إسرائي ل /األراض ي المحتلة :هدم منـزل/إخالء قسري/بواعث قلق طبية
محمد إسحق حرباوي
يسرى حرباوي
منصور حرباوي ،العمر  24عاماً ،ابنهما
أطفالهم الخمسة األخرون ،األعمار 21 - 13
تُعد بلدية القدس العدة إلخالء محمد إسحق ويسرى
حرباوي قسرا ً من البيت الذي يعيشون فيه مع أوالدهم
الستة ،وأحدهم يعاني من إعاقة شديدة ،وذلك تمهيدا ً
لهدم البيت .وليس لدى العائلة دخل تقريباً ،وسيؤدي
هدم البيت إلى تشريدهم .ويرجح أن يخلِّف ذلك آثارا ً
مدمرة على حالة العائلة الصحية ،وال سيما على ابنهم
المعوق .وال يزال بإمكان البلدية أن تأخذ ظروف العائلة
َّ
في الحسبان وأن تلغي اإلخالء القسري والهدم.
ويعاني ابن الزوجين األكبر منصور ،البالغ من العمر  24عاماً ،من إعاقة كلية (رباعية) ،وهو معوق عقليا ً ويعاني من نوبات صرع
متكررة .وهو طريح الفراش ويعتني به في البيت والداه ،اللذان يعانيان أيضا ً من اعتالل في صحتهما وليس لديهما عمل يرتزقان منه .ويدرس
اثنان من أبنائهما (ويبلغان من العمر  19و 21عاما ً) في الجامعة ،بينما يذهب الثالثة اآلخرون (وأعمارهم  13و 14و )17إلى
المدرسة.
وقد خاضت العائلة معركة قانونية لمدة  15عاما ً إلنقاذ بيتها في حي أبو طور في القدس الشرقية ،والواقع في منطقة في الضفة الغربية
احتلتها إسرائيل في  1967وضمتها إليها ،منتهكة بذلك القانون الدولي .وفي جلسة االستماع األخيرة لمحكمة بلدية القدس ،التي عقدت في
 30أبريل/نيسان ،طالبت بلدية القدس بهدم البيت وبأن تدفع العائلة أيضا ً غرامة بقيمة 30,000شيكل ( 6,500دوالر أمريكي) .ومن المرجح
يصرح قرار المحكمة ،الذي يتوقع أن يصدر في  7يونيو/حزيران ،بهدم البيت.
أن
ِّ
وكانت العائلة قد بنت البيت في  ، 1989وفي العام التالي ،صدرت إليهم أوامر بدفع غرامة (قاموا بدفعها) ،وبالحصول على ترخيص
بالبناء وإال فسيتم هدم المنـزل .ونظرا ً ألن المنطقة ليس ضمن التخطيط للبناء ،فقد أنفقت العائلة مبالغ كبيرة إلعداد مخططات للبناء وتقديمها
إلى البلدية .بيد أن البلدية ،وعندما أصدرت في نهاية األمر خطة بناء للمنطقة في  ، 2004أي بعد سنوات عديدة من بناء البيت ،قررت أن
البيت الذي بنته عائلة الحرباوي ال يطابق المواصفات المطلوبة (من حيث نسبة البناء من قطع األراضي التي يسمح بها ،وتقسيم األرض إلى
قطع منفصلة) ،وبذا أصدرت البلدية أمرا ً بإزالة البناء.
خلفية
ً
تقوم السلطات اإلسرائيلية على نحو متكرر بهدم بيوت الفلسطينيين في شرقي القدس وفي أماكن أخرى من األراضي المحتلة استنادا إلى أن
البناء قد تم دون الحصول على ترخيص .علما ً بأنه من المستحيل على معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية الحصول على ترخيص ببناء بيت
فوق أراضيهم هم أنفسهم.
وفي العامين الماضيين ،صعَّدت بلدية القدس من عمليات هدم البيوت الفلسطينية .فقد هُدم نحو  200بيت في القدس الشرقية منذ بداية
 ، 2004ما خلَّف أكثر من  600شخص بال مأوى .وفي السنوات الخمس ما بين  1999و ، 2003أُزيل ما مجموعه قرابة 23 0
بيتا ً من الوجود.
ومنذ احتالل إسرائيل القدس الشرقية في  ،1967انتهجت السلطات اإلسرائيلية سياسة قيَّدت بموجبها إقامة الفلسطينيين مبان جديدة في
األحياء الفلسطينية .وتركت مصادرة إسرائيل مناطق شاسعة من األراضي الفلسطينية معظم المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية وحولها بال
أراض أو بالقليل منها لبناء البيوت .وتم تصنيف قسط كبير من األراضي المملوكة ملكية خاصة على أنها "أراض خضراء" ال يجوز البناء
فوقها .ولم تجد مساعي الفلسطينيين من أجل إعادة تصنيف أراضيهم بحيث يمكن البناء فوقها نفعا ً .وفي الوقت نفسه ،واصلت إسرائيل بناء
مستوطنات على مساحات كبيرة (وهذا غير قانوني بمقتضى القانون الدولي) فوق األراضي الفلسطينية التي تمت مصادرتها في المنطقة
ألغراض االستخدام الحصري من قبل مواطني إسرائيل من اليهود .وبينما يتواصل هدم بيوت الفلسطينيين ألنها قد بُنيت دون ترخيص،
يستمر بناء المستوطنات اإلسرائيلية غير المشروع وتوسيعها في القدس الشرقية .ولم يسمع أحد عن هدم بيوت لمواطنين إسرائيليين من اليهود
أقيمت من دون ترخيص.
إن إسرائيل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت
?u1605اعية والثقافية ،وهي ملزمة بمقتضى المادة  ) 1( 11من العهد باحترام "حق كل شخص في مستوى كاف من العيش له وألسرته،
يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى" .أما اإلخالء القسري فهو "النقل الدائم أو المؤقت ألفراد أو عائالت و/أو مجتمعات من
منازلها و/أو أراضيها التي تشغلها رغما ً عن إرادتها ،دون توفير األشكال المناسبة من لحماية القانونية أو سواها من أشكال الحماية لها،
وتيسير وصولها إليها" .وقد أعلنت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في قرارها  1993/77أن هذه الممارسة تشكل "انتهاكا ً فظيعا ً لحقوق
اإلنسان ،وال سيما للحق في المسكن الكافي".
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التحرك الموصى به :يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن ،باللغة العربية أو اإلنجليزية أو بالعبرية:
•
•
•

لإلعراب عن بواعث قلقكم من أن بلدية القدس قد أصدرت أمرا ً بهدم منـزل محمد ويسرى حرباوي في حي أبو طور في القدس
الشرقية ،ودعوة رئيس البلدية إلى إلغاء أمر الهدم؛
للدعوة إلى إلغاء جميع األوامر األخرى الصادرة بغرض هدم المنازل في القدس الشرقية ،وإلى وضع حد لممارسة اإلخالء القسري،
وعلى وجه الخصوص ضمان أن ال يصبح أحد بال مأوى نتيجة لعمليات اإلخالء؛
للدعوة إلى فرض حظر على جميع عمليات هدم البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية إلى حين تعديل مخططات وقوانين البناء على نحو
يفي بمقتضيات المعايير الدولية.
ترسل المناشدات إلى:
السيد أوري لوبوليانسكي
رئيس بلدية القدس
 1ساحة سفرا
القدس  ، 91007إسرائيل
+ 972 2 629 6014
فاكس:
lpuri@jerusalem.muni.il
بريد إلكتروني:
وابعثوا بنسخ إلى  :الممثلين الدبلوماسيين إلسرائيل المعتمدين لدى بلدانكم.
يرجى إرسال المناشدات فورا ً .كما يرجى التشاور مع األمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 7
يونيو/حزيران . 2006
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