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 مقدمة
 

 اندالع  محتلة، منذ األراضي الفلسطينية ال  واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدوانها على السكان المدنيين في          
 شـهد   2004 إال أن شهر مايو      . وحتى صدور هذا التقرير الموجز     28/9/2000طينية بتاريخ   ساالنتفاضة الفل 

 .تصعيداً كبيراً في كم ونوع هذه االنتهاكات، بالنظر إلى حجم الخسائر الكبير في أرواح وممتلكات المدنيين
 

 كما استهدفت المدنيين واألعيـان      ،وسائل قتالية غير متناسبة   ومنذ اندالع االنتفاضة استخدمت قوات االحتالل       
 المعطيات تعمد قوات االحتالل إيقاع أكبر قـدر         وتؤكد. المدنية بشكل مباشر، ودون وجود أي ضرورة لذلك       
في قصف قوات االحتالل للمسيرة السلمية        وهو ما ظهر   من الخسائر في صفوف السكان المدنيين وممتلكاتهم،      

 في ظل استمرار عجز المجتمـع       ويتواصل تصعيد قوات االحتالل النتهاكاتها    . 19/5/2004يخ  في رفح بتار  
 .الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية واألخالقية، تجاه السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة

 

ائيلية لم تستثِن  أن الجرائم اإلسري المحتلة، يقف على حقيقة مفادهاوالمتتبع لمجريات األحداث في األراض
مدينة أو قرية أو مخيم في األراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنها استهدفت السكان وممتلكاتهم واألعيان 

وكانت مدينة رفح ومخيمها من أكثر المناطق التي تعرضت . المدنية المختلفة، والبنية التحتية على حد سواء
بشكل المنازل السكنية، األمر الذي تصاعد في اآلونة األخيرة ألضرار جسيمة، السيما فيما يتعلق بهدم وتدمير 

 . 24/5/2004 إلى 13/5/2004ال سيما في الفترة الممتدة من غير مسبوق ، 
 

راز حقيقة الجرائم اإلسرائيلية، مستعرضاً مبررات قوات االحتالل لهذه يسعى هذا التقرير الموجز إلى إب
ثم يورد .  هذه المزاعم استناداً للتحقيقات والمعاينات الميدانيةومفنداً ،)حقوس قز(العملية التي أطلق عليها اسم 

 ..خلفية عامة حول موقع رفح، وعدد سكانها وتوزعهم على أحيائها المختلفة
 

 والسالم، وجرائم البرازيلعزل أحياء تل السلطان بمحاصرة رفح و بدًء ويستعرض التقرير تسلسل األحداث 
السكان المدنيين وممتلكاتهم، من خالل عدد من شهادات الضحايا وشهود العيان الحرب المرتكبة بحق 

كما يستعرض حصيلة ما وثقه مركز الميزان لحقوق اإلنسان من خسائر وأضرار لحقت . المشفوعة بالقسم
 .وفي الخالصة يبرز التقرير موقف المركز من هذه الجرائم ومطالبه. بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في رفح
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 :تبرير قوات االحتالل للهجوم
تواصلت التصريحات اإلسرائيلية، التي سبقت ورافقت اجتياح قوات االحتالل لمدينة رفح، الذي بـدأ صـباح                

 :وتلخصت هذه المبررات في دوافع ثالث هي.  بعملية حصار وعزل للمدينة17/5/2004االثنين 
 .ت المقاومة الفلسطينية المسلحةجمع كميات كبيرة من األسلحة من أيدي منظما .1
 .القبض على مطلوبين، ممن شاركوا أو أشرفوا على تنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات االحتالل .2

 .تدمير أنفاق تستخدم لتهريب السالح، من مصر إلى رفح .3
 

 :تفنيد مبررات االحتالل

جـوم المختلفـة، والمعاينـات    مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ومن خالل عملية المراقبة المنتظمة لمراحل اله    
الميدانية التي أعقبت انسحاب تلك القوات، يؤكد أن األسباب السابقة هي محض ادعاءات كاذبة، تهـدف إلـى                  

ويمكن تفنيد هذه األسباب على النحـو       . تضليل الرأي العام وتبرير جرائمها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم        
 :التالي

، 24/5/2004 حتـى    19/5 تل السلطان، الذي تواصل حصاره منذ        استهدفت العملية في بدايتها حي     .1
 متر، كما أن طبيعة األرض رملية، ال تسمح أبداً          1500وهو حي يبعد عن الشريط الحدودي حوالي        
 عـن الشـريط     1200كما استهدفت مناطق تبعد نحو      . بحفر أنفاق كتلك التي تدعيها قوات االحتالل      

 . بوجود أنفاقلذي يستحيل معه االدعاءاألمر االحدودي في حي البرازيل، 
 من حي تـل السـلطان       112اعتقلت قوات االحتالل مئات الفلسطينيين عشوائياً، حيث اعتقلت نحو           .2

كما أن التحقيقات التي جرت     . وحده، وأفرجت عن المعتقلين بعد أن مارست بحقهم اإلهانة واإلذالل         
كمـا  .  حول الشخص، أي أنه ليس مطلوبـاً    مع البعض كانت روتينية وال تشير إلى وجود معلومات        

 حاولت الضغط على الفتية وتجنيدهم للعمل معها، وهذا يتنافى مع فكرة وجـود مطلـوبين فـي      أنها
 .المنطقة، وكذلك األمر كان في حيي البرازيل والسالم

أن قوات االحتالل وجدت كميات من األسلحة، حتـى مـن تلـك              - وال في حالة واحدة      -يثبت  لم   .3
خصة ألفراد األمن والشرطة، وهذا يؤكد كذب الحديث عن معلومات متوفرة حول كميات كبيرة              المر

 .من األسلحة

لم تعثر قوات االحتالل على أي نفق في حي البرازيل، والنفق الوحيد الذي ادعت العثور عليه هـو                   .4
 فـي   - نية بالخرسانة المسلحة من قبل السلطة الوطنيـة الفلسـطي         - في وقت سابق     إغالقهنفق تم   

والصورة الوحيدة التي نشرت وسوقت علـى أنهـا لنفـق تـم        . المناطق التي استهدفتها تلك القوات    
ضبطه، تشكل دليالً آخر على عدم صحة ما تدعيه قوات االحتالل، حيث تظهر في الصورة حفـرة                 

شجار، مـا   في منطقة قفراء ال يوجد فيها منازل أو أشجار، وال حتى آثار هدم أو تدمير أو اقتالع أ                 
يعني أنها صورة مفبركة، أو في منطقة ليست من بين المناطق التي استهدفتها العملية، بالنظر لكونها          

وضبط نفق ال يبرر هدم وتدمير مئات المنازل السكنية، السيما          . مناطق سكنية ، أو مناطق زراعية     
ت المنازل السكنية وتهجير    ويرى المركز في تبرير هدم وتدمير مئا      . وأن النفق تم إغالقه بالخرسانة    

آالف المدنيين، بوجود نفق أمر مثير للسخرية، خاصة وأن تلك القوات تعرف بوجود النفـق وأنـه                 
مغلق، وتستطيع الوصول إليه من نقطة اجتيازه للشريط الحدودي وتدميره أو إغالقـه، دون المـس                
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هرة األنفـاق سـبقت االنتفاضـة       ويجدر التنويه إلى أن ظا    . بآالف المدنيين ومئات المنازل السكنية    
الفلسطينية، وتستخدم ألغراض التهريب المختلفة، شأنها في ذلك شأن مناطق الحدود المختلفة عبـر              

 . العالم

 إال في حالتين فقط األولى      - حسب ادعائها    –لم تستهدف قوات االحتالل منازل نشطاء في المقاومة          .5
زل، والثانية في حي البرازيل حيث جـرى هـدم          في تل السلطان وتم إلحاق أضرار جزئية في المن        

 .المنزل كلياً
 

 :الدوافع الحقيقية وراء الهجوم
هناك الكثير من األسباب التي وقفت وراء هدم قوات االحتالل لمنازل السـكان الفلسـطينيين منـذ احتاللهـا                 

نية وخلق المساحات   ألراضيهم، كاالستيالء على األراضي وإقامة وتوسيع المستوطنات وشق الطرق االستيطا         
 .العازلة، وإيقاع العقاب الجماعي بالسكان، وردعهم وترهيبهم

وبالنظر إلى ما يجري الحديث عنه من مخططات إلخالء غزة من المستوطنات، وتعزز فكرة الخـروج مـن                  
سـية  غزة في المجتمع اإلسرائيلي، سنركز فقط على عاملين من العوامل السابقة باإلضافة إلى العوامـل السيا               

 .داخل دولة االحتالل
 

 :ردع وترهيب السكان

على الرغم من كون التدابير واإلجراءات كافة، التي تهدف إلى ردع وإرهـاب المـدنيين، تعتبـر محرمـة                   
ومحظورة بموجب القانون الدولي اإلنساني، إال أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، انتهجت العديد من اإلجراءات،              

كالقصف المكثـف والمتواصـل للمنـازل         السكان، وإجبارهم على إخالء منازلهم،     الهادفة إلى ردع وترهيب   
 . السكنية

والمتتبع لمجريات األحداث يقف على حقيقة مفادها أن مجمل ممارسات تلك القوات تدخل في هذا النطاق، بدًء                 
ل  التـي سـبقت الهجـوم األخيـر، سـي     15/5/2004 – 14 -13بعمليات القصف الجوي على مدى أيـام     

التصريحات التي تهدد بإزالة مئات المنازل السكنية لتوسيع الشريط الحدودي وصوالً إلى قصـف المسـيرة                
السلمية، التي تخلو من أي مظاهر مسلحة، مروراً بقصف عشرات المركبات الخاصة وهي تقف في شـوارع                 

 ومعزولين عن العالم وال     ضيقة بين المنازل السكنية، ما يثير الرعب في قلوب السكان، سيما وهم محاصرين            
يعرفون حقيقة ما يجري حولهم، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، فيفاجأون بزجاج النوافذ يـتحطم ويتطـاير                 

 .والرصاصات تخترق الجدران والنوافذ
 

 :إيقاع العقوبات الجماعية بالمدنيين

السكان المدنيين، والتي تعد سياسـة      تنوعت أشكال العقاب الجماعي التي أوقعتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ب         
ووسائل الردع والترهيب شكالً من أشكالها، وهي على النحو التالي، حصار المدينة بالكامـل وعزلهـا عـن                  
محيطها، حصار وعزل أحياء بالكامل ومنع التنقل والحركة حتى في الحاالت اإلنسانية الصـعبة، كـالجرحى     

يارات اإلسعاف، استهداف البنية التحتية كتدمير محوالت الكهربـاء         والمرضى، منع وإعاقة الطواقم الطبية وس     
وشبكاتها، شبكات توصيل مياه الشرب، تخريب وتجريف الطرق، تدمير المنشآت والممتلكات الخاصة، هـدم              

 .وتدمير مئات المنازل، وتهجير آالف المدنيين بما فيهم األطفال والشيوخ والنساء



   مركز الميزان لحقوق اإلنسان                                                                       
         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 5 

 
 
 

 أسباب أخرى
 أنها تمثل المحرك والدافع األساس للهجوم   - على اختالف جنسياتهم     -تقد الكثير من المحللين     وهناك أسباب يع  

، وتتلخص هذه األسباب في محاولة إعادة الثقة لجنـود قـوات            )عملية قوس قزح  (على رفح، الذي حمل اسم      
زة واثنان فـي    جندي في ثالث حوادث منفصلة واحد في حي الزيتون في مدينة غ           ) 13(االحتالل، بعد مقتل    

وهو ما يفسر استهداف حي تل السلطان، وتأكد قوات االحتالل من أنها لن تجد مقاومة، وبالتـالي              . مدينة رفح 
 .عملية تدمير وقتل دون خسائر في صفوف قواتها

 
 :الموقع والسكان

ظة تقع محافظة رفح جنوب محافظات غزة، ويحدها من الجنوب جمهورية مصر العربية ومن الشمال محاف
خانيونس، ومن الغرب البحر األبيض المتوسط، ومن الشرق الخط األخضر، الذي يفصل األراضي الفلسطينية 

 .1948 عن األراضي المحتلة عام 1967المحتلة عام 
منطقة المواصي : ، يتوزعون جغرافياً على النحو التالي1 نسمة145.218يبلغ عدد سكان محافظة رفح نحو 

 نسمة أغلبهم من الالجئين الفلسطينيين، ممن 96.181 نسمة، وسط البلد 17.111  نسمة، تل السلطان1558
 نسمة، حي 500 نسمة، الحشاش 2138م، رفح الغربية 1948طردوا من ديارهم داخل الخط األخضر عام 

 نسمة، البيوك 8.210 نسمة، الجنينة 3.150 نسمة، حي السالم 2.350 نسمة، خربة العدس 9.036النخلة 
يذكر أن الالجئين الفلسطينيين يشكلون النسبة األكبر من سكان مدينة رفح، حيث يبلغ عدد . 2نسمة 3.968

 .من إجمالي تعداد السكان% 59 نسمة، أي ما نسبته 86.934الالجئين في محافظة رفح 
تل ، في حين يتوزع الباقون على حي رفح الغربية، وحي )المخيم(يتركز أغلب الالجئون في حي وسط البلد 

 .وحي السالمالبرازيل السلطان وحي الجنينة وحي 
تعاني التجمعات السكنية في محافظة رفح، خاصة المخيمات منها، من اكتظاظ كبير في شغل الوحدة السكنية، 
وافتقار المساكن والمناطق السكنية للشروط الدنيا الواجب توفرها، كي يصبح السكن مناسباً، ويعود ذلك إلى 

 :  منهاأسباب مختلفة،
 منذ  تدير شؤون األراضي المحتلة كانتإهمال قوات االحتالل، وعدم قيامها بواجباتها كونها السلطة التي

لم تخصص مناطق سكنية جديدة تتناسب وحجم الزيادة السكانية، ، حيث 1994 وحتى مايو 1967حزيران 
 مديد لشبكات الماء والكهرباء،،، الخبما يعنيه ذلك من توفير البنية التحتية الالزمة، من رصف للطرقات وت

، وإقامة المدينةويشكل التعداد الكبير للسكان مشكلة حقيقية، في ظل تعمد إهمال قوات االحتالل لتطوير 
المشاريع االقتصادية الكافية وذات الطابع اإلنتاجي، التي من شأنها أن تستوعب األعداد الكبيرة نسبياً، ممن هم 

                                                 
 120.386، الذي أجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، حيث كان عدد سكان حمافظة رفح 1997  تعداد سكان حمافظة رفح، يستند إىل تعداد عام  1

يف تقرير التنمية البشـرية يف فلسـطني         نسمة، وحبساب الزيادة الطبيعية، اليت وردت        59.635 نسمة، ويبلغ عدد اإلناث      60.751نسمة، يبلغ عدد الذكور     
 . نسمة145.218، يصل تعداد السكان يف رفح إىل  %4.8، وقدرت بنحو 1999 – 1998

 .2000 توزيع السكان جغرافياً يف حمافظة رفح، مبوجب اخلريطة اليت توضح خمطط أحياء رفح والصادرة عن بلدية رفح يف العام  2
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 في حين كانت تلك القوات -كعمالة سوداء-كانت تدفع بهم إلى سوق العمل اإلسرائيلي في سن العمل، والذين 
عليه لم تشهد محافظة رفح أي محاولة لخلق . تحارب أي محاولة لقيام مشاريع إنتاجية ذات طابع فلسطيني

 . لعملقاعدة صناعية، تساهم في استيعاب األعداد المتزايدة، من األيدي العاملة الوافدة إلى سوق ا
جدير بالذكر أن المعضلة ال تكمن في حجم النمو السكاني الكبير فقط، بل أيضاً في حجم اإلعالة المرتفع، 
والذي يميز محافظة رفح عن معظم المحافظات الفلسطينية، حيث يصل عدد أفراد األسرة الواحدة إلى أحد 

في رفح،  % 71.63أربعة أفراد ما نسبته عشر فرداً أو أكثر، وتشكل العائالت التي يزيد عدد أفرادها عن 
يذكر أن متوسط حجم اإلعالة في . 3 %28.37في حين تبلغ نسبة العائالت المكونة من أربع أفراد فأقل نحو 

 .األراضي الفلسطينية يصل إلى أربعة أفراد لكل معيل
ب منظمة وغير  إلى جرائم حر- 28/9/200 منذ اندالع انتفاضة األقصى بتاريخ –تعرضت مدينة رفح 

مسبوقة على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي، وكانت المدينة األكثر تضرراً، السيما في استهداف منازلها 
السكنية، األمر الذي ألقى بظالل بالغة القتامة، طالت آثاره السلبية مجمل حقوق اإلنسان بالنسبة للسكان 

 . المدنيين في محافظة رفح
 العقوبات الجماعية التي واصلت قوات سلسلةسكنية بالهدم والتدمير، حلقة في وكان استهداف المنازل ال

االحتالل فرضها على السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، باإلضافة إلى جرائم االغتيال 
ضي والتصفية الجسدية واستخدام القوة المفرطة والمميتة، واستهداف مصادر عيش السكان، باستهداف األرا

ويضاف إلى هذا كله استمرار حرمان العمال . الزراعية وآبار المياه، والمحال التجارية والمنشآت الصناعية
اجتمعت هذه العناصر لتجعل مستويات المعيشة تتدهور في األراضي . من الوصول إلى أماكن عملهم

في ارتفاع معدالت البطالة الفلسطينية وفي محافظة رفح على وجه الخصوص، األمر الذي بدت آثاره واضحة 
بين سكان مدينة رفح في أقل تقدير، ودون  4%75 إلى  نسبتهمتصل حيثومن يعيشون تحت خط الفقر، 

 .اعتماد نسب البطالة المعدلة
، مـع األخـذ فـي       1999،  1998 بين عامي    5%20.9يذكر أن نسبة البطالة في محافظات غزة بلغت نحو          

، ارتفاع ظـاهرة الفقـر      6في حين سجل تقرير الفقر    . نمواً اقتصادياً ملحوظاً  االعتبار أن هذين العامين، شهدا      
، وتصل هذه   %38 بين سكان قطاع غزة      1997العام   وانتشارها بشكل يفوق التوقعات، حيث بلغت نسبة الفقر       

 %.51النسبة في المحافظات الجنوبية نحو 
 

                                                 
يهدف المركـز مـن وراء      . ، محافظة رفح الجزء األول    1997 –ني، تقرير السكان، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت         الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي    3

 %.6.9إيراد هذه األرقام، إلى إعطاء نبذة عن حجم العائالت في محافظة رفح، حيث يصل متوسط الحجم إلى 
 

 2004إضافي لمدينة رفح، نهاية مايو وآالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، نداء طارئ  4
 27، ص1999 -1998، فلسطين  تقرير التنمية البشرية  5
 ، الفريق الوطني لمكافحة الفقر1998 فلسطين، تقرير الفقر  6
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 :بدء التصعيد
 عند حوالي الساعة -سكان المدنيين وممتلكاتهم في مدينة رفح صّعدت قوات االحتالل ارتكاب جرائمها بحق ال

 حيث أطلقت طائرة مروحية صاروخ تجاه تجمع من – 13/5/2004 من فجر اليوم الخميس الموافق1:10
وواصلت الطائرات العمودية قصف .  من منطقة يبنا في مخيم رفح لالجئينLالسكان المدنيين في بلوك 
 وشرعت في هدم وتدمير للمنازل السكنية القريبة من مسجد ذو النورين، الذي .المناطق السكنية في رفح

 والذي استمر منذ فجر –من مخيم رفح ) O(تعرض للتدمير أيضاً، وذلك خالل توغلها في منطقة بلوك 
وأسفر التوغل عن هدم . 15/5/2004 حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم السبت 13/5/2004الخميس 
 تجمعات -  التي استهدفت بشكل متعمد-منزالً سكنياً، فيما أسفرت عمليات القصف الجوي )125(وتدمير 

 .الجرحى الفلسطينيين في مخيم رفحشهيداً وعشرات ) 16(السكان المدنيين، عن سقوط 
 

 :مقدمات االجتياح
نية في رفح، ما دفع وتوالت التصريحات اإلسرائيلية التي تعلن عن نية دولة االحتالل هدم مئات المنازل السك

مركز الميزان لحقوق اإلنسان، للتقدم بالتماس إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا ضد قرار حكومة االحتالل هدم 
 . م16/5/2004 المؤرخ في 04/4585مئات المنازل في رفح، ويحمل االلتماس رقم 

رى ذلك ضرورياً، أو لحماية ت في تدمير منازل عندما وجاء نص قرار المحكمة ليؤكد حق قوات االحتالل
حياة جنودها، وأنه في غير الحاالت سابقة الذكر يتوجب على تلك القوات إبالغ أصحاب المنازل التي ينوي 

نص قرار المحكمة جاء عاماً جداً بحيث يعطي . هدمها قبل الهدم بفترة تسمح لهم باالعتراض على القرار
ي تفسيره، خاصةً وأن تلك القوات كانت قد هدمت آالف المنازل قوات االحتالل قدرة عالية على المناورة ف

أثار قرارا المحكمة الرعب في قلوب سكان المنازل في المناطق .  بالضرورة الحربية في السابق متذرعةً
 .المهددة بالهدم من مخيم رفح، ما دفع العشرات منهم إلى ترك منازلهم حرصاً على حياتهم

 

 :حصار المدينة
، منطلقة من 17/5/2004 من ظهر يوم االثنين الموافق 12:00ات االحتالل، عند حوالي الساعة توغلت قو

دبابة إلى الطريق الرئيس والوحيد الذي يربط ) 12(معبر صوفاه شمال شرق مدينة رفح، ووصلت نحو 
صباح االثنين منذ ) العودة(محافظة رفح بخانيونس، كما أغلقت الطرق الفرعية الترابية، ومعبر رفح البري 

 من فجر 1:05حوالي الساعة وعند . ن محيطها والعالم الخارجيوهكذا عزلت مدينة رفح عزالً تاماً ع .نفسه
 أطلقت - وبعد أن أحكمت قوات االحتالل حصار وعزل مدينة رفح-م18/5/2004يوم الثالثاء الموافق 

إلى سقوط ثالثة شهداء، وإصابة خمسة من مخيم رفح، ما أدى ) P(مروحية إسرائيلية صاروخين تجاه بلوك 
ثم توغلت عشرات الدبابات من منطقة عريبة، لتصل إلى الدفاع المدني عند . آخرين بجراح من بينهم سيدة

مدخل تل السلطان، فيما توغلت قوة أخرى من موقع تل زعرب ، لتحكم سيطرتها على حي تل السلطان في 
 . رفح، وتعزله عن محيطه بالكامل
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 ة وصول اإلرساليات اإلنسانيةإعاق
، قبيل شروعها في العمليات  وصول إرساليات الغذاء والدواء إلى مدينة رفحتعمدت قوات االحتالل إعاقة

، حيث أعاقت مرور شاحنة محملة باألدوية والمواد الهجومية ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم في مدينة رفح
 . يزات لغرفة العملياتاألساسية والخيام واألغطية، وبعض التجه

 الفلسطينية اضطرت لالنتظار ووزارة الصحةاألحمر صليب لجنة الدولية للأفاد باحث المركز أن شاحنات الو
طويلة من وبعد ساعات . 17/5/2004 الموافق  من مساء االثنين7:30 حتى الساعة  ظهرا1:00ًمن الساعة 

لكنها أجبرتها على سلوك طريق ترابية وعرة، حيث المماطلة، سمحت قوات االحتالل للشاحنة بالمرور و
علقت السيارة في الكثبان الرملية، واستمرت محاوالت إخراجها نحو ثالث ساعات، بعد أن اضطرت اللجنة 

وكانت شاحنة أخرى محملة بالغاز الطبي . الدولية للصليب األحمر إلحضار جرافات فتحت الطريق أمامها
 وجود  من، لم تسمح لها قوات االحتالل بالمرور، على الرغمحديثي الوالدةطفال والمواد الطبية، وحضانة لأل

تنسيق مسبق لشاحنة وزارة الصحة، ما اضطر فريق اللجنة الدولية للتدخل والمساعدة، حيث سلكت الطريق 
  .نفسه

ين يذكر أن عزل رفح يفضي إلى حرمان المرضى والجرحى وحاالت الوالدة من الوصول إلى المستشفي
، حيث ال يتوفر لمستشفى أبو )مستشفى ناصر، ومستشفى غزة األوروبي(الرئيسين في المنطقة الجنوبية 

 قسم للوالدة وال تجهيزات العناية الفائقة التي تسهل  - المستشفى الوحيد في مدينة رفح –يوسف النجار 
 .داءالتعامل مع الحاالت الصعبة أو الخطيرة، ما يسهم في ارتفاع أعداد الشه

يعتبر إغالق الطريق مشكلة كبيرة : "لمركز ل) مدير مستشفى أبو يوسف النجار(علي موسى . صّرح د
خصوصاً في ظل عمليه االقتحام التي بدأت بالفعل في منطقة تل السلطان، وعدد اإلصابات والشهداء الذين 

بات كانت خطرة وصلوا إلى المستشفى، حيث وصلت عشرة سيارات إسعاف دفعة واحدة جميع اإلصا
. كما يمثل عدم وجود غرفة عناية مركزة تهديداً خطيراً على حياة المصابين. ووصفت حاالت منها بالحرجة

شهيداً ) 12( لدينا حالياً  وفيما يتعلق بقدرة ثالجة دفن الموتى على استيعاب المزيد من جثث الشهداء، حيث
ان وأطراف المخيم الغربية، وهي مناطق محاصرة شهداء من منطقة تل السلط) 8(في الثالجة من بينهم 

وفي . ومعزولة عن رفح، ما يعني عدم تمكن دفن الشهداء في الفترة الحالية وبقاءهم في المستشفى لمدة طويلة
كما أفادنا المواطنين بوجود شهيدين لم تتمكن الطواقم . ظل الظروف الحالية نتوقع وصول مزيداً من الشهداء

أضف إلى ذلك ما حدث . اإلسعاف من الوصول إليهم ولم يؤكد ذلك لعدم وصولهم للمستشفىالطبية وسيارات 
إلى مستشفى غزة األوروبي وبعد ) حرجة(فجر اليوم الثالثاء عندما تم تحويل أحد المصابين بجروح خطرة 

الرصاصة باتجاه التنسيق توجهت سيارة اإلسعاف للمنطقة التي تتمركز فيها القوات اإلسرائيلية أطلقت دبابة 
، وهذه إشارة خطيرة تجعلنا ال سائق اإلسعاف بعد مكوثه ساعتين ما اضطره للعودة للمستشفى مرة أخرى

د الكرة مرة أخرى خوفاً على حياة سائقي اإلسعاف والطواقم الطبية، وينعكس ذلك على عدم قدرة نعي
 ". ات التي قد تصل للمستشفىالمستشفى الستيعاب الحاالت الخطرة والحرجة إذا ما زادت اإلصاب

 

 :حصار األحياء السكنية وعزلها عن محيطها
يعتبر الحصار واإلغالق أحد أبرز السياسات اإلسرائيلية، التي مارستها قوات االحتالل طوال سنوات احتاللها 

 وشددت تلك القوات من حصار المدن والقرى والمخيمات، وأغلقت الطرق. لألراضي الفلسطينية المحتلة
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الرئيسة والفرعية، منذ األيام األول الندالع انتفاضة األقصى، كما أعلنت األراضي الفلسطينية المحتلة مناطق 
 .9/10/2000مغلقة، وأغلقت المعابر المختلفة بتاريخ 

وشكّل الحصار والعزل ألجزاء محددة من المدن والمخيمات والقرى، مقدمة لكل توغل أو اجتياح نفذته في 
فلسطينية المحتلة، منذ اندالع االنتفاضة، حيث تفرض حصاراً عسكرياً مشدداً تمنع التنقل من وإلى األراضي ال

 . المنطقة المستهدفة، ويطال المنع سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية
حكم  اإلسرائيلية تُالعسكرية اآلليات بدأت، 18/5/2004 من فجر الثالثاء الموافق 4:10عند حوالي الساعة 

 حيث توغلت قوات االحتالل من أماكن تها على حي تل السلطان واألطراف الغربية من مخيم رفح،سيطر
شرق ومستوطنة موراج شمال شمال غرب مدينة رفح، ) مستوطنة عتصمونا(انطلقت من تجمع مختلفة، ف

يواء  الذي أنشأ إل-أقصى جنوب غرب رفح، حيث داهمت مخيم بدر ) رفيح يام(رفح، ومن مستوطنة  مدينة
  آلية عسكرية65 بقوة قدر قوامها بحولي -المهجرين ممن هدمت منازلهم في أوقات سابقة في مدينة رفح

 . وأربع جرافات، ترافقها الطائرات العمودية) دبابات وناقالت جنود(
 )10 (  توغلت بقوة قدر قوامها بحوالي 19/5/2004 من مساء األربعاء الموافق 10:00وعند حوالي الساعة 

وفي . جرافات عسكرية، وسلكت تلك القوات شارع صالح الدين، منطلقة من مفترق صوفاه) 3(آليات و
 متر من شارع صالح الدين 300الوقت نفسه توغلت عدة آليات عسكرية قرب مجلس بلدي الشوكة على بعد 

ية عدة  من فجر الخميس أطلقت الطائرات المروح1:00، وعند حوالي الساعة )مفترق مشروع عامر(
) صاروخ سقط في محيط المقبرة الشرقية، واآلخر في محيط مقبرة الشهداء(صواريخ في أماكن مختلفة 

كما توغل عدد كبير من اآلليات منطلقة من معبر رفح، الواقع جنوب شرق رفح، وسلكت . والبقية لم تحدد
ت إلى حي السالم، وسارت ووصل. طريقاً عبر الشريط الحدودي، الفاصل بين مصر واألراضي الفلسطينية

 شارع المشتل ووصلت إلى مفترق الجوازات، وتمركزت مجموعة من هذه اآلليات مقابل شارع  في
المدرسين، المتفرع من شارع صدام في حي الجنينة، وتقدمت عدة آليات حتى وصلت قرب مقر األمن 

 . الوقائي، وأحكمت سيطرتها بالكامل على الحي المذكور
، منطلقة من 19/5/2004كبيرة من اآلليات، في ساعات متأخرة من مساء األربعاء الموافق وتوغلت أعداد 

معبر رفح، الواقع جنوب شرق رفح، وسلكت طريقاً عبر الشريط الحدودي، الفاصل بين مصر واألراضي 
  شارع المشتل ووصلت إلى مفترق الجوازات، وتمركزت ووصلت إلى حي السالم، وسارت في. الفلسطينية

مجموعة من هذه اآلليات مقابل شارع المدرسين، المتفرع من شارع صدام في حي الجنينة، وتقدمت عدة 
المذكور،عند حوالي آليات حتى وصلت قرب مقر األمن الوقائي، وأحكمت سيطرتها بالكامل على الحي 

 .20/5/2004 من فجر يوم الخميس 1:35الساعة 
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 :استخدام القوة المفرطة والمميتة
 في تعاملها مع السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية 7تخدمت قوات االحتالل القوة المفرطة والمميتةاس

وتصاعد استخدامها . 2000أيلول / المحتلة، منذ اندالع انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر
تخدمت األسلحة الرشاشة من العيار للقوة المميتة، من خالل استخدامها لوسائل قتالية غير متناسبة، حيث اس

. الثقيل، والرصاص المتفجر، واستخدمت الدبابات والطائرات في قصف عشوائي لمناطق مكتظة بالسكان
وعلى الرغم من تعدد الحاالت التي استخدمت فيها قوة مميتة، السيما تلك التي تستخدم فيها طائرات حربية، 

 شهد تصعيداً هو األبرز، منذ اندالع االنتفاضة، في عملياتها الهجومية إال أن استخدام القوة المفرطة والمميتة
التي استهدفت المدنيين وممتلكاتهم في مدينة رفح، خالل العمليات الهجومية التي بدأت في الثالث عشر من 

  من فجر يوم1:05عند حوالي الساعة . ، واستمرت حتى الرابع والعشرين من الشهر نفسه2004أيار / مايو
 أطلقت مروحية - وبعد أن أحكمت قوات االحتالل حصار وعزل مدينة رفح-م18/5/2004الثالثاء الموافق 

من ) P(إسرائيلية صاروخين تجاه بلوك 
مخيم رفح، ما أدى إلى سقوط ثالثة 
شهداء، وإصابة خمسة آخرين بجراح من 

 .بينهم سيدة
 وبينما كانت تلك القوات تحكم سيطرتها 

أطلقت مروحية طان على حي تل السل
هجومية صاروخين أصابا باب مسجد بالل 

في ) Q(بن رباح، الكائن في منطقة بلوك 
الجزء الغربي من مخيم رفح لالجئين، ما 

األمر الذي تناقلته وسائل اإلعالم . أدى الستشهاد خمسة فلسطينيين ممن كانوا في طريقهم ألداء صالة الفجر
متزوج وتتكون أسرته من أربعة أفراد، ويقيم في يذكر أن شاهين . خضرأيمن زكي شاهين  المختلفة، وأكده

أسرة والده، وأسرة عمه ناجي وأسرة ابن عمه شاهين، (منزل مكون من ثالث طبقات تتقاسمه أربع أسر، 
 . السلطان في حي تل  متراً عن مسجد بالل بن رباح150 ويبعد نحو ،)وأسرة شقيقته

                                                 
ي استهداف من جانب    أيجب أن تكون بمنأى عن      ) المباني والممتلكات المدنية  (من القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني أن األعيان المدنية           7

 كما وأن هناك قيود صارمة وتحريم كامل الستخدام وسائل قتاليـة وأسـلحة              ،القوات المحتلة ويحظر تماما التعرض لها ويوفر لها الحماية الكاملة         
 :اعي مبدأين أساسيين وهمـا  إن استخدام القوة من جانب قوة االحتالل يجب أن ير،معينة في العمليات الحربية وبالتأكيد في حالة احتالل األراضي 

يجيز القانون الدولي للقوات المتحاربة التحلل من بعض االلتزامات المفروضة على تلك القوات، ولكن هذا التحلـل لـيس        :مبدأ الضرورة الحربية    
بدأ الضرورة العسكرية يعني    أجمع مفسرو االتفاقية على أن م     . مطلقاً، وهو محكوم بمجموعة من القيود، وهي شروط ضرورية للتحلل من االلتزام           

كل اإلجراءات الضرورية، التي تحقق هدفاً عسكرياً تقتضيه العمليات الحربية على األرض، واالقتضاء هنا يعني أن تحقيق الهدف من الحرب ال                     
 الهدف من التحلل هـو أن       نيكوتحلل من بعض القيود، على أن ال        ) في بعض األحيان  (كما يعني االقتضاء    . يمكن أن يتأتى دون القيام بهذا العمل      

يأتي مبدأ التناسب والتمييز كمقيد لمبدأ الضرورة الحربية، حيـث أن وجـود             : مبدأ التناسب والتمييز  .يتخذ التدمير كعقوبة جماعية أو كرادع فقط      
تبقى تلك األعمال محظورة، وقـد      الضرورة الحربية ال ينفي ضرورة، أن تتناسب األعمال العسكرية مع الهدف المرجو تحقيقه، لذا فإنه يجب أن                  

 فـي   –كما يجب على القوات المتحاربـة       . ينتج عنها خسائر في األرواح أو في الممتلكات، وليس لها عالقة بالعمليات أو النتائج المتوقع تحقيقها               
استخدام وسائل القوة من حيث األساليب أو  أن تميز بين األهداف المدنية وغيرها من األهداف، وكذلك التمييز في -سياق تنفيذها للعمليات الحربية 

 .األسلحة المستخدمة، بما يضمن إحداث أقل أضرار ومعاناة ممكنة

،كنت أقف مع 18/5/2004 من فجر الثالثاء 04:00عند حوايل الساعة )" 1( 
على شارع يتفرع من شارع ) تطل الشرفة(والديت وأخيت وزوجيت على شرفة شقيت 

، كنا قلقني )متر من مسجد بالل يف حي تل السلطان150 القدس على بعد حوايل
كانت أصوات حركة الطائرات والدبابات قريبة، ... وحناول أن نفهم ما جيري 

شاهدت طائرة عمودية تطلق ... ونسمع أصوات إطالق النار بشكل متكرر 
... مل أمتكن من حتديد مكان سقوطه ... صاروخاً ومسعت صوت انفجار شديد 

بعد حوايل ...  مكان القصف اعظم اجلريان خيرجون من منازهلم ليستبينوشاهدت م
وبدأ السكان يهرولون جتاه مسجد بالل ... ثالثة دقائق أطلقت طائرة صاروخاً آخر 

            ".وصلت سيارات اإلسعاف لنقل الشهداء واجلرحى... القريب من مرتيل 
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ا عن قصف طائرة مروحية لمدنيين وهم في طريقهم ألداء صالة الصبح في وتثبت إفادتهما أشيع في حينه
 . 8المسجد

 من فجر الثالثاء، في اقتحام حي تل السلطان 4:15شرعت عشرات الدبابات واآلليات، عند حوالي الساعة و
ت جنوب غرب مدينة رفح، تحت وابل من إطالق النار المكثف والعشوائي من رشاشات الدبابات والطائرا

المروحية، وسيطرت على المحاور الرئيسة في الحي حيث سيطرت على شارع بئر كندا، وشارع أبو السعيد 
ثم استولت قوات االحتالل على عدد . وشارع القدس، وتوغلت الدبابات إلى داخل الشوارع الفرعية في الحي

ع لقنص كل ما يتحرك في شوارع من البنايات السكنية المرتفعة في المنطقة، واتخذها جنود االحتالل كمواق
 . الحي
، أطلقت المروحيات الهجومية اإلسرائيلية 18/5/2004 من صباح الثالثاء الموافق 8:35عند حوالي الساعة و

دقيقة أطلقت صاروخين آخرين في المنطقة نفسها ما أدى ) 20(، وبعد نحو )Q(صاروخين على منطقة بلوك
 من سكان المنطقة - في حينه –وعرف . قة آخر من سكان المنط وجرح عدداًاستشهاد فلسطينيين اثنين

يوسف زاهي قحوش، ووضعها في ثالجة للحوم، في : المحاصرة، أن السكان تمكنوا من سحب جثة الشهيد
 . للنيرانوالمتواصل  وسط الطريق بسبب اإلطالق العنيف ي من سحب جثة أخرى فاحين لم يتمكنو

 أسطح البنايات وتعمد القناصة، الذين اعتلوا
السكنية، قتل كل من يتحرك، وكان قتل الطفلين 

 .المغير من الحاالت، التي تثبت تعمد القتل
 ووصف والد الشهيين األخوين المغير، وهو 

 49محمد علي جابر المغير، يبلغ من العمر 
) 11(عاماً، متزوج ويبلغ عدد أفراد أسرته 

 أطفال، ويقيم في منزل)9(فرداً، من بينهم 
ث طبقات في حي تل السلطان في مكون من ثال

رفح، الظروف التي رافقت استشهاد نجليه، 
مبرزاً أنهما قتال على سطح المنزل، وأن سبب 
اإلصابة هو أعيرة نارية في الرأس، ما ينفي 
ادعاءات قوات االحتالل من أن انفجار عبوة 

 . 9هو الذي أدى إلى وفاتهما
جديدة بحق وارتكبت قوات االحتالل مجزرة 

المدنيين العزل في مدينة رفح، حيث قصفت 
بالصواريخ وقذائف الدبابات مسيرة سلمية 

 من مساء يوم 2:25حاشدة، عند حوالي الساعة 

                                                 
 .في مربع النص المحاذي، صرح بها تحت القسم أيمن زكي خضر) 1(أنظر اإلفادة رقم  8
 .مغير والد الطفلين في مربع النص المحاذي، صّرح بها للمرآز محمد ال) 2( أنظر إفادة مشفوعة بالقسم رقم  9

 استيقظت على 18/5/2004 فجر الثالثاء 00:04عند حوايل الساعة ") 2
صوت انفجار شديد وأصوات حركة دبابات وطائرات، وإطالق كثيف للرصاص 

 صباح يوم الثالثاء املوافق 11:00عند حوايل الساعة ... والقذائف املدفعية 
 صعد ابين أمحد فوق السطح ليطعم احلمام، وكانت أخته أمساء 19/5/2004

كان القناصة اإلسرائيليون يعتلون سطح مرتل ...  السطح تقوم جبمع الغسيل عن
أطلقوا الرصاص على ابنيت أمساء فسقطت على األرض ... جارنا أمحد أبو جاللة 

... مث بدأ إطالق الرصاص مرة أخرى ... بدأ أمحد يصرخ علينا أمساء أصيبت ... 
أن شقيقه توجه ابين علي ملساعدة أخته فبدأ بالصراخ على والدته، فأبلغها 

فسألته وشقيقتك فقال أطليب الرمحة من اهللا ... استشهد قائالً اطليب الرمحة من اهللا 
مل أقَو على ... شاهدت ابين وأجهشت بالبكاء ... ونقل شقيقه للطابق األول ... 

اتصلت على ... بقي أبنائي يف غرفة الضيوف ... مشاهدة ابنيت فهي عزيزة علي 
ر، وحىت أعضاء كنيست عرب ومؤسسات حقوق املستشفى، والصليب األمح

رغم ... كي يساعدونا يف نقل جثمانيهم إىل املستشفى ... اإلنسان والصحافة 
ساعات تقريباً حيث ) 5(هذه االستغاثات مل يتم نقل جثمانيهم إال بعد حوايل 

... وصلت سيارة إسعاف من مستشفى أبو يوسف النجار ونقلتهم إىل املستشفى 
حماواليت للخروج من املنطقة إللقاء نظرة الوداع األخرية عليهم ومل تنجح 

دفنهم أقاريب املقيمني يف وسط البلد يوم ... واإلشراف على تشييع جثمانيهم 
ومل أمتكن من توديع طفلي بسبب احلصار املفروض ... اجلمعة بعد صالة العصر 

قاربنا حني دخول ومل يتمكن ابين خالد، الذي كان يف مرتل أ... على املنطقة 
كما مل تتمكن ابنيت املتزوجة واليت يبعد ... قوات االحتالل من وداع شقيقيه 

."   متر من رؤيتهم بسبب احلصار املفروض على احلي200مرتهلا عن مرتلنا حوايل 
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جريحاً من ) 41(شهداء من بينهم خمسة أطفال و ) 8(، ما أدى إلى سقوط 19/5/2004األربعاء الموافق 
 .طفالً) 24(بينهم 

يراً واضحاً عن شكلت هذه الجريمة تعب
الحرب من  عقلية التي تحكم مجرميال

اإلسرائيليين، الذين يرتكبون هذه الجرائم، 
. أو أولئك الذين يصدرون لهم األوامر

وحاول ناطق باسم قوات االحتالل تزوير 
الحقيقة، نافياً أن تكون قواته استهدفت 
المسيرة بشكل مباشر، كما حاول اإلشارة 

ضم مسلحين، وهذا إلى أن المسيرة كانت ت
أمر ليس بجديد على تلك القوات، التي 

الفلسطينيين مهمة الرد على هذه وفي هذا نترك لشهود العيان من غير. ئماً إلى تبرير جرائمهاتسعى دا
 .االدعاءات اإلسرائيلية

ة في مدينة  مراسل اإلذاعة الذي كان وسط المسيرة السلميروىباني، األسفي رسالة إذاعية لراديو قتالونيا ف
  .، وتؤكد رواية الصحفي تعمد قوات االحتالل قصف المسيرةث لحقيقة ما حد10رفح، في معرض وصفه

، يوهانس أبيلنجالصحفي الهولندي،  - أدلى بها لمركز الميزان لحقوق اإلنسان-11في إفادة مشفوعة بالقسمو
الذي يعمل كصحفي مستقل، وكان متواجداً 

قوات االحتالل في رفح لتغطية أخبار هجوم 
على مدينة رفح، وأتاحت له مشاركته في 

أكد . المسيرة، أن يقف على حقيقة ماجرى
يوهانس بشكل قاطع أن القصف المدفعي 
والصاروخي، الذي قامت به دبابات 
وطائرات قوات االحتالل أصاب مقدمة 
المسيرة مباشرة، ونفى أن تكون الطائرات أو 

سيرة، وأن الدبابات قد قصفت بعيداً عن الم
كما أكد أن . القصف تم عن طريق الخطأ

القصف تواصل خالل محاوالت إخالء 
وهذا يرد بشكل واضح على مزاعم قوات االحتالل وادعاءاتها الباطلة في معرض . الجرحى من أرض المكان

 .تفسيرها لما حدث
 
 

                                                 
و     ) 3( راجع مقتطفات من رواية الصحفي الواردة في اإلفادة رقم           10 لة لرادي انه في مراس في مربع النص المحاذي، آما جاءت على لس

 .قتالونيا مساء اليوم نفسه
 .في مربع النص المحاذي) 4( راجع إفادة رقم  11

 أحلظ كنت وسط املسرية يف سياق عملي كصحفي أقوم بتغطية األحداث، مل" ) 3(
أي مسلحاً وسط املسرية، وكان اجلميع مدنيني وغري مسلحني، شاهدت يف اجلو 
طائرات مروحية أطلقت بالونات حرارية ومل يكن هلا أي صوت، مسعت صوت 

وأحدثت أسالك الكهرباء ... فجأة حدث انفجار يف مقدمة املسرية ... إطالق نار 
الحظت أن ... فجارات على املسريةبدأ اجلمع يتفرق هرباً، وتوالت االن... شرراً 

مل أمسع أي انفجار .. مصدر القذائف كان من الدبابات اليت كنت أشاهدها أمامي 
كما واصلت الدبابات قصفها بينما كانت سيارات اإلسعاف وسيارات ... قبل ذلك

 ." مدنية أخرى حتاول نقل وإخالء القتلى واجلرحى

 العودة، - يسمى- انطلقت من دوارشاركت يف املسرية السلمية اليت" ) 4(
الحظت وجود مسلحني اثنني من ... القريب من مسجد العودة يف رفح 

... انطلقت املسرية وغادر املسلحني املكان ... الفلسطينيني قبل حترك املسرية 
مل ... مل أحلظ أي مسلحاً خالل سرينا بني الفلسطينيني املشاركني يف املسرية 

كنت أالحظ طائرات ... لقة واحدة من املسريةحيدث أن مسعت صوت ط
عندما اجتزنا دوار زعرب مسعت صوت طلقات نارية، مث ...مروحية يف اجلو

مث حدث انفجار ... الحظت بالونات حرارية تطلقها املروحيات دون صوت 
تبع االنفجار ... مل أمسع أي انفجار قبل هذا ... ضخم على مقدمة املسرية 

الحظت أن الدبابات اإلسرائيلية هي اليت كانت ... عدة انفجارات 
مل أكن أختيل يف حيايت أن أمر بتجربة كهذه، وأن أرى مثل هذه ... تقصف

 .."املأساة اليت يكون فيها املدنيني هدفاً لقصف الطائرات والدبابات
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 :استهداف الطواقم الطبية
وسيارات اإلسعاف بشكل منظم، خالل اجتياحها ألحياء مختلفـة   أفراد الطواقم الطبية  استهدفت قوات االحتالل  

من مدينة رفح، من خالل إطالق النار مباشرة تجاه سيارات اإلسعاف، واحتجازها، وهو مـا شـكل انتهاكـاً                   
، المخصصة لحماية المـدنيين فـي       1949لعام   لقواعد القانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف الرابعة       

أولت االتفاقية عناية واهتماماً خاصين، بالوضع الصحي عموماً فـي اإلقلـيم المحتـل،                حيث .زمن الحرب 
كما حرصت تلك االتفاقية على تأمين الحمايـة الخاصـة          . وبوضع المصابين والجرحى على وجه الخصوص     

، 20 ،19،  18،  17،  16،  15(وقد حاولت االتفاقية في المواد      . لعمليات نقل الجرحى والمرضى من المدنيين     
، تنظيم خدمات الرعاية الصحية،      )63،  21

وعمل المستشفيات، وتسهيل مرور إرساليات     
الغذاء والدواء، وحماية أفراد األطقم الطبيـة       
والموظفــون المكلفــون بــإخالء الجرحــى 
والمرضى، وضمان تمتع المرضى والجرحى     
والعجزة والحوامل، بحماية خاصة في كـل       

 . الظروف
 

أفاد مصدر مسئول في   وفي هذا السياق
 أن  في مدينة رفحجمعية الكتاب والسنة

االتصال بسيارة اإلسعاف التابعة لهم قد 
انقطع، وتبين أن أفراد الطاقم الطبي 
اضطروا للهرب من السيارة وتركها بعد 

وتمكن باحث . تعرضهم إلطالق نار مكثف
عطبت جراء قصفها من قبل قوات االحتالل، مركز الميزان من االتصال بالطاقم الطبي، وتأكد أن سيارتهم أ

حسين العطار أحد أفراد الطاقم الطبي، أنهم توجهوا عند حوالي الساعة الثالثة . في تصريح أدلى به دوجاء 
 لنقل مصاب، وبمجرد وصولهم إلى المنطقة القريبة من مخيم بدر، 18/5/2004من فجر يوم الثالثاء الموافق 

تحت قوات االحتالل النار تجاههم ما دفعهم إلى ترك السيارة واللجوء ألحد شمال شرق حي تل السلطان ف
 المركز إلى تسهيل خروج أفراد الطاقم، حيث يجري اتصاالته مع هذا وسعى محامي. المنازل القريبة

  .المستشار القضائي للجيش اإلسرائيلي، وقد تمكن من ذلك الحقاً
ز، أن خمسة سيارات إسعاف احتجزت داخل منطقة تل السلطان كما أكدت مصادر البحث الميداني في المرك

وأطراف المخيم الغربي، سيارتين لوزارة الصحة وسيارة لجمعية الهالل األحمر، وسيارة لجمعية الكتاب 
 المركز وجهات فلسطينية مختلفة، ومنظمة أطباء من وسعى. عة التحاد لجان العمل الصحيوالسنة وسيارة تاب
وتم السماح . ، من أجل تسهيل خروج سيارات اإلسعافية لصليب األحمرالدولاللجنة وان، أجل حقوق اإلنس

بخروج أفراد الطواقم الطبية من المنطقة ولكن دون سيارات اإلسعاف، باستثناء سيارتي اإلسعاف التابعتين 
شار القضائي لقوات لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، حيث نجح المركز من خالل اتصاالته المكثفة مع المست

 .ق اإلنسان بتأمين خروج الطاقم والسيارات مساء الثالثاء نفسهالحتالل ومنظمة أطباء من أجل حقوا

 باشـرت عملـي   17/5/2004منذ حصار رفح يوم االثنني املوافق   ) 5(
 متـر مـن     100ية الكائنة على بعد حوايل      قرب نقطة شارع صدام الطب    

 من قبل إدارة املستشفى بوجود إصابات       وصلتين إشارة   ...شارع اجلامعة 
فجر يوم 01:00 عند حوايل الساعة     اجلنينةجبوار مسجد االستقامة يف حي      

توجهت إىل سيارة اإلسـعاف أمـام        ... 20/5/2004اخلميس املوافق   
... ) 4329(حتمل لوحة رقم    ) Toyota(النقطة الطبية، وهي من نوع      

فجـأة    ... خلف املقود انتظر طاقم األطباء الذي سيذهب معـي         جلست
خرجت آلية عسكرية من شارع اجلامعة قرب برج عوض، وبدأت تطلق            

مسعت شيئاً يصيب السيارة، فتركـت      ... الرصاص حنو سيارة اإلسعاف     
ت الرصاص ومل    مل يتوقف صو    ...السيارة وهربت إىل داخل النقطة الطبية     

 من  07:00أمتكن والطاقم املرافق من مغادرة النقطة حىت حوايل الساعة          
الباب الغـريب    وجدت زجاج ف ذهبت إىل السيارة   ...صباح اخلميس نفسه  

اخترقت الباب وخرجـت مـن      ووجدت رصاصة    ...لسيارة وقد حتطم    ل
ت ، وعدت للمستشفى وأبلغ   اجلنينة حي   غادرت...  الباب اجملاور للسائق  
 .إدارة املستشفى بذلك
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وحول استهداف سيارات اإلسعاف، وإطالق النيران عليها مباشرة، أدلى علي عبـد اهللا أحمـد أبـو عمـرة،                   
في إفادة ابرز تعمـد     ف النجار في رفح،     عاماً، ويعمل ضابط إسعاف في وزارة الصحة بمستشفى أبو يوس         35

  .12قوات االحتالل قصف سيارة اإلسعاف، وترويع الطواقم الطبية للحيلولة دون أداءها لعملها
 

 :وسيارات اإلسعافتقييد حركة األطقم الطبية 
 ، وكان الحصار13فرضت قوات االحتالل حصاراً مشدداً على المناطق التي استهدفتها عملياتها العسكرية

مشدداً بحيث منعت األطقم الطبية 
وسيارات اإلسعاف من الوصول 
إلى الجرحى والمرضى، وفي 
الوقت نفسه لم تقدم تلك القوات على 
تقديم المساعدة الالزمة للجرحى 
والمرضى كما يفترض في حالة 
 . كهذه، وفقاً للقانون الدولي اإلنساني

وفي اتصال هاتفي مع المركز، أفاد 
عاماً، أنه عند ) 42(زياد حسان، 

حوالي الساعة الثامنة والنصف من 
صباح يوم الخميس الموافق 

، أمرته قوات 20/5/2004
 عبر مكبرات الصوت –االحتالل 

 بالخروج من المنزل، ألنها ستقوم –
بهدمه، فخرج هو وأسرته المكونة 
من خمسة أفراد، من بينهم ثالثة 

 بناء -أطفال، يرفعون راية بيضاء 
 وبمجرد أن - الجيشعلى أوامر

حت دبابة أصبحوا في الشارع، فت
، ما اضطرهم نيران رشاشها نحوهم

، للهروب والزحف إلى داخل المنزل
 . بعد أن أصيب ثالثة منهم

وتحركت سيارة إسعاف تابعة 
لوزارة الصحة، عند حوالي الساعة 

و بكر الصديق في حي ، بناء على استغاثة حسان وعائلته، وعندما أصبحت بالقرب من مسجد أب8:45
البرازيل، القريب من منزل حسان، اعترضت طريقها دبابة، وقامت جرافة بوضع ساتر ترابي خلف السيارة، 

                                                 
 .في مربع النص المحاذي) 5(راجع إفادة رقم  12
 . الفقرة المتعلقة بحصار األحياء السكنية وعزلها في مقدمة التقريرأنظر 13

 إثر استدعائي للعمل فيها 20/5/2004وصلت إىل رفح يوم اخلميس املوافق ")6(
عند حوايل الساعة  ... 18/5/2004بعد اقتحام حي تل السلطان يوم الثالثاء 

 من ظهر اليوم نفسه أبلغنا، من قبل إدارة اإلسعاف يف مستشفى أبو يوسف 12:00
بعد التنسيق أبلغنا ... ي الربازيل بعد اإلبالغ عن وجود إصابات النجار، بالتوجه إىل ح

أصبحنا جبوار مسجد أبو بكر ... االرتباط مبوافقة قوات االحتالل على دخولنا 
كانت تتوقف يف وسط الشارع ثالث دبابات، إحداها كانت تقف مباشرة ... الصديق 

 يف انتظار تراجع الدبابة لنتمكن توقفنا... أمام باب املرتل الذي تتواجد فيه اإلصابات 
اتصلنا ... دقائق ومل حيدث شيء 10من التوجه للمرتل ونقل اإلصابات، مكثنا حوايل 

أطلقنا الصافرة ... يف االرتباط فأبلغونا بأن نطلق الصافرة ونتقدم ليفسحوا لنا اجملال 
تراجعنا .. . بإطالق الرصاص جتاهنا اومبجرد أن حاولت سيارة اإلسعاف التقدم بدءو

ويف الوقت نفسه بدأت جرافة تتقدم من اخللف ... للخلف، وبدأنا االتصال باالرتباط 
بدأنا يف التقدم ولكن سائق ... وشرعت يف جتريف الرمال وتقدمت حنو اإلسعاف 

وبدأت بوضع ... جتاوزتنا اجلرافة وأصبحت أمامنا فتوقفنا ... اجلراف كان يالحقنا 
حاولنا مغادرة سيارة اإلسعاف، فبدأوا بإطالق ... سعاف الرمال أمام سيارة اإل

كنت يف اإلسعاف ... عدنا أدراجنا وبدأنا جنري اتصاالت ... الرصاص علينا من دبابة 
 من معسكر جباليا، وضابط اإلسعاف عدنان زأنا واملسعف حممد صبحي عبد العزي

رتباط واملستشفى كنا نتصل من هواتفنا الشخصية على اال... النواجحة من رفح 
وكانت اجلرافة تواصل وضع ... وبدأت وسائل اإلعالم تتصل بنا ... وإدارة اإلسعاف 

متلكنا اخلوف شعرنا أهنم سريدمون سيارة اإلسعاف ... الرمال أمام سيارتنا وخلفها 
بقينا حماصرين ملدة ثالث ساعات تقريباً قبل أن يسمح لنا ... بالرمال وحنن بداخلها 

كانت الطريق مليئة ... بعد أن أزالت اجلرافة الرمال من أمام اإلسعاف ... ة باملغادر
حاول سائق اإلسعاف أن يسلك طريقاً يبعده عن احلفر ... باحلفر بفعل جتريف اجلرافة 

اليت أحدثتها اجلرافات يف الطريق، إال أن جندياً أخرج رأسه من دبابة وصّوب حنونا 
اضطر السائق أن ...  حمدد برغم وجود احلفر أمامنا بندقية مؤشراً أن نذهب باجتاه

علقت عجالت سيارة اإلسعاف أكثر من مرة باألرض غري املمهدة، ... يسري بني احلفر 
ومتكنا من اخلروج بشق األنفس، يف جو من الرعب واخلوف الشديد حىت متكنا من 

 ".املغادرة والعودة ملستشفى أبو يوسف النجار
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واإلفادة التالية صرَّح بها تحت القسم  .فيما تقدمت جرافة أخرى وأقامت ساتراً آخراً عند مقدمة السيارة
 عاماً، متزوج ويقيم في بيت الهيا شمال غزة، 28مر يبلغ من العو، للمركز محمد رمضان أبو عطا النيرب

ويعمل كمسعف متطوع في إدارة اإلسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة في مستشفى كمال عدوان في 
 .14وكان ضمن الطاقم الطبي المحاصر داخل سيارة اإلسعاف، وجاء في إفادتهت الهيا، يمشروع ب

اقم الطبية للحيلولة دون تمكنها من نقل وإخالء الجرحى والمرضى، واصلت قوات االحتالل منع وإعاقة الطو
حيث أوقعت تلك القوات عشرات الجرحى، وحالت دون تمكن سيارات اإلسعاف للوصول إليهم، ما شكل 

 .تهديداً جدياً على حياتهم، وضاعف من أعداد الشهداء
 

وفي حالة فريدة من 
نوعها تمكن ممرض 
من سكان حي تل 

ن إنقاذ حياة السلطان م
جريح، لم تتمكن 

 الطواقم الطبية من 
سمير . الوصول إليه

نوفل، في الثالثين من 
العمر، يسكن في الجزء 
الجديد من حي تل 

، أدلى )كندا(السلطان 
بإفادة لمركز الميزان 

عبد السالم حول إصابة 
ة وكيف ، 15أبو عياد

تمكن شقيقه أحمد من 
الجريح، كما  حياةإنقاذ 

ة، تأخر وصول سيارات اإلسعاف إلى الجريح، رغم خطورة الحالة، وتأخر وصوله إلى المستشفى تبرز اإلفاد
 . 16بعد أن وصلته سيارات اإلسعاف

 
 
 
  
 

                                                 
 في مربع النص المحاذي) 6(أنظر إفادة رقم  14
 . في المستشفيات المصرية، بعد أن حّول للعالج بها جراء خطورة حالته23/6/2004استشهد عبد السالم أبو عيادة بتاريخ  15
 .ذيفي مربع النص المحا) 7(أنظر إفادة رقم  16

 م شاهدت عبد السالم أبو 18/5/2004 السابعة من مساء يوم الثالثاء  ساعةعند حوايل ال") 7(
عيادة، وهو يسكن بالقرب من مرتيل، بينما كان قادماً من مرتله منطلقاً إىل الشمال الشرقي سالكاً 
طريقاً ضيقاً متفرع من الشارع الذي يفصل بني اجلزء القدمي من حي السلطان، واجلزء اجلديد منه، 

فجأة ... نان على عائلة شقيقه، ويقع مرتل شقيقه بالقرب من مجعية حي كندا للخدمة العامة لالطمئ
كان يبعد مسافة قصرية عن جدار مرتيل من ... مسعت إطالق رصاص وسقط عبد السالم على األرض 

طلبنا منه أن يزحف قليالً للخلف كي نتمكن من ... ناديت عليه وكان معي أخي أمحد ... اخللف 
به، دون أن نكون عرضة للقناصة، الذين يعتلون مرتل عبد الستار أبو غايل القريب، حيث اختذوا سح

متكن عبد السالم من ... من سطح املرتل، ومن شقة عاطف عبد الستار أبو غايل موقعاً إلطالق النار 
له وإدخاله من خلعنا احلديد املثبت على أحد نوافذ مرتلنا، ومتكننا من مح... الزحف وهو على ظهره 

إال أن ... اتصلنا يف مستشفى أبو يوسف النجار، واهلالل األمحر وناشدنا العامل عرب الراديو ... النافذة 
كانوا خيربوننا أهنم حياولون الوصول، إال أن قوات ... سيارة اإلسعاف مل تتمكن من الوصول 

عمل ممرضاً أن جيري إسعافات حاول أخي أمحد الذي ي... االحتالل متنع مرور سيارات اإلسعاف 
كانت ... إال أن حماوالت وقف الرتيف باءت بالفشل ... واتصل بطبيب جراح ليصف له ماذا يفعل 

وصلتنا سيارة ... اإلصابة أسفل منتصف البطن، وكانت فتحات كثرية أسفل الظهر من اخللف 
صعبة جداً ألن الدم كان ، وأكد مسري أن اجلريح كانت حالته 9:30اإلسعاف عند حوايل الساعة 

 وتابع مركز امليزان مع مستشفى أبو يوسف النجار، ساعة وصول اجلريح، حيث  ".يرتف منه بشدة
، وأهنم حولوا 18/5/2004 من مساء الثالثاء 11:10أكدوا أنه وصل إليهم عند متام الساعة 

  .اجلريح إىل مستشفى غزة األورويب خلطورة الوضع
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 :هدم وتدمير المنازل السكنية
استهدفت قوات االحتالل المنازل السكنية بشكل غير مسبوق، خالل انتفاضة األقصى، مستخدمة بذلك مختلف              

. والوسائل، من قصف ونسف وتجريف، إلى استيالء على المنازل وتحويلها إلى مواقـع عسـكرية              األساليب  
وركزت قوات االحتالل في استهداف المنازل السكنية على المناطق القريبة مـن المسـتوطنات، أو الطـرق                 

المؤدية إليها، أو الحدود وخطوط     
 . التحديد الفاصلة

وشكلت الهجمات األخيرة التـي     
رفح، في العملية التـي     استهدفت  

أطلقت عليها قوات االحتالل اسم     
عالمات فارقة فـي    ) قوس قزح (

 :استهداف المنازل السكنية، وهي
ــدم . 1 ــات اله ــتهدفت عملي اس

والتدمير منازل سكنية تقع فـي       
مناطق سكنية بعيدة نسـبياً عـن       
الشريط الحدودي حيث تـراوح     
بعد بعض المنازل في حيي النخلة   

 السـلطان بـين     وتل) البرازيل(
 متراً عن الشريط    1200 – 800

الحدودي، واألمر نفسه عن أقرب     
 .مستوطنة أو طريق استيطاني

امتنعت قوات االحتالل عـن     . 2
اإلعالن عن نيتها بهدم المنـازل      
لحظة الهدم، حيث كانـت فـي       
السابق تـأمر السـكان بـإخالء       
المنازل قبل أن تشرع في هدمها،      

ر الـذي   إال في حاالت قليلة، األم    
يبرز تعمـدها إيقـاع الجرحـى       
والقتلى في صـفوف السـكان،      
وتكبيدهم أكبر قدر من الخسائر،     

 .بهدم المنازل على محتوياتها
أكدت نتائج تحقيقات المركـز     . 3

ــمت   ــدم اتس ــات اله أن عملي
بالعشوائية، سواء من جهة عـدم      

عند ...  كنت أتواجد يف املرتل ووالديت وعميت 20/5/2004وافق يوم اخلميس امل) " 8(
 صباحاً مسعت أصوت اآلليات والطائرات العسكرية وإطالق 8:00حوايل الساعة 

كان الرصاص يصيب باب املرتل ... مل أمتكن من اخلروج من شدة اخلوف ... للرصاص 
 اجلنويب شاهدت جرافة حاولت أن القي نظرة من النافذة... حيث كان ملئ بالفتحات 

، وشاهدت سيارة )اعتقد انه مرتل عائلة حسان(ضخمة تقوم بتجريف مرتل جرياننا 
فتحت الباب فقال يل سائق اإلسعاف انتبهي اجلرافة هتدم يف ... إسعاف تقترب من مرتلنا 

فجأة مسعت صوت صراخ فرجعت ... عدت للمرتل وأغلقت الباب ... مرتل جريانكم 
شاهدت جرياننا عائلة حسان يقفون فوق سطح الغرفة اجملاور ... ية للمرتل للجهة الشمال

ذهبت إىل عميت اليت كانت نائمة ... ملرتلنا ومجيعهم يصرخون علينا اخرجوا من املرتل 
فبدأ يصرخ عليها جرياننا اخرجوا ماذا ... وأيقظتها فتوجهت حنو اجلهة الشمالية للمرتل 

توجهت حنو باب املرتل يف اجلهة اجلنوبية فإذا جبزء من ... تنتظرون فقالت ماذا نفعل ؟ 
عدت للمنطقة اليت تتواجد فيها عميت حيث ... غرفة اجللوس قد هدم ومل اعلم ماذا افعل 

كنت ... حاولت أن انتقل عربه وعميت وأمي إىل مرتل عائلة قشطة ... يوجد فيها سلم 
حاول جارنا اشرف قشطة أن حيدث . ..متوترة جداً وخائفة واجلريان مجيعا يصرخون 

متكنا من مساعدة ... فتحة يف اجلدار كي ننتقل عربها إىل مرتله، ولكنه مل يتمكن من ذلك 
عمىت اليت جتاوزت الثمانني من عمرها من الصعود على السلم وأنزلناها يف مرتل جرياننا 

 املرتل مرة أخرى عدت إىل... كان اخلوف يتملكنا مجيعاً، وكان األطفال يصرخون ... 
وكنت أحاول ... كنت وأمي هنرول يف املرتل يف وضع هستريي ال نعلم ماذا افعل ... 

تسلقت لالنتقال إىل مرتل اجلريان ... مجع كافة األوراق الثبوتية وشهاداتنا يف حقيبة معي 
وجدران املرتل ... ، متكنت من الرتول وكانت والديت حتاول تسلق السلم )عائلة قشطة(

وقفت والديت على اجلدار، الذي يفصل مرتلنا عن مرتل اجلريان، مل تتمكن من ... تتهاوى
... أخذت تصرخ على سائق اجلرافة الذي مل يعرها اهتماماًً وواصل اهلدم ... اهلبوط بعد 

قفزت مباشرة داخل مرتل اجلريان ... وصلت اجلرافة حىت اجلدار الذي تقف عليه والديت 
دخلت مقدمة اجلرافة ...  جارنا حوايل عشرة أفراد من بيننا طفل كنا يف مرتل... 

حاولنا اخلروج من ... هربنا يف آخر حلظة فإذا بالغرفة بأكملها تسقط ... علينا ) الشفرة(
متكن شاب من إحداث فتحة يف اجلدار من اجلهة ... الباب فوجدناه موصداً باألنقاض 

معظم اجلريان يف املكان حيملون رايات بيضاء خرجنا من الفتحة فوجدنا ... الشمالية 
ومحلنا مجيعاً رايات بيضاء وكانت الدبابات متأل املكان والشوارع ... وساعدونا باخلروج 

رفعت راية بيضاء وسرت ... شاهدت اجلرافة تواصل هدم املنازل اجملاورة ملرتلنا ... 
الدبابة يتحرك باجتاهنا أينما كان مدفع ... ووالديت وعميت باجتاه الشرق بني الدبابات 

وصلنا إىل مرتل شقيقيت وبقينا حتت احلصار حىت غادرت قوات االحتالل فجر ... سرنا 
  جزء من حي الربازيل لنجد مرتلنا كومة من احلجارة 21/5/2004يوم اجلمعة املوافق 

  ."حىت املركبات املدمرة فوق أنقاض املرتل
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د في محيط تلك المنازل ما يشير إلـى         استهداف منازل بعينها، فيما يعرب بعقاب ذوي المقاومين، كما ال يوج          
 .أي هدف قد يفهم منه دواعي أمنية

فجـر يـوم الخمـيس      مـن 1:35وتشير تحقيقات المركز إلى أن قوات االحتالل بدأت، عند حوالي الساعة 
وشرعت في أعمـال هـدم    . ، بإحكام سيطرتها على حي البرازيل وفرضت حصاراً شامالً عليه         20/5/2004

عاماً تقيم في حي البرازيل     )40(اكتمال محمد حسن عواد، تبلغ من العمر        . للمنازل السكنية وتجريف عشوائية   
أفراد، وتعمل موظفة في جمعية األمل للمعاقين، وتبلـغ مسـاحة           ) 7(مع أسرتها المكونة من سبعة       في رفح، 
 تحـت  غرف ومنافعها، وهو مسقوف باإلسبسـتوس، صـرَّحت للمركـز   ) 4(، ويتكون من    )2م200(منزلها  
 السكان  رويؤكد ماجاء في إفادة عواد، تعمد هدم المنزل دون تحذي         . ، بإفادة، تروي ظروف هدم منزلها     17القسم

 بالذكر أن المسافة بين منزل عّواد والشريط الحدودي ال تقل بأي حال من األحـوال                جدير. حتى لحظة الهدم  
سالمة عبد السالم أحمـد     . ها على أنه مطلوب   كما لم يسبق أن ورد اسم أي من أفراد عائلت         . عن ثمانمائة متر  

أفراد، وتعيش في منزل واحد وأسرة أبنهـا محمـد          ) 5( عاماً، متزوجة ويبلغ عدد أفراد أسرتها        54فسيفس،  
من مخيم الالجئين في )  Oبلوك(أفراد من بينهم طفلين، وتقيم في منطقة ) 8(علي فسيفس، البالغ عدد أفرادها

 الحدودي، الـذي يفصـل       الشريط عن)  م 250(مع مصر، ويبعد منزلها حوالي      رفح على الشريط الحدودي     
، أعطى صورة عامة    18سيفس بتصريح مشفوع بالقسم للمركز    أدلت ف . مصر عن األراضي الفلسطينية المحتلة    

عن حالة المهجرين ممن دمرت قوات االحتالل منازلهم في رفح، وفي الوقت نفسه أبرز التصـريح صـورة                  
 حيث مراكز اإليواء المؤقت الجماعية، ممتلئة، وال يجد الناس مأوى بديل يجتمع فيه شـمل                الوضع في رفح،  
جدير بالذكر أن الوكالة وجهات أخرى توفر بدل إيجار للمهجرين في حال وجدوا مسـكن،               . أسرهم من جديد  

 .إال أن رفح التي هدمت فيها آالف المنازل لم يعد فيها منازل لإليجار
 ما  ...توقعنا أن املشاكل انتهت وسوف نستقر) م150(وات االحتالل اجلدار احلديدي، الذي يبعد عن مرتلنا حوايل قامت قأمنذ ) "9(

أصبح املكان مسرحاً لدخول وخروج ... حدث أن قوات االحتالل أقامت أبراج مراقبة مقابل منطقتنا، باإلضافة لبوابة تطل على املكان 
... أيام اقتحمت عشرات اآلليات املنطقة بغطاء من الطائرات اليت أطلقت عدة صواريخ يف حميط منازلنا قبل ... الدبابات من تلك البوابة

بسبب وضعنا املادي الصعب، حيث ال يعمل يف املرتل سوى ابين حممد، ... أدى ذلك إىل استشهاد طفلني من احلي وحلقت أضرار يف مرتلنا 
ال نستطيع استئجار مرتل برغم الضرر الذي أصاب مرتلنا وخوفنا  ... اًفرد) 17(ا غ عددهأسرتنا الباليعيل ) شيكل1600(الذي يتقاضى 

مل نتمكن يف حينه من مغادرة املرتل بسبب إطالق ...  توغلت عشرات اآلليات العسكرية 12/5/2004يوم ... املستمر من عودة الدبابات 
أقمنا عند ابنة عمي مسرية اليت يبعد سكنها عن مرتلنا ...  مساءاً 8:00ساعة متكنا من مغادرة املرتل عند حوايل ال... الرصاص والقذائف

بكيت على ... انسحبت الدبابات من املنطقة لنعود وجند املرتل كومة من احلجارة فوق ممتلكاتنا ... م، وبقينا عندهم ثالث أيام 300حوايل 
 غرف النادي مكتظة مبن هدمت ح حيث فتحت غرف النادي إليواء املهجرينتوجهنا إىل نادي شباب رف... كانت هجرتنا الثانية ... مرتيل 

ويف البلدية أخربونا أن نتوجه إىل منازل أقاربنا حىت يتم تامني مأوى لنا ... أشاروا علينا أن نذهب إىل بلدية رفح ... منازهلم يف أوقات سابقة 
 وحنن نقيم يف غرفة 17/5/2004ومنذ ... درسة اخلنساء االبتدائية لالجئات وبعد يومني علمنا أن وكالة الغوث فتحت بيوت إيواء يف م... 

وبسبب وجود رجال ... طفل ) 20(إناث، منهم ) 6(فرد من بيننا ) 35(عائالت مجيعنا أقارب ويبلغ عددنا ) 6(نقيم يف الغرفة ...  واحدة 
 زوجات أبنائي إىل منازل والدهن وبقيت وأبنائي وزوجي وعائلة أخيه ذهبت... من عائالت خمتلفة مل تتمكن الفتيات من البقاء يف املدرسة 

واحدة ) غرفة صف(فرد ) 12(فرد، وعائلة عبد الرمحن رضوان ) 2(أفراد، وعائلة زينب بكري ) 8(انضمت إلينا عائلة نضال أبو عرتة ... 
أصبحنا ... ت يف ساحة املدرسة بسبب عاداتنا وتقاليدنا بسبب وجود النساء يف الغرف يضطر أبنائي وزوجي وأبناء النساء إىل املبي... 

ال نعلم إىل مىت سنبقى يف ... وضع غريب علينا بعدما كنا يف منازلنا نقيم أصبحنا مشردين من مكان آلخر ... مشتتني يف عدة منازل 

                                                 
 في مربع النص المحاذي ) 8(أنظر إفادة مشفوعة بالقسم رقم  17
 .في مربع النص المحاذي) 9(أنظر إفادة رقم  18
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ألطفال يف االمتحانات بعدما فقدنا كتبهم وماذا سيفعل ا... وهل تتحمل عائالت زوجات أبنائي وجودهن لديهم وأطفاهلن؟ ... املدرسة؟ 
علبة جبنة، (الوكالة تقدم لنا بعض الوجبات ... عندما احتاج أن استحم اذهب ملرتل أقاربنا  ... 12/5/2004حتت أنقاض املرتل منذ 
 ابلغنا املسئولني يف الوكالة ممن 31/5/2004ويف يوم األربعاء املوافق ... بعض األيام كانوا يقدمون طعاماً مطهياً ) ... محص، بيض، حالوة

مل نوافق وبقينا كما كنا، وتوقفوا عن النوم يف ... يقيمون معنا يف املدرسة بان نبحث عن مكان إليوائنا عند أقاربنا ورغبتهم إغالق املدرسة 
ياء، وعلبيت حلمة ، بسكويت ، أرز ، علبة فاصول( كرتونة فيها 6/6/2004بالنسبة لألكل وفروا لنا يوم األحد املوافق ... املدرسة معنا 

أصبحنا يف نفسية صعبة، ويومياً أستيقظ من النوم ابكي على مرتيل، الذي قضيت فيه عشرات ... وأبلغونا ان الطعام يكفيكم ألسبوع ) عدس
 حيلة يف تامني مرتل جيمعنا من هو ال ميلك... وأحيانا أجد زوجي يبكي ... السنوات منذ زواجي، وكل حيايت وذكريايت وأبنائي ترعرعوا فيه 

مجيعهم كانوا خيافون ويصرخون ... أحيانا يأيت أحفادي ويسألوين ليش يا جدة أنت مش عايشة معنا فال أستطيع اجلواب عليهم ... جديد 
فزون من النوم يبكون كانوا يف الليل ي) ... أجت الطائرة بدها تطخنا(عند مساعهم إطالق رصاص، يشرعون يف البكاء ويلتصقون يب قائلني 

وأصبحت يف وضع سيء ال بيت وال عفش، وال عائلة واحدة وال يوجد استقرار، وأصبحنا كهجرة ... وبعضهم بدأ يتبول على نفسه ...
 ". غرف صفوف املدرسة لالجئني ىليس لنا سو... 1948عائالتنا يف عام 

 
 

 :احتالل المنازل السكنية
اقتحمت قوات االحتالل 

راً من البنايات عدداً كبي
السكنية، وذلك منذ اللحظات 
األولى الجتياحها حي تل 
السلطان، حيث عمدت إلى 
جمع السكان من الشقق في 
الطبقات المختلفة من المبنى 
في غرفتين، واحدة لرجال 
واألخرى للنساء 

 .19واألطفال
ثم استولت على الشقة 
العلوية وسطح المبنى 
وأحدثت فتحات في إنحاء 

ن جدران الشقة، مختلفة م
التي تطل على الشوارع 
الرئيسة، واستخدمتها 
كمواقع لقنص المارة أو كل 

                                                 
 للمركز جمال حسني أحمد البيومي، متزوج وتتكون أسرته من ستة أفراد، يسكن في  تحت القسم صرح بها)10( رقم إفادةأنظر  19

 طبقات بالقرب من مؤسسة كندا، في حي تل السلطان، تم احتالل شقته وإلحاق أضرار شقة تقع في الدور الثاني في بناية من أربع
 .جزئية بها، كما اعتقلته قوات االحتالل

 

 مسعت أصوات 19/5/2004والنصف من فجر األربعاء  عند حوايل الساعة الرابعة " )10(
فتحت الباب وفوجئت ... مسعت طرقاً شديداً على باب شقيت ... غريبة وصوت ضجة يف املرتل 

كانوا ... حبوايل عشرة جنود إسرائيليون يلبسون الزي العسكري، ويأخذون وضع االستعداد 
عاماً وتعاين ) 65(يومي البالغة من العمر زكية صابر الب/ كانت أمي... يصوبون بنادقهم جتاهي 

كانوا يضعون بنادقهم يف رقبتها ويأخذوها كدليل هلم، ... من أمرض الغدة والقلب، بصحبتهم 
أنزل ... أمرين باخلروج فأجبته أوالدي الصغار نائمني ... أمرين أحدهم ارفع يديك ومالبسك 

مل يقدر على املشي ) سنوات6( ابين حممد ...استيقظ األطفال وزوجيت ... اجلميع إىل األسفل 
وضع أحد اجلنود البندقية يف ... من اخلوف، فأسكته وهدأته وأنزلته لألسفل مع إخوته وأمه 

حممود، طرقت الباب فوجدهتم متأهبني، / ظهري وصعدت معهم لألعلى، حيث شقة أخي
قة أخي حممود، وباقي فتحت هلم أبواب الغرف واخلزانات يف ش... فأنزلوهم للطابق األرضي 

نزلت عند اجلميع يف شقة إبراهيم حيث أجلسوا الرجال يف غرفة مساحتها ... شقق العمارة 
وأجلسونا مجيعاً على فرشة السرير، أنا ...  بتخريب غرفة النوم قاموا، حيث 2 متر16حوايل 

...  سبعة أفراد كرزون، كنا حوايلالوإبراهيم وحممود، أبناء أخي ثالثة، وجارنا احملامي هشام 
وجلس ... كانت الفرشة اليت جنلس عليها مقابل الباب ... وضعوا النساء يف غرفة أخرى 

مكثنا على هذه احلال من الساعة اخلامسة فجراً وحىت الساعة ... مقابلنا جندي على كرسي 
رفة خالل هذه الفترة أخذين جندي يضع شرطتني على الكتف إىل غ... السابعة والنصف مساًء 

سألين ملاذا تعلق صورة أمحد ياسني؟ هل أنت محاس؟ فأجبت بالنفي، وأن هذه الصورة ... أخرى 
عند حوايل الساعة السابعة والنصف، أنزلوين أنا ... أي واحد يعلقها، وسألين عن مهنيت فأجبته 

 ... قيد أحدهم يدي خلف ظهري برباط بالستيكي ...وهشام الكرزون إىل األسفل
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من يتحرك سواء في الشوارع الرئيسة أو داخل منازلهم، مثلما قتلت الطفلين المغير عند قنصهما من منزل 
عيادة من منزل عبد أحمد أبو جاللة المجاور، الذي استولت عليه تلك القوات، وكذا قنصها لعبد السالم أبو 

يذكر أن تلك القوات أجبرت بعض السكان على تدمير أرضيات شققهم واستخراج . الخ...الستار أبو غالي 
الرمال من أسفل بالطها وتعبئتها داخل أكياس كانت بحوزة الجنود الستخدامها كتحصينات داخل الشقق 

 .المحتلة وعلى أسطحها
 طوال فترة احتاللها للمنزل، دون مراعاة لظروف مرض بعض وأبقت قوات االحتالل السكان محتجزين

 . السكان، أو وجود أطفال، روعهم اقتحام منازلهم وإطالق النار المتكرر منها
كما استغل الجنود أحد سكان المنازل المحتلة إلحضار حاجياتهم السيما في مواعيد الوجبات المختلفة، التي 

حاالت التي كان يرفض فيها أحد السكان الذهاب إلحضار الوجبات، كانت تحضرها ناقالت الجنود، وفي ال
 عاماً، حيث 32كان الجنود يشبعونه ضرباً، مثلما حدث مع زكي عبد الفتاح عبد اهللا عقل، البالغ من العمر 

 . أشبعه الجنود ضرباً عندما رفض الخروج إلحضار الوجبات
قونهم إلى الحمام، مثلما حدث مع الطفل كريم شفيق وكان الجنود يرفضون السماح لذوي األطفال أن يراف

يوسف، الذي لم يتجاوز السنة الرابعة من عمره، حيث رفض الجنود السماح ألحد والدية أن يرافقه، وعندما 
 .حاولت الجدة أن تقوم بهذا الدور منعها الجنود من ذلك

في حي تل السلطان، فإن الجنود كانوا ووفق ماورد على ألسنة شهود العيان من سكان المنازل، التي احتلت 
 بينما السكان محشورين في غرفة، – بالتناوب –يتناولون الوجبات الساخنة وينالون قسطاً وافراً من النوم 

كما عمد الجنود إلى سرقة ما تقع عليه أيديهم من نقود أو كاميرات تصوير، . 20ويجلس جندي أو أكثر مقابلهم
 .21، وتخريب محتويات المنزل األخرى خالل عمليات التفتيش، السيما األثاثأو أجهزة هاتف متنقل ومصاغ

وأفادت سعاد البيومي، السيدة التي احتجزتها قوات االحتالل وأطفالها لمدة يومين، في الطبقة األولى من 
اجد منزلها، المؤجرة إلى شفيق يوسف، أن أطفالها الخمسة أصيبوا بهلع شديد جراء احتجازهم واستمرار تو

وأفادت السيدة أن الجنود غادروا منزلها فتمكنت من الصعود من شقة جيرانهم إلى . الجنود بعتادهم الحربي
وأضافت السيدة أن . شقتهم، لتجدها مقلوبة رأساً على عقب، وتجد فتحات كبيرة قد أحدثت في جدران الشقة

م من وجود حمامين في المنزل، وأنهم الغريب في األمر أن الجنود تعمدوا التبول على فرش المنزل بالرغ
  .وبعض النقودسرقوا مصاغها 

 
 
 
 

                                                 
ف، دون أن              20 ره بتشغيل المكي ود أم ورد ذلك على لسان عدد آبير من شهود العيان، بل أن أحدهم وهو شفيق يوسف، أفاد أن أحد الجن

 .لكهربائيينتبه إلى انقطاع التيار ا
 قيمة 2600نقديًا، و  $ 10.000، من بينها $15.000بلغ إجمالي ما سرقه الجنود من المنازل السكنية التي اقتحموها حوالي  21

، وقدم المرآز شكاوى للمستشار  هي قيمة هواتف نقالة وآاميرات فيديو وفوتوغراف، ومسجالت2300مجوهرات ومصاغ، و 
التين تعرض فيهم السكان في رفح  للسرقة على أيدي الجنود الذين داهموا منازلهم، وقاموا بتفتيش القضائي لجيش اإلسرائيلي في ح

  .متاعهم
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 تدمير الممتلكات الخاصة
. تعمدت قوات االحتالل إلحاق الخسائر بالسكان المدنيين وممتلكاتهم خالل عملياتها الهجومية في مدينة رفح

ان المدنيين، باإلضافة إلى إحداثها كما استخدمت وسائل وأساليب توسلت من استخدامها ترويع وترهيب السك
 .أضراراً بالغة في ممتلكاتهم

ورشات ميكانيك (المحالت التجارية والمنشآت الصناعية  حيث تعمدت تلك القوات تدمير المركبات الخاصة
وتفيد التحقيقات التي أجراها المركز أن قوات االحتالل دّمرت عشرات المركبات الخاصة، وأن . 22 )وحدادة
واستخدمت قوات االحتالل في تدمير .  هذه المركبات دّمرت وهي متوقفة أمام منازل أصحابهاجميع 

المركبات قذائف مدفعية الدباباتما أحدث حالة من الخوف والفزع في صفوف سكان المنازل القريبة من هذه 
 أمام منازلهم، المركبات، األمر الذي انطوى على تهديد جدي لحياة عشرات السكان، ممن قصفت السيارات

كما أدى القصف في  .حيث اشتعلت النيران وكادت في أكثر من حالة أن تؤدي إلى إحراق المباني السكنية
معظم الحاالت، السيما في حي تل السلطان إلى تحطيم زجاج نوافذ هذه المنازل، ما أسهم في ارتفاع عدد 

 .المنازل السكنية المتضررة جزئياً
 سكنية تعود ملكيتها أليمن البيومي قصفت أسفلها مركبتين، وأدى اشتعالها إلى إحراق  وهنا نذكر حالة بناية

واجهة المبني، كما أسفر القصف عن تحطيم زجاج نوافذ البناية بالكامل، ومركبتي أكرم عيد وعاطف أبو 
 المنازل علي، اللتين قصفتا في شارع ال يتجاوز عرضه الثالثة أمتار، ما ألحق أضراراً جسيمة بعشرات

 .  المحاذية
 

وال يقف أثر قصف المركبات بقذائف المدفعية عند حدود الخسائر المادية التي لحقت بالمركبة نفسها أو 
بالمنازل المحيطة، بل أحدث حالة من الهلع بين السكان، بالنظر إلى قوة االنفجار الذي ينجم عن القصف، 

اع التيار الكهربائي، وعدم التمكن من مشاهدة وسائل اإلعالم لفهم حقيقة وتطاير زجاج النوافذ، في ظل انقط
وعند الحديث عن ترويع المدنيين فإن المركز لمس حقيقة وجود حالة من الهلع إثر قصف . ما يجري

يذكر أن كثير من السكان اتصلوا هاتفياً بمركز الميزان، . المركبات، السيما سكان المنازل القريبة منها
ين عن خوفهم من أن تكون عمليات القصف موجهة إلى منازل سكنية، ما دفع المركز إلى إجراء معبر

اتصاالت هاتفية بأماكن محددة والوقوف على حقيقة األمر، وحاول التخفيف من هلع السكان عبر إبالغ 
 . اإلذاعات المحلية

ام مهمة، حول هدف هذا التدمير في وتثير عملية تدمير الممتلكات الخاصة السيما المركبات عالمات استفه
ما يؤكد أن هدف العملية ال يعدو كونه ترويع . عملية أشيع أنها تستهدف مطلوبين وتدمير أنفاق وجمع أسلحة

                                                 
يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة،  22

 من اتفاقية جنيف 53المادة  - .ال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدميرأو المنظمات االجتماعية أو التعاونية، إ
تحظر العقوبات الجماعية . ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا . الرابعة المتعلقة بتدمير الممتلكات

 33المادة -. تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهمتحظر . السلب محظور. وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب
 1949أغسطس /  آب12من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 
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وترهيب للسكان وإيقاع العقاب الجماعي، وأن ممارسات قوات االحتالل عملت على تحقيق هذا الهدف، عكس 
 . ادعاءاتها المعلنة
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 :ة التحتية البنيتدمير
 23واصلت قوات االحتالل استهداف البنية التحتية وعمدت إلى تعطيل المصادر والموارد الضرورية للحياة،

فعمدت إلى تدمير محوالت الكهرباء، . التعطيل والتدمير: واستخدمت في ذلك وسائل مختلفة، تراوحت بين
 ومنعت وصول اإلرساليات الغذائية وشبكات توصيل الكهرباء ومياه الشرب، وجرفت األراضي الزراعية،

 :ويوجز التقرير أبرز أوجه استهداف البنية التحتية على النحو اآلتي. والدوائية إلى المناطق المحاصرة

 : والهاتفتدمير محوالت وشبكات توصيل الكهرباء •
ت قوات ، قصف18/5/2004منذ اللحظة األولى الجتياحها حي تل السلطان في رفح فجر الثالثاء الموافق 

االحتالل محوالت الكهرباء الرئيسة التي تزود المنطقة بالطاقة الكهربائية، ما أدى النقطاع التيار الكهربائي 
 تعمد قوات - الميدانيين -وأكد باحثو المركز . عن المنازل السكنية، والمنشآت الطبية في المنطقة بالكامل

لواصلة بين الخط الخارجي والمنازل، ما يؤكد تعمد تكبيد االحتالل إطالق النار على أسالك توصيل الكهرباء ا
 . السكان خسائر إضافية، وحرمانهم من التيار الكهربائي؛ حتى بعد إصالح المحوالت والخطوط الرئيسة

وال يقف ضرر قطع التيار الكهربائي عن حي تل السلطان، عند حدود انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل 
يذكر أن آبار المياه الست، التي .  تجاوزه إلى تعطيل آبار المياه التي تغذي المدينة بكاملهاالسكنية فحسب، بل

الكهرباء تغذي مدينة رفح تقع في محيط حي تل السلطان، وال يمكن الوصول إليها لتشغيل مولدات 
  .ية، التي تشغل آبار المياه في حال انقطاع التيار الكهربائياالحتياط

لتدمير والتخريب شبكات الهاتف، حيث دمرت الدبابات اإلسرائيليلة األعمدة الخشبية التي وطالت عمليات ا
تحمل األسالك في أماكن مختلفة، كما قصفت بالرشاشات المجمعات الرئيسة لخطوط الهاتف، ما أدى لتعطل 

 الكهرباء بحوالي وتقدر بلدية رفح حجم الخسائر التي لحقت بشبكة. خدمة الهاتف، وألحق خسائر مادية كبيرة
 . دوالر $ 500.000دوالر أمريكي، فيما تقدر خسائر قطاع الهواتف $ 120.000

 :تخريب وتجريف الطرق •
سواء تلك المؤدية إلى  ،)رئيسة وفرعية(وارع والطرق عمدت قوات االحتالل إلى تخريب وتجريف الش

هدف قوات االحتالل، المتمثل في عقاب ويبرز التخريب المنظم للشوارع والطرق حقيقة . األحياء أو داخلها
حيث تحولت الطرق المرصوفة إلى طرق وعرة، يصعب السير فيها، السيما لألطفال وكبار . السكان جماعياً

السن من الجنسين، ما كبدهم عناء ومشقة تضاف إلى معاناتهم اليومية، هذا باإلضافة إلى األضرار األخرى، 
وجدير بالذكر أن معظم الطرق والشوارع .  شبكات المياه والصرف الصحيالسيما البيئية منها، جراء تدمير

 شارعاً 25يذكر أن عدد الشوارع والطرق الرئسة التي تعرضت للتخريب والتجريف بلغ . رصفت حديثاً
وطريقاً، قدرت بلدية رفح تكاليف إعادة رصفها وتأهيل شبكتي المياه والصرف الصحي بحوالي 

 .يكيدوالر أمر$ 7.478.780

 :تدمير شبكات المياه والصرف الصحي •
                                                 

غذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافـق ميـاه الشـرب    يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد ال      .   يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب        23

 -وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكّان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم ألي باعث آخر                                 

 من الّملحق األول لالتفاقية) 54(المادة 
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دمرت قوات االحتالل شبكات توصيل مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي بشكل متعمد، ما قطع الطريق 
كذلك أسهم تخريب الشبكات في . أمام عودة مياه الشرب للمنازل بسرعة، حتى في حالة إعادة التيار الكهربائي

من نقص حاد في مياه مس المركز معاناة سكان حي تل السلطان، مضاعفة تدهور الوضع اإلنساني، ول
، وبدأ هذا  قوات االحتالل شبكات المياه بالكامل، لتصبح إعادة تغذية المياه أمراً مستحيالًدمرت  حيثالشرب،

وفي اتصال أجراه المركز مع رئيس بلدية رفح السيد سعيد . ساعة من اجتياح الحي) 48(النقص بعد حوالي 
أن هناك نقصاً كبيراً في مياه الشرب في مدينة رفح، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم ، أكد زعرب

  . إلى اآلبار لتشغيل مولدات الكهرباء االحتياطيةبالوصولالسماح لعمال البلدية 
 أحد البلدية وصل إلىفنيي هذا وأكد رئيس قسم المياه في بلدية رفح المهندس أشرف غنيم، أن طاقماً من 

 إال أن ،20/5/2004 بعد أن حصل على موافقة قوات االحتالل، وذلك صباح الخميس الموافق  لتشغيله،اآلبار
إن تشغيل اآلبار لن يوصل غنيم وأضاف . قوات االحتالل استهدفت الطاقم ودمرت آليته كما أصابت السائق

، ما يعني أن فعل االعتداءات اإلسرائيلية بمدمرة بالكاملالشرب مياه توصيل المياه إلى المنازل ألن شبكات 
 .الحل الوحيد هو إيصال المياه من خالل خزانات متنقلة، بعد أن يسمح بتشغيل اآلبار

يذكر أن تدمير شبكات المياه والصرف الصحي أدى إلى اختالط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، عند 
الموافق  المياه لحي تل السلطان يوم األحدسماح قوات االحتالل بإصالح محول الكهرباء إلعادة ضخ 

، حيث عملت آبار المياه وأصبحت تضخ المياه وبدالً من أن تصل إلى المنازل تجمعت في 23/5/2004
شارع (الشوارع مختلطة بمياه الصرف الصحي، السيما البركة التي تكونت في شارع تل السلطان الرئيس 

 .بعوض وانتشرت رائحة كريهة في المكان، ما أحدث مكرهة صحية، حيث كثر ال)النص
، بالتنسيق مع اللجنة 21/5/2004يذكر أن وكالة الغوث الدولية وبلدية رفح تمكنتا، يوم الجمعة الموافق 

من المياه الصالحة للشرب إلى حي تل السلطان بعد )  لترا41.000ً(الدولية للصليب األحمر من إدخال حوالي 
بعد توالى إدخال مياه الشرب وحليب األطفال والمواد الغذائية إلى الحي الذي وفيما . أن اشتد نقص المياه

 .ساهمت في إيصاله منظمات دولية، وأخرى أهلية، إلى جانب الجهات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية
 .هذا ودمرت قوات االحتالل خمسة آبار مياه، وهي أبار ارتوازية تستخدم لري المزروعات

 : وردم آبار المياهألراضي الزراعيةتجريف ا
استهدفت قوات االحتالل األراضي الزراعية بالتجريف والتخريب، كما اقتلعت األشجار وردمت آبار المياه، 

، وطالت 28/9/2000ودمرت شبكات الري، بشكل منظم منذ اندالع انتفاضة األقصى يوم الخميس الموافق 
.  يرها من المدن والقرى األخرى في األراضي الفلسطينية المحتلةأعمال التجريف مدينة رفح مثلما طالت غ

وصعدت قوات االحتالل من سياسة تجريف األراضي الزراعية وردم آبار المياه خالل اجتياحها لمدينة رفح، 
حيث بلغت مساحة األراضي التي جرفتها قوات االحتالل خالل اجتياح رفح فيما أطلقت عليه اسم عملية قوس 

آبار مياه، من تلك المستخدمة ألغراض الري، ) 5( دونماً من األراضي الزراعية، كما ردمت 648قزح 
األمر الذي من شأنه يعزز من ظاهرتي الفقر والبطالة السيما وأن عدد األفراد المستفيدين من هذه األراضي 

دونماً يبلغ ) 3141(فح وبذلك يصبح إجمالي مساحة األراضي الزراعية المجرفة في مدينة ر. فرداً ) 2719(
 .فرداً) 9972(عدد المنتفعين 
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 :اعتقال المدنيين عشوائياً
والسالم في مدينة ) البرازيل(اعتقلت قوات االحتالل مئات المدنيين خالل اجتياحها ألحياء تل السلطان والنخلة 

وتميزت عمليات االعتقال . رفح
ولم يتضح خالل . بالعشوائية والجماعية

الميدانية التي أجراها المركز التحقيقات 
أن تلك القوات كانت تستهدف أشخاصاً 

 .24محددين
 كما أبرزت التحقيقات التي أجرتها تلك 
القوات مع المدنيين، الذين اعتقلوا 
عشوائياً، أنه ال يوجد هدف محدد من 
وراء التحقيق سوى محاولة إسقاط بعض 
اليافعين للتخابر لصالح دولة االحتالل، 

 عرض مساعدتهم بمبالغ مالية من خالل
 .وتزويدهم بأجهزة اتصال خليوي

وجدير بالذكر أن تلك القوات فتحت نيرانها 
على المدنيين ممن انصاعوا ألوامرها بالخروج 
من منازلهم، كحالة زياد حسان في البرازيل، 
وحالة فتح النار تجاه من خرجوا للتجمع في 

 .المدارس في منطقة تل السلطان
 

ي إفادة مشفوعة بالقسم أدلى بها أحد وجاء ف
، أن 25سكان منطقة كندا في حي تل السلطان

  السكان ممن هم فوققوات االحتالل أمرت
، عند السادسة عشر بالخروج من منازلهم

 حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء
 . 18/5/2004الموافق 

 

 عند عاماً، أنه) 42(ووفقاً لرواية زياد حسان، 
الي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم حو

، أمرته قوات 20/5/2004الخميس الموافق 
 بالخروج – عبر مكبرات الصوت –االحتالل 

من المنزل، ألنها ستقوم بهدمه، فخرج هو 
وأسرته المكونة من خمسة أفراد، من بينهم 

 .في مربع النص المحاذي، وهى الشق المتعلق باالعتقال من إفادة وردت سابقًا على لسان جمال البيومي) 12(أنظر إفادة رقم  24
 .أدلى بها أحد السكان، ويحجب التقرير اسمه بناء على رغبته) 11(أنظر إفادة رقم  25

... انتظرنا حوايل ربع الساعة على باب املرتل إىل أن جاءت الدبابة )12(
صعدت سلم صغري مث نزلت وجلست ... أغمضوا عيين وأدخلوين الدبابة

سارت فينا الدبابة ما يقارب الثالث ساعات ...  املقعد هعلى ما يشب
وجدنا ... أنزلوين، جلست ومعي هشام الكرزون ... ن ما توفقت يف مكا

كانت هناك حركة كثيفة للدبابات، مل ... معنا أمين الكرزون شقيق هشام
مث ... جلسنا مابني ساعتني إىل ثالث ساعات ... أعرف أين حنن بالضبط 

... أخذوين إىل ما يشبه الدبابة أيضاً، جلست فيها حوايل ثالث ساعات 
حتركت فينا الدبابة وكانت تتوقف أكثر من مرة ... ام وأمين كان معي هش

أنزلونا يف مكان آخر، مل أتعرف عليه ألن عيين معصبتان، بقينا يف ... 
... نقلونا يف جيب عسكري ... املكان، أحسست بإشراق الشمس 

  وشربت ماء - فأنا مل آكل منذ األمس -أحضروا يل بعض البسكويت  
 رأيته بعدما فك عصبة عيناي -ل على كتفه جنمتني سألين ضابط حيم... 

مث نزل وأعاد عصب عيين، ... اخل .. سألين عن املهنة، مكان العمل -
رأيت من خالل فتحة أحدثتها ... وأجلسين يف مكان آخر جبانب حائط 

مكثت حوايل ثالث ... يف العصبة بأين يف معسكر للجيش اإلسرائيلي 
غيب، جاءنا الضابط الذي أخذين من ساعات أيضاً وبدأت الشمس ت

املرتل، وقال سوف ترجعون، ونقلوين ألكثر من مكان، كنت أمسع ضجيج 
الدبابات يف كل مكان، مث صعدت للدبابة، وأمضيت وقتاً ليس بالقصري، 
كانت متشي وتقف فينا، مث توقفت وكان وقت أذان العشاء ، فكوا العصبة 

 ميني وادخلوا أول مرتل يقابلكم، كانت انزلوا  وامشوا: عن أعيننا، وأمرنا
املنطقة مظلمة، فرأينا مرتل هشام الكرزون، ذهبنا اليه ومكثت فيه إىل أن 

 ."انسحبت قوات االحتالل

كنا ...  جتمعنا يف شارع النص يف حي تل السلطان، وكان عددنا كبرياً ")11( 
إال أننا توقفنا فجأة وقررنا أن نتحدى القرار وأن ال ... متجهني حنو املدرسة 

بقينا يف املكان وأقمنا صالة الظهر مجاعة، مكثنا حىت الساعة الثانية من ... نتحرك
... وتلقي بالردم على من هم يف املقدمةكانت اجلرافة جترف الطريق ... بعد الظهر 

... فتحوا النار جتاهنا فسقط جرحى، عرفت منهم ابن ماجد عبد اجمليد مسلم 
حتركنا ... أصبحوا يطلقون النار ويأمروننا مبكربات الصوت أن نتحرك حنو املدرسة 

مث أحضروا ... أمرونا أن نرفع أيدينا وحنمل بطاقات التعريف ... وكنا باملئات 
كان الوقت الفاصل بني حترك ... حافالت ومحلوا على دفعتني حوايل مائة شخص 

بعدها أخربونا أننا ... فجأة مسعنا انفجارات ... احلافلة األوىل والثانية حوايل ساعة 
عند حوايل الساعة السادسة والنصف ... سنعود إىل منازلنا حنن من بقينا يف املدرسة

 ".عرفنا أهنم أفرجوا عن كل من أخذوهم يف احلافالت .. .أمرونا بالعودة إىل منازلنا
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بحوا في الشارع، فتحت دبابة  وبمجرد أن أص- بناء على أوامر الجيش-ثالثة أطفال، يرفعون راية بيضاء
 . للهروب والزحف إلى داخل المنزلدفعهم، ما ثالثة منهم رشاشها نحوهم، ما أدى إلى إصابةنيران 

 
، الذكور 20/5/2004 الموافق الخميس من صباح يوم التاسعةأمرت قوات االحتالل عند حوالي الساعة و

، السيما المنطقة المحيطة بمسجد أبو بكر الصديق،  عاماً، سكان حي البرازيل16ممن تتجاوز أعمارهم سن 
بمغادرة منازلهم والتوجه، 
إلى المنطقة الحدودية القريبة 
. من مسجد النور في رفح

يذكر أن عدداً من السكان 
ممن خرجوا استجابة ألوامر 
قوات االحتالل قد تعرضوا 
إلطالق النار، ما يعكس 
تعمد تلك القوات إيقاع أكبر 

 القتلى عدد ممكن من
والجرحى في صفوف 

 .السكان المدنيين
وتبرز إفادة جهاد فتحي 
حسين المالحي، البالغ من 

عاماً، متزوج ) 31(العمر 
ولديه أربعة أطفال، أن 
عمليات االعتقال كانت 
عشوائية، وهدفت إلى ترويع 

كما تؤكد . المدنيين وإذاللهم
عدم وجود مطلوبين تبحث 
د التحقق من خلوها من األنفاق، وهذا ببساطة ألنها لم تحقق مع الجميع، بدليل عنهم في هذه المناطق، أو تري

 .26أنه لم يتعرض ألي استجواب أو تحقيق، عدا عملية التفتيش الشخصي التي تعرض لها

                                                 
 .صّرح بها تحت القسم جهاد فتحي حسين المالحي) 13(أنظر إفادة رقم  26

 صباحاً مسعت صوتاً عرب مكربات الصوت يأمر الرجال من سن           9.00عند حوايل الساعة    ) 13(
" البطاقة الشخصية "  معهم بطاقات اهلوية      عام من مغادرة املنازل على أن حيضروا       50 وحىت   15
أمرنا جندي عرب مكرب الصوت أن نتوجـه     ... خرجت وخرج الشباب والرجال من جرياين       ... 

 شخصاً نسري يف الشارع املقابل      30كنا حوايل   ... إىل مقر اإلسعاف التابع لدار الكتاب والسنة        
وصلنا إىل تقاطع شارع أبو مجيل مع        ... لشارع أبو مجيل وكانت تسري أمامنا دبابة وخلفنا دبابة        

امرنا جندي عرب مكرب الصوت بالتوجه جنوباً باجتاه اجلدار احلديدي،          ... شارع عثمان بن عفان     
 حىت وصـلنا إىل     - بناء على أوامر اجلنود      -قرب ديوان الشاعر وواصلنا سرينا باجتاه الشرق          
كان يقف عدد كـبري مـن        ... احية الشرقية   مكعبات إمسنتية عند هناية اجلدار احلديدي من الن       

كان املكان يعج   … ... اجلنود أمرنا أحدهم بالسري خلف اجلدار احلديدي من الناحية اجلنوبية           
، وتوجد فيه خيمتان كبريتان، وشـرع جنـدي         "عبارة عن موقع عسكري   " باجلنود و اآلليات    

قيد أحدهم يدي من اإلمام      … بتفتيشي وبعد ذلك طلب بطاقة اهلوية مين  وفحصها على جهاز          
 150ازداد عدد القادمني إىل اخليمة حـىت وصـل إىل حـوايل    … وأمرين باجللوس يف اخليمة    

 أشخاص إىل كارافان    4 إىل   3شخصاً، وأثناء وجودنا يف اخليمة بدأوا يأخذون جمموعات تتكون          
 10نا وحـوايل     مساءاً أمروين أ   8.30وعند حوايل الساعة    … م  150يبعد عن اخليمة حوايل     

حوش " سرنا حىت وصلنا قرب … أفراد بقينا يف اخليمة أن نعود من نفس املكان الذي جئنا منه 
صادفتنا دبابة تقف يف    … أبقار وأغنام، يعود لعائلة عفانة على شارع عثمان بن عفان           " للماشية

… ينا فيه ليلتنـا     الشارع أطل علينا اجلنود ومنعونا من املرور، فالتجأنا ملرتل هدم جداره أمض           
 تأكـدنا مـن انسـحاب       21/5/2004 فجر يوم اجلمعية املوافق      5.00وعند حوايل الساعة    

علماً بأن مرتيل   … هدوم بالكامل   م عدت إىل مرتيل فوجدته   … اآلليات من جزء من الربازيل      
 ".م عن الشريط احلدودي، ومل نتمكن من إنقاذ أي شيء من حمتوياته400بعد حوايل ي
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 :الخسائر واألضرار
زلهم ألحقت الهجمات العشوائية، وعمليات الهدم والتدمير خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين ومنا

كما ألحقت أضراراً كبيرة في مشاريع البنية التحتية، والمنشآت العامة، . السكنية وممتلكاتهم الخاصة
 .ويورد التقرير حصيلة عمليات التوثيق التي قام بها باحثو المركز. والمزروعات واألراضي الزراعية

 
 

 28/9/2000 منذ ح رف الذين سقطوا على أيدي قوات االحتالل من سكان مدينةشهداءعدد ال
 31/5/2004 حتى 28/9/2000شهداء رفح خالل شهر مايو ومنذ بداية االنتفاضة في    

 منذ بداية االنتفاضة مايو/ مجموع  31 - 25من  24 - 17من  15 - 12من  11 – 1من 27 
 371 65 429 2844 15 2 عدد الشهداء

 97 24 - 18 6 - األطفال منهم

 29 2  2 - - اإلناث منهم
 

 
 

 28/9/2000منذ  رفحالسكنية التي تعرضت للهدم والتدمير في مدينة منازل ال
 31/5/2004 حتى 28/9/2000منازل رفح خالل شهر مايو ومنذ بداية االنتفاضة في   
 منذ بداية االنتفاضة مايو/ مجموع  31 - 25من  24 - 17من  15 - 12من  11 – 1من  
 1317 250 25 117 92 16 كلي

 1256 326 2 283 28 13 يجزئ

 2573 576 27 400 120 29 المجموع
 

 
 

 28/9/2000منذ   إقامة دائمة في المنازل التي تعرضت للهدم والتدميرعدد السكان المقيمين
 31/5/2004 حتى 28/9/2000 منذ بداية االنتفاضة في  المدمرةعدد السكان  المقيمين في منازل رفح 
 منذ بداية االنتفاضة مايو/ مجموع  31 - 25من  24 - 17ن م 15 - 12من  11 – 1من  
 11340 2685 344 1343 779 219 كلي

 11774 3236 44 2828 231 133 جزئي

                                                 
يورد في الجدول األضرار خالل فترات زمنية مختلفة من شهر مايو ومجموع مايو ومنذ بداية االنتفاضة حتى نهاية شهر مـايو                   27

 . إلبراز حجم الخسائر خالل اجتياح رفح األخير
يبوا بها في أوقات سابقة، مـن بيـنهم شـهيد أصـيب فـي                متأثرين بجراح أص   24 – 17هناك شهيدين سقطا في الفترة من        28

15/5/2004. 
 .د متأثراً بجراحه واستشه20/5/2004 من بين الشهداء األربعة، شهيد أصيب بتاريخ  29
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 23114 5921 388 4171 1010 352 المجموع
 

 
 

  التي تعرضت للتجريفزراعيةالراضي مساحة األ
 31/5/2004 حتى 28/9/2000 في منذ بداية االنتفاضةو خالل شهر مايوأراضي رفح المجرفة 

 المجموع 2004 حتى نهاية أبريل منذ بداية االنتفاضة مايو/ مجموع  24 - 17من 
 2م3141180 2م2452430 2م688750 230م688750

 
 
 
 

 األضرار التي لحقت بالممتلكات األخرى
 حجم الضرر

منذ بداية االنتفاضة حتى 
12/5/2004 

 – 13حجم الضرر من 
 نوع الضرر المجموع 24/5/2004

 كلي جزئي كلي جزئي كلي جزئي
 98 27 1 6 97 21 محالت تجارية
 11 48 2 9 9 39 منشآت عامة
 8 4 8 2 0 2 منشآت صناعية

 56 48 32 25 23 23 مركبات
 5 0 5 0 0 0 آبار مياه

 

                                                 
فح تجدر اإلشارة إلى أن مساحة األرض المجرفة الواردة أعاله قابلة للزيادة، ألن التجريف الذي حدث في المنطقة القريبة من معبر ر 30

 .لم يتمكن المرآز من توثيقه ميدانيًا لذلك وحرصًا على دقة المعلومات آثرنا عدم إيرادها في اإلحصاءات
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 : تحقيقات المركزنتائج
 كانت مسرحاً ألعمال قتل وهدم وتدمير للمدنيين بعد أن فرغ الباحثون الميدانيين من معاينة األماكن التي

، حي السالم، ومقابلة الضحايا أو ذويهم وشهود العيان، )البرازيل(وممتلكاتهم، في أحياء تل السلطان، النخلة 
وأخذ اإلفادات المشفوعة بالقسم، وجمع عدد كبير من الصور الفوتوغرافية، وحصر األضرار المختلفة، يسجل 

 :لحقوق اإلنسان المالحظات التاليةمركز الميزان 
ٌيبرز نوع المنازل التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي وعددها الكبير في رفح، عشوائية وتسرعاً  .1

واضحاً في أعمال الهدم، حيث طالت في أغلبها المنازل األرضية المسقوفة باإلسبستوس، التي يبعد 
 متر، وهو مملوك ومأهول ألسر 1200 – 800من ) محور فيالدلفيا(بعضها عن الشريط الحدودي 

لم يثبت مشاركة أي فرد من أفرادها بأعمال المقاومة المسلحة، أو أن أحد أفرادها مسئول عن تنفيذ 
 .مثل هذه األعمال

أظهرت اإلفادات التي جمعت من الضحايا، أن قوات االحتالل لم تخطرهم مسبقاً بنيتها هدم منازلهم،  .2
تطلب منهم إخالء المنازل لحظة شروعها في الهدم، حيث فوجئ الكثير منهم كما أنها لم تنذرهم أو 

بجدران المنزل تنهار، ما اضطرهم إلى القفز عن الجدران وتسلق ساللم خشبية، للهرب إلى منازل 
الجيران، وهو أمر يبرز تعمد قوات االحتالل إيقاع أكبر قدر من الخسائر بحق السكان المدنيين 

 .وممتلكاتهم

دت قوات االحتالل قتل المدنيين بدماء باردة، ويبدو األمر فاضحاً في حالة قصف قوات االحتالل تعم .3
كما تبرز أعمال القنص التي . مدنيين وجرح العشرات) 8(للمسيرة السلمية الذي أودى بحياة ثمانية 

 داخل استهدفت كل من يتحرك، السيما حالة الطفلين المغير وغيرهم، ممن قتلوا أو جرحوا وهم
واألمر الالفت أنهم لم يكونوا مسلحين كحال . منازلهم، أو أثناء خروجهم تحت ضغط حاجة إنسانية

كما أن إطالق النار على . العشرات ممن قتلتهم تلك القوات، مثل الطفلين المغير ومسلم وأبو عيادة
كرر سواء في حي المدنيين ممن انصاعوا ألوامر قوات االحتالل بالخروج والتجمع في المدارس، ت

 .تل السلطان أو حي النخلة

وأبرزت شهادات بعض . تميزت عمليات االعتقال بالعشوائية، وعدم استنادها إلى معايير محددة .4
المعتقلين ممن جرى استجوابهم، أنهم لم يسألوا عن أحد ممن ادعت قوات االحتالل أن أحد أهداف 

كما أن قوات االحتالل عرضت . نفاق أو أماكنهاعملياتها القبض عليهم، كما لم يسألوا عن وجود أ
 . التخابر لصلحا على بعض الفتية ممن اعتقلتهم، مستخدمة أسلوب الترغيب والترهيب

استهدفت قوات االحتالل أهدافاً حيوية ال غنى عنها لحياة السكان، حيث تعمدت تدمير شبكات  .5
 عن حي تل السلطان لمدة أربع أيام توصيل مياه الشرب والكهرباء، ما أدى النقطاع مياه الشرب

متواصلة، كما هدد استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة تل السلطان بنفاذ مياه الشرب في 
كما أعملت التجريف والتدمير في األراضي الزراعية، بحيث جّرفت حوالي . مدينة رفح بأكملها

 . دونماً من األراضي الزراعية358

 األطقم الطبية وسيارات اإلسعاف من الوصول إلى المرضى والجرحى، كما منعت قوات االحتالل .6
استهدفت سيارات اإلسعاف بالقصف، في حين احتجزت عدداً من السيارات التي سمحت بدخولها 
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كما استهدفت المنشآت الطبية، حيث دمرت أجزاء من عيادتي الحكومة . إلى مناطق محاصرة
 .ووكالة الغوث

 .ل أجزاء من المنشآت المدنية، خاصة المدارس، وحولتها لمراكز اعتقال مؤقتدمرت قوات االحتال .7
 :الخالصة

تثبت نتائج تحقيقات المركز ارتكاب قوات االحتالل لجرائم حرب، بالنظر النتهاكاتها الجسيمة الصريحة 
 المدنيين في زمن والمنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، السيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية

 :الحرب، ونوجز هذه االنتهاكات في اآلتي
خالفت قوات االحتالل مبدأ الضرورة الحربية، حيث استهدفت المدنيين وممتلكاتهم وأعيانهم المدنية،  .1

دون أن تتوفر مبررات تجعل من هذا االستهداف أمراً ضرورياً، سواء من جهة تحقيقه ألهداف 
 .تها لخطر حقيقيالعمليات، أو لجهة تعرض قوا

خالفت قوات االحتالل مبدأ التناسب والتمييز، باستخدامها لقوة مفرطة ومميتة، في ظل عدم وجود  .2
مقاومة تذكر، كما أنها لم تميز بين األهداف التي كانت محالً لهجماتها، فاستهدفت المدنيين 

 .وممتلكاتهم واألعيان المدنية

كان المدنيين، والمتتبع لمجريات ألحداث في رفح، يجد تحظر اتفاقية جنيف الرابعة استهداف الس .3
 .المدنيين وقد أصبحوا هدفاً مباشراً للقصف المدفعي والصاروخي كما هو الحال في قصف المسيرة

تحظر اتفاقية جنيف استهداف األعيان المدنية، وكانت األعيان المدنية من منازل سكنية ومدارس  .4
 . أطفال وغيرها هدفاً لهجمات قوات االحتاللومساجد ومنشآت صحية، ونوادي ورياض

استهدفت قوات االحتالل الممتلكات الخاصة فقصفت ودمَّرت عشرات المركبات الخاصة، كما خربت  .5
أثاث المنازل التي احتلتها وحولتها لنقاط مراقبة وسرقة أموال ومقتنيات ثمينة، فيما هدمت المنازل 

 .على محتوياتها من أثاث

جنيف الرابعة استهداف مصادر عيش السكان، األمر الذي خالفته قوات االحتالل تحظر اتفاقية  .6
 بتجريفها مئات الدونمات من األراضي المزروعة، في مخالفة واضحة 

تحظر اتفاقية جنيف استهداف الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف، كما تحظر منع وإعاقة وصولها  .7
حترام أفراد الطواقم الطبية سواء الذين يشرفون على إلى الجرحى والمرضى، وتطالب االتفاقية با

تسيير العمل في المنشآت الطبية أو أولئك الذين يتولون مهمة نقل وإخالء الجرحى والمرضى، األمر 
الذي خالفته قوات االحتالل باستهدافها سيارات اإلسعاف بالقصف، وحرمانها من الوصول أو إعاقة 

ا أعاقت عمل المستشفيات، بمنع أو إعاقة وصول اإلمدادات كم. وصولها إلى الجرحى والمرضى
 .الطبية من أدوية ومستلزمات

تحظر اتفاقية جنيف الرابعة إهانة المدنيين ومعاملتهم بقسوة، كما تحظر االعتقاالت العشوائية، أو  .8
العتقال التوقيف، فعاملة قوات االحتالل المدنيين بقسوة، وتعمدت القتل واإلهانة، واتسمت عمليات ا

 .بالعشوائية

تعمدت قوات االحتالل تخريب البنية التحتية، فجرفت الطرق المرصوفة ودمرت خطوط الصرف  .9
الصحي وشبكات إمداد مياه الشرب والكهرباء والهاتف، بهدف المس بمستوى الخدمات المقدمة 
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دفق في يذكر أن مياه الصرف الصحي أصبحت تت. للفلسطينيين والمس بعملية التطوير الحضري
الشوارع والطرق واختلطت بمياه الشر، ما يلحق أضرار جسيمة بحق السكان الفلسطينيين في السكن 

 .والحركة، كما يشكل تهديداً لحياتهم بالنظر لتعمد إحداث أضرار بيئية وصحية
 

جسيمة والمركز إذ يعبر عن استنكاره الشديد للتصعيد اإلسرائيلي التواصل، وانتهاكات قوات االحتالل ال
التي ترتكبها قوات االحتالل في األراضي  ،والمنظمة لقواعد القانون الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة

فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية السكان في األراضي . الفلسطينية المحتلة
العاجلة للسكان في األراضي الفلسطينية المحتلة، ويرى المركز أن توفير الحماية الدولية  .الفلسطينية المحتلة

إضافةً إلى كونه واجب على األطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، قد أصبح ضرورة ملحة 
 . أكثر من أي وقت مضى

ة ويؤكد المركز أن ما ترتكبه قوات االحتالل من جرائم يفرض على المجتمع الدولي ، السيما أطراف اتفاقي 
مالحقة مجرمي الحرب من اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم جنيف الرابعة، 

كما يحذر المركز من استمرار حالة الصمت الدولية، التي من شأنها تشجيع إسرائيل على . للمحاكمة
 .ة المحتلةاالستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطيني

 
 انتهــــى


