األرض  وحول  خضرته،  الزيتون  في  سنظل  يسعى..  والكون  وصليبنا!  عارنا 
إنا نحب الورد، لكنا نحب القمح أكثْر، ونحب عطر الورد، لكن السنابل  درعا!! 
فكيف  ؛  الصدور  من  الصدور..  من  السياج  هاتوا  املسمر،  بالصدر  أطهْر...  منه 
 ، والفالح   ، األرض  خنجْر!  عانقت  مثلما  السنابِل،  عنق  على  اقبض  يكسْر؟؟، 

واإلصرار، قال لي كيف تقهر.. هذي األقاليم الثالثة، كيف تقهر؟« 
وزارة  في  للمسئولني  انتقاداً  يوجه  أن  قبل  حديثه  بإنهاء  أحمد  يرغب  ولم 
سيما  ال  الفلسطيني،  املنهاج  وضــع  على  املشرفني  وخاصة  والتعليم،  التربية 
قصائد  بعض  درويــش  محمود  شعر  من  ينتقون  ألنهم  العربية،  اللغة  مبحث 
احلب التي ال تتناسب وثقافة وسن األطفال، والتي يبدأ بعضهم ممن ال يفهمون 
املعنى احلقيقي والعميق لهذه األشعار بترديدها على أنها أبيات حب وعشق وما 
شابه ذلك، األمر الذي ُيسخف من الشعر وصاحبه وهذا ما ال نريده لشاعر عظيم 

بعظم محمود درويش«.
 وقال »إنني على ما أذكر من هذه القصائد قصيدة بعنوان »سونا« وهي من 
ديوان أوراق الزيتون أيضاً، والتي ردد بعض أبياتها، وأحببنا أن ُنكملها، وهي 
تقول »أزهارها الصفراء..والشفة املشاع، وسريرها العشرون ُمهترئ الغطاء..
نامت على اإلسفلت، ال أحد يبيع، وال يباع.. وتقيأت سأم املدينة، فالطريق عاٍر 
من األضواء، واملتسولني على النساء، نامت على اإلسفلت، ال أحد يبيع، وال يباع.. 
يا بائع األزهار، إغمد في فؤادي زهرة صفراء تنبت في الوحل، هذا أوان اخلوف، 
ال أحد سَيفهم ما أقول.. أَحكي لكم عن مومٍس، كانت تتاجر في بالدي، بالفتية 

غزة- كتب فايز أبوعون

ما أن وقع بصره على إحدى صفحات صحيفة اجلسر اإلعالنية الداخلية التي 
حتتوى على صورة كبيرة للشاعر املرحوم محمود درويش كهدية للمتصفحني 
واملعلنني من عشاقه، حتى إنزوى الطفل أمين تشرين ياغي 12 عاماً جانباً، وبدأ 
يدندن ما حفظه عن ظهر قلب من قصائده الشعرية في املدرسة، وخاصة قصيدة 

»أنا عربي« بأحلان ألهبت مشاعر اجلميع.
وعنفوان  األطفال  بعفوية  يــردد  بدأ  حوله،   مبن  يأبه  لم  الــذي  ياغي  الطفل 
بطاقتي  ورقم  عربي،  أنا  »سجل  جبينه:  من  تتصبب  العرق  وُحبيبات  الرجال، 
خمسون ألفاً، وأطفالي ثمانية، وتاسعهم سيأتي بعد صيٍف.. فهل تغضب، سجل 
اسّل لهم  الكدح في محجر، وأطفالي ثمانية،  أنا عربي سجل.. واعمل مع رفاق 
رغيف اخلبز واألثــواب والدفتر من الصخر، وال أتوسل الصدقات من بابك، وال 

أصغر أمام بالط أعتابك.. فهل تغضب، سجل أنا عربي...
أنا اسم بال لقب، صبور في بالد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب، جذوري 
قبل ميالد الزمان رست، وقبل تفتح احلقب، وقبل السرو الزيتون، وقبل ترعرع 
العشب.. أبي من أسرة احملراث ال من سادة جنب، وجدي كان فالحا بال حسب وال 
نسب، يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب، وبيتي كوخ باطور من األعواد 

والقصب.. فال ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بال لقب... سجل أنا عربي
ولون الشعر فحمي ولون العني بني، وميزاتي: على رأسي عقال فوق كوفية، 
عزالء  خربة  من  أنــا  وعنواني:  يالمسها،  من  تخمش  كالصخر...  صلبة  وكفي 
منسية، شوارعها بال أسماء، وكل رجالها... في احلقل واحملجر..فهل تغضب؟... 
سجل أنا عربي... سلبت كروم أجدادي وأرضاً كنت افلحها، أنا وجميع أوالدي، 
الصخور.. فهل ستأخذها حكومتكم...  أحفادي، سوى هذي  لنا ولكل  فلم تترك 

كما قيال، إذن... 
سجل برأس الصفحة األولى، أنا ال أكره الناس، وال أسطو على أحد، ولكني... 

إذا ما جعت، آكل حلم مغتصبي، حذار...حذار.. من جوعي ومن غضبي«.
بني  املدرسية  الــدرجــات  أعلى  على  حــاز  أنــه  قــال  التي  القصيدة  أكمل  وحــني 
طالب فصله بالعام الدراسي املاضي، »السادس االبتدائي«، ألنه يحفظها بشكل 
جيد، وُيرددها بإلقاء جيد، بل ويحفظ معاني كلماتها أيضاً، حظيَّ بتصفيق من 
كانوا يسمعوه، وبكلمات إعجاٍب ممن كانوا يشجعوه، حتى أنهم طالبوه بإلقاء 
وجهه،  بها  اكتسى  التي  اخلجل  مسحة  أن  إال  درويـــش،  حملمود  أخــرى  قصائٍد 

وحملة احلزن على فراقه التي إرتسمت على ُمحياه، منعته من ذلك.
الصغيرة« حول  »األيـــدي  أسئلة ملحق  اإلجــابــة على  فــي  أميــن  يــتــردد  ولــم 
دفــنــه، وأي  وفــاتــه، ومــكــان  رأســـه، ومــكــان  جنسية محمود درويـــش، ومسقط 
القصائد الشعرية يحفظ له، ومدى حبه وشغفه بشاعر احلب والسالم هذا الذي 

نعاه وبكاه العالم بأسره.
الطفل أحمد عماد نصر الله الذي أكد مللحق »األيدي الصغيرة« أنه من ُعشاق 
محمود درويش وشعره، قال: »إن حبي له نبع من كونه شاعر مُيجد املقاومة، 

»سجل أنا عربي«.. »أحن إلى قهوة أمي«.. »ياداميَّ العينني والكفني«

أطفال غزة: أشعار محمود درويش باقية في أذهاننا
العشرون  وسريرها  ُمــشــاع،  نهداها  صــفــراء،  أزهــارهــا  النساء،  على  املتسولني 
مهترئ الغطاء.. هذي بالد اخلوف ال أحد سيفهم ما أقول، إال الذين رأوا سحاب 
الوحل، ميطر في بــالدي.. يا بائع األزهــار، إغمد في فؤادي زهر الوحل، عساي 

أبصق ما يضيق به فؤادي«.           
وأحب والده أن يتدخل في احلديث حيث قال »إن محمود درويش من أوائل 
العطاء  على  القدرة  وله  موجود  الفلسطيني  اإلنسان  أن  اثبتوا  الذين  الشعراء 
الــذي كانت غــولــدا مائير تقول أن ال وجود  الــوقــت  فــي  واإلبــــداع واثــبــات ذاتــه 
للفلسطينيني، فقد اثبت بشعره وإبداعه أن الفلسطينيني شعب يستحق احلياة 

ومن حقه أن يعيش حراً ومستقالً كباقي شعوب العالم”.
 وأكد أن شعر محمود درويش الذي هو بحر ال حتده شواطئ بحيرة، شهد 
شعراً  وأصبح  جديدة،  دينامية  فاكتسب  مدهشة،  مفاجئة  حتــوالت  الوقت  مع 
صافياً، طالب باحلق في إعالن اليأس باعتباره فسحة لتأمل املصير، ودعا إلى 
وعي الهزمية والتحرر من مثيولوجيا املنتصر، وكان لليأس عنده معنى مختلف، 

فكان أكثر ثباتاً من األفكار التي أجنبها اليأس. 
ُيـــردده السجناء  ُيـــردده هو ورفــاقــه في األســر، ومــا زال  وردد عماد ما كــان 
فمه  على  »وضعوا  االنفرادية،  العزل  زنازين  وفي  اإلسرائيلية،  املعتقالت  في 
قــاتــل...أخــذوا طعامه،  أنــت  املــوتــى، وقــالــوا:  الــســالســل، ربــطــوا يديه بصخرة 
واملالبس، والبيارق، ورموه في زنزانة املوتى، وقالوا : أنت سارق... طردوه من 

كل املرافئ، أخذوا حبيبته الصغيرة، ثم قالوا: أنت الجئ... 
يا دامي العينني، والكفني، إن الليل زائل... ال غرفة التوقيف باقيٌة، وال زرد 
سنبلٍة  وحبوب  تقاتل!!  بعينيها  رومـــا...  متت  ولــم  مــات،  نيرون  الــســالســل... 

متوت، ستمأ الوادي سنابل... ! 


