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Human Rights Watch Report 

October 2004 

Summary and Recommendations 

 
 ملخص. 1

ال بد من إخالء ثالثمائة متر من القطاع ... هذه المنازل آان ينبغي أن ُتهدم وُتخلى منذ أمد طويل
 . آان عدد المنازل، بال نقاشمهماثالثمائة متر، ... على جانبي الحدود

لية  يوم توف ساميا، القائد السابق للقيادة الجنوبية لقوات الدفاع اإلسرائي)اللواء (ر جنرالوالميج
)1( 
 

لقد ... ولم يدر بخلدي قط أن سيأتي يوم يهدمون فيه بيتي.  عامًا أبني بيوتًا لإلسرائيليين13 ظللت
  أن أبدأ من الصفر من جديد؟عسايآيف . دمروا المستقبل

 )2(إصباح الطيور، وهو عامل بناء من سكان رفح آان يعمل من قبل في إسرائيل 
 

 منزل فلسطيني في قطاع غزة المحتل على مدى 2500ى هدم الجيش اإلسرائيلي ما يربو عل
وآان قرابة ثلثي هذه المنازل في منطقة رفح الكثيفة السكان والتي ) 3.(السنوات األربع األخيرة

وفقد . تتألف من مدينة ومخيم لالجئين عند الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر
 من هم ومعظم؛ منازلهم– ئة من سكان رفح ما يزيد على عشرة في الما أي-  شخص16000
 )4.( للمرة الثانية أو الثالثةمنازلهم منهم من ون وقد ُجرد آثير،الالجئين

 
وآما توضح الصور الملتقطة من خالل األقمار الصناعية المدرجة في هذا التقرير، قد وقع معظم 

خالل ؛ و قطاع غزة ومصر على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بينالدمار الذي شهدته رفح
 بهدم  ُيذآر، إنذار سابق دون،لقوات اإلسرائيليةا ليلية تجري بصفة منتظمة، قامتمداهمات 

 عند طرف المخيم باستخدام جرافات مدرعة من طراز مجموعات من العمارات السكنية
. ة متريقرب اتساعها حاليًا من ثالثمائ" منطقة عازلة"، موسعًة باستمرار "9آاتربيلر دي "

 على نطاق واسع، القوات اإلسرائيلية تهدم المنازل بأن إيحاء قويًا نمط عمليات الهدم ويوحي
ووجدت منظمة . وبصرف النظر عما إذا آانت تمثل خطرًا محددًا، منتهكة بذلك القانون الدولي

 .أن الهدم تم بال ضرورة عسكريةالتي فحصتها في أغلب الحاالت  هيومن رايتس ووتش
 
 خطة ترمي للمزيد من توسيع المنطقة 2004أيار عام /رت الحكومة اإلسرائيلية في مايووأق

وقد أوصى الجيش اإلسرائيلي بهدم جميع . هاالعازلة، وهي تبحث حاليًا التفاصيل الخاصة بتنفيذ
 أربعمائة متر من نحو  تقل عن ثالثمائة متر من مواقعه، أوتقل عن مسافة علىالمنازل القائمة 

ومن شأن تنفيذ مثل هذه التوصية أن يشرد ألوفًا آخرين من الفلسطينيين في منطقة من . ودالحد
غير أن الجيش اإلسرائيلي ال ينتظر إقرار . سكانية في العالمالكثافة ال  من ناحيةأشد المناطق

الحكومة للخطة، ربما إدراآًا لما تنطوي عليه من أوجه قصور قانونية، فهو يواصل من خالل 
 . رفح، محققًا هدفه المنشود بالتدريجأطرافيات التوغل التي يقوم بها قضم أجزاء من عمل
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 وهو يقوم على بحوث مكثفة ؛ويوثق هذا التقرير هذه وغيرها من عمليات الهدم غير المشروعة
ُأجريت في رفح وإسرائيل ومصر، ويلقي بظالل آثيفة من الشك على آثير من المبررات التي 

، مثل وجود أنفاق التهريب والخطر القائم لقوات الجيش  اإلسرائيلي لهدم المنازليسوقها الجيش
ويخلص التقرير إلى أن نمط عمليات الهدم يتفق مع هدف إيجاد منطقة واسعة خالية . على الحدود

ويتطلب تحقيق مثل هذا الهدف هدم . على الحدود لتسهيل السيطرة الطويلة األمد على قطاع غزة
ة بأآملها، وبصرف النظر عما إذا آانت المنازل في تلك األحياء تمثل خطرًا محددًا أحياء سكني

ويقوم هذا . على الجيش اإلسرائيلي، آما أنه يتجاوز آثيرًا الحاجات األمنية للجيش اإلسرائيلي
الهدف على افتراض أن آل فلسطيني ُيحتمل أن يكون مفجرًا انتحاريًا، وآل منزل ُيحتمل أن 

 مع اثنين من المبادئ األساسية للقانون اإلنساني الموقفويتعارض مثل هذا . دة للهجوميكون قاع
الدولي، وهما واجب التمييز بين المقاتلين والمدنيين ومسؤولية قوة االحتالل عن حماية السكان 

 .المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها
 

صور الملتقطة من خالل األقمار الصناعية من خالل الشهود العيان والويوثق هذا التقرير أيضًا 
الدمار الواسع النطاق الناجم عن عمليات التوغل في أعماق رفح التي قام بها الجيش اإلسرائيلي 

 منزًال على وجه اإلجمال، وهو ما يزيد 298 وقد هدم الجيش اإلسرائيلي ؛2004أيار /في مايو
ولم يكن هذا . ة الفلسطينية قبل أربعة أعوامآثيرًا عما هدمه في أي شهر آخر منذ بدء االنتفاض

هو التدمير في نطاقه وشدته مما تقتضيه الضرورة العسكرية وآان الغرض منه، فيما يبدو، 
 . فضًال عن استعراض القوة،أيار/ مايو12قتل خمسة جنود إسرائيليين في رفح في لماالنتقام 

 
بقطاع غزة " فك االرتباطل" الخاصة  خطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارونتكادوال 

تحمل في طياتها أي بارقة أمل في انفراج األوضاع بالنسبة لسكان رفح؛ إذ تقضي الخطة باحتفاظ 
.  في تسيير دورياته على حدود رفح ألجل غير مسمًىواالستمرارالجيش اإلسرائيلي بتحصيناته 

 الهدم لتوسيع المنطقة العازلة على تنص الخطة صراحة على إمكان القيام بمزيد من عملياتآما 
غامضة ال تتطلب، آما يبين هذا التقرير، منطقة عازلة من النوع القائم " اعتبارات أمنية"أساس 
 . فضًال عن القيام بمزيد من عمليات الهدم الواسعة النطاقحاليًا،

 
ة التي تقوم بها، ويوصي هذا التقرير بأن توقف الحكومة اإلسرائيلية عمليات الهدم غير المشروع

وأن تسمح لمن شردتهم تلك العمليات من الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، وأن تدفع تعويضات 
 بصورة غير مشروعة، وأن تلبي الحاجات أضرارللضحايا وتكاليف إصالح ما لحق بهم من 

ة التي دمرها وينبغي للمجتمع الدولي الذي مول إنشاء جانب من البنية األساسي. العاجلة للنازحين
 أن يطالب إسرائيل باتخاذ هذه ، ويواصل تقديم المال ألعمال اإلغاثة العاجلة،الجيش اإلسرائيلي

 إذا خصصوا أمواًال إليواء الضحايا في منازل جديدة ، يتم ذلك ينبغي للمانحينوريثما. الخطوات
 .ئيل أن يطالبوا بتعويض من إسرا،وإصالح الدمار الذي وقع بصورة غير مشروعة

 

 نمط عمليات الهدم
يقول الجيش اإلسرائيلي إن عمليات هدم المنازل ضرورية لسببين أساسيين، هما التصدي ألنفاق 

 تحت الحدود التي يسيطر عليها، وحماية قوات الجيش اإلسرائيلي الممتدةالتهريب من مصر 
ي منفذ دخول ، أ"إلرهابلبوابة  "ويقول المسؤولون إن رفح هي . على الحدود من الهجوم

. األسلحة التي تستخدمها الجماعات الفلسطينية المسلحة ضد العسكريين والمدنيين اإلسرائيليين
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وللجيش اإلسرائيلي الحق بموجب القانون الدولي في إغالق أنفاق التهريب، والرد على الهجمات 
 أن بنود القانون  إال؛ من الهجماتدرءًا للمزيدالتي تتعرض لها قواته، واتخاذ إجراءات وقائية 

 وتوازن بين مصالح قوة االحتالل ،اإلنساني الدولي تنظم مثل هذه اإلجراءات تنظيمًا صارمًا
 .ومصالح السكان المدنيين

وفي حالة رفح من الصعب التوفيق بين المبررات المعلنة للجيش اإلسرائيلي وبين ما يقع من 
 التدمير، فيما يبدو، مع خطة إجالء  بل على العكس يتفق أسلوب ونمط؛دمار واسع النطاق

 .الفلسطينيين من المنطقة الحدودية بصرف النظر عن أي أخطار محددة
 

 األنفاق
 عمليات تستوجبيقول الجيش اإلسرائيلي إن ثمة شبكة واسعة من أنفاق التهريب من مصر 

البحث المعتادة ويقول الجيش اإلسرائيلي إن عمليات . التوغل في رفح التي تسفر عن هدم المنازل
 من قواته هدم البيت الذي يغطي منفذ أي نفق وآذلك المنازل التي يطلق منها تقتضيعن األنفاق 

 .المسلحون الفلسطينيون النار عليها خالل العملية
 

 الجيش اإلسرائيلي وسكان  مع منظمة هيومن رايتس ووتشواستنادًا إلى المقابالت التي أجرتها
لفلسطينية وأعضاء الجماعات الفلسطينية المسلحة وبعض خبراء األنفاق رفح والسلطة الوطنية ا

دأب على المبالغة والتهويل في  إلى أن الجيش اإلسرائيلي ، خلصت المنظمةالسرية المستقلين
بما ، السلعوال جدال في وجود أنفاق لتهريب .  أنفاق التهريب لتبرير هدم المنازلتصوير خطر

والمتفجرات التي تستخدمها الجماعات الفلسطينية المسلحة، إلى قطاع  األسلحة الصغيرة في ذلك
السكان المدنيين، عاتق  إال أنه برغم ما تفرضه عمليات هدم المنازل من عبء هائل على ؛غزة

رصد األنفاق وإبطال ل  غير مدمرةاستخدام وسائلالمانع من فلم يوضح الجيش اإلسرائيلي 
 في أماآن مثل الحدود بين الواليات المتحدة المستخدمة لك عند حدود رفح، مثل تاستعمالها

الجيش وفضًال عن ذلك فقد تصدى . والمكسيك والمنطقة المنزوعة السالح بين شطري آوريا
نحو محير ال يتفق والجسامة المفترضة لهذا الخطر على  يفتقر إلى الفعالية بأسلوب لألنفاق أحيانًا

 :أساسيةرير ثالث نقاط ويوضح التق. الذي طال عليه األمد
 

 نفقًا في رفح منذ عام 90يزعم المسؤولون اإلسرائيليون أنهم اآتشفوا قرابة . المنافذ واألنفاق
وعندما طولب .  على غزةومتزايد، مما يعطي االنطباع بتدفق األسلحة على نطاق واسع 2000

 إلى منافذ بعضها متصل الجيش اإلسرائيلي بإلحاح بتفسير هذه المزاعم اعترف بأن الرقم يشير
 متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي وقال. بأنفاق قائمة وبعضها ال يتصل بأي شيء على اإلطالق

 المهربين آثيرًا ما يحاولون الوصول إلى أنفاق قائمة بالفعل إنمنظمة هيومن رايتس ووتش ل
جيش اإلسرائيلي لم يكن  وهذا ممكن ألسباب من بينها أن ال؛ جديدةحفر أنفاقعبر الحدود بدًال من 

 يسعى إلغالق األنفاق نفسها، بل آان يكتفي بهدم المنازل التي يجد بها منافذ 2003حتى عام 
وأدى هذا األسلوب . أنفاق في رفح، سواء أآانت تلك المنافذ صالحة لالستخدام أم لم تكن آذلك

 صار 2003ومنذ عام .  بعيدإلى آثير من الدمار وتشريد السكان بينما ترك األنفاق سليمة إلى حد
 أن متحدثًا باسم الجيش اإلسرائيلي أبلغ هيومن رايتس ووتش بأن ولوالجنود يدخلون األنفاق، 

وردًا على استفسار من هيومن . الجيش ال يملك التقنيات الالزمة لهدم األجزاء الجانبية من األنفاق
األنفاق والمنافذ التي اآُتِشفت رايتس ووتش رفض الجيش اإلسرائيلي اإلفصاح عن عدد آل من 

 أي تحديدًا استخدام أساليب غير فعالة لمدة - ويتباين النهج الذي اتبعه الجيش اإلسرائيلي. وُدِمرت



Razing Rafah: Summary and Recommendations                                      October 2004 

 4

 تباينًا شديدًا مع التصريحات اإلسرائيلية التي تتعمد - عامين أعقبتها تحسينات غير واضحة
 . وتدفق األسلحة بخصوص األنفاق التهويل وإثارة القلق بدون بداٍع

 
في ثالث حاالت على األقل هدم الجيش اإلسرائيلي منازل . األنفاق غير الصالحة لالستخدام

 اآتشف السكان مدخل نفق غير 2004تموز عام /ففي يوليو.  غير صالحة لالستخدامأنفاقًاتحوي 
الجيش اإلسرائيلي وبعد بضعة أيام هدم .  وأبلغوا السلطة الوطنية الفلسطينيةمكتمل في منزل خاٍل

.  أشخاص، آما هدم فضًال عن ذلك مصنعًا205 من المنازل المجاورة مشردًا 17المنزل و
ويشير تقييم أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش في الموقع عقب حملة القوات اإلسرائيلية، 
وآذلك مقابالت مع بعض شهود العيان وممثل إلحدى الجماعات الفلسطينية المسلحة، إلى أن 

 فحتى في حالة المنزل الذي يحوي مدخل النفق آان هدم ؛الهدم لم يكن له ضرورة عسكرية
 للتخلص من مدخل غير مكتمل آان من الممكن سده بفعالية إجراًء يتسم بالشططالمنزل بأآمله 

ووثقت هيومن رايتس ووتش حالتين أخريين دمر فيهما الجيش اإلسرائيلي، على ما . بالخرسانة
ويزعم الجيش اإلسرائيلي . ل بها مداخل أنفاق آانت السلطة الفلسطينية قد سدتها بالفعليبدو، مناز

 .أن إغالق السلطة الفلسطينية لهذه المداخل لم يكن آامًال
 

يفيد خبراء األنفاق الذين استشارتهم منظمة هيومن رايتس ووتش بوجود عدد . هدم المنازللبدائل 
وليس ثمة أسلوب واحد .  أنفاق التهريب بفعالية وتدميرها علىللعثورمن البدائل األقل تدميرًا 

مضمون النجاح في جميع األحوال، لكن األساليب المختلفة يمكن أن يعوض بعضها عن أوجه 
القصور في البعض اآلخر، والظروف في رفح على وجه العموم مواتية للجيش اإلسرائيلي، 

رات ويحد مستوى المياه الجوفية من عمق األنفاق فطول الحدود عند رفح ال يتجاوز أربعة آيلومت
وفي هذه البيئة يمكن للجيش اإلسرائيلي أن يضع تحت .  مترًا تقريبًا في المخيم45حيث يبلغ 

سياج تحت "األرض مجموعة من أجهزة االستشعار الزلزالية على طول الحدود فيما ُيعرف باسم 
ويمكن استخدام . لحدود األمريكية المكسيكية، وهو ما نجح في رصد أنشطة الحفر على ا"األرض

أساليب أخرى، مثل أجهزة الرادار التي تعمل بالحث الكهرومغناطيسي وتخترق األرض، في 
رصد األنفاق عند نقطة عبورها للحدود التي يسيطر عليها الجيش اإلسرائيلي، وتكون احتماالت 

أو مصابيح أو آليات للجر تتألف من بكرات  أآبر إذا آانت األنفاق تحوي أسالآًا آهربية اآتشافها
ومتى اآتشف الجيش اإلسرائيلي أنفاقًا تحت الحدود فبإمكانه أن . آما يزعم الجيش اإلسرائيلي

 باستخدام الخرسانة أو المتفجرات تفاديًا لعمليات التوغل في وسدها إليها للوصوليحفر األرض 
 . أحيانًار في األرواحعن وقوع  خسائو ،رفح التي تسفر عن هدم المنازل

 
 أن بمقدور إسرائيل الحصول على مثل هذه التقنيات المتقدمة، سواء محليًا أو من وأغلب الظن

 آل ذإال أن الجيش اإلسرائيلي يصر على أنه استنف. خالل الحكومة األمريكية حليفها األوثق
وامتنع الجيش . خطر األنفاقالبدائل وأن األساليب الحالية هي الوسيلة الوحيدة الناجعة للتصدي ل

اإلسرائيلي على الرغم من ثالثة طلبات تقدمت بها هيومن رايتس ووتش عن إيضاح األساليب 
 المتعلقةوقد تكون بعض المعلومات . البديلة التي جربها لرصد األنفاق وأسباب عدم نجاحها

 المدنيين لعمليات هدم  الكشف عنه، إال أن األثر الهائل على السكانيتعذر مما  حساسةباألنفاق
إقامة الدليل على أن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع األنفاق المنازل يضع على عاتق إسرائيل عبء 

 . المخيمفي عمق هدم منازل تقع هي تحت مواقع الجيش اإلسرائيلي تمتدالتي 
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 حماية الحدود
 وعلى مدى السنوات األربع ؛ المحتلة الفلسطينيةرفح من أآثر المناطق عنفًا في األراضيُتعدُّ 

األخيرة تواترت حوادث تبادل إطالق النار بين الجيش اإلسرائيلي والجماعات الفلسطينية 
 وما يلي عبارة عن شرح بسيط للقتال الذي وقع المسلحة عند نقاط مختلفة على طول الحدود

 . وليس تقسيم زمني لألحداث
 

 الرشاشة ذات العيار الثقيل ومدافع الدبابات على وتطلق مواقع الجيش اإلسرائيلي نيران المدافع
وخلصت منظمة هيومن رايتس ووتش من زيارات متعددة للمنطقة قامت بها منذ . المناطق المدنية

 المنطقة والدبلوماسيين األجانب وموظفي المعونة أهالي، ومقابالت أجرتها مع بعض 2001عام 
و دون تمييز إلى حد بعيد ويقع في بعض الحاالت  فيما يبديجريوالصحفيين، إلى أن هذا القصف 

 آان آل بيت تقريبًا عند الطرف الجنوبي لرفح 2004تموز عام /وفي يوليو. دون استفزاز مسبق
مشوهًا بآثار نيران الرشاشات الثقيلة ومدافع الدبابات والقذائف الصاروخية على الجانب المواجه 

قات مترآزة حول النوافذ أو غيرها من المواقع التي ولم تكن الثقوب الناجمة عن الطل. للحدود
وشاهد . ، بل آانت متناثرة على واجهات المباني بأآملها فحسبُيحتمل أن يستخدمها القناصة

باحثو هيومن رايتس ووتش أيضًا استخدام نيران الرشاشات الثقيلة دون تمييز ضد المناطق 
مقربة من رفح دون أن يطلق الفلسطينيون النار المدنية الفلسطينية في خان يونس التي تقع على 

 .من تلك المنطقة فيما يبدو آنئذ
 

 للهجوم على أيدي الجماعات بأنتظاموتتعرض مواقع الجيش اإلسرائيلي ودورياته على الحدود 
وخالل األيام الثالثة التي . الفلسطينية المسلحة باستخدام األسلحة الصغيرة والقذائف الصاروخية

أطلق الفلسطينيون نيران تموز /حثو منظمة هيومن رايتس ووتش في رفح في يوليوقضاها با
، بينما أطلقت رشاشات الجيش اإلسرائيلي الثقيلة دفعات طويلة األسلحة الصغيرة بصورة متقطعة
وأبلغ ممثلو الجماعات الفلسطينية المسلحة في المخيم هيومن . من األعيرة النارية على المخيم

ومهاجمتها ال تكاد أن الحدود التي يسيطر عليها الجيش اإلسرائيلي جيدة التحصين رايتس ووتش ب
 مليمتر تكلف في رفح سبعة دوالرات 7.62 الطلقة الواحدة من عيار خاصة وأن، تجدي نفعًا

وهو رقم ذآره أيضًا الجيش اإلسرائيلي آدليل على نجاحه في منع وصول األسلحة إلى (أمريكية 
 ).المنطقة

 
خدم الجيش اإلسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة على السواء أساليب تعرض المدنيين ويست

وينبغي بموجب القانون الدولي العرفي إبعاد المدنيين عن العمليات العسكرية قدر . للخطر
وقد وثقت منظمة . اإلمكان، وهم يتمتعون بالحماية العامة من الخطر الناشئ عن العمليات الحربية

من رايتس ووتش العديد من الحاالت التي حول فيها الجيش اإلسرائيلي مباني مدنية إلى هيو
وفي بعض الحاالت . مواقع للقناصة خالل عمليات التوغل وأرغم سكانها على البقاء معهم داخلها

أثناء تفتيش منازل " دروعًا بشرية"أرغم الجيش اإلسرائيلي المدنيين على أن يكونوا 
وتعرض الجماعات ) 5.(وهو إجراء محظور تمامًا بموجب القانون اإلنساني الدوليالفلسطينيين، 

الفلسطينية المسلحة المدنيين أيضًا للخطر من خالل مهاجمة الجيش اإلسرائيلي من داخل المناطق 
اآلهلة بالسكان، إال أن هيومن رايتس ووتش لم تجد دليًال على إطالق المسلحين النار من منازل 

 .و إجبارهم السكان على السماح للجماعات المسلحة باستخدام منازلهممسكونة أ
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، على الرغم ولو في بعض األوقاتوال تزال معظم المنازل الواقعة عند طرف المخيم مأهولة، 
ويبقي بعض السكان في منازلهم رغم الخطر، خشية أن يعتبرها .  يوميًاالكثيفمن إطالق النار 

ومع ذلك فحتى عندما يغادرون منازلهم ال ُيعد . يستهدفها بالهدمفالجيش اإلسرائيلي مهجورة 
 النار إطالق الجيش اإلسرائيلي حينما يضطر المدنيون للفرار بسببغيابهم تخليًا عنها خصوصًا 

وقد شرح فلسطيني يقيم في الملعب البلدي بعد أن هدم الجيش اإلسرائيلي اثنين من بيوته . عشوائيًا
 أساليب الجيش اإلسرائيلي التي تجبر الفلسطينيين المقيمين قرب 2004 و2001في عامي 

حملك على ترك البيت يطلقون النار ] اإلسرائيليون[إذا أراد "وقال . الحدود على ترك منازلهم
ثم يهدمون ‘ إنه خاٍل’ثم يكون بوسعهم أن يأتوا ويقولوا . النوافذيطلقون النار على .. على الجدران

 )6."(المنزل
 
 لعدد القتلى من المقاتلين والمدنيين، وليس ثمة إجماع على عدد شاملة تتوفر إحصاءات وال

وال يسجل . المدنيين بين القتلى والجرحى الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران الجيش اإلسرائيلي
الجيش اإلسرائيلي فيما يبدو إحصاءات ألعداد المدنيين الذين يسقطون قتلى أو جرحى بنيران 

 محافظة رفح سكان من 393 وتفيد إحصاءات الجهاز المرآزي الفلسطيني لإلحصاء بأن .قواته
، ومن بينهم 2004آب عام / أغسطس31 إلى 2000أيلول عام / سبتمبر29 الفترة من خاللُقتلوا 

 في 29وأقل نسبة ممكنة للضحايا المدنيين في رفح هي ) 7.( طفًال دون سن الثامنة عشرة98
وال شك في أن .  النساء واألطفال الذين ُقتلوا على مدى السنوات األربع األخيرةالمائة، وهي نسبة

أن آل ذآر فلسطيني بالغ ب تنطوي على افتراض في المائة 29العدد الفعلي أآبر آثيرًا ألن نسبة 
وفي الفترة نفسها قتلت الجماعات . القتاليةممن ُقتلوا آان مشترآا اشتراآًا مباشرًا في العمليات 

وقد ُقتل أحدهم أثناء دورية على الحدود في . لفلسطينية المسلحة عشرة جنود إسرائيليين في رفحا
وُقتل الجنود . ، وُقتل أربعة آخرون خالل عمليات توغل داخل المخيم2001شباط عام /فبراير

 آلية عندما دمر مقاتلو حرآة الجهاد اإلسالمي 2004أيار عام / مايو12الخمسة اآلخرون يوم 
 ذريعة الجيش اإلسرائيلي هذا الحادث األخير واتخذ) 8.(سرائيلية مدرعة بقذيفة صاروخيةإ
وهذا يوضح، آما سنبين الحقًا، . توسيع المنطقة العازلة من خالل الهدم الواسع النطاق للمنازلل

 .نتائج المفهوم التوسعي لألمن لدى الجيش اإلسرائيلي
 

ما يسمح به القانون الدولي وما بمراحل ي خطوات تتجاوز ففي هذا السياق اتخذ الجيش اإلسرائيل
لقد أقام الجيش اإلسرائيلي تحصينات محسنة على الحدود تقدم في حد ذاتها . يتطلبه أمن قواته

إسهامًا آبيرًا في حماية الدوريات، إال أن هذه التحصينات الجديدة ُأقيمت على مسافة أعمق داخل 
ما يجعلها أقرب إلى المنازل القائمة ويوجد فعليًا نقطة انطالق المنطقة التي ُهدمت منازلها م

 روح القانون يتنافى مع الجيش اإلسرائيلي لدىإن المفهوم التوسعي لألمن . جديدة لعمليات الهدم
 .هدمال عمليات  استمراراإلنساني الدولي ومن شأنه أن يفضي إلى

 
ر من بينها أربعة آيلومترات في منطقة  آيلومت12.5  مسافةتمتد الحدود بين قطاع غزة ومصر

 ،"فيالدلفي"المسماة محور أو ممر ويشير الجيش اإلسرائيلي إلى هذه المنطقة الحدودية . رفح
ويقع بين الحدود (ممر للدوريات يحميه ساتر : منطقتان متمايزتانلكن األفضل فهمها على أنها 

ين تحصينات الجيش اإلسرائيلي الفضاء ب(ومنطقة عازلة ) وتحصينات الجيش اإلسرائيلي
 والمتضمنة في هذا ،وتوضح الصور الملتقطة من خالل األقمار الصناعية). ومنازل رفح

 . هاتين المنطقتين آلتا التوسع في،التقرير
 



Razing Rafah: Summary and Recommendations                                      October 2004 

 7

وقبل االنتفاضة آان الجيش اإلسرائيلي يحتفظ بممر للدوريات على طول الحدود يتراوح اتساعه 
 عن المخيم في معظم األماآن جدار خرساني ارتفاعه ثالثة أمتار  ويفصله، مترًا40 و20بين 

ذي الكثافة ”Oبلوك “وفي بعض المناطق في المخيم، والسيما في . تقريبًا وتعلوه أسالك شائكة
 . أمتار من ممر الدورياتبضعةالسكانية الكبيرة، آانت المنازل تقع على بعد 

 
دالع االشتباآات المسلحة في المنطقة الحدودية،  بدأ الجيش اإلسرائيلي، مع ان2001وفي عام 

 إلى 12وغيره من المناطق في رفح هدم خاللها ما يقرب من ”Oبلوك “يقوم بمداهمات ليلية في 
وقال الجيش .  منزًال في آل هجوم طاردًا آل السكان من المنطقة التي ُأزيلت منازلها24

الجماعات الفلسطينية المسلحة فضًال عن اإلسرائيلي إن عمليات الهدم رد ضروري على هجمات 
 منطقة عازلة قائمة نشوءوأسفرت عمليات الهدم عن . أنها تتم في إطار جهود التصدي لألنفاق

 .بحكم الواقع بين ممر الدوريات والمخيم تتناثر فيها األنقاض وتخلو من الفلسطينيين
 

 بدأ الجيش اإلسرائيلي يقيم ، بعد هدم عدة مئات من المنازل في رفح،2002وفي أواخر عام 
 1.6وقد بلغ طول مسار هذا الجدار اآلن . جدارًا معدنيًا ارتفاعه ثمانية أمتار على طول الحدود

ومن شأن مثل هذا البناء أن يعزز .  ويواجه أجزاء رفح التي آانت أقرب إلى الحدود،آيلومتر
ات المدرعة أن تقوم بدورياتها أمن دوريات الجيش اإلسرائيلي إلى حد بعيد، حيث يتيح للمرآب

دون أن يراها القناصة الفلسطينيون بينما يمكن ألبراج الجيش اإلسرائيلي المحصنة في ممر 
الدوريات والمقامة على طول الجدار أن تراقب أي هجمات على الجدار من جهة رفح وتتصدى 

ة أخرى يجيزها القانون وآان من الممكن إآمال هذه الخطوات من خالل اتخاذ إجراءات أمني. لها
) 9(الدولي، مثل تقييد الدخول إلى المناطق الواقعة قرب الجدار أو السيطرة على العقارات

إال أن ). أي االستيالء على المنازل وإغالقها بأسلوب يمكن الرجوع فيه(الواقعة على طوله 
الهدم الجماعي  أي من هذه اإلجراءات إلى عمليات تجريبالجيش اإلسرائيلي لجأ بدًال من 

 .للمنازل دون إنذار مسبق وفي منتصف الليل في آثير من األحيان
 

وأهم ما في األمر أن الجيش اإلسرائيلي أقام الجدار داخل المنطقة التي ُهدمت منازلها على بعد 
وضاعف مثل هذا التوسع عرض ممر الدوريات، وهو .  مترًا من الحدود90 و80يتراوح بين 

 الذي آان عرضه يتراوح بين ،وبًا لحماية الحدود، إذ آان اتساع الممر السابقتوسع لم يكن مطل
وعرض الدبابة مرآافا التي .  آافيًا لمرور المرآبات المدرعة في عدة حارات، مترًا40 و20

 التي "9آاتربيلر دي " بينما يبلغ عرض الجرافة المدرعة ، متر3.72يملكها الجيش اإلسرائيلي 
 . متر بدون الدروع4.58ات الهدم ُتستخدم في عملي

 
ونتيجة لتوسيع ممر الدوريات باتت تحصينات الجيش اإلسرائيلي أقرب إلى المخيم، األمر الذي 

وآما توضح الصور الملتقطة .  لتبرير المزيد من عمليات الهدم آعلًة الحقًاُتتَّخذيعرضها لمخاطر 
تفصل مسافة تقرب من مائتي متر من  ،2004أيار عام /من خالل األقمار الصناعية في مايو

 في 15وُهدم حوالي . المنازل المهدمة بين الجدار المعدني والصفوف األخيرة من المنازل الباقية
 2000 رفح قبل عام  وسطالمائة على وجه اإلجمال من المساحة المبنية التي آانت قائمة في

واستغل الجيش اإلسرائيلي مقتل . يهماإلفساح المجال لتوسيع ممر الدوريات والمنطقة العازلة آل
 في التدليل على الحاجة إلى توسيع 2004أيار عام / مايو12خمسة جنود إسرائيليين في رفح في 

 مفهوم األمن لدى إسرائيل القائم اآلثار المترتبة علىلكن هذا الحادث إنما يظهر . المنطقة العازلة
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عة التي تقل الجنود تقوم بعملية مضادة لألنفاق في صميمه على التوسع، فقد آانت المرآبة المدر
 .بين الجدار المعدني والمخيم وليس داخل ممر الدوريات

 
  من البيوتلتزداد قربًالجيش اإلسرائيلي أن يواصل نقل مواقعه لووفقًا لهذا المنطق يمكن 

ادة معدل وهذا يساهم في تفسير سبب زي. تلك البيوت ألغراض أمنيةإلى هدم  يعمد ثم باطراد،
مقارنة بما آان عليه في العامان السابقان  2003هدم المنازل في رفح إلى ثالثة أضعافه في عام 

. بعد اآتمال الجدار على الرغم من أنه آان ينبغي أن يقلص الحاجة المفترضة لحماية الحدود
ازل تقوم وعلى نفس المنوال، فإن توصيات الجيش اإلسرائيلي التي تقضي بهدم المزيد من المن
وقد يكون في جانب منها على الحاجة المفترضة لحماية خندق مضاد لألنفاق في المنطقة العازلة؛ 

مثل هذا الجدار مشروعًا من الناحية النظرية، إال أنه ال يمكن استخدامه آسبب للمزيد من توسيع 
 .ال استعمالهاالمنطقة العازلة السيما في ضوء وجود أساليب أقل تدميرًا لرصد األنفاق وإبط

 
 مع واجب إسرائيل آقوة احتالل يتمشىالقائم في صميمه على التوسع ال " لألمن"إن هذا المفهوم 
ال "وآما قال ضابط بالجيش اإلسرائيلي .  بين مصالحها ومصالح السكان المدنيينفي الموازنة

 عنصر ذي تنطوي على) أي هدم المنازل وتجريف األرض (اإلزالةيخالجني شك في أن أعمال 
 لكن السؤال هو أين نتوقف؟ فوفقًا لهذا المنطق ما الذي يمنعنا من تدمير ،أهمية تكتيكية

 )10"(غزة؟
 

 2004أيار /مايو: حملة تدمير في رفح
ة،                    2004أيار عام   /في مايو  ل خالل االنتفاضة الحالي ه مثي سبق ل م ي  شهدت رفح قدرًا من الدمار ل

د أن    .  منزالً 298أسفر عن هدم     د المدرعة في                 فبع ة الجن اد اإلسالمي ناقل ة الجه  12دمرت حرآ
ايو ود  /م ث الجن تعادة جث ومين الس تمرت ي ة توغل اس رائيلي بعملي ام الجيش اإلس ار ق ادت . أي وق

رائيلي    يش اإلس ات الج هدباب اع    ومروحيات ى القط ًا عل ضًا هجوم ل  "أو" أي ن مقت فر ع  15 ، أس
سطينيًا ا وردفل ي الخا  ، فيم نهم صبي ف ن بي م     ، م ر أنه رون ُذآ تة آخ ره وس ن عم شرة م سة ع م
اتلون ه تعرض إلطالق   ) 11.(مق ًا أن رائيلي، زاعم يش اإلس ام الج فوق ة  آثي الل العملي ار خ  للن

صلها                ”Oبلوك  “ منزًال في    88بأآملها، بهدم    ان يف وت آ ك بي ا في ذل ومنطقة قشطة المجاورة، بم
ازل،               ة صفوف من المن ستخدم في إطالق             عن المنطقة العازلة ثالثة أو أربع ًا أن ُت ان ممكن ا آ وم

تعادة الجثث                 رق التي ُأرسلت الس د المدرعة أو الف ل     . النار على ناقلة الجن ة ُقت ة الحمل وقرب نهاي
 .جنديان إسرائيليان في قشطة بنيران القناصة الفلسطينيين

 
ى  / مايو18وفي الفترة من   ام الجيش اإلسرائيلي بهجوم آ       24أيار إل سه ق شهر نف ق    من ال ر ًأطل بي

سلطان في        " عملية قوس قزح"عليه   ل ال ا ت ح، هم ين في رف توغل خالله مسافات آبيرة في منطقت
شرق       دنيين    32وورد أن الهجوم خلف   . الشمال الغربي وحيا البرازيل والسالم في ال يًال من الم  قت

ا   . من المسلحين    12الفلسطينيين من بينهم عشرة أشخاص دون سن الثامنة عشرة، فضًال عن                آم
ب،       .  منزالً 166دمر الجيش اإلسرائيلي     وآان الهجوم يهدف فيما ُزعم إلى البحث عن أنفاق للتهري

ى              الهم، والقضاء عل ة   "وقتل بعض األشخاص المشتبه بهم أو اعتق ة البني وزعم  ".  لإلرهاب  التحتي
ه اعترف في           د أن وقت الحق   الجيش اإلسرائيلي أنه اآتشف ثالثة أنفاق للتهريب خالل العملية، بي

ازل التي             وآخر يقع غير مكتمل،   نفق   منفذ   من بينها بأن    خارج رفح وال صلة له بأي منزل من المن
 .ُهدمت
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ايو ي أحداث م ا ف ام /وفي إطار تحقيقه ار ع ة 2004أي دم، وثقت منظم ات اله ا من عملي  وغيره

دولي وانتهاآات         منهجيةهيومن رايتس ووتش وقوع انتهاآات       ساني ال وق     للقانون اإلن جسيمة لحق
رائيلي    يش اإلس دي الج ى أي سان عل يش      . اإلن ا الج ام به ي ق رة الت ل الكبي ات التوغ الل عملي وخ

رة من  ي الفت ى 18اإلسرائيلي ف ايو24 إل ازل والطرق / م عًا بالمن ارًا واس ار، ألحق الجيش دم أي
دمير          ى أن الت ك ا       جاء والحقول دون دليل عل ا في ذل ة، بم ة لضرورات عسكرية مطلق دمير   تلبي لت

دة عن الحدود               ح بعي اطق من رف ل،             . الذي وقع في من د عن الحدود بحي البرازي اطق أبع وفي من
ات                 حيث لم يكن التوغل اإلسرائيلي متوقعًا، آان معظم السكان داخل بيوتهم عندما اقتحمت الجراف

يهم    "9آاتربيلر دي   "المدرعة من طراز     ات     .  الجدران عل الي وسمحت الجراف الفرار لك   لأله ا   ب نه
وا من                ل أن يتمكن دمير قب ة الت دمًا بعملي تهم  جمع مضت ُق وفي بعض الحاالت التي شهدتها          .  أمتع

م الجيش   د أن أحك دمير بع ع الت رفح، وق وان ب ة الحي ة حديق ل منطق دود، مث دة عن الح اطق بعي من
 .أي قتال غمار وليس في ، وافيةوبصورة وتم بتمهل وتأن ،اإلسرائيلي سيطرته على المنطقة

 
سطينيين باستخدام األسلحة و دي الفل ى أي ه تعرضت للهجوم عل زعم الجيش اإلسرائيلي أن قوات ي

صغيرة   لحة ال رات، واألس دبابات، والمتفج ضادة لل دروت. الم ش أن  ق تس ووت ومن راي ة هي  منظم
ى  18، خالل الفترة من  المقاومة الفلسطينية المسلحة لهذه العملية   ايو 24 إل ار، / م سيطة،   أي  آانت ب

ات التوغل             ومحد ة من عملي ى من آل عملي ساعات األول سرعة خالل ال ؛ ودة، وتم التغلب عليها ب
ين من أعضاء        35 مع   وتستند المنظمة في اعتقادها هذا إلى مقابالت أجرتها        ح، واثن  من سكان رف

ة    صريحات العلني رائيلي، والت يش اإلس دمها الج ات ق سلحة، ومعلوم سطينية الم ات الفل الجماع
ات الف رائيلية للجماع ة اإلس سلحة والحكوم سطينية الم ا ؛ل اد  آم ذا االعتق ى ه صت إل د خل د تفق  بع

ذه   المناطق التي شملتها     ة العسكرية اإلسرائيلية     ه أ   . العملي ة         آال ولج ارات تكتيكي ى خي انبين إل  الج
ل             لتحقيق أآبر قدر من المزايا؛     ل وت  فقصر الجيش اإلسرائيلي أغلب عملياته على منطقتي البرازي

ائن                 السلط سطينية المسلحة آم ات، ونصبت الجماعات الفل وم بعملي ًا أن يق م يكن متوقع ان، حيث ل
ة  ي المنطق سكانف ة لل ة العالي ث الكثاف يم األصلي حي ان بوسط المخ تباآها  آ ح اش ن األرج ع م  م

ة    ارك متالحم ي مع رائيلي ف يش اإلس ل      . الج صميم ت ي ت ت ف رائيلية راع ة اإلس ا أن الحكوم آم
س سلطان في ال وفير يبعينال دة في شكل شبكة لت ة ذات شوارع واسعة ومتعام ات أن تكون المنطق

ا                     ستتروا به سطينيين أن ي سواتر التي يمكن للمسلحين الفل  .القدرة على الحرآة للجنود والحد من ال
ين الجيش اإلسرائيلي         ولذلك لم يقع طوال   تباآات المباشرة ب در من االش ل ق  العمليات لم يقع إال أق

ام                  .  الفلسطينية المسلحة  والجماعات دة أي ي استمرت ع ضارية الت ة ال شدة مع المعرآ ويتباين هذا ب
ل        ذو  في المنطقة    ين في إبري ام     /بوسط مخيم جنين لالجئ سان ع ل        2002ني  والتي أسفرت عن مقت

 . من جنود الجيش اإلسرائيلي13 آما ُقتل ؛ تأآد أنهم من المدنيين27 فلسطينيًا، من بينهم 52
 

ات المدرعة               وخالل عمل  يات التوغل في تل السلطان والبرازيل استخدم الجيش اإلسرائيلي الجراف
ز  بأسلوب يتسم    "9آاتربيلر دي   " ار واسع        بالشطط وعدم التميي ذي أسفر عن إلحاق دم ، األمر ال

 .النطاق بالمنازل والطرق واألراضي الزراعية آان من الممكن تجنبه
 

دبابات   ""9آاتربيلر دي   "رافات   البرازيل أفسحت الج    حي في. المنازل يم،   " ممرات لل داخل المخ
دمير  ا مجموعاتمن خالل ت ات ُيحتمل وقوعه ة من أي هجم ام للوقاي اط ع ازل، آاحتي  من المن

ل  صاروخية أو القناب ذائف ال ار المزروعةباستخدام الق ك دون اعتب م ذل ى جوانب الطرق، وت  عل
ات دي          . ليلألخطار المحددة التي يشترطها القانون الدو      ضًا الجراف واستخدم الجيش اإلسرائيلي أي
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ائي        ا في تدمير المنازل الواقعة قرب ما يعتقد أنه       9 إجراء وق اآن أخرى آ اق للتهريب وفي أم  أنف
 .ولم يكن لعمليات هدم أخرى للمنازل سبب يمكن تبينه. وليس ردًا على أخطار محددة

 
رق  دمير الط ل ال   . ت ي ت رائيلي ف يش اإلس تخدم الج ات   اس سواء الجراف ى ال ل عل سلطان والبرازي

اتربيلر دي " ق خطر  "9آ اري وخل اه والمج بكات المي دمير ش ي تجريف الطرق وت ز ف ال تميي  ب
شآته            اني بالفعل من ضعف من ة في مجتمع يع اطق    . آبير في مجال الصحة العام وفي بعض المن

اء، األمر               ًا عن الم ران        أجبر نقص المياه السكان على مغادرة بيوتهم بحث ذي عرضهم لخطر ني  ال
اًال         . قناصة الجيش اإلسرائيلي لخرقهم حظر التجول        ة   51ودمر الجيش اإلسرائيلي إجم  في المائ

ادة من خالل جر نصل ُيعرف              سَّارة "من الطرق في رفح، وآان التدمير يتم ع ؤخرة   " بالك من م
ات  اتربيلر دي "الجراف ق"9آ ي وسط الطري سي.  ف رائيلي تف دم الجيش اإلس ذا وق ة له رات مختلف

ي يمكن أن   المحتملةممرات من القنابل الاإلجراء، من بينها الحاجة إلى تطهير       ، وقطع األسالك الت
يارات      تخدام س ة باس ات االنتحاري ع الهجم فة، ومن وات ناس ر عب ي تفجي ستخدم ف ةت ى  ملغوم  عل

ًا بخصوص األسالك                 . القوات اإلسرائيلية   ًا حق ان الجيش اإلسرائيلي قلق و آ وات الناسفة    ول والعب
ؤخرة   المرآبة الكسارةإال أنه استخدم، بدًال من ذلك،  . الستخدم أداة ُتَرآب في مقدمة الجرافة       في م

ات   ة للجراف وفر حماي ي ال ت ة والت اتربيلر دي "الجراف ي  "9آ فة ف وات الناس ن العب ائقيها م  أو س
سادس        وعالوة على ذلك  . الطريق  ا وراءه تخلف الكسارة     من  ، آما تبين أحد الصور قي الفصل ال
ليمة رآة  من األنقاض في وسط الطريق تا   شريطًا  شن  ويمكن استخدامها في    ،الممرات الجانبية س

ات  سيارات  هجم تعمال ال ة باس ةانتحاري ًا     .  الملغوم يح أنقاض دة يت رق المعب ف الط ا أن تجري آم
 . والشراك الخداعيةالعبوات الناسفةمبعثرة تسهل إخفاء 

 
ةيضاتجريف األر ة  .  الزراعي ن األرض الزراعي رتين م ين آبي رائيلي رقعت جرف الجيش اإلس

دًا عن الحدود                سلطان بعي ل ال ذي           . بجوار مشروع اإلسكان في ت دمير، ال ذا الت ل ه وال يتناسب مث
ة، مع أي مكسب عسكري ُيحتمل أن                 ى المنطق م الجيش اإلسرائيلي سيطرته عل د أن أحك جاء بع

ار عل    ر ض ه أث ان ل ه، وآ م   يجني دور مه ي ب اج الزراع ا اإلنت وم فيه ة يق يش  . ى منطق غ الج وأبل
أن  تس ووتش ب ومن راي ة هي اتاإلسرائيلي منظم ا اآللي ة ألنه  العسكرية دمرت األرض الزراعي

ا                     ات م سر سبب قضاء الجراف آانت مضطرة لتفادي الشراك الخداعية على الطرق، لكن هذا ال يف
 . بصورة منظمة الزراعيةالمشاتلمن  حقلين آبيرين لتدميريزيد على اليومين 

 
ح،                       ذي لحق بمخيم رف دمار الواسع النطاق ال وقد رآزت هيومن رايتس ووتش في بحوثها على ال
ا           ل، بم سلطان والبرازي ل ال بيد أنها وثقت آذلك انتهاآات أخرى وقعت خالل عمليات التوغل في ت

ى أن        إلسرائيليينالجنود ا وقيام  ،   للمدنيين القتل غير المشروع  في ذلك حوادث     دنيين عل  بإرغام الم
شرية   "يكونوا   ًا ب وبتر إسرائيليتان                  ". دروع ة وطائرة هليك ذه االنتهاآات أطلقت دباب وفي أشنع ه

ة      / مارس 19النار في    آذار على مظاهرة فقتلتا تسعة أشخاص من بينهم ثالثة أطفال دون سن الثامن
شرة وده تعرضوا . ع رائيلي أن جن زعم الجيش اإلس م ي ود  ول زعم وج ى ب ل اآتف ار ب  إلطالق الن

ديو               . مسلحين بين الحشد   ة المستمدة من لقطات ُصورت بالفي ان واألدل وتناقض إفادات شهود العي
ى                    . هذا الزعم  تس ووتش إن أحد القتل ومن راي سار من هي وقال الجيش اإلسرائيلي، ردًا على استف

د من               إال أنه   " من نشطاء حماس  "آان مدرجًا في سجالته على أنه        ة أو حتى يؤآ ك بأدل د ذل م يؤي ل
 .جديد الزعم أنه آان مسلحًا وقت الحادث
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 القواعد القانونية للتدمير
زة    اع غ ي قط تالل ف وة االح صفته ق رائيلي، ب يش اإلس ع االضطالع :  َدْوران،للج دور اإلدارة م

االً   شرطية وأمنية بسلطات   ه مسؤول في    إال أ. ، ودور القوات المحاربة التي ُيحتمل أن تخوض قت ن
ع دولي       جمي ساني ال انون اإلن ب الق واء بموج دنيين س سكان الم ة ال ن حماي وال ع وانين ( األح الق

 .أو قانون حقوق اإلنسان) الخاصة بالصراع المسلح
 

ار                  دمير عق وال يجيز القانون اإلنساني الدولي لدولة االحتالل أن تتخذ الخطوة العنيفة المتمثلة في ت
ت إذا إال" سكرية اتالعملي آان ضي الع ًا تقت ذا حتم دمير ه ًا  ) 12(".الت سكرية وفق ات الع والعملي

صليب األحمر هي             ة لل ة الدولي وات        "لتعريف اللجن ذها الق اورات وإجراءات تنف أي تحرآات ومن
ار االحتالل المحارب          ) 13".(المسلحة ألغراض القتال   ة عسكرية   "وال يمكن اعتب في حد    " عملي

د        ذاته، آما ال يمكن اعتبار       آل نشاط تقوم به دولة االحتالل عملية عسكرية، فالعملية العسكرية الب
ع      إأن يكون لها صلة محددة       ي أو المتوق دمير الممتلكات لتحسين      من المحظور     و. ما بالقتال الفعل ت

ام   ن الع وةاألم تالل أو لق ام  االح اطي ع إجراء احتي سبًا أل آ ة تح ار مفترض اء . خط ات وأثن عملي
إجراء  " أفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن    ،أيار/مايوالتوغل في رفح في      تدمير الممتلكات آ

ر    عشوائية وال يجوز حتى خالل العمليات العسكرية شن هجمات           ) 14"(أمني عام محظور    أو غي
م تكن              . متناسبة على أهداف مدنية    ا ل ة م سهم وال يجوز تدمير الممتلكات المدني اًال في       ت  إسهامًا فع

ا الممتلكات       .  عسكرية مؤآدةميزة تدميرها  ويحقق ،يالعمل العسكر  ي تكون فيه وفي الحاالت الت
سكن     ا     ،المستهدفة مخصصة في األوضاع العادية لغرض مدني مثل ال دولي أنه انون ال  يفترض الق

 .ليست هدفًا مشروعًا
 

ا             ز أمنه ال أن تتخذ إجراءات لتعزي ين اإلجراءات   ؛ويجوز لدولة االحتالل خارج القت  التي   ومن ب
اء تحصينات،                        ا، وبن ة له ع استخدامه بصورة معادي ار لمن ى عق ًا عل يمكنها اتخاذها السيطرة مؤقت
اق      ع النط ة م ون متوافق ي أن تك راءات ينبغ ذه اإلج ن ه اطق، لك ى بعض المن دخول إل ر ال وحظ

ى تعويضات عن                   حماية حقوق األآمل من ضمانات     ك الحق في الحصول عل  اإلنسان، بما في ذل
ارا صادرةالعق ول. ت الم رائيل وتق سان   إن إس وق اإلن ة لحق ق الدولي ق المواثي ى  ال تنطب  عل

ذه             ة به ع ملزم اق واس ى نط ر عل ا ُتعتب ة، إال أنه سطينية المحتل ي الفل ي األراض سطينيين ف الفل
وفير سبل               . القوانين سان إسرائيل بت وق اإلن دولي لحق ة  االنتصاف القضائي ال    ويلزم القانون ال فعال

 . للفلسطينيينالسكن المالئمجالء القسري وضمان لضحايا اإل
 

ة            صريحات العلني ع الت رائيلي م يش اإلس ا الج ي يتبعه شروعة الت ر الم دم غي ة اله ق سياس وتتف
ه الجيش                      ذي يقدم ى االنزعاج ال ى نحو يبعث عل للمسؤولين اإلسرائيليين والتفسير الفضفاض عل

 .ن عمليات الهدم مبالغ فيها واعترافه هو نفسه بأ،اإلسرائيلي للقانون الدولي
 

ازل  • ض المن دمير بع ًا بت رائيلي علن يش اإلس رف الج د اعت ن "فق وف م عاف الخ إلض
اق ى مخاطر أخرى مفترضة) 15"(األنف ه . أو ردًا عل ا يتطلب ين م دمج ب دة ت ذه القاع وه

 وهو معيار صارم يقتضي أن يكون          - القانون الدولي من وجود ضرورة عسكرية مطلقة      
ال     لتدمير أي    ار صلة بالقت راً          - عق وم األمن األوسع آثي ين مفه دمج يتفق مع        .  وب ذا ال وه

ة قرب الحدود            ازل الواقع الرغبة المعلنة لكبار ضباط الجيش اإلسرائيلي في هدم آل المن
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سبعين                    منذ ل ال ة للجيش اإلسرائيلي في أوائ ادة الجنوبي دًا للقي ) 16(اتي أن آان شارون قائ
 . في بداية هذا الملخصالمشار إليهاا حتى تصريحات يوم توف سامي

 

دولي      • انون ال سير الق رائيلي تف يش اإلس سكري للج دليل الع سيء ال زي ى  ليجي دمير حت  الت
سيرات         ،عندما ينتهك القوانين الخاصة بالصراع المسلح      ساهًال من التف ر ت سير أآث  وهو تف

رى األخرى           ا في الجيوش الكب دليل العسكري للجيش         . المعمول به اإلسرائيلي  فحسب ال
د  ... تنص اتفاقيات الهاي على أن التدمير غير الضروري لممتلكات العدو محظور          " والقي

رر عسكري،                         دمير الممتلكات بال غرض، وحيث ال يوجد مب اع عن ت الوحيد هو االمتن
ده   ب وح ل التخري ن أج ضرورة   ) 17."(وم رائيلي أن ال يش اإلس ل الج ذآر دلي وال ي
دى   ًا ل م عموم سكرية ُتفه ي   الع ال الت ستبعد األعم ا ت ى أنه رى عل وش الكب ا الجي تحظره

د ي       قواع ضمنة ف سكرية مت ضرورة الع ث أن ال راحًة، حي دولي ص ساني ال انون اإلن  الق
دمير الممتلكات ضروريًا                ) 18.(القواعد صياغة هذه    ضاًً أن يكون ت دليل أي وال يتطلب ال

ان  ية للق ادئ األساس ع المب ًا م ون متفق ة أو أن يك ل ضرورة مطلق دولي، مث ساني ال ون اإلن
وة المفرطة                 ا الق ستخدم فيه ز أو ُت ل الجيش    . االمتناع عن الهجمات التي ُتشن بال تميي ودلي

بيل       ى س دي عل ي والكن سكريين األمريك دليلين الع ن ال ر م ساهًال بكثي ر ت رائيلي أآث اإلس
وا        ى ق ب عل دمير والتغل ين الت ا ب لة م ود ص دليالن وج ذان ال ب ه ث يتطل ال، حي ت المث

 )19.(العدو
 

ا                      • م تكن آله دمير الممتلكات ل أن حاالت ت اعترف بعض آبار ضباط الجيش اإلسرائيلي ب
ا يقرب من            . مجازة أو مبررة في مثل هذه العمليات        60فبعد أن هدم الجيش اإلسرائيلي م

وك  “منزًال في    اير  ”Oبل ام    /في ين اني ع انون الث ن الميج  2002آ رال دورون  و، أعل ر جن
ا ذي آ وج ال سبب   ألم صد ب دمت دون ق ازل ُه ة، أن بعض المن ادة الجنوبي د القي ذ قائ ن آنئ

صحافة في إحدى المرات            غوأبلغ البري ) 20".(أخطاء مالحية " ادير جنرال دوف زادآا ال
م و  " لإلزالة"بأنه أقر نطاقًا محددًا      ك             ج ث ود تجاوزوا ذل ك أن الجن د ذل در د بع .  المجاز الق

ة       "وقال   ر المرء إزال وا             شجرة وف    30يق م أزال الي يجد أنه وم الت ) 21."( شجرة  60ي الي
ع                            ديم تعويضات أو دف ذه الحاالت تق ل ه د وقعت فينبغي في مث وحتى لو آانت أخطاء ق

ة    . قيمة األضرار أو آالهما   دو في أي حال وبرغم ذلك فلم يحقق الجيش اإلسرائيلي فيما يب
 .بصورة غير مقابلة أو غير مشروعةمن حاالت هدم المنازل 

 
ففي  . فح ليست هي المكان الوحيد الذي دمر فيه الجيش اإلسرائيلي الممتلكات على نطاق واسع             ور

ة قرب قواعد الجيش اإلسرائيلي                     اطق عازل وات اإلسرائيلية من شتى أنحاء قطاع غزة أقامت الق
دمير                    ى اإلسرائيليين من خالل الت ة المقصورة عل والمستوطنات غير المشروعة والطرق الجانبي

 )22.(األراضي الزراعيةتجريف  للمنازل و والكاملالمنظم
 

ة  باب مختلف ود ألس دى عق ى م ازل عل دم المن رائيلي ه ارس الجيش اإلس د م ذه ؛وق رز ه ل أب  ولع
اب أو  رض العق دم بغ ات اله االت عملي ردع"الح سطينيين " ال ر الفل ازل أس ستهدف من ي ت الت

شارآت             شتبه في م ذين ُي شطة عسكرية أو ال شطة    المشارآين في أن ذه األن ل ه ذا   ؛هم في مث ل ه  ومث
دولي  ساني ال انون اإلن ب الق ًا بموج ور قطعي اعي محظ اب الجم سلطات ) 23.(العق دمت ال وه

ة وإسرائيل  ضفة الغربي سطينيين في ال ازل للفل ضًا من دعوىاإلسرائيلية أي انون ب اك قواعد ق  انته



Razing Rafah: Summary and Recommendations                                      October 2004 

 13

اء ل . البن ذا القبي ن ه دم م ات اله ى عملي ر عل ذا التقري ز ه ن ،وال يرآ ومن  ولك ة هي ا منظم تناولته
 )24.( في وثائق أخرىرايتس ووتش بإسهاب

 

 ال مالذ
ة                          ه الحماي ة من سبيل في إسرائيل يلتمسون من سطينية المحتل سطينيين في األراضي الفل ليس للفل

ام آل من الجيش اإلسرائيلي           . القانونية من عمليات الهدم واإلخالء القسري غير المشروعة        وقد ق
 .عليا والكنيست بدور في حرمانهم من سبل االنتصاف الفعالةوالمحكمة ال

 
تس                ومن راي ة هي الجيش منظم ة ب شؤون القانوني وأبلغ متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي وضابط بال
ر                    ر مشروعة أو غي ازل بصورة غي دم المن ووتش بأنهما ال يعلمان بإجراء تحقيقات في حاالت ه

ا         ) 25(مقبولة،   ول م ه بحل الرغم من أن ار   /يوب ة للجيش           2004أي شرطة العسكرية التابع ، آانت ال
ة            173اإلسرائيلي قد فتحت      سطينية المحتل ًا في أضرار لحقت بممتلكات في األراضي الفل  تحقيق

سطينية                 34يمثل هذا العدد    (  في المائة من العدد اإلجمالي للتحقيقات التي ُفتحت في األراضي الفل
رائيلية العليا باستمرار على سياسات الجيش اإلسرائيلي التي         ووافقت المحكمة اإلس  ) 26).(المحتلة

اعي ألسر                   اب الجم ى العق ازل التي تهدف إل دم المن ات ه ك عملي ا في ذل دولي بم تنتهك القانون ال
اء           سبيل لبن ذي يجري        "  الفصل  حاجز "المقاتلين وحاالت هدم المنازل إلفساح ال ر المشروع ال غي

آما ُيستبعد بموجب القانون اإلسرائيلي دفع تعويض في    ) 27.(تلةإنشاؤه داخل الضفة الغربية المح    
الي  "حاالت   شاط القت ام        "الن ذا النص في ع د عدَّل الكنيست ه عًا   2002، وق ًا موس  ليضيف تعريف

 .يشمل آل عمل تقريبًا يقوم به الجيش اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة
 

ات  شدة عملي دولي ب ع ال د أدان المجتم ن األراضي  وق ا م ح وغيره ي رف شروعة ف ر الم دم غي اله
ا في                      . الفلسطينية المحتلة  الغ ضخمة في غزة، بم ة التي استثمرت مب لكن الجهات المانحة للمعون
أزق                التحتيةذلك إنشاء البنية     سها في م ا الجيش اإلسرائيلي، وجدت نف فمن  .  والمرافق التي دمره

اليف             المرجح، من جهة، أن تؤدي معرفة الجيش اإل        ة ستدفع تك ة الدولي وال المعون أن أم سرائيلي ب
ة     ؛إعادة بناء ما دُمر إلى زيادة شعوره بالحصانة من العقاب على التدمير غير المشروع                ومن جه
سطينيين   ضحايا الفل ضر ال ضها سي ة أو خف د المعون انحون أن تقيي رف الم رى، يع و بموجب . أخ

ر مشروع               القانون الدولي، تتحمل إسرائيل المسؤولية عن      شكل غي ا ب ببتها قواته  األضرار التي س
ولما آان هذا هو     . وال يجوز لها أن تستغل المعونة الموجهة للفلسطينيين في التهرب من التزاماتها           

دفع           ا ب رائيل إم دولي إس ع ال ب المجتم أن يطال ش ب تس ووت ومن راي ة هي ال، توصي منظم الح
ذي        تعويضات للضحايا وإما بتعويض المانحين مباشرة ع       ن أي أموال ُأنفقت على إصالح الدمار ال

 .أحدثته بصورة غير مشروعة
 

 المنهج
قضى فريق من منظمة هيومن رايتس ووتش يتألف من ثالثة باحثين شهرًا على وجه اإلجمال في                 

ر             ذا التقري داد ه ة إلع د     . قطاع غزة وإسرائيل ومصر إلجراء البحوث الالزم ا يزي د م ل الوف وقاب
ى  ن80عل ردًا، م نهم  ف ات    35 بي ازل أو انتهاآ دم المن ات ه انوا ضحايا لعملي ح آ كان رف ن س  م

احثون   وقامأخرى أو شهودًا عليها أو من الضحايا والشهود في الوقت نفسه،             اداتهم  بتمحيص   الب إف
ا             . والمضاهاة بينها  ح ومراقبيه وتحدث الباحثون أيضًا مع بعض المشارآين مباشرة في أحداث رف

ون  نهم ممثل ن بي ة   وم ن التابع زة األم ن أجه راد م سلحة وأف سطينية الم ن الجماعات الفل ين م الثنت
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ة             . للسلطة الفلسطينية والمسؤولين البلديين    آما تلقى الباحثون معلومات من ممثلي منظمات اإلغاث
 .الدولية وجماعات حقوق اإلنسان المحلية في مدينة غزة

 
ي ا ن ممثل ة م ع ثالث احثون م ى الب رائيل التق ي إس ن وزارة وف سؤول م رائيلي وم يش اإلس لج

ين             الخارجية اإلسرائيلية وآذلك مع دبلوماسيين أجانب وخبراء عسكريين وصحفيين محليين ودولي
ة سان المحلي وق اإلن ات بخصوص . ومنظمات حق دم الجيش اإلسرائيلي معلوم هوق ة مبادئ  العملي

ح              ى حدود رف سرية للوضع عل احثون مع          و. والقانونية وآذلك تقديراته غير ال في مصر التقى الب
ل    . مسؤولين من وزارة الداخلية المصرية ومع نشطاء محليين وصحفيين    ضًا تحلي وشمل البحث أي

 .بعض التصريحات العلنية للهيئات الحكومية اإلسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة
 

ح،    ي رف ة ف ى الطبيع ة عل ة المادي تس ووتش األدل ومن راي ة هي ا فحصت منظم ك آم ي ذل ا ف  بم
ة   دم الحديث ات اله االت عملي ي ح يما ف ذوفات والس احثون  . المق جل الب االت، س ل الح ي آ وف

ع              د المواق المي لتحدي ا في     (GPS)اإلحداثيات المحددة للمواقع التي زاروها من خالل النظام الع ، بم
ق     ل وف ة تعم زة محمول تخدام أجه ك باس رت، وذل ي ُدم ازل الت ع للمن داثيات الموق ك إح ام ذل النظ

ع د المواق المي لتحدي ار  . الع ور األقم رائط وص ي الخ ساحية ف ا الم ات الجغرافي ت بيان وأدرج
ع بعضها في                    . الصناعية الواردة في التقرير    ة التي ُطب ات من الصور الرقمي احثون مئ تقط الب وال

ة و              ه هذا التقرير، وُسمح ل    ة من خالل الصور الفوتوغرافي ة المكثف ى التغطي اإلطالع عل ر صو م ب
ي    ات التوغل ف سان خالل عملي وق اإلن ات حق ون ومنظم صحفيون المحلي ا ال ي التقطه ديو الت الفي

 .2004أيار /مايو
 

تس ووتش بصور ملتقطة من  ومن راي ة هي تعانت منظم دمار، اس اط األوسع لل ل األنم ي تحلي وف
ام      ذ ع رفح من صناعية ل ار ال الل األقم سات  2000خ دمتها مؤس ص  "، ق شمالية للت ا ال وير أمريك

ضائي ضائي  اأور"و" الف صوير الف يا للت شرق "و" س طال ضائي األوس صوير الف ال "و"  للت ديجيت
وب ي        ". جل صيلية الت صائية التف ات اإلح ن البيان ش م تس ووت ومن راي ة هي تفادت منظم ا اس آم

ا  ين"جمعته شغيل الالجئ ة غوث وت دة " وآال م المتح ة لألم روا(التابع سطيني "و) أون ز الفل المرآ
 ".سانلحقوق اإلن

 

  توصيات.2
 توصيات لحكومة إسرائيل

ات العسكرية،                  *  ذ العملي ق لتنفي شكل مطل وقف جميع عمليات تدمير الممتلكات غير الضرورية ب
دم التي                          ات اله ذلك آل عملي ار وآ ذا المعي بما في ذلك جميع عمليات الهدم الوقائية التي ال تفي به

ى أساس مجرد            ، وحظر الهجم  ")الردع("ُتنفذ على سبيل العقاب      ات التي ُتشن على الممتلكات عل
 . القصوىاشتباه أو خطر افتراضي وليس على أساس الضرورة العسكرية

 
ة      حتى ،  )الدلفي يمحور ف (إلغاء خطط توسيع المنطقة العازلة الحدودية       *  اط   " في حال " فك االرتب

 .بقطاع غزة
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اطق التي هدمت مناز             *  ى المن ًا إل ة            السماح بعودة السكان عموم اطق العازل ك المن ا في ذل ا، بم له
ي       ع الفعل م الواق ا                    . القائمة بحك ودة متناسبة في تأثيره ى الع ود تفرض عل وضمان أن تكون أي قي

ك ضروريًا                 در ومدتها، وأن ُيعاد النظر فيها دوريًا، وأال ُتنفذ إال عندما يكون ذل  الضروري،   وبالق
 . ها مخصصات لإلسكان المالئموأن يمكن الطعن فيها أمام محكمة نزيهة، وأن تصاحب

 
د   *  ول القواع ح أو ح دود رف ى ح ًة عل سلحة، وخاص وة الم تخدام للق ون أي اس مان أن يك ض

صادرة       متناسبًا وحصيفًا؛العسكرية اإلسرائيلية األخرى،     ار ال  وضمان أن تكون قواعد إطالق الن
وة   المبا"ألفراد الجيش اإلسرائيلي في التحصينات الحدودية متماشيًة مع     دئ األساسية الستخدام الق

انون        اذ الق ين بإنف وظفين المكلف ب الم ن جان ة م لحة الناري دة    " واألس م المتح ن األم صادرة ع ال
 .الصادرة عن األمم المتحدة" مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون"و
 

راد الجيش اإلسرائيلي ورؤ*  بة أي من أف ق والمحاس ائهم ممن يثبت ضمان أن يخضع للتحقي س
 .أنهم دمروا منازل أو ممتلكات أو تغاضوا عن تدميرها، بما يمثل انتهاآًا للقانون اإلنساني الدولي

 
ر مشروع،             *  شكل غي وت التي ُدمرت ب الكي البي ة لم ذلك تعويضات آامل دفع قيمة األضرار وآ

واًال إلصالح ا                د خصصوا أم انوا ق ببها      وتعويض المانحين الدوليين مباشرة إذا آ ألضرار التي س
 .الجيش اإلسرائيلي بشكل غير مشروع

 
ة                        *  ايير الدولي ًا مع المع يًة تمام ة متماش ى الممتلكات ألسباب أمني ضمان أن تكون أي سيطرة عل

دما           . لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي     ى الممتلكات إال عن وينبغي عدم اللجوء للسيطرة عل
ا              يكون ذلك ضروريًا وفي الحدود      الضرورية، وأال ُتعد من قبيل المصادرة، وأن يمكن الطعن فيه

 .أمام محكمة نزيهة
 

ذه               *  ى ه تسجيل إحصائيات دقيقة بخصوص الممتلكات التي تلحق بها أضرار وإتاحة االطالع عل
شاط  زءًا من الن ذا اإلعالن ج ل ه أن يكون مث زام ب ي الوقت المناسب، وااللت ًا وف المعلومات علن

رر المحدد                . أية عملية عسكرية   العملي عقب  ضًا المب سجالت أي ذه ال ل ه شمل حفظ مث  ويجب أن ي
دم أو                           ك اله ى ذل ة، واألحداث المحددة التي أدت إل شطة قتالي للهدم، وما إذا آان قد ُنفذ في إطار أن

 .التدمير للممتلكات
 

ام       *  انون    2002إلغاء التعديالت التي ُأدخلت ع ى ق ة  المسؤولية القان  ( الضرر  عل ة للدول ا  ) وني بم
يتيح لألفراد الذين لحقت بممتلكاتهم أضرار عن طريق الخطأ أثناء عمليات الجيش اإلسرائيلي أن                

 .يطالبوا بالتعويض
 

ى نطاق واسع في          *  ال عل ات االعتق الكف فورًا عن استخدام القوة المفضية للموت في تنفيذ عملي
 .المنازل أو حظر التجول

 
 .التحتيةالطرق دون تمييز، وما يصاحب ذلك أيضًا من تدمير للبنية الكف فورًا عن تدمير * 
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 .الكف فورًا عن استخدام المدنيين قسرًا في مساعدة عمليات الجيش اإلسرائيلي* 
 

ى أقصى حد ممكن                        *  سكان إل ة ال اطق الكثيف تجنب وضع األهداف العسكرية داخل أو قرب المن
ة ل        دنيين واألهداف              عمليًا، واتخاذ آل االحتياطات الالزم راد من الم دنيين واألف سكان الم ة ال حماي

ات      ن العملي ة ع ار الناجم ن األخط رائيلي م يش اإلس سيطرة الج اطق الخاضعة ل ي المن ة ف المدني
 .العسكرية

 
ين    *  السماح على الفور آلليات األمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان، وغيرهم من المحقق

ستقلين، با دوليين الم زاعم    ال ي م ق ف م للتحقي ل معه اون الكام ة، والتع اطق المعني ى المن دخول إل ل
 .2000أيلول / سبتمبر29انتهاآات حقوق اإلنسان التي وقعت منذ بداية االنتفاضة في 

 
 .تفسير أسباب عدم استخدام الجيش اإلسرائيلي أساليب أقل تدميرًا في التصدي لألنفاق* 
 

 ةتوصيات للسلطة الوطنية الفلسطيني
وات           *  ل الخط ذ آ ي تتخ سطينية لك سلطة الفل ة لل انون التابع اذ الق زة إنف ات ألجه دار تعليم إص

د شخصية آل                       سان، من أجل تحدي وق اإلن ة لحق الممكنة، بما يتماشى مع األعراف الدولية المقبول
ذها       اول تنفي ات أو يح ذه الهجم ل ه ط لمث دنيين أو يخط ى الم ات عل ن هجم ى ش ن يحرض عل م

 .ى ساحة العدالةوتقديمه إل
 

 .اتخاذ آل الخطوات الممكنة للحد من تدفق األسلحة التي ُتستخدم في الهجمات على المدنيين* 
 

 . الجماعات الفلسطينية المسلحة عن شن هجمات من مناطق مدنيةثني* 
 

ا الجيش               *  ة التي دمره وضع خرائط دقيقة ووافية للمواقع المحددة للعقارات واألراضي الزراعي
 .رائيلي وطبيعتها وقيمتهااإلس

 
 توصيات للجماعات الفلسطينية المسلحة

 .الكف عن شن هجمات متعمدة على المدنيين وعلى أهداف مدنية* 
 

سم بطابع عشوائي             *  ك      الكف عن استخدام األسلحة التي تت ا في ذل  الصواريخ التي ال يمكن        ، بم
وات الناسفة التي تنفجر ب           ا والعب ل      تصويبها على أهداف بعينه ضحايا، من قبي مجرد أن يلمسها ال

 .الشراك الخداعية
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تجنب شن هجمات من المناطق التي يسكنها المدنيون أو وضع أهداف عسكرية داخل أو قرب                   * 
ة       ة لحماي ات الالزم ل االحتياط اذ آ ًا، واتخ ن عملي د ممك صى ح ى أق سكان إل ة ال اطق الكثيف المن

 .خطار الناجمة عن األنشطة المسلحةالسكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها من األ
 

 توصيات للمجتمع الدولي
 .مطالبة حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتنفيذ التوصيات المذآورة آنفًا* 
 

ساني            *  انون اإلن اإلصرار على أن تواصل إسرائيل االلتزام بمسؤولياتها آقوة احتالل بموجب الق
 ".فك االرتباط" خطة تقضي بهاالجزئية التي الدولي إذا نفذت عملية إعادة االنتشار 

 
ا     التحتيةإجراء رصد دقيق لما يلحق من أضرار بالممتلكات أو المشروعات أو البنية             *  ي موله  الت

سلطات اإلسرائيلية تعويضات عن الخسائر أو األضرار             دفع ال المانحون في غزة، وضمان أن ت
 .التي تقع بالمخالفة للقانون الدولي

 
ى                اإلصرار*   على أن تعوض إسرائيل حكومات الدول المانحة للمعونة عن األموال التي ُتنفق عل

 .إصالح الدمار الذي أحدثه الجيش اإلسرائيلي بصورة غير مشروعة
 

ردوا                     *  ذين ُش سطينيين ال م للفل تقديم الدعم الكامل للبرامج التي ترمي لضمان حق اإلسكان المالئ
 .من ديارهم

 
 .ينيين الذين ُشردوا من ديارهم بسبب عمليات الهدم غير المشروعةتأييد عودة الفلسط* 
 

ة  اتخاذ إجراءات    1949ينبغي للدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام         *  ، سواء آل     فوري
ك حظر     ي ذل ا ف ة، بم ف الرابع ة جني ود اتفاقي رام بن ضمان احت شترآة، ل صورة م دة أم ب ى ح عل

 .كات والعقاب الجماعيالتدمير غير المشروع للممتل
 

ى           *  سطينية عل سلطة الفل ة لل انون التابع اذ الق زة إنف درة أجه ز ق ادي لتعزي ي والم دعم الفن وفير ال ت
ا ائل من بينه ات من خالل وس بًا- إجراء التحقيق ك مناس ان ذل ضرورة وآ ارة -  إذا دعت ال  اإلع

ض         ع ال ل م بة للعم ؤهالت المناس شرطة ذوي الم ي ال بعض محقق ة ل سطينيين المؤقت باط الفل
 .ومساعدتهم في مالحقة المسؤولين عن شن هجمات على المدنيين وتقديمهم إلى ساحة العدالة

 
 توصيات لحكومة الواليات المتحدة

سواء                   *  ى ال ة عل ر العلني ة وغي سطينية في االتصاالت العلني سلطة الفل مطالبة حكومة إسرائيل وال
 .توصيات المذآورة آنفًاباتخاذ إجراءات على وجه السرعة لتنفيذ ال
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ات المدرعة من طراز             *  اتربيلر دي    "تقييد استخدام إسرائيل للجراف ة    " 9آ والطائرات المروحي
رازي    ن ط ة م شي"الحربي وبرا"و" أبات ي      " آ شأ الت ة المن سلح األمريكي ة الت ن أنظم ا م وغيره

 .لدولي لحقوق اإلنسانُتستخدم في ارتكاب انتهاآات منهجية للقانون اإلنساني الدولي والقانون ا
 

ة           *  أن تتخذ الحكوم ة مرهون ب ساعدة العسكرية األمريكي إبالغ حكومة إسرائيل بأن استمرار الم
دولي   ساني ال انون اإلن ة للق ات الجسيمة والمنهجي ها لوقف االنتهاآ خطوات واضحة ويمكن قياس

وات األمن اإلسرائيلية              ة وقطاع        والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي ترتكبها ق ضفة الغربي في ال
وينبغي أن   ) 28.(غزة، آما وثقها هذا التقرير وتقارير أخرى سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش            

ات     زاعم االنتهاآ ي م ة ف شفافية والنزاه سم بال ات تت راء تحقيق راءات إج ذه اإلج ين ه ن ب ون م يك
ات، ومح       ك التحقيق ائج تل الن نت سان، وإع وق اإلن ة لحق سيمة والمنهجي م    الج ت أنه ن يثب بة م اس

 .مسؤولون عن االنتهاآات
 

أن تتخذ                          *  ات المتحدة مرهون ب ة من الوالي ساعدة أمني ة م ديم أي أن تق سطينية ب سلطة الفل إبالغ ال
ة                  درتها، خطوات واضحة يمكن قياسها لوقف االنتهاآات الجسيمة والمنهجي السلطة، في حدود ق

و دولي لحق انون ال دولي والق ساني ال انون اإلن ا للق ة له وات األمن التابع ا ق ي ترتكبه سان الت ق اإلن
ارير                      ر وتق ذا التقري ا ه ا وثقه ة وقطاع غزة، آم والجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربي

 ) 29.(أخرى سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش
 

سان وال *  وق اإلن دولي لحق انون ال ا الق ي يكفله ة الت ذ ضمانات الحماي ون تنفي انون ضمان أال يك ق
صراع         راف ال ين أط رة ب ات المباش ائج المفاوض ًا بنت دولي رهن ساني ال ون  . اإلن ي أن تك وينبغ

 .االتفاقات متماشيًة مع المواثيق األساسية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي
 

 توصيات للدول األعضاء في االتحاد األوروبي
سواء،     مطالبة حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في ا      *  ى ال ة عل ر العلني التصاالت العلنية وغي

 .باتخاذ إجراءات على وجه السرعة لتنفيذ التوصيات المذآورة آنفًا
 

سانية             *  ة اإلن ة والمعون ات التنمي أن توضح إلسرائيل، تماشيًا مع إعالن المفوض األوروبي لمعون
اء في األراضي       آب، أن أموال الطوارئ الخاصة بإعادة     / أغسطس 11بول نيلسن الصادر في       البن

ساني            انون اإلن ب الق تالل بموج وة اح سؤولياتها آق ن م رائيل م ي إس ة ال تعف سطينية المحتل الفل
 .الدولي

 
سان              *  وق اإلن وضع وإعالن معايير اللتزام حكومة إسرائيل بتعهداتها بموجب القانون الدولي لحق

ادة       اق   2والقانون اإلنساني الدولي، حسبما ورد في الم ين      من اتف ة المتوسطية ب شراآة األوروبي ال
 .االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وإسرائيل
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لحة   *  ل األس ى نق ود عل سالح ووضع قي ة بخصوص صادرات ال سلوك األوروبي د ال ذ قواع تنفي
وق       دولي لحق انون ال ة للق سيمة ومنهجي ات ج اب انتهاآ ي ارتك ستخدم ف ا ُت ت أنه رائيل إذا ثب إلس

 . اإلنساني الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزةاإلنسان والقانون
 

أن تتخذ                       *  ة من االتحاد األوروبي مرهون ب ة مساعدة أمني ديم أي أن تق إبالغ السلطة الفلسطينية ب
ة                  درتها، خطوات واضحة يمكن قياسها لوقف االنتهاآات الجسيمة والمنهجي السلطة، في حدود ق

دولي  انون ال دولي والق ساني ال انون اإلن ا  للق ة له وات األمن التابع ا ق ي ترتكبه سان الت وق اإلن لحق
ة                  ابقة لمنظم ارير س ا تق والجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، آما وثقته

 )30.(هيومن رايتس ووتش
 

انون  *  سان والق وق اإلن دولي لحق انون ال ا الق ي يكفله ة الت ذ ضمانات الحماي ون تنفي ضمان أال يك
 . الدولي رهنًا بنتائج المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراعاإلنساني

 
 توصيات لشرآة آاتربيلر

وقطع غيارها وخدمات صيانتها للجيش اإلسرائيلي   " 9دي  "وقف مبيعات الجرافات من طراز      * 
 .إلى أن يتم تطبيق التوصيات التي سبق ذآرها

 
وق      السلع والخدمات التي تنعدم استخدامالعمل على ضمان   *  اك حق اتربيلر في انته تجها شرآة آ

ات              ابرة للقومي شرآات الع دة بخصوص مسؤوليات ال م المتح اإلنسان، وذلك تمشيًا مع معايير األم
 .وغيرها من الشرآات التجارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان

 
 : ، وردت في2002آانون الثاني / يناير16إذاعة صوت إسرائيل، . 1

B’tselem, Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of Agricultural 

Land in the Gaza Strip, February 200. 

2. Tsadok Yehezkeli, “Regards from Hell,” Yediot Ahronoth, June 11, 2004. )بالعبرية(  

دمت واألشخاص ال                  . 3 ازل التي ُه إن اإلحصائيات عن المن ردوا  ما لم ُيذآر خالف ذلك، ف ذين ُش

ن  ة م ارهم مقدم ن دي ى "م شرق األدن ي ال سطينيين ف ين الفل شغيل الالجئ ة غوث وت ة " وآال التابع

ة             )األونروا(لألمم المتحدة    اعيين في الوآال . ، وهي تستند في معظمها إلى تقديرات العاملين االجتم

صنف  روا"وت ي     " األون ات، وه الث فئ ى ث ازل إل ق بالمن ي تلح رار الت دمير: األض ل، الت  الكام

اء        نبما يجعل المنزل غير صالح للسك     (والتدمير الجزئي    ادة بن ى إع اج إل حيث  (، والضرر  ) ويحت

ازل التي          ). يحتاج إلى إصالح  لكن  يظل المنزل صالحًا للسكن و     ر المن وفي هذا التقرير، يشير تعبي

در                    " أو ُدمرت " ُهدمت" سكن، أي التي تن ر صالحة لل ي أصبحت غي ازل الت ع المن ى جمي ج في   إل
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ين األولي كتالفئت ذآر خالف ذل م ُي ا ل ضمن إحصائيات . ن، م ا تت روا"آم دم " األون ات عن ه بيان

 .منازل غير الالجئين

اطق              " األونروا"الذي تتبناه   " الالجئ"يشمل تعريف   . 4 دوا من المن رَّوا أو ُأبع اد من ف أوالد وأحف

رائيل   ة إس شكل دول ي أصبحت ت سطيني ("الت و الالجئ الفل ن ه بكة  ، "م ى ش روا عل ع األون موق

 ): اإلنترنت

html.whois/refugees/unrwa/org.un.www://http).2004, 24last accessed September  ( 

رة، انظر    . 5 سنوات األخي ف خالل ال شكل مكث ات ب ذه الممارس تس ووتش ه ومن راي ت  هي وثَّق

سطينية              : "لتقرير المعنون ا سلطة الفل : إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة المحتالن وأراضي ال

ة  اعة حالك ي س رائيلية      : ف وات اإلس ا الق وم به ي تق ال الت ات االعتق ي عملي دنيين ف تخدام الم " اس

 ).2002نيسان /هيومن رايتس ووتش، إبريل(

 .2004تموز / يوليو13 شتات، رفح، هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم أبوأجرتها مقابلة . 6

  aspx.e_1table/martyrs/org.pcbs.www://http. المرآز المرآزي الفلسطيني لإلحصاء. 7

ة اإلسرائيلية عل          . 8 ع وزارة الخارجي ى شبكة  األرقام المتعلقة بالقتلى اإلسرائيليين مستقاة من موق

م يفصح الجيش            . il.gov.mfa.wwwاإلنترنت،   تس ووتش، ل ومن راي سار من  هي وردًا على استف

 .اإلسرائيلي عن أعداد القتلى والمصابين في رفح

سيطرة     الكبرىتؤآد القوات المسلحة    . 9 ة  ( على حق أية قوة احتالل في ال ا  )المؤقت ى الممتلك ت  عل

صادرتها   ة، إال إن م راض أمني ة   (ألغ ل الملكي ة أو نق ورة )النهائي ادة  محظ ب الم ن 46 بموج  م

 ".قواعد الهاي"

10. Avihai Becker, “The Black List of Captain Kaplan,” Ha’aretz, April 27, 2001, 

cited in B’tselem, Policy of Destruction, February 2002, p. 34.  

ات،                لما آان . 11 دمير الممتلك ى نمط ت ذا التحقيق ينصب عل تس ووتش في ه  ترآيز  هيومن راي

ن    سان، وم وق اإلن ة لحق ات محلي ارير منظم ل لتق ن تحلي ات م ة بالوفي ام المتعلق د ُجمعت األرق فق

ززت في بعض الحاالت                   د ُع تقارير إعالمية، وبيانات صادرة عن منظمات مسلحة فلسطينية، وق

 .ن رايتس ووتشبتوثيق قامت به  هيوم

 . من اتفاقية جنيف الرابعة53المادة . 12
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ات جنيف                 . 13 ى البروتوآول اإلضافي الملحق باتفاقي اللجنة الدولية للصليب األحمر، التعليق عل

ي   ة ف سطس12المبرم ة    1949آب / أغ سلحة الدولي ات الم حايا النزاع ة ض ق بحماي ، والمتعل

و8، )1البروتوآول  ( ران / يوني ًا في  . 67. ، ص1977حزي اد يكون مطابق صًا يك ضًا ن وانظر أي

ادة     " ر للم صليب األحم ة لل ة الدولي سير اللجن ي     53تف ة ف ة المبرم ف الرابع ة جني ن اتفاقي  12 م

ى مؤسسة    "". العمليات العسكرية"، مع اإلشارة بشكل خاص لتعبير      1949آب  /أغسطس الة إل رس

صليب        بتوقيع جاك مورييون، مدير قسم المبادئ والقان      " الحق" ة لل ون، وجان بيستي، اللجنة الدولي

ر،  وفمبر25األحم اني / ن شرين الث ة ("... 1981ت البغي ذلك ") القت انون "، وآ تالل والق االح

دولي ساني ال ة: اإلن ئلة وأجوب ر،  "أس صليب األحم ة لل ة الدولي ان صحفي صادر عن اللجن  4، بي

ام ب  عسكرية خالل     عندما تتطلبها بشكل مطلق الضرورة ال      ("... 2004آب  /أغسطس ات  القي العملي

 ").الحربية

ح               . "14 ازل في رف ، "اللجنة الدولية للصليب األحمر تشعر بالقلق العميق بشأن عمليات تدمير المن

 .2004أيار / مايو18بيان صحفي صادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

15. “Transcript of GOC Southern Command Regarding the Findings of the 

Investigation of the Demolition of Buildings in Rafah (10-11.01.02),” IDF 

Spokesperson’s Unit, January 27, 2002. 

ين غزة           "آتب شارون في مذآراته يقول إنه       . 16 ة ب ة يهودي آان من الضروري خلق منطقة عازل

يناء  ذاك [وس ي آانت آن رائيليةخاضعةالت سيطرة اإلس ة، من]  لل لحة المهرب دفق األس ع ت  أجل من

 ". وآذلك تقسيم المنطقتين، تطلعًا إلى تسوية مع مصر مستقبًال

(Warrior: The Autobiography of Ariel Sharon (New York: Simon & Schuster, 2001, 

p. 258). 

17. Laws of War in the Battlefield (IDF Military Law School, Department of 

International Law, 1998), p. 69.  

 :ويمكن االطالع على هذا الدليل باإلنجليزية على الموقع التالي

12623=a?php.bounce/opt/org.ihlresearch.www://http 

 : من بين المصادر التي يمكن الرجوع إليها. 18

U.S. Army Field Manual 27-10: The Law of Land Warfare (Department of the Army, 

July 1956), p. 4; The Manual of the Law of the Law of Armed Conflict (Oxford: 

Oxford University Press, 2004), pp. 21-23; The Law of Armed Conflict at the 
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Operational and Tactical Level (Office of the Judge Advocate General, Canadian 

military, September 2001), section 2-1. 

19. U.S. Army Field Manual 27-10: The Law of Land Warfare, pp. 23-24; The Law of 

Armed Conflict at the Operational and Tactical Level, section 12-9. 

20. “Transcript of GOC Southern Command Regarding the Findings of the 

Investigation of the Demolition of the Buildings in Rafah (10-11.01.02),” IDF 

Spokesperson’s Unit, January 27, 2002. 

 : الموقع التاليفيالنص يمكن االطالع على و

janu/2002/announcements/english/il.idf.www/20020805024807/web/org.archive.web

stm.27/ary 

21. Guy Zadkham, “Zadka under fire,” B’Mahanah [IDF magazine], December 28, 

2001, cited in B’tselem, Policy of Destruction. 

سطيني   "من بين المصادر التي يمكن الرجوع إليها التقارير الدورية الصادرة عن            . 22 المرآز الفل

ا  بخصوص تجريف األراضي في قطاع غزة،   " لحقوق اإلنسان  ع في  ويمكن االطالع عليه :  الموق

org.pchrgaza.wwwوآذلك ، : 

B’tselem, Policy of Destruction: House Demolitions and Destruction of Agricultural 

Land in the Gaza Strip, February 2002. 

 . من اتفاقية جنيف الرابعة33المادة . 23

 :من بين المصادر التي يمكن الرجوع إليها بخصوص عمليات الهدم ذات الطابع العقابي. 24

al-Haq, Israel’s Punitive House Demolition Policy: Collective Punishment in 

Violation of  International Law, 2003; al-Haq, A Thousand and One Homes: Israel's 

Demolition and Sealing of Houses in the Occupied Palestinian Territories, 1993; and 

B’tselem, Demolition and sealing of homes in the West Bank and the Gaza Strip as a 

Punitive Measure During the Intifada, 1989.    

 : وبخصوص عمليات الهدم بموجب أوامر إدارية في القدس الشرقية، انظر

B’tselem, A Policy of Discrimination: Land Expropriation, Planning and Building in 

East Jerusalem, 1995 
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ادة               . 25 أجرت هيومن رايتس ووتش مقابالت مع الرائد أساف ليبراتي، المتحدث الرسمي باسم قي

ب،   ل أبي رائيلي، ت ة للجيش اإلس ة الجنوبي و25المنطق وز / يولي ان، 2004تم وام نيوم د ن ، والرائ

 . 2004موز ت/ يوليو20نائب المستشار القانوني للجيش اإلسرائيلي لقطاع غزة، تل أبيب، 

 .2004أيار / مايو10رسالة من الجيش اإلسرائيلي إلى هيومن رايتس ووتش، . 26

ا   . 27 وع إليه ن الرج ي يمك صادر الت ين الم ن ب ة،  : م دل الدولي ة الع شاري "محكم رأي است

و  9،  "بخصوص التبعات القانونية لبناء جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة         ، 2004تموز   / يولي

 : وآذلك

“Israel’s ‘Separation Barrier’ in the Occupied West Bank: Human Rights and 

International Humanitarian Law Consequences,” Human Rights Watch, February 

2004. 

 : من بين المصادر التي يمكن الرجوع إليها. 28

“Israel’s ‘Separation Barrier’ in the Occupied West Bank: Human Rights and 
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