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 مقدمة .1
 

لمنازل الفلسططينيي  الطني  يرزحطو  تحطت الحطتالل ضطي الضطفة ال ر يطة  1انتهجت إسرائيل طوال عقود سياسة اإلخالء القسري
  ضططي إسططرائيل. وضططي السططنوات الططلالن ون طط  السططنة وقطططاغ ةططزد وهططدم منططازلهم ومنططازل اليططرن اإلسططرائيليي  الططني  ييي ططو

الماضية و ل نطاق عمليات التدمير التي قام  ها الجيش اإلسرائيلي ضي األراضطي المحتلطة إلطس مسطتور ةيطر مسط وق. وةال طا  
نطازل التططي مطا يكطو  الضطحايا هطم األكلطر ضقطرا  وحرمانطا  ضطي المجتميطي  اإلسطرائيلي والفلسططيني علطس السطواء. وكانطت مي طم الم

دمرها الجيش اإلسرائيلي ضي األراضي المحتلة منازل ليائالت م  الالجئي  الني  طردتهم القطوات اإلسطرائيلية  و نزحطوا  سط ن 
 .1491الحرن التي  عق ت قيام إسرائيل ضي اليام 

منطززل ومئطات الم طاني اليامطة والممتلكطات التجاريطة الخا طة  0333وقد دمطر الجطيش اإلسطرائيلي وقطوات األمط  اإلسطرائيلية مطا يزيطد علطس 
ومساحات  اسية م  األراضي الزراعية ضي إسرائيل واألراضي المحتلة ضي السطنوات الطلالن والن ط  سطنة الماضطية. وتطم ططرد ع طرات 

اء واألطفططال قسططرا  مطط  منططازلهم و  طط حوا  ططال مططصور  و ضقططدوا م ططدر رزقهططم. ولحقططت  ضططرار  طط ل  المنططازل اآلل  مطط  الرجططال والنسطط
والممتلكططات األخططررع يتيططنر إ ططال  اليديططد منهططا. وإضططاضة إلططس نلططفع تتيططرض ع ططرات اآلل  مطط  المنططازل األخططرر لخطططر الهططدمع وييططيش 

  اةلوها ضي خو  م  اإلخالء القسري والت ريد. 

ا  اليادد تتم عمليات اإلخالء القسري وهدم المنازل  دو  سا ق إننارع ةال ا  ضي الليل ول ُييطس  اةلوها وقتطا  يطنكر لم ادرتهطا. و حيانطوضي 
يسمح لهم   ضع دقائق  و ن   ساعةع وهو وقطت ل يكفطي   طدا  إلخطرار  ةراضطهم. وضطي  ةلطن األحيطا  يكطو  التحطنير الوحيطد هطو هطدير 

اإلسرائيلي ود ا اته و الكاد يتا  للسكا  وقت للهرن عنطدما ت طد  الجراضطات  هطدم جطدرا  منطازلهم. و طهدت ال  اليطائالت  جراضات الجيش
تدمير منازلها وممتلكاتها تحت ن ال جراضات كاتر يلر األمريكية ال نع التي يملكها الجيش اإلسرائيلي. وضي  عقطان عمليطات الهطدمع ييطود 

فال إلس  نقاض منازلهم  حلاُ عما يمكنهم إخراجطه مط  تحطت األنقطاض: جطوازات السطفر وةيرهطا مط  الولطائق والكتطن الرجال والنساء واألط
ر.   المدرسية اليائدد ألطفالهم والمال س و دوات المط خ  و األلان التي لم ُتدمَّ

ألراضططي الزراعيططة وةيرهططا مطط  الممتلكططات هططو وضططي مي ططم الحططالتع يكططو  الت ريططر الططني تسططوقه السططلطات اإلسططرائيلية لتططدمير المنططازل وا
"الضرورات اليسكرية/األمنية"ع  ينما ضي حالت  خرر يتملل الت رير ضطي عطدم وجطود تطرخيب لل نطاء. والنتيجطة واحطدد : ت طريد اليطائالت 

ق األقر اء واأل دقاء والمن مات الخيرية عليها  المصور وسد   الرمق. ومياناتها م  الفقرع واعتمادها علس ت دُّ

ويرت ط تطدمير منطازل الفلسططينيي  و راضطيهم الزراعيطة وممتلكطاتهم األخطرر ضطي األراضطي المحتلطةع  مطا ضيهطا القطدس ال طرقيةع ارت اططا  ل 
ينق م  السياسة التي تنتهجها إسرائيل منطن  مطد طويطل وتتملطل ضطي م طادرد  ك طر مسطاحة ممكنطة مط  األراضطي التطي تحتلهطاع لسطيما ع طر 

ع و در وجطود هطن  2لمستوطنات اإلسرائيلية. وينتهف إن اء المستوطنات اإلسرائيلية ضي األراضي المحتلة القانو  اإلنساني الطدوليإقامة ا
 المستوطنات إلس انتهاكات جماعية للحقوق اإلنسانية للسكا  الفلسطينيي  المحليي . 

سياسطة السطتيطا  اإلسطرائيلية ضطي األراضطي المحتلطة ينتهطف الن طوب  وضضال  ع  انتهاف القطانو  اإلنسطاني الطدولي  حطد ناتطهع ضطي  تنفيطن
األساسية لحقوق اإلنسا . وكا  لم ادرد األراضي والستيالء عليها إلن طاء المسطتوطنات والططرق اللتفاضيطة وال نيطة األساسطية المرت ططة 

ميا ع كطا  لهطا وقطع مطدمر علطس الحقطوق األساسطية للسطكا   ها وتوزيع الموارد الحيوية األخرر   ورد قائمة علس التمييزع وم  ضمنها ال
 الفلسطينيي  المحليي ع  ما ضي نلف حقوقهم ضي مستور ميي ة كا  وضي السك . 

وقططد انت ططرت المسططتوطنات اإلسططرائيلية ضططي الضططفة ال ر يططة وقطططاغ ةططزد انت ططارا  واسططيا  ضططي اليقططد الماضططي وضططي الفتططرد ناتهططا ازداد عططدد 
ومططع انت ططار المسططتوطنات اإلسططرائيلية وال نيططة األساسططية المرت طططة  هططا ضططي جميططع  نحططاء  0%.03رائيليي   ططصكلر مطط  المسططتوطني  اإلسطط

األراضي المحتلةع ارتكن الجيش اإلسرائيليع   ورد متزايدد انتهاكات متكطررد وجسطيمة للحقطوق اإلنسطانية لل طين الفلسططينيع مط   جطل 
الضفة ال ر ية وقطاغ ةزد. وت مل هن  النتهاكات التدمير واسطع النططاق لمنطازل الفلسططينيي   ضما  سالمة وحرية تنقل المستوطني  ضي

 و راضيهم وممتلكاتهم األخررع وقد ُطرد  نتيجتها ال  الفلسطينيي  قسرا  م  منازلهم و اتوا  ال مصور. 

يليي ( هدضا  رئيسيا  للهدم. ويرت ط هدم المنطازل ضطي القططاغ وضي إسرائيلع ُت كل منازل المواطني  الفلسطينيي  ضي إسرائيل )اليرن اإلسرائ
الير ي  سياسة الدولة المتمللة  الم ادرد واسية النطاق لألراضي واألن مة التقييدية المتيلقة  ي دار تطراخيب ال نطاء. وقطد  طودر قسطم 

يطة التطي يملكهطا اليطرن كطصراضا خضطراء يمنطع ال نطاء ك ير م  األراضي المحيطة  المد  والقرر الفلسطينية وُ نفت مي م األراضطي المت ق
عليها. وإضاضة إلس نلف قل ت السياسات القائمة علس التمييز ضي توزيع  راضي الدولة إمكانية ح ول اليرن اإلسرائيليي  علطس تطراخيب 

لقطاغ الير ي منطن زمط  طويطل نتيجطة لهطن  ل ناء المنازل لتل ية احتياجاتهم السكنية المتنامية. ودضيت م كلة عدم تواضر تراخيب  ناء ضي ا
دضيت الكليري  ضي نهاية األمر إلس  نطاء منطازلهم مط  دو  تطراخيبع وةال طا  مطا يطتم هطدم هطن  المنطازل. وضطي حطي     سياسطات  -السياسة 

ضي توسيع المطد  والقطرر  و ن مة التراخيب الحكومية ك حت نمو المد  والقرر الير ية وتطورهاع تمللت السياسة ضي القطاغ اإلسرائيلي
القائمة وإن اء المئات م  القرر الجديدد. وعالود علس نلفع ضينه رةطم    انتهاكطات  ن مطة التطراخيب وال نطاء واسطية النت طار  يضطا  ضطي 

 القطاغ اإلسرائيليع إل    هدم المنازل يتم   ورد متكررد ضي القطاغ الير ي. 



ت الرئيسية لإلخطالء القسطري وهطدم المنطازل وتطدمير الممتلكطات مط  جانطن الجطيش اإلسطرائيلي وقطوات ويحلل هنا التقرير األنماط والتجاها
 األم  اإلسرائيلية ضي إسرائيل واألراضي المحتلة ضي ضوء القانو  الدولي لحقوق اإلنسا  والقانو  اإلنساني الدولي. 

وزار  طاحلو المن مطة المئطات مط  مواقطع المنطازل وةيرهطا  9سطنوات.وقامت من مة اليفو الدولية  حمالت ضد ممارسة هدم المنطازل ططوال 
م  الممتلكطات التطي دمرهطا الجطيش اإلسطرائيلي وقطوات األمط  اإلسطرائيليةع و جطروا مقطا الت مطع السطكا  والجيطرا  و طهود الييطا  وعمطال 

اق   حالهطا و ن ططتها الميدانيطةع ضضطال  عطط  اإلةالطة وسطواهم. وعنطد إعطداد هطنا التقريطرع اعتمطدت المن مطة علططس ميلومطات جميتهطا ضطي سطي
الميلومططات التططي قططدمتها م ططادر  خططرر  و تططواضرت لططديها. وهططي ت ططمل السططلطات اإلسططرائيلية والهيئططات والوكططالت واآلليططات التا يططة لألمططم 

لحكوميطططة اإلسطططرائيلية المتحطططدد والمن مطططات الدوليطططة الياملطططة علطططس األرض والمحطططامي  اإلسطططرائيليي  والفلسططططينيي  والمن مطططات ةيطططر ا
 والفلسطينية. 

وقضية عمليات اإلخالء القسري وهدم المنازل وتدمير الممتلكات ضي إسرائيل واألراضطي المحتلطة ليسطت إل واحطدد مط  قضطايا عديطدد تقطوم 
 من مة اليفو الدولية  حمالت حولها. وت مل  واعن القلق الرئيسية للمن مة: 

   عمليططات اإلعططدام خططارر نطططاق القضططاء وةيرهططا مطط  عمليططات القتططل ةيططر القانونيططة للفلسطططينيي  علططس يططد الجططيش وقططوات األمطط
 اإلسرائيلية؛ 

  المسططلحة القتططل المتيمططد للمططدنيي  اإلسططرائيليي  ضططي هجمططات انتحاريططة وةيرهططا مطط  الهجمططات المتيمططدد التططي ت ططنها الجماعططات
 الفلسطينية  ال تمييز؛ 

  عدم اتخطان إسطرائيل والسطلطة الفلسططينية علطس السطواء إجطراءات محسوسطة لوقط  ومنطع عمليطات قتطل المطدنيي ع وعطدم إجطراء
تحقيقات ومالحقات قضائية كاضية  النس ة ألةل ية عمليطات القتطلع ومطنح الجطان ي  الح طانة مط  اليقطان ألولئطف الطني  يرتك طو  

 ت  ارخة لحقوق اإلنسا ع  ينها جرائم حرن وجرائم ضد اإلنسانية؛ انتهاكا

  العتقال التيسفي م  دو  تهمة  و محاكمة لفتطرات طويلطة لألضطراد المتهمطي   ارتكطان جطرائم لهطا  طلة  طاألم  وإسطاءد مياملطة
 و/ و تينين الميتقلي  م  جانن كل م  إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ 

 يفرضطها الجطيش اإلسطرائيلي   طكل متزايطد علطس تنقطل الفلسططينيي  داخطل األراضطي المحتلطةع وتطصلير هطن   القيود ال طارمة التطي
 القيود علس الحقوق األساسية لل ين الفلسطينيع  ما ضي نلف حقه ضي اليمل والرعاية ال حية والتيليم وال ناء. 

   0 درتها من مة اليفو الدولية ضي السنوات األخيرد.ويتم تناول  واعن القلق هن  وسواها ضي تقارير عديدد ومواد  خرر  

 . خلفيطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة تاريخيطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة2
 19حكمت السطلطات ال ريطانيطة ضلسططي   طي  الحطر ي  اليطالمتي   موجطن انتطدان مط  ع ط ة األمطم انتهطس  طيعال  قيطام دولطة إسطرائيل ضطي 

مططم المتحططدد حططرن  ططي  الجيططوش الير يططة والجططيش . و عق ططت الحتجاجططات الير يططة علططس قططرار التقسططيم الططني   ططدرته األ1491مايو/ يططار 
ضلسططيني مط  إسطرائيل  و ضطروا منهطا و  ط حوا لجئطي  ضطي قططاغ  133,333اإلسرائيلي خرجت منها إسرائيل منت طرد. وُططرد  كلطر مط  

يل همطا : قططاغ ةطزد ةزد  و الضفة ال ر ية  و الدول المجاورد. و ل جزءا  م  ضلسطي  التي كانطت خاضطية لالنتطدان خطارر حطدود إسطرائ
و  ط ح ُييطر   الضطفة ال ر يطة. وانتهطت  1403الني خضع لإلدارد الم رية والجزء ال رقي م  ضلسططي  الطني تسطلمه األرد  ضطي اليطام 

 طاحتالل إسطرائيل للضطفة ال ر يطة ) مطا ضيهطا  1491اليمليات الحر ية التي جرت  ي  إسرائيل وم طر وسطوريا واألرد  ضطي يونيطو/حزيرا  
( 1413دس ال طرقية التطي ضطمتها إسططرائيل( وقططاغ ةطزد. كطنلف احتلططت إسطرائيل مرتفيطات الجطول  السططورية )التطي ضطمتها ضطي اليططام القط

 و  ه جزيرد سيناء )التي  عادتها إلس م ر لحقا (. 

. 1499حكم اليسطكري حتطس اليطام و   ح الفلسطينيو  الني   قوا ضي إسرائيل  يد قيام الدولة مواطني  إسرائيليي ع لكنهم ُوضيوا تحت ال
و   ح اليديد منهم مهجرا  داخليا   يدما ُطردوا م  قراهم  و ضروا منها. وتمطت م طادرد  راضطي وممتلكطات الالجئطي  الفلسططينيي  و ولئطف 

ليرن مططواط  ضلسطططيني و ططدوي ضططي إسططرائيل وييرضططو   ططا 1333,333الططني  ُهجططروا داخليططا   سطط ن الحططرن. واليططومع ي ططكل  كلططر مطط  
 133,333% م  سكا  إسرائيل. ويييش مي مهم ضي  مال إسرائيل ضي منطقي الجليل والمللطنع وييطيش حطوالي 11اإلسرائيليي ع نحو 

 ل   دوي ضي  طحراء النقطن الواقيطة  193 – 103ضي مد  ُتير   المد  المختلطة )ملل حيفا والرملة واللد وياضا وعكا(؛ وييش حوالي 
تحططت  9لجطط  1,033,333ضلسطططينيع  يططنهم  كلططر مطط   0,033,333لضططفة ال ر يططة وقطططاغ ةططزدع ييططيش حططوالي  جنططون الطط الد. وضططي ا

ضططي القططدس ال ططرقية حيططن يتمتيططو   وضططع خططاب كمقيمططي   233,333وييططيش حططوالي  1491الحططتالل اليسططكري اإلسططرائيلي منططن اليططام 
 دائمي . 

 التطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططورات األخيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرد:
 ي  إسرائيل ومن مة التحرير الفلسطينية إلس عقد سلسطلة مط  التفاقيطات ُعرضطت  1440و 1440ي   دت المفاوضات التي جرت  ي  اليام

 اتفاقيات  وسلو  ي  الطرضي . و ُن ئت سلطة ضلسطينيةع تتمتع  الولية القضائية علس  جزاء م  الضطفة ال ر يطة وقططاغ ةطزد. وضطي اليطام 
الطني وقَّطع علطس اتفاقيطات  وسطلو مطع الفلسططينيي  علطس يطد نا طط إسطرائيلي يمينطي  اةتيل إسحاق را ي  رئيس الوزراء اإلسرائيلي 1440

 ميارض لتفاقية السالم مع الفلسطينيي . و يد نلف ضي  اليديد م  ن وب اتفاقيات  وسلو لم ُينفَّن قط.

طفطال ع علطس يطد  903يطنهم  كلطر مط  ضلسطينيع   2033اندليت انتفاضة ضلسطينية. ومنن نلف الحي  قتل حوالي  2333وضي س تم ر/ يلول 
طفطل علطس  يطدي الجماعطات المسطلحة الفلسططينية. و لقطس الجطيش  133إسرائيليع  ينهم  كلطر مط   433الجيش اإلسرائيليع وقُتل  كلر م  



ركة ضططي مططنهم رهطط  العتقططالع اليديططد مططنهم  ططتهم الم ططا 9333اإلسططرائيلي القطط ض علططس ع ططرات اآلل  مطط  الفلسطططينيي ع وي ططل حططوالي 
هجمات ضد اإلسرائيليي . ودمر الجيش اإلسرائيلي اآلل  م  منازل الفلسطينيي  ومساحات واسطية مط   راضطيهم الزراعيطة والمئطات مط  
الممتلكات األخرر. و در هنا األمرع ضضال  ع  القيود ال ارمة التي ضرضتها إسرائيل علطس تنقطل الفلسططينيي  داخطل األراضطي المحتلطة إلطس 

ضيلططي لالقت ططاد الفلسطططيني. وييططيش مي ططم الفلسطططينيي  ضططي األراضططي المحتلططة تحططت خططط الفقططر وييتمططدو  علططس  ططكل مطط    ططكال انهيططار 
ع   طط حت اتفاقيططات  وسططلو موضططع  خططن ورد. وت ططل السططلطة 2333المسططاعدات لل قططاء علططس قيططد الحيططاد. ومنططن انططدلغ النتفاضططة ضططي اليططام 

اليمططل تراجيططت كليططرا . إن إ  الجططيش اإلسططرائيلي ق طط  و ةططار   ططورد متكططررد علططس مي ططم من طط ت الفلسطططينية قائمططةع لكطط  قططدرتها علططس 
األجهزد األمنية والسجو  وةيرها م  المن  ت التا ية للسلطةع ويقوم  مطداهمات واجتياحطات روتينيطة للمطد  ومخيمطات الالجئطي  والقطرر 

لطة الفلسططينية. وططوال اليطامي  الماضطيي  حا طرت إسطرائيل رئطيس السطلطة الفلسطينية التي ُيفتطرض  نهطا تخضطع للوليطة القضطائية للسط
الفلسطططينية ياسططر عرضططات ضططي مقططر   مدينططة رام ل ضططي الضططفة ال ر يططة ول تسططمح للمسططتولي  و عضططاء المجلططس الت ططرييي والمططو في  

داد التنطاضس والتقاتطل داخطل قيطادد السطلطة الفلسططينية الرسميي  الفلسطينيي   التنقل  حرية ضطي األراضطي المحتلطة. وضطي اآلونطة األخيطرد از
و جهزتها األمنية والسياسطية و طي  الف طائل السياسطية الفلسططينيةع ممطا  در إلطس مزيطد مط  التطدهور ضطي الوضطع وازديطاد النفطالت األمنطي 

 وةيان القانو . 

 دراسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة حالططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة: عائلططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة   ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططير
القسططري وهططدم المنططازل وتططدمير األراضططي وم ططادرتها والتططي ي ططفها هططنا التقريططر. توضططح قضططية عائلططة   ططير اليديططد مطط   نمططاط اإلخططالء 

منطن وقطت طويطل للضط ط مط  جانطن  –خليل   ير وهو مدير مدرسة وزوجتطه سطياد و طفالهمطا السطتة ووالدتطه اليجطوز  –وتيرضت اليائلة 
 ي قطاغ ةزد  القرن م  مستوطنة كفر داروم.الجيش اإلسرائيلي لم ادرد منززلها و رضها الواقية عند طر  قرية دير ال لح ض

ض اعدا ع داهم الجنطود اإلسطرائيليو    طورد متكطررد المنطززل ومنيطوا اليائلطة مط  اسطتخدام األدوار  2333ومنن  داية  كتو ر/ت ري  األول 
ع 2333وضطي نوضم ر/ت طري  اللطاني  اليليا وض طوا عليها للرحيل. والتزمطت اليائلطة  طالقيودع ألنهطا خ طيت  طص  يطدمر منطززلها إنا ةادرتطه.

مترا  إلس ال طرقع علطس مسطاضة   يطد مط  مسطتوطنة كفطر  103استسلم  قيق خليل   ير الني كا  يييش ضي المنززل المجاور )ي يد حوالي 
ل  يطام دمططر داروم( لضط وط الجطيش اإلسطرائيلي وانتقطل إلطس مسطك  متقطتع لكطي ي قطي عائلتططه  صمطا  خطالل مطا اعتقطد  نطه تطوتر عطا ر. وخطال

 الجيش اإلسرائيلي منززله ومي م األراضي اليائدد ليائلة   ير والمحيطة  المنززلع ضاقتلع   جار الزيتو  والنخيل و ستا  الخضار. 

 ع دمر الجيش المنززل القديم لوالدي خليل   يرع المتاخم لمنطززله واحتطل الطدور اليلطوي2333ديسم ر/كانو  األول  9و يد  ضية  يامع ضي 
م  منززله. ومنن نلف التاريخ ُح رت عائلة   ير ضي الطدور األرضطيع  ينمطا تحطول الطدور اليلطوي إلطس قاعطدد للجطيش. ول ي طدو    الجنطود 

وي يستخدمو  الدور األوسطع لك  ل ُيسمح لليائلة  ال يود إليه. وقد وضع الجنود ُسلَّما  خا ا   هم خل  المنززل للو ول إلطس الطدور اليلط
ح وسدوا النواضن اليلوية و طرا   طرضة السططح  صكيطاس رمطل ومطواد للتمويطهع وحفطروا لقو طا  ضطي الجطدرا  الخارجيطة حطول المنطززل والسط

 يستخدمونها كمواقع للقنب. ويدل الدوي القوي واألنقاض الملقاد ضي  احة المنززل علس  نه تم هدم الجدرا  الداخلية. 

طرد تامطة علطس المنطززلع ضقطد  طلطق الجنطود اإلسطرائيليو    طورد متكطررد النطار علطس المنطززل مط  ورةم    الجيش اإلسطرائيلي يسطيطر سطي
المنززل نفسطه ومط   طرر المراق طة ومط  المسطتوطنة. وجوانطن المنطززل المواجهطة لموقطع الجطيش والمسطتوطنة مليئطة  طاللقون الناجمطة عط  

حطق  طال ر  الكائنطة ضطي الطدور األرضطي والمواجهطة لموقطع الجطيش )المطط خ طلقات ناريةع  مطا ضيهطا ر طاب مط  الييطار اللقيطل وقنا طلع ول
وةر  النوم( ضرر جسيم  س ن نيرا  الجيش. وقد زار مندو و من مة اليفو الدولية منززل عائلطة   طير ضطي عطدد مناسط ات ضطي السطنوات 

 كتو ر/ت طري   10يطرا  الجطيش اإلسطرائيلي. وضطي اللالن الماضية وتفح وا األضرار. و ُ ين لاللة م   ضراد عائلطة   طير  جطرو  مط  ن
عاما  و ُ طين  جطرو  ضطي سطاقه  ينمطا كطا  يجلطن المطاء إلطفطاء  11ع  ُطلقت النار علس ماز  ا   خليل   ير ال الغ م  اليمر 2333األول 

ع  طلطق الجنطود مط   طرر 2331إ ريل/نيسطا   21حريق  ن ضي الحديقةع جطراء قن لطة مضطيئة  لقاهطا الجطيش اإلسطرائيلي كمطا ي طدو. وضطي 
المراق ة النار علس ةرضة نوم خليل   ير  ينما كا  مستلقيا  ضي سرير  للمطاليةع ضص طين ضطي  هطر  ور سطه وعنقطهع و لحقطوا ضطررا   ال طا  

يوسط  ال طالغ   طلق جنود إسرائيليو  النار مط   طرر المراق طة المواجطه للمنطززل و  طا وا ا نطه 2339ض راير/  اط  11داخل ال رضة. وضي 
عاما   جرو   لي ة. وضي حينه كا  يوس  خارر المنززل مع والد  يودغ زائريهع النطا  مط  مطو في األمطم المتحطدد ومو ط   10م  اليمر 

ددع م  جميية الخدمات الدولية التا ية لألمم المتحدد. وكا  الزوار اللاللة قد استقلوا للتو سيارتهم التطي تحمطل  وضطو   طيار األمطم المتحط
متطرا  مط  المكطا  الطني  23وكانوا يهمو   الم ادرد عندما  طلق عيار ناري واحد م   رر المراق ة التا ع للجيش اإلسرائيليع علس مساضة 

كانوا يقفو  ضيه. و ُ ين يوس   ر ا ة ضي  هر ع ضي مكا  قريطن جطدا  مط  اليمطود الفقطري. وعنطد كتا طة هطنا التقريطر كطا  ل يطزال ضطي 
 ول ُيير  ما إنا كا  سيتمك  م  الم ي مرد  خرر. المست فس 

وطوال السنوات اللالن والن   الماضية دمر الجيش اإلسرائيلي   ورد تدريجية جميع األراضي الزراعية المحيطة  منززل عائلطة   طير. 
الهطا  ص طجار النخيطل واألزهطار التطي ع ضطي  الحديقطة الكائنطة  مطام المنطززل هطي الوحيطدد التطي  قيطت علطس ح2331و حلول  واخر  ي  اليام 

اقتلع الجيش اإلسرائيلي   جار النخيل و قية المزروعات ودمر السطور المطنخفض الطني  2331 ةسطس/ان  20اعُتني  ها جيدا . ومساء 
لطة   طير كطا  جطزءا  يف ل الحديقة ع  الطريق. و يد  ر ية  يامع دمر الجيش ح يرد الدجار المتاخمة للمنززل. وي دو    تدمير حديقطة عائ

م  عملية واسية النطاق نفنها جيش الدضاغ اإلسرائيلي ضي المنطقة كرد انتقامي علس هجوم ضلسطيني  قنائ  الهاو  علس مسطتوطنة كفطر 
   1داروم ضي ضترد سا قة م  نلف اليوم.

 هطا  ي ةطرض  منطي واضطح وي طدو  نهطا  وليس للهجمات المتكررد علس منطززل عائلطة ال  طير وتطدمير منطزازلهم و راضطيهم وإلحطاق الضطرر
 جزء م  نمط التخوي  والمضايقة اللني  يهدضا  إلس إج ار اليائلة علس م ادرد منززلها. 



  ططدر الجططيش اإلسططرائيلي  مططر م ططادرد لطط يض األراضططي اليائططدد للفلسطططينيي  ضططي المنطقططة المحيطططة  2339وضططي يناير/كططانو  اللططاني 
. وييود جزء م  األرض التي تمت م ادرتها ليائلة ال  طير ويقطع وراء منطززلها. وقطدم اسطتئنا  يطيط   مستوطنة كفر داروم )ان ر ب؟(
 ضي  مر الستيالء لم ُي ت ضيه  يد. 

وعادد ضي  المنازل التي يستولي عليها الجيش اإلسرائيلي ل يمكط  الطدخول إليهطا إل  طين  مسط ق منطهع لكط  ططوال السطنوات الطلالن األولطس 
ض ممللطي المن مطات الدوليطة وال طحفيي  األجانطن مط  زيطارد عائلطة   طير مط  دو  الح طول علطس إن  مط  الجطيش.  يطد  نطه ضطي تمك   يط

  لغ الجنود اإلسرائيليو  المتمركزو  ضي  رر المراق ة المقا ل لمنززل عائلة   ير المو في  الدوليي  التطا يي  لألمطم  2339ض راير/  اط 
لس إن  مس ق م  قيادد الجيش لزيارد اليائلة. وقد تحا ت اليائلطة  ل طات اسطتق ال األقر طاء  و األ طدقاء خوضطا  مط  المتحدد  نهم يحتاجو  إ

    يتني الجيش اإلسرائيلي الزوار المحليي   و يتهمهم  محاولة مهاجمة الجنود المتمركزي  ضي المنززل. 

ن الطني ييي طو  ضيطه : "ل  ضهطم لمطانا يت طر  الجنطود علطس النحطو الطني وو   خليل   ير وعائلته لمن مة اليفو الدوليطة الوضطع ال طي
مة ومطا يفيلونهع لمانا يياملوننا كما لو كنا  عداء وهم ييلمو   ننا لم نس ن لهم ول لسواهم قط  ي  نر. لقد مددنا دائما   يطدينا  طرو  مسطال

نود مرات عديدد  نه ما دمنا ضي منززلناع ضل  نسطمح   طدا  ألحطد  طيطالق زلنا نفيل نلف رةم كل  يء. ونح  نيارض الين  تماما  و  ل نا الج
النار منه. والجنود ييرضو   نه لم يقع  ي هجوم  و عمل م   عمطال الينط  علطس اإلططالق مط  جان نطا  و مط  جانطن  ي  طخب انطالقطا  مط  

ح ة التي نترف ضيهطا المنطززل ضارةطا ع سطيزعم الجطيش    المسطلحي  هنا المنززل. ولهنا الس نع ل  ن ادر منززلنا   دا ع ألننا نير   نه ضي الل
استخدمو  وسيدمر . وهطنا مطا ضيلطو    طقيقي و ص طخاب عديطدي  ةيطر . و ج طروا  طقيقي علطس الرحيطلع وحالمطا تطرف منطززله  طادروا إلطس 

أليطام يطدمرو  قطيطة  رض وضطي األسط وغ التطالي تدمير . و نا ل  ضهم هنا المنطقع  ما يفكرو  عندما يفيلطو  ملطل هطن  األ طياء؛ ضطي  حطد ا
يدمرو   يئا  اخرع كما لو  نها لي ةع لكنهم يدمرو  حياد الناس. وهم يتس  و  ليائلتنا  محنة رهي ة. لكط  رةطم كطل  طيء نطتم   السطالمع 

هطن  اللح طة التطي يتمركطز ضيهطا  ألننا يجن    نييش  سالم كجيطرا   طالحي . وهطنا مطا علمتطه دائمطا  ألولدي وهطنا مطا نطتم   طهع حتطس ضطي
 الجنود ضوقنا وي يرو  علس منززلنا ويطلقو  النار علينا وييمدو  إلس إنللنا. ونحط  ل نطرد علطس اسطتفزازات الجنطود. ول نطرد علطس الينط 

 خطنوا جطزءا  مط   الين  ونح  م ممو  علس عدم م ادرد منززلناع   ر  الن طر عمطا يفيلونطه. وهطن  المحنطة مسطتمرد منطن سطنواتع ضقطد 
  رضنا وداهموا منززليع وضي السنوات األخيرد  ات الوضع  سو   كلير؛ وخوضنا األك ر هو علس سالمة  طفالنا". 

 ييطد إططالق الجطيش  2339وضي اليامي  الماضيي ع ساضر لاللة م    ناء عائلة   ير األك ر سنا  للدراسطة ضطي الخطارر. وضطي ض راير/ ط اط 
عاما  والتي تدرس اآل  ضطي الخطاررع لمن مطة اليفطو الدوليطة  11علس يوس    يرع قالت  قيقته  ميردع ال ال ة م  اليمر اإلسرائيلي النار 

: "إنني قلقة لل اية علس  قيقي. ول  دري ما إنا كا  سيتمك  مط  الم طي مجطددا ؛ وإننطي قلقطة علطس  خطوتي اللاللطة ال ط ار وعلطس والطدي  
و ل ي ي هم مكرو . والمنززل يجن    يكو  المكا  األكلر  مانا ع لكنه ليس كنلف  النسط ة ليائلتنطا؛ ومطع نلطف  وجدتي و دعو لهم  السالمةع

ضهو منززلنا ول يجوز    نج ر علس تركه. ول يجوز    ُيخرر  حد م  منززله  القودع ونحط  لط  ن طادر منطززلنا. ولطم نطتن قطط  ي إسطرائيلي 
 نييش ضي منززلنا  سالم."  و  ي  خب اخر. ونريد ضقط    

 .  نمططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاط وتططططططططططططططططططططططططططططططططططططططصلير تططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدمير الممتلكططططططططططططططططططططططططططططططططططططططات واإلخططططططططططططططططططططططططططططططططططططططالء القسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططري0
يندرر تدمير المنازل واألراضي وةيرها م  الممتلكطات تحطت ضئتطي ع المنطازل التطي  نيطت  طدو  تطرخيب والمنطازل واألراضطي وةيرهطا مط  

 منية"ع  ما ضي نلف تطدمير منطازل عطائالت الفلسططينيي  المتهمطي  الممتلكات التي يزعم الجيش اإلسرائيلي  نها ُتدمر "لحتياجات عسكرية/
     هجمات. 

. المنازل الم يدد  دو  ترخيب: تدمير المنازل ضي القطاغ الير ي ضي إسرائيل وضي  جزاء م  األراضي المحتلة علس  سطاس  نهطا  نيطت 1
ي السطنوات القليلطة الماضطية وحطدهاع ضطي حطي     ملطل عمليطات  دو  ترخيب. وقد ُهدمت مئات المنازل ضي القطاغ الير طي ضطي إسطرائيل ضط

الهدم هن  نادرد الحدون جدا  ضي القططاغ اليهطوديع هطنا إنا كانطت تحطدن   طال . و الملطلع ضطي  منطازل الفلسططينيي  وممتلكطاتهم األخطرر ضطي 
سطرائيلية ةيطر القانونيطة  موجطن القطانو  الطدولي. األراضي المحتلة هي التي تتيرض للتدمير  ل اتع  ينما يتوا ل توسيع المسطتوطنات اإل

والسط ن الرئيسطي ل نطاء اليديطد مط  المنطازل  ططدو  تطرخيب ضطي القططاغ الير طي ضطي إسطرائيل وضططي  جطزاء مط  األراضطي المحتلطةع  مطا ضيهططا 
 خيب  ناء ضي هن  المناطق. القدس ال رقيةع هو حقيقة  نه م  ال ين جدا  إ  لم يك  م  المستحيل ضي  ةلن األحيا  الح ول علس ترا

. "الحتياجات اليسكرية/األمنية": إ  األةل ية الي مس م  المنازل واألراضي وةيرها م  الممتلكات التي دمرها الجطيش اإلسطرائيلي ضطي 2
ضهططا إسططرائيل  صنهططا تططدمير مطط   جططل "احتياجططات  الضططفة ال ر يططة وقطططاغ ةططزد ضططي السططنوات األخيططرد تنططدرر تحططت الفئططة اللانيططة التططي ُتير 

منطززل ضلسططيني ومسطاحات واسطية مط  األراضطي الزراعيطة  0333. ونطاق التدمير ضي هن  الفئة هائلع  ما ضيه  كلطر مط  عسكرية/ منية"
والمئات مط  اليقطارات التجاريطة )المتطاجر وورش اليمطل والم طانع( والم طاني اليامطةع ضضطال  عط  ع طرات اآلل  مط  المنطازل والممتلكطات 

 طططال  اليديطططد منهطططا. والميطططايير التطططي يسطططتخدمها الجطططيش اإلسطططرائيلي لتيريططط  "الحتياجطططات األخطططرر التطططي تيرضطططت ألضطططرار يتيطططنر إ
 اليسطططططكرية/األمنية" واسطططططية لل ايطططططة. ويمكططططط  تقسطططططيم هطططططن  الفئطططططة إلطططططس  ر طططططع ضئطططططات ضرعيطططططة تتطططططداخل  حيانطططططا   يضطططططها  ططططط يض :

 طت ه ضطي  نهطم  طاركوا ضطي عمليطات انتحاريطة وةيرهطا مط   . عمليات الهدم اليقا ية للمنازل اليائدد ليائالت الفلسطينيي  الطني  ييطر   و ي
الهجمططات ضططد المططدنيي  والجنططود اإلسططرائيليي ع وقططد  اتططت عمليططات الهططدم هططن  روتينيططة. وتتكططد السططلطات اإلسططرائيلية  نططه يططتم تططدمير هططن  

م الجطيش اإلسطرائيلي  تفجيطر هطن  المنازل "كرادغ"ع م   جطل لنطي الفلسططينيي  اآلخطري  عط   ط  هجمطات ضطد اإلسطرائيليي . وعطادد يقطو
 المنازلع األمر الني يتدي ةال ا  إلس تدمير المنازل المجاورد  و إلحاق  ضرار  ها.



ن. المنازل واألراضي وةيرهطا مط  الممتلكطات التطي تطزعم السطلطات اإلسطرائيلية  نطه مط  الضطروري تطدميرها "لحتياجطات  منيطة"ع لسطيما 
 ال نية التحتية  و توسييها لما ضيه م لحة المستوطني   و الجنود اإلسرائيليي   و حمايتهم. ل ناء طرق  و ةيرها م    كال 

ر. تدمير المنازل واألراضي وةيرها م  الممتلكات التي تزعم السلطات  نها اسُتخدمت  و يمك     ُتستخدم م  جانن الجماعطات المسطلحة 
هجمات عليهم والتي تزعم إسرائيل  نه يحق لها تدميرها ضي  ي وقت. وهن  الفئطة التطي الفلسطينية إلطالق النار علس اإلسرائيليي   و    

ةال طا  مطا ت طير إليهطا السطلطات  كلمطة "عقا يطة"ع قطد ت طمل  ي منطززل  و عقطار يقطع  طالقرن مط  مسطتوطنات ومواقطع إسطرائيلية  و طرقطات 
نطوغ مط  اليمليطاتع ةال طا  مطا يسطتهد  الجطيش اإلسطرائيلي عطدد منطازلع يستخدمها المستوطنو  والجنود اإلسطرائيليو . وعنطد تنفيطن هطنا ال

وضي عدد م  المناس ات دمرت الي رات  و  كلر م  المنازل ضي عملية واحدد. ورةم    السلطات اإلسرائيلية تزعم    التدمير يهطد  إلطس 
ل طا  مطا تجطري  وضطو   يضطا  كطرد انتقطامي علطس الهجمطات منع    هجمات ضي المستق ل انطالقا  م  المنطقةع إل    عمليطات الهطدم هطن  ةا

الفلسطينية وك كل م    كال اليقان الجماعي لسكا  منطقة ميينة. وضطي  يطض الحطالتع يخطدم التطدمير  يضطا  ةطرض إجطالء الفلسططينيي  
والمواقطع اليسطكرية اإلسطرائيلية  ع  مناطق يكو  إلسرائيل ضيها م لحة ميينطة ضطي السطتيالء علطس األرضع وتحديطدا   جطوار المسطتوطنات

علس طول الخط األخضر الني يف ل  ي  إسرائيل واألراضي المحتلة وعلس طول الحدود مع م رع  ق د توسيع المسطتوطنات اإلسطرائيلية 
حقيطق ضوائطد لهططا ضيمطا  يطد  و  نطاء طططرق جديطدد  و ةيرهطا مط    ططكال ال نيطة األساسطية الراميططة إلطس تيزيطز المسطتوطنات اإلسططرائيلية و/ و ت

 وإحكام ق ضة إسرائيل علس األرض. 

 د. الممتلكات التي تزعم السلطات اإلسرائيلية  نها ُدمرت ضي سياق األعمال القتالية. 

وتقع  ةل ية المنازلع التي ُهدمت ولحقت  هطا  ضطرار ألسط ان تتيلطق " الحتياجطات اليسطكرية/األمنيةع ضطي قططاغ ةطزد وكانطت نسط ة ك يطرد 
ع ضططي مخيمططات الالجئططي . وقططد اسططتهدضت عمليططات الهططدم هططن  القطططاغ األكلططر ضقططرا  وتيرضططا  لالنتهاكططات مطط  ال ططين الفلسطططيني ضططي منهططا تقطط

ت األراضي المحتلة. ويتم تدمير المنازل ضي مي م األحيا  ليال  م  دو  سا ق إننار. وعادد يكو  التحنير الوحيد للسكا  هو هطدير الجراضطا
القادمة وال دء  يملية التطدمير. وةال طا  مطا يقتطر  قطدومها  طيطالق نطار مط  جانطن الجطيش اإلسطرائيلي ضطي محاولطة لحمطل  المدرعة والد ا ات

السكا  علس إخالء منازلهم ولنيهم ع  المقاومة. و دو  استلناء ل يمنح سكا  المنازل المستهدضة ضر ة إلخطرار  ةراضطهم. وضطي  يطض 
س القتطل جطراء انهيطار الم نطس  و  لنطاء الهطرن؛ وتيطرض اخطرو  للضطرن  و سطوء المياملطة  و إلططالق الحالت تيرض الناس لإل ا ة وحت

 النار عليهم عندما حاولوا الحتجار علس الهدم  و مقاومته. 

 . التططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططصلير علططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططس الوضططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططع القت ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططادي1
س القت طاد الفلسططيني ططوال سطنوات عديطدد إضاضة إلس هدم ال  المنازلع سي ل للتدمير الواسع لألراضي الزراعية مضاعفات  ديدد علط

مق لة. وقطد اقتليطت جراضطات الجطيش اإلسطرائيلي اآلل  مط    طجار الزيتطو  والحمضطيات )المطوالح( واللطوز والط لح وةيرهطا مط  األ طجارع 
. وكانطت األ طجار ضضال  ع  الخضار وةيرها م  المحا يل. وتحتار   جار الزيتو    طكل خطاب إلطس سطنوات عديطدد للنمطو وحمطل اللمطار

التي اقتليت و ساتي  الفاكهة التي ُدمرت ضي السنوات اللالن ون   السنة الماضية ت كل م در رزق لمئات اآلل  مط  األ طخاب وضطي 
حططالت عديططدد م ططدر الططرزق الوحيططد. وكانططت الزراعططة قطاعططا  رئيسططيا  لالقت ططاد الفلسطططينيع و خا ططة أل  مي ططم الفلسطططينيي  الططني  كططانوا 

ملو  ضي إسرائيل لم ييد ُيسمح لهم  نلف ضي السنوات األخيرد. وقد استلمر اليديد منهم مدخراته ضطي اسطت الل مطزارغ اليائلطة وتحسطينها يي
وإقامة الدضيئات و  كات الري المكلفةع لي طهدوا تطدميرها لحقطا  مط  جانطن جراضطات الجطيش اإلسطرائيليع ةال طا  ق طل    يتمكنطوا مط  ح طاد 

ومنططن نلططف الحططي   ططات مطط  المتيططنر علططس المططزارعي  الفلسطططينيي  الو ططول إلططس األراضططي التططي كانططت تططزرغ ضيهططا األ ططجار محا ططيلهم. 
والمحا طيلع وهطي إمطا قطد تحولطت اآل  إلطس  رض  طور  و يسطتخدمها الجطيش اإلسطرائيلي. وحتطس إنا ُسطمح للفلسططينيي   اسطتئنا  زراعططة 

 ضسيست رق نلف وقتا  طويال  ويحتار إلس إمكانيات ك يرد حتس ُتنتج م  جديد. األرض التي ُدمرت ضي السنوات األخيردع 

 . التطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططصلير علطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططس النسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاء2
ان "يتطلع األطفال إليناع نح  الوالدي ع لتوضير الحماية واألم  لهم وعندما ُدمر منززلنا  ُ ي وا   طدمة  ليمطة جطراء هطن  التجر طة و اضططر

نفسي جراء الوضع الني وجدنا  نفسنا ضيطه  طدو  منطززل. إن  تطس   طخاب لتطدمير منطززلناع ولطم نسطتطع نحط  الوالطدا     نفيطل  طيئا  لمنطع 
وضقدوا جميع  ةراضهم ول نستطيع    نيوضها لهم؛ ولم  عد قادرد علس إعطائهم مطا هطم  طصمس الحاجطة إليطه المنطززل واإلحسطاس حدوله؛ 

 األما . وحاولت التخفي  عنهمع لكنني لم  ملف الوسيلة ألجيلهم ي يرو   األمطا . ضصنطا نفسطي كنطت   طير   طدمة  طديدد جطراء مطا حطدن 
 ة الموق  لفترد طويلة." لدرجة لم  ستطع ميها مواجه

إ   ةل ية ع رات اآلل  م  األ خاب الني  تم إخراجهم قسرا  م  منازلهم و   حوا م ردي  جراء تطدميرها هطم مط  النسطاء واألطفطالع 
ي  وضطاغ ومي مهم م  الالجئي . وجميع الني  ُدمرت منازلهم تطصلروا كطصضراد وكيطائالتع ألنهطم  ُج طروا علطس ت يطر نمطط حيطاتهم واليطيش ضط

 ةال ا  ما تتس ن  توترات إضاضية ليالقاتهم اليائلية. 

ومي م النساء الفلسطينيات ل ييمل  خارر المنززل الني ي كل الحيز الطني ي طيرو   نطه ملطف لهط . ويقضطي الرجطال مي طم  وقطاتهم خطارر 
لخطاررع  ينمططا  النسطط ة لمي ططم النسططاء ت ططكل إدارد المنطززل لليمططل والقيططام  صن طططة اجتماعيططةع ويطنهن األطفططال إلططس المدرسططة ويلي ططو  ضططي ا

 تو  المنززل مستوليته  األساسية  و مجال الن اط الرئيسي لهط . وسطواء عملط  خطارر المنطززل  م لع تكطرس النسطاء قسطما  ل ُيسطتها  
األحيطا ع وهط   التطالي يتطصلر    طكل  ه م  وقته  وطاقته  ضي  عمال منززلية ل تيود عليه   مكاضصد مالية ويتم الت اضي عنها ضي  ةلن 

   خاب  اإلخالء القسري لمنازله  وتدميرها. وعندما تت رد اليائالت جراء هدم منازلهاع تتحمل النساء الينء األك ر إلعادد  ناء المنززل.



اليطيش مطع األقر طاء الطني  ل وضي مي م الحالتع لم تملف اليائالت التي ُهدم منززلها لم  الح ول علطس سطك   طديل و التطالي اضططرت إلطس 
مط  يملكو  ضي  ةلن األحيا  حيزا  كاضيا  إليواء عائلة إضاضية. و ما    النساء يقضي  وقتا   ططول ضطي المنطززلع ضهط  اللطواتي يطتحمل   كلطر 

 .  اآلخري  عناء الييش ضي حيز عائد ل خب اخرع حين ل ييود  يمكانه  تولي مستولية إدارد حيز اليائلة و ن طتها

 وإضاضة إلس الم اكل اليمليةع ضي  ضقدا  الخ و ية والحيز ةال ا  ما يطتدي إلطس تطوتير اليالقطات  طي   ضطراد اليائلطة. ضاألمهطات ي طير   طص 
 دوره  كم در للسلطة والدعم الياطفي والمادي ألطفاله  قد ضي . 

وعلي     ضع م اعرهما ضي حسطا ي دائمطا ع  –ي  القديم حريتي "كانت هن   داية نوغ جديد م  المياناد. ضقد سل ني الييش ضي منززل والد
ول  ريططد      طط ح ع ئططا . كططنلف علططي     حططاض  علططس ن اضططة المنططززل وترتي ططه؛ وهططو لططيس منططززلنا لططنا علينططا    نراعططي م ططاعرهما. وإننططي 

والحاجططة الماسططة لمكططا  خططاب ليططائلتي؛  م ططتاقة لقضططاء وقططت مططع زوجططيع ألننططي م طط ولة جططدا   رعايططة األطفططالع و  ططير  ططالتوتر الططدائم
وسنرضططس حتططس   رضططة  طط يرد تسططر  ضيهططا الفئططرا ك و ريططد    يططتمك   طفططالي مطط  التنقططل ضططي المنططززل كمططا يحلططو لهططم و   يلي ططوا  حريططة 

وكطا  لكتئطا ي هطنا   صليا هم. و ريد    ن ير  صننا ما زلنطا عائلطة. وقطد   ط ت  اكتئطان  طديد لدرجطة ضقطدت ضيهطا الرة طة ضطي تنطاول الطيطامع
 تططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططصلير علططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططس زوجططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي و طفططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططالي".

  هادد  دلت  ها امر د ُدمر منززلها لمركز المر د لإلر اد القانوني والجتماعيع ضي رام لع  الضفة ال ر ية. 

متحططدد لحقططوق وضطي المططنكرد التططي قطدمها المركططز الخططاب  حقطوق السططك  وعمليططات اإلخطالء إلططس الططدورد التاسطية والخمسططي  للجنططة األمطم ال
 لحططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط     : 2330اإلنسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا  ضطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي مطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططارس/انار 

"النساء ييطاني  ميانطاد  طديدد مط  اإلخطالء القسطري ... ويطزداد الينط  المنطززلي ضطي الوضطع المضططرن وةال طا  الضطاةط المتملطل ضطي عطدم 
   وجود سك  كا ع و خا ة ق ل حدون اإلخالء القسري وخالله."

ي المحتلططة علططس    النسططاء الفلسطططينيات يتططصلر    ططكل خططاب  ططاإلخالء القسططري وهططدم المنططازل وتتفططق من مططات حقططوق المططر د ضططي األراضطط
ف و التوتر المتزايد الني ةال ا  ما ين ص داخل اليائالت المتضررد نتيجة لطنلفع وهطنا ي طمل ازديطاد وتيطرد الينط  المنطززلي. وعطالود علطس نلط

زله  حتس  قدرد  قل علس ال كور وال حن ع  س ل للت لمع ألنه  ي طير   نطه إزاء ت ير النساء اللواتي ت ردت عائالته  نتيجة هدم منا
اد خسارد منززل اليائلةع ل تيت ر ت لماته   ولويةع وأل  الم اعن اليملية والمالية اإلضطاضية الناجمطة عط  تطدمير منطززل اليائلطة تجيطل إيجط

 حل لم اكله  ال خ ية  كلر  يو ة. 

 جطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططات عسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططكرية/ منية". التطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدمير  سططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ن "احتيا9
 . الهطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدم اليقطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا ي للمنطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططازل1

قُتلت نهس المقادمةع وهي  م لي رد  طفال كانت حامال  ضي  هرها التاسعع ضي سريرها ضي منت ط  الليطل عنطدما  2330مارس/انار  0ضي 
منطززل المسطتهد  ليائلطة ضلسططيني  ط  انهار منززلها  يدما ضجر الجنود اإلسرائيليو  منززل  مجاورا  ضي مخيم ال ريج  قطاغ ةزد. وييود ال

هجوما   سال  ناري ضطد جنطود إسطرائيليي  ق طل لاللطة  سطا يع عنطد مي طر ةطوش قطيط . و  طين زوجهطا ومي طم  طفالهطا  جطرو ع  يضطها 
 خ ططا   ططال مططصور. وقططال  ططكري زور نهططس الططني مططا زال  43خطططرد. وُدمططرت سططتة منططازل  خططرر مجططاورد  النفجططارع حيططن   طط ح حططوالي 

رتدي طوقا  حول عنقه ويياني م  األلم  س ن الجطرو  التطي    طين  هطا عنطدما انهطار منطززلهم علطس اليائلطةع قطال لمن مطة اليفطو الدوليطة : ي
لتطي "كنا ضي السريرع وكا  األطفال نائمي ع وكانت ةرضة النوم األكلر  مانا ع حين تقع ضي الجزء الخلفطي مط  المنطززلع  ييطدا  عط  الطد ا ات ا

النار ضي ال ارغ. وحدن انفجار وانهارت الجطدرا  علينطا. ونهضطُت مط  تحطت األنقطاض وطل طت مسطاعدد مط  الجيطرا ع لكط  الطد ا ات  تطلق
كانت تطلق النار علس كل م  يخطرر إلطس ال طارغ ولطم يسطتطع  حطد الخطرور. وكنطت   طير  طاأللمع ولطم  در  مطا  ضيلطه. و طد ت  رضطع األنقطاض 

؛  ول  علرت علس و  11لديَّ ال  يري  وعلس ا نتي ال ال ة مط  اليمطر لطالن سطنوات. لطم تمكط  ا نطي األك طر وا نتطي الك طرر )عمرهمطا  يدي 
عامططا ( مطط  الخططرور مطط  تحططت األنقططاض وسططاعداني علططس إزالطة األنقططاض  حلططا  عطط  زوجتططي و ولدي اآلخططري . لططم  تططس جيرانططي  19عامطا  و

و األخطرع لكط  زوجتطي  لطت محا طرد تحطت األنقطاض مطع ا نتطي ال ط رر ال ال طة مط  اليمطر لمساعدتي ووجطدنا األطفطال اآلخطري  واحطدا  تلط
سنتا ؛ وكانت تمسف  ها عندما سقط الجدار عليها. وعندما و طلنا إليهمطاع كنطت  سطمع  نينطا ع وكانطت م طا ة و لطت تحلنطي علطس مسطاعدد 

ع لكنها لم تستطع القتران أل  الد ا ات كانطت مطا زالطت ضطي الخطارر. األطفالع وكا  األطفال ي كو  وينادو   مهم. واستدعينا سيارد إسيا 
و ردنا    نحملها ضي  طانية إلس عيادد األونطروا القري طةع لكط  الطد ا ات كانطت تطلطق النطار علطس كطل مط  يخطرر إلطس ال طارغ. وعنطدما ةطادر 

 مطا لطو ُسطمح لسطيارد اإلسطيا   الطدخولع ولطو  مكط  إي طالها الجنود قام جيراني  نقلنا إلس المست فسع لكنها توضيت ق طل الو طول إليطه. ور
إلس المست فس  سرعةع لر ما  نقننا حياتهاع لست  دري. توضيت هي والطفل الني كطا  مط  المقطرر    يولطد  يطد  ضطية  يطامع واآل  لطم ييطد 

و  ين األطفال  جطرو  وتيرضطوا ل طدمة  ليمطة.  لدر  ولدنا الي رد  م ترعاهمع ولم ييد لدينا منززل. وما زالت ل  ستطيع تحريف عنقي؛
 وما عساي     قول لهم عندما يسصلونني لمانا ضيل اإلسرائيليو   نا هنا؟ لم نتن  حد قطع لقد قتلوا زوجتي ودمروا حياتنا." 

ميهطم مفادهطا    كطل مط  ي طارف "هدم منازل اإلرها يي  يرسل رسالة إلس النتحطاريي  والمتطواطئي   ووضقا  لما قاله الجيش اإلسرائيلي ضي 
   4ضي ن اط إرها ي سيدضع لمنا  ألضياله."

واستخدمت إسرائيل علس نطاق واسع ضي اليقود الماضية ممارسة تدمير منازل عائالت الفلسطينيي  الني  يير   و ي ت ه ضي  نهطم  طنوا 
ومنطن نلطف الحطي ع ُدمطرت المئطات مط   2331ت ضطي اليطام . واستتنف1441هجمات علس اإلسرائيليي ع لك  هن  الممارسة توقفت منن اليام 

المنازل لهنا الس ن ضي الضفة ال ر ية وقططاغ ةطزد. ولطم تسطتخدم إسطرائيل قطط هطن  الممارسطة ضطد اليهطود اإلسطرائيليي  المطداني   ارتكطان 
 ينيي   و عرن إسرائيل. جرائم خطيرد نا ية م  دواضع سياسيةع ملل قتل رئيس الوزراء  و    هجمات  القنا ل ضد الفلسط



منطززل تطا ع ليطائالت المهطاجمي  الفلسططينيي   033ع دمر ما يقرن م  2331ومنن    استصن  الجيش اإلسرائيلي هن  الممارسة ضي اليام 
األخطرر مط   الميروضي   و الم ت ه  هم. وعادد يتم تفجير هن  المنازلع  ينما يسطتخدم الجطيش الجراضطات المدرعطة عمومطا   النسط ة لألنطواغ

عمليططات الهططدمع  اسططتلناء الم ططاني الك يططرد والمتينططة. ويسططتخدم الجططيش اإلسططرائيلي ع ططوات متفجططرد قويططةع وةال ططا  مططا يططتم تططدمير المنططازل 
المجططاورد  يضططا   و إلحططاق  ضططرار جسططيمة  هططا خططالل اليمليططة. وضططي الماضططيع عنططدما كططا  الجططيش اإلسططرائيلي يسططتهد  منططازل عططائالت 

الفلسطينيي  الميروضي   و الم ت ه  همع ةال ا  ما كا  ي لق المنازل عوضا  عط  تطدميرهاع وهطو إجطراء علطس عكطس الهطدم يمكط  المهاجمي  
   11لك  ضي السنوات اللالن الماضيةع ُدمرت المنازل المستهدضة   ورد منهجية. 13الرجوغ عنه ضي النهاية.

د ع ضجر الجيش اإلسرائيلي م2330س تم ر/ يلول  13ضي   91 نس لل قق متل  م  لمانية  دوار ضي حطي واد   طو كتيلطة ضطي الخليطل. وُ طر 
 منهم م  النساء واألطفال.  00 خ ا ع 

"كطا  زوجطي ضطي المست طفس و نطا كنطت ضطي المنطززل مطع  طفطالي وقالت هناء عجلوني التي كانت تييش ضي الم نس لمن مطة اليفطو الدوليطة : 
عامططا . وعنططد حططوالي  11سططنواتع و ططادي  0سططنواتع ورامططيع  9 ططهرا  ضقططط ورانيططاع سططنتا ع وعمططر الخمسططة: محمططد ال ططالغ مطط  اليمططر 

علطس الطني  يطودو  ’الساعة اللاللة  و الرا ية ضجرا  سميت إطالق نار وقنا ل  طوتيةع ضنهضطت مطنعورد. وكطا  الجنطود ي طيحو   الير يطة 
و لطوا ي طرخو ع لكننطي ل  دري : تسطمَّرت ضطي مكطانيع لطم  عطر  مطا ‘.     ي لوا علس قيطد الحيطاد    يخرجطوا والطني  سطي قو  سطيموتو

 ضيل. لم  مسكت  صطفطالي وهممطت  م طادرد الم نطس؛ وكطا  الجنطود مطا زالطوا ي طرخو  عنطدما و طلنا إلطس ا ل طان األمطامي للم نطس للخطرور. 
ألمطاميع  مطر الجنطود جميطع النسطاء  نطززغ  ةطيطة و  ين  حد جيراني ويطدعس  اسطم  جطرو  ضطي عنقطه. و ينمطا كانطا واقفطي  خطارر ال طان ا

الر س وجميع الرجال  خلع مال سهمع ضطي ال طارغ  مامنطا جمييطا  و مطام األطفطال. لطم ك لطوا جميطع الرجطال  األ طفاد وع ط وا  عيطنهم واحطدا  
وق طل    يطدخلونا إلطس نلطف المنطززلع  واحدا  و مرونا  ي ور ال ارغ ووضيونا جمييا  )نساء  و طفال ( ضطي ةرضطةع والرجطال ضطي ةرضطة  خطررع

وضطيوا جميططع سططكانه ضططي ةرضطة واحططدد. ولططم ُينقططل  اسطم الططني كططا  م ططا ا  ضطي عنقططه إلططس المست ططفس إل  يطد  ضططع سططاعات. وعنططد حططوالي 
زالوا يق طفو  الم نطس. الساعة اليا رد   احا ع سمحوا للنساء واألطفال  الخرورع لكننا لم نستطع اليودد إلس منازلنا أل  الجنود كانوا ما 

و  قططي الرجططال حتططس السططاعة السادسططة مسططاء تقري ططا . وعنططد قرا ططة السططاعة اللانيططة  يططد ال هططر  خططرر الجنططود جلتططي رجلططي  مسططلحي  كططانوا 
رر يطاردونهماع لك  لم ُيسمح لنا  اليودد إلطس منازلنطا. و للطت  تسطاءل عط  مقطدار الضطرر الطني لحطق   طقتي؛ ولطم يطدر  خلطدي  ننطي لط   

منززلي مرد  خرر. وعند حوالي الساعة السادسة مساء نس  الجنطود الم نطسع لكنطه لطم ينهطار؛ وُدمطرت األدوار اللاللطة األولطس جزئيطا ع لكط  
مط  الم نس كا  ما زال قائما ع  يد  نه لم ُيسمح لنا  اليودد ألنطه   ط ح ي طكل خططرا   طديدا . وضطي  ط ا  اليطوم التطاليع وضطع الجنطود مزيطدا  

لمتفجرات وانهار الم نس  صكملهع كما ترونه اآل . وعندما عاد زوجي إلس المنطززل مط  المست طفس ضطي اليطوم التطالي وجطد  ننطا لطم نيطد نملطف ا
منززل . وكنا نييش ضي هنا الم نطس منطن سطتة   طهر ضقططع لقطد ا طترينا  طقتنا و نفقنطا كطل مطدخراتنا؛ وكانطت  طقة جميلطة وضسطيحة  هطا  ر طع 

   كا  الم نس جديدا .  ما اآل  ضنييش ضي خيمةع وليس لدينا  يء..."ةر  نوم؛ و

وقُتل طفل عمر  تسية  عوام اسمه لائر محمد السيوري كا  يييش ضي م نس مجاورع    ية قن لة  طلقتها د ا ة تا يطة للجطيش اإلسطرائيلي 
عامطا ع  11الحطاض  ةيطنع وهطي طال طة ت لطغ مط  اليمطر  خالل الهجوم. وكا  يقط  عنطد ناضطند المطط خ لم طاهدد مطا يحطدن وكانطت تراتيطل   طو

واقفططة  يضططا  عنططد ناضططند مط خهططا ضططي الطططا ق األعلططسع و  ططي ت  جططرو  خطيططرد ضططي  طنهططا  حططدلتها  طط ايا مطط  القنيفططة ناتهططا التططي  طلقتهططا 
 الد ا ة. 

ولطيس واضطحا  تمامطا  مطا  12س إنهطم ل ييرضونهمطا.الفلسطينيا  المسلحا  اللطنا  قُطتال ضطي الم نطسع لطم يكونطا ييي طا  ضيطه وقطال سطكا  الم نط
 السطططططططططط ن الططططططططططني دعططططططططططا الجططططططططططيش اإلسطططططططططططرائيلي إلططططططططططس تططططططططططدمير هططططططططططنا الم نطططططططططططس. و علطططططططططط  الجططططططططططيش اإلسططططططططططرائيلي  نطططططططططططه 
"... دمر منززل ع طد ل القواسطمي و طقيقه  اسطل  طفيق القواسطمي. وقطد خططط عضطوا حمطاس هجمطات إرها يطة عديطدد و رسطال عطددا  مط  

منهطا مصهولطة  19 طقةع كانطت  29 يد  نه وضقا  لما قاله سكا  الم نس لم ييش  ي منهمطا ضيطه. وكطا  الم نطس جديطدا  ويضطم  10اإلرها يي ."
)انتقلت إليها اليائالت ضي األ هر القليلة الماضية(  مطا  قيطة ال طققع ضلطم تكط  م ط ولة. و طاحن الم نطس هطو عمطر حسط  القواسطمي وكطا  

وعائلطة  19. 2330مايو/ يطار  11د عمرا  القواسميع الني دمر الجيش اإلسرائيلي منززل ا نه ضطتاد ضطي  حد المستصجري  ضي الم نس جوا
 القواسمي عائلة ممتدد ك يرد جدا . ومي م اليائالت الخمس ع رد األخرر التي كانت تييش ضي الم نس ا ترت  ققها.

اق ة عائالت النتحاريي  وةيطرهم مط  األ طخاب اآلخطري  الطني  ُييطر  وتزعم السلطات اإلسرائيلية    عمليات الهدم هن  ل تهد  إلس مي
 طصنهم  ططاركوا  و ي ططت ه ضطي  نهططم  ططاركوا ضطي  طط  هجمططاتع ولكط  "لططردغ" المهططاجمي  المحتملطي  الططني  قططد يمتنيطو  عطط  الم ططاركة ضططي 

 الهجمات إنا كانوا ييرضو  إ  عائالتهم ستت رد وتياني  س ن  ضيالهم. 

ليفو الدولية عمليات اإلخالء القسرية وهدم المنازل اليقا ية هن   كال  ضاضحا  مط    طكال اليقطان الجمطاعيع وانتهاكطا  لم طد  وتيت ر من مة ا
 ساسي م  م ادئ القانو  الدولي. وإ  زعم السلطات اإلسرائيلية    عمليطات الهطدم هطن  ضيالطة ضطي لنطي المهطاجمي  المحتملطي  هطو خطارر 

القانو  اإلنساني الدولي الني يضع قيودا  واضحة علس األضيال التي يجوز لدولطة الحطتالل القيطام  هطا  اسطم األمط ع  الموضوغ كليا  ضي ضوء
 وي كل الح ر المطلق لليقان الجماعي  حد  هم هن  القواعد. ول يجوز السما   اليقان الجماعي تحت  ي  ر  م  ال رو . 

ع وقُتطل ضيطه مططدنيا  2332مطارس/انار  4ضطي هجطوم  األسطلحة الناريطة وقطع ضططي نتانيطا ضطي  عوق طت عائلطة النجمطة التطي  طارف ا نهطا  ططادي
 22 جططرو ع علططس اليمططل الططني ارتك ططه ا نهططا. ودمططر منططززل اليائلططة ضططي مخططيم اليططي  لالجئططي  ضططي نططا لس ضططي  03إسططرائيليا  و  ططين 
والدا  طادي و  طقات  و طقيقاتهع  مط  ضطيهم  طقيقه وزوجتطه  يد منت   الليل. وكا   2,03ضي تمام الساعة  2332 كتو ر/ت ري  األول 

 وطفله ييي و  ضي المنززل. و دت  يضا  الي ود الناسفة القوية التي استخدمها الجنود اإلسطرائيليو  لنسط  منطززل عائلطة النجمطة إلطس تطدمير



ل  طال مطصور نتيجطة لطنلف. و حطد المنطازل  خ طا  ييي طو  ضطي هطن  المنطاز 91ستة منازل  خرر مجاورد تييش ضيها تسع عطائالت. و  ط ح 
 21المدمرد تملكه مريم  يخ. وقالت لمن مة اليفطو الدوليطة : كطا  هطنا منطززلناع لطي وأل نطائي اللاللطة وزوجطة ا نطي و ولدهمطاع ومجموعنطا 

لديطه عطددا  مط  الطيطور ت لطغ  خ ا . وكا   حد   نائي ييتاش علس تر ية الطيور؛ وقُتلت جميع الطيور عندما نس  الجطيش المنطازل؛ وكطا  
 يكل ضي حينه. ولم ييطنا الجيش وقتا  إلخرار  ي  يء؛ ضقط  ضع دقائق لجمع األطفال والخرور م  المنطززل. وضطي اليطوم  9333قيمتها 

مجطاورد  يضطا   التالي   در الجيش اإلسرائيلي  يانا   علط  ضيطه  نطه دمطر منطززل عائلطة النجمطةع لكنطه لطم ي طر إلطس حقيقطة تطدمير سطتة منطازل
   10عندما نس  الجنود منززل ال النجمة.

 . التططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدمير "الوقططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططائي" و"األمنططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي" 2
 الضطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططفة ال ر يطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة 1.2

م ُتركت ن يلة ال ي ي ال ال ة م  اليمر  ر يو  عاما  والتي كانت حامال  ضي  هرها السا عع و طفالها وهم  نطس وعطزام وع طد لع و عمطاره
علطس التطوالي( وعمطر  01و 01عاما  و قيقتا زوجهطا ضاطمطة وع يطر )عمرهمطا  91مير ال الغ م  اليمر علس التوالي وزوجها س 4و 1و 9

إ ريل/نيسطا   9ع ُتركوا لمالقاد حتفهم تحت  نقاض منززلهمع عندما هدمته جراضات الجيش اإلسطرائيلي ضطي 10والد زوجها ال الغ م  اليمر 
يش اإلسططرائيلي ح ططرا   ططارما  للتجططول علططس مططدر  يططامع ومنططع عمططال اإلةالططة مطط  ضططي الحططي القططديم مطط  مدينططة نططا لس. وضططرض الجطط 2332

إ ريل/نيسطا . ول ُييطر   12الدخولع ولم يتمك  األقر اء والجيرا  م  اليلور علس جللهم تحت  نقاض المنززل إل  يطد مضطي  سط وغ ضطي 
 و اختناقطا . و طل النطا  مط   قر طائهم  حيطاء وهمطا محا طرا  تحطت  ما إنا قتلوا جراء انهيار الجدرا   و توضوا ضيما  يد متطصلري   جطروحهم

 األنقاض لمدد  س وغ. 

 ططد  محمططود عمططر  ططقيق زور ن يلططة  رضططع  نقططاض المنططززل  2332إ ريل/نيسططا   12وعنططدما رضططع الجططيش ح ططر التجططوال لمططدد ق ططيرد ضططي 
. و لوا يحفرو   يدما  عاد الجيش اإلسرائيلي ضرض ح طر التجطوال  يطد سطاعتي  رةطم   مساعدد الجيرا ع امال     ييلر علس  قر ائه  حياء 

 طلقها الجنود اإلسرائيليو  ضي اتجطاههم. ضيلطروا  ول  علطس ضتحطة  ط يرد ضطي األرضطية السطفلية التطي كطا  المنطززل  الطلقات التحنيرية التي
عامطا  مطا زال علطس قيطد  91عامطا  وزوجهطا ع طد ل ال طالغ مط  اليمطر  91قائما  عليها م  ق طلع و صعجو طةع كانطت  مسطة ال ال طة مط  اليمطر 

قي. واستمر الم اركو  ضي عملية اإلنقان ضي الحفر طوال الليل وضطي النهايطة علطروا علطس جلطن  ضطراد اليائلطة الحياد ضي الحيز ال  ير المت 
 اللمانية اآلخري  وجمييهم مجتميي  علس  كل دائرد ضي ةرضة   يرد. 

عنطدما  طد ت عمليطة الهطدمع  وقال الجيطرا  الطني  ُهطدمت منطازلهم ضطي الوقطت ناتطه الطني جطرر ضيطه هطدم منطززل عائلطة ال طي يع والطني  ضطروا
لي لمن مة اليفو الدولية إ  الجنود لم يوجهوا تحنيرا  إلس السكا  إلخالء المنازل ق طل الم ا طرد  يمليطة الهطدم. ولطم ي طدر الجطيش اإلسطرائي

   19 ية تيليقات حول عمليات الهدم الفردية التي جرت خالل هن  اليمليات اليسكرية واسية النطاق.

عنطدما  طنت إسطرائيل سلسطلة مط   2332نازل وةيرها م  الممتلكطات علطس نططاق واسطع ضطي الضطفة ال ر يطة ضطي مطلطع اليطام  د  تدمير الم
اليمليات الهجومية والجتياحات وال ارات الطويلة علس مخيمات الالجئي  وال لدات الكائنة ضي جميع  نحطاء الضطفة ال ر يطة. وضطي كطل مخطيم 

لَّ  الجنود اإلسرائيليو  وراءهم الدمار والخران. ضقد دهسطت د ا طات الجطيش السطيارات المتوقفطة وحطمطت لالجئي  و لدد  ةاروا عليهاع خ
الجدرا  وواجهات المنازل و عمدد الكهر اء. كما  لحقت  ضرارا  واسية  المنازل والحوانيت وةيرها م  الم اني  واسططة الطلقطات الناريطة 

 وقنائ  الد ا ات. 

. ودمطر الجطيش حطي الحوا طي  2332م للمنازل نفنها الجيش اإلسرائيلي ضي مخيم جني  لالجئطي  ضطي إ ريل/نيسطا  وحدلت  ك ر عملية هد
عائلطة  133مترع ودمر   ورد جزئية حيي  إضاضيي  ضطي المخطيمع تاركطا   كلطر مط   033×  933تدميرا  كامال ع وهو منطقة ت لغ مساحتها 

وضطي سطياق هطنا الهجطوم وةيطر  مط  الهجمطات التطي  طنها الجطيش اإلسطرائيلي  11مصور. خب دو   9333ي لغ مجموغ  ضرادها حوالي 
جو ه  مقاومة ك يرد م  الفلسطينيي ع وزعمت السطلطات اإلسطرائيلية    الجطيش دمطر المنطقطة خطالل سطير الميركطة التطي دارت  ينطه و طي  

الجويطة للمخطيمع ت طير إلطس  نطه عنطدما قطام الجطيش اإلسطرائيلي  قسطم المسلحي  الفلسطينيي .  يد    األدلةع  ما ضيهطا ال طور الفوتوةراضيطة 
ك ير م  عمليطات هطدم المنطازل  الجراضطات كانطت ال طت اكات المسطلحة  طي  الجنطود اإلسطرائيليي  والمسطلحي  الفلسططينيي  قطد توقفطت وكطا  

نفطنها الجطيش اإلسطرائيلي ضطي جنطي  ونطا لسع خل طت و يد إجراء تحقيق  امل ضي اليمليات التطي  11المسلحو  قد اعُتقلوا  و استسلموا.
من مة اليفو الدولية إلس    التدمير الواسع للمنازل والممتلكات علس يد الجطيش اإلسطرائيلي لطم ت طرر  الضطرورد اليسطكرية و التطالي ي طكل 

 جريمة حرن. 

الجئطي  ضطي الضطفة ال ر يطة  قطل حطدد ومطددع لكنهطا  اتت ال ارات التي  نها الجيش اإلسطرائيلي علطس مخيمطات ال 2332ومنن منت   اليام 
 كلر عددا ع واستمر تدمير منازل الفلسطينيي  وممتلكاتهم األخرر علس يد الجيش ضي سياق هن  اليمليات. وتطرر من مطة اليفطو الدوليطة    

 مي م التدمير الني ح ل خالل هن  ال ارات كا  ةير ضروري و/ و ةير متناسن. 

ع نسط  الجنطود اإلسطرائيليو  م نطس متلفطا  مط  سط ع  دوار ضطي نطا لس كانطت تيطيش ضيطه لمطاني عطائالتع 2330 يلول سط تم ر/ 0ضي   ا  
 4سطنة و 10عاما . وقالت ا تسامع وهي ميلمة و م ألر ية  طفطال )لطالن  نطات ت لطغ  عمطاره   12طفال ع تقل  عمار مي مهم ع   01 ينها 

مسطاء دعطا الجنطود اإلسطرائيليو   4,03 -4"عنطد حطوالي السطاعة ة اليفطو الدوليطة إنطه: سطنة( لمن مط 11  طهر و ط ي عمطر   4سنوات و
ا جميع الني  ييي و  ضي الم نس إلس م ادرته ؛ واستخدموا مك را  لل وت؛ وتحطدلوا  الير يطة؛ وقطالوا إنطه علينطا م طادرد الم نطس ضطورا ؛ وكنط

تهم؛ و خن ت  نا وزوجي األطفال م  ةرضة نومهم ونزلنا جمييا  علس الطدرر  طالمال س التطي ضي مال س النومع وكا  األطفال راقدي  ضي  سرَّ
ا  كنا نرتديهاع حتس إنه لم يتس َّ لنا الوقت لرتداء مال سنا. وح ل ال يء ناتطه مطع الجيطرا  اآلخطري ؛ ولطدينا جمييطا   طفطال وهرعنطا جمييط



ي وقت لجلن الحلين  و  ي  يء اخر ميي لطفلتي؛ و الكاد تطوضر لطي الوقطت إليقا  األطفال م  نومهم وإخراجهم. وساد الهلع؛ ولم يك  لد
للفها. وكنا خائفي ع ولم نك  ندري ما يحدن. كنت ل  زل  عاني م  األلم الناجم عط  اليمليطة التطي ُ جريطت لطي ضطي  هطري مطتخرا  وحاولطت 

تادونطا جمييطا  إلطس المدرسطة التطي تقطع ضطي الجانطن اآلخطر مط       ر  هنا للجنودع لكنهم عاملوني  ف ا ة ولم يسمحوا لطي  طالجلوس. واق
الطريق )مدرسة سييد ا   عمر(ع ونسفوا ال طان لفتحطه ووضطيونا ضطي الطداخلع وضطيونا نحط  النسطاء واألطفطال ضطي الطدور السطفلي وجميطع 

لم نك  ندري ما كا  يحطدن ألزواجنطاع وكنطا الرجال ضي الدور اللالن. و  قونا هناف طوال الليلع م  دو  طيام ول ماء ول  ي  يء اخر؛ و
قلقي ؛ وحاولنا حمل األطفال علس النومع لك  مي مهم كانوا ي كو  ولم ي مض لهطم جفط . وكطا  هنطاف إططالق نطار كليط  ونيطرا  لقيلطة مط  

إلطس الم نطس وإحضطار الحليطن  الد ا ات. وعند حوالي الساعة السادسة   احا ع سمح الجنود لي وألر ية نساء  خريات لديه   طفال  طاليودد
دقطائق. كطا  الم نطس  حالطة سطيئةع ضقطد  0لألطفال؛ وكنا  حاجة لت يير حفاضات األطفال ومال س األطفال اآلخري ع لك  الجنود لم ييطونا إل 

للطدخول مطع مجموعطة  ط احا ع  رسطل الجنطود  حطد الرجطال  0,03ُ طلقت عليه نيرا  كليرد. وق ل السما  لنا  الدخولع عنطد حطوالي السطاعة 
مط  الجنططود لمياينططة المكططا ع لطم  عططادو  إلططس المدرسططةع وضيمطا  يططد  رسططلو  مططرد  خطرر إلططس مططع رجططل اخطرع لوحططدهما ضقططط مطط  دو  جنططودع 
وطل وا منهما النهان إلحضار جلة الرجطل المسطلح الطني قتلطو . وعلطرا علطس الرجطل المسطلح الطني قتلطه الجطيش؛ وكطا   طدو  ر س و طدو  

نسع ونراعه اليسرر مكسورد وم ا ا   جطرو   خطرر. وكطا  مسطلحا . و نطزل الطرجال  جلتطه إلطس األسطفلع لكنهمطا تركطا سطالحه ضطي نراغ يم
الطا ق اليلويع ضصرسلهما الجنود مرد  خرر إلحضار السال  و مروهما  تفتيش الجلة ق ل    يقتر طوا منهطا. لطم  عطاد الجنطود الطرجلي  إلطس 

هناف  ضع ساعات  خرر. لم ضجصد ضجر الجنود الم نسع م  دو  إخ ارنا وم  دو  السطما  لنطا  الطدخول وإحضطار  المدرسةع ومكلنا جميينا
 ي  يء. وتركونا م  دو   ي  يءع ضقط  مال س النوم. لمانا نسفوا المكا ؟ لم يكط  هنطاف  حطد ضطي الم نطس  يطدما قتلطوا الرجطل المسطلح؛ 

ه ولم نك  ندري  نه دخل الم نس؛ ضكي  لنا    نير ؟ وكنت ضي  قتيع وهنا كا  حطال الجميطعع ولم يك  يييش ضي عمارتناع ولم نك  نيرض
 19عالود علس  نه  يد حلول ال الم؛ كي  يمك  لنا    نير  م  يدخل إلس الم نس ويخرر منه؟ وكا  م نس ك يرا . وقد ادخرنطا مطال  ططوال 

 وع نا ضيها  قل م  سنة. واآل  لم ييد لدينا  يءع إن إ  األلطان والمال طس والولطائق عاما  ل راء هن  ال قة؛ وكانت مجهزد تجهيزا  كامال  
والمال وحقائن األطفال المدرسية و ورنا وكل  طيء دضط  تحطت األنقطاض. وقطد ُ  طين األطفطال   طدمة  ليمطة جطراء مطا حطدنع إن ا طهدوا 

م منطززل. واآل   عطيش  نطا واألطفطال مطع والطدي ويتنقطل زوجطي  طي  منطازل منززلهم يُدمَّرع وكل يوم ي اهدو   نقاض منززلهم ولم ييطد لطديه
األقارن؛ وهنا  ين جدا . وما ُيفترض  ي     قول ألطفالي عندما يسصلونني عما حدن ولمانا حطدن هطنا لنطا؟ وكطل مطا نريطد  هطو    نيطيش 

 .   سالم وكرامةع ول نريد  كلر م  نلف"

 ير هنا الم نس. ولم ييلق الجيش اإلسرائيلي علس تدم

 المطططططططططططططططططططططططططططزارغ واألراضطططططططططططططططططططططططططططي الزراعيطططططططططططططططططططططططططططة التطططططططططططططططططططططططططططي ُدمطططططططططططططططططططططططططططرت ل نطططططططططططططططططططططططططططاء السطططططططططططططططططططططططططططيار/الجدار 2.2
ع عمد الجيش اإلسرائيلي إلس تدمير مساحات  اسية م  األراضي الزراعية الفلسطينيةع ضضطال  عط  الممتلكطات األخطررع 2332منن  ي  

 903. ومطط  المقططرر    يمتططد السططيار/الجدار مسططاضة ت لططغ قرا ططة إلضسططا  المجططال إلقامططة سططيار/جدار ييمططل علططس  نائططه ضططي الضططفة ال ر يططة
متطرا ع  مطا ضيطه األسطالف  13و 93. ويتطراو  متوسطط عرضطه  طي  14كيلومترا ع يمر مي مه ع طر الضطفة ال ر يطة مط  ال طمال إلطس الجنطون

ار/السطورع ضضطال  عط  منطاطق محايطدد/مناطق ال ائكة والخنادق والممرات الك يرد لتقفي اآللار ومسارن دوريات الد ا ات علس جطان ي السي
محرمة إضاضية نات  عماق متفاوتة. وحتطس اليطوم تطم إنجطاز  قطل مط  ن ط  المسطارع مي مطه ضطي المنطاطق ال طمالية للضطفة ال ر يطة وحطول 

نطاطق ك يطرد  خطرر القدس. وإضاضة إلس المساحات الواسية التي تضم  راضي زراعية ضلسطينية خ  ة جدا  والتي جرر تدميرهاع ُعزلت م
عطط  سططائر  رجططاء الضططفة ال ر يططة  واسطططة السططيار/الجدار. و حسططن مططا قالتططه السططلطات اإلسططرائيليةع ُيق ططد  السططيار/الجدار الحيلولططة دو  
دخططول النتحططاريي  الفلسطططينيي  وةيططرهم مطط  المهططاجمي  المحتملططي  إلططس إسططرائيل.  يططد  نططه ل يططتم  نططاء الجططدار  ططي  إسططرائيل واألراضططي 

%( داخل الضفة ال ر يةع حين يحول المطد  والقطرر الفلسططينية إلطس جيطون ميزولطةع ويف طل المجتميطات 43المحتلةع  ل  مي مه )قرا ة 
واليائالت  يضها ع   يض وييزل المزارعي  ع   راضيهم والفلسطينيي  ع   ماك  عملهم وتيليمهم ومراضق رعطايتهم ال طحية وةيرهطا 

مسطتوطنة إسطرائيلية ةيطر قانونيطة مقامطة ضطي الضطفة  03ل هطنا لتسطهيل المطرور  طي  إسطرائيل و طي   كلطر مط  م  الخدمات الضرورية. وك
 23ال ر ية.

لطس ل يمك  التنرغ " الحتياجات اليسكرية/األمنية" لت رير اتخان إجراءات تستفيد منها المسطتوطنات اإلسطرائيلية المدنيطة ةيطر القانونيطة ع
ي ييطيش تحطت الحطتالل. وي طكل إن طاء السطيار/الجدار داخطل األراضطي المحتلطة إجطراء  مط  هطنا الق يطل. وإ  حسان ال طين الفلسططيني الطن

تحديطد مسططار السططيار/الجدار داخطل الضططفة ال ر يططة علططس نحطو ُيططزعم  نططه يهططد  إلطس حمايططة المسططتوطنات ةيططر القانونيطة ويططتدي إلططس تططدمير 
رهطططا مططط  ا لنتهاكطططات للحقطططوق الفلسططططينية لطططيس متناسططط ا  ول ضطططروريا . وينتهطططف وم طططادرد ةيطططر قانونيطططة للممتلكطططات الفلسططططينية وةي

 السيار/الجدار   ي ته الحالية الواج ات المترت ة علس إسرائيل  موجن القانو  اإلنساني الدولي. 

عنطدما  نطي السطيار/الجدار وضي قرية عز ة سلما  الواقية  القرن م  قلقيليةع خسطرت عائلطة قزمطارع  طصنها  طص  جيرانهطاع مي طم  رضطها 
حول قريتهم. وكا  ع د النا ر قزمار ييمل ضي إسرائيلع لك  مع انطدلغ النتفاضطةع  طات الطدخول إلطس إسطرائيل مسطتحيال  و  ط حت  رضطه 

لجيلهطا  كلطر  م در الدخل الوحيد لهع والوسيلة الوحيدد إلعالة عائلته المتلفة م  ستة  ضراد. واستلمر جميع مدخراتطه ضطي مزرعطة اليائلطة
ضيالية وإنتاجيةع ض نس دضيئات و  كة ري متططورد للزراعطة المكلفطة. وعنطدما زارت من مطة اليفطو الدوليطة القريطة ضطي  كتو ر/ت طري  األول 

 ع "علم ع د النا ر قزمار والقرويو  اآلخرو  توا     السيار/الجدار سطيحيط  قطريتهمع ويطدمر جطزءا  ك يطرا  مط   راضطيهم وييطزلهم2332
ع  ما ت قس منها. و  ارت اليالمات التي وضيها الجيش اإلسرائيلي علس الحجارد واأل جار إلس األمطاك  التطي سطي نس ضيهطا الجطدارع حيطن 
سُيحكم تطويق القرية.  يد  نه لم يطتم إخططار  هطالي القريطة مسط قا   مواقيطه الدقيقطة. ولطم ييطر   يضطهم إل عنطدما و طلت جراضطات الجطيش 

و د ت  اقتالغ األ جار وكل  يء اخر مقام علس األرضع وعلر اخرو  علس األوامر اليسكرية  الستيالء علطس  راضطيهم التطي اإلسرائيلي 
ل  علقها الجيش اإلسرائيلي علس األ جار. ولم تجد  نفيا  احتجاجات  هل القرية ول الستئناضات التي قُدمت إلس المحاكم. وجطرر تطدمير اآل

والحمضيات و ساتي  واسية مزروعة  الخضار إلضسا  المجال إلقامة األسيجة والحفر ومسطارن الطدوريات. و  ط حت م    جار الزيتو  



اآل  مي ططم األراضططي المت قيططة اليائططدد إلططس ع ططد النا ططر قزمططار وجيرانططه علططس الجانططن اآلخططر مطط  السيار/السططورع ومطط  ال ططين ضططي  ضضططل 
 زارعي  الو ول إلس  راضيهم. األحوال والمستحيل ضي  ةلن األحيا  علس الم

 قطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاغ ةططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططزد 0.2
"لديكم  ورد ملفتة جدا  أل خاب هار ي . لك  إلس  ي ؟ إنا كنت ضي رضحع ل يمكنف التوجطه إلطس الجنطون  سط ن وجطود حطدودع ول يمكنطف 

هنطاف مكطا  تطنهن إليطه. ول  التوجه إلس ال رن أل  هنطاف محطيطع ول يمكنطف التوجطه إلطس ال طمال ول يمكنطف التوجطه إلطس ال طرق ألنطه لطيس
 يمكنطططططف الخطططططرور مططططط  قططططططاغ ةطططططزدع لطططططنا إنا   ططططط حت لجئطططططا  مطططططرات عديطططططددع لطططططم ييطططططد يوجطططططد  ي مكطططططا  يمكنطططططف    تفطططططر إليطططططه."
 يتر هانس ع المفوض اليام لألونروا يتحدن عقن التدمير واسع النططاق لمنطازل الالجئطي  ضطي رضطح )قططاغ ةطزد( ضطي  كتو ر/ت طري  األول 

2330. 

 0333حيطن جطرر تطدمير مطا يقطرن مط   21لتدمير األوسع نطاقا  للمنازل ضي قطاغ ةزدع  حد  كلر المناطق كلاضة سكانية ضي اليطالمعحدن ا
منززل خالل السنوات اللالن والن   سنة الماضيةع مي مها تتوي الالجئي . و حسطن وكالطة األمطم المتحطدد لل طون والت ط يل )األونطروا(ع 

ططر  كلططر مطط    19,333ولحقططت  ضططرار  مططا يزيططد علططس  2330و كتو ر/ت ططري  األول  2333منططززل   ططي   كتو ر/ت ططري  األول  2103ُدم 
طر  وتيطيش اليطائالت التطي ُدمطرت منازلهطا ضطي خطيم ت رعطت  هطا المن مطات  22منطززل ضطي الضطفة ال ر يطة. 933منززل. وضي الفترد ناتهاع ُدم 

ال   و ضي  قق مستصجرد.  يد    الخيار اللاني ليس متواضرا  لمي طم ضطحايا هطدم المنطازل ألنهطم اإلنسانيةع  و ضي منازل األقارن المكت ة   
إلطس األمططي  اليطام لألمططم  2330ل يملكطو  المطالع إل إنا تلقططوا مسطاعدد مط  األوسططاط المانحطة. وضططي التقريطر السطنوي الططني رضيطه ضططي اليطام 

ارته إلططس التططدمير واسططع النطططاق لمنططازل الالجئططي  الفلسطططينيي  مطط  جانططن الجططيش المتحططددع قططال المفططوض اليططام لألونططروا ضططي ميططرض إ طط
 اإلسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرائيلي إ : 

   29.وإ  األونروا "لم تيد قادرد علس مواك ة وتيرد تدميرها" 20"إيقاغ تدمير المالج  ضي قطاغ ةزد ازداد   كل ملموس".

منططززل  و لحططق  ضططرارا   103ع دمططر الجططيش اإلسططرائيلي حططوالي 2330 كتو ر/ت ططري  األول  13ضططي عمليططة اسططتمرت لاللططة  يططام  ططد ت ضططي 
د ما يفوق   19ضلسطيني. و حسن األونطرواع ُدمطر  1233 ي رات المنازل األخرر ضي مخيم رضح لالجئي  والمناطق القري ة منهع حين  رَّ

ألضطرار. كطنلف ُدمطرت عطدد منطازل ليسطت عائطدد لالجئطي  ضطي اليمليطة  111تدميرا  جزئيا  وتيرض  99ي  تدميرا  كامال ع ومنززل  عائدا  لالجئ
 ناتها تقع  القرن م  مخيم الالجئي . وكا  مي م الني  ت ردوا م  األطفال. 

نطازلهم. وحمطددع الالجئطةع سط ق لهطا    ضقطدت عاما  وعدد  قر اء لها م  ضم  الطني  ُدمطرت م 91كانت حمدد رضوا ع وهي لجئة عمرها 
 عندما اضطرت وعائلتها إلس الفرار م  منازلهم ضي ياضا خالل الحرن التي  عق ت قيام دولة إسرائيل.  1491منززلها ضي اليام 

ول  ي  طيء ضطي منطززلناع ويمكط  لم يك  هناف نفطق وقالت سها ع د لع التي ُدمر منززلها جزئيا  ضي اليملية ناتهاع لمن مة اليفو الدولية: 
ألي  خب    يصتي وين ر  نفسه. ضما زال جزء مط  المنطززل قائمطا ع لكنطه لطم ييطد امنطا ؛ ضالجطدرا  المت قيطة يمكط     تنهطار ضطي  يطة لح طةع 

لطم يكط   مامنطا مط  خيطار. والجنود ييرضو   ننا لم نفيل  يئا ع و توا إلس المنززل وكا  زوجي وا نطي موجطودي  و مرونطا  طص  ن طادر ضطورا . و
ضحطموا  يض األ ياء و خنوا   ياء   خرر ودمروا جزءا  م  المنززلع لمطانا؟ واآل  مطانا سطنفيل؟ هطل نطدمر مطا ت قطس مط  المنطززل  صنفسطنا 

   حتس ل ينهار علس  حد."

ضاتططهع مططع  نا يططن الميططا  وخطططوط تيرضططت  طط كة المجططاري الرديئططة   ططال  لمزيططد مطط  األضططرار مطط  جانططن د ا ططات الجططيش اإلسططرائيلي وجرا
الكهر ططاء والهططات . و ططرَّ  الجططيش اإلسططرائيلي  نططه خططالل اليمليططة اكت طط  لاللططة  نفططاق حفرتهططا الجماعططات المسططلحة الفلسطططينية لتهريططن 

د مئطات اخطري  منززل  اخر ضي رضحع مما  در إلطس ت طري 03وضي األسا يع الستة السا قة ُهدم حوالي  20األسلحة م  م ر إلس قطاغ ةزد.
 م  الفلسطينيي . 

والمنطقة التي  هدت تدمير اليديطد مط  المنطازل ضطي قططاغ ةطزد هطي مخطيم الالجئطي  ضطي رضطح الواقيطة ضطي جنطون قططاغ ةطزد علطس الحطدود 
منطززل وتيرضطت مئطات المنطازل األخطرر لتطدمير جزئطي  و ألضطرار جسطيمة منطن  كتو ر/ت طري   1333الم ريةع حيطن دمطر مطا يقطرن مط  

لطم تكط   2333. ومخيم الالجئي  مكت  جدا   السكا ع حين ل تف ل إل  زقة ضيقة  ي   فو  المنطازل. وحتطس خريط  اليطام 2333األول 
 29ال فو  األولس م  المنازل ضي المخيم ت يد إل  ضية  متار ع  الحدود التي ُيسيطر عليها الجيش اإلسطرائيلي وُيسطي ر دوريطات عنطدها.

ل التدمير الهائل الني قام  ه الجيش اإلسرائيلي عدد  فو  م  المنازل تدريجيا  إلطس  نقطاض حتطس مسطاضة ومنن نلف الحي متطر  033 ع حوَّ
 م  الحدود. 

ع عند حوالي الساعة اللاللة   احا ع  لقس الجيش اإلسرائيلي قنا ل  وتية واستخدم مك رات ال طوت لطدعود 2331يونيو/حزيرا   20ضي 
منطززل . وضقطدت عائلطة  23ضي مخيم الالجئي  الواقع علس الحدود الم رية إلس م ادرته ضورا . وخالل سطاعتي  تطم تطدمير سكا  حي  راهمة 

  خ ا .  10منززل  كا  يييش ضيها  11 رهوم 

 مطة اليفطو الدوليطة وكانت سهيلة  حمد سليم  رهومع وهي  رملةع تييش ضي  حد المنازل التي ُهدمت مع ا نها وا نتها و قيقها. و  ل طت من
"استيق ت علس  وت إطالق النار م  جانطن الجطيش وركضطت داخطل المخطيم مطع األطفطالع وضطي األوقطات األخطرر التطي كطا  الجطيش قائلة: 

يطلق ضيها النار كنا نهرن وننت ر حتس توق  إطالق النار لليودد. ولك  هن  المرد اقتر ت الطد ا ات   طح ة جراضطات مط  المنطازل. وعنطدما 
خ ةادرت لم ي ق إل األنقاض وال  ار ضي المكا  الني كانت منازلنا قائمة ضيه. كنت  ملف منطززل  جمطيال ؛  ر طع ةطر ع واحطدد لكطل منطا ومطط 



عنطدما  قطاموا الحطدود. وكطا  منطززلي حيطن توجطد الحطدود  1412وحمام وقاعة. لقد  نيته ق ل  ر ع سنوات. وُهدم منززلي السا ق ضي اليطام 
 يد ضترد م  الوقتع ح لت علس  يض التيويضع لكنه لم يك  كاضيا ع واضططررت لالنت طار ألجمطع مطا يكفطي مط  المطال ل نطاء منطززل اآل . و

. ولم ي ق لي وألولدي  يء."    جديد. واآل  ل   ستطيع  ناء منززل اخر لانية 

ززل قريطن مطع ا نيهطا وزوجتيهمطا و ولدهمطا اللنطي عامطا ع ضطي منط 13عا ت عمة سهيلةع واسمها ضضية سليما  إ راهيم  رهطوم وعمرهطا 
"دمروا المنززل مع جميع  ةراضناع لقد عملت ططوال حيطاتي واآل  لطم ي طق لطدي  طيءع ولطم ي طق لطدر ع ر. وقالت لمن مة اليفو الدولية: 

؛ وكطا  يحتطوي علطس سطت ا ني   يء ولديهم  طفطال؛ األول لديطه لمانيطة واللطاني  ر يطة. وكطا  المنطززل لاللطة منطازل واحطد لطي و النطا  ل نطيَّ
ةر  وحمامي  واحد لكل منهما. وعملنا  جهد ك ير ل ناء منززلنا.. لطيك  ل ضطي عوننطا. و نطا لطم  عطد  سطتطيع النطوم ضطي الليطل. ويوا طلو  

ائهطا الطني تُقطيم ضيطه اآل (. ضلطيك  تدمير المزيد م  المنازلع كل يوم المزيد م  المنازل؛ ور ما يدمرو  ةطدا  هطنا المنطززل  يضطا  )منطززل  قر 
ل ضي عوننا؛ لمانا هطنا إضطاضة إلطس كطل  طيء اخطر؟ كمطا دمطر الجطيش  رضطيع هنطافع  طالقرن مط  المنطززل )م طيرد  إلطس ركطام منطززلها ضطي 

هنطاع مط  قل طي؛ وحتطس الجوار(؛ جميع   جار الزيتو ع  يمكانكم    تروهاع اقتليوها جمييا ع ولم يتركطوا حتطس  طجرد واحطدد؛ اقتليوهطا مط  
 إنا زرعت   جار زيتو  ةيرها ضل   عيش ألرر الزيتو ؛ ضصنا طاعنة ضي الس ؛ ولم ييد لدي  رض ول منززل ول  يء."

علططس عكططس مططزاعم السططلطات  –حططدن التططدمير ضططي مخططيم رضططح لالجئططي    ططورد تدريجيططةع حيططن اسططتهد   ططفا  مطط  المنططازل تلططو اآلخططر 
التططي يسططتخدمها الفلسطططينيو  إلطططالق النططار علططس الجنططود اإلسططرائيليي  الططني  يحرسططو  الحططدود والمنططازل التططي  اإلسططرائيلية  ططص  المنططازل

ع كمطا قططال 2333تسطتخدم ك ططاء لألنفطاق المسطتخدمة لتهريطن األسطلحة مط  م طر هطي ضقططط التطي دمطرت.  يطد  نطه اعت طارا  مط  نهايطة اليطام 
 طالقرن مط  الحطدود لمن مطة اليفطو الدوليطةع   ل هطم الجنطود اإلسطرائيليو      طفوضا  عديطدد  الفلسطينيو  الني  ييي و  ضي مخيم الالجئطي 

م  المنازل سيتم تطدميرها. وتتكطد الت طريحات ال طادرد عط  الجطيش اإلسطرائيلي والمسطتولي  الحكطوميي     هطن  ضيطال  كانطت نيطتهم. ضفطي 
القيطادد الجنو يطة للجطيش اإلسطرائيلي ضطي  دايطة النتفاضطةع ضطي ميطرض تيليقطه قال اللواء يوم تو  سطامية قائطد  2332يناير/كانو  اللاني 

لإلناعططة ا  2332يناير/كططانو  اللطاني  13و 4منطززل  ضلسططينيا  ضططي مخطيم رضططح لالجئطي  يطومي  93علطس تطدمير الجططيش اإلسطرائيلي حططوالي 
 إلسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرائيلية: 

إخالء  ريط عرضطه لاللمائطة متطر علطس ططول جطان ي الحطدود ... لاللمائطة  "كا  يجن هدم هن  المنازل وإخالتها منن زم  طويل ... ويجن
   21مترع   ر  الن ر ع  عدد المنازلع نقطة علس السطر."

وساق المستولو  اإلسطرائيليو  حججطا  مختلفطة لت ريطر هطدم هطن  المنطازل. وقطال  يضطهم إ  عمليطات الهطدم كانطت ضطرورية أل  المسطلحي  
الجططيش اإلسططرائيلي انطالقططا  مطط  هططن  المنططازل و/ و أل  المنططازل  ططكلت ةطططاء  لألنفططاق المسططتخدمة ضططي تهريططن  الفلسطططينيي  هططاجموا جنططود

األسلحة إلس قططاغ عطزد مط  م طرع  ينمطا   طار اخطرو  إلطس    الهطدم جطاء ردا  انتقاميطا  علطس قتطل  ر يطة جنطود إسطرائيليي  ضطي قاعطدد كطرم 
"مي طم عملياتنطا  . وقال اللواء دورو   لموغ قائد القيادد الجنو ية إ 2332اير/كانو  اللاني ين 9 الوم اليسكرية ضي جنون إسرائيل ضي 

 .  ركزت علس منطقة رضح ألنها المنطقة التي ينتمي إليها اإلرها يا  التا يا  لحماس"

"ا طُت ه ضطي ع ولنيطرا  المسطلحي " " كلت ةططاء  و  در مكتن الناطق  اسم الجيش اإلسرائيلي  يانات مختلفة  ضادت    المنازل المهدمة: 
"ردا  علس الهجوم اإلرها ي الطني  ودر  حيطاد ضطا ط ؛  و  نها اسُتهدضت  نها ت كل ةطاء  لألنفاق المستخدمة ضي عمليات تهرين األسلحة"

   24ضي جيش الدضاغ اإلسرائيلي ولاللة جنود."

واسع النطاق للمنازل علس يد الجيش اإلسطرائيلي. والمخطيم محطاط مط  وضي  مال رضحع تيرض مخيم الالجئي  ضي خا  يونس  يضا  لتدمير 
لاللة جوانن )ضي ال مال وال رن والجنون(  كتلة ةوش قطي  التي تضم مستوطنات إسرائيليةع والتي توجد  داخلها عطدد قواعطد للجطيش 

اإلسططرائيلي والتططي ُسططل مت إلططس المسطططتوطني   اإلسططرائيلي. ومنططن إن ططاء كتلططة المسططتوطناتع  لططت هططن  القاعطططدد السططا قة التا يططة للجططيش
لطم يكط  السطيار الخطارجي للمسطتوطنة ي يطد إل  متطار عط  ال ط  الخطارجي لمنطازل  2333تتوسع وضي اليام  1411اإلسرائيليي  ضي اليام 

ازل واحطدا  تلطو اآلخطر ضطي مخيم خا  يونس لالجئي . وكما حدن ضي مخيم رضحع عمد الجيش اإلسرائيلي إلس التدمير التدريجي ل فو  المن
طر  كلطر مط    233المخيمع حين سور  األرض مساحة واسية م  المخيم تقع  طالقرن مط  محطيط المسطتوطنة اإلسطرائيلية. وحتطس اليطومع ُدم 

ش منززل ولحقت  يطدد ممالطل  ضطرار يتيطنر إ طالحها و اتطت ةيطر  طالحة للسطك . و يطد تطدمير منطازل الفلسططينيي  ضطي المخطيمع  نطس الجطي
اإلسرائيلي سورا  خرسانيا  ارتفاعه لمانية  متار حول محيط المستوطنة اإلسطرائيلية ضطي المكطا  الطني توجطد ضطي م طاني المسطتوطنة األقطرن 

 م  المخيم. 

خطرر وإضاضة إلس التدمير الني جرر ضي مخيمات الالجئي ع دمر الجيش اإلسرائيلي  يضطا  مئطات المنطازل ةيطر التا يطة لالجئطي  وممتلكطات  
% مط  األراضطي الزراعيطة ضطي ةطزد ضطي السطنوات الطلالن ون ط  السطنة 13ضي قطاغ ةزدع لسيما ضطي القططاغ الزراعطي. وُدمطر  كلطر مط  

ضطدا  مط  األراضطي الزراعيطة واقُتليطت  كلطر مط   1133الماضية. و حسن مستول األمم المتحدد لتنسيق ال تو  اإلنسانية ُدمر  كلطر مط  
   03وحدهما. 2330و 2332ةزد ضي اليامي    جرد ضي قطاغ 229,333

وكططا  جططزء ك يططر مطط  األراضططي التططي ُدمططرت مزروعططا   ص ططجار الزيتططو  والحمضططيات والطط لح واللططوزع و ت ططكيلة متنوعططة مطط  الخضططار ضططي 
وجطد ضيطه كلاضطة الدضيئاتع وهطي طريقطة ُتسطتخدم لتي طيم إنتطار المسطاحة ال ط يرد مط  األراضطي الزراعيطة المتطواضرد ضطي قططاغ ةطزد الطني ت

سططكانية. وةال ططا  مططا كانططت الططدضيئات ُتططدمر مطط  دو  السططما  للمططزارعي   تفكيكهططا وعلططس األقططل اسططترجاغ اإلطططار والخططيش لالسططتيمال ضططي 
المستق ل. وقد اقتليت األ جار   ورد منهجية  واسطة جراضات الجيش اإلسرائيليع حتس ضي الحطالت التطي سط ق    قطام ضيهطا المزارعطو  

 هم  قطع الجزء األعلس منها علس  مل    ل تقتلع و   تنمو لانية.  نفس



وُدمرت مئات اآل ار و رف تخزي  الميا  وال هاريج والمضخات الكهر ائية للميا  التي تطوضر ميطا  ال طرن والطري وةيرهطا مط  الحتياجطات 
ر األراضططي والمراضططق الزراعيططة اقتليططت الجراضططات آلل  السططكا ع مططع  طط كات الططري ال ططالغ طولهططا ع ططرات الكيلططومترات. و لنططاء تططدمي

 اإلسرائيلية  يضا   عمدد و سالف الكهر اءع  حين انقطع التيار الكهر ائي ع  المناطق المحيطة. 

وهنططاف منطقططة  خططرر ةال ططا  مططا اسططتهدضها الجططيش اإلسططرائيلي وتقططع حططول مسططتوطنة كفططر داروم اإلسططرائيلية ومي ططري كيسططوضيم/  و هططولي 
المطاح  وعلس الطريق الممتد م  ال رق إلس ال رن م  مستوطنة ةوش قطي  إلس مي ر كيسوضيم ضي إسطرائيل. ضقطد قطام الجطيش وقطي /

اإلسرائيلي  جر  مساحات  اسية م   ساتي  النخيل والحمضيات وةيرها مط  المحا طيلع لحمايطة الططرق التطي يسطتخدمها المسطتوطنو  
 كما ي دو. 

كا  لدر عائلة   و هوليع التي تييش وتملف الكلير م  األراضي الواقية  القرن مط  مسطتوطنة كفطر دارومع تسطية منطازل )تيطود إلطس سط ع 
دجاجطة( ولطالن ا طار  0333دونما  م  األرض وميمطل لت طنيع المطواد ال نائيطة وم طتل للن اتطات ومزرعطة دجطار ) 003عائالت(ع وحوالي 

ضططي اليائلططة  19. وتضططرر جميططع األعضططاء الططز 2331و ةسطططس/ان  2333ا  ُدمططرت  ططي   كتو ر/ت ططري  األول وعططدد  ططرف لتخططزي  الميطط
 طد  الجطيش اإلسطرائيلي  تطدمير  يطض  2333 كتو ر/ت طري  األول  13ضردا  مطنهم. وضطي حطوالي  01الممتدد جراء تدمير  راضيهم وت رد 

 29( وضطططي 9مططط  ال طططمال إلطططس الجنطططون )طريطططق  طططال  الطططدي /الطريق رقطططم  راضطططي اليائلطططة الموجطططودد علطططس الطريطططق الرئيسطططي الممتطططد 
 كتو ر/ت ري  األول هدم  ول منززل لليائلة. وكا  يوس  محمد   و هولي وزوجتطه و ولدهمطا التسطية ضطي المنطززل عنطدما  دركطوا ضجطصد    

قل األولد إلس مكا  امط ؛ وضطي الوقطت الطني ضيلنطا ضيطه نلطفع "لقد  يقنا؛ ولم ييطونا وقتا  إل لنالمنززل مطوق  الد ا ات والجراضات. وقال: 
 .  وخالل دقائق قليلة  د ت الجراضات  تدمير المنززل ولم يك  هناف وقت إلخرار  ي  يء"

ل نوضم ر/ت ري  اللانيع ُدمر منززل ع د الحكيم ع د ر ه   و هولي )ا    قيق يوس (. وهو مدير تنفيطني ييمط 4و يد  ضية  يامع  ي ضي 
 11"تين سطنوات ُدمطر  لح طات. و تطس الجطيش عنطد السطاعة ضي إدارد األونرواع ومتزور ولديه  ر ية  طفال. وقال لمن مة اليفو الدولية : 

ليال   د ا تي  وجراضة وسيارد جين واحدد. و احوا  نا لكي نخرر ضورا  وإل سطيهدمو  المنطززل علطس رتوسطنا. ولطم يكط  منطززلنا هطو األول 
مرع ومع نلف ل يمكنف ضيال     تكو  جاهزا  ل يء كهنا؛ ولم يدر  خلدنا    هن  هي ال داية ضقط و نه خطالل  ضطية   طهرع سن ط ح الني يُد

و يد تدمير منززلهع جطاء دور منطازل خمسطة مط   ال  يء؛ ولم نفقد ضقط المنازل واأللان واألرض وكل  يء؛  ل ضاغ جزء م  حياتنا..."
 لمزيد م   راضي اليائلة. ولم يقدم اإلسرائيليو   ي رواية  و تفسير لتدمير هن  الممتلكات وةيرها ضي المنطقة.   قائه و  ناء عمه وا

منطززل  ومسطاحات واسطية مط  األراضطي الزراعيطة ضطي  24ع دمطر الجطيش اإلسطرائيلي حطوالي 2333نوضم ر/ت طري  اللطاني  22و 23و ي  
د حططوالي  . ولططم ي ططر الجططيش اإلسططرائيلي إلططس تططدمير هططن  الممتلكططات والططني  ططدا  نططه جططاء ردا  علططس قيططام ضلسطططينيا   113المنطقططةع حيططن  ططرَّ

الفلسطينيي   تفجير حاضلة  واسطة متفجرد ُزرعت  جانن الطريطق وكطا  علطس متنهطا مسطتوطنو  إسطرائيليو  ينتقلطو  مط  مسطتوطنة كفطر 
 اخرو   جرو ع  ينهم خمسة  طفال.  داروم إلس ةوش قطي . وقُتل إسرائيليا  ضي الهجوم و  ين تسية

 طرق مي طر قطي /المططاح   –وكا   ي  الممتلكات التي ُدمرت خمسة منازل وعدد  راضي زراعيطة تيطود ليائلطة عا طدي  وتقطع إلطس  طمال 
كيتهططا دونمططا  مطط    ططجار النخيططل والحمضططيات تيططود مل 03. وُدمططر منططززل سططادس و2333نوضم ر/ت ططري  اللططاني  21وُدمططرت جمييهططا ضططي 

. وكانطت حليمطة عا طدي  ال ال طة مط  اليمطر خمسطة وسط يو  عامطا  تيطيش ضطي 2331 ةسططس/ان  12لليائلة ناتها ضي المنطقة نفسطها ضطي 
ر المنززل الني يملكه ولداها اللطنا  كانطا ييمطال  ضطي الخطارر. وي طدو    تطدمير المنطززل واألرض المحيططة  طه جطاء انتقامطا  لحادلطة إططالق نطا

وقالت حليمطة عا طدي  وا نتهطا سطميحة لمن مطة اليفطو الدوليطة إنهمطا كانتطا  01ء حولها ضي ضترد سا قة م  اليوم عند مي ر قرين.وردت  ن ا
ضي المنطززل ططوال اليطوم وإنهمطا لطم ت طاهدا  و تسطميا  يطة تحركطات م ط وهة قطرن المنطززل. و يطد حطوالي سطاعتي  مط  حطدون إططالق النطار 

جراضة تا ية للجيش اإلسرائيلي كانت متمركزد عند المي ر القرين م  منززل عائلطة عا طدي  ودمرتطه مطع األرض المنكورع اقتر ت د ا تا  و
 المحيطة  ه. كما حطمت الد ا ات عمودي كهر اء وك الت و ل وقطيت الطاقة الكهر ائية ع  ع رات اليائالت التي تييش ضي المنطقة. 

مساحات واسطية مط  األراضطيع ضضطال  عط  المنطازل والممتلكطات األخطررع منطن خريط  اليطام  وضي  مال قطاغ ةزدع دمر الجيش اإلسرائيلي
. وضي اونة  حدن عهدا  كا   حد األس ان التي  عطاها الجيش لت رير التدمير ازدياد عمليات إطالق الجماعطات الفلسططينية المسطلحة 2333

 السيار إلس إسرائيل.  لقنائ  الهاو /ال واريخ م  طراز القسام م  هن  المنطقة ع ر

يونيططو/حزيرا  اجتططا  الجططيش اإلسططرائيلي  يططت حططانو  ضططي  ططمال قطططاغ ةططزد ردا  علططس اإلطططالق المتكططرر لقططنائ   24مايو/ يططار و 19 ططي  
جئطةع عائلطة ل 00منطززل  ُتطتوي  21الهاو  م  جانن الفلسطينيي   اتجا   لدد سديروت الواقية جنون إسرائيل. وهدم الجيش اإلسطرائيلي 

و لحق  ضرارا   ي رات المنازل األخرر ودمر عدد م انع ومساحات ك يرد م   ساتي  الزيتو  والحمضيات وجر   راضي  خطرر ودمطر 
 ال نية األساسية للميا  والمجاري والطرق. 

يش الطدضاغ اإلسطرائيلي "خطالل اليمليطة سطيطرت قطوات جطع قطال الجطيش اإلسطرائيلي وهطو ييلط   طدء اليمليطة إنطه: 2330مايو/ يار  10وضي 
علس مواقع مهمة تطل علس مناطق ُتستخدم إلطالق  واريخ القسام علس التجميات اإلسرائيلية وهطدم  ر طع من ط ت اسطتخدمها اإلرهطا يو  
 الني  لهم  لة  يطالق  طواريخ القسطام. وإضطاضة إلطس نلطفع قططع جطيش الطدضاغ اإلسطرائيلي الن اتطات الموجطودد ضطي مسطاحات واسطية كانطت
تسططتخدم إلخفططاء قانضططة ال ططواريخ ... ولطط  يسططمح جططيش الططدضاغ اإلسططرائيلي للمن مططات اإلرها يططة  تيطيططل الحيططاد اليوميططة لسططكا  التجميططات 

   02اإلسرائيلية الموجودد ضي قطاغ ةزد والمناطق المحيطة  ها."



ضططي قطططاغ ةطزد و كلرهططا تطططورا . وزار منططدو و  ومط  الممتلكططات التططي ُدمططرت م طنع  ططالط عائططد ليائلططة   طو ةليططو ع وهططو  ك ططر م طنع  ططالط
من مة اليفو الدولية الم نع و طاهدوا الطدمار : جطرر تحططيم كميطة هائلطة مط  الط الط إلطس قططع  ط يرد وُمزقطت  كيطاس اإلسطمنت وُ يلطرت 

  طجار الحمضططيات محتوياتهطا وحطمطت عمطدا  الت ضططخمة ومتططورد ل طنع الطط الطع وُهطدمت  يطض جطدرا  الم ططنع واقُتلطع عطدد ك يططر مط  
 الموجودد  القرن م  الم نع. 

ل وقال  احن الم نع جميل   و ةليو  لمن مة اليفو الدولية:   خبع  م  ضيهم  ولئف الني  كطانوا ييملطو  ضطي  933"كا  الم نع ُي   
ورد رزقها نتيجة لتطدمير الم طنع. عائلة م 933الم نع و ولئف الني  كانوا يكسو  األرضيات  ال الط ضي الم اريع اإلسكانية. اآل  ضقدت 

عملطت  وكانت لدينا  ضضل اآللت اإليطالية اآللية  الكامل وكنا ننتج  الطا  م  نوعية جيدد؛ وكنا ن در جزءا  م  إنتاجنا إلطس إسطرائيل. ولقطد
و  علطس إسطرائيل مط   ي  جد واجتهاد طوال حياتي وقد ُدمرت لمطرد هطنا اليمطل الطدتون  طدو  سط ن وجيطه. ولطم يطلطق  حطد قطط قطنائ  هطا

ي  مكا   القرن م  الم نع؛ و نا متصكد م  نلف أل  المكا  محروس جيدا  ليال  نهارا ؛ وقد تصكدت دائما  م  نلطف. كنطت  عمطل مطع اإلسطرائيلي
ض نلطف للخططر. طوال عقودع ونح  ن تري المواد منهم ون ييهم الط الط الطني ننتجطه. ول  سطمح   طدا  ألحطد  ارتكطان  ي ضيطل يمكط     ييطر

لك  الجيش جاء إلس هناع وحجزنا جمييا  ضي منززلنا ضي  طل ح طر التجطول الطني ضرضطه ططوال  يطام ودمطر   طياء كليطرد ورحطل. كيط  يمكط  
لملل هطنا    ييطزز األمط ؟ هطل تيطزز األمط ؟  النسط ة لطي وليطائلتيع لقطد دمطر هطنا حياتنطا؛ كطنلف  النسط ة لليديطدي  ةيرنطا. ومطانا عط  مئطات 

ائالت التي كانت تيتمد علس هنا الم نع لكسن رزقها وإلطيام  طفالها؟ لم  تن قط  ي إسرائيليع  ل علس اليكس. والجيش ييطر   نطه ل الي
 نطا ول عططائلتي ضيلنططا  ي  ططيء علططس اإلطططالق ضططدهم؛ وهططم  نفسططهم لطم يتهمططوني قططط  نططا  و  ولدي  ططصي  ططيءع إنا  لمططانا يططدمرو  م ططنينا 

دولر  مريكطي. ويمكطنكم    ت طاهدوا كطم كطا  تطدميرا  متيمطدا ع كيط   0233333؟ لقد  لحقطوا  ضطرارا  تزيطد قيمتهطا علطس و  جارنا وحياتنا
تيمدوا تدمير كل  يء هناع ضحطمطوا الط الط ومزقطوا جميطع  كيطاس اإلسطمنت وحطمطوا اآللت التطي كانطت ك يطرد ولقيلطة جطدا  ولطم يسطتطييوا 

 . راتع يمكنكم    تروا نلف  صم  عينكم"تدميرها  صية طريقة إل  المتفج

 تططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدمير األراضطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي الم طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططادرد "متقتطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا " 9.2
 طرق الضطفة ال ر يطة( وتركطوا ملفطا   –توجطه الجنطود اإلسطرائيليو  إلطس ضطواحي قريطة المطلطة )الواقيطة  طمال  2339ض راير/ ط اط  0ضطي 

 الستيكيا  مر وطا    جرد ويتضم   مرا   م ادرد قطية  رض كانت جراضات الجيش اإلسطرائيلي تيمطل ضيهطا   طال  منطن حطوالي  طهرع حيطن 
ا طيل. وحتطس ق طل تسطلم  مطر السطتيالءع ضهطم   نطاء القريطة     رضطهم قطد  ُخطنت مطنهم وُدمطرت إلضسطا  المجطال  مطام اقتليت األ جار والمح

إسطرائيل ل نطاء السططيار/الجدار ع طر الضطفة ال ر يططة. وي ط ه  مطر الم ططادرد الطني وقيطه اللططواء مو طي كا لينسطكيع رئططيس القيطادد الوسطططس 
دونطم مط  األرض  191,9. ووضقطا  لألمطرع ي طادر الجطيش 2339يناير/كانو  اللطاني  0يحمل تاريخ للجيش اإلسرائيليع نلف الم ي   دنا  و

. ولكططط   مطططا    الجطططيش يسطططتخدم م طططادرد األرض إلقامطططة سطططيار/جدار متططططور )مجهطططز  طططصجهزد 2330ديسطططم ر/كانو  األول  01حتطططس 
أللططر وطططرق ألعمططال الدوريططة التططي تقططوم  هططا د ا ططات الجططيش الست ططيار اإللكترونيططة ومحططاط علططس جان يططه  خنططادق عميقططة وممططرات لتقفططي ا

و سيجة إضاضية م  األسالف ال ائكة( والتي تكل  إسرائيل حوالي مليوني دولر  مريكطي لكطل كيلطومترع ضطي  قليلطي  ييتقطدو     األراضطي 
جدار ال طاه  التكلفطة. ون طرا  أل  اليمطل علطس أل  هطنا يينطي تفكيطف السطيار/ال –الم ادرد م   جل هنا الم روغ سطتياد ضيطال  إلطس   طحا ها 

األراضي الم ادرد كا  ضيليا  جار علس قدم وساق  حلول الوقت الني تسلم ضيه  هل القرية  مر الم ادردع ضي    طحان األراضطي ي طيرو  
ي ال  اليطائالت الفلسططينية  نه ل ضائدد م  تقديم استئنا  ضد الم ادرد. وضطي األ طهر الي طري  الماضطيةع تمطت م طادرد وتطدمير  راضط

 ضي الضفة ال ر ية "  ورد متقتة" علس النحو ناته لتهيئة األرضية ل ناء السيار/الجدار. 

وضطططي  ةلطططن األحيطططا  اسطططُتخدمت األراضطططي الفلسططططينية التطططي  طططادرها الجطططيش اإلسطططرائيلي "لحتياجطططات عسطططكرية/ منيةع لتوسطططيع و نطططاء 
حتيطة المرت ططة  هطاع لسطيما ططرق المسطتوطني ع واسطُتخدمت ضطي اآلونطة األخيطرد إلقامطة السطيار الطني المسطتوطنات اإلسطرائيلية وال نيطة الت

 يف ل المستوطنات اإلسرائيلية ضي الضفة ال ر ية ع  المد  والقرر الفلسطينية. 

رق لطم تطتم م طادرد األرض وإنمطا للضفة ال ر ية وقطاغ ةزد وتستمر اليوم. وعلس الو 1491و د ت اليملية  يد احتالل إسرائيل ضي اليام 
وضع اليد عليها "متقتا " م  جانن الجيش اإلسرائيلي لحتياجات " منية" ةير محطددد ولفتطرد محطددد مط  الوقطت. ولكط   وامطر السطتيالء 

ش اإلسطرائيلي "متقتطا " هن  يمك     ُتمدد إلس ما ل نهاية وضي األةل ية الي مس م  الحالت لم تتم إعادد األرض التي استولس عليهطا الجطي
ي  إلس   حا ها قط. لناع ضم  الناحية اليمليةع ضي  األرض التطي يطتم السطتيالء عليهطا "متقتطا " تضطيع إلطس األ طد. و النسط ة للفلسططينيي ع ضط

وجطه مي طم خسارد األرض تيني خسارد م در الرزق أل  الزراعة  اتت  حد  هطم وسطائل الطرزق منطن إةطالق سطوق اليمطل اإلسطرائيلية ضطي 
 الفلسطينيي . 

ول ُتسلَّم  وامر الم ادرد عموما  إلس   حان األرضع لكنها تترف علس األرض الم ادرد وتيلق ةال طا  علطس األ طجارع وضطي  ةلطن األحيطا  
صنطه مط  ليس طوال  يام  و  سا يع  يد سطريا  مفيطول  مطر الم طادرد. وعلطس  يطة حطالع لطم ييطد ي طير مي طم   طحان األراضطي الم طادرد  

ل المجدي تقديم استئنا . وقلة هم الني  يملكو  اإلمكانيات المالية لتحمل التكالي  القانونيةع وييتقد مي مهم  نطه مط  ةيطر المجطدي الطدخو
 ضي عملية تخنلهم  ل ات. وضي األعوام الس ية واللاللي  لالحطتالل اليسطكري اإلسطرائيليع تحولطت الم طادرات "المتقتطة" إلطس حقيقطة دائمطة

 )ان ر الف ل الخاب  م ادرد األراضي/الستيالء عليها(. 

 مططر م ططادرد "متقتططة" لقطططع  رض تقططع  ططالقرن مطط   12ع   ططدر الجططيش اإلسططرائيلي مططا ل يقططل عطط  2339وضططي يناير/كططانو  اللططاني 
ةطزد اليميطد دا  هاريطل علطس  المستوطنات اإلسرائيلية ضي قطاغ ةزد. وتطنب األوامطر التطي وقطع عليهطا قائطد الجطيش اإلسطرائيلي ضطي قططاغ

  نططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططه: 
ضي إططار السطلطة الممنوحطة لطي كقائطد لجطيش الطدضاغ اإلسطرائيلي ضطي المنطقطةع ووضقطا  لجميطع القطواني  والت طرييات األمنيطةع إننطي  رر  نطه 



:  علط   هطنا م طادرد مطلون لضرورات عسكرية إلزاميةع ضي  عقان ال رو  األمنية الخا ة التي تسود المنطقةع     ُعل   هطنا مطا يلطي 
 األرض لضرورات عسكرية. 

وسييتني جيش الدضاغ اإلسرائيلي  األرض وسيتولس العتناء الح ري  ها ضا ط األراضي الموجود ضي مقر القيادد الجنو يطةع عط  طريطق 
 منسق وزارد الدضاغ ضي اإلدارد. 

 .  2330ر/كانو  األول ديسم  01وتاريخ دخول هنا اإلعال  حيز النفان هو تاريخ توقييه وحتس 

وكما هي الممارسة الحاليةع  ُرضقت خرائط لألراضي التي تجري م ادرتها واسطتمارد نمونجيطة مط وعطة تتضطم  ضراةطات يملتهطا الضطا ط 
 اآلمر   يانات ملل موقع األرض الم ادرد واسم  احن األرض و  جار النخيل الخ. وتنب الستمارد علس اآلتي: 

 د  رض لحتياجطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططات عسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططكريةإ طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططيار يتيلطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططق  م طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططادر
ييططس إ ططيار  هططنا  نطه ضططي يططوم ... مطط   طهر ... مطط  اليططام ...ع  مطر قائططد جططيش الططدضاغ اإلسطرائيلي ضططي منطقططة ةطزدع ضططي  عقططان ال ططرو  

  طاألمر المتيلطق  م طادرد 00الخا ة التي تسود المنطقةع ولضرورات عسكرية إلزاميطة  م طادرد األرض الميلمطة علطس الخريططة المرضقطة
   ( )السيار األمني لكفر داروم( )منطقة ةزد( م   جل إن اء  جزاء  منية.2-2339األرض )

ونمنحكم  هنا مدد س ية  يام إل داء تحف اتكم لقائد جيش الطدضاغ اإلسطرائيلي ضطي منطقطة ةطزد ضيمطا يتيلطق  قطرار . ويمكط  تقطديم التحف طات 
 د ع  طريطق مكتطن المست طار القطانوني )لجطيش الطدضاغ اإلسطرائيلي( ضطي المنطقطة:كما نكر إلس قائد جيش الدضاغ اإلسرائيلي ضي منطقة ةز

 ضططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاكس: ...

 اسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططم متلقططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي اإل ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططيار: ...

  طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططفة المتلقطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي:  طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاحن/راعي الكتلطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة ... القطيطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة...

 رقطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططم  طاقطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة الهويطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة )إل طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططات ال خ طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططية(: ...

 اسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططم قائطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططد جطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططيش الطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدضاغ اإلسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرائيلي: ...

 التوقيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططع: ...
   التاريخ: ...

مط  األرض الم طادرد  طي  جزئطي مسطتوطنة كفطر داروم اإلسطرائيلية )ضطي وسطط قططاغ ةطزد( وجطزء منهطا  طالقرن مط  م طارضها. يقع جزء 
وهططن  المسططتوطنة  ططصنها  ططص  ةيرهططاع  نيططت علططس  رض ضلسطططينية م ططادردع  يضططها  واسطططة الم ططادرات "المتقتططة" التططي  ططدرت ق ططل 

 ضا  ضد الم ادردع لك  ليس لديهم   يب  مل ضي نجا  الستئنا . عقود. وقد قدم   حان األراضي الم ادرد استئنا

 . الم ططططططططططططررات اإلسطططططططططططططرائيلية ليمليطططططططططططططات التطططططططططططططدمير ضطططططططططططططي األراضطططططططططططططي المحتلطططططططططططططة : "الحتياجطططططططططططططات اليسطططططططططططططكرية/األمنية"0
 تحديطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططد التجططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا  

إنفطان القطانو  واعتمطد تطدا ير تسطتخدم ضي األيام التي  عق ت اندلغ النتفاضةع تخلس الجيش اإلسطرائيلي عط  تكتيكطات الحفطا  علطس األمط  و
عموما  ضي النززاعات المسلحةع  ما ضيها التدمير واسع النطاق للمنطازل واألراضطي وةيرهطا مط  الممتلكطات. وسطرعا  مطا ترسطخ هطنا الطنمط 

 واتسع نطاقه واستمر حتس يومنا هنا.

الحجطارد.  2333سط تم ر/ يلول  24لم اهرات التطي جطرت  يطد وضي القدس ال رقية وداخل إسرائيلع  لقس المت اهرو  الني   اركوا ضي ا
وضططي الضططفة ال ر يططة وقطططاغ ةططزدع رةططم    مي ططم الم ططاهرات كانططت ع ططارد عطط  احتجاجططات  لقيططت خاللهططا الحجططاردع ضينططه ضططي عططدد مطط  

 ضد قوات األم  اإلسرائيلية.  المناس ات استخدمت األسلحة النارية م  جانن  ضراد قوات األم  التا ية للسلطة الفلسطينية  و سواهم

وردا  علس هن  الم اهراتع لجصت قوات األم  اإلسطرائيلية   طورد متكطررد إلطس السطتخدام المفطرط للقطود المميتطة ضطي  طرو  لطم تكط  ضيهطا 
لاللطة األولطس مط   روا   ضراد قوات األم  ول سواهم مهددد  خطر و يفع مما  در إلس وقطوغ عمليطات قتطل ةيطر قانونيطة. وضطي األسطا يع ال

طفططال ع علططس يططد قططوات األمطط  اإلسططرائيلية. وإضططاضة إلططس نلططفع دمططر الجططيش المنططازل  21ضلسطططينيع  يططنهم  133النتفاضططةع قُتططل  كلططر مطط  
واألراضي الزراعية والم انع. وحدن جزء ك ير م  الدمار األولي ضطي المنطقطة المحيططة  مي طر نتزاريم/ طحاد ع ضطي قططاغ ةطزدع  طالقرن 

دمططر الجططيش اإلسططرائيلي م نيططي  مططتلفي  مطط   ر يططة  دوار ييرضططا   2333 كتو ر/ت ططري  األول  1و 1موقططع الم ططاهرات. ضمططلال  ضططي مطط  
عائلطةع ومسطاحات واسطية مط  األراضطي الزراعيطة حطول المي طر وم طنيا  قري طا  لسط ف الميطاد . و يطد الهطدم  04" التو مي "ع كانا يتويطا  
 ه :  عل  الجيش اإلسرائيلي  ن

"قام  صعمال هندسية للقضاء علس التهديد المتوا ل لمي طر نتطزاريم. ومط  ضطم  هطن  األن ططةع تطدمير م نيطي  ُييرضطا   طالتو مي ع وتطدمير 
وتطهير األرض علس مساضة عطدد ع طرات مط  األمتطار حطول موقطع جطيش الطدضاغ اإلسطرائيلي ضطي المي طر ... ‘  الم نع’م نس مجاور يير  

موقع مهم يسيطر علس طريق الدخول الرئيسي إلس مستوطنة نتزاريم اليهودية. وقد عطلطت  عمطال الينط  التطي انطدليت ضطي ومي ر نتزاريم 
   09المي ر األس وغ الماضيع الحياد اليومية ضي المستوطنة."



قطارات خطالل الم طاهرات. وضطي وزعم الجيش اإلسرائيلي    مسلحي  ضلسطينيي   طلقوا النار  اتجا  مواقع الجطيش اإلسطرائيلي مط  هطن  الي
حي   نه يحق للمطو في  المكلفطي   ينفطان القطانو  الطرد علطس التهديطدات التطي تحطدق  طصمنهم و مط  اآلخطري ع ضيجطن    يكطو  الطرد متناسط ا ؛ 

 وتيتقد من مة اليفو الدولية    تدمير هن  الم اني السكنية واألراضي ضي هن  ال رو  كا  ردا  ةير متناسن. 

السططلطات اإلسططرائيلية    تططدمير المنططازل وةيرهططا مطط  الممتلكططات م ططرر ومتناسططن  الكامططل مططع احتياجاتهططا اليسططكرية/األمنية لمنططع وتططزعم 
الهجمات التي ي نها الفلسطينيو  المسلحو  ضد المستوطنات اإلسرائيلية ومواقع الجيش اإلسرائيلي  و الرد عليهطا. وت ط  نطوغ الطدمار 

 ياق  ن طة قتالية".  صنه "وقائي"  و "ضي س

والفئة "الوقائية" واسية لل اية. وهطي ت طمل تطدمير الممتلكطات التطي يطزعم الجطيش    الهجمطات  طنت منهطا  و الممتلكطات التطي اسطتخدمت 
طق ك طاء خالل الهجمات. كما ت مل تدمير الممتلكات إلزالة اليوائق  مام خطوط الرتية اليسطكرية ضطي منطاطق تيت طر حساسطةع ولخلطق منطا

محايدد حول األهدا  المحتملة وإزالة الميوقطات ضطي المنطاطق مط   جطل  نطاء  سطيجة  و من ط ت عسطكرية. وإضطاضة إلطس نلطفع ت طمل تطدمير 
 الممتلكات ل رض  ناء الطرق لتحسي  الموا الت  ي  المستوطنات اإلسرائيلية داخل األراضي المحتلة و ي  المستوطنات وإسرائيل. 

سرائيليةع تنطدرر جميطع هطن  األن ططة ضطي إططار "الحتياجطات اليسطكرية/األمنية"ع ألنهطا تيت طر ضطرورية لمنطع الهجمطات ووضقا  للسلطات اإل
التططي ي ططنها الفلسطططينيو  ضططد المسططتوطنات اإلسططرائيلية والمسططتوطني  والجنططود اإلسططرائيليي  ضططي األراضططي المحتلططة. و حسططن الجططيش 
 اإلسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرائيلي ضططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي :

الططدضاغ اإلسططرائيلي السططلطة منططه إللحططاق األنر  الممتلكططات الخا ططة خططالل  وقططات القتططال و سطط ن الحتياجططات  "الم ططدر الططني يسططتمد جططيش
)ز( مط  اتفاقيطة لهطاي لليطام 20اليسكرية هو جزء م  قواني  الحرنع التي ت كل جزءا  مط  القطانو  الطدولي. وُي طير تحديطدا  إلطس الالئحطة 

   00حالت التي "تقتضي ضيها ضرورات الحرن ملل هنا التدمير حتما ."التي تجيز تدمير الممتلكات ضي ال 1431

ورةم  نه ي ر علس  نه يملف الحق ضي هدم كل ما م   صنه    يساعد  ضي عملياته اليسكريةع يطزعم الجطيش اإلسطرائيلي  صنطه يط طق م طد  
التناس ية لضما  عدم تصلير اليمليات   كل سل ي ةير متناسن علس المطدنيي . وتطيط  من مطة اليفطو الدوليطة ضطي تفسطير النططاق المسطمو  

كات  موجن القانو  الدولي )ان طر الفقطرد القانونيطة(. وإ  ال طرو  المحيططة  التطدمير الهائطل للمنطازل واألراضطي وةيرهطا  ه لتدمير الممتل
م  الممتلكات ضي األراضي المحتلة واليواقن المترت ة علس الفلسطينيي  تكنن الزعم  صنطه تطم احتطرام م طد  التناسط ية المكطرس ضطي القطانو  

 الدولي. 

 دا  الم ططططططططططططططططططططططططططططططططططروعة واألن طططططططططططططططططططططططططططططططططططة القتاليططططططططططططططططططططططططططططططططططة والتناسطططططططططططططططططططططططططططططططططط ية. تيريطططططططططططططططططططططططططططططططططط  األهطططططططططططططططططططططططططططططططططط9
يزعم الجيش اإلسرائيلي     ي منززل  و عقار يسطتخدم  طصي  طكل مط  جانطن  عضطاء الجماعطات المسطلحة الفلسططينية هطو هطد  عسطكري 

اق األن ططة يمك  مهاجمته وتطدمير    طورد قانونيطة ضطي  ي وقطت. وي ط  الجطيش اإلسطرائيلي عمليطات الهطدم هطن   صنهطا تحطدن "ضطي سطي
 القتالية". ويترف قرار القيطام  هطنا النطوغ مط  عمليطات الهطدم لحريطة ت طر  القائطد الميطدانيع و التطالي ل تخضطع هطن  األضيطال للمطداولت  و

 اإل را   و الستئنا  القانوني. 

ضة  صنها تدمير لحتياجات عسكرية/ منيةع ل ي دو عمليا     هنطاف ضرقطا  يط نكر  طي  عمليطات الهطدم التطي ُتيطرَّ   صنهطا تطصتي وضم  الفئة الميرَّ
ه "ضي سياق األن طة القتالية" و ي  تلف التي تو    صنهطا "وقائيطة". ضمطلال ع إ  المنطززل الطني ُيطزعم    مسطلحا  ضلسططينيا   طلطق النطار منط

ا  اإلسططرائيليي ع يجططوز    يططدمرا    يسططتخدم لسططتهد –يمكطط   سطط ن قر ططه مطط  طريططق  و مسططتوطنة  –علططس اإلسططرائيليي  والم نططس الططني 
كالهما ضي  ي وقت. وتنفَّن  يضا  هاتا  الفئتا  م  الهطدم ك طكل مط    طكال اليقطان الجمطاعي ردا  علطس الهجمطات التطي ي طنها الفلسططينيو  

 ضد المدنيي   و الجنود اإلسرائيليي . 

لنت ططار المسطتوطنات اإلسططرائيلية وططرق المسططتوطني  ومواقططع  و حسطن تفسططير الجطيش اإلسططرائيلي للقطانو  اإلنسططاني الطدوليع ضينططه ن طرا  
الجيش ضي جميع  نحاء قطاغ ةزد المكت   السكا  إلس جانن مخيمات الالجئي  الفلسطينيي  والمد  والقرر الفلسططينيةع ضطي  كطل م نطس  و 

 .  قطية  رض ضي قطاغ ةزد يمك  اعت ارها تهديدا  محتمال  و التالي هدضا  عسكريا  للهدم

وهنا  وضو  ليس  حيحا . ضوضقا  للقانو  اإلنساني الدوليع ل توجد  هطدا  عسطكرية ضطي األراضطي المحتلطة يجطوز للجطيش اإلسطرائيلي    
يهاجمها ويدمرها   ورد قانونيطة ضطي  ي وقطت. ويجطوز لقطوات األمط  اإلسطرائيلية    تسطتهد  األضطراد الطني  يسطتخدمو  عقطارا  لمهاجمطة 

يليي   و سواهم.  يد  نه ضطي هطن  الحالطةع علطيهم  ل يسطتخدموا إل قطدرا  مط  القطود يكطو  ضطروريا  تمامطا  للت طدي ألي خططر الجنود اإلسرائ
يتهدد  رواحهم  و  روا  اآلخطري . ويجطوز للقطوات اإلسطرائيلية ضطي  طرو  اسطتلنائية    ت طادر  و تطدمر عقطارا  ضلسططينيا  مط   جطل هطد  

ع مسططتوطنات ةيططر قانونيططة  و ال نيططة األساسططية التا يططة لهططاع ول كططرد انتقططامي علططس هجمططات ي ططنها ولططيس لتوسططي –عسططكري م ططروغ 
 الفلسطينيو  ضد اإلسرائيليي . وين  ي    يتمتع الفلسطينيو  المتضررو   الحق الفيلي ضي الطي  القانوني  صي  مر م ادرد  و تدمير. 

ائيل عط  التمسطف  هطنا الم طد  ونلطف ع طر القيطام  يمليطات تطدمير وإخطالء واسطية مط  وضي السنوات اللالن والن   الماضيةع تقاعست إسطر
دو  توضير ضمانات قانونية كاضيةع منتهكة  نلف حقطوق ع طرات اآلل  مط  الفلسططينيي  ضطي مسطاك  تفطي  طال رض وضطي مسطتور ميي طة 

 لئق. 



 . دقطططططططططططططططططططططططططططططة المطططططططططططططططططططططططططططططزاعم القائلططططططططططططططططططططططططططططططة إ  الممتلكطططططططططططططططططططططططططططططات اسططططططططططططططططططططططططططططططُتخدمت ل ططططططططططططططططططططططططططططط  هجمططططططططططططططططططططططططططططططات 0
اإلسرائيلي األكلر  يوعا  لت رير تدمير المنازل واألراضي وةيرهطا مط  الممتلكطات هطو  نطه تطم ضقطط تطدمير الممتلكطات التطي ل طت  نهطا  التصكيد

ت طكل تهديطدا . وةال ططا  مطا تططزعم اإلعالنطات ال طادرد عطط  الجطيش اإلسططرائيلي    الممتلكطات المطدمرد اسططُتخدمت لتنفيطن هجمططات. وضطي  ةلططن 
الفلسطينيو     الهجمات  و المواجهات المسلحة جرت ضي المنطقة ضطي وقطت مطا ق طل التطدميرع لكطنهم ينفطو     ممتلكطاتهم  األحيا  ل ينكر

اسُتخدمت ل   الهجمات. وضطي األةل يطة الي مطس مط  الحطالت لطم يطتهم الجطيش اإلسطرائيلي تحديطدا  األ طخاب الطني  اسطتخدمت منطازلهم  و 
 لتي دمرها  صنهم  اركوا هم  نفسهم ضي هن  الهجماتع ولم يحاول الق ض عليهم  و مقاضاتهم.  راضيهم  و ممتلكاتهم األخرر ا

ووضقا  لتيليطل الجطيش اإلسطرائيليع ضطي  حقيقطة    متهمطا  ر مطا  طلطق النطار مط   رض  حطدهم  و منطززله  و م طنيه  و دكانطه  و هطرن ع طر  
 طحا ه  و  طاةلو  دورا  ضطي الهجطوم ولطم يكونطوا علطس علطم  طه ولطم يكط   مقطدورهم حتس إ  لم يليطن   –كاضية لتدمير اليقار وكل ما حوله 

منيه. ويجد الفلسطينيو  الني  تقع منطازلهم وممتلكطاتهم  طالقرن مط  المسطتوطنات اإلسطرائيلية ومواقطع الجطيش اإلسطرائيلي  و ةيرهطا مط  
رض قيودا   ديدد علس تنقالتهم ضطي عقطاراتهم وحولهطا. وكطل مط  النقاط الحساسةع  نفسهم ضي موق  مستحيل. إن إ  الجيش اإلسرائيلي يف

ي اهد ضي هن  األماك  ليال  وضطي منطاطق ميينطة حتطس خطالل النهطارع  كطا  مط    طحان اليقطارات  و   طخاب متيطدي  عليهطاع ييطرض نفسطه 
تع حتطس  النسط ة للطني  يميلطو  مطنهم لخطر إطالق النار عليه م  ق ل الجيش. لنا يجيطل الجطيش مط   ط ه المسطتحيل علطس   طحان اليقطارا

لفيل نلفع حماية ممتلكطاتهم مط  الطدخالء الطني  يمكط     ي طنوا هجمطات علطس اإلسطرائيليي . ومطع نلطفع إنا نفطن  حطدهم هجومطا  انطالقطا  مط  
 ممتلكاتهم  و  القرن منهاع يياق و  هم  تدمير ممتلكاتهم. 

و الدوليطة إنطه مط  ال طين ةال طا  تحديطد نقططة انططالق الهجمطات المسطلحة. ويتيلطق هطنا لقد اعتطر  المسطتولو  اإلسطرائيليو  لمن مطة اليفط
العترا   ساسا   م ادر النيرا  الفلسطينيةع التي يكو  تحديدها  سهل م  تحديد م در إطالق قنائ  الهاو ع التي لطديها مسطار مقطنو  

ي   خطئوا ضي تحديد م ادر النيرا ع وحتطس نيطرا  ال نطادق مط  مسطاضات ومدر متفاوت. و الفيل ل ت   ورد متكررد    الجنود اإلسرائيلي
قري ة جدا . ضقد قُتل المئات مط  الفلسططينيي  اليطزلع  يطنهم األطفطال والنسطاء وال طيو ع ضضطال  عط  ال طحفيي  وعمطال اإلةالطة األجانطن ضطي 

   09 وضاغ زعم ضيها الجيش اإلسرائيلي خطص   نه استهد  م ادر النيرا .

اضة إلس نلفع لطم يجطر الجطيش اإلسطرائيلي عمومطا  تحقيقطات  اليسطتية  و جنائيطة  و ميدانيطة لتحديطد م طدر نيطرا  ال نطادق  و الهطاو   و وإض
ةيرها م  الهجمات. و حيانا  كا  ال موض  طريحا  ضطي ال يانطات اإلسطرائيلية الرسطمية مطلال  التطي ت ط  الممتلكطات المطدمرد  طالقول "ييتقطد 

   01األنفاق". صنها تخفي 

د وحتس اآل  لم ي در الجيش اإلسرائيلي  يانا   اليدد واألماك  ال حيحة للممتلكات التي ُدمطرتع ولطم يقطدم  دلطة علطس    الممتلكطات المحطدد
اسططتخدمت ل طط  هجمططات وجططرر تططدميرها  لنططاء اسططتخدامها لهططنا ال ططرض. و ططاهد منططدو و من مططة اليفططو الدوليططة وعمططال اإلةالططة وحقططوق 

سططا  الططدوليو  وال ططحفيو  وسططواهم   ططورد متكططررد الجنططود اإلسططرائيليو  وهططم يططدمرو  المنططازل واألراضططي وسططواها مطط  الممتلكططات اإلن
 ويلحقو   ضرارا   ها ضي  وقات لم تحدن ضيها اضطرا ات  و مواجهات مع الفلسطينيي . 

ل طات وقطود وجطود المطراق ي  الطدوليي  لحقطوق اإلنسطا ع رةطم وضي هنا ال ددع م  المهطم اإل طارد إلطس    السطلطات اإلسطرائيلية عارضطت  
وتيتقطد  01الدعوات المتكررد التطي  طلقهطا المجتمطع الطدولي ومن مطات حقطوق اإلنسطا  اإلسطرائيلية والفلسططينية وممللطو المجتمطع المطدني.

لططس تقلططيب  عمططال الينطط  التططي يقططوم  هططا من مططة اليفططو الدوليططة    المططراق ي  الططدوليي  الرسططميي  لحقططوق اإلنسططا  يمكطط     يسططاعدوا ع
 مطا  –الجان ا ع كما يمك  لهم    يضطليوا  دور مهم ضي التحقق م   حة المزاعم التي ت در علس كل طر    طص   ضيطال الططر  اآلخطر 

 لمسلحة الفلسطينية. ضي نلف الحتفا   سجل دقيق لنطاق و رو  عمليات التدمير التي تنفنها إسرائيل والهجمات التي ت نها الجماعات ا

 . المطططططططططططططططططططططططططزاعم القائلطططططططططططططططططططططططططة  طططططططططططططططططططططططططص  الممتلكطططططططططططططططططططططططططات التطططططططططططططططططططططططططي ُدمطططططططططططططططططططططططططرت كانطططططططططططططططططططططططططت "مهجطططططططططططططططططططططططططورد" 9
تقلل السلطات اإلسرائيلية عموما  م   ص  التدمير وعدد األ خاب المتضطرري  منطه. و لطت تطتملب مط  نكطر مطا إنا كانطت الجطيش يحطتف  

ر اليقا يطة( وعطدد الفلسططينيي  الطني  ططردهم  طالقود مط  منطازلهم حتس  يح اءات حطول عطدد المنطازل التطي دمرهطا ) خطال  عمليطات التطدمي
و ردهم. وضي مي م الحالتع ل ت در السطلطات اإلسطرائيلية  يانطات حطول عمليطات الهطدمع وعنطدما تفيطلع ل تتضطم  إعالناتهطا عطددا  يطنكر 

قيها. ول ي ار عادد إلس المنازل المطدمرد ك يطوتع  طل م  التفا يل ول حتس الميلومات األساسية ملل عدد الممتلكات المدمرد ونوعها ومو
"  و "من طط ت" "مهجططورد"  و "ةيططر مصهولططة". كمططا تميططل السططلطات إلططس تفططادي كلمططة هططدم لو طط  تططدمير المنططازل واألراضططيع  "كم ططا ا

تططدمير األراضططي  وت ططير  الكططاد إلططس 04مسططتخدمة عوضططا  عنهططا ع ططارات ملططل " عمططال هندسططية" و"لك طط "  و "تطهيططر" منططاطق ميينططة.
 الزراعية. 

وةال ا  ما زارت من مة اليفو الدولية وةيرها م  المن مات الدولية وال حفيو  المنازل التي دمرت حديلا . ويتيارض من طر  وانطي الطيطام 
ات و جهططزد المطهططو والزجاجططات ن طط  المليئططة  المرط ططات  و ال ططام و و جططزاء ال ططح  التططي ييططود تاريخهططا إلططس اليططوم السططا ق واللالجطط

التلفزيططو  المحطمططة والمال ططس وليططن األطفططال والكتططن المدرسططية المتنططالرد  ططي  األنقططاضع يتيططارض تيارضططا   ططارخا  مططع مططزاعم الجططيش 
 اإلسرائيلي  ص  المنازل كانت "ةير مصهولة"  و "مهجورد". 

اع إل  نططه ل يمكطط  تفسططير نلططف  صنهططا مهجططورد. ورةططم  نططه ضططي  يططض األحيططا ع ل يكططو   ططاةلو المنططازل المططدمرد ضططي  يططوتهم عنططد تططدميره
ضالفلسطينيو  الني  ييي و  ضي مناطق تتيرض   ورد منت مطة لنيطرا  الجطيش اإلسطرائيليع لسطيما حطول المسطتوطنات ومواقطع الجطيشع 

  م طدر النيطرا . ضطاأللوا  يتفادو  استخدام ال ر  المواجهة لهن  المواقع إنا استطاعوا.  يد    اليديد منهم ليس لطديهم ةطر  محميطة مط



الميدنية التي ت طي النواضن واأل وان والسقو  الم نوعة م  المواد المضلية الرقيقطة ل تطوضر حمايطة تطنكر ضطد الق ط  المتكطرر للجطيش 
يطات إططالق النطار اإلسرائيلي. و التالي ةال ا  ما ي ادر األ خاب الني  ييي و  ضي هن  المناطق منطازلهم عنطدما ت طتد حطدد ال طارات  و عمل

التي يقوم  ها الجيش اإلسرائيلي  و ال طت اكاتع وييطودو  إلطس منطازلهم عنطدما تخط  حطدد التطوترع عطادد ضطي اليطوم التطالي.  يطد    م طادرد 
 المرء لمنززله ل ضع ساعات  و  ضية  يام طل ا  لمالن ام  ضي مكا  اخر ل يمك  اعت ار  تخليا  ع  المنززل. 

توحي األضرار الفادحة التي  لحقتها نيرا  الجيش اإلسرائيلي وقنائفه  اآلل  م  منازل الفلسطينيي  التي تواجطه مواقطع وضي قطاغ ةزدع 
الجططيش اإلسططرائيلي والمسططتوطنات اإلسططرائيليةع وطريقططة إحططدان الضططرر والتططدمير وتوقيتهمططاع    الجططيش اإلسططرائيلي قططد رد   ططكل ةيططر 

رد لها علس الخطر الني ي كله الفلسطينيو  المسلحو  الياملو  ضي هطن  المنطاطق. و ي تطدمير  و ضطرر متناسنع و حيانا    ورد ل ضرو
 يهد  إلس إج ار السكا  المدنيي  الموجودي  ضي هن  المناطق علس م ادرد منازلهم ينتهف القانو  الدولي. 

 ليططططططططططططططططا  . تقططططططططططططططططاعس المحكمططططططططططططططططة اليليططططططططططططططططا اإلسططططططططططططططططرائيلية عطططططططططططططططط  حمايططططططططططططططططة حقططططططططططططططططوق السططططططططططططططططك  المكفولططططططططططططططططة دو1
ضي حالة عمليات الهدم الخا طة " الحتياجطات اليسطكرية/األمنية الم طنفة  صنهطا ليسطت ضطي سطياق األن ططة القتاليطةع قضطت المحكمطة اليليطا 

 ص  اليائالت المتضررد يجن    ُتمنح حق الستئنا  إل إنا كا  نلف "سطييرض حيطاد اإلسطرائيليي  للخططر  و  2332اإلسرائيلية ضي اليام 
 يطد  نطه ضطي حكطم لحطقع قضطت المحكمطة اليليطا  نطه ل حاجطة إلعططاء إ طيار مسط ق إنا كطا   93انت هناف  ن ططة قتاليطة ضطي الجطوار".إنا ك

وهنا ضوء  خضر ضيلي للمضي قدما  ضي عمليات الهدم م  دو  وجطود إمكانيطة لتقطديم اسطتئنا  مط  جانطن  91سييرقل نجا  عملية الهدمع
 ا حدن ضي مي م الحالت.األ خاب المتضرري . وهنا م

وضططي حططالت اإل ططيار المسطط ق  النيططة ضططي التططدمير حيططن يكططو    ططحان الممتلكططات المسططتهدضة قططدموا اسططتئناضا ع ق لططت عططادد المحكمططة اليليططا 
اإلسرائيلية مقولت الجيش اإلسرائيلي وتقويمه لما ي كل احتياجات عسكرية/ منيةع وسطمحت  تنفيطن عمليطات الهطدم. ضمطلال  ضطي السطتئنا  

ن  حطد الم طانع ضطد الهطدم الطالزم إلن طاء طريطق جديطد  طالقرن مط  مسطتوطنة نتطزاريم  قططاغ ةطزدع ق لطت المحكمطة اليليطا الني قدمه  اح
 قائمة طويلة م  الحوادن األمنية السا قة ضي المنطقةع ضضال  ع  ميلومات استخ ارية ةير محددد  ي ت  ي طارات ةامضطة تفيطد    هنطاف 

   92كقاعدد ل   هجمات". "نية" ضي استخدم اليقار مرد  خرر

وتيتقططد من مططة اليفططو الدوليططة    هططن  األحكططام تططوحي  ططص  المحكمططة اليليططا اإلسططرائيلية ق لططت  سططهولة ضائقططة التيريطط  الواسططع جططدا  للجططيش 
مطة اليليطا عط  اإلسرائيلي لما ي كل ضرورد عسكرية )ان ر الفقرد القانونية  دنا (. وم  خالل المواضقة علس هطنا التفسطيرع تقاعسطت المحك

حماية الفلسطينيي  ضي األراضي المحتلطة مط  التطدمير التيسطفي لمنطازلهم وممتلكطاتهم ومط  اإلخطالءات القسطريةع تاركطة ال طان مفتوحطا   مطام 
 عمليات الهدم اإلسرائيلية ألي ةرض عسكري  اهري تقري ا . 

 . عمليططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططات هططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدم المنططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططازل الم نيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة دو  تططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططراخيب:0
 القائمطططططططططططططططططططططططططة علطططططططططططططططططططططططططس التمييطططططططططططططططططططططططططز وتطططططططططططططططططططططططططدا ير تنفيطططططططططططططططططططططططططنها  سياسطططططططططططططططططططططططططات التطططططططططططططططططططططططططرخيب وال نطططططططططططططططططططططططططاء

"علينا    ن د   تلقي  الر ي اليام الير ي ل ناء   نية عالية. ضنح  نيطيش ضطي دولطة  ط يرد ومكت طة و رر  نطه ضطي الطدول الير يطة األخطرر 
 ي نطططططططططو  عمطططططططططارات عاليطططططططططة. ولطططططططططيس هنطططططططططاف سططططططططط ن أل  ييطططططططططيش جميطططططططططع مططططططططط  ضطططططططططي القططططططططططاغ الير طططططططططي ضطططططططططي منطططططططططازل"

 .2339يناير/كانو  اللاني  21سرائيلي   راهام  ورازع وزير الداخلية اإل

 . خلفيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة هططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدم المنططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططازل الم نيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة دو  تططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرخيب1
ات يت السلطات اإلسرائيلية طوال عقود سياسة هدم المنطازل وتطدمير األراضطي وةيرهطا مط  الممتلكطات داخطل إسطرائيل واألراضطي المحتلطة. 

منططازلهم وممتلكططاتهم هططم ضلسطططينيو  ومواطنططو  إسططرائيليو  مطط    ططل ضلسطططيني.  وضططي األةل يططة الي مططس مطط  الحططالت ضططي  الططني  دمططرت
ويختل  وضع هدم المنازل داخل إسرائيل اختالضا   ديدا ع ضي القانو  والممارسة علس السواءع ع  نلف السائد ضي األراضي المحتلطةع وضطي 

ت ضي السطنوات األخيطرد.  يطد  نطه توجطد  يضطا   وجطه  ط ه  طي  الوضطيي ع هنا األخير نفنت إسرائيل التدمير األوسع نطاقا  للمنازل والممتلكا
لسيما األس ان الرئيسية الكامنة وراء هدم المنازل  س ن عطدم وجطود تطراخيب  نطاءع وهطي  طاهرد توجطد ضطي كطل مط  القططاغ الير طي ضطي 

 إسرائيل وضي  جزاء م  األراضي المحتلة. 

م  األراضي الفلسطينية قلطب   طكل ملمطوس مط  احتيطاطي األراضطي المتطواضرد التطي يمكط   إ  م ادرد/نزغ الملكية ع  مساحات واسية
ضيها للفلسطينيي  واليرن اإلسطرائيليي  ال نطاء عليهطا إلتاحطة المجطال للنمطو الط ييطي لمجتميطاتهم. وتقيطد  ن مطة التطرخيب وال نطاء ضطي هطن  

 ليرن اإلسرائيليي  والفلسطينيي     ي نوا عليها. المناطق م  مساحات األراضي المملوكة أل خاب والتي يمك  ل

وضططي األراضططي المحتلططة يمنططع الفلسطططينيو  مطط  اسططتئجار األراضططي التططي  ُعلنططت  راضططي للدولططة وال نططاء عليهططا أل   راضططي الدولططة ليسططت 
 90راضطي المحتلطة  طصنهم ةر طاء.لإليجار  و ال ناء م  جانن "  خاب ةر اء"ع وُييرَّ  جميطع  ضطراد ال طين الفلسططيني المحليطي  ضطي األ

ولم يسمح للفلسطينيي   ال ناء  و الستفادد علس نحو اخر م  مي م األراضي التي ُخ  ت لالسطتيمال السطكني والزراعطي والتجطاري مط  
 جانن المستوطني  اليهود الني  ينتهف وجودهم ضي األراضي المحتلة القانو  الدولي. 

 لدد وقرية يهوديةع مقا ل عدم إقامة  يطة قريطة  و  لطدد عر يطة علطس اإلططالق.  133ع تمت إقامة  كلر م  وضي إسرائيلع ومنن إن اء الدولة
وعالود علس نلفع  ُعيد ضيما  يد ت ني  الي رات مط  القطرر الير يطة التطي كانطت قائمطة ق طل قيطام الدولطةع كصمطاك  ةيطر سطكنية وت طل ةيطر 

 ميتر   ها ويسلط ضوق ر سها سي  الهدم. 



% مطط  األراضططي ضططي إسططرائيل هططي  راضا تا يططة للدولططةع لكطط   يضططها يططدار مطط  خططالل ال ططندوق الططوطني اليهططودي  و الوكالططة 40والي وحطط
اليهودية  و هيئات  خرر ل تتجر األراضي ل ير اليهود ول تستق لهم ضي الم طاريع/المجميات السطكنية التطي تقيمهطاع وجطرت إقامطة ةيرهطا 

س  رض الدولة م   جل المهاجري  اليهطود الجطدد تحديطدا . ومط  اإلجطراءات األخطرر التطي تحطد مط  ح طول اليطرن م  الم اريع السكنية عل
هطنا اإلسرائيليي  علس األراضي والمساك ع اإلعانات السكنية التي ل تتواضر إل لإلسرائيليي  الني   تموا الخدمطة ضطي الجطيش اإلسطرائيلي. و

 ل يتم تجنديهم ضي الجيش اإلسرائيلي.  يستلني اليرن اإلسرائيليي  الني 

تطم  لم يتم إنجاز خطط ال ناء اليائدد لليديد م  ال لدات والقرر الير ية ضي إسرائيلع األمطر الطني يقيطد  و يمنطع إ طدار تطراخيب  نطاء.  ينمطا
 –ير يطة ضطي إسطرائيل مجالسطها المحليطة  سرعة إعداد خطط ال ناء الخا ة  ال لدات  و القرر اليهودية الجديدد. وليس لليديد مط  القطرر ال

وتيتمطد علطس مجطالس ال لطدات/القرر اليهوديطة التطي ل تتمتطع ضيهطا  التمليطل.  – ينما تتطواضر هطن  المجطالس للقطرر اليهوديطة األ ط ر حجمطا  
قطرر اليهوديطة المتاخمطة واألراضي المملوكة أل خاب ضي القرر الير ية الم طنفة كطصراضا زراعيطة  ُخضطيت للوليطة القضطائية لمجطالس ال

 لهاع مما يجيل م  ال ين  و المستحيل علس اليرن الح ول علس تراخيب  ناء. 

 . سياسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططات التططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرخيب وال نططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاء2
إ  سياسات األراضطي والتطراخيب اإلسطرائيلية والطريقطة التطي يطتم ضيهطا تط يقهطا هطي  سطاس م طكلة هطدم المنطازل ةيطر المطرخب  هطا ضطي 

ل و جزاء م  األراضي المحتلة. وقد اتسمت هن  السياسات  التمييز ضد اليطرن اإلسطرائيليي  والفلسططينيي ع ضطي القطاغ الير ي ضي إسرائي
اسططتيمال  راضططي الدولططةع  مططا ضيهططا األراضططي التططي انُتزعططت ملكيتهططا سططا قا  مطط  الفلسطططينيي ع وضططي الطريقططة التططي يططتم ضيهططا إعططداد الخطططط 

نلف ضي تط يطق  ن مطة التطرخيب وال نطاء. وتطم اإلقطرار  طالقلق إزاء األن مطة والممارسطات القائمطة لستيمال األراضي المملوكة أل خابع ك
 99. 2332علس التمييز منن  مد طويلع  ما ضيها لجنة  ور للتحقيق ضي التقرير الني   درته ضي اليام 

 (2330مقططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاطع مطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط  تقريططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططر لجنططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة  ور )سطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط تم ر/ يلول 
وجططود الدولططة ازداد عططدد السططكا  اليطرن سطط ية  ضططيا  وضططي الوقططت ناتططه  لططت مسططاحة األراضططي  . ضطي السططنوات الخمسططي  األولططس مطط 09

المخ  ة ل ناء المساك  علس حالها تقري ا . و التالي نمت الكلاضة السطكانية ضطي القططاغ الير طي   طكل واسطع و لحطق عطدم تطواضر األراضطي 
الم طاني اليامطة   طكل ك يطر؛ ولطم تن طص  مطاك  جديطددع  اسطتلناء مسطتوطنات ضررا   المتزوجي  ال  ان ال احلي  ع  مسك . ولم تسطاعدهم 

) لدات( ال دوع ولطم يطتم عطادد تخ طيب األراضطي التا يطة إلدارد األراضطي اإلسطرائيلية لل نطاء ضطي القططاغ الير طي. ومنيطت  ن مطة السطلطات 
اء علططس األراضططي التططي يملكونهططاع لكنهططا خاضططية لوليتهططا المحليططة اليهوديططة المجططاورد المقيمططي  ضططي القطططاغ الير ططي الططراة ي  ضططي ال نطط

 القضائيةع م  ضيل نلف.

. كانططت إحططدر اليق ططات الرئيسططية التططي تواجططه ال نططاء ألةططراض السططك  ضططي القطططاغ الير ططي عططدم وجططود خطططط عامططة ورئيسططية. ويحتططار 01
تحضير هن  الخطط وتحديلها إلس وقت دائما ع ومطع نلطف حطدلت عمليطات تطصخير ةيطر ميقولطة ضطي القططاغ الير طي. ويضطا  إلطس نلطف م طكلة 

غ الير ي ضي لجا  التراخيب وال ناء. وضي اللجا  الوطنية والمناطقية كا  هنطاف تمليطل رمطزيع للقططاغ الير طي انيدام التمليل الفيال للقطا
 و لم يك  هناف تمليل قط. وضي حالت عديددع لم يطتم ت طكيل لجطا  محليطة ضطي النطواحي الير يطةع وعوضطا  عط  نلطفع ُوضطيت هطن  النطواحي 

التي يديرها اليهطود. ونتيجطة لطنلف لطم تكط  القطرارات المتيلقطة  م طاريع ال نطاء ضطي القططاغ الير طي  )األماك ( تحت الوليات القضائية للجا 
 تتسم  مراعاد كاضية لحتياجات السكا  اليرن. 

وحتس  يد التيجيل ضي إعداد الخطط خالل التسطيينياتع ضينطه  حلطول نهايطة القطر . لطم يكط  قطد تطواضرت لطدر ن ط  النطواحي الير يطة الخططط 
رئيسية الميتمدد التي تسمح  توسيع المناطق المصهولةع ولم يك  لدر اليديد منها الخطط اليامة الميتمدد. ونتيجة لطنلفع ضينطه ضطي منطاطق ال

واسية م  الولية القضائية )للنواحي الير ية(ع لم يستطع   حان األراضي الخا ة  ناء المنازل   ورد قانونية. ون صت  طاهرد الم طاني 
خ ة علس نطاق واسع وهي تن ع جزئيا  م  عدم القدرد علطس الح طول علطس تطراخيب  نطاء. وتتطصل  الم طاني ةيطر المطرخب لهطا ةير المر

عادد م  منازل ليائلة واحدد. وقد  درت  وامر هدم لمنازل اليرن ضي الجليل والنقطن والمللطن والمطد  المختلططة. وُزعطم    وراء الوضطع 
ية و نه تم خلق وضع للميايير المزدوجة تجطا  المطواطني  اليطرن. وقطد  طد  المواطنطو  يسطتيدو  لميارضطة القانوني دواضع سياسية وعقائد

هدم المنازل؛ و اركت  خ يات عامة م اركة ضيالة ضي تي ئة الر ي اليام مط   جطل هطن  الميارضطةع و طجيتهم علطس الطدضاغ عط  المنطازل 
  رطة.  صجسادهم وحتس دعت إلس استخدام الين  ضد رجال ال

عامطا ع وهطو م طان   طلل ن طفي  20هطدمت قطوات األمط  اإلسطرائيلية منطززل هطاني ز يطدد ال طالغ مط  اليمطر  2330يونيو/حزيرا   11ضي 
ويستيمل كرسي المقيدي . ويييش هاني ضي اللطد مطع والديطه و  طقائه ضطي منطززل تسطتصجر  اليطائالت مط   ميطدار )السطلطة اإلسطرائيلية التطي 

الممتلكطات اليائطدد للفلسططينيي  الطني  ُططردوا  و  ُج طروا علطس الفطرار ضطي الحطرن التطي  عق طت قيطام دولطة إسطرائيل ضطي اليطام تدير المنطازل و
 ع والتي  ُعلنت  صنها "مهجورد" وتسلمتها الدولة(. ولل يت حديقة وقطية  رض   يرد متاخمة له. 1491

 نططت اليائلططة ةرضططة نات   ططوان واسططية وحمططام  2332ضططي سطط تم ر/ يلول وعلططس قطيططة األرض هططن  كانططت توجططد ةرضتططا تخططزي   طط يرتا  و
 ططداخلها مطط   جططل هططانيع حتططس يمكنططه التنقططل  سططهولة  ك ططر ضططي كرسططيه المططدولنع ويتمتططع  طط يض الخ و ططية و حيططز لليمططل. ورةططم  نططه ل 

ينه. وقال لمن مطة اليفطو الدوليطة إنطه كطا  يستطيع استخدام يديهع ضي  هاني يستيمل الحاسون ويط ع  ر سهع  واسطة ع ا ييلقها علس ج 
األمط  سييدا  جدا  عندما  نت له اليائلة منززل  خا ا   ه  جانن منززلهاع ألنه كا  ضسيحا  و كلر راحطة. ونكطر والطدا   نطه عنطدما جطاءت قطوات 

ضطي ج يطرد )قالطن مط  الجطب( عقطن لهدم منززل هاني واحتجت اليائلةع  قدمت ال رطة علطس ُضطرن والطد هطاني و طقيقه الطني كانطت رجلطه 



حططادن سططيارد تيططرض لططه. و ييططد هططدم المنططززلع  عططادت اليائلططة  نططاء منططززل هططانيع لكنهططا عنططدما  ططارضت علططس إنجططاز  تلقططت  مططر هططدم جديططد 
 و ُج رت علس وق  اليمل. 

إ ريل/نيسطا   19ا انتهيطا مط   نائطه ضطي تم هدم منززل  مل وزهير حجي الني  ني حديلا  ضي مجد الكروم )الواقية ضي  طمال إسطرائيل( حالمط
. وح ططلت  مططل علططس قطيططة  رض قططدمها لهططا والططدها ضططي ةططرن القريططةع لكطط  كططا  مطط  المسططتحيل الح ططول علططس تططرخيب  نططاء أل  2332

مجطال األرض م نفة كصرض زراعيطة. وقالطت  مطل لمن مطة اليفطو الدوليطة : "لطدينا األرضع لكننطا ل نسطتطيع    ن نطي عليهطاع ولطيس هنطاف 
للح ول علس ترخيب؛ وهناف عدد ك ير م  الناس ضي وضع ممالل؛ وهكنا لطيس  مامنطا  يطة طريقطة ةيطر  نطاء منازلنطا مط  دو  تطرخيب. 
ولدينا خمسة  طفالع ونحتار إلس منززل؛ ل يمكننا موا لة ال ناء ضطوق المنطازل الحاليطةع ضطنلف لطيس مصمونطا ع وحتطس نلطف لطيس مسطموحا   طه 

و التالي ما  يدنا    نفيلع  لطيس لطدينا حطق ضطي الح طول علطس منطززل؟" وضطي مجطد الكطرومع  طصنها  طص  القطرر األخطرر ضطي علس  ية حال. 
القطططاغ الير ططي ضططي إسططرائيلع ازدادت كلاضططة المنططازل ضططي منطقططة القريططة المخ  ططة لل نططاء زيططادد هائلططة وهنططاف اآل  نقططب ضططي األراضططي 

س جطزء مط   راضطي القريطة "لحتياجطات عسطكرية" ق طل عقطود. ورةطم  نهطا لطم تسطتخدم ألةطراض المخ  طة لل نطاء. وقطد تطم السطتيالء علط
 عسكريةع إل  نها لم تتم إعادتها قط إلس  هل القريةع و حسن ما ورد م  المزمع استخدامها لتوسيع  لدد كرمييل اليهودية المجاورد. 

 فاقيطططططططططططططططططات  وسطططططططططططططططططلو. القيطططططططططططططططططود المفروضطططططططططططططططططة علطططططططططططططططططس ال نطططططططططططططططططاء ضطططططططططططططططططي األراضطططططططططططططططططي المحتلطططططططططططططططططة منطططططططططططططططططن ات0
 "تتملطططططططططططططططططططططططل سياسطططططططططططططططططططططططتنا ضطططططططططططططططططططططططي عطططططططططططططططططططططططدم المواضقطططططططططططططططططططططططة علطططططططططططططططططططططططس ال نطططططططططططططططططططططططاء ضطططططططططططططططططططططططي منطقطططططططططططططططططططططططة ر"

 .1444قول الناطق  اسم الجيش اإلسرائيلي لمندو ي من مة اليفو الدولية ضي اليام 

 "... عمليططططططططططططططا ع لططططططططططططططم تيططططططططططططططد القضططططططططططططططية مطروحططططططططططططططة. ضلططططططططططططططم ييططططططططططططططد هنططططططططططططططاف تططططططططططططططراخيب  نططططططططططططططاء للفلسطططططططططططططططينيي ".
يد  لومو  وليتوسع ضي ميرض حديله ع  المنطقطة ر مط  الضطفة ال ر يطة  مطام لجنطة الدسطتور المست ار القانوني للجيش اإلسرائيلي اليق

 .  2330يوليو/تموز  10واليدل والقانو  ضي ال رلما  اإلسرائيلي ضي 

لططل قسطمت اتفاقيطات  وسطلو الضطفة ال ر يطة إلطس لطالن منططاطق:   ون ور. ومنحطت السطلطة الفلسططينية المسطتولية عط  ال طتو  المدنيطة )م
% 41,9% مط   راضطي الضطفة ال ر يطةع لكنهمطا تضطما  93ال حة والتيليم وتراخيب ال ناء( ضطي المنطقتطي    ون اللتطي  ل ت طيطا  إل 

% مط  93م  السكا  الفلسطينيي . واحتف ت إسرائيل  المستولية ع  ال تو  المدنية واألمنيطة علطس السطواء ضطي منطقطة ر التطي ت ططي 
وت مل مي م األراضي الفلسططينية ةيطر المصهولطة والمسطتوطنات اإلسطرائيلية والططرق الرئيسطية. والمنطقتطا    ون مساحة الضفة ال ر ية 

جي طا  كطل منهطا محطاط  منطقطة ر الخاضطية للسطيطرد اليسطكرية والمدنيطة  221ليستا مت لتي   يضهما   يضع لكنهما مجز تا  إلس حوالي 
 اإلسرائيلية. 

م قطاغ ةزد   ور د م ا هةع حين خضيت المناطق األكلر اكت ا ا   السكا  للوليطة القضطائية للسطلطة الفلسططينية والمنطاطق األقطل وقد قُس 
كلاضطة سطكانية  و ةيططر المصهولطة للسطيطرد اإلسططرائيلية الكاملطة. واألخيططرد التطي ي طار إليهططا " المنطاطق ال طفراء" )م ططا هة للمنطقطة ر ضططي 

 م  قطاغ ةزدع  ما ضيه المستوطنات.  %03الضفة ال ر ية( وت طي  كلر م  

ونتيجة لنلفع  ل الفلسطينيو  يمنيو  م  ال ناء ضي مي م  راضي الضفة ال ر ية. وهدم الجيش اإلسطرائيلي المنطازل التطي  ناهطا   طحا ها 
طتهططا السططلطات ضططي هططن  المنططاطق مطط  دو  تططرخيبع  سطط ن عططدم تمكططنهم مطط  الح ططول علططس ملططل هططنا التططرخيبع ووضقططا  لألرقططام التططي  ع

من طصد  سط ن عطدم وجطود  914ع هطدم الجطيش اإلسطرائيلي 2332-2331اليسكرية اإلسرائيلية لمن مة  تسلم لحقوق اإلنسا  ضي اليامي  
تراخيب  ناء ضي المنطقة ر مط  الضطفة ال ر يطة. ول تتطواضر إح طاءات حديلطةع لكط  من مطة اليفطو الدوليطة تلقطت ميلومطات حطول ع طرات 

 ها م  الممتلكات التي ُدمرت ضي المنطقة ر  الضفة ال ر ية  س ن عدم وجود تراخيب ضي السنة ون   السنة الماضية. المنازل وةير

وضطي الوقططت ناتططهع زادت إسطرائيل   ططكل هائططل مط  سططرعة إن ططاء وتوسطيع المسططتوطنات ةيططر القانونيطة ضططي القططدس ال طرقية وحولهططا وضططي 
ق ال فراء ضطي قططاغ ةطزدع و نطت  ط كة واسطية مط  الططرق ضطي جميطع  نحطاء األراضطي المحتلطة المنطقة ر م  الضفة ال ر ية وضي المناط

و طول   1440لو ل المستوطنات  يضها   يض و يسرائيل. وضي السنوات الس ع التي مضت علطس عمليطة  وسطلو للسطالم  طدءا  مط  اليطام 
%. ويتوا ططل 03ضططي الضططفة ال ر يططة وقطططاغ ةططزد  ططصكلر مطط   ع زادت إسططرائيل عططدد المسططتوطني 2333إلططس انططدلغ النتفاضططة ضططي اليططام 

مط  جانطن مكتطن اإلح طاء  2339مطارس/انار  2توسيع المستوطنات اإلسرائيلية ضي األراضي المحتلة. و حسن األرقطام التطي ُن طرت ضطي 
% ضطي المسطتوطنات 00 نسط ة %ع لكنطه ازداد 1ع انخفطض  نطاء المنطازل ضطي إسطرائيل  نسط ة 2330المركزي اإلسطرائيليع ضينطه ضطي اليطام 

 المقامة ضي األراضي المحتلة. 

 ويستمر  ناء المستوطنات اإلسرائيلية وطرق المستوطني  علس األراضي الفلسطينية التي ت ادر تدريجيا   و يتم الستيالء عليها "متقتطا "
ريطا ع ضطي  السطتيالء "المتقطت" علطس األراضطي  نطاء ون  90. 1491م  جانن السلطات اليسكرية اإلسرائيلية منن  داية الحتالل ضي اليام 

"لحتياجات  منية" )ةير محددد( هو لفترد محددد ضقطع لك  يمك  تمديدها إلس مطا ل نهايطة. وعمليطا  تحولطت عمليطات السطتيالء "المتقطت" 
 علس األراضي إلس عمليات دائمة   كل لا ت. 

يالء علس األراضي الفلسطينية  ناء  "لحتياجات عسطكرية/ منية" مط   جطل  نطاء هياكطل وضي الوقت الراه  يوا ل الجيش اإلسرائيلي الست
 دائمة تستفيد منها المستوطنات اإلسرائيلية ضي األراضي المحتلة. 



 –تم هدم خمسة منازل م  جانن الجيش اإلسرائيلي وحرس الحدود ضي قرية الولجطة الواقيطة جنطون  2330 ةسطس/ان  10ضي   يحة 
د حوالي ةرن ال  خ ا  جراء الهطدم. وكطا   طي  المنطازل المهدمطة منطززل عائلطة  طحادد : األ طوا  وا نتطا  وا نطا ع  حطدهما  13قدس. وُ ر 

 وتييش ضيه منن نلف الحي .  1444متزور ولديه طفل. وكانت اليائلة قد  نت منززلها ضي اليام 

نتقالنطا إلطس المنطززلع تلقينطا  مطر هطدم وقطدمنا اسطتئناضا   مطام المحكمطة. وُعقطدت وقالت  درية  طحاد  لمن مطة اليفطو الدوليطة: " يطد ضتطرد مط  ا
 يكل سددنا الدضيتي  ال طهريتي  األوليطي  منهطا ق طل  11333وجرر ضرض ةرامة علينا قدرها  2330الجلسة األخيرد ضي يونيو/حزيرا  

ع لكنهطا لطم تتخطن قطرارا   هطدم المنطززل. 2339ول يناير/كطانو  اللطاني هدم المنززل. كنلف قررت المحكمة  نه علينا    ن لق جميع النواضن  حل
وجاء حرس الحدود ضي ال  ا  ال اكر ولم ي  وا إلس  ي  يء نود قوله ورضضوا حتس الططالغ علطس  وراق المحكمطة التطي  ردنطا إ رازهطا 

 يطة  وراق  خطرر. ولطم يمنحونطا وقتطا ع وهرعنطا ألخطن مطا يمكننطا لهم. وقالوا لنا إ  لديهم  مرا   هدم منززلناع لكنهم لم ي رزوا قطط  ي  مطر  و 
 خطن ؛ وكسططرت  طقيقتي يططدها وهطي تحططاول إخطرار األلططان. ووالطداي مسططنا  وكانطا مططا زال نطائمي ؛ و خططرر سطنة جنططود والطدي مطط  سططرير  

 ووضيو  خارر المنززل." 

 نططططططططططططططازل الفلسطططططططططططططططينيي . تططططططططططططططصلير المسططططططططططططططتوطنات اإلسططططططططططططططرائيلية علططططططططططططططس القيططططططططططططططود المفروضططططططططططططططة علططططططططططططططس  نططططططططططططططاء م9
... وعالود علس نلفع يساور اللجنطة قلطق  طديد إزاء اسطتمرار ممارسطة م طادرد األراضطي والمطوارد الفلسططينية لتوسطيع المسطتوطنات 29

 (.290اإلسططططططططططططططططططططططططططططرائيلية ضططططططططططططططططططططططططططططي األراضططططططططططططططططططططططططططططي المحتلططططططططططططططططططططططططططططة )الم ططططططططططططططططططططططططططططدر نفسططططططططططططططططططططططططططططهع الفقططططططططططططططططططططططططططططرد 
 .  E/C.12/1/Add.90.7ع 2330مايو/ يار  20ية: إسرائيل. المالح ات الختامية للجنة اليالقات القت ادية والجتماعية واللقاض

ة خالل السنوات الس ع واللاللي  لالحتالل استخدمت السلطات اإلسرائيلية طائفة متنوعة م  التدا ير لمنع وتقييد عمليطات التخططيط والتنميط
ت اإلسطرائيلية المتياق طة  طدرجات متفاوتطة ال طدد وال ناء الفلسطينية ضطي الضطفة ال ر يطة وقططاغ ةطزد. وضطي الوقطت ناتطهع انتهجطت الحكومطا

سياسططة إقامططة مسططتوطنات إسططرائيلية علططس مسططاحات واسططية مطط  األراضططي الفلسطططينية الم ططادرد ضططي جميططع األراضططي المحتلططة ضططي انتهططاف 
 طر اإلسطرائيليي  والمهطاجري  وجيلت الحواضز الحالية السخية النتقال إلس المستوطنات ضي األراضطي المحتلطة جنا طة  ن 99للقانو  الدولي.

 اليهود الجدد الني  لم يقرروا  الضرورد النتقال إلس األراضي المحتلة ألس ان عقائدية. 

و يدما احتلت إسرائيل الضفة ال ر ية وقطاغ ةزدع جمدت عمليات التخطيط ضي المطد  والقطرر الفلسططينية. و لطت م طاريع التخططيط التطي 
تيد مناس ة لتل ية احتياجات السطكا  الطني  يتزايطد عطددهمع سطارية المفيطول و طكلت  ساسطا  لطرضض طل طات  تيود إلس عدد عقود مضتع ولم

الفلسططينيي  للح طول علطس تطراخيب  نططاء. ولطم ي طق مط  خيطار  مططام الفلسططينيي ع الطني  يواجهطو  وضطيا  يططتم ضيطه  ل طات رضطض الطل ططات 
اضططيهمع إل  نططاء منططازلهم مطط  دو  تططراخيب. وعوضططا  عطط  الن ططر ضططي السططما   وضططع الطويلططة والميقططدد والمكلفططة المقدمططة لل نططاء علططس  ر

إجططراءات تخطططيط و نططاء  كلططر كفايططة إلتاحططة المجططال لتطططوير المططد  والقططرر الفلسطططينيةع اعتمططدت إسططرائيل سياسططة الهططدم الجمططاعي لمنططازل 
 الفلسطينيي . 

مستوطنة يهودية  نتها ضي جميع  نحطاء األراضطي المحتلطة.  103ة ألكلر م  وضي الوقت ناتهع  عدت إسرائيل م اريع تخطيط  املة وضيال
ورةم هناع  نيت اآلل  م  المنازل ضطي هطن  المسطتوطنات مط  دو  تطراخيب. وامتنيطت إسطرائيل عط  هطدمهاع وعوضطا  عط  نلطف   طدرت 

  ُقيمت  دو  إن  الحكومة. تراخيب  ناء  صلر رجيي آلل  المنازل التي  نيت  دو  تراخيب ولمستوطنات  صكملها 

 . م ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططادرد األراضي/السططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططتيالء عليهططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا0
ضي إسرائيلع  يد إن اء الدولةع تم  يضا  الستيالء علس مساحات واسية م  األراضي  موجطن  ن مطة الططوارئ. و ُعلنطت األراضطي منطاطق 

ضقططع ضينطه ضطي حطالت عديطددع لطم ُيسطمح قطط عسكرية م لقطة وُططرد سكانها/  طحا ها. ورةطم    األراضطي  طودرت رسطميا    طورد متقتطة 
   91أل حا ها  اليودد.

نزعت إسرائيل ملكية مساحات واسية م  األراضي ضي إسرائيل واألراضي المحتلة  اإلعال     األراضي ةيطر المسطجلة رسطميا   و التطي ل 
نلطف هطو قطانو  األراضطي اليلمطاني الطني عطرَّ  ضئطة وم طرر ‘. للدولطة’ُتزرغ   ورد متوا لة ليست نات ملكية خا ة لك  ضي الواقع ملكطا  

ملكية الميري التي يتم  موج ها الحتفا   مي م األراضي الزراعيطة الفلسططينية اسطتنادا  إلطس اسطتيمالها. وت طمل  راضطي الميطري المراعطي 
تها. ) و إنا لم يطالن  ها  حطدع ُتيططس و راضي ال يد؛ ويمك   يع األرض التي لم تزرغ لمدد لالن سنوات  المزاد إلس قروي مستيد لزراع

إلس قروي محتار(؛ وزراعطة األرض لمطدد ع طر سطنوات تخطول زارعهطا الح طول علطس الططا و )سطند الملكيطة(. وكانطت الحيطازد  طدو  سطند 
جططز ق ططل انتهططاء ملكيططة اليططر  السططائد ضططي ضلسطططي  ق ططل تسططوية عمليططة سططندات الملكيططة مطط  جانططن سططلطات النتططدان ال ريطانيططةع لكنهططا لططم ُتن

ولم يسجل عدد ك ير م  الفلسطينيي   راضيهم سواء ضي عهد اإلدارد اليلمانيطة  و ال ريطانيطة مط   جطل تفطادي دضطع  91النتدان ال ريطاني.
 الضرائن وألنه لم يك  ضروريا ع وألنه لم يتم قط الطي  ضي حقهم  األرض. 

حتلطة( ضطي  األراضطي الم ينطة ضطي ال طور الجويطة والتطي لطم تطزرغ كطل منهطا لمطدد ضطي األراضطي الم 1491وعقن إن اء الدولة )و يطد اليطام 
لطيس مط  جانطن القريطة  طل الدولطة. ويمكط  تقطديم اإل طيار  طيعال  منطقطة  رضطا  للدولطة لمملطل  –ع ر سنوات   ط حت عرضطة لالسطترداد 

ويا . ويقطع عطنء اإلل طات علطس  طاحن األرض كطي يطوعز القرية  و تيليقه علس األرض )ملال  تركه تحت حجر(  و يمك  تطالود اإلعطال   طف
 يجراء دراسة مسحية وتقديم استئنا  خالل مدد محددد مط  الوقطت. ولطم يتلطق اليديطد مط    طحان األراضطي اإل طيار قطط ول يملطف إل قلطة 

 منهم اإلمكانيات لرضع دعود قانونية. و الكاد كا  النجا  حلي   ي م   ولئف الني  ضيلوا نلف. 



( تمطت م طادرد األراضطي والمنطازل والممتلكطات األخطرر اليائطدد 1403 موجن قانو  ممتلكات ال ائن )الني ُسط  ضطي إسطرائيل ضطي اليطام و
مكطا   للفلسطينيي  الني  اعت روا ةائ ي  و ُعلنت  رضا  للدولة. وُيير   القانو  جميع الفلسططينيي  الطني  كطانوا خطارر الط الد  و  ييطدا  عط 

ضلسطططيني ُطططردوا  و ضططروا مطط  الطط الد ضططي الحططرن  133,333 ططصنهم ةططائ و . و كلططر مطط   1491نوضم ر/ت ططري  اللططاني  24 يططد إقططامتهم 
ضلسططيني الطني  قطوا ضطي الط الدع لكطنهم  103,333انُتزعت منهم  راضيهم وممتلكاتهم  موجن هنا القانو ع كنلف كا  حال حوالي ر طع الطز 

 رن.    حوا مهجري  داخليا   س ن الح

كنلف  ودرت األراضي اليائدد للمواطني  الفلسطينيي  ضي إسطرائيل عط  طريطق قطانو  السطتيالء علطس األراضطي لألةطراض اليامطة )قطانو  
للسططلطات  حيططازد الملكيططة الدائمططة  و  1490األةططراض اليامططة(. ويسططمح هططنا القططانو  الططني وضططيته إدارد النتططدان ال ريطططاني ضططي اليططام 

ضططه علططس هططنا النحططو السططلطات التططي ل ين  ططي عليهططا إعطططاء تفا ططيل حططول المتقتططة لططألرض ألةططرا ض عامططة. وال ططرض اليططام هططو الططني ُتير 
   94ال رض.

 . تط يططططططططططططططططططططططق  ن مطططططططططططططططططططططططة التططططططططططططططططططططططرخيب وال نطططططططططططططططططططططططاء علططططططططططططططططططططططس نحطططططططططططططططططططططططو قططططططططططططططططططططططائم علطططططططططططططططططططططططس التمييطططططططططططططططططططططططز9
رت ضطي السطا ق وتكطاضح حطول  راضطي عائلطة سطواد. وكانطت  يطض  راضطي اليائلطة قطد  طود 1413 ُن ئت  لطدد كطامو  اليهوديطة ضطي اليطام 

لمجلطس ميسط ا  اإلقليمطي  1419للح ول علس حقوقها ضي المحاكم اإلسرائيلية منن عقود. و ُدرجت  راضي عائلطة سطواد ضطي خططة اليطام 
ل لدد كامو  كصرض مخ  ة لل ناء )م مولة ضي الخط األزرق لخطة كامو (.  يد    خطة كطامو   ُعيطد إعطدادها ضيمطا  يطد لسطت ياد  رض 

ائلة  سود م  الخطط األزرق الطني يحطدد المنطقطة التطي يمكط  ال نطاء ضيهطا وتطويرهطا. وعنطدما طينطت اليائلطة ضطي التيطديل الطني  ُدخطل علطس ع
الخطةع  ُ ل ت    التيديل لم ي ير وضع  رضهاع التطي ت طل مخ  طة لل نطاء.  يطد  نطه عنطدما ح طلت اليائلطة علطس الخططة علمطت     رضطها 

تضم كل منها جزءا  مط  األرض اليائطدد للمجلطس اإلقليمطي. و التطالي تخضطع تطراخيب ال نطاء لمواضقطة المجلطسع رةطم  قُسمت إلس س ع قطع
   ملكية اليائلة لألرض ليست محل نزاغ وتراخيب ال ناء المطلو ة تخب ضقط القطع التي تيود ملكيتهطا إلطس اليائلطة ولطيس األجطزاء التطي 

م األرض يمك     يست رق سنوات وضي هن  الحالة ضي  إعادد تقسيم  رض عائلطة سطواد إلطس قططع تضطم تيود ملكيتها للدولة. وإجراء تقسي
  رضها ضقط تحتار إلس مواضقة المجلس الني لم ييطها. لنا لم تنجح اليائلة ضي الح ول علس تراخيب ال ناء الضرورية ألرضها.

نفت اليديطد مط  األراضطي نات الملكيطة الخا طة كطصراضا خضطراء ل ُيسطمح وضي القطاغ الير ي ضي إسرائيل وضي منطقة القدس ال رقيةع  
ال ناء عليها. وقد منيت محاولت إعادد ت ني  األرض حتس يتسطنس اسطتيمالها ل نطاء منطازل  الف طل الطدائم.  يطد  نطه ضطي القططاغ اليهطوديع 

عقطارات تجاريطة. وعلطس مطر السطني  واضقطت إدارد األراضطي   مك  إعادد ت ني  األراضي الزراعية ليس ضقط ل ناء منازلع  ل  يضا  إلن اء
اإلسططرائيلية  سططهولة علططس إعططادد ت ططني  األراضططي ضططي مو ططاضيم وكي ططوتزيم )األراضططي الزراعيططة ضططي القطططاغ اليهططودي( مطط  السططتيمال 

   03الزراعي إلس التجاري.

ضطي  0333ن طاطا  تجاريطا  ضطي مو طاضز  ينهطا  1933عطة هيئات التخططيط ضطي وزارد الزرا 1441"وجدت دراسة مسحية  جرتها ضي اليام 
المنطقة الوسطس م  ال الد. وليل هنا الرقم  قل مط  الطرقم الحقيقطي ألنطه وضقطا  للميطيطات المسطتمدد مط  وحطدد اإل طرا  ضطي لجنطة التخططيط 

عيطة. ولطم ت طي  الدراسطة مطا إنا كانطت حالطة لالسطتيمال السطتلنائي لألراضطي الزرا 1203وال ناءع كا  هنطاف ضطي المنطقطة الوسططس وحطدها 
 ين  هطا مطدير هيئطات التخططيط إلطس وزارد الزراعطةع ضطي  مي مهطا  1441قانونية  م لع لك  وضقا  لرسالة مترخة ضي ديسم ر/كانو  األول 

ع ت طي  لوحطدد اإل طرا  لم يملف وضيا  قانونيطا ع كمطا يمكط  اليلطور علطس اسطتخدام اسطتلنائي لطألرض الزراعيطة ضطي النطواحي الحضطرية ضمطلال  
من ططصد م نيططة مطط  دو   20كططا  هنططاف  1441التا يططة للجنططة التخطططيط وال نططاء المنططاطقي الخا ططة  المنطقططة الوسطططس  نططه ضططي ض راير/ طط اط 

 .تططططططططططططططططططططططططططططرخيب علططططططططططططططططططططططططططططس  راضططططططططططططططططططططططططططططي زراعيططططططططططططططططططططططططططططة ضططططططططططططططططططططططططططططي منطقططططططططططططططططططططططططططططة  تططططططططططططططططططططططططططططا  تيكفططططططططططططططططططططططططططططا"
   01 2333 –تقرير المراقن الرسمي 

ائيل واألراضطي المحتلطة علطس نحطوع يميطز ضطي األةل يطة السطاحقة مط  الحطالتع ضطد اليطرن وتط ق  ن مة الترخيب وال ناء ضي كل مط  إسطر
اإلسططرائيليي  والفلسطططينيي . وتحططدن انتهاكططات لهططن  األن مططة ضططي القطططاغ اليهططودي ضططي إسططرائيل وضططي المسططتوطنات اليهوديططة المقامططة ضططي 

ل وجطود ضيلطي لهطا. ضالميلومطات المسطتقاد مط  الم طادر الرسطمية حطول  األراضي المحتلة.  يد    عمليطات هطدم منطازل اليهطود اإلسطرائيليي 
 يططد  نططه وضقططا  للميلومططات المتططواضرد نططادرا  مططا يططتم هططدم  02عمليططات الهططدم ل ُتقسططم إلططس إح ططاءات منف ططلة للقطططاعي  اليهططودي والير ططي.

لهطا. ومطا زالطت الممارسطة المتي طة ضطي القططاغ اليهطودي الممتلكات ضي القطاغ اليهودي وهي عادد توسيات لم ا ا قائمةع ولطيس منطازل  صكم
 تميل إلس منح تراخيب  صلر رجيي والتسامح إزاء الم اني ةير المرخب  هاع وليس إلس هدمها. 

وضططي األراضططي المحتلططة تيت ططر إقامططة إسططرائيل للمسططتوطنات اإلسططرائيلية ةيططر قانونيططة  موجططن القططانو  الططدولي. وإضططاضة إلططس نلططف ضططي  
مت لهطا الخطدمات ملطل الميطا  والكهر طاءع ق طل منحهطا اإلن . ولطم  المستوطنات التي تقام  دو  إن  حكومي منحت عادد إننا   صلر رجيطي وقُطد 

ة المطا  قرار حكومي ح ي  دعاية واسية  تفكيطف  ضطية مواقطع اسطتيطانية ةيطر م طر   هطا )تضطم ضطي مي مهطا مقططورات ُينف ن ضي نهاي
. وضطي  يطض الحطالت لططم تطتم إزالطة المواقطع المتقدمطة وضطي حطالت  خطرر  ُزيلطتع لكط   عيططد 2330سطكنية ةيطر مصهولطة( و طدر ضطي اليطام 

 ا السلطات ضي مكانها. إن اتها  سرعة م  جانن المستوطني  وتركته

. ت ير اللجنة  قلق عميطق إزاء التمييطز المسطتمر ضطي المياملطة  طي  اليهطود وةيطر اليهطودع و خا طة التجميطات الير يطة وال دويطةع ضيمطا 19
مييططز ضططي يتيلططق  تمتيهططا  ططالحقوق القت ططادية والجتماعيططة واللقاضيططة ضططي  راضططي الدولططة الطططر  ... ويتضططح هططنا الموقطط  القططائم علططس الت

استمرار انخفاض مستور ميي ة اليرن اإلسرائيليي  كنتيجة م  جملة  مور ... ليدم الح ول علس المساك  والميطا  والكهر طاء والرعايطة 



ال ططحية وانخفططاض مسططتور التيلططيمع رةططم جهططود الدولططة الطططر  لططردم الهططود. وضططي هططنا ال ططددع تيططرن اللجنططة عطط  قلقهططا مطط     الن ططام 
 ي لدر الدولة الطر  ل يكرس الم ادئ اليامة للمساواد وعدم التمييز. القانوني المحل

 .  E/C.12/1/Add.90. 2330مايو/ يار  20المالح ات الختامية للجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع إسرائيل. 

قطت ناتطه منطززل ا ط  عمطه زيطاد  سطيد الطني ع وضي   يحة يوم زضاضهع ُهدم منززل  سيد ميطي  : وُهطدم ضطي الو2330 ةسطس/ان  21وضي 
تططزور ق ططل  سطط وغ. وكططا  المنططززل  المال ططقا  قططد  نيططا خططالل السططنوات الخمططس الماضططية ويقيططا  ضططي  لططدد نزلططة عيسططس  الضططفة ال ر يططة 

اللطة وقطام  تصليطن الطدور )المنطقة ر وضقا  لتفاقيات  وسلو(. وكا   سيد ميي  يييش ضي الدور األرضي م  المنززل مطع والديطه و  طقائه الل
ع اللاني و عد  لالنتقال إليه مع زوجته. وُهدم المنززل ق ل    يتمك  م  ضيل نلف. واختفس األلان الجديطد وهطدايا الطزوار تحطت األنقطاضع مط

  ع طية هدمطه؛ محتويات منززل اليائلة الموجودد ضي الدور األرضي. وكل ما  قي لطه هطو حزمطة مط  ال طور الفوتوةراضيطة لمنطززله كمطا كطا
 متللا   الكامل وجاهزا  لكي ينتقل إليه مع عروسه الجديدد. 

"جاء الجيش ضي سطاعة م كطرد مط  ال ط ا  عنطد حطوالي السطاعة السطا ية. وكنطت اسطتيد للزضطا ع ليطوم سطييد وقال لمن مة اليفو الدولية : 
يقة لم طادرد المنطززل. ولطم يطتح لنطا الوقطت إلخطرار  ةراضطنا. دق 10جدا . و توا  الجراضات وكا  ميهم  يضا  حرس حدود و رطة. و مهلونا 

وقططالوا إننططا ل نملططف تططراخيب  نططاء و ننططا  حاجططة إلططس تططراخيب  نططاء أل  هططن  هططي المنطقططة ر. لكطط  الجميططع ييططر     إسططرائيل ل تيطططي 
   .تراخيب  ناء ضي المنطقة ر. وخالل ساعة ُدمر منززلينا. ولم يك   مقدورنا    نفيل  يئا "

كما كا  منززل زياد  سيد متلفا  م  طا قي ع واحد له واآلخطر ل طقيقه. وكطا  ييطيش ضطي الن ط  الخطاب  طه مط  المنطززلع الططا ق اليلطويع 
 منن زضاضه الني جرر ق ل  س وغ م  هدم المنززل. 

 . قططططططططططططططططرر ال ططططططططططططططططدو ةيططططططططططططططططر الميتططططططططططططططططر   هططططططططططططططططا ضططططططططططططططططي منطقططططططططططططططططة النقططططططططططططططططن : متيططططططططططططططططدو  ضططططططططططططططططي ديطططططططططططططططططارهم1
ة الطائرات؛ ل  د  نهم استيملوا  يئا  قويا  جدا ع سما ع ألننا مرضنا. ضي ال داية اعتقطدنا  نطه هجطوم كيمطاوي "سممت ال رطة الحقول  واسط

م  اليراق؛ ضالتلفزيو  تحدن كليرا  حول إمكانية قيام اليراق   ط  هجطوم كيمطاوي علطس إسطرائيل ضطي الحطرن األمريكيطة علطس اليطراق؛ ولطم 
ت الطائرات إللقاء هنا ال ازع هنا السمع لم  عطر  مطا هطوع لكننطي ارتي طت؛ ولطم يكط  زوجطي موجطودا  هنطاع  ضكر كليرا   نلفع لك  عندما جاء

كا  ضي  ئطر السط ع وكنطت  نطا ضطي المنطززل مطع األطفطال وكنطت خائفطة جطدا . ومطرض األطفطال جطدا . و طيرت  نطا  طدوار  طديد ... وتقيطص  يطض 
ل. واعتقططدُت  نططه هجططوم كيمططاوي؛ لططم ضيمططا  يططد علمططت    ال ططرطة  لقتططه للقضططاء علططس األ ططخاب وحتططس ُ ةمططي علططيهم. ولططم  در  مططانا  ضيطط

محا يلنا. لمانا يفيلو    ياء كهن ؟ يجل و  الطائرات للقضاء علطس محا طيلنا؟ ولطيس لطدينا  ي  طيء هنطا وكمطا تطرو ؛ ول نح طل علطس 
 ة القليلطططة التطططي نطططتمك  مططط  زراعتهطططا يطططدمرونها؛ لمطططانا؟الميطططا  لطططري حقولنطططا؛ ول يمكنطططف    تطططزرغ األرض مططط  دو  مطططاء. وحتطططس الكميططط

 .  2330مقيمة ضي قرية  دوية ةير ميتر   ها تتحدن حول تدمير المحا يل الزراعية ضي مارس/انار 

"قريططة ةيططر ميتططر   هططا" ضططي النقططنع المنطقططة الجنو يططة مطط  إسططرائيل. ورةططم  نهططم  90 لطط   ططدوي ضططي حططوالي  13 – 93ييططيش حططوالي 
النقططن طططوال  جيططال وكططانوا السطكا  الرئيسططيي  ضططي المنطقططة ق ططل قيططام دولططة إسطرائيلع ضططي  السططلطات لططم تيتططر  قططط  قططراهم ول عا طوا ضططي 

ُتزودهطا  الخططدمات األساسططيةع ملطل الميططا  الجاريططة والكهر طاء وم ططار  الميططا  والمطدارس والمراضططق ال ططحية والططرق المي ططدد. والم ططاكل 
طفال ضي هن  القرر هي األعلس ضي ال الد. ول تسطمح السطلطات اإلسطرائيلية لسطكا  هطن  القطرر   نطاء منطازل ال حية وميدلت والوضيات األ

 و زراعة األرضع وهم ييي و  ضي خو  دائم م  هطدم منطازلهم. وضطي اليطامي  الماضطيي  وحطدهماع هطدمت قطوات األمط  ع طرات المنطازل 
طريق ر ها  طائرات الهليكو تر سط ع مطرات. وضطي الحادلطة األخيطرد مط  هطنا النطوغع  ضي هن  القرر ودمرت المحا يل الزراعية لل دو ع 

ع  كططدت إدارد األراضططي اإلسططرائيلية    المططادد الكيماويططة المسططتخدمة ضططي رش الحقططول هططي م يططد األع طططان 2339مططارس/انار  11ضططي 
اسطتيمال هطنا المنطتج  ميطدات رش هوائيطةع وحتطس عنطد  راوندان الني تنتجه  ركة مونسانتو. و حسن تيليمات ال ركة ال طانية ل يجطوز

 يططد     00ر ططه علططس مسططتور األرضع يجططن عططدم السططما   ططدخول األ ططخاب والحيوانططات لمططدد سطط ية  يططام إلططس المنطقططة التططي تيططالج  ططه.
 ططخاب  ططرش المحا ططيل السططلطات اإلسططرائيلية لططم تحططنر السططكا  ال ططدو المحليططي   وجططون م ططادرد المنطقططة ق ططل ر ططها. وتططصلر عططدد مطط  األ

 واضطروا إلس دخول المست فس لليالر نتيجة لنلف. 

و ما    المن  ت الدائمة ضي قرر ال دو ةير الميتر   ها يحتمل كليطرا     تتيطرض للتطدمير مط  جانطن السطلطات اإلسطرائيليةع يج طر اليديطد 
م  الحديد الممطور )الم ضط ( ل تطوضر الحمايطة مط  المنطا  م  ال دو علس الييش ضي منازل    ه  السقيفة )الح يرد( لها  سطح م نوعة 

ر إدارد األراضي اإلسرائيلية عدد المن ط ت ةيطر  ال حراوي القاسي. ومع نلفع تتيرض مي م منازلهم وح ائر ما يتهم لخطر الهدم. وُتقد 
ر وزارد الداخليططة اإلسططرائيلية الططرقم  ططز منططززلع وتقططد 20,333ع  ينهططا 93,333المرخ ططة )و التططالي الميرضططة للهططدم( ضططي هططن  القططرر  ططز 

   09 ل . 03,333

لقد منيت السلطات ال دو م   ناء منطازل وزراعطة األرض ضطي محاولطة لمطنيهم مط  إقامطة وجطود دائطم   طورد رسطمية واكتسطان حقطوق ضطي 
و يططد  00ك ططر  كليططر مط  النقططن.األرض مط  خططالل زراعتهطا   ططورد متوا ططلة. ول ايطة  واخططر األر يينيططاتع كطا  ال ططدو يحتف ططو   مسطاحة  

إن ططاء الدولططةع ح ططرت السططلطات  ططالقود السططكا  اليططرن ضططي النقططن ضططي منطقططة  ُعلنتهططا منطقططة عسططكرية م لقططة و  طط حت ُتيططر   السططيار 
)السططيار منطقططة ملللططة ال ططكل تقططع  ططي  راحططات ضططي ال ططمال ويرو ططام ضططي الجنططون واراد ضططي ال ططرق(. و يططدما انتهططس الحكططم اليسططكري 

ع لم ُيسمح لل دو قطط  طاليودد إلطس األرض التطي كطانوا يحتف طو   هطا ضطي السطا ق. واليطوم ي لطو  1499سرائيلي للسكا  اليرن ضي اليام اإل
 % م  مساحة النقن. 2ضي السيارع ضي منطقة ت كل حوالي 



ويطة  ط يرد مط   راضطيهمع رةطم  نهطم ل ويزعم ال دو    األراضي ضي القرر ةير الميتر   ها تيود لهم و نها ضي الحقيقة ت طكل نسط ة مئ
وتزعم السلطات اإلسطرائيلية    هطن  األرض ملطف للدولطة رةطم  نهطا لطم ُتسطجل كطصرض للدولطة. ورةطم زعمهطا     01يملكو   كوف ملكية.

ال طدو الطني  ال دو ضي القرر ةير الميتر   ها هم متيطدو  علطس األرض اليامطةع مارسطت السطلطات اإلسطرائيلية ططوال سطنوات ضط طا  علطس 
ييي ططو  ضططي القططرر ةيططر الميتططر   هططا ) مططا ضططي نلططف عطط  طريططق تططدمير منططازلهم وإتططال  محا ططيلهم الزراعيططة وحرمططانهم مطط  الخططدمات 

 األساسية( للتوقيع علس اتفاقيات يتخلو  ضيها ع  مطال تهم  هن  األرض والنتقال إلس  لدات حضرية تخطط لها السلطات م   جلهم. 

ماضططية رضططخ نحططو ن طط  ال ططدو للضطط وط الحكوميططة وانتقلططوا إلططس خمططس  لططدات تفتقططر إلططس ال نيططة األساسططية وضططرب اليمططل وضططي اليقططود ال
ت والتنمية القت ادية  قامتها السلطات اإلسرائيلية خ ي ا  لل دو. وت ل  لدات ال دو هن  م  ضم   ضقطر النطواحي ضطي الط الد ولطديها ميطدل

اليططوم قططاوم ال ططدو الططني  ييي ططو  ضططي القططرر ةيططر الميتططر   هططا الضطط وط الحكوميططة للتنططازل عطط   رضططهم عاليططة لل طالططة والجططرائم. وحتططس 
 وطريقة حياتهم التقليدية ضي الزراعة وتر ية الما ية والنتقال إلس هن  ال لدات. 

لتو يط   و التنميطةع  طجيت السطلطات وضي حي   نها كلفت جهودها لتركيز السكا  ال دو ضي  لدات   يرد ل تتطواضر ضيهطا إمكانيطات تطنكر ل
ن( ال طادر عط  المراقطن الرسطمي ضطي 02علس إقامة قرر يهودية جديدد ومزارغ ضردية ضي المنطقطة. وتولطت رعايتهطا. و حسطن التقريطر )

ططرت إدارد األراضططي اإلسططرائيلية 2333اليططام  . وهططن  مزرعططة عائليططة ضرديططة يهوديططة ضططي النقططن 00دونططم مطط  األراضططي إلططس  99,333ع  جَّ
 لطط   ططدوي يوا ططلو  اليططيش ضططي القططرر ةيططر الميتططر   هططا ويقططاومو  الضطط وط الحكوميططة للتخلططي عطط   13-93مقارنططة ملفتططة مططع وضططع 

 راضيهم و سطلون حيطاتهم التقليطدي ضطي الزراعطة وتر يطة الما طية والنتقطال إلطس ال لطدات. وتح طل المطزارغ اليائليطة الفرديطة الميزولطة ضطي 
 لل الكهر اء والماءع  ينما تحرم قرر ال دو منها )حتس تلف المجاورد م ا رد لمحطات الكهر اء والميا (. النقن علس خدمات م

ي ل القلق يساور اللجنة إزاء وضع ال دو المقيمطي  ضطي إسطرائيلع و خا طة  ولئطف الطني  ييي طو  ضطي قطرر مطا زالطت ةيطر ميتطر   هطا ... 
لردم الهود  ي  األوضطاغ الميي طية لليهطود وال طدو ضطي النقطنع ت طل جطودد الميي طة و وضطاغ  ورةم اإلجراءات التي اتخنتها الدولة الطر 

السك  لل دو  دنس   كل ملموسع حين ل يح لو    طكل يطنكر علطس الميطا  والكهر طاء والمراضطق ال طحية. وعطالود علطس نلطفع ي طل ال طدو 
مهم علطس إن طاء   نيطة   طورد "ةيطر قانونيطة" وإتطال  محا طيلهم يتيرضو    ورد منت مة إلس م ادرد  راضيهم وهدم منطازلهم وت طري

الزراعية وتدمير حقولهم و  جارهم ومضايقتهم واضطهادهم   طورد منهجيطة مط  جانطن الطدوريات الخضطراءع إلج طارهم علطس السطتيطا  
ع 2330مايو/ يطططططار  20ل. ضطططططي "ال لطططططدات" المالح طططططات الختاميطططططة للجنطططططة الحقطططططوق القت طططططادية والجتماعيطططططة واللقاضيطططططة : إسطططططرائي

E/C.12/1/Add.90(27  .) 

وضططي السططنوات األخيططرد اعت ططرت الحكومططة النقططن منطقططة نات  ولويططة للتنميططة ولمت ططاب المهططاجري  اليهططود الجططددع وةال ططا  مططا  عططادت 
   01ها.السلطات تصكيد عزمها علس إخرار ال دو م  القرر ةير الميتر   ها ونقلهم إلس س ع  لدات يجري التخطيط ل

كما تتخن الحكومة خطوات لتيزيز قواني  اإلخالء. ويهد  قطانو  جديطد يسطمس " طيجالء الطدخالء" إلطس تيزيطز اإلجطراءات واآلليطات الالزمطة 
"إلجالء/طرد كل  طخب  و قطيطع ما طية وكطل  طيء ُي نطس ويطزرغ ضيهطا وكطل  طيء اخطر مطرت ط   طورد دائمطة ) طاألرض( )مط  األراضطي 

 حديدا  علس زيادد ميزانية قوات األم  زيادد ك يرد لتنفين عمليات اإلخالء/الطردع  طريقة  سرغ و كلر ضيالية. وينب ت 04اليامة(."

ع هدمت قوات األم  اإلسرائيلية منطززل علطي وسطارد   طو  ط يت و طفالهمطا السطتة الطني  تتطراو   عمطارهم  طي  2330 ةسطس/ان  9ضي 
حدر قرر ال دو ةير الميتر   ها. وقال علي   و   يت لمن مة اليفو الدوليطة : " تطس  ضطراد عاما  وعامي  ون   اليامع ضي  يودع إ 10

ضططرد مططنهم وكططا  ميهططم  233ال ططرطة وحططرس الحططدود عنططد حططوالي السططاعة السططا ية  طط احا . وكنططا مططا زلنططا نططائمي . وكططا  هنططاف  كلططر مطط  
ولطم ييطونطا وقتطا  إلخطرار  ي  طيء مط  المنطززل. و خطرر  يطض جراضات. ور ططوا يطدي  خلط   هطري و خرجطوني و نطا وزوجتطي و ولدي. 

رجال ال رطة   ياء قليلةع لك  مي م ما نملف  قي ضي المنززل. و دتوا  ضرن المنززل  الجراضة وهدمو   سرعة ك يردع لطم  طفق  يضطهم 
متضطايقي  لل ايطة. ومنطن تطدمير منطززلنا  وةادروا جمييهم. وكطا  يومطا  رهي طا ع وكانطت زوجتطي و ولدي ي طيرو   حطز   طديدع وكنطا جمييطا  

ش مكلنا مع  يض األقر اءع لك  ليس جميينا ألننا كلر. وتصلرت زوجتي كليرا   هدم منززلنا واحتاجت إلس رعاية للت لن علس األمرع لطنا تيطي
دي اللاللططة مطع والططدتي. ولططم يططر هطي و  نتنططا ال طط يرد مططع والطديها ضططي الرملططةع وتيططيش ا نتانطا األك ططر سططنا  مططع  طقيقي وميططيع وييططيش  ول

 ولدي  مهم و قيقتهم ال  يرد منن لاللة  سا يع. سنزورهم ضي الرملطة ضطي ضتطرد لحقطة مط  هطنا اليطومع لكط  كيط  يمكننطا    نيطيش علطس 
 هنا النحوع ضنح  عائلة ونحتار إلس منززل خاب  نا. 

وكطا  علطي     هطدم المنطززل  نفسطي؛ وإل سطتج رني  1441كانطت ضطي اليطام  هن  هي المطرد اللانيطة التطي ُيهطدم ضيهطا منطززلي. المطرد األولطس
السلطات علس دضع تكلفة الجراضة وكل ما له عالقة  الهدم. وضي نلطف الوقطت كطا  هنطاف  مطر مط  المحكمطة يقطول إنطه علطي     هطدم المنطززلع 

؛ وضطي كطل عطام  تدي خطدمتي الحتياطيطة؛ 93عامطا   10يلي طوال ضفيلت. لقد كنت دائما  مواطنا  يتقيد  القواني . وخدمت ضي الجيش اإلسرائ
لقد  نهيت واجن الخدمة الحتياطية ق طل  ضطية  سطا يعع و يطد  سط وعي  مط  عطودتي مط  الخدمطة الحتياطيطةع  تطت ال طرطة لهطدم منطززلي؛ 

  ن نطي ضطي  ي مكطا ع  يط  ُيفتطرض  نطا     دو  سا ق إننارع لطم  تلطق قطط  ي  مطر مط  المحكمطة  و  ي  طيء مط  هطنا الق يطل. ول يمكننطا  
ع ع ت  نا وعائلتي مع والدتي طوال لالن سنواتع لك  منززلها اآل  ل يتسع لنطا جمييطا . لطم ضطي 1441نييش؟ و يد هدم منززلي ضي اليام 

  نيت هنا المنززلع واآل  نح  م ردو  م  جديد."  1444اليام 

لية تسية منازل  خرر ضي القرية ناتها. والمنززل الني هدم  يد منززل علطي   طو  ط يت م ا طرد وضي اليوم ناته هدمت قوات األم  اإلسرائي
 ييود إلس ا   عمهع وهو متزور ولديه  ر ية  ولد. 



 . القيططططططططططططططططططططططططود المفروضطططططططططططططططططططططططططة علططططططططططططططططططططططططس التطططططططططططططططططططططططططراخيب وال نططططططططططططططططططططططططاء ضطططططططططططططططططططططططططي القططططططططططططططططططططططططدس ال طططططططططططططططططططططططططرقية1
ع  ُعيطد  نطاء 2330إ ريل/نيسطا   2مليطة الهطدم األخيطرد ضطي . و يطد ع1441هدم منززل سليم وعر ية  وامرد  ر ع مرات منن يوليو/تمطوز 

المنززل  مساعدد متطوعي  م  عدد مجموعات إسرائيلية لحقوق اإلنسا  ملل مركطز للسطالم  ن ط  تخليطدا  لطنكرر نهطس المقادمطةع وهطي  م 
ورات طيل كطوريع وهطي داعيطة  2330لي رد  طفال ُسحقت حتطس المطوت تحطت  نقطاض منطززلها الطني ُدمطر ضطي قططاغ ةطزد ضطي مطارس/انار 

عندما حاولت منطع هطدم منطززل  2330عاما  ُسحقت حتس الموت  جراضة تا ية للجيش اإلسرائيلي ضي مارس/انار  20سالم  مريكية عمرها 
 ضي مخيم رضح لالجئي  ضي قطاغ ةزد. 

عطائالت الالجئطي  الفلسططينيي  الطني  خسطروا عامطا . وهطم مط   21ولدر سليم وعر ية  وامرد س ية  ولد تتراو   عمطارهم  طي  عطامي  و
. وعا طوا ضطي مخطيم  طيفاط لالجئطي  1491منازلهم عندما دمرت إسرائيل قريتهم الواقيطة ضطي  طمال النقطن عقطن إن طاء الدولطة ضطي اليطام 

و نفقطوا كليطرا  مط  المطال المكت  ضي القدسع وضي النهاية ا تروا قطية  رض  القرن م  قرية عناتا. و يد    قضوا  كلر م   ر طع سطنوات 
 ضي محاولة الح ول علس ترخيبع ضقدوا األمل و نوا منززلهمع م  دو  ترخيب. 

 وقططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططالوا لمن مططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة اليفططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططو الدوليططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة:
" عطتنا السلطات م ررات مختلفة لرضض منحنا ترخيب  نطاء:    األرض منحطدرد جطدا ع و نهطا م طنفة كطصرض زراعيطةع و نطه لطيس هنطاف 

كيةع و نه م  المزمع إن اء طريق سريع  القرن منهاع و   الطلن قد ضاغ. وضي كل مرد ننجح ضيهطا  طالطي   السط ن تواقيع علس سند المل
الني يسوقونه للرضض  و ندحضهع يتم رضض طل نا ألس ان مختلفة. لقد  نفقنا ال  الدولرات علس هطن  اليمليطة وضطي النهايطة ضهمنطا  نطه ل 

   دو  ترخيب." مل لنا ضيها و نينا منززلنا  

 و  ل ططططططططططططططططططططططت عر يططططططططططططططططططططططة من مططططططططططططططططططططططة اليفططططططططططططططططططططططو الدوليططططططططططططططططططططططة عطططططططططططططططططططططط  الهططططططططططططططططططططططدم المتكططططططططططططططططططططططرر لمنططططططططططططططططططططططززلهم:
ع وكنا قد ع نا ضي منززلنا لمدد خمس سنوات. وجطاءوا ضطي ال ط ا  1441يوليو/تموز  4"كانت المرد األولس التي دمروا ضيها منززلنا ضي 

ميهم الجراضات. ضصقفلطت ال طانع لكط  الجنطود  لقطوا قنا طل ال طاز المسطيل م  دو  سا ق إننار. وكا  هناف اليديد م  الجنود و ضراد ال رطة و
للدموغ ع ر الناضند وحطموا ال ان. وك لوا يدي سليم  يحكام  ديد حتس تورمتا وضر و  هو وا ننا ال كر الطني كطا  ضطي الرا يطة ع طرد ضطي 

يض الجنديات   ناتي ال  يرات م   طيره  وجرجطرته . حينه. وضر وني علس ر سي  يقن ال ندقية و ساءوا مياملة  طفالي. و مسكت  
وُنقلُت إلس المست فس. وكنا نيطيش ضطي خيمطة علطس  رضطنا و طد نا نييطد  نطاء المنطززل علطس الفطور. و يطد  طهرع عنطدما  طار  المنطززل علطس 

يتحرفع  مط  ضطي نلطف ن ططاء السطالم النتهاءع عاد الجنود و ضراد ال رطة مرد  خررع ضي منت   الليل وهددوا  يطالق النار علس كل م  
اإلسرائيليو  الني  مكلوا مينا وساعدونا. وهدموا المنززل مطرد  خطرر. وُ  طين األطفطال  الطنعر ال طديد و لطوا مضططر ي  وت طول ال ط ار 

لوقطت؛ وُ  ط ت  اكتئطان ضي  سرتهم لفترد طويلة  يد الحادلة. وُ  ين األطفال   دمة  ديدد و نا كنلف؛ ولم  ستطع حتس الكالم لفترد م  ا
 . ديدع لقد كا  األمر  ي ا  جدا  علينا جمييا "

. وضي اليوم التالي جاءت قطوات األمط  2331إ ريل/نيسا   0و نجزته وانتقلت إليه ضي  1444و د ت اليائلة  يعادد  ناء منززلها ضي اليام 
 د ت اليائلطة مطرد  خطرر إعطادد  نطاء منطززلها  2332ي  ي  اليام اإلسرائيلية مرد  خرر لهدم المنززل. وضي هن  المرد دمروا األسس. وض

ع  ينما كا  يتم وضع اللمسات األخيرد علطس المنطززل مط  الطداخلع جطرر تطدمير  مطرد  خطرر. ومنطن إعطادد  نطاء 2330إ ريل/نيسا   0وضي 
م. كمركز للسالمع هددت قوات األم  اإلسرائيلية مرد  خرر  تدمير ع  2330المنززل ضي  ي    لك  عند كتا ة هنا التقرير لم يك  قد ُهد 

علطس  سطاس  نهطا  نيطت  طدو  تطراخيب  نطاءع واآلل  مط  المنطازل  91وجرر ضي السنوات األخيرد هدم مئات المنازل ضي القدس ال طرقية
 طول علطس تطراخيب ل نطاء األخرر ميرضة لخطر الهدم. ويجد اليديد م  المقيمطي  الفلسططينيي  ضطي القطدس  نطه مط  المسطتحيل علطيهم الح
 مساك  علس  راضيهم أل  مي م األراضي الفلسطينية م نفة م  جانن السلطات اإلسرائيلية كصراضا خضراء. 

 لططدد وقريططة تحططيط  21ع  ططادرت علططس الفططور إلططس ضططم القططدس ال ططرقية و راضططي 1491وعنططدما احتلططت إسططرائيل الضططفة ال ر يططة ضططي اليططام 
(. وكانططت مي ططم األراضططي الم ططادرد مملوكططة 2كلططم 11( مجمططوغ األرض التططي ضططمتها )2كلططم 29,0و ططادرت  كلططر مطط  للططن ) 92 هططاع

 أل طططططططططططططخاب ضلسططططططططططططططينيي . و حسطططططططططططططن مطططططططططططططا قالتطططططططططططططه من مطططططططططططططة  تسطططططططططططططلم اإلسطططططططططططططرائيلية لحقطططططططططططططوق اإلنسطططططططططططططا  ضينطططططططططططططه:
يهطودع  ينمطا لطم يطتم وحطدد سطكنية لل 99333ع تم علس األرض الم ادرد ضي القدس ال رقية  ناء ما يقطرن مط  2333" حلول نهاية اليام 

 المائة م  الوحدات السكنية التي  نيطت )ضطي القطدس  صسطرها(ع لليهطود؛  12 ناء حتس وحدد سكنية واحدد للفلسطينيي " ... "وكانت نس ة 
ايطة اليطام ونه 1443 المائة للفلسطينيي . وكا  التفاوت  ك ر ضي السنوات األخيرد : ضم    ل الوحدات التي ُ نجطز  ناتهطا ضطي اليطام  11و

   90 المائة ضي األحياء الفلسطينية." 11,9ع  ني ضقط 2333

ومنن ضم القدس ال طرقيةع ضرضطت إسطرائيل قيطودا   طديدد علطس إن طاء   نيطة جديطدد ضطي األحيطاء الفلسططينية. ولطم تتطرف م طادرد مسطاحات 
لهطن  األحيطاء لل نطاءع وإنا ُوجطدت األرض ل ُيسطمح  واسية م  األراضي  القرن م  األحياء والقرر الفلسطينيةع مساحة تنكر م  األراضي

ت  ال ناء عليها. و ينما تنرعت السلطات اإلسرائيلية ضي سائر  نحاء الضفة ال ر ية  الخطط القديمة التي ل تمطنح  يطة ضر طة للتططويرع ضيلط
تططوير )األردنيطة( التطي كانطت قطد اعُتمطدت ضطي ع  ل ت السلطات اإلسرائيلية خططة ال1491اليكس ضي القدس ال رقية. و ييد الضم ضي اليام 

ع والتي  تاحت ضر ة واسية للتطوير. وهكنا ُخلق ضراغ تخطيطي  انت ار اعتماد خطط جديددع وضي هن  األلناء لطم يطتم إ طدار 1499اليام 
 إل عدد نادر م  تراخيب ال ناء ألةراض خا ة للفلسطينيي  وضي مناطق مح ورد لل اية. 



ياتع  ُعدت خطط عامطة لمي طم األحيطاء الفلسططينية ضطي القطدس ال طرقية. والسطمة الملفتطة ضطي هطن  الخططط هطي المسطاحة ةيطر ومنن اللمانين
% منهططا "كططصراض مفتوحططة"ع ُيح ططر ضيهططا  ي  ططكل مطط    ططكال الم ططاريع اإلن ططائية. ول تسططمح 93العتياديططة لططألرضع إنا ُ ططنفت نسطط ة 
% م  األراضي ضطي منطقطة القطدس ال طرقية التطي يملكهطا 11 ال ناء إل علس  كلر قليال  م   1444 الخطط التي اعُتمدت  حلول نهاية اليام

  خاب ضلسططينيو ع وهطن  األراضطي تقطع   طورد رئيسطية ضطم  منطاطق مصهولطة   طال . ويطتم إ طدار خططط عامطة منف طلة للمسطتوطنات 
اضططح. ضططالخطط الخا ططة  األحيططاء الفلسطططينية تتسططم  قيططود ج راضيططةع اليهوديططة ولألحيططاء الفلسطططينيةع مططع اعتمططاد ميططايير مختلفططة   ططكل و

 وتفتقر إلس الطاقة الستييا ية الكاضية ولم تصخن  يي  العت ار احتياجات السكا  الفلسطينيي . 

ططم األراضططي  ططداخلها علططس نحططو  ومطط  الناحيططة الج راضيططةع ترسططم الخطططط حططدودا  " خططط  زرق"ع حططول مي ططم المنططاطق المصهولططة الحاليططةع ُتقسَّ
يسمح  تطوير "لسد الل رات" علس قطع  راض ضضاء  طي  الم طاني القائمطة. ولطم يطتم قطط تخ طيب ُيطنكر ألرض جديطدد لل نطاء. وي طار ضطي 

إلس الحاجة إلس ح ر الحدود  حين ل يتم تجاوز "الح ة" كم رر لتضييق حدود م طاريع ال نطاء. وُت طن  األراضطي السجالت اإلسرائيلية 
الموجودد خارر الخط األزرق "كمساحات مفتوحة" ) يتا  نو   اتوا ( ل ُيسمح  يقامة  يطة م طاريع عليهطاع ممطا يمنطع عمليطا  ضطي  ةلطن 

 األحيا  حتس الم اريع الزراعية. 

خدم ت ططني  األراضططي "كمسطاحات مفتوحططة"   ططورد متكطررد لتجميططد م ططاريع اسطت الل األرض إلططس    تططتم م طادرتها لحقططا  إلقامططة واسطتُ 
مستوطنات إسرائيلية )كما حدن ضي ريخس  يفاط و يت  فاضا والمسطتوطنة الك طرر األحطدن عهطدا  ضطي ج طل   طو ةنيم/هطار هومطا(. ضمطلال  

ع  عطادت إسطرائيل ت طنيفها ضيمطا  يطد 1499تي ُ طنفت ل نطاء مسطاك  ضلسططينية ضطي الخططة األردنيطة لليطام األرض الموجودد ضي  يفاط وال
ُخ  طت لل طندوق الطوطني اليهطودي إلن طاء مسطاك  لليهطود تطم  ناتهطا  1449"كمساحة مفتوحة" وزرعتها  ص جار السطرو؛ وضطي اليطام 

 منن نلف الحي . 

 اكل. ورةم    الفلسططينيي  ل ي نطو  عطادد إل علطس األرض التطي تملكهطا اليائلطةع لطم ت طنل  يطة اإلجراءات المستخدمة هي  يضا  م در للم
محاولة ألخن  نماط الملكية  يطي  العت طار ضطي إعطداد الخططط. ولطم ت طنل محاولطة لتفطويض األحيطاء الفلسططينية المحليطة  يمليطة  طنع القطرار 

ا  ما يكو  ضروريا  عندها اعتماد خطة تف يليةع وتحتار القطع الك يرد مط  األرض إلطس المحلي. وحتس عندما يتم اعتماد خطط عامةع ض ال 
 وهي عملية يمك     يست رق اعتمادها سنوات.  –خطة ميتمدد لتقسيمها )تقسيم األرض إلس قطع نات ملكية مختلفة( 

 نطه مط  المسطتحيل علطيهم الح طول علطس تطراخيب حتطس ون را  لهن  اليوامل وسواهاع وجد اآلل  م  الفلسططينيي  واليطرن اإلسطرائيليي  
ع  يد ات اغ إجراءات طويلة ومكلفة لتقديم طل ات. ولجص اليديد منهم إلس المحاكمع حين تك دوا مزيطدا  مط  النفقطاتع ولكط  ضطي مي طم الحطالت

لح طول علطس تطرخيب  نطاءع إلطس  نطاء لم تكلطل السطتئناضات التطي قطدموها  النجطا . وعمطد اخطرو ع ييرضطو   نطه لطيس  مطامهم  يطة ضر طة ل
 منازلهم م  دو  تقديم طلن للح ول علس ترخيب. ونتيجة لنلفع جرر هدم اآلل  م  المنازل وتتيرض ال   خرر لخطر الهدم. 

وضرضت ةرامات  اه ة ضيمطا  يطد علطس اليديطد مط  األ طخاب الطني   نطوا  يطوتهم مط  دو  تطرخيب و طلت ضطي  يطض الحطالت إلطس تكلفطة 
 يوت نفسها. وكانوا ييتقدو     دضع ال رامة سيتدي إلس منح الترخيب  و علس األقل إلس إ ياد   ح التهديد  الهدم  و تطصخير  إلطس حطي  ال

إجراء المراجية المن ودد لن ام تراخيب ال ناء.  يطد  نطه عقطن دضطع جطزء مط  ال رامطةع وضطي  يطض الحطالت مي مهطاع تلقطوا  وامطر  الهطدم 
 رةم نلف. 

 الميططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططايير القانونيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة الدوليططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة المنط قططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة .9
ضي كل م  إسرائيل واألراضي المحتلةع إسرائيل ملزمة  القانو  الدولي لحقوق اإلنسا ع  ما ضيطه المياهطدات الدوليطة لحقطوق اإلنسطا  التطي 

ر : اليهطد الطدولي الخطاب  طالحقوق ت كل إسرائيل دولة طرضا  ضيها. وت مل المياهدات األكلر  لة   واعن القلطق التطي يتناولهطا هطنا التقريط
القت ططادية والجتماعيططة واللقاضيططةع واليهططد الططدولي الخططاب  ططالحقوق المدنيططة والسياسططيةع واتفاقيططة القضططاء علططس جميططع   ططكال التمييططز 

 الين ريع واتفاقية القضاء علس جميع   كال التمييز ضد المر د )اتفاقية المر د( واتفاقية حقوق الطفل. 

ي األرض المحتلة مجموعتا  م  األطر القانونية التكميلية : القانو  الطدولي لحقطوق اإلنسطا  والقطانو  اإلنسطاني الطدولي. وهكطنا وتنط ق ض
 اإلضاضة إلس المياهدات الدولية لحقوق اإلنسا  المنكورد  عال ع يجن    يتقيد  يضطا  سطلوف إسطرائيل كدولطة احطتالل ضطي األراضطي المحتلطة 

 اإلنساني الدولي المنط قة علس الحتالل اليسكريع وم  ضمنها :  ن وب القانو  

 ( ص  قواني  وعادات الحرن ال رية واألن مة الملحقة  ها   ص  قواني  وعادات الحرن ال رية المترخطة ضطي 9اتفاقية لهاي   )
 )التي ي ار إليها ضيما يلي  صن مة لهاي(؛  1431 كتو ر/ت ري  األول  11

   ي طار إليهطا  1494 ةسططس/ان  12الرا يطة   طص  حمايطة األ طخاب المطدنيي  ضطي وقطت الحطرن المترخطة ضطي اتفاقية جني(
 ضيما يلي  اتفاقية جني  الرا ية(؛ 

  الملحطق  اتفاقيطات جنيط    طص   1411مط  ال روتوكطول اإلضطاضي لليطام  10قواعد القانو  الدولي اليرضيع وم  ضمنها المطادد
 مسلحة الدولية )ال روتوكول األول(؛ حماية ضحايا النززاعات ال

 . انط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاق القطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططانو  الطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدولي علطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططس األراضطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي المحتلطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة1
القانو  الدولي لحقوق اإلنسا :  نكرت إسرائيل  ل ات  نها ملزمة  تط يق مياهدات األمم المتحطدد لحقطوق اإلنسطا  التطي ت طكل دولطة طرضطا  

ليسطت ملزمطة  موجطن القطانو  الطدوليع  تط يطق هطن  المياهطدات علطس المنطاطق  ضيها ضي الضفة ال ر ية وقطاغ ةزد. وزعمت إسرائيل  نهطا



التي ل ت كل جزءا  م   راضيها نات السيادد. وتتخن الموق  القائل إنه يجن تط يق ن وب محدودد م  القانو  اإلنساني علطس األراضطي 
ادئ األساسطية ضطي قطانو  حقطوق اإلنسطا  تط يطق المياهطدات المحتلة علطس نحطو يسطتلني القطانو  الطدولي لحقطوق اإلنسطا .  يطد  نطه مط  الم ط

الدولية لحقوق اإلنسا  ضي جميع المناطق التي تمارس ضيهطا الطدول األططرا  سطيطرد ضيالطةع   طر  الن طر عمطا إنا كانطت تمطارس السطيادد 
 ضي تلف المنطقة  م ل.

عط  ضطما  تنفيطن هطن  المياهطدات ضطي هطن  المنطاطقع أل   ةل يطة  وإضاضة إلس نلفع تزعم إسرائيل  نها ل تستطيع    تكطو  مسطتولة دوليطا  
السلطات والمستوليات المدنيطة ُنقلطت إلطس السطلطة الفلسططينية  موجطن اتفاقيطات  وسطلو. وتت طور اتفاقيطات  وسطلو    السطلطة الفلسططينية 

ة تيتمطد  وضطو  علطس تيطاو  إسطرائيل ضطي يجن    تمارس سلطات ومسطتوليات واسطية ضطي األراضطي المحتلطة.  يطد    السطلطة الفلسططيني
ممارسة هن  ال الحيات والمستوليات. إن إ  إسرائيل تستطيع السيطرد علس ح ول ال ين الفلسطيني ضي األراضي المحتلطة علطس مطوارد 

اليطة علططس األراضططي حيويطة ملططل األراضططي والميطا  وهططي تمططارس هطن  السططيطرد ضيليططا . وقطد احتف ططت إسططرائيل دائمطا   السططيطرد الفيالططة اإلجم
 مطططططططططططططططط  اتفاقيططططططططططططططططة جنيطططططططططططططططط  الرا يططططططططططططططططة ضينططططططططططططططططه: 91المحتلططططططططططططططططة. وكمططططططططططططططططا هططططططططططططططططو من ططططططططططططططططوب ضططططططططططططططططي المططططططططططططططططادد 

"ل يحرم األ خاب المحميو  الني  يوجطدو  ضطي  ي إقلطيم محتطل  طصي حطال ول  صيطة كيفيطة مط  النتفطاغ  هطن  التفاقيطةع سطواء  سط ن  ي 
المطنكور  و حكومتطهع  و  سط ن  ي اتفططاق ييقطد  طي  سطلطات اإلقلطيم المحتططل  ت ييطر يططر ع نتيجطة لحطتالل األراضطيع علططس متسسطات اإلقلطيم

   ودولة الحتاللع  و كنلف  س ن قيام هن  الدولة  ضم كل  و جزء م  األراضي المحتلة."

سططلو للوليططة وعطالود علططس نلطفع  عططادت إسطرائيل ضططي السططنوات األخيطرد ن ططر قواتهطا داخططل ال لطدات والقططرر التططي تخضطع وضقططا  لتفاقيطات  و
القضططائية للسططلطة الفلسطططينيةع وحيططن ييططيش مي ططم الفلسطططينيي . وضططي الواقططع توجططد مي ططم منططازل الفلسطططينيي  و راضططيهم وممتلكططاتهم 
األخرر التطي ُدمطرت ضطي السطنوات الطلالن الماضطية ضطي المنطاطق الخاضطية للوليطة القضطائية للسطلطة الفلسططينية. ول  طف ضطي    إسطرائيل 

رسة السيطرد الفيالة علس األراضي المحتلةع و التالي تتحمل مستولية تنفين الواج ات المترت طة عليهطا  موجطن القطانو  الطدولي توا ل مما
 لحقوق اإلنسا . 

ولم تق ل  ي م  الهيئات المستولة ع  مراق ة تنفين مياهدات األمم المتحدد لحقوق اإلنسا  موق  إسطرائيل حطول انط طاق اتفاقيطات حقطوق 
نسا  ضي األراضي المحتلة. ضملال ع  رحت لجنطة الحقطوق القت طادية والجتماعيطة واللقاضيطة التا يطة لألمطم المتحطدد ضطي الخال طات التطي اإل

   : "اللجنة تطرر إ  واج طات الدولطة  موجطن اليهطد تنط طق علطس  2333تو لت إليها   ص  التقرير األولي الني قدمته إسرائيل ضي اليام 
وطل ططت اللجنططة مطط  إسططرائيل تزويططدها  ميلومططات إضططاضية حططول إنفططان الحقططوق  99والسططكا  الخاضططيي  لسططيطرتها الفيالططة.جميططع األراضططي 

القت ططادية والجتماعيططة واللقاضيططة ضططي األراضططي المحتلططة "مطط   جططل إنجططاز التقريططر األولططي للدولططة الطططر  و التططالي ضططما  تقيططدها الكامططل 
 2331و عطادت اللجنطة الن طر ضطي هطن  القضطية ضطي السطنتي  الماضطيتي  وضطي اليطام  90داد التقطارير". الواج ات المترت طة عليهطا   طص  إعط

  طرت علطس موقفهططا  طص  اليهططد الطدولي الخططاب  طالحقوق القت ططادية والجتماعيطة واللقاضيططة ينط طق ضططي األراضطي المحتلططة. ونكطرت  نططه : 
ألساسطية و... الحقطوق القت طادية والجتماعيطة واللقاضيطة األساسطية كجطزء مط  "حتس خالل النززاغ المسلحع يجن احتطرام حقطوق اإلنسطا  ا

   99الميايير الدنيا لحقوق اإلنسا  التي يكفلها القانو  الدولي اليرضي ويو ي  ها  يضا  القانو  الدولي."

م المتحططدد لحقططوق اإلنسططا     الن ططام القططانو  اإلنسططاني الططدولي: رةططم    إسططرائيل زعمططت  مططام الهيئططات المكلفططة  مراق ططة مياهططدات األمطط
القانوني المناسن الني ينط ق ضطي األراضطي المحتلطة هطو القطانو  اإلنسطاني ضقططع ضقطد رضضطت الق طول  طص  اليديطد مط  هطن  الميطايير تنط طق 

الضطفة ال ر يطة وقططاغ  ضيها. و ينما  قرت  النط طاق القطانوني ألن مطة لهطايع رضضطت إسطرائيل  ل طات انط طاق اتفاقيطة جنيط  الرا يطة علطس
ةزد. وت ر إسرائيل علس  نها تط ق "ن و ا  إنسانية" ضيلية ةير محددد واردد ضطي اتفاقيطة جنيط  الرا يطةع ضطي حطي   نهطا ليسطت ملزمطة 

  نلف  موجن القانو  الدولي.

غ ةطزد. إن إ  األمطم المتحطدد واللجنطة وإسرائيل وحيدد ضي زعمها  ص  اتفاقية جنيط  الرا يطة ل تنط طق علطس احتاللهطا للضطفة ال ر يطة وقططا
الدولية لل لين األحمر والمجتمع الدولي قطد   طر  ل طات علطس    اتفاقيطة جنيط  الرا يطة تنط طق  الكامطل علطس األراضطي المحتلطة وعلطس    

 الفلسطينيي  سكا  محميو   موجن  حكام التفاقية. 

 . القططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططانو  الططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدولي لحقططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططوق اإلنسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا 2
 الحططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططق ضططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططي السططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططك  1.2

حق ضي السك  حق  ساسيع وي كل عن را  جوهريا  ضطي الحطق ضطي مسطتور ميي طة وا  ومحوريطا  ضطي التمتطع  حقطوق اإلنسطا  األخطرر. ال
ودضيطت ضطرورد    يح طل جميطع النطاس "علطس السطك  لألمط  ال خ طي والخ و طية وال طحة والسطالمة والحمايطة مط  عنا طر الط ييططة 

المجتمطع الطدولي إلطس تكطريس الحطق ضطي عطدد مط   طكوف حقطوق اإلنسطا ع  مطا ضيهطا  91 طتركة"واليديد م  ال فات األخرر لإلنسانية الم
 م  اإلعال  اليالمي لحقوق اإلنسا  والمياهدات الدولية لحقوق اإلنسا  التي ت كل إسرائيل طرضا  ضيها. 20المادد 

 (  1)11اللقاضية الحق ضي السك  الكاضي ضي المادد ضيلس س يل الملال يكفل اليهد الدولي الخاب  الحقوق القت ادية والجتماعية و

"تقر الدول األطرا  ضي هطنا اليهطد  حطق كطل  طخب ضطي مسطتور ميي طة كطا  لطه وألسطرتهع يطوضر مطا يفطي  حطاجتهم مط  ال طناء والكسطاء 
   ان هنا الحق..."والمصورع و حقه ضي تحسي  متوا ل ل روضه الميي يةع وتتيهد الدول األطرا   اتخان التدا ير الالزمة إلنف



ي وتوضح لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضية التا ية لألمم المتحددع وهطي هيئطة الخ طراء التطي تراقطن تنفيطن الطدول اليهطد الطدول
  المتيلطططق  الواج طططات المترت طططة علطططس الطططدول األططططرا   موجطططن اليهطططد المطططنكور  صنطططه: 0الخطططاب  هطططن  الحقطططوقع ضطططي تيليقهطططا اليطططام رقطططم 

" ينما يمك  اإلنفان الكامل للحقوق نات ال لة   ورد تدريجيةع إل  نه يجن اتخان خطوات لتحقيق الهد  خطالل ضتطرد ق طيرد ميقولطة  يطد 
دخططول اليهططد حيططز النفططان  النسطط ة للدولططة الطططر  المينيططة. ويجططن    تكططو  هططن  الخطططوات متيمططدد ومحسوسططة وتسططتهد ع إلططس  ق ططس حططد 

   91.ج ات الميتر   ها ضي اليهد"ممك ع الوضاء  الوا

وي مل الحق ضي السك  الحق ضي الييش ضي مكا  ما  سالم و م  وكرامةع ضضال  ع  الحق ضي سك  كا . ول ي مل الحق ضي سطك  كطا  
ولطةع  طل ضقط ما يكفي م  الخ و طية والحيطز واألمط  والحمايطة مط  عنا طر الط ييطة واألخططار التطي تتهطدد ال طحةع والتهويطة  تكلفطة ميق

 مططا ضيهططا الحمايططة مطط  اإلخططالء القسططري والمضططايقة والتهديططدات؛ والح ططول  – يضططا  ي ططمل مطط  جملططة  مططورع الضططما  القططانوني للحيططازد 
المتوا طططل علطططس : ميطططا  ال طططرن اآلمنطططة والتدضئطططة واإلضطططاءد والمراضطططق ال طططحية ومراضطططق الةتسطططال والطططتخلب مططط  النفايطططات والخطططدمات 

   94الطارئة.

م  اليهد الدولي الخاب  الحقوق المدنية والسياسيةع يحق لجميطع األ طخاب المقيمطي    طورد قانونيطة ضطي إقلطيم مطا  12لمادد و موجن ا
 حرية اختيار مسكنهم. 

. ويطرد واجطن الطدول األططرا ع  مطا ضيهطا إسطرائيلع ضطي حطالت الحاجطة  9ويكرس الم د   م  إعال  حقوق الطفل حق األطفال ضي سك ا كا ا
( مط  اتفاقيطة حقططوق 0)21قطديم المسطاعدد الماديطة و ططرامج الطدعم إلطس اليطائالت واألطفططالع و خا طة ضيمطا يتيلطق  السطك ع ضططي المطادد إلطس ت

 الطفل. 

() ( م  اتفاقية المر د واجن الدول  ما ضيها إسرائيلع ضي القضاء علس التمييز ضطد المطر د ضطي المنطاطق الريفيطة مط  2)19وتكرس المادد 
 تمتيها  صوضاغ ميي ية كاضيةع و خا ة لجهة السك .  جل ضما  

مط  اليهطد المطنكور ضطي  11وتوضح لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضية الواج ات المترت ة علس الدول األطرا   موجن المادد 
 : 9تيليقهططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا اليططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططام 

ملال ع المطصور الطني يطتم تطوضير   مجطرد وجطود سطق  ضطوق  "ل يجوز تفسير الحق ضي السك  علس نحو ضيق  و تقييدي يساوي  ينه و ي ع
ر س المرء  و ين ر إلس المصور   ورد ح رية كسلية.  طل يجطن    ُين طر إليطه كحطق ضطي اليطيش ضطي مكطا  مطا  صمطا  وسطالم وكرامطة ... 

 )الت ديد مضا (.  13اضي"( علس  نها ل ت ير ضقط إلس السك   ل إلس السك  الك1)11ويجن قراءد اإل ارد الواردد ضي المادد 

ملل الحق ضي حرية التي ير والحق ضي حرية ال تراف ضطي الجمييطات ... والحطق ضطي  –"إضاضة إلس نلفع ضي  التمتع التام  الحقوق األخرر 
مسك  والحق ضي الم اركة ضي عملية  نع القرار اليامة ... ل ةنطس عنطه إنا مطا  ردنطا    تمطارس جميطع ضئطات المجتمطع الحطق ضطي السطك  

عليطه. و الملطل ي طكل الحطق ضطي عطدم التيطرض للتطدخل التيسطفي  و ةيطر القطانوني ضطي الخ و طيات  و اليائلطة  و ال يطت  و الكاضي وتحاض  
   11.المراسالتع  يدا  مهما  جدا  ضي تيري  الحق ضي المسك  الكاضي"

ميتطر   طه ضطي السطتراتيجية  "و  ر  الن طر عط  وضطع التنميطة ضطي  ي  لطدع هنطاف  يطض الخططوات التطي يجطن اتخانهطا ضطورا . وكمطا هطو
  اليالمية للمصور وضي ةيرها م  التحليالت الدولية؛ ل يقتضي اليديد م  التدا ير الالزمة لتيزيطز الحطق ضطي السطك  إل امتنطاغ الحكومطة عط

   12القيام  ممارسات ميينة واللتزام  تسهيل "المساعدد الناتية" للمجموعات المتصلرد..."

ع  عر ططت لجنطة الحقطوق القت طادية والجتماعيططة واللقاضيطة عط   واعطن قلقهططا 2330ميطة التططي   طدتها ضطي مايو/ يطار وضطي المالح طات الختا
اليميقة إزاء ممارسات إسرائيل التي تنتهف حق اليرن اإلسرائيليي ع  م  ضيهم ال دو ضي إسرائيلع والفلسطينيي  ضي األراضي المحتلطة ضطي 

   10السك .

ما زالت دو  حل وكطررت  واعطن قلقهطا إزاء هطن   1441 سفها  ص  عددا  م   واعن القلق التي  لارتها ضي اليام  كنلف  عر ت اللجنة ع 
   19القضايا.

 عطططططططططططططططططططططططططططط  1441ومطططططططططططططططططططططططططططط  جملططططططططططططططططططططططططططططة   ططططططططططططططططططططططططططططياءع  عر ططططططططططططططططططططططططططططت اللجنططططططططططططططططططططططططططططة ضططططططططططططططططططططططططططططي اليططططططططططططططططططططططططططططام 
لمتسسطات التا يطة لهطاع  مطا ضيهطا يخول المن مة ال هيونية اليالمية/الوكالطة اليهوديطة وا 1402"... قلقا ال الغ م     قانو  الوضع لليام 

ال ططندوق الططوطني اليهططودي السططيطرد علططس مي ططم األراضططي ضططي إسططرائيلع أل  هططن  المتسسططات ُ سسططت لكططي يسططتفيد منهططا اليهططود   ططورد 
ل ح طرية. ورةطم حقيقطة    المتسسططات ُ سسطت  موجطن قططانو  خطابع إل    لدولطة إسططرائيل تطصليرا  حاسطما  علططس سياسطاتهاع و التطالي ت طط

مستولة ع   ن طتها. ول يمك  لدولة طر     تتن ل مط  الواج طات المترت طة عليهطا  موجطن اليهطد  خ خ طة المهطام الحكوميطة. وتطرر 
اللجنة    الم ادرد واسية النطاق والمنهجية لألراضي والممتلكات الفلسطينية م  جانن الدولة ونقلهطا إلطس هطن  الوكطالت ي طكال  ضطر ا  

   10سسي أل  هن  الوكالت  ط ييتها ستحرم ةير اليهود م  استيمال هن  الممتلكات."م  التمييز المت



 كطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططنلف  عر طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططت اللجنطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة عططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
"قلقهططا اليميططق مطط     نسطط ة ملموسططة مطط  المططواطني  اليططرن الفلسطططينيي  ضططي إسططرائيل ت ططل تيططيش ضططي قططرر ةيططر ميتططر   هططا مطط  دو  

طططرق ... وإضططاضة إلططس نلططف يتيططرض هططتلء القرويططو  لتهديططدات متوا ططلة  هططدم الح ططول علططس الميططا  والكهر ططاء والمراضططق ال ططحية وال
منازلهم وم ادرد  راضيهم ... وضي هنا ال طددع تالحط  اللجنطة  نطه  ينمطا تقطدم المسطتوطنات اليهوديطة   طورد منت مطةع لطم يطتم  نطاء قطرر 

   19.عر ية جديدد ضي الجليل"

 عطططططططططططططططططططططططططططط   1441وإضططططططططططططططططططططططططططططاضة إلططططططططططططططططططططططططططططس نلططططططططططططططططططططططططططططفع  عر ططططططططططططططططططططططططططططت اللجنططططططططططططططططططططططططططططة ضططططططططططططططططططططططططططططي اليططططططططططططططططططططططططططططام 
"قلقها ال الغ إزاء وضع الفلسطينيي  ال دو المقيمي  ضي إسطرائيل... ضهطم محرومطو  مط  الميطا  والكهر طاء والمراضطق ال طحية ويتيرضطو  

دمير حقطططولهم الزراعيطططة وتططط‘ ةيطططر قانونيطططة’  طططفة منت مطططة لم طططادرد  راضطططيهم وهطططدم منطططازلهم وةرامطططات  سططط ن إن طططاء   نيطططة   طططورد 
   11و  جارهم..."

 التمييطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططز 2.2
الواجن األساسي المترتن علس الدولة ضي ضما  الحقوق دو  تمييز مكرس ضي المياهدات الدولية لحقوق اإلنسا ع  ما ضيهطا اليهطد الطدولي 

القت ادية والجتماعيطة واللقاضيطة )المطادد ( واليهد الدولي الخاب  الحقوق 29( والمادد 1)2الخاب  الحقوق المدنية والسياسية )المادد 
2(2 .)) 

وتح ر التفاقية الدولية للقضاء علس جميع   كال التمييز الين طري  ي تمييطز ضطي ممارسطة مختلط  الحقطوقع  مطا ضيهطا الحطق ضطي السطك . 
 ( :0)هطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططز()0ض موجططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططن المطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططادد 

كالهع و ضما  حطق كطل إنسطا ع دو  تمييطز  سط ن اليطرق  و اللطو  "تتيهد الدول األطرا   ح ر التمييز الين ري والقضاء عليه  كاضة   
حطق ضطي  و األ ل القومي  و اإللني ضي المساواد  مام القانو ع لسيما التمتع ...  الحقوق القت ادية والجتماعيطة واللقاضيطةع لسطيما ... ال

   السك ..."

ن ضما  تط يق الحق ضي السك  الكاضي علطس الجميطع دونمطا تمييطز لطيس و وضحت لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضية    واج
 تطططططططططططططططططططططططططططططططططططدريجيا ع  طططططططططططططططططططططططططططططططططططل ضطططططططططططططططططططططططططططططططططططوري. كمطططططططططططططططططططططططططططططططططططا  وضطططططططططططططططططططططططططططططططططططحت اللجنطططططططططططططططططططططططططططططططططططة  صنطططططططططططططططططططططططططططططططططططه :
"ين  ي علس الدول إعطاء األولويطة الالزمطة للمجموعطات الجتماعيطة التطي تيطيش ضطي  طرو  ةيطر مواتيطة مط  خطالل الن طر ضطي  وضطاعهم 

سياسطيات والت طرييات إلطس تقطديم ضوائطد إلطس مجموعطات اجتماعيطة تتمتطع   طال   امتيطازات علطس   كل خاب. و التالي ل يجوز    ترمطي ال
   11.حسان اآلخري "

وتنتهف سياسات اإلسكا  واألراضي التي تت يها إسرائيل حق المواطني  اليرن اإلسرائيليي  وحق الفلسططينيي  ضطي األراضطي المحتلطة ضطي 
 عدم التيرض للتمييز. 

ع دعططت لجنطة األمطم المتحططدد المينيطة  القضطاء علططس التمييطز الين طري إلططس "... وقط  هطدم الممتلكططات الير يطة ضططي 1441وضطي مطارس/انار 
القدس ال رقية وإلس احترام حقوق الملكية   ر  الن ر ع  األ ل اليرقي ل طاح ها." و عر طت عط  قلقهطا ... "حطول اإلجحطا  اليرقطيع 

   14 القرر الير ية "ةير الميتر   ها" ]ضي إسرائيل["و خا ة نلف الني يتمحور حول ما ُيير  

 اإلخطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططالء القسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططري 0.2
 اإلخالء القسري هو "الطرد الدائم  و المتقت لألضراد واليائالت و/ و التجميطاتع رةمطا  عطنهمع مط  المنطازل و/ و األراضطي التطي ي ط لونهاع

ا مط   نطواغ الحمايطة.  يطد    ح طر اإلخطالء القسطري ل ينط طق علطس م  دو  توضير  و إتاحطة   طكال مناسط ة مط  الحمايطة القانونيطة وةيرهط
 13عمليات اإلخالء التي تتم  القود وضقا  للقانو  و ما يتما س مع ن وب المواليق الدولية لحقوق اإلنسا ."

د اإلخططالء القسططري وكمططا ُنكططرع ي ططمل الحططق ضططي سططك  كططا  الحططق ضططي  مطط  الحيططازد )ضططما  الحيططازد(ع  مططا ضيهططا الضططمانات القانونيططة ضطط
   11والمضايقة وةيرها م    كال التهديد.

وقطد  طردت السططلطات اإلسطرائيلية عمططدا  ع طرات اآلل  مط  الفلسطططينيي  واآلل  مط  اليططرن اإلسطرائيليي  ضطي السططنوات القليلطة الماضططية 
 ضي إسرائيل.  ضقطع م  خالل اإلخالء القسري والهدم الجماعي للمنازل ضي األراضي المحتلةع و درجة  قل

وسططواء كانططت ت ططرر هططن  األضيططال علططس  سططس "الحتياجططات اليسططكرية/األمنية"  و سططواء ضرضططت هططن  األضيططال ك ططكل مطط    ططكال اليقططان 
الجماعيع  و سواء قامت  هطا إلنفطان  ن مطة التخططيطع ضطي  عمليطات اإلخطالء الواسطية النططاق هطن  تتيطارض مطع ممارسطة الحطق ضطي السطك  

 ل واجن الدولة استنادا  إلس القانو  الدولي ضي وجون امتناعها ع  تنفين عمليات اإلخالء القسري. الكاضي. ويتمل

 علطططططس الحطططططق ضطططططي السطططططك  الكطططططاضي  صنهطططططا: 9و وضطططططحت لجنطططططة الحقطططططوق القت طططططادية والجتماعيطططططة واللقاضيطططططة ضطططططي تيليقهطططططا اليطططططام 
ول يمكط  ت ريرهططا إل ضططي ال طرو  السططتلنائية الق ططورع ووضقططا  "تيت طر    حططالت اإلخططالء القسطري تتيططارض  داهططة مطع مقتضططيات اليهططد 

   12للم ادئ نات ال لة ضي القانو  الدولي..."



ع توضح اللجنة    اإلخالء القسري وهدم المنازل كتد ير عقا ي يتيارضا   يضا  مع ميايير اليهد ومع  حكطام اتفاقيطات 1وضي تيليقها اليام 
   10المدنيي  وتد ير الممتلكات الخا ة.جني  التي تح ر تهجير السكا  

 و حسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططن اللجنططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة:
"ين  ي علس الدول األطرا     تضم ع ق ل تنفين  ية عمليات إخالء و خا ة تلف التي تتيلق  مجموعطات ك يطردع استك طا  جميطع ال طدائل 

   19  الحاجة لستخدام القود..."الممكنة  الت اور مع األ خاب المتضرري ع   ية تفاديع  و علس األقل التقليل إلس  دنس حد م

( مط  اليهطد الطدولي الخطاب  طالحقوق المدنيطة 2( و)1)11كما ت كل عمليات اإلخالء القسطرية انتهاكطا  لخ و طية المنطززل. وتطنب المطادد 
 والسياسية علس  نه: 

 يتطططه  و ل يجطططوز تيطططريض  ي  طططخبع علطططس نحطططو تيسطططفي  و ةيطططر قطططانونيع لتطططدخل ضطططي خ و طططياته  و  طططتو   سطططرته  و  .1
 مراسلته... 

 م  حق كل  خب    يحميه القانو  م  ملل هنا التدخل  و المساس  .2

وقضية الحيازد القانونية نات  لة جدا   وضع قرر ال دو ةير الميتر   ها ضي النقنع حين تطيط  السطلطات اإلسطرائيلية ضطي مطزاعم ال طدو 
سططري اتخطان تططدا ير لمططنح الضططما  القطانوني للحيططازد إلططس األ ططخاب الططني   ملكيطة األرض. ومطط    ططكال الحمايططة األساسطية ضططد اإلخططالء الق

 يفتقرو  إلس هن  الحماية. 

وقد دعت كل م  لجنة الحقطوق القت طادية والجتماعيطة واللقاضيطة ولجنطة حقطوق اإلنسطا  التا يطة لألمطم المتحطدد الطدول إلطس تطوضير الحيطازد 
   القانونية ألولئف المهددي   اإلخالء القسري.

 وتيططططططططططططدد اللجنططططططططططططة مختلطططططططططططط   نططططططططططططواغ الحيططططططططططططازدع  مططططططططططططا ضيهططططططططططططا المسططططططططططططتوطنات ةيططططططططططططر الرسططططططططططططمية وتضططططططططططططي   صنططططططططططططه:
"رةم نوغ الحيازدع يجطن    يمتلطف جميطع األ طخاب درجطة مط  ضطما  الحيطازد تكفطل الحمايطة القانونيطة مط  اإلخطالء القسطري والمضطايقة 

ان تططدا ير ضوريططة تهططد  إلططس مططنح ضططما  الحيططازد القانونيططة إلططس وةيرهططا مطط  ضططرون التهديططد. و التططالي ين  ططي علططس الططدول األطططرا  اتخطط
   10.األ خاب واليائالت الني  يفتقرو  حاليا  إلس هن  الحمايةع  الت اور ال ادق مع األ خاب والجماعات المتضررد"

ع  طرحت لجنطة حقطوق اإلنسطا   طص  "ممارسطة اإلخطالء القسطري 1440وضي القرار الني اتخنته حول عمليطات اإلخطالء القسطري ضطي اليطام 
"مطنح ضطما  قطانوني للحيطازد إلطس جميطع ت كل انتهاكا   ارخا  لحقوق اإلنسا ع و خا ة الحق ضي السك  الكاضي". وحلت الحكومات علطس 

 طاإلخالء القسطري واعتمطاد جميطع التطدا ير الضطرورية التطي تطوضر الحمايطة الكاملطة ضطد اإلخطالء القسطريع والتطي األ خاب المهطددي  حاليطا  
   19تستند إلس الم اركة والت اور والتفاوض الفيال مع األ خاب  و الجماعات المتضررد."

الخ و طيات واليائلطة وال يطت والحطق ضطي التمتطع  ولم تنتهف عمليات اإلخالء والهدم القسرية للمنازل الحطق ضطي السطك  الكطاضي والحطق ضطي
مط  اليهطد الطدولي  4و 9المسالم  حيازتها وحسنع  ل  دت  يضا  إلس انتهاكات للحقي  ضي الحياد واألم  ال خ ي اللني  تكفلهمطا المادتطا  

م  و الم طاني المجطاورد  و  لنطاء الخاب  الحقوق المدنية والسياسطية. وقطد قتطل عطدد   طخاب  و  ُ طي وا  جطرو  ضطي عمليطات هطدم منطازله
 الحتجار علس الهدم. 

و عر ت لجنة األمم المتحدد لمناهضة التيطنين عط  قلقهطا إزاء السياسطات اإلسطرائيلية المتيلقطة  يمليطات هطدم المنطازلع والتطي قطد ت طل ضطي 
م  اتفاقية مناهضة التيطنين وةيطر  مط   19ف للمادد  يض الحالت إلس حد المياملة  و اليقو ة القاسية  و الالإنسانية  و المهينة ضي انتها

ضرون المياملة  و اليقو ة القاسية  و الالإنسانية  و المهينطة. ودعطت اللجنطة الحكومطة اإلسطرائيلية إلطس اإلقطالغ عط  ممارسطة سياسطة هطدم 
   11المنازل هن .

 اإلجطططططططططططططططططططططططططراءات القانونيطططططططططططططططططططططططططة المت يطططططططططططططططططططططططططة والحطططططططططططططططططططططططططق ضطططططططططططططططططططططططططي سططططططططططططططططططططططططط يل انت طططططططططططططططططططططططططا  ضيطططططططططططططططططططططططططال 9.2
 مطططططططططططططططط  اليهططططططططططططططططد الططططططططططططططططدولي الخططططططططططططططططاب  ططططططططططططططططالحقوق المدنيططططططططططططططططة والسياسططططططططططططططططية علططططططططططططططططس   : 29تططططططططططططططططنب المططططططططططططططططادد 

"الناس جمييا  سواء  مام القانو  ويتمتيو  دو   ي تمييز  حق متساوا ضطي التمتطع  حمايتطه. وضطي هطنا ال طدد يجطن    يح طر القطانو   ي 
رق  و اللو   و الجطنس  و الل طة  و الطدي   و الطر ي تمييز و   يكفل لجميع األ خاب علس السواء حماية ضيالة م  التمييز ألي س نع كالي

 .سياسيا   و ةير سياسيع  و األ ل القومي  و الجتماعي  و اللرود  و النسن  و ةير نلف م  األس ان"

مطط  اليهططد الططدولي الخططاب  ططالحقوق المدنيططة والسياسططية الحططق ضططي عططدم التيططرض للتططدخل التيسططفي  و ةيططر القططانوني  11وتكفططل الفقططرد 
  الخ و يات واليائلة وال يتع والحق ضي حماية القانو  للمرء م  ملل هنا التدخل. 

وقد  رحت لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضية  ص  الحق ضي سك  كا  يتما س علس األقطل مطع تطوضير سط ل انت طا  قانونيطة 
 ملططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططل:



 الهطططططدم عططططط  طريطططططق إ طططططدار  وامطططططر زاجطططططرد عططططط  المحكمطططططة؛ ( إجطططططراءات السطططططتئنا  الهادضطططططة إلطططططس منطططططع عمليطططططات اإلخطططططالء  و  
   11( اإلجراءات القانونية الهادضة إلس المطال ة  تيويض عقن إخالء ةير قانوني؛... ن

( مطط  اليهططد الططدولي الخططاب  ططالحقوق المدنيططة والسياسططية مطط  الططدول األطططرا ع  مطط  ضيهططا إسططرائيلع ضططما  حططق  ي 0)2وتقتضططي المططادد 
 و حرياته ضي الح ول علس س يل انت ا  ضيالع تحدد  سلطة مخت ة.  خب تنتهف حقوقه  

يطة وضي الحالت النادرد التي  عطت السلطات اإلسرائيلية ضيها إخططارا  مسط قا   يمليطة إخطالء وهطدم مزميطة لمنطززل  و ليقطارع ضينطه ضطي األةل 
اية ضحايا هدم المنازل م  الهطدم  و التيطويض علطيهم وإن طاضهم. الساحقة م  الحالتع لم تتد الدعاور القانونية الطويلة والمكلفة إلس حم

وضي مي م الحالتع ينفن هدم المنازل وتدمير األراضي وةيرها م  الممتلكات  دو  إ يار مسط قع ممطا ل يتطرف مجطال  ُيطنكر  مطام الضطحايا 
  طورد متكطررد عمليطات هطدم المنطازل التطي ينفطنها الجطيش  لممارسة حق الرجوغ. وقد  يدت المحاكم اإلسرائيليةع  ما ضيها المحكمة اليلياع

اإلسرائيلي كيجراء "رادغ"ع والتدمير الجماعي للمنطازل واألراضطي وةيرهطا مط  الممتلكطات علطس  سطاس "الحتياجطات اليسطكرية/األمنية". 
و ةيرهططا مطط  الممتلكططاتع قوضططت وعنططد إ ططدار حكططم يقضططي  يططدم حاجططة الجططيش اإلسططرائيلي إلططس إعطططاء تحططنير مسطط ق ق ططل هططدم المنططازل  

المحكمططة اليليططا حططق الضططحايا ضططي اتخططان اإلجططراءات القانونيططة المت يططة. وضططي حططالت هططدم المنططازل علططس  سططاس عططدم وجططود تططراخيب  نططاءع 
 المنازل. تقاعست المحاكم  ل ات ع  الن ر ضي القواني  و ن مة التخطيطع وممارسات التنفين القائمة علس التمييز التي  دت إلس هدم 

 . القطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططانو  اإلنسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاني الطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططدولي0
 و فها دولة احتاللع إسرائيل ملزمة  قواعد اتفاقية جني  الرا ية. وتحتف  إسرائيل  السيطرد الفيلية علس األراضطي المحتلطة وتمارسطها. 

 نحطاء األراضطي المحتلطةع وضطي  ضملال ع ينفن الجنود اإلسرائيليو  عمليطات اعتقطال وتفتطيش متكطررد للمنطازل وةيرهطا مط  الم طاني ضطي جميطع
األريططا   و المططد   و مخيمططات الالجئططي   و ال لططدات  و القططررع لططيال  نهططارا . ويفططرض الجططيش اإلسططرائيليع   ططورد روتينيططة علططس ال ططين 

درجطة  الفلسطيني ضي الضفة ال ر ية وقطاغ ةزد ح ر التجول وةير  م  القيطودع وخطالل السطنوات الطلالن ون ط  السطنة الماضطيةع ضطرض
م  السيطرد علس تنقل الفلسطينيي  واألجانن ضي جميع  نحاء الضفة ال ر ية وقطاغ ةزد لطم يسط ق لهطا مليطل ططوال السط ع واللاللطي  سطنة 

 التي مضت علس الحتالل. 

مطدنيو  يسطتفيدو  وُيح ر علس إسرائيل مهاجمة المدنيي  واألهدا  المدنية. والفلسطينيو  المقيمو  ضي الضفة ال ر يطة وقططاغ ةطزد هطم 
مططلال   –مطط  الحمايططة التططي توضرهططا لهططم اتفاقيططة جنيطط  الرا يططة. والفلسطططينيو  المسططلحو  الططني  ي ططاركو  م ا ططرد ضططي اليمليططات الحر يططة 

( مط  ال روتوكطول 0)01يفقطدو   طفة الحمايطة ططوال مطدد الهجطوم. وتوضطح المطادد  – يطالق النار علس الجنود  و المطدنيي  اإلسطرائيليي  
ع والمتيلططق  حمايططة ضططحايا المنازعططات المسططلحة الدوليططة )ال روتوكططول 1494اإلضططاضي األول الملحططق  اتفاقيططات جنيطط  الميقططودد ضططي اليططام 

األول( كي  يمك  ضقدا   فة المدني   ورد متقتة. "يتمتع المدنيو   الحماية التطي تمنحهطا لهطم هطن  الفقطردع إل إنا  طاركوا م ا طرد ضطي 
دائيططة وطططوال ضتططرد م ططاركتهم ضيهططا". والفلسطططينيو  الططني  ي ططت كو  ضططي م ططادمات مسططلحة مططع القططوات اإلسططرائيلية ليسططوا اليمليططات الي

مقاتلي .  ل هم مدنيو  ضقدوا  فة الحماية خالل مدد ال ت اف المسلح. ول يمك  قتلهم ضي  ي وقطت إل عنطدما يطلقطو  النطار علطس الجنطود 
و ي كلو  علس نحو اخر خططرا  علطيهم. و مطا  نهطم ليسطوا مقطاتلي ع ضطي  حقيقطة م طاركتهم ضطي هجطوم مسطلح ضطي  و المدنيي  اإلسرائيليي   

 مرحلة سا قة ل يمك     ت رر استهداضهم  القتل لحقا . 

 لنططاء و الملططلع ل توجططد  هططدا  ضلسطططينية ضططي األراضططي المحتلططة تسططتوضي ميططايير األهططدا  اليسططكرية. ويمكطط  مهاجمططة  يططض األهططدا  
 استيمالها إلطالق النار علس القوات اإلسرائيلية. لكنها تيود إلس  فتها كصهدا  مدنية عندما يتوق  استيمالها ل   هجمات. 

ميهطا تط يطق وقد جرر كلير م  النقاش حطول مطا إنا كطا  الينط  ضطي إسطرائيل واألراضطي المحتلطة قطد  لطغ درجطة مط  الحطدد والحجطم ين  طي 
  قواعد القانو  اإلنساني الدولي   ص  إدارد اليمليات الحر ية ضي النززاعات المسلحة الدوليطةع وإنا كطا  األمطر كطنلف ضطيلس  ي مطدر. ويمكط

و طلت إلطس اليت طة  2332القول إ   ضع حالت م  القتال ملل اليمليات اليسكرية المطولة التطي جطرت ضطي جنطي  ونطا لس ضطي ر يطع اليطام 
المطلو ة. وضي ملل هن  األوضاغ ُيحدد القانو  اإلنساني الدولي ميايير السطلوف اإلنسطاني المنط طق علطس كطل مط  قطوات الدولطة والجماعطات 
المسلحة. وهن  القواعد مقننة ضي ال روتوكول األول الني ينط ق علس المنازعطات المسطلحة الدوليطة "المنازعطات المسطلحة التطي يقاتطل ضيهطا 

( مط  9)1الهيمنة الستيمارية والحتالل األجن طي وضطد األن مطة الين طرية ضطي ممارسطة حقوقطه ضطي تقريطر الم طير". )المطادد ال ين ضد 
ة ال روتوكول األول(. وتيت ر  حكام ال روتوكطول األول المتيلقطة  حمايطة السطكا  المطدنيي  ميطايير ضطي القطانو  الطدولي اليرضطي. وضطي األةل يط

ر الممتلكطات واإلخطالء ضطي األراضططي المحتلطةع ضطي  الن ططام القطانوني المنط طق هطو اتفاقيططة جنيط  الرا يطة وميططايير الي مطس مط   وضطاغ تططدمي
 وليس ميايير اليمليات اليدائية.  –حقوق اإلنسا  

ر علس القوات اإلسرائيلية الطرد  قطود ةيطر متناسط ة. والميطا يير التطي يجطن    وعند الت دي ألية هجمات مسلحة ي نها الفلسطينيو ع ُيح  
 تط ق لتحديد ما إنا كانت قوات األم  قد ردت   كل متناسن هي تلف المتيلقة  استخدام األسلحة النارية ضد  ضراد الجمهور. 

 ح ططططططططططططططططططططططططططططططر تططططططططططططططططططططططططططططططدمير الممتلكططططططططططططططططططططططططططططططات والسططططططططططططططططططططططططططططططتخدام ةيططططططططططططططططططططططططططططططر المتناسططططططططططططططططططططططططططططططن للقططططططططططططططططططططططططططططططود 1.0
فة ال ر يطة وقططاغ ةطزدع إل إنا كطا  نلطف ضطروريا  مط   و فها دولطة الحطتاللع ُيمنطع علطس إسطرائيل تطدمير ممتلكطات الفلسططينيي  ضطي الضط

 مطططططططططططططططططط  اتفاقيططططططططططططططططططة جنيطططططططططططططططططط  الرا يططططططططططططططططططة تططططططططططططططططططنب علططططططططططططططططططس  نططططططططططططططططططه: 00الناحيططططططططططططططططططة اليسططططططططططططططططططكرية. ضالمططططططططططططططططططادد 
"يح ططر علططس دولططة الحططتالل    تططدمر  ي ممتلكططات خا ططة لا تططة  و منقولططة تتيلططق  ططصضراد  و جماعططاتع  و  الدولططة  و السططلطات اليامططةع  و 

  و اللقاضيةع إل إنا كانت اليمليات الحر ية تقتضي حتما  هنا التدمير."المن مات الجتماعية 



   14والتيليق علس المياهدد يوضح  ص  النب ينط ق تحديدا  علس األراضي المحتلة.

ططر 1431)ز( مطط   ن مططة لهططاي لليططام 20ويططرد نططب م ططا ه ضططي المططادد  "تططدمير ممتلكططات اليططدو  و . وتططنب هططن  المططادد علططس  نططه ُيح َّ
   43م ادرتها إل إنا كا  هنا التدمير  و هن  الم ادرد تقتضيها حتما  ضرورات الحرن."

. 00م  اتفاقية جني  الرا ية إلس     ن مة لهاي تنط طق علطس  وضطاغ ل يمكط     ت طملها المطادد  00وي ير تحديدا  التيليق علس المادد 
41   

"تطدمير واةت طان الممتلكطات علطس نحطو ل ت طرر  ضطرورات حر يطة وعلطس نططاق ك يطر م  اتفاقية جنيط  الرا يطة ضطي ع  191ووضقا  للمادد 
  طريقة ةير م روعة وتيسفية"  كل مخالفة جسيمةع و التالي جريمة حرن. 

ي ... والتط42"تيني ضرورد التدا ير الالزمة لتحقيق  هدا  الحرنع التي هي قانونية وضقطا  لقطواني  وعطادات الحطرن. والضرورد اليسكرية
تستند إلس  ر ية  سس : اإللحا ع اإلجراءات التي تقت ر علطس مطا ل ةنطس عنطهع والسطيطرد )ضطي المكطا  والزمطا ( علطس القطود المسطتخدمة 

   40والوسيلة التي ل يجوز    تتيدر علس ح ر ةير م روط."

ي لحقططوق اإلنسططا  والقططانو  اإلنسططاني ول يجططوز تفسططيرها علططس نحططو واسططع وةططامض يمكطط     يقططوض الميططايير األساسططية للقططانو  الططدول
 الدوليع والتدا ير التي يق د  ها    تحدن الارا  وقائية  ييدد المدر ل  تكو   التالي م ررد علس  ساس الضرورد اليسكرية المطلقة. 

ورد اليسطكرية   طكل وضي حالة األراضي المحتلطة منطن زمط  طويطل والتطي تمطارس عليهطا دولطة الحطتالل سطيطرد ضيالطةع ضيجطن قطراءد الضطر
ضطي ضططوء مفهططوم التناسط ية المططالزم لميطايير الحفططا  علططس األمط ع ولططيس ميطايير تنفيططن اليمليططات اليدائيطة التططي ل يجططوز     –ضطيق لل ايططة 

تلكطات إل تنط ق إل ضي سياق النززاغ المسلح الفيلي. و ما  نه ل توجد  هدا  عسكرية دائمطة ضطي األراضطي المحتلطةع ضطال يمكط  تطدمير المم
عندما يتينر تماما  تفادي نلف ضي سياق القتال  و عندما يكو  ضروريا  حتما  ألةطراض عسطكرية قانونيطة. ويمكط     ت طمل هطن  األةطراض 
القضاء علس خططر و طيف يتهطدد الحيطادع لكنهطا ل ت طمل تطدا ير تهطد  إلطس تسطهيل توسطيع وتيزيطز المسطتوطنات اإلسطرائيلية ضطي األراضطي 

التي هي ةير قانونية  موجن القانو  الدولي. وحتس ضي الحالت التي يمك  ضيها ت رير التدمير  و اإلخطالء اسطتنادا  إلطس الضطرورد  المحتلةع
يطر. المطلقة لليمليات الحر يةع ضيجن علس إسرائيل    تن ر ضي  دائل  قل قسود. ول يجوز ليمليات الهدم واإلخالء إل    تكطو  المطالن األخ

نوات اللالن ون   السنة الماضيةع قام الجيش اإلسطرائيلي  يمليطات تطدمير واسطية النططاق للمنطازل والممتلكطات ضطي جميطع  نحطاء وضي الس
الضفة ال ر ية وقطاغ ةطزد ل ت ررهطا الضطرورد اليسطكرية. وت طل  يطض  ضيطال التطدمير هطن  إلطس حطد النتهاكطات الجسطيمة لتفاقيطة جنيط  

   الرا ية وت كل جرائم حرن.

 ح طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططر اليقطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططان الجمطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاعي 2.0
منهطا تطنب علطس  نطه : "ل يجطوز مياق طة  ي  طخب محمطي عط   00تح ر اتفاقية جني  الرا ية   ورد محددد اليقان الجماعي. ضالمادد 

 مخالفططة لططم يقترضهططا هططو  خ ططيا . تح ططر اليقو ططات الجماعيططة و الملططل جميططع تططدا ير التهديططد  و اإلرهططان". وكمططا هططو موضططح ضططي التيليططق
المرجيي للجنة الدولية لل طلين األحمطر ضطي  : "هطن  الفقطرد تفطرض إنا  ح طرا  علطس اليقو طات الجماعيطة ... عقو طات  يطا  كطا  نوعهطا توقطع 

   49علس   خاب  و مجموعات  صكملها م  األ خابع ضي تحدا أل سط م ادئ اإلنسانيةع علس  ضيال لم يرتك ها هتلء األ خاب".

إلنساني ضي النززاغ المسلحع وهو دليل تفسيري محترم للقانو  اإلنساني الدوليع ح ر اليقان الجمطاعي علطس النحطو ويفسر كتين القانو  ا
 التطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططالي: 
"لليقو ات الجماعية ولجميع إجطراءات التخويط  واإلرهطان التطي تتخطنها دولطة الحطتالل ةطرض واحطد : إخضطاغ سطكا  األراضطي المحتلطة. 

 مختلفطةع ملطل ح طر تجطول يمنطع السطكا  مط   داء واج طاتهم اليوميطةع ومياق طة عطدد  ضطراد ضطي مجموعطة  و وقد تتخن هن  اإلجراءات   كال  
عائلة  و اعتقالهم  س ن جرم مزعوم ارتك ه ضرد واحدع  و تدمير المنطززل اليائطد ليائلطة المطننن المزعطوم. وملطل هطن  األضيطال مح طورد مط  

   40.ة جني  الرا ية["]م  اتفاقي 00دو  استلناءع  موجن المادد 

إ  الممارسطة اإلسطرائيلية التطي تسطارعت مطتخرا  وتتملطل  49كما    ح ر اليقان الجماعي ي كل قاعدد  ساسية ضي قانو  حقوق اإلنسطا .
 ضطي هططدم المنطازل التططي يملكهطا  قر ططاء النتحطاريي   و ةيططرهم مط  المهططاجمي  المسطلحي  الفلسطططينيي  هطي  ططكل  طار  مطط    طكال اليقططان
الجمططاعيع لكطط  ال ططاهرد تتجلططس  يضططا   طططرق  خططرر. وتتضططم  اليقو ططات الجماعيططة إجططراءات ملططل مهاجمططة تجمططع سططكاني  صكملططه )جماعططة 
  صكملها( كرد انتقامي علس  ضيال ارتك ها  ضراد ضي نلف التجمعع  و تقييد تنقل  ين  صكمله   ورد تيسفية. ويوَجز منطق اليقطان الجمطاعي

رو   لموغ ضي الجيش اإلسرائيلي النيع  وضح ضطي ميطرض إ طارته إلطس تطدمير منطازل ضطي مخطيم رضطح لالجئطي  ردا  علطس  كلمات اليميد دو
: "مي م عملياتنا ركزت علس منطقة رضحع ألنها المنطقة التي  تس منهطا اإلرها يطا  المنتميطا  إلطس هجوم علس موقع للجيش اإلسرائيلي  ص 

   41حماس."

 . التو ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططيات1
 ات اإلسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرائيلية:إلططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططس السططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططلط

 ضيما يتيلق  هدم المنازل اليقا ي الني يو    صنه "رادغ"



  إ  هدم منازل  قر اء الفلسطينيي  الني  ُيير   و ي طت ه ضطي  نهطم  طاركوا ضطي عمليطات انتحاريطة  و ةيرهطا مط  الهجمطات ضطد
 المدنيي  والجنود اإلسرائيليي  ينتهف القانو  الدولي ويجن وقفه ضورا . 

  يجن    يح ل جميع الطني  ُهطدمت منطازلهم لهطنا السط ن علطس تيطويض كامطلع  مطا ضطي نلطف تيطويض مطالي كطا ع وكطنلف  ولئطف
 الني  ُهدمت منازلهم   ورد عرضية  و لحقت  ها  ضرار ضي سياق عمليات الهدم هن . 

 ضيما يتيلق  تدمير الممتلكات الني ُيزعم  نه "لحتياجات عسكرية/ منية"  خرر 

 ن التوق  ضورا  ع  تدمير المنازل واألراضي وةيرها مط  الممتلكطات مط  دو  وجطود ضطرورد عسطكرية مطلقطة كمطا يقتضطي يج
 القانو  اإلنساني الدولي. 

  يجن تيديل القانو  علس نحو يقتضي  نهع ضيما عدا خالل التنفين الفيلي لليمليات اليسكرية  و الم ادمات المسطلحة التطي تجيطل
ا  حتما ع ل يجوز القيام  صية عملية هطدم مط  دو  اإلخططار المسط ق لألططرا  المينيطةع التطي يجطن    تيططس وقتطا  التدمير ضروري

وضر ة كاضيي  للطي  ضي  ي  مر هدم لمنززل  و تدمير ألرض  و ممتلكات  خرر  مام محكمة قضائية مستقلة وحياديطة. ويجطن 
. ويجطن اإلقطالغ ضطورا  علطس الممارسطة الحاليطة للتطدمير تقديم مساعدد قانونية إلس ةير القطادري  علطس تحمط ل نفقطات توكيطل محطاما

 واإلخالء  دو  سا ق إننار. 

   يجن    يح ل جميع الني  دمرت ممتلكاتهم   ورد ةير قانونية م  دو  إعطائهم إ يارا  مسط قا  كاضيطا  وضر طة ضيليطة للطيط
 م  يعادد  ناء ممتلكاتهم ضي المكا  ناته. ضي القرار  مام محكمة قضائيةع علس تيويض والسما  له

  تنتهف إقامة وتوسيع المستوطنات المدنية واإلسرائيلية ضطي األراضطي المحتلطة وال نيطة األساسطية الالزمطة لمسطاعدتهاع  مطا ضيهطا
األةططراض الطططرقع القططانو  الططدولي. وين  ططي علططس إسططرائيل الكطط  عطط  تططدمير المنططازل  و األراضططي  و الممتلكططات األخططرر لهططن  

 ومنع نلف. 

  يجن اتخان إجراءات إلجطالء المطدنيي  اإلسطرائيليي  الطني  ييي طو  ضطي المسطتوطنات المقامطة ضطي األراضطي المحتلطةع علطس نحطو
يضم  احترام الحقوق اإلنسانية للفلسطينيي ع و خا ة حقوقهم ضي حرية التنقطل وضطي مسطتور ميي طة كطا . ويجطن    ت طمل 

 قوق الني  طردوا م  منازلهمع  ما ضي نلف دضع تيويض كا  لهم. هن  اإلجراءات احترام ح

  ين  ي علس إسطرائيل    توقط   نطاء السور/السطيار داخطل األراضطي المحتلطة و   تزيطل الجطزء الطني  ُن ط  ضيطال  داخطل األراضطي
ا  و السطتيالء عليهطا  و المحتلة وتييد الممتلكات الم ادرد وتكفل دضع تيويض عط  األراضطي والممتلكطات التطي تمطت م طادرته

 تدميرها. 

  يجططن    يحططتف  الجططيش اإلسططرائيلي  سططجالت دقيقططة للممتلكططات المططدمرد  و المتضططررد و   ين ططرها. وين  ططي    ي ططكل ن ططرها
جزءا  م  الميلومات اليملياتيطة المطلطون اإلدلء  هطا عقطن  يطة عمليطة عسطكرية. وين  طي    تتضطم  السطجالت  يضطا  ميلومطات 

 ة حول مال سات تدمير كل عقار  و إلحاق الضرر  ه. تف يلي

  يجن ت كيل لجنة تحقيطق قضطائية للتحقيطق ضطي جميطع حطالت التطدمير والم طادرد والضطرر الطني تسط ن الجطيش اإلسطرائيلي  طه
 ع لتحديططد مططدر الضططرر الحا ططل والتيططويض الضططروري. كمططا2333للممتلكططات ضططي األراضططي المحتلططة منططن  كتو ر/ت ططري  األول 

 يجن    تحقق اللجنة ضي قانونية األسس التي يزعم الجيش  نها جيلت الهدم ضروريع ونلف وضقا  للقانو  الدولي. 

  يجن    تدعو إسطرائيل المجتمطع الطدولي إلطس ن طر مطراق ي  مطتهلي  ومتمرسطي  ضطي األراضطي المحتلطة لمراق طة سطلوف الجطيش
ألم  الفلسططينية. ويجطن    ي طدر هطتلء المراق طو  الخ طراء المسطتقلو  اإلسرائيلي والجماعات المسلحة الفلسطينية وقوات ا

تقارير علنية حول سلوف جميع األطرا  ضي ضوء القانو  الدوليع  ما ضي نلفع ضيما يتيلق  تدمير الممتلكات وإلحطاق األضطرار 
رية علس الولطائق نات ال طلة مط   جطل  ها. ويجن منح المراق ي  حرية التنقل دو  عراقيل داخل األراضي المحتلة والطالغ  ح

 إجراء تحقيقات  املة وحياديةع  ما ضيها التحقيقات الجنائية. 

 ضيما يتيلق  هدم المنازل ةير المرخ ة ضي األراضي المحتلة

  .ين  ي علس إسرائيل    تل ي جميع  وامر هدم المنازل ةير المرخب  ها ضي األراضي المحتلة 

 سات و ن مة الترخيب وال ناء ضي األراضي المحتلة مط  السطلطات اإلسطرائيلية وإسطنادها ح طريا  يجن نقل المستولية ع  سيا
 إلس المجتميات الفلسطينية المحلية. 

  يجن منح جميع الني  ُدمرت ممتلكاتهم ضي انتهطاف للقطانو  الطدولي سط يل انت طا  ضيطال . ويجطن علطس إسطرائيل    تضطم  دضطع
 زلهم   ورد ةير قانونية. تيويضات إلس الني  ُدمرت منا

 ضيما يتيلق  هدم المنازل ةير المرخب  ها ضي إسرائيل

  يجن إل طاء جميطع األوامطر ةيطر المنفطند والمتيلقطة  يمليطات اإلخطالء القسطري والهطدم وضطرض ح طر علطس تنفيطن عمليطات اإلخطالء
 الدولية. القسري والهدم ضي المستق ل إلس حي  تيديل القانو  علس نحو يتقيد  الميايير 

  يجن ضورا  تيديل القواني  والسياسات التي تن م ت طني  األراضطي وتوزييهطا. ويجطن إل طاء الن طوب القائمطة علطس التمييطز  و
تيديلها. ويجن تنفين القواني  والسياسات علس نحو يحترم الح ر المفروض علس التمييز القائم علس اليرق  و الطدي   و األ طل 

 ي. والنسن القومي  و اليرق

   يجن منح العترا /الوضع القانوني ضورا  للقرر ةير الميتر   ها ويجطن مطنح سطكا  هطن  القطرر ةيطر الميتطر   هطا الضطما
القانوني للحيازد. ويجن ضما  ح ول جميع السكا    ورد متوا لة علس ميا  ال طرن اآلمنطة وال طالحة لل طرن والكهر طاء 



مامطة وخطدمات الططوارئ والرعايطة الط يطة والتيلطيم. ويجطن الكط  ضطورا  عط   طنل والمراضق ال حية والمجاري والتخلب م  الق
 الجهود للنقل القسري لسكا  القرر ةير الميتر   ها. 

  .ين  ي علس إسرائيل    تتيح المجال للني  ُهدمت منازلهم للح ول علس س ل انت ا  ضيال وتيويضات 

  إلس السلطة الفلسطينية:

  السططلطة الفلسطططينية    تتخططن جميططع التططدا ير الممكنططة لمنططع الجماعططات واألضططراد المسططلحي  الفلسطططينيي  مطط   طط  ين  ططي علططس
 هجمات ضد المدنيي  اإلسرائيليي  ضي األراضي المحتلة وداخل إسرائيل. 

 ضطراد المسطلحي  الفلسططينيي  ين  ي علس السلطة الفلسطينية    تتخن كاضة التدا ير الممكنة للتصكد م  عدم اضتيطال الجماعطات واأل
 م ادمات مسلحة انطالقا  م  المناطق التي يييش ضيها السكا  المدنيو . 

  ين  ي علس السلطة الفلسطينية    تدعم الدعود الموجهة إلس المجتمع الدولي لن ر مطراق ي  مطتهلي  ومتمرسطي  ضطي األراضطي
حة الفلسطططينية وقططوات األمطط  الفلسطططينيةع ويجططن    تتيهططد المحتلططة لمراق ططة سططلوف الجططيش اإلسططرائيلي والجماعططات المسططل

 التياو  التام مع  ي مطراق ي  يمكط     ُين طروا ضطي المنطاطق الخاضطية لوليتهطا القضطائية ضطي األراضطي المحتلطةع  مطا ضطي نلطف 
 السما  لهم  الطالغ علس الولائق الضرورية إلجراء  ية تحقيقاتع وم  ضمنها التحقيقات الجنائية. 

   إلس المجتمع الدولي:

  ين  ططي علططس المجتمططع الططدولي والططدول األطططرا  ضططي المياهططدات الدوليططة لحقططوق اإلنسططا  والقططانو  اإلنسططاني الططدولي التططي ت ططكل
 إسرائيل طرضا  ضيها اتخان خطوات تكفل تقيد إسرائيل  الواج ات المترت ة عليها  موجن القانو  الدولي. 

 ليطات المتحطدد وقط  م يطع  و نقطل األسطلحة والميطدات التطي ُتسطتخدم ضطي التطدمير ةيطر القطانوني ين  ي علس الطدولع و خا طة الو
للمنططازل وةيرهططا مطط  النتهاكططات الخطيططرد للقططانو  الططدولي لحقططوق اإلنسططا  والقططانو  اإلنسططاني الططدوليع إلططس    تح ططل علططس 

 ضمانات  ص  القوات اإلسرائيلية ل  تستخدمها ضي ارتكان انتهاكات. 

 ن  ي علس الحكومات والهيئات التي تولت تمويل  و تنفين م اريع تنمية ومسطاعدات طارئطة    تجطري تقييمطا  علنيطا  لتحديطد مطا ي
 إنا كانت م ارييها/ رامجها قد تصلرت سل ا   السياسة اإلسرائيلية لتدمير الممتلكات وإلس  ي مدر. 

 إلس  ركة كاتر يلر إنف: 

 ضطم   – ركة األمريكية التي تنتج الجراضطات التطي يسطتخدمها الجطيش اإلسطرائيليع اتخطان إجطراءات ين  ي علس كاتر يلر إنفع ال
تكفل عدم اسطتخدام جراضاتهطا ضطي ارتكطان انتهاكطات لحقطوق اإلنسطا ع  مطا ضيهطا تطدمير المنطازل واألراضطي  –مجال نفون ال ركة 

 وةيرها م  الممتلكات. 

 عد سلوف تتقيد  ميايير األمطم المتحطدد لحقطوق اإلنسطا  الخا طة  ال طركات و   تحتطرم ين  ي علس كاتر يلر    تيتمد مدونة قوا
مطط  ميططايير األمططم المتحططدد التططي تططنب علططس  نططه ين  ططي علططس ال ططركات اليططا رد للحططدود وةيرهططا مطط   0وتكفططل تط يططق المططادد 

مط  النتهاكطات للقطانو  اإلنسطاني الطدولي المتسسات التجارية عدم الم اركة ضي جرائم الحرن والجرائم ضد اإلنسانية وةيرها 
علططس  نططه يجططن علططس ال ططركات اليططا رد للحططدود  0ول السططتفادد منهططا. و  ططكل خططاب يططنب  يضططا  التيليططق ) ( المرضططق  المططادد 

وةيرهططا مطط  المتسسططات التجاريططة اتخططان تططدا ير  ططارمة لمنططع اسططتخدام  يططة منتجططات  و خططدمات تنتجهططا  و توردهططا ضططي ارتكططان 
هاكات للقانو  الدولي لحقطوق اإلنسطا   و القطانو  اإلنسطاني الطدولي وللتقيطد  صضضطل الممارسطات الميمطول  هطا حطديلا  ضطي هطنا انت

 المجال. 

 الهوامش:

   0.2. لالطالغ علس تيري  اإلخالء القسريع ان ر الف ل السادس 1

وز لدولة الحتالل    ترحل  و تنقطل جطزءا  مط  سطكانها المطدنيي  م  اتفاقية جني  الرا ية   كل قاطع علس  نه : ل يج 94. تنب المادد 2
 إلس األراضي التي تحتلها". 

مطط   ن مططة لهططاي علططس دولططة الحططتالل ت ييططر طططا ع  راضططي الدولططة وط ييتهططاع إل مطط   جططل احتياجططات  منيططة ولمططا ضيططه  00تح ططر المططادد  -
توطنات والطرق وال نيطة األساسطية المتيلقطة  هطا مط   جطل المطدنيي  اإلسطرائيليي  م لحة السكا  المحليي . ول يستوضي  ناء إسرائيل المس

 ضي الضفة ال ر ية وقطاغ ةزد هني  الميياري  الستلنائيي . 

ع مطط  جملططة جططرائم الحططرن 2332يوليو/تمططوز  1يتضططم  قططانو  رومططا األساسططي للمحكمططة الجنائيططة الدوليططةع الططني دخططل حيططز النفططان منططن  -
  الولية القضائية للمحكمة : "نقل دولة الحتالل لجطزء مط  سطكانها المطدنيي    طورد م ا طرد  و ةيطر م ا طرد إلطس األراضطي الداخلة ضم

(. ويطتم 1()ن()2)1التي تحتلها..." عند ارتكا ها كجزء م  مخطط  و سياسطة  و كجطزء مط  ارتكطان واسطع النططاق لهطن  الجطرائم )المطادد 
 .  2332عنا ر الجريمةع وهي  ف تكميلي لقانو  روما األساسي اعُتمد ضي س تم ر/ يلول تيري  هن  الجريمة  كلر ضي 



 ضلسطيني.  0,033,333مستوط  إسرائيلي ضي األراضي المحتلة التي ي لغ تيداد سكانها زهاء  013,333. يوجد حاليا   كلر م  0

)رقططم الوليقططة :  1444نططازل الفلسطططينيي ع ديسططم ر/كانو  األول . ان ططر مططلال ع إسططرائيل واألراضططي المحتلططة الهططدم والتجريططد: تططدمير م9
MDE 15/59/99 رقطم الوليقطة :  2330 كتو ر/ت طري  األول  10ع وإسرائيل/األراضي المحتلة : التدمير المتيمطد ي طكل جريمطة حطرنع

MDE 15/091/2003  .) 

-http://web.amnesty.org/library/eng. تتواضر تقارير من مة اليفو الدوليطة و ياناتهطا ومطواد األخطرر ضطي موقطع اإلنترنطت 0
isr/index  . 

 لج  ضلسطيني اخر ضي األرد  وسوريا ول نا .  2,033,333. يييش  كلر م  9

ع وعقططن مقتططل مسططتوط  إسططرائيلي مطط  مسططتوطنة كفططر داروم علططس يططد ضلسطططينيع  لحططق المسططتوطنو  اإلسططرائيليو  1442ضططي اليططام  .1
 ضرارا   الممتلكات الفلسطينية ضي المنطقة و ادروا قطية م   رض عائلة   ير تقع  ي  منززلهم والمسطتوطنة. و ييطد نلطفع  نطس الجطيش 

 لس األرض التي  ادرها المستوطنو . اإلسرائيلي  رجا  للمراق ة ع

 ةسطس/ان سقطت قنيفة هاو   طلقها الفلسطينيو  علس منززل ضي مستوطنة كفر دارومع حيطن حطمطت سططح وسطق  إحطدر  20. ضي 1
س تطدمير ال ر ع لكنها لم تتس ن  صية إ ا ات. ولطم ي طر ال يطا  الطني   طدرته وحطدد النطاطق  اسطم الجطيش اإلسطرائيلي ضطي اليطوم التطالي إلط

 ممتلكات عائلة   ير  و ةيرها م  الممتلكات ضي المنطقة. 

. تططططرد هططططن  الي ططططارد عططططادد ضططططي ال يانططططات ال ططططادرد عطططط  النططططاطق  اسططططم الجططططيش اإلسططططرائيلي حططططول هططططن  الفئططططة مطططط  هططططدم المنططططازل. 4
 . www.idf.il/newsite/english/main.stmان ر

ع هطدم الجطيش 1441و 1411(. و طي  اليطامي  1440إلس  1411نتفاضة األولس ).    حت هن  الممارسات واسية النت ار خالل ال13
 منززل  خر.  033منززل عائد ليائالت مهاجمي  ضلسطينيي  ميروضي   و م ت ه  هم و ةلق  كلر م   033اإلسرائيلي حوالي 

 نة. . الستلناءات الوحيدد كانت لالن  قق ضي منطقة القدس تم إةالقها  و ملتها  الخرسا11

. كطططططططططططططا   حطططططططططططططدهم عطططططططططططططز الطططططططططططططدي  مسطططططططططططططف الطططططططططططططني ُدمطططططططططططططر منطططططططططططططززله  يضطططططططططططططا  ضطططططططططططططي اليطططططططططططططوم التطططططططططططططالي. ان طططططططططططططر 12
:http://www.idf.il/english/announcements/2003/september/12.stm  . 

10.http://www.idf.il/english/announcements/2003/september/11z.stm  . 

19.http://www.idf.il/english/announcements/2003/may/19.stm  . 

10.http://www.idf.il/english/announcements/2002/october/23.stm  . 

. ان ططر تقريططر من مططة اليفططو الدوليططة إسططرائيل واألراضططي المحتلططة :  ييططدا  عطط  المراق ططة :انتهاكططات جططيش الططدضاغ اإلسططرائيلي ضططي جنططي  19
 (.  MDE 15/143/2002)رقم الوليقة  2332نوضم ر/ت ري  اللاني  9ونا لسع 

 .  2332يونيو/حزيرا   10. ميلومات قدمتها األونروا إلس من مة اليفو الدولية ضي 11

 .  10. ان ر الهامش 11

فة ال ر يطةع  ُجريطت ع ع ية انيقاد جلسة محكمة اليدل الدولية حطول  طرعية موقطع السطيار/الجدار داخطل الضط2339. ضي ض راير/  اط 14
كيلطومترا  مط  السطيار/الجدار الطني تطم  نطات  ضيطال  ضطي الضطفة ال ر يطة و علط  مسطتولو  إسطرائيليو  عط  دراسطة  10تيديالت علس حوالي 

ة ميلومطات إجراء ت ييرات  خرر علس المسار المقرر ضي مناطق لم يتم  يد  ناء السيار/الجدار ضيها. وعند كتا ة هنا التقريرع لم تتطواضر  يط
 متكدد تتيلق  ت ييرات محتملة. 

 14. لمزيد م  التفا طيل ان طر تقريطر من مطة اليفطو الدوليطة إسطرائيل واألراضطي المحتلطة : وضطع السطيار/الجدار ضطي القطانو  الطدوليع 23
 (.  MDE 15/016/2004)رقم الوليقة :  2339ض راير/  اط 
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مليطو  ضلسططيني. ويمنطع علطس الفلسططينيي  الطدخول إلطس  كلطر  1,0 يطا  ويضطم زهطاء كيلومترا  مر 093. ي طي قطاغ ةزد مساحة ت لغ 21
 ال  مستوط  إسرائيلي والجيش اإلسرائيلي.  1-9م  للن األراضي ضي قطاغ ةزدع والتي تستخدم ح ريا  م  جانن 

 .  www.un.org/unrwa/emergency/appeals/7th-appeal.pdf. ان ر 22

 لتي تستخدمها األونروا لإل ارد إلس المنازل القائمة ضي مخيمات الالجئي  التي تديرها. . الملجص هو الكلمة ا20

 13ع المططتر  ضططي 10ع الملحططق A/58/13. اإل ططارد : 2330يونيططو/حزيرا   03-2332يوليو/تمططوز  1. تقريططر ي طططي الفتططرد  ططي  29
 .  2330 كتو ر/ت ري  األول 

20.http://www.idf.il/english/announcements/2003/october/16.stm  . 

ع خالل الحتالل اإلسرائيلي ل  ه جزيرد سيناء الم ريةع كا  مخيم الالجئطي  ينت طر علطس جطان ي الحطدود. وعنطدما 1412. ل اية اليام 29
ة علطس الحطدود ُرسمت الحدود ضي وسط مخيم الالجئطي  وجطرر هطدم منطازل الالجئطي  القائمط 1412 نهت إسرائيل احتاللها لسيناء ضي اليام 

 و ُعيد  ناتها ضيما  يد داخل المخيم  و ضي  ماك   خرر. 

 .  2332يناير/كانو  اللاني  19.  وت إسرائيلع 21

ع نقططال  عطط  اللططواء دورو   لمططوغ الططني كططا  يتحططدن علططس القنططاد اللانيططة للتلفزيططو  2332يناير/كططانو  اللططاني  10. جيططروزالم  وسططتع 21
 جه ال حاضة". اإلسرائيلي ضي  رنامج "وا

24.http://www.idf.il/english/announcements/2002/january/10.stm and january/11.stm  . 

 .  http://ochadms.unog.chضي الموقع: 2339. عملية المنا دد الموحدد 03

مي ططر  و  تططت مطط  الجنططود . لططيس واضططحا  مططا إنا كانططت الطلقططات  طلقهططا مسططلح ضلسطططيني يسططتهد  قاعططدد الجططيش اإلسططرائيلي عنططد ال01
 اإلسرائيليي  الني  كانوا يستهدضو  متهما  ضلسطينيا . ولم ترد  ن اء ع  وقوغ إ ا ات. 

02.http://www.idf.il/english/announcements/2003/may/15.stm  . 

. تكطو  الخططرائط عطادد علططس مقيططاس   ط ر  كليططرع ممطا يجيططل مطط  المسطتحيل عمليططا  تحديطد الحططدود الدقيقططة لطألرض الم ططادردع وييططر  00
 عموما    حا ها حدودها عندما يدمرها الجيش و/ و ي ني عليها طرق  و  سيجةع  و ةيرها م  اإلن اءات. 

09.http://www.idf.il/english/announcements/2000/october/8.stm جيش الطدضاغ اإلسطرائيلي يتحطرف للقضطاء .
 علس التهديد ضي مي ر نتزاريم. 

. رد الناطق  اسم جيش الدضاغ اإلسرائيلي علس من مة  تسلم اإلسرائيلية لحقوق اإلنسا  الني ُن ر ضي تقرير  تسطلم : سياسطة التطدمير 00
 (. www.btselem.org) 2332ض راير/  اط وهدم المنازل وتدمير األراضي الزراعية ضي قطاغ ةزدع 

. تتضم  هن  األمللة حالت إيا  هوفع وهو مواط   ريطاني ييمل لدر األمم المتحدد  ردا  الجنود اإلسرائيليو   الر اب ضطي مكت طه 09
س ميلطر اللطني   رداهمطا ع ونا ط السالم ال ريطاني توم هيرنطدول وال طحاضي ال ريططاني جطيم2332 مخيم جني  ضي نوضم ر/ت ري  اللاني 

؛ ونا ط السالم األمريكي  ريا  إيفري الني   طا ه الجنطود اإلسطرائيليو  2330الجنود اإلسرائيليو  ضي رضح ضي إ ريل/نيسا  ومايو/ يار 
 ؛ ويوس    ير الطني   طا ه الجنطود اإلسطرائيليو   طلطق نطاري ضطي  هطر   حضطور2330 طلق ناري ضي ر سه ضي جني  ضي مارس/انار 

 .  2339مو في األمم المتحدد ضي ض راير/  اط 

ع موقع جيش الطدضاغ 2332 كتو ر/ت ري  األول  20. "ن اط جيش الدضاغ اإلسرائيلي ضد ال نية األساسية لإلرها يي  الفلسطينيي "ع 01
 . http://www.idf.il/newsite/english/021023-2.stmاإلسرائيلي

 راق ي  دوليي . .  يدت السلطة الفلسطينية إرسال م01

. ان ر  يانات جيش الدضاغ اإلسرائيلي وةيرها م  ال يانطات الرسطمية التطي تطم الست طهاد  هطا ضطي هطنا التقريطر   طص  الحطالت المحطددد 04
 .)ناطق/ ن اء/إعالنات(.http://www.idf.il/english/news/main.stmالمنكورد. ان ر  يضا  موقع جيش الدضاغ اإلسرائيلي. 



ع 2332/2024ع يحيطس سطليما  المطيطن واخطرو  ضطد دولطة إسطرائيلع و2332/2299ار المحكمة اليليا اإلسرائيلية ضطي القضطية . قر93
ع  نطور 2332/2000ع رضيطق مسطلَّم مططاوغ واخطرو  ضطد دولطة إسطرائيلع و2332/2002 اسل الوحيدي واخرو  ضطد دولطة إسطرائيل؛ و

ع كمططا اسُت ططهد  هطا ضططي "الم ططادئ التوجيهيططة الخا ططة  قضططايا المحكمططة اليليططا 2332مططارس/انار  14عطودد واخططرو  ضططد دولططة إسططرائيلع 
 .  2332مارس/انار  14ع 92/2332اإلسرائيلية المتيلقة  يمليات هدم المنازلع المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسا .  يا   حفي 

 .  2332 ةسطس/ان  9ع 9214/32. ان ر قرار المحكمة اليليا اإلسرائيلية 91

 . الم در ناته. 92

 . ُييرَّ  ال خب ال رين  صنه  خب ل يندرر تحت  ي م  الفئات التالية : 90

 مواط  إسرائيلي  .1

  خب هاجر )إلس إسرائيل(  موجن قانو  اليودد )اإلسرائيلي(؛  .2

  ي منحدر م    ل يهودي  و يهودي الديانة؛  – خب يستحق  فة مهاجر  موجن قانو  اليودد  .3

 (. 0(  و )2(  و )1ها األ خاب ضي ) ركة يسيطر علي .4

لت لجنة  ور م  جانن السلطات اإلسطرائيلية للتحقيطق ضطي الحطوادن المحيططة  قتطل قطوات األمط  اإلسطرائيلية 99 مواطنطا  ضلسططينيا   10. ُ ك 
ترجمتهطا من مطة اليفطو . )المقطاطع التطي تطم الست طهاد  هطا  عطال  2333ضي إسرائيل ضي م طاهرد احتجطار جطرت ضطي  كتو ر/ت طري  األول 

 الدولية(. 

ر     كلططر مطط  90 % مطط  13. لططم تك طط  إسططرائيل قططط عطط  المسططاحة الدقيقططة لألراضططي التططي  ططادرتها. وضططي الضططفة ال ر يططة وحططدهاع ُيقططدَّ
  نطاء  األراضي قطد تمطت م طادرتها. وضطي  ةلطن األحيطا  لطم ييطر  الفلسططينيو      راضطيهم  طودرت إل عنطدما ي طد  الجطيش اإلسطرائيلي

 مستوطنة إسرائيلية جديدد  و طريقا  جديدا ع رةم    األرض تكو  قد  ودرت ق ل سنوات. 

. لمزيد م  التفا يل حول سياسة الستيطا  اإلسرائيلية ضي األراضي المحتلةع ان ر ورقة من مة اليفطو الدوليطة : إسطرائيل واألراضطي 99
 (.  MDE 15/85/2003)رقم الوليقة:  2330س تم ر/ يلول  1للقانو  الدوليع المحتلة : قضية المستوطنات يجن    تيالج وضقا  

. تتضم  هن  الحالت قريتي  قرت و رعم )الواقيتي  ضي  مال إسرائيل  القرن مط  الحطدود مطع ل نطا (ع اللتطي  ططرد سطكانهما   طورد 91
ل طالحهمع وضيمطا  يطد دمطر الجطيش اإلسطرائيلي القطريتي . ومطا متقتةع لك  لم ُيسمح لهم قط  اليوددع رةم قطرار المحكمطة اليليطا الطني  طدر 

يهطا زالت عمليات الستئنا  الالحقة التي قدمها سكا  هاتي  القريتي  للمحكمة اليليا للسما  لهم  اليودد إلس ممتلكطاتهم جاريطة ولطم ُي طت ض
 عاما  علس طردهم المتقت.  00عقن مضي  – يد 

 التي تم ضيها تسجيل مي م األراضي كممتلكات خا ة  حلول نهاية النتدان ال ريطاني.  .  د ت اليملية ضي  مال ال الد91

. اسُتخدمت ضيما  يد عطدد مسطاحات مط  األراضطي الفلسططينية التطي  طودرت  موجطن هطنا القطانو   طي  الخمسطينيات والسط يينات ل نطاء 94
 ال لدات والقرر اليهوديةع  ما ضيها الكرميل والنا رد اليليا. 

. ضي  يض الحالت المتيلقة  األراضي الزراعية ضي القطاغ اليهودي التي ُتستخدم ألةراض تجاريطةع ولطيس للسطك ع مطا زالطت عمليطات 03
 الستئنا  المقدمة إل طال قرارات إدارد األراضي اإلسرائيلية  مام المحكمة اليليا التي لم ت ت ضيها  يد. 

 .  0و 2ع النقطتا  911الخاب " استخدام األراضي الزراعية ألةراض تجارية"ع ال فحة ن للمراقن الرسميع الجزء 02. تقرير 01

ع رد وكيططل وزارد الداخليططة ضيكتططور  ريلوضسططكي علططس سططتال  رلمططاني قططائال  إ  : "وحططدد اإل ططرا  2339يناير/كططانو  اللططاني  14. ضططي 02
يطر الوطني علس الم اني ضي وزارد الداخلية ل ُتفرق  ي  هدم المن  ت اليهودية  و الير ية.  يد  نه تجدر اإل ارد إلس    مي طم المن ط ت ة

( ويتناقض التصكيطد األخيطر مطع الميلومطات  www.knesset.gov.ilالمقامة ضي المناطق المفتوحة هي ضي القطاغ الير ي." )القانونية 
المسطتقاد مطط  الم ططادر الرسططمية التطي ت ططير إلططس    الم ططاني ةيططر المرخ طة الم نيططة علططس األراضططي الزراعيطة ضططي القطططاغ اليهططودي ت ططكل 

  اهرد واسية النت ار. 

حطول اليريضطة التطي قطدمتها من مطة حقطوق اإلنسطا  اإلسطرائيلية الميروضطة  2339مطارس/انار  29ال يا  ال طحفي ال طادر ضطي  . ان ر00
 . http://www.adalah.org/eng/index.php اسم اليدالة إلس المحكمة اليليا اإلسرائيلية : 

ع 111)الفقططرد الخا ططة   ططدو ال ططتات ضططي النقططنع ال ططفحة  2333ن لليططام 02.   ططار المراقططن الرسططمي إلططس هططن  األرقططام ضططي تقريططر  09
 (.  2الفقرد 



. تاريخيططا  كططا  ال ططدو هططم السططكا   طط ه الح ططريي  ضططي منطقططة النقططن الواقيططة ضططي جنططون إسططرائيل. و حسططن دراسططة مسططحية لالنتططدان 00
% مط  األرضع 10 مريكيطةع كطا  اليطرن يسطتخدمو  حطوالي  –لجنة التحقيق األنجلو  99-1490 جرتها ضي اليامي   ال ريطاني لفلسطي 

 % المت قية ضلم تك  لها ملكية محددد. 19%  راضي عامةع  ما نس ة 3.2% منها وكا  3,0وكا  اليهود يملكو  

 يوجد ضيها سكا .  % م  السطح اإلجمالي إلسرائيل و الكاد93. ت كل النقن ل اية 09

. لالطططالغ علططس تفا ططيل حططول تسططجيل األراضططي والح ططول علططس سططندات الملكيططةع ان ططر الف ططل الططني يحمططل عنططوا  م ططادرد األراضططي 01
 والستيالء عليها ضي ال فحة؟ 

 21اغ الير ططيع ضططي . ان طر مططلال  ت ططريح وزيططر الداخليططة  ططوراز ضططي النقططاش الططني دار ضططي الكنيسططت حططول قضططية الخطططة الرئيسططية للقططط01
 (. www.knesset.gov.il) 2339يناير/كانو  اللاني 

الططني يحمططل السططم ناتططهع قدمتططه  4111ع ييططدل القططانو  األساسططي لليططام 2332. [ تيططديل[ قططانو  ]طططرد الططدخالء[ مطط  األراضططي اليامططة 04
 وينت ر اعتماد .  2332الحكومة إلس الكنيست )ال رلما ( ضي اليام 

هم  ص  اليرن ل ُيجندو  ضي الجيش اإلسرائيليع لك   يضهم تطوغ تلقائيا  للخدمة ضطي الجطيشع  ينمطا اليطرن اإلسطرائيليو  . ال دو  صن93
ل يخدمو  ضي الجيش   دا . واآل  انخفض عدد ال دو الني  يخدمو  ضي الجيش اإلسرائيلي عما كا  عليه ضطي اليقطود السطا قةع وييطود نلطف 

  لمات ضي  فو  ال دو حول التمييز الني تمارسه الدولة ضدهم وعدم مياملتها لهم علس قدم المساواد. كما ورد إلس ازدياد الت

. وضقا  للقانو  الدوليع ت كل القدس ال رقية جزءا  م  األراضي المحتلة وضم إسرائيل لها ينتهف نلطف القطانو .  يطد  نطهع  سط ن الضطم 91
سرائيليةع وليس للقواني  اليسكرية ملل سائر  نحاء األراضي المحتلة. ولتفطادي الرت طاف جطرر تخضع القدس ال رقية للقواني  المدنية اإل

 تناول الوضع ضي القدس ال رقية  التف يل علس حدد ضي هنا الف ل. 

مطع  . ُرسمت حدود األراضي الفلسطينية التي جرر ضمها لت طمل  ك طر مسطاحة ممكنطة مط  األرض و قطل عطدد ممكط  مط  الفلسططينيي ع92
 إ قاء مي م المناطق المصهولة ضي هن  ال لدات والقرر خارجها. 

 .www.btselem.org. ان ر الجزء الخاب  التمييز ضي الترخيب وال ناء وم ادرد األراضيع ضي موقع  تسلم علس اإلنترنت : 90

 . 1ع الفقرد E/C.12/1/Add.27. لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع99

 .  02ع الفقرد E/C.12/1/Add.27لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع. 90

99 .E/C.12/1/Add.69 12ع الفقرد  . 

ع  رنطامج 1. قواني  حقوق السك ع مراجيطة ال طكوف القانونيطة الدوليطة والوطنيطةع  رنطامج حقطوق السطك  لألمطم المتحطددع التقريطر رقطم 91
 .  1ع ب 2332( ومكتن المفوض السامي لحقوق اإلنسا ع  UN-HABITATالمستوطنات اإلنسانية )

 . 1ع الفقرد 2ع المادد 0. اليهد الدولي الخاب  الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 91

 .  1و 1ع الفقرتا  9. اليهد الدولي الخاب  الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 94

 .  1ع الفقرد 9. اليهد الدولي الخاب  الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 13

 .  4ع الفقرد 9. لحنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 11

 .  13ع الفقرد 9. لحنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 12

 E/C.12/1/Add.9 :UN Doc؛ 20/0/2330ح ات الختامية للجنة الحقوق القت طادية والجتماعيطة واللقاضيطةع إسطرائيلع . المال10
 .21و 29و 19ع الفقرات 

 .21و 21و 29و 12ع الفقرات UN Doc: E/C.12/1/Add.9. الم در ناتهع 19



 .11ع الفقرد UN Doc: E/C.12/1/Add.27. الم در ناتهع 10

 .  29.ع الفقرد 21UN Doc: E/C.12/1/Addناتهع . الم در 19

 .21ع الفقرد UN Doc: E/C.12/1/Add.27. الم در ناتهع 11

 .  1ع الفقرد 0؛ التيليق اليام 9و 11ع الفقرتا  9. لجنة القضاء علس التمييز الين ريع التيليق اليام 11

14 .CERD/C/304/Add.45  14و 11ع الفقرتا  . 

 .  0ع الفقرد 1 ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام . لجنة الحقوق القت13

 ) (. 1ع الفقرد 9. لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 11

 .  11ع الفقرد 9. لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 12

 .  12ع الفقرد 1. لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 10

 .  10ع الفقرد 1. لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 19

 ) (. 1ع الفقرد 9. لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 10

 .  0و 1: عمليات اإلخالء القسريع الفقرتا  1440/11ق اإلنسا  . قرار لجنة حقو19

 ز( 1ي و 9)الفقرتا   CAT/C/XXVII/Concl.5. 10/11/2331. خال ات وتو يات لجنة مناهضة التينين : إسرائيل 11

 .  11ع الفقرد 9. لجنة الحقوق القت ادية والجتماعية واللقاضيةع التيليق اليام 11

ع يجن اإل ارد إلس    الممتلكطات الم طار إليهطا ل تتمتطع  حمايطة عامطةع 00 ي ت ور خاط  ضيما يتيلق  نطاق المادد . "م   جل ت ديد 14
 وتنب التفاقية هنا علس مجرد حمايتها ضي األراضي المحتلة." 

ائيلية )ملطل المركطز الفلسططيني .   ار الجيش اإلسرائيلي إلس هن  المادد ضي ردود  علطس المن مطات ةيطر الحكوميطة الفلسططينية واإلسطر43
لحقوق اإلنسا  ومقر  ضي ةزد ومن مة  تسلم ومقرها القدس(   ص  حالت تدمير المنطازل واألراضطي وةيرهطا مط  الممتلكطات الفلسططينية 
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