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   هداف التقريرأ: 1.0
 إلى: المالئم في الجوالن المحتل السكنبتقرير الحق يهدف 

( "الحقوق القانونية") ، وبالتالي معرفة المضمون المعياري "الحق بالسكن المالئم"تعريف الجمهور بمكونات  .1
د ( لحقوق السكن، لتشكل قاعدة لرص"األساس القانوني الدولي"المتَضمن في هذا الحق، وتقديم السند القانوني )

حقوق  وصبخص اإلسرائيلي تمارسها سلطة االحتالل التي التي تعترض تفعيل هذا الحق، واإلنتهاكاتالعقبات 
 . في الجوالن السوري المحتل األرض والسكن

 

 السكن يف الحقالعمران وانعكاساتها على التخطيط و سرائيلية التي تطال قضايا إللقاء الضوء على السياسات اإ .2
  .ن العرب في الجوالنلسكال بكل أبعاده     
 

 ا. ز للتعامل مع هذه القضايائكوتحديد مطالب أساسية لتصبح ر ،عامة العمرانالتخطيط وقضايا بأبعاد تعريف  .3
 

توزيع الموارد والتنمية الذي تمارسه دولة االحتالل اتجاه السكان األصليين  يالتهميش وتفاوت العدالة فمحاربة  .4

  .في الجوالن
 

ء إعال، ومن أجل المشاركة في عملية التخطيطبق بما في ذلك الح ،لحقوق التخطيط  زيادة الوعي عند الجمهور   .5

، ورشات العمل، المؤتمرات من خاللي لغة التخطيط، حول الحقوق ف عند جمهور المختصين النقاش

 لهذا الجمهور. ةلمنشورات، ومواد مكتوبة أخرى موج  ا

 
 

 والسكن سكانإلا – عام مدخل: 02.
 االقتصادية الناحيتين من ،حإالحا القضايا ٔاكثر من هي النامية الدول مجتمعات في خاصة سكان،اإل قضية ٕان   

 مواطنيها تواجه التي المشكالت ٔاكبر ٔاحد وكونه ،المجتمعات تلك في نلسكاا على الطلب تزايد بسبب وذلك واالجتماعية،
 وحتى السياسي الجتماعياو  ،االقتصادي التطور رتغي مع متغير ٕاشكالذات  قضيَّة سكاناإل وُيعد   . يومية بصورة

 وٕانما فحسب، السكنية الوحدات من للمجتمع المباشرة االحتياجات سد بشؤون  متصل ألنه فقط ليس وذلك ،مجتمعاتلل
عي والحكومات الدول مختلف على ينبغي ،عليهو  تبدلة.الم المعيشية لمتطلباته المجتمع بمواجهة طامرتب كذلك كونه  السَّ

 الفنية األسس االعتبار في األخذ مع ا، واجتماعي اقتصاديا   ومتكاملة ُمستدامة سكانيةإ سياسات وضع نحو باستمرار
ق السيا هذا في إهمال ٔاو ٕاغفال   ٔاي نإ ٕاذ ،السياسات بتلك عضويا   المتصلة داريةواإل والتنظيمية والقانونية والعمرانية

 .المعنيَّة بالمجتمعات الخاصة سكاناإلا وبرامج خطط في كبير ارتباك   ٕاحداثَ سيؤدي إلى 

 لَ ِمث ُلهُ ِمث المسكن ٔان ،وعلم االجتماع النفس علم مجالي   في عديدة أك دت دراساتوقد المسكن هو حق أساسي لإلنسان، 
 ،النفسية) حياته مستويات كل على وذلك ،لإلنسان ؤاساسية يةر ضرو  حاجة يشكل حيث ة،والصح واألمن والدواء الغذاء

 شرطا جوهرياُيشكل  الَمسَكنتَوُفر  نأ إلى السياق هذا في الحديث، النفس علم نظريات وتشير .(الثقافية، و االجتماعية
 .ةواالجتماعي النفسية بالصحة أو الجماعة الفرد لتمتع

http://blog.shadowministryofhousing.org/p/blog-page_26.html
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 راج الحقإد، حيث تم  ]1[1948عام  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانمع  دوليا   يأخذ بعدا   سكان والسكنبدأ مفهوم اإلقد ل
صدر  1966عام وفي نسانية عالمية. إالمعترف بها دوليا بوصفها مبادئ في السكن المالئم على قائمة حقوق اإلنسان 

 االهتمام زدادا. و الحق بالسكن موضوع ناولتو  [2] ،لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالخاص با العهد الدولي
 األكثر تفصيال فيما ، وُيعتبر الوثيقة1976في العام  إعالن فانكوفر للمستوطنات البشريةفجاء االسكان،  بقضية العالمي

 الهيئةَ  بتكليف المتحدة األمم لهيئة العمومية قامت الجمعية 1978في عام و  بيعة القانونية الخاصة بهذا الحق.يتعلق بالط
ا لها، تابع برنامج بتٔاسيسالمعنية   مدن نشاءبإ وُيعنى سكانإلا حول متخصصة بحوثا   ُيجري  البشرية، بالمستوطنات خاصَّ

، والذي تطر ق [3]ستانبولإإعالن  1996وشهد العام  .للجميع الالئق نُ السك فيها يتوف رُ  ،واجتماعيا بيئيا مستدامة، سكني ة
المتحدة أن قررت الجمعية العامة لألمم  1985ديسمبر من العام / كانون األولوفي  .في ملحقه الثاني إلى السكن المالئم

من خالل هذا اليوم  هدفت ، و للسكن يوما عالميا عام هوأكتوبر من كل  /تشرين األول  ثنين من شهرايكون أول يوم 
 وذلك الدول، مختلف في شعوبه وجماعات ألفراد المساكن توفير عن المشتركة بمسؤوليته العالم تذكير ٕالىالعالمي 
 ذاك بتنفيذ يتصل ما جميع وفي سانناال لحقوق  العالمي عالناإل في عليه المنصوص المسكنب نسانيإلا حقهم بموجب

 الالئق المسكن في الحق على النص والحكومات للدول نسانيةإلا الواجبات صميم من يغدو، لدولية تشريعات من الحق
  .المختلفة وتشريعاتها دساتيرها ضمن، جميعا لمواطنيها

يعترف صراحة بالحق في السكن المالئم. وال بد من فهم  ،مم المتحدةاألهيئات من  ا  مختلف ا  نص 12هناك حاليا أكثر من 
ودون  ،عحينما يتيسر للجميتحقق يالحق في السكن  بأن مستوى معيشي الئق. ويمكن القول هذا الحق في سياق تحقيق

 الحصول على مسكن في مجتمعات يمكن العيش فيها بسالم وبكرامة. ،تفرقة
ا صدَّقت جميعها على واحدة على األقل من المعاهدات الدولية نهالدول، أل كل ينطبق احترام الحق في السكن الالئق على

و وثائق ختامية والتزمت بحماية هذا الحق من خالل إعالنات أو خطط عمل أ ،التي تشير إلى الحق في السكن الالئق
 وى دولة في ضمان إسكان ومستأو تبين المسؤولية العامة لل ،تحمي عدة دساتير الحق في السكن الالئقلمؤتمرات دولية. 

محاكم من نظم قانونية شتى أحكام ا في قضايا تتصل بالتمتع بالحق في السكن  ا  معيشي الئق للجميع. وأصدرت أيض
وتشمل على سبيل المثال عمليات اإلخالء القسري، أو حماية المستأجر، أو التمييز في مجال السكن، أو الحصول  ،الالئق

ا إلى الحق في السكن الالئق، من ِقبل جهات  .على الخدمات األساسية المتصلة بالسكن ويولى اهتماٌم دولي متزايد أيض 
يمية لحقوق اإلنسان، ولجنة حقوق اإلنسان )حل محلها مجلس حقوق منها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واآلليات اإلقل

                                                           

 ( 1948)   اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1 

    http://www.hic-mena.org/documents/UDHR%20ar.doc:       النسخة العربية

  http://www.hic-mena.org/documents/UDHR%20en.doc :   ليزيةكالنسخة اإلن

  
 (  1966)والثقافية  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  2

   http://www.hic-mena.org/documents/ICESCR%20ar.doc     :  النسخة العربية

   http://www.hic-mena.org/documents/ICESCR.doc     :        النسخة اإلنجليزية

 انظر كذلك
  :والثقافية اللجنة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

  http://www.hic-mena.org/documents/CESCRgc4.doc   :      النسخة اإلنجليزية

  http://www.hic-mena.org/documents/GC%204%20ar.doc :      النسخة العربية
 /system-un-the-mandate-us/history-https://ar.unhabitat.org/aboutإعالن فانكوفر وإعالن استانبول أنظر:  3

 

http://www.hic-mena.org/documents/UDHR%20ar.doc
http://www.hic-mena.org/documents/UDHR%20en.doc
http://www.hic-mena.org/documents/ICESCR%20ar.doc
http://www.hic-mena.org/documents/ICESCR.doc
http://www.hic-mena.org/documents/CESCRgc4.doc
http://www.hic-mena.org/documents/GC%204%20ar.doc
https://ar.unhabitat.org/about-us/history-mandate-the-un-system/
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ئق كعنصر من عناصر الحق في المقرر الخاص المعني بالسكن الال "والية  2000( التي أنشأت في عام  ا  اإلنسان حالي
  .. وقد ساعدت هذه المبادرات على توضيح نطاق الحق في السكن الالئق ومضمونهمستوى معيشي مناسب"

مليون إنسان يفتقرون إلى  100أكثر من  المركزية للحق في السكن في النظام القانوني العالمي، هناك رغم من المكانةبال
ما يزيد عن مليار شخص في العالم ال يتمتعون بسكن الئق. ويعيش الماليين في جميع أنحاء العالم في ظروف و  المأوى 

سانية نوالتي ال تراعي حقوقهم اإل ،مستوطنات غير رسمية شديدة االزدحامم أو صحتهم، في أحياء فقيرة وفي تهدد حياته
 [.4]أو يتهددهم اإلخالء القسري من منازلهم ا  إخالء ماليين آخرين قسر  ا  وكرامتهم. كما يجري سنوي

 ومن ت،والمجتمعا لألفراد ساسيةاأل االحتياجات من يعد نهإ حيث ونهضته، المجتمع استقرار في هاما دورا   سكانيؤدي اإل
، نسانإلا تاحتياجا من األدنى الحد من مهم زء  ج تلبية هو سكاناإل بقطاع لالهتمام واالجتماعية االقتصادية الدوافع همأ 

 البناء قطاع ٕانعاش في سكاناإل ويساهم كما. المختلفة األصعدة على مجتمعه نشاطات في المشاركة من يتمكن حتى
 ذلك ،به المرتبطة والصناعات والقطاعات باإلسكان معيشتها طريقة ترتبط المجتمع من لفئات عمالة ويوفر، والتشييد

 البناء وقطاع والبيئي الحضري  بالتخطيط المتصلة الدولية البحوث في كبيرا    هتماما  إ سكان اإل قضية احتالل عن فضال  
 . والتشييد

اد آلية وذلك عن طريق إيج ،بكرامة عيشوال إزالة العوائق أمام إيجاد المسكن يالسكن يجب أن يتمثل ف يإن ترسيخ الحق ف
وطاقة ومياه ومعادن وتنمية مجتمعات قائمة على اإلنتاج وفرص العمل وتوفير مناخ  دلة لتوزيع موارد البالد من أراضعا

عي والحكومات الدول مختلف على وعليه ينبغيمتناول الجميع.  يفلتكوين مسكن مالئم وكريم   وضع نحو رباستمرا السَّ
 .اواجتماعي اقتصاديا   ومتكاملة، سكانية ُمستدامةإ سياسات

 
 

 الالئق الحق في السكن تعريف :03.
 دة ليطال جوانببل يتعدى معنى المفر سقف وأربعة جدران، البنية البيت، بمفهوم  ىمالئم ال يقتصر فقط علالحق في السكن ال

قه يضمن كرامته ويؤمن ح أمان،اإلنسان لتمكينه من العيش بحق أساسي من حقوق  ، فهوعديدة من حياة اإلنسان اليومية
ُيؤدي  و في الخصوصية الشخصية والحياة األسرية، ويعتبر شرطا  لتمتع األفراد والجماعات بحقوقهم وحرياتهم األساسية. 

هتمت ا وكما ورد سابقا، فقد نية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. انتهاك حقوق أخرى عديدة، مد إلى المساس به
مجموعة من اإلعالنات الصادرة عن لجان دولية متخصصة، حاولت ية بالحق في السكن، وقامت بتعريفه عبر المواثيق الدول

ت على أنه نص  ، 1948 لعام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانمن  25فالمادة  وضع معايير خاصة بالحق في السكن.
ات البشرية طنللمستو إعالن فانكوفر وفي  .""لكل فرد الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته

"إن السكن والخدمات المناسبة حق أساسي لإلنسان، يفرض  الثانية من الجزء الثالث ما يلي:حددت الفقرة ، 1976لعام 
وجيات يديولستخدم األ"يجب أال ت   جاء: الفصل الثاني من اإلعالنفي و  .بلوغ جميع الناس له"على الحكومة واجب ضمان 

  و لترسيخ االمتيازات واالستغالل".لحرمان الناس من بيوتهم وأراضيهم أ

                                                           
 (.(A/43/8/Add.1ضافة إ ،8ة واألربعون، الملحق رقم ثالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالانظر   4
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من أن المأوى المالئم يعني أكثر ، الذي نص في ملحقه الثاني على "1996لعام  ستانبولإلعالن إكذلك الشأن بالنسبة  
مكانية الوصول إليه، والحيز المالئم، واألمن المالئم،  سقف فوق رأس اإلنسان، بل يعني أيضًا الخصوصية المالئمة، وا 

  ية المالئمة".هوية، والبنية التحتوالحماية القانونية للسكان، والصالبة والمتانة البنيوية، واإلضاءة المالئمة، والتدفئة، والت
الخاص بالحق في السكن المالئم،  (4التعليق العام رقم )بإصدار  قتصادية والثقافية واالجتماعيةلجنة الحقوق االكما قامت 

وحددت سبعة عناصر أساسية تشكل بمجموعها الضمانات األساسية التي يوفرها القانون الدولي لتمتع األفراد بالحق في 
، خدمات والمواد والمرافق والهياكل األساسيةوتوفر اللالستمرار في شغل المسكن،  السكن المالئم، وهي الضمان القانوني

والقدرة على تحمل التكاليف، والصالحية للسكن، وٕاتاحة إمكانية الحصول على السكن والموقع، والسكن المالئم من الناحية 
ومن المضايقة وغير ذلك على الحماية القانونية من إخالء السكن باإلكراه،  (7التعليق العام رقم )الثقافية. وركزت اللجنة في 

من التهديدات، مؤكدة على أن حاالت إخالء السكن باإلكراه تتعارض مع االلتزامات الناشئة بموجب العهد الدولي الخاص 
ي ف العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافيةبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. كما أكد 

له وألسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء  حق كل شخص في مستوى معيشي كاف... "ىعل (11المادة )
  والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية".

دت على أن بمجرد  لمثال للمأوى سبيل ا ، علىيجعله مساويا   أو تقييديا   ضيقا   ا  فسر تفسير الحق في السكن ينبغي أال يُ  وشد 
أن بلمرء ا بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق ،يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعةوجود سقف فوق رأسه، أو 

ارتباطا تاما بسائر حقوق اإلنسان وبالمبادئ األساسية  الحق في السكن يرتبطمة. و أمن وسالم وكرابيعيش في مكان ما 
عهد مستمدة بينة في ال"الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان" التي يقال إن الحقوق المُ وهكذا، فإن  التي يقوم عليها العهد.

درجة أهم وب العتبارات األخرى،تفسيرا يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من ا تقتضي أن ُيفسر مصطلح السكن ،منها
جب أن حيازة موارد اقتصادية. ثانيا، ي، أن ُيكفل الحق في السكن لجميع الناس بصرف النظر عن الدخل، أو إمكانية بكثير

 وٕانما إلى السكن المالئم.  ،باعتبارها إشارة ال إلى السكن فحسب (1)11المادةُتقرأ اإلشارة الواردة في 

على اتخاذ التدابير الالزمة لضمان تكافؤ الفرص للجميع في  1986عام  إعالن الحق في التنميةمن  (8المادة )ت ونص  
 ستراتيجيةجنة المستوطنات البشرية وكذلك اإلوكما أعلنت لإمكانية وصولهم إلى الموارد األساسية والتعليم، وبضمنها السكن. 

الخصوصية، والمساحة الكافية، "المأوى المالئم يعني... التمتع بالدرجة المالئمة من  نأ 2000، العالمية للمأوى حتى عام
واألمان الكافي، واإلنارة والتهوية الكافيتين، والهيكل األساسي المالئم، والموقع المالئم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق 

 وكل ذلك بتكاليف معقولة". -األساسية 
اإلنسان في وجه قرارات السلطات يدافع عن ن، المسك، وهو مصدر تمكين لمن ال يملكون اجتماعيهو حق  الحق بالسكن

ن اإلنسان من مطالبة الدولة بالعمل للدفاع عن حقه فييمَ و التي تمس بسقف بيته،   ،الغايةهذه المسكن وتخصيص الموارد ل ك 
أن تعمل  يمكن للسلطات، ففي غياب حق منصوص عليه ومحمي بحق المسكن .م أولوياتسر ُيلزم السلطة بتحديد سياسة و 

  إسكان ضبابية وغير واضحة المعالم، وتغيير هذه السياسة دون أي رقابة أو نقد شعبي أو قضائي.وفق سياسة 

 وخطط برامج وضعوالتي تتبلور من خالل ، التي تنتهجها الدولة سكانق بالسكن إلى حد  كبير بسياسة اإليرتبط الح
 حاجات مجمل يُيلب الذي السكن ٔاي لإلنسان؛ الالئق كنالس ُتْعَنى معا  بتوفير عمليَّة، تطبيقات وٕاجراء ستراتيجياتإ و 

 النفسعلم و  االجتماععلم و  قتصادوٕاإل العمارة بعلوم جميُعَها تلكَ  وتستعين .والثقافية االجتماعيةو ، الشخصي ة نسانٕاإل
 .الالئق المسكن هو أال ،لإلنسان األساسي االحتياج ذاك توفيرل والسياسة والقانون 
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 الدولي اإلنسان حقوق  قانون  في كما جاء الئق سكن في الحق :13.
 

         (Adequate housing) :الئقالحق في سكن 

لحقوق اإلنسان. فقد تمت اإلشارة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى  هو أحد الحقوق المعترف بها في القانون الدولي
يحفظ لكل لى أن إ الالئقالحق في السكن ويهدف  [.5]المناسبحق كل إنسان في شروط سكن الئقة بما في ذلك السكن 

 :إنسان
 
 
   (affordable housing) :سكن متاح  -1

  ٌيقتنى في حال توف ر المال وينقص في حال لم يتوفر، وٕانما حق أساسي “  ا  منتج” التعليم، ليس السكن، مثل الصحة أو
 تاح.سكن مأن تضمن بوسائل مختلفة أن يكون لكل إنسان منالية ل . على الدولة واجبلكل إنسان، غنيا كان أم فقيرا  

هو سكن ُيمكن لإلنسان أن يدفع كلفته دون أن يمس  احتياجات ضرورية أخرى من احتياجاته واحتياجات  ،والسكن المتاح
 [. 6] أسرته

 
 
  (accessible housing) :المساواة في السكن والمنالية لمجموعات مع احتياجات خاصة -2

 ياجاته لمجموعة أو احت لكل إنسان الحق في منالية متساوية للسكن والحق في أال يكون عرضة للتمييز بسبب انتمائه
  [.7]الخاصة 

 

 (habitable housing) :شروط الخصوصية ومجال مناسب للمعيشة -3

 ما في ب ،فيه شروط عيش مناسبة مأوى يسمح له بتحقيق حياة عائلته في خصوصية وأن تتوفر لكل إنسان الحق في
رباء بشبكات الكهوسالمة المبنى واالرتباط  ،على صحته والمطر والريح أو أي تهديد آخر ذلك الحماية من البرد والحر  

 [.8] النظافة وصحة الساكنين والماء الصالحة للشرب والتهوئة واإلنارة والشروط التي تسمح بالحفاظ على

 

 

 
 

                                                           

إسرائيل، كسائر دول العالم، قِبلت على نفسها تعهدا باحترام هذا الحق المحمي في المواثيق الدولية وخصوصا في نص المعاهدة الدولية  دولة  5 
  والثقافية، واالجتماعية االقتصادية لحقوق ا لمعاهدة ( 1)11بند ، فيها والثقافية، سيما أن إسرائيل طرف بخصوص الحقوق االقتصادية واالجتماعية

1966      
   (1991للمعاهدة بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ) 4مالحظة عامة رقم  6 
الحقوق المدنية  ( للمعاهدة الدولية بشأن1) 2وبند  3( و _ 2) 2المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق االقتصادية االجتماعية الثقافية، بند   7 

لمعاهدة القضاء على كل أشكال  14، بند 1965كل أشكال التمييز العنصري،  للمعاهدة الدولية بخصوص القضاء على 5، بند 1966والسياسية، 
 للمعاهدة الدولية بخصوص حقوق الطفل. وقد وقعت إسرائيل وأقرت هذه المعاهدات.  27التمييز ضد النساء، بند 

  (. 1991جتماعية والثقافية )لحقوق االقتصادية واالامعاهدة  في 4نظر أيضا مالحظة رقم ا
  (1991) والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق  بخصوص الدولية المعاهدة في 4 رقم المالحظة 8
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  (legal security of tenure) :الحماية القانونية من اإلخالء التعسفييحق لكل إنسان  -4

.ه من بيته بشكل تعسفي و ؤ جوز إخالال ي   إخالء شخص من بيته أو هدم  ال يتم اإلخالء إال بعد إجراء قضائي سوي 
 .[9] لغرض العقوبة أمران ممنوعان البيت

 
 
 

 (availability of services, materials and infrastructure): منالية الخدمات -5

 لكل إنسان الحق في سكن مناسب في بيئة تتوفر فيها منالية للعمل ولخدمات الصحة والمدارس وبنية تحتية وخدمات 
] اجتماعية أخرى غير ملوثة

10
.] 

 
 

 (location) :االختيار الحّر لمكان السكنى -6

  وبناء القدرات؛وبيئة سكنية تتوفر فيها مصادر الرزق والتعليم  لكل إنسان الحق في االختيار الحر  لمكان السكنى
] وخدمات تناسب احتياجاته

11
.] 

 
 

    (culturally adequate housing): المالءمة مع ثقافته -7

        لتعبير ينبغي أن يتسم السكن الالئق باحترام ومراعاة ا عنها. ممارسة ثقافته والتعبير إنسان الحق في سكن ُيتيح لهلكل  
استخدام المواد البنائية وتصميم الهياكل الهندسية والتنظيم الفراغي للمكان وفقا لثقافة  .الهوية الثقافية وأساليب الحياةعن 

       [.12] السكان

 في التعليم وشروط الحقهذه الحقوق،  ضمن منو  ضمن عائلة الحقوق االجتماعية،الحق في السكن المناسب يندرج 
ال تقل في مكانتها عن  الحقوق االجتماعيةفإن  ،وهكذاالعمل المناسبة والحق في الضمان االجتماعي وما إلى ذلك. 

ة فإن الحقوق االجتماعية ليست مطلق ،المدنية وعلى غرار الحقوق . الحقوق المدنية كالحق في التظاهر والحق في الحركة
 :يزاتفإن للحقوق االجتماعية ثالث م ،ذامكن تقييدها بشرط أن يتم ذلك لغرض جدير وبشكل معقول. ومع هويُ 

نسبيا، أن تضمن مستوى عال  ينبغي إحقاق الحقوق بشكل نسبي مع موارد الدولة، هكذا مثال، على الدولة الغنية :النسبية
 .بدولة فقيرة أكثر من الحماية لحقوق السكن قياسا  

دريج في أن تتقدم بالت على الدولة المعنية ،في حال استدعى إحقاق الحق تخصيص ميزانيات كثيرة :التطبيق التدريجي
حال كان األمر بشأن واجبات ال ينطوي الوفاء  تطبيق هذا الحق دون أن يكون هناك واجب عام لإلحقاق الفوري. لكن في

 فورية.مر يوجب حماية فإن األ ،أو منع التمييز السكن بها على تخصيص موارد مثل التدخل لضبط سوق 

                                                           
    االقتصادية الحقوق  بخصوص للمعاهدة 4 رقم عامة مالحظة الثقافية، االجتماعية االقتصادية الحقوق  بخصوص للمعاهدة 7 رقم عامة مالحظة 9

  (1991) .الثقافية االجتماعية   
 ( 1991) الثقافية االجتماعية االقتصادية الحقوق  بخصوص للمعاهدة 4 رقم عامة مالحظة  10
تها، المعاهدة هذه على إسرائيل وقعت.  1966 والسياسية، المدنية الحقوق  بخصوص الدولية للمعاهدة)!(  12 البند 11   4 رقم عامة مالحظة وأقر 

 (1991الثقافية ) االجتماعية االقتصادية الحقوق  بخصوص للمعاهدة    
 (1991) الثقافية االجتماعية االقتصادية الحقوق  بخصوص للمعاهدة 4 رقم عامة مالحظة 12
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وبضمن ذلك  ،االجتماعي يحق للدولة اختيار السياسة التي ستحقق من خاللها الحق  _ عدم التدخل في اختيار الوسائل
مساكن بالمساكن ) من خالل التزويد المباشر توجهها االقتصادي. وهكذا فإن الدولة تستطيع أن تحفظ الحق في السكن

أو  ،ةأو بتشجيع بناء شقق رخيص ،أو بتوفير مخصصات بتنظيم سوق السكن ،السكن في السوق الخاصةعامة( أو بدعم 
] بطريقة أخرى 

13
د المكلف السابق بالوالية، من خالل عمله ومشاوراته، مزيدا من [. العوامل المحددة واإلضافية المؤثرة  وحد 

 [14] :الالئق، ومنها ما يلي في التمتع بالحق في السكن
 

 ،وكسب الرزق  االنتفاع من األرض والمياه والموارد الطبيعية األخرى الضرورية للبقاء  -
 ،تعرضها للضرر أو التدمير عدم سلب الشخص أرضه وملكه ومسكنه وموارده وأسباب معيشته وعدم  -
  أو  ،والصناعية المحتملة األخطار الطبيعية الحصول على المعلومات التي قد تؤثر على الحق في السكن الالئق، مثل  -

 ،والموارد الطبيعية أو توافر الخدمات، أو تصاميم التخطيط  ،البنية التحتية   
الة لألفراد والجماعات في اتخاذ القرارات بشأن أي قضايا تؤثر  -  ،على حقهم في السكن الالئق المشاركة الفع 
  لالحتياجات الفردية والجماعية، وذلك أيا كان سبب  وجود ترتيبات إعادة توطين توافقية، وعادلة ومالئمة لالستجابة  -

 الترحيل   
   .كفالة سالمة البيئة  -
 
 

 سرائيلياإل االحتالل في ظل  الجوالن : 4.0
 

ل  الحرب يونيو  /المرحلة الثانية من االحتالل الصهيوني لألراضي العربية، حيث وقعت في شهر حزيران 1967عام سج 
ن ليها إسرائيل، واحتلت ما تبقى من فلسطيبادرت إوكما تشير كل الوثائق،  والتي "،حرب األيام الستة" بـ التي ُتعرف

م إعادة في حين تو  لى سيناء )المصرية( والجوالن )السوري(.س الشرقية وقطاع غزة(، باإلضافة إالغربية، القد)الضفة 
الجوالن قدس الشرقية و ما زالت الضفة الغربية والفى مصر ضمن اتفاقية سالم، وخرجت إسرائيل من قطاع غزة، سيناء إل

 ون تحت االحتالل اإلسرائيلي.السوري يرزح
خالل سرائيل إاحتلت ، لمحافظة القنيطرة ويتبع اداريا  كم مربع،  1860مساحته ، و في جنوب غرب سوريا يقع الجوالن

لسلطة الحاكم  الجوالن خضع 1981منذ االحتالل حتى عام . كم مربع 1230 ساحتةمتبلغ و الجزء األكبر منه، الحرب 
باره واعت ،إلى الدولة المحتل الجزءسرائيل في البرلمان ضم  ر ت إديسمبر من نفس العام أق /كانون األول  العسكري، وفي

ض بعر اربة ض المدني، سرائيليلقانون اإلخضاعها لإ منها، ما يعني خروجها من إدارة سلطة الحاكم العسكري، و  جزءا  
 جراء.  متحدة وجهات دوليه كثيرة لهذا اإلرفض األمم الو  استنكار الحائط

المتواصل، فإنه يتعين سريان أحكام القانون الدولي ذات العالقة بتنظيم المنازعات المسلحة الدولية حتالل الحربي بحكم اال
 .على هذا اإلقليمالقانون الدولي اإلنساني، واالتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان و 

                                                           
ل بالنسبة إلسرائيل توصية 13  بل يؤث ر  ،تحب  لقانون مس شكلالعتماد  الحق في سكن مناسب كما فسر في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ال ُيشك 
   في تفسير القانون اإلسرائيلي.   
14 (4) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument  
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 في الجوالن المحتل العرقيالتطهير : 4.1

 أو ف،بالوحشية والعن مصحوبين يكونان ما غالبا أنهما اإلنسان، وخاصة لحقوق  خرقا القسري  يعتبر الترحيل واإلخالء
 المدى على ،العمليتان هاتان وتؤدي. الحياة قيد على بقائهم سبل الحصول على ودون  ،مأوى  بال واألسر األفراد بترك

 غذاءال في الجسدية والحق السالمة في الحق مثل ،األخرى  اإلنسان من حقوق  كثير على وتؤثران صدمات إلى ،الطويل
  .الصحة في والحق

 نهمع المجتمعات رغما أو/و األسر أو/و المؤقت لألفراد أو الدائم السحب" أنه على القسري  المتحدة الترحيل األمم فعر  تُ 
 .لهم" المناسبة أشكال الحماية احةإت أو توفير دون  يشغلونها األراضي التي من أو/و البيوت من

حتالل اإلسرائيلي إبان األعمال الحربية على تنفيذ مخطط تطهير عرقي واسع النطاق في الجوالن، حرصت قوات اال
تهاج نعمليات القتالية، باشرت سلطات االحتالل اإلسرائيلية بابعد توقف الخالل و مستهدفة بذلك السكان المدنيين. ف

نسمة  فأل 138ألف نسمة من أصل  130 من أكثر، حيث تم تهجير فيلة بتثبيت السيطرة على الجوالنالسياسات الك
 [.15] (مزرعة ومدينةقرية، منطقة سكنية ) 340 علىآنذاك والذين توزعوا كانوا يقطنون الجزء المحتل، 

 
لدات التي كانوا والب عملية تهديم واسعة وشاملة للمدن والقرى سلطة االحتالل بها تتبعأ ،)الطرد( بعد عملية التطهير العرقي

ن عملية لم تكلم الحضارة العربية في الجوالن. لكافة معاو  الوجود البشري للسكان األصليين، طمسيقطنونها، بهدف 
ه القيادة السياسية والعسكرية خططت ل ا  التطهير العرقي في الجوالن من العوارض الجانبية للحرب، إنما كانت هدف

"עלינו לקבל  :قال الجنرال رحبعام زئيفي يونيو /سرائيليه يوم التاسع من حزيراناألركان اإل اجتماع لقيادة حتالل، ففيلال

  [.16] من السكان" ة"علينا أن نحصل على هضبة نظيف أي .רמה נקיה מאוכלוסין"

عود وتطبقها ، تأرض" "أرض بال شعب، لشعب بالسرائيل، التي مارستها منذ قيامها على أرض فلسطين، على مبدأ إ سياسة
 السوريين لجوالنا سكانمن  بق  لم يتفي الجوالن، لفتح الطريق أمام مشاريعها االستيطانية والسيطرة على الموارد الطبيعية. 

، ليصبح الجوالن ، عين قنية والغجر(، بقعاثا)مجدل شمس، مسعدة [17] قرى  5يقطنون  ،نسمة 019,6 سوى  بعد الحرب،
من ر بعد طرد أكثتتبدل جذريا، ف جغرافية الجوالن السكانية والمعمارية ثم أخذت معالم من األطالل. وفي فترة قصيرة

                                                           

          خارطة القرى والمزارع التي دم رتها إسرائيل...،  نسان في الجوالن: قوق اإلالمركز العربي لح – المرصد 15 
http://golan-marsad.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-
%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-
%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%89-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa/ 

 

 310، ص، 2003موريس بيني،  16 
 يوتهم وبأنها المساس بب، بعد أن وعدتهم السلطة بعدم ء قرية سحيتا من سكانها ونقلهم إلى قرية مسعدةالجيش اإلسرائيلي بإخالقام  1970عام  17 

حتى اليوم لم ة من السكان، و أن الجيش اإلسرائيلي قام بهدم كل البيوت بعد إخالء القري ،لى القرية بعد أن تتحسن الظروف، لكن ما حدثسُتعيدهم إ
حتالل للسكان بالعودة، وأُعِلنت منطقة القرية وجزء كبير من أراضي سكانها كمنطقة عسكرية ممنوع عليهم دخولها. وفي عام سلطة االتسمح 
 قبل إعادتها للسلطة السورية.  كامل ِلما تبقى من مدينة القنيطرةقامت إسرائيل بتدمير  1974

 

file:///C:/Users/pc/Desktop/ماده%20للمرصد/المرصد%20–%20المركز%20العربي%20لحقوق%20الانسان%20في%20الجولان:%20خارطة%20القرى%20والمزارع%20التي%20دمّرتها%20إسرائيل%20%20%201والمستوطنات%20التي%20شُيّدت%20على%20أنقاضها
http://golan-marsad.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
http://golan-marsad.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
http://golan-marsad.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
http://golan-marsad.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
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ض بفر  باشرت سلطات االحتاللمن سكان الجوالن إلى الداخل السوري، وجعلهم بين ليلة وضحاها بدون مأوى،  95%
 . وضخ  المستوطنين إليها ،قامة المستوطنات اليهوديةإ سيطرتها الدائمة من خالل

 

 عدد سكان قرى الجوالن التي بقيت بعد االحتالل
 (1967ام أغسطس ع /حصاء الذي أجرته سلطة االحتالل في شهر آب )حسب اإل

مالحظات   القرية عدد السكان عدد األَُسر 

 مجدل شمس 2,918 570  

 بقعاثا 1,421 284  

 ةمسعد 720 141  

 عين قنية 576 123  

 الغجر 382 73  
 خالء السكانإب 1970قام جيش االحتالل عام 

، وتدمير ةمن القرية ونقلهم إلى قرية مسعد
 القرية بكاملها

 سحيتا 173 32

 المجموع 6,190 1,223 
 الكاتبإعداد: 

 المركز اإلحصائي في القدس الشرقية -سرائيل(، المكتب الرئيسيإالمصدر: أرشيف الدولة )
 ISA-MOIN-MOIN-00059xcرقم الملف لإلطالع: 

http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068001ad65/File/0b0717068053d587 

 
 

 
 

 زراعية ومدينة كتسرين )كمركز إداري  مستوطنة 33 وعلى مراحل، اليوم أقامت سلطة االحتاللمنذ االحتالل حتى 
 نينويبلغ تعداد المستوط، من شماله حتى جنوبه ،على كل أرجاء الجوالنالمستوطنات تنتشر و ، (وعاصمة المستوطنات

  . [18] نسمة 095,62 رى ق سوريون في الخمسبينما يبلغ عدد السكان ال، ا  مستوطن 261,62 فيها
الدول الكبرى،  عترافناحية تحاول انتزاع ا لتثبيت سيطرتها على الجوالن، فمن الوضع السوري المفكك،  سرائيلتستغل إ

دالع األزمة ومن ناحية أخرى، ومنذ انمنها،  دة، بضمها للجوالن، وعلى أنه جزء ال يتجزأوعلى رأسها الواليات المتح
 . بحملة شرسة لتقوية االستيطان الصهيوني في الجوالن سلطات االحتالل تقومالسورية، 

 
ومن خالل الجدول الجدول التالي يُبيّن أسماء المستوطنات اإلسرائيلية في الجوالن المحتل، والتطّور السكاني في السنوات األخيرة. 

، أي ا  مستوطن 26,261، إلى ا  مستوطن 19,635زداد من منذ األزمة السورية، ايتبي ن أن عدد سكان المستوطنات، و 
، إلغراء مستوطنين هذا التطور السكاني تطل ب توظيف ميزانيات هائلة من ِقَبل سلطات االحتالل. %35بنسبة ما يقارب 

ي من ُجدد بالقدوم إلى الجوالن، ومن جانب آخر لدعم بقاء المستوطنين القدماء، في حين أن قرى السكان األصليين تعان
. جميع المجاالتميزانيات التطوير في  نقص في  

 

 

                                                           

   https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups                        :18 المصدر  

http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b0717068001ad65/File/0b0717068053d587
https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups
https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups
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سرائيلية في الجوالن المحتل وعدد السكانالمستوطنات اإل  

Jewish Settlements In The Occupied Golan And Their Population 
 Settelment Population(Thousand) إسم المستوطنة  

1020  4201  2016 2017 

Avne Etan 0, 914  1 آفني إيتان 0.754 0.681 0,601 

Odem 0,0 48  2 أودم 0.160 0.126 0,109 

Ortal 0,306 0,304 0.355 0.359 3 أورطال 

Allone Habashan 0, 912  4 آلونيه َهبَشان 0.398 0.422 0,359 

Eli-Ad 0, 552  5 إلي عاد 0.424 0.382 0,328 

El-Rom 0, 772  6 إلروم 0.460 0.372 0,323 

Ani’am 0,454 0,526 0.513 0.582 7  أنيعام 

Afiq 0, 342  8 آفيك 0.336 0.292 0,259 

Bene Yehuda 0, 689  9 بنيه يهودا 1,234 1,024 1,047 

Giv’at Yo’av 0, 325  10 غفعات يوآف 0.683 0.700 0,636 

Geshur 0, 212  11 غشور 0.304 0.272 0,257 

Had-Nes 0,622 0,815 0.852 0.915 12 حاد نيس 

Haspin 1, 623  13 خسفين 1,455 1,877 1,719 

Yonatan 0, 664  14 يونتان 0.628 0.622 0,570 

Kanaf 0, 523  15 كنف 0.470 0.450 0,394 

Kefar Haruv 0, 073  16 كفار خروب 0.501 0.378 0,347 

Mevo Hamma 0, 627  17 مفوو حمه 0.530 0.383 0,323 

Mezar 0, 111  18 ميتسار 0.194 0.244 0,198 

Ma’ale Gamla 0, 237  19 معاليه جمال 0.545 0.472 0,401 

Merom Golan 0, 925  20 مروم جوالن 0.784 0.701 0,661 

Ne’ot Golan 0,424 0,510 0.574 0.632 21 نؤوت جوالن 

Nov 0,631 0,830 0.862 0.857 22 نوف 

Neve Ativ 0, 171 تيفنفيه أ 0.208 0.115 0,130   23 

Natur 0,236 0,560 0.688 0.440 24 ناطور 

(Nahal) Namrud 0.16 0.16 0.018  0.018 25 نمرود 

En Ziwan 0,213 0,280 0.296 0.381 26 عين زيوان 

Qidmat Zevi 0, 343  27 كدمات تسفي 0.513 0.400 0,343 

Qela 0, 631  28 كيلع آلون 0.283 0.249 0,217 

Qeshet 0, 066  29 كيشت 0.767 0.796 0,722 

Ramot 0, 534  30 راموت 0.644 0.509 0,476 

Ramat Magshimim 0, 856  31 رامات مغشميم 0.765 0.630 0,615 

Senir 0, 649  32 سنير 0.578 0.543 0,544 

Sha’al 0, 619  33 شاعال 0.309 0.249 0,232 

Qazrin (Town) 791,6 34   كتسرين 8,141 6,998 6,829   

Total  19,635 22,200 3423,9  المجموع 26,261 

 إعداد الكاتب

 Israel Central Bureau of Statistics المصدر:                                                                                

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=807 

https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups 

 

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=807
https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups
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ة خارج الجزء ن تواجد من سكان القرى المتبقيك كل مَ لل طرد السكان فقط، إنما منعت كذاالحتاللم تمارس سلطات 
لى مسكنه في الجزء المحتل، أما سكان القرى المتبقية في الجوالن، وبعد رفضهم فرض الجنسية إالمحتل، من العودة 

  عنها "بالهوية الزرقاء". تي ُيعَبر"المواطن الدائم"، وال اإلسرائيلية عليهم، فقد "منحتهم" إسرائيل صفة
 

 كتبت: ( טביתה פטרן ) تفيتا باتَرن المؤرخه اإلسرائيلية

בני אדם על ידי הרס כפרים, ניתוק אספקת  95,000"בששת החודשים ]שלאחר המלחמה[ ישראל גרשה עוד 

לעזוב. המגורשים אולצו מים ומזון, ועל ידי איומים מגובים על ידי עינויים והוצאות להורג של אלה שסרבו 

חנויות מלאות כל טוב, כבשים ועזים, בגדים וחפצי בית, כפי שגם אדמות,  -לעזוב מאחוריהם את כל רכושם 

 בתים, כרמים ומטעי תפוחים".

من سكان  95,000  [الكاتب لمن ُطردوا خالل أيام الحرب،] سرائيل طردت باإلضافةإ [بعد الحرب] الستة اشهرفي 
طريق هدم القرى، قطع مصادر تزويد السكان بالمياه والغذاء، وعن طريق تهديدات بالتعذيب والقتل لكل من الجوالن عن 

دكاكين مليئة بالبضاعة، أغنام وماعز، مالبس وأغراض البيوت، كما  –رفض الرحيل. المطرودون أ جبروا لترك أمالكهم 
 .[19]"لبيوت، كروم العنب، وحقول التفاحباإلضافة إلى األرض، ا

  

 في سالح الهندسة 602قائد كتيبة ( אבישי כץ) ، يقول أفيشاي كيتس2015.09.02وفي مقابلة ُنشرت بتاريخ 
 :االسرائيلي

היה ברור שיש קו ]גבול[ ואז קיבלתי כמה  [1967ביוני  11-הכוונה ל] "למעשה, אחרי היום השלישי

. קראו 3כפוף כגדוד לחטמ"ר הצפוני, חטמ"ר פקודות. האחת והעיקרית זה להרוס את רמת הגולן. אני הייתי 

מיד, והכל! וברגע שקיבלנו הוראה,  –, שם נאמר לי להרוס את כל רמת הגולן 3לי לקבוצת פקודות בחטמ"ר 

אמרתי אוקיי, אני מוריד את כל הכוח מהרמה. נסעתי מערבה וליד הבניאס יש חורשת זיתים נפלאה, מין 

אהל יוצא מהכלל עם מקלחות וכל מה שצריך, ומשם הפלוגות יצאו כל משטח כזה, שם התמקמנו. היה לנו מ

 ."יום להרים מוקשים ולהרוס ישובים. היתה הריסה טוטאלית. לא השארנו בית אחד עומד על תלו

ذ 1967عام يونيو  / ن"عمليا، بعد اليوم الثالث ] يوم الحادي عشر من حزيرا  [، كان واضحا بأن هناك خط ]حدود[، وا 
عدة أوامر، واحدة منها والرئيسية كانت تدمير هضبة الجوالن. كتيبتي كانت آنذاك تابعة للواء الشمال العسكري،  تلقيت  

بالغي بعدة أوامر، حيث تلقيت  األوامر3لواء رقم  !، وحين ىءبهدم هضبة الجوالن، حاال وكل شي . تم  استدعائي وا 
ل   [ من الهضبة. انتقلت  غربا، وبجانب البنياس -المترجم-، 602تيبة كل القوات ]ك تلقينا األوامر، قلت  حسناً، سأنز 

توجد غابة زيتون م دهشة، مساحة م سطحة، وتمركزنا هناك. كان لدينا مخي م استثنائي، م زو د بحمامات وكل ما نحتاج، 
ف على واحدا يق م نترك بيتاً ، لكامالً  اً ومن هناك خرجْت كل يوم الِفرق العسكرية إلزالة ألغام وتدمير القرى، كان تدمير 

 .السوريين وفي المقابلة يتحدث قائد الكتيبة عن جرائم حرب بحق المدنيين. [20]"ِرجَليه
 

                                                           
 .המערכת בארכיון", יוני למלחמת הקדמה, "פאול דיוויד אצל מובא 19
 ، ترجمة  الكاتب.لكترونيبرية، وتظهر على موقع "نعموش" اإلالمقابلة باللغة الع 20

https://naamoush.wordpress.com/2015/09/02/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-
%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9B%D7%A5-%D7%9E%D7%92%D7%93-
%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-602/ 

 

 

https://naamoush.wordpress.com/2015/09/02/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9B%D7%A5-%D7%9E%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-602/
https://naamoush.wordpress.com/2015/09/02/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9B%D7%A5-%D7%9E%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-602/
https://naamoush.wordpress.com/2015/09/02/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%9B%D7%A5-%D7%9E%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-602/
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من  تصريحال يإال ُيسمح دخولها أو الخروج منها ، مغلقة منطقة عسكرية الجوالن سرائيلإحتالل ، أعلنت اللمنذ اليوم األول 
فس الوقت نلتقوم بطرد السكان األصليين بعيدا عن الرأي العام، وفي  مر العسكري األ سرائيل هذاإوظفت و الحاكم العسكري، 

  .لى قراهمإلتمنع عودة المواطنين 
القانون الدولي اإلنساني التي تجيز للمحتل حق إدارة األراضي واألمالك الحكومية قواعد استغلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

ومية العسكري على جميع األراضي واألمالك الحكالقائد مد سلطة ل عسكرية أوامر تبها، فأصدر في اإلقليم المحتل واالنتفاع 
  .شأنهاضروريا  بمناسبا  أو القيام بأي إجراء يراه و واألمالك الخاصة في الجوالن المحتل، 

لطة االحتالل. سالواقع، و ر كان لمئات األوامر العسكرية التي أصدرها القادة العسكريون أهمية خاصة على صعيد تثبيت األم
فقد أجازت هذه األوامر االستيالء على كافة الممتلكات والموارد والثروات العامة والخاصة )العائدة للسكان وللدولة السورية(، 

ر ستيطانية. من جهة أخرى، حالت هذه األوامالتحكم بها، وتوظيفها في خدمة االقتصاد اإلسرائيلي، والمشاريع االومن ثم 
ورة أساسية(، صستيالء على ممتلكاتهم )األراضي والبيوت بلى أماكن سكناهم، ونظمت عملية االن عودة السكان المدنيين إدو 

الن و حتالل اإلسرائيلي على تنفيذ سياسة الضم باألمر الواقع، فباشرت ببناء المستوطنات في الجكما حرصت سلطات اال
 ستقدام المستوطنين اليهود.وا
 أو رديةالف تعود ملكيتها شخصية ممتلكات وأ لعقارات االحتالل دولة قبل من تدمير أي منعت الرابعة جنيف اتفاقية 

 لكلو  التعاونية، أو االجتماعية للمنظمات أو ،العامة من السلطات غيرها أو دولةلل أو ،خاصين ألشخاص الجماعية
، ري القس التهجير حظروت .المعتاد إقامته مكان أو أو أرضه مسكنه من القسري  التهجير من الحماية في الحق شخص

 أو لىإ تهدف ممارسات من شابههاا م أو" التطهير العرقي" العنصري  الفصل سياسات أساس على يحدث أن يمكن والذي
 .المتضررين للسكان العرقي أو الديني أو ثينياإل تغيير التركيب إلى تؤدي

 
والمتمثلة بالنقل  ،سرائيلي تجاه السكان المدنيين في الجوالنسلطات االحتالل اإلعرقي التي مارستها تشكل سياسة التطهير ال

ا نتهاكا مساكنهمم سيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم، وهدمنهم إلى خارج الجزء المحتل من الجوالن، وال %95القسري لحوالي 
 المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.تفاقيات و ي االوفقا  لما هو منصوص عليه ف ،حق هؤالء في السكنل صارخا  

 الدولي، للقانون  ومخالفا   مشروع، غير عمال واسع نطاق على المنازل هدم يعتبر الدولي، الجنائي القانون  حكامأ بموجبو 
 واالستيالء للممتلكات النطاق الواسع التدمير أن على الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام ( من2) 8 المادة تنصو 

  . حرب جريمة بمثابة هي ،عبثية وبطريقة ذلك تبرر عسكرية توافر ضرورة دون  عليها

    

 

 وانعكاساته على الحق بالسكن سرائيليالتخطيط اإل وسياسات نظام :5.0
 

أو الظلم والتمييز يتبلور من خالل القانون ومن خالل الممارسة على أرض الواقع، فقد يضمن وجود  العدالةإن مقياس 
لفعلي تي ُتشكل المقياس االمفهوم النظري، لكن السياسات التي ُتطب ق على أرض الواقع، هي الالقانون حق اإلنسان من 

أو للظلم والتمييز بحق الفرد أو المجموعة، ومن هنا يجب التطرق إلى القوانين والسياسات التخطيطية، لتحديد  للعدالة
 انعكاساتها على حق أفراد ومكونات المجتمع الذي يخضع لسلطة القانون.
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رد وللمجتمع لففرص لسياسة التخطيط والعمل التخطيطي يؤثران بشكل جوهري على جودة الحياة: مجاالت الحياة وازدياد ال
 ها تحسين وضع الفرد والمجتمع، ولكنها بذات الوقت قادرة على أن تسبب أضرارا  كبيرة. ر و قدبمعلى حد سواء، ف

ن مطريقة التخطيط المتبعة في إسرائيل تعتمد حصر المعلومات كنهج، إضافة لكونها غير واضحة لغالبية السكان الذين 
يبدو في بعض األحيان أن المسؤول عن اتساع الفوارق بين المجموعات السكانية  . زد على ذلك،المفروض أن تخدمهم

 هو سياسة التخطيط المتبعة. ،يهاوالتضييق عل المختلفة، وتجاهل األقليات

 
 

 مفهوم ومهام التخطيط:: 5.1
بحيث يصب في الحيز الذي يعيش فيه البشر،  جاء لتنظيم وتطوير (Spatial Planning) المكانلَحي ز/إن تخطيط ا

سكان وتطور على مستقبل ال له تأثير قوي ومباشر َحي زتخطيط ال نإهم وتطوير مستقبلهم. وبالتالي، فخدمة شؤون حيات
تنمية، وشرطا ضروريا لنجاح عملية الالتخطيط والتنمية مطلبا أساسيا  الالمركزية في مجال  ةدار لذلك تعتبر اإل ،المجتمع

قوم على مفهوم والتي ت ،الفعال للمجموعات السكانية المستهدفة من التنمية المشاركة الشعبية والدوروبالتالي فان تفعيل 
عملية التطوير والتنمية،  أساسيا وهاما في تشكل عنصرا   ، (Planning from below) "التخطيط من األسفل"تخطيطي  
داره الالمركزية ن اإلإف(، Planning from above) "التخطيط من أعلى"داره المركزية التي تعتمد أسلوب وبعكس اإل

يعمل على تحقيق مبدأ مهم من مبادئ التنمية الناجحة والذي يتمثل في تعزيز احترام الذات " التخطيط من أسفل" وأسلوب 
"Self-Esteem "من قدرة  عظ مويُ  ،ولكن ليس بمفهومها السياسي فقط وٕانما بمفهومها اإلنساني الشامل ،والحرية أيضا

 اإلنسان على االختيار. 
معنى السياق سياقها التاريخي، ب خارجتها ونضعها تحت المجهر، فال يمكن قراء سرائيليهالتخطيط اإل حين نتناول سياسات

لق حيز استيطاني يهدف إلى خ –المتعلق بالفكر الصهيوني الذي يقوم على مفهوم كولنيالي من خالل برنامج استعماري 
 تكون السيطرة فيه للعرق اليهودي )السيطرة على األرض وتهويدها(، وضمان هذه السيطرة مقرون بالوجود البشري 

 الماء.و ضافه إلى السيطرة على الموارد الطبيعية وأهمها األرض األغلبية السكانية، إ العرق اليهودي، وتشكيل هذا 
 

 
ستراتيجيته:: 5.2  نظام التخطيط  وا 

عها في ن عالقته بالمواطن يمكن وضإيث بحرائيل، هو تخطيط سلطوي ومركزي، في إس ) تخطيط الحي ز( التخطيط المكاني
تشكيل واقع الحي ز بدون أن يكون للمواطن إمكانية التأثير الفعلي في تحديد هذا الواقع  وهكذا يتم"مفهوم اإلمالء"، إطار 

 ه. سمِ ورَ 
والتي بدأت  ،سةن تراث وثقافة هذه السياإترتكز سياسة التخطيط والتنمية في إسرائيل على مبدأ التفضيل والتهميش، حيث 

منذ قيام الدولة العبرية غنية بالتخطيط العنصري، الذي يقوم على تفضيل الفئة الُمَسيِطرة )اليهود( وتهميش الفئة الُمسيَطر 
 ن:يمن نموذج يتكون  رهضري، والذي بدو ن إسرائيل تعتمد أسلوب خاص في التخطيط الحإيمكن القول  ،عليها )العرب(. لذلك

في  فارق بأنه وتوزيع الحيز المكاني، لكن مع وهو مقتبس من أوروبا يتم التركيز في تطبيقه على التنظيم النموذج التقليدي:
دار بُأسلوب مركزي وهرمي وقائم على مفهوم التفرقة العنصرية، هذا النموذج يتم تطبيقه عندما يتعلق األمر بالسكان يُ  سرائيلإ

 .ةداخل إسرائيل واألراضي العربية المحتل العرب
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 -ماعيوالتخطيط االجت ز( من جهة،يتم التركيز فيه على الدمج بين التخطيط المكاني )الحي   نموذج التخطيط التنموي:
االقتصادي من جهة أخرى، كذلك يقوم على ربط عملية التخطيط بأساليب توزيع ميزانية الدولة، أي إعادة تنظيم ميزانية 

نموية لكل من الحكومة، وقطاعات السكان، واألقسام اإلدارية، باإلضافة إلى أن الدولة العامة لتتناسب مع االحتياجات الت
مر بالوسط والذي يتم تطبيقه عندما يتعلق األ هذا النموذج يتضمن برامج تعاونية تهدف إلى رفع مستوى الفقراء والمهمشين،

  اليهودي. 
ماط حيث يقرر هذا النظام أن ز السيطرة على األراضي،يشكل نظام التخطيط المكاني في الدولة العبرية أداة مهمة في جها

البناء والتطوير. فنظام التخطيط اإلسرائيلي مركزي إلى أبعد الحدود، وتتمتع سلطات التخطيط بصالحيات واسعة بكل ما 
 تشريع القوانين وتنفيذ المخططات.و  ،مبادرات البناء والتطوير ،يتعلق بالمصادقة على استعماالت األراضي

  : سرائيل من جهازينإتكون نظام التخطيط المكاني في ي

وهو الجهاز التطويري الذي يتكون من مؤسسات، تتمتع بصالحيات رسم عملية البناء والتطوير في كل أرجاء البالد.  األول:
اضي ة وصندوق أر وزارة الصناعة باإلضافة إلى الوكالة اليهودي ،وهذه المؤسسات هي: وزارة األمن، وزارة البناء واإلسكان

 إسرائيل.  
وهو الجهاز التنظيمي، ويتكون من سلطات مسؤولة عن تنظيم التطوير المديني والمحلي، التي بدورها تتكون من  الثاني:

 ثالثة َأجسام هي: 
  المجلس القطري للتخطيط والبناء ) يتم تمويله من الحكومة(   - 
 تمويلها من الحكومة(م توعددها ستة ) ي ةاللجان اللوائي    - 
 .130لجان التخطيط المحلية وعددها    - 

 .ه يعمل تحت رعاية وزارة الداخلية، فإن الجهاز التنظيمي بكامل َأجسام1965قانون التخطيط والبناء لعام وفقا  ل
 
 

 مي زات نظام التخطيط: :5.3
 عربلإلخضاع والسيطرة على السكان ال ةقوي ةدا أن التخطيط في إسرائيل ُيستخدم كأثبتت الممارسات على أرض الواقع، أ

ن إ)الفلسطينيون داخل الخط األخضر، الضفة والقطاع والسوريون في الجوالن(، بل  ةسرائيليالقاطنين داخل دائرة السيطرة اإل
نذ البداية مسرائليون و إلجل تحقيق أهداف سياسية، وقد عمد المخططون والسياسيون األلتخطيط من  ا  ُمفرط ا  هناك استخدام

 نه يقوم على: أي. ومن مي زات نظام التخطيط هذا على إخفاء الربط بين التخطيط والمشروع السياسي الصهيون
 ،ةسلطة معينة وغير ديمقراطي  -
 ،رعملية البناء والتطوي استبعاد السكان العرب من عملية التمثيل في كل المؤسسات صاحبة القرار والتأثير في -
 ،ه عدم مشاركتهم في عملية التخطيطالوسط العربي لعملية "التخطيط من أعلى" بما معناإخضاع   -
 ،طنات يهودية جديدة على أوسع نطاقحرمان السكان العرب من إقامة مناطق سكنية جديدة، في حين يتم بناء مستو  -
 ،سكانية يهوديةوات محاطة بتجمعات التضييق المكاني على المناطق السكنية  العربية وجعلها غيت -
 ،المجتمع اليهودي والمجتمع العربيتطبيق معايير مزدوجة في عملية التخطيط والبناء والتطوير اتجاه  -
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إن سياسة توزيع األراضي كشرط مادي مهم لعملية التطوير، وسياسة التخطيط المطبقة تلعب دورا  كبيرا  في تشكيل الظروف 
م مد يمس بالقي  عسوء التخطيط أو التخطيط الذي يقوم على مبدأ التهميش واإلقصاء المتَ  فإن ،المعيشية للفرد والمجموعة. لذلك

 ... لخإلتحتية والتوزيع العادل للموارد المريح، وحقه في وجود البنية ا والحقوق األساسية للفرد: حق اإلنسان في السكن
 
 

 سرائيل:للمواطنين العرب في إ نتهاك حق السكنآليات ا: 5.4

آلليات ا ليات، وهنا سيتم التطرق فقط إلىيهود من خالل مجموعة آالغير تمارس إسرائيل انتهاك حق السكن للمواطنين   
 ذات التأثير المباشر على الحق بالسكن، ويمكن تصنيف هذه اآلليات إلى نوعين: 

 تم إقرارها في البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( زيةيتمي قوانين -
 تم إقرارها من قبل سلطات التخطيط تمييزية أدوات قانونية -

 

 التخطيط والبناءفي مجال  ةقوانين تمييزي: 5.4.1

سرائيل هناك مجموعة قوانين تم إقرارها في البرلمان، ولها طابع تمييزي بحق المواطنين العرب، سواء  الذين يقطنون في إ
 من سكان الجوالن المحتل.  داخل الخط األخضر، أو

 

   (1960( لقانون دائرة أراضي إسرائيل )2009) 7تعديل رقم  -1
 ملخص القانون:

ن من تبادل األراضي بين الدولة  -القانون يفرض خصخصة واسعة لألراضي بما فيه أراضي الالجئين العرب؛ ويَمك 
ق صندو لل ستخدام الشعب اليهودي؛ ويؤمن تمثيال  وهي أراضي محفوظة بشكل  حصري ال -والصندوق القومي اليهودي

 [.21]يحدد سياسات األراضي في إسرائيل القومي اليهودي في مجلس أراضي إسرائيل، والذي
 

  (1943عام ة( )ال( لقانون تنظيم األراضي )حيازة الممتلكات 2010) 3تعديل رقم  -2
 :ملخص القانون 

ل وزير المالية مصادرة أر يُ  ،نتداب البريطانيهذا القانون الذي يعود إلى عهد اال  لـ "أغراض عام ة".  يضاخو 
( وقانون 1953ستخدمت الدولة هذا القانون بشكل واسع، باإلضافة إلى قوانين أخرى مثل قانون شراء األراضي )اوقد 

، بالتصديق 2010 فبراير /شباط 10. ويقوم التعديل الجديد الذي ُسن  في عربية(، لمصادرة أرض 1950بين )أمالك الغائ
ل الدولة عدم  على ملكية الدولة لألراضي المصادرة، حتى لو لم تخدم الغرض األصلي  الذي صودرت ألجله. وهو يخو 

، ويحرم مالكي األراضي من الحق في المطالبة ا  عام 17الذي ُصودرت ألجله لمدة  استخدام األراضي للغرض األصلي

                                                           

 .(318(، ص. 10.08.2009، 7(، )تعديل رقم 1960سرائيل )إ، قانون دائرة أراضي 2209وانين، كتاب الق  21 
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دم لغرض مصادرتها األصلي. ويوسع التعديل من صالحية وزير المالية في باألرض المصادرة منهم والتي لم ُتستخ
 ويسمح للوزير بإعالن أغراض جديدةمصادرة األراضي "ألغراض عامة"، والتي تشمل وفق القانون إقامة أو تطوير بلدات، 
قد األراضي المصادرة: ف ستعادة)للمصادرة(. ويهدف القانون الجديد لمنع المواطنين العرب من تقديم دعاوى قضائية ال

، وقد تم تحويل مساحات كبيرة منها إلى أطراف ثالثة، بما ةة األراضي العربيسنة منذ مصادرة غالبي 25مرت أكثر من 
  [.22] ؤسسات صهيونية، مثل "كيرن كييمت"فيها م

 
 

 قانون لجان القبول -3
 

 ملخص القانون:
، ببلورة عمل "لجان القبول" ضمن القانون الرسمي، وهي 2011 مارس /آذار 22يقوم قانون لجان القبول الذي ُسن  في 

 دولة. العائلة( والتي ُبنيت على أراضي  400بلدة زراعية وجماهيرية )التي تسكنها أقل من  475لجان تعمل في 
دات سكنية حيمنح القانون لجان القبول صالحية ُمطلقة بقبول أو رفض أشخاص يرغبون في السكن في هذه البلدات  في و 

أو شراء قسائم أراضي للبناء، كما يخول القانون لجان القبول بتبني شروط المعايير التي تضعها البلدة ذاتها، على أساس 
 لبلدات جماهيرية تعرف نفسها كصاحبة "تصور صهيوني".  ا  الخاصة". تعطى هذه الصالحية أيض"ميزاتها 

به وهي أجسام ش ،عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني ا  وبوتشمل اللجان التي تتكون من خمسة أشخاص، مند
حكومية التي تعلن على المأل أنها تعمل بشكل حصري لخدمة الشعب اليهودي. ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على 

لحياة االجتماعية ن لواجب احترام الحق في المساواة ويمنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول برفض مرشحين "غير مالئمي
في المجتمع" وبهذا يمنح الشرعية إلقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنين العرب. وقد وضعت دائرة أراضي 

 يونيو /إسرائيل معيار "المالءمة االجتماعية" بغية االلتفاف على أي قرار قد يصدر عن المحكمة العليا )في شهر حزيران
 ، أمرت من خالله الدولة أن تفسر لماذا ال يتم إلغاء هذا القانون(. ا  احترازي ا  عليا أمر أصدرت محكمة العدل ال 2011

ل  في إسرائيل إلى بلدات تقوم على مبدأ األبارتهايد في المسكن. هذا القانون هو أحد القوانين  ةبلدة يهودي 475القانون يحو 
يرة، وهدفها األساسي أن تهم ش المواطنين العرب وتمنعهم األكثر عنصري ة من بين التشريعات الصادرة في السنوات األخ

من السكن في البلدات الجماهيري ة. ُيضاف إلى كل هذا التعديل على قانون إدارة أراضي إسرائيل الذي أعطى تصديقا 
مام المواطنين أوشرعية قانونية لوجود لجان قبول في التجمعات األهلية التي استعملت وال تزال تستعمل كآلية لقطع الطريق 

 [.23]العرب إلى السكن في هذه التجمعات
 
 
 
 

                                                           
   346ص.  ، (15.02.2010 ،3)تعديل رقم  ، (1943) -حيازة الممتلكات العامه  –قانون تنظيم األراضي  ،2208 ،كتاب القوانين 22

  683( ، ص.  30.03.2011) ،(8التعاونيه )رقم ، قانون تعديل مرسوم الجمعيات 2286كتاب القوانين،  23
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 (1960قانون دائرة أراضي إسرائيل )على ( 2011) 3تعديل رقم  -4
 

 ملخص القانون:
، يمنع أي فرد أو مؤسسة )خاصة أو عامة( من بيع 2011 أبريل /تعديل القانون، الذي ُصد ق في الخامس من نيسان

 ا  اصة في إسرائيل لـ"غرباء". وفقمن خمس سنوات، أو تمرير أو توريث حق الملكية الخلك لفترة أطول أرض أو إيجار مُ 
إلى القدوم صاحب الحق التلقائي ب -ا  فيها، أو ليس يهودي ا  أو مواطن في إسرائيل ا  ن، "غريب" هو كل إنسان ليس مقيمللقانو 

 [.24] إسرائيل بحسب قانون "العودة"
 
 

 )طرد مقتحمي األراضي(قانون دائرة أراضي إسرائيل  -5
 

 ملخص القانون:
ع صالحيات دائرة أراضي إسرائيل إلصدار أوامر هدم إدارية لإلخالء يوس، حيث تم  ت 2005تعديل القانون في العام 

 [.25] بالعر لسكان يهدف باألساس للعمل ضد ا 0052بحسب القانون. التعديل من سنة 
 

 (1965)  الماء والهاتفتقييد الكهرباء،  –قانون التخطيط والبناء  -6
 

 ملخص القانون:
)أ( للقانون يمنع شركات البنى التحتي ة )الكهرباء، شركة المياه وشركات االتصاالت( أن تربط مبنى بشبكاتها إذا  157البند 

تضييق ل لم يكن المبنى يملك ترخيص بناء من السلطة المحلي ة. ورغم أن هذا البند يبدو عادال ، إال أنه ُيستخدم باألساس
 [.26] ضائقة أراضي ومسكن الخناق على المناطق العربية التي تعاني من

 

 
 (1965)  قانون التخطيط والبناء -7
 

 ملخص القانون:
ي تركيبة اللجان اللوائية للتخطيط والبناء، لم يضمن ف ا  القطرية للتخطيط والبناء، وأيض القانون الذي بموجبه تأسست اللجنة

 يضمن ممثلين عن مجموعات أخرى مثل في حيناللجان القطرية واللوائية أي ممثلين عن المجتمع العربي في إسرائيل، 
 [27] )بحسب توصيات الوكالة اليهودي ة(والمؤسسات االستيطاني ة  ،جيل الشباب ،النساء

 
 

                                                           
 754ص.  ، ( 30.03.2011) ،(3سرائيل )تعديل رقم قانون دائرة أراضي إ ،2291 ،كتاب القوانين 24
 106ص.  ،2005 (1) تعديل رقم ،سرائيل ) طرد مقتحمي األراضي(قانون دائرة أراضي إ ،1976  ،كتاب القوانين 25
 ( 1981، 16أ، )تعديل رقم  157ند (: تقييد تزويد الكهرباء، الماء والهاتف، ب1965)قانون التخطيط والبناء  26
 (: الفصل ب: مؤسسات التخطيط(1965قانون التخطيط والبناء) 27
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 (1960إسرائيل )قانون أساس: أراضي  -8
 ملخص القانون:

يقضي القانون بأن أراضي إسرائيل التي تقع تحت ملكي ة سلطة التطوير أو الصندوق القومي اليهودي، ال يمكن نقل 
( يوف ر إمكاني ات لتفادي القانون بحيث يمكن 1960ملكي تها بالبيع أو بأي طريقة أخرى. مع هذا، قانون أراضي إسرائيل )

ألراضي التي اينها. مع العلم أن الصندوق القومي اليهودي يطلب تخصيص لهذه المؤسسات أن تنقل ملكية األراضي فيما ب
 [.28] تملكها  لليهود فقط

 
 (1960قانون دائرة أراضي إسرائيل )  -9

 ملخص القانون:
أقيمت دائرة أراضي إسرائيل. بحسب القانون، الحكومة تعي ن أعضاء مجلس دائرة أراضي إسرائيل،  ،بموجب هذا القانون 

والذي يضع سياسات األراضي في الدولة. نصف أعضاء المجلس هم من أعضاء الحكومة، ونصفهم اآلخر هم من 
تحديد ر في الصالحية األكب يهود فقط،إسرائيل التي تخدم مصالح الأراضي الصندوق القومي اليهودي. بهذا، ُيعطى لدائرة 

  .[29] سياسات األراضي في إسرائيل
 

 
 (1953ت" )ميقانون الـ"كيرين كاي - 10

 ملخص القانون:
 جل جمع التبرعات لشراءمن أ 1901عام مي اليهودي، وهو صندوق أقيم في كيرين كاييمت" هي الصندوق القو  الـ"

 ،لقومي اليهودي صالحيات سلطة عامةهذا القانون، ُيعطى الصندوق ا سم الشعب اليهودي وألجله فقط. فيااألراضي ب
 فةر  عويعطيها امتيازات مالي ة، بما في ذلك تخفيضات في الضرائب لشراء األراضي. األراضي التي يملكها الصندوق مُ 

 [.30] كأراضي ملك عام أو "أراضي دولة"
 

 
 (1953قانون أمالك الغائبين )  -11

 ملخص القانون:
ر أو نزح أو ترك حدود دولة إسرائيل حتى تشرين ثاني  القانون  ، خاصة  على أثر الحرب، على أن ه 1947ُيعر ف من ُهج 

غائب. وتعتبر كل أمالكه )يشمل األراضي، البيوت وحسابات البنوك وغيرها( بمثابة "أمالك غائبين" تنقل ملكي تها لدولة 
ك الغائبين هذا هو األداة األساسية لدى إسرائيل للسيطرة على أمالك إسرائيل، ويديرها وصي  من قبل الدولة. قانون أمال

  [.31] أمالك الوقف اإلسالمي في الدولة وكذلك العرب الالجئين
 
 

                                                           
    56سرائيل، ص. إراضي أ( قانون أساس: 1960، )312انين،  كتاب القو  28
   57ص.سرائيل، إراضي أ دائرة( قانون 1960، )312 كتاب القوانين، 29
   34ص.1953مت ليسرائيل،يكيرن كاي( قانون 5319، )138 كتاب القوانين، 30
    86ص.أمالك الغائبين، ( قانون 5019، )37 كتاب القوانين، 31
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 (1945)مناطق مغلقة( ) 125أنظمة الدفاع الداخلي ة )حالة الطوارئ(، نظام  -12
 ملخص القانون:

ل القائد العسكري باإلعالن عن أي القانون يُ  ليها. إ منطقة كمنطقة عسكري ة مغلقة، ويمنع بهذا أي شخص من الدخولوك 
( التي 1967ن )عام ( وقرى الجوال1948)عام  ةداخلية بتهجير القرى الفلسطينيعلى أرض الواقع، سمحت هذه األنظمة ال

 [.32] حتى اليومن من العودة إليها يها ممنوعؤ ال يزال أبنا
 
 .[33] "2003إلى إسرائيل )أمر مؤق ت( لعام "قانون المواطنة والدخول  -13 

   ملخص القانون: 

ر أن يكون القانون أمر منع القانون منح المواطنة أو اإلقامة الدائمة لسكان المناطق المحتل ة. تقي لكنيست" ويمكن "ل ا  قتو م ا  ر 
تين في سنة  . 2007وسنة  2005تمديده، وبالفعل قامت الكنيست بفعل ذلك مرة تلو األخرى. وقد تم  تعديل القانون مر 

ذين يتماثلون مع ال من وتضم نت هذه التعديالت تسهيالت للحصول على اإلقامة المؤقتة، وأتاحت الفرصة أمام الفلسطيني ين
 جليلة للدولة، أي "المتعاونين"، إمكانية الحصول على اإلقامة الدائمة والمواطنة.  الدولة، وساهموا مساهمة

 جميع هذه أن   عليه، إال   ا  انون أو إلدخال تعديالت هامة جدقد ظهرت محاوالت عديدة على مر السنين إلبطال هذا القل
إلقامة ال وزير الداخلية صالحية إلغاء ُيخو  نه أقانون الدخول إلى إسرائيل" في " تكمن خطورة المحاوالت باءت بالفشل.

على إمكانية إلغاء "اإلقامة الدائمة" في الحاالت  ا  التي تنص  تحديد ،في أنظمة الدخول إلى إسرائيل a11الدائمة" طبقا لبند 
 التالية:

ة سبع سنوات أو أكثر، أو -  ؛مغادرة البالد لمد 
 ؛أولدى الحصول على إقامة دائمة خارج البالد،  -
 [.34] لدى الحصول على المواطنة في دولة أخرى عبر التجن س -
 

                                                           
ضدَّ اليهود والعرب، وقد احتجَّ القانوني اليهودي "برنارد جوزيف" ضد هذا التشريع عند صدوره؛ ألن  1945ليز عام كقوانن الطوارئ أصدرها اإلن 32

 سرائيل، قد  طبَّق هذه القوانين ضد العرب، عندما تولَّىإالشخص نفُسه بعد قيام المواطن أمسى ُعرضة للحْبس مدى الحياة دون محاكمة، لكن هذا 
 1946فبراير /شباط 7وزارة العدل في إسرائيل، وفيما يتعلق بهذه القوانين كذلك، فإن جوزيف سبيرا أعلن في مظاهرة احتجاج  في شوارع تل أبيب في 

نة، ولم يوجد حتى في أ  ا  ثم وزير  ا  عام ا  بالذي أصبح نائ -ونفس هذا الشخص لمانيا قوانين مماثلة، أنَّ هذا التشريع ليس له مثيل في البلدان المتمد 
ر طبَّق  -للعدل في دولة إسرائيل    .                                 في دولة إسرائيل 1948ْلَغ منذ ذلك بأن حالة الطوارئ لم تُ  ا  هذه القوانين ضد العرب، ومبرِ 

 "عدالة" ظر موقع مركزان ات طابع تمييزي، بشكل مباشر أو غير مباشر.قانونا ذ ثالثينهناك ما يقارب  
https://www.adalah.org/ar/law/index 

على أن "لكل فرد حق حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته  1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر العام  13قواعد المادة  كدتؤ  33 
منه على هذا الحق بالنص  12، فقد أكدت المادة 1966داخل حدود دولته".  كذلك الحال بالنسبة للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العام 

 أن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته".على 
 

 . 2015، العدد الرابع، "فان لير"، المجلة اإللكترونية لمعهد  مقارنة نظرة عبر إسرائيل إلى والدخول المواطنة أساف شبيرا، قانون 34

 .سرائيلاليهود والعرب في إيُعنى بعالقات معهد فان لير في القدس 

 

https://www.adalah.org/ar/law/index
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 ت تأثير مباشر على السكن المالئمذا أدوات قانونية: 5.5
قومية، على سرائيل في تحقيق أهدافها الأدوات ذات طابع قانوني، توظفها إ باإلضافة إلى القوانين التي ُذكرت سابقا، فهناك

عرب، بحق المواطنين ال الذي تمارسه "التمييز المخفي"حساب السكان األصليين )العرب(، هذه األدوات تدخل ضمن دائرة 
 ومن هذه األدوات:

 

 (Local Master Plan) ةالهيكلية المحليط ئالخرا:  5.5.1
 

نيف األرض، ب نوع تصاستعماالت األراضي وتنظيم حقوق البناء وحجمها حسلى تحديد تهدف الخرائط الهيكلية ليس فقط إ
لك فإن الخرائط الهيكلية تتبنى أهدافا  اجتماعية واقتصادية، وفي المجتمعات التي تمارس "التخطيط اإلثني"، بل أكثر من ذ

 . ية قد تحمل أهدافا  تصب في سياسية التهميش التي تتبناها الدولةفإن الخرائط الهيكل

استجابته و من خالل توزيع الموارد  ،بتأثيره الواضح على مستقبل وجودة حياة المواطنين يمتلك التخطيط أهمية كبيرة
 ات السكانية. لمتطلبات وحاجيات الفئ

طيط القومي واالقتصادي بحيث يشكل التخو في إسرائيل ال يمكن فصل عملية التخطيط والتنظيم عن السياق السياسي، 
حتالل اإلسرائيلي أداة للسيطرة على الحيز العربي، وفي إطار سياسة التخطيط اإلسرائيلية، تشكل الخرائط لطة االبالنسبة لس

الهيكلية أداة هامة في إخراج هذه السياسة إلى حيز التنفيذ، فهي آلية ناجحة في عملية مصادرة األراضي العربية، وبالتالي 
 . ييق على السكان األصليين )العرب(التض

لنظام الحكم  1981 حتى عام 1967حتالل عام منذ اليوم األول لال ،لقد خضع سكان الجوالن المتبقون فوق أرضهم
ع إلرادة ائي وخاض، وهذا يعني أن تطور وتنمية المجتمعات السكانية العربية في الجوالن كان يتم بشكل عشو العسكري 

حتالل بتحضير خرائط لتنظيم عملية البناء والتطور اال بدأت سلطات، 1981عام  الحاكم العسكري. بعد ضم الجوالن
 العمراني في قرى الجوالن العربية.  

حدد بتحديد سياسة التخطيط، حيث تُ  ،يتبلور دور الخارطة الهيكلية المحلية وحسب قانون البناء والتخطيط في األساس
 قا  من مفهوم التخطيط الحضري، فإن المخططنطالإ و  .في التفاصيلكثيرا بشكل عام، وال تتعاطى ستعماالت األراضي ا

لكن في الحقيقة  ،ستجابته لحاجيات المواطنين )السكنية، االجتماعية، الثقافية، االقتصادية والبيئية(اقاس بمدى الهيكلي يُ 
اجيات وال تلبي ح ،إلى أقصى الحدود عن مفهوم التخطيط الحضري  ةحتالل بعيدتبقى الخرائط التي أعدتها سلطات اال

  :السكان، بل تهدف إلى إضعاف وٕاعاقة القدرة على التطور من خالل

  ؛احات المخصصة للبناء إلى أدنى حدتحديد المس -
 ؛تقييد منح تراخيص البناء -
دائرة أراضي "ن ملكية عدم االعتراف بملكية السكان لقسم من األراضي الموجودة داخل القرى واعتبارها م -

 ".إسرائيل
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مقل صة من و  محددة مساحة العرب في السكان تركيز هدف السلطات برغبة تعكس في إسرائيل، الهيكلية الُمعدة الخرائط
 كنيةيتعارض مع الثقافة السخالل فرض البناء العمودي )متعدد الطوابق( وتحجيم البناء األفقي، رغم أن البناء العمودي 

 الزراعة، وبالتالي لها متطلبات اجتماعيه قتصادها علىمد في جزء من اكان القرى التي تعتخاصة س ،للمواطنين العرب
 ذلك بضمنو  الفعلي الخرائط الهيكلية للواقع تستجيب تختلف عن سكان المناطق المدينية. إضافة إلى ذلك ال وسكنية
 الطبيعية للسكان.  الزيادة

 خارطة هيكلية لىع التصديق إجراءات تبي ن أن من جامعة بئر السبع، يفتحئيل أورن  بروفيسور سنوات قبل أجراه بحث في
ِقبل  هذا التقاعس المتعمد من .يهودية لبلدة مماثلة إجراءات تستغرقه الذي الوقت أضعاف ثالثة تستغرق  عربية لبلدة

 [.35] مالئم وعلى حياة المواطن العربيسلطات التخطيط، له إفرازات سلبية على الحق بالتمتع بسكن 

 
 

 ( oundariesBCouncil ocal L)  ةللسلطات المحلي ةالحدود اإلداري: 5.5.2

، ُتعانيعربية ال البلداتسرائيل بحق كل السكان العرب، فإن ، وسياسات التخطيط التي تمارسها إفي ظل  سياسة األراضي
من منظور التعداد  مطلبات التطويرباإلضافة إلى مسطحات بناء محدودة، من مساحات إدارية صغيرة، ال تتناسب مع 

دارية للسلطة المحلية، تؤثر على حصتها من عائدات الحدود اإلمساحة المنطقه التي تقع ضمن  نالسكاني، حيث إ
ى القدرات ينعكس علحية داخل حدودها االدارية، وهذا والسيا ةقتصادية والتجاريالضرائب التي تعود عليها من النشاطات اال

 التحتية وتحسين شروط المعيشة للسكان. ةالمحلية في تطوير البني ةللسلط ةالمالي

دونم،  55,000ما يقارب  ، وتبلغ المساحة اإلدارية لهذه القرى [36] نسمة 26,590 ةالخمس يبلغ عدد سكان قرى الجوالن
نسمة يسكنون في  18,121 ما يقارب نسمة، منهم 26,261في حين يبلغ عدد سكان المستوطنات اليهودية في الجوالن 

. رغم أن عدد سكان قرى الجوالن أكثر من لف دونممليون ومئة أ، وتبلغ مساحاتها اإلدارية حوالي مستوطنة زراعية 33
من المساحات اإلدارية للمستوطنات، وهذا ما ال شك فيه  %5عدد المستوطنين، لكن مساحاتها اإلدارية تبلغ أقل من 

 .[37]البناء والتطوير، وكل ما يرتبط بهذا، في قرى الجوالنعملية ينعكس سلبا  على 

أى المدير ، وفي حال ر ةطلب للمدير العام لوزارة الداخليالمحلية تقديم  ةللسلط ةييتطلب توسيع أو تغيير الحدود االدار  
ت هذه ولكن حتى لو وافق ،ةتللحدود االدارية لدراس ةالدائم ةعلى اللجن تهحاجة في بحث الطلب، يقوم باحال ةالعام للوزار 

، ةير الداخليبموافقة وز  ا  ز التنفيذ مشروطي  ، يبقى دخول القرار حةلطة المحليللس ةنة على طلب توسيع الحدود االدارياللج
دارية لقرى توسيع الحدود اإل بدا  لواقع أنه منذ االحتالل، لم يتم أوفي ا .ةرفض قرار اللجن ةبمعنى آخر ُيمكن لوزير الداخلي

ولم يتوقف األمر عند عدم توسيع الحدود اإلدارية، بل قامت سلطات األراضي بضم الجوالن، رغم الحاجة الماسة لذلك، 

                                                           

 2000أورن يفتاحل،  35 

 36    https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups                                   

 ، والذي عمل لسنوات طويلة، كمهندس معماري، في الجوالن المحتلالمعطيات من إعداد المؤلف 37

https://data.gov.il/dataset/residents_in_israel_by_communities_and_age_groups
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، وبهذا سلبت [38] "المحمية الطبيعية حرمون"قرية مجدل شمس وقرية عين قنيه، لمساحات ضمن الحدود اإلدارية ل
 مساحات للتطور. إمكانية استغالل هذه ال

نكار أهمية المحميات الطبيعية في النظام البيئي، ودورها في رفع جودة الحياة البشرية، لكن تاريخ التخطيط إال أحد يمكنه 
إلى  فبأن السلطات اإلسرائيلية ال تهد مجاال  للشكاإلسرائيلي في تحديد استعماالت األراضي ومنذ قيام الدولة، ال يترك 

بغي هو الهدف األساسي، حيث ت تحديد استعماالت األراضي، إنما المخفيو  الحي زالُمعلن عنه في برامج تخطيط  تطبيق
وم الصهيوني في السيطرة والسبب يعود إلى المفه مصادرة األراضي من السكان العرب، من خالل إقامة المحميات إلى

 وتهويدها.  على األرض

 

  )ational Outline PlanN( (Tama 35)  (35المخطط القطري )تاما  :5.5.3
 

               " هو مخطط توجيهي قطري لكافة البالد، يوجه المخططات اللوائية والمحلية حيث يجب 35المخطط القطري "تاما 
ِسه. وقد أوال يمكن  ،ن تتماثل معهأ  .2005ِقرَّ هذا المخطط عام أن تتناقض مع أس 
من الجماهير العربية تسكن في مناطق ُتسمى "نسيج مديني/  %70حوالي و لى "أنماط بلدات"، إبلدات " ال35م "تاما قس  تُ 

ر والتوسع والبناء في حد  ن المخطط القطري يُ أالنقطة المهمة في هذه المناطق (. Urban texture) "حضري  د حدود التطو 
 ت فيلنمط من البلدامكانية التوسع لهذا اإح ه الحدود، وهكذا تصبن تتقي د بهذأالمناطق، والخرائط المحلية يجب  هذه

ات غير مالئمة للواقع التخطيطي والفعلي وغير مالئمة إلمكاني د في العديد من البلدات العربيةهذه الحدو و ، ةالمستقبل صعب
 .التطور مستقبال  

احة مفتوحة متساوية للمسشتراط توسيع مناطق التطوير والبناء بتخصيص مساحات ااألمر اآلخر في هذا المخطط ، هو 
ة للتطوير في هذه المنطقة، هذا الشرط راض بملكية أضي المتاخمة للبلدات العربية هي ن غالبية األراأيتجاهل تماما  ،المعد 

 بحق ملكية األرض.ذا عمل وفق هذا الشرط، األمر الذي يمس إن نصف هذه األراضي سُيصادر أمما يعني  ،خاصة
 راضي المعدة للبناءستغالل األاكثيرة عند توسيع مناطق البناء، منها أن يتم  ا  يضع شروط" 35خطط القطري "تاما الم

في منطقة  مساحاتصة لألراضي، فهنالك عائالت تملك وبعدها يتم توسيع مناطق البناء. هذا الشرط يتجاهل الملكية الخا
م حرمان نه بسبب وجود هذه األراضي يتأها لألجيال القادمة، وال يعقل تتركلن تبيع هذه األراضي أالبناء، ولكنها ترفض 

ع.  وفي البلدات التي تقع بمناطق طبوغرافية صعبة، فمن المستحيل  رض المعدة ستغالل كل األابقية البلدة من التوس 
ن قبل لمخطط القطري متوظيف اضافة إلى ذلك نرى إ .طبيعة الجغرافيةبسبب ال للتكاليف الباهظة جدا   للبناء، نظرا  

مؤلفة من  إحاطة هذه القرى بحلقات وقائيةق نفوذ البلدات العربية من خالل السلطات اإلسرائيليه للحيلولة دون توسيع مناط
 الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية والشوارع السريعة والمجالس اإلقليمية.

                                                           

وتبلغ "محمية حرمون الطبيعية" تحت اسم   20776 \ج أقر ت "سلطة الطبيعة والحدائق" )اإلسرائيلية( خارطة هيكلية رقم  2013عام  في   38 
)واحد وثمانون الفا  وثمانمئة واثنان( دونم، وتمتد حدود الخارطة من الحدود الشمالية والغربية لمجدل شمس حتى الحدود  81,802مساحتها 

ن يالشمالية لقرية عين قنية وتمتد غربا. من خالل "محمية حرمون الطبيعية" تمكنت الدولة من نزع مئات الدونمات من موارد قرى مجدل شمس وع
 ل ضربة قاسية لعملية التطور في المدى القريب والبعيد لتلك القرى.قنية، والتي ُتشك
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 سرائيل للحق بالسكن في الجوالنمجاالت انتهاك إ: 6.0
 

)ضم الجوالن 1981وري، ومنذ عام من الشعب الس ا  ثقافيا واجتماعيا جزء إثنيا ، قوميا ، الجوالن المحتل سكان يشكل
   ذا يجبسرائيلي"، وها  من "المجتمع اإلسرائيلي ( جزءانونيا" )من وجهة نظر القانون اإلل سكان الجوالن "قسرائيل( يشك  إل
 ضد منهجي شكلب زتمي   إسرائيل أن إلى يشير الواقع بينما ،في الحقوق  التامة أن يتجلى في المساواة -بالمفهوم القانوني -

 ينللمواطن السكن حق انتهاك ويتجلى. المسكن ذلك مجال في بما الجوالن المحتل،و سرائيل إداخل  العرب المواطنين
  :مجاالتو  بطرق  الجوالن في السوريين

 
 
 

 على األراضي ستيالءاال: 6.1
 

خها في عملية الوجود والبقاء. ومنذ قيام اسرائيل اقترن تاريو ُتشكل األرض عنصرا  أساسيا  في عملية التطوير والبناء، بل 
كأهم مورد طبيعي، وحققت هذه السيطرة من خالل طرد السكان العرب، أو  ،ألجل السيطرة على األرض بفعل كل شيىء

 مختلفةال القيود إلى إضافة .المناطق هذه في اليهودي ستيطاناال مصالح وأهداف لخدمة منهم، ن تبق  مصادرة أراضي مَ 
 فوذن مسطح ضمن الموجودة أو/و المواطنين العرب ملكية في أراض تبقى من ما على المفروضة األراضي ستخداما على

في  ضعسلطات األراضي هذا الو  تستغل .قرى الجوالنفي  كبيرة سكنية ضائقة في خلق أ  لعب دور يالعربية، مما  البلدات
 سيل".سرالبناء هي من أمالك "دائرة أراضي إقيع من المواطنيين الذين يطلبون ترخيص بناء، بأن قسيمة ااانتزاع تو 

   
 
 

 6.2: التمييز في تخصيص األراضي
 

 ن و عاملتي ذينالو  ،"اليهودي الصندوق القومي"و سراشيل"، "دائرة أراضي إسرائيل إلى ملكية الدولةإمن مساحة  %93تعود 
سرائيل اخل إ)د بتمييز واضح وعلى أساس قومي في توزيع موارد األرض التي في حوزتها، حيث تستثني السكان العرب

 . من تخصيص أراض  للبناء والتطوير وفي الجوالن(
ناقصات تبين من معطيات مقد خصيص األراضي في دولة إسرائيل، فحول سياسات ت "عدالة"في تقرير فحص أجراه مركز 

 نشرت مناقصات ل حيث، 2014خالل العام  سرائيلإ التي وف رتها دائرة أراضي ،تسويق األراضي والوحدات السكني ة
ن العرب يالمواطن بالقرى والمدن العربي ة. أي أن  وحدة سكنية  1,844وحدة سكني ة في المدن اليهودي ة، في مقابل  38,261

لون  الذينفي إسرائيل، و  ان،  %20يشك   ،الوحدات السكني ة المعروضة للبيعمن  %4.6إال على  ايحصلو  لممن تعداد السك 
على أرض  ةمستوطنة يهودي 34سرائيل إأقامت  وفي حين، ىءعربية في الجوالن لم تحصل على شيفي حين أن القرى ال

 رغم أن ،إلقامة أحياء جديدةحتى وال  ةملمشاريع عاال  ،التي احتلتهاي راضاألمن  ا  واحد ا  متر الجوالن، لكنها لم تخصص 
 [.39] 1967عام منذ  أربعة أضعاف إزدادالجوالن  قرى  في عدد السكان
  

                                                           
 https://www.adalah.org/ar/content/view/1169    انظر موقع "عدالة"للمزيد حول عدم المساواة، 39
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 :لىأدى إ في قرى الجوالن النقص في المساحات المخصصة للسكنإن 
سعر منها ب ء  جز أسعار األراضي، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع ضريبة التحسين التي ترتبط في رتفاع حاد في ا -

األراضي. كل هذا ُيشكل عبئا  ماديا  كبيرا  على شرائح واسعة من المجتمع، مما يجعل عملية بناء منزل للسكن، 
 لتحقيقه. روع طويل األمد ويحتاج سنين عديدةمش

 .بالتالي زيادة الكثافة السكانية في قرى الجوالنكتضاض المباني السكنية، و ا -

منظر لى جودة البيئة السكنية، وعلى التغاللها للبناء، وهذا بدوره يؤثر عالمساحات الخضراء، بسبب اسختفاء ا -
 المديني.

   .كبير أمام السكان بمدى المتاحة السكن إمكانيات يصقل  تو  ،الضائقة السكنيةتفاقم  -

 
 سياسة ينب وبهذا هناك رابط واضح ،إسرائيل تنتهجها التي التمييزية األراضي سياسة من نابعة جميعها الوقائعهذه 

بالحصول على األرض كمورد من موارد السكن المالئم،  إن عدم اإلتاحة .المسكن بحقوق  المس وبين األراضي التمييزية
 وكحق من الحقوق، يشكل انتهاكا واضحا للحق بالسكن.

 
 
 

 قرار برامج وسياسات التخطيطفي إ العرب من المشاركةاستبعاد : 6.3

يقوم تخطيط الحي ز الحديث على مبدأ "التخطيط من األسفل"، بمعنى إشراك الجمهور في إقرار برامج التنمية والتخطيط 
كنهم مالحصول على المعلومات التي تجماعات ومؤسسات، و ، إضافة لذلك يحق للجميع، أفرادا  للحي ز الذي يعيشون فيه. 

ياسات س تستجيبيجب أن و  .بكل ما يخص المجاالت التي تؤثر على حياتهممن هذه المشاركة ومن مساءلة أجهزة الدولة 
 .االجتماعية والثقافية الجماعية إلى االحتياجاتالعمراني التخطيط 

العرب، كان للسسرائيل في مجال التخطيط، بعيد كل البعد عن هذا المبدأ، فيما يخص الفضاء السكني لكن ما يحدث في إ
، والذي يعني استبعاد السكان العرب من المشاركة "التخطيط المركزي"، أي "التخطيط من األعلى"سرائيل مبدأ حيث تعتمد إ

رائيل تديرها سميع مؤسسات التنمية والتخطيط في إومستقبلهم. فجفي قرارات وبرامج التخطيط التي تمس حياتهم اليومية 
 شخصيات يهودية.

 لمؤسسات التخطيط، يأخذ ُبعدا عنصريا، حيث يؤثر سلبا وبشك وبرامج سياسات وضع في د مشاركة العربإن استبعا
     رق،من منطلقات الدين، الع تستمد قوتها من مبدأ المساواة ومنع التمييزفالمشاركة  واضح على تطور البلدات العربية،

تخطيط فمؤسسات القرار البرامج التخطيطية، تعني المشاركة في توزيع عادل للموارد، المشاركة في إالقومية وغيرها. و 
لة بتوزيع موار  ت التخطيط اتتحكم مؤسس ،الموارد نتيجة قراراتها. فمثال ةنعاصهي د عامة مختلفة، وفي بعض الحاالت مخو 

التي تشكل القاعدة المادي ة لكافة مبادرات التطوير والبناء. كما وأن قرارات مؤسسات التخطيط  ،بتوزيع األرضوالبناء 
ادق فضلية للنمو والتطوير بحسب الخطط التي تصات التي ترصدها الدولة لمناطق األتؤثر على توزيع الميزاني ،والبناء

 تخلقها مؤسسات التخطيط من العدم. ا  والتطوير تعتبر مواردن حقوق البناء إليها تلك المؤسسات. وبالمقابل، فع
 التي الخطط أن ماك البناء، مؤسسات التخطيط وتنظيم عرب في ممثلين إطالقا تشرك لم اإلسرائيلية، والبناء التنظيم سياسة

 .العرب احتياجات السكان تجاه حساسية ألي افتقرت وضعت
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سياسة التخطيط هذه بأنها سياسة ات جاهها "من األعلى إلى األسفل"، وهدفها  أبيب،-، من جامعة تليتوففنستر تصف د. 
ان، بواسطة إجراءات التخطيط. و السيطرة على الحي ز،  لذي تمارسه ا عتبر التخطيطوتتصميمه وتقسيمه بدون مشاركة السك 

ودية. فال يعكس لصالح األغلبية اليه وسيلة للسيطرة على حي ز األقلية العربية وتصميم الحي ز الجغرافي وتوزيعه سرائيل،إ
التخطيط نمط حياة المجموعات ويتجاهل احتياجاتهم االجتماعية، االقتصادية والحي زية، بما في ذلك احتياجاتهم الثقافية. 

م وفقا  هي حي ز  ،والنتيجة المترتبة على ذلك ، فنسترتضيف الطبقي والجندري. و و لالنتماء اإلثني،  تنعدم فيه المساواة، ومقس 
 [.40]اإلقصاءو في الطغيان  بقوة لفة وتجاهلها، يساهملى الفروقات الثقافية بين المجموعات اإلثنية المختأن عدم التطر ق إ

 
 
 

 البناء والعمران: 6.4
 

 استصدار يحتاج إلى قائم، بناء توسيع ذلك في بما كل بناء، فإن ،1965 عام من سرائيليوالبناء اإل التنظيم قانون ل وفقا
سري عليه ي ترخيص بدون  أقيم مبنى وكل مخالفة جنائية، ترخيص يشكل بدون  كل بناءحسب القانون، فو  بناء. ترخيص

 ليها،نشاء البناء عم إاألرض التي سيت قسيمة تكون  أن بناء، يجب ترخيص على الحصول إحدى شروط ومن. الهدم قانون 
 .بناء، وِنسب الاألرض استعماالت طانمأ خريطة تحدد هي الهيكلية والخريطة. عليها مصادق هيكلية خريطة في درجةمُ 

 الحصول على رخصة بناء، وذلك بسبب: يواجهها سكان الجوالن المحتل، هي أكثر المشاكل التيإن 
 حتياجات السكان من مساحات ُمخصصة للبناء.عدم استجابة الخارطة الهيكلية ال -
 ، وبالتالي ال يمكن الحصول على ترخيص.الهيكلة أرض البناء خارج حدود الخارطةقسيمة وجود  -
قسيمة األرض المزمع البناء عليها، حيث من شروط لملكيتها  ،في حاالت كثيرة ،"سرائيلدائرة أراضي إ"دعاء ا -

لى البناء، لموافقتها عموافقة سلطة "دائرة اراضي اسرائيل". وتشترط هذه المؤسسة هو بناء، ى رخصة الحصول عل
رخصة البناء بالتوقيع على مستند، بأن ملكية األرض تعود لها، وأن صاحب البناء استأجرها منها،  عتراف طالبا 

 غالبية السكان، ألنه ُيشكل، كما يقولون، شرعنة االحتالل. وهذا ما يرفضه
 َسب بناء عاليةنِ مساحات الستعماالت البناء في الخرائط الهيكلية، تعتمد الخرائط الهيكلية لقرى الجوالن، المقابل تقليص 

لك من أجل ردع االنتشار األفقي، بق، رغم الطابع الريفي للقرى، وذ(، وعدد طوابق يصل إلى ستة طوا%65)تصل إلى 
 .صغيرة اتكان على مساحوبالتالي حصر السوٕاجبار الناس على اعتماد البناء العمودي 

 ةالخاص السياسات فإن ،الصدد هذا وفي ودعمه، عليه الحفاظ يجب ،جدا ا  مهمُتشكل عنصرا   مجتمع أي ثقافة إن
 والتحديث التطوير سياسات على ويجب في إطارها، تتم التي الثقافة عن مناسب نحو على رعب  وتُ  تراعي أن يجب ،بالسكن

 مجموعة. ألي الثقافية باألبعادتفر ط  أال بالسكن الخاصة

فرازات سلبية على البيئة السكنية في قرى الجوالن، وبالتالي على حق المواطنين بالسكن كان لها إ التي سبق ذكرها، الحقائق
 فرازات:ومن هذه اإلتع ببيئة سكنية مريحة والتمالمالئم، 

   من  ةللمناطق السكنية والتي تعكس حال تشويه المظهر الخارجيما أدى إلى ، السكنية في المناطقالبناء العشوائي  -
 القرى العربية. المشهد البنائي في أصبح من ميزاتو  ،الفوضى  

                                                           

 246-227، صفحة 17العدد  Space for Gender ,، 1999فِنستر، توفي،  40 
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 المدى    لىع ، التي تراعي التطوريط المدينيالتي تقوم على اعتبارات التخط عبدة، وفي الشوارعالنقص في الشوارع الم -
 .البعيد   

 .الزحف السكني العشوائي نتيجة الصعوبات التي يواجهها السكان في الحصول على رخص بناء  -
 المرافق المدنية والبنية التحتية األساسية. نقص في  -
   لمشهدا، حيث يبدو المشهد السكني يعود سلبيا على جمالياتزوال المناطق الخضراء من المشهد المعماري للقرى، مما  -

 ي للقرى العربية، كأنه ُكتل من الباطون.كل  ال  

 وأماكن عامه للعب األوالد. األماكن العامه للترفيه، نقص حاد في -
 بسبب العشوائيات. السكنية بجودة البيئة المس   -

 الفراغ العام، بسبب النقص في المساحات. حقها فيحتياجات الخاصة متطلبات ذوي اال إعطاءعدم  -

 ،نتهاك الحق بالسكنارتبطة بالبناء وتؤدي إلى مالومن األمور األخرى 
 

 ُتَعرَّف كالتالي:، و يرتبط الحصول على ترخيص للبناء برسومات مالية :الرسوم المالية
حديدها وفق وم تم تإن رسوم الترخيص لطالبي البناء واحدة، وتنطبق على كل السكان، لكن تعريفة الرس رسوم الترخيص:

 ط العربي.مما هو في الوساقتصادي أعلى بكثير  -في المجتمع اليهودي، والذي يتمييز بمستوى اجتماعي الشروط القائمة
، فإن الرسوم المفروضة تشكل (%65) دخل الفرد اليهودي أقل بكثير منوٕاذا ما أخذنا بعين االعتبار أن دخل الفرد العربي 

 على المواطن العربي بما يفوق قدرته االقتصادية بكثير. ماليا   ئا  عب
وشبكة مياه  ء، شبكة الكهرباإيصال البناء بشبكة مياه الشرب: ُتفَرض هذه الرسوم على رسوم التطوير )البنية التحتية(

ة االقتصادي بين السكان العرب واليهود، فإن رسوم البنية التحتي-ورغم التفاوت الكبير في المستوى االجتماعيالصرف. 
إن سعر ى ذالك، ف. ومثال علأسعار استهالك الكهرباء والماء أعلى مما هو في الوسط اليهودي ، وبضمنهاقرى الجوالنفي 

 في الوسط اليهودي.  0.54من الشيكل، مقابل  0.72كيلو واط من الكهرباء في قرى الجوالن 
 تكون  أن يجب بالسكن المرتبطة فالتكاليف المالية الحق، بهذا التمتع في فائقة أهمية تحتل بالسكن المتعلقة التكاليف إن

مالئم  غير وبشكل بالسكن المرتبطة التكاليف ارتفاع نإ حيث ذلك، الدول ضمان على ويجب الدخل، مع متالئمة
 .والعائالت لألفراد األساسية االحتياجات تلبية على حتما للمدخول، سيؤثر

 
 

  هدم البيوت: 6.4.1
رخيص، ظاهرة البناء بدون ت ، ظهرت في البلدات العربية )في الجوالن والداخل الفلسطيني(السابقة الحقائق ظل  كلفي 

عتداء على الفراغ العام، وكانت النتيجة من المفهوم القانوني، لجوء سلطة المشهد المديني، واالفي تشويه  ا  لعبت دور والتي 
ُمرخص، في حين أن السياسات الغير بحق البناء  التنظيم والبناء إلى استصدار أوامر هدم من السلطات القضائية

 البناء بدون ترخيص.  لى تفاقم ظاهرةهي من دفع إ دولةالتخطيطية لل
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 هذهى نتائج سياساتها التخطيطية. و منطقية في تطبيق قانون الهدم، أن الدولة تعاقب السكان العرب علالغير المفارقة 
 يقتل القتيل ويمشي في جنازته". القائل " المثل اينطبق عليه السياسة

باب إثنية ألس ،كل الفترة الماضية قانون الهدم جم دتفي قرى الجوالن هدمت سلطات االحتالل بيتا  واحدا  بعد الضم، ثم  
ى ، ثم عادت في السنة الماضية إلسلطة القضاء إلى فرض غرامات مالية عاليةعبر ، لكنها في المقابل لجأت سياسية  –

في قرية مجدل شمس، وقبلها كانت هناك محاوالت  بيت  بهدم   2106 .09.07بتاريخ  قامتحيث تفعيل سياسة الهدم، 
 لهدم بعض البيوت في القرى األخرى، لكن تمَّ التصدي لها من قبل السكان، وفشلت عملية الهدم.

 االقتصادية للحقوق  الدولي العهد سلطات االحتالل خرقا واضحا ألحكام تنتهجها التي المنازل هدم سياسة تمثل
 .4رقم  العام ( من التعليق1) 11 المادة بموجب المالئم، السكن في المتعلقة بالحقوالثقافية  واالجتماعية

 
ي المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن(، والذ –قدمته لجنة التخطيط والبناء )بطلب من المرصد الذي  حسب التقرير
)بمعدل   أي ،2016 -1983ام و عاألبين مواطنون من قرى الجوالن  ارخصة بناء، تقدم به ا  طلب 8,169يتحدث عن 

ا مكل عام(، ويشير التقرير إلى أن هذا العدد ال يشمل الطلبات التي تم رفضها من ِقبل لجنة التخطيط. وحسب  ا  طلب 248
من مجموع الطلبات، لكن  %70رخصة بناء، وهذا يعادل طلبا   5,773التقرير، فقد منحت لجنة التخطيط فقط  جاء في 

دفع م بتغريمهللمحاكمة و  خضوعهمبعد  حصل على رخصة بناء ،هذه الترخيص طلباتمن  ا  هنا إلى أن جزءشارة اإليجب 
حيث في المرحلة األولى كانت سلطات التنظيم رفضت طلباتهم للترخيص، فقام الناس بفرض أمر  عالية، مالية اتغرام
    والبناء بدون رخصة، مستغلين بذلك تجميد السلطات سياسة الهدم.  واقع

ضد  )لوائح اتهام بمخالفة قوانين البناء( تقدمت بها لجنة التخطيط والبناء ُيشير التقرير إلى ملفات قضائية ،إضافة إلى ذلك
 ا  قرار  1,570، منها حكم قرار بحقها ردص ،ا  ملف 3,054، 2016 -1983أصحاب البناء، وبلغ عددها، بين األعوام 

 بأوامر هدم البناء.
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*أحكام بالهدم صدرت بحق ملفات بناء في قرى الجوالن المحتل  
2014-1983  

 عدد الملفات السنة
1983 15 

1984 46 

1985 28 

1986 28 

1987 93 

1988 104 

1989 79 

1990 48 

1991 40 

1992 67 

1993 49 

1994 34 

1995 27 

1996 39 

1997 45 

1998 20 

1999 67 

2000  **  39 

2001 53 

2002 77 

2003 91 

2004 47 

2005 63 

2006 85 

2007 68 

2008 50 

2009 45 

2010 40 

2011 60 

2012 7 

2013 6 

2014 12 

 1.570 المجموع
 

".           حرمون معاليه" والتخطيط البناء لجنة :المصدر  
الكاتب: إعداد  

 قرار بعد والتخطيط البناء لجنة من المععطيات هذه على الجوالن في نساناإل لحقوق المركزالعربي -المرصد حصل
 قضايا حول بمعلومات المرصد تزويد رفضت قد التخطيط لجنة كانت حيث الناصرة، في المركزية المحكمة من

.الجوالن قرى في البناء  
 لكن إثنية،-عتبارات سياسيةال الجوالن قرى في الهدم قانون تنفيذ جّمدت االحتالل سلطات أن إلى شارةاإل يجب  *

شمس. قرية مجدل في البيوت بأحد الهدم قرار ونفذت عادت 2016 عام  
 الخط ورسم ن،لبنا من 2000 عام سرائيلإ نسحابا فبعد الغجر، قرية تتضمن ال 2000 عام بعد اإلحصائيات **

 عنه نتج مما اللبنانية، الحدود  داخل يقع القرية من الشمالي الجزء أن تبّين الدولتين، بين( الحدود خط) األزرق
 ،بناءلل تراخيص على الحصول شرطدائرة سريان قانون سلطة التخطيط والبناء، وبالتالي من  من القرية خراجإ

.سرائيليةاإل االحتالل سلطة تحت بقائها رغم  
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صدر بحقها احكام قضائية المحتل، ملفات بناء في قرى الجوالن    
  ( 1) 2017نيسان  -2013ما بين آذار 

الصادر  مكُ ماهية الحُ   
سجن \غرامة مالية   

 تاريخ 
 اصدار الحكم

ماهية  ماهية المخالفة
 البناء

رقم ملف  القرية
 البناء

يوم سجن 120 أو \شيكل  12,000  بناء بدون ترخيص 07.03.2013 

 
 2000182 مسعده سكن

 يوم سجن 35 أو \شيكل  3,500

 
كلية   - 13.06.2013

 للتعليم
 10001318 مجدل شمس

(2)  كل شخص شيكل 1,500  بناء بدون ترخيص 08.10.2013 

 
 3000846 بقعاثا سكن

يوم سج 40 أو \شيكل  4,000  بناء بدون ترخيص 19.06.2014 

 
 4000189 عين قنيه سكن

يوم سجن 90 أو \شيكل  54,000 مع عدم توافق البناء  06.11.2014 
 الرخصة الصادرة

 2000288 مسعده سكن

يوم سجن 20 أو \شيكل  20,000  عدم االمتثال 06.11.2014 
  مر وقف البناءأل 

 4000516 عين قنية سكن

يوم سجن 30 أو \شيكل  10,000  عدم االمتثال 13.11.2014 
  مر وقف البناءأل

 30001282 بقعاثا سكن

يوم سجن 20 أو \شيكل  2,000 مبنى  بناء بدون ترخيص 13.11.2014 
 تجاري

 1000017 مجدل شمس

شيكل 70,000  

 
مركز  بناء بدون ترخيص 05.02.2015

 تجاري
 10003397 مجدل شمس

يوم سجن 25 أو \شيكل  2,500  عدم االمتثال 26.02.2015 
  مر وقف البناءأل

 3000955 بقعاثا سكن

سجنيوم  20أو  شيكل 2,000  

 

 1000457 مجدل شمس سكن بناء بدون ترخيص 12.03.2015

يوم سجن 60أو \شيكل  10,000  

 

 4000337 عين قنية سكن بناء بدون ترخيص 16.04.2015

يوم سجن 90أو \شيكل  15,000  

 

 عدم االمتثال 16.04.2015
  مر وقف البناءأل

 2000180 مسعده سكن

أو \شيكل  18,000  

يوم سجن 90  

 عدم االمتثال 16.04.2015
  مر وقف البناءأل

 4000294 عين قنية سكن

يوم سجن 90أو \شيكل  15,000  

 

 عدم االمتثال 16.04.2015
  مر وقف البناءأل

 3000152 بقعاثا سكن

يوم سجن 180 أو \شيكل  65,000  

 

 821310034 مجدل شمس زراعي بناء بدون ترخيص 30.04.2015

يوم سجن 30 أو \شيكل  3,000  

 

 4000337 عين قنيه سكن بناء بدون ترخيص 14.05.2015

يوم سجن 30 أو \شيكل  3,000  

 

عدم توافق البناء مع  14.05.2015
 الرخصة الصادرة

بركة 
 سباحة

 4000323 عين قنيه

يوم سجن 60 أو \شيكل  10,000  

 

 عدم االمتثال 21.05.2015
  مر وقف البناءأل

 10001902 مجدل شمس زراعي

يوم سجن 120 أو \شيكل  30,000  

 

 عدم االمتثال 04.06.2015
 ألمر المحكمة

 30001007 بقعاثا سكن

يوم سجن 210 أو \شيكل  90,000  

 

 30004001 بقعاثا زراعي بناء بدون ترخيص 11.06.2015

يوم سجن 15 أو \شيكل  5,000  

 

 عدم االمتثال 22.10.2015
  مر وقف البناءأل

كراج 
 تصليح

 3000592 بقعاثا

يوم سجن 180 أو \شيكل  80,000  

 

 1000805 مجدل شمس سكن بناء بدون ترخيص 05.11.2015

يوم سجن 120 أو \شيكل  30,000  

 

 1000388 مجدل شمس سكن بناء بدون ترخيص 05.11.2015

يوم سجن 120 أو \شيكل  40,000  

 

 4000309 عين قنية سكن بناء بدون ترخيص 05.11.2015

يوم سجن 081 أو \شيكل  40,000  

 

 3000536 بقعاثا مطعم بناء بدون ترخيص 05.11.2015
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يوم سجن 30 أو \شيكل  10,000  

 

عدم توافق البناء مع  12.11.2015
 الرخصة الصادرة

 30001087 بقعاثا سكن

يوم سجن 20 أو \شيكل  4,000  

 

 3000291 بقعاثا سكن بناء بدون ترخيص 12.11.2015

يوم سجن 10 أو \شيكل  5,000 استعمال خارج عن  24.12.2015 
البناءالمقرر برخصة   

 4000445 عين قنيه سكن

يوم سجن 10 أو \شيكل  10,000  

 

استعمال خارج عن  24.12.2015
 المقرر برخصة البناء

 10001810 مجدل شمس سكن

شيكل 25,000  

 

 4000533 عين قنيه سكن بناء بدون ترخيص 04.06.2016

يوم سجن 50 أو \شيكل  5,000  

 

 1000780 مجدل شمس سكن بناء بدون ترخيص 04.02.2016

  يوم سجن 30أو \شيكل  4,000

 

 2000294 مسعده سكن بناء بدون ترخيص 04.02.2016

يوم سجن 20 أو \شيكل  14,000  

)كل شخص(   

 عدم االمتثال 04.02.2016
 ألمر المحكمة

 4000166 عين قنية سكن

يوم سجن 20 أو \شيكل  12,000  

 

 عدم االمتثال 04.02.2016
 ألمر المحكمة

 20002629 مسعده سكن

يوم سجن 30 أو \شيكل  25,000  

 

 عدم االمتثال 04.02.2016
  مر وقف البناءأل 

 300080053 بقعاثا سكن

يوم سجن 20 أو \شيكل  3,000  

 

 عدم االمتثال 04.02.2016
  مر وقف البناءأل 

 4000390 عين قنيه سكن

يوم سجن 20 أو \شيكل  11,000  

)كل شخص(   

 30001188 بقعاثا سكن بناء بدون ترخيص 05.04.2016

يوم سجن 20 وأ \ شيكل 3,000  

 

 3000558 بقعاثا سكن بناء بدون ترخيص 05.04.2016

يوم سجن 30 أو \شيكل  25,000  

 

 عدم االمتثال 05.04.2016
 ألمر المحكمة

 2000206 مسعده سكن

يوم سجن 120 أو \شيكل  20,000  

 

عدم توافق البناء مع  12.04.2016
 الرخصة الصادرة

 4000256 عين قنيه سكن

يوم سجن 90 أو \شيكل  15,000  بناء بناء بدون ترخيص 12.04.2016 
  

 2000577 مسعده

يوم سجن 15 أو \شيكل  2,000  

 

 3000523 بقعاثا سكن بناء بدون ترخيص 12.04.2016

يوم سجن 30 أو \شيكل  3,000  

 

عدم توافق البناء مع  12.04.2016
 الرخصة الصادرة

 2000119 مسعده سكن

يوم سجن 14 أو \شيكل  2,000  

 

 عدم االمتثال 12.04.2016
  مر وقف البناءأل 

 بناء
  

 2000392 مجدل شمس

يوم سجن 20 أو \شيكل  2,000  

 

 200032 مسعده سكن بناء بدون ترخيص 03.05.2016

يوم سجن 20 أو \شيكل  2,000  

 

 عدم االمتثال 03.05.2016
  مر وقف البناءأل 

 200043 مسعده سكن

)كل شخص( شيكل 1,500  

  

 3000237 بقعاثا سكن بناء بدون ترخيص 10.05.2016

اشهر سجن مع وقف التنفيذ  3  

سنوات 3لمدة   

 2130002 بقعاثا سكن بناء بدون ترخيص 07.06.2016

يوم سجن 25 أو \شيكل  25,000  

 

 2130002 بقعاثا سكن بناء بدون ترخيص 07.06.2016

يوم سجن 100 أو \شيكل  85,000  

 

 عدم االمتثال 07.06.2016
  مر وقف البناءأل 

 2000538 مسعده سكن

يوم سجن 30 أو \شيكل  30,000  

 

 عدم االمتثال 07.06.2016
  مر وقف البناءأل 

 3000831 بقعاثا سكن

يوم سجن 25 أو \شيكل  15,000  

 

 بناء بناء بدون ترخيص 07.06.2016
  

 3000126 بقعاثا

يوم سجن 20 أو \شيكل  8,000  

 

 بناء بناء بدون ترخيص 07.07.2016
  

 821210048 مجدل شمس

يوم سجن 30 أو \شيكل  20,000  2000111 مسعده بناء بناء بدون ترخيص 12.07.2016 
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يوم سجن 100 أو \شيكل  80,000  

 

 20005013 مسعده سكن بناء بدون ترخيص 20.09.2016

يوم سجن 30 أو \شيكل  15,000  

 

 عدم االمتثال 20.09.2016
  مر وقف البناءأل 

 10001251 مجدل شمس سكن

يوم سجن 30 أو \شيكل  15,000  

)كل شخص(   

 10001008 مجدل شمس سكن بناء بدون ترخيص 20.09.2016

يوم سجن 20 أو \شيكل  20,000  

 

 عدم االمتثال 20.09.2016
  مر وقف البناءأل 

 4000188 عين قنيه سكن

يوم سجن 30 أو \شيكل  15,000  

 

 10001725 مجدل شمس سكن بناء بدون ترخيص 20.09.2016

أيام سجن 5 أو \شيكل  2,000  

 

 بناء بناء بدون ترخيص 01.11.2016
  

 3015 بقعاثا

يوم سجن 60 أو \شيكل  75,000  

 

 عدم االمتثال 04.10.2017
  مر وقف البناءأل 

بناء خارج 
الخارطة 
 الهيكلية

 2000613 مسعده

يوم سجن 30 أو \شيكل  25,000  

 

 20002588 مسعده سكن بناء بدون ترخيص 04.10.2017

يوم سجن 40 أو \شيكل  40,000  

 

 عدم االمتثال 10.01.2017
  مر وقف البناءأل 

 بناء
  

 1000687 مجدل شمس

يوم سجن 70 أو \شيكل  5,000  

 

 3000802 بقعاثا سكن بناء بدون ترخيص 23.02.2017

شيكل 3,000  بناء بناء بدون ترخيص 26.03.2017 
  

 20006202 مسعده

يوم سجن 30 أو \شيكل  45,000  

 

 10093 مجدل شمس سكن بناء بدون ترخيص 26.03.2017

يوم سجن 30 أو \شيكل  10,000  

 

بدون ترخيص بناء 20.04.2017  بناء 
  

 2130091 مجدل شمس

يوم سجن 40 أو \شيكل  4,000  

 

 بناء بناء بدون ترخيص 20.04.2017
  

 30075 بقعاثا

يوم سجن 40أو  \ شيكل 26,000  

 

 200059 مسعده سكن بناء بدون ترخيص 20.04.2017

يوم سجن 30 أو \شيكل  15,000  

 

 عدم االمتثال 20.04.2017
  مر وقف البناءأل 

 10001320 مجدل شمس سكن

يوم سجن 30 أو \شيكل  45,000  

 

 10093 مجدل شمس سكن بناء بدون ترخيص 21.04.2017

المركز العربي لحقوق االنسان في الجوالن بطلب إلى لجنة التخطيط "معاليه حرمون"، المسئولة عن قضايا  –تقدم المرصد  .1
البناء في قرى الجوالن السورية، بطلب تزويده بمعلومات عن جميع ملفات البناء التي صدر بحقها احكام من سلطة القضاء 

ها ال تملك احصائيات بهذا الشأن، وتمكن المرصد الحصول فقط على ، لكن لجنة التخطيط ادّعت أن1981االسرائيلية منذ عام 

 المعلومات الواردة في هذه القائمة.
وبعد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان، ورسم  2000المعطيات الُمبيّنة في الجدول ال تشمل قرية الغجر المحتلة، فمنذ العام 

قرية الغجر يقع داخل الحدود اللبنانية، وبالتالي ال يحق لسلطة االحتالل الخط األزرق )بين لبنان واسرائيل(، تبّين أن ثُلثي 
وأجهزتها ممارسة قوانينها على الجزء الشمالي من القرية. في ظل هذه الوقائع  خرجت القرية من دائرة  سلطة التنظيم والبناء، 

معاليه حرمون" ، التي تقع قرية الغجر ضمن واصبح سكانها غير مطالبون باستصدار رخص بناء. لكن لجنة التنظيم والبناء "
حدود سلطتها، طالبت العام الماضي، وبعد صدور قرار من المحكمة المركزية في مدينة الناصرة يقضي بإعادة دائرة أراضي 

ة، اضياسرائيل لسكان القرية )الجزء الشمالي( األموال التي جبتها منهم لقاء استخدام أراضيهم خالل كل فترة االحتالل الم
 بإعادة ممارسة سلطة البناء والتنظيم على القرية كاملة. 

األحكام التي ورد تحتها عبارة "على كل شخص" تدل على أن ملف البناء ُمسجل بإسم أكثر من شخص )على األقل شخصين(،  .2
 وأن الحكم الصادر يسري على كل شخص من اصحاب الملف.
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 نتهاك الحق بالسكنأعراض ا: 7.0

رد أو جوانب كثيرة من حياة الف لينالو، ، بل يتداعى كحجارة الدومنيهذا الحقإطار عند  ال ينتهي نتهاك الحق بالسكنإن ا
 أهم النواحي التي تنعكس عليها سياسة التمييزنتهاك هدف السلطة الحاكمة. ومن ين يكون التمييز واالالمجموعة، خاصة ح

 قتصادي، ومجال التعليم.الن، هو المستوى االجتماعي_ االعلى سكان الجو في التخطيط وتوزيع الموارد 

  

 الجهاز التعليمي والمدارس: 7.1
َع تعليمية المشرو واقتصادية، بل ُتعتبر العملية التربوية وال اجتماعيةفي أية تنمية  ر أساسحجة التربوية والتعليمية العمليُتشكل 

 .التنموي  األساسي  ألي  مجتمعو الحضاري  والثقافي  
، على راثهتسرائيل بالسيطرة على األرض، كأهم مورد للتنمية، بل تسعى للسيطرة على اإلنسان العربي، على لم تكتِف إ

 جتماعي، والعبث بكل مركبات هويته.الثقافي واال نتمائهذاكرته، على ا
، والتي ةائيليالتعليم اإلسر  مناهج يهاعل ةرضافالستمرار بتعليم المنهج السوري، سرائيل المدارس من ابعد االحتالل منعت إ

من ة المجتمع إلى أسرل وعلى المدى البعيد تاريخه وامتداده الثقافي والقومي،إلى فصل الجيل الجديد عن  اهدف بمضمونهت
 مناهج التعليم في المدارس.وذلك عبر ، خالل العبث بهوية الجيل الجديد

 ز جهاز التعليم في الجوالن بما يلي:يتمي  

سم الدرزي"، بهدف فصل الدروز عن مدارس الجوالن عن "القسم العربي في جهاز التعليم"، وضمها "للقفصل  -
 الطائفي. ءنتمااالعلى متدادهم القومي، والتشديد ا
 

يع إلى إعطاء بعض المواض والتعليم  إنشاء برامج تعليمية خاصة بالدروز، حتى أن األمر وصل بوزارة التربية -
 صفة طائفية، حيث أدرجت موضوع "رياضيات للدروز"، وذلك لنفس الهدف السابق. العلمية 

 
ن دون إعطاء الحق للجوالنيي، المدارس في التعليمي المنهاج ومضمون  شكل على التعليم وزارةل مركزية سيطرة -

 .اعدةعلى األجيال الص الرواية الصهيونيةلتمرير بالمشاركة في وضع المنهج التعليمي في مدارسهم ، وذلك 
 

 في الوسط اليهوديمقارنة مع جهاز التعليم  التعليم في قرى الجوالن،بالموارد التي ترصد لجهاز نقص حاد  -
 

في  الحق  األساس"مشتق  من  ح لكل  مواطن ولكل  مجموعة، وهوإن  الحق  في التأثير على مضامين التعليم يجب أن يمن
 نسان.، والهوية الشخصي ة لإليثقافال الموروث من أن  الت عليم هو شرط للحفاظ على ا  وهو ينبع أيض ،"الحر ية والكرامة
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 (Socioeconomic status) االقتصادي-االجتماعي ترتيبال

 (2016عام ) لمدارس قرى الجوالن المحتل
 

 .أدنى مستوى هي 10 والدرجة مستوى، علىهي أ 1رجات، حيث  الدرجة د 10-1من المقياس  يتشكل  

 

 عدد الطالب   المرتبة اسم المدرسة

 631 10 مجدل شمس -بتدائية )أ( اال

 590 9 مجدل شمس -المناهل 

 10 مجدل شمس -عدادية إ
 10 مجدل شمس -ثانوية  1,110

 

 361 9 بقعاثا -بتدائية )أ( اال

 402 9 بقعاثا -بتدائية )ب( اال

 10 بقعاثا -عدادية إ
 10 بقعاثا -ثانوية  597

 

 484 9 مسعدة-ابتدائية األنوار

 266 10 مسعدة -إعدادية 

 403 10 مسعدة -ثانوية 

 

 534 10 عين قنية -ابتدائية 

  

 327 10 الغجر -ابتدائية 

 10 الغجر -عدادية إ
 10 الغجر -ثانوية  305

 6,010 المجموع: 

 إعداد: د. نزيه بريك

 متغيرات: ةاالقتصادي، اعتمد على أربع -اعتمدته وزارة المعارف لتحديد المستوى االجتماعيالمقياس الذي 

 عدد سنوات تعليم األهل. – 40% -
 مستوى دخل الفرد في األسرة. – 20% -
 بعد المدرسة عن المراكز السكنية الكبيرة – 20% -
 دولة المولد )أو االنتماء(. – 20% -

 التصنيف ليس له عالقة بمستوى التعليم في المدرسة، وإنما بالوضع االجتماعي واالقتصادي للطالبأن هذا إلى تجدر اإلشارة 
 سرته.وأُ 

 سرائيل(ن موقع وزارة التربية والتعليم )إتم تجميع المعلومات م المصدر:

 
http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=shkifut.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH02 

 

http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm 

 
 

 

 

 
 
 

http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=shkifut.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH02
http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm
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ز التميي سياسة لىوهذا مؤشر واضح ع سفل الدرجات،أن مدارس قرى الجوالن، تندرج في أيتبين من الجدول أعاله، 
 حتالل. واالضطهاد التي تنتهجها سلطة اال

-وق اإلنسان والحقوق األخرى، حيث إن الوضع االجتماعينتهاك حق من حقبين اُيبي ن أن هناك عالقة جدلية تي والجدول اآل
 صادي للسكان.االقت-ال يختلف عن الوضع االجتماعي قتصادي للمدارس في الجوالن،اال

 

 

 المستوطناتي لقرى الجوالن، مقارنة مع قتصاداال-الترتيب االجتماعي
 (2017لعام )

 هي األعلى( 10، والدرجة هي األدنى 1، حيث الدرجة 10إلى  1)المقياس من 
 

 عدد السكان الترتيبدرجة  المستوطنة  /اسم القرية
 11,170 3 مجدل شمس

 6,545 2 بقعاثا

 3,977 2 مسعدة

 2,311 2 عين قنية

 2,587 3 الغجر

 

قليمي للمستوطنات اليهودية في المجلس اإل

 مستوطنة 33الجوالن، ويضم 

6 18,120 

 8,141 5 كتسرين

 إعداد: د. نزيه بريك

    المصدر:
                                                                                  

http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=shkifut.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH02 

http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm 
 

  

 

االقتصادي بين سكان الجوالن والمستوطنين -الفارق في المستوى االجتماعي، يبدو واضحا ، أن أعالهمن خالل المعطيات 
 كان األصليين. تجاه السة االحتالل جدا ، وهذا يعود أوال  وأخيرا  إلى سياسة وبرامج التمييز التي تمارسها سلط اليهود، كبيرا  

 
 
 
 
 
 

http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=shkifut.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH02
http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm
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 خالصة:
 في بالمساواة المس إلى بسرعة سيقود واحد كمجال بالمساواة المس أنيجب التأكيد على  المعطيات، هذه كل ضوء في

 .  الحجارة بقية أثره على تتداعى األول الحجر يسقط عندماف ،الدومينو حجارة مثل، إضافية مجاالت
ي توفير وذلك يتمثل فاعية والنفسية للنظام االجتماعي يلعب المخططون دورا  فعاال  في تشكيل الصفات المادية، االجتم

   الفرص االقتصادية المتكافئة وتحقيق التكامل االجتماعي واالقتصادي.
  ة ستدامة البيئيجتماعية، واالمبادئ التضامن، والعدالة اال يجب أن تقوم أوال  وأخيرا  علىالتخطيط  سياسات وبرامج

ثقافية جتماعية والحتياجات االااليجب أن تستجيب إلى قومية إثتية. و عتبارات وليس على ا  قتصادية،جتماعية واالواال
 . قتصاديجتماعي واالعالقة جدلية بين التخطيط والمستويين االهناك حيث و الجماعية، 

رد ها تحسين وضع الفر و قدم، فهي بتهاوجودالحياة ؤثر بشكل جوهري على مجاالت تاألرض والتخطيط   اتسياسإن  
 أضرارا  كبيرة.ادرة على أن تسبب والمجتمع، ولكنها بذات الوقت ق

ب على سرائيل ُتعر ف نفسها أوال  كدولة يهودية، وهذا يفتح األبواالسكان العرب، يبدأ من حقيقة أن إسرائيل ضد التمييز في إ
أنها عتراف بها كدولة يهودية، وكل ما هو غير يهودي، ال بل تطالب إسرائيل المجتمع الدولي باالتجاه كة التمييز ممارس

  لدولي بشرعنة سياساتها العنصرية.تطالب المجتمع ا

س على أنماط ن هذا النظام مؤسإحيث  ،إن نظام التخطيط اإلسرائيلي القائم  له نتائج سلبية على التجمعات السكنية العربية
نظيم والتي تقضي بأال يسعى خبراء الت ،من الظلم وعدم المساواة. المخططون اإلسرائيليون ينتهكون قواعد األخالق المهنية

 ،أو جماعات أخرى. وعلى عكس هذه األخالقيات ةعلى مصلحة جماع ةثنيإأو  ةعرقي ةلى تغليب مصلحة جماعإوالتخطيط 
لجزء المحتل إلى ا  –المستوطنات  –إعداد وتنفيذ مخططات لنقل جزء من السكان اليهود ب قاموا نيسرائيلين االيالمهني فإن

)وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي( وتغليب مصلحة اليهود في األرض واالقتصاد والحقوق المدنية بما يسبب  1967عام 
لَ سرائيل والمناطق المحتلة()داخل إالضرر للسكان العرب  و تقييد التنظيم إلى وسيلة لخنق التطوير أالتخطيط و نظام  ، وتحو 

ل نظام التي وحصر وتشويه نمو القرى االنشاط االقتصاد المعالم البيئية  لتدمير كل ةإلى وسيل خطيطلعربية. كذلك فقد تحو 
 التي تجسد الهوية العربية للجوالن.   و  ،)القرى والتجمعات السكنية، اآلثار، السمات الثقافية والتراثية( هاوطمس

 في القبول في تمييز من العرب المواطنون  يعاني إذ ة.قومي خلفية على الميزانيات رصد فيا  خطير ا  إسرائيل تمييز تمارس 
 من قسم في ة.المحلي السلطات في التحتية الُبنى وفي االجتماعي الرفاه خدمات في التعليم، ميزانيات في العمل، أماكن

 التمييز جانب ٕالىو  .يهودال مواطنينلل تفضيال   تعطي وسياسات قانونية تشريعات في يتجلى ،ُممأسس زتميي هناك الحاالت
 المجتمع. في ديمقراطية غير ومعايير قيم تأصل من ينبع خفي تمييز المجتمع في يوجد الظاهر، المؤسساتي

 القياس، اعتبارات في البشرة لون  أو الدين القومية، مثل تمييزي  مقياس يظهر ال عندما خفي تمييز إلى التمييز يتحول 
لتخصيص  كشرط العسكرية الخدمةاشتراط  مثل ،صلةا ذ أو موضوعيا   األولى، للوهلة يبدو قد مقياس منه بدال   ويظهر

 بعض الموارد. 
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