
مقاومة التهجير القسري التزام وطني ودولي مشروعة قانونيًا وواجبة أخالقيًا التهجير القسري للفلسطينيين: جريمة دولية، وسياسة عنصرية إسرائيلية، وجوهر مشروع استعمار فلسطين

معطيات حول التهجير املستمر

هتجري الفلسطينيني مل يقع خالل احلروب والرصاعات املسلحة فقط، بل 
ال يزال جيري بسياسات وممارسات خمتلفة مهنا:

مصادرة األراضي
تسيطر إرسائيل واملؤسسات الصهيونية عىل أكرث من 85 % من مساحة 

فلسطني حبدودها االنتدابية،
اقل من 15% من أصل 94% من األرض بقيت للفلسطينيني عىل جانيب 

اخلط األخرض.
فقط 3.5% من األرض بقيت للفلسطينيني من مواطين إرسائيل رمغ إهنم 

يشلكون أكرث من 20% من الساكن.
واليت تشكلّ أكرث من 60% من األرض احملتلة عام 1967  )ج(  املنطقة 
غري خاضعة للسطلة الفلسطينية، وتشكلّ منطقة االستيطان اإلرسائييل 

واحتيايط االمتداد املستقبيل له. 

تدمير املنازل 

ما بني األعوام 1947-1967 دمرت إرسائيل ما يزيد عىل 536 قرية وبلدة 
فلسطينية، وأفرغت أكرث من 11 منطقة حرضية فلسطينية من ساكهنا 
بالاكمل. ودمرت أكرث من 27,000 وحدة سكنية ومنشأة ما بني األعوام 

1967- حىت هناية 2012. 

املستعمرات

يوجد يف األرض احملتلة عام 1967 أكرث من 236 مستعمرة، يف القدس 
12 مستعمرة، ويف الضفة الغربية 124 مستعمرة و100 نقطة استيطانية 

)مستعمرة قيد اإلنشاء و/أو التوسع(. 

منذ العام 2000، تضاعف عدد املستعمرين يف األرض احملتلة عام 1967 
ليبلغ اآلن 650.000 مستعمر إرسائييل، يسيطرون عىل، و/او ينتفعون 

بأكرث من 70% من األرض.

التهجير القسري للفلسطينيني جرمية 
دولية، وسياسة عنصرية إسرائيلية، 

وجوهر مشروع استعمار فلسطني

 التهجير في سياسات إسرائيل

املرشوع االستعامري الصهيوين – اإلرسائييل يف فلسطني يقوم يف 
جوهره عىل أساس "االستيالء عىل ربكا مساحة من األرض بأقل عدد 

من الفلسطينيني" ومن ابرز مظاهر ذلك: 
هتجري أكرث من 750 ألف فلسطيين خالل النكبة )1948-1947(  	n

والبالغ عددمه اآلن 5.8 مليون الجئ. 
هتجري أكرث من 400 ألف فلسطيين يف حرب عام 1967، والبالغ  	n

عددمه اآلن ما يزيد عن 1 مليون الجئ/نازح.
ألف فلسطيين يف داخل اخلط األخرض بعيد  قرابة 40  هتجري  	n

النكبة، والبالغ عددمه اآلن ما يقارب 360 ألف مهجر داخيل.
هتجري أكرث من 160 ألف فلسطيين )مهجرون داخليا( يف األرض  	n

احملتلة عام 1967. 

شرعنة التهجير

يف ممارسهتا للهتجري، تستند إرسائيل إىل قوانني عنرصية مهنا 
قانون   ،1950 لعام  اإلرسائييل  العودة  قانون  املثال:  سبيل  عىل 
املواطنة/اجلنسية لعام 1952، قانون الدخول إىل إرسائيل )1952( 
األوامر  ومائت  باألرايض  اخلاصة  القوانني  وعرشات  وتعديالهتا 

العسكرية مثل األمر رمق 1650 بشأن ما يمسى حظر التسلل. 

التهجير القسري للسكان
ماذا ميكنك ان تفعل خطوات وقائية؟ 

حفظ الوثائق اخلاصة بامللكية يف ماكن آمن، سواء اكنت سند  	n
طابو، أو واكلة دورية، أو حرص ارث، او قيد مالية، أو عقد بيع خاريج، 
أو  الصلة، وسواء اكنت األصلية  السندات ذات  أو خرائط وغريها من 
الصور عهنا، واحلفظ يكون آمنا من الناحية التقنية، مبا يف ذلك حفظها 

بالطرق االلكرتونية.

العمل عىل توثيق لك ما لديك من وثائق يف أكرث من موقع ولدى  	n
أكرث من دائرة رمسية.

معني  خشص  بيد  الترصف  حق  و/أو  امللكية  تركزي  عدم  	n
خصوصا يف امللكيات الواسعة، فالتعدد والتنوع يقطع أحيانًا الطريق 
بقانون  التذرع  أو  بالبيع،  اإلغراء  أو  عىل إماكنية االحتيال، والزتوير، 

حارس أمالك الغائبني، وغريه من القوانني واألوامر العسكرية.

العمل عىل استصدار وثائق ملكية وجتديد الواكالت والسندات  	n
حال  يف  والقانونية  الرمسية  اجلهات  وإعالن  املختصة،  اجلهات  من 

فقدان أي من تلك السندات، أو أي حماولة للعبث فهيا.

عدم إمهال العقار، أو االنقطاع عن فالحة األرض، أي املواظبة  	n
عىل استعامل العقار.

عقد  سواء  بالعقار،  باالنتفاع  صلة  ذات  وثيقة  بأية  االحتفاظ  	n
أو  إنشاء  رخص  وأية  عريف)عادي(،  بيع  عقد  أو   ، مزارعة،  أو  إجيار 
فواتري خدمية أو إنشائية، أو حىت صور فوتوغرافية، وغريه مبا يفيد 

احليازة واالستعامل. 

اكلكهرباء،  العامة،  اخلدمات  بشباكت  العقار  ربط  عىل  العمل  	n
واملاء، واهلاتف، والطرقات العامة.  

عليك  وتطويره،  العقار  استعامل  عىل  القدرة  عدم  حال  يف  	n
شعبية  فعاليات  لتنفيذ  األهلية  أو  الرمسية،  املساعدة  لطلب  التوجه 

وأمعال طوعية، أو للقطاع اخلاص لتجشيعه عىل االستمثار. 

العامة، من خالل ختصيص جزء  تنشيط ارتياد املنطقة من  	n
املرافق  من  أو غريها  والرياضة  واالستجامم،  للتزنه،  عامة  مكرافق 
القطاع اخلاص عىل االستمثار فهيا. الثقافية أو حىت عرب تجشيع 

ماذا ميكنك أن تفعل في حال صدور قرار باملصادرة؟

أو  خاص  حمام  من  القانونية  املساعدة  طلب  يف  املبارشة  	n
املؤسسات الرمسية واألهلية: الوطنية مهنا والدولية. إن فوات املواعيد 
االعرتاض،  من  ملنعك  ذريعة  تشك  قد  املدروسة  غري  الترصفات  أو 

وبالتايل رشعنة املصادرة. 
توفري وتأمني اكفة األوراق واملستندات الالزمة إلثبات امللكية،  	n
او احليازة الفعلية واالستعامل الدامئ، سواء اكنت سند طابو، أو واكلة 
خرائط  أو  خاريج،  بيع  عقد  أو  مالية،  قيد  أو  ارث،  حرص  أو  دورية، 
وغريها من السندات ذات الصلة، وسواء اكنت األصلية أو الصور عهنا. 
والدولية  والوطنية  الشعبية  القوى  ومنارصة  مساعدة  طلب  	n
طوعية  أنشطة  وتنفيذ  والعمل(  )التواجد  الفعلية  امحلاية  لتوفري 
وميدانية الزراعة والبناء أو الرتسمي باجلدران واألسالك...اخل  لتثبيت 

أمر واقع، ولتوثيق الصلة باألرض- العقار. 
اجعل قضيتك قضية عامة عرب التوجه لإلعالم من خالل التعاون  	n

مع املؤسسات األهلية والرمسية.
االستعامل/ من  املنع  ألوامر  االنصياع  أو  االستجابة  عدم  	n
االستغالل أو الوقف عن العمل، أو اإلخالء، حىت لو اكنت قضائية، أو 

غريها من اإلجراءات اهلادفة ملنعك من ممارسة حقوقك،
حتدي  مواصلة  خالل  من  واقع  كأمر  باملصادرة  التسلمي  عدم  	n

القرار بالتواجد، والعمل، والبناء وتنظمي الفعاليات الشعبية وغريها. 

بيت حلم، مخيم عايدة، اجلدار، ومستعمرة غيلو، )تصوير: محمد العزة/بديل(

مستوطنون يستولون على منزل في حي الشيخ جراح، القدس، )املصدر: األيام( االعتداءات العسكرية تطال األحياء السكنية، غزة، )تصوير: آن باك/بديل( االحتالل يوزع حتذير بعدم االقتراب من املنطقة العازلة، غزة، )تصوير: آن باك/بديل( هدم منزل عطية الدرعاوي، قرية النعمان، بيت حلم، )تصوير: آن باك/بديل(

)Activestills.org :تظاهرة في القدس، )املصدر
أزقة حي البسان في القدس، )تصوير: بديل(
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ما هو التهجير القسري؟

هو قيام الدولة، أو سلطة االحتالل أو أية جهة تابعة هلا، بتنفيذ 
مرشوعة  غري  سياسات  إتباع  أو  إجراءات  اختاذ  أو  أمعال، 
تريم إىل، أو تتسبب يف تغيري الرتكيبة الساكنية إلقلمي معني 
أي  اجيابيا؛  تابعهيا  أو  السلطة  فعل  يكون  وقد  هلا.  خيضع 
بالتدخل عىل حنو ينتج عنه الهتجري، أو سلبيا؛ أي باالمتناع 

عن اختاذ إجراءات متنع الهتجري. 

الهتجري يقع قرسًا؛ سواء مت هتجري الساكن بالقوة أو بدفعهم 
للرحيل  بدفعهم  أي  تدرجييًا  أو اكن  للفرار يف حلظة حمددة، 
نتيجة ترامك ظروف جتربمه عىل ذلك. يف احلالني، يقع الهتجري 
أو الفرار أو املغادرة عىل حنو  قهري، اضطراري غري مرشوع؛ 

حيث تنعدم فيه اإلرادة احلرة.  

يكون الهتجري داخليًا إذا أدى الرتحيل أو التسبب به إىل تغيري 
ماكن اإلقامة الطبييع واملعتاد للساكن يف داخل حدود اإلقلمي. 
ويمسى الهتجري جلوءا أو نزوحا خارجيا إذا اضطر الساكن 

لعبور احلدود الدولية.

أشكال التهجير

يمتثل الشك األبرز للهتجري يف نقل ساكن اإلقلمي من موطهنم الطبييع 
قد يكون بتوطني املستعِمرين  الثاين  لذلك. والشك  أو دفعهم  واملعتاد 
اإلقلمي  ارض  يف  االستعامر  أو  االحتالل  دولة  مواطين  من  املدنيني 

اخلاضع هلا.   

هتجري  اإلرسائييل يف فلسطني يمشل الشلكني:  االستعامر الصهيوين- 
ساكن اإلقلمي االصليني، وتوطني املستعمرين ماكهنم.

الهتجري يمسى إبعادا أو نفيا إذا اكن فرديا، ويمسى مجاعيا إذا نتج 
تطهري  معلية  من  جزءا  الهتجري  يكون  وقد  كبرية.  نزوح  موجات  عنه 
عريق تسهتدف وجود مجموعة عرقية/اثنية معينة أو شعب معني، وقد 
الرتكيبة  يكون جزءا من مرشوع استعامري احاليل يسىع إىل تغيري 

الدميوغرافية لإلقلمي املستعَمر.

التهجير القسري: جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية

الهتجري القرسي جرمية دولية تستوجب معاقبة مرتكبهيا. فهو قد يشك 
جرمية حرب إذا وقع خالهلا من قبل األطراف املتصارعة؛ خصوصا إذا 
مت نقل الساكن أو ترحيلهم عىل حنو متعمد ولغايات غري غاية تأمني 
انهتاء  حال  ديارمه  إىل  بالعودة  هلم  ومل يحمس  محايهتم وسالمهتم، 

األمعال احلربية.  

ويشك الهتجري جرمية ضد اإلنسانية إذا اكن جزءا من سياسة واسعة 
النطاق منتمظة هتدر حقوق اإلنسان األساسية، خصوصا اذا اسهتدفت 
األفراد  أو  الدولة/السلطة  ارتكبته  سواء  الساكن،  من  معينة  مجموعة 

خالل رصاع مسلح أو يف أوقات السمل. 

آليات وأدوات التهجير

منطقهتم  إخالء  أو  الساكن  بنقل  أي  مبارشا؛  الهتجري  يكون  قد 
حاالت  والفرار مكا يف  املغادرة  عىل  أو حبملهم  بالقوة،  وترحيلهم 
احلرب حيث يمت الهتجري يف حلظة/فرتة حمددة. وقد يكون الهتجري 
حيث يمت تدرجييا نتيجة إتباع السلطة سياسة  غري مبارش )مقنعا( 
لملغادرة  مضطرا  نفسه  اإلنسان  فهيا  جيد  ظروفا  ترامك  ممهنجة 

والرحيل. 

وعنرصية  واملادية،  املعنوية  األشاكل  مبختلف  واالضطهاد  القمع 
القوانني، وال عدالة القضاء، يه ابرز أدوات وآليات  الهتجري القرسي 
واالعتقاالت،  املتكررة،  واالعتداءات  فالقتل،  السلطة.  تنهتجها  اليت 
منافذ  وإغالق  احلياة،  واالستيالء عىل مصادر  األرايض،  ومصادرة 
املنشآت  وتدمري  البناء،  وحظر  األفراد،  حركة  حرية  وتقييد  الرزق، 
وغري  -مبارشة  مسببات  يه  وغريها  التطوير  ومنع  والبيوت، 

مبارشة- للهتجري.

و/أو  بقوانني  واملامرسات  السياسات  هذه  السلطة  تسند  بالعادة 
عها هبدف إضفاء صفة القانونية  أوامر عسكرية أو إدارية يه ترشلّ

عىل القمع واالضطهاد. 

وبالعادة تركن السلطة إىل قضاء مقيد إما بقوانني جائرة وعنرصية، 
أو بايدولوجيا االستعامر، فيفقد القضاء نزاهته وعدالته بالتايل.    

““
الفردي  أو  امجلايع  اجلربي  النقل  حيظر 
لألخشاص احملميني أو نفهيم من األرايض 
أو إىل  االحتالل  دولة  أرايض  احملتلة إىل 
غري  أو  حمتلة  أخرى،  دولة  أي  أرايض 

حمتلة، أيًا اكنت دواعيه.
)من املادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة( ““

“ال جيوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل 
جزءًا من ساكهنا املدنيني إىل األرايض اليت 

حتتلها”. 
)من املادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة(

““ من جرامئ احلرب: قيام دولة االحتالل عىل حنو 
مبارش أو غري مبارش، بنقل أجزاء من ساكهنا 
أو  إبعاد  أو  املدنيني إىل األرض اليت حتتلها، 
أجزاء مهنم  أو  األرض احملتلة  نقل لك ساكن 

داخل هذه األرض أو خارجها.
)املادة 8 من نظام روما األسايس لملحمكة 
اجلنائية الدولية( ““ القرسي  النقل/الهتجري  أو  الساكن  إبعاد  إن 
قرسًا  املعنيني  األخشاص  نقل  يعين:  للساكن 
من املنطقة اليت يوجدون فهيا بصفة مرشوعة، 
مربرات  دون  آخر،  قرسي  فعل  بأي  أو  بالطرد 

يحمس هبا القانون الدويل.
 )املادة 7 من نظام روما األسايس لملحمكة 
اجلنائية الدولية(

التهجير القسري للفلسطينيني جرمية دولية، 
وسياسة عنصرية إسرائيلية، 

وجوهر مشروع استعمار فلسطني

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. 

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

www.badil.org

www.ongoingnakba.org

)Activestills.org :عملية إخالء للمنازل، سلوان، القدس، )املصدر

)Activestills.org :(عملية إخالء البيوت في قرية العراقيب، النقب، )املصدرISM :حتذير للفلسطينيني، غور األردن، )املصدر

فلسطيني يحمل إخطارًا بالهدم، قرية النعمان، بيت حلم، )تصوير: آن باك/بديل(
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)ISM :عملية هدم منزل في الشواورة، بيت حلم، )املصدر

قرية باب الشمس: مقاومة املصادرة والتهجير في القدس، )املصدر: بديل(


