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مقدمة
تـشكل عـمليات هـدم املـنازل، واحـدة مـن مـرتـكزات الـسياسـية اإلسـرائـيلية لـتغيير الـواقـع الـديـمغرافـي وفـرض أمـر واقـع 

في األراضي الفلسطينية املحتلة.

وأظهـــرت املـــعطيات الـــتي جـــمعها مجـــلس جـــنيف لـــلحقوق والحـــريـــات أن قـــوات االحـــتالل اإلســـرائـــيلي هـــدمـــت 277 
مــنزاًل تــؤوي 1034 مــواطــنًا مــنهم 531 مــن األطــفال الــقاصــريــن، خــالل عــام 2020 فــي الــضفة الــغربــية بــما فــيها 

القدس الشرقية.

ووفـــــــق املـــــــعطيات الـــــــتي وثـــــــقها تـــــــقريـــــــر "بــــال مــــأوى" الــــذي يــــتناول واقــــع الــــتدمــــير اإلســــرائــــيلي ملــــنازل 
الفلســطينيني فــي الــضفة الــغربــية خــالل عــام 2020، فــإن أوســـع عـــمليات الهـــدم جـــرت فـــي مـــديـــنة الـــقدس 

الشرقية املحتلة بواقع 148 منزاًل ما تسبب بتشريد 450 فرًدا.

ومــــــنذ الــــــعام 2006 وحــــــتى نــــــهايــــــة عــــــام 2020، هــــــدمــــــت إســــــرائــــــيل مــــــا ال يــــــقل عــــــن 1,675 وحــــــدة ســــــكنية تــــــابــــــعة 
لفلسـطينيني فـي الـضفة الـغربـية (ال يـشمل شـرقـيّ الـقدس). وتسـبب ذلـك بحـرمـان مـا ال يـقل عـن 7,277 فلسـطينيا 

من ضمنهم 3,660 قاصرا منازلهم جراء الهدم. 

وأظهـرت عـملية مـسح نـفذهـا طـاقـم مجـلس جـنيف لـلحقوق والحـريـات أن قـوات االحـتالل اإلسـرائـيلي اسـتولـت عـلى 8 
بنايات سكنية في القدس الشرقية املحتلة، في حني أخطرت باالستيالء على 13 بناية أخرى خالل عام 2020.

عـلًما أنـه وفـقا لـتقديـرات األمـم املتحـدة مـكتب تـنسيق الـشؤون اإلنـسانـية فـإن دعـاوى إخـالء مـرفـوعـة حـتى أغسـطس 
2019 ضـــد 199 أســـرة فلســـطينية فـــي الـــقدس الشـــرقـــية، غـــالـــبيتها مـــن مـــنظمات اســـتيطانـــية، مـــما يـــعرّض 877 
شــــخًصا، مــــن بــــينهم 391 طــــفاًل، لخــــطر الــــتهجير. وتخــــلِّف عــــمليات اإلخــــالء آثــــارًا مــــاديــــة واجــــتماعــــية واقــــتصاديــــة 

ونفسية فادحة على األُسر املتضررة منها.

وتــــشير املــــعطيات الــــتي جــــمعها مجــــلس جــــنيف لــــلحقوق والحــــريــــات أن قــــوات االحــــتالل اإلســــرائــــيلي أجــــبرت (81 
مــواطــنًا) خــالل عــام 2020، عــلى هــدم مــنازلــهم ذاتــيا؛ مــا أدى إلــى تشــريــد قــرابــة 95 عــائــلة وأكــثر مــن 350 فــردا، 

منهم عشرات القاصرين.

وضــمن ســياســة الــعقاب الجــماعــي لــعائــالت فلســطينيني بــادعــاء اتــهامــهم بــتنفيذ عــمليات ضــد قــوات إســرائــيلية أو 
مستوطنني، دمرت قوات االحتالل 5 منازل وأغلقت طابقا في منزل سادس. 

وخــلص الــتقريــر إلــى أن عــمليات الهــدم الــتي تــنفذهــا الــقوات اإلســرائــيلية، تــأتــي تــكريــسا لــسياســة مــمنهجة، ضــمن 
مـساعـيها لـتهجير الفلسـطينيني قسـراً؛ بهـدف تـكريـس خـطة الـضم اإلسـرائـيلية. كـما أن عـمليات الهـدم والـتهجير فـي 

القدس الشرقية تحديدا، تأتي ضمن محاوالت تغيير الطابع الديمغرافي في املدينة املحتلة. 
وشـــدد عـــلى أن عـــمليات الـــتدمـــير والـــترحـــيل غـــير الـــقانـــونـــي لـــلمدنـــيني فـــي األراضـــي املـــحتلة تـــنتهك اتـــفاقـــية جـــنيف 
الـــرابـــعة، وتـــشكل جـــريـــمة حـــرب بـــموجـــب الـــبند الـــرابـــع مـــن املـــادة الـــثامـــنة مـــن الـــنظام األســـاســـي لـــلمحكمة الـــجنائـــية 
الـــدولـــية الـــصادر بـــرومـــا فـــي 17 يـــولـــيو/تـــموز 1998 الـــذي نـــص عـــلى تـــعريـــف جـــريـــمة الـــعدوان، وجـــاء فـــيه: "إلـــحاق 
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تــــدمــــير واســــع الــــنطاق بــــاملــــمتلكات واالســــتيالء عــــليها دون أن تــــكون هــــناك ضــــرورة عــــسكريــــة تــــبرر ذلــــك وبــــاملــــخالــــفة 
للقانون وبطريقة عابثة".

كــما تــتسم عــمليات الــتدمــير بــالــتمييز الــعنصري الــذي تــقترفــه قــوات الــجيش اإلســرائــيلي؛ فــفي الــوقــت الــذي تــضع 
قـيودا وعـراقـيل تـحول دون حـصول الفلسـطينيني، عـلى تـراخـيص بـناء؛ فـإنـها تسـتخدم عـدم الـترخـيص ذريـعة لـتنفيذ 
عـمليات الهـدم املـتصاعـدة، وهـي واحـدة مـن ذرائـع عـديـدة للهـدم، مـنها الـذرائـع األمـنية والـعقابـية وغـيرهـا، الـتي تـصب 
فــــي الــــنهايــــة فــــي ســــياســــة تــــدمــــير املــــنازل بهــــدف تــــهجير الفلســــطينيني، مــــقابــــل الــــسماح بــــإقــــامــــة مــــئات الــــوحــــدات 

االستيطانية وتوفير الدعم واملوازنات لذلك.

: املنازل املدمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية أوالً
يــتناول هــذا الجــزء عــرض إحــصاءات عــن املــنازل الــتي دمــرتــها قــوات االحــتالل اإلســرائــيلي فــي الــضفة الــغربــية بــما 

فيها القدس الشرقية، وكذلك حجم املواطنني املتضررين من سياسة هدم املنازل.
جدول رقم (1) يبني حصيلة املنازل املدمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية

تــشير املــعطيات املــبينة فــي الجــدول أعــاله أن قــوات االحــتالل هــدمــت 277 مــنزاًل تــؤوي 1034 مــواطــنًا مــنهم 531 
من األطفال القاصرين، خالل عام 2020.

ويـتبني أن أوسـع عـمليات الهـدم جـرت فـي مـديـنة الـقدس الشـرقـية املـحتلة بـواقـع 148 مـنزاًل مـا تسـبب بتشـريـد 450 
فرًدا.

األطفال عدد السكان عدد املنازل  املحافظة

226 450 148 القدس

54 104 17 بيت لحم

7 16 4 جنني

108 199 36 الخليل

52 97 21 طوباس

3 7 1 طولكرم

62 117 36 أريحا

2 5 1 سلفيت

13 33 9 رام اهلل والبيرة

4 6 4 نابلس

531 1034 277 املجموع
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ومـنذ الـعام 2006 وحـتى 31.12.20 هـدمـت إسـرائـيل مـا ال يـقل عـن 1,675 وحـدة سـكنية تـابـعة لفلسـطينيني فـي 
الـــضفة الـــغربـــية (ال يـــشمل شـــرقـــيّ الـــقدس). وتســـبب ذلـــك بحـــرمـــان مـــا ال يـــقل عـــن 7,277 فلســـطينيا مـــن ضـــمنهم 

3,660 قاصرا منازلهم جراء الهدم. 

وفـي التجـمعات غـير املـعترف بـها مـن إسـرائـيل ومـعظمها يتهـّدد سـّكانَـها خـطر الـترحـيل تـواصـل إسـرائـيل هـدم مـنازل 
السّكان مرّة ِتلَو املرّة. 

فـــــمن عـــــام 2006 وحـــــتى 31.12.20 هـــــدمـــــت إســـــرائـــــيل فـــــي هـــــذه التجـــــّمعات أكـــــثر مـــــن مـــــرّة مـــــنازل ســـــكن فـــــيها 
1,105 فلسطينيّا بينهم 528 قاصرا. 

�

عـالوة عـلى ذلـك، مـنذ بـدايـة عـام 2012 حـتى 31.12.20 هـدمـت اإلدارة املـدنـية فـي الـضفة (دون شـرقـيّ الـقدس) 
1,974 مبنىً (بما في ذلك جدرانًا وآبار مياه ومخازن ومباٍن زراعية ومصالح تجارية ومباٍن عاّمة وغيرها).

إضـــافـــة إلـــى ذلـــك هـــدمـــت إســـرائـــيل خـــالل هـــذا الـــعام 456 مـــبنىً لـــغير أغـــراض الـــّسكن بـــضمنها مـــرافـــق ومـــنشآت 
إنــسانــيّة حــيويّــة مــثل شــبكات املــياه والكهــربــاء إذ هــي ضــروريّــة لــلحفاظ عــلى صــّحة الــسّكان فــي كــّل األوقــات فــكم 

بالحرّي في هذا الوقت بالذّات.

وعــلى ســبيل املــثال، فــي يــوم الــثالثــاء املــوافــق 9\6\2020، هــدمــت جــرافــات بــلديــة االحــتالل مــنزالً ســكنياً لــلمواطــنة 
عـــائـــشة حـــجازي، فـــي مـــنطقة ســـويـــح، فـــي حـــي رأس الـــعامـــود، شـــرقـــي الـــبلدة الـــقديـــمة مـــن مـــديـــن الـــقدس الشـــرقـــية 

املحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأفــادت عــايــدة حــجازي، ابــنة صــاحــبة املــنزل، أن جــرافــات بــلديــة االحــتالل هــدمــت املــنزل عــلى جــميع مــحتويــاتــه مــن 
أثـاث، ودون سـابـق إنـذار. وأوضـحت أن والـدتـها عـائـشة تسـلمت قـرار الهـدم قـبل حـوالـي 6 أشهـر، ولـكنها لـم تـتمكن 
مـن الـذهـاب إلـى مـحامـي مـن أجـل تـوقـيف قـرار الهـدم، بسـبب الـحالـة املـاديـة الـصعبة. وأشـارت إلـى أن الـبيت مـبني 
مــنذ 6 ســنوات، ولــم تــتلق الــعائــلة أي مــخالــفة بــناء أو قــرار هــدم يســبق األخــير، وتــبلغ مــساحــة املــنزل نــحو 80 مــتراً 
مـربـعاً، ومـكون مـن غـرفـتني، وغـرفـة جـلوس، ومـطبخ وحـمام. وأشـارت حـجازي، ان املـنزل كـان يـؤوي 10 أفـراد، هـي 
وأمـها عـائـشة حـجازي فـي السـتينات مـن الـعمر، وأخـتها كـرسـتني الـتي تـعانـي مـن الـصم والـبكم، وأوالدهـا السـبعة، 
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أكــبرهــم عــمره 13 عــامــا وأصــغرهــم أقــل مــن شهــر. وعــقبت عــايــدة عــلى عــملية الهــدم بــقولــها:” االحــتالل يحــرمــنا مــن 
أبســط حــقوقــنا فــي الــعيش بــأمــان فــي بــيت يــأويــنا”. ولــفتت إلــى أن والــدتــها وشــقيقتها وأوالدهــا تــوجــهوا لــلعيش عــند 

شقيقها ببلدة سلوان، بعد هدم املنزل. 

وتـأتـي عـمليات الهـدم الـتي تـنفذهـا الـقوات اإلسـرائـيلية، تـكريـسا لـسياسـة مـمنهجة، ضـمن 
مـــساعـــيها لـــتهجير الفلســـطينيني قســـراً؛ بهـــدف تـــكريـــس خـــطة الـــضم اإلســـرائـــيلية. كـــما أن 
عـمليات الهـدم والـتهجير فـي الـقدس الشـرقـية تحـديـدا، تـأتـي ضـمن مـحاوالت تـغيير الـطابـع 

الديمغرافي في املدينة املحتلة. 
إن عـمليات الـتدمـير والـترحـيل غـير الـقانـونـي لـلمدنـيني فـي األراضـي املـحتلة تـنتهك اتـفاقـية 
جــنيف الــرابــعة، وتــشكل جــريــمة حــرب بــموجــب الــبند الــرابــع مــن املــادة الــثامــنة مــن الــنظام 
األسـاسـي لـلمحكمة الـجنائـية الـدولـية الـصادر بـرومـا فـي 17 يـولـيو/تـموز 1998 الـذي نـص 
عــــلى تــــعريــــف جــــريــــمة الــــعدوان، وجــــاء فــــيه: "إلــــحاق تــــدمــــير واســــع الــــنطاق بــــاملــــمتلكات 
واالســـتيالء عـــليها دون أن تـــكون هـــناك ضـــرورة عـــسكريـــة تـــبرر ذلـــك وبـــاملـــخالـــفة لـــلقانـــون 

وبطريقة عابثة".
كــما تــتسم عــمليات الــتدمــير بــالــتمييز الــعنصري الــذي تــقترفــه قــوات الــجيش اإلســرائــيلي؛ 
فــفي الــوقــت الــذي تــضع قــيودا وعــراقــيل تــحول دون حــصول الفلســطينيني، عــلى تــراخــيص 
بـناء؛ فـإنـها تسـتخدم عـدم الـترخـيص ذريـعة لـتنفيذ عـمليات الهـدم املـتصاعـدة، وهـي واحـدة 
مـن ذرائـع عـديـدة للهـدم، مـنها الـذرائـع األمـنية والـعقابـية وغـيرهـا، الـتي تـصب فـي الـنهايـة فـي 
سـياسـة تـدمـير املـنازل بهـدف تـهجير الفلسـطينيني، مـقابـل الـسماح بـإقـامـة مـئات الـوحـدات 

االستيطانية وتوفير الدعم واملوازنات لذلك.

ثانيا: االستيالء على املنازل والبنايات السكنية في القدس الشرقية:
يـــــتناول هـــــذا الجـــــزء واقـــــع الـــــبنايـــــات الـــــسكنية الـــــتي اســـــتولـــــت عـــــليها قـــــوات االحـــــتالل ملـــــصلحة الجـــــمعيات 

االستيطانية.
جدول رقم (2) يبني املنازل املستولى عليها في القدس الشرقية

أظهـرت عـملية مـسح نـفذهـا طـاقـم مجـلس جـنيف لـلحقوق والحـريـات أن قـوات االحـتالل اإلسـرائـيلي اسـتولـت عـلى 8 
بنايات سكنية في القدس الشرقية املحتلة، في حني أخطرت باالستيالء على 13 بناية أخرى خالل عام 2020.

عـلًما أنـه وفـقا لـتقديـرات األمـم املتحـدة مـكتب تـنسيق الـشؤون اإلنـسانـية فـإن دعـاوى إخـالء مـرفـوعـة حـتى أغسـطس 
2019 ضـــد 199 أســـرة فلســـطينية فـــي الـــقدس الشـــرقـــية، غـــالـــبيتها مـــن مـــنظمات اســـتيطانـــية، مـــما يـــعرّض 877 
شــــخًصا، مــــن بــــينهم 391 طــــفاًل، لخــــطر الــــتهجير. وتخــــلِّف عــــمليات اإلخــــالء آثــــارًا مــــاديــــة واجــــتماعــــية واقــــتصاديــــة 

ونفسية فادحة على األُسر املتضررة منها.

إخطاء باالستيالءاالستيالء
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أحد املنازل التي استولى عليها املستوطنون في القدس

فـــفي يـــوم األحـــد املـــوافـــق 26/1/2020، أصـــدرت مـــحكمة الـــصلح اإلســـرائـــيلية، قـــرارًا يـــقضي بـــإخـــالء مـــبنى عـــائـــلة 
دويـك مـن عـقارهـا فـي حـي بـطن الـهوى بـبلدة سـلوان، فـي مـديـنة الـقدس الشـرقـية، ملـصلحة "جـمعية عـطيرت كـوهـنيم 

االستيطانية"، بدعوى ملكية اليهود لألرض املقامة عليها البناية.

وأوضـــــح مـــــركـــــز مـــــعلومـــــات وادي حـــــلوة-ســـــلوان ولـــــجنة حـــــي بـــــطن الـــــهوى، فـــــي بـــــيان مشـــــترك، أن مـــــحكمة الـــــصلح 
اإلسـرائـيلية، رفـضت االعـتراضـات الـتي قـدمـتها عـائـلة دويـك عـلى الـبالغـات الـقضائـية، الـتي كـانـت قـد تسـلمتها مـن 
جـمعية "عـطيرت كـوهـنيم" عـام 2014، حـيث حـاولـت وعـلى مـدار الـسنوات املـاضـية إثـبات حـقها فـي األرض والـعقار، 

الذي تعيش منذ حوالي 6 عقود.

وأفاد مازن دويك أن عقار العائلة مكون من 5 طوابق، تعيش فيه 5 عائالت قوامها حوالي 25 فردا.

وأضـاف دويـك: "جـمعية عـطيرت كـوهـنيم تـدعـي مـلكية األرض املـقام عـليها الـبناء، عـلما أن جـدي قـام بشـراء األرض 
عام 1963، ومنذ ذلك الوقت تعيش فيه العائلة."

 وأوضــــح مــــركــــز مــــعلومــــات وادي حــــلوة-ســــلوان ولــــجنة حــــي بــــطن الــــهوى، أن مــــالحــــقة عــــائــــلة دويــــك بــــدأت مــــن بــــلديــــة 
االحــتالل عــام 2008، حــيث أصــدرت الــبلديــة قــرارا يــقضي بهــدم طــابــقني مــن الــعقار بــدعــوى الــبناء دون تــرخــيص. 
وبـعد سـنوات فـي املـحاكـم، رفـضت املـحكمة الـعليا قـرار الـبلديـة، لـتفاجـأ الـعائـلة بـعد ذلـك بـبالغ قـضائـي مـن "جـمعية 

عطيرت كوهنيم " يطالبها باألرض.
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وذكـرت املـؤسسـتان أن جـمعية "عـطيرت كـوهـنيم" بـدأت مـنذ شهـر أيـلول عـام 2015 بتسـليم بـالغـات قـضائـية ألهـالـي 
الـــحي، تـــطالـــب بـــاألرض املـــقامـــة عـــليهم مـــنازلـــهم، وذلـــك بـــعد حـــصول الجـــمعية عـــام 2001 عـــلى حـــق إدارة أمـــالك 

الجمعية اليهودية التي تّدعي ملكيتها لألرض.

وأضــاف الــبيان أن بــنايــة عــائــلة دويــك تــقع ضــمن مخــطط “عــطيرت كــوهــنيم”، لــلسيطرة عــلى 5 دونــمات و200 مــتر 
مـــربـــع مـــن بـــطن الـــهوى بـــبلدة ســـلوان، بـــحجة مـــلكيتها لـــيهود مـــن الـــيمن مـــنذ عـــام 1881، وتـــّدعـــي جـــمعية “عـــطيرت 

كوهنيم” أن املحكمة اإلسرائيلية العليا أقرت ملكية اليهود من اليمن ألرض بطن الهوى.

وأوضـــح مـــركـــز مـــعلومـــات ولـــجنة بـــطن الـــهوى أن 84 عـــائـــلة مـــن بـــطن الـــهوى تســـلموا عـــلى مـــدار الـــسنوات املـــاضـــية 
بـــالغـــات قـــضائـــية لـــلمطالـــبة بـــاألرض املـــقام عـــليها مـــنازلـــهم، ويـــخوضـــون جـــميعهم صـــراعـــا فـــي املـــحاكـــم اإلســـرائـــيلية 

إلثبات حقهم باألرض التي اشتروها من أصحابها السابقني بأوراق رسمية.

�
وفـي فـي تـاريـخ 27/1/2020، أصـدرت مـحكمة الـصلح اإلسـرائـيلية، قـرارا يـقضي بـإخـالء عـائـلة عـزات صـالح مـن 

منزلها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، في مدينة القدس الشرقية املحتلة، ملصلحة جمعية العاد االستيطانية.

وأوضــح مــركــز مــعلومــات وادي حــلوة / ســلوان، أن قــضية مــنزل عــائــلة صــالح بــدأت مــنذ عــام 2015، حــينما طــالــب 
مـالـك الـعقار بـاملـنزل، وتـمكن مـن أخـذ جـزء مـنه بـاعـتبار الـعائـلة مسـتأجـر "غـير محـمي"، أمـا الجـزء اآلخـر "وهـو الـذي 

صدر بحقه قرار اإلخالء-وتعيش فيه العائلة اليوم، فهي "مستأجر محمي" حيث تعيش فيه منذ عام .1968

وأوضــــح مــــحامــــي الــــعائــــلة نــــائــــل راشــــد أن املــــحكمة أصــــدرت قــــرارا يــــقضي بــــإخــــالء الــــعائــــلة مــــن مــــنزلــــها، رغــــم إنــــها 
"مستأجر محمي"، مستندة إلى قوانني تمكن مالك العقار من إخراج املستأجرين منه في حال حاجته إليه.
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وأضــاف مــحامــي الــعائــلة أن املــحكمة أمهــلت الــعائــلة حــتى مــطلع نــيسان الــقادم لــتنفيذ الــقرار، مــؤكــدا انــه ســيقدم 
االستئناف عليه خالل األيام القادمة.

وأوضــح خــلدون (نجــل عــزات صــالح) أن املســتوطــنني ســيطروا عــلى جــزء مــن عــقار الــعائــلة فــي شــباط 2017، وهــو 
عــبارة عــن "غــرفــة ســكنية ومــنافــعها ومخــزن وســاحــة"، وذلــك بــعد رفــع قــضية عــليهم مــن مــالــك الــعقار إلخــراجــهم مــنه، 
وبـالـفعل كـان الـحكم لـصالـح املـالـك، ألنـنا كـنا مسـتأجـريـن بـعقد إيـجار "غـير محـمي"، وتـبني لـنا أن إخـالئـنا مـن املـنزل 

كان بهدف بيعه للمستوطنني."

ويــــعد هــــذا الــــقرار، نــــموذجــــا لــــلعمل املشــــترك بــــني الــــقوات اإلســــرائــــيلية وســــلطة الــــقضاء 
اإلســـرائـــيلي، واملســـتوطـــنني، لـــالســـتيالء عـــلى املـــنازل والـــعقارات الفلســـطينية، وتـــوظـــيف 
الـقضاء مـن أجـل ذلـك، عـبر الـوثـائق والـشهادات املـفبركـة، وسـط غـياب لـلعدالـة الـحقيقية فـي 

هذا املجال.

ثالثا: عمليات الهدم الذاتي في القدس الشرقية:

تـشكل عـمليات الهـدم الـذاتـي واحـدة مـن أبـشع الجـرائـم الـتي تـقترفـها إسـرائـيل، وفـيها تـجبر الفلسـطينيني عـلى هـدم 
منازلهم بأيديهم تحت وطأة التهديد بدفع غرامات مالية باهظة من السلطات اإلسرائيلية.

ولــــبلديــــة االحــــتالل فــــي الــــقدس الــــدور األكــــبر فــــي املــــسؤولــــية عــــن عــــمليات الهــــدم الــــذاتــــي، حــــيث تــــالحــــق املــــواطــــنني 
بـاإلخـطارات والـغرامـات املـالـية لـتدفـعهم لـتنفيذ الـهم الـذاتـي لـتفادي الـغرامـات وتـكالـيف الهـدم الـتي تـفرضـها سـلطات 

االحتالل والتي قد تصل إلى مئات آالف الشواقل عن العقار الواحد.
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وتــــشير املــــعطيات الــــتي جــــمعها مجــــلس جــــنيف لــــلحقوق والحــــريــــات أن قــــوات االحــــتالل اإلســــرائــــيلي أجــــبرت (81 
مواطنًا) خالل عام 2020، ما أدى إلى تشريد قرابة 95 عائلة وأكثر من 350 فردا، منهم عشرات القاصرين.

عـلى سـبيل املـثال فـفي يـوم االحـد املـوافـق 9\2\2020، هـدمـت املـواطـنة مـها أبـو قـلبني، مـنزلـها الـكائـن فـي بـلدة جـبل 
املــكبر، جــنوبــي مــديــنة الــقدس الشــرقــية املــحتلة، ذاتــياً، تــنفيذاً لــقرار بــلديــة االحــتالل، بــحجة أن األرض املــقام عــليها 

املنزل "أرض مصادرة للدولة".

وأفـادت أبـو قـلبني، أن األرض املـقام عـليها املـنزل، مـلكية خـاصـة خـالـصة لـلعائـلة، وأن بـحوزتـها مـا يـثبت هـذه املـلكية 
خــالفــاً ملــا تــدعــيه ســلطات االحــتالل، مــشيرة إلــى أن املــنزل الــبالــغة مــساحــته 70 مــتراً مــربــعاً، شــيد قــبل حــوالــي 4 

سنوات، ويأوي 5 أفراد. 

وأوضـحت أبـو قـلبني، أن بـلديـة االحـتالل بـدأت بـمالحـقة الـعائـلة بـعد عـام مـن بـناء املـنزل، بـحجة أنـه "يـمنع الـبناء عـلى 
أرض مـــصادرة لـــلدولـــة". وأضـــافـــت انـــها اضـــطرت لـــتنفيذ قـــرار مـــحكمة االحـــتالل، الـــقاضـــي بهـــدم املـــنزل خـــالل 12 
يـومـاً، وذلـك تـفاديـاً لـدفـع تـكالـيف وأجـرة هـدم الـبلديـة لـه، بـاإلضـافـة إلـى أجـرة الـقوات الشـرطـية املـرافـقة لـها. مـؤكـدة 

على محاولتها لترخيص املنزل طوال تلك السنوات. 

كـما وتحـملت دفـع تـكالـيف جـلسات املـحاكـم وأتـعاب املـحامـي، بـاإلضـافـة إلـى دفـعها غـرامـة " مـخالـفة الـبناء " الـتي 
فرضتها املحكمة عليها وقيمتها 45 ألف شيكل. 

رابًعا: هدم املنازل كوسيلة عقاب جماعي
يـعد هـدم املـنازل كـعقاب جـماعـيّ إحـدى األنـماط الـتي تسـتخدمـها قـوات االحـتالل اإلسـرائـيلي فـي الـضفة الـغربـية، 
بــما فــي ذلــك الــقدس الشــرقــية مــنذ بــدايــة االحــتالل وحــتى اآلن. وفــي إطــار هــذه الــسياســة هــدمــت قــوات االحــتالل 

مئات املنازل وأبقت بذلك آالف األشخاص بال مأوى.

سـياسـة هـدم املـنازل هـذه أعـّدت بـُحكم تـعريـفها إليـذاء أشـخاص لـم يـفعلوا شـيئًا ولـم يُشـتبه بـهم بـفعل شـيء - فـقط 
لكونهم أقرباء فلسطينينّي نفذوا عمليات أو جاولوا تنفيذ عمليات ضد الجيش اإلسرائيلي أو املستوطنني.

وفـي مـعظم الـحاالت ال يـسكن الـشخص الـذي جـرى هـدم املـنزل بجـريـرة أفـعالـه مـع األسـرة أصـالً فـي وقـت الهـدم، 
إمّــا ألّن قــوات األمــن قــتلته أثــناء الــعملية الــتي نــفّذهــا وإمّــا ألنّــه مــعتقل فــي الــسجون اإلســرائــيلية ومــحكوم أو يــنتظر 

حكًما بالسجن ملّدة طويلة.

وتهـدم قـوات االحـتالل هـذه املـنازل وفـق إجـراء إداري يُـطبّق دون مـحاكـمة ودون الـحاجـة إلـى إظـهار أدلّــة أيًّـا كـانـت 
وذلـــك اســـتناًدا إلـــى املـــاّدة 119 مـــن تـــعليمات الـــدفـــاع (أوقـــات الـــطوارئ) الـــتي أصـــدرهـــا االنـــتداب الـــبريـــطانـــي عـــام 
1945. وبـعد تسـليم أمـر الهـدم لـألسـرة يـمكنها تـقديـم اعـتراض أمـام الـقائـد الـعسكري خـالل 48 سـاعـة. وفـي قـرار 
مـحكمة الـعدل الـعليا مـن الـعام 1989، حـكمت املـحكمة أنّـه عـند رفـض االعـتراض يـجب إتـاحـة الـفرصـة أمـام الـعائـلة 

لتقّدم التماًسا ملحكمة العدل العليا، قبل تنفيذ الهدم.

�9



ولــكن رغــم أّن مــحكمة الــعدل الــعليا هــي الــتي حــكمت بــأنّــه يــنبغي تــمكني الــعائــالت مــن الــتوجّـــــه إلــيها لــكي تــنظر فــي 
أمـر الهـدم، يـبدو أّن ذلـك قـرار الـُحكم املـذكـور كـان مجـرّد إجـراًء شـكليّا وتـقنيّا ال غـير وأنّـه كـان يهـدف إلـى خـلق وهْــم 
يـوحـي بـأنّـها تحـرص عـلى حـّق االسـتئناف املـحفوظ ألصـحاب املـنزل. فـعلى مـّر الـسنني قـدمـت عشـرات االلـتماسـات 
ضــّد هــدم املــنازل وطُــرحــت فــيها حــجج مــبدئــية تــطعن فــي قــانــونــيّة هــذه الــوســيلة، وحــجج تــداولــية تــطعن فــي طــريــقة 
تـطبيقها، وحـجج ضـّد اسـتخدامـها فـي حـاالت عـينيّة. ولـكّن مـحكمة الـعدل الـعليا رفـضت تـلك االلـتماسـات عـلى نـحوٍ 

جارف سوى البعض القليل منها وبعض قضاة قّدموا رأي األقلية في قرار الُحكم.

هدم منزل قسام البرغوثي في رام اهلل

واسـتمرارًا ملـوقـف الـدولـة كـتب الـقضاة فـي األحـكام الـتي أصـدروهـا حـول هـذه املـسألـة أّن الحـديـث يجـري عـن وسـيلة 
ردع فـقط، ولـيس عـن وسـيلة ملـعاقـبة أفـراد األسـرة. ومـع أنّـه لـم تُـعرض أمـامـهم مـعطيات أبـًدا - وهُــم حـتى لـم يـطلبوهـا 
- قــبل الــقضاة اّدعــاء نــجاعــة الــردع وقــّرروا أنّــه ال يــمكنهم الــتدخّـــل فــي تــقديــرات الــجهات األمــنيّة. كــذلــك وبــحّجة أنّ 
هـدم املـنازل غـايـته الـردع ال أكـثر رفـض الـقضاة حـّجة امللتمسـني بـأّن هـذا األمـر هـو بـمثابـة عـقاب جـماعـيّ محـظور 

في القانون الدولي وقّرروا أّن قوانني الدولة نفسها على كّل حال، تعلو على مبادئ القانون الدولي.

�
كــذلــك قــبل الــقضاة عــودة الــدولــة إلــى هــدم املــنازل فــي 2014 دون اعــتراض وقــّرروا أنّــه لــيس مــن وظــيفتهم الــتدخّـــل 
فـي اعـتبارات جـهاز األمـن، وقـبلوا حـّجة الـدولـة الـقائـلة إنّـه بـإمـكان السـلطات تـغيير سـياسـتها وبـالـتأكـيد يـمكنها ذلـك 

لدى تغيّر الظروف.
خـتم الـقانـونـيّة الـذي طـبعت بـه مـحكمة الـعدل الـعليا هـدم املـنازل أتـاح للسـلطات مـواصـلة تـطبيق هـذه الـسياسـة دون 
قـيد ولـكنه ال يـكفي لـجعل الهـدم املـنهجي ملـنازل األبـريـاء أخـالقـيًّا وال قـانـونـيًّا: كـّل مـا يـفعله هـذا الـختم هـو أنّـه يـجعل 

القضاة شركاء في الجريمة.
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ويــؤكــد مجــلس جــنيف أن ســياســة هــدم املــنازل هــذه تــشّكل عــقابًــا جــماعــيًّا مــمنوع بــوصــفها انــتهاكــا ملــبادئ الــقانــون 
الــدولــي الــتي تُــلزم إســرائــيل. فــاملــادة الــثالــثة والــثالثــني مــن اتــفاقــية جــنيف الــرابــعة بــشأن حــمايــة املــدنــيني فــي وقــت 
الحـــرب، الـــتي تحـــظر الـــعقاب الجـــماعـــي تـــنّص صـــراحـــة عـــلى مـــا يـــلي: (ال يـــجوز مـــعاقـــبة أي شـــخص محـــمي عـــن 
مـــخالـــفة لـــم يـــقترفـــها هـــو شـــخصياً. تحـــظر الـــعقوبـــات الجـــماعـــية وبـــاملـــثل جـــميع تـــدابـــير التهـــديـــد أو اإلرهـــاب. الســـلب 

محظور. تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص املحميني وممتلكاتهم.). 

جدول رقم (3) يبني حصيلة املنازل املدمرة وفق سياسة العقاب الجماعي

وتــبني هــذه املــعطيات أن قــوات االحــتالل دمــرت 5 مــنازل وأغــلقت طــابــقا فــي مــنزل ســادس ضــمن ســياســة الــعقاب الجــماعــي 
لعائالت فلسطينيني بادعاء اتهامهم بتنفيذ عمليات ضد قوات إسرائيلية أو مستوطنني.

إغالق طابق معتقل
وعـــــــلى ســـــــبيل املـــــــثال، وفـــــــي إطـــــــار هـــــــذه الـــــــسياســـــــة وفـــــــي حـــــــوالـــــــي الـــــــساعـــــــة 1:00 فجـــــــر يـــــــوم األربـــــــعاء املـــــــوافـــــــق 
21/10/2020، اقتحــمت قــوات االحــتالل اإلســرائــيلي، يــرافــقها شــاحــنة محــملة بــجواريــر بــالســتيكية مــمتلئة بــاملــياه 

ومواد أخرى، بلدة يعبد، جنوب غربي مدينة جنني، شمال الضفة الغربية. 

تــمركــزت الــقوة فــي الــحارة الــجنوبــية مــن الــبلدة حــارة الســاليــمة، وحــاصــرت مــبنى عــائــلة عــصفور، املــكونــة مــن ثــالث 
طــبقات يــقطنها ثــالثــة أشــقاء وعــائــالتــهم، وقــوامــهم 20 فــرًدا، مــنهم ثــمانــية أطــفال. أحــد األشــقاء هــو املــواطــن نــظمي 
محــمد يــونــس عــصفور،49عــامــاً، املــعتقل فــي ســجون االحــتالل، بــتهمة قــتل جــندي إســرائــيلي فــي بــلدة يــعبد بــجنني 
بـــــتاريـــــخ 12/5/2020. احتجـــــزت تـــــلك الـــــقوات الـــــعائـــــالت الـــــثالثـــــة فـــــي غـــــرفـــــة بـــــالـــــطابـــــق األرضـــــي مـــــن املـــــبنى. بـــــعد 
احـــتجازهـــم صـــعد بـــعض الـــجنود إلـــى غـــرفـــة نـــوم املـــعتقل نـــظمي فـــي الـــطابـــق الـــثالـــث مـــن املـــبنى، وأغـــلقوا الـــغرفـــة، 
ووضــعوا لــوحــة عــلى بــابــها كــتب عــليها، تــم إغــالق الــغرفــة بــموجــب األمــر الــذي أصــدره قــائــد جــيش االحــتالل بــرغــوة 

"اليورثان" (مادة لها رائحة كريهة) وقد تكون هذه املادة قابلة لالشتعال.

 وانــــسحبت قــــوات االحــــتالل الــــساعــــة 6:30 صــــباحًــــــا، ولــــم تســــتطع الــــعائــــلة دخــــول املــــبنى املــــذكــــور بســــبب الــــرائــــحة 
الكريهة املنبعثة من هذه املادة التي تم وضعها في الغرفة.

وأفاد املواطن رأفت عطية محمد يونس عصفور، 25عاماً بما يلي:

األطفالعدد األفراداملنزلالشهر

182فبراير

261مارس

120مايو

110أكتوبر

174نوفمبر

6247املجموع
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"فـي حـوالـي الـساعـة 1:00  فجـر يـوم األربـعاء املـوافق 21/10/2020 اقتحـمت قـوات االحـتالل االسـرائـيلي 
مـنزلـنا املـكون مـن ثـالثـة طـبقات فـي حـي السـاليـمة الـحارة الـجنوبـية مـن بـلدتـنا يـعبد جـنوب غـربـي مـديـنة 
جــنني ويــقطن هــذا املــنزل ثــالثــة أشــقاء فــي الــطابق األول أســكن أنــا ووالــدي عــطية محــمد يــونــس عــصفور 
وشـقيقي ووالـدتـي وفـي الـطابق الـثانـي يـسكن عـمي ربـحي وعـائـلته املـكونـة مـن سـبعة أنـفار وفـي الـطابق 
الـثالـث يـسكن عـمي األسـير نـظمي وزوجـته وأطـفالـه الـثمانـية تـم تجـميعنا واحتجـزنـا فـي غـرفـة واحـدة فـي 
مــنزل والــدي بــالــطابق األول ووضــعوا عــلينا عــدد مــن الــجنود حــراســه وبــعض الــجنود صــعد إلــى الــطابق 
الــثالــث فــي املــبنى ودخــلوا إلــى غــرفــة نــوم عــمي األســير نــظمي وأغــلقوهــا بحســب الــقرار الــصادر ســابــقاً 
بـالـرغـم مـن أن الـعائـلة تـنفي مـا نسـب إلـى عـمي نـظمي وهـو ايـضاً غـير مـعترف بـذلـك مـكثوا فـي املـبنى حـتى 
الـساعـة 6:30 صـباحـاً وبـعد انـسحابـهم انـطلقنا نـحو الـطابق الـثالـث لـم نسـتطع الـدخـول لـلمبنى بسـبب 
الـرائـحة الـكريـهة املـنبعثة مـن املـادة الـتي تـم وضـعها بـالـغرفـة لـكنني اسـتطعت مـشاهـدة لـوحـة مـكتوب عـليها 

بموجب القرار الصادر عن قائد جيش االحتالل تم اغالق الغرفة برغوة اليورثان.

جدول رقم (4) يبني أسماء أصحاب املنازل املدمرة وفق سياسة العقاب الجماعي

املــنــطــقاالسمم
ة

طــــــــــبــــيــــعــــة التاريخ
البيت

مالحظات

أحــمد جــمال أحــمد 1
القمبع

م 6/2/2020جنني  2 2 0
بـاطـون يـؤوي 
أفــــــــــــــــــراد   8
منهم طفالن

قــوات االحــتالل كــانــت قــد فجــرت مــنزل عــائــلة املــعتقل 
أحــــــــــــــــمد الــــــــــــــــقمبع فــــــــــــــــي املــــــــــــــــرة األولــــــــــــــــى بــــــــــــــــتاريــــــــــــــــخ 
24/4/2018، بــذريــعة اتــهامــه بــاملــشاركــة فــي عــملية 
قــــتل املســــتوطــــن أرئــــيل شــــيفح مــــن مســــتوطــــنة حــــفات 
جــــــــلعاد، جــــــــنوب غــــــــربــــــــي مــــــــديــــــــنة نــــــــابــــــــلس بــــــــتاريــــــــخ 

9/1/2018.

الــــــــــــــــــطــــــابــــــــــــــــــق 5/3/2020رام اهللوليد حناتشة2
الــــــــــــــــــثــــــــــــالــــــــــــــــــث 
ومـــــــــــــساحـــــــــــــته 

170 م2،

قـــوات االحـــتالل أبـــلغت عـــائـــلتي األســـيريـــن يـــزن عـــبد 
اهلل مــغامــس املــعتقل لــدى الــسجون اإلســرائــيلية مــنذ 
11/9/2019، وولـــــــــــــــيد حـــــــــــــــناتـــــــــــــــشة املـــــــــــــــعتقل مـــــــــــــــنذ 
3/10/2019، مســبقاً مــن خــالل إخــطارات مــكتوبــة 
فـــــــي تـــــــاريـــــــخ 10/1/2020، بهـــــــدم املـــــــنزلـــــــني، وذلـــــــك 
بـــدعـــوى عـــالقـــتهما بـــعملية الـــتفجير الـــتي وقـــعت فـــي 
مـنطقة "عـني بـوبـني" بـالـقرب مـن قـريـة ديـر بـزيـغ غـرب 
مـديـنة رام اهلل، بـتاريـخ 23/8/2019 الـتي أدت إلـى 

مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها

طـــــابـــــق 150 5/3/2020رام اهللعائلة يزن مغامس3
م2

قـــسام عـــبد الـــكريـــم 4
البرغوثي

طابقني 11/5/2020،رام اهلل
على مساحة

 180 م2

دهـــم عـــدد كـــبير مـــن أفـــرادهـــا املـــنزل املـــذكـــور بهـــدف 
تـــــنفيذ قـــــرار الهـــــدم لـــــلمنزل الـــــذي بُـــــلغت بـــــه الـــــعائـــــلة 
مسـبقاً بـتاريـخ 11/2/2020. وتـتهم قـوات االحـتالل 
الـــبرغـــوثـــي، املـــعتقل مـــنذ 26/8/2019، بـــاالشـــتراك 
فـــــي عـــــملية الـــــتفجير الـــــتي وقـــــعت فـــــي مـــــنطقة “عـــــني 
بـوبـني” بـالـقرب مـن قـريـة ديـر إبـزيـع، غـرب مـديـنة رام 
اهلل، بــتاريــخ 23/8/2019، الــتي أســفرت عــن مــقتل 

مجندة إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها.
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رابًعا: املنازل املخطرة بالهدم ووقف البناء: 

يـتناول هـذا املـحور سـياسـة االحـتالل فـي إخـطار املـنازل بـالهـدم او ووقـف الـبناء تـحت ذرائـع مـختلفة، وهـي 
خطوة تسبق عمليات الهدم، علًما أن عمليات الهدم تحدث أحيانا دون أي إخطار مسبق.

جدول رقم (3) يبني املنازل املخطرة بالهدم ووقف البناء

يـتبني مـن الجـدول الـسابـق أن قـوات االحـتالل اإلسـرائـيلي أخـطرت 218 مـنزال فـي الـضفة الـغربـية بـما فـيها الـقدس 
الشـرقـية املـحتلة، بـالهـدم أو وقـف الـبناء. وإن هـذه اإلخـطارات تهـدد نـحو 256 عـائـلة قـوامـها 980 فـردا مـنهم 427 

طفال بالتشرد.
ووفــق املــعطيات املــتوفــرة، فــإن أغــلب هــذه اإلخــطارات جــرت فــي الــقدس املــحتلة، والخــليل، وبــيت لحــم وســلفيت ورام 

اهلل وجنني واألغوار.

عـــلى ســـبيل املـــثال، فـــي يـــوم االثـــنني املـــوافـــق 13/1/2020، اقتحـــمت قـــوة مـــن جـــيش االحـــتالل اإلســـرائـــيلي، مـــعززة 
بـثالث آلـيات عـسكريـة، تـرافـقها مـركـبة تـابـعة لـدائـرة الـبناء والـتنظيم اإلسـرائـيلي فـي (اإلدارة املـدنـية)، مـنطقة إغـزيـوه، 
جــنوب شــرقــي مــديــنة يــطا، جــنوبــي مــحافــظة الخــليل. شــرع مــوظــف اإلدارة والــتنظيم، بــتوزيــع إخــطارات وقــف عــمل 

.(c) وهدم لعدد من املساكن واملنشآت؛ بدعوى البناء غير املرخص في مناطق مصنفة
وشملت اإلخطارات املباني اآلتية:

إخطار هدم ملسكن قيد االنشاء، مساحته 120م2، للمواطن عنان محمد عبد ربه. 1.

نــــــــــــــــــظــمــي مــحــــــــــــــــــمــد 5
يونس عصفور

21/10/202جنني
0

مــــــعتقل فــــــي ســــــجون االحــــــتالل، بــــــتهمة قــــــتل جــــــندي إغالق طابق
إســــــــــــرائــــــــــــيلي فــــــــــــي بــــــــــــلدة يــــــــــــعبد بــــــــــــجنني بــــــــــــتاريــــــــــــخ 

.12/5/2020

خـــليل عـــبد الـــخالـــق 6
محمد دويكات

تــــم تجــــريــــف املــــنزل. قــــوات االحــــتالل تــــتهم دويــــكات، طابقني1/11/2020نابلس
املـــــــعتقل مـــــــنذ 26/8/2020، بـــــــتنفيذ عـــــــملية الـــــــطعن 
الــتي وقــعت فــي مــنطقة “بــيت حــتكفا” فــي إســرائــيل، 

التي أسفرت عن مقتل الحاخام شاي اوحايون.

نـــــــــــــــــــــــــــــــوع 
الضرر

أطفالافراد عائالتاملنازل

اخــــــــــطــــــــــار 
بالهدم

126145430234

92111550193وقف بناء

218256980427اإلجمالي 

�13



إخــــطار هــــدم ملــــسكن، مــــساحــــته 12م2، وبــــركــــس مــــن الــــصفيح، مــــساحــــنه 50م2، لــــلمواطــــن بــــالل عــــيسى 2.
اليتيم.

إخطار هدم ملسكن مكون من طابقني، مساحته 140م2، للمواطن بالل عيسى خليل اليتيم.3.

إخطار هدم ملسكن مكون من طابقني، مساحته 150م2، للمواطن محمد خليل عيسى ابو عرام4.

إخطار وقف عمل ملسكن مساحته 80م2، للمواطن قاسم محمد ابو تحفه.5.

إخطار هدم ملسكن، مساحته 140م2، للمواطن محمد موسى مخامرة.6.

إخطار هدم بركس لتربية االبقار، مساحته 1800م2. للمواطن احمد اسماعيل دبابسة.7.

�
وفــــي يــــوم األحــــد املــــوافــــق 19\1\2020، أخــــطرت بــــلديــــة االحــــتالل اإلســــرائــــيلي ( 9 ) مــــنازل ســــكنية، فــــي حــــوش 
"الـنيرسـات" فـي حـي بـاب السـلسلة وحـي "الـقرمـي" فـي الـبلدة الـقديـمة مـن مـديـنة الـقدس الشـرقـية املـحتلة بـاإلخـالء 

من سكانها، بحجة أنها آيلة للسقوط، وتشكل خطر على قاطنيها.

وأفـــاد ســـكان حـــي بـــاب الســـلسلة املـــتضرريـــن مـــن قـــرارات اإلخـــالء، أنـــه قـــبل عـــدة أيـــام ظهـــرت تـــشققات فـــي جـــدران 
وأســقف مــنشآت الــحي، وتــدفــقت املــياه مــن األرضــيات، مــما أدى إلــى انــهيارات واضــحة فــيها. وأوضــح الــسكان أن 
الــحفريــات اإلســرائــيلية أســفل أحــياء الــبلدة الــقديــمة هــو ســبب تــدهــور الــبنية الــتحتية فــي الــحي، وخــصوصــاً شــبكة 
املـياه. وأضـاف الـسكان بـأن طـواقـم الـبلديـة عـلقت مـساء الـيوم املـذكـور أعـاله قـرارات بـإخـالء 7 مـنازل فـي حـي بـاب 
السـلسلة، حـيث ذكـرت بـأن املـبانـي خـطرة، ويـجب إغـالقـها بـشكل فـوري، وأمهـلت سـكانـها مـدة 30 شهـراً لـترمـيمها، 
وفــي حــال عــدم تــنفيذ قــرار الــترمــيم ســتفرض عــليهم غــرامــات مــالــية، وذلــك بــاالســتناد إلــى قــانــون "املــبانــي الخــطرة " 
لــسنة 1981. وفــي الــيوم الــتالــي عــلقت إخــطاريــن آخــريــن فــي حــي الــقرمــي، وعــرف مــن الــعائــالت املخــطرة بــاإلخــالء 
مـن مـنازلـها كـال مـن عـائـلة: (عـابـديـن، سـاليـمة، زاهـدة، سـليمة، رشـق، وشـويـكي) حـيث يـصل عـدد أفـراد تـلك الـعائـالت 

(67) فرد.
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وأشـــار الـــسكان إلـــى أن نـــحو (26) عـــائـــلة و(3) مـــحال تـــجاريـــة، مهـــدديـــن بتســـلم إخـــطارات إخـــالء مـــن قـــبل بـــلديـــة 
االحــتالل، وذلــك لــتضرر مــنشآتــهم بــشكل واضــح. وأكــد الــسكان عــلى رفــضهم لــقرارات االخــالء وتــرك مــنازلــهم دون 
مـعرفـة مـصيرهـا أمـام الهجـمة الشـرسـة الـتي تـقترفـها سـلطات االحـتالل تـجاه املـواطـنني فـي الـبلدة الـقديـمة، مـؤكـديـن 
عـــلى خـــوفـــهم الشـــديـــد مـــن تســـرب مـــنشآتـــهم للمســـتوطـــنني. كـــما وأكـــدوا عـــلى أن بـــلديـــة االحـــتالل تهـــربـــت مـــن تحـــمل 
مــسؤولــياتــها مــن تــرمــيم مــنازلــهم وتــصليح شــبكات املــياه الــقديــمة والــتي تــضررت بــشكل كــبير مــن حــفريــات االحــتالل 

أسفل احياء البلدة القديمة. 

خامًسا: ذرائع الهدم:

تتنوع ذرائع السلطات اإلسرائيلية التي تتخذها لهدم منازل الفلسطينيني، وأبرزها على النحو اآلتي:

البناء دون ترخيص:1)
تتخــذ قــوات االحــتالل اإلســرائــيلي عــدم الــترخــيص ذريــعة لــعمليات الــتدمــير الــواســعة ملــنازل املــواطــنني خــاصــة فــي 
الــقدس الشــرقــية ومــناطــق ج فــي الــضفة الــغربــية. عــلًما أن ســلطات االحــتالل تــمنع فــعليا الفلســطينيني مــن تــرخــيص 
مـــنازلـــهم، وتـــفرض عـــليهم غـــرامـــات بـــاهـــظة، وبـــالـــتالـــي يـــضطرون لـــلبناء دون تـــرخـــيص لـــتأمـــني احـــتياجـــهم الـــطبيعي 

للسكن. 
 

األوامر العسكرية:2)
تـصدر قـوات االحـتالل أوامـر عـسكريـة لهـدم بـعض املـنازل، وأبـرز األوامـر املسـتخدمـة هـو األمـر الـعسكري 1797، 
الــذي يــتيح االســتعجال فــي إزالــة املــبانــي غــير املــرخــصة الــتي تُــَعّد «جــديــدة» فــي غــضون 96 ســاعــة مــن صــدور 
’األمــر بــإزالــتها‘. وأدى تــوظــيف هــذا األمــر الــعسكري، الــذي ال تــزال الســلطات اإلســرائــيلية تــعتبره ’تجــريــبيًا‘، إلــى 
هــدم عشــرات املــنازل مــنذ أن دخــل حــيز الــنفاذ فــي شهــر تــموز/يــولــيو 2019. عــلًما أن املــدة الــقانــونــية الــتي يــتركــها 
األمـــر لـــالعـــتراض غـــير كـــافـــية الســـتخراج األوراق وتـــقديـــم االعـــتراض خـــاصـــة مـــع قـــيود جـــائـــحة كـــورونـــا واإلغـــالقـــات 

املفروضة سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل.

ادعاء أن األرض ملك للدولة:3)

تــنفذ قــوات االحــتالل عــمليات هــدم لــبعض املــنازل تــحت ادعــاء أنــها مــقامــة عــلى أراٍض مــلك لــلدولــة، رغــم أنــها مــلك 
خـاص ملـواطـنني فلسـطينيني. وعـلى مـدار عـقود االحـتالل اسـتصدرت قـوات االحـتالل قـرارات وقـوانـني لـلسيطرة عـلى 

أمالك الغائبني واألراضي الفلسطينية الخاصة بزعم أنها أراضي دولة.

أحـد الـشواهـد عـلى هـذا الـنوع مـا حـدث يـوم االحـد املـوافق 9\2\2020، عـندمـا هـدمـت املـواطـنة مـها 
أبــو قــلبني، مــنزلــها الــكائــن فــي بــلدة جــبل املــكبر، جــنوبــي مــديــنة الــقدس الشــرقــية املــحتلة، ذاتــياً، 

تنفيذاً لقرار بلدية االحتالل، بحجة أن األرض املقام عليها املنزل "أرض مصادرة للدولة".
وأفـادت أبـو قـلبني، أن األرض املـقام عـليها املـنزل، مـلكية خـاصـة خـالـصة لـلعائـلة، وأن بـحوزتـها مـا 
يــثبت هــذه املــلكية خــالفــاً ملــا تــدعــيه ســلطات االحــتالل، مــشيرة إلــى أن املــنزل الــبالــغة مــساحــته 70 
مـتراً مـربـعاً، شـيد قـبل حـوالـي 4 سـنوات، ويـأوي 5 أفـراد. وأوضـحت أبـو قـلبني، أن بـلديـة االحـتالل 
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بـــدأت بـــمالحـــقة الـــعائـــلة بـــعد عـــام مـــن بـــناء املـــنزل، بـــحجة أنـــه "يـــمنع الـــبناء عـــلى أرض مـــصادرة 
لــلدولــة". وأضــافــت انــها اضــطرت لــتنفيذ قــرار مــحكمة االحــتالل، الــقاضــي بهــدم املــنزل خــالل 12 
يــومــاً، وذلــك تــفاديــاً لــدفــع تــكالــيف وأجــرة هــدم الــبلديــة لــه، بــاإلضــافــة إلــى أجــرة الــقوات الشــرطــية 
املـــرافـــقة لـــها. مؤكـــدة عـــلى مـــحاولـــتها لـــترخـــيص املـــنزل طـــوال تـــلك الـــسنوات. كـــما وتحـــملت دفـــع 
تـكالـيف جـلسات املـحاكـم وأتـعاب املـحامـي، بـاإلضـافـة إلـى دفـعها غـرامـة " مـخالـفة الـبناء " الـتي 

فرضتها املحكمة عليها وقيمتها 45 ألف شيكل. 
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العقاب الجماعي:4)
تــلجأ قــوات االحــتالل لهــذه الــسياســية ضــد عــائــالت الشهــداء او املــعتقلني الــذيــن تــتهمهم بــتنفيذ عــمليات ضــد قــواتــها 

أو ضد املستوطنني. (انظر الجزء الخاص بهذا النوع في هذا التقرير).

خربة حمصة .. شاهد على التهجير القسري
أبــرز عــمليات الــتدمــير الجــماعــي خــالل عــام 2020 مــا حــدث فــي خــربــة حــمصة الــفوقــا بــاألغــوار الــشمالــية، شــرقــي 

محافظة طوباس من تدمير واسع نجم عنه تهجير قسري لعشرات املواطنني.

فـفي حـوالـي 11:30 صـباح يـوم الـثالثـاء املـوافـق 3/11/2020، اقتحـمت قـوا كـبيرة مـن جـيش االحـتالل اإلسـرائـيلي 
خـــربـــة حـــمصة الـــفوقـــا بـــاألغـــوار الـــشمالـــية، شـــرقـــي مـــحافـــظة طـــوبـــاس، ونـــفذت عـــمليات تـــدمـــير واســـعة عـــلى مـــدار 6 
ســـاعـــات. أســـفر الـــتدمـــير عـــن هـــدم مـــنازل 11 أســـرة هـــي عـــبارة عـــن 18 خـــيمة وبـــركـــس، إضـــافـــة إلـــى هـــدم 9 خـــيام 
تُسـتخدم كـمطابـخ و3 بـركـسات مـخازن و10 مـراحـيض مـتنّقلة. كـما دمّــرت الجـرّافـات فـي ذلـك الـيوم ألـواح شـمسيّة 
و23 خـــزّان مـــاء و29 خـــيمة وبـــركـــس تُســـتخدم كحـــظائـــر لـــلمواشـــي و10 زرائـــب مـــواٍش، إضـــافـــة إلـــى أوعـــية طـــعام 
املــواشــي وشــربــها. لــم تــكتف الــقّوات بهــذا كــّله  إذ بــعثرت فــوق األرض الــباردة أكــثر مــن 30 طــن مــن الــعلف ومــياه 
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مــخّصصة لــلمواشــي. وفــي خــتام حــملة الهــدم والتخــريــب صــادرت الــقّوات ســيّارة وتــراكــتوريــن مــن ثــالثــة أشــخاص. 
ومع نهاية عمليات التجريف بات هناك 74 شخصاً بضمنهم 41 طفال دون مأوى وال خدمات وال كهرباء وال أمل.

�

وصــــباح الــــيوم نــــفسه، اقتحــــمت قــــوات االحــــتالل اإلســــرائــــيلي، خــــربــــة بــــزيــــق بــــاألغــــوار الــــشمالــــية، شــــرقــــي مــــحافــــظة 
طـوبـاس. داهـمت تـلك الـقوات مـساكـن املـواطـنني بـالخـربـة، وصـادرت 9 جـرارات زراعـية، و5 صـهاريـج مـياه مجـرورة، 

و5 عربات مجرورة، وسيارتني خاصتني باملواطنني، بهدف إفراغ الخربة من سكانها وطردهم منها.
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 +41 225934701
 info@genevacouncil.com
 http://genevacouncil.com
  Rue du Pré-de-la-Bichette,Nation Business Center,

     6ème étage, Genève-Switzerland
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