
إلى ماذا تستند إسرائيل في تنفيذ سياسة هدم املنازل؟ 

قامت إرسائيل بتبين أنمظة الطوارئ االنتدابية يف املادة 11 من أمر أنمظة السلطة 
الداخل. ورمغ  والقانون، والذي مبوجبه مت فرض احلمك العسكري عىل فلسطينيي 
الطوارئ وفقا  العام 1966، ال زال جيري إمعال أنمظة  العسكري يف  إلغاء احلمك 
حلاجات السلطات اإلرسائيلية حىت اليوم. ويف العام 1967 مبارشة بعد احتالل ما 

تبىق من فلسطني، قامت إرسائيل بإعالن انطباق هذه األنمظة عىل املناطق احملتلة. 

ما هي الذرائع اإلسرائيلية بشأن هدم املنازل 

ما هي مسؤولية الدولة احملتلة؟
  

مبوجب املادة 55 من اتفاقية الهاي لعام 1907، دولة االحتالل تعترب مسوؤلة إداريا 
عن املمتلاكت العامة )املباين واألرايض واملصادر عىل أنواعها(، تنتفع هبا وتصوهنا 
دون إهدار حق الساكن حتت االحتالل يف االنتفاع هبا، وحبسب املادة 56 علهيا 
أن تتعامل معها ممكتلاكت خاصة حىت لو اكنت ملاك للدولة احملتلة، وال جيوز هلا 

مصادرهتا او تدمريها او إتالفها وخالف ذلك تتحمل املسؤولية القضائية. 

سياسة هـدم املنازل
ما املقصود بإجراءات الهدم التعسفية؟   

بلدية  أو  العسكري«  للحمك  املدنية-  »اإلدارة  عن  يصدر  البناء:  وقف  أمر 
الفرعية  اللجنة  إىل  احلالة  وبإحالة  فورًا  البناء  بوقف  ويقيض  االحتالل 
منح  أو  تفكيكها،  أو  املنشأة  هدم  تقرر  أن  شأهنا  من  واليت  اإلرسائيلية 

تظمل.  لتقدمي  أو  بناء،  رخصة  الستصدار  مهلة  املترضر 

وإعادة  البناء  هدم  املنشأة  صاحب  الخشص  من  يطلب  والذي  اهلدم:  أمر 
تارخي إعالمه  أيام من  البناء يف غضون سبعة  قبل  احلالة إىل ما اكنت هيلع 
السلطات  تقوم  املدة،  خالل  اهلدم  أمر  الخشص  ينفذ  مل  إذا  اهلدم.  بقرار 
هبدم املنشأة عىل نفقة صاحهبا، وقد تتخذ حبقه/ا إجراءات قضائية أخرى. 

خشصيا  لملعين  اهلدم  أمر  تبليغ  يكون  أن  يشرتط  ال  اإلرسائييل  القضاء 
األمر  الخشص  جيد  قد  املصادرة،  يف  احلال  يه  فمكا  إقامته،  حمل  يف 
العسكري ملىق عىل األرض، أو معلقا عىل جشرة. وكثرية يه احلاالت اليت 
االعرتاض؛  مدة  انقضاء  بعد  به  عملوا  أو  بالقرار،  العقار  أحصاب  يعمل  مل 

الفوري. واهلدم  لإلخالء  كذريعة  يستخدم  الذي  األمر 

كيف ميكنك التصرف في حال صدور أمر بالهدم

رمغ أن األنمظة اإلرسائيلية لالعرتاض عىل أوامر اإلخالء واهلدم، وضعت لتمكل 
سياسة التدمري املمهنجة، وليس لتكون إجراءات شفافة وعادلة؛ إال إن الفلسطينيني 
جيدون أنفهسم مضطرين لمليض فهيا عىل األقل لكسب بعض الوقت وذلك من 

خالل: 
• التقدم مبا يمسى بتظمل للحامك العسكري خالل 48 ساعة من التبليغ، 	

والذي عادة ما يمت رفضه.
• اإلرسائيلية 	 احملمكة  لدى  باعرتاض  التقدم  ميكن  التظمل،  رفض  فإذا 

العليا يف أرسع وقت، قبل التنفيذ الذي من املمكن أن يمت يف أية حلظة، 
وبال سابق إنذار. 

كيف نواجه ذلك جماعيا؟

تنظمي محالت شعبية )وقفات وطنية فعلية( متواصلة يف مواجهة قرارات - 1
ومعليات اهلدم واإلخالء، فاجلهود اإلعالمية والدعوية مكا يه اجلهود 

الفردية أو املومسية غري اكفية.
أو - 2 املهددة،  املناطق  يف  والتعمري  للبناء  تطوعية  شعبية  محالت  تنظمي 

المعار ما مت هدمه، إن إحياء العمل الطويع الوطين يشلك إحدى وسائل 
املقاومة الشعبية الفعالة.  

الدولية إلجبار إرسائيل عىل - 3 اهليائت  لدفع  دولية  تنظمي محلة منارصة 
وقف سياسة التدمري وإلغاء قوانيهنا العنرصية. 

ال لتدمير الفلسطينيني
ال لتمكيـن املستعمرين

“
أن  العسكري  للحامك  الطوارئ،  أنمظة  املادة 119 من  مبوجب 
يأمر هبدم أي مزنل او بناء، أو أي يشء يربز عىل وجه األرض 
أو  التفجري،  أو  النار،  بإطالق  باستخدامه  االشتباه  حال  يف 
إلقاء قنبلة أو مادة حارقة ، يف أي منطقة أو بلدة أو قرية أو يح أو 
شارع يكون ساكنه قد ارتكبوا، أو حاولوا ارتاكب، أو هسلوا ارتاكب 

أي اعتداء. 

ومبوجب املادة 125، للحامك العسكري إعالن منطقة ما منطقة مغلقة 
إلغراض أمنية حيظر عىل املدنيني استعامهلا بأي شلك.   

التعلميات  ويه   ،2006 لعام  اإلرسائيلية  االشتباك  قواعد  وحبسب 
املهام  تأدية  خالل  للتطبيق  للجنود  املعلنة  واإلرشادات 
أو  العدو  فيه  بناء خيتيف  تدمري  "... ال مشلكة يف  امليدانية: 

يشتبه بأنه يستخدم مكخبأ لقوات العدو". 

“
البناء بدون ترخيص مسبق صادر عن السلطات اإلرسائيلية، و/أو خمالفة رشوط 

الرتخيص

البناء يف األرايض املعلنة مكناطق معزولة، ويه األرايض ما بني 
اخلط األخرض غربًا، واجلدار رشقًا.

البناء يف املنطقة الفاصلة يف قطاع غزة، ويه األرايض 
املعلنة مكنطقة  "حرام"

البناء يف منطقة عسكرية، أو مغلقة ألغراض 
أمنية

البناء يف منطقة معلنة مكنطقة خرضاء أو 
محمية طبيعية، أو خمصصة لألغراض العامة
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هل تعلم: 
لطاملا بررت إرسائيل تدمري ما يزيد عىل 70% من املنازل الفلسطينية بالرضورة العسكرية امللحة، عملا إهنا ليست إجازة مفتوحة للقيام مبا هو 
حمظور دوليًا، فهي حالة استثنائية  تفرض ذاهتا خالل حالة االشتباك والعمليات احلربية فقط، ومؤقتة تنهتي فور انهتاء العمل احلريب الذي 

أوجهبا، وال يمت اللجوء إلهيا إال إذا انعدم أي بديل آخر ولتحقيق هدف عسكري مؤكد.  

)ANP :هدم املنازل في قصاع غزة، )املصدر

هل تعلم: 
• ما بني األعوام 1947-1967 دمرت إرسائيل 536 قرية ومدينة فلسطينية، وجهرت ساكهنا لكيا، أو معمظهم يف أحسن األحوال.   	
• منذ العام 1967 حىت هناية 2012، دمرت إرسائيل أكرث من 26.000 منشأة فلسطينية.	

)icahd.org :رائد أمام منزله املهدوم في قرية النعمان في بيت حلم، )املصدر: مركز بديل(هدم للمنازل في قرية الفندق، قلقيلية، )املصدر



ما املقصود باحلق في السكن؟

يعترب احلق يف السكن احد حقوق اإلنسان مبوجب القانون الدويل. وقد ورد 
النص هيلع يف مجلة من الوثائق واالتفاقيات الدولية امللزمة مثل العهد الدويل 
المتيزي  أشاكل  اكفة  ملناهضة  الدولية  واالتفاقية  والسياسية،  املدنية  للحقوق 

العنرصي، اتفاقية حقوق الطفل وغريها.

محاية احلق يف السكن: 
)قانون  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  القانون  يقيض 
احلرب مبا يف ذلك محاية املدنيني حتت االحتالل( حبامية احلق يف السكن؛ 
وذلك لضامن عدم هتجري الساكن، أو إخالهئم تعسفا، وللتأكيد عىل حق اإلقامة 
املرشوعة، وحق املشاركة يف وضع سياسات تنظمي السكن. وتأيت محاية احلق 
يف السكن كرشط أسايس لضامن حتقق حقوق أساسية أخرى أبرزها حق 

تكوين األرسة ورعايهتا ومضان وحدهتا.

هدم املنازل في السياسة اإلسرائيلية 

ال تنفصل سياسة هدم املنازل عن سياسة احلرمان من منح رخص البناء، فهام 
يمكالن مرشوع االستيالء عىل ربكا مساحة من األرض وهتجري الفلسطينيني من 

خالل تدمري املنشآت الفلسطينية عىل نطاق واسع، وممهنج، ومسمتر.

ما نوع احلماية التي يوفرها القانون الدولي للحق في السكن؟ 

االحتالل   دولة  أو  املسلح،  الزناع  أطراف  قيام  جيرم  اإلنساين  الدويل  القانون 
بتدمري املمتلاكت اخلاصة أو العامة او مصادرهتا عىل حنو واسع، ومقصود وغري 

مربر برضورات عسكرية ملحة ال ميكن جتنهبا.

كيف يجري التدمير؟

كيف ميكن تصنيف هدم املنازل يف السياسة اإلرسائيلية؟ 

اهلدم كعقوبة: 6% من مجموع ما هدمته إرسائيل من منازل تعود لفلسطينيني  	n
قاوموا االحتالل.

23% من مجموع املنازل يمت هدمها بذريعة عدم الرتخيص،  اهلدم اإلداري:  	n
أو خمالفة الرتخيص. أكرث هذه احلاالت يف القدس ويف املنطقة املصنفة "ج".

أو اهلدم ألسباب عسكرية: ما يزيد عىل 70% من  اهلدم التطهريي –  	n
املنازل يمت هدمها مضن سياسة التطهري إلخالء منطقة معينة من الفلسطينيني 
مكا يف حاالت هتجري البدو، أو املناطق احملاذية لملعسكرات واملستعمرات، 

أو يمت هدمها خالل العمليات وامحلالت العسكرية اإلرسائيلية. 

سياسة هدم املنازل

ال لتدمير الفلسطينيني 
ال لتمكيـن املستعمرين

“
االجمتاعية “ للحقوق  الدويل  العهد  من    1/11 املادة  تنص   

واالقتصادية والثقافية عىل: 
يف  خشص  لك  حبق  هذا العهد  يف  األطراف  الدول  تقر 
مستوى معييش اكف له وألرسته، يوفر ما ييف حباجهتم من الغذاء 

لظروفه  متواصل  حتسني  يف  وحبقه  واملأوى،  والكساء 
الالزمة  التدابري  باختاذ  األطراف  وتتعهد الدول  املعيشية. 

إلنفاذ هذا احلق....

“
“

السكن  املتحدة اخلاص حبقوق  األمم  مقرر  تقرير  ورد يف   
)راكول رولنك( بعد زيارته امليدانية لفلسطني عام 2012:

الضفة  يف  احلاصلة  والدميوغرافية  اجلغرافية  التغيريات 
قامت  اليت  املنطقة  يف  أحدثت  اليت  التغيريات  تعكس  الغربية، 

التواجد  حرص  جيري  حيث  1948؛  بعد  إرسائيل  علهيا 
منقطع  الدمع  مع  بالتوازي  مزتايد  بشلك  الفلسطيين 

النظري لتوسيع التجمعات الهيودية.

“
“
تنص املــادة )46( من اتفاقيـــة الهــاي لعام 1907: "جيـــب [عىل 
دولة االحتالل] احرتام رشف األرسة وحقوقها، وحياة األخشاص 

وامللكية اخلاصة [...] وال جتوز مصادرة امللكية اخلاصة".
أما املــادة )53( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 فتنص عىل: "حيظر 
عىل دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلاكت خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق 
بأفراد أو مجاعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو املنمظات االجمتاعية 
أو التعاونية، إال إذا اكنت العمليات احلربية تقتيض حمتًا هذا التدمري". 
ومبوجب املادة 147 من ذات االتفاقية:"يعترب القيام بذلك خمالفة جسمية 

للقانون".
باتفاقيات جنيف: "عىل  امللحق  األول  الربوتوكول  املــادة 48 من  وتنص 
أطراف الزناع المتيزي بني الساكن املدنيني واملقاتلني وبني األعيان املدنية 
واألهداف العسكرية، ومن مث توجه معلياهتا ضد األهداف العسكرية دون 

غريها...".
بـ: القيام  اجلنائية  لملحمكة  روما  اتفاقية  من  8/أ  املادة  وجترم 

علهيا  واالستيالء  باملمتلاكت  النطاق  واسع  تدمري  "4 -  إحلاق 
دون أن تكون هناك رضورة عسكرية تربر ذلك وباملخالفة للقانون 

وبطريقة عابثة".

* مت تدمري ما ال يقل عن 11,000 وحدة سكنية يف قطاع غزة ما بني 2000 حىت هناية 2008،
* يف الضفة الغربية، خالل العام 2012 وحده، دمرت إرسائيل 600 منشأة، مهنا 189 مزنال سكنيًا 

ما أدى إىل حرمان أكرث من 900 فلسطيين من حقهم يف السكن.  

هل تعلم: 

 ، 2.126 منزل دمرت بشكل كليّ

و3.277 منزل دمرت بشكل جزيئ جراء 

عملية الرصاص املسكوب 2009-2008، 

هجر عىل أثرها 51.453 فلسطينياً داخل 

قطاع غزة.

 ، 126 منزل دمرت بشكل كليّ

و160 منزل دمرت بشكل جزيئ جراء 

عملية عامود السحاب 2012، هجر 

عىل أثرها 3.008 فلسطينياً داخل 

قطاع غزة.

• فقط 1% من املنطقة املصنفة )ج( اخلاضعة للسيطرة اإلرسائيلية 	
الاكملة واليت تشلك أكرث من 60% من األرض احملتلة عام 1967، 
تكون  تاكد  إرسائيلية  وبرشوط  للبناء  املخصصة  املساحة  يه 

مستحيلة.  
• املساحة 	 يه   1967 عام  احملتلة  الرشقية  القدس  من   %9 فقط 

املخصصة للبناء ومعمظها مأهولة مسبقا، والرشوط اإلرسائيلية 
للحصول عىل رخصة بناء فهيا تعجزيية.   

• أكرث من 94% من طلبات رخص البناء يمت رفضها من قبل السلطات 	
اإلرسائيلية سواء اإلدارة املدنية أو وزارة الداخلية أو البلديات 
أو ما يعرف باللجان احمللية )التابعة لإلدارة املدنية أو اللجان 

الفرعية لملستوطنات(.

هل تعلم: 

* هذا الرقم ال يشمل ما دمرته إرسائيل خالل ما سمي عمليتي الرصاص املصبوب يف 2008-2009، وعامود 

السحاب يف 2012 عىل قطاع غزة.

هل تعلم: 

هناك أكرث 

من 3,500 

أمر عسكري 

بالهدم تنتظر 

التنفيذ يف 

املنطقة )ج( 

والقدس.

منذ العام 

2000، تهدم 

إرسائيل 

سنوياً ما 

يزيد عىل 

1،100 منزل 

سكني.*

بديل - المركز الفلسطيني لمـصــادر حقـــوق المـواطـنـــة والالجـئـيـــن
شارع الكركفة، بيت لحم، فلسطين.
تلفاكس: 970-2-277-7086+

www.badil.org

www.ongoingnakba.org
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هذه املطوية:

املعلومات واإلرشادات والتوصيات الواردة يف هذه املطوية تشكل نقطة بداية 

ومقدمة تلقي بعض الضوء عىل املوضوع املعروض وكيف ميكن التعامل معه 

بالعموم. وعليه، فهي ليست حرصية وال شاملة، وال تشكل بديال عن االستشارة 

القانونية الواجبة يف كل الحاالت، خصوصا يف حاالت املصادرة، اإلخالء، املنع من 

االستعامل، األمر بالهدم، عدم الرتخيص بالبناء وغريها من املامرسات اإلرسائيلية. 

2008

http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1629  :المصدر

عدد املنازل والبنايات املهدومة عدد املهجرين من تلك املنازل والبنايات

سياسة الهدم اإلرسائيلية 2008 -2012

2009 2010 2011 2012

)Activestills.org :هدم املنازل في نابلس، )املصدر

)Mercy Corps :هدم املنازل في رفح - غزة، )املصدر

)icahd.org :هدم للمنازل في قرية الفندق، قلقيلية، )املصدر
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