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مقدمة
في تواصل أوضاع حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانیة تدهورها في قطاع غزة ویلعب االحتالل دورًا جوهریًا مؤثراً 

ولم یزل القطاع یرزح تحت االحتالل بالرغم من خروج قوات االحتالل . حالة حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانیة
المادي من داخل القطاع وتمركزها على حدوده، وذلك بسبب استمرار السیطرة والتحكم اإلسرائیلي المطلقین 

فإن إسرائیل كقوة احتالل تتمتع بقدرة مطلقة في حركة بحدود القطاع البریة ومیاهه اإلقلیمیة وأجواءه، وبالتالي 
.المواد األساسیة وذات الطابع اإلنسانيهاالبضائع واألفراد بما فی

ومن بین حقوق اإلنسان المتدهورة في قطاع غزة یظهر الحق في سكن مناسب كأحد أبرز تلك الحقوق التي 
قسري للسكان التي تمارسها قوات االحتالل من خالل تتعرض النتهاك منظم جراء سیاسة اإلخالء والتهجیر ال

.مواصلتها عملیات هدم وتدمیر المنازل السكنیة وعلى نطاق واسع

یسعى مركز المیزان لحقوق اإلنسان من خالل هذا التقریر إلى إلقاء الضوء على أوضاع السكان ممن هجروا 
شكل العدوان اإلسرائیلي الذي لقد . و تدمیرهاقسریًا عن منازلهم بعد أن كانت عرضة للهجوم وجرى هدمها أ

وأعلنت عن وقفه من جانب واحد فجر 27/12/2008شرعت فیه قوات االحتالل اإلسرائیلي بتاریخ 
أحد أهم المحطات التي تظهر بما ال یدع مجاال للشك تعمد قوات االحتالل هدم وتدمیر المنازل 18/01/2009

ق واسع من خالل عملیات االستهداف المنظم بالهدم والتدمیر مستخدمة تهجیر المدنیین وعلى نطاالسكنیة و 
وسائل متنوعة تبدأ بالقصف الجوي الذي تستخدم فیها مختلف أنواع الطائرات وفي مقدمتها النفاثة وتستخدم 

رض قذائف صاروخیة وقنابل متنوعة، والقصف المیداني سواء بمدفعیة المیدان أو مدفعیة الدبابات أو صواریخ أ
.أرض، أو عملیات النسف بالمتفجرات والهدم بالجرافات العسكریة الضخمة

كما یضيء التقریر على الجهات . یلقي التقریر الضوء على أوضاع السكان المدنیین وما آلت إلیه أوضاعهم
الغ المالیة التي قدمت مساعدات لضحایا ظاهرة هدم المنازل السكنیة، وحجم أعمال إعادة الترمیم واإلعمار والمب

بعد ممالبس وفراش وبعض أثاث وبدل إیجار بعد أن فقدوا مقتنیاتهم وأثاثهم ومالبسهالتي قدمت للضحایا لشراء
.ساكنیهاأن دمرت منازلهم على محتویاتها، وأحیانًا على رؤوس 

وآثاره على یبدأ التقریر بخلفیة عامة عن األوضاع في قطاع غزة فیتناول الحصار المفروض على قطاع غزة 
حقوق اإلنسان وخاصة على الحق في سكن مناسب وجهود ومحاوالت إعادة اإلعمار، ثم یظهر موقف القانون 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان حول عملیات هدم وتدمیر المنازل السكنیة واسعة النطاق التي 

إحصاءات الجهات التي سعت لمساعدة الضحایا وحجم یعرض . نفذتها قوات االحتالل اإلسرائیلي في قطاع غزة
ومن ثم ینتقل التقریر إلى عرض حاالت من الضحایا ویظهر أوجه معاناتهم وأوضاعهم المساعدات المقدمة 

. الراهنة قبل أن یخلص إلى خاتمة وتوصیات



خلفیة عامة حول الحصار وأثره على جهود إعادة اإلعمار
لزاویة في السیاسة اإلسرائیلیة تجاه األراضي الفلسطینیة المحتلة عمومًا وتجاه شكل الحصار واإلغالق حجر ای

ستكمال القطاع غزة على وجه الخصوص حیث قیدت سلطات االحتالل حریة حركة الفلسطینیین منذ الیوم األول 
انتفاضة (لثانیة وبعد اندالع االنتفاضة الفلسطینیة ا. 1967) یونیو(احتاللها لألراضي الفلسطینیة في حزیران 

وفي الوقت 09/10/2000بتاریخ أعلنت قوات االحتالل إغالق قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي ) األقصى
تقع فیها مستوطناتها ومنذ ذلك التاریخ فرضت سلطات االحتالل قیودًا مشددة على مناطق التيالنفسه أغلقت 

قصرته على فتح جزئي في أوقات محددة وغیرت طابع معابر حركة األفراد والبضائع وأوقفت عمل المعابر كافة و 
. فبعد أن كان معبرا رفح وبیت حانون یعمالن لألفراد والبضائع في الوقت نفسه قصرت عملهما على األفراد

إغالقات متكررة وعلى مدى 12/9/2005بتاریخ وشهدت سنوات ما قبل تنفیذ خطة الفصل أحادي الجانب 
.نى اكتراث بحیاة السكان أو مستوى معیشتهمأسابیع وأشهر، دون أد

بین الحكومة " اتفاقیة الحركة والوصول"المفاوضات التي تلت تنفیذ هذه الخطة، والتي نتج عنها توقیع تسفرولم 
لجهة عن حدوث تغیرات دائمة 15/5/2005اإلسرائیلیة والسلطة الوطنیة الفلسطینیة وبإشراف دولي بتاریخ 

الق، بل لوحظ أن إغالق المعابر قد استمر، بل وزاد عن المعدالت التي كانت قائمة قبل الحصار واإلغكسر
وقد أكدت التقاریر التي أعدتها جهات فلسطینیة ودولیة، بمن فیها األمم المتحدة والبنك . توقیع هذه االتفاقیة

رفح بقي خاضعًا لقرارات الدولي، عدم التزام إسرائیل بما جاء في االتفاقیة، حیث أن فتح أو إغالق معبر
إلى ) كارني(الحكومة اإلسرائیلیة بشكل كامل، ولم تصل معدالت التصدیر واالستیراد من خالل معبر المنطار 

ها االتفاقیة، ولم یتم السماح بتسییر قوافل للبضائع أو السكان بین الضفة الغربیة وقطاع یعلالمعدالت التي تنص 
إلى تحویله إلى سجن محكم اإلغالق، القطاعالحصار واإلغالق المفروض على وقد انتهى تشدید . غزة نهائیاً 
.2007)یونیو(ه أواسط حزیران یعلد سیطرة حماس والسیما بع

وقررت اتخاذ " كیانًا معادیاً "قرارًا أعلنت بموجبه قطاع غزة 19/9/2007تبنت الحكومة اإلسرائیلیة بتاریخ و 
وكانت إسرائیل قد . ها من حالة اإلغالق والحصار القائمین منذ سنواتمجموعة من اإلجراءات، تشدد بموجب
عشیة بدء العملیات التي انتهت إلى سیطرة حركة 13/6/2007بتاریخ أعلنت عن إغالق قطاع غزة بالكامل
ولم تشكل هذه اإلجراءات أي خطوات جدیدة، بل اقتصرت على توسیع . حماس على السلطة في قطاع غزة

ثناء وبعد تطبیق خطة فك المفروضة على القطاع منذ سنوات، والتي تصاعدت بشكل خطیر أنطاق القیود
.االرتباط

واستمر الحصار المشدد واستخدمت سلطات االحتالل سیطرتها المطلقة على المعابر التي تربط قطاع غزة في 
اد والبضائع لقطاع غزة عقاب السكان جماعیًا وتحت إدعاءات زائفة حظرت تلك السلطات مرور عشرات المو 

والدهانات واأللمنیومالمرتبطة بها كاألخشاب الحدید واإلسمنت والحصمة والموادفحظرت مرور مواد البناء ك
وغیرها من بین مئات األصناف التي حظرت فیما قیدت مرور الحبوب واألعالف والدقیق وغیرها من المواد 

ذلك الوقود والمحروقات وغاز الطهي والسوالر الصناعي المخصص بما في الغذائیة والمواد األساسیة واألعالف
كما حظرت . قطع غیار السیاراتلكالسیارات الجدیدة والمستخدمة وكذلمحطة تولید الطاقة كما حظرت دخول 

.على الفلسطینیین تصدیر منتجاتهم وسمحت لبعض المنتجات كالتوت األرضي والورود



هور األوضاع اإلنسانیة وحالة حقوق اإلنسان، حیث أسهم في تدهور في مزید من تدلقد تسبب الحصار 
مستویات المعیشة بالنسبة لسكان القطاع وضاعف من أعداد العاطلین عن العمل حیث تشیر اإلحصاءات 

من إجمالي عدد القوى العاملة الفلسطینیة فیما تشیر % 45الرسمیة إلى أن نسبة العاطلین عن العمل بلغت 
.من سكان القطاع یعتمدون على مساعداتها% 80غوث وتشغیل الالجئین إلى أن حوالي مصادر وكالة

باإلضافة إلى جملة الممارسات التي سبقته وتلته دورًا جوهریًا في تقویض البنیة الموضوعیة لقد لعب الحصار
ة والصحة العامة والرعایة إلعمال حقوق اإلنسان والسیما االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة فتدهورت أوضاع البیئ

.1967م والعمل والسكن بشكل غیر مسبوق منذ عام علىالصحیة والت

سكن مناسب وفقًا لمعاییر حقوق اإلنسان بشكل كبیر سواء لجهة الحصول الحصول على في لقد تأثر الحق
ستمرت طوال سنوات فیه، بسبب السیاسات اإلسرائیلیة التي اعلى مأوى أو لجهة توافر شروط السكن المناسب 

السكان وتستوعب الزیادة السكانیة غالبیة أهملت بناء مساكن في متناول ففیما . احتاللها المادي المباشر للقطاع
تعمدت إهمال البنیة التحتیة بما فیها عملیات تصریف بما یحافظ على مستویات معقولة من الكثافة السكانیة،

یل شبكات الخدمات األخرى كتوصیل میاه الشرب والتیار الكهربائي أو توصالمیاه العادمة أو رصف الطرقات
مما ألقى بظالل قاتمة على أوضاع السكن حیث عانت الوحدات السكنیة القائمة من كثافة سكان وكان الشبان 

.یتزوجون في بیوت العائلة نفسها بالرغم من ضیقها واكتظاظها بالسكان

أبدت فیه " الرصاص المصبوب"أطلقت علیه اسم 27/12/2008بتاریخ وشنت قوات االحتالل عدوانًا دمویًا 
قوات االحتالل تحلًال فاضحًا من التزاماتها القانونیة بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق

ازل ، واستهدفت األعیان المدنیة دون تمییز أو ضرورة واستهدفت المنفلسطینیین) 1410(حیث قتلت اإلنسان، 
أرض –أرض فباإلضافة إلى عملیات القصف الجویة أو بصواریخ . بالتدمیر والهدم بشكل منظم ودونما ضرورة

أو مدفعیة المیدان والدبابات فقد هدمت ونسفت قوات االحتالل مئات المنازل السكنیة باستخدام الجرافات 
.العسكریة الضخمة والعبوات الناسفة

متدهورة بسبب الحصار واإلفقار المنظم الذي مناسبكانت أوضاع الحق في سكنجاء  العدوان اإلسرائیلي و 
یتعرض له سكان القطاع إضافة إلى العوامل األخرى التي جرى التعرض لبعضها، وشكل العدوان ضربة قاسمة 

تقویضه بشكل یعید إلى األذهان أكبر لجملة حقوق اإلنسان وفي مقدمتها الحق في سكن مناسب الذي جرى 
أن ، حیث عادت مشاهد اللجوء إلى األذهان بعد 1948عملیة تهجیر قسري تعرض لها الفلسطینیون في نكبة 

أجبرت آالف األسر على مغادرة منازلها ولجأت إلى المدارس التي جرى تحویلها لمراكز إیواء وبعد أن انتهى 
كام بل وفي مئات الحاالت جرى دفن العدوان صدم السكان بعد أن وجدوا منازلهم وقد تحولت إلى كومة من الر 

.باإلضافة لفقدانهم المأوىالمنازل بحیث خسر السكان المنزل ومحتویاته من أثاث ومالبس ومقتنیات أخرى ركام



وبعد أن توقف العدوان وأمام حمالت االستنكار الدولیة واسعة النطاق التي أدانت الجرائم اإلسرائیلیة والحراك 
على الجهود الدولیة مرثتأمل الفلسطینیین في أن 1ادة اإلعمار ونظم مؤتمرات لهذا الغرضالدولي الذي تبنى إع

عادة إعمار ما دمرته قوات االحتالل خالل عدوانها ٕ ولكن آمالهم تحطمت وبقوا . األقل في رفع الحصار وا
.مشردین، بسبب استمرار الحصار الذي یحظر دخول مواد البناء

التي لحقت فیها أضرار متوسطة وطفیفة وبعض من لحقت بمنازلهم أضرار جسیمة في وفیما نجح سكان المنازل
وهم ینقسمون إلى . إعادة ترمیم مساكنهم وتأهیلها بقیت الغالبیة العظمى من سكان المنازل المهدمة كلیًا مشردین
تعاضوا عن المسكن أكثر من فئة فهم إما حالفهم الحظ وتمكنوا من العثور على شقة یستأجرونها أو أنهم اس

.بمخازن جرى استحداث دورة میاه فیها أو ارتضوا العیش لدى أقاربهم

ممثلو أكثر من ثمانین وقد لبى الدعوة. دعت الحكومة المصریة إلى عقد مؤتمر دولي للمانحین من أجل إعادة إعمار قطاع غزة1
للتشاور في سبل تقدیم مساعدات أولیة للقطاع تقدر قیمتها 2009مارس) آذار(2دولة قدموا إلى شرم الشیخ المصریة یوم االثنین 

مریكیة وشارك في المؤتمر وزیر الخارجیة األلماني فرانك فالتر شتاینمایر ووزیرة الخارجیة األ. بنحو ثالثة ملیارات دوالر على األقل
.مریكي للشرق األوسط جورج میتشیلهیالري كلنتون ورئیس رباعي الشرق األوسط طوني بلیر والمبعوث األ



توطئة قانونیة
. تشكل القیود اإلسرائیلیة المفروضة على حركة السكان والبضائع حجر الزاویة في سیاسة إسرائیل تجاه قطاع غزة

فإلى جانب كون هذه السیاسة تقییدًا غیر . في القطاعكما أنها المسبب الرئیس لحدوث انتهاكات حقوق اإلنسان 
، فإنها تتسبب في وقوع 2مشروع للحق األساسي في الحركة والتنقل كما كفلته المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان

وأثبتت تجربة سنوات عدیدة أن أثر هذه السیاسة على االقتصاد كان . انتهاكات خطیرة لجملة من الحقوق األخرى
كما یشكل . 4، والحق في التمتع بمستوى معیشي مالئم للفرد وأسرته3وهي بذلك تنتهك الحق في العملمدمرًا،

میة والمناهج علىفرض قیود على وصول إمدادات الغذاء، والوقود، والدواء واألجهزة والطواقم الطبیة، والمواد الت
، والحق في التمتع بأعلى 5ت للحق في الغذاءالدراسیة، والمعدات الالزمة للصرف الصحي وحمایة البیئة، انتهاكا

، والحق في العیش في بیئة 7م المناسبعلى، والحق في الت6مستوى یمكن بلوغه من الصحة العقلیة والجسمیة
صحیة، وهي مسئولیات تقع على عاتق إسرائیل كما قررت محكمة العدل الدولیة في قرارها المتعلق بقانونیة بناء 

في الضفة الغربیة، والذي أكدت فیه على أن إسرائیل تتحمل المسئولیة عن إعاقة عمل جدار الفصل العنصري
السلطة الفلسطینیة على احترام وتطبیق مسئولیاتها، وأنها تتحمل هذه المسئولیات إذا لم تتمكن هذه السلطة من 

. احترامها
لجماعي المفروض على سكان القطاع وتعتبر اإلجراءات اإلسرائیلیة شكًال متعدد األوجه من أشكال العقاب ا

فهذه اإلجراءات لیست موجهة ضد عدد محدود من األشخاص لمبررات قانونیة أو أمنیة، بل هي تشكل . برمته
القاعدة في السیاسة اإلسرائیلیة، بینما یشكل السماح بالحركة والوصول استثناًء یتطلب ممارسته تصاریح خاصة 

ي في كل مرة یحتاج فیها شخص أو مواد إلى التحرك خارج أو داخل قطاع تصدرها قوات االحتالل اإلسرائیل
ویعتبر إیقاع العقوبات الجماعیة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي اإلنساني، وبخاصًة للحمایات التي تفرضها . غزة

.8اتفاقیة جنیف الرابعة، وكذلك قواعد الهاي المتعلقة بأعراف الحرب واالحتالل
إسرائیل في االدعاء بأن احتاللها لقطاع غزة قد انتهى، وبالتالي انتهت مسئولیتها عن سالمة وبینما تستمر

واحتیاجات سكانه اإلنسانیة أیضًا، بعد فك االرتباط، تشكل الممارسات اإلسرائیلیة وقدرة إسرائیل على إغالق 
دعاء وعدم استناده ألیة أسس قانونیة قطاع غزة بالفعالیة والشدة التي یصفها هذا التقریر أدلة على زیف هذا اال

.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة12اإلنسان، والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق13مادة راجع ال2
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 12إلنسان، والمادة امن اإلعالن العالمي لحقوق23راجع المادة 3

.والثقافیة
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 11اإلنسان، والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق25راجع المادة 4

تماعیة، المنبثقة عن اللجنة الخاصة بمراقبة تطبیق أحكام العهد الدولي أقرت اللجنة الخاصة بالحقوق االقتصادیة واالجكما. والثقافیة
ق العام الرابع الخاص بالحق في السكن، والذي یحدد فیه المواصفات الدنیا علىالخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، الت

: ق معاییر مهمة یمكن تلخیصها على النحو اآلتيعلىدد التالواجب توافرها في السكن كي یصبح مناسبًا من منظور حقوق اإلنسان، ویح
الضمان القانوني لشغل المسكن، توفیر الخدمات والمواد والمرافق والهیاكل األساسیة، القدرة على تحمل الكلفة، الصالحیة للسكن، إتاحة 

.إمكانیة الحصول على السكن، السكن المالئم من الناحیة الثقافیة
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة11اإلنسان، والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق25راجع المادة 5
.من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة12راجع المادة 6
عهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةمن ال13اإلنسان، والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق26راجع المادة 7
) 52و51(والمواد 1949) أغسطس(آب 12من اتفاقیة جنیف الرابعة المؤرخة في ) 147و53،146، 33،49المواد (راجع المواد 8

. 1977یونیو 8من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقیات جنیف، المؤرخ في 



ة علىوبموجب هذه السیطرة ومداها وقدرة إسرائیل على فرضها باستمرار یرتقي إلى مستوى السیطرة الف. أو واقعیة
یتوجب على إسرائیل مراعاة هه فإنعلىو . الكاملة، فإن حالة االحتالل والمسئولیات التي تترافق معها مستمرة

ها القانون الدولي اإلنساني على قوة االحتالل اتجاه السكان المدنیین في اإلقلیم الذي تحتله، الواجبات التي یفرض
وكذلك الواجبات التي تفرضها اتفاقیات حقوق اإلنسان الدولیة على جمیع الدول والتي تشمل كافة األراضي التي 

.تخضع لسلطانها القضائي



:جهود مساعدة ضحایا هدم المنازل
ود المؤسسات الحكومیة واألهلیة والدولیة لغوث ومساعدة ضحایا العدوان اإلسرائیلي والسیما مساعدة انطلقت جه

المهجرین قسریًا ممن دمرت مساكنهم وهي جهود لم تنتظر في بعض جوانبها وقف العدوان بل انطلقت أثناء 
مًا في لفت أنظار وكالة الغوث العدوان، بل لعبت المؤسسات األهلیة والسیما مؤسسات حقوق اإلنسان دورًا مه

وغیرها من مؤسسات األمم المتحدة والمؤسسات الدولیة إلى ظاهرة المهجرین قسریًا حیث أطلقت المؤسسات 
مناشدات وواصلت اتصاالتها بالجهات كافة وال سیما وكالة الغوث بفتح مراكز إیواء على جناح السرعة ألن 

زحین في ارتفاع مضطرد وهو ما كانت تعززه المراقبة المیدانیة لمجریات التقدیرات كانت تشیر إلى أن أعداد النا
سیاسة ترویع أسهمتكما . األحداث خاصة بعد بدء التوغل البري واستهداف وتدمیر المنازل على نطاق واسع

حذیر المدنیین التي اتبعتها قوات االحتالل في عملیات تحذیر السكان حیث حاولت أن تبدو كمن یقوم بواجبه بت
مما أثار حالة من المدنیین ولكنها كانت تلقي منشورات تطالب السكان بمغادرة المنطقة على أرجاء القطاع كافة

.الذعر في صفوف المدنیین
وبعد أن افتتحت مراكز اإلیواء لم تكن جهة تقدر مسبقًا حجم المشكلة وكانت حاجات المهجرین قسریًا متنوعة 

هلیة إلى المسارعة في تقدیم مساعدات غوثیة عاجلة كمیاه الشرب الصالحة وأغطیة ومتزایدة، ما دفع بمؤسسات أ
.وهنا یشار إلى حالة التضامن المجتمعي التي سادت حیث یقدم السكان المساعدة للمهجرین. ومالبس

وفور توقف العدوان الذي أعلنته سلطات االحتالل من جانب واحد على أن یسري مفعوله عند تمام الساعة 
أنطلق المشردون من مراكز إیوائهم إلى مناطق سكنهم 18/01/2009من فجر یوم األحد الموافق 2:00

لیطمئنوا على منازلهم ومقتنیاتهم وكانت الصدمة نصیب آالف األسر التي وجدت منازلها وقد تحولت إلى كومة 
حة ركام ت االحتالل إلى إزامن التراب، بل إن بعض تلك األسر لم یعثر حتى على ركام منزله حیث سعت قوا

.ه بعیدًا عنهامجموعات من المنازل ودفن
لقد أفرز العدوان حاجات إنسانیة ماسة فباإلضافة إلى المأساة العمیقة التي ألمت بأسر بكاملها حیث خلف 

جراحهم العدوان اإلسرائیلي آالف الیتامى واألرامل والثكالى والمكلومین، كما خلف آالف الجرحى وكثیرون تسببت
، وجدت األسر نفسها وقد أصبحت مشردة بال مأوى كما فقدت كل أثاثها 9في إعاقة دائمة جراء بتر أحد األطراف

.ومالبس أفرادها ومقتنیاتهم وأوراقهم الشخصیة بما فیها الثبوتیة
ن قسریًا أمضوا لقد كانت الحاجة ماسة لتوفیر المأوى البدیل و كذلك األمر إلى مالبس، حیث أن غالبیة المهجری

.ما ال یقل عن خمسة عشر یومًا دون استحمام
ه انتشرت فرق حصر األضرار من جهات مختلفة، فحكومة غزة سیرت فرق لحصر األضرار وكذلك كان علىو 

ووكالة الغوث الدولیة وغیرها من المؤسسات التي كانت تقوم ) UNDP(حال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
.10ا المدنیین واألضرار التي لحقت بهمبمسح شامل للضحای

سعت الجهات وانعدام مواد البناء من األسواق ه وأمام استمرار الحصار المفروض على غزة كما ورد آنفًا على
الحكومیة والدولیة إلى تقدیم مساعدة مالیة لمتضرري الهدم الكلي والجزئي وحتى لمن لحقت بمنازلهم أضرار 

من بین الجرحى 600وزارة الصحة الفلسطینیة وغیرھا من المؤسسات التي عملت على تقدیم المساعدة إلى أن حوالي أرقامتشیر9
.الفلسطینیین تسببت جراحھم في إعاقات دائمة

غوث یشار ھنا إلى أن بعض المؤسسات األھلیة لجأت إلى مؤسسات حقوق اإلنسان وطلبت كشوف بمتضرري ھدم المنازل لتقدیم10
عاجل، وفي ھذا السیاق قدم المیزان على سبیل المثال قوائم بمن ھدمت منازلھم كلیاً في عزبة عبد ربھ شرق جبالیا لجمعیة الھالل 

.األحمر لقطاع غز لتقدیم مساعدة عاجلة لھم



ات بتقدیر الخسائر وتحدید المبالغ المستحقة لضحایا الهدم الجزئي على أن تقدم حیث قامت هذه الجهطفیفة، 
.للمتضرر على دفعات كلما أنهى مرحلة من مراحل الترمیم

. كما صرفت مبالغ كبدل إیجار لمن هدم منزله بالكامل أو أصبح غیر صالح للسكن

:الجهات التي قدمت المساعدة وقیمة المساعدة
غزة في حكومة الفقد كانت المساعدات الرئیسة من وحسب حجم الضرر المختلفة الفئاتنحسب الضحایا مب

ووكالة الغوث الدولیة، حیث دفعت الحكومة للمتضررین كافة فیما ) UNDP(وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
.في المواطنین) UNDP(انحصرت مساعدة وكالة الغوث في الالجئین ومساعدات 

5000(من الحكومة و) یورو4000(قیمتها بلغت ن الالجئین من ضحایا الهدم الكلي مساعدة لمتضرریاتسلم
كبدل إیجار، وبالنسبة للضرر الجزئي الجسیم للمتضررین من فئة الالجئین صرفت لهم الغوثوكالةمن ) $

.دوالر أمریكي من وكالة الغوث) $3000(من الحكومة و) یورو2000(مساعدة 
جرى صرفها على مراحل بعد ترمیم المنازل ) $6000(قیمة األضرار ومن كانت أضراره أقل من كما تم تقدیر

.من قبل السكان، أما الكلي أو األضرار الجسیمة فقد وعدوا بإعادة البناء
4000(فیما صرف للمتضررین من فئة المواطنین غیر الالجئین من ضحایا الهدم الكلي صرفت مساعدة قیمتها 

2000والجزئي الجسیم صرفت لهم )UNDP(شیكل إسرائیلي من قبل ) 20.000(قبل الحكومة ومن) یورو
)UNDP(شیكل من19.000إلى 12.000یورو  من الحكومة ومن 

ممن یقل تقدیر للمواطنین) UNDP(من قبل الوكالة لالجئین ومن قبلوجرى تعویض األضرار الطفیفة
بإعادة البناء حال توفر المواد في األسواق المحلیة، ووعد المتضررین$6000خسائرهم عن 

الموضح في الجدولیستعرض التقریر المساعدات التي قدمت من الجهات المختلفة وعدد المستفیدین على النحو
:اآلتي

11جدول یوضح مجموع المتضررین والمساعدات التي قدمت لهم حسب جهة المساعدة والحصر

12جهة الحصر وتقدیم

المساعدة
عدد األسر التي تلقت مساعداتالمنازل حسب حجم الضرر

وزارة األشغال العامة 
واإلسكان

طفیفجزئيكليطفیفجزئيكلي

3336402144196250818962722
وكالة الغوث الدولیة 

UNRWA
طفیفجزئيكليطفیفجزئيكلي

22761776460972125158843384
برنامج األمم المتحدة 

UNDPنمائي  اإل 
طفیفجزئيكليطفیفجزئيكلي

1185115410802110710566981

ن المنازل وعلى سبیل یضاف إلى ھذه الجھات جھات أخرى دولیة ومحلیة قدمت مساعدات وأسھمت في ترمیم وإعادة بناء عدد م11
كما . منزل من المتضررة أضراراً طفیفة172من المنازل المتضررة أضراراً جسیمة و 465ترمیم CHFالمثال أعادت مؤسسة 

. قامت جمعیات الكتاب والسنة والصداقة التركیة الفلسطیني بإعادة بناء عدد محدود من المنازل المھدمة كلیاً 
نیابة عن الوكاالت والمؤسسات األعضاء في ) NRC(الموحدة التي یدیرھا المجلس النرویجي لالجئین قاعدة بیانات قطاع السكن12

http://www.sheltergaza.org:8080/ussd/docs.jspولمزید من المعلومات راجع . مجموعة عمل قطاع السكن

http://www.sheltergaza.org:8080/ussd/docs.jsp


:مدى رضا الضحایا
ومدى رضاهم حول الجهود التي بذلت لمساعدتهم والمساعدات الستطالع أراء الضحایا المیزانمركزهذا وسعى 

ذا ما أعید بناء مساكنهم أم ال واقعهم الحالي و بالفعل والتحقق من قیمة المساعدات التي تلقوها التي تلقوها،  ٕ وا
:وجاءت النتائج على النحو اآلتيوحول تغطیة نفقات اإلیجار واستمراریتها

أسرة من ضحایا الهدم الكلي الموثقین لدى مركز المیزان واالتصال ) 30(قوامها 13عشوائیةجرى اختیار عینة 
اضطرت لنقل أبنائهم من مدارسهم، ةعائلموع العینة أن المن مج%)30(ما نسبته بها هاتفیًا حیث أشار

عائالت فقط تمكنت من إعادة %) 13.3(عائلة لم تتلَق مساعدات إلعادة إعمار منازلهم المدمرة، و%)93.3(و
56.6(عائلة لم تتمكن من بناء منازلهم بسبب عدم تلقیهم المساعدة إلعادة البناء، و%) 86.6(بناء منازلهم، 

من % 23.3منهم فقط یتلقون بدًال لإلیجار، أي ما نسبته %) 41.17(ئلة الزالت تسكن باإلیجار عا%) 
ال تتلقى بدًال ةعائل) %33.33(منهم ال یكفي هذا البدل لدفع أجرة السكن، و%) 35.29(مجموع العینة و

10(ل أخر یملكونه، عائالت تسكن في منز %) 10(تسكن في بیوت مع أقاربهم، عائلة %) 6.66(لإلیجار، 
عائلة أفادوا بأن المنزل البدیل عن منزلهم المدمر ال یوفر لهم %) 66.66(عائالت تسكن في الخیام، و%) 

.تهممساعدجهود عائلة من مجموع العائالت أبدوا عدم رضاهم عن %) 86.66(الراحة والخصوصیة، و
أسرة تسكن %) 83.33(، تبین بأن العدوانخالل مماثلة من ضحایا تدمیر البیوت جزئیاً وتم االتصال مع عینة 

بأنه تتتلقى بدًال لإلیجار وأفاد%) 7.50(من بینها عائالت تسكن باإلیجار %) 13.33(في المنازل نفسها و
عائالت اضطرت لنقل أبنائهم %) 10(تسكن في منزل مع أقاربهم، و%)7.50(وال یكفي لدفع أجرة السكن، 

من األسر لم %) 40(أسرة لم تتلقى مساعدات إلعادة إعمار مساكنهم، و%) 43.33(من مدارسهم ألخرى، و
أسرة أبدوا عدم رضاهم %) 43.33(تتمكن حتى اللحظة من إعادة ترمیم مساكنهم بسبب عدم تلقي المساعدة، و

.عن الجهات المختصة لمساعدة المتضررین

:الواقع الراهن للضحایا
لها عشرات آالف المدنیین من سكان قطاع غزة، وهي محنة تداخلت فیها مر عامان على المحنة التي تعرض

مكامن األلم فمن استحضار لحظات األلم والشدة، إلى افتقاد األحبة ممن قتلوا على أیدي قوات االحتالل، أو 
د التحسر على اإلعاقة التي لحقت بمن نجا من موت محقق، أو التحسر على أطالل بیت بنوه بعد معاناة وشه

ومرها وبعد عامین على تدمیره ورغم ما سمعوه من وعود بإعادة البناء والتعویض عما بحلوهاات األسرة ذكرى
فقدوه هم على حالهم مهجرین قسریًا ویعیشون في بیوت تتفاوت ظروفها إال أنها أبدًا لیست كبیتهم الذي دمر، 

ن مسكنه األصلي بسبب عدم توافر بدائل، هذا باإلضافة إلى أن بعضهم دفع إلى السكن في مناطق بعیدة ع
.واضطر األطفال إلى االنتقال إلى مدارس جدیدة، حیث فقدوا أصدقائهم

صغیرة وال تسمح بتمثیل مجتمع الدراسة وبالتالي ال یمكن الركون علمیاً إلى عینة بھذا الحجم، ولكن المركز وجد ضرورة العینة 13
لتدعیم المعلومات التي جمعھا باحثوه في سیاق عملھم المنظم وكان الھدف فقط التحقق من قیمة المبالغ التي صرفت لھم من الجھات 

. ع عملیة تقویم ألداء الجھات التي قدمت مساعداتالمختلفة أكثر من كون االستطال



حاالت تعطي خلفیة عن واقع ضحایا هدم المنازل السكنیة، حالتین من شمال غزة وحالة خمسیستعرض التقریر 
: عن كل محافظة أخرى

خالل عینات من عمره، استخدم كدرع بشريفلسطیني في األربمجدي العبد أحمد عبد ربه،:الحالة األولى
من منزله المكون من 5/01/2009بتاریخ اإلسرائیليه قوات االحتالل تاعتقل) الرصاص المصبوب(العدوان 

توجه باحثوا المركز الستطالع . متراً 500مترًا، على قطعة أرض مساحتها 250طبقتین، المتربع على مساحة 
أن التقریر حاول یقبل أن یحكي عن واقعه، بقسوتهامرور عامین على العدوان فاستحضر التجربة أوضاعه بعد 

:عرض بإیجاز لحالة مجدي كاآلتيی
16(عالء : وأطفالي- )عاماً 40(أسمهان محمد مصطفي عبد ربه : زوجتي/ قیدوني أمام عائلتي المكونة من

واستمرت عملیة استخدامي ). سنوات3(، ومرح )عاماً 11(بد ، الع)عاماً 12(، عماد )عاماً 15(، عدي )عاماً 
من 10:00عیناي، عند حوالي الساعة مرآىمنزلي أمام أیام، وأثناء تلك الفترة هدمواثالثةكدرع بشري لمدة 

مترًا جهة الجنوب الغربي، أمام 30مسافة تقدر بـ ىحیث أوقفوني عل, 6/1/2009لموافق صباح یوم الثالثاء ا
عبد الوهاب الكتري، وكنت مقید الیدین إلى خلف الظهر، وشاهدتهم یبدأون في هدم المنزل، فلم : ل جاريمنز 

أخذت ... أتحمل المنظر، أخذت في البكاء كنت أبكي بحرقة، وسقطت أرضًا، ألن ساقاي لم تقویا على حملي
نني أهدم جدران المنازل، ویجعلو م كدرع بشري، وأمشي أمام الجنود،أفكر فیما یحصل معي، فأنا استخد

دون التفكیر - ویرسلوني لرجال المقاومة لمطالبتهم بتسلیم أنفسهم، وبعد قصف المنزل الذي تواجدوا فیه، أرسلوني
الموت بعیني في كل األوقات، وعزائي الوحید هو أن أنهي هذا الوضع ىللتأكد من موتهم، فكنت أر - حیاتيب

علم عنهم شیئًا، ال أعلم ماذا حل بهم؟ أین هم؟ أین ذهبوا؟ ما أخبارهم اآلن؟ وأعود لعائلتي وأطفالي الذین ال أ
فمنزلي یسقط أمام عیناي دون أن أتمكن من فعل أي ! وبعد ذلك كّله، یدمر االحتالل كل ما أملك في دقائق

ط، وهناك جسدي فقعلىوبعد أن أخلي االحتالل سبیلي، ذهبت إلى جبالیا البلد بمالبسي التي ألبسها ! شيء
، أخبرني 16/1/2009وبتاریخ . لم أكن أعرف شیئًا عن أخبار عائلتي. لجأت لمنزل أختي في شارع النزهة

بعض األقارب الذین یسكنون أطراف البلدة بأن زوجتي وأطفالي قد سمح لهم بترك العزبة، وهي بطریقها إلي، 
ا وأطفالي أخبرتني زوجتي أن االحتالل منعها ها واصطحابها إلى منزل أختي، وبعد لقائهعلىفذهبت لالطمئنان 

من الطعام والشراب، كذلك األطفال، منذ خروجي من المنزل، وقصفوا المنزل المجاور لمنزلي وهم موجودین 
ولم یوفروا لهم األمن أو الحمایة، ولم یكترثوا لحیاتهم، وأثناء ذلك خرجت زوجتي - في الحدیقة-داخل منزلنا

وا رایة بیضاء، وسط جو من الخوف والرعب، وساروا وسط الدبابات، وذهبوا إلى منزل والدها وأطفالي بعد أن رفع
الكائن شرق منزلي، ومكثوا هناك حتى نفذ الطعام والشراب وحلیب األطفال من المنزل، فاضطرت زوجتي 

ع العزبة التي للخروج من منزل أهلها بمفردها، وأخذت معها أطفالي، حیث حملت رایة بیضاء وسارت في شوار 
ىء علدمرت بالكامل، وشاهدت منزلنا مدمرًا بالكامل، وكذلك المسجد، ومنازل الجیران، وشاهدت جثث شهدا

كانت في حالة یرثي لها، كذلك أطفالي كانوا في حالة صراخ، وكان . جانبي الطریق، حتى وصلت جبالیا البلد
عدي، من : كمال عدوان، وهناك عانى طفلييفبعضهم یعاني من األمراض، حیث أخذتهم للعالج في مستش

وبعد . مشاكل في المسالك البولیة، نتیجة حصر البول الذي أخبرني األطباء أنه جراء الخوف الذي عاشه
انسحاب قوات االحتالل ذهبت الستطالع األمر، حیث شاهدت المنازل السكنیة في العزبة مدمرة بالكامل، ومنها 

ومكثت عند أختي , )المالبس، وبعض الحاجیات: (ن إنقاذه من مقتنیات المنزل، مثلمنزلي، حاولت إنقاذ ما یمك
1/4/2009شهور، وأثناء ذلك كنت أشعر بالضعف والخجل، وبتاریخ ) 4(كضیف ومعي عائلتي لمدة 

تضم غرفتین ومطبخ ( كانت صغیرة , مترًا على حسابي الخاص، في عزبة عبد ربه120استأجرت شقة بمساحة 



شقة إلى، ولكنها كانت تأوینا، مكثت فیها لمدة عام كامل، ثم خرجت بناء على رغبة أصحاب المنزل، )وحمام
تضم ثالث غرف وصالة وحمامین , متراً 130في عمارة جاد اهللا، الكائنة قرب من دوار زمو، وهي بمساحة 

یورو، من وزارة األشغال 4000ا وبعد ذلك تلقیت مساعدة مالیه قیمته. ومطبخ، ومنذ ذلك الحین وأنا أعیش فیها
، فقط ال غیر، ولم أتلقي UNDPشیكل من مؤسسة الـ 20000غزة، ومبلغ في لحكومة لالعامة واإلسكان التابعة 

ومنذ أن هدم . أما إیجار الشقة فمن حسابي الخاص، ولم یساعدني فیه أحد. خالفها من أي جهةأخرىأیه مبالغ 
أما عن . حكم عدم سماح قوات االحتالل بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزةمنزلي لم أستطع إعادة إعماره ب

الحملة والعدوان، ، أي عامین على 2010وصلنا إلى دیسمبر ونحن الیوم . فقاربت على النفاذالمبالغ التي تلقیتها
، ومعاناة تستمر ألیمة بالنسبة لي ولعائلتيىذكر - والتي ستأتي بعد أیام-دوانالثانیة للعىحیث تمثل الذكر 

وأنا دومًا أدعو أال یمر أي إنسان بما . أي وقت ستتواصل، ومتى ستنتهيىوتتواصل حتى اللحظة، وال أعرف إل
فأنا ما أزال كما أنا، ولكن التجربة الصعبة التي . مررت به من أحداث وملمات خالل هذا العدوان البغیض

مبكرًا، وطفلتي الرضیعة مرح أصبحت علىفقد ظهرت مررت بها قد عجلت من ظهور عالمات كبر السن لدي،
وأبنائي یكبرون أمام عیني، ونحن ما نزال نعیش في شقة  صغیرة، بالكاد , الیوم في السنة الثالثة من عمرها

.تستوعبنا، ونتذكر منزلنا الواسع، وأیامنا السعیدة التي قضیناها داخل جدرانه

:الحالة الثانیة
من عمرها بعد مرور عامین على العدوان لم تزل تسكن في خیمة ) عاماً 34(زوجة وتبلغ وفاء عواجة سیدة مت

جوار مركز شهداء العطاطرة من الجهة الشرقیة بعد أن هدم منزلها خالل العدوان، وهي الزوجة الثانیة لكمال 
إبراهیم : أطفالها وهو، قتل أحد )أربع إناث وثالثة ذكور(، وهي أم لسبعة أطفال هم )عاماً 50(صبحي عواجة، 

.سنوات خالل العدوان) 9(
وفي معرض سؤالها عن واقع أسرتها الحالي استحضرت معاناتها خالل العدوان قبل الولوج إلى الواقع الراهن 

:یوجز التقریر أبرز ما جاء في حدیثها على النحو اآلتي
مترًا، ویقع في حي الضباط، 185احة كنا في منزلنا بأمان ومنزلنا هو عبارة عن مبنى أرضي یتربع على مس

من فجر یوم األحد 14:30استیقظنا عند حوالي الساعة . ، شمال غرب بیت الهیا)دوجیت(الكائن شرق مخالة 
دباباتها وجنودها، فأشعلت شمعه ، على صوت قوات االحتالل اإلسرائیلي تحیط بالمنزل ب4/1/2009الموافق 

قظستیأ... م المنزل ونحن بداخلهففوجئت أنهم بدأوا بهد. لكون التیار الكهربائي مقطوعًا، حتى یعرفوا أننا بالداخل
الجمیع واحتمینا بالصالة الكائنة في مؤخرة المنزل، ثم خرجنا وبقینا في العراء في المنطقة نفسها، وقضینا لیلتنا 

ت، التي كانت إحداها تسلط أضوائها تجاهنا بشكل مباشر، وفي ساعات النهار تقدموا جنوبًا نحو حي قرب الدبابا
فقررنا الذهاب إلى ... العطاطرة، وعندما عدنا للمنزل كي نتفقده، فوجئنا بإطالق النار من جهة الجنوب الشرقي 

اط، وقبل أن نتوجه إلى هناك أطلق منازل جیراننا البدو سكان منطقة الخوصة، الواقعة شمال غرب حي الضب
إبراهیم، بعیار ناري في الخاصرة، حاولنا : نا جنود االحتالل النار مرة ثانیة من المكان نفسه، فأصیب طفليعلى

نا مرة ثالثة، فأصبت بأعیرة ناریة في كلتا ساقي، وأصیب زوجي علىإسعافه، ولكن قوات االحتالل أطلقت النار 
دقیقة، تقدم عدد من جنود ) 30(أماكننا، واحتضنت أطفالي ودمي ینزف، وبعد مرور جلسنا في... في الحوض 

نا من مسافة قریبة، وبشكل مباشر دون رحمة، فقتلوا ابني إبراهیم، بعد علىاالحتالل راجلین نحونا، وأطلقوا النار 
كاء األطفال، وبعد مرور أن أصابوه في الصدر والبطن بعدة أعیرة ناریة ثم تركونا وذهبوا، وسط صرخاتنا وب

، تمكنا من مغادرة المكان بعربة كارو 7/1/2009أربعة أیام، وفي ساعات الظهیرة من یوم األربعاء الموافق 



كمال عدوان، حیث تلقینا فیها العالج فيالسكان، ونقلنا بجراره إلى مستشیجرها حصان وفي الطریق ساعدنا أحد 
.وتم دفن جثة طفلي إبراهیم. المالئم

، لم نكن نعلم أین نذهب الن منزلنا قد دمر بالكامل، وعند 18/1/2009وبعد انسحاب قوات االحتالل بتاریخ 
ذهابنا إلى هناك فوجئنا بفقداننا مبالغ مالیة ومصاغي، الذي كنا نخبئه داخل المنزل، حیث مكثنا في غرفة مشیدة 

الذي أقامته اللجنة المكلفة بإیواء - مخیم اإلیواءفي قطعة أرض ألحد جیراننا لمدة أسبوعین، ثم انتقلنا إلي 
ي بمخیم الثبات، وأقیم جوار مركز شهداء العطاطرة، من الناحیة الغربیة، حیث -المشردین جراء العدوان وسّم
31(أمسیات / وعائلتنا مكونة مني وزوجي وأطفالي(- حیث سّلمت كل عائلة خیمة-عشنا في أحد خیامه

وأثناء ). عام واحد(، لیالي )سنوات3(ات ذكرى, )سنوات5(ضیاء ،)سنوات8(، حال )ماً عا11(صبحي , )عاماً 
أخذنا فقط المبالغ المالیة التي تسلمها جمیع المتضررین، وهي . وجودنا في المخیم لم نكن نحظى بمساعدات

وتسلمنا من وكالة . مة غزةیورو، وقدمتها للمتضررین وزارة األشغال العامة واإلسكان التابعة لحكو 4000مبلغ الـ
إبراهیم من : دوالر أمریكي البني الشهید2500وتسلمنا مبلغ . شیكل18500مبلغ ) األونروا(الغوث الدولیة 

.ه من دعمعلىوهذه هي كل ما حصلنا . لكوننا جریحین،لزوجيىیورو لي وأخر 500ومبلغ .  م اهللاحكومة را
، حتى 5/2/2009یث عشنا فیه حیاة العدم، وأقمنا داخله منذ تاریخ صعبة في مخیم اإلیواء، حاً أمضینا أیام

ونحن من ضمنهم، ) عائالت9(حیث رفعت اللجنة المكلفة مسئولیتها عن المخیم، وبقي فیه 2009سبتمبر 
حیث لم نتمكن من , أخرىمجدي غبن، في خیمة /ویجاورنا , ومازلنا في المخیم2010ونحن اآلن في دیسمبر 

مترًا، من 80ار منزلنا حتى اللحظة، ولكن وكالة الغوث الدولیة بدأت بتشیید منزل على مساحة إعادة إعم
.2011، ویتوقع انجازه في فبرایر 15/10/2009الطین، مكان منزلنا، وقد بدأت الوكالة العمل منذ 

ر منزلنا حیاة بدائیة صعبة، نعم تطورنا من خیمة إلى ثالث خیام، ولكن ال حیاة مختلفة، فنحن نعیش منذ دّم
نفترش الرمال، وأصبحت أمور النظافة صعبة جدًا، والمیاه من مصدر واحد في المخیم، كذلك الحمامات 

لنا أحدها إلى غرفة نوم . مشتركة ومنذ انتهاء المخیم عشنا في الخیام الثالث بنوع من االستقاللیة، حیث حوّ
وهي خیمة استلمناها من (نیة عبارة عن مطبخ وحمامات ، والثا)وهي خیمة اشتراها زوجي من أحد المتضررین(

وأحاط زوجي , )وهي خیمة تسلمناها من وكالة الغوث الدولیة(، والثالثة عبارة عن غرفة لألطفال )لجنة المخیم
الخیام الثالث بسلك من الشبك، لحمایتنا، ولكي یعرف الفضولیین أنه بیت له حرمة، وزرعنا بضع األمتار 

. حتى خالفتنا بلدیة الهیا الستخدامنا المیاه للزراعة, یام ببعض الخضارالمحیطة بالخ
من كل صوب، وال تحمینا الصقیعریاح شدیدة، ویضربنا ا نعیش لیالي صعبة في فصل الشتاء، حیث تلفحن

) إلخ- الناموس- البعوض- الذباب(أو من الحشرات . األقمشة والنایلون من الریح والبرد واألمطار من جهة
لخ- الفئران-البریص-السحالي- العقارب-الثعابین(والزواحف والقوارض  ٕ -الكالب(والحیوانات ...) العرس وا

لخ- القطط ٕ صنع بركًا حول الخیام، بینما ترشح الخیام بها أثناء تتغرقنا میاه األمطار و و . من جهة أخرى...) وا
ناهیك عن . في ظل األجواء الماطرة و العاصفةالهطول، فیبتل الفراش والمالبس، بالتالي ال نذق للنوم طعم

.الروائح الكریهة الناتجة عن الحمامات المؤقتة التي نقیمها
فال هوایات، مع انتشار مكثف للروائح الحشرات والزواحف والقوارض , ونعیش أیامنا صعبة في فصل الصیف

أطفالي . ات كثیرة، وال وقایة أو حمایةوالحیوانات، وللثعابین معنا قصصًا كثیرة، كذلك الكالب والقطط حكای
على) سنوات8(فعندما تستیقظ طفلة بعمر , یعیشون في حالة مرض دائم، وأصبح الخوف ال یفارق وجوههم

الوضع . صوت قطتین تشتبكا مع بعضهما فوق وجهها، فما هي الحالة النفسیة التي تكون قد وصلت إلیها
ن أصوات الرعد قذائف، وأصوات الطرق أو ما شابه رصاصًا، صعب جدًا ومخیف، فأطفالي جمیعا یتخیلو 



أشعر أني خرجت عن كوني إنسانة، ورغم ذلك . وقنابل، ویتخیلون أي حركة في محیط الخیام كلبًا أو قطة
وهو , العیش في مكان قذرعلىالتعایش مع الكالب والقطط، تعودت علىأتظاهر أمام أطفالي بالثبات، تعودت 

هذه العیشة لقلة علىورغم ذلك أصبر . بالنسبة لي، فحیاتي قضیتها في الشقق و المنازل وهكذاشيء جدید جداً 
فنحن ال نستطیع إعادة بناء منزلنا بحكم منع دخول مواد البناء وفي الوقت نفسه ال یقدر زوجي على , الحیلة

ه األولي، وراتبه یخصم منه أفراد من زوجت) 8(بیتین، حیث یعیل علىاستئجار منزل ألنه یتكفل بالمصروف 
.ما نملكأقصىوبالتالي فالمخیم هي , نقود من أشخاص كفلهم في البنك، وهم غیر موجودین في القطاع

وسافرت أمسیات , حاالت أطفالي) برنامج غزة للصحة النفسیة( ن نفسیون من الصحة النفسیة و یتابع أخصائی
.وسافر صبحي، إلى بولندا للعالج النفسي

ألشیاء كثیرة یصعب حصرها، لذا نحن ال نطلب شيء من أحد، ولكننا قد نقبل بأي مساعدة، أحیانا نحتاج 
.تساعدنا وكالة الغوث، وأحیانا تساعدنا مؤسسات أهلیة أو أشخاص، ولكن هذه المساعدات ال تفي بالحاجة

: الحالة الثالثة
ن كانت تكشف عن أوجه معاناة متنوعة بوضوح معاناة أصحاب المنازل المدمر وأسرهمهذه الحالةتظهر ٕ وا

لسكان القطاع كمشكلتي البطالة والفقر وتظهر كیف دفع الخوف من التشرد على بناء غرفة واحدة على أنقاض 
منزله والعیش بداخلها بسبب خوفه من نفاذ المساعدات المالیة التي تلقاها بسبب دفع أجرة شهریة لمسكن وشراء 

وشعوره أن نقوده إذا نفذت فإنه سوف یتشرد في ظل عدم وجود دخل ثابت لألسرة فقده أثاث ومالبس بدًال لما 
.كونه عاطل عن العمل

7(أسرة مكونة من ه، متزوج ولدی)عاماً 30(، فلسطیني یبلغ من العمر،إبراهیم محمد عوض اهللا البحابصة
دمر منزله ، من عمرهعامینیبلغ رهم ، أكبرهم في الصف الرابع االبتدائي وأصغ)أطفال5(، من بینهم )أفراد

، مسقوف باألسبستوس، ویتكون من غرفتین ومطبخ )2م80(على مساحة یتربع وكان منزله . خالل العدوان
، إلى )جحر الدیك(ودورة میاه، مجهز بشكل كامل من حیث الطالء الداخلي واألثاث، ویقع في قریة وادي غزة 

.الشمال من مدرسة قیساریا
الحرب على تبنشإلى أنكنت أعیش مع أفراد أسرتي بسعادة واستقرارابصة عن معاناته مستحضراً تحدث البح
بدء عن في األیام األولى للحرب التزمت منزلي كبقیة الجیران في القریة، وبعد إعالن قوات االحتالل .قطاع غزة

تر میلو كاصل ومسكني یبعد حوالي ف، شعرت بالخوف والقلق نظرا ألن قریتي متاخمة للسیاج الاالجتیاح البري
وعلمت أن .مخیم البریجإلىوبا زوجتي وتوجهت بهم جناصطحبت أطفالي و قررت أن أترك منزلي ونصف،

، قد فتحت أبواب المدارس إلیواء المشردین، فلجأت إلحدى المدارس، كانت الحیاة )األونروا(دارة وكالة الغوث إ
ة في الفصول الدراسیة كونها غیر مهیأة للنوم حیث كان عدد المتواجدین في قاسیة والظروف مرعبة والراحة مفقود

، وأجبرت على البقاء فیها نظرا لعدم وجود بدیل في تلك الظروف، )اً شخص20(حوالي یصل إلى الفصل الواحد 
لي فوجئت بأن منز طفالي وزوجتي و نا وأرجعت لقریتي أحتى اإلعالن عن انتهاء الحرب، المدرسةبقیت في 
الجو باردا حیث فصل الشتاء، فقررت العودة للمدرسة خاصة بعد أن وجدت كان بت بالصدمة أصاً أصبح ركام

طلقت للبحث عن ، وانر منزالً أن أستأجمنازل الجیران مدمرة مثل بیتي، مكثت في المدرسة وأبلغتني إدارة الوكالة ب
شهر من حواليوبعد محافظة خانیونسفيةالقرار أهل زوجتي في بلدةإلى منزلأسرتي منزل بعد أن انتقلت مع 

، وحصلت على مبلغ من المال من وكالة )2م100(لإلیجار كانت مساحته البحث والمعاناة عثرت على منزل 
، ومكثت في المنزل مدة عام تقریباً لهغزة على مبلغ مساوفي حكومة ال، وحصلت من )$5000(الغوث مقداره 



شراء أثاث، ونظرا ألنني عاطل عن العمل فقد وجزء علىن المنحة على اإلیجار وشهرین، حیث أنفقت جزء م
نشاء غرفة على أنقاض منتنفذ بدأت النقود  ٕ ، في هذه )2م16(زلي ومساحتها ال تتجاوز فقررت ترك المنزل وا

إنشاء دورة المساحة أطفالي یأكلون ویدرسون وینامون كل حیاتي في هذه الغرفة وقام أهل الخیر بمساعدتي في 
رضیته أ، وجزء من وغیر مقصور من الداخل والخارجمسقوف بالصفیح، فأصبح منزل میاه ومطبخ صغیرین، 

وكالة وطلب اهللا، علما أن األسبوع الحالي حضر باحث العندمن الرمال ویفتقر للبالط، وأنا أنتظر الفرج من
جار، وبحثت في القریة لم أجد منزل لإلیجار قوم وكالة الغوث بتغطیة تكالیف اإلیمني استئجار منزل كي ت

وبحثت في مخیمي النصیرات والبریج القریبین ولم أجد لیس من السهل العثور على منزل في ظل الظروف 
..."الحالیة حیث أزمة السكن تتزاید وحالة الجمود في حركة اإلنشاءات بسبب عدم توفر مواد البناء

:الحالة الرابعة
ایا هدم المنازل وتشتتهم وتقلب أحولهم، كما تبرز جوانب أخرى من معاناة الفلسطینیین تظهر معاناة ضحو 

فالضحیة هنا لم ینهي سداد دیونه التي اضطر إلیها إلكمال بناء مسكنه الجدید ولكن قوات االحتالل دمرت
م الزراعیة فاضطرت كما دمرت المصدر الوحید لرزق العائلة أال وهو أرضه.المنزل فیما لم تسدد أقساطه بعد

.األسرة إلى العیش في المسكن وهو مدمر بعد أن سددوا ما تلقوه من مساعدة كأقساط لسداد الدین

سكن في بلدة الفخاري شرق خان یونس، في منزل یبناء، عاطف عایش حمدان العمور، متزوج وأب لعشرة أ
.متر تقریبا800بحوالي متر، یبعد عن شریط الفصل الحدودي مسافة تقدر 130ارضي مساحته 

، بناء منزلي بحثا عن الراحة والعیش الكریم، قمت 2001قررت في عام ... عاد العمور بالذاكرة وبدأ حدیثه 
بجمع كل ما تمكنت من ادخاره خالل سنوات عملي في الزراعة، وقمت باستالف مبلغ من المال الستكمال 

لى دخل إعمل في الزراعة باإلضافة شهریة، حیث كنت أطأقسابتسدید الدیون من خالل أقومالبناء، وكنت 
رضي الزراعیة المزروعة بأشجار الزیتون والتفاح والتین، والتي تبلغ مساحتها ثالثة من أعلىیعود سنوي 

.نماتو د
إطالق نار كثیف، على قطاع غزة توغلت قوات االحتالل في منطقة سكناي، وسط اإلسرائیليخالل العدوان 

أبنائيأشاهدأنلحظات حیاتي، تمنیت الموت فیها قبل أصعبفي المنزل، وقضیت وأوالديناحوصرت أ
لیات االحتالل تقوم بتجریف نزل تتساقط من شدة االنفجارات، وآ، بینما كانت نوافذ وجدران المأذىبأيیصابون 
ر على حیاتي وحیاة بقائي في المنزل خطأنفیها أدركالزراعیة في محیط المنزل، لحظات كنت األراضي

حتى صباح الیوم التالي، ،األجواءعلى البقاء وسط تلك أجبرتكبر، ، والخروج من المنزل فیه خطر أأبنائي
، حتى خرجنا من كیلومتر تقریباً 4وحملت رایات بیضاء وسرنا مسافة أبنائيوقمت بالمخاطرة وخرجت مع 

دمر بشكل كبیر ولم یكن صالح للسكن، واضطررت المنزل وكان مإلىالمنطقة، وبعد انتهاء الحرب عدت 
، ولم یكن باستطاعتي استئجار منزل طوال أقاربيألحدتعود ملكیته كرفانفي أبنائيمع أشهر9لقضاء مدة 

رضي الزراعیة، فقدت مصدر رزقي وعملي في أأنبها بعد أمرتلك الفترة، بسبب الظروف المادیة التي كنت 
لت طوال حیاتي الل بشكل كامل، خالل تلك الفترة فقدت كل سبل الراحة التي عمالتي جرفتها قوات االحت

ملك للعیش في منزل یوفر لي الراحة واالستقرار، والدفء في فصل كل ما أأنفقتبنائي، لتوفیرها ألسرتي وأ
أنحیث معتدلة ولطیفة في فصل الصیف، كان الكرفان یفتقد لكل مقومات الحیاة البسیطة، وأجواءالشتاء، 

الكرفان به دورة میاه صغیرة فقط، وال یوجد مكان فیه لالستحمام، ولم یكن الكرفان مجهز بأثاث منزلي یوفر 



شعر بحرج شدید عند ، كما كنت أاألسرةألنه كان ال یتسع ألفراد أثاثإضافةالراحة في السكن، ولم یكن یحتمل 
وزوجتي شاركوني نفس أبنائيأنالكرفان، كما في ساحة فضاء خارج أستضیفهملي، كنت األقاربزیارة 

المعاناة طوال تلك الفترة، فلم یكن في المسكن الجدید الكرفان مكان للدراسة ألبنائي السبعة الملتحقین بالمدارس، 
. حقائبهم وكتبهم كانت توضع في ركن من الكرفان بشكل غیر منظم، كباقي محتویات الكرفانأنابل 

منزلي شرق بلدة الفخاري، على الرغم من حالة عدم إلىفي الكرفان، اضطررت للعودة أشهربعد قضاء تسعة 
التي األضرار، وعلى الرغم من أبنائياالستقرار في المنطقة وقناعتي المسبقة بان هناك خطر على حیاتي وحیاة 

لغوث بعد تقیم من وكالة ادوالر3492بلغ ، وكنت قد حصلت على موأثاثأدواتلحقت به وبمحتویاته من 
مواد البناء، أسعارترمیم للمنزل الرتفاع بأيأقمبناء المنزل، ولم أقساطالمنزل، قمت بدفعها وتسدید أضرار

فقدت مصدر رزقي وعملي في أرضي الزراعیة، أنیومنا هذا وهو على حاله، بعد إلىفي المنزل أقیموالزلت 
نار وقذائف مدفعیة بشكل متكرر، وال یمكننا إطالقطقة تشهد ن المنق وعدم االستقرار، ألشعر بالقلوالزلت أ
على قطاع غزة، وتجریف اإلسرائیليمن اللیل، ومنذ العدوان األولىالتحرك في المنطقة منذ الساعات أوالخروج 

بزراعتها من جدید، ألنهاأقمرضي الزراعیة التي كانت مصدر الدخل الوحید بالنسبة لي، لم أقوات االحتالل 
من جدید، األشجارمرتثفترة زمنیة طویلة لكي إلىاستثمار مبلغ من المال إلعادة زراعتها، وتحتاج إلىبحاجة 
من ثماني سنوات، أكثرتقوم جرافات االحتالل باقتالعها كما فعلت بأشجاري المثمرة التي یبلغ عمرها أنوأخشى

شعر بالقلق على من في منزلي وال أشعر باالستقرار وأال أشعر باألاإلسرائیلينا منذ العدوان ر فأوبشكل مختص
.تبقىن تتوغل قوات االحتالل في أي وقت وتهدم كل ما بأوأتوقعأبنائيمستقبل 

:الحالة الخامسة
وتوزعهم على منازل تفتقر للحد األدنى تظهر هذه الحالة تشرد أسرة ممتدة كانت تقیم في منزل مكون من طبقتین

ویشیر ما ذكره الضحیة . سانیة واكتظاظ معظمهم في منزل هو أیضًا متضرر ولم یتم إصالحهمن الشروط اإلن
قیمة المنزل ومساحته ونوع البناء وعدد حول قیمة المساعدة، إلى أن المساعدات قدمت بشكل میكانیكي ولم تراعِ 

زل األسرة الممتدة، وألن وهي مشكلة تتكرر في مئات الحاالت حیث تسكن مجموعة أسر نوویة في من. الطبقات
. األوراق الرسمیة باسم األب یحرم األبناء

)4(هویقیم مع،أفراد5من هعائلتتتكون متزوج و ،)اً عام58(، یبلغ من العمر عودة سلیمان عواد الرمیالت
نة من المكو أطفال، وعائلة محمد ) 4(أفراد بینهم ) 6(من عائلته تتكون و منیر: ه المتزوجین وأسرهم وهمأبنائ

ینبینهم طفل)أفراد4(واشتیوي ین،فراد بینهم طفلأ) 4(، وعائلة أدیب المكونة من أطفال) 4(أفراد بینهم ) 6(
في مركز صحي شهداء رفح، ) ممرض(طفل وأعمل موظف ) 12(بینهم اً فرد) 25(یم في المنزل قیومجموع من 

)286(نزل مكون من طابقین، والمبني على مساحة وأقیم قرب مسجد المرابطین الكائن في حي السالم، في م
غرف ودیوان للعائلة، والطابق الثاني عبارة عن ) 6(، والمكون من )م225(متر، ومساحة الطابق األرضي 

عن ) م50(غرف، بینما كنت أصلي المغرب في مسجد المرابطین الذي یبعد حوالي) 4(شقتین في كل شقة 
منزلي سمعت صوت صاروخ أصاب خزانات المیاه حیث علمت بنیتهم منزلي حیث غادرت المسجد متجها ل

دقائق قصف المنزل ) 5(استهداف المنزل فقمت بإخراج العائالت من المنزل، وهربنا من المنطقة، وبعد حوالي 
، وقضینا بقیة أیام الحرب في شقة في 10/1/2009، وذلك بتاریخ )16F(بشكل كامل من الطائرات الحربیة 

للمواطن عوني ضهیر، حیث أقامت النساء في الشقة ، والرجال في الدیوان أسفل المنزل، وبقینا منزل یعود
سبست من اإل, )م150(والمقام على مساحة ، وبعدها عدت لمنزل یعود للعائلة یقع غرب المعبر، )یوم20(حوالي



غرف ) 4(والمكون من , والنوافذسبست قصف المنطقة ودمرت معظم ألواح اإلوالذي تعرض إلضرار ناتجة عن 
وكذلك النوافذ، وبالنسبة , وحالیا المنزل مغطي بالنایلون, اشتیوى وأدیبأبنائيومنافعها، وأقیم فیه أنا وعائلتي 

) 2(دوالر شهریا الن المنزل مسقوف من الصفیح ومكون من ) 50(البني منیر قام باستئجار منزل مقابل 
مكون من غرفتین في أرض ألقارب لنا، ) الجدران والسقف(من الصفیح غرفتین، وعائلة محمد تقیم في منزل كله

وذلك في الفترة (UNDP)من ىدوالر أخر ) 5000(دوالر من حكومة غزة، و) 5000(علما أنني تسلمت مبلغ 
ومن وزارة   الشؤون االجتماعیة، عبارة عن كیس دقیق وعدد من األغطیة علما أن , التي لحقت الحرب مباشرة 

ر المنزل دمر جمیع ما نملك من عفش وأثاث، وأصبحت العائلة موزعة هنا وهناك في ظروف صعبة بسبب تدمی
المدمر والصفیح، والزلنا ننتظر الوعود بإعادة بناء منزلنا منذ انتهاء سبست اإلأن المنازل التي نقیم فیها من 

.الحرب على غزة



الخالصة

ان على غزة ومن ثم استعرض الحصار واإلغالق الذي تفرضه قوات عرض التقریر بإیجاز شدید لمجریات العدو 
كما تناول موقف القانون الدولي اإلنساني والقانون . االحتالل على قطاع غزة وأثره على جهود إعادة اإلعمار

الدوليالدولي لحقوق اإلنسان من الممارسات اإلسرائیلیة التي تشكل انتهاكات جسیمة ومنظمة لقواعد القانون
المعطیات التي قدمها التقریر إلى جملة من الحقائق یمكن وتشیر. اإلنساني التي تعرَّف على أنها جرائم حرب

:تلخیصها على النحو اآلتي
في انتهاك جسیم ومنظم لقواعد القانون قامت قوات االحتالل بهدم منازل المواطنین وتدمیر ممتلكاتهم .1

إلى أن الهدم تم إما أمام -ي عینات فقط لغرض التحقق وه–تشیر الحاالت الواردة الدولي، حیث
عیون أصحابه والقوات متوغلة وتسیطر على المنطقة، وأن الحاالت األخرى كانت المنازل في مناطق 

.طلقة لقوات االحتالل وال یمكن التذرع بالضرورة الحربیةمحدودیة كانت تحت السیطرة ال
ة بشكل منظم كما استهدفت المدنیین بداخلها وأیضًا دونما استهدفت قوات االحتالل المنازل السكنی.2

.ضرورة كما یتضح من روایة السیدة عواجة في الحالة الثانیة
تشیر الروایات إلى أن رغبة السكان في الشروع في البناء كانت جامحة ولكن نقص مواد البناء .3

على قطاع غزة ستة أشهر قبیل واإلغالق المفروض جراء استمرار الحصار-وأسعارها المبالغ فیها 
أسهما في معاناة السكان وكلفا المانحین الدولیین والحكومة خسائر عامالن –العدوان اإلسرائیلي

مضاعفة بسبب ارتفاع كلفة ترمیم وصیانة المنازل المتضررة جزئیًا وحاال دون الشروع في إعادة بناء 
.لخسائر وأطال من عمر معاناة األسر المهجرة قسریاً المنازل المدمرة كلیًا وبالتالي أسهم في مضاعفة ا

تشیر اإلحصاءات والتي تعززها المعلومات المیدانیة سواء تلك التي جمعها باحثو مركز المیزان أو التي .4
:إلى جملة حقائق أهمهامساعدات وعدد المستفیدینالترد في الجدول اإلحصائي للجهات التي قدمت 

ن هناك مراعاة للفروق بین المساكن المتضررة كلیًا وكان المعیار األهم هو كفي كثیر من الحاالت لم ت
.حجم الهدم وأوراق الملكیة

بحاجة السكان ن الطین وعلى مساحات صغیرة ال تفِ بعض المنازل المهدمة أعید بناء بدیل لسكانها م
.الذین یقبلون باألمر كأمر واقع في ظل غیاب الخیارات

ذا ما كانت دفعتمساعلم یتم توضیح ال ٕ في سیاق تحمل نفقة اإلیجار من قبل الجهة التي دة المالیة وا
، مما ساهم متطلبات األسرةتقدمها، أم أن جزء منها بدل إیجار والجزء اآلخر هو للمساعدة في شراء 

.في مصدر جدید لمعاناة المهجرین وخاصة من العاطلین عن العمل
حیث تركت قیمة اإلیجارات غة المؤجرین في قیمة اإلیجارات عدم توافر شقق لإلیجار أسهم في مبال

.اتاإلیجار قف ارتفاع قیمة ولم یلمس أي تدخل لو لقانون العرض والطلب 



الخاتمة والتوصیات

شهد العالم إقرارًا واسع النطاق بارتكاب إسرائیل كقوة احتالل انتهاكات جسیمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي 
جملة منظمة من جرائم الحرب وعلى نطاق واسع ومن جهات تتمتع بالحیاد والمهنیة كلجنة التحقیق وارتكابها 

التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة برئاسة القاضي ریتشارد جولدستون وبعثات تقصي 
ان ومنظمة العفو الدولیة، الحقائق التي أرسلتها المنظمات الدولیة كحقوق اإلنسان كمنظمة مراقبة حقوق اإلنس

والوفود البرلمانیة ونشطاء التضامن التي وصلت بالمئات إلى قطاع غزة وعاینت مخلفات العدوان والتقت 
. بضحایاه

وبالرغم من تبني مجلس حقوق اإلنسان لتوصیات لجنة جولدستون، إال أن المجتمع الدولي عجز عن االنتصار 
مح باستمرار دائرة االنتهاك والحصانة، وعدم تقدیم مرتكبي مثل هذه االنتهاكات لقیم العدالة والحریة والسالم وس

. للعدالة، واستمرار تغییب سیادة القانون الغائبة

ولم یقتصر عجز المجتمع الدولي وغیاب اإلرادة السیاسیة لدیه على السماح باإلفالت من العقاب، بل لقد عجز 
.على العدوان اإلسرائیلي عن رفع الحصار المفروض على قطاع غزةحتى صدور هذا التقریر أي بعد عامین 

إن استمرار وتشدید الحصار واإلغالق الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائیلي على قطاع غزة، یحرم ضحایا 
هدم المنازل خالل العدوان من أبسط حقوقهم في إعادة بناء مساكنهم كما یفضي إلى انتهاك جملة حقوق اإلنسان 

هو إال شكل من أشكال العقاب الجماعي المنظم الذي تفرضه قوات ما لنسبة للمدنیین من سكان قطاع غزة، و با
االحتالل على المدنیین الفلسطینیین في انتهاك لقواعد القانون الدولي اإلنساني، والسیما اتفاقیة جنیف الرابعة 

.نالمخصصة لحمایة المدنیین في وقت الحرب، ومبادئ حقوق اإلنسا

مركز المیزان إذ یجدد تأكیده على أن الممارسات اإلسرائیلیة التي یتضمنها هذا التقریر تشكل انتهاكات خطیرة 
وقد أضافت هذه االنتهاكات . للقانون الدولي، وخاصًة هدم المنازل على نطاق واسع دون أي ضرورة عسكریة

هدمت قوات االحتالل منازلهم في السنوات عشرات اآلالف من الضحایا إلى عشرات من اآلالف قبلهم، ممن 
.2008التي سبقت العدوان الذي بدأ في ذیسمبر 

وبینما یحتاج ضحایا هذه االنتهاكات للغوث والمساعدة بشكل فعال وعاجـل، فإنـه یقـى مـن المهـم جـدًا العمـل علـى 
تـأتى بـدون ضـمان مسـاءلة ضمان عدم عودة قوات االحتالل إلى مثل هذه الممارسات في المستقبل، وهـو مـا لـن ی

إن أي تــدخل فــي الوضـــع الــذي یصــفه هــذا التقریــر یجـــب أن یشــمل إغاثــة الضــحایا وعقـــاب . ومحاســبة مرتكبیهــا
.مرتكبي االنتهاكات واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار االنتهاكات في المستقبل

:علیه، فإن مركز المیزان لحقوق اإلنسان یطالب المجتمع الدولي بما یلي
ل على ضمان توفیر الحمایة للسكان المدنیین وممتلكاتهم وكـرامتهم فـي األراضـي الفلسـطینیة المحتلـة فـي ظـل العم- 

.استمرار الهجمات واالنتهاكات اإلسرائیلیة
تــأمین تقــدیم أكثــر فعالیــة وســرعة للمســاعدات اإلنســانیة للضــحایا، والعمــل علــى إنهــاء أزمــة التهجیــر القســري فــي - 

.ن اإلبطاءقطاع غزة دون مزید م
مضاعفة الجهود الدبلوماسیة المبذولة لتأمین إنهاء الحصـار اإلسـرائیلي غیـر القـانوني المفـروض علـى قطـاع غـزة، - 

.والتأكد من السماح بمرور مواد البناء الضروریة إلنهاء أزمة التهجیر القسري في قطاع غزة



ین أمـروا بارتكـاب أو ارتكبـوا انتهاكـات جسـیمة للقـانون دعم الجهود المبذولة لمحاسبة القادة والجنود اإلسرائیلیین الذ- 
التــي تقــوم بهــا أجســام األمــم المتحــدة فــي مجلــس حقــوق اإلنســان والجمعیــة العامــة دالــدولي، بمــا فــي ذلــك الجهــو 

. ومجلس األمن


