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  السيد نيكوالي مالدينوفلمنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، لمقال 

 ااألطفال ليسوا جنود

طال انتظاره  االمتحدة تقرير ألمملعام المين األحزيران، أصدر  8في تاريخ  - 2015حزيران  11 القدس،

حماية ل . لقد شھد العام الماضي تحديات غير مسبوقة2014لعام في االنزاعات المسلحة وحول األطفال 
متأثرة بالنزاعات. في العراق وسوريا، قام تنظيم البلدان العشرات الماليين من األطفال الذين ينشأون في 

التي حصلت في  احدى الحوادث. في فتاة وفتىبخطف أكثر من ألف  والشام العراق في اإلسالمية الدولة
نتھائھم من أمتحاناتھم فور امن الصبية الصغار  150في سوريا، قام التنظيم بخطف ما يقارب حلب 

االسترقاق أصدر التنظيم وثيقة تبرر وفي حادثة أخرى، . تھم لمنازلھمعودبطريق بينما كانوا المدرسية و
بخطف  اليزيدية اللواتي تم خطفھم في العراق. أما في نيجيريا، فقد قامت جماعة بوكو حرامللفتيات الجنسي 

  .الفتياتالمئات من 

بشكل واضح على  التقرير ويبين. وباألخص بما يتعلق باألطفال فلسطين دولةفي  مدمرا 2014لقد كان عام 
 الفلسطينية األرض في وجرحوا قتلوا الذين األطفال عدد في الھائلة الزيادةجدا بشأن  قلق العام األمين أن

 األطفالمن  عدد علىا ثالثھو العدد  وھذا. حياتھم في العام الماضي األطفالمن  557فقد  حيث المحتلة،

 دفنيضطر ل أني من الوالدين أل ينبغي ال). 679( والعراق) 710( أفغانستان بعد العالم في قتلوا الذين
 المروعة األرقام ھذه كل وراءان . أطفالھا وفرح أبتسامة من أسرةأي  حرمان ينبغيوال  ،طفله أو طفلته

  . وأفكارنالن ننسى ھؤالء العائالت الذين فقدوا أحبائھم  في صلواتنا اننل  ،إنسانية مأساة تكمن

 6قتل كل من محمد،ففي رفح . اعالصر من جميع أطراف األطفال حياة علىيؤثر  االحتاللاستمرار ان 

قتل في حين عام، خارج منزلھم بواسطة صاروخ أطلق من طائرة بدون طيار.  12أعوام، وأخاه أمير، 

 ونيحزن ،ةواإلسرائيلي ةالفلسطيني ،تينسراأل كلتاأعوام، بواسطة صاروخ عشوائي أطلق من غزة.  4دانيل، 
  .سواء حد علىلھم 

 ايعتبر عددا كبير واحد طفلمقتل 

 في الثالثوالذي يعد  الواسع العسكري الھجوم عبء األطفال، ، تحمل2014 عام فيأنه لمن المحزن أنه 
ان عدد األطفال الفلسطينيين الذيت قتلوا في الحرب األخيرة قد فاق خالل السنوات الستة الماضية.  غزة

 26و تموز 8 تاريخ بين ما خالل الخمسين يوما فيف. الحربين السابقتين خالل األطفالمجموع ما قتل من 

ما ال يقل  أصيبو). عاما 12 عن أعمارھم تقل منھم %70( فلسطينيا طفال 540 عن يقل ال ماقتل  ،اب
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من ھؤالء األطفال  1,000على أنه ما ال يقل عن  األولية التقديرات وتشير ،فلسطينيا طفال 2,955عن 
  .دائم جزعسيعانون من 

 أيار 15وفي تاريخ . عاما 17-11 بينما  أعمارھم تراوحي فتى فلسطيني 13قتل  الغربية، الضفة فيو

 مع مواجھات خاللمما أدى الى مقتلھم  فلسطينيين، تم اطالق الرصاص الحي على أثنين من الفتية ال2014
انھم بشكل يدل على يظھروا  لم األطفال أنعلى  التقارير وتشير. بيتونيا حاجز قرب اسرائيليين جنود

 على في وقت الحق تم العثورو ،اسرائيليين شبان ثالثة اختطاف تممن ذلك  شھر وبعد. قاتال تھديدايشكلون 
 أبو محمد حرقتم ، قبل حوالي العامنه أ ومن الفظيع. الخليل شمال في حلحولمدينة  قرب الثالثة جثثھم
تم ألقاء وقد . يناإلسرائيلي نالشبا وقتل لخطف يبدو ما على انتقامي ھجوم في الحياة قيد على وھو خضير
بين  منان . عاما 18 عن أعمارھم تقل اثنان بينھم من إسرائيليين، مدنيين ثالثةوتوجيه التھم ل القبض

 خاللمنھم أصيبوا  %91و ،اعام 12 عن نصفھمتقل أعمار  الغربية، الضفة في أصيبوا طفل 1,218
 .الشرقية والقدس الخليلمدينتي  في مواجھات

 ااألطفال ليسوا جنود

 األطفالان . األسر من اآلالفلحق بالذي الدمارفي  والتفكير األرقامالكلمات و ھذه كتابة مجردجدا  لمؤلم إنه
 ثمينة حياتھم فإن ،بغض النظر أين يعيش ھؤالء األطفال. العنف منيتم حمايتھم  أن وينبغي اجنود ليسوا
 أنأيضا  ينبغي وال فيھا، األسلحة إخفاء طريق عنتعرض مدارسھم الى الخطر  أن ينبغي ال. سواء حد على

 سوء معاملتھم أو تھديدھم أو قتلھم.  ينبغي وال للقتال، تجنيد األطفال ينبغي الالى القصف.  تتعرض

 التقريران . الماضي العام غزة ألطفال حدث ما عن المتحدة لألمم العام األمين غضب مدى التقرير يوضح
 فلسطين في الوضع وتوثيق رصدتواصل  المتحدة األممأن . بأكمله يقرأ أن فينبغي قائمة، مجرد من أكثر ھو

أن ھذا القلق آخذ  .ھناك األطفال على اعنزال تأثير إزاء ينقلق عديدة سنوات منذكنا قد و ،وإسرائيل
 باالزدياد.

 أصدرلقد  .عواقب دونأن يمر  الماضي العام غزة في قتلوا الذين األطفال من الھائل العددلھذا  يمكن ال
 األطفال قتل ومنع لحماية وفورية ملموسة خطوات اتخاذب اسرائيل الى جدا قوية دعوة العام األمين

 مرتكبي مساءلة وضمان القائمة والممارسات السياسات مراجعة خالل من ذلك في بما ،ضھم لألذىيتعروأ
ينتج عنه  الذي العسكري العمل فيالتي تنخرط  طرافاأل جميعولقد حذر بشدة . المزعومة االنتھاكات

 مستمر لتدقيق تخضععلى أنھا سوف  النوايا، عن النظر بغض األطفال، ضد الجسيمة االنتھاكات من العديد
أن من واجب . األمن مجلس أنشأھا التياألدراج  وآلية التقارير خالل من ذلك في بما المتحدة، ألمممن قبل ا
 اإلنساني الدولي القانون التي تنتھكفي االتھمات  اتتحقيقاجراء  ضمان والفلسطينية اإلسرائيلية السلطات
 .لعدالةل عنھا المسؤولين وتقديم ،دون تحيزو مستقلوفعال و سريعبشكل  اإلنسان وحقوق

 وضمان االنتھاكات حول العالمي الوعي من خالل اصدارھا لھذا التقرير الى زيادة المتحدة لألمما ھدفت
وھو  النھائي ھدفالوصول لل لفي سبي – التقرير في ممارساتھايتم توثيق  التي األطراف جميعل مساءلةال

 عن تتحدث التقرير فيالواردة  المروعة الحقائقان . األطفال ضد اإلنسان حقوق انتھاكات ومنع وقف
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الى  المحتلة الفلسطينية االرض فيلقد توجه الشعب  .اعيجمائرنا لضم إھانةان ھذه الحقائق تعتبر . نفسھا
 حيث ،الدولتين حل أساس علىمبني  عادل سالم إلى لتوصلفي ا الممكن المجتمع الدولي لبذل كل الجھد

من أجل  ھذا المطلب  تحقيق مسؤوليتناعلى يقع و. وأمن سالم في جنب إلى جنبا تعيشان وإسرائيل فلسطين
  .الذي يستحقون قبللمستباھذه األرض  أطفال يحظى أن


