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رســالــة العــدد:
أحبائي األطفال، 

حتية الصمود والتحدي، حتية متلؤها احلماية والكرامة، 

حتية برائحة النصر واألطفال الشهداء، وأطفال يحلمون 

باحلرية من وراء القضبان، هي حتية نرسلها إلى قلوبكم 

الطاهرة، لتحاكي أحالمكم الوردية.

نعود إليكم مرة أخرى، نتشارك معكم في أفكارنا التي 

أبجدية  حروف  إلى  لنحولها  احلياة،  أروقة  في  تدور 

املستقبل  فرسان  أنتم  أيديكم  بني  نضعها  ورسومات 

وبناة املجد. 

هذا هو العدد التاسع من مجلة خيوط الشمس نحمله 

لكم بكل سرور لنتعلم عن االعتداء السياسي، ونتعرف 

جديدة  مهارات  على  ونحصل  وأشكاله  أنواعه  على 

منه،  والوقاية  أنفسنا  حماية  على  تساعدنا  ومفيدة 

ونحافظ على سالمتنا دوما.

وفعاليات حلمايتكم  أنشطة  تقدمي  هو  مجلتنا  فهدف 

في  يعيش  أن  طفل  كل  حق  فمن  ساملني،  وبقائكم 

أمان، فهيا نساعده على املطالبة به.

لذلك هيا لتتشابك األيادي وننطلق محّلقني في سماء 

الوطن لنرى ما يحصل ونعرف ما يجري ويدور، نتعلم 

ونستمتع بفرح ومحبة وسرور. 

مع حتيات
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سندس أبو سنينه

بعض الرسومات في املجلة

من املتطوعة مرام صندوقة

أعزائي األطفال، أعزائي املتطوعات واملتطوعني
منذ زمن ليس ببعيد وبالتحديد في اخلامس عشر من أيار أحيينا في فلسطني ذكرى النكبة. والنكبة هي ما نطلقه على 
الكارثة التي أملت بنا كشعب ووطن عندما احتل الصهيوني أرضنا وشّرد شعبنا. هذا االحتالل والتشرد الذي ما زلنا نعاني 
منه منذ 65 عاما أساسه العنف السياسي. ُتطلق عبارة العنف السياسي على األعمال واملمارسات املوجهة من قبل دولة أو نظام 
سياسي أو منظمات سياسية ضد األفراد واملجموعات، واألطفال الذين يعيشون حتت ظروف حرب، احتالل، قمع سياسي هم 

أكثر عرضة من غيرهم ألشكال العنف السياسي املوجه ضدهم. 
ومن هذا املنطلق، وألننا أطفال فلسطني نعاني يومياً من أصناف متعددة من العنف السياسي، ارتأى مرشدينا من برنامج 
حماية الطفولة أن نركز في هذا العدد من مجلة خيوط الشمس على العنف السياسي ألنه يشكل انتهاك صارخ لوجودنا 
الفردي واجلماعي.  وجودنا كأطفال، وكشعب وقضية.  وأنتم أطفال فلسطني في كافة أماكن تواجدكم في الوطن 
االحتالل  أطفال في جيلكم، من ظروف  أجدادكم وهم  وآبائكم وحتى  أخوتكم  تعانون كما عانى  زلتم  ال  واملهجر، 
االسرائيلي طوال اخلمس وستون سنة املاضية، ولعلكم من أكثر األطفال عمراً في العالم من حيث تلقي أشكال العنف 

السياسي. 
فقد مارست اسرائيل ومنذ احتاللها األراضي الفلسطينية الكثير من أشكال العنف واإلساءة على املستويني الفردي واجلمعي 
ضدنا كشعب من أطفال وكبار. إن معظم األطفال إذا لم يكن جميعهم، وأينما ُوجدوا سواًء في مدينة القدس، أو مدن 
الضفة الغربية وغزة، أو القرى واملدن في فلسطني 48 )يافا، حيفا، عكا، املثلث( واملخيمات الفلسطينية في األردن، وسوريا 
ولبنان، تعرضوا ألشكال متفاوته وأحياناً لنفس النوع واملستوى من العنف املوجه من االحتالل االسرائيلي. هذا العنف الذي 

يأتي إما بشكله املباشر أو غير املباشر، وسأذكر لكم بعض األمثلة ليتوضح لكم أشكال العنف: 
فمن أشكال العنف املباشر: القتل، الضرب، اإلصابة، االعتقال والسجن، التنكيل، الترحيل، احلد من حرية احلركة، هدم أو 
مصادرة البيت والتشريد، مصادرة األرض، وسحب املواطنة )سحب الهوية(…الخ. وهو ما تتعرضون له أو ترونه بشكل يومي. 

ولهذا العنف تأثير مباشر وشديد على األطفال على املستوى النفسي، االجتماعي، األكادميي، املعرفي واملهني.
أما عن العنف غير املباشر والتي تكون آثاره غير واضحة أو بعيدة املدى وغير محسوسة، مما يجعله أكثر خطورة عليكم، 
ومن األمثلة عليه تهجير السكان بطرق غير مباشرة، حرمان املواطنني من احلقوق األساسية، نشر آفات اجتماعية خطرة مثل 
املخدرات، التمييز العنصري والتفرقة بني السكان على أساس الدين والعرق وغيرها، االهمال املقصود والتجهيل بالتعليم ، االهمال 

الطبي، إغالق املؤسسات الثقافية واالجتماعية املختلفة.
أحبائي لن أطيل احلديث عليكم، فها نحن نضع بني أيدكم العدد التاسع من مجلتكم  التي حتوي مجموعة من الفقرات املتنوعة 
من قصص، أخبار ومعلومات، وصفات وفعاليات جميعها يتمحور حول العنف السياسي، لتعرفكم على أشكاله أكثر، ولنساهم معكم 

في تعزيز وتطوير معارفكم ومهاراتكم لعلكم تستطيعون حماية أنفسكم منه. 
أمتنى أن يأتي اليوم الذي نتحرر به من كافة أشكال العنف والكبت والطغيان لكي نعيش بأمان وطمأنينة وقد حتررنا من االحتالل 

االسرائيلي وكل ما يحمل معه من عنصرية، عنف، اضطهاد لإلنسانية عامة وللطفولة خاصة.
باسمكم أشكر كافة الذين ساهموا باإلعداد وتنفيذ هذا العدد من مجلتكم خيوط الشمس، أشكرهم على عملهم الدؤوب في تقدمي 
كل ما هو مبدع وجديد لكي نتعلم ونستمتع. لكم جميعاً أسرة املجلة من مرشدين ومتطوعني جزيل الشكر والتقدير على هذا العمل 

اجلميل املتميز، وإلى اللقاء في العدد املقبل. 

صديقتكم وصديقة املجلة،
رنا النشاشيبي
مديرة املركز



في طائرة العنف توجد معلومات عن العنف السياسي وأشكاله،
 فهيا نحلق فيها ونتعرف على هذه املعلومات اجلديدة.

العنف السياسي هو أي تصرف يحدث ضد األفراد واملجموعات، وهو عبارة
عن أعمال وممارسات حتدث من دولة أو منظمة سياسية.

أحبائي  بنا  هيا  السياسي،  العنف  وأشكال  أنواع  على  تعرفنا  أن  وبعد 
األطفال نقوم بتوصيل الغيمة مع الصورة املناسبة لها من هذه الصور.

التهديد بالسالحاعتقال األطفال

التفتيش 
العاري

هدم البيوت
صعوبة الوصول 

إلى املدرسة

مباشر

غير مباشر

آسيا. قارة  في  سعدون  وطن  إن 
ويحيط به:

من الشمال سوريا ولبنان،
من اجلنوب مصر،
من الشرق األردن،

ومن الغرب البحر األبيض املتوسط،
تبلغ مساحته 27،000 كيلو متر 

مربع.
وقد كان حتت اإلنتداب البريطاني 
حتى أن جاء وعد بلفور الذي أعطى 
لليهود احلق بأن يحصلوا عليه وأن 
اليهود  قام  فقد  وطنهم،  يصبح 
من  واغتصابه  الوطن  باحتالل 
ومن  واالعتداءات  الهجمات  خالل 
النكبة  وهي   1948 عام  أشهرها، 

وعام 1967 وهي النكسة.

اسم وطن سعدون هو 

........................................

حقوق  إتفاقية  من   7 املادة 
الطفل: لكل طفل احلق أن يسجل 
بعد والدته فورًا ويكون له احلق 
في  واحلق  اسم  في  والدته  منذ 

اكتساب جنسيته.
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طائرة  العنف
 سعدون صديقنا احلنون، يحب 

موطنه املسجون
وقد أتى اليوم ليخبرنا 

عنه،
فيــــا ترى 

وطن سعدون 
من يكــــون؟  

أنتمي إلى وطني
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قطار 
العمة سمارة

قطار العمة سمارة، 
 لنأخذ منه معلومة ومهارة

أمور  على  ونتعرف  بسرور،  ونفرح  معا  نتجول 
جديدة من قطار العمة سمارة، ومع كل معلومة 
توعينا، ومن  مهارة جديدة  مهارة،  معها  ناخد  راح 

املخاطر حتمينا.

عدد األطفال الفلسطينيني 
في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي، 

من عمر 13 – 18 عام 
حسب معلومات من وزارة 

األسرى هو 79 طفاًل

خالل عام 2010 فقط 
قام اإلحتالل بهدم 63 

بيت في القدس منهم 15 
أُجبر أصحابهم على هدم 

بيوتهم بأيديهم

عدد الشهداء من األطفال 
خالل احلرب األخيرة على 

غزة وصل 27 من عمر
 9 أشهر حتى 17 سنة 

هذه هي انتهاكات االحتالل االسرائيلي وهو املسؤول عن األذى الذي يحدث لألطفال، ولكن أحبائي 
األطفال هيا نحاول التفكير في هذه املهارات، قد تفيدنا وتساعدنا على حماية أنفسنا من التعرض 

ألي عنف أو اعتداء

نحمي أنفسنا من 
االعتقال بأن نحاول 

االبتعاد عن املناطق التي 
يحدث فيها إطالق نار

عند هدم البيوت، جنمع 
أغراضنا الشخصية وال 
نتردد بالتعبير عن 

مشاعرنا
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مابني االحتالل والعدوان،
راح تبقى فلسطني وطني العنوان. 

مدينة  كل  عن  صغار  يا  نتعلم  املهم  من 
بخارطتنا، ونصحبها معنا بجولتنا، يال منشي 

بالوطن ونعني أسماء املدن على اخلارطة.

عكـــــا 1 .
حيفــا 2 .
يـــافـــا 3 .

تــل الربيـع 4 .
طبـريـــا 5 .

الــقـــدس 6 .
بئــر السبـــع 7 .

اخلـليــل 8 .
أريحـــا 9 .

بيســـان 10 .
صفـــد 11 .

أم الرشــراش 12 .
غزة 13 .

بيـت لـحـــم 14 .

   أتعرف على وطني
ـط

ـــــ
ســ

ملتو
ـر ا

ـــــ
حــــ

الب

لبنان

مصر

ريا
سو

دن
الر

ا

مالحظة: ميكننا طلب املساعدة من األهل 
في تعيني أسماء املدن.

يحدث االعتداء دائماً، وللحماية منه 
علينا تقدير حجم املوقف، والبقاء 

في حذر، والهرب واإلختباء جيداً إن 
كان هناك حاجة للهرب واإلختباء.



بطة سوف تسير في الطريق امللتوي وستمر على عدة محطات، وكل محطة حتمل عنوان، 
فهيا يا أحبائي األطفال نقوم بوضع رقم الصورة بجانب احلق املناسب له في أعلى الصفحة.

< من حقي احلماية من االعتقال

< من حقي احلصول على الرعاية الصحية والتغذية املناسبة

< من حقي العيش في بيت آمن

< من حقي الوصول إلى مدرستي وأن أتعلم بأمان

< من حقي التجول في مدينة القدس بحرية

< من حقي احلماية من الضرب واالعتداء

< من حقي ان ألعب في مكان آمن

< من حقي التعبير عن رأيي

1

2 3

4

5

6

8

7

89

متاهة..



كبير قلبي  أنا  لكن  أنـــــا طفــــــل صغير 
كتير خطيرة  أشياء  دامياً بتصير حولينا 
الزم أنا أهرب بسرعة          وحــــــااًل بدون تـــأخيـــر
بصير اللي  شو  ونعرف  مش عيب ملــــا نهرب 
من      أي سلوك مؤذي وخطير وال عيب ملا نخاف 
بالدراسة وحسن التدبير وراح تتحرر أراضينــا 

****
واحليران املشغول  فيك  ِاهدا     يال  عــــالم  يا 
وعمران وخليل  عثمان  جدي     يا  صغار  أوالد 
بيموتـــــوا وهِم قــَدي                   من قصف وتعذيب ونيران

****
لهيك يا أوالد ويــا بنات        الزم نتوَعى ونفهــــــــــم
الزم نبعد عن اخلطـــر          أحســـن ما نتأذى ونندم
نقدر نحمي أنفســـــنا        بــــــدل ما نفضل نتألم
وان صارت معنا بيوم       مـــــا نخاف والزم نتكلم
ما نخجل  ملـــــــا نخـــاف                     من حقنــــا نخاف ونحلم

****
نحلم بســــالم يــا ربي                  و نحلم بتحرير األوطان
سـالم عادل يا جــدي           وزيتون وطير الكــروان
ونفرح يا شعبي وبلدي              ونعمل عرس ومهرجـان

ويكون العــــــالم حَدي            فرحـــة أصحاب وأخوان 
مهدي شلودي

السودوكو 
املقدسي

منرح،  أطفال  يا  هيا 
وهي  ذكية،  كتير  لعبة  ونتعلم 

 ،Sudoku السودوكو  اليابانية  اللعبة 
املكان  في  األرقام  وضع  على  مبنية  وهي 

الصحيح، فكرة اللعبة أنه نعبي كل عمود وصف 
باألرقام من 1 – 9، ولكن بشرط أن ال تتكرر األرقام 

في أي صف أو عمود أكثر من مرة.

معنا  بيطلع  جناوبها،  ملا  ألغاز،  شوية  حطينا  املقدسي  السودوكو  وفي 
كلمات، وعدد أحرف هالكلمات هو الرقم الناقص في مربع السودوكو.

عدد أحرف 
كلمة 

تصف شعور 
اإلنسان عندما 

يتعرض 
لإلعتقال

128753
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8
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5

2

6

9

8
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6

3

4

8
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6
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1
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2

6

9

7
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7

4

3

5

1

5

9

7
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عدد أحرف 
كلمة تقال 

للشخص 
عندما يقتل 
دفاعا عن 

وطنه

عدد 
أحرف 

كلمة تصف 
ما يقوم به 

جنود االحتالل 
ملن يقوم بالعبور 
على احلاجز من 
أجل التأكد من 
عدم امتالكهم 
أي أشياء غير 

قانونية

تعتبر  كلمة  أحرف  عدد 
فعل يجب أن يقوم به الطفل 
املستوطنني  أحد  حاول  إذا 

االعتداء عليه

بعد  كلمتني،  أحرف  عدد 
وعليهم  بيت،  بدون  األشخاص  يصبح  حدوثها 

اجليش  ويقوم  البيت،  بقايا  لتنظيف  جرافات  إحضار 
بفعل ذلك بدون إنذار وأحيانا مع إنذار، ويقوم الناس بعدها 

ببناء خيمة للتضامن مع األشخاص املتضررين

1011

غير
ل ص

طف
أنا 

هدم املنزل - خوف - تفتيش - الهروب - شهيد
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الكلمة الضائعة
لنتعرف أكثر علينا أن نقوم بتوصيل الكلمات، فنجد الكلمة الضائعة، 
وكلمتنا الضائعة هنا هي موضوع هذا العدد من مجلة خيوط الشمس.

الكلمات التي يجب إيجادها:
تهجير السكان، مصادرة، سحب املواطنة، السجن، االعتقال، الضرب، التنكيل، 
التشريد، شتم، طخ،  احلرية،  من  احلد  الترحيل،  اإلصابة،  بيوت،  مداهمة 

قتل، أسر، سياسة، أراضي، هدم.

الكلمة املفقودة هي:    

وهو نوع من العنف الذي ميارس في كل مكان في فلسطني، وهو من صنع 
أن  ونحاول  الشمس  في خيوط  مسيرتنا  نكمل  فهيا  االسرائيلي،  االحتالل 

نتعلم كيف نحمي أنفسنا منه.
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صديقتنا ليليان من قرية سلوان

معنى اسم ليليان ــــــــ ضوء القمر 

ليليان طفلة في عمر الزهور، ابنة عشرة أعوام، 
تدرس في مدرسة الكرامة في سلوان، هي طفلة 
مليئة باحلياة متأُل الدنيا سعادة وضحكتها تبدد 

األحزان.

يوجد  سلوان  في  مدرسة  هي  الكرامة  مدرسة 
بجانبها بيوت مستوطنني قاموا بالسيطرة عليها 
صغيرة  واملدرسة  فيها،  والسكن  سكانها  وطرد 
تكفي  أماكن كبيرة  فيها  توجد  وال  باملساحة 
للعب، ولكن الطاقة لدى األطفال كانت تدفعهم 

على اللعب حتى في املساحات الصغيرة. 
بالكرة  ليليان  تلعب  األيام كانت  من  يوم  وفي 
صغيرة  ساحة  في  ورّمانه  لوزة  صديقاتها  مع 
جداً أمام مدخل املدرسة وعند رمي الكرة، طارت 
التي  البيوت  من  بيت  أمام  سقطت  حتى  بعيداً 

صادرها املستوطنني. 

ذهبت ليليان لتحضر الكرة دون أن تخبر أحداً، 
وعندما وصلت إلى باب البيت، تعّرض لها أحد 
وشتمها  عليها،  االعتداء  وحاول  املستوطنني 
ولكن حلسن  ليليان،  تفهمها  لم  عبرية  بكلمات 
حظها أنها متكنت من الهرب وعادت إلى املدرسة 
وهي تبكي وترجتف خوفاً، فتوجهت إلى املعلمة 

وأخبرتها مبا حصل معها.
هدأت املعلمة ليليان، وأعطتها بعض املاء، وجمعت 

الفتيات في الصف وتناقشوا في احلادثة.
وتوصلوا إلى أهمية إخبار الكبار في أي تصرف 
أماكن  عن  بعيدين  البقاء  وأهمية  به،  نقوم 
جتّمع املستوطنني، وأن ما حصل مع ليليان أمر 
طبيعي، فمن حق الطفل أن يخاف وأن يحصل 
البيوت  االستيطان وسرقة  على احلماية. ولكن 
وال  غير طبيعي  أمر  هو  املستوطنني  قبل  من 

حق لهم بذلك.

وأنتم يا أطفال ماذا تقولون لصديقتنا ليليان؟؟

هل ميكن أن يحصل ذلك مع أطفال آخرين؟؟

كيف ميكن أن يحمي الطفل نفسه من ذلك؟؟



سعدون
في يوم الطفل
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استيقظ سعدون مبكرا على غير عادته فسألته أمه عن 
في  اليوم  سأشارك  نسيتي  هل  أمي  فأجابها:  ذلك  سبب 
الفلسطيني  املركز  من  صغار  أفكار  اإلذاعي  البرنامج 
لإلرشاد، وسيكون موضوع احللقة اليوم هو حقوق األطفال، 

وسأشارك كل أطفال العالم في حقوقي.

واخبرهم  والديه  على  واتصل  املرشدة  هاتف  أخذ  الفور  على  ه  لكنَّ
مبا حصل  وانتظرهم حتى حضروا إلى احلاجز واظهروا اإلثباتات 

للجندي وبعد ذلك قام سعدون بالعبور.

وصلوا الى احلاجز، طلب اجلندي 
االسرائيلي انزال الركاب وبعدها دخلوا 
في قفص حديدي، على اجلميع عبوره 

حتى يصلوا إلى بيوتهم.
انتظر سعدون ساعة حتت احلر والتعب، 
وجميع الناس ينتظرون دورهم للوصول 

إلى نقطة التفتيش.

وقال  للجندي  امليالد  شهادة  ورفع  سعدون  دور  جاء 
له بصراخ: شو هاد؟ وين هويتك؟ فأجابه: أنا صغير 
وهذا  ميالدي  شهادة  وهذه  عاما  عشر  إحدى  ابن  أنا 
وطلب  وأهانه  اجلندي  عليه  صرخ  وعمري،  اسمي 
منه العودة، حاول الناس حوله ومرشدته إقناعه بأن 
ه لم يقتنع. وعاد سعدون إلى  هذا الطفل صغير، ولكنَّ

اخللف حزينا وبائسا ال يعرف ماذا يفعل.
سعدون ابن احلادية عشر عاماً، يحب أن ميرح ويلعب 
ويهتم في دروسه ومتميزا دوماً، لم ينسى موعده مع 
إليها،  ليذهب  املناسب  الوقت  في  واستيقظ  املرشدة، 
فلبس مالبسه وانطلق بعد وداع أمه بكلمته املشهورة 

)بخاطرك يا أمي هيني رايح(.

ودعته أمه وطلبت منه االبتعاد عن املخاطر، 
الكوشان،  إلى مرشدته حامال  خرج سعدون 
وصل املوعد دون كلل أو ملل وانطلقوا إلى 
فيها  حلقة مميزة حتدثوا  اإلذاعة وكانت 
الطفل  معاناة  وعن  األطفال  حقوق  عن 
وجاء  احللقة  انتهت  ذلك  بعد  الفلسطيني، 

وقت العودة إلى البيت. 
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هيا جنيب األسئلة من ما تعلمناه من قصة صديقنا سعدون:

ماذا حصل مع سعدون في طريق العودة إلى البيت؟

ما هي شهادة امليالد )الكوشان(؟

كيف تصرف سعدون مع ما حصل معه؟

لو أنك مكانه ما سيكون شعورك، وكيف ستتصرف/ي؟

17

أحبائي األطفال من حق الطفل أن يتنقل بحرية وأمان داخل وطنه، ولكن هذا 
من صنع االحتالل االسرائيلي، حرمنا من الكثير من حقوقنا، لذلك علينا احملاولة، 
ميكننا أن نتبع هذه االرشادات وهي من املمكن أن تساعدنا على حماية أنفسنا عند 

املرور على احلواجز.

•علينا أن نحمل شهادة امليالد معنا دائما. 	
•أن نحاول العبور من املكان الذي يتواجد فيه أشخاص آخرين.  	

•أن ال نتجادل مع اجلنود ونطلب املساعدة من شخص كبير لترجمة الكالم.  	
•وأن نطلب الهاتف ونقوم باالتصال بأهلنا وأخبارهم مبا حصل معنا. 	

تبقى عصفورة احلرية أن  رفضت  الصغيرة،  عصفورتنا 
آسيرة، وجائت إلى نوح لتخبره بالوصول  
إلى اجلزيرة، حاملة معها غصن من جبل 
تكون  كيف  األطفال  ولتعلم  الزيتون، 

احلماية من االعتداء السياسي.

االعتداء  من  احلماية  عن  تعبر  كلمات  أمامكم  األطفال  أصدقائي 
السياسي، هيا نساعد العصفورة الصغيرة ونضع هذه الكلمات على غصن 
العالم. أطفال  لكل  وتنشرهم  العصفورة  معها  حتملهم  حتى  الزيتون. 

الكلمات )سالم، حرية، حماية، حق، احتاد، احترام، كرامة، أمن، تسامح، محبة، وطن(
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التمتع تراثنا في بلدنا، من جدنا لولد ولدنا حقنا  من 
واحملافظة  بتراثنا 

عليه
هيا أحبائي األطفال نتعرف على صور من تراثنا الفلسطيني، ونعرف أنه 

من واجبنا احلفاظ عليه من السرقات.
نقوم بتوصيل كل صورة مع الصورة املشابهة لها

مقابلة مع ناشط حقوقي:
لنتعرف أكثر حول حقوقنا، وحول األخطار التي يتعرض لها األطفال، توجهنا إلى الصديق عايد 

أبو قطيش وهو ناشط حقوقي يعمل في هذا املجال وقمنا بسؤاله بعض األسئلة:

س1: ما هي األمور التي تعملون بها؟

نعمل في عدة مجاالت، وأهمها هدم املنازل وكيف يؤثر على التعليم، وعنف املستوطنني كيف حصل، 
ومتى، وأيضا االعتقال، االنتهاكات التي حصلت خالل عملية األعتقال، )في أي ساعه مت االعتقال، هل 

قاموا بربط اليدين، هل كان هناك أحد من أهله، ما التأثيرات النفسية التي حصلت معه(.

س2: كيف يحدث االعتقال؟

في الغالب يكون االعتقال في الصباح، يتم ذلك بعد ربط أيدي الطفل وإغالق عيونه، التحقيق 
معه دون وجود أهله، يتعرض للتهديد والضرب وسوء املعاملة.

س3: ما هي حقوق الطفل في حلظة االعتقال؟

من حقه أن يكون معه محامي للدفاع عنه، وأن ال يتعرض للضرب وأن يكون التحقيق مبرافقة 
ولي أمره، وأن يكون التحقيق في الساعات املخصصة للتحقيق.

س4 : فيما يتعلق باالعتداء من املستوطنيني كيف يحدث وكيف ميكن أن يتصرف األطفال؟

يكون في الغالب في األماكن املنتشرة فيها جتمعات استيطانية، أما ما ميكن أن يقوم به الطفل، 
الهرب أو الصراخ أو طلب مساعدة أحد ما، عدم التواجد في أماكن خطيرة في أوقات متأخرة.

الفلسطينية،  املدن  على  السيطرة  إلى  تهدف  اسرائيلية  سياسة  هي  االنتهاكات  هذه  وكل 
والسيطرة على الشعب الفلسطيني، 

س5: ما هي رسالتك التي تقدمها الى األطفال: 

ال  أنها  إال  الدولية  اإلتفاقات  في  الواردة  احلقوق  جميع  فبرغم  بغربة،  يعيشون  القدس  أطفال 
تطبق، رسالتي لألطفال أن يطالبوا بحقوقهم وأن يعملون للدفاع عنها، وأن يحافظوا على أنفسهم 
باالبتعاد عن اخلطر، ان يقوموا بإخبار أهاليهم بكل ما يحصل معهم وأن يتواصلوا مع املركز 

لدينا إن احتاجوا أي مساعدة.

 الناشط احلقوقي عايد أبو قطيش
احلركة العاملية للدفاع عن األطفال - فلسطني

18
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أصدقائي األطفال،الكاريكاتير االبداعي        
هذه مجموعة من الكاريكتيرات 
التي تعبر عن الوضع السياسي.

اخلاص،  كاريكتيرنا  نرسم  هيا 
أطفال  به  مير  ما  عن  فيه  لنعبر 

فلسطني من أوضاع صعبة.

منكم  نطلب  الرسم،  إنهاء  وبعد 
الفلسطيني  املركز  إلى  إرساله 

لإلدشاد / فرع البلدة القدمية،
سيتم  الفائزة  الكاريكاتير  ورسمة 

نشرها في العدد القادم.



23 22

مسعود
     الفرحان

حكايةاحلمص والفالفل
مسعود الفرحان يزور أرض جده أصيل:

بعد عودة مسعود الفرحان من املدرسة قرر أن يذهب لزيارة أرض 
جده ويرى الشجرة التي زرعها برفقة أبيه األسير في العام املاضي، 
إال  أن صديقنا مسعود الفرحان ذهب من طريق مختصرة ليتمكن 
من الوصول إلى األرض بسرعة، وبينما هو ميشي في الطريق فإذ 
به يجد نفسه أمام مستوطنة كبيرة… فخاف مسعود الفرحان وبدأ 

يركض راجعاً ملنزله إال أنه أدرك أنه قد ضل طريقه.

ما رأيكم أصدقائي نساعد صديقنا مسعود الفرحان ونحميه من التعرض العتداءات املستوطنني وندله على الطريق 
األمان للوصول لبيته بسالم.

ارجعنالكم يا أطفال، بعدد جديد وأكلة جديدة متل ما عودناكم مبجلة خيوط 
الشمس واليوم ومش بأي يوم تاني، راح نحكي عن وحدة من أزكا املأكوالت 

الفلسطينية العربية، أكلة مشهورة كتير. 

بلد  لكل  في  وهيك  معني،  إشي  ياكل  بحب  فينا  واحد  كل  إنو  بنعرف  إحنا  ما  متل 
مأكوالت شعبية بتشتهر فيها عن غيرها من البلدان، وإحنا يا أعزائي األطفال احللوين من 
األكالت املقدسية املشهورة عّنا احلمص والفالفل، وأكيد إنتو متلنا بتشوفو محالت احلمص 
ساندويشة  وخصوصا  تاكلوها  بتحبو  وكمان  القدس  وغير  بالقدس  والفالفل كتيرة 

الفالفل، وألنها مشهورة وكتير زاكية، الزم نعرف من شو بتتكون:
احلمص بتكون من: احلمص احلب، زيت الزيتون، الطحينة، عصير الليمون، السماق والنعنع 

للزينة.
كمون،  بصل،  ثوم،  خضراء،  كزبرة  ضمة  بقدونس،  ضمة  حب،  حمص  الفالفل:  أما 

وملح.

ما حكينا  متل  نكمل قصتهم،  األطفال خلونا  أصدقائي  يا  مكوناتها  تعرفنا على  ما  وبعد 
يلي بنشوفها وبناكلها  الفلسطينية  الشعبية  املأكوالت  والفالفل من  إن احلمص  أول شي 
باستمرار، بس طبعا ومتل ما عودونا اليهود إنهم يسلبونا تراثنا وينسبوه إلهم، فأخدوا مّنا 
أرضنا وبيوتنا، كمان سرقوا وصفات احلمص والفالفل  الشي كمان متل ما سرقوا  هاد 
وحكوا إنها من أكالتهم الشعبية وفتحوا مطاعم عندهم ومش بس هيك وسافروا وفتحوا 
محالت حمص وفالفل وحكوا إنها من تراثهم، وبهيك بزيد االنتهاك لفلسطني وأهل فلسطني، 
بسرقة أرضهم وتراثهم، وسرقة حريتهم وحقوقهم، نضيف عليها سرقة أكالتهم اللذيذه، 
فلنفخر بأننا فلسطينيني وندافع عن موروثنا الثقافي ونعلم األشخاص من بلدان أخرى بأن 

هذه هي أكالتنا وهذا هو تراثنا.



قصتي مع الغاز حقيقة وليست ألغاز
أنا إسمي مصباح عمري 12 سنة، وأنا من حي الشيخ مفتاح، في يوم من األيام، في الصباح، بينما 
كنت ألعب أنا وأصدقائي في احلارة سمعت صوت الصراخ أُهربوا أُهربوا، فنظرت ناحية الصوت 
فوجدت اجلنود يضربون على منطقتنا الغاز الكثيف، صوت إطالق الغاز مخيف، وقام في احلال 
شباب احلارة بضرب اجلنود باحلجارة، وفي ذلك الوقت كنت أنا في املكان، ورأيت الدنيا من حولي 
ألوان، هل أهرب؟ هل اذهب للمشاهدة؟ وأنا في تلك احليرة، وفي تلك اللحظة الصغيرة، لم أستطع 
التفكير، ولم أستطع إكمال املسير، وأصبح الوضع خطير، فاجئتني قنبلة مسيلة للدموع انطلقت 
الهروب وقمت  الغاز يفوح باألرجاء، فلم أستطع  املكان استقبلتنا، وانطلق  إلينا وأثناء هروبنا من 
باالستنشاق، لم أدري ماذا جرى؟ ملاذا أشعر بالدوار يا ترى؟ وبعدها أخبرني األصدقاء، أنني تعرضت 
لإلغماء، فحّملوني إلى املستشفى وتلقيت العالج، وعندما أصبحت بخير، قررت أن ال ألعب في احلارة 

وقت رمي احلجارة، وأن أحمي نفسي جيدا حتى ال يتكرر ما حصل لي سابقا.
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وبعدها ذهبت وقرأت وسأشارككم مبا تعلمت كيف نقي أنفسنا 
ونحميها في حال تعرضنا للغاز املسيل للدموع:

•استخدام منديل أو قطعة قماش مبللة باملاء حلماية األنف والفم. 	
•ارتداء مالبس ضد املاء تغطي اكبر قدر ممكن من اجلسم. 	

•عدم ملس الوجه أو فرك العني لتجنب تلوثها بالغاز.  	
•عدم بلع الغاز ويجب بصقها في حال دخولها بالفم. 	

•محاولة الوصول إلى مكان فيه مساحة من الهواء النقي مع إبقاء  	
العينني مفتوحتني واالبتعاد عن مكان وجود الغازات.

• استبدال املالبس امللوثة بأسرع وقت مبالبس نظيفة.	

هـــام

كيف أتصرف عندما:
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احليطة  جانب  نأخذ  أن  علينا  ولذلك  ألمور خطيرة،  دوما  نتعرض  قد 
بعض  هذه  األمور،  تلك  ألحد  وتعرضنا  حصل  إذا  ولكن  دوما،  واحلذر 

اإلرشادات التي تساعدنا بالتصرف في تلك املواقف:
االعتقال  حال  في  ولكن  اجلنود،  تواجد  مكان  عن  اإلبتعاد  نحاول   >

حاول/ي  أن تكون/ي هادئ/ة، حتى ال تتعرض/ي للضرب واإلهانة.
التحقيق مع محقق مختص لألطفال، وبحضور ولي  أن يكون  < نطالب 

األمر، وأن يكون في الوقت املخصص للتحقيق.
في  تساعدنا  مراكز  إلى  التوجه  ميكن  االعتقال  من  اخلروج  وعند   >

التعبير عن مشاعرنا ومشاركة جتربتنا إلفادة أطفال آخرين.
< في حالة اقتحام أو هدم بيتك يجب عدم التدخل واالبتعاد عن املكان 

وترك املسؤولية للكبار، فهم يعرفون كيفية التصرف في هذه املواقف.
< ال جتلس/ي وحدك عند أقتحام البيت، ابقى/ي في مكان فيه أشخاص 

آخرون من عائلتك.
<  إذا تعرضت/ي إلى اعتداء أحد املستوطنني حاول/ي أن حتمي نفسك وأن 

تهرب/ي وتبتعد/ي عنه وبعد ذلك نقوم بإخبار أحد الكبار، والوالدين.
ترك  وعليك  األقرباء  أحد  اعتقال  عند  بالهدوء  تتحلى/ي  أن  عليك   >

املسؤولية للكبار. 
< في حالة االجتياح ملنطقتك عليك االبتعاد والبقاء في مكان آمن حلماية 

نفسك.
في  اإلسراع  حاول/ي  تواجدك،  أماكن  في  مظاهرات  حدوث  عند   >

الذهاب إلى البيت، اإلتصال مع األهل، البقاء في أماكن آمنة.
االعتناء  يجب  االعتداءات  من كل  نفسك  على  للحفاظ  محاولة  في   >

بدراستك وحصولك على الشهادة. 



طبق العدد: 
الصحة،  يعطينا  السليم  الغذاء  أحبائي  يا  ألنه 
اليوم  وبتحمينا،  وبتساعدنا  بتقوينا  وصحتنا 
وفيها  صحية  كتير  أكلة  عن  نتعلم  راح 
نوع من اخلضروات هو األفوكادو وهي غنيه 
عالج  في  وتساعد  )أ(  وفيتامني  بالبوتاسيوم 

بعض األمراض.

أما طبق اليوم فهو: 

املقادير: 

حبة أفوكادو، ورقتني خس، بندورة مقطعة، 
الريحان  من  قليل  زيتون،  زيت  واحدة  ملعقة 

املجفف، رشة ملح، ملعقتي عصير ليمون.
ان احتجنا أن نقوم بتقطيع اخلضروات، علينا 
احلذر عند استخدام األدوات احلادة، ويفضل أن 

نطلب مساعدة أحد من أهالينا.

طريقة التحضير: 

النصف  من  ونقسمها  االفوكادو  حبة  نغسل 
جنرف  وبامللعقة  الداخل  من  البذرة  ونخرج 

ونخرج اللب ثم نضعه جانباَ في طبق.
نخلط مع االفوكادو اخلس والبندورة، وميكن 
وعصير  امللح  رشة  نضع  ثم  البصل،  اضافة 

الليمون.

صحة وعافية 

سلطة 
االفوكادو

27

مقابلة مع الِطفل: )مسلم ُعودة(
مسلم عودة يبلغ من العمر 12 عام، وهو من قرية سلوان، يبلغ عدد أفراد أسرته 6 وهو أصغرهم، 

 9 عمر  في  األولى  املرة  وكانت  مرات   10 اعتقاله  مت 
سنوات.

س: كيف كان أول إعتقال؟ 
بيتي  باقتحام  قاموا  حينما  سنوات،   9 بعمر  ُكنت  ج: 
يأخذوني ولكن  أن  لياًل، وحاولوا  والِنصف  الثالثة  الساعة 
أبي رفض ووقف بوجههم، فوافقوا على تركي في املنزل 
أبي  يأخذني  أن  بشرط  وورقة،  أِلبي  إنذار  إعطاءهم  مع 

اليوم التالي إليهم للتحقيق معي.

س: كم كانت مدة ُكل إعتقال؟ 
ما  حسب  ساعة،   24 وأحياناً  ساعات،   10 أحياناً  ج: 

بدهم.

س: كيف كانت مجريات حتقيق اإلعتقاالت؟ 
ج: أخذني إليهم أبي صباحاً الساعة العاشرة، وضعوني في ُغرفة لوحدي، وأخذوا يسألونني ويصرخون 
ويتهمونني بأنني من املخربني، وأنني أقوم برمي احلجارة دائماً عليهم أثناء عملية ُهجومهم وإعتداءاتهم 
على حّينا، وبآخر إعتقال لي، مت ضربي بالقوة على رأسي مما جعلني أنزف وغبت عن الوعي ومت 

نقلي إلى املُستشفى.

س: ما هي مشاعرك بعد جميع اإلعتقاالت؟ 
ج: أنا ُكنت من األطفال املميزين في املدرسة، أما اآلن فتغير 
وبإخوتي،  بالبيت  دائماً  تفكيري  بي،  ما  أعلم  ال  ُكل شيء، 
أشعر باخلوف أحياناً كثيرة، حينما أرى من بعيد اي ُجندي 
معروفة  قصتي  وأصبحت  فيه.  وأبقى  للبيت  وأعود  أخاف 
امللل  وِبُكل األوقات يوجد صحفيني ومقابالت، مما سبب لي 
والُكره، أُريد أن أكون طبيعي ال شيء ُيزعجني وشعرت بالقهر 
والعجز إلني لم أستطع أن أخرج وألعب، أسمع أصوات األطفال 

أثناء اللعب وأصوات ضحكاتهم وُمناداتهم.

س: ما هو ِحلمك؟
وأهلي،  وشعبي  وطني  عن  أدافع  ُمحام  أكون  أن  حلمي  ج: 
اآلن  أتعلم  أنا  شيء،  أي  عمل  أستطيع  واجتهادي  بِعلمي 
أعود  السابق،  من  أفضل  أعود  بأن  أحلم  أكثر.  وسأجهتد 

املتفوق في املدرسة وأصبح أفضل حتى يكون علمي طريقي للنجاح.
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احذر  يا عبد الرحمن
كــــان قد  اخلــــــامس  الصف  في  بأمـــــــــان     لعبــــوا  أطفــــــال 
باطمئنان” أحلم  أن  حقي  “من  عنــــوان    له  درس  أجمـــل 

سألت معلمتي في الصف ومعلمتي             هي حنـــــــــــان ماذا يحلم كٌل منكم 
منهم من يحلم أن يكبـــــــر وأن              يصبح طبيب ومعلم ومحامي وفنـــان 

*   *   *
األحـــــزان أصــــــوات  ارتفعــــــت  عني     غفـــــــــــــــــــــلة  وفي 
اآلن  جــــــــاء  زمالئي  يــــــــــــــــا  قــــادم     صــــــــــــــــــــاروخ  
صنـــــــــــــــــٌع اســـــــــــــرائيلي               يحمل غــــــــــــــدر  األزمــــــــــــــــــــــان  
اختبئوا هيــــا  قالت  ومعلمــــــــــــــة  وارتعبـــــــوا       خــــافوا  أطفــــال 

الرحمـــــــــــــــــــــــــن              عبــــــــــــد  إال  اختبئوا       األطفـــــــــــــال  كل 
كــــــــان قد  أصـــــــــٌم  فــــــــــإنه  يســـــــــــــــتمع      لم  ـــــــه  ولكنَّ

وذهب ليلعب بلـــــــعبتـــــــــه        وعـــصي اخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــزران 
الدخـــــــــــــــان أعمــــــــــــــدة  فرأى  حــــــــــوله      نظر  يلعب  وهو 
إنســــــــــــــان حرمــــــــة  وانتهكت  ُقصــــفـــــــــت    بيــــــــــــــــوت 
لم يَخف وتقدم بلهفٍة وتساؤل حيران                                 أين األهل واألحبـــــــــــــــة واجليــــــران

*   *   *
ع أحالم طفولته وقف عبد الرحمن يسأل ويتأمل                       فسقط بجانبه صاروخ ضيَّ
ورفقتــــــــــــــــــــــــــه… ومعلمتـــــــه  أمـــــــــــــــــــــه       عليـــــه  وبكت 
اجلدران على  صورتــــــــــــه  وبقيت     .. الرحمـن  عبد  فقـــــدوا  فقــــد 

أطفالنا األحباء:
هل سمعتم ما حصل 

مع أطفال غزة؟

كيف شعرمُت؟ 
مع من تشاركتم 

مبشاعركم؟

ما هي رسالتكم
إلى أطفال غزة، 
وأطفال فلسطني 

والعالم، حتى  تتم 
حماية األطفال!
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مهدي شلودي

مخيم جنني موجود في مدينة جنني، وهو األكبر فيها، ويعتبر ثاني أكبر 
مخيم في الضفة الغربية، يبلغ عدد سكانه تقريبا 20 ألف نسمة، وقد نشأ 
السكان من  تهجير  1967، ومت  التي حصلت في عام   الهجمات  بعد  املخيم 
الداخل الفلسطيني احملتل وأصبحوا الجئني في منطقة جنني، وأغلب سكان 
املخيم من حيفا، وسكنوا خيام وفرتها لهم وكالة الغوث وتشغيل الالجئني، 
وحتولت هذه اخليام إلى بيوت صغيرة متالصقة خالقًة أزقة وحارات ضيقة.

اإلحتالل  قوات  قبل  من  باحملاصرة  املخيم  أهل  تفاجئ   4/4/2002 وفي 
يقارب عشرة  ما  استمر احلصار  اإلستسالم،  املخيم  أهالي  اإلسرائيلي، ورفض 
أيام بطريقة همجية، وبعد عشرة أيام قرر جنود اإلحتالل القيام باإلجتياح 
للمخيم، واستمرت محاولة االقتحام خمسة أيام قاموا خاللها بالقصف والتفجير 
وقتل أي شيء يتحرك داخل املخيم، حتى احليوانات، وفي النهاية متكن جنود 
اإلحتالل من دخول املخيم عن طريق تفجير البيوت، والدخول من بيت إلى 
العالج واملساعدات  بيت، وقاموا  باستخدام األطفال كدروع بشرية، ومنعوا 

الطبية من الوصول إلى املخيم.
للناس بعد هدم  االجتياح، ونتج عنه تهجير  املخيم بأكمله بعد  وقد دمر 
بحسب  املعركة  هذه  في  استشهد  حيث  الشهداء  سقوط  وقصفها،  بيوتهم 

تقرير األمم املتحدة 58 فلسطينيا، ونتج عنها الكثير من اجلرحى واألسرى.

املصدر: املوسوعة احلرة / ويكيبيديا

 اجتياح مخيم جنني
2002 نيسان   4
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في  باللعب  أقوم 
التي  الغريبة  االشياء 

أجدها في الطريق

أذهب مع صديقي عندما 
مرافقته  مني  يطلب 
للمشاركة في املظاهرة 
ذلك  في  أن  أعلم  وأنا 

مخاطرة كبيرة

1

5

9 2

610

3

3

7

11 4

8

12

 في صناديقالسلوكيات

املسيل  الغاز  استنشق 
يقوم  عندما  للدموع 

اجليش بإطالقة 

يحاول  عندما  أهرب 
أن  املستوطنني  أحد 
عندما  بي  ميسك 

أكون وحدي 

من  أخاف  عندما 
أقوم   اجليش  وجود 
بإعالم والداي بذلك  

أهاجم اجلنود عندما 
يقتحمون بيتنا حلظة 
وجود الكبار القادرين 

على التصرف 

شيء  حدوث  عند 
أتدخل  ال  مخيف 
ملن  التصرف  وأترك 
هم أكبر مني سنا 

باألماكن  أتواجد  ال 
بها  حتصل  التي 
اجلنود  بني  أحداث 

والشباب الكبار 

سيئا  ليس  اخلوف 
فأنا طفل ومن حقي 
أن يحميني الكبار 

ال أقوم برشق احلجارة 
حترير  أستطيع  فأنا 
طريق  عن  وطني 

تعليمي وفهمي  

البيت  من  أخرج 
جنود  يتواجد  عندما 
احلي  في  االحتالل 
وأعرض نفسي للخطر 

أخرج للعب في احلّي 
وجود  مع  حّتى 
في  االحتالل  جنود 

املنطقة 

1

هيا يا أطفالي نضع هذه السلوكيات في الصناديق، 
السلوكيات املرغوبة في صندوق املرغوب، 

والسلوكيات غير املرغوبة في صندوق غير املرغوب.
وذلك من خالل وضع رقم السلوك في الصندوق املناسب



أطفال احلواجز 

وأنتم أطفالنا األعزاء ما هي رسالتكم ألطفال فلسطني، وألطفال العالم:

أطفال فلسطني يتسألون متى العنف سوف يزول
 

متى سوف نعود إلى بيوتنا إلى أراضينا إلى ملعبنا إلى أصدقائنا إلى أهلنا 
متى العنف سوف يزول 

يأتي جندي ومعه سالحه يقول إرحل هذه أرضنا 
ماذا أفعل ماذا أقول 

ويضعوننا في زنزانة في غرفة مظلمة، يضربوني
ماذا أفعل ماذا أقول

متى العنف سوف يزول 
أقول هذا وطني هذا ملعبي هذه أرضي فأنا طفل أريد حقي 

سونا طويل         

االسم شهد الشرباتي .
الصف السادس ،  العمر 11،5

من سكان البلدة القدمية/ قناطر خضير

آه من السجن 

قضيت به نصف عمري، صادفت به كثيرا من الناس، لم أرى به سوى العذاب، ولم 
أيأس في يوم من األيام، كنت أناشد وأناشد لكي أحرر كل السجناء، والوطن عندي 
الطرقات،  أمشي في  املغلق من غير مفتاح، كنت  الباب  األشياء، ولكن متى فتح  أهم 
لكي أنشر احلرية وأحارب كل الظاملني، وأوقف الظلم حيثما كان، لم أستسلم يوما 
من األيام، أشتقت ألبي وأمي كأشتياق الوردة للماء، كنت دائما أتسائل ماذا يفعل أبي 

وأمي اآلن؟
هل يتحدثون عني؟ هل يشربون الشاي؟، هل سأراكم يا ماء عطشي؟، شوقي لكم لم 
يعد يحتمل، لم أعد أحتمل اآلالم والفراق، متى سأخرج من هذا السجن اللعني؟ السجن 

الذي حرمني من حنانك أمي وعطفك يا أبي، آه من السجن والسجان.

االسم : إخالص قرش
 من سكان القدس / الطور الشارع اجلديد
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يعبــــرون يـــــــوم  كــــــل  أطفـــــال 
طالب  مــــدارس  وجــــــامعـــــــــــــــات
هنـــــــــاك وجندي  هنـــــــــا  جندي 
عجــــــــــــــوز وامرأه  مســــــــن  رجل 
والعمـــــــــال األعمــــال  رجــــــــــال 
وســـــــــــؤال ســــــــــؤال  ألف  هنـــــاك 
الله ورام  اخلليل  في  أهالينـــــــــــــــا 
بالوصـــــول إلينــــــــا  يستطيعون  ال 
بتصريــــــــح يـــــأتــــــون  األقصى  إلى 
أين أنتــــــــم يــــــــــــا زعمــــــــــــــــائنـــــا
ال تنســــــــــونا نـحن أطـفـال فـلســطني

يتنقلـون حـــواجــــــز  حـــواجــــــــز 
يتـــــــأخرون يوميـــا  الــدوام  على 
الكـوشـــــــــــان والهويـــــــــات يطلبون
جميعهم من احلـــــــــــــافلــــة ينزلون
املوال هذا  على  يوم  كل 
احلال هذا  على  ســــــــنبقى  متى  إلى 
والله لنـــا  ويشتاقون  لهم  نشــــــتاق 
بســـــبب اجلدار واحلـــــاجز امللعـــــون
مريــــــــح  وقرار  عــــــــــدل  هذا  هل 
هل أنتم نائمــــــــــون عن أوضــــــــاعنا 
من حقنا في بلدنا نكــــــــون مطمئنني



هل أنا جبان؟
أحبتي بعدما رأينا ما حصل مع سعدون وبطة في طريق العودة إلى البيت، هيا نتساعد مع أهالينا أم أقوم بحماية نفسي؟

لنجيب على بعض األسئلة  ...

لو كنت مع سعدون وبطة، كيف كنت ستتصرف/ي؟ 

هل فعال من حق األطفال اخلوف على أنفسهم؟ 

ما هي الطرق األخرى التي ميكن أن نطالب عن طريقها بحقوقنا والتي حتّدث عنها سعدون؟   

هل سمعت 
ما قالته لنا 
املعلمة اليوم 
يا سعدون 

عن األطفال 
في غزة وعن 
املظاهرات في 
القدس وفي 
كل مكان؟ 

انتهى الدوام املدرسي وعاد سعدون وصديقته بطة إلى 
البيت بسرعة كما طلبت منهم املعلمة 

نعم، إن ذلك 
األمر مخيف. 
علينا العودة 
بسرعة إلى 
البيت كي 
ال يحصل لنا 

مكروه. 

انظري يا بطة! ها هي حتدث تظاهرة هنا في طريق باب 
العامود، هيا بنا لنسرع حّتى نتمكن من الوصول قبل أن 

نتعرض لألذى. 

ال يا سعدون، لن أذهب ألي مكان سأشارك في التظاهرة 
ولن أكون من اجلبناء مثلك وأهرب إلى البيت. 

ال يا بطة، أنا لست جبانا ولكن من حقنا نحن األطفال أن 
ال نعترض لذلك العنف وميكننا الدفاع عن حقوقنا بطرق 

أخرى أكثر أمانا.  

3435

سعدون وبطة

من  أن  تعلم  هل 
أن  األطفال  حق 
يحصلوا على احلماية 
التأثر   من  والرعاية 
في النزاعات املسلحة.



الصورة الشخصية

رقم جواز السفر: .............................  

رقم الهوية : ...................................  

اإلسم: ............................................  

العمر : ...........................................  

تاريخ الوالدة : ...................................  

اجلنسية : ........................................  

مكان الوالدة : ...................................  

مكان االقامة : ...................................  

هويتي أنا مقدسي: 
القدس، ولكننا  بأيدينا خطوة حرمنا منها، لقد عشنا في  هيا أحبائي األطفال، نخطو 
حرمنا من أحد أهم حقوقنا، احلق في احلصول على اجلنسية الفلسطينية، وحصلنا بدال 
عنه على الكوشان اإلسرائيلي حلظة والدتنا، ولكن بأيدينا سنؤكد على هويتنا املقدسية 
وحقنا بجوازنا الفلسطيني واجلنسية الفلسطينية، حيث يكون مكان السكن هو القدس. 

فرحة . ابتسامة . ضحكة 
األستاذ: ملاذا لم تأتي أمس يا خالد إلى املدرسة، خالد:كنت أحلم إني مسافر، 

األستاذ: وإنت يا وليد: كنت أودعه يا أستاذ ...

مرة في طفل قال جلده: جدي هل لك أسنان؟ قال اجلد: ال!! قال الطفل: إذا خذ 
هذه التفاحة خبئها لي حتى الغد!!! 

في بنت سألت أمها: ليش أنا ما حضرت عرسك؟ 
أجابت األخت: أكيد ألنه كان مكتوب ع الكرت ممنوع اصطحاب األطفال!  

في صرصور يوم راح السينما أول ما جلس حطو دعاية ِبف باف. 
قال: ياويلي من بدايتها رعب.

مرة مسطول بركض شافوا صاحبو سأله: ليش بتركض في اشي؟ 
قاله: ال بس بلكي صار إشي!!

في واحد قال ألبوه: بابا عاوز أكمل دراستي بّرا! 

 

قال أبوه: مافي مشكلة قول ألمك تفرشلك في البلكون.

قاله:  باالمتحان؟  عملت  كيف  للثاني:  بيقول  واحد  االمتحان  من  خرجو  اثنني 
اسكت تركت الورقه فاضيه.. قاله: يخرب بيتك راح يفكرونا غاشني من بعض..

ذهب الطفل لبائع الفاكهة وقال له: هل عندك موز وتفاح وبرتقال وماجنو وأناناس؟ 
قال البائع: نعم. قال الطفل: ونحن أيضا.

 مسطول بشكي للدكتور: ملا بنام بحلم بقطط بتلعب كرة قدم!
الدكتور: ما تنام يومني..   املسطول: بقدرش ألنه بكرا النهائي.

وقفت منلة فوق كوب عصير من الفراولة قالت: أخيرا رأيت البحر االحمر!!

فريق منل معاهم صرصور ليش؟ العب أجنبي.
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عناوين وأرقام هامة: 
تقدم  التي  للمؤسسات  الهامة  األرقام  و  العناوين  بعض  أيديكم  بني  نضع  األطفال  أحبائي 

اخلدمات القانونية واحلقوقية التي تخدم األفراد في مواضيع قانونية مختلفة. 
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املركز الفلسطيني لإلرشاد 
رام الله: 02-2989788
نابلس: 09-2335946

Saint Eves
القدس - باب اخلليل

02-6264662

مركز القدس للمساعدة القانونية 
وحقوق اإلنسان

القدس / شارع إبن بطوطة
02-6272982

جمعية الشبان املسيحية
القدس 

02-6286888 

مؤسسة مدى
القدس - سلوان

02-6278003

وزارة الشؤون االجتماعية
شبكة حماية الطفولة

02-2405641

مؤسسة الضمير
رام الله  02-2960446  

مركز الدميقراطية وحقوق العاملني
رام الله  02-2952608

DCI احلركة العاملية للدفاع
         عن حقوق الطفل
رام الله 02-2422530

القانونية  للمساعة  القدس  مركز 
وحقوق االنسان

رام الله 02-2987981

جمعية الشبان املسيحية
رام الله  

02-2956769 

مركزعالج ضحايا التعذيب وتأهيل 
رام الله 02-2963932

نادي األسير
رام الله 02-2956063

دليل هاتف

دولة فلسطني

جواز سفر

 THE STATE OF
PALESTINE

PASSPORT
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صور أطفال املركز

 من فعاليات يوم مفتوح في القدس

 مسيرة حقوق األطفال أمام األحتاد األوروبي
 في القدس 

 عيد ميالد مجموعة من األطفال في برنامج احلماية

)األمنيشن( أطفال البرنامج في صناعة أفالم الرسوم املتحركة 

فعاليات املخيم الصيفي حمايتي أولويتييوم مفتوح في مخيم شعفاط مبناسبة يوم الطفل

فعاليات املجموعات، في حي البستان، هيا نحمي أنفسنا
فعاليات املجموعات، في حي البستان، هيا نحمي أنفسنا

تدريب اليافعني واملتطوعني صناعة وحتريك الدمى، في مخيم صيفي لليافعني في مخيم شعفاط
بيت حلم
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قمر أبو ناب

تاال زعترة

رانية زعترة

أديان

تالني

رهف البشيتي
مرام صندوقة


