الهدم مشروع والبناء ممنوع في القدس تحت االحتالل
مركز أحباث األراضي–مجعية الدراسات العربية/القدس
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مقدمة:

متثل القدس اليوـ بؤرة الصراع العريب  -اإلسرائيلي الصهيوين يف فلسطني الذي بدأ قبل أكثر من قرف ،وحيتدـ اليوـ ليناؿ من القدس العربية اإلسالمية ،ليناؿ هوية
تارخياً وجغرافية على األرض ويف باطنها ،وليناؿ من القدس أرضها وحجرها وبشرها ،مقدساهتا وعمائرها التارخيية ومبانيها السكنية ،إنطالقاً من أساطري تلمودية
خرافية إذل سياسات وتشريعات وخمططات وإجراءات عنصرية ،تًتمجها على األرض مؤسسات وأدوات يهودية استعمارية استيطانية حكومية وبلدية ،رمسية وغري
رمسية ،فكالمها وجهاف لعملة واحدة وهدؼ واحد :القدس خالية من غري اليهود ،القدس يهودية عاصمة اليهود ومركز وقلب اليهود يف العادل.

متثل سياسة االحتالؿ اإلسرائيلي باإلسكاف -أي األرض والسكن -للتحكم بالسكاف األصليني العرب الفلسطينيني يف القدس السياسة الرئيسة لتحقيق خمطط
القدس ال يهودية عاصمة الدولة اليهودية على أرض فلسطني ،من هنا كانت سياسة هدـ املساكن القائمة وإزالة ما هو حتت اإلنشاء ومنع البناء اجلديد سياسة
منهجية ثابتة ترتفع وتريهتا وتنخفض حسب السياؽ السياسي احمللي-إسرائيلياً وفلسطينياً -واإلقليمي والدورل.
الهدم والتدمير سمة وطبيعة االحتالل:
تػدمري كػػل مػا هػػو حةػاري مسػػة أساسػية وطبيعػػة ال تغػادر االحػػتالؿ ،فمبااػرة بعػػد احػتالؿ عػػاـ  67قامػت جرافاتػػت بتػدمري حػػي بػاب املغاربػػة داخػػل
البلدة القددية من القدس –  135مسكناً ومدرسةً ومسجداً ومنشآت أخرى – تدمرياًكامالً ،مث تدمري قرى اللطروف الثالث الواقعة مشاؿ غرب القدس اليت يزيد
عدد أبنيتها وبيوهتا على  5آالؼ بناء ،وتدمري املباين والبيوت الواقعة يف منطقة احراـ بالقدس – حوارل  200بناء وبيت –.
وال زالت عملية هدـ البناء الفلسطيين مستمرة حىت يومنػا هػذا ففػي العػاـ اجلػاري –  -2011حيػ وثػق مركػز أحبػاث األراضػي هػدـ  194مسػكناً فلسػطينياً يف
الةػفة الغربيػػة – منهػػا  37مسػكناً يف القػػدس  -كػػاف يسػكنها  1300مواطنػاً مػػنهم  700طفػالً ،بػػاتوا يعيشػػوف بػال مػػهوى يػػهويهم بػرد الشػػتاء القػػارص وال حػػر
الصيف ،كما وجهت إخطارات ضد  481مسكناً  133 -مسكناً يف مدينة القدس  -يعيش فيها  2440مواطناً منهم  1284طفالً باتوا قلقني علػى مصػري
جمهوؿ ينتظرهم.
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هذا ووثق مركز أحباث األراضي أيةاً  370أبنيػة أخػرى ه هػدمها –  44منشػهة يف القػدس -منهػا ( :آبػار ميػا  ،وجػدراف اسػتنادية ،وجتػالت ،اريػة ،وبركسػات
وغرؼ زراعية...حىت وصل هبم األمر إذل هدـ دور العبادة ...اخل) ،كاف يستفيد منها  2524مواطناً ،باإلضافة إذل ذلك وجهت قوات االحتالؿ أوامر هتديػد
ضد  310أبنية أخرى – منها  13منشهة يف القدس -يستفيد منها  1000مواطن.

هل ينسى أطفال عائمة دبش ما تفعمه جرافة االحتالل بمنزلهما في صور باهر

"علينا أن نخلق ظروفاً غير مريحة للعرب كي يغادروا المدينة"

االحتالؿ اإلسرائيلي هو العدو األوؿ حق اإلنساف يف األرض والسكن ،لذا تعاين القدس احملتلة من أزمة سكنية تكاد تكوف مستعصية ومتفاقمة عاماً بعػد عػاـ،

العتبارات تنحصر يف معظمها باالحتالؿ اإلسرائيلي وبشكل رئيسي لسببني:

* أوالً :مصادرة  25كم 2من األرض منذ بداية االحتالؿ وحىت اليوـ ،وإقامة  17مستعمرة عليها وقصػر االنتفػاع هبػا علػى التنميػة العمرانيػة لالحػتالؿ اإلسػرائيلي

وفق سياسة مرسومة وممنهجة.
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* ثانياً :سياسة وبرامج االحتالؿ اإلسكاين يف القدس تتجاهل العرب واحتياجاهتم وخاصة يف موضوع التنظيم والبناء ،الذي هو قرار سياسي وليس قرار تنظيمي
تقين مديين تقتةيت احاجة والتنمية العمرانية .اف ما ترمي إليت سياسة االحتالؿ هو تقليص الوجػود الفلسػطيين يف القػدس وضػواحيها ألقصػى درجػة (أف دل تػتمكن
من طردهم كلياً كما فعلت يف نكبة عاـ  )1948حبي ال تتجاوز نسبتهم  %22من جممػوع سػكاف القػدس بشػطريها  ،2وذلػك ووجػب قػرار اللجنػة الوزاريػة ((
جلنة جفين )) للتوازف السكاين العنصري لسنة  ،1973العدد الذي وصل اليوـ أكثر من  300,000نسمة  %36ويزيد.
ولتوضيح ذلك نقوؿ انت مةى  17عاماً على االحتالؿ دوف اف تصادؽ البلدية على خمطط هيكلي واحد يف ارؽ القدس ،كل ذلك دفع الفلسطينيني يف القدس
إذل البناء غري املرخص – إذل خيار هو ليس خيارهم ،لتلبية االحتياجات العمرانية املتنامية هلم واليت تزيد عن بناء  1500سػكن سػنوياً ،وأيةػاً لتفػادي التكػاليف
والرسػػوـ الباه ظػػة للرخصػػة يف دػػل تػػدين مسػػتوى الػػدخل وارتفػػاع الة ػرائب ،ويف دػػل القيػػود التعجيزيػػة الػػيت تفرضػػها بلديػػة االحػػتالؿ مػػن ق ػرارات وإج ػراءات إداري ػة
معقدة ،وبكل ما حتملت من صعاب وعقبات ،عل البناء اقرب إذل املنع عملياً:
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 ارط حيازة اهادة تسجيل ملكية األرض – طابو – ملن يتقدـ بطلب للحصوؿ على رخصة بناء  ،يف دل ندرة من ديلك اػهادة الطػابو نظػراً ألف ثلثػي أراضػي
الةفة الغربية – والقدس جزء ال يتجزأ منها دل تسجل يف سجل األراضي ،ومن هنا وصفت قاضية احملكمة املركزية هذا الشرط بهنت ارط تعجيػزي -احملػامي مهنػد
جبار  ،-كذلك الف سلطات االحتالؿ اإلسرائيلي دأبت منذ هناية السبعينات على اإلعالف عن األراضي غػري املسػجلة وغػري املسػتعملة علػى أهنػا "أراضػي دولػة "
تدار من قبل إدارة مدنية لالحتالؿ اإلسرائيلي وليس إدارة عسكرية باعتبارها جتتلة كبقية األراضي يف الةفة الغربية.
 الرسوـ الباهظة للحصوؿ على رخصة بناء واليت تزيد عن  ،3 $30,000اليت يستحيل توفريها يف دل األوضاع االقتصادية الصعبة جداً اليت يعيشها الفلسطينيوف
يف القدس ،حي حوارل  %60من املقدسيني حتت خط الفقر وحوارل  %22من جمموع العاملني منهم يف حالة بطالة.
جدول  :1يُظهر تكلفة إصدار رخصة بناء من بلدية االحتالل 4في القدس
الرقم

اإلجراء

التكلفة " بالشيكل"

-1

فتح ملف

2000

-2

عمولة تطوير البناء ( الربط مع ابكة امليا )

14800

-3

عمولة تطوير األرض

18500

-4

ضريبة جماري على األرض

15525

-5

عمولة تطوير ابكة امليا

17606

-6

ضريبة ربط اجملاري مع البناء

8236

-7

ضريبة ربط مع ابكة امليا

5025

-8

خمطط من اجل التسجيل

15000

-9

ضريبة حتسني

12800
190901

المجموع

ينتظػر املػواطن الفلسػطيين مقػػدـ طلػب احصػػوؿ علػى رخصػػة بنػاء فػػًتة تسػتغرؽ  10 -5سػػنوات اف دل يكػن أكثػػر يف حالػة احصػػوؿ علػى رخصػػة بنػاء – وال تزيػػد
نسبة الرخص اذل عدد الطلبات املقدمة عن  %5يف أحسن احاالت – ،.ويف حالة حصوؿ املواطن الفلسطيين على رخصة.فإهنػا تكػوف مشػروطة يف نسػبة البنػاء
املسموح من األرض بعد اف تستورل بلدية االحتالؿ على  %40هي "حصة البلدية"  ،فعلى سبيل املثاؿ جبػل املكػال ال تتجػاوز نسػبة البنػاء الفلسػطيين املسػموح
بت  %37من مسػاحة األرض بينمػا يف مسػتعمرة " ارمػوف هنتصػيف" يف جبػل املكػال ذاتػت  %90مػن مسػاحة األرض ،ويف بيػت حنينػا  %50بينمػا يف مسػتعمرة
5
"بسجات زئيف" على أراضي بيت حنينا .%120 – % 90
هذ الشروط التعجيزية تدفع املواطن الفلسطيين اذل البناء دوف ترخيص ،وال يزيد جمموع الرخص اليت حصل عليها املقدسيني عػاـ  2008عػن  15رخصػة (مػائري
مارغليػػت)  ،وعػػاـ  2009:18رخصػػة منهػػا رخصػػة سػػور مقػػالة (جريػػدة القػػدس عػػاـ  ،)2010وهػػذا يػػؤدي يف النهايػػة اذل قيػػاـ بلديػػة االحػػتالؿ ووزارة داخليتػػت
ودفاعت بػإجراءات عقابيػة ماديػة ومعنويػة منهػا :الغرامػات املاليػة الػيت بلغػت يف عػاـ  96 – 2006مليػوف اػيكل ،6مصػادرة آليػات وأدوات ومػواد البنػاء ،واحػبس
والغرامة ،وهدـ البناء .
البناء ممنوع والهدم مسموح:
البناء ممنوع واهلدـ مسموح يرى مركز أحبػاث األراضػي اف هػذا لػيس اػعاراً فحسػب لػوزارة داخليػة االحػتالؿ وبلديتػت يف القػدس ،بػل هػو برنػامج عمػل يػومي ممػنهج
ترمست تشريعات وإجراءات  ،حي يرى االحتالؿ اإلسرائيلي يف املقدسيني ليس سكاناً أو أناساً غػري مرغػوب فػيهم فحسػب ،بػل ينظػر إلػيهم بػههنم مشػكلة ال بػد
مػن الػػتخلص منهػػا ولػػيس حلهػا ،وهػػذ الرؤيػػا – الذهنيػػة -هػي خلفيػػة عشػرات اجملػػازر البشػرية الػيت ارتكبهػػا االحػػتالؿ الصػػهيوين حبػق الشػػعب الفلسػػطيين قبػػل عػػاـ
 1948وبعد  ،وحىت يومنا هذا ،ناهيك عن اجملازر املرتكبة حبق العمراف والتاريخ والًتاث واآلثار الفلسطينية على طوؿ وعرض جغرافيا فلسطني التارخيية.
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ويقوؿ عةو اجمللس البلدي يف القدس احملتلة يائري مارغليت :القػدس الػيت أعػيش فيهػا تطبػق فيهػا سياسػة متعمػدة تنتهجهػا احكومػة اإلسػرائيلية وال لفيهػا وكػذلك
بلديػػة القػػدس ،هػػذ السياسػػة ديكػػن تلخيصػػها باجلملػػة التاليػػة :قةػػية البنػػاء ألػػع الوسػػائل حػ العػػرب علػػى املغػػادرة واالنتقػػاؿ إذل حػػي الػراـ مػػثالً وخػػارج القػػدس،
واالمجاع اإلسرائيلي على هذ السياسة ال يقبل التؤويل ولت تعبري مكتوب ينص على ( :إف علينا خلق دروؼ غري مرحية للعرب كل يغادروا املدينة).
يق ػ ػ ػػدر ع ػ ػ ػػدد املس ػ ػ ػػاكن ال ػ ػ ػػيت ه ػ ػ ػػدمها
االحػػتالؿ فقػػط يف القػػدس منػػذ حزي ػراف
 1967وحىت اليوـ بػهكثر مػن 9000
مس ػ ػػكن حت ػ ػػت ا ػ ػػىت ال ػ ػػذرائع :اح ػ ػػرب
واألمني ػػة والتنظيمي ػػة والقانوني ػػة ،وقػ ػانوف
االح ػػتالؿ ه ػػو ق ػػانوف الق ػػوة ،ويف ذل ػػك
يقػوؿ تقريػر أمنسػيت –هػدـ املنػازؿ ونػػزع
ملكيتهػ ػ ػ ػػا " : -أسػ ػ ػ ػػباب اهلػ ػ ػ ػػدـ هػ ػ ػ ػػي
أس ػ ػػباب زائق ػ ػػة وال تس ػ ػػتند إذل م ػ ػػالرات
تقنيػ ػ ػ ػػة ،إذ أف السػ ػ ػ ػػلطات اإلس ػ ػ ػ ػرائيلية
تسػ ػ ػػتغل ق ػ ػ ػوانني التخطػ ػ ػػيط "التنظ ػ ػ ػػيم"
لتحصػر التنميػة العمرانيػة الفلسػػطينية يف
املواقػ ػ ػ ػػع القائمػ ػ ػ ػػة ،وال تسػ ػ ػ ػػمح بتػ ػ ػ ػػوفري
من ػػاطق توس ػػع جدي ػػدة لتلبي ػػة حاج ػػات
السكاف اجلديدة.
طفل من عائلة زبلح يتفقد ألعابت بني ركاـ مسكن عائلتت – الطور
جدول  :1يبين أعداد المساكن المهدومة في القدس حسب السنوات :
السنة

عدد المساكن المهدومة

2000

37

2001

72

2002

69

2003

145

2004

183

2005

120

2006

78

2007

94

2008

95

2009

77

2010

39

2011

37

المجموع

1991

املصدر :مركز أحباث األراضي  -مجعية الدراسات العربية  /حب ميداين مباار (التقرير اإلحصائي للسنوات .)2011–2000
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وثق مركز أحباث األراضي  /مجعية الدراسات العربية  1046حالة هدـ مساكن من بداية عاـ  2000حىت هناية  2011بذريعة بناء "غري قانوين" غري مرخص،

ومشل اهلدـ معظم أحياء وضواحي وقرى جتافظة القدس بنسب متفاوتة وأصدرت سلطات االحتالؿ اإلسرائيلي أوامر هبدـ أحياء بهكملها( :البستاف
سلواف وإسكاف الشيخ جراح ،وكبانية أـ هاروف –النقاع -يف الشيخ جراح ،السهل يف الطور ،ورأس مخيس يف اعفاط) ويزيد عدد املساكن املهددة
يف اهلدـ فيها عن  300مسكن ،يسكنها أكثر من  2670نسمة مهددين بالتشرد منهم و 1550طفالً.
كما أصدرت سلطات االحتالؿ أوامر هبدـ  8مباين سكنية (عمارات) يسكنها أكثر من  110عائلة عدد أفرادها املهددين بالتشرد  733نسمة
منهم  430طفالً.

حي البستان المستهدف – سلوان

بناية األمراء المهددة بالهدم في بيت حنينا في آذار 1911
كػػل ذلػػك إضػػافة للمسػػاكن املهػػددة باهلػػدـ يف بػػري أيػػوب ،والعػػني الفوقػػا ووادي ياصػػوؿ يف سػػلواف ،وحػػي الفػػاروؽ يف جبػػل املكػػال ،وخمطػػط احديقػػة
الوطنية على أراضي العيساوية والطور وغري ذلك.
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إرغام المقدسيين على ىدم بيوتهم بذاتهم جريمة مزدوجة
منط قدًن جديد لبلدية االحتالؿ يف هػدـ وإزالػة السػكن الفلسػطيين يف القػدس ،بإرغػاـ املقدسػي علػى هػدـ سػكنت بذاتػت حتػت وطػهة التهديػد والوعيػد
باملزيػػد مػػن الغرامػػات واملخالفػػات واملصػػادرات واحػػبس ،وذلػػك ضػػمن سػػيناريو  :بيتػػك قػػائم بػػدوف تػػرخيص فهػػو غػػري قػػانوين ،أدفػػع خمالفػػة –قػػدرها يف
احد األدىن  1000ايكل لكل مًت مربع  -مع قرار باهلدـ ،ويؤجػل تنفيػذ اهلػدـ ملػدة  6اػهور أو سػنة أو أكثػر أو أقػل الستصػدار رخصػة ،تنتهػي
املدة ودل حيصل املقدسي على رخصة ،قد تتجدد املخالفة املالية ويعطى املقدسي فرصة هلدـ بيتت بذاتت خالؿ مدة –غالباً ال تزيد عن اهر ،-تنتهي
دوف هػدـ املقدسػػي لبيتػت ،وتفػػرض عليػت غرامػػة وتقػوـ البلديػػة هبػدـ البيػػت علػػى نفقػة صػػاحبة ،وأف دل يػدفع يتعػػرض للحػبس الفعلػػي حػىت يػػدفع ولػػيس
بػػدالً عػػن الػػدفع ،وبعػػد هػػدـ البيػػت يفػػرض علػػى صػػاحب البيػػت إزالػػة الركػػاـ خػػالؿ فػػًتة مػػن الػػزمن –أيػػاـ-وإال فإنػػت يتعػػرض لػػدفع غرامػػة عػػن كػػل يػػوـ
يتهخر فيت عن إزالة الركاـ.
أم ػ ػػاـ ه ػ ػػذا التهديػ ػػد والوعيػ ػػد ي ػ ػػرغم املقدس ػ ػػي
أحيان ػ ػاً علػ ػػى ه ػ ػػدـ بيتػ ػػت بذات ػ ػػت األمػ ػػر ال ػ ػػذي
يتةمن جردية دولية مزدوجػة :حرمػاف ومصػادرة
ح ػ ػ ػػق املقدس ػ ػ ػػي يف س ػ ػ ػػكن مالئ ػ ػ ػػم ،وتعذيب ػ ػ ػػت
بإجبار على هدـ بيتت بذاتت ،األمر الذي خيلػق
معانػػاة نفسػػية لػػت ولزوجتػػت وأطفالػػت ولعائلتػػت قػػد
تستمر أجياؿ.
ال تقػػل حػػاالت اهلػػدـ هػػذ يف كمهػػا عػػن عػػدد
ح ػػاالت اهل ػػدـ ال ػػيت تنق ػػذها بلدي ػػة االح ػػتالؿ-
مائري مارغليت ،-واليت وثق منها مركػز أحبػاث
األراض ػػي  25حال ػػة ع ػػاـ  ،2009وأكث ػػر م ػػن
 13حالػػة عػػاـ  2010و 14حالػػة هػػدـ ذا
المواطن شريف عطون يهدم مسكنه بنفسه – صور باهر
يف عػػاـ  ،2011وهػػذ األرقػػاـ هػػي مػػا أمكػػن
توثيقهػا يف مركػز أحبػاث األراضػي ،تػتم حػاالت اهلػدـ (الػذا ) غالبػاً يف اففػػاء بعيػداً عػن اإلعػالـ وتصػرحيات املسػؤولني وحػىت عػن أحاديػ الةػػحايا
الفلسطينيني يف القدس حرجاً وخجالً يف أف يصرح أنػت مرغمػاً هػدـ بيتػت بنفسػت ،وأمػا علػى صػعيد بلديػة االحػتالؿ فهػذا الػنمط مػن اهلػدـ يعفيهػا مػن
التكاليف املالية للهدـ  ،ومن استنكار وتنديد الرأي العاـ احمللي والعاملي جراء تنفيذها هي مباارة عمليات هدـ البيوت.
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مسكن عائلة دبش بعد اف أجالت على هدـ مسكنها بنفسها – صور باهر
اإلخالء القسري واالستيالء على البيوت الفلسطينية في القدس المحتلة:
متثل اجلماعات اليهودية االستعمارية االستيطانية يف القدس مثل  :عطريات كوهانيم اليت أستولت على قصر مفيت فلسػطني احػاج أمػني احسسػيين -
فندؽ االد -وهدمتت يف  ،2011/01/10ومجاعة العاد املتخصصة بشكل رئيسي يف االستيالء على العقارات واألراضي خارج البلدة القدديػة مػن
القدس وباألخص يف سلواف –حي البستاف ،وباطن اهلوى ووادي حلوة ورأس العمود والشيخ جػراح مشػاؿ املستشػفى الفرنسػي وكػرـ املفػيت ودار املفػيت
 وغريهػا  ،ومجاعػػة غػػوش امػػونيم واألحػزاب اليمينيػػة العنصػرية متثػػل مجيعهػػا أداة غػػري رمسيػػة مػػن أدوات االحػتالؿ الرمسػػي ،بػػل هػػي ذراع مػػن أذرعتػػت يفحفر االنفاؽ يف البلدة القددية وجتيطها واالستيالء على األراضي والعقارات ،وخلع الفلسػطينيني املقدسػيني مػن أرضػهم وبيػوهتم لػزرع اليهػود وكػاهنم،
ومجيعهػػا حتظػػى بالػػدعم املػػادي واألديب والغطػػاء الكامػػل مػػن حكومػػات االحػػتالؿ بػػإخالء البيػػوت املقدسػػية مػػن أصػػحاهبا الشػػرعيني واالسػػتيالء عليهػػا
داخػل البلػدة القدديػػة بشػكل عػػاـ ،ويف جتػيط املسػػجد األقصػى بشػػكل خػاص  ،ويف أحيػػاء الشػيخ جػراح وسػلواف والطػػور ،وكػاف آخرهػػا مسػكن عائلػػة
حجػػو وهتديػػد ثػػالث عػػائالت صػػمور يف واد حلػػوة بسػػلواف  .ووثػػق مركػػز أحبػػاث األراضػػي –مجعيػػة الدراسػػات العربيػػة يف القػػدس 17 -حالػػة إخػػالء
واسػػتيالء عل ػػى مس ػػاكن مقدس ػػية ع ػاـ  ،2009و 15حال ػػة إخ ػػالء واس ػػتيالء عل ػػى مس ػػاكن مقدس ػػية ع ػػاـ  .2010ويف ع ػػاـ  2011ه هتدي ػػد 5
مساكن باإلخالء لصاحل اجلماعات االستيطانية يف القدس احملتلة.
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جدول  :3يبين عدد المساكن المهدومة في القدس حسب المواقع خالل السنوات ()1911-1999
الموقع

عدد المساكن المهدومة

الرقم
.1

البلدة القددية

31

.2

العيسوية

96

.3

سلواف

70

.4

جبل املكال

54

.5

بيت حنينا

218

.6

اعفاط وخميمها

88

.7

قلنديا

15

.8

الطور

91

.9

ضاحية الاليد والراـ

9

.10

العيزرية

22

.11

الزعيم

8

.12

أـ طوبا

3

.13

واد اجلوز

17

.14

صور باهر

76

.15

بيت اكسا

5

.16

بيت صفافا

6

.17

اجليب

16

.18

بدو

1

.19

الوجلة

26

.20

عناتا

99

.21

قطنة

4

.22

الشيخ جراح

6

.23

بيت سوريك

2

.24

الشيخ سعد

1

.25

السواحرة الشرقية

6

.26

حزما

7

.27

بري نباال

10

.28

كفر عقب

9

.29

أبو ديس

12

.30

الثوري

10

.31

خربة أـ اللحم

2

.32

جبع

8

.33

النيب صموئيل

6

.34

ارفات

1

.35

خمماس

7

.36

النعماف

1

.37

افاف األمحر – ،مع بدوي

3

اجملموع
املصدر :مركز أحباث األراضي  -مجعية الدراسات العربية  /حب ميداين مباار ( التقرير اإلحصائي للسنوات .)2011–2000
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1991

(القدس -جرافات اسرائيلية هتدـ منزؿ مفيت فلسطني احاج امني احسيين «فندؽ ايالد)

ديثل هدـ ال بيت الفلسطيين خسارة اقتصادية مؤملة يف دل الظروؼ االقتصادية واملعيشية الػيت تعيشػها غالبيػة الشػعب الفلسػطيين يف القػدس إذا علمنػا
أف قيمة املًت املربع من البناء نػاجزاً امسنػت مسػلح ( ،)$450وحجػر (  )$ 600ويزيػد يف كػل عػاـ ،لكػن خسػارة الشػعب الفلسػطيين أكثػر واكػال
يف آثا رها على الصحة البدنية والنفسية ،وعلى احياة االجتماعية والثقافية لةحايا اهلدـ وأصحاب البيوت املدمرة ،خسارة وأضرار قد متتد آثارها يف
حياة أصحاهبا أطفاالً ونساءً ورجاالً لعقود من الزمن - ،راجع حب مركز املعلومات الفلسطيين حقوؽ اإلنساف (آثار هدـ البيوت على الطفل واملرأة
يف القدس).
تحديات أمام السكن في القدس:
لعلو من الهام القول أنو من ىذه التحديات أمام السكن في القدس ما يلي:
 .1ندرة األرض حي دل يبقى سوى أقل من  - %12حوارل  9500دومناً للبناء -من أراضي القدس أكثر من نصفها مشغوؿ بالبناء ،والباقي
بعةها ال تتوفر للمالك اهادة طابو.
 .2االحتالؿ عدو البناء الفلسطيين هلذا سياستت وقانونت يف القدس – البناء ممنوع واهلدـ مسموح -يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب املقدسيني.
 .3هنػػاؾ يف أدراج بلديػػة االحػػتالؿ وداخليتػػت أكثػػر مػػن  20,000سػػكن غػػري قػػانوين ، 7وهنػػاؾ  42,000ملفػاً لبنػػاء خمػػالف ،8منهػػا 25,000
ملف بناء غري مرخص و 17,000ملف خمالف للرخصة "إضافات أو تغيريات " –مائري مارغليت ، -عدا امللفات لدى وزارة دفاع االحتالؿ
يف بقية جتافظة القدس فتحت هلا ملفات خمالفة – بناء غري قانوين – لدى بلديػة االحػتالؿ وداخليتػت ،عػدا امللفػات لػدى وزارة دفػاع االحػتالؿ
يف بقية جتافظة القدس.
 .4الكثافة السكانية يف البلدة القددية واآلثار النامجة عنها ،حي احيز الةيق وافدمات الشحيحة بينما السكاف يتةاعفوف يف سكن غري مالئم
وأكثر حباجة إذل ترميم وتههيل ليكوف سكناً مالئماً علػى األقػل ،ويف ذلػك يقػوؿ عةػو اجمللػس البلػدي حػزب مػريتس اإلسػرائيلي (( اف حصػة
السجني من املساحة يف السجن اكال مػن حصػة الفلسػطيين مػن املسػاحة يف القػدس الشػرقية)) 9 .وتقػدر حاجػة الفلسػطينيني يف القػدس اليػوـ
حل أزمة السكن إذل أكثر من  20,000وحدة سكنية ،وعدؿ يزيد عن  1500وحدة سنوياً.
 .5جدار الفصل والتوسع العنصػري الػذي يزيػد امتػداد عػن  200كػم اػرقاً وغربػاً حػوؿ القػدس والػذي يبتلػع مسػاحة تزيػد علػى  40,000دومنػاً
من أراضيها  ،10وحيرـ اجلدار املقدسيني من 170كم 2من أراضي القدس يعزهلا خارج اجلدار.
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 .6خمطط القدس  2000اإلسرائيلي خصص لألحياء العربيػة وحػدات سػكنية هػي دوف حػد الكفػاؼ ولػيس حػد احاجػة ليسػتورل االحػتالؿ علػى
ما يتبقى من األرض ،ويفرغ سكاهنا.
 .7القػػانوف العنصػػري اعػػل القػػدس عاصػػمة يهوديػػة لدولػػة اليهػػود –إس ػرائيل -ومركػػز وقلػػب اليهػػود يف العػػادل ،بكػػل مػػا يتبػػع ذلػػك مػػن سياسػػات
وتشريعات وخمططات وإجراءات.
 .8وأحد التحديات األكثر إيالماً عدـ إيالء القدس خصوصية وأولوية حقيقية فلسطينياً وعربياً وإسالمياً ومسيحياً تًتجم على األرض.

مسكن عائلة صالح بعد أف استوذل عليت املستعمروف يف بيت صفافا

المستعمرون يجرون تعديالت على مسكن عائلة صالح بعد ان تم طرد اصحابو منو قسراً
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ما يمكن عملو؟
يرى مركز أحباث األراضػي أف مػا ديكػن عملػت يػتلخص يف اآلتيػة لتػوفري سػبل الثبػات للفلسػطينيني يف القػدس وعػدـ مغادرهتػا مهمػا قسػت احيػاة
فيها والتمسك بهرضهم ومساكنهم وعدـ التفريط هبما:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إقامػػة صػػندوؽ عػػريب إسػػالمي ومػػن الػػدوؿ الصػػديقة لتمويػػل بنػػاء املسػػاكن ويف األسػػاس اإلسػػكاف اجلمػػاعي وبفوائػػد رمزيػػة ،وتقػػدًن مػػنح لغ ػري
القادرين على تسديد األمواؿ إذل الصندوؽ.
متويل تكلفة استصدار تراخيص بناء ومشاريع تنظيم األرض اجلماعية.
11
توفري األمواؿ الالزمة لًتميم مباين (القدس القددية وجتيط البلدة القددية ) اليت حباجة إذل ترميم وعددها حوارل  4000عقار " .
إعادة تصنيف قطع األرض من خةراء مفتوحة إذل مناطق بناء ،والاز عمليات الفرز والتنظيم لألحواض املصنفة " إعادة فرز وتنظيم".
كذلك االستفادة ببناء اسكانات ومشاريع بناء مجاعية يف حالة تعدد مالكي األرض حتااياً لتفتيتها وعدـ االستفادة منها.
تشجيع االستثمار العريب واإلسالمي والدورل يف جماؿ امتالؾ األرض وبناء العقارات ويف مقدمتها اإلسكاف.

وعلػى ضػوء مػػا تقػوـ بػػت سػلطات االحػػتالؿ مػن خػػرؽ فاضػح وسػافر حػػق الفلسػطينيني يف السػػكن وفػق االتفاقيػػات واملواثيػق والقػوانني الدوليػة فإننػػا يف
مركز أحباث األراضي نطالب:
 - 1اجملتمػػع الػػدورل وعلػػى رأسػػت األمػػم املتحػػدة تػػوفري احمايػػة الدوليػػة للشػػعب الفلسػػطيين حقػػت يف أرضػػت وبيتػػت وكافػػة ممتلكاتػػت .وفػػق مواثيػػق حقػػوؽ
اإلنساف.
 - 2األطراؼ السامية املوقعة على اتفاقية جنيف الرابعة احًتاـ توقيعها وضماف احًتاـ إسرائيل لسرياهنا ومالحقتها جنائياً على جرائمها.
 - 3املقػػرر افػػاص للحػػق يف السػػكن املالئػػم" هبيتػػات" واللجنػػة االقتصػػادية االجتماعيػػة والثقافيػػة ،واملقػػرر افػػاص حقػػوؽ اإلنسػػاف متابعػػة خروقػػات
االحتالؿ اإلسرائيلي وفةحها.
 - 4منظمات حقوؽ اإلنساف واملنظمات املناهةة لإلخالء القصري وانتهاؾ احق يف السكن املالئم واملنظمات غري احكومية يف العادل وحكوماهتا
مقاطعة دولة االحتالؿ اإلسػرائيلي فروقاهتػا اجلسػيمة حقػوؽ اإلنسػاف الفلسػطيين الفرديػة واجلماعيػة يف أرضػت وسػكنت وممتلكاتػت وحقػت يف تقريػر
مصري .
 - 5السػػلطة الفلسػػطينية واحكومػػات العربيػػة واإلسػػالمية والصػػديقة تػػوفري الػػدعم واحمايػػة لإلنسػػاف ولػػألرض والبنػػاء الفلسػػطيين حتػػت االحػػتالؿ يف
القدس بشىت الوسائل ويف اىت احملافل.
 - 6نطالب العاملني العريب واإلسالمي واجملتمع الدورل االنتبا ملا اري من أعماؿ هتػدد املبػاين يف مدينػة القػدس بشػكالً عػاـ وهتػدد البنيػة اإلنشػائية
للمسجد األقصى والعمائر التارخيية بشكل خاص.
تعريف بمركز أبحاث األراضي:
مؤسسة أهلية فلسطينية غري حكومية تهسست عاـ  1986يف القدس وهلا فروع يف افليل وراـ اهلل ونابلس ،وتغطي نشاطات املركػز الةػفة الغربيػة (
تشمل القدس) وقطاع غزة .وتتلخص رسالة املركز يف تعميق البح العلمي والدراسات وتطػوير التعػاوف والتنميػة وػا يكفػل تعزيػز الصػمود الفلسػطيين
على أرضت وحفظ حقوقت التارخيية واإلنسانية يف أمالكت وتراثت وثقافتت وثرواتت ،وتطوير وتنمية املصادر البشرية والطبيعية.
ويًتكز عمل املركز على جتاور توثيق انتهاكات األراضي واحق يف السكن والزراعة والبيئة ،وإجراء أحباث متخصصة يف الًتبة وما يتعلق هبا مػن خػرائط
غطاء وأنظمة وتصنيفات ،وتنفيذ مشاريع تطوير لألرض والًتبة والزراعة والبيئة ،باإلضافة إذل برامج توعية وتدريب تصب يف التخصصات املذكورة.
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وعليػػت فػػاملركز متخصػػص يف البح ػ العلمػػي – الزراعػػة -البيئػػة – حقػػوؽ اإلنسػػاف ،ويعمػػل بهسػػلوب الفريػػق علػػى صػػعيد الكػػادر الػػداخلي .ويسػػعى
لتطوير العمل اجلماعي بني املؤسسات الفلسطينية ،ويدعم تشكيل الشبكات املهنية املتخصصة.
كما انو عضو في عدد من المؤسسات واالئتالفات التي تناصر حقوق اإلنسان منها:
-

االئتالؼ األهلي للدفاع عن حقوؽ الفلسطينيني يف القدس.
االئتالؼ الدورل للحق يف السكن – ابكة املوئل–.HIC
ابكة املنظمات األهلية الفلسطينية.
ابكة املؤسسات الزراعية.
ابكة املؤسسات البيئية.
احركة الفلسطينية للحق يف األرض والسكن.

 1الالوفيسور اليهودي يوحناف بريس.

 2مئري مرجليت عةو اجمللس البلدي مرتيس .مستشار رئيس بلدية االحتالؿ لشؤوف القدس الشرقية
 3رئيس مريتس
 4مئري مرجليت.

 5االئتالؼ األهلي للدفاع عن حقوؽ الفلسطينيني يف القدس (دراسة املخطط اهليكلي اإلسرائيلي  2000ملدينة القدس) .
 6مئري مرجليت.
 7مراقب البناء يف وزارة الدفاع اإلسرائيلية.
 8موايت عمرياؼ ممثل الليكود يف اجمللس البلدي.
 9سارة كمنيكر عةو اجمللس البلدي.
 10احملة الوطنية ملقاومة اجلدار
 11مجعية الرفا والتعمري.
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