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م�ؤ�س�سة املقد�سي :

حــقــوق الإن�سـان � أوال

هي م�ؤ�س�سة فل�سطينية �أهلية غري ربحية م�ستقلة غري مرتبطة ب�أي جهة حكومية �أو حزبية  ،ت�أ�س�ست يف مدينة القد�س
املحتل يف � 19شباط  2007/من جمموعة من املحاميني والنا�شطني واالكادميني من املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق الإن�سان،
حيث جاء ت�أ�سي�سها كردة فعل لالنتهاكات الإ�سرائيلية حلقوق الفل�سطينيني يف مدينة القد�س املحتل و�سلب حقوقهم االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية واملدنية والثقافية
ت�سعى املقد�سي للدفاع عن حقوق الإن�سان وحمايتها ،واحرتام �سيادة القانون وتعزيز مبادئ الدميقراطية واحلكم الر�شيد على
�صعيد الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،ولت�صبح امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية املقد�سية التي تتوىل م�س�ؤولية الدفاع عن حقوق الفل�سطينيني يف
حمافظة القد�س على ال�صعيدين املحلي والدويل ،بالإ�ضافة �إىل ر�صد وتوثيق ون�شر انتهاكات �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي حلقوق
الفل�سطينيني ،ومطالبتها بوقفها واحرتام حقوقهم اجلماعية والفردية وفقاً ملبادئ و�أ�س�س القانون الدويل واملعايري الدولية حلقوق
الإن�سان و�أحكام وقواعد القانون الدويل الإن�ساين.
الأهداف الإ�سرتاتيجية :
1 .1الدفاع عن حقوق الفل�سطينيني يف مدينة القد�س املحتل وحمايتها.
2 .2رفع الوعي لدى الفل�سطينيني يف مدينة القد�س بكافة حقوقهم وبالقانون الدويل الإن�ساين.
3 .3اال�ستمرار يف تطوير قدرات امل�ؤ�س�سة لتحقيق غايتها و�أهدافها.
الر�ؤيا:
•املواطنون الفل�سطينيون يف القد�س يتمتعون بكامل حقوقهم ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
الر�سالة:
•ال�سعي للمحافظة على وجود وثبات الفل�سطينيني يف مدينة القد�س من خالل توعيتهم بحقوقهم والدفاع عنها ور�صد
وتوثيق ون�شر االنتهاكات الإ�سرائيلية بحقهم وتنظيم حمالت ال�ضغط والت�أثري حلمايتهم.

2

م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع

�إعداد
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املقد�سي اال�ستاذ معاذ الزعرتي .
الباحث القانوين مل�ؤ�س�سة املقد�سي جوناثان مولوين.
الباحث امليداين  -عالء حممود عديلة.
خرائط ومعلومات � -أن�س عابدين.
مراجعة وتدقيق  :الأ�ستاذ معاذ الزعرتي – املدير التنفيذي للمقد�سي .
الرتجمة �إىل العربية :هديل نا�صر – وحدة الرتجمة باملقد�سي.
االخراج الفني والطباعة� :شركة ديل للت�سويق واال�ست�شارات.

كافة الحقوق محفوظة ملؤسسة املقديس

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

3

�شكر خا�ص
يتقدم معدي الدرا�سة بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف �إ�صدار هذه الدرا�سة و�إخراجها �إىل حيز النور وبالأخ�ص اال�ستاذ طاهر
النمري ،رئي�س هيئة اال�شراف يف امل�ؤ�س�سة ،للدكتور نزار �أيوب� ،أحد م�ست�شاري امل�ؤ�س�سة ،على جهدهم وعطائهم ومعلوماتهم التي
قدموها الجناز الدرا�سة واىل عموم فريق م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع  ،الدكتور ب�شار العزة  ،وروال �سعيد ،و�أن�س عابدين،
و�أ�سامة نبيل وهدى عريان ورهام عبدو وهديل نا�صر و �أ .ب�سام �أ�سعد وعالء عديلة ،وزينب كالوتي  ،ورزان حمد والذين من دونهم
مل يكن من املمكن �إجناز هذه الدرا�سة .وال�شكر اجلزيل لل�سيد مي�شال كريين ،وجواد �صيام ،و�أحمد القراعني وجميع �أع�ضاء مركز
معلومات وادي حلوة يف �سلوان ،وفخري دياب ويوناتان مزراخي مل�ساهمتهم البناءة يف هذه الدرا�سة.

�إىل الفل�سطينيني ال�صامدين يف القد�س ال�شرقية ،وخا�صة ه�ؤالء يف قرية �سلوان ،فثابروا على �صمودكم وال تتخلوا
�أبدا عن منازلكم.......
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 .1مقدمة:
�إن املفاو�ضات حول الق�ضية الفل�سطينية الآخذة يف ال�صعوبة يف ظل «احلقائق على �أر�ض الواقع » املتمثلة ببناء امل�ستوطنات وا�ستمرار
احتالل و�ضم القد�س وجدار الف�صل العن�صري وكذلك �سيا�سة هدم املنازل .هذه احلقائق اليومية تزيد من �سيطرة �إ�سرائيل على
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة  ،فهناك ق�ضية جوهرية هي القد�س و�سيا�سة التهويد امل�ستمرة فيها من خالل م�صادرة الأرا�ضي
والنقل الق�سري للمواطنني الفل�سطينيني وهدم منازل �أهايل مدينة القد�س و�سحب هوياتهم وانتهاك حقهم بالإقامة وال�سكن فيها.
�إن حمور تركيز هذه الدرا�سة هي �سيا�سة هدم املنازل الغري قانونية التي ت�ؤثر على مواطني قرية �سلوان الواقع يف جنوب البلدة
القدمية ،عن طريق درا�سة احلاالت والق�ص�ص ال�شخ�صية ،لتو�ضيح مو�ضوع البحث بالتف�صيل و�سرد احلقائق على ار�ض الواقع ،
والق�سم الثاين من الدرا�سة �سيقدم ملحة تاريخية �سيا�سية وقانونية للمناطق الفل�سطينية املحتلة .
و�سريكز الق�سم الثالث على تهويد القد�س ودرا�سة القوانني والإجراءات واملخططات الإ�سرائيلية التي متار�س يف املدينة واجلدل
حول هذا النظام املتحيز والعن�صري الذي ينتهك حقوق الفل�سطينيني الغري قابلة للت�صرف ،وكذلك �إعادة ر�سم حدود البلدية
وتو�سيعها مرات عديدة من قبل بلدية القد�س الغربية وذلك لبناء امل�ستوطنات غري القانونية على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
و�إلغاء الوجود الفل�سطيني من مدينة القد�س .وبعدها �ستعر�ض ملحة عن ال�سيا�سات الإ�سرائيلية املتبعة يف ال�سيطرة على �أمالك
الفل�سطينيني وحتديدا قانون �أمالك الغائبني للعام . 1950
�سريكز الق�سم الرابع على احلقائق على �أر�ض الواقع يف قرية �سلوان ،من خالل عر�ض القوانني الغري �أخالقية وغري القانونية
من منظور القانون الدويل الإن�ساين واملتبعة �ضد الهوية الفل�سطينية املهددة بالت�آكل تدريجيا يف قرية �سلوان يف القد�س ال�شرقية.
فقد �أيقنت اجلمعية اال�ستيطانية (�ألعاد) �أن �أف�ضل طريقة مل�صادرة ما تبقى من الأرا�ضي الفل�سطينية هو ا�ستغالل علم الآثار
وال�سياحة والذي يهدف �إىل مراوغة الغ�ضب العاملي الذي رافق �سيا�سة بناء وتو�سيع امل�ستوطنات .وهذا يتطلب حتقيقا يف قرية
�سلوان ومدينة داوود واال�ستثمار ال�سياحي فيها والأ�ساطري املتعلقة بها وكذلك احلقائق املتعلقة ب�سيا�سة «�شراء» الأرا�ضي وهدم
املنازل ومدى �شرعيتها� ،سي�شمل هذا الق�سم �أي�ضا فح�صا دقيقا لإح�صائيات هدم املنازل وكذلك نظرة على املخططات الراهنة املتعلقة
بهدم حي الب�ستان يف �سلوان لإزالة العقبات ومتهيد الطريق لإن�شاء احلدائق التوراتية والتي اثبت بع�ض اخلرباء �أن ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة تاريخيا.
فقد ر�أت �سلطات االحتالل �أن التذرع بال�سياحة وعلم الآثار قد ي�شرع تدمري منازل الفل�سطينيني ،وتهويد �أحياءهم ويربر موقفهم
�أمام النقد العاملي املوجه �ضدهم .فالعالقة بني علم الآثار وال�سيا�سة كان مو�ضوع كثري من الدرا�سات على مر ال�سنني وكذلك
الروايتان املتباينتني واللتني ت�سردان يف اجلوالت ال�سياحية املختلفة يف مدينة داوود� ،إن ذلك يو�ضح املدى الذي �ست�صل �إليه بلدية
القد�س الغربية لال�ستمرار يف �سيا�سة انتهاك حقوق الفل�سطينيني يف القد�س العربية املحتلة وتهمي�ش مواطنيها و�سكانها  .تعد
ظاهرة البناء غري املرخ�ص نقطة مهمة يف �أجندة قرية �سلوان وهناك �أمثلة مهمة �أي�ضا على جانبي ال�صراع .و�أما رد البلدية على
هذه االنتهاكات والأ�سباب وراءها فتتطلب مزيدا من التحقيق.
ويعر�ض الق�سم اخلام�س حتليال يف العمق للحقائق على ار�ض الواقع يف قرية �سلوان وخا�صة حي الب�ستان،حيث يبد�أ هذا الق�سم
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بلمحة عن املكانة القانونية للقد�س ال�شرقية ويليها معاينة مف�صلة للأحكام املتعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين والقوانني الدولية
حلقوق الإن�سان .فهناك عدد كبري من بنود القوانني الدولية التي ت�ستهدف ب�شكل خا�ص هذه االنتهاكات اال�ستيطانية امل�ستمرة
يف قرية �سلوان وكثري من الأحكام الأخرى التي ميكن �أن تطبق ب�شكل ثانوي� ،إن هذه االنتهاكات ت�ؤثر على حياة �أهايل �سلوان
وذلك ملخالفتها للقوانني الدولية وكذلك ف�شل ال�سلطات الإ�سرائيلية يف التدخل عندما يرتكب امل�ستوطنون جرائمهم وال يعاقبون
عليها  ،على عك�س الفل�سطينيني الذين يعاقبون ب�أ�شد العقوبات يف حال ارتكبوا �أي عمل «يخالف القانون» .وبعدها �سنعر�ض للقارئ
اخلال�صة والتو�صيات والتي تنادي بوقف االنتهاكات وال�سيا�سات املتبعة يف قرية �سلوان  ،وتدعوا كافة الأطراف ذات العالقة للقيام
مب�س�ؤولياتهم وواجباتهم اجتاه حقوق الفل�سطينيني يف مدينة القد�س املحتلة .

 .2ملخ�ص تنفيذي:
�سلوان هي �أحدى قرى مدينة القد�س املحتلة ،وتقع على اجلهة اجلنوبية من البلدة القدمية وتبلغ م�ساحتها  2,194دومناً ،
وقد �أ�صبحت هذه القرية هدفا للمحاوالت الإ�سرائيلية امل�ستمرة يف �سبيل التهويد الغري القانوين للقد�س .فعلى مر الع�شر �سنوات
املا�ضية فقط  ،مت ت�شريد �أكرث من  300من �سكان قرية �سلوان نتيجة ل�سيا�سة هدم املنازل غري القانونية ،وت�شريد �أكرث من 200
طفل وطفلة  ،وبهذا ،ف�إن ال�سيا�سات الإ�سرائيلية املتبعة ال تظهر �أي عالمة من عالمات الهدوء واال�ستقرار  .ويف الوقت الراهن هناك
خطة وا�سعة و�شاملة لتدمري حي الب�ستان ب�أكمله ،والذي ي�أوي ما يقارب �ألف �شخ�ص ،من اجل بناء احلديقة التوراتية على �أنقا�ض
هذا احلي .ومنذ اللحظة الأوىل لل�ضم غري القانوين للقد�س فقد �شرعت �سلطات االحتالل بو�ضع خطة لتهويد املدينة .ويطمح
خمطط القد�س  2000الذي و�ضعته بلدية االحتالل وزارة الداخلية الإ�سرائيلية �إىل رفع ن�سبة اليهود يف القد�س ب�شقيها �إىل 77
بحلول عام . 2020
وواحدة من �أقوى الأ�سلحة التي ت�ستخدمها �إ�سرائيل لتهويد املدينة هي جمموعة القوانني التي �سنتها وب�سطت نفوذها من خاللها
بالإ�ضافة �إىل املخططات العن�صرية والقمعية ،التي �شكلت �ألأداة للتو�سع اليهودي اال�ستيطاين ،بينما حجمت التو�سع الفل�سطيني
وحا�صرت النمو الطبيعي للمواطنني الفل�سطينيني .وتتمثل ال�سيطرة على �أجزاء هائلة من القد�س ال�شرقية ،ب�سل�سلة من قرارات
البلدية العن�صرية وح�صيلة هذه ال�سيا�سات هو النق�ص احلاد يف مكان ال�سكن له�ؤالء الفل�سطينيني ( الأمر الذي �سي�ؤدي نظريا
�إىل طرد ال�سكان الفل�سطينيني من القد�س ،وعمليا �إجبارهم على البناء بدون ترخي�ص) وهذه ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات لي�ست
بجديدة ،فقد �صممت بالأ�صل يف بدايات عام 1968والتي هدفت �إىل خلق هيكلية لدمج القد�س تدريجيا �إىل �إ�سرائيل وف�صلها التام
عن ال�ضفة الغربية.
و�أكرث هذه ال�سيا�سات فعالية حاليا هو قانون التنظيم والبناء عام  1965وقانون �أمالك الغائبني للعام  1950وخمطط تنظيم
املدينة ،القد�س  2000وكذلك �إعادة ر�سم حدود بلدية القد�س لت�شمل عددا كبريا من الأرا�ضي الفل�سطينية وت�ستبعد التجمعات
ال�سكنية .وقد نتج عن هذه املخططات �أثاراً جماعية �شملت مناطق وا�سعة من القد�س ،حيث �صودرت الأرا�ضي الفل�سطينية وطرد
ال�سكان الفل�سطينيون بالقوة الع�سكرية .
ويعد قانون �أمالك الغائبني من العقبات الرئي�سية التي تواجه ال�سكان الفل�سطينيني يف القد�س ومنها �سلوان .و�شريع هذا القانون
عام  1950وذلك لدعم دولة �إ�سرائيل اجلديدة حتى تب�سط �سيطرتها على �أرا�ضي الفل�سطينيني التي �أجرب �أ�صحابها على اللجوء
منها �إبان احلرب .وقد ا�ستخدمت اجلماعة اال�ستيطانية اليهودية (�ألعاد) هذا القانون على نطاق وا�سع يف �سلوان والتي ت�صف
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مهمتها كجمعية تعمل على (تقوية الروابط اليهودية مع مدينة القد�س) ،بعد �أن ا�ستحوذت ق�سرا على عدد هائل من املعامل يف �سلوان
و�سيطرت على �أعمال احلفريات والتنقيب عن الآثار يف مدينة داوود عام .1997
وقد ا�ستخدمت هذه اجلمعيات اال�ستيطانية هذه احلفريات « والآثار » ك�سالح �سيا�سي �ضد ال�سكان الفل�سطينيني يف �سلوان ،وتدور
هذه امل�س�ألة حول ثالثة حماور مهمة :
1 .1دور �أعمال احلفريات يف خلق روايات تاريخية ت�سرد للعامة وت�أثريها على الر�أي العام.
2 .2اثر �أعمال احلفر الأثرية على املجتمع الذي يعي�ش يف وحول مواقع �أعمال احلفريات هذه.
3 .3الطريقة التي ت�ستخدم فيها هذه احلفريات الأثرية لتربير اال�ستيطان اليهودي وتقوية الوجود اال�ستيطاين هي ق�ضية
ح�سا�سة ومتنازع عليها.
وهناك مثال جيد على الآراء املتباينة املتعلقة مبدينة داود �أال وهي الروايات املتنوعة التي ت�سرد يف اجلوالت الر�سمية جلمعية
«�ألعاد» اال�ستيطانية يف هذه املواقع الأثرية و�أخرى بديلة تنظمها جمعية «عيمك �شفيه « ،وهي منظمة تتكون من علماء �آثار
ون�شطاء يف املجتمع والتي تركز على دور علم الآثار يف املجتمع الإ�سرائيلي وال�صراع الفل�سطيني -الإ�سرائيلي� .أما يف اجلولة الر�سمية
جلمعية �ألعاد فتو�ضح ب�أن مدينة داوود هي املكان الذي بد�أ منه كل �شيء مدعية انه املكان الذي �أ�س�س فيه امللك داوود عا�صمة مملكته
قبل � 3000سنة .واجلولة البديلة جلمعية «عيمك �شفيه» ت�شري �إىل �أن هذه احلقائق ال �أ�سا�س لها من ال�صحة.
متثل �أهمية �شرعنة مدينة داوود التوراتية وموقعها �أ�سفل �شوارع قرية �سلوان نقطة ارتكاز للتهديد الآين حلي الب�ستان ب�أكمله مبا
يف ذلك حماوالت البلدية لهدم  88مبنى مدعية �أنها « غري قانونية » وذلك لتمهد الطريق �إىل �إن�شاء احلدائق التوراتية .ويعترب
الكثري من علماء الآثار هذا املوقف اختطافا �سيا�سيا ملهنتهم لتحقيق �أهداف االحتالل ال�صهيوين ،والذي يف جوهره ينتهك حقوق
ال�سكان يف نطاق ترجمة تاريخية غام�ضة للتوراة.
�أما اال�شتباكات بني �أهايل القرية وامل�ستوطنني وحرا�سهم امل�سلحني ،فهي ظاهرة متكررة ت�سفر عن العديد من حوادث العنف
والإ�صابات اخلطرية .وقد �شهدت قرية �سلوان �صيفا حافال باال�شتباكات والتوترات بني الفل�سطينيني وامل�ستوطنني اليهود وخ�صو�صا
يف �شهر �آب ،حيث حاول امل�ستوطنون اليهود مهاجمة جامع يف حي وادي حلوة للمرة الثالثة على التوايل ،وكانوا قد �أحلقوا ال�ضرر
ببوابة اجلامع م�ستخدمني طفايات احلرائق وعندما �أطلق جر�س الإنذار تنبه املواطنون خلطر ه�ؤالء امل�ستوطنني .وقد نتج عن
ذلك ا�شتباكات بني اجلهتني حيث قامت �شرطة االحتالل ب�إطالق الر�صا�ص احلي يف املنطقة و�أما الفل�سطينيون فقد كانت احلجارة
�سالحهم حيث ازدادت �أعداد امل�ستوطنني مع مرور الوقت بحماية من قوات ال�شرطة واجلنود الإ�سرائيليني.
وقد �أ�شار املواطنون �أن هذه االعتداءات اال�ستفزازية كانت قد زادت حدتها يف �شهر �أيلول ،2010/حيث ح�صلت هناك يف قرية �سلوان
حادثة م�أ�ساوية .حيث ت�صاعد الغ�ضب العارم نتيجة ال�ست�شهاد املواطن �سامر �سرحان ،وهو �أب خلم�سة �أطفال ،حيث �أطلق عليه النار من
قبل �أحد حرا�س امل�ستوطنني يوم الأربعاء املوافق  2010/10/22خالل �ساعات ال�صباح الباكرة .وقد مت �إطالق �سراح قاتل املواطن
�سامر �سرحان بكفالة قبل م�ضي � 24ساعة على اعتقاله ،مما �أدى �إىل غ�ضب املواطنني ون�شوب ا�شتباكات وا�سعة بني مواطني القرية
وقوات ال�شرطة الإ�سرائيلية .وجاء يف تقرير ملركز معلومات وادي حلوة �أن عددا من �أفراد طاقم الإ�سعاف مل يتمكنوا من الو�صول �إىل
اجلرحى وامل�صابني الذين عانوا اختناقات جراء �إطالق قنابل الغاز امل�سيل للدموع من قبل قوات ال�شرطة الإ�سرائيلية باجتاه املواطنني
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العرب مبن فيهم الطاقم الطبي .ويذكر �أن عددا كبريا من املواطنني كانوا بحاجة للرعاية الطبية الفورية خا�صة بعد ا�ستن�شاقهم
كميات كبرية من الغاز امل�سيل للدموع والتي �أدت �إىل حاالت اختناق كبرية من بينها الطفلة �آية �أبو ميالة والتي تبلغ  15ربيعا.
ومع ا�ستمرار هذه اال�شتباكات  ،قامت قوات من اجلنود الإ�سرائيليني بالتجمع خارج منزل املواطن �سامر �سرحان وقامت ب�إطالق
قنابل الغاز امل�سيل للدموع بينما كانت عائلة �سرحان يف فرتة احلداد على فقيدها �سامر �سرحان .ونتيجة لذلك مت نقل �أرملة املرحوم
�سامر �إىل امل�ست�شفى لتتلقى العالج بعد �أن اختنقت جراء ا�ستن�شاق الغاز امل�سيل للدموع .وبعد عدة �أيام قامت �سلطات االحتالل باعتقال
عدة �أفراد من عائلة �سرحان �أال وهم احمد وعلي �سرحان �شقيقي املرحوم وابن �أخيه حممد  ،خالل عمليات اقتحام ملنزل العائلة .وقد
�أفاد �شهود عيان �أن املعتقلني كانوا قد تعر�ضوا لل�ضرب من قبل اجلنود خالل تهجمهم على منزل العائلة ،وهذا ما �أفاده �أي�ضا املواطنون
الذين حاولوا م�ساعدة وحماية املعتقلني الذين كانوا قد �أ�صيبوا بجروح بالغة جراء وح�شية جنود االحتالل .لقد م�ضى على هذه
اال�شتباكات �أيام عديدة والتي �أدت �إىل عدة عمليات اعتقال وانت�شار عدد كبري من قوات جنود االحتالل يف القرية ،بينما قاتل املرحوم
�سامر �سرحان حر طليق.
ويعترب املبنى اال�ستيطاين غري القانوين « بيت يوناتان » الواقع يف قلب �سلوان من �أبرز اال�ستفزازات الإ�سرائيلية للفل�سطينيني
الذين �شهدوا هدم  35من منازلهم وت�شريد  90من البالغني و 103من الأطفال منذ بناء هذا املبنى غري ال�شرعي يف عام ،2002
وقد بلغت حده التوترات ذروتها كون هذا املبنى يطل على  88مبنى فل�سطينيا مهددة بالهدم ملجرد �أن �أ�صحابها فل�سطينيون.
�أما يف ال�سياق القانوين فال مربر لهذه الأعمال اال�ستفزازية ،فكل ال�سيا�سات القائمة يف قرية �سلوان خمالفة للقوانني واالتفاقيات
الدولية التي تعد �إ�سرائيل جزءا منها  ،ويعترب اال�ستخفاف الإ�سرائيلي الوا�ضح للقوانني الإن�سانية الدولية والقانون الدويل حلقوق
االن�سان فا�ضحا وخمزيا .وتعترب القد�س ال�شرقية �أر�ضا حمتلة وكذلك �سكانها ولذلك فهم حمميون ولي�س لإ�سرائيل �أي �سلطة
تخولها بتغيري معاملها .وال يعد بناء املنازل الفل�سطينية حتديا �سيا�سيا (كما هو احلال بالن�سبة ملبنى بيت يوناتان) ولكنه ق�ضية
تتعلق باحتياجات االن�سان .و�إذا �أم�ضى االحتالل قدما يف هدم املنازل يف حي الب�ستان ف�سي�شكل هذا جرمية حرب وجرمية ا�ضطهاد
للإن�سانية ،فا�ستخدام التوراة كذريعة لت�شريد �أكرث من  1000فرد هو تعدي على �إميان النا�س وال ي�سمح بحدوث مثل هذه
ال�سيا�سات.

 .3خلفية تاريخية
عندما ا�ستعد االنتداب الربيطاين لالن�سحاب من فل�سطني عام  ،1947ن�صت خطة التق�سيم املرفقة بقرار اجلمعية العمومية
للأمم املتحدة رقم  181على �أن تق�سم فل�سطني �إىل دولة عربية و�أخرى يهودية ،وان تدول مدينة القد�س وت�صبح منف�صلة وحتت
حكم دويل خا�ص لتتم �إدارتها من قبل جمل�س الو�صاية للأمم املتحدة  .وعلى الرغم من ذلك و�ضد م�شيئة �سكان مدينة القد�س
واملجتمع الدويل فقد قدر �أن تقع كل من فل�سطني والقد�س حتت االحتالل الع�سكري الإ�سرائيلي ،الأمر الذي يحظره القانون
1
الدويل.

.1
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 3.1الفرتة ما بني  1948و :1967
تواجد ال�سكان العرب يف القد�س ال�شرقية والغربية منذ ع�شرات ال�سنني  .فهناك �صورة مللكيات عقارية للقد�س عام  1948والتي
تظهر �أن  % 40من م�ساحة القد�س الغربية كانت ملكا لل�سكان الفل�سطينيني مقارنة بـ  26.1%لليهود ،وبقية هذه الأرا�ضي
2
�صنفت كملك عام .بالإ�ضافة �إىل �أن ن�سبة ملكية الأرا�ضي يف القرى من اجلهة اجلنوبية ملدينة القد�س هي  90%للفل�سطينيني.
وبعد �إعالن اال�ستقالل و�إن�شاء دولة �إ�سرائيل عام  1948برئا�سة ديفيد بن غوريون ،فقد قامت �إ�سرائيل بعدة عمليات هدفت �إىل
ت�شريد �أكرث من  750.000من ال�سكان الفل�سطينيني الأ�صليني لتمهيد الطريق لإن�شاء دولة �إ�سرائيل 3.ولكن حكومة �إ�سرائيل
�آنذاك جادلت يف هذه الأرقام قائلة �أن �أعداد الذين مت ت�شريدهم ال تزيد عن  520.000مواطن فل�سطيني ،ولكن الباحثني
الفل�سطينيني �أ�شاروا �إىل �أن �أعداد الأفراد الذين مت ت�شريدهم تزيد عن 850.000 4بينهم  64.000و  80.000من اجلزء
الغربي ملدينة القد�س والقرى التي حولها  5.وت�شري �ألي�سون هودجنز �إىل �أنه :
« بعد حرب  1948قامت احلكومة الإ�سرائيلية فورا بتعزيز �سيطرتها على القد�س الغربية وو�ضع �أ�سا�سيات لل�سيطرة يف النهاية على
اجلزء ال�شرقي �أي�ضا ،فقد حاولت مبناوراتها ال�سريعة �أن ت�شرع �سيطرتها على القد�س الغربية .وطالبت �إ�سرائيل ب�سل�سلة من الت�شريعات
واحللول ليتم ت�صديقها على وجه ال�سرعة من قبل الكني�ست عام  1949وعام  1950والتي ك�شفت النوايا الإ�سرائيلية يف املدينة .ولكن
الكني�ست اال�سرائيلي رف�ض كل املطالبات املتعلقة بتدويل القد�س بعد احلرب ،وقامت بالإعالن ب�أن «عدوان العرب» �أبطل التزامهم بتنفيذ
خطة التق�سيم .ويف � 1949/2/2أعلن بن غوريون �أن مدينة القد�س التي حتت �سيطرة �إ�سرائيل مل تعد منطقة حمتلة بل جزءا متكامال
من دولة �إ�سرائيل » .
�إن اتفاقية وقف �إطالق النار عام  1949بني الأردن و�إ�سرائيل قد ق�سمت املدينة �إىل احلكم الأردين للجزء ال�شرقي واحلكم
الإ�سرائيلي للجزء الغربي ويف كانون الأول من نف�س العام وعلى الرغم من قرار اجلمعية العمومية للأمم املتحدة رقم  303الذي
�أعاد �إقرار نيته بو�ضع القد�س حتت احلكم العاملي الدائم ، 6فقد �أعلنت القد�س ب�شكل غري قانوين على �أنها عا�صمة لدولة �إ�سرائيل،
وخالل عامني قامت �إ�سرائيل بتطهري اجلزء الغربي من مدينة القد�س من �سكانها العرب.

 3.2الفرتة ما بني  1967والوقت احلا�ضر:
بد�أ تهويد القد�س ب�شكل جدي يف تاريخ  ،1967/7/28عندما قام الكني�ست بتعديل قانون عام  1950والذي �أعلن مبوجبه
القد�س الغربية عا�صمة �إ�سرائيل واالمتداد الغري قانوين لل�سلطة الق�ضائية الإ�سرائيلية على الفل�سطينيني يف اجلزء ال�شرقي
للمدينة .فقد ك�شفت �إ�سرائيل عن نواياها وذلك بالتدمري الكامل حلي ال�شرف 7يف البلدة القدمية ،فقد هدمت  135منزال
.2
.3
.4
5
6
7

سامي هداوي .دراسة عن فلسطني .بريطانيا .1946 .حقوق الفلسطينيني وخسائرهم يف عام  .1948لندن .1988
الدكتور نزار أيوب .التهجري القرسي واالنتهاكات اإلرسائيلية لحق الفلسطينيني يف السكن يف مدينة القدس .صفحة .71
شبكة أبحاث الفلسطينيني الالجئني .متوفر عىل املوقع االلكرتوين  .http://prrn.mcgill.ca/background/index.htmتم اإلطالع عليه يف .2010\7\10
 accessed online at www.passia.org/palestine_facts/pdf/pdf 2006/Jerusalem/14-Jerusalem.pdf PASSIA.orgتم اإلطالع
نفس املصدر السابق
لإلطالع عىل تفاصيل قصة حي الرشف ميكنكم اإلطالع عىل http://pdf.alquds.com/2008/3/25/page21.pdf
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وم�سجدين وم�صنع عابدين للبال�ستيك ومتاجر وخمازن يف احلي قبيل �ساعات قليلة فقط من �إنذارهم من البدء يف عمليات الهدم
وتطهري املنطقة  ،ف�شرد �أكرث من  650من املواطنني العرب وقتل واحد من كبار ال�سن على الأقل يف عمليات الهدم هذه وذلك
لإخالء املكان حتى يت�سنى ل�سلطات االحتالل بناء موقف �سيارات �أمام حائط الرباق (احلائط الغربي للم�سجد الأق�صى� .) 8إن
تدمري حارة ال�شرف ُتعد �أول حقيقة على ار�ض الواقع منذ ال�ضم غري القانوين للقد�س وقد كان �أي�ضا م�ؤ�شرا لل�سيا�سات الإ�سرائيلية
امل�ستقبلية .و�أ�شارت اجلمعية العمومية للأمم املتحدة يف  1967/7/4يف قرارها رقم  ، 2253وباهتمام كبري� « ،إن الو�ضع ال�سائد
يف القد�س هو نتيجة لالنتهاكات التي تقوم بها �إ�سرائيل لتغيري مكانة مدينة القد�س»  ،وقد طالبت �إ�سرائيل ب�أن « تتوقف عن كل
9
�سيا�ساتها املتبعة وان تتوقف على الفور عن القيام ب�أي عمل من �ش�أنه تغيري مكانة وطابع مدينة القد�س».
ولطاملا جتاهلت �إ�سرائيل على مر ال�سنني قرارات الأمم املتحدة ومطالبات املجتمع الدويل و�ضربت بها عر�ض احلائط ،وذلك يف
�سبيل حتقيق �أهدافها يف حتويل القد�س �إىل مدينة يهودية .فاال�سرتاتيجيات الإ�سرائيلية املتعلقة بالقد�س والتي �سنت من قبل بلدية
االحتالل ،مببادرة من رئي�سها تيدي كوليك وبدعم مطلق من احلكومة الإ�سرائيلية  ،هدفت �إىل اقتطاع �أجزاء كبرية من ال�ضفة
الغربية و�ضمها �إىل القد�س لي�سهل �ضمها �إىل �إ�سرائيل 10.فقد بلغت هذه ال�سيا�سات �أوجها يف  1980/7/30عندما �صادق الكني�ست
على قانون الأ�سا�س « القد�س عا�صمة �إ�سرائيل» والذي �أعلن باخلطوط العري�ضة �أن القد�س « موحدة ومتكاملة «  ،عا�صمة دولة
�إ�سرائيل» 11و�أعلن �أي�ضا �أن املدينة �ستكون مكانا للكني�ست وبيتا للرئي�س واحلكومة اال�سرائيلية واملحكمة العليا .وكما �أدينت �أعمال
�إ�سرائيل عام  1967من قبل املجتمع الدويل وعلى �أثره �صدر قرار جمل�س الأمن للأمم املتحدة رقم  478والذي �ألغى «القانون
الأ�سا�س» لإ�سرائيل و�أعاد ت�أكيد �أن» اال�ستيالء على الأرا�ضي بالقوة غري مقبول»  12و�أي�ضا �أ�شار �إىل �أن « كل الإجراءات والأعمال
الإدارية والت�شريعية التي تقوم بها �إ�سرائيل ،القوة املحتلة ،والتي غريت �أو هدفت �إىل تغيري معامل ومكانة املدينة املقد�سة وخ�صو�صا
« القانون الأ�سا�س» فهي باطلة والغيه ويجب �أن تتوقف على الفور» .13
واحلقيقة على ار�ض الواقع تختلف كثريا عن القد�س املوحدة واملتكاملة املذكورة يف البيان �أعاله ،واحلقيقة �أن هناك مدينتني
خمتلفتني ،الغربية اليهودية وال�شرقية الفل�سطينية وهي احلقيقة التي ت�ؤرق دولة �إ�سرائيل والتي حتفزها على حتقيق �أق�صى
�أهدافها� ،أال وهو مدينة يهودية واحدة� .إن فكرة املدينة املوحدة هي جمرد فكرة ال �أكرث وال اقل ،وتتجاهل ب�شكل �أ�سا�سي االحتالل
وامل�شاكل الواقعية الناجتة عنه وتتجاهل �أي�ضا املواطنني الفل�سطينيني الذين تبلغ ن�سبتهم  36%من �سكان مدينة القد�س� ،أي ما
يزيد عن  303.000فل�سطيني .
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نفس املصدر السابق.

م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع

 .4تهويد مدينة القد�س
عندما جترب �إ�سرائيل العائالت الفل�سطينية على الرحيل عن منازلها يف ظل امل�ساحة القليلة لها يف القد�س التي ت�أويها،فان هذا
14
هو تهويد ملدينة القد�س.
وت�سعى بلدية االحتالل ووزارة الداخلية لرفع ن�سبة الوجود اليهودي يف مدينة القد�س من خالل تنفيذ خمطط القد�س 2000
�إىل  77%من جمموع ال�سكان عند حلول عام  ،2020حيث ت�شكل الن�سبة احلالية لليهود  64%مقابل  36%من املواطنني
الفل�سطينيني والتي تو�ضح الدوافع اليهودية يف مدينة القد�س ونوايا ال�سلطات الإ�سرائيلية يف التخل�ص من الوجود الفل�سطيني.
�أما خمطط القد�س 2000فقد مت تطويره يف � 2009/5إىل خمطط القد�س 2030والتي تدعم نظام ف�صل ق�ضائي ووجود
يهودي ثابت يف املدينة ،وت�شري �إىل خطة قتالية دميغرافية ،فاالجتاهات الدميغرافية احلالية ت�شري �إىل �أن ن�سبة ال�سكان �سوف
تتغري �إىل  42% 58%-بحلول عام  2020و�إذا ا�ستمرت هذه التوجهات يف املدينة ف�ست�شهد انت�شارا �سريعا لل�سكان بن�سبة
 50% 50%بحلول عام  15.2037وهذا ميثل تهديدا كبريا لالحتالل الإ�سرائيلي � .إن الهدف من هذا الق�سم هو �إعطاء موجزلل�سيا�سات الإ�سرائيلية التي تغري �شكل مدينة القد�س يوما بعد يوم من خالل ر�ؤية �إ�سرائيل النمطية للقد�س اليهودية املوحدة ،قبل
االنتقال للحديث عن ت�أثري هذه ال�سيا�سات على قرية �سلوان.
�سيكون حمور الرتكيز على م�ستوى بلدية القد�س من خالل عر�ض قوانني التنظيم والبناء التكتيكية املختلفة وكيف �صممت
خ�صي�صا ملنفعة اليهود .و�أي�ضا �سيعر�ض هذا الق�سم من الدرا�سة كيف ا�ستطاعت �إ�سرائيل ب�سرعة الربق �أن تغري حدود البلدية يف
القد�س يف حماولة للتهويد الدائم لطابع مدينة القد�س ،وذلك من خالل طرد املواطنني الفل�سطينيني منها وجلب امل�ستوطنني
اليهود وح�صر النمو الفل�سطيني ،م�ستخدمة التخطيط احل�ضري ك�أداة �سيا�سية .والهدف من عر�ض هذه الق�ضايا هو الرتكيز على
قرية �سلوان وتو�ضيح �أن ما ح�صل يف مدينة القد�س حتى هذا اليوم ب�شقيها ال�شرقي والغربي فقد كان جزءا من خطة �ضخمة لإن�شاء
«القد�س اليهودية».

 4.1قوانني التنظيم يف مدينة القد�س
�إن من �أقوى الأ�سلحة التي ت�ستخدمها �إ�سرائيل �ضمن جمموعة الأ�سلحة لتهويد مدينة القد�س هي جمموعة من قوانني التنظيم
العن�صرية والقمعية والتي تهدف نظاميا �إىل دعم التو�سع اليهودي وح�صر وجود ال�سكان الفل�سطينيني ،وذلك من خالل بلدية
القد�س املدعومة حكوميا و�سيا�سياً والتي دعمت بدورها هذا التغيري الدميغرايف للمدينة� .إن ال�سيطرة على �أجزاء كبرية من القد�س
ال�شرقية حتقق من خالل �سل�سلة من القرارات والإجراءات البلدية العن�صرية والتي �صممت لعرقلة النمو الطبيعي الفل�سطيني.
ونتج عن هذه ال�سيا�سات نق�ص حاد يف امل�ساكن لدى ال�سكان الفل�سطينيني (والذي �أدى نظريا �إىل طرد الفل�سطينيني خارج مدينة
القد�س ،وعمليا �أجربهم على بناء منازل بدون رخ�ص بناء) .فقد جاءت فكرة هذه ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات تقريبا عام 1968
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خطة القدس الكربى  .2020اآلثار والتهديدات التي تهدد الوجود الفلسطيني يف مدينة القدس ،االئتالف األهيل.
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وذلك خللق هيكلية لل�ضم التدريجي للقد�س ال�شرقية �إىل �إ�سرائيل والف�صل الكامل عن ال�ضفة الغربية 16.وباخت�صار فان �إ�سرائيل
تنظر �إىل القد�س بنظرة خمتلفة عن باقي املناطق املحتلة ونتيجة لذلك فان �سيا�سة �إ�سرائيل املتبعة يف مدينة القد�س هدفت ب�شكل
رئي�سي �إىل حماية ال�سيطرة الإ�سرائيلية و�إبقاء هذه ال�سيطرة على جميع �أجزاء املدينة .وهدفت اخلطة الرئي�سية القد�س 2000
�إىل اجناز ذلك ب�أ�سرع وقت ممكن وذلك لإنهاء ق�ضية القد�س �إىل الأبد.
�أ�صدر مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�شئون الإن�سانية (�أوت�شا) تقريرا ركز على ما ا�سماه «�أزمة التخطيط يف القد�س ال�شرقية»  ،وقد �أ�شار
التقرير �إىل �أن:

ف�شلت �إ�سرائيل ،منذ عام  ،1967بتزويد ال�سكان الفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية مبخطط دقيق يتما�شى مع
النمو ال�سكاين الطبيعي ،بينما يواجه ال�سكان الفل�سطينيون عوائق كثرية للبناء القانوين يف  13%من �أرا�ضي
القد�س ال�شرقية املخ�ص�صة للبناء الفل�سطيني .فقد انت�شرت امل�ستوطنات اليهودية يف  35%من الأرا�ضي التي
17
�صودرت بالقد�س ال�شرقية وخ�ص�صت لبناء هذه امل�ستوطنات املخالفة القانون الدويل»

تق�سيم االرا�ضي يف القد�س ال�شرقية
15%
38%

�أرا�ضي خ�ضراء
�أرا�ضي م�صادرة لبناء امل�ستوطنات

12%

�أرا�ضي م�سموح البناء فيها
�أرا�ضي غري خمططة منها للبنية التحتية

35%

ال�شكل  .1امل�صدر� :أوت�شا �أزمة التخطيط بالقد�س ال�شرقية 2009

وال تبدو �إ�سرائيل �آ�سفة على �أفعالها وممار�ساتها وتتجاهل كونها دولة احتالل عليها التزامات قانونية وذلك بت�أمني االحتياجات
الأ�سا�سية للفل�سطينيني ،ف�ضال عن ذلك  ،فان �سلطات االحتالل جتعل ظروف حياة املواطنني الفل�سطينيني يف القد�س �صعبة للغاية
16
17
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مع قوانني التخطيط التي تعود بالذاكرة �إىل حقبة الف�صل العن�صري يف جنوب �أفريقيا .وكما ي�شري جون دوغارد يف تقريره ملجل�س
حقوق الإن�سان عام « ،2008من اجليد �أن تنظر �إ�سرائيل يف جتربة جنوب �أفريقيا  .»18فقد جندت �إ�سرائيل عدة تكتيكات لتحقيق
�أهدافها فيما يتعلق مبدينة القد�س ،من بينها قانون التنظيم والبناء لعام  .1965وقد �صرحت م�ؤ�س�سة املقد�سي فيما يتعلق
بذلك :
�إن قانون التنظيم والتخطيط لعام  1965الإ�سرائيلي ي�ستخدم ك�أداة لل�سيطرة على الأرا�ضي املحتلة وذلك
خلدمة « امل�صلحة العامة « ،ويعترب هذا القانون واحدا من العوائق الكثرية �أمام ال�سكان العرب الذين يودون احل�صول
على رخ�ص بناء .وا�ستنادا �إىل خطة �ضم القد�س وتطبيق القوانني الإ�سرائيلية فعلى الفل�سطينيني �أن يقدموا طلبات
للح�صول على تراخي�ص بناء باال�ستناد �إىل متطلبات قانون التنظيم والبناء لعام  .1965ولكن جلنة التنظيم
والبناء دائما ما متار�س العن�صرية �ضد ه�ؤالء الفل�سطينيني وترف�ض �إعطاءهم رخ�ص بناء بهدف ح�صر الوجود
19
الفل�سطيني يف مدينة القد�س.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فان القانون املذكور ين�ص على عدم ال�سماح ب�إ�صدار رخ�ص بناء يف املناطق التي ال تتواجد بها خمططات هيكلية
م�صادق عليها وحتتوي على بنى حتتية و خدمات لل�صرف ال�صحي ،ف�ضال عن �أن القد�س ال�شرقية تفتقر �إىل  70كيلومرت من
�إمدادات ال�صرف ال�صحي .مع �أن حتديث هذه البنية التحيتة تبقى م�س�ؤولية بلدية القد�س التي تتمل�ص من م�س�ؤولياتها وتتحجج
بعدم وجود ميزانيات كافية لهذا الهدف وبذلك ي�صبح بناء الفل�سطينيني يف هذه املناطق غري قانوين.
و�أما املخطط الهند�سي للمدينة فهو �سيا�سة قمعية �أخرى ذات ت�أثريات كبرية تتبعها بلدية القد�س الغربية يف ا�ست�صدار رخ�ص
البناء .ف�إن �أي رخ�صة بناء يف منطقة القد�س ال يتم �إ�صدارها بدون خمطط تنظيم كامل وم�صادق عليه ويتوافق مع املخطط القد�س
ال�شامل  .فالهدف من ذلك هو ال�سيطرة على تطوير املنطقة ا�ستنادا �إىل تق�سيم هذه املناطق ،ومنو ال�سكان املتوقع ،واحلاجات
20
الإ�سكانية ،ومتطلبات البنية التحتية.
وعلى ال�صعيد العملي ،فان املخطط الهند�سي للمدينة ي�ستخدم كو�سيلة �إ�ضافية حل�صر النمو والوجود الفل�سطيني ،والذي ينتج
عن ذلك عملية طويلة الأمد ومكلفة للح�صول على خمطط هند�سي ناجح للمدينة ،وهو يتطلب من بني �أ�شياء �أخرى �إذنا خطيا من
كافة املالكني الذين تعترب �أمالكهم جزءا ال يتجز�أ من الأر�ض والتي تدخل �ضمن خمطط التطوير .ونادرا ما يعترب هذا عائقا �أمام
اليهود ،ولكن بناء على طبيعة ملكية الأرا�ضي الفل�سطينية ،وخا�صة يف الق�ضايا التي تتعلق ب�أمالك الغائبني ،ف�سيكون ذلك م�ستحيال
للفل�سطينيني  .فعندما تطلب البلدية من املواطنني �أن يتقدموا مبخطط هند�سي بديل للمدينة ،فهذا لي�س �إال قانونا ا�سرائليا
حم�سوبا وم�صمما ليالئم نهج حياة اليهود وي�ضيق اخلناق على املوطنني الفل�سطينيني يف مدينة القد�س .
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تعترب �سيا�سة م�صادرة الأرا�ضي ال�سيا�سة الأ�سا�سية للتو�سع اليهودي يف القد�س ال�شرقية ،ولتحقيق ذلك فقد �صنفت بلدية القد�س
من الأرا�ضي ما يزيد عن  38%على �أنها « خ�ضراء » 21والتي يجب �أن تبقى مناطق مفتوحة وال ي�سمح البناء فيها .وقال �أمري
حي�شن وهو معاون رئي�س ملدينة القد�س تيدي كوليك� ،إن هذه املناطق �صنفت من قبل املخططني ومكتب هند�سة املدينة على �أنها
مكتظة باملباين عندما ر�سموا حدود الأحياء الفل�سطينية التي ميكن البناء فيها .واملناطق املفتوحة املجاورة للأحياء الفل�سطينية قد
�صنفت �أي�ضا �أنها «م�ساحات مفتوحة » وال ميكن البناء فيها ،وتركت غري م�صنفة �إىل حني احلاجة �إليها من اجل �إن�شاء م�شاريع
الوحدات ال�سكنية اال�ستيطانية( 22.انظر ال�شكل  1يف ال�صفحة ال�سابقة).
ويف الظروف العادية عند ت�صنيف الأرا�ضي على �أنها خ�ضراء ،فهو متطلب تنظيمي عادي لأ�سباب عملية وجمالية ولكن يبقى
هناك الدافع اخلفي الذي ي�ستهدف مدينة القد�س� .إن ت�صنيف الأر�ض على �أنها «خ�ضراء» مينع التطور الفل�سطيني حتت قناع
امل�ساحة املطلوبة للخدمة العامة ،فالو�ضع �سيتغري عندما يكون الهدف وراء ذلك هو ا�ستخدام هذه الأرا�ضي للتو�سع اال�ستيطاين.
وعمليا ،فان الأرا�ضي «اخل�ضراء» هي احتياطي �إ�سرتاتيجي لإن�شاء امل�ستوطنات ويف النهاية �سوف ت�صادر.وعند بناء م�ستوطنة راموت
عام  1973التي كانت تعد �أر�ضها خ�ضراء ،كان قد �أعيد ت�صنيفها ب�سرعة الربق ومتكنت �سلطات االحتالل من �إن�شاء م�ستوطنة
23
يهودية على تلك الأر�ض.
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23
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املنطقة الخرضاء هي عبارة عن مناطق تقوم بتحديدها السلطات البلدية اإلرسائيلية للمساحات املفتوحة  ،حيث ال يسمح للبناء فيها من اجل الحفاظ
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
هودجنز ،تهويد مدين القدس ،سياسة إرسائيل منذ عام .1967
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تصنيف األراضي في القدس
الشرقية

.ال�شكل  :2تق�سيم الأرا�ضي يف القد�س ال�شرقية .امل�صدر� :أزمة التخطيط يف القد�س ال�شرقية ،مكتب الأمم املتحدة تقرير خا�ص ني�سان . 2009
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� 4.2إعادة ر�سم احلدود لزيادة �أعداد اليهود :
من بني كل التكتيكات امل�ستخدمة من قبل بلدية القد�س لتعزيز الوجود اليهودي يف املدينة ،فان �إعادة ر�سم حدود البلدية هي �أكرث
هذه التكتيكات خداعا .ف�سلطات االحتالل حتاول على الدوام �إيجاد طريقة لتو�سيع حدود �سيطرتها ،فقد لعبت هذه التعديالت دورا
هاما يف هذه العملية .فقد اعتربت قرية �سلوان يف البداية �ضمن حدود بلدية القد�س يف تعديل عام  ،1952حتت احلكم الأردين،
24 2
ومبوجب هذا التعديل تو�سعت املنطقة حتت حكم البلدية �إىل  6.5كم .
وتقريبا بعد ال�ضم غري القانوين للقد�س ال�شرقية عام ( 1967املعروف باحتالل و�ضم القد�س �إىل �إ�سرائيل) ،فقد �أعيد ر�سم
حدود البلدية مرة �أخرى مبوجب ال�سيا�سة الإ�سرائيلية لل�سيطرة على اكرب عدد ممكن من الأرا�ضي .وقد �ضم هذا الرتتيب اجلديد
للأرا�ضي  28قرية ومدينة فل�سطينية وا�ستبعدت جتمعاتهم ال�سكنية ،مثل بيت اك�سا وبيت حنينا يف ال�شمال وف�صلت املناطق التي
تقع �ضمن حدود بلدية بيت حلم وبيت �ساحور يف اجلنوب .وبذلك ،تو�سعت منطقة حدود بلدية القد�س من  6.5كم� 2إىل 70.5
كم ،2و�أ�صبحت امل�ساحة الكلية للقد�س ال�شرقية والغربية هي  108.5كم 2عام  ،1990وتو�سعت احلدود مرة �أخرى يف املنطقة
25 2
الغربية و�أ�صبحت م�ساحة القد�س بذلك هي  124.800كم .
وردا على �ضم القد�س ال�شرقية و�إعادة ر�سم حدود بلدية القد�س ،فقد �أ�صدرت اجلمعية العمومية للأمم املتحدة القرارات 2253
و  2254والذين جاء فيهما �أن اجلمعية العمومية « قلقة جدا ب�ش�أن و�ضع مدينة القد�س نتيجة للإجراءات املتبعة من قبل �إ�سرائيل
لتغيري مكانة وطابع املدينة ...وتعترب هذه الإجراءات الغيه ...وتطالب �إ�سرائيل بان توقف جميع �إجراءاتها املتبعة وان تكف حاال
عن القيام ب�أي عمل له �ش�أن �أن يغري من مكانة مدينة القد�س»  26وقد تبع ذلك يف �شهر 5من العام  1968قرار  252ملجل�س الأمن
الذي«ي�شجب ف�شل �إ�سرائيل االمتثال لقرارات اجلمعية العمومية املذكورة �أعاله» وتعترب كافة الإجراءات الت�شريعية والإدارية املتبعة
من قبل �إ�سرائيل ،مبا يف ذلك م�صادرة الأرا�ضي والعقارات والتي تهدف �إىل تغيري املكانة القانونية ملدينة القد�س ب�أنها الغية وباطلة
27
وال ميكن �أن تغري هذه املكانة.

24
25
26
27
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خليل توفكجي .مصادرة األرايض وبناء املستوطنات يف القدس الرشقية .صفحة  45اسيا 1966
مساحة القدس الرشقية والغربية حسب مخطط القدس . 2000
قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة  2253بتاريخ .1967 \7\4
قرار مجلس األمن لألمم املتحدة  252بتاريخ .1968\5\21
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ال�شكل  :3خريطة مدينة القد�س مو�ضحة املعامل املختلفة حلدود البلدية .امل�صدر :با�سيا

وكما ذكر �سابقا فان الأر�ض التي ت�صنف على �أنها «خ�ضراء» ت�صنف بهذه الطريقة عادة حتى تبقى بعيدة عن متناول املواطنني
الفل�سطينيني ،حتى يحني الوقت لبناء م�ستوطنات جديدة و�إعادة ر�سم احلدود لال�ستيالء هذه الأر�ض .وت�ستمر �سلطات االحتالل
ببناء م�ستوطنات جديدة مت�صلة مبدينة القد�س ومن ناحية �أخرى تتو�سع امل�ستوطنات الأخرى يف حماولة للحفاظ على اكرب ن�سبة
من اليهود يف املدينة .من املمكن التفريق بني مرحلتي بناء امل�ستوطنات كحزام ا�ستيطاين «خارجي» وحزام �آخر داخلي.
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فاحللقة اخلارجية تتكون من الوحدات اال�ستيطانية املبنية حديثا والكبرية وبنيتها التحتية املدعمة ،والتي كان قد �أعلن عن بناءها
ر�سميا بعد فرتة وجيزة من عام  1967وكان قد بدا العمل على بناءها عام  1970يف حميط حدود البلدية والتي تو�سعت لت�صل
مناطق يف ال�ضفة الغربية عام � .1967أما احللقة اال�ستيطانية «الداخلية» فهي تتكون من البلدة القدمية والأحياء الفل�سطينية
املجاورة لها وكذلك التالل التي حولها بغ�ض النظر عن �إعادة بناء «حارة اليهود» على �أنقا�ض حارة ال�شرف فيها وقد بد�أت الأعمال
28.
اال�ستيطانية يف هذه احللقة عام  1980وركزت على اال�ستيالء على القرى املوجودة و�إعادة ت�شكيلها
عملت هذا احللقات احلزام اال�ستيطاين بالتزامن مع جدار الف�صل العن�صري على عزل املدينة بعيدا عن املجتمعات والقرى
الفل�سطينية يف حماولة لطرد ال�سكان الفل�سطينيني خارج حدود املدينة وتقطيع �أحيائهم وحتويلها �إىل كنتونات� .أما املواطنني
الفل�سطينيني الذين طردوا من حي املغاربة فقد نقلوا خارج املدينة وهناك خماوف من �أن يكون هذا هو م�صري اهايل قرية �سلوان
وحي ال�شيخ جراح وخ�صو�صا �أن هاتني املنطقتني تعدان عائقا يف �سبيل حتقيق املخطط اليهودي العظيم.

 4.3بيع منازل الفل�سطينيني الق�سري والزائف
عملت قوانني التنظيم البناء على م�ساعدة امل�ستوطنني لبناء م�ستوطناتهم وكذلك املخططات الإ�سرتاتيجية التي عززت الوجود
اليهودي يف املدينة ،وتبقى ق�ضية ال�سكان الفل�سطينيني يف مدينة القد�س ال�شرقية عالقة .فقد عاجلت �إ�سرائيل «م�شكلة الوجود
الفل�سطيني» بدعم قدوم جمموعات كبرية من م�ستوطني اليمني واليمني املتطرف وذلك لإن�شاء وجود يهودي �أبدي يف الأحياء
الفل�سطينية .فقد �سيطرت هذه املجموعات اال�ستيطانية على �أمالك الفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية بثالثة طرق � :إدعاء ملكية
يهودية �سابقة للأمالك� ،صفقات غام�ضة و�أي�ضا من خالل قانون �أمالك الغائبني� .إن الهدف الذي ترمي �إليه هذه اجلماعات
اال�ستيطانية هو احتالل �أكرب عدد ممكن من املنازل يف قرية �سلوان بحجة �أنهم ا�شرتوها �سابقا ولكن كان من ال�صعب عليهم الو�صول
�إليها .ويتم �شراء املنازل من ال�سكان الفل�سطينيني «من خالل التهديدات وادعاءات كاذبة ووثائق مزورة وتواقيع زائفة »29ح�سب
�أقوال �شهود عيان فل�سطينيني و�أحكام حمكمة �سلطات االحتالل ،ولكن على املدى البعيد ف�إن ال�سالح اال�ستيطاين الأكرث خطورة
هو قانون �أمالك الغائبني .

 4.3.1قانون �أمالك الغائبني
�إن الأداة التي ا�ستخدمت من قبل �سلطات االحتالل لال�ستيالء وال�سيطرة على منازل ال�سكان الفل�سطينيني يف قرية �سلوان هو
قانون �أمالك الغائبني .وقد و�صفه مركز معلومات وادي حلوة « ا�ستغالال» من قبل دولة االحتالل الإ�سرائيلي يف حماولة م�شينة
لال�ستيالء على الأرا�ضي الفل�سطينية.
ي�ستخدم قانون �أمالك الغائبني يف مدينة القد�س �ضد املواطنني الذين �سحبت �إقامتهم الدائمة ،فهناك العديد من
احلاالت التي يفقد من خاللها املواطنون الفل�سطينيون بطاقات هوياتهم وحقهم بالإقامة باملدينة بدعوى �إقامتهم
خارج مدينة القد�س ملدة تزيد عن � 7سنوات وعي�شهم خارج حدود مدينة القد�س كما حددت من قبل وزير الداخلية
الإ�سرائيلي  .و�أما الفل�سطينيون الذين �أجربوا على الرحيل �أيام حرب الأيام ال�ستة عام  1967فلم يح�صلوا على حق
العودة �إىل بالدهم كمواطنني �شرعيني يف مدينتهم .وبا�ستخدام هذه القوانني ،تنتهز �إ�سرائيل الفر�صة لال�ستيالء
28
29

20

ويندي بوالن .مدينة داوود يف مدينة القدس .تسييس الرتاث املدين .النزاع يف املدن والدول املتنازع عليها .العدد  6لعام  .2008صفحة .5
مريون رابوبورت .الصفقات املشبوهة يف قرية سلوان .صفحة .11
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على الأرا�ضي الفل�سطينية واملنازل واملمتلكات وكذلك العقارات وتنتقل امللكية تلقائيا �إىل املنظمات اال�ستيطانية.
وهذا هو احلال �أي�ضا يف قرية �سلوان ،فجمعية «�إلعاد» يف �سلوان هي مثال لهذه العمليات القائمة يف مدينة القد�س .

وقد �شرع قانون �أمالك الغائبني عام  1950لتعزيز زعم دولة �إ�سرائيل يف ملكية الأرا�ضي املرتوكة من قبل الالجئني الفل�سطينيني
حني كر�ست الو�سائل لعدم عودة الالجئني وبالتايل نفي �إمكانية مطالبتهم بحقهم يف الأر�ض بعد �أن �أجربوا على الرحيل منها �إبان
احلرب .وين�ص قانون �أمالك الغائبني على» �أن �أيا من املالكني الذين تركوا مكان �سكنهم يف �أي وقت من احلرب خالل الفرتة
( 1947/11/29و )1948/9/1وتواجدوا يف �أي دولة عربية عدوة (االردن و�سوريا ولبنان وم�صر والعراق ) �أو �أي منطقة
�أخرى خارج �إ�سرائيل (مبا فيها ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) فتنتقل ملكية هذه الأمالك والعقارات املرتوكة تلقائيا �إىل عهدة �أمالك
الغائبني» 30.وقد طبق هذا القانون ر�سميا حلرا�سة هذه الأمالك حلني �إيجاد حل �سيا�سي لق�ضية هذه الأمالك ،وعادة ما تنقل
لوالية احلكومة الإ�سرائيلية والتي تباع مببالغ رمزية للمنظمات اال�ستيطانية بدون �إخطارات وال تعوي�ضات تذكر ،فاملالكون ميكن
�أن يخ�سروا �أمالكهم من دون علمهم.
ففي عام � 1973صادق الكني�ست الإ�سرائيلي على تعديل قانون �أمالك الغائبني الذي ين�ص على � :أن كل م�ست�أجر ي�ستحق �أن
يتقدم بطلب تعوي�ض ويتم ت�صفية جميع حقوق امللكية وتعرتف احلكومة بهذا الإجراء كنقل للملكية �ساري املفعول  ،حتى ولو كان
امل�ست�أجر لي�س مالك العقار .31بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب على الوارثني لقطعة معينة من الأر�ض �أن ي�سكنوا �ضمن حدود بلدية مدينة
32
القد�س ،و�إال فان حار�س �أمالك الغائبني �سيعلن امللك «�أمالك غائبني» وي�صادر من قبل دولة �إ�سرائيل .
نادرا ما طبق قانون �أمالك الغائبني ما بني  1967و 2004يف مدينة القد�س ال�شرقية با�ستثناء حملة اال�ستيالء على العقارات
يف قرية �سلوان واحلي الإ�سالمي يف البلدة القدمية ،ويف الن�صف الأخري من عام � 2004أعيد ا�ستخدام هذا القانون يف القد�س
ال�شرقية .و�أدى بناء جدار الف�صل العن�صري الذي بد�أ عام � 2002إىل ت�شريد وف�صل مئات العائالت عن �أر�ضهم ومدينتهم  .وقد
كتبت جمعية عري عميم يف تقرير لها انه من خالل متثيلها للعديد من العائالت الفل�سطينية الذين ف�صلوا ج�سديا عن �أر�ضهم
« فقد �أ�صبح وا�ضحا �أن �إ�سرائيل وللمرة الأوىل منذ عام � 1967أ�صبحت تطبق ب�شكل نظامي قانون �أمالك الغائبني يف القد�س
33
ال�شرقية.
ويف حالة حي �سلوان ،يف عام  1991نقلت دولة �إ�سرائيل �أمالك الفل�سطينيني التي طابقت قانون �أمالك الغائبني �إىل ال�صندوق الوطني
اليهودي .وبعد فرتة وجيزة ،قام ال�صندوق الوطني اليهودي بت�أجري جميع الأرا�ضي التي متلكتها يف قرية �سلوان للجمعية اال�ستيطانية
«�إلعاد»  34بدون مناق�صة وبطريقة خمالفة للإجراءات املعتادة .فمن وجهة النظر الإ�سرائيلية فان القد�س ال�شرقية وخا�صة �سلوان لديها
م�ساحات مفتوحة وا�سعة والتي يجب �أن متلأ بامل�ستوطنني اليهود وذلك لتعزيز ال�سيطرة اليهودية على املدينة وتهويدها ،وحقيقة �أن
الفل�سطينيني هم مالكو هذه «امل�ساحات املفتوحة» مل حتدث �أي فرق ،فقد اغفل قانون �أمالك الغائبني هذه احلقائق.
30
31
32
33
34

وفقا لقانون أمالك الغائبني يحق للقيم أن يسجل األرض أنها أمالك للغائبني إذا اثبت أن أصحابها غائبون وقت اإلحصاء.
طرق التهجري .مركز معا للتنمية .شباط  .2010صفحة .38
نيثني ديريكو .االئتالف األهيل  .التمدين العدواين .صفحة .14
جمعية عري عميم .قانون أمالك الغائبني يف مدينة القدس الرشقية .نيسان .2005
الجمعيات االستيطانية اليمينية .سيتم مناقشتها بالتفصيل يف القسم التايل من الدراسة.
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املحكمة العليا الإ�سرائيلية تدر�س ملفا يهدد م�صري ع�شرات املنازل من خالل قانون» �أمالك الغائبني»
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ك�شفت �إ�سرائيل �صحيفة « هارت�س الإ�سرائيلية يوم اجلمعة املوافق  2010/11/5النقاب عن �أن دولة �إ�سرائيل قدمت للجمعيات
اال�ستيطانية اليمينية يف القد�س ال�شرقية م�ساعدات يف جمال ال�سيطرة على عقارات فل�سطينية خ�صو�صا يف البلدة القدمية ويف
�سلوان .ويت�ضح من التحقيق املطول �أن حار�س �أمالك الغائبني ي�صادر عقارات بناء على قانون تعرتي تطبيقه خالفات وتنقل دائرة
�أرا�ضي �إ�سرائيل هذه العقارات �إىل جمعيتي العاد وعطرات كوهنيم» اال�ستيطانيتني بدوا �إجراء �أي عطاءات وب�أ�سعار متدنية  .ويعمل
م�سجل اجلمعيات وال�شركات على �إعطاء اجلمعيات اال�ستيطانية ح�صانات متكن من تدفق ع�شرات ماليني ال�شواكل �إليها بدون
الك�شف عن هوية املتربعني .وتوفر وزارة الإ�سكان حرا�سة مببلغ  54مليون �شيكل �سنويا .وما زالت هذه اجلمعيات اال�ستيطانية
وبدعم م�ؤ�س�سات حكومية و�شبكة �شركات خفية يف اخلارج وحملة من الن�شاطات ال�سرية م�ستمرة ما يهدد ب�إ�شعال القد�س .و�أكدت
«ه�آرت�س « يف تقريرها املطول �إن �سلوان ت�شكل الآن ب�ؤرة الن�شاطات اال�ستيطانية وتعمل اجلمعيات اال�ستيطانية من خالل دمج
ال�ضغوط بالإغراءات املالية ال�سخية على �شراء عقارات فيها .وتعمل « العاد» التي �أ�س�سها دافيد باري « وعطرات كوهنيم» برئا�سة
ماين ديان على �شراء عقارات يف �سلوان .وت�شرف اجلمعيتان وب�صورة �سرية تامة على �شركات فرعية بع�ضها م�سجل يف اخلارج
مبا يف ذلك �أماكن التهرب من دفع ال�ضرائب مثل جزيرة العذراء ،وتت�سرتان على هويات املتربعني لها وحت�صالن على م�ساعدة
الدولة من �أجل �شراء العقارات ،خ�صو�صاً يف �إطار قانون �أمالك الغائبني .وت�سيطر العاد حتى اليوم على حوايل  15عقاراً يف �سلوان
يقطن فيها حوايل  500م�ستوطن .ومتكنت جمعية عطرات كوهنيم النا�شطة خ�صو�صا يف البلدة القدمية ب�صورة عامة ويف احلي
الإ�سالمي على وجه التحديد من نقل  60عائلة ا�ستيطانية �إىل البلدة القدمية وعدة مئات من طلبة املدار�س الدينية .ونقلت
الدولة للجمعيتني ومن خالل هذه الأ�ساليب ع�شرات من العقارات بدون �أي عطاءات .وهكذا مكنتهما من العمل وحيدتني من وراء
�ستار حمكم الإغالق خلدمة �أهدافهما .وهكذا تدعم الدولة ماديا اال�ستيطان .وتخ�ص�ص �سنويا ع�شرات ماليني ال�شواكل حلرا�ستها.
وتعمل من خالل احلرا�س و�آالت الت�صوير واجلدران على الف�صل بني امل�ستوطنني وال�سكان الفل�سطينيني يف �سلوان والبلدة القدمية.
توفر املعلومات التي يك�شف النقاب عنها هنا للمرة الأوىل ح�سب» ه�آرت�س» مدى �شبكة العالقات القائمة بني دولة �إ�سرائيل وبني
اجلمعيات اال�ستيطانية وذلك بتوقيت دقيق وتك�شف النقاب عن نتائج هذا التعاون ،ذي النتائج امليدانية القا�سية .وكانت املحكمة
قد وجهت تعليمات بت�سليم هذه املعلومات للنا�شط الي�ساري درور�أتك�س وبعد �صراع ق�ضائي دام ثالثة �أعوام وحاربت «العاد» ملنع
ن�شر املعلومات حتت ذريعة �أنها �ست�ؤدي اىل �سفك دماء ودعمت الدولة هذا الر�أي من خالل عر�ض خرباء �أمن حتذيرات من تبعات
ن�شرها .لكن �أتك�س متكن من احل�صول على مبتغاة وان يكون ب�صورة جزئية� ،إذ تلقى قائمة ب�أحد ع�شر عقارا نقلتها الدولة �إىل «
العاد» «عطرات كوهنيم» ونقل معظمها �إليهما يف ال�سنوات من  2008-2003بدون �أي �شفافية ومببالغ مفاجئة بتدين قيمتها.
ونقلت �إدارة �أرا�ضي �إ�سرائيل يف �إطار �أحد ع�شر �صفقة مباين و�أرا�ض للجمعيتني اال�ستيطانيتني خم�سة اللعاد و�ستة لعطرات
كوهنيم� -سواء بيعا �أو ا�ستئجارا مببالغ زهيدة ،وتظهر مبالغ تافهة يف �أقدم االتفاقات املعقودة يف �سنوات الثمانينات .وعلى �سبيل
املثال منزل يتكون من �أربع غرف يف البلدة القدمية تدفع عطرات كوهنيم �أجرا له � 5593شيكال �سنويا� ،أي � 466شهريا .وتوجد
املباين التي �سيطرت عليها عطرات كوهنيم يف البلدة القدمية مبا يف ذلك يف احلي الإ�سالمي ومنها مبنى مب�ساحة  340م 2بيع
للجمعية عام  2006مببلغ � 915ألف �شيكل ومبنى �آخر مب�ساحة 266م 2بيع يف ني�سان  2008مببلغ  1.241مليون �شيكل.
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�أين توجد العقارات الواردة يف القائمة بال�ضبط؟ ت�شري املعلومات اجلزئية �إىل �صعوبة حتديد املواقع التي ت�شكل جزءاً من ع�شرات
العقارات التي ت�سيطر عليها اجلمعيتان وحدد حتقيق �أجرته �صحيفة ه�آرت�س بدقة ثالثة من الأحد ع�شر عقاراً الأول» بيت العني».
الذي ميلكه مو�سى العبا�سي ،والذي اعترب غائبا ومت « ت�أميم» املنزل عام  1988يف �أعقاب �ضغوط مار�ستها « العاد» ونقل بالإيجار
�إىل هذه اجلمعية بعد ثالثة �أعوام وذلك ب�أجر �شهري قيمته � 23شيكال و� 73أغورة .وحتول اال�ستئجار ال�شهري بعد  15عاما
�إىل �إيجار ملدة  49عاما مقابل � 382ألف �شيكل .وورد يف وثيقة ال�صفقة التي عقدتها �إدارة �أرا�ضي �إ�سرائيل ،قطعة �أر�ض تبلغ
م�ساحتها 1705م 2وعليها مبنى مب�ساحة 139م� .2أما البيت الثاين الذي مت التعرف عليه فقد بيع للجمعية يف متوز 2006
مببلغ 275الف �شيكل .وقال باري لوزير الأمن الداخلي يف حينه �آيف دخرت الذي قام بجولة يف عدد من العقارات التي �سيطرت
عليها جمعية «العاد» �أن البيت يطلق عليه ا�سم بيت غزالن و�أي�ضا ا�سم» بيت الزجاج» ووفقا ملزاعمه مت �شراء املنزل يف مطلع القرن
املا�ضي ب�أموال دفعها البارون روت�شيلد� .أما العقار الثالث الذي �شخ�ص ب�صورة م�ؤكدة فهي �أر�ض مب�ساحة دومن بيعت ل « العاد»
ب�سعر � 262.800شيكل يف �شباط عام  ،2005وهي الأر�ض التي �أقيم عليها» مركز زيارات مدينة داود» وكانت باملا�ضي ملكا
لعائلتي قراعني و�سمرين وما زال �أفراد العائلة يقطنون هناك ،ومتت ال�سيطرة على هذا العقارعام  1989مثل ال�سيطرة على
معظم العقارات ،بناء على قانون �أمالك الغائبني وحتول اال�ستئجار ب�أجر �شهري بلغ � 41شيكل فقط بعد ع�شرين عاما �إىل ملكية
اجلمعية .ووفقا لتقديرات ن�شطاء الي�سار ف�إن جمموع ال�صفقات التي عقدت بني الدولة واجلمعية اال�ستيطانية يفوق كثريا االحد
ع�شر ويقارب � 80صفقة .ووفقا لتقرير جلنة غلوغمان التي �شكلها ا�سحق رابني لبحث العالقة بني الدولة واجلمعية اال�ستيطانية
فقد بلغ عدد ال�صفقات � 68صفقة وفيما يلي قائمة جزئية للعقارات التي متت ال�سيطرة عليها وفقا لقانون الغائبني والتي �سمحت
املحكمة بن�شرها:

العاد� -سلوان
العقار -قطعة ار�ض م�ساحتها دومن.
نوع ال�صفقة -ت�أجري لفرتة زمنية طويلة
التاريخ -كانون الثاين عام 2006
الثمن� -433شيكال
العقار� -أر�ض م�ساحتها 680م 2عليها بناء م�ساحته 238م2
نوع ال�صفقة – ت�أجري لفرتة زمنية طويلة.
التاريخ -حزيران عام 2003
الثمن� 251 -ألف �شيكل

عطرات كوهنيم –البلدة القدمية.
العقار -مبنى مب�ساحة 266م2
نوع ال�صفقة -بيع
التاريخ – ني�سان عام 2008
الثمن 1،2مليون �شيكل
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العقار -مبنى مب�ساحة 89م 2وم�ساحة مب�ساحة 6.7م2
نوع ال�صفقة -بيع
التاريخ -ني�سان 2008
الثمن � 116 -ألف �شيكل
العقار -مبنى مب�ساحة  340م2
نوع ال�صفقة – بيع
التاريخ – ت�شرين الأول عام 2006
الثمن � -912ألف �شيكل
العقار -مبنى مب�ساحة 85م2
نوع ال�صفقة -بيع
التاريخ� -شباط عام 2006
الثمن� -438ألف �شيكل
العقار -بيت يتكون من �أربع غرف
نوع ال�صفقة -ا�ستئجار
التاريخ� -أيار عام 1985
الثمن� -466شيكال �شهريا
العقار -منزل يتكون من ثالث غرف
نوع ال�صفقة – ا�ستئجار
التاريخ� -آب عام 1984
الثمن� -ألف �شيكل �شهريا
العقار -بيت العني�-أر�ض م�ساحتها 1705م 2عليها مبنى مب�ساحة 134م2
نوع ال�صفقة�-إيجار لفرتة زمنية طويلة
التاريخ  -حزيران عام 2006
الثمن� 382 -ألف �شيكل
العقار -مركز الزائرين يف مدينة داوود
نوع ال�صفقة – ت�أجري لفرتة زمنية طويلة
التاريخ� -شباط عام 2005
الثمن� -262ألف �شيكل
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العقار -بيت غزالن-بيت الزجاج�-أر�ض م�ساحتها 1057م 2عليها بناء مب�ساحة 300م2
نوع ال�صفقة -بيع
التاريخ -متوز عام 2006
الثمن � 275ألف �شيكل

و�أ�شار التقرير �إىل «�إلعاد» بو�صفها ال�شريك الأبرز يف �إقامة حزام ا�ستيطاين يهودي حول البلدة العتيقة يف القد�س املحتلة .ولفت
�إىل �أن اجلمعية ،رغم كونها جمعية خا�صة ،ف�إنها ال ت�صوغ م�ستقبل القد�س فح�سب ،و�إمنا �أ�صبحت الهيئة التي اختارتها الدولة
لتكون م�سئولة عن ما�ضي املدينة .كما نقلت ال�صحيفة عن دافيد بئريي ،م�ؤ�س�س جمعية «�إلعاد» �شرحه عن �إحدى طرق اال�ستيالء
على الأمالك العربية يف املنطقة ،فيقول �إنه يتم �شراء الأمالك من العرب بوا�سطة �شخ�ص يدعي �أنه �أحد عنا�صر حزب اهلل ،وبعد
�شرائها يقوم ببيعها للجمعية .وتربر اجلمعيات جلوءها �إىل العمل ال�سري على �أنه الو�سيلة الوحيدة للحفاظ على حياة البائعني
والو�سطاء ،وحياة فل�سطينيني كان لهم دور يف �إبرام ال�صفقات .كما �أ�شار التقرير �إىل �أن الدولة ت�ساند ادعاءات اجلمعيات يف حال
اقت�ضى الأمر الك�شف عن دورها يف عملية اال�ستيالء على املنازل� ،سواء بوا�سطة «قانون �أمالك الغائبني» �أو مبوجب �أوراق تدعي �أن
الأمالك كانت ذات مرة مبلكية يهودية .جتدر الإ�شارة �إىل �أن التقارير املالية جلمعية « �إلعاد» ت�شري �إىل �أنها من �أغنى اجلمعيات
يف البالد .وبح�سب تقارير العام  ،2008فقد و�صلت �أمالكها �إىل  104ماليني �شيكل ،منها  94مليون �شيكل ح�صلت عليها من
تربعات �سرية ،بعد �أن ح�صلت على ح�صانة من م�سجل اجلمعيات ،يف حني ح�صلت على  10ماليني �شيكل كمدخول من ال�سياحة
�إىل ما ي�سمى «مدينة داوود» �أما بالن�سبة للحرا�سة ،ف�إن �آرئيل �شارون ،لدى �إ�شغاله من�صب وزير الإ�سكان ،قد �ألزم الوزارة بتوفري
احلرا�سة التي بلغت ميزانيتها يف العام الأخري  2010نحو  54مليون �شيكل ،ومن املتوقع �أن ترتفع يف العام القادم نظرا ل» الأو�ضاع
الأمنية» يف املنطقة.العليا اال�سرائيلية
وعلى �صلة باملو�ضوع لفت التقرير �إىل �أن املحكمة العليا الإ�سرائيلية وبهيئة ق�ضائية مو�سعة� -سبعة ق�ضاة -تناق�ش ملفا قد ي�ؤدي
�إىل ا�ستبدال �أو�ضاع مئات العقارات يف القد�س� ،سيطرت عليها �إ�سرائيل بقانون �أمالك الغائبني.
وقالت �صحيفة» ه�آرت�س» انه يوجد يف ب�ؤرة امللف فندق» كليف» القائم على تلة يف �أبو دي�س بالقد�س ال�شرقية ويقطن مالك الفندق
على بعد  300مرت �إىل ال�شرق منه واختارت �إ�سرائيل مترير احلدود البلدية للقد�س بني الفندق وبني املنزل وهكذا ظل الفندق يف
القد�س و�أ�صحابه خارج نطاق القانون الإ�سرائيلي ويعني هذا انه �أ�صبح باملكان م�صادرة الفندق .ومتت م�صادرته فعال عام 2003
خالل العمل على �إقامة جدار الف�صل يف املنطقة وحتول �إىل مقر لقوات حر�س احلدود.
وكتب املحامي �شلومو لكر ممثل �أ�صحاب الفندق يف االلتما�س الذي قدمه �إىل املحكمة العليا» هل در�ست ال�سلطة يف هذه الق�ضية
ب�أن املرحوم �أ�صبح غائبا فقط جراء �ضم الفندق �إىل منطقة القد�س عام 1967؟ هل در�ست هذه امل�س�ألة بدرجة كافية؟» وقدم
م�ست�شاران ق�ضائيان للحكومة اال�سرائيلية ر�أيا للق�ضاة ،هما مئري �شمغار وميني مزوز اللذان �أبديا ر�أيا �صارما مناه�ضا للقانون يف
القد�س .لكن امل�ست�شار الق�ضائي احلايل املحامي يهودا فين�شتاين ابلغ املحكمة انه ي�ؤيد تطبيق القانون يف القد�س.
فقد اظهر تقرير كلوغمان عام  ،1992وهو تقرير خا�ص للتحقيق حول الأ�ساليب املتبعة يف نقل امللكية يف القد�س ال�شرقية� ،إن
«ال�سيطرة على ملكية �أرا�ضي العرب يف القد�س ال�شرقية من قبل املنظمات اال�ستيطانية بنيت على ادعاءات كاذبة و�سوء تطبيق لقانون
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�أمالك الغائبني والنقل غري ال�شرعي للأمالك العامة �إىل اجلهات الأيديولوجية والنقل املحرم لع�شرات الآالف من ال�شواقل �إىل
ال�صناديق العامة للمنظمات اليهودية اليمينية 36 .الفقرة 14ب يف هذا التقرير تن�ص على :
�إن الأمالك الفل�سطينية التي �أعلن عنها على �أنها «�أمالك غائبني» على �أ�سا�س املعلومات املعطاة من قبل املنظمات اال�ستيطانية
وال�شهادات املوقعة من قبل حماميي هذه املنظمات .فاحلار�س على �أمالك الغائبني مل ي�صادق على هذه ال�شهادات وال على هوية �أو
م�صداقية امل�صرح ومل يقوم بزيارة املكان �أو التحقق ما �إذا كانت امل�صادرة يتبعها طرد للعائالت ومل ي�سمح بتقدمي دعوى م�ضادة.
فبينما تلقي مثل هذه التقارير ال�ضوء على هذه امل�شكالت فهي قليال ما ت�ؤثر على اجلمعيات اال�ستيطانية مثل «�إلعاد» وكما
�سيظهر الق�سم التايل ،فهم بكل ب�ساطة يتجاهلون �أو يراوغون مثل هذه االنتقادات ويظلون �صامدين لتحقيق �أهدافهم.

مينع رفع الأعالم الفل�سطينية يف قرية �سلوان ،لذا فمركز املعلومات يف �سلوان قد قام بهذا الت�صميم ب�ألوان العلم الفل�سطيني كبديل للعلم .ت�صوير جوناثان مولوين.
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 .5قرية �سلوان -حقائق على ار�ض الواقع
ت�شكل مدينة القد�س دون �أدنى �شك �أعقد الق�ضايا التي تواجه االحتالل الإ�سرائيلي ،ويف حني الو�صول �إىل اتفاق يتعلق بالقد�س
فبالتايل �سيكون هناك اتفاق ميكن الو�صول �إليه فيما يتعلق بال�صراع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي ككل .ويكمن جوهر هذا ال�صراع يف
قرية �سلوان وال�سرعة التي بد�أ فيها االهتمام الدويل والوطني لهذه الق�ضية والأزمة التي تك�شفت هناك ،وتعد قرية �سلوان جزءا
مهما من �أحجية مدينة القد�س .ولرمبا الن�صر يف �سلوان هو املفتاح مل�ستقبل مدينة القد�س وهو �سيناريو يوقنه اجلانبان.
�أ�صبحت �أهمية قرية �سلوان من �أهمية مدينة القد�س منذ العام  ،1967وهذا الق�سم �سيعر�ض �سلوان كمنطقة لها �أهميتها
الأثرية والتاريخية والإقليمية .فهي تقع مبحاذاة البلدة القدمية يف اجلنوب من امل�سجد الأق�صى ،ف�سكانها يجدون �أنف�سهم يف رحى
هذه املعركة ال�سيا�سية التي تهدد وجودهم .وترف�ض احلكومة الإ�سرائيلية االعرتاف ب�أنها معركة �سيا�سية وت�صر على �أنها م�س�ألة
خا�صة تتعلق ب�أفراد ي�شرتون البيوت وي�سكنون فيها وهي م�س�ألة �سندح�ضها يف هذا الق�سم من الدرا�سة .ف�إذا اعتربنا �أن حمور هذا
ال�صراع هو امل�سجد الأق�صى ،فال�سيطرة املبا�شرة على الأماكن املجاورة يعني ال�سيطرة على املنطقة ككل ،فمنذ احتالل قرية �سلوان
فقد عملت اجلماعات اال�ستيطانية اليمينية على تعزيز الوجود اليهودي فيها يف حماولة لتغيري الطابع الدميغرايف والديني فيها.
و�سيتحدث هذا الق�سم بالتف�صيل عن جمعية «�إلعاد» اال�ستيطانية يف القد�س ال�شرقية والتي ا�ستولت ا�سرتاتيجيا على الأمالك يف
قرية �سلوان م�ستخدمني ادعاءات كاذبة وو�سطاء وكذلك تهديدات عنيفة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيعر�ض هذا الق�سم من الدرا�سة املحاوالت غري القانونية لهدم منازل الفل�سطينيني املوجودة قبل بدء
االحتالل 37 ،وكذلك �سيا�سة ا�ستخدام علم الآثار ك�أداة �سيا�سية وجوالت مدينة داوود ال�سياحية كما ت�سرد للعامة .وهناك �أي�ضا
ق�ص�ص �شخ�صية �سردت من قبل ال�سكان املت�ضررين من م�شروع اال�ستيطان امل�ستمر.
ال�سيد جواد �صيام ،مدير مركز وادي حلوة للمعلومات يف �سلوان عن حي �سلوان � -شاهد مل�ؤ�س�سة ملقد�سي :
يبلغ عدد �سكان قرية �سلوان ما يقارب � 55000شخ�صا وهي من �أكرث القرى املهملة ،ف�أكرث من  65%من ال�سكان هم عاطلون
عن العمل ،وحوايل  70%من الطالب ي�ضطرون يوميا �إىل مغادرة قريتهم والذهاب �إىل مدار�س يف قرى �أخرى وذلك نظرا لعدم
توفر مدار�س كافية تت�سع لأعداد الطالب يف �سلوان .ويدفع �سكان القد�س ال�شرقية كل �أنواع ال�ضرائب التي تفر�ضها احلكومة
الإ�سرائيلية وال تزيد ن�سبة ال�صرف من ميزانية البلدية عن  7%على كل القد�س ال�شرقية ،وهذا يعني �أنهم ي�أخذون القمامة 4-3
مرات يف الأ�سبوع ،فبع�ض القرى ال ت�أخذ قمامتها وترتاكم ليتم حرقها فيما بعد .و�إذا دخلت يف عمق قرية �سلوان ف�ست�شعر بانك يف
خميم لالجئني ،فالفرق انه يف خميم الالجئني ال يدفعون �أي �ضريبة و�أما يف �سلوان فبلى.
فكل ما ترونه هنا يف �سلوان ،مبا يف ذلك مركز املعلومات قد �أ�س�س من قبل ال�سكان وجهودهم اخلا�صة بطريقة ال ت�سمح بتدخل
بلدية القد�س اقت�صاديا فنحن ن�ستطيع االعتماد على �أنف�سنا ،و�إذا نظرت �إىل املوا�صالت واحلافالت فهي منظمة بطريقة ت�صل �إىل
معظم �أحياء القد�س ال�شرقية وكذلك حافالت قرية �سلوان و�سكانها.
فمنذ قدوم جمعية «�إلعاد» اال�ستيطانية بد�أت �أعداد امل�ستوطنني تزداد وا�ستيال�ؤهم على معظم الأرا�ضي با�ستنادهم �إىل قانون
�أمالك الغائبني وال�صندوق اليهودي .لقد قاموا ب�شراء املنازل عن طريق ال�سما�سرة واي�ضا «ا�شرتوا بيوتا» مهددة بالهدم ،وفج�أة
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تختفي �أوامر الهدم هذه عندما ي�ستولون على البيت .وي�ستخدم امل�ستوطنون �أعمال احلفريات الأثرية كذريعة لإثبات �أن اليهود
كانوا موجودين منذ القدم والنا�س الذين يعي�شون الآن يف هذه املنطقة جمرمون قد جاءوا واحرقوا منازلهم وتاريخهم .وحمط
اهتمامهم الآن هو امللك داوود منذ  3000عام و�إ�سرائيل حاليا وال �شيء �آخر.
يريدون زيادة �أعداد اليهود يف وادي حلوة بن�سبة  95%من ال�سكان ،فاجلمعيات اال�ستيطانية حت�صل على الأموال من جميع
�أنحاء العامل ودعم من البلدية واحلكومة وال�شرطة ولكننا نقول بان البلدية وال�شرطة عبيد لهذه اجلمعيات اال�ستيطانية .فمنذ
�أيام عدة ،هاجم امل�ستوطنون �سكانا فل�سطينيني و�أ�سفر هذا الهجوم عن عدة جرحى من العرب وقامت ال�شرطة باعتقال العرب فقط.
فغالبا عندما نذهب �إىل ال�شرطة لتقدمي �شكوى عما حدث من ا�صطدامات مع امل�ستوطنني فيعتقلون املدعي لأنه فل�سطيني .وقد
جمعنا �أكرث من  800ق�ضية �ضد امل�ستوطنني ومل يحاكم احد منهم على انه مذنب .فامل�ستوطنون يتعاملون مع �سلوان على �أنها
فندق للنوم والأكل ولكننا هنا نحاول قدر امل�ستطاع عي�ش حياتنا هنا ،وتنظيم فعاليات للنا�س .ولهذا قمنا بت�أ�سي�س مركز املعلومات
لنخرب الق�صة احلقيقية لأعمال احلفريات هذه و�أ�سرارها .فقد ق�ض م�ضجعهم وبعد � 48ساعة على افتتاح هذا املركز ا�ستلمنا قرارا
بهدمه فهم يريدون �أن يهدموا الفكرة ال املبنى.
فعندما جا�ؤوا لت�سليمنا قرار الهدم ،ظلوا يت�ساءلون من �أين ح�صلت على التمويل فمثل هذه الأ�سئلة ال تنم عن اهتمام باملبنى بل
بالفكرة نف�سها ،وقررنا بدورنا �أال نهدم املبنى وتوجهنا للمحكمة للدخول يف الإجراءات القانونية .ويف نف�س الوقت بد�أت ال�شرطة
بالتحقيق معي وحذرتني �إذا مل �أغلق هذا املركز ف�سيهدمون منزيل ،هذا املنزل الذي بناه جدي قبل االحتالل فب�أي حق يقررون
ذلك؟ فهم يهددونني با�ستمرار يف حماولة لإقناعي ب�أنني �أقوم ب�أمر خاطئ و�س�ألتهم مل �أنتم خائفون من التعر�ض للمحاكمة فهي
حمكمة �إ�سرائيلية ،فقالوا ب�أنني �إذا توجهت �إىل القانون ف�سي�ستخدمون �إجراءات قانونية لهدم منزيل ،فهدمهم ملنزيل غري �شرعي،
فقلت لهم ب�أنني لن �أغلق مركز املعلومات و�إذا �أردمت هدمه فافعلوا ما يحلو لكم ،ف�سيظل مركز املعلومات قائما حتى لو كان يف
�سيارتي.
فانا مل ولن �أتخلى عن هويتي وبيتي له�ؤالء امل�ستوطنني فكثريا ما ن�سمع عن ق�صة امللك داوود الذي عا�ش هنا منذ 3000
عام ،ولكن جدي بنى هذا املنزل والآن يقولون يل انه غري قانوين؟ هل يعني هذا بان جدي كان جمرما؟ ه�ؤالء قدموا من �أمريكا
ال�شمالية ويريدون طردنا من منازلنا وبهذا هم لي�سوا جمرمني؟ �إذا كان املنزل «بح�سب القانون» غري قانوين فليهدموا املنزل
ويرتكوا يل الأر�ض ،فالأمر ال يتعلق ب�شرعية البيت ،ف�أكرث من  90%من البيوت املوجودة يف حي وادي حلوة بنيت قبل عام 1967
ولكن �أ�ضاف ال�سكان بع�ض الغرف ،بني بيتي عام  1942هنا يف وادي حلوة و�أ�ضفت عليه غرفة واحدة فقط منذ ذلك احلني ،فهنا
الأر�ض «خ�ضراء» وال ي�سمح لك بالبناء فيها ولكن عندما تقدم امل�ستوطنون لرخ�ص بناء قالوا لهم ب�أنه ال ي�سمح لهم بالبناء ولكن
اخذوا رخ�صا ليبنوا حماما �أو مطبخا .وقد ح�صلوا على ار�ض م�ساحتها  150م 2لبناء املطبخ واحلمام.
فهذه امل�ساحة للبيوت الفل�سطينية ترها ت�أوي عائلتني وندفع مبالغ �أكرث للكهرباء واملاء و�أ�شياء وهمية مثل كوابل التلفاز .ونتيجة
لأعمال احلفريات التي يقومون بها هدموا ما يقارب  40منزال ورو�ضة للأطفال واحلانوت املجاور وكلما تقدمنا ب�شكوى نكون نحن
املذنبون .وعندما توجهنا �إىل املحكمة العليا قال القا�ضي ب�أنهم يوقنون الأخطار على احلياة اليومية لل�سكان ولكن التاريخ �أهم من
كل �شيء ،وهناك اعتداءات يومية علينا والتي تزداد �سوءا يوما بعد يوم حتت �أعني ال�شرطة وغطائها طبعا ،وهذا هو ما يحدث يف
قرية �سلوان.
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 5.1التغريات الدميغرافية منذ �ضم القد�س
كما �أ�شري �سابقا ،فقد هدف تطبيق قوانني التنظيم العن�صرية �إىل تغيري املعامل الدميغرافية للقد�س ال�شرقية ككل ،ويبدو ذلك
وا�ضحا و�ضوح ال�شم�س يف قرية �سلوان .فمنذ عام � 1967أعطي اقل من  20رخ�صة بناء للفل�سطينيني 38يف حي وادي حلوة ،وهذه
الرخ�ص كانت لبناء الإ�ضافات والت�صليحات لعقارات مبنية �سابقا .فهذه مناورة �إ�سرتاتيجية ملنع �أي بناء جديد يف املنطقة الذي من
�ش�أنه �أن مينع النمو ال�سكاين الفل�سطيني ،و�سيتم التحدث عن هذا املو�ضوع بالتف�صيل �أدناه.
ويف جل�سة ا�ستماع لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل اخلا�ص مبجل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان املتعلق ب�إ�سرائيل يف ، 2008/12
�أ�شار االئتالف الأهلي �إىل �أن املخطط الإ�سرائيلي للقد�س  2000والذي تعمل �إ�سرائيل على تطبيقه حاليا ،يعزز تو�سع امل�ستوطنات
وهدم منازل الفل�سطينيني يف القد�س املحتلة .39و�أ�شار االئتالف �أي�ضا �إىل �أن �إ�سرائيل ا�ستمرت يف تنفيذ �سيا�ساتها الهادفة �إىل تغيري
املكانة القانونية ملدينة القد�س وطبيعتها الدميغرافية واجلغرافية منتهكة عددا كبريا من قرارات جمل�س الأمن للأمم املتحدة
والتحرمي الوارد يف البند  ،2الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم املتحدة الذي مينع اال�ستيالء على �أي منطقة بالتهديد �أو ا�ستخدام
القوة .ويلفت االئتالف االنتباه بالتحديد �إىل حملة حقوق الإن�سان فيما يتعلق باملخطط الأويل املحلي الإ�سرائيلي ملدينة القد�س
لعام ( 2000املخطط الرئي�سي) الذي مت امل�صادقة عليه حاليا من قبل جلنة التنظيم الإ�سرائيلية يف مدينة القد�س .ويهدف
املخطط الرئي�سي �إىل ا�ستخدام الهند�سة الدميغرافية خللق ن�سبة يهودية مبدئية حوايل  30% - 70%بالن�سبة �إىل عدد ال�سكان
40
الفل�سطينيني يف مدينة القد�س بينما تعامل كال من غربي و�شرقي القد�س املحتلة كوحدة واحدة.
فقد عقدت جلنة التنظيم والبناء ملنطقة القد�س جل�سات عديدة ليتم امل�صادقة على خمطط رئي�سي الذي مل ي�سبق له مثيل والذي
يهدف �إىل تو�سيع الأحياء اليهودية يف القد�س ال�شرقية 41.ويف تقرير �أعدته جمعية عري عميم حتدثت فيه عن املخطط الرئي�سي
الذي ي�ستخف ب�شكل كبري بحاجات ال�سكان الفل�سطينيني يف املدينة ،وبينما ينادي هذا املخطط �إىل �إن�شاء  13500وحدة �سكنية
جديدة لل�سكان الفل�سطينيني ،والتي كانت ال�سبب الرئي�سي لتجميد امل�صادقة على املخطط من وزير الداخلية اال�سرائيلية حيث ر�أى
�أن هذا احلجم كبري جدا على الفل�سطينيني!  .فالدرا�سات الدميغرافية احلديثة ت�شري �إىل �أن هذا العدد من الوحدات ال�سكنية بالكاد
42
�سوف يغطي ن�صف احلد الأدنى من احتياجات ال�سكان الفل�سطينيني بحلول عام .2030
بالإ�ضافة �إىل ذلك فان خمطط املدينة  11555من قبل بلدية القد�س يعكف �إىل ال�سيطرة على  70%من �أرا�ضي �سلوان وذلك
لل�سيطرة الكاملة عليها من قبل اللجنة اللوائية لبلدية القد�س .ويقول مركز واد حلوة للمعلومات بان هذا امل�شروع يق�سم كما يلي:
« مناطق مفتوحة «  53.4دومن  ،وحدات �سكنية  18.7دومن و  8.14دونوم من الأرا�ضي �سيخ�ص�ص للقبور ،وهذه امل�ساحة ت�ساوي

40
41

جمعية عري عميم – تقرير صفقة مظلمة يف سلوان
الورقة املقدمة من قبل االئتالف األهيل إىل مجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة يف الكتاب السنوي العاملي يف تاريخ كانون األول .2008
متوفريف _http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/CCDPRJ_ISR_UPR_S3_2008
.0102\7\31CivicCoalitiontoDefendPalestinianRightsinJerusalem_uprsubmission.pdf
نفس املصدر السابق.
صحيفة هآرتس .خطة القدس الكربى :التوسع اليهودي يف مدينة القدسhttp://www.haaretz.com/print-edition/news/jerusalem- .

38
39

42

نفس املصدر السابق..
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ن�صف امل�ساحة ال�سكنية .و  9.6دومن �ستخ�ص�ص لل�شوارع والطرقات ،و  0.54دومن للمباين العامة والدينية  ،ومواقف �سيارات
 0.65%ومبا �أن القرية يحتوي �أ�صال على جامع واحد وكني�سة واحدة فمن الطبيعي �أن يكون هناك على الأقل كني�س واحد.
أرا�ض مفتوحة لت�ستخدم من قبل اجلمعيات
وامل�ساحة املتبقية �ست�صادر ملنفعة بلدية القد�س واللجنة اللوائية و�سلطة الآثار ممرات و� ٍ
.43
اال�ستيطانية وال�سياح.

.ال�شكل  :5املخطط  .11555اخلارطة م�أخوذة من مركز وادي حلوة للمعلومات

 0.54مباين عامة
			

42

 0.65مواقف �سيارات

 53.4مناطق مفتوحة

			
� 9.6شوارع  18.7وحدات �سكنية

 8.14مقابر

	
  

مركز معلومات واد حلوة .http// sillwanic.net/?p=497 .25/7/2011
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 5.1.1قيام جمعية �إلعاد
�إن اال�سم �إلعاد (بالعربية اخت�صار «مدينة امللك داوود») وهي جمعية ا�ستيطانية خا�صة �أ�س�ست عام  1986على يد ديفيد بئريي،
وهو نائب القائد ال�سابق لوحدة القوات اخلا�صة « دفدوفان»  .44وتهدف هذه اجلمعية �إىل ا�سرتجاع الأرا�ضي و�إعادة لفت انتباه
اليهود �إىل «مدينة امللك داوود» و�أعلنت ر�سالة هذه اجلمعية ان الهدف منها هو تقوية الروابط اليهودية مبدينة القد�س» 45ويف
احلقيقة فان هذه اجلمعية تعترب رابطا مهما للخطة الكربى ،وبالتحديد لإن�شاء القد�س اليهودية ويف ق�ضية قرية �سلوان ،فهذه
اجلمعية يف جميع نواياها و�أهدافها تعمل كوكالة حكومية.
وت�شري جمعية عري عميم �إىل �أن ال�شرطة رف�ضت �أن ينتقل امل�ستوطنون لي�سكنوا يف �سلوان ،ملا يف ذلك من �أهمية للم�صلحة العامة
ولكن ذلك �أدى فيما بعد �إىل �إخالء ال�سكان من منازلهم عام  46 .1991فال�ضغط املوجه من قبل اجلهات اليمينية للحكومة �أمرت
بعودة امل�ستوطنني ،الأمر الذي جعل جمعية �إلعاد تبد�أ بتنفيذ خطة عملها .ويف هذا العام ،بد�أ يئري بتنفيذ م�شروعه لل�سيطرة
على �أمالك ال�سكان الفل�سطينيني بدعم كامل من �أرئيل �شارون ،وزير البناء والإ�سكان يف ذلك الوقت .فقد ا�ستهدف ب�شكل رئي�س
�أحياء وادي حلوة والب�ستان يف قرية �سلوان .47وقد كان �أول هدف ليئري هو منزل عائلة مو�سى العبا�سي الذي يحتوي على � 9شقق
وم�ستودعني وذلك لتمهيد الطريق لعقارات �أخرى يف �سلوان.
وقد �أطلق يئري م�شروعه بجوالت �سياحية مبتدعة وذلك لك�سب ثقة عائلة العبا�سي من خالل جمموعات �سياحية زائفة لبيتهم
بخطة مدرو�سة وحمكمة لدرا�سة العقار من الداخل والعائلة نف�سها .وقد ا�ستخدم يئري املعلومات التي جمعها من خالل زياراته
�إىل البيت وبنى على �أ�سا�سها ق�ضية �أعلنت �أن بيت عائلة العبا�سي هو «�أمالك غائبني» .وقد كان مالك هذا العقار الذي ت�سكنه عائلة
العبا�سي حاليا والذي تناقلته على مر �أجيال ،هو املرحوم ح�سني مو�سى العبا�سي الذي عا�ش يف هذا املبنى طوال حياته وكذلك �أبنا�ؤه.
ومل يعترب العبا�سي �أو �أي من �أبناءه الذين عا�شوا يف هذا املبنى «غائبني» .48ويف منت�صف الليل من �شهر ت�شرين �أول لعام 1991
ار�شد يئري جمموعة من امل�ستوطنني �إىل بيت عائلة العبا�سي وطردوا �أهل البيت حتت تهديد ال�سالح وعند بزوغ الفجر �شوهد
الدخالء يرق�صون ويغنون ويلوحون بالعلم الإ�سرائيلي على �سطح املنزل .وقد تبني فيما بعد انه جرى توقيع عقد بني حكومة
�إ�سرائيل وجمعية �إلعاد بدون مناق�صة ودون علم عائلة العبا�سي بناء على ادعاءات كاذبة 49 .ويعتقد �أن تكون هذه االدعاءات قد �أعدت
و قدمت �إىل حار�س �أمالك الغائبني من قبل جمعية �إلعاد .و�أعلن املبنى على انه �أمالك غائبني بالكامل بدون النظر يف الواقع وقد
بيع املبنى �إىل جلنة التطوير وا�ست�أجرته جمعية �إلعاد بعقد �إيجار حممي بدون �إبالغ املالكني الأ�صليني.50
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دفدوفان :وحدة عسكرية خاصة لعمليات االغتيال والعمليات الخاصة.
القصة املخفية وراء الجوالت السياحية ،مركز معلومات وادي حلوة.
مريون رابوبورت ،صفقات مزيفة يف قرية سلوان .صفحة .14
أهداف صويف .أعامل الحفريات تقسم مدينة القدس .جريدة الجارديان.2010/5/26 .
جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل .مالحظات عىل التقارير التي تتعلق بتطبيق العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية للجنة األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان بتاريخ  http://www.acri.org.il/pdf/ICCPR1998.pdf .1998/7صفحة  .155والجدير بالذكر أن األردن مل تعد عدوا إلرسائيل.
نفس املصدر السابق..
نفس املصدر السابق..
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�صورة تظهر �أ�شخا�صا ينتمون جلمعية �إلعاد اال�ستيطانية يف منزل �آل العبا�سي بعد �أن ا�ستولوا عليه عام  .1991امل�صدر :مركز معلومات وادي حلوة .

وقد مت توجيه ق�ضية عائلة العبا�سي �إىل املحكمة املركزية للنظر فيها ،مع �أن امل�سئولني عن �أمالك الغائبني و�سلطة الأرا�ضي
الإ�سرائيلية مل تعالج الق�ضية بنية طيبة ،وقد �أعلنت املحكمة للبناية ملكية م�شرتكة من قبل ح�سني مو�سى العبا�سي وحار�س �أمالك
الغائبني الذي ح�صل على ملكية ال�شقق التي كان �أ�صحابها �سابقا �أفراد العائلة الغائبني .وقد دعم كل من املحكمة العليا الإ�سرائيلية
وارئيل �شارون ،وزير البناء حينها وبعدها �أ�صبح رئي�س الوزراء ،ادعاءات امل�ستوطنني بحجة �أن «�سيا�سة حكومة �إ�سرائيل تق�ضي بتعزيز
ال�سكان اليهود يف القد�س» 51وقد �سمح للم�ستوطنني باحتالل املبنى والبقاء فيه .وقد �أ�صبحت هذه املمار�سات روتينية بالن�سبة
جلمعية �إلعاد يف ال�سنوات الالحقة بعد �أن حددت العقارات التي تود اال�ستيالء عليها ،معلنة �أنها �أمالك غائبني بناء على ادعاءات
لفقت من اجلمعية نف�سها وت�أخذ هذه البيوت بكل ب�ساطة بدون مناق�صة ومقابل احلد الأدنى من الر�سوم  52ويحدث كل هذا بدعم
كامل وت�شجيع من احلكومات الإ�سرائيلية.
50
51

تيم ماجريك ،أعامل الحفريات يف مدينة القدس .مجلة التايم .االثنني.2010/2/5 ،
قامت جمعية إلعاد االستيطانية باالستيالء عىل منزل عائلة قراعني ومنزل املواطن محمد سامرين بنفس الطريقة.
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ويف عام  ،1997ت�سلمت جمعية �إلعاد م�س�ؤولية احلفاظ على احلديقة التوراتية الوطنية و�صيانتها من دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل.
وي�شري حمامي جمعية عري عميم دانييل زيدمان يف و�صف للجماعات اال�ستيطانية املتع�صبة والتي �أطلق لها العنان يف الإدارة
والت�صرف كما يحلو لها بهذه احلفريات لتنفيذ املخطط املزعوم � 53إن هذه اجلمعية ت�سيطر بالكامل على مر�شدي ال�سياحة
يف مدينة داوود .وتتوافد �أعداد هائلة من جنود االحتالل الإ�سرائيلي والطالب اليهود من خمتلف �أنحاء �إ�سرائيل وال�سيا�سيون
والدبلوما�سيون من اخلارج ومئات الآالف من اجلوالت ال�سياحية من كل �سنة �ضمن جوالت حم�سوبة ومعدة ب�إحكام والتي تظهر
ر�سالة وا�ضحة :بان وجود مملكة امللك داوود يف القد�س القدمية منذ � 3000سنة تعطي ال�شرعية لإعادة توطني اليهود يف �سلوان،
وان الوجود الفل�سطيني يف هذه املنطقة م�ؤقت 54 .ويف عام  2008كانت جمعية �إلعاد اال�ستيطانية قد �سيطرت على ربع م�ساحة
وادي حلوة ،والتي تهدف �إىل تغيري طابعها ودميغرافية املناطق الأخرى مثل �سلوان والتي �سيكون لها ت�أثري كبري على املفاو�ضات
55
املتعلقة مبدينة القد�س.

53
54
55

34

تيم ماجريك ،أعامل الحفريات يف مدينة القدس .مجلة التايم .االثنني2010/2/5 ،
أعامل الحفريات يف مدينة القدس بني املايض والحارض.2010/7/13 http://www.alt-arch.org/settlers.php#history .
ويندي بوالن .مدينة امللك داوود يف مدينة القدس .تسييس الرتاث املدين .2010/7/13 .العدد  ،2008 ،6صفحة .5
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ال�شكل  :6خريطة تظهر حي وادي حلوة وت�شري �إىل املنازل التي �سيطر عليها امل�ستوطنون اليهود واملواقع الأثرية  .امل�صدر :مركز معلومات وادي حلوة � .صورة .
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 5.2ا�ستخدام علم الآثار ك�سالح �سيا�سي
�إن التنقيب عن مدينة داوود يتيح الفر�صة لتذكري ال�سياح مبا�ضي القد�س القدمي ،و�أما بالن�سبة لل�سكان
56
الفل�سطينيني املهددة منازلهم بالهدم فعلم الآثار هو بب�ساطة �آخر �سالح ميكن �أن ي�ستخدم �ضدهم

�إن اختالق « قلعة داوود « هو هدف �سيا�سي وديني بنف�س الوقت ولتعزيز االدعاءات اليهودية يف الأجزاء املتنازع عليها من مدينة
القد�س قبل حدود عام  57.1967وميكن مالحظة هذا املنحى ال�سيا�سي من الن�سبة املتزايدة يف �أعمال احلفريات منذ �أن تولت
جمعية �إلعاد اال�ستيطانية م�س�ؤولية �إدارة احلديقة التوراتية .وقد و�صف املحا�ضر يف علم الآثار رافاييل غرينبريغ �أعمال التنقيب يف
�شرقي القد�س هذه على �أنها «�سطحية ووح�شية» وقال مو�ضحا� « :إن �أف�ضل �أنواع احلفريات والتي تقام يف املراكز الأثرية الرئي�سية
هي التي تكون بطيئة وذلك لإعطاء ه�ؤالء املنقبني الوقت لتعميق معرفتهم باملكان الأثري واخلروج بنتائج لأعمالهم وذلك حتى
يتمكنوا من الإ�صالح والتح�سني فيما بعد 58و�أكمل حديثه فيما يتعلق ب�أعمال احلفريات يف �شرقي القد�س على �أن « التنقيب الأثري
ال�سريع ي�ستوعب �أكرث مما ي�ستطيع حتمله» 59وهو حتت ال�ضغط من قبل اجلماعات ال�سيا�سية واال�ستيطانية مثل جمعية �إلعاد
للخروج بنتائج ت�شرع الوجود اليهودي يف القد�س ال�شرقية.
ومن وجهة نظر علماء االثار فان ممار�سة �أعمال احلفريات على �شكل �أنفاق �أفقية حتت الأر�ض مل تعد م�ستخدمة وال تعترب طريقة
�أثرية علمية �شرعية منذ مئات ال�سنني .وقد ا�ستبدلت بطريقة احلفر الطبقي ،والتي من خاللها يتم احلفر عموديا بدءا من ال�سطح
نزوال �إىل الأر�ض .وتعطي هذه الطريقة فهما �أجنع لنتائج هذه احلفريات والطبقات الأثرية املختلفة ومتنع ال�ضرر والدمار غري
ال�ضروري .وعاد علماء الآثار القائمني على �أعمال احلفريات يف البلدة القدمية �إىل تطبيق طريقة حفر الأنفاق وحاليا يوجد عدة
�أنفاق يف قرية �سلوان ( 60انظر ال�شكل � 6أعاله) .وا�ستخدام مثل هذه الطرق التي عفا عليها الزمن ال تخلق �إال ال�ضرر والذي
ميكن جتنبه ولكن هذا كله يبدو كجزء من خمططاتهم ،ويف حال ت�ضررت هذه املنازل ب�سبب حفر الأنفاق ف�ست�صبح غري �آمنة ومهددة
بالهدم ،فيتم تطبيق قانون البلدية للمنازل الغري �آمنة ويتم مبوجبها �إخالء ال�سكان ق�صرا بذريعة �أنها «مباين غري �آمنة لل�سكن».
وينتج عن هذه الأعمال ثالث حماور رئي�سية :
1 .1الدور الذي تلعبه �أعمال احلفريات يف خلق الروايات التاريخية املزعومة التي ت�سرد للعامة وت�أثري هذه الروايات على الر�أي
العام.
2 .2ت�أثري �أعمال احلفريات على ال�سكان الذين يعي�شون يف هذه املواقع ال�سياحية الأثرية وحولها.
3 .3الطريقة التي ت�ستخدم بها احلفريات لتربير بناء امل�ستوطنات وتعزيز الن�شاط اليهودي يف منطقة ح�سا�سة ومتنازع عليها.
56
57
58
59
60
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أهداف صويف ،أعامل الحفريات تقسم مدينة القدس .جريدة الجارديان.2010/5/26 .
تيم ماجريك ،أعامل الحفريات يف مدينة القدس .مجلة التايم .االثنني2010/2/5 ،
رافاييل غرينربغ .أعامل الحفريات الوحشية.2009/10/8 .هآرتس .متوفر يف http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/shallow-
2010/7/1 and-brutal-archaeology-1.6492
نفس املصدر السابق.
أعامل الحفريات يف مدينة القدس بني املايض والحارض http://www.alt-arch.org/docs/booklet_english.pdf .صفحة .27
نفس املصدر السابق..
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 5.2.1م�شروع «مدينة امللك داوود»
كما جاء يف املوقع االلكرتوين« :مرحبا بكم يف املكان الذي بد�أ منه كل �شيء 62»...يعد م�شروع «مدينة داوود» من اكرب التهديدات
التي تواجه الوجود الفل�سطيني يف قرية �سلوان ،فامل�صطلح «مدينة داوود» كان قد و�ضعه عامل الآثار الفرن�سي رميوند ويل عام
 1920والذي تبناه الإ�سرائيليون عام  63.1960وجتاهل الأدلة الإ�سرائيلية ال�سياحية الوجود الفل�سطيني يف هذه القرية و�أطلقوا
على املنطقة ر�سميا ا�سم «مدينة داوود».
وعند دخولك باب املغاربة الواقع على اجلهة الغربية من البلدة القدمية ت�ستقبلك الفتات م�ؤدية �إىل مدينة داوود دون �أي ذكر
لقرية �سلوان �أو الإ�شارة �إليها .وقد بد�أت �أ�سماء �شوارع القرية تتغري من �أ�صلها العربي التقليدي �إىل الأ�سماء الإ�سرائيلية امل�ستوحاة
من التوراة .فا�سم «�شارع وادي حلوة» مل يعد موجودا وا�ستبدل ب « عقبة مدينة امللك داوود» .وهذا مثال وا�ضح على علم الآثار
ال�سيا�سي املدعوم من قبل جمعية �إلعاد اال�ستيطانية والنزعة �إىل �إعادة كتابة التاريخ بطريقة ممنهجة وذلك للتنقيب عن اكرب قدر
ممكن من «الأدلة» الأثرية لطرد ال�سكان الفل�سطينيني املحليني و�إعادة هيكلة املنطقة ب�أكملها .وعلى الرغم من ادعاءات �إ�سرائيل
التي تزعم بان هذه املنطقة هي موقع لعا�صمة �إ�سرائيلية قدمية ،فان الفكرة ال�شعبية حول «مدينة امللك داوود» هي ظاهرة حديثة
ملفتة للنظر .وقد �شهدت الأعوام اخلم�سة ع�شر املا�ضية حتوال من م�ساحات ب�سيطة تقام فيها �أعمال احلفر والتي حتولت �سريعا
�إىل حدائق �أثرية وم�ستوطنات دينية 64.وبح�سب ما يرد يف املوقع الر�سمي فان «ق�صة امللك داوود بد�أت قبل نحو  3000عام عندما
خرج امللك داوود من مدينة اخلليل على تلة �صغرية تعرف بالقد�س ،و�أن�ش�أها كعا�صمة موحدة لقبائل �إ�سرائيل» وهذه �إذن هي الق�صة
التي انتقلت اىل يومنا هذا :
« تكتمل ق�صة امللك داوود ويف عمق الأر�ض تظهر بع�ض املواقع الأثرية املثرية التي تعود �إىل العامل القدمي.
بينما ت�شكل املدينة على �سطح الأر�ض مركزا ناب�ضا باحلياة ومركزا للزوار والذي يرحب بالزوار بجولة مثرية
يف املوقع حيث كتبت معظم ن�صو�ص التوراة » 65.ويف ن�ص ا�ستثنائي �آخر جاء فيه» �أن �إن�شاء مدينة داوود جاء
ا�ستكماال لأ�سطورة مدينة داوود وتعزيز روابط �إ�سرائيل احلالية والتاريخية مبدينة القد�س من خالل �أربع
مبادرات �أ�سا�سية� )1(:أعمال التنقيب الأثرية )2( ،تطوير ال�سياحة )3(،تن�شيط ال�سكن ( )4برجمة
التعليم» .66

�إن احلقيقة وراء هذه احلديقة الرتفيهية التوراتية لي�ست مفرحة �أو مثرية ،ف�أعمال التنقيب الأثرية هذه غري قانونية وتطوير
ال�سياحة مبني على اخلداع ،وتن�شيط ال�سكن هو مب�سمى �آخر هدم املنازل و�أما برجمة التعليم في�ستبعد املواطنني الفل�سطينيني
املحليني .وقد ك�شفت �صحيفة ه�آرت�س يف تقرير لها �صدر يف �آذار  2010املتعلق ب�أخر الأ�ضرار التي نتجت من �أعمال احلفريات يف
ال�شوارع واملنازل يف منطقة �سلوان� ،أن جزءا من �ساحة الوقوف التابعة للجامع قد �إنهارت وكذلك ت�سببت يف �إيجاد حفرة بعمق 4
62
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65
66

موقع مدينة امللك داوود.2010/7/12 http://www.cityofdavid.org.il/about_eng.asp .
ويندي بوالن .مدينة داوود ،التصميم املدين والحدود الرتاثية .جروسلم كوارتريل  .39صفحة .3
ويندي بوالن .مدينة داوود يف القدس .تسييس الرتاث املدين .العدد  .2008/6صفحة .6
موقع مدينة امللك داوود2010/7/12 http://www.cityofdavid.org.il/about_eng.asp .
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�أمتار بالقرب من رو�ضة �أطفال حملية حيث قال �سكان حمليون بان هذا دليل على �أن هذه احلفريات يف هذه املنطقة تعر�ض منازل
ه�ؤالء ال�سكان للخطر 67.وا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي الإ�سرائيلي فان عقارات املالكني ال تتوقف حدودها عند �سطح الأر�ض بل ت�شمل
�أ�سفل هذه العقارات.
ونظريا ،هذا يعني �أن التحف الأثرية الثمينة التي يجدها �صاحب امللك يجب �أن ت�شمل �ضمن �أمالكه ،ولكن هذا ال يطبق عمليا.
وكما �أ�شري �سابقا ،على عك�س �أعمال التنقيب العادية التي تتجه �إىل الأ�سفل فان �أعمال احلفريات يف قرية �سلوان تتجه �أفقيا �أ�سفل
منازل ال�سكان وال�شوارع واملباين العامة ومل يتم احل�صول على تراخي�ص لهذه احلفريات ،ولتعقيد الأمور �أكرث فقد و�ضعت حدود
ر�سمية غري منطقية لهذه احلديقة وبينما يوجد مركز للزوار فال يوجد م�ؤ�شرات مرئية على حدود بداية ونهاية احلديقة 68.وهذا
جمرد غي�ض من في�ض للقوانني املنتهكة نتيجة لأعمال جمعية �إلعاد اال�ستيطانية يف قرية �سلوان.

 5.2.2ق�صة اجلولتني ال�سياحيتني:
�إن هناك ق�صتني خمتلفتني متاما تتعلقان مبدينة داوود واللتان تقوم كل من جمعية �إلعاد اال�ستيطانية واجلولة ال�سياحية البديلة
ب�سردهما .فاجلولة ال�سياحية البديلة تنظمها جمعية عيمك �شافيه ،وهي منظمة لعلماء الآثار والنا�شطني االجتماعيني ويتمحور
تركيزها حول دور علم الآثار يف املجتمع الإ�سرائيلي وال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،والتي تعمل من مبد�أ �أن التحف الأثرية ال
يجب وال ميكن �أن تثبت ملكيتها من قبل �أي دولة او جمموعة عرقية �أو دينية واحدة ،وتقدم هذه اجلمعية نظرة حديثة لدور علم
الآثار يف ال�صراع .وتهدف اىل معار�ضة حماولة ا�ستخدام الآثار لت�شريع الأعمال التي لها �أن ت�ؤذي ال�سكان وتدرك جمعية عيميك
ها�شفيه بان �أعمال احلفر التي تقام يف منطقة متنازع عليها فان علماء الآثار وعملهم ي�صبح حتما جزءا من هذا ال�صراع.
وتقدم اجلولة البديلة نظرة قيمة عن �أهمية علم الآثار واحتمالية �سوء ا�ستخدامه ،فيبد�أ املر�شد ال�سياحي وعامل الآثار يوناتان
هذه اجلولة مبعار�ضته لإدارة املوقع االثري يف �سلوان �أال وهي اجلمعية اال�ستيطانية �إلعاد ،وهذه حقيقة تخفى عن معظم زوار هذا
املوقع .ويحذر بان املر�شدين ال�سياحيني يف جوالتهم على طول مدينة داوود بان وراءها ق�ص�صا توراتية مقد�سة بدون االعرتاف
ب�أي ح�ضارة �أخرى غري اليهودية ،فهم يخربون الزوار برواية تاريخية م�شوهة وقومية .وهذا فعال ما يح�صل يف اجلوالت الر�سمية
م�صاحبة بهذه الروايات التاريخية التي ت�ستخدم لتربير هدم املنازل والطرد الق�سري يف الوقت احلايل.
�إن ا�سم «مدينة امللك داوود» له دالالت عدة ف�إذا كنت ت�ؤمن بقدومك �إىل مدينة داوود ف�أنك معار�ض لوجود
قرية �سلوان ،فيجب �أن تذهب �إىل اجلولة الر�سمية املبنية على ق�ص�ص من التوراة وت�سمع روايات �أثرية مبنية
على ق�ص�ص توراتية والتي ت�أتي على ذكر امللك داوود وامللك �سليمان من وقت �إىل �آخر .بعد مرور � 3ساعات
69
على هذه اجلولة ف�ستبني معرفتك بناء على ما �سمعته من املر�شد ال�سياحي والذي بنى معرفته على التوراة.

وي�شري املر�شد ال�سياحي مزراخي :انك �إذا زرت قرية �سلوان ف�ستدرك �أن التاريخ الإ�سرائيلي موجود فعال وان تاريخ دولة �إ�سرائيل
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نري حسون .جريدة هآرتس.2010/3/1 .
.2010/7/1 parking-lot-caves-in-1.263932
ويندي بوالن .مدينة داوود يف مدينة القدس .تسييس الرتاث املدين .العدد  .2008 6صفحة 7
مزراخي .الجولة السياحية أثناء قيام فريق إعداد هذا التقرير يف الجولة ذاتها.
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بد�أ من هناك ،فمن ال�سهل عليك �أن ت�ؤمن �أن الأر�ض يجب �أن تبقى حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية يف �أي حل نهائي  .وهذه �إحدى امل�شاكل
التي تواجهك عندما ت�ستخدم التوراة كطريقة لتحديد احلقائق الأثرية يف �سبيل ت�شريع ال�سيطرة على الأرا�ضي .ويف �أي يوم عادي
�ستكون هناك املئات من اجلوالت ال�سياحية يف املوقع الأثري والزوار الذين ترتاوح �أعدادهم بني  300.000و 400.000زائر كل
�سنة ال يرون �أي فل�سطيني وال ي�سمعون �إال ما يخربهم به املر�شد ال�سياحي .والزوار الذين ي�أتون �إىل املوقع الأثري وهم يعرفون
القليل عنه �أو ال ميلكون �أدنى فكرة عن تاريخ هذا ال�صراع ف�سيقومون باجلولة الر�سمية التي تنظمها جمعية �إلعاد اال�ستيطانية
ويغادرون املوقع وهم يف ا�شد اقتناع �أن املوقع �أ�صال يهودي بناء على ما �سمعوه ور�أوه خالل اجلولة .وه�ؤالء الزوار ال يلمحون قرية
�سلوان الن معظم مراحل اجلولة تكون حتت الأر�ض ورمبا يعتقدون بان القرية غري موجودة �أ�صال.
وتدعي جمعية العاد ب�أنها تقدم للزوار فر�صة ذهبية ليم�شوا على خطى امللوك والأنبياء املذكورين يف التوراة»  70هذه احلقيقة غري
العلمية والتي ال �أ�سا�س لها من ال�صحة .ويروي دورون �سبيلمان �أي�ضا روايته ،وهو مدير تنمية وتطوير مدينة داوود والتي تتعار�ض
مع رواية اجلولة البديلة فيقول »:تعد التوراة من �أدق الن�صو�ص لو�صف هذا املكان (مدينة امللك داوود) ولفهم احلياة يف هذه املدينة
التوراتية ،ويف احلقيقة فان  60%من ن�صو�ص التوراة كتبت على هذه التلة ال�صغرية .و�أ�ستطيع �أن �أخربكم وبكل ت�أكيد بان �سليمان
71
وداوود وكل امللوك والأنبياء يف العامل القدمي قد وقفوا هنا وم�شوا يف هذا املكان بالتحديد»
وقد �أ�شار مزراخي يف تقريره «علم الآثار يف ظل ال�صراع» �إن « من ي�ستخدم التاريخ كو�سيلة لت�أكيد ال�سيطرة على منطقة معينة
فان علم الآثار ميكن �أن ي�صبح م�صدرا �سيا�سيا قويا 72.وتبدو جمعية عيميك ها�شافيه غري را�ضية عن و�ضع جمعية �إلعاد بقولها� :أن
ت�سليم �إدارة موقع القد�س القدمية جلمعية خا�صة و�أجندتها ال�سيا�سية املتطرفة،فبهذا تكون الدولة قد فتحت املجال لعملية حتمل
73
يف طياتها �أبعادا �سيا�سية خطرية وت�ستخف بعلم الآثار كمجال م�ستقل للبحث «
ويتحدث كتاب التوراة عن مكان يطلق عليه ا�سم «احلديقة التوراتية» ولكن يف احلقيقة ال احد يعرف �أين موقعها .وعلماء الآثار
�أمثال مزراخي لن يجدوا �أي دليل اثري يف وادي «الب�ستان» ولكن النا�س يقولون ب�أنه �إذا كانت مدينة داوود فعال موجودة فال بد �أن
تكون احلديقة التوراتية موجودة كجزء من تاريخ �إ�سرائيل .ويكمل قائال انه بينما ك�شف علم الآثار عن عدد كبري من الكنوز على مر
ال�سنني فان الكثري من النا�س يعتقدون �أن االكت�شاف القادم لرمبا �سيكون «كبريا ومهما» ولكن علم الآثار ال يتمحور حول ذلك فال
وجود الكت�شاف ميكن �أن يغري كل �شيء .وتعار�ض جمعية عيميك ها�شافيه ب�شدة ا�ستخدام علم الآثار كو�سيلة لتدمري املنازل م�شرية
�إىل حقيقة انه مت يف قرية �سلوان التنقيب عن الآثار لوقت طويل ولرمبا قد حان الوقت �أن تتوقف �أعمال احلفريات هذه .فال ميكنك
�أن تنقب يف منطقة ب�أكملها ،فاالكت�شافات الأثرية ال تخول �أي ديانة لل�سيطرة على الأرا�ضي يف وقتنا احلا�ضر ،ف�إذا كانت هذه هي
احلال ف�سيتحول العامل �إىل فو�ضى جغرافية.
ويرى الكثري من الإ�سرائيليني �أن �أعمال احلفريات يف قرية �سلوان هي دليل على �أن الأر�ض ملكهم ولكن مزراخي يو�ضح انه ال
توجد عبارة او ن�ص يذكر �أيا من امللك داوود �أو �سليمان يف تلك املنطقة.
70
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كام جاء يف الربشور الخاص مبدينة امللك داوود.
وارنز شافت .جزء من موقع مدينة داوود.2010/7/3 http://www.youtube.com/watch?v=aRNAJCHxa7w .
عيميك شافني .علم اآلثار يف ظل الرصاع .صفحة www.alt-arch.org .26
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ورغم ع�شرات الطبقات الأثرية التي مت التنقيب عنها يف « مدينة داوود « فلم يوجد هناك �أي دليل يثبت
وجود امللك داوود �أو يهودا �آو �أي ملك �آخر ،فعلم الآثار ال ي�ستطيع وال يجدر به �أن يثبت �آو ال يثبت �صحة
وجود �أي ملك يف �أي موقع اثري .فالبحث الدقيق عن موقع احلديقة التوراتية هو مهمة �صعبة �إذا مل تكن
74
م�ستحيلة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك فان مزراخي ي�شدد على انه حتى ولو وجدت عبارة يهودية تقول «مرحبا بق�صر امللك
داوود» فهذا ال يربر �أهداف جمعية �إلعاد ال�سيا�سية .فقد عا�ش �سكان قرية �سلوان و�أ�سالفهم منذ مئات ال�سنني
وبالتايل ال ميكن جتاهل حقوقهم .فهل يف كل مرة وجد فيها موقع ذو طابع م�سيحي يف �إ�سرائيل يقوم الفاتيكان
بال�سيطر على الأر�ض ويطرد الإ�سرائيليني من منازلهم 75؟
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يوناتان مزرخاي .اين تقع حديقة امللك التوراتية؟
مجلة الجزيرة .لعنة علم اآلثار عىل الفلسطينيني يف مدينة القدسhttp://aljazeera.com/news/articles/42/Archaeology-curse-for- .
.2010/7/6 Jerusalem-s-Palestinians.html
http://silwanic.net/?p=4087

م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع

.2010/7/6

� 5.3أنواع الهدم :
�صنفت �سلطات االحتالل الإ�سرائيلية �أربعة �أنواع خمتلفة لهدم املنازل �أال وهي :
•الهدم الع�سكري :وهو عبارة عن عملية هدم للبيوت من قبل اجلي�ش الإ�سرائيلي لأ�سباب «ع�سكرية» حيث تقوم ب�إزالة وم�سح
م�ساحات وا�سعة من الأر�ض للو�صول �إىل �أهداف ع�سكرية �آو من اجل « حماية » اجلنود وامل�ستوطنات .مع �أن معظم �سكان
هذه املنازل �أبرياء ولكن �إ�سرائيل تربر هذه الأعمال حتت م�سمى «�أهداف ع�سكرية قانونية » 76وميكن �أن يكون �سبب الهدم
قتل �إن�سان مطلوب كجزء من ال�سيا�سة الإ�سرائيلية لتنفيذ الإعدامات واالغتياالت .وهذا النوع من الهدم ال يطبق على و�ضع
قرية �سلوان بل هو �سائد يف �أنحاء ال�ضفة الغربية ومناطق ( ج ) .
•الهدم العقابي :و هو عبارة عن �سيا�سة لهدم املنازل من قبل اجلي�ش الإ�سرائيلي �ضد العائالت الفل�سطينية الربيئة مدعية
�أن �أبناءهم قد قاموا بعمليات ع�سكرية �ضد الإ�سرائيليني وبالتايل �إنزال العقوبة اجلماعية 77،وهذا النوع من الهدم لي�س له
�أية �أهداف ع�سكرية ،وبالعودة �إىل معاهدة جنيف الرابعة املادة  33ال يجوز معاقبة �أي �شخ�ص حممي �ضد جرمية مل يرتكبها
�شخ�صيا و بالتايل الهدم العقابي يعار�ض هذا التعريف و ينتهك هذا القرار النظام الأ�سا�سي للمعاهدة واملادة  50من قرارات
الئحة الهاي .
•الهدم الإداري  :يعترب هذا النوع من الهدم الأكرث �شيوعا يف قرية �سلوان وينفذ هذا القرار نتيجة « البناء دون احل�صول
على ترخي�ص» �آو كما تظهر بع�ض احلاالت يف حي الب�ستان �أنها �سوف تكر�س « للم�صلحة العامة « .وتكمن �سهولة �إ�صدار القرار
االداري للهدم بحيث ي�صدر عن مهند�س البلدية ويقوم رئي�س البلدية بالتوقيع عليه ومع �أن البناء بدون تراخي�ص يجري
�أي�ضا يف امل�ستوطنات يف العديد من احلاالت �إال �أنها ت�شرع ب�أثر رجعي وذلك دليل وا�ضح على ال�سيا�سة العن�صرية املتبعة من
قبل �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي .
•الهدم الق�ضائي :هو عبارة عن قرار ق�ضائي ي�صدر عن املحاكم الإ�سرائيلية ومنها  :حمكمة ال�ش�ؤون املحلية  ،واملحكمة
املركزية  ،واملحكمة العليا  ،وي�أتي قرار الهدم الق�ضائي عاد ًة بعد نفاذ الإجراءات والقرارات الإدارية ال�صادرة عن بلدية القد�س .
ُيحظر -وفقاً لهذا املبد�أ -معاقبة �أي فرد عن فعل مل يقم به هو �شخ�صياً كمبد�أ �أ�سا�سي لهذا القانون( .كذلك ال يوجد ن�ص يف
قانون العقوبات الإ�سرائيلي تخول ال�سلطات الإ�سرائيلية مبعاقبة الأفراد على �أعمال قام بها �أفراد �آخرون .وهو ما يتما�شى مع املبد�أ
الذي ين�ص على �شخ�صنة العقوبة «فردية العقوبة» )
وقد �أوقفت عمليات الهدم العقابية ر�سميا عام  2005ح�سب ادعاء اال�سرائيليني  ،نتيجة الزدياد ال�ضغط الدويل على وزير
الدفاع �شا�ؤول موفاز ورئي�س الأركان مو�شيه يئالون يف حينها الذين قبال بالتو�صيات التي قدمت من قبل فريق تر�أ�سه اللواء يودي
�شاين ،وقد تقرر مبوجب هذه التو�صيات انه لن يتم هدم املنازل كعقوبة .فقد تو�صلت احلكومة الإ�سرائيلية �إىل نتيجة مفادها عدم
فعالية وجناعة �سيا�سة الهدم العقابي .وعلى الرغم من ذلك ،فقد �أ�شارت منظمة بيت �سيلم �أن هذه ال�سيا�سة ما زالت م�ستمرة ليومنا

76
77

رونني شنايدرمان .بدون أن يقرتفوا أي ذنب ،الهدم العقايب يف فرتة انتفاضة األقىص .بيتسيليم .11،2004 ،صفحة 20
نفس املصدر السابق..
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هذا وخري دليل على ذلك عمليات الهدم التي نفذت يف القد�س ال�شرقية 78.ففي تاريخ  2009/1/19قامت �سلطات االحتالل
الإ�سرائيلية بتفعيل �سيا�سة الهدم العقابي وهدمت بقرار من املحكمة العليا طابقني من ا�صل �أربعة ،تعود لعائلة عالء �أبو دهيم
79
والذين كان يقطنهما هو ووالديه و�أحد �إخوته بعد �أن نفذ العملية الإ�ست�شهادية يف مركز ديني يف القد�س الغربية.
وقد تبعها عملية هدم عقابي ثانية يف تاريخ  2009/4/7يف قرية �صور باهر �شرقي القد�س ،حيث هدمت القوات الإ�سرائيلية
�شقة تعود لعائلة ح�سام دويات بعد �أن نفذ هجوما بجرافته و�سط مدينة القد�س الغربية يف �شهر متوز من ال�سنة املن�صرمة 80.وقد
�أيد هذا املو�ضوع « الهدم العقابي» كل من الق�ضاة الإ�سرائيليني ليفي وغرونيز ونائور واعتربوها تدخل يف �سيا�سة الردع امل�ستقبلية،
81
وقد �صادق الق�ضاة على قرار الهدم مع �أن ال�سلطات الإ�سرائيلية مل تثبت تدخل عائلة دويات يف الهجوم ومل تكن تعرف بفعلته.
ويجدر يف الإ�سرائيليني وقف �سيا�سة هدم املنازل العقابي والتي ت�ؤدي �إىل ت�شريد �أ�شخا�ص �أبرياء وت�أجج نريان الكراهية والراديكالية
�أكرث من النوعني الآخرين من هدم املنازل .
ومعظم عمليات و�أوامر الهدم يف قرية �سلوان هي �إدارية ،مبعنى �إن هذه املنازل كانت قد بنيت �آو مت الإ�ضافة عليها دون احل�صول
على رخ�صة ،وتدعي �سلطات االحتالل �إن مثل هذا الهدم ينفذ فقط بحق ال�شقق غري القانونية التي بنيت دون تراخي�ص بناء.
فعملية احل�صول على تراخي�ص هو �أمر �شبه م�ستحيل نتيجة لتقاع�س وعدم قيام �سلطات االحتالل يف م�س�ؤولياتها اجتاه ال�سكان
الفل�سطينيني يف القد�س املحتلة بعمل املخططات التخطيطية احل�ضرية الالزمة التي تتناغم والنمو الطبيعي لل�سكان يف املنطقة،82
وما وثقه �أي�ضا مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ومنظمات �أخرى ،فالتكاليف الباهظة
ومتطلبات احل�صول على رخ�ص البناء جتعل الأمر م�ستحيال ملعظم العائالت الفل�سطينية مما ي�ضطرهم �إىل البناء غري القانوين
حتى ي�أووا �أنف�سهم .83وعلى �أية حال� ،إذا �أرادت �سلطات االحتالل �أن ت�ستويل على الأر�ض فهي �ستفعل ذلك �سواء عن طريق �إعالن
�أن املنزل غري قانوين �آو املطالبة بالأر�ض للملكية العامة .واحلقيقة �أن �أنواع الهدم هذه لي�ست �أكرث من �سيا�سة لتعزيز الوجود
الإ�سرائيلي يف الأحياء الفل�سطينية العربية يف القد�س ال�شرقية.
�إن و�ضع القد�س ال�شرقية بالن�سبة للأرا�ضي الفل�سطينية الأخرى املحتلة فريد من نوعه فيما يتعلق ب�أوامر الهدم ،فهي املنطقة
الوحيدة التي يتواجد فيها ج�سمني �إداريني ،بلدية القد�س ووزارة الداخلية ،املخولتان ب�إ�صدار �أوامر الهدم .وقد جاء هذا نتيجة
لإعالن رئي�س بلدية القد�س تيدي كوليك يف �أوائل الت�سعينيات �أنه �سيوقف معظم عمليات الهدم العقابي للمنازل غري القانونية
يف القد�س ال�شرقية .و�أما رد وزير الداخلية فقد كان �إن�شاء و�سائل خا�صة ت�ضمن ا�ستمرار �سيا�سة هدم املنازل .84ويتفرع من الهدم

78
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80
81
82
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84
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الإداري نوعني من �أوامر الهدم ،وهما �إداري وق�ضائي .و�أما �أوامر الهدم الإداري فهي ذات �أهداف �سيا�سية وي�صدرها رئي�س البلدية
ب�صفته كرئي�س جلنة التنظيم والبناء� ،أو ت�صدر من قبل موظف حكومي كرئي�س للجنة املحلية التابعة لوزارة الداخلية وبدون �أي
�إجراءات قانونية ويتم تطبيقها على املباين حديثة الإن�شاء .85وميكن ملن ت�سلم �أمر هدم �إداري �أن يتقدم بالتما�س �إداري ملحكمة
ال�ش�ؤون املحلية ليتم جتميد �أمر الهدم ولكن يجب ان ي�ستند دفاعهم يف هذه الق�ضية على �أمرين :احليازة الفعلية لرخ�صة بناء� ،أو
�أن �أمر الهدم ال ميكن تطبيقه قانونيا� :أو ال يندرج حتت فئة �أمر الهدم ( مل يكتمل البناء�» ،أو انتهى البناء حديثا �أو�سكن حديثا).
ويف كال احلالتني ف�إن العبء الذي يتكبده �صاحب املنزل لإثبات االنتهاك غالبا ما ي�ؤول �إىل الف�شل.86
�أما �أوامر الهدم الق�ضائية فهي ت�صدر عن حمكمة ال�صلح الإ�سرائيلية �أو حمكمة ال�ش�ؤون املحلية� ،أو املحكمة املركزية �أو العليا
وي�صدر هذا النوع من الأوامر عادة بعد حماكمة ال�شخ�ص و�إدانته بالبناء غري املرخ�ص .ويبدو هذا النوع من �أوامر الهدم عقابيا
ولكن �سلطات االحتالل تدعي ب�أنه �أمر �إداري �صحيح و�ضروري لتدارك عمليات البناء غري املرخ�صة .وعندما يكون هناك دواع
�سيا�سية للقيام بالهدم ،كما يف حالة حي لب�ستان( ،انظر الق�سم يف � 4.4أدناه) فتقوم �سلطات االحتالل با�ستخدام �إجراءات قانونية
غري عادية للح�صول على �أوامر هدم ق�ضائية بحق هذه البنايات التي كانت قد بنيت منذ عقود طويلة .وعلى �أية حال� ،إذا �أرادت
�سلطات االحتالل �أن تهدم منزال فهي �ستقوم بذلك رغم كل االعتبارات والقوانني .
و�أق�سى �أنواع الهدم الإداري هي الهدم الذاتي والذي من خالله ي�ضطر ويجرب �صاحب البيت على هدم منزله بنف�سه بعد ا�ستنزافه
ماليا بدفع الغرامات واملخالفات على البناء للبلدية ،وكذلك للمحاميني واملهند�سني و�إال �سيدفع غرامة عالية ك�أجر عن قيام �سلطات
االحتالل بهدم املنزل (�أجرة ال�شرطة واجلي�ش واجلرافات وطاقم البلدية) وت�صل يف �أغلب احلاالت �إىل مبلغ  $ 15.000عن كل
غرفة تهدم والتي �إذا مل يدفعها �سينتهي به الأمر يف �سجون االحتالل وبالتايل يهدم �أ�صحاب املنازل �أمالكهم ب�أيديهم .ومثل ذلك
نا�صر حميدة ،وهو من �سكان قرية �سلوان وهو �ضحية الهدم الذاتي وقد قال ملركز �أبحاث الأرا�ضي بان» املعاناة التي ن�شهدها جراء
هدم منازلنا ال ت�ضاهيها معاناة» وي�شري معهد الأبحاث التطبيقية «�أريج» �أن هناك عواقب عديدة للهدم الذاتي للمنازل �أال وهي :
 عندما يهدم املواطن الفل�سطيني منزله ،فذلك ت�صريح وا�ضح ب�أنه مذنب. �إن الهدم الذاتي للمنازل يخلي م�س�ؤولية قوات االحتالل من تنفيذ عملية الهدم. �إن الهدم الذاتي للمنازل يوفر على �سلطات االحتالل تكاليف الهدم.ومن خالل ر�صد املقد�سي لعمليات الهدم اجلارية يف املدينة ،لوحظ ب�شكل مطرد ارتفاع �أعداد املنازل التي تهدم ب�شكل ذاتي حيث
بلغ عدد املنازل التي هدمت ب�شكل ذاتي عام  36 2009منزال وعام  8 2010منازل .وهذا م�ؤ�شر خطري بحيث مل ي�سبق للمدينة
منذ احتاللها عام � 1967أن �شاهدت مثل هذه الأعداد الهائلة يف عمليات هدم املنازل الذاتي.
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يعرف البناء الجديد عىل أنها بنايات قيد اإلنشاء ،والتي مل ميض عىل الرشوع يف بنائها ستني يوما أو مل يتم السكن الفعيل فيها قبل ثالثني يوما من
تاريخ إصدار أمر الهدم.
دليل ليامن املتعلق بهدم املنازل .عري عميم بتاريخ  .2009/3صفحة .1

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

43

 5.3.1جدول �إح�صائيات هدم املنازل يف قرية �سلوان  ( 2000- 2010امل�صدر بنك معلومات – م�ؤ�س�سة املقد�سي )
يو�ضح اجلدول التايل عدد املنازل التي هدمت يف قرية �سلوان يف العقد املا�ضي :
عدد الإفراد الذين مت ت�شريدهم

44

الرقم
املت�سل�سل

التاريخ

نوع املبنى

املباين

�أخر

عدد ال�شقق

1244

14-8-2000

�سكني

1

0

1

7

1264

22-5-2001

�سكني

1

0

2

5

5

1053

12-12-2003

�سكني

1

0

1

5

3

8

146

20-1-2004

�سكني

1

0

1

0

0

0

هدم ال�سلطات

148

22-1-2004

�سكني

1

0

1

2

3

5

هدم ال�سلطات

151

10-2-2004

�سكني

1

0

1

4

2

6

هدم ال�سلطات

154

11-2-2004

�سكني

1

0

1

0

0

0

هدم ال�سلطات

1066

11-2-2004

�سكني

1

0

1

4

2

6

هدم ال�سلطات

156

19-2-2004

�سكني

1

0

1

8

12

20

هدم ال�سلطات

159

02-3-2004

�سكني

1

0

1

10

0

10

هدم ال�سلطات

1058

02-3-2004

�سكني

1

0

1

3

2

5

هدم ال�سلطات

1059

02-3-2004

�سكني

1

0

1

3

2

5

هدم ال�سلطات

1065

02-3-2004

�سكني  /غري م�أهول

1

0

1

0

0

0

هدم ال�سلطات

163

02-4-2004

�سكني

1

0

1

6

6

12

هدم ال�سلطات

166

22-3-2005

�سكني

1

0

1

8

0

8

هدم ال�سلطات

167

25-3-2005

�سكني

1

0

1

2

8

10

هدم ال�سلطات

165

22-5-2005

�سكني

1

0

2

2

2

4

هدم ال�سلطات

168

12-7-2005

�سكني

1

0

1

0

0

0

هدم ال�سلطات

169

22-11-2005

�سكني

1

0

1

2

5

7

هدم ال�سلطات

170

22-11-2005

�سكني

1

0

1

0

0

0

هدم ال�سلطات

171

16-1-2006

�سكني

1

0

3

10

5

15

هدم ال�سلطات

م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع

هدم ذاتي /هدم ال�سلطات

الكبار

الأطفال

املجموع

4

11

هدم ال�سلطات

10

هدم ال�سلطات
هدم ال�سلطات

309

14-2-2006

�سكني

1

0

3

5

2

7

هدم ال�سلطات

1161

16-1-2007

�سكني

1

0

1

4

3

7

هدم ال�سلطات

858

17-2-2007

�سكني

1

0

1

2

2

4

هدم ال�سلطات

824

14-1-2008

�سكني

1

0

1

1

3

4

هدم ال�سلطات

173

05-11-2008

�سكني

1

0

1

2

5

7

هدم ال�سلطات

174

05-11-2008

�سكني

1

0

1

2

5

7

هدم ال�سلطات

854

06-11-2008

�سكني

1

0

1

5

2

7

هدم ال�سلطات

175

04-12-2008

�سكني

1

0

1

4

0

4

هدم ال�سلطات

521

28-1-2009

�سكني

1

0

1

3

5

8

هدم ال�سلطات

109

02-3-2009

�سكني

1

0

1

2

6

8

هدم ال�سلطات

427

02-3-2009

�سكني

1

0

1

10

0

10

هدم ال�سلطات

453

01-7-2009

�سكني

1

0

1

0

0

0

هدم ال�سلطات

456

13-7-2009

�سكني

1

0

1

0

0

0

هدم ال�سلطات

40

02-11-2009

�سكني

1

0

1

9

7

16

هدم ال�سلطات

1

18-11-2009

غري �سكني

0

1

0

0

0

0

هدم ال�سلطات

2

18-11-2009

غري �سكني

0

1

0

0

0

0

هدم ال�سلطات

470

18-11-2009

�سكني

1

0

1

2

12

14

هدم ال�سلطات

1608

15-6-2010

غري �سكني

0

1

0

0

0

0

هدم ال�سلطات

36

3

42

132

113

245

468
469

امل�صدر :بنك معلومات املقد�سي

1
2

هدم مقر مؤسسة أهلية فلسطينية – جمعية البلدة القدمية للنساء .
هدم بركسات للحيوانات – غري سكني .
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 5.4خمطط هدم حي الب�ستان
يوجد يف هذا احلي مبنى مهددة بالهدم لإقامة احلديقة التوراتية .فمنذ �أواخر ال�سبعينيات �صنفت بلدية القد�س هذه املنطقة
على �أنها «خ�ضراء» ،وللأ�سف خمططات الهدم فيها لي�ست بفكرة جديدة فقد �أعلنت بلدية القد�س عام  2005عن نيتها بهدم جميع
هذه املنازل ،ولكن التدخل وال�ضغط الدوليني �أديا �إىل ت�أجيل هذه اخلطة ،ولكن عادت هذه اخلطة حديثا بقوة اكرب من ذي قبل.
ويذكر مئري مرجليت يف كتابه «اال�ستيالء على الف�ضاء املقد�سي» مهند�س بلدية القد�س « �أوري �شيرتيت» وهو من ي�صدر �أوامر
هدم جميع منازل حي الب�ستان يف تاريخ ت�شرين الثاين من عام  ،200487والتي تظهر نوايا �إ�سرائيل فيما يتعلق بقرية �سلوان،
والتي ي�صفها مئري ببالغة ك�صراع مبني على من له حق الأولوية يف هذه القرية� :أهلها الذين عا�شوا فيها منذ  3000عام �أم الذين
يعي�شون فيها اليوم 88؟

املو�ضوع  :هدم املنازل غري القانونية يف وادي امللك داوود
�إن من�ش�أ مدينة القد�س هو مدينة امللك داوود ،ففي هذه التلة وما حولها مواقع �أثرية منذ  5000عام وهي
ذات �أهمية عاملية وحملية تثبت مكانة هذه املدينة كواحدة من �أهم املدن يف العامل.
وي�شكل وادي امللك داوود ،وهو من �أهم �أجزاء وادي حلوة ،ومدينة امللك داوود وحدة �أثرية متكاملة تت�صل
مع الأجزاء الأخرى من املدينة لت�شكل وحدة متكاملة تتكون من حقب و�أجزاء خمتلفة.
فمنذ بداية التخطيط لبناء املدينة احلديثة �إبان االنتداب الربيطاين ،فقد تقرر �أن الوديان الواقعة حول
البلدة القدمية(مبا فيها وادي امللك) �ست�ستخدم كمناطق مفتوحة.
وقد دعمت �سلطات التنظيم الإ�سرائيلية هذا التوجه مبخطط البلدية املتعلق بالبلدة القدمية وما حولها يف
�أدلة تتعلق بالتنظيم والتنمية والتي �أ�صدرت عام ، 1970وكذلك �أدلة تتعلق با�ستخدام الأرا�ضي وال�شوارع
و�أدلة �أثرية مف�صلة بهدف احلفاظ على هوية القد�س داخل �أ�سوارها ومنطقة البلدة القدمية ب�أكملها .وبناء
على هذا املخطط ،فقد �صنفت منطقة وادي امللك كمنطقة مفتوحة لال�ستخدام العام.
وبناء على ما �سبق� ،آمر بهدم كافة الأبنية غري القانونية يف وادي امللك داوود.
�أوري �شرتيت  /مهند�س البلدية
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وقد �ساند رئي�س البلدية ال�سابق لوبليان�سكي قرار �إعالن �إقامة احلديقة التوراتية �أو الأثرية يف منطقة حي الب�ستان ،وهذا القرار
لن ي�ؤدي فقط �إىل �إزالة املنازل من احلي بل �سيغري طابعها اجلغرايف والدميغرايف وكذلك �سيحرم الأهايل من التعوي�ضات امل�ستحقة
من �سلطات االحتالل ،بحجة �أنه بناء هذه احلديقة ال يقوم عمليا مب�صادرة الأرا�ضي ،ومن ناحية �أخرى ،لن ت�سمح �سلطات االحتالل
لأ�صحاب هذه الأرا�ضي با�ستخدامها .وقد دافعت بلدية القد�س عن موقفها هذا مربرة �أن هذه املنطقة مل يكن من املفرو�ض �أن تكون
موجودة ولكن البلدية جتاهلت تو�سع املجتمع الفل�سطيني نتيجة للنمو الطبيعي لل�سكان ،ولكن �أ�صحاب الأرا�ضي الفل�سطينيني
يقولون بان معظم طلبات الرتاخي�ص للبناء �أو الإ�ضافة على املنازل رف�ضت على مر �سنني طويلة (ففي حي الب�ستان كان قد مت
امل�صادقة على طلب ترخي�ص بناء واحد منذ عام  )1977ومع مرور الزمن كربت العائالت ومل يكن لديهم اخليار �إال الإ�ضافة على
منازلهم ودون رخ�ص بناء 89.ويف هذا ال�سياق ،قالت اللجنة الإ�سرائيلية �ضد هدم البيوت :

تتبع بلدية القد�س �سيا�سية ظاملة حيث تتذرع بتنظيم املدينة لتحقيق �أهدافها الع�سكرية
وال�سيا�سية والوطنية ،فيتم تفتيت املجتمعات الفل�سطينية وبعدها تنعزل بعد �أن يجرد �أهلها من
منازلهم و�أرا�ضيهم ،ويف بع�ض الأحيان تتذرع �سلطات االحتالل بالتق�سيم والتخطيط حل�صر النمو
ال�سكاين الفل�سطيني .وهي خطة حمكمة لبناء ال�شوارع و�إن�شاء امل�ستوطنات ومواقف ال�سيارات وحتديد
املواقع الأثرية داخل املجتمعات الفل�سطينية ،وعندما تطرد تلك العائالت من منازلها �ستبقى هناك
90
م�ساحة قليلة لن تت�سع لهم يف القد�س ال�شرقية و�سي�ؤدي ذلك فيما بعد �إىل تهويد مدينة القد�س.
بينما يزداد ال�ضغط الدويل على �إ�سرائيل ،فقد وافق رئي�س بلدية القد�س ال�سابق �أوري لوبليان�سكي على وقف خطط الهدم وجزء
من الأ�سباب كان عدم قدرة �إ�سرائيل على �إيجاد �أ�سباب �شرعية لأعمال الهدم هذه .وقد �أعلن وقف الهدم ر�سميا لإعطاء �أهايل �سلوان
الوقت لتقدمي خمطط هند�سي بديل للقرية �آخذة بعني االعتبار احتياجات منو ال�سكان وكذلك احتياجات الأر�ض املخ�ص�صة لبناء
حديقة امللك التوراتية .وقد جرى تقدمي مثل هذا املخطط الهند�سي لدائرة التخطيط يف �آب  ،2008ولكن الدائرة رف�ضتها بحجة
�أن اخلطط الإ�سرائيلية البلدية كان قد بد�أ تنفيذها.
وقدم خمطط هند�سي �آخر لدائرة التخطيط يف كانون الثاين  2009وقد رف�ض �أي�ضا بت�صويت  2-12من قبل بلدية القد�س
وذلك بذريعة �أن « ار�ض حي الب�ستان �صنفت خلدمة �أهايل �سلوان واحلديقة التوراتية « 91وقد قال خمطط املدن املهند�س يو�سف
جبارين من م�ؤ�س�سة القد�س للتنمية �أن املخطط الهند�سي البديل للقرية الذي قدمه لن يكلف البلدية �أي �شيء ،واالهم من ذلك انه
92
لن يتم هدم �أي من املنازل �أو طرد �أي �شخ�ص من منزله.
ويقول ال�سيد خليل توفكجي فيما يتعلق ب�أوامر الهدم :
�صدرت �أوامر الهدم بحق منازل حي الب�ستان من اجل بناء جممع احلديقة التوراتية اال�ستيطانية ويحتوي هذا
89
90
91
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املجمع واملخ�ص�ص لل�سكان اليهود فقط على �شقق �سكنية ورو�ضة �أطفال ومكتبة وموقف لل�سيارات وكني�س .وقد
ا�ستخدمت بلدية القد�س فيما م�ضى الق�سم رقم  205من قانون التنظيم والبناء الإ�سرائيلي لعام  1965والذي
ي�سمح بهدم املنازل يف حالة البناء غري املرخ�ص .واعتربت هذه الذريعة كافية لتربير موقف �سلطات االحتالل
العن�صري والذي ينتهك بو�ضوح حقوق الفل�سطينيني يف القد�س غري القادرين على ا�ست�صدار رخ�ص بناء ملنازلهم.
و�أما بالن�سبة حلي الب�ستان ،فكثري من �أوامر الهدم ال�صادرة فيه اعتمدت على املادة  5/212من قانون التنظيم
والبناء الإ�سرائيلي لعام  1965والذي ينفذ �أوامر الهدم على �أ�سا�س «امل�صلحة العامة»� .إن خماطر هذه ال�سيا�سة
كثرية ،فذلك يدل على �أن هدف اخلطة الكربى لتهويد مدينة القد�س هي م�صلحة عامة و�ستفتح املجال بدون عوائق
93
لتغيري الطابع الدميغرايف واالجتماعي من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية يف بلدية القد�س.

وقد ا�ستخدم قانون «امل�صلحة العامة» هذا على نطاق �صغري يف قرية �سلوان حتى هذه اللحظة .فقد رف�ضت طلبات ترخي�ص البناء
التي قدمت من قبل املالكني الفل�سطينيني يف الق�سم ال�شمايل من حي الب�ستان ،وبالتايل �صودرت �أرا�ضيهم خلدمة امل�صلحة العامة.
ولكن «امل�صلحة العامة التي خدمتها هذه الأرا�ضي هي بناء مواقف لل�سيارات واحلافالت ال�سياحية التي تنقل الإ�سرائيليني �إىل موقع
مدينة امللك داوود .وتعرب املقد�سي عن قلقها اجتاه ا�ستخدام �إ�سرائيل لهذا القانون بالإ�شارة �إىل �أن « املادة  5/212ي�ستخدم عادة
عندما يكون �صاحب امللك غائبا ،مثال يف حالة وفاته» مبعنى حماكمة احلجر ال الب�شر ،وعندما مل ت�ستطع �سلطات االحتالل �أن تثبت
�أن بع�ض البيوت مل يكن بنا�ؤها قانونيا هدمتها م�ستخدمة هذا القانون والذي يرجع �إىل «�أهمية تاريخية و�أثرية للمنطقة بالن�سبة
لل�شعب اليهودي» .فهذا يو�ضح ان «امل�صلحة العامة» تعني اهتمامات اليهود وم�صاحلهم م�ستثنية �أي وجود فل�سطيني.
وكما �سيظهر يف امللحق ( )1يف نهاية التقرير ،فان مقيا�س خطط الهدم حلي الب�ستان �سي�ؤدي �إىل طرد وت�شريد ما يقارب 1000
�شخ�ص ب�صورة مبا�شرة .ويف �ضوء ذلك ،فقد عزم رئي�س البلدية احلايل نري يراكت على تغيري املوقف الإ�سرائيلي من هذه املنطقة
زاعما بان بلدية القد�س لن تهدم املنازل و�ستعيد �إ�سكان املواطنني يف م�شروع جتديد ح�ضري لتح�سني ظروف معي�شة ال�سكان املعنيني.
فقد اغفل متاما حقيقة �أن هذه اخلطة �ست�ضع الفل�سطينيني حتت رحمة جمعية �إلعاد اال�ستيطانية وم�ستوطني اليمني املتطرفني.
فكل هذه املمار�سات تهدف �إىل جعل حياة الفل�سطينيني �أ�صعب مما هي عليه وذلك لتحقيق هدف الإ�سرائيليني الرئي�سي �أال وهو
طرد الفل�سطينيني من مدينتهم.
ويف يوم االثنني املوافق � 2010/6/21صادقت جلنة التخطيط التابعة لبلدية القد�س ر�سميا على خطة مطورة تتعلق بتطوير
حي الب�ستان والتي �ست�ؤدي �إىل تق�سيم املنطقة �إىل ق�سم �شرقي و�آخر غربي ،وبالتايل �إزالة الوجود الفل�سطيني يف املنطقة وذلك من
خالل �أعمال الهدم الأولية والتي �ستنفذ فورا لـ  22منزال يف الق�سم الغربي (انظر ال�شكل  8يف الأ�سفل) .وقد �أ�شار رئي�س البلدية
بريكت والذي طالب بامل�صادقة على اخلطة �أن الفل�سطينيني املت�ضررين �سي�سمح لهم ب�أن يبنوا م�ساكن بديلة وقريبة من مواقع
منازلهم ولكن اظهر التاريخ ب�أنه عندما تقدم الفل�سطينيون لطلب بناء مثل هذه امل�ساكن البديلة مل تنفذ طلباتهم بالفعل .وهناك
مثاالن بارزان على ذلك ،و�أولهما اخلطة التي ارتكزت �إىل جممع بيت �أوروت الذي بني يف احلي الفل�سطيني «ال�صوانة» وقد ن�صت
هذه اخلطة على انه بالإ�ضافة �إىل بناء هذه امل�ستوطنة ف�سيتم بناء مدر�سة للأطفال الفل�سطينيني يف احلي ،وطبعا مت بناء امل�ستوطنة
ومل يولوا اهتماما للمدر�سة .واملثال الثاين هو خمطط بناء احلي اال�ستيطاين معايل زيتيم يف حي ر�أ�س العامود وقد اقرتنت هذه
93

48

مدينة القدس وخطة التهجري الكربى .مقابلة أجريت مع السيد خليل توفكجيhttp://www.badil.org/en/al-majdal/item/8-jerusalem-a- .
.2010/6/13 displacement-master-plan-interview-with-khalil-tafakji

م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع

اخلطة مع خطة بناء  500وحدة �سكنية مرخ�صة للفل�سطينيني والتي كان قد مت امل�صادقة عليها ،ولكن منذ ذلك الوقت مت بناء
94
احلي اال�ستيطاين فقط وعدد �ضئيل من البيوت للفل�سطينيني.
وقد �أعلنت بلدية القد�س �إن هذا �أف�ضل حل للجميع وذلك ي�سنح الفر�صة لل  66عائلة املتبقية لتقدمي طلبات لرتخي�ص هذه
املباين ب�أثر رجعي .وميكن �أن يح�صل هذا فقط يف حالة �أن العائالت غري املت�ضررة يف الق�سم ال�شرقي حلي الب�ستان قد وافقت على
ا�ستقبال العائالت التي هدمت منازلها وت�ضررت ،وهذا �سيمكن نظريا العائالت غري املت�ضررة بان ت�ضيف طابقا �إىل مبانيهم ،ولكن
احلقيقة انه من امل�ستحيل حتقيق ذلك.
ومبا �أن هذه املنازل ال ت�ستطيع �أن تخدم البنية التحتية الالزمة لإ�ضافة طابق �أو بيت لعائلة �أخرى ،ف�سيتم هدم منازلهم و�سيتم
�إعادة بناءها من قبل �أ�صحابها وعلى ح�سابهم اخلا�ص .و�أما بالن�سبة للم�صاريف وال�ضرائب فهي عادة ما تكون قيمتها �أعلى من ثمن
بناء منزل جديد فهذا لي�س �إال ابتزازا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فالعائالت التي ت�سكن يف الق�سم ال�شرقي التي تنوي وت�ستطيع �أن ت�ضيف
�إىل بيوتها �شقة �أخرى ال�ستيعاب العائالت من الق�سم الغربي يجب �أن تتقدم بطلب �إىل جمعية علم الآثار وان تتم املوافقة عليه على
�أن املبنى لي�س ذو �أهمية تاريخية �أو دينية .95ويقول ال�سيد مئري مرجليت من اللجنة الإ�سرائيلية �ضد هدم البيوت «دعونا نعرتف بان
هذه لي�ست خطة مهنية بل �سيا�سية ،فلي�س فيها �أي اعتبارات �إن�سانية ل�سكان املنطقة وتهدف �أي�ضا �إىل تعزيز ال�سيطرة الإ�سرائيلية
على قرية �سلوان» 96وقد رد املتحدث با�سم دائرة الواليات املتحدة كراويل على الت�صريحات الإ�سرائيلية بكل اهتمام حيث قال» وتعترب
هذه اخلطوة وبكل �صراحة تقليل ل�ش�أن الثقة ال�ضرورية والأ�سا�سية لتحقيق تقدم يف املحادثات وخ�صو�صا املفاو�ضات املبا�شرة.97
وقد �شددت جمعية عري عميم 98موقفها جتاه هذه املخططات اال�ستيطانية وخ�صو�صا حماوالت رئي�س البلدية اال�سرائيلي بريكت
ل�شرعنة هدم املنازل يف قرية �سلوان بقطع وعود فارغة للفل�سطينيني .وتظهر حقيقة التخطيط يف مدينة القد�س ال�شرقية �أن حل
امل�ساكن البديلة الذي عر�ضه بريكت ي�ستحيل تنفيذه من قبل الفل�سطينيني وذلك لعدة �أ�سباب منها :
•عدم قدرة �سكان القد�س ال�شرقية على �إثبات ملكية �أرا�ضيهم وذلك لعدم وجود ت�سجيل للأرا�ضي لدى �سلطات االحتالل.
•�صعوبة بناء الطرق امل�ؤدية �إىل مواقع املباين.
•عدم وجود بنية حتتية لنظام ال�صرف ال�صحي والالزمة للموافقة على خطط البناء.
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لذا عندما يطلق كل من امل�سئولني الإ�سرائيليني مثل رئي�س البلدية بريكت �أو وزير الإ�سكان والبناء �أرئيل �أطيا�س ت�صريحات
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تتعلق بخطط البناء للفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية فهذه الت�صريحات الكاذبة ت�ستخدم لتغا�ضي النقد املحلي والدويل .100و�أما
احلقائق احلالية على ار�ض الواقع ما هي �إال عائق �أمام حماوالت الفل�سطينيني للبناء والنمو الطبيعي.
وي�شري االئتالف االهلي �إىل �أن هناك  28مبنى والتي حتتوي على الكثري من ال�شقق يف هذا احلي الغربي مهددة بالهدم وذلك
لبناء موقف ال�سيارات على �أنقا�ضه بينما هناك  5منازل �أخرى �سيتطلب هدمها« ،فهناك  25منزال �آخر �سيتم هدمها ال�ستيعاب
ال�شوارع من واىل املوقف وبع�ض البنى التحتية.« 101ففي �آذار من عام  2009تك�شفت نوايا رئي�س البلدية بريكت عندما قال »:من
102
العدل �أن نذكر انه بالنهاية لن يكون هناك وجود للوحدات ال�سكنية يف حي الب�ستان».
وكما تك�شف الق�صة ،فقد ح�صلت �صحيفة ه�آرت�س على وثائق يرجع تاريخها �إىل  2010/6/28والتي تن�ص على �أن بع�ض
امل�سئولني يف مدينة القد�س قد انتقدوا خطة هدم  22منزال فل�سطينيا لإف�ساح املجال لبناء مركز ال�سواح يف قرية �سلوان يف القد�س
ال�شرقية ،وقرروا بان اخلطة لي�ست جاهزة بعد لتقدم �أمام اللجنة « 103وقد رد رئي�س البلدية بريكت على نقد هذه اخلطة ب�إقالة
النائب بيبي �أاللو وهو ع�ضو يف جمل�س مدينة القد�س وذلك نتيجة ت�صويته �ضد هذه اخلطة �ضمن جلنة التنظيم والبناء الإ�سرائيلية.
ومن بني الآراء التي انتقدت هذه اخلطة هي اللجنة التي حتقق يف خطط البناء قبل تقدميها �إىل جلنة التنظيم ،فقد وجدت هذه
الدائرة بعد التحقيق  250خلال يف اخلطة املتعلقة بقرية �سلوان .بالإ�ضافة �إىل ذلك وقبل �أ�سبوع من امل�صادقة على هذه اخلطة ،قام
مهند�س مدينة القد�س �شلومو �أ�شكول بتقدمي الئحة حتتوي على  30معار�ضا لهذه اخلطة والذي طالبوا بتغيريات �أ�سا�سية فيها.
وقد قال امل�ست�شار القانوين ملدينة القد�س ،املحامي يو�سي هافيليو� ،إن اخلطة غري مبنية على �أ�س�س قانونية وقد رد بريكت على هذا
النقد بتحفظ تام حيث قام بتعيني م�ست�شار خارجي للإ�شراف على اخلطة بالنيابة عن بلدية القد�س.104
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 5.4.1ق�ص�ص �شخ�صية
فيما يلي مقتطفات من مقابلة �أجريت يف تاريخ  2010/6/2مع فخري �أبو دياب وهو ع�ضو جلنة �أهايل �سلوان ويتحدث فيها
عن العي�ش يف ظل �أمر الهدم .

ال�سيد فخري �أبو دياب ،قرية �سلوان ،القد�س ال�شرقية املحتلة� ،شاهد مل�ؤ�س�سة املقد�سي :
لقد �أعلنت بلدية القد�س �إن حي الب�ستان �أ�صبح يطلق عليه م�سمى حدائق امللك التوراتية ولي�س «حي
الب�ستان» ،فهم يريدون هدم  88مبنى ي�سكنها � 1000شخ�ص مبا يف ذلك  463طفال ،فقد �أعلنت
بلدية القد�س عدم �شرعية هذه املنازل .ولكنها �أر�ضنا وهذا منزيل وقد ورثته عن �أبي ،فمعظم هذه
املنازل كانت قد بنيت قبل قيام االحتالل فلم تكن هناك حاجة �إىل رخ�ص بناء من قبل بلدية القد�س
الإ�سرائيلية فكيف يقولون ب�أنها غري �شرعية؟ هم يقولون ب�أنهم �سيقومون بهدم جميع هذه املنازل الن

ال�سيد فخري �أبو دياب ي�شري �إىل بيته على خريطة تظهر  88منزال مهددين بالهدم .ت�صوير جوناثان مولوين
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كال من امللكني �سليمان وداوود عا�شوا يف هذه املنطقة منذ � 3000سنة بح�سب ادعائهم ونحن نعرف
بان لدى اليهود �أجندة �سيا�سية وهم ال يريدوننا هنا .فعلى مدى � 42سنة من االحتالل قمنا بدفع
ال�ضرائب لبلدية القد�س ومل يقدموا لنا �أي �شيء .ونحن نعرف بان املخطط هو هدم جميع بيوتنا
وبناء احلديقة التوراتية ،وهم ال يقولون ب�أنها حديقة عامة ولكن حديقة وطنية خم�ص�صة لليهود
فقط .ولكن ماذا لو عا�ش امللك �سليمان �أو داوود �أو �أي رجل مهم �آخر يف منطقة تل �أبيب قبل �آالف
ال�سنني؟ فهم لن يقوموا بهدم تل �أبيب طبعا .ورمبا عا�ش امللكني يف القد�س الغربية ،فلم مل يقوموا
بهدم الأماكن هناك؟ فمثال كنت قد بنيت منزيل يف عام  1992مكونا من غرفة واحدة ،فقد قلت
لبلدية القد�س عندما تقدمت لطلب رخ�صة ب�أنني متزوج ولدي خم�سة �أوالد ونعي�ش يف غرفة واحدة
فال يوجد م�ساحة تت�سع لعائلتي وتبلغ م�ساحتها  20مرت مربع فقط وقد رف�ضت البلدية �إعطائي
الرخ�صة ،وعلى مدى  20عام كنت ادفع ال�ضرائب لبلدية القد�س عن هذا البيت الذي يدعون ب�أنه
غري قانوين .ف�إذا كان كما يدعون فلماذا ي�أخذون مني ال�ضرائب؟ �إن �أجندتهم ال�سيا�سية تهدف �إىل
طردنا من املنطقة لأننا نقطن حول البلدة القدمية وهم ال يريدون الوجود العربي يف هذه املنطقة
وكذلك يف حي ال�شيخ جراح ووادي اجلوز وقرية �سلوان...الخ
�أننا نواجه جميع �أ�شكال املعاناة هنا مع �أطفالنا وخا�صة املعاناة النف�سية ،فعندما ا�صل �إىل املنزل
ي�س�ألني �أطفايل متى �سيقومون بهدم منزلنا و�إذا قاموا بهدمه ف�أين �سنذهب نحن؟ فلي�س �أطفايل فقط
بل كل �أطفال حي الب�ستان يعانون من م�شاكل نف�سية .فهم دائما يتخيلون قوات ال�شرطة واجلرافات
قادمة يف الغد �أو خالل �أ�سبوع �أو �شهر وبعدها �سيتم ت�شريدنا.
لقد حاولوا تهجرينا �إىل بيت حنينا �شمال القد�س ولكن ملاذا يجب علي �أن �أغادر؟ فهذه �أر�ضي التي
ورثتها عن �أبي ،وقد قلنا لهم ب�أننا لن نربح �أماكننا ولن نغادر بيتنا وهم قالوا �إذن �سنهدم منازلكم.
ولأننا ال نطيعهم ي�أتون ليعتقلوا �شبابنا ويحب�سوا �أطفالنا ،فقد اعتقلوين مرة ملدة �أربعة �أيام وعندما
عر�ضوا ق�ضيتي �أمام القا�ضي و�س�أل عن �سبب اعتقايل ،قالوا ب�أنني تعر�ضت لهم يف و�سائل الإعالم
ويل ات�صاالت مع كثري من النا�س ،ولكن بعدها �أطلقوا �سراحي ،و�أنا اعرف متاما ما هي الر�سالة التي
يريدون �إي�صالها �إيل ،انه علي �أن ابقي فمي مغلقا ،ولكنني لن ا�سكت فهذا حقي كان�سان .فانا �ضد
العنف ولكنني ل�ست �ضد املظاهرات ال�سلمية ،ف�شبابنا و�أطفالنا ي�شهدون هذه املمار�سات التي ال يجدون
لها �أي تف�سري �أو تربير �إال �أنها ممار�سات عن�صرية ، ،فال تتوفر لنا املدار�س �أو مواقف ال�سيارات ،فلماذا
ندفع ال�ضرائب؟ حتى �أنهم غريوا �أ�سماء ال�شوارع ويريدون حتويل حي الب�ستان �إىل حديقة ونحن قلنا
لهم ب�أننا �سن�ساعدهم ونحن جمربون و�سنهدم احلدائق حول منازلنا حتى نف�سح املجال لبناء حديقة
امللك التوراتية ونحن ال نريد �إال �أن يغادروا بيوتنا حتى ننعم نحن و�أوالدنا بالراحة .وقد وافق جميع
�أهايل احلي على هذه الفكرة ولكن البلدية رف�ضت وقالوا ب�أنهم يريدون هدمها ب�أنف�سهم ولكن ماذا
عني وعائلتي؟ فهم لن يهدموا منازلنا فقط بل �سيهدمون حياتنا وم�ستقبلنا ،فحتى الآن قاموا بنجاح
تدمرينا نف�سيا ،و�أخاف �أن �أ�سافر �إىل الأردن لب�ضعة �أيام �أو �أ�سبوع وارجع وال �أجد منزيل.
و�أما احلرب النف�سية التي ت�شنها �سلطات االحتالل �ضدنا فهي ت�ؤثر �سلبا على �أطفالنا يوميا ،فمثال،
فلدينا طفل عمره � 7أو � 8سنوات وعالماته عالية يف املدر�سة ،ولكن معلمته قالت لوالديه ب�أنه مل
يعد يقوم بواجباته الدرا�سية وال ينتبه ملا تقوله يف ال�صف ويظل �شاردا ،ولكنني عر�ضت على املعلمة �أن
�أ�ساعده الن والداه ال ميلكان النقود �أو الوقت مل�ساعدته فعندما فتحت حقيبته مل �أجد فيها الكتب بل
�ألعابا فقط .وقد قال يل ب�أنه �سمع والديه يتحدثان عن اجلرافات الإ�سرائيلية القادمة لهدم منزلهم
فقد عرب الطفل عن خوفه عندما ت�أتي هذه اجلرافات لهدم منزلهم وتدمري �ألعابه.
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وهناك الكثري من ال�شباب الذي يقولون ب�أنهم عندما ينهون الدرا�سة الثانوية ال يريدون الذهاب
�إىل اجلامعات خوفا من �أن تهدم �سلطات االحتالل منازلهم وهم بعيدون عنها ،وبع�ضهم يلج�أ �إىل
املخدرات .ونحن هنا نحاول �أن نو�صل ر�سالة �إىل كل قادات العامل والواليات املتحدة فكل ما يقومون
به جمرد كالم دون فعل .فرمبا يف يوم من الأيام ميكن حلكومة من مكان ما �أن تقدم لنا امل�ساعدة ،فكل
ما نريده هو ال�سماح لنا بالبقاء يف منازلنا� .إن العامل كله مليء بامل�شكالت ولكن الإن�سان يحتاج �إىل
العودة �إىل منزله حتى ين�سى جميع هذه امل�شاكل ،ويف حالتي منزيل بحد ذاته م�شكلة و�أنا �أواجه امل�شاكل
� 24ساعة خارج منزيل وارجع لأجد امل�شاكل �أي�ضا داخله ،فعندما اجتمع مع عائلتي على الع�شاء �أقول
لنف�سي ب�أنه ميكن �أن يكون �آخر ع�شاء لنا هنا و�آخر فنجان قهوة نحت�سيه يف منزلنا فنحن ال نعرف ماذا
�سيح�صل غدا .هذه ق�صتنا املظلمة وم�ستقبلها املوح�ش.
 5.4.2االعتداءات العنيفة من امل�ستوطنني
�إن االعتداءات العنيفة التي يقوم بها امل�ستوطنني اليهود وحرا�سهم �ضد الفل�سطينيني يف �شوارع قرية �سلوان هي �أحداث يومية
كانت قد تزايدت منذ الإعالن عن خمطط حي الب�ستان .وقد افاد مركز معلومات وادي حلوة يف تقرير له عن حادثة �إطالق نار يف
تاريخ  2009/9حيث مت �إطالق النار من قبل امل�ستوطنني اليهود على �أرجل �أحد �سكان حي الب�ستان وهو احمد القراعني .105وقد
و�صف ال�سيد احمد ما ح�صل مع يف مقابلة �أجريت يف تاريخ .2010/6/28
ال�سيد �أحمد القراعني من �سلوان ،القد�س ال�شرقية املحتلة� ،شاهد مل�ؤ�س�سة املقد�سي:

لقد كان ذلك يف �شهر �أيلول من عام  2009عندما كنت نائما يف منزيل و�سمعت �ضجة قادمة من ال�شارع والنا�س كانوا ي�صرخون،
فا�ستيقظت من نومي عندها وجدت واحدا من امل�ستوطنني اليهود يعتدي على ابني البالغ من العمر � 11سنة بال�ضرب ،فذهبت
م�سرعا لأعرف �سبب هذا االعتداء وهددين �إذا مل ابتعد ف�سوف يطلق علي النار ولكنني حاولت الدفاع عن ابني وعندما �أراد �أن
يهاجمني تعرثت قدمه و�سقط على الأر�ض ،وعندها قال له �صديقه �أن يطلق النار علي ،فبد�أ ابني بالبكاء وبعدها �أطلق امل�ستوطن
النار على رجلي وبعدها على الرجل الأخرى ،وقد قب�ضت عليه ال�شرطة الإ�سرائيلية ولكن الآن وبعد  9ا�شهر �أقفلت ال�شرطة ملفه،
ومل يحاكموه فهو الآن طليق وقد ارجعوا بندقية ال م 16اخلا�صة به .والآن لأنني مقعد ال �أ�ستطيع �أن اعمل ويجب �أن اخ�ضع
لعمليتني جراحيتني ،فقد خ�ضعت لعملية يف املرة الأوىل ومل تكن ناجحة و�س�أ�ضطر للخ�ضوع لها مرة �أخرى حيث اجتثوا حوايل 5
�سنتمرتات من �أحد رجلي.
وقد اعتقلت ال�شرطة ابني بعد �أن �أطلق امل�ستوطنون اليهود النار علي و�س�ألوين ملاذا كان متواجدا يف ال�شوارع ويوجه كالما بذيئا
للم�ستوطنني ،وحتى الآن فان ابني يعاين �آثار هذه احلادثة فهو خائف طوال الوقت وال ينام جيدا ،فغالبا ما تراوده الكوابي�س وقد
تراجع يف حت�صيله العلمي يف املدر�سة .فهو يظل مت�سائال ملاذا حدث كل هذا وملاذا �أطلق امل�ستوطنون النار علي ولكن لي�س لدي �أي
�إجابة .فال �أ�ستطيع �أن �أف�سر له الفرق بني اليهود وامل�ستوطنون فلدي �أ�صدقاء يهود كثريون ويح�سنون معاملتي ولكن امل�ستوطنني
يختلفون عنهم وال ي�ستطيع ابني �أن يفرق بني هذا وذاك .فامل�ستوطنون ي�ؤمنون ب�أيديولوجية �أن يقتلوا العرب وي�سيطروا على
�أرا�ضيهم ،فذلك من ال�صعب تو�ضيحه له� .إننا نواجه الكثري من امل�شكالت مع امل�ستوطنني يف قرية �سلوان ،وعندما �س�ألت ال�شرطة
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امل�ستوطن عن �سبب �إطالق النار علي� ،أجابهم �إنني كنت �أقيم حفلة وان هناك �ستة �أ�شخا�ص قد هددوه و�أرادوا �أن ي�أخذوا بندقيته
منه فهذه هي نف�سها �أيديولوجية احلكومة الإ�سرائيلية التي تهدف �إىل اال�ستيالء على �أر�ضنا وزرع اخلوف يف قلوبنا و�إطالق النار
علينا ولكنهم لن ي�أخذوا �أبدا منا قريتنا فهذه فل�سطيننا وجتري يف عروقنا ،فالإ�سرائيليون يقدمون يد امل�ساعدة له�ؤالء امل�ستوطنني
اليهود ولكن نحن العرب ال جند من ميد لنا يد امل�ساعدة.
وب�سبب ت�أخر �سيارة الإ�سعاف ا�ضطر �أحد ال�سكان �إىل بنقله يف �أحد �سياراتهم اخلا�صة والتي كانت قد �أوقفت مرتني من قبل حواجز
ال�شرطة الإ�سرائيلية والت�أخريات غري املربرة .وبعد يوم على احلادثة �أطلقت ال�شرطة �سراح امل�ستوطن اليهودي املعتدي بينما اتهم
املحققون ال�سيد �أحمد مبهاجمة �أحد اجلنود الإ�سرائيليني وهي تهمة تدح�ضها ال�صور اخلا�صة باحلادثة.
ول�سوء احلظ ،فمثل هذه احلوادث �شائعة وهناك خماوف من قبل �سكان قرية �سلوان والتي ميكن �أن تق�سم كما حدث يف مدينة
اخلليل 106.وقد ت�صاعدت هذه اال�شتباكات بالتزامن مع الإعالن عن �إقامة حديقة امللك التوراتية و�شهدت ليلتي  26و  27من
حزيران � 2010أعنف هذه اال�شتباكات حتى هذا اليوم حيث �أ�صيب املواطن مهند حممود القوا�سمي البالغ من العمر  17عاما
جروحا بالغة ،وقد �أ�شار مركز معلومات وادي حلوة �أن املواطن مهند كان قد �أ�صيب بعينه اليمنى بر�صا�صة مطاطية من قبل احد
اجلنود الإ�سرائيليني الذي �صوبها على عينه مبا�شرة من م�سافة قريبة 107.وعندها كان املواطن مهند ذاهبا لتقدمي امل�ساعدة للفريق
الطبي الذي هب مل�ساعدة ال�سكان الذين �أ�صيبوا جراء تعر�ضهم للغاز امل�سيل للدموع .وقد �أو�ضح ال�سيد جواد �صيام ،وهو مدير مركز
معلومات �سلوان هذه احلادثة.
ال�سيد جواد �صيام من قرية �سلوان ،القد�س ال�شرقية املحتلة� ،شاهد مل�ؤ�س�سة املقد�سي :

�إن و�ضع اال�شتباكات مع امل�ستوطنني اليهود يزداد �سوءا فنحن نواجه تهديدا ا�ستيطانيا حقيقياً وهي م�س�ألة وقت فقط قبل حدوث
جمزرة .فلم يف�سح ه�ؤالء امل�ستوطنون املجال ل�سيارة الإ�سعاف لكي ت�سعف اجلرحى وتخرجهم من بيوتهم .وقد حاولت �شخ�صيا �أن
اخرج طفال يف اخلام�سة من عمره من احد املباين وتفاج�أت بوجود بندقية موجهة نحو ر�أ�سي ،وقد ظنوا �أننا �أردنا االلتجاء �إىل
ال�صحافة وال�سفارة الأمريكية ولكن كل ما �أردناه فقط هو �أن ت�أتي �سيارة الإ�سعاف .فقد �أ�سفرت هذه اال�شتباكات عن �سقوط 52
جريحا واحدهم فقد عينه بعد �أن �أ�صيب بر�صا�صة مطاطية من م�سافة قريبة .وقبل �أ�سبوعني �أجه�ضت امر�أة حامل يف �شهرها
ال�سابع .فعندما تهاجمك القوات الإ�سرائيلية بهذه الطريقة فال ت�ستطيع بكل ب�ساطة �إن تخرج من بيتك لأنهم لن ي�سمحوا لك
بذلك� .إن هذه اال�شتباكات من قبل امل�ستوطنني اليهود لهي �سيا�سة تابعة جلنود االحتالل ،ففي تاريخ  2010/7/4فهم ينوون
�إخالء عائلة فل�سطينية بناء على طلب امل�ستوطنني اليهود �سكان بناية يوناتان .لقد اجتاحت قنابل الغاز منزال يقطنه � 35شخ�صا
من بينهم  25طفال و 7من البالغني من بينهم �إناث يبلغن من العمر  15و 17عاما والأب كان مري�ضا جدا ،ومل ت�شكل هذه العائلة
�أي خطر .وحينها كان اجلنود الإ�سرائيليون قد بد�أوا هجوما تدريجيا ،حيث حا�صرونا يف منازلنا ومل يهتموا من كان يف املنزل حتى
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أدت اتفاقية الخليل عام  1997إىل تقسيم املدينة إىل قسمني ،)H1 ,H2( :أما األول يعيش فيه  120.000فلسطيني وبقي تحت حكم السلطة
الفلسطينية .والثاين يعيش فيه  30.000فلسطيني وبقي تحت الحكم اإلرسائييل العسكري لتحمي مئات من املستوطنني يف حارة اليهود القدمية .ويف منطقة
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ولو كنت طبيبا يحاول مد يد امل�ساعدة .ومع مرور الوقت جاءت ال�صحافة وعندها كان اجلنود خففوا حدة عنفهم وقرروا �أن يف�سحوا
املجال ل�سيارات الإ�سعاف باملرور ،وقد تكاتف كل من احلرا�س امل�ستوطنني امل�سلحني وقوات ال�شرطة الإ�سرائيلية يف اطالق النار
108
الع�شوائية .فنحن نتلقى تهديدات يومية من امل�ستوطنني اليهود فكل �شيء يرتبط بكراهيتهم للعرب.
�شهدت قرية �سلوان �صيفا حافال باال�شتباكات والتوترات بني الفل�سطينيني وامل�ستوطنني اليهود وخ�صو�صا يف �شهر �آب ،حيث حاول
امل�ستوطنون اليهود مهاجمة جامع يف حي وادي حلوة للمرة الثالثة على التوايل ،وكانوا قد �أحلقوا ال�ضرر ببوابة اجلامع م�ستخدمني
طفايات احلرائق وعندما �أطلق جر�س الإنذار تنبه املواطنون خلطر ه�ؤالء امل�ستوطنني .وقد نتج عن ذلك ا�شتباكات بني اجلهتني
حيث قامت �شرطة االحتالل ب�إطالق الر�صا�ص احلي يف املنطقة و�أما الفل�سطينيون فقد كانت احلجارة �سالحهم حيث ازدادت �أعداد
امل�ستوطنني مع مرور الوقت بحماية من قوات ال�شرطة واجلنود الإ�سرائيليني.
وقد �أ�شار املواطنون �أن هذه االعتداءات اال�ستفزازية كانت قد زادت حدتها يف �شهر �أيلول ،2010/حيث ح�صلت هناك يف قرية �سلوان
حادثة م�أ�ساوية .حيث ت�صاعدت �أعمال ال�شغب والغ�ضب العارم نتيجة ملقتل املواطن �سامر �سرحان ،وهو �أب خلم�سة �أطفال ،حيث �أطلق
عليه النار �أحد احلرا�س امل�ستوطنني يوم الأربعاء املوافق  2010/10/22خالل �ساعات ال�صباح الباكرة .وقد مت �إطالق �سراح قاتل
املواطن عادل �سرحان بكفالة قبل م�ضي � 24ساعة على اعتقاله ،مما �أدى �إىل غ�ضب املواطنني ون�شوب ا�شتباكات وا�سعة بني مواطني
القرية وقوات ال�شرطة الإ�سرائيلية .وجاء يف تقرير ملركز معلومات وادي حلوة �أن عددا من �أفراد طاقم الإ�سعاف مل يتمكنوا من
الو�صول اىل اجلرحى وامل�صابني الذين عانوا اختناقات جراء �إطالق قنابل الغاز امل�سيل للدموع من قبل قوات ال�شرطة الإ�سرائيلية
باجتاه املواطنني العرب مبن فيهم الطاقم الطبي .ويذكر �أن عددا كبريا من املواطنني كانوا بحاجة للرعاية الطبية الفورية خا�صة
بعد ا�ستن�شاقهم للغاز امل�سيل للدموع والتي �أدت �إىل حاالت اختناق كبرية من بينها الطفلة �آية �أبو ميالة والتي تبلغ  15ربيعا
ومع ا�ستمرار هذه اال�شتباكات �إىل نهاية الأ�سبوع ،قامت قوات من اجلنود الإ�سرائيليني بالتجمع خارج منزل املواطن عادل �سرحان
فهناك خماوف من �إن تبلغ هذه اال�شتباكات ذروتها �إذا بد�أ العمل على �إن�شاء حديقة امللك التوراتية ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك فامل�ستوطنون
الكائنون يف بيت يوناتان يهددون بالطرد الق�سري لأربع عائالت فل�سطينية من منازلهم متذرعة �أن منازلهم تعود �إىل احلقبة ما قبل
دولة �إ�سرائيل والتي كانت وقتها كني�ساً لليهود وهو املعروف بيت الع�سل الذي تقطنه عائلة ابو ناب.
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�صورة تظهر بيت يوناتان الذي يقطنه امل�ستوطنون معلقا عليه علم �إ�سرائيل .ت�صوير :جوناثان مولوين.

 5.5البناء اال�ستيطاين غري ال�شرعي يف قرية �سلوان -بيت يوناتان
يظهر هذا املبنى اال�ستيطاين معامل عن�صرية القوانني الإ�سرائيلية املتبعة يف قرية �سلوان ،فقد �أطلق ا�سم هذا املبنى على ا�سم
اجلا�سو�س الإ�سرائيلي املدان جوناثان بوالرد ،وقد بد�أ �إن�شاء هذا املبنى عام  2002والذي �أ�صبح مبنى مكون من  7طوابق يف قلب
حي اليمن يف قرية �سلوان ،وهي منطقة ال ي�سمح فيها البناء لأكرث من طابقني للمبنى الواحد .وقد ا�شرف على بناءه م�ؤ�س�سة
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عطرييت كوهنيم الوطنية الإ�سرائيلية وبدون الرتاخي�ص الالزمة لذلك وقد �أ�صدرت �أعداداً كبرية من �أوامر الهدم لهذا املبنى
اال�ستيطاين ولكن مل ينفذ اي منها .ورغم ذلك فامل�ستوطنون الذين يعي�شون فيها دائما ما ترافقهم قوات ال�شرطة واحلرا�س لتوفري
احلماية لهم ،وقد بني هذا املبنى بتمويل من وزارة الإ�سكان والبناء .ويظهر اجلدول يف ق�سم  4.3.1من الدرا�سة انه منذ �أن بد�أ
�إن�شاء هذا املبنى فقد هدمت �سلطات االحتالل حوايل  35منزال فل�سطينيا ب�سبب رف�ض البلدية �إعطاءهم رخ�ص بناء وبذلك مت
ت�شريد  90من البالغني من بينهم  103طفال ورغم ذلك ظل بيت يوناتان يف مكانه ويعم باحلياة.
يحتوي مبنى يوناتان على ثماين عائالت من امل�ستوطنني اليهود ،ويعد بناء هذا املبنى خطوة ا�ستيطانية ا�ستفزازية وانتقامية
وخا�صة رفع علم �إ�سرائيل على طول ال�سبع طوابق .ويعترب هذا املبنى نقطة ال�صراع بني رئي�س بلدية القد�س نري بريكت وحمامي
الدولة مو�شيه الدور منذ �سنوات ،فقد عرب املحامي عن ر�أيه ب�ش�أن هذا املبنى حيث قال ب�أنه يعرب عن قلة احرتام قوانني التنظيم
والبناء 109.ويف كانون الثاين من عام � 2007أ�صدرت حمكمة ال�ش�ؤون املحلية �أمرا ب�إخالء هذا املبنى من �سكانه و�إغالقه .ومنذ
ذلك الوقت ،فقد رفعت الق�ضية جلميع م�ستويات املحاكم ومن �ضمنها املحكمة العليا وقد اتفقت كلها على احلكم الأ�صلي .وعلى
الرغم من ذلك وال�ضغوطات التي تعر�ض لها رئي�س البلدية من قبل املحامي الدور ،فقد رف�ض �أن ينفذ رئي�س البلدية �أمر �إخالء
و�إغالق املبنى 110.وبعد زيادة ال�ضغط على رئي�س البلدية فقد �أعلن يف �شهر �شباط من نف�س ال�سنة �إخالء و�إغالق املبنى ولكن يف
املقابل �سيبد�أ بتنفيذ �أوامر الهدم لأكرث من  200مبنى بدون رخ�ص بناء 111اخلا�صة بال�سكان العرب يف احلي ،ويف نف�س الوقت كان
112
قد مت ت�أجيل القرار املتعلق ببيت يوناتان.
وقد ان�ضم ع�ضو الكني�ست �أوري �أرئيل �إىل اجلدال القائم حول هذا املبنى مطالبا «بامل�ساواة» �أما القانون وهذه العدالة تن�ص على
هدم  200منزل فل�سطيني مقابل �إخالء بيت يوناتان من �سكانه اليهود .وقد عربت جمعية عري عميم هذا العمل ب�أنه الثمن الذي
يدفعه ال�سكان العرب مقابل �سيا�سة انتقام م�ستوطني اليمني املتطرفني من الفل�سطينيني كلما جاء قرار ب�إخالء عائلة يهودية �أو
113
تفكيك ب�ؤرة ا�ستيطانية.
ويف كانون الأول من عام  2009جنح رئي�س البلدية بريكت يف تغيري قوانني البناء يف املنطقة حيث و�سع حدود البناء يف هذه
املنطقة من طابقني يف املبنى الواحد �إىل �أربع طوابق يف حماولة ل�شرعنة عدد الطوابق التي يتكون منها مبنى يوناتان اال�ستيطاين
اال�ستفزازي.
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رونني مدزيني.2010/6/20 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3844073,00.html .
عري عميم.2010/6/http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=327&ArticleID=733 20 .
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
إقليم محتل وهو بذلك ليس خاضعا لوالية إرسائيل.
قال عضو الكنيست مرييتز للرشطة اإلرسائيلية« :توقفوا عن مرافقة الجوالت إىل بيت يوناتان» .جريدة الجروسلم بوستhttp://www. .2010/4/1 .
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�صورة تظهر حرا�سا يهود م�سلحني لتوفري احلماية ل�سكان بيت يوناتان اال�ستيطاين .ت�صوير جوناثان مولوين.

ومنذ ن�صف الأول من عام  2010فان الق�ضية املتعلقة ببيت يوناتان مل تكن م�ستقرة حيث رف�ضت حمكمة ال�ش�ؤون املحلية
الإ�سرائيلية يف �شهر متوز االلتما�س الذي قدمه �سكان املبنى لإلغاء قرار الإخالء وكان قد �صدر قرار الت�أجيل ملدة  30يوما يف وقت
حت�ضري هذا االلتما�س .وبغ�ض النظر عن النتائج النهائية لهذه امل�س�ألة املتعلقة ببيت يوناتان اال�ستيطاين الذي يعرب عن قدرة
احلكومة الإ�سرائيلية على �شرعنة هذا املبنى اال�ستيطاين غري القانوين وبنف�س الوقت تبحث عن ثغرات تهدف �إىل هدم منازل
الفل�سطينيني.
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�.صورة تظهر غطاء ال�صرف ال�صحي يف قرية �سلوان والذي ال تظهر عليه �أي عالمات باللغة العربية .ت�صوير جوناثان مولوين

.مت تغيري �أ�سماء ال�شوارع ر�سميا من قبل بلدية القد�س ،وقد �صنع ال�سكان الفتاتهم اخلا�صة ثالثية اللغة والتي ت�شري �إىل الأ�سماء الأ�صلية لل�شوارع .ت�صوير
جوناثان مولوين

�صورة تظهر الإ�ضافات على احد املنازل الفل�سطينية التي �صنفتها بلدية القد�س على �أنها غري قانونية .ت�صوير جوناثان مولوين.
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�صورة كامريات املراقبة و�سياج احد منازل امل�ستوطنني يف قرية �سلوان .ت�صوير جوناثان مولوين

.
مدخل �إىل (مدينة داوود)  .ت�صوير جوناثان مولوين
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 -6حتليل قانوين
�سنتحدث يف هذا الق�سم من الدرا�سة حول احلقائق التي �أظهرت يف الق�سم ال�سابق و�سيتم حتليلها من خالل منظور القانون
الدويل .ويف البداية� ،سيتم تو�ضيح املكانة القانونية ملدينة القد�س ال�شرقية وذلك لإجراء حتليل قانوين للأعمال الإ�سرائيلية يف
قرية �سلوان يف املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل� .إن �إمكانية تطبيق قوانني االحتالل يف املناطق الفل�سطينية هي م�س�ألة جادلت قوات
االحتالل الإ�سرائيلية فيها كثريا .و�سيعر�ض هذا الق�سم عدم م�صداقية هذا املوقف الإ�سرائيلي من خالل �إظهار احلماية القانونية
التي يتوجب توفريها و�ضمانها للفل�سطينيني يف قرية �سلوان يف �ضوء �أق�سام عديدة من القانون الدويل الواجب تطبيقه يف املنطقة.
كما يجب �إعطاء �أهمية خا�صة بظاهرة البناء غري القانوين يف قرية �سلوان وكذلك الرد الإ�سرائيلي املتعلق بهدم املنازل .بالإ�ضافة
�إىل ال�س�ؤال املطروح واملتعلق بتطبيق القانون الدويل الإن�ساين .وبعد ذلك �سيتم عر�ض هذه احلماية القانونية وتطبيقها على
احلقائق املذكورة �أعاله وذلك لإثبات �أن الأعمال اال�ستيطانية يف قرية �سلوان تخالف دون �شك القانون الدويل.

 6.1مكانة القد�س ال�شرقية
لقد مت احتالل القد�س ال�شرقية و�ضمها من قبل �إ�سرائيل بعد نكبة عام  ،1967ووفقا للقانون الدويل فان القد�س ال�شرقية �إقليم
حمتل .ففي عام  1971قامت �إ�سرائيل بتعديل قانون التخطيط الأردين والذي �أعطى �إ�سرائيل ال�سلطة بتغيري نظام التخطيط
اخلا�ضع للحكم الأردين وذلك خلدمة م�صالح حكومة �إ�سرائيل ب�شكل خا�ص وامل�ستوطنني اليهود 114.لقد مت احلديث عن �إعادة ر�سم
حدود بلدية القد�س والتحليل التاريخي لهذه الق�ضية يف �أق�سام �سابقة يف هذه الدرا�سة ،و�سريكز هذا الق�سم على املكانة القانونية
وحتليلها.
يحظر القانون الدويل �ضم الأقاليم املحتلة بالتهديد �أو بالقوة وذلك وفقا للمادة ( 2فقرة  )4من ميثاق الأمم املتحدة ،وهو
مبد�أ �صادق عليه قرار اجلمعية العمومية للأمم املتحدة رقم ( 2625الفقرة  )25لعام  ،1970وهذا املبد�أ ي�شري �إىل انه يجب
عدم ا�ستخدام القوة التي تخالف احلدود الدولية القائمة �أو حل النزاعات الدولية مبا يف ذلك التي تتعلق بالأقاليم املحتلة .وقد
�أكدت على ذلك حمكمة العدل الدولية يف الفتوى املتعلقة بالآثار القانونية املرتتبة على ت�شييد جدار الف�صل العن�صري يف الأرا�ضي
املحتلة 115،والذي ن�ص على �أن مكانة الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة مبا يف ذلك القد�س ال�شرقية هي �إقليم حمتل ويجب تطبيق احكام
اتفاقية جنيف الرابعة عليها .ومع �أن هذه الفتوى بحد ذاتها لي�ست ملزمة على الإطراف املعنية بالنزاع ،فهذا الر�أي اال�ست�شاري
«الفتوى» فهو عايل ال�ش�أن حيث انه ي�صدر عن �أهم الهيئات القانونية يف العامل� .إن الفتوى ال تعترب قانونا ،ولكنها تلخ�ص قانونا
موجودا يف الأ�صل .116وكان قد �أ�شري �إىل انه يف تاريخ � 2004/8/2صادقت اجلمعية العمومية ر�سميا على اعرتافها بالفتوى
املتعلقة بجدار الف�صل العن�صري ،وقد قامت �أي�ضا ب�إجراء تعديل يتعلق «ب�إ�سرائيل ،كقوة حمتلة ،على �أن تقوم بالتزاماتها القانونية
كما ن�صت عليها الفتوى»117

114
115
116
117

رونني شنايدرمان .سياسة الهدم العقايب للمنازل خالل انتفاضة األقىص .بيت سيليم  .2004/11صفحة .40
رشعية بناء جدار الفصل العنرصي يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،فتوى املحكمة الدولية. www.icj-cij.org .136 ،2004 ،
دياكونيا.2010/6/http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=860 20 .
انظر قرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة  ،2004/8/2 .15/10الفقرة .2

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

63

وقد رف�ض كل من املجتمع الدويل ،و�سلطة الق�ضاء الدولية و هيئات الأمم املتحدة بكل و�ضوح قرار ال�ضم الإ�سرائيلي الأحادي.
ولذلك فان القد�س ال�شرقية تقع حتت قانون االحتالل احلربي حيث �أنها جزء من الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة بالإ�ضافة �إىل
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ومبا �أن القد�س ال�شرقية هي �إقليم حمتل ،فان معايري القانون الدويل الإن�ساين تنطبق عليها �إىل حني
�ضمها �إىل القوة املحتلة �أو مع دولة �أخرى .والق�ضية املهمة هنا �إن �ضم الإقليم املحتل ي�شرتط به �أن يحدث كجزء من اال�ستيطان
القانوين ال�سيا�سي املقبول واملعرتف به من قبل املجتمع الدويل ،ولكن وا�ضح �أن هذه لي�ست هي امل�س�ألة� ،إن مكانة القد�س ال�شرقية
ك�إقليم حمتل هي م�س�ألة م�سلم بها حيث �أن جميع االدعاءات الإ�سرائيلية ب�سيطرتها على مناطق فيها مثل قرية �سلوان ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة� .إن �إ�سرائيل كقوة حمتلة خمولة فقط باحلكم الإداري امل�ؤقت على الإقليم وال �سلطة لها �أن تغري هذا القانون �إال حالة
ال�ضرورة الأمنية الق�صوى للقوة املحتلة وال�سكان املحتلني.

� 6.2شرعية االحتالل
تعرف اتفاقية الهاي لعلم  1907االحتالل احلربي يف املادة  42التي تن�ص على انه « تعترب �أر�ض الدولة حمتلة حني تكون
حتت ال�سلطة الفعلية جلي�ش العدو وال ي�شمل االحتالل �سوى الأرا�ضي التي ميكن �أن متار�س فيها هذه ال�سلطة بعد قيامها.»118
وعندما يتعلق الأمر باالحتالل ،ف�إن قوانني االحتالل يجب تطبيقها ،فلي�س هناك نية معينة �أو �أي �إعالن �أو �أية دوافع ال �صلة
لها باالحتالل كما هو احلال بالن�سبة ل�شرعية �أو عدم �شرعية االحتالل .ومبا انه ال يوجد �إطار زمني حمدد فيفرت�ض باالحتالل
احلربي �أن يكون و�ضعا م�ؤقتا ولكن احتالال لأكرث من �أربعني عاما مل يكن باحل�سبان .وي�شري احد التقارير التي �أ�صدرها جمل�س
البحوث العلمية الإن�سانية �أن «االحتالل احلربي بذاته هو و�ضع غري قانوين ،فهو معرتف به ومقبول ك�أثر حمتمل للنزاع امل�سلح.
ولكن القانون الدويل الإن�ساين يعترب االحتالل حالة م�ؤقتة 119« ...وهذا يطرح ت�سا�ؤال :هل يعترب االحتالل الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة �شرعيا؟
�إن �إجراء حتليل نهائي ل�شرعية االحتالل هي خارج نطاق هذه الدرا�سة ولكن من املثري لالهتمام التطرق لهذه امل�س�ألة وخا�صة
فيما يتعلق بالتحليل القانوين ملكانة قرية �سلوان وظاهرة «البناء غري القانوين» .وفيما يتعلق باالحتالل الإ�سرائيلي ف�أهم ما يتعلق
بذلك هو �أعمال دولة �إ�سرائيل فيما يتعلق بقوانني االحتالل ولكن الت�سا�ؤل الأ�سا�سي هو ما �إذا كان االحتالل بحد ذاته �شرعيا ،فقد
و�صل �إىل مرحلة حيث �أن احلديث يف الوقت احلايل عن �شرعية االحتالل بحد ذاته بحاجة �إىل الإ�صالح .120فقد ادعت �إ�سرائيل فيما
م�ضى �أن احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية هو و�ضع م�ؤقت ،وهو �ضروري ل�ضمان ال�سالم والأمن فيها� .إن هذا االدعاء �شرعي بالكامل
وميثل حق جميع الدول للدفاع عن �أنف�سهم ،ولكن امل�شكلة �إن هناك اختالف بني الأعمال التي تقرتفها �إ�سرائيل والقوانني التي
ت�ستخدمها مل�صلحتها� .إن االحتالل غالبا ما يكون نتيجة للنزاع امل�سلح وكما �أ�شري �سابقا ،هو غري قانوين من الأ�صل ولكن الظروف
التي ت�ستدعي احتالال قانونيا قد ولت منذ زمن يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.

118
119
120
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�إن �أول من ا�ستخدم م�صطلح «االحتالل غري القانوين» هو كويف عنان وهو الأمني العام للأمم املتحدة فيما يتعلق بالت�صريح
الذي قدمته �إ�سرائيل �إىل جمل�س الأمن يف تاريخ  ،2002/3/12وقد �أكد حينها على انه «يجب على �إ�سرائيل �أن تنهي االحتالل
غري ال�شرعي» 121وقد انتقد جورج فلت�شر هذا امل�صطلح الذي �أعاد تعريف االحتالل الإ�سرائيلي ،حيث قال ال�سيد جورج ب�أن «اللغة
املهملة» التي ا�ستخدمها كويف عنان ميكن بكل ب�ساطة �أن تخلق ارتباكا وا�ستفزازا �إىل و�ضع معقد بالأ�صل .122ويدل مثل هذا النقد
على الطبيعة املحرمة ل�شرعية االحتالل وال�سبب وراء اجلدال الذي دار حول هذا املو�ضوع .ولكن املتحدث با�سم الأمني العام
فريدريك ايكارد اتبعه بتو�ضيح حيث قال� »:أن الأمني العام كويف عنان ال يوجد لديه �أي نية للدخول يف �أي جدال حول �شرعية
�أعمال دولة �إ�سرائيل الأ�صلية واملتعلقة بالأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة خالل حرب  123»1967وانه كان يق�صد ف�شل �إ�سرائيل يف
«قبول االلتزامات القانونية املتعلقة بالإقليم املحتل و�إعمالها فيه ...وهو يناق�ض تلك االلتزامات ولذلك فقد �أعلن الأمني العام
عدم �شرعيتها واجلمعية العمومية»124
وقد �أكدت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر �أن �شرعية �أي احتالل يقرها ميثاق الأمم املتحدة وقانون احلرب .125وتن�ص املادة
( 2الفقرة  )4من ميثاق الأمم املتحدة �أن « ميتنع �أع�ضاء الهيئة جميعاً يف عالقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة �أو
ا�ستخدامها �ضد �سالمة الأرا�ضي �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة �أو على �أي وجه �آخر ال يتفق ومقا�صد الأمم املتحدة» 126وهذا
يعك�س واحدة من املبادئ الأ�سا�سية من القانون الدويل �أن امتالك الإقليم بالقوة ال يعترب قانونيا حتى ولو كانت القوة م�ستخدمة
بطريقة �شرعية (يف الدفاع عن النف�س) وحتى ولو كان �إقليما متنازعا عليه 127.بالإ�ضافة �إىل املبد�أ الأول من �إعالن مبادئ القانون
الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون فيما بني الدول وفقا مليثاق الأمم املتحدة لعام  1970والذي ن�ص على :امتناع الدول
يف عالقاتها الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستعمالها �ضد ال�سالمة الإقليمية �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة �أو على
�أي نحو �آخر يتنافى مع مقا�صد الأمم املتحدة »128ولذلك فان كان ادعاء �إ�سرائيل بالدفاع عن النف�س يف حرب عام  1967مقبوال
فلي�س لها حق باحلكم على الإقليم.
وي�شري كل من بن-نفتايل وجرو�س وميخائيلي �أن هناك ثالث اعتبارات �أ�سا�سية تقع حتت �شرعية االحتالل احلربي و�سيظهر
موقف �إ�سرائيل من هذه االعتبارات مدى �شرعية هذا االحتالل.
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بيان صحفي صادر عن مجلس األمن لألمم املتحدة .قال األمني العام ملجلس األمن أن أزمة الرشق األوسط ،والتي هي األسوأ منذ عرش سنوات ،تدعو
الفلسطينيني واإلرسائيليني عىل حد سواء بأن يتوخوا وقوع الكارثة .وثيقة لألمم املتحدة http://www.un.org/News/Press/ .2002/3/12-7325
.2010/7/14 docs/2002/sgsm8159.doc.htm
جورج فلترش .لغة عنان املهملة .جريدة نيويورك تاميز.2002/3/21.
فريدريك اكارد .كلمة طيبة يف الرشق األوسط .جريدة النيويورك تاميز.2002/3/23 .
نفس املصدر السابق..
لجنة الصليب األحمر الدولية .االحتالل والقانون الدويل اإلنساين .أسئلة وإجاباتnsf.html/634KFC.www.icrc.org/Web/eng/siteeng0 .
.0102/7/01
املادة (2الفقرة  )4من ميثاق االمم املتحدة .1945
اورنا بن نافتايل .االحتالل غري الرشعي ،رسم حدود األرايض الفلسطينية املحتلة .صفحة .2005 .557-552
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
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�سيادة واحلق ال�شرعي ال يرتبطان بالقوة املحتلة. يتوجب على القوة املحتلة �أن تتكفل �إدارة النظام العام واحلياة املدنية يف الأقاليم املحتلة.129

� -إن االحتالل و�ضع م�ؤقت وال ميكن �أن يكون دائما �أو �أبديا.

وقبل �أن نتطرق ل�شرعية االحتالل ،نذكر فتوى حمكمة العدل الدولية املتعلقة بالآثار القانونية املرتتبة بالن�سبة للدول على
ا�ستمرار وجود جنوب �أفريقيا يف ناميبيا �أن »:ا�ستمرار الوجود يف جنوب �أفريقيا هو غري �شرعي ،وعلى جنوب �أفريقيا �أن ت�سحب
واليتها من ناميبيا وعلى الفور وان تنهي احتالل هذا الإقليم .130وقد �أظهرت حمكمة العدل الدولية العالقة بني الدولتني «بالثقة
املقد�سة» بينهما والتي ترفع من �ش�أن «مبد�أ عدم ال�ضم ومبد�أ �ضمان العي�ش الكرمي ومنو ال�سكان املعنيني» 131وقد كان انتهاك
هذه الثقة �سببا �أ�سا�سيا يف عدم �شرعية االحتالل وبينما تختلف احلقائق املتعلقة باالحتالل ،ف�إن هذا الو�ضع ميكن ان يطبق على
االحتالل القائم يف القد�س.
يعتمد االحتالل الإ�سرائيلي �أ�سا�سا على �سيا�سة ال�ضم واال�ضطهاد والتطهري العرقي للفل�سطينيني يف مدينة القد�س ،وترف�ض
�إ�سرائيل فكرة �إمكانية تطبيق اتفاقيات جنيف على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة والتو�سع امل�ستمر للم�ستوطنات ،وي�شري ال�ضم بحكم
الأمر الواقع لهذا الإقليم حقيقة �أن �إ�سرائيل تظهر نف�سها كدولة متلك الوالية على الأرا�ضي الفل�سطينية .وعند ربط ذلك مع
�إهمال الفل�سطينيني يف القرى العربية مثل �سلوان فذلك ي�ؤكد على عدم وجود �أي نية لدى �إ�سرائيل يف االلتزام باملبادئ امل�شار �إليها
�أعاله .و�أخريا ،فان االحتالل احلربي يعتمد على �أهداف تتعلق ب�ضم الإقليم املحتل وطرد �سكانه الأ�صليني .ومن املهم �أن نذكر �أن
عدم �شرعية االحتالل ال تلغي تطبيق القانون الدويل على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.

 6.3القانون الدويل الإن�ساين
�إن التجاهل التام الذي تبديه ال�سلطات الإ�سرائيلية للقانون الدويل فا�ضح ومعيب ،فالإطار القانوين الأويل الذي يحدد و�ضع
االحتالل احلربي هو القانون الدويل الإن�ساين ويقع �ضمنه قانون االحتالل الذي ميثل ب�شكل رئي�س اتفاقية الهاي لعام ،1907
واتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949و الربوتوكول الإ�ضايف الأول لعام  .1977انه لأمر متفق عليه منذ املحكمة اجلنائية الدولية
يف نورمربغ يف ق�ضية جمرمي احلرب الأملانية وت�شكل فيه اتفاقيات الهاي جزءا من القانون الدويل الإن�ساين العريف.132
�إن �إ�سرائيل ال تعترب نف�سها ع�ضوا يف اتفاقيات الهاي ولكنها قبلت الطابع العريف ملرحلة ما .وبعد مرور �سبع �سنوات على االحتالل
الإ�سرائيلي �أكدت حمكمة العدل العليا الإ�سرائيلية �إن القانون الدويل العريف جزء من القانون الإ�سرائيلي �إال يف حالة تناق�ضه مع
احد �أحكام القوانني الداخلية .وقد �أو�ضح ذلك وزير الدفاع الإ�سرائيلي يف املحكمة العليا يف (ق�ضية بيت اي ،)1وقد اظهر احلكم
املتعلق بالق�ضية مرونة دولة �إ�سرائيل يف تطبيق القانون الدويل ح�سب ما ير�ضي �أهواءها .فقد �أ�صبحت �إ�سرائيل ع�ضوا يف معاهدة
129
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اورنا بن نافتايل .االحتالل غري الرشعي .صفحة .557-552
فتوى محكمة العدل الدولية بتاريخ  1971/6/21املتعلقة بالنتائج القانونية لدول استمرار وجود جنوب أفريقيا يف ناميبياhttp://www.icj-cij.org/ .
.2010/7/14 docket/files/53/5597.pdf
نفس املصدر السابق..
مجلس األبحاث العلمية اإلنسانية .االحتالل واالستعامر ،إعادة تقييم السياسة اإلرسائيلية املتبعة يف األرايض الفلسطينية املحتلة وفقا للقانون الدويل .صفحة
.2010/6/10 http://www.hsrc.ac.za/Document-3227.phtml.95
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جنيف الرابعة يف متوز من عام  1951ولكنها رف�ضت �أن تعرتف بتطبيقها على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وتق�سيماتها 133.وقد
رف�ض هذا املوقف الإ�سرائيلي رف�ضا قاطعا من قبل املجتمع الدويل لأنه مل تكن هناك دليل على وجود ما ي�سمى ب «�إقليم الإطراف
ال�سامية املتعاقدة « كما ذكر يف املادة  2من اتفاقيات جنيف والتي تخت�ص فقط بامل�سمى القانوين باملطلق ،ولكنها ت�شري �إىل م�سمى
بحكم الواقع للإقليم .134وقد �أ�شارت حمكمة العدل الدولية يف الفتوى املتعلقة بجدار الف�صل العن�صري �أن «مو�ضوع الفقرة
الثانية من املادة  2ال يحد من تطبيق هذه االتفاقية ،كما مت تعريفه يف الفقرة الأوىل من االتفاقية ،وا�ستبعادهم من الأقاليم التي ال
تقع حتت والية واحد من الإطراف املتعاقدة» بالإ�ضافة �إىل ذلك« ،يعك�س هذا التو�ضيح نوايا وا�ضعي اتفاقية جنيف الرابعة حلماية
ال�سكان املحليني الذين يجدون �أنف�سهم بني يدي القوة املحتلة »135فلي�س هناك �أي تربير لرف�ض توفري احلماية لل�سكان املحليني
التي تقرها اتفاقية جنيف الرابعة.
ويف �ضوء ذلك ،فقد �أ�صدرت الواليات املتحدة عدة قرارات للجمعية العمومية وجمل�س الأمن والتي عربت عن ا�ستنكارها لأعمال
�إ�سرائيل يف القد�س ال�شرقية املحتلة 136.وفيما يلي قائمة ب�أبرز قوانني االحتالل والتي تتعلق ب�شكل خا�ص بالفل�سطينيني يف قرية
�سلوان التي تقع حتت القانون الإ�سرائيلي املحلي.
تن�ص املادة  4من اتفاقية جنيف الرابعة على �أن »:الأ�شخا�ص الذين حتميهم االتفاقية هم �أولئك الذين يجدون
�أنف�سهم يف حلظة ما وب�أي �شكل كان ،يف حالة قيام نزاع �أو احتالل ،حتت �سلطة طرف يف النزاع لي�سوا من رعاياه
�أو دولة احتالل لي�سوا من رعاياها» ،وتن�ص املادة  47من هذه االتفاقية على �أن »:ال يحرم الأ�شخا�ص املحميون
الذين يوجدون يف �أي �إقليم حمتل ب�أي حال وال ب�أية كيفية من االنتفاع بهذه االتفاقية� ،سواء ب�سبب �أي تغيري يطر�أ
نتيجة الحتالل الأرا�ضي على م�ؤ�س�سات الإقليم املذكور �أو حكومته� ،أو ب�سبب �أي اتفاق يعقد بني �سلطات الإقليم
املحتل ودولة االحتالل� ،أو كذلك ب�سبب قيام هذه الدولة ب�ضم كل �أو جزء من الأرا�ضي املحتلة» .وتعرف هذه االتفاقية
الأ�شخا�ص املحميني على �أنهم الأ�شخا�ص املدنيني الذين ال ي�شرتكون يف الأعمال العدائية وال يقومون ب�أي عمل له طابع ع�سكري
�أثناء �إقامتهم يف هذه املناطق ، 137وهذا ينطبق على الفل�سطينيني يف قرية �سلوان .لقد حدد وا�ضعو اتفاقية جنيف الرابعة ه�ؤالء
الأ�شخا�ص املحميني ويو�ضح القانون الإن�ساين الدويل بالتف�صيل التزامات �إ�سرائيل جتاه الأ�شخا�ص املحميني يف �ضمان حقهم يف
احلياة والعائلة وال�شرف وامللكية اخلا�صة وكذلك �أداء العبادات الدينية والتقاليد 138.ومن املهم ذكر امل�ستوطنني اليهود الذين ال
يعتربون «�أ�شخا�صا حمميني» وفقا التفاقية جنيف مبا �أنهم مواطنون من القوة املحتلة.
وتن�ص املادة ( 49الفقرة  )1من معاهدة جنيف الرابعة على انه  »:يحظر النقل الق�سري اجلماعي �أو الفردي للأ�شخا�ص املحميني
�أو نفيهم من الأرا�ضي املحتلة �إىل �أرا�ضي دولة االحتالل �أو �إىل �أرا�ضي �أي دولة �أخرى ،حمتلة �أو غري حمتلة� ،أياً كانت دواعيه ،ومع
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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
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 .2005 .567-552
محكمة العدل الدولية .اآلثار القانونية الناتجة عن بناء جدار الفصل العنرصي يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
كمثل عىل ذلك ،انظر قرار مجلس األمن  )1980( 478وقرار .)1990( 672
جان بكتيت .تعليق عىل :اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحامية املدنيني وقت الحرب (جنيف :لجنة الصليب األحمر الدولية .46 )1958
هجيز ،االنتزاع والطرد من مدينة القدس .قصص وقضايا من حي الشيخ جراح .صفحة .37
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ذلك ،يجوز لدولة االحتالل �أن تقوم ب�إخالء كلي �أو جزئي ملنطقة حمتلة معينة� ،إذا اقت�ضى ذلك �أمن ال�سكان �أو لأ�سباب ع�سكرية
قهرية» .وكما �أ�شري �أعاله ،فان �سيا�سة �إ�سرائيل تهدف �إىل تغيري املعامل الدميغرافية واجلغرافية ملدينة القد�س بطريقة ال ت�سمح
ب�إعادة تق�سيمها وبذلك فان �إخالء الفل�سطينيني هي طريقة فعالة يف �سبيل حتقيق ذلك.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فان ا�ستخدام م�صطلح «الق�سري» لي�س حم�صورا باحلوادث الفعلية املتعلقة بالإجبار اجل�سدي ولكن يت�ضمن
�أي�ضا التهديد بالقوة كما تظهر �شهادات املواطنني يف هذه الدرا�سة� .إن �شرعية النقل تتعلق بالق�ضايا االمنية والع�سكرية ال�ضمنية.
وان احلقائق على ار�ض الواقع التي تظهر يف قرية �سلوان تو�ضح �أن هذه لي�ست هي الق�ضية ،لقد بنى �سكان حي الب�ستان منازلهم
على �أرا�ضيهم اخلا�صة التي تريد الآن �سلطات االحتالل �أن حتولها �إىل مواقع �سياحية والتي من الوا�ضح انه لي�س لها دواع �أمنية �أو
ع�سكرية� ،أنها جمرد ذرائع لإخالء الفل�سطينيني من املدينة من اجل تعزيز الطابع اليهودي على املناطق الفل�سطينية.
تن�ص املادة ( 49الفقرة  )6على انه  »:ال يجوز لدولة االحتالل �أن ترحل �أو تنقل جزءاً من �سكانها املدنيني �إىل الأرا�ضي التي
حتتلها» وعلى القوة املحتلة �أن تبقي وحتافظ على الطابع الدميغرايف واالجتماعي للإقليم املحتل� .إن املنهجية املتبعة يف بناء
امل�ستوطنات حول الأق�سام املحتلة من املدينة هي �سيا�سة قائمة منذ بدء االحتالل ،وهذا يعار�ض بكل و�ضوح املادة  49من اتفاقية
جنيف الرابعة .وقد �أ�صدرت الأمم املتحدة عددا ال يح�صى من قرارات جمل�س الأمن واجلمعية العمومية فيما يتعلق بعدم �شرعية
بناء امل�ستوطنات يف الأرا�ضي املحتلة ،وابرز هذه هي قرارات جمل�س الأمن  ،242و ،446و  465والتي جتاهلتها �إ�سرائيل.
وقد مت تبني القرار  139 242بعد حرب  1967ويتم الرجوع �إليه غالبا فيما يتعلق مبكانة الأقاليم املحتلة .وي�ؤكد القرار 446
على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرا�ضي املحتلة بينما ي�شجب بناء امل�ستوطنات حيث ين�ص على« :ان �سيا�سات وممار�سات
�إ�سرائيل املتبعة يف بناء امل�ستوطنات يف الأرا�ضي الفل�سطينية والعربية املحتلة منذ عام  1967لي�ست �شرعية وت�شكل عائقا خطريا
وكبريا يف �سبيل حتقيق �سالم �شامل وعادل وابدي يف ال�شرق الأو�سط ،»140وي�ؤكد كل من القرارين  452141و  142 465على ذلك
وي�ستنكران ا�ستمرار بناء امل�ستوطنات من قبل �إ�سرائيل .وحتى �أن التجميد الأخري لبناء امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية مل ميتد
لي�صل �إىل القد�س ال�شرقية والتي تعترب كما ذكر �أعاله ،حتت والية دولة �إ�سرائيل.143
�إن املبد�أ الأ�سا�سي للقانون الدويل فيما يتعلق باالحتالل احلربي ين�ص على انه يحظر على القوة املحتلة �أن تغري طابع الإقليم
املحتل ،وهذا مناف متاما ملا يح�صل حاليا يف قرية �سلوان.
تن�ص املادة  53من اتفاقية جنيف الرابعة على انه »:يحظر على دولة االحتالل �أن تدمر �أي ممتلكات خا�صة ثابتة �أو منقولة
تتعلق ب�أفراد �أو جماعات� ،أو بالدولة �أو ال�سلطات العامة� ،أو املنظمات االجتماعية �أو التعاونية� ،إال �إذا كانت العمليات احلربية تقت�ضي
حتماً هذا التدمري» .وتن�ص الئحة الهاي  46على انه يجب احرتام امللكية اخلا�صة وال يجب م�صادرتها� ،إال لل�ضرورة الع�سكرية
الق�صوى وهذا ما يح�صل يف قرية �سلوان يف القد�س ال�شرقية ،فم�صادرة �أو تدمري امللكية حم�صور بهذا اال�ستثناء .و�إعادة املطالبة
باملنازل وامللكية م�سموح به وفقا للقرار  ،52ومرة �أخرى �إال يف احلاالت الع�سكرية الق�صوى�،شرط �إن يتم تعوي�ضهم يف اقرب وقت
139
140
141
142
143

68

قرار مجلس األمن  242وتم املصادقة عليه باإلجامع بتاريخ .1967/11/22
قرار مجلس األمن  446تم املصادقة عليه يف تاريخ  .1979/3/22الفقرة .1
قرار مجلس األمن  452تم املصادقة عليه بتاريخ .1979/7/20
قرار مجلس األمن  465تم تبنيه باإلجامع يف تاريخ .1980/3/1
بكتيت .تعليق عىل معاهدة جنيف الرابعة .صفحة 276.
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ممكن .وميكن للقوة املحتلة �أن ت�صادر الأرا�ضي من الإقليم املحتل يف �سبيل خدمة م�صلحة �سكان الإقليم املحتل .144وال يتطلب ذلك
حماميا دوليا لإيقان حقيقة �أن تدمري حي ب�أكمله لبناء احلديقة التوراتية ال يخدم �أي �ضرورة ع�سكرية� .إن هذه جمرد منهجية
�أخرى تتبعها �إ�سرائيل لإزالة الوجود الفل�سطيني من املدينة لبناء احلديقة اليهودية وبذلك تغيري طابع وهوية مدينة القد�س.

� 6.3.1سيا�سة هدم املنازل يف قرية �سلوان كجرمية حرب وجرمية �ضد الإن�سانية
�إن �أوامر الهدم التي ت�ستهدف كال من قرية �سلوان وحي الب�ستان قد بررت من قبل �سلطات االحتالل ب�أنها منازل غري قانونية،
وترف�ض بلدية القد�س �إعطاء تراخي�ص بناء بحجة عدم �إثبات ملكية الأر�ض ذات العالقة .وحتى يثبت الفل�سطينيون ملكيتهم
لأرا�ضيهم ف�إنهم ميرون بعملية معقدة و�إجراءات مكلفة ويت�ضمن ذلك القانون الأردين للأرا�ضي ،ومع ذلك ترف�ض طلبات
الرتاخي�ص على �أية حال 145.فقد �صنف العديد من منازل حي الب�ستان ب�أنها بنيت بدون تراخي�ص بناء بحجة انه متت هناك �إ�ضافات
على املنازل لت�ستوعب العائالت بدون تراخي�ص .فلي�س هناك تربيرا قانونيا لهدم منازل ه�ؤالء العائالت وم�صادرة �أرا�ضيهم يف هذا
الإقليم املحتل على هذا الأ�سا�س .و�إذا كانت تلك م�شكلة الإ�ضافات غري القانونية فان املنزل بالأ�صل كان قانونيا ،فان هذه الإ�ضافات
غري القانونية ال تت�ضمن البيت ب�أكمله 146،فلي�س هناك �ضرورة ع�سكرية لهدم هذه املنازل.
وتعرف املادة  147من اتفاقية جنيف الرابعة االنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل كما يلي:

املخالفات اجل�سيمة التي ت�شري �إليها املادة ال�سابقة هي التي تت�ضمن �أحد الأفعال التالية �إذا اقرتفت �ضد
�أ�شخا�ص حمميني �أو ممتلكات حممية باالتفاقية  :القتل العمد ،والتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية ،مبا
يف ذلك التجارب اخلا�صة بعلم احلياة ،وتعمد �إحداث �آالم �شديدة �أو الإ�ضرار اخلطري بال�سالمة البدنية
�أو بال�صحة ،والنفي �أو النقل غري امل�شروع ،واحلجز غري امل�شروع ،و�إكراه ال�شخ�ص املحمي على اخلدمة يف
القوات امل�سلحة بالدولة املعادية� ،أو حرمانه من حقه يف �أن يحاكم ب�صورة قانونية وغري متحيزة وفق ًا
للتعليمات الواردة يف هذه االتفاقية ،و�أخذ الرهائن ،وتدمري واغت�صاب املمتلكات على نحو ال
تربره �ضرورات حربية وعلى نطاق كبري بطريقة غري م�شروعة وتع�سفية.
�إن الن�ص البارز يف املادة  147والذي يتعلق مب�س�ألة حي الب�ستان ويعترب انتهاكا خطريا للمادة ( 53املذكورة �سابقا ) من اتفاقية
جنيف الرابعة .وي�شري دار�سي �إىل �أن التدمري التع�سفي يق�صد به « وتدمري واغت�صاب املمتلكات على نحو ال تربره �ضرورات حربية
وعلى نطاق كبري بطريقة غري م�شروعة وتع�سفية� .»147إن خمطط تدمري  88منزال يف حي الب�ستان �سي�ضر ما يقارب 1000
�شخ�ص ووفقا لأحكام القانون اجلنائي الدويل فان تدمري املنازل على نطاق وا�سع هو غري قانوين .وتن�ص املادة ( 8الفقرة )4( )2
من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جرمية احلرب املتمثلة يف تدمري املمتلكات واال�ستيالء عليها:
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هجيز .االنتزاع والطرد من مدينة القدس .قصص وقضايا من حي الشيخ جراح .صفحة .39
ورقة موقف صادرة عن مؤسسة املقديس لتنمية املجتمع .إن سياسة هدم املنازل املتبعة يف مدينة القدس املحتلة جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية.
إن استخدام مصطلح «التوسع غري القانوين» مبني عىل موقف املسئولني اإلرسائيليني يف هذه القضية .إن حدوث مثل هذه التوسعات يف املنازل والتي تعترب
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  .2003صفحة .49
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� 1 .1أن يدمر مرتكب اجلرمية ممتلكات مع َّينة �أو ي�ستويل عليها.
� 2 .2أال تكون هناك �ضرورة ع�سكرية تربر التدمري �أو اال�ستيالء.
�3 .3أن يكون التدمري �أو اال�ستيالء وا�سع النطاق وتع�سفيا.
�4 .4أن تكون هذه املمتلكات م�شمولة باحلماية مبوجب اتفاقية �أو �أكرث من اتفاقيات جنيف لعام .1949
� 5 .5أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الو�ضع املحمي.
� 6 .6أن ي�صدر هذا ال�سلوك يف �سياق نزاع م�سلح دويل ويكون مقرتنا به.
� 7 .7أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع.
فهل تطابق �سيا�سة هدم املنازل يف قرية �سلوان العنا�صر التي ت�صنف جرمية احلرب؟
�إن احلقائق على ار�ض الواقع يف قرية �سلوان تتحدث عن نف�سها فيما يتعلق مبا ذكر �أعاله ،و�إذا مت تنفيذ خمطط حي الب�ستان
فان ذلك �سيكون انتهاكا على نطاق وا�سع وغري م�شروع وتع�سفي وذلك يتطابق مع �أحكام جرمية احلرب املذكورة �أعاله .يعترب
الفل�سطينيون �أ�شخا�صا حمميني وفقا التفاقية جنيف وكذلك ملكيتهم وهذه حقيقة توقنها �إ�سرائيل متاما وقد اختارت �أن تتجاهلها.
ووفقا للأحكام املذكورة �أعاله فان خمطط هدم حي الب�ستان يعترب جرمية حرب و�أنها مل�س�ؤولية الدول الأطراف يف اتفاقية جنيف
الرابعة �أن حتاكم الأطراف املعنية على �أنهم جمرمو حرب.
وقد عرف نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية عنا�صر اجلرائم �ضد الإن�سانية كما يلي:
 حرمان فرد �أو جمموعة من الأفراد من حقوقهم الأ�سا�سية على نحو يتعار�ض مع القانون الدويل. ا�ستهداف �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص لأ�سباب �سيا�سية �أو عن�صرية �أو قومية �أو عرقية �أو ثقافية �أو دينية �أو لأية �أ�سباب�أخرى معرتف بها عامليا بو�صفها �أعماال ال ي�سوغها القانون الدويل فيما يت�صل ب�أي جرمية حمددة يف �إطار النظام الأ�سا�سي.
 اجلرائم التي ترتكب �ضد �أفراد اجلماعات على نطاق وا�سع �أو على نحو منظم �أو تبعا ل�سيا�سة ر�سمية �أو منظمة.148وي�شري دار�سي فيما يتعلق باجلرائم �ضد الإن�سانية يف كتابه �أن « ال يعترب كل انتهاك حلقوق الإن�سان جرمية �ضد الإن�سانية « وان
« االنتهاكات اجل�سمية وال�صارخة للحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية تعترب جرائماً �ضد الإن�سانية» ،وقد قال �أي�ضا يف كتابه �أن « التدمري
اجلماعي للمنازل وامللكيات...يعترب تدمريا حلياة ه�ؤالء اجلماعات ،ويتبع هذا �آثارا غري �إن�سانية كما هو احلال يف النقل الق�سري
�أو الرتحيل» .ويعترب تدمري امللكية «انتهاكا �صارخا للحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية و�إذا ارتكبت على �أ�سا�س العن�صرية ف�إنها تعترب
ا�ضطهادا .»149لقد �أظهرت هذه الدرا�سة ال�سيا�سات العن�صرية الإ�سرائيلية املتبعة يف قرية �سلوان من خالل خمطط هدم املنازل
الفل�سطينية ملجرد �أنها ملك للفل�سطينيني .فهذه الأعمال التي ترتكب على نطاق وا�سع ومنهجي �ضد ال�سكان املدنيني هي دون �شك
جرائم �ضد الإن�سانية وهي جزء من اخلطة الكربى والعن�صرية التي ت�ستهدف املنازل يف قرية �سلوان والتي ت�ستخدم التنقيب عن
الآثار ذريعة وتربيرا.
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م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية املجتمع

 6.4القانون الدويل حلقوق الإن�سان
بداية يجب التو�ضيح بان تطبيق القانون الدويل الإن�ساين يف �سياق �أو موقف معني ال يلغي تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
فمن وجهة نظر كل من �إ�سرائيل والواليات املتحدة فان القانون الدويل حلقوق الإن�سان يطبق وقت ال�سالم بينما يطبق القانون
الدويل الإن�ساين بالتحديد يف حاالت احلرب امل�سلحة .ووفقا لأقوال امل�سئولني الإ�سرائيليني فان تطبيق القانون الدويل حلقوق
الإن�سان حمدود يف منطقة حكمها ،ف�إ�سرائيل وكما هو وا�ضح ال تطبق ما اتفق عليه يف اتفاقية �أو�سلو بالن�سبة للإقليم املحتل .وتدعي
�إ�سرائيل بان الأعمال العدائية من قبل الفل�سطينيني حتررها من التزاماتها للقانون الدويل حلقوق الإن�سان وان النظام القانوين
الذي يتعلق بهذه احلالة هو القانون الدويل الإن�ساين واملتعلق ب�أو�ضاع احلرب واالحتالل .150وقد نبذ هذا الر�أي يف ال�سنوات الأخرية
وذلك نتيجة لالعرتاف بحقوق الإن�سان لغري املواطنني الذين يعي�شون حتت �سلطة دولة �إ�سرائيل .151مت لأول مرة مناق�شة تطبيق
القانون الدويل حلقوق الإن�سان يف وقت احلرب امل�سلحة عام  1996عندما �صادقت حمكمة العدل الدولية على تطبيق العهد الدويل
152
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية وقت احلروب امل�سلحة العاملية.
وفيما يتعلق بفتوى �شرعية التهديد �أو ا�ستخدام الأ�سلحة النووية فقد قررت املحكمة انه:
ال يتوقف تطبيق العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق التي املدنية وال�سيا�سية وقت احلرب �إال يف حالة املادة الرابعة من العهد التي
ميكن اخلروج عن البع�ض من �أحكامها وقت �إعالن الطوارئ املحلية.
وفيما بعد ،وفيما يتعلق بالفتوى املتعلقة بجدار الف�صل العن�صري فقد �أكدت حمكمة العدل الدولية �أن:

تعترب املحكمة احلماية التي توفرها معاهدات حقوق الإن�سان ال تتوقف يف حالة احلرب امل�سلحة وفقا لأحكام
املادة الرابعة من املعاهدة الدولية اخلا�صة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .و�أما بالن�سبة للعالقة بني القانون
الدويل الإن�ساين وقانون حقوق الإن�سان ،فهناك ثالث حاالت :هناك بع�ض احلقوق لها عالقة ب�شكل خا�ص
بالقانون الدويل الإن�ساين ،والبع�ض الأخر له عالقة ب�شكل خا�ص بقانون حقوق الإن�سان ،وبع�ض احلقوق
ميكن �أن يكون لها عالقة بهذين الق�سمني من القانون الدويل .وحتى ن�ستطيع الإجابة على الت�سا�ؤل املتعلق
بهذا املو�ضوع� ،سوف ت�أخذ حمكمة العدل الدولية بعني االعتبار هاذين الق�سمني من القانون الدويل� ،أال وهما
قانون حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين.153
وال ميكن جتاهل �أهمية تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�سان وكذلك القانون الدويل الإن�ساين يف قرية �سلوان ،و�سريكز هذا
الق�سم من الدرا�سة على ر�أي حمكمة العدل الدولية و�إمكانية تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
و�سيبحث يف و�ضع قرية �سلوان بالرجوع �إىل بع�ض اتفاقيات حقوق الإن�سان التي تعد �إ�سرائيل ع�ضوا فيها .وعلى الرغم بان الإعالن
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رونني شنايدرمان .سياسة الهدم العقابية خالل فرتة انتفاضة األقىص .بيت سيليم .2004/11 .صفحة .41
مجلس األبحاث العلمية اإلنسانية .االحتالل واالستعامر .إعادة تقييم السياسات اإلرسائيلية املتبعة يف األرايض الفلسطينية املحتلة وفقا للقانون الدويل.
صفحة .2010/6/01 http://www.hsrc.ac.za/Document-3227.phtml.33
نفس املصدر السابق..
اآلثار القانونية الناتجة عن بناء جدار الفصل العنرصي يف األرايض املحتلة .كتاب صادر عن محكمة العدل الدولية  .2004الفقرة .106
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العاملي حلقوق الإن�سان ال ي�شكل قانونا دوليا �إلزاميا ولكنه «�إعالن» وقد �أ�صبح مرجعا موثوقا حلقوق الإن�سان وي�شكل قاعدة �أ�سا�سية
ملحقة للقوانني احلقوقية .وي�شكل كل من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملعاهدة الدولية اخلا�صة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
واملعاهدة الدولية اخلا�صة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية من الإعالن الدويل حلقوق الإن�سان ،الهيئة الأ�سا�سية
للقانون الدويل حلقوق الإن�سان .وتدعمه اتفاقية حقوق الإن�سان واتفاقية الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،واتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز العن�صري .فقد �أ�صبحت �إ�سرائيل طرفا فيه واملعاهدة الدولية اخلا�صة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واملعاهدة
الدولية اخلا�صة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف تاريخ  1991/10/3وكذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة .ويف تاريخ � 1970/1/14أ�صبحت �إ�سرائيل طرفا يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري .وبناء على ذلك ترتب على �إ�سرائيل م�س�ؤولية حماية املدنيني املحتلني من قبلها.
�إن احلق يف ال�سكن كحق من حقوق الإن�سان له وجه ايجابي و�آخر �سلبي .و�أما االيجابي ،فاحلق يف ال�سكن يطالب الدولة �أن تقوم
ب�أعمال تدل على اعرتافها بحق ال�سكن مثل تخ�صي�ص الأرا�ضي لبناء املنازل وو�ضع خطط لتق�سيم املناطق ،وتوفري التمويل لتغطية
احلاجات ال�سكنية للمحتاجني ماليا وتطوير البنية التحتية .و�أما الوجه ال�سلبي فيطالب الدولة بان متتنع عن القيام ب�أعمال ت�ضر
قدرة الفرد على ممار�سة حقه يف ال�سكن 154.ويعنى قانون حقوق الإن�سان ب�شكل مبا�شر بحقوق ال�سكن والتملك ويوفر احلق يف
التعوي�ض يف حال مت انتهاك هذه احلقوق 155.وفيما يلي حتليل لبع�ض مواد من اتفاقية حقوق الإن�سان والتي تتعلق بالو�ضع القائم
يف قرية �سلوان:
• تن�ص املادة  17من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على �أن « لكل �شخ�ص حق التملك مبفرده �أو باال�شرتاك مع غريه ،و ال
يجوز جتريد �أحد من ملكه تع�سفاً 156.وي�شمل ذلك املعاهدتني التو�أمني.
•تن�ص املادة  17من االتفاقية اخلا�صة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص ،على نحو تع�سفي �أو غري
قانونى ،لتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته ،وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته
وكذلك،
•تن�ص املادة  11من االتفاقية الدولية اخلا�صة باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية على �أنه « يحق لكل �شخ�ص
يف م�ستوي معي�شي كاف له ولأ�سرته  ،يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والك�ساء وامل�أوي  ،وبحقه يف حت�سني
متوا�صل لظروفه املعي�شية».
•وتن�ص املادة  5من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري على �أن» �إيفاء لاللتزامات الأ�سا�سية املقررة يف املادة
 2من هذه االتفاقية ،تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العن�صري والق�ضاء عليه بكافة �أ�شكاله ،وب�ضمان حق كل �إن�سان،
دون متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو الأ�صل القومي �أو الإثني ،يف امل�ساواة �أمام القانون ،ال �سيما ب�صدد التمتع باحلقوق التالية:
( )3احلق يف ال�سكن».
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ويعطي التحالف الأهلي �أهمية كبرية لأحكام عدم التمييز يف �ضوء ما �سبق 157.وتو�ضح ذلك املادة ( 2فقرة  )1من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على �أن « تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها فيها  ،وبكفالة هذه
احلقوق جلميع الأفراد املوجودين يف �إقليمها والداخلني يف واليتها  ،دون �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون � ،أو اجلن�س � ،أو اللغة � ،أو
الدين � ،أو الر�أي �سيا�سيا �أو غري �سيا�سي � ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي � ،أو الرثوة � ،أو الن�سب � ،أو غري ذلك من الأ�سباب» والفقرة
 2من نف�س املادة تطال الدول الأطراف بان « تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد � ،إذا كانت تدابريها الت�شريعية �أو غري الت�شريعية
القائمة ال تكفل فعال �إعمال احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد  ،ب�أن تتخذ  ،طبقا لإجراءاتها الد�ستورية و لأحكام هذا العهد  ،ما
يكون �ضروريا لهذا الأعمال من تدابري ت�شريعية �أو غري ت�شريعية « ،وتكرر ذلك يف املادة ( 2فقرة  )2من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
وعند الربط بني ما �سبق واحلقائق على ار�ض الواقع يف قرية �سلوان ف�إن �سيا�سة هدم املنازل والطرد الق�سري يخالف ال�شرعية
الدولية حلقوق الإن�سان .وقد �أ�شرفت اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وهي جمموعة من اخلرباء
القانونيني ،على تطبيق احكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ل�ضمان م�ستويات ال�سكن املالئمة
كما هو مو�ضح يف االتفاقيتني التو�أمني ،فيجب على جميع الأفراد �أن يح�صلوا على درجة من الأمن يف احليازة وامللكية «وذلك ب�ضمان
احلماية القانونية �ضد الطرد الق�سري واال�ضطهاد وغري ذلك» وتوفر اخلدمات واملرافق والبنى التحتية ،ومثل ذلك ،التخل�ص من
النفايات وت�صريف املياه وخدمات الطوارئ ،والقدرة على حتمل التكاليف حيث «يجب على الدول الأطراف �أن تعطي �إعانات �إ�سكانية
للأ�شخا�ص غري القادرين على حتمل تكاليف ال�سكن» 158و ي�شري دريجيكو �إىل �أن «مفهوم امن احليازة هو مطلب �أ�سا�سي للحق يف
ال�سكن ،فبدون توفر هذا الأمن فلن يكتمل املعنى احلقيقي مل�ستوى العي�ش املالئم« 159وكما �أظهرت ال�شهادات من قبل املواطنني
يف هذه الدرا�سة ،فال تتوفر معامل اخلدمات التي يجب ان تتوفر مثل التخل�ص من النفايات وت�صريف املياه وخدمات الطوارئ يف
قرية �سلوان ،وان عملية احل�صول على تراخي�ص بناء من بلدية القد�س هو �أمر م�ستحيل ومكلف وال ميكن حتمل تكاليفه من قبل
161
الفل�سطينيني يف قرية �سلوان» 160على الرغم من دفعهم ال�ضرائب للبلدية.
لقد ورد احلديث عن الطرد الق�سري يف الق�سم ال�سابع من �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والذي �أورد بان الطرد الق�سري ال يتوافق كما هو وا�ضح مع متطلبات و�أحكام هذا العهد .162وتدرك اللجنة املعنية باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية انه ميكن لبع�ض �أعمال الطرد �أن تكون �شرعية يف حالة عدم دفع الإيجار �أو الت�سبب ب�ضرر يف
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هجيز .االنتزاع والطرد من مدينة القدس .قصص وقضايا من حي الشيخ جراح .صفحة .43
املادة  .8الحق يف السكن املالئم( .املادة  )1( 11من االتفاقية) .الجلسة السادسة http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9 .1991
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ناثان ديريكو .االئتالف األهيل .للدفاع عن حقوق الفلسطينيني يف مدينة القدس .صفحة .46
وحتى لو توفرت التكاليف فغالبا ما ترفض طلبات رخص البناء.
يشري مئري مرجليت إىل أن سكان مدينة القدس الرشقية املحتلة والذين يشكلون  36%من سكان مدينة القدس يحصلون عىل ميزانية بقيمة .21%
(السيطرة عىل الفضاء املقديس) صفحة .27
هجيز .االنتزاع والطرد من مدينة القدس .قصص وقضايا من حي الشيخ جراح .صفحة .44
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امللكية» ، 163ولكن ال يجب لهذا الطرد �أن يت�سبب بت�شريد الأفراد �أو ينتهك �أي حق �آخر من حقوقهم الإن�سانية.164
وهناك بنود حقوقية �أخرى والتي تتعامل ب�صرامة مع �أحكام احلق يف ال�سكن وحقوق �أخرى تنتهكها �إ�سرائيل من خالل الأعمال
التي تقوم بها ،وبع�ض من هذه البنود احلقوقية هي:
•املادة ( 23الفقرة  )1من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية »:الأ�سرة هى الوحدة اجلماعية
الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع  ،ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة»
•املادة ( 12الفقرة  )1من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية »:لكل فرد يوجد على نحو قانوين
داخل �إقليم دولة ما حق حرة التنقل فيه و حرية اختيار مكان �إقامته»
•املادة ( 6الفقرة  )1من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية »:تعرتف الدول
الأطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل  ،الذي ي�شمل ما لكل �شخ�ص من حق يف �أن تتاح له �إمكانية ك�سب رزقه
بعمل يختاره �أو يقبله بحرية  ،وتقوم باتخاذ تدابري منا�سبة ل�صون هذا احلق»
•املادة ( 10الفقرة  )1من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية »:وجوب
منح الأ�سرة  ،التي ت�شكل الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع � ،أكرب قدر ممكن من احلماية
وامل�ساعدة  ،خ�صو�ص ًا لتكوين هذه الأ�سرة وطوال نهو�ضها مب�س�ؤولية تعهد وتربية الأوالد الذين تعيلهم  .ويجب
�أن ينعقد الزواج بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ر�ضاء ال �إكراه فيه.
•املادة ( 13الفقرة  )1من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية »:تقر الدول
الأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم  .وهي متفقة علي وجوب توجيه الرتبية والتعليم
�إيل الإمناء الكامل لل�شخ�صية الإن�سانية واحل�س بكرامتها و�إيل توطيد احرتام حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية»
•املادة  ( 2الفقرة  )3من �إعالن الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري »:يجب يف الظروف
املالئمة ،اتخاذ تدابري ملمو�سة خا�صة لت�أمني النماء الكايف �أو احلماية الكافية للأفراد املنتمني �إيل بع�ض اجلماعات العرقية
ا�ستهدفا ل�ضمان متتعهم التام بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية .وال يجوز �أن ت�سفر هذه التدابري يف �أي ظرف عن قيام
�أية حقوق متفاوتة �أو م�ستقلة للجماعات العرقية املختلفة»
املادة  3من �إعالن الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري »:تبذل جهود خا�صة ملنع التمييز ب�سبب
العرق �أو اللون �أو الأ�صل الإثني ال �سيما يف ميادين احلقوق املدنية ،ونيل املواطنة ،والتعليم ،والدين ،والعمالة ،واملهنة والإ�سكان»
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 6.5خامتة التحليل القانوين
�إن مكانة القد�س ال�شرقية كمنطقة حمتلة قد �صودقت مرات عديدة من قبل املجتمع الدويل ،وبالتايل فان �سكان قرية �سلوان
هم «�أ�شخا�ص حمميون» كما تعرفهم املادة  4من اتفاقية جنيف الرابعة .فالطريقة التي تتعامل بها �إ�سرائيل مع ال�سكان يف �سلوان
والتزاماتها للقانون الدويل معيبة وت�سخر من ع�ضوية �إ�سرائيل يف االتفاقيات املذكورة وبالأخ�ص جلنة الق�ضاء على التمييز
العن�صري .واكرب مثال على ذلك هو رف�ض البلدية �إعطاء تراخي�ص بناء لل�سكان الفل�سطينيني الذين هم ب�أم�س احلاجة لتو�سيع
منازلهم ومن جهة �أخرى تعمل على نقل اليهود �إىل القرية ،وبدورها مل تتخذ �إ�سرائيل �أي �إجراءات �أو خطوات للق�ضاء على التمييز
العن�صري املذكور يف املادة  3من قرارات جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري .ويعترب احلق يف ال�سكن عن�صرا مهما و�ضروريا حلماية
حقوق الطفل.
ومن املعروف �أن قانون االحتالل احلربي يقوم على �أ�سا�س �أن ال�سلطة الفعلية للقوة املحتلة هي م�ؤقتة وال تنقل �أي حق من حقوق
ال�سيادة ال�سيا�سية �إىل الإقليم املحتل وهذا متاما عك�س ما يحدث يف قرية �سلوان حاليا .ويجب فورا وقف ما ت�سميه بالبناء غري
القانوين فقرية �سلوان هي �إقليم حمتل وال يحق لإ�سرائيل �أن متار�س �سلطتها على هذه القرية .وكما ذكر �سابقا ،فان بناء املنازل
الفل�سطينية لي�س حتديا كالب�ؤر اال�ستيطانية التي تبنى على الأرا�ضي الفل�سطينية بل هي ق�ضية حاجة �إن�سانية .ويف حال نفذت
عمليات الهدم يف قرية �سلوان كما هو خمطط له فذلك �سي�ؤدي �إىل جرمية حرب وجرمية �ضد الإن�سانية ،فالعن�صرية املطبقة ب�شكل
وا�ضح يف قرية �سلوان �ست�ؤدي �إىل اخلليل اجلديدة ما مل يتم التحرك فورا لوقف مثل هذه ال�سيا�سات.

 -7خال�صة
ت�شكل القد�س دون �أدنى �شك اعقد الق�ضايا التي تواجه االحتالل الإ�سرائيلي ويف حني الو�صول �إىل اتفاق يتعلق بالقد�س فبالتايل
�سيكون هناك اتفاق ميكن الو�صول �إليه فيما يتعلق بال�صراع الفل�سطيني-الإ�سرائيلي ككل .ويكمن جوهر هذا ال�صراع يف قرية
�سلوان وال�سرعة التي بد�أ فيها االهتمام الدويل والوطني لهذه الق�ضية والأزمة التي تك�شفت هناك ،وتعد قرية �سلوان جزءا مهما
من �أحجية مدينة القد�س .ولرمبا الن�صر يف �سلوان هو املفتاح مل�ستقبل مدينة القد�س.
منذ ال�ضم غري القانوين للقد�س ال�شرقية عام  1967فقد اتبعت �إ�سرائيل عددا كبريا من التكتيكات لتهويد الأحياء الفل�سطينية،
فب�سطت �سيطرتها الغري قانونية من خالل قانون تعديل قانون �أنظمة ال�سلطة والق�ضاء رقم  11للعام  1967و قانون تعديل
قانون البلديات رقم  6للعام  1967وقانون املحافظة على االماكن املقد�سة مثل وب�صادقة الكني�ست على هذه القوانني بتاريخ
 . 1967/6/25تعديل قانون �أنظمة ال�سلطة الق�ضائية والق�ضاء رقم  11ل�سنة  1967و�إ�ضافة مادة واحدة للقانون وهي املادة
/11ب  ،وتن�ص على �أن ي�سري قانون الدولة وق�ضا�ؤها و�إدارتها على كل م�ساحة من ار�ض �إ�سرائيل حددتها احلكومة مبر�سوم  ،وبهذا
منحت �إ�سرائيل نف�سها �صالحية �ضم �أي جزء �إليها  .بتاريخ � 1967/6/28أ�صدرت احلكومة ا�ستنادا �إىل هذا القانون مر�سوما
ب�ش�أن �سريان قانون الدولة وق�ضائها و�إداراتها على القد�س ال�شرقية �أال وهو مر�سوم �أنظمة ال�سلطة الق�ضائية والإدارية لدولة
�إ�سرائيل رقم  1ل�سنة .1967
كر�س املر�سوم الأخري الوالية الق�ضائية والإدارية لإ�سرائيل على القد�س ال�شرقية  ،فقد بني �أن مايقارب  70كم حول القد�س
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ال�شرقية مناطق ي�سري عليها القانون واالخت�صا�ص االدراي والق�ضائي الإ�سرائيلي  ،وت�ضم هذه امل�ساحة القد�س القدمية ب�أكملها
ومناطق وا�سعة وحميطة بها  ،متتد من �صور باهر يف اجلنوب �إيل مطار قلندية يف ال�شمال  ،وكان امل�سطح البلدي ملدينة القد�س يف
ذلك الوقت يقع �ضمن م�ساحة قدرها  37.200دومن �أ�صبحت بعد عملية ال�ضم ثالثة �إ�ضعاف مما كانت عليه قبل االحتالل .بنف�س
الوقت �صدر عن وزير الداخلية الإ�سرائيلي قرار ين�ص على تو�سيع �صالحية بلدية القد�س لت�شمل القد�س ال�شرقية  ،الإجراء الأخري
مل يكن ممكنا قبل �سن قانون تعديل البلديات رقم  6ل�سنه  ،1967فالقانون الأخري هو الأ�سا�س القانوين لتو�سيع حدود بلدية
القد�س  ،و�صاحب االخت�صا�ص للقيام بتو�سيع حدود البلديات ومد �صالحيتها لت�شمل مناطق �أخرى وفقا للتعديل هو زير الداخلية.
هذا باال�ضافة اىل خمطط القد�س  2000و�إعادة ر�سم حدود البلدية و�أكرثها �إثارة للجدل هو �سيا�سة هدم املنازل .فالهوية
الفل�سطينية يحدقها خطر اخلطة املتعلقة بهدم حي الب�ستان يف قرية �سلوان وا�ستبدالها باحلدائق التوراتية تكرميا « للملك داوود
« هذا يف حال �أنه ثبت وجوده هناك �أ�صال.
وهناك ق�صتان ت�سردان يف اجلوالت التي تقام من قبل جمعيات ا�ستيطانية يف هذه احلديقة الأثرية ملدينة امللك داوود ،والتي ت�شري
�إىل طبيعة تاريخ هذه املنطقة .فاجلمعية اال�ستيطانية «�إلعاد» والتي ت�سيطر على موقع احلفريات فهي ت�صر على �أن ق�صر امللك داوود
يقع �أ�سفل �شوارع �سلوان  .ولكن اجلوالت البديلة التي تقام من قبل جمعية «عيمك �شفيه» ال ت�ؤكد �صحة هذه الأقوال ،ففي �أي حال
من �أحوال فهم ال ي�ستندون �إىل الأخالق فيما يتعلق بت�شريد ما ي�صل �إىل  1000فرد مربرين �أفعالهم برتجمة غام�ضة للتوراة.
فحقوق النا�س لها الأولوية وفوق كل االعتبارات والتاريخ القدمي ،فاعتبار املنازل الفل�سطينية يف قرية �سلوان على �أنها غري قانونية
هو �أمر م�شكوك فيه وال �أ�سا�س له من ال�صحة .ف�إ�سرائيل تنتقي ما يحلو لها وت�صنفه غري قانوين وتقولب �أ�سبابها لتحقيق �أهدافها،
فالقد�س ال�شرقية هي منطقة حمتلة وبذلك ف�إ�سرائيل غري خمولة بتغيري معاملها.
و�أما بالن�سبة للجوالت البديلة التي تقام يف مدينة داوود تظهر الواجهة الزائفة لق�صة امللك داوود ،وذلك لتحقيق �أهدافهم بت�شريد
�أهايل قرية �سلوان بعيدا عن االعرتا�ض الدويل ال�شديد لبناء امل�ستوطنات .ولكن عندما يتعلق الأمر بالإميان فمن ال�صعب انتقاد
ما يقومون به من �أعمال و�سيا�سات .وكما جاء يف كتيب مدينة داوود« :منذ �آالف ال�سنني ،فقد كانت مدينة القد�س قلب وروح ال�شعب
اليهودي ».فاجلمعية اال�ستيطانية «�إلعاد» حترف املا�ضي م�ستخدمة علم الآثار كو�سيلة  ،متجاهلة الوجود الفل�سطيني وت�شري �إىل
التوراة وت�ستند �إليه كلما تعر�ضت �أعمالها للم�ساءلة .وهذه الأعمال م�ستهجنة �أخالقيا و خاطئة من الناحية القانونية و�سيا�سة هدم
املنازل التي تنفذ على نطاق وا�سع هي جرمية حرب وجرمية �ضد الإن�سانية.
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تو�صيات
�إن �أكرث ال�سيا�سات املتبعة من قبل االحتالل الإ�سرائيلي يف الوقت احلا�ضر هي هدم املنازل والت�شريد الق�سري لل�سكان الفل�سطينيني
الناجت عن هذه ال�سيا�سة البارزة يف قرية �سلوان .فهناك خماوف من التوترات احلا�صلة يف القرية �أن تزيد عن حدها ليح�صل يف
�سلوان كما ح�صل �سابقا يف اخلليل .165ففي الوقت احلايل هناك  55.000فل�سطيني يعي�شون و�سط  300من امل�ستوطنني امل�سلحني
واملدعومني من قبل ال�شرطة واحلرا�س يف كل حركة يقومون بها حتى واو كانت لإطالق النار على ال�سكان العرب ،فعلى هذا الو�ضع
�أن يتغري ال حمالة.
وال يعترب منو مدينة القد�س طبيعيا مع كل هذه ال�سيا�سات املهينة املتبعة من قبل �سلطات االحتالل بهدف حتقيق هدفهم املتعلق
بتهويد القد�س .فبع�ض الأ�ساليب املتبعة من قبل �سلطات االحتالل هي �إعادة ر�سم حدود بلدية القد�س وذلك يف حماولة لطرد
جتمعات ال�سكان الفل�سطينيني فهي حماوالت يائ�سة ل�شرعنة مثل هذه ال�سيا�سات.
�إن �إ�ضفاء الطابع اليهودي يف �سلوان وا�ضح و�ضوح ال�شم�س ،فالأعالم الإ�سرائيلية تلوح من منازل يهودية حم�صنة .فاحلاويات
و�أغطية ال�صرف ال�صحي تظهر اخلتم العربي ملدينة القد�س وكذلك �أ�سماء ال�شوارع التي مت تغيريها من العربية �إىل العربية .ولكن
�سكان قرية �سلوان ردوا على مثل هذه الأفعال وو�ضعوا الفتات ثالثية اللغة وحتمل �أ�سماء ال�شوارع ال�صحيحة ويدخلون يف حرب
انتقامية مع ال�شرطة وامل�ستوطنني للحفاظ على هذه الأ�سماء من ال�ضياع .فرفع العلم الفل�سطيني ممنوع ،الأمر الذي اجرب مركز
معلومات وادي حلوة يف �سلوان بان ير�سموا لوحة «احبك يا �سلوان» ب�ألوان العلم الفل�سطيني ولكن الكلمات املكتوبة باللغة العربية
كانت قد �أزيلت وحميت من قبل امل�ستوطنني اليهود.
�أ�صبحت الظروف املعي�شية يف قرية �سلوان �أ�شبه بظروف خميمات الالجئني ،فهناك القمامة امللقاة يف ال�شوارع و�أنابيب ال�صرف
ال�صحي الطافحة وكذلك ال�ضرائب املفرو�ضة على �سكان قرية �سلوان وباملقابل ترف�ض �أي ا�ستثمار لإن�شاء مدار�س �أو تقدمي خدمات
للمواطنني .فو�ضع ال�سكان الفل�سطينيني يف قرية �سلوان �أ�شبه باحل�صار يف �شوارع مهدمة بدون �أر�صفة و�إهمال كبري ووا�ضح يف
جميع �أرجاء هذه القرية� .إنهم يعاقبون ملجرد كونهم من �سكان �سلوان ،فالنظام العن�صري لإعطاء الرتاخي�ص قد و�ضع لإجبارهم
على اخلروج من بيوتهم وقريتهم.
�إن خمططات هدم حي الب�ستان تتعر�ض لل�ضغط الدويل املتزايد والذي حتاول �إ�سرائيل جتنبه بالتذرع بالتوراة والتاريخ القدمي
كمربر لت�شريد ما يقارب  1000فل�سطيني يف الوقت احلا�ضر .فهذا اغت�صاب وا�ضح للأر�ض با�سم امللك القدمي الذي ميكن �أن يكون
قد �سكن �أو يف الأ�صل مل ي�سكن يف هذه املنطقة ،فلي�س هناك دليل اثري قاطع على �أن ق�صر امللك داوود يقع �أ�سفل مدينة �سلوان� ،إن
ا�ستخدام مثل هذه احلجج النتهاك القانون الدويل وهدم منازل املواطنني الفل�سطينيني لهو �إ�ساءة فظيعة للإميان .وتقول احد
الرايات املرفوعة على احد خيم االعت�صام« :االنفاق وامل�ستوطنات هما وجهان لنف�س العملة» .فعمال التنقيب والأنفاق قد جذبت
االنتقادات التي كانت موجهة �أي�ضا �إىل امل�ستوطنات والتي ال تختلف كثريا من حيث �أهدافها عن حفر الأنفاق .ف�أعمال احلفريات
165

أدت اتفاقية الخليل عام  1997إىل تقسيم املدينة إىل قسمني ،)H1 ,H2( :أما األول يعيش فيه  120.000فلسطيني وبقي تحت حكم السلطة الفلسطينية.
والثاين يعيش فيه  30.000فلسطيني وبقي تحت الحكم اإلرسائييل العسكري لتحمي مئات من املستوطنني يف حارة اليهود القدمية .ويف منطقة  H2بلغ
عدد اليهود  800مستوطن يهودي بني  30.000من 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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والأنفاق هي م�س�ألة ي�سهل الدفاع عنها �أمام االنتقاد الدويل ولكن كل هذه ال�سيا�سات الإ�سرائيلية تهدف �أن ت�صل �أخريا �إىل م�صادرة
الأرا�ضي متنكرة بزي التاريخ الديني.
ان فكرة هدم حي بكامله مبنية على ترجمة غام�ضة لفقرة من التوراة فهذا مناف للعقل وال ميكن ال�سماح بحدوثه ،فحقوق
املدنيني يجب �أن ت�أخذ جمراها فوق هذا التاريخ الديني .فحالة البيوت الفل�سطينية غري القانونية هو �أمر م�شكوك فيه ،ف�إ�سرائيل
تختار ما يحلو لها ليكون غري قانوين وت�سعى بعد ذلك �إىل حتقيق �أهدافها املرجوة� .إن مدينة القد�س هي ار�ض حمتلة ولي�س
لإ�سرائيل �أي �سلطة يف تغيري معاملها ،ف�إ�صرار ال�سكان الفل�سطينيني يف �سلوان للحفاظ على منازلهم وقريتهم وحمايتها هو موقف
رائع فكل �سيا�سات الت�شريد املتبعة من قبل �إ�سرائيل �سي�صدها ه�ؤالء ال�سكان بكل قوتهم ويقاومونها ب�شرا�سة.
�إن اجلولة ال�سياحية البديلة يف مدينة داوود من قبل اجلمعيات اال�ستيطانية تك�شف الواجهة الزائفة من ق�صة امللك داوود وذلك
يف حماولة لت�شريد ال�سكان الفل�سطينيني متجنبني االنتقاد العاملي ال�شديد الذي يرافق �أي�ضا �إن�شاء امل�ستوطنات غري ال�شرعي .ولكن
بالن�سبة للإميان فانه من ال�صعب �أن ننتقد مثل هذه الأعمال .وكما يقول الكتيب اخلا�ص بجولة مدينة امللك داوود :منذ �آالف
ال�سنني كانت القد�س قلب وروح ال�شعب اليهودي» .فجمعية «�إلعاد» حترف املا�ضي من خالل علم الآثار متجاهلة الوجود الفل�سطيني
م�ستندة �إىل التوراة يف كل �أعمالها امل�شكوك بها.
وبناء على ما �سبق فان م�ؤ�س�سة املقد�سي تطالب كال من:
�إ�سرائيل كقوة حمتلة :
•�أن تعرتف بحق الفل�سطينيني بالعي�ش ب�سالم يف مدينة القد�س ال�شرقية املحتلة .
•�أن تنفذ التزاماتها القانونية املتعلقة مبدينة القد�س ال�شرقية ك�أر�ض حمتلة.
•�أن توقف على الفور جميع اعمل هدم املنازل يف مدينة القد�س ويف �سلوان حتديدا .
•�أن تطرد امل�ستوطنني اليهود من «بيت يوناتان» و�إغالقه.
•االمتناع عن ا�ستخدام قانون �أمالك الغائبني لت�شريد العائالت الفل�سطينية وخا�صة عندما تكون العقارات «مملوكة» ب�شكل
جز�أي من القيم على �أمالك الغائبني و�أفراد العائلة املالكة غري غائبة والتي تت�شارك ملك هذه العقارات مع القيم عليها.
•نبذ كل املخططات الرامية �إىل هدم حي الب�ستان بهدف �إن�شاء احلدائق التوراتية.
•وقف نقل امل�ستوطنني اليهود �إىل املدينة ووقف طرد ال�سكان الفل�سطينيني خارج قرية �سلوان.
•وقف �أعمال التهجم على �سكان قرية �سلوان و�إعطاء ال�شرعية للمنازل املهددة بالهدم والتي رف�ضت بلدية القد�س ان متنحها
رخ�صا للبناء ،وكذلك وقف �سيا�ساتها العن�صرية يف �إعطاء هذه الرخ�ص.
•�إبعاد جمعية «�إلعاد» من ال�سيطرة الكاملة على مدينة داوود وعر�ض جوالت غري متحيزة وواقعية «للموقع الأثري».
•وقف �أعمال حفر الأنفاق �أ�سفل منازل و�شوارع قرية �سلوان وعلى �إ�سرائيل �أن توقن انه ال ميكن لكل املنطقة �أن تهدم �أو تدمر.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :
•�أن تعرب عن ا�ستنكارها و�شجبها ملثل هذه املخططات اال�سرائيلية يف قرية �سلوان وان تدعم العائالت الفل�سطينية املنكوبة
و�أي�ضا �أن توفر دعما ماليا وماديا كافيا يف حالة حدوث الأ�سو�أ.
•تفعيل التحرك ال�سيا�سي على م�ستوى العامل لل�ضغط على �إ�سرائيل و�إجبارها على وقف تلك املمار�سات واالنتهاكات.
منظمات الأمم املتحدة:
•�أن ت�ؤكد مكانة القد�س ال�شرقية ك�أر�ض حمتلة.
•�أن تكثف ال�ضغط على �إ�سرائيل الحرتام التزاماتها للقانون الدويل حلقوق الإن�سان واتخاذ الإجراءات الالزمة لفر�ض هذا
االحرتام.
املجتمع الدويل :
•ال�ضغط على �إ�سرائيل لتطبيق كافة التزاماتها القانونية كع�ضو يف معاهدات جنيف.
•جذب االنتباه �إىل الو�ضع الذي يتك�شف يف قرية �سلوان باال�ستنكار العام وانتقاد مثل هذه الأفعال من قبل دولة �إ�سرائيل.
•�أن ت�ستغني عن الكالم الفارغ وتنفذ التزاماتها جتاه الفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية املحتلة وذلك بتنفيذ العقوبات على
دولة �إ�سرائيل حتى حترتم القانون الدويل.
•�أن تطالب الأطراف املتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة مبحاكمة الذين يقومون بانتهاكات خطرية ح�سب املواد  146و.147
االحتاد الأوروبي:
•�إيقاف العالقات التجارية مع �إ�سرائيل حلني احرتامها للقانون الدويل يف الأرا�ضي املحتلة.
•تعزيز موقفها بالن�سبة ملدينة القد�س على �أنها ار�ض حمتلة وبالتايل فهي لي�ست رهنا بالق�ضاء الإ�سرائيلي حتت القانون
الدويل.
الأردن:
•�أن تقدم م�ساعدة لتوفري املعلومات املتعلقة ب�أوراق ملكية الأرا�ضي والتي تعود �إىل فرتة احلكم الأردين يف القد�س ال�شرقية.

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

79

ملحق  1-قائمة تو�ضح �أ�سماء العائالت املت�ضررة يف حي الب�ستان من اقرتاح م�شروع حديقة امللك التوراتية
امل�صدر :بنك معلومات املقد�سي
» املنازل املهددة بالهدم حي البستان القدس «2010

التاريخ2010-06-29 :

بنك معلومات املقدسي

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

كبار

اطفال

جمموع

عدد املباين

رقم امللف
63

18-Mar-09

ر�ؤوف ابو ناب

Silwan

حي الب�ستان

8

5

13

منزلني

1718

1-Aug-09

�سامي ابو ناب

Silwan

�سلوان  /حي الب�ستان

2

6

8

منزلني

1610
1615
1611
1612
1613

1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Jun-09

احمد ابو �شافع
�صالح �شافع
�شافع �شافع
حمدي �شافع
حممود �شافع

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

الب�ستان� /سلوان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان

4
2
2
4
5

3
5
5
3
3

7
7
7
7
8

منازل)(3

1614
1616

1-Aug-09
1-Sep-09

فخري ابو دياب
نادر ابو دياب

Silwan
Silwan

�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان

2
2

3
2

5
4

منزلني

1617
1618
1619
1620
1621
1622

1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Sep-09
1-Sep-09
1-Aug-09

وليد الرجبي
حازم رجبي
ابو ن�ضال رجبي
ن�ضال الرجبي
طارق رجبي
يا�سني الرجبي

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان

7
3
5
2
2
4

4
4
3
6
2
2

11
7
8
8
4
6

منازل ()3

1623
1624
1625

1-Sep-09
1-Sep-09
1-Sep-09

ابو مهند قفي�شة
مهند قفي�شة
فهد قفي�شة

Silwan
Silwan
Silwan

�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان

5
2
2

3
5
6

8
7
8

منزلني

1626
1627
1628
1629

1-Sep-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09

عمر ابو رجب
خليل ابو رجب
احمد ابو رجب
رباح ابو رجب

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان

4
3
2
10

5
4
4
0

9
7
6
10
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اال�سم

املنطقة

العنوان

منازل ()3

1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644

1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Sep-09
1-Aug-09

مو�سى عودة
حممد عودة
نادر عودة
يون�س عودة
وائل عودة
جمعة عودة
خ�ضر عودة
فايز عودة
ح�سن عودة
مازن عودة
حممد عودة
ثائر عودة
حممود عودة
رامي عودة
�شادي عودة

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /جي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان

3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
1
5
5
3
5
3
6
2
2
5
2
2
2
0

8
3
7
7
5
8
5
8
4
4
7
4
4
4
2

منازل ()9

1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1655
1656

1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09

ح�سن روي�ضي
حممد روي�ضي
حممود روي�ضي
عي�سى روي�ضي
زريف روي�ضي
رائد روي�ضي
خليل روي�ضي
فواز روي�ضي
نعيم روي�ضي
م�صطفى روي�ضي

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان

7
2
2
5
2
2
4
2
2
3

0
4
5
4
3
3
5
2
5
6

7
6
7
9
5
5
9
4
7
9

منازل )(6

1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663

19-Sep-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09

خالد عواد
فايز عواد
عثمان عواد
وليد عواد
وليد عواد
�صلح عواد
عمر عواد

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان

2
2
2
2
2
2
2

5
4
5
5
2
2
1

7
6
7
7
4
4
3

1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677

1-Sep-09
1-Sep-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09

نهاد بدران
عماد بدران
حممد بدران
ح�سني بدران
�سامر بدران
�سامي بدران
ايوب بدران
حممد بدران
�صربي بدران
ا�سحق بدران
عبد بدران
خليل بدران
رائد بدران
حممود بدران

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي �سلوان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان /حي الب�ستان
�سلوان  /حي الب�ستان

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

4
5
5
4
4
5
4
3
3
1
2
2
2
3

7
7
7
6
6
7
6
5
5
3
6
4
4
5

منازل ()4

منازل )(8
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Silwan
Silwan
Silwan

سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان  /حي البستان

5
2
2

4
5
6

9
7
8

منازل )(3

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

سلوان  /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان  /حي البستان

5
2
2
2
6
2
2
2

3
5
6
5
2
5
4
5

8
7
8
7
8
7
6
7

منازل )(4

سلوان /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان /حي البستان

2
2
3
2
2

2
3
4
4
4

4
5
7
6
6

2
4
3
2

4
3
4
4

6
7
7
6

5
4
4
5
3
4

7
6
6
7
5
6
7
7
6
6

منازل )(2

6
7

منزل

1678
1679
1680

1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09

ابو هشام سكينة

1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688

1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09

ابو هشام جالجل

رجائي جالجل
هشام جالجل
طارق جالجل

1689
1690
1691
1692
1694

1-Sep-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09

شعيب ابو سنينة
محمد ابو سنينة
اشرف ابو سنينة
عدنان ابو سنينة
شادي ابو سنينة

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

1693
1702
1696
1700

1-May-09
22-Jun-09
15-May-09
22-Jun-09

علي الصباح
نافذ الصباح

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

سلوان/حي البستان
سلوان/حي البستان
سلوان/حي البستان
سلوان/حي البستان

1697
1695
1698
1699
1701
1703

1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09

سرحان قميري
قيس القميري
سامي قميري
حسام قميري
وسام قميري

فرحات القميري

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

سلوان /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان /حي البستان

2
2
2
2
2
2

1704
1706
1707
1708

1-Sep-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09

شحدة مراغة
عطية مراغة
خضر مراغة
برهان مراغة

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

سلوان /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان /حي البستان

3
2
2
2

4
5
4
4

1709
1705

22-Jul-09
22-Jul-10

نافذ زيتون
ابو نافذ زيتون

Silwan
Silwan

سلوان/حي البستان
سلوان/حي البستان

2
3

4
4
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هشام سكينة
عمران سكينة

مأمون جالجل
امني جالجل
وائل جالجل

ابو رجائي جالجل

سليمان الصباح

سامي الصباح

منازل )(3

منازل )(4

منازل )(3

1710
1716
1711
1713
1719

3-Jun-09
2-May-09
2-Jun-09
5-Jun-09
2-Jun-09

هشام عايد
عالء عايد
محمد عايد
هيثم عايد
سعيد عايد

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

سلوان/حي البستان
سلوان/حي البستان
سلوان/حي البستان
سلوان/حي البستان
سلوان/حي البستان

8
2
2
2
2

0
2
4
4
2

8
4
6
6
4

منازل )(3

1712

1-Aug-09

صالح دويك

Silwan

سلوان  /حي البستان

5

5

10

منزل

1714
1715

1-Sep-09
1-Sep-09

غير معروف بيضون

نادر بيضون

Silwan
Silwan

سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان

2
2

3
3

5
5

منزلني

1720

1-Sep-09

وليد ابو جنمة

Silwan

سلوان  /حي البستان

3

4

7

منزل

1722

5-Jul-09

ابو يوسف الرشق

Silwan

سلوان/حي البستان

5

6

11

منزل

1721
1723
1731
1732
1733
1728
1727
1724
1725
1729

1-Aug-09
1-Aug-09
1-Sep-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09
1-Aug-09

سعدي عويضة

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

سلوان  /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان /حي البستان

5
3
2
2
2
2
2
2
2
2

3
4
1
1
1
4
0
5
4
3

8
7
3
3
3
6
2
7
6
5

منازل )(6

1730
1734
1735
1736

1-Aug-09
1-Aug-09
2-Aug-09
1-Aug-09

ابو ناصر الزيداني
ابو محمد ابو رميلة
ابراهيم العباسي

Silwan
Silwan
Silwan
Silwan

سلوان/حي البستان
سلوان  /حي البستان
سلوان/حي البستان
سلوان /حي البستان

5
8
2
2

8
0
5
4

13
8
7
6

منزل
منزل
منزل
منزل

1737

1-Aug-09

جبريل الطويل

Silwan

سلوان /حي البستان

2

5

7

منزل

1726
1738

3-Jul-09
2-Apr-09

جواد ابو رموز
شحادة قراعني

Silwan
Silwan

سلوان/حي البستان
سلوان/حي البستان

4
3

7
4

11
7

منزل
منزل

1740
1741

1-Aug-09
1-Aug-09

طه شحادة
يونس شحاة

Silwan
Silwan

سلوان /حي البستان
سلوان  /حي البستان

2
2

0
0

2
2

منزلني

1742
1743

1-Sep-09
1-Sep-09

عبد السالم ابو صبيح
محمد ابو صبيح

Silwan
Silwan

سلوان /حي البستان
سلوان /حي البستان
اجملموع

6
1
364

0
0
463

6
1
827

محمد عويضة
مراد عويضة
باسم عويضة
كامل عويضة
فؤاد عويضة
محمد عويضة
سعيد عويضة
احمد عويضة
علي عويضة

سامر سرحان

منزل
 88منزل
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ملحق  2-ن�سخة عن �أمر هدم �صدر يف حي الب�ستان

לפני כבוד השופטת :תמר בר אשר צבן
סוג תיק :תכנון ובניה
תיק מס'5634 / 2007 :
תאריך 02 /03 /2008 :
מדינת ישראל
המאשימה

נגד
רוידי סמירה

הנאשם/הנאשמת:

פרוטוקול
התייצבו :ב"כ התביעה  -עו"ד יוגב שרף וב"כ הנאשמת עו"ד זיאד קעואר.
התובע לעניין העונש :מדובר בעבירת אי ציות לצו מסוף  2004על בנייה בהיקף של  60מ"ר .אבקש להטיל על
הנאשמת קנס בסך  .₪ 12,000כמו כן תינתן התחייבות בסך
ההריסה יוארך ב 3 -חודשים.

 ,₪ 12,000מאסר על תנאי ב 3 -חודשים .צו

ב"כ הנאשמת לעניין העונש  :מדובר בעבירת בנייה של  60מ"ר אשר הוקמה כדי שתהווה קורת גג עבור
הנאשמת ומשפחתה .הבנייה הוקמה בשכונת אל בוסתן .משך תקופה ארוכה העירייה סירבה לקדם כל
תוכנית באזור זה והתעקשה שמדובר בשטח ירוק על אף העובדה ששטח זה רווי בבנייה עוד מלפני החלת
השלטון הישראלי על האזור הזה .מדובר בשכונת סילוואן ,אזור רגיש דתית ופוליטית ומכאן באה עמדת
העירייה .אולם לאחרונה חל שינוי בעמדת העירייה לאחר שכל תושבי השכונה התארגנו יחד והגישו תוכנית
באמצעות האדריכלית איילה רונאל משרד האדריכלים המוביל בעיר ובפגישה שהתקיימה עם הרב פולק יו"ר
וועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה הוא אישר את התוכנית והמליץ לקבלה ולקדמה .בסוף בפברואר 08
ניתן אישור עמידה בתנאיי סף לתוכנית ואני מגיש מכתב מיום  24/2/08מבודקת התוכניות במשרד הפנים –
סומן נ .1 /אני מפנה את בית משפט להחלטת כב' השופט גד ארנברג מהיום בת"פ  5418/98בבקשה לדחיית
 1995ל 1998 -ולאור ההליכים התכנוניים
מועד ביצועו של צו הריסה שמתייחס לבנייה שבוצעה בין שנים
נדחה מועד ביצוע הצו ליום  .1/11/08טענתי היא שהנאשמת היתה זכאית לקבל ארכה לביצוע הצווים נושא
גזר הדין אילו היתה פונה בבקשה סתמית של מספר שורות בצירוף מכתב מהאדריכל .הנאשמת לא עשתה כן
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לפני כבוד השופטת :תמר בר אשר צבן
סוג תיק :תכנון ובניה
תיק מס'5634 / 2007 :
תאריך 02 /03 /2008 :
ועל כן אנחנו נמצאים פה היום .יש להבדיל במקרה דנן ,מקרה בו מצב שנאשם יושב בחיבוק ידיים ולא דואג
ועושה מאום לקידום ההיתר לבין מצב שאין סיכוי להכשרת עבירות בנייה במקום .אילו היתה הנאשמת
מגישה בקשה להארכת מועד ,קרוב לוודאי שהיתה מקבלת .בנסיבות העניין ,ולאור מצבה הסוציואוקונומי
של הנאשמת ,בעלה נכה ומתפרנסים בסך  ₪ 2,200לחודש ,אבקש שבית משפט יסתפק בקנס שלא יעלה על
 ₪ 1,500וכן ייתן ארכה ריאלית לביצוע הצווים נושא גזר הדין .אין זה המקרה הנכון שבית משפט יטיל
מאסר על תנאי ואבקש להימנע מכך.

גזר דין
הנאשמת הורשעה על פי הודייתה ביום  3/12/2007בעבירה לפי סעיף  210בחוק התכנון והבניה התשכ"ה-
 ( 1965להלן – חוק התכנון והבניה) ,בכך שלא קיימה צו שניתן ביום  22/6/2003בגזר הדין בת"פ 5782/01
בבית משפט זה ,שלפיו נצטוותה הנאשמת להרוס את הבניה שעליה הורשעה בתיק האמור או להתאים אותה
להיתר בניה ,וזאת לא יאוחר מיום .1/10/2004
ככלל ,עבירה של אי ציות של צו שיפוטי היא עבירה חמורה אשר יש בה שילוב של זלזול גם בחוקי התכנון
והבניה וגם בצווים שהוצאו על ידי בית המשפט ולפיכך ,נוטים בתי המשפט להחמיר עם עוברי עבירה זו.
יחד עם זאת ,לא כל המקרים זהים ולא בכל מקרה ניתן לומר שיש באי קיום הצו כדי לזלזל בהליכי התכנון
והבנייה .כך למשל ,במקרה הנדון ,כפי שפירט ב"כ הנאשמת במשך שנים רבות לא ניתן היה לקדם הליכי
תכנון באזור שבו מצוי הנכס ,בשכונת אל-בוסתן בסילוואן .לאחרונה חל שינוי של ממש בכך שביוזמת תושבי
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
המשפט ולהביא לקיומם של צווי הריסה שיפוטיים .הרושם הבלתי נמנע הוא שהפעולות היחידות הננקטות
ביחס לנאשם שמפר צווים שיפוטיים הן הגשת כתבי אישום נוספים .בכך אין כל דבר שעשוי לקדם את נושא
אכיפת החוק אלא לכל היותר יש בכך מנגנון לגביית קנסות נוספים.
צודק ב"כ הנאשמת כי אילו פנתה הנאשמת בבקשה לדחות את מועד ביצועו של צו ההריסה ,היתה בקשתה
נענית .בנסיבות אלו ,אינני רואה כל מקום להחמיר עם הנאשמת ,להיפך .בנסיבות אלו גם לא ראיתי מקום
להטיל על הנאשמת מאסר על תנאי.
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לפני כבוד השופטת :תמר בר אשר צבן
סוג תיק :תכנון ובניה
תיק מס'5634 / 2007 :
תאריך 02 /03 /2008 :
ועל כן אנחנו נמצאים פה היום .יש להבדיל במקרה דנן ,מקרה בו מצב שנאשם יושב בחיבוק ידיים ולא דואג
ועושה מאום לקידום ההיתר לבין מצב שאין סיכוי להכשרת עבירות בנייה במקום .אילו היתה הנאשמת
מגישה בקשה להארכת מועד ,קרוב לוודאי שהיתה מקבלת .בנסיבות העניין ,ולאור מצבה הסוציואוקונומי
של הנאשמת ,בעלה נכה ומתפרנסים בסך  ₪ 2,200לחודש ,אבקש שבית משפט יסתפק בקנס שלא יעלה על
 ₪ 1,500וכן ייתן ארכה ריאלית לביצוע הצווים נושא גזר הדין .אין זה המקרה הנכון שבית משפט יטיל
מאסר על תנאי ואבקש להימנע מכך.

גזר דין
הנאשמת הורשעה על פי הודייתה ביום  3/12/2007בעבירה לפי סעיף  210בחוק התכנון והבניה התשכ"ה-
 ( 1965להלן – חוק התכנון והבניה) ,בכך שלא קיימה צו שניתן ביום  22/6/2003בגזר הדין בת"פ 5782/01
בבית משפט זה ,שלפיו נצטוותה הנאשמת להרוס את הבניה שעליה הורשעה בתיק האמור או להתאים אותה
להיתר בניה ,וזאת לא יאוחר מיום .1/10/2004
ככלל ,עבירה של אי ציות של צו שיפוטי היא עבירה חמורה אשר יש בה שילוב של זלזול גם בחוקי התכנון
והבניה וגם בצווים שהוצאו על ידי בית המשפט ולפיכך ,נוטים בתי המשפט להחמיר עם עוברי עבירה זו.
יחד עם זאת ,לא כל המקרים זהים ולא בכל מקרה ניתן לומר שיש באי קיום הצו כדי לזלזל בהליכי התכנון
והבנייה .כך למשל ,במקרה הנדון ,כפי שפירט ב"כ הנאשמת במשך שנים רבות לא ניתן היה לקדם הליכי
תכנון באזור שבו מצוי הנכס ,בשכונת אל-בוסתן בסילוואן .לאחרונה חל שינוי של ממש בכך שביוזמת תושבי
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
המשפט ולהביא לקיומם של צווי הריסה שיפוטיים .הרושם הבלתי נמנע הוא שהפעולות היחידות הננקטות
ביחס לנאשם שמפר צווים שיפוטיים הן הגשת כתבי אישום נוספים .בכך אין כל דבר שעשוי לקדם את נושא
אכיפת החוק אלא לכל היותר יש בכך מנגנון לגביית קנסות נוספים.
צודק ב"כ הנאשמת כי אילו פנתה הנאשמת בבקשה לדחות את מועד ביצועו של צו ההריסה ,היתה בקשתה
נענית .בנסיבות אלו ,אינני רואה כל מקום להחמיר עם הנאשמת ,להיפך .בנסיבות אלו גם לא ראיתי מקום
להטיל על הנאשמת מאסר על תנאי.
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