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 المقدمة 

يتعامل فيه الفلسطينيين مع جيش اإلحتالل اإلسرائيلي من أجل إظهار صورة    أي موقففي  

التعارض سلمًيا أو مقاوًما لتصرفات من صور المعارضة يتعرضون فيه للتنك يل سواء كان هذا 

يشرعن القانون الدولي المعارضة للشعب األصلي ضد أي صورة من صور اإلحتالل، ولكن الجنود.  

 ترأها إسرائيل على أنها عدوان وهو ما يجعلها تلجأ للقوة دائماً لمنع الفلسطينيين من إعالء صوتهم. 

إن األوضاع اإلنسانية للفلسطينيين داخل األراضي المحتلة تزداد سوًءا بسبب التعنت اإلسرائيلي ف

  بالجور على الحقوق والمتطلبات األساسية للشعب الفلسطيني.

، رغم كونها الفلسطينيين النتهاكات متعددة من قوات جيش اإلحتالل اإلسرائيلييتعرض األطفال  

يمثل .  1991من أوائل الدول التي وقعت عى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل وذلك في عام  

التعدي على األطفال عقبة على استمرارية يشكل هذا  و الطفل الفلسطيني النبتة األولى للمقاومة  

واالحتجاز صور الحياة الفلسطينية، فيواجه األطفال الفلسطينيون التهديد بالحرمان من التعليم،  

والقتل وأحيانًا وغيرها من المحاكمات الجائرة  ،  واالحتجاز التعسفي  والتعذيب، والسجنالتعسفي،  

ً   ا،فلسطينيً   طفالً   781  على  يزيد  ما  2011  معا  منذ  االحتالل  قوات  أعدمت  وقد.  االغتصاب   عن  فضال

 ” كورونا“   جائحة من  بالرغم األطفال تطال التي النطاق واسعة  االعتقال عمليات

يهدف هذا التقرير إلبراز  واقع انتهاكات نظرا لمئات الحاالت السنوية للتعديات على حقوق األطفال  

هذه  حاالت    برز ، وذكر أمثلة أل2021الفلسطينيين منذ بدية عام  الجيش اإلسرائيلي ضد األطفال  

عاًما قاسًيا على   2021تمثل مؤشرات عام    ، مع اإلشار ة إلى بعض األرقام واإلحصائيات.االنتهاكات

الفلسطينيين   األطفال  وبشكل  خاصة  حياة  الغربية  والضفة  القدس  في  األخيرة  التصعيدات  بعد 

 تعرض لحمالت تطهير بسبب هجمات سالح الطيران اإلسرائيلي.خاص قطاع غزة الذي 
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 انتهاكات الجيش اإلسرائيلي ضد األطفال الفلسطينيين  واقع  -1

الصهيوني   اإلحتالل  أن تعيش دول  أعداء    منذ زرعهاال يمكن  لها  أن يتواجد  المنطقة دون  في 

. ة الذي يهدد األمن القومي، وفي الداخل الفلسطيني تعتبر األطفال هم السالح األكثر خطور بعينهم

يستهدف جيش اإلحتالل اإلسرائيلي األطفال الفلسطينيين باآلسر والسجن والقتل والحرمان من 

دون   األطفال  يتعرض  فقط  ذلك  وليس  الدولي.  القانون  لهم  يهبها  التي  حقوقهم   18الأبسط 

  إلى   تصل الغرامة المالية أو الكفالة  قد  والهدف منها التربح لوزارة األمن حيث    لمحاكمات عسكريةل

  اآلف شيكل.  10

تسفر عن قتل األطفال لتي  إلحتالل ا من جنود ا   صاصإطالق الر ب  الطائشة  جاوزاتتال  صور    ددتعتو 

يثير   ما  اإلسرائيلي.الضجوهذا  الداخل  في  اإلعالمية  المثال  ات  يحاول جنود فعلى سبيل  : حينما 

الق األطفال وال يستاإلحتالل  أحد  بهاإل  وا طيعبض على  ون  ويطلق  هتجاه   ادقهمبن   وا ، يصوبمساك 

 . ص الحيرصاال

لقوانين واألوامر العسكرية التي تستند عليها قوات االحتالل اإلسرائيلي في تشريع اعتقالها ا وهناك  

 لألطفال

لعام   - الطوارئ  في  :  1945قانون  الفلسطينيين  العتقال  إسرائيل  "أ"  تستخدمه  المنطقة 

الفلسطينية( السلطة  لسيطرة  الدستور  )الخاضعة  بمجرد صدور  ألغي  القانون  هذا  أن  رغم  ؛ 

الفلسطيني؛ وال يحق إلسرائيل استخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضفة الغربية وقطاع 

 .غزة

لمدة   -بصرف النظر عن عمره  -اعتقال أي مواطن فلسطيني  يتيح  :1500األمر العسكري رقم   -

ا؛ دون عرضه على محكمة ودون السماح له بمقابلة محاميه. ويسمح هذا األمر بتمديد  يومً   18

 .فترة االعتقال، حسب قرار القائد العسكري اإلسرائيلي

يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات كعقوبة على المشاركة    :101األمر العسكري رقم   -

كثر؛   تعتبره إسرائيل تجمًعا سياسًيا؛ أو المشاركة في توزيع  في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أ

 .مواد ضد االحتالل اإلسرائيلي؛ أو حتى رفع العلم الفلسطيني

 .اا، شخًصا ناضجً عامً  16يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز و  :132األمر العسكري رقم  -
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 1990لسنة    حقوق الطفلتتعارض هذه القوانين الداخلية في إسرائيل مع معاهدة األمم المتحدة ل

كتوبر      (، والتي تنص على: 16، وبالتحديد مع المادة رقم )1991التي وقعت عليها إسرائيل في أ

ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله   "

للطفل حق في أن يحميه القانون من و .أو مراسالته، وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته

 ."  مثل هذا التعرض أو المساس

في   اإلسرائيلي  الكنيست  شرع  فقد  سبق  لما  لتسهيل   2015باإلضافة  القوانين  من  مجموعة 

ا، عامً   14مثل: قانون محاكمة األطفال دون سن  إجراءات اعتقال ومحاكمة األطفال الفلسطينيين  

 .س الشرقيةلى راشقي الحجارة في القدوقانون تشديد عقوبة الحد األدنى ع

"هاآرتس   يقارب   2019العبرية في مارس  "  הארץكانت صحيفة  ما  بأن هناك  تقريًرا  قد نشرت 

من عمره يتم اعتقاله على يد قوات الجيش اإلسرائيلي   15طفاًل فلسطينياً لم يتجاوز ال    1000

أطفال قرية "عزون" في شمال الضفة الغربية وقوات األمن بتهمة رشق الحجارة. وأشار التقرير أن 

ُشمرون "قرنيه  مستوطنة  من  الفترة "  שומרון  קרני-القريبة  في  وحيث  لالعتقاالت،  يتعرضون 

كثر من 2014-2019)  تلميًذا لالعتقال في المدرسة الوحيدة الموجودة في القرية.  150( تعرض أ

 • الحرمان من التعليم:  

من  يقصد اإلسرائيلي  الفلسطينيين اإلحتالل  الطالب  تشريد  ويحاول  الفلسطينية،  التعليم  ظومة 

باإلجراءات التعسفية كاإلعتقال والسجن واإلصابات البالغة الخطورة، باإلضافة للضغط الشديد على  

االقتصادية والمعيشية.   أُسرهم  كثر من نصف مليون طفل فلسطيني في   حيث يعيشظروف  أ

ا % منهم إلى مغادرة الدراسة وااللتحاق مبكرً   3لشديد مما دفع  األراضي المحتلة تحت وطأة الفقر ا 

المتواضع العمل  سوق  المدارس    .في  إلى  الطريق  في  العراقيل  بوضع  الجيش  قوات  وتقوم 

والطالب المعلمين  وتفتيش  المدارس  ومضايقتهم  لهدم  باإلضافة  مهينة،  تحتضن   بطريقة  التي 

واألغوار، واإلبقاء على عقوبة الحبس المنزلي ألطفال القدس المحتلة، األطفال، السيما في القدس  

 .وفق وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
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في  مدارس  الوأفادت الوزارة ببقاء مدارس القدس وقطاع غزة والبلدة القديمة في الخليل واألغوار و

ل اتخاذ خطوات من شأنها حتالحتالل وجائحة كورونا، حيث يمنع اإلاإل  ضائقةبين    "ج "  ةالمنطق

بلوغ مؤسساتهم  الطلبة من  الدؤوبة لحرمان  إطار مساعيه  المدارس تكنولوجيا، في  تمكين تلك 

 التعليمية في إطار سياسة مبرمجة تطال الهوية والسيطرة على الوعي. 

 األمم المتحدة:  •

ه  عنوان، وأتى  حول انتهاكات حقوق األطفال في مناطق النزاعات  اسنويً   ا األمم المتحدة تقريرً تصدر  

ألمين العام لألمم المتحدة تقرير ا   تناول.  "طفولة مسروقة ومستقبل ينبغي إصالحه"   هذا العام

ا أصيبوا في   فلسطينيً طفالً   340أن    أوضاع الطفل الفلسطيني  الذي ُقّدم إلى مجلس األمن الدولي

حسب التقرير استشهد  وب  .2020  بية والقدس الشرقية وقطاع غزة خالل العام الماضيالضفة الغر 

حتالل للتعذيب الجسدي على يد قوات اإل  83منهم وتعرض    361ا، وتم اعتقال   فلسطينيً طفالً   11

 .اإلسرائيلي

وعلى الرغم من التصعيدات األخيرة والتجاوزات التي شهدتها التصعيدات األخيرة وبشكل خاص 

ضد أطفال قطاع غزة، إال أنه لم يتم ضم إسرائيل لقائمة الدول التي تنتهك حقوق األطفال )قائمة  

والجدير بالذكر أن .   على حد وصف الصحف العبرية  -بجانب ميليشيات داعش وبوكو حرام  العار(

لألمم أثناء فترة تولي األمين العام السابق    2015إسرائيل قد خرجت من القائمة السوداء في عام  

 المتحدة بان كي مون.

 • منظمة العفو الدولية:  

أوضاع األطفال   "حالة حقوق اإلنسان في العالم"   20/21تقرير منظمة العفو الدولية لسنة    رصد

أطفال،   9مع أسرهم من منازلهم، وتم قتل  الفلسطينيين، فمنهم من يتعرض للتهجير القسري  

ن االعتقال طفالً في السجن من ضمنهم طفلين ره  157حوالي    واحتجزت قوات الجيش اإلسرائيلي

لم يحصلوا على لقاحات   مليون طفاًل فلسطينًيا  5اإلداري، وغيرها من صور التمييز العنصري ضد   

 . كورونا
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 المحكمة الجنائية الدولية• 

الشروع في إجراء تحقيق يتعلق   فاتو بنسودا قرر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  

. وسيغطي التحقيق جرائم تدخل في اختصاص المحكمة والتي ُيزعم الحتلة  بالوضع في فلسطين

 في الضفة   وهذا يتهم قوات الجيش اإلسرائيلي بجرائم حرب  .2014يونيو    13رتكبت منذ تاريخ  أنها اُ 

وغزة والقدس  الالغربية  باإلضافة  و،  مثل  عتقال  اإلسرائيلين  المسئولين  بعض  رئيس محاكمة 

نتنياهو بنيامين  السابق    الجيش   ووزير  يعلون،  موشيه   آنذاك  اإلسرائيلي  الجيش  ووزير  ، الوزراء 

 اإلسرائيلية   العامة  األركان  هيئة  رئيس  منصب  يشغل  كان  الذي  غانتس،  بيني  الحالي  اإلسرائيلي

 عمير  اإلسرائيلية، الجوية   القوات  قائد مثل اإلسرائيلي،  الجيش  قادة من عدد ،يهمإل وينضمك. آنذا

  سامي   اإلسرائيلية،  الجنوبية  القوات  وقائد  روتبرغ،  رام  اإلسرائيلية،  البحرية  القوات  وقائد  إيشيل،

حرب    .اإسرائيليً   جنراالً   16  عددهم  يتجاوز  وآخرين  ترجمان، عن  نتج  أنه  بالذكر   2014والجدير 

حسب طفاًل    202، وقام الجيش اإلسرائيلي باعتقال  4710  ، وأصيب حوالي  طفالً   532استشهاد  

 وكالة األنباء والمعلومات والفلسطينية )وفا(. 

 

 2021 للطفل الفلسطيني في معطيات انتهاكات و -2

منذ بدايته ارتفاعاً في عدد االنتهاكات الحقوقية ضد األطفال الفلسطينيين على    2021شهد عام  

ق األطفال وأفادت في حمر  سياسات اإلحتالل تستفمازالت  يد قوات جيش اإلحتالل اإلسرائيلي.  

 في القدس  طفالً  87م همن  2021ع األول من في الرب طفالً  200إلحتالل شرد حوالي ا عدة تقارير بأن 

لتهديد  باإلضاف بالهدمم  53ة  اإلحتالل  داخل    يتواجد بينما    .درسة  الفترةسجون  تلك   168  خالل 

 .140أبريل )يوم الطفل الفلسطيني( إلى   4عددهم حتى يوم  وصل، وطفالً 

وفي شهر مايو تعرض أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية للتهجير القسري بعد حكم 

ود اإلحتالل. وتصاعدت األحدث قضائي من منازلهم على يد المستوطنين ومعهم الحماية من جن

وصلت إلى استهداف المدنيين عسكريًا في قطاع غزة بحجة ضرب سواعد حركة    مواجهات عنيفةإلى  

ج  نت  فلسطينبوثقته الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  سب ما  ححماس والجهاد اإلسالمي. و
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باإلضافة .  طفالً جريًحا    210، وفي الضفة والقدس  8منهم في غزة، و  67طفالً:    75عن ذلك استشهاد  

ا أنه يتم اعتقال اطفال ال يتجاوز أعمارهم الحظ مؤخرً من المُ طفاًل جراء تلك األحداث.    450إلعتقال  

 ويمكن اختصار هذه المعطيات في الجدول التالي: . حتاللسنوات من قبل اإل 8

 

 العدد الكلي لالنتهاكات  إصابة اعتقال  استشهاد  

 735 210 450 75 عدد األطفال

 

 2020انتهاكات جيش اإلحتالل بعد حرب مايو : (1جدول رقم )

 

منذ بداية   سر واالعتقال من قبل الجيش اإلسرائيليأعداد األطفال الذين يتعرضوا لألوفيما يخص  

 : 2021عام 

سلطات   فإن  الفلسطينية؛  لألحصائيات  قرابة  وطبقاً  سنوياً  تعتقل  طفل   700–500االحتالل 

الذين الحالي  العام    سجلويفلسطيني،   الفلسطينيين  األطفال  ضد  االعتقاالت  في  نسب  كبر    أ

بحسب و  .يتعرضون لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي المصاحبة لعمليات االعتقال الهمجية

هناك   الفلسطينيين،  األسرى  اإلسرائيليمازالوا  طفاًل    225هيئة  اإلحتالل  سجون  . تى  ح  داخل 

األطفال   سجونويتوزع  عوفرفي  "سجن  "، מגידו  הסוהר  בית-دويمجسجن  ""،  עופר  כלא  -: 

اال" דיימון   כלא-الدامونسجن  و" أعداد  التالي  الجدول  ويوضح  كل   عتقاالت.  األطفال حسب  من 

  .حتى مطلع شعر أغسطس 2021شهر منذ بداية عام 

 

 

 2021عدد األسرى من األطفال الفلسطينيين منذ بداية : (2جدول رقم )

   األسرى والمحررين المصدر: هيئة شئو

 يوليو يونيو مايو  أبريل مارس  فبراير  يناير 
العدد الكلي 

 عتقاالت لال

 780 37 92 471 61 48 68 93 عدد األطفال
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األطفال  يواج األسرى  من  الكبير  العدد  هذا  الجنود ه  من  العنيف  والضرب  والقسوى   ، العنف 

لهم سوى  ويترك يقدم  وال  عالج،  دون  المسكنات، ون  من    أدوية  الذي   الطعامجودة  سوء  وغيره 

 ، باإلضافةمه منعهم من محادثة أهل  اوعدم السماح لهم بالذهاب للمراحيض، وأحيانً   لهميعطوه  

والسبب  .  في ظل جائحة كوروناطات اإلحترازية  وعدم تطبيق اإلحتيا  إلهمال الطبي في المعتقالتل

     .أو المشاركة في احتجاجات الرئيسي في أغلب الحاالت هو رشق الحجارة

 

 2021منذ بداية لحاالت بعض ال رصد -3

 عام   16 - أمل نخلة • 

ويعاني ،  يناير  21من منزله الكائن في مخيم الجلزون في    اإداريً   م اعتقالهت

 الى ضيق   الشديد، إضافة  نادر يدعى الوهن العضلي  ضالطفل نخلة من مر 

العسكري عوفر  محكمة  التنفس.وكانت  نخلة  ة  في  توقيف  دون مددت 

  العسكري   ، حيث أصدر القاضي2021/  2/  27حتى تاريخ    التحقيق معه

ه بتثبيت األمر بحق نخلة، وقامت محكمة عوفر    بحق  باالعتقال اإلداري  ا أمرً 

مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق مصدر:  ال  أشهر قابلة للتمديد.  ٦دة  لم

 .بتسيلم -اإلنسان في األراضي المحتلة

 

 سنوات   8 -، ومحمد صالح الدينسنوات 10 -نالدي• أوس صالح 

أوس صالح الدين    ينالطفل  21/2/2021يوم األحد    اعتقل جنود

محمد القدس   ،وشقيقه  شرق  شمال  الواقعة  حزما  قرية  من 

الجنو  احتجز  المنزل.  خارج  دّراجتيهما  ركوب  أثناء  د وذلك 

أن بذريعة  ساعتين  طوال  الحجارة  الطفلين  برشق  قاما  هما 

بعد عدم   وقد سرحتهم قوى األحتالل في ليل نفس اليوم  .نحوهم
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ضدهم.   اتهامات  أي  األراضي  مصدر:  الثبوت  في  اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيلي  المعلومات  مركز 

 . بتسيلم -المحتلة

 

 عام  18 -• عبيدة جوابرة

استشهد   .من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة

االثنين  إ   مايو  17  يوم  عليهبعد  الرصاص  االحتالل  جنود  بعد    طالق 

في  إصابته اندلعت  مواجهات  خالل  القلب،  محيط  في  الحي  بالرصاص 

أعلن  حيث  الطبي  فجار  بيت  مركز  إلى  إثرها  على  نقل  العروب،  مخيم 

 .المركز الفلسطيني لإلعالممصدر: ال استشهاده هناك.

 

 عام  12 -سند محمد مقبل• 

ن حتالل تتكو وقد اقتحمت قوة من جيش اإل  ،بتهمة رشق الحجارة  تم اعتقاله

 21  ي ف   بيت أّمر الواقعة شمال مدينة الخليل  في قع  ا الو   منزله  دو جن  10  نم

لمدة    و.ماي احتجازه  غرامة    ايومً   31وتم  دفع  شيكل   2000قدرها  مع 

مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي مصدر:  الإسرائيلي.  

 . بتسيلم -المحتلة
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 عام  71 -محمد إحسان سيوري• 

االحتالل سلطات  الطفل  1/7/2021  الخميس  أفرجت  عن   ،

المقدسي محمد إحسان السيوري من بلدة سلوان جنوب المسجد  

بعيداً عن    أشهر في بلدة صور باهر  9ط الحبس المنزلي  األقصى، بشر 

قيمتها   مالية  بأن  .شيكل  7000منزله، ودفع غرامة  قوات   ويذكر 

أمام مدرسته في بلدة سلوان،    هاالحتالل اإلسرائيلي قد اعتقلت من 

ضى السيوري شهراً من االعتقال في معتقل المسكوبية سيئ موأ 

السيئةالس )الشاباك(  تحقيق  ظروف  لمختلف  متعرضاً    .معة، 

  .عالمإلأمد لمصدر: ال

 

 عام  16 -إسالم دار ناصر• 

حي  اء التصعيدات األخيرة في  مظاهرات التي جرت أثنأثناء أحد ال

ناصر من قرية  قطاع غزة،  وجراح  يخ  الش الطفل إسالم  استشهد 

النار وأصابا الفتى ان  جندي  أطلقبعد أن    بلعين في القدس الشرقية

عن مسافة ُتقارب أربعين متراً حين كان يرشق نحوهم الحجارة،  

مركز المعلومات مصدر:  ال  .علماً أنّه لم يشكّل خطراً على أيّ منُهما

 . بتسيلم   -اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة
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 عام  21-• محمد العالمي

يوم   جيش بعد  29/7/2021خميس  لا استشهد  برصاص  إصابته 

دون وجود   أثناء عودته للمنزل  في سيارة والده   اإلحتالل اإلسرائيلي

طلقة حية،    13نود تجاهه  . وقد أطلق الجتظاهراتأي تشابكات أو  

.  وعرفت الواقعة في الصحافة بعنوان )فتى الخبز(إحداهم.  أصابته  

 : الميادين المصدر

 

 الخاتمة  

عالم في  واالنتهاكات  التقييد  صور  أقصى  يواجه  الفلسطيني  الطفل  ومازالإن  جيش   ، 

اإلسرائيلي   جاإلحتالل  على  التميتعدى  الفلسطيني  الطفل  حقوق  المواثيق   تكفلها   ييع  له 

ذكرت  والمعا وقد  الدولية.  الفلسطينيةهدات  الخارجية  "أن  وزارة  اإلسرائيلية :  الممارسات 

الالإنسانية وغير القانونية تهدد األمن اإلنساني للفلسطينيين، بما فيهم األطفال، وتنتهك حقوقهم 

لتنفيذ  األطفال  جيل  لتشويه  بائسة  محاوالت  في  وذلك  المصير،  تقرير  حق  فيها  بما  األساسية 

 " لشعب الفلسطيني، وأمنه وسالمته. سياساتها في الترحيل القسري، وهدم مستقبل ا 

حقوق األطفال الفلسطينيين بشكل خطير وممنهج وبدون عواقب، بما االحتالل اإلسرائيلي    ينتهك

ذلك    ويؤثر، في ذلك هدم المنازل وعنف المستوطنين وإرهابهم والهجمات المتكررة على المدارس

 .معيشتهم وصحتهم العقليةعلى سالمتهم و

دهم من بتشري  على يد الجيش اإلسرائيلي،  ت مؤشرات االنتهاكات ضد األطفالأزداد  2021ام  في ع

 . اعتقال معلميهمهدم المدرس و مستقبلهم التعليمي بيد  تهدمنازلهم والضغط على معيشتهم و 

عرضا أعداد من توصل  و،  افلسطينيً   طفالً   250يوليو  إلسرائيلية حتى نهاية  سجون اأصبح داخل الو

 . طفالً  80حوالي سرائيلي حتى الفترة المذكورة وقتل الجيش اإل . طفالً  780لالعتقال 
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وبشكل خاص في حرب مايو األخيرة على قطاع غزة،   اإلنسانيةالنتهاكات  وعلى الرغم من كل تلك ا 

في  متحدة  مم الاألدرج  تلم    اآلن، وحتى  العقوبات الدولية  تحتائيل  طال أي مسئول في إسر لم يُ 

    .العالم ب طق النزاعاتمنا في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفل 

 

 


