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Ëó≤J

“، التي ت�صل§  kاإن�صانا âمن �صل�صلة ”اأول�ص åالãي�رش مركز الزيتونة اأن ي≥دم الكتاب ال

ال�صوء على ا÷وانÖ املîتلفة ملعاناة الإن�صان الفل�صطيني.

 ºاأدوات ال≥هر والظل الطفل الفل�صطيني تفتâë عيون¬ على الكون، وقد اأحاطâ ب¬ 

وال≥تل والتجويع والتدمري من كل جانÖ. ي�صتفي≤ �صباحاk وهو يëلº بلعبة اأو قطعة حلوى 

على  جنينها  تلد   kاأما اأو  ي�صجن،   kاأبا يجد  قد  ذلك  من   kبدل ولكن¬  خبز;  ك�رشة  حتى  اأو 

حاجز اإ�رشاFيلي، اأو اأخاk ي≥تل، اأو بيتاk يهدم على روDو�ص اأهل¬، aيëاول عبãاk اأن يجد ح≥يبت¬ 

املدر�صية اأو ب≥ايا األعاب¬.

ي≥تل  الآخرون;  الأطفال  يعي�صها  التي  الطفولة  مرحلة  الفل�صطيني  الطفل  يعي�ص  ل 

الحتÓل براءت¬ واأحÓم¬، وهو يعي�ص م�صاعر اÿو± وال≥ل≤; وŒب√ الهموم والتëديات 

الذي  الطفل   êم ‰وذ sد≤a “كبري” اأن¬  بالفعل   âبKاأ ”كبرياk“ منذ �ص¨ر√... وقد  يعي�ص  اأن 

م  sاأهل¬  واأ�رشت¬، كما قد  Úالطفل الذي يع êاأق�صى الظرو±، و‰وذ  â– ¥ويتفو íينج

‰وذê الطفل الذي يواج¬ الدبابة الإ�رشاFيلية. اإن¬ الطفل الفل�صطيني الذي اأ�صبí ”مدر�صة“ 

قبل اأن يذهÖ اإىل املدر�صة!.

ت≥دم  اأن  –اول  التي  ال�صل�صلة  هذ√  Vصمن  هو  الفل�صطيني  الطفل  حول  الكتاب  هذا 

اأرVص¬،  من  uد  و�رشمُ ح≥وق¬،   âاغت�صب الذي  الفل�صطيني،  الإن�صان  ملعاناة  متكاملة  �صورة 

مر بيت¬، وينتهك عرVص¬... يëدç هذا يف  sوالذي يمُ≥تل وي�صجن، وت�صادر ‡تلكات¬، ويمُد

ال�صتعمار  اأب≥ى على  الب¨ي�ص، ولكن¬  الت≥ليدي  ال�صتعمار  العا⁄ �صفëة  aي¬  وقâ طوى 

ال�صتيطاÊ الإحÓ› ال�صهيوÊ يف aل�صطÚ، وغ�ص الطر± عن انتهاكات¬ واعتداءات¬ على 

الأرVص والإن�صان. ويëدç هذا يف وقâ يتëدa çي¬ العا⁄ اأجمع عن ح≥و¥ الإن�صان 

عما  اآذان¬   tºص�nي ولكن¬  واأرVص¬،  بيت¬  ب�صÓم يف  العي�ص  كرامت¬ وحريت¬ وح≥¬ يف  و�صيانة 

يëدç لÓإن�صان الفل�صطيني.

رFي�ص التëرير

íصن �صال�fi .د
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áeó≤e

كانâ ل≥طات م≥تل الطفل الفل�صطيني fiمد الدرة بر�صا�ص الحتÓل الإ�رشاFيلي 

يف غزة، من اأكÌ الل≥طات التي اأKارت تعاط∞ العا⁄ مع ال≥�صية الفل�صطينية، وبالتëديد 

الأطفال الفل�صطينيfi .Úمد، ابن الãانية ع�رش عاماk، ⁄ يكن اأول الأطفال الذين ي≥تلون 

بوح�صية الحتÓل الإ�رشاFيلي، الذي ل ييز ر�صا�ص جنود√ بÚ طفل اأو عجوR اأو 

امراأة، بÚ مذنÖ اأو بريء. و⁄ تكن طري≥ة قتل fiمد املوKDرة، وهو يëاول الحتماء 

بë�صن والد√ العاجز عن حمايت¬، اأكÌ ق�صاوةk من الطر¥ العديدة التي ي≥تل بها الكãري 

من  قتل fiمد  م�صهد  ولأن   .ÚيليFالإ�رشا ا÷نود  يد  على   Úالفل�صطيني الأطفال  من 

امل�صاهد ال≥ليلة ا◊ية املتوaرة بعد�صة اأجنبية )ال≥ناة الفرن�صية الãانية France 2( لهمجية 

هذا الحتÓل اأمام الأطفال، �صار fiمد رمزاk لÓأطفال الفل�صطينيÚ، و�صارت ◊ظات¬ 
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الأخرية املëزنة �صوراk ن�رشت عاملياk، كرمز لÓعتداءات التي يتعرVص لها الأطفال 

الفل�صطينيون من قبل الحتÓل الإ�رشاFيلي. 

لكن fiمد جمرد طفل من بÚ مÄات الأطفال الفل�صطينيÚ الآخرين; قتل واأVصي∞ 

كرقº واحد اإىل الأل∞ واأربعماFة طفل الذين ذكرت منظمة الأ· املتëدة للطفولة 

2000 وحتى  انتفاVصة الأق�صى عام  ا�صت�صهدوا منذ   ºاأنه  )UNICEF )اليوني�ص∞ 

اأواخر عام 2007 جراء العتداءات الإ�رشاFيلية يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة; 230 

 .
1
من هوDلء الأطفال ال�صهداء كانوا دون الãانية ع�رش من العمر

لكن ماذا عن الأطفال الأحياء? ماذا عن ا÷رحى واملعاقÚ? بل ماذا عن الأطفال 

الأ�رشى يف �صجون الحتÓل? وماذا عّمن يعانون ا÷و´ والف≥ر; عن الذين a≥دوا 

اآباءهº واأمهاتهº; واأ�صدقاءهº واإخوانهº واأخواتهº جراء هذ√ العتداءات? ماذا 

عّمن يعانون من اأمراVص نف�صية; من اÿو± وال≥ل≤ جراء امل�صاهد العنيفة ومواق∞ 

بnل الحتÓل الإ�رشاFيلي? هوDلء هº اأطفال  pمن ق kماFصون لها داVالعتداءات التي يتعر

 ºمعاناته ذكر  تكفي يف  لن  والذين   ،ºله الدرا�صة  هذ√   âالذي خ�ص�ص  Úل�صطa

 kاأمرا اإن للطفولة قد�صيتها وخ�صو�صيتها التي Œعل من و�ص∞ معاناتها  اإذ  درا�صة; 

 ≥ëيلي الوح�صية واملتنوعة بFل الإ�رشاÓكما اأن ملمار�صات الحت kلل¨اية، “اما kصعبا�

الأطفال ”تفردها“، الذي يجعل من و�صفها اأو حتى ح�رشها اأمراk �صعباk. ولعل هذ√ 

الدرا�صة هي جمرد �صورة رمزية ملا يكن اأن ن�صل اإلي¬ من توKي≤ و–≥ي≤ لهذ√ املعاناة، 

اأو لبع�صها على الأقل.
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”... كنâ اأم�صي اإىل التÓل على حدود flيº خان يون�ص كل يوم. وعند حوا› ال�صاعة 
الع�صكرية،  الآليات  على  ال�صوت  مكبات  برaع  الإ�رشاFيليون  ا÷نود  يبداأ   ،kع�رشا الرابعة 

 êصيا� خل∞  من  ع�رش،  والãانية  ع�رش  وا◊ادية  العا�رشة  بعمر  ال�ص¨ار  الأطفال   Rوبا�صتفزا

كهرباFي. ي�صتفزونهÚ◊ º ما يبداأ ال�ص¨ار برمي ا◊جارة، ويفتí ا÷نود الإ�رشاFيليون النار. 

اإىل   kÓاأ�ص �صت�صل  اأنها  اأ�صّك   ;ºاأياديه  ºجëب �ص¨رية   kاأحجارا �صوى   âلي�ص الأحجار  وهذ√ 

اأ�ص∞  كي∞  اأعر±  ل  النار.  يفتëون  ا÷نود   ºّK من   Öواأراق امل�صفëة.  الع�صكرية  الآليات 

امل�صهد; ل≥د راأيâ الأطفال ي�صتهدaون يف �رشاييفو، وراأيâ عاÓFت باأكملها ت≥تل يف ا÷زاFر، 

 ºيطل≥ون النار عليه ºK ،ي�صتفزون الأطفال بهذا ال�صكل kجنودا nويف ال�صلفادور، لكني ⁄ اأر

كنو´ من الرياVصة اليومية. ويف معظº الأحيان ي≥تل طفل اأو اKنان. كان م�صهداk، حتى اليوم، 

ل اأعر± كي∞ اأ�صف¬ اأو اأ�صدق¬. 

... وكنâ اأذهÖ جمدداk كل يوم... 

 “.çدëوكل يوم كان ذلك ي ...

Chris Hedges, “A Gaza Diary,” Harper’s Magazine, New York, Issue 10, October 2001.

 kالطبيعية، بدءا çالكوار Öالأطفال يف عاملنا يعانون ب�صب ÚيÓن كان مÄول

 xا÷هود الدولية اإىل حد âë‚ بالفي�صانات التي kر وانتهاءëمن ا÷فا± والت�ص

اأكÌ من موقع  الطفولة يف  اآKارها على  والتîفي∞ من  نتاFجها  تدار∑  ما يف 

على كوكبنا، اأو حتى ب�صبÖ ا◊روب والنزاعات، aاإن الكارKة التي يعي�صها اأطفال 

aل�صطÚ تîتل∞ عن الكوارç التي يتعرVص لها اأطفال العا⁄، واإن ت�صابهâ معها 

يف النتاèF; لأنها –مل �صمات اأ�صا�صية flتلفة:
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ا’hC¤: اأن كارKة اأطفال aل�صطÚ من �صنع الب�رش )الحتÓل الإ�رشاFيلي(.

.kعاما Úمن �صت Ìان≥طا´ منذ اأك Óة م�صتمرة بKة: اأن هذ√ الكار«fÉãال

الÉãلãة: اأن م�صتوى التدخل الدو› لإن≥اذ الطفولة الفل�صطينية من ماأ�صاتها Vصعي∞ 

يف اأح�صن حالت¬، الأمر الذي تر∑ الطفل الفل�صطيني وحيداk يعاÊ من 

�رشا�صة الحتÓل وعنف¬ املفر•. 

 â– Úل�صطa املاأ�صاة التي يعي�صها اأطفال ºاأيدينا تك�ص∞ حج Úوالدرا�صة التي ب

 kونف�صيا kصون لها ج�صدياVية التي يتعرKار الكارKل، وت�صل§ ال�صوء على الآÓالحت

و�صëياk واقت�صادياk وتعليمياk، ب�صبÖ الإجراءات الإ�رشاFيلية.

باأن  التذكري   Öل، يجÓالحت â– Úل�صطa اأطفال  وقبل ا◊ديå عن ح≥و¥ 

ل¬، وهو عمل غري   Êقانو �صند  يوجد  م�رشو´ ول  اأ�صkÓ عمل غري  هو  الحتÓل 

 ºمن ح≥ها يف حك ال�صعوب  منع  وعلى   ºالظل على  مبني   ،Êاإن�صا اأخÓقي وغري 

نف�صها وت≥رير م�صريها، والأخري هو حّ≤ اأ�صا�صي لكل ال�صعوب.



‡ار�صات  على  بجديد   âلي�ص ا÷رية  aب�صاعة   ،âن≥ل التي  ال�صورة  قوة  تلك   âكان

ح�صن  يف  اإيان   âوقتل الحتÓل،  جي�ص  بر�صا�ص  والد√  يدي   Úب fiمد  قتل  الحتÓل. 

حّية،   âب≥ي لكونها   kحظا الأوaر  تبدو  قد  اأنها   ºرغa هدى  اأما  اإ�رشاFيلية،  ب≥ذيفة  والدتها 

اإل اأنها a≥دت يف ◊ظة واحدة واأمام اأعينها، والدتها ووالدها وخم�صة من اأ�ص≥اFها، على 

 Úالهارب  Úاملتنزه النار على   ¥Óباإط الإ�رشاFيلية  ا◊ربية  الزوار¥   âقام  åغزة حي Åصاط�

حينها من ا◊ر ال�صديد اإىل البëر يف حزيران/ يونيو 2006. وقتل وجرì يف املجزرة ذاتها 

ع�رشات املدنيÚ بينهº ن�صاء واأطفال.

 ،Úر اأخرى يف اأقل من اأ�صبوعRة جماKÓK لة هدى غالية، عا�ص الفل�صطينيونFعا Öواإىل جان

aكانâ جمزرة عاFلة امل¨ربي التي a≥دت الوالد واKنÚ من اأبناF¬ مع اأربعة من امل�صعفÚ الذين 

انت≥لوا �رشيعاk من م�صفى fiمد الدرة ”اأول �صهيد �ص≥§ اأمام عد�صات امل�صورين يف النتفاVصة 

وهو ي�صتنجد باأبي¬“، ºK اغتيال قاFد كتاÖF الأق�صى عماد اأبو حمد حيå ا�صت�صهد مع¬ KÓKة 

اأaراد من عاFلة  ت�صعة  ا�صت�صهاد   ºK ال�رشي∞،  اله�صي و�صامية  اأطفال هfi ºمد روقة وبÓل 

”اأحمد“ كانوا يجل�صون حول ماFدة الطعام عندما �ص≥§ عليهº ال�صاروa ñ≥تل الأم aاطمة 
خطرية  باإ�صابات  اKنان   ºبينه العاFلة  من  اأطفال  خم�صة  واأ�صاب  Rكريا   Öالطبي و�ص≥ي≥ها 

 .çيف ا◊اد kي≥ا≤– íخطاأ و�صنفت :kكالعادة جاهزا Êوكان املبر ال�صهيو ;kجدا

 ،1167 العدد  بريوت،   ،OÉقàf’ا جملة  غزة،  يف  ا◊ياة  طفولة  ي¨تال  العدو   :Úاأ�صبوع يف  جماRر  اأربع 

.2006/6/2311

 ⁄É©ال º¡JÉfÉ©e âµHCة ... اKÓK

)kمد الدرة )12 عاماfi

)kهدى غالية )12 عاما

اإيان حجو )4 اأ�صهر(
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واأ�صا�صية  وا�صعة  �رشيëة  aي¬  الأطفال  ي�صكل  aتي،  جمتمع  الفل�صطيني  املجتمع 

لÓإح�صاء  املركزي   Rا÷ها اأaاد  a≥د  غزة;  وقطا´  ال¨ربية  ال�صفة  م�صتوى  على 

الفل�صطيني يف ت≥رير√ ال�صنوي عن الطفولة الفل�صطينية ال�صادر يف حزيران/ يونيو 

2007، اأن عدد الأaراد الذين ت≥ل اأعمارهº عن 18 عاماk يف منت�ص∞ عام 2007 

ال�صكان يف  52.2% من جممو´  ن�صبت¬  2.1 مليون طفل، وي�صكلون ما  بل≠ نëو 

ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة. ويتوR´ هوDلء الأطفال على الفÄات العمرية كالتا›: 

17% منهº يف Äaة )0-4 �صنوات(، و15.4% يف Äaة )5-9 �صنوات(، و13% يف 

 âالR اأي اأن ن�صبة الطفولة ما ،
2
)k15-17 عاما( ةÄa و6.8% يف ،)kة )10-14 عاماÄa

يعني  الفل�صطيني; ‡ا   Öال�صع اأو �رشيëة �صكانية يف  ن�صبة  اأعلى  “ãل و–اaظ على 
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اأن م�صت≥بل هذا ال�صعÖ وق�صيت¬ مرهون مب�صت≥بل الطفل الفل�صطيني، الأمر الذي 

ا÷�صدي  البناء  اأن   kاأي�صا ويعني  الفل�صطينية;  الطفولة  لواقع  ا�صتãناFية  اأهمية  ي�صكل 

والنف�صي والرتبوي لهذا ا÷يل يعب عن بناء م�صت≥بل �صعÖ باأكمل¬، ويëدد م�صري 

�رشا´ طويل مع الحتÓل الإ�رشاFيلي. 

لذلك عمل الحتÓل الإ�رشاFيلي دوماk على تكري�ص معاناة الطفل الفل�صطيني، 

الإجراءات  من  جملة  خÓل  من   ;Êوالوجدا النف�صي  واقع¬   ºطي–  ºK ومن 

متدنية،  حياة  ونوعية  طفو›  واقع  اإيجاد  اإىل  تهد±  التي  التع�صفية  واملمار�صات 

ب�صبÖ العن∞ وال≥يود املفروVصة على –ركات الأطفال يومياk، مبا يف ذلك ما يتعرVص 

ل¬ اأaراد الأ�رشة والأ�صدقاء من قتل اأو اإ�صابة ج�صدية اأو دمار ملمتلكاتهº. كما اأن 

 Öان≥ة، وب�صبÿا ¥Óعمليات الإغ Öمن ال≥هر والف≥ر ب�صب Êالطفل الفل�صطيني يعا

حظر التجوال والحتجاR باملناRل. والواقع اأن الأطفال يدaعون Kمناk باهظاk جراء 

 .
3
هذا ال�رشا´، وكãري منهº يدaعون حياتهK ºمناk لذلك

يف   kصهودا� غزة  وقطا´  ال¨ربية  ال�صفة  يف  الفل�صطينيون  الأطفال  وكان 

 ìدان حوا› 4,900 �صهيد وجر≤a صية )2000-2007( علىVال�صنوات ال�صبعة املا

 ºل�صطيني من ذويهa Úو 11 األ∞ اأ�صري و�صجëوغياب ن ،º314,500 من اأهاليه

، كما كانوا �صهوداk على هدم 
4
بë�صÖ ت≥رير املركز الوطني لÓإح�صاء الفل�صطيني

ب�صبÖ حرب   ،
5
املتëدة الأ·  ت≥رير   Öص�ëب  2004-2000 الفرتة  بيتاkk يف   6,480

الظرو±  يعي�صون –â هذ√  الذين  الأطفال  ا÷ماعية. هوDلء  والع≥وبات  التدمري 

ا◊ياة،  يف  والأمل   ìالفر يف≥دون  كما   ،ºوبراءته  ºطفولته يف≥دون  ال≥ا�صية، 

ويتعرVصون ◊مل اأK≥ال هاFلة ينوء بها الكبار، وهو ما قد يوDدي اإىل م�صاكل ج�صدية 
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âµح ¿Eا IQو°üال

هنا بيتي ...

و مدر�صتي ...

... Öوهنا األع

ونف�صية، ي�صعى الحتÓل من خÓلها اإىل 

 âالوق لكن¬ يف  املعنوية;   ºروحه  ºطي–

 ìالتجارب ي�صعل رو âبتKنف�ص¬، وكما اأ

امل≥اومة، ويعم≤ من كراهية الحتÓل. 

aـ”اأطفال ا◊جارة“ هº اأنف�صهº ”جيل 

املعاناة“، اإذ اإن املمار�صات الإ�رشاFيلية التي 

�صاحات  اإىل   ºومدار�صه ºلهRمنا  âحول

تفا�صيل  اإىل  املعاناة   âون≥ل لل�رشا´، 

حياتهº اليومية، ⁄ –≥≤ ما هدâa اإلي¬ من 

اإبعاد لÓأطفال عن ال�رشا´ واإرهابهº، بل 

 ºوجعلته ال�رشا´،  بطبيعة   kوعيا  ºادتهR

اأكÌ اإ�رشاراk على ال�صمود وامل≥اومة; و⁄ 

 kص¨ريا� kحاÓاإل ا◊جارة، �ص ºيجدوا اأمامه

 ºي¬ رّد العتبار لأنف�صهa اولونëي kرمزيا

اأن  كما  منها.  حرموا  التي   ºولطفولته

”الرّد“ الإ�رشاFيلي ال≥ا�صي وغري املتواRن، 
 على حجارة، لي�ص 

ّ
ب≥ذاF∞ ور�صا�ص حي

الأطفال   ≥ëب اإVصايف  اعتداء  هو  بل   kردا

 .Úالفل�صطيني
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اأن  الفل�صطينيÚ يف النتفاVصة،  وذكرت درا�صة بريطانية تتëدç عن الأطفال 

الأطفال الفل�صطينيÚ الذين يكبون –â الحتÓل يمُظهرون درجة عالية من الوعي 

، يëفظون ا�صº قراهº الأ�صلية التي تهّجر  kÓãم ،ÚÄجÓكل الأطفال الa ،ال�صيا�صي

منها اأهلهº اأو اأجدادهº، ويعرaون الكãري عن ح≥اF≤ ال�رشا´ الذي يعي�صون aي¬، 

مع وجود عاملÚ اأ�صا�صيÚ يف حياتهº; الأول: املمار�صات الإ�رشاFيلية والنتهاكات 

امل�صتمرة بë≥هº، واÿطر الذي يعي�صون aي¬ وا◊�صار وحظر التجول والعت≥الت 

عن  التîلي  وعدم  امل≥اومة  على   ºاإ�رشاره aهو   :Êاãال العامل  اأما  والإهانات. 

.
6
ح≥وقهº منذ ال�ص¨ر
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الفل�صطيني  الطفل  ◊≥و¥   åالãال الت≥رير  ي�صري 

اÿام�صة،  �صّن  دون   ºه ‡ن   %53 اأن  اإىل  لبنان  يف 

يعانون من م�صكÓت �صëية حادة، �صببها املîيمات 

غري ال�صا◊ة للëياة الب�رشية التي يعي�صون aيها; اإذ ل 

 ÖعÓيمات، ول ميا√ ن≥ية، ول مîهواء يف تلك امل

لÓأطفال، ول كهرباء، ول aر�ص عمل. ومع ذلك، 

اإىل  البكالوريا  يف   ºمنه  Úëالناج ن�صبة  ترتفع 

.%73.9

اRدياد  حول   kجدا خطرية   kاأرقاما الت≥رير  وي≥دم 

التي  التنف�صي   Rا÷ها والتهابات  اÿل≥ية  الت�صوهات 

 Úال�صنت الوaاة خÓل عمر  اإىل  رFي�صي  ب�صكل  توDدي 

flيمات  يف  هوDلء  ن�صبة   â¨وبل �صنوات.   çÓKو

 %14  Ê44.5%. ويعا املãال،  �صبيل  ال�صمال، على 

من الأطفال دون �صّن الãالãة من اإ�صهال �صديد، نتيجة 

الRدحام يف امل�صاكن، و�صوء التهوية، وترّدي الوVصع 

املîيمات.  يف  الن≥ي  املاء  توaر  وعدم  ال�صëي، 

الطبية  املجموعة  اأجرت¬   åحدي  íم�ص  Öوح�ص

ميا√  على  –�صل  ل  الأ�رش  من   %63 aاإّن  املتëدة، 

ال�رشب وميا√ اÿدمة التي تزودهº بها الأونروا. 

¿ÉæÑd ‘ ¿ƒÄLÓdG ∫ÉØWC’G

á«æ«£°ù∏ØdG ádƒØ£dG IÉfÉ©Ÿ ôNBG ¬Lh

من  الكãري  عن  الطفولية   ºبل¨ته يعّبون  وعندما 

مÓمí املاأ�صاة التي يعي�صونها، ي≥ولون: ”ل اأعت≥د اأن 

”نفت≥د الهواء واملاء الن≥يÚ يف  اللعÖ حّ≤ رFي�صي“، 

±r حتى  nر pمن خم�صة ح Ìاأك ºويتمّنون: ”اأتعل .“ºيîامل

 ،“Öاأ“كن من اإيجاد عمل“، ”اأعي�ص وحدي كما اأح

”اأaتí دكاناk › واأ�صرتي �صيارة“، ”اأعطي كل طفل ما 
الأجيال   ºلأعل تاريخ  مدّر�صة   íاأ�صب” اإلي¬“،   êتاëي

”كومبيوتر“،  ويفت≥دون:   .“Úل�صطa عن  الأخرى 

”ال�صوكولتة“،  كبري“،   âبي” ت�صجيل“،   Rجها”
”مو�صي≥ى“، ”الرعاية ال�صëية“.

يف  الفل�صطيني  الطفل  ◊≥و¥   åالãال الت≥رير 

لبنان، �صëيفة الù°فÒ، بريوت، 2006/6/20.
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äÉcÉ¡àf’Gh ¥ƒ≤◊G :»æ«£°ù∏ØdG πØ£dG :k É«fÉK

يمُعنى بë≥و¥ الطفل كل aرد ⁄ يبل≠ الãامنة ع�رش من العمر. ولÄن اعرتVص 

البع�ص على هذ√ الفÄة العمرية باعتبارها وا�صعة نوعاk ما، اأو اختل∞ اKنان على 

ماهية هذ√ ا◊≥و¥، aاإن اأحداk ل يعرتVص على اأن لكل طفل، على الأقل ّ‡ن دون 

 ،kاأول kاأ�صا�صية بو�صف¬ اإن�صانا kة ع�رش من العمر، ح≥وقاãالãانية ع�رش اأو الãصّن ال�

وبو�صف¬ Kانياa kرداk �ص¨رياk غري قادر على حماية ذات¬ اأو تاأمÚ احتياجات¬ بنف�ص¬، 

وكذلك  والراحة،  بالأمان  لل�صعور  العمر  هذا  يف  الطبيعية  حاجت¬   ºكëوب

الإ�رشاFيلي،  لÓحتÓل   kاÄصي�  pتعن  ⁄ التي  الطفولّية  الباءة  هذ√  براءت¬;   ºكëب

والذي ل تعر± ‡ار�صات¬ الرحمة اأو التمييز بÚ كبري و�ص¨ري، “اماk كما ⁄ ت≥∞ 

كل اتفاقيات واإعÓنات ح≥و¥ الطفل مانعاk اأمام انتها∑ هذ√ ا◊≥و¥.

19
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اKنتان;  الأطفال  ح≥و¥  –دد  التي  العاملية  والإعÓنات  التفاقات   Rاأبر ومن 

لÓأ·  العامة  ا÷معية  قرار   Öمبوج اعتمد  الذي  الطفل،  ح≥و¥  اإعÓن  الأوىل: 

املتëدة United Nations General Assembly UNGA رقº 1386 )د - 14( 

يف 1959/11/20. والãانية: اتفاقية ح≥و¥ الطفل التي اعتمدت وعرVصâ للتوقيع 

يف   25/44  ºرق املتëدة  لÓأ·  العامة  ا÷معية  قرار   Öمبوج والن�صمام  والت�صدي≤ 

1989/11/20 ودخلâ حّيز التنفيذ يف 1990/9/2.

وين�ّص البند الأول من اإعÓن ح≥و¥ الطفل اأن¬ ”لكل طفل، بÓ ا�صتãناء، اأن يتمتع 

بهذ√ ا◊≥و¥ دون اأي تفري≤ اأو “ييز ب�صبÖ اللون اأو ا÷ن�ص اأو الدين، اأو الأ�صل 

 .
ال≥ومي اأو الجتماعي، اأو الÌوة اأو الن�صÖ اأو اأي وVصع اآخر يكون ل¬ اأو لأ�رشت¬“7

 kطبيعيا kا�صة مبا ي�صمن ‰و√ ‰واÿة الطبيعية ال�صليمة، وا◊ماية اÄومن هذ√ ا◊≥و¥ البي

 .ºوا÷ن�صية، وا◊≤ يف تل≥ي التعلي ºيف جو من ا◊رية والكرامة، وا◊≤ يف ال�ص

وكذلك وجوب كون الأطفال من اأواFل املتمتعÚ بالإغاKة وا◊ماية يف غري اأوقات 

 The Fourth Geneva الرابعة  جني∞  اتفاقية   Ìاأك بها  تمُعنى  والأخرية   .ºال�صل

مع  امل�صّلëة،  والنزاعات  ا◊روب  يف   Úاملدني حماية  بî�صو�ص   Convention

التاأكيد داFماk واأبداk على عدم �رشعية هذا الحتÓل. 

�صبعة  الطفل،  اتفاقية ح≥و¥  املكفولة يف  للطفل،  الأ�صا�صية  ا◊≥و¥   Rاأبر ومن 

ح≥و¥ وهي:

1. ا◊ّ≤ يف ا◊ياة، مبوجÖ املادة a 6≥رة 1 و2، واملادة 38 الف≥رة 4 من اتفاقية 

ح≥و¥ الطفل. وتنتهك قوات الحتÓل هذا ا◊ّ≤ با�صتهدا± الأطفال عن 
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عمد، وهو ما توDكد√ الإح�صاFيات املتعل≥ة مبواVصع الإ�صابات عند الأطفال 

الفل�صطينيÚ، وكذلك عددها. 

2. ا◊ّ≤ يف م�صتوى معي�صي مºFÓ. لكن الوVصع القت�صادي املتدÊ، ل �صّيما يف 

قطا´ غزة، ي≥∞ عÌة اأمام هذ√ ا◊ّ≤; ‡ا يجعل الطفل يعاÊ من ن≥�ص املواد 

ال¨ذاFية وال�صلع الأ�صا�صية، ويعاÊ من اأمراVص �صوء الت¨ذية وa≥ر الدم; ومن 

الذي  التجول  ومنع  وا◊واجز،  الطر¥   ¥Óاإغ املعاناة:  هذ√  اأ�صباب   Rاأبر

يفرVص¬ الحتÓل، وما ينتè عن هذ√ املمار�صات وغريها من بطالة وa≥ر. 

وياأتي Vصمن هذا ا◊ّ≤ اأي�صاk، حّ≤ الطفل يف �صكن مºFÓ )املبداأ الرابع من 

هذا  الطفل(.  ح≥و¥  اتفاقية  من   3 a≥رة   27 املادة  الطفل،  ح≥و¥  اإعÓن 

ا◊ّ≤ الذي تنتهك¬ داFماk ‡ار�صات جي�ص الحتÓل من خÓل ق�ص∞ املناRل 

ال�صكنية وهدمها، وتدمري البنى التëتية من �صبكات ميا√ و�رش± وكهرباء 

اأVرشار مادية  التدمري من  وهوات∞ وطر¥ وات�صالت، وما ينجº عن هذا 

 .kالأطفال اأي�صا Öونف�صية، ت�صي

خا�صة  الإ�رشاFيلية،  املمار�صات  تنتهك¬  والذي  ال�صëية.  الرعاية  يف  ا◊ّ≤   .3

aاإن الأطفال الأ�رشى يف �صجون الحتÓل،  ا◊�صار املفروVص. وكذلك، 

الوVصع  يف  تدهور  من  يعانون  ح≥وقية،  ملوD�ص�صات  ت≥ارير  عدة   Öوح�ص

 kغري امل�صكنات، ول يتناولون غذاء kجاÓجي، ول يتل≥ون عÓي والعëال�ص

مFÓماk، وينتظر اأكÌهº �صهوراk ورمبا �صنوات ليتل≥وا ëa�ص طبيfl Öت�ص اأو 

�صورة اأ�صعة Vرشورية.
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كطري≥ة  غزة  مدينة  يف  جدارية  تلوين  يف  ت�صاركان  aل�صطينيتان  طفلتان 

لÓحتجاê على ا÷راºF الإ�رشاFيلية بë≥هº. وتظهر ا÷دارية امراأتان aل�صطينيتان 

الذين   Úالفل�صطيني الأطفال  اأ�صماء  �صواهدها  –مل  قبور  على  الزهور  تنÌان 

قتلوا يف العتداءات الإ�رشاFيلية.  

اأ ± ب، 2008/3/19.
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الطفولة  حاجات  من   Öواللع اللهو  اإن   åحي  ،Öواللع الرتaي¬  يف  ا◊ّ≤   .4

الأ�صا�صية، وتن�ّص على هذا ا◊ّ≤ املادة 31 من اتفاقية ح≥و¥ الطفل. لكن 

الأطفال الفل�صطينيÚ، وعلى العك�ص، يعانون من جو التوتر العام، وانت�صار 

حالت اÿو± والهلع، واVصطراب ال�صلو∑، وروDية الكوابي�ص، وم�صاهدة 

 ،ºهFواأقربا  ºوجريانه  ºاأهله وحّ≤   ºحّ≥ه يف  “ار�ص  التي  العن∞  اأعمال 

 .ºوبيوته ºيف مدار�صه ºح≥هÓوت

5. ا◊ّ≤ يف الأمن النف�صي وال�صÓم. وهو ا◊ّ≤ الذي يëرم من¬ الطفل الفل�صطيني 

اأي�صاk ب�صبÖ ‡ار�صات الحتÓل. ويعاÊ الأطفال الفل�صطينيون من Vص¨و• 

والإرهاب  ا÷�صدي   Öالتعذي من  لأ�صنا±  ويتعرVصون  �صديدة،  نف�صية 

النف�صي والإهانة املتكررة، خا�صة من يتºّ اعت≥ال¬ من بينهº. وVصمن هذا 

الفل�صطينيÚ كدرو´ ب�رشية يف عمليات القتëام  ا�صتîدام الأطفال  ياأتي 

التي ي≥وم بها جنود الحتÓل للمناRل واملدن والأحياء. 

6. ا◊ّ≤ يف التعليº، والذي تكفل¬ املادة 28 من ح≥و¥ الطفل. وتنتهك¬، كما 

اÿ�صو�ص  بهذا  واأبرRها  الحتÓل،  ‡ار�صات  ا◊≥و¥،  من  غري√  تنتهك 

اKنتان: اإغÓ¥ املدار�ص، وق�ص∞ املدار�ص. ويتºّ اإغÓ¥ املدار�ص اإما باأوامر 

ع�صكرية، اأو ب�صبÖ �صيا�صات منع التجول والإغÓ¥ املتكرر التي تعي≤ الطلبة 

التدري�ص.  ال�صواء من الو�صول ملدار�صهº، وبالتا› تعطل  واملدر�صÚ على 

ع�صكرية  Kكنات  اإىل  املدار�ص  من  الكãري  حّول  الحتÓل  جي�ص  اأن  كما 

النتهاكات   Rاأبر يعّد  والذي  املدار�ص،  ق�ص∞  اأما عن  موDقتة.  ومعت≥Óت 
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لل≥انون الدو› الإن�صاÊ، ولتفاقية جني∞ الرابعة، aهو ما يار�ص¬ الحتÓل 

ب�صكل ع�صواFي وب�صتى اأنوا´ الأ�صلëة. وب�صبÖ هذ√ الظرو±، يتîل∞ 

وينîر•   ،ºمدار�صه اإىل  الذهاب  عن   Úالفل�صطيني الأطفال  من  الكãري 

بع�صهº يف جمالت العمل، ‡ا ي�صهº يف اإيجاد م�صكلة ”عمالة الأطفال“; 

 .Úالأطفال يعملون يف ال�صار´ كباعة متجول Ìلأن اأك

الأطفال  اآل±  باعت≥ال  الإ�رشاFيلية  ال�صلطات   âقام 7. ا◊ّ≤ يف ا◊رية. ول≥د 

 ºيف �صجونها، اأغلبه ºات منهÄصة، وما يزال حتى اليوم املVمنذ بداية النتفا

دون fiاكمة. وبالإVصاaة ملا يعني¬ الأ�رش من Vصيا´ التعليº وامل�صت≥بل لهوDلء 

الأطفال، aاإن هوDلء الأطفال يتعرVصون ل�صتى اأ�صنا± التعذيÖ وو�صاFل¬، 

الأطفال  اأن  كما  ونف�صية.  �صëية  اآKار  من  املمار�صات  هذ√  عن   íينت وما 

اأبرRها:  وم�صاكل،  ع≥بات  من  يعانون   ،ºعنه  êراaالإ وبعد   ،Úاملعت≥ل

اإعادة العت≥ال، والVصطرابات الع�صبية، وامل�صاكل ال�صëية،  اÿو± من 

ال�صت≥رار  وغياب  والبطالة،  العلمي،   ºصيله�– متابعة  من  التمكن  وعدم 

الجتماعي والنف�صي.

املوّقعة  الأع�صاء  الدول  aاإن  الطفل،  ح≥و¥  اتفاقية  من   44 املادة   Öص�ëوب

عليها، ومنها ”اإ�رشاFيل“ ملزمون بت≥دË ت≥رير ي�ص∞ الإجراءات التي ي≥ومون بها 

لتطبي≤ هذ√ التفاقية، بعد م�صي �صنتÚ على دخول التفاقية اإىل التنفيذ. وعلي¬، 

a≥د كان على ”اإ�رشاFيل“ ت≥دË هذا الت≥رير يف ت�رشين الãاÊ/ نوaمب 1993. لكن 

م�صوDوليتها  aي¬   âاهلŒ  ،2000 العام  نهاية  يف  اإل   kت≥ريرا ت≥دم   ⁄ ”اإ�رشاFيل“ 
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Rياد خدا�ص، اأ�صتاذ يف مدر�صة يف رام اˆ، طلÖ من تÓميذ√ اأن يكتبوا ل¬ كي∞ �صيزورون 

�صدي≥هº الذي ⁄ يعرaو√ ”بÓل“ يف جمدل �صم�ص يف ا÷ولن، على الرغº من وجود ا◊واجز 

الإ�رشاFيلية. aكان ‡ا كتبو√:

äÉª∏µdG áëæLCG ≈∏Y “π«FGô°SEG” õLGƒM ¿hÈ©j

Rياد خدا�ص، اأ�صتاذ يف مدر�صة يف رام اˆ، طلÖ من تÓميذ√ اأن يكتبوا ل¬ كي∞ �صيزورون 

يف جمدل �صم�ص يف ا÷ولن، على الرغº من وجود ا◊واجز “ يف جمدل �صم�ص يف ا÷ولن، على الرغº من وجود ا◊واجز “ يف جمدل �صم�ص يف ا÷ولن، على الرغº من وجود ا◊واجز  �صدي≥هº الذي ⁄ يعرaو√ ”بÓل

الإ�رشاFيلية. aكان ‡ا كتبو√:

Ωƒ«¨dG ¥ƒa á∏MQ

رامي �صالí بركات - ال�ص∞ ال�صاد�ص

خرجâ من مدينتي رام اˆ ذاهباk اإىل ا÷ولن، لأRور �صدي≥اk › ا�صم¬ بÓل ال�صفدي، 

حÚ اقرتبâ من الو�صول، aوجâÄ بëاجز ع�صكري للتفتي�ص، وحÚ حان دوري، رa�صوا 

دخو›، aابتعدت قليkÓ وaكرت، كي∞ �صاأدخل ا÷ولن? و�صعرت بالياأ�ص ورحâ اأبكي 

 âوركب لل¨يوم،  aرaعتني  بالبîار   âتم�صكa دموعي  ال�صم�ص  aبîرت  واأبكي،  واأبكي 

aوقها، a≥الâ ›: ماذا تريد? aاأخبتها، وقررت م�صاعدتي، واأخذتني للجولن، �صاألتها: 

كي∞ �صاأنزل? اأجابâ: ل تî∞، �صو± تنزل، aانتظرتمُ قليkÓ قليa kÓبداأ لونها ييل للرمادي، 

aبداأت “ــــطر aجعلâ من املطـر ب�صاطاk › لينزلني، نزلâ لبيâ بÓل �صدي≥ــي ولعبâ مع¬.

�صëيفة القSó¢ ال©Hô«، لندن، 2007/6/12.

π«e ∞dC’G á∏MQ

همام جمال - ال�ص∞ ال�صاد�ص

قطعâ اآل± الأمتار ذاهباk اإىل بÓل، و�صلâ اإىل ا◊اجز الذي يف�صلنا عن جمدل �صم�ص، 

قلâ يف نف�صي: كي∞ �صاأذهÖ اإىل بÓل ال�صفدي واأنا عال≤ ل اأ�صتطيع الـمرور من ا◊اجز، 

دان  الإ�رشاFيلي  الأركان  رFي�ص  اإىل   âولëتa �صëرية  ع�صا  بëوRتي   âكان اأن¬  تذكرت 

 íص�aل¬ اأ âيلي الواق∞، وقلFمن ا÷ندي الإ�رشا âحالوت�ص، ومررت من ا◊اجز، واقرتب

اإىل �صدي≥ي   âالة ا◊اجز. ذهبRباإ بالـمرور من هنا aفعل، واأمرت¬  النا�ص  الـمجال ÷ميع 

بÓل واأنا مرتاì النف�ص، مطمÄن ال≥لÖ، واأخبت¬ بال≥�صة وحمدت اˆ على ذلك. 
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الأراVصي  يف  الأطفال  ح≥و¥  عن 

اأن  من   ºالرغ على   ،kاما“ الفل�صطينية 

باأن   kاëرشي�  kا ن�صّ تت�صمن  التفاقية 

تطبي≤  عن  م�صوDولة  الأطرا±  الدول 

ا◊≥و¥  التفاقية، وVصمان هذ√  هذ√ 

الأراVصي  كاaة  يف  الأطفال  لكل 

عن  النظر  ب¨�ص  ل�صيطرتها،  اÿاVصعة 

غري  اأو  �رشعية  ال�صيطرة  هذ√  كون 

–اول  الذي  الأمر  وهو   .
8
�رشعية

وتبير  من¬  التن�صل   kماFدا ”اإ�رشاFيل“ 
انتهاكاتها ◊≥و¥ الفل�صطينيÚ ب�صكل 

باأن   - الأطفال   ºصمنهVو  - عام 

الوVصع ال≥انوÊ لÓأراVصي الفل�صطينية 

اأن  من   ºالرغ على  جدل،  موVصع 

التواجد  من  الدو›  ال≥انون  موق∞ 

الفل�صطينية  الأراVصي  على  الإ�رشاFيلي 

”احتÓل  اأن¬  وهو   ،íو�رشي  íصVوا

غري �رشعي“.

ت�صمع  اأن  الو�صاFل  ب�صتى  –اول  طفولة 

�صوتها لعا⁄ يëاول Œاهل معاناتها. وتظهر 

ال�صورة الأوىل )2006/5/30( طفلة aل�صطينية 

 ،“ kعليها ”اأريد حليبا Öترتدي ع�صبة راأ�ص كت

 ،Rرويرت( الãانية  ال�صورة  يف  يبدو   Úح يف 

الãياب  يرتدي  aل�صطيني  طفل   )2006/5/14

الت≥ليدية ويëمل مفتاحاk كبرياk كرمز للمطالبة 

ذكرى  اإحياء  aعاليات  خÓل  العودة   ≥ëب

النكبة.
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ô°ü©dG ≈∏Y ógÉ°T »æ«£°ù∏a πØW :á∏¶æM

äƒÁ ’h Èµj ’

للîل∞.  مع≥ودتان  ويدا√   Çلل≥ار  kماFدا Xهر√  يدير 

هكذا ولد حنظلة، طفل aل�صطيني ل يكب ب¬ العمر، واأحد 

اأ�صهر ال�صî�صيات الكاريكاتريية. 

مبتكر  العلي،  ناجي  الفل�صطيني  الفنان  عمر  كان 

حنظلة، عندما اأجب على تر∑ وطن¬ ع�رش �صنوات، وب≥ي 

حنظلة حتى اليوم ابن ع�رش �صنوات. ëaنظلة ل يكب ولن 

العلي،  ناجي   Öص�ëب لوطن¬  العودة  ي�صتطيع  حتى  يكب 

لأن  ا�صتãناء  اإن¬  علي¬،  تنطب≤  ل  املعروaة  الطبيعة   Úقوان”
حنظلة  واأ�صميت¬  لل≥راء  قدمت¬   ... ا�صتãناء  الوطن  a≥دان 

كرمز للمرارة“.  

 kمرارا يظهر  حنظلة  Xّل  اليوم،  وحتى   1969 ومنذ 

الوجدان  �صار  العلي.  ناجي  كاريكاتريات  يف   kوتكرارا

املعاناة  يوميات  على  وال≥ا�ّص  وال�صاهد  ا÷معي 

 çالأحدا وعلى  وال≥�صايا،  الهموم  وعلى  الفل�صطينية، 

واملواق∞: يرمي ا◊جارة، ويëتè، ويطالÖ بë≤ العودة، 

ويناق�ص وي�رشñ، ويف اأحيان، ي≥دم الورود، وي¨ني الزجل 

ال�صعبي الفل�صطيني. 

 kحيا Xّل  بل  العلي،  ناجي  باغتيال  حنظلة   âي  ⁄

�صاهد  ”حنظلة“  و�صف¬:   Úح �صاحب¬  ل¬  اأراد  كما   kاما“

اأ�صطورة ولدت لتëيا، و–ّدت  الع�رش الذي ل يوت... 

لت�صتمر.





ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe29

≈Mô÷Gh AGó¡°ûdG ∫ÉØWC’G :k ÉãdÉK

كان  الدبابة   ∞Fقذا a�صوت  مكرو√،  اأ�صابها  قد  اآية  اأن   âواأح�ص�ص ”ذعرت 
ابنتي  اأنني a≥دت  اأتîيل  اأم –تي. ⁄  الدنيا aوقي  اأدرp هل  قريباk ومدوياk، عندها ⁄ 

الكلمات  بهذ√  قلبي“،  اإىل  ا◊بيبة  �ص¨ريتي  الت�صعة،  الأعوام  ابنة  ال¨�صة  ال�ص¨رية 

م�صاء  a≥دتها  التي  aياVص،  اآية  ابنتها  ا�صت�صهاد  ق�صة  aاطمة  املجروحة  الأم  تروي 

يوم ال�صبâ املواa≤ 2003/8/31 ليلة بدء العام الدرا�صي ا÷ديد، حيå ⁄ تفرì اآية 

بالãياب املدر�صية ا÷ديدة اأو بل≥اء RميÓتها يف املدر�صة.

خرجâ اآية يومها لتلعÖ مع اأقرانها اأمام منزلها يف ا◊ي النم�صاوي غرب مدينة 

 âص≥ط� معدودة حتى   ≥Fدقا اإل  هي  وما  ال�ص¨رية،  دراجتها   Öترك يون�ص،  خان 

ال≥ذاF∞ وتطايرت �صظاياها يف املكان.
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ي≥ول الطفل عرaات )13 عاماk( الذي كان يلعÖ مع اآية اأنها كانâ ت�صري بدراجتها 

الهواFية يف املكان، وتلعÖ مع باقي اأطفال ا◊ي حÚ �ص≥طâ عليهº  قذاF∞ الدبابة، 

aهربوا متفرقÚ، اأما اآية aلº ت�صتطع الهرب، وب≥يâ يف املكان، ودخلâ �صظية يف 

بطنها واأ�صبâë الدماء ت�صيل على الأرVص، وطارت دراجتها اإىل مكان بعيد. واأرد± 

 ∞Fالدبابة علينا ال≥ذا â≤جاأة اأطلa نار، لكن ¥Óواˆ ⁄ يكن هنا∑ اإط” kالطفل دامعا

دون اأن نفعل اأي �صيء. ل اأ�صد¥ ما حدa ،çاآية كانâ تلعÖ معنا قبل قليل، اأما الآن 

aهي يف مكان اآخر، ولن تعود للعÖ من جديد، aلماذا قتلها هوDلء“9.

اأخواتها يëاولن ال�صتÄنا�ص ب�صورتها، يف حÚ ل تزال  اآية، ل تزال  ويف منزل 

اأختها التي تكبها غري م�صّدقة ملا حدç، واأخرجâ مÓب�ص اآية املدر�صية وعل≥تها 

.kحتى تكون جاهزة �صباحا

اإىل   2004/10/6 ìصبا� âد خرج≤a ،kالـ 13 عاما ابنة  اإيان الهم�ص  اأما الطفلة 

املدر�صة يف مدينة رía تلب�ص الزي املدر�صي املوحد مع Rميلتيها يف املدر�صة. وعند 

اأن  وبعد  املدر�صة،  اإىل  الطري≤  على  الع�صكري   Girit  âغريي موقع  من  اقرتابهن 

اأ�صبëن على بعد 50 مرتاk من املوقع، �صمعن اأRيز الر�صا�ص; aاأل≥â اإيان ح≥يبتها على 

الأرVص واأ�رشعâ اÿطى عاFدة اإىل بيتها، ولكن ر�صا�صات جنود الحتÓل اأ�صابتها 

يف م≥تل، و⁄ يكتفوا ب≥تلها من بعيد; بل جاءها KÓKة جنود بينهº رFي�ص الوحدة، 

وعلى بعد خطوة من ج�صد اإيان اأطل≤ رFي�ص الوحدة ر�صا�صتÚ ا�صت≥رتا يف راأ�صها، 

ور�صا�صات اأخرى ا�صت≥رت يف ج�صدها. وRعº جنود الحتÓل اأنها كانâ –مل 

ح≥يبة مفîîة aاأمطروها بنريان مداaعهº الر�صا�صة، التي اخرتقâ ج�صدها بع�رشين 
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:6 IOÉŸا

لكل  باأن  الأطرا±  الدول  تعرت±   .1

طفل ح≥اk اأ�صيkÓ يف ا◊ياة.

 x2. تكفل الدول الأطرا± اإىل اأق�صى حد

‡كن ب≥اء الطفل و‰و√.

 πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJG

ر�صا�صة، ºK اعرتaوا لح≥اk اأن ا◊≥يبة ل –وي 

.
10

§≤a مدر�صية Öصوى كت�

على خلفية هذ√ ال�صورة الدموية �ص≥§ مÄات 

جرحى،  اآخرون  واآل±  قتلى،  الأطفال  من 

 ،ºاأج�صاده من  اأع�صاء  a≥دوا   ºمنه كبري  عدد 

ا◊ركة.  عن  عاجزين   Úمعاق واأ�صبëوا 

املركزي   Rللجها ال�صنوي  الت≥رير  ويك�ص∞ 

اأبريل  ني�صان/  ال�صادر يف  الفل�صطيني  لÓإح�صاء 

2008، اأن عدد ال�صهداء دون الãامنة ع�رش من العمر، بل≠ منذ بداية انتفاVصة الأق�صى 

 ºمنه ال�صهداء،  من جممو´   %18.2 ن�صبت¬  ما  اأي  959 طفل   ،2008/2/29 وحتى 

384 �صهيداk يف ال�صفة ال¨ربية و573 �صهيداk يف قطا´ غزة، بالإVصاaة اإىل �صهيدين 

انتفاVصة  اندل´  منذ  ا÷رحى  الأطفال  عدد  اأما   .1948 �صنة  املëتلة  الأراVصي  يف 

الأق�صى وحتى a 2005/9/28بل≠ 28,822. يف حÚ بل≠ عدد الإعاقات الناŒة عن 

ال�صëة،  بيانات وRارة   Öل، ح�صÓالإ�صابات عند الأطفال من قبل جنود الحت

.
11

منذ بداية انتفاVصة الأق�صى وحتى 2005/9/28، حوا› 2,660 حالة اإعاقة

الأطفال  عدد  اأن  الأطفال،  قتل  تتعمد  الحتÓل  قوات  باأن  ال≥ول   ºيدع و‡ا 

وال�صدر  الراأ�ص  يف  قاتلة  اإ�صابة  اأ�صيبوا  الذين   2004/4/30 تاريخ  حتى  ال�صهداء 

البال≠  ال�صهداء  الأطفال  59.2% من جممو´  ن�صبت¬  ما  اأي   kصهيدا�  186 بل≠  والبطن 

اأنëاء  flتل∞  يف  اأ�صيبوا  a≥د   kصهيدا�  118  ºوه الباقون  اأما   . kÓطف  314  ºعدده

ا÷�صº وي�صكلون ما ن�صبت¬ 39.2%، وهنا∑ خم�صة �صهداء ا�صت�صهدوا على ا◊واجز 
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 πÑb Ée ¤EG äOÉY QƒeC’G ¿CG ƒd :kÉeÉY ô°ûY áKÓãdG áæHG ¢üª¡dG ¿ÉÁEG πJÉb

!§≤a äGƒæ°S 3 ÉgôªY ¿Éc ƒd ≈àM iôNCG Iôe É¡∏àb ‘ kGóHCG OOôJ ÉŸ ,É¡∏à≤e

يف   )kعاما  13( الهم�ص  اإيان  الطفلة  قتل  على  ندم¬  عدم  عن  اإ�رشاFيلي  Vصاب§  اأعرب 

2004/10/5، يف رía باإطÓ¥ ع�رشين ر�صا�صة على ج�صدها. وقال ال�صاب§ يف م≥ابلة مع 

�صëيفة ”معاري∞“، باأن¬ ⁄ يîال∞ التعليمات ب≥تل الطفلة الهم�ص، ولو اأن الأمور عادت 

.§≤a يف قتلها مرة اأخرى حتى لو كان عمرها 3 �صنوات kاإىل ما قبل م≥تلها، ملا تردد اأبدا

 âيaباأن الفتاة قد تو ºكمة باأن¬ كان يعلëاأمام امل kواأقّر ال�صاب§ البال≠ من العمر 25 عاما

 kناريا kعليها عن قرب، ولكن هذا الأمر ⁄ ينع¬ من تفري≠ 20 عيارا Úق¬ ر�صا�صتÓبعد اإط

اإVصاaياk يف جãتها، وهو ما اأّكد√ الت≥رير الطبي.

وقال جندي اآخر لل�صëيفة باأن اإيان هربâ مل�صاaة 300 مرت عن املوقع بعد aتí النريان 

حتى  النار   kجميعا ”اأطل≥نا  واأVصا±  عليها.  النار   ¥Óاإط وا�صلوا  ا÷نود  ولكن  عليها، 

اأ�صابها. باخت�صار، هذا لي�ص مهماk، ل≥د  اأن¬ هو الذي  اأ�ص≥طناها. و�صار كل واحد ي≥ول 

 .“âلنا اأنها �ص≥ط íصVوراء كومة الرتاب، وكان من الوا âكان

وخل�صâ املëكمة لح≥اk اإىل توقي∞ ال�صاب§ �صهرين عن العمل، لكن ال�صتÄنا± بّراأ√ 

ومنë¬ تعوي�صاk ب≥يمة 80 األ∞ �صيكل، معللة اإطÓ¥ النار عن قرب على جãة الفتاة، بëجة 

”الرد´ وا◊ماية“! 

�صëيفة ا◊»IÉ ا÷Iójó، رام اˆ، 2005/12/10; وموقع عرب 48، 2006/3/23.

لتل≥ي  امل�صت�صفيات  اإىل   ºل مرورهÓقوات الحت منع  نتيجة  الإ�رشاFيلية  الع�صكرية 

 .
12

 %1.6 ºن�صبته â¨وبل êÓالع
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اأ ± ب، 2005/1/26.

الفل�صطينية  ال�صëة  ت≥ارير وRارة  واأ�صارت 

اإىل اأن 31.4% من الأطفال ال�صهداء اأ�صيبوا يف 

الراأ�ص والرقبة و23.5% اأ�صيبوا يف ال�صدر، اأي 

وال�صدر هو  الراأ�ص  اأ�صيÖ يف  من  اأن جممو´ 

 ،
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نëو 54.9% من جممو´ اإ�صابات الأطفال

ّ‡ا  ال≥اتلة،  الإ�صابات   ºحك يف  تعتب  وهي 

يدل على تعّمد قوات الحتÓل ال≥تل املبا�رش، 

اإىل   Öال¨ال يف  توDدي  التي  البال¨ة  الإ�صابة  اأو 

الإعاقة ا÷�صدية والت�صّو√; الأمر الذي يîال∞ 

التفاقات الدولية، وي�صّذ عن ال�صلو∑ الب�رشي 

وعن�رشية  وكراهية  ح≥د  عن  ويعّب  ال�صوّي، 

جاfiة تع�صع�ص يف نفو�ص املëتلÚ ال�صهاينة.

 Amnesty ويف �صهادة ملنظمة العفو الدولية

ال�صëفي  البيان  يف  ن�رشتها   International

الأطفال  قتل  موVصو´   âتناول  ،165  ºرق

 Úقتل اأغلبية الأطفال الفل�صطيني” :Úالفل�صطيني

جي�ص  اأaراد  رّد  عندما  املëتلة  الأراVصي  يف 

الدaا´ على املظاهرات وحوادç اإل≥اء ا◊جارة 

قانونية  غري  ب�صورة  املميتة  ال≥وة  با�صتîدام 

ومفرطة“.

متجمعون  aل�صطينيون  اأطفال 

�صما�ص  اأبو  رحمة  الطفلة  جãة  حول 

)çÓK �صنوات( خÓل ت�صييع الأخرية 

غزة.  قطا´  يف   íالبل دير  قرية  يف 

قوات  بر�صا�ص  الطفلة  وا�صت�صهدت 

الحتÓل الإ�رشاFيلي قرب منزلها.
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اأبو جزر تويف ع�صية  اإن �صامa íتëي  وقالâ منظمة العفو الدولية يف ت≥ريرها 

ا÷نود  اأطل≥ها  حية،  بر�صا�صة  راأ�ص¬  يف  اإ�صابت¬   Ö≤ع ع�رش،   Êاãال ميÓد√  عيد 

الإ�رشاFيليون على ح�صد Vصºّ يف معظم¬ اأطفال املدار�ص البتداFية. واأaاد الت≥رير اأن 

اإطÓ¥ النار قد حدç ع≥Ö مظاهرة األ≥يa âيها ا◊جارة، كما اأ�صيÖ �صتة اأطفال 

اآخرين بجروì ناجمة عن اإطÓ¥ الر�صا�ص ا◊ي يف ا◊ادKة نف�صها. وكان مندوبو 

 ìاأروا اأن  اإىل  وخل�صوا  حين¬،  يف  ا◊�صد  Vصمن  موجودين  الدولية  العفو  منظمة 

.
14

ا÷نود ⁄ تكن معرVصة للîطر

ا÷ي�ص   íتa عندما  aل�صطينيون  اأطفال  قتل   2001 �صنة  يف  اأن¬  الت≥رير  واأVصا± 

الإ�رشاFيلي النار على الأحياء ال�صكنية، وق�صفها ب�صورة ع�صواFية، عندما ⁄ يë�صل 

مهددة  الحتÓل  جنود   ìاأروا aيها  تكن   ⁄ Xرو±  ويف  النار،   ¥Óلإط تبادل 

دمر  وعندما  ”اإ�رشاFيل“،  نفذتها  اغتيال  عمليات  خÓل  اآخرون  وقتل  باÿطر. 

ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي مناRل الفل�صطينيÚ من دون �صاب≤ اإنذار، وبوا�صطة قنابل –توي 

على نبال حديدية وعبوات نا�صفة ا�صتîدمها ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي يف مناط≤ مكتظة 

بال�صكان. كما ذكرت اأن الأعداد الكبرية من الأطفال الذين قتلوا وجرحوا، ت�صري 

املÓب�صات املëيطة ب≥تلهº اإىل اأن جي�ص الدaا´ الإ�رشاFيلي ⁄ يتوsñ اأي درجة من 

يتدخل جي�ص  ”ل  ا◊الت   ºمعظ واأن¬ يف  بالأطفال،  الأذى  اإ◊ا¥  لتÓيف  ا◊ذر 

يفلتون  الذين   ،ÚيليFالإ�رشا  Úامل�صتوطن الفل�صطينيÚ من  الإ�رشاFيلي ◊ماية  الدaا´ 

من الع≥اب من جراºF ال≥تل بكل ما يف الكلمة من معنى“15.
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اإ�رشاFيلي  جندي   Úب مطاردة 

يف  مظاهرة  اإKر  aل�صطيني  وطفل 

ال¨ربية،  ال�صفة  يف  قل≥يليا  مدينة 

العن�رشي  الف�صل  جدار  Vصد 

 Úالفل�صطيني اآل±  يعزل  والذي 

 ºواأعماله  ºصيهVواأرا  ºاأهاليه عن 

ومدار�صهº، وكذلك عن اÿدمات 

ال�صëية والجتماعية. 

.2004/2/23 ،Rرويرت

يف  مظاهرة  اإKر  aل�صطيني  وطفل 

ال¨ربية،  ال�صفة  يف  قل≥يليا  مدينة 

العن�رشي  الف�صل  جدار  Vصد 

 Úالفل�صطيني اآل±  يعزل  والذي 

 ºواأعماله  ºصيهVواأرا  ºاأهاليه عن 

ومدار�صهº، وكذلك عن اÿدمات 

لتفادي  ي≥فز  aل�صطيني  طفل 

خÓل  اإ�رشاFيلية  ع�صكرية  اآلية 

 Úل يف جنÓتوغل ل≥وات الحت

يف ال�صفة ال¨ربية.

اأ ± ب، 2005/12/30.
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¿ƒ∏≤à©ŸGh iô°SC’G ∫ÉØWC’G :k É©HGQ

اأ�صار ت≥رير وRارة �صوDون الأ�رشى واملëررين ال�صادر يف ني�صان/ اأبريل 2008، اأن 

هنا∑ اأكÌ من �صبعة اآل± طفل اعت≥لوا منذ بداية انتفاVصة الأق�صى يف 2000/9/28، 

جممو´  من   %3 ن�صبت¬  ما  وي�صكلون  العت≥ال،  رهن  يزالون  ما   kÓطف  360  ºمنه

 kÓطف و200  تهمة،  دون   kاإداريا معت≥لون   kÓطف  15 الأطفال،  هوDلء  من  الأ�رشى. 

موقوaون بانتظار املëاكمة، و145 طفfi kÓكومون لفرتات flتلفة. وذكر الت≥رير اأن 

هنا∑ قرابة 500 اأ�صري اعت≥لوا وهº اأطفال، وŒاوRوا �صن الـ 18 داخل ال�صجن، كما 

اأ�صار اإىل وجود حوا› 75 طفkÓ اأ�صرياk مري�صاfi ،kرومون من تل≥ي الرعاية ال�صëية 

 Úالفل�صطيني الأطفال  مع  الإ�رشاFيلي  الحتÓل  حكومة  وتتعامل  الطبي.   êÓوالع

ب�صكل flال∞ لل≥واعد ال≥انونية الدولية، التي اأقرها املجتمع الدو›، ومن Vصمنها 
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 ،Öصوا للتعذيVاأن 99% من الأطفال الذين اعت≥لوا تعر åاتفاقية ح≥و¥ الطفل، حي

 .
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وعلى الأخ�ص وVصع الكي�ص يف الراأ�ص وال�صبí وال�رشب

اإح�صاFيات  اأ�صارت   åحي  ;ºلهRمنا من  الأطفال  هوDلء   ºمعظ اعت≥ال   ºّويت

من   ºاعت≥اله  ”ّ  Úاملعت≥ل الأطفال  من   %77 اأن  واملëررين  الأ�رشى  �صوDون  وRارة 

املناRل، واأن¬ ّ” توKي≤ ع�رش حالت مكa åيها الأطفال اأكÌ من 24 �صهراk بانتظار 

اأن  اإىل  واأ�صارت  الأ�رشى هº طÓب،  الأطفال  83% من  اأن  fiاكمة. كما ذكرت 

 ºرو± اعت≥الهX ة عنŒمنها الأطفال الأ�رشى هي نا Êص التي يعاV40% من الأمرا

 .
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غري ال�صëية، وعن نوعية الأكل امل≥دم لهº، وانعدام النظاaة

الإح�صاء  داFرة  مدير  اأعّد√  والذي   2007 لعام  الأ�رشى  ح�صاد  ت≥رير  وذكر 

بوRارة �صوDون الأ�رشى عبد النا�رش aروانة، اأن ت�صاعداk ملëوXاk قد طراأ على ن�صبة 

العت≥الت خÓل العام 2007، واأن النتهاكات بë≤ الأ�رشى توا�صلâ وت�صاعدت 

هي الأخرى، يف Xّل تîاذل دو› ⁄ ي�صب≤ ل¬ مãيل. وaيما يتعل≤ بالأطفال الأ�رشى، 

 220 2007 قرابة  اأن قوات الحتÓل الإ�رشاFيلي، اعت≥لâ خÓل العام  بa sÚروانة 

اأن  اإىل   kم�صريا العت≥ال،  الع�رشات قيد  يزل   ⁄ aيما   ºمنه الكãري  عن   êرaاأ  ، kÓطف

، موRعÚ على  kÓاإجما› عدد الأطفال الأ�رشى مع نهاية العام 2007 بل≠ 350 طف

العديد من ال�صجون واملعت≥Óت، وfiتجزين يف Xرو± �صيÄة جداk، ويعاملون ب≥�صوة 

 .
18

وfiرومÚ من موا�صلة م�صريتهº التعليمية، وم�صت≥بلهº مهدد بال�صيا´ والدمار

 âبي ال≥ريبة من  بلدة حو�صان  ”اأ..“ )16 عاماk( من  الفل�صطيني  الفتى  ويروي 

 åحي خالت¬;   âبي من  م≥ربة  على  املدر�صة  اإىل  الطري≤  يف  وهو  اأوق∞  اأن¬   ،º◊

مُ
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 ،kعاما وع�رشين  KÓKة  العمر  من  البال≠  قريب¬  عن  يبãëون  الإ�رشاFيليون  ا÷نود  كان 

اعت≥ل¬ ا÷نود  �صّن¬،  ل�ص¨ر   kنظرا بطاقة هوية  ” اأ..“ الذي ⁄ يكن بëوRت¬  اأن  غري 

مزجمرين يف وجه¬  بال�رشب  علي¬  انهالوا  اعت≥ال¬  وaور  املطلوب.  هو  اأن¬   ÚاعمR

ا�صت≥بل¬ جنود   åاإىل مركز ع�صكري; حي اقتادو√   ºK با◊جارة?!“،  تر�ص≥نا  ”ملاذا 
اآخرون بوجبة اأخرى من ال�رشب. وبعد اأن Kبâ اأخرياk اأن¬ لي�ص ال�صî�ص املطلوب، 

الفتى  والدة  ا�صتدعاء  عناء   º◊  âبي ملنط≥ة  الإ�رشاFيلي  ا÷ي�ص  م�صوDول  يتكبد   ⁄

 Etzion اأمر بن≥ل¬ اإىل �صجن م�صتوطنة عت�صيون ºK غها باأن¬ قيد العت≥ال، ومنÓلإب

و�صول¬،  وعند   ،Úالعين مع�صوب  اليدين  مكبل   ،º◊  âوبي ال≥د�ص   Úب الواقعة 

انهال علي¬ ا÷نود بال�رشب املبì لإجبار√ على العرتا± باأن¬ من رماة ا◊جارة، 

وعلى العرتا± باأ�صماء رماة اآخرين مãل¬. وكان ا÷نود خÓل التë≥ي≤ ي¨ط�صون 

راأ�ص¬ يف برميل ميا√ بارد، ºK يف برميل ميا√ �صاخنة، ºK يف حجرة املرحاVص. ون≥ل 

الطفل الفل�صطيني من معت≥ل عت�صيون اإىل معت≥ل اأدورAdorim Ë املعرو± لدى 

الفل�صطينيÚ با�صº ”معت≥ل املجنونة“ حيå تل≥ى الفتى جرعة جديدة من ال�رشب 

والتعذيÖ والتنكيل.

يف معت≥ل املجنونة وVصع ”اأ...“ يف Rنزانة انفرادية ملدة 34 يوماk، ومن معت≥ل 

املجنونة ن≥ل ”اأ...“ اإىل املëكمة التي بدورها ق�صâ بتوقيف¬ احرتاRياk، ومن ºK ن≥ل 

اإىل �صجن تلموند Telmond داخل ”اإ�رشاFيل“. 

ويف 2001/2/2 اأ�صدرت fiكمة بيâ اإيل Beit Eil الع�صكرية حكمها بãبوت 

التهº املوجهة اإىل الطفل، باأن¬ خÓل اأ�صهر اأيلول/ �صبتمب، وت�رشين الأول/ اأكتوبر، 
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:37 IOÉŸا

تكفل الدول الأطرا±:

اأ. األ يتعرVص اأي طفل للتعذيÖ اأو ل¨ري√ من Vرشوب املعاملة اأو الع≥وبة ال≥ا�صية اأو الÓاإن�صانية اأو 

املهينة. ول تفرVص ع≥وبة الإعدام اأو ال�صجن مدى ا◊ياة ب�صبÖ جراºF يرتكبها اأ�صîا�ص ت≥ل 

.ºعنه êراaإÓدون وجود اإمكانية ل kعن 18 عاما ºاأعماره

ب. األ يëرم اأي طفل من حريت¬ ب�صورة غري قانونية اأو تع�صفية. ويجÖ اأن يجري اعت≥ال الطفل 

Rمنية  aرتة  ولأق�رش  اأخري  كملجاأ  اإل  ‡ار�صت¬   Rيجو ول  لل≥انون،   kا≤aو �صجن¬  اأو   √Rاحتجا اأو 

منا�صبة.

ê. يعامل كل طفل fiروم من حريت¬ باإن�صانية واحرتام للكرامة املتاأ�صلة يف الإن�صان، وبطري≥ة تراعي 

احتياجات الأ�صîا�ص الذين بل¨وا �صن¬. وبوج¬ خا�ص، يف�صل كل طفل fiروم من حريت¬ عن 

البال¨Ú، ما ⁄ يعتب اأن م�صلëة الطفل الف�صلى ت≥ت�صي خÓ± ذلك، ويكون ل¬ ا◊ّ≤ يف الب≥اء 

على ات�صال مع اأ�رشت¬ عن طري≤ املرا�صÓت والزيارات، اإل يف الظرو± ال�صتãناFية.

د. يكون لكل طفل fiروم من حريت¬ ا◊ّ≤ يف ا◊�صول ب�رشعة على م�صاعدة قانونية وغريها من 

امل�صاعدة املنا�صبة، a�صkÓ عن ا◊ّ≤ يف الطعن يف �رشعية حرمان¬ من ا◊رية اأمام fiكمة اأو �صلطة 

flت�صة م�صت≥لة وfiايدة اأخرى، ويف اأن يجري البâّ ب�رشعة يف اأي اإجراء من هذا ال≥بيل.

 πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJG
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عربة  على  كا◊جر“  ”�صيء  ب≥ذ±  قام   2000 العام  من  نوaمب   /Êاãال وت�رشين 

اأوقات flتلفة،  ”هجمة“ يف  قام بîم�ص وع�رشين  واأن¬  �صاF≥ها.   ìع�صكرية وجر

وقام مع اآخرين بر�ص≤ ا◊جارة على ال�صيارات الإ�رشاFيلية املدنية والع�صكرية املارة 

 ºاملته اأن  الإ�رشاFيلية،  املëكمة   Öح�ص ،âبK وقد  ”بيâ حانون“...  عند مفرت¥ 

قد ر�ص≤ Kمانية من ا◊جارة يف كل واحدة من الهجمات اÿم�ص وع�رشين. ولدى 

 ≥≤ëالعرتا± باأن امل Öيج” kÓFقا Úالفل�صطيني Úامëعّل≤ اأحد امل ،ºقراءة ا◊ك

الع�صكري الإ�رشاFيلي يتلك عداداk خا�صاk من ابتكار√، ا�صتطا´ بوا�صطت¬ اأن ي�صجل، 

لعملية  الدقي≤  والتاريخ  الفل�صطيني،  الفتى  ر�ص≥ها  التي  ا◊جارة  عدد  دقة،  بكل 

الر�ص≤ باليوم وال�صاعة والدقي≥ة والãانية“! وقد عوقÖ الطفل ”اأ..“ بال�صجن Kمانية 

 .
19

)kاأ�صهر وب¨رامة مالية م≥دارها 1,500 �صيكل )350   ت≥ريبا

وعلى الرغº من اأن التفاقيات الدولية ◊≥و¥ الإن�صان، و–ديداk اتفاقية ح≥و¥ 

الأطفال   nÖصل�  âوجعل لÓأطفال،  ا◊ماية  توaري  Vرشورة  على  �صددت  الطفل، 

حريتهº اأمراk م≥يداk ومÓذاk اأخرياk، ولأق�رش aرتة ‡كنة، اإل اأن الحتÓل الإ�رشاFيلي 

جعل من قتل الأطفال واعت≥الهº مÓذاk اأولk و�صيا�صة منهجية.

كما اأن هوDلء الأطفال يتºّ احتجاRهº والتë≥ي≤ معهºK ،º اعت≥الهº يف Xرو± 

�صعبة لل¨اية. ول≥د ك�ص∞ ت≥رير لوRارة �صوDون الأ�رشى واملëررين الفل�صطينية عن 

يî�صعون  التي  والأحوال  الفل�صطينيون  الأطفال  aيها  يمُعت≥ل  التي  الظرو±  طبيعة 

aيها للتë≥ي≤، واأ�صار اإىل اأن الأطفال:

الطفل  وين≥ل  الأوىل،  الفجر  �صاعات  ويف  الليل  منت�ص∞  بعد  عادة  يعت≥لون 

بالن�صبة  ب¬   ìم�صمو التë≥ي≤، وهذا غري  اإىل  مبا�رشة  الليل  منت�ص∞  بعد  املعت≥ل 

$
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املناRل   ºبده الإ�رشاFيلي  الحتÓل  قوات  ت≥وم  وعادة   .ÚيليFالإ�رشا لÓأطفال 

وال�رشب على الأبواب ب�صدة وعن∞ واأحياناk ك�رشها، والدخول باأعداد كبرية 

.
20

من ا÷نود، ي�رشخون وي�صتمون لإل≥اء الرعÖ يف قلوب الأها› والأطفال

وي�صي∞ ت≥رير اآخر للوRارة اأن الأطفال يف املعت≥Óت وال�صجون يعانون من ن≥�ص 

 ºة، وانت�صار ا◊�رشات، والكتظا® يف ال¨ر± وخيaالطعام ورداءت¬، وانعدام النظا

منا�صبتان، والإهمال  واإنارة  تهوية  aيها  يتواaر  العت≥ال، والحتجاR يف غر± ل 

الطبي، ون≥�ص املÓب�ص، وعدم توaر و�صاFل اللعÖ والرتaي¬، والن≥طا´ عن العا⁄ 

 ،Úنف�صي ÚيFر مر�صدين واأخ�صاaيارة الأها›، وعدم توR ارجي، وا◊رمان منÿا

والحتجاR مع البال¨Ú، والحتجاR مع اأطفال جناFيÚ اإ�رشاFيليÚ، والإ�صاءة اللفظية 

وتف�صي  ا÷ماعية،  والع≥وبات  ا÷ن�صي  والتëر�ص  النفرادي  والعزل  وال�رشب 

.
21

ºص، وا◊رمان من التعلVالأمرا

حّد  اإىل   Öالتعذي ومنهجية  �صيا�صة  يف  الإ�رشاFيلي  الحتÓل  �صلطات   âوذهب

ت�رشيع¬، وال�صماì ب¬ قانوناk طوال ع≥ود خلâ، وعندما Vصّجâ العديد من موD�ص�صات 

ومنظمات ح≥و¥ الإن�صان، اVصطرت املëاكº الإ�رشاFيلية يف اأيلول/ �صبتمب 1999 

اإىل اإ�صدار قرار ي≥�صي بعدم قانونية اأربعة اأ�صاليa Ö≥§ من ال�ص¨§ ا÷�صدي وهي: 

الهّز العني∞، وال�صبí، وجل�صة ال≥رa�صاء، وحرمان ال�صجÚ من النوم لفرتات طويلة. 

اأي اأن التعذيÖ ك�صيا�صة ومنهè ⁄ يمُل≠n اأو يëّرم يف الأ�صل. وهذا ما اأ�صار اإلي¬ املدير 

الإقليمي ÷معية مراقبة ح≥و¥ الإن�صان يف ال�رش¥ الأو�ص§ و�صمال اإaري≥يا اإذ قال: 

” اإن قرار املëكمة العليا الإ�رشاFيلية ⁄ يعتب �صوء املعاملة وا�صتîدام التعذيÖ غري 
.

قانوÊ يف جميع الظرو± والأحوال“22
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 ´hQóc ¿و«æ«ط°ù∏الف ∫ÉفWC’ا πª©à°ùj ∫Óàا’ح

¬JÉeÉëàbا ∫ÓN ةjöûH

ذكر مركز املعلومات الإ�رشاFيلي ◊≥و¥ الإن�صان 

يف الأراVصي املëتلة )بت�صليB’Tselem )º اأن ا÷ي�ص 

قا�رشين   ºصمنهVو  Úاملدني ي�صتîدم  الإ�رشاFيلي 

للمناط≤  اقتëامات¬  خÓل  ب�رشية   kدروعا واأطفال 

 )kعاما  15( عمرية  عميد  الفتى  وقدم  الفل�صطينية. 

اأمرو√  الإ�رشاFيلي  ا÷ي�ص  اأaراد  اأن  aيها  جاء  �صهادة 

يف  بها  قاموا  التي  التفتي�ص  عمليات  يف   ºته≤aمبرا

 ºاأنه كما  aي¬،  ي�صكن  الذي  ا◊ي  يف  بيوت  KÓKة 

ا�صتîدموا ابن عم¬ �صامí اأي�صاk يف مهمة ‡اKلة. ويف 

اإaادة اأخرى لعاFلة دعدو�ص من نابل�ص تبÚ اأن ا÷نود 

 ºمعه وح≥≥وا  العاFلة  منزل  على  بال�صيطرة  قاموا 

الطفلة جيهان دعدو�ص )11 عاماk( على  اأرغموا   ºK

اقتيادهº اإىل بيâ جماور وaتí باب البيâ والدخول 

 .ºاإلي¬ قبله

ا÷نود ي�صتعملون املواطنÚ الفل�صطينيÚ كدرو´ 

ب�رشية، مركز املعلومات الإ�رشاFيلي ◊≥و¥ الإن�صان 

.2006/7/20  ،)ºبت�صيل( املëتلة  الأراVصي  يف 

44
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وذكر ت≥رير اأعد√ مركز بت�صيلº اأن fi≥≥ي ال�صابا∑ Shabak )جهاR املîابرات 

 Ìاأك Úأ�رشى الفل�صطينيÓل ºوا�صتجوابه ºناء –≥ي≥هKدمون يف اأîيلي(، ي�صتFالإ�رشا

 çما حد )kصي عري≥ات )15 عاماVوي�ص∞ الفتى را .
23

Öل للتعذيFمن 105 و�صا

ل¬ يف مركز التوقي∞ يف معالي¬ اأدوميMaale Adummim º �رش¥ ال≥د�ص، aي≥ول 

وال≥دمان  الأ�صفل  اإىل  والراأ�ص  )اليدان  م≥لوبة  بطري≥ة   ¬ërب nص� pب قاموا   Ú≤≤ëامل اإن 

ما  و�صدهما  بëبل  خ�صيتي¬  رب§   ”ّ كما   ،âالوق من  طويلة  لفرتة  الأعلى(  اإىل 

�صبÖ ل¬ اآلماk �صديدة، a�صkÓ عن اإطفاء ال�صجاFر يف ج�صد√ من اأجل اإجبار√ على 

 .
24

العرتا±

النوم  ب�صدة، ومنعو√ من  قاموا ب�رشب¬  اأن املÚ≤≤ë وا÷نود  واأVصا± عري≥ات 

اأبو  بلدة  يف  منط≥ة  اإىل  اأخذو√   Ú≤≤ëامل اأن  كما  ا◊مام.  ا�صتîدام  اأو  ا◊ركة  اأو 

دي�ص و�صورو√ يف اأوVصا´ مهينة جداk. وعندما طلÖ منهº ال�رشب، �صكبوا على 

يف  بال¨وا  ا÷نود  اأن  الطفل  واأكد  بال�رشب.  ل¬   ìال�صما دون  املاء  من   kدلوا راأ�ص¬ 

التنكيل ب¬ عن طري≤ ا�صتîدام¬ كهد± ي≥ومون برمي ا◊جارة علي¬، بëيå اأن من 

ي�صيÖ راأ�ص¬ يëظى بت�صفي≤ ا÷نود. الأمر الذي اأدى اإىل اإ�صابت¬ بجروì يف الراأ�ص 

والوج¬. واأكد fiامي نادي الأ�صري اأن¬ �صاهد اآKار ا◊جارة على وج¬ ال�صبي وراأ�ص¬، 

واأكد اأن الأ�رشى املوجودين يف مركز العت≥ال يف م�صتوطنة معالي¬ اأدوميº، ا�صتكوا 

.
25

من الأ�صاليÖ ال�صادية التي ي�صتîدمها املë≥≥ون الإ�رشاFيليون

واأوردت منظمة اليوني�ص∞ �صهادة للطفل �صدام علي عياد عواد )10 �صنوات(، 

باأنابيÖ من  ”ل≥د VرشبوÊ على ج�صمي  اإ�رشاFيليون ي≥ول aيها  الذي اعت≥ل¬ جنود 

aيها   ń pر Rمُ التي  ذراعي  يف  جراحية  لعملية  اÿ�صو´  اإىل  واVصطررت  البÓ�صتيك. 

4646
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ق�صيÖ من البÓتÚ. ل≥د اأرغموÊ على نز´ Kيابي، وق�صيâ الليل كل¬ ويداي مكبلتان 

.“Úص طوال يومVوا › بالتوج¬ اإىل املرحاëوعيناي مع�صوبتان. و⁄ ي�صم

وقال ‡ãل اليوني�ص∞ يف ال�صفة وغزة ال�صيد بيار بوبار Pierre Poupard: ”اإن 

اأطفالk يتعرVصون ل�صوء معاملة يف اإ�رشاFيل“. واأVصا±: ”اإن اأولÄك الأولد ي�صون 

خم�صة اأيام يف مراكز ال�رشطة يف Xرو± قا�صية، ºK يودعون ال�صجن ملدة اأ�صهر يف 

. كما اأعلن 
26“ºيارتهR من ºبدون اأن يتمكن اأهاليه ºاكمتهfi يل، يف انتظارFاإ�رشا

للتنكيل والتعذيÖ خÓل  95% من الأطفال تعرVصوا  اأن  الفل�صطيني  الأ�صري  نادي 

 â– اتaاأن 85% من الأطفال يدلون باعرتا kي≤، م�صيفا≤ëالعت≥ال ويف مراكز الت

.
27

التهديد وال�ص¨§، ويوقعون على اإaادات بالل¨ة العبية ل يعرaون م�صمونها

4747
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»ë°üdG ™°VƒdG :k É°ùeÉN

عدة  من  الأطفال   Êيعا الفل�صطينيون،  يعي�صها  التي  ال�صعبة  الظرو±  Xّل  يف 

 çد– التي  والعن∞  ال≥تل  ملظاهر  نتيجة  نف�صية  م�صاكل  اأبرRها  �صëية،  م�صاكل 

اأمامهº، ويف كãري من الأحيان لأحباFهº من اأم واأب واإخوة واأ�صدقاء، بالإVصاaة اإىل 

�صوء الت¨ذية ب�صبÖ الف≥ر وا◊�صار، ‡ا يت�صبÖ اأي�صاk يف ارتفا´ معدل الوaيات عند 

الأطفال. ويعاÊ ا÷هاR ال�صëي الفل�صطيني من منع الحتÓل و�صول الإ�صعاaات 

 Úمة للعمليات، كالأوك�صجRÓالطبية اإىل موقع الإ�صابات، ومنع املواد ال ºوالطواق

مkÓã من الو�صول اإىل fiتاجيها، خا�صة اإىل قطا´ غزة. ومع ت�صديد ا◊�صار على 

 nع pن ممُ  åحي  ،kصوءا� ا◊الة  اRدادت   ،2007 عام  من   Êاãال الن�ص∞  خÓل  ال≥طا´ 

الكãري من الأطفال من ال�صفر للعêÓ حتى ولو كانâ حالتهº خطرة، مãل الطفل 
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يف   Ö≤K من   Êيعا الذي  امل�رشي  �صا⁄ 

aل�صطينيون  flت�صون  وحذر   .
28

Öال≥ل

مع نهاية العام 2007 من تدهور �صëة 

الأطفال يف غزة، وانت�صار اأمراVص �صوء 

الإ�رشاFيلي،  ا◊�صار   Öب�صب الت¨ذية 

 kوالن≥�ص يف املواد الأ�صا�صية، وخ�صو�صا

من   %64 اأن  اإىل   kم�صريا منها،  ال¨ذاFية 

اأطفال ال≥طا´ يعانون من a≥ر الدم، واأن 

 ºيف عدة مواد اأ�صا�صية عنده kهنا∑ ن≥�صا

يف   Ö≤K من   Êيعا الذي  امل�رشي  �صا⁄ 

aل�صطينيون  flت�صون  وحذر   .

 من تدهور �صëة 

الأطفال يف غزة، وانت�صار اأمراVص �صوء 

الإ�رشاFيلي،  ا◊�صار   Öب�صب الت¨ذية 

 kوالن≥�ص يف املواد الأ�صا�صية، وخ�صو�صا

من 

اأطفال ال≥طا´ يعانون من a≥ر الدم، واأن 

 ºيف عدة مواد اأ�صا�صية عنده kهنا∑ ن≥�صا

:24 IOÉŸا

الطفل يف   ≥ّëب الأطرا±  الدول  تعرت±   .1

التمتع باأعلى م�صتوى �صëي يكن بلوغ¬، 

وبëّ≥¬ يف مراa≤ عêÓ الأمراVص، واإعادة 

التاأهيل ال�صëي. وتبذل الدول الأطرا± 

اأي  يëرم  األ  لت�صمن  جهدها  ق�صارى 

طفل من حّ≥¬ يف ا◊�صول على خدمات 

الرعاية ال�صëية هذ√. 

 πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJG

مãل الفيتامÚ ”اأ“ A واليود، وموVصëاk اأن الن≥�ص يف تواaر هذ√ املواد ي�صع∞ قدرة 

الطلبة على التعلº، وقدرتهº على التëدç، ويوKDر �صلباk على ال�صمع، ويوDدي اإىل 

Rيادة تعرVصهº لÓأمراVص، وينعك�ص على ح�صورهº وم�صاركتهº، والت¨يÖ املتكرر 

عن املدر�صة. كما اأن a≥ر الدم الناجº عن ن≥�ص ا◊ديد يوDدي اإىل ن≥�ص عملية النمو 

على Vصع∞  يوKDر  كما  ال≥امة،  وق�رش  املدر�صة،  اأداFهº يف  الأطفال، وVصع∞  عند 

 .
29

ال¨ربية ال�صفة  14% يف غزة و9% يف  اإىل  ن�صبت¬   âالذي و�صل الرتكيز والأداء 

رياVص  تلميذ من  األ∞   20 لنëو  ”اإ�رشاFيل“ و�صول وجبات طبية خا�صة   âومنع

الأطفال يف قطا´ غزة، ⁄ تتجاوR اأعمارهº اÿم�ص �صنوات; من بينهº 12 األ∞ 

 kرا≤a باتوا يعانون  åالدرا�صي، حي العام  يتناولوا مãل هذ√ الوجبات طيلة  طفل ⁄ 

حاداk يف الدم، عÓوة على ق�رش يف ال≥امة، ونëول وVصع∞ عام يف بنيتهº، جراء 

 .
30

�صوء الت¨ذية الناجº عن الف≥ر ال�صديد
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1.الë°üة الæفù°»ة: 

 Öب�صب ال≥�صوى;  حدود√  اإىل   kصلبا� الفل�صطيني  للطفل  ال�صëي  الوVصع  تاأKر 

اأطفال ⁄ يكتمل  ت≥ع على  التي  اليومية  الإ�رشاFيلي، و‡ار�صات¬  �صيا�صات الحتÓل 

بناوDهº النف�صي والإدراكي. وقد اأورد م�صí ال�صëة النف�صية والجتماعية لÓأطفال 

ما بÚ 5-17 عاماk، والذي اأعد√ ا÷هاR املركزي لÓإح�صاء الفل�صطيني يف الفرتة ما 

بÚ 2004/4/19 وحتى 2004/3/5، اأن 8.8% من الأطفال يف هذ√ الفÄة قد تعرVصوا 

. وتفيد منظمة اليوني�ص∞، اأن 
31

◊وادç ب�صكل مبا�رش، ونتè عنها م�صاكل نف�صية

ال≥�ص∞  بفعل   ºتفاق قد   Úالفل�صطيني الأطفال   Úب والجتماعي  النف�صي  الوVصع 

بالدبابات وال¨ارات ا÷وية وقنابل ال�صوت، واأن الأطفال يتعرVصون ب�صكل متزايد 

لn طفÓن  pت قمُ 2006/3/6 عندما  اتr ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي، كما حدç يف  nفsل n ملîاطر flمُ

 çمتفجر يف غزة. ي�صا± لكل هذا اأن ا�صتمرار العن∞ وتبعات الأحدا ºبفعل ج�ص

وعرVصة  انك�صا±  حالة  يف  الأطفال   â≤اأب قد  النتفاVصة،  �صنوات  اإّبان  املوDملة، 

يومي.  ب�صكل   kمنتهكا والت¨ذية   Öواللع  ºالتعلي يف   ºح≥ه بات   åحي للîطر; 

ال�صفة  باأن ما ل ي≥ل عن ن�ص∞ مليون طفل وaتى وaتاة يف  اليوني�ص∞،  وت�صي∞ 

ال¨ربية وقطا´ غزة يفت≥رون اإىل aر�ص اللعÖ والرتaي¬، واإىل ن�صاطات لمنهجية يف 

اأماكن تكون اآمنة لهº. بدلk من ذلك، aاإنهº ي�صون معظº وقتهº يف املناRل، اأو 

يتعرVصون للعن∞ يف ال�صوار´، اأو قد ينتهي بهº ا◊ال اأحياناk اإىل املواجهة املبا�رشة 

.
32

مع ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي
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م�ص الأطفال امل�صتطلعÚ يف درا�صة حول ال�صÓمة النف�صية  وت�صري املنظمة باأن خمُ

الجتماعية بÚ الأطفال قد تعرVصوا للعن∞ من قبل اأaراد العاFلة ب�صبK Ö≥ل ال≥يود 

وال�ص¨و• اليومية، مãل ال�صعوبات القت�صادية، والبطالة وغياب اإمكانية الو�صول 

للîدمات و�صبكات الدعº; كما اأن الأ�رش ما Rالâ تواج¬ تدهوراk كبرياk يف قدرتها 

على اإدارة حالت الإنها∑ بÚ اأطفالها، والتعامل مع الإجهاد لديهº، وهذا يوDدي 

.
33

حتماk اإىل رaع م�صتوى التوتر يف املناRل

وك�صفâ درا�صة اأ�صدرها برنامè غزة لل�صëة النف�صية اأن ”94.6% من الأطفال 

م�صاهدة  خا�صة  الع�صبية،  بال�صدمة  الإ�صابة   Öت�صب مل�صاهد  تعرVصوا   Úالفل�صطيني

. ويف درا�صة اأجراها مركز ”اآدلر“ Adler يف ”اإ�رشاFيل“ حول 
ال≥�ص∞ وال≥تل“34

تاأKري العن∞ على الأطفال الفل�صطينيÚ وجد اأن ”70% من الأطفال الفل�صطينيÚ يف 

.
ال�صفة ال¨ربية عانوا من اأعراVص VصاF≥ة ما بعد ال�صدمة النف�صية“35

اأن¬  الفل�صطيني،  للطفل  الوطنية  اÿطة  �صكرتاريا  اأكدت   Öا÷ان هذا  ويف 

ال≥معية  و‡ار�صات¬  الحتÓل،  ÷نود  املتكرر   ìوالجتيا ال≥تل  لأعمال  نتيجة 

بëّ≤ الفل�صطينيÚ، اأ�صبí هنا∑ ”93% من الأطفال الفل�صطينيÚ ي�صعرون بîطر 

تزايد  الأطفال  من   %52 واأن  بالأمان،  ال�صعور  ويف≥دون  لÓعتداءات  التعرVص 

 ºحاجته تلبية  على  قادرين  عادوا  ما   ºواأمهاته  ºاآباءه باأن  الإح�صا�ص   ºلديه

.
للرعاية وا◊ماية ب�صكل كامل“36

52
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?kÉæeBG kÉfÉµe óLCG πg

 ¿Cا  ,∞°ù«fال»و ª¶æeة   ó«فJ

 ÚH  »YÉªàL’اh  »°ùفæال الوV°ع 

 ºbÉفJ  ób  Ú«æ«ط°ù∏الف  ∫ÉفWC’ا

 äاQÉ¨الh äÉHÉHóلÉH ∞°üالق π©فH

 ¿Cاh  ,äو°üال  πHÉæbh ا÷وjة 

 ójاõàe  πµ°ûH Vô©àj°و¿   ∫ÉفWC’ا

 .»∏«FاöSE’ا ¢û«÷ا räÉnفs∏n ofl ôWÉîŸ

 ’  Ée  ¿CÉH  ,∞°ù«fال»و  ∞«°†Jh

 ≈àah  πفW e∏»و¿   ∞°üf  øY  πقj

 ´Éطbh ال¨Hô»ة  ال†°فة   ‘  IÉàah

 Ö©∏ال  ¢Uôa  ¤Eا  ¿hôقàفj  IõZ

’é¡æe»ة   äÉWÉ°ûf  ¤Eاh  ,¬«aÎالh

 øe k’óH .º¡ة لæeBو¿ اµJ øcÉeCا ‘

 º¡àbh  º¶©e Á†°و¿   º¡fEÉa Pل∂, 

 ‘ ∞æ©∏و¿ ل°Vô©àj hCا ,∫RÉæŸا ‘

 ∫É◊ا  º¡H  »¡àæj  ób  hCا  ,´Qوا°ûال

 ¢û«÷ع اe IöTÉبŸة ا¡LواŸا ¤Eا kÉfÉ«حCا

.»∏«FاöSE’ا

ملنظمة   Êالإن�صا العمل   èبرنام

الفل�صطينية  الأرVص  يف  اليوني�ص∞ 

امل≥دم  الف�صلي  الت≥رير  املëتلة، 

.2006/3/8 ،Úëللمان

53
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 Úالفل�صطيني الأطفال  اأن  الفل�صطيني  الوطني  املعلومات  ملركز  ت≥رير  واأ�صار 

:
37

تعرVصوا لظرو± �صعبة خÓل انتفاVصة الأق�صى، وقد “ãلâ يف

من  عن∞  لأعمال  الطفل  م�صاهدة   .1

�صî�ص  قتل  اأو  واإرهاب  تîوي∞ 

على �صلة ب¬.

بالعيارات  لÓإ�صابة  الطفل  تعرVص   .2

النارية، والإعاقات ا÷�صدية الناŒة 

عن تلك الإ�صابات.

a .3≥دان اأحد الوالدين عن طري≤ ال≥تل 

اأو العت≥ال.

وقد  املاأوى.  وa≥دان  البيوت  هدم   .4

اأكدت منظمة اليوني�ص∞ يف ت≥رير 

من   Ìاأك هدم  الحتÓل  اأن  لها 

من   Ìاأك ت�رشيد  وّ”  منزل،   2,500

�صتة اآل± طفل منذ بداية النتفاVصة 

منت�ص∞  وحتى   2000/9/29 يف 

.
عام 382004

 ¥Óواإط املتكرر،  لل≥�ص∞  التعرVص   .5

النار يف الليل والنهار على املناRل.

ال�صورة بتاريخ 2004/1/4. 

 طفل aل�صطيني م�صاب بك�رش يف رجل¬، 

ال�صفة  قلنديا يف  يعب بÚ يدي والدت¬ معب 

الإ�رشاFيلي  الحتÓل  ويفرVص  ال¨ربية. 

على الفل�صطينيÚ عب املعابر ون≥ا• التفتي�ص 

 åحي �صارم،   ¥Óاإغ نظام  وا◊واجز 

لÓنتظار  الأوقات   Öاأغل يف  ي�صطرون 

�صاعات، مبا يف ذلك املرVصى وذوو ا◊الت 

ا◊رجة و�صيارات الإ�صعا±.
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للدمو´  امل�صيل   Rال¨ا ل�صتن�صا¥  التعرVص   .6

ب�صورة م�صتمرة، وحدوç حالت الإغماء.

7. الظرو± القت�صادية ال≥ا�صية لÓأ�رش.

ويفيد الت≥رير اأن هذ√ الظرو± ت�صببâ يف اإ�صابة 

.
39

67.6% من الأطفال باVصطرابات نف�صية

الأطفال  على  النف�صية  الآKار  مظاهر  ومن 

:Úالفل�صطيني

1. ال≥ل≤ واÿو± والتوتر الزاFد.

2. الت�صتâ وقلة النتبا√ وعدم الرتكيز. 

3. الVصطراب وا◊زن والكتÄاب.

V .4صع∞ الذاكرة والن�صيان.

5. ا◊ركة الزاFدة والعن∞ مع الآخرين.

6. حالت الإغماء.

7. اVصطرابات ه�صمية وعزو± عن الأكل.

8. الأر¥ اأو النوم الزاFد.

9. ال�صتي≥ا® املفز´ وروDية الكوابي�ص.

10. الب≥اء بجانÖ الكبار، ورa�ص البعد عنهº لعدم 

ال�صعور بالأمان.

11. التمرد وعدم الطاعة. 

للدمو´  امل�صيل   Rال¨ا ل�صتن�صا¥  التعرVص   .

ويفيد الت≥رير اأن هذ√ الظرو± ت�صببâ يف اإ�صابة 

الأطفال  على  النف�صية  الآKار  مظاهر  ومن 

. الب≥اء بجانÖ الكبار، ورa�ص البعد عنهº لعدم 

ال�صوال،  مها  الفل�صطينية  الطفلة 

ا�صت�صهد يف  الذي  اأحمد،  اأخاها  تبكي 

عملية اإ�رشاFيلية يف بيâ حانون يف قطا´ 

حوا›  ذاتها  العملية  يف  وقتل  غزة. 

قوات   âمنع aل�صطيني،  مواطن   50

الحتÓل دaنهÚ◊ º انتهاء العملية. 

اأ ب، 2006/11/7.
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لل�صëة  برنامè غزة  قوت¬ من  �صمري   Öالطبي الÓاإرادي. وقد ذكر  التبول   .12

النف�صية اأن 36% من الأطفال الذين يعي�صون يف اأماكن ال≥�ص∞ واملواجهات 

.
40

يتعرVصون للتبول الÓاإرادي

ومن الآKار ال�صلبية كذلك على �صëة الأطفال النف�صية، انهيار K≥تهº با◊ماية 

 ºيتهDرو  Öب�صب الإ�رشاFيلي،  الحتÓل  قوة  جبوت  اأمام   ºاأهله  ºله ي≥دمها  التي 

لÓأطفال من حولهº ي≥تلون ويجرحون بÚ يدي اآباFهº العاجزين. 

الباحãة   âKد– النتفاVصة،  يف   Úالفل�صطيني الأطفال  معاناة  عن  درا�صة  ويف 

الأطفال  على  والحتÓل  للعن∞  النف�صية  الآKار  عن   Maria Holt  âهول ماريا 

الأطفال  aر�صومات   ;ºواألعابه  ºر�صوماته يف  تتجلى  والتي   ،Úالفل�صطيني

 Öاأغل �صواداk وقا“ة، ويف   Ìاأك �صنوات، غدت   5-4  Úال�ص¨ار، ما ب  Úالفل�صطيني

الأحيان –وي جنوداk و�صياجاk �صاFكاk، واأعÓم، ودواليÖ –رت¥، ولي�ص ما ير�صم¬ 

اأن  كما  وعاÓFت.  وورود  واأ�صجار  مناRل  من  العمر  هذا  مãل  يف  اأطفال  عادة 

ا◊دود“،  و�رشطة  و”العرب  وا÷نود“  ”الأطفال  قبيل  من  كلها  �صارت   ºاألعابه

وكل ما يتبع ذلك من م�صطلëات وكلمات تدخل يف اللعبة. اإن �صعورهº باÿو± 

 ،ÚيليFالإ�رشا يكونوا  لأن   ºتف�صيله يعك�ص¬  وŒّب√  الحتÓل  قوة  اأمام  والعجز 

 .
41“ÚيليFوا÷نود الإ�رشا Úيف لعبة ”الفل�صطيني ،kاëقدرة وقوة وت�صل Ìالطر± الأك

 ºنومه اأKناء  ي�صاهدون   Úالفل�صطيني الأطفال  من   %78 اأن   âهول وت�صي∞ 

ويروي  ا�صت�صهدوا.  قد   ºاأنه  ºمناماته يف  يرون   %15 واأن  �صيا�صية“،  ”منامات 
 .ºيîل يف املRكل املنا âرة حربية قد ق�صفFاأن طا âيف غزة: ”حلم Åطفل لج
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ق�ص∞  يريدون  اليهود  اأن   âو�صمع

 âوكان  kهربا  âرك�ص الأطفال. 

منز›.   âق�صف  ºK  Êتطارد الطاFرة 

.
كل الأطفال ا�صت�صهدوا“42

اآخر   Åلج طفل  عي�صى،  اأما 

�صدا´  من  aي�صتكي  غزة،  يف 

التبول  من   Êويعا وكوابي�ص،   ºFدا

العداFية  ومن  نوم¬،  اأKناء  الÓاإرادي 

 Öال�صب والدت¬  وترجع  اإخوت¬.  Œا√ 

ا÷نود  aيها   ºëاقت التي  الليلة  اإىل 

اأبا√  وVرشبوا   ºمنزله الإ�رشاFيليون 

واأخا√ الأكب. ي≥ول عي�صى: ”اأخا± 

ي�رشبون   ºاإنه ا÷نود.  من   kماFدا

واأ�صاتذتي  املدر�صة،  يف  اأ�صدقاFي 

ومعلماتي، يف كãري من الأحيان. اأنا 

 .Úقادم  ºاأراه عندما   kرك�صا اأهرب 

 ºلكنه  ºرشبهV اأ�صتطيع   Êاأ لو  اأ“نى 

 ºر�صا�صات. اإنه ºوعنده kاأقوياء جدا

قتلة“43.

على  ي≥ب�صون  الإ�رشاFيليون  ا÷نود 

 Úب ا�صتباكات  خÓل  aل�صطيني،  طفل 

 Úوامل�صتوطن  Úالفل�صطيني ال�صكان 

 Êويعا اÿليل.  مدينة  يف   ÚيليFالإ�رشا

 kرياãك الأطفال   ºومنه اÿليل  �صكان 

 ºتت التي   Úامل�صتوطن م�صاي≥ات  من 

ا÷نود  وم�صاعدة  بل  بëماية   kغالبا

 .ÚيليFالإ�رشا

 .2001/4/25 ،Rرويرت

 Öال�صب والدت¬  وترجع  اإخوت¬.  Œا√ 

ا÷نود  aيها   ºëاقت التي  الليلة  اإىل 

اأبا√  وVرشبوا   ºمنزله الإ�رشاFيليون 

اأخا± 

ي�رشبون   ºاإنه ا÷نود.  من   kماFدا

واأ�صاتذتي  املدر�صة،  يف  اأ�صدقاFي 

ومعلماتي، يف كãري من الأحيان. اأنا 

 .Úقادم  ºاأراه عندما   kرك�صا اأهرب 

 ºلكنه  ºرشبهV اأ�صتطيع   Êاأ لو  اأ“نى 

 ºر�صا�صات. اإنه ºوعنده kاأقوياء جدا

2001/4/25 ،Rرويرت
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S.2°وA الjò¨àة:

اأXهرت نتاèF م�صí �صëة الأ�رشة الفل�صطيني ل�صنة 2006 اأن 10.2% من الأطفال 

الفل�صطينيÚ الذين خ�صعوا ل≥يا�ص الطول يعانون من ق�رش ال≥امة، و2.9% يعانون 

ن�صبة  من  قطا´ غزة   Êويعا املزمن.  الهزال  من  يعانون  الوRن، و%1.4  ن≥�ص  من 

اأكدت¬  ما  وهو   ،
44

ال¨ربية( ال�صفة  يف   %7.9 م≥ابل   %13.2( ال≥امة  ق�رش  من  اأكب 

اإىل  اأ�صارت   å2006، حي مار�ص  اآذار/  ال�صادر يف  ت≥ريرها  اليوني�ص∞ يف  منظمة 

الأراVصي  الأطفال يف   Úب ال≥امة،  ق�رش  من  عن¬   èينت وما  املزمن،  الت¨ذية  �صوء  اأن 

وقطا´  ال¨ربية  ال�صفة  aفي   ;%10 قرابة  اإىل  لي�صل  اRداد حدة  املëتلة  الفل�صطينية 

 ¬Fيل≥ي �صوء الت¨ذية باأعبا åغزة، هنا∑ 350 األ∞ طفل يعانون من ق�رش ال≥امة، حي

على الأطفال الأ�ص¨ر �صناk ب�صكل خا�ص ‡ن هº ما بÚ 12 و23 �صهراa .kاأكÌ من 

يف   ºوه‰ على  يوKDر  ‡ا  ا◊رجة،  الفرتة  هذ√  يف  الت¨ذية  �صوء  يعانون   ºمنه  %15

.
45

امل�صت≥بل، ويجعلهº اأكÌ عرVصة للîطر بعد انتهاء مرحلة الطفولة

ويف وقâ �صاب≤ ن�رشت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( ت≥ريراk عن 

�صوء الت¨ذية يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة جاء aي¬: ”ي�صود ال�صفة ال¨ربية وقطا´ 

غزة حالة طوارÇ اإن�صانية، a≥د طراأ ارتفا´ يف عدد حالت �صوء الت¨ذية وa≥ر الدم، 

وارتفا´ يف عدد العاÓFت التي ل ت�صتطيع توaري املواد ال¨ذاFية الأ�صا�صية، خا�صة 

الأطفال  من   %22.5 اأن   íبامل�ص قاموا  الذين  الباحãون  ووجد   .“Úبالبوت ال¨نية 

منتجات  اأن  الت≥رير  واأكد  الت¨ذية.  �صوء  من  يعانون  الحتÓل   â–  Úالفل�صطيني

الألبان لÓأطفال ناق�صة يف اأ�صوا¥ ال�صفة وغزة; وتعود اأ�صباب 52% من هذا الن≥�ص 
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اإىل ا◊واجز الع�صكرية الإ�رشاFيلية، بينما تعود اأ�صباب 34% من¬ لÓإغÓ¥ الع�صكري 

 ،Úاد 65% من الفل�صطينيaد اأ≤a ،ومواد ال¨ذاء Öة لن≥�ص ا◊ليaصاVللمناط≤. وبالإ

 ºمهRولوا  ºل�رشاء حاجياته الكايف  املال  يلكون  ل   ºاأنه  ،íامل�ص لمُوا يف  pÄ �صمُ الذين 

.
46

ال¨ذاFية

 Úالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اأن 22% من الأطفال الفل�صطيني âكما اأعلن

يعانون ن≥�صاk حاداk يف aيتامÚ ”اأ“، ‡ا يجعل وVصعهº ال�صëي يف ”حالة حرجة“. 

واأaادت الوكالة يف بيان �صëفي اأن نتاèF امل�صí اأXهرت اأن م�صتويات aيتامÚ ”اأ“ 

.
47

لدى حوا› 54% من اأطفال ال�صفة وغزة ت≥لt عن املطلوب

واأXهرت املوD�رشات ال�صëية لعام 2004 اأن 10% من الأطفال يعانون من تاأخر 

.
48

يف النمو، بواقع 11% يف قطا´ غزة و9% يف ال�صفة ال¨ربية

 Johns Hopkins “وحّذرت درا�صة اأمريكية، اأجرتها جامعتا ”جونز هوبكنز

الأمريكية و”ال≥د�ص“ الفل�صطينية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من 

 Úمنع املواطن Öصى، ب�صبVي عند الأطفال والن�صاء خا�صة املرëصع ال�صVتدهور الو

لتل≥ي  الأولية  الرعاية  امل�صت�صفيات ومراكز  اإىل  الفل�صطينيÚ من ا◊ركة والو�صول 

 ºعلى تلبية احتياجاته ºمة، وكذلك عدم قدرتهRÓية الëدمات ال�صÿالرعاية وا

ا◊�صار،  وaرVص  الحتÓل،  ‡ار�صات  نتيجة  وغريها  ال¨ذاFية  املواد  من  الأ�صا�صية 

وت≥طيع اأو�صال املدن وال≥رى الفل�صطينية، وارتفا´ ن�صبة البطالة ب�صبÖ منع العمال 

.
49

ºمن التوج¬ اإىل اأماكن عمله
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êÓ©∏d ôØ°ùdG øe Ö∏≤dG Üƒ≤ãe kÉ©«°VQ ™æÁ ∫ÓàM’G

غزة  م�صت�صفى  يف  ا◊�صانة   ºق�ص يف  يرقد   ...  )kيوما  13( امل�رشي  �صا⁄  الطفل 

 êروÿل¬ با ìيلية ال�صماFص ال�صلطات الإ�رشا�aيف قلب¬، وتر Ö≤K من Êالأوروبي، يعا

للعêÓ يف اÿارê، وذلك يف اإطار ا◊�صار اÿان≤ املفروVص على قطا´ غزة منذ �صيطرة 

”حما�ص“ عليها، الأمر الذي اأدى اإىل وaاة 33 مري�صاk [حتى اأواخر 2007[.

�صëيفة ا’–OÉ، اأبو Xبي )الإمارات(، 2007/12/11.

!“Üô©dG πµdh πØ£∏d äƒŸG” GƒNô°U

جنود الحتÓل يعي≥ون �صيارة اإ�صعا± 

 )...( خطرية   ìبجرا  kم�صابا  kÓطف ت≥ّل 

يعمل  الذي  لوحة،  اأبو  ماهر  دكتور  واأكد 

يف م�صت�صفى بيâ جال ا◊كومي، اأن¬ كان 

اإ�صعا±  �صيارة  يف  امل�صاب  الطفل  برa≥ة 

جنود  واأن  الأحمر،  الهÓل  ÷معية  تابعة 

اأتى،   åحي من  بالعودة  ل¬  اأ�صاروا  ا◊اجز 

وعندما اقرتب منهº قاموا بدaع¬ وت�صابك 

بذيÄة  بعبارات  وتلفظوا  بالأيدي،   ºمعه

ولكل  وللطفل  لك  ”املوت  وعن�رشية 

العرب“.

�صëيفة ا’ΩÉjC، رام اˆ، 2005/5/25.

á°†jôŸG ádƒØ£dG ¿hhGój Gòµg :äÉ°UÉ°üb

 IÉah ó©H QhôŸÉH IQÉ«°ù∏d Gƒëª°S

¢†jôŸG πØ£dG

املواطنة  ابن  �صهور(   6( خالد  الطفل 

تويف   ... �صيلة  اأحمد  �صناء  الفل�صطينية 

 Úالأوك�صج ان≥طا´  بعد  اأم¬  ح�صن  يف 

جنود  اأعا¥  بعدما   ،Úال�ص¨ريت رFتي¬  عن 

حاجز  على  الإ�صعا±  مرور  الحتÓل 

عطارة الع�صكري. 

)الإمارات(،  ال�صارقة   ,è«∏ÿا �صëيفة 

.2007/3/9
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20% من وaيات الأطفال هي ب�صبÖ ا◊واجز وا÷دار الفا�صل.
مركز الإعÓم واملعلومات، 2004/3/14. 

55% من الأطفال الفل�صطينيÚ يعانون من الأنيميا. 
.2005/8/8 ,»Hô©ال ¢Sóالق

منظمة ال�صëة العاملية: 60% من الأطفال الذين ولدوا على ا◊واجز 

توaوا.

عرب 48، 2005/9/23.

98.8% من الأطفال يتاأKرون من جراء ال≥�ص∞ الوهمي واخرتا¥ حاجز 
ال�صوت. 

جملة البيادر ال�صيا�صي، ال≥د�ص، 2005/11/19.

اليوني�ص∞: dCG 350∞ طفل aل�صطيني يعانون من �صوء الت¨ذية. 

�صëيفة ال¨ó، عّمان، 2006/3/20.

اليوني�ص∞ : óMGh من كل áKÓK رVصع مرVصى يوت يف غزة. 

مركز الإعÓم واملعلومات، 2006/6/14.

اليوني�ص∞: dCG 838∞ طفل يعي�صون Xروaاk �صعبة جداk يف قطا´ غزة.  

وكالة الأنباء الفل�صطينية )وaا(، 2006/8/1.

 اأطفال غزة يتعرVصون ’É©°VCG á©HQC± �صدمات ا◊رب. 

�صëيفة الöûق ا’ShC°§، لندن، 2006/8/3.

 درا�صة: 75% من الأطفال ذوي الحتياجات اÿا�صة حرموا من تل≥ي 

 .êÓالع

وكالة وaا, 2006/11/30.

ΩÉbQC’ÉH ... á«æ«£°ù∏ØdG ádƒØ£dG áë°U :äÉ°UÉ°üb

 طفل يعي�صون Xروaاk �صعبة جداk يف قطا´ غزة.  

 .
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 Defense for Children ا´ عن الطفلaلة املنظمة الدولية للدãويف �صهادة ملم

”اأن  كو∑  اأكدت   ،Catherine Cook كو∑  كاترين  ال�صيدة   International

معدل الذين يعانون �صوء الت¨ذية يرتب§ مبا�رشة ب≥يود ا◊ركة التي تفرVصها اإ�رشاFيل، 

.
وبالوVصع القت�صادي ال�صعÖ يف املناط≤ الفل�صطينية“50

:äÉ«a3.الو

 Úل�صطa اأن املوت واحد، مهما تعددت الأ�صباب، وبع�ص الأ�صباب يف íيëص�

 kÓيظهر كي∞ يوت الأطفال قت √Óيلها يف العا⁄، غري اأن ما ذكرنا√ اأعãقد ي�صب¬ م

امل�صنفة  الوaيات  عن  ماذا  ولكن  بارد،  بدم  الحتÓل  جنود  ور�صا�ص  باأيدي 

”طبيعية“ يف العا⁄; ووaيات الرVصع، ووaيات �صوء الت¨ذية، ووaيات املولودين من 
دون م�صت�صفيات اأو قابÓت، وحتى على ا◊واجز?.

الوهمية  ال¨ارات   Öب�صب غزة  قطا´  يف  يجه�صن  الÓتي  الن�صاء  عن  وماذا 

الداFمة?.

لأن¬ ل  م�صت�صفيات غزة;  KÓKة يف  بÚ كل  ”flاطر موت طفل من  وماذا عن 

 çدëاملت Damien Personnaz Rتوجد اأدوية اأو ع≥اقري“ كما ي≥ول دميان بر�صونا

.?
51

با�صº اليوني�صي∞

وماذا عن اأّن 20% من الأطفال املتوÚa يف ال�صفة توaوا ب�صبÖ ا÷دار العاRل 

.?
52

وا◊واجز املنت�رشة

 Úالعام Úولدت 61 امراأة ب åوماذا عن الأطفال املولودين على ا◊واجز? حي

2000-2004، وa≥دت 36 منهن مواليدهن، اأي اأن نëو 60% من هوDلء املواليد 
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 World Health 
53

توaوا ب�صبÖ هذ√ ا◊واجز كما ذكرت منظمة ال�صëة العاملية 

.?
53 Organization

كل هذ√ الوaيات غري الطبيعية ل ت�صن∞ Vصمن عمليات ال≥تل املنظº وامل≥�صود 

اأرقام ال�صهداء  اأن  اإن دّل على �صيء aهو يدّل على  الذي ي≥وم ب¬ الحتÓل; وهذا 

يعانون ويوتون  املاأ�صاة واملعاناة، واأن من   Öمن جوان kاإل جانبا  âلي�ص وا÷رحى 

‡ار�صات  بفعل   Úالفل�صطيني الأطفال  من  ◊ظة،  وكل  بل  يوم،  كل  ويرVصون 

الحتÓل الإ�رشاFيلي كãريون، وي�صعÖ ح�رش معاناتهº باأرقام اأو باإح�صاFيات.

Rيد  اأبو  روان  الفل�صطينية  الطفلة 

 âيaتو وقد  ون�ص∞(  �صنوات   çÓK(

الراأ�ص،  يف   Úبر�صا�صت اإ�صابتها  اإKر 

واأ�صابها  اإ�رشاFيلي  جندي  اأطل≥هما 

توغل  خÓل  منزلها،  يف   âكان بينما 

لÓحتÓل يف رía يف قطا´ غزة.

 ال�صورة بتاريخ 2004/5/22.

Rيد  اأبو  روان  الفل�صطينية  الطفلة 

 âيaتو وقد  ون�ص∞(  �صنوات   çÓK(

الراأ�ص،  يف   Úبر�صا�صت اإ�صابتها  اإKر 

واأ�صابها  اإ�رشاFيلي  جندي  اأطل≥هما 

توغل  خÓل  منزلها،  يف   âكان بينما 
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…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G ™°VƒdG :k É°SOÉ°S

تن�ّص اتفاقيات ح≥و¥ الطفل، اأن للطفل ا◊ّ≤ يف رعاية وم�صاعدة خا�صة، واأن¬ 

جو  يف  كرية  هانÄة  وعي�صة   kطبيعيا  kوا‰ ل¬  ت�صمن  �صليمة  بيÄة  يف  ا◊ّ≤  طفل  لكل 

اأ�رشي، ويف بيÄة –رتم ال≥يº الأ�صا�صية من كرامة وحرية. 

 ّل وتفÓبها الحت “ºه لكن اأطفال aل�صطÚ لهº بيÄتهº ”املميزة“ التي ”خ�صّ

يف �صنعها; aهº الأطفال املëرومون من الأب الذي قتل اأمام اأعينهº، ومن ا◊�صن 

الآمن الذي يëميهº من �صبí اÿو± والرعÖ، ومن ال�صدي≤ الذي اغتالت¬ ر�صا�صة 

 ºواقعهa ،م�صت≥بل جمهول ºوينتظره ،kالأطفال الذين يعي�صون واقعا األيما ºغادرة; ه

اأن يعي�صوا طفولتهº البيÄة. aكãري هº الذين ⁄  - املفروVص عليهº - حرمهº من 
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يîرجوا من مناRلهº اأياماk عدة ب�صبÖ حظر التجول، اأو ⁄ ي¨ادروا قريتهº لأ�صهر 

اأو �صنوات –â ا◊�صار; الذين يعانون من ن≥�ص ال¨ذاء aي�صابون بف≥ر الدم و�صوء 

الت¨ذية; الذين يعانون ال�صدمات النف�صية واآKارها بن�صÖ مفزعة، ويتعرVصون للموت 

 ...kيوميا

اأو  النادي  يعرaون  ول  للهو،  اأماكن  ول   Öللع �صاحات   ºله لي�ص  اأطفال   ºه

امل�صبí اأو امل�رشì... ولدوا –â الحتÓل لجÚÄ، وعا�صوا –â �ص≥∞ خيمة ل 

 ºالذي طرده âص والبيVحّر ال�صي∞ اأو برد ال�صتاء، على اأمل العودة اإىل الأر ºت≥يه

من¬ الحتÓل، وعلى هذا تفتâë عيونهº الطفولية البيÄة يف الدنيا، aهل لأطفال 

.?ºمن ح≥وقه ºين�ّص على حرمانه “ kخا�صا kح≥ا” Úل�صطa

1.ال©FÉ∏ة: 

تن�ّص اتفاقية جني∞ الرابعة املعنية بëماية املدنيÚ يف Rمن ا◊رب، و”اإ�رشاFيل“ 

:16 IOÉŸا

اأي تعرVص تع�صفي  اأن يجري   Rل يجو  .1
اأو غري قانوÊ للطفل يف حيات¬ اÿا�صة اأو 

اأ�رشت¬ اأو منزل¬ اأو مرا�صÓت¬، ول اأي م�صا�ص 

غري قانوÊ ب�رشa¬ اأو �صمعت¬.

 πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJG

ا◊≥و¥  احرتام  بوجوب  منها،  جزء 

 Úامل�صمول  Úاملدني لÓأ�صîا�ص  العاFلية 

)املادة  التفاقية  هذ√   Öمبوج با◊ماية 

احرتام  ا◊ّ≤  هذا  على   Öويرتت  ،)27

والتفرقة  ت�صتيتها  وعدم  الأ�رشة،  تكوين 

 ºرادها، واحرتام ال�صكن الذي ت≥يaاأ Úب

aي¬، والعمل على جمع اأaراد هذ√ الأ�رش 

.
54

ما اأمكن
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الأعرا±  من  ب¨ريها  تلتزم  الن�صو�ص، كما ⁄  بهذ√  ”اإ�رشاFيل“ بالطبع  تلتزم   ⁄

وال≥وانÚ الدولية، وكانâ – وما Rالâ - “ار�ص الرتحيل وت�صتيâ �صمل العاÓFت 

الفل�صطينية.

وقد اأ�صدرت ال�صلطات الع�صكرية الإ�رشاFيلية يف ال�صفة ال¨ربية تعليمات تتعل≤ 

‡ن  الأطفال  ت�صجيل  منع  اأبرRها  كان   ،ºاأمهاته هويات  يف   Úامل�صجل بالأطفال 

يëمÓن  واأب  لأم  �صنوات  اأربع  من  اأكب   ºوعمره ال¨ربية،  ال�صفة   êخار ولدوا 

الهوية الإ�رشاFيلية، وبالتا› يëرم مãل هوDلء الأطفال من اللتëا¥ بوالديهº. وهو 

ما حدç يف حالة الطفلة نور ابنة اÿم�ص �صنوات، والتي كانŒ âاوRت هذ√ ال�صن 

ب�صهرين عندما قررت عاFلتها العودة نهاFياk اإىل طوبا�ص، لكن ال�صلطات الإ�رشاFيلية 

⁄ ت�صمí لنور ال�ص¨رية بالدخول، aكان اأن دخلâ عاFلتها وعادت هي مع والدها 

اإىل الأردن، ليرتكها من ºK هنا∑ وحيدة ويعود اإىل نابل�ص للعمل على ا�صت≥دامها، 

و�صارت نور الÓجÄة ا÷ديدة، والتي تظّل �صاهمة طول النهار وتعاÊ من اأعراVص 

نف�صية م≥ل≥ة بعيداk عن عاFلتها، “اماk كما يعي�ص اأهلها واإخوتها يف حالة من ال≥ل≤ 

.55
الداºF عليها وعلى م�صريها

اأو   Úقوان دون  الأحيان  من  الكãري  يف   ºّيت  ºهFاآبا من  الأطفال  حرمان  لكن 

اأعوام Xلâ حبي�صة قطا´ غزة مع جدها، عاجزة  الع�رشة  اأعرا±. a�صماهر ذات 

 âوالدها من ال�صجن يف ذلك اليوم; كان êرîصي� åحي ،º◊ âعن الذهاب اإىل بي

�صماهر يف الرابعة يف العمر عندما ّ” اعت≥ال¬، لكنها ل تدري متى �صت�صتطيع روDيت¬ 

 ⁄ ال�صجن،  يف  اأم�صاها  التي  ال�صتة  ال�صنوات  وخÓل   .
56

عن¬  êرaاأ اأن  بعد   kجمددا



68

طفل aل�صطيني يتمكن من اإيجاد دراجت¬ 

دمرت¬  الذي   ºمنزله اأن≥اVص  ركام   Úب من 

 ÚÄجÓل íaر ºيfl يلية، يفFاإ�رشا غارة جوية 

جنوبي قطا´ غزة.

.2005/10/25 ،Rرويرت

نا�رش مبو∑ يÓم�ص وج¬  ال�صهيد  اأطفال  اأحد 

خÓل  ا�صت�صهاد√  من  ◊ظات  بعد  ال�صهيد  والد√ 

 âبي Úع ºيfl ل يفÓا�صتباكات مع  قوات الحت

املاء لÓجÚÄ قرب نابل�ص يف ال�صفة ال¨ربية. 

ت�صوير عÓء بدارنة، 2007/8/21.

ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe
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ال�صجناء،  اأحد  هّرب¬  ن≥ال  هات∞  واحدة عب  مرة  اإل  والدها  مع  �صماهر   çدëتت

و⁄ تزر√ اإل çÓK مرات; ر�صاFلها التي كتبتها ل¬ ⁄ ت�صل¬، ور�صاFل¬ كانâ ت�صلها 

 ìمن اأن املادة 25 من اتفاقية جني∞ الرابعة تن�ّص على ال�صما ºعلى الرغ ،Öبالتهري

لÓأ�صîا�ص امل≥يمÚ يف الأراVصي املëتلة باإعطاء الأ�صياء ذات الطابع ال�صî�صي اإىل 

اأaراد اأ�رشهº اأينما كانوا، وت�صمí بتل≥ي الأخبار عنهº، واأن على �صلطات الحتÓل 

. لكن ر�صاFل اأطفال aل�صطÚ ⁄ ت�صل، 
57

ت�صهيل املرا�صÓت بÚ اأaراد الأ�رشة الواحدة

وكذلك ر�صاFل �صماهر اإىل والدها، والتي كتبâ يف اإحداها: ”اأبي العزيز، اأحبك 

واأحبك  اأنâ عمري وحياتي،   .kجدا kرياãاإليك ك م�صتاقة  واأنا  قلبي،  كãرياk من كل 

.
حÖ الطري لأغ�صان ال�صجر“58

 ºن له‡ Úللمعت≥ل Rوتت�صمن اتفاقية جني∞ الرابعة يف املادة 82 منها، اأن¬ يجو

اأطفال ل تتوaر لهº رعاية اأ�رشية، اأن يطالبوا باإح�صار اأطفالهº غري املعت≥لÚ للعي�ص 

معهº يف املعت≥ل. كما اأن¬ يف حالة العت≥ال لأaراد الأ�رشة الواحدة aاإن¬ يجÖ اأن 

والأطفال  الوالدان  معت≥ل واحد، وب�صورة خا�صة  معاk يف  العاFلة  اأaراد هذ√   ºي≥ي

الكيان  ‡ار�صات  م�صتëيkÓ يف  يبدو  ما  وهو  اأ�رشية،  ◊ياة  الRÓمة  الت�صهيÓت  مع 

وحرية  حياة  من  والأطفال  لÓأaراد  الدنيا  با◊≥و¥  يعرت±  ل  الذي  الإ�رشاFيلي، 

ال�صجن   âل�صطينية دخلa عاF�صة، وهي طفلة  معاناة   âال ذلك كانãوم وكرامة. 

 ،Úور بلوغها العامa من ح�صانة اأمها âوهي ابنة �صتة اأ�صهر مع والدتها، لكنها انتزع

لتîرê للعي�ص مع والدها الذي اعت≥ل بدور√ عندما طلÖ ت�رشيëاk لزيارة Rوجت¬ 

)والدة عاF�صة(; a�صارت عاF�صة ابنة ال�صنوات الKÓãة يتيمة املمار�صات الإ�رشاFيلية 

 .59
املتع�صفة، اأ�صرية ال�صو¥ وا◊اجة لأم واأب اأ�رشهما الحتÓل
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من  ر�صالة  الطفولة،   ≥ّëب الإ�رشاFيلي  الحتÓل  قوات  ترتكب¬  ما   êاذ‰ ومن 

املëكمة الإ�رشاFيلية لفرì ابنة ال�صبع �صنوات، التي اغتيل والدها وهي ابنة �صنتÚ من 

العمر، مطالباk اإياها بدaع مبل≠ 1,850 �صيكل خÓل �صهر، ودون توVصيí الأ�صباب، 

 º≤ذ يف حال ⁄ تîالطفلة �صتت ≥ّëمة بRÓذير باأن الإجراءات ال≥انونية الëمع الت

 Úصنت�( اأحمد   Úالطفل عبور   kاأي�صا ومنها   .
60

املëكمة عن  ال�صادر  ال≥رار  بتنفيذ 

اإيريز لإجراء  ون�ص∞( و�صو�صن )ت�صع �صنوات ون�ص∞( وحيدين وم�صياk عب معب 

مراa≥تهما، وهو  ذويهما من  منع  اأن  بعد   ،Öال≥ل جراحتÚ عمليتÚ عاجلتÚ يف 

امل�صهد الذي و�صفت¬ �صëيفة هاآرت�ص الإ�رشاFيلية باأن¬ ”من اأ�صّد واأaظع امل�صاهد التي 

.
بâã موDخراk“ واأن¬ ”و�صمة عار لإ�رشاFيل“61

خÓل  من  الفل�صطينية،  العاFلة  على   kصلبا� الحتÓل  ‡ار�صات   âانعك�ص كما 

اإىل   2006 للعام  ال�صكن  Xرو±   íم�ص بيانات  واأ�صارت  املنزلية.  البيÄة  تدهور 

خÓل  كلي  و  جزFي  لهدم  م�صكنها  تعرVص  aل�صطينية  اأ�رشة   29,300 حوا›  اأن 

ال¨ربية  ال�صفة  يف  اأ�رشة   15,267 بواقع   ،2006/6/15 وحتى   2000/9/29 الفرتة 

ال≥رب   Öب�صب اإما  aهي  الهدم;  اأ�صباب   âوتنوع قطا´ غزة.  اأ�رشة يف  و14,047 

 Öب�صب اأو  �صيا�صية،  اأو  اأمنية  لأ�صباب  اأو  الإ�رشاFيلية،  امل�صتوطنات/املواقع  من 

اإلخ. كما بل≠ موD�رش كãاaة امل�صكن )متو�ص§  ال≥رب من م�صار ا÷دار الفا�صل... 

18.7% من الأ�رش يف  a 1.8رداk لل¨رaة، ويعي�ص  ال¨رaة الواحدة(  عدد الأaراد يف 

 Ìاأك اأو  اأ�صîا�ص  الفل�صطينية يف م�صاكن ذات كãاaة �صكنية مرتفعة )3  الأراVصي 

a 3.3رداk لكل غرaة )3.3  لل¨رaة الواحدة(; وبل≠ متو�ص§ عدد الأaراد يف ال¨رaة 

كل¬  وهذا   ،
62

غزة( قطا´  يف  لل¨رaة   kرداa و3.4  ال¨ربية  ال�صفة  يف  لل¨رaة   kرداa

 .kوتعليميا kواجتماعيا kونف�صيا kياëعلى الطفل، �ص kينعك�ص �صلبا
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:…OÉ°üàb’ع ا°V2.الو

تن�ّص املادة 32 من ح≥و¥ الطفل، اأن الدول الأطرا± تعرت± بëّ≤ الطفل يف 

اأو   kاأن يكون خطريا íاأداء اأي عمل يرج حمايت¬ من ال�صت¨Óل القت�صادي، ومن 

اأو   Êالبد بنمو√  اأو  الطفل  اأن يكون Vصاراk ب�صëة  اأو  الطفل،   ºلتعلي اإعاقة  اأن يãل 

 â– Úالع≥لي اأو الروحي اأو املعنوي اأو الجتماعي. لكن واقع الأطفال الفل�صطيني

الحتÓل ي�صري اإىل اأنهº ⁄ ياأخذوا ح≥هº يف ا◊ياة كباقي اأطفال العا⁄، و⁄ يتمتعوا 

بëّ≤ العي�ص بعيداk عن ا÷و´ والت�رشد.

:ôالفق.Cا

ارتفا´  يف  غزة  وقطا´  ال¨ربية  لل�صفة   ¥Óوالإغ ا◊�صار  Xرو±   âت�صبب

لÓإح�صاء  املركزي   Rللجها ال�صنوي  الت≥رير  وذكر  مطرد.  ب�صكل  الف≥ر  معدلت 

الفل�صطيني اأن¬ يف العام 2006 بل¨â ن�صبة الأطفال الذين ي≥ل دخل اأ�رشهº عن خّ§ 

الف≥ر 64.1% )56.1% يف ال�صفة ال¨ربية و82% يف قطا´ غزة(. بينما كانâ ن�صبة 

الف≥ر املدقع بÚ الأطفال 24% بواقع 16.9% يف ال�صفة ال¨ربية و39.7% يف قطا´ 

غزة. و�صكل الأطفال الف≥راء ما ن�صبت¬ 52.9% من جممو´ الف≥راء. وبل¨â معدلت 

اأطفال(  )اأي طفلa Ú≥ريين من بÚ كل خم�صة   %38.1 الأطفال حو›   Úالف≥ر ب

يتوRعون بÚ ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة بن�صبة 29.9% و56.1% على التوا›، ‡ا 

.
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يعني اأن اأكÌ من ن�ص∞ الأطفال يف قطا´ غزة يعانون من الف≥ر

واأ�صار م�صí �صاب≤ للجهاR املركزي لÓإح�صاء الفل�صطيني يف اآذار/ مار�ص 2002، 

 ìمن ن�ص∞ دخلها منذ الجتيا Ìدت اأك≤a اأن حوا› 56.5% من الأ�رش الفل�صطينية



ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 72

وملك   )Úصنت�( ديا  ال�ص≥ي≥تان 

م�صفى  يف  العãامنة،  �صنوات(   3(

اإKر  غزة،  قطا´  يف  لهيا   âبي يف 

ا�صابتهما بال≥�ص∞ الإ�رشاFيلي لأحياء 

الأربعاء  يوم  ال≥طا´،  �صما›  �صكنية 

هذا  يف  وا�صت�صهد   .2006/11/8

الأقل  على  aل�صطيني   18 ال≥�ص∞ 

 kاأي�صا  ºوبينه اأطفال،  Kمانية   ºبينه

.∑Óديا وم Úوالدة ال�ص≥ي≥ت

 ت�صوير عادل هنا، 2006/11/8.
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اأطفال aل�صطينيون a≥راء متجمعون بانتظار 

املطابخ  اأحد  يف  الإaطار،  عند  ا◊�صاء  اأخذ 

اÿريية خÓل �صهر رم�صان يف مدينة اÿليل.

اأ ± ب، 2007/10/10.

طفلة aل�صطينية “�صك بدمية �ص¨رية، يف 

جباليا   ºيfl يف  املتëدة  لÓأ·  تابعة  مدر�صة 

مع  ترحيلها   ” اأن  بعد  غزة،  قطا´  �صما› 

 ºمنزله عن  اأخرى،  عاÓFت  وعدة  عاFلتها 

يف قرية بيâ حانون اإKر fiا�رشة الأخرية من 

قبل الدبابات الإ�رشاFيلية. 

اأ ± ب، 2006/7/16.

اأطفال aل�صطينيون a≥راء متجمعون بانتظار 

املطابخ  اأحد  يف  الإaطار،  عند  ا◊�صاء  اأخذ 

.2007/10/10
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الع�صكري الإ�رشاFيلي لل�صفة وغزة يف 2000/9/29. وبالتا› aاإن ما ن�صبت¬ %66.5 

 â– للعي�ص الإ�رشاFيلية  والإجراءات  ا◊�صار  دaعها  الفل�صطينية  الأ�رش  اإجما›  من 

خّ§ الف≥ر، م≥ارنة مع ن�صبة حوا› 25%، قبل 2000/9/28 كانâ تعي�ص –â خ§ 

الف≥ر. ويîل�ص امل�صí اإىل اأن حوا› 2.24 مليون ن�صمة من اأ�صل حوا› 3.2 مليون 

.
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ن�صمة يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة يعي�صون –â خّ§ الف≥ر

الأطفال  هموم  اإىل  ت�صا±  جديدة  اأعباء 

قوات  ب¬  ت≥وم  ا�صتهدا±  كل  عند   Úالفل�صطيني

الحتÓل الإ�رشاFيلية ملëطات الكهرباء اأو امليا√، 

ال�صنابري  من  املاء   Öجل  ºعليه  íي�صب  åحي

اأحيان  يف  اأو  لإ�صعال¬،   Öا◊ط Œميع  اأو  العامة 

اأخرى جمع اأغراVصهº والرحيل اإىل مكان اآخر، 

طفل  الأوىل  ال�صورة  يف  ويظهر  وجدوا.  اإن 

قطا´  جنوبي  امليا√  من  دلوين  ين≥ل  aل�صطيني 

غزة، اأما الãانية aيظهر aيها طفل aل�صطيني يëمل 

 ºلت¬ اإىل م¨ادرة منزلهFصطر وعاVمتعل≥ات¬ بعد اأن ا

 .√Óاملذكور اأع Öلل�صب
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:∫ÉفWC’لة اÉªY.Ü

اأطفال بعمر الورد، ت¨يبوا عن م≥اعد الدرا�صة بãëاk عن الرR¥. تركوا �صاحات 

اللعÖ واللهو وانت≥لوا اإىل �صاحات املدن بÚ ال�صيارات ليبيعوا علÖ املناديل الورقية 

والعلكة واملاء، ب�صبÖ منع الحتÓل اأرباب الأ�رش من العمل، اأو ب�صبÖ وaاة املعيل 

الذي ق�صى نëب¬ بر�صا�صة اأو قذيفة �ص≥طâ على بيت¬. هوDلء الأطفال يج�صدون 

و‡ار�صات¬  الحتÓل   Öب�صبa الحتÓل.   â– باأكمل¬   Öصع� يعي�صها  التي  املاأ�صاة 

ال≥معية واإغÓ¥ املدن وح�صارها، وقتل الآل± من الفل�صطينيÚ واعت≥ال اآخرين، 

حمام،  راوية  النف�صية  الأخ�صاFية  واأكدت  الكبار.  دور  لياأخذوا  الأطفال  اندaع 

الطبيبة يف برنامè غزة لل�صëة النف�صية، اأن الف≥ر وا◊اجة لتاأمÚ ل≥مة العي�ص هو 

ال�صبÖ الرFي�ص لعمالة الأطفال، اإVصاaة اإىل عدم توaر aر�ص عمل للبال¨Ú، وارتفا´ 

معدلت البطالة التي ت�صل اإىل 50% يف قطا´ غزة. وبينâ الأخ�صاFية اأن a≥دان 

املعيل الأ�صا�صي يف البيâ كا�صت�صهاد الأب اأو اعت≥ال¬ يدaع الأبناء اإىل –مل م�صوDولية 

اإعالة اأ�رشهº يف �صّن مبكرة. كما اأوVصâë اأن هنا∑ اآKاراk �صلبية مرتتبة على عمالة 

الأطفال الفل�صطينيÚ مãل التطور ا÷�صدي; حيå يتعرVص الطفل خÓل عمل¬ اإىل 

اأن الطفل  اإىل  اإVصاaة  امللوKات والأمراVص التي تعي≤ ‰و√ ا÷�صدي ب�صكل طبيعي. 

ي�صبí غري قادر على اتîاذ ال≥رار ال�صليº والتîطي§ ا÷يد مل�صت≥بل¬. كما اأن الطفل 

قد يتعلº �صلوكيات خاطÄة مãل التدخÚ واملراوغة واÿدا´، دون اإدرا∑ اأو وعي 

.
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لنتاèF هذا ال�صلو∑ وخطورت¬ على نف�ص¬ وم�صت≥بل¬

وارتفعâ ن�صبة م�صاركة اأطفال الفÄة العمرية )10-17( عاماk يف ال≥وى العاملة 

يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة، من 3.8% يف عام 2005 اإىل 5.3% يف العام 2006 من 



ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 76

غزة،  مدينة  البطيخ يف  بيع  يعمل يف  aل�صطيني  طفل 

ا�صرتاحة �ص¨رية. وب�صبÖ ‡ار�صات الحتÓل وما  ياأخذ 

 ،Úالفل�صطيني  Úب والبطالة  للف≥ر  تف�ص  من  اإلي¬  توDدي 

ي�صطر العديد من الأطفال اإىل العمل. 

.2001/6/27 ،Rرويرت

طفل aل�صطيني يجمع بع�ص متعل≥ات¬ من منزلهº الذي 

ليلي يف  توغل  نابل�ص خÓل  الإ�رشاFيلي يف  ا÷ي�ص  دمر√ 

املدينة. 

اأ ± ب، 2005/1/19.

غزة،  مدينة  البطيخ يف  بيع  يعمل يف  aل�صطيني  طفل 

ا�صرتاحة �ص¨رية. وب�صبÖ ‡ار�صات الحتÓل وما  ياأخذ 

 ،Úالفل�صطيني  Úب والبطالة  للف≥ر  تف�ص  من  اإلي¬  توDدي 

.
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 âارتفع åيف ال�صفة ال¨ربية حي âة. وهذ√ الزيادة كانÄجممو´ الأطفال يف هذ√ الف

اأما يف قطا´ غزة aب≥يâ كما هي )2.1%(. وي≥در   ،%7.4 اإىل   %4.8 الن�صبة من 

عدد الأطفال العاملÚ يف هذ√ الفÄة العمرية بـما يفو¥ الـ 22 األ∞ طفل. لكن عدد 

اأن هنا∑ حوا›  يعني  األ∞ طفل، ‡ا   30 الـ  ي≥ّدر بëوا›  العاملÚ ككل  الأطفال 

 .
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الãمانية اآل± طفل دون العا�رشة من العمر يف �صو¥ العمل

الأطفال  من   %71 اأن   2004 �صنة  الأطفال  عمل   íم�ص بيانات  اأXهرت  وقد 

القت�صادية  ا◊اجة   Öب�صب يعملون   ،)17-5( العمرية  الفÄة  يف   ºه ‡ن   ،Úالعامل

)51.4% للم�صاعدة يف م�رشو´ لÓأ�رشة، و19.6% للم�صاركة يف رaع دخل الأ�رشة(. 

 Ú≤ëمن غري امللت ºباأجر ه Úدمîهرت البيانات اأن 57.7% من الأطفال امل�صتXواأ

ب�صفوaهº املدر�صية، بينما –اول الـ 42.3% الباقية التوaي≤ بÚ التعّلº والعمل، ‡ا 

 âملونها منذ ال�ص¨ر، ويظهر يف ذات الوقëالتي ي يظهر قدر املعاناة وامل�صوDولية 

 Úب ما   ºاأعماره  ìترتاو الذين   Úالعامل الأطفال   Úب ومن   .ºالتعّل على   ºاإ�رشاره

 §≤a %21.5 اإن ن�صبةa ،2006 يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة يف العام k10-17 عاما

”بë�صابهº اÿا�ص“، و%73.4  ال¨ري، و5% يعملون  باأجر لدى  هº م�صتîدمون 

�صنفوا كاأع�صاء اأ�رشة غري مدaوعي الأجر. وهذا يبÚ الأوVصا´ املعي�صية ال�صيÄة التي 

التي ⁄  ال≥اهرة  ب�صبX Öروaها  للدخل،  اإVصاaية  مل�صادر  الأ�رش، وحاجتها  تعي�صها 

.
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ترت∑ اأمامها خياراk �صوى عمل اأطفالها

وعن البيÄة التي يعمل aيها الأطفال، a≥د اأXهر م�صí عمل الأطفال �صنة 2004، 

حول مزايا العمل التي يë�صل عليها الأطفال الفل�صطينيÚ العاملÚ من Äaة 17-5 

عاماk، كانâ كالتا›:
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 ÉjاõŸا Ö°ùح ôLCÉH Úeóîà°ùŸا (ةæ°S 17-5) ∫ÉفWC’بة ا°ùf :∫hóL
الj »àقÉ¡eó ال©h πªاæŸطقة, 2004 68

مزايا العمل
املنط≥ة )الن�صبة املÄوية %(

قطا´ غزةال�صفة ال¨ربيةالأراVصي الفل�صطينية

9.37.612.4يë�صلون على اإجاRات مدaوعة

1513.218.1يë�صلون على اإجاRات مرVصية مدaوعة

kياëّمنون �صD10.310.79.8مو

16.312.223.6ي≥دم حواaز ومكاaاآت با�صتمرار

5.96.64.5يت≥اVصون بدل مÓب�ص

37.538.535.6يë�صلون على وجبات جمانية

12.49.217.9يë�صلون على بدل وجبة

54.257.249يë�صلون على aرتة ا�صرتاحة

22.322.422.1موا�صÓت جمانية

9.58.511.1يت≥اVصون بدل موا�صÓت

Ê8.29.75.6م�صكن جما

23.717.334.9ل ي≥دم مزايا

 ºيها، يف معظa رaيها الأطفال، ل تتوa ة التي يعملÄاأن البي √Óويظهر ا÷دول اأع

 Úوالتاأم ال�صرتاحة  مãل  للكبار،  �صليمة  عمل  لبيÄة  املطلوبة  ال�صفات  الأحيان، 

ال�صëي والإجاRات واملوا�صÓت اأو بدل موا�صÓت، aكي∞ باأطفال ما Rالوا يف 

بداية ‰وهº وحياتهº. كما وت�صري الأرقام اأعÓ√ اأن 23.7% من الأطفال العاملÚ ل 

 .kقاÓاأية مزايا اإط ºة عملهÄر يف بيaتتو

العمل  الأطفال يف  ي≥�صيها  التي  الأ�صبوعية  ال�صاعات  اأن   kياFاإح�صا لوحظ  كما 

تعرVصوا   Úالعامل الأطفال  من   %7.6 اأن   Úوتب  ;ºباأعماره  kقيا�صا  kجدا طويلة 
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لإ�صابات عمل، اأو اأ�صيبوا باأمراVص مزمنة خÓل اأداFهº لعملهº بواقع %7.5 

.
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يف ال�صفة و8.3% يف ال≥طا´

اأو  الدرا�صة  نëو   ºبتوجهاته يتعل≤  aيما   Úالعامل الأطفال  راأي  وحول 

العمل، a≥د اأXهرت النتاèF اأن 47.4% من هوDلء الأطفال يرغبون بالدرا�صة 

a≥§، م≥ابل 24.9% يرغبون بالعمل a≥§، يف حÚ بل¨â ن�صبة الذين يرغبون 

بالدرا�صة والعمل يف اآن واحد 18.3%، بينما اأaاد 7.9% باأنهº يرغبون بالنتظام 

.
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بالدرا�صة والعمل a≥§ يف العطل ال�صيفية
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º«∏©àdG :k É©HÉ°S

الفل�صطيني;   Öعند ا÷ان ºالتعلي اإعاقة عملية  الإ�رشاFيلي على  يعمل الحتÓل 

اأ�صا�صي من ح≥و¥ الطفل، aاإن¬ جرية اأكب لأن¬ يعّد   ≥ّ◊ kوهذا عدا كون¬ انتهاكا

ا�صتهداaاk منظماkk لل≥�صاء على م�صت≥بل جيل و�صعÖ كاملÚ. وقد ÿ�ص بيرت هان�صن 

 Úالفل�صطيني  ÚÄجÓال وت�ص¨يل   çغو لوكالة  العام  املفوVص   ،Peter Hansen

الحتÓل   â– الفل�صطيني   Öالطال واقع   )UNRWA )الأونروا  الدولية 

النëو  على  الفل�صطيني   ºالتعلي قطا´  لها  يتعرVص  التي  والنتهاكات  الإ�رشاFيلي، 

التا›:



ähÒH ` äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 82

الهاFلة  ال�صيا�صية  التداعيات   ºتÄص� اإن  ت�صوروا 

aيما لو خ�رش طÓب مدار�ص العا�صمة البيطانية 

 kÓكام kل العام الدرا�صي املن�رشم، �صهراÓلندن خ

ت�صوروا   .ºمدار�صه اإىل   Úاملعلم و�صول  لتعذر 

العمي≤ يف مدار�ص   ºالطلبة وقل≥ه اأها›   Öغ�ص

يكت�صفون  عندما  باري�ص  الفرن�صية  العا�صمة 

 Öن�ص اأن  اأعلن  الفرن�صي  املدر�صي  النظام  اأن 

خÓل  الفرن�صية  الل¨ة  مادة  امتëان  يف   ìالنجا

ال�صنة املاVصية تراجع من 71% اإىل ن�صبة %38.

يعي�صون   ºوه  ºابنتك  /ºابنك ت�صوروا  والآن 

لأن  واÿو±;  والفز´  الهلع  من  وVصع  يف 

 Öبجان املرور   Öيتطل  ºمدار�صه اإىل   ºطري≥ه

الع�صكرية. وا◊واجز  وا÷نود  الدبابات 

الواقع  الأمر  ح≥ي≥ة  يف  هو  الكابو�ص  هذا 

الأمور  اأولياء  يوم  كل  من¬   Êيعا والذي  املعا�ص 

 Öمن مليون طال Ìواملعلمون الفل�صطينيون، واأك

وطالبة aل�صطينية يف ال�صفة ال¨ربية وقطا´ غزة، 

 .]2000/9/29] الأق�صى  انتفاVصة  اندل´  منذ 

اإن امل�صبÖ الرFي�ص لهذ√ الأRمة الرتبوية اÿطرية 

الذي  التجول  ومنع  املتكررة،  الإغÓقات  مرد√ 

اإجراءات  وهي  الإ�رشاFيلية;  ال�صلطات  تفرVص¬ 

واÿطة  الرتبوي   èالبنام �صلل  اإىل  اأدت  قا�صية 

املتëدة. والأ·  الفل�صطينية  لل�صلطة  التعليمية 
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:28 IOÉŸا

يف  الطفل   ≥ّëب الأطرا±  الدول  1. تعرت± 
ا◊ّ≤  لهذا  الكامل  لÓإعمال   kو–≥ي≥ا  ،ºالتعلي

ت≥وم  الفر�ص،   Dوaتكا اأ�صا�ص  وعلى   ،kتدريجيا

بوج¬ خا�ص مبا يلي:

 kجمانا kومتاحا kي اإلزامياFالبتدا ºاأ. جعل التعلي

للجميع.

 ºالتعلي اأ�صكال  �صتى  تطوير  ت�صجيع  ب. 

الãانوي.

الو�صاFل  ب�صتى  العا›،   ºالتعلي جعل   .ê

اأ�صا�ص  على  للجميع   kمتاحا املنا�صبة، 

ال≥درات.

الإر�صادية   Çواملباد املعلومات  جعل  د. 

الأطفال  ÷ميع  متوaرة  واملهنية  الرتبوية 

.ºويف متناوله

 ºاملنتظ ا◊�صور  لت�صجيع  تدابري  اتîاذ  هـ. 

تر∑  معدلت  من  والت≥ليل  املدار�ص  يف 

الدرا�صة.

 πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJG
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 Úالفل�صطيني الطلبة  يî�صعون  ا÷نود  روDية  املاألو±  من  اأم�صى  ل≥د 

من   ºبه التنكيل   ºّيت واأن  الإ�رشاFيلية،  الع�صكرية  ا◊واجز  على  للتفتي�ص 

لـ”اإ�رشاFيل“   )...(  ;ºمدار�صه من   ºرجوعه اأو   ºتوجهه اأKناء  ا÷نود   pلnب pق

اإل  –ّل  ل  الإ�رشاFيلية  الأمنية  املîاو±  اأن  اأوDمن  ل  ولكن  اأمنية،  flاو± 

 .  
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واآمن واعد  م�صت≥بل  يف  ح≥¬  من  كامل  aل�صطيني  جيل  حرمان  عب 

Rمن  يف   Úاملدني بëماية  املعنية  الرابعة  جني∞  اتفاقية  من   50 املادة  وتن�ّص 

واملëلية  الوطنية  ال�صلطات  مبعاونة  الحتÓل،  دولة  لمُ  uه nتمُ�ص” اأن  على  ا◊رب، 

الإدارة ا÷ديدة ÷ميع املن�صاآت املî�ص�صة للعناية بالأطفال وتعليمهº“، واأن¬ على 

حالة  يف   ºوتعليمه الأطفال  لرعاية  الRÓمة  الإجراءات  اتîاذ  الحتÓل  �صلطة 

 kر�صميا ”اإ�رشاFيل“  اأن  من   ºالرغ وعلى   .
72

ا◊رب  Öب�صب  ºوالديه عن   ºرتاقهaا

طر± يف اتفاقية جني∞ الرابعة، اإل اأنها ذهبâ بعيداk يف العمل على �صّل ال≥طا´ 

الفل�صطيني.  التعليمي 

الو�صول  اإمكانية  عاF≥اk يف  هنا∑  اأن  اليوني�ص∞  ملنظمة  الف�صلي  الت≥رير  واأكد 

ال�صفة  يف  وبîا�صة   ،Úالفل�صطيني حركة  على  املفروVصة  ال≥يود  بفعل   ºللتعلي

م�صتويات  تتدهور  كما   ،ºالتعلي نوعية  على  تراجع  عÓمات  وتظهر  ال¨ربية. 

لتعطل  الرتاكمي  الأKر  اأن  كما   ،kراKتاأ  Ìالأك املناط≤  يف  الطÓب  لدى  التë�صيل 

الدرا�صة قد اأتى بنتيجة �صلبية على نوعية التعليº، وحدs من قدرات الفتيان والفتيات 

الذين يكونون يف �صّ∞ ي≥ل  الفتيان والفتيات  aاإن  العلمي، لهذا  التë�صيل  على 

من  الت�رشب  اإىل  ا◊ال   ºبه ينتهي   ،ºله  Öاملنا�ص ال�صّ∞  عن   çÓK اأو   Úدرجت

.73
املدر�صة والن�صمام اإىل �صو¥ العمل دون اأن تكون لديهº اأية مهارات
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ار، 10 اأعوام، يف  كانâ الطالبة الفل�صطينية رغد الع�صّ

م≥عدها الدرا�صي ت�صتمع باهتمام ل�رشì مدر�صها ملادة الل¨ة 

الإ‚ليزية، مع بداية ا◊�صة الأوىل يوم الKÓãاء 2004/9/7، 

عندما  يون�ص،  خان  بنات  مبدر�صة  الدرا�صي  a�صلها  يف 

�ص≥طâ ملطîة بدماFها بعد اأن اخرتقâ ر�صا�صة اإ�رشاFيلية 

كرا�صها  الطفلة  دماء   â¨و�صب راأ�صها.  من  الأين   Öا÷ان

الذي –ول اإىل اللون الأحمر والبÓطات الأمامية مل≥عدها، 

الذي �صيب≥ى aارغاk لي�صهد على اآخر جراºF الحتÓل الذي 

.kم�رشوعا kاaل�صطيني هدa يف نظر√ كل íاأ�صب

 âبي وكاأنها  بدت  التي  املدر�صة  �صاحة  ويف   )...(

اÿو±  �صدة  من   ºببع�صه اأطفال  KÓKة  كل  ي�صك  عزاء، 

التي   ºميلتهR لدماء   ºم�صاهدته بعد   ºعليه �صيطر  الذي 

ب≥يâ على كرا�صها وقلمها. 

�صëيفة الà°SóوQ, عّمان, 2005/10/5.

84
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يوق∞  اإ�رشاFيلي  جندي 

 ºاولتهfi اأKناء  تÓميذ  جمموعة 

العبور اإىل مدر�صتهº من �صار´ 

اKناء  الحتÓل  قوات  اأغل≥ت¬ 

يف  وتفتي�ص  مداهمة  عمليات 

مدينة نابل�ص.

ت�صوير عÓء بدارنة، 2005/10/16.

طفل aل�صطيني يëاول الحتماء 

من �صوت الر�صا�ص خÓل عمليات 

اإطÓ¥ نار يف و�ص§ مدينة نابل�ص.

ت�صويرعÓء بدارنة، 2007/11/3.

85
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كما اأن ال≥ليل من الأطفال الفل�صطينيÚ يëظون بفر�صة التعليº يف بيÄة �صدي≥ة 

التعليمية، ول تتوaر  للطفل، وبë�ص�ص للرياVصة والرتaي¬. ويفت≥ر الطÓب للمواد 

يف املدار�ص و�صاFل تعليº م�صاعدة جيدة، كما اأن معظº املدار�ص يف ال�صفة ال¨ربية 

 ºر لديهaة )12% من طلبة املدار�ص ا◊كومية تتوÄaيها التدa رaوقطا´ غزة ل تتو

ال≥يود  اإىل  وبالإVصاaة   .
74

الأونروا( وكالة  مدار�ص  من طÓب   §≤a التدÄaة، و%3 

املفروVصة على الو�صول اإىل املدار�ص بفعل اجتياحات ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي، aاإن ال≥يود 

املفروVصة على ا◊ركة بÚ ال�صفة ال¨ربية وغزة توDخر ن≥ل املواد التعليمية، اأو تعي≤ 

بناء ال≥درات املتعل≥ة بتدريÖ املدر�صÚ على ا�صتîدام اأورا¥ العمل العÓجية. 

قطا´  تكبد  a≥د  اليومية،  الع�صكرية  واإجراءات¬  الحتÓل  ملمار�صات   kوانعكا�صا

 ،Úالفل�صطيني والطÓب   ºالتعلي م�صتوى  على  ج�صيمة  خ�صاFر  الفل�صطيني   ºالتعلي

خا�صة Äaة الأطفال، منذ اندل´ انتفاVصة الأق�صى، حيå تعّمد الحتÓل ا�صتهدا± 

هذا ال≥طا´ ا◊يوي، aجرى مkÓã احتÓل املدار�ص، و–ويلها اإىل Kكنات ع�صكرية 

ومراكز اعت≥ال، واعت≥ال واإهانة الطÓب واملدر�صÚ واملوXفÚ. وقد ذكر الت≥رير 

ال�صنوي لÓإح�صاء الفل�صطيني، اأن¬ ّ” اإغÓ¥ 498 مدر�صة منذ بداية العام الدرا�صي 

2003/2002، اإVصاaة اإىل 1,289 مدر�صة كانâ م¨ل≥ة منذ بداية انتفاVصة الأق�صى، 

ال≥�ص∞  نتيجة  للتدمري  مدر�صة   297  âصVوتعر مدر�صة.   1,787 مبجمو´  اأي 

 Öب�صب املدار�ص   Êمبا يف   â≤◊ التي  الأVرشار  وقدرت  الدبابات،  اأو  بال�صواريخ 

العتداءات الإ�رشاFيلية بعد انتفاVصة الأق�صى، بëوا› 2.3 مليون دولر، كما خ�رش 

اأن¬ يف الفرتة 2000/9/29 حتى  اأ�صار الت≥رير  . كما 
75 kدرا�صيا kب 7,825 يوماÓالط

. kب ا÷رحى 3,535 طالباÓوبل≠ عدد الط k2007/5/12 ا�صت�صهد 623 طالبا
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مع ذلك، aاإن ال�صعÖ الفل�صطيني يعدt معركة 

مواجهة  يف  الأ�صا�صية  معارك¬  اإحدى   ºالتعلي

وي�صري  الأرVص.  على  وال�صمود  الحتÓل، 

ت≥رير برنامè الأ· املتëدة الإ‰اFي 2008/2007 

 United Nations Development(

 ºالتعلي موD�رش  اأن  اإىل   )Program Report

)Education Index( يف الأراVصي الفل�صطينية 

الدول   Úب الأعلى  وهو   ،0.891 يبل≠  املëتلة 

 ºK  ،0.875 ليبيا  التعليº يف  العربية، ويلي¬ موD�رش 

 ،0.868 الأردن   ºK  ،0.871  âوالكوي لبنان 

ن�صبة   Úوب  ºالتعلي ن�صبة   Úب يجمع  موD�رش  وهو 

الدول  يف  معدل¬  ويبل≠  باملدار�ص،  اللتëا¥ 

 ºالرغ وعلى  اأن¬   âبãي وهذا   ;
760.687 العربية 

من ‡ار�صات الحتÓل، aاإن ال�صعÖ الفل�صطيني 

نëو   kتوجها العربية  ال�صعوب   Ìاأك من  يظل 

واأن  الأمية،   Öن�ص  åحي من  واأقلها   ،ºالتعلي

ال�صعÖ الفل�صطيني يدر∑ “اماk �صعوبة التëدي 

واأهميت¬، ويعّد ذلك نوعاk من امل≥اومة، وو�صيلة 

ومواجهة  الهوية،  وحفظ  ال�صمود  يف  اأ�صا�صية 

الحتÓل.

مع ذلك، aاإن ال�صعÖ الفل�صطيني يعدt معركة 

مواجهة  يف  الأ�صا�صية  معارك¬  اإحدى   ºالتعلي

وي�صري  الأرVص.  على  وال�صمود  الحتÓل، 

 ºالتعلي موD�رش  اأن  اإىل   )

( يف الأراVصي الفل�صطينية 

الدول   Úب الأعلى  وهو   ،

 ºK ،

 ،

ن�صبة   Úوب  ºالتعلي ن�صبة   Úب يجمع  موD�رش  وهو 

الدول  يف  معدل¬  ويبل≠  باملدار�ص،  اللتëا¥ 

 ºالرغ وعلى  اأن¬   âبãي وهذا   ;

من ‡ار�صات الحتÓل، aاإن ال�صعÖ الفل�صطيني 

نëو   kتوجها العربية  ال�صعوب   Ìاأك من  يظل 

واأن  الأمية،   Öن�ص  åحي من  واأقلها   ،ºالتعلي

ال�صعÖ الفل�صطيني يدر∑ “اماk �صعوبة التëدي 

واأهميت¬، ويعّد ذلك نوعاk من امل≥اومة، وو�صيلة 

ومواجهة  الهوية،  وحفظ  ال�صمود  يف  اأ�صا�صية 
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á“ÉN

”نداء“ هي اÿا“ة. 

و”نداء“ هنا لي�صâ نداء عادياk كالذي بíّ �صوت املطالبÚ ب¬ لوق∞ النتهاكات 

الإ�رشاFيلية، لكنها ”نداء“ الطفلة الفل�صطينية ابنة اÿام�صة ع�رش عاماk، الكاتبة، الرقي≥ة 

املبدعة، التي ⁄ ت�صفع لها رقتها اأمام ر�صا�صة من جنود الحتÓل من اÿل∞ اأردتها 

 èصمن مناهV يف ق�صيدة kهرت بعد ذلك نداءX صهيدة، لكنها� âقتيلة. ”نداء“ ذهب

التدري�ص الÔويجية، وهي التي اأKرت يف كل من عرaها Vصمن البعãات الأوروبية، 

 º◊  âبي يف  البابوية  البعãة  مكتبة  اإدارة  عن  امل�صوDولة  املتطوعة  الإ�صبانية  اإن  حتى 

وقررت  بطفلتنا?“.  aعلوا  ماذا   âaعر ”هل  ا�صت�صهادها،  عند  لها   kÓميR  âصاأل�
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اأغراVصها   ÖصيVعلى حّد و�صفها، تو “Êاملجا الأطفال  ا�صتمرار موت  ”مع 
والذهاب ”اإىل مكان ل ي≥تل aي¬ الأطفال“. 

�صëفية  مع  لها   åحدي خÓل  عنها  عبت  التي  اأمنيتها   âكان ”نداء“ 
النا�ص،  معاناة  عن   Öلأكت ”�صëفية  و�صëفية:  ‡رVصة   íت�صب اأن  م�رشية 

يف  نداء  Xهرت  وعندما   ،âمات اليوم  لكنها   .“ºجراحه لأداوي  و‡رVصة 

ال≥�صيدة الÔويجية احتجâ ”اإ�رشاFيل“ على هذ√ ال≥�صيدة. اإنها ”fiاولة قتل 

بهذا   âلXو ،â“ ⁄ ال≥�صيدة لكن  نداء.  والدة  قول  نداء مرتÚ“ على حّد 

نداءk... ت≥ول ال≥�صيدة:

كان هنا∑ �صيء ‡يز يف طري≥ة نومها

ا÷انÖ الوديع الن≥ي

ºاملنمن Úجمال ا◊اجب

النم�ص املتناKر على اأنفها

الب�رشة الن≥ية اليانعة التي ل يتمّتع بها �صوى الأطفال

ذّكرتني بطفلتي

kنداء ابنة الأربعة ع�رش ربيعا

ÚÄجÓل ºيfl يف âترعرع

لّ∞ راأ�صها بالكوaية الفل�صطينية املميزة
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نداء التي قن�صها ا÷ي�ص الإ�رشاFيلي

دaعتني يف نهاية املطا± للوقو± اأمام م�صهد العن∞

kعتني كي اآخذ موقفاaد

 
77

ولكن هل ينفعها هذا الآن?

 Úا√ الأطفال الفل�صطينيŒ يلي يّتبع �صيا�صة عن�رشية اإرهابيةFل الإ�رشاÓاإن الحت

من اأجل �صناعة جيل aل�صطيني معتل ج�صدياk ونف�صياk; هذا الأمر يل≥ي تبعة K≥يلة 

 ;Úع املعاناة عن الأطفال الفل�صطينيaعلى جميع الأطرا± املعنية للعمل على ر

ورa�ص اأن يدaع الطفل الفل�صطيني Kمن معادلت ال�رشا´ يف املنط≥ة. وبالتا› 

 ،1959 �صنة  الطفل  ح≥و¥  اإعÓن  من   kقاÓانط حماية  مظلة  توaري  من  بّد  ل 

1949. كما  ل�صنة  الرابعة  1989، واتفاقية جني∞  �صنة  الطفل  واتفاقية ح≥و¥ 

للطفل،  ا◊ماية  لتوaري  والأهلية  الر�صمية  الفل�صطينية  ا÷هود  م�صاعفة   Öيج

وتوaري مناñ منا�صÖ ◊ياة اأa�صل يف املدر�صة واملنزل ودور الرعاية.

هذا بالإVصاaة اإىل ال�صعي ا◊ãيå لتفعيل دور املوD�ص�صات الدولية يف جمال 

الواقع   ≥Fعها على ح≥اÓاإط بعد  الفل�صطيني ومتابعتها،  الطفل  �صوDون  رعاية 

املعنية  اأن¬ على الأطرا±  الفل�صطينيâ– Ú الحتÓل. كما  ال≥ا�صي لÓأطفال 

بهذا ال�صاأن، مبن aيهº ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية وو�صاFل الإعÓم واملنظمات 

ا◊≥وقية، اأن يعملوا جاهدين على ك�ص∞ املمار�صات الإ�رشاFيلية بëّ≤ الأطفال 
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املتëدة،  لÓأ·  العامة  ا÷معية  وخا�صة  الدولية،  املëاaل  يف   Úالفل�صطيني

اأمام  وfiاكمت¬  واتهام¬  الدو›،  املجتمع  اأمام  الحتÓل  لإدانة  ي�صعوا  واأن 

موD�ص�صات ال≥�صاء الدولية، لقرتاa¬ الفظاFع وا÷راºF الإن�صانية بëّ≤ الأطفال 

 .Úالفل�صطيني
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اختار aار�ص عودة ابن الأربعة 

�صورة  العجز  بدل   kعاما ع�رش 

وعلى  التëدي.  اختار  اأخرى: 

معب املنطار، واج¬ الدبابة بëجر، 

ب�صمود√  العا⁄   kÓومذه  ،kواقفا

”لو  املف�صل:  ن�صيد√  ين�صد  وهو 

لو  خاي∞،  م�ص  عظامي  ك�رشوا 

هدوا البيâ م�ص خاي∞“. 

ال�صورة:  تاريخ  وكان 

.2000/10/29

وكان تاريخ ا�صت�صهاد aار�ص: 

.2000/11/8

 Öاأ�صي  åحي ،kاFوب≥در ما كان وقفت¬ �صاخبة ومذهلة، ب≥در ما كان ا�صت�صهاد√ هاد

بطل≤ ناري يف رقبت¬ اأطل≥¬ جنود الحتÓل علي¬ بينما كان يف طري≤ املدر�صة. و�صار aار�ص 

الأعوام  ابن  عي�صى  ال�ص¨ري،  اأخو√  ل�صان  اإىل  املف�صلة  اأغنيت¬   âوانت≥ل التëدي،  حكاية 

من   kبع�صا تîن≤  وال¨�صة  الaطار،  ماFدة  على   Æالفار م≥عد√   Öبجان ا÷ال�ص  اÿم�صة، 

كلمات¬: ”لو ك�رشوا عظامي م�ص خاي∞، لو هدوا البيâ م�ص خاي∞“. 

�صëيفة القSó¢، ال≥د�ص، 2000/11/25.
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