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مقدمة
للخان األمحر من امسه نصيب ،فهو بؤرة ملتهبة يف موقع اسرتاتيجي تستهدفه أطماع
لحظ يف العامل الفسيح حال ٌة
االحتالل وتطارد قاطنيه حبمالت االقتالع .وقد ال ُت َ
كهذه تتن ّزل فيها سطوة العدوان ّ
املركب بال هوادة على جمموعة سكانية عزالء وقليلة
العدد؛ لكنها صلبة يف حتدِّيها وشاخمة يف صمودها وثابتة على مواقفها وحقوقها.
واصل منظومة االحتالل استجماع أركانها وحشد قواها يف االستفراد بأهالي اخلان
ُت ِ
األمحر لرتهيبهم واقتالعهم والسيطرة على أرضهم .ففي محلة االحتالل العدوانية
هذه ينخرط اجليش وق ّواته ،واحلكومة وقراراتها ،واملؤسسات وإجراءاتها ،واجلهاز
القضائي وأحكامه ،واملستوطنون وعصاباتهم ،مع تسليط حرب نفسية دؤوب تستهدف
األهالي الصامدين يف معنوياتهم ،لكنهم ما ازدادوا إ ّ
ال إصراراً على تش ّبثهم باألرض
وجت ّذرهم يف املكان وحتدِّي حماوالت االقتالع ومحالت البطش والتنكيل.
من نافلة القول ّ
إن قضية اخلان األمحر هي أوسع من رقعة اجلغرافيا اليت تشغلها ،مبا
التجمع الفلسطيين الصامد .ففي هذه البؤرة امللتهبة تتقاطع قضية
يتجاوز نطاق هذا
ّ
القدس مع مصري الضفة واستشراء االستيطان ،عالوة على تعبريها الرمزي عن قرى
وجتمعات فلسطينية يف املنطقة املص ّنفة «ج» وفق اتفاق أوسلو؛ تطاردها سياسة
وبلدات
ّ
اهلدم واالقتالع والتهجري القسري بأشكال متعددة.
جسد أهالي اخلان األمحر من عرب اجلهالني ملحمة
ويف مواجهة هذه التهديدات ّ
متواصلة بصمودهم سنة بعد سنة ،وط ّوروا جتربة نضالية أع َيت االحتالل وفضحت
املتأصلة يف التضييق واألبارتايد» والتهجري القسري على مرأى من العامل.
سياساته
ِّ
ويف هذا املوقع االسرتاتيجي تفاعلت جتربة مقاومة شعبية فلسطينية فريدة ،تستجمع
ّ
لتستظل بها من جديد ،وتقاوم هدم مدرسة بإعادة بنائها من إطارات
أنقاض األكواخ
جتمعات
السيارات ،وتواجه محلة االقتالع باإلصرار على تعليم تالميذ القرية وتالميذ ّ
4
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بدوية فلسطينية أخرى باجلوار .تبدأ مقاومة اخلان األمحر بشربة املاء العزيزة يف املكان،
وتتأجج مبواقف الصمود اليت صاغها رجاهلا ونساؤها وأطفاهلا يف وجه كل حماوالت
ّ
االحتالل اليت سعت إىل إزاحتهم عن املكان بق ّوة السالح وسطوة التنكيل وغواية البدائل
املزعومة .وهكذا انفتحت عيون العامل على هذه البؤرة الصامدة اليت ختتزن يف ذاتها
وجتسد روح الصمود ،حتى صار اخلان األمحر وجه ًة
سرية النكبة وتش ّع بأ َلق النضال
ِّ
للتضامن األممي ،وموضوعاً ملرافعات دولية ،وشاغ ً
ال للعناوين واألغلفة.
يَصدُر هذا العمل وقضية اخلان األمحر يف ذروتها ،وتهديدات االحتالل لألهالي يف
أوجها ،بينما تتعاظم احلالة التضامنية معهم وترتاكم تفاعالتها ،من دون أن ينفي
التجمع السكاني يبقى ًّ
ذلك حقيقة ّ
هشا ومكشوفاً للمخاطر اليت حتيق به.
أن هذا
ّ
وترسم قضية اخلان ِّ
مؤشرات جسيمة إىل استشراء املخاطر يف شرق القدس وأعماق
والتوسع االستيطاني بصفة متسارعة ،مبا
الضفة الغربية ،وتفا ُقم السيطرة االحتاللية
ّ
يفرض اسرتاتيجيات إعاقة تكون يف مستوى التحدي والتهديد .ولوال صمود املواطنني
الفلسطينيني يف اخلان األمحر بإمكاناتهم البدائية وجت ّلدهم يف وجه محلة اهلدم
والتهجري القسري لكانت اجلولة قد ُح ِس َمت منذ زمن بكل ما ستج ّره من تداعيات
جسيمة.
ّ
إن قضية اخلان األمحر وما يتضافر معها من قضايا شبيهة على األرض الفلسطينية،
ستبقى ِّ
التوسع االحتاللي يف القدس والضفة ،ومتزيق أواصر
مؤشراً إىل خطورة
ّ
التجمعات السكانية الفلسطينية احملاطة باجلدران والعوائق واملستوطنات ،واستعالء
ّ
نظام «األبارتايد» اإلسرائيلي على مرأى من العامل.
حسام شاكر
ثان/نوفمرب 2018
 2تشرين ٍ
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الخان األحمر
نقطة ملتهبة
جسد اخلان األمحر نقطة ملتهبة على اجلغرافيا الفلسطينية ،تك ّثفت فيه سياسات
ّ
اهلدم واالقتالع والتهجري القسري اليت تعتمدها سلطات االحتالل يف شرقي القدس
عموما؛ يف الضفة الغربية.
وضمن املنطقة «ج»
ً
إنه قرية صغرية تسمى اخلان األمحر 1نسبة إىل لون الرتبة وإىل خان أثري يف املنطقة ،أو
جتمع س ّكاني باألحرى بالنظر إىل طبيعته البدوية ،وقد يأتي باسم «خان األمحر»
هي ّ
«جتمع أبو احللو» .وال تعرتف وثائق التخطيط العسكري اإلسرائيلي بوجود قرية
أو
ّ
اخلان األمحر أساساً ،وموقف االحتالل من أراضيها هو املصادرة ومن منشآتها اهلدم
ومن سكانها اإلخالء القسري.
جتمع اخلان األمحر جمموعة من عرب اجلهالني ،وهم وغريهم من بدو الضفة
ويقطن ّ
الغربية املُهدّدين باالقتالع؛ يف واقع احلال الجئون فلسطينيون طردهم االحتالل من
مسته سلطات االحتالل يف مثانينيات
النقب بعد سنة  ،1948ويعيش بعضهم على ما ّ
خاصة استأجروها
أراض ّ
القرن املاضي «أراضي الدولة» ،ويعيش بعضهم اآلخر على ٍ
ضمت سلطات االحتالل األراضي اليت يقيمون
من قرى فلسطينية يف املنطقة ،وقد ّ
عليها بشكل تدرجيي إىل منطقة اختصاص مستوطنة «معاليه أدوميم» .وعندما أرادت
سلطات االحتالل يف بداية التسعينيات توسيع مستوطنة معاليه أدوميم»؛ أرغمت
عرب اجلهالني على الرحيل من املنطقة اليت عاشوا فيها منذ مخسينيات القرن املاضي،
ضمن أطماع ممتدة إىل هذه املنطقة ذات القيمة االسرتاتيجية.

المكونــة مــن الحجــر الجيــري المكســو بأكســيد الحديــد ،وإلــى الخــان
 1تعــود التســمية إلــى طبيعــة تربــة المــكان الحمــراء
ّ
أن اللــون األحمــر تــم انتحالــه أيض ـا ً
الــذي أقيــم فــي الموقــع خــال العهــد العثمانــي قبــل نحــو خمســة قــرون .ويُال َحــظ ّ
فــي األســماء االســتيطانية التــي هيمنــت علــى أراضــي الخــان األحمــر ،كمــا يتجلّــى فــي مســتوطنتي معاليــه أدوميــم أي
المرتفعــات الحمــراء وكفــار أدوميــم أي القريــة الحمــراء.
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جت ّر قضية اخلان األمحر خلفها سلسلة من الرتاكمات املتعلقة بهذه القرية الصغرية
التجمع السكاني الفلسطيين البدوي الواقع يف منطقة اسرتاتيجية من شرقي
أو
ّ
القدس .وبالنظر إىل انكشاف التجمعات احلضرية الفلسطينية يف ضواحي القدس
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لسياسات االحتالل وإجراءاته يف تقييد البناء وهدم املنازل1؛ ّ
جتمع اخلان األمحر
فإن ّ
ينطوي فوق ذلك على هشاشة مضاعفة خاصة مع تعداده السكاني احملدود وطبيعته
البدوية وحالة التهميش اليت يعانيها ،من جانب؛ وموقعه االسرتاتيجي شرقي القدس
التوسع االحتاللي والربط االستيطاني ،من جانب آخر.
مبوجب خمططات
ّ
لتجمع اخلان األمحر ومواصفات املوقع الطبوغرافية قيمة اسرتاتيجية فائقة بالنظر
ّ
إىل أنه يُشرف من املنطقة املرتفعة بنحو  450مرتاً فوق سطح البحر على اخلاصرة
األضيق للضفة الغربية من شرق القدس وصو ً
ال إىل أرحيا .ويقع اخلان األمحر على
طريق أرحيا ممث ً
ال بالشارع االلتفايف االحتاللي رقم  .1وما يزيد من هذه األهمية؛ قرب
التجمع من مستوطن ْ
التجمع
يت «معاليه أدوميم» وكفار أدوميم» ،عالوة على وقوع
ّ
ّ
املسمى .E1
يف جمال مشروع التوسع االستيطاني ّ
وحيرص االحتالل على اقتالع أهالي اخلان األمحر الذين ِّ
يشكلون حجر عثرة يف طريق
مشروعات من شأنها شطر الضفة الغربية إىل نصفني ،مشالي وجنوبي ،مبا يؤدي إىل
إجياد اتصال استيطاني – احتاللي مباشر بني القدس واألغوار ،وهو ما سيقضي على
التواصل اجلغرايف ألراضي ما يُف َ
رتض بها أن تكون «دولة فلسطينية» ،وفق مواصفات
«الرباعية» الدولية ،واليت هي دولة مق ّلصة عن املطالب الفلسطينية يف أصلها.
ّ
جتمع اخلان األمحر الذي يض ّم قرابة مخس وأربعني أسرة من عرب اجلهالني
إن ترحيل ّ
جتمعات بدوية فلسطينية قريبة منه
قوامها حنو مئة ومثانني نسمة؛ من شأنه أن يضع ّ
مهب الريح ،عالوة على ّ
التجمعات تعتمد يف تعليم أبنائها على مدرسة
أن بعض هذه
يف ّ
ّ
مقوماتها ومرافقها.
اخلان األمحر البدائية يف ِّ

2

 1عن هشاشة هذه التج ّمعات الواقعة في شرقي القدس ،انظر مثالً:
راسم خمايسي :إعادة تشكيل المحيط الحضري المقدسي قلب الدولة الفلسطينية ،حوليات القدس /ملف القدس ع ،16
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،خريف وشتاء  ،2013ص.-50 37
 2عن استهداف تج ّمعات عرب الجهالين البدوية في شرقي القدس والضفة الغربية انظر مثالً دراسة حالة:
Case Study: Palestinian Bedouin Communities in Area C, in: BADIL Resource Center
for Palestinian Residency and Refugee Rights: Displacement of Palestinians as a War
Crime - Information for the Consideration of the Commission of Inquiry, February 2015.
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وجاء تصعيد هجمة سلطات االحتالل على اخلان األمحر ،يف سنة  2018إيذاناً مبسعاها
إىل فرض األمر الواقع االحتاللي يف املنطقة (ج) مبوجب تقسيمات اتفاق أوسلو ،وهي
املنطقة اليت تشغل معظم أراضي الضفة الغربية وتنطوي على أهمية اسرتاتيجية؛ ال
سيما األغوار ،وتض ّم ما يُع َرف بالكتل االستيطانية اليت يراهن االحتالل على االحتفاظ
بها ورمبا إدراجها ضمن صيغة «تبادل األراضي» ضمن صفقة سياسية حمتملة مع
السلطة الفلسطينية ،وتبدو مستوطنة «معاليه أدوميم» املقامة قرب اخلان األمحر
مثا ً
ال جل ّياً على هذه الكتل االستيطانية.
وختتزل قضية اخلان األمحر يف ذاتها رمزية النكبة ،وتبدو املفارقة واضحة يف تسخني
توجهات
هذه القضية يف ذكراها السبعني حتديداً .وتكشف قضية اخلان األمحر عن ّ
«منظومة االحتالل» حنو الوجود الفلسطيين يف شرقي القدس ومناطق اسرتاتيجية
التجمعات البدوية
من الضفة الغربية ،وتعيد إىل األذهان سلوك هذه السلطات مع
ّ
ومنها تلك الواقعة يف النقب ضمن ما يُع َرف بالقرى غري املعرتف بها ،اليت تتعاقب
عليها حماوالت التفكيك واالقتالع بفعل أوامر اهلدم اجلماعي الصادرة حبقها ،كما
عليه احلال يف قرييت العراقيب وأم احلريان ضمن النقب احملتل سنة .1948
وييل هذا التماثل النسيب يف الوقائع بني البلدات البدوية املهددة باالقتالع األنظار
ُ
إىل ما حيمله أهالي اخلان األمحر من خربة تهجري ّ
مركبة؛ ابتدا ًء من ترحيلهم من
صحراء النقب بعد نكبة  ،1948وقد نزلوا يف مخسمينيات القرن العشرين يف املنطقة
اليت أقيمت عليها مستوطنة «معاليه أدوميم» ،ثم وقع ترحيلهم إىل اخلان األمحر
إلقامة املستوطنة املذكورة.
التجمع السكاني الفلسطيين من مرافق احلياة
وعرب العقود املتالحقة؛ مت حرمان هذا
ّ
األساسية اليت حتجبها سلطات االحتالل عنهمّ .
جسدوا
لكن أهالي اخلان األمحر ّ
طوال ذلك قصة صمود مديدة رغم التهميش وحرمانهم من إمدادات الكهرباء واملاء
ومن مرافق التعليم والصحة وشبكات الطرق والبنى التحتية والتخطيط اهليكلي،
ث ّم دفعوا مبحاوالت قانونية لدرء خمطط اهلدم والتهجري عنهم بالتماسات قضائية
10
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متعددة تقدّموا بها ،ورفضوا االنزياح عن منطقتهم أو الرضوخ حلمالت التنكيل اليت
استهدفتهم ،كما جرى بكل قسوة يف الرابع من متوز /يوليو  2018على مرأى من
العامل الذي شاهد وقائع من االعتداءات اجلسيمة وسحل األهالي وإهانتهم؛ مبا يف
ذلك النساء .وقد منعت قوات االحتالل يف تلك األحداث تسعة قناصل أوروبيني من
الوصول إىل اخلان األمحر للتضامن مع األهالي املهددين بهدم منشآتهم وبالرتحيل
القسري ،واعتدت على متضامنني من غري الفلسطينيني أيضاً انضموا إىل فعاليات
أهالي القرية.
وتطوراتها
القضية
ّ
عالوة على خربة تهجريهم من منطقة تل عراد قرب بئر السبع يف أعقاب نكبة فلسطني
()1948؛ ّ
التجمعات القريبة
جتمع اخلان األمحر وغريه من
ّ
فإن عرب اجلهالني يف ّ
منه خربوا أطواراً من التضييق وحماوالت االقتالع .فبعد احتالل الضفة الغربية مبا
فيها شرقي القدس سنة 1967؛ ض ّيقت سلطات االحتالل على فرص الرعي والتن ّقل
اليت كانت متاحة هلم وك ّبدتهم خسائر وغرامات جراء ذلك .وحظرت تلك
السلطات الدخول إىل بعض األراضي معلنة أنها مناطق عسكرية مغلقة ،وباشرت إقامة
املستوطنات غري املشروعة مبعايري القانون الدولي ،ال سيما «معاليه أدوميم».
و ُتعترب «معاليه أدوميم» من أخطر التجمعات االستيطانية املوجودة يف الضفة الغربية،
توسعها ويف شبكة الطرق
نظراً إىل وجودها ضمن حمافظة القدس وألنها متثل يف ّ
املرتبطة بها تهديداً التصال مشال الضفة جبنوبها عالوة على عزل القدس وإعاقتها
تواصل أرجاء الضفة معها.
وقد جاء إبرام اتفاق أوسلو ( )1994 - 1993إيذاناً مبرحلة جديدة ك ّثفت فيها
التوسعية ضمن املنطقة (ج) مبوجب التقسيم
سلطات االحتالل من خمططاتها
ّ
املعتمد يف االتفاق ألراضي الضفة ،حيث ُمنحت سلطات االحتالل السلطة اإلدارية
واألمنية عليها.
11
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لقد أطلق اتفاق أوسلو أيدي سلطات االحتالل يف املنطقة (ج) اليت تزيد مساحتها على
ستني من مئة من أراضي الضفة واليت تنطوي على أهمية اسرتاتيجية فائقة أيضاً.
وحسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية «أوتشا»ّ ،
فإن سلطات االحتالل
حتتفظ يف املنطقة (ج) بسيطرة شبه حصرية« ،مبا يف ذلك إنفاذ القانون والتنظيم
والبناء .وقد مت ختصيص غالبية املنطقة (ج) ملصلحة املستوطنات اإلسرائيلية أو
التجمعات الفلسطينية .وهذا يعرقل تطوير السكن
اجليش اإلسرائيلي ،على حساب
ّ
التجمعات الفلسطينية ،وله تداعيات كبرية
املالئم ،والبنية التحتية وسبل العيش يف
ّ
على مجيع سكان الضفة الغربية .وتتل ّقى املباني اليت يتم بناؤها من دون تصاريح
ويشجع الناس على
أوامر هدم باستمرار ،ما خيلق حالة من الشك والتهديد املزمن،
ِّ
الرحيل .وحيثما يت ّم تنفيذ األوامر ،فإنها تؤدِّي إىل التهجري واإلخالل بس ُبل العيش،
وترسيخ الفقر وزيادة االعتماد على املعونات .وقد واجه اجملتمع اإلنساني جمموعة من
الصعوبات يف تقديم املساعدات يف املنطقة (ج) ،مبا يف ذلك مصادرة املساعدات وتدمري
1
املرافق على يد السلطات اإلسرائيلية».
جتمع اخلان األمحر على مدار سنوات استهدافاً مباشراً من سلطات االحتالل
وقد واجه ّ
اإلسرائيلي وتضييقاً للخناق على سكانه إلجبارهم على الرحيل وهجرة املكان مع خطر
اإلخالء واهلدم .وسلمت سلطات االحتالل سكان املنطقة عرب السنوات العديد من
األوامر العسكرية اليت تقضي بإخالء منازهلم ومنشآتهم واملدرسة االبتدائية الوحيدة
ً 2
يف التجمع وهدمها مجيعا.
ويف أواخر عام  2011أصدرت قوات االحتالل اإلسرائيلي قراراً عسكرياً يقضي برتحيل
عرب اجلهالني القاطنني يف جتمعات اخلان األمحر وشرق العيزرية قرب «معاليه
للتوسع االستيطاني وبذريعة
أدوميم» ومناطق أخرى ،وذلك من أجل فتح الطريق
ّ
3
أنهم «يشكلون خطراً أمنياً على املنطقة».
« 1أوتشا https://www.ochaopt.org/ar/location/area-c ،2018/7/18
 2دليل تج ّمع عرب الجهالين ،معهد األبحاث التطبيقية أريج – القدس ،2012 ،ص .14
 3المصدر السابق ،ص .18
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ِّ
املسمى  E1تهديداً مباشراً للخان األمحر
التوسعي االستيطاني
ويشكل املشروع
ّ
ّ
والتجمعات البدوية القريبة ومناطق عدة شرقي القدس ويف الضفة الغربية ،عالوة على
ّ
ما ِّ
أراض أخرى ومن
ميثله املشروع ّ
املسمى «طريق نسيج احلياة» من ّ
توسع على حساب ٍ
تهديد بشطر الضفة الغربية.
ّ
إن إقدام سلطات االحتالل على تكثيف عمليات هدم األكواخ واخليام اليت تعود لقاطين
وجتمعات بدوية أخرى يف املنطقة «ج» ،ومنعهم من الوصول إىل مناطق
اخلان األمحر
ّ
الرعي ،فرض ضغوطاً على مواردهم االقتصادية وأرزاقهم ،وهو ما ِّ
ميثل يف مفعوله
تأثرياً طارداً ّ
يذكي سياسات االقتالع والتهجري.
ومع ذلك؛ ّ
فإن عرب اجلهالني يف اخلان األمحر صمدوا رغم كل الضغوط ،وتش ّبثوا
بأرضهم وحافظوا على أسلوب حياتهم البدوي بعد أن أجربهم االحتالل على ترك
أراضيهم يف صحراء النقب يف مخسينيات القرن العشرين ،وقد استهدفتهم منذ ذلك
احلني املضايقات والضغوط وحماوالت إعادة التوطني من قبل حكومات االحتالل
املتعاقبة بعيدًا من القرية الواقعة شرقي القدس.
ويواجه أهالي اخلان األمحر تهديدات متضافرة باهلدم واالقتالع والتهجري القسري
من سلطات االحتالل وق ّواتها ،ومن النظام القضائي اإلسرائيلي املتواطئ معها ،ومن
التوسعية أيضاً اليت تتح ّرك قضائياً ضدهم؛ فقد قدّمت مجعيات
منظمات االستيطان
ّ
متكررة للمحكمة
من ثالث مستوطنات إسرائيلية قريبة من اخلان األمحر عرائض
ِّ
اإلسرائيلية العليا الستصدار أوامر هدم يف القرية.
ويف سنة  2011حتدثت تقارير إعالمية إسرائيلية عن ّ
يسمى «اإلدارة املدنية»
أن ما ّ
التابعة جليش االحتالل يف الضفة الغربية ،أعدّت خطة لرتحيل البدو الفلسطينيني
من املنطقة «ج» ،اليت ختضع لالحتالل إدارياً وأمنياً مبوجب اتفاق أوسلو ،وذلك إىل
مناطق إقامة دائمة ،بهدف توسيع املستوطنات وخلق تواصل استيطاني يهودي يصل
أن حكومة االحتالل َب ْل َو َرت ّ
إىل «القدس الشرقية» .وجاء ّ
خطة اإلجالء من دون إخبار
أصحاب الشأن أو التشاور معهمّ ،
وأن قيادة املنطقة الوسطى يف جيش االحتالل ،املسؤولة
14
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عن الضفة الغربية ،وافقت بالفعل على اخلطة يف ربيع سنة  .2011ويف تفاصيل
ما نشرته الصحفية عامريه هاس بهذا الشأن؛ ّ
فإن «أول من سيشملهم اإلجراء هم
ألفان وأربعمئة من البدو يعيشون على األطراف الشرقية ملدينة القدس ،وسوف يسهِّل
ّ
خمطط توسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» ومستوطنات
إجالؤهم على إسرائيل تنفيذ
1
أخرى باملنطقة خللق تواصل جغرايف استيطاني يهودي يصل إىل القدس الشرقية» .
تسمى «اإلدارة املدنية» ،وهو جهاز تابع
ويف سياق ّ
محى االبتالع املتزايدة ح ّررت ما ّ
جليش االحتالل ّ
يتول إدارة الضفة الغربية ،وثيقة داخلية يف بدايات سنة 2011
أراض حميطة بالكتل االستيطانية يف
تنطوي على خمطط إسرائيلي للسيطرة على ٍ
الضفة ،مبا يف ذلك شرقي القدس ومنطقة البحر امليت وغور األردن .واهلدف األساس
ّ
املخطط هو االستيالء على مجيع األراضي اليت يعجز الفلسطينيون عن إثبات
من هذا
ّ
املخطط أن يعين عملياً استحالة
ملكيتهم هلا بوثائق رمسية .ومن شأن اكتمال هذا
املسمى «تبادل األراضي»
إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرايف ،وإحباط اخليار
ّ
ً
أيضا.2

ـرع وتيــرة اإلجــاء القســري لبــدو الضفــة الغربيــة .تقريــر صحفــي ،صحيفــة
 1عاميــره هــاس :إســرائيل تسـ ِ ّ
هآرتــس العبريــة ،الموقــع اإللكترونــي 14 ،أيلــول /ســبتمبر .2011
 2كتــب هــذه الوثيقــة رئيــس شــعبة البنيــة التحيتــة فــي مــا تســمى اإلدارة المدنيــة ،العميــد تســيفي كوهيــن ،فــي
ثان/ينايــر  ،2011وفــي يــوم اعتمــاد هــذه الوثيقــة نفســه؛ وقّــع كوهيــن علــى أمــر إداري آخــر يعتبــر
كانــون ٍ
األراضــي غيــر مح ـدّدة الملكيــة ضمــن األراضــي المســموح للدولــة إعــان حيازتهــا لهــا .وأ ّكــد كوهيــن
أراض فــي الضفــة
فــي الوثيقــة األولــى التــي تحــدِّد أولويــات اإلدارة فــي فــرض حيــازة إســرائيلية علــى
ٍ
منوهـا ً فــي ذلــك بـ ِّ
الغربيــة؛ ّ
ـأن إقامــة
أن جميــع عمليــات البنــاء ال بـدّ أن تتـ ّم علــى
ٍ
أراض فــي حيــازة الدولــةِ ّ ،
صــة للفلســطينيين ،كمــا حــدث فــي العديــد مــن البــؤر االســتيطانية والمســتوطنات،
مســتوطنات علــى ملكيــات خا ّ
يُعَــدّ انتهــاكا ً للقانــون الدولــي وقــرار الحكومــة اإلســرائيلية ،وهــو مــا يقتضــي بمنطــق ســلطات االحتــال
ســع االســتيطاني عليهــا.
مصــادرة األراضــي مــن الفلســطينيين لشــرعنة التو ّ
أشار إلى هذه الوثيقة ،مع بعض التفاصيل ،عكيفا إلدار في مقال نشره في صحيفة هآرتس ،انظر:
أراض فــي الضفــة الغربيــة.
عكيفــا إلــدار وثيقــة إســرائيلية تكشــف عــن مخطــط إســرائيل لالســتيالء علــى
ٍ
صحيفــة هآرتــس العبريــة ،الموقــع اإللكترونــي 22 ،تمــوز /يوليــو .2011
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و ُي َع ّد العدوان على اخلان األمحر تهديداً
لتجمعات بدوية فلسطينية أخرى بالقرب
ّ
من املنطقة ،من خالل اإلضرار مبركزية املنطقة ،فعلى سبيل املثال؛ يشمل أمر اهلدم
مدرسة القرية ،اليت مت بناؤها من إطارات السيارات ،ويتلقى فيها حنو  170طف ً
ال من
مخس جتمعات بدوية خمتلفة دروسهم التعليمية النظامية .وقبل بناء مدرسة اخلان
األمحر كان األطفال يضطرون إىل االنتقال إىل مدرسة بعيدة يف أرحيا يف رحالت
شاقة مع خماطر الدهس على الطريق السريع (الطريق رقم  ،)1وهو ما سبق أن أوقع
ضح ّيتني من األطفال التالميذ يف حوادث دهس.
وتشري حالة مدرسة اخلان األمحر ِّ
حبد ذاتها إىل مدى التالعب الذي ينطوي عليه
تعمد أهالي اخلان األمحر بناءها يف عام 2009
النظام القانوني لدولة االحتالل ،فقد ّ
من إطارات السيارات والطني لتجا ُوز فرض طلب الرتخيص على األبنية األمسنتية،
الذي ال متنحه سلطات االحتالل ملن يطلبه ،ومع ذلك فقد مت جتاوز ذلك بأوامر اهلدم
اليت مشلت املدرسة كما مشلت املنشآت البدائية غري األمسنتية يف اخلان األمحر.
وبعد تراكم تهديدات اهلدم واإلخالء على م ّر السنني؛ تسارعت التط ّورات على قضية
اخلان األمحر بدءاً من سنة  .2016فبعد أن أقدمت سلطات االحتالل على هدم منشآت
يف اخلان األمحر بالذرائع التقليدية ،أي البناء من دون ترخيص ،ومنها  12منشأة
مت هدمها يف سنة  ،2016ما أدى إىل تشريد  16شخصاً؛ أصدرت سلطات االحتالل
أوامر بهدم مجيع املنشآت يف اخلان األمحر يف آذار /مارس  ،2017ث ّم أعلن وزير احلرب
أفيغدور ليربمان يف أواخر آب/أغسطس ّ 2017
أن حكومة االحتالل ستقوم بإخالء
جتمعات اخلان األمحر بأكملها خالل عدة أشهر.
يسمى «اإلدارة املدنية» اليت تتبع جيش االحتالل ،قد و ّزعوا يوم
وكان مسؤولون يف ما ّ
 19شباط  /فرباير  ،2017برفقة جمموعة كبرية من قوات جيش االحتالل وشرطته،
جتمع اخلان األمحر .وأبلغ مسؤول يف تلك
عشرات أوامر اهلدم وأوامر وقف العمل يف ّ
التجمع ْ
أن ليس أمام األهالي من خيار سوى الرحيل
«اإلدارة املدنية» االحتاللية خمتار
ّ
إىل أحد موقعي الرتحيل وهو موقع اجلبل أو موقع النويعمة.
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وأشار تقييم أجراه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة «أوتشا» ونشره
يف شباط /فرباير  2017إىل ّ
أن مجيع مباني التجمع البالغة حوالي  140منشأة
قد ُو ِّزعت عليها أوامر اهلدم واإلشعارات األخرية .وتشمل هذه املباني أيضاً املدرسة
االبتدائية اليت أقيمت يف عام  2009بتمويل إحدى اجلهات املاحنة وبدعم من منظمات
غري حكومية دولية وتديرها وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية .ويدرس يف هذه املدرسة
 170طف ً
جتمعات بدوية فلسطينية .ومجيع هذه املباني تقريباً صدرت
ال من مخسة ّ
ِّ
حبقها يف السنوات اليت سبقت ذلك أوامر هدم أو أوامر بوقف العمل ،كما ّ
أن معظمها

يسمى
مشمول بأمر احرتازي مؤقت صادر عن «احملكمة العليا» اإلسرائيلية مينع ما ّ
«اإلدارة املدنية» من تنفيذ هذه األوامر ،1وهو ما عدلت عنه احملكمة ذاتها ملصلحة تأييد
اإلخالء يف نهاية أيار/مايو .2018

وعلى إثر مصادقة «احملكمة العليا» اإلسرائيلية يف أواخر أيار/مايو  2018على قرار
حكومة االحتالل بهدم منشآت اخلان األمحر وترحيل املواطنني الفلسطينيني منها
مهماً يف اخلان األمحر؛ عندما
قسراً؛ محل يوم األربعاء 4 ،متوز /يوليو  ،2018تط ّوراً ّ
التجمع السكاني وطرد األهالي منه بالق ّوة
أقدمت قوات االحتالل على حماولة تفكيك
ّ
بعد سلسلة من الضغوط مارستها عليهم مشفوعة بقرارات وأوامر جائرة بالطرد وهدم
«مروعة وبشعة مبا يفوق االحتمال.
املباني .جاءت مشاهد البطش واالعتداء املص ّورة ِّ
أطفال فلسطينيون انتابتهم حاالت هلع ونوبات صراخ وهم ي َر ْون وقائع الطرد القسري
وتنكيل القوات اإلسرائيلية بآبائهم .محلت الصور واملقاطع مشاهد ج ّر أمهات وسحلهن
ّ
ظهورهن وتعفري وجوههن
وتقييد نساء وفتيات وهن ممدّدات أرضاً مع الد ْوس على
بالرمال».2
 1نشرة الشؤون اإلنسانية ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة أوتشا ،شباط /فبراير .2017
The Monthly Humanitarian Bulletin. United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA). February 2017
Shaker, Hossam: Israel’s demolition of Al-Khan Al-Ahmar is a mini-Nakba (Opinion), 2
MEMO 6.7.2018
https://www.middleeastmonitor.com/20180706-israels-demolition-of-al-khan-al/ahmar-is-a-mini-nakba
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وبعد االنتقادات املتعدِّدة حول العامل اليت أثارتها مشاهد التنكيل الصادم باملواطنني
الفلسطينيني يف اخلان األمحر؛ انسحبت آل ّيات االحتالل فجأة من املوقع عصر
اخلميس  5متوز /يوليو  ،2018ثم التأمت «احملكمة العليا» اإلسرائيلية الساعة
العاشرة لي ً
ال وق ّررت جتميد أوامر اهلدم الصادرة إىل حني ّ
البت يف التماس قدّمه األهالي،
وأمهلت احملكم ُة احلكوم َة اإلسرائيلية حتى يوم احلادي عشر من الشهر ذاته للر ّد على
االلتماس .ثم أعلنت «احملكمة العليا» يوم اخلميس 12 ،متوز /يوليو ،عن تأجيل النظر
يف ملف اخلان األمحر وجتميد قرار اهلدم واإلخالء حتى  15آب /أغسطس .2018
لقد كان النظام القضائي اإلسرائيلي ضالعاً يف هذه احلملة ،خاصة ّ
أن احملكمة
اإلسرائيلية العليا أقدمت على شرعنة هدم قرية خان األمحر بأكملها وتهجري سكانها،
وهذا يف قرار أصدرته يوم  24أيار /مايو  ،2018ثم أعقبته بقرار مماثل يوم  5أيلول/
سبتمرب  2018جاء بعد التماس عاجل تقدّم به سكان القرية .ومبوجب هذا القرار
األخري كانت سلطات االحتالل تعتزم تنفيذ إجراء اهلدم مع انقضاء املهلة اجلديدة
احملددة ،مبا وافق مطلع تشرين األول /أكتوبر  .2018وقد انقضت املهلة احملددة
من دون أن تتم ّكن سلطات االحتالل من تنفيذ اهلدم واالقتالع ،خاصة مع الفعاليات
ّ
التأهب املتواصلة لدى أهالي اخلان األمحر ،عالوة على انضمام
اجلماهريية وحالة
مئات املعتصمني من الفلسطينيني واملتضامنني األجانب من خارج اخلان األمحر إىل
األهالي ،مع مالحظة تزامن املوعد مع زيارة املستشارة األملانية أنغيال مريكل.
وصدرت بالتزامن مع هذه التط ّورات املتالحقة اليت تعاقبت على قضية اخلان األمحر
سلسلة مواقف دولية وحقوقية مندِّدة حبملة اهلدم واالقتالع هذه .وتوافقت العديد من
األوساط احلقوقية على وصف ما يستهدف اخلان األمحر بأنه «جرمية حرب» ،كما
جاء يف عدد من البالغات اليت أصدرتها منظمات مدافعة عن حقوق اإلنسان .وأحرزت
هذه القضية اهتماماً دولياً وحقوقياً متنامياً ملا تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة
توجهات لفرض
فج عن استشراء
ومن تعبري ّ
التوسع االستيطاني غري القانوني ومن ّ
ّ
األمر الواقع االحتاللي بالق ّوة يف شرقي القدس وأحناء الضفة الغربية؛ ال سيما ضمن
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التوجهات برهاناً
ما يسمى املنطقة «ج» .ومن الواضح ّ
أن اجملتمع الدولي يقرأ يف هذه
ّ
آخر على مت ّلص االحتالل من أي التزامات بقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً

و»قابلة للحياة» ،بتعبريات اللجنة الرباعية الدولية اليت نادت مبشروع «الدولتني».
درك األطراف املتفاعلة على املستوى الدولي ّ
أن قضية اخلان األمحر تتجاوز هذا
و ُت ِ
التجمع الفلسطيين لتشري بصفة ضمنية ورمزية ومرئية إىل سياسة االحتالل الثابتة
ّ
يف هدم منازل الفلسطينيني وتدمري مصادر رزقهم إلحكام سيطرتها على األرض واملوارد
وإلفساح الطريق أمام بناء املستوطنات غري الشرعية.
وشهدت قضية اخلان األمحر منذ ربيع  2018تط ّورات متالحقة بوترية أسبوعية ،بفعل
ما صدر عن سلطات االحتالل وحماكمه بشأن قرار اهلدم واإلخالء ،عالوة على صمود
املواطنني الفلسطينيني يف وجه حماوالت اقتالعهم.
وا ّتسمت هذه القضية الساخنة بانزياحها املستم ّر إىل حا ّفة اهلاوية ،مبا جعل التفاعل
املدني واحلقوقي والسياسي معها حول العامل يأخذ طابع االستنفار املتجدد الذي
ويعب عن ذلك
يتداعى إىل تشكيل موقف لدرء خطوة اهلدم واالقتالع املرتقبةِّ .
احلقوقي صاحل حجازي ،مث ً
ال ،وهو نائب مديرة برنامج الشرق األوسط ومشال أفريقيا
مبنظمة العفو الدولية بقوله« :بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم
الذي متثله عمليات اهلدم هذه ،يقرتب سكان خان األمحر من يوم اخلراب عندما يرون
منازل أجياهلم مهدمة أمام أعينهم».1

1

israel-opt-israeli-court-approves-a-/09/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018
/war-crime-by-ruling-in-favour-of-demolishing-the-entire-village-of-khan-al-ahmar
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ّ
المحتل
القانون والقضاء في خدمة
جسدت قضية اخلان األمحر تواطؤات «منظومة االحتالل» يف الدفع مبشروع اهلدم
ّ
واالقتالع ،خاصة مع القرارات اليت أصدرتها احملكمة العليا اإلسرائيلية.
وعبت قضية اخلان األمحر ،بهذا ،عن تهافت منطق «منظومة االحتالل» بأركانها،
ّ
تقرر ،وقواتها ِّ
فقد ا ّتضح فيها جمدداً ّ
ُشرعن .لقد
أن احلكومة ِّ
تنفذ ،واجلهاز القضائي ي ِ
رفضت حمكمة االحتالل «العليا» يف  24أيار /مايو  2018االلتماسات اليت تقدّم بها
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أهالي اخلان األمحر لوقف إجراءات اهلدم واالقتالع حبقهم ،والذريعة الوحيدة اليت
استندت إليها يف هذا الشأن هي ّ
أن البيوت واملنشآت مل تت ّم إقامتها بصفة قانونية،
ّ
وكأن أهالي اخلان األمحر كانت لديهم ّ
أي فرصة أساساً للتقدّم بطلبات للبناء
واحلصول مبوجبها على موافقات .واملفارقة يف هذا الشأن؛ ّ
أن االحتالل ذاته ال شرعية
وأن بناءه االستيطاني غري قانوني مجلة وتفصي ً
لسيطرته على هذه األرضّ ،
ال ،مبا يف
ذلك يف «معاليه أدوميم» القريبة من اخلان األمحر وغريها من املستوطنات ،وهذا
ُ
والنظم اليت استحدثها حملاولة
مبنظور القانون الدولي ،خالف ملنطق االحتالل ذاته
شرعنة إجراءاته اجلائرة.
بأن البناء يف اخلان األمحر قد ّ
إن تذ ّرع قضاة «احملكمة العليا» ّ
ّ
مت من دون تراخيص؛
يكشف ِّ
حبد ذاته عن شراكة السلطة القضائية املباشرة يف عملية اهلدم واالقتالع
والرتحيل القسري ،فالقضاة جتاهلوا متاماً حرمان سلطات االحتالل أهالي هذه
ّ
خمططات تتيح بناء بيوت ومنشآت هلم فيها،
املهمشة من أي تنظيم إداري أو
املنطقة ّ
منوهم العددي ّ
املطرد؟
مقومات عيشهم وسكناهم؛ خاصة مع ِّ
وكيف السبيل ،إذن ،إىل ِّ
ثم ّ
إن قضاة «احملكمة العليا» الذين رفضوا التماسات األهالي بوقف قرار اهلدم واالقتالع
ذهبوا إىل ح ّد التعويل على ترتيبات اختذتها حكومة االحتالل يف منطقة «اجلهالني
هجرين قسراً من أهالي اخلان األمحر ،حتى من
غرب»؛ اليت يُراد هلا أن تكون وجهة املُ ّ
دون استشارتهم أو احلصول على موافقتهم .ومل ُت ِشر احملكمة عينها ،حبال ،إىل ّ
أن غاية
هذا اهلدم واالقتالع ليست سوى التوسع االستيطاني وإحكام سيطرة االحتالل على
املنطقة على حنو غري مشروع مبنطق القانون الدولي .وقد ع ّلقت منظمة «بتسيلم»
احلقوقية اإلسرائيلية على هذا القرار يف تقرير محل عنوان «ثالثة قضاة يف احملكمة
العليا صادقوا للدولة على اقرتاف جرمية حرب».1
 1مما جاء في التقرير المنشور يوم  27أيار /مايو  :2018يوم الخميس الموافق  2018/4/24قرر القضاة الثالثة في
المحكمة العليا ،نوعم سولبيرج وعنات برون وياعيل فلنر ،أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع الخان األحمر وترحيلهم
من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى .قرار الحكم بشأن الخان األحمر يلغي الحاجز األخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية اآلن
وأعاق طرد التجمع وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي .انظر الوصلة:
_https://www.btselem.org/arabic/communities_facing_expulsion/20180527_supreme
court_greenlights_war_crime_in_khan_al_ahmar
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ظهر قضية اخلان األمحر مجلة حقائق من بينها ّ
أن القانون يف التجربة
وعموماً؛ ُت ِ
اإلسرائيلية مك ّرس خلدمة االحتالل ،وي ّتضح ذلك من األبعاد اآلتية:
توفري الغطاء القانوني لالنتهاكات ولو بلغت مستوى جرمية حرب ،وتصميم
قوانني تتيح التالعب التمييزي ،فتشييد األبنية يتط ّلب ترخيصاً يت ّم منحه
للمستوطنني وتشجيعهم على االستيطان ،مع حرمان الفلسطينيني منه والسعي
الدؤوب لتشديد اخلناق عليهم وطردهم بوسائل شتى.
االمتناع عن منح معظم فلسطينيي الضفة الغربية (يف شرق القدس ويف املنطقة
«ج» يف الضفة) موافقة على طلبات البناء ،واختاذ ذلك ذريعة هلدم املنازل اليت
اضطروا إىل تشييدها الستيعاب حاجاتهم السكنية بذريعة عدم احلصول على
رخص بناء.
ضلوع النظام القضائي اإلسرائيلي ،مم ّث ً
ال يف حالة اخلان األمحر باحملكمة
العليا ،يف شرعنة قرارات حكومة االحتالل وجيشها ،ورفضه طلبات االستئناف
اليت يتقدّم بها املواطنون الفلسطينيون املهدّدون بهدم بيوتهم واالقتالع من
أراضيهم وتهجريهم قسرياً.
فرض طلب الرتخيص على األبنية األمسنتية ،وإصدار قرارات اهلدم حبق منشآت
اخلان األمحر رغم أنها غري أمسنتية ،ويشمل ذلك مدرسة القرية ،اليت مت بناؤها
من إطارات السيارات.
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حالة «األبارتايد» اإلسرائيلي
يف سلوك االقتالع الذي يستهدف هؤالء األهالي واإلصرار على جتميعهم يف أماكن
التوسع والبناء االستيطاني؛ ما
مع ّينة قسراً ،ومتكني مستوطين االحتالل من مقومات
ّ
معباً عن
جيسد حالة «األبارتايد» اإلسرائيلي اليت تأتي قضية اخلان األمحر منوذجاً ِّ
ِّ
استعالئه على مرأى من العامل.
جتسد قضية اخلان األمحر يف ذاتها تفاقم حالة «األبارتايد» اإلسرائيلي الذي
وهكذا ِّ
جتمعاتهم
ط ّور نظامه
ّ
اخلاص للسيطرة على أراضي املواطنني الفلسطينني وطرد ّ
السكانية ثم التضييق عليها يف سبل العيش وفرض قيود قانونية متعددة ،وحماولة
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إجلائها إىل العيش القسري يف معازل (بانتوستانات) كما يف الوجهة اليت حدّدتها
سلطات االحتالل لسكان اخلان األمحر الذين تعتزم ترحيلهم.
ويف خدمة نظام «األبارتايد» هذا؛ تعمل «دولة قانون كولونيالية» بتصميم ّ
كل
ما يلزم من تشريعات ونظم وقرارات قضائية تتيح الغطاء «القانوني» ملخططاتها يف
التوسع والسيطرة ،يف تصادم جسيم مع املواثيق الدولية ذات الصلة والقانون الدولي
ّ
اإلنساني باألحرى.
تطور االهتمام األوروبي والدولي
ّ
املرجح ّ
واملعوقات اليت تفرضها سلطات االحتالل بشأن تنمية املنطقة «ج»
أن القيود ِّ
من ّ

دفعت الدول املاحنة إىل االبتعاد عن متويل مشروعات يف تلك املنطقة لقرابة عقدين
من الزمن بعد توقيع اتفاق أوسلو ،والرتكيز على املنطقتني «أ» وب» ،وهو ما يشري
إىل ضلوع ،سواء أكان مقصوداً أم ال ،من جانب الدول املاحنة بالتعاون مع سياسات

االحتالل الرامية لتحويل الضفة الغربية إىل جيوب معزولة بعضها عن بعض.

وقد شهدت احلالة شيئاً من االستدراك من اجلانب األوروبي ،خاصة عندما طرأ يف سنة

 2011حت ّول يف االهتمام الرمسي األوروبي بأوضاع املنطقة «ج» ،وهذا عندما ق ّرر رؤساء
البعثات الدبلوماسية األوروبية الرتكيز على األوضاع فيها أيضاً وليس على أوضاع

الشطر الشرقي من القدس وحده؛ كما كان احلال يف األعوام املاضية .ومبوجب ذلك
خاصاً عن أوضاع املنطقة «ج»
أع ّد رؤساء البعثات األوروبية يف فلسطني احملتلة تقريراً ّ

يف الضفة الغربية ،مؤكدين فيه ّ
أن سياسة االحتالل فيها هي مبنزلة «ترحيل قسري
للفلسطينيني»؛ حيث يعيش يف املنطقة «ج» اليت ِّ
تشكل  % 62من مساحة الضفة

الغربية حنو  % 5.8فقط من السكان الفلسطينيني .وأشار التقرير إىل ّ
أن سلطات
االحتالل تضع خمططات لدعم االستيطان يف تلك املنطقة يف مقابل منع ّ
أي بناء
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فلسطيين عرب هدم املنازل الفلسطينية ،وتقييد احلركة ،ورفض أي مشروعات إمنائية
فلسطينية للمنطقة يف سبيل حتويل الضفة الغربية إىل جيوب معزولة.
وخصص التقرير الذي محل عنوان «املنطقة ج والدولة الفلسطينية» قسمه األكرب
ّ
لوصف الوضع املادي والقانوني الساري يف املنطقة «ج» ،وسياسات االحتالل اليت
تشجع على بناء املستوطنات ومتنع البناء الفلسطيين يف املنطقة عرب هدم املنازل
ِّ
الفلسطينية اليت أقامها أصحابها من دون ترخيصّ ،
ألن االحتالل ال مينح تراخيص
بناء للفلسطينيني ،وكذلك عرب رفض إقامة أي بنى حتتية ،وتقييد احلركة ،ومنع
الفلسطينيني من االستفادة من مصادر املياه واملوارد الطبيعية األخرى املوجودة يف
املنطقة «ج».
ّ
ومذكرات
واستندت البيانات الواردة يف تقرير البعثات الدبلوماسية األوروبية إىل تقارير
أعدتها منظمات األمم املتحدة واملنظمات اإلمنائية الدولية والبنك الدولي ،وح ّذرت

مجيعها من التدهور الشديد ألوضاع الفلسطينيني يف املنطقة «ج» ،وآثار ذلك السلبية
يف اقتصاد الفلسطينيني.
واقرتح التقرير قيام االحتاد األوروبي خبطوات ضاغطة على الصعيد السياسي بشأن
األوضاع يف املنطقة «ج» مبا فيها شرق القدس ،لتغيري سياسة االحتالل يف املنطقة «ج»،
وتعميق اخنراط االحتاد يف القضية عرب تقديم برامج مساعدات خمتلفة لتحسني
أوضاع الفلسطينيني يف املنطقة «ج» وتعزيز صمودهم أمام سياسات االحتالل.

وأخذ التقرير على السلطة الفلسطينية عدم إعطائها االهتمام الكايف لتلك املنطقة
وهي تضع مشروعاتها ،فلم تتط ّرق خطط اإلصالح اليت وضعتها السلطة لسنوات
« »2010-2008تقريباً للمنطقة «ج» ،ومل تقدِّم ّ
أي توصيات لطريقة التعامل مع
احتياجات الفلسطينيني الذين يعيشون يف تلك املنطقة .وبالطريقة نفسها مل
ِّ
توضح خطة السلطة الفلسطينية اإلمنائية لسنوات « »2013-2011سبل تعامل
الفلسطينيني مع املنطقة «ج» ّ
وخط التماس و»القدس الشرقية» ،حسب التقرير.
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وأشار التقرير إىل ّ
أن خطة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سالم فياض لبناء
تضمنت بعض مشروعات البنية التحتية يف املنطقة
«مؤسسات الدولة الفلسطينية» ّ
«ج» ،واليت مل ت َر النور بسبب رفض االحتالل هلا رغم جهود اللجنة الرباعية الدولية
واالحتاد األوروبي ،طب ًقا للتقرير.1
وتعب هجمة االحتالل على اخلان األمحر ،بشكل ُم َتزل ،عن تفاقم سياسات االحتالل
ِّ
يف املنطقة «ج» وانهيار وعود مشروع «الدولتني» ،الذي ما زالت أطراف دولية أساسية
متمسكة به ،مبا فيها أوروبا املوحدة ،وهو مشروع بدا ّ
أن الرئيس األمريكي دونالد ترمب
عمليا بإعالنه القدس عاصم ًة لكيان االحتالل وإخراج مصريها من
تنصل منه
قد ّ
ًّ
املفاوضات تال ًيا ،عالوة على ما أوحي به من تراجع واشنطن عن مشروع «الدولتني»
بصفته اليت حدّدتها «الرباعية» خالل عهد الرئيس األسبق جورج بوش االبن ومن بعده
تتدخل إلنفاذ مشروع الدولتني إ ّ
أن واشنطن لن ّ
باراك أوباما .لقد أعلن ترمب ّ
ال يف حال
باملضي قدماً يف املفاوضات بشأنه ،2وهو يشي
رغب «الطرفان» اإلسرائيلي والفلسطيين
ّ
برتاجع الواليات املتحدة عن الدفع باجتاه هذا املشروع ورهنه باإلرادة اإلسرائيلية.
لقد واصل االحتاد األوروبي بعد موقف ترمب الذي خرج به يف كانون أول/ديسمرب
عمليا عن االجنراف
متسكه باخليار التفاوضي وفق مشروع «الدولتني» وامتنع ًّ
ّ 2017
خلف موقف واشنطن اجلديد يف مسألة القدسّ .
لكن أوروبا املوحدة يف الوقت ذاته ال
تكاد تربح موقفها اللفظي أو اكتفاءها باالمتناع عن االجنراف خلف املوقف األمريكي
– اإلسرائيلي من دون مناوأته بوضوح والتصدِّي له عملياً؛ مث ً
ال بإعالن اعرتاف فوري
كامل بالدولة الفلسطينية و/أو بفرض عقوبات ملموسة األثر على اجلانب اإلسرائيلي.

 1انظــر اســتعراض مضمــون تقريــر رؤســاء البعثــات الدبلوماســية األوروبيــة الــذي يحمــل عنــوان المنطقــة ج والدولــة
الفلســطينية ،لــدى:
عاميــره هــاس :إســرائيل تقــوم بترحيــل قســري للفلســطينيين ،تقريــر صحفــي ،صحيفــة هآرتــس العبريــة ،الموقــع
ثان/ينايــر .2012
اإللكترونــي 12 ،كانــون ٍ
The White House: Statement by President Trump on Jerusalem. December 6, 2017 2
/https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem
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إن سلوك سلطات االحتالل ّ
ين عن القول ّ
غ ّ
حبق اخلان األمحر خمالف للقانون الدولي
أساساً ،وتبقى «القدس الشرقية» والضفة الغربية بالنسبة إىل أوروبا واجملتمع الدولي
أراضي حمتلةّ .
التوسع االستيطاني
وإن اقتالع أهالي اخلان األمحر ملصلحة مشروعات
ّ
غري الشرعي جيعل هذه احلالة من التهجري القسري ،مبا تشتمل عليه من اهلدم
واالقتالع ومصادرة األراضي واحلرمان من فرص العيش األساسية بهدف التهجري؛
جرمي َة حرب وانتهاكاً جسيماً التفاقية جنيف الرابعة (.)1949
وقد توالت التحذيرات من عشرات الدول واملنظمات واهليئات الدولية وبعضها يتبع
األمم املتحدة ،وأصدرت بالغات لإلعراب عن قلقها من محلة التدمري اإلسرائيلية يف هذا
املهمش واملهدّد ،أو أرسلت مبعوثني عنها لزيارة اخلان األمحر وإظهار
التجمع السكاني ّ
ّ
التضامن مع املواطنني الفلسطينيني فيها .وح ّذرت هذه املواقف من ّ
أن أوامر اهلدم
الصادرة حبق الفلسطينيني يف هذه املنطقة تشكل انتهاكاً خطرياً للقانون اإلنساني
الدولي .ومل َي ِغب عن تلك التحذيرات قرع النواقيس من ّ
أن توسيع املستوطنات
احمليطة بالقدس ،عن طريق قطع الضفة الغربية إىل شطرين ،وعزل القدس بالكامل
عن مناطق الضفة ،هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية يف املستقبل.
تعب
وقد مت ّيزت قضية اخلان األمحر باهتمام واضح نسبياً على املستوى الدولي ،مبا ِّ
التجمع ومبا تنطوي عليه من داللة بالنسبة إىل
عنه من أهمية متجاوزة لنطاق هذا
ّ
التوسع االستيطاني وحماولة تأبيد اهليمنة االحتاللية على شرق القدس
منحى
ّ
وأراضي (ج) يف الضفة الغربية .وتكاد قضية اخلان األمحر وما يشبهها من جتمعات
سكانية يف الضفة تبدو اختباراً ميدانياً مرئياً ملا تبقى من فرص لدولة فلسطينية ذات
تواصل جغرايف وفق وعود مشروع «الدولتني» .وقد صدرت بالغات وتصرحيات متعددة
تعب عن هذا املعنى ،مبا فيها عن قناصل تسع دول أوروبية أعاقت
على املستوى الدولي ِّ
سلطات االحتالل وصوهلم إىل اخلان األمحر للتضامن مع األهالي املهددين باالقتالع.
وأعلن القنصل الفرنسي العام يف القدس بيري كوشار ،متحدثاً بامسهم أن ممارسات
االحتالل اإلسرائيلي يف املنطقة غري قانونية وتتناقض مع القانون الدولي وميثاق
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جنيف ،وقال إن فرنسا ومعها دول االحتاد األوروبي تعترب منطقة اخلان األمحر جزءاً
من الدولة الفلسطينية وترفض ترحيل سكانها الذين ُه ِّجروا من أرضهم األصلية قبل
سبعني عاماً ،وأكد جمدداً دعم بالده للمواطنني الفلسطينيني يف املناطق املهددة من
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي اخلطرية ،وح ّذر من خطورة الوضع على األرض مشدداً
على ضرورة العمل على حتقيق «حل الدولتني».1
وينسجم هذا املوقف مع تصريح أصدرته الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون اخلارجية
الفرنسية يوم  4متوز /يوليو  ،2018أعربت فيه عن «قلقها الشديد إزاء الوضع الراهن
يف قرية خان األمحر الفلسطينية الواقعة يف الضفة الغربية اليت أصدرت السلطات
اإلسرائيلية أوامر بهدمها قد تنفذ يف وقت قريب جداً» ،وأدانت هدم جيش االحتالل
عدّة مساكن يف قرية أبو نوار الفلسطينية يف الضفة الغربية .وقالت الناطقة ّ
إن هذه
التدابري واملخاوف الناجتة عنها «تؤدِّي إىل تدهور الظروف املعيشية للسكان اليت
تعرتيها اهلشاشة أساساً .وعالوة على ذلك تقع هاتان البلدتان يف منطقة ضرورية من
أجل استمرارية دولة فلسطينية يف املستقبل وبالتالي من أجل دميومة حل الدولتني،
الذي بات اليوم مهدداً بسبب قرارات السلطات اإلسرائيلية» .وقالت ّ
إن «أعمال هدم
البنى التحتية واملساكن يف الضفة الغربية ،اليت تؤدي إىل إجالء السكان ونزوحهم
القسري ،تتنافى مع القانون الدولي اإلنساني وخاصة مع اتفاقية جنيف الرابعة».
ودعت فرنسا سلطات االحتالل إىل «عدم تنفيذ أوامر اهلدم اليت تستهدف املساكن
البدوية يف الضفة الغربية وإىل االمتناع عن اختاذ أي تدبري من شأنه توسيع نطاق
االستيطان املخالف للقانون الدولي أو تعزيز استدامته ،وفق ما شدّد عليه القرار
 2334الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة» ،وأعلنت باريس أنها ستواصل
مراقبة هذا املوضوع عن قرب بالتعاون مع شركائها األوروبيني.2

 1مقابلة مع تلفزيون فلسطين ،مساء يوم  5تموز /يوليو .2018
 2موقع القنصلية العامة الفرنسية في القدس ،تاريخ الدخول  16تموز /يوليو 2018
https://jerusalem.consulfrance.org
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وضمن ف ْيض من البيانات والبالغات صدرت ،مث ً
موسعة 1يف حزيران /يونيو
ال ،عريضة ّ
 2018حاملة توقيعات أكثر من ثالمثئة شخصية دولية ندّدت مبخطط الرتحيل
القسري للتجمع السكاني الفلسطيين الواقع شرقي القدس ،وضمن املوقعني عليها
حاليا وساب ًقا ،عالوة على حائزين جائزة نوبل ،ومثقفني وفنانني
تسعون رئيس حكومة ًّ
وك ّتاب معروفني عاملياً ،باإلضافة إىل قيادات دينية ورموز من اجملتمع املدني العاملي.
وجاءت لغة العريضة واضحة ومباشرة بوصف هذا الرتحيل القسري بأنه «جرمية
ومحلت املسؤولية عنها كال من رئيس احلكومة اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
حرب»ّ ،
وما يسمى بوزير «الدفاع» أفيغدور ليربمان ولقضاة احملكمة االسرائيلية العليا أيضاً
بصفتهم الذين أصدروا قرار هدم املنازل واملنشآت يف اخلان األمحر ،عالوة على مسؤولية
احلكومة السياسية واإلدارية عن هذه اخلطوة.
ورغم نربة التنديد يف اجملتمع الدولي ،وبضمنه هيئات تابعة لألمم املتحدة ،مبا جيري
حبق اخلان األمحر؛ إ ّ
ال ّ
أن حكومة االحتالل تضمن إىل جانبها احنيازاً غري مسبوق من
اإلدارة األمريكية يف عهد دونالد ترمب ،مع اقتصار املواقف الدولية املندِّدة على اجلانب
اللفظي غالباً من دون أن ترت ّتب عليها إجراءات عملية أو خطوات ذات تأثري رادع.
ّ
تشجع حكومة االحتالل
إن أسبق ّيات الرتاخي مع االنتهاكات اإلسرائيلية اجلسيمة ِّ
على التمادي فيها ،وتقاعس اجملتمع الدولي عن نبذ سياسات االحتالل أو وصمها مبا
ّ
تستحق من أوصاف ُتاكي واق َعها؛ من شأنه أن يُغري قيادة االحتالل على اإلسراف
مهماً 2أصدرته جلنتها لغربي
فيها .لقد سحبت األمم املتحدة يف سنة  2017تقريراً ّ

آسيا «اإلسكوا» ،جملرد أنه انطوى على بيان بعض سياسات «األبارتايد» اإلسرائيلي
ومساها على هذا النحو .وليس من ّ
شك يف ّ
أن ملثل هذه اخلطوات «االنسحابية»
ّ
 1صــدرت العريضــة يــوم  11حزيــران /يونيــو  2018تحــت عنــوان FORCIBLE TRANSFER IS A WAR
 CRIMEباللغتيــن اإلنجليزيــة والعبريــة.
UN - Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA): Israeli Practices 2
towards the Palestinian People and the Question of Apartheid Palestine and the
Israeli Occupation, Issue No. 1, Beirut 2017.
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مفعو ً
ال كاحباً جلاهزية اجملتمع الدولي على حتذير االحتالل وعزله وفرض إجراءات
عقابية عليه جراء ما يقرتفه من انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني وما يرتكبه من
جرائم حرب كما يتج ّلى يف حالة اخلان األمحر مث ً
ال.
عدوان رمزي على أوروبا بتدمير «مساعداتها»
جدير بالنظر إىل ّ
أن اعتداءات اهلدم املتكررة اليت ترتكبها قوات االحتالل على منشآت
التجمعات البدوية الفلسطينية الواقعة شرقي القدس ويف
يف اخلان األمحر وغريه من
ّ
جتمع أبو نوار الذي يتش ّكل من عرب اجلهالني أيضاً؛ تنطوي على
الضفة الغربية ،مثل ّ
ختريب مساعدات مقدّمة من دول ماحنة أوروبية.
وقد ظ ّلت قضية االعتداءات على املنشآت اليت م ّوهلا االحتاد األوروبي ودول أوروبية يف
التجمعات ويف مواقع غريها يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،قضية مرتوكة من دون
هذه
ّ
إثارة جادة من جانب االحتاد األوروبي ودوله األعضاء اليت قدّمت هذه املساعدات من
أموال دافعي الضرائب فيها ،مبا جيعلها مبنزلة اعتداء رمزي على مصاحل دول أوروبية،
مع األخذ بعني االعتبار ّ
وأعالما أوروبية بوضوح،
أن بعض هذه املرافق حيمل شارات
ً
جتمع أبو نوار شرقي القدس مث ً
ال اليت أقدمت قوات االحتالل على
كما يف مدرسة ّ
هدمها وختريبها مراراً .ومن املفارقات ذات الصلة؛ ّ
أن هذه املساعدات يتم احتسابها يف
تقارير «املساعدة اإلمنائية» األوروبية على أنها مقدّمة ملصلحة الشعب الفلسطيين من
دون إشارات واضحة إىل حجم التدمري اإلسرائيلي حبقها ،وبعضه تدمري منهجي ،أو
اإلشارة إىل املصادرة املتعمدة ملساعدات حتملها وفود رمسية أوروبية.1
وقدّر املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان إمجالي قيمة أموال املساعدات األوروبية
اليت أهدرتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقواتها منذ سنة  2001حتى 2016
حبوالي  65مليون يورو ،منها  23مليون يورو خالل العدوان احلربي على قطاع غزة
 1كمــا جــرى مثـاً فــي أيلــول /ســبتمبر  2013مــع بعثــة مــن الدبلوماســيين األوروبييــن كانــت فــي طريقهــا إلــى تج ّمــع خربــة
مكحــول فــي األغــوار الشــمالية التــي أقدمــت ســلطات االحتــال علــى هدمهــا بشــكل متكــرر ،فقــد منعــت قــوات االحتــال
البعثــة مــن الوصــول إلــى المنطقــة واعتــدت عليهــا بعنــف وصــادرت مســاعدات كانــت بحوزتهــا مخصصــة للقريــة.
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صيف سنة  .2014واتهم املرصد ،يف تقرير أصدره يف هذا الشأن ،أطرافاً أوروبية
بالصمت والتواطؤ جتاه االنتهاكات اإلسرائيلية هذه ،ودعا مفوضية االحتاد األوروبي
إىل القيام بالتحقيقات والتحريات املطلوبة ،وإظهار البيانات املتعلقة بأعمال اهلدم
للجهات املختصة والصحافة والرأي العام ،ومطالبة السلطات اإلسرائيلية بالتعويضات
الالزمة ،وفرض العقوبات عليها إذا استمرت بهذه املمارسات ،مطالباً بعدم توقف الدعم
1
واالستثمار األوروبي للمناطق املتضررة.
وتأتي قضية اخلان األمحر يف صميم ملف التدمري املنهجي اإلسرائيلي للمساعدات
والتجمعات
األوروبية ،فقد منح االحتاد األوروبي أولوي ًة يف عمليات التمويل للبلدات
ّ
املهمشة واملهددة باالقتالع يف شرقي القدس وعموم املنطقة (ج) ،يف حني واصلت
البدوية ّ
سلطات االحتالل أعمال التدمري واإلتالف واملصادرة حبقها مع وترية متصاعدة بشكل
ملحوظ؛ كما ِّ
توثق ذلك تقارير دورية تصدر عن مكتب االحتاد األوروبي التمثيلي
(للضفة الغربية وقطاع غزة واألونروا) كل ستة شهور.
وحسب هذا التوثيق األوروبي الرمسي؛ فقد بلغ العدد اإلمجالي للمنشآت اليت
استهدفتها سلطات االحتالل يف الضفة الغربية خالل سنة  2016واملمولة من قبل
االحتاد األوروبي أو دوله األعضاء  182منشأة ،وبلغت إمجالي اخلسائر املالية املرتتبة
عليها أكثر من نصف مليون يورو ( 557,378يورو) .ويف أول شهرين فقط من عام
ُ ،2017هدمت  50منشأة ممولة من قبل االحتاد األوروبي يف الضفة الغربية ،ما أحلق
خسائر مالية وصلت إىل  110ألف يورو ،مع خماطر تتهدّد عشرات املنشآت األخرى
الشبيهة املمولة من قبل االحتاد األوروبي مبئات ألوف اليوروات من خالل إصدار أوامر
وقف العمل واهلدم.
التجمعات
وجتسد هذه املعطيات اإلحصائية أبعاداً جسيمة من معاناة الفلسطينيني يف
ّ
ِّ
املهمشة واملهددة بالطرد ،فهي مبنزلة إعطاب ملقومات حياتهم األساسية مثل صهاريج
ّ
 1المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان :مســاعدات مهــدرة تدميــر إســرائيل المتكــرر لمشــاريع ممولــة أوروبيـا ً فــي
األراضــي الفلســطينية (تقريــر) .جنيــف ،حزيــران /يونيــو .2016
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املياه وألواح الطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء والغرف الفصلية املدرسية
املتواضعة واملرافق الصحية البدائية ،مبا يضغط على املواطنني الفلسطينيني يف
حياتهم اليومية ويتس ّبب يف إذكاء التهجري القسري.
ويسجل مكتب االحتاد األوروبي التمثيلي ،يف هذا الصدد ّ
أن «األمر املثري للقلق بشكل
ِّ
خاص يتعلق بالتطورات املرتبطة باخلطط اإلسرائيلية إلعادة توطني البدو والرعاة يف
املنطقة ج ،خاصة اخلان األمحر ،وهو جتمع بدوي متواجد مباشرة شرق منطقة E1
بالقرب من الطريق السريع «القدس-معاليه أدوميم» ،وسطح البحر وهو جتمع بدوي
متواجد يف أرحيا ،وقضية سوسيا وهي جتمع لرعاة املواشي متواجدين يف مرتفعات
اخلليل اجلنوبية ،والبيئة القسرية العامة يف املنطقة ج اليت تواجه السكان هناك ،ومن
األمثلة على ذلك خربة طانا وهي جتمع سكاني موجود يف حمافظة نابلس واجه
العديد من موجات اهلدم».1

Office of the European Union Representative (West Bank and Gaza Strip, UNRWA): 1
Six-Month Report on Demolitions and Confiscations of EU funded structures in Area
C, September 2016 - February 2017
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مواقف حقوقية على المستوى الدولي
عبت العديد من اهليئات واملنظمات املدافعة عن حقوق اإلنسان عن موقفها من
ّ
قضية اخلان األمحر يف تقارير وبيانات وتصرحيات متالحقة َ
واكب بعضها تط ّورات
القضية .وصدرت مواقف يف هذا الشأن عن هيئات ومواقع خمتصة يف األمم املتحدة،
ومنظمات تتصدّرها دولياً «العفو الدولية» ،ومن أبرزها يف فلسطني احملتلة «بتسيلم»
اإلسرائيلية ،عالوة على ما جاء يف العريضة اليت محلت توقيع حشد من الشخصيات
البارزة حول العامل.
ويف سياق املوقف من قضية اخلان األمحر؛ أكد األمني العام لألمم املتحدة ،وكذلك
جلنة األمم املتحدة للقضاء على التمييز العنصري ،ومكتب األمم املتحدة حلقوق
اإلنسان أيضاًّ ،
أن نظام التخطيط الذي تعتمده سلطات االحتالل يف «املنطقة «ج»
بالضفة الغربية ،نظام متييزي وال يتوافق مع متطلبات القانون الدولي .ويضيف مكتب
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ّ
رجح أن ُتص َنف
أن أي أعمال هدم تتم يف هذا السياق ،من املُ ّ
بأنها إجالء قسري وانتهاك للحق يف السكن ،كما حيظر القانون اإلنساني الدولي قيام
قوة االحتالل بتدمري أو مصادرة املمتلكات اخلاص ،ويؤكد ّ
أن تدمري جتمع خان األمحر
إن أدّى يف النهاية إىل النقل القسري لسكانه من قبل القوة احملتلة؛ ّ
فإن القانون اإلنساني
1
الدولي حيظر النقل اإلجباري لسكان أرض حمتلة ،بغض النظر عن الدافع .
ويف تفاصيل املواقف احلقوقية بشأن قضية اخلان األمحر ،جاءت على سبيل املثال
سلسلة البيانات والتصرحيات اليت أصدرتها «العفو الدولية» ،ومنها بيان أصدرته يف
اخلامس من أيلول /سبتمرب  2018ح ّذرت فيه من ّ
أن «احملكمة العليا اإلسرائيلية
تصادق على جرمية حرب» ،2ثم جاء بيانها الالحق يف مطلع تشرين أول/أكتوبر
 1مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،بيان صحفي ،مركز أنباء األمم المتحدة 3 ،تموز /يوليو .2018
1012022/07/https://news.un.org/ar/story/2018
israel-opt-israeli-court-approves-a-/09/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018 2
/war-crime-by-ruling-in-favour-of-demolishing-the-entire-village-of-khan-al-ahmar
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 2018ليؤكد ّ
التوجه إىل اهلدم واإلخالء يف اخلان األمحر هو «جرمية حرب وعمل
أن
ّ
قاس» ،مشرية إىل ّ
أن «عملية اهلدم املزمعة لقرية اخلان األمحر والتهجري القسري
ٍ
لسكانها ،إلفساح الطريق أمام بناء املستوطنات اليهودية غري القانونية؛ هي مبنزلة
جرمية حرب ُتثبت ازدراء احلكومة اإلسرائيلية التام للفلسطينيني».1

وأدرجت «العفو الدولية» قضية اخلان األمحر ضمن محالتها ،مس ّلطة األضواء على
حالة مدرستها املهددة باهلدم ،2وأطلقت مع منظمة «صوت يهودي من أجل السالم»،
محلة على تويرت يوم  30أيلول /سبتمرب  2018ضد هدم اخلان األمحر وتهجري
israel-opt-demolition-of-palestinian-/10/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018 1
/village-of-khan-al-ahmar-is-cruel-blow-and-war-crime
https://www.amnesty.org/en/latest/news/201809//the-palestinian-children-who-went- 2
back-to-school-early-to-stop-it-being-demolished/
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سكانها ،بهدف الضغط على سلطات االحتالل قبل إجراء اهلدم الذي كان خمططاً
له مطلع تشرين أول/أكتوبر  .2018وقد انقضت املهلة احملددة من دون أن تتم ّكن
سلطات االحتالل من تنفيذ اهلدم واالقتالع ،خاصة مع الفعاليات اجلماهريية وحالة
ّ
التأهب املتواصلة لدى أهالي اخلان األمحر ،عالوة على انضمام مئات املعتصمني من
الفلسطينيني واملتضامنني األجانب من خارج اخلان األمحر إىل األهالي .ويُالحظ ّ
أن
محلة اهلدم املقررة يف هذا التاريخ تزامنت مع االستعدادات لزيارة املستشارة األملانية
أنغيال مريكل إىل فلسطني احملتلة ،وقد أطلق أطفال اخلان األمحر مناشدة هلا بأن
ّ
تتدخل لوقف اإلجراء ،فتناقلت وسائل إعالم إسرائيلية أنباء عن ّ
أن مريكل ح ّذرت
من أنها ستضطر إىل إلغاء زيارتها إن مت هدم اخلان األمحرْ ،
لكن حتاشت خالل
الزيارة توجيه انتقادات لالحتالل اإلسرائيلي يف هذا الشأن خالفاً ملا ورد يف التقارير
واكتفت خالل زيارتها ما يسمى «متحف إسرائيل» يف القدس بالقول «إنه قرار
وجيسد هذا املوقف طبيعة الرتاخي يف املواقف األوروبية وضعف استجابة
إسرائيل».
ِّ
القيادة السياسية للتوصيات اليت تأتي يف التقارير اليت يرفعها الدبلوماسيون واخلرباء
واملنظمات احلقوقية .1
وتشري منظمة «هيومن رايتس ووتش» خبصوص هذه القضية إىل ّ
أن القانون الدولي
حيظر على قوة االحتالل تدمري املمتلكات ،مبا فيها املدارس ،ما مل يكن ذلك «ضرورياً
للغاية للعمليات العسكرية» ،كما ّ
أن نقل املدنيني ضمن األراضي احملتلة ،إما عن
طريق القوة املباشرة أو اإلكراه غري املباشر إىل مكان ليس من اختيارهم ،هو جرمية
حرب مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية».

 1انظــر مثـاً مــا نقلتــه صحيفــة جيروزاليــم بوســت اإلســرائيلية التــي تصــدر باإلنجليزيــة علــى موقعهــا اإللكترونــي بشــأن
ميــركل والخــان األحمــر مــع الفــارق بيــن التحذيــر المنســوب لهــا يــوم  3تشــرين أول/أكتوبــر  2018والتصريــح الفعلــي
الــذي أدلــت بــه بعــد يــوم واحــد مــن ذلــك:
https://www.jpost.com/Israel-News/Angela-Merkel-will-cancel-her-Israel-visit-if-Khan-alAhmar-is-evacuated-568533
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/WATCH-Khan-al-Ahmar-activitsdemonstrate-outside-Presidents-home-568657
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وتضيف املنظمة يف تقرير إعالمي هلا بهذا الشأن« :جيب أن يعرف املسؤولون
اإلسرائيليون ّ
أن اهلدم ّ
وأي تهجري ناتج للسكان قد ُيضعهم للتحقيق اجلنائي .ومن
واجب الدول األخرى ً
أيضا ضمان احرتام اتفاقيات جنيف ،وجيب أن توضح للمسؤولني
قدما يف عملية اهلدم ،ميكن التحقيق مع األشخاص
اإلسرائيليني أنه يف حالة املضي ً
املتورطني يف أي أعمال إجرامية وحماكمتهم من قبل السلطات احمللية خارج إسرائيل
واليت لديها االختصاص القضائي .اإلدانة العاملية وحدها مل توقف جرائم احلرب
عاما .طال انتظار التحرك والعدالة».1
اخلطرية خالل االحتالل اإلسرائيلي منذ ً 50
وميكن إجياز املواقف احلقوقية الصادرة بشأن قضية اخلان األمحر يف ما يأتي:
محلة اهلدم واالقتالع ضد اخلان األمحر تتسم بالظلم والقسوة الفظيعة ،كما
أنها غري قانونية أيضاً ،عالوة على أنها جرمية حرب.
تستهدف سلطات االحتالل اخلان األمحر باهلدم والتهجري القسري باستعمال
ذرائع قانونية افتعلتها ،بينما تواصل السلطات تعزيز املستوطنات اإلسرائيلية
غري القانونية اليت أقامتها ومنها القريبة من اخلان األمحر.
األمم املتحدة تع ّد اخلان األمحر وعموم الضفة الغربية وشرق القدس مبا فيها
املنطقة «ج» أرضاً حمتلة ،وال ّ
حيق لدولة االحتالل إعادة توطني مواطنيها فيها،
وال ّ
حيق هلا اختاذ ِّ
غي من طبيعة حياة السكان األصليني من دون
أي إجراءات ُت ّ
الرجوع إليهم والتشاور معهم.
سياسة االحتالل االستيطانية وتدمري ممتلكات الفلسطينيني الذين يعيشون
حتت االحتالل ،وتهجريهم القسري ،تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة ،و ُتعد جرائم
حرب مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .منذ حزيران /يونيو
 ،1967أقدمت سلطات االحتالل على إخالء جمتمعات فلسطينيية بأكملها
 1هيومــن رايتــس ووتــش« :تج ّمــع فلســطيني قــد يواجــه التدميــر – المحكمــة اإلســرائيلية العليــا تُعطــي الضــوء األخضــر
لتدميــر الخــان األحمــر» ،تقريــر إعالمــي منشــور علــى الموقــع بتاريــخ .2018/9/16
https://www.hrw.org/ar/news/322544/ 2018/09/16
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بالقوة وتهجريها قسراً ،وأتت سياسة اهلدم اليت تتبعها على أكثر من مخسني

ألف منزل ومنشأة تتبع للفلسطينيني.

تتذ ّرع احملكمة العليا اإلسرائيلية يف قراراتها اليت تشرعن هدم اخلان األمحر ّ
بأن

القرية بنيت من دون تراخيص بناء ذات صلة ،رغم أنه من املستحيل بالنسبة إىل
الفلسطينيني احلصول عليها يف مناطق «ج» من الضفة الغربية الواقعة حتت
السيطرة اإلدارية واألمنية املباشرة لالحتالل.
نظام التخطيط الذي تعتمده سلطات االحتالل يف «املنطقة «ج» بالضفة
الغربية ،نظام متييزي وال يتوافق مع متطلبات القانون الدولي .وأي أعمال هدم
رجح أن ُتص َنف بأنها إجالء قسري وانتهاك للحق
تتم يف هذا السياق ،من املُ ّ

يف السكن ،كما حيظر القانون اإلنساني الدولي قيام قوة االحتالل بتدمري أو
مصادرة املمتلكات اخلاصة .وإن كان تدمري جتمع خان األمحر سيؤدي يف النهاية
إىل النقل القسري لسكانه من قبل القوة احملتلة؛ ّ
فإن القانون اإلنساني الدولي

حيظر النقل اإلجباري لسكان أرض حمتلة ،بغض النظر عن الدافع.
سلطات االحتالل مدع ّوة إىل عدم املضي قدماً يف خطط تدمري اخلان األمحر،
وعليها احرتام حقوق سكانه يف البقاء يف أرضهم والعمل ألن يكون وضعهم نظامياً .1
حتذير قادة االحتالل اإلسرائيلي من ّ
أن محلة اهلدم واالقتالع والتهجري القسري
حبق أهالي اخلان األمحر قد ُي ِضعهم للعدالة اجلنائية الدولية ،سواء يف

احملكمة اجلنائية الدولية أو لدى جهات االختصاص القضائي يف بلدان ختتص
أنظمتها بالعدالة اجلنائية الدولية أيضاً.
على اجملتمع الدولي ممارسة الضغوط على االحتالل وفرض إجراءات صارمة
حبقه ،وضمان احرتام اتفاقيات جنيف ،وعدم االكتفاء بإدانة جرائم احلرب

واالنتهاكات من دون خطوات رادعة.

 1ورد هذا بصفة خاصة ضمن موقف األمم المتحدة من القضية.
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خالصات ومؤشرات
تشري قضية اخلان األمحر وتفاعالتها إىل مؤشرات جسيمة متضافرة وإىل خالصات
متعددة ،تتم ّثل يف:
استعالء نظام «األبارتايد» اإلسرائيلي على مرأى من العامل ،فقضية اخلان
ٌ
هيئات دولية وبعثات دبلوماسية
األمحر مرئية بوضوح للمجتمع الدولي ،وعايَنت
تط ّوراتها مباشرة.
نضوج مرحلة متفاقمة من فرض األمر الواقع االحتاللي شرقي القدس ويف عمق
الضفة الغربية وصو ً
التوجه إىل تقسيم الضفة الغربية
ال إىل األغوار ،مع تسارع
ّ
وقطع طريق التواصل اجلغرايف الفلسطيين ضمنها بني مشال الضفة وجنوبها،
وبني عموم الضفة والقدس.
التأثري اجلسيم للهيمنة االحتاللية على األرض الفلسطينية ،وللتداعيات
املتأخرة التفاق أوسلو يف تصنيف أراضي الضفة إىل مناطق يقع معظمها حتت
سيطرة إسرائيلية حصرية أو شبه حصرية إدارياً وأمنياً (املنطقة ج).
جتمعات فلسطينية واقعة شرقي القدس ويف
حالة االنكشاف اليت تواجهها ّ
التوسعية
األغوار ،وإصرار سلطات االحتالل على االستفراد بها خدم ًة ألهدافها
ّ
جتسده حالة اخلان األمحر بوضوح .وتبدو
واالستيطانية واالسرتاتيجية ،وهو ما ِّ
التجمعات البدوية يف مرمى هذا االستهداف ،سواء يف الضفة الغربية أم يف قرى
ّ
النقب غري املعرتف بها من جانب سلطات االحتالل.
واصلت حكومة االحتالل وسلطاتها جتاهل املواقف املندِّدة واحمل ّذرة كا ّفة اليت
َ
صدرت من اجملتمع الدولي ومن اجملتمع املدني العاملي للعدول عن احلملة على
اخلان األمحر وتأكيد بعض هذه املواقف أنها متثل جرمية حربّ ،
لكن صمود
األهالي يف املوقع واستعصاءهم على حماولة االقتالع الوحشية؛ أحدثا على ما
يبدو أثراً مؤكداً يف إذكاء املواقف املنددة حبملة اهلدم والتهجري القسري عرب
العامل ،وقد اضطرت منظومة االحتالل إىل الرتاجع النسيب يف اليوم التالي عرب
املؤسسة القضائية ذاتها.
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تزامن تصعيد هذه احلملة مع متاهي اإلدارة األمريكية يف عهد الرئيس دونالد
ُ
ترمب مع املواقف اإلسرائيلية من القضية الفلسطينية؛ ال سيما ما يتع ّلق بالقدس
منها .وي ّتضح ذلك يف توقيت محلة التصعيد على اخلان األمحر؛ مبا يف ذلك
صدور قرارين من احملكمة العليا اإلسرائيلية برفض التماسات األهالي وتأييد
محلة اهلدم واالقتالع حبقهم بعد أيام معدودة من افتتاح السفارة األمريكية يف
القدس احملتلة.
ُ
تضعضع املوقف الرمسي العربي وعل ّو نربة تطبيعية مع كيان االحتالل مشفوعة
مبؤشرات وتقارير غري مسبوقة عن تواصل وتنسيق وأواصر منعقدة بني عواصم
عربية واجلانب اإلسرائيلي ،إضافة إىل اضطراب املوقف اإلقليمي مما اصطلح
عليه باسم «صفقة القرن»؛ حيث ترى قيادة االحتالل فرصة ساحنة حملاولة حسم
ملفات اسرتاتيجية منها ما يتعلق بالقدس والضفة الغربية.
الفجوة الواضحة بني النربة الناقدة اليت تنطوي عليها البالغات والبيانات
الصادرة عن بعض الدول واهليئات األوروبية بشأن قضية اخلان األمحر؛ وجدية
املواقف السياسية على املستوى القيادي الذي ما زال يُرى فيه الرتاخي حنو
االحتالل واإلحجام عن اختاذ مواقف جادّة وصارمة ذات أثر رادع.
قضية اخلان األمحر تنطوي على تهديدات متعاظمة حميقة بهذه القرية أو
التجمع باهلدم واالقتالع والرتحيل القسري يف أي وقت ،عالوة على أنها ِّ
مؤشر
ّ
التوسع االحتاللي يف شرقي القدس وعموم
فائق اخلطورة على تفا ُقم مشروع
ّ
التجمعات الفلسطينية ّ
اهلشة وذات الطابع البدوي منها
املنطقة «ج»؛ خاصة
ّ

خاصة .فال تتوقف هذه القضية الساخنة على نطاق اخلان األمحر ،بل
بصفة ّ
جتمعات فلسطينية ّ
ومهمشة ،ومهددة بالطرد والرتحيل
هشة ّ
متتد نذرها لتشمل ّ
القسري ،وهي عموماً ذات أثر حاسم يف مشروعات االحتالل االسرتاتيجية يف
شرقي القدس واألغوار ويف عموم املنطقة املص ّنفة «ج» ضمن الضفة الغربية.
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