
 مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 
 
 

 
 

 جرائـــم بــال عقـــاب
 

 التهجيــر القســري للمدنييــن الفلسطينييــن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2001يوليــو /  تمــوز31



 مقدمـة
فترة يتناول هذا التقرير جريمة التهجير القسري للسكان المدنيين عن ديارهم في األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل ال

 .، وحتى لحظة صدور هذا التقرير29/9/2000الممتدة منذ 
شهدت األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بسلسلة منظمة من اإلجراءات 

ذه الجريمة يتناول التقرير ه. والممارسات، التي هدفت من وراءها إلى إجبار السكان الفلسطينيين على إخالء منازلهم
من خالل توثيقه الميداني لمجريات األحداث، خاصة تلك المتعلقة باستهداف المنازل السكنية والمناطق اآلهلة بالسكان، 

 .بالقصف، والتدمير، والتجريف، والحصار، واالستيالء
نظر لوجود باحثيه ويقتصر التقرير على دراسة الوضع في منطقة قطاع غزة، وهي البيئة التي يعمل فيها المركز وبال

 1.الميدانيين فيها
 

يتكون هذا التقرير من ثالثة فصول، يكرس الفصل األول الستعراض المعايير الدولية ذات العالقة بالحق فـي السـكن              
واالخالء القسري، وهو يتكون من جزأين، يتناول األول موقف القانون الدولي لحقوق اإلنسان، من جريمة اسـتهداف                 

أما الجزء الثاني فيتناول    . ، ويستعرض تطور مفهوم الحق في السكن، وماهية ومكونات السكن المناسب          المنازل السكنية 
موقف القانون الدولي اإلنساني من تدمير الممتلكات وهدم المنازل، مستنداً إلى نصوص اتفاقية جنيف الرابعة وملحقهـا       

 .األول
 

هادفة إلى إخالء السكان قسرياً عن ديارهم من خالل اسـتعراض           أما الفصل الثاني فيتناول ممارسات قوات االحتالل ال       
 حتـى   1948تاريخي موجز وسريع لممارسات قوات االحتالل الهادفة إلى إخالء السكان قسرياً عن ديارهم منذ عـام                 

 .اندالع االنتفاضة الحالية
 

االحتالل اإلسرائيلي حيث  يتناول هذا      أما الفصل الثالث فيتناول انتفاضة األقصى، وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات            
الفصل مجمل ما قامت به قوات االحتالل من ممارسات، إلجبار السكان على إخالء منازلهم قسراً، في محافظات قطاع                  

 .غزة، ويخلص إلى الدوافع الحقيقية وراء ممارسات قوات االحتالل تلك

                                                 
 كيلو متر 365 تعتبر محافظات غزة جزء من السهل الساحلي الفلسطيني، وتقع في جنوب غرب فلسطين، تبلغ مساحة محافظات غزة  1

كيلو متر،  45مربع، وتشكل مستطيالً طويالً وضيقاً، حيث يبلغ طول محافظات غزة من أقصى شمال بيت حانون إلى أقصى غرب رفح نحو 
 . كيلو مترات7 و5في حين يتراوح عرض محافظات غزة بين 

 نسمة، 1.022.207يبلغ عدد سكان محافظات غزة، وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن، الذي أجراه الجهاز المركزي إلحصاء الفلسطيني نحو   
 . نسمة503.394، في حين يبلغ عدد اإلناث نحو 518.813يبلغ عدد الذكور منهم نحو 

، حيث دخلت تلك القوات إلى      1967احتلت القوات الحربية اإلسرائيلية قطاع غزة، إثر حرب هجومية شنتها إسرائيل في الخامس من حزيران                
 .أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من نفس الشهر

 



 مقــدمـــة
 

، ارتكبت قوات االحتالل انتهاكات جسـيمة لحقـوق اإلنسـان فـي             29/9/2000منذ اندالع انتفاضة األقصى بتاريخ      
األراضي الفلسطينية المحتلة، كما ارتقت ممارساتها وانتهاكاتها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضـد اإلنسـانية،                

 .األمر الذي أكدته لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة
ماية واحترام حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وبالنظر إلـى           من منطلق دوره في العمل على تعزيز وح       

اعتماد مركز الميزان لعملية الرصد والتوثيق كإحدى اآلليات الهامة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، قـام المركـز                  
 وجرائم حرب، موثقاً بذلك   برصد ومراقبة ما قامت به قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي من انتهاكات لحقوق اإلنسان،            

ما تمكن باحثوه من الوصول إليه والوقوف عليه، حيث هناك الكثير من الجرائم لم يتسن ألحد توثيقها بحكـم خطـورة                     
 .الوصول إلى مناطق الضحايا

 والذي  إن التدمير الكبير وغير المسبوق الذي لحق بقطاعات االقتصاد المختلفة في األراضي الفلسطينية المحتلة، وحجم              
تعرضت له المنازل السكنية كان دافعا للوقوف على ههذه الجرائم حتى يخرج المجتمع الدولي عن صمته ويضع حـد                   

 . لها
 الفصــل األول

 المعايير الدولية ذات العالقة بحقوق السكن وباالخالء القسري
 االحتالل اإلسرائيلي في األراضي  تشكل واحدة من أهم مرتكزات سياسة-إن سياسة اإلخالء القسري للسكان 

 .الفلسطينية المحتلة وهو ما يشكل بدا الستعراض المعايير الدولية ذات العالقة
 :القانون الدولي لحقوق اإلنسان/ أوالً

 2.تؤكد الصكوك الدولية لحقوق االنسان من اعالنات واتفاقيات وقرارات على حق اإلنسان في السكن المناسب
ن في سياقات تاريخية مختلفة، تطوراً نابعاً ليس فقط من حاجة اإلنسان إلى سكن، بل وإمن الحاجـة                  تطور مفهوم السك  

من العهـد الـدولي الخـاص       ) 11(سنركز في هذا المجال على المادة رقم        . المتواصلة لالرتقاء في ظروفه وشروطه    
  الذي ينطلـق     –ات من التعليق العام الرابع      بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وسنورد في هذا السياق مقتطف        

 الصادر عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي يوضح لـيس فقـط المـراد         -من نص المادة نفسها     
 .بالحق في السكن، وإنما شروط وظروف السكن المناسب

 هدف قانون حقوق اإلنسان ونطاق تطبيقه الزمني 
سان إلى حماية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان، األمر الذي يعتبر قاسماً مشتركاً بين اإلعالنات يهدف قانون حقوق اإلن

إذا كان هذا هو . واالتفاقيات والقرارات الدولية كافة، التي تؤكد على ضرورة احترام ما لإلنسان من كرامة متأصلة
 بأي حال من األحوال وتحت أي مبرر، إذ ال ديهدف قانون حقوق اإلنسان، فهذا يعني أن نطاق تطبيقه، يجب أن ال يق

 ما يبرر امتهان كرامة اإلنسان، عليه نجد أن زمن االحتالل يدخل ضمن حيز النطاق الزمني لتطبيق القانون، ديوج
                                                 

ية والثقافية، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز  أنظر على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماع 2
العنصري، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، االتفاقية العائدة لوضع الالجئين، االتفاقية الدولية لحماية 

 115حقوق اإلنسان، إعالن حقوق الطفل، منظمة العمل الدولية، التوصية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اإلعالن العالمي ل
، إعالن التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي، إعالن فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية، قرار الجمعية العامة )1961(بشأن إسكان العمال 

، قرار لجنة 1986/36، قرار لجنة حقوق اإلنسان 1987,62جتماعي ، قرار المجلس االقتصادي واال42/146، قرار الجمعية العامة 41/146
 14/6، قرار لجنة المستوطنات البشرية 1983/77، قرار لجنة حقوق اإلنسان1988/24، قرار لجنة حقوق اإلنسان 1987/22حقوق اإلنسان 

  .1991/36لمنع التمييز وحماية األقليات، قرار اللجنة الفرعية 199/12، قرار اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات 
 



 . وحتى حالة الحرب أيضاً
 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 في أن تتخذ التدابير الكفيلة بإعماله 3عاقدي، ويعتبر ُملِزماً لكل دولة وقَّعت وصادقت عليه،يأخذ العهد شكل االتفاق الت
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، "من المادة الثانية، حيث تنص على ) 1( الفقرة هوبدء نفاذه، وهذا ما تؤكد

 به حالصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمعلى  بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، والسيما
مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى 

 4.ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية
مستوى معيشي كاف  له  بحق كل شخص في - من هذا العهد 11ادة من الم) 1( في الفقرة -وتقر الدول األطراف 

فإن حق . تحسين متواصل لظروفه المعيشية، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في وألسرته
ع الحقوق اإلنسان في السكن المالئم، الناتج هكذا عن الحق في مستوى معيشي كاف، يتسم بأهمية بالنسبة للتمتع بجمي

 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الشروط الواجب توفرها في السكن كي يصبح مناسباً

أقرت اللجنة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، المنبثقة عن اللجنة الخاصة بمراقبة تطبيق أحكام العهد الـدولي                
 العام الرابع الخاص بالحق في السكن، والتقريـر إذ يـورد            الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق     

مقتطفات مما جاء في هذا التعليق، فإنه يهدف إلى إبراز مدى االهتمام، الذي يوليه المجتمع الدولي، وخاصـة هيئـات                    
حق من  وال يقتصر التعليق على ذكر الحق في السكن، ك        . األمم المتحدة المختصة، لضمان تمتع البشر بالحق في السكن        

 .حقوق اإلنسان، بل يقوم بتفسير مفهوم الحق في السكن، ارتباطاً بمستوى التطور الذي شهده العالم
أكدت الفقرة السادسة من التعليق، على تطور مفهوم حقوق اإلنسان ضمن سياقات تاريخية بعينها، أي أن هذه الحقـوق                   

 :متحركة وتواكب التطورات التي تشهدها لحظة تاريخية بعينها
عـن   تعبـر " لـه وألسـرته   " وفي حين أن اإلشارة إلـى  .  إن الحق في المسكن المالئم ينطبق على جميع الناس-6

 عنـدما تـم     1966افتراضات فيما يتعلق بأدوار الجنسين وأنماط النشاط االقتصادي التي كانت مقبولة عموما في عام               
بارها تعني فرض أي قيود على انطباق الحق علـى أفـراد أو   يمكن قراءة هذه العبارة اليوم باعت اعتماد العهد، فانه ال

وهكذا، فإن فكرة األسرة يجب فهمهـا بـالمعنى         . على أسر معيشية تعيلها نساء أو على جماعات أخرى من هذا القبيل           
ويضاف إلى ذلك أن من حق األفراد، وكذلك األسر، الحصول على مسكن مالئم بغض النظر عـن السـن أو                    . الواسع

االقتصادي أو االنتساب إلى جماعة أو غيرها أو الوضع االجتماعي وعوامل أخرى من هذا القبيـل وبصـفة                  الوضع  
 . من العهد، ألي شكل من أشكال التمييز) 2(2خاصة، يجب أن ال يخضع التمتع بهذا الحق، وفقاً للمادة 

يدياً يجعله مساوياً، علـى سـبيل المثـال          وفي رأي اللجنة أن الحق في السكن ينبغي أال يفسر تفسيراً ضيقاً أو تقل              -7
بل ينبغي النظر إلـى     . للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه، أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة              

وهذا مناسب لسببين علـى األقـل ففـي          . هذا الحق باعتباره حق المرء أن يعيش في مكان ما في أمن وسالم وكرامة             
 الحق في السكن مرتبطاً  ارتباطاً تاماً  بسائر حقوق اإلنسان وبالمبادئ األساسية التي يقوم عليهـا                  المقام األول، يعتبر  

وهكذا، فإن الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان التي يقال إن الحقوق المبينة في العهد مستمدة منها تقتضي أن                  . العهد
 من االعتبارات األخرى، وبدرجة أهم جداً، أن يكفـل          يفسر مصطلح السكن تفسيراً يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة        

                                                 
 صادقت إسرائيل على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  3

 .1979عام ، في حين صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ال1991والسياسية في العام 
 اتخذت إسرائيل العديد من التدابير التشريعية التي من شأنها انتهاك حق الفلسطينيين في السكن، وقد أصدرت المئات من األوامر العسكرية  4

 .التي تمكنهم من السيطرة على األرض من أصحابها، لمزيد من التفاصيل راجع، رجا شحادة، قانون المحتل



ثانياً، يجب أن تقرأ اإلشارة الـواردة فـي         . لجميع الناس بصرف النظر عن الدخل، أو إمكانية حيازة موارد اقتصادية          
ية إلى السكن فحسب وإنما إلى السكن المالئم وكما أعلنت لجنة المسـتوطنات البشـر   باعتبارها إشارة ال) 1(11المادة 

التمتـع بالدرجـة المالئمـة مـن        .....المأوى المالئم يعنـي    : 2000 العالمية للمأوى حتى عام      ةوكذلك اإلستراتيجي 
الخصوصية، والمساحة الكافية، واألمان الكافي، واإلنارة والتهوية الكافيتين، والهيكل األساسـي المالئـم ، والموقـع                 

 . وكل ذلك بتكاليف معقولة-ساسية المالئم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق األ
 تجـاوز أي    زكما أكدت الفقرة الثامنة على عدد من الجوانب، الواجب أخذها في االعتبار في أي سياق، أي أنه ال يجو                  

 :من الجوانب التالية
تحمـل  القدرة علـى    . توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل األساسية، ج      . الضمان القانوني لشغل المسكن، ب    . أ

ـ  . الكلفة، د  أما الفقرة  . السكن المالئم من الناحية الثقافية    . إتاحة إمكانية الحصول على السكن، ز     . الصالحية للسكن، ه
وتعتبر اللجنة أن العديد من العناصر المكونة للحق في السكن المالئم تتفق على األقل              :  من التعليق فتنص على    17رقم  

وتبعاً للنظام القانوني، يمكن لهذه المجـاالت أن تشـتمل ولكنهـا ال             .  المحلية فنتصامع الحكم المتعلق بتوفير سبل اال     
 : تقتصر على 

الطعون القانونية التي ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل بإخالء المساكن أو هدمها، وذلك من خـالل                   . أ
 .أوامر زاجرة تصدر عن المحاكم

 .5إلى دفع التعويضات  بعد إخالء المساكن بصورة غير مشروعةاإلجراءات القانونية الرامية . ب
فيمـا  ) العامة أو الخاصـة     ( الشكاوي ضد اإلجراءات غير المشروعة التي يقوم بها أو يدعمها أصحاب المساكن             . ج

 .والتمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز) العامة أو الخاصة(يتعلق بمستويات اإليجار وصيانة المساكن 
 .المزاعم المتعلقة بأي شكل من أشكال التمييز في تخصيص وتوفير المساكن. د

وقد يكون من المناسب    . الشكاوي ضد أصحاب المساكن فيما يتعلق بأحوال السكن غير الصحيحة أو غير المالئمة            . هـ
تي تنطوي على ارتفاع كبير     أيضاً في بعض النظم القانونية بحث إمكانية تيسير إقامة الدعاوى الجماعية في الحاالت ال             

 .في مستويات انعدام المأوى
أما الفقرة الثامنة عشر، فتؤكد على عدم جواز إخالء المنازل السكنية باإلكراه، إال في أضيق نطـاق، ووفقـاً لمبـادئ        

 :القانون الدولي، وتنص على
للوهلة األولى مع مقتضيات العهد      وفي هذا الخصوص، تعتبر اللجنة أن حاالت إخالء المساكن باإلكراه تتعارض             -18

 .وال يمكن أن تكون مبررة إال في بعض الظروف االستثنائية جداً ووفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة
يجب هنا التنبه أن الظروف االستثنائية جداً، على الرغم من التأكيد على استثنائيتها، فهي لـم تتـرك أيضـاً لتقـدير                      

 .  مقيد بالقانون الدولي اإلنسانيالسلطات، بل ربطت بشكل
 القانون الدولي اإلنساني

برزت الحاجة الماسة لوجود قانون يحكم سلوك القوات المتحاربة، بعد ما شهدته البشرية من مآسي إنسانية، نجمت عن                  
شهدهما العـالم،    تلك الحروب أن أخذت شكالً كونياً من خالل حربين عالميتين            تالحروب الثنائية بين الدول، ثم ما فتئ      

ونتج عنهما دمار شديد وجرائم ال قبل لإلنسانية بها مما دفع باتجاه وضع أسس ومبادئ لقوانين تحكم سـلوك القـوات                     
لقد مر القانون الدولي اإلنساني في محطات       . المتحاربة، بما يضمن التخفيف من وطأة المعاناة التي تسببها هذه الحروب          

، 19496 آب أغسـطس  12 كان آخرها اتفاقيات جنيف األربع المعقـودة فـي         –يخي   في سياق تطوره التار    -مختلفة  

                                                 
ح قانون حقوق اإلنسان، تسعى الحكومة اإلسرائيلية جاهدة الستصدار قانون يحرم الضحايا الذين تم تدمير منازلهم  في خطوة تتناقض مع رو 5

 ).والحال كما هو مع بقية القطاعات المتضرره، وكذا األفراد(أو إخالئهم عنها باإلكراه من حقهم في التعويض 
 . 1951 صادقت إسرائيل على اتفاقيات جنيف في العام  6



 1977.7 إلى عام 1974والملحقين األول والثاني اللذين وضعهما المؤتمر الدبلوماسي، بعد انعقاد أربع دورات من عام 
 هدف القانون الدولي ونطاق تطبيقه الزمني

منازل سـكنية، مـزارع،     (شخاص واألموال والممتلكات المدنية الخاصة      يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى حماية األ      
، وتكون أحكامه سارية المفعول في زمن الحـرب، أو          )مستشفيات، مدارس، دور عبادة،،، الخ    (والعامة  ) مصانع،، الخ 

 .بتعبير آخر، أثناء نشوب نزاع مسلح
انون حقوق اإلنسان، الذي يتمثل فـي كافـة العهـود           يختلف القانون الدولي اإلنساني، في نطاق تطبيقه الزمني، عن ق         

أما من حيث نطاق التطبيق الزمني، فالبيئة       . واالتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان         
الـدولي  أما فيما يتعلق بالقـانون      .  هي زمن السلم   - من الناحية الزمنية     –الطبيعية لنطاق تطبيق قانون حقوق اإلنسان       

أما من حيـث نطـاق التطبيـق        .  هي زمن الحرب   – الناحية الزمنية    -اإلنساني فإن البيئة الطبيعية لنطاق تطبيقه من        
 .، حيث يهدفان إلى حماية اإلنسان واحترام كرامته اإلنسانيةنالموضوعي فهناك اتفاق في نطاق التطبيق بين القانوني

يجب أن تكـون بمنـأى   ) المباني والممتلكات المدنية(نساني  أن األعيان المدنية من القواعد األساسية للقانون الدولي اإل 
كمـا وأن  . عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة، ويحظر تماماً التعرض لها، ويجب أن تتوفر لها الحماية الكاملة      

حربية وبالتأكيد في حالة احـتالل      هناك قيود صارمة وتحريم كامل الستخدام وسائل قتالية وأسلحة معينة في العمليات ال            
 :إن استخدام القوة من جانب قوة االحتالل يجب أن يراعي مبدأين أساسيين وهما. األراضي

 : مبدأ الضرورة العسكرية
يجيز القانون الدولي للقوات المتحاربة التحلل من بعض االلتزامات المفروضة على تلك القوات، ولكن هذا التحلل ليس                 

 . حكوم بمجموعة من القيود، وهي عبارة عن شروط ضرورية للتحلل من االلتزاممطلقاً، وهو م
أجمع مفسرو االتفاقية على أن مبدأ الضرورة العسكرية يعني كل اإلجراءات الضرورية، التي تحقق هـدفاً عسـكرياً                  

ن أن يتأتى دون القيام     تقتضيه العمليات الحربية على األرض، واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحرب ال يمك              
 الهدف من التحلل هو أن      نتحلل من بعض القيود، على أن ال يكو       ) في بعض األحيان  (كما يعني االقتضاء    . بهذا العمل 

 8.يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط
 مبدأ التناسب والتمييز

ود الضرورة الحربية ال ينفـي ضـرورة، أن         يأتي مبدأ التناسب والتمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيث أن وج          
تتناسب األعمال العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنه يجب أن تبقى محظورة تلك األعمال، التي قد ينتج عنهـا           

كما يجب علـى القـوات      . خسائر في األرواح أو في الممتلكات، وليس لها عالقة بالعمليات أو النتائج المتوقع تحقيقها             
 أن تميز بين األهداف المدنية وغيرها من األهداف، وكذلك التمييـز            - في سياق تنفيذها للعمليات الحربية       –ربة  المتحا

 .في استخدام وسائل القوة من حيث األساليب أو األسلحة المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار ومعاناة ممكنة
 ة اتفاقية جنيف الرابعة وانطباقها على األراضي الفلسطيني

بذل فقهاء القانون اإلسرائيليون جهداً كبيراً في وضع التفسيرات القانونية، التي تؤكد وجهة النظر اإلسرائيلية التي 
ترفض انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من توقيعها ومصادقتها عليها، 

 35تفاقية جنيف على األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث نصت المادة وعلى الرغم من اعتراف إسرائيل في انطباق ا
اليوم األول الحتالل إسرائيل ألراضي الضفة  (1967من البالغ العسكري الثالث الصادر في السابع من حزيران 

ن األحكام على ضرورة تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وإذا وجد تعارض بي) الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة
                                                 

 .، وتطبيقها على ألراضي الفلسطينية المحتلة1949عبد الرحمن أبو النصر، إتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام .  راجع د 7
 ينطلق تقييد وتحديد نطاق مبدأ الضرورة الحربية، من الفهم السائد والمتفق عليه من هدف الحرب نفسها، حيث أن الحرب والتدمير والقتل  8

 .ة في حد ذاتها بل الغاية هي تحقيق هدف األطراف المتحاربة المراد تحقيقه أياً كان سياسياً أم اقتصادياًليست غاي



 9.والقوانين اإلسرائيلية، تكون األفضلية ألحكام اتفاقية جنيف
على الرغم من تراجع قوات االحتالل عن اعترافها هذا إال أن المجتمع الدولي رفض المبررات اإلسرائيلية في هذا 

، وإدانة الممارسات الصدد، وعبر المجتمع الدولي عن موقف واضح بصدد انطباق اتفاقية جنيف على األراضي المحتلة
 .اإلسرائيلية المخالفة التفاقية جنيف، وانتهاك حقوق اإلنسان

من خالل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومجلس األمن، والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة حقوق 
ي اإلسرائيلي وفقاً اإلنسان، وغيرها من المؤتمرات، مما يؤكد مشروعية محاكمة ممارسات قوات االحتالل الحرب

 . 10التفاقية جنيف
 اتفاقية جنيف الرابعة

 وممتلكاتهم واألعيان المدنية بمنأى عـن أي اسـتهداف،          11أكدت اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة أن يبقى المدنيون        
. اال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هـو شخصـي             " من االتفاقية على أنه      33تنص المادة   حيث  

تحظر تـدابير االقتصـاص مـن       . السلب محظور . تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب        
 ."األشخاص المحميين وممتلكاتهم

يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات " من االتفاقية تدمير الممتلكات حيث تنص على أنه 53وتحظر المادة 
لة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، خاصة ثابتة أو منقو

 ."إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير
إن الحقائق الموضوعية على األرض تشير إلى ارتكاب قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي إلى انتهاكات جسيمة لنص 

 حيث استهدفت تلك القوات المدنيين وممتلكاتهم بالقصف والتدمير والتجريف بشكل غير مسبوق، 53، و33تين الماد
األمر الذي يبرزه حجم التدمير الذي لحق بالسكان . كما قامت باتخاذ كل تدبير من شأنه أن يمثل عقاباً جماعياً للسكان

 .12المدنيين وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة
ال يجوز لدولة االحتالل أن "  من اتفاقية جنيف نقل سكان الدولة الُمحتلة إلى األراضي التي تحتلها 49كما تحرم المادة 

 ".ترحِّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها
يث اعتمدت سياسة إقامة  من االتفاقية، ح49ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي مخالفة جسيمة لنص المادة 

المستوطنات بشكل ممنهج، دأبت عليه حكومات إسرائيل كافة، وكان لهذه السياسة آثار مدمرة على السكان األصليين 
 .حيث يمثل االستيطان انتهاكاً جسيماً، ومسبباً النتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين. من الفلسطينيين

ى أن المستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية هي جريمة حرب بموجب  أكد عل13يذكر أن السيد رينيه كوسيرنيك
وأكد . 1967القانون الدولي اإلنساني، مؤكداً أن هذا األمر ينطبق على ضم إسرائيل للقدس الشرقية بعد احتاللها عام 

وع ويوصف باالنتهاك كوسيرنيك أن نقل وتوطين سكان من جانب قوة االحتالل في المناطق المحتلة، عمالً غير مشر
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ي  راجع، قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي، في أربع مجلدات، صادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ف 10
 .عصمت عبد المجيد. بيروت، وقدم للمجلدات األربعة د

األول في اتفاقيات جنيف، كما يرد في نص المادة ) البروتوكول( من الملحق 50، 43 المدنيين في نصوص المواد ص يرد تعريف األشخا 11
 ) 1949غسطس أ/  آب12 بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في فاتفاقية جني(الرابعة من االتفاقية الثالثة 

 لمزيد من التفاصيل راجع تقارير الميزان الشهرية، أو أطلب المعلومات من المركز حيث يتوفر قاعدة بيانات محوسبة لمختلف الجرائم التي  12
 .ارتكبتها قوات االحتالل، كما يتوفر حصر وتوثيق للمتضررين من المدنيين الفلسطينيين

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب األحمر . 17/5/2001ي، خالل مؤتمر صحفي نظِّم في القدس بتاريخ  رئيس وفد لجنة الصليب األحمر الدول 13
 .هي الراعي الرسمي لتطبيق اتفاقيات جنيف األربعة



 .14الجسيم لالتفاقية

 من االتفاقية من أهم موادها بالنظر إلى أنهما تحددان مجموعة من الجرائم كانتهاكات 147 و146وتعتبر المادتان 
جسيمة لالتفاقية وهي ما تعتبر جرائم حرب، يجب مالحقة مقترفيها وتقديمهم للمحاكمة في محاكم أي طرف من 

أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد "  على أن االنتهاكات الجسيمة لالتفاقية تشمل147 تنص المادة .األطراف السامية
القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك التجارب : أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية

خطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي والنقل غير الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار ال
المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو 
حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، 

 . ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفيةهوتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرر
ريعي يلزم لغرض فرض عقوبات تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تش" فتنص على 146أما المادة 

يلتزم كل … جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية 
طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا 

له أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا ألحكام تشريعه، أن يسلمه إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتهم و. كانت جنسيتهم
 ."مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص

التفاقيات ) بروتوكولين(ضمن سياق التطور التاريخي للقانون الدولي، تمكنت األطراف السامية من وضع ملحقين 
يف، حيث يورد الفصل األول من الباب الرابع من الملحق األول تحت عنوان السكان المدنيون،القاعدة األساسية جن

 ومجال التطبيق
 قاعدة أساسية: 48المادة 

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية، ومن ثم 
تها ضد األهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تامين احترام وحماية السكان المدنيون واألعيان توجه عمليا

 .المدنية
 وفي الفصل الثاني من الملحق األول تحت عنوان، األشخاص المدنيون والسكّان المدنيون

 حماية السكان المدنيين: 51المادة 
حماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب،         يتمتع السكّان المدنيون واألشخاص المدنيون ب      .1

 .إلضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً باإلضافة إلى القواعد الدولية األخرى القابلة للتطبيق
مال العنـف   وتحظر أع . ال يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا األشخاص المدنيون محالً للهجوم             .2

 .أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين

يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائية وعلـى                   .3
 .مدى الوقت الذين يقومون خالله بهذا الدور

 وائية؛وتعتبر هجمات عش. تحظر الهجمات العشوائية .4

 تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد . أ
 أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أ، توجه إلى هدف عسكري محدد . ب

أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن حصر آثارها على النحو الـذي يتطلبـه هـذا اللحـق                       . ت
 كل حالة كهذه، األهداف العسكرية واألشخاص المـدنيين أو          ، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في        "البروتوكول"

 .األعيان المدنية دون تمييز
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 :تعتبر األنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية .5
 الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من األهداف العسكرية الواضحة التباعـد                . أ

والتميز بعضها عن البعض اآلخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم مركزاً من المدنيين أو                    
 األعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد

والهجوم الذي ممكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو إضـراراً باألعيـان           . ب
يحدث خلطاً من هذه الخسائر واألضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من                 المدنية، أو أن    

 .ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

 .تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين .6
منـاطق معينـة    ال يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو                 .7

ضد العمليات العسكرية وال سيما في محاولة درء الهجوم عن األهداف العسـكرية أو تغطيـة أو تحبيـذ أو إعاقـة                      
وال يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو األشـخاص المـدنيين بقصـد                . العمليات العسكرية 

 .لعمليات العسكريةمحاولة درء الهجمات عن األهداف العسكرية أو تغطية ا

ال يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيـال السـكان المـدنيين واألشـخاص                   .8
 .57المدنيين بما في ذلك االلتزام باتخاذ اإلجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 

 :وفي الفصل الثالث يورد الملحق نفسه تحت عنوان، األعيان المدنية
 الحماية العامة لألعيان المدنية: 52المادة 

واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهـدافاً         . ال تكون األعيان المدنية محالً للهجوم أو لهجمات الردع         .1
 عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية

تعلق باألعيان على تلك التي     تقصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب، وتنحصر األهداف العسكرية فيما ي           .2
تسهم مساهمة فّعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقـق                   

 .تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

ت عين ما تكّرس عادةً ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر                إذا ثار شك حول ما إذا كان       .3
 .أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها ال تستخدم كذلك

خالل انتفاضة إن أي متتبع لممارسات قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة 
، يجد أن قوات االحتالل قامت بارتكاب جرائم حرب ال يرقى 29/9/2000األقصى التي اندلعت يوم الجمعة الموافق 

 وفي مقدمتها -حيث أن تلك القوات جعلت من األعيان المدنية . إليها شك بحق السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم
ملياتها العسكرية، دون تمييز أو تناسب، كما أن ذلك لم يكن له أي ضرورة عسكرية،  هدفاً رئيساً لع-المنازل السكنية 

في مخالفة صريحة لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة وملحقها، األمر الذي يرتب على المجتمع الدولي السيما األطراف 
 اتباعها، وفي المقدمة منها مالحقة  المتعلق بالتدابير الواجب146السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، إعمال نص المادة 

 .مجرمي الحرب ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة
 الفصل الثاني

 "استعراض تاريخي"ممارسات قوات االحتالل الهادفة إلى إخالء السكان قسرياً عن ديارهم 
، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين 29/11/1947بتاريخ ) 2(181منذ تبني األمم المتحدة لقرار تقسيم فلسطين رقم 

واحدة عربية واألخرى يهودية، سعت الحركة الصهيونية إلى فرض هذا القرار على أرض الواقع، دون انتظار تحرك 
 .المجتمع الدولي

ألمم يذكر أن الحركة الصهيونية كانت قد أعدت العدة لمثل هذه اللحظة، وكانت مخططاتها جاهزة، حتى قبل تبني ا



، 11/1/1985الذي نشر في صحيفة حداشوت بتاريخ " يوري ميلستين"المتحدة لقرار التقسيم، وهذا ما يؤكده تقرير 
، حيث جاء في تصريح "1948نائب رئيس األركان خالل حرب "الذي تضمن حديثاً كان قد أجراه مع ييجال يادين 

قد وضعت )  دـالخطة (وكانت . ن العامة وقادة الكتائب على األركا10/3/1948بتاريخ )  دـالخطة (يادين أنه وزع 
للتنفيذ، وتهدف هذه الخطة إلى االستيالء على السلطة في نطاق الدولة " الهاجناة"على أساس خطة سابقة أعدتها 

 15:اليهودية، التي أقرها قرار التقسيم، وقد حددت الخطة التعليمات التالية كأسلوب للتنفيذ
 القريبة من المستعمرات اليهودية وتجمعـات اليهـود فـي الطـرق الرئيسـة الخاصـة                 تدمير القرى العربية   .1

 .بالمواصالت
 .ترحيل السكان العرب من هذه القرى وتفريغها .2

حصار المدن العربية التي ال تقع ضمن إطار الدولة اليهودية، طبقاً لقرار األمم المتحـدة، وتوجيـه العمليـات                    .3
 . فلسطين، خارج حدود الدولة اليهوديةالحربية ضد األهداف العربية غربي

تمكنت المنظمات الصهيونية من ترجمة هذه الخطة بشكل فاق تصورات واضعيها، حيث تمكنت تلك المنظمـات مـن                  
، 19/4/1948احتالل معظم المدن والقرى الفلسطينية قبل إعالن قيام دولة إسرائيل، حيث تمكنوا من احتالل طبريا في                 

، 10/5، وصفد في    8/5، وبيسان في    30/4، واألحياء العربية في القدس الغربية يوم        28/4ا في   ، وياف 22/4وحيفا في   
 .14/5وعكا في 

بعد تنفيذ عملية احتالل المدن والقرى الفلسطينية، جاءت المرحلة الثانية من الخطة والقاضـية بتفريـغ األرض مـن                   
 ألف فلسطيني   635ريخ الحديث، حيث تم إخالء نحو       سكانها، حيث جرت أكبر عملية تهجير وإخالء قسري شهدها التا         

 ألـف عربـي   165 سـوى  1948قسراً وتهجيرهم من ديارهم، في حين لم يتبقَ في األراضي الفلسطينية المحتلة عام   
يذكر أن عدد القرى المدمرة، التي أزالتها قوات االحتالل اإلسرائيلي عن الوجود، وأحلت محلها مستوطنات               . فلسطيني
 . 16 قرية418 نحو – ما تمكن الباحثون من حصره –رائيلية، بلغ وقرى إس

لقد ُأقيمت القرى اليهوديـة     "في حين لم ينكر قادة قوات االحتالل حقيقة ما فعلوه، حيث يرد في محاضرة لموشيه ديان                 
. رافيا لم تعد موجودة   أنتم ال تعرفون حتى أسماء هذه القرى العربية وأنا ال ألومكم، ألن كتب الجغ             . مكان القرى العربية  

وليست كتب الجغرافيا هي وحدها لم تعد موجودة، بل القرى العربية نفسها زالت أيضاً فقد قامت نهالل فـي موضـع                     
معلول، وكيبوتس غفات في موضع جباتا، وكيبوتس ساريد في موضع خنيفس، وكفار يهوشـَوع فـي موضـع تـل                    

 17."ه أصالً سكان عربوما من موضع في هذا البلد إال وكان في. الشومان

جدير بالذكر أن عملية إخالء السكان قسرياً عن ديارهم، وتركهم لمنازله وممتلكاتهم لم تكن باألمر اليسير، بل كانـت                   
عملية صعبة، حيث يشكل التمسك باألرض والموت دونها، مكوناً أساسياً من مكونات الوعي الفلسطيني، كمـا كانـت                  

 عامل جذب اقتصادي في المنطقة العربية برمتها، حيث شـكلت قبلـة للعمـال       -زمن   في تلك الحقبة من ال     -فلسطين  
 .ةيبرر أي هجرة طواعي العرب والتجار، األمر الذي ال

 إذاً كيف تأتى لقوات االحتالل والعصابات الصهيونية في فترة سابقة، أن تجبر هـذا العـدد الضـخم مـن السـكان                      
ع المحتلون أساليب عديدة أدت في النهاية إلى إخالء السكان العرب قسرياً عـن              الفلسطينيين على ترك ديارهم ؟ لقد اتب      

 :ديارهم، منها
 المذابح: أوالً

                                                 
 ، مطبوعات وزارة الثقافة الفلسطينية1999ى الطبعة األول) رشدي األشهب. ترجمة د(هنري كتن، قضية فلسطين، .   د 15
 .1998بيروت آب أغسطس/ 2 وأسماء الشهداء، ط 1948 وليد الخالدي وآخرون، قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة  16
 عن صحيفة  مصدر سابق، مقتبس من كلمة ألقاها دّيان في معهد التكنولوجيا اإلسرائيلي، نقالً-  قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل 17
 .1969أبريل /  نيسان4) هآرتس(



استخدمت إسرائيل وسائل عديدة هادفة إلى إرهاب المواطنين، وكانت المذابح الجماعية هي أبرز هذه الوسائل في العام 
 :تلك المذابح نذكر منها، حيث سجل ذلك العام ارتكاب عدداً كبيراً من 1948

، والقسطل بتاريخ 6/3، وبيار عدس بتاريخ 1/3، وسلمة بتاريخ 21/2، وحيفا بتاريخ 16/2مذبحة سعسع بتاريخ 
، وحيفا بتاريخ 17/4، وطبريا بتاريخ 17/4، وسريس بتاريخ 15/4، واللجُّون بتاريخ /9/4، ودير ياسين بتاريخ 4/4

، 7/5، وصفد بتاريخ 1/5، والقدس بتاريخ27/4، وعكا بتاريخ 26/4 بتاريخ ، ويافا25/4، والقدس بتاريخ 20/4
  9/5/1948.18بيسان 

والسموع ) 1954(وفي نحالين ) 1956(وفي كفر قاسم ) 1953(وأفظع هذه المذابح بعد دير ياسين ما ارتكبوه في قبية 
 ). 1968(والكرامة) 1968(والسلط ) 1966(

مذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وقوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي فيما بعد، بعد أن جرى التذكير بأبرز ال
، نورد هنا ثالث مجازر بشكل مقتضب وعلى سبيل المثال ال الحصر، ، 1968 و 1948خالل السنوات الممتدة بين 

العزل، والتي شكلت عامالً مهماً إلبراز جرائم قوات االحتالل والعصابات الصهيونية المسلحة، بحق السكان المدنيين 
 .من عوامل إخالء السكان قسرياً عن ديارهم

 مذبحة دير ياسين. 1
، مذبحـة ديـر ياسـين بتـاريخ         19) مجرماً 20 مجرماً والهاغاناة    45بالتعاون مع شتيرن    (ارتكبت عصابة األرجون    

أي نوع من االستفزاز كما سـجل       وبال  .   شخصاً، بين رجل وامرأة وطفل     245، التي ذهب ضحيتها نحو      9/4/1948
 .20ذلك جاك رينيه رئيس بعثة الصليب األحمر الدولي في تقريره الذي نشر بالفرنسية

وهذا العمل لم يحل دونه من تولي رئاسة الـوزراء فيمـا            . وكانت األرغون منظمة إرهابية يتولى قيادتها مناحيم بيجن       
 .بعد، أو أن ينال جائزة نوبل للسالم

:  فأخذوا بالخروج من ديارهم، وقد وصف بيجن تأثير المذبحة بقوله          نير ياسين هدفها بإرهاب الفلسطينيي    حققت مذبحة د  
 ألف ال   165 ألف عربي يعيشون في إقليم دولة إسرائيل الحالية؛  بقي منهم             800بدأ العرب يفرون خائفين، كان عددهم       

 .يزالون فيها
 :  كالتالي1948 من بالدهم الجئين ستة نياسين وخروج الفلسطينييستيفن بنرز الصلة بين مذبحة دير . وقد ناقش د

 اقترفوا ما هو أشد وقعاً وإرهاباً، بأساليب منظمة كانوا قـد  نالواقع أن الفريقين ارتكبوا أعماالً فظيعة، ولكن الصهيونيي  
 مثل مذبحة ومن ذلك المجازر التي ارتكبوها، .   المختصيننتعلموها بمهارة فريدة على أيدي النازيي

، فـال  "تذكروا ديـر ياسـين  :" دير ياسين التي كان هدفها إفزاع العرب وإجبارهم على الرحيل، وطالما رددت إذاعتهم           
أدت إلى هجرة هائلة،    . عجب إذا هربت عائالت كثيرة من ميادين القتال ومن المناطق األخرى، والفزع ينتقل بالعدوى             

 ". ومشكالت مشاهدة في المخيمات
ناطق التي لم يتحقق فيها هدفهم، طردوا العرب بالقوة، كما حدث في طبريا وحيفا ويافـا وصـفد، واسـتمرت    وفي الم 

 .بعد قيام دولة إسرائيل)  د–للخطة (عملية الطرد وتدمير القرى طبقاً 
  قبية. 2

 : طبقاً لتقرير الجنرال فاجن بنيك رئيس هيئة مراقبي الهدنة كالتالي
 مزارعاً عربياً بال تمييز     53 قتلوا في القرية     14/10/53 جندي إسرائيلي بتاريخ     300 – 250ن  مذبحة قبية اقترفها م   "

بينهم في السن أو الجنس ثم نسفوا منازلهم بال اهتمام بأنهم أبرياء مجردون من السالح، وقد ارتكب الجنود القتل والهدم                    
                                                 

 .  الجمهورية العربية السورية-، طبع في المطبعة التعاونية، دمشق 9ص/ 1972 يوسف الخطيب، مذبحة كفر قاسم، دار فلسطين للتأليف والترجمة والنشر، 18

 .لحركة الصهيونية على األرض الفلسطينية عصابات شكلتها الحركة الصهيونية، للقيام باألعمال اإلرهابية، بهدف فرض سيطرة ا 19
 .2/434الموسوعة الفلسطينية  هنري كتن، مصدر سابق، نقالً عن  20



 "نعن تصميم وسابق تصور لنشر الرعب بين الفلسطينيي
 سمكفر قا. 3

 مـن الرجـال والنسـاء       47، عدد الضحايا فيها     29/10/1956أما مذبحة كفر قاسم فقد ارتكبها اإلسرائيليون بتاريخ         
 :واألطفال، وهنا بيان بالحوادث من رواية كينيت كف كما يلي

خامسـة   مساًء أبلغت شرطة الحدود اإلسرائيلية مختار القرية فرض منع التجول من السـاعة ال              4,30في تمام الساعة    
مساء إلى السادسة صباحاً، وأن أي شخص سيكون خارج بيته خالل ذلك سوف تطلق النار عليه، فاحتج المختار بأنـه                    
يستحيل عليه إنذار القرويين في مزارعهم أو العمال في مشاغلهم البعيدة، وبعد جدل بال جدوى، اتخذت الشـرطة لهـا        

 .ريةمراكز وحواجز على الطريق الوحيد المؤدي إلى الق
وخالل ساعة حجزت الشرطة جميع العائدين إلى قريتهم من رجال ونساء وأطفال، ثم أطلقوا عليهم صليات من المدافع                  

 تظاهروا بالموت إلى أن انصرفت الشرطة بعـد      30 جسداً على األرض، عاش منهم       60الرشاشة، في السادسة استلقى     
 .العدوان ستة أسابيعإتمام الجريمة، ولكن الرقابة اإلسرائيلية أخفت هذا 

إن هذه الحادثة لدليل محزن جداً على حقيقة الـروح التـي            :" - رئيس الهيئة الدولية لمراقبي الهدنة     -فقال الجنرال بانز  
، والتي لم تزل حية في نفسيات بعض من القوات المسـلحة            1948كانت قد أوحت بمذبحة دير ياسين المشينة في سنة          

 ."اإلسرائيلية

 البيوت هدم : ثانياً
يرجع تاريخ هدم بيوت العرب، انتقاماً منهم، إلى بداية اإلحتالل، حيث قامت قوات االحتالل بعـد أن اسـتولت علـى                     

، بطرد وتهجير عشرات اآلالف من السكان الفلسطينيين، من قراهم ومدنهم األصلية            1948األرض الفلسطينية في عام     
 . عي، إلخالء السكان وتهجيرهم حتى مطلع الستيناتحيث استمرت هذه الممارسات في نفس النسق الجما

، والمتمثلة في الضفة الغربية بمـا فيهـا         1967وفي األعوام التي تلت احتالل إسرائيل لبقية األراضي الفلسطينية عام           
 . القدس وقطاع غزة، صار يهدم البيت إثر اتهام فرد من أهله بقذف حجر

وهذا، باإلضافة  . 1976 بيتاً منذ سنة     56حمر إن القوات اإلسرائيلية هدمت      وفي إحصاءات اللجنة الدولية للصليب األ     "
في حين رصدت مؤسسة الحق عمليات التدمير التي جرت         . 1983إبريل  /  ونيسان 1976 بيتاً بين سنة     19إلى إغالق   

زالً جـرى    من 38، حيث خلصت إلى أن هناك       1993 وشهر نيسان أبريل من عام       1992في الفترة الممتدة بين صيف      
 منزالً بشكل جزئـي،     47تدميرها بالكامل باستخدام القذائف المضادة للدبابات أو المتفجرات شديدة القوة، في حين دمر              

 . 21" محالت جزئياً 5 منزالً من الداخل نتيجة إطالق النار، أما فيما يتعلق بالمحال التجارية فقد دمرت 51كما تضرر 
ذه السياسة دون أن تلقي باالً بحمالت االحتجاج أو بالتزاماته القانونية، على العكـس        يذكر أن قوات االحتالل انتهجت ه     

من ذلك وفي أحيان كثيرة كان مبرر تلك القوات لهدم منزل سكني، يعبر عن استخفاف تلك القوات بالمجتمع الـدولي،                    
 :لدرجة تثير الضحك بقدر ما تثير االستهجان، وهذه حالة من تلك الحاالت الكثيرة

وقد أتهم ابنه بقذف دورية للجـيش بالحجـارة         . جورج ميشل قميصة عامل في الستين من عمره يقيم في بيت ساحور           
 :وهذا تصريح مشفوع بالقسم من السيد قميصة عن الهدم. وفي الليلة التالية، هدم بيته. وقبض عليه

 البيت وفتشـوه ولـم      نن الجنود اإلسرائيليي  ، داهم عدد م   1982نوفمبر  / تشرين الثاني  14في الساعة الثانية من صباح      "
وأخذوه معهم إلى مركز الشـرطة  . فقالوا أنهم يريدون ابني وليد، وهو طالب في السادسة عشرة من عمره       . يجدوا شيئاً 

وطلـب  . وفوجئنا، في الليلة التالية، برؤية عدد كبير من الجنود يدخلون البيت برفقة ضـابط     . في المسكوبية في القدس   
ضابط أن أصغي إليه، وأخذ يقرأ أمراً يقول أنهم يريدون هدم بيتي ألن ابني وليد متهم بقذف دوريـة إسـرائيلية        مني ال 
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وتملكتنا الدهشة، ولم نستطع أن نفعل الكثير في نصف ساعة، ألن أكثر            . بالحجارة وأمهلونا ثالثين دقيقة إلخالء البيت     
ثم . وظل البعض اآلخر مكانه   . ود يلقون بعض األثاث في الخارج فتحطم      فأخذ الجن . أفراد األسرة كانوا ال يزالون نياماً     

م 14×14وهكذا، وفي دقائق، تهدم بيتي الذي كان يقوم علـى مسـاحة قـدرها               . وضعوا المتفجرات في البيت ونسفوه    
 تـم  ولم تترك لنا السرعة التـي   . ويتألف من طابقين، في كل منهما أربع غرف وصالة للجلوس وشرفة وحمام ومطبخ            

وأعتقد أن هذا اإلجراء مناف لكل قـانون        . فيها هذا كله، فرصة السؤال عما إذا كان هناك حكم من محكمة العدل العليا             
 .وهكذا صارت األسرة بحاجة إلى بيت تعيش فيه. فالبيت ليس البني وإنما هو ملكي. إنساني

لكنها تراجعت عن ذلك عندما أصدر الحاكم       . الد عيد المي  توفي إثر الهدم، رفضت بلدية بيت لحم المشاركة في احتفاال         
وأخيـراً  . ومنح اإلذن فعالً، ولكن لم يطلق االبن      . العسكري إذناً في إعادة بناء البيت، ووعد بإطالق ابن السيد قميصة          

وكانت أسرته قد عاشت في خيمة بعـد هـدم          . حوكم بإلقاء قنابل حارقة، وحكم عليه بالسجن ثالثة أعوام ونصف العام          
وبعـد ذلـك    . غير أن اإلعالم الذي رافق القضية جعل الحاكم العسكري يعترض على بقاء األسرة في الخيمـة               . لبيتا

  22".ببضعة أسابيع، قام نفر من الجند بإحراق الخيمة، فانتقلت األسرة إلى بيوت الجيران 
 إرهاب السكان وتخريب الممتلكات: ثالثاً

والترهيب، للسكان المدنيين الفلسطينيين، بهدف دفعهم إلى مغـادرة منـازلهم           اعتمدت قوات االحتالل سياسة التخويف      
 .السكنية أو أراضيهم الزراعية

لقد شكل االستيطان أبرز تجليات هذه السياسة، حيث يشكل المستوطنون رأس حربة، تتمترس خلفها قوات االحـتالل،                 
نية المحتلة، وذلك على الرغم من تحريم القـانون         التي سعت إلى نشر المستوطنات في كل بقعة من األراضي الفلسطي          

، ويقوم المستوطنون بأعمال استفزاز يومية، تتمثل فـي         23الدولي لنقل سكان الدولة الُمحتلة إلى األراضي التي احتلتها        
 .االعتداء على السكان األصليين وتخريب ممتلكاتهم

يات أربع ألعمال إرهابية قام المسـتوطنون بهـا         تعرضت سعدية البكري، وهي أرملة تعيش في مكان قريب من كر          " 
وانتشر في إسرائيل خبر ما قاسـته،       . لحملها على إخالء بيتها بغية االستيالء على مزيد من األرض لتوسيع المستعمرة           

 ن؛ فسـعدية فـي نظـر كثـرة مـن الفلسـطينيي            نفعرضت عليها حركة السالم اآلن المساعدة ضد أعمال اإلرهابيي        
وفيما يلي وصف لما عانته هذه المرأة طوال        .  رمز للصمود في وجه خطط المستوطنين اليهود التوسعية        ،نواإلسرائيليي

 .1982أكتوبر/ وجاء الوصف في تصريح مشفوع بالقسم أدلت به في تشرين األول. أعوام
 صودر منها   إذ. كان من سوء حظنا وحظ األهالي اآلخرين في المنطقة، أن مستعمرة كريات أربع أنشئت على أرضنا               

ولم يقف األمر عند ذلك الحد، فقد أخذوا يضايقوننا أكثر من اآلخرين            .  دونماً 14) شرقي الخليل (عند إنشاء المستعمرة    
، ويقع على بعد نحو عشر دقائق سيراً على األقـدام مـن سـياج        1967ألن بيتنا الذي كان موجوداً قبل اإلحتالل سنة         

وهـي ثالثـة    (وبذل المستوطنون كل جهد إلقناع زوجي ببيعهم بقية أرضـنا         . مرةاألسالك الشائكة الذي يحيط بالمستع    
 .المتاخمة للمستعمرة) دونمات

، ألقيت في نحو الساعة الواحدة صباحاً       1972وفي سنة   . وعندما رفض زوجي رفضاً قاطعاً بدأت المضايقة واإلرهاب       
نود زوجي الذي بقي ثمانية أشهر موقوفاً دون محاكمة         قنبلة على البيت، حطمت قسماً من واجهته األمامية، واعتقل الج         

عائدين من  . ناصر وهو في الخامسة عشرة، وعيد وهو في الثالثة عشرة         : ، بينما كان ولداي   1980وفي سنة   . أو اتهام 
وعنـدما أطللـت مـن البـاب عـاد         . وتملكني الفزع لدى سماع صراخهما    . الدكان إلى البيت، طاردهما المستوطنون    

 .ون إلى مستعمرتهمالمستوطن
.  هجم المستوطنون على األرض التي رفضنا بيعها ومعهم الجرافات الثقيلة، وشرعوا فـي العمـل               ،1981وفي سنة   
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لكـي  . غير أننا استطعنا وقفهم مؤقتاً وأخيراً غادروا المكان       . وعندما حاولت مع أبنائي السبعة وقفهم ضربونا وشتمونا       
 .أخشى إن أن يعودوا فينتزعوا أرضنا

ومن حسن الحـظ أن إحـداهما       . ، ألقيت قنبلتان على بيتنا    1982فبراير  /وفي الساعة الثانية من صباح أحد أيام شباط       
. وسببت األخرى بعض األضرار فـي غرفـة أخـرى         . أصابت جزًء من البيت ال نستخدمه، ألنه لم يكن قد أثّث بعد           

وفي اليوم التالي، حضر فريق تحقيـق       . ها قبل وفاته  وتحطم الباب تماماً مع بعض معدات سيارة  كان زوجي  يستخدم           
عسكري فأطلعناه على األضرار، ووصفنا له ما حدث، لكن كل ما فعله أنه جمع قطعاً من شظايا القنبلتين التي كانـت                     

، ألقى المستوطنون قنبلة أخـرى علـى        1982فبراير  /  شباط 24وفي نحو الثالثة صباحاً من يوم       . في البيت عند ذاك   
 .ت أصابت جدار الغرفة التي كنا فيها وألحقت بها أضراراًالبي

 والسرقة المتواصلة للفواكه    ،1981في سنة   ومن المضايقات األخرى مقاتلة أبناء المستوطنين ألوالدي، وكسر نوافذنا          
واآلن ال ندري لمن نلجأ؛ فمستقبلنا محفوف بالخطر، وخصوصاً منذ وفـاة زوجـي سـنة                . والخضراوات من أرضنا  

وحياة مثل حياتنا مملوءة بمضايقات المستوطنين وسوء معاملتهم، ال نتمتـع  . فقبل وفاته كان يتولى هذه األمور    . 1977
  24"أليس الموت أفضل من الحياة في أوضاع كهذه؟. بأية حقوق إنسانية

 الفصل الثالث
 انتفاضة األقصى وجرائم الحربي التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي

، وقـد انـدلعت المواجهـات فـي     2000لعت انتفاضة األقصى الحالية في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر لسنة         اند
، وفي داخل اسرائيل إثر الزيارة المشؤومة التي قام بها رئيس حزب الليكـود              1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام     

 . 28/9/2000 األقصى يوم الخميس الموافق أرئيل شارون إلى باحة المسجد) في حينه(اإلسرائيلي المعارض 
، 29/9/2000شكلت هذه الزيارة استفزازاً حقيقياً لمشاعر الفلسطينيين، ثم جاء اليوم التالي وهو يوم الجمعة الموافـق                 

لتقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي بإطالق النار عشوائياً، على المصلين في باحة الحرم القدسي الشريف، مما أدى إلـى                  
يحيى محمد حسن فرج، وبالل علي خليل عفانة، ونزار إبراهيم الشويكي، وهيثم عمـران              : قتل خمسة فلسطينيين هم   م

 .أمين عويضة، وأسامة محمد آدم جدة، وإصابة العشرات األمر الذي دفع األوضاع نحو االنفجار
اضة الجماهيرية، وإنما كانـت الشـعرة       إن زيارة شارون سابقة الذكر، لم تكن هي السبب األول واألخير الندالع االنتف            

التي قسمت ظهر البعير كما يقال، إذ أن للمسجد األقصى وحرمه الشريف مكانة مقدسة من الناحية الروحية خاصة لدى                   
 .الفلسطينيين وكذلك لدى المسلمين

تهم، عبرت عن نيـة     كما أن استخدام قوات االحتالل اإلسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة ضد مدنيين عزل يؤدون صال             
قوات االحتالل المبيتة لجر الفلسطينيين إلى معركة تهدف إلى فرض واقع سياسي بالقوة، وإرغام الفلسـطينيين علـى                  

 .  القبول به
 :يذكر أن من بين األسباب الحقيقية التي تقف وراء تفجر األوضاع

ينتشر الفقر بنسـب مرتفعـة جـداً فـي          األوضاع االقتصادية المتردية في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث          .1
 25.األراضي الفلسطينية المحتلة

 .وصول المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية إلى طريق مسدود بعد فشل قمة كامب ديفيد الثانية .2
على الرغم من توقيع اتفاق أوسلو للسالم، واصلت قوات االحـتالل انتهاكاتهـا الجسـيمة لحقـوق اإلنسـان                    .3

ت عمليات االستيطان المتزايدة، أبرز خرق على هذا الصعيد، إذ تضـاعفت المسـاحة التـي                الفلسطيني، حيث شكل  
تستولي عليها تلك القوات لتوسيع المستوطنات وإقامة مستوطنات جديدة بعد اتفاقات أوسلو، مما أفقد الفلسطينيين الثقة                
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 .الحتاللفي أن السالم بصيغته الحالية، سيتمكن من وضع حد لمعاناتهم وأنه سينهي ا

حالة االستفزاز اليومي التي تشكله الحواجز العسكرية اإلسرائيلية على الطرق الرئيسـة، وكـذلك اعتـداءات                 .4
 .واستفزازات المستوطنين اليومية

ضمن نشاطه المتواصل في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في محافظات غزة، قام مركـز الميـزان بتوثيـق                   
حربي اإلسرائيلي، التي طالت مناحي حياة الفلسطينيين كافة، كما طالت مختلف أوجه النشاط             انتهاكات قوات االحتالل ال   

 .االقتصادي
لقد برز استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي للمنازل السكنية، ولمناطق التجمعات السكنية في معظم محافظات غـزة،                

ء قسري للسكان المدنيين الفلسطينيين عن منـازلهم        وتشير الوقائع على األرض، أن قوات االحتالل مارست عملية إخال         
 .1948وممتلكاتهم بشكل غير مسبوق، منذ النكبة التي تعرض لها الفلسطينيون في عام 

 :أخذت ممارسات قوات االحتالل إلخالء السكان قسرياًً عن ديارهم أشكاالً وأساليب مختلفة، على النحو التالي
  استهداف المنازل السكنية بالقصف .1

عملت قوات االحتالل على بث الرعب في قلوب المدنيين الفلسطينيين، عبر استهدافها المتواصـل لمنـازلهم السـكنية                  
مستخدمة بذلك الرصاص الحي من مختلف األعيرة، والصواريخ المضادة للدروع، في مختلف األوقات وبشكل خاص               

لقصف والتدمير، إلى إيقاع عدد كبير من اإلصابات فـي          أدى استهداف المنازل السكنية با    . في أوقات متأخرة من الليل    
 26.صفوف المدنيين وهم داخل منازلهم، ومنهم من أصيب وهو نائماً، كما أدى ذلك إلى سقوط العديد منهم شهداء

أن نورد تصريحاً مشفوعاً بالقسم، أدلت به والدة ) تأكيداً لما ورد سابقاً(في هذا الصدد نعتقد أنه من الضروري، 
، بينما كانت قادمة من دير 27شهيدة إيمان حجو، حيث تعرض منزل والديها في حي األمل إلى قصف بمدفعية الدباباتال

 :البلح في زيارة عائلية
أنا سوزان مصطفي جبر حجو، أبلغ من العمر عشرين عاماً، ومقيمة في منزل زوجي بمدينة دير البلح، بينما كنت " 

، بغية زيارة أهلي في منزلهم 6/5/2001جبر حجو، وذلك مساء يوم األحد الموافق متواجدة في منزل والدي مصطفى 
 . الكائن في مدينة خانيونس المعسكر، بجوار سوق حي األمل

يذكر أن المنزل يقع بالقرب من مديرية الشؤون االجتماعية، ويبعد عن موقع عسكري تابع لمجمَّع غوش قطيف 
صباحاً بينما كنت في المنزل أنا وأمي سامية، وأخي محمود ) 11( الساعة م، وفي حوالي300االستيطاني حوالي 

شهور، كنا في )  4(سنوات، وابنتي الشهيدة إيمان محمد عبد الحميد حجو) 6(سنة وثالث شهور، وأختي دنيا ) 1,3(
 .منزل والدي المكون من أربع غرف ومنافعها، وكنت أحمل ابنتي إيمان

، كنا نسمع صوت القصف المستمر على المعسكر 7/5/2001صباح يوم اإلثنين الموافق من ) 11(في حوالي الساعة 
                                                 

  لقد سقط عدد كبير من المدنيين شهداء داخل منازلهم في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وثق مركز الميزان سقوط كالً من  26
أبو سنينة  عاما، عبد العزيز محمود 13 عاما، سامر سمير صدقي طبنجي 14 عاماً، عالء محمود محفوظ الجوابرة، 55نعيم أحمد بدارين 

، في مدينة بيت جاال أثناء إسعافه لجيرانه الذين 15/11/2000ألماني متزوج من فلسطينية، استشهد بتاريخ ( عاما 55هاري فشر . ، د55
 عاماً، محمد عبد الكريم عبد 25 عاما، محمد ياسين علي نصار 18، أسامة محمد إبراهيم القربي )أصيب منزلهم بقذائف قوات االحتالل

 عاماً، محمد إبراهيم عوض 27 أعوام،حسن محمد القاضي 7 أعوام، شهيد جمال بركات 3 عاما، مالك جمال بركات 18من أبو خالد الرح
 عاماً، حكمة عودة سلمي الماللحة 50 شهور، نصره سالم حسين الماللحة 4،إيمان مصطفى حجو 45 عاما، أسعاد العطيوي 47جبران عبيات 

 عاما، 52، اسحاق أحمد محمد سعادة 45عاماً، عمر أحمد محمد سعادة 20 عاماً، محمد صالح سعادة 65يم الماللحة  عاماً، سلمية عمر غنا17
 يوماً، استشهدت في منزلها جراء استنشاق الغاز المسيل 24 عاما، هند نضال أبو قويدر 22 عاماً، محمد صالح سعادة 32طه عيسى العروج 

 .14/11/2000للدموع، بتاريخ 
ذكر أن بنايتين مكونتين من خمسة طوابق إلى جانب بناية أخرى من طابق واحد تعرضن ألضرار مادية جسيمة جراء هذا القصف،  ي 27

لالجئات، ومدرسة األقصى ) د(باإلضافة إلى مركز التدريب النسوي التابع لوزارة الشؤون االجتماعية، ومدرسة بنات خانيونس االبتدائية 
 . مدنياً آخرين بشظايا القذائف15إلى جانب إصابة .  عطية األغا الذي تضرر طابقين من أصل ثالثة يتكون منهاالنموذجية، ومنزل عادل



من جهة حاجز التفاح غرب المعسكر، وبعد عدة دقائق محدودة سمعت صوت دبابة وكان الصوت قريباً جداً، علماً بأن 
مركزت على أعلى هذه التلة، وكانت الدبابة قد ت) م300(الموقع العسكري يقع على تلة مقابل منزل والدي، وعلى بعد 

وقد قامت بإطالق قذيفة تجاه الجهة الجنوبية من المعسكر وبعد ثوان معدودات بينما كنت أقف بين باب الصالة والممر 
وكانت إيمان في كرسيها، كانت أمي واقفة في فناء المنزل بالقرب من الباب الخارجي، و كان معها أخي محمود 

 .وأختي دنيا
جاراً قوياً وقريباً، فوقفت بالباب الداخلي للمنزل، كي أستفسر عما يحدث، وسمعنا الجيران يتصايحون سمعت صوت انف

بأن منزالً في الجوار قد أصابته قذيفة، في تلك اللحظة شعرت بالمنزل يهتز بقوة والنوافذ تتطاير، وشاهدت أمي 
مجرد إصابتها خارج المنزل، كل ذلك جرى في تصرخ من األلم وتحاول احتضان أخي محمود، وأما دنيا فقد هربت ب

 .لمحة البرق، حيث أصيب منزلنا بقذيفة
جريت مسرعة وبشكل هستيري تجاه ابنتي إيمان وحملتها هاربة إلى الخارج، وعلى بعد مسافة قصيرة ال تتجاوز المتر 

عندما وقفت شاهدت .  تصرخالواحد، حدث اإلنفجار الثاني واهتزت األرض فسقطنا أنا ووالدتي على األرض، وكانت
أمي مصابة في فخذها وشاهدت لحمها يظهر بلون أبيض، وكأن طبقة كبيرة من لحمها انسلخت، على الرغم من ذلك 
قامت أمي حاملة أخي محمود وهي تصرخ من األلم، وبعد خطوتين من مكان سقوطنا سقطت قذيفة ثالثة، هذه المرة 

 على األرض، يدي ممتدة على جانبي تحيط بابنتي وكنت أتألم، وكان وجهي أحسست أن القذيفة أصابتني وأنا ساقطة
مجاور لوجه ابنتي إيمان وبرغم األلم وعدم قدرتي على التنفس كنت أراقب ابنتي إيمان فإذا بظهرها ممزق وكل 

 في صدري وفي أحشاؤها في الخارج ولم أشاهد دم، وكانت إصابتي في يدي اليمنى التي تحيط بابنتي، وكان ألم شديد
 .بطني وفي ظهري وفي رجالي وكنت بنفس الوقت أشاهد دخان أبيض يتطاير في المكان

شاهدت أمي نائمة، رأسها على رجلي أخي محمود، زحفت نحو أمي وكان محمود يصرخ ويحاول رفع رأس أمي 
مي قائلة إيمان وكنت أجر نفسي على األرض حتى تمكنت من وضع ابنتي تحت شجرة قريبة، وكنت أصرخ على أ

 عام من جهة الشارع باتجاهنا وعندما رآنا  جميعاً في هذه الحالة 18في هذه األثناء جاء أخي جبر وعمره . استشهدت
أخذ في البكاء والتكبير، كي يأتي من يساعده في إنقاذنا، ووصل بعد ذلك شبان وقاموا بنقلي في سيارة قاموا بإيقافها 

 خانيونس، وصلت إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وكان بجانبي أخي محمود وكنت ونقلوني إلى مستشفى ناصر في
أشاهد الدم يخرج من فمه، وبعد ذلك نقلت إلى غرفة العناية المركزة وكنت بين نائمة ومستيقظة ومن ثم على غرفة 

 ".مساًء ) 10(العمليات وبعد ذلك لم أعي شيئاً إال وأنا في غرفة العناية في المستشفى الساعة حوالي 
لم تكن حالة إيمان حجو هي األولى كما لم تكن األخيرة، حيث تعرض عشرات الفلسطينيون إلطالق النار وهم نائمون 

 في منازلهم، حيث توفي قبل ذلك، وفيما بعد للشهيدات الماللحة،،، إلخ
 . 28ذه المنازل جزئياً أو كلياًيذكر أن منازل المئات من العائالت أصبحت غير آمنة، مما دفع السكان إلى إخالء ه

 إخالء جزئي. أ
 وهو الشكل األكثر شيوعاً خالل األشهر األربعة األولى لالنتفاضة، فالمقصود هنا، أن ساكني المنزل ال يتوفر لهم 
بديل للسكن، ولذلك كانوا يلجئون لقضاء الليل عند بعض األقارب، ومن ثم يعودون مع ساعات الصباح األولى إلى 

األمر الذي أدخل هذه العائالت في آتون معاناة يومية، . زلهم لقضاء حاجياتهم وتجهيز أبنائهم للذهاب إلى المدارسمنا
فمن حالة الخوف والهلع أثناء وجودهم داخل منازلهم، إلى حالة من عدم االستقرار والشعور بالضيق والقلق عند 

 .أقاربهم، وخالل عملية إخالء المنزل والعودة إليه

                                                 
، الذي استخدمت فيه بكثافة الغازات المسيلة للدموع، من الفئة 12/2/2001 نذكر هنا باستهداف قوات االحتالل لمخيم خانيونس يوم اإلثنين  28

 آخرين أصيبوا 30 مدنياً بجراح، إلى جانب 130ئف المدفعية والرصاص من مختلف العيارات، حيث أصيب السامة، هذا إلى جانب القذا
 .بحاالت صرع وهستيريا



شرق مفرق المطاحن، 29عاماً، من سكان بلدية القرارة 42علي نايف سالم عابدين، عامل فلسطيني يبلغ من العمر 
يقطن عابدين منزالً أرضياً من الخرسانة المسلحة، كان من سوء . تتكون عائلته من ثمانية أفراد من بينهم خمسة أطفال
تعرض منزل عابدين إلطالق يومي مكثف . 30 االحتالل اإلسرائيليحظ عابدين أن منزله يقابل موقعاً عسكرياً لقوات

أن منزله بدء يتعرض إلطالق النيران بشكل يومي وذلك بدًء " للنيران، من الموقع المذكور، وحسب ما أفاد به عابدين 
ع ، حيث يبدأ إطالق الرصاص منذ الساعة الخامسة من مساء كل يوم، ويستمر حتى مطل2000من مطلع أكتوبر 

والحالة كهذه اضطر عابدين إلى إخالء منزله يومياً، عند الساعة الخامسة، حيث كان ُيمضي الليل رفقة زوجته . الفجر
   31"وأطفاله عند أقارب لهم يسكنون بالقرب من المكان، ثم يعودون في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي

 إخالء كلي. ب
ضاً، لجأ إليها عدد كبير من السكان، وقد تنوعوا بين من يملك بديالً، أو لديه أما حاالت اإلخالء الكلي، وهي كثيرة أي

القدرة على االستئجار، أو من كانت عائلته صغيرة ويستطيع أن يلجأ إلى أقاربه، أو من كان مستأجراً واضطر إلى 
 .32إخالء سكنه كما هو حال سكان برج الفيروز في رفح

ن العمل في السابعة والسبعين من العمر، يسكن في مخيم خانيونس لالجئين،  محمد علي سالم أبو عبيده عاطل ع
يذكر أن أبو عبيدة يتقاسم منزله مع .  طفال14ً فرداً من بينهم 20يبلغ عدد أفراد أسرته . 33بالقرب من حاجز التفاح
للقصف اليومي لمنزلنا منذ نتعرض "جاء في معرض إفادته لمركز الميزان لحقوق اإلنسان . اثنين من أبنائه المتزوجين

الشهر األول لالنتفاضة، حيث أننا نعيش في رعب شديد، فلم تمر علينا ليلة إال وأصيب المنزل سواء بقصف مدفعي أو 
 كثيف، وأما األطفال فإنهم ال يذوقون طعم النوم من الخوف، وعند قيام قوات اإلحتالل بالقصف فإننا نغادر، صرصا

 مساءا فنغادر بعدها منزلنا لنقيم عند أقاربنا في المناطق البعيدة عن 6-5ذ الصباح حتى الساعة وقد أصبح يومنا يبدأ من
إطالق الرصاص واألكثر أمنا بالنسبة لنا وألطفالنا، فنحن لم نستطع يوما فتح نوافذ منزلنا ألنها جميعا تطل على 

منزلنا من النوافذ ومن الجدران، اضطررنا إلى الموقع العسكري التابع لقوات اإلحتالل، ونظراً الختراق الرصاص ل
 بعد أن كنا نغادر المنزل ليال ونعود نهارا، إال أن القصف أصبح في كل وقت وفي كل ساعة مما -هجره وإغالقه كليا 

 غادرنا منزلنا حاملين معنا بعض األثاث واتجهنا إلى إسكان الفرا، الكائن بجوار الحي –جعلنا نهجر منزلنا كليا 
نمساوي وقمنا بفتح إحدى الشقق، دون العودة ألحد ألننا نريد أن نحيا ويحيا أطفالنا وينعمون بالراحة، بمعنى آخر ال

وهي الفترة التي زاد بها القصف . 6/5/2001اقتحمنا الشقة عنوة، وذلك منذ حوالي شهر وتحديداً يوم األحد الموافق 
 .على المنزل

 القصف العشوائي. 2
قامت قوات االحتالل بقصف عدد كبير من مقار السلطة الوطنية الفلسطينية، كما اغتالت عدداً كبيراً من الفلسـطينيين                  

                                                 
 . بلدية القرارة، تتبع محافظة خانيونس 29
 . يطلق على الموقع العسكري، موقع محفوظة نسبة السم صاحبة المنزل المقام عليه الموقع 30
وع بالقسم أدلى به عابدين لمركز الميزان، يذكر أن عابدين عامل يعمل داخل الخط األخضر، فقد عمله بسبب  اقتباس من تصريح مشف 31

، كما أن قوات االحتالل قامت 9/10/2000الحصار واإلغالق الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي على الراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
، وأصبحت المنطقة التي يقع فيها المنزل محاصرة ومغلقة ويمنع من الوصول 21/11/2000 الموافق بتجريف منزله بالكامل في يوم الثالثاء

 . إليها
 قامت أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين بإخالء منازلها، أجبر محمد إسماعيل محمود حامد، رب أسرة تتكون من ستة أفراد، إلى إخالء  32

اء تعرض شقته للقصف الدائم من البرج العسكري اإلسرائيلي المقام في منطقة تل زعرب، على الشريط شقته المستأجرة في برج الفيروز، جر
كما اضطر ناهض تيسير محمود المدهون إلى بيع . 20/10/2000الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن األراضي المصرية، وذلك بتاريخ 

 .اة زوجته وجنينها، الذي مات فيما بع مختنقاً بالغاز المسيل للدموع حرصاً على حي- بثمن بخس -منزله القريب من حاجز التفاح 
 حاجز عسكري وضعته قوات االحتالل لعزل منطقة المواصي التابعة لمحافظة خانيونس، عن مدينة خانيونس نفسها، وهو مقام تحت ذريعة  33

 .يف في المنطقةحماية المستوطنين والمستوطنات حيث يقع التجمع االستيطاني المعروف بغوش قط



، ممـا ألحـق     لم تتخذ تلك القوات التدابير الكافية للحيلولة دون إصابة المنازل السكنية المجاورة           . 34باستخدام الطائرات 
ذلك كله على الـرغم مـن       . أضراراً جسيمة بعدد كبير من تلك المنازل، وفي حاالت كثيرة كانت اإلصابة مباشرة لها             

معرفة قوات االحتالل الدقيقة بالمواقع والمقرات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكون هذه المقار محاطـة بكثافـة                 
 .سكانية عالية

 على  – الذين يقطنون بجوار مقار السلطة الوطنية        -وائي أدى إلى إجبار عدد كبير من السكان          يذكر أن القصف العش   
وكدليل على دور القصف العشوائي في تدمير المنازل السـكنية،          . 35الهرب من منازلهم وإخالئها، حرصاً على حياتهم      

 .  نزل مدمروإصابة من بداخلها، نورد هنا ملخص إلفادة مشفوعة بالقسم أدلى بها صاحب م
 عاماً، أسكن في مدينة بيت الهيا بالقرب من مركز الشـرطة،            31أنا خميس محمود علي أبو سلطان، أبلغ من العمر          " 

وأقيم في منزل مكون من ثالثة غرف ومطبخ وحمام وهو مسقوف باإلسبست، باستثناء غرفة واحدة والحمـام فهمـا                   
 متر مربع، ويحده من الجهة الغربية مبنى مكـون مـن            150ية حوالي   تبلغ مساحة المنزل اإلجمال   .  بالباطون نمسقوفا

طابقين وهو مكتب إقليم شمال غزة لحركة فتح، ويحده من الناحية الشمالية مركز شرطة بيت الهيا، يفصـل منزلـي                    
ـ   . عنهما شارع عرضه حوالي أربعة أمتار      كن إلـى  ويحد منزلي من الناحية الجنوبية كراج تابع لبلدية بيت الهيا، ويس
 . فرد12جواري أخي جمعة وعائلته المكونة من 

 إلى غزة، مع أسرتي المكونة من سبعة        1948أقيم في المنزل منذ مدة بعيدة، حيث ورثته عن والدي منذ أن هاجر عام               
 أعاني من   أفراد، أنا وزوجتي وأطفالنا الخمسة، وهم ثالثة أوالد وبنتين، أكبرهم في الصف الرابع االبتدائي، علماً بأنني               

. شلل محدود في قدمي منذ حوالي خمسة عشر عاماً، منذ ذلك الحين وأنا ال أقدر على العمل نظراً لحـالتي الصـحية                     
وأعيل أسرتي من المساعدات التي أتلقاها بشكل شهري من وكالة الغوث الدولية، ووزارة الشئون االجتماعية التي تكفي                 

 .بالكاد مصروفات معيشتي وعائلتي
 وفي حوالي الساعة التاسعة إال بضع دقائق، كنت أجلس برفقة زوجتي في المنزل، وكنـا نشـاهد                  8/4/2001 بتاريخ

وفجأة سمعت صوت انفجار قوي     . التلفزة، وكان أوالدي الخمسة في غرفتهم القريبة، بعضهم نائماً واآلخر يتأهب للنوم           
المنزل األسبستي، ومأل الغبار المكان، وقد أدركت       جداًَ وقريب، وشعرت بالمنزل ينهار فوق رؤوسنا، حيث وقع سقف           

حينها بأن هنالك قصف يجري على مقر الشرطة أو مكتب حركة فتح القريب، وشعرت حينها بآالم في رجلي وجسمي                   
 . إثر انهيار السقف جراء اإلنفجار

 الذي كان نائماً، قمت على      عاماً،12على الفور توجهت برفقة زوجتي إلى أبنائي وشاهدت الدم يسيل من ابني محمود،              
 .الفور بوضع أوالدي تحت سرير الغرفة

وبعد حوالي دقيقة أو دقيقة ونصف من اإلنفجار األول سمعت انفجار آخر أقوى، أصبت بهلع شديد ولم أدري ما أفعله،                    
دمت إلى المكان،   إلى أن جاء بعض الجيران، وبدءوا في حملنا وأخرجونا من المنزل، وقاموا بنقلنا في سيارة إسعاف ق                

وقد كانت حالة من الذهول والخوف تسيطر علّي، من ثم نقلت أنا وزوجتي وابني محمود إلى مستشـفى العـودة فـي                      
جباليا، حيث أجريت لنا اإلسعافات األولية، وقد علمت أن زوجتي كانت تعاني من نزيف داخلي حاد، علماً بأنها كانت                   

 . ومن ثم عدنا لإلقامة لدى أخي في بيت الهياحامل، وقد بقينا في المستشفى عدة أيام
ولم تكن هذه المرة األولى التي يتعرض فيها منزلي ألضرار نتيجة القصف، فقد حدثت أضرار سابقاً في خزان الميـاه                    

                                                 
، إلى إصابة أربعة مدنيين، إلى جانب مسجد الصديق القريب من المكان، 13/2/2001 أدى اغتيال مسعود عياد في مدينة يوم الثالثاء  34

كما لحقت أضرار جسيمة بمصنع ومعرض . وعمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق، حيث تضررت جميع الطوابق، وهي آهلة بالسكان
كما أدى اغتيال محمد عطوة موسى عبد العال إلى إلحاق أضرار جسيمة بخمسة منازل سكنية، خلف نادي . كة ومكتب تاكسياتسيارات وشر

 .جماعي رفح في حي البرازيل
 في حين.  منياً فلسطينيا20ً، إلى إصابة 10/4/2001 أدى قصف موقع االستخبارات العسكرية الكائن بمنطقة المحطة في دير البلح يوم  35

 . مدنيا12ً الضرر بخمسة عشر منزالً سكنياً، كما أصيب جراء القصف 10/5/2001ألحق قصف مدينة غزة يوم الخميس 



وأدركت حينها بأن المنزل ليس     . 10/2000والسقف والشبابيك إبان القصف األول لمركز الشرطة الذي حدث في شهر            
 .كن لم يكن لي خيار آخر سوى البقاء وأسرتي في المنزلآمناً، ول

بعد خروجنا من المستشفى ذهبت ألتفقد المنزل، فوجدته عبارة عن كومة من الحجارة واألتربة، ووجدته غير صـالح                  
 . للسكن

 وبعد حوالي أسبوعين من الحادث أحضر الصليب األحمر خيمتين لي وألخي جمعة، وقمنا بنصبها على بعـد حـوالي                  
. عشرة أمتار من منزلنا، على ناصية الطريق العام مقابل بلدية بيت الهيا، بجوار مركز الشرطة الذي تعرض للقصف                 

وقد اضطررت أن أقيم وأسرتي في إحدى الخيمتين، في حين أقام أخي وأسرته في الخيمة المجاورة، وقد أقمنـا فـي                     
راً لضيق الخيمة وكبر األسرة وحرارة الجو وكذلك لصـعوبة          الخيمة ثالثة أسابيع، والحقيقة أنها كانت فترة صعبة نظ        

وقد أدركت بعدها بأن المسألة ستطول، لذلك انتقلت لإلقامة لدى أهل زوجتـي، ويـدعى والـدها                 . المعيشة اليومية لنا  
 وقد قام بتخصيص غرفة لي وألسرتي فـي       . ويسكن في بيت الهيا أيضاً في مكان قريب من منزلنا         . شحادة أبو سلطان  

وال زلنا نعاني وأسرة زوجتي ضيق المكان وصعوبة المعيشة، حيث يضطر أبنائي للبقاء مـدة طويلـة                 . منزله الضيق 
أما أنا فأتواجد يومياً برفقة أخي قرب منزلي المدمر وقرب خيمتينـا اللتـين ال تـزاالن                 ). في الشارع (خارج المنزل   

 36.منصوبتين حتى اآلن
ات الحكومية والمؤسسات األهلية والوزارات الحكومية، وقامت بحصر لألضرار التي          وقد توجهت إلينا العديد من الجه     

ولكننا لألسف لم نتلق مساعدة إال من وكالة الغوث التي قدمت لـي             . تعرضنا لها ووعدت معظمها بتقديم مساعدات لنا      
 . شيكل)5000(دوالر، وكذلك تلقيت مساعدة من الرئيس بمبلغ) 600(مبلغ 

 ن ذلك المبلغ، نظراً لسوء أحوالي اإلقتصادية، وبسبب تأخر المساعدات التي أتلقاها من وزارة الشئو              وقد صرفت معظم  
االجتماعية منذ عدة أشهر في الوقت الذي ال يزال فيه المنزل مهدماً على حاله، و ال زلت أقيم لدى أهل زوجتي، حيث                      

 ".أفتقد للمال الالزم إلعادة بناءه مرة أخرى 
 ات سكنية بالكاملنسف عمار. 3

قامت قوات االحتالل بعملية تدمير غير مسبوقة لعدد كبير من الشقق السكنية، في ردها علـى مسـيرات وتظـاهرات                    
 مقابل الموقع العسكري الذي أقامته قـوات االحـتالل          – التي تركزت في البداية      -المحتجين من المدنيين الفلسطينيين     

 .37على مفترق الشهداء جنوبي مدينة غزة
حيث استهدفت تلك القوات برجين سكنيين بنيا بجوار ذلك الموقع، بالقصف والتدمير بمختلف أنواع األسلحة بما فيهـا                  

، بنسف البرج الشرقي بالكامـل، حيـث        7/10/2000استخدام الطائرات الحربية، لتقوم عند فجر يوم السبت الموافق          
رج الثاني على مدى األيام التالية، لتقوم بنسـفه بالطريقـة           تحول إلى كومة من التراب، في حين واصلت استهداف الب         

 .8/10/2000نفسها، وذلك فجر يوم األحد الموافق 
في "وقد أدلى محمد عبد الكريم أبو دحروج، وهو صاحب منزل قريب من البرجين، بتصريح لمركز الميزان جاء فيه                   

اهات، ثم بدأت الدبابات حركة كثيفة للدبابات، تالهـا حركـة           تلك الليلة سمعنا إطالقاً كثيفاً للنيران، ومن مختلف االتج        
نشطة للجرافات، التي استمرت في التجريف حتى الصباح، ومع بزوغ الفجر سمعنا صوت انفجار شـديد، وأصـوات                  

 "أجسام غريبة ترتطم بمنزلنا، وفي الصباح اكتشفنا، أن قوات االحتالل نسفت أبراج مفترق الشهداء
                                                 

 مدنيين، وإلحاق الضرر باثنين وعشرين منزالً سكنياً لمزيد من 8 أدى قصف مركز شرطة بيت الهيا ومكتب حركة فتح إلى إصابة  36
 16/2001 التفاصيل راجع بيان الميزان الصحفي رقم

  يذكر أن الموقع العسكري الذي أقامته قوات االحتالل بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، يعتبر واحد من التجاوزات الكثيرة التي  37
بتمبر ارتكبتها قوات االحتالل التفاقيات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وجرى توسيعه وتعزيزه أكثر من مرة ، أهمها  في س

، عقب هبة النفق، وخالل األشهر األخيرة، حيث تم إضافة مساحة األرض التي كان يقام عليها مصنع العشي والعمارتين السكنيتين، إلى 1996
 .حدود الموقع، من خالل إحاطتها باألسالك الشائكة



حتالل لم تقم بإعطاء السكان مهلة كافية إلخالء شققهم، حيث تم نسف البنايات على ما بـداخلها مـن    يذكر أن قوات اال   
 .أثاث ومالبس ومقتنيات، األمر الذي ضاعف من معاناة السكان

 اقتحام المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 4
طينية، أحد أبرز أشكال تدمير المنازل السكنية اآلهلة شكل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي للمناطق السكنية الفلس

 مما – التي جرى تدميرها بالكامل الحقاً –بالسكان، مما دفع مئات من المدنيين الفلسطينيين، إلى الهروب من منازلهم 
 المناطق  في–و تقوم قوات االحتالل بالهجوم دون سابق إنذار على المناطق اآلهلة بالسكان . ترك المئات دون مأوى

 في ساعات متأخرة من الليل، أو مع مطلع الفجر، بينما يكون السكان –التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية 
 .نياماً في منازلهم

كانت عملية اقتحام المخيم الغربي في خانيونس هي األولى من نوعها على هذا الصعيد، إذ لم يسبق لقوات االحتالل أن 
 .ي السلطة الوطنية الفلسطينية من قبلتوغلت في أراض

، حيث شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي 10/4/2001بدأت األحداث في حوالي منتصف ليل يوم الثالثاء الموافق 
بقصف مكثف للجهة الغربية من مخيم خانيونس المقابلة لحاجز التفاح، مستخدمة فيه مختلف أنواع األسلحة بما فيها 

م بدأت عملية الزحف والتقدم نحو المنازل السكنية، مع استمرار إطالق النيران بكثافة، وقد استمرت ث.  الدباباتةمدفعي
 .11/4/2001عمليات التجريف والتدمير حتى صباح اليوم التالي األربعاء 

حيث فقدت ساعات معدودات أمضاها جنود االحتالل في عملية االقتحام، لكن آثارها المدمرة ال زالت تتفاعل إلى اآلن، 
 عائلة فلسطينية مساكنها، وأجبرت على تركها بال رجعة بعد أن جرى تدميرها، بل واستهداف كل من يحاول 47نحو 

وتكمن المأساة ليس بفقدان المنزل فقط بل وفقدان األثاث والمقتنيات كافة، مما . االقتراب من موقع المنازل المدمرة
مالحظة أن أغلب المتضررين يعانون من فقدانهم أماكن عملهم بسبب جعل أرباب هذه األسر في مأزق حقيقي، مع 

 9/10/2000.38الحصار واإلغالق الشامل الذي تفرضه قوات االحتالل الحربي على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
االحتالل توالت عمليات اقتحام مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد عملية اقتحام خانيونس، حيث قامت قوات 

باألسلوب نفسه نفذت قوات االحتالل عملية اقتحام المنطقة . 14/4/2001باقتحام مدينة رفح يوم السبت الموافق 
السكنية المحيطة ببوابة صالح الدين في رفح حيث بدأت عملية االقتحام في حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر، بعد 

رافات العسكرية، معززة بالدبابات، التي واصلت إطالق الرصاص قصف عنيف ومركز للمنطقة، ثم بدأ تقدم الج
 39.والقذائف طوال الفترة التي استغرقتها عملية التدمير

 اقتحمت قوات االحتالل مدينة بيت حانون، حيث بدأت عملياتها بقصف مكثف 17/4/2001وفي يوم الثالثاء الموافق 
جرافات اإلسرائيلية، تحت حراسة الدبابات، التي كانت تطلق النيران ، ثم تقدمت ال40وعنيف لستة مواقع أمنية فلسطينية

أدت عملية االقتحام تلك إلى إخالء عشرون عائلة فلسطينية لمنازلها، ومغادرتها للمنطقة . بكثافة لتغطية عملة التجريف
 .حرصاً على أرواح أفرادها

فظات غزة، خاصة فيما يتعلق بعمليات اقتحام المناطق        تعتبر محافظة رفح من المحافظات األكثر استهدافاً من بين محا         
، ومنطقـة   2/5/2001السكنية وتجريف وتدمير المنازل السكنية، فقد جرى اقتحام حي البرازيل في مدينة رفح يـوم                  

، حيث قامت   23/6/2001، ومنطقة البراهمة يوم السبت الموافق       10/5/2001القصاص في حي يبنا وحي السالم يوم        
حتالل مع ساعات الفجر األولى بقصف مكثف وعنيف للمنطقة، ثم شرعت جرافتان بأعمال الهدم والتجريف،               قوات اال 

مـن مخـيم رفـح يـوم         ) o( منزالً  ومنطقة بلـوك       19وذلك تحت حراسة أربعة دبابات، وانتهت العملية بتجريف         

                                                 
 . مدني فلسطيني50 أدت عملية اقتحام خانيونس إلى إصابة  38
 . مدنياً فلسطينياً، برصاص وشظايا، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح45يف إلى إصابة  أدى إطالق النار الكث 39

 . أدى القصف العنيف للمواقع الفلسطينية إلى استشهاد العريف محمد رمضان نمر المصري، وإصابة ستة آخرون بجروح مختلفة 40



 .ى إلى إصابة عدد من السكان بشظايا أسرة، كما أد32 منزالً تسكنها 18، وقد أدى اقتحامها إلى تجريف 9/7/2001
ترافقت كل عملية اقتحام قامت بها قوات االحتالل اإلسرائيلية، بإيقاع اإلصابات في صفوف المدنيين، كما كان لها آثار                  
كارثية على نفسيات األطفال، ومرد ذلك لعدم تحذير السكان مسبقاً، ونورد هنا تصريحاً مشفوعاً بالقسم أدلى بـه أحـد            

 :ب المنازل المدمرة، جراء اقتحام حي البرازيل في رفحأصحا
 عاماً، وأسكن في حي البرازيل بمدينة رفح، بالقرب من مسـجد            35أنا يحيى محمد محمود أبو جزر، أبلغ من العمر          " 

، وأعمل ممرضـاً فـي مستشـفى        ) الذي يفصل قطاع غزة عن األراضي المصرية      (النور المحاذي للشريط الحدودي     
 .2 م250عيل أسرة مكونة من سبعة أفراد من بينهم خمسة أطفال، نعيش في منزل العائلة البالغة مساحتهأ. ناصر

 فـرداً مـن     30يشاركنا السكن في نفس المنزل عائالت اخوتي األربعة، ويبلغ عدد األفراد الذين يسكنون المنزل نحو                
 .بينهم خمس وعشرون طفالً

 ، وبينما كان األطفال نائمين كنت 2/5/2001بعد منتصف ليل األربعاء الموافق 
ال أزال مستيقظاً أنا وبعض اخوتي، سمعنا صوت إطالق كثيف للرصاص والقذائف، توجهت على الفور إلى أطفـالي                  

 .وأخذت في إيقاظهم من النوم، باذالً قصارى جهدي لعدم إفزاعهم
أصبح أكثر قوة وأكبر كثافة، هربنا عبر النافذة        إال أن األطفال قاموا مذعورين، خاصة وأن صوت الرصاص والقذائف           

أبعدنا األطفال والنساء عن المكان بحيث يكونون فـي         . الخلفية للمنزل، ومنها عبر المنزل المجاور لمنزلنا من الخلف        
ترافقها دبابـات تطلـق الرصـاص        ،مأمن، وعدنا للتحقق مما يجري في المنطقة، فشاهدنا جرافات تقوم بهدم المنازل           

حينهـا  .  في إطالق متواصل للرصـاص     – المقام على بوابة صالح الدين       -ارة،  ويساند برج المراقبة العسكري       بغز
 إلى المنطقة لنـرى     – في حوالي الساعة الخامسة صباحاً       -عدنا  . انسحبنا بهدوء تاركين المكان، حرصاً على أرواحنا      

 إلى كومة من التراب والحجارة واألثاث المحطم، وبعـد          ما حل بمنزلنا، وعند وصولنا للمكان وجدنا المنزل وقد تحول         
 قامت وكالة الغوث الدولية بمنحنا خيمة، مكثنا فيها ولكنها لم تتسع لنـا              3/5/2001ذلك بيوم أي يوم الخميس الموافق       

فقـة   ر -جميعا ، وقد توزعنا بعد ذلك، فقد قمت باستئجار شقة سكنية في حي الجنينة برفح، أعيش فيه أنا وأسـرتي                     
األطفال وغير المتزوجين من اخوتي وهم عمر طالب في جامعة القدس المفتوحة، وعامر طالب في جامعة األزهـر،                  

 . ومعنا أمي-ومحمود وإياد وممدوح طلبة مدارس 
 أما أخي رسمي وعائلته المكونة من خمسة وأخي حيدر وعائلته المكونة من عشرة أفراد، فهم يقيمون اآلن في منـزل                    

 .ائن بحي الجنينة، في وضع صعب نظراً لالكتظاظ الكبيرعمي الك
. جدير بالذكر أننا خرجنا من المنزل بمالبس نومنا، ولم نتمكن من إخراج مالبسنا أو أثاثنا، مما زاد من سـوء الحـال     

 ".الوقت  لقصف من برج المراقبة المقام عند بوابة صالح الدين طوال - طيلة الفترة الماضية -كما أن منزلنا تعرض 
 االستيالء على المنازل السكنية . 5

برزت ظاهرة احتالل المنازل السكنية خالل انتفاضة األقصى الحالية، حيث لجأت قوات االحتالل إلى االستيالء على 
 .المنازل السكنية، في سياق ممارساتها الهادفة إلى دفع السكان إلى إخالء منازلهم

 :، خالل االنتفاضة الحالية، منها41ية أكثر من شكلأخذت سياسة احتالل المنازل السكن

                                                 
ات االحتالل على منزل لعائلة أبو خوصة في منطقة الشيخ عجلين، ومنزل حسن  إلى جانب الحاالت التي يرد ذكرها الحقاً، فق استولت قو 41

، ومنزل محمد عبد الكريم أبو دحروج غرب مفترق )جرى احتجاز العائلة داخل المنزل(العايدي الواقع بين معبر المنطار ومفترق الشهداء 
أجبر على إخالء المنزل حرصاص (توفيق الحلو . لمنطقة، ومنزل دالشهداء، كما ان هناك منزالً أخر لشخص ينتمي لعائلة دحروج في نفس ا

، ومنزل محمود حسين )المطاحن(، ومنزل فايز ابو حسان، خلف مسجد المغراقة، ومنزل ابو احمد صقر، غرب مفترق القرارة )على حياته
، ومنزل عماد عبد المجيد أبو مغيصيب، ومنزل )لمحيط موقع كسوفيم العسكري التابع لقوات االحتال(السميري القريب من طريق أبو العجين 

 .حسين حسن أبو بكرة، ومنزل سليمان محمد العزايزة



 االستيالء على أسطح المنازل السكنية. أ
يعتبر من أكثر األشكال شيوعاً، حيث كانت تقوم قوة كبير بمحاصرة المنزل، في حين تقوم قوة أخرى باقتحامه، وعادة 

 . المنزل خاصة األطفال والنساء عملية االقتحام عنيفة، تأخذ شكالً يبث الرعب في قلوب سكاننما تكو
وبعد أن تتم عملية االقتحام تقوم قوات االحتالل بعملية تفتيش دقيقة للمنزل، ثم يعقبها اعتالء سطح المنزل، ووضع 

 .، ثم تقوم بوضع رشاشاتها الثقيلة)من أكياس الرمل،،،الخ(التحصينات الالزمة 
ن على إخالء المنزل والهرب منه، حيث يواصل جنود االحتالل أسهمت عملية احتالل أسطح المنازل في إجبار السكا

 طوال الليل دونما حاجة لذلك، األمر الذي يعكس الهدف الحقيقي أال وهو - من على سطح المنزل –إطالق الرصاص 
 .دفع سكان المنزل إلى الهرب

 االستيالء على طابق بأكمله. ب
 ممن يسكنون في بناية تتألف من أكثر –كنية، تمثل في إجبار السكان شكٌل آخر من أشكال االستيالء على المنازل الس

 على إخالء الطابق العلوي من المنزل، ليشغله جنود االحتالل بمتاريسهم وأسلحتهم الرشاشة، بعد أن يتم –من طابق 
 . اليوميةاتخاذ التدابير آنفة الذكر، حول محاصرة المنزل واقتحامه، كذلك األمر بالنسبة لعملية التفتيش

 واحدة من الحاالت األوَّل، التي استولت فيها قوات االحتالل على سطح المنزل، 42تعتبر حالة خليل سلمان أحمد بشير
وأجبرت ساكنيه على إخالء الطابقين العلويين من المنزل، وحسب ما أفاد به السيد بشير، الذي يقيم في منطقة دير البلح 

فقد أكد بشير على أن قوات االحتالل تقوم بترويعهم من خالل إطالقها النار من بالقرب من مستوطنة كفار داروم، 
على سطح منزله، كما أن تلك القوات تقوم بتفتيش أفراد المنزل يومياً، عند عودتهم إليه، مما يخلف آثاراً نفسية 

  .مأساوية على أطفاله الذين يصابون بالخوف والهلع الشديد
قتصر عند هذا الحد، إذ أنه وأفراد عائلته يعيشون حالة عزلة حقيقية، جراء حصار المنطقة ويضيف بشير أن األمر ال ي

 .المحيطة بمنزله، ومنعها أياً من أقاربه أو أصدقائه من الوصول إلى المنزل لزيارتهم
الستيالء على وتعتبر حالة أحمد خليل عطا اهللا أبو حميدة هي األحدث على هذا الصعيد، حيث قامت قوات االحتالل با

 منزلها وفرض حصار حوله، منع السكان من الدخول أو الخروج إلى المنزل، وذلك يوم األربعاء الموافق
25/7/2001. 
 طرد السكان واحتالل المنزل. ج

أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي على طرد عدد من العائالت الفلسطينية من منازلهم، وحالت دون عودتهم إليها، نورد 
 .لة كشاهد حي على هذه الممارسةحا

 على مغادرة منزلها، وقامت تلك القوات - من سكان مدينة رفح –أجبرت قوات االحتالل عائلة زكي سليمان أبو جراد 
باالستيالء على المنزل وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وقد قامت العائلة بمحاولة العودة للمنزل أكثر من مرة، إال أن قوات 

نت تمنعها، مطلقة الرصاص الكثيف، وفي آخر إجراء لها أبلغت العائلة بأن النزل عبارة عن منطقة االحتالل كا
 . عسكرية مغلقة يحظر االقتراب منها

 يوم األحد - من سكان دير البلح، بالقرب من موقع كسوفيم العسكري -كما قامت بطرد عائلة خلف حمدان أبو حجاج 
 االحتالل كانت قد استولت على سطح المنزل منذ األيام األولى لالنتفاضة، حيث ، يذكر أن قوات13/5/2001الموافق 

 أفراد، في حين يتكون المنزل من 10انتهى األمر إلى طرد سكان المنزل منه، ويبلغ عدد أفراد عائلة أبو حجاج 
ظاهرة البيوت المغلقة، كما منعت قوات االحتالل مئات الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم، فيما يعرف ب. طابقين

                                                 
 فرداً، وهو 11، يذكر أن عائلة بشير تتكون من 4/12/2000 على منزل خليل بشير يوم االثنين الموافق ء قامت قوات االحتالل باالستيال 42

 لجنة التحقيق الدولية، المنبثقة عن مؤتمر لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةأحد الحاالت التي عرضها مركز الميزان على 



 .43وذلك في محافظات رفح وخانيونس والوسطى
 عزل مناطق سكنية عن محيطها. 6

في سياق إجراءات قوات االحتالل اإلسرائيلي، الهادفة إلى إخالء السكان قسرياً عن ديـارهم، التـي أخـذت أشـكاالً                    
وته، في عزل مناطق سكنية بالكامل، وتحويلهـا        متنوعة، حسب ما ورد آنفاً، كانت سياسة الحصار الخانق الذي بلغ ذر           

 .إلى سجن حقيقي
هدفت قوات االحتالل من مثل هذه الممارسة إلى دفع سكان تلك المناطق على ترك بيوتهم ومغادرة المنطقة، حرصـاً                   

 حيث ترافقت إجراءات عزل منطقة المواصي عن محيطها االجتماعي، بإطالق يد المسـتوطنين، الـذين              . على حياتهم 
قاموا بمهاجمة السكان وتدمير ممتلكاتهم، في خطوة كان مقدر لها أن تؤدي إلى هجرة السكان الجماعية، وإجالئهم عن                  

 .ديارهم
وهذا الشكل ربما كان من أسوأ أشكال اإلخالء القسري، ألنه يجري بهدوء ودون ضجيج إعالمي، نظراً لحالة العزلـة                   

اطق، حتى أن العديد من السكان أحجموا عن الحديث عـن معانـاتهم أمـام    التي تفرضها قوات االحتالل على تلك المن      
 .الصحفيين أو الباحثين، خوفاً من العقاب، الذي قد يالقونه على أيدي تلك القوات

نورد في هذا السياق حالتين دراسيتين هما األبرز، فيما يتعلق بسياسة حصار وعزل المنـاطق السـكنية، مـع إدراك                    
، ويستمر هذا الحصار حتى لحظة إعـداد هـذا          9/10/2000اع غزة عاشت حالة حصار دائم منذ        المركز أن مدن قط   

 .التقرير
 منطقة المواصي. أ

تمتد منطقة المواصي من أقصى الشمال الغربي لمدينة خانيونس إلى أقصى الجنوب الغربي لمدينـة رفـح، بمـوازاة                   
 .كلم بعرض نحو كيلو متر واحد 12شاطئ البحر األبيض المتوسط، يبلغ طول المنطقة نحو 

،  وتعتبر من المناطق الغنية بالميـاه الجوفيـة،  وذات تربـة              44 تخضع منطقة المواصي للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة     
كما أنها المنفذ الوحيد لمدينتي رفح وخانيونس، على البحر األبيض المتوسـط،  وتقـع فيهـا         . خصبة صالحة للزراعة  

 .يعيش في المنطقة أكثر من تسعة آالف نسمةموانئ الصيد البحري،  و
،  والطـرق المؤديـة إليهـا        9/10/2000تواصل قوات االحتالل فرض حصارها العسكري لمنطقة المواصي منـذ           

يذكر أن المداخل المؤدية إلى المواصي خاضعة لسيطرة قوات االحتالل، التـي            . المواصي من مدينتي رفح وخانيونس    
ة،  تتحكم من خاللها في حركة السكان من وإلى المنطقة، وتقوم هـذه القـوات بمنـع دخـول                    تقيم نقاطاً عسكرية ثابت   

 .المركبات، وحتى العربات التي تجرها الحيوانات
تلجأ تلك القوات إلى إهانة السكان بشكل دائم،  في األيام التي تسمح لهم فيها بالتنقل،  من وإلى منطقـتهم،  وال يقـف                         

ة اللفظية،  بل يقومون بتفتيش حاجياتهم التي يبتاعونها من المدن المحيطة،  كما يقومون بتفتيش                األمر عند حدود اإلهان   
حقائب طلبة المدارس، في الذهاب واإلياب، األمر الذي يصيب األطفال بالرعب الشديد،  علماً بأنه ال يتـوفر ألهـالي                    

 .مواصي رفح مدارس داخل المنطقة
ة المواصي، في أحيان كثيرة إلى منع وصول المرضى إلى المستشـفيات، وقـد              يتسبب الحصار المفروض على منطق    

                                                 
 عائلة من الوصول إلى منازله، وهي عائالت أسعد يوسف العزايزة، أحمد خليل 19 في بلدية دير البلح كما قامت قوات االحتالل بمنع نحو  43

غيصيب، عبد الكريم العمرني، إبراهيم محمد أبو البيض، خالد عمر الطواشي، إبراهيم أبو سمرة، جبر محمد أبو فصيح، جهاد عبد المجيد أبو م
حمدان عواد، ناصر نصر العديني، خالد ناصر العديني، ماجد ناصر العديني، مجدي ناصر العديني، اكرّيم درويش العديني، أحمد درويش 

سمرة، محمود خليل أبو سمرة، غانم أحمد المعنى، عميرة المعنى، أحمد العديني، محمد عارف بركه، سامي محمد العزايزه، خالد أحمد أبو 
 . المعنى

 . ، تحتفظ إسرائيل بكافة الصالحيات في تلك المنطقةل بمقتضى اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائي 44



وهنا نبرز حالة طفل فارق الحياة جراء قيـام         . سبق لمركز الميزان أن أبرز حاالت من هذا النوع في تقاريره السابقة           
مركز، نوردهـا فيمـا     قوات االحتالل بإعاقة وصوله إلى المستشفى، من خالل تصريح مشفوع بالقسم أدلى به والده لل              

 :    يلي
 ، من   967321647خالد عبد ربه موسى زعرب، مزارع يبلغ من العمر ست وثالثون عاماً، ويحمل بطاقة هوية رقم                 

 .سكان مواصي خانيونس في منطقة تل الجنان
ي كفاح يشـكو    ،  كنت في المنزل حينما بدأ ابن       9/5/2001في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق          " 

من ألم شديد في جسمه،  خاصة في منطقتي الرأس من جهة العنق والمعدة،  حملته على الفور في سيارتي الخاصة من                    
، وكان معي في السيارة ابن عمتي عطا خميس زعرب وهاني زعرب وعند وصولنا إلـى الحـاجز                  )تندر(نوع بيجو   

ني عند هبوطي من السيارة بالجلوس على األرض فقلت لهـم أن            األول، أوقفنا الجنود موجهين أسلحتهم نحونا، وأمرو      
 . ابني مريض وأنه يحتضر

 دقيقة وصل جندي إلى السيارة ورأى ابني وهو يحتضر فعاد إليهم قائالً يوجد معهم مريض،  فسمحوا لنا                   15بعد نحو   
 األول،  بالسماح لنـا بالـدخول،         م عن الحاجز  500بالدخول، وحينها طلبت منهم إبالغ الحاجز الثاني، الذي يبعد نحو           

وعند وصولي الحاجز الثاني سألني الجنود المرابطون على الحاجز،  هل أنت من كان على الحاجز األول؟ فقلت لهـم                    
نعم فسمحوا لنا بالمرور، وعند وصولنا إلى حاجز التفاح الذي يبعد نحو كيلو متر واحد، وقفت قبل الحـاجز بحـوالي                     

سيارة مضاءة،  ووصلت عند جنود اإلحتالل المتمركزين عند الحـاجز،  وأبلغـتهم أن ابنـي                 م وتركت أنوار ال   300
مريض فقالوا لي ممنوع الدخول من هنا وارجع من حيث أتيت، وفي الوقت نفسه رفعوا علّي السـالح، واضـطجعت                    

مة، وقلت لهم اقتلـوني     على األرض من الخوف صارخاً، أنتم ال تخافون اهللا ابني سوف يموت ال يوجد في قلوبكم رح                
فـي سـيارة    ) 4(في هذه األثناء وصل أقارب لي، عـددهم         . لكن اتركوا ابني يعيش أريد أن أذهب به إلى المستشفى         

مرسيدس حمولة سبعة ركاب، وذلك بعد نصف ساعة تقريباً من وصولي إلى الحاجز، هبطوا من السـيارة وانضـموا                   
 . في تهديدنا، إذا لم نبتعد ونعود من حيث أتينا فسيطلقون علينا الرصاصإلينا وبدأنا نصرخ على الجنود الذين بدءوا

عدنا إلى الحاجز الثاني وأخبرتهم بما حدث عند حاجز التفاح، وطلبت منهم أن يتصلوا بالجنود على حاجز التفاح مـن                    
مرة أخرى ووضـع يـده      أجل السماح لنا بالمرور، فتقدم منا أحد الجنود ووضع يده على رقبة ابني وهز رأسه، وعاد                 

 . على صدر ابني، وكنت أحس حرارته منخفضة جداً
في تلك اللحظة أبلغني ابن عمي، رئيس جمعية المواصي أحمد صبحي زعرب، بأن سيارة إسعاف قادمة إلى المكـان،                   
وعندها حملنا خالد وسمعت حشرجة قوية تصدر عنه،  كان رفقتي في اإلسعاف أخي خضر عبد ربه زعرب ومحمـد                    

 .  براهيم مصطفى زعرب، ومحمود حسن زعربإ
توجه اإلسعاف نحو الحاجز، وفي الطريق أوقفتنا دورية لحرس الحدود سألت عن ما يوجد معنا وطلب هويـة ابنـي                    

دقائق أخرى، بعدها توجهنا مباشرة إلـى المستشـفى،         ) 5(المريض وأمرنا بالذهاب وقبالة برج المراقبة أوقفنا حوالي         
، قام األطباء والممرضون بوضع محاليل له ولم أعرف ماذا حدث سوى            )قسم االستقبال (شفى ناصر   وعند وصولنا مست  

 ".بعد نصف ساعة عندما أبلغوني بأن ابني قد فارق الحياة 
يذكر أن الشهيد زعرب كان قد تعرض للضرب على أيدي جنود االحتالل المتمركزين على الحـواجز، عنـد مـدخل                    

 .لكالب، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشكو من آالم كثيرةالمواصي، وأطلقوا عليه ا
 منطقة السَّيفا في بيت الهيا . ب

وتبلغ مسـاحتها   . تقع منطقة السيفا في الشمال الغربي لمدينة بيت الهيا،  شمال قطاع غزة،  وتتبع محافظة شمال غزة                 
ا،  األولى تسمى مستوطنة إيلي سـيناي        وقد أقيمت مستوطنتين إسرائيليتين على أراضيه     .  دونم 5000اإلجمالية قرابة   

والثانية تبعد عنها مسافة تقدر بنحو كيلو ونصف متـر          . وتقع شمال المنطقة المذكورة على الحدود الشمالية لقطاع غزة        



 . وتبعد كال المستوطنتين عن شاطئ بحر بيت الهيا قرابة كيلو ونصف الكيلو متر. جنوباً وتسمى مستوطنة دوغيت
وقد كانت تلـك  . ة بعذوبة مياهها الجوفية وخصوبة أراضيها الزراعية، وبزراعة الفاكهة السيما الفراولة           تشتهر المنطق 

 . المنطقة ولم تزل عرضة العتداءات قوات االحتالل
تمثلت تلك االعتداءات في تجريف مئات الدونمات الزراعية، واالستيالء على قرابة مائتين وخمسين دونماً وضمها إلى                

دوغيت،  وردم العشرات من آبار المياه،  وهدم عشرات المنازل السكنية،  وإطالق النار العشـوائي تجـاه                   مستوطنة  
 أطلقت قوات االحتالل، النار باتجاه المزارع صبري خضـر الـذي            2/1/2001بتاريخ  . المزارعين والمناطق السكنية  

 .ى الفوركان يعمل في أرض قريبه في تلك المنطقة،  مما أدى إلى استشهاده عل
 22/6/2001 وكان آخر تلك االعتداءات،  ما حدث في حوالي الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الجمعة الموافق                  

حيث قامت قوات االحتالل، بقصف المنطقة  مستخدمةً األسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية، مما أدى إلى إصابة اثنين                 
 عاماً،  أصيب بعيار ناري في كتفه األيسر، وابنه نبيل صالح            63ـر  صالح شعبان إبراهيم خض   : من المزارعين، هما  

وقد خضعا للعالج لمدة تزيـد      .  عاماً،  أصيب بعيار ناري في الخاصرة، وكالهما من سكان جباليا           36شعبان خضـر   
 .عن أسبوع في مستشفى الشفاء بغزة

 كان مع خمسة من أفراد أسرته يقومون بأعمال         أفاد أحد المصابين في الحادث، صالح خضر لمركز الميزان أنه، بينما          
وقد تمكن عـدد    . الزراعة على أرضهم في المنطقة، أطلقت قوات االحتالل النار باتجاههم، مما أدى إلى إصابته وابنه              

من سكان المنطقة من نقلهما إلى المستشفى بواسطة سيارة مدنية، قبل أن تحتجز قوات االحتالل سيارة إسعاف تابعـة                   
ة الهالل الحمر الفلسطيني لمدة ساعتين كان على متنها زوجة وابن المصاب صالح خضر اللذان كانا يعانيان من                  لجمعي

حالة صدمة عصبية نتيجة الحادث،  وقد منعت قوات االحتالل نقلهما إلى المستشفى حيث اضطرا للبقاء بعد أن سـمح                    
 .  لسيارة اإلسعاف بمغادرة المنطقة

ضاً موقعاً تابعاً لقوات األمن الوطني يقع على ساحل البحر غرب المنطقة المذكورة،  وأحـدث  يذكر أن القصف طال أي   
أضراراً بالموقع، أعقبه شروع قوات االحتالل على الفور بإغالق الطريق الوحيد المؤدي إلى تلك المنطقـة، بعـد أن                   

 أكملت إقامة الجزء األول منه قبل أسـبوع         نشرت عدداً من دباباتها وآلياتها المصفحة على طول السياج الشائك، الذي          
ويذكر أن قرابة   . وفرضت حصاراً شامالً على المنطقة،  ومنعت السكان من الخروج أو الدخول إلى المنطقة             .  من ذلك 

باإلضافة إلى قرابـة ثمـانين فـرداً        .  نسمة 150 عائلة تقيم إقامة دائمة في تلك المنطقة،  الذين يبلغ عدهم قرابة              34
 . من األطفال كانوا قد قدموا إلى المنطقة بهدف زيارة أقاربهممعظمهم

 بمداهمة وتفتيش المنازل السكنية التي تقع       يوفي ساعات الليل، من نفس اليوم، قامت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيل          
 أدهـم خضـر   رياض صالح الغول، أيمن خضر الغول،   : وقامت باعتقال أحد عشر مواطناً وهم     . في المنطقة المذكورة  

الغول،  يسري خضر الغول، عرفة معروف، حسام معروف، عبد الهادي موسى أبو خوصة، عبد الرحمن موسى أبو                  
وقامت بعد التحقيق معهـم طـوال الليـل         . أحمد حمدونة  خوصة، حمد موسى أبو خوصة، ناصر فارس الغول، شفيق        

وقد أفرج عـن    . أحمد حمدونـة رهن االعتقال   باإلفراج عن عشرة منهم في حين أبقت كل من ناصر الغـول وشفيق             
فيما ال يزال المواطن شـفيق حمدونـة رهـن          .  بعد اعتقال دام خمسة أيام     27/6/2001المعتقل ناصر الغول بتاريخ     
 . االعتقال في سجن المجدل

بـأن هنالـك    وفي إفادته لمركز الميزان لحقوق اإلنسان،  ذكر المواطن موسى محمود الغول، الذي يقيم في المنطقة،                 
نقصاً حاداً في المواد الغذائية والتموينية يعاني منه سكان المنطقة، جراء الحصار الذي تفرضه قوات االحـتالل علـى                   

وأفاد بأن قـوات    . كما أكد قيام قوات االحتالل بحصر وتسجيل كافة األفراد والمركبات الموجودة في المنطقة            . المنطقة
الخارجي ومنعت خروج أو دخول أي من السكان، وذكر بأن هنالك عدد من طالب              االحتالل عزلت المنطقة عن العالم      

وأضاف أن قـوات االحـتالل      . الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى قاعات االمتحان، جراء حالة الحصار            



خطيط إلغـالق الطريـق     أبلغت األهالي بأنها ستطلق النار على كل من يحاول الخروج من المنطقة،  وبأنها تقوم بالت               
 .المؤدي إلى المنطقة بشكل نهائي

، سمحت قوات االحـتالل بخـروج       23/6/2001وفي حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم التالي الموافق السبت            
وقامت بتحصين السياج الذي يحاصر المنطقة، حيث عمـدت         . السكان من المنطقة المذكورة شريطة أن ال يعودوا إليها        

وأجبرت سكان تلك المنطقة علـى      . إعالء الكثبان الرملية المقامة عليها،  وإغالق كافة المنافذ المؤدية إلى المنطقة           إلى  
 .خارج المنطقة) السيارات(إخراج مركباتهم 

وقد رفضت قوات االحتالل اإلسرائيلي السماح لبعثة الصليب األحمر التي تقوم بتنفيذ مهام إنسانية بـدخول المنطقـة                  
  .26/6/2001،  إال أنها سمحت لها بذلك في وقت الحق بتاريخ 24/6/2001يخ بتار

وأعادت قوات االحتالل إقامة المزيد من السواتر الترابية، السيما في الناحية الغربية لمسـتوطنة دوغيـت،  وقامـت                   
ي تصل إلى جزء محدود من      الجرافات اإلسرائيلية نفسها بتدمير مزيد من األراضي الزراعية وإتالف شبكة الكهرباء الت           

 أحكمت قوات االحتالل حصارها المفروض على المنطقة، وأكملـت بـذلك عـزل              27/6/2001بتاريخ  . تلك المنطقة 
وأقامـت قـوات    . المنطقة بواسطة إحاطتها بسياج خارجي يبلغ ارتفاعه قرابة مترين ونصف وتعلوه األسالك الشائكة            

أصـبحت هـي المـدخل      . منطقة تبعد مسافة مائة متر من مستوطنة دوغيت       االحتالل بوابة تقع في الجنوب الشرقي لل      
وتقوم قوات االحـتالل بمنـع      . الوحيد لتلك المنطقة، على غرار حاجز التفاح الواقع في منطقة المواصي في خانيونس            

 كمـا تمنـع     دخول أو خروج السيارات من المنطقة، كما تمنع دخول السوالر والبنزين إلى بكميات ضئيلة تحمل باليد،               
 .دخول األطباء أو سيارات اإلسعاف، وتجري تفتيشاً شخصياً للمارة، وتعرضهم لجهاز فحص إلكتروني

أدت تلك اإلجراءات إلى حرمان العديد من المزارعين، الذين يمتلكون أرضاً زراعية في تلك المنطقة، مـن الوصـول              
الذي كبدهم خسائر فادحة السيما عدم تمكنهم مـن جنـي           إليها مما عرضها للجفاف بسبب عدم ريها ورعايتها، األمر          

 .   محاصيلهم الناضجة
 خلفيات تدمير المنازل السكنية

استناداً إلى المعطيات التي تجسدت على األرض، ومن خالل قراءة موضوعية لمجريات األحداث خالل الفترة التي 
نها قوات االحتالل في استهدافها للمنازل السكنية يغطيها هذا التقرير، نستطيع أن نلخص الخلفيات التي انطلقت م

 :والمناطق اآلهلة بالسكان، وهي على النحو التالي
 توسيع المستوطنات

دأبت الحكومات على اعتماد سياسة االستيالء على أراضي الفلسطينيين بالقوة، وتحت مّسوغات ومبررات، تفتقر إلى 
، أحد 1967سياسة االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام أي سند قانوني، بل على العكس من ذلك، شكلت 

 .أبرز انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة
 الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير -لم يقف األمر بقوات االحتالل عند حدود ما تم إنشاؤه قبل اتفاقيات أوسلو 

 بل شكلت الفترة التي رافقت مفاوضات أوسلو تسارعاً كبيراً في ازدياد عدد المستوطنات، - 1993الفلسطينية عام 
 عام توسيع المستوطنات، بحيث لم يبقَ مستوطنة دون أن تستولي 1993وتمدد المستوطنات القائمة، حيث شكل العام 

 .على مساحات جديدة، تفوق حجمها األصلي من أراضي الفلسطينيين
ستهداف المنازل السكنية، خاصة تلك القريبة من المستوطنات، المخططات التي تبيتها قوات االحتالل، أبرزت ظاهرة ا

 .والقاضية باالستيالء على المزيد من أراضي الفلسطينيين بالقوة العسكرية
مير حيث تشير الوقائع على األرض إلى أن المنازل السكنية القريبة من المستوطنات كافة، تعرضت للقصف والتد

 بعد أن جرفت ما -وقد تكشّفت نوايا قوات االحتالل، بعد أن شرعت في ضم مئات الدونمات . والتجريف فيما بعد
 إلى مستوطناتها القائمة، وتعتبر حالة المنطقة المحيطة بمستوطنة كفار –فوقها من منازل سكنية ومصانع ومزارع 



مسح المنطقة وتجريف المباني والمنشآت كافة في تلك داروم أبرز دليل على ذلك، حيث قامت قوات االحتالل ب
كذلك األمر كان حال المناطق . كما ردمت آبار المياه وتقوم بعملية تجريف دورية لألعشاب التي تنمو فيها. المنطقة

 .السكنية المحيطة بمستوطنة دوغيت في مدينة بيت الهيا، والتي سبق التعرض لها
 احات عازلةشق الطرق االستيطانية وخلق مس

، نشاطاً محموماً ليس فقط في االستيالء على األرض، لغرض إقامة المستوطنات 1993شهدت األعوام التي تلت العام 
فقد قامت قوات . عليها، بل أيضاً إلنشاء الطرق الخاصة بالمستوطنين، التي أصطلح على تسميتها بالطرق االلتفافية

) التي عادةً ما تكون أراضي زراعية(من الدونمات المملوكة للفلسطينيين االحتالل باالستيالء على عشرات اآلالف 
إلنشاء عشرات من الطرق، التي تقطع أوصال األراضي الفلسطينية، وتعزل المدن والقرى بعضها عن بعض، بحيث 

  45.تحاط كل قرية ومدينة بسوار من تلك الطرق يفصلها عن جاراتها
اً يبرز ليس فقط، حجم ما تم االستيالء عليه من أراض، بهدف إقامة الطرق  شكلت الضفة الغربية نموذجاً فريد

 .االلتفافية، ولكن حجم التشابك، الذي أريد له أن يقطَّع أوصال المدن والقرى واألحياء السكنية الفلسطينية
 الطرق لمؤدية اختلف األمر في محافظات غزة قليالً عنه في الضفة الغربية، إذ أن التغيير الذي طرأ على حالة

 شرعت في حملة لتجريف األراضي – وكمن يريد تعويض ما فاته –للمستوطنات كان طفيفاً، إال أن قوات االحتالل 
المحيطة بالطرق المؤدية إلى المستوطنات، فقد شهدت محافظات قطاع غزة المحتل، نشاطاً محموماً على هذا الصعيد 

حاطةً بمساحات كبيرة من األرض الجرداء، التي أعلنتها تلك القوات أفرز وقائع جديدة، حيث أصبحت تلك الطرق م
مناطق عسكرية مغلقة، بحيث ال يستطيع أصحاب المنازل السكنية أو األراضي الزراعية المجرفة الوصول إلى تلك 

 46.المناطق، لدرجة أن تلك القوات تمنع العشب من أن ينمو ويكبر، فتقوم بتجريفه بشكل شبه أسبوعي
 . االستيالء على األرض لغرض إقامة الطرق االلتفافية بقطاع غزة في محافظات رفح والوسطى وغزةتركز

شهد جنوب شرق محافظة غزة، تجريف آالف الدونمات الزراعية، وتدمير وإزالة عشرات المنازل السكنية المتناثرة 
ذي يستخدمه المستوطنون للتنقل بين في المزارع، إلى جانب برجين سكنيين يقعان على تقاطع مفترق الشهداء، ال

 .مستوطنة نيتساريم ومناطق الخط األخضر
في حين شهد جنوب مدينة دير البلح، تجريفاً لمساحة تقدر بثالث آالف دونم من أراضي الفلسطينيين، يذكر أن تلك 

صانع ومزارع األرض مستخدمة ألغراض مختلفة حيث تم تدمير وتجريف عشرات الفيالت والمنازل السكنية والم
، وتم إحاطة هذه المساحات باألسالك الشائكة، ومنع أصحابه من مجرد الوصول إلى 47الدواجن والحقول الزراعية

كما سعت قوات االحتالل إلى شق طريق جديد، يؤدي إلى استقامة الطريق السابق، بحيث يبدأ من جوار موقع . المنطقة
 .49ني غوش قطيف العسكري، لينتهي إلى تجمع االستيطا48كسوفيم

 تجريف مساحات كبيرة وإزالة كل ما فوق 50لم تكن محافظة رفح أفضل حاالً من غيرها، حيث شهدت منطقة ميراج
األرض من شجر ومبان سكنية، وسنورد هنا مقتطفات اقتبسناها من تصريف مشفوع بالقسم، أدلى به واحد من أبرز 

                                                 
 .سطينية اآلهلة بالسكان سميت الطرق االلتفافية بهذا االسم، كونها تلتف حول المناطق الفل 45
، إن 73 راجع تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المنبثقة عن مؤتمر لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، حيث يورد في الفقرة  46

 .تدمير منازل المدنيين الفلسطينيين كان بهدف حماية أمن المستوطنين، وليس األمن العسكري
مصنع ميتالكو، الذي تعود ( ، إلى جانب مصنع لأللومنيوم )1( المنازل والفيالت السكنية، التي ترد في الملحق رقم  تم تجريف العديد من 47

 )ملكيته لكل من لبيب الريس وفؤاد الجعفراوي
يها قبل العام  موقع عسكري لقوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، يطلق عليه كسوفيم، وهو مقام على أراض فلسطينية تم االستيالء عل 48

1993. 
 . مستوطنة، أي مستوطنات جنوب غزة كافة باستثناء موراغ في رفح، وكفار داروم في دير البلح11 يضم تجمع غوش قطيف االستيطاني  49
 .قة منطقة موراغ مقام عليها مستوطنة تحمل نفس االسم، وهي المستوطنة الوحيدة المعزولة عن تجمع غوش قطيف االستيطاني في المنط 50



 :حداث في تلك المنطقةالمتضررين، سنترك لذلك التصريح أن يصف مجريات األ
متزوج ويبلغ ) مصبح(51 عاماً، ويسكن في منطقة ميراج 48عمر جبر بركات ضهير، مزارع فلسطيني يبلغ من العمر 

، 28/10/2000 فرداً، من بينهم أربعة أطفال، بدأت فصول مأساته اإلنسانية يوم السبت الموافق 12عدد أفراد عائلته 
ج المنزل في زيارة مسائية لمنزل ابنته المتزوجة بالقرب من المكان، حيث يبعد منزلها بينما كان هو وأفراد أسرته خار

 . كم1,5عن منزلي نحو 
عند حلول الظالم غادرنا منزل ابنتي عائدين إلى منزلنا، ولكننا لم نتمكن من العودة بسبب إطالق قوات االحتالل "

خفت على حياتي وأفراد . ة موراغ القريبة جداً من منزلناالكثيف للنار، من برج مراقبة عسكري مقام داخل مستوطن
 . عائلتي، خاصة وأن منزلي هو الوحيد في هذه المنطقة

عدت إلى منزل ابنتي وقلت لنفسي نعود في الصباح، إال أن بالي لم يهدأ وقررت أن أذهب ألراقب عن كثب ما يجري 
لدوزرات في المكان، مترافقاً مع اإلطالق الكثيف في محيط منزلي ومزرعتي، عندما عدت سمعت صوت دبابات وب

 .52 خانيونس، قد أصيبت بشلل تام–للنيران، وكانت حركة السير على طريق رفح 
 مساًء، سمعت صوت تجريف البيوت 10 – 9بينما كنت أسترق السمع في مكان قريب، وكانت الساعة تتراوح بين 

زل، فعرفت أنهم يقومون بتجريف المنطقة، وعند الصباح عدت أنا البالستيكية الموجودة داخل أرضي المحيطة بالمن
وأسرتي إلى منزلي وأرضي المحيطة به، فوجدتهم قد دمروا المنزل كلياً على ما بداخله من أثاث، لقد حّولوا المكان 

صاغ حاولت جاهداً البحث عن أموالي وم. إلى أرض جرداء، وذهبت مدخراتنا ومالبسنا وأثاثنا، تحت األنقاض
 .زوجتي، إال أنني لم أعثر لهما على أثر

لم يكتفوا بذلك بل قاموا بعد حوالي أسبوع بإعالن منطقة منزلي وأرضي منطقة عسكرية مغلقة منعت من الوصول 
 ".إليها 

 تقييد التنمية العمرانية، وحصرها
المتعاقبة، كما قضَّ مضجع حاخامات شكل النمو الديموغرافي الفلسطيني الكبير هاجساً، أقلق الحكومات اإلسرائيلية 

اليهود، األمر الذي يفسر السياسة العنصرية التي انتهجتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في تعاملها مع التجمعات السكانية 
 .للسكان الفلسطينيين في األراضي المحتلة

قعة الجغرافية التي يملكها ويقيم عليها فقد عملت تلك القوات طوال فترة احتاللها لألراضي الفلسطينية، على تقليص الر
 . الفلسطينيين، في حين سعت جاهدة إلى توسيع الرقعة الجغرافية المخصصة لمستوطنيها غير الشرعيين

كما أن قوات االحتالل أهملت مشاريع البنية التحتية كافة في األراضي الفلسطينية المحتلة، لدرجة أصبحت معها 
 .53لصحية لشغل السكن معدومة تماماًالظروف والشروط البيئية وا

وتتضح سياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل، بالفارق النوعي والكمي بين مناطق السكن المخصصة لسكن 
 وخصصتها لمن تم نقلهم من سكانها، للسكن في – بطريقة غير مشروعة –الفلسطينيين، وتلك التي استولت عليها 

 في –ث تتميز المنازل السكنية المخصصة لسكن المستوطنين بتوفر الشروط والظروف األراضي التي تحتلها، حي
 المطلوب توافرها، كي يصبح السكن مناسباً، إلى جانب عدداً ال يحصى من التسهيالت واإلغراءات، –سقفها األعلى 

                                                 
ويبعد عن السياج )  م500(ويبعد عن مفترق شارع ميراج المتجه شرقا ما يقارب ) مصبح(يقع منزل عمر ضهير في منطقة ميراج    51

ويقابلة تماما ) م50(من جهة الغرب، ويقابله الطريق الرابط بين رفح وخانيونس ويبعد عنه نحو ) م30(الشائك لمستوطنة ميراج حوالي 
 .با المؤدي إلى مجمع غوش قطيف االستيطانيالشارع المتجه غر

، والزال اإلغالق مستمراً، ضمن سياسة الحصار 14/12/2000 أغلقت قوات االحتالل الطريق المذكور في وجه حركة الفلسطينيين منذ  52
 .وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية التي تمارسها تلك القوات

 .ت اإلسرائيلية للبيئة في قطاع غزة راجع، تقرير مركز الميزان، حول االنتهاكا 53



 .54ةالتي من شأنها أن تشجع سكانها على القدوم واالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتل
 ردع وترهيب السكان

على الرغم من كون التدابير واإلجراءات كافة التي يتوسل منها ردع وإرهاب المدنيين، تعتبر محرمة ومحظورة 
بموجب القانون الدولي اإلنساني، إال أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، انتهجت العديد من اإلجراءات، الهادفة إلى ردع 

 .برهم على إخالء منازلهموترهيب السكان، كما أنها تج
كانت سياسة هدم وتجريف المنازل السكنية، واستهدافها بالقصف المكثف والمتواصل، محور سياسة الردع والترهيب 
التي مارستها تلك القوات، أمالً في ترهيب المدنيين وإجبارهم على التخلي عن مطالبه المشروعة، المتمثلة في نيل 

ي نصوص القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وفي مقدمة تلك حقوقهم األساسية، كما جاء ف
 .الحقوق حقهم في تقرير مصيرهم، وحقهم في السيادة على أرضهم ومقدراتهم

كما أن الردع والترهيب لم يكن بغرض قمع السكان وإنهاء حالة االنتفاضة فقط، بل توسلت منه قوات االحتالل أن 
اً كبيرة من السكان منازلها وأراضيها، مما يسهل على تلك القوات االستيالء على مساحات جديدة من تلك تهجر أعداد

 .األرض
على الرغم من حقيقة وضوح الجرائم اإلسرائيلية على األرض، إال أن النموذج األبرز هي سياسة الردع والترهيب 

لم تشهد مسيرة احتجاج واحدة، ولكنها كانت مثاالً على المتبعة ضد سكان مواصي رفح وخانيونس، تلك المناطق التي 
 .العنصرية اإلسرائيلية، ومفنداً الدعاءات االحتالل وافتراءاته، التي يروج لها

 إيقاع العقوبات الجماعية بالمدنيين
التي جاءت سياسة هدم المنازل السكنية، وإجبار السكان على إخالء منازلهم، تحت وطأة سياسة الردع والترهيب 

تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي، حلقة في سلسلة طويلة من اإلجراءات والممارسات العنصرية، التي هدفت إلى 
 .إيقاع أكبر الخسائر الممكنة بحق السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

صدور هذا التقرير، فمن ، حتى لحظة 9/10/2000حيث شرعت تلك القوات في إجراءات مستمرة ومتصاعدة منذ 
فرض إغالق عسكري مشدد على المدن والقرى والمناطق الفلسطينية اآلهلة بالسكان، إلى فصل الضفة الغربية وقطاع 
غزة عن بعضهما البعض، إلى إغالق المعابر الدولية، في وجه البضائع والمسافرين، إلى إغالق الطرق الرئيسة وسد 

 .مداخل القرى والمدن
اإلمدادات الطبية والغذائية من الوصول مرات ال حصر لها خالل األشهر العشرة األخيرة، واستهدفت كما منعت 

المنازل السكنية بالقصف والتدمير والتجريف، حيث لم يخلو يوماً من قصف للمنازل السكنية على مدار تلك األشهر، 
 . األمر الذي كذبته ودحضته الوقائع على األرضهذا على الرغم من ادعاءات إسرائيل المتكررة بوقفها إلطالق النار،

                                                 
، على كون المستوطنات رمزاً المتهان االحتالل للفلسطينيين، 76راجع تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، حيث يؤكد في فقرته رقم   54

 .خاصة فيما يتعلق بالفجوة الكبيرة بين مستوى معيشة الفلسطينيين، ومستوى معيشة المستوطنين



 الخالصة
إن السياسة التي قامت عليها دولة اسرائيل وهي سياسة قوامها عنصري، تستند أساسا إلـى االسـتيالء علـى األرض                    

 قامت والزالت قوات االحتالل االسرائيلي بفرض قيود صارمة علـى اسـتخدام             1967ومنذ العام   .  واتهجير السكان 
تـارة  " القـانون "اضي من قبل الفلسطينيين وابتدعت طرقا عديدة لالستيالء على أراضي الفلسطينيين من خـالل               األر

وقامت في نفس الوقت بممارسة كل أشكال القمع والقبضات الحديددية والضغط           . وبوسائل إدارية وتنظيمية تارة أخرى    
المحتلة، وما يحدث اليوم من هـدم للمنـازل وتـدمير           المباشر وغير المباشر للدفع السكان المدنيين خارج األراضي         

للمتلكات وتهجير للسكان العالقة له بأمن القوات المحتلة بل هو سياسة عنصـرية تسـعى لالسـتيالء علـى األرض                    
 .الفلسطينيينة وتضييق الخناق على السكان المدنيين وإيقاع أكبر قد ممكن من الخسائر البشرية واالقتصادية

 
 قوات االحتالل في ارتكابها لتلك الجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي وترتقي إلى مسـتوى جـرائم                  إزاء استمرار 

الحرب، فإن المجتمع الدولي يجب أن يوفي بالتزاماته تجاه سكان األراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدوليـة                 
عدالة ألن عدم القيام بذلك يعني مؤامرة حقيقية تجاه الشـعب           الالزمة ومالحقة مجرمي الحرب االسرائيليين وتقديمهم لل      
 .الفلسطيني ومكافأة للمجرم لالستمرار في ارتكاب جرائمه
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 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح إبراهيم محمد محمود الشاعر .109
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح سليم محمد محمود الشاعر .110
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح سمير محمد محمود الشاعر .111
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح إيهاب حامد محمد الشاعر .112
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح محمود محمد أحمد الشاعر .113
 لطةاقتحام أراضي الس 2/5/2001 البرازيل-رفح محمود حسن محمد الشاعر .114
 اقتحام أراضي السلطة 18/4/2001 الشوكة-رفح كمال محمد عبداهللا الشاعر .115
 توسع حدودي 16/2/2001 حي السالم-رفح فاروق إسماعيل مصطفى اللداوي .116
 توسع حدودي 16/2/2001 حي السالم-رفح نصار حسين محمد الشاعر .117
 توسع حدودي 16/2/2001 حي السالم-رفح محمود أحمد حسين الشاعر .118
 توسع حدودي 16/2/2001 حي السالم - رفح د حسين الشاعرآمنة محم .119
 توسع حدودي 16/2/2001 حي السالم-رفح محمود محمد عبد الكريم عبد العال .120
 توسع حدودي 16/2/2001 حي السالم-رفح حسن عبداهللا ديب الصبيحي .121
 توسع حدودي 16/2/2001 السالمحي -رفح إبراهيم علي محمد أبو حسين .122
 توسع حدودي 26/2/2001 حي السالم-رفح أبو حسينعدنان إبراهيم علي  .123
 توسع حدودي 16/2/2001 حي السالم-رفح عماد خليل يوسف غريز .124
 توسع حدودي 16/2/2001 حي السالم-رفح مدحت خليل موسى أبو جزر .125
 اقتحام أراضي السلطة 24/4/2001 الشوكة-رفح مرزوق محمد أحمد أبو فرحانة و إخوانه .126
 اقتحام أراضي السلطة 24/4/2001 الشوكة-رفح بو طعيمةفوزي عبد الرحيم محمد أ .127
 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001 يبنا-رفح أكرم صالح جابر المغير .128
 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001 يبنا-رفح وليد رفعت مصطفى أبو مرزوق .129
 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001 حي السالم-رفح وليد إبراهيم محمد جروان .130
 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001 حي السالم-رفح  عاشورزياد ذيب حسن .131
 اقتحام أراضي السلطة 9/5/2001 حي السالم-رفح زياد إسماعيل محمد موسى .132
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح عبد المقصود سلمان محمد الشاعر .133
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح خليل إبراهيم موسى ربيع .134
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح سف محمد ذيب أبو جراديو .135
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح زياد حسن أحمد عرفات .136
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001  حي السالم-رفح سيد عامر عبد الهادي الرنتيسي .137
 راضي السلطةاقتحام أ 2/5/2001 البرازيل-رفح لبيبة دياب عبد الهادي عويضه .138
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح رسمي حسين زكي عويضه .139
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح محمد محمود سالم أبو جزر .140
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح محمد علي حسن صيدم .141
 سلطةاقتحام أراضي ال 2/5/2001 البرازيل-رفح علي حسن العبد صيدم .142
 اقتحام أراضي السلطة 2/5/2001 البرازيل-رفح جمال حماد سليم األخرس .143
 اقتحام أراضي السلطة O 14/4/2001  -رفح بلوك  أنور خميس مصطفى الراعي .144
 اقتحام أراضي السلطة o 14/4/2001 بلوك – رفح أكرم خميس مصطفى الراعي .145
 قتحام أراضي السلطةا 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  موسى محمود حسن قشطة .146
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  محمود محمد اشتيوي قشطة .147
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  طلعت محمود محمد العكر .148
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  سمير حلمي الشاعر .149
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  يل الشاعرمحمود إبراهيم خل .150
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  سميرة محمود إبراهيم الشاعر .151
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  اشتيوي سليم اشتيوي قشطة .152
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001 ح الدين بوابة صال–رفح  بسام فوزي سليمان قشطة .153
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  )ملك شقيقه صالح(عبد اهللا محمد عبد اهللا قشطة،  .154
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  أحمد خليل محمد الشاعر .155
 اقتحام أراضي السلطة 14/4/2001  بوابة صالح الدين–رفح  هاشم أحمد عليان يحيى .156
 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001  حي السالم-رفح فتحي حمدان أحمد الشاعر .157
 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001  حي السالم– رفح محمود أحمد حسين الشاعر .158
 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001  حي السالم– رفح محمود داوود عبد الرحيم غنيم .159
 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001  حي السالم– رفح د جروانصبحية حسن السي .160



 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001  حي السالم-رفح أحمد حمدان أحمد الشاعر .161
 اقتحام أراضي السلطة 10/5/2001 القصاص– يبنا -رفح توفيق محمد أحمد األغا .162
 ي السلطةاقتحام أراض 10/5/2001  حي السالم-رفح محمود داوود عبد الرحيم غنيم .163
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  عطا جاسر أحمد برهوم .164
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  غازي جاسر أحمد برهوم .165
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  فضية سليمان سليم برهوم .166
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–ح الغربية رف فضل سليمان سليم برهوم .167
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  منصور أحمد حماد برهوم .168
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  عطا عوده سليم برهوم .169
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  عبد الكريم سليمان إسماعيل برهوم .170
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  حمدان خليل محمد الدباس .171
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  بالل خليل محمد الدباس .172
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  حامد محمد خليل الدباس .173
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  يل محمد خليل الدباسخل .174
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  نضال محمد خليل الدباس .175
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  محمود خليل محمد الدباس .176
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–ية رفح الغرب أيمن محمود خليل الدباس .177
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  عامر محمود خليل الدباس .178
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  وحيد سالم عّواد برهوم .179
 أراضي السلطةاقتحام  23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  جاسر أحمد حماد برهوم .180
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  فتحي جاسر أحمد برهوم .181
 اقتحام أراضي السلطة 23/6/2001  البراهمة–رفح الغربية  نافذ جاسر أحمد برهوم .182
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  محمد سعدي محمد زيادة .183
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001وك  بل–رفح  محمد مصلح محمد أبو لبدة .184
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  جهاد حمدان عبد الكريم عبد العال .185
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  أمينة شكري مصطفى الراعي .186
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  فتحي محمد مصلح أبو لبدة .187
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح   حالوةعلي ماهر حسن أبو .188
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  سعاد محمد أحمد أبو حالوة .189
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  زكي خميس محمد أبو حالوة .190
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  فرج حسن علي أبو حالوة .191
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  محمد أبو حالوةأحمد خميس  .192
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  حسين عبد اهللا محمود أبو نحلة .193
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  صبري عبد اهللا محمود أبو نحلة .194
 راضي السلطةاقتحام أ o 9/7/2001 بلوك –رفح  فايز إبراهيم سليمان أبو طه .195
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  مفيد إبراهيم سليمان أبو طه .196
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  نعمة محمد أحمد اليازوري .197
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  تمام يوسف مصطفى الجمال .198
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  مصطفى عبد الرحيم سالم أبو عنزة .199
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  سلمان صالح حسن الشاعر .200
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  سالم محمد محمد الشاعر .201
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  صالح محمد محمد الشاعر .202
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001بلوك  –رفح  عبد السالم أحمد داوود الشاعر .203
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  حمدان أحمد داوود الشاعر .204
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  مريم منصور محمد الشاعر .205
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  جندية إبراهيم محسن قشطة .206
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  مريم برهم حسن قشطة .207
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  حمد حماد محمد الشاعر .208
 اقتحام أراضي السلطة o 9/7/2001 بلوك –رفح  جهاد حسن عبد الرحمن كلوب .209
 ةاقتحام أراضي السلط o 9/7/2001 بلوك –رفح  محمود محمد مصلح أبو لبدة .210
 اقتحام أراضي السلطة 11/5/2001 دير البلح الحكر هوليعبد المنعم محمود أبو  .211
 اقتحام أراضي السلطة 11/5/2001 دير البلح الحكر مجدي عبد المنعم محمود أبو هولي .212
 اقتحام أراضي السلطة 11/5/2001 دير البلح الحكر هاني عبد المنعم محمود أبو هولي .213
 اقتحام أراضي السلطة 11/5/2001 دير البلح الحكر سعيد عبد المنعم محمود أبو هولي .214
 اقتحام أراضي السلطة 11/5/2001 دير البلح الحكر ساهر عبد المنعم محمود أبو هولي .215



 توسع استيطاني 28/10/2000  مصبح- ميراج–رفح  عمر جبر بركات ضهير .216
 اقتحام أراضي السلطة 22/5/2001  حي البرازيل–رفح  عبد الرحمن عبد اهللا محمد السدودي .217
 تدمير كلي 30/9/2000 أبراج الشهداء أبو الشبابصبحي موسى  .218

 نسف المبنى بالكامل 30/9/2000 أبراج مفرق الشهداء أديب نايف أحمد اللوباني .219

 نسف المبنى بالكامل 30/9/2000 أبراج مفرق الشهداء أحمد محمد يوسف أسعد .220

 نسف المبنى بالكامل 30/9/2000 أبراج مفرق الشهداء موفق تركي قاسم مطر .221

 نسف المبنى بالكامل 30/9/2000 أبراج مفرق الشهداء العزيز محمد شاميةعبد  .222

 نسف المبنى بالكامل 30/9/2000 أبراج مفرق الشهداء فتحي عبد الرؤوف السعدي .223

 نسف المبنى بالكامل 30/9/2000 أبراج مفرق الشهداء عبد الناصر محمد حسن حميد .224

  المبنى بالكاملنسف 30/9/2000 أبراج مفرق الشهداء شكيب يوسف حسن .225

 تدير كلي 30/9/2000 أبراج الشهداء )خالد حسن شاهين(المالك ،جمال إسماعيل أبو جاللة .226

 تدير كلي 30/9/2000 أبراج الشهداء عبد الناصر إسماعيل أبو جاللة .227

 تجريف كلي 29/1/2001  ش الكرامة–غزة  )حسين موسى الزوارعة(الساكن / )محمد إبراهيم راغب العلمي( المالك .228

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء محمد حسين إبراهيم .229

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء أحمد خليل السهلي .230

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء خالد محمد الشاعر .231

 بالكاملنسف المبنى  7/10/200 أبراج مفرق الشهداء أحمد خليل على اإلسكافي .232

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء خليل محمد خليل شلوف .233

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء شدوان عبد حسن السحار .234

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء حنان حسن طلبة .235

 المبنى بالكاملنسف  7/10/200 أبراج مفرق الشهداء مروان محمد أبو علفة .236

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء حاتم علي حسن ياسين .237

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء صبحي محمد سالمة .238

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء زياد محمد عبد الرحمن ذياب .239

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء باسل فايز فياض .240

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء أحمد عبد اهللا زطام .241

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء محمود وشاح .242

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء نضال سليمان ياسين .243

 مبنى بالكاملنسف ال 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء أحمد خريس .244

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء خالد البدو .245

 نسف المبنى بالكامل 7/10/200 أبراج مفرق الشهداء رمضان محمد عواد .246

 نسف المبنى بالكامل 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء سامي سليمان عودة .247

  بالكاملنسف المبنى 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء تيسير قاسم الحذري .248

 نسف المبنى بالكامل 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء خالد حسن أحمد شاهين .249

 نسف المبنى بالكامل 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء خليل داوود الدبش .250

 نسف المبنى بالكامل 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء أحمد جابر محمد غنيم .251

 تجريف كلي 30/11/2000  الزيتون-غزة  عودة سعد عاشور الغفري وأوالده .252

 تجريف كلي لمنزل 18/11/2000  أبو طبلين–غزة  يوسف أبو جراد .253

 تجريف كلي لمنزل 25/11/2000 بيت الهيا )مالك(عمر حمادة وشركاه / )مستأجر(أحمد كامل أبو خوصة  .254

 نسف المبنى بالكامل 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء إبراهيم خليل إبراهيم البسيوني .255

 نسف المبنى بالكامل 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء  الغرابلةمحمد عبد اهللا .256

 نسف المبنى بالكامل 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء محمد عبد الفتاح عطية .257

 نسف المبنى بالكامل 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء علي سليمان عودة العرجان .258

 نى بالكاملنسف المب 7/10/2000 أبراج مفرق الشهداء حاتم محمود الصعيدي .259
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