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األيدي الصغيرة
little hands

اإلفتتاحية
ستبقى األيدي الصغير ة شعلة 

تنير طريق أطفالنا
لــلــدفــاع عــن األطــفــال / فرع  الــعــاملــيــة  تستنكر احلــركــة 
فلسطني إعتقال منسقها اإلعالمي رئيس حترير نشرة األيدي 
اإلحتالل  قــوات  قبل  فــراج من  الــرازق  الزميل عبد  الصغيرة 
أب  وهــو  متزوج  الــرازق  عبد  السيد  أن  ويذكر  اإلسرائيلي. 
تهمة  دون  أشــهــر  ستة  ملــدة  تعسفياً  حكمه  مت  وقــد  لطفلني 
يتم  التي  الرابعة  املرة  إداري. وهذه هي  إعتقال  فيما يسمى 
التي  الثالثة  الزميل في سجون اإلحتالل واملرة  فيها إعتقال 
يتم فيها إعتقاله إدارياً. إذ قضى الزميل أكثر من إثنى عشر 
سنة في سجون اإلحتالل، منها سبعة سنوات في اإلعتقال 

اإلداري. 

إن االعتقال اإلداري من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي 
يندرج ضمن سياسة اإلعتقال التعسفي من حيث القبض 
والتوقيف واحملاكمة غير العادلة التي ال تنسجم واملعايير 
الدولية ومتثل إجراء سياسيا تستخدمه إسرائيل كعقاب 
جماعي ضد الفلسطينيني وهو محظور في القانون الدولي 
دوليا  عليها  املــنــصــوص  األســيــر  حــق  ينتهك  أنــه  خــاصــة 
وحتديدا املادة 14)1( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
احملاكمة  في  “احلق  على  تنص  التي  والسياسية  املدنية 
العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر احملاكمة 
شفوياً  احملاكمة  إجـــراء  هــي  الــقــاعــدة  تكون  وأن  الــعــادلــة 

وعلنياً”.

واضحة  تضليل  سياسة  اإلداري  اإلعتقال  يشكل  كما 
وانتهاك دامغ لكافة القوانني وحيل مغلفة بغالف قانوني 
وحتديدا  الفلسطينيني  ضد  إسرائيل  متارسها  وقضائي 
فيما يتعلق باالعتقال اإلداري بذريعة امللف السري الذي 
يحاكم األسرى بناء عليه دون أن يعلم أحد ما يحتويه هذا 

امللف.

هــذا وتــطــالــب احلــركــة العاملية لــلــدفــاع عــن األطــفــال من 
املؤسسات احلقوقية احمللية والدولية التحرك اجلاد والفاعل 
لتأمني إطالق سراحه، وتؤكد على مواصلة عطائها في خدمة 
أطفال فلسطني رغم ما تتعرض له من انتهاكات احتاللية من 
التي  واملجازر  الهجمات  مواجهة  في  صمودهم  تعزيز  أجل 

تنفذها دولة االحتالل بحقهم. 

غزة... عاصمة القنابل الفوسفورية

رفعت عوده قسيس

شباط 2009
الشعب  على  وداٍم  عصيب  وقــت  فــي  الصغيره«  »األيـــدي  مــن  الــعــدد  هــذا  يــأتــي 
الفلسطيني. فشعبنا في غزة يلملم أشالء بنيه واعزائه  باحثا بني ركام منازله على 
ألعاب أطفاله ويستعد ملعركة أو مجزرة جديدة وعده بها جيش االحتالل وساساته 
حيث أصبح قتل شعبنا هو معيار لنجاح االحزاب االسرائيلية في االنتخابات. ويأتي 
تفككنا  على  وبقينا  الفلسطيني  الصف  توحيد  في  املجازر  تفلح  لم  وقت  في  أيضا 
ومبادلتنا لالتهامات فيما بيننا. ويأتى هذا العدد أيضا في الوقت الذي حتاول اآللة 
السياسية الدولية منها والعربية في الفرض على الشعب الفلسطيني ما لم تتمكن 

آلة القمع االسرائيلية من حتقيقه. 
العدوان  أثناء  التحديد  وعلى  املاضية  الثالث  السنوات  مــدار  على  غزة  في  حدث  ما 
الشامل عليها في شهري كانون أول 2008 وكانون ثاني2009 ألوضح دليل على سياسة 
االحتالل القمعية االقصائية ورفضه للسالم العادل. وتنبع اخلطورة احلقيقية من هذه 
القمعية  االحتالل  آلة  تستطيع  التي  والقتل  الدمار  حجم  مدى  في  فقط  ليس  املمارسات 
تنفيذه بل مبدى الصمت الرهيب والتبرير األعمى لهذه اجلرائم التي تبارى الكثيرون من 
املستوى  على  خاصة  كفلسطينيني  نحن  وفشلنا  ملمارسته.  والعربي  الدولي  املجتمعني 
الرسمي من دفع قضيتنا لألمام وتطوير حركة التضامن معها الى مدى نستطيع البناء 
القانونية  الرسمي في حتمل مسؤلياته  املوقف األممي  عليه حاضًر ومستقبال. فتخاذل 
حصل  كما  حاضنة،  توفير  وعدم  عدوانها  لوقف  إسرائيل  على  الضغط  في  واالخالقية 
إلسرائيل لإلمعان في العدوان لم يكن ليتم لوال اخلالفات السياسية بني فتح وحماس، 
فموقف  وغزة.  الضفة  بني  والفصل  اإلنقسام  وحالة  الشرعية  تدعيان  سلطتني  ووجود 
السلطة الرسمي جاء باهتا ولم تخرج تصريحات ومواقف بعض املسؤولني عن نطاق 
املظاهرات  وقمع  الداخلية  االنتقادات  في  أمعنت  بل  ال  متفرجة  عربية  لدولة  موقف  أي 
املبادرة  زمــام  وامــتــالك  الفلسطيني  البيت  لترتيب  املواتية  الفرصة  وهــدرت  الشعبية 
وقيادة احلركة التضامنية الشعبية ودفعها لألمام لتحقيق اجنازات سياسية بل حتى 
الدولية عن اإلحجام عن دعوة  التضامنية  وصل األمر من بعض املؤسسات واحلركات 
الفلسطينيني في دولهم إلجتماعاتهم التضامنية حلرصهم على  الدوبلوماسيني  املمثلني 

عدم الهبوط في سقف املطالب التي طالبوا بها حكوماتهم.
التضامنية  احلركة  ينظم  أن  وحــاول  بسرعة  حترك  الــذي  الوحيد  شبه  الطرف 
الدولية وأن يتواصل معها إن كان على صعيد املرافعة واملناصرة أو على صعيد تنظيم 

حركة التظاهر واملؤازرة، كان املجتمع املدني مبؤسساته وشبكاته التنسيقيه. 
فقد رأينا في وقت الهجوم والعدوان على غزة  الكثير من احملاوالت واملبادرات 
الناجحة من قبل املجتمع املدني، مؤسسات وشبكات، استطاعت التواصل مع نظرائها 
الزيارات  من  العديد  ونظمت  والتحاليل،  باملعلومات  ومدها  الدولية  احلركات  في 

خطأ....السكوت ليس من ذهب
للوفود املتضامنة، وعملت على الضغط على احلكومات خاصة االوروبية من خالل 
كتب االحتجاج أو التظاهر أمام مكاتبها، كما وعملت على التواصل مع اإلعالم العربي 
والدولي لتوضيح وفضح ما يحصل من مجازر وجرائم حرب في غزة. هذا اجلهد 
التضامن  مع  العالقات  هــذه  واثبتت  آخــر  وقــت  أي  من  أكثر  مطلوبا  كــان  املتواضع 
الدولي على إمكانية حتريكها وتلبيتها لنصرة القضية ونصرة الشعب الفلسطيني. 
وهذا النجاح احملدود على املستوى الشعبي واكبه فشل ذريع في عملنا على مستوى 
املناصرة والضغط على املستويني الرسمي أو األممي. فقد فشلت كل محاوالتنا في 
املناصرة والضغط على الصعيد احلكومي حيث وقفت أوروبا الرسمية صامته بل 
ومتأمرة ولم تفلح كل الضغوطات على دفع االحتاد االوروبي للتنديد باملجازر أو 
على الغاء معاهدة التجارة بينها وبني إسرائيل أو حتى التشكيك في أحقية إسرائيل 
كدولة غازية منتهكة للقانون الدولي في اإلستفادة من هذه االتفاقية وكل ما جنحنا 
أخذ موقف  نفلح في  للمعاهدة. ولم  االنضمام  »اللفظي« ملفاوضات  التجميد  به هو 
أممي رسمي قوي قابل للتنفيذ في مجلس األمن. كل ما حصدناه كان قراراً من مجلس 
حقوق اإلنسان بوجوب التحقيق في جرائم احلرب االسرائيلية باالضافة إلى جمل 

التنديد من بعض ممثلي مؤسسات هيئه األمم.
وكــــان مــوقــف بــعــض مــؤســســات حــقــوق االنـــســـان الــدولــيــة أجــــرأ وأوضــــح من 
كونه  الفلسطيني  الشعب  حماية  مهمة  بها  نيط  التي  الدولية  احلقوقية  املؤسسات 

شعباً يعيش حتت االحتالل.
أو  الفلسطيني  املستوى  على  ســواء  االطفال  عن  للدفاع  العاملية  للحركة  وكــان 
الدولي الدور الكبير في توضيح هذه املمارسات وفضحها. فاستطعنا جتنيد معظم 
وجلنة  املتحدة  االمم  هيئة  وملــؤســســات  لدولهم  للكتابة  العاملية  احلــركــة  أعــضــاء 
إسرائيل  على  بالضغط  لدولهم  ومطالبتهم  غزة  في  يحصل  ما  عن  األطفال  حقوق 
لوقف عدوانها واحتاللها. وكتبنا أيضاً عدة رسائل عدة مرات لوزراء اخلارجية في 
اإلحتاد األوروبي مطالبينهم بالضغط على إسرائيل ومطالبتنا لهم بإلغاء املعاهدة 
ومحاكمة  مبسائلة  باملطالبة  غيرنا  مــع  أيــضــا  ونشطنا  إســرائــيــل.  مــع  التجارية 
التي  القادمة  املعركة  هي  هــذه  ان  قلت  إن  القول  أبالغ  وال  جرائمها.  على  إسرائيل 
تنتظرنا كمؤسسات حقوق إنسان فعلينا العمل سويا ودفع اجلميع للتنسيق اجلاد 
فيما بيننا ومع احلركات واملؤسسات التضامنية العربية والدولية من أجل دفع هذه 
املعركه قدماً وابقاءها على اولويات برامج احلركات التضامنية الدولية واإلقليمية 
واحمللية. وهناك حاليا مبادرة تشكيل جسم تنسيقي ملؤسسات حقوق االنسان من 

أجل قيادة هذا العمل ويجب على اجلميع دعمه والتنسيق معه.
 إن مسائلة ومحاكمة اسرائيل والتي إن حتققت سوف تلجم إسرائيل عن االستمرار 
في جرائمها ولعل التوجيهات الصادرة من قبل القادة السياسيني جلنودهم وضباطهم 
ووجوب  اإلجـــراء  هــذا  فاعلية  على  دليل  ألبلغ  مراجعتهم  دون  اخلــارج  الــى  السفر  من 

التحضير اجليد له كي ال نسمح بان مترهذه اجلرائم كما مرت غيرها.
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بقلم رياض عرار

إثنان وعشرون نهاراً، إثنان وعشرون ليلة، بكينا وصرخنا، تلعثمت الكلمات 
نــاريــة، صرخات  ، طلقات  تـــارات. جثث  والــوجــع  تــارة  اآلهـــات  بــني  بحناجرنا 
ما نعرفه وما  قتلى، جثث ممتدة وأجساد ممزقة، بني  ، عائالت  ، بيوت مهدمة 
ال نعرفه، صرخات أم على الطريق وإبن يبحث عن ذويه، وآخر شهيد، يبتسم 
وعيناه مفتوحة، تتأمل قسوة الزمان وسخط املكان. نحن هنا في غزة فلسطني ال 
شئ مقدس، ال شئ فوق األرض يلمع، الكل مستباح في فوضى السالح املجرب 

واحملرم وقدرة األرض على التحمل وقذارة اجلند ورائحة الدماء.
في املخيم أقدام ومدافع وطابور صباحي جلند ملطخة أيديهم بدماء أم وأب 
لعظام  وفسفور  تتفجر  قنابل  العلم،  ذات  الزرقاء  املدرسة  في  ثمانية.  وأطفال 
الطحني والزيت  نار وموقدة بني  بال حلم وتشوهات كما هو مستقبلنا. وهناك 
في مخازن الفقراء. وطائرات تصطاد الطفل من حضن أمه بإتقان، تضرب بقوة 
وال يهمها من وراءها أطنان من اللحم املتطاير املختلط بالرماد، وإشارة الهالل 

والصليب ال تنفع. 
سوى  غزة  تكن  لم  اجلرمية،  من  جديد  فصل  غزة  في  سجل  الصفحة،  إفتح 
القتيل األخير. ال مكان فيها آمن ال مسجد وال كنيسة ال إمام وال راهب، وال بيت 
أبو سفيان. الكل حتت الهجوم والكل مستهدف. هناك مستشفى وعيادة وسيارة 

إسعاف ومسعف كل من يتحرك هدف سهل للموت واإلعاقة. 
املــوتــى بجانب موتى  إفتح صفحة   ، أجــل فلسطني  مــن  غــزة  أجــل  مــن  سجل 
جنني، ودير ياسني، صبرا وشاتيال  وسجل الرقم، ال متحي األسماء املكررة ، فهذا 
إبن ألب سبقه، وهذه أخت ألخ وألب سبقوها، وهناك اجلد واجلــدة وعم وإبن 
املقبرة  إلــى  اآلخرين  ليحملوا  بقوا  احلــظ  حالفهم  ممن  .....واألحــيــاء  شهيد  عم 

وليرفعوا العلم.

بقلم املستشار القانوني للحركة  

خالد قزمار
يجمع املختصني في القانون الدولي وحتى األمم املتحدة 
بأجسامها املختلفة، أن إنسحاب اسرائيل من قطاع غزة لم 
يشكل انهاء االحتالل وان ما جرى هو مجرد اعادة انتشار 
احلصار  ذلك  على  دليل  وأكبر  أكثر.  ليس  االحتالل  لقوات 
مليون   1.5 مــن  اكثر  بحق  اسرائيل  فرضته  الــذي  الظالم 
والدواء  والــغــذاء  املــاء  طــال  الــذي  هــذا احلصار  فلسطيني، 
وسقط ضحيته العشرات من الفلسطينني وخاصة األطفال 
بسبب نقص الــدواء وعدم متكن املرضى من مغادرة قطاع 

غزة والسفر لتلقي العالج باخلارج.
من  االحــتــالل  ســلــطــات  صــعــدت   2008/12/27 مــنــذ 
العسكري  بعدوانها  غــزة  سكان  بحق  القمعية  اجراءاتها 
شاملة  عسكرية  عمليات  شنت  حيث  القطاع،  على  الشامل 
املنازل  البر والبحر واجلــو وقصفت كل شيء ودمــرت  من 
واملساجد واملدارس فوق ساكنيها. لم يسلم شيء، وسقط 
األطفال،  القتلى واجلــرحــى وخــاصــة  مــن  ذلــك مئات  جــراء 
طفال   415 مــن  أكثر  ان  الصحة  وزارة  تقارير  تفيد  حيث 
قتلوا، إضافة إلى آالف اجلرحى خالل 3 أسابيع من القصف 
والقتل العشوائي الذي راح ضحيتها عائالت بكاملها أبيدت 

ودمرت منازلها فوق ساكنيها.
إن ما قامت به قوات االحتالل يندرج في إطار االنتهاكات 
املادة 147،  الرابعة حسب نص  اجلسيمة التفاقية جنيف 
وبذلك  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  نظام  من  و 8   7 واملــادة 
ال يختلف إثنان حول تكييف تلك اجلرائم بانها تندرج في 

إطار جرائم حرب واجلرائم ضد اإلنسانية.
ومنذ بداية العدوان وحتى اآلن أصبح موضوع املقاضاة 
على الصعيد الدولي ومحاكمة مجرمي احلرب االسرائيلني 
موضوع  الفلسطينني  املواطنني  بحق  املرتكبة  اجلرائم  عن 
الــســاعــة ويــحــظــى بــاهــتــمــام اجلــمــيــع ســـواء عــلــى الصعيد 
الرسمي أو املؤسساتي أوالشعبي،  وأصبح الكل يفتي في 

املوضوع بعلم أو بغير علم.

 إمكانيات التقاضي على الصعيد الدولي 
إن موضوع التقاضي على الصعيد الدولي واستعمال 
موضوع  هو  بل  السهل  باملوضوع  ليس  الدولية  اآلليات 
مــعــقــد ويــتــطــلــب مــزيــد مــن اإلجــــــراءات والــبــحــث املعمق. 
للعدالة  املجرمني  تقدمي  يعني  ال  اجلــرائــم  وقــوع  فإثبات 
نتاج لعدم وجود اآللية لذلك.  ومعلوم ان احملاكم الدولية 
وجدت لسببني وهما إما أن الدولة غير قادرة على محاكمة 
معنية  غير  الــدولــة  أن  او  إقليمها  فــي  املرتكبة  اجلــرائــم 

باجراء احملاكمة.
واآلليات املتاحة من الناحية النظرية هي:

حيث  هولندا:   / الهــاي  في   ICJ الدولية  العدل  محكمة   .1
املتحدة  األمم  آلــيــات  إحــــدى  مــن  احملــكــمــة  هـــذه  تعتبر 
وتختص بالنظر بالقضايا التي تصلها أو حتّول إليها من 

اآلليات القانونية املتاحة ملقاضاة جرائم االحتالل في غزة

في غزة فصل جديد من اجلرمية
نــدري، منذ  لم ينتهي وال  ألم منذ ستني عاما  هنا 
سنني مضت، تعجز الكلمات عن وصف األلم واملأساة. 
ارتكاب اجلرمية،  وجنمة داوود كاملة األوصاف في 
وعالم متفرج ولغة  واقفة لم تتغير، بني لوم الضحية 
وحقوق  الــعــدالــة  لــوجــه  مــعــاكــس  منطق  واملــظــلــوم. 
الثالثة.....  األلــفــيــة  نــازيــة  عليه  تــعــودت  االنــســان، 
وبناء عليه...سجل أيها التاريخ. إن  يد القاتل طويلة 
االحتالل  وإن  منازع،  دون  بإمتياز  ومجرمة  وكبيرة 
أسوء أشكال العبودية واالضطهاد، وإن ما جرى في 
غزة إبــادة وجرمية وعــدوان ليس بحاجة الى شاهد 

وشهود وأدلة .....
الدولي حلقوق اإلنسان مسّكن  القانون  أن  سجل 
آلالم الفقراء واحلاملني ولغة العجز في زمن القوة.... 
سجل أن على هذه األرض أطفال ونساء كبار وصغار 
يــحــلــمــون كــأطــفــالــكــم لــهــم أســمــاء وهـــويـــة. يحملون 
وجهتها،  الزمان  ّغير  وأرض  لبيوت  العودة  مفتاح 
بشر  لكونهم  وإمنــا  لشئ  ال  بحقهم  متمسكون  وأنهم 

يستحقون احلياة وميوتون وهم واقفني.
سجل في غزة ثأر جديد أللف وثالثمائة وخمسة 
عشر ضحية ال يقبلون الصلح أو السماح. سجل في 

قاموس  القانون االنساني أن هناك عيب وعار حينما يعجز القانون عن حماية 
نفسه وال يستطيع حماية طاقم طبي أو سيارة اسعاف. سجل في آخر الصفحة 

أن كل هذا فصل جديد من اجلرمية أبطاله يجوبون عواصم العالم، وضحاياه ما 
زالوا ينتظرون العدالة ويبحثون عن املعبر.

قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وهنا تعطي احملكمة 
رأي استشاري غير ملزم مثل قضية اجلدار لعام 2004.  
وهناك إمكانية أخرى وهي أن تلجأ إليها الدول األعضاء 
للتحكيم في قضايا حقوقية، مبوافقة  املتحدة  في األمم 
من  وليس  ملزماً.   احملكمة  قــرار  يعتبر  وهنا  الطرفني، 

اختصاص هذه احملكمة النظر بالقضايا اجلنائية.
لها  احملــكــمــة  هـــذه   :ICC الــدولــيــة  اجلــنــايــات  محكمة   .2
صالحيات النظر في القضايا اجلنائية، ومبوجب املادة 
روما(،  )نــظــام  الدولية  اجلنائية  احملكمة  نظام  مــن   5
احملكمة  اختصاص  في  تدخل  التي  اجلرائم  على  تنص 

وهي :
     جرائم اإلبادة اجلماعية

     جرائم ضد اإلنسانية
     جرائم احلرب

     جرمية العدوان
اختصاص هذه احملكمة  حدد مبوجب املــواد، 12، 13، 

14، 15  من نظامها. وتنص على التالي:
تقبل احملكمة إختصاص النظر في الدعوى في حالة  أن   .1
تصبح الدولة طرفا في النظام األساسي للمحكمة فيما 
وفق  وذلــك   ،5 املــادة  في  إليها  املشار  باجلرائم  يتعلق 
فلسطني  حالتنا،  وفي  احملكمة.  نظام  من   1/12 للمادة 
ليست عضو باحملكمة ألن احملكمة مفتوحة فقط للدول، 

وبذلك ال ميكن االستفادة من هذا الباب.
إذا أحال مجلس األمن، متصرفا مبوجب الفصل السابع   .2
يبدو  العام  املدعي  إلــى  حالة  املتحدة،  األمم  ميثاق  من 
فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت؛ وذلك 
السودان/  املــادة 13/ب وهــذا ما حصل في حالة  وفق 
دارفور. وهنا من غير املمكن إستصدار قرار من مجلس 
األمن بهذا اخلصوص، وبذلك ال ميكن االستفادة من هذا 

الباب.
إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق   .3
بجرمية من هذه اجلرائم،  وهنا ال يستطيع املدعي العام 
البدء بالتحقيق اال اذا كانت أحد الدول طرف في النظام 
أو قبلت والية احملكمة وذلك وفق املادة 2/12 من نظام 
بالتحقيق  القيام  املمكن  غير  من  حالتنا  وفــي  احملكمة. 

لثالث اسباب: 
ليست  ألنــهــا  احملكمة  فــي  طــرفــا  ليست  فلسطني  إن     
وفي  احملكمة،  في  عضو  لتصبح  سيادة  ذات  دولــة 
حالة إعتبرت دولة فإن التوقيع احلالي ال يسري إال 
بعد شهرين من االنضمام، وال تسري على اجلرائم 

املرتكبة قبل تاريخ سريان العضوية.
     إسرائيل ليست طرفاً في ميثاق احملكمة.

     إن إسرائيل ترفض والية احملكمة اجلنائية الدولية 
عليها.

وبذلك ال ميكن االستفادة من هذا الباب.
إمكانية  بــوجــود  اجــتــهــادات  هناك    1/12 بــاملــادة  عمال   .4
ضحايا  بإسم  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  القضية  رفع 

يحملون جنسية دولــة طــرف في نظام رومــا أي طرف 
في احملكمة اجلنائية الدولية، كوجود ضحايا يحملون 
اجلــنــســيــة االردنـــيـــة مــثــال. وكــذلــك الــعــكــس ميــكــن رفع 
ويحملون  حــرب  جــرائــم  إرتــكــبــوا  جــنــود  ضــد  القضية 
جنسية دولة طرف في ميثاق احملكمة. طاملا أن القضية 
سترفع باسم ضحايا وضد أفراد متهمني بجرائم، توافر 

أحد االحتمالني يشكل سبب الختصاص احملكمة. 
من املمكن نظريا إستصدار قرار من مجلس األمن لتشكيل   .5
من  السابع  الفصل  حتت  وذلــك  خاصة  جنائية  محكمة 
املتحدة كما حصل مع محكمة يوغسالافيا  األمم  ميثاق 
ICTR، وهذا اخليار  ICTY السابقة أو محكمة رواندة  
اتخاذ  في  فشل  األمــن  مجلس  أن  طاملا  ممكن  غير  أيضا 

قرار بإدانة العدوان أو التحقيق في اجلرائم املرتكبة.
وهناك  املــتــحــدة  لـــألمم  الــعــامــة  اجلمعية  الـــى  الــتــوجــه   .6
امكانية مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 377 
وهنا  السالم(  أجــل  من  متحدون  )الــقــرار    1950 لسنة 
من املمكن إستصدار  قرار بفرض املقاطعة االقتصادية 
استصدار  أو  الــعــاملــي،  السلم  حلماية  والــعــســكــريــة... 
قرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة  بتشكيل محكمة 
جنائية خاصة، )وهذا أيضا هو موقف رتشارد فولك( 
املعنون  بقرارها  عمالً  أيضا،  العامة  للجمعية  ويجوز 
الثاني  تشرين  في  املتخذ  الــســالم«  أجــل  من  »متحدون 
تتخذ  أن   ،))5  - )د   377 )الـــقـــرار   1950 نوفمبر   /
إجراءات، إذا لم يتمكن مجلس األمن من التصرف بسبب 
تصويت سلبي من جانب عضو دائم، في حالة ما إذا بدا 
أن هناك تهديدا للسالم أو خرقاً للسالم أو أن هناك عمال 
من أعمال العدوان. وعندئذ ميكن للجمعية أن تنظر في 
املسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى األعضاء 
واألمن  السالم  إعادة  أو  لصون  جماعية  تدابير  باتخاذ 

الدوليني.
الدولية  القضائية  األنظمة  بعض  الستغالل  التوجه   .7
واإلسباني  والبلجيكي  البريطاني  كالنظام  احمللية 
مثل  دولية  جرائم  القترافهم  احلــرب  مجرمي  ملقاضاة 
باإلعتماد  وذلــك  االنسانية،  ضد  وجرائم  حــرب  جرائم 
الرابعة بإلزام  إتفاقية جنيف  املادة 146 من  على نص 
الدول املتعاقدة بتطبيق االتفاقية  مبوجب املادة األولى 
مــن االتــفــاقــيــات األربــعــة. وهـــذه اإلمــكــانــيــة تــكــاد تكون 
باملاضي  منها  االســتــفــادة  مت  حيث  املــتــاحــة،  الــوحــيــدة 
اجلنرال  وقضية  بلجيكا  في  شــارون  قضية  وأشهرها 
املمكن  ومــن  إسبانيا.  فــي  ومــوفــاز  بريطانيا  فــي  املــوج 
أيضاً االستفادة من النظام القضائي املصري واألردني 
واملـــقـــصـــود هــنــا الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي يـــتـــردد عليها 

املسؤولني والقادة االسرائيلني.
ويجدر اإلشارة إلى أنه أمام احملكمة اجلنائية الدولية 
)ICC(  ال  يوجد حصانة حتى لو كان املتهم وزيراً أو حتى 
رئيس دولة. أما أمام احملاكم احمللية فيمكن االستفادة من 

احلصانة. 

أستاذي... حتمًا الفرج آت
عدلة الناظر 16 عاما

»هذا الصباح« على قناة اجلزيرة هو نفسه منذ 
شاشة  في  احلملقة  ســوى  أملك  ال  وأنــا  عديدة  أيــام 
من  تغّير  ال  والتي  العاجزة  الدموع  وذرف  التلفاز 
الواقع شيئاً. إستيقظت على صوت األخبار، أعددت 
ارتديت  عيني،  فــي  الــنــعــاس  ألقــتــل  الــقــهــوة  لنفسي 
وصلت  وبالطبع  املــدرســة،  إلــى  ذهبت  ثــم  مالبسي 
فأجد  األخــبــار  أتــابــع  كنت  أنــنــي  وحجتي  مــتــأخــرة 
املعلمة تهز برأسها وتقول: »األخبار... سبب مقنع 

للتأخير تفضلي لالمتحان«. 
التي  اإلجـــابـــات  بكتابة  وبــــدأت  الــقــاعــة  دخــلــت 
مع  تختلط  كانت  استحضارها،  ذاكرتي  استطاعت 
صــور الــدمــاء واألشــــالء، أحـــاول طــردهــا حتى أركز 

باالمتحان لكنني عبثاً أحاول.
مــــرت ســـاعـــة ونـــصـــف داخـــــل الـــقـــاعـــة، خرجت 
حتى  البيت  إلــى  توجهت  ثم  بــالــدوار،  أشعر  بعدها 
تخبرني  االلكتروني  بريدي  على  برسالة  أتفاجئ 
بأن األستاذ عبد الرازق فراج أعتقل من قبل سلطات 
االحتالل فجر اليوم. تضخم رأسي للحظات، شعرت 
بنار تشتعل داخلي، يا دنيا ماذا جرى أهذا هو القدر 
اجلنسية  مقابل  ندفعها  ضريبة  هــذه  أن  أم  فــقــط؟ 

الفلسطينية؟
تــوجــهــت بــال وعـــي إلـــى الــهــاتــف التــصــل مبكتب 
بالطبع تريد  أكــيــدا،  كــان اخلبر  احلــركــة، ولــألســف 
اإلذالل  أساليب  كل  استخدام  اآلن  االحتالل  سلطات 

واملهانة لشعبنا كجزء من حربها على غزة.
ال تقلق يا أستاذي، لن تدمر عزميتنا صواريخهم 
ولن تقيد صبرنا أكبالهم، فلست وحدك في السجن 
كلنا قيد االعتقال فاألساليب متنوعة واملسمى واحد. 
ستخرج أنت واآلالف معك وسنرى معاً فجر النصر 
أقبية  الــضــوء  سينير  اجلليل،  جبال  بــني  مــن  يبزغ 
على  الذهبية  جدائلها  الشمس  وستلقي  الــقــدس، 

سهول عكا.
الشهداء،  عــوائــل  جرحانا،  مقاومينا،  أســرانــا، 
أبناء شعبي أشد على أياديكم جميعاً، و أقبل األرض 
حتت نعالكم،  أطلب منكم أن تأخذوا الدرس من غزة 
واعلموا أن قوتنا في وحدتنا فنحن شعب واحد أمام 
عدو واحد ال يعرف معنى الرحمة وال حتى السالم.
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عذرًا غزة !!!!
أن تخسـر أشياء لم يكن في حسبانك خسرانها... أن تفتح 
عينيك يوماً على واقع ال تريده... أن حتصي عدد إنتكاسات 
أن  انتهى...  جميل  زمان  عودة  تتمنى  أن  العّد...  فيعجزك 
تتذكر إنساناً عزيزاً رحل بال عودة... أن تكتشف أن ال أحد 
حولك سواك... أن تنادي بصوت مرتفع فال يصل صوتك... 

أن تشعر بالظلم وتعجز عن اإلنتصار لنفسك... 
إلى متى ...؟؟؟

حسبي الله ونعم الوكيل
»غزة« هذا اإلسم اجلميل وثيق الصلة بالغزو واجلهاد 

»غزة« عزة لنا، والشباب املتوضئ في غزة يجعلنا نفاخر 
بالدنيا بأّننا ما زلنا نقاوم 

»غــــزة« هــي غـــرة عــلــى جــبــني الــــدول الــعــربــيــة مبــا تسطره 
املقاومة بنسائها ورجالها وشبابها وأطفالها...

وأّنها  العربية،  الـــدول  جبني  ًعلى  عــارا  أصبحت  »غـــزة«  لكن 
َعَرتـْنا جميعا أًلّننا خذلناها وتركناها تواجه مصيرها، بعد أن 
سبقتها أرواح الشهداء إلى جنات اخللد وهى تشكو إلى الله...

ُجنب وخنوع وظلم إخوة العروبة واإلسالم قبل ظلم أعداء 
النصر والتمكني إلخوتنا  العظيم  الله  الله والدين... أسأل 

فى غزة وكل فلسطني.
من أين أبدأ و إلى أين انتهي؟

ال تسمن الكتابة وال تغني من جوع؟؟
فقط  وليست  عاملية  وقفة  ليحتاج  غــزة  فــي  يحدث  مــا  أن 

إسالمية.
أين دعاة الغرب؟

أين حقوق اإلنسان؟
أين الناعقني الذين يقولون عنا إرهابيني؟

هم والله اإلرهابيني الذين لم تأخذهم رأفة في طفل أو امرأة 
أو عجوز.

انتقادات إلسرائيل ويكفي كتابات ويكفي كالم... ما  يكفي 
يهم اآلن

هو ماذا نستطيع أن نقدم لهم؟
الدعاء لهم هو سهام الليل

الذل  نــرضــى  فــال  الــلــه  أعــزنــا  أمــة  نحن  صريحة  فلنعلنها 
والهوان

وندعو الله سبحانه وتعالى النصر والتمكني على أعدائه

اسراء خنفر - نابلس

الظهيرة  ساعات  وفــي  الــبــارد،  الشتوي  اليوم  ذاك  في 
تقدم عقارب  يترقبون بشوق وحــرارة،  األطفال  حيث كان 
حلظة  اللحظات،  واختطافها  األمــام،  إلى  وعدوها  الساعة 
وراء األخرى لتقرع األجراس ويجتمع أطفال احلي الواحد 
تقرع  أن  ومـــا  إكــمــالــهــا.  يستطيعوا  لــم  الــتــي  اللعبة  عــلــى 
لنهاية  عاليا  قلوبهم  فــرحــة  مــع  يــقــفــزون  حتى  األجــــراس 
املكان،  أرجاء  أصواتهم  بصدى  وميلؤون  املدرسي،  الدوام 
وتدافع أيادي بعضهم بعضا ويقذفون بحقائبهم املدرسية 
على األرض ويتخذ كل منهم موقعه األمامي أو اخللفي أو 

الوسط أو أي كان موقعه في اللعبة.
الذي  العجوز  العم  أقدام أحدهم على باب دكان  داست 
حياته  ظــروف  وأجبرته  ومشاقها  احلياة  متاعب  أنهكته 
أبيض  الطفل  ووقــف  الــدكــان.  في  بائعا  يعمل  أن  القاسية 
العشوائي  القامة، وشعره  العينني، متوسط  البشرة، بني 
العجوز  العم  إلــى  تصف  بحروف  لسانه  انطلق  األســـود، 
تلك اللعبة، وما إن داعبت أصابعه اللعبة، وقفز قلبه فرحا 

أنـــاديــكم

أسيل خالد 12 عاما

أناديكم وأشد على أياديكم
األطفال بتتيتم
البيوت بتتهدم
الشجر بتجفف
التراب عطشان

بناديكم لتشوفو الواقع األليم
جاية أحكيلكم قصة من قصص مصاص الدماء 

القدمي
في هاذا الزمان صار في كثير قصص إجرام

عصر اإلجرام
ما عدنا قادرين حتى أرضنا نحرث

حتى زيتونا نقطف
حتى احلمار صار إرهاب

ومش إرهاب انك في ختيار جترم
وفي حبل حمار وتربطو وفي اجلبال تفلتوا
وبهاي الطريقة تقتلو ويصير احلمار القّتال

والظالم وانت املتفرج احلاضر
وهذه هي حقائق االجرام املخفية

بس مني بيسأل عن هلمنسية
الي تسببها جدار النازية

أساليب مكارة طالعة من عقول غدارة
كل يوم لآلهات على احملاسيم متعرضني

هاد ما بيبكي
لسه ما بيكفي

تسأل عني
ال بيكفي  بيكفي دمار بيكفي إذالل

زرعتوا الشوك واالنهيار
هديتوا األمل واآلمال

خنقتوا ستي
قتلتوا إمي

من شوقها لستي
إلى داخل هالبطون والسياج

بتتعذب
بس لألسف ما حد سأل في دمعات ستي

النكم مشغولني في الكراسي وإحنا بنغرق في 
املآسي

الزم نرجع للوحدة الوطنية
ايد وحدة نفس وحدة قلب واحد

بتجمعنا األرض الفلسطينية
وكما قال الراحل أبو عمار

وطن واحد
أرض واحدة
لشعب خالد

بأيدينا سنعيد بهائك يا غزة
الطفلة: روال زاهي

نابلس،  أطفال  كل  وبإسم  بإسمي  األعـــزاء،  جماهيرنا 
أوجه ندائي الى جمعية الصليب األحمر وأطالبها ببذل كل 
غزة،  في  الصامدون  إخواننا  عن  الدفاع  سبيل  في  اجلهود 
آن لكم اآلن أن  الوشيك. وأقــول للعرب  املوت  وإنقاذهم من 
أطفال غزة وهم يصرخون صرخة فلسطينية في  تسمعوا 
واد مظلم دون أن يسمعهم أحد. آن لكم ان تغضبوا ألجلهم، 
آن للثورة أن تتقدم، آن للشعب أن يتعاون في سبيل إنقاذهم. 
معتمة  ليالي  فــي  خــافــت  ضــوء  ألجــلــهــم،  نــصــرخ  أن  لنا  آن 
يبحث عن األمان ويصرخ مستنجدا بكم حامل الضوء بيده 

املرجتفة وأقدامه املثبتة في أرضه هل تسمعون؟؟!!!!
إن كان كباركم راضون فنحن أطفال نابلس لن نرضى 
لن  الشهداء.  وأشــالء  الــدم  برك  بني  غزة  أطفال  يسكن  بأن 
نسكت على ضياع دمائهم هدرا فكل قطرة دم تنزف تساوي 

ألف عدو، تساوي ألف ألف ساكت عن تلك املجازر...
لكن سيتكلم الضمير بعد كل هذا الصمت القاتل...

غزة  أطفال  وسيبقى  النصر  وسيأتي  اخلير  سيعيش 
عنوانا لهذا النصر

وبأيدينا سنعيد بهائك ياغزة.....

اطفال غزة...
بقلم: سرين كركر – رام الله

صرخة طفولة دوى صداها في أرجاء الكرة االرضية، إهتزت وارتعشت اجلبال مرددة كفى لقتل االبرياء، فدماء أطفال 
غزة روت االرض الغزية بدل من مياه أمطار هذا العام.

يعجز اللسان عن الكالم، وتعجز العيون عن البكاء ويعجز قلمي الصغير أن يعبر عن مأساة طفولة، فبينما تنطلق 
احلناجر والشعارات املرددة بحقوق االنسان، واحلق في احلياة، تندثر الطفولة الفلسطينية حتت األنقاض، فإن قصدت 
غزة فلن جتد فيها إال مئات املئات من القصص واحلكايات التي لم تسمعها من قبل. فهناك طفل رقد حتت رماد بيته الصغير 
يجيبك  أصابه  ما  عن  تسأله  وحني  أعضاءه،  أحد  أو  عيناه  فقد  قد  مشفى  أســرة  على  يرقد  آخر  طفل  وهناك  وأسرته،  هو 

بالرضى والرغبة باحلياة، وهناك جتد طفل آخر يناشد الدنيا بحقه باللعب وحقه في التعليم كباقي أطفال العالم.
إرتكبوه، ويبقى  فاقد لعائلته وآخر يحلم، أي ذنب  أطفال غزة هؤالء األطفال مابني شهيد وجريح ومعتقل، وما بني 

السؤال هل ذنب هؤالء األطفال أنهم فلسطينيون؟ أم أنهم منظمة إرهابية؟!!!!!!!.

لعبته أصبحت ذنبا ال يغتفر
ويكمل  املـــرح،  بعنفوان  الــدكــان  خــارج  مندفعا  وســعــادة، 

مسيرة دربه إلى مكان قريب من ملعب احلي الشعبي.
الرفيع  اخلــشــبــي  الــعــود  الصغيرتني  يــديــه  فأمسكت 
الــبــرتــقــالــيــة واقتربت  ـــــوان احلـــمـــراء  األل مــنــه  واشــتــعــلــت 
التي تفرقت منها خطوط  إلى رأس لعبته  بلحظات بطيئة 
ألوانا  انطلقت  خاطفة  وبلحظات  ســوداء،  صغيرة  شعرية 
السماء في اجتاهات متفرقة هنا وهناك،  شتى ترقص في 
وبينما كانت األلوان ترقص في السماء كانت يداه ترتفعان 
وشقاوتهم  الصغار  برقة  األرض  تضربان  وقدماه  عاليا 

املمزوجة باملرح.
اجلسم  وذاك  الــســوداء  احلــديــديــة  القطعة  تلك  أرادت 
املدبب الصغير ذو اللون الذهبي أن تنطلق في السماء بدال 
من لعبته التي أطلقت العنان في السماء. وفجاءة صدرت 
فــي املــكــان أصــــوات تطالبه قــائــلــة:«ال تــتــحــرك، إثــبــت في 
مكانك«، فأصبح الرعب سيد املوقف واخلوف يسكن روحه 
أخذت  االستغراب  وعالمات  كالمه،  على  يخيم  والسكون 
ووجد  قوية،  برعشات  جسمه  فانشحن  عينيه.  في  تتكلم 
نفسه محاطا بأجسام خضراء تتخذ مواقعها، حاملة قطعاً 

حديدية صلبة، وشاحنات يعلوها ضوء ازرق مستدير ميأل 
بوميضه أرجاء املكان.

االستسالم  يعلن  وكأمنا  األعلى  إلــى  هلعاً  يديه  فرفع 
عن  بحثاً  فيه  ما  كل  تتفحص  جسده  تالمس  بأجهزة  واذ 
النحيل  بجسده  تعبث  التي  االيــادي  كانت  متفجرة.  مــادة 
العسكري  إلى اجليب  التوجه  أجبرته على  أياد صهيونية 
وقسوة  وحشية  لكن  ذلــك  مقاومة  جــاهــدا  حــاول  املــرعــب، 
أن  من  أقوى  كانت  الرشاشة  باملدافع  املدججني  الصهاينة 

تقاوم أو متنع من إعتقاله. 
اللعبة  صاحب  املرح  الغزواي  الطفل  ذاك  قضى  وهكذا 
البسيطة واالبتسامة اجلميلة أسيرا خلف قضبان حديدية 
وتكسوها  العناكب،  خيوط  تعلوها  جـــدران  أربــعــة  وبــني 
صمته  صدى  إال  ميألها  وال  السكون  ويجتاحها  الرطوبة، 
شباك  نافذة  شبه  من  واهية  بخيوط  تطل  التي  والشمس 
على  الطويلة  الشهور  مضت  اجلــدران.  أحد  زاويــة  تعتلي 
الطفل األسير ال يقوى فيها إال لعن اجلدار األسود والظالم 
األسير،  الــوطــن  إبــداعــات  اجلــــدران  على  ويكتب  الــعــابــس 

ويأمل كل يوم أن يصبح على وطن .

بقلم: نزار قباني

يـــا تــالمــيــذ غـــزة عــلــمــونــا بــعــض مـــا عــنــدكــم فــنــحــن نسينا 
عجينا  صـــاروا  الــرجــال  فلدينا  رجـــاال  نــكــون  بــأن  علمونا 
أيدي األطفال ماسا ثمينا  علمونا كيف احلجارة تغدو بني 
كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط احلرير يغدو كمينا 
سكينا  حتــولــت  اعتقلوها  مــا  إذا  احلــلــيــب  مــصــاصــة  كــيــف 
تسمعونا  وال  ـــا  بـــأذاعـــاتـــن تـــبـــالـــوا  ال  غـــــزة  تـــالمـــيـــذ  يــــا 
تسألونا  وال  أمركم  واحزموا  قواكم  بكل  اضربوا  اضربوا 
نـــــــحـــــــن أهــــــــــــــل احلــــــــــســــــــــاب واجلــــــــــمــــــــــع والـــــــــطـــــــــرح 
فــــــــــــخــــــــــــوضــــــــــــوا حــــــــــــروبــــــــــــكــــــــــــم واتــــــــــــركــــــــــــونــــــــــــا 
واشنقونا  حبالكم  فهاتوا  اجليش  خدمة  من  الهاربون  إننا 
عيونا  ميلكون  ال  ويتامى  ضريحا  ميلكون  ال  موتى  نحن 
التنينا  تــقــاتــلــوا  أن  مــنــكــم  وطــلــبــنــا  جــحــورنــا  لــزمــنــا  قـــد 
قــد صــغــرنــا أمــامــكــم ألـــف قـــرن وكــبــرمت خـــالل شــهــر قرونا 

تـــقـــرأونـــا  لــكــتــابــاتــنــا وال  تـــــعـــــودوا  غـــــزة ال  تـــالمـــيـــذ  يــــا 
تعبدونا  فــال  أصــنــامــكــم  نــحــن  تشبهونا  فــال  آبــاؤكــم  نــحــن 
وسجونا  مقابرا  ونبني  والقمع  السياسي  القات  نتعاطى 
حررونا من عقدة اخلوف فينا واطردوا من رؤوسنا االفيونا 
حزينا  املسيح  تــتــركــوا  وال  بـــاألرض  التشبث  فــن  علمونا 
يــا أحــبــاءنــا الــصــغــار ســالمــا جــعــل الــلــه يــومــكــم ياسمينا 
من شقوق األرض اخلراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا 
هـــذه ثـــورة الــدفــاتــر واحلــبــر فــكــونــوا عــلــى الــشــفــاه حلونا 
أمـــــــــــــــــطـــــــــــــــــرونـــــــــــــــــا بـــــــــــــطـــــــــــــولـــــــــــــة وشـــــــــــمـــــــــــوخـــــــــــا 
اليقينا  إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا 
يـــا مــجــانــني غــــزة ألــــف أهــــال بــاملــجــانــني إن هـــم حـــررونـــا 
اجلنونا فعلمونا  زمان  من  ولى  السياسي  العقل  عصر  إن 

يا تالميذ غزة 



األيدي الصغيرة   little hands شباط  2009   4

االثنني 2009/1/5
اخلليل : ضمن خطة الطوارئ التي اعتمدتها الشبكة الفلسطينية حلقوق 
الطفل في الضفة الغربية دعما واحتجاجا على االنتهاكات التي يتعرض لها 
أطفال غزة، أقيم في مدينة اخلليل خيمة اعتصام أمام مقر الصليب األحمر، 
غزة  أطــفــال  على  املعلنة  وبــاحلــرب  باالنتهاكات  تندد  يافطة   30 وعلقت 
وتطالب املجتمع الدولي بالتدخل للضغط على اسرائيل للوفاء بالتزاماتها 
بهذا  بيان  توزيع  مت  كما  احلــرب  زمــن  واألطــفــال  املدنيني  بحماية  املتعلقة 
املضمون بإسم الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل وقد تزامن االعتصام مع 
مسيرة واعتصام للقوى الوطنية واالسالمية واحتادات نسوية فلسطينية 

تخللها كلمات.
شاركت  حيث  اعتصام  خيمة  اقيمت  اخلليل  جنوب  دورا  مدينة  وفــي 
ضد  باملجازر  للتنديد  االعتصام  فــي  واألطــفــال  املــدنــي  املجتمع  مؤسسات 
األطفال ووزع بيان الشبكة حيث تواصلت االعتصامات املفتوحة لألطفال 

واملؤسسات طيلة أيام احلرب على غزة.
الثالثاء 2009/1/6 

تواصلت وفود من املؤسسات واألطفال والفعاليات الشعبية في القدوم   
واالعتصام أمام اخليمة التي أقيمت أمام مقر الصليب األحمر في مدينة 

اخلليل منددة باحلرب على االطفال في غزة.
ثقافي  مركز  أمام  اعتصام  خيمة  أقيمت  اخلليل   جنوب  دورا  مدينة  في   
مسيرات  شكل  على  اخليمة  إلى  واملؤسسات  األطفال  توافد  حيث  دورا 
تتقدمهم فرقة كشافة. وقد شارك ما يقارب اخلمس مائة  طفل من الذكور 
إلى 70 ممثل ملؤسسات وفعاليات مجتمعية ووطنية.  واالنــاث إضافة 
ألطفال  يحدث  ملا  غضبهم  عن  عبرت  وأناشيد  كلمات  األطفال  ألقى  وقد 
غزة وطالبوا بتوفير احلماية لهم كما مت توزيع بيان الشبكة الفلسطينية 
حلقوق الطفل إضافة إلى قيام األطفال بالتعبير بالرسم عن املجازر التي 

ترتكب ضد املدنيني.
في بيت حلم أطلقت الشبكة الفلسطينية نشاط إعتصامي إحتجاجي على   
أحداث غزة حيث مت نصب خيمة اعتصام في منطقة باب الدير وتوافدت 
عليه املؤسسات واألطفال حيث مت عرض ومضة إعالمية أعدت خصيصاً 

لهذا الغرض. 

أنشطة الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل  

األربعاء  2009/1/7
في اخلليل نظمت مؤسسات أعضاء الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل ورشة   
اجلنسني  كال  من  طفالً  خلمسني  والوجه  اللفاف  الــورق  على  لألطفال  رســم 
يهتفون  وهــم  االعــتــصــام  خيمة  بــاجتــاه  مسيرة  فــي  األطــفــال  إنطلق  بعدها 
بشعارات إحتجاج لقتل األطفال في غزة )أوقفوا قتل األطفال في غزة، أوقفوا 
قصف املنازل، احلرية ألطفال فلسطني، نناشد املجتمع الدولي التدخل فوراً 

لوقف احلرب( وذلك في ظل تواجد كثيف لوسائل االعالم.
اخلميس 2009/1/8

رسم  ورشــة  الطفل  حلقوق  الفلسطينية  الشبكة  مؤسسات  دورا  في  نظمت   
بنت  نهضة  جمعية  داخــل  اجلنسني  كال  من  طفالً   50 مبشاركة  الــورق  على 
الريف للتعبير عن مشاعرهم جتاه األحداث في غزة وقد تواصل النشاط مدة 
ساعة واحدة وقد كان من املقرر أن يتوجه األطفال إلى خيمة اإلعتصام أمام 
املركز الثقافي الذي أقامته الشبكة غير أن مواجهات مع جنود اإلحتالل حالت 

دون ذلك.
السبت 2009/1/10

نظمت في مدينة رام الله بالتنسيق والشراكة مع تلفزيون فلسطني ونادي   
شباب األمعري والشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل مسيرة لألطفال شارك 
األمعري  شباب  نــادي  أمــام  مــن  إنطلقت  اجلنسني  كــال  مــن  طفالً   150 فيها 
باجتاه املنارة وسط رام الله تخللها حمل يافطات وهتافات تندد بانتهاكات 
مجلس  وتطالب  اإلسرائيلية  احلـــرب  آلــة  قبل  مــن  غــزة  فــي  الطفل  حــقــوق 
األمن واألمم املتحدة بتوفير احلماية لألطفال طبقاً إلتفاقية جنيف الرابعة 
قبل  مــن  إعالمياً  النشاط  تغطية  مت  وقــد  الدولية  الطفل  حقوق  واتفاقية 

فضائية فلسطني.
االثنني 2009/1/12

نظمت في مدينة نابلس الشبكة الفلسطينية حلقوق الطفل جتمعاً ومسيرة   
وسط  الــشــهــداء  مــيــدان  فــي  واســتــقــرت  البلد  نابلس  شـــوارع  طافت  لألطفال 
متفاوتة  وبأعمار  اجلنسني  كال  من  طفالً   300 يقرب  ما  شارك  حيث  نابلس 
غزة  على  بــاحلــرب  مــنــددة  شــعــارات  ورفــعــوا  هتافات  املسيرة  خــالل  رددوا 
التدخل لوقفها. وفي ميدان الشهداء  وقتل األطفال وناشدوا املجتمع الدولي 
إعتصم األطفال لساعتني وعبروا بالرسم عن مشاعرهم إجتاه أطفال غزة وما 

يتعرضون له. كما قام األطفال بالتوقيع وكتابة كلمات تضامن مع أطفال 
غزة وسط حضور اعالمي الفت.

وفي مدينة دورا جنوب اخلليل تواصلت فعاليات الشبكة الفلسطينية حيث   
نظمت مسيرة ليلية حتت اسم )مسيرة شموع أطفال غزة( شارك فيها 150 
طفال من كال اجلنسني و70 أم، انطلقت املسيرة من منطقة كنار باجتاه ساحة 
الفوري  الوقف  تطالب  شــعــارات  مــردديــن  1كــم  مسافة  على  الكبير  املسجد 
ودون تأخير للحرب على غزة وإغاثة األطفال وحمايتهم كما رفعت يافطات 

تندد بالصمت الدولي إجتاه ما يحدث من انتهاكات خطيرة بحق األطفال .
االثنني 2009/1/12

الهواء  على  الطفل  حلقوق  الفلسطينية  الشبكة  منسق  استضافة  مت 
مباشرة مع راديو )سما( في نابلس حول أنشطة الشبكة ودور مؤسسات 
املجتمع املدني واملنظمات األهلية في الدفاع عن حقوق األطفال الفلسطينيني 
القدس  فضائية  على  الشبكة  منسق  استضافة  مت  كما  واحلياة.  البقاء  في 
أطفال  على  غــزة  فــي  لــألطــفــال  والــقــتــل  الـــدم  مشاهد  تأثير  عــن  فيها  حتــدث 

فلسطني في الضفة الغربية.
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أمــطــار الــصــيــف... الــرصــاص املــصــبــوب...  مــن حملة عسكرية  إلــى أخرى، 
وكرامتنا تنتهك على مرأى الشعوب. العالم ينتظر معجزة ربانية تكبح جماح 
العدوان اإلسرائيلي عن غزة. غزة تصرخ... غزة تشتعل... غزة تباد عن بكرة 
أبيها. أين العالم الدميقراطي من هذه املهزلة؟ أين عالم احلقوق واإلنسانية؟ أين 
إبادة...قتل  قصف...  مجازر...  جنيف؟؟؟  وإتفاقيات  الطفل  حقوق  إتفاقية  هي 

ودمار، واألنظمة واحلكومات فقط تستنكر.
اتهموا ألعابنا البريئة باإلرهاب، فجروا رؤوسنا الصغيرة بتهمة املقاومة. 
واحدة،  بتهمة  احملاكمة  نستحق  وكأننا  عيوننا  في  بنادقهم  فوهات  وضعوا 

بتهمة أننا خلقنا أطفاال فلسطينيني.
بحق  مــرة  ألول  العالم  يشهدها  التي  اجلــرائــم  هــذه  التاريخ  يسجل  ســوف 
وقفنا  األيــام  هــذه  في  أننا  التاريخ  أيها  سجل  منهم.  األطــفــال  حتديدا  األبــريــاء، 

لنصرخ ونقول بوجه العالم: »كفى!! إن الصمت عليكم عار«. 
ضحايا  كأطفال  بحمايتنا  املتعهدة  املتحدة  لــألمم  كأطفال  خطابنا  نوجه 
االحتالل وضحايا احلروب، لألنظمة العربية بوجه خاص، للعالم أجمع بوجه 
ما  الظلم  من  جترعنا  أننا  لكم  نقول  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  ملؤسسات  عام، 
حملاكم  املجرمني  هؤالء  وتقدموا  وسكونكم  صمتكم  تقتلوا  أن  األوان  وآن  يكفي 
عالم  في  العيش  مقتضيات  من  ألنــه  بل  تعسفاً،  ذلــك  نطلب  ال  احلــرب.  مجرمي 
احلقيقة  عن  مغمضة  زالــت  ما  أعينكم  أن  نعتقد  وال  تّدعون.  كما  الدميقراطيات 
من  أشــالءنــا  مــن  متييزه  تستطيعون  اجلــانــي،  متــيــزوا  أن  اآلن  بإمكانكم  فبات 

أحالمنا التي غسلت بالدم.
صحيح أننا نحتاج للمأكل وامللبس واملسكن. صحيح أننا نحتاج للحاجات 
لكننا محرومني من احلياة. فهل  بالتبرعات،  إرسالها  التي حتاولون  األساسية 
جرائم  أوقفوا  شعوب،  يا  عالم،  يا  احلياة؟  يعطينا  ان  يستطيع  منكم  أحــد  من 

إسرائيل التي تسلبنا سنني الطفولة.
رفع  جتــاه  بالضغط  العالم  نطالب  نحاصر؟  نــشــرد  نيتم  نقتل  ذنــب  بــأي 
احلصار عن غزة وإدخال األدوية والطعام حتى تؤمن لنا أبسط حقوقنا. نطالب 
املسؤولية عما جرى في غزة، وإعادة تعمير  إسرائيل  الدولي بتحميل  املجتمع 
التعليم، وأن  لنا تلقي  املدارس حتى يتسنى  الذي خلفته احلرب وأهمها  الدمار 
يرحلوا عن ديارنا فنحن لسنا بكائنات حية حتتاج طعام وشــراب، نحن بشر 

نحتاج العيش ألمان وكرامة.

مطالبنا هي: 
أصدرتها  التي  االنسان  حقوق  قواعد  تطبيق  ووجــوب  الــضــروري  االلــتــزام   .1
االنسان  حقوق  مــن  فيها  مبــا  كمبادئ  واتخذتها  بها  وعملت  املتحدة  األمم 
وحقوق الطفل العاملية التي تشـــــــــمل - الصحة والتعليم واحلماية واألمان 
واحلرية- التي يجب أن تطبق على أطفال فلسطني وخاصة غزة ملا تعرضوا 

له من ترهيب وتشويه لطفولتهم ....
هي  كــمــا  مصداقيتها  وبــيــان  احلــقــائــق  بــعــرض  ووســائــلــه  االعــــالم  مطالبة   .2
االعالم  وســائــل  خــالل  مــن  الفلسطيني  الشعب  حالة  عــن  الفكرة  وتصحيح 

الغربي والشرقي.
مطالبة الشعوب العربية بالتحرك وسماع نداء األخوة الفلسطينيني وخاصة   .3
في غزة وتقدمي ما يستطيعون من أجل الشعب الفلسطيني ووقف املعامالت 
مدهم  وعدم   .. منتجاتهم  ومقاطعة  االسرائيلية  السفارات  وإبعاد  التجارية 

بالبترول.

اإلعالمية  التقارير  أشــارت   -2009 شباط   2 الله  رام 
الشهداء  عــدد  أن  إلــى  اإلنــســان  حــقــوق  منظمات  وتــقــاريــر 
العسكرية  الــعــمــلــيــة  فـــي  غــــزة  قــطــاع  فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــني 
اإلسرائيلية ضد القطاع التي إمتدت خمسة وعشرين يوما 
إلى 1330 شهيد 5450 مصاباً من ضمنهم 437  قد وصل 
طفالً 108 من النساء واملئات من املصابني في حال اخلطر. 
ووفقا للمعلومات األولية، أصبح ما يقارب املليون شخص 

يعتمدون على املساعدات الغذائية.   
فــي الــوقــت احلــالــي يــجــري بــاحــثــي احلــركــة امليدانيني 
حتقيقا في احلوادث التي كان ضحيتها أطفال، ومن املرجح 
يشكلون  األطفال  كون  األطفال  من  الضحايا  عدد  يرتفع  أن 
قــطــاع غـــزة. وقــد تزامنت  فــي  الــســكــان  مــن  مــا نسبته %56 
الـــغـــارات اإلســرائــيــلــيــة األولــــى _كــمــا أشـــار مــركــز امليزان 
الطالب من مدارسهم،  حلقوق اإلنسان_ مع موعد خروج 
خططوا  للذين  واضحة  احلقيقة  هذه  تكون  أن  املرجح  ومن 
لهذا الهجوم. فقصف مدارس األونروا وقتل عشرات األطفال 
يشير إلى عدم االكتراث اإلسرائيلي بأرواح املدنيني ويعكس 
ولقواعد  احــتــالل  كــقــوة  اللتزاماتها  إســرائــيــل  احــتــرام  عــدم 
وقوانني احلرب. فقد كان من نتيجة هذه الغارات استشهاد 
الغوث في  التابع لوكالة  املهني  التدريب  7 طالب من مركز 
وسط غزة بينما كانوا ينتظرون الباص لنقلهم ملنازلهم. كما 
سقط 42 شهيدا منهم 14 طفالً في قصف مدرسة الفاخورة. 
وتتالت الغارات على نطاق واسع لتحصد عائالت بأكملها.  

على الرغم من تكرار الناطقني العسكريني اإلسرائيليني 
خالل بدء احلرب أن هذه احلملة العسكرية تستهدف  البنية 
التحتية حلركة حماس، إال أن احلقائق امليدانية أشارت إلى 
إلى  ، إضافة  املدنيني  الذين مت إستهدافهم هم من  أن معظم 
ذلك فإن أفراد الشرطة الفلسطينية الذين استهدفوا ليسوا 

مسؤولني عن إطالق الصواريخ جتاه إسرائيل.
إطار  في  غــزة  قطاع  على  العسكرية  احلملة  هــذه  تأتي 

مجموعة من االطفال جتتمع
مع ممثلة االمني العام لالمم املتحدة

العام  األمــني  ممثلة  مع  إجتماع  بحضور  األطفال  من  مجموعة  قــام 
لألمم املتحدة وذلك ضمن زيارتها إلى األراضي الفلسطينية احملتلة في 
زيارة تفقدية حلالة الطفل الفلسطيني فيما بعد احلرب على غزة، حيث 
شارك في اإلجتماع 25 طفل من مؤسسات املجتمع املدني املختلفة من 
العاملية للدفاع عن االطفال / فرع فلسطني  بينهم 15 طفل من احلركة 
وذلك  الله  رام  في  املختلطة  األوائـــل  مدرسة  ومــن  تامر  مؤسسة  ومــن 
اإلجتماع  هــذا  خــالل  األطفال  عبر   .2009/2/5 املوافق  اخلميس  يــوم 
عن مطالبهم في تفعيل دور األمم املتحدة وحتديداً جلنة حقوق الطفل 
في تفعيل دورها وآلياتها لتوفير احلماية العاجلة ألطفال فلسطني وما 
يتعرضون له بشكل يومي من إعتقال تعسفي، وقتل وجتويع وتشريد 
من  ذلك  يشكله  وما  للمدرسة  طريقهم  واعتراض  التنقل  حلرية  ومنع 
األطفال  . كما ورفــع  أســاســي  احلــيــاة بشكل  فــي  دائــم على حقهم  خطر 
خاللها مجموعة من املطالب بتوفير احلماية الفورية ألطفال غزة.  حيث 
األمم  به  ستقوم  الــذي  الــدور  معرفة  في  الشديدة  رغبتهم  األطــفــال  أكــد 
اإلنسان  الطفل وجلان معاهدات حقوق  املتحدة من خالل جلنة حقوق 
مطلبهم  على  األطــفــال  وششد  الفلسطينيني.  األطــفــال  حلماية  األخــرى 

بتوفير احلماية الفورية ألطفال غزة. 

حماية دولية لألطفال وعدم ضرب املناطق السكنية واملدنيني وعدم إستخدام   .4
الــقــوانــني في  األسلحة والقنابل احملــرمــة دولــيــا، والــتــي جتـــاوزت اســرائــيــل 

استخدامها ضد الفلسطينيني. 
توثيق ما يتم فعله من قبل إسرائيل ومقاضاتها وتوثيق أعمال احلرب وما   .5

تسببه من إعاقه وتشويه وقتل لألطفال والنساء والرجال والشيوخ .
توثيق األحداث واإلصابات حملاكمة قادة إسرائيل كمجرمي حرب ...  .6

حماية أطفال غزة وحقوقهم وأيضا نسائها ورجالها وكل ساكنيها بالشكل   .7
الصحيح وليس بالكالم فقط.

توفير املأوى لهم وتوفير الغذاء واملاء بشكل أساسي ال يقبل النقاش.  .8
توفير املشافي واألطباء واملمرضني الذين يستطيعون أن يساعدوهم فكل منا   .9

يعلم مهمة الطبيب فال حتتاج الى تفسير.
10.نطالب بالتدخل السريع من كافة الدول ومن منظمة األمم املتحدة بشكل خاص 

اليقاف هذا القتل البارد وهذه احلرب الدموية وإيقاف قتل األطفال وإيذائهم.
11. نطالب منظمة األمم املتحدة بأن تدخل الى غزة كل ما يلزم وكل االحتياجات 

التي يعاني أهل غزة من نقصها.
تدمير  تريد  التي  الكاذبة  احلــرب  هــذه  إنهاء  وهــو  أال  شــيء  بأهم  ونطالب   .12
الشعب الفلسطيني وأطفاله والتي قتلت املئات من األطفال ومن الشبان ومن 
زالــوا يقتلون  ما  الذين ال دخل لهم مبا يحصل والذين  الشيوخ  النساء ومن 
حتى اللحظة وسيقتل منهم املزيد ان لم تتدخل دول العالم التي كما نرى لم 

تفعل شيئا يذكر ولم حترك ساكنا إمنا كان كالما وفقط.
مطالب  في  بالتوحد  الفلسطينية  والرئاسة  الوطنية  القوى  كافة  نطالب   .13
حمايتنا على أساس أننا أطفال لنا صفات انسانية ولسنا كرة في ملعب أي 
فهي  عليها  املساومة  وعدم  الفلسطينية  ثوابتنا  بصون  نطالبهم  كما  طرف، 

تاريخنا وإرثنا الذي نترعرع من أجل احلفاظ عليه والدفاع عنه.

2009/1/15

توقيع أطفال فلسطني / القدس احملتلة والضفة الغربية

غزة حتت الهجوم: أكثر من 1330 شهيدًا و 5450 مصابًا 
الذي   2007 حزيران  منذ  القطاع  على  خانق  حصار  فرض 
سبب كارثة إنسانية حقيقة، وقد مت تشديد هذا احلصار في 
5 تشرين ثاني 2008 مما أثر على حياة 1.5 مليون نسمة 
أن وكــالــة غــوث وتشغيل  لــدرجــة  فــي قطاع غــزة  يعيشون 
الالجئني أصبحت غير قادرة على توزيع املواد الغذائية على 
750.000 الجئ فلسطيني يعيشون في القطاع.  إضافة إلى 
ذلك شنت القوات اإلسرائيلية في شباط وآذار 2008 حملة 
عسكرية واسعة على قطاع غزة أسمتها الشتاء الدفيء كان 

من نتيجتها استشهاد 120 مواطن من ضمنهم 33 طفال.
وفقا ملبادئ القانون الدولي فإن إسرائيل غير مسموح 
املدنيني متذرعة  السكان  لها بفرض عقوبات جماعية على 
أي  فإن  ذلك  إلى  إضافة  العسكريني،  من  مجموعة  بأفعال 
حترك عسكري من املفترض أن يكون متناسبا، فمنذ كانون 
نتاج  إسرائيليني  مدنيني  أربـــع  حــوالــي  قتل   2008 ثــانــي 
بعد  قتلوا  منهم  اثنني  غــزة،  قطاع  من  الصواريخ  النطالق 
أن أطلقت إسرائيل حملتها العسكرية األخيرة على القطاع، 
خالل ذات الفترة استشهد حوالي 700 فلسطيني من قطاع 
يكون  بذلك  اإلسرائيلية،  العسكرية  للعمليات  نتاج  غــزة 

املعدل 1 مواطن إسرائيلي لكل 175 مواطن فلسطيني.      
في هذا السياق فإن احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/ 
أن  الــدولــي وإســرائــيــل  املجتمع  تذكر  أن  تــود  فــرع فلسطني 
تستوجب  الرابعة  جنيف  التفاقية  اجلسيمة  االنتهاكات 
تتقادم،  ال  اجلـــرائـــم  هـــذه  وأن  فــرديــة  جــنــائــيــة  مــســؤولــيــة 
واألطراف السامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة يقع 
عليها مسؤولية مقاضاة مرتكبي هذه االنتهاكات اجلسيمة.  
في ضوء ذلك فإن احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/ 

فرع فلسطني تدعو: 
مجلس األمن لعقد جلسة طارئة من أجل:  

وحماية  احلصار  وقــف  تضمن  فعلية  إجـــراءات  اتخاذ    -
املدنيني.

تطبيق  على  إســرائــيــل  إلجــبــار  فعلية  إجــــراءات  اتــخــاذ   -
للضفة  احتاللها  وإنهاء  السابقة  األمــن  مجلس  قــرارات 

الغربية وقطاع غزة.
مؤسسات االحتاد األوروبي والدول األعضاء لتوظيف   
فيما يتعلق باألطفال والنزاع  األوروبــي  قواعد االحتاد 
باالنصياع  املتعلقة  األوروبــي  االحتــاد  وقواعد  املسلح 
إسرائيل  الــتــزام  لضمان  الــدولــي،  اإلنــســانــي  للقانون 
اإلنساني  والقانون  األطفال  حلماية  الدولية  باملعايير 

الدولي واتخاذ إجراءات فورية وعقوبات ووقف احلوار 
فيما يتعلق بتطوير العالقات مع إسرائيل.

األطــــراف الــســامــيــة املــتــعــاقــدة عــلــى اتــفــاقــيــات جنيف   
لــلــمــادة األولــــى املشتركة  لــلــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا وفــقــا 
مناسبة  إجــراءات  اتخاذ  خالل  من  االتفاقية،  باحترام 
للقانون  وفقا  التزاماتها  تطبيق  على  إسرائيل  إلرغام 
اإلنــســانــي الـــدولـــي، وعــلــى وجـــه اخلــصــوص حماية 

السكان املدنيني. 

كفى فلتتحركوا
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اعداد الشاب: خالد جفال

تكمن أهمية أطفالنا أكانوا أصحاء أم ذوي احتياجات 
خاصة، أن نعمل جاهدين حتى نوفر لهم أفضل ما ميكننا 
وأخصائيني  نفسيني  خبراء  قام  وقد  مبقدورنا.  هو  وما 
حتى  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  حول  بأبحاث 
يجدوا ما هي التصرفات األفضل في أساليب التعامل مع 
أصحاب االحتياجات اخلاصة وخرجوا بعدد من النتائج 

االجتماعية وأهمها التالي:
إمتدح جناح طفلك وأعماله بشكل صحيح.  .1

إمنح طفلك املالطفة مثل التربيت على الكتف.  .2
تــكــلــم مــعــه بـــوضـــوح وبـــصـــوت عــــادي وابــتــعــد عن   .3

الصراخ.
التزم بشكل ثابت مبا  تقول وما تعمل حتى ال يؤدي   .4

خالف ذلك إلى  إرباك الطفل.

دياال حاليقة   

العوملة  عــهــد  فــي  الــعــالــم   فــي  مجتمع  أي  يــشــهــد  لــم 
الوهمية ظروف مشابهة  والدميقراطية وعصر احلريات 
لألرض  إحــتــالل  مــن  الفلسطيني  الشعب  لــه  يتعرض  ملــا 
التصور  تــفــوق  يــومــيــة  وممـــارســـات  للنسل  واجــتــثــاث 
الــبــشــري مــن قتل وتــدمــيــر وإغـــالق واعــتــقــاالت وتقطيع 
ألوصال الوطن وحتويله إلى كنتونات وسجون مغلقة. 
ممارسات  مــن  فلسطيني  مــواطــن  أو  بيت  أي  يسلم  فلم 
وبطش اإلحتالل والذي كان للطفولة الفلسطينية النصيب 
األكبر لتلك املمارسات حيث حول حياة هؤالء إلى جحيم 
أفظع  من  واحــدة  على  شاهداً  اليوم  العالم  يقف  اليطاق. 
خالية  باردة  مبالمح  بشاعة،  والتمييز  العنصرية  صور 
من كل إحساس، وعاجزة عن التفاعل مع هذه اإلنتهاكات 
جميع  أصــاب  الــذي  فاحلصار  بأكمله.  شعب  آدمية  بحق 
طفالً.  حتى  وال  شاباً  وال  شيخاً  يرحم  لم  احلياة  مناحي 
وتناسى اجلميع أطفال غزة الذين يقبعون حتت االحتالل 

واحلصار بدون رأفة وال رحمة بحالهم وضعفهم...
إلى  أدى  غــزة  قطاع  على  الغاشم  احلصار  فــرض  إن 
عام  بشكل  الفلسطينيني  حياة  على  وخيمة  نتائج  إفــراز 
واألطفال بشكل خاص، وشّكل األطفال اجلانب املنسي في 

لينا وخالتها رناد
لينا طفلة صغيرة عمرها خمس سنوات فقدت والدها قبل 
ان تولد حيث كانت امها ما زالت حتملها في بطنها وتعيش في 
والدتها  نابلس،  مدينة  قرب  جميلة  فلسطينية  صغيرة  قرية 
تفلح االرض وتبيع بعض محصولها حتى تضمن لها والبنتها 
لكسب  بجد  ويعمالن  لوحدهما  تعيشان  فهما  العيش  لقمة 
قوتها دون مساعدة احد !! اعتادت لينا ان ترافق والدتها الى 
احلقل وتلعب فيه حيث كانت والدتها تقوم بأعمالها الزراعية 
اليومية، وعندما تذهب والدة لينا الى السوق فكانت تضع لينا 
عند خالتها »رناد« الطالبة اجلامعية، وقد كانت حتبها كثيرا 
وتلعب معها حتى تعود امها من السوق. لم تشعر لينا كثيرا 
وترعاها  حتبها  خالة  لها  وجــدت  النها  والفقر  اليتم  مبــرارة 
رناد  جتلس  كانت  احلــزن.  من  خالية  جميلة  طفولة  لتعش 
بجانب لينا وال تخرج من البيت، اال انه حصل تغير مفاجىء، 
لقد خرجت رناد من املنزل في يوم من االيام ولم تعد، وطال 
غيابها على غير العادة، فلم تتحمل لينا وتأملت كثيرا لغيابها 
في  اعتقلت  قــد  رنــاد  ان  اخــبــروهــا  حتى  عنها  تسال  وراحـــت 
بالدها  تكون  ان  رفضت  النها  االسرائيلي  االحتالل  سجون 
محتلة وخرجت تناضل لدحر االحتالل  عن ارضها ومرت ايام 
وشهور وسنني ورناد ما زالت في السجن فيما كانت لينا تكبر 

وتنتظر خالتها رناد حتى بلغت عامها التاسع.
خالل تلك السنوات اعتادت لينا ان تلبس وشاح احمر 
وطني«  »فلسطني  الفلسطيني  بالتطريز  عليه  مــكــتــوب 
التي  بالسجن وارسلته مع جدتها  قد خاطته  رناد  وكانت 
كانت تزورها الن لينا حتب رناد كثيرا فقد لبست الوشاح 
صيف شتاء ولم ترضى ان تنتزعه ابدا اال عندما كانت تقوم 
يغسل  ان  حتى  الصبر  بفارغ  تنتظره  وكانت  بغسله  امها 
الوشاح ويجف لكي ترتديه من جديد حتى صارت تعرف 
الــوشــاح االحــمــر وبـــذات يــوم كانت لينا تلعب قرب  بــذات 
املنزل نادتها امها وطلبت منها ان تاخذ بعض اخلضروات 
الى قريبتها العجوز التي كانت تسكن في اجلهة املقابلة من 
القرية التي كانت تعاني من اوضاع مالية صعبة. لم تنسى 

ام لينا ان تذكر ابنتها بالوصايا قبل ان تترك البيت:
ال تتاخري بعد غروب الشمس.  

ال متشي بالطرق االلتفافية التي تؤدي الى املستوطنات   
االسرائيلية.

اياك ان تتحدثي مع الغرباء.  
وفي طريقها الى منزل املراة العجوز شاهدت بعض من 
بعض  تعطيه  ان  ورجاها  احدهم  جاء  يتسولون،  االطفال 
النقود وملا اعتذرت بكا الولد واخبرها كم هو جائعا فحزنت 
لينا حلــالــه واعــطــتــه مــن اخلــضــروات الــتــي كــانــت حتملها 
بالسلة وبعد حلظات تكرر االمر مع طفل ثان واعطته جزء 
...الخ  والــرابــع  الثالث  مع  االمــر  تكرر  ثم  اخلــضــروات  من 
فوجدتها  السلة  الــى  ونــظــرت  اخلــضــار  سلة  فــرغــت  حتى 
فارغة فحزنت ولم تعرف ماذا عليها ان تفعل هل تعود الى 
امها وتخبرها بانها لم توصل اخلضار الى بيت قريبتها ام 

تصل الى بيت قريبتها وتخبرها مبا حصل معها؟؟

قامت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال / فرع فلسطني 
في  وذلك  واحلماية  الطفل  حقوق  إتفاقية  حول  دورة  بتنظيم 
الفترة الواقعة ما بني 19-2009/1/22 في مقر احلركة في 
نابلس. واستهدفت الدورة 27 طفالً وطفلة من مناطق مختلفة 
لبناء  كمقدمة  الــدورة  هذه  وجــاءت  الشمالية.  احملافظات  من 
سيقوم  حيث  املشاركة،  برنامج  ضمن  األطفال  من  مجموعات 
أهداف  مــع  ينسجم  مبــا  وأنشطتهم  خططهم  بوضع  األطــفــال 
فــي عملية  الــفــاعــلــة  تــعــزيــز مشاركتهم  مــن حــيــث  الــبــرنــامــج، 

التخطيط وصنع القرار في املجاالت التي تخص حياتهم.
وهدفت الدورة  الى: 

التعريف مبفهوم مشاركة االطفال.  .1
معتقداتهم  زاويـــة  مــن  واملــشــاركــات  املــشــاركــني  توعية   .2
ومواقفهم وسلوكهم فيما يتعلق باألطفال وفق اإلتفاقية 

الدولية حلقوق الطفل.
التوعية على اإلختالفات الثقافية فيما يتعلق بالطفولة.  .3

تصنيفات  حــول  واملــشــاركــات  املــشــاركــني  وعــي  تعزيز   .4
في  احلماية  وآليات  العامة  ومبادئها  الدولية  اإلتفاقية 

القانون الفلسطيني.
تعزيز وعي املشاركني واملشاركات حول آليات احلماية   .5

اخلاصة باألطفال. 
البرنامج: مت تقسيم العمل في الدورة على النحو اآلتي:

تعريف  اجلليد،  حاجز  كسر  متارين  تعارف،  األول:  اليوم 
باإلتفاقية،  الــدولــي  اإلهتمام  باحلقوق،  التعريف  الطفل، 
حلقوق  العاملي  اإلعــالن  اإلنــســان،  حلقوق  العاملي  اإلعــالن 
الطفل، املبادرة البولندية والسنة الدولية للطفل، التصديق 
عــلــى إتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل، املــخــاطــر الــتــي يــتــعــرض لها 
األطفال في العالم. وتعريف الطفل بني التعريف العضوي 
العامة  املــبــادئ  املسؤولية،  حتمل  على  املبني  والتعريف 
التفاقية حقوق الطفل، تعريف احلقوق املترابطة، احلاجات 

احلركة تنفذ دورة تدريبية حول اتفاقية حقوق الطفل واحلماية
والرغبات والفرق بينهما.

املصالح  الطفل،  حــقــوق  مــجــاالت  تصنيف  الــثــانــي:  الــيــوم 
متارين  لالتفاقية،  العامة  املبادئ  مترين  للطفل،  الفضلى 

تنشيطية، مترين مجاالت اإلتفاقية.
مشاركة  مفهوم  ملناقشة  اليوم  هذا  خصص  الثالث:  اليوم 
كما  الدولية،  الطفل  حقوق  إلتفاقية  وفقاً  الفاعلة  األطفال 
التعريف  مت  ثم  املشاركة.  وأمنــاط  أســس  أيضاً  ونوقشت 
مبجموعات عمل برنامج املشاركة )االعالم، حقوق الفتاة، 
احلماية، الفنون، الصحة العامة والبيئة( ومن ثم مت عمل 
إنتخابات داخلية مت خاللها تقسيم األطفال الى املجموعات 
اليوم  هــذا  خــالل  حتقيقه  مت  مــا  أبـــرز  مــن  أعـــاله.  اخلمسة 
اخلمسة  مجموعاتهم  حسب  األطفال  خــروج  هو  التدريبي 
املختلفة بخطة انشطة، كالً حسب مجموعته ملدة 3 أشهر. 

ويقوم األطفال بصدد تنفيذ هذه اخلطط.
اليوم الرابع: خصص هذا اليوم التدريبي للتعريف بأشكال 
املختلفة  األشــكــال  هــذه  وتعريفات  االطــفــال  ضــّد  اإلســــاءة 

وآليات احلماية.
األطفال  قــام  إستكمالية  ورشـــة  عمل  مت  اخلــامــس:   الــيــوم 
خاللها مبجموعاتهم اخلمس املختلفة بنقاش خططهم مرة 
أخرى بشكل تفصيلي أدق وأيضا بوضع خطة عمل مشتركة 

للمجموعات اخلمس ونقاط اإللتقاء والتقاطع بينهم. 
أبرز مخرجات الدورة:

األطفال  وعـــي  وزيـــــادة  االتــفــاقــيــة  بنية  عــلــى  الــتــعــرف   .1
بحقوقهم وبالتعريفات اخلاصة بهذه احلقوق.

األطفال حول قضايا  اخلروج بخطط عمل من تخطيط   .2
تخصهم.

تقسيم األطفال الى خمس مجموعات عمل مركزة حسب   .3
موضوعات خمس مختلفة. 

تفعيل دور األطفال.   .4

ملخص عام عن الدورة التدريبية:
أيام  مـــدار 43  الــــدورة عــلــى  فــي  الــعــمــل  لــقــد مت تقسيم 
اجلليد  بكسر  بــالــدورة  الــبــدء  مت  حيث  املكثف،  العمل  مــن 
وأنشطة  فعاليات  خــالل  من  املشاركني  بني  ما  واحلــواجــز 
ترفيهية فاعلة وهادفة. ثم تال ذلك وضع إطار عام لتنظيم 
مسير الدورة وتوقعات املشاركني حول املوضع املطروح. أما 
بالنسبة للمواضيع التي مت نقاشها خالل الدورة التدريبية 
خاص  بشكل  الطفل  حــقــوق  حــول  جميعها  متــحــورت  فقد 
واإلنتهاكات التي يتعرض لها باإلستناد إلى إتفاقية حقوق 

واملخاطر  اإلنتهاكات  أهم  على  التركيز  إلى  باإلضافة  الطفل. 
وذلك  عام،  بشكل  األطفال  لها  يتعرض  التي   التمييز  وأشكال 
من خالل عمل العديد من األنشطة الهادفة التي تتناول قضايا 
األطفال عامليا وفلسطينيا كتشغيل األطفال، والصحة والتعليم 
املخاطر  مــن  وغيرها  املسلحة  والــنــزاعــات  احلــيــاة  فــي  واحلــق 
اخلصوصية  على  التركيز  مع  باألطفال  حتيط  التي  األخــرى 
الفلسطينية في هذه املواضيع. والوصول باملشاركني إلى رؤية 
باجتاه  األطــفــال  مشاركة  منهج  حــول  مشترك  وتــصــور  عامة 

تطبيق أكثر فاعلية وقوة لهذه احلقوق.

هذا احلصار الظالم لكنهم احملور األهم الذي يعاني يومياً 
مــن تــأثــيــراتــه. ورمبـــا كــان هـــؤالء األطــفــال هــدفــا رئيسياً 
أبــنــاء غـــزة، حــيــث شكلت  معلناً إلحــكــام احلــصــار عــلــى 
القيادة  إتبعتها  ثابتة  األطفال سياسة  عمليات إستهداف 
الوحيدة  ثروتنا  من  النيل  بهدف  والعسكرية  السياسية 
وهم أجيالنا القادمة ومعنية بضرب صمودنا والنيل من 
األطفال وزرع الرعب واخلوف في األجيال الناشئة وقتل 
األمل واملستقبل فينا. كما أجبروا الفلسطينني عن التخلي 
عن املتطلبات املعيشية األساسية اليومية مما أثر بصورة 
وبيوت  تعطلت  فاملدارس  حياتهم.  على  مباشرة  سلبية 
إمـــا بشكل كــامــل او جــزئــيــا، وحــرمــوا مــن أبسط  دمـــرت 
حقوققهم. هناك املئات من االطفال الذين سقطوا في2008 
و2009. تلك الصور البشعة لألطفال لم يتجاوز عمرهم 
الكلمات عن وصفها ولكنها  اخلمسة شهور والتي تعجز 
تعبير حقيقي عن ثقافة القتل والتدمير املمنهج والصورة 
احلقيقية لإلحتالل. وهناك من أصيب برصاص االحتالل 
ذلك  إلى  إضافة  مستدمية.  إعاقة  ذو  ليصبح  اإلسرائيلي 
بشكل  أثـــرة  يتضح  والـــذي  والسلوكية  النفسية  اآلثـــار 
لإلحتالل  اليومية  املمارسات  نتيجة  األطفال  على  كبير 
وتعرض  واجلــرحــى  الــشــهــداء  وجــثــث  الــدمــاء  كمشاهدة 
املتواصل  لــلــقــصــف  وأحــيــائــهــم  ومـــدارســـهـــم  مــنــازلــهــم 

أطفال غزة حتت القتل و احلصار

وانــتــهــاك أبــســط احلــقــوق املــشــروعــة ممــا أدي إلــى خوف 
األطفال  وميول  واألمهات  باآلباء  األبناء  وتعلق  مستمر 
املزعجة  واألحــالم  بعضهم  إجتــاه  اجلسدي  العنف  نحو 
والكوابيس. أما على الصعيد الصحي والغذائي فقد شكل 
احلد  توفير  في  األســر  تواجه  أساسية  معضلة  احلصار 
األدنى من املواد الغذائية وحليب األطفال وتوفير الرعاية 
الصحية واألدوية في ظل عدم توفر السيولة النقدية لدي 
األسر مما يعني تدني القدرة الشرائية وعدم توفر الغذاء 
واملستشفيات  الصحية  واملــراكــز  األســـواق  فــي  والــــدواء 
الى  باحملصلة  أدى  وهذا  الظالم.  والقتل  احلصار  نتيجة 
واألوبئة  األمـــراض  وتفشي  األطــفــال  لــدي  التغذية  ســوء 

وزيادة نسبة الوفيات.
أنواع  أبشع  إلى  تتعرض  احلصار  حتت  الطفولة  إن 
للطفولة  املــشــروعــة  احلــقــوق  وانــتــهــاك  والتنكيل  القتل 
السماوية،  والــشــرائــع  املــواثــيــق  كــل  عليها  نصت  والــتــي 
وهذا يتطلب من املؤسسات احلقوقية وهيئة األمم املتحدة 
والــيــونــيــســيــف واحلـــركـــة الــعــاملــيــة لــلــدفــاع عــن األطفال 
الفوري  الــتــدخــل  واحملــلــي  الــدولــي  املجتمع  ومــؤســســات 
لــوقــف الــنــزيــف الـــدمـــوي بــحــق أطــفــالــنــا وشــعــبــنــا حتت 
املجتمع  وعلى  اجلائر.  والقتل  احلصار  ورفــع  اإلحتالل 
والقانونية  األخــالقــيــة  مسئولياته  يتحمل  أن  الــدولــي 
واألدبية وفرض احلماية الدولية على الشعب الفلسطيني 

حتت اإلحتالل ورفع الظلم واملعاناة عنه.  

أساليب التعامل مع األطفال  ذوي االحتياجات اخلاصة
وابتعد  معه  للتعامل  موحدة  عائلية  بسياسة  التزم   .5

عن التدليل املفرط.
السمعية  املــعــيــنــات  اســتــخــدام  عــلــى  الــطــفــل  تشجيع   .6
والبصرية واألجهزة التعويضية بشكل جيد وأسلوب 

محبب.
اللعب  طريق  عن  متنوعة  خبرات  توفير  على  اعمل   .7

والتجربة املباشرة واخلبرة املباشرة.
املسؤولية  يتحمل  جتعله   بطريقة  طفلك  مع  تعامل   .8

على قدر إمكانياته.
أعــــط الــفــرصــة لــطــفــلــك الخــتــيــار حــاجــاتــه اخلاصة   .9

وشجعه على حل واجباته املدرسية.
اللعب وتكوين عالقات اجتماعية  10. شجع طفلك على 

مع أقرانه.
11. ال تعاتب طفلك على إتالفه اللعب التي تقوم بشرائها 

له وميكنك توجيهه باحملافظة عليها.
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احلواجز االسرائيلية 
وتأثيرها على األطفال الفلسطينيني

رانيا مشعل

في صباح كل يوم يتفاجئ الفلسطينيني بوجود حواجز 
على  احلــصــار  وتشديد  والــقــرى  للمدن  وإغـــالق  عسكرية 
أشكال  كافة  االسرائيلي  االحتالل  وميــارس  فلسطني.  أهل 
القمع من قتل وتهويد وتعذيب وإعتقال وتدمير وعقوبات 

جماعية تطال الرجال والنساء واألطفال على حٍد سواء.
في  املنتشرة  االسرائيلية  العسكرية  احلــواجــز  وترتبط 
أنحاء املناطق الفلسطينية احملتلة بذاكرة كل مواطن فلسطيني 
كلمة  وتتردد  املاضية،  السبعة  األعــوام  خالل  خاص  وبشكل 
ألسنة  على  احلــاجــز  لكلمة  الــعــبــري  اللفظ  وهــي  )مــحــســوم( 

معظم الفلسطينيني الذين يعانون من احلواجز االسرائيلية.
املنظمات  عن  صــدرت  التي  الــدراســات  من  للعديد  ووفقا 
أنحاء  فــي  ينتشر  ْفــإنــه  واألجنبية،  الفلسطينية  احلقوقية 
اإلحتالل  جليش  حاجزاً   150 من  أكثر  الفلسطينية  املناطق 
الفلسطينية  السكانية  التجمعات  حول  وتتوزع  االسرائيلي، 
وجود  أن  الفلسطيني  اجلــانــب  ويــؤكــد  الغربية.  الضفة  فــي 
احلـــواجـــز الــعــســكــريــة االســرائــيــلــيــة الــتــي حتــاصــر املناطق 
الفلسطينية وتتحكم بحركة املواطنني يكرس سياسة الفصل 
اإلحتالل  دولــة  متارسها  التي  اجلماعي  والعقاب  العنصري 
ضد الشعب الفلسطيني. ويرفض اجلانب الفلسطيني املزاعم 
االسرائيلية التي تقول أن وجود احلواجز هو ألغراض أمنية. 
أن إستمرار وجود  الفلسطينيني  املسؤولني  العديد من  أكد  إذ 
احلواجز  في املناطق الفلسطينية على الرغم من الهدوء الذي 
تشهده تلك املناطق، هدفها االضرار باملواطنني الفلسطينيني. 
وقد أوضحت العديد من الدراسات التي إعتمدت على معطيات 
استشهدوا  قــد  الفلسطينيني  املــرضــى  عــشــرات  أن  إحصائية 
على  حواجز اجليش االسرائيلي بسبب منعهم من الوصول 
وضع  الــى  النساء  عشرات  إضطرت  كما  الطبية.  املراكز  الــى 
مواليدهن على احلواجز بسبب منعهن من الوصول في الوقت 
اجلسدية  األضــرار  إلى  باإلضافة  املستشفيات،  الى  املناسب 
بالفلسطينيني.  العسكرية  احلواجز  تلحقها  التي  والنفسية 
تدمير  فــي  الرئيسية  األســبــاب  أحــد  تشكل  احلــواجــز  تلك  إن 
االقتصاد الفلسطيني، والتي ال تزال تشكل الهم األكبر للمواطن 
الفلسطيني الذي يأمل بأن ميارس حياته الطبيعية في وطنه، 

دون االنتظار في طوابير للعبور من منطقة الى أخرى.

شيرين الغافي 16 عاما

حــــروب ومـــجـــازر عــمــت أرجــــاء مـــدن فلسطني عــلــى مر 
الــســنــني ســقــط خــاللــهــا اآلالف مــن الــشــهــداء واجلــرحــى في 
يصرح  نهايتها  وفــي  والشيوخ  والنساء  األطــفــال  صفوف 
اجليش اإلسرائيلي ويدعي أنه قد فعل ما فعل للقضاء على 
الذي يعاني من جراء  اإلسرائيلي  اإلرهــاب وحلماية شعبه 

هذا اإلرهاب.

مفاجآت وكوارث
ألفني  سنة  مــن  ديسمبر  مــن  والعشرين  السابع  ففي 
بتوالي  غــزة  قــطــاع  تفاجأ  السبت،  يــوم  ظهيرة  وثمانية 
لتكون  ومخيماته  وقــراه  مدنه  على  واملــدافــع  الصواريخ 
من  على  واملساجد  املــنــازل  مــن  الكثير  تدمير  ذلــك  نتيجة 
شهيد  بني  الضحايا  من  العديد  وسقوط  مدنيني  من  فيها 
وليطوي  األيام  ولتمضي  ويزداد  العدد  ليتوالى  وجريح، 
عامه  وليستقبل  والدمار  الدماء  بني  املاضي  العام  القطاع 
الذي  أطفاله ونسائه وشيوخه،  دماء وأشالء  اجلديد بني 
جريح،  و5450  شهيد   1330 من  أكثر  إلــى  عددهم  وصــل 
على  دمــرت  التي  ومساجده  وبناياته  منازله  أكــوام  وبني 
إلى  أغلبهم  أهله والتجاء  إلى تشريد  أدت  من فيها، والتي 
مدارس االنروا طلبا للحماية واألمــان، لكن ال مفر من تلك 
الطائرات التي حلقت بهم حتى إلى هذه األماكن التي متلك 

احلصانة الدولية. فأمام هذه الهمجية ال توجد حدود.

غزة تنفث نصرًا
عدله الناظر

تراب بلون شقائق النعمان 
ضباب رمادّي يجتاح املكان

الشمس ارتدت حلّتها السوداء
ومياه البحر ما عادت زرقاء

انتظروا...
هذه ليست ألوان عيد امليالد

وال فساتني السهرات
هذه ألوان الدماء 

وصرخات األشالء
صخب التفجير 
وتدمير الغارات

إنها ألوان غزة
مبناسبة حلول السنة

لكم يا عرب ... يا أنبل أمة
لك يا مصر ... يا أم الدنيا 

من غزة ألف حتية
من غزة أجمل هدية 

حسابات... تصفيات...مساومات
الشعب فيها على هامش االتفاقيات

وحده يدفع األثمان
كأنه قدره منذ أن خلق الزمان
ناموا واتركوا الشعوب ثائرة

ارتاحوا واتركوا غزة حائرة
فقد أصدرت إسرائيل عنكم القرار

بأن تكون الصواريخ
هي الرّد على احلجار

ولكن...
من حتت النار

من حتت احلصار
ستبقى غزة تلد األبطال

من الزيتون
من رماد الطابون
من زهر الليمون

لن نندثر أبدا
فكل نفس لدينا

يشعل ثورة

فلنشيع  كل قوانني حقوق االنسان 
ومنظماتها الى مثواها األخير

رميا الوزني

نتحدث ويتحدثون، نفعل ويفعلون، نوهم أنفسنا 
لم  والتي  سنت  التي  االنسانية  القوانني  كل  نفهم  أننا 
الدولية  املعايير  وفــق  نتعامل  أن  نحاول  بعد.  تسن 
تفكير  مجرد  يفكر  أو  يتعامل  من  نحن  لكن  الغير  مع 
مبطابقة القوانني االنسانية عند التعامل معنا في السلم 
أو في احلرب )عذرا لم جنرب بعد السلم(. لم أعد أفهم 
وممثليها  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  كل  وجــود  معنى 
املنتشرين في كل مكان وما أكثرهم بفلسطني. حقا لم 
وأكثر  الغاب.  لهم مكان في عالم تسوده شريعة  يعد 
ما يستطيعون فعله االستياء أو الشعور باخلجل؟ عن 
من  والشهداء  املصابني  آهات  أمام  يتحدثون  خجل  أي 
األطفال والنساء واألبرياء؟ أين سيذهبون من نظرات 
حرب  في  غاليا  ثمنا  يدفعون  الذين  األطفال  ولعنات 
ملنظمات  مسؤول  من  أكثر  قالها  اخلجل  كلمة  الكبار؟ 
حــقــوق االنــســان فــي جنيف أمـــام مــا يــحــدث فــي غزة، 

وأقول لهم أن يصمتوا من اليوم إلى األبد.
العالم  أال نكف وأال نتوقف وأن نصفع هذا  يجب 
أننا نحن من  بلعنة ودمــاء هؤالء األطفال، وأن نؤكد 
والقانون  الــدولــي  والــقــانــون  الــقــانــون  شريعة  يــريــد 
أخالقيا  تفوقا  لدينا  الــذيــن  نحن  اإلنــســانــي.  الــدولــي 
القتلة واملــجــرمــني. عــالــم به  وإنــســانــيــا عــلــى هـــؤالء 
داعــــي لوجود  يــصــلــح ألحـــد وال  ال  الـــغـــاب  شــريــعــة 
عملها  عن  فلتتوقف  فيه...  االنسان  حقوق  منظمات 
وحقوق  القانون  بحماية  املتشدقني  كل  وليغادرها 
وأروح  عيون  تسامحهم  لــن  الــذيــن  اولــئــك  االنــســان. 
التاريخ  يرحمهم  ولــن   .. غــزه  أطفال  وأشــالء  ودمــاء 
كــمــا لــن يــرحــمــنــا ولـــن يــرحــم زعــمــاء األمــــة العربية 
واالسالمية. نحن لم نعد نؤمن بكل القوانني الدولية 
وهل  األقوياء.  مصالح  أجل  من  صيغت  التي  التافهة 
عدالة  هناك  تكن  لم  ؟؟  يحميهم  لقانون  بحاجه  هم 
أبــدا لن تكون  اآلن؟  أن تكون  السابق فهل نتوقع  في 
قوانينهم  وال  شفقتهم  نريد  ال  كلهم،  فليغادرونا   ...
البالية وال منظماتهم، وسنحاول أن نستمد قوتنا من 

إحتادنا وضعفنا وقهرنا ...

أحالم أطفال غزة تتحول الى كوابيس، فآلةاحلرب 
االسرائيلية لم تترك احالما لهؤالء االطفال فقد اجتاحت 
ما هو جميل  ان مزقت كل  البريئة بعد  احالم طفولتهم 
احالم  فاصبحت  اسلحتها،  ورصــاص  دباباتها  بأنياب 
االطفال مملوئة بالدماء وصور القتل، فقد بات واقعهم 

املأساوي كابوس الليل والنهار.
ميلئ  جــديــد  بــيــوم  يحلم  الـــذي  الفلسطيني  الطفل 
اركانه بصوت ضحكة مالئكية ويستيقظ على زغاريد 
النوم  معنى  يــعــرف  ال  اصــبــح  فلسطينية،  عــصــفــورة 
واحالمه، وإن غفت عيناه فيغفو إما شهيداً واما شهيدا، 

على  جريحا  يستيقظ  الطفولية  غفوته  بعد  استيقظ  وان 
اسرة الشافي او وحيدا فاقدا السرته واحبائه

ركـــب اطــفــال غـــزة قــطــار احلــيــاة قــادمــني الــيــهــا بـــأذرع 
مفتوحة ميألها االمل، اال ان قطار حياة الطفولة الفلسطينية 
الفقر  مــن  اســــوار  يــجــدون حــولــهــم ســـوى  فــهــم ال  مختلف، 
واحلرمان واحتالل، حرمان حتى من ابسط حقوقهم وهو 

احلق في احلياة، حق احالمهم الطفولية.
تبخرت احالم طفولة غزة، تبخرت بسبب ما تفرضه آلة 
إذاً من يعيد لهؤالء االطفال احالمهم،  احلرب االسرائيلية، 

ومن سيعطي لهم حقهم في احلياة.

طفولة غزة أحالم مملوءة بالدماء

سبب أقبح من ذنب
 وبعد كل ما حدث ويحدث، يظهر املتحدث بإسم جيش 
ما يسمى الدفاع اإلسرائيلي ادرعي ليتحدث ويبرر ويقول 
أنهم يستهدفون مواقع إطالق الصواريخ التي تطلق عليهم. 
ويبدو أن هذه املواقع هي أماكن تواجد األطفال والنساء، فال 
عجب لو ظهر وقال أن األطفال والنساء هم من يقوم بإطالق 
مصدر  بأنهم  اتهمهم  لو  أيضا  عجب  وال  الصواريخ،  هــذه 
اإلرهاب في العالم. فهل مدارس االنروا التي تأوي من جلأ 
إليها من املدنيني الذين شردوا من منازلهم بسبب القصف 

العنيف  هي إحدى تلك املواقع التي تطلق الصواريخ.

معهم أم عليهم
يحاولون  الذين  العرب  زعماء  بعض  ملوقف  بالنسبة  أما   
يظهرون  لألسف  وأهله،  القطاع  مع  تضامنهم  إظهار  بحديثهم 
عكس ذلك بأفعالهم، رغم أن شعوبهم تستنكر ما يفعلون وتقف 
ضدهم وتتضامن مع القطاع وأهله ومقاوميه. فطبقاً مليثاق األمم 
املتحدة للشعوب حق املقاومة دفاعاً عن أرضها. لكن من يجب أن 
يقوم بدعمهم وحمايتهم يقوم بدعم ومناصرة عدوهم. وينتهي 
االجتماع  العرب  يحاول  عربية  قمة  عقد  حول  بخالفات  األمــر 
فيها للنظر بقضية القطاع وأهله حملاولة إقناعنا بأنهم ميكن أن 
يفعلوا لنا شيئا ليوقفوا به شالل الدماء. لكن وكما تعودنا تبقى 
اخلالفات قائمة حول مجرد الفكرة باالجتماع. فهل سيأتي يوما 
نرى به العرب يدا واحدة بقرار واحد ينظرون به إلى مصلحة 

ستقضي  التي  وعالقاتهم  مصاحلهم  إلى  وليس  وأهلهم  أمتهم 
على هذه األمة وعلى من فيها.  

مقابل حبهم ألطفالهم وخوفهم عليهم
من  بــســديــروت  بأطفالها  يــحــدث  ملــا  إســرائــيــل  تستنجد 
ضغوط نفسية ناجتة عن إطالق الصواريخ على تلك املنطقة. 
بذلك  مستخدمة  فلسطني  أطفال  من  العشرات  تقتل  باملقابل 
كافة أنواع األسلحة مبا فيها األسلحة احملرمة دوليا كالفسفور 
األبيض وغيره التي إما أن تقتل الطفل وإما أن تصيبه بإعاقة 
دائمة سيعاني منها طوال عمره. فالطفل لؤي الذي فقد عيناه 
لن يستطيع بعد اآلن أن يحظى بهذه النعمة، ولن يستطع أن 
يرى بيته ومدرسته وألعابه وأصحابه وأهله. لن يرى شيئا 
سوا تلك احلادثة التي أوصلته إلى هذه احلالة. وكذلك الطفلة 

جميلة التي فقدت أطرافها وغيرهم من األطفال.

املواثيق واملعاهدات
ما  اهاذا  الدولية؟!!  واالتفاقيات  باملواثيق  جاء  ما  اهذا 
جاء بالقانون اإلنساني الدولي الذي يضمن حماية السكان 
املدنيني وقت النزاعات املسلحة؟!! أم هذا ما جاء باملادة )6( 
التي تضمن حق الطفل باحلياة، أو املادة )19( التي تضمن 
للطفل احلماية من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة 
البدنية أو العقلية أو اإلهمال، وغيرها من املواد التي جاءت 
عليها  صــادقــت  والــتــي  الــدولــيــة  الطفل  حــقــوق  اتفاقية  فــي 

إسرائيل؟ ولكن يبدو أنها لم ولن تلتزم بها.

ليست املرة األولى التي يسقط فيها هذا العدد أين اإلرهاب من هذا؟
من الشهداء واجلرحى في قطاع غزة

فنزيف الدم في كل فلسطني 
لم يتوقف يوما واحدا
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فــي شراسة  ، يكمن  املـــرة  هـــذه  الــصــعــوبــة واخلــطــر 
الهجوم االسرائيلي وكثافته

فرمبا يعتاد املواطن الفلسطيني في غزة على قصف 
جوي

 .. صاروخ او صاروخني يسقطان على أحد األهداف 
فيستشهد من يستشهد ويجرح من يجرح .. 

ثم يكمل حياته بشكل طبيعي
وقد يتكيف مع حصار خانق .. جعله يستبدل إنارة 

الكهرباء بالشموع
ووقود الطهي باحلطب

وبنزين السيارات بالزيت
لكن هذه املرة، القصف مكثف وجماعي ومتواصل 

ال يوجد بيت في غزة إال وقد تأثر
من استشهد فهو اآلن عند الله ..

انهم  إال   .. قــســوة رحيلهم عــن ذويــهــم  مــن  وبــالــرغــم 
بالتأكيد في مكان أفضل

ولكن املعاناة األكبر مع من تبقى حياً..
تخيل معي .. برد شهر ديسمبر القارس

ال كهرباء .. وال تدفأة ..
كل النوافذ مغلقة 

يسقط صاروخ ... 
بووووم طاااااخ

ويتبعه صاروخ اخر
طااااخ طييييخ

يهتز البيت
ويسقط معه زجاج الشبابيك مع قوة االنفجار

حتى لو لم يصيبني شئء في جسدي .. ولم أصبح 
في عداد اجلرحى 

برد  مــن  يقيني  شــئ  وال  مــكــســور...  نافذتي  فــزجــاج 
الشتاء

إلى  وصـــولـــي  أن  أعــلــم  فــأنــا  جـــريـــحـــا...  كــنــت  وإن 
املستشفى بحد ذاته مشكلة

أعلم أن األسرة هناك معدودة
والعالج محدود

قــمــاش ممــزوعــة من  قــطــعــة  اال  يــجــد طبيبي  ال  وقـــد 
الستارة لكي يضمد جراحي

تصيبني باجلنون .. فكرة ان أكون طبيبا .. وأمامي 
كل هؤالء اجلرحى .. وأنا أقف عاجزة عن مداواتهم

أخبرتني أختي عن أناس يذهبون للتبرع بالدم
ألن هناك نقص في وحدات الدم 

ولكن يلزم وجود مادة كيميائية معينة لكي يتأكدوا 
من أن هذا الدم سليم

وهذه املادة ليست موجودة !
هذه هي الصورة التي أود أن أرسلها

فبالرغم من فداحة اخلسارة ملن فقد شهيدا 
وفــجــاعــة الــرقــم أن يسقط كــل هـــؤالء فــي يــوم واحد 

ويومني
واستباحة كل شئ حتى بيوت العلم ودور العبادة

وسقوط األطفال والنساء جرحى وشهداء
 إال أن الــكــارثــة األكــبــر هــي فــي مــا وراء هــذه األرقـــام
األذى  قــد أصابهم  غــزة  قــطــاع  أن جميع ســكــان  وفــي 

والضرر بشكل من األشكال 
املشهد أمامي شديد السواد

بخير  جسديا  لله  واحلــمــد  أهلي  أن  إال  يريحني  وال 
ومتماسكون

إال أن االزمة اإلنسانية هذه املرة غير مسبوقة
زيد  بني  املسئولية  وتقاذف  واجلــذب  الشد  يــزال  وال 

وعبيد مستمرا!
أسألكم قراءة الفاحتة 

إنا لله وإنا إليه راجعون
وقل لن يصيبنا إال ما كتب الله لنا

little hands   األيدي الصغيرة
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لن نحزن 
لن نحزن عليكم يا اطفال غزة ..فمن انتم ؟؟؟

لو كنتم امريكان لذرفوا عليكم دموعا غزيرة  ....
لو كنتم معاهدين لسيروا جيوشا لنصرتكم ...
لو كنتم اجنليز لسخروا ما بيدهم النقاذكم ... 

لو كنتم صينيني الصدروا مئات الفتاوي في حترمي قتل 
رجالكم فكيف بأطفالكم؟؟؟؟

لو كنتم دامناركيني ألوجدوا  لكم ألف عذر حتى ترضوا 
عنهم.... 

من أنتم حتى يحزنوا عليكم ... 
أية  بــكــم  تــربــطــهــم  عـــرب، ال  أطــفــال مسلمني  إال  انــتــم  مــا 

وشيجه في هذا الزمان... 
ستقولون نحن مسلمون، فيقولون لكم ونحن كذلك؟؟؟

لهم  نحن عرب، فتسمعون منهم هل نعترف  ستقولون 
بعروبتنا حتى نحميكم.... 

ستقولون إننا بشر، فسيقولون لكم... لقد خاطبنا العالم 

ستون عام...
مرا د الزير 2009/1/20

ستون عام...
وفرعون هنا قد طل من حضارة الفراعنة الى بني غزة

متى يأتي املسيح إبن مرمي واضعاً بكفيه...
حتما على أجنحة املالئكة

متى من املنارة البيضاء شرقي دمشق.
بني مصر وحطني ينقذ األطفال من وقع الظلمى
متى يطل طارقا واالرجوان من بالد االندلس...

متى يعود )عنترة( كي يقتل األعداء من أجل )عبلة بنت مالك(
متى وطفلة لم تبلغ العامان خمسون طلقة جتيدها

وألف مدفعية حتيطها ومجلس األمم يقول: ليس هكذا 
أخي املهلهل ال تصالح إن رمح الغدر 

كان في صحيحي بندقية ...
أشعلوا عقرباء مرة جديدة واقتلوا مسيلمة

أهل كنا ب)تورينو( بحربكم.......
أجل لسنا فرنسا يا بشر

لسنا ب) يواس اي(
ولن تنتصروا بثورة االنبار الثرى

ال )اوملرت( وال )بشير زاد( سوف ينتصر على البراءة
اسمعوا )هاري ترومان( الذي لدولة اسرائيل

اعترف بعد قيامها بنصف ساعة
انفوا عدوكم الى جزيرة

البا )كبونا بوت(
لسنا بفرنسا يا بشر

اهل هي الطرق االغر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دبابة تهوي على عجوزة كم شردت من الف عام

حلينما دست من قنابل العدا بعلبة السردين
جندي من الفرجن كم قد حارب االسالم ثم املسلمينا

ثم جاء للطفولة يأكل
اطرافها وكل من هنا وهناك

واحلرب هي الرصاصة التي بجوف طفلة.
اقتلوا ) ابسوس ( مع ) جساس(

اقتلوا دموع االمهات
ستون عام 

والثقفي قد استباح العرب........
متى يطل الناصر

الينا كي يحرر

بكفيه مدائن الثرى مع ال هاشم
اين بن منتصر كي لكي يعيد غزة بابال

واين يوم ذي قار ويوم االقحوان 
وصناديق من االالم تنشق

بغزة الصبا وفي دموع االمهات....
وامهات يوضعن باالسى

احفادهن حسرة على احلصار
سيارة االسعاف جتري في فضاء اخلائفينا تبحث

عن ساق طفل بني اشالء الردى
والطفل ما زاتل على قيد احلياة

وضابط في معهد املخابرات يقتل
طفلة وامها وطفال وعيونه فقط من طلقة او طلقتان....

في جوف مسكن العد نقول عن سيارة االسعاف 
بحثا تشتكي عن االرجوان املستباح وهي اخلائفة

من وقعت القنابل 
هي التي ال حتتوي على شريط االدوية

تبحث عن شطية االشالء بني التارة
والتارة التي جتيدها 

وجندي على دبابة يأكل مبصاصته
ومن وراء قيادة يقاتلون طفال ليس يعرف غير حرف الفاء والالم

وحتى حني يروا ملوك امة العرب مبدفعية تقصف طفال
هتفوا له وقالوا ) طاع(

حتى اذا رأوا شظية منزوفة هناك

اساغشوا بثوبهم وقالوا ) كاع(
انقذوا دموع االمهات يا عرب
او انكم كنتم ممن ال تسمعون

ام قد يكون فعلكم لنا عالمات من الساعة... اها
وتقتلون الناس باحلكم كذبح الشاة

دون ان تسموا وبال شبرة قد ذبحوها
بسمة حتبون الهوى

وهمسة تتركوننا ونحن مذبحون بني سيف القاتل
ستون عاما .................

متى يا ايها الشعب سينبت ك ) بوليفار(
لسنا بفرنسا يا بشر
اهل هي الطرف االغر

ستون عام ...............
اين ) بن منتصر ( يعيد غزة بابال 
واين مزدة واريحا ودالل املغربي

واين قائد الشجاع 
) خوان سان مارتني.......(

محرر البيرو والتشيلي
وابو التاريخ ) هيرودوت(

لسنا بفرنسا يا بشر
اهل هي الطرف االغر

ستون عام 
ومجلس االمم يقول عودي يا همم ..........

كي ينقذكم....
ال تتوقعوا منهم في هذا الوقت إال مثل هذا املوقف.... 

فهم يا عظماء... أصغر من أن يهبوا  لنصرتكم... 
وأذل من أن يعترفوا  بخذالنكم...

وأقل من أن يقفوا  معكم وقفة الرجال... 
فلديهم يا سادة أمور أخرى تشغلهم.... 

لدمي أسهم أكلت أالخضر واليابس... 
ولديهم إرضاء سادتهم وكبريائهم... 

ولديهم دفع مستحقات حياتهم من فواتير شهرية، وسنوية... 
لديهم مشاريع للسياحة في بالد الروم والعرب والعجم...

 لديهم تشجيع ملنتخبات رياضية...
فمن أين لهم أن يفكروا فيكم بعد ذلك... 

موتوا فأنتم الشاهد احلي على موتهم قبلكم...
وسيبقون هكذا إلى ما ال نهاية...

ال  لــكــي  ألنفسهم  األعــــذار  ويــجــدون  يتكلمون  سيبقون 
يساعدوكم...

 وهكذا يبقون...

لـــــن نحـــــزن 

فلتسامحينا يا غزة
فلتسامحينا يا غزة

كنت هناك ذات يوم 
أبكى  ... أصرخ 

اليوم مازلت أبكى 
مازلت أصرخ 

قالت لى:  يا هذا ماذا فعلت؟ 
قلت لها:  لم أفعل شئ 

سوى أنى جلست أبكى 
قالت لى وهل البكاء يجدى ؟ 

هل البكاء سينقذ الناس ؟ 
وذهبت  ... وولت 

أخذت أهرول خلفها 
ال..ال تبتعدى 

سنقاتل من أجلك 
سنكون لِك سنداً 
حتى بح صوتى 

وتقطعت أنفاسي 
غزة ... هل تسمعينى 

جئتك اليوم بدمائى 
فهل تقبليها ؟ 

أعذرى تقصيرى 
تركوكى يا غزة 

تصرخني  ... تنتحبني 
لكنى لست مثلهم 

أنا برئ من أفعالهم 
سأقاطع بضائعهم 

لن أمد يدى لهم 
سألعن من يعاملهم 

سأُخرج ما معى من نقود من أجلك 
سأذهب لكي أقف بجوار أهلك 

ألشعرهم أننا معهم 
وأنهم ليسوا وحدهم 
وسأرفع يدى بالدعاء

فلسطني

أسيل خالد أبو ليل   14  سنة

يا بهية يا حسناء
يا زهرة بيضاء
وشمس صفراء
وأرض خضراء

* * * * *   
تلمعني في عيني

تغفني في قلبي
وطيفك في حلمي

هوائك في أنفاسي
 * * * * *  

أطفالك مشردين
أطفالك محرومني

لكنهم ثابتني
 * * * * *  

من أجلك فلسطني أحتمل حد السكني
ظلم السنني
رود احلنني

 * * * * *  
ال احتاج شموع... أنت نوري
ال احتاج احلياة... أنت عمري

ال احتاج القلب... أنت حبي
 * * * * *  

افديكي بالروح بالدم
من أجلك اطعم األعداء السم

من أجلك ألبسهم ثوب الذل والهم
فلسطني... أنت احلب اجلم

غزة الصامدة

إسراء عمر رمضان – 15 عام

إلى متى ستجرحني يا غزة إلى متى
إلى متى سيقتل رجالك ونسائك وأطفالك إلى متى

والعرب ينظرون إليك كل منهم على حدا
*****

ال حتزني يا غزة فليلك لن يطول
وستنتصرين على من كان عدواً لك على مر العصور

وسيلمع قمرك في سماء حرمت من النور
*****

ال حتزني على شهدائك األبرار
فمن استشهد على أرضك هو حٌي عند العزيز اجلبار

واحملتل القاتل ميت ومنهار مهما طال الزمان ومهما دار
*****

سأراك يا غزة مهما طالت الليالي واأليام
سأراك وأنت شامخة واقفة في وجه الظالم

ترفعني شعلة األمل وحتققني األحالم
دمت يا غزة ودام اهلك في سالم

little hands   األيدي الصغيرة

صندوق بريد: 55201 القدس
هاتف: 2427530  02 
فاكس: 2427018  02

 littlehands@dci-pal.org 
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 خالد جفال
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 عدلة الناظر
 سجى حساسنة 

إشراف عام: 

رفعت عودة قسيس   

 

األيدي الصغيرة
little hands

 عبد الرازق فراج
 جهاد شوملي 
 مجد اللهالية 
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	aydi sagera 25.2.09 1
	aydi sagera 25.2.09 2
	aydi sagera 25.2.09 3
	aydi sagera 25.2.09 4
	aydi sagera 25.2.09 5
	aydi sagera 25.2.09 6
	aydi sagera 25.2.09 7
	aydi sagera 25.2.09 8

