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  تقارير

  مصادرة األرض،: سياسة التمييز
  التخطيط والبناء يف القدس الشرقية

  بِتْسِيلِمْ 

  أهم نتائج التقرير
، انتهجـــت احلكومـــة اإلســـرائيلية سياســـة ١٩٦٧منـــذ ضـــم القـــدس الشـــرقية ســـنة - ١

الســـكان الفلســـطينيين احملليـــين يف جميـــع األمـــور املتعلقـــة تمييـــز منهجـــي مقصـــود ضـــد 
  .بمصادرة األراضي والتخطيط والبناء

بـــــيَّن تفحـــــص وثـــــائق بلديـــــة القـــــدس وتصـــــريحات الـــــذين يضـــــعون السياســـــة  - ٢
 - املتعلقة باملدينة أن إعمار القدس يقوم، أوالً وقبل كل شيء، علـى اعتبـارات سياسـية

تعزيـــــز الســـــيطرة : واحـــــدة سياســـــة التخطـــــيط البلـــــديوقـــــد أملـــــت غايـــــة مركزيـــــة . قوميـــــة
وقــد تــم ذلــك مــن خــالل إيجــاد واقــع ديمــوغرايف وجغــرايف . اإلســرائيلية يف املدينــة كلهــا

مــن شــأنه أن يحــبط أيــة حماولــة مســتقبلية للطعــن يف الســيادة اإلســرائيلية علــى القــدس 
  .الشرقية

واالســتثمارات الضــخمة وبينمــا تســهِّل الســلطات اإلســرائيلية اإلعمــار املكثــف  - ٣
يف األحياء اليهودية من القدس الشرقية وتشجع اليهود على االستيطان فيها، فإن هذه 
الســــلطات بمــــا تفعلــــه أو تمتنــــع مــــن فعلــــه تخنــــق اإلعمــــار والبنــــاء بالنســــبة إىل الســــكان 

يهــدد الســيطرة اإلســرائيلية علــى " خطــر ديمــوغرايف"الفلســطينيين الــذين يعــدُّون بمثابــة 
  .نةاملدي

  :والوسائل املستخدمة لذلك تضم، فيما تضم - ٤
هـو مـن ممتلكـات  ١٩٦٧معظم األراضي املصـادرة منـذ سـنة : مصادرة األراضي

ســـكنية علـــى هـــذه األراضـــي للســـكان وحـــدة  ٥٠٠,٣٨وقـــد أنشـــئت نحـــو . العـــرب اخلاصـــة

                                                            
   نقالً عن١٤/٥/١٩٩٥مقتطفات من التقرير الذي أصدرته بتسيلم يف القدس بتاريخ ، :
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  .اليهود، لكن مل تبن وحدة سكنية واحدة للفلسطينيين
 وضــعت الســلطات املســؤولة عــن التخطــيط خمططــات : خمططــات التنظــيم البلــدي

للتنظــــيم البلــــدي حتــــدُّ مــــن اإلعمــــار واملنــــاطق اخملصصــــة للبنــــاء بالنســــبة إىل الســــكان 
الفلســطينيين احملليــين، وتعــزز الســيطرة اليهوديــة علــى املدينــة كلهــا بــدالً مــن املســاهمة 

  .من حدة الضائقة السكنية التي يعانونهايف إعمار األحياء الفلسطينية والتخفيف 
وتــؤثر هــذه السياســة تــأثيراً حــاداً يف الضــائقة الســكنية التــي يعانيهــا الســكان  - ٥

  .من سكان املدينة% ٢٨الفلسطينيون الذين يشكلون 
  :ففي جمال البناء

  من جميع الوحدات السـكنية التـي أنشـئت % ٨٨شقة تقريباً نحو  ٨٧٠,٦٤تشكل
  ؛)أنشئ نصف العدد تقريباً بتمويل رسمي(ود للسكان اليه
  مـــــن جميـــــع الوحـــــدات الســـــكنية التـــــي أنشـــــئت % ١٢شـــــقة تقريبـــــاً  ٨٨٩٠تشـــــكل

  ).معظمها بتمويل من االستثمار اخلاص(للسكان الفلسطينيين 
، مل تــزل الفجــوة بــين عــدد املبــاين املنشــأة لكــل مــن فئتــي الســكان ١٩٩٠منــذ ســنة 

  .آخذة يف االتساع
  :كثافة اإلسكانويف جمال 

  كــان متوســط كثافــة اإلســكان بالنســبة إىل الســكان اليهــود ١٩٩٣يف نهايــة ســنة
شـــــخص لكـــــل غرفـــــة، بينمـــــا كـــــان متوســـــط كثافـــــة اإلســـــكان بالنســـــبة إىل الســـــكان  ١,١

يشــكل ضــعفي % ١٠٠إن هــذا التفــاوت الــذي يمثــل . شــخص لكــل غرفــة ٢,٢الفلســطينيين 
  .١٩٦٧ائماً سنة التفاوت يف كثافة اإلسكان الذي كان ق

  :ويف جمال احلاجة إىل املساكن
  تبين تقـديرات اخملططـين واملهندسـين اخلبـراء بتخطـيط األحيـاء الفلسـطينية يف

 ٠٠٠,٢٠املدينة أن النقص يف املساكن الذي يعانيه السكان الفلسـطينيون ينـوف علـى 
  .وحدة سكنية

  الوضع القانوين للقدس الشرقية
دونـم مـن القـدس الشـرقية والقـرى  ٠٠٠,٧٠ضـمت إسـرائيل بعد حرب األيـام السـتة 

الســـلطات  يونيـــو فرضـــت/حزيـــران ٢٧ويف . اجملـــاورة لهـــا إىل بلديـــة القـــدس الغربيـــة
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  .اإلسرائيلية قانون الدولة وواليتها القضائية وإدارتها على تلك األراضي
إال إذا تـم  ووفقاً للقانون الدويل ال يحق للبلد احملتل أن يضم األراضي التي احتلهـا

ذلـــك بموجـــب معاهـــدة ســـالم، ألن مســـألة ضـــم األراضـــي ال تتوقـــف، طبعـــاً، علـــى اإلرادة 
  )١(.التحكمية املطلقة لكل دولة

ولــذلك شــددت الســلطات اإلســرائيلية يف احملافــل الدوليــة علــى أنــه مل يجــر أي ضــم، 
مــن  وقــد جــاء يف البنــد اخلــامس. وعرضــت مســألة القــدس باعتبارهــا مســألة تنتظــر احلــل

 ١٣إعــــــــــالن املبــــــــــادئ، املوقــــــــــع بــــــــــين اإلســــــــــرائيليين والفلســــــــــطينيين يف أوســــــــــلو يــــــــــوم 
، أن وضــع القــدس النهــائي مل يحــدد بعــد وأنــه ســيحدد يف مرحلــة ١٩٩٣ســبتمبر /أيلــول

  .ف.ت.مالحقة من املفاوضات بين إسرائيل و
 لكـــن احلكومـــة اإلســـرائيلية قـــدمت إىل اجلمهـــور اإلســـرائيلي موقفـــاً خمتلفـــاً عـــن ذلـــك

ففي النقاشات املتعلقة بوضع القدس القـانوين، والتـي كانـت تـدور يف الكنيسـت، . تماماً
، لكـــنهم كـــانوا يعلنـــون "الضـــم"كـــان الـــوزراء علـــى اخـــتالفهم يحجمـــون عـــن الكـــالم علـــى 

  .صراحة موقفاً يدل على أن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من إسرائيل
. س الشــرقية كمــا لــو أنهــا ضــمتهاويف أيــة حــال، فقــد تصــرفت إســرائيل حيــال القــد

يضــاف إىل ذلــك أن البنــد الســابع واألربعــين مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يــنص صــراحة 
علــى أنــه يف حــال الضــم مــن طــرف واحــد، فــإن مبــادئ القــانون الــدويل املعمــول بهــا يف 

ولـذلك فـإن بتسـيلم توافـق علـى دعـوى . أوضاع االحتالل العسكري تظـل سـارية املفعـول
الـدويل بـأن القــدس الشـرقية أرض حمتلـة، وأن وضـعها هــو وضـع بـاقي الضــفة  اجملتمـع

  .الغربية نفسه
يـــتفحص هـــذا التقريـــر شـــرعية أفعـــال احلكومـــة اإلســـرائيلية يف القـــدس الشـــرقية يف 

وملّــــــا كــــــان القــــــانون . جمــــــال التخطــــــيط واإلعمــــــار يف ضــــــوء مبــــــادئ القــــــانون الــــــدويل
الشــرقية، فــإن سياســة احلكومــة وأنشــطتها يف  اإلســرائيلي معمــوالً بــه، فعــالً، يف القــدس

القـــــدس الشـــــرقية ســـــتكون موضـــــع اختبـــــار أيضـــــاً مـــــن ناحيـــــة انســـــجامها مـــــع القـــــوانين 
  .اإلسرائيلية

  

                                                            
)١(  YoramDinstein, “Zion in International Law Will be Redeemed,” op. 

cit., 3, p. 319.  
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  القانون الدويل
، يجـــب علـــى ١٩٠٧مـــن أنظمـــة الهـــاي الصـــادرة ســـنة  ٤٣اســـتناداً إىل النظـــام رقـــم 

تــي كانــت مرعيــة اإلجــراء قبــل القــوة احملتلــة أن تســتمر يف تطبيــق املبــادئ القانونيــة ال
اإلسـرائيلية واإلدارة وينايف فرض القانون اإلسرائيلي ووالية احملـاكم . بداية االحتالل

  .اإلسرائيلية على القدس الشرقية هذه القاعدة من قواعد القانون الدويل املتعارف عليه
يجوز لهـا  القانون الدويل بأن يكون كل فعل تفعله القوة احملتلة موقتاً، واليقضي 

بالتــايل أن تقــوم بأيــة تغييــرات تكــون ذات مضــامين بعيــدة األجــل أو مــن شــأنها تغييــر 
وال شــك يف أن بنــاء احلكومــة اإلســرائيلية آالف الوحــدات الســكنية يف . األوضــاع القائمــة

ر خريطـة املدينـة،  القدس الشرقية من أجل إسكان أعداد كبيرة من السـكان اليهـود قـد غيَـّ
كانياً ومادياً واقتصادياً واجتماعياً يتنـاقض تناقضـاً تامـاً مـع مفهـوم وخلق وضعاً س
  .التغيير املوقت

يســمح القــانون الــدويل للقــوة احملتلــة باســتعمال مــوارد األراضــي احملتلــة مــن أجــل 
وال يســـمح بـــاخلروج عــــن هـــذا املبـــدأ إال عنــــد . حاجـــات ســـكان األراضـــي احملتلــــة حصـــراً

إن أنشطة البناء واإلسكان وعملية إحـالل اليهـود . يةوجود مصلحة أمنية تقتضي احلما
مل تخــدم حاجــات الســكان الفلســطينيين ومل تنشــأ  ١٩٦٧يف األحيــاء اليهوديــة منــذ ســنة 

بـــــل كـــــان القصـــــد مـــــن هـــــذه األفعـــــال خدمـــــة املصـــــالح القوميـــــة . عـــــن اعتبـــــارات أمنيـــــة
ضــــحاً للمبــــدأ واالقتصــــادية واالجتماعيــــة لدولــــة إســــرائيل، ولــــذلك فهــــي تعــــد انتهاكــــاً وا

  .املذكور
إن أفعال احلكومة اإلسرائيلية املوصوفة يف هـذا التقريـر، بمـا فيهـا فـرض القـانون 
اإلســرائيلي علـــى القــدس الشـــرقية ومصـــادرة األراضــي مـــن أجـــل بنــاء األحيـــاء اليهوديـــة 
وتضافر جهود احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة على إسكان أكبر عدد ممكـن مـن اليهـود 

وهـذه األفعـال تنـايف املبـادئ املقصـود بهـا . الشرقية، تنتهك القـانون الـدويليف القدس 
تنظــيم عالقــة القــوة احملتلــة بالســكان املقيمــين يف األراضــي احملتلــة والتزاماتهــا حيــال 

  .هؤالء السكان

  إحصاءات
، مل تـــــتقلص الفجـــــوة يف ١٩٦٧منــــذ أن ضـــــمت إســــرائيل القـــــدس الشـــــرقية يف ســــنة 

بـل العكـس هـو . ود والفلسطينيين، ومل تُبذل أية جهود لتقليصـهاأوضاع السكن بين اليه
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  .الصحيح، ألن الفجوة باتت تتسع أكثر فأكثر نتيجة سياسات احلكومة اإلسرائيلية

  بناء املساكن
عُرفـت موجـة مـن بنـاء املسـاكن أكبـر مـن أيـة موجـة  ١٩٦٧شهدت القدس منـذ سـنة 

وحـدة سـكنية يف املدينـة،  ١٥١,٧٦ كان قد تم بنـاء ١٩٩٥فبراير /ففي شباط. من قبل
إال إن هـــــذا اإلعمـــــار . مـــــن عـــــدد الوحـــــدات الســـــكنية% ٦,١٠٨وهـــــي زيـــــادة تبلـــــغ نســـــبتها 

  .خمصص لسكان املدينة اليهود على نحو يكاد يكون حصرياً
كـــان تقاســـم الوحـــدات  ١٩٩٥فبرايـــر /وشـــباط ١٩٦٧نـــوفمبر /بـــين تشـــرين الثـــاين

  :السكنية بين الفريقين كما يلي
  تقريبــاً مــن % ٨٨وحــدة ســكنية، تشــكل  ٨٧٠,٦٤بُنــي يف األحيــاء اليهوديــة نحــو

  .جميع الوحدات السكنية
 مـــن جميـــع % ١٢وحـــدة ســـكنية، تشـــكل  ٨٨٩٠بُنـــي يف األحيـــاء الفلســـطينية نحـــو

  .الوحدات السكنية
وقد ازداد التباين فيما يخص الوحدات السكنية املبنية لكل من الفـريقين منـذ سـنة 

١٩٩٠:  
  ونهايـــة  ١٩٩٠وحـــدة ســـكنية التـــي أُجنـــز بناؤهـــا بـــين ســـنة  ٩٠٧٠ الــــفمـــن بـــين

مـن إجمـايل % ١,٥وحـدة، تشـكل  ٤٦٣مل يـبن يف األحيـاء الفلسـطينية سـوى  ١٩٩٣سنة 
  .الوحدات املبنية يف هذه املدة

 البناء يف القدس الشرقية:  
عنهـــا، كـــان وحـــدها، وهـــي الســـنة األخيـــرة التـــي نُشـــرت إحصـــاءات  ١٩٩٣يف ســـنة 

وحـدة سـكنية أُجنـزت يف هـذه السـنة، مل يـبن  ٢٧٢٠فمـن بـين : التباين أكبـر مـن ذي قبـل
من جمموع الوحـدات % ٨,٣وحدات سكنية يف األحياء الفلسطينية، وهذا يشكل  ١٠٣إال 

  .السكنية التي بنيت يف هذه السنة
 ــز معظــم حركــة البنــاء يف القــدس منــذ ســنة ديــة مــن يف األحيــاء اليهو ١٩٦٧تركَّ

، كـــان عـــدد الوحـــدات الســـكنية يف األحيـــاء ١٩٩٥فبرايـــر /ويف شـــباط. القـــدس الشـــرقية
فكانــــت . اليهوديــــة مــــن القــــدس الشــــرقية يقــــارب ضــــعف نظيــــره يف األحيــــاء الفلســــطينية

وحــــدة ســــكنية بينمــــا كانــــت األحيــــاء اليهوديــــة يف  ٠٠٠,٢٠األحيــــاء الفلســــطينية تضــــم 
ا أشـــرنا مـــن قبـــل، فـــإن إســـكان اليهـــود يف وكمـــ. وحـــدة ٥٠٠,٣٨القـــدس الشـــرقية تضـــم 
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  .القدس الشرقية خمالف للقانون الدويل

  كثافة اإلسكان
[.......]  

يف كثافـة ، اتسع حجم الفجوة ١٩٩٣وآخر سنة  ١٩٦٧يف الفترة املمتدة بين سنة 
  %.١٠٠إىل % ٥٠بين الفريقين بمقدار الضعف، من ) housing density(اإلسكان 

[.......]  
الســكان اليهــود حــدث انخفــاض واضــح يف عــدد األُســر التــي تعــيش يف ويف صــفوف 

مثل كثافة اإلسكان هذه، بينما ظل االنخفاض يف النسب املئويـة فيمـا يتعلـق بالسـكان 
  .الفلسطينيين ضئيالً

 أشـــخاص أو أكثـــر يف  ٣أُســـر فلســـطينية تعـــيش بكثافـــة  ٤كانـــت  ١٩٧٢يف ســـنة
  .واحدة تعيش يف أوضاع مماثلة الغرفة الواحدة، يف مقابل أُسرة يهودية

  أشــخاص أو أكثــر  ٣أُســرة فلســطينية تعــيش بكثافــة  ٥,١٣كانــت  ١٩٩٣يف ســنة
  .يف الغرفة الواحدة، يف مقابل أُسرة يهودية واحدة تعيش يف أوضاع مماثلة

  السياسة
إن الضــائقة الســكنية التــي يواجههــا الســكان الفلســطينيون يف القــدس، والتبــاين يف 

اإلســـكان بـــين الســـكان اليهـــود والســـكان الفلســـطينيين، ليســـا نـــاجتين مـــن إهمـــال كثافـــة 
سلطات التخطـيط، وإنمـا همـا النتيجـة املتراكمـة للتمييـز املقصـود واملـنظم الـذي مل يـزل 
يســم سياســة احلكومــة اإلســرائيلية حيــال التخطــيط واإلعمــال واإلســكان يف القــدس منــذ 

  .١٩٦٧سنة 
لقدس، والتصريحات التـي أدىل بهـا القيّمـون علـى وضـع فالوثائق الرسمية لبلدية ا

السياســة بالنســبة إىل املدينــة، تظهــر أن إعمــار مدينــة القــدس كــان يصــدر عــن اعتبــارات 
. سياســــية يقصــــد منهــــا تعزيــــز الســــيطرة اإلســــرائيلية يف ســــائر أنحــــاء املدينــــة - قوميــــة

قدس أنظارها على هدف وعلى مرِّ السنين، ركَّزت السلطات املسؤولة عن التخطيط يف ال
إيجــــاد واقــــع جغــــرايف وديمــــوغرايف يحــــول دون أيــــة حماولــــة مســــتقبلية : مركــــزي واحــــد

  .لوضع السيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقية موضع تساؤل
تـــــــــوازن "قـــــــــررت احلكومـــــــــة اإلســـــــــرائيلية وجـــــــــوب احلفـــــــــاظ علـــــــــى  ١٩٧٣يف ســـــــــنة 
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وعلــى مــرِّ الســنين، . القــدس بــين الســكان اليهــود والســكان الفلســطينيين يف" ديمــوغرايف
أكــدت احلكومــات اإلســرائيلية املتعاقبــة هــذا الهــدف مبــدأً يسترشــد بــه يف صــوغ سياســة 
التخطـــــيط يف القـــــدس، كمـــــا أنـــــه مل يـــــزل أساســـــاً للخطـــــط الديموغرافيـــــة واملدينيـــــة التـــــي 

والقصــد مــن حتديــد هــذا الهــدف هــو التغلــب علــى نســبة النمــو . وضــعتها خمتلــف الــوزارات
يف مصــطلح املعنيــين " مشــكلة ديموغرافيــة"للســكان الفلســطينيين، التــي تعتبــر  الطبيعــي

  .بوضع السياسة التخطيطية للمدينة
[.......]  

عبـــــارة خادعـــــة؛ فـــــالتوازن الـــــديموغرايف " تـــــوازن ديمـــــوغرايف"لـــــذلك، فـــــإن عبـــــارة 
يســـتلزم سياســـة تســـعى للحفـــاظ علـــى التـــوازن بـــين الفـــريقين مـــن ســـكان املدينـــة، بينمـــا 

اســة املطبَّقــة يف الواقــع هــي احلفــاظ علــى التفــوق الــديموغرايف ملصــلحة اليهــود يف السي
  .القدس

ومن أجل ضمان السيطرة اإلسرائيلية يف القدس الشرقية، تسـعى سياسـة التخطـيط 
واإلعمار ألكثر من جمـرد احلفـاظ علـى التفـوق الـديموغرايف للسـكان اليهـود يف املدينـة؛ 

ة علــى أكبــر مســاحة ممكنــة مــن أراضــي القســم الشــرقي مــن إذ يتجــه اجلهــد أيضــاً للســيطر
وهــذا هــو الســبب يف كــون جهــود التخطــيط واإلعمــار التــي . املدينــة ولتــوطين اليهــود فيــه

تركزت على إنشـاء أحيـاء يهوديـة يف القسـم  ١٩٦٧بذلتها السلطات يف القدس منذ سنة 
اليهــــودي يف ســــائر الشــــرقي مــــن املدينــــة حتديــــداً، وعلــــى إيجــــاد تواصــــل يف االســــتيطان 

  .أنحاء املدينة
االعتبــــارات التــــي تسترشــــد  ١٩٧٨وتُبلــــور وثيقــــة صــــادرة عــــن بلديــــة القــــدس ســــنة 

  :سلطات التخطيط بها يف اختيار املناطق إلقامة األبنية اجلديدة فيها
من املدينة ال يقيم فيها اليهود عرضـة خلطـر االنسـالخ مـن كل منطقة 

لـــــذلك فـــــإن املبـــــدأ اإلداري . لعربيـــــةإســـــرائيل واالنتقـــــال إىل الســـــيطرة ا
املتعلــــق بمنطقــــة واليــــة بلديــــة املدينــــة يجــــب أن يتــــرجم إىل ممارســــة 
فعلية من خالل إقامـة األبنيـة يف أنحـاء هـذه املنطقـة كافـة، مـع البـدء 

  )٢(.بأقصاها أوالً

                                                            
)٢(  Jerusalem Municipality, City Planning Department, Local Town 

Planning Scheme for Jerusalem - 1978: Explanatory Remarks for the 
Discussion by the District Planning and Building Committee (author: 
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[.......]  
السياســية يف القســم الشــرقي مــن املدينــة  - كمــا أثّــرت مصــالح إســرائيل اجلغرافيــة

فالســلطات . تــأثيراً ملحوظــاً أيضــاً يف سياســة التخطــيط املتعلقــة بالســكان الفلســطينيين
املســـــؤولة عـــــن التخطـــــيط تتجاهـــــل بصـــــورة منتظمـــــة الضـــــائقة الســـــكنية التـــــي يعانيهـــــا 

  .الفلسطينيون يف القدس، وتهمل واجباتها يف تأمين السكن الالئق لهم
وحــدة ســكنية  ٠٠٠,١٠و ، أوصــت جلنــة غــافني احلكومــة ببنــاء نحــ١٩٧٣يف ســنة 

لكن اللجنة اختارت أالَّ تتعامل البتة مـع تنفيـذ . للسكان الفلسطينيين خالل عشرة أعوام
  [....]اليهود توصيتها، وانصرفت إىل معاجلة مسألة تنظيم البناء للسكان 

وارتفـــــع عـــــدد الســـــكان الفلســـــطينيين مـــــن [....] عامـــــاً علـــــى ذلـــــك  ٢٢لقــــد مـــــرَّ قرابـــــة 
ـــبن حتـــى اليـــوم أكثـــر مـــن . نســـمة ٠٠٠,١٦٠ نســـمة إىل ٠٠٠,٨٨  ٥٧٠٠ومـــع ذلـــك، مل يُ

  )٣(.وحدة سكنية
وحتـــــــــى عنــــــــــدما تتظـــــــــاهر ســــــــــلطات التخطــــــــــيط باالســـــــــتجابة حلاجــــــــــات الســــــــــكان 
الفلسطينيين، فهي ال تسترشد دائماً باعتبـارات مهمـة تكـون الغايـة منهـا تلبيـة حاجـات 

، نشــــر قســــم سياســــة التخطــــيط التــــابع للبلديــــة وثيقــــة ١٩٨٦ففــــي ســــنة . هــــؤالء الســــكان
لتحتيـــة واملؤسســـات للســـكان ، حتـــدد مشـــاريع للبنـــى ا"إعمـــار القطـــاع العربـــي"عنوانهـــا 

وحدد مبدأ األولويات لتنفيذ هذه املشاريع استناداً إىل معايير عدة، منهـا . الفلسطينيين
  ":درجة الظهور"

واجهـــــة "القصـــــد مـــــن إعمـــــار القطـــــاع العربـــــي توليـــــد أثـــــر شـــــبيه بـــــأثر 
، ولـــذلك فقـــد تقـــرر أن كـــل مـــا يشـــاهده عـــدد كبيـــر مـــن النـــاس "الفـــرص

ــــا .) خإلــــ... الســــكان، الســــياح( مهــــم وبــــارز ويعطــــى خمــــس عالمــــات، أمّ
  )٤(.املشاريع التي ال تخلف أثراً كهذا فتعطى عالمة واحدة

ويف مقابلـــة مـــع رئـــيس بلديـــة القـــدس آنـــذاك، تيـــدي كوليـــك، يف إثـــر وقـــوع جمـــزرة 
، قــال كوليــك صــراحة إن رفــاه الســكان ١٩٩٠أكتــوبر /احلــرم الشــريف يف تشــرين األول

                                                                                                                                                                          
YosefSchweid, in charge of the Town Planning Scheme), p. 16. 

 ,Kimchi: أنظر(وحدة سكنية متاحة للسكان الفلسطينيين  ٢٠٠,١٥كان ثمة  ١٩٧٣يف سنة   )٣(
[sic] p. 57, Table 41.( وحدة متاحة ٩٠٠,٢٠، كان هناك ١٩٩٥فبراير /ويف شباط.  

)٤(  Jerusalem Municipality, City Planning Department, Planning Policy 
Section, Transportation Master Plan, Greater Jerusalem, Development 

Plan for the Arab Sector (Jerusalem, 1986), p. 12. 
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لة االعتبارات التي استرشدت البلديـة بهـا يف إعمـار األحيـاء الفلسطينيين مل يكن يف جم
  :الفلسطينية

كنـــا نقـــول أشـــياء ال نعنيهـــا، كمـــا أننـــا مل ننفـــذها، فقـــد ]: كوليـــك[  
قلنـــا مـــراراً وتكـــراراً إننـــا سنســـاوي حقـــوق العـــرب يف املدينـــة بحقـــوق 

ليفــــي إشــــكولومناحم بــــيغن كالهمــــا وعــــد [....] كــــالم فــــارغ  - اليهــــود
مل نمـــنحهم قـــط [....] أيضـــاً باملســـاواة، وكالهمـــا أخلـــف الوعـــد العـــرب 

فقــد كــانوا، وال يزالــون مــواطنين مــن . الشــعور باملســاواة أمــام القــانون
  .الدرجتين الثانية والثالثة

وهــذا يقولــه رئــيس بلديــة القــدس الــذي فعــل الكثيــر مــن ]: ســؤال[  
اءهم؟ أجـــل عــــرب املدينـــة، الــــذي شـــق لهــــم الطـــرق وعبَّــــدها وعمّـــر أحيــــ

. مل يطــور رئــيس البلديــة شــيئاً ومل يــبن شــيئاً! خرافــات! هــراء]: كوليــك[
للقــــــدس اليهوديــــــة فعلــــــت شــــــيئاً خــــــالل األعــــــوام اخلمســــــة والعشــــــرين 

ــا للقــدس الشــرقية؟ فلــم أفعــل شــيئاً . فعلــت؟ ال شــيءمــاذا ! املاضــية، أمّ
نعـــم، أنشـــأنا شـــبكة . مؤسســـات ثقافيـــة؟ وال واحـــدة. أرصـــفة؟ ال شـــيء

هل تعلمون ملاذا؟ هل تظنون أننـا فعلنـا . حسَّنا شبكة املياهجمارير و
ظهــــرت بضــــع إصــــابات ! ذلــــك ملصــــلحتهم، لرفــــاههم؟ دعكــــم مــــن هــــذا

بالكوليرا هناك، فخاف اليهـود مـن أن تلحقهـم العـدوى، ولـذلك أنشـأنا 
  )٥([....]شبكة اجملارير واملياه ملكافحة الكوليرا 

  مصادرة األراضي
نـم مـن األراضـي التـي ضـمت إىل القـدس بعـد حـرب األيـام من أصل السبعين ألف دو

صـــــودرت بموجـــــب قـــــانون ) أي أكثـــــر قلـــــيالً مـــــن الثلـــــث(دونـــــم  ٥٠٠,٢٣الســـــتة، جنـــــد أن 
وكـــــان معظـــــم . ١٩٤٣الصـــــادر ســـــنة ) اســـــتمالك األراضـــــي للمقاصـــــد العامـــــة(األراضـــــي 

  .األراضي املصادرة ملكيات خاصة للعرب
وحــــدة ســــكنية قــــد بنيــــت علــــى  ٥٠٠,٣٨، كــــان نحــــو ١٩٩٥فبرايــــر /بحلــــول شــــباط

ومل يـــبن منـــزل واحـــد علـــى هـــذه . يهـــودي ٠٠٠,١٦٠األراضـــي املصـــادرة مـــن أجـــل نحـــو 
                                                            

الواقـــع أنـــه علـــى الـــرغم مـــن زعـــم كوليـــك أن البلديـــة أنشـــأت شـــبكة . ١٠/١٠/١٩٩٠، "معـــاريف"  )٥(
 .جمارير خلدمة السكان الفلسطينيين يف املدينة، فإنها مل تنجز منها إال شيئاً يسيراً
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  .األراضي للسكان الفلسطينيين
[.......]  

واليوم أيضاً، تنتهج السلطات اإلسرائيلية سياسة املصادرات نفسها التـي تزيـد يف 
، علـــى الــرغم مـــن وجــود ضـــائقة حرمــان الفلســطينيين بتجاهـــل حاجــاتهم جتـــاهالً تامــاً

  .سكنية أشد عسراً على الفلسطينيين منها على اليهود
ـــد الضـــم مل  إن كثيـــراً مـــن املنـــاطق التـــي طاولتهـــا املصـــادرة يف الفتـــرة املبكـــرة بُعَيْ

لذلك، يبدو أن املصادرات كانت تهدف أيضاً . يُستخدم للبناء إال بعد أعوام كثيرة الحقاً
سطينيين من إمكان إعمار هذه األراضي، وحجزها كإجراء علـى إىل حرمان السكان الفل

  [....]نحو احتياطي من أجل بناء أحياء يهودية يف املستقبل 

  خمططات التنظيم البلدي
إن سياســـــة التخطـــــيط لألحيـــــاء الفلســـــطينية يف القـــــدس عنصـــــر مهـــــم يف السياســـــة 

د ســيطرتها اجلغرافيــة العامــة التــي تنتهجهــا احلكومــة اإلســرائيلية، التــي ترمــي إىل توطيــ
ولتحقيــق . علــى ســائر أنحــاء املدينــة واحلفــاظ علــى التفــوق الــديموغرايف للســكان اليهــود

. تخطيطيــين متكــاملينهــذين الهــدفين، اســتخدمت احلكومــة علــى مــدى األعــوام إجــراءين 
فمن جهة، مل توضع منذ أعـوام أيـة خمططـات تنظـيم بلـدي لألحيـاء الفلسـطينية، كمـا أن 

ويف الوقـــت نفســـه، . لـــى اخلطـــط املوجـــودة مل تـــزل تؤجـــل بصـــورة شـــبه دائمـــةاملوافقـــة ع
قانونيـــــــة  - وضــــــعت الســــــلطات خمططـــــــات تنظــــــيم بلــــــدي تُســـــــتخدم كــــــأدوات إضــــــافية

وتقلــــــيص ] يف املنــــــاطق الفلســــــطينية[يف يــــــد احلكومــــــة للحــــــد مــــــن اإلعمــــــار  - وفعالــــــة
ئر أنحـاء املدينـة، املساحات اخملصصة للبناء فيها، وتعزيز السـيطرة اليهوديـة علـى سـا

وذلك بدالً من املساهمة يف إعمار األحياء الفلسطينية والتخفيف مـن الضـائقة السـكنية 
  .التي يعانيها الفلسطينيون

  حتاشي وضع
  خمططات تنظيم بلدي

لقـــــد حُظـــــر البنـــــاء يف معظـــــم املنـــــاطق الباقيـــــة يف أيـــــدي الفلســـــطينيين يف القـــــدس 
. بعــدُ علــى خمططــات تنظــيم بلــدي خاصــة بهــا الشــرقية علــى أســاس أنــه مل تــتم املوافقــة

، أصـدرت جلنـة التخطـيط احمللـي والبنـاء يف القـدس مرسـوماً تخطيطيـاً ١٩٧٤ففي سنة 
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. منطقــة تخطــيط حملــي ١٩٦٧يعتبــر منطقــة القــدس يف حــدودها البلديــة الالحقــة لســنة 
حملليـة أن من قانون التخطيط والبناء، يلزم هذا املرسـوم اللجنـة ا) ب( ٦٢وتبعاً للمادة 

تقــدم للجنــة قضــاء القــدس خمططــات تنظــيم بلــدي للمنطقــة كلهــا التابعــة للبلديــة خــالل 
  .ثالثة أعوام من إعالن املرسوم

عامـــــاً علـــــى صـــــدور املرســـــوم، مل يجـــــر وضـــــع أيـــــة  ٢١حتـــــى اليـــــوم، أي بعـــــد مـــــرور 
، مل ١٩٩٤نـوفمبر /ومنـذ تشـرين الثـاين. خمططات تنظيم بلدي للقدس الشرقية بأسـرها

ـــذلت خـــالل هـــذه الفتـــرة جهـــود مكثفـــة لبنـــاء  ١٣املوافقـــة إال علـــى  تـــتم خمططـــاً، بينمـــا بُ
أحياء يهودية يف املناطق الشرقية مـن املدينـة مـن أجـل ضـمان السـيطرة اليهوديـة علـى 

  .جميع أنحاء القدس
ونتيجـــة ذلـــك، ال . يتعـــذر احلصـــول علـــى رخصـــة بنـــاءمصـــدَّقة، أيـــة خطـــة يف غيـــاب 

لفلسطينيين أي إمكان قانوين للبناء، وهكذا اضطر كثير منهم إىل يتوفر آلالف السكان ا
وقــد جــاء حــل موقــت للضــائقة الســكنية عــن طريــق إصــدار . البنــاء بصــورة غيــر قانونيــة

مــن قــانون التخطــيط والبنــاء، تلــك املــادة التــي تســمح  ٧٨رخــص بنــاء تبعــاً للمــادة رقــم 
لهــــا خمططــــات تنظــــيم  بمــــنح هــــذه الــــرخص لألشــــخاص املقيمــــين يف منــــاطق ال توجــــد

  )٦(.بلدي

  تأجيل املوافقة على
  خمططات التنظيم البلدي

. طـــرأ تغيـــر علـــى سياســـة التخطـــيط لألحيـــاء الفلســـطينية يف القـــدس ١٩٨٣يف ســـنة 
قـرار ] اتخـذ"[، ١٩٨٦ففي هذه السنة، على ما تبيَّن من إحـدى وثـائق بلديـة القـدس سـنة 

للقـدس الشـرقية كلهـا، بنيّـة تطبيـق بإجناز خمططات تنظيم بلدي ومواصفات تفصـيلية 
إجراءات البناء نفسها املعمول بهـا يف القطـاع اليهـودي علـى القطـاع العربـي أيضـاً، مـع 

  )٧(."إجراءات تطبق تبعاً لقانون التخطيط والبناء يف سائر أنحاء املدينة
                                                            

  .رخصة بناء لسكان املدينة من الفلسطينيين ٥٨مل يصدر إال  ١٩٧٤وسنة  ١٩٦٨بين سنة   )٦(
Jerusalem Municipality, City Planning Department, Planning and 

Research Policy Section, The Scope of Building in East Jerusalem 
from 1968-1974, ed. By GadiIzreich, May 1975, p. 3. 

 ١٩٦٧ففــي أواخــر ســنة . نســمة ٠٠٠,٢٤خــالل املــدة نفســها زاد عــدد الســكان الفلســطينيين نحــو  
نســـمة يف أواخـــر ســـنة  ٦٠٠,٩٢نســـمة، وبلـــغ  ٦٠٠,٦٨لفلســـطينيين كـــان عـــدد ســـكان القـــدس ا

  .Ibid., p. 4: أنظر. ١٩٧٤
)٧(  Jerusalem Municipality, Development Plan for the Arab Sector, op. 
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إن تفحص إجراءات التخطيط واملوافقة على خمططـات التنظـيم البلـدي يف األحيـاء 
مــن ذلــك أن إجــراءات املوافقــة علــى برنــامج . طينية يبــين أنهــا تتــأخر تــأخراً مفرطــاًالفلســ

، ومل ١٩٧٧نـوفمبر /خمططات التنظيم البلدي حلي بيت صفافا بـدأت يف تشـرين الثـاين
  .١٩٩٠ديسمبر /حتظ باملوافقة إال يف كانون األول

مقصــــود يف والظــــاهر أن التــــأخير يف إعــــداد خمططــــات التنظــــيم البلــــدي وتنفيــــذها 
مثــــال ذلــــك مــــا كــــان يف مناقشــــة جــــرت داخــــل جلنــــة التخطــــيط احمللــــي . بعــــض احلــــاالت
لبيــــت " أ - ٣٠٠٠"بصــــدد املوافقــــة علــــى اخلطــــة رقــــم  ١٩٨٧أغســــطس /والبنــــاء يف آب

حنينا وشعفاط؛ عندما صرَّح أبراهام كاهيال، نائب رئيس البلدية آنذاك ورئيس اللجنة 
  :احمللية، قائالً

ــلةاليــوم، هــذا أيضــ عنــدما حتــدَّث اخملطــط . اً خمطــط عــام ال خطــة مفصَّ
وحــــدة ســــكنية ظــــن الــــبعض أن البنــــاء ســــيكون  ٠٠٠,١٨األصــــلي عــــن 

فورياً، بينما حتـدث اخملطـط عـن تخطـيط لألعـوام اخلمسـين أو األعـوام 
  )٨(.املئة القادمة

  استخدام خمططات التنظيم البلدي
  للحدِّ من اإلعمار يف األحياء الفلسطينية

إن تفحــــص خمططــــات التنظــــيم البلــــدي التــــي أُعــــدت للفلســــطينيين يُظهــــر أنهــــا [....] 
تتجاهل النمو السكاين يف صفوف الفلسطينيين، وأن الغاية منها منع الفلسطينيين مـن 

  :ويتم بلوغ هذه الغاية عبر عدد طرق. استخدام باقي األراضي القليلة املتاحة لهم
  سعة املواقع السكنية - ١

يف عـــــدد الوحـــــدات الســـــكنية القائمـــــة واخملطـــــط لهـــــا يف منطقـــــة [ن التفـــــاوت إ[....] 
مـن . فاضح إذا ما قورنت األحياء الفلسـطينية باملنـاطق اليهوديـة املتاخمـة لهـا] معينة

لكل من حي صور باهر وحـي أم طـوبى، والـذي " أ - ٢٣٠٢"ذلك أن منطقة اخملطط رقم 
وقد حُدِّدت السعة املمكنة للمواقع . دونم ٣٦٠٠مل تتم املوافقة عليه، تمتد على مساحة 

وحـــدة  ٦,٠وحـــدة، ومعنـــى هـــذا أن متوســـط الكثافـــة اخملطـــط لهـــا هـــو  ٢٣٥٠ الســـكنية بــــ
                                                                                                                                                                          

cit., p. 2. 
)٨(  Jerusalem Municipality, Local Planning and Building Committee, 

Form for Discussing Deposition of City Planning Program (Plan No. 
3000 a), August 17, 1987, p. 8. 
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يف املقابل، نصَّت اخلطة املوضوعة حلي هـار حومـا اليهـودي . سكنية يف الدونم الواحد
ــدِّدت الســعة املمكنــة للمواقــع الســ ١٨٥٠اجملــاور علــى تغطيــة   ٦٥٠٠ كنية بـــدونمــاً، وحُ

وحــــدات يف الــــدونم  ٥,٣ومعنــــى هــــذا أن متوســــط كثافــــة الوحــــدات الســــكنية هــــو . وحــــدة
  .الواحد

  تقليص حدود اخملططات - ٢
فقــــط مــــن املســــاحة اإلجماليــــة للقــــدس % ١٤تبــــين دراســــة ســــاره كــــامينكر أن [....] 

لتــي أمــا أكثريــة األراضــي االحتياطيــة ا. الشــرقية خمصصــة إلعمــار األحيــاء الفلســطينية
يمكن للفلسطينيين أن يعمروها فقد أزيلت من اخملططات أو أنها ظُلّلـت بـاللون األخضـر 

واملنـــاطق اخلضـــر هـــي تلـــك التـــي يحظـــر البنـــاء فيهـــا بقصـــد . يف اخلريطـــة املرافقـــة لهـــا
  .احلفاظ على جمال املشهد أو إبقائها مساحات خالية

للمحافظــــة علــــى إن املنــــاطق اخلضــــر ضــــرورة يف كــــل خمطــــط تنظــــيم بلــــدي، وذلــــك 
غير أن استخدام السلطات اإلسرائيلية للمناطق اخلضر يف القدس، إضافة . نوعية البيئة

إىل قــراءة متمعنــة لوثــائق البلديــة، يظهــران أن تلــوين املنــاطق باألخضــر يف خمططــات 
التنظــــــيم لألحيــــــاء الفلســــــطينية ال يعــــــدو كونــــــه جمــــــرد اســــــتغالل خمــــــادع لالعتبــــــارات 

لفعلي من ذلك إنما هو حرمان الفلسـطينيين مـن حـق البنـاء علـى فالغرض ا. التخطيطية
  .أرضهم، وإبقاء هذه املناطق احتياطياً للبناء فيها من أجل إسكان اليهود

قــررت أن علــى أن بلديــة القــدس " ١٩٧٥خمطــط التنظــيم البلــدي للقــدس، "وقــد نــص 
ممكنـــــة  مـــــن مبـــــادئ إعمـــــار املدينـــــة االحتفـــــاظ، علـــــى ســـــبيل االحتيـــــاط، بـــــأكبر مســـــاحة

ونتيجــة ذلــك، عُيِّنــت مســاحات واســعة مــن . لالســتفادة منهــا مســتقبالً يف جمــال اإلعمــار
  ...األرض مناطق خضراً

  نسبة البناء - ٣
إضافة إىل تقليص املساحة املتاحة للبنـاء تقليصـاً بالغـاً، فـإن خمططـات التنظـيم 

بالبنــاء فيهــا تقــل عــن البلــدي املتعلقــة باألحيــاء الفلســطينية حتــدد نســبة مئويــة يُســمح 
  .النسب احملددة لألحياء اليهودية بصورة ملحوظة

إن طيــف النســب املئويــة للبنــاء الــذي تمــت املوافقــة عليــه واســع جــداً، ويتــراوح بــين 
، تعنــي طبقــة واحــدة أو طبقتــين فحســب، %٥٠إىل % ١٠والنســب املتدنيــة، %. ١٢٠و% ١٠

وعلــى النقــيض مــن ذلــك، . الشــرقية وهــي احملــددة ملنــاطق البنــاء الفلســطيني يف القــدس
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 [....]وثماين طبقات % ٢٠٠جند أن نسب البناء يف املناطق اليهودية ربما بلغت 
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