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 األراضي يف اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي املعلومات مركز عن الصادر التقرير ملخص
 سياسة هدم البيوت وتدمير األراضي الزراعية" بعنوان" بتسيلم" احملتلة

  " يف قطاع غزة 
  ٢/٢٠٠٢/؟
 

 

  التقرير ملخص

رض، األ قتها، بعد ان اقتلعت وسحقت كل األشجار يف قطعةثم داستها وسح اجتثت اجلرافة شجرة"
األرض شجار فيها ثم طمرتها بالتراب بعدها سوت اجلرافة حفرت اجلرافة حفرة كبيرة وضعت األ

  ."ىل القطعة اجملاورةوانتقلت إ

واخر شهر مقطع من شهادة خالد ظاهر الذي أتلفت جرافات اجليش اإلسرائيلي مزروعاته يف أ
  ٢٠٠١ )أبريل( نيسان

ن احملاذي للحدود لالجئيبيتاً يف خميم رفح  ٦٠هدمت قوات اجليش اإلسرائيلي  10.1.02يف 
 ُنشرت .فلسطيني بال مأوى ٦٠٠كثر من أصبح فأ. املصرية وهدمت أربع بيوت أخرى بشكل جزئي

يام ء العامل، وصارت القضية على مدى أنحاصور السكان والبيوت املهدمة يف إسرائيل وخمتلف أ
عدد  ما هو: ساسية التي تمحور اجلدل حولهالرأي العام، كانت األسئلة األحمل اهتمام اتالية 

ن السؤال إذا ما نها داخلها أثناء الهدم؟ إال أسرائيلي؟ وهل ُوجِد سكاالبيوت التي هدمها اجليش اإل
  .طالقبرر لهدم البيوت مل يُطرح على اإلكان هناك م

رة واحدة، سرائيلية ملاملقصود هو عملية إ وت يف رفح بأنكان يخيل من التقارير حول هدم البي
اضة األقصى نه منذ بدء انتفولكن احلقيقة أ. يف اليوم السابق ربعة جنودنُفذت رداً على مقتل أ

صبح وأ. ع غزة ودمرت آالف الدونمات من األراضي الزراعيةسرائيل مئات البيوت يف قطاهدمت إ
باً حتت جُنح الظالم، ودون تم هدم البيوت غال .و مصدر رزقٍنتيجة ذلك آالف السكان بال مأوى أ

 صبحت اجلرافاتضهم اضطر للهرب من بيوتهم بعدما أصحاب البيوت، بل إن بعسابق إنذار أل
إن اقتالع األشجار وإتالف . على مقربة من مداخل البيوت، دون أن يتمكنوا من إنقاذ متاعهم

بعض األحيان بشكل تتعذر بعده زراعة  املزروعات تم بشكل أحلق أضراراً بالغة باألرض، ويف
يطة ساساً يف قطاع غزة، ويف املناطق احملتم اتباع هذه السياسة أ. ات طويلةرض جمدداً لسنواأل

  .و احملاذية للشوارع االلتفافية واملواقع العسكريةباملستوطنات، أ

                                                            
  بتسيلم احملتلة، األراضي يف اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي املعلومات مركز: املصدر  
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  السياسة

الدفاع التي تنتهجها إسرائيل استراتيجية يتم تنفيذ سياسة هدم البيوت وإتالف احلقول كجزء من 
حول املناطق التي " منيةاألحزمة األ"يف قطاع غزة، وتسعى إسرائيل من خاللها إىل خلق نوع من 

  .و قوات عسكرية بهدف احليلولة دون عمليات حمتملةيوجد فيها مواطنون إسرائيليون أ

  املعطيات

ة على نحو دقيق، ولكن هناك سرائيل بقطاع غزال يمكن حتديد مدى األضرار التي أحلقتها إ
  :تقديرات فيما يتعلق بنتائج هذه السياسة

 مم شغيل الالجئين التابعة لأل، وكالة إغاثة وت"األونروا"حسب معلومات : هدم البيوت
يف خميمات الالجئين يف قطاع  بيتاً ٦٥٥منذ بدء االنتفاضة بهدم املتحدة، قام اجليش 

بيتاً  ١٧ىل ذلك تم هدم إضافة إ. إنساناً ٥١٢٤ا قبل هدمه غزة، كانت هذه البيوت تأوي
إنساناً، بينما صرح وزير الدفاع بنيامين بن إلعيزر  ١٥٥بشكل جزئي، قطنها قبل هدمها 

بيت ويشمل  ٣٠٠إجمايل عدد البنايات الفلسطينية التي هُدمت يف قطاع غزة هو : "بأن
ىل ذلك باإلضافة إ. ن وقايةكنى، للزراعة وكجدراهذا العدد املباين التي استخدمت للس

  ."دفيئة زراعية ١٧٥هُدمت حوايل 
 لتي أُتلفت شجار التي تم اقتالعها واحلقول اما بالنسبة لعدد األأ: راضي الزراعيةإتالف األ

راضي املغروسة دونم من األ ٥٥٠٠ا تم اقتالعه هو جممل م"ن أفقد زعم وزير الدفاع 
. "راضي الزراعيةراضي البور ومن األدونم من األ ٤٥٠٠كما أتلف قرابة  شجار املثمرةباأل

فاد بمعطيات تتعدى بكثير املعطيات أة نسان يف غزّلكن املركز الفلسطيني حلقوق اإل
تم  ٢٠٠١السابقة، وحسب هذه املعطيات فمنذ بداية االنتفاضة وحتى نهاية شهر تموز 

راضي من جممل األ %٧راعية، تُشكل حوايل راضي الزدونم من األ ١٣٥٠٠إتالف قرابة 
  .الزراعية يف القطاع

 التنفيذ

 ويف .صحابها مسبقاً بالعزم على هدم بيوتهمأعادة يف منتصف الليل، دون إبالغ يتم هدم البيوت 
در سرائيلي، غاالفلسطينيين وبين جنود اجليش اإل طالق النار بينإاملناطق التي يجري فيها تبادل 

حيان طق أكثر أمانًا، ولكن يف معظم األىل مناإطفال، بيوتهم وخاصة النساء واألبعض السكان، 
  .بقي البعض يف بيوتهم، وذلك حلماية ممتلكاتهم

كان اضطروا ن هؤالء السأعها مركز بتسيلم من الفلسطينيين يتضح من عشرات الشهادات التي جم
جلرافات التي كانت على مقربة من ن استيقظوا على ضجيج الدبابات واأللهرب من بيوتهم بعد 

  .نقاضتهم، وقد دُفنت ممتلكاتهم حتت األبواب بيوأ
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قل من طنين بهدف تمكينهم على األنذار للمواإقول واقتالع البساتين دون سابق كذلك تم إتالف احل
ار يف شجموجودة يف احلقول أحلق اقتالع األخرى التي كانت نابيب الري واملمتلكات األأإخالء 
يف بعض . صالحهإىل ضرر يتعذر إدى أخرى أمد، ويف حاالت احلاالت ضرراً طويل األ بعض

وا الوصول، بعد انتهاء سرائيلي النار على السكان الذين حاولطلق جنود اجليش اإلأاحلاالت 
  .ىل املوقعإممتلكاتهم ومنعوهم من االقتراب  ماكن التي هُدمت فيهاىل األإالعملية، 

  الدويلخرق مبادئ القانون 

راضي حلق هدم البيوت وتدمير األأ. نساينخرقاً جسيماً للقانون الدويل اإل سرائيلإتُشكل سياسة 
إن مثل  .ضرار لسنوات طويلةاملدنيين نتائج هذه األ ، وسسيتحمل السكانضراراً بالغةأالزراعية 

الضرورات العسكرية "هذا املس بالسكان املدنيين ال يمكن تبريره بموجب القانون الدويل بحجة 
  .سرائيلية الرسمية، التي تدعيها اجلهات اإل"ملُلِحةا

نفاق توصل أبعضها نه حُفرت حتت أحياء سكنية كاملة، مدعية أسرائيلي هدمت قوات اجليش اإل
ن راضي زراعية، وبضمنها حقول للبندورة والكوسا التي ال يمكأتلفت أراضي املصرية، كما لأل

طويلة  ضرارأجنمت عن ذلك . طلقوا النار منهاأن بعض الفلسطينيين أاالختباء فيها بتاتاً، بِحُجة 
صالحها، فتضررت لذلك موارد الرزق آلالف املواطنين إضرار ال يمكن أمد، ويف بعض احلاالت األ

  .لسنوات طويلة

من يل، فالبيوت التي هدمتها قوات األالسياسة عقاباً جماعياً يحظره القانون الدوتشكل هذه 
نهم متورطون باملس أسرائيل بإلسطينيين مل يتهموا حتى من قِبل واحلقول التي دمرتها كانت لف

بعض احلاالت قامت قوات اجليش  يف .ي شكلٍ كانأمن بو بقوات األأليين يسرائإبمواطنين 
صابة إة عن مكان العملية، مباشرةً بعد خرى بعيدأماكن أسرائيلي بتدمير املمتلكات يف اإل

 ن الغاية من هذه العمليات هو عقابأاهداف عسكرية، مما يثير الشك يف و أمواطنين اسرائيليين 
إن املس باملمتلكات بهدف االنتقام والعقاب  .عمال مماثلةأالفلسطينيين لردعهم عن القيام ب

  .ع منعاً باتاًممنو

هم ألية جهة، بحُجة سرائيل السماح للفلسطينيين الذين تدمرت ممتلكاتهم بتقديم دعاواإترفض 
تتعارض مع " لحةمنية املالضرورات األ"، مع ذلك فأن ذريعة "منية امللحةالضرورات األ"

ع تصريحات م ن اتخاذ قرارات الهدم يتطلب وقتاً طويالً، والأدارة املدنية بتصريحات مسؤول اإل
وقات املريحة ل يف حاالت كثيرة تنفيذ الهدم لألجّأن اجليش أسرائيلي بالناطق بلسان اجليش اإل

  .له

ل وال وقت لبحثها قبل مر مستعجأن تنفيذ عمليات الهدم أخذنا بادعاء ممثلو الدولة بأحتى لو 
س من مغادرة بيوتهم قبل قل من مسؤوليتها لتمكين الناعلى األ ن ذلك ال يعفي الدولةإالتنفيذ، ف
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اه البيوت اآلهلة باملدنيين إن إطالق النار يف منتصف الليل باجت .خراج ممتلكاتهم منهاإهدمها، و
  .خالء الناس من بيوتهمسلوبًا مقبوالً إلأطفال ال يمكن اعتباره واأل

مر األ نأار التي تلحق بهم، على الرغم من ضرسرائيل تعويض الفلسطينيين عن األإكذلك ترفض 
إن واجب التعويض الذي ينص عليه القانون الدويل مغزاه  .يعتبر نقضاً سافراً للقانون الدويل

مام من يخرق القانون، أهذا الواجب يشكل ردعاً  .ضمان التزام الدول بتنفيذ تعليمات القانون
  .لقانونن تتخذها الدول حيال املسؤولين عن خرق اأة للعقوبات اجلنائية التي ينبغي ضافباإل

راضي احملتلة، الذين باحة املس بممتلكات سكان األإناع عن دفع التعويضات مثله كمثل إن االمت
  .نها القوة احملتلة يف املناطقأسرائيل بحكم إاملسؤولية عن سالمتهم على عاتق  تقع

  خالصة

وسالمة  منأولذلك فهي ملزمة باحملافظة على  راضي الفلسطينية قوة حمتلةسرائيل يف األإظلت 
سرائيل ملزمة بالدفاع إن إ .يضاًأسؤولة عن احتياجات هؤالء السكان السكان الفلسطينيين وهي امل

 حلاق الضررإدفاع ال يمكن القيام به من خالل عن مواطنيها وعن قواتها العسكرية، لكن هذا ال
  .واسع باملواطنين الفلسطينيين، من خالل خرق القانون الدويل بشكل

راضي شجار وتدمير األفوراً عن هدم البيوت واقتالع األ سرائيل الكفإيُناشد مركز بتسيلم حكومة 
سرائيل تعويض جميع الفلسطينيين الذين تضرروا من إىل ذلك يتوجب على إضافة باإل .الزراعية

  .هذه السياسة



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


