
GAZA STRIP
THE HUMANITARIAN IMPACT OF THE BLOCKADE

التهديد الذي تشّكله عمليات 
الهدم في القدس الشرقية 

المنازل المزَمع هدمها في صور باهر بسبب قربها من الجدار
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حــّي صــور باهــر )الــذي يبلــغ تعــداد ســكانه 24,000 نســمة( حــّي 
مــن  األكبــر  الجــزء  ويقــع  القــدس.  شــرق  جنــوب  يقــع  فلســطيني 
الشــرقية،  القــدس  يف  البلديــة  المنطقــة  حــدود  داخــل  الحــي  هــذا 
ولكــن  واحــد،  جانــب  مــن  إقليمهــا  إىل  إســرائيل  ضّمتهــا  التــي 
األراضــي  مــن  نحــو 4,000 دونــم  يملكــون  بأنهــم  يفيــدون  ســكانه 
يف المناطــق )أ( و)ب( و)ج(، حســب تصنيفهــا بموجــب اتفاقيــات 
ــم مســار الجــدار علــى نحــو يحيــط  أوســلو. وبشــكل اســتثنايئ، ُصمِّ
بصــور باهــر، بحيــث تقــع أجــزاء مــن المناطــق )أ( و)ب( و)ج( علــى 
ر اللجنــة المحليــة ألهــايل الحــي أن نحــو 6,000  جانب’القــدس‘. وتقــدِّ
نســمة، أو ربــع ســكانه، يقطنــون حالًيــا يف هــذه المناطــق المصنّفــة 
علــى هــذا النحــو بموجــب اتفاقيــات أوســلو. ومــع ذلــك، فلــم تُدَمــج 
هــذه المناطــق ضمــن الحــدود البلديــة، علــى الرغــم مــن أنهــا معزولــة 
تملــك  ال  الواقــع،  الغربيــة. ويف  الضفــة  أراضــي  بقيــة  عــن  بالفعــل 
)أ(  المنطقتيــن  إىل  الوصــول  علــى  القــدرة  الفلســطينية  الســلطة 
و)ب( يف صــور باهــر أو تقديــم الخدمــات فيهمــا، علــى الرغــم مــن أنهــا 
ال تــزال تصــدر رخــص البنــاء فيهمــا، حســب التفويــض الــذي ُمنــح لهــا 

وفًقــا التفاقيــات أوســلو.1 

وقد شهدت المناطق )أ( و)ب( و)ج( أعمال بناء كبيرة منذ تشييد 
الجــدار يف العــام 2005. وجــاء ذلــك نتيجــًة للنمــو الســكاين، والقيــود 

المفروضــة علــى التخطيــط والتنظيــم يف المنطقــة التابعــة للبلديــة يف 
صــور باهــر،2 والصعوبــات التــي يواجههــا الســكان الفلســطينيون يف 
القدس الشــرقية يف الحصول على رخص البناء من بلدية القدس.3 
فعلــى مــدى األعــوام األربعــة عشــر المنصرمــة، أصــدرت الســلطات 
اإلســرائيلية أوامــر بهــدم العشــرات مــن المبــاين يف المنطقــة )ج(، وال 
ســيما بحّجــة افتقارهــا إىل رخــص البنــاء. ومــع ذلــك، تســتهدف هــذه 
األوامــر مبــاٍن مقامــة يف المنطقتيــن )أ( و)ب(، والتــي ُمنــح أصحابهــا 

رخــص البنــاء المطلوبــة مــن الســلطة الفلســطينية. 

مبنًــى يف  اإلســرائيلية 69  الســلطات  العــام 2009، هدمــت  ومنــذ 
صــور باهــر، أو أجبــرت أصحابهــا علــى هدمهــا، بحجــة افتقارهــا إىل 
رخــص البنــاء. وكان 46 مبنًــى مــن هــذه المبــاين منــازل مأهولــة أو 
قيــد اإلنشــاء، وأســفر هدمهــا عــن تهجيــر 30 أســرة. ويف اإلجمــال، 
ــر نحــو 400 شــخص أو لحقــت بهــم أضــرار أخــرى بفعــل عمليــات  ُهجِّ
الهــدم، وكان نصــف هــؤالء مــن األطفــال الذيــن تقــّل أعمارهــم عــن 
القــدس  18 عاًمــا. وكانــت المبــاين تقــع يف عمومهــا ضمــن حــدود 
الشــرقية التــي حّددتهــا إســرائيل، باســتثناء ثالثــة مبــاٍن يف المنطقــة 
)أ( ومبنييــن يف المنطقــة )ج(. وقــد ُهــدم 20 مبنــى مــن تلــك المبــاين 
يــد أصحابهــا بعــد أن  القــدس الشــرقية( علــى  )وجميعهــا تقــع يف 

تســلّموا أوامــر بهدمهــا.4 
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المباني المهدومة في صور باهر بسبب افتقارها إلى 
رخص البناء، 2009-حزيران/يونيو 2019 

  تموز/يوليو 2019 صور باهر: خطر عمليات الهدم
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المباني المهدومة، كانون الثاني/يناير 2017-حزيران/يونيو 2019 
المباني المعرضة لخطر الهدم 
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هبة، ابنة إسماعيل
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قصة شخصية: "يبدو أن ال أحد يصغي إلينا." 

3

الفلســطينيون  الســكان  يواجههــا  التــي  الصعوبــات  تفاقمــت  وقــد 
يف تشــييد منازلهــم منــذ العــام 2011 بعــد أن أصــدرت الســلطات 
اإلســرائيلية أمــًرا عســكريًا يحــدد منطقــة عازلــة يتــراوح مداهــا مــن 
100 إىل 300 متــر علــى ِكال جانبــي الجــدار يف صــور باهــر ويفــرض 
المنطقتيــن  األمــر  هــذا  ويشــمل  فيهــا.  البنــاء  أعمــال  علــى  حظــًرا 
)أ( و)ب(، حتــى لــو كانــت الرخــص المطلوبــة صــادرة مــن الســلطة 
الفلســطينية. وكان الســبب المقــدَّم ســببًا أمنًيــا: فالجــدار يف منطقــة 
إلكتــروين وطريــق  مراقبــة  ونظــام  أســيجة،  مــن  يتألّــف  باهــر  صــور 
للدوريــات، وليــس مــن الســور اإلســمنتي الــذي يبلــغ ارتفاعــه 8 أمتــار 
والــذي يتألـّـف مــن الجــدار المحيــط بمعظــم أنحــاء القــدس الشــرقية. 
وتضــّم المنطقــة العازلــة مــا يزيــد عــن 200 بنايــة، مــن بينهــا نحو 100 
بنايــة ُشــيدت بعــد صــدور األمــر العســكري المذكــور يف العــام 2011، 
وفًقــا للمصــادر المحليــة. وقــد قضــت محكمــة العــدل الدوليــة، يف 
قرارهــا الصــادر يف العــام 2004، أن مقاطــع الجــدار التــي تتغلغــل 
داخــل الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، إىل جانــب نظــام 
البوابــات والتصاريــح المرتبــط بهــا، تخالــف االلتزامــات الواقعــة علــى 
إســرائيل بموجــب القانــون الــدويل. )انظــر اإلطــار: مــرور 15 عاًمــا علــى 

صــدور فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة(.5 

العليــا  المحكمــة  رفضــت   ،2019 حزيران/يونيــو   11 يــوم  ويف 
اإلســرائيلية اســتئناًفا كان ســكان صــور باهــر قــد رفعــوه يف العــام 
2017. وقــد طلــب مقّدمــو االســتئناف إلغــاء األمــر العســكري الــذي 

يحظــر أعمــال البنــاء يف المنطقــة العازلــة، و/أو اإلحجــام عــن هــدم 
مبانيهــم.6 وبعــد ذلــك بأســبوع، يف يــوم 18 حزيران/يونيــو، أرســلت 
الســكان،  هــؤالء  إىل  الهــدم«  بنيّــة  »إخطــاًرا  اإلســرائيلية  القــوات 
ومنحتهــم فيــه مهلــة تصــل إىل 30 يوًمــا وتنقضــي يف يــوم 18 تمــوز/
الجــدار يف  بجــوار  الواقعــة  المبــاين  هــدم  مــن  الرغــم  وعلــى  يوليــو. 
القــدس الشــرقية بســبب افتقارهــا إىل رخــص البنــاء، يُعتقــد أن هــذه 
هــي المــرة األوىل التــي يجــري فيهــا هــدم المنــازل بنــاًء علــى األمــر 

العســكري الصــادر يف العــام 2011 ألســباب أمنيــة. 

ويشــمل قــرار المحكمــة 10 بنايــات مأهولــة أو قيــد اإلنشــاء، وتتألــف 
مــن 70 شــقة. وجميــع هــذه البينــات، باســتثناء واحــدة منهــا، تقــع 
علــى جانــب ’القــدس‘ مــن الجــدار. ومــن شــأن عمليــات الهــدم هــذه، 
يف حــال تنفيذهــا، أن تتســبّب يف تهجيــر ثــالث أســر، تضــم 17 فــرًدا، 
مــن بينهــم تســعة أطفــال، وإلحــاق الضــرر بنحــو 350 شــخًصا آخــر.7 
وأســرتان مــن هــذه األســر الثــالث المعرّضــة لخطــر التهجيــر، واللتــان 
تضّمــان تســعة أفــراد، همــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين. كمــا أشــار 
الســكان إىل أن القــوات اإلســرائيلية زارت المنطقــة أربــع مــرات علــى 
كثــر  األقــل منــذ صــدور القــرار، ممــا يــدّل علــى أن هــدم واحــدة أو أ
مــن البنايــات المســتهدفة بــات وشــيًكا. وفضــاًل عــن ذلــك، يخشــى 
ــد خطــر هــدم نحــو 100 بنايــة ُشــيِّدت بعــد صــدور  الســكان مــن تزايُ
األمــر العســكري يف العــام 2011 يف المنطقــة العازلــة مــن صــور باهــر. 

يملــك إســماعيل عبيــدي، البالــغ مــن العمــر 42 عاًمــا وأب لســتة أطفــال، أحــد المنــازل 
التــي يســتهدفها الهــدم بحلــول يــوم 18 تموز/يوليــو يف صــور باهــر )المبنــى رقــم 3 علــى 

الخريطة(. 

الشــرقية حتــى  بالقــدس  المكبّــر  العــام 1998 وســكنُت يف حــّي جبــل  "تزوجــُت يف 
العــام 2016. وكنّــا نقطــن يف الطابــق الثالــث مــن منــزل والــدي، ولكننــا لــم نحصــل 
ر  علــى رخصــة بنــاء علــى اإلطــالق. وتلّقينــا أمــًرا بالهــدم، حيــث دفعــُت غرامــات تقــدَّ

شــيكل.  بـــ120,000 

وبســبب الغرامــات وأســريت التــي ازداد عــدد أفرادهــا، اشــتريُت قطعــة األرض هــذه يف 
العــام 2014. كنــُت أعتقــد أنــه ســيكون مــن األســهل أن أحصــل علــى رخصــة بنــاء يف 
المنطقــة )ب(. وبالفعــل، حصلــُت علــى رخصــة مــن وزارة الحكــم الفلســطينية يف شــهر 

شــباط/فبراير 2015. 

كنــُت أعتقــد أننــي أقــوم بــكل شــيء وفًقــا للقانــون. وقــد اســتثمرُت الكثيــر مــن المــال يف 
بنــاء منزلنــا وتأثيثــه. وبعــد فتــرة قصيــرة مــن انتقالنــا إىل هنــا يف العــام 2016، تلّقينــا أمــر بالهــدم مــن الجيــش، الــذي أمرنــا بهــدم المنــزل 
ألســباب أمنيــة، وذلــك ألنــه يقــع بالقــرب مــن الجــدار. وقــد وّكلــُت محامًيــا خاًصــا ودفعــُت مبالــغ طائلــة لالعتــراض علــى هــذا األمــر أمــام 
المحكمــة. واســتعنّا بخبــراء القتــراح حلــول بديلــة كان مــن شــأنها أن تُحــول دون هــدم منزلنــا، بمــا فيهــا بنــاء جــدار إســمنتي يحــّل محــل 
الســياج الحــايل، حيــث عرضــُت أن أســّدد تكاليفــه بنفســي. ولكننــا اســتنفدنا جميــع الخيــارات، وأصــدرت المحكمــة العليــا قرارهــا النهــايئ 

بهــدم منزلنــا الشــهر الماضــي. 

بنــا كل شــيء، لكــي نمنــع الهــدم. ويبــدو أن ال أحــد يصغــي إلينــا. هــم يقولــون إنهــم يريــدون هــدم منزلنــا  لقــد طرقنــا جميــع األبــواب، وجّر
ألســباب أمنيــة، ولكــن هنــاك منــازل أقــرب مــن منزلنــا ولــم تصــدر أوامــر هــدم بشــأنها. الجــدار هنــا مشــيّد علــى نحــو رديء، ويمكــن 

اجتيــازه بســهولة. 

مــا زلــت مدينـًـا بنحــو 400,000 شــيكل بســبب المنــزل، كمــا أديــن بالمــال للمحامــي أيًضــا. ويصــادف اليــوم المــرة الرابعــة التــي تــزور فيهــا 
الســلطات منزلنــا يف غضــون األيــام العشــرة الماضيــة. إنهــم يف عجلــة مــن أمرهــم وينــوون أن يهدمــوه. هــذا وضــع مأســاوي." 
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قصة شخصية: “لقد ِشخنا ونريد أن نحيا في سالم وهدوء.” 
ــا، مــن مخيــم شــعفاط لالجئيــن  انتقــل غالــب أبــو هــدوان، الــذي يبلــغ مــن العمــر 63 عاًم
لبنــاء منــزل لــه يف المنطقــة )أ( مــن صــور باهــر. ومنزلــه اآلن ُعرضــة لخطــر الهــدم )المبنــى 

رقــم 1 علــى الخريطــة(. 

»شــيّدُت منــزيل يف صــور باهــر يف العــام 2016. فقــد كُبــرت أســرتنا وصرنــا يف حاجــة إىل 
كبــر. أردُت أن أبنــي منــزاًل يل وألبنــايئ الثالثــة المتزوجيــن، ألن الشــقق التــي كنّــا  مســاحة أ
نســكن فيهــا يف مخيــم شــعفاط لــم تكــن تزيــد مســاحة الواحــدة منهــا عــن 40 متــًرا مربًعــا. 

ويف العــام 2017، أخبــرين أحــد جيــراين بــأن القــوات اإلســرائيلية علّقــت إخطــاًرا بالقــرب مــن 
منــزيل، ولكننــي لــم أســتطع أن أجــده. اتصلــُت بمؤسســة ســانت إيــف ألوّكل محامًيــا مــن 
أجــل متابعــة القضيــة. وعندمــا وصلــت قضيتنــا إىل المحكمــة العليــا يف منتصــف العــام 

2017، صــدرت التعليمــات إلينــا بعــدم إجــراء أي تغييــرات علــى البنايــة إىل حيــن صــدور قــرار عنهــا. وقــد امتثلنــا لهــذه التعليمــات. كنّــا 
نريــد أن نبنــي أربــع شــقق، ولكننــا لــم نشــيّد ســوى اثنتيــن يف ذلــك الوقــت، حتــى إننــي لــم أرّكــب بوابــة رئيســية، حيــث كان األمــل يف 

الحصــول علــى قــرار ضــد الهــدم يف نهايــة المطــاف. 

ولكن المحكمة قضت لصالح الهدم. حياتنا صعبة ونحن متعبون. أحيانًا تراودين فكرة بأننا لو ذهبنا إىل القمر، فسوف يُقال لنا إن 
البناء ممنوع عليه. لقد ِشخنا ونريد أن نحيا يف سالم وهدوء. ال نفتأ نجتاز موجة تهجير حتى تلحقنا أخرى. نحن الجئون. لقد نشأ أيب 
وأعمامي يف يافا. وُولدُت أنا يف البلدة القديمة بالقدس يف العام 1956، ثم انتقلنا إىل مخيم شعفاط يف العام 1966. لو هدموا منزلنا، 
فلن يُترك أمامنا خيار سوى العودة إىل المخيم. اإليجارات باهظة يف القدس الشرقية وليس يف مقدورنا أن نتحّملها. كلّي أمل يف أال 

يهدم منزلنا، وأنا أدعو كل من يف يده وقف الهدم أن يساعدنا.«

סיפור אישי: “בירושלים לא נשארו עוד אדמות שאנחנו יכולים לבנות או לחיות עליהן.”
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الذكرى الخامسة عشرة لصدور فتوى محكمة العدل الدولية8
يف يــوم 9 تموز/يوليــو 2004، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة، بصفتهــا الهيئــة القضائيــة الرئيســية لألمــم المتحــدة، قــرار بشــأن اآلثــار 
القانونيــة الناشــئة عــن بنــاء جــدار يف األرض الفلســطينية المحتلــة. وقــد أقــّرت المحكمــة بــأن إســرائيل كانــت تواجــه ’أعمــال عنــف 

عشــوائية ومميتــة عديــدة ضــد ســكانها المدنييــن، إال أن التدابيــر المتخــذة يجــب أن تظــل متماشــية مــع القانــون الــدويل الســاري.‘ 

وقــّررت محكمــة العــدل الدوليــة أن مقاطــع الجــدار التــي تتغلغــل داخــل الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، إىل جانــب نظــام 
البوابــات والتصاريــح المرتبــط بهــا، ال يمكــن تســويغها بالمقتضيــات العســكرية، وأنهــا تشــّكل بالتــايل انتهــاًكا لاللتزامــات التــي يمليهــا 

القانــون الــدويل علــى إســرائيل. 

ودعــت محكمــة العــدل الدوليــة إســرائيل إىل وقــف بنــاء الجــدار ’بمــا يف ذلــك يف القــدس الشــرقية ومــا حولهــا‘؛ وتفكيــك المقاطــع التــي 
أُنجــزت منــه بالفعــل‘ و’تقديــم تعويضــات‘ عــن ’االســتيالء علــى منــازل ومشــاريع تجاريــة وحيــازات زراعيــة وتدميرهــا ‘ و’إعــادة األراضــي 

والبســاتين وحقــول الزيتــون والممتلــكات الثابتــة التــي انُتزعــت مــن أي أشــخاص طبيعييــن أو اعتبارييــن.‘ 

كمــا دعــت المحكمــة الــدول األعضــاء إىل ’عــدم االعتــراف بالوضــع غيــر القانــوين الناتــج عــن تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية المحتلــة، 
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية ومــا حولهــا.‘ 

وطالــب القــرار )ES-10/15( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، والمــؤرّخ يف 20 تموز/يوليــو 2004، إســرائيل باالمتثــال 
اللتزاماتهــا القانونيــة علــى الوجــه الــذي تقــّرره فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة. 

قصة شخصية: »ما عاد في القدس أراٍض نبني أو نسكن عليها.« 
يملــك محمــد أبــو طيــر بنايــة قيــد اإلنشــاء يف المنطقــة )ب( مــن صــور باهــر. 
وهــذه البنايــة، التــي تضــم 40 شــقة، معرّضــة لخطــر هدمهــا اآلن )المبنــى 

رقــم 2 علــى الخريطــة(. 

«أنــا مــن أم طوبــا يف القــدس الشــرقية. اشــتريُت أرًضــا أول مــرة يف صــور 
باهــر يف العــام 2009. ويف العــام 2010، تلقيــُت أمــًرا مــن اإلدارة المدنيــة 
اإلســرائيلية بهــدم بنايــة متعــددة الطوابــق كنــت قــد شــيّدتُها يف المنطقــة )أ(. 
يف بــادئ األمــر، أخبــروين أنــه ال يُســمح يل بالتواجــد يف المنطقــة )أ( بصفتــي 
القــدس  يف  دائــم  كمقيــم  وضعــي  شــرحُت  أن  وبعــد  إســرائيلًيا.  مواطنًــا 
الشــرقية، تلّقيــُت ورقــة مــن بيــت إيــل، حيــث قالــوا فيهــا إن المنطقــة ال تقــع 
ضمــن دائــرة نفوذهــم. لذلــك، واصلــُت البنــاء. وتضــم البنايــة اآلن 36 شــقة 

مأهولــة وهــي ليســت مهــددة بالهــدم. 

ــن عنهــا  ــا نعمــل يف قطعــة أرض قريبــة يف المنطقــة )ب( مــن صــور باهــر، جــرى إبالغنــا بــأن المنطقــة أُعلِ ويف العــام 2011، وبينمــا كنّ
منطقــة عســكرية مغلقــة بنــاًء علــى أمــر عســكري انقضــى يف يــوم 31 كانــون األول/ديســمبر 2014. وقــد أوقفــُت أعمــال البنــاء لمــدة 
ثالثــة أعــوام. ولــم نحصــل علــى تجديــد لذلــك األمــر علــى اإلطــالق. ولذلــك، باشــرُت أعمــال البنــاء يف العــام 2015، غيــر أننــي تلقيــُت أمــًرا 
بالهــدم مــن الحاكــم العســكري اإلســرائيلي. ووّكلــت محامًيــا خاًصــا. وعندمــا أصــدرت المحكمــة العليــا األمــر إلينــا بوقــف جميــع أعمــال 
البنــاء إىل حيــن صــدور قــرار نهــايئ عنهــا، امتثلــُت لهــذا األمــر. كان ذلــك قبــل عاميــن. وقــد صــدر قــرار نهــايئ بالهــدم اآلن. هــذا يبعــث علــى 

الصدمــة يف النفــس. 

ودفعــّت مــع ســكان آخريــن المــال للحصــول علــى رأي مــن ضابــط عســكري ســابق يقــدم االستشــارات يف المســائل األمنيــة. وقــد دفــع 
كل واحــد منـّـا 15,000 شــيكل. وقّدمنــا هــذه االســتنتاجات للمحكمــة، بمــا شــملته مــن مقترحــات لوضــع كاميــرات وبنــاء ســياج معــدين 
مثــل ذلــك الــذي بنــوه يف ســيناء. وقــد رُفضــت هــذه المقترحــات برّمتهــا وال نعــرف الســبب وراء ذلــك، بالنظــر إىل وجــود حلــول للمخــاوف 
األمنيــة. يخالجنــا شــعور هائــل باالســتياء. إن األراضــي تصــاَدر مــن صــور باهــر وأم طوبــا مــن أجــل بنــاء مســتوطنة هــار حومــا. مــا عــاد يف 
القــدس أراٍض نبنــي أو نســكن عليهــا. نحــن مقتنعــون بــأن الهــدف الوحيــد الــذي تتوّخــاه كل هــذه السياســات يكمــن يف تهجيرنــا وإرغامنــا 

علــى الرحيــل عــن هــذا البلــد.« 



الهوامش 
1.  ينبغي للسكان الذين يشيّدون المباين يف المنطقتين )أ( و)ب( أن يحصلوا على رخص البناء من السلطة الفلسطينية من خالل مجلس صور باهر 

القروي، الذي يقع يف محافظة بيت لحم على جانب الضفة الغربية من الجدار. 

ُتَعــّد المنطقــة المخّصصــة لبنــاء الفلســطينيين يف صــور باهــر، شــأنها شــأن بقيــة أنحــاء القــدس الشــرقية، محــدودة للغايــة، وال ســيما بعــد تشــييد   .2
مســتوطنتْي تلبيــوت الشــرقية وهــار حومــا علــى أراضــي صــور باهــر، وتصنيــف مســاحات شاســعة باعتبارهــا مناطــق »خضــراء«، حيــث ال ُيســمح بالبنــاء 
فيهــا. وفضــاًل عــن ذلــك، فــإن كثافــة البنــاء المســموح بهــا يف المناطــق التابعــة للبلديــة يف صــور باهــر، والمخصصــة ألعمــال البنــاء، متدنيــة وتقــّل يف 

عمومهــا عــن نصــف النســبة المئويــة المســموحة يف مســتوطنة هــار حومــا التــي أُقيمــت علــى أراض هــذا الحــي. انظــر: 

UN-HABITAT, 2015. Right to Develop, https://unhabitat.org/books/right-to-develop-planning-palestinian-communities-in-
east-jerusalem/, pp.12-13; and IPCC, 2007, Jerusalem on the Map, http://www.ipcc-jerusalem.org/attachment/14/IPCC_

.JOM%20III.pdf, pp. 38 and 40

وفًقا لما ورد على لسان سكان صور باهر، تتراوح تكلفة الشقة السكنية يف المنطقتين )أ( و)ب( من 70,000 إىل 100,000 دوالر، بالمقارنة مع   .3
350,000-300,000 دوالر للوحدة التي تماثلها يف المنطقة التابعة للبلدية يف الحي. 

حــول ظاهــرة ’الهــدم الــذايت‘، انظــر مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، نشــرة الشــؤون اإلنســانية، نيســان/أبريل 2019، »عمليــات   .4
الهــدم، بمــا فيهــا الهــدم الــذايت، تســّجل أرقاًمــا قياســية، يف القــدس الشــرقية خــالل شــهر نيســان/أبريل 2019«،

 .https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019-1

يف اإلجمال، يقع نحو 2,500 دونم من أراضي صور باهر ضمن المنطقتين )أ( و)ب( على جانب ’الضفة الغربية‘ من الجدار، وتضّم هذه المساحة   .5
عدًدا ال يحصى من حقول الزيتون. ومع ذلك، ُيمنع المزارعون من الوصول إىل هذه األراضي، بسبب افتقارها إىل البوابات الزراعية. كما ُيحظر على 
هؤالء المزارعين إدخال المحاصيل التي يجنونها إىل القدس عبر الحواجز المقامة على الجدار، باستثناء كميات قليلة ُيسمح بها الستهالك أُسرهم. 
وقد ُزوِّدت أسرة تقطن على جانب ’الضفة الغربية‘ من الجدار ببوابة ومفتاح لكي تتمكن من التنّقل بين منزلها والجزء الواقع على جانب ’القدس‘ 
النفايات وأنظمة الصرف الصحي، مما يؤدي إىل فيضان مياه الصرف الصحي، حسبما تفيد  من صور باهر. كما يتسّبب الجدار يف عرقلة جمع 

التقارير. 

وصرّحــت المحكمــة: »إن اســتمرار أعمــال البنــاء دون تصريــح بالقــرب مــن الجــدار األمنــي يحــّد مــن حريــة حركــة العمليــات قــرب الجــدار ويــؤدي إىل   .6
تزايـّـد االحتــكاكات مــع الســكان المحلييــن. وقــد تؤّمــن هــذه األعمــال مكانـًـا الختبــاء اإلرهابييــن أو األشــخاص الذيــن يقيمــون دون وجــه قانــوين يف أوســاط 

ســكان مدنييــن ال ضلــع لهــم، وتمكـّـن اإلرهابييــن مــن تهريــب األســلحة أو حتــى الدخــول إىل إســرائيل مــن تلــك المنطقــة.« انظــر: 

.Nir Hasson, High Court Allows Demolition of 13 East Jerusalem Buildings Under Palestinian Control, Ha‘aretz, 17 June 2019

األوامر  المباين. وتمّس  بنايتين من هذه  التي استهدفت  األوامر  ألغى  القرار  أن  بناية، غير  الهدم األصلية تستهدف ما مجموعه 15  أوامر  كانت   .7
الثالثة عشر المتبقية ثالثة أساسات، كان أصحابها ينوون تشييد بناياتهم عليها، و10 بنايات. ووفًقا للقرار، فسوف يجري هدم سّت من البنايات 

المستهدفة بصورة كلية وأربع بصورة جزئية. 

محكمــة العــدل الدوليــة، »اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية المحتلــة«، الفتــوى المؤرّخــة يف 9 تموز/يوليــو 2004،   .8
الفقــرة 141. ويمكــن االطــالع علــى النــص الكامــل لفتــوى المحكمــة علــى الرابــط:

 .https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf 
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