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 موؤ�س�سة املقد�سي :                      حــقــوق االإن�سـان اأوال                                                                                                         

هي م�ؤ�س�سة فل�سطينية اأهلية غري ربحية م�ستقلة غري مرتبطة باأي جهة حكومية اأو حزبية ، ت�أ�س�ست يف مدينة القد�س 
املحتل يف  19 �سب�ط /2007 من جمم�عة من املح�ميني والن��سطني والك�دميني من املجتمع املدين واملدافعني عن حق�ق الإن�س�ن، 
حيث ج�ء ت�أ�سي�سه� كردة فعل لالنته�ك�ت الإ�سرائيلية حلق�ق الفل�سطينيني يف مدينة القد�س املحتل و�سلب حق�قهم الجتم�عية 

والقت�س�دية وال�سي��سية واملدنية والثق�فية 

 ت�سعى املقد�سي للدف�ع عن حقوق االإن�سان وحمايتها، واحرتام �سي�دة الق�ن�ن وتعزيز مب�دئ الدميقراطية واحلكم الر�سيد على 
�سعيد الأر�س الفل�سطينية املحتلة، ولت�سبح  امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية املقد�سية التي تت�ىل م�س�ؤولية الدف�ع عن حق�ق الفل�سطينيني يف 
حم�فظة القد�س على ال�سعيدين املحلي والدويل، ب�لإ�س�فة اإىل ر�سد وت�ثيق ون�سر انته�ك�ت �سلط�ت الحتالل الإ�سرائيلي حلق�ق 
الفل�سطينيني، ومط�لبته� ب�قفه� واحرتام حق�قهم اجلم�عية والفردية وفق�ً ملب�دئ واأ�س�س الق�ن�ن الدويل واملع�يري الدولية حلق�ق 

الإن�س�ن واأحك�م وق�اعد الق�ن�ن الدويل الإن�س�ين. 

االأهداف االإ�سرتاتيجية :

الدف�ع عن حق�ق الفل�سطينيني يف مدينة القد�س املحتل وحم�يته�. . 1

رفع ال�عي لدى الفل�سطينيني يف مدينة القد�س بك�فة حق�قهم وب�لق�ن�ن الدويل الإن�س�ين. . 2

ال�ستمرار يف تط�ير قدرات امل�ؤ�س�سة لتحقيق غ�يته� واأهدافه�.. 3

الروؤيا:

• امل�اطن�ن الفل�سطيني�ن يف القد�س يتمتع�ن بك�مل حق�قهم ال�سي��سية والجتم�عية والقت�س�دية والثق�فية.	

الر�سالة:

• ور�سد  	 عنه�   والدف�ع  بحق�قهم  ت�عيتهم  القد�س من خالل  الفل�سطينيني يف مدينة  وثب�ت  وج�د  على  للمح�فظة  ال�سعي 
وت�ثيق ون�سر النته�ك�ت الإ�سرائيلية بحقهم وتنظيم حمالت ال�سغط والت�أثري حلم�يتهم.
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�سكر خا�س

يتقدم معدي الدرا�سة ب�ل�سكر اجلزيل لكل من �س�هم يف اإ�سدار هذه الدرا�سة واإخراجه� اإىل حيز الن�ر وب�لأخ�س ال�ست�ذ ط�هر 
النمري، رئي�س هيئة ال�سراف يف امل�ؤ�س�سة، للدكت�ر نزار اأي�ب، اأحد م�ست�س�ري امل�ؤ�س�سة، على جهدهم وعط�ئهم ومعل�م�تهم التي 
ع�بدين،  واأن�س  �سعيد،  ورول   ، العزة  ب�س�ر  الدكت�ر   ، املجتمع  لتنمية  املقد�سي  م�ؤ�س�سة  فريق  عم�م  واىل  الدرا�سة  قدم�ه� لجن�ز 
واأ�س�مة نبيل وهدى عري�ن وره�م عبدو وهديل ن��سر و اأ. ب�س�م اأ�سعد وعالء عديلة، وزينب ك�ل�تي ، ورزان حمد  والذين من دونهم 
مل يكن من املمكن اإجن�ز هذه الدرا�سة. وال�سكر اجلزيل لل�سيد مي�س�ل كريين، وج�اد �سي�م، واأحمد القراعني وجميع اأع�س�ء مركز 

معل�م�ت وادي حل�ة يف �سل�ان، وفخري دي�ب وي�ن�ت�ن مزراخي مل�س�همتهم البن�ءة يف هذه الدرا�سة. 

اإىل الفل�سطينيني ال�سامدين يف القد�س ال�سرقية، وخا�سة هوؤالء يف قرية �سلوان، فثابروا على �سمودكم وال تتخلوا 
اأبدا عن منازلكم.......   
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1. مقدمة:
اإن املف�و�س�ت ح�ل الق�سية الفل�سطينية الآخذة يف ال�سع�بة يف ظل »احلق�ئق على اأر�س ال�اقع « املتمثلة ببن�ء امل�ست�طن�ت وا�ستمرار 
احتالل و�سم القد�س وجدار الف�سل العن�سري وكذلك �سي��سة هدم املن�زل. هذه احلق�ئق الي�مية تزيد من �سيطرة اإ�سرائيل على 
الأرا�سي  م�س�درة  خالل  من  فيه�  امل�ستمرة  الته�يد  و�سي��سة  القد�س  هي  ج�هرية  ق�سية  فهن�ك   ، املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي 
والنقل الق�سري للم�اطنني الفل�سطينيني وهدم من�زل اأه�يل مدينة القد�س و�سحب ه�ي�تهم وانته�ك حقهم ب�لإق�مة وال�سكن فيه�. 
اإن حم�ر تركيز هذه الدرا�سة هي �سي��سة هدم املن�زل الغري ق�ن�نية التي ت�ؤثر على م�اطني قرية �سل�ان ال�اقع يف جن�ب البلدة 
 ، القدمية، عن طريق درا�سة احل�لت والق�س�س ال�سخ�سية، لت��سيح م��س�ع البحث ب�لتف�سيل و�سرد احلق�ئق على ار�س ال�اقع 

والق�سم الث�ين من الدرا�سة �سيقدم ملحة ت�ريخية �سي��سية وق�ن�نية للمن�طق الفل�سطينية املحتلة .

و�سريكز الق�سم الث�لث على ته�يد القد�س ودرا�سة الق�انني والإجراءات واملخطط�ت الإ�سرائيلية التي مت�ر�س يف املدينة واجلدل 
البلدية  حدود  ر�سم  اإع�دة  وكذلك  للت�سرف،  ق�بلة  الغري  الفل�سطينيني  حق�ق  ينتهك  الذي  والعن�سري  املتحيز  النظ�م  هذا  ح�ل 
وت��سيعه� مرات عديدة من قبل بلدية القد�س الغربية وذلك لبن�ء امل�ست�طن�ت غري الق�ن�نية على الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
اأمالك  ال�سيطرة على  املتبعة يف  الإ�سرائيلية  ال�سي��س�ت  �ستعر�س ملحة عن  .وبعده�  القد�س  الفل�سطيني من مدينة  ال�ج�د  واإلغ�ء 

الفل�سطينيني وحتديدا ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني للع�م 1950 .

�سريكز الق�سم الرابع على احلق�ئق على اأر�س ال�اقع يف قرية �سل�ان، من خالل عر�س الق�انني الغري اأخالقية وغري الق�ن�نية 
من منظ�ر الق�ن�ن الدويل الإن�س�ين واملتبعة �سد اله�ية الفل�سطينية املهددة ب�لت�آكل تدريجي� يف قرية �سل�ان يف القد�س ال�سرقية.

اأف�سل طريقة مل�س�درة م� تبقى من الأرا�سي الفل�سطينية ه� ا�ستغالل علم الآث�ر  اأن  اأيقنت اجلمعية ال�ستيط�نية )األع�د(  فقد 
قرية  يتطلب حتقيق� يف  وهذا  امل�ست�طن�ت.  وت��سيع  بن�ء  �سي��سة  رافق  الذي  الع�ملي  الغ�سب  اإىل مراوغة  يهدف  والذي  وال�سي�حة 
وهدم  الأرا�سي  »�سراء«  ب�سي��سة  املتعلقة  وكذلك احلق�ئق  به�  املتعلقة  والأ�س�طري  فيه�  ال�سي�حي  وال�ستثم�ر  داوود  ومدينة  �سل�ان 
املن�زل ومدى �سرعيته�، �سي�سمل هذا الق�سم اأي�س� فح�س� دقيق� لإح�س�ئي�ت هدم املن�زل وكذلك نظرة على املخطط�ت الراهنة املتعلقة 
بهدم حي الب�ست�ن يف �سل�ان لإزالة العقب�ت ومتهيد الطريق لإن�س�ء احلدائق الت�راتية والتي اثبت بع�س اخلرباء اأن ل اأ�س��س له� 

من ال�سحة ت�ريخي�.

فقد راأت �سلط�ت الحتالل اأن التذرع ب�ل�سي�حة وعلم الآث�ر قد ي�سرع تدمري من�زل الفل�سطينيني، وته�يد اأحي�ءهم ويربر م�قفهم 
وكذلك  ال�سنني  مر  على  الدرا�س�ت  من  كثري  م��س�ع  ك�ن  وال�سي��سة  الآث�ر  علم  بني  ف�لعالقة  �سدهم.  امل�جه  الع�ملي  النقد  اأم�م 
الروايت�ن املتب�ينتني واللتني ت�سردان يف اجل�لت ال�سي�حية املختلفة يف مدينة داوود، اإن ذلك ي��سح املدى الذي �ست�سل اإليه بلدية 
. تعد  الفل�سطينيني يف القد�س العربية املحتلة وتهمي�س م�اطنيه� و�سك�نه�  انته�ك حق�ق  القد�س الغربية لال�ستمرار يف �سي��سة  
ظ�هرة البن�ء غري املرخ�س نقطة مهمة يف اأجندة قرية �سل�ان وهن�ك اأمثلة مهمة اأي�س� على ج�نبي ال�سراع. واأم� رد البلدية على 

هذه النته�ك�ت والأ�سب�ب وراءه� فتتطلب مزيدا من التحقيق.

ويعر�س الق�سم اخل�م�س حتليال يف العمق للحق�ئق على ار�س ال�اقع يف قرية �سل�ان وخ��سة حي الب�ست�ن،حيث يبداأ هذا الق�سم 
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بلمحة عن املك�نة الق�ن�نية للقد�س ال�سرقية ويليه� مع�ينة مف�سلة لالأحك�م املتعلقة ب�لق�ن�ن الدويل الإن�س�ين والق�انني الدولية 
امل�ستمرة  ال�ستيط�نية  النته�ك�ت  ب�سكل خ��س هذه  ت�ستهدف  التي  الدولية  الق�انني  بن�د  الإن�س�ن. فهن�ك عدد كبري من  حلق�ق 
�سل�ان  اأه�يل  حي�ة  على  ت�ؤثر  النته�ك�ت  هذه  اإن  ث�ن�ي،  ب�سكل  تطبق  اأن  ميكن  التي  الأخرى  الأحك�م  من  وكثري  �سل�ان  قرية  يف 
وذلك ملخ�لفته� للق�انني الدولية وكذلك ف�سل ال�سلط�ت الإ�سرائيلية يف التدخل عندم� يرتكب امل�ست�طن�ن جرائمهم ول يع�قب�ن 
عليه� ، على عك�س الفل�سطينيني الذين يع�قب�ن ب�أ�سد العق�ب�ت يف ح�ل ارتكب�ا اأي عمل »يخ�لف الق�ن�ن«. وبعده� �سنعر�س للق�رئ 
اخلال�سة والت��سي�ت والتي تن�دي ب�قف النته�ك�ت وال�سي��س�ت املتبعة يف قرية �سل�ان ، وتدع�ا ك�فة الأطراف ذات العالقة للقي�م 

مب�س�ؤولي�تهم وواجب�تهم اجت�ه حق�ق الفل�سطينيني يف مدينة القد�س املحتلة  . 

2. ملخ�س تنفيذي:
 ، 2،194 دومن�ً  �سل�ان هي اأحدى قرى مدينة القد�س املحتلة، وتقع على اجلهة اجلن�بية من البلدة القدمية وتبلغ م�س�حته� 
وقد اأ�سبحت هذه القرية هدف� للمح�ولت الإ�سرائيلية امل�ستمرة يف �سبيل الته�يد الغري الق�ن�ين للقد�س. فعلى مر الع�سر �سن�ات 
امل��سية فقط ، مت ت�سريد اأكرث من 300 من �سك�ن قرية �سل�ان نتيجة ل�سي��سة هدم املن�زل غري الق�ن�نية، وت�سريد اأكرث من 200 
طفل وطفلة ، وبهذا، ف�إن ال�سي��س�ت الإ�سرائيلية املتبعة ل تظهر اأي عالمة من عالم�ت الهدوء وال�ستقرار . ويف ال�قت الراهن هن�ك 
خطة وا�سعة و�س�ملة لتدمري حي الب�ست�ن ب�أكمله، والذي ي�أوي م� يق�رب األف �سخ�س، من اجل بن�ء احلديقة الت�راتية على اأنق��س 
هذا احلي. ومنذ اللحظة الأوىل لل�سم غري الق�ن�ين للقد�س فقد �سرعت �سلط�ت الحتالل ب��سع خطة لته�يد املدينة. ويطمح 
خمطط القد�س 2000 الذي و�سعته بلدية الحتالل وزارة الداخلية الإ�سرائيلية اإىل رفع ن�سبة اليه�د يف القد�س ب�سقيه�  اإىل 77 

بحل�ل ع�م 2020 .

وواحدة من اأق�ى الأ�سلحة التي ت�ستخدمه� اإ�سرائيل لته�يد املدينة هي جمم�عة الق�انني التي �سنته� وب�سطت نف�ذه� من خالله� 
األأداة للت��سع اليه�دي ال�ستيط�ين، بينم� حجمت الت��سع الفل�سطيني  ب�لإ�س�فة اإىل املخطط�ت العن�سرية والقمعية، التي �سكلت 
وح��سرت النم� الطبيعي للم�اطنني الفل�سطينيني. وتتمثل ال�سيطرة على اأجزاء ه�ئلة من القد�س ال�سرقية، ب�سل�سلة من قرارات 
�سي�ؤدي نظري�  الذي  الأمر   ( الفل�سطينيني  ال�سكن له�ؤلء  النق�س احل�د يف مك�ن  ال�سي��س�ت ه�  العن�سرية وح�سيلة هذه  البلدية 
اإجب�رهم على البن�ء بدون ترخي�س( وهذه ال�سي��س�ت وال�سرتاتيجي�ت لي�ست  اإىل طرد ال�سك�ن الفل�سطينيني من القد�س، وعملي� 
بجديدة، فقد �سممت ب�لأ�سل يف بداي�ت ع�م 1968والتي هدفت اإىل خلق هيكلية لدمج القد�س تدريجي� اإىل اإ�سرائيل وف�سله� الت�م 

عن ال�سفة الغربية. 

واأكرث هذه ال�سي��س�ت فع�لية ح�لي� ه� ق�ن�ن التنظيم والبن�ء ع�م 1965 وق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني للع�م 1950 وخمطط تنظيم 
املدينة، القد�س 2000 وكذلك اإع�دة ر�سم حدود بلدية القد�س لت�سمل عددا كبريا من الأرا�سي الفل�سطينية وت�ستبعد التجمع�ت 
ال�سكنية. وقد نتج عن هذه املخطط�ت اأث�راً جم�عية �سملت من�طق وا�سعة من القد�س، حيث �س�درت الأرا�سي الفل�سطينية وطرد 

ال�سك�ن الفل�سطيني�ن ب�لق�ة الع�سكرية . 

ويعد ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني من العقب�ت الرئي�سية التي ت�اجه ال�سك�ن الفل�سطينيني يف القد�س ومنه� �سل�ان. و�سريع هذا الق�ن�ن 
ع�م 1950 وذلك لدعم دولة اإ�سرائيل اجلديدة حتى تب�سط �سيطرته� على اأرا�سي الفل�سطينيني  التي اأجرب اأ�سح�به� على  اللج�ء 
ت�سف  والتي  �سل�ان  يف  وا�سع  نط�ق  على  الق�ن�ن  هذا  )األع�د(  اليه�دية  ال�ستيط�نية  اجلم�عة  ا�ستخدمت  وقد  احلرب.  اإب�ن  منه� 
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مهمته� كجمعية تعمل على )تق�ية الروابط اليه�دية مع مدينة القد�س(، بعد اأن ا�ستح�ذت ق�سرا على عدد ه�ئل من املع�مل يف �سل�ان 
و�سيطرت على اأعم�ل احلفري�ت والتنقيب عن الآث�ر يف مدينة داوود ع�م 1997. 

وقد ا�ستخدمت هذه اجلمعي�ت ال�ستيط�نية هذه احلفري�ت  » والآث�ر « ك�سالح �سي��سي �سد ال�سك�ن الفل�سطينيني يف �سل�ان، وتدور 
هذه امل�س�ألة ح�ل ثالثة حم�ور مهمة : 

دور اأعم�ل احلفري�ت يف خلق رواي�ت ت�ريخية ت�سرد للع�مة وت�أثريه� على الراأي الع�م.. 1

اثر اأعم�ل احلفر الأثرية على املجتمع الذي يعي�س يف وح�ل م�اقع اأعم�ل احلفري�ت هذه.. 2

ق�سية . 3 ال�ستيط�ين هي  ال�ج�د  وتق�ية  اليه�دي  ال�ستيط�ن  لتربير  الأثرية  فيه� هذه احلفري�ت  ت�ستخدم  التي  الطريقة 
ح�س��سة ومتن�زع عليه�.

 وهن�ك مث�ل جيد على الآراء املتب�ينة املتعلقة مبدينة داود األ وهي الرواي�ت املتن�عة التي ت�سرد يف اجل�لت الر�سمية جلمعية 
اآث�ر   علم�ء  من  تتك�ن  منظمة  وهي   ،« �سفيه  »عيمك  جمعية   تنظمه�  بديلة  واأخرى  الأثرية  امل�اقع  هذه  يف  ال�ستيط�نية  »األع�د« 
ون�سط�ء يف املجتمع والتي تركز على دور علم الآث�ر يف املجتمع الإ�سرائيلي وال�سراع الفل�سطيني- الإ�سرائيلي. اأم� يف اجل�لة الر�سمية 
جلمعية األع�د فت��سح ب�أن مدينة داوود هي املك�ن الذي بداأ منه كل �سيء مدعية انه املك�ن الذي اأ�س�س فيه امللك داوود ع��سمة مملكته 

قبل 3000 �سنة. واجل�لة البديلة  جلمعية »عيمك �سفيه«  ت�سري اإىل اأن هذه احلق�ئق ل اأ�س��س له� من ال�سحة.

متثل اأهمية �سرعنة مدينة داوود الت�راتية وم�قعه� اأ�سفل �س�ارع قرية �سل�ان نقطة ارتك�ز للتهديد الآين حلي الب�ست�ن ب�أكمله مب� 
يف ذلك حم�ولت البلدية لهدم 88 مبنى مدعية اأنه�  » غري ق�ن�نية «  وذلك لتمهد الطريق اإىل اإن�س�ء احلدائق الت�راتية. ويعترب 
الكثري من علم�ء الآث�ر هذا امل�قف اختط�ف� �سي��سي� ملهنتهم لتحقيق اأهداف الحتالل ال�سهي�ين، والذي يف ج�هره ينتهك حق�ق 

ال�سك�ن يف نط�ق ترجمة ت�ريخية غ�م�سة للت�راة.

العنف  العديد من ح�ادث  ت�سفر عن  امل�سلحني، فهي ظ�هرة متكررة  وامل�ست�طنني وحرا�سهم  القرية  اأه�يل  ال�ستب�ك�ت بني  اأم� 
والإ�س�ب�ت اخلطرية. وقد �سهدت قرية �سل�ان �سيف� ح�فال ب�ل�ستب�ك�ت والت�ترات بني الفل�سطينيني وامل�ست�طنني اليه�د وخ�س��س� 
يف �سهر اآب، حيث ح�ول امل�ست�طن�ن اليه�د مه�جمة ج�مع يف حي وادي حل�ة للمرة الث�لثة على الت�ايل، وك�ن�ا قد اأحلق�ا ال�سرر 
اأطلق جر�س الإنذار تنبه امل�اطن�ن خلطر ه�ؤلء امل�ست�طنني. وقد نتج عن  بب�ابة اجل�مع م�ستخدمني طف�ي�ت احلرائق وعندم� 
ذلك ا�ستب�ك�ت بني اجلهتني حيث ق�مت �سرطة الحتالل ب�إطالق الر�س��س احلي يف املنطقة واأم� الفل�سطيني�ن فقد ك�نت احلج�رة 

�سالحهم حيث ازدادت اأعداد امل�ست�طنني مع مرور ال�قت بحم�ية من ق�ات ال�سرطة واجلن�د الإ�سرائيليني.  

وقد اأ�س�ر امل�اطن�ن اأن هذه العتداءات ال�ستفزازية ك�نت قد زادت حدته� يف �سهر اأيل�ل/2010، حيث ح�سلت هن�ك يف قرية �سل�ان 
ح�دثة م�أ�س�وية. حيث ت�س�عد الغ�سب الع�رم نتيجة ل�ست�سه�د امل�اطن �س�مر �سرح�ن، وه� اأب خلم�سة اأطف�ل، حيث اأطلق عليه الن�ر من 
قبل اأحد حرا�س امل�ست�طنني ي�م الأربع�ء امل�افق 2010/10/22 خالل �س�ع�ت ال�سب�ح الب�كرة. وقد مت اإطالق �سراح ق�تل امل�اطن 
ا�ستب�ك�ت وا�سعة بني م�اطني القرية  امل�اطنني ون�س�ب  اإىل غ�سب  اأدى  اعتق�له، مم�  �س�عة على  �س�مر �سرح�ن بكف�لة قبل م�سي 24 
وق�ات ال�سرطة الإ�سرائيلية. وج�ء يف تقرير ملركز معل�م�ت وادي حل�ة اأن عددا من اأفراد ط�قم الإ�سع�ف مل يتمكن�ا من ال��س�ل اإىل 
اجلرحى وامل�س�بني الذين ع�ن�ا اختن�ق�ت جراء اإطالق قن�بل الغ�ز امل�سيل للدم�ع من قبل ق�ات ال�سرطة الإ�سرائيلية ب�جت�ه امل�اطنني 
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العرب مبن فيهم الط�قم الطبي. ويذكر اأن عددا كبريا من امل�اطنني ك�ن�ا بح�جة للرع�ية الطبية الف�رية خ��سة بعد ا�ستن�س�قهم 
كمي�ت كبرية من الغ�ز امل�سيل للدم�ع والتي اأدت اإىل ح�لت اختن�ق كبرية من بينه� الطفلة اآية اأب� مي�لة والتي تبلغ 15 ربيع�.

ومع ا�ستمرار هذه ال�ستب�ك�ت ، ق�مت ق�ات من اجلن�د الإ�سرائيليني ب�لتجمع خ�رج منزل امل�اطن �س�مر �سرح�ن وق�مت ب�إطالق 
قن�بل الغ�ز امل�سيل للدم�ع بينم� ك�نت ع�ئلة �سرح�ن يف فرتة احلداد على فقيده� �س�مر �سرح�ن. ونتيجة لذلك مت نقل اأرملة املرح�م 
�س�مر اإىل امل�ست�سفى لتتلقى العالج بعد اأن اختنقت جراء ا�ستن�س�ق الغ�ز امل�سيل للدم�ع. وبعد عدة اأي�م ق�مت �سلط�ت الحتالل ب�عتق�ل 
عدة اأفراد من ع�ئلة �سرح�ن األ وهم احمد وعلي �سرح�ن �سقيقي املرح�م وابن اأخيه حممد ، خالل عملي�ت اقتح�م ملنزل الع�ئلة. وقد 
اأف�د �سه�د عي�ن اأن املعتقلني ك�ن�ا قد تعر�س�ا لل�سرب من قبل اجلن�د خالل تهجمهم على منزل الع�ئلة، وهذا م� اأف�ده اأي�س� امل�اطن�ن 
ب�لغة جراء وح�سية جن�د الحتالل. لقد م�سى على هذه  اأ�سيب�ا بجروح  ك�ن�ا قد  الذين  املعتقلني  الذين ح�ول�ا م�س�عدة وحم�ية 
ال�ستب�ك�ت اأي�م عديدة  والتي اأدت اإىل عدة عملي�ت اعتق�ل وانت�س�ر عدد كبري من ق�ات جن�د الحتالل يف القرية، بينم� ق�تل املرح�م 

�س�مر �سرح�ن حر طليق.  

 ويعترب املبنى ال�ستيط�ين غري الق�ن�ين » بيت ي�ن�ت�ن « ال�اقع يف قلب �سل�ان من اأبرز ال�ستفزازات الإ�سرائيلية للفل�سطينيني 
الذين �سهدوا هدم 35 من من�زلهم وت�سريد 90 من الب�لغني و103 من الأطف�ل منذ بن�ء هذا املبنى غري ال�سرعي يف ع�م 2002، 

وقد بلغت حده الت�ترات ذروته� ك�ن هذا املبنى يطل على 88 مبنى فل�سطيني� مهددة  ب�لهدم ملجرد اأن اأ�سح�به� فل�سطيني�ن.

اأم� يف ال�سي�ق الق�ن�ين فال مربر لهذه الأعم�ل ال�ستفزازية، فكل ال�سي��س�ت الق�ئمة يف قرية �سل�ان خم�لفة للق�انني والتف�قي�ت 
الدولية التي تعد اإ�سرائيل جزءا منه� ، ويعترب ال�ستخف�ف الإ�سرائيلي ال�ا�سح للق�انني الإن�س�نية الدولية والق�ن�ن الدويل حلق�ق 
اأي �سلطة  اأر�س� حمتلة وكذلك �سك�نه� ولذلك فهم حممي�ن ولي�س لإ�سرائيل  ال�سرقية  الن�س�ن ف��سح� وخمزي�. وتعترب القد�س 
ب�لن�سبة ملبنى بيت ي�ن�ت�ن( ولكنه ق�سية  الفل�سطينية حتدي� �سي��سي� )كم� ه� احل�ل  املن�زل  تخ�له� بتغيري مع�مله�. ول يعد بن�ء 
تتعلق ب�حتي�ج�ت الن�س�ن. واإذا اأم�سى الحتالل قدم� يف هدم املن�زل يف حي الب�ست�ن ف�سي�سكل هذا جرمية حرب وجرمية ا�سطه�د 
هذه  مثل  بحدوث  ي�سمح  ول  الن��س  اإمي�ن  على  تعدي  ه�  فرد   1000 من  اأكرث  لت�سريد  كذريعة  الت�راة  ف��ستخدام  لالإن�س�نية، 

ال�سي��س�ت.      

3. خلفية تاريخية 
 عندم� ا�ستعد النتداب الربيط�ين لالن�سح�ب من فل�سطني ع�م 1947، ن�ست خطة التق�سيم املرفقة بقرار اجلمعية العم�مية 
لالأمم املتحدة رقم 181 على اأن تق�سم فل�سطني اإىل دولة عربية واأخرى يه�دية، وان تدول مدينة القد�س وت�سبح منف�سلة وحتت 
حكم دويل خ��س لتتم اإدارته� من قبل جمل�س ال��س�ية لالأمم املتحدة . وعلى الرغم من ذلك و�سد م�سيئة �سك�ن مدينة القد�س 
واملجتمع الدويل فقد قدر اأن تقع كل من فل�سطني والقد�س حتت الحتالل الع�سكري الإ�سرائيلي، الأمر الذي يحظره الق�ن�ن 

الدويل.1

ديفيد هجيز واخرون. سياسة انتزاع امللكية والطرد يف مدينة القدس: قصص وقضايا من حي الشيخ جراح، االئتالف األهيل للدفاع عن حقوق الفلسطينيني    .1

يف مدينة القدس. صفحة 33 
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بني 1948 و 1967:  ما  الفرتة   3.1
والتي  ت�اجد ال�سك�ن العرب يف القد�س ال�سرقية والغربية منذ ع�سرات ال�سنني . فهن�ك �س�رة مللكي�ت عق�رية للقد�س ع�م 1948 
الأرا�سي  لليه�د، وبقية هذه   26.1% بـ  الفل�سطينيني مق�رنة  لل�سك�ن  الغربية ك�نت ملك�  القد�س  % من م�س�حة   40 اأن  تظهر 
�سنفت كملك ع�م. ب�لإ�س�فة اإىل اأن ن�سبة ملكية الأرا�سي يف القرى من اجلهة اجلن�بية ملدينة القد�س هي %90 للفل�سطينيني.2  
وبعد اإعالن ال�ستقالل واإن�س�ء دولة اإ�سرائيل ع�م 1948 برئ��سة ديفيد بن غ�ري�ن، فقد ق�مت اإ�سرائيل بعدة عملي�ت هدفت اإىل 
ت�سريد اأكرث من 750.000 من ال�سك�ن الفل�سطينيني الأ�سليني لتمهيد الطريق لإن�س�ء دولة اإ�سرائيل.3 ولكن حك�مة اإ�سرائيل 
الب�حثني  ولكن  فل�سطيني،  م�اطن   520.000 عن  تزيد  ل  ت�سريدهم  الذين مت  اأعداد  اأن  ق�ئلة  الأرق�م  هذه  اآنذاك ج�دلت يف 
80.000 من اجلزء  64.000 و  850.000 بينهم  اأعداد الأفراد الذين مت ت�سريدهم تزيد عن4  اأن  اإىل  اأ�س�روا  الفل�سطينيني 

الغربي ملدينة القد�س والقرى التي ح�له� .5 وت�سري األي�س�ن ه�دجنز اإىل اأنه : 

اأ�س��سي�ت لل�سيطرة يف النه�ية على  1948 ق�مت احلك�مة الإ�سرائيلية ف�را بتعزيز �سيطرته� على القد�س الغربية وو�سع  » بعد حرب 
اجلزء ال�سرقي اأي�س�، فقد ح�ولت مبن�وراته� ال�سريعة اأن ت�سرع �سيطرته� على القد�س الغربية. وط�لبت اإ�سرائيل ب�سل�سلة من الت�سريع�ت 
واحلل�ل ليتم ت�سديقه� على وجه ال�سرعة من قبل الكني�ست ع�م 1949 وع�م 1950 والتي ك�سفت الن�اي� الإ�سرائيلية يف املدينة. ولكن 
الكني�ست ال�سرائيلي رف�س كل املط�لب�ت املتعلقة بتدويل القد�س بعد احلرب، وق�مت ب�لإعالن ب�أن »عدوان العرب« اأبطل التزامهم بتنفيذ 
خطة التق�سيم. ويف 1949/2/2 اأعلن بن غ�ري�ن اأن مدينة القد�س التي حتت �سيطرة اإ�سرائيل مل تعد منطقة حمتلة بل جزءا متك�مال 

من دولة اإ�سرائيل « . 

واحلكم  ال�سرقي  للجزء  الأردين  احلكم  اإىل  املدينة  ق�سمت  قد  واإ�سرائيل  الأردن  بني   1949 ع�م  الن�ر  اإطالق  وقف  اتف�قية  اإن 
الذي  الإ�سرائيلي للجزء الغربي ويف ك�ن�ن الأول من نف�س الع�م وعلى الرغم من قرار اجلمعية العم�مية لالأمم املتحدة رقم 303 
اأع�د اإقرار نيته ب��سع القد�س حتت احلكم الع�ملي الدائم6 ، فقد اأعلنت القد�س ب�سكل غري ق�ن�ين على اأنه� ع��سمة لدولة اإ�سرائيل، 

وخالل ع�مني ق�مت اإ�سرائيل بتطهري اجلزء الغربي من مدينة القد�س من �سك�نه� العرب. 

احلا�سر:  والوقت   1967 بني  ما  الفرتة   3.2
بداأ ته�يد القد�س ب�سكل جدي يف ت�ريخ 1967/7/28، عندم� ق�م الكني�ست بتعديل ق�ن�ن ع�م 1950 والذي اأعلن مب�جبه 
ال�سرقي  اجلزء  يف  الفل�سطينيني  على  الإ�سرائيلية  الق�س�ئية  لل�سلطة  ق�ن�ين  الغري  والمتداد  اإ�سرائيل  ع��سمة  الغربية  القد�س 
منزل   135 هدمت  فقد  القدمية،  البلدة  يف  ال�سرف7  حلي  الك�مل  ب�لتدمري  وذلك  ن�اي�ه�  عن  اإ�سرائيل  ك�سفت  فقد  للمدينة. 

سامي هداوي. دراسة عن فلسطني. بريطانيا. 1946. حقوق الفلسطينيني وخسائرهم يف عام 1948. لندن 1988.    .2

الدكتور نزار أيوب. التهجري القرسي واالنتهاكات اإلرسائيلية لحق الفلسطينيني يف السكن يف مدينة القدس. صفحة 71.  .3

شبكة أبحاث الفلسطينيني الالجئني. متوفر عىل املوقع االلكرتوين http://prrn.mcgill.ca/background/index.htm. تم اإلطالع عليه يف 10\7\2010.  .4

accessed online at www.passia.org/palestine_facts/pdf/pdf 2006/Jerusalem/14-Jerusalem.pdf PASSIA.org تم اإلطالع   5

نفس املصدر  السابق  6

http://pdf.alquds.com/2008/3/25/page21.pdf لإلطالع عىل تفاصيل قصة حي الرشف ميكنكم اإلطالع عىل  7
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وم�سجدين وم�سنع ع�بدين للبال�ستيك ومت�جر وخم�زن يف احلي قبيل �س�ع�ت قليلة فقط من اإنذارهم من البدء يف عملي�ت الهدم 
الأقل يف عملي�ت الهدم هذه وذلك  على  ال�سن  كب�ر  من  واحد  وقتل  العرب  امل�اطنني  من  وتطهري املنطقة ، ف�سرد اأكرث من 650 
اإن   .) الأق�سى8  للم�سجد  الغربي  )احل�ئط  الرباق  ح�ئط  اأم�م  �سي�رات  م�قف  بن�ء  الحتالل  ل�سلط�ت  يت�سنى  حتى  املك�ن  لإخالء 
تدمري ح�رة ال�سرف ُتعد اأول حقيقة على ار�س ال�اقع منذ ال�سم غري الق�ن�ين للقد�س وقد ك�ن اأي�س� م�ؤ�سرا لل�سي��س�ت الإ�سرائيلية 
امل�ستقبلية. واأ�س�رت اجلمعية العم�مية لالأمم املتحدة يف 1967/7/4 يف قراره� رقم 2253 ، وب�هتم�م كبري، » اإن ال��سع ال�س�ئد 
يف القد�س ه� نتيجة لالنته�ك�ت التي تق�م به�  اإ�سرائيل لتغيري مك�نة مدينة القد�س« ، وقد ط�لبت اإ�سرائيل ب�أن » تت�قف عن كل 

�سي��س�ته� املتبعة وان تت�قف على الف�ر عن القي�م ب�أي عمل من �س�أنه تغيري مك�نة وط�بع مدينة القد�س.«9      

ولط�مل� جت�هلت اإ�سرائيل على مر ال�سنني قرارات الأمم املتحدة ومط�لب�ت املجتمع الدويل و�سربت به� عر�س احل�ئط،  وذلك يف 
�سبيل حتقيق اأهدافه� يف حت�يل القد�س اإىل مدينة يه�دية. ف�ل�سرتاتيجي�ت الإ�سرائيلية املتعلقة ب�لقد�س والتي �سنت من قبل بلدية 
الحتالل، مبب�درة من  رئي�سه�  تيدي ك�ليك وبدعم مطلق من احلك�مة الإ�سرائيلية ، هدفت اإىل اقتط�ع اأجزاء كبرية من ال�سفة 
الغربية و�سمه� اإىل القد�س لي�سهل �سمه� اإىل اإ�سرائيل.10 فقد بلغت هذه ال�سي��س�ت اأوجه� يف 1980/7/30 عندم� �س�دق الكني�ست 
على  ق�ن�ن الأ�س��س » القد�س ع��سمة اإ�سرائيل« والذي اأعلن ب�خلط�ط العري�سة اأن القد�س » م�حدة ومتك�ملة » ، ع��سمة دولة 
اإ�سرائيل«11 واأعلن اأي�س� اأن املدينة �ستك�ن مك�ن� للكني�ست وبيت� للرئي�س واحلك�مة ال�سرائيلية واملحكمة العلي�. وكم� اأدينت اأعم�ل 
اإ�سرائيل ع�م 1967 من قبل املجتمع الدويل وعلى اأثره �سدر قرار جمل�س الأمن لالأمم املتحدة رقم 478 والذي األغى »الق�ن�ن 
الأ�س��س« لإ�سرائيل واأع�د ت�أكيد اأن« ال�ستيالء على الأرا�سي ب�لق�ة غري مقب�ل« 12  واأي�س� اأ�س�ر اإىل اأن » كل الإجراءات والأعم�ل 
الإدارية والت�سريعية التي تق�م به� اإ�سرائيل ،الق�ة املحتلة، والتي غريت اأو هدفت اإىل تغيري مع�مل ومك�نة املدينة املقد�سة وخ�س��س� 

» الق�ن�ن الأ�س��س« فهي ب�طلة ولغيه ويجب اأن تت�قف على الف�ر« 13.

اأن هن�ك مدينتني  واحلقيقة على ار�س ال�اقع تختلف كثريا عن القد�س امل�حدة واملتك�ملة املذك�رة يف البي�ن اأعاله، واحلقيقة 
اأق�سى  حتقيق  على  حتفزه�  والتي  اإ�سرائيل  دولة  ت�ؤرق  التي  احلقيقة  وهي  الفل�سطينية  وال�سرقية  اليه�دية  ،الغربية  خمتلفتني 
اأهدافه�، األ وه� مدينة يه�دية واحدة. اإن فكرة املدينة امل�حدة هي جمرد فكرة ل اأكرث ول اقل، وتتج�هل ب�سكل اأ�س��سي الحتالل 
وامل�س�كل ال�اقعية الن�جتة عنه وتتج�هل اأي�س� امل�اطنني الفل�سطينيني الذين تبلغ ن�سبتهم %36 من �سك�ن مدينة القد�س، اأي م� 

يزيد عن 303.000 فل�سطيني .

يف  عليه  اإلطالع  تم   www.passia.org/palestine_facts/pdf/pdf 2006/Jerusalem/14-Jerusalem.pdf PASSIA.org,accessed online at  8

.2010\5\19

قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة 2253، بتاريخ 4\7\1967.  9

 PASSIA.org, www.passia.org/palestine_facts/pdf/pdf2006/Jerusalem/14-Jerusalem.pdf accessed 19 May 2010.  10

 http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm يف  متوفر  إرسائيل،  عاصمة  القدس،  األسايس:  اإلرسائييل  القانون   11
20\5\2010

قرار مجلس األمن للوالية املتحدة 478، 20\8\1980.  12

نفس املصدر السابق.  13
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4.  تهويد مدينة القد�س
عندم� جترب اإ�سرائيل الع�ئالت الفل�سطينية على الرحيل عن من�زله� يف ظل امل�س�حة القليلة له� يف القد�س التي ت�أويه�،ف�ن هذا 

ه� ته�يد ملدينة القد�س.14

وت�سعى بلدية الحتالل ووزارة الداخلية لرفع ن�سبة ال�ج�د اليه�دي يف مدينة القد�س من خالل تنفيذ خمطط القد�س 2000 
امل�اطنني  من   36% %64 مق�بل  2020، حيث ت�سكل الن�سبة احل�لية لليه�د  %77 من جمم�ع ال�سك�ن عند حل�ل ع�م  اإىل 
الفل�سطينيني والتي ت��سح الدوافع اليه�دية يف مدينة القد�س ون�اي� ال�سلط�ت الإ�سرائيلية يف التخل�س من ال�ج�د الفل�سطيني. 
نظ�م ف�سل ق�س�ئي ووج�د  تدعم  والتي  القد�س2030  اإىل خمطط   2009/5 القد�س2000 فقد مت تط�يره يف  اأم� خمطط 
�س�ف  ال�سك�ن  ن�سبة  اأن  اإىل  ت�سري  احل�لية  الدميغرافية  ف�لجت�ه�ت  قت�لية دميغرافية،  اإىل خطة  وت�سري  املدينة،  ث�بت يف  يه�دي 
بن�سبة  لل�سك�ن  �سريع�  انت�س�را  ف�ست�سهد  املدينة  يف  الت�جه�ت  هذه  ا�ستمرت  واإذا   2020 %42 بحل�ل ع�م  اإىل -58%  تتغري 
15.2037 وهذا ميثل تهديدا كبريا لالحتالل الإ�سرائيلي . اإن الهدف من هذا الق�سم ه� اإعط�ء م�جز  %50 بحل�ل ع�م   50%-
لل�سي��س�ت الإ�سرائيلية التي تغري �سكل مدينة القد�س ي�م� بعد ي�م من خالل روؤية اإ�سرائيل النمطية للقد�س اليه�دية امل�حدة، قبل 

النتق�ل للحديث عن ت�أثري هذه ال�سي��س�ت على قرية �سل�ان.

املختلفة وكيف �سممت  التكتيكية  والبن�ء  التنظيم  القد�س من خالل عر�س ق�انني  بلدية  الرتكيز على م�ست�ى  �سيك�ن حم�ر 
خ�سي�س� ملنفعة اليه�د. واأي�س� �سيعر�س هذا الق�سم من الدرا�سة كيف ا�ستط�عت اإ�سرائيل ب�سرعة الربق اأن تغري حدود البلدية يف 
القد�س يف حم�ولة للته�يد الدائم لط�بع مدينة القد�س، وذلك من خالل طرد امل�اطنني الفل�سطينيني منه� وجلب امل�ست�طنني 
اليه�د وح�سر النم� الفل�سطيني، م�ستخدمة التخطيط احل�سري ك�أداة �سي��سية. والهدف من عر�س هذه الق�س�ي� ه� الرتكيز على 
قرية �سل�ان وت��سيح اأن م� ح�سل يف مدينة القد�س حتى هذا الي�م ب�سقيه� ال�سرقي والغربي فقد ك�ن جزءا من خطة �سخمة لإن�س�ء 

»القد�س اليه�دية«.

القد�س مدينة  يف  التنظيم  قوانني   4.1
اإن من اأق�ى الأ�سلحة التي ت�ستخدمه� اإ�سرائيل �سمن جمم�عة الأ�سلحة لته�يد مدينة القد�س هي جمم�عة من ق�انني التنظيم 
الفل�سطينيني،  وذلك من خالل بلدية  ال�سك�ن  اليه�دي وح�سر وج�د  الت��سع  العن�سرية والقمعية والتي تهدف نظ�مي� اإىل دعم 
القد�س املدع�مة حك�مي� و�سي��سي�ً والتي دعمت بدوره� هذا التغيري الدميغرايف للمدينة. اإن ال�سيطرة على اأجزاء كبرية من القد�س 
ال�سرقية حتقق من خالل �سل�سلة من القرارات والإجراءات البلدية العن�سرية والتي �سممت لعرقلة النم� الطبيعي الفل�سطيني. 
ونتج عن هذه ال�سي��س�ت نق�س ح�د يف امل�س�كن لدى ال�سك�ن الفل�سطينيني )والذي اأدى نظري� اإىل طرد الفل�سطينيني خ�رج مدينة 
القد�س، وعملي� اأجربهم على بن�ء من�زل بدون رخ�س بن�ء(. فقد ج�ءت فكرة هذه ال�سي��س�ت وال�سرتاتيجي�ت تقريب� ع�م 1968 

 http://www.icahd.org/eng/news. اللجنة اإلرسائيلية ضد هدم املنازل، تجديد خطط هدم املنازل يف قرية سلوان. األربعاء، 25\2\2009. متوفر يف  14

  asp?menu=5&submenu=1&item=675    تم اإلطالع عليه يف 20\5\2010 

خطة القدس الكربى 2020. اآلثار والتهديدات التي تهدد الوجود الفلسطيني يف مدينة القدس، االئتالف األهيل.  15
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وذلك خللق هيكلية لل�سم التدريجي للقد�س ال�سرقية اإىل اإ�سرائيل والف�سل الك�مل عن ال�سفة الغربية.16 وب�خت�س�ر ف�ن اإ�سرائيل 
تنظر اإىل القد�س بنظرة خمتلفة عن ب�قي املن�طق املحتلة ونتيجة لذلك ف�ن �سي��سة اإ�سرائيل املتبعة يف مدينة القد�س هدفت ب�سكل 
رئي�سي اإىل حم�ية ال�سيطرة الإ�سرائيلية واإبق�ء هذه ال�سيطرة على جميع اأجزاء املدينة. وهدفت اخلطة الرئي�سية القد�س 2000 

اإىل اجن�ز ذلك ب�أ�سرع وقت ممكن وذلك لإنه�ء ق�سية القد�س اإىل الأبد.

اأ�سدر مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سئ�ن الإن�س�نية )اأوت�س�( تقريرا ركز على م� ا�سم�ه »اأزمة التخطيط يف القد�س ال�سرقية« ، وقد اأ�س�ر 
التقرير اإىل اأن:

ف�سلت اإ�سرائيل، منذ ع�م 1967، بتزويد ال�سك�ن الفل�سطينيني يف القد�س ال�سرقية مبخطط دقيق يتم��سى مع 
اأرا�سي  من   13% يف  الق�ن�ين  للبن�ء  كثرية  ع�ائق  الفل�سطيني�ن  ال�سك�ن  ي�اجه  بينم�  الطبيعي،  ال�سك�ين  النم� 
التي  الأرا�سي  من   35% يف  اليه�دية  امل�ست�طن�ت  انت�سرت  فقد  الفل�سطيني.  للبن�ء  املخ�س�سة  ال�سرقية  القد�س 

�س�درت ب�لقد�س ال�سرقية  وخ�س�ست لبن�ء هذه امل�ست�طن�ت املخ�لفة الق�ن�ن الدويل«17

 ال�سكل 1. امل�سدر: اأوت�س�  اأزمة التخطيط ب�لقد�س ال�سرقية 2009 

ول تبدو اإ�سرائيل اآ�سفة على اأفع�له� ومم�ر�س�ته� وتتج�هل ك�نه� دولة احتالل عليه� التزام�ت ق�ن�نية وذلك بت�أمني الحتي�ج�ت 
الأ�س��سية للفل�سطينيني، ف�سال عن ذلك ، ف�ن �سلط�ت الحتالل جتعل ظروف حي�ة امل�اطنني الفل�سطينيني يف القد�س �سعبة للغ�ية 

هودجنز، تهويد مدينة القدس، سياسة إرسائيل منذ عام 1967.   16

أزمة التخطيط يف مدينة القدس. تقرير خاص صادر عن األمم املتحدة 2009. صفحة 18.  17

اأرا�سي خ�سراء

اأرا�سي م�س�درة لبن�ء امل�ست�طن�ت

اأرا�سي م�سم�ح البن�ء فيه� 

اأرا�سي غري خمططة منه� للبنية التحتية

تق�سيم االرا�سي يف القد�س ال�سرقية

12%

38%

15%

35%
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مع ق�انني التخطيط التي تع�د ب�لذاكرة اإىل حقبة الف�سل العن�سري يف جن�ب اأفريقي�. وكم� ي�سري ج�ن دوغ�رد يف تقريره ملجل�س 
حق�ق الإن�س�ن ع�م 2008، »من اجليد اأن تنظر اإ�سرائيل يف جتربة جن�ب اأفريقي� 18«. فقد جندت اإ�سرائيل عدة تكتيك�ت لتحقيق 
يتعلق  فيم�  املقد�سي  م�ؤ�س�سة  �سرحت  وقد   .1965 التنظيم والبن�ء لع�م  القد�س، من بينه� ق�ن�ن  اأهدافه� فيم� يتعلق مبدينة 

بذلك :

وذلك  املحتلة  الأرا�سي  على  لل�سيطرة  ك�أداة  ي�ستخدم  الإ�سرائيلي   1965 لع�م  والتخطيط  التنظيم  ق�ن�ن  اإن 
خلدمة » امل�سلحة الع�مة »، ويعترب هذا الق�ن�ن واحدا من الع�ائق الكثرية اأم�م ال�سك�ن العرب الذين ي�دون احل�س�ل 
على رخ�س بن�ء. وا�ستن�دا اإىل خطة �سم القد�س وتطبيق الق�انني الإ�سرائيلية فعلى الفل�سطينيني اأن يقدم�ا طلب�ت 
التنظيم  جلنة  ولكن   .1965 لع�م  والبن�ء  التنظيم  ق�ن�ن  متطلب�ت  اإىل  ب�ل�ستن�د  بن�ء  تراخي�س  على  للح�س�ل 
ال�ج�د  بهدف ح�سر  بن�ء  رخ�س  اإعط�ءهم  وترف�س  الفل�سطينيني  ه�ؤلء  �سد  العن�سرية  م� مت�ر�س  دائم�  والبن�ء 

الفل�سطيني يف مدينة القد�س. 19

ب�لإ�س�فة اإىل ذلك، ف�ن الق�ن�ن املذك�ر ين�س على عدم ال�سم�ح ب�إ�سدار رخ�س بن�ء يف املن�طق التي ل تت�اجد به� خمطط�ت هيكلية 
70 كيل�مرت من  اإىل  ال�سرقية تفتقر  القد�س  اأن  ال�سحي، ف�سال عن  م�س�دق عليه� وحتت�ي على بنى حتتية و خدم�ت لل�سرف 
اإمدادات ال�سرف ال�سحي. مع اأن حتديث هذه البنية التحيتة تبقى م�س�ؤولية بلدية القد�س التي تتمل�س من م�س�ؤولي�ته� وتتحجج 

بعدم وج�د ميزاني�ت ك�فية لهذا الهدف وبذلك ي�سبح بن�ء الفل�سطينيني يف هذه املن�طق غري ق�ن�ين.

   واأم� املخطط الهند�سي للمدينة فه� �سي��سة قمعية اأخرى ذات ت�أثريات كبرية تتبعه� بلدية القد�س الغربية  يف ا�ست�سدار رخ�س 
البن�ء. ف�إن اأي رخ�سة بن�ء يف منطقة القد�س ل يتم اإ�سداره� بدون خمطط تنظيم ك�مل وم�س�دق عليه ويت�افق مع املخطط القد�س 
واحل�ج�ت  املت�قع،  ال�سك�ن  ومن�  املن�طق،  هذه  تق�سيم  اإىل  ا�ستن�دا  املنطقة  تط�ير  على  ال�سيطرة  ه�  ذلك  من  ف�لهدف   . ال�س�مل 

الإ�سك�نية، ومتطلب�ت البنية التحتية. 20 

وعلى ال�سعيد العملي، ف�ن املخطط الهند�سي للمدينة ي�ستخدم ك��سيلة اإ�س�فية حل�سر النم� وال�ج�د الفل�سطيني، والذي ينتج 
عن ذلك عملية ط�يلة الأمد ومكلفة للح�س�ل على خمطط هند�سي ن�جح للمدينة، وه� يتطلب من بني اأ�سي�ء اأخرى اإذن� خطي� من 
ك�فة امل�لكني الذين تعترب اأمالكهم جزءا ل يتجزاأ من الأر�س والتي تدخل �سمن خمطط التط�ير. ون�درا م� يعترب هذا ع�ئق� اأم�م 
اليه�د، ولكن بن�ء على طبيعة ملكية الأرا�سي الفل�سطينية، وخ��سة يف الق�س�ي� التي تتعلق ب�أمالك الغ�ئبني، ف�سيك�ن ذلك م�ستحيال 
اإل ق�ن�ن� ا�سرائلي�   اأن يتقدم�ا مبخطط هند�سي بديل للمدينة، فهذا لي�س  للفل�سطينيني . فعندم� تطلب البلدية من امل�اطنني 

حم�س�ب� وم�سمم� ليالئم نهج حي�ة اليه�د وي�سيق اخلن�ق على امل�طنني الفل�سطينيني يف مدينة القد�س .   

   

 http://daccess-dds-ny..2010\7\10 جون دجراد. تقرير خاص عن وضع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967. متوفر يف  18
 un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/402/29/PDF/G0840229.pdf?OpenElement

http://www.al-maqdese.org/english/news/plugins/spaw/uploads/files/ يف  متوفر   .2010 آذار  شهر  يف   4 العدد  املقديس،  نرشة   19

  .2010\7\10 MSD_NL_4th_Issue_En_21032010.pdf 

هودجنز، تهويد مدينة القدس، السياسة اإلرسائيلية منذ عام 1967.  20
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تعترب �سي��سة م�س�درة الأرا�سي ال�سي��سة الأ�س��سية للت��سع اليه�دي يف القد�س ال�سرقية، ولتحقيق ذلك فقد �سنفت بلدية القد�س 
من الأرا�سي م� يزيد عن %38 على اأنه�  » خ�سراء21 « والتي يجب اأن تبقى من�طق مفت�حة ول ي�سمح البن�ء فيه�. وق�ل اأمري 
حي�سن وه� مع�ون رئي�س ملدينة القد�س تيدي ك�ليك، اإن هذه املن�طق �سنفت من قبل املخططني ومكتب هند�سة املدينة على اأنه� 
مكتظة ب�ملب�ين عندم� ر�سم�ا حدود الأحي�ء الفل�سطينية التي ميكن البن�ء فيه�. واملن�طق املفت�حة املج�ورة لالأحي�ء الفل�سطينية قد 
�سنفت اأي�س� اأنه� »م�ساحات مفتوحة « ول ميكن البن�ء فيه�، وتركت غري م�سنفة اإىل حني احل�جة اإليه� من اجل اإن�س�ء م�س�ريع 

ال�حدات ال�سكنية ال�ستيط�نية.22 )انظر ال�سكل 1 يف ال�سفحة ال�س�بقة(.

اأنه� خ�سراء، فه� متطلب تنظيمي ع�دي لأ�سب�ب عملية وجم�لية ولكن يبقى   ويف الظروف الع�دية عند ت�سنيف الأرا�سي على 
قن�ع  الفل�سطيني حتت  التط�ر  »خ�سراء« مينع  اأنه�  على  الأر�س  ت�سنيف  اإن  القد�س.  ي�ستهدف مدينة  الذي  الدافع اخلفي  هن�ك 
امل�س�حة املطل�بة للخدمة الع�مة، ف�ل��سع �سيتغري عندم� يك�ن الهدف وراء ذلك ه� ا�ستخدام هذه الأرا�سي للت��سع ال�ستيط�ين. 
وعملي�، ف�ن الأرا�سي »اخل�سراء« هي احتي�طي اإ�سرتاتيجي لإن�س�ء امل�ست�طن�ت ويف النه�ية �س�ف ت�س�در.وعند بن�ء م�ست�طنة رام�ت 
اإن�س�ء م�ست�طنة  ع�م 1973 التي ك�نت تعد اأر�سه� خ�سراء، ك�ن قد اأعيد ت�سنيفه� ب�سرعة الربق ومتكنت �سلط�ت الحتالل من 

يه�دية على تلك الأر�س.23        

 

املنطقة الخرضاء هي عبارة عن مناطق تقوم بتحديدها السلطات البلدية اإلرسائيلية للمساحات املفتوحة ، حيث ال يسمح للبناء فيها من اجل الحفاظ   21

عىل حد أدىن من املناطق الخرضاء يف املدينة . لكن ، يف حالة القدس الرشقية ، وبالرغم من » عدم زراعة أي من املناطق التي صنفت خرضاء « ويستخدم 

مصطلح » املناطق الخرضاء « بشكل اسرتاتيجي غالبا من اجل منع وإعاقة النمو الطبيعي والتطور الفلسطيني يف مدينة القدس وبالقرب من املستوطنات . 

وتأيت هذه الخطوة لتقييد البناء الفلسطيني يف املدينة املحتلة ، وميكن الحقا من االستيالء عىل أرايض لتوسيع املستوطنات إذا قضت الحاجة . ومن األمثلة 

الواضحة عىل املناطق الخرضاء التي تحولت اىل مستوطنات : جبل ابو غنيم » هار حوما « وشعفاط » رمات شلومو « . وتشري التقديرات اىل وجود ما 

يقرب من %44 مبا يتضمن %6 مخصصة للبنية التحتية والخدمات التي تبقى تحت السيطرة البلدية » من األرايض الفلسطينية  بالقدس الرشقية املحتلة  

مصنفة يف إطار مخططات التخطيط والتنظيم عىل أنها أرايض خرضاء ومناطق مفتوحة .

أمري حيشن. فصل بغري إنصاف، يف ثنايا قصة حكم إرسائيل للقدس الرشقية، مطبعة جامعة هارفرد. 1999. صفحة 37.  22

هودجنز، تهويد مدين القدس، سياسة إرسائيل منذ عام 1967.  23
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.ال�سكل 2: تق�سيم الأرا�سي يف القد�س ال�سرقية. امل�سدر: اأزمة التخطيط يف القد�س ال�سرقية، مكتب الأمم املتحدة تقرير خ��س ني�س�ن 2009 .

تصنيف األراضي في القدس 
الشرقية
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: اليهود  اأعداد  لزيادة  احلدود  ر�سم  اإعادة    4.2
من بني كل التكتيك�ت امل�ستخدمة من قبل بلدية القد�س لتعزيز ال�ج�د اليه�دي يف املدينة، ف�ن اإع�دة ر�سم حدود البلدية هي اأكرث 
هذه التكتيك�ت خداع�. ف�سلط�ت الحتالل حت�ول على الدوام اإيج�د طريقة لت��سيع حدود �سيطرته�، فقد لعبت هذه التعديالت دورا 
ه�م� يف هذه العملية. فقد اعتربت قرية �سل�ان يف البداية �سمن حدود بلدية القد�س يف تعديل ع�م 1952، حتت احلكم الأردين، 

ومب�جب هذا التعديل ت��سعت املنطقة حتت حكم البلدية اإىل 6.5 كم24.2

وتقريب� بعد ال�سم غري الق�ن�ين للقد�س ال�سرقية ع�م 1967 )املعروف ب�حتالل و�سم القد�س اإىل اإ�سرائيل(، فقد اأعيد ر�سم 
حدود البلدية مرة اأخرى مب�جب ال�سي��سة الإ�سرائيلية لل�سيطرة على اكرب عدد ممكن من الأرا�سي. وقد �سم هذا الرتتيب اجلديد 
لالأرا�سي 28 قرية ومدينة فل�سطينية وا�ستبعدت جتمع�تهم ال�سكنية، مثل بيت اك�س� وبيت حنين� يف ال�سم�ل وف�سلت املن�طق التي 
تقع �سمن حدود بلدية بيت حلم وبيت �س�ح�ر يف اجلن�ب. وبذلك، ت��سعت منطقة حدود بلدية القد�س من 6.5 كم2 اإىل 70.5 
كم2، واأ�سبحت امل�س�حة الكلية للقد�س ال�سرقية والغربية هي 108.5 كم2 ع�م 1990، وت��سعت احلدود مرة اأخرى يف املنطقة 

الغربية واأ�سبحت م�س�حة القد�س بذلك هي 124.800  كم2. 25 

وردا على �سم القد�س ال�سرقية واإع�دة ر�سم حدود بلدية القد�س، فقد اأ�سدرت اجلمعية العم�مية لالأمم املتحدة القرارات 2253 
و 2254 والذين ج�ء فيهم� اأن اجلمعية العم�مية » قلقة جدا ب�س�أن و�سع مدينة القد�س نتيجة لالإجراءات املتبعة من قبل اإ�سرائيل 
لتغيري مك�نة وط�بع املدينة... وتعترب هذه الإجراءات لغيه... وتط�لب اإ�سرائيل ب�ن ت�قف جميع اإجراءاته� املتبعة وان تكف ح�ل 
عن القي�م ب�أي عمل له �س�أن اأن يغري من مك�نة مدينة القد�س« 26 وقد تبع ذلك يف �سهر5 من الع�م 1968 قرار 252 ملجل�س الأمن 
الذي»ي�سجب ف�سل اإ�سرائيل المتث�ل لقرارات اجلمعية العم�مية املذك�رة اأعاله« وتعترب ك�فة الإجراءات الت�سريعية والإدارية املتبعة 
من قبل اإ�سرائيل، مب� يف ذلك م�س�درة الأرا�سي والعق�رات والتي تهدف اإىل تغيري املك�نة الق�ن�نية ملدينة القد�س ب�أنه� لغية وب�طلة 

ول ميكن اأن تغري هذه املك�نة.27  

خليل توفكجي. مصادرة األرايض وبناء املستوطنات يف القدس الرشقية. صفحة 45 اسيا 1966  24

مساحة القدس الرشقية والغربية حسب مخطط القدس 2000  .   25

قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة 2253 بتاريخ 4\7\ 1967.  26

قرار مجلس األمن لألمم املتحدة 252 بتاريخ 21\5\1968.  27
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ال�سكل 3: خريطة مدينة القد�س م��سحة املع�مل املختلفة حلدود البلدية. امل�سدر: ب��سي� 

وكم� ذكر �س�بق� ف�ن الأر�س التي ت�سنف على اأنه� »خ�سراء« ت�سنف بهذه الطريقة ع�دة حتى تبقى بعيدة عن متن�ول امل�اطنني 
الفل�سطينيني، حتى يحني ال�قت لبن�ء م�ست�طن�ت جديدة واإع�دة ر�سم احلدود لال�ستيالء هذه الأر�س. وت�ستمر �سلط�ت الحتالل 
ببن�ء م�ست�طن�ت جديدة مت�سلة مبدينة القد�س ومن ن�حية اأخرى تت��سع امل�ست�طن�ت الأخرى يف حم�ولة للحف�ظ على اكرب ن�سبة 

من اليه�د يف املدينة. من املمكن التفريق بني مرحلتي بن�ء امل�ست�طن�ت كحزام ا�ستيط�ين »خ�رجي« وحزام اآخر داخلي.
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ف�حللقة اخل�رجية تتك�ن من ال�حدات ال�ستيط�نية املبنية حديث� والكبرية وبنيته� التحتية املدعمة، والتي ك�ن قد اأعلن عن بن�ءه� 
ر�سمي� بعد فرتة وجيزة من ع�م 1967 وك�ن قد بدا العمل على بن�ءه� ع�م 1970 يف حميط حدود البلدية والتي ت��سعت لت�سل 
من�طق يف ال�سفة الغربية ع�م 1967. اأم� احللقة ال�ستيط�نية »الداخلية« فهي تتك�ن من البلدة القدمية والأحي�ء الفل�سطينية 
املج�ورة له� وكذلك التالل التي ح�له� بغ�س النظر عن اإع�دة بن�ء »ح�رة اليه�د« على اأنق��س ح�رة ال�سرف فيه� وقد بداأت الأعم�ل 

ال�ستيط�نية يف هذه احللقة ع�م 1980 وركزت على ال�ستيالء على القرى امل�ج�دة واإع�دة ت�سكيله�.28     

والقرى  املجتمع�ت  بعيدا عن  املدينة  على عزل  العن�سري  الف�سل  ب�لتزامن مع جدار  ال�ستيط�ين  احلزام  احللق�ت   عملت هذا 
امل�اطنني  اأم�  كنت�ن�ت.  اإىل  وحت�يله�  اأحي�ئهم  وتقطيع  املدينة  حدود  خ�رج  الفل�سطينيني  ال�سك�ن  لطرد  حم�ولة  يف  الفل�سطينية 
الفل�سطينيني الذين طردوا من حي املغ�ربة فقد نقل�ا خ�رج املدينة وهن�ك خم�وف من اأن يك�ن هذا ه� م�سري اه�يل قرية �سل�ان 

وحي ال�سيخ جراح وخ�س��س� اأن ه�تني املنطقتني تعدان ع�ئق� يف �سبيل حتقيق املخطط اليه�دي العظيم.

والزائف  الق�سري  الفل�سطينيني  منازل  بيع    4.3
عملت ق�انني التنظيم البن�ء على م�س�عدة امل�ست�طنني لبن�ء م�ست�طن�تهم وكذلك املخطط�ت الإ�سرتاتيجية التي عززت ال�ج�د 
اإ�سرائيل »م�سكلة ال�ج�د  ال�سرقية ع�لقة. فقد ع�جلت  القد�س  الفل�سطينيني يف مدينة  ال�سك�ن  املدينة، وتبقى ق�سية  اليه�دي يف 
الأحي�ء  اأبدي يف  يه�دي  لإن�س�ء وج�د  املتطرف وذلك  واليمني  اليمني  الفل�سطيني« بدعم قدوم جمم�ع�ت كبرية من م�ست�طني 
الفل�سطينية. فقد �سيطرت هذه املجم�ع�ت ال�ستيط�نية على اأمالك الفل�سطينيني يف القد�س ال�سرقية بثالثة طرق : اإدع�ء ملكية 
اإليه هذه اجلم�ع�ت  ترمي  الذي  الهدف  اإن  الغ�ئبني.  اأمالك  ق�ن�ن  واأي�س� من خالل  لالأمالك، �سفق�ت غ�م�سة  �س�بقة  يه�دية 
ال�ستيط�نية ه� احتالل اأكرب عدد ممكن من املن�زل يف قرية �سل�ان بحجة اأنهم ا�سرتوه� �س�بق� ولكن ك�ن من ال�سعب عليهم ال��س�ل 
اإليه�. ويتم �سراء املن�زل من ال�سك�ن الفل�سطينيني »من خالل التهديدات وادع�ءات ك�ذبة ووث�ئق مزورة وت�اقيع زائفة29«  ح�سب 
اأق�ال �سه�د عي�ن فل�سطينيني واأحك�م حمكمة �سلط�ت الحتالل، ولكن على املدى البعيد ف�إن ال�سالح ال�ستيط�ين الأكرث خط�رة 

ه� ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني .  

الغائبني اأمالك  قانون     4.3.1

اإن الأداة التي ا�ستخدمت من قبل �سلط�ت الحتالل لال�ستيالء وال�سيطرة على من�زل ال�سك�ن الفل�سطينيني يف قرية �سل�ان ه� 
ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني. وقد و�سفه مركز معل�م�ت وادي حل�ة » ا�ستغالال« من قبل دولة الحتالل الإ�سرائيلي يف حم�ولة م�سينة 

لال�ستيالء على الأرا�سي الفل�سطينية.

ي�ستخدم ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني يف مدينة القد�س �سد امل�اطنني الذين �سحبت اإق�متهم الدائمة، فهن�ك العديد من 
احل�لت التي يفقد من خالله� امل�اطن�ن الفل�سطيني�ن بط�ق�ت ه�ي�تهم وحقهم ب�لإق�مة ب�ملدينة بدع�ى اإق�متهم 
خ�رج مدينة القد�س ملدة تزيد عن 7 �سن�ات وعي�سهم خ�رج حدود مدينة القد�س كم� حددت من قبل وزير الداخلية 
الإ�سرائيلي . واأم� الفل�سطيني�ن الذين اأجربوا على الرحيل اأي�م حرب الأي�م ال�ستة ع�م 1967 فلم يح�سل�ا على حق 
الع�دة اإىل بالدهم كم�اطنني �سرعيني يف مدينتهم. وب��ستخدام هذه الق�انني، تنتهز اإ�سرائيل الفر�سة لال�ستيالء 

ويندي بوالن. مدينة داوود يف مدينة القدس. تسييس الرتاث املدين. النزاع يف املدن والدول املتنازع عليها. العدد 6 لعام 2008. صفحة 5.  28

مريون رابوبورت. الصفقات املشبوهة يف قرية سلوان. صفحة 11.  29
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ال�ستيط�نية.  املنظم�ت  اإىل  تلق�ئي�  امللكية  وتنتقل  العق�رات  وكذلك  واملمتلك�ت  واملن�زل  الفل�سطينية  الأرا�سي  على 
وهذا ه� احل�ل اأي�س� يف قرية �سل�ان، فجمعية »اإلع�د« يف �سل�ان هي مث�ل لهذه العملي�ت الق�ئمة يف مدينة القد�س . 

وقد �سرع ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني ع�م 1950 لتعزيز زعم دولة اإ�سرائيل يف ملكية الأرا�سي املرتوكة من قبل الالجئني الفل�سطينيني 
حني كر�ست ال��س�ئل لعدم ع�دة الالجئني وب�لت�يل نفي اإمك�نية مط�لبتهم  بحقهم يف الأر�س بعد اأن اأجربوا على الرحيل منه� اإب�ن 
الفرتة  وقت من احلرب خالل  اأي  يف  �سكنهم  مك�ن  ترك�ا  الذين  امل�لكني  اأي� من  اأن  على«  الغ�ئبني  اأمالك  ق�ن�ن  وين�س  احلرب. 
اأي منطقة  اأو   ) والعراق  ولبن�ن وم�سر  و�س�ري�  )الردن  دولة عربية عدوة  اأي  وت�اجدوا يف  و1948/9/1(   1947/11/29(
اأخرى خ�رج اإ�سرائيل )مب� فيه� ال�سفة الغربية وقط�ع غزة( فتنتقل ملكية هذه الأمالك والعق�رات املرتوكة تلق�ئي� اإىل عهدة اأمالك 
اإيج�د حل �سي��سي لق�سية هذه الأمالك، وع�دة م� تنقل  الق�ن�ن ر�سمي� حلرا�سة هذه الأمالك حلني  وقد طبق هذا  الغ�ئبني«.30 
ل�لية احلك�مة الإ�سرائيلية والتي تب�ع مبب�لغ رمزية للمنظم�ت ال�ستيط�نية بدون اإخط�رات ول تع�ي�س�ت تذكر، ف�مل�لك�ن ميكن 

اأن يخ�سروا اأمالكهم من دون علمهم.

اأن  اأن كل م�ست�أجر ي�ستحق  1973 �س�دق الكني�ست الإ�سرائيلي على تعديل ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني الذي ين�س على :  ففي ع�م 
يتقدم بطلب تع�ي�س ويتم ت�سفية جميع حق�ق امللكية وتعرتف احلك�مة بهذا الإجراء كنقل للملكية �س�ري املفع�ل ، حتى ول� ك�ن 
امل�ست�أجر لي�س م�لك العق�ر31. ب�لإ�س�فة اإىل ذلك، يجب على ال�ارثني لقطعة معينة من الأر�س اأن ي�سكن�ا �سمن حدود بلدية مدينة 

القد�س، واإل ف�ن ح�ر�س اأمالك الغ�ئبني �سيعلن امللك »اأمالك غ�ئبني« وي�س�در من قبل دولة اإ�سرائيل .32

ن�درا م� طبق ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني م� بني 1967 و2004 يف مدينة القد�س ال�سرقية ب��ستثن�ء حملة ال�ستيالء على العق�رات 
القد�س  الق�ن�ن يف  ا�ستخدام هذا  اأعيد   2004 الأخري من ع�م  الن�سف  القدمية، ويف  البلدة  الإ�سالمي يف  �سل�ان واحلي  يف قرية 
ال�سرقية. واأدى بن�ء جدار الف�سل العن�سري الذي بداأ ع�م 2002 اإىل ت�سريد وف�سل مئ�ت الع�ئالت عن اأر�سهم ومدينتهم . وقد 
اأر�سهم  كتبت جمعية عري عميم يف تقرير له� انه من خالل متثيله� للعديد من الع�ئالت الفل�سطينية الذين ف�سل�ا ج�سدي� عن 
اأمالك الغ�ئبني يف القد�س  اأ�سبحت تطبق ب�سكل نظ�مي ق�ن�ن   1967 اإ�سرائيل وللمرة الأوىل منذ ع�م  اأن  اأ�سبح وا�سح�  » فقد 

ال�سرقية. 33

ويف ح�لة حي �سل�ان، يف ع�م 1991 نقلت دولة اإ�سرائيل اأمالك الفل�سطينيني التي ط�بقت ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني اإىل ال�سندوق ال�طني 
اليه�دي. وبعد فرتة وجيزة، ق�م ال�سندوق ال�طني اليه�دي بت�أجري جميع الأرا�سي التي متلكته� يف قرية �سل�ان للجمعية ال�ستيط�نية 
»اإلع�د« 34 بدون من�ق�سة وبطريقة خم�لفة لالإجراءات املعت�دة. فمن وجهة النظر الإ�سرائيلية ف�ن القد�س ال�سرقية وخ��سة �سل�ان لديه� 
اأن  املدينة وته�يده�، وحقيقة  اليه�دية على  ال�سيطرة  لتعزيز  اليه�د وذلك  ب�مل�ست�طنني  اأن متالأ  والتي يجب  وا�سعة  م�س�ح�ت مفت�حة 

الفل�سطينيني هم م�لك� هذه »امل�س�ح�ت املفت�حة« مل حتدث اأي فرق، فقد اغفل ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني هذه احلق�ئق.

وفقا لقانون أمالك الغائبني يحق للقيم أن يسجل األرض أنها أمالك للغائبني إذا اثبت أن أصحابها غائبون وقت اإلحصاء.  30

طرق التهجري. مركز معا للتنمية. شباط 2010. صفحة 38.  31

نيثني ديريكو. االئتالف األهيل . التمدين العدواين. صفحة 14.   32

جمعية عري عميم. قانون أمالك الغائبني يف مدينة القدس الرشقية. نيسان 2005.  33

الجمعيات االستيطانية اليمينية. سيتم مناقشتها بالتفصيل يف القسم التايل من الدراسة.   34
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املحكمة العليا االإ�سرائيلية تدر�س ملفا يهدد م�سري ع�سرات املنازل من خالل قانون« اأمالك الغائبني«35

ك�سفت اإ�سرائيل �سحيفة » ه�رت�س الإ�سرائيلية ي�م اجلمعة امل�افق 2010/11/5 النق�ب عن اأن دولة اإ�سرائيل قدمت للجمعي�ت 
القدمية ويف  البلدة  ال�سيطرة على عق�رات فل�سطينية خ�س��س� يف  ال�سرقية م�س�عدات يف جم�ل  القد�س  اليمينية يف  ال�ستيط�نية 
�سل�ان. ويت�سح من التحقيق املط�ل اأن ح�ر�س اأمالك الغ�ئبني ي�س�در عق�رات بن�ء على ق�ن�ن تعرتي تطبيقه خالف�ت وتنقل دائرة 
اأرا�سي اإ�سرائيل هذه العق�رات اإىل جمعيتي الع�د وعطرات ك�هنيم« ال�ستيط�نيتني بدوا اإجراء اأي عط�ءات وب�أ�سع�ر متدنية . ويعمل  
بدون  اإليه�  ال�س�اكل  ع�سرات ماليني  تدفق  ال�ستيط�نية ح�س�ن�ت متكن من  اإعط�ء اجلمعي�ت  على  وال�سرك�ت  م�سجل اجلمعي�ت 
54 ملي�ن �سيكل �سن�ي�. وم� زالت هذه اجلمعي�ت ال�ستيط�نية  الك�سف عن ه�ية املتربعني. وت�فر وزارة الإ�سك�ن حرا�سة مببلغ 
وبدعم م�ؤ�س�س�ت حك�مية و�سبكة �سرك�ت خفية يف اخل�رج وحملة من الن�س�ط�ت ال�سرية م�ستمرة م� يهدد ب�إ�سع�ل القد�س. واأكدت 
دمج  خالل  من  ال�ستيط�نية  اجلمعي�ت  وتعمل  ال�ستيط�نية  الن�س�ط�ت  ب�ؤرة  الآن  ت�سكل  �سل�ان  اإن  املط�ل  تقريره�  يف   « »ه�آرت�س 
اأ�س�سه� دافيد ب�ري » وعطرات ك�هنيم« برئ��سة  ال�سغ�ط ب�لإغراءات امل�لية ال�سخية على �سراء عق�رات فيه�. وتعمل » الع�د« التي 
اخل�رج  يف  م�سجل  بع�سه�  فرعية  �سرك�ت  على  ت�مة  �سرية  وب�س�رة  اجلمعيت�ن  وت�سرف  �سل�ان.  يف  عق�رات  �سراء  على  دي�ن  م�ين 
اأم�كن التهرب من دفع ال�سرائب مثل جزيرة العذراء، وتت�سرتان على ه�ي�ت املتربعني له� وحت�سالن على م�س�عدة  مب� يف ذلك 
الدولة من اأجل �سراء العق�رات، خ�س��س�ً يف اإط�ر ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني. وت�سيطر الع�د حتى الي�م على ح�ايل 15 عق�راً يف �سل�ان 
يقطن فيه� ح�ايل 500 م�ست�طن. ومتكنت جمعية عطرات ك�هنيم الن��سطة خ�س��س� يف البلدة القدمية ب�س�رة ع�مة ويف احلي 
ونقلت  الدينية.  املدار�س  القدمية وعدة مئ�ت من طلبة  البلدة  اإىل  ا�ستيط�نية  ع�ئلة   60 نقل  التحديد من  الإ�سالمي على وجه 
الدولة للجمعيتني ومن خالل هذه الأ�س�ليب ع�سرات من العق�رات بدون اأي عط�ءات. وهكذا مكنتهم� من العمل وحيدتني من وراء 
�ست�ر حمكم الإغالق خلدمة اأهدافهم�. وهكذا تدعم الدولة م�دي� ال�ستيط�ن. وتخ�س�س �سن�ي� ع�سرات ماليني ال�س�اكل حلرا�سته�. 
وتعمل من خالل احلرا�س واآلت الت�س�ير واجلدران على الف�سل بني امل�ست�طنني وال�سك�ن الفل�سطينيني يف �سل�ان والبلدة القدمية.
اإ�سرائيل وبني  ت�فر املعل�م�ت التي يك�سف النق�ب عنه� هن� للمرة الأوىل ح�سب« ه�آرت�س« مدى �سبكة العالق�ت الق�ئمة بني دولة 
املحكمة  الق��سية. وك�نت  امليدانية  النت�ئج  التع�ون، ذي  نت�ئج هذا  النق�ب عن  اجلمعي�ت ال�ستيط�نية وذلك بت�قيت دقيق وتك�سف 
ملنع  »الع�د«  اأع�ام وح�ربت  دام ثالثة  وبعد �سراع ق�س�ئي  دروراأتك�س  الي�س�ري  للن��سط  املعل�م�ت  بت�سليم هذه  تعليم�ت  قد وجهت 
ن�سر املعل�م�ت حتت ذريعة اأنه� �ست�ؤدي اىل �سفك دم�ء ودعمت الدولة هذا الراأي من خالل عر�س خرباء اأمن حتذيرات من تبع�ت 
ن�سره�. لكن اأتك�س متكن من احل�س�ل على مبتغ�ة وان يك�ن ب�س�رة جزئية، اإذ تلقى ق�ئمة ب�أحد ع�سر عق�را نقلته� الدولة اإىل » 

الع�د« »عطرات ك�هنيم« ونقل معظمه� اإليهم� يف ال�سن�ات من 2003-2008 بدون اأي �سف�فية ومبب�لغ مف�جئة بتدين قيمته�.

لعطرات  و�ستة  ال�ستيط�نيتني خم�سة للع�د  للجمعيتني  واأرا�س  ع�سر �سفقة مب�ين  اأحد  اإط�ر  يف  اإ�سرائيل  اأرا�سي  اإدارة  ونقلت 
اأقدم التف�ق�ت املعق�دة يف �سن�ات الثم�نين�ت. وعلى �سبيل  اأو ا�ستئج�را مبب�لغ زهيدة، وتظهر مب�لغ ت�فهة يف  ك�هنيم- �س�اء بيع� 
املث�ل منزل يتك�ن من اأربع غرف يف البلدة القدمية تدفع عطرات ك�هنيم اأجرا له 5593 �سيكال �سن�ي�، اأي 466 �سهري�. وت�جد 
املب�ين التي �سيطرت عليه� عطرات ك�هنيم يف البلدة القدمية مب� يف ذلك يف احلي الإ�سالمي ومنه� مبنى مب�س�حة 340 م2 بيع 
�سيكل. ملي�ن   1.241 مببلغ   2008 ني�س�ن  يف  بيع  للجمعية ع�م 2006 مببلغ 915 األف �سيكل ومبنى اآخر مب�س�حة 266م2 

 http://web.alquds.com/docs/pdf-docs/2010/11/6/page1.pdf    جريدة القدس  35
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اأين ت�جد العق�رات ال�اردة يف الق�ئمة ب�ل�سبط؟ ت�سري املعل�م�ت اجلزئية اإىل �سع�بة حتديد امل�اقع التي ت�سكل جزءاً من ع�سرات 
العق�رات التي ت�سيطر عليه� اجلمعيت�ن وحدد حتقيق اأجرته �سحيفة ه�آرت�س بدقة ثالثة من الأحد ع�سر عق�راً الأول« بيت العني«. 
الذي ميلكه م��سى العب��سي، والذي اعترب غ�ئب� ومت » ت�أميم« املنزل ع�م 1988 يف اأعق�ب �سغ�ط م�ر�سته� » الع�د« ونقل ب�لإيج�ر 
15 ع�م�  23 �سيكال و73 اأغ�رة.  وحت�ل ال�ستئج�ر ال�سهري بعد  اإىل هذه اجلمعية بعد ثالثة اأع�ام وذلك ب�أجر �سهري قيمته 
تبلغ  اأر�س  اإ�سرائيل، قطعة  اأرا�سي  اإدارة  عقدته�  التي  ال�سفقة  وثيقة  وورد يف  �سيكل.  األف   382 مق�بل  ع�م�   49 ملدة  اإيج�ر  اإىل 
م�س�حته� 1705م2 وعليه� مبنى مب�س�حة 139م2. اأم� البيت الث�ين الذي مت التعرف عليه فقد بيع للجمعية يف مت�ز 2006 
اآيف دخرت الذي ق�م بج�لة يف عدد من العق�رات التي �سيطرت  275الف �سيكل. وق�ل ب�ري ل�زير الأمن الداخلي يف حينه  مببلغ 
عليه� جمعية »الع�د« اأن البيت يطلق عليه ا�سم بيت غزلن واأي�س� ا�سم« بيت الزج�ج« ووفق� ملزاعمه مت �سراء املنزل يف مطلع القرن 
الع�د«   « اأر�س مب�س�حة دومن بيعت ل  الث�لث الذي �سخ�س ب�س�رة م�ؤكدة فهي  العق�ر  اأم�  الب�رون روت�سيلد.  ب�أم�ال دفعه�  امل��سي 
عليه�« مركز زي�رات مدينة داود« وك�نت ب�مل��سي ملك�  اأقيم  التي  الأر�س  وهي   ،2005 ع�م  �سب�ط  يف  �سيكل   262.800 ب�سعر 
ال�سيطرة على  1989 مثل  العق�رع�م  ال�سيطرة على هذا  الع�ئلة يقطن�ن هن�ك، ومتت  اأفراد  زال  و�سمرين وم�  لع�ئلتي قراعني 
معظم العق�رات، بن�ء على ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني وحت�ل ال�ستئج�ر ب�أجر �سهري بلغ 41 �سيكل فقط بعد ع�سرين ع�م� اإىل ملكية 
اجلمعية. ووفق� لتقديرات ن�سط�ء الي�س�ر ف�إن جمم�ع ال�سفق�ت التي عقدت بني الدولة واجلمعية ال�ستيط�نية يف�ق كثريا الحد 
ع�سر ويق�رب 80 �سفقة. ووفق� لتقرير جلنة غل�غم�ن التي �سكله� ا�سحق رابني لبحث العالقة بني الدولة واجلمعية ال�ستيط�نية 
فقد بلغ عدد ال�سفق�ت 68 �سفقة وفيم� يلي ق�ئمة جزئية للعق�رات التي متت ال�سيطرة عليه� وفق� لق�ن�ن الغ�ئبني والتي �سمحت 

املحكمة بن�سره�:

العاد- �سلوان
العقار- قطعة ار�س م�ساحتها دومن.

نوع ال�سفقة- تاأجري لفرتة زمنية طويلة

التاريخ- كانون الثاين عام 2006

الثمن433- �سيكال

العقار- اأر�س م�ساحتها 680م2 عليها بناء م�ساحته 238م2

نوع ال�سفقة – تاأجري لفرتة زمنية طويلة.

التاريخ- حزيران عام 2003

الثمن- 251 األف �سيكل

عطرات كوهنيم –البلدة القدمية.
العقار- مبنى مب�ساحة 266م2

نوع ال�سفقة- بيع

التاريخ – ني�سان عام 2008

الثمن1،2 مليون �سيكل
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العقار- مبنى مب�ساحة 89م2 وم�ساحة مب�ساحة 6.7م2

نوع ال�سفقة- بيع

التاريخ- ني�سان 2008

الثمن - 116 األف �سيكل

العقار- مبنى مب�ساحة 340 م2

نوع ال�سفقة – بيع

التاريخ – ت�سرين االأول عام 2006

�سيكل األف  الثمن 912- 

العقار- مبنى مب�ساحة 85م2

نوع ال�سفقة- بيع

التاريخ- �سباط عام 2006

الثمن438- األف �سيكل

العقار- بيت يتكون من اأربع غرف

نوع ال�سفقة- ا�ستئجار

التاريخ- اأيار عام 1985

الثمن466- �سيكال �سهريا

العقار- منزل يتكون من ثالث غرف

نوع ال�سفقة – ا�ستئجار

التاريخ- اآب عام 1984

الثمن- األف �سيكل �سهريا 

العقار- بيت العني-اأر�س م�ساحتها 1705م2 عليها مبنى مب�ساحة 134م2

نوع ال�سفقة-اإيجار لفرتة زمنية طويلة

التاريخ - حزيران عام 2006

الثمن- 382 األف �سيكل

العقار- مركز الزائرين يف مدينة داوود

نوع ال�سفقة – تاأجري لفرتة زمنية طويلة

التاريخ- �سباط عام 2005

الثمن262- األف �سيكل
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العقار- بيت غزالن-بيت الزجاج-اأر�س م�ساحتها 1057م2 عليها بناء مب�ساحة 300م2

نوع ال�سفقة- بيع

التاريخ- متوز عام 2006

الثمن 275 األف �سيكل

واأ�س�ر التقرير اإىل »اإلع�د« ب��سفه� ال�سريك الأبرز يف اإق�مة حزام ا�ستيط�ين يه�دي ح�ل البلدة العتيقة يف القد�س املحتلة. ولفت 
الدولة  التي اخت�رته�  الهيئة  اأ�سبحت  واإمن�  القد�س فح�سب،  ف�إنه� ل ت�س�غ م�ستقبل  اأن اجلمعية، رغم ك�نه� جمعية خ��سة،  اإىل 
لتك�ن م�سئ�لة عن م��سي املدينة. كم� نقلت ال�سحيفة عن دافيد بئريي، م�ؤ�س�س جمعية »اإلع�د« �سرحه عن اإحدى طرق ال�ستيالء 
على الأمالك العربية يف املنطقة، فيق�ل اإنه يتم �سراء الأمالك من العرب ب�ا�سطة �سخ�س يدعي اأنه اأحد عن��سر حزب اهلل، وبعد 
�سرائه� يق�م ببيعه� للجمعية. وتربر اجلمعي�ت جل�ءه� اإىل العمل ال�سري على اأنه ال��سيلة ال�حيدة للحف�ظ على حي�ة الب�ئعني 
اأ�س�ر التقرير اإىل اأن الدولة ت�س�ند ادع�ءات اجلمعي�ت يف ح�ل  اإبرام ال�سفق�ت. كم�  وال��سط�ء، وحي�ة فل�سطينيني ك�ن لهم دور يف 
اقت�سى الأمر الك�سف عن دوره� يف عملية ال�ستيالء على املن�زل، �س�اء ب�ا�سطة »ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني« اأو مب�جب اأوراق تدعي اأن 
اأنه� من اأغنى اجلمعي�ت  اإلع�د« ت�سري اإىل  اأن التق�رير امل�لية جلمعية »  الأمالك ك�نت ذات مرة مبلكية يه�دية. جتدر الإ�س�رة اإىل 
يف البالد. وبح�سب تق�رير الع�م 2008، فقد و�سلت اأمالكه� اإىل 104 ماليني �سيكل، منه� 94 ملي�ن �سيكل ح�سلت عليه� من 
تربع�ت �سرية، بعد اأن ح�سلت على ح�س�نة من م�سجل اجلمعي�ت، يف حني ح�سلت على 10 ماليني �سيكل كمدخ�ل من ال�سي�حة 
اإىل م� ي�سمى »مدينة داوود« اأم� ب�لن�سبة للحرا�سة، ف�إن اآرئيل �س�رون، لدى اإ�سغ�له من�سب وزير الإ�سك�ن، قد األزم ال�زارة بت�فري 
احلرا�سة التي بلغت ميزانيته� يف الع�م الأخري 2010 نح� 54 ملي�ن �سيكل، ومن املت�قع اأن ترتفع  يف الع�م الق�دم نظرا ل« الأو�س�ع 

الأمنية« يف املنطقة.العلي� ال�سرائيلية

وعلى �سلة ب�مل��س�ع لفت التقرير اإىل اأن املحكمة العلي� الإ�سرائيلية وبهيئة ق�س�ئية م��سعة- �سبعة ق�س�ة- تن�ق�س ملف� قد ي�ؤدي 
اإىل ا�ستبدال اأو�س�ع مئ�ت العق�رات يف القد�س، �سيطرت عليه� اإ�سرائيل بق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني.

وق�لت �سحيفة« ه�آرت�س« انه ي�جد يف ب�ؤرة امللف فندق« كليف« الق�ئم على تلة يف اأب� دي�س ب�لقد�س ال�سرقية ويقطن م�لك الفندق 
على بعد 300 مرت اإىل ال�سرق منه واخت�رت اإ�سرائيل مترير احلدود البلدية للقد�س بني الفندق وبني املنزل وهكذا ظل الفندق يف 
القد�س واأ�سح�به خ�رج نط�ق الق�ن�ن الإ�سرائيلي ويعني هذا انه اأ�سبح ب�ملك�ن م�س�درة الفندق. ومتت م�س�درته فعال ع�م 2003 

خالل العمل على اإق�مة جدار الف�سل يف املنطقة وحت�ل اإىل مقر لق�ات حر�س احلدود.

وكتب املح�مي �سل�م� لكر ممثل اأ�سح�ب الفندق يف اللتم��س الذي قدمه اإىل املحكمة العلي�« هل در�ست ال�سلطة يف هذه الق�سية 
ك�فية؟« وقدم  بدرجة  امل�س�ألة  در�ست هذه  1967؟ هل  ع�م  القد�س  اإىل منطقة  الفندق  اأ�سبح غ�ئب� فقط جراء �سم  املرح�م  ب�أن 
م�ست�س�ران ق�س�ئي�ن للحك�مة ال�سرائيلية راأي� للق�س�ة، هم� مئري �سمغ�ر وميني مزوز اللذان اأبدي� راأي� �س�رم� من�ه�س� للق�ن�ن يف 

القد�س. لكن امل�ست�س�ر الق�س�ئي احل�يل املح�مي يه�دا فين�ست�ين ابلغ املحكمة انه ي�ؤيد تطبيق الق�ن�ن يف القد�س.

فقد اظهر تقرير كل�غم�ن ع�م 1992، وه� تقرير خ��س للتحقيق ح�ل الأ�س�ليب املتبعة يف نقل امللكية يف القد�س ال�سرقية، اإن 
»ال�سيطرة على ملكية اأرا�سي العرب يف القد�س ال�سرقية من قبل املنظم�ت ال�ستيط�نية بنيت على ادع�ءات ك�ذبة و�س�ء تطبيق لق�ن�ن 
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اأمالك الغ�ئبني والنقل غري ال�سرعي لالأمالك الع�مة اإىل اجله�ت الأيدي�ل�جية والنقل املحرم لع�سرات الآلف من ال�س�اقل اإىل 
ال�سن�ديق الع�مة للمنظم�ت اليه�دية اليمينية. 36 الفقرة 14ب يف هذا التقرير تن�س على : 

اإن الأمالك الفل�سطينية التي اأعلن عنه� على اأنه� »اأمالك غ�ئبني« على اأ�س��س املعل�م�ت املعط�ة من قبل املنظم�ت ال�ستيط�نية 
وال�سه�دات امل�قعة من قبل حم�ميي هذه املنظم�ت. ف�حل�ر�س على اأمالك الغ�ئبني مل ي�س�دق على هذه ال�سه�دات ول على ه�ية اأو 

م�سداقية امل�سرح ومل يق�م بزي�رة املك�ن اأو التحقق م� اإذا ك�نت امل�س�درة يتبعه� طرد للع�ئالت ومل ي�سمح بتقدمي دع�ى م�س�دة.  

وكم�  »اإلع�د«  مثل  ال�ستيط�نية  اجلمعي�ت  على  ت�ؤثر  م�  قليال  فهي  امل�سكالت  هذه  على  ال�س�ء  التق�رير  هذه  مثل  تلقي  فبينم� 
�سيظهر الق�سم الت�يل، فهم بكل ب�س�طة يتج�هل�ن اأو يراوغ�ن مثل هذه النتق�دات ويظل�ن �س�مدين لتحقيق اأهدافهم. 

    

  مينع رفع الأعالم الفل�سطينية يف قرية �سل�ان، لذا فمركز املعل�م�ت يف �سل�ان قد ق�م بهذا الت�سميم ب�أل�ان العلم الفل�سطيني كبديل للعلم. ت�س�ير ج�ن�ث�ن م�ل�ين.

علم اآلثار يف مدينة القدس بني املايض والحارض. http://www.alt-arch.org/settlers.php#history  تم الوصول اليه يف 28\5\2010.  36
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5. قرية �سلوان- حقائق على ار�س الواقع
ت�سكل مدينة القد�س دون اأدنى �سك اأعقد الق�س�ي� التي ت�اجه الحتالل الإ�سرائيلي، ويف حني ال��س�ل اإىل اتف�ق يتعلق ب�لقد�س 
فب�لت�يل �سيك�ن هن�ك اتف�ق ميكن ال��س�ل اإليه فيم� يتعلق ب�ل�سراع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي ككل. ويكمن ج�هر هذا ال�سراع يف 
قرية �سل�ان وال�سرعة التي بداأ فيه� الهتم�م الدويل وال�طني لهذه الق�سية والأزمة التي تك�سفت هن�ك، وتعد قرية �سل�ان جزءا 

مهم� من اأحجية مدينة القد�س. ولرمب� الن�سر يف �سل�ان ه� املفت�ح مل�ستقبل مدينة القد�س وه� �سين�ري� ي�قنه اجل�نب�ن.

اأهميته�  له�  كمنطقة  �سل�ان  �سيعر�س  الق�سم  وهذا   ،1967 الع�م  منذ  القد�س  مدينة  اأهمية  من  �سل�ان  قرية  اأهمية  اأ�سبحت 
الأثرية والت�ريخية والإقليمية. فهي تقع مبح�ذاة البلدة القدمية يف اجلن�ب من امل�سجد الأق�سى، ف�سك�نه� يجدون اأنف�سهم يف رحى 
هذه املعركة ال�سي��سية التي تهدد وج�دهم. وترف�س احلك�مة الإ�سرائيلية العرتاف ب�أنه� معركة �سي��سية وت�سر على اأنه� م�س�ألة 
خ��سة تتعلق ب�أفراد ي�سرتون البي�ت وي�سكن�ن فيه� وهي م�س�ألة �سندح�سه� يف هذا الق�سم من الدرا�سة. ف�إذا اعتربن� اأن حم�ر هذا 
ال�سراع ه� امل�سجد الأق�سى، ف�ل�سيطرة املب��سرة على الأم�كن املج�ورة يعني ال�سيطرة على املنطقة ككل، فمنذ احتالل قرية �سل�ان 
فقد عملت اجلم�ع�ت ال�ستيط�نية اليمينية على تعزيز ال�ج�د اليه�دي فيه� يف حم�ولة لتغيري الط�بع الدميغرايف والديني فيه�. 
و�سيتحدث هذا الق�سم ب�لتف�سيل عن جمعية »اإلع�د« ال�ستيط�نية يف القد�س ال�سرقية والتي ا�ست�لت ا�سرتاتيجي� على الأمالك يف 

قرية �سل�ان م�ستخدمني ادع�ءات ك�ذبة وو�سط�ء وكذلك تهديدات عنيفة.

بدء  قبل  امل�ج�دة  الفل�سطينيني  من�زل  لهدم  الق�ن�نية  غري  املح�ولت  الدرا�سة  من  الق�سم  هذا  �سيعر�س  ذلك،  اإىل  ب�لإ�س�فة   
اأي�س�  وهن�ك  للع�مة.  ت�سرد  كم�  ال�سي�حية  داوود  �سي��سية وج�لت مدينة  ك�أداة  الآث�ر  علم  ا�ستخدام  �سي��سة  وكذلك   37 الحتالل، 

ق�س�س �سخ�سية �سردت من قبل ال�سك�ن املت�سررين من م�سروع ال�ستيط�ن امل�ستمر. 

ال�سيد جواد �سيام، مدير مركز وادي حلوة للمعلومات يف �سلوان عن حي �سلوان - �ساهد ملوؤ�س�سة ملقد�سي :

يبلغ عدد �سك�ن قرية �سل�ان م� يق�رب 55000 �سخ�س� وهي من اأكرث القرى املهملة، ف�أكرث من %65 من ال�سك�ن هم ع�طل�ن 
عن العمل، وح�ايل %70 من الطالب ي�سطرون ي�مي� اإىل مغ�درة قريتهم والذه�ب اإىل مدار�س يف قرى اأخرى وذلك نظرا لعدم 
احلك�مة  تفر�سه�  التي  ال�سرائب  اأن�اع  كل  ال�سرقية  القد�س  �سك�ن  ويدفع  �سل�ان.  يف  الطالب  لأعداد  تت�سع  ك�فية  مدار�س  ت�فر 
الإ�سرائيلية ول تزيد ن�سبة ال�سرف من ميزانية البلدية عن %7 على كل القد�س ال�سرقية، وهذا يعني اأنهم ي�أخذون القم�مة 4-3 
مرات يف الأ�سب�ع، فبع�س القرى ل ت�أخذ قم�مته� وترتاكم ليتم حرقه� فيم� بعد. واإذا دخلت يف عمق قرية �سل�ان ف�ست�سعر ب�نك يف 

خميم لالجئني، ف�لفرق انه يف خميم الالجئني ل يدفع�ن اأي �سريبة واأم� يف �سل�ان فبلى.

 فكل م� ترونه هن� يف �سل�ان، مب� يف ذلك مركز املعل�م�ت قد اأ�س�س من قبل ال�سك�ن وجه�دهم اخل��سة بطريقة ل ت�سمح بتدخل 
بلدية القد�س اقت�س�دي� فنحن ن�ستطيع العتم�د على اأنف�سن�، واإذا نظرت اإىل امل�ا�سالت واحل�فالت فهي منظمة بطريقة ت�سل اإىل 

معظم اأحي�ء القد�س ال�سرقية وكذلك ح�فالت قرية �سل�ان و�سك�نه�.  

ق�ن�ن  اإىل  ب��ستن�دهم  الأرا�سي  وا�ستيالوؤهم على معظم  تزداد  امل�ست�طنني  اأعداد  بداأت  ال�ستيط�نية  »اإلع�د«  فمنذ قدوم جمعية 
اأمالك الغ�ئبني وال�سندوق اليه�دي.  لقد ق�م�ا ب�سراء املن�زل عن طريق ال�سم��سرة واي�س� »ا�سرتوا بي�ت�« مهددة ب�لهدم، وفج�أة 

تهويد مدينة القدس. ملخص صادر عن Middle East Monitor. أيلول 2009.  37



موؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع28

اليه�د  اأن  الأثرية كذريعة لإثب�ت  اأعم�ل احلفري�ت  امل�ست�طن�ن  البيت. وي�ستخدم  الهدم هذه عندم� ي�ست�ل�ن على  اأوامر  تختفي 
ك�ن�ا م�ج�دين منذ القدم والن��س الذين يعي�س�ن الآن يف هذه املنطقة جمرم�ن قد ج�ءوا واحرق�ا من�زلهم وت�ريخهم. وحمط 

اهتم�مهم الآن ه� امللك داوود منذ 3000 ع�م واإ�سرائيل ح�لي� ول �سيء اآخر.

%95 من ال�سك�ن، ف�جلمعي�ت ال�ستيط�نية حت�سل على الأم�ال من جميع  اأعداد اليه�د يف وادي حل�ة بن�سبة   يريدون زي�دة 
اأنح�ء الع�مل ودعم من البلدية واحلك�مة وال�سرطة ولكنن� نق�ل ب�ن البلدية وال�سرطة عبيد لهذه اجلمعي�ت ال�ستيط�نية. فمنذ 
اأي�م عدة، ه�جم امل�ست�طن�ن �سك�ن� فل�سطينيني واأ�سفر هذا الهج�م عن عدة جرحى من العرب وق�مت ال�سرطة ب�عتق�ل العرب فقط.

 فغ�لب� عندم� نذهب اإىل ال�سرطة لتقدمي �سك�ى عم� حدث من ا�سطدام�ت مع امل�ست�طنني فيعتقل�ن املدعي لأنه فل�سطيني. وقد 
جمعن� اأكرث من 800 ق�سية �سد امل�ست�طنني ومل يح�كم احد منهم على انه مذنب. ف�مل�ست�طن�ن يتع�مل�ن مع �سل�ان على اأنه� 
فندق للن�م والأكل ولكنن� هن� نح�ول قدر امل�ستط�ع عي�س حي�تن� هن�، وتنظيم فع�لي�ت للن��س. ولهذا قمن� بت�أ�سي�س مركز املعل�م�ت 
لنخرب الق�سة احلقيقية لأعم�ل احلفري�ت هذه واأ�سراره�. فقد ق�س م�سجعهم وبعد 48 �س�عة على افتت�ح هذا املركز ا�ستلمن� قرارا 

بهدمه فهم يريدون اأن يهدم�ا الفكرة ل املبنى.

فعندم� ج�وؤوا لت�سليمن� قرار الهدم، ظل�ا يت�س�ءل�ن من اأين ح�سلت على التم�يل فمثل هذه الأ�سئلة ل تنم عن اهتم�م ب�ملبنى بل 
ب�لفكرة نف�سه�، وقررن� بدورن� األ نهدم املبنى وت�جهن� للمحكمة للدخ�ل يف الإجراءات الق�ن�نية. ويف نف�س ال�قت بداأت ال�سرطة 
اأغلق هذا املركز ف�سيهدم�ن منزيل، هذا املنزل الذي بن�ه جدي قبل الحتالل فب�أي حق يقررون  اإذا مل  ب�لتحقيق معي وحذرتني 
ذلك؟ فهم يهددونني ب��ستمرار يف حم�ولة لإقن�عي ب�أنني اأق�م ب�أمر خ�طئ و�س�ألتهم مل اأنتم خ�ئف�ن من التعر�س للمح�كمة فهي 
حمكمة اإ�سرائيلية، فق�ل�ا ب�أنني اإذا ت�جهت اإىل الق�ن�ن ف�سي�ستخدم�ن اإجراءات ق�ن�نية لهدم منزيل، فهدمهم ملنزيل غري �سرعي، 
ل� ك�ن يف  ق�ئم� حتى  املعل�م�ت  لكم، ف�سيظل مركز  ف�فعل�ا م� يحل�  اأردمت هدمه  واإذا  املعل�م�ت  اأغلق مركز  لن  ب�أنني  لهم  فقلت 

�سي�رتي.

 3000 منذ  هن�  ع��س  الذي  داوود  امللك  ق�سة  ن�سمع عن  م�  فكثريا  امل�ست�طنني  له�ؤلء  وبيتي  ه�يتي  اأتخلى عن  ولن  ف�ن� مل 
ع�م، ولكن جدي بنى هذا املنزل والآن يق�ل�ن يل انه غري ق�ن�ين؟ هل يعني هذا ب�ن جدي ك�ن جمرم�؟ ه�ؤلء قدم�ا من اأمريك� 
املنزل  فليهدم�ا  ق�ن�ين  الق�ن�ن« غري  »بح�سب  املنزل  ك�ن  اإذا  لي�س�ا جمرمني؟  وبهذا هم  من�زلن�  ويريدون طردن� من  ال�سم�لية 
ويرتك�ا يل الأر�س، ف�لأمر ل يتعلق ب�سرعية البيت، ف�أكرث من %90 من البي�ت امل�ج�دة يف حي وادي حل�ة بنيت قبل ع�م 1967 
ولكن اأ�س�ف ال�سك�ن بع�س الغرف، بني بيتي ع�م 1942 هن� يف وادي حل�ة واأ�سفت عليه غرفة واحدة فقط منذ ذلك احلني، فهن� 
الأر�س »خ�سراء« ول ي�سمح لك ب�لبن�ء فيه� ولكن عندم� تقدم امل�ست�طن�ن لرخ�س بن�ء ق�ل�ا لهم ب�أنه ل ي�سمح لهم ب�لبن�ء ولكن 

اخذوا رخ�س� ليبن�ا حم�م� اأو مطبخ�. وقد ح�سل�ا على ار�س م�س�حته� 150 م2 لبن�ء املطبخ واحلم�م.

فهذه امل�س�حة للبي�ت الفل�سطينية تره� ت�أوي ع�ئلتني وندفع مب�لغ اأكرث للكهرب�ء وامل�ء واأ�سي�ء وهمية مثل ك�ابل التلف�ز. ونتيجة 
لأعم�ل احلفري�ت التي يق�م�ن به� هدم�ا م� يق�رب 40 منزل ورو�سة لالأطف�ل واحل�ن�ت املج�ور وكلم� تقدمن� ب�سك�ى نك�ن نحن 
املذنب�ن. وعندم� ت�جهن� اإىل املحكمة العلي� ق�ل الق��سي ب�أنهم ي�قن�ن الأخط�ر على احلي�ة الي�مية لل�سك�ن ولكن الت�ريخ اأهم من 
كل �سيء، وهن�ك اعتداءات ي�مية علين� والتي تزداد �س�ءا ي�م� بعد ي�م حتت اأعني ال�سرطة وغط�ئه� طبع�، وهذا ه� م� يحدث يف 

قرية �سل�ان.      
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القد�س �سم  منذ  الدميغرافية  التغريات   5.1
كم� اأ�سري �س�بق�، فقد هدف تطبيق ق�انني التنظيم العن�سرية اإىل تغيري املع�مل الدميغرافية للقد�س ال�سرقية ككل، ويبدو ذلك 
وا�سح� و�س�ح ال�سم�س يف قرية �سل�ان. فمنذ ع�م 1967 اأعطي اقل من 20 رخ�سة بن�ء للفل�سطينيني38 يف حي وادي حل�ة، وهذه 
الرخ�س ك�نت لبن�ء الإ�س�ف�ت والت�سليح�ت لعق�رات مبنية �س�بق�. فهذه من�ورة اإ�سرتاتيجية ملنع اأي بن�ء جديد يف املنطقة الذي من 

�س�أنه اأن مينع النم� ال�سك�ين الفل�سطيني، و�سيتم التحدث عن هذا امل��س�ع ب�لتف�سيل اأدن�ه.

ويف جل�سة ا�ستم�ع لال�ستعرا�س الدوري ال�س�مل اخل��س مبجل�س الأمم املتحدة حلق�ق الإن�س�ن املتعلق ب�إ�سرائيل يف 2008/12 ، 
اأ�س�ر الئتالف الأهلي اإىل اأن املخطط الإ�سرائيلي للقد�س 2000 والذي تعمل اإ�سرائيل على تطبيقه ح�لي�، يعزز ت��سع امل�ست�طن�ت 
وهدم من�زل الفل�سطينيني يف القد�س املحتلة39. واأ�س�ر الئتالف اأي�س� اإىل اأن اإ�سرائيل ا�ستمرت يف تنفيذ �سي��س�ته� اله�دفة اإىل تغيري 
املتحدة  الأمن لالأمم  الدميغرافية واجلغرافية منتهكة عددا كبريا من قرارات جمل�س  القد�س وطبيعته�  الق�ن�نية ملدينة  املك�نة 
والتحرمي ال�ارد يف البند 2، الفقرة الرابعة من ميث�ق الأمم املتحدة الذي مينع ال�ستيالء على اأي منطقة ب�لتهديد اأو ا�ستخدام 
الق�ة. ويلفت الئتالف النتب�ه ب�لتحديد اإىل حملة حق�ق الإن�س�ن فيم� يتعلق ب�ملخطط الأويل املحلي الإ�سرائيلي ملدينة القد�س 
ويهدف  القد�س.  مدينة  يف  الإ�سرائيلية  التنظيم  جلنة  قبل  من  ح�لي�  عليه  امل�س�دقة  مت  الذي  الرئي�سي(  )املخطط   2000 لع�م 
املخطط الرئي�سي اإىل ا�ستخدام الهند�سة الدميغرافية خللق ن�سبة يه�دية مبدئية ح�ايل %70 - %30  ب�لن�سبة اإىل عدد ال�سك�ن 

الفل�سطينيني يف مدينة القد�س بينم� تع�مل كال من غربي و�سرقي القد�س املحتلة ك�حدة واحدة. 40        

فقد عقدت جلنة التنظيم والبن�ء ملنطقة القد�س جل�س�ت عديدة ليتم امل�س�دقة على خمطط رئي�سي الذي مل ي�سبق له مثيل والذي 
يهدف اإىل ت��سيع الأحي�ء اليه�دية يف القد�س ال�سرقية.41 ويف تقرير اأعدته جمعية عري عميم حتدثت فيه عن املخطط الرئي�سي 
الذي ي�ستخف ب�سكل كبري بح�ج�ت ال�سك�ن الفل�سطينيني يف املدينة، وبينم� ين�دي هذا املخطط اإىل اإن�س�ء 13500 وحدة �سكنية 
جديدة لل�سك�ن الفل�سطينيني، والتي ك�نت ال�سبب الرئي�سي لتجميد امل�س�دقة على املخطط من وزير الداخلية ال�سرائيلية حيث راأى 
اأن هذا احلجم كبري جدا على الفل�سطينيني! . ف�لدرا�س�ت الدميغرافية احلديثة ت�سري اإىل اأن هذا العدد من ال�حدات ال�سكنية ب�لك�د 

�س�ف يغطي ن�سف احلد الأدنى من احتي�ج�ت ال�سك�ن الفل�سطينيني بحل�ل ع�م 42.2030     

ب�لإ�س�فة اإىل ذلك ف�ن خمطط املدينة 11555 من قبل بلدية القد�س يعكف اإىل ال�سيطرة على %70 من اأرا�سي �سل�ان وذلك 
لل�سيطرة الك�ملة عليه� من قبل اللجنة الل�ائية لبلدية القد�س. ويق�ل مركز واد حل�ة للمعل�م�ت ب�ن هذا امل�سروع يق�سم كم� يلي: 
» من�طق مفت�حة » 53.4 دومن ، وحدات �سكنية 18.7 دومن و 8.14 دون�م من الأرا�سي �سيخ�س�س للقب�ر، وهذه امل�س�حة ت�س�وي 

جمعية عري عميم – تقرير صفقة مظلمة يف سلوان  38

 .2008 األول  كانون  تاريخ  يف  العاملي  السنوي  الكتاب  يف  املتحدة  لألمم  اإلنسان  حقوق  مجلس  إىل  األهيل  االئتالف  قبل  من  املقدمة  الورقة   39

http: / / l ib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/CCDPRJ_ISR_UPR_S3_2008_ متوفريف

.0102\7\31CivicCoalitiontoDefendPalestinianRightsinJerusalem_uprsubmission.pdf 

نفس املصدر السابق.   40

http://www.haaretz.com/print-edition/news/jerusalem- القدس.  مدينة  يف  اليهودي  التوسع  الكربى:  القدس  خطة  هآرتس.  صحيفة   41
master-plan-expansion-of-jewish-enclaves-across-the-city-1.298651

نفس املصدر السابق..  42
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، وم�اقف �سي�رات  0.54 دومن للمب�ين الع�مة والدينية  9.6 دومن �ستخ�س�س لل�س�ارع والطرق�ت، و  ال�سكنية. و  امل�س�حة  ن�سف 
اأن يك�ن هن�ك على الأقل كني�س واحد.  اأن القرية يحت�ي اأ�سال على ج�مع واحد وكني�سة واحدة فمن الطبيعي  ومب�    0.65%
وامل�س�حة املتبقية �ست�س�در ملنفعة بلدية القد�س واللجنة الل�ائية و�سلطة الآث�ر ممرات واأرا�ٍس مفت�حة لت�ستخدم من قبل اجلمعي�ت 

ال�ستيط�نية وال�سي�ح. 43.

.ال�سكل 5: املخطط 11555. اخل�رطة م�أخ�ذة من مركز وادي حل�ة للمعل�م�ت

مفت�حة   من�طق                 0.54 مب�ين ع�مة                              0.65 م�اقف �سي�رات                          53.4 

8.14 مق�بر                                      9.6 �س�ارع 18.7 وحدات �سكنية       

 .http// sillwanic.net/?p=497 .25/7/2011 مركز معلومات واد حلوة  42
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اإلعاد جمعية  قيام   5.1.1

اإن ال�سم اإلع�د )ب�لعربية اخت�س�ر »مدينة امللك داوود«( وهي جمعية ا�ستيط�نية خ��سة اأ�س�ست ع�م 1986 على يد ديفيد بئريي، 
انتب�ه  واإع�دة لفت  الأرا�سي  ا�سرتج�ع  اإىل  44. وتهدف هذه اجلمعية  » دفدوف�ن«  الق�ات اخل��سة  ال�س�بق ل�حدة  الق�ئد  ن�ئب  وه� 
اليه�دية مبدينة القد�س«45 ويف  امللك داوود« واأعلنت ر�س�لة هذه اجلمعية ان الهدف منه� ه� تق�ية الروابط  اإىل »مدينة  اليه�د 
احلقيقة ف�ن هذه اجلمعية تعترب رابط� مهم� للخطة الكربى، وب�لتحديد لإن�س�ء القد�س اليه�دية ويف ق�سية قرية �سل�ان، فهذه 

اجلمعية يف جميع ن�اي�ه� واأهدافه� تعمل ك�ك�لة حك�مية.   

وت�سري جمعية عري عميم اإىل اأن ال�سرطة رف�ست اأن ينتقل امل�ست�طن�ن لي�سكن�ا يف �سل�ان، مل� يف ذلك من اأهمية للم�سلحة الع�مة 
ولكن ذلك اأدى فيم� بعد اإىل اإخالء ال�سك�ن من من�زلهم ع�م 1991. 46 ف�ل�سغط امل�جه من قبل اجله�ت اليمينية للحك�مة اأمرت 
لل�سيطرة  م�سروعه  بتنفيذ  يئري  بداأ  الع�م،  هذا  ويف  عمله�.  خطة  بتنفيذ  تبداأ  اإلع�د  جمعية  جعل  الذي  الأمر  امل�ست�طنني،  بع�دة 
على اأمالك ال�سك�ن الفل�سطينيني بدعم ك�مل من اأرئيل �س�رون، وزير البن�ء والإ�سك�ن يف ذلك ال�قت. فقد ا�ستهدف ب�سكل رئي�س 
اأحي�ء وادي حل�ة والب�ست�ن يف قرية �سل�ان47. وقد ك�ن اأول هدف ليئري ه� منزل ع�ئلة م��سى العب��سي الذي يحت�ي على 9 �سقق 

وم�ست�دعني وذلك لتمهيد الطريق لعق�رات اأخرى يف �سل�ان.  

وقد اأطلق يئري م�سروعه بج�لت �سي�حية مبتدعة وذلك لك�سب ثقة ع�ئلة العب��سي من خالل جمم�ع�ت �سي�حية زائفة لبيتهم 
بخطة مدرو�سة وحمكمة لدرا�سة العق�ر من الداخل والع�ئلة نف�سه�. وقد ا�ستخدم يئري املعل�م�ت التي جمعه� من خالل زي�راته 
اإىل البيت وبنى على اأ�س��سه� ق�سية اأعلنت اأن بيت ع�ئلة العب��سي ه� »اأمالك غ�ئبني«. وقد ك�ن م�لك هذا العق�ر الذي ت�سكنه ع�ئلة 
العب��سي ح�لي� والذي تن�قلته على مر اأجي�ل، ه� املرح�م ح�سني م��سى العب��سي الذي ع��س يف هذا املبنى ط�ال حي�ته وكذلك اأبن�وؤه. 
ومل يعترب العب��سي اأو اأي من اأبن�ءه الذين ع��س�ا يف هذا املبنى »غ�ئبني«48. ويف منت�سف الليل من �سهر ت�سرين اأول لع�م 1991 
�س�هد  الفجر  بزوغ  ال�سالح  وعند  تهديد  البيت حتت  اأهل  العب��سي وطردوا  بيت ع�ئلة  اإىل  امل�ست�طنني  ار�سد يئري جمم�عة من 
انه جرى ت�قيع عقد بني حك�مة  املنزل. وقد تبني فيم� بعد  الإ�سرائيلي على �سطح  ب�لعلم  الدخالء يرق�س�ن ويغن�ن ويل�ح�ن 
اإ�سرائيل وجمعية اإلع�د بدون من�ق�سة ودون علم ع�ئلة العب��سي بن�ء على ادع�ءات ك�ذبة. 49 ويعتقد اأن تك�ن هذه الدع�ءات قد اأعدت 
و قدمت اإىل ح�ر�س اأمالك الغ�ئبني من قبل جمعية اإلع�د. واأعلن املبنى على انه اأمالك غ�ئبني ب�لك�مل بدون النظر يف ال�اقع وقد 

بيع املبنى اإىل جلنة التط�ير وا�ست�أجرته جمعية اإلع�د بعقد اإيج�ر حممي بدون اإبالغ امل�لكني الأ�سليني50.    

دفدوفان: وحدة عسكرية خاصة لعمليات االغتيال والعمليات الخاصة.  44

القصة املخفية وراء الجوالت السياحية، مركز معلومات وادي حلوة.   44

مريون رابوبورت، صفقات مزيفة يف قرية سلوان. صفحة 14.  45

أهداف صويف. أعامل الحفريات تقسم مدينة القدس. جريدة الجارديان. 2010/5/26.  46

جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل. مالحظات عىل التقارير التي تتعلق بتطبيق العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية للجنة األمم املتحدة   47

لحقوق اإلنسان بتاريخ http://www.acri.org.il/pdf/ICCPR1998.pdf .1998/7  صفحة 155. والجدير بالذكر أن األردن مل تعد عدوا إلرسائيل.

نفس املصدر السابق..  48

نفس املصدر السابق..  49
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�س�رة تظهر اأ�سخ��س� ينتم�ن جلمعية اإلع�د ال�ستيط�نية يف منزل اآل العب��سي بعد اأن ا�ست�ل�ا عليه ع�م 1991. امل�سدر: مركز معل�م�ت وادي حل�ة .

الأرا�سي  الغ�ئبني و�سلطة  اأمالك  امل�سئ�لني عن  اأن  املركزية للنظر فيه�، مع  اإىل املحكمة  العب��سي  وقد مت ت�جيه ق�سية ع�ئلة 
الإ�سرائيلية مل تع�لج الق�سية بنية طيبة، وقد اأعلنت املحكمة للبن�ية ملكية م�سرتكة من قبل ح�سني م��سى العب��سي وح�ر�س اأمالك 
الغ�ئبني الذي ح�سل على ملكية ال�سقق التي ك�ن اأ�سح�به� �س�بق� اأفراد الع�ئلة الغ�ئبني. وقد دعم كل من املحكمة العلي� الإ�سرائيلية 
وارئيل �س�رون، وزير البن�ء حينه� وبعده� اأ�سبح رئي�س ال�زراء، ادع�ءات امل�ست�طنني بحجة اأن »�سي��سة حك�مة اإ�سرائيل تق�سي بتعزيز 
ب�لن�سبة  روتينية  املم�ر�س�ت  هذه  اأ�سبحت  وقد  فيه.  والبق�ء  املبنى  ب�حتالل  للم�ست�طنني  �سمح  وقد  القد�س«51  يف  اليه�د  ال�سك�ن 
جلمعية اإلع�د يف ال�سن�ات الالحقة بعد اأن حددت العق�رات التي ت�د ال�ستيالء عليه�، معلنة اأنه� اأمالك غ�ئبني بن�ء على ادع�ءات 
لفقت من اجلمعية نف�سه� وت�أخذ هذه البي�ت بكل ب�س�طة بدون من�ق�سة ومق�بل احلد الأدنى من الر�س�م 52 ويحدث كل هذا بدعم 

ك�مل وت�سجيع من احلك�م�ت الإ�سرائيلية.  

تيم ماجريك، أعامل الحفريات يف مدينة القدس. مجلة التايم. االثنني، 2010/2/5.  50

قامت جمعية إلعاد االستيطانية باالستيالء عىل منزل عائلة قراعني ومنزل املواطن محمد سامرين بنفس الطريقة.  51
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ويف ع�م 1997، ت�سلمت جمعية اإلع�د م�س�ؤولية احلف�ظ على احلديقة الت�راتية ال�طنية و�سي�نته� من دائرة اأرا�سي اإ�سرائيل. 
الإدارة  يف  العن�ن  له�  اأطلق  والتي  املتع�سبة  ال�ستيط�نية  للجم�ع�ت  و�سف  يف  زيدم�ن  دانييل  عميم  عري  جمعية  حم�مي  وي�سري 
ال�سي�حة  مر�سدي  على  ب�لك�مل  ت�سيطر  اجلمعية  هذه  اإن    53 املزع�م  املخطط  لتنفيذ  احلفري�ت  بهذه  له�  يحل�  كم�  والت�سرف 
وال�سي��سي�ن  اإ�سرائيل  اأنح�ء  اليه�د من خمتلف  والطالب  الإ�سرائيلي  الحتالل  اأعداد ه�ئلة من جن�د  وتت�افد  داوود.  يف مدينة 
والدبل�م��سي�ن من اخل�رج ومئ�ت الآلف من اجل�لت ال�سي�حية من كل �سنة �سمن ج�لت حم�س�بة ومعدة ب�إحك�م والتي تظهر 
ر�س�لة وا�سحة: ب�ن وج�د مملكة امللك داوود يف القد�س القدمية منذ 3000 �سنة تعطي ال�سرعية لإع�دة ت�طني اليه�د يف �سل�ان، 
م�س�حة  ربع  على  �سيطرت  قد  ال�ستيط�نية  اإلع�د  جمعية  ك�نت  وان ال�ج�د الفل�سطيني يف هذه املنطقة م�ؤقت. 54 ويف ع�م 2008 
وادي حل�ة، والتي تهدف اإىل تغيري ط�بعه� ودميغرافية املن�طق الأخرى مثل �سل�ان والتي �سيك�ن له� ت�أثري كبري على املف�و�س�ت 

املتعلقة مبدينة القد�س. 55   

تيم ماجريك، أعامل الحفريات يف مدينة القدس. مجلة التايم. االثنني، 2010/2/5  53

.2010/7/13 http://www.alt-arch.org/settlers.php#history .أعامل الحفريات يف مدينة القدس بني املايض والحارض  54

ويندي بوالن. مدينة امللك داوود يف مدينة القدس. تسييس الرتاث املدين. 2010/7/13. العدد 6، 2008، صفحة 5.  55
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ال�سكل 6: خريطة تظهر حي وادي حل�ة وت�سري اإىل املن�زل التي �سيطر عليه� امل�ست�طن�ن اليه�د وامل�اقع الأثرية . امل�سدر: مركز معل�م�ت وادي حل�ة  . �س�رة .
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ا�ستخدام علم االآثار ك�سالح �سيا�سي  5.2
لل�سكان  بالن�سبة  واأما  القدمي،  القد�س  مبا�سي  ال�سياح  لتذكري  الفر�سة  يتيح  داوود  مدينة  عن  التنقيب  اإن 

الفل�سطينيني املهددة منازلهم بالهدم فعلم االآثار هو بب�ساطة اآخر �سالح ميكن اأن ي�ستخدم �سدهم56

اإن اختالق »  قلعة داوود »  ه� هدف �سي��سي وديني بنف�س ال�قت ولتعزيز الدع�ءات اليه�دية يف الأجزاء املتن�زع عليه� من مدينة 
اأن ت�لت  اأعم�ل احلفري�ت منذ  املتزايدة يف  الن�سبة  ال�سي��سي من  املنحى  57.1967 وميكن مالحظة هذا  القد�س قبل حدود ع�م 
جمعية اإلع�د ال�ستيط�نية م�س�ؤولية اإدارة احلديقة الت�راتية. وقد و�سف املح��سر يف علم الآث�ر راف�ييل غرينبريغ اأعم�ل التنقيب يف 
�سرقي القد�س هذه على اأنه� »�سطحية ووح�سية« وق�ل م��سح�: » اإن اأف�سل اأن�اع احلفري�ت والتي تق�م يف املراكز الأثرية الرئي�سية 
هي التي تك�ن بطيئة وذلك لإعط�ء ه�ؤلء املنقبني ال�قت لتعميق معرفتهم ب�ملك�ن الأثري واخلروج بنت�ئج لأعم�لهم وذلك حتى 
يتمكن�ا من الإ�سالح والتح�سني فيم� بعد58 واأكمل حديثه فيم� يتعلق ب�أعم�ل احلفري�ت يف �سرقي القد�س على اأن » التنقيب الأثري 
اإلع�د  ال�سي��سية وال�ستيط�نية مثل جمعية  ال�سغط من قبل اجلم�ع�ت  ي�ستطيع حتمله«59 وه� حتت  اأكرث مم�  ي�ست�عب  ال�سريع 

للخروج بنت�ئج ت�سرع ال�ج�د اليه�دي يف القد�س ال�سرقية.

ومن وجهة نظر علم�ء الث�ر ف�ن مم�ر�سة اأعم�ل احلفري�ت على �سكل اأنف�ق اأفقية حتت الأر�س مل تعد م�ستخدمة ول تعترب طريقة 
اأثرية علمية �سرعية منذ مئ�ت ال�سنني. وقد ا�ستبدلت بطريقة احلفر الطبقي، والتي من خالله� يتم احلفر عم�دي� بدءا من ال�سطح 
نزول اإىل الأر�س. وتعطي هذه الطريقة فهم� اأجنع لنت�ئج هذه احلفري�ت والطبق�ت الأثرية املختلفة ومتنع ال�سرر والدم�ر غري 
ال�سروري. وع�د علم�ء الآث�ر الق�ئمني على اأعم�ل احلفري�ت يف البلدة القدمية اإىل تطبيق طريقة حفر الأنف�ق وح�لي� ي�جد عدة 
ل تخلق اإل ال�سرر والذي  الزمن  عليه�  عف�  التي  الطرق  هذه  مثل  وا�ستخدام  اأعاله(.  اأنف�ق يف قرية �سل�ان 60 )انظر ال�سكل 6 
ميكن جتنبه ولكن هذا كله يبدو كجزء من خمطط�تهم، ويف ح�ل ت�سررت هذه املن�زل ب�سبب حفر الأنف�ق ف�ست�سبح غري اآمنة ومهددة 

ب�لهدم، فيتم تطبيق ق�ن�ن البلدية للمن�زل الغري اآمنة ويتم مب�جبه� اإخالء ال�سك�ن ق�سرا بذريعة اأنه� »مب�ين غري اآمنة لل�سكن.«  

    وينتج عن هذه الأعم�ل ثالث حم�ور رئي�سية :

الدور الذي تلعبه اأعم�ل احلفري�ت يف خلق الرواي�ت الت�ريخية املزع�مة التي ت�سرد للع�مة وت�أثري هذه الرواي�ت على الراأي . 1
الع�م.

ت�أثري اأعم�ل احلفري�ت على ال�سك�ن الذين يعي�س�ن يف هذه امل�اقع ال�سي�حية الأثرية وح�له�.. 2

الطريقة التي ت�ستخدم به� احلفري�ت لتربير بن�ء امل�ست�طن�ت وتعزيز الن�س�ط اليه�دي يف منطقة ح�س��سة ومتن�زع عليه�. 61 . 3

أهداف صويف، أعامل الحفريات تقسم مدينة القدس. جريدة الجارديان. 2010/5/26.  56

تيم ماجريك، أعامل الحفريات يف مدينة القدس. مجلة التايم. االثنني، 2010/2/5  57

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/shallow- يف  متوفر  2009/10/8.هآرتس.  الوحشية.  الحفريات  أعامل  غرينربغ.  رافاييل   58

2010/7/1 and-brutal-archaeology-1.6492

نفس املصدر السابق.  59

أعامل الحفريات يف مدينة القدس بني املايض والحارض. http://www.alt-arch.org/docs/booklet_english.pdf صفحة 27.  60
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داوود«  امللك  »مدينة  م�سروع   5.2.1

كم� ج�ء يف امل�قع اللكرتوين: »مرحب� بكم يف املك�ن الذي بداأ منه كل �سيء...«62  يعد م�سروع »مدينة داوود« من اكرب التهديدات 
ع�م  ويل  الفرن�سي رمي�ند  الآث�ر  ك�ن قد و�سعه ع�مل  داوود«  »مدينة  ف�مل�سطلح  �سل�ان،  الفل�سطيني يف قرية  ال�ج�د  ت�اجه  التي 
1920 والذي تبن�ه الإ�سرائيلي�ن ع�م 63.1960 وجت�هل الأدلة الإ�سرائيلية ال�سي�حية ال�ج�د الفل�سطيني يف هذه القرية واأطلق�ا 

على املنطقة ر�سمي� ا�سم »مدينة داوود«. 

وعند دخ�لك ب�ب املغ�ربة ال�اقع على اجلهة الغربية من البلدة القدمية ت�ستقبلك لفت�ت م�ؤدية اإىل مدينة داوود دون اأي ذكر 
لقرية �سل�ان اأو الإ�س�رة اإليه�. وقد بداأت اأ�سم�ء �س�ارع القرية تتغري من اأ�سله� العربي التقليدي اإىل الأ�سم�ء الإ�سرائيلية امل�ست�ح�ة 
الآث�ر  داوود«. وهذا مث�ل وا�سح على علم  امللك  » عقبة مدينة  وا�ستبدل ب  »�س�رع وادي حل�ة« مل يعد م�ج�دا  الت�راة. ف��سم  من 
ال�سي��سي املدع�م من قبل جمعية اإلع�د ال�ستيط�نية والنزعة اإىل اإع�دة كت�بة الت�ريخ بطريقة ممنهجة وذلك للتنقيب عن اكرب قدر 
ممكن من »الأدلة« الأثرية لطرد ال�سك�ن الفل�سطينيني املحليني واإع�دة هيكلة املنطقة ب�أكمله�. وعلى الرغم من ادع�ءات اإ�سرائيل 
التي تزعم ب�ن هذه املنطقة هي م�قع لع��سمة اإ�سرائيلية قدمية، ف�ن الفكرة ال�سعبية ح�ل »مدينة امللك داوود« هي ظ�هرة حديثة 
ملفتة للنظر. وقد �سهدت الأع�ام اخلم�سة ع�سر امل��سية حت�ل من م�س�ح�ت ب�سيطة تق�م فيه� اأعم�ل احلفر والتي حت�لت �سريع� 
اإىل حدائق اأثرية وم�ست�طن�ت دينية.64   وبح�سب م� يرد يف امل�قع الر�سمي ف�ن »ق�سة امللك داوود بداأت قبل نح� 3000 ع�م عندم� 
خرج امللك داوود من مدينة اخلليل على تلة �سغرية تعرف ب�لقد�س، واأن�س�أه� كع��سمة م�حدة لقب�ئل اإ�سرائيل« وهذه اإذن هي الق�سة 

التي انتقلت اىل ي�من� هذا : 

» تكتمل ق�سة امللك داوود ويف عمق االأر�س تظهر بع�س املواقع االأثرية املثرية التي تعود اإىل العامل القدمي. 
بينما ت�سكل املدينة على �سطح االأر�س مركزا ناب�سا باحلياة ومركزا للزوار والذي يرحب بالزوار بجولة مثرية 
يف املوقع حيث كتبت معظم ن�سو�س التوراة.65 « ويف ن�س ا�ستثنائي اآخر جاء فيه« اأن اإن�ساء مدينة داوود جاء 
ا�ستكماال الأ�سطورة مدينة داوود وتعزيز روابط اإ�سرائيل احلالية والتاريخية مبدينة القد�س من خالل اأربع 
برجمة   )4( ال�سكن  تن�سيط  ال�سياحة،)3(  تطوير   )2( االأثرية،  التنقيب  اأعمال  اأ�سا�سية:)1(  مبادرات 

التعليم« 66. 

اإن احلقيقة وراء هذه احلديقة الرتفيهية الت�راتية لي�ست مفرحة اأو مثرية، ف�أعم�ل التنقيب الأثرية هذه غري ق�ن�نية وتط�ير 
الفل�سطينيني  امل�اطنني  التعليم في�ستبعد  واأم� برجمة  املن�زل  اآخر هدم  ال�سكن ه� مب�سمى  ال�سي�حة مبني على اخلداع، وتن�سيط 
املحليني. وقد ك�سفت �سحيفة ه�آرت�س يف تقرير له� �سدر يف اآذار 2010 املتعلق ب�أخر الأ�سرار التي نتجت من اأعم�ل احلفري�ت يف 
ال�س�ارع واملن�زل يف منطقة �سل�ان، اأن جزءا من �س�حة ال�ق�ف الت�بعة للج�مع قد اإنه�رت وكذلك ت�سببت يف اإيج�د حفرة بعمق 4 

 .2010/7/12 http://www.cityofdavid.org.il/about_eng.asp .موقع مدينة امللك داوود  62

ويندي بوالن. مدينة داوود، التصميم املدين والحدود الرتاثية. جروسلم كوارتريل 39. صفحة 3.  63

ويندي بوالن. مدينة داوود يف القدس. تسييس الرتاث املدين. العدد 2008/6. صفحة 6.  64

2010/7/12 http://www.cityofdavid.org.il/about_eng.asp .موقع مدينة امللك داوود  65
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اأمت�ر ب�لقرب من رو�سة اأطف�ل حملية حيث ق�ل �سك�ن حملي�ن ب�ن هذا دليل على اأن هذه احلفري�ت يف هذه املنطقة تعر�س من�زل 
ه�ؤلء ال�سك�ن للخطر.67 وا�ستن�دا اإىل ق�ن�ن الأرا�سي الإ�سرائيلي ف�ن عق�رات امل�لكني ل تت�قف حدوده� عند �سطح الأر�س بل ت�سمل 

اأ�سفل هذه العق�رات. 

ونظري�، هذا يعني اأن التحف الأثرية الثمينة التي يجده� �س�حب امللك يجب اأن ت�سمل �سمن اأمالكه، ولكن هذا ل يطبق عملي�. 
وكم� اأ�سري �س�بق�، على عك�س اأعم�ل التنقيب الع�دية التي تتجه اإىل الأ�سفل ف�ن اأعم�ل احلفري�ت يف قرية �سل�ان تتجه اأفقي� اأ�سفل 
من�زل ال�سك�ن وال�س�ارع واملب�ين الع�مة ومل يتم احل�س�ل على تراخي�س لهذه احلفري�ت، ولتعقيد الأم�ر اأكرث فقد و�سعت حدود 
ر�سمية غري منطقية لهذه احلديقة وبينم� ي�جد مركز للزوار فال ي�جد م�ؤ�سرات مرئية على حدود بداية ونه�ية احلديقة.68  وهذا 

جمرد غي�س من في�س للق�انني املنتهكة نتيجة لأعم�ل جمعية اإلع�د ال�ستيط�نية يف قرية �سل�ان.

ال�سياحيتني: اجلولتني  ق�سة   5.2.2

اإن هن�ك ق�ستني خمتلفتني مت�م� تتعلق�ن مبدينة داوود واللت�ن تق�م كل من جمعية اإلع�د ال�ستيط�نية واجل�لة ال�سي�حية البديلة 
ب�سردهم�. ف�جل�لة ال�سي�حية البديلة تنظمه� جمعية عيمك �س�فيه، وهي منظمة لعلم�ء الآث�ر والن��سطني الجتم�عيني ويتمح�ر 
تركيزه� ح�ل دور علم الآث�ر يف املجتمع الإ�سرائيلي وال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي، والتي تعمل من مبداأ اأن التحف الأثرية ل 
يجب ول ميكن اأن تثبت ملكيته� من قبل اأي دولة او جمم�عة عرقية اأو دينية واحدة، وتقدم هذه اجلمعية نظرة حديثة لدور علم 
الآث�ر يف ال�سراع. وتهدف اىل مع�ر�سة حم�ولة ا�ستخدام الآث�ر لت�سريع الأعم�ل التي له� اأن ت�ؤذي ال�سك�ن وتدرك جمعية عيميك 

ه��سفيه ب�ن اأعم�ل احلفر التي تق�م يف منطقة متن�زع عليه� ف�ن علم�ء الآث�ر وعملهم ي�سبح حتم� جزءا من هذا ال�سراع.

وتقدم اجل�لة البديلة نظرة قيمة عن اأهمية علم الآث�ر واحتم�لية �س�ء ا�ستخدامه، فيبداأ املر�سد ال�سي�حي وع�مل الآث�ر ي�ن�ت�ن 
هذه اجل�لة مبع�ر�سته لإدارة امل�قع الثري يف �سل�ان األ وهي اجلمعية ال�ستيط�نية اإلع�د، وهذه حقيقة تخفى عن معظم زوار هذا 
ال�سي�حيني يف ج�لتهم على ط�ل مدينة داوود ب�ن وراءه� ق�س�س� ت�راتية مقد�سة بدون العرتاف  املر�سدين  امل�قع. ويحذر ب�ن 
ب�أي ح�س�رة اأخرى غري اليه�دية، فهم يخربون الزوار برواية ت�ريخية م�س�هة وق�مية. وهذا فعال م� يح�سل يف اجل�لت الر�سمية 

م�س�حبة بهذه الرواي�ت الت�ريخية التي ت�ستخدم لتربير هدم املن�زل والطرد الق�سري يف ال�قت احل�يل.

اإن ا�سم »مدينة امللك داوود« له دالالت عدة فاإذا كنت توؤمن بقدومك اإىل مدينة داوود فاأنك معار�س لوجود 
قرية �سلوان، فيجب اأن تذهب اإىل اجلولة الر�سمية املبنية على ق�س�س من التوراة وت�سمع روايات اأثرية مبنية 
3 �ساعات  على ق�س�س توراتية والتي تاأتي على ذكر امللك داوود وامللك �سليمان من وقت اإىل اآخر. بعد مرور 
على هذه اجلولة ف�ستبني معرفتك بناء على ما �سمعته من املر�سد ال�سياحي والذي بنى معرفته على التوراة.69

 وي�سري املر�سد ال�سي�حي مزراخي :انك اإذا زرت قرية �سل�ان ف�ستدرك اأن الت�ريخ الإ�سرائيلي م�ج�د فعال وان ت�ريخ دولة اإ�سرائيل 

http://www.haaretz.com/news/palestinians-slam-city-of-david-as-east-jerusalem-  .2010/3/1 هآرتس.  جريدة  حسون.  نري   67

.2010/7/1 parking-lot-caves-in-1.263932

ويندي بوالن. مدينة داوود يف مدينة القدس. تسييس الرتاث املدين. العدد 6 2008. صفحة 7  68

مزراخي. الجولة السياحية أثناء قيام فريق إعداد هذا التقرير يف الجولة ذاتها.  69
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بداأ من هن�ك، فمن ال�سهل عليك اأن ت�ؤمن اأن الأر�س يجب اأن تبقى حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية يف اأي حل نه�ئي . وهذه اإحدى امل�س�كل 
التي ت�اجهك عندم� ت�ستخدم الت�راة كطريقة لتحديد احلق�ئق الأثرية يف �سبيل ت�سريع ال�سيطرة على الأرا�سي. ويف اأي ي�م ع�دي 
�ستك�ن هن�ك املئ�ت من اجل�لت ال�سي�حية يف امل�قع الأثري والزوار الذين ترتاوح اأعدادهم بني 300.000 و400.000 زائر كل 
�سنة ل يرون اأي فل�سطيني ول ي�سمع�ن اإل م� يخربهم به املر�سد ال�سي�حي. والزوار الذين ي�أت�ن اإىل امل�قع الأثري وهم يعرف�ن 
اإلع�د ال�ستيط�نية  اأدنى فكرة عن ت�ريخ هذا ال�سراع ف�سيق�م�ن ب�جل�لة الر�سمية التي تنظمه� جمعية  اأو ل ميلك�ن  القليل عنه 
ويغ�درون امل�قع وهم يف ا�سد اقتن�ع اأن امل�قع اأ�سال يه�دي بن�ء على م� �سمع�ه وراأوه خالل اجل�لة. وه�ؤلء الزوار ل يلمح�ن قرية 

�سل�ان لن معظم مراحل اجل�لة تك�ن حتت الأر�س ورمب� يعتقدون ب�ن القرية غري م�ج�دة اأ�سال.   

وتدعي جمعية الع�د ب�أنه� تقدم للزوار فر�سة ذهبية ليم�س�ا على خطى املل�ك والأنبي�ء املذك�رين يف الت�راة« 70 هذه احلقيقة غري 
العلمية والتي ل اأ�س��س له� من ال�سحة. ويروي دورون �سبيلم�ن اأي�س� روايته، وه� مدير تنمية وتط�ير مدينة داوود والتي تتع�ر�س 
مع رواية اجل�لة البديلة فيق�ل:« تعد الت�راة من اأدق الن�س��س ل��سف هذا املك�ن )مدينة امللك داوود( ولفهم احلي�ة يف هذه املدينة 
الت�راتية، ويف احلقيقة ف�ن %60 من ن�س��س الت�راة كتبت على هذه التلة ال�سغرية. واأ�ستطيع اأن اأخربكم وبكل ت�أكيد ب�ن �سليم�ن 

وداوود وكل املل�ك والأنبي�ء يف الع�مل القدمي قد وقف�ا هن� وم�س�ا يف هذا املك�ن ب�لتحديد«71  

وقد اأ�س�ر مزراخي يف تقريره »علم الآث�ر يف ظل ال�سراع« اإن » من ي�ستخدم الت�ريخ ك��سيلة لت�أكيد ال�سيطرة على منطقة معينة 
ف�ن علم الآث�ر ميكن اأن ي�سبح م�سدرا �سي��سي� ق�ي�.72 وتبدو جمعية عيميك ه��س�فيه غري را�سية عن و�سع جمعية اإلع�د بق�له�: اأن 
ت�سليم اإدارة م�قع القد�س القدمية جلمعية خ��سة واأجندته� ال�سي��سية املتطرفة،فبهذا تك�ن الدولة قد فتحت املج�ل لعملية حتمل 

يف طي�ته� اأبع�دا �سي��سية خطرية وت�ستخف بعلم الآث�ر كمج�ل م�ستقل للبحث »73

ويتحدث كت�ب الت�راة عن مك�ن يطلق عليه ا�سم »احلديقة الت�راتية« ولكن يف احلقيقة ل احد يعرف اأين م�قعه�. وعلم�ء الآث�ر 
اأمث�ل مزراخي لن يجدوا اأي دليل اثري يف وادي »الب�ست�ن« ولكن الن��س يق�ل�ن ب�أنه اإذا ك�نت مدينة داوود فعال م�ج�دة فال بد اأن 
تك�ن احلديقة الت�راتية م�ج�دة كجزء من ت�ريخ اإ�سرائيل. ويكمل ق�ئال انه بينم� ك�سف علم الآث�ر عن عدد كبري من الكن�ز على مر 
ال�سنني ف�ن الكثري من الن��س يعتقدون اأن الكت�س�ف الق�دم لرمب� �سيك�ن »كبريا ومهم�« ولكن علم الآث�ر ل يتمح�ر ح�ل ذلك فال 
وج�د لكت�س�ف ميكن اأن يغري كل �سيء. وتع�ر�س جمعية عيميك ه��س�فيه ب�سدة ا�ستخدام علم الآث�ر ك��سيلة لتدمري املن�زل م�سرية 
اإىل حقيقة انه مت يف قرية �سل�ان التنقيب عن الآث�ر ل�قت ط�يل ولرمب� قد ح�ن ال�قت اأن تت�قف اأعم�ل احلفري�ت هذه. فال ميكنك 
اأن تنقب يف منطقة ب�أكمله�، ف�لكت�س�ف�ت الأثرية ل تخ�ل اأي دي�نة لل�سيطرة على الأرا�سي يف وقتن� احل��سر، ف�إذا ك�نت هذه هي 

احل�ل ف�سيتح�ل الع�مل اإىل ف��سى جغرافية.    

ويرى الكثري من الإ�سرائيليني اأن اأعم�ل احلفري�ت يف قرية �سل�ان هي دليل على اأن الأر�س ملكهم ولكن مزراخي ي��سح انه ل 
ت�جد عب�رة او ن�س يذكر اأي� من امللك داوود اأو �سليم�ن يف تلك املنطقة.

كام جاء يف الربشور الخاص مبدينة امللك داوود.  70

.2010/7/3 http://www.youtube.com/watch?v=aRNAJCHxa7w .وارنز شافت. جزء من موقع مدينة داوود  71

 www.alt-arch.org .26 عيميك شافني. علم اآلثار يف ظل الرصاع. صفحة  72

نفس املصدر السابق..  73



موؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع40

ورغم ع�سرات الطبقات االأثرية التي مت التنقيب عنها يف  » مدينة داوود » فلم يوجد هناك اأي دليل يثبت 
اآو ال يثبت �سحة  اأن يثبت  اآخر، فعلم االآثار ال ي�ستطيع وال يجدر به  اأي ملك  اآو  اأو يهودا  امللك داوود  وجود 
وجود اأي ملك يف اأي موقع اثري. فالبحث الدقيق عن موقع احلديقة التوراتية هو مهمة �سعبة اإذا مل تكن 

م�ستحيلة.74

امللك  بق�سر  »مرحبا  تقول  يهودية  عبارة  وجدت  ولو  حتى  انه  على  ي�سدد  مزراخي  فان  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
داوود« فهذا ال يربر اأهداف جمعية اإلعاد ال�سيا�سية. فقد عا�س �سكان قرية �سلوان واأ�سالفهم منذ مئات ال�سنني 
وبالتايل ال ميكن جتاهل حقوقهم. فهل يف كل مرة وجد فيها موقع ذو طابع م�سيحي يف اإ�سرائيل يقوم الفاتيكان 

بال�سيطر على االأر�س ويطرد االإ�سرائيليني من منازلهم75 ؟

.2010/7/6      http://silwanic.net/?p=4087  يوناتان مزرخاي. اين تقع حديقة امللك التوراتية؟  74

http://aljazeera.com/news/articles/42/Archaeology-curse-for- القدس.  مدينة  الفلسطينيني يف  اآلثار عىل  علم  لعنة  الجزيرة.  مجلة   75

.2010/7/6 Jerusalem-s-Palestinians.html
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 : الهدم  اأنواع   5.3
�سنفت �سلط�ت الحتالل الإ�سرائيلية اأربعة اأن�اع خمتلفة لهدم املن�زل األ وهي :

• الهدم الع�سكري: وه� عب�رة عن عملية هدم للبي�ت من قبل اجلي�س الإ�سرائيلي لأ�سب�ب »ع�سكرية« حيث تق�م ب�إزالة وم�سح 	
م�س�ح�ت وا�سعة من الأر�س لل��س�ل اإىل اأهداف ع�سكرية اآو من اجل  » حم�ية «  اجلن�د وامل�ست�طن�ت. مع اأن معظم �سك�ن 
هذه املن�زل اأبري�ء ولكن اإ�سرائيل تربر هذه الأعم�ل حتت م�سمى »اأهداف ع�سكرية ق�ن�نية76 «  وميكن اأن يك�ن �سبب الهدم 
قتل اإن�س�ن مطل�ب كجزء من ال�سي��سة الإ�سرائيلية لتنفيذ الإعدام�ت والغتي�لت. وهذا الن�ع من الهدم ل يطبق على و�سع 

قرية �سل�ان بل ه� �س�ئد يف اأنح�ء ال�سفة الغربية ومن�طق ) ج ( .

• الهدم العقابي: و ه� عب�رة عن �سي��سة لهدم املن�زل من قبل اجلي�س الإ�سرائيلي �سد الع�ئالت الفل�سطينية الربيئة مدعية 	
اأن اأبن�ءهم قد ق�م�ا بعملي�ت ع�سكرية �سد الإ�سرائيليني وب�لت�يل اإنزال العق�بة اجلم�عية،77 وهذا الن�ع من الهدم لي�س له 
اأية اأهداف ع�سكرية، وب�لع�دة اإىل مع�هدة جنيف الرابعة امل�دة 33 ل يج�ز مع�قبة اأي �سخ�س حممي �سد جرمية مل يرتكبه� 
�سخ�سي� و ب�لت�يل الهدم العق�بي يع�ر�س هذا التعريف و ينتهك هذا القرار النظ�م الأ�س��سي للمع�هدة وامل�دة 50 من قرارات 

لئحة له�ي .

• الهدم االإداري : يعترب هذا الن�ع من الهدم الأكرث �سي�ع� يف قرية �سل�ان وينفذ هذا القرار نتيجة » البن�ء دون احل�س�ل 	
على ترخي�س« اآو كم� تظهر بع�س احل�لت يف حي الب�ست�ن اأنه� �س�ف تكر�س » للم�سلحة الع�مة ». وتكمن �سه�لة اإ�سدار القرار 
الداري للهدم بحيث ي�سدر عن مهند�س البلدية ويق�م رئي�س البلدية ب�لت�قيع عليه ومع اأن البن�ء بدون تراخي�س يجري 
اأي�س� يف امل�ست�طن�ت يف العديد من احل�لت اإل اأنه� ت�سرع ب�أثر رجعي وذلك دليل وا�سح على ال�سي��سة العن�سرية املتبعة من 

قبل �سلط�ت الحتالل الإ�سرائيلي .

• واملحكمة 	  ، املحلية  ال�س�ؤون  حمكمة   : ومنه�  الإ�سرائيلية  املح�كم  عن  ي�سدر  ق�س�ئي  قرار  عن  عب�رة  ه�  الق�سائي:   الهدم 
املركزية ، واملحكمة العلي� ، وي�أتي قرار الهدم الق�س�ئي ع�دًة بعد نف�ذ الإجراءات  والقرارات الإدارية ال�س�درة عن بلدية القد�س .

ُيحظر- وفق�ً لهذا املبداأ- مع�قبة اأي فرد عن فعل مل يقم به ه� �سخ�سي�ً كمبداأ اأ�س��سي لهذا الق�ن�ن. )كذلك ل ي�جد ن�س يف 
ق�ن�ن العق�ب�ت الإ�سرائيلي تخ�ل ال�سلط�ت الإ�سرائيلية مبع�قبة الأفراد على اأعم�ل ق�م به� اأفراد اآخرون. وه� م� يتم��سى مع املبداأ 

الذي ين�س على �سخ�سنة العق�بة  »فردية العق�بة« ( 

وزير  على  الدويل  ال�سغط  نتيجة لزدي�د    ، ال�سرائيليني  ادع�ء  2005 ح�سب  ع�م  ر�سمي�  العق�بية  الهدم  اأوقفت عملي�ت  وقد 
الدف�ع �س�وؤول م�ف�ز ورئي�س الأرك�ن م��سيه يئ�ل�ن يف حينه� الذين قبال ب�لت��سي�ت التي قدمت من قبل فريق تراأ�سه الل�اء ي�دي 
�س�ين، وقد تقرر مب�جب هذه الت��سي�ت انه لن يتم هدم املن�زل كعق�بة. فقد ت��سلت احلك�مة الإ�سرائيلية اإىل نتيجة مف�ده� عدم 
فع�لية وجن�عة �سي��سة الهدم العق�بي. وعلى الرغم من ذلك، فقد اأ�س�رت منظمة بيت �سيلم اأن هذه ال�سي��سة م� زالت م�ستمرة لي�من� 

رونني شنايدرمان. بدون أن يقرتفوا أي ذنب، الهدم العقايب يف فرتة انتفاضة األقىص. بيتسيليم، 11،2004. صفحة 20  76
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�سلط�ت الحتالل  2009/1/19 ق�مت  ت�ريخ  ال�سرقية.78 ففي  القد�س  التي نفذت يف  الهدم  هذا وخري دليل على ذلك عملي�ت 
اأب� دهيم  لع�ئلة عالء  اأربعة، تع�د  ا�سل  العلي� ط�بقني من  املحكمة  العق�بي وهدمت بقرار من  الهدم  �سي��سة  بتفعيل  الإ�سرائيلية 

والذين ك�ن يقطنهم� ه� ووالديه واأحد اإخ�ته بعد اأن نفذ العملية الإ�ست�سه�دية يف مركز ديني يف القد�س الغربية. 79    

الإ�سرائيلية  الق�ات  القد�س، حيث هدمت  �سرقي  ب�هر  وقد تبعه� عملية هدم عق�بي ث�نية يف ت�ريخ 2009/4/7 يف قرية �س�ر 
�سقة تع�د لع�ئلة ح�س�م دوي�ت بعد اأن نفذ هج�م� بجرافته و�سط مدينة القد�س الغربية يف �سهر مت�ز من ال�سنة املن�سرمة.80 وقد 
اأيد هذا امل��س�ع » الهدم العق�بي« كل من الق�س�ة الإ�سرائيليني ليفي وغرونيز ون�ئ�ر واعتربوه� تدخل يف �سي��سة الردع امل�ستقبلية، 
وقد �س�دق الق�س�ة على قرار الهدم مع اأن ال�سلط�ت الإ�سرائيلية مل تثبت تدخل ع�ئلة دوي�ت يف الهج�م ومل تكن تعرف بفعلته.81 
ويجدر يف الإ�سرائيليني وقف �سي��سة هدم املن�زل العق�بي والتي ت�ؤدي اإىل ت�سريد اأ�سخ��س اأبري�ء وت�أجج نريان الكراهية والراديك�لية 

اأكرث من الن�عني الآخرين من هدم املن�زل .  

  ومعظم عملي�ت واأوامر الهدم يف قرية �سل�ان هي اإدارية، مبعنى اإن هذه املن�زل ك�نت قد بنيت اآو مت الإ�س�فة عليه� دون احل�س�ل 
بن�ء.  تراخي�س  دون  بنيت  التي  الق�ن�نية  ال�سقق غري  ينفذ فقط بحق  الهدم  اإن مثل هذا  الحتالل  �سلط�ت  وتدعي  على رخ�سة، 
فعملية احل�س�ل على تراخي�س ه� اأمر �سبه م�ستحيل نتيجة لتق�ع�س وعدم قي�م �سلط�ت الحتالل يف م�س�ؤولي�ته� اجت�ه ال�سك�ن 
الفل�سطينيني يف القد�س املحتلة  بعمل املخطط�ت التخطيطية احل�سرية الالزمة التي تتن�غم والنم� الطبيعي لل�سك�ن يف املنطقة82، 
وم� وثقه اأي�س� مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�س�ؤون الإن�س�نية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ومنظم�ت اأخرى، ف�لتك�ليف الب�هظة 
ومتطلب�ت احل�س�ل على رخ�س البن�ء جتعل الأمر م�ستحيال ملعظم الع�ئالت الفل�سطينية مم� ي�سطرهم اإىل البن�ء غري الق�ن�ين 
حتى ي�أووا اأنف�سهم83. وعلى اأية ح�ل، اإذا اأرادت �سلط�ت الحتالل اأن ت�ست�يل على الأر�س فهي �ستفعل ذلك �س�اء عن طريق اإعالن 
ال�ج�د  �سي��سة لتعزيز  اأكرث من  الهدم هذه لي�ست  اأن�اع  اأن  الع�مة. واحلقيقة  ب�لأر�س للملكية  املط�لبة  اآو  املنزل غري ق�ن�ين  اأن 

الإ�سرائيلي يف الأحي�ء الفل�سطينية العربية يف القد�س ال�سرقية.

اإن و�سع القد�س ال�سرقية ب�لن�سبة لالأرا�سي الفل�سطينية الأخرى املحتلة فريد من ن�عه فيم� يتعلق ب�أوامر الهدم، فهي املنطقة 
اأوامر الهدم. وقد ج�ء هذا نتيجة  اإداريني، بلدية القد�س ووزارة الداخلية، املخ�لت�ن ب�إ�سدار  ال�حيدة التي يت�اجد فيه� ج�سمني 
اأنه �سي�قف معظم عملي�ت الهدم العق�بي للمن�زل غري الق�ن�نية  اأوائل الت�سعيني�ت  لإعالن رئي�س بلدية القد�س تيدي ك�ليك يف 
يف القد�س ال�سرقية. واأم� رد وزير الداخلية فقد ك�ن اإن�س�ء و�س�ئل خ��سة ت�سمن ا�ستمرار �سي��سة هدم املن�زل84. ويتفرع من الهدم 

 http://www.btselem.org/English/Punitive_Demolitions/20090416_House_Demolition_in_East_Jerusalem.asp  78

.2010/6/17
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هدم املنازل بالقدس 2010 – مؤسسة املقديس   82

http://www.alternativenews.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22 .مركز معلومات الجوالت السياحية  83

.2010/6/38:more-home-demolitions-in-east-jerusalem&catid=160:jerusalem-info&Itemid=905 17
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الإداري ن�عني من اأوامر الهدم، وهم� اإداري وق�س�ئي. واأم� اأوامر الهدم الإداري فهي ذات اأهداف �سي��سية وي�سدره� رئي�س البلدية 
ب�سفته كرئي�س جلنة التنظيم والبن�ء، اأو ت�سدر من قبل م�ظف حك�مي كرئي�س للجنة املحلية الت�بعة ل�زارة الداخلية وبدون اأي 
اإداري ملحكمة  ب�لتم��س  اأن يتقدم  اإداري  اأمر هدم  ت�سلم  الإن�س�ء85. وميكن ملن  املب�ين حديثة  اإجراءات ق�ن�نية ويتم تطبيقه� على 
ال�س�ؤون املحلية ليتم جتميد اأمر الهدم ولكن يجب ان ي�ستند دف�عهم يف هذه الق�سية على اأمرين: احلي�زة الفعلية لرخ�سة بن�ء، اأو 
اأن اأمر الهدم ل ميكن تطبيقه ق�ن�ني�: اأو ل يندرج حتت فئة اأمر الهدم ) مل يكتمل البن�ء، «اأو انتهى البن�ء حديث� اأو�سكن حديث�(. 

ويف كال احل�لتني ف�إن العبء الذي يتكبده �س�حب املنزل لإثب�ت النته�ك غ�لب� م� ي�ؤول اإىل الف�سل86.

اأو العلي�  اأو املحكمة املركزية  اأو حمكمة ال�س�ؤون املحلية،  اأوامر الهدم الق�س�ئية فهي ت�سدر عن حمكمة ال�سلح الإ�سرائيلية  اأم� 
وي�سدر هذا الن�ع من الأوامر ع�دة بعد حم�كمة ال�سخ�س واإدانته ب�لبن�ء غري املرخ�س. ويبدو هذا الن�ع من اأوامر الهدم عق�بي� 
دواع  هن�ك  يك�ن  وعندم�  املرخ�سة.  غري  البن�ء  عملي�ت  لتدارك  و�سروري  �سحيح  اإداري  اأمر  ب�أنه  تدعي  الحتالل  �سلط�ت  ولكن 
�سي��سية للقي�م ب�لهدم ،كم� يف ح�لة حي لب�ست�ن، )انظر الق�سم  يف 4.4 اأدن�ه( فتق�م �سلط�ت الحتالل ب��ستخدام اإجراءات ق�ن�نية 
اأرادت  اإذا  اأية ح�ل،  اأوامر هدم ق�س�ئية بحق هذه البن�ي�ت التي ك�نت قد بنيت منذ عق�د ط�يلة. وعلى  غري ع�دية للح�س�ل على 

�سلط�ت الحتالل اأن تهدم منزل فهي �ستق�م بذلك رغم كل العتب�رات والق�انني . 

واأق�سى اأن�اع الهدم الإداري هي الهدم الذاتي  والذي من خالله ي�سطر ويجرب �س�حب البيت على هدم منزله بنف�سه بعد ا�ستنزافه 
م�لي� بدفع الغرام�ت واملخ�لف�ت على البن�ء للبلدية، وكذلك للمح�ميني واملهند�سني واإل �سيدفع غرامة ع�لية ك�أجر عن قي�م �سلط�ت 
الحتالل بهدم املنزل )اأجرة ال�سرطة واجلي�س واجلراف�ت وط�قم البلدية( وت�سل يف اأغلب احل�لت اإىل مبلغ 15.000 $ عن كل 
غرفة تهدم والتي اإذا مل يدفعه� �سينتهي به الأمر يف �سج�ن الحتالل وب�لت�يل يهدم اأ�سح�ب املن�زل اأمالكهم ب�أيديهم. ومثل ذلك 
ن��سر حميدة، وه� من �سك�ن قرية �سل�ان وه� �سحية الهدم الذاتي وقد ق�ل ملركز اأبح�ث الأرا�سي ب�ن« املع�ن�ة التي ن�سهده� جراء 

هدم من�زلن� ل ت�س�هيه� مع�ن�ة«  وي�سري معهد الأبح�ث التطبيقية »اأريج« اأن هن�ك ع�اقب عديدة للهدم الذاتي للمن�زل األ وهي :

- عندم� يهدم امل�اطن الفل�سطيني منزله، فذلك ت�سريح وا�سح ب�أنه مذنب.

- اإن الهدم الذاتي للمن�زل يخلي م�س�ؤولية ق�ات الحتالل من تنفيذ عملية الهدم.

- اإن الهدم الذاتي للمن�زل ي�فر على �سلط�ت الحتالل تك�ليف الهدم.

ومن خالل ر�سد املقد�سي لعملي�ت الهدم اجل�رية يف املدينة، ل�حظ ب�سكل مطرد ارتف�ع اأعداد املن�زل التي تهدم ب�سكل ذاتي حيث 
بلغ عدد املن�زل التي هدمت ب�سكل ذاتي ع�م 2009 36 منزل وع�م 2010 8 من�زل. وهذا م�ؤ�سر خطري بحيث مل ي�سبق للمدينة 

منذ احتالله� ع�م 1967 اأن �س�هدت مثل هذه الأعداد اله�ئلة يف عملي�ت هدم املن�زل الذاتي.

الفعيل فيها قبل ثالثني يوما من           السكن  يتم  أو مل  يوما   بنائها ستني  اإلنشاء، والتي مل ميض عىل الرشوع يف  بنايات قيد  أنها  الجديد عىل  البناء  يعرف   85

تاريخ إصدار أمر الهدم.
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املن�زل يف قرية �سل�ان 2010 -2000 ) امل�سدر  بنك معل�م�ت – م�ؤ�س�سة املقد�سي (  هدم  اإح�س�ئي�ت  جدول    5.3.1

ي��سح اجلدول الت�يل عدد املن�زل التي هدمت يف قرية �سل�ان يف العقد امل��سي :

الرقم 
عدد ال�سققاأخراملب�ينن�ع املبنىالت�ريخاملت�سل�سل

عدد الإفراد الذين مت ت�سريدهم

هدم ذاتي /هدم ال�سلط�ت 
املجم�عالأطف�لالكب�ر

هدم ال�سلط�ت 1017411�سكني 124414-8-2000

هدم ال�سلط�ت 1025510�سكني 126422-5-2001

هدم ال�سلط�ت 101538�سكني 105312-12-2003

هدم ال�سلط�ت 101000�سكني 14620-1-2004

هدم ال�سلط�ت 101235�سكني 14822-1-2004

هدم ال�سلط�ت 101426�سكني 15110-2-2004

هدم ال�سلط�ت 101000�سكني 15411-2-2004

هدم ال�سلط�ت 101426�سكني  106611-2-2004

هدم ال�سلط�ت 10181220�سكني 15619-2-2004

هدم ال�سلط�ت 10110010�سكني 15902-3-2004

هدم ال�سلط�ت 101325�سكني 105802-3-2004

هدم ال�سلط�ت 101325�سكني 105902-3-2004

هدم ال�سلط�ت 101000�سكني / غري م�أه�ل106502-3-2004

هدم ال�سلط�ت 1016612�سكني 16302-4-2004

هدم ال�سلط�ت 101808�سكني 16622-3-2005

هدم ال�سلط�ت 1012810�سكني 16725-3-2005

هدم ال�سلط�ت 102224�سكني 16522-5-2005

هدم ال�سلط�ت 101000�سكني 16812-7-2005

هدم ال�سلط�ت 101257�سكني 16922-11-2005

هدم ال�سلط�ت 101000�سكني 17022-11-2005

هدم ال�سلط�ت 10310515�سكني 17116-1-2006
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هدم ال�سلط�ت 103527�سكني 30914-2-2006

هدم ال�سلط�ت 101437�سكني 116116-1-2007

هدم ال�سلط�ت 101224�سكني 85817-2-2007

هدم ال�سلط�ت 101134�سكني 82414-1-2008

هدم ال�سلط�ت 101257�سكني 17305-11-2008

هدم ال�سلط�ت 101257�سكني 17405-11-2008

هدم ال�سلط�ت 101527�سكني 85406-11-2008

هدم ال�سلط�ت 101404�سكني 17504-12-2008

هدم ال�سلط�ت 101358�سكني 52128-1-2009

هدم ال�سلط�ت 101268�سكني 10902-3-2009

هدم ال�سلط�ت 10110010�سكني 42702-3-2009

هدم ال�سلط�ت 101000�سكني 45301-7-2009

هدم ال�سلط�ت 101000�سكني 45613-7-2009

هدم ال�سلط�ت 1019716�سكني 4002-11-2009

هدم ال�سلط�ت 010000غري �سكني146818-11-2009

هدم ال�سلط�ت 010000غري �سكني246918-11-2009

هدم ال�سلط�ت 10121214�سكني 47018-11-2009

هدم ال�سلط�ت 010000غري �سكني160815-6-2010

36342132113245

امل�سدر: بنك معل�م�ت املقد�سي

هدم مقر مؤسسة أهلية فلسطينية – جمعية البلدة القدمية للنساء .   1

هدم بركسات للحيوانات – غري سكني .  2
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الب�ستان  حي  هدم  خمطط   5.4
ي�جد يف هذا احلي  مبنى مهددة ب�لهدم لإق�مة احلديقة الت�راتية. فمنذ اأواخر ال�سبعيني�ت �سنفت بلدية القد�س هذه املنطقة 
على اأنه� »خ�سراء« ،ولالأ�سف خمطط�ت الهدم فيه� لي�ست بفكرة جديدة فقد اأعلنت بلدية القد�س ع�م 2005 عن نيته� بهدم جميع 

هذه املن�زل، ولكن التدخل وال�سغط الدوليني اأدي� اإىل ت�أجيل هذه اخلطة، ولكن ع�دت هذه اخلطة حديث� بق�ة اكرب من ذي قبل. 

ويذكر مئري مرجليت يف كت�به »ال�ستيالء على الف�س�ء املقد�سي« مهند�س بلدية القد�س » اأوري �سيرتيت« وه� من ي�سدر اأوامر 
اإ�سرائيل فيم� يتعلق بقرية �سل�ان،  200487، والتي تظهر ن�اي�  الث�ين من ع�م  الب�ست�ن يف ت�ريخ ت�سرين  هدم جميع من�زل حي 
والتي ي�سفه� مئري ببالغة ك�سراع مبني على من له حق الأول�ية يف هذه القرية: اأهله� الذين ع��س�ا فيه� منذ 3000 ع�م اأم الذين 

يعي�س�ن فيه� الي�م88 ؟

مئري مرغليت، السيطرة عىل سامء مدينة القدس. صفحة 74. 2010.  87

نفس املصدر السابق ، صفحة 75  88

املو�سوع : هدم املنازل غري القانونية يف وادي امللك داوود
اإن من�ساأ مدينة القد�س هو مدينة امللك داوود، ففي هذه التلة وما حولها مواقع اأثرية منذ 5000 عام وهي 

ذات اأهمية عاملية وحملية تثبت مكانة هذه املدينة كواحدة من اأهم املدن يف العامل. 

 وي�سكل وادي امللك داوود، وهو من اأهم اأجزاء وادي حلوة، ومدينة امللك داوود وحدة اأثرية متكاملة تت�سل 
مع االأجزاء االأخرى من املدينة لت�سكل وحدة متكاملة تتكون من حقب واأجزاء خمتلفة. 

فمنذ بداية التخطيط لبناء املدينة احلديثة اإبان االنتداب الربيطاين، فقد تقرر اأن الوديان الواقعة حول 
البلدة القدمية)مبا فيها وادي امللك( �ست�ستخدم كمناطق مفتوحة. 

وقد دعمت �سلطات التنظيم االإ�سرائيلية هذا التوجه مبخطط البلدية املتعلق بالبلدة القدمية وما حولها يف 
اأدلة تتعلق بالتنظيم والتنمية والتي اأ�سدرت عام 1970 ،وكذلك اأدلة تتعلق با�ستخدام االأرا�سي وال�سوارع 
واأدلة اأثرية مف�سلة بهدف احلفاظ على هوية القد�س داخل اأ�سوارها ومنطقة البلدة القدمية باأكملها. وبناء 

على هذا املخطط، فقد �سنفت منطقة وادي امللك كمنطقة مفتوحة لال�ستخدام العام.

وبناء على ما �سبق، اآمر بهدم كافة االأبنية غري القانونية يف وادي امللك داوود.

اأوري �سرتيت / مهند�س البلدية 
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وقد �س�ند رئي�س البلدية ال�س�بق ل�بلي�ن�سكي قرار اإعالن اإق�مة احلديقة الت�راتية اأو الأثرية يف منطقة حي الب�ست�ن، وهذا القرار 
لن ي�ؤدي فقط اإىل اإزالة املن�زل من احلي بل �سيغري ط�بعه� اجلغرايف والدميغرايف وكذلك �سيحرم الأه�يل من التع�ي�س�ت امل�ستحقة 
من �سلط�ت الحتالل، بحجة اأنه بن�ء هذه احلديقة ل يق�م عملي� مب�س�درة الأرا�سي، ومن ن�حية اأخرى، لن ت�سمح �سلط�ت الحتالل 
لأ�سح�ب هذه الأرا�سي ب��ستخدامه�. وقد دافعت بلدية القد�س عن م�قفه� هذا مربرة اأن هذه املنطقة مل يكن من املفرو�س اأن تك�ن 
الفل�سطينيني  الأرا�سي  اأ�سح�ب  لل�سك�ن، ولكن  الطبيعي  للنم�  نتيجة  الفل�سطيني  املجتمع  ت��سع  البلدية جت�هلت  م�ج�دة ولكن 
اأو الإ�س�فة على املن�زل رف�ست على مر �سنني ط�يلة )ففي حي الب�ست�ن ك�ن قد مت  يق�ل�ن ب�ن معظم طلب�ت الرتاخي�س للبن�ء 
امل�س�دقة على طلب ترخي�س بن�ء واحد منذ ع�م 1977( ومع مرور الزمن كربت الع�ئالت ومل يكن لديهم اخلي�ر اإل الإ�س�فة على 

من�زلهم ودون رخ�س بن�ء.89 ويف هذا ال�سي�ق، ق�لت اللجنة الإ�سرائيلية �سد هدم البي�ت :

الع�سكرية  اأهدافه�  لتحقيق  املدينة  بتنظيم  تتذرع  حيث  ظ�ملة  �سي��سية  القد�س  بلدية  تتبع      
من  اأهله�  يجرد  اأن  بعد  تنعزل  وبعده�  الفل�سطينية  املجتمع�ت  تفتيت  فيتم   وال�طنية،  وال�سي��سية 
من�زلهم واأرا�سيهم، ويف بع�س الأحي�ن تتذرع �سلط�ت الحتالل ب�لتق�سيم والتخطيط حل�سر النم� 
ال�سك�ين الفل�سطيني. وهي خطة حمكمة لبن�ء ال�س�ارع واإن�س�ء امل�ست�طن�ت وم�اقف ال�سي�رات وحتديد 
امل�اقع الأثرية داخل املجتمع�ت الفل�سطينية، وعندم� تطرد تلك الع�ئالت من من�زله� �ستبقى هن�ك 

م�س�حة قليلة لن تت�سع لهم يف القد�س ال�سرقية و�سي�ؤدي ذلك فيم� بعد اإىل ته�يد مدينة القد�س.90

بينم� يزداد ال�سغط الدويل على اإ�سرائيل، فقد وافق رئي�س بلدية القد�س ال�س�بق اأوري ل�بلي�ن�سكي على وقف خطط الهدم وجزء 
من الأ�سب�ب ك�ن عدم قدرة اإ�سرائيل على اإيج�د اأ�سب�ب �سرعية لأعم�ل الهدم هذه. وقد اأعلن وقف الهدم ر�سمي� لإعط�ء اأه�يل �سل�ان 
ال�قت لتقدمي خمطط هند�سي بديل للقرية اآخذة بعني العتب�ر احتي�ج�ت من� ال�سك�ن وكذلك احتي�ج�ت الأر�س املخ�س�سة لبن�ء 
حديقة امللك الت�راتية. وقد جرى تقدمي مثل هذا املخطط الهند�سي لدائرة التخطيط يف اآب 2008، ولكن الدائرة رف�سته� بحجة 

اأن اخلطط الإ�سرائيلية البلدية ك�ن قد بداأ تنفيذه�.

وقدم خمطط هند�سي اآخر لدائرة التخطيط يف ك�ن�ن الث�ين 2009 وقد رف�س اأي�س� بت�س�يت 12-2 من قبل بلدية القد�س 
وذلك بذريعة اأن » ار�س حي الب�ست�ن �سنفت خلدمة اأه�يل �سل�ان واحلديقة الت�راتية91 » وقد ق�ل خمطط املدن املهند�س ي��سف 
جب�رين من م�ؤ�س�سة القد�س للتنمية اأن املخطط الهند�سي البديل للقرية الذي قدمه لن يكلف البلدية اأي �سيء، والهم من ذلك انه 

لن يتم هدم اأي من املن�زل اأو طرد اأي �سخ�س من منزله.92

ويق�ل ال�سيد خليل ت�فكجي فيم� يتعلق ب�أوامر الهدم : 

�سدرت اأوامر الهدم بحق من�زل حي الب�ست�ن من اجل بن�ء جممع احلديقة الت�راتية ال�ستيط�نية ويحت�ي هذا 

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/political-destruction-1.160660 .2005/6/7 .التدمري السيايس. افتتاحية هآرتس  89

http://www.icahd.org/eng/news.  .2009/2/25 سلوان.  حي  يف  املنازل  هدم  خطط  تجديد  إعادة  املنازل.  هدم  ضد  اإلرسائيلية  اللجنة   90

.2010/6/asp?menu=5&submenu=1&item=675 10

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.  .2010/5/20 لإلخبار.  معا  وكالة  قرسي.  إخالء  أي  يتضمن  ال  سلوان  حي  خطة  رفض   91

.2010/6/13 aspx?ID=285150

نفس املصدر السابق..  92
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وقد  وكني�س.  لل�سي�رات  وم�قف  ومكتبة  اأطف�ل  ورو�سة  �سكنية  �سقق  على  فقط  اليه�د  لل�سك�ن  واملخ�س�س  املجمع 
ا�ستخدمت بلدية القد�س فيم� م�سى الق�سم رقم 205 من ق�ن�ن التنظيم والبن�ء الإ�سرائيلي لع�م 1965 والذي 
الحتالل  �سلط�ت  م�قف  لتربير  ك�فية  الذريعة  هذه  واعتربت  املرخ�س.  غري  البن�ء  ح�لة  يف  املن�زل  بهدم  ي�سمح 
العن�سري والذي ينتهك ب��س�ح حق�ق الفل�سطينيني يف القد�س غري الق�درين على ا�ست�سدار رخ�س بن�ء ملن�زلهم. 
التنظيم  ق�ن�ن  من  واأم� ب�لن�سبة حلي الب�ست�ن، فكثري من اأوامر الهدم ال�س�درة فيه اعتمدت على امل�دة 5/212 
والبن�ء الإ�سرائيلي لع�م 1965  والذي ينفذ اأوامر الهدم على اأ�س��س »امل�سلحة الع�مة«. اإن خم�طر هذه ال�سي��سة 
كثرية، فذلك يدل على اأن هدف اخلطة الكربى لته�يد مدينة القد�س هي م�سلحة ع�مة و�ستفتح املج�ل بدون ع�ائق 

لتغيري الط�بع الدميغرايف والجتم�عي من قبل ال�سلط�ت الإ�سرائيلية يف بلدية القد�س. 93

وقد ا�ستخدم ق�ن�ن »امل�سلحة العامة« هذا على نط�ق �سغري يف قرية �سل�ان حتى هذه اللحظة. فقد رف�ست طلب�ت ترخي�س البن�ء 
التي قدمت من قبل امل�لكني الفل�سطينيني يف الق�سم ال�سم�يل من حي الب�ست�ن، وب�لت�يل �س�درت اأرا�سيهم خلدمة امل�سلحة الع�مة. 
ولكن »امل�سلحة الع�مة التي خدمته� هذه الأرا�سي هي بن�ء م�اقف لل�سي�رات واحل�فالت ال�سي�حية التي تنقل الإ�سرائيليني اإىل م�قع 
مدينة امللك داوود. وتعرب املقد�سي عن قلقه� اجت�ه ا�ستخدام اإ�سرائيل لهذا الق�ن�ن ب�لإ�س�رة اإىل اأن » امل�دة 5/212 ي�ستخدم ع�دة 
عندم� يك�ن �س�حب امللك غ�ئب�، مثال يف ح�لة وف�ته« مبعنى حم�كمة احلجر ل الب�سر، وعندم� مل ت�ستطع �سلط�ت الحتالل اأن تثبت 
اأن بع�س البي�ت مل يكن بن�وؤه� ق�ن�ني� هدمته� م�ستخدمة هذا الق�ن�ن والذي يرجع اإىل »اأهمية ت�ريخية واأثرية للمنطقة ب�لن�سبة 

لل�سعب اليه�دي«. فهذا ي��سح ان »امل�سلحة الع�مة« تعني اهتم�م�ت اليه�د وم�س�حلهم م�ستثنية اأي وج�د فل�سطيني.

 وكم� �سيظهر يف امللحق )1( يف نه�ية التقرير، ف�ن مقي��س خطط الهدم حلي الب�ست�ن �سي�ؤدي اإىل طرد وت�سريد م� يق�رب 1000 
�سخ�س ب�س�رة مب��سرة. ويف �س�ء ذلك، فقد عزم رئي�س البلدية احل�يل نري يراكت على تغيري امل�قف الإ�سرائيلي من هذه املنطقة 
زاعم� ب�ن بلدية القد�س لن تهدم املن�زل و�ستعيد اإ�سك�ن امل�اطنني يف م�سروع جتديد ح�سري لتح�سني ظروف معي�سة ال�سك�ن املعنيني. 
فقد اغفل مت�م� حقيقة اأن هذه اخلطة �ست�سع الفل�سطينيني حتت رحمة جمعية اإلع�د ال�ستيط�نية وم�ست�طني اليمني املتطرفني. 
فكل هذه املم�ر�س�ت تهدف اإىل جعل حي�ة الفل�سطينيني اأ�سعب مم� هي عليه وذلك لتحقيق هدف الإ�سرائيليني الرئي�سي األ وه� 

طرد الفل�سطينيني من مدينتهم.

ويف ي�م الثنني امل�افق 2010/6/21 �س�دقت جلنة التخطيط الت�بعة لبلدية القد�س ر�سمي� على خطة مط�رة تتعلق بتط�ير 
حي الب�ست�ن والتي �ست�ؤدي اإىل تق�سيم املنطقة اإىل ق�سم �سرقي واآخر غربي، وب�لت�يل اإزالة ال�ج�د الفل�سطيني يف املنطقة وذلك من 
خالل اأعم�ل الهدم الأولية والتي �ستنفذ ف�را لـ 22 منزل يف الق�سم الغربي )انظر ال�سكل 8 يف الأ�سفل(. وقد اأ�س�ر رئي�س البلدية 
ب�أن يبن�ا م�س�كن بديلة وقريبة من م�اقع  اأن الفل�سطينيني املت�سررين �سي�سمح لهم  بريكت والذي ط�لب ب�مل�س�دقة على اخلطة 
من�زلهم ولكن اظهر الت�ريخ ب�أنه عندم� تقدم الفل�سطيني�ن لطلب بن�ء مثل هذه امل�س�كن البديلة مل تنفذ طلب�تهم ب�لفعل. وهن�ك 
مث�لن ب�رزان على ذلك، واأولهم� اخلطة التي ارتكزت اإىل جممع بيت اأوروت الذي بني يف احلي الفل�سطيني »ال�س�انة« وقد ن�ست 
هذه اخلطة على انه ب�لإ�س�فة اإىل بن�ء هذه امل�ست�طنة ف�سيتم بن�ء مدر�سة لالأطف�ل الفل�سطينيني يف احلي، وطبع� مت بن�ء امل�ست�طنة 
ومل ي�ل�ا اهتم�م� للمدر�سة. واملث�ل الث�ين ه� خمطط بن�ء احلي ال�ستيط�ين مع�يل زيتيم يف حي راأ�س الع�م�د وقد اقرتنت هذه 

http://www.badil.org/en/al-majdal/item/8-jerusalem-a- .مدينة القدس وخطة التهجري الكربى. مقابلة أجريت مع السيد خليل توفكجي  93

 .2010/6/13 displacement-master-plan-interview-with-khalil-tafakji
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اخلطة مع خطة بن�ء 500 وحدة �سكنية مرخ�سة للفل�سطينيني والتي ك�ن قد مت امل�س�دقة عليه�، ولكن منذ ذلك ال�قت مت بن�ء 
احلي ال�ستيط�ين فقط وعدد �سئيل من البي�ت للفل�سطينيني.94

وقد اأعلنت بلدية القد�س اإن هذا اأف�سل حل للجميع وذلك ي�سنح الفر�سة لل 66 ع�ئلة املتبقية لتقدمي طلب�ت لرتخي�س هذه 
املب�ين ب�أثر رجعي. وميكن اأن يح�سل هذا فقط يف ح�لة اأن الع�ئالت غري املت�سررة يف الق�سم ال�سرقي حلي الب�ست�ن قد وافقت على 
ا�ستقب�ل الع�ئالت التي هدمت من�زله� وت�سررت، وهذا �سيمكن نظري� الع�ئالت غري املت�سررة ب�ن ت�سيف ط�بق� اإىل مب�نيهم، ولكن 

احلقيقة انه من امل�ستحيل حتقيق ذلك.

 ومب� اأن هذه املن�زل ل ت�ستطيع اأن تخدم البنية التحتية الالزمة لإ�س�فة ط�بق اأو بيت لع�ئلة اأخرى، ف�سيتم هدم من�زلهم و�سيتم 
اإع�دة بن�ءه� من قبل اأ�سح�به� وعلى ح�س�بهم اخل��س. واأم� ب�لن�سبة للم�س�ريف وال�سرائب فهي ع�دة م� تك�ن قيمته� اأعلى من ثمن 
بن�ء منزل جديد فهذا لي�س اإل ابتزازا. وب�لإ�س�فة اإىل ذلك، ف�لع�ئالت التي ت�سكن يف الق�سم ال�سرقي التي تن�ي وت�ستطيع اأن ت�سيف 
اإىل بي�ته� �سقة اأخرى ل�ستيع�ب الع�ئالت من الق�سم الغربي يجب اأن تتقدم بطلب اإىل جمعية علم الآث�ر وان تتم امل�افقة عليه على 
اأن املبنى لي�س ذو اأهمية ت�ريخية اأو دينية95. ويق�ل ال�سيد مئري مرجليت من اللجنة الإ�سرائيلية �سد هدم البي�ت »دع�ن� نعرتف ب�ن 
هذه لي�ست خطة مهنية بل �سي��سية، فلي�س فيه� اأي اعتب�رات اإن�س�نية ل�سك�ن املنطقة وتهدف اأي�س� اإىل تعزيز ال�سيطرة الإ�سرائيلية 
على قرية �سل�ان«96 وقد رد املتحدث ب��سم دائرة ال�لي�ت املتحدة كراويل على الت�سريح�ت الإ�سرائيلية بكل اهتم�م حيث ق�ل« وتعترب 

هذه اخلط�ة وبكل �سراحة تقليل ل�س�أن الثقة ال�سرورية والأ�س��سية لتحقيق تقدم يف املح�دث�ت وخ�س��س� املف�و�س�ت املب��سرة97.

وقد �سددت جمعية عري عميم98 م�قفه� جت�ه هذه املخطط�ت ال�ستيط�نية وخ�س��س� حم�ولت رئي�س البلدية ال�سرائيلي بريكت 
ل�سرعنة هدم املن�زل يف قرية �سل�ان بقطع وع�د ف�رغة للفل�سطينيني. وتظهر حقيقة التخطيط يف مدينة القد�س ال�سرقية اأن حل 

امل�س�كن البديلة الذي عر�سه بريكت ي�ستحيل تنفيذه من قبل الفل�سطينيني وذلك لعدة اأ�سب�ب منه� :

• عدم قدرة �سك�ن القد�س ال�سرقية على اإثب�ت ملكية اأرا�سيهم وذلك لعدم وج�د ت�سجيل لالأرا�سي لدى �سلط�ت الحتالل.	

• �سع�بة بن�ء الطرق امل�ؤدية اإىل م�اقع املب�ين.	

• عدم وج�د بنية حتتية لنظ�م ال�سرف ال�سحي والالزمة للم�افقة على خطط البن�ء.99	

اأطي��س ت�سريح�ت  اأرئيل  والبن�ء  الإ�سك�ن  وزير  اأو  بريكت  البلدية  رئي�س  الإ�سرائيليني مثل  امل�سئ�لني  لذا عندم� يطلق كل من 

http://settlementwatcheastjerusalem.wordpress.com/2010/03/02/barkat%E2%80%99s-plan-for-silwan- أوفران.  هاجيت   94

  .2010/6/22 is-a-political-plan-for-the-settlers-only/

اإلعالن الذي قدم من قبل بلدية القدس املتعلق بهدم املنزل يف حي سلوان ال يظهر العدد الحقيقي للمنازل املهددة بالهدم. االئتالف األهيل للدفاع عن   95

حقوق الفلسطينيني.

 .2010/6/22 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3908541,00.html .Ytnews.com .رونني مدزيني  96

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/06/201062112534556173. .Aljazeera.net .مخطط الهدم املصادق عليه يف مدينة القدس  97

 .2010/6/22 html

راجع تقرير الجمعية – ما بني املعلن واملمكن – سياسة التخطيط الجديدة للبلدية يف القدس الرشقية .جمعية عري عميم   98

انظر عري عميم. مخططات بلدية القدس الجديدة يف مدينة القدس الرشقية. 2010.  99
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تتعلق بخطط البن�ء للفل�سطينيني يف القد�س ال�سرقية فهذه الت�سريح�ت الك�ذبة ت�ستخدم لتغ��سي النقد املحلي والدويل100. واأم� 
احلق�ئق احل�لية على ار�س ال�اقع م� هي اإل ع�ئق اأم�م حم�ولت الفل�سطينيني للبن�ء والنم� الطبيعي.  

  وي�سري الئتالف الهلي اإىل اأن هن�ك 28 مبنى والتي حتت�ي على الكثري من ال�سقق يف هذا احلي الغربي مهددة ب�لهدم وذلك 
لبن�ء م�قف ال�سي�رات على اأنق��سه بينم� هن�ك 5 من�زل اأخرى �سيتطلب هدمه�، »فهن�ك 25 منزل اآخر �سيتم هدمه� ل�ستيع�ب 
ال�س�ارع من واىل امل�قف وبع�س البنى التحتية101 ».ففي اآذار من ع�م 2009 تك�سفت ن�اي� رئي�س البلدية بريكت عندم� ق�ل:« من 

العدل اأن نذكر انه ب�لنه�ية لن يك�ن هن�ك وج�د لل�حدات ال�سكنية يف حي الب�ست�ن«.102  

بع�س  اأن  على  تن�س  والتي   2010/6/28 اإىل  ت�ريخه�  يرجع  وث�ئق  على  ه�آرت�س  �سحيفة  ح�سلت  فقد  الق�سة،  تك�سف  وكم� 
امل�سئ�لني يف مدينة القد�س قد انتقدوا خطة هدم 22 منزل فل�سطيني� لإف�س�ح املج�ل لبن�ء مركز ال�س�اح يف قرية �سل�ان يف القد�س 
ال�سرقية، وقرروا ب�ن اخلطة لي�ست ج�هزة بعد لتقدم اأم�م اللجنة103 » وقد رد رئي�س البلدية بريكت على نقد هذه اخلطة ب�إق�لة 
الن�ئب بيبي األل� وه� ع�س� يف جمل�س مدينة القد�س وذلك نتيجة ت�س�يته �سد هذه اخلطة �سمن جلنة التنظيم والبن�ء الإ�سرائيلية. 
ومن بني الآراء التي انتقدت هذه اخلطة هي اللجنة التي حتقق يف خطط البن�ء قبل تقدميه� اإىل جلنة التنظيم، فقد وجدت هذه 
الدائرة بعد التحقيق 250 خلال يف اخلطة املتعلقة بقرية �سل�ان. ب�لإ�س�فة اإىل ذلك وقبل  اأ�سب�ع من امل�س�دقة على هذه اخلطة، ق�م 
مهند�س مدينة القد�س �سل�م� اأ�سك�ل بتقدمي لئحة حتت�ي على 30 مع�ر�س� لهذه اخلطة والذي ط�لب�ا بتغيريات اأ�س��سية فيه�. 
وقد ق�ل امل�ست�س�ر الق�ن�ين ملدينة القد�س، املح�مي ي��سي ه�فيلي�، اإن اخلطة غري مبنية على اأ�س�س ق�ن�نية وقد رد بريكت على هذا 

النقد بتحفظ ت�م حيث ق�م بتعيني م�ست�س�ر خ�رجي لالإ�سراف على اخلطة ب�لني�بة عن بلدية القد�س104.  

 

نفس املصدر السابق..  100

االعالن الذي قدم من قبل بلدية القدس املتعلق بهدم املنزل يف حي سلوان ال يظهر العدد الحقيقي للمنازل املهددة بالهدم. االئتالف األهيل للدفاع عن   101

حقوق الفلسطينيني

http://www.jpost.com/Home/ .2009/3/19 .اتغار ليفكوفتس. ميكن أن يهجر رئيس البلدية بريكت سكان حي سلوان. جريدة الجروسلم بوست  102

.2010/6/Article.aspx?id=136549 23

http://www.haaretz.com/news/national/razing-of-palestinian-homes-in-e-jerusalem-approved-  .2010/6/29 هآرتس.  حسون.  نري   103

 despite-250-shortfalls-in-plan-1.298826

104   نفس املصدر السابق..
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 ال�سكل 7: خ�رطة اأ�سدرت من قبل بلدية القد�س ك�سفت عنه� املقد�سي من خالل م�ؤمتر �سحفي تظهر جميع املن�زل املهددة ب�لهدم. العالم�ت ال�سفراء هي يف 
حي الب�ست�ن. امل�سدر بنك معل�م�ت املقد�سي
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  ال�سكل 8: �س�رة تظهر خمطط حديقة امللك الت�راتية حيث يقع حي وادي الب�ست�ن ح�لي�. امل�سدر: بنك معل�م�ت املقد�سي
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�سخ�سية ق�س�س   5.4.1

فيم� يلي مقتطف�ت من مق�بلة اأجريت يف ت�ريخ 2010/6/2 مع فخري اأب� دي�ب وه� ع�س� جلنة اأه�يل �سل�ان ويتحدث فيه� 
عن العي�س يف ظل اأمر الهدم .

ال�سيد فخري اأب� دي�ب، قرية �سل�ان، القد�س ال�سرقية املحتلة، �س�هد مل�ؤ�س�سة املقد�سي :

لقد اأعلنت بلدية القد�س اإن حي الب�ست�ن اأ�سبح يطلق عليه م�سمى حدائق امللك الت�راتية ولي�س »حي 
الب�ست�ن«، فهم يريدون هدم 88 مبنى ي�سكنه� 1000 �سخ�س مب� يف ذلك 463 طفال، فقد اأعلنت 
اأبي، فمعظم هذه  اأر�سن� وهذا منزيل وقد ورثته عن  بلدية القد�س عدم �سرعية هذه املن�زل. ولكنه� 
املن�زل ك�نت قد بنيت قبل قي�م الحتالل فلم تكن هن�ك ح�جة اإىل رخ�س بن�ء من قبل بلدية القد�س 
الإ�سرائيلية فكيف يق�ل�ن ب�أنه� غري �سرعية؟ هم يق�ل�ن ب�أنهم �سيق�م�ن بهدم جميع هذه املن�زل لن 

ال�سيد فخري اأب� دي�ب ي�سري اإىل بيته على خريطة تظهر 88 منزل مهددين ب�لهدم. ت�س�ير ج�ن�ث�ن م�ل�ين 
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نعرف  ونحن  ادع�ئهم  بح�سب  �سنة  كال من امللكني �سليم�ن وداوود ع��س�ا يف هذه املنطقة منذ 3000 
ب�ن لدى اليه�د اأجندة �سي��سية وهم ل يريدونن� هن�. فعلى مدى 42 �سنة من الحتالل قمن� بدفع 
ال�سرائب لبلدية القد�س ومل يقدم�ا لن� اأي �سيء. ونحن نعرف ب�ن املخطط ه� هدم جميع بي�تن� 
ب�أنه� حديقة ع�مة ولكن حديقة وطنية خم�س�سة لليه�د  الت�راتية، وهم ل يق�ل�ن  وبن�ء احلديقة 
اأبيب قبل اآلف  اأو اأي رجل مهم اآخر يف منطقة تل  اأو داوود  فقط. ولكن م�ذا ل� ع��س امللك �سليم�ن 
ال�سنني؟ فهم لن يق�م�ا بهدم تل اأبيب طبع�. ورمب� ع��س امللكني يف القد�س الغربية، فلم مل يق�م�ا 
قلت  فقد  واحدة،  غرفة  من  مك�ن�  بهدم الأم�كن هن�ك؟ فمثال كنت قد بنيت منزيل يف ع�م 1992 
لبلدية القد�س عندم� تقدمت لطلب رخ�سة ب�أنني متزوج ولدي خم�سة اأولد ونعي�س يف غرفة واحدة 
20 مرت مربع فقط وقد رف�ست البلدية اإعط�ئي  فال ي�جد م�س�حة تت�سع لع�ئلتي وتبلغ م�س�حته� 
الذي يدع�ن ب�أنه  البيت  القد�س عن هذا  لبلدية  ال�سرائب  ادفع  كنت  ع�م  الرخ�سة، وعلى مدى 20 
غري ق�ن�ين. ف�إذا ك�ن كم� يدع�ن فلم�ذا ي�أخذون مني ال�سرائب؟ اإن اأجندتهم ال�سي��سية تهدف اإىل 
طردن� من املنطقة لأنن� نقطن ح�ل البلدة القدمية وهم ل يريدون ال�ج�د العربي يف هذه املنطقة 

وكذلك يف حي ال�سيخ جراح ووادي اجل�ز وقرية �سل�ان...الخ

املنزل  اإىل  ا�سل  النف�سية، فعندم�  املع�ن�ة  اأطف�لن� وخ��سة  املع�ن�ة هن� مع  اأ�سك�ل  ن�اجه جميع  اأنن� 
ي�س�ألني اأطف�يل متى �سيق�م�ن بهدم منزلن� واإذا ق�م�ا بهدمه ف�أين �سنذهب نحن؟ فلي�س اأطف�يل فقط 
بل كل اأطف�ل حي الب�ست�ن يع�ن�ن من م�س�كل نف�سية. فهم دائم� يتخيل�ن ق�ات ال�سرطة واجلراف�ت 

ق�دمة يف الغد اأو خالل اأ�سب�ع اأو �سهر وبعده� �سيتم ت�سريدن�.

لقد ح�ول�ا تهجرين� اإىل بيت حنين� �سم�ل القد�س ولكن مل�ذا يجب علي اأن اأغ�در؟ فهذه اأر�سي التي 
ورثته� عن اأبي، وقد قلن� لهم ب�أنن� لن نربح اأم�كنن� ولن نغ�در بيتن� وهم ق�ل�ا اإذن �سنهدم من�زلكم. 
ولأنن� ل نطيعهم ي�أت�ن ليعتقل�ا �سب�بن� ويحب�س�ا اأطف�لن�، فقد اعتقل�ين مرة ملدة اأربعة اأي�م وعندم� 
الإعالم  و�س�ئل  ب�أنني تعر�ست لهم يف  ق�ل�ا  اعتق�يل،  �سبب  و�س�أل عن  الق��سي  اأم�م  عر�س�ا ق�سيتي 
ويل ات�س�لت مع كثري من الن��س، ولكن بعده� اأطلق�ا �سراحي، واأن� اعرف مت�م� م� هي الر�س�لة التي 
ف�ن� �سد  ك�ن�س�ن.  ا�سكت فهذا حقي  لن  ولكنني  ابقي فمي مغلق�،  اأن  انه علي  اإيل،  اإي�س�له�  يريدون 
العنف ولكنني ل�ست �سد املظ�هرات ال�سلمية، ف�سب�بن� واأطف�لن� ي�سهدون هذه املم�ر�س�ت التي ل يجدون 
له� اأي تف�سري اأو تربير اإل اأنه� مم�ر�س�ت عن�سرية، ، فال تت�فر لن� املدار�س اأو م�اقف ال�سي�رات، فلم�ذا 
ندفع ال�سرائب؟ حتى اأنهم غريوا اأ�سم�ء ال�س�ارع ويريدون حت�يل حي الب�ست�ن اإىل حديقة ونحن قلن� 
لهم ب�أنن� �سن�س�عدهم ونحن جمربون و�سنهدم احلدائق ح�ل من�زلن� حتى نف�سح املج�ل لبن�ء حديقة 
امللك الت�راتية ونحن ل نريد اإل اأن يغ�دروا بي�تن� حتى ننعم نحن واأولدن� ب�لراحة. وقد وافق جميع 
اأه�يل احلي على هذه الفكرة ولكن البلدية رف�ست وق�ل�ا ب�أنهم يريدون هدمه� ب�أنف�سهم ولكن م�ذا 
عني وع�ئلتي؟ فهم لن يهدم�ا من�زلن� فقط بل �سيهدم�ن حي�تن� وم�ستقبلن�، فحتى الآن ق�م�ا بنج�ح 

تدمرين� نف�سي�، واأخ�ف اأن اأ�س�فر اإىل الأردن لب�سعة اأي�م اأو اأ�سب�ع وارجع ول اأجد منزيل.  

واأم� احلرب النف�سية التي ت�سنه� �سلط�ت الحتالل �سدن� فهي ت�ؤثر �سلب� على اأطف�لن� ي�مي�، فمثال، 
ب�أنه مل  املدر�سة، ولكن معلمته ق�لت ل�الديه  8 �سن�ات وعالم�ته ع�لية يف  اأو   7 فلدين� طفل عمره 
يعد يق�م ب�اجب�ته الدرا�سية ول ينتبه مل� تق�له يف ال�سف ويظل �س�ردا، ولكنني عر�ست على املعلمة اأن 
اأ�س�عده لن والداه ل ميلك�ن النق�د اأو ال�قت مل�س�عدته فعندم� فتحت حقيبته مل اأجد فيه� الكتب بل 
األع�ب� فقط. وقد ق�ل يل ب�أنه �سمع والديه يتحدث�ن عن اجلراف�ت الإ�سرائيلية الق�دمة لهدم منزلهم 

فقد عرب الطفل عن خ�فه عندم� ت�أتي هذه اجلراف�ت لهدم منزلهم وتدمري األع�به.
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وهن�ك الكثري من ال�سب�ب الذي يق�ل�ن ب�أنهم عندم� ينه�ن الدرا�سة الث�ن�ية ل يريدون الذه�ب 
اإىل  يلج�أ  وبع�سهم  بعيدون عنه�،  الحتالل من�زلهم وهم  �سلط�ت  تهدم  اأن  اإىل اجل�مع�ت خ�ف� من 
املخدرات. ونحن هن� نح�ول اأن ن��سل ر�س�لة اإىل كل ق�دات الع�مل وال�لي�ت املتحدة فكل م� يق�م�ن 
به جمرد كالم دون فعل. فرمب� يف ي�م من الأي�م ميكن حلك�مة من مك�ن م� اأن تقدم لن� امل�س�عدة، فكل 
م� نريده ه� ال�سم�ح لن� ب�لبق�ء يف من�زلن�. اإن الع�مل كله مليء ب�مل�سكالت ولكن الإن�س�ن يحت�ج اإىل 
الع�دة اإىل منزله حتى ين�سى جميع هذه امل�س�كل، ويف ح�لتي منزيل بحد ذاته م�سكلة واأن� اأواجه امل�س�كل 
اأي�س� داخله، فعندم� اجتمع مع ع�ئلتي على الع�س�ء اأق�ل  24 �س�عة خ�رج منزيل وارجع لأجد امل�س�كل 
لنف�سي ب�أنه ميكن اأن يك�ن اآخر ع�س�ء لن� هن� واآخر فنج�ن قه�ة نحت�سيه يف منزلن� فنحن ل نعرف م�ذا 

�سيح�سل غدا. هذه ق�ستن� املظلمة وم�ستقبله� امل�ح�س.

امل�ستوطنني من   العنيفة  االعتداءات   5.4.2

اإن العتداءات العنيفة التي يق�م به� امل�ست�طنني اليه�د وحرا�سهم �سد الفل�سطينيني يف �س�ارع قرية �سل�ان هي اأحداث ي�مية 
ك�نت قد تزايدت منذ الإعالن عن خمطط حي الب�ست�ن. وقد اف�د مركز معل�م�ت وادي حل�ة يف تقرير له عن ح�دثة اإطالق ن�ر يف 
ت�ريخ 2009/9 حيث مت اإطالق الن�ر من قبل امل�ست�طنني اليه�د على اأرجل اأحد �سك�ن حي الب�ست�ن وه� احمد القراعني105. وقد 

و�سف ال�سيد احمد م� ح�سل مع يف مق�بلة اأجريت يف ت�ريخ 2010/6/28.

ال�سيد اأحمد القراعني من �سلوان، القد�س ال�سرقية املحتلة، �ساهد ملوؤ�س�سة املقد�سي: 

لقد ك�ن ذلك يف �سهر اأيل�ل من ع�م 2009 عندم� كنت ن�ئم� يف منزيل و�سمعت �سجة ق�دمة من ال�س�رع والن��س ك�ن�ا ي�سرخ�ن، 
فذهبت  ب�ل�سرب،  �سنة  ف��ستيقظت من ن�مي عنده� وجدت واحدا من امل�ست�طنني اليه�د يعتدي على ابني الب�لغ من العمر 11 
اأن  اأراد  ابني وعندم�  الدف�ع عن  الن�ر ولكنني ح�ولت  ابتعد ف�س�ف يطلق علي  اإذا مل  �سبب هذا العتداء وهددين  م�سرع� لأعرف 
يه�جمني تعرثت قدمه و�سقط على الأر�س، وعنده� ق�ل له �سديقه اأن يطلق الن�ر علي، فبداأ ابني ب�لبك�ء وبعده� اأطلق امل�ست�طن 
ال�سرطة ملفه،  اأقفلت  ا�سهر  الن�ر على رجلي وبعده� على الرجل الأخرى، وقد قب�ست عليه ال�سرطة الإ�سرائيلية ولكن الآن وبعد 9 
اأن اخ�سع  اأن اعمل ويجب  اأ�ستطيع  ال م16 اخل��سة به. والآن لأنني مقعد ل  الآن طليق وقد ارجع�ا بندقية  ومل يح�كم�ه فه� 
لعمليتني جراحيتني، فقد خ�سعت لعملية يف املرة الأوىل ومل تكن ن�جحة و�س�أ�سطر للخ�س�ع له� مرة اأخرى حيث اجتث�ا ح�ايل 5 

�سنتمرتات من اأحد رجلي.

وقد اعتقلت ال�سرطة ابني بعد اأن اأطلق امل�ست�طن�ن اليه�د الن�ر علي و�س�أل�ين مل�ذا ك�ن مت�اجدا يف ال�س�ارع وي�جه كالم� بذيئ� 
للم�ست�طنني، وحتى الآن ف�ن ابني يع�ين اآث�ر هذه احل�دثة فه� خ�ئف ط�ال ال�قت ول ين�م جيدا، فغ�لب� م� تراوده الك�ابي�س وقد 
تراجع يف حت�سيله العلمي يف املدر�سة. فه� يظل مت�س�ئال مل�ذا حدث كل هذا ومل�ذا اأطلق امل�ست�طن�ن الن�ر علي ولكن لي�س لدي اأي 
اإج�بة. فال اأ�ستطيع اأن اأف�سر له الفرق بني اليه�د وامل�ست�طن�ن فلدي اأ�سدق�ء يه�د كثريون ويح�سن�ن مع�ملتي ولكن امل�ست�طنني 
وي�سيطروا على  العرب  يقتل�ا  اأن  ب�أيدي�ل�جية  ي�ؤمن�ن  ف�مل�ست�طن�ن  وذاك.  يفرق بني هذا  اأن  ابني  ي�ستطيع  يختلف�ن عنهم ول 
اأرا�سيهم، فذلك من ال�سعب ت��سيحه له. اإنن� ن�اجه الكثري من امل�سكالت مع امل�ست�طنني يف قرية �سل�ان، وعندم� �س�ألت ال�سرطة 
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امل�ست�طن عن �سبب اإطالق الن�ر علي، اأج�بهم اإنني كنت اأقيم حفلة وان هن�ك �ستة اأ�سخ��س قد هددوه واأرادوا اأن ي�أخذوا بندقيته 
منه فهذه هي نف�سه� اأيدي�ل�جية احلك�مة الإ�سرائيلية التي تهدف اإىل ال�ستيالء على اأر�سن� وزرع اخل�ف يف قل�بن� واإطالق الن�ر 
علين� ولكنهم لن ي�أخذوا اأبدا من� قريتن� فهذه فل�سطينن� وجتري يف عروقن�، ف�لإ�سرائيلي�ن يقدم�ن يد امل�س�عدة له�ؤلء امل�ست�طنني 

اليه�د ولكن نحن العرب ل جند من ميد لن� يد امل�س�عدة.

وب�سبب ت�أخر �سي�رة الإ�سع�ف ا�سطر اأحد ال�سك�ن اإىل بنقله يف اأحد �سي�راتهم اخل��سة والتي ك�نت قد اأوقفت مرتني من قبل ح�اجز 
ال�سرطة الإ�سرائيلية والت�أخريات غري املربرة. وبعد ي�م على احل�دثة اأطلقت ال�سرطة �سراح امل�ست�طن اليه�دي املعتدي بينم� اتهم 

املحقق�ن ال�سيد اأحمد مبه�جمة اأحد اجلن�د الإ�سرائيليني وهي تهمة تدح�سه� ال�س�ر اخل��سة ب�حل�دثة.

ول�س�ء احلظ، فمثل هذه احل�ادث �س�ئعة وهن�ك خم�وف من قبل �سك�ن قرية �سل�ان والتي ميكن اأن تق�سم كم� حدث يف مدينة 
27 من  26 و  اإق�مة حديقة امللك الت�راتية و�سهدت ليلتي  اخلليل.106 وقد ت�س�عدت هذه ال�ستب�ك�ت ب�لتزامن مع الإعالن عن 
17 ع�م�  اأ�سيب امل�اطن مهند حمم�د الق�ا�سمي الب�لغ من العمر  اأعنف هذه ال�ستب�ك�ت حتى هذا الي�م حيث   2010 حزيران 
جروح� ب�لغة، وقد اأ�س�ر مركز معل�م�ت وادي حل�ة اأن امل�اطن مهند ك�ن قد اأ�سيب بعينه اليمنى بر�س��سة مط�طية من قبل احد 
اجلن�د الإ�سرائيليني الذي �س�به� على عينه مب��سرة من م�س�فة قريبة.107 وعنده� ك�ن امل�اطن مهند ذاهب� لتقدمي امل�س�عدة للفريق 
الطبي الذي هب مل�س�عدة ال�سك�ن الذين اأ�سيب�ا جراء تعر�سهم للغ�ز امل�سيل للدم�ع. وقد اأو�سح ال�سيد ج�اد �سي�م، وه� مدير مركز 

معل�م�ت �سل�ان هذه احل�دثة.

  ال�سيد جواد �سيام من قرية �سلوان، القد�س ال�سرقية املحتلة، �ساهد ملوؤ�س�سة املقد�سي :

اإن و�سع ال�ستب�ك�ت مع امل�ست�طنني اليه�د يزداد �س�ءا فنحن ن�اجه تهديدا ا�ستيط�ني� حقيقي�ً وهي م�س�ألة وقت فقط قبل حدوث 
جمزرة. فلم يف�سح ه�ؤلء امل�ست�طن�ن املج�ل ل�سي�رة الإ�سع�ف لكي ت�سعف اجلرحى وتخرجهم من بي�تهم. وقد ح�ولت �سخ�سي� اأن 
اأردن� اللتج�ء اإىل  اأنن�  اخرج طفال يف اخل�م�سة من عمره من احد املب�ين وتف�ج�أت ب�ج�د بندقية م�جهة نح� راأ�سي، وقد ظن�ا 
ال�سح�فة وال�سف�رة الأمريكية ولكن كل م� اأردن�ه فقط ه� اأن ت�أتي �سي�رة الإ�سع�ف. فقد اأ�سفرت هذه ال�ستب�ك�ت عن �سق�ط 52 
اأجه�ست امراأة ح�مل يف �سهره�  اأ�سب�عني  اأ�سيب بر�س��سة مط�طية من م�س�فة قريبة. وقبل  اأن  جريح� واحدهم فقد عينه بعد 
اإن تخرج من بيتك لأنهم لن ي�سمح�ا لك  ال�س�بع. فعندم� ته�جمك الق�ات الإ�سرائيلية بهذه الطريقة فال ت�ستطيع بكل ب�س�طة 
2010/7/4 فهم ين�ون  بذلك. اإن هذه ال�ستب�ك�ت من قبل امل�ست�طنني اليه�د لهي �سي��سة ت�بعة جلن�د الحتالل، ففي ت�ريخ 
اإخالء ع�ئلة فل�سطينية بن�ء على طلب امل�ست�طنني اليه�د �سك�ن بن�ية ي�ن�ت�ن.  لقد اجت�حت قن�بل الغ�ز منزل يقطنه 35 �سخ�س� 
من بينهم 25 طفال و7 من الب�لغني من بينهم اإن�ث يبلغن من العمر 15 و17 ع�م� والأب ك�ن مري�س� جدا، ومل ت�سكل هذه الع�ئلة 
اأي خطر. وحينه� ك�ن اجلن�د الإ�سرائيلي�ن قد بداأوا هج�م� تدريجي�، حيث ح��سرون� يف من�زلن� ومل يهتم�ا من ك�ن يف املنزل حتى 

السلطة  تحت حكم  وبقي  فلسطيني  فيه 120.000  يعيش  األول  أما   ،)H1 ,H2( إىل قسمني:  املدينة  تقسيم  إىل   1997 عام  الخليل  اتفاقية  أدت     106

الفلسطينية. والثاين يعيش فيه 30.000 فلسطيني وبقي تحت الحكم اإلرسائييل العسكري لتحمي مئات من املستوطنني يف حارة اليهود القدمية. ويف منطقة 

H2 بلغ عدد اليهود 800 مستوطن يهودي بني 30.000 من السكان الفلسطينيني، فأصبحت حرية التنقل للسكان الفلسطينيني محدودة بينام يتنقل 
املستوطنون اليهود بكامل حريتهم بحامية قوات االحتالل اإلرسائيلية، مام أدى إىل توترات ورصاعات والتي نتج عنها أعداد كبرية من الحوادث والوفيات.
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ول� كنت طبيب� يح�ول مد يد امل�س�عدة. ومع مرور ال�قت ج�ءت ال�سح�فة وعنده� ك�ن اجلن�د خفف�ا حدة عنفهم وقرروا اأن يف�سح�ا 
الن�ر   اطالق  يف  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  وق�ات  امل�سلحني  امل�ست�طنني  احلرا�س  من  كل  تك�تف  وقد  ب�ملرور،  الإ�سع�ف  ل�سي�رات  املج�ل 

الع�س�ائية. فنحن نتلقى تهديدات ي�مية من امل�ست�طنني اليه�د فكل �سيء يرتبط بكراهيتهم للعرب.108

�سهدت قرية �سل�ان �سيف� ح�فال ب�ل�ستب�ك�ت والت�ترات بني الفل�سطينيني وامل�ست�طنني اليه�د وخ�س��س� يف �سهر اآب، حيث ح�ول 
امل�ست�طن�ن اليه�د مه�جمة ج�مع يف حي وادي حل�ة للمرة الث�لثة على الت�ايل، وك�ن�ا قد اأحلق�ا ال�سرر بب�ابة اجل�مع م�ستخدمني 
طف�ي�ت احلرائق وعندم� اأطلق جر�س الإنذار تنبه امل�اطن�ن خلطر ه�ؤلء امل�ست�طنني. وقد نتج عن ذلك ا�ستب�ك�ت بني اجلهتني 
حيث ق�مت �سرطة الحتالل ب�إطالق الر�س��س احلي يف املنطقة واأم� الفل�سطيني�ن فقد ك�نت احلج�رة �سالحهم حيث ازدادت اأعداد 

امل�ست�طنني مع مرور ال�قت بحم�ية من ق�ات ال�سرطة واجلن�د الإ�سرائيليني.  

وقد اأ�س�ر امل�اطن�ن اأن هذه العتداءات ال�ستفزازية ك�نت قد زادت حدته� يف �سهر اأيل�ل/2010، حيث ح�سلت هن�ك يف قرية �سل�ان 
ح�دثة م�أ�س�وية. حيث ت�س�عدت اأعم�ل ال�سغب والغ�سب الع�رم نتيجة ملقتل امل�اطن �س�مر �سرح�ن، وه� اأب خلم�سة اأطف�ل، حيث اأطلق 
عليه الن�ر اأحد احلرا�س امل�ست�طنني ي�م الأربع�ء امل�افق 2010/10/22 خالل �س�ع�ت ال�سب�ح الب�كرة. وقد مت اإطالق �سراح ق�تل 
امل�اطن ع�دل �سرح�ن بكف�لة قبل م�سي 24 �س�عة على اعتق�له، مم� اأدى اإىل غ�سب امل�اطنني ون�س�ب ا�ستب�ك�ت وا�سعة بني م�اطني 
يتمكن�ا من  الإ�سع�ف مل  اأفراد ط�قم  اأن عددا من  وادي حل�ة  الإ�سرائيلية. وج�ء يف تقرير ملركز معل�م�ت  ال�سرطة  القرية وق�ات 
ال��س�ل اىل اجلرحى وامل�س�بني الذين ع�ن�ا اختن�ق�ت جراء اإطالق قن�بل الغ�ز امل�سيل للدم�ع من قبل ق�ات ال�سرطة الإ�سرائيلية 
ب�جت�ه امل�اطنني العرب مبن فيهم الط�قم الطبي. ويذكر اأن عددا كبريا من امل�اطنني ك�ن�ا بح�جة للرع�ية الطبية الف�رية خ��سة 

بعد ا�ستن�س�قهم للغ�ز امل�سيل للدم�ع والتي اأدت اإىل ح�لت اختن�ق كبرية من بينه� الطفلة اآية اأب� مي�لة والتي تبلغ 15 ربيع�

ومع ا�ستمرار هذه ال�ستب�ك�ت اإىل نه�ية الأ�سب�ع، ق�مت ق�ات من اجلن�د الإ�سرائيليني ب�لتجمع خ�رج منزل امل�اطن ع�دل �سرح�ن 
فهن�ك خم�وف من اإن تبلغ هذه ال�ستب�ك�ت ذروته� اإذا بداأ العمل على اإن�س�ء حديقة امللك الت�راتية، وب�لإ�س�فة اإىل ذلك ف�مل�ست�طن�ن 
الك�ئن�ن يف بيت ي�ن�ت�ن يهددون ب�لطرد الق�سري لأربع ع�ئالت فل�سطينية من من�زلهم متذرعة اأن من�زلهم تع�د اإىل احلقبة م� قبل 

دولة اإ�سرائيل والتي ك�نت وقته� كني�س�ً لليه�د وه� املعروف بيت الع�سل الذي تقطنه ع�ئلة اب� ن�ب.  

.2010/6/27 http://silwanic.net/?tag=clashes للمزيد انظر  108



موؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع58

�س�رة تظهر بيت ي�ن�ت�ن الذي يقطنه امل�ست�طن�ن معلق� عليه علم اإ�سرائيل. ت�س�ير: ج�ن�ث�ن م�ل�ين.

غري ال�سرعي يف قرية �سلوان- بيت يوناتان اال�ستيطاين  البناء   5.5
يظهر هذا املبنى ال�ستيط�ين مع�مل عن�سرية الق�انني الإ�سرائيلية املتبعة يف قرية �سل�ان، فقد اأطلق ا�سم هذا املبنى على ا�سم 
اجل��س��س الإ�سرائيلي املدان ج�ن�ث�ن ب�لرد، وقد بداأ اإن�س�ء هذا املبنى ع�م 2002 والذي اأ�سبح مبنى مك�ن من 7 ط�ابق يف قلب 
بن�ءه م�ؤ�س�سة  ا�سرف على  ال�احد. وقد  للمبنى  البن�ء لأكرث من ط�بقني  ي�سمح فيه�  �سل�ان، وهي منطقة ل  اليمن يف قرية  حي 



59 �سيا�سة هدم املنازل يف حي �سلوان- تهويد مدينة القد�س

اأوامر الهدم لهذا املبنى  اأعداداً كبرية من  اأ�سدرت  عطرييت ك�هنيم ال�طنية الإ�سرائيلية وبدون الرتاخي�س الالزمة لذلك وقد 
ال�ستيط�ين ولكن مل ينفذ اي منه�. ورغم ذلك ف�مل�ست�طن�ن الذين يعي�س�ن فيه� دائم� م� ترافقهم ق�ات ال�سرطة واحلرا�س لت�فري 
احلم�ية لهم، وقد بني هذا املبنى بتم�يل من وزارة الإ�سك�ن والبن�ء. ويظهر اجلدول يف ق�سم 4.3.1 من الدرا�سة انه منذ اأن بداأ 
اإن�س�ء هذا املبنى فقد هدمت �سلط�ت الحتالل ح�ايل 35 منزل  فل�سطيني� ب�سبب رف�س البلدية اإعط�ءهم رخ�س بن�ء وبذلك مت 

ت�سريد 90 من الب�لغني من بينهم 103 طفال ورغم ذلك ظل بيت ي�ن�ت�ن يف مك�نه ويعم ب�حلي�ة.

يحت�ي مبنى ي�ن�ت�ن على ثم�ين ع�ئالت من امل�ست�طنني اليه�د، ويعد بن�ء هذا املبنى خط�ة ا�ستيط�نية ا�ستفزازية وانتق�مية 
وخ��سة رفع علم اإ�سرائيل على ط�ل ال�سبع ط�ابق. ويعترب هذا املبنى نقطة ال�سراع بني رئي�س بلدية القد�س نري بريكت وحم�مي 
الدولة م��سيه لدور منذ �سن�ات، فقد عرب املح�مي عن راأيه ب�س�أن هذا املبنى حيث ق�ل ب�أنه يعرب عن قلة احرتام ق�انني التنظيم 
والبن�ء.109  ويف ك�ن�ن الث�ين من ع�م 2007 اأ�سدرت حمكمة ال�س�ؤون املحلية اأمرا ب�إخالء هذا املبنى من �سك�نه واإغالقه. ومنذ 
ذلك ال�قت، فقد رفعت الق�سية جلميع م�ست�ي�ت املح�كم ومن �سمنه� املحكمة العلي� وقد اتفقت كله� على احلكم الأ�سلي. وعلى 
الرغم من ذلك وال�سغ�ط�ت التي تعر�س له� رئي�س البلدية من قبل املح�مي لدور، فقد رف�س اأن ينفذ  رئي�س البلدية اأمر اإخالء 
واإغالق املبنى.110 وبعد زي�دة ال�سغط على رئي�س البلدية فقد اأعلن يف �سهر �سب�ط من نف�س ال�سنة اإخالء واإغالق املبنى ولكن يف 
املق�بل �سيبداأ بتنفيذ اأوامر الهدم لأكرث من 200 مبنى بدون رخ�س بن�ء111 اخل��سة ب�ل�سك�ن العرب يف احلي، ويف نف�س ال�قت ك�ن 

قد مت ت�أجيل القرار املتعلق ببيت ي�ن�ت�ن.112   

وقد ان�سم ع�س� الكني�ست اأوري اأرئيل اإىل اجلدال الق�ئم ح�ل هذا املبنى مط�لب� »ب�مل�س�واة« اأم� الق�ن�ن وهذه العدالة تن�س على 
هدم 200 منزل فل�سطيني مق�بل اإخالء بيت ي�ن�ت�ن من �سك�نه اليه�د. وقد عربت جمعية عري عميم هذا العمل ب�أنه الثمن الذي 
يدفعه ال�سك�ن العرب مق�بل �سي��سة انتق�م م�ست�طني اليمني املتطرفني من الفل�سطينيني كلم� ج�ء قرار ب�إخالء ع�ئلة يه�دية اأو 

تفكيك ب�ؤرة ا�ستيط�نية.113

2009 جنح رئي�س البلدية بريكت يف تغيري ق�انني البن�ء يف املنطقة حيث و�سع حدود البن�ء يف هذه  ويف ك�ن�ن الأول من ع�م 
املنطقة من ط�بقني يف املبنى ال�احد اإىل اأربع ط�ابق يف حم�ولة ل�سرعنة عدد الط�ابق التي يتك�ن منه� مبنى ي�ن�ت�ن ال�ستيط�ين 

ال�ستفزازي. 

.2010/6/20 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3844073,00.html .رونني مدزيني  109

.2010/6/http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=327&ArticleID=733 20 .عري عميم  110

كام ذكر سابقا يف هذه الدراسة، تعترب هذه املنازل غري قانونية ملجرد أن بلدية القدس ترفض منح الفلسطينيني رخص بناء. والحقيقة أن حي سلوان هو   111

إقليم محتل وهو بذلك ليس خاضعا لوالية إرسائيل. 

http://www. .2010/4/1 .قال عضو الكنيست مرييتز للرشطة اإلرسائيلية: »توقفوا عن مرافقة الجوالت إىل بيت يوناتان«. جريدة الجروسلم بوست  112
jpost.com/Home/Article.aspx?id=172194

.2010/6/http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=327&ArticleID=733 20 .عري عميم  113
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�س�رة تظهر حرا�س� يه�د م�سلحني لت�فري احلم�ية ل�سك�ن بيت ي�ن�ت�ن ال�ستيط�ين. ت�س�ير ج�ن�ث�ن م�ل�ين.

املحلية  ال�س�ؤون  حمكمة  رف�ست  حيث  م�ستقرة  تكن  مل  ي�ن�ت�ن  ببيت  املتعلقة  الق�سية  ف�ن   2010 ع�م  من  الأول  ن�سف  ومنذ 
الإ�سرائيلية يف �سهر مت�ز اللتم��س الذي قدمه �سك�ن املبنى لإلغ�ء قرار الإخالء وك�ن قد �سدر قرار الت�أجيل ملدة 30 ي�م� يف وقت 
الذي يعرب عن قدرة  ال�ستيط�ين  ي�ن�ت�ن  ببيت  املتعلقة  امل�س�ألة  النه�ئية لهذه  النت�ئج  النظر عن  اللتم��س. وبغ�س  حت�سري هذا 
اإىل هدم من�زل  ال�قت تبحث عن ثغرات تهدف  وبنف�س  الق�ن�ين  ال�ستيط�ين غري  املبنى  �سرعنة هذا  الإ�سرائيلية على  احلك�مة 

الفل�سطينيني.
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.�س�رة تظهر غط�ء ال�سرف ال�سحي يف قرية �سل�ان والذي ل تظهر عليه اأي عالم�ت ب�للغة العربية. ت�س�ير ج�ن�ث�ن م�ل�ين

.مت تغيري اأ�سم�ء ال�س�ارع ر�سمي� من قبل بلدية القد�س، وقد �سنع ال�سك�ن لفت�تهم اخل��سة ثالثية اللغة والتي ت�سري اإىل الأ�سم�ء الأ�سلية لل�س�ارع. ت�س�ير 

ج�ن�ث�ن م�ل�ين

�س�رة تظهر الإ�س�ف�ت على احد املن�زل الفل�سطينية التي �سنفته� بلدية القد�س على اأنه� غري ق�ن�نية. ت�س�ير ج�ن�ث�ن م�ل�ين.
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�س�رة ك�مريات املراقبة و�سي�ج احد من�زل امل�ست�طنني يف قرية �سل�ان. ت�س�ير ج�ن�ث�ن م�ل�ين

.

مدخل اإىل )مدينة داوود( . ت�س�ير ج�ن�ث�ن م�ل�ين

�س�رة تظهر احد خيم العت�س�م يف قرية �سل�ان. ت�س�ير ج�ن�ث�ن م�ل�ين
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6-  حتليل قانوين 
الق�ن�ن  و�سيتم حتليله� من خالل منظ�ر  ال�س�بق  الق�سم  اأظهرت يف  التي  احلق�ئق  الدرا�سة ح�ل  الق�سم من  هذا  �سنتحدث يف 
الدويل. ويف البداية، �سيتم ت��سيح املك�نة الق�ن�نية ملدينة القد�س ال�سرقية وذلك لإجراء حتليل ق�ن�ين لالأعم�ل الإ�سرائيلية يف 
اإمك�نية تطبيق ق�انني الحتالل يف املن�طق الفل�سطينية هي م�س�ألة ج�دلت ق�ات  اإن  قرية �سل�ان يف امل��سي واحل��سر وامل�ستقبل. 
الحتالل الإ�سرائيلية فيه� كثريا. و�سيعر�س هذا الق�سم عدم م�سداقية هذا امل�قف الإ�سرائيلي من خالل اإظه�ر احلم�ية الق�ن�نية 
التي يت�جب ت�فريه� و�سم�نه� للفل�سطينيني يف قرية �سل�ان يف �س�ء اأق�س�م عديدة من الق�ن�ن الدويل ال�اجب تطبيقه يف املنطقة. 
كم� يجب اإعط�ء اأهمية خ��سة بظ�هرة البن�ء غري الق�ن�ين يف قرية �سل�ان وكذلك الرد الإ�سرائيلي املتعلق بهدم املن�زل. ب�لإ�س�فة 
على  وتطبيقه�  الق�ن�نية  احلم�ية  هذه  عر�س  �سيتم  ذلك  وبعد  الإن�س�ين.  الدويل  الق�ن�ن  بتطبيق  واملتعلق  املطروح  ال�س�ؤال  اإىل 

احلق�ئق املذك�رة اأعاله وذلك لإثب�ت اأن الأعم�ل ال�ستيط�نية يف قرية �سل�ان تخ�لف دون �سك الق�ن�ن الدويل.  

ال�سرقية القد�س  مكانة   6.1
لقد مت احتالل القد�س ال�سرقية و�سمه� من قبل اإ�سرائيل بعد نكبة ع�م 1967، ووفق� للق�ن�ن الدويل ف�ن القد�س ال�سرقية اإقليم 
ال�سلطة بتغيري نظ�م التخطيط  اإ�سرائيل  اأعطى  والذي  الأردين  التخطيط  بتعديل ق�ن�ن  اإ�سرائيل  حمتل. ففي ع�م 1971 ق�مت 
اخل��سع للحكم الأردين وذلك خلدمة م�س�لح حك�مة اإ�سرائيل ب�سكل خ��س وامل�ست�طنني اليه�د.114 لقد مت احلديث عن اإع�دة ر�سم 
حدود بلدية القد�س والتحليل الت�ريخي لهذه الق�سية يف اأق�س�م �س�بقة يف هذه الدرا�سة، و�سريكز هذا الق�سم على املك�نة الق�ن�نية 

وحتليله�. 

4( من ميث�ق الأمم املتحدة، وه�  2 )فقرة  اأو ب�لق�ة وذلك وفق� للم�دة  يحظر الق�ن�ن الدويل �سم الأق�ليم املحتلة ب�لتهديد 
مبداأ �س�دق عليه قرار اجلمعية العم�مية لالأمم املتحدة رقم 2625 )الفقرة 25( لع�م 1970، وهذا املبداأ ي�سري اإىل انه يجب 
اأو حل النزاع�ت الدولية مب� يف ذلك التي تتعلق ب�لأق�ليم املحتلة. وقد  عدم ا�ستخدام الق�ة التي تخ�لف احلدود الدولية الق�ئمة 
اأكدت على ذلك حمكمة العدل الدولية يف الفت�ى املتعلقة  ب�لآث�ر الق�ن�نية املرتتبة على ت�سييد جدار الف�سل العن�سري يف الأرا�سي 
املحتلة،115 والذي ن�س على اأن مك�نة الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة مب� يف ذلك القد�س ال�سرقية هي اإقليم حمتل ويجب تطبيق احك�م 
اتف�قية جنيف الرابعة عليه�. ومع اأن هذه الفت�ى بحد ذاته� لي�ست ملزمة على الإطراف املعنية ب�لنزاع، فهذا الراأي ال�ست�س�ري 
»الفت�ى« فه� ع�يل ال�س�أن حيث انه ي�سدر عن اأهم الهيئ�ت الق�ن�نية يف الع�مل. اإن الفت�ى ل تعترب ق�ن�ن�، ولكنه� تلخ�س ق�ن�ن� 
ب�لفت�ى  العم�مية ر�سمي� على اعرتافه�  2004/8/2 �س�دقت اجلمعية  ت�ريخ  انه يف  اإىل  اأ�سري  الأ�سل116. وك�ن قد  م�ج�دا يف 
املتعلقة بجدار الف�سل العن�سري، وقد ق�مت اأي�س� ب�إجراء تعديل يتعلق »ب�إ�سرائيل، كق�ة حمتلة، على اأن تق�م ب�لتزام�ته� الق�ن�نية 

كم� ن�ست عليه� الفت�ى117« 

رونني شنايدرمان. سياسة الهدم العقايب للمنازل خالل انتفاضة األقىص. بيت سيليم 2004/11. صفحة 40.   114

. www.icj-cij.org .136 ،2004 ،رشعية بناء جدار الفصل العنرصي يف األرايض الفلسطينية املحتلة، فتوى املحكمة الدولية  115

.2010/6/http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=860 20 .دياكونيا  116

انظر قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة 15/10. 2004/8/2، الفقرة 2.  117
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وقد رف�س كل من املجتمع الدويل، و�سلطة الق�س�ء الدولية و هيئ�ت الأمم املتحدة بكل و�س�ح قرار ال�سم الإ�سرائيلي الأح�دي. 
اإىل  ب�لإ�س�فة  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  اأنه� جزء من  الحتالل احلربي حيث  ق�ن�ن  تقع حتت  ال�سرقية  القد�س  ف�ن  ولذلك 
ال�سفة الغربية وقط�ع غزة. ومب� اأن القد�س ال�سرقية هي اإقليم حمتل، ف�ن مع�يري الق�ن�ن الدويل الإن�س�ين تنطبق عليه� اإىل حني 
�سمه� اإىل الق�ة املحتلة اأو مع دولة اأخرى. والق�سية املهمة هن� اإن �سم الإقليم املحتل ي�سرتط به اأن يحدث كجزء من ال�ستيط�ن 
الق�ن�ين ال�سي��سي املقب�ل واملعرتف به من قبل املجتمع الدويل، ولكن وا�سح اأن هذه لي�ست هي امل�س�ألة، اإن مك�نة القد�س ال�سرقية 
ك�إقليم حمتل هي م�س�ألة م�سلم به� حيث اأن جميع الدع�ءات الإ�سرائيلية ب�سيطرته� على من�طق فيه� مثل قرية �سل�ان ل اأ�س��س له� 
من ال�سحة.  اإن اإ�سرائيل كق�ة حمتلة خم�لة فقط ب�حلكم الإداري امل�ؤقت على الإقليم ول �سلطة له� اأن تغري هذا الق�ن�ن اإل ح�لة 

ال�سرورة الأمنية الق�س�ى للق�ة املحتلة وال�سك�ن املحتلني.

االحتالل  �سرعية   6.2
تعترب اأر�س الدولة حمتلة حني تك�ن   « انه  على  تن�س  التي   42 امل�دة  يف  احلربي  الحتالل  تعرف اتف�قية له�ي لعلم 1907 
حتت ال�سلطة الفعلية جلي�س العدو ول ي�سمل الحتالل �س�ى الأرا�سي التي ميكن اأن مت�ر�س فيه� هذه ال�سلطة بعد قي�مه�118«. 
اأية دوافع ل �سلة  اأو  اإعالن  اأي  اأو  نية معينة  ف�إن ق�انني الحتالل يجب تطبيقه�، فلي�س هن�ك  الأمر ب�لحتالل،  وعندم� يتعلق 
له� ب�لحتالل كم� ه� احل�ل ب�لن�سبة ل�سرعية اأو عدم �سرعية الحتالل. ومب� انه ل ي�جد اإط�ر زمني حمدد فيفرت�س ب�لحتالل 
احلربي اأن يك�ن و�سع� م�ؤقت� ولكن احتالل لأكرث من اأربعني ع�م� مل يكن ب�حل�سب�ن. وي�سري احد التق�رير التي اأ�سدره� جمل�س 
البح�ث العلمية الإن�س�نية اأن »الحتالل احلربي بذاته ه� و�سع غري ق�ن�ين، فه� معرتف به ومقب�ل ك�أثر حمتمل للنزاع امل�سلح. 
ولكن الق�ن�ن الدويل الإن�س�ين يعترب الحتالل ح�لة م�ؤقتة... »119 وهذا يطرح ت�س�وؤل: هل يعترب الحتالل الإ�سرائيلي يف الأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة �سرعي�؟   

اإن اإجراء حتليل نه�ئي ل�سرعية الحتالل هي خ�رج نط�ق هذه الدرا�سة ولكن من املثري لالهتم�م التطرق لهذه امل�س�ألة وخ��سة 
فيم� يتعلق ب�لتحليل الق�ن�ين ملك�نة قرية �سل�ان وظ�هرة »البن�ء غري الق�ن�ين«. وفيم� يتعلق ب�لحتالل الإ�سرائيلي ف�أهم م� يتعلق 
بذلك ه� اأعم�ل دولة اإ�سرائيل فيم� يتعلق بق�انني الحتالل ولكن الت�س�وؤل الأ�س��سي ه� م� اإذا ك�ن الحتالل بحد ذاته �سرعي�، فقد 
و�سل اإىل مرحلة حيث اأن احلديث يف ال�قت احل�يل عن �سرعية الحتالل بحد ذاته بح�جة اإىل الإ�سالح120. فقد ادعت اإ�سرائيل فيم� 
م�سى اأن احتالله� لالأرا�سي الفل�سطينية ه� و�سع م�ؤقت، وه� �سروري ل�سم�ن ال�سالم والأمن فيه�. اإن هذا الدع�ء �سرعي ب�لك�مل 
اإ�سرائيل والق�انني التي  اإن هن�ك اختالف بني الأعم�ل التي تقرتفه�  اأنف�سهم، ولكن امل�سكلة  وميثل حق جميع الدول للدف�ع عن 
ت�ستخدمه� مل�سلحته�. اإن الحتالل غ�لب� م� يك�ن نتيجة للنزاع امل�سلح وكم� اأ�سري �س�بق�، ه� غري ق�ن�ين من الأ�سل ولكن الظروف 

التي ت�ستدعي احتالل ق�ن�ني� قد ولت منذ زمن يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.  

املادة 42 من الئحة الهاي 1907. االتفاقية الرابعة املتعلقة بالقوانني واألنظمة املتعلقة باحتالل األقاليم وضمها. 1907/10/18.  118

مجلس األبحاث العلمية اإلنسانية. االحتالل واالستعامر، إعادة تقييم السياسات اإلرسائيلية املتبعة يف األرايض الفلسطينية املحتلة وفقا للقانون الدويل.   119

.2010/6/10  http://www.hsrc.ac.za/Document-3227.phtml.26 صفحة

اورنا بن نفتايل. االحتالل غري الرشعي. رسم حدود األرايض الفلسطينية املحتلة. صفحة 557-552.  120
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ب�لت�سريح  املتحدة فيم� يتعلق  الع�م لالأمم  الق�ن�ين« ه� ك�يف عن�ن وه� الأمني  ا�ستخدم م�سطلح »الحتالل غري  اأول من  اإن 
الذي قدمته اإ�سرائيل اإىل جمل�س الأمن يف ت�ريخ 2002/3/12، وقد اأكد حينه� على انه »يجب على اإ�سرائيل اأن تنهي الحتالل 
غري ال�سرعي«121 وقد انتقد ج�رج فلت�سر هذا امل�سطلح الذي اأع�د تعريف الحتالل الإ�سرائيلي، حيث ق�ل ال�سيد ج�رج ب�أن »اللغة 
املهملة« التي ا�ستخدمه� ك�يف عن�ن ميكن بكل ب�س�طة اأن تخلق ارتب�ك� وا�ستفزازا اإىل و�سع معقد ب�لأ�سل122. ويدل مثل هذا النقد 
الع�م  الأمني  ب��سم  املتحدث  ولكن  امل��س�ع.  هذا  ح�ل  دار  الذي  اجلدال  وراء  وال�سبب  الحتالل  ل�سرعية  املحرمة  الطبيعة  على 
اأي جدال ح�ل �سرعية  اأي نية للدخ�ل يف  الع�م ك�يف عن�ن ل ي�جد لديه  الأمني  اأن  اتبعه بت��سيح حيث ق�ل:«  ايك�رد  فريدريك 
اإ�سرائيل يف  1967«123 وانه ك�ن يق�سد ف�سل  الفل�سطينية املحتلة خالل حرب  اإ�سرائيل الأ�سلية واملتعلقة ب�لأرا�سي  اأعم�ل دولة 
اأعلن الأمني الع�م  »قب�ل اللتزام�ت الق�ن�نية املتعلقة ب�لإقليم املحتل واإعم�له� فيه... وه� ين�ق�س تلك اللتزام�ت ولذلك فقد 

عدم �سرعيته� واجلمعية العم�مية124« 

امل�دة  املتحدة وق�ن�ن احلرب125. وتن�س  اأي احتالل يقره� ميث�ق الأمم  اأن �سرعية  الدولية لل�سليب الأحمر  اللجنة  اأكدت  وقد 
اأو  الق�ة  التهديد ب��ستعم�ل  الهيئة جميع�ً يف عالق�تهم الدولية عن  اأع�س�ء  اأن » ميتنع  الأمم املتحدة  ميث�ق  من   )4 )الفقرة   2
ا�ستخدامه� �سد �سالمة الأرا�سي اأو ال�ستقالل ال�سي��سي لأية دولة اأو على اأي وجه اآخر ل يتفق ومق��سد الأمم املتحدة«126  وهذا 
يعك�س واحدة من املب�دئ الأ�س��سية من الق�ن�ن الدويل اأن امتالك الإقليم ب�لق�ة ل يعترب ق�ن�ني� حتى ول� ك�نت الق�ة م�ستخدمة 
بطريقة �سرعية )يف الدف�ع عن النف�س( وحتى ول� ك�ن اإقليم� متن�زع� عليه.127 ب�لإ�س�فة اإىل املبداأ الأول من اإعالن مب�دئ الق�ن�ن 
الدويل املتعلقة ب�لعالق�ت ال�دية والتع�ون فيم� بني الدول وفق� مليث�ق الأمم املتحدة لع�م 1970 والذي ن�س على: امتن�ع الدول 
اأو ال�ستقالل ال�سي��سي لأية دولة اأو على  اأو ا�ستعم�له� �سد ال�سالمة الإقليمية  يف عالق�ته� الدولية عن التهديد ب��ستعم�ل الق�ة 
اأي نح� اآخر يتن�فى مع مق��سد الأمم املتحدة128« ولذلك ف�ن ك�ن ادع�ء اإ�سرائيل ب�لدف�ع عن النف�س يف حرب ع�م  1967 مقب�ل 

فلي�س له� حق ب�حلكم على الإقليم. 

اأ�س��سية تقع حتت �سرعية الحتالل احلربي و�سيظهر  اأن هن�ك ثالث اعتب�رات  وي�سري كل من بن-نفت�يل وجرو�س وميخ�ئيلي 
م�قف اإ�سرائيل من هذه العتب�رات مدى �سرعية هذا الحتالل.

بيان صحفي صادر عن مجلس األمن لألمم املتحدة. قال األمني العام ملجلس األمن أن أزمة الرشق األوسط، والتي هي األسوأ منذ عرش سنوات، تدعو   121

http://www.un.org/News/Press/ .2002/3/12-7325 الفلسطينيني واإلرسائيليني عىل حد سواء بأن يتوخوا وقوع الكارثة. وثيقة لألمم املتحدة

 .2010/7/14 docs/2002/sgsm8159.doc.htm

جورج فلترش. لغة عنان املهملة. جريدة نيويورك تاميز.2002/3/21.  122

فريدريك اكارد. كلمة طيبة يف الرشق األوسط. جريدة النيويورك تاميز. 2002/3/23.  123

نفس املصدر السابق..  124

   nsf.html/634KFC.www.icrc.org/Web/eng/siteeng0 وإجابات.  أسئلة  اإلنساين.  الدويل  والقانون  االحتالل  الدولية.  األحمر  الصليب  لجنة   125

.0102/7/01

املادة 2)الفقرة 4( من ميثاق االمم املتحدة 1945.  126

اورنا بن نافتايل. االحتالل غري الرشعي، رسم حدود األرايض الفلسطينية املحتلة. صفحة 557-552. 2005.  127

املبدأ األول الذي ينص عل انه: مينع عىل الدول يف عالقاتها الدولية أن تستخدم التهديد أو القوة يف األقاليم املحتلة مهددة كرامتها أو استقاللها السيايس   128

والتي ال تطابق أهداف إعالن األمم املتحدة املتعلق بالقانون الدويل الخاص بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وميثاق األمم املتحدة لسنة 1970. 
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- ال�سي�دة واحلق ال�سرعي ل يرتبط�ن ب�لق�ة املحتلة.

- يت�جب على الق�ة املحتلة اأن تتكفل اإدارة النظ�م الع�م واحلي�ة املدنية يف الأق�ليم املحتلة.
- اإن الحتالل و�سع م�ؤقت ول ميكن اأن يك�ن دائم� اأو اأبدي�.129

ب�لن�سبة للدول على  الق�ن�نية املرتتبة  ب�لآث�ر  املتعلقة  الدولية  العدل  اأن نتطرق ل�سرعية الحتالل، نذكر فت�ى حمكمة  وقبل 
اأن ت�سحب  اأفريقي�  اأفريقي� ه� غري �سرعي، وعلى جن�ب  اأن:« ا�ستمرار ال�ج�د يف جن�ب  اأفريقي� يف ن�ميبي�  ا�ستمرار وج�د جن�ب 
وليته� من ن�ميبي� وعلى الف�ر وان تنهي احتالل هذا الإقليم130. وقد اأظهرت حمكمة العدل الدولية العالقة بني الدولتني »ب�لثقة 
انته�ك  ك�ن  وقد  املعنيني«131  ال�سك�ن  الكرمي ومن�  العي�س  ومبداأ �سم�ن  ال�سم  »مبداأ عدم  �س�أن  ترفع من  والتي  بينهم�  املقد�سة« 
هذه الثقة �سبب� اأ�س��سي� يف عدم �سرعية الحتالل وبينم� تختلف احلق�ئق املتعلقة ب�لحتالل، ف�إن هذا ال��سع ميكن ان يطبق على 

الحتالل الق�ئم يف القد�س.

اأ�س��س� على �سي��سة ال�سم وال�سطه�د والتطهري العرقي للفل�سطينيني يف مدينة القد�س، وترف�س  يعتمد الحتالل الإ�سرائيلي 
اإ�سرائيل فكرة اإمك�نية تطبيق اتف�قي�ت جنيف على الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة والت��سع امل�ستمر للم�ست�طن�ت، وي�سري ال�سم بحكم 
الأمر ال�اقع لهذا الإقليم حقيقة اأن اإ�سرائيل تظهر نف�سه� كدولة متلك ال�لية على الأرا�سي الفل�سطينية.  وعند ربط ذلك مع 
اإهم�ل الفل�سطينيني يف القرى العربية مثل �سل�ان فذلك ي�ؤكد على عدم وج�د اأي نية لدى اإ�سرائيل يف اللتزام ب�ملب�دئ امل�س�ر اإليه� 
اأعاله. واأخريا، ف�ن الحتالل احلربي يعتمد على اأهداف تتعلق ب�سم الإقليم املحتل وطرد �سك�نه الأ�سليني. ومن املهم اأن نذكر اأن 

عدم �سرعية الحتالل ل تلغي تطبيق الق�ن�ن الدويل على الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.  

القانون الدويل االإن�ساين  6.3
اإن التج�هل الت�م الذي تبديه ال�سلط�ت الإ�سرائيلية للق�ن�ن الدويل ف��سح ومعيب، ف�لإط�ر الق�ن�ين الأويل الذي يحدد و�سع 
الحتالل احلربي ه� الق�ن�ن الدويل الإن�س�ين ويقع �سمنه ق�ن�ن الحتالل الذي ميثل ب�سكل رئي�س اتف�قية له�ي لع�م 1907، 
واتف�قية جنيف الرابعة لع�م 1949، و الربوت�ك�ل الإ�س�يف الأول لع�م 1977. انه لأمر متفق عليه منذ املحكمة اجلن�ئية الدولية 

يف ن�رمربغ يف ق�سية جمرمي احلرب الأمل�نية وت�سكل فيه اتف�قي�ت له�ي جزءا من الق�ن�ن الدويل الإن�س�ين العريف132.    

اإن اإ�سرائيل ل تعترب نف�سه� ع�س�ا يف اتف�قي�ت له�ي ولكنه� قبلت الط�بع العريف ملرحلة م�. وبعد مرور �سبع �سن�ات على الحتالل 
الإ�سرائيلي اأكدت حمكمة العدل العلي� الإ�سرائيلية اإن الق�ن�ن الدويل العريف جزء من الق�ن�ن الإ�سرائيلي اإل يف ح�لة تن�ق�سه مع 
احد اأحك�م الق�انني الداخلية. وقد اأو�سح ذلك وزير الدف�ع الإ�سرائيلي يف املحكمة العلي� يف )ق�سية بيت اي1(، وقد اظهر احلكم 
املتعلق ب�لق�سية مرونة دولة اإ�سرائيل يف تطبيق الق�ن�ن الدويل ح�سب م� ير�سي اأه�اءه�. فقد اأ�سبحت اإ�سرائيل ع�س�ا يف مع�هدة 

اورنا بن نافتايل. االحتالل غري الرشعي. صفحة 557-552.   129

http://www.icj-cij.org/ .فتوى محكمة العدل الدولية بتاريخ 1971/6/21 املتعلقة بالنتائج القانونية لدول استمرار وجود جنوب أفريقيا يف ناميبيا  130

.2010/7/14 docket/files/53/5597.pdf

نفس املصدر السابق..  131

مجلس األبحاث العلمية اإلنسانية. االحتالل واالستعامر، إعادة تقييم السياسة اإلرسائيلية املتبعة يف األرايض الفلسطينية املحتلة وفقا للقانون الدويل. صفحة   132

.2010/6/10  http://www.hsrc.ac.za/Document-3227.phtml.95
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جنيف الرابعة يف مت�ز من ع�م 1951 ولكنه� رف�ست اأن تعرتف بتطبيقه� على الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة وتق�سيم�ته�.133 وقد 
رف�س هذا امل�قف الإ�سرائيلي رف�س� ق�طع� من قبل املجتمع الدويل لأنه مل تكن هن�ك دليل على وج�د م� ي�سمى ب »اإقليم الإطراف 
ال�س�مية املتع�قدة »  كم� ذكر يف امل�دة 2 من اتف�قي�ت جنيف والتي تخت�س فقط ب�مل�سمى الق�ن�ين ب�ملطلق، ولكنه� ت�سري اإىل م�سمى 
الفقرة  اأن »م��س�ع  العن�سري  الف�سل  املتعلقة بجدار  الفت�ى  الدولية يف  العدل  اأ�س�رت حمكمة  ال�اقع لالإقليم134. وقد  بحكم 
الث�نية من امل�دة 2 ل يحد من تطبيق هذه التف�قية، كم� مت تعريفه يف الفقرة الأوىل من التف�قية، وا�ستبع�دهم من الأق�ليم التي ل 
تقع حتت ولية واحد من الإطراف املتع�قدة« ب�لإ�س�فة اإىل ذلك، »يعك�س هذا الت��سيح ن�اي� وا�سعي اتف�قية جنيف الرابعة حلم�ية 
ال�سك�ن املحليني الذين يجدون اأنف�سهم بني يدي الق�ة املحتلة135« فلي�س هن�ك اأي تربير لرف�س ت�فري احلم�ية لل�سك�ن املحليني 

التي تقره� اتف�قية جنيف الرابعة. 

ويف �س�ء ذلك، فقد اأ�سدرت ال�لي�ت املتحدة عدة قرارات للجمعية العم�مية وجمل�س الأمن والتي عربت عن ا�ستنك�ره� لأعم�ل 
اإ�سرائيل يف القد�س ال�سرقية املحتلة.136 وفيم� يلي ق�ئمة ب�أبرز ق�انني الحتالل والتي تتعلق ب�سكل خ��س ب�لفل�سطينيني يف قرية 

�سل�ان التي تقع حتت الق�ن�ن الإ�سرائيلي املحلي.     

يجدون  الذين  اأولئك  هم  االتفاقية  حتميهم  الذين  االأ�سخا�س  اأن:«  على  الرابعة  جنيف  اتف�قية  من   4 امل�دة  تن�س 
لي�سوا من رعاياه  النزاع  �سلطة طرف يف  اأو احتالل، حتت  نزاع  �سكل كان، يف حالة قيام  وباأي  ما  اأنف�سهم يف حلظة 
املحميون  االأ�سخا�س  اأن:« ال يحرم  االتفاقية على  47 من هذه  املادة  وتن�س  رعاياها«،  من  لي�سوا  دولة احتالل  اأو 
الذين يوجدون يف اأي اإقليم حمتل باأي حال وال باأية كيفية من االنتفاع بهذه االتفاقية، �سواء ب�سبب اأي تغيري يطراأ 
االإقليم  �سلطات  اتفاق يعقد بني  اأي  ب�سبب  اأو  اأو حكومته،  املذكور  االإقليم  موؤ�س�سات  االأرا�سي على  نتيجة الحتالل 
املحتل ودولة االحتالل، اأو كذلك ب�سبب قيام هذه الدولة ب�سم كل اأو جزء من االأرا�سي املحتلة«. وتعرف هذه التف�قية 
الأ�سخ��س املحميني على اأنهم الأ�سخ��س املدنيني الذين ل ي�سرتك�ن يف الأعم�ل العدائية ول يق�م�ن ب�أي عمل له ط�بع ع�سكري 
اأثن�ء اإق�متهم يف هذه املن�طق137 ، وهذا ينطبق على الفل�سطينيني يف قرية �سل�ان. لقد حدد وا�سع� اتف�قية جنيف الرابعة ه�ؤلء 
الأ�سخ��س املحميني وي��سح الق�ن�ن الإن�س�ين الدويل ب�لتف�سيل التزام�ت اإ�سرائيل جت�ه الأ�سخ��س املحميني يف �سم�ن حقهم يف 
احلي�ة والع�ئلة وال�سرف وامللكية اخل��سة وكذلك اأداء العب�دات الدينية والتق�ليد.138 ومن املهم ذكر امل�ست�طنني اليه�د الذين ل 

يعتربون »اأ�سخ��س� حمميني« وفق� لتف�قية جنيف مب� اأنهم م�اطن�ن من الق�ة املحتلة.  

وتن�س امل�دة 49 )الفقرة 1( من مع�هدة جنيف الرابعة على انه :« يحظر النقل الق�سري اجلم�عي اأو الفردي لالأ�سخ��س املحميني 
اأو نفيهم من الأرا�سي املحتلة اإىل اأرا�سي دولة الحتالل اأو اإىل اأرا�سي اأي دولة اأخرى، حمتلة اأو غري حمتلة، اأي�ً ك�نت دواعيه، ومع 

يدعي هذا الرأي أن املناطق الفلسطينية ليست محتلة الن كال من األردن ومرص مل يكن حكمهام معرتفا به عليها إبان حرب الستة أيام. وقد رفضت محكمة   133

العدل الدولية هذا الرأي من خالل فتواها املتعلقة بجدار الفصل العنرصي والتي بها أعلنت أن االتفاقية تطبق عىل أي نزاع مسلح يقع بني دولتني ساميتني 

وال يشكل اي فرق إذا كان اإلقليم محتال خالل فرتة النزاع تابعا لحكم احدهام. 

اورنا بن نافتايل. االحتالل غري الرشعي. صفحة 567-552. 2005.  134

محكمة العدل الدولية. اآلثار القانونية الناتجة عن بناء جدار الفصل العنرصي يف األرايض الفلسطينية املحتلة.   135

كمثل عىل ذلك، انظر قرار مجلس األمن 478 )1980( وقرار 672 )1990(.  136

جان بكتيت. تعليق عىل: اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحامية املدنيني وقت الحرب )جنيف: لجنة الصليب األحمر الدولية 1958( 46.   137

هجيز، االنتزاع والطرد من مدينة القدس. قصص وقضايا من حي الشيخ جراح. صفحة 37.  138
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ذلك، يج�ز لدولة الحتالل اأن تق�م ب�إخالء كلي اأو جزئي ملنطقة حمتلة معينة، اإذا اقت�سى ذلك اأمن ال�سك�ن اأو لأ�سب�ب ع�سكرية 
قهرية«. وكم� اأ�سري اأعاله، ف�ن �سي��سة اإ�سرائيل تهدف اإىل تغيري املع�مل الدميغرافية واجلغرافية ملدينة القد�س بطريقة ل ت�سمح 

ب�إع�دة تق�سيمه� وبذلك ف�ن اإخالء الفل�سطينيني هي طريقة فع�لة يف �سبيل حتقيق ذلك. 

 ب�لإ�س�فة اإىل ذلك، ف�ن ا�ستخدام م�سطلح »الق�سري« لي�س حم�س�را ب�حل�ادث الفعلية املتعلقة ب�لإجب�ر اجل�سدي ولكن يت�سمن 
اأي�س� التهديد ب�لق�ة كم� تظهر �سه�دات امل�اطنني يف هذه الدرا�سة. اإن �سرعية النقل تتعلق ب�لق�س�ي� المنية والع�سكرية ال�سمنية. 
وان احلق�ئق على ار�س ال�اقع التي تظهر يف قرية �سل�ان ت��سح اأن هذه لي�ست هي الق�سية، لقد بنى �سك�ن حي الب�ست�ن من�زلهم 
على اأرا�سيهم اخل��سة التي تريد الآن �سلط�ت الحتالل اأن حت�له� اإىل م�اقع �سي�حية والتي من ال�ا�سح انه لي�س له� دواع اأمنية اأو 

ع�سكرية، اأنه� جمرد ذرائع لإخالء الفل�سطينيني من املدينة من اجل تعزيز الط�بع اليه�دي على املن�طق الفل�سطينية.  

تن�س امل�دة 49 )الفقرة 6( على انه :« ل يج�ز لدولة الحتالل اأن ترحل اأو تنقل جزءاً من �سك�نه� املدنيني اإىل الأرا�سي التي 
بن�ء  يف  املتبعة  املنهجية  اإن  املحتل.  لالإقليم  والجتم�عي  الدميغرايف  الط�بع  على  وحت�فظ  تبقي  اأن  املحتلة  الق�ة  وعلى  حتتله�« 
امل�ست�طن�ت ح�ل الأق�س�م املحتلة من املدينة هي �سي��سة ق�ئمة منذ بدء الحتالل، وهذا يع�ر�س بكل و�س�ح امل�دة 49 من اتف�قية 
جنيف الرابعة. وقد اأ�سدرت الأمم املتحدة عددا ل يح�سى من قرارات جمل�س الأمن واجلمعية العم�مية فيم� يتعلق بعدم �سرعية 

بن�ء امل�ست�طن�ت يف الأرا�سي املحتلة، وابرز هذه هي قرارات جمل�س الأمن 242، و446، و 465 والتي جت�هلته� اإ�سرائيل.

وقد مت تبني القرار 242 139 بعد حرب 1967 ويتم الرج�ع اإليه غ�لب� فيم� يتعلق مبك�نة الأق�ليم املحتلة. وي�ؤكد القرار 446 
على انطب�ق اتف�قية جنيف الرابعة على الأرا�سي املحتلة بينم� ي�سجب بن�ء امل�ست�طن�ت حيث ين�س على: »ان �سي��س�ت ومم�ر�س�ت 
اإ�سرائيل املتبعة يف بن�ء امل�ست�طن�ت يف الأرا�سي الفل�سطينية والعربية املحتلة منذ ع�م 1967 لي�ست �سرعية وت�سكل ع�ئق� خطريا 
وكبريا يف �سبيل حتقيق �سالم �س�مل وع�دل وابدي يف ال�سرق الأو�سط140«، وي�ؤكد كل من القرارين 452141  و 465 142 على ذلك 
الغربية مل ميتد  ال�سفة  امل�ست�طن�ت يف  لبن�ء  الأخري  التجميد  اأن  اإ�سرائيل. وحتى  امل�ست�طن�ت من قبل  بن�ء  ا�ستمرار  وي�ستنكران 

لي�سل اإىل القد�س ال�سرقية والتي تعترب كم� ذكر اأعاله، حتت ولية دولة اإ�سرائيل143.

اإن املبداأ الأ�س��سي للق�ن�ن الدويل فيم� يتعلق ب�لحتالل احلربي ين�س على انه يحظر على الق�ة املحتلة اأن تغري ط�بع الإقليم 
املحتل، وهذا من�ف مت�م� مل� يح�سل ح�لي� يف قرية �سل�ان.

اأو منق�لة  اأن تدمر اأي ممتلك�ت خ��سة ث�بتة  53 من اتف�قية جنيف الرابعة على انه:« يحظر على دولة الحتالل  تن�س امل�دة 
تتعلق ب�أفراد اأو جم�ع�ت، اأو ب�لدولة اأو ال�سلط�ت الع�مة، اأو املنظم�ت الجتم�عية اأو التع�ونية، اإل اإذا ك�نت العملي�ت احلربية تقت�سي 
46 على انه يجب احرتام امللكية اخل��سة ول يجب م�س�درته�، اإل لل�سرورة الع�سكرية  حتم�ً هذا التدمري«. وتن�س لئحة له�ي 
الق�س�ى وهذا م� يح�سل يف قرية �سل�ان يف القد�س ال�سرقية، فم�س�درة اأو تدمري امللكية حم�س�ر بهذا ال�ستثن�ء. واإع�دة املط�لبة 
ب�ملن�زل وامللكية م�سم�ح به وفق� للقرار 52، ومرة اأخرى اإل يف احل�لت الع�سكرية الق�س�ى،�سرط اإن يتم تع�ي�سهم يف اقرب وقت 

قرار مجلس األمن 242 وتم املصادقة عليه باإلجامع بتاريخ 1967/11/22.  139

قرار مجلس األمن 446 تم املصادقة عليه يف تاريخ 1979/3/22. الفقرة 1.  140

قرار مجلس األمن 452 تم املصادقة عليه بتاريخ 1979/7/20.  141

قرار مجلس األمن 465 تم تبنيه باإلجامع يف تاريخ 1980/3/1.  142

بكتيت. تعليق عىل معاهدة جنيف الرابعة. صفحة .276   143
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ممكن. وميكن للق�ة املحتلة اأن ت�س�در الأرا�سي من الإقليم املحتل يف �سبيل خدمة م�سلحة �سك�ن الإقليم املحتل144. ول يتطلب ذلك 
حم�مي� دولي� لإيق�ن حقيقة اأن تدمري حي ب�أكمله لبن�ء احلديقة الت�راتية ل يخدم اأي �سرورة ع�سكرية. اإن هذه جمرد منهجية 

اأخرى تتبعه� اإ�سرائيل لإزالة ال�ج�د الفل�سطيني من املدينة لبن�ء احلديقة اليه�دية وبذلك تغيري ط�بع وه�ية مدينة القد�س.

قرية �سلوان كجرمية حرب وجرمية �سد االإن�سانية يف  املنازل  هدم  �سيا�سة   6.3.1

اإن اأوامر الهدم التي ت�ستهدف كال من قرية �سل�ان وحي الب�ست�ن قد بررت من قبل �سلط�ت الحتالل ب�أنه� من�زل غري ق�ن�نية، 
ملكيتهم  الفل�سطيني�ن  يثبت  وحتى  العالقة.  ذات  الأر�س  ملكية  اإثب�ت  عدم  بحجة  بن�ء  تراخي�س  اإعط�ء  القد�س  بلدية  وترف�س 
طلب�ت  ترف�س  ذلك  ومع  لالأرا�سي،  الأردين  الق�ن�ن  ذلك  ويت�سمن  مكلفة  واإجراءات  معقدة  بعملية  ميرون  ف�إنهم  لأرا�سيهم 
الرتاخي�س على اأية ح�ل.145 فقد �سنف العديد من من�زل حي الب�ست�ن ب�أنه� بنيت بدون تراخي�س بن�ء بحجة انه متت هن�ك اإ�س�ف�ت 
على املن�زل لت�ست�عب الع�ئالت بدون تراخي�س. فلي�س هن�ك تربيرا ق�ن�ني� لهدم من�زل ه�ؤلء الع�ئالت وم�س�درة اأرا�سيهم يف هذا 
الإقليم املحتل على هذا الأ�س��س. واإذا ك�نت تلك م�سكلة الإ�س�ف�ت غري الق�ن�نية ف�ن املنزل ب�لأ�سل ك�ن ق�ن�ني�، ف�ن هذه الإ�س�ف�ت 

غري الق�ن�نية ل تت�سمن البيت ب�أكمله،146  فلي�س هن�ك �سرورة ع�سكرية لهدم هذه املن�زل.  

 وتعرف امل�دة 147 من اتف�قية جنيف الرابعة النته�ك�ت اخلطرية للق�ن�ن الإن�س�ين الدويل كم� يلي: 

املخ�لف�ت اجل�سيمة التي ت�سري اإليه� امل�دة ال�س�بقة هي التي تت�سمن اأحد الأفع�ل الت�لية اإذا اقرتفت �سد 
مب�  الالاإن�س�نية،  املع�ملة  اأو  والتعذيب  العمد،  القتل   : ب�لتف�قية  حممية  ممتلك�ت  اأو  حمميني  اأ�سخ��س 
البدنية  ب�ل�سالمة  اخلطري  الإ�سرار  اأو  �سديدة  اآلم  اإحداث  وتعمد  احلي�ة،  بعلم  اخل��سة  التج�رب  ذلك  يف 
ال�سخ�س املحمي على اخلدمة يف  واإكراه  امل�سروع،  امل�سروع، واحلجز غري  النقل غري  اأو  اأو ب�ل�سحة، والنفي 
الق�ات امل�سلحة ب�لدولة املع�دية، اأو حرم�نه من حقه يف اأن يحاكم ب�سورة قانونية وغري متحيزة وفقًا 
نحو ال  املمتلكات على  واغت�ساب  الرهائن، وتدمري  واأخذ  االتفاقية،  الواردة يف هذه  للتعليمات 

تربره �سرورات حربية وعلى نطاق كبري بطريقة غري م�سروعة وتع�سفية.

اإن الن�س الب�رز يف امل�دة 147 والذي يتعلق مب�س�ألة حي الب�ست�ن ويعترب انته�ك� خطريا للم�دة 53 )املذك�رة �س�بق� ( من اتف�قية 
جنيف الرابعة. وي�سري دار�سي اإىل اأن التدمري التع�سفي يق�سد به » وتدمري واغت�س�ب املمتلك�ت على نح� ل تربره �سرورات حربية 
 1000 يق�رب  �سي�سر م�  الب�ست�ن  88 منزل يف حي  اإن خمطط تدمري  وعلى نط�ق كبري بطريقة غري م�سروعة وتع�سفية147«. 
�سخ�س ووفق� لأحك�م الق�ن�ن اجلن�ئي الدويل ف�ن تدمري املن�زل على نط�ق وا�سع ه� غري ق�ن�ين. وتن�س امل�دة 8 )الفقرة 2( )4( 

من النظ�م الأ�س��سي للمحكمة اجلن�ئية الدولية فيم� يتعلق جرمية احلرب املتمثلة يف تدمري املمتلك�ت وال�ستيالء عليه�:

هجيز. االنتزاع والطرد من مدينة القدس. قصص وقضايا من حي الشيخ جراح. صفحة 39.  144

ورقة موقف صادرة عن مؤسسة املقديس لتنمية املجتمع. إن سياسة هدم املنازل املتبعة يف مدينة القدس املحتلة جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية.  145

إن استخدام مصطلح »التوسع غري القانوين« مبني عىل موقف املسئولني اإلرسائيليني يف هذه القضية. إن حدوث مثل هذه التوسعات يف املنازل والتي تعترب   146

غري قانونية يرجع سببها إىل رفض هؤالء املسئولني إعطاء رخص بناء للفلسطينيني بهدف طردهم من مدينتهم ومنازلهم.

داريس، سياسة الهدم العقايب للمنازل املتبعة من قبل إرسائيل. العقاب الجامعي وفقا للقانون الدويل. الحق 2003. صفحة 49.   147
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 اأن يدمر مرتكب اجلرمية ممتلك�ت معيَّنة اأو ي�ست�يل عليه�. . 1

 األ تك�ن هن�ك �سرورة ع�سكرية تربر التدمري اأو ال�ستيالء. . 2

اأن يك�ن التدمري اأو ال�ستيالء وا�سع النط�ق وتع�سفي�. . 3

اأن تك�ن هذه املمتلك�ت م�سم�لة ب�حلم�ية مب�جب اتف�قية اأو اأكرث من اتف�قي�ت جنيف لع�م 1949. . 4

 اأن يك�ن مرتكب اجلرمية على علم ب�لظروف ال�اقعية التي تثبت ذلك ال��سع املحمي. . 5

 اأن ي�سدر هذا ال�سل�ك يف �سي�ق نزاع م�سلح دويل ويك�ن مقرتن� به. . 6

 اأن يك�ن مرتكب اجلرمية على علم ب�لظروف ال�اقعية التي تثبت وج�د نزاع.. 7

فهل تط�بق �سي��سة هدم املن�زل يف قرية �سل�ان العن��سر التي ت�سنف جرمية احلرب؟

اإن احلق�ئق على ار�س ال�اقع يف قرية �سل�ان تتحدث عن نف�سه� فيم� يتعلق مب� ذكر اأعاله، واإذا مت تنفيذ خمطط حي الب�ست�ن 
يعترب  اأعاله.  املذك�رة  اأحك�م جرمية احلرب  مع  يتط�بق  وذلك  وتع�سفي  م�سروع  وا�سع وغري  نط�ق  على  انته�ك�  �سيك�ن  ذلك  ف�ن 
الفل�سطيني�ن اأ�سخ��س� حمميني وفق� لتف�قية جنيف وكذلك ملكيتهم وهذه حقيقة ت�قنه� اإ�سرائيل مت�م� وقد اخت�رت اأن تتج�هله�. 
ووفق� لالأحك�م املذك�رة اأعاله ف�ن خمطط هدم حي الب�ست�ن يعترب جرمية حرب واأنه� مل�س�ؤولية الدول الأطراف يف اتف�قية جنيف 

الرابعة اأن حت�كم الأطراف املعنية على اأنهم جمرم� حرب.  

وقد عرف نظ�م روم� الأ�س��سي للمحكمة اجلن�ئية الدولية عن��سر اجلرائم �سد الإن�س�نية كم� يلي:

- حرم�ن فرد اأو جمم�عة من الأفراد من حق�قهم الأ�س��سية على نح� يتع�ر�س مع الق�ن�ن الدويل.

- ا�ستهداف �سخ�س اأو جمم�عة من الأ�سخ��س لأ�سب�ب �سي��سية اأو عن�سرية اأو ق�مية اأو عرقية اأو ثق�فية اأو دينية اأو لأية اأ�سب�ب 
اأخرى معرتف به� ع�ملي� ب��سفه� اأعم�ل ل ي�س�غه� الق�ن�ن الدويل فيم� يت�سل ب�أي جرمية حمددة يف اإط�ر النظ�م الأ�س��سي. 

- اجلرائم التي ترتكب �سد اأفراد اجلم�ع�ت على نط�ق وا�سع اأو على نح� منظم اأو تبع� ل�سي��سة ر�سمية اأو منظمة148. 

وي�سري دار�سي فيم� يتعلق ب�جلرائم �سد الإن�س�نية يف كت�به اأن » ل يعترب كل انته�ك حلق�ق الإن�س�ن جرمية �سد الإن�س�نية » وان 
» النته�ك�ت اجل�سمية وال�س�رخة للحق�ق الإن�س�نية الأ�س��سية تعترب جرائم�ً �سد الإن�س�نية«، وقد ق�ل اأي�س� يف كت�به اأن » التدمري 
اجلم�عي للمن�زل وامللكي�ت...يعترب تدمريا حلي�ة ه�ؤلء اجلم�ع�ت، ويتبع هذا اآث�را غري اإن�س�نية كم� ه� احل�ل يف النقل الق�سري 
تعترب  ف�إنه�  العن�سرية  اأ�س��س  على  ارتكبت  واإذا  الأ�س��سية  الإن�س�نية  للحق�ق  »انته�ك� �س�رخ�  امللكية  ويعترب تدمري  الرتحيل«.  اأو 
املن�زل  املتبعة يف قرية �سل�ان من خالل خمطط هدم  ال�سي��س�ت العن�سرية الإ�سرائيلية  ا�سطه�دا149«. لقد اأظهرت هذه الدرا�سة 
الفل�سطينية ملجرد اأنه� ملك للفل�سطينيني. فهذه الأعم�ل التي ترتكب على نط�ق وا�سع ومنهجي �سد ال�سك�ن املدنيني هي دون �سك 
جرائم �سد الإن�س�نية وهي جزء من اخلطة الكربى والعن�سرية التي ت�ستهدف املن�زل يف قرية �سل�ان والتي ت�ستخدم التنقيب عن 

الآث�ر ذريعة وتربيرا.

نفس املصدر السابق..  148

نفس املصدر السابق..  149
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القانون الدويل حلقوق االإن�سان  6.4
بداية يجب الت��سيح ب�ن تطبيق الق�ن�ن الدويل الإن�س�ين يف �سي�ق اأو م�قف معني ل يلغي تطبيق الق�ن�ن الدويل حلق�ق الإن�س�ن.

اإ�سرائيل وال�لي�ت املتحدة ف�ن الق�ن�ن الدويل حلق�ق الإن�س�ن يطبق وقت ال�سالم بينم� يطبق الق�ن�ن  فمن وجهة نظر كل من 
الدويل حلق�ق  الق�ن�ن  الإ�سرائيليني ف�ن تطبيق  امل�سئ�لني  امل�سلحة. ووفق� لأق�ال  ب�لتحديد يف ح�لت احلرب  الإن�س�ين  الدويل 
الإن�س�ن حمدود يف منطقة حكمه�، ف�إ�سرائيل وكم� ه� وا�سح ل تطبق م� اتفق عليه يف اتف�قية اأو�سل� ب�لن�سبة لالإقليم املحتل. وتدعي 
اإ�سرائيل ب�ن الأعم�ل العدائية من قبل الفل�سطينيني حترره� من التزام�ته� للق�ن�ن الدويل حلق�ق الإن�س�ن وان النظ�م الق�ن�ين 
الذي يتعلق بهذه احل�لة ه� الق�ن�ن الدويل الإن�س�ين واملتعلق ب�أو�س�ع احلرب والحتالل150. وقد نبذ هذا الراأي يف ال�سن�ات الأخرية 
وذلك نتيجة لالعرتاف بحق�ق الإن�س�ن لغري امل�اطنني الذين يعي�س�ن حتت �سلطة دولة اإ�سرائيل151. مت لأول مرة من�ق�سة تطبيق 
الق�ن�ن الدويل حلق�ق الإن�س�ن يف وقت احلرب امل�سلحة ع�م 1996 عندم� �س�دقت حمكمة العدل الدولية على تطبيق العهد الدويل 

اخل��س ب�حلق�ق املدنية وال�سي��سية وقت احلروب امل�سلحة الع�ملية.152        

وفيم� يتعلق بفت�ى �سرعية التهديد اأو ا�ستخدام الأ�سلحة الن�وية فقد قررت املحكمة انه: 

ل يت�قف تطبيق العهد الدويل اخل��س ب�حلق�ق التي املدنية وال�سي��سية وقت احلرب اإل يف ح�لة امل�دة الرابعة من العهد التي 
ميكن اخلروج عن البع�س من اأحك�مه� وقت اإعالن الط�ارئ املحلية.

وفيم� بعد، وفيم� يتعلق ب�لفت�ى املتعلقة بجدار الف�سل العن�سري فقد اأكدت حمكمة العدل الدولية اأن:

تعترب املحكمة احلم�ية التي ت�فره� مع�هدات حق�ق الإن�س�ن ل تت�قف يف ح�لة احلرب امل�سلحة وفق� لأحك�م 
امل�دة الرابعة من املع�هدة الدولية اخل��سة ب�حلق�ق املدنية وال�سي��سية. واأم� ب�لن�سبة للعالقة بني الق�ن�ن 
الدويل الإن�س�ين وق�ن�ن حق�ق الإن�س�ن، فهن�ك ثالث ح�لت: هن�ك بع�س احلق�ق له� عالقة ب�سكل خ��س 
ب�لق�ن�ن الدويل الإن�س�ين، والبع�س الأخر له عالقة ب�سكل خ��س بق�ن�ن حق�ق الإن�س�ن، وبع�س احلق�ق 
ميكن اأن يك�ن له� عالقة بهذين الق�سمني من الق�ن�ن الدويل. وحتى ن�ستطيع الإج�بة على الت�س�وؤل املتعلق 
بهذا امل��س�ع، �س�ف ت�أخذ حمكمة العدل الدولية بعني العتب�ر ه�ذين الق�سمني من الق�ن�ن الدويل، األ وهم� 

ق�ن�ن حق�ق الإن�س�ن والق�ن�ن الدويل الإن�س�ين153. 

ول ميكن جت�هل اأهمية تطبيق الق�ن�ن الدويل حلق�ق الإن�س�ن وكذلك الق�ن�ن الدويل الإن�س�ين يف قرية �سل�ان، و�سريكز هذا 
الق�سم من الدرا�سة على راأي حمكمة العدل الدولية واإمك�نية تطبيق الق�ن�ن الدويل حلق�ق الإن�س�ن يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
و�سيبحث يف و�سع قرية �سل�ان ب�لرج�ع اإىل بع�س اتف�قي�ت حق�ق الإن�س�ن التي تعد اإ�سرائيل ع�س�ا فيه�. وعلى الرغم ب�ن الإعالن 

رونني شنايدرمان. سياسة الهدم العقابية خالل فرتة انتفاضة األقىص. بيت سيليم. 2004/11. صفحة 41.  150

مجلس األبحاث العلمية اإلنسانية. االحتالل واالستعامر. إعادة تقييم السياسات اإلرسائيلية املتبعة يف األرايض الفلسطينية املحتلة وفقا للقانون الدويل.   151

.2010/6/01  http://www.hsrc.ac.za/Document-3227.phtml.33 صفحة

نفس املصدر السابق..  152

اآلثار القانونية الناتجة عن بناء جدار الفصل العنرصي يف األرايض املحتلة. كتاب صادر عن محكمة العدل الدولية 2004. الفقرة 106.  153
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الع�ملي حلق�ق الإن�س�ن ل ي�سكل ق�ن�ن� دولي� اإلزامي� ولكنه »اإعالن« وقد اأ�سبح مرجع� م�ث�ق� حلق�ق الإن�س�ن وي�سكل ق�عدة اأ�س��سية 
ملحقة للق�انني احلق�قية. وي�سكل كل من الإعالن الع�ملي حلق�ق الإن�س�ن واملع�هدة الدولية اخل��سة ب�حلق�ق املدنية وال�سي��سية، 
الأ�س��سية  الهيئة  الإن�س�ن،  حلق�ق  الدويل  الإعالن  من  والثق�فية  والجتم�عية  القت�س�دية  ب�حلق�ق  اخل��سة  الدولية  واملع�هدة 
للق�ن�ن الدويل حلق�ق الإن�س�ن. وتدعمه اتف�قية حق�ق الإن�س�ن واتف�قية الق�س�ء على التمييز �سد املراأة، واتف�قية الق�س�ء على 
جميع اأ�سك�ل التمييز العن�سري. فقد اأ�سبحت اإ�سرائيل طرف� فيه واملع�هدة الدولية اخل��سة ب�حلق�ق املدنية وال�سي��سية، واملع�هدة 
واتف�قية  الطفل  اتف�قية حق�ق  1991/10/3 وكذلك  ت�ريخ  والثق�فية يف  والجتم�عية  القت�س�دية  ب�حلق�ق  الدولية اخل��سة 
اأ�سك�ل التمييز  اإ�سرائيل طرف� يف اتف�قية الق�س�ء على جميع  الق�س�ء على التمييز �سد املراأة. ويف ت�ريخ 1970/1/14 اأ�سبحت 

العن�سري. وبن�ء على ذلك ترتب على اإ�سرائيل م�س�ؤولية حم�ية املدنيني املحتلني من قبله�.         

اإن احلق يف ال�سكن كحق من حق�ق الإن�س�ن له وجه ايج�بي واآخر �سلبي. واأم� اليج�بي، ف�حلق يف ال�سكن يط�لب الدولة اأن تق�م 
ب�أعم�ل تدل على اعرتافه� بحق ال�سكن مثل تخ�سي�س الأرا�سي لبن�ء املن�زل وو�سع خطط لتق�سيم املن�طق، وت�فري التم�يل لتغطية 
احل�ج�ت ال�سكنية للمحت�جني م�لي� وتط�ير البنية التحتية. واأم� ال�جه ال�سلبي فيط�لب الدولة ب�ن متتنع عن القي�م ب�أعم�ل ت�سر 
وي�فر احلق يف  والتملك  ال�سكن  ب�سكل مب��سر بحق�ق  الإن�س�ن  ق�ن�ن حق�ق  ويعنى  ال�سكن.154  الفرد على مم�ر�سة حقه يف  قدرة 
التع�ي�س يف ح�ل مت انته�ك هذه احلق�ق.155 وفيم� يلي حتليل لبع�س م�اد من اتف�قية حق�ق الإن�س�ن والتي تتعلق ب�ل��سع الق�ئم 

يف قرية �سل�ان:

•     تن�س امل�دة 17 من الإعالن الع�ملي حلق�ق الإن�س�ن على اأن » لكل �سخ�س حق التملك مبفرده اأو ب�ل�سرتاك مع غريه، و ل 	
يج�ز جتريد اأحد من ملكه تع�سف�ً.156 وي�سمل ذلك املع�هدتني الت�اأمني.

• اأو غري 	 اأي �سخ�س، على نح� تع�سفي  17 من التف�قية اخل��سة ب�حلق�ق املدنية وال�سي��سية ل يج�ز تعري�س  امل�دة  تن�س 
ق�ن�نى، لتدخل يف خ�س��سي�ته اأو �س�ؤون اأ�سرته اأو بيته اأو مرا�سالته، ول لأي حمالت غري ق�ن�نية مت�س �سرفه اأو �سمعته 

وكذلك،

• تن�س امل�دة 11 من التف�قية الدولية اخل��سة ب�حلق�ق القت�س�دية والجتم�عية والثق�فية على اأنه » يحق لكل �سخ�س 	
يف م�ستوي معي�سي كاف له والأ�سرته ، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والك�ساء واملاأوي ، وبحقه يف حت�سني 

متوا�سل لظروفه املعي�سية.«

• وتن�س امل�دة 5 من اتف�قية الق�س�ء على جميع اأ�سك�ل التمييز العن�سري على اأن« اإيف�ء لاللتزام�ت الأ�س��سية املقررة يف امل�دة 	
الدول الأطراف بحظر التمييز العن�سري والق�س�ء عليه بك�فة اأ�سك�له، وب�سم�ن حق كل اإن�س�ن،  2 من هذه التف�قية، تتعهد 
دون متييز ب�سبب العرق اأو الل�ن اأو الأ�سل الق�مي اأو الإثني، يف امل�س�واة اأم�م الق�ن�ن، ل �سيم� ب�سدد التمتع ب�حلق�ق الت�لية: 

)3( احلق يف ال�سكن.«

رونني شنايدرمان. سياسة الهدم العقايب للمنازل خالل فرتة انتفاضة األقىص. بيت سيليم 2004/11. صفحة 39.  154

هجيز. االنتزاع والطرد من مدينة القدس. قصص وقضايا من حي الشيخ جراح. صفحة 43.  155

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 1948/12/10.  156
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ويعطي التح�لف الأهلي اأهمية كبرية لأحك�م عدم التمييز يف �س�ء م� �سبق.157 وت��سح ذلك امل�دة 2 )فقرة 1( من العهد الدويل 
اخل��س ب�حلق�ق املدنية وال�سي��سية على اأن » تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ب�حرتام احلق�ق املعرتف به� فيه� ، وبكف�لة هذه 
احلق�ق جلميع الأفراد امل�ج�دين يف اإقليمه� والداخلني يف وليته� ، دون اأي متييز ب�سبب العرق، اأو الل�ن ، اأو اجلن�س ، اأو اللغة ، اأو 
الدين ، اأو الراأي �سي��سي� اأو غري �سي��سي ، اأو الأ�سل الق�مي اأو الجتم�عي ، اأو الرثوة ، اأو الن�سب ، اأو غري ذلك من الأ�سب�ب« والفقرة 
ب�ن » تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ، اإذا ك�نت تدابريه� الت�سريعية اأو غري الت�سريعية  الأطراف  الدول  امل�دة تط�ل  نف�س  2 من 
الق�ئمة ل تكفل فعال اإعم�ل احلق�ق املعرتف به� يف هذا العهد ، ب�أن تتخذ ، طبق� لإجراءاته� الد�ست�رية و لأحك�م هذا العهد ، م� 
2 )فقرة 2( من العهد الدويل اخل��س  يك�ن �سروري� لهذا الأعم�ل من تدابري ت�سريعية اأو غري ت�سريعية »، وتكرر ذلك يف امل�دة 

ب�حلق�ق القت�س�دية والجتم�عية والثق�فية. 

وعند الربط بني م� �سبق واحلق�ئق على ار�س ال�اقع يف قرية �سل�ان ف�إن �سي��سة هدم املن�زل والطرد الق�سري يخ�لف ال�سرعية 
اخلرباء  من  جمم�عة  وهي  والثق�فية،  والجتم�عية  القت�س�دية  ب�حلق�ق  املعنية  اللجنة  اأ�سرفت  وقد  الإن�س�ن.  حلق�ق  الدولية 
الق�ن�نيني، على تطبيق احك�م العهد الدويل اخل��س ب�حلق�ق القت�س�دية والجتم�عية والثق�فية ل�سم�ن م�ست�ي�ت ال�سكن املالئمة 
كم� ه� م��سح يف التف�قيتني الت�اأمني، فيجب على جميع الأفراد اأن يح�سل�ا على درجة من الأمن يف احلي�زة وامللكية »وذلك ب�سم�ن 
احلم�ية الق�ن�نية �سد الطرد الق�سري وال�سطه�د وغري ذلك« وت�فر اخلدم�ت واملرافق والبنى التحتية، ومثل ذلك، التخل�س من 
النف�ي�ت وت�سريف املي�ه وخدم�ت الط�ارئ، والقدرة على حتمل التك�ليف حيث »يجب على الدول الأطراف اأن تعطي اإع�ن�ت اإ�سك�نية 
لالأ�سخ��س غري الق�درين على حتمل تك�ليف ال�سكن«158 و ي�سري دريجيك� اإىل اأن »مفه�م امن احلي�زة ه� مطلب اأ�س��سي للحق يف 
ال�سكن، فبدون ت�فر هذا الأمن فلن يكتمل املعنى احلقيقي مل�ست�ى العي�س املالئم159 »وكم� اأظهرت ال�سه�دات من قبل امل�اطنني 
يف هذه الدرا�سة، فال تت�فر مع�مل اخلدم�ت التي يجب ان تت�فر مثل التخل�س من النف�ي�ت وت�سريف املي�ه وخدم�ت الط�ارئ يف 
قرية �سل�ان، وان عملية احل�س�ل على تراخي�س بن�ء من بلدية القد�س ه� اأمر م�ستحيل ومكلف ول ميكن حتمل تك�ليفه من قبل 

الفل�سطينيني يف قرية �سل�ان«160 على الرغم من دفعهم ال�سرائب للبلدية.161

والجتم�عية  القت�س�دية  ب�حلق�ق  اخل��س  الدويل  العهد  اأحك�م  من  ال�س�بع  الق�سم  يف  الق�سري  الطرد  عن  احلديث  ورد  لقد 
والثق�فية والذي اأورد ب�ن الطرد الق�سري ل يت�افق كم� ه� وا�سح مع متطلب�ت واأحك�م هذا العهد162. وتدرك اللجنة املعنية ب�حلق�ق 
القت�س�دية والجتم�عية والثق�فية انه ميكن لبع�س اأعم�ل الطرد اأن تك�ن �سرعية يف ح�لة عدم دفع الإيج�ر اأو الت�سبب ب�سرر يف 

هجيز. االنتزاع والطرد من مدينة القدس. قصص وقضايا من حي الشيخ جراح. صفحة 43.  157

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9 .1991 املادة 8. الحق يف السكن املالئم. )املادة 11 )1( من االتفاقية(. الجلسة السادسة  158

 378221c12563ed0053547e?Opendocument

ناثان ديريكو. االئتالف األهيل. للدفاع عن حقوق الفلسطينيني يف مدينة القدس. صفحة 46.   159

وحتى لو توفرت التكاليف فغالبا ما ترفض طلبات رخص البناء.  160

بقيمة 21%.  ميزانية  يحصلون عىل  القدس  مدينة  يشكلون %36 من سكان  والذين  املحتلة  الرشقية  القدس  مدينة  أن سكان  إىل  مئري مرجليت  يشري   161

)السيطرة عىل الفضاء املقديس( صفحة 27.

هجيز. االنتزاع والطرد من مدينة القدس. قصص وقضايا من حي الشيخ جراح. صفحة 44.   162
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امللكية«163 ، ولكن ل يجب لهذا الطرد اأن يت�سبب بت�سريد الأفراد اأو ينتهك اأي حق اآخر من حق�قهم الإن�س�نية164. 

وهن�ك بن�د حق�قية اأخرى والتي تتع�مل ب�سرامة مع اأحك�م احلق يف ال�سكن وحق�ق اأخرى تنتهكه� اإ�سرائيل من خالل الأعم�ل 
التي تق�م به�، وبع�س من هذه البن�د احلق�قية هي: 

• املادة 23 )الفقرة 1( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية:« االأ�سرة هى الوحدة اجلماعية 	
الطبيعية واالأ�سا�سية يف املجتمع ، ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة«

• املادة 12 )الفقرة 1( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية:« لكل فرد يوجد على نحو قانوين 	
داخل اإقليم دولة ما حق حرة التنقل فيه و حرية اختيار مكان اإقامته«

• املادة 6 )الفقرة 1( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية:« تعرتف الدول 	
االأطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل ، الذي ي�سمل ما لكل �سخ�س من حق يف اأن تتاح له اإمكانية ك�سب رزقه 

بعمل يختاره اأو يقبله بحرية ، وتقوم باتخاذ تدابري منا�سبة ل�سون هذا احلق«

• وجوب 	 والثقافية:«  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   )1 )الفقرة   10 املادة 
اأكرب قدر ممكن من احلماية   ، التي ت�سكل الوحدة اجلماعية الطبيعية واالأ�سا�سية يف املجتمع   ، منح االأ�سرة 
وامل�ساعدة ، خ�سو�سًا لتكوين هذه االأ�سرة وطوال نهو�سها مب�سوؤولية تعهد وتربية االأوالد الذين تعيلهم . ويجب 

اأن ينعقد الزواج بر�سا الطرفني املزمع زواجهما ر�ساء ال اإكراه فيه. 

• املادة 13 )الفقرة 1( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية:« تقر الدول 	
االأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم . وهي متفقة علي وجوب توجيه الرتبية والتعليم 
واحلريات  االإن�سان  حقوق  احرتام  توطيد  واإيل  بكرامتها  واحل�س  االإن�سانية  لل�سخ�سية  الكامل  االإمناء  اإيل 

االأ�سا�سية«

• املادة 2 ) الفقرة 3( من اإعالن االأمم املتحدة للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري:« يجب يف الظروف 	
املالئمة، اتخ�ذ تدابري ملم��سة خ��سة لت�أمني النم�ء الك�يف اأو احلم�ية الك�فية لالأفراد املنتمني اإيل بع�س اجلم�ع�ت العرقية 
ا�ستهدف� ل�سم�ن متتعهم الت�م بحق�ق الإن�س�ن واحلري�ت الأ�س��سية. ول يج�ز اأن ت�سفر هذه التدابري يف اأي ظرف عن قي�م 

اأية حق�ق متف�وتة اأو م�ستقلة للجم�ع�ت العرقية املختلفة«

املادة 3 من اإعالن االأمم املتحدة للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري:« تبذل جه�د خ��سة ملنع التمييز ب�سبب 
العرق اأو الل�ن اأو الأ�سل الإثني ل �سيم� يف مي�دين احلق�ق املدنية، ونيل امل�اطنة، والتعليم، والدين، والعم�لة، واملهنة والإ�سك�ن«

http://www.  .1 الفقرة  القرسي.  الطرد   )1(  11 املادة  املالئم.  السكن  يف  الحق  والسياسية.  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد   163

.2010/6/20 unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/959f71e476284596802564c3005d8d50?Opendocument
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 6.5 خامتة التحليل القانوين
اإن مك�نة القد�س ال�سرقية كمنطقة حمتلة قد �س�دقت مرات عديدة من قبل املجتمع الدويل، وب�لت�يل ف�ن �سك�ن قرية �سل�ان 
هم »اأ�سخ��س حممي�ن« كم� تعرفهم امل�دة 4 من اتف�قية جنيف الرابعة. ف�لطريقة التي تتع�مل به� اإ�سرائيل مع ال�سك�ن يف �سل�ان 
التمييز  على  الق�س�ء  جلنة  وب�لأخ�س  املذك�رة  التف�قي�ت  يف  اإ�سرائيل  ع�س�ية  من  وت�سخر  معيبة  الدويل  للق�ن�ن  والتزام�ته� 
العن�سري. واكرب مث�ل على ذلك ه� رف�س البلدية اإعط�ء تراخي�س بن�ء لل�سك�ن الفل�سطينيني الذين هم ب�أم�س احل�جة لت��سيع 
من�زلهم ومن جهة اأخرى تعمل على نقل اليه�د اإىل القرية، وبدوره� مل تتخذ اإ�سرائيل اأي اإجراءات اأو خط�ات للق�س�ء على التمييز 
العن�سري املذك�ر يف امل�دة 3 من قرارات جلنة الق�س�ء على التمييز العن�سري. ويعترب احلق يف ال�سكن عن�سرا مهم� و�سروري� حلم�ية 

حق�ق الطفل.       

ومن املعروف اأن ق�ن�ن الحتالل احلربي يق�م على اأ�س��س اأن ال�سلطة الفعلية للق�ة املحتلة هي م�ؤقتة ول تنقل اأي حق من حق�ق 
اإىل الإقليم املحتل وهذا مت�م� عك�س م� يحدث يف قرية �سل�ان ح�لي�. ويجب ف�را وقف م� ت�سميه ب�لبن�ء غري  ال�سي�دة ال�سي��سية 
الق�ن�ين فقرية �سل�ان هي اإقليم حمتل ول يحق لإ�سرائيل اأن مت�ر�س �سلطته� على هذه القرية. وكم� ذكر �س�بق�، ف�ن بن�ء املن�زل 
اإن�س�نية. ويف ح�ل نفذت  الفل�سطينية بل هي ق�سية ح�جة  التي تبنى على الأرا�سي  الفل�سطينية لي�س حتدي� ك�لب�ؤر ال�ستيط�نية 
عملي�ت الهدم يف قرية �سل�ان كم� ه� خمطط له فذلك �سي�ؤدي اإىل جرمية حرب وجرمية �سد الإن�س�نية، ف�لعن�سرية املطبقة ب�سكل 

وا�سح يف قرية �سل�ان �ست�ؤدي اإىل اخلليل اجلديدة م� مل يتم التحرك ف�را ل�قف مثل هذه ال�سي��س�ت.    

7- خال�سة
ت�سكل القد�س دون اأدنى �سك اعقد الق�س�ي� التي ت�اجه الحتالل الإ�سرائيلي ويف حني ال��س�ل اإىل اتف�ق يتعلق ب�لقد�س فب�لت�يل 
قرية  يف  ال�سراع  هذا  ج�هر  ويكمن  ككل.  الفل�سطيني-الإ�سرائيلي  ب�ل�سراع  يتعلق  فيم�  اإليه  ال��س�ل  ميكن  اتف�ق  هن�ك  �سيك�ن 
�سل�ان وال�سرعة التي بداأ فيه� الهتم�م الدويل وال�طني لهذه الق�سية والأزمة التي تك�سفت هن�ك، وتعد قرية �سل�ان جزءا مهم� 

من اأحجية مدينة القد�س. ولرمب� الن�سر يف �سل�ان ه� املفت�ح مل�ستقبل مدينة القد�س. 

منذ ال�سم غري الق�ن�ين للقد�س ال�سرقية ع�م 1967 فقد اتبعت اإ�سرائيل عددا كبريا من التكتيك�ت لته�يد الأحي�ء الفل�سطينية، 
فب�سطت �سيطرته� الغري ق�ن�نية  من خالل ق�ن�ن تعديل ق�ن�ن اأنظمة ال�سلطة والق�س�ء رقم 11 للع�م 1967 و ق�ن�ن تعديل 
وب�س�دقة الكني�ست على هذه الق�انني بت�ريخ  مثل   املقد�سة  الم�كن  على  املح�فظة  وق�ن�ن   1967 للع�م  ق�ن�ن البلدي�ت رقم 6 
ال�سلطة الق�س�ئية والق�س�ء رقم 11 ل�سنة 1967 واإ�س�فة م�دة واحدة للق�ن�ن وهي امل�دة  اأنظمة  ق�ن�ن  تعديل   .  1967/6/25
11/ب ، وتن�س على اأن ي�سري ق�ن�ن الدولة وق�س�وؤه� واإدارته� على كل م�س�حة من ار�س اإ�سرائيل حددته� احلك�مة مبر�س�م ، وبهذا 
1967/6/28 اأ�سدرت احلك�مة ا�ستن�دا اإىل هذا الق�ن�ن مر�س�م�  اإليه� . بت�ريخ  اإ�سرائيل نف�سه� �سالحية �سم اأي جزء  منحت 
لدولة  والإدارية  الق�س�ئية  ال�سلطة  اأنظمة  مر�س�م  وه�  األ  ال�سرقية  القد�س  على  واإداراته�  وق�س�ئه�  الدولة  ق�ن�ن  �سري�ن  ب�س�أن 

اإ�سرائيل رقم 1 ل�سنة 1967.

70 كم ح�ل القد�س  اأن م�يق�رب  ، فقد بني  ال�سرقية  املر�س�م الأخري ال�لية الق�س�ئية والإدارية لإ�سرائيل على القد�س  كر�س 
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ال�سرقية من�طق ي�سري عليه� الق�ن�ن والخت�س��س الدراي والق�س�ئي الإ�سرائيلي ، وت�سم هذه امل�س�حة القد�س القدمية ب�أكمله� 
ومن�طق وا�سعة وحميطة به� ، متتد من �س�ر ب�هر  يف اجلن�ب اإيل مط�ر قلندية يف ال�سم�ل ، وك�ن امل�سطح البلدي ملدينة القد�س يف 
ذلك ال�قت يقع �سمن م�س�حة قدره� 37.200 دومن اأ�سبحت بعد عملية ال�سم ثالثة اإ�سع�ف مم� ك�نت عليه قبل الحتالل. بنف�س 
ال�قت �سدر عن وزير الداخلية الإ�سرائيلي قرار ين�س على ت��سيع �سالحية بلدية القد�س لت�سمل القد�س ال�سرقية ، الإجراء الأخري 
مل يكن ممكن� قبل �سن ق�ن�ن تعديل البلدي�ت رقم 6 ل�سنه 1967، ف�لق�ن�ن الأخري ه� الأ�س��س الق�ن�ين لت��سيع حدود بلدية 
القد�س ، و�س�حب الخت�س��س للقي�م بت��سيع حدود البلدي�ت ومد �سالحيته� لت�سمل من�طق اأخرى وفق� للتعديل ه� زير الداخلية.

ف�له�ية  املن�زل.  �سي��سة هدم  ه�  للجدل  اإث�رة  واأكرثه�  البلدية  ر�سم حدود  واإع�دة   2000 القد�س  ب�ل�س�فة اىل خمطط  هذا 
الفل�سطينية يحدقه� خطر اخلطة املتعلقة بهدم حي الب�ست�ن يف قرية �سل�ان وا�ستبداله� ب�حلدائق الت�راتية تكرمي� » للملك داوود 

» هذا يف ح�ل اأنه ثبت وج�ده هن�ك اأ�سال.

وهن�ك ق�ست�ن ت�سردان يف اجل�لت التي تق�م من قبل جمعي�ت ا�ستيط�نية يف هذه احلديقة الأثرية ملدينة امللك داوود، والتي ت�سري 
اإىل طبيعة ت�ريخ هذه املنطقة. ف�جلمعية ال�ستيط�نية »اإلع�د« والتي ت�سيطر على م�قع احلفري�ت فهي ت�سر على اأن ق�سر امللك داوود 
يقع اأ�سفل �س�ارع �سل�ان . ولكن اجل�لت البديلة التي تق�م من قبل جمعية »عيمك �سفيه« ل ت�ؤكد �سحة هذه الأق�ال، ففي اأي ح�ل 
من اأح�ال فهم ل ي�ستندون اإىل الأخالق فيم� يتعلق بت�سريد م� ي�سل اإىل 1000 فرد مربرين اأفع�لهم برتجمة غ�م�سة للت�راة. 
فحق�ق الن��س له� الأول�ية وف�ق كل العتب�رات والت�ريخ القدمي، ف�عتب�ر املن�زل الفل�سطينية يف قرية �سل�ان على اأنه� غري ق�ن�نية  
ه� اأمر م�سك�ك فيه ول اأ�س��س له من ال�سحة. ف�إ�سرائيل تنتقي م� يحل� له� وت�سنفه غري ق�ن�ين وتق�لب اأ�سب�به� لتحقيق اأهدافه�، 

ف�لقد�س ال�سرقية هي منطقة حمتلة وبذلك ف�إ�سرائيل غري خم�لة بتغيري مع�مله�.      

واأم� ب�لن�سبة للج�لت البديلة التي تق�م يف مدينة داوود تظهر ال�اجهة الزائفة لق�سة امللك داوود، وذلك لتحقيق اأهدافهم بت�سريد 
اأه�يل قرية �سل�ان بعيدا عن العرتا�س الدويل ال�سديد لبن�ء امل�ست�طن�ت. ولكن عندم� يتعلق الأمر ب�لإمي�ن فمن ال�سعب انتق�د 
م� يق�م�ن به من اأعم�ل و�سي��س�ت. وكم� ج�ء يف كتيب مدينة داوود: »منذ اآلف ال�سنني، فقد ك�نت مدينة القد�س قلب وروح ال�سعب 
اليه�دي.« ف�جلمعية ال�ستيط�نية »اإلع�د« حترف امل��سي م�ستخدمة علم الآث�ر ك��سيلة ، متج�هلة ال�ج�د الفل�سطيني وت�سري اإىل 
الت�راة وت�ستند اإليه كلم� تعر�ست اأعم�له� للم�س�ءلة. وهذه الأعم�ل م�ستهجنة اأخالقي� و خ�طئة من الن�حية الق�ن�نية و�سي��سة هدم 

املن�زل التي تنفذ على نط�ق وا�سع هي جرمية حرب وجرمية �سد الإن�س�نية.
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تو�سيات
اإن اأكرث ال�سي��س�ت املتبعة من قبل الحتالل الإ�سرائيلي يف ال�قت احل��سر هي هدم املن�زل والت�سريد الق�سري لل�سك�ن الفل�سطينيني 
اأن تزيد عن حده� ليح�سل يف  الن�جت عن هذه ال�سي��سة الب�رزة يف قرية �سل�ان. فهن�ك خم�وف من الت�ترات احل��سلة يف القرية 
�سل�ان كم� ح�سل �س�بق� يف اخلليل165. ففي ال�قت احل�يل هن�ك 55.000 فل�سطيني يعي�س�ن و�سط 300 من امل�ست�طنني امل�سلحني 
واملدع�مني من قبل ال�سرطة واحلرا�س يف كل حركة يق�م�ن به� حتى واو ك�نت لإطالق الن�ر على ال�سك�ن العرب، فعلى هذا ال��سع 

اأن يتغري ل حم�لة.  

ول يعترب من� مدينة القد�س طبيعي� مع كل هذه ال�سي��س�ت املهينة املتبعة من قبل �سلط�ت الحتالل بهدف حتقيق هدفهم املتعلق 
القد�س وذلك يف حم�ولة لطرد  بلدية  ر�سم حدود  اإع�دة  �سلط�ت الحتالل هي  املتبعة من قبل  الأ�س�ليب  القد�س. فبع�س  بته�يد 

جتمع�ت ال�سك�ن الفل�سطينيني فهي حم�ولت ي�ئ�سة ل�سرعنة مثل هذه ال�سي��س�ت. 

اإ�سف�ء الط�بع اليه�دي يف �سل�ان وا�سح و�س�ح ال�سم�س، ف�لأعالم الإ�سرائيلية تل�ح من من�زل يه�دية حم�سنة. ف�حل�وي�ت  اإن 
واأغطية ال�سرف ال�سحي تظهر اخلتم العربي ملدينة القد�س وكذلك اأ�سم�ء ال�س�ارع التي مت تغيريه� من العربية اإىل العربية. ولكن 
اأ�سم�ء ال�س�ارع ال�سحيحة ويدخل�ن يف حرب  �سك�ن قرية �سل�ان ردوا على مثل هذه الأفع�ل وو�سع�ا لفت�ت ثالثية اللغة وحتمل 
انتق�مية مع ال�سرطة وامل�ست�طنني للحف�ظ على هذه الأ�سم�ء من ال�سي�ع. فرفع العلم الفل�سطيني ممن�ع، الأمر الذي اجرب مركز 
معل�م�ت وادي حل�ة يف �سل�ان ب�ن ير�سم�ا ل�حة »احبك ي� �سل�ان« ب�أل�ان العلم الفل�سطيني ولكن الكلم�ت املكت�بة ب�للغة العربية 

ك�نت قد اأزيلت وحميت من قبل امل�ست�طنني اليه�د.

اأ�سبحت الظروف املعي�سية يف قرية �سل�ان اأ�سبه بظروف خميم�ت الالجئني، فهن�ك القم�مة امللق�ة يف ال�س�ارع واأن�بيب ال�سرف 
ال�سحي الط�فحة وكذلك ال�سرائب املفرو�سة على �سك�ن قرية �سل�ان وب�ملق�بل ترف�س اأي ا�ستثم�ر لإن�س�ء مدار�س اأو تقدمي خدم�ت 
واإهم�ل كبري ووا�سح يف  اأر�سفة  �س�ارع مهدمة بدون  اأ�سبه ب�حل�س�ر يف  �سل�ان  الفل�سطينيني يف قرية  ال�سك�ن  للم�اطنني. ف��سع 
جميع اأرج�ء هذه القرية. اإنهم يع�قب�ن ملجرد ك�نهم من �سك�ن �سل�ان، ف�لنظ�م العن�سري لإعط�ء الرتاخي�س قد و�سع لإجب�رهم 

على اخلروج من بي�تهم وقريتهم.   

اإن خمطط�ت هدم  حي الب�ست�ن تتعر�س لل�سغط الدويل املتزايد والذي حت�ول اإ�سرائيل جتنبه ب�لتذرع ب�لت�راة والت�ريخ القدمي 
كمربر لت�سريد م� يق�رب 1000 فل�سطيني يف ال�قت احل��سر. فهذا اغت�س�ب وا�سح لالأر�س ب��سم امللك القدمي الذي ميكن اأن يك�ن 
قد �سكن اأو يف الأ�سل مل ي�سكن يف هذه املنطقة، فلي�س هن�ك دليل اثري ق�طع على اأن ق�سر امللك داوود يقع اأ�سفل مدينة �سل�ان، اإن 
اإ�س�ءة فظيعة لالإمي�ن. وتق�ل احد  ا�ستخدام مثل هذه احلجج لنته�ك الق�ن�ن الدويل وهدم من�زل امل�اطنني الفل�سطينيني له� 
الراي�ت املرف�عة على احد خيم العت�س�م: »النف�ق وامل�ست�طن�ت هم� وجه�ن لنف�س العملة«. فعم�ل التنقيب والأنف�ق قد جذبت 
النتق�دات التي ك�نت م�جهة اأي�س� اإىل امل�ست�طن�ت والتي ل تختلف كثريا من حيث اأهدافه� عن حفر الأنف�ق. ف�أعم�ل احلفري�ت 

أدت اتفاقية الخليل عام 1997 إىل تقسيم املدينة إىل قسمني: )H1 ,H2(، أما األول يعيش فيه 120.000 فلسطيني وبقي تحت حكم السلطة الفلسطينية.   165

والثاين يعيش فيه 30.000 فلسطيني وبقي تحت الحكم اإلرسائييل العسكري لتحمي مئات من املستوطنني يف حارة اليهود القدمية. ويف منطقة H2 بلغ 

عدد اليهود 800 مستوطن يهودي بني 30.000 من السكان الفلسطينيني، فأصبحت حرية التنقل للسكان الفلسطينيني محدودة بينام يتنقل املستوطنون 

اليهود بكامل حريتهم بحامية قوات االحتالل اإلرسائيلية، مام أدى إىل توترات ورصاعات والتي نتج عنها أعداد كبرية من الحوادث والوفيات.
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والأنف�ق هي م�س�ألة ي�سهل الدف�ع عنه� اأم�م النتق�د الدويل ولكن كل هذه ال�سي��س�ت الإ�سرائيلية تهدف اأن ت�سل اأخريا اإىل م�س�درة 
الأرا�سي متنكرة بزي الت�ريخ الديني.

ال�سم�ح بحدوثه، فحق�ق  للعقل ول ميكن  الت�راة فهذا من�ف  بك�مله مبنية على ترجمة غ�م�سة لفقرة من  ان فكرة هدم حي 
املدنيني يجب اأن ت�أخذ جمراه� ف�ق هذا الت�ريخ الديني. فح�لة البي�ت الفل�سطينية غري الق�ن�نية ه� اأمر م�سك�ك فيه، ف�إ�سرائيل 
ولي�س  ار�س حمتلة  القد�س هي  اإن مدينة  املرج�ة.  اأهدافه�  اإىل حتقيق  ذلك  بعد  وت�سعى  ق�ن�ين  ليك�ن غري  له�  تخت�ر م� يحل� 
لإ�سرائيل اأي �سلطة يف تغيري مع�مله�، ف�إ�سرار ال�سك�ن الفل�سطينيني يف �سل�ان للحف�ظ على من�زلهم وقريتهم وحم�يته� ه� م�قف 

رائع فكل �سي��س�ت الت�سريد املتبعة من قبل اإ�سرائيل �سي�سده� ه�ؤلء ال�سك�ن بكل ق�تهم ويق�وم�نه� ب�سرا�سة.   

اإن اجل�لة ال�سي�حية البديلة يف مدينة داوود من قبل اجلمعي�ت ال�ستيط�نية تك�سف ال�اجهة الزائفة من ق�سة امللك داوود وذلك 
يف حم�ولة لت�سريد ال�سك�ن الفل�سطينيني متجنبني النتق�د الع�ملي ال�سديد الذي يرافق اأي�س� اإن�س�ء امل�ست�طن�ت غري ال�سرعي. ولكن 
اآلف  اأن ننتقد مثل هذه الأعم�ل. وكم� يق�ل الكتيب اخل��س بج�لة مدينة امللك داوود: منذ  ب�لن�سبة لالإمي�ن ف�نه من ال�سعب 
ال�سنني ك�نت القد�س قلب وروح ال�سعب اليه�دي«. فجمعية »اإلع�د« حترف امل��سي من خالل علم الآث�ر متج�هلة ال�ج�د الفل�سطيني 

م�ستندة اإىل الت�راة يف كل اأعم�له� امل�سك�ك به�.

وبن�ء على م� �سبق ف�ن م�ؤ�س�سة املقد�سي تط�لب كال من:

اإ�سرائيل كقوة حمتلة : 

• اأن تعرتف بحق الفل�سطينيني ب�لعي�س ب�سالم يف مدينة القد�س ال�سرقية املحتلة . 	

• اأن تنفذ التزام�ته� الق�ن�نية املتعلقة مبدينة القد�س ال�سرقية ك�أر�س حمتلة.	

• اأن ت�قف على الف�ر جميع اعمل هدم املن�زل يف مدينة القد�س ويف �سل�ان حتديدا  . 	

• اأن تطرد امل�ست�طنني اليه�د من »بيت ي�ن�ت�ن« واإغالقه. 	

• المتن�ع عن ا�ستخدام ق�ن�ن اأمالك الغ�ئبني لت�سريد الع�ئالت الفل�سطينية وخ��سة عندم� تك�ن العق�رات »ممل�كة« ب�سكل 	
جزاأي من القيم على اأمالك الغ�ئبني واأفراد الع�ئلة امل�لكة غري غ�ئبة والتي تت�س�رك ملك هذه العق�رات مع القيم عليه�.

• نبذ كل املخطط�ت الرامية اإىل هدم حي الب�ست�ن بهدف اإن�س�ء احلدائق الت�راتية.	

• وقف نقل امل�ست�طنني اليه�د اإىل املدينة ووقف طرد ال�سك�ن الفل�سطينيني خ�رج قرية �سل�ان.	

• وقف اأعم�ل التهجم على �سك�ن قرية �سل�ان واإعط�ء ال�سرعية للمن�زل املهددة ب�لهدم والتي رف�ست بلدية القد�س ان متنحه�   	
رخ�س� للبن�ء، وكذلك وقف �سي��س�ته� العن�سرية يف اإعط�ء هذه الرخ�س.

• اإبع�د جمعية »اإلع�د« من ال�سيطرة الك�ملة على مدينة داوود وعر�س ج�لت غري متحيزة وواقعية »للم�قع الأثري«.	

• وقف اأعم�ل حفر الأنف�ق اأ�سفل من�زل و�س�ارع قرية �سل�ان وعلى اإ�سرائيل اأن ت�قن انه ل ميكن لكل املنطقة اأن تهدم اأو  تدمر.	
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية : 

• املنك�بة  	 الفل�سطينية  الع�ئالت  ا�ستنك�ره� و�سجبه� ملثل هذه املخطط�ت ال�سرائيلية يف قرية �سل�ان وان تدعم  اأن تعرب عن 
واأي�س� اأن ت�فر دعم� م�لي� وم�دي� ك�في� يف ح�لة حدوث الأ�س�اأ.

• تفعيل التحرك ال�سي��سي على م�ست�ى الع�مل لل�سغط على اإ�سرائيل واإجب�ره� على وقف تلك املم�ر�س�ت والنته�ك�ت.	

منظمات االأمم املتحدة:

• اأن ت�ؤكد مك�نة القد�س ال�سرقية ك�أر�س حمتلة.	

• اأن تكثف ال�سغط على اإ�سرائيل لحرتام التزام�ته� للق�ن�ن الدويل حلق�ق الإن�س�ن واتخ�ذ الإجراءات الالزمة لفر�س هذا 	
الحرتام. 

املجتمع الدويل : 

• ال�سغط على اإ�سرائيل لتطبيق ك�فة التزام�ته� الق�ن�نية كع�س� يف مع�هدات جنيف.	

• جذب النتب�ه اإىل ال��سع الذي يتك�سف يف قرية �سل�ان ب�ل�ستنك�ر الع�م وانتق�د مثل هذه الأفع�ل من قبل دولة اإ�سرائيل.	

• اأن ت�ستغني عن الكالم الف�رغ وتنفذ التزام�ته� جت�ه الفل�سطينيني يف القد�س ال�سرقية املحتلة وذلك بتنفيذ العق�ب�ت على 	
دولة اإ�سرائيل حتى حترتم الق�ن�ن الدويل.

• اأن تط�لب الأطراف املتع�قدة ب�تف�قية جنيف الرابعة مبح�كمة الذين يق�م�ن ب�نته�ك�ت خطرية ح�سب امل�اد 146 و147.     	

االحتاد االأوروبي:

• اإيق�ف العالق�ت التج�رية مع اإ�سرائيل حلني احرتامه� للق�ن�ن الدويل يف الأرا�سي املحتلة.	

• الق�ن�ن 	 الإ�سرائيلي حتت  ب�لق�س�ء  اأنه� ار�س حمتلة وب�لت�يل فهي لي�ست رهن�  القد�س على  ب�لن�سبة ملدينة  تعزيز م�قفه� 
الدويل.

االأردن:

• اأن تقدم م�س�عدة لت�فري املعل�م�ت املتعلقة ب�أوراق ملكية الأرا�سي والتي تع�د اإىل فرتة احلكم الأردين يف القد�س ال�سرقية.	
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ملحق -1 ق�ئمة ت��سح اأ�سم�ء الع�ئالت املت�سررة يف حي الب�ست�ن من اقرتاح م�سروع حديقة امللك الت�راتية

امل�سدر: بنك معل�م�ت املقد�سي

« املنازل املهددة بالهدم حي البستان القدس 2010»
بنك معلومات املقدسي      التاريخ: 2010-06-29           

في حالة االقتباس الرجاء التوثيق على النحو التالي:   
    املقدسي لتنمية اجملتمع،2010. املباني املهددة بالهدم »حي البستان » - بنك معلومات املقدسي. القدس 2010.

عدد املباين جمموع اطفال كبار العنوان املنطقة اال�سم التاريخ رقم امللف 

6318-Mar-09روؤوف   ابو نابSilwanمنزلني8513حي الب�ستان

17181-Aug-09سامي   ابو ناب�Silwanمنزلني268�سلوان / حي الب�ستان

         
16101-Aug-09احمد   ابو �سافعSilwan437الب�ستان/ �سلوان

 منازل)3(
16151-Aug-09سالح   �سافع�Silwan257�سلوان/ حي الب�ستان
16111-Sep-09سافع   �سافع�Silwan257�سلوان/ حي الب�ستان
16121-Aug-09حمدي   �سافعSilwan437�سلوان/ حي الب�ستان
16131-Jun-09حممود   �سافعSilwan538�سلوان/ حي الب�ستان

         
16141-Aug-09فخري   ابو ديابSilwan235�سلوان/ حي الب�ستان

منزلني
16161-Sep-09نادر   ابو ديابSilwan224�سلوان/ حي الب�ستان

         
16171-Aug-09وليد   الرجبيSilwan7411�سلوان/ حي الب�ستان

 منازل )3(

16181-Aug-09حازم   رجبيSilwan347�سلوان/ حي الب�ستان
16191-Sep-09ابو ن�سال   رجبيSilwan538�سلوان/ حي الب�ستان
16201-Sep-09ن�سال   الرجبيSilwan268�سلوان / حي الب�ستان
16211-Sep-09طارق   رجبيSilwan224�سلوان/ حي الب�ستان
16221-Aug-09يا�سني   الرجبيSilwan426�سلوان/ حي الب�ستان

         
16231-Sep-09ابو مهند   قفي�سةSilwan538�سلوان / حي الب�ستان

منزلني  16241-Sep-09مهند   قفي�سةSilwan257�سلوان / حي الب�ستان
16251-Sep-09فهد   قفي�سةSilwan268�سلوان/ حي الب�ستان

         
16261-Sep-09عمر   ابو رجبSilwan459�سلوان/ حي الب�ستان

 منازل )3(
16271-Sep-09خليل   ابو رجبSilwan347�سلوان/ حي الب�ستان
16281-Aug-09احمد   ابو رجبSilwan246�سلوان/ حي الب�ستان 
16291-Aug-09رباح   ابو رجبSilwan10010�سلوان /حي الب�ستان 
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16301-Aug-09مو�سى   عودةSilwan358�سلوان/ حي الب�ستان

 منازل )9(

16311-Aug-09حممد   عودةSilwan213�سلوان/ حي الب�ستان
16321-Aug-09نادر   عودةSilwan257�سلوان/ حي الب�ستان
16331-Aug-09يون�س   عودةSilwan257�سلوان/ حي الب�ستان
16341-Aug-09وائل   عودةSilwan235�سلوان/ حي الب�ستان
16351-Aug-09جمعة   عودةSilwan358�سلوان/ حي الب�ستان
16361-Sep-09خ�سر   عودةSilwan235�سلوان/ حي الب�ستان
16371-Aug-09فايز   عودةSilwan268�سلوان / حي الب�ستان
16381-Sep-09ح�سن   عودةSilwan224�سلوان / حي الب�ستان
16391-Aug-09مازن   عودةSilwan224�سلوان/ حي الب�ستان
16401-Aug-09حممد   عودةSilwan257�سلوان / حي الب�ستان
16411-Aug-09ثائر   عودةSilwan224�سلوان/ حي الب�ستان
16421-Sep-09حممود   عودةSilwan224�سلوان / حي الب�ستان
16431-Sep-09رامي   عودةSilwan224�سلوان / جي الب�ستان
16441-Aug-09سادي   عودة�Silwan202�سلوان / حي الب�ستان

         
16461-Aug-09ح�سن   روي�سيSilwan707�سلوان /حي الب�ستان

 منازل )6(

16471-Aug-09حممد   روي�سيSilwan246�سلوان / حي الب�ستان
16481-Sep-09حممود   روي�سيSilwan257�سلوان / حي الب�ستان
16491-Aug-09عي�سى   روي�سيSilwan549�سلوان / حي الب�ستان
16501-Aug-09زريف   روي�سيSilwan235�سلوان / حي الب�ستان
16511-Aug-09رائد   روي�سيSilwan235�سلوان/ حي الب�ستان
16521-Aug-09خليل   روي�سيSilwan459�سلوان / حي الب�ستان
16531-Sep-09فواز   روي�سيSilwan224�سلوان/ حي الب�ستان
16551-Aug-09نعيم   روي�سيSilwan257�سلوان /حي الب�ستان
16561-Aug-09م�سطفى   روي�سيSilwan369�سلوان / حي الب�ستان

         
165719-Sep-09خالد   عوادSilwan257�سلوان /حي الب�ستان

  منازل )4(
16581-Sep-09فايز   عوادSilwan246�سلوان / حي الب�ستان
16591-Aug-09عثمان   عوادSilwan257�سلوان / حي الب�ستان
16601-Aug-09وليد   عوادSilwan257�سلوان / حي الب�ستان
16611-Aug-09وليد   عوادSilwan224�سلوان / حي الب�ستان

 16621-Sep-09سلح   عواد�Silwan224�سلوان / حي الب�ستان
16631-Aug-09عمر   عوادSilwan213�سلوان / حي الب�ستان

         
16641-Sep-09نهاد   بدرانSilwan347�سلوان / حي الب�ستان

 منازل )8(

16651-Sep-09عماد   بدرانSilwan257�سلوان / حي الب�ستان
16661-Sep-09حممد   بدرانSilwan257�سلوان / حي الب�ستان
16671-Aug-09ح�سني   بدرانSilwan246�سلوان / حي �سلوان
16681-Sep-09سامر   بدران�Silwan246�سلوان/ حي الب�ستان
16691-Aug-09سامي   بدران�Silwan257�سلوان / حي الب�ستان
16701-Sep-09ايوب   بدرانSilwan246�سلوان / حي الب�ستان
16711-Sep-09حممد   بدرانSilwan235�سلوان / حي الب�ستان
16721-Aug-09سربي   بدران�Silwan235�سلوان/ حي الب�ستان
16731-Sep-09ا�سحق   بدرانSilwan213�سلوان / حي الب�ستان
16741-Aug-09عبد   بدرانSilwan426�سلوان / حي الب�ستان
16751-Aug-09خليل   بدرانSilwan224�سلوان/ حي الب�ستان
16761-Aug-09رائد   بدرانSilwan224�سلوان/ حي الب�ستان
16771-Aug-09حممود   بدرانSilwan235�سلوان / حي الب�ستان
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16781-Aug-09ابو هشام   سكينةSilwan549سلوان / حي البستان

257سلوان/ حي البستانSilwanهشام   سكينةAug-09-16791 منازل (3)
16801-Aug-09عمران   سكينةSilwan268سلوان / حي البستان

         
16811-Aug-09ابو هشام جالجلSilwan538سلوان / حي البستان

 منازل (4)

16821-Aug-09مأمون   جالجلSilwan257سلوان / حي البستان
16831-Aug-09امني   جالجلSilwan268سلوان/ حي البستان
16841-Sep-09وائل   جالجلSilwan257سلوان / حي البستان
16851-Aug-09ابو رجائي   جالجلSilwan628سلوان / حي البستان
16861-Aug-09رجائي   جالجلSilwan257سلوان / حي البستان
16871-Aug-09هشام   جالجلSilwan246سلوان/ حي البستان
16881-Aug-09طارق   جالجلSilwan257سلوان / حي البستان

         
16891-Sep-09شعيب ابو سنينةSilwan224سلوان/ حي البستان

 منازل (3)
16901-Aug-09محمد ابو سنينةSilwan235سلوان / حي البستان
16911-Sep-09اشرف ابو سنينةSilwan347سلوان/ حي البستان 
16921-Aug-09عدنان ابو سنينةSilwan246سلوان/ حي البستان 
16941-Aug-09شادي   ابو سنينةSilwan246سلوان/ حي البستان 

         
16931-May-09علي   الصباحSilwan246سلوان/حي البستان

 منازل (4)
170222-Jun-09نافذ   الصباحSilwan437سلوان/حي البستان
169615-May-09سليمان   الصباحSilwan347سلوان/حي البستان
170022-Jun-09سامي   الصباحSilwan246سلوان/حي البستان

         
16971-Aug-09سرحان   قميريSilwan257سلوان/ حي البستان

 منازل (3)

16951-Aug-09قيس   القميريSilwan246سلوان/ حي البستان
16981-Sep-09سامي   قميريSilwan246سلوان/ حي البستان
16991-Sep-09حسام   قميريSilwan257سلوان/ حي البستان
17011-Aug-09وسام   قميريSilwan235سلوان/ حي البستان
17031-Aug-09فرحات   القميريSilwan246سلوان/ حي البستان

         
17041-Sep-09شحدة   مراغةSilwan347سلوان/ حي البستان

 منازل (2)
17061-Sep-09عطية   مراغةSilwan257سلوان / حي البستان
17071-Aug-09خضر   مراغةSilwan246سلوان/ حي البستان
17081-Aug-09برهان   مراغةSilwan246سلوان/ حي البستان

         
170922-Jul-09نافذ   زيتونSilwan246سلوان/حي البستان

 منزل 
170522-Jul-10ابو نافذ   زيتونSilwan347سلوان/حي البستان
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17103-Jun-09هشام   عايدSilwan808سلوان/حي البستان

 منازل (3)
17162-May-09عالء   عايدSilwan224سلوان/حي البستان
17112-Jun-09محمد   عايدSilwan246سلوان/حي البستان
17135-Jun-09هيثم   عايدSilwan246سلوان/حي البستان
17192-Jun-09سعيد   عايدSilwan224سلوان/حي البستان

         
17121-Aug-09صالح   دويكSilwanمنزل 5510سلوان / حي البستان

         
17141-Sep-09غير معروف بيضونSilwanمنزلني 235سلوان / حي البستان

17151-Sep-09نادر   بيضونSilwan235سلوان/ حي البستان 

         
17201-Sep-09وليد   ابو جنمةSilwanمنزل 347سلوان / حي البستان

         
17225-Jul-09ابو يوسف الرشقSilwanمنزل 5611سلوان/حي البستان

         
17211-Aug-09سعدي   عويضةSilwan538سلوان / حي البستان

 منازل (6)

17231-Aug-09محمد   عويضةSilwan347سلوان / حي البستان
17311-Sep-09مراد   عويضةSilwan213سلوان/ حي البستان
17321-Aug-09باسم   عويضةSilwan213سلوان / حي البستان
17331-Aug-09كامل   عويضةSilwan213سلوان / حي البستان
17281-Aug-09فؤاد   عويضةSilwan246سلوان/ حي البستان
17271-Aug-09محمد   عويضةSilwan202سلوان / حي البستان
17241-Aug-09سعيد   عويضةSilwan257سلوان/ حي البستان
17251-Aug-09احمد   عويضةSilwan246سلوان / حي البستان
17291-Aug-09علي   عويضةSilwan235سلوان/ حي البستان

         
17301-Aug-09ابو ناصر الزيدانيSilwanمنزل5813سلوان/حي البستان

17341-Aug-09ابو محمد ابو رميلةSilwanمنزل808سلوان / حي البستان

17352-Aug-09سامر سرحانSilwanمنزل257سلوان/حي البستان

17361-Aug-09ابراهيم العباسيSilwanمنزل246سلوان/ حي البستان

         
17371-Aug-09جبريل   الطويلSilwanمنزل 257سلوان/ حي البستان

         
17263-Jul-09جواد   ابو رموزSilwanمنزل4711سلوان/حي البستان

17382-Apr-09شحادة   قراعنيSilwanمنزل347سلوان/حي البستان

         
17401-Aug-09طه   شحادةSilwan202سلوان/ حي البستان

منزلني
17411-Aug-09يونس  شحاةSilwan202سلوان / حي البستان

         
17421-Sep-09عبد السالم ابو صبيحSilwan606سلوان/ حي البستان

منزل
17431-Sep-09محمد ابو صبيحSilwan101سلوان/ حي البستان

88 منزل 364463827اجملموع
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ملحق -2 ن�سخة عن اأمر هدم �سدر يف حي الب�ست�ن

 

 1 

 בר אשר צבןתמר :לפני כבוד השופטת 
 

 תכנון ובניה:   סוג תיק                        
 5634 / 2007:  'תיק מס                       

   02/ 03 /2008  :תאריך                                                                      
   

מדינת  ישראל  

 
 המאשימה

 נ ג ד
                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 :הנאשמת/הנאשם                
 

 פ ר ו ט ו ק ו ל
 

 . ד זיאד קעואר"כ הנאשמת עו"ד יוגב שרף וב"עו- כ התביעה "ב: התייצבו

 

אבקש להטיל על . ר" מ60 על בנייה בהיקף של 2004מדובר בעבירת אי ציות לצו מסוף : התובע לעניין העונש

צו .  חודשים3- מאסר על תנאי ב,  12,000₪כמו כן תינתן התחייבות בסך .  12,000₪הנאשמת קנס בסך 

 .  חודשים3- ההריסה יוארך ב

 

ר אשר הוקמה כדי שתהווה קורת גג עבור " מ60מדובר בעבירת בנייה של : כ הנאשמת לעניין העונש"ב

משך תקופה ארוכה העירייה סירבה לקדם כל . הבנייה הוקמה בשכונת אל בוסתן. הנאשמת ומשפחתה

תוכנית באזור זה והתעקשה שמדובר בשטח ירוק על אף העובדה ששטח זה רווי בבנייה עוד מלפני החלת 

אזור רגיש דתית ופוליטית ומכאן באה עמדת , מדובר בשכונת סילוואן. השלטון הישראלי על האזור הזה

אולם לאחרונה חל שינוי בעמדת העירייה לאחר שכל תושבי השכונה התארגנו יחד והגישו תוכנית . העירייה

ר "באמצעות האדריכלית איילה רונאל משרד האדריכלים המוביל בעיר ובפגישה שהתקיימה עם הרב פולק יו

 08בסוף בפברואר . וועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה הוא אישר את התוכנית והמליץ לקבלה ולקדמה

 – מבודקת התוכניות במשרד הפנים 24/2/08ניתן אישור עמידה בתנאיי סף לתוכנית ואני מגיש מכתב מיום 

 בבקשה לדחיית 5418/98פ "השופט גד ארנברג מהיום בת'  אני מפנה את בית משפט להחלטת כב.1/סומן נ

 ולאור ההליכים התכנוניים 1998- ל1995מועד ביצועו של צו הריסה שמתייחס לבנייה שבוצעה בין שנים 

טענתי היא שהנאשמת היתה זכאית לקבל ארכה לביצוע הצווים נושא . 1/11/08נדחה מועד ביצוע הצו ליום 

 הנאשמת לא עשתה כן . גזר הדין אילו היתה פונה בבקשה סתמית של מספר שורות בצירוף מכתב מהאדריכל

רוידי סמירה  
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 בר אשר צבןתמר :לפני כבוד השופטת 
 

 תכנון ובניה:   סוג תיק                        
 5634 / 2007:  'תיק מס                       

   02/ 03 /2008  :תאריך                                                                      
 

מקרה בו מצב שנאשם יושב בחיבוק ידיים ולא דואג , יש להבדיל במקרה דנן. ועל כן אנחנו נמצאים פה היום

אילו היתה הנאשמת . ועושה מאום לקידום ההיתר לבין מצב שאין סיכוי להכשרת עבירות בנייה במקום

ולאור מצבה הסוציואוקונומי , בנסיבות העניין. קרוב לוודאי שהיתה מקבלת, מגישה בקשה להארכת מועד

אבקש שבית משפט יסתפק בקנס שלא יעלה על , לחודש ₪ 2,200בעלה נכה ומתפרנסים בסך , של הנאשמת

אין זה המקרה הנכון שבית משפט יטיל . וכן ייתן ארכה ריאלית לביצוע הצווים נושא גזר הדין ₪ 1,500

 . מאסר על תנאי ואבקש להימנע מכך

 

 גזר דין
 

-ה" בחוק התכנון והבניה התשכ210 בעבירה לפי סעיף 3/12/2007הנאשמת הורשעה על פי הודייתה ביום 

 5782/01פ " בגזר הדין בת22/6/2003בכך שלא קיימה צו שניתן ביום , ( חוק התכנון והבניה–להלן  )1965

שלפיו נצטוותה הנאשמת להרוס את הבניה שעליה הורשעה בתיק האמור או להתאים אותה , בבית משפט זה

 .1/10/2004וזאת לא יאוחר מיום , להיתר בניה

 

עבירה של אי ציות של צו שיפוטי היא עבירה חמורה אשר יש בה שילוב של זלזול גם בחוקי התכנון , ככלל

 . נוטים בתי המשפט להחמיר עם עוברי עבירה זו, והבניה וגם בצווים שהוצאו על ידי בית המשפט ולפיכך

לא כל המקרים זהים ולא בכל מקרה ניתן לומר שיש באי קיום הצו כדי לזלזל בהליכי התכנון , יחד עם זאת

כ הנאשמת במשך שנים רבות לא ניתן היה לקדם הליכי "כפי שפירט ב, במקרה הנדון, כך למשל. והבנייה

לאחרונה חל שינוי של ממש בכך שביוזמת תושבי . בוסתן בסילוואן-בשכונת אל, תכנון באזור שבו מצוי הנכס

 . השכונה החל קידום של תוכנית אשר אמורה בסופו של דבר להכשיר את עבירות הבנייה באזור

 

גם לא ניתן להתעלם מהעובדה שהמאשימה לא עושה דבר כדי לאכוף את פסקי הדין הניתנים על ידי בית 

הרושם הבלתי נמנע הוא שהפעולות היחידות הננקטות . המשפט ולהביא לקיומם של צווי הריסה שיפוטיים

בכך אין כל דבר שעשוי לקדם את נושא . ביחס לנאשם שמפר צווים שיפוטיים הן הגשת כתבי אישום נוספים

 . אכיפת החוק אלא לכל היותר יש בכך מנגנון לגביית קנסות נוספים

 

היתה בקשתה , כ הנאשמת כי אילו פנתה הנאשמת בבקשה לדחות את מועד ביצועו של צו ההריסה"צודק ב

בנסיבות אלו גם לא ראיתי מקום . להיפך, אינני רואה כל מקום להחמיר עם הנאשמת, בנסיבות אלו. נענית

 . להטיל על הנאשמת מאסר על תנאי
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 בר אשר צבןתמר :לפני כבוד השופטת 
 

 תכנון ובניה:   סוג תיק                        
 5634 / 2007:  'תיק מס                       

   02/ 03 /2008  :תאריך                                                                      
 

מקרה בו מצב שנאשם יושב בחיבוק ידיים ולא דואג , יש להבדיל במקרה דנן. ועל כן אנחנו נמצאים פה היום

אילו היתה הנאשמת . ועושה מאום לקידום ההיתר לבין מצב שאין סיכוי להכשרת עבירות בנייה במקום

ולאור מצבה הסוציואוקונומי , בנסיבות העניין. קרוב לוודאי שהיתה מקבלת, מגישה בקשה להארכת מועד

אבקש שבית משפט יסתפק בקנס שלא יעלה על , לחודש ₪ 2,200בעלה נכה ומתפרנסים בסך , של הנאשמת

אין זה המקרה הנכון שבית משפט יטיל . וכן ייתן ארכה ריאלית לביצוע הצווים נושא גזר הדין ₪ 1,500

 . מאסר על תנאי ואבקש להימנע מכך

 

 גזר דין
 

-ה" בחוק התכנון והבניה התשכ210 בעבירה לפי סעיף 3/12/2007הנאשמת הורשעה על פי הודייתה ביום 

 5782/01פ " בגזר הדין בת22/6/2003בכך שלא קיימה צו שניתן ביום , ( חוק התכנון והבניה–להלן  )1965

שלפיו נצטוותה הנאשמת להרוס את הבניה שעליה הורשעה בתיק האמור או להתאים אותה , בבית משפט זה

 .1/10/2004וזאת לא יאוחר מיום , להיתר בניה

 

עבירה של אי ציות של צו שיפוטי היא עבירה חמורה אשר יש בה שילוב של זלזול גם בחוקי התכנון , ככלל

 . נוטים בתי המשפט להחמיר עם עוברי עבירה זו, והבניה וגם בצווים שהוצאו על ידי בית המשפט ולפיכך

לא כל המקרים זהים ולא בכל מקרה ניתן לומר שיש באי קיום הצו כדי לזלזל בהליכי התכנון , יחד עם זאת

כ הנאשמת במשך שנים רבות לא ניתן היה לקדם הליכי "כפי שפירט ב, במקרה הנדון, כך למשל. והבנייה

לאחרונה חל שינוי של ממש בכך שביוזמת תושבי . בוסתן בסילוואן-בשכונת אל, תכנון באזור שבו מצוי הנכס

 . השכונה החל קידום של תוכנית אשר אמורה בסופו של דבר להכשיר את עבירות הבנייה באזור

 

גם לא ניתן להתעלם מהעובדה שהמאשימה לא עושה דבר כדי לאכוף את פסקי הדין הניתנים על ידי בית 

הרושם הבלתי נמנע הוא שהפעולות היחידות הננקטות . המשפט ולהביא לקיומם של צווי הריסה שיפוטיים

בכך אין כל דבר שעשוי לקדם את נושא . ביחס לנאשם שמפר צווים שיפוטיים הן הגשת כתבי אישום נוספים

 . אכיפת החוק אלא לכל היותר יש בכך מנגנון לגביית קנסות נוספים

 

היתה בקשתה , כ הנאשמת כי אילו פנתה הנאשמת בבקשה לדחות את מועד ביצועו של צו ההריסה"צודק ב

בנסיבות אלו גם לא ראיתי מקום . להיפך, אינני רואה כל מקום להחמיר עם הנאשמת, בנסיבות אלו. נענית

 . להטיל על הנאשמת מאסר על תנאי
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