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" "االئتالف
في حقوق الفلسطينيني عن األهلي للدفاع االئتالف
يشمل ربحي  غير أهلي مجتمعي جتمع هو القدس
واألفراد واالحتادات واجلمعيات املؤسسات عضويته في
اإلنسان. حقوق مجاالت في والعاملني اخلبرات  ذوي

عضويته  في 2005 ويضم األهلي عام االئتالف تأسس
مؤسسة. 18

على احلفاظ حول األهلي االئتالف  رؤية  تتمحور
وحماية القدس في الفلسطينيني وثبات وجود
اجلهود حشد خالل من وذلك . حقوقهم كافة
احلقوق السياسية واملدنية حلماية واملصادر والطاقات
إلى ً استنادا والثقافية واالجتماعية  واالقتصادية
يهدف كما اإلنسان. حقوق وقانون الدولي القانون
حقوق مؤسسات قطاع جهود تنسيق "االئتالف" إلى

الوعي مستوى على رفع القدس والعمل في اإلنسان
لدىاملقدسينيبكافةالقواننيواإلجراءاتوالنظمالتي
وليتمكن اإلسرائيلي، االحتالل حكومة إجراءات حتكم
اليومية االنتهاكات مواجهة من املواطن الفلسطيني

االحتالل. متارسها سلطات التي اإلنسان  حلقوق

: االئتالف أهداف
واالنتهاكات باحلقوق الفلسطيني الوعي تعزيز .1
في واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية

القدس.
قضايا حول والضغط املناصرة وتفعيل تنسيق .2

القدس. في واجلماعية الفردية حقوق اإلنسان
رؤيته حتقيق جتاه التنظيمية قدرات االئتالف تطوير .3

. وأهدافه
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املقدمة
وفصلها تهويد القدس اجتاه اإلسرائيلية اخلطوات تتابع
األدوات والوسائل وتستعمل الفلسطيني، واقعها عن
الفلسطينيني تكفل تهجير السكان والتي الكثيرة
من أراضي اتلفة للعقارات ومصادرة وتهويد األرض
إسرائيلية وتشترك جهات فلسطينية وغيرها، ومنازل
ممارسة في عدة استيطانية وجمعيات وأهلية رسمية

الفلسطينيني. للمقدسيني التطهيري الدور هذا

قبل من منظمة بخطى اخلطوات، هذه وتستمر 
وفلسفة استراتيجيات وضمن اإلسرائيلي، االحتالل
لالجراءات الصامت البعد هو يالحظ وما عبثا، وليس
وبعيدا الدولي، العام الرأي إثارة عن بعيدا اإلسرائيلية
املناسب الوقت تختار بحيث  العارضة  القرارات عن
أرضه في في حقوقه اإلنسان  ضد املناسب والفعل 
اإلنسان سواء هذا ميلكها الذي اجتاه األرض او ووطنه

أرضا. او كانت منزال

الدولي، القانون لواقع مخالفه عموما اإلجراءات هذه
املدينة يهودية حتقيق في لها السياسي ويرتبط البعد
هذا التقرير واملسيحي، اإلسالمي بعدها حساب على
عدة وثائق حتضير اجتاه االمام الى خطوة يعتبر املوجه
اإلسرائيلية التهويد إجراءات على األضواء تسلط
الستراتيجية عمل أسس لوضع مدخال تعتبر بحيث
احمللي املستوى على للمتابعة مقدسيه فلسطينية

والدولي.

سياسة عن  اللثام اماطة التقرير هذا سيحاول 
سياسة في املنهجية االدوات كأحد  املنازل هدم 
وسكانها املقدسة  املدينة ضد  االسرائيلي االحتالل
تتبع محاولة الى  التقرير وسيعمد الفلسطينيني. 
وكذلك االخيرة، السنوات خالل السياسة هذه
لالدوات ولوحة صورة رسم محاولة الى التقرير يهدف
على االصبع لوضع املنازل  هدم لسياسة املرافقة
والرسمية احلكومية الدوائر في املتبعة االستراتيجية
وخاصة وشعبا، ارضا الفلسطينيني ضد االسرائيلية
وكشف اجراءاته وتعقيد البناء على القيود سياسات
التقرير هذا ويتكىء العرب. ضد التمييز سياسات
واالحصائية الرقمية املعطيات على اساسية بصورة
وجود عدم في حقيقية  اشكالية هنا  تظهر حيث
الرقمية املعطيات كافة متتلك فلسطينية مؤسسة
والثغرات املثالب احد ذاته حد في يشكل الذي االمر
في فتمثل واملتاح املتوفر البديل اما الواجب جتازوها، 
وصحافية دولية  مؤسسات من  ارقام على االعتماد 

إسرائيلية. وحتى
التقارير بعدد من مسبقا املوضوع هذا  تناول مت لقد
واخلطوط العامة باالمور اما اكتفت انها اال والدورات
شكل واملعطيات على االرقام انها ادرجت او العريضة،
هذا يضيفه ما ان معينة، حاالت اوردت او صماء، ارقام
والسياسات لالرقام واحلاالت مفصل حتليل هو التقرير
املراحل توضح الى منهجية متبعة، وترجمتها العامة
تنفيذ كيفية ملعرفة املواطن ان تفيد وميكن واحلاالت

لها. فريسة يقع ال حتى االسرائيلية االجراءات
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عامة خلفية
الى   1967 يونيو/حزيران في جرت التي احلرب انتهت
القدس فيها  (مبا الغربية للضفة إسرائيل احتالل
مخالف بشكل إسرائيل ضمتها التي الشرقية
إسرائيل احتلت كذلك غزة. وقطاع الدولي) للقانون
العام في ضمتها (التي  السورية اجلوالن  مرتفعات 
بقوا الذين الفلسطينيون سيناء جزيرة وشبه (1980
إسرائيليني. مواطنني الدولة قيام بعد إسرائيل  في

فلسطيني  1000,000 مواطن من أكثر يشكل واليوم،
اإلسرائيليني، بالعرب ويعرفون إسرائيل في وبدوي

الغربية  الضفة  . وفي سكان إسرائيل %18 من نحو
فلسطيني،   3,500,000 حوالي يعيش غزة، وقطاع
االحتالل  حتت الجئ6 1,500,000 من أكثر بينهم
1967 ويعيش حوالي  العام منذ اإلسرائيلي العسكري
بوضع  يتمتعون الشرقية حيث القدس 200,000 في
االسرائيلي، اي القانون مبوجب دائمني كمقيمني خاص

اسرائيل؟! في يقيمون اجانب كمواطنني

سارعت ،1967 عام الشرقية  القدس احتالل ومنذ
على مخططاتها وضع الى اإلسرائيلية احلكومة
من جزء انها على أساس مع القدس والتعامل األرض
اإلسرائيلي القانون بتنفيذ عمليا وبدأت اسرائيل،
إلحكام أدوات  مجموعة إسرائيل وانتهجت عليها. 
اإلسرائيلي للقانون وإخضاعها املدينة على سيطرتها

اإلسرائيلية. والسياسة

في العرب  الفلسطينيني  منازل هدم أن شك وال
السيطرة إحكام أدوات من أداة كان الشرقية القدس

بدأت   1967 عام االحتالل ذلك فمنذ  األرض، على
األداة هذه استخدام في االسرائيلية السلطات
فيها اليهودي االستيطان وتعزيز املدينة لتهويد
الى وتهجيرهم منها العرب سكانها تفريغ وبالتالي
احللم عن السياسة هذه وتعبر املدينة، حدود خارج 
اقل مقابل االرض من قدر "اكبر الصهيوني املعروف:

العرب". السكان من عدد

حارة  باب  اسرائيل هدمت   1967 عام من ابتداء
حي بهدف بناء وذلك بالكامل الشرف املغاربة وحارة
الف عشرين يقارب مكانه، ومت تشريد ما استيطاني
وفي اخرى، ومناطق شعفاط مخيمات الى مقدسي

اليهودي  للحي سكن 460 وحدة بناء مت حارة الشرف
انقاضها. على اقيم الذي

متثل التي التاريخية العبادة  أماكن  أيضا تسلم ولم
الهدم سياسة من االنسانية واحلضارة للتراث رمزا 
لبعض هدما السياسة هذه شملت فقد االسرائيلية،

سكان  نقل مت حيث  1967 عام والكنائس املساجد
االسالمي احلي في  خالية شقق الى املغاربة  حي
فيها وشاركهم وسلوان  وبيت حنينا شعفاط وفي
بيوتهم هدم  مت الذين املقدسيني املواطنني  من آالف
االحتالل بدء اسبوع من من اقل منها. وفي وتشريدهم

يلي: ما تنفيذ مت

 650 يسكنها  املغاربة حي في منزال  135 هدم   
شخصا.

املغاربة. مسجدين في حي هدم
حي  قرب ومخازن ومتاجر بالستيك مصنع هدم

الشرف في القدس.
في مناطق  يزيد على 200 منزل ومخزن  هدم ما
عمليات نتيجة من وكان  القدس،  من مختلفة

مشرد  بني شخص ما 7500 من اكثر تشريد الهدم
ونازح1.

من التهويد  انقاذها وسبل القدس مستقبل جابر، 1 ابراهيم ابو
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لهدم املتبعة السياسات
املنازل

سلسلة املتعاقبة االسرائيلية احلكومات استخدمت
املنازل، هدم لسياسة املرافقة والسياسات األدوات من
السياسات، تلك لتطبيق وقوانني  قرارات  وأصدرت
األعمال على  كتغطية القانوني بالطابع ودفعتها 
يلي: ما والسياسات القرارات هذه ومن االستيطانية.

والعقارات األراضي مصادرة
مصادرة قرار من االسرائيلية السلطات اتخذت
لالستيالء وسريعة سهلة أداة والعقارات األراضي
القدس في وأمالكهم  الفلسطينيني أراضي على
حتت مت مصادرتها التي العقارات جملة ومن الشرقية،

مختلفة: قانونية حجج

مصادرة  االسرائيلية قررت احلكومة عام 1968  في
للقدس  الشمالية املنطقة في دومن ألف  30
اليهودية االستيطانية االحياء بناء الشرقية ليتم
وبسجات الفرنسية، ”التلة  ومنها  تاليا عليها

يعقوب“. والنبي زئيف
املناطق  في آخر دومن ألف مصادرة 27 مت عام 1972  في
جبل ملنطقة تتبع والتي القدس لشرقي اجلنوبية
يهودية مستوطنات بناء ومت  باهر، وصور املكبر 

هنتسيف". "أرمون ب سميت الحقا والتي عليها
مصادرة 116   مت القدمية، البلدة وفي  في عام 1972
بدعوى اليهودي الوقت لتوسيع احلي نفس دومنا في
هذه املنطقة في وقد كان يقطن املصلحة العامة،

عربي. مواطن ألف 15 من يقارب ما املصادرة

من واسعة مساحات عن امللكية نزع مصادرة/ إن 
بشكل قلص القدس في الفلسطينية األراضي
ميكن التي املتوافرة األراضي احتياطي من ملموس
للنمو اال إلتاحة البناء عليها للفلسطينيني فيها
والبناء الترخيص أنظمة وتقيد تمعاتهم. الطبيعي
اململوكة األراضي مساحات من املناطق هذه  في
أن يبنوا عليها. للفلسطينيني ميكن والتي ألشخاص

الغائبني امالك قانون

إسرائيل ن في سُ (الذي الغائب ممتلكات قانون مبوجب
واملنازل األراضي مصادرة متت (1950 العام في
الذين للفلسطينيني العائدة  األخرى  واملمتلكات
القانون ويُعرِّف للدولة. أرضاً وأُعلنت غائبني اعتبروا
ً بعيدا أو خارج البالد كانوا الفلسطينيني الذين جميع
الثاني  نوفمبر/تشرين  29 بعد إقامتهم مكان عن
فلسطيني   800,000 من  وأكثر غائبون. بأنهم  1947
منهم انتُزعت احلرب في البالد من  فروا أو ردوا طُ
كان كذلك هذا القانون، مبوجب أراضيهم وممتلكاتهم

في  150,000 فلسطيني الذي بقوا الـ ربع حوالي حال
احلرب. بسبب داخلياً مهجرين أصبحوا لكنهم البالد،

اخرى  هجرة 1967 من عام حرب افرزته ما الى اضافة
القدس فلسطيني فيمهم مبن للفلسطينيني
حارس حراسة  حتت ممتلكاتهم اغلب وضع مت وعليه
بعقارات التصرف من اخر فصال الغائبني ليبدأ امالك
تدريجيا ملكيتها ونقل القدس في الفلسطينيني

اسرائيلية. استيطانيه جمعيات لصالح

الطابو في العقارات تسجيل

رخص استصدار املتاح  االراضي قطع من العديد ان 
تكون حيث امللكية،  في مشاكل تواجه بناءعليها
من او املتواجدين  غير  األفراد من  كبير لعدد مملوكة
او لبعضهم بيعها على اتفاقهم  يتم ان الصعب
طابو وجود عدم إلى باإلضافة عليها، للبناء آلية وضع

أراضي القدس . ملعظم ملكية) أوراق )

بدأت قد كانت األردنية احلكومة ان هنا ذكره  اجلدير 
الطابو في والعقارات االراضي على تسجيل بالعمل
في االسرائيلي االحتالل مجيء ومع ،1965 العام في
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العقارات  تسجيل االسرائيلية احلكومة جمدت 1967
هذه وخالل سنوات، خمس ملدة الطابو واألراضي في

أي  دومن، الف من أصل 76 دومن الف 57 الفترة صادرت
مساحة ربع سوى الفلسطينيني للسكان يتبقى لم

وبخصوص  البلدية.2  حلدود ضمها  مت  التي االرض
الطريقة. بنفس معها التعامل مت العقارات تسجيل

بتاريخ  الفكري  امللتقى أجراها ارشيد سامي احملامي مع مقابلة 2

2006/8/29
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املستخدمة الذرائع
مختلفة وحجج ذرائع حتت املنازل سياسة هدم تأتي

التالي: النحو على تبنيدها ميكن

اراضي تصنف على الفلسطينية البيوت منع بناء .1
وتخصص عليها البناء مينع اراض بأنها خضراء وهي
طبيعية محميات إلنشاء فقط الدولة الستعمال
بناء هو يحصل الذي ان مع هذا، حدائق، او مثال
سكنية الى حالتها حتويل بعد عليها مستوطنات

المصادرة من الحقة مرحلة في

حتت او العقارات تصادر االراضي حيث االمن، 2. حجة
استيطانها يعاد كثيرة  احيان  وفي  الذريعة هذه

يعقوب. النبي معسكر في حدث كما

وغير املرخص غير منزله بان البناء صاحب اتهام .3
وتخطيط املدينة يتطابق مع تنظيم ال أو قانوني،

عامة. شوارع على البناء كأن

اراضي او عامة وشوارع حكومية اراض على البناء .4
أي لها ليس التي من الذرائع وغيرها وتاريخية اثرية

قانوني. سند

انتقامي، فعل كرد ايضا البيوت هدم سياسة تأتي .5
 1967/1/30 في حدث فقد ذلك على االبرز املثال اما
سوق نفذت في التي التفجيرية ضوء العملية على
الغربية حيث القدس مدينة في الواقع محني يهودا
والسياسية االمنية للشؤون الوزارية اللجنة قررت
فعل كرد خطوات انتقامية اتخاذ عدة االسرائيلية
هدم قرار هو من هذه اخلطوات على العملية وكان
القدس وفي عام، بشكل الغربية الضفة في بيوت

3 خاص. بشكل الشرقية

والبناء التنظيم قانون مبوجب املرخص غير البناء .6
( ؟؟؟؟؟ ) رقم

فعال هدمت التي البيوت من الهائل الكم لعل
البناء ذريعة ضمن تندرج للهدم املعرضة تلك  او
والبلدية الداخلية وزارة تبرر حيث ترخيص، دون
الشرقية القدس في الهدم عمليات االسرائيلية
فيه الذي تطالب الوقت وفي قانوني، البناء غير بأن
بتقدمي املواطنني املقدسيني الداخلية ووزارة البلدية
اال انها القدس في بناء رخص على للحصول طلبات
تعطي وحني نادرا، اال الرخص هذه  مثل تعطي ال
طابق لبناء ترخيصا يكون فانه الترخيص، هذا مثل

طابقني فقط. او واحد

االنسان  حلقوق بيتسيلم تقريرملركز 3
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الهيكلية املخططات
وعالقتها بهدم للقدس

املنازل العربية
السلطات ألغت ،1967 العام في الضم  بعيد
قد كانت التي (األردنية) التطوير  خطة اإلسرائيلية
واسعة فرصة أتاحت والتي ،1966 العام في اعتُمدت
اعتماد بانتظار تخطيطي فراغ لق خُ وهكذا للتطوير.
عدد إال إصدار يتم لم األثناء هذه وفي جديدة، خطط
للفلسطينيني خاصة ألغراض البناء تراخيص من نادر

للغاية. محصورة مناطق وفي

األحياء ملعظم خطط عامة الثمانينيات، أُعدت ومنذ
امللفتة والسمة الشرقية. القدس في الفلسطينية
االعتيادية لألرض، غير هي املساحة اخلطط هذه في

مفتوحة"،  "كأراض منها  40% نسبة نفت صُ إذا
املشاريع اإلنشائية. أشكال من شكل أي فيها يُحظر
العام نهاية بحلول اعتُمدت التي اخلطط تسمح وال

األراضي  من من 11% قليالً أكثر على بالبناء إال 1999
أشخاص ميلكها التي الشرقية القدس منطقة في
رئيسية بصورة تقع األراضي وهذه فلسطينيون،
خطط إصدار ويتم أصالً. مأهولة مناطق  ضمن 
ولألحياء اليهودية للمستوطنات منفصلة عامة
بشكل مختلفة معايير اعتماد مع الفلسطينية،
الفلسطينية تتسم باألحياء اخلاصة فاخلطط واضح.
االستيعابية الطاقة إلى وتفتقر جغرافية، بقيود
السكان احتياجات  االعتبار  بعني تأخذ ولم الكافية

الفلسطينيني.

"بخط ً حدودا اخلطط اجلغرافية، ترسم الناحية ومن 
م تُقسَّ احلالية، املأهولة  املناطق  معظم حول أزرق"،
"لسد بتطوير يسمح نحو على بداخلها األراضي
القائمة. املباني بني  فضاء أراض قطع على الثغرات"
للبناء. جديدة ألرض يُذكر تخصيص قط يتم  ولم
حصر احلاجة إلى إلى اإلسرائيلية السجالت ويشار في

لتضييق كمبرر "احلصة" جتاوز يتم ال بحيث احلدود
املوجودة األراضي وتُصنف البناء. مشاريع حدود
(شيتاح مفتوحة" "كمساحات األزرق اخلط خارج
عليها، مما مشاريع أية بإقامة يُسمح ال باتواح) نوف
الزراعية. املشاريع حتى األحيان أغلب في عملياً  مينع

مفتوحة" "كمساحات  األراضي تصنيف واستُخدم
األرض استغالل  مشاريع  لتجميد  متكررة  بصورة
مستوطنات إلقامة الحقاً مصادرتها تتم أن إلى
وبيت شعفاط ريخس في حدث (كما إسرائيلية
أبو جبل في عهداً واملستوطنة الكبرى األحدث صفافا
شعفاط في املوجودة األرض فمثالً  هوما).  غنيم/هار
اخلطة في  فلسطينية مساكن  لبناء  نفت صُ والتي 
فيما تصنيفها إسرائيل أعادت ،1966 للعام األردنية
السرو؛ بأشجار وزرعتها مفتوحة" "كمساحة بعد

اليهودي  الوطني للصندوق صصت 1994 خُ العام وفي
احلني. ذلك مت بناؤها منذ لليهود مساكن إلنشاء

للمشاكل، مصدر  أيضاً هي املستخدمة اإلجراءات
األرض على إال عادة يبنون ال الفلسطينيني أن ورغم
ألخذ محاولة  أية  تبذل لم  العائلة،  متلكها  التي
ولم اخلطط. إعداد في االعتبار بعني  امللكية أمناط
احمللية الفلسطينية األحياء لتفويض محاولة تبذل
اعتماد يتم وحتى عندما احمللي. القرار صنع بعملية
اعتماد عندها ضرورياً يكون ما فغالباً عامة، خطط
إلى األرض الكبيرة من القطع وحتتاج تفصيلية، خطة
قطع إلى األرض (تقسيم لتقسيمها خطة معتمدة
يستغرق أن ميكن عملية وهي ملكية مختلفة) ذات

سنوات. اعتمادها

من اآلالف وجد وسواها، العوامل لهذه ً ونظرا
احلصول عليهم املستحيل  من أنه الفلسطينيني 
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ومكلفة طويلة إجراءات اتباع بعد حتى تراخيص على
حيث احملاكم، إلى منهم العديد وجلأ طلبات. لتقدمي
احلاالت، معظم في ولكن النفقات، من مزيداً تكبدوا
وعمد بالنجاح. قدموها التي االستئنافات تكلل لم
للحصول فرصة أية أمامهم ليس أنه يعرفون آخرون،
تقدمي دون من  منازلهم بناء إلى بناء، ترخيص  على
هدم جرى على ترخيص. ونتيجة لذلك، للحصول طلب

خلطر الهدم. أخرى مئات وتتعرض من املنازل املئات

من العديد على بعد فيما  باهظة  غرامات وفرضت
وصلت ترخيص دون بنوا بيوتهم من الذين األشخاص
وكانوا البيوت نفسها. تكلفة احلاالت إلى بعض في
الترخيص منح إلى الغرامة سيؤدي دفع أن يعتقدون
تأخيره أو بالهدم التهديد شبح إبعاد إلى على األقل أو
تراخيص لنظام  املنشودة  املراجعة إجراء حني إلى
بعض وفي الغرامة، من جزء دفع عقب أنه بيد البناء.

4 ذلك. رغم بالهدم أوامر تلقوا معظمها، احلاالت

والعرب اليهود بني متاما واضحة  التمييز  سياسة ان
التخطيط والبناء، فقانون بشان التنظيم يتعلق فيما

وتنطبق  ومقيم مواطن بني مييز ال 1965 لسنة والبناء
ومن البناء في يرغب من  على  املفروضة الشروط
جميعا، للسكان بناء رخصة اصدار وجوب ضمنها
وخاصة اسرائيل، تتبعها التي السياسة ولكن
في والبناء التخطيط مجال في القدس، بلدية
في العرب ازمة السكن عند  الى تفاقم  ادت  القدس
الى باملقدسيني دفع الذي االمر الشرقية، القدس
في بالسكن السكنية لضائقتهم حل عن البحث
التي حددتها اخلطوط خارج بالقدس احمليطة املناطق
متيزت وقد بلدية، كحدود االسرائيلية السلطات
العربية لالراضي مكثفة مبصادرة االحتالل  سياسة
لتعزيز وذلك فيها يهودية ومناطق مستوطنات وبناء
وتفاقم العرب تشريد الى ادى ما القدس في وجودهم
مع العرب جتاهل بسبب  عندهم السكنية  االزمة
تطوير جرى فقد وباملقابل هناك، جتاهل احتياجاتهم

وتوسيعها. جديدة احياء وبناء اليهودية االحياء

والبناء التنظيم  استخدمت قوانني عمليا فاسرائيل
النمو العمراني والسيطرة احلد من اجل من كذريعة

والتخطيط. التنظيم طريق عن السكاني النمو على
السلطات بدأته ما استحضار الى بدوره يقود وهذا
اغالقها عبر لالحتالل  االولى االيام ومنذ  االسرائيلية
ارض انها واعلنتها القدمية البلدة حول محددة مناطق
مستوطنات لبناء احتياط  اراضي واعتبرتها  خضراء
بني عليه الذي  غنيم ابو جبل في عليها كما حدث
أراضي ان خضراء. منطقة اعالنه بعد مستوطنة

مللكية  تعود 420 منها  دومنا 850 تشكل غنيم ابو
باشجار مزروعة عامة اراضي والباقي خاصة عربية
ازالتها واقامة ثم طبيعية، محمية الغابات باعتبارها
فيه اليهود السكن نسبة وتصل فوقها املستوطنة

هذه  كارثية على وللتأكيد سكنية. 6500 وحدة الى
الى اخلضراء االراضي وصلت فقد  االسرائيلية، االداة

الشرقية.5 القدس مساحة من 50% حوالي

عام املدينة احتالل بعد عليه وتأكيدا لذلك، واضافة
للعرب بان البلدية  رئيس كوليك تيدي  صرح ،1967
تتوفر وعقارية مالية قروضا  هناك  وان البناء حرية

 1400 اصدار مت  وقد للعرب، جديدة بيوت النشاء
عمليات كانت .1980  1976- عامي بني بناء رخصة 
اجل من اليهود للمستوطنني االولوية تعطي البناء
التواجد ينافس مبا في املدينة اليهودي التواجد تعزيز
السكان لنمو  كبيرة  عرقلة هناك وكان  العربي، 
االسرائيلية السلطات  قيام بسبب وذلك  العربي
املتوفرة االراضي حلجم  حد ووضع االراضي مبصادرة
العرب جعل االمر الذي القدس، في للمقاولني العرب

البلدية. احلدود خارج يبنون
 

بالتباطؤ االحتالل سلطات استمرت وبذلك
حياة الى تستجيب مخططات بوضع والتقاعس
من الدميوغرافي لتزايدهم وتستجيب املقدسيني
بيوت ضد الهدم اوامر تنفيذ في واالستمرار جهة، 
االوامر عدد فوصل اخرى جهة من ترخيص بدون بنيت
القدس بلدية رئيس عن صدرت التي بالهدم االدارية
اعضاء بأن ويذكر العام 1995. امرا خالل 115 حوالي

للمحكمة   1994 عام قدموا اليمني من كنيست
الداخلية ووزارة  البلدية مطالبني اسرائيل في العليا
في عديدة منازل بحق الصادرة الهدم اوامر بتنفيذ

الشرقية. القدس

وتدميراألراضي املنازل : هدم األنقاض مايو/أيار 200إسرائيل واألراضي احملتلة حتت الدولية العفو : MDE 15/2004/033 منظمة الوثيقة رقم (املصدر 4

واملمتلكات
 1997 ، ص؟؟؟ الناشر النشر: ومواطنيها العرب،مكان ملدينة القدس القانوني الوضع 5 اسامة حلبي،
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املستوطنني حاجات تلبي كانت البناء فمخططات
نحو بناء اذ مت املصادرة العرب اراضي على وذلك اليهود

االراضي. على تلك سكنية لليهود وحدة 38.500

كمشروع للعرب صغيرة سكنية مشاريع وباستثناء
تقم لم اجلوز، واد ومشروع حنينا، بيت في نسيبة
مشاريع باملصادقة على االسكان ووزارة بلدية القدس
هيكلي مخطط وضع مت فعندما للعرب،  اسكانية
على اشتمل فانه حنينا وبيت شعفاط ملنطقتي

وزارة  قبل من االعتراض ومت سكنية  وحدة 18.000
الذي االمر املوضوع على االسكان ووزارة الداخلية 
اشتمل السكنية التي الوحدات خفض عدد الى أدى

7500 وحدة فقط، وقد بلغت نسبة  الى اطط عليها
.25% اطط هذا في اخلضراء االراضي

تتطابق مع بناء خطط يقدموا ان العرب على لقد كان
املصادقة يتم ال كان وبذلك االسرائيلية، التصميمات
لو وحتى  أصال،  املقدمة التصميمات من كثير على
من سنوات اربع قبل يتم لن  ذلك فان عليها، صودق

للبلدية. تقدميها تاريخ

 2000 للقدس الهيكلية اخلريطة مخطط وحول
للقدس شامل هيكلي تخطيط على يحتوي الذي
بادر والذي ،2020 عام حتى والغربية الشرقية
لبلدية رئيسا كان حينما اوملرت ايهود بإعدادها
.2004/9/14 في تفاصيلها نشر ومت حينذاك، القدس
اغلبية فرض فهو  منها األساسي الهدف ويتضح
كعاصمة القدس حالة وتأكيد مطلقة يهودية
االباء". حلم احلكم "حتقيق ومركز االسرائيلية الدولة
حسب للمدينة املستقبلية السكانية فالتوقعات
اطط نفس اعداد في ساهموا يهود متخصصني
سوف الشرقية القدس في العرب السكان عدد ان ترى

ما  يشكل وهو 2020 الى 380.000 نسمة عام يصل
املوحدة.  القدس في السكان مجموع من 40% نسبته
حتضير باجتاه اسرائيل دفعت التي هي التوقعات هذه
الواقع هذا  تغيير اجل من  وذلك  الهيكلية اخلريطة 
لضمان اكبر نسبة تواجد يهودي واقل نسبة سكان

1967 فيما  قرارات احلكومة عام ولضمان تنفيذ عربي
القدس اليهود في مقابل العرب حتديد نسبة يخص

.30% عن الشرقية بحيث تقل
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تواجه التي املعيقات
السكن املقدسيني في

العمراني6 والتوسع
التوسع متنع اساسية معيقات تسعة حتديد مت
وذلك املدينة في الفلسطينيني  للسكان العمراني
في السكن حق حول متخصصة دراسة خالل من 

على: هذه املعيقات واشتملت (6) القدس

مصادرة بسبب للبناء املتاحة األراضي محدودية .1
تفرضها إسرائيل التي التنظيم األراضي وإجراءات

استصدار من  تعيق مالية وغير مالية معيقات  .2
بناء رخص

املتاحة. لألراضي هيكلية مخططات وجود عدم .3
استصدار من حتد التحتية البنية محدودية .4

تراخيص.
للبناء األسر عند اصص محدودية التمويل .5

املفروضة والضرائب املباني تكاليف إقامة ارتفاع .6
احمللي مستوى  على والتنسيق التعاون ضعف  .7

امللكية والطابو في ومشكالت
إضافات أي او الترخيص  عدم بسبب املنازل  هدم .8

مرخصة غير املبنى على
املنازل ترميم على قيود فرض .9

املرخص- غير البناء
القيود على البناء

البلدية تضعها  التي والعقبات العراقيل هي  كثيرة
في الفلسطينيني امام االسرائيلية الداخلية ووزارة
رخص اعطائهم دون للحيلولة الشرقية القدس
منازل هدم في جدا تنشط فالبلدية وباملقابل، البناء.
الذي ما ولكن، الشرقية.  القدس في  الفلسطينيني
السلطات كانت فاذا فعله؟ الفلسطينيني بوسع
اراضيهم على للبناء رخصا متنحهم ال االسرائيلية
غير وحجج  لذرائع وذلك  القدس في  ميلكونها التي
دون البناء ان  الفسطينيون؟ يفعل فماذا  مقنعة
القانوني غير البناء االسرائيليون يسميه او ما ترخيص
أو عائالتهم اليواء امامهم املتاح الوحيد  اخليار  هو
االسرائيلي القانون فحسب املدينة. خارج اخلروج
الفلسطينيني على يجب الفلسطينيني يحكم الذي
للحصول القدس لبلدية طلبا يقدموا ان املقدسيني
الورقي العمل فان باملقابل، ولكن بناء، رخصة على
للمطالب محبط البلدية في والبيروقراطي
ينتشر ولذلك البناء، تراخيص ملنح الفلسطينية
الفلسطيني للمواطن  بالنسبة تراخيص دون  البناء
جدا معقدة البلدية داخل البيروقراطية العملية ألن
القدرة املقدسي ايضا املواطن ميلك ال الى جانب ذلك
والتي البناء تكلفة رخصة توفير ثمن او تغطية على

دوالر، فالبلدية االسرائيلية  الف 30 – 20 بني ما تقدر
اال املقدسيني للفلسطينيني  بناء رخص تصدر ال
سنويا تصدر التي البناء رخص عدد يصل فال نادرا 

ال  مواطن ألف ما يقارب 100 90 رخصة، فهناك الى
ما وهذا القدس في موطنهم في السكن حق ميلكون

والى   7 املرخص. غير البناء الى اللجوء الى يدفعهم
رخصة على للحصول تقدمي طلب جانب ذلك يواجه
السكان ففي ميلكها خسارة االرض التي خطورة بناء

من  يجب التي الطريقة البلدية غيرت  2000 عام
وتطالبه لها، ملكيته صاحب االرض يثبت ان خاللها
القدس، في ويقيم االرض مالك  وبانه  اثباتاته  بابراز 

نقاشه جرى السكن في احلق حول االستراتيجي 6 ملخص للتخطيط

.2006-11-6 بتاريخ اخرى ومؤسسات القدس قبل ائتالف من
الفكري امللتقى طاقم  معه اجراها مقابلة في  ارشيد، سامي  7

 2006/8/29،
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تفرض على صاحب االسرائيلية السلطات فان وعليه
التالية: الوثائق يبرز أن ألرضه ملكيته الثبات األرض

طابو كوشان .1
القيد اخراج .2

حديث بتاريخ األمالك ضريبة تصريح .3
محام طريق عن املنطقة مختار من تصريح .4

عن األرض قطعة صاحب من شخصي تصريح .5
غير الطلب  مقدم  كون حالة  وفي محام،  طريق 
من موقع تصريح تقدمي يجب فانه للقطعة، مالك
الطلب ملقدم  به يسمح  محام، طريق  عن املالك

بالبناء.
قطعة بفحص قام  بأنه يفيد محام من  تصريح .6
ال انه واثبات اسرائيل، أراضي دائرة في األرض

البناء.8 على اعتراض
التي الوثائق بابراز األرض ملكية اثبات يتم واذا لم
بناء االرض تلك  االسرائيلية الدولة تصادر ذكرت

. أمالك الغائبني قانون على

ملكا األرض تكون عندما تعقيدا تزداد هنا والقضية
خارج واخرين هنا، يقطن بعضهم الورثة من لعدد
غائبتني االسرائيلية السلطات تعتبرهم البالد 
مبوجبه والذي  الغائبني  امالك قانون عليهم وينطبق
الى ادى  كثيرون ورثة ووجود بالعقار، التصرف مينع 
وهنا جميعهم، اصحابها واليعرف امللكية  تفتت
أو االرض ببيع اجلميع  موافقة على احلصول يتم  ال
هذه جميع الورثة، وفي من قبل املوافقة بالبناء عليها
بالبناء اذنا االسرائيلية السلطات تعطي ال احلالة 
االرض صاحب فيواجه الورثة. جميع يوافق حتى
أو الورثة من جميع موافقة احلصول على في صعوبة
احلصول بدون للبناء يضطر فهنا اليهم الوصول حتى

رخصة. على

في االمل فقدوا عندما املقدسيني املواطنني آالف ان
حدود الهجرة خارج الى جلأوا بناء رخص على احلصول
جيدا له  وخططت ارادته ما وهذا القدس، مدينة 
السلطاتاالسرائيليةاملتعاقبة،أماعددالذين يقطنون

مواطن. الف 50 فيربو عن حدود املدينة خارج

حتى   1976 منذ القدس لسكان الطبيعي  فالتكاثر
منحت  البلدية وباملقابل مواطن الف  140 هو   2004
 3100 فقط الفترة تلك خالل للبناء رخص  السكان
مواطن  30-40 الف بني يكفي اليواء وهذا الرقم رخصة
للبناء  تراخيص ال ميلكون مواطن الف 100 ويبقى فقط،
هذه وابهة املرخص غير البناء عمليات زادت وبالتالي

هدم البيوت. اداة اسرائيل الظاهرة اعتمدت

فقط  بناء البلدية 51 رخصة 2004 منحت خالل فمثال
اصحابها  مخالفة بحجة  منها رخصة  31 وقف مت
بلدية فان ذلك الى واضافة املمنوحة لشروط الرخصة

يقدر  ما  2004 خالل املواطنني من جمعت القدس
كما  بناء مخالفات خالل من شيكل) مليون 64) بنحو
الشرقية القدس في للتنظيم  ميزانية  رصدت انها
الوقت رصدت نفس وفي فقط، شيكل بقيمة مليوني

في  الهدم اوامر مئات لتنفيذ شيكل ماليني 5 منه
فقط وذلك قابل للزيادة. وهذا الرقم الشرقية القدس

االدارية  الهدم اوامر مئات توزيع مت لقد 2005 لسنة
فقط أشهر ثالثة خالل املقدسيني املواطنني على 

ونيسان في  وآذار شباط شهر خالل اي 2005 عام من
التفتيش قسم  رئيس وصفها مسبوقة غير  حملة
”حرب بانها نون“  بن ”ميخه  البلدية  في  والترخيص

9 القدس“ على

شيكل  2.4 مليون مبلغ اياها القدس بلدية رصدت كما
وذلك الشرقية القدس في املرخصة املنازل غير لهدم
االسرائيلية الداخلية وزارة بينما ،2005 عام خالل 
ذكره اجلدير ومن شيكل.  مليون بأكثر من ميزانيتها
على الصور يصرف الذي املبلغ يتضمن املبلغ ال هذا أن
يقدر حيث املرخص، غير البناء رصد هدفها التي اجلوية

ان  200,000 شيكل. كما للصور اجلوية اصص املبلغ
يتم الذين للمخبرين يدفع ما تتضمن ال امليزانية هذه
أحياء في املرخص غير البناء عن للكشف توظيفهم
على يعملون الذين القانونيني وأيضا الشرقية القدس

املرخص.10 غير بالبناء القائمني املتهمني حتديد

/8/19 بتاريخ القدس جريدة في نشرت مقابلة وفي
اجلديد  القدس بلدية رئيس لوبوليانسكي مع 2006

واالقتالع،2005 اسكافي،. القدس الهوية 8 ابتسام

القدس،2005/5/4  9 جريدة

 2006/2/11 القدس، 10 جريدة
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توجيه مت ايهود اوملرت، بعد رئاسة البلدية الذي تولى
في الفلسطينية املنازل  هدم سياسة حول سؤال
بالنسبة ماذا التالي:  النحو على الشرقية  القدس
الفلسطينية في البيوت وهدم البلدية الى سياسة
البلدية أن جوابه مضمون فكان الشرقية؟ القدس
معايير تستند الى للبناء بصورة ايجاد مخطط حتاول
القانوني غير  والبناء صعبة جدا،  وهذه القضية بناء
البلدية ان وأضاف كثيرة، مشاكل للبلدية يسبب
السكان ومن ااتير من الرسائل من الكثير تتلقى 
األحياء في البناء جتاوزات حول اجلماهيرية واملراكز 

االستيالء خالل من  البناء جتاوزات وحول العربية

كانت  هدمت التي البيوت فمعظم عامة أراض  على
عامة ملنافع مخصصة أراض  على  قائمة باألساس
اخرى. وخدمات طرق لشق مخصص ماهو ومنها
البلدية ولكن السهل باألمر ليس البيت أن هدم واكد
تضر والتي املرخصة غير املنازل  هدم على مجبرة
اجناز بصدد البلدية ان على وشدد اآلخرين. مبصالح
خالل القدس في للبناء هيكليا مخططا خمسني
مع األخذ جدا عالية بناء نسبة تعطي سنتني وسوف
الفلسطينيني للسكان السكانية الزيادة باالعتبار

القدس. في

(1) رقم جدول
 1999 عليها املوافقة مت التي الطلبات وعدد القدس في بناء رخصة الستصدار املقدمة الطلبات  عدد

11 2002 ولغاية منتصف

البناءالسنة لرخصة املعطاةطلبات التصاريح عدد

1999366235

2000358225

2001218191

2002 6553منتصف

2006 هدم املنازل، حول تقرير : ميرميرغليت، املصدر

بان يظهر اذ حادا تناقضا (1 (رقم اجلدول  من يالحظ
استمرت بناء رخصة على للحصول الطلبات عدد
املقابل، وفي .500% تفوق احلاد بنسبة االنخفاض في
مقارنة املمنوحة لدى الرخص عدد انخفضت نسبة

عام 2002  منتصف منحه مت مع ما 1999 عام املقبول
.400% االنخفاض ليتجاوز

من عليها واملوافق املمنوحة التصاريح عدد بان ويتبني
نفس على نسبيا حافظ قد الطلبات املقدمة مجموع
السياسة االسرائيلية املقيدة مما يظهر والعدد الوتيرة
ترخيص طلبات من قبوله ميكن  ما لعدد واحملددة
الفلسطينية السكانية الزيادة متاما متجاهلة

الطبيعية.

(2) رقم جدول
(12 2004-2000) السنوات خالل القدس الشرقية املرخص في غير البناء حجم

السكنيةالسنة الوحدات للبناءالزيادة السنويةعدد الصادرة قانونيالرخص الغير البناء حجم

200035,3881008129879

200136,82114331101323

200237,9931172971075

200339,4281435591376

200440,6611,233491,184

2006 هدم املنازل، : ميرميرغليت، املصدر

Margalit,Mear.house Demolition,2006 11

 Margalit,Mear.house Demolition,2006 12
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املوجودة السكنية  الوحدات عدد اجلدول هذا يوضح
البناء حلجم السنوية والزيادة الشرقية القدس في
اجلدول من ويالحظ ،2004 2000- األعوام خالل وذلك
باملقارنة جدا قليلة للبناء الصادرة الرخص عدد أن
في القانوني غير أو املرخص غير البناء حجم مع 
التي عن  سنة كل يزيد كان الذي الشرقية القدس 
في الفلسطينيني السكان ان يوضح وهذا ، قبلها
أن بعد غير املرخص البناء الى جلأوا القدس الشرقية
رخص التعطي التي القدس بلدية من صبرهم نفذ 
أي جدا مع شديدة ببيروقراطية تتعامل للبناء والتي
ناهيك هذا بناء.  رخصة على  للحصول ياتي  مواطن
يدفعها أن املواطن على التي الباهظة التكاليف عن
عدد ان اجلدول من ونالحظ بناء. رخصة له أصدر ما اذا

السنوات. مرور يتناقص مع كان الرخص
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لهدم القانوني اجلانب
املنازل13

 
االسرائيلية السياسات الى االلتفات املفيد من رمبا
منظار من  املقدسيني ضد والتمييز املنازل هدم  في
حقوق واعالنات ومواثيق االنساني الدولي القانون
وذلك وفظاعتها اخلروقات حجم اللتقاط االنسان
تلفع الذي  القانوني الغطاء على للتعرف كمدخل 

سياساتها. االسرائيلية السلطات فيه

اإلسرائيلية واألوامر القوانني

االسرائيلية وما الهدم أوامر على الضوء إلقاء بهدف
اجراءات من يتوسطها وما يلحقها وما يسبقها

القضايا التالية: التطرق الى قانونية، يجدر

املنازل هدم اوامر .1
القدس بلدية تصدرهما الهدم اوامر من نوعان هناك
االسرائيلي القانون حسب وذلك الداخلية ووزارة

وهما:

هدم اوامر الثاني والنوع ادارية، هدم اوامر االول: النوع
الئحة اتهام. تقدمي ويتوسطها مؤجلة قضائية

اوامر الهدم اإلدارية .2
تكون عمليا انها االدارية الهدم الوامر القانون يشير
جلنة ورئيس البلدية رئيس من تصدر محكمة دون
وبهذه القدس. في  البناء تنظيم للجنة  التحقيق
هدم قرار في اصدار احلق له البلدية رئيس فان احلالة

 30 مدة ال يكون مسكونا بشرط ان عربي ملنزل اداري
او العمارة او  البيت القرار على تعليق ويتم  يوما.

24 ساعة  خالل بهدمه الصالحية ولهم املبني احملل
سريع االجراء هذا ويعتبر القرار. صدور وقت من
يبنون الذين العرب للسكان مخصص النه جدا
حملاربة وعمليا اي للبناء تراخيص على احلصول دون

تتبنى عندما وعادة القدس. في العربي التواجد
فانها الهدم قرار الداخلية ووزارة القدس بلدية
طريق عن وموثقة معلومات دقيقة على بناء تتخذه
فيها التي واملناطق لالحياء تلتقط جوية  صور 
االحياء في ينتشرون مخبرين قبل من او بناء حركة
مرخص غير بناء  هناك  ما اذا لفحص  املقدسية، 
البلدية ترسل جهتها ومن  املنطقة.  او احلي  في
فيها يتم التي لفحص املواقع مهندسني قانونيني
واخذ وتفحصه املوقع وتصوير القانوني غير البناء
يقدم وبدوره والعرض، بالطول البناء احداثيات
القانوني املستشار الى املعلومات  هذه املهندس 
ان البناء على البلدية للمصادقة وملهندس للبلدية
مختلفة غير مرخص وايضا يرفع القسام العقار او
يتحول ذلك وبعد  عليه، للمصادقة البلدية  في
الصدار التنظيم جلنة ورئيس البلدية رئيس الى
من الكم الهائل ان ذكره واجلدير االداري، الهدم قرار
لهدمها االبنية بحق تتخذ التي االدارية القرارات

البناء. في طور او مسكون البناء غير يكون

الصادرة والقضائية االدارية األوامر عدد اجلدول يوضح
القدس االسرائيليتني وبلدية الداخلية وزارة  قبل من

املرخص. البناء غير بحق
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(3) رقم جدول
الصادرة والقضائية االدارية االوامر عدد

السنة
واالوامر األوامر االدارية
من الصادرة القضائية

بلدية القدس
اموع من 40%

واالدارية القضائية األوامر
الداخلية وزارة من الصادرة

اموع

2000116846746513

20011567627134761

20022214886110996

2003198679464858

2004187975973832

2005184373762799

(4) رقم جدول
عام 2003 االول من والنصف 2002 عام خالل الفلسطينية املساكن هدم عمليات مقارنة

واملسطح. االسرة وافراد والغرف املساكن وعدد الذريعة حسب

(03/6/30-02/1/1 ) 2003 عام من األول بأكملهالنصف 2002 عام
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830824245525666
عدم

ترخيص
855423142928768

عدم
ترخيص

امني6701126408امني472612143

اموع922423446231876اموع878024846727069
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(5) رقم جدول
*2007 سنة من األولى أشهر خالل األربعة القدس هدم املنازل في

هدمها) الى السكان الذين بادر املنازل يشمل (ال
2005/7/31 – 1/1 من

هدمتالشهر التي البيوت عدد

ثاني 23كانون

21شباط

7آذار

3نيسان

54اموع

(6) رقم جدول
2006 سنة خالل في القدس املنازل هدم

هدمها) الى املواطنني بادر الذين املساكن (ال يشمل

املساكنالشهر املربععدد باملتر املساحة مجموعة

111433كانون ثاني

61165شباط

7772آذار

2220نيسان

4300ايار

3166حزيران

3126متوز

141310آب

1100أيلول

أول 00تشرين

11910تشرين ثاني

أول 1510 *16كانون

788092اموع

(7) رقم جدول
امنية لذرائع تاريخ 2003/6/30 2003/1/1 2003 وحتى من للفترة املهدمة املنازل

املتضررالرقم املوقعتاريخ الهدماسم
املسطحعدد

M2

عدد

االسرةاالطفالالشققالغرف

العباسي1 سعيد عني اللوزة15/1وسام 417213سلوان/

مشاهرة2 رمضان الشرقية15/2عيد 10240059السواحرة

143472612اموع
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جدول رقم(8)
2004 سنة خالل في القدس املنازل هدم

هدمها) الى املواطنني بادر الذين املساكن (ال يشمل

املساكن*املوقع الغرفعدد م٢عدد األطفالأفراد األسرةاملساحة

حنينا 411455465220138بيت

135010458443سلوان

102816504330شعفاط

291601511الطور

761554092275147عناتا

4224402214كفر عقب

411220136قلنديا

415315208املكبر

باهر 311362105صور

اجلوز 148053واد

2625086العيسوية

1714075السواحرة

البلدة
القدمية

111675

اموع
الكلي

18153116106834477

(9) رقم جدول
امنية لذرائع تاريخ 2003/6/30 2003/1/1 2003 وحتى من للفترة املهدمة املنازل

املتضررالرقم املوقعتاريخ الهدماسم
املسطحعدد

M2

عدد

االسرةاالطفالالشققالغرف

العباسي1 سعيد عني اللوزة15/1وسام 417213سلوان/

مشاهرة2 رمضان الشرقية15/2عيد 10240059السواحرة

143472612اموع
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االتهام الئحة تقدمي .3
تقدم يتم فانه مسكونا البيت كان اذا ما حالة في
االتهام االف، فالئحة املواطن ضد االتهام الئحة
وهي االداري االمر بعد  الثاني االجراء  هي عمليا
البناء بسبب مخالفة او  غرامة  دفع مع مرتبطة
القائم يكون البناء ان او على ترخيص احلصول دون
يتضمن بناء كاقامة املسموح به مناقض للترخيص

الترخيص اقامة 4  حسب املفروض ان مع طبقات 6
بناء او أمتار بعدة البناء مساحة زيادة او طبقات،
من النوع هذا ويكثر ذلك، شابه وما اضافية غرفة
غير نفسها البلدية هائل حتى ان بكم ويوجد البناء
والبناء ومحاربته. الكم هذا تتبع على متاما قادرة
منتشر املناقض ترخيص او البناء على احلصول دون

املواطنني املقدسيني. طبقات جميع بني

املواطن ضد البلدية حملكمة االتهام الئحة فتقدمي 
اخف النه بني املقدسيني مقبول عملي امر االف
املواطن ان  وميزته االداري، الهدم قرار من سطوة
احملكمة وتأجيل نفسه عن للدفاع فرصة مينح
والسنة سنة ما بني االجراءات هذه تستغرق حيث
تصل الى نحو عامني. احلاالت بعض وفي والنصف

 99% نسبته ما ان ويقدر العقوبة تصدر ذلك وبعد
احلصول دون لبناء  املواطن فيها يدان  احلاالت من
ميكن جدا نادرة حاالت وفي بالبناء، ترخيص على 
أن او تقادم او ما خطأ لوجود  املواطن ادانة عدم 
يوجد وال سنوات  خمس  مثال البناء عمر يكون
تقدمي عدم  نتيجة او املوضوع في مسبق حتقيق
ولكن القبيل  هذا من اخرى اشياء او اتهام الئحة 

جدا. ضئيلة نسبة هذه

املؤجل القضائي االمر .4
ترخيص دون بالبناء املواطن ادانة قرار صدور بعد
اكثر تتخذ وهي العقوبة او باجلزاء يسمى يوجد ما

اجراء: من

املواطن. على مالية غرامة يفرض .1
قضائي هدم أمر يسمى املواطن يصدرأمر بحق  .2
قرار تنفيذ تأجيل يتم احلالة، هذه وفي مؤجل 
الستصدار رخصة فرصة العطاء املواطن الهدم
والنصف، او السنة السنة خالل فترة وذلك بناء
رخصة على احلصول في املواطن ينجح لم  واذا
يواجه فانه القانونية، املهلة فترة خالل بناء 

هما: طريقني

ان او البيت بهدم نفسه املواطن يقوم ان اما  .1
تكاليف دفع مع االجراء هذا احملكمة تنفذ 

والرسوم. الهدم
املواطن قبل  من  للمحكمة اخر طلب  تقدمي  .2
من الطلب قبول ولكن اضافية، مهلة العطاءه
خالل املواطن يكون  بان احملكمة مشروط قبل
استوفى قد والنصف  السنة او السنة  فترة
وحقق البناء رخصة الصدار القانونية االجراءات
يحصل لم  اذا اما املوضوع. في معينا  تقدما
اجراء او ثالثة عقوبة استخدام فيتم تقدم
البناء بعدم االف يتعهد املواطن ان ثالث وهو
عليه وبناء رخصة. على احلصول دون اخرى مرة
تتوجه احلالة  هذه  بالتعهد ففي يلتزم  لم اذا
مع االخذ باجراء السجن للمواطن الى احملكمة

التنفيذ. وقف

بتسجيل احملكمة او املواطن على عاتق وهنا يقع
هدم امر انه يوجد سجل الطابو في مالحظة
من به التصرف عدم اساس على البيت بشأن

مثال. بيعه الى يعمد كان قبل املواطن

وفي فيمكن، املؤجل،  القضائي لألمر بالنسبة أما
املواطن يستصدر ان جدا، ونادرة محدودة حاالت
وفي والنصف.  السنة  غضون في بالبناء  رخصة 
للحصول على باالجراءات تقدم قد املواطن كان حالة
وتكاليفها وصعبة، مضنية عملية وهي رخصة،
فبامكانه التقدمي فترة  انتهت قد انه  وتبني كبيرة،
اضافية. العطائه مهلة للمحكمة اخر طلب تقدمي
احملكمة رأت اخرى اذا شهور الى تتمدد الفترة ما وعادة
من اكثر يتكرر ان ميكن وعادة، بجد يعمل املواطن ان
توافق حيث املواطن قبل من  جديد طلب تقدمي  مرة
باالجراءات تقدم هناك كان اذا حالة في فقط احملكمة

رخصة. على للحصول

بان قرارا احملكمة تصدر ان ميكن كثيرة  حاالت وفي
او خضراء ارض البناء هي انشىء عليها التي االرض
من شيء أو حكومية ارض او عامة مرافق منطقة
ال املواطن قدمها التي االجراءات وتكون القبيل، هذا
وفي ابدا، هنا  للبناء مجال يوجد ال النه منها فائدة
بهدف للتأجيل طلب لتقدمي يوجد مجال هذه احلالة،
اذا حالة في ولكن الرخصة تقدمي اجراءات استيفاء
فان والنصف السنة خالل شيء، اي املواطن لم يعمل
قبل احملكمة من أمر "حتقير" يسمى تصدر ما احملكمة
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تعتبر مخالفة وهذه شيء اي يعمل لم النه املواطن
جديدة اتهام  الئحة  تقدمي تتطلب جديدة جزائية
اعطاء وهنا ممكن املواطن.  بحق جديدة وفرض غرامة

اشهر او سنة اي اقل من املدة  6 جديدة مهلة املواطن
اخر بطلب يتقدم الفرصة متاحة بان ولكن السابقة
هذه احلالة في ولكن لتجديدها، انتهت املهلة ما اذا
احملكمة تصدر  باالجراءات، تقدم هناك يكن  لم اذا
مهلة بعد اخرى ومرة التنفيذ وقف مع أمرا بسجنه
يهدم او املواطن يسجن املطاف نهاية وفي احملكمة

املنزل.

ان من خوفا بنفسه بيته يهدم ان املواطن ويضطر 
البيت، بهدم البلدية تقوم احلاالت بعض يسجن، وفي
السنة خالل شيء باي املواطن يقم لم اذا وذلك 
مهلة جديدة وال لطلب الرخصة ولم يتقدم والنصف

املنزل. وزارة الداخلية تهدم البلدية او فان

الغرامة .5
االف املواطن على الغرامة احملكمة تفرض عندما
البناء وموقع البناء نوع حسب الغرامة حتديد يتم
حسب نظريا البناء كان فاذا البناء، وتسعيرة
تصل غرامة تطلب ان للمحكمة يحق القانون،
مثال كانت  اذا اي  البناء، تكلفة ضعفي  الى عادة 

 400 عليه  يفرض شيكل الف  200 البناء تكلفة
واملتعارف البديهي من ولكن ، غرامة شيكل الف
املبلغ، هذا  تسديد على يقدر ال املواطن ان عليه

او عقد صفقة وهو اخر اجراء الى يتم التوجه وهنا
من قبل املواطن املوكل واحملامي اتفاقية بني النيابة

دوالر  100 الغرامة الى ويتم خفض صاحب القضية
دوالر/م. 200 او 150/م لكل متر او

االفني املواطنني من الهائل،  الكم  امام خيار وال
الصفقة. هذه الى التوصل للبناء اال

جتمعها السلطات التي االفات حلجم وبالنسبة
الشرقية القدس في  السكان من  االسرائيلية
فانه املرخص، غير البناء بسبب الغربية والقدس

جمعت  احمللية احملكمة فان 2006  2001- عام بني
 153.240.833 ب اموع املبلغ يقدر حيث هائال مبلغا
أن 70%  ذكره واجلدير مليون دوالر، 30 شيكل أي نحو
الباقي واملبلغ الفلسطينيني  من يجمع املبلغ من

االسرائيلية. الداخلية وزارة طريق عن يؤخذ

الغرامات حجم في املتطرفة  الزيادة هذه  تفسر
في القضائية  األعمال عدد  تضاعف بعدها وما

الدعاوى  اقامة 2002 وأيضا عام منذ احمللية احملكمة
واملطالبة الفلسطينيني السكان ضد القضائية 
البنايات على الغرامات من مضاعفة بنسبة
التي الغرامات حجم التالي اجلدول ويبني االفة:
غير البناء  على  البلدية محكمة قبل  من فرضت 

14 السنوات-2001 2006. في املرخص

سابق مصدر 14 ميرغليت،

(10) رقم جدول
املرخص غير البناء على الغرامات املفروضة

السنة
البلدية من
(بالشيكل)

اموع %70من
(بالشيكل)

وزارة الداخلية من
(بالشيكل)

اموع
(بالشيكل)

200115,107,32210,575,1251,968,30012,543,425

200226,984,05218,888,8631,731,30020,620,136

200346,292,49432,404,7454,959,95037,364,695

200443,284,03330,289,8233,786,00034,084,823

200534,792,87224,298,8234,324,40028,623,223

200626.259.61318.381.7391.566.61319.948.352

192.720.386134.904.27018.336.563153.240.833اموع

سابق مصدر املنازل، تدمير ميرغليت، املصدر:
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الفعلي السجن .6
القاسية العقاب  وسائل أحدى السجن عقوبة  أن
املواطن يحكم على ، أذ األخيرة بالفترة تزايدت التي
باستصدار ينجح لم  اذا الفعلي  بالسجن  االف
فترة وتتراوح بنفسه. بيته يهدم لم أواذا بناء رخصة

احملكمة  قرار حسب وذلك شهور 6-3 بني السجن
املواطن يدفع السجن الى واضافة تصدره التي

مالية. غرامة االف

اضافيه عقابية اجراءات .7
األثر يحدث لم  املقدسيني منازل هدم ان باعتبار
مبوجب املرخص الغير البناء متنع لم بحيث املطلوب
ذلك السلطات دفع اإلسرائيلية،  واألوامر القوانني
اتخاذ الى والقضائية منها البلدية اإلسرائيلية
الذين ضد وقسوة صرامة أشد عقابية إجراءات
اتبعت حيث الشرقية، القدس في رخصة دون يبنون
األساسية العناصر على تستند جديدة سياسة

التالية:

القضائية الدعاوى استئناف .1
غير البناء على املفروضة الغرامة مضاعفة .2

املرخص.
البناء معدات مصادرة .3

لردع اتخذت التي الطرق  من  أخرى طريقة هذه
القدس الشرقية، في املرخص غير البناء عن املواطنني
غير الثقيلة باعتبارها البناء مصادرة معدات يتم حيث
فأصبح ، قانوني غير في عمل تستخدم قانونية ألنها
مفتشو يذهب حيث جديدة ظاهرة أمام املقدسيون
الغير البناء موقع الى الشرطة بصحبة القدس بلدية
من أيديهم حتت يقع ما مبصادرة  فيقومون  مرخص
احلديد، الرمل، مثل الشاحنات، الثقيلة البناء معدات

وهكذا. اخلالطات

من  اكثر  2005 عام خالل القدس بلدية صادرت لقد 
وشاحنتني،  اسمنت خالط 12 تتضمن  بناء آلة  68
اخلفيفة البناء معدات مصادرة حتى مت فقد وأيضا
فيجب استرداد معداتهم املقاولون أراد حالة جدا. وفي

 10,000 بني قيمتها تتراوح كفالة يدفعوا أن عليهم

السياسة العقابية  أن هذه 40,000 شيكل. – شيكل
تكلفتها عالية. وجعلت البناء اسعار اجلديدة رفعت
ما مقابل جدا عالية أسعار لطلب املقاولني دفع ما
بلدية قبل من املصادرة  خطر من معداتهم تتعرض 

القدس.15

الطريقةجاءتبنتائجلصالح اتباعهذه ومناملالحظأن
انخفضت حيث  االسرائيلية الرسمية املؤسسة
بشكل الشرقية القدس املرخص في غير نسبة البناء
ماي" البناء "اوفير مراقبة قسم ويقول مدير ملحوظ،
البناء جتاوزات بعدد االنخفاض "ان الشأن:  هذا في
التي الثقيلة البناء معدات مصادرة هما يعود لسببني
القدس حول اجلدار واقامة ترخيص، بدون بالبناء تقوم

حوله". احلدود حرس لقوات املكثف والتواجد

للقدس اجلوية للصور ووفقا ذلك، على وتاكيدا
شعفاط ومخيم القدمية البلدة باستثناء( الشرقية

ايلول  حتى  2004 نيسان منذ أقيم والعيساوية)
اقيمت  نصفها جديد مجموعه 156 مبنى 2005 ما
2000 في  عام أقيم خالل فقد بتراخيص، وللمقارنة،
ترخيص بدون مبنى  ألف عن اليقل مما  املناطق هذه 
الى تصل االنخفاض نسبة بان االستنتاج وميكن

16 .90% حوالي

املنطبقة17 الدولية القانونية املعايير

إسرائيل فان  احملتلة، واألراضي إسرائيل من كل  في
فيه مبا اإلنسان، حلقوق الدولي بالقانون  ملزمة 
تشكل التي اإلنسان حلقوق  الدولية املعاهدات
األكثر املعاهدات وتشمل فيها. طرفاً دولة إسرائيل
العهد : هذا التقرير يتناولها القلق التي ببواعث صلة
واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدولي
املدنية باحلقوق اخلاص الدولي والعهد والثقافية،
أشكال جميع على القضاء واتفاقية والسياسية،
جميع على القضاء واتفاقية  العنصري،  التمييز
واتفاقية املرأة) (اتفاقية  املرأة ضد التمييز أشكال

الطفل. حقوق

 Margalit,Housing Demolition,2006 15

 200616/8/9 لقدس، 16 جريدة

احملتلة واألراضي إسرائيل مايو/أيار 200 الدولية العفو MDE 15/2004/033 منظمة : الوثيقة رقم 17 (املصدر

واملمتلكات وتدميراألراضي املنازل هدم : األنقاض حتت
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فيها القدس مجموعتان احملتلة مبا األرض في وتنطبق
حلقوق الدولي القانون : التكميلية القانونية األطر من
باإلضافة وهكذا الدولي. اإلنساني والقانون اإلنسان 
أعاله، املذكورة حلقوق اإلنسان الدولية املعاهدات إلى
احتالل كدولة  إسرائيل  سلوك أيضاً يتقيد  أن  يجب
الدولي اإلنساني القانون بنصوص احملتلة األراضي في

: ضمنها ومن العسكري، االحتالل على املنطبقة

البرية احلرب وعادات قوانني بشأن (4) الهاي  اتفاقية
احلرب وعادات قوانني بشأن بها امللحقة واألنظمة

 1907 األول  أكتوبر/تشرين 18 في املؤرخة البرية
الهاي)؛ بأنظمة يلي فيما إليها يشار (التي

األشخاص  حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية
أغسطس/ 12 في املؤرخة وقت احلرب في املدنيني

جنيف  باتفاقية يلي فيما إليها (يشار  1949 آب
ومن العرفي، الدولي القانون قواعد الرابعة)؛

للعام  اإلضافي البروتوكول من 75 املادة ضمنها
حماية  بشأن جنيف باتفاقيات امللحق 1977
(البروتوكول الدولية املسلحة النـزاعات ضحايا

األول)؛

ومن احملتلة األراضي على الدولي القانون 1. انطباق
ضمنها القدس احملتلة

بثبات : أنكرت إسرائيل اإلنسان حلقوق الدولي القانون
حلقوق املتحدة األمم معاهدات بتطبيق ملزمة  أنها
الضفة في فيها طرفاً دولة تشكل التي اإلنسان
ليست أنها إسرائيل وزعمت  غزة.  وقطاع الغربية
املعاهدات هذه بتطبيق الدولي، القانون مبوجب ملزمة
ذات أراضيها من جزءاً تشكل ال التي املناطق  على
تطبيق يجب إنه القائل  املوقف  وتتخذ السيادة.
األراضي اإلنساني على القانون من محدودة نصوص
حلقوق الدولي القانون يستثني نحو على احملتلة
حقوق قانون في األساسية املبادئ من بيد أنه اإلنسان.
في اإلنسان حلقوق املعاهدات الدولية تطبيق اإلنسان
سيطرة األطراف الدول فيها متارس املناطق التي جميع
في متارس السيادة عما إذا كانت النظر بصرف فعالة،

ال. أم املنطقة تلك

تنفيذ مراقبة عن املسؤولة الهيئات من أي تقبل ولم
إسرائيل اإلنسان موقف حلقوق املتحدة األمم معاهدات
األراضي في اإلنسان  حقوق اتفاقيات انطباق حول
االقتصادية احلقوق جلنة  صرحت فمثالً، احملتلة.
في املتحدة لألمم التابعة والثقافية واالجتماعية

األولي التقرير بشأن إليها  توصلت  التي اخلالصات
ترى  "اللجنة : 2000 أن العام في إسرائيل قدمته الذي
جميع على تنطبق  العهد مبوجب الدولة واجبات إن
الفعالة. لسيطرتها اخلاضعني والسكان األراضي 
إضافية من إسرائيل تزويدها مبعلومات اللجنة وطلبت
والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق إنفاذ حول
للدولة األولي التقرير أجل إجناز "من في األراضي احملتلة
بالواجبات الكامل تقيدها ضمان وبالتالي الطرف
اللجنة وأعادت التقارير".  إعداد  عليها بشأن املترتبة
وفي املاضيتني السنتني  القضية في  هذه في النظر

الدولي  العهد بأن موقفها على أصرت  2001 العام
والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص
خالل "حتى : أنه وذكرت احملتلة. األراضي في  ينطبق
األساسية حقوق اإلنسان احترام املسلح، يجب النـزاع
والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق و...
اإلنسان حلقوق الدنيا املعايير من كجزء األساسية
أيضاً بها ويوصي العرفي الدولي القانون يكفلها التي

الدولي." القانون

الدولي اإلنساني القانون .2
مبراقبة الهيئات املكلفة أمام أن إسرائيل زعمت رغم
النظام أن  اإلنسان حلقوق املتحدة األمم معاهدات
احملتلة األراضي في ينطبق  الذي املناسب  القانوني
بأن القبول رفضت فقد فقط، اإلنساني القانون  هو
أقرت وبينما فيها. تنطبق املعايير هذه من العديد
إسرائيل رفضت الهاي، ألنظمة القانوني  باالنطباق
الضفة على الرابعة جنيف اتفاقية انطباق بثبات
تطبق أنها على إسرائيل وتصر غزة. وقطاع الغربية
في واردة محددة غير فعلية إنسانية" "نصوصاً
ملزمة ليست أنها حني في الرابعة، جنيف اتفاقية

الدولي. القانون مبوجب بذلك

جنيف الرابعة اتفاقية بأن زعمها في وإسرائيل وحيدة
غزة. وقطاع الغربية للضفة احتاللها على تنطبق ال
األحمر للصليب الدولية واللجنة املتحدة األمم إن إذ
جنيف اتفاقية أن على بثبات أصر قد الدولي واتمع
وعلى احملتلة األراضي على بالكامل تنطبق الرابعة
أحكام مبوجب محميون سكان الفلسطينيني أن

االتفاقية.
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في احلق اإلنسان- حلقوق  الدولي القانون .3
السكن

ً عنصرا ويشكل  أساسي،  حق السكن  في  احلق
ومحورياً واف معيشة مستوى في احلق في جوهرياً
أن األخرى. ودفعت ضرورة اإلنسان بحقوق التمتع في
الشخصي لألمن السكن "على الناس جميع يحصل
عناصر واحلماية من والصحة والسالمة واخلصوصية
لإلنسانية األخرى الصفات  من والعديد  الطبيعة

في  احلق تكريس إلى الدولي اتمع املشتركة"67 
25 من  مبا فيها املادة اإلنسان، حقوق صكوك من عدد
الدولية واملعاهدات اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن

طرفاً فيها. إسرائيل تشكل التي اإلنسان حلقوق

اخلاص الدولي العهد يكفل املثال سبيل فعلى 
في احلق والثقافية  واالجتماعية االقتصادية باحلقوق

(1)11 املادة في الكافي السكن

كل شخص بحق العهد في هذا الدول األطراف "تقر
يفي ما يوفر وألسرته، له كاف معيشة مستوى في
في وبحقه واملأوى، والكساء  الغذاء  من بحاجتهم
الدول وتتعهد املعيشية، لظروفه متواصل  حتسني 

هذا احلق..." إلنفاذ الالزمة التدابير باتخاذ األطراف

في مكان العيش في احلق في السكن احلق ويشمل
سكن في احلق عن فضالً وكرامة، وأمن  بسالم ما
يكفي فقط ما كاف سكن في احلق يشمل وال كاف.
عناصر من واحلماية واألمن واحليز اخلصوصية من 
والتهوية الصحة، تتهدد  التي واألخطار  الطبيعة
أمور، جملة  من يشمل  أيضاً بل معقولة،  بتكلفة 
من اإلخالء احلماية فيها مبا – القانوني للحيازة الضمان
املتواصل واحلصول والتهديدات؛ واملضايقة القسري 
واملرافق والتدفئة واإلضاءة اآلمنة الشرب مياه : على
النفايات من والتخلص االغتسال ومرافق الصحية

واخلدمات الطارئة.

باحلقوق  اخلاص الدولي العهد من 12 املادة ومبوجب 
املقيمني األشخاص  جلميع يحق والسياسية، املدنية
مسكنهم. اختيار حرية إقليم ما في قانونية بصورة

األطفال في  حق الطفل حقوق إعالن من 4 املبدأ ويكرس
إسرائيل، فيها مبا األطراف، الدول واجب ويرد . كافٍ سكنٍ
وبرامج املادية املساعدة تقدمي إلى احلاجة في حاالت
يتعلق فيما وبخاصة واألطفال،  العائالت إلى  الدعم

الطفل. حقوق اتفاقية من (3)27 املادة في  بالسكن،
الدول واجب املرأة اتفاقية من 14(2)(ح) املادة وتكرس
املرأة ضد على التمييز القضاء إسرائيل، في فيها مبا
بأوضاع متتعها ضمان أجل  من الريفية  املناطق في

جلهة السكن. وبخاصة كافية، معيشية
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بني العنصري التمييز
والقدس الغربية القدس

الشرقية
الشرقية والقدس الغربية  القدس بني  التمييز حول
"بيمكوم" جلمعية تقرير يشير البناء رخص منح في

عدد مخالفات  فان  2000 وعام   1996 عام بني ما انه 
باربعة اكبر كان الغربية القدس في البناء املسجلة
القدس في الفلسطينية االحياء من اضعاف ونصف

 17.382 مجموعه ما  التقرير رصد حيث الشرقية 
في   3846 مقابل الغربية  القدس  في  بناء مخالفة 

الشرقية.18 القدس

 450 من اكثر فان اجلمعية نفس من ملعلومات وطبقا
والنصف   1987 بني الشرقية القدس في اقيم منزال
مت  و2001 1992 بني ما الفترة وفي .2004 من االول
في  الشرقية القدس  في بناء  مشروع  67.1 تنفيذ
بناء  رخصة   1400 البلدية فيه اصدرت الذي الوقت
بناء  5318 مخالفة سجلت ذاتها الفترة وفي فقط،
أمر   616 البلدية اصدرت  حيث الشرقية القدس  في

املنازل.19 لهدم اداري

التمييز بوجود سياسة وتوضح االرقام تؤشر هذه ان
االسرائيلية احلكومات تنتهجها التي العنصري

املقدسة. املدينة شطري بني ما املتعاقبة

والعرب اليهود بني العنصري التمييز على االمثلة ومن
االسرائيلي في "بيتسيلم" ملركز تقرير في نشر فقد

والطابع  املشكلة حجم توضح معطيات  1995 عام
 88% بان التقرير يقول اذ لها  املرافقة العنصري
مجمل  من  االرقام) بلغة سكنية وحدة 64870)
اقامتها مت القدس في شيدت التي الوحدات السكنية

اال العربية االحياء يتم في فيما لم يهودية، في احياء
باالرقام  وحدة وهو ما ميثل 8890 12% نسبته ما بناء
واحدة سكنية وحدة تخصيص يجر ولم املطلقة

شيدت  سكن  وحدة   38500 بني من للفلسطينيني
اصحابها من مصادرة معظمها هي اراضي على
يقيم حيث وجرى تخصيصها لليهود الفلسطينيني

وصلت  وقد يهودي، 160.000 مستوطن حوالي فيها
الواحد الى 1.1 شخص  1990 حصة اليهودي سنة في
للفرد العربي،  لكل غرفة 2.2 شخص مقابل غرفة لكل
نصيب  في 1990 كان سكنية 9070 وحدة اقامة ومت
ما  يعادل ما  وهو  وحدة  463 منها العربية االحياء
بل، وبالرغم  احلد، هذا عند االمور تقف وال 5.1% نسبته،
عليها طرأ فقد اصال، منخفضة ان هذه النسبة من

النسبة 3.8%  بلغت 1993 حيث عام في اخر انخفاض
سكنية  1.3 وحدة الفلسطينية كانت احلصة عندما
ان الوحدات  علما العام في ذلك 2720 نفذت اصل من
فردي مبجهود الفلسطينية بنيت جميعها السكنية
بتمويل اليهودي البناء جاء  وباملقابل  خاصة، وأموال 

عامة. ومؤسسات احلكومة من

 40.000 بناء الدولية التنسيق للجنة تقرير في ورد وقد
في في القدس، اليهود للمستوطنني سكنية وحدة

555 وحدة  سوى للفلسطينيني تسمح لم حني أنها
ذاتها.20 الفترة في املقدسيني للفلسطينيني سكنية

2006/5/9 القدس، 18جريدة

 2005/3/12 القدس، 19جريدة

ذكره سبق الدولي، مصدر والقانون - القدس الدويك، 20 موسى
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(11) رقم جدول
البناء مساحة تخصيص في والشرقية الغربية القدس أحياء بني سياسة التمييز

اليهودية املناطق العربيةاملناطق

90% يعقوب %70-50النبي حنينا بيت

% 75 %50جيلو صفافا بيت

75-90% هنتسيف %37أرمون املكبر جبل

90-120% غنيم) ابو حوماه(جبل -35 %50هار باهر صور

120% الفرنسية %70التلة العيسوية

120% 90- شلومو %70رمات شعفاط

90-120% %75-%50بسغات زئيف حنينا بيت

منح الرخص في عدم االسرائيلية السلطات هدف ان
املستوطنني عدد زيادة هو القدس في للبناء للعرب
لتصل العرب املواطنني عدد وخفض االسرائيليني

واملستوطنني مقابل  اليهود لصالح 70% الى النسبة
ضرورة  ترى  أخرى مقولة وجود علما للعرب   30%
مقابل %12 للعرب،  %88 لليهود الوصول الى نسبة
الدميوغرافي بالتوازن االسرائيليون يسميه ما وهذا
في املنازل هدم أن يثبت لنا وهذا ما اليه يسعوا الذين
أهداف من عدد نابع بناء منح تصاريح وعدم القدس
تنظيم أو  قانوني لهدف وليس اال ليس سياسية

العرب السكان عدد املراد هو خفض فالهدف البناء،
ممكن. أقل حد الى

القدس بلدية رئيس كان عندما اوملرت“ ”ايهود  وعبر
ال ”انا  قال: عندما تعبير أفضل السياسة هذه عن 
السماح عدم وينبغي القدس، في العرب زيادة اريد
واريحا واخلليل اهللا رام في  القاطنني للمقدسيني
الن القدس، االصلي موطنهم في لالقامة باالنتقال
العربية االقلية حجم يتقلص  ان  وامتنى لنا القدس

21 القدس“. في

1996 استراتيجيتني، بني القدس احلميد،. عبد 21 مهند
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تصعيد اجراءات الهدم
الفلسطينية املنازل عمليات هدم من اسرائيل صعدت
املاضية األعوام الثالثة خالل احملتلة القدس في منطقة
استغالل الى عمدت حيث السابقة باالعوام مقارنة 
ذلك. لتنفيذ ودوليا وإقليميا محليا السائدة الظروف

(12) رقم جدول
االخيرة السنوات خالل الهدم تصاعد اجرات
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715691217113236661287673البلدية

وزارة
الداخلية

2210117181479733241810

292517163031184143991529483اموع

التي السكنية املباني عدد اجلدول هذا يوضح
حيث والبلدية االسرائيلية الداخلية وزارة  هدمتها
السكنية الوحدات عدد أن  اجلدول  في املالحظ من
البنايات خاصة  تزيد السنوات مرور مع تهدم  التي
تهدمها التي البنايات أما   ، البلدية تهدمها التي
واجلدير وتنخفض. ترتفع فكانت الداخلية وزارة
السكان قام  التي املنازل يتضمن  ال اجلدول  أن ذكره 
ففي االحتالل، سلطات من بأمر بأنفسهم بهدمها
قضائيا من أمرا صاحب البيت يستلم احلاالت بعض
بنفسه بيته يهدم بأن يقضي اإلسرائيلية السلطات
كون وذلك بسبب عليه املفروضة الغرامة الى اضافة
التي البيوت  عدد ويقدر رخصة. دون مبني البيت 
تهدمه التي العدد  نفس أصحابها بواسطة  تهدم
يوجد ال ولكن  أقل أو تقريبا  االسرائيلية  السلطات
بواسطة تهدم  التي البيوت  حول  دقيقة إحصائية 

أصحابها.

هدم مت أنه احلصول عليها التي مت االحصائيات وتوضح
ألسباب  الشرقية  القدس في منازل  210 من أكثر
ما تقع التي الفترة خالل  وذلك بالترخيص تتعلق

 1987 بني  تقع التي الفترة وخالل  ، 1993  1986- بني
منزال.  من 450 أكثر هدم مت فقد 2004 منتصف حتى
عدد بلغ فقد مرغليت"، "مئير دراسة الى وباالستناد
األعوام 2003- بناية خالل 350 هدمت التي البنايات

أن  الواضح ومن املرخص.  غير البناء بذريعة 2005
قساوة أكثر خطوات انتهجت االسرائيلية السلطات
السكنية الوحدات موضوع بشأن القدس مدينة بحق

املرخص غير البناء لتزايد نظرا  ترخيص دون املتزايدة
السنوات. هذه خالل مكثف بشكل

مت هدم  فقد 2004 1997- بني تقع الفترة التي وخالل
حجج  مع الترخيص عدم وهي احلجة بنفس منزل 606
مت هدم 152 بناية  فقط 2004 عام وخالل اخرى. امنية
هدمتها بلدية  128 بناية منها الشرقية، القدس في
الداخلية.  وزارة طريق عن هدمت بناية  24 و القدس
على للبنايات هدمها تركز القدس بلدية أن واملالحظ
وزارة تركز بينما للبناء، مخصصة أصال هي مناطق 
منها املشيدة واملنازل  البنايات هدم على الداخلية
مساحة وتقدر فقط. اخلضراء األراضي  على أصال 

 . م2  بنحو 9000  2004 عام خالل هدمت التي البناء
في  م2  12000 الى وصلت حتى  املساحة هذه وزادت
االسرائيلية السلطات أن ذكره واجلدير .2005 عام
من املكونة البنايات على الهدم عمليات في تركز

طوابق.22 7 - 4

بتاريخ القدس  بلدية عن الصادر القرار شكل  وقد
لدى  قدمي مخطط  بتطبيق والقاضي  2005/11/11

سابق غليت، مصدر 22 مير
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هدم  مبوجبه يتم والذي ، ع/م/9 الرقم يحمل البلدية
فارقة  عالمة  سلوان، في البستان حي في منزال 88
الى بالنظر وذلك بالقدس، املنازل هدم سياسة في
بالنظر وثانيا واحده مره هدمها  املنوي املنازل حجم
عامة حتت حديقه اقامة وهو الهدم من الهدف الى 
تنفيذ هذا عن يتوقع وما داود"، امللك "حديقة مسمى
ومواطنه، مواطن  االلف  يقارب ما تشريد من القرار
وبعضها البناء قدمية املنازل هذه معظم بان علما

ذاته. االحتالل يسبق

البلدية والتي مهندس تصريحات مالحظة من بد وال
التالي: على النحو جاءت قراراته والتي اعقبت

في شطريت"،  "اوري االحتالل، بلدية  مهندس  قال
ان ": مؤخرا  اذيعت يروشالمي  " راديو مع مقابلة
دخول من  ( الفلسطينيني  ) السكان منع بامكاننا
نفسه البيت هدم من نتمكن لم لو حتى بيوتهم
التقادم. يسري عليه ال املرخص غير البناء ان  بحجة
من إلنقاذكم انتم ملصلحتكم بيوتكم هدم انوي انني

الوادي". هذا فيضانات

البلدية قائال: وميضي مهندس

التي بهدم املباني االسرائيلي منع القانون جتاوز انوي "
التي بنيت  1967 وتلك  عام املنطقة قبل في يدت شُ
قانون التقادم عليها ويسري سنوات سبع اكثر من قبل

ترخيص". بدون بنيت ولو هدمها ميكن والتي ال

اطط الى  ذاتها  املقابلة في املهندس هذا واشار
املناطق سيشمل املعني انه ذكر حيث االسرائيلي
اسرائيلي بحزام ليحاصرها بالقدس القدمية احمليطة
جبل وسفوح سلوان ) املقدس" احلوض " أسماه
وميثل جراح. والشيخ اجلوز ووادي "الطور" الزيتون
(ترانسفير) للفلسطينيني نقل أكبر عملية اطط

واحتالل  1967 حزيران حرب انتهاء بعد القدس في
قامت بلدية املواطنني وخداع اطط ولتمرير القدس.

محاولة  في وهدم إخالء أمر 40-30 بتوجيه االحتالل
سلوان لسكان واملوحد الرافض املوقف لشق منها 
"أرض عن لهم تبحث  بأنها مدعية البستان،  وحي
البلدية فإن  هذا ومع ألراضهم، كبديل " حكومية
للسكان جتد لم لو حتى بيوتهم ستهدم أنها تؤكد

بديالً. حالً

5/212 لسنة  املادة اعادة تطبيق القرار ايضا ميز وما
دون  تالحق احلجر والتي والبناء التنظيم قانون من 1965
احلجز حيث تعطي هذا في االنسان املقيم الى النظر
مبوجب واحملمية القدمية املنازل بهدم احلق املادة هذه
وفعالً مناسبه. تراها السباب ذاته االسرائيلي القانون
عشرة املاضية أشهر  العشرة  خالل  البلدية هدمت

القانون. هذا حي البستان مبوجب قدمية في منازل

مت البستان حي  في منازل على املادة هذه وتطبيق
للشؤون احمللية البلدية محكمة عن صادر بتوجيه قرار
وبخصوص مجهول خالل ومن مجهول الى موجه
البناء صاحب يقوم بان القاضي فيه امر والذي مجهول

منح  كما   2005/3/28 تاريخ حتى بيده  منزله  بهدم
االسرائيلية والبناء التنظيم  للجنة  تخويال مبوجبه
تخلف اذا االمر لصاحب املنزل تسليم بعد املنزل بهدم
تكاليف كافة بدفع املنزل صاحب وتكليف الهدم عن

االسرائيلية. للسلطات الهدم

قانون من املادة هذه عن والبحث السؤال وبعد
انها: تبني االسرائيلي والبناء التنظيم

قول  (وحسب الفرنسي  القانون  من  اشتُقت  
خيمة زار بباريس السوربون  جامعة  من برفيسور
أصحاب مع تضامناً سلوان في االعتصام املقامة
نادرا استعماال  املادة: استُعملت اي أنها، البيوت
فرنسا في تقرر ثم مشدده وبضوابط وضيقا
واحلكومة الكنيست وأن نهائيا) بها العمل جتميد
هذه االسرائيلية الكنيست فتبنت االسرائيلية

احتياجاتها  وواقع تتوائم 1965 وجعلها عام املادة
املنازل. هدم في

عدة  تفعل أنها في املادة هذه  خطورة وتكمن
وفقره، فهي ً عشر بندا تتجاوز الثمانية مواد وبنود
وغيابياً سرياً، حتاكم وهي قبل البشر، احلجر حتاكم
تطلق أنها مبعنى   .. الخ قرار سياسي على وبناءً
ما ومؤسساتها للحكومه لتحقق " احملكمة " يد

رغباتها. ويخدم لها مناسباً تراه
األراضي  في مرة ألول  املادة  هذه اسرائيل لت فعَ
عام حرب انتهاء بعد مباشرة احملتلة الفلسطينية

الشرف  حارة في لهدم بيوت الفلسطينيني 1967
حائط ساحة انقاضها على  لتبني  املغاربة وحي
عابدين مصنع  لتدمير استخدمتها املبكى، كما
لالخشاب والزغير عرفة ابو ومخازن للجلود
لتنشأ القدمية البلدة اسوار داخل اجلير ومصنع
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أُسكنوا الذين اليهود لسيارات  موقفا مكانهما
. القدمية في البلدة اليهودي احلي

البستان في سلوان  حي في أن 15 بيتاً قد هدم تبني
في  اليها االشارة دون 5/212 املادة هذه خلفية على
واكتفت بالقول وال محكمتها البلدية من ال حينه

أمر  64 حالة اليوم ويوجد قانونية. غير بيوت أنها
 100 بني من االسرائيلية  احملاكم دخلت بالهدم
في قائمة أنها  بحجة بالهدم مهددة بناء  حالة

مناسب. غير مكان

مت ودولية فلسطينية اجراءات عدة وبعد وعموما
توقيف مت اجل أي الى يعرف وال القرار، وقف تنفيذ

تطبيقه.

القرار هذا موضوع من التجارب املستفادة جملة ومن
ورسمي اهلي وفلسطيني محلي عمل من رافقه وما
التوصيات. من بجملة اخلروج ايضا ميكن ودولي وعربي
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التوصيات
االسرائيلية السلطات الى

القدس. في  بها املرخص غير املنازل هدم أوامر جميع تلغي إسرائيل أن على ينبغي .1
الهدم. بعمليات واملتعلقة املنفذة غير األوامر إلغاء جميع يجب .2

غيرها أو انتحارية عمليات في شاركوا أنهم في يشتبه أو يُعرف الذين الفلسطينيني أقرباء هدم منازل إن .3
.ً فورا وقفه ويجب الدولي القانون ينتهك اإلسرائيليني واجلنود املدنيني ضد الهجمات من

وكذلك كاف، مالي تعويض ذلك في مبا تعويض كامل، على منازلهم  دمت هُ الذين جميع يحصل يجب أن .4
الهدم. لعملية كنتيجة منازلهم تضررت الذين أولئك

كافياً مسبقاً إشعاراً إعطائهم دون من بصورة غير قانونية دمرت ممتلكاتهم الذين يحصل جميع أن يجب .5
قضائية. محكمة أمام القرار في للطعن فعلية وفرصة

باملناطق اخلاصة الدولية واملواثيق القرارات عليها تنطبق محتلة مدينة القدس ان احترام اسرائيل على ينبغي .6
تثبيت وبالتالي املدينة، في اجلغرافي او  الدميغرافي بالوضع املس شأنه من اجراء أي متتنع وبالتالي احملتلة
من محتلة بدورها كقوة والقيام في القدس للفلسطينيني العمراني التوسع تضمن هيكيلية مخططات
وغيرها. والكهرباء واملاء والبنية التحتية كااري املالئم املسكن بتوفير املتعلقة اخلدمات توفير كافة حيث

السلطة الوطنية الفلسطينية إلى
في املساعدات حيث توفير من القدس مبسؤولياتها اجتاه القيام الفلسطينة الوطنية السلطة على ينبغي .1

هدم املنازل. مواجهة سياسة اجل من القدس لسكان اجلوانب القانونية والهندسية
من مللفات قانونية بالتحضير والبدء احملافل، كافة وامام دوليا املنازل موضوع هدم اثارة السلطة يبنغي على .2

دولية. محاكم القدس أمام في املنازل بهدم عالقة لهم من كل ملالحقة مختصني خبراء خالل
واعتبار اتلفة التنمية برامج في القدس محيط على والتركيز بالقدس السياسي احلق على التأكيد .3

(أ). تطوير مناطق الغربية الضفة في الواقعة القدس مناطق

الدولي اتمع إلى
الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان  حلقوق  الدولية املعاهدات في األطراف والدول الدولي اتمع على  ينبغي
القانون مبوجب عليها املترتبة بالواجبات تكفل تقيد إسرائيل خطوات اتخاذ فيها طرفاً إسرائيل تشكل التي

الدولي.

املنازل هدم في املستعملة للجرافات الشركات املنتجة الى
املواطنني منازل هدم في املستعملة  باملعدات اسرائيل تزويد عن التوقف الشركات هذه على ينبغي
االحتالل مع بالتضامن مسؤولية بانها وتعلم ذلك في آلياتها استعمال عدم اشتراطها او الفلسطينيني،
املستقبل في مختلفة قضائية جهات امام قانونيا مالحقتها سيتم وانه هدم املنازل جرائم عن االسرائيلي

القريب.

االنسان: حقوق ومؤسسات الفلسطينية املدني اتمع مؤسسات الى
هدم سياسة من املتضررين للمواطنني  والقانونية الهندسية اخلدمات تقدمي تضمن برامج وضع ضرورة .1

املنازل.
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القدس بهدم املنازل في االسرائيلي اجلانب من عالقة لهم مالحقة كل من تضمن قانونية مللفات التحضير .2
دولية. قضائية محاكم امام

في واجباتها الحترام اسرائيل  لدفع  لها الراعية والدول جنيف اتفاقيات على املوقعة  الدول على التأثير  .3
الى املنطقة احملتلة من سكان نقل اجلغرافي لصالح الوضع على التاثير عليها مينع محتلة كجهة القدس

احملتلة. املناطق الى مواطنيها نقل او اخرى
بوضع وذلك والدولي والعربي احمللي املستويني على  املنازل هدم قضية اثارة في تساهم  بخطوات القيام .4

املنازل. هدم سياسة مواجهة في اجلماهيرية املشاركة تضمن عمل استراتيجية
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