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كلمة مركز المبادرة االستراتيجية فلسطين - ماليزيا 

بــدأ عــدوان 2014 علــى قطــاع غــزة، وكان شــديد القســوة؛ نظــرا لطــول أيامــه، واالف أطنــان القنابــل، وكثــرة األرواح التــي أزهقــت، ســيما 
األطفال.

كان تقتيــا ألرواح بريئــة، تنقلــت بيــن أرجوحــة، وحلــوى، وقصــة جميلــة قبــل النــوم، وانتزاعــا لطمــوح ســافر إلــى المســتقبل، ففكــر صاحبــه 
أن يكــون طبيبــا، ثــم يعجــب ببنــاء متقــن، فيتخيــل نفســه مهندســا بارعــا، وتــارة يــرى مثلــه األعلــى معلمــا، فيعلــن أنــه علــى شــاكلته، 

ثــم يتــاح لتلــك األرواح الطيبــة أن تلعــب، فيركضــون خلــف الكــرة، كل يحــاول أن يركلهــا، وأملــه أال يخطــئ المرمــى، ينجحــون أحيانــا، 
ويفشــلون أخــرى، ويتقاتلــون فيصطلحــون، يحــدث ذلــك عشــر مــرات أو يزيــد.

ال حــرج فــي شــيء مــن ذلــك، فهــذه هــي الطفولــة، إنمــا الطامــة فــي صواريــخ بــددت تلــك األحــام، وقضــت علــى أي أمــل، فــي تمحيصهــا 
بيــن خيــارات المســتقبل، وقضــت علــى فرحــة الصلــح بعــد االختــاف، ونشــوة الفــوز فــي المبــاراة، وســعادة طفلــة تلعــب بعروســة صنعتهــا 

لهــا جدتهــا، وخطفــت فتــاة كانــت تتعلــم فنــون األعمــال المنزليــة مــن أمهــا.

هــو العــدوان الــذي ســلب الفرحــة، التــي يمتــزج بهــا كل قلــب، عندمــا يــرى ابتســامة أزهارنــا، وحــاول اخمــاد الطاقــة مــن بيوتنــا وحاراتنــا، 
لكنهــا لــن تأفــل مــا دامــت أرضنــا تزهــر حريــة، وصــوت أطفالنــا أعلــى مــن أزيــز رصاصهــم، وألجــل أن تحيــا الحقيقــة، إليكــم حكايــا 

األطفــال، التــي تقدمهــا مؤسســة الثريــا فــي هــذا الكتــاب.

د. إبراهيم صقر الزعيم

مدير مركز المبادرة االستراتيجية فلسطين- ماليزيا
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كلمة مؤسسة الثريا لاتصال واإلعام

ناِتــه، الســيَّما األطفــاُل الذيــن  يمــارُس االحتــاُل اإلســرائيليُّ سياســاٍت عنصريــًة ضــدَّ شــعِبنا الفلســطينيِّ بــُكلِّ مكوِّ
ر علــى قطــاِع غــزَة_ وخاصــًة عــدواَن عــام )2014(م_ إلــى انتهــاكاٍت جســديٍة  َتعرَّضــوا خــاَل العــدواِن المتكــرِّ

ــِة، وآماِلهــم المرتقبــِة، وحياِتهــم ومســتقبِلهم. ونفســيٍة جســيمٍة؛ تركــْت آثاَرهــا الواضحــَة علــى أجســاِدهم الَغضَّ

َر االحتــاُل جميــَع إمكاناِتــه الماديــِة والمعنويــِة، وماكينِتــه اإلعاميــِة فــي تزييــِف الحقائــِق، وكســِب التأييــِد  فقــْد ســخَّ
والتعاطــِف الدولــّي؛ للتغطيــِة علــى جرائِمــه البشــعِة المنتِهكــِة لحقــوِق الطفــِل، والتــي كفِلْتهــا القوانيــُن والشــرائُع 

الدوليــُة.

إنَّ مؤسَّســَة »الثريــا« لاتصــاِل واإلعــاِم؛ أخــذْت علــى عاتِقهــا منــُذ تأسيِســها عــاَم )2006(م، أْن تدافــَع عــن 
القَيــِم اإلنســانيِة العادلــِة، وتنُصــَر الحقــوَق الوطنيــَة والمطالــَب العادلــَة لشــعٍب ُيِصــرُّ علــى َنيــِل حرّيِتــه واســتقاِله، 
وتدافــُع عــن المظلوميــَن، فقــد ارتــأْت مــن بــاِب المســؤوليِة اإلنســانيِة والوطنيــِة؛ أْن َتنقــَل للعالــِم الصــورَة الحقيقــَة 
ِلمــا تعــّرَض لــه األطفــاُل مــن خــاِل رؤَيِتهــم ورواَيِتهــم ؛ لتضــَع العالــَم أمــاَم مســؤولياِته لحمايــِة هــؤالِء األطفــاِل، 
وتوفيــِر حيــاٍة كريمــٍة لهــم؛ تجعُلهــم قادريــَن علــى مواصلــِة حياِتهــم بشــكٍل طبيعــيِّ َكُكلِّ األطفــاِل فــي هــذا العالــِم.
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الــذي يعانــي كثيــٌر منهــم مــن ســوء التغذيــِة وفقــِر الــدِم؛ بســبِب تــرّدي األوضــاِع 
االقتصاديــة والمعيشــيِة أُلســِرهم، والتــي تســبََّب بهــا ســنواُت الحصــاِر واإلغــاِق 
الطويلــة، فــي انتهــاٍك صــارٍخ ألحــكاِم اتفاقيــة »جنيــف« الرابعــِة للعــام »1949« 
مــن  باعتباِرهــم  األطفــاُل-  يحَظــى  أْن  ضمــاِن  علــى  قواعُدهــا  شــّددت  التــي 
الفئــاِت الَمحميــة- برعايــٍة وحمايــٍة خاصــٍة، وبمعاملــٍة إنســانيٍة تضمــُن احتــراَم 
للعقوبــاِت  األطفــاِل  تعريــَض  التــي حظــرْت  القواعــُد  تلــك  الحيــاة،  فــي  حقِّهــم 
الجماعيــِة، واألعمــاِل االنتقاميــة، وكِفلــْت ســامَتهم البدنيــَة، وكرامَتهــم اإلنســانية، 
وخصوصــًا مــا نّصــت عليــه المــادة )77( مــن البروتوكــول اإلضافــي األوِل: 
مــن ضــرورِة إيــاِء األطفــاِل احترامــا خاصــًا، وأْن تكُفــَل األطــراُف لهــم الحمايــَة 

التــي يحتاجونهــا. والعــوَن والعنايــَة 

,,املــادة )77( مــن الربوتوكــول اإلضــايف 

ــا  ــاِل احرتام ــاِء األطف األوِل: رضورِة إي

لهــم  األطــراُف  تكُفــَل  وأْن  خاصــاً، 

التــي  والعنايــَة  والعــوَن  الحاميــَة 

يحتاجونهــا.,,

الموقف القانوني

الموقُف القانوني
النزاعــاِت  أوقــاِت  فــي  القانونيــِة  الحمايــِة  فــي  الطفــِل  حــقُّ 

لمســلَّحِة ا
بقلم:       بهجت الحلو       الهيئُة المستِقلُة لحقوِق اإلنساِن

قامــت قــواُت االحتــال الحربــّي اإلســرائيلّي باقتــراِف جرائــَم حــرٍب، وبشــكٍل 
العالــَم  راع  ولقــد  األطفــال،  خاصــًة  الفلســطينيين،  الَمدنييــَن  بحــقِّ  مقصــوٍد 
َمشــاهُد األطفــاِل والنســاء الذيــن وصلــوا إلــى مستشــفياِت قطــاع غــزة أشــاًء 
ممزقــة،  وكذلــك َمشــاهُد انتشــاِل جثــِث األطفــال والنســاء المتفحمــِة، مــن تحــِت 

ركاِم المنــازل المقصوفــة.
 وشــّكلْت جريمــُة اســتهداِف طائــراِت االحتــال ألربعــِة أطفــاٍل مــن عائلــٍة 

واحدة؛ كانوا يلهوَن على شاطئ البحِر في 
قطــاع غــزة، صدمــًة مرّوعــة، حيــث مّزقــْت 
الصواريــُخ أجســاَد أربعــِة أطفــاٍل مــن عائلــة 
الموافــق«  األربعــاء  يــوِم  مســاَء  »بكــر«  
2014/7/16« أثنــاَء قيــام هــؤالء األطفــاِل 
وهــم«  غــزة،  بحــر  شــاطئ  علــى  باللعــِب 
10ســنوات،  بكــر  عاطــف  عاهــد  الطفــل 
ســنوات، ومحمــد  بكــر 10  عاهــد  وزكريــا 
ســماعيل محمد بكر  رامز بكر 11 ســنة، واإ
9 ســنوات«، حيــث وصلــوا إلــى مستشــفى 

الشــفاء أشــاًء ممّزقــة.

 ولقــد جــاءت هــذه الجريمــُة فــي ســياق 
ارُتكبــْت  التــي  األخــرى،  الجرائــِم  سلســلِة 
بحــق األطفــاِل فــي قطــاع غــزَة، منــُذ بــدِء 
فــي  تســّببْت  التــي  العســكرية،  العمليــة 
إصابــة عشــراِت اآلالِف منهــم؛ بمــا ُيعــرف 
بالصدمــِة التــي تركــْت آثــارًا واضحــًة علــى 
الصحــة النفســيِة والســلوكية ألطفــاِل قطــاع 
الشــعور  بيــن  أعراُضهــا  تراوحــْت  غــزة، 
التركيــِز،  وعــدم  والهلــع،  بالخــوِف  الدائــِم 
والتبــّول غيــِر اإلرادي، وتراجــِع القــدرة علــى 
الطعــام،  تنــاول  فــي  الرغبــِة  أو  الــكاِم، 
بــَدور  والثقــِة  اإلحســاس  فقــداُن  واألخطــُر 
الوالديــِن كمصــدٍر للحمايــة، مــا ينــذُر بنتائــَج 
وخيمــٍة علــى مســتقبل أطفــاِل قطــاع غــزة، 
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ومــن ناحيِتــه، وعلــى الرغــِم مــن خلــوِّه مــن نصــوٍص مباشــرٍة؛ تتعلــُق 
بموضــوِع حمايــِة الطفــِل فــي أوقــاِت النزاعــاِت المســّلحة، إاّل أّن القانــوَن 
األساســي الفلســطينّي نــصَّ فــي المــادة )29( علــى أّن لألطفــاِل الحــقَّ فــي:

الحمايُة والرعايُة الشاملة.. 1

 أْن ال ُيســتغّلوا أليِّ غــرٍض كان، وال ُيســمُح لهــم بالقيــاِم بعمــٍل 2. 
ُيلحــُق ضــررًا بســامِتهم، أو بصحِتهــم أو بتعليِمهــم.

 الحمايُة من اإليذاِء والمعاملِة القاسية.	. 

وحظــَر قانــوُن الطفــِل الفلســطيني رقــم« 7 لعــام 2004« تعريــَض 
الطفــِل لــكلِّ مــا يهــّدُد ســامَته، حيــث أشــارْت المــادة »46« إلــى أنــه 
يحظُر اســتخداُم األطفاِل في األعمال العســكريِة، أو النزاعاِت المســّلحة، 
وعلــى الدولــِة اتخــاُذ اإلجــراءاِت والتدابيــِر الازمــِة لضمــان ذلــك، وأْن 
عــادِة االندمــاِج  تتخــَذ الدولــُة التدابيــَر المناســبَة للتأهيــِل البَدنــّي والنفســّي، واإ

االجتماعــّي لألطفــاِل مــن ضحايــا النزاعــاِت المســّلحة.

الحماية القانونية لألطفال بموجب منظومة حقوق اإلنسان.

للتوقيــِع  التــي اعتمــدْت وعرضــْت  الطفــِل؛  اتفاقيــُة حقــوق  لقــد تضمنــْت   
والتصديــِق واالنضمــاِم فــي« 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1989« وبــدأ إنفاُذهــا 
فــي »2 أيلول/ســبتمبر 1990« علــى حــقِّ الطفــِل األصيــِل فــي الحيــاة، ونّصــت 

المــادة رقــم« 8	« مــن االتفاقيــِة علــى:

تتعهُد الدول األطراُف بأْن تحترَم قواعَد القانوِن اإلنساني الدولّي المنطبقَة عليها 	 
في المنازعاِت المسّلحِة، وذاِت الصلِة بالطفِل، وأْن تضمَن احتراَم هذه القواعد.

تتخُذ الدوُل األطراُف جميَع التدابير الممكنِة عمليًا؛ لكي تضمَن أاّل يشترَك 	 
األشخاُص الذين لم تبلْغ أعماُرهم خمَس عشرَة سنًة، اشتراكًا مباشًرا في الحرب.

تمتنــُع الــدوُل األطــراُف عــن تجنيــِد أيِّ شــخٍص، لــم تبلــْغ ِســنُّه خمــَس عشــرَة 	 
الذيــن  األشــخاِص  بيــِن  مــن  التجنيــِد  وعنــد  المســّلحة،  قواِتهــا  فــي  ســنًة، 
بلغــْت ســنُّهم خمــَس عشــرَة ســنًة، ولكنهــا لــم تبلــْغ ثمانــَي عشــرَة ســنة، يجــُب 
علــى الــدوِل األطــراِف أْن تســعى إلعطــاِء األولويــِة لَمــن هــم أكبــُر ِســنًا.

تتخــُذ الــدوُل األطــراف، وفقــًا اللتزاماِتهــا بمقتضــى القانــوِن اإلنســاني الدولــي، 	 
بحمايــِة الســكان الَمدنييــن فــي المنازعــاِت المســلحة، جميــَع التدابيــِر الممِكنــِة 
مســّلح. بنــزاٍع  المتأثريــَن  األطفــاِل  ورعايــَة  حمايــَة  تضمــَن  لكــي  عمليــًا؛ 

وأمــام الوعــي واالهتمــاِم داخــل المجتمــع الدولــي، بالمحنــِة القاســية لألطفــاِل 
المتضّررين بالنزاعاِت المســلحة، منَح القانوُن الدولي اإلنســاني األطفاَل حمايًة 
واســعة، ففــي حــاِل نشــوِب نــزاٍع مســّلح، ســواٌء كان دوليــًا أو غيــَر دولــي، يســتفيُد 
األطفــاُل مــن الحمايــِة الممنوحــِة لألشــخاص الَمدنييــن، الذيــن ال يشــاركوَن فــي 

األعمــاِل الحربيــة، وتكفــُل لهــم المعاملــَة اإلنســانية.

 ونّصــت اتفاقيــُة »جنيــف« الرابعــة، بشــأِن حمايــِة األشــخاِص المدنييــن فــي 
لعــام  فــي عــاِم »1949« وبروتوكوالهــا اإلضافيــاِن  وقــِت الحــرِب، الصــادرُة 
ْن شــاركوا فــي أعمــاٍل  »1977« علــى نظــاِم الحمايــِة الخاصــِة لألطفــاِل؛ حتــى واإ
ــِة، وحظــِر اإلكــراِه  ــِة والمعنوي ــٍة مباشــرة، ِمثــَل حــقِّ الحيــاِة والســامِة البدني حربي
والتعذيــِب والعقوبــاِت الجماعيــِة، والتعذيــِب واألعمــاِل االنتقاميــة، وعلــى مبــدأ 

الحمايــِة الخاصــِة مــن أيِّ شــكٍل مــن أشــكاِل هتــِك الِعــرض.

 وُتلــزم االتفاقيــُة أطــراَف النــزاِع أْن يقّدمــوا لألطفــاِل العنايــَة والمعونــَة اللتيــِن 
يحتاجــوَن إليِهمــا بســبِب ســنِّهم، أو ألّي ســبٍب آخــَر، والعمــَل علــى إجائهــم، 
وتقديــِم المســاعدِة والعنايــِة بهــم، وتوفيــِر التعليــِم والبيئــِة الثقافيــِة لهــم، وضمنــْت 
االتفاقيــُة الحمايــَة الخاصــة لألطفــاِل المعتقليــَن والموقوفيــَن، وتحديــَد هويــِة ولــمِّ 

شــمِل العائــاِت واألطفــاِل غيــِر المصحوبيــَن بَذويهــم.

الموقف القانوني
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,, فأنــا ال أســتطيُع العيــَش بــدون عائلتي وأخاُف 
جــدًا مــن فقِدها,,

المناطــق حولنــا ُقصفــْت.. ولكــْن أكثــَر 
أننــي رأيــُت مجــزرَة عائلــِة  مــا أخافنــي 
مــن  أكثــُر  فيهــا  رحــَل  التــي  البطــِش؛ 
عشــريَن شــخصًا، ثم مجزرَة الشــجاعية، 
والنــاُس علــى األرض ينزفــون، ثــم تلــك 
دفــِن  خــال  اســتهدفوها  التــي  الجنــازُة 
بقــَي  َمــن  جــًدا  الشــهداء، وآلَمنــي  أحــِد 
مــن األطفــال حيــًا؛ بعــد استشــهاِد جميــِع 
عائلتــه، فأنــا ال أســتطيُع العيــَش بــدون 

عائلتــي، وأخــاُف جــدًا مــن فقِدهــا".

 نسمة جهاد القصاص
العمر:12سنة

المنطقة: حي التفاح  1

عندمــا يصبــُح الثــأُر أمنّيــَة الصغــار، أْن يــروا المحتــلَّ مثلمــا فعــَل بهــم وأكثر، 
فشــبُح الخــوف الــذي طارَدهــم لواحــٍد وخمســين يومــًا؛ لــم يــَدْع لهــم بابــًا لألمــِل، 
فرغــم أْن اســَمها "نســمة" لكنهــا واجهــْت ريحــًا عاتيــة مــن المــوِت.. كيــف ال وهــي 
تقــصُّ علينــا بعضــًا ممــا شــاهدْت فتقــول: "كل البيــوِت ُهدمــت، قتلــوا األطفــاَل 
والشــيوخ، حرقــوا وقصفــوا، خفــُت أْن يستشــهَد أحــد إخوتــي، لكــّن اهلل ســّلمنا، مــرَّ 
رمضــان ثــم العيــُد.. كنــا نســمُع صــوَت القذائــف، ونحــن نفطــُر ونتســّحر، شــعرُت 
دومــًا بالخــوِف واالرتبــاك، لكــّن عزاءنــا أّن دمــاَء الشــهداء ال تذهــُب هــدًرا، كلُّ 
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بالمراجيــح، وعلــى البحــر أيضــًا قتلوهــم 
، كلُّ مــا لــم يــَرُه إنســاٌن مــن المآســي.. 
رأيناهــا فــي غــزة، فــي الشــجاعية وفــي 
خزاعــة، مــن لــم يرتــِق شــهيدًا؛ أصابتــُه 
القذائــُف والرصاصــات، بعُضهــم بقــَي 
مــن  والكثيــُر  أيــام،  لعــّدِة  محاصــًرا 
أصبحــُت  منازَلهــا،  فقــدْت  العائــات 
أشــعر بالخــوف، لقــد َتِعَبــت َنفِســَيتي، 
ال شــيَء ســيعّوُضني عما رأيُته.. لكْن 
أدعــو اهلَل أْن يشــفي جميــع األطفــاِل، 

وأْن يعــّوَض َمــن فقــدوا بيوَتهــم".

 نور تيسير الرحال 
العمر:11سنة

المنطقة: حي التفاح  2

عندمــا يســوُد ظــام الحقــِد والكراهيــة، تحملُــه الصواريــُخ العاجلــة؛ فــا بــدَّ 
مــن نــوٍر يســطُع فــي األفــق، وعلــى قطعــِة حلــوى قــد تعــرُج الــروُح إلــى عليائهــا، 
رغــم الوجــِع الُمســجى فــي قلــوب األحبــِة، َمهمــا طــال الزمــُن بتلــك الذكريــات، 
ففــي أحــد أيــاِم العــدوان علــى القطــاِع؛ رأْت "نــور" الكثيــَر مــن األلــِم والبــكاء.. 
الجميــُع كان يبكــي.. صغيــرًا أم كبيــرًا، لكــّن دمعَتهــا هــي تلــك التــي ســتحدِّثُنا 
عنهــا قائلــة "كثيــٌر مــن الذكريــاِت رحلــْت مــع المنــازِل المهّدمــة، فــي الحــرب 
ســمعنا عــن أطفــاٍل قصفْتهــم الطائــراُت وهــم فــي بيوِتهــم، يلعبــوَن علــى األســطِح 
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وال شــيَء آِمــن.. كلُّ البيــوِت والمقابــر 
والمصانــِع، بــل حتــى الحيوانــاِت قتلوهــا 
أصبحــوا  األطفــاُل  واســتهدفوها!، 
أشــاء، خفــُت أْن أفقــَد أفــراَد عائلتــي.. 
بأعجوبــٍة،   نجونــا  هلل  الحمــُد  لكــْن 
شــاهدُت النــاس فــي المــدارِس.. كانــت 
ــُم وقــف مــع  حياُتهــم صعبــًة جــدًا، العال
اليهــوِد! وتفرجــوا علينــا ونحــن نمــوت"!.

 نور هاني العقيلي 
العمر : 8 سنوات 

المنطقة : الشمال-العطاطرة  3

تلــك المنطقــُة الشــمالية حيــُث الحــدُّ  فــي جنــة القطــاِع وبســتاِنه الجميــل، 
ــا وبيــن فلســطين المحتلــة كان بيُتهــا، لكــن كيــف تســتمتُع بــه وقــد  الفاصــُل بينن
ســكَنه الخــوُف، وأصبحــت الصواريــُخ مشــاعًا دون اســتئذان، هنــا "نــور" مــن 
جديــد، ظّنــْت كغيِرهــا أنهــا أيــاٌم معــدودٌة؛ فــإذا بالحــرب تمتــدُّ لعشــراِت األيــام، 
فتقــول "لمــا شــعرنا بطــوِل المــّدة؛ انتقلنــا مــع أهلــي إلــى منــزِل عمــي فــي منطقــِة 
اليرمــوك، لكــْن بعــد أســبوٍع؛ ُعدنــا لمنزِلنــا مــن جديــد، لــم يكــْن هنــاك مــكاٌن آمــن، 
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,,بــداًل مــن أْن نلعــَب بالفوانيــِس يف رمضان؛ كنا نشــاهُد 
الطائــراِت تلقيها يف الســماء مــع الصواريِخ,,

أطفــاِل  الستشــهاِد  تأثــرُت  المســاجد،  قصــُف  آلمنــي 
عائلــة "بكــر" الذيــن كانــوا يلعبــون علــى شــاطئ البحــر، 
خفــُت بشــّدٍة مــن تلــك المشــاهِد، بــداًل مــن أْن نلعــَب 
بالفوانيــِس فــي رمضــان؛ كنــا نشــاهُد الطائــراِت تلقيهــا 

فــي الســماء مــع الصواريــِخ، كان ذلــك مخيفــًا".

محمد يوسف 
العمر : 9 سنوات 

المنطقة : رفح  4

حيــن يحمــُل األطفــاُل حــزَن الحاضــر وهــمَّ المســتقبل، يتعرفــون ســريعًا إلــى 
المــوِت القــادِم عبــر طائــراِت المحتــل، يــرون مــا ال يحتِملُــه الكبــاُر، فهنــاك الكثيــُر 
مــن الدمــاء والمجــازِر، واســتهداِف البيــوت والمســاجِد والمقابــر، هكــذا يحّدثنــا 
"محمــد" عــن أكثــر مــا تأثّــَر بــه فــي العــدواِن علــى القطــاع، فيقــول: "حزنــُت كثيــرًا 
الستشهاِد القادة" رائد العطار، ومحمد برهوم، ومحمد أبو شمالة"، فقْدنا الكثيَر 
مــن أحبائنــا.. فهنــاك األشــاُء وســياراُت اإلســعاِف المليئــُة بالشــهداِء والجرحــى، 
لــم تعــْد الثاجــاُت تتســُع لهــم، وتــم وضــع الموتــى فــي ثاجــاِت البوظــة!، لقــد 
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 شهد رائد الوحيدي 
العمر : 9 سنوات 

المنطقة : تل الهوا  5

أيُّ معنــى لألمومــِة يبقــى؛ بعدمــا يعجــُز ذلــك الصغيــُر عــن االختبــاء فــي 
حضــِن أمــه!، تغتــاُل دفئهــا الطائــراُت.. فيبقــى هــو وحيــدًا مضرجــًا بدمائهــا، 
هكــذا أصبحــْت "شــهد" تعــرف قصــَة تلــك األِم وطفِلهــا، بعدمــا شــاهدْت اســتهداَف 
طائــراِت االحتــاِل لــألم وطفِلهــا ، وهــي متوجهــٌة لشــراِء بعــض احتياجاِتهــا مــن 
محــلٍّ قريــب، ُتكمــل "شــهد" الحكايــَة فتقــول: "مــرْت علينــا أيــاُم الحــرب بصعوبــٍة، 
فالقصــُف فــي كل مــكان، والشــهداُء والجرحــى كثيــر جــدًا، الكهربــاُء مقطوعــة.. 
وعندمــا تأتــي وأشــاهُد األخبــاَر؛ يؤلُمنــي بــكاُء النــاس علــى أوالِدهــم، حتــى النــاُس 

الذيــن هربــوا مــن بيوِتهــم؛ لحَقهــم القصــُف فــي المــدارس، حزنــُت علــى قصــِف 
المســاجِد، والمصاحــِف التــي أحرقــْت وتمّزقــت، وكنــُت أخــاف جــدًا أْن يستشــهَد 
أهلــي؛ وأبقــى مثــَل أولئــك األطفــاِل وحيــدًة بدوِنهــم، فقــد أثّــَر فــي كثيــرًا استشــهاُد 
عائلــِة "غنيــم" وهــم يفطــروَن فــي رمضــان، أصبحــُت أتمنــى مــوَت كلِّ الصهاينــة، 

حتــى نعيــَش بــدوِن خــوف".
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األطفــاِل  ذنــُب  ,,مــا 
وتبكــي  ليموتــوا 
أمهاُتهــم!,, عليهــم 

العديــِد مــن البيــوِت علــى أصحابهــا، واستشــهدْت عائــاٌت بأكمِلهــا، مــا ذنــُب 
ــه  األطفــاِل ليموتــوا وتبكــي عليهــم أمهاُتهــم!، كيــف هــي حيــاُة َمــن فقــَد بيَت
وممتلكاِتــه! وِلــَم يقصفــون المســاجَد ويدّمرونهــا؟!، حتــى الشــوارَع خربوهــا، 

وتأثــرُت كثيــرًا ِلمــا حــدث فــي الشــجاعية، ومــا ســاَل فيهــا مــن دمــاء".

 محمد أحمد العشي 
العمر : 12 سنة 

المنطقة : اليرموك 6

كلُّ ألــوان الخــوِف عايشــها الصغــاُر، حفظوهــا فــي ذاكرِتهــم، وكّرروهــا فــي 
أحاِمهــم، بشــعٌة هــي الحيــاُة التــي تغــدُر باألمــِن فجــأًة، وتغتــاُل البــراءَة علــى 
حيــن غفلــٍة مــن أصحاِبهــا، فَيغــدون فــي عمــٍر أكبــَر مــن كلِّ المخــاوِف، حتــى 
يســتطيعوا ســرَدها من جديد، "محمد" يحكي لنا فيقول: "عشــنا أيامًا من الرعِب 
والخــوِف.. كانــت صعبــًة جــدا، جيراُننــا مــن عائلــة "الرمــاوي، وعطــا اهلل" قصفــوا 
بيَتهــم وأرَضهــم.. لكــْن الحمــُد هلل لــم ُيصــْب بيتُنــا بــأذى، لكننــي شــاهدُت قصــَف 

27 26



2829

روايات األطفال

وهــي ُتلقــى علــى المنــازِل فــي حــّي التفــاح، وفوانيــَس اإلضــاءِة ليــًا؛ 
كــي يبحثــوا عــن المقاومــِة بيــن الشــوارِع، وشــاهدُت علــى التلفــاز 
"بــرج الباشــا" وهــو يقصــُف مباشــرة، ورحيــَل النــاِس إلــى المــدارس، 
حتــى المــدارُس قصفوهــا.. ألنهــم ال يريــدوَن لنــا أْن نتعلّــم، لكننــا 
ســنقهُرهم ونتعلــُم فيهــا وهــي مقصوفــة، أّمــا العيــُد لــم يَدعونــا نفــرُح 
فيــه، فقتلــوا األطفــاَل فــي أوِل يــوٍم، وهــم علــى المراجيــِح!، طــواَل 

أيــام الحــرِب كنــُت أشــعُر بالخــوِف واالرتبــاِك والحــزِن، 
خاصــة عندمــا خرجنــا مــن بيوِتنــا ليــًا، ال نعــرُف إلــى 
ينظــَر خلَفــه،  أْن  يمشــي دوَن  الجميــُع  أيــن ســنذهُب، 
وحتــى مــن يســقُط ال نتمكــُن مــن الوقــوِف لمســاعدِته؛ 
بســبِب شــّدِة القذائــِف.. وأرجــو مــن اهلِل أاّل يعــاَد ذلــك 

المشــهُد ثانيــة".
سجا نصر الريفي

العمر : 13 سنة 

المنطقة : حي التفاح 7

هــو مشــهٌد مكــّرٌر لــدى األطفــاِل.. أينمــا وّجهــوا أنظاَرهــم، كل العمــاراِت 
صــارت ركامــًا، والمســاجُد ُأحرقــت دوَن ذنــب، أّمــا المــدارُس فمســتقبٌل ضائــٌع 
عليهــم البحــث عنــه، بعــَد أْن ُتشــفى جراُحهــم، إْن ُشــفيت يومــًا.. "ســجا" كغيِرهــا 
مــن األطفــاِل رأْت بعينهــا مــا لــم يــرُه غيُرهــا مــن أطفــاِل العالــم، تخبُرنــا عنهــا 
فتقــول: "مــن عائلتــي أربعــُة أطفــال اسُتشــهدوا، وأصيــَب والُدهــم وهــم يزرعــون 
أرَضهــم فــي شــارع النفــِق، ال ذنــَب لهــم ليفعلــوا بهــم ذلــك، كمــا رأيــُت القذائــَف 
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,,واملســاجُد املقصوفــة، يريــدون 

ــا  ــاِة! لكنن ــن الص ــا م أْن مينعون

ــركام,, ــوَق ال ســنصّل ف

يريــدون  المقصوفــة،  والمســاجُد 
أْن يمنعونــا مــن الصــاِة! لكننــا 
أشــعُر  الــركام،  فــوَق  ســنصّلي 
وكل  فيلــٍم..  فــي  نعيــُش  أننــا 
ألّن  دوَره،  ينتظــُر  فينــا  واحــد 
الحــرَب لــم تتــرْك أحــدًا إال طالــت 
أوجعنــي؛  موقــٍف  أكثــُر  منــه، 
األطفــاُل الذيــن اســتهدفوهم علــى 
البحــِر! فلــم يكــْن لهــم ذنــٌب، إال 

أنهــم يلعبــوَن بالكــرة".

 شهد نبيل الخضري 
العمر : 11 سنة 

المنطقة : الجالء 8

مــا الــذي حصــل؟ ســؤاٌل نطرُحــه فــي خجــٍل.. وهــم 
يجيبــون، "شــهد" تحكــي أّن مــا حصــل فــي هــذه الحــرِب؛ 
لــم يحصــْل ألّي دولــٍة مــن قبــل!، فالحــرُب كمــا تقــول 
"أقــوى مــن كل الحــروِب الســابقة، شــاهدُت الكثيــَر مــن 
الصواريــِخ، وهــي تنــزُل علــى بيــِت الجيــران، بيتُنــا مــع كل 
ضربــٍة يهتــزُّ بشــّدة، وعندمــا كنــت أشــاُهد التلفــاز؛ أبكــي 
المهّدمــة،  البيــوُت  الشــهداء،  األطفــاِل  لمناظــِر  بشــّدة 

3031



3233

روايات األطفال

أْن أشــاهَدهم.. خاصــة األطفــاَل الشــهداء، كمــا 
أننــي مــا زلــُت أذكــُر مجــزرَة الشــجاعية.. وكثــرَة 
البيــوِت المدّمــرِة، والعائــاِت التــي ُقتلــت واختفــت 
جميعــا، أكثــُر مــا أخافنــي أْن ُأصــاَب أو أصبــح 
معاقــًة، خفــُت كثيــرًا بعــد مشــهِد الطفلــِة »زينــة 
تمرِجُحهــا..  جّدُتهــا  كانــت  التــي  طاقيــة«  أبــو 
فســقطْت الشــظايا عليهــم، فاسُتشــهدت الطفلــُة، 

وأصيبــْت جّدُتهــا، لقــد تأثــرُت بهــا كثيــًرا«.

سارة أحمد عليان 
العمر : 10 سنة 

المنطقة : دوار أبو مازن 9
بعدما كان البحُر ماذًا؛ أصبحت أمواُجه تقذُف الموَت في صخٍب!، كل تلك األصواِت 
مع هدير القذائِف والبوارِج البحرية، التي لم تصمْت يومًا طوال العدوان؛ شّكلْت هاجسًا لدى 
»ســارة« بحيــُث لــم يترْكهــا الخــوُف لحظــًة، فتقــول: »بيتُنــا بالقــرب مــن البحــِر، وكنــا ال نصــّدُق 
مــا نــرى.. وكأنــه كابــوٌس!، كل أصــواِت القذائــف، والقصــُف الــذي لــم يهــدْأ، لكننــا لــم نخــرْج 
ْن أراد ســنموُت، فلــن نتمكــْن مــن الهــرِب، قصفــوا  مــن بيِتنــا، وفضلنــا البقــاَء ألّن اهلَل يحمينــا، واإ
مســجَدنا الــذي كنــا نصلــي ونحفــُظ فيــه القــرآن، استشــهَد أوالُد جيراننــا، وكان منهــم صغــاٌر 
وكبــار، الكثيــُر غيــر هــذا رأينــاُه علــى التلفــاِز فــي المناطــِق األخــرى البعيــدة، إجــراٌم كبيــر..، 
أذكــُر عائلــَة »الحــاج« وســياراِت اإلســعاِف التــي تنقــُل الجرحــى والشــهداَء، لدرجــٍة لــم أقــِدْر 
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بعــَض  لنــا  لتشــتري  أمــي  خرجــْت 
المابــس، لكننــا لــم نخــرْج معهــا؛ ألننــا 
كنــا خائفيــن، وقــد أصيبــْت فعــًا لكثــرِة 
فــي  رجلهــا،  كعــُب  وُبتــر  القصــِف، 
مــن  أكثــَر  أخــاُف  أصبحــُت  الحقيقــة 
أيِّ وقــٍت ســبق، واآلن نحــن فــي بيــِت 

جــّدي؛ ألّن بيَتنــا مدّمــٌر«.

علي ماجد أبو الكاس 
 العمر: 13سنة

المنطقة: الشجاعية  10
بعــد راحــِة البيــت وأمِنــه، يخــرُج النــاس ســراعًا إلــى المجهــول، مــكان مزدحــٌم، 
قليــُل النظافــِة، وغيــُر منّظــم، هكــذا يصــُف لنــا »علــي« وْضــع مراكــِز اإليــواِء، 
التــي خرجــوا إليهــا بعــد ليلــٍة شــديدِة الخــوِف، كثيــرِة المــوِت مــن حولهــم، فيقــوُل: 
»ليلــة األحــِد خرجنــا وقــَت الســحوِر مســرعين، لــم نــدرْك أّي شــيء، عندمــا اقتربنــا 
مــن مستشــفى الوفــاِء، علــى حــدود الشــجاعيِة الشــرقيِة؛ أصبحــْت القذائــُف تنــزُل 
الــدُم مــن أقداِمنــا،  بــدوِن أحذيــٍة.. ســال  النــاس تمشــي  علينــا بكثافــة، كانــت 
ْن مــات أحــُد األطفــال؛ كانــت النســاُء يتركَنــه مــن  وأشــاُء النــاس تحيــُط بنــا، واإ
شــدِة الخــوِف والقصــِف.. بعدمــا وصلنــا للمــدارِس، وجــاءت الهدنــُة األولــى؛ 
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,,عندمــا يصبــُح الخــروج مــن 

إىل  والذهــاُب  جرميــًة،  املنــزل 

البّقــال ســبباً للمــوِت الرسيــع,,

طه سمير العرعير
 العمر: 8 سنوات

المنطقة: الشجاعية  11
عندمــا يصبــُح الخــروج مــن المنــزل جريمــًة، والذهــاُب إلــى البقّــال ســببًا للموِت 
الســريع، هــذا مــا حــدث مــع »طــه« الــذي كان ذاهبــًا لشــراء حاجيــاِت المنــزل؛ 
لكنــه فوجــئ بقصــٍف شــديٍد مــن حولــه، حــاول االختبــاَء.. فــإذا بالحجــارِة ُتلقــى 
مــن حولــه، فعــاد ســريعًا لمنــزِل جــّده الــذي وجــده كمــا يقــول »كان الدخــاُن شــديدًا 
بالمــكان، عمتــي مصابــٌة، وجــاء اإلســعاُف وأخذهــا للمستشــفى، ومــع ذلــك بقينــا 
فــي منــزِل جــدي؛ ألنــه أكثــُر أمانــًا مــن منزلنــا، بعــد أيــام ُقصــف منــزُل عمــي، 
بجــوار مســجِد التوفيــق، وجــاءوا إلينــا.. فأصبــح منــزُل جــدي هــو مــأوى العائلــِة 
كلهــا، لكــْن مــع ذلــك وفــي موعــِد اإلفطــاِر؛ بــدأت القذائــُف تســقط علــى البيــِت 
فاختبأنــا بغرفــٍة وســط المنــزِل، كانــت الكهربــاُء مقطوعــًة، والفوانيــُس المضيئــُة 

القذائــُف علــى الغرفــة  اللــوِن بشــكٍل مخيــف. ســقطت  تجعــُل الســماَء حمــراَء 
التــي كنــا فيهــا، وأصيــَب عمــي بشــظايا، ولــم يســتطْع اإلســعاُف الوصــول إلينــا، 
جيراننــا كانــوا ينــادون علينــا، ونحــن ال نســتطيُع الخــروَج، وبدأنــا ننطــق بالشــهادة 
طــواَل الليــِل، ولــم نتســحْر أو نشــرْب مــاًء لمــدة ثمانــي ســاعاٍت، ثــم قررنــا أْن 
نخــرَج، كان الوضــُع صعبــًا جــدًا، فالنــاس تجــري.. وال أحــَد يلتفــُت ألحــد، كنــت 
أمســَك بيــِد أختــي.. وخائفــًا جــدًا، حتــى وصلنــا لمنــزِل أقاربنــا عنــد الســدرِة فــي 
ُعدنــا  األخيــرِة  الهدنــِة  فــي  الحــرب،  انتهــْت  حتــى  بقينــا عندهــم  الــدرج،  حــّي 
لمنزلنــا.. وجدنــا فيــه قذائــَف كثيــرًة، وال يوجــُد فيــه مــاٌء وال كهربــاُء وال شــبابيك، 
خرجنــا مــرة أخــرى إلــى حــّي الرمــاِل، كان صــوُت الطيــران عاليــًا جــدًا، ثــم بــدأ 

قصــُف األبــراِج.. وانتهــت الحــرُب ومــا زلنــا فــي منزِلنــا، وســنبقى صامديــن«.
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اســتفرغُت  العمليــة  قبــل  ولكــن  عمليــٍة،  إلجــراِء  لمصــر  فســافرُت 
فأخرجــُت الشــظايا التــي كانــت، ثــم عــدُت إلــى غــزة.

وذهبــت أختــي »مهــا« للعــاج فــي تركيــا، أرجــو أْن تصبــح بخيــر، 
وأْن تخــرَج باقــي الشــظايا التــي فــي جســدي، وأعمــَل عمليــاِت تجميــٍل، 
ونعيــش حيــاة طبيعيــة.. رغــم أنــي فقــدُت أمــي وأخواتــي هبــة وســامية«.

فاطمة حامد الشيخ 
خليل 

 العمر: 9 سنوات

المنطقة: الشجاعية  12

أْن يحفــَظ طفــٌل تاريخــًا مــا، يعنــي أّن الذاكــرَة ســتعجُز عــن حــذِف التفاصيــِل 
المؤلمــة، هــي ليلــُة األحــد« 20 يوليــو عــام 2014«، ُتخبرنــا »فاطمــة« مــا 
خوتــي الصغــار، نِعســنا.. فذهبــت  حــدث بالتفصيــِل قائلــًة: »كنــت مــع أهلــي واإ
مــع إخوتــي لننــاَم، لكــّن الكبــار بقــوا مســتيقظين، فجــأًة ســمعنا صــوَت الصــراِخ، 
والنــاس تجــري مــن كل مــكان!، لكــن والــدي وجــّدي لــم َيقبلــوا أْن نخــرَج، وقالــوا 

ســنبقى لوقــٍت أطــوَل فــي المنــزل.

فجــأًة دقَّ البــاُب بشــّدة؛ ظننــا أّن جيــَش االحتــال وصــل إلــى منزِلنــا، لكنــه 
كان أحــَد أقــارِب أمــي، تــرك بيتَــه وال يعــرُف أيــن يذهــب، وعندمــا فتــح جــّدي 
البــاَب؛ رأى قصفــًا كبيــرًا فــي الشــارِع، وجــاءت الشــظايا عليــه وأصيــَب، وعندمــا 

الــدرِج؛  أســفَل  نجلــَس  أْن  منــا  فطلبــوا  مدمــرًا،  الشــارُع  كان  الخــروَج..  قّررنــا 
ألّن القصــَف بــدأ علــى المنــزل فــي األعلــى، ومــع ذلــك جــاءْت قذيفــٌة علينــا، 
فأغمضُت عيني من الخوف، كان جســمي ينزُف، »كتفي وأســناني كلهم دم«، 
نظــرُت بجــواري؛ فــإذا عمــي عبــد الرحمــن اسُتشــهد وزوجتُــه بجــواره، وجدتــي 
تنــزُف، وأمــي لــم تتمكــْن مــن الوقــوِف، وأصبحــْت تقــول »آه آه« ، حــاول أبــي 
االتصــاَل علــى اإلســعاِف،  كان هــو اآلَخــُر مصابــًا، وأخــي مصــاب، ســمعُت 
صــوَت إســعاٍف، فقلــت ألبــي ســأذهُب إليــه، فخرجــُت أنــا وأخــي زيــاد، ومشــينا 
بجــوار الجــداِر حتــى وصلنــا لإلســعاِف، عندمــا وصلنــا إليــه ســقطُت أرضــًا، 
ــَي إال فــي المستشــفى، وأختــي »مهــا«  ولــم أتمكــْن مــن الــكاِم، ولــم أســتعْد وعيِّ
مصابــٌة بجــواري، اسُتشــهد عــدٌد كبيــٌر مــن أســرتي، كان فــي بطنــي شــظايا، 
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أصــدرْت  املعــرب،  عنــد  ,,وأنــا 

منهــا  فخــاف  صوتــاً،  لعبتــي 

ضحكــُت  اليهــودي،  الجنــدي 

عليــه.. وأدركــُت أنهــم جبنــاُء 

جــدا,,

بقيــُت فــي المستشــفى، وقضيــت العيــَد هنــاك، كنــت 
حزينــًة جــدًا؛ ألّن أطفــاَل العالــم يفرحــون بالعيــِد، ونحــن 
ســافرُت  ثــم  العيــد،  أحــبُّ صــاة  كنــُت  الحــرب،  فــي 
إلــى األردن، لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن إزالــِة الشــظية؛ ألّن 
العمليــَة نجاُحهــا« 5%« فقــط، لكــْن بعــد عودتــي كنــُت 
فرحــًة جــًدا؛ ألّن الحــرَب انتهــت.. ولــن أســمَع صــوَت 
المعبــر،  عنــد  وأنــا  أخــرى،  مــرًة  والصواريــخ  القصــف 
أصــدرْت لعبتــي صوتــًا، فخــاف منهــا الجنــدي اليهــودي، 

ضحكــُت عليــه.. وأدركــُت أنهــم جبنــاُء جــدا«.
شهد أنور العرعير
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َهــمُّ الوطــِن فــي حديــث طفلــة، تعــرف أنهــا ُتســتهدف لذاِتهــا وهويتهــا، هكــذا 
هي »شهد« بعد إصابتها، وعدِم إمكانية عاِجها.. نظرًا لمضاعفاِته الخطيرِة، 
موقنــًة أنهــا لــوال فلســطينيُتها مــا هاجمهــا االحتــاُل، فتقــول »لــم أكــن خائفــًة فــي 
البدايــة، لكــّن مجــزرَة الشــجاعية غّيــرت كّل شــيء، كنــُت نائمــًة، والليــل مظلــم.. 
فالكهربــاُء مقطوعــة، والقصــُف شــديد حولنــا، فــإذا بقذيفــٍة تســقُط بجــوار الغرفــِة 
، بقيــُت  التــي كنــت فيهــا، فاخترقــت شــظية أذنــي اليســرى، واســتقّرت فــي المــخِّ
أنــزُف وغائبــًة عــن الوعــي، فحملنــي أبــي -كمــا حكــت لــي أمــي- وبــدأ يركــُض 
حتــى وصــل إلــى اإلســعاف، وفــي المستشــفى أفقــُت علــى صــوِت الصــراِخ، 

وبحــِث األهــِل علــى أوالدهــم.
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لــم نتمكــْن فيهــا مــن الســيِر! حملنــي عمــي حتــى ال أســيَر فــوَق األشــاء، ثــم 
أنزلنــي بعيــدًا عنهــا، ولكــّن القذائــَف مــا زالــت تنهمــُر علينــا، حتــى وصلنــا تــل 

الهــوا غــرَب المدينــة.

ابــن عمــي  لمنزلنــا، فوجدنــا جثــَة  العــودَة  الهدنــة؛ حاولنــا  جــاءت  عندمــا 
الشــهيد« شــريف صــاح قنــوع«، حزنــُت جــدًا علــى فراِقــه، لكــّن الحــرَب عــادت 
مــن جديــد، بــدأوا بقصــِف األبــراج، فُعدنــا إلــى منــزِل أقاربنــا فــي الشــجاعية، وكان 

الحجــارُة  وأصبحــت  فُقصفــْت،  مدرســٌة  بجوارنــا 
المجــزرِة  يــوِم  مشــاهَد  فأعــادت  علينــا،  تتطايــُر 
الحــرُب، وعدنــا  انتهــت  أْن  بعــد  ولكــْن  أمامــي. 
إلــى منزلنــا المقصــوِف، كنــت حزينــًا جــدًا علــى 
أصدقائــي وأقاربــي، ِمثــل »شــادي وفــادي اســليم« 

والعائــاِت التــي ُقتلــت بالكامــل«.

لحــد مــا خلصــت الحــرب، وأعلنــوا النصــر، 
ناريــة،  ألعــاب  نفرقــع  وصرنــا  كتيــرًا،  فرحــت 

ومبســوطين واحنــا بنفرقعهــا، ألنهــا مــش أصــوات 
الوقــت  وبنفــس  وبتفتفــت،  بتقتــل  مــا  صواريــخ، 
ارجعــت علــى بيتنــا المقصــوف بالقذائــف، كنــت 
اللــي  جيرانــا  وأوالد  أصحابــي،  علــى  حزيــن 
استشــهدوا مثل الشــهيدين »شــادي وفادي اســليم« 
اهلل  حســُبنا  بالكامــل،  مســحْت  التــي  والعائــات 

اليهــوِد وأعوانهــم. علــى  الوكيــل  ونعــَم 

 محمد عماد 
الدين قنوع 
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مــرة أخــرى مجــزرُة الشــجاعية، تاريــٌخ محفــوٌر فــي ذاكــرة آالِف األطفــال فــي 
القطــاع، خاصــة مــن ســكنوا الحــدوَد الشــرقية لــه، لــم يعــْد اتســاُع األفــق رحبــًا 
بالنســبة لهــم، فقــد كان يحمــُل المــوَت المفاجــئ والخــوَف الــذي فــاق قدرَتهــم علــى 
االحتمــال، هكــذا شــعر »محمــد« وهــو يصــُف لنــا مــا حــدَث معهــم فيقــول »كنــا 
مســتيقظين طــوال الليــِل، ولشــدِة الخــوِف بقيــُت أقــرأ القــرآن، لكــْن بعــد فتــرٍة خرجنــا 
مــن البيــِت؛ ألّن كلَّ النــاس خرجــت، فــي شــارع المنصــورِة، وجدنــا أشــاًء لدرجــٍة 
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يبــَق إال الصالــون، وفِرحنــا جــدا بوجــوِده 
بعــد انتهــاء الحــرِب، فهــو جــزٌء مــن بيتنــا 

لــم يتــم تدميــُره.

إْن  العالــم؛  أطفــاِل  لــكل  رســالتي 
يصمــدوا  أْن  تخويَفهــم..  أحــٌد  حــاول 
عاشــوا  كيــف  غــزة،  بأطفــاِل  ويقتــدوا 
كمــا  أهاليهــم  يعّلمهــم  وأْن  وصمــدوا، 
كان أبــي يخبُرنــي فــي الحــرب، عندمــا 
ســنكون  فيقــول  ســنموُت؛  لــه  أقــوُل 
شــهداَء ونحــن صائمــون، واآلن بعــد مــا 
صامديــن«. ســنبقى  الحــرُب  انتهــت 

غادة عاطف جندية 
 العمر: 14 سنة

المنطقة: الشجاعية  15
يأبــى المحتــلُّ دومــًا إال أْن يعيــَد ترســيَخ مشــاهد الهجــرة والنكبــة فــي ذاكــرة 
الجيــِل الــذي لــم يحضْرهــا، مجــزرة الشــجاعية، والنــزوح الجماعــي مــن المنطقــة 
الشــرقية، أعــادت هــذا المشــهَد واقعــًا عاشــه األطفــال، فأصبحــوا يروونــه بــكلِّ 
ِدقــة، فتقــول غــادة »أول مــا بــدأت القذائــف تنــزل علينــا؛ خفنــا جــدا، حــاول أبــي 
تهدئتنــا.. وبقينــا نقــرأ القــرآن واألذكار، لكــْن قّررنــا الخــروج مــن المنــزل، كان 
كل شــارع المنصــورة قــد  خــرج مــن منزلــه، كأنهــا هجــرة »1948«، أضاعــت 
زوجــة عمــي أبناءهــا، وبقينــا نبكــي حتــى وجدْتهــم، رغــم أّن الكثيــر مــن أقاربنــا 
اسُتشــهدوا.. وعندما كنا نســير بجوار بعض الشــهداء؛ ُنغمض عيوَنهم ونســير، 
أنــي  بعضنــا كان يتعثــُر بالجثــث علــى األرض، وصلنــا للمــدارِس، فشــعرُت 
غريبــة! كيــف نخــرج فجــأًة مــن منزلنــا!، لكــن عندمــا عدنــا إليــه وجدنــاه مدمــرًا لــم 
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أخذونــي لبيــت جيراننــا، ثــم ُقصــف 
المنــزل أيضــًا، فذهبنــا لبيــت عمــي فــي 
تــل الهــوا، اآلن أصبحــُت بــدون أخــت، 
جــدًا،  أفتِقُدهــم  كثيــًرا،  تغيــرْت  حياتــي 
بعــد العــدوان رأيــُت »ليــان« فــي المنــاِم، 
وكانــت فــي مــكان جميــٍل جــدا، طلبــْت 
منــي مــاًء، فســألُتها أيــن أنــت؟ فقالــت: 
مــع الحبايــب، ســألُتها مــن هــم؟ فقالــت : 
كلُّ مــن اسُتشــهَد معــي، اســتيقظُت وأنــا 

أبكــي ألنهــا تركتنــي وحيــدة«.

تسنيم نائل السلك
 العمر: 13 سنة

المنطقة: الشجاعية  16

فــي ليلــة العيــد تبّخــرْت كل األحــاِم بالفســاتين الجديــدِة، واأللعــاب والنقــود، 
فقــط صــوُت الصواريــخ كان الهديــَة الداميــَة التــي حصــل عليهــا أطفــاُل القطــاع 
ْن أصبــح ســطُح المنــزِل  فــي عيــِد الفطــِر صيــَف عــاِم« 2014«، خاصــًة واإ
مقبــرَة الصغــاِر المحبوســين فــي منزِلهــم، خشــيَة القصــِف المتواصــِل، بعــد أْن 

كان لهــم ملجــًأ وملعبــًا.

تــروي »تســنيم« تفاصيــَل فزعهــم، فتقــول »عصــَر ثالــث أيــاِم عيــد الفطــر، 
خوتــي، وأوالد عمــي علــى الســطح يلعبــون، فجــأًة  كنــا فــي المنــزل مــع جــدي واإ
ســمعنا صــوَت انفجــاراٍت قويــٍة، فتذّكرنــا الصغــاَر هنــاك، صعــدُت إليهــم بســرعٍة، 
فوجدُتهــم كلهــم شــهداء، »ليــان أختــي، وعــا، ومــاك بنــات عمــي جــال، وعبــد 

العزيــز، وعبــد الحليــم، وأمنيــة أوالد عمــي محمــد، وجــدي وعمــي عــاء« شــهداء 
أيضــًا، حملــت شــقيقتي »ليــان« ونزلــُت علــى الــدرج، كان رأســها مفتوحــًا، وأنُفهــا 
مقطوعــًا.. ثــم أخذهــا عمــي ليبحــَث عــن إســعاٍف، لكنــه لــم يجــْد، وضعهــم فــي 

ســيارِة جيراننــا، كنــت  مصدومــًة جــدًا، ولــم أعــرف مــاذا أفعــل!.
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مــن الكبــد، وعانيــُت مــن وجــوٍد 
فــي  الرئــة، وشــظايا  فــي  مــاء 
لــُت  ُحوِّ ثــم  ووجهــي،  صــدري 
للعــاج فــي ألمانيــا، ســافرُت، 
وأخرجــوا  العمليــة،  وأجريــُت 
الشــظايا مــن الكبــد، ثــم عــدُت 
ألنــي  ســعيدٌة؛  وأنــا  غــزة  إلــى 
بدأُت بالتحسن، ولم يبَق سوى 
وجهــي،  علــى  الشــظايا  آثــاِر 
واآلن أقــوُل: حســُبنا اهلل ونعــَم 

المحتــل. الوكيــُل علــى  إلــى  تــروي لمــا :« كنــت ذاهبــًة 
الــدكان؛ ألشــتري حاجّيــات أنــا وأختــي 
نــور، وقفــْت نــور علــى البــاب، ولّمــا 
بالخــروج،  وهَممــُت  للبائــع،  دفعــت 
أِصبــُت  للقصــف،  الــدكاُن  تعــّرض 
لــم  نــور،  أنــا وطفلتــان، واسُتشــهدت 
أستطْع فعَل شيء، ولم أَر سوى أبي 

ينقُذنــي ويدخلنــي الســيارة، صحــوُت 
فــي العنايــة المرّكــزة، ثــم عرفــُت أّن 
قــد اسُتشــهدت، أخــذُت  نــور أختــي 
ومــا  فقدُتهــا  ألنــي  بشــّدة؛  أبكــي 
الشــفاء  بمستشــفى  بقيــُت  وّدعُتهــا، 
شــهًرا كامــًا، خضعــُت خالــه للعديِد 
مــن العمليــات، وتــم اســتئصاُل جــزٍء 

لما محمود 

أبو حصيرة

العمر:  8سنوات

منطقة: الزيتون 17
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عندمــا انتهــت الحــرُب؛ رجعنــا إلــى الشــجاعية، ووجدنــا الكثيــَر مــن البيــوت 
ــا، كانــت القذائــُف داخــل البيــت، إنمــا ضرُرهــا  المدّمــرة، وكان دمــاُر بيتنــا جزئًي
أهــوُن مــن البيــوت األخــرى، التــي لــم يبــَق منهــا شــيء، واسُتشــهد أربعــٌة مــن 
أقاربــي خــال المجــزرِة بلحظــٍة واحــدة، بعــد قصــِف الــداِر فــوق رؤوســهم، ال 
أســتطيُع أْن أقــوَل ســوى »حســُبنا اهلل ونعــَم الوكيــل«، ولــن نســكَت لليهــود علــى 

جرائمهــم التــي قتلــوا فيهــا األطفــاَل والنســاَء والشــيوخ .

رغــم الدمــاِر الــذي أصــاب كلَّ شــيء؛ لــن أتخلــي عــن أّي َذّرٍة مــن فلســطين 
..فلســطين كاملــة مــن النهــر إلــى البحــر ..مــن لبنــاَن إلــى مصــر ..فلســطين 
ألوالِدهــا.. لــكلِّ أوالِدهــا الذيــن ســقوا تراَبهــا بالــدم، وضحــوا بحريِتهــم مــن أجِلهــا».

تــروي:« أول الحــرِب، كنــا نعيــُش بشــكٍل اعتيــادي، كنــت خائفــًة َنعــم، 
إنمــا كان بمقــدوري االحتمــاُل، لكــْن عندمــا اشــتّد القصــف ليلــَة األحــد، 
وطــال كلَّ مــكان فــي الشــجاعية.. خفــُت كثيــًرا، أخذنــا بالبــكاء، حاولنــا 
تــْرَك الحــي، ثــم خرجنــا بصعوبــٍة كبيــرٍة تحــت القصــِف، أخذنــا نجــري مــن 
بيتنــا لشــارِع الجــاء، كنــا خائفيــن ومرعوبيــن، اســتأجرنا حاصــًا، لكنــه 
ُقصــف بعــد خروجنــا منــه بدقائــَق، ثــم اســتأجرنا شــقًة فــي شــارع النفــق، 

كنــا خائفيــن جــًدا، أينمــا اّتجهنــا قصــٌف.. قصــف! 

رواء يوسف 

أبو العطا

العمر: 11سنة 

المنطقة: الشجاعية  18

5051



5253

سارة عطا اهللروايات األطفال

ولــم أَر منــه شــيًئا معروًفــا، وكانــت بيــوُت الجيــران مدمــرًة، فمــا كان مــن والــدي 
غيــر اســتئجاِر شــقٍة فــي تــّل الهــوا، ألعيــَش هنــاك، وأتعلّــَم هنــاك، بعــد أْن كنــُت 
فــي بيتنــا الواســِع اآلمــِن، وألعــُب مــع أبنــاء عائلتــي وجيرانــي، اآلن لــم يبــَق شــيء، 

مــا أتمنــاُه إعمــاَر بيتنــا.. ألعــوَد لحــّي الشــجاعية الــذي أحبُّــه جــدًّا« .

جــاء  البــرّي،  االجتيــاِح  قبــل  الحــرب،  أيــاِم  أول  بيِتنــا  فــي  كنــا  يــروي:« 
اإلســعاُف وخرجنــا مــن دارنــا تقريبــًا الســاعة«12« ليــًا؛ ألّن منطقَتنــا حدوديــٌة 
بجانــب مســجِد التوفيــق، ذهبنــا لــداِر عمــي فــي شــارع البلتاجــي، فــي يــوم المجــزرِة 
فأكثــر، قصفــوا منــزاًل  أكثــَر  البيــوت، والطائــراُت تقصــف  القصــُف علــى  بــدأ 
مجــاورًا لمنــزل عمــي علــى رؤوِس ســاكنيه، ازددُت خوًفــا، لــم نســتطْع االحتمــال، 
ثــم نزحنــا مــن حــّي الشــجاعية مــع النــاس التــي نزحــْت، ذهبنــا إلــى بيــِت جــّدي فــي 
تــل الهــوا، عشــُت أيــاَم الحــرب بخــوٍف ورعــب، بعــد مــا انتهــْت الحــرُب؛ رجعنــا 
إلــى بيِتنــا فــي حــي الشــجاعية، فوجدنــا المنطقــَة بأكمِلهــا مدّمــرًة، وبيتنــا ركاًمــا، 

 علي عبد الناصر 

بكرون

 العمر: 10سنوات

المنطقة: الشجاعية  19
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تــروي: »بدايــَة القصــِف كان علــى جبــل المنطــار، وصــار صــوُت القذائــف 
عالًيــا جــدًّا، ِخفنــا كثيــًرا، فالقصــُف وصــل لمــا بعــَد بيِتنــا، والقذائــُف مــن فوقنــا 
وبجواِرنــا، والــدي اصطحبنــا إلــى منــزل صديــٍق لــه لعــّدِة أيــام، ثــم انخفضــْت 
ليلــَة  أخــرى،  مــرة  بيِتنــا  إلــى  فرجعنــا  الشــجاعية،  علــى  قليــًا  القصــف  وتيــرُة 
األحــد فجــأًة ســمعنا صــوَت الدبابــات تجتــاُح بريًّــا، وأخــذْت تقصــُف فــي كل 
خوتــي الصغــاُر كانــوا يبكــوَن بشــّدة، ولــم نســتطْع الخــروج  مــكان، خفــُت كثيــًرا، واإ
لشــّدِة القذائــف، وبعدهــا صــارت النــاُس تخــرُج مــن بيوِتهــا.. وتصــرُخ وتجــري، 
وذلــك قــرَب الفجــر، لــم نســتطْع البقــاَء فــي البيــت، خرجنــا وكنــا نجــري، قصــَف 

اليهــوُد بيتًــا لعائلــِة »أبــو العطــا« فــي أول الطواحيــن، وكنــا نجــري بجانِبــه، 
تســاقطْت الشــظايا علينــا، وأصيبــْت أختــي »حنيــن«، وبقيــْت تنــزُف دًمــا، 
خفــُت كثيــًرا، وقلبــي كان يــدقُّ بشــدة، بعدهــا وصلنــا موقــَف الشــجاعية، 
واتصــَل بنــا صديــُق بابــا، وأســكننا فــي بيِتــه إلــى أْن انتهــْت الحــرب، وكنــا 
نعــوُد للبيــت فقــط وقــَت الهدنــة، ولّمــا انتهــت الحــرُب ارتحــُت كثيــًرا، لكننــي 
مــا زلــت  حزينــًة جــدًا علــى البيــوت التــي تهّدمــت، والنــاس التــي صــارت 

بــدوِن مــأوى، وصديقاتــي الاتــي اسُتشــهد آباؤهــّن«.

نرمين شريف حلس 
العمر: 10سنوات،

المنطقة: الشجاعية  20
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كاملــة فــي ظــاٍم دامــس، وخــوٍف ورعــٍب وبــكاٍء وصــراٍخ واســتغاثاٍت، حاصرتنــا 
قذائــُف المدفعيــِة الصهيونيــة، الــكلُّ يمــوت ببــطٍء، مــا أشــعَل النــاَر بقلبــي؛ أنــي 
عندمــا كنــُت أجلــُس بجانــب أخــي الكبيــِر، اتصــل عليــه ابــُن عمتــي »فتحــي« 
ليســتغيَث بــه، فقــد كان مصاًبــا وينــزُف، ولــم نســتطْع فعــَل شــيء، صــرُت أبكــي 
وأدعــو اهلَل أْن يشــفيه، ولكنــه اسُتشــهَد.. ألّن المنطقــَة محاصــرٌة بالدبابــات، وال 
أحــَد يســتطيعُ إنقــاَذه، لــم نحتمــْل الجلــوس تحــت القذائــِف ل11 ســاعة، فــي تمــام 

ــدرَك  ــا دوَن أْن ن ــن مكانن ــا م ,,نزحن

ــري  ــكلُّ يج ــون، ال ــن ذاهب ــن نح أي

يف  واألشــاُء  والقذائــُف  ويــرُخ.. 

كل مــكان، منســُك بأيــدي بعضنــا 

البعــض,,

الســاعِة الســابعِة صباحــًا؛ نزحنــا مــن مكاننــا دوَن أْن نــدرَك أيــن نحــن ذاهبــون، 
الــكلُّ يجــري ويصــرُخ.. والقذائــُف واألشــاُء فــي كل مــكان، نمســُك بأيــدي بعضنــا 
البعــض، ونجــري حتــى خرجنــا مــن حــي الشــجاعية، وذهبنــا لمنــزِل أقاربنــا وســَط 
غــزة، عشــنا عندهــم عــدَة أيــاٍم، بعدهــا اســتأجرنا شــقًة ســكنيًة، عشــنا بعــد أْن 
عِلمنــا أّن منزلنــا مدمــٌر، ولــم تظهــْر لــه أيُّ مامــح، حزنــت كثيــًرا ألّن حيَّنــا تحــوَل 
ركاًمــا، لــم يعــْد لنــا بيــٌت، وال شــيَء مــن حاجياتنــا التــي دّمرتهــا الطائــراُت، نعيــُش 

اآلن فــي حاصــٍل مســتأجر«.

بــدأْت الحــرب، كنــا نســمع أصــواَت الطائــراِت والقصــِف  يــروي:« حينمــا 
هنــا وهنــاك، اقتــرب القصــُف مــن بيتنــا، وخاصــة »البركــس« مزرعــِة الدجــاج، 
خوتــي األصغــُر منــي؛ هــو مجــيُء  كنــت أخــاُف كثيــرًا، مــا زاد خوفــي أنــا واإ
خراُجنــا منــه بحكــِم التنســيِق الصهيونــي معــه، وأّن  الصليــب األحمــر لمنزِلنــا، واإ
منطقــَة التوفيــق منطقــٌة عســكريٌة خطــرة، خرجنــا باإلســعاِف فــي تمــام الســاعة 
الثانيــة عشــرة ليــًا، حيــث كنــُت نائًمــا وأيقظتنــي أمــي لكــي نخــرَج، ذهبنــا لمنــزِل 
جــدي »والــد والدتــي«، بعــد أْن تكــّدس منــزُل جــدي »والــد والــدي« بأعمامــي 
وعماتــي النازحيــن، مكثنــا يوميــِن.. ولــم نبــَق هنــاك، حيــث بــدأت الحــرُب البريــُة، 
واالجتيــاُح البــري لحــي الشــجاعية، ليلــة األحــد«2014/7/20« لنقضــَي ليلــًة 

محمد منير العرعير
العمر: 11سنة،

المنطقة: الشجاعية  21
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مــن  نخــرَج  حتــى  كثيــرًا؛  علينــا  إخوتــي  اتصــل 
نخــرج  حتــى  اإلســعاف،  ســيارَة  ننتظــُر  كنــا  البيــت، 
نجــري،  بالنــاس، فخرجنــا  مليئــًة  كانــت  لكنهــا  فيهــا، 
ونتعّثــر بالشــهداِء لكثرتهــم علــى األرض فــي الشــارع، 
خفــُت مــن عدِّهــم، ولشــدِة الخــوف لــم يتمكــْن أحــد مــن 
إبعادهــم عــن الطريــق، خرجنــا إلــى بيــت خالتــي، ثــم 
أســكننا أحــُد النــاس فــي شــقٍة لــه غيــر مســكونة، وأخيــرًا 
ُعدنــا إلــى منزلنــا، فوجدنــا بــه دمــارًا لكنــه ليــس كليــًا، 
كمنــازِل أعمامــي وجيرانــي، مــا زلــت خائفــًة مــن عــودة 

الحــرِب مــن جديــد«.

 نادية علي حرارة 
 العمر: 12 سنة

المنطقة: الشجاعية  22

غالبــًا يعــدُّ الصغــاُر الخــراَف حتــى ينامــوا، أو يفعلــوا أّي شــيء آخــر، لكنهــم 
فــي قطــاع غــزة  كانــوا ُمجبريــن علــى عــدِّ القذائــِف التــي تنهمــر عليهــم، أو 
الشــهداِء فــي الشــوارع، وهــم َيخرجــون فزعيــن مــن بيوتهــم ليــًا، هــذا باختصــار مــا 
فعلتــه »ناديــة« التــي قالــت: »كثــرُة أصــوات القذائــِف لــم تجعْلنــا نفــّرق هــل هــي 
ــًا بالشــظايا،  بعيــدة أم قريبــة؟!، بعُضهــا كان فــي منزلنــا، وأصبــح مطبخنــا مليئ

ِخفنــا ندخلــه ونحّضــر الســحور، فبقينــا هكــذا حتــى الصبــاح.
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وضْعنــا بعــَض األغطيــة كخيمــٍة، ومكثنــا فيهــا، ُكنــت أخــرُج مــن مدرســتنا التــي 
نســكُن فيهــا، إلــى مدرســتي فــي الشــجاعية ألتعلّــَم، شــعرُت أنــي وحيــٌد ليــس لــي 
بيتــي وذكرياتــي  دّمــروا  بالخــوِف والرعــب ياحقنــي،  أصدقــاء، وكان اإلحســاس 
بالكامــِل، جــاء العيــُد.. ولــم نشــعْر بــه! فلــم نلبــْس مابــَس جديــدة ولــم نلعــب، لقــد 

صابتنــا بالمــرِض والعــدوى«. أزعجنــي ازدحــام المــدارس بالنازحيــن واإ

 محمد حجازي 
 العمر: 11 سنة

المنطقة: الشجاعية 23

يتعلــُم األطفــال غالبــًا فــي المــدارس، لكنهــم فــي غــزة مــا زالــوا بعــَد نصــِف 
عــاٍم علــى العــدوان أو يزيــُد يعيشــون فيهــا، »محمــد« لــم يعــْد يشــعُر بالفــرح، فــكل 
األيــاِم ســواء، هكــذا قــال: »خرجنــا مــن منزلنــا عنــد روضــِة البشــير، القصــُف 
شــديد، والناس تهرُب بســرعة، كان اإلســعاُف ينقُذ المصابين، فقصفوه وأصيَب 
صاحــُب اإلســعاف وطفــٌل صغيــٌر مــع والــده، بقــَي الطفــل ينــزُف علــى األرض؛ 
حتــى جــاء رجــٌل وحمَلــه بســيارٍة إلــى المستشــفى، فــي البدايــة بقينــا عنــد صديقــٍة 
لوالدتــي عــّدة أيــام، ثــم تنّقلنــا بيــن المــدارِس؛ حتــى وجدنــا مّتســعًا فــي مدرســِة 

الزيتــون.
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أْن يضّيقــوا  يريــدون  ذلــك  كلُّ 
ــا.. لكــْن لــن نخــرَج مــن غــزة!  علين
مــا  بنــاء  ونعيــُد  فيهــا..  وســنبقى 
ُحبنــا  وســيزداُد  اهلل،  بــإذن  دّمــروه 
للمقاومــة، فخطابــات »أبــو عبيــدة« 
ندعــو  نفــرُح، وكنــا  كانــت تجعُلنــا 
للمقاومــِة خاصــًة فــي الليــل، رغــم 
أّن أكثــَر موقــٍف بقــَي فــي مخّيلتــي؛ 
هــو صــراُخ أهــِل الحــارِة علينــا يــوم 
»20 »يوليــو؛ ألّن إحــدى طائــراِت 
االســتطاِع ألقــْت صاروخــًا علــى 
بالخــوِف  شــعرُت  وقَتهــا  بيِتنــا.. 
الــذي يعيُشــه النــاس الذيــن يهربــون 
مــن دياِرهــم فعــًا، وأرجــو أال ُتعــاَد 

الحــرُب مــرة أخــرى«.

مرح سعيد زغبر
 العمر: 11 سنة

المنطقة: الشيخ رضوان  24

فــي الحــرب ال شــيَء جيــد، كل الهمــوم والمخــاوِف يعــاُد بعُثهــا مــن جديــد، 
بعــض األمثلــة ســتبقى  شــاهدًة علــى جرائــم المحتــلِّ بحــق األطفــال، عائلــة 
»بكــر« ســَيبقون كذلــك فــي ذاكــرِة أطفــاِل القطــاع، فمــا زال الجميــُع يذكُرهــم.. 
حتى »مرح« التي حدثْتنا قائلة: »كل ما يمكُن مشــاهدُته هو البيوُت المهّدمة، 
واألطفــال القتلــى، والجثــُث المشــّوهة، ال شــيَء غيــر القصــِف والدمــاِر، كثيــٌر 
مــن المنــازل أصحاُبهــا نــاس عاديــة، حتــى األطفــاُل علــى البحــِر قتلوهــم بــدوِن 
ســبٍب! فقــط كانــوا يلعبــون، هــذا باإلضافــِة إلــى مــا حــدَث للنــاس فــي الزّنــة 

وخزاعــة والشــجاعية.
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سلسبيل سعد الغفري 
 العمر: 11 سنة

المنطقة : الجالء 25

ليــس فقــط مــا يعيُشــه الشــخُص مــن آالٍم يؤثِّــُر فيــه، »سلســبيل« دليــٌل 
ْن لــم ُيصْبــه ضــرٌر مباشــر، كيــف  علــى تفاعــِل اإلنســاِن مــع محيطــه، واإ
ال.. وقــد عايشــْت ألكثــَر مــن خمســين يومــًا ســقوَط الصواريــِخ علــى بيــوِت 
الجيــراِن واألقــارب، ُتخبرنــا بذلــك فتقــول: »مــا هــو ذنــُب األطفــاِل كــي 
يقتلوهــم ويمّزقوهــم؛ فيعيشــوا معاقيــن بعــد ذلــك، قصفــوا حتــى المســاجَد، 
كــي ال نتعلّــَم الِديــن، وقصفــوا المنــازَل، كــي يســرقوا الفــرَح مــن نفــوِس 
النــاس، كلمــا كنــُت أشــاهُد صاروخــًا ينــزُل علــى بيــٍت لجيراِننــا، أو لَمــن 

هــم فــي منطقِتهــا؛ أشــعُر بضيــٍق.. كنــُت أبكــي عليهــم بشــّدة، 
كثيــٌر مــن النســاء فقــدَن أبناَءهــّن، وكثيــٌر مــن األطفــال فقــدوا 
أمهاِتهــم، يظنــون أنهــم بقصــِف بيوتنــا ســنترُك غــزة، لكننــا لــن 

نترَكهــا.

َمهمــا وصفــُت لكــم، ال شــيَء يمكُنــه أْن يقــارَب الحقيقــة، 
كنــُت أشــعر فــي الحــرِب بالكثيــِر مــن الخــوف، والحــزِن علــى 
مــا حــلَّ بالنــاِس، لكــن أتمنــى أْن يعيــَش شــعُب غــزَة بأمــاٍن 

وســعادة«.

6465



6667

روايات األطفال

بجوارنــا قصفــوا بيــت »عطــا اهلل« رأيــُت ســياراِت اإلســعاف وهــي  تنقــُل النــاس، بعدمــا حّولــت الفوانيــُس شــكَل الســماِء لشــيء مرعــٍب 
فــي الليــل، كنــُت أخــاُف منهــا جــدًا، فهــي تضــيُء الحــارة بأكمِلهــا فــي المســاء، أصبــح العيــُد مصبوغــًا بلــوِن دمــاِء الشــهداء، لــم نفــرْح 

فيــه«.

 سارة موسى عطا اهلل
 العمر: 9 سنوات

المنطقة : اليرموك 26

حتــى المراجيــُح لــم تعــْد آمنــًة!، ال شــيَء يمكُنــه قهــُر الخــوف فــي نفــوس 
األطفــاِل حتــى حيــن، أّمــا الســماُء فأصبحــْت ســقفًا مرفوعــًا مــن الرعــب األحمــِر؛ 
لشــّدة مــا فيهــا مــن فوانيــَس ضوئيــٍة، كانــت تبعــُث الرهبــَة فــي نفــوِس الصغــار، 
هكــذا شــعرْت »ســارة« فقالــت: »الحــرُب كانــت شــيئًا فظيعــًا جــدًا، جعلــْت النــاَس 
يعيشــون فــي خــوٍف وحــزٍن؛ ألّن االحتــاَل قصــَف بيوَتهــم، وقتــل األطفــاَل، 
وقصــف المســاجَد، حتــى علــى المراجيــِح وعلــى شــاطئ البحــِر قتلــوا أوالدًا، ال 

ذنــَب لهــم!.
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روايات األطفال

 مرح محمد لبد 
 العمر: 10 سنوات

المنطقة : الجالء  27
وهــل يحتــاُج الوجــع إلــى تقريــِر حالــة!، أو تأكيــِد حضــور، أو إثبــاِت هويــٍة، 
ترســُم خريطتهــا فــي نفــِس طفــٍل عايشــها، لألســف هكــذا بــدأت »مــرح« حديثهــا 
معنــا فقالــت: »أكيــد أنــا شــفت الحــرب، نــاس مدّمــرة بيوتهــا ونــاس تبكــي علــى 
أوالدهــا الشــهداء، وغيرهــم ينامــون فــي الشــوارع أو فــوق الــركام، كل أغراضهــم 

فقدوهــا ومــن لجــأ إلــى المــدارس أصبــح وضعــه صعبــا جــدا«.

يريــدوَن التخلــَص مــن غــزة، لكــن لــن نســمَح لهــم بذلــك، كل يــوٍم يزيــُد حبُّنــا 
لغــزة، رغــم بكائنــا علــى األطفــاِل الذيــن ُقتــل أهُلهــم، رأيــُت جريحــًة مصابــًة، 
لــم تعــْد تحــّرْك إال رأَســها! و كانــت تبكــي مــن األلــم، اإلســعاُف ال يســتطيُع 

العيــُد  ثــم جــاء  الشــهداء،  الوصــول للجرحــى أو 
بــدوِن فــرح، كان مليئــًا بالشــهداء، أكثــُر مــا أرعَبنــي 
بــرُج »الظافــر« وهــو يســقُط كومــًة واحــدًة.. لــذا 
أرجو أال تعوَد الحرُب مرة أخرى، وأْن ترجَع غزة 

جميلــًة.. وأهُلهــا ســعداء«.
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روايات األطفال

قتلــوا األبريــاَء مــن النســاء وكبــاِر الســن، حتــى الشــجَر 
لــن  لكــْن  أيــام« 1948«؛  ِمثــَل  ترحيلنــا  يريــدون  قطعــوه، 
أْن  لنــا  الحدائــَق خربوهــا؛ ألنهــم ال يريــدون  نفعــَل، حتــى 
شــهداَء؛  جيراننــا  أبنــاَء  شــاهدُت  عندمــا  نفــرح،  أو  نلعــَب 
مــا  لدرجــٍة  الشــديِد،  بالخــوِف  أبكــي ألنــي شــعرُت  صــرُت 
كنــُت أنــاُم، فقــط كنــت أحــبُّ »أبــو عبيــدة« يحكــي لنــا أخبــاَر 
تعــوَد  أال  وأرجــو  عنــا،  تدافــع  التــي  والعمليــاِت  المقاومــِة 

الحــرُب مــن جديــد«.

مريم عميد عبد العال 
 العمر: 11 سنوات

المنطقة : النفق  28

كثيــرٌة هــي المشــاهُد التــي ســمعوا بهــا، ولكــْن لفظاعِتهــا رســخْت فــي عقوِلهــم 
وكأنهــم رأوهــا عيانــًا، فــإْن لــم يشــاهدوها.. فقــد عرفــوا معنــى القلــِق والترقــب، 
وأصبــح الخيــاُل خصبــًا فيمــا بعــُد بــكل تلــك األخبــاِر والمجــازِر، فرغــم أنهــا تعيــُش 
ــرْت بمجــازر االحتــاِل فــي خزاعــة والشــجاعية، تحكــي  بعيــدًا عنهــا، لكنهــا تأّث
لنــا »مريــم« ذكرياِتهــا عــن العــدوان فتقــول: »كلُّ شــيء قصفــوه، البيــوَت واألبــراج 
والمســاجَد والمصانــع، حتــى مصنــَع األحذيــِة بجواِرنــا قصفــوه، هــم ال يريــدوَن 

منتجــًا فلســطينيًا، جــدراُن بيِتنــا تشــّققْت، فخــاف والــدي علينــا.
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روايات األطفال

مــن منزلنــا كنــت أشــعر بالخــوف خاصــة عندمــا قصفــت أرض عطــا اهلل 
التــي بجوارنــا كنــت أظــن أن الصواريــخ ســتنزل علــى ســطح المنــزل«.

أشــاهد  كنــت  عندمــا  خاصــة  يســعدني  كان  المقاومــة  رد  »لكــن 
الصهاينــة يختبئــون فــي الماجــئ، فقــد كنــت أخشــى مــن استشــهاد أهلــي 
وأن أبقــى وحيــدة، أو أنتظــر دوري كــي أمــوت، أكثــر موقــف أثــر فــي هــو 
موقــف عائلــة الدلــو، واألطفــال الذيــن تــم قصفهــم فــي شــارع النفــق، فــي 
إحــدى أيــام الهدنــة ذهبــت ألشــتري بعــض الحلــوى مــن دكان قريــب منــا 
فصــدر صــوت قصــٍف قــوي وقريــب فصــرت أبكــي بشــدة مــن الخــوف، 

وشــعرت فعــا أننــي ســأموت اآلن«.

روايات األطفال

فــي الحــرب ذكريــات ومواقــف ال يمكــن نســيانها، خاصــة علــى األطفــال، 
هكذا تخبرنا ضحى فتقول »مررت بمواقف كثيرة ال أستطيع نسيانها، السحور 
علــى صــوت القذائــف، األطفــال القتلــى فــي العيــد علــى المراجيــح، واألبــراج 
التــي قصفــت وكذلــك المســاجد، وأكثــر مــا أثــر فــي صــور النــاس وهــم يهربــون 
ويستشــهدون فــي حــي الشــجاعية. كنــت أخــاف مــن رؤيــة الطائــرات وهــي تلقــي 
الفوانيــس ليــا، لكــن أمــي علمتنــي أال أخــاف، ولكــن عندمــا كان يقتــرب القصــف 

ضحي ماهر شرف 
العمر : 7 سنوات 

المنطقة : الجالء 29

7273



7475

روايات األطفال

"عندما قصفوا الناس وهم يهربون 
أتســاءل  كنــت  الشــجاعية  حــي  مــن 
بشــهر  نشــعر  لــم  يقتلونهــم؟،  لمــاذا 
رمضــان أو بالعيــد، قصفــوا المــدارس 
والمســاجد، وســيارات اإلســعاف، لكــن 
مامــا كانــت تذكرنــي دومــا فــي ذلــك 
الوقــت أن أدعــو للمقاومــة وأن أقــول 
حســبي اهلل ونعــم الوكيــل، عندمــا أكبــر 
أريــد أن أصبــح محاميــة، حتــى أحاكــم 
اليهــود علــى مــا فعلــوه بنــا، وأن يبنــي 
النــاس بيوتهــم مــن جديــد وأن يعيشــوا 

بفــرح وســرور فــي المســتقبل".

روايات األطفال

 أميرة جمال العقيلي 
العمر : 10 سنوات 

المنطقة : الرمال  30

أميــرة  لــدى  يقينــا  أصبــح  مــا  هــذا  لألطفــال،  قاتلــة  كانــت  الحلــوى  حتــى 
بعدمــا شــاهدته واقعــا لــدى األطفــال فتقــول " ذهــب بعضهــم يشــتري الحلــوى فتــم 
قصفهــم، واستشــهدوا، كان الخــوف هــو المســيطر علينــا فــي الحــرب، عائــات 
بأكملهــا استشــهدت، وعائــات أخــرى لــم يبــق إال طفــل صغيــر فيهــا، الليــل كان 
أكثــر األوقــات التــي تخيفنــي ألن القصــف يكثــر فيــه والفوانيــس المضيئــة كانــت 

منظرهــا مرعبــا".
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روايات األطفال

»كانــت أجــواء الحــرب مرعبــة حقــا، الصواريــخ فــي كل مــكان، األبــراج، 
الماعــب، والحدائــق، األطفــال وهــم يلعبــون علــى البحــر فــي المينــاء، لــم يكــن 
فــي غــزة مــكان آمــن، كنــت أفكــر هــل ســأفقد أهلــي، هــل ســأبقى وحيــدة! كنــت 
أصحــو كثيــرا أثنــاء النــوم خائفــة، واآلن ال أتمنــى أن تعــود الحــرب مــن جديــد«.

األبــراج،  مــكان،  كل  يف  الصواريــخ 

املاعــب، والحدائــق، األطفــال وهــم 

يلعبــون عــى البحــر يف امليناء، مل يكن 

يف غــزة مــكان آمــن، كنــت أفكــر هل 

ســأفقد أهــل، هــل ســأبقى وحيــدة!

روايات األطفال

»رغــم كل الحــزن الــذي عشــناه فــي الحــرب كان أســعد يــوم هــو آخرهــا 
عندمــا توقفــت« مــن المؤكــد أن أســعد أيــام الخــوف هــو نهايتهــا، هكــذا بــدأت 
حنيــن حديثهــا ثــم قالــت »خرجنــا وكبرنــا وهللنــا ألنهــا انتهــت، طــوال أيــام الحــرب 
كنــت أشــعر بالخــوف مــن فقــد عائلتــي كمــا فقــدت أخــي فــي حــرب الفرقــان، ألن 

القصــف كان كثيــرا فــي كل مــكان حتــى بالقــرب مــن منزلنــا«.

»قصفــوا كل شــيء حتــى المســاجد، كنــت أرى الجرحــى واألطفــال الشــهداء 
واألمهــات وهــي تبكــي وتصــرخ، حتــى المــدارس قصفوهــا ألنهــم ال يريــدون لنــا 
أن نتعلــم، لكننــا ســنعيد بنــاء مــا دمــروه حتــى المصانــع وننتــج منتجــات فلســطينية 

ولــن نشــتري المنتجــات اإلســرائيلية«.

 حنين فضل نعيم 
العمر : 10 سنوات 

المنطقة : تل الهوا  31
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روايات األطفال

القذائــف مخيــف جــدا  كان صــوت 
ومرعــب، كنــت أحــزن علــى النــاس 
الذيــن ينامــون فــي المــدارس بــدون 
فــراش وال غطــاء، قصفــوا المــدارس 
حتــى  نتعلــم،  ال  حتــى  والمســاجد 
فتحــه  مــن  أخــاف  كنــت  التلفزيــون 
واألطفــال  الدمــاء  أشــاهد  ال  كــي 
الحــرب  فــي  شــيء  ال  الشــهداء، 
جميــل، فقــط المقاومــة التــي كانــت 

تســعدنا«.

روايات األطفال

عندمــا تتحــول الحقــوق إلــى أمنيــات، أي ســوء هــذا الــذي أصــاب الصغــار 
حتــى أصبحــوا كذلــك، لنســتمع إلــى نســمة فيمــا تقــول »كانــت أمنيتــي أن أشــتري 
أفعــل شــيئا،  لــم  لكنــي  مــع صديقتــي،  ألعــب  أن  العيــد،  فــي  مابــس جديــدة 
استشــهدت وهــي  المابــس، وصديقتــي  أشــتِر  لــم  بذلــك،  تســمح  لــم  فالحــرب 
ذاهبــة لتشــتري بعــض الحلــوى مــن الــدكان، كثيــر مــن المنــازل بجوارنــا قصفــت 

واستشــهد بعــض مــن فيهــا، وصلــت القذائــف حتــى منزلنــا لكــن 
أبــي كان يقــول المــوت فــي بيتنــا أشــرف، ويطلــب منــا قــراءة 

القــران والدعــاء«.
»استشــهد ابــن عمــي فــي بدايــة الحــرب، كنــت أحبــه جــدا 
ليــا،    بالفوانيــس  معنــا، كان حينــا يضــيء  يلعــب  كان  ألنــه 

نسمة أسامة حمادة
العمر :7 سنوات

المنطقة: حي التفاح  32
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روايات األطفال

»أكثــر مــا أثــر بــي خبــر استشــهاد زوج عمتــي، وكذلــك عندمــا خرجنــا 
مــن بيتنــا إلــى مــكان آخــر، كنــت خائفــة مــن قصــف منزلنــا ولكــن الحمــد هلل 
لــم يقصفــوه، انتهــت الحــرب ولكــن مــا زلــت أشــعر باأللــم، فكيــف سأنســى مــا 

شــاهدته ومــا شــعرت بــه فيهــا«.

,,انتهــت الحــرُب، لكــّن األملَ والجرَح 

مــا زال موجعــاً، فــام زلنــا ال نــرى يف 

ــَض  ــا بع ــاَر، وفقْدن ــا إال الدم طريِقن

أحباِبنــا، فكيــف ســننىس!,,

روايات األطفال

كل األمــور ســيئة فــي الحــرب، فقــط عندمــا تنتهــي هــو أجمــل 
شــيء فيهــا، مــن المؤكــد أن هــذا مــا يشــعر بــه طفــل عايــش الحــرب 
ألكثــر مــن خمســين يومــا، هكــذا تقــول بيــان »شــاهدت الكثيــر مــن 
الصــور للشــهداء والجرحــى، القصــف كان منتشــرا فــي كل مــكان، 
كنــت أختبــئ فــي حضــن مامــا، خاصــة عندمــا تســقط الصواريــخ 

»رأيــت النــاس الذيــن قتلوهــم فــي خزاعــة فــي الحمــام، شــعرت بالقهــر، بجــوار بيتنــا«.
وكذلــك بيــت عائلــة أبــو جامــع والحــاج، رأيتهــم والنــاس يخرجونهــم مــن تحــت 
الــركام، كان منظرهــم ال ُيحتمــل، كنــت أشــعر باأللــم أكثــر عندمــا تستشــهد 

جميــع العائلــة إال شــخص واحــد منهــا«.

 بيان محمد 
العمر : 9 سنوات 

 المنطقة : خانيونس )بني
سهيلة (
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روايات األطفال

»مــر العيــد والعيــد ونحــن فــي المدرســة، لــم نشــعر بالفــرح 
أبــدا، قصفــوا بيــت جيراننــا واستشــهد أبناؤهــم، حزنــت جــدا، حتــى 
بيتنــا لــم نســتطع أخــذ الكتــب أو المابــس، لــم يعــد فــي المنــزل 
شــيء صالــح لاســتعمال. أشــعر باإلرهــاق والتعــب، نحــن أطفــال 
لكــن همومنــا أصبحــت كالكبــار، كنــت أذهــب مــن مدرســة تــل 
الهــوا التــي كنــا فيهــا إلــى مدرســتي فــي حــي الزيتــون مشــيا، كنــت 
أتعــب كثيــرا، كل مــا أتمنــاه أن أعيــش فــي بيتــي بأمــن وأمــان«.

روايات األطفال

عندمــا يكــون للطفــل أب وأم مــع وقــف التنفيــذ، كيــف ذلــك، هــذا مــا يقولــه 
أحمــد »أشــعر بعــد الحــرب وكأننــي يتيــم، لــم يعــد أمــي وال أبــي معنــا، فــي البدايــة 
إليــه، لكــن بعــد اســتهداف منزلنــا  البيــت فليــس مــكان نذهــب  لــم نخــرج مــن 
وقصفــه لجأنــا إلــى مدرســة فــي تــل الهــوا، لــي أخــت مريضــة وأب مصــاب 
ــم نســتطع جلــب الــدواء لــه«. بالســرطان وال يســتيطع أن يتحــرك، طــوال الحــرب ل

 أحمد نصر أبو زيد
العمر : 11 سنة 

المنطقة : الزيتون  34
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روايات األطفال

»خــرج أبــي مــرة ليحضــر لنــا البطانيــات فقصفــوه بصــاروخ، حتــى منــزل أخــي 
قصفــوه، حتــى اآلن لــم أســتطيع الذهــاب للمدرســة ألننــا ال نملــك المــال لنشــتري 
التــي كانــوا  النــاس والفوانيــس  بالخــوف فعــا مــن مشــاهد  المابــس، شــعرت 
يلقونهــا فــي الليــل مــن الطائــرات، استشــهد فــي الحــرب أعمامــي، كانــوا يقتلــون 

الجميــع وال يســتثنون األطفــال، ال أريــد أن تعــود الحــرب مــن جديــد«.

 ,,كانوا يقتلون الجميع وال         

ــرب  ــود الح ــد أن تع   ال أري
ــد,, ــن جدي م

روايات األطفال

أن يصبــح العــرس مأتمــا، والفــرح حزنــا متجــددا مــع كل التفاصيــل المؤلمــة، 
فــي الحــرب ال شــيء جميــل، هكــذا تقــول كاميليــا، »كل شــيء كان مخيفــا فــي 
الحــرب، الليــل، الخــروج مــن المنــزل، مشــاهد النــاس التــي قصفــت وأصبحــت 
أشــاء، حتــى منــزل جيراننــا وهــم فــي حفلــة عــرس قصفوهــم واستشــهدوا جميعــا، 
عندمــا اشــتد القصــف بجــوار منزلنــا خرجنــا إلحــدى المــدارس فأخبرنــا النــاس أن 

بيتنــا قصــف بشــكل جزئــي، حتــى فــي المدرســة كان القصــف شــديد«.

 كاميليا القايض
العمر : 12 سنة

المنطقة : الزيتون  35
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8687

روايات األطفالروايات األطفال

هــل يكــون حضــن األم األكثــر أمانــا فــي الحــرب، هــي تجربــة إمــا أن تصيــب 
أو يكــون القــدر أســبق ألحدهمــا، هكــذا كان حــال األطفــال وهكــذا كانــت بيســان 
التــي حدثتنــا قائلــة »بقينــا فــي منزلنــا طــوال الحــرب تقريبــا، لكننــا خرجنــا فــي 
آخــر أســبوعين منهــا، ذهبنــا إلــى بيــت جــدي ألن منطقتهــم أقــل خوفــا، كل 
األشــياء مخيفــة فــي الحــرب، حتــى المــدارس قصفوهــا، كثيــر مــن البيــوت بجوارنــا 

قصفوهــا، كنــت أشــاهد األطفــال مقطعيــن والنــاس تبكــي علــى أبنائهــا«.
»كنــت ألتصــق بأمــي كثيــرا، خاصــة عندمــا كنــت ألعــب مــع أختــي فــي 
ســاحة المنــزل فقصفــوا المــكان صــرت أبكــي وأصــرخ لكــن مامــا حضنتــي وقالــت 
لــي ال تخافــي، كنــت أخــاف أن يستشــهد أحــد مــن أهلــي. وعندمــا أشــاهد أحــد 
يبكــي علــى ابنتــه كان المنظــر مؤلمــا، لكنــي كنــت أفــرح عندمــا أرى الصهاينــة 
يختبئــون فــي الماجــئ خائفيــن بينمــا كنــا نلعــب ونمشــي حــول المنــزل، وأرجــو 

أن يعــوض اهلل كل مــن ُهــدم بيتــه بيتــا أجمــل منــه«.

 بيسان مسعود

 أبو هاني 

العمر : 8 سنوات 

المنطقة : الزهرة  36
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بيسان أبو شرروايات األطفال

تقطعــت  والذيــن  الشــهداء  األطفــال 
أشــاؤهم، الحــرب كانــت مخيفــة جــدا، 
فحتــى أيــام الهدنــة كان هنــاك قصــف، 
يقــرأ  أبــي  وكان  بيتنــا  مــن  نخــرج  لــم 

معنــا القــرآن وندعــو للمقاومــة«.
فــي  الشــهداء  صــور  كانــت   «
ثاجــات األيســكريم موجعــة، لــم يعــد 
وكان  لهــم،  المستشــفيات  فــي  مــكان 
مخيفــا  والصواريــخ  الطائــرات  صــوت 
جــدا، مــا ذنــب األطفــال، ال أســتطيع 
تعــود  أتمنــى أال  أنســى صورهــم،  أن 
الحــرب وأن تعيــش غــزة بأمــان كباقــي 

روايات األطفال

أصبــح التلفزيــون فــي الحــرب أحــد األشــباح التــي يخــاف منهــا األطفــال، 
بعدمــا كان مصــدر تســليتهم األول فــي القطــاع، هكــذا شــعرت بيســان، فتلــك 
ــا  ــم تعــد تحمــل إال صــور الشــهداء والجرحــى وهاهــي تخبرن الشاشــة الصغيــرة ل
فتقول »عندما كان أهلي يشــاهدون التلفزيون كنت أجلس معهم وأشــاهد صور 

 بيسان صاح

 أبو شر

العمر : 8 سنوات 

المنطقة : رفح  37
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روايات األطفال

»نفســية األطفــال أصبحــت ســيئة، بعضهــم فقــد 
هــذه  األطفــال  كباقــي  شــاهدت  عينيــه،  أمــام  أمــه 
الحــرب وحربيــن قبلهــا، مــا هــو ذنــب الطفــل الغــزاوي 
لــكل ذلــك، حزنــت علــى رجــال اإلســعاف الذيــن تركــوا 
أوالدهــم إلنقــاذ النــاس لكــن الصهاينــة قصفوهــم دون 
رحمــة، لــم أفــارق حضــن أمــي ولــو للحظــة، حســبي 

اهلل ونعــم الوكيــل«.

روايات األطفال

أو  حرمــة  لهــم  تعــد  لــم  اإلســعاف  رجــال  آمنــا،  يعــد  لــم  المنــزل  ســطح 
خصوصيــة، وحضــن األم أصبــح هــو المــاذ الوحيــد لمعظــم األطفــال، هكــذا 
شــعرت هويــدا خــال أيــام العــدوان التــي تخبرنــا عنهــا بقولهــا »كنــت أشــعر 
بالخــوف كلمــا تذكــرت األطفــال الذيــن قتلوهــم وهــم يلعبــون علــى ســطح المنــزل، 
وكذلــك عندمــا أشــاهد األطفــال الذيــن فقــدوا أهلهــم وبقــوا وحدهــم، جارتنــا العجــوز 
ضحــت بنفســها عندمــا رمــت نفســها علــى القذيفــة التــي دخلــت بيتهــم لتنفجــر فيهــا 

وتنقــذ أوالدهــا وأحفادهــا«.

هويدا كايد الُغّرة
العمر : 9 سنوات 

المنطقة : الصحابة 38
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فيــه  أحفــظ  كنــت  الــذي  المســجد  »حتــى 
تــاج الوقــار،  ألبــس مامــا وبابــا  القــرآن حتــى 
قصفــوه، مــا زالــت مجــازر الشــجاعية وخزاعــة 
وبيــت حانــون ورفــح فــي ذاكرتــي، كنــت أخــاف 
كثيــرا فــي الحــرب لكنــي كنــت أحــاول أن أكــون 
فعــل  أريــد  زلــت  مــا  أخوتــي،  أمــام  شــجاعا 

الكثيــر مــن األمــور قبــل أن أمــوت«.

ــن  ــر م ــل الكثي ــد فع ــت أري ــا زل ,, م
األمــور قبــل أن أمــوت,,

روايات األطفال

البحــر، تلــك األمنيــة التــي كانــت تلعــب بعقــول الصغــار دومــا أصبــح كالغــول 
يبتلــع أبنــاءه أمامهــم، هكــذا يخبرنــا حمــدي عــن أكثــر اللحظــات خوفــا التــي 
عايشــها خــال الحــرب فيقــول »عندمــا شــاهدت األطفــال يقتلــون علــى شــاطئ 
البحــر، كان ذلــك أكثــر مــا أحزننــي وأخافنــي، كمــا أننــي رأيــت كيــف يهــرب 
النــاس مــن بيوتهــم تحــت القصــف، رأيــت األطفــال الذيــن قصفــوا عنــد الــدكان، 

وعلــى المراجيــح، حتــى فــي العيــد«.

 حمدي رائد أبو 
محجوب

العمر : 8 سنوات 

المنطقة : الصبرة 39
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المعاقيــن، قصفــوا المستشــفيات علــى المرضــى، رأيــت النــاس 
فــي الخيــم والمستشــفيات وضعهــم صعــب جــدا، لــم ال يهتــم 
العالــم بنــا، نحــن فقــط نطالــب بحريتنــا أمــام طائــرات ودبابــات 
الصهاينــة«، كنــت أهــرب مــن الخــوف باالســتغفار والصــاة، 

وأدعــو للمقاومــة«.

حتــى المستشــفيات لــم تعــد آمنــة، كل مــكان بالرعــب ينطــق، حتــى الســماء لــم 
تعــد مرتعــا ألحــام الصغــار، فالمــوت يهبــط هــذه األيــام منهــا دون إذن مســبق، 
هــي ذكريــات يخبرنــا عنهــا ســاجد بقولــه »خرجنــا مــن بيتنــا إلــى بيــت جــدي، 
كانــت الصواريــخ تســقط بشــدة، رأيــت النــاس وبيوتهــا تدمــر فوقهــا لــم يعــد لهــم 
شــيء يملكونــه، مــا زلــت أذكــر عائلــة حجــاج وقــد استشــهدوا جميعــا إال ابنهــم 
الشــاب«، أمــا عــن أكثــر األشــياء ألمــا فيقــول »صــور األطفــال الذيــن ال ذنــب 
لهــم فأصبحــوا الضحيــة، استشــهدوا أو فقــدوا بعــض أجســادهم وأصبحــوا مــن 

ساجد سامح دلول
العمر: 10 سنوات 

المنطقة : حي الزيتون  40
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والمصاحــف ممزقــة، كل يــوم يشــهد علــى مجــزرة قامــوا بهــا بحقنــا، استشــهد األطفــال وهــم فــي أحضــان 
أمهاتهــم، فــي الحــرب ال يوجــد مــكان آمــن، عندمــا انتهــت الحــرب حمــدت اهلل أنــي مــا زلــت حيــة، فأهــل غــزة حتــى 
فــي قبورهــم غيــر مرتاحيــن وال مــكان آمــن لهــم، حتــى البحــر، الصياديــن، األطفــال الذيــن كانــوا يلعبــون علــى شــاطئ 

البحــر، أظنهــم اآلن فــي الجنــة ســعداء".

هدى شاكر عياش 
العمر : 9 سنوات 

المنطقة : الصفطاوي  41

إذ طالتهــم صواريــخ  ثانيــة،  مــرة  المــوت  مــن  ينجــون  لــم  نفســهم  الموتــى 
االحتــال حتــى وهــم تحــت األرض فــي مقابرهــم، لــذا لــم يصــدق األحيــاء أنفســهم 
بعــد نهايــة الحــرب أنهــم مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة، هكــذا شــعرت هــدى فقالــت " 
رأيــت الدمــار الكبيــر والموتــى، خاصــة األطفــال، مزقتهــم الصواريــخ، المســاجد 
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والســياراِت  الدراجــاِت  يقصفــون  كانــوا 
أشــعُر  أكــْن  لــم  منهــم،  ينتقــُم  اهلل  والحدائــَق، 
أدعــو  و  وأصلــي  أســتغفُر  كنــُت  بالخــوِف، 

. ومــِة للمقا

قصــَف  عندمــا  فــّي  أثّــر  موقــف  أكثــُر 
ليشــتروا  متِجهــوَن  وهــم  األطفــاَل  االحتــال 
نعــم  و  اهلل  حســبي  ذنُبهــم!  مــا  حاجياِتهــم، 
أْن يشــفَي  أســأُل اهلل  اليهــود،  الوكيــل عليهــم 
الجرحــى، ويرحــَم الشــهداَء، وينتقــَم مــن كلِّ َمــن 
أهــَل غــزة . ، وظلــَم  العــدوِّ فــي صــفِّ  وقــَف  فــي حــرب العصــِف المأكــوِل خرجــُت مــن بيتنــا، ورأيــُت 

الحــرب  فــي  المشــّردين،  والنــاَس  بيوُتهــم،  المهّدمــَة  النــاس 
تركنــا بيَتنــا، وذهبنــا إلــى منــزِل جــدي، ألّن القذائــَف طالتنــا، 
رأينــا الطائــراِت وهــي تقصــُف، والصواريــَخ وهــي تســقُط مــن 
النــاس  بيــوَت  المقاومــة، ورأيــت  الطائــرِة، ورأيــت صواريــَخ 
المدمــرَة فــوق أصحاِبهــا، وقــد فقــدوا كلَّ حاجياِتهــم، ال مابــَس 
وال طعــاَم وال مــا يســتروا حاَلهــم فيــه، كل شــيٍء أصبــح تحــت 

الــركاِم بغمضــِة عيــن.

الكثيــُر مــن البيــوت تهّدمــت فــوق رؤوِس أصحابهــا، ِمثــَل 

عائلــِة الحجــاج، كلُّهــم اسُتشــهدوا، وبقــي فقــط 
الجــدراَن  تمــأل  كانــت  الدمــاُء  واحــد،  شــابٌّ 

واألرض.

أكثــُر شــيٍء مؤلــٍم هــم األطفــاُل الذيــن ال 
ذنــَب لهــم، أصبحــوا الضحيــَة، ومنهــم مــن 
أصيــَب إصابــًة بالغــًة، وأصبــح معاًقــا بعــد 
مــع  حياِتــه  باقــي  يعيــش  وراَح  اإلصابــة، 

اإلعاقــِة، وهــو مــا زال فــي بدايــِة عمــِره.

رؤوِس  علــى  المستشــفياِت  قصفــوا  لقــد 
المرضــى، فلــم يشــفْع لهــم مرُضهــم، كذلــك 
مــدارُس األونــروا ُقصفــت علــى النــاِس الذيــن 
ال بيــوَت لهــم؛ فهربــوا مــن قصــِف أحيائهــم 

لقصــِف مدارِســهم،

يســكنون  وأناًســا  مهّدمــة،  بيوتًــا  رأيــُت 
المستشــفياِت،  يســكنون  وأنــاس  الخيــاَم، 

جــدًا. صعــٌب  وحاُلهــم 

بقضيتنــا،  مهتــٍم  غيــُر  العربــي  العالــُم 
ونحــن  ذنُبنــا  فمــا  بصمِتهــم..  وظلمونــا 

بحريِتنــا؟ نطالــُب 

َمهمــا كان مــع االحتــال مــن طيــاراٍت 
ودبابــاٍت وصواريــَخ؛ فإننــا لــن نخــاَف، ولــن 

نتــرَك لهــم غــزَة وشــعَبها.

 آيات عبد الرزاق

 العرعير

العمر:  8سنوات

المنطقة: شرق الشجاعية  42
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ــواِء  ــز اإلي ــرُ إىل مراك ــرتُك التهج ــام ي ,,ك

عــى  واالجتامعيــة  النفســيَة  آثــاَره 

باالقتــاعِ  الشــعوُر  حيــث  األطفــاِل، 

املُطمــِن،  الحيــوي  املجــال  وفقــداِن 

واالنتقــاِل لعــامٍل غريــٍب، يفتقــُر ملقوماِت 

الحيــاِة العاديــة، مــا يــؤدي إىل اضطــراِب 

الضوابــِط االجتامعية، وتســيُِّب الســلوك، 

وتدهــوِر األخــاق,,

التأثير النفسي للعدوان الصهيوني 2014م 
على األطفال في قطاع غزة

بقلم     د.جواد الشيخ خليل 

االحتــال  نتيجــَة  قاســيًة؛  وأوضاعــًا  ظروفــًا  الفلســطيني  الشــعب  يعيــُش 
الصهيونــّي وممارســاته، ويحــاوُل إخضــاَع اإلنســان الفلســطيني بشــتَّى الوســائِل؛ 
واالجتماعــي  النفســّي  والضغــط  القمعيــة،  األســلحِة  أنــواع  جميــَع  باســتخدامه 
واالقتصــادي والسياســي، وشــّكَل العــدواُن الواقــع فــي » 2014/7/8م« والــذي 
امتــّد ل«2014/8/26م« صــورًة مــن صــور االحتــاِل البشــعة، التــي أّدت إلــى 
ــرة، ضــدَّ  تعــرُِّض غالبيــِة الشــعب، لوســائل القمــِع اإلســرائيلي المختلفــِة والمدمِّ

المواطنيــن الُعــّزل .

 وَترّتَب على االستعمال الُمفرِط للقوة العسكريِة ظهوُر العديِد من المشاكِل 
النفسية واالجتماعيِة لدى األطفال .

اآلثار النفسية المباشرة :

تأخــُذ اآلثــار المباشــرة شــكَل الصدمــاِت النفســية الناتجــِة عــن القلــِق الشــديد، 
الــذي يصاحــُب انعــداَم وســائل األمــِن ،وينتــُج عــن ذلــك علــى المســتوى الطويــِل 
الشــخصيُة القلقــُة بــكلِّ ردوِد الفعــِل االنفعاليــة والســلوكية، التــي تنتــُج عنهــا: 
صعوبــُة الــكام، التبــوُل غيــُر اإلرادي، الخــوُف مــن الوحــدة ،التعلــُق الُمفــرط 
بالوالديــن، صعوبــاُت النــوم ، ضعــُف الشــهية، الخــوُف مــن األماكــِن الغريبــة 
واالســتيعاِب،  التركيــِز  فــي  صعوبــاٌت  االســتقرار،  وعــدُم  الحركــي،  ،الهيــاُج 

وقصــوُر الثقــِة بالنفــس.

أّما اآلثار النفسية غيُر المباشرة على األطفال :

تــؤدي انعكاســاُت العــدوان والتوتــِر المصاحــِب لــه إلــى غمــوِض المســتقبِل، 
وأزمــاٍت حياتيــٍة علــى جــوِّ األســرة، وقــد تظهــر علــى شــكِل تبلُّــد الجــوِّ األســري، 
والكآبِة والضيِق داخل المنزل، ثوراُت  الغضِب بين الوالديِن؛ نتيجًة لألعصاِب 
المشــدودة، وقــد انعكســت علــى األطفــاِل علــى شــكِل إحســاٍس بالعجــز، والقلــُق 

علــى المصيــر، وتحديــُد حريــِة الطفــل بشــكٍل مرضــي. 
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السلوك العدواني:

إّن الظواهــَر واألحــداَث اليوميــة؛ تولّــُد اإلحبــاَط لــدى الطفــل، مــا يــؤدي بــَدوره 
إلــى العــدواِن ، كمــا أّن فقــداَن أحــِد الوالديــن، وخاصــًة الوالــَد؛ يلعــب دورًا ُمهمــًا 

وأساســًا فــي تنميــِة الســلوِك العدوانــي لــدى الطفــِل . 

التــي  اإلحبــاِط  لتجــارِب  كاســتجابٍة  يظهــُر  العدوانــّي؛  الســلوَك  أّن  كمــا 
يتعــرُض لهــا الطفــل ،ويحــاوُل  مــن خاِلــه البحــَث عــن االســتقراِر والطمأنينــِة،  
و يشــّكل الســلوُك العدوانــي عقبــًة أمــام التحصيــِل الدراســي، ويؤثــُر ســلبًا علــى 
عاقــِة الطفــِل العدوانــي مــع اآلَخريــن ، كمــا أّن الطفــَل العدوانــي غيــُر مقبــوٍل 
ــًا؛ مــا يــؤدي إلــى اضطرابــاٍت لــدى الطفــِل؛ نتيجــًة لعجــِزه عــن تكويــِن  اجتماعي
عاقــاٍت اجتماعيــٍة مــع اآلَخريــن ، ويلجــُأ الطفــُل إلــى العــدواِن؛ بســبِب فقــداِن 

الشــعوِر باألمــن . 

و يعــدُّ الســلوُك العدوانــي ســلوكًا غيــَر ســويٍّ ، أو منحرفــًا؛ العتمــاِده علــى 
يــذاِء الغيــِر والنفــِس أحيانــا . ويختلــُف الســلوُك العدوانــي  التدميــِر والتخريــِب واإ
باختــاِف األفــراِد والمواقــف . علــى ســبيل المثــاِل: هنــاك ســلوٌك عدوانــي يتضمــُن 
الســلوَك العدوانــّي اللفظــّي أو الجســمّي،  وهنــاك العنيــُف والمتوســط ، كمــا أّن 

هنــاك ســلوكًا عدوانيــًا عفويــًا و آَخــَر مقصــودًا.

التشــنِج  مــن  وحــاالٍت  ســلبيًة  انفعــاالٍت  العدوانــي  الســلوُك  يصاحــُب  و 
تكســيِر  أو  بالضــرِب،  االعتــداِء  ثــم   ، المســتمرة  والبــكاِء، والحركــِة  والصــراِخ 
األشــياء، أو الــركِل باألقــداِم، والبصــاِق علــى اآلَخريــن، وجــرِّ الشــعر.. ومــا إليهــا 
مــن مظاهــَر ســلوكيٍة عدوانيــة ، وهنــاك مظهــٌر آَخــُر للســلوِك العدوانــي المرتــدِّ 
علــى النفــِس: كالشــراهِة فــي تنــاوِل الطعــاِم، أو عامــاِت االنســحاِب والنكــوِص، 
الــذي يصاحُبــه مــصُّ اإلبهــاِم، أو قضــُم األظافــِر، أو عــضُّ األقــاِم والحاجيــاِت 

الصغيــرِة وتكســيُرها أحيانــًا ، أو التبــوُل الليلــي، وغيُرهــا مــن الســلوكيات . 

كمــا يتــرُك التهجيــُر إلــى مراكــز اإليــواِء آثــاَره النفســيَة واالجتماعيــة علــى 
األطفــاِل، حيــث الشــعوُر باالقتــاِع وفقــداِن المجــال الحيــوي الُمطمئــِن، واالنتقــاِل 
لعالــٍم غريــٍب، يفتقــُر لمقومــاِت الحيــاِة العاديــة، مــا يــؤدي إلــى اضطراِب الضوابِط 
االجتماعيــة، وتســيُِّب الســلوك، وتدهــوِر األخــاق، واإلقبــاِل علــى الممارســاِت 
فــاٍت غيــِر متكيفــٍة اجتماعيــًا، و تظهــُر اآلثــاُر النفســية علــى  الجانحــة، وتصرُّ

شــكل :

الخوُف والرعُب الشديد والبكاء:

وهــي حالــٌة انفعاليــٌة داخليــة، يشــعُر بهــا اإلنســاُن فــي بعــض المواقــِف التــي 
قــد تســّبُب ضــررًا لــه. 

أصبــح األطفــاُل يخافــون مــن المــوِت؛ بســبِب استشــهاِد أحــد أقربائهــم، أو 
أحــِد الجيــران، أو زميــٍل فــي المدرســة.. ، فالمــوُت يهــزُّ فــي الطفــل ثقتَــه فــي 
بيئِتــه التــي يحتمــي بهــا، وينتمــي لهــا، فتصبــح فــي نظــِره غيــَر آمنــٍة،  وخاصــة 

فــي الليــِل، وأثنــاء النــوِم، حيــث تشــتدُّ الضربــات .

القلق:

أّدى فقــداُن الشــعوِر باألمــن عنــد األطفــاِل إلــى زيــادِة وتيــرِة القلــق، مــا نتــَج 
عنــه الشــعوُر بعــدِم الثقــِة بالنفــس، والكــذُب، الميــُل إلــى االعتــداِء والتشــاجُر، 
ونوبــاُت الغضب،والتبــوُل الــاإرادي، والتهتهــة ، والميــُل للتخريــِب ، والمعانــدة. 
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اآلثار النفسية

   تشتُت االنتباه والحركة الزائدة :

إّن التجــارَب الســلبية عنــد األطفــاِل؛ تــؤّدي إلــى عــدم القــدرِة 
أماكنهــم،  فــي  الجلــوِس  فــي  فيجــدون صعوبــًة  التركيــِز،  علــى 
وينســون المعلومــاِت بســرعة، كمــا يتعبــون بعــد قــراءِة صفحــٍة 
واحــدة؛ ألّن تفكيَرهــم يشــرُد إلــى التفكيــِر فــي الموضــوع، وقــد 
يحــسُّ الطفــُل بــأّن نشــاطاِته اليوميــَة فقــدْت معناهــا، وأصبحــت 
تبــدو ســخيفًة، إلــى جانــب اإلجهــاِد النفســي الناتــِج عــن الشــعوِر 

بالضعــِف والعجــِز والكآبــة. 

العصبية واالنفعال الزائد : 

أصبحــت العصبيــُة واالنفعــاُل الزائــُد الســمَة 
فــي  واألمهــاِت  اآلبــاء  ســلوِك  علــى  الســائدَة 
التعامــِل مــع أوالِدهــم، فــكان التعامــُل بعصبيــٍة، 
بســبٍب  الصغــار  أطفاِلهــم  فــي وجــِه  والصــراُخ  
وبــدوِن ســبب، بــل وتصــُل إلــي درجــِة الضــرِب، 
و حــدوِث خافــاٍت أيضــًا بيــن األطفــاِل والنســاِء 
والعائــاِت فــي األماكــِن التــي احتــوْت علــى أعــداٍد 
كبيــرٍة مــن األفــراِد، كالمــدارِس وغيِرهــا، كمــا أّن 
هنــاك أحــداٌث كان لهــا وقــٌع نفســيٌّ ســيٌئ علــى 
األطفــاِل، أهمُّهــا: الحرمــاُن مــن فرحــِة العيــد ، 
وارتــكاُب العــدوِّ الصهيونــّي لجرائــَم بشــعٍة بحــقِّ 

األطفــاِل أثنــاَء العيــد .

التبول الاإرادي :

يعــدُّ التبــوُل الــاإرادي مرحلــًة طبيعيــًة مــن مراحــل تطــوِر الطفــِل، ويتخلــص 
معظــُم األطفــال مــن التبــوِل الليلــّي الــاإرادي بعــد عمــر ثــاِث ســنواٍت، إال أنــه 
ونتيجــًة للوضــِع النفســي لألطفــاِل؛ جــراَء العــدواِن الصهيونــي المتكــرِر، و نتيجــًة 
للخــوِف والقلــِق، أصبــح بعــُض األطفــال يتبّولــوَن أثنــاء النــوِم، فــي ســنٍّ متأخــرٍة 

قليــًا، بعــد أْن تعــّودوا علــى ضبــِط جهاِزهــم البولــي.

مصُّ األصابِع، وقرُض األظفار :

يلجــأ الطفــُل لمــصِّ األصابــِع، وقــرِض األظفــاِر؛ نتيجــًة النفعــاِل الغضــِب، 
وتكــوُن حالــُة الطفــل النفســيُة متوتــرًة وغاضبــًة .. وعلــى الوالديــَن إهمــاُل الظاهــرِة 
ــاَه إليهــا،  مــن جانــب الوالديــِن، وَمــن يحيطــوَن بالطفــِل إهمــااًل تامــًا، ألّن االنتب

والتهّيــَج مــن حدوثهــا؛ يثّبــُت ذهــَن الطفــِل عليهــا، ويــؤدي عــادًة إلــى تثبيِتهــا.

صعوبات النطق :

للنطــِق مكانــٌة كبيــرة فــي حيــاة اإلنســاِن، وهــي العمليــُة التــي تمّكُنــه مــن 
الشــعوِر  تحقيــِق  علــى  النطــِق  مشــاكِل  عــاُج  ويعتمــُد  باآلخريــَن،  االتصــاِل 

بالنفــس. والثقــة  باألمــِن 

الشعوُر بفقدان األمِن وعدِم القدرِة على الحماية:

القصــِف  عمليــاِت  تصاعــِد  مــع  والحمايــة،  باألمــِن  الشــعوِر  فقــداُن  أّدى 
العشــوائي للمنــازِل بالصواريــِخ والقذائــف، فــي ســاعات الليــِل والنهــار، وقتــُل 
الرجــاِل والنســاء واألطفــاِل؛ إلــى الشــعور بالعجــِز والحــرِج لآلبــاِء واألمهــاِت، 
لعــدِم قدرِتهــم علــى حمايــِة أطفالهــم، وعلــى أداِء األدواِر المتوقعــِة منهــم، فــي 

الحمايــِة لألســرِة واألطفــال.  الرعايــة وتقديــِم 
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