
 
 
 
 

 
 والسكن األرض حقوق شبكة -للموئل الدولي التحالف/التعذيب لمناهضة العالمية المنظمة

 العاجل التحرك طلب
 رفح في "المنازل مئات"تدمير في تبدأ إسرائيل

  األقل على فرد 15 ومقتل يوم 15 في مأوى بال فرد 2197
 
 

 في العاجل تدخلك يطلبان للموئل الدولي التحالف-كنوالس  األرض حقوق وشبكة التعذيب لمناهضة العالمية المنظمة

   .فلسطين في التالي الموقف
 

مختصر وصف  

 تؤكد المتحدة األمم وكاالت من تقارير طرح 2004 مايو من عشر السابع في كلمته في ةالمتحد لألمم العام السكرتير أعاد

 اكثر رفح اعتبار مع مايو شهر من األولى يوماً عشر الخمسة خالل منزل 191 هدم بسبب مأوى بال اصبحوا  2197  أن

 الميزان مركز أن إال نفسها إسرائيل داخل حتى الهدم لسياسة النطاق واسع االنتقاد من الرغم وعلى  .تضررا المناطق

 هدم أعمال لكافة منتظم بتوثيق قام قد  والسكن، األرض حقوق شبكة - للموئل الدولي التحالف أعضاء أحد اإلنسان، لحقوق

 الحكومة أن للموئل الدولي التحالف -والسكن األرض حقوق شبكة وابلغ الحالي، الوضع ومراقبة غزة قطاع في المنازل

 موفاز، شاؤل ،ياإلسرائيل الدفاع وزير أعلن حيث رفح في األخرى المنازل من مئات تدمير نيتها عن عبرت قد اإلسرائيلية

 .الضرورة استدعت طالما تستمر سوف رفح في  "قزح سقو عملية"  العسكرية إسرائيل أعمال أن
 

 القوات قامت والسكن، األرض حقوق وشبكة التعذيب مناهضة العالمية المنظمة أعضاء أحد ،"الحق" مركز لمعلومات وطبقا

 كبذل لتُخلف 2004 مايو/أيار 14-10 من األولية للتقديرات طبقا كلي أو جزئي بشكل منزل100 بتدمير اإلسرائيلية
 هذه خالل اإلسرائيلية الهجمات بسبب األقل على فلسطينيا 30 وفاة عن اإلبالغ أيضاً تم كما .مأوى بال فلسطينياً 1160

 من كجزء جديد هجوم بشن اإلسرائيلية القوات قامت عندما 2004 مايو /أيار 18 صباح في فلسطينيا 15 قتل  كما  .الفترة

 فلسطينيا 56 اإلسرائيلية القوات قتلت فقد اإلنسان حقوق لمراقبة الفلسطينية مجموعةلل وطبقا .الجارية العسكرية العمليات

 .عشر الثامنة سن دون طفل 14 منهم فقط الماضي األسبوع في
 

 األفعال تلك أن التعذيب لمناهضة الدولية والمنظمة والسكن األرض حقوق شبكة  – للموئل الدولي التحالف من كل يرى

 .صارم بشكل الدولي القانون يحرمه الذي الجماعي قابالع من نوعا تمثل
 
 أعمال لوقف 2004 مايو /أيار من عشر الرابع في العليا اإلسرائيلية للمحكمة بطلب منازلهم دمرت ممن فرد 13 تقدم وقد

 من له يتعرضون لما للمحكمة عريضة آخرون 45 قدم مايو /أيار 18 وفي رفح جنوب الالجئين معسكرات في التدمير

 للقوات أصدرته قد كانت قضائي أمر بإلغاء فيه قامت الذي الوقت نفس في الطلبات المحكمة رفضت وقد منازلهم بهدم تهديد

 الن نظراً النفس عن الدفاع ألسباب الهدم بأعمال القيام للجيش يحق انه المحكمة أقرت وقد .المنازل هدم بوقف العسكرية

 لمزيد تحسبا لطلبهم المحكمة رفض عقب هربا نالفلسطينيي من عددا فر وقد المنازل لكت من تأتى الهجمات أن تدعي القوات

  .الهدم عمال من
  

 
"  الضرورة العسكرية "و على الرغم من إعالن القوات العسكرية أنها ال تنوي االستمرار في عمليات الهدم إال في حاالت                  

كمـا أن   . طاق ال يمكن تبريرها على أساس الضرورة العسكرية       التي سمحت بها المحكمة إال أن سياسة الهدم واسعة الن         
كما نقل عن الرئيس السابق لوحـدة       . ذلك يتنافى مع  إعالن الحكومة اإلسرائيلية أنها تنوي هدم مئات المنازل األخرى            

 فـي حـد     الجيش اإلسرائيلي في جنوب غزة، الكولونيل يوم توف ساميا، أن سياسة إسرائيل في هدم المنازل هي نهاية                
أن القوات اإلسرائيلية يجب أن تهدم         "2003و قد أعلن في أكتوبر      .  المقاومة ها وليست ناتج للبحث عن أنفاق أفراد      ذات



ال يهم التسوية المستقبلية فسوف تكون هذه هـي الحـدود مـع            .  متر 400-300كل المنازل على طول قطاع بعرض       
 ."مصر

  
ات أنها تقوم بهدم منازل مهجورة يحتمي بها مقاتلو المقاومة ويستخدمونها فـي             و قد ادعت الحكومة اإلسرائيلية عدة مر      

في حين أكد مركز الميزان، بالوثائق، ما يناقض ذلك ويثبت عدم صحة            . أغراض وأفعال عدائية ضد القوات اإلسرائيلية     
 فـي   2002يناير  /نون األول  منزال مأهوال بالسكان في رفح في كا       58تلك االدعاءات  حيث هدمت القوات اإلسرائيلية        

مايو / أيار14كذلك ادعت إسرائيل في    .  منزال غير مأهول بالسكان فقط     20حين أعلن وزير الدفاع أن قواته قامت بهدم         
 تدميرا جزئيـا كـان      24 منزال ودمرت    76 منزال خاليا بينما تثبت وثائق الميزان أنها هدمت          40 أنها دمرت    2004
من الجدير بالذكر أن  القوات اإلسرائيلية تقوم حالياً ببنـاء حـائط             . نزال على ساكنيه     ساكن وقد دمرت م    740يقطنها  

على الحدود بين مصر واألراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما يتضمن االستيالء على مئـات األمتـار مـن األراضـي               
 ." كمناطق أمنية"
 

 خلفية
 منزل في 5013 حوالي 2004مايو / أيار15 إلى 2000 سبتمبر/ أيلول29 القوات اإلسرائيلية في الفترة من دمرت 
وفى ". الميزانمركز " طفل وذلك طبقا لمعلومات 19372 من السكان منهم 38215غزة مما أدى إلى تشريد قطاع 

 من السكان من بينهم 15622 منزل في رفح وحدها ليتم بذلك تشريد  2200نفس الفترة قام الجيش اإلسرائيلي بهدم 
كبر ألن رفح مكتظة بالسكان ويبلغ متوسط لمنازل سيؤدى إلى كارثة إنسانية أإن تدمير مئات أخرى من ا.  طفل7839

ضافة إلى الفقر المدقع والذي متدة التي تعيش تحت سقف واحد، باإل أفراد إلى جانب منازل العائالت الم7العائالت بها 
 .  بما في ذلك اإلغالق والبطالةيعد أحد العواقب االقتصادية الوخيمة لالحتالل اإلسرائيلي

 
 فإن أكثر من نصف القوة )UNRWA(  وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينوطبقا لما ذكرته

 وفى هذا السياق فإن تدمير المنازل ،العاملة تعانى من البطالة وتعيش عائلتان من بين كل ثالث عائالت  تحت خط الفقر
 .إلى الفقر المدقع آلالف من العائالت المتضررة بالفعل من االحتالل اإلسرائيليمن شأنه أن يؤدى 

 
أن األحداث الجارية في قطاع غزة ليست المرة األولى التي تقوم فيها السلطات " الحق"و" الميزان"وقد ذكر كل من 

من المنازل في رفح في تشرين فقد تم هدم عدد ال بأس به . اإلسرائيلية بعمليات هدم جماعية للمنازل الفلسطينية
أنه في " الحق"كما ذكر مركز . 2002أبريل / كما تم تدمير المئات من المنازل في جنين في نيسان2003أكتوبر /األول

 38 تعددت أشكال تدمير المنازل لتشمل عمليات تدمير شامل لعدد 1993أبريل / إلى نيسان1992الفترة من صيف 
 منزل من الداخل باستخدام 51 منزل و إلحاق الضرر البالغ بـ47قيلة وتدمير جزئي لعدد منزل باستخدام الصواريخ الث

 غير أن اتجاه ،وغالبا ما كان األمن وعدم قانونية البناء هي األسباب التي يتم ذكرها على الصعيد الرسمي. الرشاشات
 من خالل 2000سبتمبر /ألقصى في أيلولالقوات اإلسرائيلية لهدم المنازل قد زاد بشكل كبير منذ بداية انتفاضة ا

 وضرب المنازل F–16سياسة منظمة باستخدام أساليب تختلف من الصواريخ الثقيلة إلى شن الحمالت الجوية لطائرات 
 . كجم1000باستخدام قنابل  تزن 

ا قامت القوات  عندم1948ويرجع تاريخ هدم المنازل الفلسطينية إلى بداية االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين في عام 
 شخص من ضمن 900،000 حيث يعد اآلن نحو ،اإلسرائيلية بطرد مئات اآلالف من السكان الفلسطينيين من منازلهم

 مما زاد من تعداد سكان المنطقة بشكل كبير وجعلها واحدة من أكثر مناطق الكثافة ، في قطاع غزة1948الجئي 
 .السكانية في العالم

  إال أن أحداً لم يقم باتخاذ إجراء كاٍف،الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان هذه الممارساتوقد أدانت جميع المنظمات 
وقد حاول نشطاء السالم من كل من الواليات المتحدة األمريكية . لوقف عمليات التدمير وحماية المدنيين وممتلكاتهم

ن ذلك لم يؤد إال إلى مقتل الناشطة األمريكية  إال أ،واالتحاد األوربي تشكيل دروع بشرية للتصدي للجرافات اإلسرائيلية
  ة إسرائيليجرافة ، والتي سحقتها دواليب2003مارس / في السادس عشر من آذار)(Rachel Corrieريتشل كوري  

فبراير /في الثالث عشر من شباط) Thomas Hurndall(توماس هرندال  ومقتل البريطاني ،تابع لشركة كاتربلر
 2003مايو /على يد الجيش اإلسرائيلي يوم الثاني من أيار   James Millerمصور اإلنجليزي  وكذلك مقتل ال2004

لمزيد من المعلومات عن شركة كاتربلر (أثناء تصوير فيلم وثائقي عن معاناة األطفال في معسكر رفح لالجئين 
 .org.catdestroyshomes.www://http/:  أنظرلومسئوليتها والحملة التي تناهض بيع آالت كاتربلر إلى إسرائي

 



:القانون الدولي لحقوق اإلنسان  
والتي تنص ) 1949(تعد هذه الممارسات انتهاكا التفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب 

كما أن ). 47 و49 و53 و33مواد ( الجماعي واستهداف المدنيين على منع تدمير ممتلكات المدنيين وعمليات العقاب
عمليات التدمير واسع النطاق واالستيالء على الممتلكات دون وجود ضرورة عسكرية لذلك تعد أيضا انتهاكاً خطيراً 

 .من اتفاقية جنيف الرابعة 147 طبقا للمادة
 

لسكان في الحصول على السكن المالئم، أي حق كل النساء كما تعد هذه الممارسات أيضا انتهاكا للحقوق اإلنسانية ل
يعد هدم المنازل انتهاكاً خطيراً . والرجال واألطفال في الحصول على واالحتفاظ بمكان آمن للعيش في سالم وكرامة

رة لمالئمة ولعدم التمييز وللضرو: خاص فيما يتعلق بالحقوق المنِظمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي
ومن الجدير بالذكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ال تقوم بإبالغ السكان مسبقاً بعمليات الهدم وال تقوم أيضاً . العسكرية

  وبالطبع ال تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي بتقديم منزل بديل ،بإعطائهم الفرصة إلنقاذ مقتنياتهم أو األثاث الخاص بهم
كل فإن قوات االحتالل اإلسرائيلي تسلب حق األفراد في أمن الحيازة، حقهم في العيش، وبهذا الش. أو تعويض السكان

 وتعويضهم بشكل كاف عما تعرضوا له من ،التحرر من نزع الملكية، المشاركة وحرية التعبير، واألمن الشخصي
ويجب اإلشارة هنا .  الدولي وهى عناصر يتضمنها الحق اإلنساني في السكن المالئم بمقتضى القانون،انتهاكات وخسائر

ة بحماية، الدفاع عن، نشر وتحقيق هذه االلتزامات في بيئة تتسم بحرية تعاقديإلى أن إسرائيل ملتزمة بواقع نصوص 
 .تقرير المصير وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين وحكم القانون وعدم النكوص

 
قتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  بماوقد قامت السلطات اإلسرائيلية بانتهاك التزاماته

لقد تغافلت الدولة . 1992يناير /والثقافية بشكل خاص والذي قامت إسرائيل بالتصديق عليه في الثالث من كانون الثاني
جتماعية والثقافية عن التزاماتها المبينة في التعليقات العامة للجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واال

كما قامت .  بما في ذلك الحماية من اإلخالء القسري، الخاصة بحقوق اإلنسان في سكن مالئم)7 و4رقم التعليقات (
 باستنكار ما تقوم به إسرائيل وذلك عندما اعتبرت، 2001لتعذيب في نهاية عام االلجنة التي تراجع اتفاقية مناهضة 
وقد قامت . أو العقاب القاسي وغير اإلنساني والمهين/ شكل من أشكال المعاملة ووألول مرة، عمليات هدم المنازل

 انتهكت بشكل إال أنها. 1991نوفمبر /شرين الثانيإسرائيل بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب في الثاني من ت
 بشكل عام وخاصة المادة ICERD)( في هذا الشأن بمقتضى اتفاقية القضاء على التمييز العنصري اصارخ التزاماته

5(e) (iii)1979فبراير / بالتصديق عليها في الثاني من شباطل وهى تلك المعاهدة التي قامت إسرائي. 
 

نقل " الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يصنف كل من عمليات 1998 روما لعام  فإنه من الجدير بالذكر أن ميثاقأخيراً
 وكذلك عمليات التدمير واسعة النطاق واالستيالء على الممتلكات ( (d) (2) 7)دة  والما( (d) (1)7المادة " (السكان

 ). a (iv).8,2المادة (على أنها جرائم حرب " دون ضرورة عسكرية والتي يتم تنفيذها بشكل غير قانوني ووحشي
 
 

 :اإلجراء المطلوب اتخاذه
المسئولة عن تنفيذ مستعمرات  سسات غير الحكومية من فضلك قم بالكتابة إلى سلطات الحكومة اإلسرائيلية والمؤ

في فلسطين لوضع حد فوري لهذه األفعال اإلجرامية الدولية وقم أيضا بمراسلة مجلس األمن ) المستوطنات(المستوطنين 
التابع لألمم المتحدة واطلب من شتى السلطات الدولية إدانة هذه األفعال والعمل على وضع حد لهذا الوضع غير 

 .بولالمق

 :المسئولون في إسرائيل

 آريل شارون •

 رئيس وزراء إسرائيل 

  شارع كابالن 3

 ، كريات بن غوريون187صندوق بريد 

 91919القدس 



 5555–675 2(0) 972+ : تليفون

 2631–651 2(0) 972+: فاكس

 il.gov.pmo.www://http: الموقع

 il.gov.pm_eng@pmo :البريد اإللكتروني

 

 الفريق موشى ياعلون •

 رئيس األركان

 6601–568 3(0) 972+ : تليفون

   6777–569 3(0) 972+ :  فاكس
 
 شاؤوول موفاز •

 وزير الدفاع
 شارع كابالن، حاكيريا

 61909تل أبيب 
 2010–569 3(0) 972+ : تليفون
 6940–691 3(0) 972+ :  فاكس
 il.gov.mod.www://http :موقع

 il.gov.sar@mod :بريد إلكتروني
 

 مناخم مازوز •
 النائب العام
 وزارة العدل

  شارع صالح الدين9
 91010القدس 
  5438–628 2(0) 972+ :فاكس

 il.gov.sar@justice :بريد إلكتروني
 

 مناحم فينكلشتاين •
 مكتب النائب العسكري 

 2911–569 3(0) 972+  : تليفون
 4370–568 3(0) 972+ :  فاكس

 
 كولونيل شيموى زاكايل •

  في جنوب غزةIDF يقائد قوات الدفاع اإلسرائيل
 7466–911 8(0) 972+ : فاكس

 
 ميريدورساالى  •

 إسرائيل) أرض(الوكالة اليهودية لـ/ رئيس مجلس إدارة المنظمة الصهيونية العالمية
 2352–625 2(0) 972+ :   فاكس

 il.org.sallaim@jazo  :بريد إلكتروني
 
 جوش شفارز •

 األمين العام
 الوكالة اليهودية إلسرائيل



 2303–620 2(0) 972+ :  فاكس
 il.org.joshs@jazo :بريد الكترونى

 
 اسحاق الياشيف •

 المدير العام
 Keren Kayemeth le Israel/ الصندوق الوطني اليهودي

 6941–625 2(0) 972 +: فاكس
 il.org.info@kkl: بريد إلكتروني

 
 السفارة اإلسرائيلية أو جهات التمثيل الرسمية األخرى ببلدك ، أرجع إلى القائمة على موقع 

0czk0asp?MFAH.og/mfa/il.gov.mfa-israel.www://http 
 
 

 :المسئولون الدوليون
 

 كوفى أنان •
 سعادة األمين العام لألمم المتحدة 

 مقر األمم المتحدة 
UN Plaza 

 NY 10017 نيويورك 
 الواليات المتحدة األمريكية

 org.ecu@un, org.oi@unc: البريد اإللكتروني
 

 سعادة السيد منير أكرم •
 رئيس مجلس األمن

 7348-744 212 41+: فاكس
 int.pakistan@un : البريد اإللكتروني

 
 مكتب رئيس الجمعية العامة

 مقر األمم المتحدة
 مبنى المؤتمرات

 NY 10017نيويورك 
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  -2004 مايو /أيار 19 القاهرة ، –يف جن
 بأي إجراءات يتم اتخاذها وفقا لما جاء في هذا التحرك العاجل  OMCTو HIC  رجاء التكرم بإبالغ كل من

 org.urgentactions@hlrnو  org.omct@omct:mailto  :  علىوذلك من خالل الرد 
 

 .موجه لحماية حق السكن المالئم HIC-HLRNو OMCT إن هذا التحرك العاجل المشترك لكل من 



 :نموذج من الخطاب المرسل إلى السلطات اإلسرائيلية
 

 السيد رئيس الوزراء
 

بأنكم ن التابعة للـتحالف الدولي للموئل  وشبكة حقوق األرض واإلسكا المنظمة العالمية لمناهضة للتعذيبأبلغتنا كل من
ووفقا للتقديرات فإن الجيش اإلسرائيلي قد قام بهدم . قد أعلنتم عزمكم هدم المئات من المنازل الفلسطينية في منطقة رفح

.  فلسطيني1160 مما أدى إلى تشريد 2004مايو / أيار14 إلى 10 منزل بشكل كلى أو جزئي في الفترة من 100
وقد نقل أمين عام األمم المتحدة كوفى أنان .  فلسطيني على األقل في هجمات إسرائيلية خالل تلك الفترة30ل كما تم قت

 شخص بسبب هدم عدد 2197 تقارير مقدمة من وكاالت األمم المتحدة تفيد بأنه قد تم  تشريد 2004مايو / أيار17في 
وكانت .  وأن مدينة رفح تعد أكثر المناطق تضرراًمايو/ منزل خالل الخمسة عشر يوما األولى من شهر أيار191

مايو / أيار18 فلسطيني صباح يوم 15قتل "  عملية قوس قزح"نتيجة العملية التي قامت بها القوات اإلسرائيلية والمسماة 
وفى خالل األسبوع .  عندما قامت القوات اإلسرائيلية بشن هجوم جديد كجزء من العملية العسكرية الدائرة2004

 . طفل دون الثامنة عشر14 فلسطيني من بينهم 56الماضي فقط قامت القوات اإلسرائيلية بقتل 
 

للجيش اإلسرائيلي بوقف عمليات هدم المنازل ثم  وفى نفس الوقت قامت المحكمة اإلسرائيلية العليا بإصدار أمر مؤقت
 أن القوات اإلسرائيلية قد زعمت أن هذه وقد بررت المحكمة قرارها بأسباب الدفاع عن النفس إذ. ألغت هذا األمر

وقد فر العشرات من الفلسطينيين من منازلهم فور رفض . لالمنازل هي مصدر الهجمات التي تتعرض لها إسرائي
كما أضاف الجيش أيضاً أنه ال توجد خطط مستقبلية بشأن . المحكمة للتظلمات التي رفعوها إليها خوفا من الهدم

إال أن . وهو األمر الذي سمحت به المحكمة بالفعل" الضرورة العسكرية"الهدم إال في حاالت االستمرار في عمليات 
الرئيس السابق للقيادة الجنوبية للجيش اإلسرائيلي الكولونيل يوم توف ساميا قد أقر بأن عمليات الهدم اإلسرائيلية للمنازل 

أكتوبر /  تشرين األول27وفى يوم . بي المقاومة في حد ذاتها وليست وسيلة للبحث عن أنفاق أو عن محارهدفهي 
 400 إلى 300قوات الدفاع اإلسرائيلية عليها أن تهدم كل المنازل الموجودة بطول قطاع يمتد من "  قال أن   2003

 "متر وال يهمنا هنا شكل التسوية المستقبلية فهذه ستكون الحدود مع مصر
 

مايو / أيار15 إلى 2000سبتمبر / أيلول29 منزل في الفترة من 5013ر وقد قامت القوات اإلسرائيلية بالفعل بتدمي
وفى نفس الفترة قامت القوات .  طفل19372 من السكان من بينهم 38215 في قطاع غزة مما أدى إلى تشريد 2004

نازل وقد كانت معظم الم.   طفل في رفح وحدها7839 ساكن من بينهم 15622 منزل يقطنهم 2200اإلسرائيلية بهدم 
 .آهلة بالسكان على عكس ما زعمته القوات اإلسرائيلية

 
والتي تحرم تدمير ) 1949(تعد هذه الممارسات انتهاكا التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب 

عمليات الهدم كما تعد ) 47 و49 و53 و33المواد (ممتلكات المدنيين وعمليات العقاب الجماعي واستهداف المدنيين 
 من اتفاقية جنيف 147واسعة النطاق وسلب الممتلكات دون وجود ضرورة عسكرية انتهاكاً كبيراً بمقتضى المادة 

 .الرابعة
 

كما تنتهك هذه الممارسات أيضا حقوق األفراد في مسكن مالئم، أي حق كل النساء والرجال واألطفال في الحصول 
ويعد هدم المنازل انتهاكاً خطيراً لحقوق اإلنسان والقانون . ه في سالم وكرامةعلى واالحتفاظ بمكان آمن يعيشون في

وبهذا الشكل فإن . لمالئمة ولعدم التمييز وللضرورة العسكرية: خاص فيما يتعلق بالحقوق المنِظمة اإلنساني الدولي
 التحرر من نزع الملكية، حق الجيش اإلسرائيلي يقوم بشكل خاص بانتهاك حق األفراد في الحيازة اآلمنة، الحياة،

المشاركة والتعبير عن النفس، األمن الشخصي والحصول على تعويض كاف عن االنتهاكات والخسائر وهى كلها 
شارة هنا إلى أن إسرائيل ملتزمة بواقع وتجدر اإل. عناصر يتضمنها حق اإلنسان في السكن المالئم وفقا للقانون الدولي

ع عن، نشر وتحقيق هذه االلتزامات في بيئة تتسم بحرية تقرير المصير وعدم التمييز نصوص معاهدة بحماية، الدفا
 .والمساواة بين الجنسين وحكم القانون وعدم النكوص

 

 بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية اوبشكل خاص فقد قامت السلطات اإلسرائيلية بانتهاك التزاماته
لقد تغافلت الدولة . 1992يناير /قامت إسرائيل بالتصديق عليه في الثالث من كانون الثانيواالجتماعية والثقافية الذي 

 4عن التزاماتها المبينة في التعليقات العامة للجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم 
كما قامت اللجنة . ذلك الحماية من اإلخالء القسري الخاصة بحقوق اإلنسان في الحصول على منزل مالئم بما في 7و



  باستنكار ما تقوم به إسرائيل  وذلك عندما اعتبرت، وألول 2001التي تراجع اتفاقية مناهضة التعذيب في نهاية عام 
يل وقد قامت إسرائ. أو العقاب القاسي وغير اإلنساني والمهين/مرة، عمليات هدم المنازل شكل من أشكال المعاملة و

إال أن الدولة قامت بشكل صارخ . 1991نوفمبر /في الثاني من تشرين الثاني بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب
 بشكل عام وخاصة المادة ICERD)( في هذا الشأن بمقتضى اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ابانتهاك التزاماته

5(e) (iii)1979فبراير / بالتصديق عليها في الثاني من شباطل وهي تلك المعاهدة التي قامت إسرائي. 
 

نقل " الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية يصنف كل من عمليات 1998، فمن الجدير بالذكر أن تشريع روما لعام أخيراً
كات  وكذلك عمليات التدمير واسعة النطاق واالستيالء على الممتل( (d) (2) 7) والمادة ( (d) (1)7المادة " (السكان

 ) a (iv).8,2المادة (على أنها جرائم حرب "  دون ضرورة عسكرية والتي يتم تنفيذها بشكل غير قانوني ووحشي
 

 نطالب بوقف فوري لهدم المنازل الفلسطينية خاصة تلك الحمالت ،تلك السياسة التدميريةإقرار ومن منطلق سلطتك في 
 .الجارية ضد منازل األفراد في قطاع غزة

 
 )عالتوقي (
 )االسم والجهة التابع لها(
)/CCنسخ موزعة:( 
 



 نموذج الخطاب المرسل إلى السلطات الدولية
 

 سعادتكم،
 

 بأن للتحالف الدولي للموئل وشبكة حقوق األرض واإلسكان التابعة  المنظمة العالمية لمناهضة التعذيبأبلغتنا كل من
ازل الفلسطينية في منطقة رفح وقد ذكر كوفى أنان األمين العام السلطات اإلسرائيلية قد أعلنت عزمها هدم مئات من المن

 منزل في قطاع غزة 191  تصريحات وكاالت األمم المتحدة بأنه قد تم هدم 2004مايو /أيار 17لألمم المتحدة في 
 شخص وأن رفح تعد هي أكثر المناطق 2197خالل الخمسة عشر يوما األولى من مايو فقط مما أدى إلى تشريد 

 فلسطيني صباح 15قتل "  عملية قوس قزح" وكانت نتيجة العملية التي قامت بها القوات اإلسرائيلية والمسماة . ضررات
وفى .  عندما قامت القوات اإلسرائيلية بشن هجوم جديد كجزء من العملية العسكرية الدائرة2004مايو /أيار 18يوم 

إن كل .  طفل دون الثامنة عشر14 فلسطيني من بينهم 56ة بقتل خالل األسبوع الماضي فقط قامت القوات اإلسرائيلي
 التحالف الدولي للموئل  على اقتناع بأن هذه -من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و شبكة حقوق األرض والسكن

 .األعمال تشكل نوعاً من أنواع العقاب الجماعي الذي يحرمه القانون الدولي
 

. مة اإلسرائيلية العليا بإلغاء إنذار مؤقت إلى الجيش اإلسرائيلي لوقف عمليات هدم المنازلوفى نفس الوقت قامت المحك
وقد بررت المحكمة قرارها بأسباب الدفاع عن النفس إذ أن القوات اإلسرائيلية قد زعمت أن هذه المنازل هي مصدر 

ازلهم فور رفض المحكمة للتظلمات التي وقد فر العشرات من الفلسطينيين من من. لالهجمات التي تتعرض لها إسرائي
كما أضاف الجيش أيضا أنه ال توجد خطط مستقبلية بشأن االستمرار في عمليات الهدم إال . رفعوها إليها خوفا من الهدم

إال أن هذا يتعارض مع ما أقر به الرئيس . وهو األمر الذي سمحت به المحكمة بالفعل" الضرورة العسكرية" في حاالت 
 للقيادة الجنوبية للجيش اإلسرائيلي الكولونيل يوم توى ساميا  بأن السياسة اإلسرائيلية لهدم المنازل تعد نهاية في السابق

  أن  2003أكتوبر /  تشرين األول27وقد صرح في. حد ذاتها وليست وسيلة للبحث عن أنفاق أو عن محاربي المقاومة
 متر وال يهمنا هنا 400 إلى 300منازل الموجودة بطول قطاع يمتد من قوات الدفاع اإلسرائيلية عليها أن تهدم كل ال"

 ".شكل التسوية المستقبلية فهذه ستكون الحدود مع مصر
 

 2004مايو /أيار 15 إلى 2000سبتمبر / أيلول29 منزل في الفترة من 5013قامت القوات اإلسرائيلية بالفعل بهدم 
وفى نفس الفترة قام الجيش اإلسرائيلي .  طفل19372 من بينهم  من السكان38215في غزة مما أسفر عن تشريد 

وقد كانت معظم المنازل آهلة بالسكان .  طفال في رفح وحدها7839 ساكنا من بينهم 15622 منزل تأوي 2200بهدم 
 .على عكس مزاعم الجيش اإلسرائيلي

 
هدات الدولية لحقوق اإلنسان والتي صدقت عليها إن هذه الممارسات تعد انتهاكا فجا التفاقية جنيف الرابعة ولشتى المعا

 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والذي يعتبر    1998إسرائيل وتتفق أيضا مع التعريف المتضمن في تشريع روما لعام 
نه أ"  أي تدمير واسع النطاق أو سلب للممتلكات غير مبرر بالضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني ووحشي"

  art 8, 2.a (iv))جريمة حرب 
 

ونحن نطالب ليس بمجرد اإلدانة الشفهية ولكن باتخاذ اإلجراءات الهامة لتغيير الموقف ومنع السلطات اإلسرائيلية من 
 .تنفيذ المذابح في معسكرات الالجئين في قطاع غزة كما فعلت في جنين وهو ما تخشاه المصادر المحلية

 
 
 )التوقيع (
 )جهة التابع لهااالسم وال(
)/CCنسخ موزعة:( 
 

 
 


