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�ساق الحال باإ�سماعيل عندما 

عيدية )42 عامًا( وبعائلته 

المكونة من 6 اأفراد، في منزلهم البالغة 

م�ساحته ٥٠ متراً، قرر �سراء قطعة اأر�ض

�ض، جنوبي �سرقي 
ّ
في قرية وادي الحم

القد�ض، و�سرع في بناء منزل هناك.

اأقام عيدية على قطعة االأر�ض تلك منزاًل 

من طبقتين في �سنة 2٠14، بعد ح�سوله على 

ترخي�ض من ال�سلطة الفل�سطينية، اإذ اإن االأر�ض 

تقع �سمن المنطقة ''اأ'' الخا�سعة، بموجب 

االتفاقيات الفل�سطينية - االإ�سرائيلية، 

لل�سيطرة االأمنية والمدنية الفل�سطينية الكاملة.

فوجىء عيدية الذي ا�ستدان المال من اأجل 

�سراء االأر�ض ثم البناء عليها، في �سنة 2٠16، 

بقرار �سدر عن ال�سلطات االإ�سرائيلية بهدم 

المنزل الذي اأقامه.

ومنزل عيدية هو واحد من 11 مبنى ت�سم 

7٠ �سقة �سكنية هدمتها اإ�سرائيل في ثاني 

اأو�سع عملية هدم في القد�ض منذ تدميرها حي 

المغاربة في بلدة القد�ض القديمة في �سنة 

1967، بح�سب ما قال خليل التفكجي، مدير 

دائرة الخرائط في جمعية الدرا�سات العربية.

يقول حمادة حمادة، اأحد �سكان وادي 

�ض ورئي�ض لجنة الدفاع عنها، اإن ما 
ّ
الحم

حدث مع عيدية، حدث مع العديد من العائالت 

�ض.
ّ
الفل�سطينية االأُخرى في وادي الحم

واأ�ساف: ''العائالت بمجملها ال م�ساكن لها 

وكانت تدفع اإيجارات باهظة، وخ�سو�سًا في 

�ض متنف�سًا لها 
ّ
القد�ض، وراأت في وادي الحم

المتالك منزل من خالل �سراء اأر�ض، 

والح�سول على رخ�ض بناء عليها من ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية.''

وتابع حمادة: ''العائالت ا�ستدانت االأموال 

واأنفقت مدخراتها على بناء المنازل لتجد 

نف�سها فجاأة في مواجهة قرارات هدم ظالمة 

ح�سلت على �سوء اأخ�سر من المحكمة العليا 

االإ�سرائيلية التي لم تاأخذ بعين االعتبار ال 

معاناة ال�سكان، وال االتفاقيات الفل�سطينية - 

االإ�سرائيلية، فاأثبتت المحكمة مجدداً اأنها جزء 

من منظومة االحتالل االإ�سرائيلي.''

هدم ''انتخابي'' وذرائع واهية

فجر 22 تموز/يوليو تحركت قوات 

�ض، وبعد 
ّ
اإ�سرائيلية في اتجاه وادي الحم

محا�سرته ا�ستخدمت االآليات الثقيلة 

والمتفجرات لهدم وتفجير اأكثر من 7٠ �سقة 
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في جمعية الدرا�سات العربية: ''خالل االأعوام 

الما�سية هدمت اإ�سرائيل ما معدله ال�سنوي 

12٥ منزاًل في القد�ض، لكن الجديد في 

�ض هو ا�ستخدام مبرر 
ّ
ق�سية وادي الحم

االأمن على الرغم من اأن ال عالقة لالأمن بما 

جرى، اأ�سف اإلى ذلك الحجم الكبير لعملية 

الهدم.''

وراأى التفكجي اأن ثمة رابطًا بين ما جرى 

�ض واالنتخابات االإ�سرائيلية 
ّ
في وادي الحم

التي ي�سعى اليمين االإ�سرائيلي - وخ�سو�سًا 

رئي�ض الحكومة االإ�سرائيلية بنيامين 

نتنياهو - جاهداً للفوز بها مجدداً.

وقال: ''االنتخابات االإ�سرائيلية �ستجري 

بعد �سهرين، ونتنياهو يريد من خالل عملية 

الهدم هذه اأن يقول اأنه ي�ستجيب لمطالب 

�سكنية. وكانت ذروة عملية الهدم بعد نحو 13 

�ساعة، بتفجير عدد من الطبقات في بناية 

�سكنية بوا�سطة المتفجرات.

زعمت �سلطات االحتالل اأن العديد من هذه 

المباني لم تكن اآهلة، لكن حمادة قال: ''اإنه 

ادعاء واٍه، فلي�ست جميع المباني فارغة، واإنما 

بع�سها، وال�سوؤال هو لماذا اأقدمت �سلطات 

االحتالل على هدم هذه المباني على الرغم 

من ح�سول اأ�سحابها على رخ�ض بناء من 

ال�سلطة الفل�سطينية؟''

والالفت اأن عملية الهدم جاءت ع�سية 

االنتخابات االإ�سرائيلية العامة في منت�سف 

اأيلول/�سبتمبر، فبدت في تف�سيالتها دعاية 

انتخابية للحكومة اليمينية االإ�سرائيلية.

وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط 

املبنى ال�سكني الذي ُدّمر ب�ا�سطة املتفجرات.
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واأ�ساف: ''هناك طفرة ا�ستيطانية �سواء من 

خالل تنفيذ مخططات لم تتمكن الحكومة 

االإ�سرائيلية من تنفيذها في الما�سي، مثل 

مخطط بناء 16٠٠ وحدة في م�ستعمرة رامات 

�سلومو على اأرا�سي �سعفاط، �سمالي القد�ض، اأو 

تنفيذ غيرها من مخططات البناء والبنى 

التحتية.''

�ض في بلدة �سور باهر 
ّ
ويقع وادي الحم

التي تخت�سر ق�سية القد�ض خا�سة، والق�سية 

الفل�سطينية عامة.

عيد احتالل مدينة القد�ض في �سنة 
ُ
فب

مت اإ�سرائيل قرية �سور باهر اإلى 
ّ
1967، ق�س

عدة اأق�سام و�سعت جزءاً منها �سمن حدود ما 

�ض 
ّ
ا وادي الحم

ّ
ي�سمى بلدية القد�ض الغربية، اأم

فجعلته �سمن حدود ال�سفة الغربية، والذي 

بدوره اأ�سبح بعد توقيع اتفاق اأو�سلو مق�سمًا 

ما بين المنطقة ''اأ'' الواقعة تحت ال�سيطرة 

الفل�سطينية الكاملة، والمنطقة ''ج'' الخا�سعة 

لل�سيطرة االإ�سرائيلية الكاملة.

لقد وجد ربع �سكان �سور باهر، البالغ 

عددهم اأكثر من 24.٠٠٠ �سخ�ض، اأي نحو 

6٠٠٠ ن�سمة، نف�سه في ال�سفة الغربية بعد اأن 

وزعت اإ�سرائيل ت�سنيف نحو 4٠٠٠ دونم من 

اأرا�سيهم بين المناطق ''اأ'' و''ب'' و''ج''.

وي�سير حمادة اإلى اأن ''الحكومة االإ�سرائيلية 

تعمدت اإبقاء االأرا�سي خارج حدود ما ي�سمى 

بلدية القد�ض في اإطار �سعيها للتقليل من عدد 

�سكان مدينة القد�ض الفل�سطينيين، تمامًا مثلما 

فعلت في مناطق اأُخرى في المدينة، فوادي 

�ض هو احتياط االأر�ض لتطوير �سور 
ّ
الحم

باهر.''

في �سنة 2٠٠٥ اأقامت اإ�سرائيل جداراً 

يق�سم اأرا�سي �سور باهر اإلى ق�سمين ويعزل 

اأحدهما عن االآخر، لكن خالفًا للجدار 

اليمين المت�سدد، فهو يهدم المنازل الفل�سطينية 

ويبني الم�ستعمرات.''

�سفحة من خمطط ته�يد القد�س

لكن ال يمكن ف�سل ما جرى في وادي 

�ض عن مخطط تهويد القد�ض وح�سار 
ّ
الحم

البلدة القديمة.

فقد راأى التفكجي اأن ثمة ارتباطًا بين 

عملية الهدم ومحاوالت اإ�سرائيل تقلي�ض 

وجود الفل�سطينيين في مدينة القد�ض ال�سرقية 

ومحيطها. وقال: ''في �سنة 1973 قررت 

الحكومة االإ�سرائيلية تحديد ن�سبة ال�سكان 

يها ال�سرقي 
َ
الفل�سطينيين في القد�ض، ب�سطر

والغربي، بما ال يزيد على 22% من عدد 

ال�سكان، لكن الموؤ�سرات الحالية تفيد باأن 

ن�سبة ال�سكان الفل�سطينيين في المدينة و�سلت 

اإلى قرابة 41% و�سط موؤ�سرات اإلى احتمال 

ارتفاع هذه الن�سبة اإلى ٥٥% في �سنة 2٠٥٠، 

االأمر الذي اعتبرته اإ�سرائيل موؤ�سراً خطراً يجب 

العمل على الحد منه، وذلك من خالل عمليات 

الهدم وتقلي�ض رخ�ض البناء الممنوحة 

للفل�سطينيين وتكثيف الن�ساط اال�ستيطاني.''

عامل اآخر اأ�سار اإليه التفكجي هو محاولة 

الحكومة االإ�سرائيلية اال�ستفادة من قرار 

الرئي�ض االأميركي دونالد ترامب االعتراف 

بالقد�ض عا�سمة الإ�سرائيل في نهاية �سنة 

2٠17، ونقل ال�سفارة االأميركية من تل اأبيب 

اإلى المدينة في اأوا�سط �سنة 2٠18.

واأو�سح التفكجي اأن ''لدى اإ�سرائيل برامج 

ومخططات معدة م�سبقًا لفر�ض ال�سيطرة على 

القد�ض، وهي تريد اال�ستفادة من وجود ترامب 

وفريقه ذي التوجهات اليمينية المتطرفة، في 

البيت االأبي�ض، من اأجل الت�سريع في تنفيذ 

هذه المخططات.''
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الذين تقّل اأعمارهم عن 18 عامًا.''

وكان معظم المباني يقع �سمن المخطط 

االإ�سرائيلي لحدود القد�ض ال�سرقية، با�ستثناء 

ثالثة مباٍن في المنطقة ''اأ''، ومبنيين في 

المنطقة ''ج''.

ا الطامة الكبرى بالن�سبة اإلى ال�سكان 
ّ
اأم

فكانت في �سنة 2٠11 عندما قرر الحاكم 

الع�سكري االإ�سرائيلي اإقامة منطقة عازلة 

ي ال�سياج 
َ
بعمق 1٠٠ - 3٠٠ متر على جانب

يحظر على الفل�سطينيين البناء فيها.

وقال حمادة: ''قرر الحاكم الع�سكري 

االإ�سرائيلي اأن البناء في هذه المنطقة ي�سكل 

منع البناء 
ُ
خطراً على اأمن اإ�سرائيل، ولذلك ي

فيها. �سحيح اأن قرار الحاكم الع�سكري 

االإ�سرائيلي هذا كان يخ�ض جميع المناطق 

القريبة من جدار الف�سل العن�سري في ال�سفة 

االأ�سمنتي في المناطق االأُخرى في ال�سفة 

الغربية، فاإن الجدار في المنطقة كان عبارة 

عن �سياج حديدي.

�سيا�سات الهدم قدمية

قال مكتب تن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية التابع 

لالأمم المتحدة ''اأوت�سا'' )OCHA( اإنه ''منذ �سنة 

2٠٠9، هدمت ال�سلطات االإ�سرائيلية 69 مبنى 

في �سور باهر، اأو اأجبرت اأ�سحابها على 

هدمها، بحجة افتقارها اإلى رخ�ض البناء.''

واأ�ساف: ''كان 46 مبنى من هذه المباني 

منازل اآهلة اأو في قيد االإن�ساء، واأ�سفر هدمها 

ر نحو 
ّ
عن تهجير 3٠ اأ�سرة. وفي االإجمال، ُهج

4٠٠ �سخ�ض، اأو لحقت بهم اأ�سرار اأُخرى بفعل 

عمليات الهدم، وكان ن�سف هوؤالء من االأطفال 

اآلية اإ�رسائيلية تق�م بهدم مبنى يف وادي احلّم�س.
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�سائر المناطق الموجودة �سمن ظروف م�سابهة 

في ال�سفة الغربية، فهدم منازل في وادي 

�ض بحجة وجودها فيما ي�سمى المنطقة 
ّ
الحم

العازلة، يعني اأن ذلك �سيطال اأي�سًا مناطق 

عديدة في ال�سفة الغربية لها الو�سعية ذاتها.''

وفي هذا ال�سدد قال تقرير لمركز 

المعلومات االإ�سرائيلي لحقوق االإن�سان في 

االأرا�سي المحتلة )بيت�سيلم( اإن ''قرار المحكمة 

االإ�سرائيلية العليا ربما يكون له تبعات واآثار 

بعيدة المدى، فهناك مباٍن كثيرة اأقيمت قرب 

الجدار في اأماكن عديدة في القد�ض ال�سرقية 

)مثاًل �ساحية البريد؛ كفر عقب؛ مخيم �سعفاط 

لالجئين(، وفي مناطق اأُخرى في ال�سفة 

الغربية )مثاًل الرام؛ قلقيلية؛ طولكرم؛ قلندية 

البلد(.''

�ض مقدمة 
ّ
فهل ي�سكل الهدم في وادي الحم

لعمليات هدم في مناطق اأُخرى ذات واقع 

م�سابه؟

في هذا ال�سدد يقول التفكجي: ''كل �سيء 

وارد، واأعتقد اأن الحكومة االإ�سرائيلية االآن، 

تدر�ض ردات الفعل على ما جرى في وادي 

�ض، وخ�سو�سًا من المجتمع الدولي، فاإذا 
ّ
الحم

ما اقت�سرت على االإدانة واال�ستنكار، فال �سيء 

م�ستبعداً.''

ا حمادة حمادة فقال: ''اإذا نجحت
ّ
 اأم

�ض، فاإنها قد 
ّ
قوات االحـتالل في وادي الحم

ة في مناطق اأُخرى في ال�سفة 
ّ
تعيد الكر

الغربية، وال نريد اأن يقال: اأُكلت يوم اأُكل الثور 

االأبي�ض.''

التما�سات غري جمدية واإدانات 

فل�سطينية ودولية

لقد رف�ض ال�سكان القرار االإ�سرائيلي، 

وقدموا التما�سًا في �سنة 2٠17 اإلى المحكمة 

الغربية، اإاّل اإن تاأثيره في ال�سكان في �سور 

باهر كان ملمو�سًا.''

واأ�ساف: ''لم يعرف النا�ض بالقرار 

االإ�سرائيلي القا�سي بمنع البناء في المنطقة، 

وح�سلوا على اأذونات بناء من ال�سلطة 

الفل�سطينية، وبالتالي فاإن عمليات البناء في 

المنطقة ا�ستمرت، بل زادت، من دون اأن ت�سدر 

�سلطات االإحتالل اأي قرار بمنع البناء.''

وكان الحاكم الع�سكري االإ�سرائيلي قرر في 

�سنة 2٠1٥، تفعيل الهدم في المنطقة، فبداأ 

بتوزيع قرارات الهدم على ال�سكان، والتي 

�سملت 2٠٠ مبنى.

وراأى حمادة اأن ''قرارات الهدم كانت 

بحجج واهية اإذ ال توجد م�ستعمرات اإ�سرائيلية 

في المنطقة.''

وا�ستناداً اإلى ''اأوت�سا''، فاإن ''المنطقة 

العازلة ت�سم ما يزيد على 2٠٠ مبنى، بينها 

نحو 1٠٠ مبنى �ُسيدت بعد �سدور االأمر 

الع�سكري المذكور في �سنة 2٠11.''

وللمفارقة، فاإنه بعد نحو اأ�سبوعين من 

�ض 
ّ
هدم 72 �سقة �سكنية في وادي الحم

لمبررات اأمنية، وبداعي وجودها على مقربة 

من جدار الف�سل العن�سري، فاإن ال�سلطات 

االإ�سرائيلية �سادقت على بناء 194 وحدة 

ا�ستيطانية على مقربة من جدار الف�سل.

واأ�سارت ''حركة ال�سالم االآن'' اإلى اأن 

الم�سادقة تمت في ٥ اآب/اأغ�سط�ض ''بعد 

موافقة المقاول على بناء جدار مرتفع''، 

وت�ساءلت: ''هل يمكن تف�سير هذا االأمر؟''

وقال حمادة: ''قرار المحكمة العليا 

االإ�سرائيلية طال المنازل التي تم هدمها، لكن 

هذا ال يعني اأن بقية المنازل في ماأمن من 

الهدم.''

واأ�ساف: ''بطبيعة الحال، فاإن الخطر يتهدد 
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ورام اللـه اأنها ''تتابع بقلق النية المعلنة 

لل�سلطات االإ�سرائيلية بال�سروع في هدم 1٠ 

مباٍن فل�سطينية ت�سم نحو 7٠ �سقة، االأمر 

�ض ثالث اأ�سر ت�سم �سبعة ع�سر فرداً، 
ّ
الذي يعر

 
ّ
ومنهم ت�سعة اأطفال، لخطر التهجير في حي

�ض.''
ّ
وادي الحم

واأ�سافت: ''تقع اأغلبية المباني في وادي 

�ض في المنطقتين 'اأ' و'ب' في ال�سفة 
ّ
الحم

الغربية، اللتين تخ�سعان ل�سيطرة ال�سلطة 

الفل�سطينية وفقًا التفاق اأو�سلو، بينما يقع 

اثنين من هذه المباني في المنطقة 'ج'.''

ودانت دول االتحاد االأوروبي واالأمم 

المتحدة عملية الهدم وراأت فيها موؤ�سراً خطراً. 

وقالت فرن�سا واألمانيا واإ�سبانيا والمملكة 

المتحدة في بيان م�سترك: ''في هذه الحالة 

تحديداً، كانت عملية الهدم فاح�سة ب�سورة 

العليا االإ�سرائيلية الإلغاء قرار منع البناء فيما 

ت�سمى المنطقة العازلة واإلغاء قرارات الهدم. 

لكن المحكمة، وهي اأعلى هيئة ق�سائية في 

اإ�سرائيل، رف�ست االلتما�ض، واأعطت ال�سوء 

االأخ�سر مرتين لتنفيذ عمليات الهدم: في 

حزيران/يونيو، وفي تموز/يوليو 2٠19.

و�سادت خ�سية في اأو�ساط ال�سكان من اأن 

تقدم �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي فعاًل على 

تنفيذ عمليات الهدم، فتحركوا في اتجاه 

الموؤ�س�سات الدولية بما فيها االتحاد االأوروبي 

واالأمم المتحدة.

وو�سل اإلى المنطقة تباعًا، ممثلون عن 

القن�سليات والممثليات االأوروبية في فل�سطين 

وموؤ�س�سات االأمم المتحدة، واأطلقوا تحذيرات 

من مغبة اإقدام اإ�سرائيل على تنفيذ قرار الهدم.

وقالت بعثات االتحاد االأوروبي في القد�ض 

�سالة جمعة م�سرتكة ف�ق اأنقا�س املنازل.
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واقع البناء يف املنطقة ''ج''

تمتنع الحكومة االإ�سرائيلية من منح 

الفل�سطينيين رخ�ض بناء في المنطقة الم�سنفة 

''ج'' في ال�سفة الغربية، في الوقت الذي تغدق 

على الم�ستعمرات رخ�ض البناء في المنطقة 

ذاتها التي ت�سكل 6٠% من م�ساحة ال�سفة 

الغربية وتقع تحت ال�سيطرة االإ�سرائيلية الكاملة.

لكن تف�سيالت ما يجري في هذه المنطقة 

يك�سف واقعًا مرعبًا وباعتراف الحكومة 

االإ�سرائيلية نف�سها.

فا�ستناداً اإلى معطيات ما ي�سمى االإدارة 

المدنية االإ�سرائيلية، الذراع التنفيذية لوزارة 

الجي�ض االإ�سرائيلي في االأرا�سي الفل�سطينية 

المحتلة، والتي ح�سلت عليها حركة ''ال�سالم 

االآن'' االإ�سرائيلية، فاإنه في غ�سون 8 اأعوام، 

اأي في الفترة 2٠٠9 – 2٠16، �سادقت 

ال�سلطات االإ�سرائيلية على رخ�ض بناء 66 

من�ساأة فل�سطينية في المنطقة ''ج'' من اأ�سل 

336٥ طلب بناء تقدم بها الفل�سطينيون خالل 

تلك الفترة.

وفي المقابل، فاإن المعطيات ت�سير اإلى اأن 

ال�سلطات االإ�سرائيلية �سرعت في بناء 12.673 

وحدة ا�ستيطانية في المنطقة ''ج''.

وكمثال لذلك، فاإن ال�سلطات االإ�سرائيلية 

رف�ست في �سنة 2٠13 جميع طلبات البناء 

الـ 472 التي تقدم بها فل�سطينيون، بينما 

�سرعت في بناء 2874 وحدة ا�ستيطانية، وهذا 

االأمر تكرر في بقية االأعوام التي �سملتها 

المعطيات. 

خا�سة، اإذ اإن عدداً من المنازل يقع في 

المنطقتين 'اأ' و'ب'، وهي مناطق تحت والية 

ال�سلطة الفل�سطينية تبعًا التفاق اأو�سلو، 

وبالتالي، فاإن هدمها ي�سكل انتهاكًا لهذا 

االتفاق. اإن عمليات الهدم هذه ت�سكل �سابقة 

�ض ب�سكل مبا�سر حل الدولتين.''
ّ
خطرة تقو

وراأى وزير �سوؤون القد�ض في ال�سلطة 

الفل�سطينية فادي الهدمي، اأن عملية الهدم 

موؤ�سر خطر، وقال: ''معظم هذه المباني موجود 

في المنطقة 'اأ' الخا�سعة لل�سلطة الفل�سطينية، 

االأمر الذي يعني اأن الحكومة االإ�سرائيلية 

ت�سرب عر�ض الحائط باالتفاقيات الموّقعة 

مع منظمة التحرير الفل�سطينية.''

واأ�ساف: ''لقد جاءت عملية الهدم بعد اأيام 

قليلة فقط من نداءات دول االتحاد االأوروبي 

واالأمم المتحدة لعدم تنفيذ قرارات الهدم، 

وبالتالي، فاإن ما قامت به اإ�سرائيل، القوة 

القائمة باالحتالل، هو بمثابة �سفعة قوية 

للمجتمع الدولي باأكمله، وهو ما ي�ستدعي اأاّل 

تكتفي هذه الدول بعبارات االإدانة واال�ستنكار، 

بل التحرك عمليًا لمحا�سبة هذا االحتالل اأي�سًا.''

وعلى الرغم من الهجمة ال�سر�سة وعدم 

فاعلية الحمالت التي تدين مجزرة الهدم 

�ض 
ّ
االإ�سرائيلية، فاإن ال�سكان في وادي الحم

ون على المواجهة، وهم يوا�سلون منذ 
ّ
ي�سر

عملية الهدم تنفيذ اعت�سامات كل يوم جمعة 

في م�سعى لت�سليط ال�سوء على مخاطر هدم 

قوات االحتالل ما تبّقى من منازل لهم.


