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االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس

االئتالف األهلي
االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس هو جتمع
مجتمعي أهلي غير ربحي يشمل في عضويته املؤسسات واجلمعيات
واالحتادات واألفراد ذوي اخلبرات والعاملني في مجاالت حقوق اإلنسان  .تأسس
االئتالف األهلي عام  2005ويضم في عضويته  25مؤسسة.
تتمحور رؤية االئتالف األهلي حول احلفاظ على وجود وثبات الفلسطينيني
في القدس وحماية كافة حقوقهم  .وذلك من خالل حشد اجلهود والطاقات
واملصادر حلماية احلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية استنادا ً إلى القانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان  .كما يهدف
“االئتالف” إلى تنسيق جهود مؤسسات قطاع حقوق اإلنسان في القدس
والعمل على رفع مستوى الوعي لدى املقدسيني بكافة القوانني واإلجراءات
والنظم التي حتكم إجراءات حكومة االحتالل اإلسرائيلي ،وليتمكن املواطن
الفلسطيني من مواجهة االنتهاكات اليومية حلقوق اإلنسان التي متارسها
سلطات االحتالل.

أهداف االئتالف:
.1
.2
.3
.4

1تعزيز الوعي الفلسطيني باحلقوق واالنتهاكات املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في القدس.
2تنسيق وتفعيل املناصرة والضغط من خالل التشبيك حول قضايا
حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية في القدس.
3تقدمي االستشارات والدفاع القانوني للفلسطينيني في القدس.
4تطوير قدرات مؤسسات االئتالف.

5

مقدمة
يهدف هذا التقرير الى عرض السياسة االسرائيلية االنية في منطقة القدس الشرقية وقسم من
الضفة الغربية التي ضمت الى حدود بلدية القدس وفق القوانني االسرائيلية وبشكل منافي للقانون
الدولي االنساني ,وذلك من خالل عرض للوضع القانوني ملنطقة القدس الشرقية وعرض وحتليل اخملططات
الهيكلية االنية حتت البحث في سلطات التخطيط االسرائيلية .كما هو معلوم هدفت هذه السياسة
منذ إحتالل القدس الشرقية والضفة الغربية عام  1967إلى السيطرة على املكان ،تهويده وتغيير طابعة
الفلسطيني .أن أحد األسس التي كانت وما زالت نصب أعني مخططي بلدية القدس ومؤسسات
التخطيط في عملهم التخطيطي في القدس الشرقية ،هو احلفاظ على نسبة  70-30بني الفلسطينيني
واليهود وجميع الوسائل التخطيطية والقانونية مكرسة للوصول لهذا الهدف.
التقرير يقوم بدراسة سياسات التخطيط في القدس الشرقية من خالل عرض الوضع القائم وحتليل
اخملططات الهيكلية االساسية قيد البحث في منطقة القدس (اخملطط الهيكلي للواء القدس ،رقم ،1/30
واخملطط الهيكلي احمللي – القدس  )2000ومنها ستنتج انه من أجل الوصول الى "التوازن الدميغرافي"
املنشود ,ومن خالل تسخير االدوات التخطيطية من أجل األهداف السياسية االستيطانية في املنطقة,
تقوم سلطات االحتالل بعملية هندسة دميغرافية تتمثل:
•بالتضييق على امكانيات تطوير االحياء الفلسطينية في القدس الشرقية ،عزل هذه االحياء بعضها
عن بعض وعدم متكني التواصل اجلغرافي بينها .فهكذا امتنعت املؤسسة اإلسرائيلية عن إعداد
مخططات لألحياء الفلسطينية ،أو قامت باملماطلة في إعداد هذه اخملططات ،أو أعدت مخططات
أراض للتطوير ،أو حتديد نسب بناء منخفضة ال تفي باالحتياجات في
ال تناسب حاجة السكان إلى ٍ
األحياء الفلسطينية (وتُراوح بني  ،)25%-75%مقارنة باملستوطنات اإلسرائيلية (وتُراوح بني 75%-
حيزيّة أخرى للسكان الفلسطينيني ،أدّيا إلى نشوء
 .)120%هذا التضييق اجلغرافي ،وانعدام بدائل ّ
مجمعات سكنية غير مرخصة والى كثافة سكانية مرتفعة في األحياء الفلسطينية .إذ إ ّن الكثافة
السكانية القائمة اليوم في هذه األحياء عالية ج ًّدا ،وتصل إلى  13,500شخص/كم ،2وذلك مقارنة
بالقدس الغربية 8,300 ،شخص/كم 2و  9,000شخص/كم 2في مستوطنات القدس الشرقية 1.أما
بالنسبة للمخططات الهيكلية قيد البحث لدى السلطات االسرائيلية فهي طبعا تستمر في نفس
السياسات .فهكذا على سبيل املثال ،مع أن الفلسطينيون في القدس الشرقية يحتاجون إلى زيادة
حسب تصريحات
ما يقارب  44,000وحدة سكنية حتى العام  ،2020يهدف مخطط القدس َ - 2000
بلدية القدس  -إلى إضافة  13,550وحدة سكنية فقط ،في حني ستكون  10,000وحدة منها ،فقط،
جاهزة للبناء حتى عام .2030
مهد الوضع التخطيطي القائم لبلدية
•سياسة هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية حيث ّ
القدس إمكانية استغالل سلطتها إلصدار أوامر هدم في األحياء الفلسطينية ،كجزء من سياستها
العامة .ويُق ّدر عدد البيوت التي أقدمت بلدية القدس بهدمها منذ عام  1967بـ 2,000بيت 2.ووفق
ّ
بحجة
املعطيات الرسمية ،هدمت بلدية القدس أكثر من  670منشأة فلسطينية في شرق القدس ُ
 1موقع معهد األبحاث التطبيقية ،أريج ،حرب إسرائيل الدميغرافية في مدينة القدس لتحويل صراع احلقوق إلى صراع
وجود.
OCHA, Special Focus : The Planning Crisis in East Jerusalem | April 2009
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_english.pdf
ص.2.

2
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البناء غير املرخص بني السنوات  3.2008-2000ومع أن غالبية البناء غير املرخص منفذ في األحياء
اليهودية في القدس (ما يقارب  )66%فإن غالبية أوامر الهدم املنفذة هي في األحياء الفلسطينية
أيضا ،تفاوت كبير في نسبة اإلجراءات القانونية التي تُتخذ ض ّد البناء غير
(ما يقارب  4.)70%هناكً ،
املر ّخص في القدس الشرقية مقارنة باألحياء اليهودية غرب املدينة.
•سياسة التهجير املباشر للفلسطينيني في القدس ,حيث من املتوقع تهجير أكثر من  590عائلة
فلسطينية من البلدة القدمية في القدس بشكل مباشر وفق اخملطط الهيكلي القدس .2000
•تشجيع الهجرة اليهودية الى القدس وتعزيز املستوطنات في املنطقة حيث تشمل اخملططات قيد
البحث على زيادة ما يقارب  12000وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية في العشر سنوات
القادمة .وكذلك مخطط لواء القدس  ،1/30يعرض شبكة طرق ومواصالت تهدف الى تسهيل تطوير
املنطقة لصالح احتياجات املستوطنات وسوف تربط وتعزّز التواصل اجلغرافي بني املستوطنات
املوجودة شرق احلدود البلدية (كما هي معرفة لدى السلطات اإلسرائيلية) ،شمالها وجنوبها وبني
القدس نفسها وايضا مع مركز الدولة.
من خالل دراسة اخملططات قيد البحث لدى املؤسسات االسرائيلية ميكن االستنتاج بأن قوة االحتالل
ستعمل على وصل القدس الغربية باملستوطنات املوجودة شرق القدس وفي الضفة الغربية ،وسوف
أيضا ،الى الغاء قسم من احلدود احلالية لبلدية القدس
يؤدي ذلك ليس الى إلغاء اخلط األخضر ،فقط ،بلً ،
وتوسيعها إلى عمق الضفة الغربية.
يحتوي التقرير على فصلني ،الفصل االول يتطرق الى وضعية القدس الشرقية والسياسات االسرائيلية
فيها من وجهة نظر القانون الدولي والى القانون اإلسرائيلي وممارساته احليزية في املنطقة .أما ،الفصل
الثاني فيتطرق إلى سياسة وأهداف التخطيط في القدس الشرقية ،وتأثيره على احلياه اليومية للسكان
الفلسطينيني ،من نواحي البناء والتطوير في جميع مجاالت احلياة.

ص.2.
4

OCHA, Special Focus : The Planning Crisis in East Jerusalem | April 2009http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_english.pdf

3

عير عميم "مرشد للحائرين حول مسألة هدم البيوت في شرق القدس" آذار  ،2008ص( .4 .عبري).
http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/HomeDemolitionGuideHeb.doc
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الفصل األول

القدس الشرقية ما بين القانون الدولي والقانون اإلسرائيلي
حملة تاريخية عن حدود مدينة القدس:
في نهاية فترة االنتداب عام  1947بلغت حدود مدينة القدس نحو  20,202دومن ،لتشمل البلدة القدمية
واملساحات احملاذية لها .أثناء حرب عام  1948اجتاحت إسرائيل واحتلت مساحات شاسعة من املدينة.
أيضا ،معاهدة رودوس سنة ،1949
سمىً ،
وهكذا ،فمنذ عام  ،1948ووفقً ا التفاق وقف إطالق النار أو ما ي ُ ّ
وأخضعت
وحتى حزيران  ،1967ق ُ ّسمت القدس إلى جزأيْن :املدينة الغربية التي غطت مساحة  16,261دومنًا
ِ
وأخضعت للسيطرة األردنية.
للسيطرة اإلسرائيلية ،واملدينة الشرقية التي غطت مساحة  3,091دومنًا
ِ
أما بقية األراضي ،وتبلغ مساحتها نحو  850دومنًا ،فقد عُ رِّفت "أرض حرام" ( .5)No Mans Landعام 1952
ّ
وسعت احلكومة األردنية حدود القدس الشرقية لتشمل منطقة سلوان ،السواني ،أرض السمار وجنوب
ّ
وسعت إسرائيل حدود
شعفاط ،وهكذا توسعت حدود القدس الشرقية إلى نحو  6,000دومن .ومن جهتها ّ
القدس الغربية في فترات مختلفة لتصل مساحتها عشية االحتالل عام  1967إلى نحو  38,100دومن.6
وأراض عربية أخرى .وقامت بعد االحتالل،
عام  1967احتلّت إسرائيل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة
ٍ
مباشرة ،بضم  70,500دومن من األراضي التي احتلتها ،والواقعة شمال القدس ،جنوبها وشرقها ،إلى
السيادة اإلسرائيلية وذلك مبوجب قانون أنظمة السلطة والقضاء .7واجلدير بالذكر أن هذه األراضي التي
ضمتها إسرائيل إلى سيادتها لم تقتصر على اجلزء الشرقي من املدينة بحدودها كما كانت حتت السيطرة
ّ
أيضا ،قرابة  64,000دومن إضافي ،كانت مبعظمها تابعة إلى  28قرية في الضفة
األردنية ،فقط ،بل شملتً ،
الغربية .على أثر هذا الضم ،إزدادت مساحة مدينة القدس مبا يقارب ثالثة أضعاف ما كانت عليه قبل
وسعت إسرائيل مرة
االحتالل ،لتصل منطقة نفوذها إلى نحو  108,600دومن .8الحقً ا ،وفي عام  1993حتدي ًداّ ،
أخرى منطقة نفوذ املدينة لتصبح أكبر مدن إسرائيل ،مبساحة تقارب  126,400دومن .9في الواقع ،حتى عام
 1967لم تكن معظم املساحة البلدية للقدس بحدودها احلالية جز ًءا من املدينة (الشرقية أو الغربية) ،وإمنا
كانت جز ًءا من الضفة الغربية التي اح ُتلت أثناء احلرب عام .1967
املطورة،
جرى ترسيم احلدود اإلسرائيلية اجلديدة ملدينة القدس بطريقة تضم األرض الفلسطينية غير
ّ
بينما مت إبقاء املراكز السكانية الفلسطينية خارج احلدود اجلديدة ،حيث مت الحقً ا استخدام هذه األرض
املطورة لبناء مستعمرات إسرائيلية غير قانونية في محاولة لتغيير التكوين الدميغرافي في القدس
غير
ّ
10
الشرقية  .في الواقع ،كانت إسرائيل تهدف عند وضعها احلدود إلى تعزيز سيطرتها في املدينة عن طريق
أساسا ،بحسب اعتبارات دميغرافية ،فيما كانت
فرض أغلبية يهودية فيها .ولهذا جند أن وضع احلدود متّ،
ً
االعتبارات التخطيطية ذات أهمية ثانوية فقط .أي أن االعتبار الرئيسي هو االمتناع عن ضم املناطق
5

Adnan Abdelrazek & Khalil Tofakji, Israeli Colonial Policies and Practices: De-Arabization of East Jerusalem, (2008) The Arab Study Society, Jerusalem. P. 5.
ينظر الهامش .5
6
 7كتاب القوانني رقم  ،499صفحة .74
أيضا www.passia.org :قضية القدس :بني
 http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem/Legal_Status.asp 8يُنظرً ،
اإلرث التاريخي واجلغرافيا السياسية :كانون األول .2004
 9ينظر الهامش  5ص.9 .
10 http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=facts_jerusalem_oejls

8

االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس

املكتظة بالسكان الفلسطينيني إلى حدود القدس من أجل ضمان أغلبية يهودية في املدينة .ووفقً ا لذلك،
أبقيت عدة قرى خارج احلدود البلدية للمدينة ،بينما جرى ضم بعض من أراضيها إلى هذه احلدود ،كما حدث،
مثال ً في بيت اكسا والبيرة في الشمال ،وفي املناطق القليلة السكان داخل احلدود البلدية لبيت حلم وبيت
جزء منها في الضفة الغربية ،ومت ضم اجلزء
ساحور في اجلنوب .نتيجة لذلك ق ُ ّسمت قرى وأحياء حيث بقي ٌ
اآلخر إلى إسرائيل.11
فيما يلي جدول رقم  1يُلخص حدود بلدية القدس في احلقبات التاريخية اخملتلفة:
جدول رقم  1حدود بلدية القدس في احلقبات التاريخية اخملتلفة
املساحة (بالدومنات)
الفترة
13,000
نهاية فترة احلكم العثماني
20,202
نهاية فترة االنتداب البريطاني
القدس الشرقية (األردن) 3,091
بعد حرب  1948ومبوجب اتفاق رودوس
القدس الغربية (إسرائيل) 16,261
"أرض حرام" 850
القدس الشرقية (األردن) 6,000
عشية االحتالل عام 1967
القدس الغربية (إسرائيل) 38,100
126,400
بعد االحتالل عام 1967
[1][1] Adnan Abdelrazek & Khalil Tofakji, Israeli Colonial Policies and Practices: De-Arabization of East Jerusalem,
(2008) The Arab Study Society, Jerusalem.

 http://www.btselem.ينظر أيضا ً Meron Benvinisti, Jerusalem, The Torn City (1976) Jerusalem : Israltype Ltd.
org/arabic/Jerusalem/Legal_Status.asp
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مصدر :دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.
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خارطة رقم  :2حدود بلدية القدس في الفترات اخملتلفة

مصدر :دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.
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املشروع االستيطاني
فور َ االحتالل باشرت إسرائيل باإلعداد للمشروع االستيطاني وتنفيذه ،إذ كان الهدف منه االستيالء على
مساحات ومناطق فلسطينية إضافية ،عن طريق ترسيخ السيطرة اإلسرائيلية على األرض وجعلها
حقيقة ناجزة غير قابلة للتغيير .12وهكذا ،وبعدما قامت إسرائيل باحتالل اجلزء الغربي من مدينة القدس
عام  ،1948واحتالل جزئها الشرقي عام  ،1967وتوسيع منطقة نفوذها لتشمل القسمني ،الغربي والشرقي،
وقسما من الضفة الغربية ،بدأت مشروعها االستيطاني الذي امتد من اجلزء الغربي إلى اجلزء الشرقي على
ً
مساحات شاسعة من األراضي التابعة مللكية خاصة فلسطينية في القدس والقرى اجملاورة واحملاذية لها.
فيما يلي تسلسل زمني للمشروع االستيطاني في القدس:13
:1967
:1968
:1970
:1971
:1973
:1980

إنشاء مستوطن َتي التلة الفرنسية وجبل سكوبس.
إنشاء مستوطنة رمات إشكول على أراضي لفتا ،ومستوطنة جفعات شبيرا على أراضي
العيساوية وشعفاط.
إنشاء مستوطنة عطروت على أراضي قلنديا وبيت حنينا.
إنشاء مستوطنة جيلو على أراضي شرفات وبيت جاال واملاحلة.
إنشاء مستوطن َتي أرمون َهنتسيف وتلبيوت الشرقية على أراضي جبل املكبر وصور باهر،
ومستوطنة رَموت ألون على أراضي بيت إكسا ولفتا وبيت حنينا.
إنشاء مستوطنة بسغات زئيف على أراضي حزما وبيت حنينا.

أراض فلسطينية داخل األحياء العربية في
عالوة على ذلك ،فقد قامت إسرائيل ببناء بؤر استيطانية على ٍ
القدس الشرقية:14
جدول رقم  2البؤر االستيطانية داخل االحياء العربية في القدس الشرقية
احلي العربي
املستوطنة اليهودية
وادي حلوة /سلوان
عير دفيد
األحياء التي يقطنها فلسطينيون
البلدة القدمية
راس العمود
معليه زيتيم /جفعات داڤيد
َ
جبل الزيتون
مقبرة جبل الزيتون
أبو ديس
ِكدْمات تسيون
أبو ديس
"بيت يوناتان" و "بيت دافش"
الشيخ جرّاح
شمعون َهتسديك
الثوري
شرق (أبو الطور) الثوري
الطور
"بيت حوشني"
الطور
بيت أوروت
جبل املكبر
نوف تسيون
مصدر :موقع «سالم اآلن» . www.peacenow.org.il
 12جدار الفصل العنصري في وحول القدس – احلملة الشعبية ض ّد اجلدار ،الصفحة  .)2005( 15ينظر أيضاً ،أسامة حلبي،
الوضع القانوني ملدينة القدس ومواطنيها العرب ( )1997مركز الدراسات الفلسطينية.
 13ينظر الهامش  ،12جدار الفصل العنصري في وحول القدس – احلملة الشعبية ض ّد اجلدار ،الصفحة .6 - 5
14 http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=620&docid=3658
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خارطة رقم  :3خريطة االستيطان داخل وخارج حدود بلدية القدس

مصدر :دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.
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وجتمعات استيطانية في مناطق الضفة
باإلضافة إلى ذلك ،فقد بادرت إسرائيل إلى إقامة مستوطنات ّ
الغربية احمليطة باحلدود البلدية للمدينة كما مت توسيعها في العام  ،1967بهدف تطويق املدينة واحل ّد من
التوسع ،ولفصلها عن سائر مناطق الضفة الغربية.
والتجمعات السكانية الفلسطينية على
قدرة القرى
ّ
ّ
السبعينيات مستوطنة معليه أدوميم شرق القدس ،ومستوطنة جفعات زئيف من
وهكذا ،أقامت في
ّ
وسعت إسرائيل
ات
التسعيني
وفي
اجلنوب.
من
عتصيون
وغوش
وجيلو
الشمال،
من
بنيامني
ومجمع
الغرب،
ّ
ّ
ّ
بعضا حول
التجمعات السكانية االستيطانية ببعضها
من رقعتها االستيطانية أكثر عبر وصل هذه
ً
ّ
القدس من خالل بناء مستوطنات مثل هار حوما ،وجفعات هامتوس ،وبنيامني ،وريخس شعفاط واجلزء
األكبر من بسجات زئيف.15
عام  2004مت التصديق على عدة مشاريع استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس ،بهدف توسيع
التجمعات واملستوطنات القائمة وقطع أوصال القرى واألحياء الفلسطينية
الرقعة االستيطانية ،ووصل
ّ
بعضا ،وعن املدينة .هكذا مت إقرار بناء مستوطنة جفعات يَعيل على  2000دومن من أراضي
عن بعضها
ً
الوجلة ،جنوب غرب القدس ،لهدف وصل مستوطنة جيلو ومجمع املستوطنات املسمى بجوش عتصيون.
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد مت تخطيط عدة مستوطنات مستقبلية مثل ِكدْمات تسيون في املنطقة احملاذية
ملنطقة نفوذ بلدية القدس احلالية في أبو ديس ،وكذلك مستوطنة جيفع بنيامني  -آدم في شمال شرق
القدس ،والتي من شأنها أن توصل بني املستوطنة ومنطقة نفوذ بلدية القدس .وهذا إضافة إلى بناء
أراض فلسطينية إضافية مثل ،خربة مزمورية ،جنوب شرق القدس ،وأراضي مار
مستوطنات عديدة على ٍ
إلياس وغيرها.16
املسماة  E-1واملمتدة بني مستوطنة
باإلضافة إلى هذه اخلطط ،هناك خطة أساسية تطرقت إلى املساحة
ّ
معليه أدوميم وبني القدس ،وتصل مساحتها حتى  12ألف دومن ،وتشمل بناء وحدات َسكَنية ومرافق
سياحية ومناطق صناعية وغيرها .هذه املنطقة تقع على احلدود الشرقية ملنطقة نفوذ بلدية القدس
وحدود البلدات :عناتا ،أبو ديس ،العيزرية والزعيم .ومن النتائج املترتّبة على تنفيذ هذه اخلطة ،خصوصاً ،بتر
الضفة الغربية إلى قسمني ،وبالتالي إعاقة كلّ إمكانية إلحالل أية اتفاقية تقضي بإقامة دولة فلسطينية
مستقلة ومتواصلة جغرافياً .كما أن من شأن هذه اخلطة عزل القدس وسكانها الفلسطينيني بشكل تا ّم
عن سائر املناطق الفلسطينية.17

ض ّمت
الوضعية القانونية للقدس الشرقية ومناطق الضفة الغربية التي ُ
إلى مدينة القدس:
أ .القانون اإلسرائيلي
فرض السيادة اإلسرائيلية باستخدام القوانني اإلسرائيلية الداخلية
في أعقاب االحتالل عام  1967قام البرملان اإلسرائيلي في تاريخ  27حزيران  ،1967بتعديل قانون أنظمة
السلطة والقضاء  .18 1948 -ووفقً ا للتعديل اجلديد ،فمنذ تلك اللحظة سيسري القانون واحلكم واإلدارة
15
16
18

أيضا:
ينظر الهامش  ،12جدار الفصل العنصري في وحول القدس – احلملة الشعبية ض ّد اجلدار ،الصفحة  .6 5-يُنظر ً
http://www.bimkom.org/publicationView.asp?publicationId=39
أيضا:
ينظر الهامش  ،12جدار الفصل العنصري في وحول القدس – احلملة الشعبية ض ّد اجلدار ،الصفحة  .6 5-يُنظر ً
http://www.ir-amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/DisengagementFromGazaEng(1).doc
17 http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=180
كتاب القوانني رقم  ،499صفحة .74
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اإلسرائيليون على كلّ مساحة "أرض إسرائيل" التي سيتم حتديدها وفقً ا ألمر حكومي .وبالفعل ،فقد
قامت احلكومة بتاريخ  28حزيران  1967بإصدار "أمر أنظمة احلكم والقضاء (رقم  19")1والذي يقضي بسريان
ضمت عام 1967
القانون واحلكم واإلدارة اإلسرائيليني فورًا على "القدس الشرقية" .وبناء على هذا األمرُ ،
القدس الشرقية وقسم من الضفة الغربية إلى نفوذ بلدية القدس .20يجدر التنويه هنا الى أنه في تاريخ
 10متوز  ،1967أبرق وزير اخلارجية اإلسرائيلي برسالة إلى سكرتير األمم املتحدةُ ،مفادها أن إسرائيل ال تعني
ض سيطرتها أو استيالءها على هذه
بفرض القوانني واإلدارة واحلكم اإلسرائيليني على شرق القدس ،فر َ
األراضي ،وعليه فيجب على األمم املتحدة أن ترى خطوتها هذه كخطوة لتوحيد احلكم اإلداري على القدس
الشرقية ،حيث يمُ كن تزويد السكان باخلدمات حتت سقف بلدية واحدة ،وهذا باإلضافة إلى هدف احملافظة
على األماكن املقدسة:21
" مصطلح "الضم" في غير موضعه ]...[ ،الوسائل املعتمدة ترتبط بدمج القدس في
22
اجملالني االداري والبلدي ،وتوفير أساس قانوني حلماية األماكن املقدسة".
ض ّمت إلى مدينة القدس ،س ّن البرملان
استكماال خلطة استيالئها وفرض سيادتها على األراضي احملتلة التي ُ
اإلسرائيلي قانون أساس :القدس عاصمة إسرائيل عام  ،23 1980والذي يقضي ،وفقً ا لبنده األول ،مبا يلي:
"القدس الكاملة واملوحدة هي عاصمة دولة إسرائيل" .عام  2000مت تعديل القانون األساس بحيث مينح
الشرعية واحلماية الدستورية لقرار نفاذ القانون واحلكم واإلدارة اإلسرائيليني على القدس الشرقية ،مبوجب
األمر الذي صدر بهذا الصدد عام  .24 1967وباإلضافة إلى ذلك ،منع التعديل نقل أيّة صالحية تتعلق بالقدس
حكوميا أم غيره ،وذلك أليّة
سياسيا كان أم
واملمنوحة إلى دولة إسرائيل أو بلدية القدس ،إلى طرف أجنبي،
ً
ً
ألي من البنود التي أقرَّت وفقً ا
تغيير
ي
أ
أن
التعديل
ّ
مدة زمنية كانت ،دائمة أو محدودة .عالوة على ذلك ،أقر ّ
ٍّ
25
للتعديل من سنة  ،2000لن يتم إال ّ بأغلبية أعضاء البرملان  .من اجلدير ذكره أن اجملتمع الدولي ممث ًَّال بهيئة
األمم املتحدة ،انتقد بش ّدة سن القانون األساس ،وأشار إلى عدم اعترافه بشرعية هذا القانون وال بأ ّي قانون
أو وسيلة أخرى من شأنها فرض سيادة إسرائيل على القدس احملتلة.26
يقضي التوجه القانوني في إسرائيل بأن القانون الداخلي الذي مت تشريعه في الكنيست يفوق القانون
وضمهما
الدولي ،والذي يرى أن تطبيق القانون اإلسرائيلي على القدس وقسم من الضفة الغربية احملتلة
ّ
غير من طبيعة املنطقة كمنطقة
إلى منطقة السيادة اإلسرائيلية ،مناقض ألسس القانون الدولي وال ي ُ ّ
مبدئي وحادّ بني القانون اإلسرائيلي والقانون الدولي
محتلة .لذلك نرى أن هناك مواقف متناقضة بشكل
ّ
في هذا السياق.

توجه احملكمة العليا اإلسرائيلية بالنسبة إلى الضم:

وفقً ا لتوجه احملكمة العليا اإلسرائيلية ،كما تبينّ من قراراتها في الفترة التي تلت تعديل أمر أنظمة احلكم
19
20
21
23
24
25
26

اجلريدة الرسمية (مجموعة االنظمة) رقم  ،2064ص.2690 .
روبنشتاين ومدينا ،القضاء الدستوري لدولة إسرائيل ،اجلزء األول ،ص( )1996( 87 .عبري).
إيال زمير وإيال بنبنستي ،أراضي اليهود في يهودا والسامرة ،قطاع غزة والقدس ،القدس :معهد القدس لدراسات
اسرائيل .)1993( 84-83 ،66-65
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N67/163/12/PDF/N6716312.pdf?OpenElement
كتاب القوانني رقم  ،980صفحة .186
كتاب القوانني رقم  ،1760صفحة .28
ينظر الهامش  ،20ص.935-932 ،927-926 .
يُنظر أدناه قرار مجلس األمن رقم S/RES/478

22

15

والقضاء –  1948عام  ،1967فالقدس  -ومنذ حلظة سريان مفعول القانون اإلسرائيلي عليها  -أصبحت
تابعة للسيادة القانونية اإلسرائيلية .فمثال ً في قضية بن دوف ،27كرر القاضي أغرانات ،رئيس احملكمة العليا
آنذاك ،موقف وزير القضاء آنذاك والذي أشار في جلسة للبرملان حول موضوع تعديل القانون الذي أقر
سريان القانون اإلسرائيلي على القدس الشرقية ،إلى أن تعديل هذا القانون إمنا هو بحكم فرض السيادة
28
انقسام في الرأي بني القضاة في تلك املرحلة ،حيث ان بعض
نوه بأنه كان هناك
ٌ
اإلسرائيلية  .لكن ي ُ ّ
معينة هو بحكم ضم
القضاة عارضوا التوجه الذي قضى بأن تطبيق القوانني اإلسرائيلية على منطقة ّ
هذه املنطقة للسيادة اإلسرائيلية.29
املوحدة ،فقد حسم وجهة نظر
ّ
أما س ّن القانون األساس الذي قضى بأن القدس هي عاصمة إسرائيل ّ
30
وخصوصا بفعل مكانته العليا كقانون ذي طابع
،
1980
عام
نهائي
بشكل
اإلسرائيلية
العليا
احملكمة
ً
ّ
دستوري .فالقدس الشرقية (مبا في ذلك احلرم الشريف) وقسم من الضفة الغربية ،أصبحا في نظر احملكمة
العليا جز ًءا من الدولة اإلسرائيلية وتابعني للسيادة اإلسرائيلية من دون خالف أو نقاش .31ينوه بأن املشرع
االسرائيلي قام بقوننة ضم القدس الشرقية الى اسرائيل في قوانني مختلفة أبرزها قانون تسويات
قضائية وإدارية (نص مدمج) عام  32 1970وقانون الدخول الى اسرائيل عام  33 1952واألنظمة الصادرة
مبوجبه من العام  ،34 1974وكذلك قانون املواطنة والدخول الى اسرائيل واملعروف بقانون لم الشمل ،والذي
سن بداية في العام  .35 2003مبوجب هذا القانون يُقيد املواطنون من الذكور حتت جيل  35واإلناث حتت جيل
 25أو املواطنني التي تصرح إسرائيل عن وجود مانع أمني بالنسبة لهم وذلك بغض النظر عن جيلهم ،من
إمكانية تقدمي أي طلب للم الشمل في حال كانوا متزوجني من فلسطينيني /فلسطينيات ،من الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وتُستثنى بذلك القدس الشرقية من تعريف املناطق الفلسطينية .ينوه أن التقييد
على لم الشمل يسري أيضا ً على املواطنني املتزوجني من الدول العربية التالية :لبنان وسوريا والعراق وإيران.

ب .القانون الدولي:
ال يعترف القانون الدولي باملناطق التي مت ضمها من قبل طرف واحد إلى القدس كمنطقة تابعة للسيادة
اإلسرائيلية ،وال يرى بهذه السيادة سيادة قانونية وإمنا احتالال ً ناجتًا عن خرق إسرائيل للقانون الدولي
27
28
29
30
31

32
33
34
35

بهذا الصدد ،انظروا قرار القاضي أجرناط في قرار احملكمة العليا  223/67بن دوف ض ّد وزير األديان ،مجموعة قرارات
احملكمة العليا .442 ،440 )1(22
بهذا الصدد ،انظروا قرار القاضي إجرناط في قرار احملكمة العليا في قضية بن دوف ض ّد وزير األديان السابقة ،وكذلك قرار
القاضي كوهني في قرار احملكمة العليا  69/283رفيدي ض ّد احملكمة العسكرية ،قضاء اخلليل ،مجموعة قرارات احملكمة
العليا .424-423 ،419 )2(24
ينظر الهامش  ،20ص 88 .وكذلك قرار القاضي كوهني في قرار احملكمة العليا في قضية رفيدي ض ّد احملكمة
العسكرية ،قضاء اخلليل السابقة ص.423 ،419 .
إيال زمير وإيال بنبنستي ،أراضي اليهود في يهودا والسامرة ،قطاع غزة والقدس ،القدس :معهد القدس لدراسات
اسرائيل ص.)1993( 65 .
ينظر الهامش  ،20ص .90 .ينظر أيضا ً بهذا الصدد :قرار احملكمة العليا  238/69عوض ضد يتسحاق شمير ،رئيس
احلكومة ووزير الداخلية ،مجموعة قرارات احملكمة العليا  .)1988( 429 ،424 )2(42والذي تداول الوضعية القانونية لسكان
القدس الشرقية بأعقاب االحتالل في العام  ،1967وفيه مت التأكيد بأن سريان القانون االسرائيلي على القدس الشرقية
امنا يعني ضمها وجعلها جزء من دولة اسرائيل.
كتاب القوانني رقم  ،603صفحة .138
كتاب القوانني رقم  ،111صفحة .354
اجلريدة الرسمية (مجموعة االنظمة) رقم  ،3201صفحة .1517
كتاب القوانني رقم  ،1901صفحة .544
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36
تغير من
وللمبدأ األساس الذي يقضي مبنع جواز االستيالء على األرض بالقوة  .لذلك ،فإن عملية الضم لم ّ
الوضعية القانونية لألراضي احملتلة املضمومة وفقً ا للقانون الدولي ،وهي تبقى كما كانت عليه قبل الضم،
أراضي فلسطينية محتلة وسكانها محميون مبوجب معاهدة جنيف الرابعة .لذلك ،فإن سريان القانون
َ
والقضاء وحتى اإلدارة اإلسرائيليني على شرق القدس وقسم من الضفة الغربية ،ال يُعتبر  -بحكم القانون
الدولي  -كفرض لسيادة قانونية.37

يُشار الى أنه وفقً ا للقانون الدولي ،فإن سن قوانني إسرائيلية داخلية واستعمالها لهدف مصادرة األراضي
منافيا للمبدأ الذي ُح ّدد في معاهدة فينّا بشأن قانون املعاهدات عام  ،1969والذي
الفلسطينية ،يُعتبر أمرًا
ً
مينع استعمال القوانني الداخلية للدول كذرائع لعدم تطبيق القانون الدولي (املادة  .)27وباإلضافة إلى ذلك،
بحسن نية (( ،)Good Faithاملادة .38)26
فقد مت إقرار واجب الدول بتطبيق القانون الدولي ُ
معينة يشكل بدوره واح ًدا من املبادئ الرئيسية الثالثة
إن املبدأ الدولي الذي مينع تغيير السيادة على منطقة ّ
التي ترتكز عليها قوانني االحتالل .1 :مبدأ عدم جواز اكتساب األرض بالقوة العسكرية؛  .2الطرف احملتل
مفوض بإدارة األمورة احلياتية واجلماهيرية في املنطقة التي قام باحتاللها؛  .3االحتالل يجب أن يكون مؤق ًتا.39
كما تنص معاهدة جنيف الرابعة لعام  1949على املبدأ األساس الذي مينع استعمال القوة لتغيير أو نقل
ض ّمت تلك
سيادة ،في البند  47الذي يقضي بسريان مفعول املعاهدة على سكان منطقة محتلة حتى لو ُ
املنطقة إلى القوة احملتلة.40
هذا وكانت محكمة العدل الدولية قد تطرقت في قرارها االستشاري ( )Advisory Opinionبتاريخ 9.7.2004
حول موضوع تشييد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية ،إلى وضعية األراضي في القدس الشرقية
بالقوة،
ض ّمت إلى مدينة القدس وفق املبدأ الذي مينع االستيالء على األرض
وقسم من الضفة الغربية التي ُ
ّ
مس هذا املبدأ .وعليه فإن قيام إسرائيل بفرض
عدم
على
وأكدت
وعادت
نص ميثاق األمم املتحدة،
ّ
كما ّ
سلطتها بالقوة على القدس الشرقية وقسم من الضفة الغربية هو غير قانوني وفقً ا للقانون الدولي.
نصت الفقرة  78للقرار االستشاري على ما يلي:
وهكذاّ ،
"وقد احتلت إسرائيل في عام  1967األراضي الواقعة بني اخلط األخضر واحلدود الشرقية
السابقة لفلسطني زمن االنتداب خالل الصراع املسلح بني إسرائيل واألردن .ومبوجب القانون
جميعا في عالقاتهم الدولية
 36أنظروا :ميثاق األمم املتحدة (الفصل األول /املادة الثانية /البند الرابع) :ميتنع أعضاء الهيئة
ً
عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ض ّد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أ ّي وجه آخر ال
يتفق ومقاصد األمم املتحدة ( )http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter1.htm
 37روبنشتاين ومدينا ،القضاء الدستوري لدولة إسرائيل ،ص.)2005( 924 .
أيضا ،بهذا الصدد:
 ، http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 38يُنظرً ،
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
39 Orna Ben-Naftali, Aeyal M. Gross & Keren Michaeli “Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian
Terrority”, 23 Berkeley Journal Of International Law 551, 554-555 (2005): “[A]n occupation that cannot be
regarded as temporary defies both the principle of trust and of self-determination. The violation of any one of
these [fundamental legal] principles [of the phenomenon of occupation], therefore, unlike the violation of a
”specific norm that reflects them, renders an occupation illegal per se.
" 40ال يُحرم األشخاص احملميون املوجودون في أ ّي إقليم محتلّ في أ ّي حال وال في أية كيفية ،من االنتفاع بهذه االتفاقية،
سواء ألِسبب أ ّي تغيير يطرأ نتيجة الحتالل األراضي على مؤسسات اإلقليم املذكور أو حكومته ،أم لِسبب أ ّي اتفاق
بضم كلّ أو جزء من األراضي احملتلة".
يُعقد بني سلطات اإلقليم احملتلّ ودولة االحتالل ،أم كذلك لِسبب قيام هذه الدولة
ّ
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أراضي محتلة وكان إلسرائيل فيها وضع
العرفي ،كانت هذه األراضي بنا ًء على ذلك
الدولي ُ
َ
السلطة القائمة باالحتالل .ولم يكن لألحداث التي حدثت بعد ذلك في هذه األراضي ،على
النحو املبينّ في الفقرات  75إلى  77أعاله أ ّي أثر يؤدي إلى تغيير هذه احلالة .وجميع هذه
أراضي محتلة وما زالت إسرائيل لها وضع
األراضي (مبا فيهن القدس الشرقية) ما زالت
َ
41
السلطة القائمة باالحتالل".
نظرًا إلى كون القدس الشرقية تُعتبر منطقة محتلة وفقً ا للقانون الدولي ،فإن القوانني التي تسري
عليها هي القانون اإلنساني الدولي (( )International Humanitarian Lawيُنظر الفقرتان  89و  101للقرار
االستشاري) وقانون حقوق اإلنسان الدولي (( )International Human Rights lawيُنظر الفقرات 106
أيضا ،أقر في قرار رقم  181/62للهيئة العامة لألمم املتحدة من تاريخ
و 113-111للقرار االستشاري) .هكذاً ،
نص كالتالي:
 31.1.2008والذي ّ
"وإذ تشير ،بهذا الصدد ،إلى العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدولي
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وإذ تؤكد وجوب احترام هذين الصكني
حلقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية وكذلك في اجلوالن
42
السوري احملتل".
نوه بهذا الصدد الى أن احملكمة العليا اإلسرائيلية كانت قد أقرت في قرارات عدة إمكانية سريان قانون
يُ ّ
43
أي من قرارتها على
حقوق اإلنسان الدولي على األراضي احملتلة  ،ولكن
فعليا ،حتى اآلن ،لم تعتمد في ٍّ
ًّ
للبت في شرعية سياسات السلطات اإلسرائيلية وممارساتها في األراضي
هذا الفرع من القانون الدولي
ّ
احملتلة .من جهة أخرى ،جتدر اإلشارة إلى أن احملكمة العليا عللت حكاية املستوطنني بجدار الفصل بحقهم
بحماية جسدهم وأمالكهم مبوجب قانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته 44لعلمها بأنهم ليسوا مدنيني
مبفهوم معاهدة جنيف الرابعة .وخالفًا لذلك ،فإن احملكمة الدولية كانت قد ب ّتت في هذا الشأن وأقرت في
رأيها االستشاري حول موضوع اجلدار ،بأن قانون حقوق اإلنسان الدولي يسري على املناطق الفلسطينية
احملتلة كون احلماية التي توفرها هذه املعاهدات ال تتوقف في فترات النزاع املسلح (انظروا الفقرة 106
للقرار االستشاري) .عالوة على ذلك ،فإن احملكمة الدولية ترى أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي من شأنه أن
يفرض سريان هذه املعاهدات ،وبهذا فإن إسرائيل ملزمة بكونها القوة احملتلة واملسيطرة بعدم وضع عراقيل
في وجه الفلسطينيني ومتكينهم من ممارسة حقوقهم وفقً ا لهذه االتفاقيات( .انظروا الفقرات 113-111
أما بالنسبة إلى القدس الشرقية فإن هذه االتفاقيات من املفروض أن تسري عليها
للقرار االستشاري)ّ .
علما بأن إسرائيل تعترف بكون هذه
اإلسرائيلية،
للسيادة
تابعة
كمنطقة
أو
محتلة
سواء كمنطقة
ً
االتفاقيات سارية املفعول على السكان املوجودين في إقليمها (انظروا الفقرة  110من القرار االستشاري).

41 http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf - paragraph 87.
42 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/474/61/PDF/N0747461.pdf?OpenElement
 43قرار احملكمة العليا  3239/02مرعب ض ّد قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في يهودا والسامرة ،مجموعة قرارات
احملكمة العليا )2003( 349 )2(57؛ قرار احملكمة العليا  769/02اللجنة ض ّد التعذيب في إسرائيل ض ّد حكومة إسرائيل
(لم ينشر ،صدر في تاريخ )14.12.06؛ قرار احملكمة العليا  7957/04مراعبة ض ّد رئيس حكومة إسرائيل ،مجموعة قرارات
احملكمة العليا
60 477 (2005) http://elyon1.court.gov.il/files_eng/04/570/079/a14/04079570.a14.pdf
 44كتاب القوانني رقم  ،1391صفحة .150
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نوه الى أن الهيئات والسلطات الدولية استنكرت االحتالل اإلسرائيلي بشكل عا ّم واحتالل القدس بشكل
وي ُ ّ
ص ،ومن ضمن ذلك إعالن السيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقية وقسم من الضفة الغربية .لذلك قامت
خا ّ
هذه الهيئات بإصدار قرارات مختلفة بهذا الصدد ،45يُذكر منها القرار S/RES/242جمللس األمن – تشرين الثاني
أراض أجنبية ،والذي دعا إلى "انسحاب القوات اإلسرائيلية
 ،46 1967الذي جاء ردًّا على قيام إسرائيل باحتالل ٍ
47
من األراضي التي احتلت في الصراع األخير" ,القرار S/RES/252جمللس األمن – أيار  ، 1968والذي جاء ردًّا على
وينص قرار مجلس األمن رقم  252لعام  1968على أ ّن مجلس األمن "يُعيد
قيام إسرائيل بتوسيع حدود القدس،
ّ
التأكيد على أن كافة  ...األعمال التي قامت بها إسرائيل ،السلطة احملتلة ،والتي تعمل على تغيير معالم ووضع
 ...القدس ليست لها شرعية قانونية وتمُ ثّل انتهاكًا صار ًخا ملعاهدة جنيف ذات الصلة بحماية األشخاص
أيضا ،عائق كبير أمام حتقيق سالم شامل ،وعادل ،ودائم في الشرق األوسط",48
املدنيني في زمن احلرب ،وهيً ،
القرار S/RES/298جمللس األمن – أيلول  ،49 1971الذي أقر ّ بشكل واضح أ ّن" :جميع اإلجراءات التشريعية واإلدارية
التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس ،مبا في ذلك مصادرة األراضي واملمتلكات ،ونقل السكان،
غير الوضع" والقرارS/
والتشريعات التي تستهدف ّ
ضم اجلزء احملتل ،هي غير صحيحة إجماال ً وال يمُ كن أن ت ُ ّ
 RES/476جمللس األمن – حزيران  ،50 1980والقرار S/RES/478التابع للقرار السابق والذي صدر عقب اعتماد
ونص مجلس األمن في قراره على أن
إسرائيل القانون األساس :القدس عاصمة إسرائيل – شباط  .51 1980هذا
ّ
سن القانون األساس يُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي وأن "جميع التدابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية التي
غيرت أو تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس املقدسة
اتخذتها إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،والتي ّ
52
ووضعها  ...هي الغية وباطلة" ،وبهذا فإن القرار جاء كعدم اعتراف ُمعلن بالقانون األساس .
يُذكر أن احملكمة العليا اإلسرائيلية كانت قد أقرت أ ّن اتفاقية الهاي وقواعدها املرفقة التي سنت في
العام  ،1907أنها سارية املفعول في املناطق احملتلة ،ولكن ليس في منطقة القدس الشرقية ،53ولكنها
حتفظا في ما يخص سريان اتفاقية جنيف على األراضي احملتلة ،واكتفت بالقول إن إسرائيل صرّحت
أبدت
ً
بتطبيق أسس هذه االتفاقية من دون التقيد بتطبيق االتفاقية نفسها ،وفي كلّ األحوال رفضت احملكمة أن
تقر بسريان هذه االتفاقية على القدس الشرقية.54

مصادرات األراضي في املناطق املضمومة إلى احلدود البلدية للقدس:
على مدار سنني االحتالل ،قامت إسرائيل مبصادرة نحو  24,193دومنًا في القدس من السكان الفلسطينيني
لبناء مستوطناتها في املنطقة .وفيما يلي جدول باملواقع واملساحات املصادرة:55
45

53
54
55

القراران )ES-V( 2253؛  )ES-V( 2254للجمعية العامة لألمم املتحدة – متوز  ,1967القرار  )A-E( 169/A/RES/35للجمعية
العامة لألمم املتحدة – كانون األول  ,1980القرار  328/A/61للجمعية العامة لألمم املتحدة – أيلول  ,2006القرارS/RES/267
جمللس األمن – متوز  ,1969القرار S/RES/271جمللس األمن – أيلول  ,1969القرار S/RES/673جمللس األمن – تشرين األول
.1990
46 http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/240/94/IMG/NR024094.pdf?OpenElement
47 http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/248/33/IMG/NR024833.pdf?OpenElement
48 http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=facts_jerusalem_oejls
49 http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/261/58/IMG/NR026158.pdf?OpenElement
50 http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/399/69/IMG/NR039969.pdf?OpenElement
51 http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/399/71/IMG/NR039971.pdf?OpenElement
52 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/419/84/PDF/N0441984.pdf?OpenElement
ينظر الهامش  ,43قضية مراعبة ض ّد رئيس حكومة إسرائيل (الفقرات )27 - 24
http://elyon1.court.gov.il/files_eng/04/570/079/a14/04079570.a14.pdf
ينظر الهامش  ,43قضية مراعبة ض ّد رئيس حكومة إسرائيل (الفقرة .)14
ينظر الهامش  5ص.68 .
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جدول رقم  3مواقع ومساحات مصادرة في القدس الشرقي
املنطقة العربية املصادر منها
لفتا
القدس الشرقية
بيت حنينا ،حزما
البلدة القدمية
لفتا ،بيت اكسا ،شعفاط
صور باهر
بيت جاال ،بيت صفافا ،شرفات
قلنديا
صور باهر
حزما ،بيت حنينا
جبل أبو غنيم
القدس الشرقية
بيت صفافا ،بيت حنينا
اجملموع

املساحة املصادرة
3,345
485
1,235
116
4,840
2,240
2,700
1,337
600
4,400
1850
230
535
24,193

املستوطنات اإلسرائيلية املبنية على
األراضي املصادرة
التلة الفرنسية ،رمات إشكول ،جبل سكوبوس
معلوت دافنا
َ
نفي يعقوب
احلي اليهودي في البلدة القدمية
راموت ألون ،ريخيس شعفاط
تلبيوت الشرقية
جيلو
عطاروت
توسيع رمات راحيل
بسغات زئيف
جبل أبو غنيم
شارع يافا ورفافا
توسيع جيلو ونفي يعقوب

[1][1] Adnan Abdelrazek & Khalil Tofakji, Israeli Colonial Policies and Practices: De-Arabization of East Jerusalem,
(2008) The Arab Study Society, Jerusalem.

وهكذا ،في حني امتلك اليهود أقل من  30%من األراضي ضمن منطقة نفوذ بلدية القدس عشية االحتالل
56
عام  ،1948ميلك اليهود اليوم أكثر من  90%من األراضي في القدس.
مصادرات األراضي في منطقة القدس الشرقية تتم وفق القوانني اإلسرائيلية وتشمل قانون األراضي
(استمالك ملنفعة اجلمهور) 1943 ،وقانون أمالك الغائبني – .1950

قانون األراضي (استمالك للمنفعة العامة)1943 ،

قانون األراضي (استمالك للمنفعة العامة) هو قانون انتدابي ُس ّن عام  1943وشكّل على مدى عقود إحدى
عربيني وحتويلها
اآلليات التي شرّعت بوساطتها احلكومة اإلسرائيلية مصادرة ٍ
أراض من ملكية أو استعمال ّ
إلى مصلحة اجملتمع اليهودي واملشروع القومي الصهيوني على أرض فلسطني.
كانت سلطات االنتداب في فلسطني قد قامت بسن قانون األراضي ،لغرض خدمة مصلحتها في فلسطني
أيضا ،الى أنه لم يكن
نوهً ،
كمستعمرة منتدبة ،من دون أن تأخذ بعني االعتبار مصلحة السكان احملليني .وي ُ ّ
هناك قانون مواز لقانون األراضي أعاله في اجلهاز القضائي البريطاني آنذاك ،بل استعمل في املستعمرات
البريطانية ،فقط .57وبعد نكبة الشعب الفلسطيني عام  1948وقيام دولة إسرائيل ،واصلت السلطات
مكملة بهذا النهج الكولونيالي البريطاني.
اإلسرائيلية استعمال القانون وتبنّته في جهازها القضائي
ّ
East Jerusalem and Politics of Occupation" (Winter 2004), Occupation Realities, Middle east task force.
 57أرييه كيمر ،قوانني مصادرات ،تل أبيب :ميرف ( )2001( 40-39عبري)

56
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خارطة رقم  :4خريطة االراضي املصادرة داخل حدود بلدية القدس

مصدر :دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.
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وضمها إلى منطقة نفوذ مدينة القدس مع قسم من
في أعقاب احلرب عام  1967واحتالل القدس الشرقية
ّ
الضفة الغربية ،قامت إسرائيل باستعمال هذا القانون بشكل موسع بغية مصادرة األراضي التي كانت في
غالبيتها مبلكية فلسطينية لهدف توسيع رقعة القدس وترسيخ االحتالل واالستيطان اليهودي في املدينة.
شرعيا ،بغض النظر عن وضع
هذا الهدف املُعلن حظي بدعم احملكمة العليا االسرائيلية ومت ّ اعتباره هدفًا
ًّ
القدس القانوني أو اإلشكاليات املتعلقة بإسقاطات هذا القانون على السكان الفلسطينيني في األراضي
الرئيسي قي شأن سريان القانون على
تبت في السؤال
احملتلة ،أو على الرأي العام
نوه بأ ّن احملكمة لم ّ
العاملي ،وي ُ ّ
ّ
ّ
58
األراضي املوجودة في القدس الشرقية ،بل رأت في هذا أمرًا مفروغًا منه وال حاجة إلى تناول أبعاده القانونية .
وهكذا ،بخطى حثيثة استهدفت املصادرة الواسعة ،اتخذت احلكومة اإلسرائيلية في أعقاب استيالئها
مجمعات سكانية لتوطني اليهود احملليني واملهاجرين اجلدد في
على القدس الشرقية قرارات طارئة إلقامة
ّ
املدينة .وقد نُفذ الكثير من عمليات املصادرة ،في ذلك احلني ،من خالل إجراءات سريعة شملت أنواعًا مختلفة
البت في مسألة ملكية هذه األراضي
من األراضي في مناطق مختلفة من القدس وضواحيها ،وذلك من دون ّ
أو االستفسار عن ُهويّة أصحابها وإعطائهم احلق في إسماع ادعاءاتهم ض ّد املصادرات .وهكذا ،ففي غضون
فترة قصيرة تركّزت آالف الدومنات بأيدي دولة اسرائيل ومبلكيتها ،بدون معرفة أصحابها أو انتظار إجراءات
تسجيل األراضي في سجالت األراضي الرسمية (الطابو) .هذا االستيالء على األراضي باستخدام قانون
األراضي مكّن الدولة من إلغاء كلّ حقوق امللكية التي مت ّتع بها أصحاب هذه األراضي عشية االحتالل عام
سهل على الدولة التملّص من واجبها بدفع تعويضات ألصحاب األراضي املصادرة.59
 ،1967ممّا ّ
معينة،
خول القانون املذكور أعاله وزير املالية مصادرة أ ّي حق ّ في ملكية أو استعمال أو أ ّي حق ّ آخر في ٍ
يُ ّ
أرض ّ
العامة  ،والتي لم تُعرَّف أو تحُ دَّد وفقً ا لهذا القانون ،وإمنا أعطيت الصالحية التامة لوزير
للمنفعة
وذلك
ّ
العامة (البند  .)2عالوة على ذلك ،فإ ّن القانون يمُ كّن أ ّي شخص أو سلطة من
املنفعة
املالية لتعريف هذه
ّ
ثم منح احلق ّ في استخدام
التو ّجه مباشرة إلى وزير املالية لهدف استخدام صالحيته ملصادرة األرض ،ومن ّ
األرض للجهة التي توجهت إليه (البند .)22
يجدر التشديد على أن القانون ال يُلزم احلكومة بتعويض األشخاص الذين متّت مصادرة حقهم في األراضي،
يتم بالفعل دفع تعويضات لألطراف املتضرّرة ،أو أ ّن هذه التعويضات كانت
وفي الكثير من احلاالت لم ّ
قياسا مبساحة األرض والثقل القانوني للحق ّ املصادَر.
بخسة،
ً
معينة ،ف ُتح ّتم عليه
أما بالنسبة إلى اإلجراءات التي يتو ّجب على وزير املالية اتخاذها لدى مصادرة ٍ
ّ
أرض ّ
رسمي في السجال ّت الرسمية ومبحاذاة األراضي املُراد مصادرتها (البند  .)5ولكن ،في
مصادرة
أمر
إعالن
ّ
الوقت نفسه ،ال يُلزم القانون وزير املالية باإلفصاح عن ،أو اإلشارة إلى غرض املصادرة ،وبهذا فإ ّن األمر يُتيح
ينص القانون أنه في
لوزير املالية تغيير الغرض األساسي من وراء املصادرة كيفما شاء ومتى شاء .60كذلك،
ّ
حالة رفض صاحب احلق ّ في األرض االنصياع ألمر املصادرة ،يحق ّ للمستشار القضائي للحكومة التو ّجه إلى
احملكمة واملطالبة باستصدار أمر يفرض على صاحب احلق ّ التنازل عن استعمال األرض.
 58قرار احملكمة العليا  04/5302شركة قسائم  176-175في حوض  30091م.ض .ض ّد دولة إسرائيل ،الفقرة ( 2لم ينشر
بعد ،صدر يوم .)30.12.05
 59حاييم زندبرغ" ،القدس – تسوية ومصادرة حقوق في األراضي" همشباط )2003( 515-514 ،505 8
حتفظا بالنسبة إلى هذا اإلجراء،
نوه بهذا الصدد الى أن احملكمة العليا وكذلك املستشار القانوني للحكومة ،أبديا
ً
 60ي ُ ّ
وأشارا إلى أهمية ذكر الغرض اجلماهيري للمصادرة  -قرار احملكمة العليا  82/307لوبيانكر ض ّد وزير املالية ،مجموعة
قرارات احملكمة العليا .)1983( 470 )2(37
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العامة وتعريفها،
إن املشكلة األساسية املترتبة على هذا القانون هي عدم وجود معايير لتحديد املنفعة
ّ
التعسفي للقانون كأداة مصادرة .وهكذا ،قام وزير املالية باستعمال صالحيته
وهو ما أتاح االستخدام
ّ
وتعسفي ملصادرة آالف الدومنات في القدس الشرقية في أعقاب حرب  ،1967بحجة أن أغراض
بشكل جارف
ّ
العامة" ملصادرة األراضي إمنا جاء
نوه الى أن استخدام هدف "املنفعة
املصادرة تخدم املنفعة
ّ
ّ
العامة .وي ُ ّ
خلدمة مصلحة السكان اليهود ومشروع احلكومة اإلسرائيلية االستيطاني ،وذلك من دون األخذ بعني
وتنمي اقتصادهم ومجتمعهم .ومن
االعتبار منفعة السكان الفلسطينيني أو إقامة مشاريع تخدمهم ّ
التماسا بهذا الصدد ق ُ ّدم إلى احملكمة العليا اإلسرائيلية عام  1994باسم عائلة أبو طير،
اجلدير بالذكر أ ّن
ً
مجمعات
بناء
لهدف
وذلك
غنيم،
أبو
جبل
منطقة
في
أرضها
مبصادرة
ا
أمر
أصدر
قد
املالية
التي كان وزير
ً
ّ
61
مييز
سكانية في املنطقة لتوطني املهاجرين اجلدد من اليهود  .وقد ادّعت عائلة أبو طير أ ّن أمر املصادرة ّ
وخصوصا أ ّن املشاريع اخملططة على أرضهم إمنا تخدم مصلحة
ض ّدها على خلفية قوميتهم العربية،
ً
اليهود فقط ،وتتغاضى عن خدمة مصلحتهم وحلّ األزمة السكنية في القدس الشرقية .وبدورها ،رفضت
علما بأ ّن هدف
كليا ،وقضت بأنه ال مجال للبت في هذا االدعاء ضمن االلتماس املق ّدمً ،
احملكمة هذا االدعاء ًّ
تبت في حيثيات حلّ األزمة السكنية في القدس .هنا
أن
كنها
وال
العامة
للمصلحة
املصادرة هو هدف
يمُ
ّ
البت في ادعاء التمييز ض ّد السكان العرب في القدس
نرى أن احملكمة االسرائيلية متلصت من موضوع
ّ
التعسفي لقانون املصادرات ض ّدهم بشكل خاص.
واالستعمال
ّ
يُشار في هذا الصدد ،الى أن قرارات احملكمة العليا اإلسرائيلية في موضوع تعريف "املنفعة العامة" وحتديدها،
خاصا في سياق القدس الشرقية وحرب  .1967فاحملكمة رأت في بناء القدس وتطويرها بشكل
أخذ
منحى ًّ
ً
وشرعيا الستخدام آلية مصادرة األراضي في املدينة بحجة خدمة
منطقيا
الص ُعد كافّة ،هدفًا
عا ّم ،وعلى ُّ
ًّ
ًّ
املنفعة العامة ،حيث كان للمحكمة العليا التو ّجه نفسه بالنسبة إلى مصادرات هدفت لتوسيع مناطق
أيضا ،داخل اخلط األخضر على حساب املواطنني الفلسطينيني في املثلث ،واجلليل والنقب.62
سكنيةً ،
وهكذا ،فقد أعطت احملكمة بتو ّجهها هذا مجاال ً
أراض ألغراض
واسعا
ً
وفضفاضا لوزير املالية ملصادرة ٍ
ً
توطني مهاجرين يهود جدد ،63أو غرس أحراش ،64أو ألغراض عسكرية .عالوة على ذلك ،فقد قامت احملكمة
في قرار منذ سنة  1995بشرعنة قرار وزير املالية مبصادرة أرض عائلة نسيبة الفلسطينية في منطقة
ممولون ومستثمرون في
الشيخ جرّاح في القدس الشرقية ،لغرض إقامة مراكز جتارية ،عادة ما يُقيمها ّ
القطاع اخلاص.65
تعود خلفية هذه القضية إلى عام  ،1968حيث أصدر وزير املالية أمرًا طارئًا يقضي مبصادرة أرض ملتمسني من
العامة .وفي عام  1991وبعد أن علموا امللتمسون أن جلنة التخطيط
عائلة نسيبة من أجل خدمة املنفعة
ّ
هيكليا يشمل قطعة األرض التابعة لهم ،لهدف إقامة مركز جتاري ،قامت
مخططا
والبناء اللوائية أع ّدت
ً
ًّ
علما أنها لم تُستعمل طيلة الفترة السابقة،
العائلة بتقدمي التماس للمحكمة العليا الستعادة األرضً ،
منذ حلظة مصادرتها ،بأ ّي شكل من األشكال أو أل ّي هدف من األهداف املعلنة التي صودرت من أجلها.

61
62
63
64
65

قرار احملكمة العليا  94/5601أبو طير ض ّد رئيس احلكومة( ،لم ينشر ،صدر بتاريخ )22.12.94
قرار احملكمة العليا  79/67شموئلزون ض ّد دولة إسرائيل ،مجموعة قرارات احملكمة العليا .)1979( 281 )1( 34
قرار احملكمة العليا  85/704عطون ض ّد وزارة املالية( ،لم يُنشر ،صدر بتاريخ )31.12.1985؛ قرار احملكمة العليا 95/2739
مخول ض ّد وزارة املالية ،قرار احلكم .)1996( 309 )1(50
قرار احملكمة العليا  85/704عطون ض ّد وزارة املالية( ،لم يُنشر ،صدر بتاريخ )31.12.1985؛
قرار احملكمة العليا  91/5091نسيبة ض ّد وزارة املالية( ،لم يُنشر ،صدر بتاريخ  ; )9.8.94بحث اضافي للمحكمة العليا
 94/4466نسيبة ض ّد وزارة املالية ،مجموعة قرارات احملكمة العليا .)1995( 68 )4(49
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في البداية اتخذت احملكمة قرارًا لصالح عائلة نسيبة وقضت بإعادة األرض إلى أصحابها ،آخذة بعني
مضي مدة ما يزيد عن  25سنة منذ مصادرة األرض التي لم تُستعمل على اإلطالق .لك ّن احملكمة
االعتبار
ّ
وافقت بأنه نظرًا إلى أهمية القضية وأبعادها القانونية ،فيجب أن تُعرض للبت من جديد أمام هيئة قضاة
موسعة.
ّ
وبالفعل ،ناقشت احملكمة القضية من جديد أمام هيئة قضاة موسعة مؤلفة من  7قضاة ،وقضت بأنه
العامة ،فإنها
رغم عدم استخدام األرض بعد مضي أكثر من  25سنة على مصادرتها من أجل املنفعة
ّ
نية بلدية القدس وجلنة التخطيط والبناء استعمال األرض لغرض جتاري ،هي نية ِجدية ال تدل على
ترى أن ّ
التنازل عن األرض والهدف .كما عادت احملكمة وأكدت على األهمية اخلاصة في بناء مدينة القدس وتطويرها،
حتى على صعيد املشاريع التي ميكن ملستثمرين من القطاع اخلاص القيام بها ،واعتبرت أن هناك أهمية
بالغة لتنفيذ احلكومة مثل هذه املشاريع.
ومن اجلدير ذكره أن أحد القضاة (القاضي غولدبرغ) أشار بشكل مباشر إلى أهمية املصادرة خلدمة مشروع
االستيطان اليهودي في القدس بقوله" :ال يعقل أن يعرقل امللتمسون (عائلة نسيبة) كونهم أصحاب
قطعة أرض صغيرة من كلّ األرض املصادرة ،هدف توطني وبناء القدس".66
يُشار الى أن ّه بخصوص كثير من هذه األراضي التي صودرت – ورغم عدم استعمالها بتاتًا لفترة زمنية
طويلة ،ورغم تغيير األهداف املعلنة للمصادرة  -رفضت احملكمة االعتراف بالغُنب الذي حلق مبالكي هذه
غني عن القول إن
األراضي من جرّاء املصادرات التعسفية ،ورفضت في كلّ األحوال إعادة هذه األراضي.67
ّ
القانوني املتغاضي من قبل احملكمة اإلسرائيلية عن حق ّ السكان الفلسطينيني في التملك،
لهذا التو ّجه
ّ
تتميز بالعنصرية والتمييز البحت ض ّد الفلسطينيني ،نظرًا إلى كون حق ّ امللكية
أبعادًا قانونية سلبية،
ّ
اإلسرائيلي وفقً ا لقانون أساس :كرامة اإلنسان وحريته.
القضائي
معترفًا به كحق ّ دستور ّي في النظام
ّ
ّ

قانون أمالك الغائبني :1950 -
خالفًا لقانون اإلستمالك أعاله ،فإن قانون أمالك الغائبني هو قانون إسرائيليُ ،س ّن عام  1950في الكنيست
اإلسرائيلي كآلية إضافية للسيطرة على األرض التي كانت تابعة مللكية فلسطينية آنذاك .في أعقاب
النكبة وطرد آالف الفلسطينيني ونزوحهم من بيوتهم وعن أراضيهم ،قامت إسرائيل باالستيالء على
أراضي وأمالك الفلسطينيني بواسطة تغييبهم قانونيا ً وتعريفهم "بالغائبني" .ويعرف الغائب وفقا ً لهذا
القانون بأنه كلّ شخص صاحب ملك في املنطقة التي تقع حتت النفوذ اإلسرائيلي ،والذي كان أو سيكون
في الفترة ما بني تاريخ  1947/11/29وموعد االعالن عن انتهاء حالة الطوارئ التي أعلن عنها مجلس الدولة
املؤقت في يوم  ،68 1948/5/19مواطنًا أو أحد رعايا الدول العربية التالية :لبنان ،مصر ،سوريا ،السعودية،
األردن ،العراق أو اليمن ،أو أنه تواجد في هذه الدول أو في أيّة منطقة من فلسطني التاريخية (والتي ُس ّميت
وفقً ا للقانون" -أرض إسرائيل") ،لكنها غير خاضعة للسيادة اإلسرائيلية .اضافة الى ذلك فان الشخص
 66قرار احملكمة العليا في بحث إضافي  94/4466نسيبة ض ّد وزارة املالية ،مجموعة قرارات احملكمة العليا .)1995( 68 )4(49
أيضا ،في قضايا أخرى مثل عائلة شرف التي متت مصادرة أرضها في حي السلوان في القدس الشرقية
 67هكذا حصلً ،
عام  ،1968والتي ترجع ملكيتها لهذه األرض إلى عام  .1942ورغم مرور أكثر من  20سنة على املصادرة وعدم استعمال
األرض ،فقد قضت احملكمة أنه ال حق ّ للعائلة في استرجاع األرض .قرار احملكمة العليا  91/5755شرف ض ّد وزير املالية( ،لم
يُنشر ،صدر في تاريخ .)12.11.95
 68ينوه بهذا الصدد أن حالة الطوارئ ما زالت سارية في دولة اسرائيل ولم يتم اعالن ابطالها حتى اليوم ،عليه فان
احلكومة االسرائيلية ما يزال بوسعها اعالن شخص ما يتوافق مع باقي تعريفات القانون بالغائب.
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يُعتبر غائ ًبا إذا ما كان مواطنا ً في احدى مناطق فلسطني التاريخية ،وفي املوعد أعاله كان قد ترك فلسطني
لقوات "معادية" مسيطرة على مناطق
قبل تاريخ  1948/9/1أو انتقل الى منطقة ما فيها التي تخضع ّ
قتالية في أرض فلسطني التاريخية.
يذكر بهذا الصدد ،وعلى وجه املثال قضية عائلة الدريني والتي هي عائلة من الناصرة والتي كانت متلك
أراضي في قرية عني كوكب الهوا ،ومع احتالل هذه القرية في تاريخ  1948/5/16وذلك قبيل احتالل الناصرة
بشهرين في يوم  ،1948/7/16مت تعريف صاحب األرض بالغائب ومصادرة أراضيه وفقا ً لقانون أمالك الالجئني.69
كذلك ،أقر القانون بإقامة مؤسسة احلارس على أمالك الغائبني ،ووظيفتها تسجيل كلّ أمالك الغائبني
في سجل امللكية التابع للحارس على أمالك الغائبني ،ووفقً ا لهذا فإن احلارس ملزم باحلفاظ على هذه
منعا باتًّا من نقل ملكية هذه املمتلكات إلى ملكية خاصة أو أيّة
املمتلكات وترمميها ،كما منع الوصي ً
ملكية أخرى .إال ّ أ ّن في إمكان احلارس نقل حرية التصرّف بهذه املمتلكات إلى سلطة التطوير لكي تتمكّن
أيضا ،ممنوعة من نقل
من استعمال هذه املمتلكات لتطوير مشاريع إعمارية وغيرها ،لكن سلطة التطويرً ،
امللكية على هذه املمتلكات إلى أطراف أخرى ،على الرغم من أنها قامت بنقل آالف الدونومات لشركات
نوه بهذا الصدد الى أ ّن الهدف املُعلَن من وراء س ّن القانون ،كما يتضح
توطني يهودية وأيضا ً الى أفراد .ي ُ ّ
من محاضر جلسات الكنيست ،هو "احلفاظ" بشكل مؤقت على أمالك الغائبني ريثما تحُ لّ مشكلتهم
وفقً ا التفاقيات مستقبلية بني األطراف املتنازعة من شأنها حلّ هذه القضية .وباإلضافة إلى ذلك ،وقفت
احملكمة العليا في قراراتها املتع ّددة في هذا الشأن ،على كون هذه الوصاية وصاية مؤقتة تعمل على حفظ
أمالك الغائبني وحمايتها ،لئال ّ تضيع وتذهب سدى.70
يذكر أنه في العام  71 2006قام الكنيست االسرائيلي بتعديل قانون أراضي اسرائيل من العام 1960
والذي شرعن بواسطته بيع  200ألف دومن ،وعليه فقد قامت الدولة ببيع عدد كبير من أراضي وعقارات
الالجئني التي نقلت الى أيدي سلطة التطوير عبر مناقصات عدة وحتويلها الى ملكية خاصة وسدت بذلك
الطريق أمام أي احتمال بارجاعها ،بعينها وليس بقيمتها ،الى أصحابها األصليني .كذلك ،س ّن الكنيست
االسرائيلي قانون االصالحات في آب من العام اجلاري  ،73 2009والذي أقر بوفقه مشروع خصخصة عام ل-800
ألف دومن من أراضي الدولة ومن ضمنها أراضي وأمالك الالجئني التي نقلت الى حوزة سلطة التطوير وذلك
دون حتديد املناطق التي سيجري عليها مشروع اخلصخصة ولكن يرجح أنها ستشمل األراضي واألمالك في
القدس الشرقية التي أعلن عن أصحابها بالغائبني.
72

بالرغم من خاصية أمالك الالجئني من الناحية القانونية والتاريخية ،وتصريحات اسرائيلية ،ممثلة بجهازها
القضائي والسياسي ،بأنها ال تريد عبر قانون أمالك الغائبني مصادرة ملكية هذه األمالك الى األبد عن
طريق بيعها أليد خاصة ،فقد ردّ املستشار القضائي للحكومة على توجه مركز عدالة ،الذي طالب بابطال
كافة املناقصات لبيع أمالك الالجئني ،أنه ليس هناك حق قانوني لالجئني باستعادة ممتلكاتهم نفسها ،بل
استرجاع قيمتها املادية في أقصى احلاالت!

69
70
71
72
73

استئناف مدني 1501/99دريني ض ّد وزارة املالية( ،لم يُنشر ،صدر في تاريخ .)20.12.04
االستئناف املدني  54/58هباب ض ّد الوصي على أمالك الغائبني ،مجموعة قرارات احملكمة العليا .919 ،918 10
كتاب القوانني رقم  ،2057صفحة .314
كتاب القوانني رقم  ،312صفحة .56
كتاب القوانني رقم  ،2209صفحة .326
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فيما يتعلق بالقدس الشرقية ،قامت اسرائيل بتطبيق قانون أمالك الغائبني على األمالك التي تتبع
بغالبيتها للسكان الفلسطينيني في الضفة الغربية ،فقد مت اعتبار هؤالء غائبني رغم أ ّن تعريف مصطلح
74
غائب وفقً ا للقانون ال يشملهم بأ ّي شكل من األشكال.
مهمة ،بخصوص
إ ّن لتعريف القدس الشرقية كمنطقة محتلة وفقً ا للقانون الدولي أبعادًا قانونية
ّ
شرعية ممارسة القانون على أمالك الفلسطينيني في القدس الشرقية ومناطق الضفة الغربية املضمومة
إلى نفوذ بلدية القدس.
فالقدس الشرقية تُعتبر وفقً ا للقانون الدولي منطقة محتلة ،لذلك فإن تطبيق قانون أمالك الغائبني
فيها يُعتبر استيال ًء على أمالك الفلسطينيني القابعني حتت االحتالل في الضفة الغربية والقدس ،األمر
منافيا للبند  147من معاهدة جنيف الرابعة عام  .1949لقد شكلت عملية االستيالء على
الذي يُعتبر
ً
سيادة القدس الشرقية وقسم من الضفة الغربية خطوة أحادية اجلانب من طرف إسرائيل ،لذا فإن تطبيق
القانون اإلسرائيلي عامة وقانون أمالك الغائبني خاصة ،يعتبر غير شرعيا ً ومنافيا ً للقانون الدولي.
عالوة على ذلك ،ففي العام  ،2004وفي أعقاب بناء جدار الفصل في الضفة الغربيةُ ،منع الكثير من
الفالحني الفلسطينيني من سكان الضفة الغربية من املرور والوصول إلى أرضهم القائمة في القدس
حيث فُرض عليهم استصدار تصاريح للدخول .في الكثير من
وضواحيها في اجلانب اإلسرائيلي من اجلدار،
ُ
قوات االحتالل إصدار تصاريح لهؤالء الفلسطينيني ،بادّعاء أن أراضيهم تعتبر أمالك غائبني
احلاالت رفضت ّ
75
منذ تلك اللحظة.
التوسعي ،عبر استخدام
إ ّن الهدف من وراء استخدام القانون غداة بناء اجلدار هو إكمال مشروع إسرائيل
ّ
اجلدار كذريعة حلفظ أمنها وسالمتها كي تستولي على مساحات إضافية من األراضي احملتلة عام .1967
أراضي فلسطينية إضافية مبحاذاة القدس ،عازلة
ضمت فيه إسرائيل إلى نطاق سيادتها
ففي الوقت التي ّ
َ
إياها عن باقي أراضي الضفة الغربية ،نرى أنها بدأت بتطبيق قانون أمالك الغائبني على هذه األراضي بالذات
لهدف استعمالها لبناء مستوطنات وجتمعات سكانية ،وبالتالي فرض احلقائق الناجزة في أرض الواقع.
معظم هذه األراضي يقع على احلدود اجلنوبية ملدينة القدس ،وعلى وجه اخلصوص في املنطقة التي تقع
بني املدينة واملدن الفلسطينية – بيت حلم وبيت ساحور وبيت جاال (مبا في ذلك أراضي خربة مزمورية وقرية
اجملمعات السكانية في تلك املنطقة بالذات من شأنه أن
الوجلة وضواحي بيت حلم وبيت جاال) .إ ّن بناء هذه ّ
يفصل األحياء العربية في جنوب القدس مثل :صور باهر وأم طوبا وخربة مزمورية والوجلة ،وغيرها ،عن املدن
الفلسطينية احمليطة في الضفة الغربية.
اجملمعات السكانية في تلك
اجلدير بالذكر أن احلكومة اإلسرائيلية كانت قد أع ّدت مس ّبقً ا
ً
خططا لبناء هذه ّ
املناطق ،وبناء عليه فقد قامت مبصادرة آالف الدومنات باستعمال قانون اإلستمالك أعاله ،إال ّ أن الوعود التي
قدمتها إسرائيل للواليات املتحدة عام  1995حالت دون ممارسة قانون اإلستمالك هذا مجدداً ،لذلك قامت

 74قرار احملكمة العليا  4713/93جوالن ضد حارس أمالك الغائبني ،مجموعة قرارات احملكمة العليا  ;)1994( 638 48ينظر
أيضاً :ملف دعوى (حيفا)  76/1401عفانة محمود محمود ضد هشام خليل السيد ،مجموعة قرارات احملكمة املركزية ()2
.)1981( 322
 75ميرون ربابورت" ،لهذا يوجد جدار" ،جريدة هآرتس :21.1.2005
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=529877
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إسرائيل باستعمال قانون أمالك الغائبني كغطاء ملصادرة هذه األراضي وإقامة مخططاتها االستيطانية.76
في كانون الثاني  2005كشفت صحيفة هآرتس عن ُمجريات األمور واخلطط التي قامت وزارة اإلسكان
بإعدادها في هذا اخلصوص في األحياء اجلنوبية ملدينة القدس .77وفي أعقاب ذلك ،تو ّجهت عدة مؤسسات
حقوقية بشكوى إلى املستشار القضائي للحكومة مطالبة إياه بإصدار أوامره إلى احلكومة إليقاف تطبيق
قانون أمالك الغائبني في شرق القدس .وبناء عليه ،قام املستشار القضائي للحكومة بإصدار أوامره الواضحة
في هذا الشأن في كانون الثاني  ،2005حيث أوضح فيها أنه نظرًا إلى كون الضفة الغربية منطقة خاضعة
للسيطرة اإلسرائيلية البحتة ،ولكنها خارج منطقة سيادتها كدولة ،فإنه ال مكان العتبار سكان الضفة
بعرف القانون ،وأطلق
الغربية من مالكي األراضي وغيرها من املمتلكات في القدس الشرقية كغائبني ُ
أيضا ،إلى أن احملكمة املركزية في القدس رأت ،في إثنني من قراراتها،
نوهً ،
عليهم تسمية "غائبون حاضرون" .وي ُ ّ
أراض مبلكية فلسطينيني من سكان الضفة
إشكالية في تطبيق القانون في القدس الشرقية بالنسبة إلى ٍ
فعلي ،حتت السيطرة اإلسرائيلية ،ولذلك فال يُعقل أن يتم
الغربية ،وذلك ألن هؤالء السكان قابعون ،بشكل
ّ
تعريفهم كغائبني وتابعني لسيادة دولة معادية .78ينوه أن احملكمة العليا لم تبت بشكل نهائي في املوضوع.
نوه بهذا الصدد ،الى أ ّن تعليمات املستشار القضائي للحكومة ،مناحم مزوز ،عام  ،2005في ما يتعلق
يُ ّ
مبنع تطبيق قانون أمالك الغائبني في القدس الشرقية ،لم تكن األولى من نوعها من قبل مستشار قضائي
للحكومة .ففي عام  1967وفي أعقاب اللـّبس في تعريف "غائب" وفقً ا للقانون ومحاوالت تطبيق القانون
على السكان الفلسطينيني في شرق القدس ،أصدر مئير شمجار ،املستشار القضائي للحكومة آنذاك،
تعليمات مفادها أن قدرة الفلسطينيني من سكان الضفة الغربية على الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم،
هي دليل واضح على عدم مصداقية تعريفهم كغائبني وفقً ا للقانون ،وعليه يمُ نع تطبيق قانون أمالك الغائبني
ممهدة
في القدس الشرقية .ولكن بعد  37سنة ،قامت احلكومة في إحدى جلساتها بإلغاء هذه التعليماتّ ،
أما التسويغ الذي قدمته
بذلك الطريق لتطبيق القانون على ممتلكات الفلسطينيني في القدس الشرقيةّ .
احلكومة إللغاء هذه التعليمات وتغيير سياستها بهذا الصدد ،فهو مشروع تشييد اجلدار .فقد اعتبرت
دائما "أمالك غائبني" .وإذا كان املالكون من السكان الفلسطينيني في
احلكومة اإلسرائيلية هذه املمتلكات ً
الضفة الغربية قادرين ،قبل بناء جدار الفصل بني إسرائيل والضفة الغربية ،على الوصول إلى أراضيهم في
القدس الشرقية متما شاءوا وكيفما شاءوا  ،فبعد تشييد اجلدار لم تعد الطريق مفتوحة إلى أمالكهم
التي لم تعد مستعملة ،وهنا عمدت احلكومة الى تطبيق ذلك القانون عليها.79
في شهر كانون الثاني  2008عاودت صحيفة هآرتس الكشف في سبق صحفي عن خطط جديدة لوزارة
أراض تابعة لفلسطينيني من سكان بيت ساحور ،وذلك بعدما مت ّ
اإلسكان لبناء  300وحدة سكنية على ٍ
80
اإلعالن عنهم كغائبني وفقً ا لقانون أمالك الغائبني  .وعلى أثر ذلك عاودت مؤسسات حقوقية التو ّجه
بشكوى إلى املستشار القضائي للحكومة ،مؤكدة على ضرورة تنفيذ تعليماته وقرارات احملكمة بهذا
صودِرت وفقً ا لقانون
الصدد ،وتطبيقها .إال ّ أ ّن ردّ احلكومة على هذه الشكاوى ّ
تلخص في أ ّن األرض قد ُ
اإلستمالك وليس وفقً ا لقانون أمالك الغائبني.
76
77
78
79

http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=190
ينظر الهامش .75
ملف دعوى (القدس)  04/3080دقاق ض ّد ورثة املرحوم نعمة عطية عدوي جنار( ،لم يُنشر ،صدر يوم )23.1.06؛ ملف مدني
(القدس)  99/1532ورثة املرحوم طالب عبداهلل أبو زهيد ض ّد حمدان( ،لم يُنشر ،صدر يوم .)28.5.07
ينظر الهامش .75
80 http://www.haaretz.com/hasen/spages/941802.html
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القوة احملتلة
القانون الدولي وموقفه إزاء مصادرات األراضي في املناطق احملتلة من قبل
ّ
لهدف االستيطان:
القانون الدولي اإلنساني:
ضمها بناء على القانون
بناء على موقف القانون الدولي من وضعية القدس الشرقية كأرض محتلة ،وأن ّ
ُصل
غير من وضعيتها ،فإن مصادرات األراضي على أنواعها ،كما ف ّ
اإلسرائيلي إلى السيادة اإلسرائيلية ال ي ُ ّ
أعاله ،والنشاط االستيطاني أو بناء اجلدار والتضييق على السكان الفلسطينيني ،وما إلى ذلك مما متارسه
دولة إسرائيل كقوة محتلة لتثبيت االحتالل وترسيخه في منطقة القدس الشرقية والضفة الغربية ،هو
مناف للقانون اإلنساني الدولي ولقوانني حقوق اإلنسان الدولية.
ٍ
وكما ذُكر أعاله ،فالقانون الدولي اإلنساني الذي يسري في هذه احلالة على القدس الشرقية كونها منطقة
أساسا ،اتفاقية الهاي الرابعة عام  1907واتفاقية جنيف الرابعة عام  1949بخصوص حماية
محتلة ،هو،
ً
األشخاص املدنيني في وقت احلرب ،والقواعد املرفقة لهاتني االتفاقيتني ،وكذلك البروتوكول اإلضافي األول
ملعاهدة جنيف من عام .1977
لقد حظرت اتفاقية الهاي في القواعد املرفقة لها (القاعدة رقم  46من قواعد الهاي) مصادرة أو تخريب أ ّي
أيضا ،يحظر "تدمير ممتلكات العدو ّ أو احتجازهاّ ،إال إذا
أرض تابعة مللكية خاصة .81البند  )7(23من االتفاقيةً ،
حتما هذا التدمير أو احلجز ".عالوة على ذلك ،فإ ّن القاعدة رقم  55من قواعد
كانت ضرورات احلرب تقتضي ً
82
العامة في األراضي احملتلة .
الهاي ح ّددت القواعد التي يُسمح مبوجبها للقوة احملتلة بالتصرف باألمالك
ّ
ينوه بأن القاعدة رقم  56من قواعد الهاي حظرت على كل حجز أو تدمير متعمد للمؤسسات العامة مثل
ممتلكات البلديات واملؤسسات التعليمية.83
عامة ،إال ّ إذا كانت العمليات
أما اتفاقية جنيف الرابعة فقد حظرت وفقً ا للبند  53تدمير ممتلكات ّ
خاصة أو ّ
ّ
احلربية تقتضي ذلك.84
خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو
تدمر أيّة ممتلكات
ّ
"يُحظر على دولة االحتالل أن ّ
ّ
العامة ،أو املنظمات االجتماعية أو التعاونية ،إال إذا كانت
جماعات ،أو بالدولة أو السلطات
ّ
حتما هذا التدمير".
العمليات احلربية تقتضي ً
عالوة على ذلك ،فإ ّن البند  147من االتفاقية أقر بأن مصادرة واسعة ومستهدفة ()Extensive Appropriation
جسيما لالتفاقية ،ما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية:
مللكية السكان احملميني ،إمنا تُعتبر خرقًا
ً
" 81ينبغي احترام شرف األسرة وحقوقها ،وحياة األشخاص وامللكية اخلاصة ،وكذلك املعتقدات والشعائر الدينية .ال جتوز
مصادرة امللكية اخلاصة"http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/62tc8a?opendocument :
" 82ال تعتبر دولة االحتالل نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من املؤسسات واملباني العمومية والغابات واألراضي الزراعية
التي متلكها الدولة املعادية ،والتي توجد في البلد الواقع حتت االحتالل .وينبغي عليها صيانة باطن هذه املمتلكات
وإدارتها وفقً ا لقواعد االنتفاعhttp://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/62tc8a?opendocument :".
 83جتب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات املؤسسات اخملصصة للعبادة واألعمال اخليرية والتربوية ،واملؤسسات الفنية
والعلمية ،كممتلكات خاصة ،حتى عندما تكون ملكًا للدولة.
يحظر كلّ حجز أو تدمير أو إتالف عمد ّي ملثل هذه املؤسسات ،واآلثار التاريخية والفنية والعلمية ،وتتخذ اإلجراءات
القضائية ض ّد مرتكبي هذه األعمال.
84 http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5NSLA8?OpenDocument
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اخملالفات اجلسيمة التي تشير إليها املادّة السابقة هي التي تتضمن أحد األفعال التالية
إذا اق ُترفت ض ّد أشخاص محميني أو ممتلكات محمية باالتفاقية :القتل العمد ،والتعذيب
وتعمد إحداث آالم شديدة
اخلاصة بعلم احلياة،
أو املعاملة الالإنسانية ،مبا في ذلك التجارب
ّ
ّ
بالصحة ،والنفي أو النقل غير املشروع ،واحلجز غير
أو اإلضرار اخلطير بالسالمة البدنية أو
ّ
القوات املسلحة في الدولة املعادية ،أو
في
اخلدمة
احملمي على
املشروع ،وإكراه الشخص
ّ
ّ
متحيزة وفقً ا للتعليمات الواردة في
حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير
ّ
تسوغه ضرورات
هذه االتفاقية ،وأخذ الرهائن ،وتدمير املمتلكات واغتصابها على نحو ال
ّ
حربية ،وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.85
خاصة
ومع هذا ،فإن القانون اإلنساني الدولي يسمح ،في حاالت
خاصة ،باستعمال ممتلكات ّ
عينية وظروف ّ
ّ
العامة للسكان
القوة احملتلة ،وذلك في حال كان استعمال األرض من أجل الرفاهية
عامة من قبل
ّ
أو ّ
ّ
القوة
خاصة في حال أن
عامة أو
ّ
احملميني في األراضي احملتلة .كما يسمح القانون الدولي بهدم ممتلكات ّ
ّ
ملحة.
احملتلة بحاجة إلى هذه األراضي من أجل استعمالها حلاجة عسكرية ّ

العامة للسكان احملليني:
الرفاهية
ّ

ينص ما يلي:
البند  43من قواعد الهاي
ّ
"إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة االحتالل ،يتعينّ على هذه
األخيرة ،قدر اإلمكان ،حتقيق األمن والنظام العا ّم وضمانه ،مع احترام القوانني السارية في
البالد ،إال ّ في حاالت الضرورة القصوى التي حتول دون ذلك".

خاصة واستعمالها لهدف احلفاظ على النظام
عامة أو
ّ
هذا البند يسمح للقوة احملتلة مبصادرة أمالك ّ
العا ّم واألمن .ومع هذا ،فالبند يُح ّدد صالحية القوة احملتلة هذه في القسم الثاني منه ،الذي يُطالب القوة
احملتلة باحترام القوانني السارية في البالد "إال ّ في حاالت الضرورة القصوى التي حتول دون ذلك" .هذا البند
واخلاصة لألفراد
يعكس أحد املعايير األساسية لقواعد الهاي ،الذي يحظر التد ّخل في احلقوق الشخصية
ّ
في املناطق احملتلة إال ّ في حاالت الطوارئ .فالقوة احملتلة ممنوعة من فرض مفهوم جديد للقوانني على
مسوغًا بحاجات متعلقة بالنظام العا ّم واألمن .وهكذا ،فبما أن املصادرات
األراضي احملتلة ،إال ّ إذا كان ذلك
ّ
في املناطق املضمومة إلى بلدية القدس هي لهدف بناء مستوطنات يقطنها سكان دولة إسرائيل اليهود
وليست لرفاهية سكان املنطقة الفلسطينيني ،فتلك األعمال ال تندرج ضمن اعتبارات "حاالت الضرورة
امللحة نتيجة مرور
عمليا ،حاجة السكان احملميني إلى بعض التغييرات
القصوى" أعاله .86هذه احلاالت متثل،
ّ
ًّ
الزمن .وفي الواقع ،تُعتبر هذه احلاالت شاذة ونادرة ج ًّدا.

ملحة:
حاجة عسكرية
ّ

خاصة في األراضي احملتلة،
عامة أو
ّ
هناك استثناء للقاعدة األساسية حول منع هدم أو تخريب ممتلكات ّ
نص البند  )7(23من اتفاقية الهاي ،حيث يُسمح
في حال كانت هناك حاجة عسكرية فورية وحتمية ،كما ّ
حتما هذا التدمير أو احلجز".؛ والبند  53من معاهدة
الهدم كاستثناء "إذا كانت ضرورات احلرب تقتضي
ً
85 http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5NSLA8?OpenDocument
?86 US Military tribunal at Nuremberg, US v. Alfreid Krupp et al. cited in HOW DOES LAW PROTECT IN WAR
Second edition (2006) ICRC, volume 2 pp. 1030.
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حتما هذا التدمير" كما ذكر
جنيف الرابعة الذي يسمح بالهدم "إذا كانت العمليات احلربية تقتضي
ً
حتما ال
أعاله .87لن نخوض هنا في التفسيرات
العينية لالستثناء أعاله ،حيث إ ّن حالة القدس الشرقية ً
ّ
تندرج حتت احلاجة العسكرية الفورية واحلتمية ،فال توجد في املنطقة أية عمليات مقاومة وقتال عسكرية،
العامة أو تخريبها ،سارية املفعول
اخلاصة أو
تنص عدم السماح بهدم املمتلكات
وبالتالي ،فالقاعدة التي
ّ
ّ
ّ
في منطقة القدس الشرقية ومنطقة الضفة الغربية املضمومة إلى نفوذ بلدية القدس.

الدولي من عمليات االستيطان:
موقف القانون
ّ

املادة  49من معاهدة جنيف الرابعة متنع القوة احملتلة من نقل سكانها إلى املناطق احملتلة:
"...ال يجوز لدولة االحتالل أن تر ّحل أو تنقل جز ًءا من سكانها املدنيني إلى األراضي التي حتتلها".
ص البند ليمنع السياسة التي انتهجتها بعض القوى التي قامت بنقل سكانها ،خالل احلرب العاملية
لقد ن ُ ّ
الثانية ،إلى مناطق محتلة ألسباب سياسية أو عرقية أو لالستيطان في تلك املواقع .88القرار االستشاري
أيضا ،عدم قانونية املستوطنات اإلسرائيلية في األراضي احملتلة مبا في ذلك
حملكمة العدل الدولية أقرًّ ،
القدس الشرقية ،كالتالي:
 - 120وفيما يتعلق بهذه املستوطنات ،تالحظ احملكمة أن الفقرة  6من املادة  49من اتفاقية
تنص أنه" :ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جز ًءا من سكانها املدنيني
جنيف الرابعة
ّ
إلى األراضي التي حتتلها" .وال يقتصر هذا احلكم على حظر ترحيل السكان أو نقلهم
أيضا ،أية تدابير تتخذها القوة
بالقوة مثلما حدث أثناء احلرب العاملية الثانية ،وإمنا يحظرً ،
احملتلة من أجل تنظيم أو تشجيع نقل أجزاء من سكانها إلى األراضي احملتلة.
بهذا الصدد ،تبينّ املعلومات التي تلقتها احملكمة أن اسرائيل تتبع منذ عام  1977سياسة وممارسات تتضمن
للتو.
إقامة مستوطنات في األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا يخالف أحكام الفقرة  6من املادة  49املشار إليها ّ
وقد تبنّى مجلس األمن الرأي القائل بأ ّن هذه السياسة واملمارسات "ال تستند إلى أ ّي أساس قانوني" ،كما
دعا "إسرائيل ،باعتبارها القوة احملتلة" ،إلى التقيد بدقة باتفاقية جنيف الرابعة و" :إلغاء تدابيرها السابقة
واالمتناع عن اتخاذ أية إجراءات تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعة اجلغرافية وتؤثر بصورة مادية
ص ،بنقل
على التكوين الدميغرافي لألراضي العربية احملتلة منذ عام  ،1967مبا فيها القدس ،وأال ّ تقوم ،خصو ً
أجزاء من سكانها املدنيني إلى األراضي العربية احملتلة" (القرار  )1979( 446املؤرخ بيوم  22آذار .)1979
وأعاد اجمللس تأكيد موقفه في القرارين )1979( 452 ،املؤرخ بيوم  20متوز  1979و )1980( 465املؤرخ بيوم  1آذار .1980
بل إنه ،في حالة القرار األخير ،وصف "سياسة إسرائيل واملمارسات التي تتبعها بتوطني أجزاء من سكانها في
األراضي (احملتلة)" بأنها "انتهاك صارخ" التفاقية جنيف الرابعة .وتخلص احملكمة إلى أن إقامة املستوطنات
89
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية احملتلة (مبا فيها القدس الشرقية) متثل خرقا للقانون الدولي".
 87يُنظر:
Jean S. Pictet (ed.), Commentary: IV Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Geneva, International Committee of the Red Cross, 1958) 302.
 88يُنظرالهامش  87ص.283 .
89 http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf
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خارطة رقم  :5خريطة القدس الكبرى

مصدر :دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.
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جدار الفصل في القدس:
عام  2002قامت احلكومة اإلسرائيلية بالتصديق على قرار إقامة جدار فاصل "مؤقت" بني إسرائيل والضفة
الغربية ،لهدف منع دخول الفلسطينيني إلى إسرائيل من دون مراقبة .90في تصريحاتها الرسمية أعلنت
احلكومة اإلسرائيلية أن مسار اجلدار سيكون على طول اخلط األخضر ،لكن في الواقع مت بناء الغالبية
أراض تعود إلى ملكية فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية .فاملسار
العظمى من اجلدار على ٍ
الذي ُح ّدد لبناء اجلدار يُشير بوضوح إلى أن الهدف األساسي منه هو توسيع رقعة سيادة اسرائيل عبر
ميت بصلة إلى االدعاءات األمنية التي أعلنتها في تصريحاتها
احتالل مناطق فلسطينية
وضمها ،وهو ما ال ّ
ّ
الرسمية .يُذكر أن االعتبارات األمنية التي تعتمدها إسرائيل لتسويغ بناء اجلدار ،إمنا تشكّل امتدادًا
للمشروع االستيطاني على األراضي الفلسطينية احملتلة ،الذي خلق وسيخلق مع بناء اجلدار حقائق أحادية
اجلانب على أرض الواقع ،من شأنها أن تعرقل أيّة اتفاقيات تسوية ممُ كنة بني الطرفني مستقبال ،أو والدة دولة
فلسطينية مستقلة .91احملكمة الدولية وأمني عام األمم املتحدة انتقدا بشدة هذه التصريحات ،وقد أقرت
واقعا جدي ًدا ،ال يمُ كن أن يكون فعال ً مؤق ًتا ،كما شكّكت
احملكمة في قرارها االستشاري أن اجلدار ،بفرضه ً
أراض إضافية واالستيالء عليها .وأكدت
نية
لها
احملكمة في مصداقية تصريح إسرائيل بأن ليس
لضم ٍ
ّ
محليا للتدابير غير املشروعة التي تتخذها إسرائيل فيما يتعلق
احملكمة أن مسار اجلدار إمنا "يعطي تعبيرًا
ًّ
النحو الذي ن ّدد به مجلس األمن" (يُنظر الفقرات  137 ،122-120من القرار
بالقدس واملستوطنات ،على
ْ
92
االستشاري).
الرئيسي في اختيار املسار هو اعتبار
بالنسبة إلى مسار اجلدار في القدس ،يظهر بوضوح أن االعتبار
ّ
أساسا ،وأن
ناف ملبادئ القانون الدولي القاضية بأن القدس الشرقية منطقة محتلة
ً
وم ٍ
سياسي بحتُ ،
مس باملوقف
هو
إمنا
اإلسرائيلية،
للسيادة
تابعة
الشرقية
القدس
واعتبار
1967
عام
حدود
بناء اجلدار على
ّ
القانوني الدولي الذي مينع إسرائيل من اتخاذ أيّة خطوة من شأنها ترسيخ االحتالل في القدس الشرقية.
نوه األمني العا ّم لألمم املتحدة في تقريره الذي ق ّدمه إلى محكمة العدل ،أن مسار اجلدار في القدس
حيث ّ
على وجه اخلصوص يقع خارج اخلط األخضر مبسافة بعيدة ،ويتجاوز احلدود البلدية الشرقية للقدس كما
حددتها إسرائيل (ينظر الفقرة  83من القرار االستشاري).93
سيضم اجلدار املستوطنات الواقعة على مقربة من احلدود البلدية للقدس ،إلى منطقة نفوذ بلدية القدس.
أيضا،
وفي الوقت نفسه ،سيعزل عن املدينة كلّ القرى واملدن الفلسطينية احملاذية واملتصلة بها ،وبهذاً ،
سيتم فصلها عن سائر مناطق الضفة الغربية .94من ضمن هذه األحياء والبلدات ،مدينتا رام اهلل وبيت
حلم ،والقرى احملاذية للحدود الشرقية للقدس مثل :الرام وضاحية البريد ،حزما ،عناتا ،العيزرية ،أبو ديس،
السواحرة الشرقية والشيخ سعد وغيرها ،والتي يعيش فيها ما يربو على ِمئة ألف مواطن.95
 90موقع اجلدار التابع لوزارة األمن اإلسرائيلية (باإلجنليزية)http://www.securityfence.mod.gov.il/Pages/ENG/default.htm :
91 http://www.btselem.org/arabic/Separation_Barrier/Index.asp
92 http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf
93 http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf
أيضا ،في تقرير "بتسيلم"
 94ينظر الهامش  ,12جدار الفصل العنصري في وحول القدس ص ،15 .انظروا بهذا الصددً ،
و"مبكوم"" :حتت غطاء األمن :توسيع املستوطنات في ظل اجلدار الفاصل" ،صhttp://www.btselem.org/ .18-16 .
Download/200512_Under_the_Guise_of_Security_Eng.pdf
أيضا :قرار احملكمة العليا 5488/04
 http://www.btselem.org/arabic/Separation_Barrier/Jerusalem.asp 95انظرواً ،
لنص االلتماس انظروا (بالعبرية):
اجمللس احمللي الرام ض ّد حكومة إسرائيل (لم يُنشر بعد ،صدر في تاريخ .)13.12.06
ّ
http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=882
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انتهجت إسرائيل في حتديد مسار اجلدار في منطقة القدس مبدأ التماس ما بني اجلدار الفاصل وبني اخلط
عامة ،على امتداد املسار
احلدودي للبلدية .وقد مت بالفعل احلفاظ على مبدأ التماس مع احلدود البلدية ،بصورة ّ
كلّه ،باستثناء حالتني شاذتني وبارزتني :حي كفر عقب ومخيم الالجئني شعفاط ،وهما منطقتان سيتم
فصلهما عن باقي أجزاء املدينة ،رغم وجودهما داخل منطقة نفوذ بلدية القدس .96إن مبدأ التماس ميس
علما بأن هذه احلدود البلدية إمنا هي
ًّ
مسا جارفًا ومجحفً ا بالسكان الفلسطينيني في القدس وضواحيهاً ،
تغاض تا ّم عن القانون الدولي وما ميليه
حدود االحتالل التي ح ّددتها إسرائيل وفقً ا ألغراضها السياسية وفي
ٍ
عليها من وجوب احترام حقوق السكان احملليني ،ومن ضمنها احلق ّ في التنقل واحلق ّ في التملك وغيرهما.
إذا كان القانون الدولي يسمح مبخالفة القواعد التي تقضي مبنع االستيالء على األرض بالقوة ،وغيرها من
قوات االحتالل جتاه حقوق السكان احملليني ،في حال أن اخملالفة هي للحفاظ على األمن
املبادئ التي تلزم ّ
تفسر "احملافظة
والنظام العا ّم (يُنظر البند  43من اتفاقية الهاي) فإن احملكمة العليا اإلسرائيلية ارتأت أن ّ
على األمن والنظام العا ّم" بتوفير األمن لسكان املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،بغض النظر
املس اجملحف بحقوق السكان الفلسطينيني القابعني حتت االحتالل،
عن شرعية هذه املستوطنات ،وعن ّ
97
وتطورهم وحياتهم ،وهم املعترف بهم كسكان محميني وفقً ا للقانون الدولي .
سالمتهم ،أمنهم،
ّ
ت ّدعي إسرائيل أنه لهدف تقليص الضرر الناجت عن تشييد اجلدار بالنسبة إلى السكان الفلسطينيني،
في كلّ ما يتعلق مبصادرة أراضيهم ،قامت بوضع آلية قانونية تعطيهم احلق ّ في االدعاء وتقدمي شكواهم
ض ّد مسار اجلدار وطرح األضرار الناجمة عن بنائه .98لك ّن هذه اآللية أثبتت فشلها؛ كون املهلة املُعطاة
للسكان لتقدمي أيّة شكوى بهذا الصدد للقائد العسكر ّي هي أسبوع واحد ،فقط ،وفي حال عدم التوصل
إلى اتفاق مع القائد العسكر ّي ،فبإمكان الشخص املتضرر االستئناف إلى احملكمة العليا ،ولكن خالل هذا
صعب على احملكمة االستجابة
سي ّ
الوقت تكون عملية البناء سارية على قدم وساق وبسرعة مذهلة ،ما ُ
لطلب السكان أو معاجلة قضاياهم ،نظرًا إلى التكلفة البالغة للجدار .وقد أدّت هذه اآللية إلى تقدمي مئات
االلتماسات إلى احملكمة العليا اإلسرائيلية ،لكن لم يطرأ في جميع هذه الدعاوى ،تقري ًبا ،تغيير على مسار
اجلدار أو أ ّن التغيير كان طفيفً ا ،مثل قضية "بيت سوريك" و"مراعبة" .ويُشار بهذا الصدد إلى أن احملكمة
يتم العثور على
العليا اإلسرائيلية تبنّت ادّعاء احلكومة الذي يُفيد أن اجلدار ليس إال ّ مبنى مؤق ًتا ،إلى أن ّ
حلّ سلمي من شأنه وضع ح ّد للخطر األمني الذي تواجهه دولة إسرائيل .في قضية بيت سوريك اعتبرت
وقانونيا ،99والتي ادعت أن اجلدر مؤق ًتا كتبرير لشرعيته أمام احملكمة.
منطقيا
احملكمة العليا ادّعاء احلكومة
ًّ
ًّ
شرعي ،بشكل
إضافة إلى ذلك ،فقد قامت إسرائيل بابتكار منهجية "قانونية" ملصادرة األرض حتت غطاء
ّ
ال يتنافى مع مبادئ القانون الدولي .هذه املنهجية تتلخص في أن إسرائيل ت ّدعي أنها من خالل بناء اجلدار
أراض تتبع للملكية اخلاصة بالفلسطينيني ،فإنها ال تقوم مبصادرة حق ّ هؤالء بامللكية ،وإمنا تقوم
على ٍ
قوات االحتالل .وقد اعتبرت احملكمة
بتعليق حقهم في استعمال هذه األرض
لتتحول حقوق االستعمال إلى ّ
ّ
العليا اإلسرائيلية هذه املنهجية شرعية وال تتنافى مع القاعدة  46من قواعد الهاي ،وعليه رأت احملكمة
العليا أن بناء اجلدار ال ميس حق ّ امللكية للسكان الفلسطينيني.100

97
98
99
100

96

http://www.btselem.org/arabic/Separation_Barrier/Jerusalem.asp
ينظر الهامش  ,43قضية مراعبة ض ّد رئيس حكومة إسرائيل (الفقرة )19
قرار احملكمة العليا  04/2056مجلس قرية بيت سوريك ض ّد حكومة إسرائيل ،مجموعة قرارات احملكمة العليا ,807 )5(58
)2004( 819-818
ينظر الهامش  98ص.830 ,807 .
ينظر الهامش  ,43قضية مراعبة ض ّد رئيس حكومة إسرائيل (الفقرة .)16
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الفصل الثاني

المخططات الهيكلية في خدمة "التوازن الديمغرافي"
أهداف التخطيط في القدس
توازن دميغرافي:
وخولت اللجنة
عينت احلكومة اإلسرائيلية "جلنة جافني" في بداية السبعينياتّ ،
بعد االحتالل عام ّ 1967
التطور في القدس" .جاء في توصيات اللجنة سنة  1973أنه "يجب احلفاظ على الوزن
"فحص مراحل
ّ
النسبي لليهود والعرب في القدس" كما كان آنذاك –  73.5%من اليهود و 26.5%من العرب 101.لذلك،
فالتوازن الدميغرافي هو الذي شكّل ويشكّل أساس اخملططات الهيكلية والتطويرية للمدينة .في مستند
لـ"قسم تخطيط املدينة" في بلدية القدس ،هو عبارة عن تلخيص للسياسة املدينية ما بني السنوات
 ،1996-1968ذُكر بشكل مباشر أن أحد األسس التي كانت نصب أعني مخططي البلدية في عملهم
التخطيطي في القدس الشرقية ،هو احلفاظ على نسبة  70-30بني الفلسطينيني واليهود .تلك األسس
فصل أدناه من خالل حتليل اخملطط األخير لبلدية القدس  -اخملطط
سي ّ
سارية املفعول حتى يومنا هذا ،كما ُ
102
الهيكلي "القدس ."2000
ضم
لقد مارست السلطات اإلسرائيلية ،مبا فيها بلدية القدس ومؤسسات التخطيط اخملتلفة ،منذ
ّ
املنطقة الشرقية وقسم من الضفة الغربية إلى املدينة عام  ،1967سياسات تخطيط هدفها السيطرة
على األرض وتغيير طابع املدينة وتهويدها .فمن خالل اخملططات الهيكلية والقرارات اخملتلفة املتعلقة
بسياسات تطوير مدينة القدس ،وضعت الدولة ومؤسسات التخطيط نصب أعينها هدف تقليص نسبة
103
السكان الفلسطينيني في القدس ،وتأمني استخدام يهود ّي حصر ّي ألوسع مساحة ممكنة.
مع هذا ،فإن نسبة السكان العرب في القدس في تزايد مستمر ،كما يُبينّ اجلدول رقم  4أدناه ،حيث بلغ عدد
سكان القدس الفلسطينيني عام  ،2007حسب املصادر اإلسرائيلية ،ما يقارب  260.5ألف نسمة 104شكلوا
 34.8%من اجملموع العا ّم للسكان في منطقة نفوذ بلدية القدس ،كما هي معرّفة في دولة إسرائيل .وهكذا
زادت نسبة العرب مبا يقارب  9%بني السنوات  105.2007-1967لهذا نرى في السنوات االخيرة ,وكما سيفصل
ادناه ,تكثيف العمل على تطبيق السياسات االسرائيلية االستيطانية في املنطقة.

101
102
103
104
105

جدعون ليفي "الرحم في خدمة الدولة" جريدة هآرتس .2002/9/9
ذكر في مقال لـ د .مئير مرجليت "سياسة بلدية القدس في شرق املدينة"  ،2007/3/29يُنظر:
http://www.icahd.org/heb/articles.asp?menu=6&submenu=2&article=425
هذه السياسات التخطيطية تنضم إلى سياسات التهجير املباشرة للعرب في القدس ،والتي تتمثل بسياسة إلغاء
اإلقامة ،منع لم شمل العائالت الفلسطينية في القدس ،منع تسجيل سكان الضفة املتزوجني في سكان القدس
وهلم جرًّا.
ّ
الكتاب اإلحصائي للقدس  ،2008/2007اجلدول رقم ج ,1/معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية
http://www.jiis.org.il/imageBank/File/shnaton_2007_8/shnaton%20C0106.pdf
وضمها.
عدد السكان العرب هو ما بعد احتالل القدس الشرقية
ّ
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جدول رقم  :4عدد سكان القدس العرب ونسبتهم بني السنوات 2007-1967
السنة

مجموع السكان

يهود (نسبة)

عرب (نسبة)

1967
1977
1987
1997
2001
2004
2006
2007

266.3
376.0
482.6
622.1
670.0
706.4
733.3
747.6

)74.2( 197.7
)72.4( 272.3
)71.1( 346.1
)69.0( 429.1
)67.9( 454.6
)66.4( 469.3
)65.6( 481.0
)65.2( 487.1

)25.8( 68.6
)27.6( 103.7
)28.3( 136.5
)31.0( 193.0
)32.1( 215.4
)33.6( 237.1
)34.4( 252.4
)34.8( 260.5

مصدر :الكتاب اإلحصائي للقدس  ،2008/2007معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية.
http://www.jiis.org.il/content.asp?articleID=90

106

عدد السكان العرب وفق
107
املصادر الفلسطينية

210.2
235.2
247.1
255.5
107

بناء املستوطنات:
واحليز ّي تنعكس سياسة السيطرة على األرض والتهويد بإقامة مستوطنات
في اجملال التخطيطي
ّ
أراض فلسطينية محتلة في القدس الشرقية (يُنظر اخلارطة رقم  ،)6حيث عملت
اسرائيلية على ٍ
108
احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة على بناء ما يقارب  50,000وحدة سكنية للمستوطنني في مناطق
القدس الشرقية ،والذين يُق ّدر عددهم اليوم بأكثر من  195,000مستوطن 109.يُذكر أنه بعد مؤمتر أنابوليس
بأسبوع ،قامت السلطات اإلسرائيلية في كانون األول  2007بالنشر عن مناقصات لبناء  747وحدة سكنية
استيطانية في جبل أبو غنيم وتلبيوت ،مقارنة مبناقصات لبناء  46وحدة سكن استيطانية في األشهر
العشرة األولى من  .2007وخالل عام  2008مت اإلعالن عن مناقصات لبناء  1961وحدة سكنية استيطانية
في القدس الشرقية (بسجات زئيف  763وحدة سكنية ،شرق تلبيوت  440وحدة سكنية ،جيلو  170وحدة
110
سكنية وجبل أبو غنيم  588وحدة سكنية).

 106الكتاب اإلحصائي للقدس  ،2008/2007معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية.
http://www.jiis.org.il/content.asp?articleID=90
 107كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم  ،9اجلدول  6-5ص.155 .
" 108مرشد للحائرين حول مسألة هدم البيوت في شرق القدس" عير عميم ,ص( 3 .اذار ( )2009عبري)
http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/HomeDemolitionGuideHeb.doc
.ص109 OCHA, Special Focus : The Planning Crisis in East Jerusalem | April 2009 7.
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_english.pdf
 110داني زايدمن " ,القدس  – 2008صورة وضع" (كانون األول  ،)2008عير عميم ،ص.14 .
http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/AnnualReport2008Heb.pdf
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خارطة رقم  :6املستوطنات اإلسرائيلية في القدس الشرقية

مصدر :دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.
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جدول رقم  :5مناقصات لبناء جماهيري في شرق القدس ( 2008-2003وحدات سكنية):111
عدد الوحدات السكنية
السنة
595
2003
773
2004
724
2005
630
2006
46
2007
*
1931
2008

*  2008يشمل مناقصات صدرت في كانون األول .2007
مصدر" :القدس  – 2008صورة وضع" ،داني زايدمن (كانون األول  ،)2008عير عميم.

إضافة إلى ذلك ،فقد شهد عام  2008تزاي ًدا في تقدمي مخططات هيكلية استيطانية في منطقة القدس
الشرقية ،بينما لم تُودَع مخططات هيكلية عام  .2007ففي عام  2008أودِعت مخططات بلدية متكّن من
بناء  5431وحدة سكنية (بسجات زئيف  800وحدة سكنية ،رموت  105وحدات سكنية ،نفي يعقوب 393
وحدة سكنية ،جبل أبو غنيم  983وحدة سكنية ،وغفعات همطوس  3150وحدة سكنية) .112وفيما ّمت عام
 2007التصديق على مخططات هيكلية لبناء  391وحدة سكنية ملستوطنني في القدس الشرقية ،فقد مت ّ
113
في عام  2008التصديق على مخططات هيكلية لبناء  2730وحدة سكنية استيطانية.

منع تطوير املناطق واألحياء الفلسطينية:
في الشق اآلخر لسياسة "التوازن الدميغرافي" أعاله ،استخدمت السلطات اإلسرائيلية آلية جتميد البناء
تطوره .فعلى سبيل املثال ،من املساحات
السكني في األحياء الفلسطينية في القدس ،وعدم متكني
ّ
ّ
املضمومة إلى بلدية القدس ،وكما ذكر أعاله ،صادرت السلطات اإلسرائيلية ما يقارب  24,500( 35%دومن)
لغرض بناء مستوطنات .أما بالنسبة لالراضي املضمومة املتبقية ,وكما ذكر في تقرير مكتب تنسيق
الشؤون االنسانية التابع لالمم املتحدة ,114فان  21,300( 30%دومن) منها غير مخططة بتاتًا .ما تبقى ،أي
تخصص اخلرائط الهيكلية 15,500
ما يقارب  35%من املساحة املضمومة ( 24,700دومن) مخططة ،منها
ّ
عامة ،كالطرق وال ُبنى التحتية األخرى ،حيث ال يمُ كن البناء عليها.
دومن ( )63%كمناطق خضراء وألهداف ّ
أما ما تبقى لهدف تطوير األحياء الفلسطينية فهو  9,200دومن ،فقط .أي أن  ،13%ال غير ،من مساحة
القدس الشرقية والضفة الغربية املضمومة إلى منطقة نفوذ بلدية القدسُ ،م َع ّدة لتطوير األحياء
مبنية في غالبيتها ،وعليه فحتى إمكانية احلصول على تراخيص فيها،
الفلسطينية .115وهذه املساحة
ّ
معدومة تقري ًبا.
اآلليات اإلضافية التي استغلتها املؤسسة اإلسرائيلية في هذا اجملال ،هي عدم إعداد مخططات لألحياء
أراض
الفلسطينية ،املماطلة في إعداد هذه اخملططات ،أو إعداد مخططات ال تناسب حاجة السكان إلى ٍ
111
112
113
114
115

ينظر الهامش  110ص.14 .
ينظر الهامش  110ص.16 .
ينظر الهامش  110ص.16 .
ينظر الهامش .109
ينظر الهامش  109ص.8 .
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للتطوير ،أو حتديد نسب بناء منخفضة ال تفي باالحتياجات في األحياء الفلسطينية (وتُراوح بني 25%-
 ،)75%مقارنة باملستوطنات اإلسرائيلية (وتُراوح بني  ..)75%-120%فهكذا على سبيل املثالُ ،ح ّددت نسبة
(حسب مخطط رقم  )2691بنسبة  ،25%وتصل النسبة في راس العمود إلى 50%
البناء في جبل املكبر َ
(حسب مخطط رقم  )4558فتصل
(حسب مخطط  ،)2668بينما في املستوطنة اليهودية نوف تسيون َ
َ
116
.142.5%
إلى
ويصح هذا الفرق جلميع األحياء ،كما يظهر في اجلدول التالي ،ومعناه من جهة ،ضمان
ّ
الوجود اليهودي وتهويد القدس الشرقية ،ومن جهة أخرى ،خنق األحياء الفلسطينية ،حصرها ،ومنعها
التطور والتوسع .والنتيجة املترتبة على ذلك هي خلق البناء "غير املرخص" .هذا التضييق اجلغرافي،
من
ّ
حيزيّة أخرى للسكان الفلسطينيني ،أدّيا إلى نشوء كثافة سكانية مرتفعة في هذه األحياء.
بدائل
وانعدام
ّ
إذ إ ّن الكثافة السكانية القائمة اليوم في األحياء الفلسطينية عالية ج ّداً ،وتصل إلى  13,500شخص/
أيضا ،مقارنة بالقدس الغربية 8,300 ،شخص/كم 2و  9,000شخص/كم 2في مستوطنات
كم .2وذلكً ،
117
القدس الشرقية.
رسميا في املستوطنات في شرق القدس ،مقارنة باألحياء
جدول رقم  :6التفاوت في نسب البناء القائمة
ًّ
118
الفلسطينية اجملاورة:
بيت حنينا – 50%-75%
نفي يعقوب – 90%
بسغات زئيف – 90%-120%
بيت صفافا – 50%
جيلو – 75%
جبل املكبر – 25%-50%
أرمون هنتسيب – 75%-90%
صور باهر – 35%-50%
هار حوما (جبل أبو غنيم) 90%-120%
العيسوية – 70%
التلة الفرنسية – 120%
شعفاط – 57%
رمات شلومو – 90%-120%
مصدر.Margalit, Meir (2006) Discrimination in the Heart of the Holy City. Jerusalem: IPCC :

خلق فجوة تخطيطية:
بعد االحتالل عام  1967ألغت إسرائيل جميع مخططات التطوير األردنية في شرق القدس ،وهكذا بقيت
املنطقة بدون مخططات هيكلية .لذلك تعذ ّر إصدار ُ أية تراخيص بناء في األحياء الفلسطينية لفترات
طويلة.
وصدِّق عليه (سنة  )1976في القدس الشرقية هو "اخلارطة الهيكلية للبلدة
اخملطط األول الذي ِ
أع ّد ُ
سمى احلوض التاريخي ،وتأكيد الرواية
ي
ما
على
السيطرة
إلى
هدف
والذي
ع.م"9/
احملاذية
القدمية واملناطق
ُ ّ
احليز .فلم يتقرر إعداد مخططات هيكلية لألحياء الفلسطينية إال في سنة .1983
اإلسرائيلية عن هذا ّ
 116ناتي مروم "،كمني تخطيطي :سياسة تخطيط ،تسوية أراضي ،تصاريح بناء وهدم بيوت في القدس الشرقية" ()2004
"مبكوم" و"عير شاليم" ,ص ( .30عبري) ومن موقع بلدية القدس:
http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=1.
 117موقع معهد األبحاث التطبيقية ،أريج ،حرب إسرائيل الدميغرافية في مدينة القدس لتحويل صراع احلقوق إلى صراع
وجودwww.arij.org .
 118ينظر.Margalit, Meir (2006) Discrimination in the Heart of the Holy City. Jerusalem: IPCC :
وينظر الهامش  116ناتي مروم.
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مخططا ُمصدَّقًا عليه ،فقط ،يتعلق بقسم من األحياء الفلسطينية،
وحتى سنة  ،1994كان هناك 13
ً
120
مفصلة لألحياء الفلسطينية .نتيجة
محلية
صدِّق ،تقري ًبا ،على  20خارطة هيكلية
وحتى يومنا هذا ُ
ّ
ّ
لذلك ،بقيت بعض األحياء الفلسطينية بدون مخططات هيكلية حتى يومنا هذا ،مثل ،شعفاط والوجلة.
وهناك أحياء مع مخططات قائمة منذ سنوات طويلة ،ال تناسب الوضع القائم واحتياجات السكان اآلنية،
عامة .نذكر هنا أ ّن بلدية القدس تقوم في السنوات األخيرة ،وللمرّة األولى ،بإعداد
من سكن وخدمات ّ
محلي للمدينة (القدس )2000 ،يُتوقَّع إيداعه في الفترة القريبة املقبلة ،حيث سنقوم
هيكلي
مخطط
ّ
ّ
بتحليله في هذا الفصل.
119

تخطيطيا يُعلن منطقة
في سنة  1974نشرت اللجنة احمللية للتخطيط والبناء في بلدية القدس أمرًا
ً
معينة في شرق املدينة ميكن استصدار
القدس منطقة للتخطيط .وفي  1975ح ّددت البلدية مناطق
ّ
تراخيص بناء في حدودها ،وفق البند  78من قانون التخطيط والبناء .هذا البند يسمح بإصدار تراخيص بناء
معينة ،وذلك وفق شروط توضع لهذا الغرض.
في حال اإلعالن الرسمي عن البدء بالتخطيط في منطقة ّ
البند يُح ّدد الفترة الزمنية التي يمُ كن خاللها استصدار تراخيص بناء وفقه ،وهي فترة أقصاها ثالث سنوات،
مع إمكانية متديد لثالث سنوات إضافية ،يستوجب ما بعدها األمر تصديقً ا من وزير الداخلية .نذكر هنا أن
التراخيص التي أعطيت استنادا الى البند اعاله كانت على قسائم ذات مساحة ال تزيد عن دومن واحد ،فقط،
وبنسب بناء منخفضة (نسبة البناء كانت في هذه املناطق  ،50%فقط ،لبناء من طابقني ،و 25%لبناء من
121
طابق واحد).

سياسات الهدم:
مهدت سياسة التخطيط هذه التي اتبعتها بلدية القدس إمكانية استغالل سلطتها إلصدار أوامر
لقد ّ
العامة .ويُق ّدر عدد البيوت التي أقدمت بلدية القدس
هدم في األحياء الفلسطينية ،كجزء من سياستها
ّ
بهدمها منذ عام  1967بـ 2,000بيت 122.ووفق معطيات رسمية وردت في تقرير ملكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة ،123هدمت بلدية القدس أكثر من  670منشأة فلسطينية في شرق القدس
بحجة البناء غير املرخص بني السنوات  124.2008-2000ومع أن غالبية البناء غير املرخص منفذ في األحياء
ُ
اليهودية في القدس (ما يقارب  )66%فإن غالبية أوامر الهدم املنفذة هي في األحياء الفلسطينية (ما
أيضا ،تفاوت كبير في نسبة اإلجراءات القانونية التي تُتخذ ض ّد البناء غير املر ّخص
يقارب  125.)70%هناكً ،
في القدس الشرقية مقارنة باألحياء اليهودية غرب املدينة ،كما هو مبينّ في اجلدول رقم  .7هذه السياسة
هي استمرار للسياسة القائمة ،كما هو مبينّ في اجلدول رقم  8أدناه ،في السنوات التي سبقت ذلك.

119
120
121
122
123
124
125

أراض ،تخطيط وبناء في شرق القدس" ،1995 ،بتسليم" ،ص.57 .
سياسات متييز :مصادرات ٍ
ينظر الهامش  112ناتي مروم.
أراض ،تخطيط وبناء في شرق القدس" ،1995 ،بتسليم"؛ وناتي مروم ،كمني تخطيطي:
يُنظر :سياسات متييز :مصادرات ٍ
سياسة تخطيط ،تسوية أراضي ،تصاريح بناء وهدم بيوت في القدس الشرقية" ،مبكوم" ،مبكوم"( .2004 ،عبري)
ينظر الهامش  109ص.2.
ينظر الهامش .109
ينظر الهامش  109ص.2.
ينظر الهامش  108ص.4 .
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جدول رقم  :7اإلجراءات القانونية التي تُتخذ ض ّد البناء غير املر ّخص في مدينة القدس
2005
2004
القدس الغربية القدس الشرقية القدس الغربية القدس الشرقية
1529
5653
1386
5583
مخالفات مسجلة
857
1272
780
980
اتهامات مق ّدمة
 80تقري ًبا
 40تقري ًبا
216
50
أوامر هدم إدارية صدرت
76
26
114
13
فعلي
هدم
ّ
126

مصدرMargalit, Meir (2006) Discrimination in the Heart of the Holy City Jerusalem: IPCC :

جدول رقم  :8مخالفات بناء وأوامر هدم في األحياء اليهودية في القدس الشرقية والغربية ،وفي األحياء
الفلسطينية في شرق القدس :127 2001 - 1996
أوامر هدم أصدرت
مخالفات بناء سجلت
السنة
أحياء يهودية أحياء فلسطينية أحياء يهودية أحياء فلسطينية
)80%( 348
)20%( 86
)18%( 3846
)82%( 17382
اجململ للفترة
)54%( 38
)46%( 33
)26%( 484
)74%( 1395
1996
)68%( 39
)32%( 18
)22%( 419
)78%( 1486
1997
)62%( 28
)38%( 17
)24%( 589
)76%( 1839
1998
)96%( 144
)4%( 6
)23%( 510
)77%( 1723
1999
)85%( 29
)15%( 5
)14%( 804
)86%( 4937
2000
)91%( 70
)9%( 7
)15%( 1040
)85%( 6002
2001
مصدر :ناتي مروم ،كمني تخطيطي :سياسة تخطيط ،تسوية أراضي ،تصاريح بناء وهدم بيوت في القدس الشرقية" ،مبكوم"،
.2004

ونرى في العام  2008تزاي ًدا في سياسة هدم البيوت ،حيث هدمت بلدية القدس حتى بدايات كانون األول من
غرب املدينة .وهكذا نرى تزاي ًدا
السنة الفائتة  85مبنًى
فلسطينيا في القدس الشرقية ،مقارنة بـ 36مبنًى َ
ًّ
128
قياسا مبع ّدل الهدم بني السنوات .2006-1992
قياسا بعام  ،2007وبنسبة 217%
بنسبة ،32%
ً
ً

 126ينظر الهامش  118مرجليت مئير.
 127ينظر الهامش .116
 128ينظر الهامش .110
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اجلدول رقم  :9عدد أوامر الهدم املنفذة بني األعوام :2008-1992
عدد أوامر الهدم املنفذة
السنة
عدد أوامر الهدم املنفذة
السنة
32
2001
12
1992
36
2002
48
1993
66
2003
29
1994
124
2004
25
1995
73
2005
17
1996
71
2006
16
1997
69
2007
33
1998
85
2008
17
1999
130
9
2000
19
( 2009حتى نيسان)
129

مصدر" :القدس  – 2008صورة وضع" ،داني زايدمن (كانون األول  ،)2008عير عميم.

130

إضافة إلى ذلك ،هناك مناطق فلسطينية كثيرة مه ّددة بالهدم ،مثل تل الفول في بيت حنينا ،خلة العني
في الطور ،العباسية في الثوري ،وادي ياسول بني جبل املكبر والثوري ،وحي البستان في سلوان ،حيث
131
سيبلغ عدد املتضرّرين في حال نُفِّذت أوامر الهدم في تلك املناطق ما يقارب  4,600فلسطيني.

صعوبات في إصدار تصاريح بناء:
إجراءات إصدار تصاريح البناء في القدس الشرقية هي إجراءات من املُمكن أن تستغرق سنوات من التعامل
مع سلطات التخطيط في القدس ،كما يمُ كن أن تستهلك موارد مادية كبيرة غير متوافرة لدى غالبية
الفلسطينيني .ووفق معلومات رسمية قدمتها بلدية القدس إلى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع
لألمم املتحدة ،فعلى الرغم من أن طلبات تصاريح البناء تضاعفت بني السنتينْ  2003و ،)283 138-( 2007لم
يرتفع عدد التصاريح الصادرة تقري ًبا ( .132)150-100عام  2008أصدرت سلطات التخطيط  125تصريح بناء
لـ 400وحدة سكنية فقط .133وبالطبع ،فإ ّن عدد التصاريح الصادرة بعيد كلّ البعد عن استيفاء حاجات
الفلسطينيني في القدس الشرقية إلى البناء والتطوير ،التي تق ّدر مبا يقارب  1,500وحدة سكنية سنويًّا.134
أحد العوائق األساسية التي يواجهها إصدار تصاريح بناء هو إثبات امللكية على األرض ،حيث تطلب
سلطات التخطيط من مقدم طلب التصريح أن يُثبت ملكيته على األرض كشرط إلصدار تصريح بناء.
وكما ذكر في تقرير ملؤسسة مبكوم ،اليوم ،ما يقارب  50%من األراضي في القدس الشرقية غير مسجلة
في سجالت امللكية (مثل كفر عقب واملنطقة املمتدة من العيسوية شماال ً حتى صور باهر جنوبًا)25% ،
رسميا
خاضعة إلجراءات تسوية أو تسجيل (بيت حنينا وشعفاط) و ،25%فقط ،من األراضي مسجلة
ًّ
(قسم من البيرة ،قسم من قلنديا ،قسم من بيت حنينا ،قسم من منطقة حزما-عناتا ،قسم من منطقة
129
130
131
132
133
134

ينظر الهامش .110
ينظر الهامش .109
ينظر الهامش .109
ينظر الهامش .109
ينظر الهامش  108ص.4 .
ينظر الهامش .108
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الشيخ جرّاح وقسم من منطقة بيت صفافا) .135هذا الوضع ناجت عن ظروف قانونية وسياسية منذ االحتالل
عام  .1967في السابق كانت هناك إجراءات عملية مكّنت من إصدار تصاريح بناء بدون تسجيل ملكية،
ولكن منذ عام  2000مت حتديد إجراءات جديدة ومشددة في هذا املوضوع ،متنع ،في غالبية احلاالت ،إمكانية
إصدار التصاريح املطلوبة .من بني الطلبات وفق اإلجراءات اجلديدة في األراضي املسجلة ،إثبات امللكية
وفق تسجيل رسمي في املؤسسة اإلسرائيلية ،توقيع صاحب األرض املسجل على طلب التصريح وليس
أيضا ،توقيع
أما في األراضي اخلاضعة إلجراءات تسجيل ،فتتطلّب التعليماتً ،
ورثائه أو املشترين منهّ .
امل ّدعي ملكية على األرض ،في حني اكتفت سلطات التخطيط في السابق بتصاريح من ضريبة األمالك أو
أما في األراضي غير املسجلة،
من مختار البلدة ومق ّدم الطلب ،في شأن امللكية على األرض لهذا الهدفّ .
فيطلب من مق ّدم الطلب تقدمي مخطط من أجل التسجيل وذلك لفتح ملف بناء .وهذا بغية إلزام أصحاب
ُ
لي في السجالت اإلسرائيلية.136
األراضي بتسجيل األراضي بشكل أو ّ ّ

مخططات هيكلية اسرائيلية قيد البحث
في األقسام التالية سوف نقوم بتحليل بعض اخملططات الهيكلية األساسية اآلنية ملدينة القدس،
عينيا ،سيقوم هذا التقرير
حيز الفلسطينيني في القدس الشرقية واملناطق احملاذية لها.
وتأثيرها على ّ
ًّ
بتحليل مخططينْ هيكليينْ أساسيينْ وجديديْن في القدس :اخلارطة الهيكلية اللوائية – لواء القدس
ت.م.م ،1 .التعديل رقم  ،30واخلارطة الهيكلية احمللية األخيرة "القدس  ،"2000والتي يتوقع إيداعها في
فصل أدناه  -تصب جميعها في األهداف السياسية لدولة
سي ّ
األشهر القريبة القادمة .اخملططات  -كما ُ
تسخر اإلمكانيات التخطيطية والتطويرية
إسرائيل احملتلة في القدس الشرقية ،كاملفصل أعاله ،وهي
ّ
املهنية كلها في العشرين سنة القادمة من أجل تلك األهداف.
ْ

اخملطط الهيكلي اللوائي – لواء القدس ت.م.م 1 .التعديل رقم 30
اخملطط الهيكلي الوائي – لواء القدس ت.م.م 1 .التعديل رقم ( 30ينظر خارطة رقم  )7أودع في صيف
 2008وهو اآلن في مرحلة سماع االعتراضات .يتطرّق هذا اخملطط إلى لواء القدس ككلّ  ،ويضع سياسة
التطوير للّواء حتى سنة  ،2020وهو يهدف اساسا إلى زيادة إمكانيات تطوير املستوطنات اإلسرائيلية في
الضفة الغربية وشرق القدس وتسهيل شبكة املواصالت فيما بينها ،ومع مركز مدينة القدس ومركز دولة
اسرائيل (منطقة تل أبيب) .يحمل اخملطط تأثيرات فورية على أرض الواقع وعلى احلياة اليومية لسكان
احليزيّة،
القدس الفلسطينيني ،مبا في ذلك احل ّد من إمكانيات تطوير األحياء الفلسطينية من الناحية ّ
والتطور املستدمي.
مس حقهم في السكن والسكن الالئق
االجتماعية واالقتصادية ،وبالتالي ّ
ّ
وينص وجوب" :تطوير مدينة
لوائيا ،فإ ّن أحد أهدافه يتطرّق إلى مدينة القدس
هيكليا
رغم كون اخملطط
ّ
ّ
ّ
إسرائيل
كعاصمة
وشرق)
القدس (غرب
وكحيز ذي صلة للشعب اليهودي" 137.وبالتالي ،يضع اخملطط نصب
ّ
عمليا،
ا/دميغرافيا ،وهو احلفاظ على أغلبية سكانية/دميغرافية يهودية ،وهو ما ينعكس،
سكاني
عينيه هدفًا
ًّ
ًّ
ًّ
ينص اخملطط وجوب احلفاظ على أغلبية يهودية في املستقبل
وهكذا
ومستنداته.
اخملطط
في خارطة
ّ
البعيد في منطقة القدس وحتدي ًدا األراضي احملتلة في شرق القدس .حيث ينص ملحق "توصيات لتعزيز
مدينة القدس وتطويرها" على أن "هدف السكّان الذي أقر ّ لعام  2020يستوجب احلفاظ على األغلبية
اليهودية [138."]...على أساس هذه األهداف والسياسات ،مت اإلعداد والعمل على هذا اخملطط.
135
136
137
138

ينظر الهامش  116ص.61-60 .
ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع يُنظراملصدر في الهامش .116
البند رقم  3.1.4من تعليمات مخطط القدس ت.م.م  1التعديل رقم .30
"توصيات لتعزيز مدينة القدس وتطويرها" ص.8 .
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خارطة رقم  :7اخملطط الهيكلي لواء القدس ،ت.م.م 1 .التعديل رقم 30

* ترجمت للغة العربية على يد معهد األبحاث التطبيقية (أريج).

سنتطرق فيما يلي إلى بعض اآلليات األساسية في اخملطط اللوائي ،والتي تخدم هدف تطوير مدينة القدس
كـ"مدينة مو ّحدة" يهودية عاصمة لدولة إسرائيل .ويتجلّى ذلك في ثالثة مجاالت رئيسية :فرض قيود على
تطوير املناطق الفلسطينية ،تطوير املستوطنات ،وسلب املوارد الطبيعية في املناطق احملتلة.

قيود على إمكانيات تطوير املناطق الفلسطينية:
كما ذكر أعاله ،يهدف اخملطط إلى تعزيز مدينة القدس "كقلب الشعب اليهودي" لكي تشكّل املركز
أيضا .وعلى هذا األساس ،يضع اخملطط قيودًا وعراقيل
الروحي والثقافي لليهود في إسرائيل ،وفي العالم ً
تطور األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية .تنعكس هذه القيود في تعليمات اخملطط
من شأنها منع ّ
وخرائطه ،وسنبحث اهمها في ما يلي:

تطوير منوط بهندسة دميغرافية:
ينص ما يلي:
اخملطط
البند  6.1.3من تعليمات ّ
ّ
مخططا يشمل إقامة منطقة سكنية في مدينة القدس أو توسيعها بشكل
"حني تبحث
ً
ملحوظ ،يتوجب على اللجنة اللوائية ،من بني مجمل اعتباراتها ،أخذ اعتبار عرض السكن،
القائم واخملطط ،في مدينة القدس خملتلف مجموعات السكّان".
سلبي ينعكس على إمكانية تطوير األحياء الفلسطينية.
عمليا ،يشتمل هذا البند على أكثر من جانب
ّ
ًّ
اجلانب األول ،هو إمكانية استغالل البند واستعماله من أجل تنفيذ سياسة الهندسة الدميغرافية
والوصول إلى "التوازن الدميغرافي" املنشود من قبل السلطات ،حيث يمُ كن للبند أن مينع مخططات هيكلية
يتالءم واألهداف الدميغرافية املنشودة من قبل السلطات
لتطوير األحياء الفلسطينية إذا كان التطوير ال
َ
يتالءم مع سياسة تهويد القدس .اجلانب الثاني ،هو التغاضي
اإلسرائيلية في القدس ،أو بكلمات أخرى ،ال
َ
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عن خصوصيات اجملتمع الفلسطيني في أحيائه في كلّ ما يتعلق بطبيعة ملكية األراضي وطبيعة البناء
إجمالي عروض السكن في األحياء
على امتداد األجيال داخل العائلة .الفرضية اخملطوءة للبند أعاله هي أن
ّ
الفلسطينية ُمتاحة أمام جميع السكان الفلسطينيني من دون أية قيود ناجمة عن ملكية األرض ،قيود
اقتصادية وقيود اجتماعية وثقافية ،متنع في بعض األحيان التنقل احلر ّ للسكن بني األحياء اخملتلفة .إضافة
احليزيّة ،االقتصادية واالجتماعية .إذ
إلى ذلك ،يتجاهل هذا البند تاريخ األحياء الفلسطينية واحتياجاتها ّ
 وكما ذُكر أعاله ،ونتيجة لسياسات التجاهل وعدم التخطيط أو التخطيط مبا ال يالئم هذه اخلصوصيات تعاني األحياء العربية اليوم من نقص كبير ،وأحيانًا ،من عدم وجود مساحات للبناء وللتطوير االجتماعيواالقتصادي.

تطوير منوط بوجود بُنًى حتتية:

ينص ما يلي:
اخملطط
البند  )1( 8.1.3من تعليمات ّ
ّ
محلي ،إال ّ إذا اشتمل على اشتراط منح تراخيص البناء بوجود
مخطط
"ال يُصدَّق على
ّ
ّ
مفصلة حللّ شبكة الصرف
ومخططات
ي ُمصدَّق عليها،
ّ
ّ
مخططات شبكة صرف ّ
ّ
صح ّ
ي ،تكون وزارتا الصحة والبيئة قد صادقتا عليها ،وكذلك حتديد مراحل تنفيذ تضمن
الصح
ّ ّ
إكمال حلّ مسألة اجملاري حتى انتهاء البناء".

صحي .ومبوجب معطيات مركز
ال توجد في القسم األكبر من أحياء القدس الفلسطينية شبكات صرف
ّ
139
حيا/قرية في شرق القدس،
اإلحصاء الفلسطيني فهي متوفرة في تسعة أحياء/قرى فقط ،من بني ًّ 31
وحسب تقدير لشركة "جيحون" هناك حاجة في القدس الشرقية اليوم إلى  70كيلومترًا من خطوط
َ
ً
ي 140.لذلك ،فإن هذا الشرط ،مينعً ،
ويصعب
وفعال ،تطوير معظم األحياء الفلسطينية
قوال
الصح
الصرف
ّ
ّ
ّ
إمكانية تنظيم مسألة إصدار تصاريح بناء ،وهي من أكثر املسائل املؤملة لدى السكان الفلسطينيني
لسبب املصاعب التي يتم وضعها من قبل السلطات في هذا املوضوع .هكذا تستغلّ مؤسسة التخطيط
متعمد من قبل هذه املؤسسة ،كأداة
اإلسرائيلية ،انعدام أو النقص في ال ُبنى التحتية ،الناجت عن إهمال
ّ
حيز السكان الفلسطنيني ،وبالتالي حتقيق أهداف السيطرة والتهويد.
لتضييق ّ

مناطق أمنية:
إضافي يتمثل في الفصل  9من تعليمات اخملطط ،ويتطرّق إلى "مناطق أمنية" غير مشار إليها في
قيد
ّ
خرائط اخملطط .فبموجب هذا الفصل ،يُعتبر إيداع خرائط ،إعطاء تصاريح وتنفيذ أعمال في املوقع املعرّف
خطي من ممثل
كأمني أمورًا محظورة ،إال ّ بعد التشاور مع ممثّل "وزير األمن" ،أو بعد احلصول على تصديق
ّ
ّ
عمليا ،مينح احلرية
االمني
اجلهاز
من
بتصديق
التخطيط
واشتراط
املناطق،
هذه
حتديد
عدم
األمن".
"وزير
ًّ
للمؤسسات اخملتلفة الستخدام هذه التعليمات بغية عدم التصديق على مخططات هيكلية محلية
ومفصلة لتطوير األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

 139دائرة اإلحصاء املركزية الفلسطينية ،السجلّ اإلحصائي السنو ّي للقدس ،رقم  ،9ص.128 .
 140موقع جمعية حقوق املواطن في إسرائيلhttp://www.acri.org.il/Story.aspx?id=1876 ،
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تعزيز املستوطنات في منطقة الضفة الغربية والقدس الشرقية
اخملطط الهيكلي اللوائي يعرض شبكة مواصالت وشوارع تتجاهل املصالح الشرعية للفلسطينيني
سكان القدس الشرقية .في املقابل ،فإن الغاية األساسية التي كانت نصب أعني اخملططني هي املصالح
اخلاصة بتوسيع املستوطنات وتعزيزها .ال يُفترض بشبكة املواصالت هذه التي س ُتقام بأكملها
السياسية
ّ
فوق مناطق فلسطينية محتلة أن تخدم السكان الفلسطينيني ،بل خدمة السكان اإلسرائيليني اليهود
املستقبلي.
تطورها
واملستوطنني بشكل حصر ّي تقري ًبا ،وستؤدي إلى متزيق األحياء الفلسطينية ومنع ّ
ّ
خارطة رقم  :8ملحق املواصالت للمخطط الهيكلي اللوائي 30/1 -

* ترجمت للغة العربية على يد معهد األبحاث التطبيقية (أريج).

إ ّن شبكة الطرق الرئيسية والسريعة املعروضة في اخملطط ،على سبيل املثال شارع "الطوق الشرقي"
أيضا ،املمتد إلى شمال القدس ،كما
والشوارع املتصله به ،شارع رقم  9وشارع رقم  ،20والشارع السريعً ،
هو مبينّ في ملحق املواصالت املرفق للمخطط (يُنظر اخلارطة رقم  )8جاءت لهدف تسهيل تطوير املنطقة
لصالح احتياجات املستوطنات وسوف تربط وتعزّز التواصل اجلغرافي بني املستوطنات املوجودة شرق احلدود
البلدية (كما وسعتها اسرائيل عام  ،)1967شمالها وجنوبها وبني القدس نفسها وايضا مع مركز الدولة.
أي أن شبكة املواصالت هذه ستربط منطقة  E1بـ كتلة جوش عتصيون ،كتلة معاليه أدوميم وكتلة
غفعات زئيف ،وستربط كلّ هذه الكتل مع مركز مدينة القدس.
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خارطة رقم  :9خارطة الطرق املوصلة بني القدس واملستوطنات ،حسب اخملطط اللوائي 30/1

احليزيّة واالجتماعية
سكة احلديد املقترحة والتي تقع غرب "شارع الطوق" ،تقطع هي األخرى األنسجة ّ
الطبيعية لألحياء الفلسطينية .فهي تربط املستوطنات املذكورة من الشمال إلى اجلنوب ،ومتتد على آالف
الدومنات.
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خارطة رقم  :10شبكة املواصالت املقترحة في اخملطط الهيكلي ،على خلفية صورة جوية

مصدر :دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية.
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كذلك ،فإن شبكة املواصالت املقترحة ،التي تُضاف إلى جدار الفصل العنصري في املنطقة ،ستشكل حدودًا
جغرافيا ،اقتصاديًّا ،ومن
وحتولها إلى جزر مفصولة
حيزية تفصل األحياء والقرى الفلسطينية عن بعضهاّ ،
ًّ
كلّ
لتطور تلك األحياء مستقبالً،
إمكانية
د
ص
ناحية املواصالت ،حتى عن محيطها املباشر ،ناهيك عن ّ
ّ
العامة التي تبعد قليالً ،فقط ،عن هذه األحياء .وباالضافة سيكون
ومراكمة املصاعب أمام منالية اخلدمات
ّ
احلي ،إلى جانب العالقات االقتصادية
مستوى
وعلى
العائلية
العالقات
من الصعب ج ًّدا مواصلة سير
ّ
141
القائمة اليوم بني تلك األحياء .يضاف الى ذلك ايضا منع البناء الي هدف مبحاذات شبكة املواصالت اعاله .
إن شبكة الشوارع املقترحة والتي ستعمل على وصل القدس باملستوطنات املوجودة شرق القدس ،ال تعني
إلغاء اخلط األخضر ،فقط ،بل ،ضم مساحات اضافية الى احلدود احلالية لبلدية القدس وتوسيعها إلى عمق
أيضا .هذا اخملطط لن يؤدّي إلى تغيير جغرافي ودميغرافي في القدس وما حولها ،فقط،
الضفة الغربيةً ،
إمنا  -بغية تنفيذ هذه التغييرات –إلى الن َّ ْيل من املوارد الطبيعية والزراعية في شرق القدس .إذ إن شبكة
املواصالت املقترحة ،من شوارع وسكك حديد ،سوف متت ّد على مساحات واسعة من األراضي الزراعية
واملوارد الطبيعية في املنطقة ،التي ال تشكّل مصدر زرق ،فقط ،إمنا مناظر طبيعية هي جزء ال يتجزأ من
أيضا.
املشهد الطبيعي لهذه املنطقةً ،
وهكذا ،باالضافة الى كون اخملطط ينافي القانون الدولي االنساني ،لكونه بغير في واقع املنطقة احملتلة ،فإنه ميس
حق ّ الفلسطينيني في امللكية ،في العمل وحرية التنقل ،حيث يفصل اخملطط األحياء الفلسطينية عن األراضي
يصعب على الفلسطينيني احلصول على
الزراعية اجملاورة لها ،ويمُ ّيز ض ّدهم على خلفية قومية .كما أ ّن اخملطط
ّ
خدمات الصحة والتعليم وغيرها ،حيث يفصل بني بعض األحياء وأماكن اخلدمات اخملتلفة في املنطقة.
كحيز فارغ ال يقطنه سكان أب ًدا ومتوفر كليا خلدمة
اخملطط يتو ّجه إلى منطقة شرق القدس
بكلمات أخرىّ ،
ّ
اخملطط يتجاهلون وجود االحياء والقرى الفلسطينية على امتداد شبكة املواصالت
املستوطنني .واضعو ّ
املعروضة وكذلك وجود عدد كبير من البيوت مبحاذاة مسار شبكة املواصالت تلك أو عليه ،ومي ّدون ال ُبنى
الفلسطينية التخطيطية والشرعية.
التحتية كما يحلو لهم ،من دون أ ّي اعتبار ملصالح سكان األحياء
ّ
كذلك ،تشتمل شبكة املواصالت في مخطط اللواء على الشق الشرقي لشارع الطوق ،وهو محاذٍ جلدار
الفصل العنصر ّي ،ومتت ّد منه تفرّعات شرقًا إلى املستوطنات في الضفة الغربية ،مثل معاليه أدوميم
ومنطقة  e1اخملططة .فيما يلي سوف نتطرق الى مخطط شارع الطوق الشرقي كمثال عيني والى نتائجة
على االحياء الفلسطينية في منطقة القدس الشرقية.

شارع الطوق الشرقي ،اخملطط الهيكلي /4585و:
أيضا ،في ربط املستوطنات في الضفة الغربية
يساهم مخطط شارع الطوق في املستوى
التفصيليً ،
ّ
تطور األحياء الفلسطينية
إمكانيات
من
د
واحل
الفلسطينية
الطبيعية
مبدينة القدس ،من خالل سلب املوارد
ّ
ّ
في القدس الشرقية ،وعزلها واح ًدا عن اآلخر وتشديد عزلها  -إلى جانب عواقب جدار الفصل  -عن باقي
مناطق الضفة الغربية.
 141هكذاً ،
تقيد ،بشكل ّ
فظ ج ًّدا ،تطوير األحياء
مثال ،من شأن تعليمات البند  8.5من تعليمات ّ
اخملطط بخصوص خطوط البناء أن ّ
ينصه
ما
اخملطط
هذا
في
الطرق
وتقاطعات
القطرية
الطرق
على
"يسري
يلي:
ما
على
تلك
تنص
حيث
املستقبلي،
الفلسطينية
ّ
ينصه اخملطط القطري لسكك احلديد
اخملطط القطري للطرق ت.م.ا ]...[ 3 .يسري على سكك احلديد احملددة في هذا اخملطط ما ّ
– ت.م.ا ."23 .ويشار إلى أنه مبوجب تعليمات ت.م.ا ،3 .خط البناء عن طريق رئيسية هو  100متر ،وعلى طريق فرعية سريعة 100
الهيكلي القطر ّي رقم  ،23يُراوح خط البناء بني  60و 150مترًا وفقً ا لعدد السكك احلديدية.
متر ،ومبوجب تعليمات اخملطط
ّ
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يشكّل هذا اخملطط جز ًءا من مشروع واسع النطاق مببادرة بلدية القدس ،لبناء شارع سريع حول القدس
الشرقية والغربية .هذا املقطع من شارع الطوق مير ّ من أبو ديس شماال ً حتى صور باهر جنوبًا ،ويتضح من
حتليل مساره اخملطط على مساحات واسعة تبلغ ما يقرب من  1,200دومن ،أنه سيكون ،قوال ً وفعالً ،في
خدمة إسرائيليني ومستوطنني فقط ،وسيكون من الصعب ج ًّدا على السكان الفلسطينيني في املنطقة
استخدامه .إنه ،بكلمات أخرى ،قد ُخ ّطط كشارع يُقصي على خلفية قومية ،وهدفه توسيع املستوطنات
والسلس بالقدس
وتعزيزها في منطقة القدس الشرقية والضفة الغربية ،وربطها املباشر ّ
الهيكلي رقم /4585و على طول األحياء الفلسطينية ،العيسوية،
حسب اخملطط
مير ّ شارع الطوق
الشرقيَ ،
ّ
ّ
الزعيم ،الطور ،العيزرية ،جبل املكبر ،السواحرة الغربية ،أبو ديس ،الشيخ سعد ،أمليسون وصور باهر.
حسب هذا اخملطط ستقطع األحياء الفلسطينية من الشمال إلى اجلنوب ومن
شبكة الشوارع املقترحة َ
جغرافيا واقتصاديًّا
وحتولها إلى كانتونات منعزلة واح ًدا بعضها،
الغرب إلى الشرق (ينظر اخلارطة رقم ّ )11
ًّ
واجتماعيا ،ومن ناحية شبكة املواصالت فيما بينها .اخملطط يُبطل الكثير من الشوارع املوصلة بني األحياء
ًّ
احلي نفسه.
من
مختلفة
أجزاء
بني
املوصلة
الشوارع
بعض
وحتى
اخملتلفة،
الفلسطينية
ّ
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الشرقي
الهيكلي  /4585و  -شارع الطوق
خارطة رقم  :11اخملطط
ّ
ّ
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فمثال ،إذا أخذنا منطقة صور باهر وأمليسون ،فإن اخملطط يقتطع املنطقة إلى قسمني من خالل أحد
الشوارع العرضية املتفرّعة عن شارع الطوق الشرقي ،شارع رقم  – 3املوصل إلى شارع القطار بعرض 30
مترًا ،حيث ال توجد في هذا الشارع العرضي أية مداخل ومخارج إلى أ ّي من قسمي املنطقة املقتطعني.
يومي
الشارع العرضي أعاله سيؤدّي إلى إغالق الشوارع القائمة واملوصلة بني القسمني واملستعملة بشكل
ّ
من ق َبل السكان الفلسطينيني في هذه األحياء ،ومينعهم من التواصل اجلغرافي واالجتماعي واالقتصادي.
يتالءم مع
يقترح اخملطط شارعً ا موصال ً واح ًدا غير آمن ،ويشكّل خطرًا على جميع املسافرين فيه ،حيث ال
َ
متطلبات تخطيط الشوارع ومستوياته بشكل عا ّم .طريق االتصال الوحيدة بني اجلزأين طويلة ،ملتوية
بشكل حادّ ،وليست بالعرض الكافي ملسار آمن للسيارات في املنطقة.
حي أمليسون بشوارع رئيسية ،كالتالي :من الشرق :املسار الرئيسي
يُشار إلى أ ّن اخملطط سوف يُحيط ّ
لشارع الطوق؛ من الشمال  -شارع رقم 5؛ ومن اجلنوب  -شارع رقم  ،3واللذان يوصالن بني الشارع الرئيسي
وشارع القطار املوازي ،والذي يح ّد األحياء الفلسطينية من الغرب (ينظر خارطة رقم  .)12هذا الوضع سوف
احلي مستقبال ً إلى أيّة جهة كانت ،حيث ستشكّل الشوارع أعاله حدودًا ال
يح ّد من أيّة إمكانية لتطوير
ّ
احلي حتى في جزره القائمة،
تخطيها من أجل
للحي
يمُ كن
ّ
التطور ،كما حت ّد تلك الشوارع من إمكانية ّ
ّ
تطور ّ
ّ
نتيجة تقييدات البناء من جه َتي الشوارع املقترحة.
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اخلارطة رقم  :12حي أمليسون الفلسطيني محاط بشوارع رئيسية

واالجتماعي بني سكان األحياء اعاله ،سيؤدّي مخطط شارع
اجلغرافي
وباإلضافة إلى الن َّ ْيل من التواصل
ّ
ّ
الطوق الشرقي إلى تصعيب التنقل من األحياء الفلسطينية وإليها ،وإلى الن َّ ْيل من حرية التنقل ،إذ إنه
يقترح طريق دخول واحدة ،فقط ،إلى كلّ
تتحول إلى جزر
حي من هذه األحياء الفلسطينية التي سوف
ّ
ّ
منعزلة تقري ًبا.
باإلضافة إلى ذلك ،فاخملطط يقترح ثالثة مفترقات ،فقط ،على طول مسار شارع الطوق الرئيسي ،وهي
بدورها ال تقترح أ ّي تواصل مباشر مع األحياء الفلسطينية (يُنظر اخلارطة رقم  .)11والتواصل املقترح
طويل ومركّب .هكذا املفترق األول ويقع شمال الشارع ،الذي يوصل بشكل مباشر بني الشارع الرئيسي
وبني مستوطنة "كيدمات تسيون" احملاذية للشارع من اجلهة الغربية .املفترق الثاني ،وهو في جنوب الشارع
الرئيسي ،يصل الشارع مع منطقة شرق تلبيوت ،وهو ال يقترح أ ّي تواصل مباشر بني الشارع الرئيسي
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فيصل بني املسار
أما املفترق الثالث وسط مسار شارع الطوق الشرقي،
ِ
واألحياء الفلسطينية احملاذيةّ .
ّ
الرئيسي للشارع والشارع األمريكي غربًا ،لكن  -وكما مت وضعه من قبل مبادري اخملطط  -هذا التقاطع
"قوات األمن" ،فقط .وهكذا سوف يخدم الشارع اساسا املستوطنني واالسرائيليني.
مخطط الستعمال ّ

سلب موارد املياه اجلوفية
يُح ّدد اخملطط اللوائي  3مواقع للتنقيب عن املياه اجلوفية في منطقة القدس الشرقية .واستنادًا إلى
السياسات القائمة منذ بداية االحتالل ،سوف يتم استغالل موارد املياه هذه بغالبيتها ملصلحة اإلسرائيليني
واملستوطنني ،وفي أحسن األحوال ،سيستغل الفلسطينيون اجلزء الضئيل منها .وهذا يتعارض مع حق
أيضا،
تقرير املصير الذي يتضمن احلق ّ في السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية للشعوب .هذا
يتضمنً ،
ّ
احلق ّ في استكشاف هذه املوارد ،تطويرها وتسويقها ،احلق ّ في إدارة هذه املوارد واحلق ّ في استعمال املوارد
142
التطور القومي.
الطبيعية من أجل
ّ
خالل أربعة عقود تقري ًبا من االحتالل العسكري ،تولّت إسرائيل السيطرة الكاملة على مصادر املياه
الفلسطينية كافّة ،مبا في ذلك املياه اجلوفية ،وحرمت بذلك الفلسطينيني من حقّ هم في السيطرة على
مواردهم الطبيعية .تشمل اإلجراءات التمييزية االسرائيلية تقييد حفر آبار فلسطينية جديدة وضخّ املياه
من اآلبار املوجودة ،ومنع الفلسطينيني من الوصول إلى كلّ نهر األردن األدنى منذ عام  ،1967حيث إنه بعد
بدء االحتالل العسكري اإلسرائيلي عام  ،1967أعلنت إسرائيل أراضي الضفة الغربية اجملاورة لنهر األردن
143
"منطقة عسكرية مغلقة" ال يُسمح إال ّ للمستوطنني اإلسرائيليني بالوصول إليها.
يوجد في الضفة الغربية وإسرائيل مخزون كبير للمياه اجلوفية ،وهو يتألف من ثالثة أحواض :الغربي،
أما احلوض
الشرقي والشمالي .احلوضان الشمالي والشرقي يقعان بأكملهما ،تقري ًبا ،في الضفة الغربيةّ ،
أما مساحات خزْن املياه فيه فموجودة
الغربي فمساحات جتميع املياه فيه موجودة في الضفة الغربيةّ ،
داخل حدود إسرائيل .144منذ بداية االحتالل أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلية عدة أوامر عسكرية تهدف
ضم شبكة املياه في األراضي احملتلة إلى شبكة املياه اإلسرائيلية ،وبذلك يُنكر حق ّ الفلسطينيني في
إلى ّ
السلطة على مواردهم .األمر األول رقم  92صدر في  ،15.8.1967حيث منح كلّ السلطة على املياه في
األراضي الفلسطينية احملتلة إلى سلطات اجليش ،ومنع أ ّي فرد من تأسيس ،متلك أو إدارة مؤسسة للمياه
بدون تصريح مج ّدد ،يمُ كن عدم منحه دون أ ّي تعليل .145وفي عام  1982وضعت إسرائيل شبكة املياه في
الضفة وغزة حتت سلطة املياه اإلسرائيلية ،مكوروت ،التي تبيع املياه لسلطة املياه الفلسطينية.146
نتيجة للقيود اإلسرائيلية املش ّددة على مصادر املياه الفلسطينية ،يوجد في منطقة الضفة الغربية
سكاني غير موصول بشبكة املياه اجلارية.
جتمع
اليوم ،ما يقرب من  215,000نسمة في أكثر من ّ 200
ّ
 142يُنظر البند  )2(1من املعاهدة الدولية للحقوق املدنية والسياسية واملعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية ،االجتماعية
والثقافية .ملزيد من التفاصيل حول اخللفية القانونية للحق ّ في مصادر املياه يُنظر:
Occupation, Colonializm, Apatheid? A re-assessment of Israel's practices in the occupied Palestinian territories under international law, May 2009, HSRC Cape town, South Africa, P. 138.
" 143املوقف الفلسطيني من قضية املياه" ،وزارة الشؤون اخلارجية الفلسطينية
http://www.mofa-gov.ps/arabic/main_issue/water/index.php
Occupation, Colonializm, Apatheid? A re-assessment of Israel's practices in the occupied Palestinian 144
.territories under international law, May 2009, HSRC Cape town, South Africa, P. 141 foot note 666
 145ينظر الهامش .144
 146ينظر الهامش .144
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في املقابل جميع املستوطنات الـ 149في املناطق احملتلة موصولة بشبكة املياه اجلارية 80% .147من املياه
اجلوفية في األحواض أعاله تستغلّها إسرائيل ،و 20%منها ،فقط ،مخصصة الستعمال الفلسطينيني.148
وفي الصيف تقوم مكوروت بتقليص تزويد الفلسطينيني باملياه بنسبة  ،25%-15من أجل س ّد حاجات
149
اإلسرائيليني واملستوطنني خالل هذه الفترة.
العامة لألمم املتحدة ش ّددت على حق ّ السيادة الدائمة للشعوب حتت
للجمعية
يُذكر أ ّن قرارات كثيرة
ّ
ّ
االحتالل في مواردها الطبيعية ،وعلى حق ّ الشعب الفلسطيني في املوارد الطبيعية في أراضيه ،مبا في
ذلك موارد املياه ،وناشدت دولة إسرائيل عدم استغالل هذه املوارد .هذا ،على سبيل املثال ،ما أقرّته اجلمعية
العمومية لألمم املتحدة في القرار رقم  62/181من يوم :2008/1/31
"وإذ تعيد تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنبي على
مواردها الطبيعية،
[…]
1 .1تعيد تأكيد احلقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان اجلوالن السوري احملتلّ في
مواردهم الطبيعية ،مبا فيها األرض واملياه؛
2 .2تطلب من إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،أال ّ تستغل املوارد الطبيعية في األرض الفلسطينية
احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،وفي اجلوالن السوري احملتل أو تتلفها أو تتسبب بضياعها أو
استنفادها أو تعريضها للخطر؛
3 .3تعترف بحق ّ الشعب الفلسطيني في املطالبة بالتعويض نتيجة الستغالل موارده الطبيعية أو
إتالفها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأ ّي شكل من األشكال ،بسبب التدابير غير
املشروعة التي تتخذها إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،في األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها
القدس الشرقية ،وتعرب عن األمل في أن تعالج هذه املسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بني
150
اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي؛"
العامة لألمم املتحدة بتاريخ ،151/12/6
للجمعية
هناك قرارات مشابهة أقرّت في إطار القرار رقم 489/59
ّ
ّ
152
االجتماعي التابع لألمم املتحدة .
 2004والقرار رقم  43/2006بتاريخ  2006/8/22للمجلس االقتصاد ّي
ّ

 147ينظر الهامش .144
 148ينظر الهامش .144
UN General Assembly, Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human
Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, Un doc. A/61/500/add.1, 8 June
2007, Par. 29
 149ينظر الهامش .148
150 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/474/61/PDF/N0747461.pdf?OpenElement
151 http://domino.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/78e8b8eca47893da85256f6a006d41c
d!OpenDocument
152 http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/de3c5500ad87043b85256c40005d636f/634e0577e62f65eb85257213004e
60c0!OpenDocument
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اخملطط الهيكلي "القدس "2000
عموما في جزأيْها
اخملطط الهيكلي "القدس " "2000هو األول من نوعه الذي يتطرّق إلى تطوير القدس
ً
الشرقي والغربي ،في جميع مجاالت التطوير ،وإلى املدى البعيد ،حتى عام  153.2030نذكر بداية أن اخلارطة
الهيكلية "القدس  "2000هي في مرحلة ما قبل اإليداع .سنحلل فيما يلي هذا اخملطط اهدافه وتأثيراته
املتوقعة على احلياة اليومية للسكان الفلسطينيني في شرق القدس ،وعلى إمكانيات التطوير في اجملاالت
اخملتلفة.
يسخر مخطط القدس  2000األدوات التخطيطية من أجل األهداف السياسية االستيطانية في منطقة
ّ
القدس .فمثال ،بني أهداف سياسة التطوير كما جاء في التقرير رقم  4لـ" ،اخملطط املقترح وسياسات
التخطيط" (فيما يلي "التقرير رقم  "4أو "وثيقة سياسات التخطيط") ،ح ّددت بلدية القدس ما يلي:
"توازن دميغرافي "بنا ًء على قرارات احلكومة" – هذا الهدف ،كما عرضته بلدية القدس ومت ّ
تبنّيه في اجتماعات احلكومة حول املوضوع ،يتو ّخى احلفاظ على نسبة  70%من اليهود،
مقابل  30%من العرب .توقعات السكان ،أسوة بتلك التي عُ رضت في أطر أخرى ،تشير إلى
أن الهدف غير قابل للنتفيذ في الفترة املرئية ،وأن االجتاهات الدميغرافية منذ أواخر سنوات
الـ 60تبعد القدس عن الهدف املقرّر .منذ بداية سنوات الـ  90ال يوجد في القدس نسبة
154
 30% - 70%بشكل مستمرّ".
بغية وضع اخلطوات العملية إلجناز هذا الهدف ،وضعت البلدية مسارات متوقعة لالزدياد السكاني في
حسب القومية ،وذلك بنا ًء على نسب االزدياد السكاني في املاضي .وبنا ًء على هذه التوقعات
القدس َ
واستمرارًا لتو ّجهات االزدياد السكاني في القدس في السابق ،يتوقع اخملططون وصول نسبة العرب في
القدس إلى ما يقارب  .40%وعليه ،يستنتج اخملططون ما يلي:
أساسا،
"االجتاهات الدميغرافية املتوقعة في املسارات اخملتلفة املتوقعة لعام  2020تتأثر،
ً
من القوى السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية والثقافية الفاعلة في السنوات األخيرة.
ولكي ال تُترجم هذه التو ّجهات أو ما هو أسوأ منها على أرض الواقع ،هناك حاجة إلى
املتغيرات املركزية التي تؤثر على توازنات الهجرة
تغييرات جذرية في طرق التعامل مع
ّ
155
وعلى الفجوات في االجناب ،التي تُنتج في نهاية املطاف التوازن الدميغرافي".
على هذا األساس وضع مخطط "القدس  "2000سياسات التطوير العينية والعملية بشكل يتماشى مع
عمليا ،التمييز في مجاالت التطوير اخملتلفة مثل اإلسكان ،االقتصاد،
هدف التوازن الدميغرافي ،والذي يعني،
ًّ
االجتماع وغيرها ،ملصلحة السكان واملستوطنني اليهود ،وحتسني ظروف احلياة اليومية من أجل جذب
سكان يهود إلى القدس ،وفي املقابل ،تضييق اخلناق على السكان الفلسطينيني.

وأع ّدت على مساحة القدس
 153اخلارطة الهيكلية الوحيدة كانت ما قبل االحتالل ( )1967في سنة " 1959خارطة رقم ِ "62
الغربية ،فقط.
" 154اخملطط الهيكلي احمللي القدس  ،2000التقرير رقم  ،4اخملطط املقترح وسياسات التخطيط" ،بلدية القدس ( ،)2004ص.202 .
 155ينظر الهامش  154ص.204 .
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تؤكد وثيقة سياسات التخطيط أ ّن أحد التح ّديات األساسية أمام هذا اخملطط هو "احلفاظ على أغلبية
يهودية في القدس مع توفير حلّ الحتياجات األقلية العربية" 156.وبكلمات أخرى ،يَعتبر اخملطط السكان
دميغرافيا ،يجب العمل على مكافحتة ،ولهذا ح ّدد اخملطط عددًا من اآلليات
الفلسطينيني في املدينة خطرًا
ًّ
من أجل احملافظة على أغلبية يهودية .بني هذه اآلليات ،تكثيف البناء في األحياء اليهودية القائمة؛ إقامة
عامة
أحياء يهودية جديدة؛ توفير سكن بأسعار معقولة في األحياء اليهودية؛ وتوفير أماكن عمل وخدمات ّ
من أجل تشجيع الهجرة اليهودية للمدينة .فهكذا  -على سبيل املثال  -يقترح اخملطط تكثيف مساحات
البناء وزيادتها في أغلبية املستوطنات اإلسرائيلية في القدس الشرقية ،مثل جيلو ،جفعات همطوس في
بيت صفافا ،نفي يعقوب ،بسغات زئيف؛ إقامة منطقة سكنية استيطانية جديدة بني جبل أبو غنيم
وغفعات همطوس ورمات شلومو .ورغم تصريحات اخملطط التي تشير إلى العمل على حتسني وتوفير
متاما ،إن ّه
"حلّ الحتياجات األقلية العربية" ،فاخملطط
النهائي بتعليماته ال يوفّر هذه احللول ،بل خالف ذلك ً
ّ
سيوضح في الفقرات التالية ،من أجل رفاهية السكان
يعمل على تقييد تطوير األحياء الفلسطينية كما
ّ
واملستوطنني اليهود وتزايد نسبتهم.
جدول رقم  :10الوحدات السكنية القائمة واملقترحة في مستوطنات في القدس الشرقية :2020-2000
عدد الوحدات السكنية
عدد الوحدات السكنية
املستوطنة
اخملططة لعام 2020
عام 2000
5851
4671
نفي يعقوب
11794
10169
بسغات زئيف
9864
8095
التلة الفرنسية
2658
2000
رمات شلومو
11547
8809
رموت ألون
4897
3667
تلبيوت شرق
5985
9003
جيلو
6998
1139
هار حوما (جبل أبو غنيم)
59594
47553
اجملموع

157

فيما يلي سنحلل اخملطط وما يمُ ليه على السكان الفلسطينيني في القدس الشرقية ،بكلّ ما يتعلق
بتقييد إمكانيات تطوير املناطق واألحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

السكان واملسكن
يُعتبر حتديد عدد السكان ووحدات السكن للفلسطينيني في القدس أحد الطرق لتنفيذ هدف السيطرة
حيز القدس وتهويده ،حيث إن توقعات الزيادة السكانية هي التي حت ّدد احلاجة إلى زيادة الوحدات
على ّ
السكنية مستقبالً ،وكذلك احلاجة إلى اخلدمات التعليمية ،الصحية ،االجتماعية واالقتصادية.

 156ينظر الهامش  154ص.205 .
 157ينظر الهامش  154ص.139-138.
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توقعات مخطط "القدس  "2000للزيادة السكانية الفلسطينية في القدس هي غير صحيحة وأقلّ بكثير
فحسب التقرير رقم  4للمخطط ،عدد السكان الفلسطينيني في القدس
ممّا يجري على أرض الواقع.
َ
وصل سنة  2000إلى  205.2آالف نسمة .هذا الرقم أقلّ ممّا هو في الواقع تقري ًبا بـ  26ألف نسمة ،وذلك
(فحسب الكتاب ،عام  2000كان عدد السكان الفلسطينيني في
اإلحصائي السنو ّي
حسب كتاب القدس
َ
َ
ّ
القدس  231.6ألف نسمة) .إذا افترضنا أن معدل نسبة زيادة عدد السكان الفلسطينيني في القدس هو
حسب معطيات الزيادة في السنوات املاضية مع افتراض أن نسبة الوالدة في انخفاض معينّ )،
( 3%وذلك َ
فمن املفروض أن يصل عدد السكان الفلسطينيني سنة  2020إلى نحو  387ألف نسمة ،وليس  285ألفً ا،
كما تتوخى "وثيقة سياسات التخطيط" ، 158الذي يهدف للوصول إلى  950,000نسمة في القدس سنة
 30% ،2020منهم ،فقط ،فلسطينيون) .من هنا ،إذا كانت توقعات عدد السكان مغلوطة ،وكذلك توقعات
أيضا ،غير
الزيادة السكانية ،وليس لها عالقة مبا يجري على أرض الواقع ،فإن توقعات كمية وحدات السكنً ،
صحيحة وأقلّ بكثير من احلاجة املستقبلية للفلسطينيني في القدس.
عدد وحدات السكن الفلسطينية في القدس الشرقية لعام  2004كانت  33,303وحدة ،159حيث كان عدد
السكان  247.1ألف نسمة .من هنا ،فإن كثافة السكن (معدل عدد األشخاص في الوحدة السكنية)
هي  7.4أفراد للوحدة .وإذا افترضنا أن مستوى املعيشة سوف يرتفع ،وبالتالي سينخفض معدل الكثافة
السكانية لوحدة السكن إلى  5أشخاص للوحدة السكنية ،فسوف يحتاج الفلسطينيون في القدس
حسب
الشرقية إلى زيادة ما يقارب  44,000وحدة سكنية حتى العام  .2020ورغم ذلك ،يهدف اخملطط َ -
تصريحات بلدية القدس  -إلى إضافة  13,550وحدة سكنية فقط ،في حني ستكون  10,000وحدة منها،
160
فقط ،جاهزة للبناء حتى عام .2030
جدول رقم  :11توقعات عدد السكان الفلسطينيني والوحدات السكنية املطلوبة الفلسطينية في القدس
حتى عام 2030
عدد الوحدات كثافة سكانية (معدل عدد األشخاص في
عدد السكان
السنة
الوحدة السكنية)
السكنية (آالف)
(آالف)
-*231.6
2000
7.4
33.303
*247.1
2004
5
**77400
** 387
2020
4.8
** 80000
** 510
2030
حسب كتاب القدس اإلحصائي رقم .9
* َ
** التوقعات بنا ًء على معدل الزيادة السنوية.

 158ينظر الهامش  154ص.26 .
 159كتاب القدس اإلحصائي السنوي رقم  ،9ص ،172 .اجلدول .6-1
160 http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=1
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تعليمات البناء
تعليمات البناء واستعماالت األراضي في مخطط القدس  2000حت ّد من إمكانيات البناء في األحياء
الفلسطينية ،مقارنة باألحياء واملستوطنات اليهودية في املنطقة .أي أن اخملطط ال ي َ ِفي باحلاجات املتزايدة
أراض إضافية للتطوير
للبناء لدى الفلسطينيني ،ال من ناحية نِسب البناء املُتاحة ،وال من ناحية تخصيص ٍ
في هذه األحياء.
حسب عدد الطوابق املتاحة (يُنظر اخلارطة
سكن
مناطق
إلى
القدس
نفوذ
منطقة
مت
س
وَفق اخملطط ،ق ُ ِّ
َ
مقسمة كالتالي:
فحسب امللحق رقم  1للمخطط ،األحياء الفلسطينية
رقم .)9
ّ
َ
قسما من جبل املكبر ،الطور ووادي اجلوز .نسبة
1 .1املنطقة األولى "حتى  4طوابق" ،وذلك يشمل ،مثالً،
ً
البناء في هذه املناطق ،وفق اخملطط ،تُراوح بني  .160%-100هذا يعني زيادة نسبة البناء في هذه األحياء
عما كان سابقً ا ،ولكن ذلك بعيد كلّ البعد عن س ّد االحتياجات القائمة واملستقبلية للفلسطينيني
ّ
حسب اخملططات اخملتلفة القائمة في األحياء الفلسطينية تُراوح
في املنطقة .ومع أ ّن نسبة البناء َ
كما ذُكر أعاله -بني  ،% 75-25فالبناء الفعلي أعلى بكثير من هذه النسبة .والسبب هو البناء غيرامللحة ألماكن سكن ،وانعدام الفرص واخملططات التي تسمح
املرخص الناجم عن احتياجات السكان
ّ
بإصدار تصاريح بناء ،كاملذكور .أي أن االرتفاع في نسب البناء في االحياء الفلسطينية ليس له تأثير
فعلي كبير على أرض الواقع.
وحي الشيخ جرّاح،
حي سلوان
حسب امللحق هي "حتى  6طوابق" وتشمل
2 .2املنطقة الثانية َ
ً
ّ
قسما من ّ
فقط.
3 .3املنطقة الثالثة هي "حتى  6طوابق وفق شروط" ،وتشمل أحياء مثل ،صور باهر ،أمليسون ،العيسوية
وغيرها .نذكر هنا أن هذا النوع من التخصيص غير قائم في القدس الغربية ،حيث إن الشروط
وحسب تعليمات
املوضوعة تعجيزية ولن متكّن الفلسطينيني من استغالل إمكانية البناء هذه.
َ
اخملطط ،فإ ّن أحد الشروط إليداع خارطة متكّن من بناء يزيد عن  4طوابق في هذه املنطقة ،هو أن ال تقلّ
مساحة هذه اخلارطة عن  10دومنات ،وأن تحُ ّد منطقة اخلارطة بشارع عرضه  12مترًا على األقل (البند
رقم ( 4.1.2ج) من تعليمات اخملطط) .هذان الشرطان فيهما حتديد إلمكانيات البناء ،إذ إن إمكانية وجود
نسبيا (على مساحة  10دومنات)
أشخاص أو عائالت قوية اقتصاديًا وقادرة على تقدمي خرائط كبيرة
ًّ
هي غير قائمة ،تقري ًبا .كذلك ،فليس في األحياء الفلسطينية ،تقري ًبا ،شوارع بالعرض األدنى املطلوب.
حسب
ومع أ ّن نسبة البناء في مناطق سكن حتى  6طوابق تُراوح بني  ،% 200-160إال ّ أن إمكانية البناء َ
تعلميات اخملطط شبه مستحيلة ،كما ذكر أعاله.
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خارطة رقم  :13ملحق رقم  1للمخطط الهيكلي احمللي – القدس  2000منوذج البناء في املدينة

59

4 .4املنطقة الرابعة هي "مناطق بدون تكثيف" وتشمل منطقة عناتا .في تعلميات اخملطط (البند رقم
( 4.1.2ح)) ،ال توجد إمكانية لزيادة وحدات سكن على املباني القائمة .املساحة الكبرى من منطقة
فعليا ،وما تبقى للبناء املستقبلي قليل ج ًدا.
مبنية
عناتا
ّ
ًّ
مبنية
عمليا ،مناطق
حسب مخطط شامل" أو مناطق سكنية ج .وهي تشمل،
"5 .5منطقة سكن َ
ّ
ًّ
وحسب البند رقم
.)13
رقم
اخلارطة
نظر
(ي
بعد
مستغلة
غير
وأخرى
الفلسطينية
وقائمة في األحياء
َ
ُ
يتم إيداع خارطة متكّن من البناء في هذة الفئة من املناطق إال ّ
( 4.2.2أ) من تعليمات اخملطط ،فإنه ال ّ
161
إذا كان هناك تصديق على مخطط شامل لكلّ املنطقة أو قسم كبير منها .وبانعدام مخططات
هيكلية كهذه في غالبية األحياء الفلسطينية ،فمعنى هذا البند في أحسن األحوال هو إرجاء البناء
في هذه املناطق لسنوات قادمة ع ّدة .وذلك استنادًا الى التاريخ التخطيطي في األحياء الفلسطينية،
الذي جتاهل احتياجات السكان الفلسطينيني إلى أماكن سكن وخدمات أخرى ،ولم يبدأ إال بعد فترة
متأخرة ج ًدا .واألمر نفسه بخصوص اشتراط استصدار تصاريح بناء بالتصديق على مخططات
162
مفصلة مالئمة.
هيكلية
ّ

 161تعليمات مخطط "القدس ( "2000نسخة نيسان  ،)2009البند .4.2.2
 162تعليمات مخطط "القدس ( "2000نسخة نيسان  ،)2009البند .6.1
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خارطة رقم  :14مقطع من ملحق رقم  1للمخطط الهيكلي احمللي – القدس  2000منوذج البناء في املدينة
يبني مناطق سكنية معدة ملتطقة سكن حسب مخطط شامل (مناطق سكنية ج)
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مقيدة للتطوير وأحزمة فاصلة
مناطق خضراء – أحزمة ِّ

من خالل االطالع على خارطة تخصيصات األراضي للمخطط وامللحق رقم  - 3خارطة املناطق املفتوحة
والسياحية (ينظر خارطة رقم  ،)16يتضح أ ّن هناك مساحات واسعة ج ًّدا في أنحاء شرق القدس مع ّدة
خاصة،
متنوعة :مساحات مفتوحة ،مساحات مفتوحة ذات تعليمات
لتكون مناطق خضراء مفتوحة
ّ
ّ
أحراش ،متنزّهات على مستوى املتروبولني وعلى مستوى املدينة وعلى مستوى األحياء ،باإلضافة إلى
مسارات سياحية ،متنزّهات ومواقع أثرية على اختالفها .في هذه املساحات يمُ نع أ ّي تطوير من أجل اإلسكان
أو من أجل أيّة خدمات سكانية اجتماعية ،تعليمية ،اقتصادية ،صحية وما إلى ذلك .أي أ ّن هذه املساحات
مستقبلي لالحياء الفلسطينية.
آني أو
ّ
ستبقى خارج نطاق أيّة إمكانية تطوير ّ
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خارطة رقم  :15خارطة تخصيصات االراضي للمخطط الهيكلي احمللي – القدس 2000
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خارطة رقم  :16ملحق رقم  3للمخطط الهيكلي احمللي القدس  –2000خارطة املناطق املفتوحة والسياحية
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ي ّتضح من حتليل خارطة "تخصيصات األراضي للمخطط (يُنظر اخلارطة رقم  ،)15أ ّن املؤسسة اإلسرائيلية
تستغل تخصيص األراضي اخلضراء ألهداف سياسية ،حيث حت ّد هذه املناطق من إمكانيات تطوير غالبية
اجلغرافي فيما بينها .كما تستغلّ املناطق اخلضراء للفصل ما بني
األحياء الفلسطينية ،وحت ّد من التواصل
ّ
اجلغرافي مستقبالً .ويمُ كن تلخيص تأثيرات
األحياء الفلسطينية واليهودية في املنطقة ،ومنع تواصلها
ّ
هذه املساحات على األحياء والسكان الفلسطينيني بالنقاط التالية:

احتياطي أراضي التطوير وحتويل األحياء الفلسطينية إلى جزر منعزلة:
سيطرة على
ّ

يح ّدد مخطط القدس  2000مساحات واسعة وكبيرة من أراضي األحياء والسكان الفلسطينيني ،لتكون
أراض فلسطينية إضافية ومنع أ ّي تطوير
أراضي مفتوحة مبختلف أنواعها؛ وهو ما يؤدّي بدوره إلى مصادرة ٍ
َ
عمليا،
املستقبلية.
السكان
احتياجات
فيها ،من دون األخذ بعني االعتبار الوضع القائم في هذه األحياء أو
ًّ
املستقبلي لألحياء الفلسطينية والسكان
للتطور
االحتياطي املتبقي
سوف تسيطر هذه املساحات على
ّ
ّ
ّ
واالجتماعي.
الفلسطينيني في منطقة شرق القدس ،ألهداف السكن والتطوير االقتصاد ّي
ّ
احتياطي
البنود  4.25-4.21من تعليمات اخملطط متنع أ ّي بناء في هذه املناطق .هكذا على سبيل املثال ،نرى أن
ّ
يتحول ،بشكل كامل،
األراضي لألحياء الفلسطينية :عناتا ،العيسوية ،أبو طور ،جبل املكبر وصور باهر،
ّ
متاما للمناطق املبنية في
تقري ًبا ،إلى مناطق خضراء .وفي غالبية احلاالت ،تكون املناطق اخلضراء محاذية ً
مستقبلي لها( .يُنظر اخلارطة املرفقة رقم .)17
هذه األحياء ،بحيث متنع أ ّي تطوير
ّ
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اخلارطة رقم  :17مقطع من خارطة تخصيصات االراضي للمخطط الهيكلي احمللي – القدس 2000
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تقسم األحياء
أيضا ،أن هذه املناطق سوف
يُستنتج من االطالع على اخلارطة وتوزيع املناطق اخلضراءً ،
ّ
احلي إلى جزر معزولة ،وهي متنع بذلك
الفلسطينية وعزلها عن بعضها ،كما أنها في بعض األحيان ،جتزّئ
ّ
واالجتماعي بني هذه األحياء أو أجزائها .مثال ،حي صور باهر في شرق  -جنوب القدس.
اجلغرافي
التواصل
ّ
ّ
عامة
احليني الفلسطينيني صور باهر وجبل املك ّبر "مساحة مفتوحة" و"مساحة ّ
فاخملطط يقترح بني ّ
احليينْ  .كذلك ،هناك ممرّات
هذين
حدود
بني
الواصل
الشارع
جهتي
من
ة
د
ممت
"،
ص
خا
مفتوحة ذات تصميم
ّ
ّ
ّ
خضراء واسعة متت ّد بني بيوت حي صور باهر ،وتقسم احلي نفسه إلى جزر أو شبه جزر صغيرة ،كما هو احلال،
أيضا ،في جبل املكبر (يُنظر اخلارطة املرفقة رقم .)18
ً
خارطة رقم  :18مقطع من خارطة تخصيصات االراضي للمخطط الهيكلي احمللي  -القدس ,2000
املساحات املفتوحة واخلضراء التي تقسم االحياء الفلسطينية (جبل املكبر وصور باهر) إلى جزر منعزلة
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أراض خضراء على بيوت قائمة:
ٍ

الفعلي
قسما من البناء
في بعض احلاالت ،يتجاهل اخملطط ،بتحديده املناطق اخلضراء في القدس الشرقية،
ً
ّ
في هذه األحياء .أي أنه يح ّدد بعض تلك االستعماالت على األحياء والبيوت الفلسطينية القائمة .وهو
ميس
ما يعني
عمليا هدم هذه األحياء والبيوت التي يقوم قسم منها منذ عشرات السنني ،وبذلك فهو ّ
ً
حق ّ السكان األساس في املسكن .مثال ،يح ّدد اخملطط منطقة كبيرة حول البلدة القدمية كـ "كحديقة
حسب تعلميات اخلارطة الهيكلية القطرية للحدائق القومية رقم  - 8ال يُسمح
قومية" ،حيث إنه َ -
163
حسب هذا
بالبناء في حدود هذه احلديقة .في هذه املنطقة يقع قسم كبير من حي سلوان ،والذي َ -
اخملطط  -مصير البيوت القائمة فيه هو الهدم وتشريد سكانها( 164يُنظر اخلارطة املرفقة رقم  .)19كذلك،
أراض مع ّدة كـ"مساحة مفتوحة"
فبني األحياء الفلسطينية سلوان ،جبل املكبر والثوري ،هناك مساحات ٍ
مبنية ،سيكون مصيرها الهدم بعد التصديق
وكـ"حرش" ،والتي يقوم قسم منها على بيوت فلسطينية
ّ
على اخملطط.
خارطة رقم  :19مقطع من خارطة تخصيصات االراضي للمخطط الهيكلي احمللي – القدس  ,2000املناطق
املفتوحة على أساس البيوت القائمة واملعدة للهدم في منطقة احلوض التاريخي

 163البند رقم ( 4.21.1أ) من تعليمات اخملطط ،ص.29 .
ً
منزال في حي البستان في سلوان.
 164مثال على ذلك ،هو أوامر الهدم الصادرة بحق ّ 90
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ممر أخضر على امتداد احلدود الشرقية ملنطقة نفوذ بلدية القدس:
حزاما أخضر بني القدس الشرقية وبني األحياء والبلدات الفلسطينية شرق جدار الفصل.
يح ّدد اخملطط
ً
ً
إضافيا جلدار الفصل العنصري ،ويخدم األهداف نفسها.
ا
جغرافي
ال
عام
احلزام
أو
املمر
هذا
وبهذا يشكّل
ًّ
ًّ

حدود فاصلة بني األحياء العربية واليهودية:

يح ّدد اخملطط مناطق وممرّات خضراء بني األحياء اليهودية واألحياء الفلسطينية ،والتي تشكّل حاجزًا فاصال ً
بني هذه األحياء .على سبيل املثال ،املناطق اخلضراء الفاصلة بني عناتا ومستوطنة بسجات زئيف ،املنطقة
الفاصلة بني العيسوية والطور ومستوطنة التلة الفرنسية ،وكذلك األمر بني صور باهر واملستوطنة
اإلسرائيلية في جبل أبو غنيم (هار حوما)( .يُنظر اخلارطة رقم  17واخلارطة رقم  18أعاله).

انعدام مخططات الصرف الصحي:
اللوائي  ،1التعديل رقم
الهيكلي
يشترط اخملطط ،استمرارًا لسياسات التخطيط القائمة وللمخطط
ّ
ّ
تفصيلي يحتوي على  50وحدة سكن على األقلّ  ،أن يحتوي بني تعليماته على ما
 ،30أ ّن على كلّ مخطط
ّ
165
قانونيا" .معنى هذا الشرط
يلي" :منح تراخيص بناء مشروط بوجود حلّ للصرف الصحي ُمص ّدق عليه
ًّ
الصحي في قسم كبير من األحياء الفلسطينية.
هو جتاهل الوضع القائم من انعدام شبكات الصرف
ّ
وبالتالي فإنه مينع تطوير هذه األحياء أو أنه  -في أحسن األحوال  -يؤ ّجلها إلى سنوات طويلة أخرى ،إذ إنه
يشترط إصدار التراخيص بوجود حلّ للصرف الصحي.

أروقة مشهدية:
في بعض املناطق في القدس الشرقية يح ّدد اخملطط "أروقة مشهدية" ال يُص ّدق فيها على مخطط
ميس إمكانية رؤية املشهد من البلدة
هيكلي
ّ
مفصل ،إال ّ إذا اقتنعت مؤسسة التخطيط أن هذا اخملطط ال ّ
ّ
166
القدمية وإليها  .هذه األروقة موجودة بغالبيتها في األحياء الفلسطينية ،وبهذا فهي تشكّل تقيي ًدا آخر
على البناء فيهاوإخضاعه ملزاج مؤسسة التخطيط اإلسرائيلية (مثال :جبل املكبر ،سلوان ،الثوري ،وادي
اجلوز والطور).

منطقة "خط التماس":
مينع اخملطط إمكانية إيداع أ ّي مخطط في حزام عرضه  120مترًا من "خط التماس" ،167أي احلدود الشرقية
احلالية لبلدية القدس ،إال ّ بعد التشاور مع مندوب "وزير األمن" في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ،وهو
إضافيا على البناء.
ما يعني تقيي ًدا
ً

جتاهل التطوير اإلقتصادي:
اخلارطة الهيكلية احمللية تتجاهل التطوير االقتصادي لالحياء والسكان الفلسطينيني في مدينة القدس.
إذ انها تقترح منطقتي تشغيل ،ملصلحة السكان اليهود ،غال ًبا .املنطقة االولى تقع ما بني مستوطنتي
جبعات زئيف ونفيه يعقوب ،أي أنها ستخدم السكان اليهود .أما املنطقة التشغيل الثانية فتقع غرب
احلي الفلسطيني عناتا ،لكنها ليست مع ّدة للتطوير االقتصادي الهالي احلي او السكان الفلسطينيني.
 165تعليمات مخطط "القدس ( "2000نسخة نيسان  ،)2009البند .6.17
 166تعليمات مخطط "القدس ( "2000نسخة نيسان  ،)2009البند .6.4
 167تعليمات مخطط "القدس ( "2000نسخة نيسان  ،)2009البند .6.20
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بالنتيجة ،لن يتمتع السكان بفوائد هذه املنطقة وإمنا يعانون من الضجيج واالضرار الصحية والبيئية
التي تسببها .هذا اخملطط ال يقترح اية مواقع اقتصادية جديدة لتطوير الوضع االقتصادي للسكان
الفلسطينيني.

البلدة القدمية واحلوض التاريخي في مخطط القدس :2000
يواصل مخطط القدس  2000رسم خطة االستعمار في منطقة البلدة القدمية واحلوض التاريخي.
الهدف املعلن ملع ّدي اخملطط بشأن البلدة القدمية ،هو "تأكيد احلفاظ على امليراث الثقافي املبني في
وأيضا" ،تعريف
البلدة القدمية" ،وذلك من خالل "تعريف تعليمات للحفاظ على البلدة القدمية وما حولها"
ً
التمعن في "وثيقة سياسة التخطيط" ،يتجلّى
تعليمات للحفاظ على مواقع 168."...ولكن من خالل
ّ
لنا الهدف األساسي للمخطط ،أال وهو االستمرار في تهويد املنطقة داخل األسوار وضمان املصالح
اإلسرائيلية في مركز القدس ،أو ما يُسمى "احلوض التاريخي" .وهكذا يح ّدد اخملطط األهداف من التخطيط
في البلدة القدمية ،كما يلي:
"هدف السياسة املقترحة هو إبطاء نسبة االزدياد السكاني في البلدة القدمية بواسطة
تدخل مؤسساتي ،واملقصود منع الكثافة العالية (تقليل عدد الوحدات السكنية للدومن)
من جهة ،والتمكني من رفع رفاهية السكن من جهة أخرى.
تقليل الكثافة في البلدة القدمية من خالل التدخل املؤسساتي .فمن خالل هذا التدخل
سوف يُقترح على املعنيني باألمر مسكنٌ بديل خارج البلدة القدمية من خالل ميزانيات
رسمية.
169
["]...
وعليه ،يُح ّدد اخملطط أنه يجب تقليص ما مجموعه  5,122وحدة سكنية لعائالت فلسطينية قائمة عام
 ،2000إلى  4,530وحدة سكنة حتى عام  170.2020أي إخالء نحو  592عائلة فلسطينية من البلدة القدمية،
في حني تظلّ  171 1166وحدة سكنية يهودية في احلي اليهودي على ما هي عليه ،وال تشكّل في أ ّي حال من
األحوال جز ًءا من سياسة "تقليل الكثافة" في البلدة القدمية.

168
169
170
171

ينظر الهامش  154ص.89 .
ينظر الهامش  154ص.108 .
ينظر الهامش  154ص.139 .
ينظر الهامش  154ص.138 .
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خارطة رقم  :20حدود البلدة القدمية واحلوض التاريخي حسب اخملطط الهيكلي احمللي – القدس 2000
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جدول رقم  :12التعداد السكاني في البلدة القدمية:
السكان العرب
السنة
172
)100%( 24,000
1967
173
)89.5%( 33,181
2006
174
)90%( 36,000
2009

174 173 172

السكان اليهود
)10.5%( 3894
)10%( 4,000

اجملموع
24,000
37,075
40,000

كذلك ،يضع اخملطط تقييدات أخرى على إمكانيات التطوير السكني في البلدة القدمية ،من شأنها أن
متنع تطوير األحياء الفلسطينية في البلدة .هكذا ،على سبيل املثال ،يح ّدد البند ( 4.20.2ج) من "تعليمات
مفصل يشمل خارطة
اخملطط" أال ّ يصدر أ ّي ترخيص بناء في حدود البلدة القدمية إال ّ بعد حتضير مخطط
ّ
حسب مستويات احملافظة
مفصلة ،وكذلك "ملحق محافظة" يشمل قائمة أبنية مع ّدة للمحافظة َ
اخملتلفة .ولكن في غالبية احلاالت ال يستطيع الفلسطيني الذي يقطن في البلدة القدمية ،واحملدود اقتصاديًّا،
ينص البند على منع تا ّم للتصديق على مخطط أو
إعداد مخطط هيكلي تفصيلي كاملطلوب .كذلك،
ّ
إصدار ترخيص أل ّي بناء على بعد حتى  10أمتار من اجلهة الداخلية ألسوار البلدة القدمية ،أو حتى على بُعد
أيضا ،يح ّد من إمكانية تطوير األحياء في البلدة القدمية.
 50مترًا ،إذا كان البناء يعلو عن األسوار ،وهذا ،بدورهً ،
كما يُح ّدد اخملطط منطقة فاصلة يمُ نع البناء فيها أل ّي هدف على بعد  75مترًا حول أسوار البلدة القدمية
خصص مساحات شاسعة من املناطق احملاذية للسور في اجلهات الشرقية ،اجلنوبية والغربية كمنطقة
وي ُ ّ
سكنيا كان أو جتاريًّا .لهذا األمر تأثير مصيري على حي
"حديقة وطنية" ،األمر الذي مينع أ ّي نوع من البناء،
ًّ
سلوان وحتدي ًدا القسم الشمالي والشرقي للحي ،حيث أن تخصيص هذه املنطقة املبنية في احلي ،جنوب
البلدة القدمية ،كحديقة وطنية ،سوف يح ّد من إمكانيات تطوير احلي مستقبالً ،كما سيمنع أيّة إمكانية
أيضا ،أ ّن حي البستان في
إلصدار أيّة تصاريح بناء في املنطقة ،ال بل ويه ّدد مئات البيوت فيها بالهدم .يُذكرً ،
حسب اخملطط اجلديد "القدس  - "2000مع ًّدا كـ "منطقة مفتوحة" خضراء مينع اخملطط أ ّي
سلوان يبقى َ -
نوع من البناء فيها ،سواء أكان للسكن ،أم للزراعة ،أم أل ّي هدف آخر( 176أنظر اخلارطة رقم .)15
175

سميت "موقع للمحافظة" ،وهو مح ّدد بخط
تقييدات إضافية حول البلدة القدمية ُح ّددت في منطقة ّ
أيضا" ،احلوض التاريخي" ،األحياء الفلسطينية
بنفسجي غير متواصل .يضم هذا املوقع ،والذي يُسمىً ،
وتضم
الثوري.
حي
من
وقسم
سلوان،
الطور،
التالية :الشيخ جرّاح ،وادي اجلوز ،الصوانة ،قسم من حي
ّ
املنطقة من اجلهة الغربية األحياء رحافياِ ،مئاه شعارمي ،الطالبية واحلي األملاني.
177
ص ّدق
يتم إيداع أ ّي مخطط يسمح بالبناء في منطقة "موقع للمحافظة" ّإال إذا ُ
وفق اخملطط  ،لن ّ
مس ّبقً ا على "مخطط شامل للمحافظة" .178هذا الشرط من شأنه منع إمكانية إصدار تصاريح بناء في

 172ينظر الهامش  154ص.93 .
 173الكتاب اإلحصائي للقدس ( ،)2006معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية ،اجلدول ج.8/
http://www.jiis.org.il/content.asp?articleID=20
 174مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية
http://www.jcser.org/arabic/news0/DispForm.htm?ID=365&Source=http%3a%2f%2fwww%2ejcser%2eorg%2farabic%2f
أيضا ،في اخملطط الهيكلي األول ،الذي أع ّدته إسرائيل للبلدة
 175ينظر الهامش  154ص .182 .يُذكر أ ّن هذا التحديد قائمً ،
القدمية واملناطق احملاذية لها عام  ،1976ع م.9/
 176تعليمات مخطط "القدس ( "2000نسخة نيسان  ،)2009البند .4.25
 177تعليمات مخطط "القدس ( "2000نسخة نيسان  ،)2009البند ( 4.3.2أ).
مبان للمحاظة؛ ملحق مواصالت يشمل تطرقًا إلى
 178وفق التعليمات ،على هذا اخملطط أن يشمل عدة أمور ،منها :قائمة ٍ
يتم التصديق على أ ّي طلب
تاريخ الشوارع القائمة؛ وتعليمات بيئية أخرى .باإلضافة إلى ذلك ،يُح ّدد البندً ،
أيضا ،أنه لن ّ
ني" ،يقرّه مهندس البلدية ويشمل مهندس البلدية أو نائ ًبا عنه
ترخيص إال ّ بوجود توصية مكتوبة من ق َبل "طاقم ْ
مه ّ
نيا آخر .على هذه التوصية أن حت ّدد ما إذا كان طلب الترخيص يطابق تعلميات اخملطط.
ْ
ومه ًّ
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علما بتاريخ قصور البلدية املقصود في تطوير مخططات هيكلية تسمح
األحياء الفلسطينية أعالهً ،
ص ّدق في السابق لغالبية األحياء
بتطوير األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية ألهداف التهويد ،حيث ُ
179
اليهودية في اجلهة الغربية للمنطقة على مخططات محافظة.
السيئ بح ّد
يُذكر أن مخطط "القدس  "2000بتعليماته اجلديدة ،يُسيء إلى الوضع التخطيطي القائم،
ّ
ذاته ،في منطقة البلدة القدمية واملناطق احملاذية لها ,وفق اخلارطة الهيكلية احمللية ع.م 9/والتي سيفصل
اهم ما جاء فيها ونتائجها على تطوير البلدة القدمية في القدس ومنطقة احلوض التاريخي في الفقرات
التالية.
ألهمية البلدة القدمية واحلوض التاريخي ,سوف نعرض في الصفحات التالية حملة عن املنطقة ,العمليات
االستيطانية فيها ووضعها التخطيطي.

البلدة القدمية واملناطق احملاذية لها (احلوض التاريخي):
خلفية عن البلدة القدمية واحلوض التاريخي وعمليات االستيطان داخلهما:
للقدس مكانة مركزية في حياة الشعب الفلسطيني وتاريخه ،فهي تشكّل عصب احلياة التجارية
والثقافية والدينية في فلسطني .في تاريخها احلديث ونتيجة النكبة واالحتالل اإلسرائيلي لباقي املناطق
لب الصراع
حتولت البلدة إلى ّ
الفلسطينية عام  ،1967مبا في ذلك البلدة القدمية في القدس الشرقيةّ ،
حتولت إلى ساحة معركة سياسية تستغل فيها دولة إسرائيل أدوات
الفلسطيني اإلسرائيلي .وعليه فقد ّ
أراض من أجل فرض السيطرة الكلية عليها.
حيزيّة ،دميغرافية ،دينية ،وملكية ٍ
ّ
عام  1917وقعت القدس حتت االنتداب البريطاني )1948-1917( 180وعرّفت كالعاصمة السياسية واإلدارية
لفلسطني .في نهاية عهد االنتداب وفي أعقاب قرار التقسيم ( )181املقترح من قبل جلنة األمم املتحدة
اخلاصة بفلسطني ( ،)UNCSOPالذي اقترح تقسيم فلسطني إلى دولتني :يهودية وعربية ،اقت ِرح وضع
ّ
ص تديره األمم املتحدة .اقتراح التقسيم
خا
دولي
حكم
حتت
حلم)
بيت
منطقة
إلى
عة
(موس
القدس
مدينة
ّ
ّ
ّ
قسمت القدس بعد احلرب سنة  1948بني دولة إسرائيل واململكة
كما هو معلوم رُفض ،ولم ينفذ ،وهكذا ّ
األردنية .فكانت البلدة القدمية في القدس حتت سيطرة اململكة األردنية.
الفعلية
بعد االحتالل عام  1967كانت البلدة القدمية في القدس أولى محطات فرض السيطرة اإلسرائيلية
ّ
حي
في
بيوتهم
شخصا من
والقسرية على منطقة القدس الشرقية ،حيث مت ّ تهجير ما يزيد عن 650
ً
ّ
متاما بغية انشاء ساحة كبيرة
املغاربة 181الذي بُني قبل نحو  700سنة في البلدة القدميةُ ،
وهدمت البيوت ً
179 http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/HtmlFiles/13029/results_pub_id=13304.html
رسميا في  1923/9/29بتصديق  the league of natios councilبدون موافقة
ص ّدق عليه
 180االنتداب البريطاني ُ
ًّ
الفلسطينيني.
 181بداية حي املغاربة كانت بتوطني احلجاج املغاربة للمسجد األقصى في طريق عودتهم من مكة املكرمة .وإضافة إلى
أيضا ،مغاربة أتوا إلى القدس طل ًبا للعلم ،وكذلك مقاتلون انضموا إلى جيش صالح الدين
هؤالء احلجاج ،سكن احليً ،
األيوبي ض ّد الصليبيني .أقيم احلي جنوب غرب املسجد األقصى مبحاذاة الباب الذي دخل منه النبي محمد (صلعم) إلى
املسجد ليلة اإلسراء واملعراج .وكتقدير على مجهودهم في احلرب وعملهم من أجل املسجد ،أعلن امللك الفاضل ابن
صالح الدين األيوبي عام 1193احلي كأمالك وقفية أو ِقفت ملصالح سكان احلي .وعلى مدار  800سنة عاش املغاربة في
أيضا .مت ّ هدم احلي بيد سلطات االحتالل
احلي وبنوا فيه مؤسسات دينية وتعليمية ومتلكوا عقارات إضافية ،أوقفت هيً ،
اإلسرائيلية ،بضعة أيام بعد انتهاء احلرب في حزيران .1967

73

مصب لسياسة
مقابل حائط البراق (املبكى) .البلدة القدمية في القدس  -كسائر املدينة احملتلة  -هي
ّ
التهويد اإلسرائيلية من خالل مخططات البلدية اخملتلفة .حيث تهدف السياسات اإلسرائيلية في املنطقة
إلى تشكيل طوق من املستوطنات يُحيط احلرم الشريف ويتسلط على أكثر ما يمُ كن من البلدة القدمية.
في آب  2005اتخذت احلكومة اإلسرائيلية قرارًا (رقم  )4090بتطوير البلدة القدمية واحلوض التاريخي
وجبل الزيتون ،وذلك باستثمار تدريجي مببلغ  50مليون شاقل جديد سنويًّا ما بني السنوات ،2013 – 2006
عن طريق سلطة تطوير القدس .يُضاف إلى هذا املبلغ  10ماليني شاقل جديد سنويًّا من ميزانية وزارة
السياحة اإلسرائيلية ،ليصل مجمل االستثمار احلكومي في املشروع ،بنا ًء على القرار أعاله ،إلى 480
مليون شاقل جديد .قرار احلكومة جاء بغية فرض تغيير ِج ّدي على الوضع القائم في القدس الشرقية من
الناحية السياسية والدينية ،وتكثيف االستيطان اليهودي في األحياء الفلسطينية في منطقة احلوض
عمليا ،يربط املشروع بني
التاريخي .182ونشهد في السنوات األخيرة تصعي ًدا في عمليات االستيطان هنا.
ً
183
أيضا.
احلوض التاريخي ومنطقة  E1احملاذية ملعاليه أدوميم ،ويفصل منطقة الطور عن العيسويةً ،
حسب البند  29ب من قانون اآلثار اإلسرائيلي – .1978
يُذكر أ ّن البلدة القدمية معرّفة كموقع آثار "قدمي" َ
وبحسب البند  29أ لهذا القانون ،ال يُسمح أل ّي شخص بالعمل في البناء ،الزراعة ،إجراء تغيير أو زيادات في
َ
هذا املوقع ،إال ّ بتصديق من مدير سلطة اآلثار اإلسرائيلية .عام  ،1981مت ّ تعريف البلدة القدمية في القدس
عاملي" من ق َبل اليونسكو.
كـ "موقع تراث
ّ
البلدة القدمية في القدس (داخل األسوار) مقسمة اليوم إلى أربعة أحياء :اإلسالمي ،املسيحي ،األرمني
دومنا
واليهودي ،وتبلغ مساحتها نحو  900دومن ،منها  450دومنًا مستخدمة كمناطق سكنية 184ونحو ً 122
منها مع ّدة للحي اليهودي 185 .وتلك ال تشمل مئات املستوطنني اليهود الذين يحتلون بيوتًا في احلي
االسالمي واحلي املسيحي داخل أسوار البلدة.
جدول رقم  :13مساحة األحياء اخملتلفة في البلدة القدمية وعدد سكانها
عدد الوحدات السكنية
املساحة
عدد السكان
احلي
186
187
188
()2007
(بالدومنات)
(نهاية )2007
3410
( 461يشمل منطقة
26,544
احلي اإلسالمي
احلرم الشريف 132 ،دومنًا)
1217
192
5,442
احلي املسيحي
605
126
2,424
احلي األرمني
582
122
2,555
احلي اليهودي
أساسا ،من خالل مصادرة ممتلكات استنادًا الى قانون أمالك
جتري عملية التهويد في البلدة القدمية،
ً
188 187 186

" 182اخملطط احلكومي لتعزيز التسلط اليهودي في القدس الشرقية" (أيار  )2009سالم اآلن
http://www.peacenow.org.il/site/he/peace.asp?pi=61&fld=620&docid=3644&pos=1
 183ينظر الهوامش  110و .182
 184ينظر الهامش  154ص.93 .
185 http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
 186معهد القدس للدراسات اإلسرائيليةhttp://www.jiis.org.il/imageBank/File/shnaton_2006/diur/SHLMGR07.pdf ،
 187الكتاب اإلحصائي للقدس ( ،)2008/2007معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية ،اجلدول أ.3/
 188ينظر الهامش  187اجلدول ج.9/
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الغائبني املذكور في الفصل األول ،استغالل احلفريات األثرية للتسلط على مساحات إضافية في املنطقة،
تصب في األهداف نفسها ،والتسلط على ممتلكات عربية من قبل مؤسسات يهودية
مخططات هيكلية
ّ
حاليا ،يسيطر املستوطنون على
فيكيام".
و"حاي
و"إلعاد"
كوهانيم"
"عطيرت
مثل
استيطانية
صهيونية
ً
عدة مواقع في البلدة القدمية ،إضافة إلى احلي اليهودي ،منها أجزاء من احلي اإلسالمي (برج اللقلق)،
أجزاء من احلي املسيحي (دير مار يوحنا) وفندقا البتراء واإلمبريال اجلديد في ميدان عمر بن اخلطاب داخل
رقعا
باب اخلليل.189
حاليا ،هناك نحو  75عائلة و 600طالب تابع للمدارس الدينية اليهودية يستوطنون ً
ًّ
استيطانية في أحياء البلدة القدمية (خارج احلي اليهودي) ،وهناك مخططات لبناء حي استيطاني يشتمل
على  35وحدة سكنية في احلي اإلسالمي داخل البلدة القدمية .190وقد افتتح كنيس "أوهيل يتسحاق" على
بعد  80مترًا من احلرم الشريف ،بني باب القطانني وباب السلسلة ،في تشرين األول  .2008191ومن نشاطات
التهويد في السنوات األخيرة في البلدة القدمية ما يلي:

باب املغاربة:
بوابة تؤدي إلى احلرم الشريف وتطل على حائط البراق (املبكى) وتخضع للسيطرة اإلسرائيلية التامة منذ
االحتالل عام  ،1967حيث يمُ نع الفلسطينيون من استعمالها ،في حني ظلّت بقية البوابات املؤدّية إلى احلرم
الشريف حتت سيطرة األوقاف اإلسالمية (الشرطة اإلسرائيلية تتحكم بتنظيم الدخول إلى احلرم) وهي
فتم بناء جسر خشبي
مفتوحة أمام املسلمني .عام  2004انهار احلائط الشمالي من املمر ّ إلى البوابةّ ،
مؤقت في متوز  2005وبدأت بلدية القدس بالتخطيط لبناء ممر ّ جديد .في املقابل ،بدأت السلطات بعملية
حفريات أثرية في املوقع ،وصرّحت بأ ّن احلفريات في املنطقة هي من أجل "اإلنقاذ" أي توثيق اآلثار وإنقاذها في
عمليات البناء .في شباط وآذار  2007قامت بعثة من اليونسكو بزيارة موقع احلفريات،
املنطقة قبل مباشرة
ّ
وأوصت ،في أعقاب ذلك ،بالوقف الفوري لعمليات احلفر ،وجوب محافظة اخملطط اجلديد على مبنى املكان
مختص ،لتأمني حلّ مالئم إلعادة بناء طريق املغاربة.
دولي
وشكله ،وإخضاع كلّ هذا اإلجراء لرقابة طاقم
ّ
ّ
أرجو ترجمة االتي إلى العربية
علما بأن احلفريات التي مت تنفيذها تعتبر
يجب مطالبة حكومة اسرائيل بالوقف الفوري للحفريات األثريةً ،
كافية لغرض قياس الشروط البنيوية للطريق.
نهائيا لبنية املدخل ،وغايته
تصميما
وعليه ،يجب على حكومة إسرائيل أن حتدد بوضوح
ً
ً
املركزية هي احلفاظ على طريق املغاربة من دون أي تغيير كبير على بنيته وهيئته ،لغرض
احملافظة على قيمتي أصالة املوقع وسالمته .من هنا ،فيجب ابالغ جلنة التراث العاملي بصدد
خطة عمل واضحة في أسرع وقت ممكن.
يجب توجيه هذه السيرورة من قبل فريق خبراء دولي بالتنسيق مع اليونسكو ومبشاركة مهندسي بناء عينيني،
192
مختصني في أعمال التعزيز األثري ،من أجل ضمان أكثر احللول مالءمة للمحافظة على طريق املغاربة.
لقد جتاهلت السلطات اإلسرائيلية التوصيات أعاله ،وفي كانون الثاني  2008أودعت بلدية القدس اخملطط
" 189القدس – النشاط االستعماري والسياسات واملمارسات اإلسرائيلية" ،حزيران  ،2009باسيا القدس.
 190وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية ،كما ورد في تقرير رؤساء بعثات االحتاد األوروبي حول القدس الشرقية (آذار )2009
http://www.unitedcivilians.nl/documents/docs/2008-12_East_Jerusalem_HoM_Report_December_2008.doc
أيضا ،تقرير رؤساء بعثات االحتاد األوروبي حول القدس الشرقية (آذار )2009
 191ينظر الهامش  .189يُنظرً ،
http://www.unitedcivilians.nl/documents/docs/2008-12_East_Jerusalem_HoM_Report_December_2008.doc
192 http://www.unesco.org/bpi/pdf/jerusalem_report_en.pdf
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دولي .الهدف
مختصني
رقم " – 12472طريق املغاربة البلدة القدمية في القدس" من دون مشاركة أ ّي طاقم
ّ
ّ
يغير اخملطط الوضع القائم في
املُعلَن للمخطط هو تسوية الطريق املؤدية إلى باب املغاربة ،في حني ّ
املنطقة ،وطابع املنطقة التاريخي والديني .إضافة إلى ذلك ،فاخملطط يوصي مبواصلة عملية احلفريات في
املنطقة .193وفي أيار  ،2008أقرّت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التصديق على اخملطط.
خارطة رقم  :21اخملطط رقم  – 12472طريق املغاربة البلدة القدمية في القدس على خلفية صورة جوية للمنطقة

مصدر :موقع جمعية «عير عميم» www.ir-amim.org.il

 193تقرير أثر ّي ،كانون الثاني -متوز  ،2007سلطة اآلثارُ .ملحق للمخطط.

76

االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس

برج اللقلق:
في  4متوز  2005أقرّت وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية التق ّدم مبخطط لبناء مستوطنة يهودية في احلي
اإلسالمي في البلدة القدمية في القدس (اخملطط البلدي  .)9870وفي أعقاب ذلك ،في  25متوز  ،2005أقرّت بلدية
عامة مبا في ذلك كنيس ،على موقع مبساحة 3.8
القدس اخملطط البلدي أعاله ،لبناء  21وحدة سكنية
ومبان ّ
ٍ
دومنات .نصف املساحة صودرت لصالح السلطات اإلسرائيلية وفق قانون أمالك الغائبني ،و 1.3دومن مبلكية
اإلسرائيلي ،والتي ت ّدعي أنها اقتنت هذه األراضي من الكنيسة
القومي
شركة "همنوتا" التابعة للصندوق
ّ
ّ
ميدانيا على
نهائي ،تعمل السلطات
األرثوذكسية الروسية عام  .1982ومع أن ّه لم يصدَّق على اخملطط بشكل
ً
ّ
194
مبان في املنطقة حتى حزيران .2009
إعداد األرضية لتنفيذه .فمثال ،مت ّ هدم أكثر من ٍ 10
صورة جوية ملوقع اخملطط البلدي رقم 9870

مصدر :موقع «سالم اآلن» . www.peacenow.org.il

وتضم أحياء الشيخ
التاريخي الذي يشمل املناطق التي حتيط بالبلدة القدمية،
أما في كلّ ما يتعلق باحلوض
ّ
ّ
ّ
جرّاح ،سلوان ،وادي اجلوز واملشارف ،فإ ّن عمليات االستيطان تهدف إلى التسلط على املناطق احملاذية للبلدة
القدمية ،االستيطان في األحياء الفلسطينية اجملاورة وفصل املنطقة عن سائر األحياء الفلسطينية في
جغرافي ما بني املستوطنات في منطقة القدس الشرقية.
القدس الشرقية ،إضافة إلى خلق تواصل
ّ
ومنها عمليات استيطانية وإخالء عائالت فلسطينية في الشيخ جرّاح ،االستيطان في سلوان وهدم
بيوت فلسطينية في املنطقة .وكذلك ،عمليات استيطانية في غالبية املناطق الفلسطينية في احلوض
العامة التي حتيط بالبلدة
التاريخي .كما قامت السلطات اإلسرائيلية بنقل السيطرة على احلدائق
ّ
 194لهذا املوضوع ،يُنظراملصدر في الهوامش  5و 189؛ وموقع سالم اآلنhttp://www.peacenow.org.il/site/he/peace. :
;asp?pi=62&docid=1433
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القدمية من احلدود اجلنوبية والشرقية ،مبا في ذلك املواقع الدينية والتاريخية هناك ،إلى حركة "إلعاد"
االستيطانية عام  195.2002وقد شهدت منطقة احلوض التاريخي إنشاء مشاريع استعمار مكثفة ،مثل
مبان تابعة للجامعة العبرية ،ومستوطنة التلة الفرنسية
مبان حكومية إسرائيلية ،مقرّات شرطة،
بناء
ٍ
ٍ
احليني:
اجملاورة .في الفقرات التالية سوف نسرد ،كمثال،
ّ
التطورات األخيرة في عمليات االستيطان في ّ
الشيخ جرّاح وسلوان.

الشيخ جرّاح:

يشهد حي الشيخ جرّاح ممارسات استيطانية مكثفة ،تشمل مخططات لبناء مناطق استيطانية في
احلي وعمليات إخالء لفلسطينيني من املنطقة .بني املشاريع التي متّت في املنطقة :املدرسة الدينية "بيت
أوروت" مع بعض الوحدات السكنية للطالب واملعلمني ،وكذلك "احلديقة الوطنية عني تسورمي" والتي
تشارك في إدارتها جمعية "إلعاد" االستيطانية.196

إخالء عائالت فلسطينية:
بادرت السلطات اإلسرائيلية في السنوات اإلخيرة ،الى إجراءات إلخالء  28وحدة سكنية تقطنها اآلن  27عائلة
فلسطينية ،من أبناء العائالت الفلسطينية التي وطنت املكان عام  1956مبساعدة األونروا .هذه العائالت
تقطن في منطقة تعرف لدى املستوطنني مبنطقة "شمعون هتسديك" ،وتبلغ مساحتها نحو  18دومنًا.
اإلجراءات القانونية في املنطقة تهدف إلى االعتراف مبلكية مؤسسات املستوطنني في املنطقة وإخالء
العائالت الفلسطينية منها .197في أيلول  2008ق ّدمت مؤسسة مستوطنني أمريكية باسم "نحالت شمعون
مخططا بلديًا رقمه  .12705198ووفق موقع
إنترناشيونال" للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس
ً
يضم  200وحدة سكنية في منطقة قبر "شمعون
سكني
بلدية القدس ،يهدف اخملطط إلى إقامة مشروع
ّ
ّ
199
هدم املباني املوجودة في املنطقة.
هتسديك" ،وتبلغ مساحة اخملطط  45,000متر مربع،
ويتضمنً ،
أيضاَ ،
ّ

فندق شيبرد:
صودر فندق شيبرد وفق قانون أمالك الغائبني وبيع للمليونير اليهودي إيرفني موسكوفيتش ،عام  .1985في
تشرين الثاني  1984ص ّدقت سلطات التخطيط اإلسرائيلية على اخملطط البلدي  ،2591الذي يهدف إلى
بناء  20وحدة سكنية على أراضي فندق شيبرد .طلبات تصاريح البناء عالقة اليوم لدى جلنة حفظ التاريخ
في جلنة التخطيط البلدية .منذ عام  2005تبحث جلان التخطيط في القدس في اخملطط البلدي 11536
الذي يهدف إلى توسيع اخملطط السابق ( )2591وبناء  90وحدة سكنية ،كنيس وروضة أطفال.200
كذلك ،هناك إجراءات قانونية في موضوع كرم املفتي (منطقة تبلغ مساحتها نحو  40دومنًا ،محاذية لفندق
شيبرد ،تعود ملكيتها إلى مفتي القدس احلاج أمني احلسيني ،كانت السلطات اإلسرائيلية قد صادرتها)
195
196
197
198

ينظر الهامش .189
"إخالء سكان من بيوتهم ومخططات استيطان في الشيخ جرّاح :حالة شمعون هتسديك" ،عير عميم ،أيار .2009
http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/SheikhJarrahReportHeb.doc
ملزيد من التفاصيل حول امللفات يُنظراملصدر في الهامش .196
ينظر الهامش .196
199 http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/TopSiteJeru.asp?newstr=8&src=/jer_sys/pro/FrameSet.
asp?ToFrame=1
200 http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/TopSiteJeru.asp?newstr=8&src=/jer_sys/pro/FrameSet.
asp?ToFrame=1
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حيث أ ّجرتها مديرية أراضي إسرائيل حتى عام  2007إلى جمعية املستوطنني "عطيرت كوهانيم" .وكذلك،
هناك مخطط لبناء مركز مؤمترات إسرائيلي (مبنى غالسمان) على قطعة أرض بجانب موقع "شمعون
هتسديك".
صورة جوية للشيخ جرّاح مع املواقع االستيطانية

مصدر :موقع جمعية «عير عميم» www.ir-amim.org.il
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سلوان:
وحسب ادعاء املستوطنني ،تقع في
يقطن في منطقة سلوان نحو  50,000فلسطيني و 400مستوطن.201
َ
منطقة وادي احللوة في سلوان "مدينة داود" ،حيث تعمل جمعية "إلعاد" االستيطانية على التسلط على
البيوت في هذه املنطقة .وحتى عام  2008كانت جمعية "إلعاد" قد استولت على  36دومنًا في وادي احللوة،
الذي تبلغ مساحته نحو  116دومنًا ،وتقوم بعمليات حفريات في املنطقة .202في أيار  2008نشرت جريدة
كنيسا ،مكتبة ،روضات
هآرتس عن مخطط هيكلي ق ّدمته جمعية "إلعاد" إلى بلدية القدس ،يشمل
ً
لألطفال 10 ،وحدات سكنية وموقفً ا للسيارات يتسع لـ  100سيارة 203.طرق االستيالء على املمتلكات في
املنطقة شملت مصادرات بنا ًء على قانون أمالك الغائبني ،اقتناء ممتلكات من فلسطينيني  -وفق العديد من
الشهود وقرارات محاكم إسرائيلية ،شملت عمليات تزوير ،تهديد ،وتوقيع أشخاص ليسوا على قيد احلياة
العامة إلى جمعيات اليمني االستيطانية 204.منذ عام
 ومن ثم حتويل السلطة على املمتلكات واألماكنّ
 1967وحتى أيار  2009أصدرت بلدية القدس أقلّ من  20تصريح بناء لزيادات بناء طفيفة ألبنية قائمة في
املنطقة ،وفي ظلّ انعدام مخططات هيكلية تشكل األساس إلصدار تصاريح بناء في الغالبية الساحقة
من املنطقة ،باتت غالبية األبنية في سلوان غير مرخصة ومع ّدة للهدم.

201
202
203
204

اينظر الهامش .196
عير عميم" ،اتفاقيات غامضة في سلوان" ،أيار .2005
http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/silwanreport.pdf
عكيفا إلدار" ،خطة لكنيس في حي سلوان – في إجراءات مصدَّقة في بلدية القدس" ،جريدة هآرتس .14.5.2008
ينظر الهامش .202
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صورة جوية حلي سلوان ومنطقة البستان واملستوطنات في املنطقة

مصدر :موقع األمم املتحدة  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -األراضي الفلسطينية احملتلة www.ochaopt.org

81

حي البستان:
مبنى ،يقطنها أكثر من  1,000فلسطيني .األرض في احلي مبلكية
جزء من سلوان ،يشمل نحو 90
ً
فلسطينية .املنطقة مستهدفة من قبل املستوطنني الذين يطلقون عليها اسم "عيميك هميليخ"،
وهي مه ّددة بالهدم بحجة تصنيفها كمنطقة خضراء متنع فيها عمليات البناء .في شباط  2009رفضت
اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اقتراح السكان الذين كانوا املبادرين إلى تقدمي اخملطط البلدي 11641
لهدف حتويل املنطقة إلى سكنية .هناك أوامر هدم وإخالء ض ّد غالبية املباني في حي البستان بحجة البناء
غير املر ّخص .وقد مت ّ حتى اآلن تدمير منزلني في احلي .ومع أن عمليات الهدم ُج ّمدت حتى اآلن بضغوطات
دولية ،إال ّ أ ّن رئيس بلدية القدس ،نير بركات ،كان قد صرّح في آذار  2009بأن البلدية تنوي القيام بحفريات
في املنطقة احملاذية لـ "مدينة داود" ،وأ ّن هذا املوقع يُعتبر "من أهم املواقع اإلستراتيجية في املدينة  ...والتي
205
عامة مفتوحة".
يجب أن تكون منطقة ّ

205 Etgar Lefkovits, “Barkat may relocate Silwan residents”, The Jerusalem Post, 19 March 2009. URL: http://
www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1237461629053.
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خارطة رقم  :22خارطة البلدة القدمية واحلوض التاريخي مع املستوطنات

مصدر :موقع جمعية «عير عميم» www.ir-amim.org.il
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اخملطط الهيكلي ع.م:9/
كاملذكور ،يشمل اخملطط الهيكلي ع.م 9/منطقة البلدة القدمية واملناطق احملاذية لها ،وهي األولى من نوعها
ص ّدق عليها في القدس الشرقية ،وذلك عام .1976
التي ُ
خارطة رقم  :23اخملطط الهيكلي ع.م9/

اخملطط الهيكلي ع.م - 9/بلدية القدس
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تهدف اخلارطة الهيكلية ع.م 9/إلى ضمان املصالح اإلسرائيلية في مركز القدس أو ما يُسمى احلوض
التاريخي .هذا ينعكس في ما جاء في موقع بلدية القدس كما يلي" :اخلطر األكبر للحفاظ ]على طابع
البلدة القدمية[ هو زحف البناء من داخل اجلدران إلى اخلارج وقرب البناء خارج األسوار إليها .كان التح ّدي أمام
اخملططني محاولة وقف اجتاهي
التطور أعاله ] 206".[...وهكذا جاء في أهداف اخملطط "احملافظة على املنظر
ّ
207
واحلضري في منطقة اخملطط" و"احلفاظ على املواقع األثرية في منطقة اخملطط".
الطبيعي
َ
حسب تعريفها،
اخملطط م.ع 9/يح ّدد
عامة" ،والتيَ ،
أراضي واسعة في حدوده كـ "مناطق خضراء مفتوحة ّ
َ
ال يمُ كن التطوير والبناء من أ ّي نوع كان فيها ،عدا املالعب في املناطق احمل ّددة لذلك ،208األمر الذي يشكّل
عائقً ا أمام تطوير األحياء العربية املوجودة في حدود هذه اخلارطة .من خالل التمعن في خارطة اخملطط
استعمل كأداة لتطبيق
(خارطة رقم  ,)19يمُ كننا أن نرى أ ّن تخصيص مناطق كمناطق خضراء مفتوحة،
ِ
ص،
سياسة تقييد األحياء الفلسطينية وتطويرها في منطقة احلوض التاريخي .وينعكس هذا ،بشكل خا ّ
في احلاجة إلى بناء وحدات سكن وتطوير مرافق للخدمات االجتماعية ،التعليمية ،الصحية واالقتصادية
في هذه األحياء ،نتيجة للتزايد الطبيعي لسكانها .األمر الذي جتاهله هذا اخملطط بالكامل ،ولم يوفّر أية
حلول ولو بديلة لهذا التزايد وهذه احلاجة .ومع هذا ،فتعليمات اخملطط تسمح باحلفاظ على وضع البناء
القائم حينذاك في املناطق اخلضراء ،لكنها  -وكما ذكر  -ال تسمح بزيادة وحدات سكنية أو أ ّي بناء خدماتي
في املنطقة.209
لقد أدّى هذا التجاهل إلى اضطرار السكان إلى البناء غير املرخص على هذه األراضي ،وذلك نتيجة للحاجة
عاما ،منذ التصديق على اخلارطة الهيكلية
ّ
امللحة إلى زيادة الوحدات السكنية على مدار أكثر من ثالثني ً
وحسب
القدمية.
البلدة
جنوب
البستان
حي
في
السكنية
الوحدات
من
قسم
هو
ذلك
على
مثال
ع.م.9/
َ
اخملطط الهيكلي ع.م ،9/فإن املنطقة التي أقيمت عليها هذه البيوت ُمع ّدة كمناطق خضراء مفتوحة ،ومن
هنا انعدام إمكانية احلصول على تراخيص بناء ،األمر الذي أدّى في نهاية املطاف إلى إصدار نحو  88أمر هدم
مسا
في املنطقة .يُذكر أ ّن التجاهل التا ّم في اخملطط لوجود السكان والحتياجاتهم املستقبلية ،يشكّل ًّ
التطور ،احلق ّ في امللكية وغيرها.
صار ًخا بحقوقهم األساسية ،كاحلق ّ في املسكن اآلمن ،احلق ّ في
ّ
تتجسد االساءة في الوضع التخطيطي القائم (ع.م )9/في منطقة البلدة القدمية واحلوض التاريخي في
ّ
أن مخطط "القدس  "2000ال يأخذ باحلسبان الوضع القائم على أرض الواقع ،أي جميع الوحدات السكنية
حسب
عموما وفي ضواحي البلدة القدمية
واألبنية القائمة في منطقة القدس الشرقية
ً
خصوصا ،واملع ّدة َ
ً
اخلارطة لتكون حديقة وطنية (شرق البلدة القدمية ،غربها وجنوبها) ،مناطق مفتوحة ،متنزّهات وحدائق
عامة ،ومقابر ،سوف يكون مصيرها الهدم واإلخالء .وهذه تق ّدر مبئات الوحدات السكنية ولربمّ ا أكثر من
ّ
ذلك بكثير .بكلمات أخرى ،سوف يشكّل مخطط القدس  2000املرجعية التخطيطية والقانونية ،وفقً ا
للقانون اإلسرائيلي ،لعملية هدم أحياء فلسطينيية وتهجيرها بشكل واسع النطاق ،من أجل خدمة
احليز والسيطرة
األهداف السياسية املُعلَنة لسلطات االحتالل اإلسرائيلية ،من بناء مستوطنات ،تهويد ّ
الكاملة عليه.

206
207
208
209

يُنظر موقع بلدية القدس:
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/HtmlFiles/13029/results_pub_id=13297.html
البند  6.4و  6.6من تعليمات اخلارطة الهيكلية ع.م.9/
البند  8.18من تعليمات اخلارطة الهيكلية ع.م.9/
البند  8.18.5من تعليمات اخلارطة الهيكلية ع.م.9/
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