
تصدر عن احلركة العاملية للدفاع عن االطفال / فلسطني الثالثاء  2009/5/5م  املوافق 10 جمادي األولى  1430 هـجريالعدد التاسع عشر

 

األيدي الصغيرة

اإلفتتاحية

little hands

يوم األسير هو يوم الشعب الفلسطيني
رفعت قسيس

ليوم األسير الفلسطيني، هذه املناسبة  “االيدي الصغيره”  نكرس هذا العدد اجلديد من نشرة 
في  الفلسطيني  الوطني  املجلس  اعتمدها  والــتــي  أيــار   17 يــوم  صــادفــت  التي  السنوية  النضالية 
أطيافه،  بكافة  الفلسطيني  للشعب  الوحيد  املمثل  تأكيدا منه، بوصفه   ، املنعقدة عام 1974  دورته 
وجه  في  لصموده  وتعزيزا  اجلمة  تضحياته  وعلى  الوطني  النضال  في  األسير  دور  مركزية  على 
األسير  يــوم  ويتزامن  ضــده.  السجون  ومصلحة  االحتالل  ميارسها  التي  الالإنسانية   املمارسات 
الفلسطيني مع يوم األسير العربي الذي صادف يوم 22 أيار. ويرمز هذا التزامن في التوقيت الى 
القضية  مركزية  والى  كافة  الوطنية  وقواها  العربية  الشعوب  بني  ما  والنضالي  الكفاحي  التالقي 
الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية. وكأن في تزامن املناسبتني دعوة لتجديد العهد والوفاء 
لهذه الفئة من املناضلني وجتديدا ملركزية قضيتهم وعهدا الستمرار النضال حتى حتريرهم وعودتهم 
لشعبهم وعائالتهم. نقف سنويا في هذا اليوم الوطني لنكرم آالف األسرى الذين ضحوا بحريتهم 
ونستمد  نضالهم  نتذكر  بالتحرير.  الفلسطيني  احللم  لتحقيق  وناضلوا  الوطن  أجل  من  وحياتهم 
العبر والدروس من عزميتهم وإرادتهم التي لم تقدر سنوات القهر واحلرمان الطويلة خلف قضبان 
ما  أقل  أوضــاع  ظل  في  املناسبة  تأتي  السنة  هذه  أن  إال  منها.  النيل  أو  شلها  من  واالستعباد  الظلم 
يقال عنها أنها غير طبيعية. فهناك انقسام واقتتال فلسطيني داخلي لم يوقفه بعد أسابيع طويلة 
من حوار الطرشان في القاهرة، وشرذمة عربية رسمية محبطة وصمت دولي وأممي مريب وميني 
إسرائيلي منفت من عقاله يحكم ويتبجح ويشدد من قبضته االحتاللية احلديدية على جموع الشعب 
الفلسطيني ودومنا استثناء أو تفريق ما بني مؤيد أو ممانع وما بني مفاوض أو مقاوم حيث لم تتوقف 

ممارسات االحتالل القمعية بل تصاعدت لتطال كافي جوانب احلياه. 
متر هذه املناسبة وال زال جرح غزة ينزف دماً من جراء املجازر اإلسرائيلية. مجازر طالت األخضر 
صمت  ظل  في  املهدمة  والبيوت  املشردين  وآالف  واجلرحى  الشهداء  آالف  ورائها  وخلفت  واليابس 
عربي ودولي مريب وحتى موافقة على استمرار حصار غزة وجتويع شعبها وهدم مقدراته. وتأتي 
أيضا في ظل ازدياد الهجمة االستيطانية في القدس في محاولة مستمرة ودؤوبة لتهويدها ومحو 
تراثها العربي وازدياد مصادرة األراضي في كافة أرجاء الضفة الغربية وازدياد نقاط التفتيش فيها 
وتقطيع أوصالها. وتأتي أيضا في ظل استمرار احتجاز واعتقال االالف من الرجال والنساء واألطفال 
في ظروف غاية في السوء. فال تزال السلطات اإلسرائيلية تدير أكثر من 25 معتقال ومركز توقيف بها 
ما يقارب من 10000  معتقل فلسطيني وعربي، بينهم قرابة 400 طفل وطفلة. والتزال االنتهاكات 
التي تطال كافة مناحي احلياة داخل السجن متارس ضدهم. فمن حتديد الزيارات وتقليصها الى أفراد 
األسرة الصغيرة إلى العزل االنفرادي واإلهمال الطبي واستخدام القمع املتكرر ضدهم الى محاولة 
غير  البطش  هذا  أمــام  االنتهاكات.   هذه  على  البسيطة  األمثلة  لبعض  عليهم  البرتقالي  الــزي  فرض 
القفز  بل يجب  ليوم واحد  بها  االهتمام  أو  األسير وقضيته  املسبوق يجب على اجلميع عدم نسيان 
على اختالفاتنا من أجل االلتفاف حول األسير لتدعيم صموده ونضاله، فال تستطيع احلركة األسيرة 
وحدها، مهما بلغت مقاومتها وجذريتها، مواجهة آلة االحتالل وحدها بل يجب أن تتوافر وتتضافر 
جهود كافة القوى الوطنية وكافة املؤسسات الرسمية والشعبية، واملؤسسات احلقوقية واإلنسانية 
إلستراتيجية  استناداً  واحــدة،  بوتقة  في  لتصب  عملها  وتوحيد  بينها  فيما  التعاون  إلى  واإلعالمية 

واضحة تعتمد على العمل اجلماعي، وتعيد لقضية األسرى واملعتقلني أهميتها ومركزيتها.
الدفاع عن األطفال  الرئيس في  للدفاع عن األطفال بوصفنا احلركة  العاملية  ونحن في احلركة 
الفلسطينيني قمنا، كغيرنا، بوضع برنامج نضالي واحتفالي حاشد في مناطق مختلفة في فلسطني 
بالتنسيق مع العديد من املؤسسات القاعدية واحلقوقية األخرى مبا يتناسب مع مركزية هذا احلدث 
االسرائيلية  للسياسة  حــدا  وضــع  ضــرورة  على  به  شددنا  مركزي  بيان  بإصدار  وقمنا  وأهميته. 
االحتالل  دولة  على  بالضغط  الدولي  املجتمع  وطالبنا  الفلسطينيني،  لألطفال  التعسفي  باالعتقال 
لاللتزام  باملعايير الدولية اخلاصة واملنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة 
التعذيب ومبادئ حقوق اإلنسان وضمان تطبيقها والتحقيق بكافة أعمال التعذيب وسوء املعاملة 
إلزام  على  والعمل  للعدالة،  االنتهاكات  هــذه  عن  املسؤولني  وتقدمي  الفلسطينيني،  املعتقلني  بحق 
دولة االحتالل إنهاء سياسة االعتقال اإلداري بحق األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإطالق 
اعتقال  األيــدي الصغيرة في ظل  العدد اخلاص من نشرة  آخــرا، يأتي هذا  سراحهم. وأخيرا وليس 
محررها الزميل عبد الرازق فراج املنسق اإلعالمي للحركة، اعتقاال إداريا غير مبرر. فمن هنا نوجه 
له التحية ونطالب كافة املؤسسات احلقوقية احمللية والدولية بالضغط على السلطات اإلسرائيلية 

إلطالق سراحه ليتسنى له العودة الى عائلته وزمالئه وعمله.

تــتــرافــق ذكــــرى يــــوم األســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي هــــذا الـــعـــام مـــع فشل 
حماس  وحركة  اإلسرائيلية  احلكومة  بني  املباشرة  غير  املفاوضات 
للتوصل التفاقية تبادل لألسرى الفلسطينيني مع اجلندي اإلسرائيلي 
جــلــعــاد شــالــيــط، ومـــا صــاحــب فــشــل هـــذه املــفــاوضــات مــن ردود فعل 
الفلسطينيني،  األســرى  ضد  اإلسرائيلية  احلكومية  قبل  من  انتقامية 
وزير  بــرئــاســة  خــاصــة  وزاريــــة  جلــنــة  تشكيل  عــن  متخضت  والــتــي 
للتضييق  قانوني  غطاء  توفير  إمكانية  لفحص  اإلسرائيلي  الــعــدل 
احلق  من  كحرمانهم  معاملتهم،  وإســاءة  الفلسطينيني  املعتقلني  على 
منع  خالل  من  اخلارجي  العالم  مع  التواصل  من  واحلرمان  بالتعليم 
التلفزيون  مشاهدة  مــن  ومنعهم  لــألســرى  اليومية  الصحف  إدخـــال 

وتقليص عدد الزيارات العائلية. 
وحقوق  حــيــاة  مــبــاشــر  بشكل  العقابية  اإلجـــــراءات  هـــذه  ومتـــس 
وفي  الدولية.  القوانني  كفلتها  التي  الفلسطينيني  واألســرى  املعتقلني 
األســـرى  بــحــق  الــقــانــونــيــة  غــيــر  ممــارســاتــهــا  لشرعنة  سعيها  ســيــاق 
مفهوم  االحتالل  لسلطات  القانونية  الذهنية  ابتكرت  الفلسطينيني، 
من  الفلسطينيني  واملعتقلني  األســـرى  على  لتطبيقه  جــديــد،  قانوني 
قطاع غزة والذين مت اعتقالهم خالل احلرب اإلسرائيلية على القطاع، 
واعتبارهم مقاتلني غير شرعيني، لتبرير استمرار احتجازهم كرهائن، 

دون متتعهم بأية حقوق.     
كما وتترافق هذه الذكرى مع تصاعد حمالت االعتقال اإلسرائيلية 
سلطات  كثفت  املاضيني  الشهرين  فخالل  الفلسطينيني،  األطفال  بحق 
الفلسطينيني.  األطفال  ضد  االعتقال  حمالت  من  اإلسرائيلي  االحتالل 
ففي نهاية شباط 2009  بلغ عدد األطفال الفلسطينيني األسرى 423 
انتفاضة  بداية  منذ  اإلطــالق  على  األعلى  هو  العدد  هذا  ويعتبر  طفال، 
األقصى، اضافة الى اعتقال أطفال صغار نسبياً حيث مت خالل الشهرين 
األولني من العام 2009  توثيق اعتقال عشرة اطفال اعمارهم 12 و13 
عام في حني مت توثيق اعتقال 3 أطفال أعمارهم 12 و13 عام طوال عام 
2008 ، األمر الذي يشير الى تصعيد خطير في سياسة االحتالل في 

استهداف األطفال الفلسطينيني األصغر سنا. 
ومنذ بداية انتفاضة األقصى، اعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
حوالي 6700 طفل فلسطيني، ال زال 423 طفالً منهم تتراوح أعمارهم 

بني 12 - ما دون 18 سنة رهن االعتقال في مراكز التوقيف والتحقيق 
األطفال  ضمن  ومن  اإلسرائيلية.  السجون  ومصلحة  جليش  التابعة 
األسرى املعتقلني حاليا، 6 منهم من اإلناث و 6 أطفال معتقلني إداريا 

دون تهمة محددة أو محاكمة. 
ويتعرض األطفال املعتقلني ألمناط مختلفة من التعذيب واإلهانة 
أثناء فترة اعتقالهم والتحقيق معهم، حيث توظف  القاسية  واملعاملة 
هذه األمناط في تدمير الروح املعنوية لألطفال الفلسطينيني األسرى 
احملاكم  أمام  غيرهم  وإدانــة  إلدانتهم  منهم  سريعة  اعترافات  وانتزاع 
لضمانات  اهتمام  أي  تولي  ال  التي  الصورية  اإلسرائيلية  العسكرية 
احملاكمة العادلة لألطفال. إذ تهدف هذه احملاكم إضفاء صبغة قانونية 
يتم  بحقهم  اجلائرة  األحكام  القاء  وبعد  شرعية.  غير  ممارسات  على 
الى  خاللها  يتعرضون  إذ  املختلفة،  الــســجــون  على  األطــفــال  تــوزيــع 
جنيف،  اتفاقيات  في  الــواردة  االعتقالية  احلقوق  أبسط  من  احلرمان 
واتفاقية حقوق الطفل وقواعد األمم املتحدة ملعاملة األطفال احملرومني 
املالئم،  الطبي  العالج  تلقي  حق  من  األطفال  يحرم  كما  حريتهم.  من 
تلقي  مــن  أيــضــاً  ويحرمون  الــعــالج،  طلب  عند  لالبتزاز  ويتعرضون 
األطفال  معظم  أن  بالذكر  وجدير  أهاليهم.  قبل  من  الدورية  الزيارات 
الذين يقضون ستة شهور وما دون، يفرج عنهم قبل متكنهم من زيارة 
ذويهم. كما يتم حرمان االطفال املعتقلني من حقهم بالتعليم، باالضافة 
للعقوبات الدائمة التي يتعرض لها األطفال ألبسط األسباب وتتمثل في 

العزل االنفرادي والضرب ومصادرة األموال او الكانتني من االطفال.
اننا في احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/ فرع فلسطني نؤكدعلى 
ضرورة وضع حد للسياسة االسرائيلية باالعتقال التعسفي لألطفال 
الدولي بالضغط على دولة االحتالل  الفلسطينيني، ونطالب املجتمع 
اتفاقية  في  عليها  واملنصوص  اخلاصة  الدولية  باملعايير  لاللتزام  
االنسان  حقوق  ومــبــادئ  التعذيب  مناهضة  واتفاقية  الطفل  حقوق 
وضمان تطبيقها والتحقيق بكافة أعمال التعذيب وسوء املعاملة بحق 
املعتقلني الفلسطينيني، وتقدمي املسؤولني عن هذه االنتهاكات للعدالة، 
والعمل على الزام دولة االحتالل انهاء سياسة االعتقال االداري بحق 

األطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما واطالق سراحهم فورا.
احلركة العاملية للدفاع عن االطفال / فرع فلسطني

يوم األسيرالفلسطيني
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 يحل يوم الطفل الفلسطيني هذا العام، وسط حالة غير مسبوقة من تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق 
األطفال الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية احملتلة. 

النطاق على قطاع غزة استمر ملدة 22  ففي أواخر كانون أول 2008 شنت إسرائيل عدوانا عسكرياَ واسع 
يوما كان من نتيجته قتل ما يزيد عن 330 طفال، وإصابة مئات آخرين، وتدمير للبيوت والبنية التحتية، وترويع 
كافة سكان القطاع. ترافق هذا الهجوم العسكري مع استمرار حالة احلصار على القطاع، الذي دخل شهره الثاني 
هذه  تبعات  من  األكبر  العبء  وحتملوا  عانوا  غزة  قطاع  سكان  من   %56 يشكلون  الذين  فاألطفال  والعشرين. 

املمارسات، وال زالوا يعانون نتيجة استمرار حالة احلصار.    
اإلسرائيلي  االحتالل  ق��وات  يد  على  فلسطينيا  طفال   90 قتل  أول  كانون   26 وحتى   2008 العام  بداية  منذ 
في األراضي الفلسطينية احملتلة، من ضمنهم 74 على األقل لم يشتركوا بأي عمل عسكري ضد قوات االحتالل 
أوامر  الى اعتقال ما يقارب من 690 طفال من ضمنهم 14 مت زجهم في املعتقالت بناء على  اإلسرائيلي. إضافة 
االعتقال اإلداري دون تهمة أو محاكمة. فاملناطق الفلسطينية احملتلة ال زالت بيئة غير آمنة لنماء وبقاء األطفال، 
خصوصا الفئة األكثر عرضة كاألطفال الالجئني واألطفال الذين يعيشون مبحاذاة اجلدار، أو في القرى القريبة 
على  املستوطنني  قبل  من  اجلسدية  االعتداءات  تصاعدت  املاضي  اخلريف  فخالل  اإلسرائيلية.  املستوطنات  من 
بناء  ضد  االحتجاج  مسيرات  خالل  طفلني  اإلسرائيلية  القوات  قتلت   2008 صيف  وفي  الفلسطينيني،  األطفال 

اجلدار على أراضي قرية نعلني.   
األطفال تتعرض  فإن حقوق  االنقسام واالقتتال،  الداخلي ونتاج الستمرار حالة  الفلسطيني  املستوى  على 
لالنتهاك على يد من هم مخولون بحمايتهم. فخالل العام 2008 قتل ما يزيد عن 15 طفال نتيجة للعنف الداخلي 
التي تشمل عمليات االقتتال الداخلي وسوء استخدام السالح، وقد كان لهذه احلالة تأثيرات سلبية جسيمة على 

وعي األطفال وإحساسهم باألمان وقدرتهم على التكيف مع ما يجري وعلى منظومة حقوقهم اإلنسانية.     
وبهذه  القاهرة،  في  الفلسطيني  احلوار  جلسات  تعليق  مع  العام  هذا  الفلسطيني  الطفل  يوم  ذكرى  تتزامن 
الفلسطينيني،  األطفال  الفلسطينية باسم  الساحة  الفاعلة على  السياسيني والقوى  القادة  نناشد  فإننا  املناسبة 
سياق  في  أولوية  األطفال  حماية  ضمان  جعل  أج��ل  من  والعمل  االنقسام  حالة  إنهاء  على  العمل  في  اإلس��راع 

املصاحلة الوطنية.  
فاألطفال بحاجة حلماية خاصة، وهذا يحتم علينا جميعا العمل على حماية حياة وأمن األطفال الفلسطينيني 
األطفال  ورعاية  حماية  لضمان  الضرورية  التدابير  جميع  واتخاذ  حمايتهم  ومعايير  قواعد  تعزيز  وض��رورة 
املتأثرين بالنزاع املسلح وض��رورة منائهم في بيئة خالية من العنف وكل ما ميكن أن يعرض حياتهم وأمنهم 
للخطر. والتأكيد على أن حماية األطفال تتطلب حماية خاصة وتستدعي االستمرار في حتسني حالة األطفال دون 
متييز، فضالً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم واألمن، وأن التقليل من تأثير النزاعات املسلحة على األطفال 

يجب أن يكون أمرا يهم اجلميع وتقع مسؤوليته على اجلميع.  
على ضوء ذلك فانه يجب أن نعمل جميعا من أجل الوفاء بالتزاماتنا جتاه أطفالنا من خالل احترام وضمان 
حقوقهم. فاحترام وضمان حقوق األطفال الفلسطينيني كما وردت في اتفاقية حقوق الطفل الدولية وقانون الطفل 
االحتالل  سلطة  مسؤولية  ليس   2004 العام  في  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  قبل  من  أقر  الذي  الفلسطيني 
تقع  جميعا  وعلينا  وآب��اء.  ومهنيني  كفصائل  جميعا  مسؤوليتنا  بل  فقط،  الفلسطينية  السلطة  أو  اإلسرائيلي 

مسؤولية ضمان احترام وحماية وإشباع حقوق األطفال. فلنعمل سوية على حتقيق هذا الهدف.

في يوم الطفل الفلسطيني: األطفال يعيشون في بيئة غير آمنة 
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ومتفاوتة  مختلفة  أعمار  وم��ن  اجلنسني  كال  من  طفال   5186 مع  العمل  مت 
تتراوح بني 8-15 عام وأكثر من 300 شخص من الكبار خالل فعاليات الشبكة 
منهم  الفلسطيني،  الطفل  ي��وم  مبناسبة  العام  لهذا  الطفل  حلقوق  الفلسطينية 
2263 طفل من الذكور و 2923 طفل من اإلناث، حيث مت تنفيذ 89 ورشة تفريغ 

نفسي باستخدام الدراما مع األطفال، وندوة مع األمهات  و6 أيام مفتوحة.
الغوث  وكالة  مع  بالشراكة  الطفل  حلقوق  الفلسطينية  الشبكة  عملت  كما 
الطفل  يوم  مناسبة  إحياء  على  العام  هذا  واألطفال(  الشباب  )برنامج  الدولية 
حيث  من  املاضية  السنوات  عن  االختالف  من  الكثير  فيها  بطريقة  الفلسطيني 
واجلندري  اجلغرافي  والتوزيع  املستهدفة  والفئات  املنفذة  األنشطة  طبيعة 
لقاءات  و10  تنسيقية  مركزية  لقاءات   6 خالل  فمن  األنشطة.  من  للمستفيدين 
مناطقية بني سكرتاريا الشبكة ووكالة الغوث وبني أطقم الشبكة في احملافظات 
غزة  على  احل��رب  حالة  تعكس  العام  لهذا  للفعاليات  رؤي��ا  بلورة  مت  املختلفة، 
النفسية  احل��ال��ة  على  وأث��ره��ا  خطيرة،  انتهاكات  م��ن  األط��ف��ال  ل��ه  ت��ع��رض  وم��ا 
واالجتماعية على أطفال الضفة الغربية. النقاشات لهذا العام داخل الشبكة ومع 
الغوث ذهبت باجتاه تدريب 27  أخصائي من طاقم وك��وادر مؤسسات  وكالة 
الشباب  )برنامج  الدولية  الغوث  ووكالة  الطفل  حلقوق  الفلسطينية  الشبكة 
باستخدام  األط��ف��ال  مع  نفسي  تفريغ  ورش  لتنفيذ  تأهيلهم  بهدف  واألط��ف��ال( 
محافظات  جميع  من  التدريبية  للدورة  األخصائيني  ترشيح  مت  حيث  ال��درام��ا. 
 20 بواقع  تدريب  تلقيه  وبعد  مباشرة  الطاقم  وعمل  والقدس،  الغربية  الضفة 
ساعة، على تنفيذ ما يقارب 100 ورشة عمل مع األطفال داخل مؤسسات الشبكة 
واملؤسسات القاعدية ضمن خطة أعدتها سكرتاريا الشبكة بالشراكة مع وكالة 
 ،2009/4/3 ولغاية   3/20 تاريخ  من  الورشات  هذه  نفذت  الدولية.  الغوث 

تالها 5 أيام مفتوحة مع األطفال في احملافظات الرئيسية.

دورة تدريب وتأهيل األخصائيني:
مت تدريب 27 أخصائي من مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس 
احملتلة بواقع 20 ساعة على مدار 3 أيام في الفترة بني 17/3/2009—15 على 
كيفية استخدام الدراما في ورش التفريغ النفسي مع األطفال، وقد تولى عملية 
باستضافة  حلم  بيت  في  للتاهيل  العربية  واجلمعية  احل��ارة  مسرح  التدريب 

مؤسسة الفينيق.

املؤسسات التي مت تدريبها:
مؤسسة تنظيم األسرة / الضفة الغربية1
جمعية الشبان املسيحية /اخلليل2
الهالل األحمر/الضفة الغربية3
جمعية األمل للصم والبكم/اخلليل4
نادي الطفل/كفر نعمه5
جمعية بنت الريف )دورا( 6
مركز حنضلة )نابلس(  7
جمعية قراوة بني زيد  8
نادي غسان كنفاني)بيت عنان(  9

برنامج الصحة النفسية )وكالة غوث الالجئني \ اخلليل(10
إحتاد جلان العمل الصحي )الضفة الغربية(11
جمعية نساء اسكاكا )سلفيت(  12
جلان املرأة )نابلس(  13
وكالة غوث الالجئني )نابلس، جنني، اخلليل، رام الله، أريحا(  14
برنامج التأهيل )القدس(15
مؤسسة الفينيق )بيت حلم(  16
مسرح احلارة)بيت حلم(  17
مركز التنشيط واللعب )بيت حلم (18
مركز يافا )نابلس(19
مركز غراس )بيت حلم(20
مركز شعاع )جنني(  21
مؤسسة إبداع )بيت حلم(22
مركز الطفل )أريحا(.23
مؤسسة شارك )اخلليل( 24

 خطة التدريب:  
املسرح  استخدام  خالل  من  األطفال  مع  للعمل  املنشطني  تدريب  ورش  متت 
كأداة للدعم النفسي، حيث يعتمد العمل مع املنشطني على قاعدة أساسية، وهي 
اللعبة املسرحية. فاللعب الدرامي هو وسيلة وفي نفس الوقت هدف. وهو يعتبر 
البالون الذي يتم بداخله التعبير عن الذات وتوضيح املشاعر واألفكار واألحالم 
بناء  عملية  تعتبر  الدرامية  فاللعبة  الوقت  نفس  وفي  املختلفة.  املواقف  وحتى 
وتدعم  وب��اآلخ��ري��ن،  بالنفس  الثقة  حتقيق  على  تساعد  إذ  واجتماعي.  نفسي 
وتقبل  واألفكار  املشاعر  ملشاركة  اخلصبة  األرض  ومتنح  التوازن  على  قدرتنا 

النفس واآلخرين.
وتضمنت خطة التدريب ما يلي: 

كيفية التعامل مع األطفال بشكل عام.
آليات اكتساب ثقة املنتفع.

 كيفية استخدام اللغة والصوت والشكل في اكتساب الثقة واجناح التفريغ.
 اكتشاف حالة الطفل الذي بحاجة الى تدخل نفسي.

 ردود فعل املنشط عند التعرض ألطفال لديهم أزمة نفسية.
 تعارف مسرحي وألعاب تعارف أخرى.

 ماهية املسرح وملاذا املسرح في حياتنا وحياة أطفالنا؟
 استعراض مهارات السالمة العامة أثناء العمل مع األطفال.

 سلوك املدرب أثناء استخدام الدراما واملسرح مع الطفل 
 متارين مسرحية و متارين تفاعل جماعي وثنائي وفردي.

 التعبير اجلسدي والذهني والنفسي.
 ورشة تصنيع واستخدام دمى.

 تقسيم املشاركني الى مجموعات عمل.
 العمل على تطبيق متارين وألعاب مسرحية.

 إحماء جسدي وذهني.
 تطبيقات درامية.

تقييم ال��دورة:  حيث مت عمل تقييم شفهي وتقييم كتابي أظهرت نتائجه رضى 
عال عن الدورة من حيث املهارات واملادة التدريبية واملكان والزمان.

هذا وقامت سكرتارية الشبكة بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية )برنامج 
األطفال   م��ع  عمل  ورش  تنفيذ  تتضمن  عمل  خطة  ب��إع��داد  واألط��ف��ال(  الشباب 
بالتعاون مع مؤسسات الشبكة واملؤسسات القاعدية في مختلف مناطق الضفة 
خمسة  االجتماع  ومت  مفتوحة.  أي��ام   5 تنفيذ  أيضا  وتتضمن  والقدس  الغربية 
خاللها  مت  ثم  وم��ن  ومناقشتها  عليهم  اخلطط  توزيع  ومت  املتدربني  مع  م��رات 
وكانت  ال��ورش  تنفيذ  لقيادة  التنسيق  مهام  وتوزيع  واألماكن  املواعيد  توزيع 

املخرجات للفعاليات على النحو االتي:

ورش التفريغ النفسي:
 مت تنفيذ 89 ورشة تفريغ نفسي مع األطفال في احملافظات املختلفة استفاد 
منها 2486 طفل من كال اجلنسني وبأعمار مختلفة ومتفاوتة تتراوح بني 17-8 
عاما، منهم 1423 طفال من اإلناث و1063 طفال من الذكور، وذلك وفق التوزيع 

اجلغرافي واملؤسساتي التالي:

في محافظة اخلليل : مت تنفيذ 26 ورشة عمل استفاد منها 687 طفل من 
كال اجلنسني منهم 219 ذكور و468 إناث في املؤسسات واملناطق التالية 1. 
جمعية بنت الريف )دورا( 2. املركز الثقافي )الفوار( 3. الهالل األحمر )البلدة 
ال��ري��اض��ي 6.  ن��ادي شباب حلحول  ال��ق��دمي��ة(  4. مركز ش��ارك )اخل��ل��ي��ل( 5. 
جمعية سيدات بيت أمر 7. جمعية اخلليل فرنسا 8. ملتقى صوريف الثقافي 
9. نادي نسوي خاراس 10. نسوي بيت أوال 11. نادي بيت الطفل )اخلليل( 
مدرسة   .14 )إذن��ا(  العالي  التعليم  جمعية   .13 العروب  نسوي  مركز   .12
كاحل  بيت  قروي  مجلس   .16 الشيوخ  شباب  نادي   .15 )السّموع(  الوكالة 
17. روضة كوازيبا  18. جمعية تنظيم األسرة )حلحول( 19. إحتاد جلان 
العمل الصحي )4 مواقع( 20.  بلدية إذنا  21. مجلس قروي دير سامت 22.  

نادي نسوي نوبا.

في محافظة أريحا: مت تنفيذ ورشتني تفريغ نفسي وترفيه لألطفال شارك 
إلى  اإلن��اث، إضافة  الذكور و149 طفل من  فيها 250 طفل، منهم 101 طفل من 
ندوة حول املشكالت النفسية واالجتماعية التي ظهرت على االطفال خالل وبعد 
الطفل /  بالتعاون مع مركز  أم، وذلك  استفاد منها 21  األمهات،  حرب غزة مع 

بلدية أريحا والهالل األحمر ومركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب.

في محافظة رام الله: مت تنفيذ 13 ورشة تفريغ نفسي استفاد منها 499 طفل 
منهم 258 طفل من الذكور و241 طفل من االناث وذلك في املؤسسات واملناطق 
التالية: 1. نادي كفر نعمه  2. نادي نعلني  3. مركز نسوي األمعري 4. جمعية 
الفوقا 6. مركز حصاد بيت عنان 7.  ق��راوة بني زيد 5. مركز حصاد بيت عور 
مجلس قروي صفا 8. مركز حنضلة صفا  9. مركز نادي الطفل مخيم اجللزون 
املعاقني في دير عمار 12.  تأهيل  قلنديا  11. مركز  الطفل في مخيم  10. مركز 

مركز الطفل في قدورة  13. مؤسسة الهدف في بلعني(.

في محافظة القدس: مت تنفيذ 11 ورشة تفريغ نفسي استفاد منها 275 طفل 
منهم 144 طفل من الذكور و131 طفل من اإلناث في املؤسسات واملواقع التالية: 
1. مركز الطفل في مخيم شعفاط  2. مؤسسة برج اللقلق 3.مركز نضال 4.جتمع 
مؤسسات مخيم شعفاط  5.مؤسسة الرؤيا  6. جمعية القدس للتأهيل والتربية 

اخلاصة 7. مركز ابن قالون.

في محافظات الشمال: مت تنفيذ 26 ورشة تفريغ نفسي مع األطفال استفاد 
منها 520 طفل منهم 221 طفل من الذكور و299 طفل من اإلناث في املؤسسات 
 - زيتا  في  الشعراوية  سيدات   .2 نابلس   - امل��رأة  جلنة   .1 التالية:  واملناطق 
مركز   .5 نابلس  بلدية  4.م��رك��ز  قلقيلية    - زيتا  في  عتيل  جمعية   .3 قلقيلية  
 - يافا  مركز   .6 الغوث  وكالة   - جنني  في  واألطفال  الشباب  برنامج   / جسور 
نابلس 7.مركز حوار - مخيم عسكر 8. برنامج الشباب واألطفال - طولكرم  9.  
برنامج الشباب واألطفال في نور شمس 10. جمعية صيدا - جنني 11. مركز 
العقربانية - عقربة   العني 12. مركز شعاع - جنني 13. مدرسة  يافا - مخيم 
الدفاع عن األس��رة - نابلس 16. نادي عزون  14. اسكاكا - سلفيت 15. مركز 

الرياضي 17. مركز املنهل - رفيديا 18. مؤسسة سفير-نابلس.

في محافظة بيت حلم: مت تنفيذ 11 ورشة تفريغ نفسي مع األطفال استفاد 
منها 255 طفل منهم 120 طفل من الذكور و 135 طفل من اإلناث وفق التوزيع 
التالي: 1. جمعية اخل��اص - بلدة اخل��اص   2.  مركز  اجلغرافي واملؤسساتي 
تربية الطفل - بتير   3. روضة أطفال فوكني 4. روضة أطفال مخيم العزة 5. 
مدرسة وكالة الوجلة  6. روضة وادي النيص 7. مؤسسة غراس بيت حلم 8. 
أطفال مؤسسة الدوحة الثقافي 9. مركز األمل للتأهيل في العبيدية 10. هولي 

الند ترست - بيت حلم 11. مؤسسة نور البراءة - مخيم عايدة.

االيام املفتوحة: 
مت تنفيذ 5 أيام مفتوحة في احملافظات املختلفة استفاد منها 2700 طفل من 
الذكور  من  طفل   1200 منهم  8-15ع��ام��ا،   بني  متفاوتة  وبأعمار  اجلنسني  كال 
الرسم  اللعب وورش  اإلن��اث، تخللها ورش تفريغ باستخدام  و1500 طفل من 
املخرجات  وال��رول وع��روض مسرحية وع��روض مهرجني، وكانت  الوجه  على 

كما يلي:
في اخلليل: مت تنفيذ يوم مفتوح شارك فيه 450 طفل منهم 220 ذكور و230 

إناث )قاعة اسعاد الطفولة(.
ذكور   200 منهم  طفل   400 منه  استفاد  مفتوح  يوم  تنفيذ  مت  الله:  رام  في 

و200 إناث )قاعة سليم أفندي(
ذكور   300 منهم  طفل   700 منه  استفاد  مفتوح  ي��وم  تنفيذ  مت  ال��ق��دس:  في 

و400 إناث )اخليمة-  سلوان(
ذكور   300 منهم  طفل   600 منه  استفاد  مفتوح  ي��وم  تنفيذ  مت  نابلس:  في 

و300 اناث )مدرجات جمال عبد الناصر(
في بيت حلم: مت تنفيذ يوم مفتوح مع األطفال استفاد منه 550 طفل منهم 

180 ذكور و370 إناث )قاعة الفينيق(

أنشطة الشبكة الفلسطينية حلقوق  الطفل 
في يوم الطفل الفلسطيني
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تطبيق القانون اجلنائي على األحداث في قطاع غزة
  رياض عرار

العدالة واحدة من القيم واملبادئ األساسية للقانون الدولي للحقوق اإلنسان، 
بغية  العالم،  في  عنها  املدافعني  من  متعاقبة  أجيال  أجلها  من  ناضل  والتي 
وجرائم  اإلنسانية  ضد  اجلرائم  مرتكبي  ملالحقة  دائما  قضائيا  جهازا  إقامة 
الهائل من االنتهاكات  التصدي للكم  احلرب واإلب��ادة اجلماعية، وق��ادرا على 
لالنتهاكات  املستمر  التواصل  ولعل  واجلماعات.  األف��راد  لها  يتعرض  التي 
واجلرائم بحق اإلنسانية، أفضى إلى اليقني مبحدودية سائر اآلليات السابقة 
من جهة وبضرورة دفع حشد دولي بقصد إقامة آلية قضائية دائمة وشاملة 

من جهة أخرى.
احملكمة  تأسست  مضنية،  وجهود  عسير  ونضال  طويل  ص��راع  وبعد  ولهذا 
اجلنائية الدولية ملالحقة مرتكبي أخطر اجلرائم ضد اإلنسانية والتي يدينها 
القانون الدولي، على اعتبار انها فكرة حتقيق العدالة الدائمة وحماية األفراد 

واجلماعات بعيدا عن التمييز واالعتبارات السياسية. 
 وحيث أن الدولة شخص من شخوص القانون الدولي، فأن املسؤولية هنا تقع  
حتما على األفراد الذين ارتكبوا تلك اإلفعال التي جرمتها القوانني واملعاهدات، 
باألضافة الى ما تتحمله الدولة من تعويض األضرار الناجتة من فعل األفراد 
أولى  وق��د  ال��ض��رر.  ح��دوث  عند  السلطة  في  كانوا  أو  ميثلونها،  كانوا  الذين 
القانون الدولي اهتماما خاصا بجرائم اإلبادة اجلماعية التي روعت البشرية 
 – األول  كانون   9 في  املؤرخة  الدولية  لالتفاقية  وطبقا  األخ��ي��رة.  الفترة  في 
الفعل  التي تعاقب مرتكبي هذا  ديسمبر 1948، وضعت األسس والنصوص 
جرائم  على   1949 آب   12 في  املؤرخة  جنيف  اتفاقية  نصت  كما  اإلج��رام��ي، 
احلرب وضرورة مالحقة املجرمني ومحاسبتهم أو محاكمتهم، دون حماية أو 

اللجوء في الدول التي حتترم حقوق االنسان والقانون اجلنائي الدولي.

كيف ميكننا أن نطبق القانون اجلنائي على أحداث غزة
لنا من وص��ف ملا يجري على األرض  ال��س��ؤال، ال بد  ه��ذه  قبل أن جنيب على 
احملتلة  األراض���ي  إل��ى  النظر  ميكن  وكيف  ال��دول��ي  للقانون  مخالفته  وم��دى 

ولطبيعة الصراع القائم.
القوات  سيطرة  حتت  وقعت  التي  الفلسطينية  األراض���ي  تعتبر  ع��ام  بشكل 
اإلسرائيلية في أعقاب حرب اخلامس من حزيران عام 1967 أراضي محتلة، 
اتفاقية جنيف  تندرج ضمن إطار ومفهوم الئحة الهاي لعام 1907، وأيضا 
وصف  انطباق  على  أك���دت  ب��ل  فحسب،  ه��ذا  ول��ي��س  1949م،  ل��ع��ام  ال��راب��ع��ة 
عن  الصادرة  الدولية  القرارات  عشرات  األراض��ي  هذه  على  احملتلة  األراض��ي 
التوصيف  ه��ذا  على  أك��د  كما  املتحدة،  ل��أمم  العامة  واجلمعية  األم��ن  مجلس 
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد اجلدار 

في األراضي الفلسطينية احملتلة، الصادرة بتاريخ 9 متوز 2004.
االحتالل  ق��وات  انسحاب  يعتبر  ال��ع��ام،  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  لقواعد  واس��ت��ن��ادا 
انتشار  إع��ادة  مجرد   ،2005 العام  في  غزة  قطاع  من  أج��زاء  عن  اإلسرائيلي 
وان��س��ح��اب ج��زئ��ي ل��ق��وات االح��ت��الل ع��ن ه��ذه األراض����ي ول��ي��س إن��ه��اء حلالة 
االحتالل،  لكون هذا االنسحاب اقتصر على اإلقليم الترابي ولم ميتد ليشمل 
كافة مكونات اإلقليم الفلسطيني، بل لم يسترد الفلسطينيون سيادتهم عليه، 
جراء متسك إسرائيل بعد جالئها عن قطاع غزة بالسيطرة على أجواء القطاع، 
الفاصل بني قطاع غزة ودولة  البحر وأيضا على املعبر احل��دودي  فضال عن 
مصر. كما لم تزل لغاية هذه اللحظة تتحكم بحركة املواطنني من وإلى القطاع، 
فضال عن حتكمها املطلق بدخول اإلمدادات على اختالفها، وليس هذا فحسب، 
القطاع  في  اإلق��ام��ة  حق  لهم  مبن  تتحكم  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  دول��ة  ت��زل  لم 
آالف موافقة على طلبات  ثمانية  العام 2007م ألكثر من  بدليل إصدارها في 
لم شمل ألسر القطاع، مما يعني بأن قطاع غزة لم يزل حتت السيطرة الفعلية 

لقوات وإدارة احملتل.
دولة  مع  األرض  ه��ذه  عالقة  تبقى  محتلة،  أرض  غ��زة  قطاع  لكون  وبالنظر 
الناظمة  اإلنساني  ال��دول��ي  القانون  بقواعد  محكومة  اإلسرائيلي  االح��ت��الل 
لعام  اله��اي  الئحة  عن  الناشئة  احملتل  التزامات  جميع  تبقى  كما  لالحتالل، 
العرفية  القواعد  من  وغيرها   ،1949 لعام  الرابعة  جنيف  واتفاقية   1907
ال��ن��اظ��م��ة ل��الح��ت��الل س��اري��ة وواج���ب���ة االح���ت���رام وال��ت��ط��ب��ي��ق م��ن ق��ب��ل احملتل 

اإلسرائيلي.
ونصف  ع��ام��ني  م��ن  ألك��ث��ر  استمر  غ��زة  لقطاع  محكم  متواصل  ح��ص��ار  وب��ع��د 
األمم  أجهزة  من  العديد  عنها  عبرت  إنسانية  وكارثة  مستمر  وضيق  العام، 
دوجارد  جون  احملتلة  الفسطينية  األراضي  لشؤون  اخلاص  واملقرر  املتحدة 
إضافة الى وكالة األونروا التي أعلنت مرارا وتكرارا نفاذ املؤن من مخازنها، 
شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي - والتي متلك أفضلية القوة واإلمكانيات، 
باملقارنة مع اجلماعات الفلسطينية ضعيفة التسليح - بتنفيذ عملية عسكرية 
“عوفيرت يتسوكا”  واسعة النطاق يوم 2008/12/27، أطلقت عليها اسم 
بالعبرية، أو “الرصاص املسبوك” بالعربية، والتي استهدفت أرجاء القطاع 

للسيطرة على األرض.
 16 اف  املقاتلة  ال��ط��ائ��رات  ع��ش��رات  ق��ام��ت  أن  بعد  العملية  ب��دء  ع��ن  وأع��ل��ن 
ومتزامنة،  واس��ع��ة  قصف  بعمليات  االب��ات��ش��ي  االس��رائ��ي��ل��ي��ة  وامل��روح��ي��ات 
وغالبية  واخلاصة،  العامة  املدنية  واملمتلكات  واألعيان  املدنيني  استهدفت 
مقار الشرطة املدنية الفلسطينية، واملقار واملؤسسات والوزارات التي تديرها 
حكومة “حماس” املقالة، ومقار الدفاع املدني، واألحياء السكنية، ومخيمات 
الالجئني، واملساجد. وفي ظل عقوبات جماعية عاناها قطاع غزة، كان آخرها 
إغالق قوات االحتالل التام لكافة املعابر مع القطاع ، ما أدى إلى نقص شديد 
واحلبوب  والدقيق  الطبية  واملستلزمات  واألدوي��ة  واألغذية  احملروقات   في 

واألعالف واللقاحات للماشية والطيور.
احلقوقية  املؤسسات  من  العديد  خالل  من  توافرت  التي  للمعلومات  وطبقاً 

عن  للدفاع  العاملية  احلركة  االن��س��ان،  حلقوق  امل��ي��زان  مركز  احل��ق،  )مؤسسة 
من  الضحايا  نسبة  فإن  اإلن��س��ان(،  حلقوق  السامي  املفوض  ومكتب  االطفال، 
املدنيني جتاوزت 80% من أصل مجموع الشهداء من بينهم 37% أطفاال ونساًء، 
وأكثر من خمسة آالف جريح، أكثر من 400 منهم في حال اخلطر. كما تسبب 
ما  بشكل كلي، في حني تضرر  أكثر من 400 منزالً  بتدمير  العشوائي  القصف 
يقارب من أربعة آالف منزل بأشكال متفاوتة، وتهدمي حوالي 37 منشأة مدنية 
املجلس  مقر  احلكومي،  ال����وزارات  مجمع  منها  أدوي���ة  ومستودع  وحكومية، 
محالت  الداخلية،  ووزارة  ال����وزراء،  مجلس  مقر  ال��ع��دل،  وزارة  التشريعي، 
للصرافة، وعيادات طبية، بلدية بني سهيال، مرافئ للصيادين. كما مت قصف 
13 مسجداً، منها مسجد الشهيد عماد عقل، مما أدى ملقتل خمسة أطفال )أخوات( 
الكائن بالقرب  تتراوح أعمارهم بني 4-17 عاماً، تواجدن جميعهن في بيتهن 

من املسجد الذي دمر كلياً جراء إصابته بقذيفة.
كما مت قصف اجلامعة اإلسالمية في غزة عّدة مرات، و4 مدارس مثل املدرسة 
والتي  الالجئني  وتشغيل  غوث  لوكالة  التابعة  الفاخورة  ومدرسة  األمريكية 
املقرات  القصف  استهدف  كما  طفال.   14 ضمنها  من  شهيدا   43 ضحيتها  راح 
األمنية ومقرات الشرطة املدنية مما أدى لتدمير 40 منها مثل مقر شرطة مدينة 
غزة  والتي مت تدميرها بالطائرات وأدت إلى مقتل 65 شرطيا أثناء مشاركتهم 
اإلسرائيلي  االح��ت��الل  ق��وات  استهدفت  كما  الضباط.  من  دفعة  تخريج  بحفل 
وحدات اخلدمات الطبية وأفرادها، ناهيك عن استخدام القنابل املليئة بالفسفور 
عن  تعجز  بالعظام  وتهشم  وتسمم  وتشوهات  حروقا  تسبب  والتي  األبيض 
اإلسرائيلي  االحتالل  ق��وات  تكون  وبذلك  املتاحة.  الطبية  االمكانيات  عالجها 
انتهكت  تقدير  أقل  وعلى  الدولي،  القانون  مبقتضى  جسيمة  انتهاكات  ترتكب 
جتنب  في  والتحوط  والتمييز  والتناسب  ال��ض��رورة  مبادئ  جسيم  نحو  على 

املدنيني واألهداف املدنية، مبا ميثل جرائم حرب.

املمارسات االسرائيلية تعد جرائم  حرب:
االحتالل  بحالة  املتعلقة  اإلن��س��ان��ي  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  وق��واع��د  أح��ك��ام  ح��ظ��رت 
دولة  قيام   ،1907 لعام  اله��اي  الئحة  من    25 امل��ادة  أحكام  مبقتضى  احلربي 
ملا  وبالرجوع  واملباني.  واملساكن  وال��ق��رى  امل��دن  وقصف  مبهاجمة  االح��ت��الل 
أحلقه القصف اإلسرائيلي من أضرار على صعيد األراضي الفلسطينية احملتلة، 
جند انطباق وصف القتل العمد لضحايا عمليات القصف اإلسرائيلي غير املبرر 
انطباق  على  نقف  وأيضا  املدنيني  ولأشخاص  الفلسطينية  السكنية  لأحياء 
وصف التدمير غير املبرر بالضرورة احلربية، للمنازل واملمتلكات الفلسطينية 

العامة واخلاصة.
جنيف  التفاقيات  املكمل  األول  جنيف  لبروتوكول  استنادا  األعمال  هذه  وتعد 
استنادا  يستوجب  مما  حرب،  جرائم  الدولية،  اجل��زاء  محكمة  ومليثاق  األرب��ع، 

ألحكام وقواعد القانون الدولي مساءلة وعقاب اآلمرين بارتكابها ومرتكبها.  
    

املمارسات اإلسرائيلية تعد جرائم ضد اإلنسانية: 
يشترط القانون الدولي اإلنساني، لتوصيف اجلرمية بجرمية ضد اإلنسانية:

ميثاق  من  السابعة  املادة  مبنت  احملددة  اجلرائم  من  اجلرمية  هذه  تكون  أن   •
محكمة اجلزاء الدولية.

تشكل  وأن  املدنيني  السكان  من  مجموعة  أية  ضد  موجه  اجلرمية  تكون  أن   •
نهجا سلوكيا يتضمن االرتكاب املتكرر لأفعال التي حددتها املادة السابعة.

• أن ترتكب هذه اجلرائم  تنفيذا لسياسة ممنهجة للدولة وليست عمل فردي 
عابر.

وبتطبيق هذا املفهوم على ما يجري في قطاع غزة، يتضح التالي:
من  وغيرها  وممتلكاتهم  الفلسطينيني  على  واالع��ت��داء  القصف  ج��رائ��م  إن   •
اجلرائم املشار إليها سابقا هي جرائم ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو 
منهجي وقد وجه كما هو ثابت ضد املدنيني الفلسطينيني، بدليل حجم اخلسائر 

التي أحلقت بهم قياسا بأفراد املقاومة.
األثني  العدوان  أيام  خالل  الفلسطينيني  املدنيني  استهداف  تكرر  من  يتضح   •
استهداف  في  االحتالل  دول��ة  ق��ادة  لدى  ممنهجة  وسياسية  نهج  وج��ود  عشر، 

وقتل املدنيني وتدمير ممتلكاتهم.

شروط قيام وممارسة الدفاع الشرعي عن النفس
رغم كون حق الدفاع الشرعي قد مت اإلقرار مبشروعية ممارسته من قبل الدول 
سواء بشكل منفرد أو جماعي، إال أنه وبالنظر لطابعه االستثنائي، كان عرضة 
ومتاشي  مراعاة  لضمان  وضبطه  تنظيمه  بهدف  والشروط،  القيود  من  للعديد 
وعدم  ال��دول  احترام  لضمان  وأيضا  كحق  االستثنائي  وطابعه  االستخدام  هذا 
جتاوزها للمبدأ القاضي بحظر وحترمي استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

حلق  الدولية  واملمارسة  الفقه  حصر  ش��ك،  دون  ال��ش��روط  ه��ذه  أه��م  من  ولعل 
الهجوم  يتمثل في حالة  إط��ار واح��د وم��ح��دد،  في  النفس   الشرعي عن  ال��دف��اع 
كافة  النفس،  عن  الشرعي  الدفاع  دائ��رة  عن  يخرج  وبالتالي  الفعلي،  املسلح 
استخدامها،  املمكن  االستباقية  العسكرية  األعمال  أو  وال��ث��أر،  االنتقام  أعمال 
القوة  التهديد باستخدام  أو حاالت  الوقوع،  الوشيك  العدوان احملتمل  ملواجهة 

وغيرها من احلاالت التي ال ترقى لدرجة العدوان.
ال��وض��ع ع��ل��ى صعيد ق��ط��اع غ���زة ك��ذل��ك، ب��دل��ي��ل ان القيادة  ل��م ي��ك��ن  وب��ال��ط��ب��ع 
بأن  مناسبة  من  أكثر  في  صرحت  قد  االحتالل  لدولة  والسياسية  العسكرية 
التخطيط له مسبقا كما مت  الهجوم اجل��اري تنفيذه اآلن على قطاع غزة قد مت 
تدريب قوات االحتالل عليه قبل أكثر من ستة أشهر، مما يعني بأن احملتل قد اعد 
وخطط وجهز لهذه العملية وبالتالي كان يتحني الفرصة واملناسبة لتنفيذها، 
وبالتالي يدرج ايضان مفهوم العدوان اضافة الى املخالفات اجلسيمة االخرى.

كيف يتعامل القانون اجلنائي الدولي مع املمارسات اإلسرائيلية في قطاع غزة 
دولة  تفعله  فيما  تتوافر  الدولي  اجلنائي  القانون  وفق  احل��رب  جرائم  أرك��ان   

على  اجلماعي  )القتل  اإلنسانية  ضد  جرائم  من  بغزة  االسرائيلية  االحتالل 
كالقنابل  دوليا  ممنوعة  أسلحة  )استخدام  احل��رب  وج��رائ��م  واس���ع(،  نطاق 
أو  للمدن  املتعمد  والتدمير  املستشفيات  وض��رب  الفسفورية،  االرجت��اج��ي��ة، 

البلدات(، وجرمية العدوان )استعمال القوة املسلحة وغيرها(.

اإلمكانيات القانونية املتاحة للمقاضاة ومالحقة مجرمي احلرب على غزة

هناك اربعة امكانيات قانونية ميكن االستناد اليها:                                    
اإلمكانية االولى: احملاكمة أمام احملاكم الوطنية: تبعا للمادة 146 من اتفاقية 
تسن  أن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  ف��ي  األط���راف  ل��ل��دول  تتاح  ال��راب��ع��ة،  جنيف 
تشريعاتها وقوانينها الوطنية ملالحقة مجرمي احلرب واملتورطني في جرائم 
ضد اإلنسانية، حتى ولو كانت خارج حدودها اإلقليمية. ومثل ذلك، القانون 
بارتكاب  فيه  مشتبه  ك��ل  مبحاكمة   1993 ع��ام  ف��ي  سمح  وال���ذي  البلجيكي 
جرائم حرب، سواء ارتكبت في بلجيكا أو خارجها، حتى ولو لم يكن مرتكبها 
العسكريني  كبار  من  أربعة  محاكمة  جرت  القانون،  هذا  ومبوجب  بلجيكيا. 
ضد  وثالثة  ال��ع��اج،  ساحل  رئيس  ضد  دع��وى  ورفعت  روان���دا،  في  السابقني 
شارون عام 2001 حملاكمته على جرائم صبرا وشاتيال لعام 1982. كما يتيح 
القانون البريطاني نفس االمكانية )قرار محكمة بريطانية بإلقاء القبض على 
للمنطقة اجلنوبية في جيش االحتالل  السابق  القائد  أملوغ(  اجلنرال دورون 
اإلسرائيلي، إثر دعوى رفعها ضده املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، اتهمه 
“الدرج” في 7-15- فيها بارتكاب جرائم حرب في غزة، خالل مجزرة حي 
2002، وأسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال. وتراجع بسبب 

هذه الدعوى اجلنرال أملوغ عن زيارة لندن خوفا من القبض عليه.

الدولية  اجلنائية  احملاكم  وإن��ش��اء  ال��دول��ي  األم��ن  مجلس  الثانية:  اإلمكانية 
املؤقتة:

اخلاصة  اجلزائية  الدولية  احملكمة  بقرار  تتعلق  قانونية  سابقة  هناك  حيث 
ثم   ،1993 سنة  ال��ص��ادر  ال��دول��ي  األم��ن  مجلس  ق��رار  مبقتضى  بيوغسالفيا 
احملكمة الدولية اجلزائية اخلاصة برواندا وفق ذات اإلجراء األممي وذلك سنة 

.1994
حيث اختصت كل من محكمة يوغسالفيا السابقة وروان��دا مبحاكمة املتهمني 

بإرتكاب اجلرائم التالية:
-1 – جرمية اإلبادة .

-2 – اجلرائم ضد اإلنسانية.
-3 – خرق القوانني واألعراف الدولية املتصلة بحاالت النزاع املسلح.

-4 – إنتهاكات خطيرة إلتفاقيات جنيف لسنة 1949.
وهذه اجلرائم لها مثيالتها في قطاع غزة ضمن هذا العدوان. 

تقدمي  على  وب��ن��اءاً  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية  احملكمة  خ��الل  م��ن  الثالثة:  اإلمكانية 
شكوى من الدول املوقعة على ميثاق احملكمة، وحتريكها من خالل املدعي العام 

للمحكمة “ لويس أكامبو”: 
تختص احملكمة اجلنائية الدولية النظر في: جرمية اإلبادة اجلماعية، اجلرائم 
دعوى  أرك��ان  أن  وباعتبار  ال��ع��دوان.  جرمية  احل��رب،  جرائم  اإلنسانية،  ضد 
جرائم احلرب ضد إسرائيل مكتملة، حتى لو استخدمت الواليات املتحدة حق 
فإنه  إسرائيل  قادة  حملاكمة  دولية  محكمة  تشكيل  ضد  األمن  مبجلس  الفيتو 
الذي صدر في 1950/11/3،  السلم  إلى قرار االحتاد من أجل  اللجوء  ميكن 
مباشرة  األم��ر  في  النظر  سلطة  املتحدة  ل��أمم  العامة  اجلمعية  أعطى  وال��ذي 
أخفق  إذا  الدوليني،  واألم��ن  السلم  على  للحفاظ  الالزمة  التوصيات  وإص��دار 

مجلس األمن في ذلك بسبب عدم إجماع الدول الدائمة فيه.
احملكمة  اتفاقية  على  إسرائيل  توقيع  بعدم  البعض  حتجج  حول  جدل  هناك 
اجلنائية الدولية، إال أن هذا ال يسقط عنها مسئولية هذه األفعال التي جترمها 
ب��ن��ود االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة وال��ق��ان��ون وال��ع��رف ال��دول��ي��ني فيما ي��ع��رف دوليا 

مبصطلح “االتفاق التعاهدي”.
وعلى اعتبار ان هذه جرائم ال تسقط بالتقادم، ويظل مقترفوها مطلوب محاكمتهم 
بغض  أرضها،  على  وج��دوا  متى  معاقبتهم  دول��ة  ألي  ويحق  الزمن،  طال  مهما 

النظر عن مكان ارتكاب هذه اجلرائم أو جنسية من قاموا بها أو ضحاياها”.
كما ان مجلس االمن  ميكنه التدخل باعتبار أن ما حصل جرمية عدوان. وعلى 
في  للقوة  اإلسرائيلي  االستخدام  على  ال��ع��دوان  وص��ف  ينطبق  األس��اس  ه��ذا 
مخالف  وجه  على  يجري  االستخدام  هذا  لكون  الفلسطيني  الشعب  مواجهة 
وأهداف  ملقاصد  مخالف  وج��ه  على  وأيضا  النفس  عن  الشرعي  ال��دف��اع  حلق 
العاجل  الدولي  األمن  مجلس  وتدخل  حترك  يقتضي  ما  املتحدة،  األمم  ميثاق 

لوقفه ومالحقة ومساءلة من أمر به.

االمكانية الرابعة: مبدأ املسئولية اجلنائية الفردية:
كأحد   ،1919 لعام  فرساي  معاهدة  من   )227( امل��ادة  أقرته  ال��ذي  املبدأ  وهو 
مبادئ القانون الدولي، وطبق عمليا بحق مجرمي احلرب األملان واليابانيني، 
هو نفس ما يستند إليه إلدانة االحتالل اإلسرائيلي غير املشروع؛ ألن جرائم 
في  احل��رب  مجرمو  مبوجبها  حوكم  التي  اإلنسانية  ض��د  واجل��رائ��م  احل��رب 
الفلسطيني،  الشعب  لها  التي يتعرض  نورمبرج وطوكيو هي نفس اجلرائم 
والتي تستوجب محاكمة القادة واملسئولني اإلسرائيليني ملسئوليتهم اجلنائية 
الفردية عن اجلرائم التي ميارسونها”. وقد استندت إسرائيل لنفس القوانني 
للمحاكمة  وقدمته  “أيخمن”  النازي  األملاني  القائد  اختطفت  عندما  الدولية 
وحكمت عليه باإلعدام عام 1962، قائلة إن حتت يدها التبرير الكامل لوصف 
اإلنسانية،  ضد  جرائم  من  خلدمته  يعمل  كان  ال��ذي  والنظام  املتهم  به  قام  ما 

خاصة ضد املدنيني من اليهود.
من جهة ثانية ميكن تفعيل القضاء العربي بهذا اخلصوص وخاصة في الدول 

التي تربطها عالقات مع دولة االحتالل.
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ملا دقت ساعتي فجراً، وكعادتها بطنينها املزعج، حاولُت سرقة حلظاٍت 
أخرى حتَت فراشَي الدافئ، لكن وملّا الحت في مخيلتي سحابة كّل يوم، كانت 
نزغة أجبرتني على النهوض. ما أنهيُت صالتي، حتى أمتمُت جتهيز نفسي، 
وارتداَء ما تبقى لي من ثياب، ثّم حملُت حقيبتي وهممُت باخلروج من غرفٍة لي 
لقاٌء معها بعد ستِة أيام. قصدُت أمي فقّبلُت يدها كاملعتاد، وانتظرُت وصاياها 
الله ويوصلني ساملاً  التي حفظتهاُ عن ظهر قلب، وَدعواها لي بأن يحفظني 

ملكان سكني هناك حيث أدرس، في مدينة جامعتي-بنابلس-.
في آخر مكاٍن ُيطّل على دارنا، قبل أن حتتضنها أشجاُر الزيتون، التفّت 
ألمي وأومئُت لها بابتسامٍة َرسمُتها على وجهي، علّها ُتخفف عنها في ساعاتَي 

املقبلة، فهي وإياي فيها قطعاً، ال تهدىء حتى أرفع لها هاتف الوصول..
ما أجملها من رائحة، وما أروعها من مناظر، تلك قبيَل أن تشّق الشمس 
في  دوراً  جتد  لكي  ُمرغماً،  فيها  تكون  أن  أقساها  وما  السماء،  نحو  طريقها 
أجوُب  زلُت  ما  وأنا  كلها،  طريقي  فيِه  أقيس  ألفته،  هذياٌن  الطويل،  الطابور 
حقل الّدار، أدوُس احلصى وأهرُب من مطّبات الّرمل،.. لكن؟..ما هذا؟؟. حفرة 
في األرض؟..بدت وكأنها عميقة، أطلُت فيها الّنظر..لكن..ما الذي يحصل؟. 
بال إرادٍة وجدت نفسي في قاعها جالساً، وهي تسيُر بي إلى باطن األرض، 

أغمي علّي من هول ما رأيت..

دامس،  بك. فتحُت عيني، ظالٌم  لي..أهالً وسهالً  تقول  أذني،  بهمسٍة في 
بخوٍف..نعم،  فأجبُت  األرض؟.  أه��ل  من  أن��َت  يسأل..هل  أيقظني  مبن  وإذا 
حتّوَل  فجأة  طيب..  مثلك  فأنا  تخف  ال  الصوُت  لَي  قال  يكلمني؟.  من  ولكن 
وبدهشٍة  يكلمني،  من  إلى  نظرُت  بلهفٍة  منيرة،  أض��واٍء  إلى  الدامُس  الظالُم 

عرفُت أنه.. دودة صغيرة..
القلوب، وبدأنا منشي، قالِت  عّرفت وعّرفُت عن نفسي، تآلفت وتقاربت 
الدودة: ما سيكوُن اليوم جتربة ال تتكرر في العمر مرتني، اليوَم ستعيُش في 

عاملك هناك، ولكن من حتت األرض -هنا-..
االستغراِب  ع��الم��اِت  رأت  وق��د  ال����دودة،  ابتسمِت  حتى  بكلمة،  نبتُّ  م��ا   
وتفّسَر  القصد،  تفهم  حتى  حلظات  وقالت..  وجهي،  على  جلّية  واالستفهام 
أو شيئاً  التراُب زجاجاً،  انقلَب  الكالم..وفعالً هي خطواٌت فقط، حتى  عينك 
ما شفافاً، ال ُيخفي ما وراءه، زجاٌج ُيحيط ُبه سراب، لم أعد أرى إال ما فوَق 
رأسي، وما حوله من أمامي وخلفي وأسفل مني، غبش من ضباب، لم أعلم 
ويساراً،  مييناً  تخبطت  نفسي،  متالكُت  ما  إس��م��اً..  له  وج��دّت  وال  ُكنهاً،  له 
فما يحصُل اآلن، ما كان يوماً..ملّا رأتني الدودة هكذا، هّدأت من روعي قليالً 
وقالت: سنسير اآلن، وال تخَش شيئاً فأنت معي بإذن الله في أمان، وانظر 

ر الرَّهيب.. فقط من فوقك، لتكتشَف السِّ
 قلُت في نفسي-لن يصيبنا إال ما كتب الله لنا-، واستجمعُت قواي وفعالً 
بدأُت املسير.. اآلن بدأت أحّدق النظر، وكل الذي أرى هو من فوقي فحسب، 

  الطفلة رندا صبح / نابلس
كان يا مكان في قدمي الزمان بنت حلوة كثير اسمها لينا... كانت حتب 
املدرسة كثيرا... وفي يوم من األيام ذهبت الى بيت صديقتها رناد لتلعب 
معها... ذهبت أم لينا تبحث عن ابنتها ألنها تأخرت عن املنزل... فوجدتها 

تلعب مع صديقتها رناد في الطريق وفي وقت متأخر... 
منزلها...  الى  بهما  وذهبت  وصديقتها  ابنتها  وأحضرت  لينا  أم  ذهبت 
وكانت صديقتها تريد الذهاب الى منزلها خوفاً من أبيها ألنها تعرف أنها 

تأخرت عن املنزل كثيراً... 
فذهبت أم لينا وابنتها وأوصلت صديقتها رناد الى بيتهم وأوصت أبيها 
أن ال يصرخ عليها ألنها هي التي أجبرتها أن تبقى عندها في املنزل فأخذهم 

الوقت... 
وبعد أيام ذهبت لينا الى بيت رناد فصرخ والد رناد في وجهها وقال 
لها: بنتي ما بدها تطلع معك... وبدي احكي لكل أهل احلي ما يطلعوا بناتهم 

معك!! ذهبت لينا تبكي.. 
سبب  م��ا  وسألتها  دينا  تدعى  التي  احل��ي  بنات  إح��دى  عليها  ف��ج��اءت 
لها  فقالت  ذل��ك...  يرفض  وأباها  رن��اد  مع  اللعب  تريد  أنها  فقالت  بكائها؟ 

حسناً سأذهب واسأل أبيها ملاذا يرفض ذلك! ذهبت الى بيت صديقتها رناد 
حتب  إنها  فقالت  بكائها؟  سبب  ع��ن  فسألتها  تبكي...  األخ���رى  ه��ي  فرأتها 

صديقتها لينا كثيراً وتريد اللعب معها وأبوها يرفض ذلك... 
الى منزلها فوافق ولم  ان تذهب معها  أبيها وطلبت منه  الى  ذهبت دينا 
معاً...  دينا  منزل  الى  وذهبوا  لينا  وأحضروا  ورن��اد  هي  فذهبت  يرفض... 
وبعد فترة قصيرة جداً، جاء والد رناد وأخذها وذهبوا الى املنزل ألن الوقت 
دينا رناد ولينا...فذهبت  أصبح متأخر ج��داً... فذهبت رناد وأبيها وودعت 

لينا وجلست حتت شجرة تفاح في بستان في احلي... 
خوفا!  لينا  فرجفت  املنطقة  يعم  بصراخ  فإذا  وأكلتها  تفاح  حبة  قطعت 
فجاء اليها صاحب البستان وقال لها: أنا آسف با بنتي ..ولكن ما الذي جاء 
إنه  ألمها:  وق��ال  بيتها  الى  بها  وذه��ب  فأخذها  الوقت؟  هذا  وفي  هنا  الى  بك 

صرخ عليها ولكن ليس ألنها كانت في البستان فحسب... 
حول  ال  فتاة  وهي  ج��داً  خطيرة  البستان  بها  يوجد  التي  املنطقة  ألن  بل 
ابنتها  مع  وجلست  الرجل  لينا  أم  فشكرت  متأخر...  وال��وق��ت  ق��وة  وال  لها 

وحدثتها... 
الرسمي  ال��دوام  انتهاء  املدرسة، وبعد  الى  لينا  التالي ذهبت  اليوم  وفي 

هي طريق، ُتشبه واحدًة أعلُمها، ما أكثَر مركباتها الصفراء، وما أكثر الناس 
هناك، يبدو أنهم مسافرين.. يا إلهي.. ما الذي أرى!!. هناك من املفروض أن 

أكون..مركبتي..كيف؟..ما؟. اآلن فهمت، هم هناك فوق األرض، وأنا هنا..
الناُس يخرجون  شعرُت بشعوٍر غريب، وتابعت النظر.. نعم كالعادة، 
ُيريدون..  ال  حيث  إل��ى  ه��ن��اك  يذهبون  أس��ف��اره��م،  ويحملون  امل��رك��ب��ات  م��ن 
تسوقهم أقدامهم، وقد ساقهم القدُر قبالً، وأنا أسير معهم من حيث ال يرون، 
يسيرون وقد بان الطابور الطويل، في مشهد رمادٍي قامت، هم منه يقتربون، 
لوٌن خال من الطبيعة، يذهُب إليه من أُجبر فقط، يحرسه ويقف إلى جواره من 
احتل األرض.. فهناك جنوٌد ومجندات أعمارهم أقّل بكثيٍر من الشيخ الكبير، 
يحملون بأيديهم أشياء ُتستخدُم مع املجرمني.. يقفون هناك كشيء دخيل.. 

وما زال الطابوُر يزداُد طوالً.. والكّل بانتظار اخلالص.
ال��ش��ي��وَخ والّنساء،  أن��ا م��ن مكاني، س��رُت م��ن حت��ِت أق��دام��ه��م، جت���اوزُت 
يسميه  ما  )أو  اإله��ان��ة،  ِمضماَر  اليوَم  معهُم  دخلُت  ما  جميعاً..  جتاوزتهم 
أسيُر  فإما  س��ارق،  من  احلكَم  ألنتظَر  هويتي  قّدمُت  ما  رفاقي-املّعاطة-(.. 
ُمتوجهاً ملا بعدُه من حواجز، أو أظّل هناك في مكاٍن ُتخلُع فيِه العّزة، ُيفتشوَن 
أكملُت  أو  بالسجن،  الظالم  ُحكمهم  كان  وجدوها  فإن  كرامة،  من  تبقى  عّما 

طريقي من دون هدٍف أو اسم..
سرُت حزيناً على الواقفني، لكن ال بّد من أن أكمل الطريق.. تركتهم هناك 
مع من تكّبر، ساعة يلعبون وأخرى يسخرون، ومن مثلي هناك واقٌف متّر 

دونه الساعات.
وتنهدّت  إليها  سرِّها..نظرُت  عن  سألتني  دمعة  عيني  في  ال��دودة  حملِت 
قصدّت  ما  احلاجز،  كذلك  إال  ليست  ص��دري  من  خرجت  آٍه  ك��ّل  دف��ني،  بأسى 
ليست  والله  فهي  طّيارة-متحركة-،  حواجز  من  بعده  ما  إمنا  الثابت،  بها 
إال زيادًة فوَق كرِب القلوب، تنقص األمَل سريعاً من ساعِة احلياِة الرملية.. 
وصلنا  ملا  كثرت..  آهاتي  أن  وعلمت  انتبهت  لكنها  بذلك،  ال��دودة  أخبرُت  ما 
حاجز الوصول األخير، ما استطعُت الصمَت أكثر، أخبرُتها عّما كان ويكون، 
دون��ه.. حائالً  كانوا  لكنهم  عالجاً  يرقُب  هناك،  احلياَة  ف��ارَق  عّمن  أخبرُتها 

أخبرُتها بكّل شيء، أخبرُتها أيضاً عّمن أتى للحياِة هناك، مولوداً ما وجَد من 
حوله ابتساماِت فرٍح بقدومه، لكن وجَد تقاسيَم وجوٍه أنهكها التعب، ولعلّه 
أيضاً ما وجَد أمه وقد فارقِت احلياة.. جعلُتها تنظُر للواقفني فوقنا..أخبرتها 
إليها  بأسمائهم..وجعلُتها على يقنٍي بأّن كّل واحٍد منهم له حكاية لن يصل 

يوماً خياُل أكثر الروائيني إبداعاً.
اآلن  فنحُن  السالمة،  على  لله  قالت..حمداً  أن  إلى  صامتة،  ظلت  ال��دودة 
عند سكنك.. نظرُت لها وقد أدرُت رأسي بحركٍة بطيئة، أخرجُت لها من بني 
أّنهم ما زالوا هناك، طريقهم طويلة، تنقُص  شفاهي كلماٍت ثقيلة.. أخبرُتها 
أعمارهم في اليوم مئة مّرة، إن وصلنا في ساعة، فأمامهم ساعاٌت كثيرة..إن 

بلغنا مرادنا فما زالوا ينتظرون..
ما َوَجدِت الدودة كالماً يقال..لكن أبت إال أن تخبرني أّنهم هناك في عالم 
مّروا  يستطيعونه..  ال  قوياً  عليهم،  صلباً  فكاَن  حاجزاً  قابلوا  إن  ال��دي��دان، 
أو حتى حفروا من  أو من فوقه  من جانبه، فإن لم يكن فمن اجلانب اآلخ��ر، 
إيقافهم فما استطاع.. أراد  انتصر عليه،  حتته، فما هزمهم يوماً..بل هم من 

أراد كسرهم لكّنهم أقوى من أن تغلَب عزميتهم ظروٌف تزول..بلغوا هدفهم 
ونظروا إليه من هناك.. ما رأوه حتى، فقد كان أصغر من أن ُيرى.

انطفأ  سالمي..وفجأة  مّني  فإليك  كالمي،  انتهى  هنا  إل��ى  ال���دودة  قالت 
النور، وعاد الظالم بني السطور، وعلى صوت ساعتي املزعج، استيقظت من 
منامي، فتوضأت وصليت الفجر..حتى أمتمُت جتهيَز نفسي، وارتداَء ما تبقى 

لي من ثياب.. وألذهب مهروال نحو الطابور الطويل.

ستقوم  وه��ي  منزلها  ال��ى  معها  ي��أت��وا  أن  ودي��ن��ا  رن���اد  على  لينا  اقترحت 
الوقت  بعض  نقضي  طيب،  فقالت:  رناد  دينا..أما  بتوصيلهما...فاعتذرت 
معاً... وبعد فترة قالت رناد: أنا صار الزم أرجع على بيتنا قبل الوقت ما 

يتأخر...
بنا  هيا  لصديقاتها:  لينا  جميالً..فقالت  اجلو  كان  األي��ام  من  يوم  وفي 
صاحب  ولكن  دي��ن��ا:  فقالت  األس��ب��وع  عطلة  لنقضي  البستان  ال��ى  نذهب 

البستان...!! قالت دينا: ال تخافي...انه لن يفعل شيئاً... 
اليقاع اجليش  البستان ملغماً  الثالثة وعندها كان  الصديقات  فذهبت 
أطاح  كبير  بانفجار  ف��إذا  البستان  ال��ى  جت��ري  لينا  اإلسرائيلي...فذهبت 
بلينا أرضاً... فصرخت رناد ودينا خوفاً على لينا... ذهبت دينا إلحضار 
اإلسعاف...أما رناد فبقيت بجانب لينا لفترة قصيرة حتى وصل اإلسعاف 

الى املنطقة... 
وبعد أسبوع من العالج في العناية املكثفة،  أصرت لينا على البقاء على 
التي كانت حتبها وكانت عندها  أمها وصديقتها رناد  أجل  قيد احلياة من 

باملستشفى طيلة تلك الفترة...
حياة  وال  احلياة  مع  يأس  “ال   : مقولة  احلياة  من  ولينا  رن��اد  فتعلمت 

مع اليأس”
 

وما زاَل يزداُد طواًل

البقاء في وطن حرا لطفلة حرة
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آثار احلرب االسرائيلية على غزة ستبقى 

حاضرة واالطفال هم الرصيد املفتوح 

العتداءات االحتالل

  سامر عجعج

طويلة  لفترة  ح��اض��رة  ستبقى  غ��زة  على  احل���رب  آث���ار  ان  ف��ي  الش��ك 

الفلسطينى.  االنسان  او  التحتية  البنية  او  االرض  على  سواء  الزمن  من 

واالطفال الفلسطينني بالذات كان لهم نصيبا كبيرا من هذه احلرب، وامام 

هذه اخلسارة الكبيرة من سقوط الشهداء واجلرحى هنالك اآلثار املترتبة 

على هذه احلرب سواء مباشرة او غير مباشرة على االطفال.

فعلى الصعيد االقتصادي، الطفل الذي فقد كل اسرته او جزء منها أو 

معيل األسرة، سيخرج الحقا إلى سوق العمل ليبحث عن مصدر دخل له 

والسرته تاركا ورائه تعليمه.

اما على الصعيد االجتماعي، فسقوط املئات من الشهداء واآلالف من 

الى  سيؤدي  وه��ذا  دائمة،  إعاقة  ذو  األطفال  من  كثيراً  سيخلف  اجلرحى 

اختالل في النسيج املجتمعي املستقبلي.

املدمرة  اإلسرائيلية  احل��رب  فهذه  النفسي،  الصعيد  على  باإلضافة 

حيث  م��ن  للطفل،  النفسية  الصحة  على  اخل��ط��ورة  بالغة  آث���ارا  ستترك 

الفقدان او الصدمة، االضطرابات، والقلق واخلوف وغيرها من الصعوبات 

النفسية واألزمات في حياة األطفال، والتي بدورها حتتاج خلطة مرحلية 

ومستقبلية العادة التوازن النفسي عند األطفال واخلروج من آثار احلدث 
الصادم املؤلم.

إسرائيل.  قيام  قبل  بدأت  الفلسطيني  الشعب  على  اسرائيل  حرب  ان 

أو غير مباشرة.  فهي تخوض حربا بأساليب واشكال مختلفة، مباشرة 

أو  املعتقلني  االط��ف��ال  م��ن  نصيب  ع���دوان  او  ح��رب  ك��ل  ف��ي  هنالك  وك���ان 

وتلقي  االسرائلية  العسكرية  اآللة  تفرض  ولطاملا  الشهداء.  أو  اجلرحى 

جزء  يدفعون  فلسطني  اطفال  سيظل  الفلسطيني.  الشعب  على  بنارها 

مفتوحا  رصيدا  فلسطني  اطفال  وسيبقى  واحل��رب  االع��ت��داء  ف��ات��ورة  من 

لالحتالل يستخدمه العتداءاته املستمرة.

  عالء بدارنة
بعد رحلة طويلة من جباليا إلى ثالجة الشفاء إلى سماء غزة وبعد تعذر عقد 
قمة الكبار، قرر الصغار املوت وعقدها فوق السماء. اكتمل النصاب لعقد قمة في 
اجلنة... ال خالف عمن سيرأس القمة... الكلمة اآلن لهدى من حي الشيخ رضوان 

فلتتفضل...
 أحبائي األطفال أيها اجلنراالت األبطال شكرا لتلبيتكم الدعوة، شكرا ملوتكم 
وحتمل مشاق السفر وحضور قمتنا الطارئة والغير عادية في أرض محايدة... 
سنبدأ جلستنا بكلمة واحدة، فهنا ال مكان للكالم... ال مكان للخطاب... ال مكان 

للسجال...
بانتظار  الشفاء  ثالجة  في  زال��وا  ما  الذين  الصغار  إخوانكم  على  أطمئنكم 
السماح لهم بالوصول إلينا وحضور قمتنا... ونعلن أن قمتنا القادمة ستكون في 
بالورود...  مقاعدنا  زينوا  الذين  أصدقائنا  وسيعقدها  الفاخورة  مدرسة   ساحة 

إننا ومن هنا قررنا األتي وباإلجماع 
بعدنا  سيأتي  م��ن  وم���وت  موتنا  على  ال��ك��ب��ار  مجلس  األم���ن  مجلس   نشكر 
غزة  ورم��ال  غ��زة  بحر  نشكر  أجسادنا   ح��رق  على  ومشتقاته  الفوسفور  نشكر 
الدمار في رفح  نشكر طبيب نرويجي ال نعرف اسمه بذل  وبلح غزة وحجارة 

  دينا أصالن
الرابع األساسي

 

غزة هاشم، غزة الصمود، لقد مَر عليها الكثير والكثير من املصاعب 
واألهوال.. 

سعى اإلسرائيليون الى تدميرها، ومحو هويتها.. 

رموا القنابل احملرمة دولياً على أهلها.. 

فمنها ما بتر االيادي واألقدام... 

فقدت  ورج��ال  ترملت  نساء  امل��آق��ي..  من  العيون  أخ��رج  ما  ومنها 
أسرها، أطفال يتمت..

أسر باتت في العراء بال مأوى.. 

حتى املدراس لم تسلم من سوء نواياهم، قصفوها بال هواده.. 

والتهمة أنها تأوى مقاومني..

واتهمتهم انهم يدافعون عن شرفهم.. ولم يَسلموا أرضهم..

م���ت���ى س��ي��ت��وق��ف ال���غ���ض���ب ال����ن����اري وامل����ط����ر ال���ق���ات���ل ع����ن أهلنا 
الصامدين؟؟

أطفالنا  يعيش  وم��ت��ى  ه��ن��اك؟  املنسية  الطفولة  ي��ت��ذك��رون  متى 

طفولتهم التي عالها النسيان وغلفها األلم واحلرمان؟؟

                                            9 سنوات
                                           

شو؟ ما فهمتش 
 بسيطة، رح اكولك باختصار

بلدنا سجن كبير، ملوش سكفّية، اله جدار

 

 املساحة: 360 كم2 – عدد السكان: مليون ونص! مش كتار!!ا
ما تسألنيش عن العملة، عن العاصمة، 

رجاًء بدون اصرار

 

 الله يسعدك ما حترجنيش يا زملة ازا علم البلد األصلي طاااار!!ا
طّيب ُكلّي، تشيف الوضع؟ تشيف األحوال؟

 بطالة ما فش أشغال!
 وينهم اصحاب رؤوس األموال؟

 الله بعلم بس اكيد بشتغلوا في احلالل!!!ا
اضراب معلمني... فش معاشات!!ا

 تعليق طالب.... فش محاضرات!!!ا
كل واخد ساكن هون... رخ يضل مخبوس هون... هيك وّصانا 

شارون!!ا
املعابر مش رخ نفتخ.... ال بكرا وال بعده وال بعد الف يوم!!ا

املي مكطوعة... الكهربا مكطوعة... وخط التلفون مكطوع....
الله يكطعها من عيشة، بس الفواتير اللي عمرها ما بتنكطع... الله 

يكطعها!!!ا
 أبواب السجن مسكرة... املي اللي بتوصلنا معكرة!!ا

فش بضايع مستوردة تدخل... وصناعة محلية يدوبك عّنا
احملالت بتفظى...واملستودعات شو بتحمل؟... ريح راسك واحفر 

نفق... هّرب بضاعة... احسن حل اللنا!ا
بضاعة تهريب...أسواق سود... الطلب عالي... استهالك رهيب... 

 والعرض محدود!!!ا
كل األسعار كاعدة بتغلى... جّرة الغاز كاعدة بتفضى... والكهوة مش 

راظية تغلى!!ا
بلّشت تفهم شو يعني حصار؟

 منع جتول – ما في طلعة من الدار!ا
 احمد ربك لسا عندك دار...

 جارك بيته انقصف وطاار!! 
والله مش هاين علي اسملّك بدنك

 

بس بدك تعرف... ممكن يستشهد ابنك!!ا
بنقعد بالليل على ضو الشمعة

بدّرس ابني وبقلبي دمعة

 

 خايف شي يوم يطلع عاملدرسة
يرجع شهيد وميوت حلم الهندسة

سميتلك بدنك غصنب عني... بس هاد تعريف بسيط )للحصار(
غلط غيري وسماها اتفاقيات سالم... في الواقع هّي معاهدات دمار!

 شاطرين في الشعارات
“بناء دولة فلسطني مستقلة وعاصمتها القدس«

 آآه ه ه مزبوووووط!!! يبقى موووووت يا حمااارر!!!ا
 لسا بتسألني “تشيف حالتش”؟ شو بدك ياني اكولك!!ا

متسّخم والوضع دامياً برجع لورا
 بس » عايش – منيح – تشويس -- متام«

خذ مّني وعد... بحلفلك بوطني... مبحمد ويسوع ....
رح اضلني فلسطيني و راسي داميا مرفوووع!!!ا

جهدا إلنقاذ حياتنا لكن املوت كان  أسرع نشكر سائق إسعاف أخرجنا من حتت 
برلني  في  خرجوا  وأطفال  بكتنا  الغرب  ب��الد  في  مذيعة  نشكر  م��ات   ثم  الرماد 

وصنعاء وعمان 
ومونتريال في الصومال في السودان في  جزر القمر في الصني وفي بالد لم 
نعرفها بعد  شكرا لهم ألننا تعلمنا اجلغرافيا اجلديدة من حناجرهم  شكرا حلبة 
الزيتون خرجت من ركامنا لنحيا فنموت  شكرا ألطفال تركيا  بندورة في حي 
وللجياع في الصومال  أصحاب اجلاللة والفخامة أيها األطفال، نحن من جانبنا 
..ول��ن  نلعب في  النار... فلن نشرب احلليب  إط��الق  نعلن  موافقتنا على وقف 
أزقة جباليا... نعلن استعدادنا الكامل عن التوقف  الفوري من زيارة املدارس... 

وسنسلم مخزوننا من الدواء والطعام... 
نعلن موافقتنا الكاملة على إغالق املعابر  ونستنكر تهريب الدواء واملساعدات 
اإلنسانية... نعتذر من أمهاتنا ألننا وصلنا اجلنة قبلهم  نعتذر من برنامج ستار 
أكادميي وهزي يا نواعم وسوبر ستار وسهرتنا وليلتنا وحفلتنا  نعتذر ألننا 
ألغينا حفالت العام اجلديد بعد أن فشلنا مبعرفة األبجدية احلديثة  ونقف دهرا 
جلسة  لنعقد  ه��ذه  جلستنا  نرفع  أن  لنا  اسمحوا  صمتنا...  على  وح��دادا  صمتا 

مغلقة  فنحن األطفال لدينا ما يخجل الكبار عن سماعه

                                                         رفعت اجللسة
  

 

غزة

قمة طارئة للصغار

 شو يعني حصار؟
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  هاشم أبو ماريا
النار  تطلق  اسرائيل  ان  فحواه  الوقت،  نفس  في  ومضحك  مهم  شيئ  الى  االنتباه  تلفت  غزة  على  احل��رب 
على اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل الدولية. ويبدوا اننا امام واقع يقول ان االتفاقية ليس لديها 

أسلحة للدفاع عن نفسها وما عليها سوى االمتثال للقتل كما هم أطفال فلسطني في غزة. 
وهنا نقف أمام سؤال كبير. ملن نشكي االتفاقية! إن قتل أكثر من ثالثمائة طفل وجرح اكثر من الفني وتشريد 
االتفاقية ومراقبة  بها إلنفاذ  املعمول  األدوات  التفكير مجددا في جدوى  االالف خالل اسبوعني يدعونا العادة 
هل  احلياة؟  تفقد  أن  قبل  السريع  اإلسعاف  إل��ى  بحاجة  هي  وه��ل  غيبوبة،  في  االتفاقية  دخلت  هل  تطبيقها. 

املجتمع الدولي قادر على إسعافها؟ وكيف؟
وحتديدا  االنسان  حقوق  اتفاقيات  دخول  امام  احلواجز  وضع  في  يتمثل  االسرائيلي  السقف  أن  نظن  كنا 
الفلسطينيني  ايصال  شانها  من  بإجراءات  سيكتفون  إنهم  أو  الفلسطينية،  األراض��ي  إلى  الطفل  حقوق  اتفاقية 
الى حالة من االحباط بجدوى ذلك في ظل االحتالل، في الوقت الذي تعمل فيه اآللة االعالمية االسرائيلية على 

تبييض سجل صفحات اسرائيل السوداء في هذا املجال. 
غير ان احداث غزة كانت اكبر في جرائمها من ان حتتويها آلة اإلعالم اإلسرائيلية. فصور األطفال املقطعة 
أطرافهم واألطفال املشردين واألطفال الذين تعرضوا للقتل املباشر والذين منعوا من تلقي املساعدة الطبية او 

حتى املساعدة الغذائية فضحت ادعاءاتهم.
ال اظن ان شيئا يعيد احلياة لالتفاقية قبل ان يقدم الذين اطلقوا النار عليها للمحاكمة. والشهود هم أطفال 
فلسطني من غزة، فلديهم الشواهد واالدلة وهم يعرفون القتلة متاما. يعرفونهم بأسمائهم ومالبسهم العسكرية 

املغبرة بغبار املعركة، ودم االتفاقية على مالبسهم لم يجف بعد. 
الهدايا لهم صباحا مساء. يعرفونهم من  التي تبعث  الزنانة والطنانة ودباباتهم  يعرفونهم من طائراتهم 
جرافاتهم التي ما زلت اسنانها حتتفظ ببعض اللحم والدم وهم يحاولون طمر احلقيقة حتت التراب. يعرفون 

أشكالهم وألوانهم واصواتهم فقط. 
استمعوا اليهم لتعرفوا ان القانون الدولي  االنساني ميرغ بالتراب ومتسح فيه االرض وال يدافع عنه سوى 
االنتهاك.  صنوف  كافة  بحقهم  ومورست  لسنوات  وجوعوا  لسنوات  حوصروا  الذين  الضعفاء  االطفال  هؤالء 

وهم وحدهم القادرون على إعادة الصدقية واالعتبار لالتفاقية. 
هم وحدهم الذين ميلكون حق الشفاعة لها. هم وحدهم ايضا من ميلكون حق اعالن الوفاة وحق التشييع 

والدفن ورمبا لن يشاوروا احدا في ذلك.

   

من اطفال العرب

الى جيش الدفاع االسرائيلي!!!!!
  صبري الصفدي

نحن أطفال العرب، نود التعبير عن أصدق آيات شكرنا الى جيش الدفاع، منطلقني من تفويض منحه لنا أطفال 

غزة... أطفال قانا... أطفال بحر البقر... إلى آخر القائمة....

إن جيشكم الباسل لم يقصر جهدأ بحقنا... فهو عندما يعلو فوق رؤوسنا يغمرنا اإلحساس بالنشوة والنشاط 

بأصوات  يذكرنا  املدافع  وص��وت  للطائرات  الهادر  الصوت  أم��ا  عاتية...  رياحه  ي��وم  في  العصافير  كما  ونتطاير 

مظلمة  كانت  غزة  في  السنة  من  األخيرة  الليالي  أن  السادة  أيها  تعرفون  أنتم  األع��ي��اد...  احتفاالت  في  املفرقعات 

لقلة وقود مولدات الكهرباء وغياب القمر عن سماءنا بإجازته الشهرية املعهودة... لقد أضاءت ما يسمى “القنابل 

الفسفورية البيضاء« سماءنا بأضواء بهيجة وكأننا في احتفاالت هوجن كوجن بليلة رأس السنة. والرائع باألمر 

البخل علينا واعملوا كل  الرسالة »17 يوما«. لذا نرجو منكم عدم  أنها ما زالت تضيء سماءنا للحظة كتابة هذه 

جهدكم لإللقاء املزيد... لرمبا تستغربون طلبنا هذا... فقد سئمنا اجللوس بالغرف الباردة واملظلمة... سئمنا اجلوع 
والعطش والبرد. 

وال تنسوا أن أمهاتنا حني تود عمل حمام لنا، فهن يكثرن من الفرك والدعك باملاء البارد املترافق مع الدعك والفرك 

بليفتهن اخلشنة، لدرجة نشعر أن جلدنا يسلخ مرات ومرات... أما قنابلكم البيضاء البهيجة بألوان قوس قزح... 

فهي ذات تأثير سحري على جلودنا... فهي تزيل األوساخ واجللد معا... وهي بدون ألم.

التسمية فهي قنابل ذكية.  B.M.I.E  - بي م. أي. إي. مش مهم  القنابل املسماه  ب  إلقاء تلك  شكرا لكم على 

ذكية لدرجة عالية، إذ تدرك ببرمجتها أننا سئمنا السير بدون أحذية وببنطال ممزق... سئمنا الركض واللعب في 

الترع »ترعة ابو راشد« التي جلبت لنا األمراض وعقاب األمهات... فقامت قنابلكم بقطع أيدينا وأرجلنا... وبفقئ 

عيوننا... واصبحنا بذلك مرتاحني من كل حركة وحلت علينا البركة...

أقاربنا وأمهاتنا وآباءنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا ومسعفينا وأطبائنا ومعلمينا  أرسلتم  لكم ألنكم  شكرا 

وشيوخنا إلى الرب بالسماء.

شكر القائمني على هذه املسرحية الرائعة... نشكر مستر بوش وسمراءه رايس...نشكر مستر أوملرت  ووزيره 

الهوية  مجهولي  البواسل  اجلنود  من  اآلالف  نشكر  وأخيرا  أفندي...  ب��راااك  مستر  دفاعه  ووزي��ر  ليفني  خارجيته 
ألدائهم الرائع... 

                                         أطفال غزة
                                          

                                          
                   

  سيرين كركر
يحتفل العالم في الواحد والعشرين من كل عام باليوم العاملي للقضاء على 
الرصاص  الشرطة  اطلقت  1960م،  عام  من  اليوم  ذلك  ففي  العنصري.  التمييز 
أفريقيا ضد  وقتلت ما يقارب 69 مواطنا شاركوا في مسيرة سلمية في جنوب 
2009م  ع��ام  في  اليوم  ونحن  العنصري.  النظام  من  املفروضة  امل��رور  قوانني 
أساليب  ألب��ش��ع  ون��ت��ع��رض  نعاني  احملتلة  الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي  الن���زال 
الصهيونية  احلكومة  قبل  من  العالم  وسيشهده  شهده  الذي  العنصري  التمييز 

واحتاللها.
املرتكب  العنصري  والتمييز  العنصرية  أش��ك��ال  بعض  ع��ن  احل��دي��ث  وقبل 
وأسباب  العنصرية  لتعريف  باختصار  نتطرق  ان  لنا  البد  الفلسطينني،  بحق 

ظهورها.
ول��ن تكن يوما  ل��م تكن  اآلخ���ر  االس��ت��ع��الء على  ون��ظ��رة  ال��دون��ي��ة  النظرة  ان 
الكولونيالي  واالستيطان  االستعمار  وليدة  هي  وإمن��ا  بيولوجيا،  طبيعة  هي 
األوروبي الذي خلق العنصرية ووضع لها نظريات لشرعنة ما يقوم وسيقوم 

به من سيطرة واستغالل لألنسان واألرض والثروات.
من  العديد  تضمنت  وال��ت��ي  الهامة  املفاهيم  م��ن  العنصرية  مفهوم  ويعتبر 
عناصر  وجمعها  العنصر  كلمة  املعاجم  في  وردت  حيث  واملقاييس.  التعبيرات 
لعنصرهم،  املتعصبني  مذهب  وتعني  العنصرية  وكلمة  األص��ل.  تعني  والتي 
Race االجنليزية وتعني ساللة، عرق، جنس، وRacial وتعني عرقي  وكلمة 

وعنصري، وRacialism تعني احلقد والتمييز.
واملواهب  السمات  تقرير  في  الرئيسي  العامل  هو  العرق  بأن  اعتقاد  يوجد 
البشرية، وأن الفروق توّلد ومّتيز مجموعة عرقية في املعاملة على يد مجموعة 
عرقية أخرى، وبالتالي يطلق مصطلح العنصرية ليدل على ظواهر التمييز ضد 
األشخاص حسب أصولهم، سواء كان هذا من حيث العنصر أو العرق أو القبيلة 

أو القومية.
ومن أهم مظاهر التمييز هو التمييز في مجال حقوق الفرد، أي املقصود ليس 
الفردية )اخلاصة(  احلقوق اجلماعية جلمهور بأسره فقط، بل وسلب احلقوق 

لكل إنسان بحكم األصل الى جماعة معينة.
وقد ولدت العنصرية من رحم العبودية )استغالل البشر بالقهر واالضطهاد 
ساهمت  وال��ت��ي  ال��ص��اع��دة  األوروب���ي���ة  ال��رأس��م��ال��ي��ة  لتطور  نتيجة  ب��ال��س��خ��رة( 
ودوافع  أه���داف  كانت  حيث  احلاكمة.  الطبقات  قبل  م��ن  العنصرية  رع��اي��ة  ف��ي 

الوسائل  كافة  استخدام  االستعمار 
واالفكار العنصرية لتبرير سيطرته. 
إذ ادعى أن الشعوب األخرى شعوب 
ما  بسبب  ال��ت��ط��ور  على  ق���ادرة  غير 
يحملونه من تخلف ودونية، وبهذا 
السكان  ب��اس��ت��غ��الل  أوروب����ا  ق��ام��ت 

األصليني كعمال خلدمة مصاحلها.
تعريف  من  تناولناه  ما  وبعد 
وكيفية  للعنصرية  مبسط  وشرح 
ظهورها، نود أن نتطرق ملا يعانيه 
عنصرية.  من  الفلسطيني  الشعب 

فمنذ احتالل فلسطني عام 48م من قبل احلركة الصهيونية، 
تعرض الفلسطينيني لكافة أنواع وأشكال العنصرية من مجازر وقتل وتشريد 
وإجبارهم  وتشريدهم  املدنيني  بقتل  الصهيونية  أقدمت  فقد  ل��ألرض.  واحتالل 
على ترك منازلهم بالقوة والعنف. واستمرت هذه العنصرية الى عامنا هذا الذي 
بات فيه العالم أجمع يرفع شعارات منددة بانتهاكات حقوق اإلنسان واالعتداء 
االحتالل  أنياب  تقبع حتت  ت��زال  ال  الفلسطينية  األراض��ي  أن  إال  على احلريات. 

ونيران قذائف أسلحته مستهدفة البشر والشجر واحلجر.
ملتوية  أفعى  فترى  العنصرية،  ه��ذه  تلتمس  فلسطني  ال��ى  زائ��را  جئت  فلو 
الذي  العنصري،  الفصل  بجدار  ممثلة  الفلسطينية  األراض��ي  كافة  حول  ملتفة 
يضع شعبنا بكامله داخل سجن أسواره، والتي لم يبقى لها سوى أمتار قليلة 
لتحجب أشعة شمس الصيف وأمطار الشتاء. حيث يشكل هذا اجلدارالذي تدعي 
وفاضحة  واضحة  واقعية  صيغة  أم���ن؟؟؟؟  وأي  أمنها،  حلماية  أن��ه  إسرائيل 

للعنصرية املرتكبة بحق الفلسطينني.
ناهيك عن احلواجز املتواجدة في كل مكان والتي متنع الفلسطينني من التنقل 
من مكان آلخر. حيث بلغ عددها مايقارب 528 حاجز مع نهاية 2006م. ابتدأت 
أنه  إال  مركزية.  وعبور  تفتيش  نقاط  إلى  بعد  فيما  للتحول  إسمنتية  مبكعبات 
واألهم في ذلك ليس فقط وجود هذه احلواجز كبؤر استيطانية حتّد من احلركة، 
وامنا ملا حتمله من آثار على كافة األصعدة. فهي تعتبر محطات لإلذالل النفسي 
واجلسدي، حيث الميكننا إحصاء األعداد املتزايدة من املعاناة االنسانية اليومية 

على هذه احلواجز. 
الدراسة،  مقاعد  الى  الوصول  من  مينعون  وجامعات  م��دارس  طلبة  فهناك 

ومرضى من الوصول الى املشافي، ونساء تلد أطفالهن على احلواجز وهي تنتظر 
أمر جندي للسماح لها بالعبور، اضافة حلاالت القتل املتعمد. إن ما ذكرناه من 

معاناة ليس إال جزءا بسيطا من حقيقة الواقع املعاش.
إن هذه العنصرية ال تتوقف هنا فقط، ففلسطينيو ال48 يعانون أبشع أشكال 
التمييز على كافة األصعدة، في التعليم والعمل واحلقوق واالقتصاد والسياسة 

وما إلى ذلك. 
فعلى  أدن��ى.  مرتبة  في  ال48  فلسطينيو  تعتبر  الصهيونية  احلكومة  إن��ن 
مستوطنة  زار  عندما  غضب  أنه  كتابه  في  غوريون  بن  صرح  لقد  املثال،  سبيل 

بيتح تكفا عام 1909 ووجد فيها العمال العرب 1200 عامل واليهود35 فقط.
وعلى الصعيد االقتصادي مثال، فإن نسبة العائالت الفلسطينية حتت خط 

الفقر وصل إلى 54% مقابل 15،5% لليهود.
أحد  صرح  فقد  الفلسطينني،  بحق  املرتكب  العنصري  التمييز  ملدى  ومتثيال 
من  االنتقام  يجب  أن��ه  متطرفة(  دينية  يهودية  )حركة  ش��اس  حركة  حخامات 

العرب وإبادة ذريتهم ومحوهم عن وجه األرض وعدم اإلشفاق عليهم. 
الواقع  حقيقة  م��ن  يتجزء  ال  ج���زءا  إال  ليس  املقالة  ه��ذه  ف��ي  ذك���ره  مت  م��ا  إن 

والتمييز العنصري الذي يعانيه أبناء فلسطني. 
هذا باالضافة إال أن الواقع املعاش املكلل بكافة األنواع واألشكال واألساليب 
وموسوعات  كتب  او  كهذه  مقالة  تكفيه  ال  الشعب  هذا  بحق  املتبعة  العنصرية 

حتى تكشف مرارة هذا التمييز.   

العالم يحتفل بالقضاء على التمييز 
ال  الفلسطيني  والشعب  العنصري 

يزال يعاني من أبشع أشكاله

رسالة شكر
طائرات األف 61 تقصف اتفاقية حقوق الطفل الدولية
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في حوالي الساعة 3:30 من فجر يوم األحد املوافق 4 كانون ثاني 2009، 
استفاق أفراد عائلة العواجا على صوت جنازير الدبابات واجلرافات التي كانت 
أقصي  السيفة”  “حي  النزهة  الذي يقع في مدينة  تقوم بهدم جزء من منزلهم 
شمال بلدة بيت الهيا، والذي يبعد عن الشريط احلدودي الشمالي مع اسرائيل 
كمال  الوالد  عواجا  عائلة  بيت  في  كان  األثناء  تلك  في  فقط.  متر   500 مسافة 
وزوجته وفاء وأطفاله الستة أمسيات 12 عام، وصبحي 10 أعوام، وابراهيم 8 

أعوام، وحال 6 أعوام، وضياء 3 أعوام، وذكريات 11 شهراً. 
“على الفور قمت من على سريري وأخذت ألبس  يصف كمال املشهد قائال: 
مالبسي في حني ذهبت زوجتي وفاء والتي استيقظت قبلي بثواني وركضت 
إلى غرفة األوالد إليقاظهم، في هذه األثناء رأيت سقف منزلي الباطون يتحرك 
ويدور بكامله، صحت واجتهت إلى صالة املنزل، ومن ثم ركضت أنا وأطفالي 
وزوجتي إلى حمام املنزل واملطبخ الواقعني في اجلهة الشرقية من املنزل، حيث 
رأيت جرافة اسرائيلية عمالقة “ بلدوزر” تقوم بهدم منزلي من اجلهة الغربية 

اجلنوبية للمنزل، وقد حترك سطح املنزل وانحرف عن مكانه”. 
اجلهة الغربية واجلنوبية من املنزل كان قد مت تدميرها لذلك سقط سقف 
كانوا  ال��ذي��ن  العائلة  ألف���راد  الغطاء  م��ن  ن��وع  شكل  وق��د  واح���دة  قطعة  امل��ن��زل 

يحتمون حتته. 
ن��وره، وذل��ك حتى  اللحظة فتحت جوالي وأض��أت  “في هذه  يضيف كمال: 
يرى سائق اجلرافة بأنه يوجد في داخل املنزل ناس وال يكمل في هدمه، وقد 
أصيب ابني صبحي بحجر صغير برأسه، نتيجة تساقط احلجارة واحلصى من 
السطح، والتي كانت تتساقط كاملطر، فيما كنت أنا وأوالدي نصرخ بعلو صوتنا 
وكنا نقف ملتصقني من بعضنا البعض، حتى ينجدنا أحد، أو يسمعنا اجلندي 

الذي يوجد في اجلرافة ويتوقف عن الهدم، لقد كنا خائفني جداً ومرعوبني.” 
املنزل.  حوش  إلى  يتجهوا  أن  عائلته  أف��راد  جميع  من  كمال  طلب  ذلك  بعد 
في هذه األثناء رأى كمال مجموعة من الدبابات اإلسرائيلية أكثر من 30 دبابة 
بيت  في  الغبون  منطقة  باجتاه  ملنزله  احمل��اذي  الشارع  في  يسيرون  وجرافة 

الهيا. 
بقي كمال وعائلته في الطقس البارد حتى الساعة السابعة صباحاً، وذلك 
بسبب أن خمس دبابات اسرائيلية اتخذت على مسافة 20 متراً من منزله مقراً 

لها، وخالل ذلك كانت جتوب املنطقة ذهابا وإيابا. 
إلى  الذهاب  كمال  زوج��ة  ق��ررت  والرعب  باخلوف  املشحون  اجل��و  ه��ذا  في 
بيتهم املدمر إلحضار جوالها وهويتها “ البطاقة الشخصية” على أمل التمكن 
نفذ  فقد  امل��ك��ان،  ه��ذا  من  ألخذهم  باألسعاف  أو  األحمر  بالصليب  االت��ص��ال  من 
رصيد جوال كمال باإلضافة أنه ال يوجد ارسال بجواله، أما جوال زوجته فبه 

رصيد وكلهم أمل أن يكون هناك إرسال. 
عندما حترك أفراد عائلة كمال باجتاه بيتهم املدمر، قالت زوجة كمال أنها 
ويقول  وضياء،  إبراهيم  ابنه  رافقها  وقد  بسرعة،  وتعود  البيت  الى  ستذهب 
ابنه  ورأى  سمع  كما  نارية،  طلقات   4 ص��وت  سمع  اللحظة  ه��ذه  في  أن��ه  كمال 

إبراهيم وهو يصرخ ويقول آه ..آه .. نار ..نار. 
فقد أصيب إبراهيم بعيارات نارية في خاصرته اليمني وكان ينزف، فاجته 
كمال صوب ابنه إبراهيم وحمله وركض إلى اجلنوب باجتاه الشارع الرئيسي. 
خالل ذلك سمع كمال صوت 5 طلقات نارية، إحداها أصابته في احلوض ولكنه 
زوجته  أصيبت  كما  األرض.  على  يسقط  أن  قبل  ال��ش��ارع  يقطع  أن  م��ن  متكن 

بأرجلها وكانت تنزف بغزارة. أبناء كمال اخلمسة اآلخرين لم يصبوا. 
وقد  أحضانه..  بني  زال  ما  املصاب  إبراهيم  وابنه  األرض  على  كمال  متدد 
استمر كمال باحلديث مع ابنه إبراهيم حتى ال يغيب عن الوعي، وقد كان كمال 
يطلب من ابنه أن يقرأ القرآن. وخالل ذلك حاول كمال أن يضع يده على جرح 
إبراهيم في اخلاصرة ويعيد أحشائه للداخل، لكن إبراهيم أخذ يصرخ ويقول 
>“بتحرقني يابا ...بتحرقني يابا” وقد كان أبناء كمال اآلخرين يبكون من اخلوف. 
بعد ذلك سمع كمال صوت حركة في اجلنوب وتفاجأ برؤية جنود إسرائيليون 

يسيرون باجتاههم على األقدام. ويقول: 

من  يتنقلون  وكانوا  عشب  عليها  طواقي  يلبسون  جندياً   12 حوالي  “رأيت 
سور لسور ويأتون باجتاهنا، كانوا يبتعدون مسافة 80 إلى 100 متر تقريباً، 
لنقطة  نقطة  م��ن  ركضهم  خ��الل  م��ن  امل��ك��ان  ميشطون  بأنهم  عليهم  يبدو  وك��ان 
وزحفهم على األرض، وكانوا يشيرون لبعضهم بالتقدم، في هذه األثناء سألني 
ابني ابراهيم سؤال وهو يركز رأسه علي يدي اليمني، “ نفسي أعرف ليش إحنا 
“كل  وق��ال  ابراهيم  إل��َي  فنظر  السبب،  أع��رف  ال  ألنني  أجبه  فلم  ؟”  ه��ون  سكنا 
مرمي  حتت  دائما  ونكون  ح��دودي��ة  منطقتنا  أن  ،”حيث  نصيبه”  بيأخذ  واح��د 
فقلت له خلص هي اليهود أجوا وراح يسعفونا أنا وأنت وإمك، في  الرصاص”، 

هذه اللحظة ازداد بكاء أوالدي الصغار بجانب أمهم”.
 كان اجلنود على مسافة حوالي 10 أمتار فقط عندما سمع كمال صوت إطالق 

النار. ويضيف كمال: 
إبراهيم  وابني  أن��ا  ويعاجلونني  أستعطفهم  حتى  عيني،  أغمضت  “حينها 
وزوجتي، فجأة سمعت صوت رصاص وتطاير رمال فوقي ورأيت يدي اليسري 
تطير لوحدها بالهواء وتنزل على جبيني، شعرت حينها بأنني أصبت برأسي، 
ابراهيم،  رأس  من  ينزف  ال��دم  فرأيت  بسيطة  لبرهة  عيني  فتحت  م��ت،  وأنني 
تأكدت حينها أنها عملية إعدام، تظاهرت بأنني ميت، وقد سمعت زوجتي وهي 
عشرة  مل��دة  بقيت  وق��د  يصرخون،  وأوالدي  تبكي  وه��ي  وابنه،  هو  قتلوه  تقول 
أتظاهر بأني ميت واستمع لصوت بكاء زوجتي وأطفالي اخلمسة،  دقائق وأنا 

لقد كنت خائف من أن يقوم اجلنود بقتلي”.
ابتعد  عندما  اليمنى.  ورجله  اليسرى  يده  في  نارية  بعيارات  كمال  أصيب 
اجلنود قليال رفع كمال يده اليمنى لزوجته وأبناءه ليشعرهم أنه ال زال على قيد 

احلياة، ورأى أن ابنه إبراهيم أصيب في الرأس والبطن. 
بعد حوالي 10 دقائق تقدمت دبابة من اجلهة الشمالية الغربية، وكان يقف 
فوقها جندي وميسك برشاش الدبابة، وقد نظر اجلندي إلى كمال وابنه إبراهيم 
املمدد على األرض دون أن يفعل أي شيء. كما تقدمت دبابة إسرائيلية ثانية من 
نفس املكان عندها وقف ابني صبحي وأخذ يشير بجاكيت أحمر لها، أشار اجلندي 
الى كمال بيده كي يذهب باجتاه اجلنوب أي اجتاه بلدة بيت الهيا، فقال كمال..ال “ 
أريد أن أذهب بإجتاه الشمال الغربي” ويقصد إلى الدبابة حتى تعاجله وتعالج 
زوجته” ولكن اجلندي أشار إلى كمال بيده، وفهم من إشارته ممنوع وأشار بيده 
بأنه ميكنني الذهاب جنوباً، وقد تقدم كمال باجتاه الدبابة والتي بدأت بالسير 
بسرعة وكان اجلندي الذي كان يشير بيده له ينظر إليه وعلى وجهه اإلبتسامة، 

وقد ذهبت الدبابة شرقاً دون أن يتوقفوا لتقدمي املساعدة لهم. 
تبعد  التي  إل��ى منطقة اخلوصة  ت��رك عائلته وذه��ب  األم��ل  فقد كمال  أن  بعد 
األرض  على  كمال  زحف  وقد  تواجدهم،  مكان  عن  تقريباً  متر  سبعمائة  مسافة 
إلى  ثالثة  من  املسافة  هذه  استغرقت  وقد  إصاباته،  مكان  من  ينزف  كان  وال��دم 
منطقة  إل��ى  كمال  وص��ل  وعندما  ال��وع��ي،  ع��ن  كثيراً  خاللها  غ��اب  س��اع��ات  أرب��ع 
منزلهم  إل��ى  وحملوه  البدو  من  شابني  ج��اء  وبعدها  صغير  طفل  رآه  اخلوصة 
وحاولوا إسعافه، وقد أخبرهم بقصته وأن أوالده بالشارع وابنه الشهيد أيضاً 
ال  بأنه  وأبلغوه  واإلسعاف  بالصليب  البدو  أحد  اتصل  وقد  الشارع،  في  ملقى 
ميكن الوصول بسبب اجتياح اجليش اإلسرائيلي ملنطقة بيت الهيا. وقد أمضى 
كمال ليلته في ضيافة البدو، وفي صباح اليوم التالي )االثنني( عاد كمال زاحفاً 

إلى حيث تتواجد عائلته. 
وعند عودته وجد كمال عائلته في حوش الغنم الذي تركتهم به في العراء 

دون غطاء أو مأكل أو مشرب، وقد كانت حالة زوجة كمال تزداد سوءا. 
ال��ذي لم يتبقى منه  إل��ى رك��ام منزله  أخ��ذ كمال أوالده وزوجته  م��رة أخ��رى 
حمتهم  التي  الباطونية  اخليمة  إل��ى  وع��ادوا  واملطبخ،  احلمام  من  أج��زاء  س��وى 
أثناء انهيار منزلهم، دون أن يراهم أحد أو يعرف بأنهم أحياء، وقد بقوا حتى يوم 

األربعاء 2009/1/7 قبل أن تتم مساعدتهم. ويصف كمال الوضع قائال: 
“كنا نعتاش على فتات الطعام الذى وجدناه حتت الركام في املطبخ، طوال 
ثالثة أيام متواصلة، وكنت أقوم بإشعال النيران وخبز بعض الدقيق حتى نأكل، 
استطعت  وقد  املطبخ،  في  للطعام  املعلبات  بعض  وج��دت  بأنني  ساعدني  وقد 

انتشال بعض األغطية من حتت الركام، وكنت أحاول تغطية أوالدي بها والذين 
أجسامهم  حتت  احلصى  من  يشكون  وكانوا  املنزل  رك��ام  على  ينامون  كانوا 
زاحفاً  ابني صبحي يذهب  كان  أي��ام، وقد  األربعة  آالم، طوال  وما تسببه من 
بعض  فيه  وبقي  البيت  تدمير  أثناء  األرض  على  سقط  الذي  املياه  خزان  إلى 
الرمال وكان يوجد  املاء الذي كان ملوثاً بسبب  القليلة ويجلب منه  الليترات 
فيه ديدان بيضاء صغيرة، وقد إضطررنا للشرب منه ألنه ال يوجد أي بديل 
وال نعرف كم سيستمر هذا، وفي مساء الليلة الثالثة جلب صبحي آخر قطرات 
أكثر ما كان  أما  املاء بالتساوي وبشكل قليل جداً،  أقسم  املياه وقد أخذت  من 
يقلقني هو نزيف زوجتي الذي لم يتوقف وقد استخدمت مببرز ابنتي ذكريات 
أخرى.”  واح��دة  تضع  بالدم  متتأل  وعندما  جلرحها  كضمادة  تضعه   وكانت 
في  بهدوء  كمال  شعر   2009 ثاني  كانون   7 املوافق  األربعاء  يوم  صباح  في 
الغنم،  ترعيان  وابنتها  بدوية  ام��رأة  كمال  رأى  ذل��ك  بعد  م��رة،  ألول  املنطقة 
فنادى عليهما كمال طلبا للمساعدة، وقد أحضرتا كاره يجرها حصان وحملوا 
كمال وعائلته، وقد طلب كمال منهن في البداية أن يأتني بابنه إبراهيم الذي 
استشهد منذ أربع أيام، وما أن وصلت البنت البدوية وأمها إلى مكان ابراهيم 
حتى بدأتا بالصراخ واللطم على بشاعة إطالق النار على جسد إبراهيم، وقد 
أحضرتا جثة إبراهيم ووضعتاه فوق الكاره وأخذوا كمال وأبنائه وزوجته، 
وقد وجد كمال أكثر من خمس أعيرة نارية في رجلي إبراهيم لم يرها من قبل.

في  الشيماء  منطقة  ال��ى  وعائلته  كمال  البدويتان  والبنت  امل���رأة  أخ��ذت 
بيت الهيا ومن هناك أخذهم أحد أبناء البدو بالتراكتور عبر طرق وعرة إلى 
مستشفى كمال عدوان، وقد مت إدخال كمال وزوجته لغرفة العمليات، فيما قام 

أقاربه بدفن ابنه إبراهيم.
 حاليا يعيش كمال وأطفاله الناجني في خيمة أقيمت على أنقاض منزلهم 
خلطورة  نتاج  أسبوعني  حل��وال��ي  املستشفى  ف��ي  زوج��ت��ه  بقيت  وق��د  امل��دم��ر، 
يتحسن  ريثما  والدها  بيت  في  كمال  زوج��ة  توجد  وحاليا  الصحي،  وضعها 

وضعها الصحي، وتتمكن من االنضمام الى بقية أفراد عائلتها. 
ويصف كمال معاناة أبناءه بعد احلادث الذي تعرضوا له قائال: 

ال��ت��ي عاشوها  ال��ص��ع��ب��ة  امل��ش��اه��د  م��ن  ال��ل��ح��ظ��ة  ي��ع��ان��ون ح��ت��ى  “أطفالي 
أنهم أخذوا يبحثون عن مالبسهم حتت  أثناء نومهم، ناهيك عن  ويصرخون 
أنقاض املنزل وقد فرحت حال ابنتي كثيراً عندما وجدت زيها املدرسي حتت 
الركام دون أن يكون ممزقاً، فيما يعاني أطفالي من ذهابهم للمدرسة بسبب 
أن معظم مدارسهم في بيت الهيا مت تدميرها، مدرسة سخنني ومدرسة عمر 
بن اخلطاب، وهم اآلن يذهبون ملسافات طويلة في مدارس جديدة لم يعتادوا 

عليها”. 
اجليش  مبمارسات  تتعلق  خطيرة  الدع��اءات  تشير  العواجا  كمال  إف��ادة 
القتالية  العمليات  املصبوب. ومنذ توقف  الرصاص  اإلسرائيلي خالل عملية 
تلقت احل��رك��ة وم��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق إن��س��ان أخ���رى ال��ع��دي��د م��ن اإلف�����ادات التي 
أش���ارت ال��ى جت��ري��ف م��ن��ازل م��أه��ول��ة باملدنيني دون س��اب��ق إن����ذار، وإط��الق 
النار على املدنيني خالل عمليات إخالء منازلهم أو بحثهم عن مساعدة طبية 
إذا مت  ف��ي ذل��ك األط��ف��ال. ه��ذه االدع����اءات  واالس��ت��ه��داف املتعمد للمدنيني مب��ا 
 إثباتها تشكل انتهاكات جسيمة التفاقية جنيف الرابعة ترتقي جلرائم حرب. 

على ضوء ذلك فان احلركة جتدد مطالبتها ب�
الذين  املدنيني  صفوف  في  القتل  ح��وادث  كل  في  مستقل  حتقيق  إج��راء   •
الذين  ألولئك  الفورية  واحملاكمة  املصبوب”  “الرصاص  عملية  في  سقطوا 
تثبت مسؤوليتهم عن إعطاء األوامر الرتكاب جرائم حرب أو التخطيط لها أو 

تنفيذها وذلك وفقا للقانون الدولي.
حتى  اإلسرائيلية  األوروب��ي��ة  العالقات  مستوى  لرفع  رسمي  تعليق   •  
على  التحقيق  تأكيد  حال  في  العالقات  مستوى  رفع  وإلغاء  التحقيق  انتهاء 

ارتكاب إسرائيل جلرائم حرب خالل عمليتها العسكرية األخيرة.

قتل طفل في الثامنة من عمره بشكل متعمد بجانب مدينة بيت الهيا



9 األيدي الصغيرة   little hands أيار   2009   

  سيرين كركر
مدينة أسوارها عالية، وبيوتها صغيرة وبدون نوافذ وأبواب، غرفها ال 
وصف لها، حدائقها صحراء جرداء، وحراسها كالب على شكل أناس، تدخل 

اليها بدون أسباب، وتذهب إليها مكلل باألصفاد...
ال تستغرب عزيزي القارئ مما قرأت، فلو فكرت للحظة بسيطة قد تعرف 
جواب هذه األحجية، فإنها أحجية جوابها يعرفه الرضيع من أطفال فلسطني، 

إنه األسر...
إن السلطات االسرائيلية تقوم منذ احتاللها لفلسطني، باستهداف األطفال 
واعتقالهم وزجهم داخل السجون وبدون أسباب. مدعية أن هؤالء األطفال قد 
ارتكبوا جرائم إرهابية بحق ما يزعموه بالدولة اإلسرائيلية. وإن بحثت عن 
مسيرة  في  املشاركة  او  حجارة  ق��ذف  س��وى  جتد  فال  األطفال  ه��ؤالء  جرائم 

سلمية، واالغلب أنهم متهمون لكونهم يحملون هوية فلسطينية.
إال أن األمر ال يتوقف باعتقال هؤالء األطفال، وإمنا جتري عملية اعتقالهم 
بطريقة وحشية همجية، يتم خاللها ضربهم واالعتداء عليهم، إضافة لزجهم 
السجون بطريقة غير شرعية وإص��دار أحكام بحقهم. فقد وصل عدد  داخل 
االسرى االطفال خالل انتفاضة االقصى الى 7600 أسيرا ما بني ذكر وأنثى، 

يعانون شتى أشكال العنف واحلرمان.
وحتطيم  وردع  لكسر  اعتقالهم  إلى  اإلسرائيلية  احلكومة  وتهدف  هذا 
معنوياتهم وإرادتهم وسلب طفولتهم، باعتبار أن االطفال هم عنوان للتحدي 
والصمود وعماد املستقبل. وتسعى حكومة إسرائيل ألن يكون هؤالء األطفال 
السجان  طيات  بني  يترعرعون  الدراسة،  ادراج  وراء  وليس  القضبان  وراء 
الذي يهدف الى قتل طفولتهم البريئة، بدل أحضان أسرهم، ليخرجوا يوما 
طبيعية  حياة  مسيرة  أو  مستقبل  ب��دون  االعتقال  سنوات  بعد  احلياة  ال��ى 

كانوا البّد أن ميروا بها.
هذا هو حال األطفال األسرى، فهم كعصفورة صغيرة رفعت جناحاتها 
لتطير فجاءها الصياد عند أول الطريق ليضعها في قفص، جداره من حديد، 
وكسر أجنحتها وسلب حريتها، فيا عصافير فلسطني... البد لليل أن ينجلي 

وللقيد أن ينكسر وستعود أجنحتكم تطير وحتلق في سماء هذا الوطن.

األطفال األسرى 
عصافير تنتظر أن تطير
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  فاطمة دعنا نزال
كيف بدأ العنف...؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى الذهن عند أول احتكاك 
هل  ال��ت��اري��خ...؟  في  قتل  عملية  أول  عند  ب��داء  هل  عام.   العنف بشكل  مبفهوم 
قبل  م��ن  إللتهامها  فريسة  والبحث عن  للطعام  احتياج   حلظة  أول  عند  ب��دأ 
اإلنسان...؟ وإذا كان العنف قد يعتبر مفهوما في سبيل البحث عن الغذاء في 
إطار احلفاظ على احلياة  واحلرب في إطار الدفاع عن النفس فأين يكمن الفهم 

والقبول في العنف ضد األطفال. 
واالستغالل  العنف  من  األطفال  حماية  على  العمل  يكون   أن  املفترض  من 
أو  واإلس��اءة وجعلها من األولويات ضمن أي نطاق، سواء كان نطاق األسرة 
من  األطفال   ويعانى  ع��ام.  بشكل  املجتمع  نطاق  أو  وامل��درس��ة  ال��ش��ارع  نطاق 
ثقافية  وسلبية  منطية  قيم  عن  والناجت  ضدهم  العف املوجه  أوجه  من  الكثير 
أو  القضايا  ه��ذه  فكل  واق��ت��ص��ادي��ة.  سياسية  وح��ت��ى  واجتماعية  وسلوكية 
املشاكل أو السمات االجتماعية تساهم بشكل كبير إما في تفشى العنف أو في  

مناهضته. 
وبالنسبة ألطفال الشارع، فإن هناك العديد من أوجه العنف املوجة ضدهم،  
أو من  األس��رة،  املجتمع احمليط بهم، وخصوصا في نطاق  س��واء كان ذلك من 
خالل الشارع وعنف األقران، أو حتى من خالل املدرسة، واملؤسسات الرعائية 
والعقابية التي  حتتضن هؤالء األطفال لتحميهم، ولكنها  تقع في نفس احملظور 

الذي تناهضه وهو العنف ضد األطفال .
إن العنف ضد األطفال بشكل عام والعنف ضد األطفال في الشارع واألطفال 
املتسولني بشكل خاص، يقع بشكل كبير في الكثير من  اجلهات التي يفترض 
بها أن تقدم الرعاية واحلماية لألطفال. وهذا ما يشكل مشكلة حقيقة تستدعي 
احللول، منها اجلذري ومنها الفوري. أمناط العنف املوجه ضد أطفال الشارع 
قد  وع��ادات  قيم  من  الشارع  يشكله  مبا  الشارع،  في  بقائهم  في  أساساً  تتمثل 
وحتى  واجل��س��دي��ة  النفسية  اإلص��اب��ات  م��ن  متنوعة  ب��أش��ك��ال  الطفل   تصيب 

السلوكية والعقلية. 
شكل  في  يعتبر  املدرسة  إل��ى  الشارع  أطفال  أغلب  ذه��اب  ع��دم  ف��إن  وكذلك 
من أشكاله عنفاً  يترتب عليه ضياع مستقبل الطفل، وميكن اعتباره من أنواع 
العنف املتمثل في املعاملة بإهمال أو مبعاملة تنطوي على إهمال. وعليه فإن 
ما يقع من عنف على أطفال الشارع متمثال في االستغالل من قبل الكبار سواء 
كان هذا االستغالل اقتصاديا من خالل العمل في مهن هامشية أو ذات  خطورة 
على الطفل ولساعات عمل طويلة وفي بيئة غير آمنة، يعتبر وبشكل كبير عنف 

موجه ضد األطفال . 
ويصبح االستغالل اكثر خطورة على حياة الطفل ومستقبله إذا كان موجها 
يعتقدون  والذين  الكبار  بعض  قبل  من  جسده  واستغالل  الطفل  جنس  نحو 
من  وه��ذا  قبلهم،  من  مدركة  حماية  بال  ألنة  فقط  الطفل   جسد  انتهاك  بسهولة 

املمكن أن يكثف من  تكرار االنتهاك ودميومته وتكثيف خطورته على الطفل. 
ولهذا فالعمل على حماية الطفل يعتبر من األولويات التي يجب أن تعتمدها 
كل دولة وكل مجتمع مبا فيه مؤسسات املجتمع املدني وعلى رأسها مؤسسات 
واألطفال  ال��ش��ارع  أط��ف��ال  ض��د  فالعنف  بالطفولة.  اخل��اص��ة  امل��دن��ي  املجتمع 
تفاقمها  ومدى  يعانونها  التي  الصحية  املشكالت  في   أيضاً  يتمثل  املتسولني  
إحداث  يتم  األحيان  الشارع. فبعض  في  الدائم  على صحتهم بسبب وجودهم 
عاهات للطفل وخصوصا إذا كان سيعمل في التسول الستدرار عطف املجتمع، 

وهذا يعتبر من ناحية من أفظع االنتهاكات بحقهم.
أن يتمتعوا بأقصى قدر ميكن بلوغه من احلماية  الشارع يجب   إن أطفال 
غير  وأن��اس  مجتمعية  عاهة  املستقبل  في  يكونوا  ال  أن  وألج��ل  حياتهم  ألج��ل 
الشارع  ف��ي  للطفل   واإله��م��ال  التجاهل  ج���زاء  ه��و  وه���ذا  ملجتمعهم،  منتجني 
واألطفال املتسولني. كما أن  تفعيل  طرق ومفاهيم احلماية والتوعية بأساليب 
 – )اإلب���اء  بالطفل  اخل��اص  احمليط  في  والعنف  واالستغالل  االنتهاك  وط��رق 
القيم  – الشارع( هو حراك ثقافي في األساس يستلهم من  – املدرسة  األمهات 

احلقوقية والعاملية بنوده ومواضيعه وعناصره ومفاهيمه.
إن تفكيك الثقافة النمطية السائدة واملسيطرة وخصوصا الثقافة املرتبطة 
باألساليب العنيفة في التنشئة والتأديب والتربية هو أيضا تفكيك لقيم ثقافية 
سلبية حتيط باملجتمع وتلقى قبوال كبيرا. فوجود تقارير ودراسات وأبحاث 
أطفال  وقضية  ظاهرة  نشوء  وع��ن  العنف  عن  وتاريخية  ونظرية  إحصائية 

الشارع يدخل من باب التثقيف لكل من يحيط بالطفل.
فاحلماية أوال، والثقافة هي األداة الرئيسية في احلماية. أما مفاهيم العنف 
دور  إلى  اإلش��ارة  املهم  من  ولكن  التالية  احمل��اور  في  افصلها  فسوف  والثقافة 
الثقافة في حماية الطفل وخصوصا حماية طفل الشارع مع األخذ في االعتبار 
أن الكثير من القيم الثقافية املستوردة في مجال انتهاك الطفل يجب أن حتاط  

بالدراسة والتفكيك والبحث عن حلول جذرية لها.
بعض أشكال العنف املمارس ضد أطفال الشارع واألطفال املتسولني:

املرتبطة  أنواعه  تفصيل  قبل  بداية  العنف  مفهوم  توضيح  من  هنا  بد  وال 
حلقوق  الدولية  االتفاقية  في  األطفال  ضد  املوجه  فالعنف  ال��ش��وارع.  بأطفال 
أو  العقلية  أو  البدنية  اإلس���اءة  أو  الضرر  أو  العنف  أشكال  »كافة   هو  الطفل 
اإلهمال أو املعاملة املنطوية  على إهمال أو إساءة املعاملة  أو االستغالل مبا في 

ذلك اإلساءة اجلنسية«.
والعنف في تعاريف منظمة الصحة العاملية كما ورد في تقريرها  العاملي 
حول العنف والصحة »هو االستخدام  املتعمد للقوة والطاقة البدنية املهدد بها 
أو الفعلية ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدى إلى أو من املرجح  للغاية 
أن تؤدى إلى ضرر فعلى أو محتمل لصحة الطفل أو بقاؤه على قيد احلياة أو 

منوه أو كرامته«.
كما أن للعنف تعريفات كثيرة في العديد من األدبيات املعاصرة احمللية منها 
والدولية، والتي حاولت أن تكشف عن مفهوم العنف من جوانب مختلفة. ومن 
إكراهية لتحقيق  العنف بأنة »استخدام وسائل  التعاريف أيضا  تعريف  هذه 
اإلض���رار«،  أو  ل��إي��ذاء  تستخدم  التي  اجلسدية  »ال��ق��وة  هو  وكذلك  األه���داف«، 

وكذالك يتم تعريف العنف على أنه »عدوان متطرف يهدف إلى إحداث ضرر بالغ 
أو حتطيم لألشخاص أو األشياء أو التنظيمات«. 

إلحلاق  الفرد  به  يقوم  تخريبي  »نشاط  أنه  للعنف  املهمة  التعريفات  ومن 
الضرر واألذى املادي أو اجلسدي أو املعنوي كالسخرية أو االستخفاف«. وهو 
»سلوك أو فعل  يتسم بالعدوانية  يصدر عن طرف، فردا كان أو جماعة أو طبقة 
اجتماعية أو دولة، بهدف استغالل وإخضاع طرف أخر في إطار عالقة قوة غير 
متكافئة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو 

معنوية أو نفسية لفرد أو جماعه أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى«. 

العنف اللفظي ضد أطفال الشارع واألطفال املتسولني:
أو  جارحة  ألفاظ  على  يحتوى  ال��ذي  ع��ام  بشكل  اللفظي  العنف  هنا  نقصد 
تلك االلفاظ التي تنطوي قانونيا في إطار القذف، وكذلك األمر بالنسبة لأللقاب 
األطفال في  املوجه ضد  العنف  ألقابا سلبية ضمن  والتي تدخل في حال كونها 
أو  امل��زاح  سبيل  على  ويأتي  إيجابيا  اللقب  يكون  األحيان  بعض  وفي  الشارع.  
التحبب وخصوصا بني األقران الذين يعشون في الشارع وحتى بني املتسولني.

والعنف اللفظي هنا ال يحدث في الغالب داخل نطاق األسرة بقدر ما ميارس 
في الشارع، وخصوصا بني األقران واللذين يدخلون في عراكات سريعة تتخللها 
ألفاظ مهينة لبعضهم البعض، ولكنها تتميز في الغالب كونها سريعة االشتعال 
وسريعة االنطفاء بالنسبة لألطفال فيما بينهم، إال فى حال أن يكون هذا الطفل 
الصراعات  تتطور  ما  فعادة  ال��ش��ارع.  فى  يعملون  ممن  معينة  مجموعة  ضمن 
لتصبح أكثر قوة وعنفا بني األطفال بعضهم بعض ورمبا تكثر هذه  األشكال من 

الصراعات بني األطفال ما بني 15-18 عاماً.
وهناك ألفاظ تدخل في باب العنف متارس على الطفل في الشارع وخصوصا 
الطفل نفسه كرفض االنصياع  األلفاظ ألسباب رمبا من  الكبار، وتأتى هذه  من 
ألمر ما أو العراك مع األطفال اآلخرين التابعني إلى أحد الكبار في محيط الشارع. 
السوق قد تتغير  الشارع. فاأللفاظ في  إلى أخرى في  األلفاظ من بيئة  وتتغير 
عنها لألطفال في احلديقة، وتتغير أيضا نسبة إلى  أصل الطفل الريفي أو الطفل 

الالجىء نفسه...
أثناء  وخصوصا  الشارع  أطفال  محيط  في  اللفظي  العنف  يكون  ما  وغالبا 
األطفال  بني  أو  األق��ران  بني  التعبير،  صح  إن  وفضائحية،  جدا  جارحة  العراك 
والكبار. وال تتغير نفس األلفاظ عند املزاح ولكن طريقة استقبالها تختلف وكذا 
طريقة إرسالها من طفل لطفل أو من  كبير لطفل أو حتى من طفل لكبير ما. وتكون 
األلفاظ هنا عبارة عن قذف األمهات فى الغالب، أو أن تكون  كتبادل لأللفاظ بني 
اللفظية  باملداعبة  ما ميكن تسميته  والكبار عن  األطفال  وأقرانهم وبني  األطفال 

التي حتوى رمبا على رسائل مستقبلية للطفل.
حيث  ال��ش��ارع،  أط��ف��ال  شريحة  ف��ي  اللفظي  العنف  خ��ط��ورة  تكمن  هنا  وم��ن 
بصفتها  خطورتها  تكمن  وكذا  نفسيته.  على  جدا  ومؤثرة  للطفل  كإهانة  تعتبر 
األق��ران قد  تتحقق في املستقبل مع  أو حتى بني  إلى الصغار  الكبار  رسائل من 
في  ولتصبح  جسدي  انتهاك  ب��داي��ة  إل��ى  لتتحول  حتقيقها،  ومحاولة  تكررها 

النهاية استغالل جنسي  للطفل من  الكبار في محيط الشارع.
 وهذا أيضا يحيط الطفل بآثار ليس أقلها التعلم من الشارع أللفاظ جارحة 
ناضج  وهو  حتى  ويستعملها  النضوج  إلى  معه  تظل  القذف،  نطاق  في  تدخل 
الشارع  أط��ف��ال  ض��د  اللفظي  العنف  يقع  مجتمعه. وال  أو  أس��رت��ه  نطاق  ضمن 
واألطفال املتسولني من قبل األقران والكبار من العاملني في الشارع فقط، ولكنه 
والنظام،  األم��ن  على  باحلفاظ  املخولة  التفيذية  السلطة  جانب  من  يقع  أيضا 

حتديدا في التقاطعات املرورية كشرطة املرور...
ومن البديهي أن كل هذا العنف اللفظي الذي يحيط بالطفل يجعل منه طفال 
ثريا جدا في الكلمات املهينة واجلارحة والفضائحية مما يجعل منة فردا خطيرا 
في املستقبل وخصوصا إذا حتولت ألفاظه إلى أفعال. مع مالحظة أن لفظ أطفال 
مستوى  على  حتى  وذلك  الشريحة  لهذه  )حتقير(  على  حتتوى  نفسها  الشارع 
تعطى  مفردة  عن  البحث  ويجب  الطفل.  حقوق  مجال  في  والناشطني  املثقفني 

مفهوما داال على هذه الفئة دون تقدميها بهذه التسمية املهينة.
العنف اجلسدي ضد أطفال الشارع واألطفال املتسولني:

تعتبر  وال��ذي  كبير  بشكل  اجلسدي   العنف  من  ع��ام  بشكل  األطفال  يعانى 
ال  األطفال  يصيب  ال��ذي  فالضرب  احلصر.  ال  املثال  سبيل  على  تقنينية  عملية 
يحترم على سبيل املثال الدين كموروث ثقافي في نهى الدين عن الضرب املبرح 
أو الضرب في  أماكن معينة كالوجه على سبيل املثال، بل أن الفاعل هنا هو األب 
أو األم فى حال أندمج في تعنيف طفلة عبر التأديب اجلسدي »مع التحفظ على 
وهذا  غضبه.  يفرغ  حتى  مكان  أي  وف��ى  أتفق  كيفما  ويضرب  التأديب«  مفردة 
في  الضربات  لبعض  كانت  إذا  وخصوصا  الطفل   على  فعلية  خطورة  يشكل 

بعض األماكن نتائج سلبية على الطفل وسالمته اجلسدية.
التوضيح  ما يدخل كما مت  فغالبا  األق��ران،  الشارع وهو هنا عنف  أما عنف 
سابقا من باب العراك بني األق��ران، وهو في الغالب يخرج عن كونه جاعال من 
الطفل أو الطفلة مفعوال به إلى كونه فاعال ومفعوال به ضمن العراك الذي يدخل 
يعانيها  التي  الغضب  شحنات  يفرغ  ك��ان  وإن  وه��ذا  البني.  بينهم  األطفال  فيه 
الطفل في الشارع، إال أن له أثارا سلبية على الطفل من حيث زرع جذور وبذور 
العدوانية في تنشئته، وكذلك إفتقاده لقيمة احلوار السلمية في حياته مبجملها 
ومشكالته  طفل  وهو  املعاصرة  ملشكالته  احللول  أهم  من  واح��د  العنف  وجعل 

حتى عندما يصبح ناضجا.
العديد  الشارع من جانب  العنف اجلسدي ضد األطفال في  وتكمن خطورة  
من األشخاص، وهم هنا األقران والكبار من العاملني في الشارع، وكذلك رجال 
تقاطع  الشارع ويعمل في  الطفل في  السيارات، في حال كان  أو أصحاب  األمن 
كبير  بشكل  ع��دوان��ي��ة  ال��ش��ارع  ف��ي  الطفل  نفسية  م��ن  يجعل  م��ا  م���روري. وه���ذا 
ومتحفزا للعراك ألسباب قد تبدو تافهة. فطفل الشارع يتميز في الغالب بالشغب 
أن  العاطفي. وطبيعي  الشديدة والتشتت  االندفاعات  والعدوانية والعناد وكذا 
التي  العادات والسلوكيات املجتمعية  العديد من  العنف ال مشروعية له، ولكن 

جعلت من هذا العنف املوجه ضد األطفال ذو مشروعية مجتمعية.

العنف عبر اإلهمال واملعاملة املنطوية 
على إهمال ضد أطفال الشارع واألطفال املتسولني: 

 العنف القائم على اإلهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال ميكن إثباته عبر 
الطفل  إن اإلهمال في احتضان  املتسولني.  الشارع واألطفال  أطفال  العديد من 
وحمايته من الشارع والعنف املرتبط به وقذفه إلى العمل أو إلى اجلرمية هو 

عنف وعنف مباشر ضد الطفل.
وم��ن��ذ ال�����والدة، غ��ال��ب��ا م��ا ي��ت��ع��رض ال��ط��ف��ل ل��إه��م��ال ال���ذي مي��ك��ن تصنيفه 
كعنف، ابتداء من أساليب االعتناء التقليدية بالطفل وانتهاء بأساليب النظافة 
التحصني.  عبر  الفتاكة  األم��راض  من  باحلماية  وانتهاء  بالصحة،  واالعتناء 
إن إهمال الطفل في الشارع وما قد يتعرض له من انتهاكات جسيمة  جسديا 

يعتبر عنفا يضاف إلى العنف املترتب عن االنتهاك نفسه.
أطفال  إهمال في فئة  املنطوية على  املعاملة  أو  اإلهمال  العنف عبر  وينبع 
الشارع واألطفال املتسولني في تواجدهم أساسا في الشارع، وكذلك تسربهم 
التعليم من األصل. وكذا  إلى  األحيان عدم دخولهم  التعليم وفى كثير من  من 
األطفال  الشريحة من  االعتناء بصحة هذه  اإلهمال في عدم  العنف عبر  يكمن 

والتي تعيش في الشارع بكل ما يحويه الشارع من  طقس وأجواء.
التي   األم����راض  م��ن  بالكثير  خصوصا  ال��ش��ارع  أط��ف��ال  يصيب  مم��ا  وه���ذا 
تصيبه، وهى كثيرة نبدأها بالتعرض بشكل كبير للشمس خالل ساعات النهار 
والتعرض للبرودة الالفحة خالل الليل، وكذلك عدم النظافة واالعتناء بالذات 
مع عدم وجود غذاء كافي وصحي إن كان لدى أطفال الشارع فكرة عن الطعام 
الصحي أساسا، مما يجعل من أطفال الشارع واألطفال املتسولني  مصابون في 
األغلب بفقر الدم واملشاكل اجللدية واالمراض االخرى بسبب تعرضهم الدائم 
الشارع،  في  يعيشون  اللذين  وخصوصا  ال��ش��وارع،  في  املنتشرة  للحشرات 
وكذلك اإلرهاق والتعب وخصوصا في الصدر والعضالت، واإلرهاق النفسي 

الناجت عن التعرض والتحفز الدائم للخطر.
إكتساب عادات   أم��راض نتيجة  الشارع من  أطفال  أن يصيب  مع ما ميكن 
تقليدية أو مستحدثة  من أشكال اإلدمان كإدمان املخدرات والتدخني في وقت 
هذه  يتناولن  عشرة  الثانية  سن  دون  حتى  األطفال  من  الكثير  وهناك  مبكر، 
املواد. هذا عدا أن اإلهمال في حماية أطفال الشارع واألطفال املتسولني والعنف 
املوجه ضدهم سواء كان الناجت عن عراك مع األقران أو مع الكبار باخلدوش 

واإلصابات السطحية منها والعميقة. 
ال��ش��ارع من  املتسولني وأط��ف��ال  األط��ف��ال  اإله��م��ال في حماية  مع ما يشكله 
عدة  وم��ن  متكرر  وبشكل  تعرضه  عند  وخصوصا  باجلنس  متعلقة  أم��راض 
مرض  القائمة  ه��ذه  رأس  على  وتأتى  طويل،  زمني  م��دى  على  كبار  أشخاص 
نقص املناعة املكتسبة. ومن هنا تبرز ضرورة أن يتوفر للطفل أقصى درجات 
احلماية والرفاه والتنمية لشخصيته وفكره وعقليته ومواهبه، وأي تقصير 

في جانب من هذه اجلوانب أو إهمال يعتبر عنفا. 
العنف عبر االنتهاكات اجلنسية ضد أطفال الشارع واألطفال املتسولني:

ب���داي���ة، م���وض���وع االن���ت���ه���اك���ات اجل��ن��س��ي��ة م���ن امل���واض���ي���ع ال���ت���ي توصف 
باحلساسة، حتديدا في املجتعات العربية، واملعرضة لقمع االحتالل خاصة. 
ولكن هذا ال يعنى أن نغض الطرف عن قضايا االنتهاكات اجلنسية التي تصيب 
أفظع  السرية والكتمان تنشأ  أجواء  العكس، ففي  األطفال في مجتمعاتنا، بل 

الظواهر وتقوى لتصبح بعد فترات من النمو غير قادرة على العالج.
 وبديهي أن االنتهاكات اجلنسية هنا في فلسطني حتديدا كدولة واقعة حتت 
االحتالل قد تعتبر اقل من مثيالتها في بعض الدول، ولكن هذا ال يعنى انه لم 
تصل املشكلة إلى حد الظاهرة التي تستوجب العالج، ولكن يجب اإلسراع في 

عالجها قبل أن تستفحل.
والعوامل التي تدفع إلى انتهاك الطفل جسديا في الغالب وكما مت االشارة 
اليها اعاله هي املعاملة بإهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال من جانب اآلباء 
واألمهات واألسر بشكل عام وكذلك متولي الرعاية واحلماية للطفل في محيط 
األسرة واملدرسة واملؤسسات الرعائية والعقابية لشرائح معينة من األطفال. 
أطفال  اغتصابا موجود في محيط  أو  فالعنف اجلنسي سواء كان شذوذا 
الشارع، ولكنه ما يزال يحتاج إلى الكثير من الدراسة والتقصي والعمل على 
إيجاد طرق العالج وحماية األطفال اآلخرون من االستغالل اجلنسي. وكما مت 
التوضيح فإن أشكال العنف التي  يعانى منها أطفال الشارع بخاصة كثيرة، 
صنفت  التي  التعاريف  لهذه  دراستنا  خ��الل  من  منها  الكثير  جند  أن  وميكن 
مفهوم العنف وحاولت تفسيره، فأطفال الشارع يتعرضون على سبيل املثال 

ال احلصر إلى:

1.  اإليذاء البدني واالستغالل اجلنسي 
2.  االستغالل االقتصادي وعمالة األطفال 

3.  احلجز التعسفي في بعض األحيان »األطفال املتسولني بصفة خاصة« 
4. االنتهاك اللفظي من قبل العامة واألقران والكبار ومقدمي اخلدمات األمنية 

والتنظيمية  
5. عنف األقران من نفس السن أو األكبر قليال 

عن  ناشئ  كعنف  تصنيفه  ميكن  هنا  والعنف  امل��درس��ة،  إل��ى  ال��ذه��اب  ع��دم   .6
إهمال 

7.  املشاكل الصحية بسبب البرد والشمس واملطر ومنط الشارع الذي يفتقد 
إلى درجة نظافة عالية  

8.  استغالل األطفال من قبل  بعض املجموعات املخالفة للقانون  
واألطفال  ال��ش��ارع  أطفال  تصيب  التي  العنف  أشكال  من  الكثير  وغيرها 
والتقصي  والبحث  ال��دراس��ة  من  املزيد  إل��ى  حتتاج  ت��زال  ما  والتي  املتسولني 
في  العاملني  قبل  من  مدركة  معاجلتها   طرق  وتصبح  وضوحا  أكثر  لتصبح 

حماية هذه الفئة أو هذه الشريحة من األطفال املتسولني أو أطفال الشارع .
وسأكتفي هنا بهذا القدر من توضيح العنف املوجهة ضد اطفال الشوارع 
وسأقوم في احللقات األخرى ببحث مواضيع احلماية املتعلقة بهذه الشريحة 

وجتربة شبكات حماية الطفولة في هذا اخلصوص.

العنف املوجه ضد أطفال الشوارع
احللقة رقم )1(
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ض��م��ن أن��ش��ط��ة احل���رك���ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��دف��اع ع���ن االط���ف���ال ف���ي اخلليل 
على  احلركة  عكفت  املدني،  املجتمع  مؤسسات  مع  والشراكة  وبالتعاون 
 17 تاريخ  يصادف  الذي  الفلسطيني  األسير  بيوم  خاصة  أنشطة  تنظيم 
نيسان من كل عام، عبر سلسلة من الفعاليات املختلفة في محاولة إلبراز 
قضية األسرى وخاصة األسرى األطفال منهم. إذ تفيد تقارير احلركة عن 
وجود ما ال يقل عن 400 طفل أسير داخل املعتقالت اإلسرائيلية يعيشون 
في ظروف ال إنسانية مخالفة لكافة القوانني واالعراف الدولية. وقد لعبت 
الفعاليات  بارزا في تنظيم هذه  االطفال دورا  للدفاع عن  العاملية  احلركة 
بالتعاون مع املؤسسات املعنية )جمعية الشبان املسيحية، نادي األسير 
في  والشعبية  الوطنية  الفعاليات  األس��رى،  تأهيل  مؤسسة  الفلسطيني، 
اخلليل(، حيث مت وضع خطة هذا العام من خالل 3 اجتماعات مركزية مت 

تنظيمها، وكانت على النحو االتي : 
ومؤسساتي  جماهيري  اعتصام  تنظيم  مت   ،2009/4/13 بتاريخ 
 100 ي��ق��ارب  م��ا  فيه  ش��ارك  اخلليل  مدينة  ف��ي  األح��م��ر  الصليب  مقر  أم��ام 
املشاركون  خاللها  رفع  ساعات   3 مدة  االعتصام  تواصل  حيث  شخص، 
وحتديدا  املعتقلني  كافة  عن  الفوري  باإلفراج  تطالب  وشعارات  يافطات 
حقوق  ومؤسسات  ال��دول��ي  املجتمع  طالبت  كما  منهم،  والنساء  األط��ف��ال 
األسرى  عن  لإلفراج  اإلسرائيلي  اجلانب  على  للضغط  بالتدخل  االنسان 
االعتصام كلمات  لهم. كما تخلل  الظروف احلياتية واإلنسانية  وحتسني 
املجلس  من  وأعضاء  االجتماعية  والشخصيات  الوطنية  القوى  لبعض 
التشريعي، أش��ارت الى العمل ال��دؤوب اجل��اري لإلفراج عن األس��رى كما 
تطرقت الكلمات الى الوضع االنساني لألسرى واحصائيات لعدد األطفال 

والنساء واملرضى.
األس���رى  ألط��ف��ال  م��ف��ت��وح  ي���وم  تنظيم  مت   ،2009/4/18 ب��ت��اري��خ 
والبلدية،  املؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك  حلحول،  منتزه  في  واحملررين 
العاملية  للحركة  وك��ان  والكبار،  الصغار  من   300 يقارب  ما  ش��ارك  حيث 
هذه  تنظيم  ف��ي  والرئيسي  امل��رك��زي  ال���دور  املسيحية  الشبان  وجمعية 
الفعالية ومت تنفيذها بهدف دعم قضية األطفال األسرى. وقد تخلل اليوم 

املفتوح التالي الفعاليات التالية:
أل��ع��اب ح��رك��ي��ة وت���ع���ارف وك��س��ر ح���واج���ز، ح��ي��ث ق���ام ف��ري��ق العمل 
وتنفيذ  عمل  مجموعات  الى  األطفال  بتقسيم  املؤسستني  من  واملتطوعني 
متارين حركية معهم على أنغام املوسيقى ومبشاركة األهالي والكبار من 
“الهالف  احلضور. عرض للمهرجني، حيث مت التعاون مع فرقة مهرجني 
مون بال حدود” الذين قدموا عرضا تهريجيا شيقا لألطفال الذين شاركوا 

  عميد سامر القطب
موقف يتكرر مع معظمنا كل يوم، خصوصا من ميتلك سيارة ويقودها 
هو  الضوئية  اإلش���ارات  على  املتكررة  وقفتنا  بكثرة.  املدينة  ش��وارع  في 
السبب الرئيسي ملواجهتنا لهذا املوقف. موقف ليس جديد وحتدثنا حوله 
كثيرا على مدار السنني واأليام، غير أنني أحببت أن اطرحه عليكم اليوم 

من وجهة نظر اجتماعية اخرى نابعة من موقف أمر به كل يوم.
عمالة األطفال، وألكون أكثر حتديداً سأحتدث عن جزئية بيع االطفال 
ملواد خفيفة في الشوراع لسائقي السيارات ومنتظري اإلشارات الضوئية.  
فمنهم من يبيع »العلكة« او »املناديل« أو حتى »والعات السجائر«. ال اريد 
الطفل  حق  عن  وال  بأسبابها،  علم  على  فكلنا  الظاهرة  ه��ذه  اسباب  ط��رح 
باحلماية من هذه الظاهرة ألن املتخصصني في هذا املجال لديهم أكثر مما 

لدي  نستطيع بحثها في مكان آخر غير هذه السطور.
إن أشد ما يلفت نظري في هذه الظاهرة هو التأثير النفسي واالجتماعي 
الوقت  انه مع مرور  العمل.  فنالحظ  بامتهان هذا  الذي يقوم  الطفل  على 
داخل  ال��رك��اب  ض��د  الطبقي  والتمييز  بالنقص  شعور  الطفل  ل��دي  يتولد 

السيارات. 
إليهم  للتوسل  مضطرا  وأن���ه  يستحقرونه،  بأنهم  الطفل  يشعر  إذ 
»الطفل  املسألة  طرفي  تعامل  نتيجة  يتولد  ش��ع��ورا  وه��ذا  منه.  للشراء 
الوسائل  كل  يستنفذ  فإنه  الطفل،  جهة  فمن  مختلفة.  بأساليب  والراكب« 
النقود  إلى  بحاجة  ألنه  وطبعا  بضاعته،  يشتري  الراكب  ليجعل  املقنعة 
تشكل  و  معروفة  وهي  ذلك،  إلى  تدعوه  التي  األسباب  عن  النظر  »بغض 
والترجي  بالتوسل  الطفل  فيبدأ  الظاهرة.  هذه  لنمو  الرئيسية  االسباب 
مرورا بالدعاء وانتهاء باإلصرار وأحيانا إلى العنف في حال رفض الراكب 
الشراء منه، سواء كان عنفا لفظيا، فيسب الراكب ويشتمه أو حتى بالعنف 

امللموس بضرب السيارة أو املراّة اجلانبية للسيارة.
حقه  فمن  منه  تشتري  لم  إذا  أن��ه  الطفل  عند  طبيعي  شئ  أصبح  هل 

الطفل  الراكب ردا على  إتخذ  أن يشتمك ويضربك؟ وفي حال  له   ومبرر 
أصبح الراكب هو املتهم العتدائه على طفل قاصر، فضاع احلق بني االثنني 
واصحبنا ال نستطيع التمييز من هو احملقوق وعلى من احلق، ودخلنا في 
تناقض كبير مع أفكارنا ومبادئنا في حماية الطفولة وبني ردود أفعالنا 

ورؤيتنا لعدم التسامح مع العنف املتولد من األطفال أنفسهم.
على  ليطغى  واحل��ق��د  بالغضب  ش��ع��ورا  ب��داخ��ل��ه  الطفل  يحمل  ه��ل   
اذا  اخرى  ناحية  من  أو  السئ  االنسان  هذ  إلى  ويحوله  البريئة  طفولته 
كان رده على هذا املوقف بذلك الرد فماذا سيكون رده على مشاكل الدنيا 

ومصائبها ومواقفه عندما يكبر!
أفعال  ردود  فتختلف  ال��راك��ب،  وه��و  املسألة  م��ن  اآلخ���ر  ال��ط��رف  أم��ا 
الناس، فمنهم من يشتري رغم عدم رغبته من مبدأ حرام، مسكني، العطف 
واإلنسانية، او حتى اخلجل من الناس، ومنهم من يغلق الباب في وجه 
الطفل او باألحرى يرفع زجاج املركبة جتاهالً لهذا املتشرد بنظره، ومنهم 

من يعنف هذا الطفل.
م��ن االخ���ت���الف واملشاكل  م��وج��ة  ت��ول��د  ال��س��اب��ق��ة  االف���ع���ال  ك��ل ردود 
العنيفة  الطفل  فعل  ردة  على  أرك��ز  ان  هنا  وأردت  للطرفني.  االجتماعية 
التي تصدر جتاه الراكب كالسب والشتم  واحلقد اخلارج جتاه الراكب. 
في هذه النقطة قد يظهر الطفل هو املالم وليس الضحية وهو على عكس 
يجب  و  عنيف  إنسان  بانه  الطفل  ال��ى  الناس  فينظر  يكون،  ان  يجب  ما 
مساعدته  حتى  أو  مجال  إع��ط��اءه  ع��دم  وبالتالي  يتمادى،  ال  لكي  قمعه 

بالشراء خوفا من ترسيخ هذه العادة فيه. 
الشراء من هؤالء  القائل بوجوب عدم  ال��رأي  أتفق صراحة مع  وإني 
وتصبح  الطفل  تشجيع  تعني  املسايرة  ألن  مسايرتهم  وع��دم  االط��ف��ال 
هذه املمارسة عبارة عن عمل شرعي وهذا ما ال نريده ولكن أيضا يجب 
محاربة والقضاء على أسباب هذه الظاهرة ودوافعها. من املؤكد ان الطفل 
عناصر  من  عليه  فرضت  وإنها  الظاهرة  هذه  من  والضحية  املظلوم  هو 

خارجة عن إرادته.

وقد  الفريق،  قادها  التي  والتمثيليات  واألص��وات  احلركات  في  بفاعلية 
مبناسبة  خ��اص  بيان  ت��وزي��ع  مت  ون��ص��ف.  ساعة  م��دة  النشاط  ت��واص��ل 
االسرى  أهالي  على  األطفال،  عن  للدفاع  العاملية  احلركة  أعدته  األسير، 
أشار  حيث  واالجتماعية،  الوطنية  والشخصيات  واملؤسسات  واألطفال 
البيان إلى أعداد األطفال األسرى واملوقف القانوني من قضية احتجازهم 

والظروف التي يعيشون فيها.
مت توزيع ضيافة على األطفال، تبرعت فيها جهات داعمة من املجتمع 
م��ن احللويات  ه��داي��ا  إل��ى  إض��اف��ة  احمل��ل��ي، تضمنت س��ان��دوي��ش وعصير 
لألطفال واألهالي املشاركني. مت تنفيذ ورشة رسم على الوجه لألطفال من 

السن الصغير، حيث استفاد منها ما يقارب املائة طفل من كال اجلنسني.
متن تنفيذ ورشة عمل أقنعة وطرابيش لألطفال، حيث قام متطوعي 
مواد  م��ن  لألطفال  وطرابيش  أقنعة  بعمل  املسيحية  والشبان  احل��رك��ة 
مع  األهالي  ش��ارك  وقد  طفل   200 منها  استفاد  وقد  املؤسستني،  قدمتها 

االطفال في اإلعداد لهذه الورشة.
متن تنفيذ مسابقة ثقافية لألطفال، نظمها نادي األسير الفلسطيني، 
ذهني  عصف  لعمل  محاولة  ف��ي  األس���رى  ع��ن  لألطفال  أسئلة  تضمنت 
فيها  يعيشون  ال��ت��ي  وال��ظ��روف  وأع��داده��م  األس���رى  ح��ول  ومعلوماتي 

واملعتقالت التي يتوزعون عليها.
واملؤسسات  ل���الف���راد  وال��ش��ك��ر  ب��امل��وس��ي��ق��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ه  اخ��ت��ت��ام  مت 

والشخصيات الوطنية واالجتماعية التي شاركت في البرنامج.
ختامي  وم��ه��رج��ان  م��س��ي��رة  ت��ن��ظ��ي��م  مت   ،2009/4/20 ب��ت��اري��خ   
للفعاليات، حيث انطلقت املسيرة من دوار ابن رشد وسط مدينة اخلليل 
باجتاه مقرالصليب األحمر، شارك فيها ما يقارب 500 شخص من الكبار، 
ل��ألس��رى وت��ط��ال��ب جميعها  ي��اف��ط��ات وش��ع��ارات وص���ور  رف��ع  وتخللها 
طالبت  كما  لهم،  اإلنسانية  احلالة  على  والوقوف  األس��رى  عن  باإلفراج 
إدراج  التفاوض  فريق  وحتديدا  الوطنية  السلطة  في  الرسمية  اجلهات 
القضية على سلم األولويات وطالبت أيضاً الهتافات الصادرة من أمهات 
ف��ورا ودون تأخير.  ب��اط��الق س��راح األط��ف��ال األس���رى والنساء  األس���رى 
األحمر،  الصليب  ملندوب  رسالة  تسليم  مت  األحمر،  الصليب  مقر  وأم��ام 
الصليب  يلعب  ب��أن  وتطالب  األس���رى  س���راح  إلط���الق  بالتدخل  تطالب 
األحمر كمؤسسة دولية تعنى بهذا اجلانب دورا أكبر واملطالبة بتحسني 
الوطنية  للقوى  كلمات  امل��ه��رج��ان  تخلل  كما  ل��ه��م.  اإلنسانية  ال��ظ��روف 
على  والضغط  التدخل  ال��دول��ي  املجتمع  ناشدت  اكادميية  وشخصيات 

اجلانب اإلسرائيلي إلنهاء ملف االسرى.

  سكينة خالوي
املقالة.  هذه  حتملها  التي  الفكرة  وما  الهدف  ما  هو  لذهنه  يتبادر  ما  أول  املقالة  لهذه  القارئ  لعل 
التي  العشوائية  األفكار  آالف  خاطري  في  يجول  كان  املقالة  هذه  كتبت  عندما  ألنني  ع��ذرا  أستميحكم 
تطاردني هنا وهناك. ال أعرف ملاذا اخترت أن أسمي مشاركتي بالعشوائية، ولكن ما أعرفه متاما أنني ال 

أعرف من أين أبدأ وملاذا وكيف، ال أعرف نهاية البداية ألنني ال أعرف بداية النهاية.
أفكار تطاردني هنا وهناك، دعوني أمر واياكم بهذه األفكار. أهو األحتالل وقمعه لنا، أم هو حالنا 
الداخلي، أم هي أزمتنا الثقافية، أم هي احتفاليتنا بالقدس عاصمة الثقافة العربية التي ال تليق بعظمة 
لم تعد سوى  التي  أم هو حال مؤسساتنا  العاصمة وال بحجم تضحياتها وجروحها ومعاناتها،  هذه 
في خدمة أجندات املمولني. أم هي تلك مواقع اإلنترنت التي ال هم إال إقحام ثقافة غريبة يرفضها العقل 
البشري، وترفضها معاييرنا، وتقاليدنا وهويتنا حتى. أم هي حالة شبابنا، أم هي أزمة مفاهيمنا. ال 
أعرف، فأنا مثلي مثلكم ال أعرف ملاذا وعن ماذا سأكتب. فأنا ما أن أنهي سطري األول حتى أبدأ بالتفكير 
التي  األزم��ات احلقيقية  إحدى  الشعور هو  لعل هذا  ماذا سأكتب.  لذهني مسبقا  يتبادر  لم  مبا سيليه. 
يعيشها جيل بأكمله في يومنا هذا. أزمة القرار، أزمة املعرفة. ال أقصد النقد هنا وإمنا أحاول جاهدة في 

حتليل واقع لم يعد يربطه بالواقع سوى خط رفيع مهترىء تكاد أطرافه تتمزق.
أنا لست تشاؤمية ولكنني باملقابل ال أرى ذلك النور، أبحث وسأظل أبحث، ولكن ماذا لو كنت كفيفة 
وال أعرف متى سأجد النور حينها؟!!! ولكن ما هو هذا النور أصال؟!!!! ما تعريفنا للنور؟ أهو منظومة 
قيم جديدة تكاد تخرجنا من أزمة ثقافية كبيرة؟ أم هو صف وطني موحد في وجه اإلحالل الغاشم؟ أم 
هو رقابة ذاتية على مجتمعنا أفرادا كانوا أم مؤسسات، مهنيني أو أطفال، شيوخ أم شباب؟!!  أم هو ذلك 

النفس الوطني الذي طالت غيبته عنا.
دعونا نحلل واقع هذا النور معا.   

سأطلعكم على موقف صغير مررت به من حوالي ما يقارب شهر ونصف، لعلنا جند فيه طريق لهذا 
النور. قامت إحدى املؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل والشباب بدعوتنا كحركة عاملية للدفاع عن 
األطفال في فلسطني حلضور ندوة حول واقع التعليم في مدارس بيت حلم – خاصة في مخيم الدهيشة. 
القائمني على هذه الندوة – آسفة لقد نسيت أنه ال يجوز ذكر أسماء بدافع احترام الغير والشفافية في 

العمل. لن أذكر أسماء ولكنني أعتقد  أن ما سأرويه لكم سيخبركم بأسماء تلك املؤسسات. 
ومكتوب  االجتماع  قاعة  تتوسط  احلجم  كبيرة  يافطة  هنالك  كانت  االجتماع،  ملكان  وصلت  عندما 
ما  فما أجمل  عليها عنوان كبير، كل كلمة فيه حتتاج لتحليل وتفسير ودراس��ة ولكنه كعنوان جميل. 

نكتب هذه األيام ولكن ما أصعب ما نرى من إنعكاسات لهذه الكلمات اجلميلة في واقعنا. 
حالنا،  ذرع  بي  ضاق  ولكن  النقد،  ل��ذات  فقط  أنتقد  وال  تشاؤمية،  لست  بأنني  أخ��رى  مرة  أذكركم 
وما علينا. املهم، العنوان كان جميل ومكتوب بأنامل تتقن فن التخطيط والكتابة. العنوان كان: »واقع 
التحصيل األكادميي في جتمع مدارس مخيم الدهيشة - أسباب، حتديات، حلول«. ما أجمله من عنوان 

وما أعظم أن نناقش موضوع كهذا، ولكن ما أبعده كل البعد عن ما مت  طرحه. 
بدأت الندوة بعرض ورقة عمل حول واقع التعليم والتحصيل االكادميي في مدارس الدهيشة، ويا 
لها من ورقة؟ ما أفجع ما سمعت من نتائج وحقائق، ال زال صدى رنينها في آذاني. أهذا هو حقا واقع 
التعليم في مجتمعنا؟ أحقا نسبة الرسوب في مادة العربية للصف الرابع 65%؟ أحقا تلك هي النسبة؟ 
يا إلهي. كيف يعقل أن لغتي، تواصلي، اتصالي، همسي، نشيدي، صباحي ومساءي، تعبيري وانشائي، 
آهاتي وآالمي، صرخاتي، ال أستطيع التعبير عنها ألنني راسب؟ كيف لي أن أقرأ مسألة حسابية في حني 
أنني ال أتقن لغتي العربية؟ وكيف لي أفهم أن أقرا تاريخي إن لم أكن أملك مفاتيح القراءة؟ كيف وملاذا 

ومن املسؤول؟ أي نور سأرى إن لم أكن أعرف أقرأ كلمة النور؟ 
اللحظات  في  أنفسنا  عن  نعبر  أن  نريد  عندما  اإلجنليزية  نستخدم  أصبحنا  ملاذا  فهمت  فقط  اآلن، 
التي ال جند فيها املصطلحات التي تستطيع التعبير عن مشاعرنا. وأصبحت أيضا أعرف ملاذا نتباهى 
باستخدام اإلجنليزية في التواصل فيما بيننا، ال بل واألغرب من ذلك أصبحت أعرف متام املعرفة، ملاذا 
الدقيق  الوصف  أستخدم  كنت  إن  ايضا  أعرف  ال  املعرب«.  اإلجنليزي  »لغة  وأطفالنا  شبابنا  يستخدم 
لهذه الظاهرة. ولكن أخشى ما أخشاه أن تضيع لغتنا العربية، لغة مقاومتنا، وعذاباتنا، لغة جناحاتنا 
وانتصاراتنا. عودة الى تلك الندوة، كانت تلك إحدى النتائج الصادمة التي عرضت خالل تلك الندوة، 
ولكن ما كان أثره قاسي على العقل والوجدان واحلس الوطني، أن أحد املسؤولني وخالل عرضه لنتائج 
التحصيل األكادميي لبعض مدارس املرحلة االبتدائية  في الضفة الغربية، قال متشدقا »أنه في العام 
التعليم ملدة ستة أشهر بسبب احلرب، وأن ذلك تتطلب ما يقارب سبعة  1936 وأثناء احلرب، توقف 
أعوام الحقا لتعويض هذا التوقف«. ما أروعها من  مداخلة ولكن ما أصعبها عندما تفهم من قوله هذا 
أنه ال يجب أن نقلق ازاء هذه النتائج ألننا ال زلنا منلك الوقت الكافي لتعويض هذا اخللل في اجلانب 
التعليمي.  ولكن دعونا وبعيدا عن كل ما قال، وبحسبة بسيطة نحسب كم نحتاج نحن كفلسطينيني من 

األعوام لتعويض اخللل والتوقف عن التعليم منذ العام 2000، أي منذ بداية انتفاضة االقصى. 
فاذا قلنا أن ستة اشهر احتاجت إلى سبعة أعوام، إذا وبحسبة سريعة ثمانية أعوام، أي 96 شهر، 
فإن املجموع لعدد سنوات التعويض هو 112 عام. مائة واثنتا عشر عاما. أهذا هو النور؟ ساترك لكم 
اإلجابة. هذه هي إحدى العشوائيات التي تدور في عقلي. ال أعرف ملاذا هذا املثال، ولكن يبدو أن جتاربنا 

في احلياة مهما يكن تأثيرها اللحظي إال أنها وبالضرورة أن تترك أثر وملدى احلياة في جذورعقولنا.
تامة ولكنها جتهل  داخلي بال ح��دود، بحرية  أخ��رى، جتول في  أن تشاركوني عشوائية  أتريدون 
إلى أين ستذهب. على العكس من حالنا نحن الفلسطنيني، حيث أننا نعي ونعرف متاما الى أين نريد 
أن نذهب ولكن ليس في استطاعتنا التجوال. مفارقة صعبة ولكنها حقيقية، تشبه في سخريتها حرية 
بهذه  ما يؤلم  أخ��رى، ولكن  اليوم، قصة  أخ��رى نحياها  أزم��ة  قلب احلرية.  السجن، وسجن من  داخ��ل 
القصة أنها طويلة جدا. هي قصتي مع برنامج ستار أكادميي. كلمتان رائعتان ولكن جمعهما معا يجعل 
التلفاز بشكل يومي وال تستهويني متابعته  منهما سخرية لآلخرين »بعض االخرين«. فأنا ال أشاهد 
ولكن كونه ميثل أداة جتمعني وعائلتي ساعة املساء أجلس بعض األحيان غير آبهة مبا يعرض، ألن 
فكري ووجداني هو مع أسرتي. ولكن شعوري باالستفزاز والغيظ واحلزن على ثقافتنا وتراثنا سريعا 
ما يظهر، عندما يقوم أخي األصغر سنا مني بحمل جهاز التحكم عن بعد وبالبحث عن برنامج ستار 
أكادميي منتظرا بالدقيقة والثانية. سمعت كثيرا عن هذا البرنامج وعن غيره من املسلسالت التركية. 

كنت أحيانا أتطلع ألى مشاهدة هذه البرامج من كثرة سماعي عنها هنا وهناك. 
وفعال، جلست مع أخي ملشاهدة برنامج ستار أكادميي، أي أكادميية تلك، غاية في الروعة، حتضر، 
بعضهن  مع  مشكالتهن  ويستعرضن  املنزل،  نفس  في  ذك��ور  مع  يعشن  فتيات  وتقبل،  تفهم  مساواة، 
البعض وفيما بينهن، أي دميقراطية تلك. حقا، أنه الضياع احلقيقي، الذي نطالب فيه باحترام عقولنا 
اإلذالل  من  املزيد  سوى  لنا  حتقق  ال  مواقف  وفي  أماكن  وفي  ظ��روف  في  بالرجل،  ومساواتنا  كفتيات 
والتمييز واالضطهاد.  فما قيمة أن أشارك في برنامج ال يحقق لي سوى أن أكون عارضة أزياء، وعارضة 
أزياء لآلخرين يّقيمون مالبسنا، وطريقة كالمنا. حتت عنوان كبير هو جمال الصوت. أي صوت هذا، 

الذي يحكم فيه صوتي بعيدا عن صوتي وقريبا من جسدي.
أهوا ذلك النور الذي نسعى اليه، أنه لنور جديد ، أسمحوا لي بأن أسميه »أشكال استعباد جديدة«.

األخ��رى، أخشى  العشوائيات  أستمر في احلديث عن  أن  أردت  إن  مل��اذا، ألنه  سأنهي هنا، تعرفون 
ما أخشاه أن ال تنتهي مقالتي وحينها ستملون. أرجو من جميع من يقرأ هذه املقالة،أن يفكر مليا ولو 

لدقيقة، هل نحن حقا نعيش في عشوائية أفكارنا؟ أم أن أفكارنا تعيش عشوائيتنا؟

تقرير فعاليات خاص  بيوم االسير الفلسطيني

لفتة نظر: بائعو الشوارع الصغار

عشوائية أفكاري
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التي  األم  ه��ذه  الفلسطينية.  )األم(  امل��رأة  عن  جلية  بصورة  تعبر  العبارة  ه��ذه 
عاشت وتعيش معاناة مكللة بالصبر والنضال، فحري بنا في عيدها أن نكرمها 

ولو بباقة صغيرة من كلمات الشكر والتقدير، ففي هذه املناسبة اقول لها:
أمي يا أم فلسطني، أم الشهيد واجلريح واألسير

يامن حملتي جرح سنني، بدمعة حزن وقلب كبير
فانت التي ولّدتي مناضلني هذا الوطن

أنت التي ربيتي أجيال ترفع العلم
ماذا نقدم لك بعيدك؟

أنقدم لك حرية وطن؟
أم نعيد لك طفلك الذي رحل؟

فحري بنا أن نضع بني راحتيك القدر
لترسمي به عودة وطن...وترفعي بيديكي علم انكسر...فاسمحي لنا أمي... 
والنك كل شيء في حياتنا...أن نقبل قدميك... والفضل لك يوم تواضعتي...
صالة  أنشودة  حبيبتي  منا  قدميك...فلك  تراب  متسح  أن  لشفاهنا  وسمحت 

متلئ األفق...طالبني فيها أن يحفظك اخلالق إلى األبد
                                                                                                         سيرين كركر

أرى قرب األشجار                                كثيراً من األزهار
أرى في عيني طفل                                جنة رائعة اجلمال

مألى بروائع األلوان                            أحمر وأصفر ووردي
فراشات مزدانه تطير                          حتط من زهرة لزهرة

لوحة أبدعها اخلالق                            فسبحان الله على اجلمال العظيم

                                                       هبة أصالن - اخلامس األساسي - 10 سنوات
   

»ليس من املهم أن نعرف النهاية... املهم ان نختار البداية..!! »
الطفلة رندا صبح/ نابلس

عندما بدأت حياتي، كنت طفلة صغيرة ال أبلغ الثانية من عمري، وبعدها 
واملعاناة  واألل��م  للحصار  البداية  تعلن  هل  ه��ّدم��ت...  قد  بيوت  أرى  كنت 

لشعبي؟؟
أم تبكي على أطفال وأب يبكي على أوالده... فهذا يعلن بداية احلرب الذي 
ستستمر وتبقى في حياتنا... هذا هو احلصار الذي يهدد به الفلسطينيني، 

وعندما أرى بيت آخر..أطفال يبكون على أمهاتهم وآبائهم؟؟!!
دمرت،  التي  بيوتهم  حطام  على  يجلسون  الوقوف...  يستطيعون  ال  آباء 
وعندما يقلب الطقس ويصبح ماطراً ال يستطيع األطفال حتمل هذا اجلو 
البارد... يبكون ويرجفون من اخلوف والبرد... يبكون بدموعهم للتخفيف 
عنهم وعن الصعوبات التي ميروا بها وعن أرضهم التي يسودها الدمار... 
بيوتنا،  أب.. يسقط معها بيت من  أو  أم  أو  الدمعة من طفل  وعند سقوط 
وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��ب��ي��ت ق��د ب��ن��ى ب��ع��د ع��ن��اء وش��ق��اء..ك��ان ه���ذا ه��و ملجأهم 

الوحيد... يهدم... ويبقون بال بيت !!
أين يعيشون؟ عندما يقولون هذه هي البداية؟ يقولون بل هي النهاية!

أرض  غسل  أج��ل  م��ن  تسقط  ه��ل  تسقط؟  التي  وال��دم��وع  البكاء  يفيد  م��اذا 
فلسطني من تدنيس احملتل له... بل تسقط خوفاً ورعباً من قبل األطفال... 
هذا  في  طفل  فقدت  اذا  وتبكي  تصرخ  أم  كل  شعبنا؟  أبناء  على  تسقط  أو 
احلصار... لكن األطفال يعيشون حياتهم وهم ال يريدون العيش؟ ما هو 
سبب الذي يحصل لهم؟ عندما يفقد أحدهم نظره أو أي عضوا من جسده ؟! 
ماذا تفيده حياته؟ هذه هي البداية... ماذا نحكي عن النهاية؟ البداية كانت 

هكذا... فكيف تكون النهاية ؟؟!!
وال  أس��رة  تفقد  فيه...  ما  كل  ويدمر  البيت  يسقط  عندما  تكون  قد  النهاية 

يبقى منها أحد... هكذا قد تكون النهاية... تدمير الشعب الفلسطيني!!
سأرحل.. نعم سأرحل.. عن دنياي الفانية

القبر  حتت  أك��ون  عندما  الغالي...  وطني  سأترك  س��ك��ون...  في  سأمضي 
مدفون... رمبا ستبقى عيناي باكية... ستبقى تبكي العيون... سأرفع علم 
احلداد على السارية... سأترك الذاكرة حولها حتوم... سأمضي بأي حلظة 

وثانية... أكتب على قبري..«البداية والنهاية لطفل حنون«
عاش من أحبك يا وطن

حنايا  في  يحمل  يجعله  األمومة  جو  من  اإلنسان  يناله  ال��ذي  النعيم  إن 
فؤاده أجمل ذكريات العمر التي يبقى  يحن أليها حتى في أيام الشيخوخة... 
يحن الى أيام الطفولة... وإلى صدر أمه الذي يغمره بالدفء واحلنان... فاألم 

كالربيع ال تعطي إال املنظر اجلميل... 
ال يفوح منه إال الشذى الطيب... إن حنان األم ال يعادله اجلبال والتالل... 
لآلخرين...  الطريق  لتنير  وتفنى  تذوب  التي  تلك  عظيمة  شمعة  من  لها  فيا 
تقطف زهرة شبابها لتقدمه هدية رخيصة ألبنائها... وما حنان األم إال بحر 
يأخذ كل منه قطرة بل قناطير... لكننا كلما أخذ منه ال ينقص بل يزداد هذا 
البحر ويتدفق احلب واحلنان... إن حب األم ال تهزه عواصف الزمن... إن األم 

ال ترى خلود نفسها إال في أبنائها... 
وال تلمس أبدية وجودها إال في أعني أطفالها... هذه هي األم... فهي عطاء 
الله للبشرية... وهي مشعل املجد الذي يحمله كل جيل جديد... فمجد األمة 
ورايتها اخلفاقة فوق القمم لم ترفعها اال أيادي األمهات... فالشعب الصالح 

من صنع األم الصاحلة... املغطاة بوشاح الصبر والكفاح
وصدق القائل: األم مدرسُة إذا أعددتها             أعددت شعباً طيب األعراق

 
                                                                                  دعاء سلمان،15  عام

فصل جديد أطل ببرده.. ووعد باخلير
وباقباله علينا نتفائل.. وعما خبئه لنا نتسائل

سماء حزينة باأللم مليئة ودموعها عن التساقط أبية
فراق أليم ألطفال يتّمهم حقد دفني... نساء ثكالى ينجنب بصمت كاسر

رجال حملوا أكفانهم على أكتافهم
عاشوا بشموخ صامد واباء صابر

هدوئهم زلزل اعصارا غادر... سمائهم ابرقت بقمر وجنوم
تخفي موتاً أحمراً حتت دمار غاشم
وكل ذنبهم أنهم مقامون وصابرون

وعن عرضهم وأرضهم يذودون... أين العدل في بندقية أو حتى صاروخ
ضد طائرات ودبابات وسفن حربية؟؟

كالفرق بني مهاجم عقد العزم أن ميوت واقف
وجندي اختبأ خلف دروع وهو خائف
يا كل العالم اشهد على الدولة املجرمة

استخدمت ضد شعبنا األسلحة احملرمة
لنا الله يا فلسطني في حربنا على الناس الظاملة

                                         سناء أصالن- السادس األساسي- 12 سنة

املتزاحمة عليه.  السيارات  كان اجلو مغبرا، و احلاجز يكاد ينفجر من 
فكري  فسافر  الصفراء،  السيارات  من  النهائي  خط  سوى  رؤية  أستطع  لم 
يسمح  حتى  الوقت  هذا  كل  ننتظر  أن  علينا  مل��اذا  بعيد.   إلى  اللون  ذلك  في 
أساليب  كل  ميارسوا  حتى  عّنا  يتميزون  مباذا  باملرور؟  اجلنود  هؤالء  لنا 
اإلذالل علينا؟ ما الذي أعطاهم احلق في طردنا من أراضينا ومنازلنا ومن 
صوت  سمعت  حتى  األسئلة  ط��رح  عن  تفكيري  يتوقف  لم  تتملكها؟...  ثم 

اجلندي يطلب بطاقات الهوية. 
البطاقات  أخذ  للجندي.  بطاقتي  وناولت  حقيبتي  فتحت  عجلة،  وعلى 
الشارع. وبالفعل،  االنتظار على طرف  مّنا  ليطلب  ثم عاد  لدقائق  واختفى 
حرك السائق السيارة جانباً وبدأت مرحلة االنتظار الغامض. مرت ساعة 
أحد  اسم  تشابه  بسبب   التأخير  أن  إعالمنا  ومت  هوياتنا  لنا  أعيدت  حتى 
أشخاص  ثمانية  يدفعها  ضريبة  من  لها  يا  سابق.  سجني  اسم  مع  الركاب 

مقابل اسم أحدهم!
أكملنا طريقنا، شعور ال يقدر بثمن، فالسيارة تسير مجددا، كاد نفسي 
يتالشى من انتظار ضجيج محرك السيارة. هدوء في السيارة، سكت الركاب 

وانتهى اجلميع من التعارف. 
إال  السيارة،  في  ج��ارك  عن  الكثير  مبعرفة  كفيلة  كانت  االنتظار  ففترة 
أّن السيدة إلى جانبي كسرت الصمت بسؤال وجهته إلي: “يختي، انت من 
وين؟” فاجئني سؤالها رغم أنها سألتني عن اسمي من قبل. أجبتها بصوت 
ميلؤه التعجب عن اسم مدينتي، لكن العجب احلقيقي الذي أذهلني كان في 
إجابتها “احلمدلله ما انت من هالقرى أو املخيمات...”. ال أعلم إن كان هناك 
بقية جلملتها ألن الصدمة أفقدتني السمع للحظات. حملقت بها حتى عاد إلي 
“شو كان ممكن  وعيي فجأة، ولم أنتبه على الكلمات التي تدفقت من فمي: 
يصير لو كنت فالحة أو الجئة؟ ال أعلم إن كان مستواها الثقافي يسمح لها 
التمييز  أب��دا من  أننا لن نتخلص  أعلم  أو ما قصدت، لكنني  ب��إدراك ما قلت 
السلبية،  تفكيرنا  منطية  على  نقضي  أن  قبل  إسرائيل  قبل  من  العنصري 
ونتخلى عن أحقاٍد زرعناها وسقيناها بأنفسنا جتاه أنفسنا. مضى يومي 
ألخط  املنزل  إلى  عدت  حتى  احلادثة  تلك  استرجع  خالله  بقيت  غريباً  كله 

هذه السطور، لعلها تؤثر في تفكير أحدهم!  

                                                                      عدلة الناظر، 16 عام 

إلى طالب ستار أكادميي األعزاء..
أنا طالبة أكادميية مثلكم، لست من الغرب.. أنا من فلسطني، وبعد ان تابعتكم 
انتابني  املاضية..  القليلة  الشهور  م��داد  على  العمق  حتى  عليكم  وتعرفت  بشوق 

شعور بالواجب ان أكتب لكم لنتبادل اخلبرة والتجربة وأيضاً.
في  الصباحية  الرياضة  من��ارس  م��ح��ددة..  ساعة  في  النوم  من  ننهض  فنحن 
ساحة مغلقة..نأكل ونتعلم بشكل جماعي وحسب قوانني صارمة مسبقاً.. مثلكم، 
وهناك كاميرات مزروعة في كل زاوية ملتابعة حركاتنا على امتداد اللحظة. ندخن 
ونأكل... ونأكل أقل منكم ونرتب أسَرتنا وننظف الصحون متاماً مثلكم..، ومع ذلك 
أنتم  عليها.  إطالعكم  نود  والتي  التفاصيل  في  البسيطة  االختالفات  بعض  تبقى 
في  محكومون  نحن  بينما  األكثر..  على  شهور  أربعة  بالبقاء  أنفسكم  على  حكمتم 
هذه األكادمييات منذ سنني طويلة ومعظمنا ال يعرف متى سيخرج عائداً إلى أهله 

وأصدقائه، بعد عام.. عشرة أعوام.. أو.. الى ما ال نهاية.
أنتم مركزين في أكادميية واحدة.. بينما نحن موزعني على عدة أكادمييات:

وهدارمي،  والرملة،  الشمال،  في  واجللمة  مجَدو،  وأكادميية  شطة،  )أكادميية 
والتلموند في الوسط، وعسقالن والسبع ونفحة والنقب في اجلنوب ..( وبالقدر 
خروج  عند  ونفرح  ذل��ك،  نتمنى  فاننا  )نومينيه(،  أحدكم  يكون  أن  تكرهون  ال��ذي 
أحدنا ونحسده وال نتمنى عودته أبداً. وبدال من )الفوكالز( تعودت حناجرنا على 

النشيد والتكبير الذي يعقبه رش الغاز ليستقر قي حناجرنا وصدورنا.
متشابهة  األي��ام  فكل  عندنا  أما  اجلمعة،  يوم  )البرامي(  عندكم  االب��رز  واحل��دث 
خصوصاً بعد أن انقطعت زيارات األهل منذ فترة طويلة... فبينما يستطيع ذويكم 
أهلنا  لزيارتكم.. ال يستطيع  والبحار  االجواء  الطائرات وقطع  وأصدقائكم ركوب 
وأصدقاءنا من عبور جدار الفصل العنصري أو حتى حاجز عسكري صغير ألشهر 
صحيح  األسير..  بيوم  نحتفل  نحن  )الفالنتاين(..  ب�  حتتفلون  وأنتم  وسنوات... 

حاضراً  فجمهورنا  نحن  أم��ا  أك��ث��ر..  وشهرته  أوس��ع  وجمهوره  أكبر  احتفالكم  أن 
احملاميون  ي��زورن��ا  بينما  الفنانون..  بزيارتكم  يقوم  امل��س��رح.  على  ال  ال��ذاك��رة  في 
والصليب األحمر.. عندكم زعيم وعندنا ممثل معتقل.. عندكم Top 5 وعندنا جلنة 
حوار، قد متنعون من االتصال باألهل واستالم الرسائل والهدايا كإجراء عقابي، أما 
نحن فممنوعون منها دون عقاب...أما نحن فنعاقب بأن مننع من مشاهدة التلفاز أو 
استخدام األدوات الكهربائية... وقد ميتد العقاب لعدة أسابيع في زنزانة معتمة ال 
تتسع لشخص واحد... تقومون بتخفيف الوزن بواسطة الريجيم ونحن نقوم بذلك 

عن طريق اإلضراب املفتوح عن الطعام !!
عندنا.. اخلروج من األكادمييات يكون الى احملكمة العسكرية ليعود الواحد منا 
املستشفيات  الى  أو  )اللوك(  في  تغير  حتما  ستسبب  التي  السنني  بعشرات  محمالً 
برعاية  أكادمييتنا  فان   LBC برعاية  أكادمييتكم  كانت  ان   !! باأللم  محملني  لنعود 
علينا  تبخل  ال  التي  القمع  أجهزة  وك��ل  والشاباك  والشرطة  ال��س��ج��ون...  مصلحة 
بدون  أو  والعقوبات اجلسدية وتطبيقها مبناسبة  النفسية  األبحاث  بكل جديد من 
مناسبة... تزعجكم الوحدة وامللل وتناقص عددكم، بينما االكتظاظ وتزايد أعدادنا 
نتعلم  أننا  إال  اللغات..  تعلم  على  مثلكم  ونحرص  تعزينا...  باآلالف  أصبحت  التي 
الفرنسية من غير معلم واإلجنليزية من غير معلم، بينما العربية بعشرين معلم... 
 SMS هذا باإلضافة الى اللغة العبرية... عمالً مببدأ )اعرف عدوك(... تصلكم رسائل
أنتم توقعون أسمائكم للمعجبني واملعجبات... بينما نوقع   ،...SOS ونحن نرسل 
القادمون بعدنا... ملزيد  أسمائنا على ورقة األمانات وعلى اجلدران ليتعرف علينا 
من املعلومات...اسألوا األسرى احملررين...!! انتو ملني بتغنوا، واحنا ملني منضحي... 

انتو بتغنوا النا، واحنا منضحي الكم... مع حتيات األسرى خلف القضبان

                                                                                                    رندا صبح / نابلس

األزهار

األم

»املرأة التي تهز املهد بيمينها 
تهز العالم بيسارها – نابليون«

االنتقام الغادر

البداية والنهاية... 

الفرق بني عسقالن أكادميي .. وستار أكادميي

تكسي العنصرية
تصوير: عميد سامر قطب

عبد الرازق فراج
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