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 ملخص الورقة

تشههههد هاأل اميام تصهههاعد التوترات في حي الشهههيخ جراح الواقعة شهههمال البلدة القديمة في القدس 
قدمها المسهتوننون اإلسهرائيليون مجل اإلجلء المحتمل   الشهرقية المحتلة  بسهبا المطالبات التي يد

صهههفوف  للعائلت الفلسهههطينية التي تسهههكن الحي. نتل عن دلم عدد من اإلصهههابات و ايعتقايت بين  
المدنيين  ورفع من مستوى التوتر في كامل امراضي الفلسطينية. وعلى مدى السنوات الماضية   تم  

ا في هاأل المنطقة  و باإلخلء القسههري ما ي يقل    التمهيدإجلء عدد من العائلت الفلسههطينية قسههريي
تهجير  شهههههخه  كلهم  معرضهههههون لخطر نزو الملكيهة وال 500أسهههههرة فلسهههههطينيهة من حوالي  27عن  

 القسري.

مة مدع    تسههعى  سههلطات ايحتلل اإلسههرائيليومن الواضههع عبر الوقائع التي توثقها هاأل الورقة  أن 
كهها امصهههههليين الى المسهههههتوننين  ّل منقهل ملكيهة ههاأل البيوت من  لالتمييزيهة    وقوانينهها محهاكمههاب

التحليههل القههانوني لقواعههد القههانون الههدولي والقوانين امردنيههة والوثههائق  وبموجهها  اإلسهههههرائيليين.  
العثمانية  فضههل عن القوانين اإلسههرائيلية  نجد أننا أمام حالة اسههتيلء على أراضههي الوير بالقوة وعبر  

  وفي ضهوء واقع الحال القانوني لرراضهي التي يقع عليها حي الشهيخ جراحسهياسهات وقوانين تمييزية.  
 ؛اختصهاص المحاكم اإلسهرائيلية  السهيادة اإلسهرائيلية وبالتالي عن نطاقفإننا نجد أن امراضهي تخر  عن  

أصهههلي على القانون و على اختصهههاص المحاكم الفلسهههطينية  من هاأل امراضهههي تقع في والتي تتوول  
لتوصههيف  ا فإن  والتي بموجبها  قواعد القانون الدولي اإلنسههاني  وفق  المحتلة  المنانق الفلسههطينية

 السههههارية فين  يانويقع عليها احترام الق  سههههلطة احتلل حربيأنها لسههههلطات اإلسههههرائيلية ل القانوني  
يجرم نقل السههكان من قبل   أي القانون الدولي اإلنسههاني    امراضههي الفلسههطينية  كما أن هاا القانون

ولية  والتي تحقق في الوضههههع  ويعتبرأل ميثاق روما  الناظم للمحكمة الجنائية الد   سههههلطات ايحتلل
  في فلسطين حاليا  جريمة حرب.
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ص األحداث .1  ملخ 

يجىء فلسههطيني من حي الشههيخ جّراح في القدس   500توّجه ممثلون عن  2021ابريل عام  22بتاريخ  
( لمكتا  public communication letter)  شهعبيالشهرقية المحتّلة ومنّظمات داعمة برسهالة تواصهل  

ئية في المّدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بأن تشهمل تحقيقات المحكمة الجنا
امراضهههي الفلسهههطينية المحتلة  الواقعة التي يتعرا لها الفلسهههطينيون في الشهههيخ جّراح من إخلء 

تأزمت أحداث حي الشههيخ جّراح  بعد أن  1قسههري وإعمال قوانين جرائم الحرب والجرائم ضههد اإلنسههانية.
عائلة   بإخلء جبري إلثنى عشههر 2020كانت محكمة اسههرائيلية قد أصههدرت قراراي في شهههر أكتوبر عام  

  وبنقهل ملكيهة منهازلهم إلى مسهههههتوننين  2فلسهههههطينيهة تقيم في حي الشهههههيخ جّراح شهههههرقي القهدس
وهي شهههركة اسهههتيطان     شهههمعوناسهههرائيليين بدعم من جمعيات ومنظمات اسهههرائيلية مثل نحلت 

  فلسههههطينيا مهددين 500المن ما يقارب      أصههههبعوعليه .3مسههههّجلة في الوييات المتحدة اممريكية
اإلسهههههرائيليهة   حقهم في الملكيهة والسهههههكن. وحكمهت المحكمهةمن  وعرضهههههة لحرمهانهم    بهالترحيهل
دوير أمريكي لتوطيهة   20000بهأن على كهل عهائلهة قهد حكم عليهها بهاإلخلء أن تهدفع مبل     4المهاكورة

امتعاب القانونية التي تكلفها المسههههتوننون خلل المحاكمة. كما صههههدر قرار من محكمة مقانعة 
بالقوة من قبل   هاؤإخل  وإي سيتمبإخلء منازلهم   5سرائيلية موّجه مربع عائلت فلسطينيةالقدس اإل

 .20217آب  1. وأربعة عائلت أخرى بتاريخ 20216آيار 2السلطات اإلسرائيلية بتاريخ 

 

 
 .منظمة دولية 191رسالة أهالي حي الشيخ جراح إلى املحكمة الجنائية الدولية و املصدقة من قبل  1

 ) https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18240.html)أنظر: 
 (https://bit.ly/33JoBk9)أنظر:  عارف حّماد، عضو لجنة وحدات سكن الجئي الشيخ جراح 2
3 https://bit.ly/3uEt8QG) ily fights on against East Jerusalem eviction, (See:A decade in, Palestinian fam 
 עבדאללה רפקה' נ מ" בע שמעון נחלת  6629/09 א" תقرار املحكمة:  4

 قدمتها شركة نحالت شمعون ضد رفقة عبدللا  6629/09قضية مدنية رقم 
 املصدر السابق  5

 ( نحالت شمعون ضد رفقة عبدللاقدمتها شركة  6629/09قضية مدنية رقم )
 ( https://bit.ly/3o2H2cJتصريح أممي، عنف املستوطنين اإلسرائيليين ضد املدنيين الفلسطينيين يتفاقهم في جو من اإلفالت ت من العقاب )أنظر:  6
 .منظمة دولية 191رسالة أهالي حي الشيخ جراح إلى املحكمة الجنائية الدولية و املصدقة من قبل  7

 )مرجع سابق( ) https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18240.html)أنظر: 

https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18240.html
https://bit.ly/33JoBk9
https://bit.ly/3o2H2cJ
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/18240.html
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- 1956وقاائ  ومطييااا القضااااياة ممااة المحنماة قاارورياا  و اار خياا    .2
2021) 

 يقع حي الشهيخ جّراح فوق أرا تسهّمى ركرم الجاعونير في شهمال البلدة القديمة في القدس ●
وقطنوا   1948عائلة فلسههههطينية يجمة تم نردهم من بيوتهم وقراهم في عام   28إقامة  وهو مكان  
تم عقههدههها بين الحكومههة امردنيههة ووكههالههة لوث وتشهههههويههل اللجمين    اتفههاقيههةبنههاءي على    في الحي

توقيع اتفاقية  ايتفاقية. لحق هاأل  1954من تشههرين الثاني للعام   16الفلسههطينيين )امونروا( بتاريخ  
  وتنه  19568أيلول من العهام    3بتهاريخ  وزير اإلسهههههكهان والتعمير امردني والمسهههههتهأجرين    بينأخرى  

على ما يلي: ر مشروو  مدني إسكاني مكون من سكن لثمانية    نايتفاقية المبرمة بين امونروا وامرد
للجمين  وعشهرين عائلة قيد ايسهتلم ا ن وسهتقوم وكالة الووث باعتمادها كوسهيلة لتمكين هايء ا

من خلل توفيرهم أي مدخرات يتم دفعها في اإليجار لوايات أن يصهبحوا معتمدين على أنفسههم في 
قسهيمة لكل عائلة من العائلت التي أقامت  28وبموجا ايتفاق تم تقسهيم امراضهي إلى    9المجتمعر

شهطا أسهمائهم  وبموجا ايتفاقية داتها يتنازل السهكان عن تصهنيفهم كلجمين وت في الحي آنااك.
من سهههههجهل اللجيمين لهدى امنروا  ويسهههههلمون بطهاقهات اللجمين ويتنهازلون عن حقوقهم في التعليم 
المجهاني   والتهأمين الصهههههحي وتلقي المعونهات الوهاائيهة  مقهابهل تونينهم في الوحهدات السهههههكنيهة  

  .موضوو ايتفاقية

وبموافقة من الحكومة امردنية تم بناء شههقق على أسههاس أّنها مملوكة لرردن وأن ايتفاق   ●
حتى   1956مع العائلت هو اتفاق بموجا )إيجار واسهههتمجار( لمّدة ثلث سهههنوات فقم  أي من العام 

  المهالهم( أنهه وبعهد مرور الثلث سهههههنوات وإدا قنع  11. اشهههههترنهت ايتفهاقيهة بمهادتهها رقم )1959عهام  
 

عائلة في القدس، وسيشمل السكن منزلين منزلين   28. ورد فيها أن الطرفين اتفقا على إقامة مساكن لـ 1954- 11-16 بتاريخ ونرواعقدت معاهدة بين اململكة األردنية واأل  8

 . منزال لعائلتين في حي الشيخ جراح "على أرض يهودية سابًقا ". كي يتم االستئجار على كل أسرة أن توقع عقد إيجار خاص  13من شقة واحدة و 

في املادة  تم توقيع عقود اإليجار بين وزير اإلسكان والتعمير األردني واملستأجرين ملدة ثالث سنوات وثالثة أشهر.ومن شروط هذا العقد  1956أيلول )سبتمبر(  3في  

 :)بترجمة حرة من العبري(11

سيتم نقل امللكية إلى املستأجر بدون   عد بالفعل في بناء الوحدة بأكملها ،بعد أن يتصرف املستأجر وفًقا لشروط هذه االتفاقية ويقتنع املالك بأن املستأجر قد سا

 ( איובי אל אחמד זוהרי' נ ישראל לכנסת הכללי הוועד) 459/79ورد في قرار الحكم: .مقابل

دعوى في حي الشيخ جراح. بحسب هذه النسخة،  تأكدت القانون من أجل فلسطين من محتوى هذه االتفاقية من خالل نسخة منها زودها بها أحد السكان املشاركين في ال 

   .1956تموز/يوليو  3تم توقيع االتفاقية في 
9 )11finding mission to Israel and the Occupied Palestinian Territory, Enforcing Housing Rights: The Case of Sheikh Jarrah (May 20-Report of the fact 
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 بأكملهه  السهههههكهان قد احترموا ايتفهاقيهة وسهههههاهموا بإقامة البنهاءبأن  )الجههة امردنيهة في هاأل الحهالة(
 . 10مقابلدون  الوحدات السكنيةفسيتم تمليكهم 

سنوات( نالا أهالي الشيخ جراح دائرة امراضي   3بعد انتهاء المدة الماكورة في ايتفاقية )  ●
أسهههمائهم  وكانت قد باشهههرت الدائرة بأعمال التسهههوية حتى  بالوحدات السهههكنية امردنية بتسهههجيل 

توقف مهدير دائرة امراضهههههي عن دلهم بعهد أن تنبهه إلى وجود أوراق ومسهههههتنهدات لهدى الجهانها امردني  
إداي كانت هاأل  .متضاربة  إد أن ملكية امراضي لم تكن أردنية بل كانت مصّنفة على أنها أملك العدو

التابع للجانا امردني  والاي قد  امراضهههههي تتبع من حيس المسهههههاولية القانونية لحارس أملك العدو
وعليهه قهد اسهههههتخهدمهت امردن ههاأل  11عهام بموجها اتفهاقيهة.  33سهههههّلم حيهازتهها للحكومهة امردنيهة لمهدة 

 فيها.امرا لتنفا عليها ايتفاقية مع امونروا لتسكين العائلت اللجمة 

ضهههمن أملك العدو هو وجود اتفاقية عثمانية بمنع   وجود تلم امراضهههيالواضهههع أن سهههبا  و ●
امرا للزراعهة لسهههههاكن يهودي من سهههههكهان القهدس )عقهد تحكير وليب نقهل ملكيهة(. بهالتهالي وعنهد 

  فرت العائلت اليهودية التي كانت تقوم بزراعة امرا الماكورة واستثمارها  1948حدوث حرب عام  
دلههم الحين. ولعههدم تبين لمن تعود ملكيههة امرا  وكون أن من كههان فيههها أخيرا هم عههائلت في  

 12 يهودية  تم وضعها أردنيا ضمن أملك العدو  التي ينبوي النظر فيها.

عهاء موانن من بيهت لحم اسهههههمهه تفيهد ادّ دلهة  أمعلومهات لهدى الجهانها امردني بتوافر    ظهرت •
ا إليهاس البنهدك) عهام    التي يقع عليهها حي الشهههههيخ جّراح ودلهم  امرامسهههههاحهة كبيرة من  ( ملكيهة  حنهّ

لتنتقل ملكيتها إلى موانن    ومن ثّم قيامه ببيعها تسههجيلها باسههمه ل خلل تقديمه نلباي من . 1934
وتواردت ههاأل امّدلهة وتم    13.من عهائلهة حجهازي السهههههعهدي  آخر يقيم في حهارة السهههههعهديهة في القهدس

 . 14تقديمها أمام المحاكم اإلسرائيلية فيما بعد

 
  לכנסת הכללי הוועד) 459/79ورد في قرار الحكم: تحليل وترجمة حرة ملا إلى  االتفاقية املذكورة والتي تم تزويد القانون من أجل فلسطين بها.وفق االطالع على  10

 (איובי אל אחמד זוהרי' נ ישראל
 نفذها باحثي منظمة القانون من أجل فلسطين معه   ، في  مقابلة8/5/2021بتاريخ  حسني أبو حسين ياملحامبحسب ما ورد على  11
 واالستئناف املدني  1465/97ملخص وتحليل مترجم للقضية املدنية )القدس( كما جاء في  12

 (https://bit.ly/3xWkZsPنزع امللكية واإلخالء في القدس: قضايا وقصص الشيخ جراح( ) أنظر: حسب ما تم توثيقه في تقرير نشره مركز عدالة املعنون ب)  4126/05
 املصدر السابق  13
14 ses and Stories of The Civic Coalition for Defending Palestinians’ Rights in Jerusalem (CCDPRJ), Dispossession and Eviction in Jerusalem: The Ca

Sheikh Jarrah 14 (December 2009) 
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إن ظهور ههاأل المعلومهات بهاإلضهههههافهة إلى توارد نلبهات إثبهات ملكيهة لهدى دائرة تسهههههجيهل  ●
قبل الفلسطينيين المقيمين حالياي في الشيخ جّراح قد دفعها إلى التردد بالفصل  امراضي امردنية من

ر قراراي يستثناء  نلا مدير الدائرة من الحكومة امردنية أن تصد  في هاا الخصوص ونتيجة لهاا التردد  
ى  وهكاا  وحت  .1966وبالفعل صهههدر اممر في الوقائع امردنية عام  15أرا الشهههيخ جراح من التسهههوية 

دلم الحين  لم يتم نقل ملكية تلم امراضي والبيوت إلى سكان حي الشيخ جراح كما كان متفقا عليه 
في ايتفهاقيهة بينهم وبين الحكومهة امردنيهة  التي في نفب الوقهت لم تتنكر للتفهاقيهة  ولكن اممر 

يحتلل اإلسهههههرائيلي أخها بعهدا إجرائيها وإداريها أّخر دلهم  إلى أن انتهى الحكم امردني في القهدس بها
 .1967للمدينة عام 

  تم  196716ايسهههرائيلية عام قوات ايحتلل  مباشهههرةي وبعد احتلل القدس الشهههرقية من قبل  ●
ايسهههتيلء على منزل عائلة الشهههنطي الكائن في حي الشهههيخ جراح في الوقت الاي كانت العائلة فيه 

الحكومهة اإلسهههههرائيليهة قهد مررت تشهههههريعهاي قهانونيهاي  خهار  البلد نتيجهة للحرب الواقعهة آنهااك. وكهانهت  
قانون   تعديلي على  أصههههدرت 1970يجيز لها ضههههم أراضههههي  القدس الشههههرقية  وفي عام   جاناأحادي ال
كهانهت مملوكهة   1948ن كهل ايراضهههههي قبهل عهام  أيعتبر  الهاي    17للشهههههاون القهانونيهة واإلداريهةتنظيم  

تلى دلهم تنظيم آخر يهة تحهت الوييهة اإلسهههههرائيليهة. لليهود وتم مصهههههادرتهها من قبهل السهههههلطهات امردن
عليه يصهههبع من حقها و  18.تحت الوصهههاية العامة ايسهههرائيليةبموجبه  أصهههبحت أراضهههي الشهههيخ جراح 

  19مصادرة امراضي من أصحابها الحاليين وتمليكها لمّلك يهود سابقين مزعومين.

  بههدأت المحههاويت العمليههة للجمعيههات ايسهههههتيطههانيههة ايسهههههرائيليههة 1972في مطلع عههام   ●
وقامت وحدة اسهتيطانية فوق أراضهي الشهيخ جّراح    200بالسهيطرة على حي الشهيخ جراح بهدف بناء  

اليهود القادمين من اسهههبانيا )جمعية اليهود الشهههرقيين(   جمعيةن اسهههمهما  اجمعيتان اسهههتيطانيت
كنيسهههههت اسهههههرائيهل )جمعيهة اليهود الوربيين( بتقهديم ادعهاء أمهام دائرة تسهههههجيهل لامهة  العه الجمعيهةو

 
 ، في  مقابلة نفذها باحثي منظمة القانون من أجل فلسطين معه  8/5/2021بتاريخ  حسني أبو حسينبحسب ما ورد على لسان املحامي  15
16 UN General Assembly, Future government of Palestine, 29 November 1947, A/RES/181 
17 (ibid) Israel: Authorized English Translation of Israeli Legislation (S.H.) Publications by the Ministry of Justice, 75 (9167)The Laws of the State of  
18 rusalem, 6 Je] Municipalities Ordinance (Amendment No. 6) Law, (1967) 21 Laws of the State of Israel 75; Hodgkins, B., The Judaization of 

Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, 1996 
19 11)finding mission to Israel and the Occupied Palestinian Territory, Enforcing Housing Rights: The Case of Sheikh Jarrah (May 20-Report of the fact 
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بهأن الحي يملكهه يهود بموجها وثيقهة عثمهانيهة   الجمعيتينيفيهد ايّدعهاء المقهّدم من قبهل   20.امراضهههههي
 مقدسههة يهودية  وأن هناك  )كوشههان نابو( وأن امرا المقامة عليها منازل الفلسههطينيين هي أرا

بالتوانا مع مسهجل   الجمعيتان. وعليه اسهتطاعت  21 1885موارة مدفون فيها أحد امحبار منا العام 
سههم الجمعيتين  ابتسههجيلي أولياي   امراضههي  تسههجيل  ايحتللالاي يتبع سههلطة  و 22امراضههي في القدس

 على أّنها أرا وقف تابعة لهما.

عهائلت من منهازلهها في الحي    3إخلء    23من المحكمهة  -امنف دكرهمها-الجمعيتين  نهالبهت   ●
بههداعي رايعتههداء على أملك الوير دون وجههه حقر و اسهههههتنههدوا في اّدعههائهم على ملكيتهم لررا 

أصههل اعتمدوأل  كانوا والاي  1885بموجا كوشههان نابو تركي عثماني يثبت أن امحبار اشههتروها عام  
ولكن جهاء قرار المحكمهة عهام     .24وليواسهههههتنهدوا إليهه في التسهههههجيهل ام  1972في مطهالبهاتهم عهام  

وليهة ي أن التسهههههجيلت امعلى اعتبهار أن تواجهدهم في الحي قهانوني وع الثلث عهائلت لصهههههال  197625
 .26يعتد بها في قرارات المحكمة

تبع دلهم بهالعهديهد من المحهاويت ل خلء  و التي قهامهت بهها الجمعيهات ايسهههههتيطهانيهة عن    ● ثم أد
. لم يّدو أهالي 27قضهههية أمام محكمة الصهههلع في القدس 23نريق المحاكم  فكان هناك ما يقارب ال

 17ت الشهههيخ جراح ملكية امراضهههي بل أشهههاروا إلى اتفاقية الحكومة امردنية مع امونروا. وعليه قام
عائلة منهم بتوكيل محامي إسههرائيلي اسههمه )توسههيا كوهين( والاي كان أمامه سههند إثبات ملكية 

 
 :اليهود القادمين من اسبانيا جمعية - בירושלים הספרדית העדה ועד 20

 .تأسست منتصف القرن التاسع بهدف تنظيم عالقات الطوائف اليهودية القادمة من دول املشرق، وادارة مناحي حياتهم املختلفة

 :العامة كنيست اسرائيل الجمعية - ישראל כנסת הכללי הוועד

 .19-تجمع فيها جميع مجموعات اليهود االشكناز املنتشرة في القدس منذ بداية القرن الهي منظمة اقتصادية، اجتماعية ودينية 
 (https://bit.ly/3hcgTqmر: )أنظ 1886، تقارير أخرى ذكرت ان تاريخ االتفاقية هو 1885بحسب املحامي فإن تاريخ الوثيقة تعود التفاقية في عام  21
، كان اإلجراء األساس ي لـلفصل في نزاعات امللكية التي هي في طور تسوية األرض هو نقل النزاع إلى   1969من قانون األرض )تسوية امللكية( لعام  43"بموجب القسم  22

 (https://bit.ly/3nZn8PVا الشرط" )أنظر: محكمة املقاطعة. فيما يتعلق بالشيخ جراح ، رغم وجود ادعاءات متضاربة ، فقد فشل مسؤول تسوية األراض ي في تلبية هذ 
 (( 4) 35)أحكام إسرائيلية  459/79)محكمة القدس املركزية( ، االستئناف املدني  236/76للمزيد أنظر: االستئناف املدني  23
24 Enforcing Housing Rights: The Case of Sheikh Jarrah (May finding mission to Israel and the Occupied Palestinian Territory, -Report of the fact

2011) (ibid) 
ّرر في محكمة الصلح في القدس بتاريخ  25

 
 ٣( في قضية رفعتها الجمعيتان االستيطانيتان الخالء 2404،  1391/74،  6800،  6480/72)قرار محكمة:    18.11.76ق

 أن تواجدهن في الحي قانوني.   عائالت
 السابق. املرجع 26
موا مطالبات مالية من الجمعيتين للمطالبة بمبالغ اإليجار عام  23تقارير تفيد ان   وردت معلومات في 27

ّ
: وما بعدها )انظر 1972عائلة قد تسل

https://bit.ly/3ex9bW5 ) 
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تقهدمهت بهه الجمعيتهان اليهوديتهان. وعلى أثر دلهم قهام بهالتوصهههههل إلى توقيع اتفهاق مع الجمعيتين يقر  
ن  لهما بملكية امراضههههي ويمنع في الوقت داته سههههكان الشههههيخ جراح من امهالي صههههفة مسههههتأجري 

أن يدفعوا بدل اإليجار الشههري أو السهنوي كما   ى امهالي.  رتا هاا ايتفاق عل199128محميين عام  
وجهدير بهالهاكر أن   -  أنهم يحتهاجون إلدن من المهالكين في حهال رلبتهم إضهههههافهة لرف أو صهههههيهانهة المنزل

أخات ايتفاقية صههيوة قرار من محكمة و .ايتفاقية لم تحدد قيمة اإليجار والجهة المخولة باسههتلمه
 الصلع ثم المحكمة المركزية العليا.

ن ضد عائلتين من عائلت الشيخ جراح وعندما قام الدفاو بفحه  اّدمت قضيت  قد 1995في عام   ●
شهههير إلى ملكية حي الشهههيخ جّراح مي الطابو -سهههجل الحقوقاموراق تبين لهم أنه ي يوجد في ) ( ما يد

 ااعتمهادهه  تمن ياليهوديتالجمعيتين  بين أههالي الحي و    تي تمهتالايتفهاقيهة  نرف من امنراف. وأّن  
عليه ي تثبت ملكية و   (التسهههههجيل حسههههها ايتفاقيات بين الفرقاء) وفق جدول لدى دائرة التسهههههجيل

كما أّن ايراضههي المتنازو   29بموجا اإلتفاقية بشههكل نهائي  بل يمكن ايسههتمناف عليها.الجمعيتين  
  30عليها يجا أن تقّرر ملكيتها بقرار من المحكمة.

ا وثيقهة الطهابو التي قهّدمتهها   ● لورا تثبيهت اّدعهائهمها في ملكيهة امراضهههههي فقهد ن االجمعيتهأمهّ
قهام فريق الهدفهاو عن أههالي الشهههههيخ جراح بترجمهة وثيقهة الطهابو المكتوبهة بهاللوهة العثمهانيهة لهدى مهدير  

  سهههههنوات بتهاريخ  3  لماقهت دائرة الطهابو في بيهت لحم. وتبين أّنهها وثيقهة يسهههههتعمهال أرا بشهههههكهل  
لررشهههيف العثماني وتحديداي إلى مدير الطابو في تركيا بطلا تزويد   محامو العائلت   ثم توّجه1891

َتسهههههّلم فريق الهدفهاو عن   . وعلى إثر ههاا الطلها1891لسهههههنهة  37بهالوثيقهة امصهههههليهة والتي تحمهل رقم 
ليب   1891لسههنة   37 فيد أّن الوثيقة رقميأهالي الشههيخ جراح كتاباي خطياي من وزارة الخارجية التركية  

ل فريق الدفاو  على وثائق من  تحصهّ   في نفب الوقت  31لها أي أصهل في امرشهيف العثماني في تركيا.

 
موا مطالبات مالية من الجمعيتين للمطالبة بمبالغ اإليجار عام  23تفيد ان  تقارير  وردت معلومات في 28

ّ
وما بعدها )انظر:  1972عائلة قد تسل

https://bit.ly/3ex9bW5 ) 
 ، في  مقابلة نفذها باحثي منظمة القانون من أجل فلسطين معه  8/5/2021بتاريخ  حسني أبو حسينبحسب ما ورد على لسان املحامي  29
، كان اإلجراء األساس ي لـلفصل في نزاعات امللكية التي هي في طور تسوية األرض هو نقل النزاع إلى   1969من قانون األرض )تسوية امللكية( لعام  43القسم  "بموجب 30

 (https://bit.ly/3nZn8PVط" )أنظر: محكمة املقاطعة. فيما يتعلق بالشيخ جراح ، رغم وجود ادعاءات متضاربة ، فقد فشل مسؤول تسوية األراض ي في تلبية هذا الشر 

 
 ، في  مقابلة نفذها باحثي منظمة القانون من أجل فلسطين معه  8/5/2021بتاريخ  حسني أبو حسينبحسب ما ورد على لسان املحامي  31

https://bit.ly/3nZn8PV
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أرشههيف المحاكم الشههرعية العثمانية تثبت أن أرا الحي هي لعائلة حجازي السههعدي والمقيمة حالياي 
 .في حارة السعدية في القدس

في عام وثائق من أرشهههيف المحاكم الشهههرعية العثمانية  وبناءي على ما تم الحصهههول عليه من  ●
بملكية أراضههي الجمعيتين ايسههتيطانيتين   أحقية  تّحرك سههليمان حجازي مول مرة للطعن في 1997

محههامي حجههازي اعترا على تسهههههجيههل ملكيههة   أمههام المحكمههة المركزيههة في القههدس.  الشهههههيخ جّراح
المههائههة من الممتلكههات    75أكثر من    لكيههة  حقههه القههانوني في مونلهها ايعتراف بالجمعيتين   في 

حجازي  بين  تمتعلى أسهههاس اتفاقية بيع    سهههتنادأل القانونيالمتنازو عليها داخل الشهههيخ جراح. كان ا
 1961.32والبندك عام 

جرائي لقبول  ول متعلق بالشهههق اإلام  :محكمة )المركزية( مطالبة حجازي لسهههببينالرفضهههت  ●
من الوقهت على ملكيهة امرا المثبتهة  عهامهاي    36النظر في الهدعوى  ومسهههههألهة التقهادم فقهد مَر اكثر من  

فحتى لو بهدأ تنفيها    .1997وحتى وقهت رفع الهدعوى أمهام المحكمهة عهام   1961وفق الوثيقهة منها عهام 
وقت ضههههم القدس فإن دلم يعني مرور خمسههههة عشههههر عاماي على حقه في  1967قانون التقادم سههههنة  

خرى تتعلق بعهدم تطهابق الحهدود المطهالها  والمسهههههألهة ام. اّدعهاء الملكيهة امهام المحهاكم ايسهههههرائيليهة
ة ان الكوشههان فاسههتخلصههت المحكم .فيها في الكوشههان مع الحدود المطالا فيها بموجا الدعوى

 33قد يكون مزور أو تم تبديله. 

بأدلة من بينها نقش بالعبرية عثر عليه  أيضهاي  في حكمها  اإلسهرائيلية  واسهتشههدت المحكمة ●
داخهل كهف في الشهههههيخ جراح  لتحكم بهأن امراضهههههي كهانهت تقبع تحهت المسهههههاوليهة القهانونيهة لحهارس 

عام الجمعيتين    واعتمدت أيضاي تسجيل  1967  و 1947أملك العدو التابع للحكومة امردنية بين عام 
كعوامهل تهدعم مطهالبهة اليهود بهالملكيهة. وعلى الرلم من دلهم أكهدت المحكمهة أن حكمهها ي   1972

 
32 Jerusalem (CCDPRJ), Dispossession and Eviction in Jerusalem: The Cases and Stories of The Civic Coalition for Defending Palestinians’ Rights in 

Sheikh Jarrah 14 (December 2009)  
 واالستئناف املدني  1465/97املعلومات التالية هي ملخص وتحليل مترجم للقضية املدنية )القدس(  33

 (https://bit.ly/3xWkZsP) أنظر:  حسب ما تم توثيقه في تقرير نشره مركز عدالة املعنون ب)نزع امللكية واإلخالء في القدس: قضايا وقصص الشيخ جراح( 4126/05
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قهد قهدمتها الهدليهل لههدف دح     الجمعيتينوأوضهههههحهت ان     بهالملكيهة  الجمعيتينيتعلق بهإثبهات أحقيهة  
  34لرراضي. ينالجمعيتادعاء حجازي وعليه رفضت ان تحكم في ملكية 

تم نرد عهائلهة بهأكملهها من    2008اسهههههتمرت محهاويت إخلء امههالي من منهازلهم   و في عهام  ●
تم السههههيطرة على نصههههف منزل عائلة الكرد في حي الشههههيخ جراح بناءي على   2009وفي عام  35منزلها

لم تحكم المحاكم اإلسههههرائيلية بشههههكل قانع على ملكية كل دلم و.  36قرارات المحاكم اإلسههههرائيلية
 التي أبرمها محاميهم  1991امرا. تم إخلء العائلت على أساس عدم ايمتثال يتفاقية اإليجار لعام  

أصههدرت   2020وفي شهههر أكتوبر من عام   .37اإلسههرائيلي في دلم الوقت مع مجموعات المسههتوننين
المحكمة اسههرائيلية قراراي بإخلء جبري إلثني عشههر عائلة فلسههطينية تقيم في حي الشههيخ جّراح شههرقي  
 القدس  وبنقل ملكية منازلهم إلى مسههتوننين إسههرائيليين بدعم من جمعيات ومنظمات اسههرائيلية
مثل)نحلت شههمعون وهي شههركة اسههتيطان مسههّجلة في الوييات المتحدة اممريكية(. و نتيجة لهاا 

شههخه( فلسههطيني مهددين وعرضههة لحرمانهم من  500)  القرار فقد أصههبع ما يقارب من خمسههمائة
حقهم في الملكية والسههههكن. وحكمت المحكمة بأن على كل عائلة قد حكم عليها باإلخلء أن تدفع 

  38دوير أمريكي لتوطية امتعاب القانونية التي تكلفها المستوننون خلل المحاكمة. 00002مبل  

ايسرائيلية موّجه مربع عائلت فلسطينية بإخلء المركزية  من محكمة القدس    كما صدر إناار ●
عائلت أخرى   وأربع  2021أيار  2منازلهم قبل إخلئها بالقوة من قبل السههههلطات اإلسههههرائيلية بتاريخ  

 2021.39آب  1بتاريخ 

 
 املرجع السابق  34
 :قرار محكمة الصلح االسرائيلية اللخالء عائلة الغاوي وحنون  35

 ( 26.09.1999 נבו) גאוי אלפתאח עבד' נ בירושלים הספרדים עדת ועד 18901/98( ירושלים שלום) א" ת

 قدمتها جمعية اليهود الشرقيين ضد عبد الفتاح غاوي  98/ 18901قضية مدنية رقم 
36 Jerusalem: The Cases and Stories of The Civic Coalition for Defending Palestinians’ Rights in Jerusalem (CCDPRJ), Dispossession and Eviction in 

Sheikh Jarrah 14 (December 2009) (ibid) 
37 finding mission to Israel and the Occupied Palestinian Territory, Enforcing Housing Rights: The Case of Sheikh Jarrah (May -Report of the fact

2011) (ibid) 
 עבדאללה רפקה' נ מ" בע שמעון נחלת  6629/09 א" תقرار املحكمة:  38

 قدمتها شركة نحالت شمعون ضد رفقة عبدللا  6629/09قضية مدنية رقم 
 املصدر السابق  39
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 14قهامهت وزارة الخهارجيهة امردنيهة بتسهههههليم الخهارجيهة الفلسهههههطينيهة    2021أبريهل    29وبتهاريخ   ●
وثيقة إثبات ملكية لعدد من عائلت الشيخ جراح وشهادة تقر فيها الخارجية امردنية أن بالفعل كان 

اك ووكالة امونروا  وتفيد  أن الوزارة كانت قد هناك اتفاقية بين وزارة اإلنشهههاء والتعمير القائمة آنا
تسهههلمت وثائق لعقود فردية بين العائلت والوزارة إلنشهههاء وحدات سهههكنية في منطقة حي الشهههيخ  
جراح في القدس.  وقال المتحدث الرسهههمي لوزارة الخارجية   ضهههيف   فايز رإن المصهههادقة تأتي في 

ممكن مههالي حي الشهههههيخ جراح في القهدس الشهههههرقيهة  إنهار حرص المملكهة على تقهديم كهل الهدعم ال
المحتلة بما يحفظ حقوقهم ويحتفظ بمنازلهم.ر وتم تسههههليم هاأل الوثائق للجانا الفلسههههطيني مع 
جميع الوثائق التي بحوزة الوزارة  بما في دلم عقود اإليجار وقوائم بأسههماء المسههتفيدين   باإلضههافة 

   1954.40لة الووث عام إلى نسخة من ايتفاقية الموقعة مع وكا

 

 االستنتاجاا القارورية .3
فإننا نجد بالنظر لواقع الحال في امراضهي التي يقع عليها حي الشهيخ جراح حسها المعطيات السهابقة 

أن امراضهههههي تعود ملكيتهها لعهائلهة فلسهههههطينيهة  ولكهل دلهم سهههههوف نقف على عهدد من المرتكزات  
القانونية التي توضههع الطبيعية القانونية لمدينة القدس الشههرقية  وإثبات ايختصههاص القانوني الاي  

خر  المحاكم اإلسههرائيلية من نظر قضههايا ملكية أراضههي الشههيخ جراح  وأيضههاي سههوف نب حس القوانين  يد
 واجبة التطبيق على الصعيد الدولي و المحلي في هاأل الحالة.

 

 القارون المحلي •

 إسرائيل

)المشههار لها  اعتمدت الجمعيات اإلسههرائيلية اليمينية المتطرفة في هاأل القضههية على وثيقة ماقتة
في الوقهائع(  والتي انتهى العمهل بهها قبهل قرن من امن. وكهانهت تمنع مهالكهها حق اينتفهاو من ههاأل  

قانون امرا لمدة ثلث سهههنوات فقم. و يسهههتندون لطلا ملكيتهم بأراضهههي حي الشهههيخ جراح على  

 
 (https://bit.ly/3f3a3kx)أنظر: تصريحات عن الخارجية األردنية  40
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ّجر أو نزح أو ترك حهدود دولهة1950أملك الوهائبين   عّرف كهل من هد إسهههههرائيهل حتى      )وهو قهانون يد
ه لهائها. وتعتبر كهل أملكهه بمثهابهة رأملك لهائبينر تنقهل ملكّيتهها لهدولهة 1947تشهههههرين ثهاني    على أنهّ

إسهرائيل  ويديرها وصهّي من قبل الدولة. قانون أملك الوائبين هاا هو امداة امسهاسهية لدى إسهرائيل  
   (41)جهة تداعيات قانونية(للسيطرة على أملك اللجمين الفلسطينيين دون ايضطرار إلى موا

    ) وهو1972 قانون اييجارات اإلسهرائيليإضهافة لالم  فإن سهلطات ايحتلل ايسهرائيلي تعتمد على 
قانون إسهههرائيلي فيه صهههلحيات عديدة تمكن الماجر من إخرا  المسهههتأجر من العقار الاي يسهههتأجرأل  
وتحاول الحكومة اإلسهرائيلية جاهدة وجمعيات المسهتوننين الحاق وصهف المسهتأجر بحق أهالي حي 

ود  الشههيخ جراح للسههتفادة من هاأل الضههمانات القانونية لتهجيرهم قسههراي من بيوتهم بعد إبطال عق 
 اإليجار معهم(

 ناألرد

بالرجوو الى ما هو وارد في ايتفاقية التي جمعت كل من حكومة المملكة امردنية الهاشمية ووكالة  
فإن الحقائق    حي الشيخ جراح  سكاناممم المتحدة لووث وتشويل اللجمين الفلسطينيين )امونروا( و 

 و جلية:بدالقانونية التالية ت

برمت اتفاقية بوصفها جهة من جهات القانون العام مع جهة  أإن الحكومة امردنية كانت قد   -1
 من جهات القانون الدولي ويجمين بالتعريف القانوني.

بالتعريف   -2 )اللجمين  الفلسطينيين  للسكان  ايتفاقية تشييد منازل  بموجا  )امونروا(  تتولى 
 القانوني( في منطقة حي الشيخ جراح. 

ملكية امرا وما عليها لقانني حي الشيخ جراح شريطة   فاق بين الطرفين قضى بنقلايتإن  -3
 تحقق شرنين هما: 

 التنازل عن حق اللجوء.  .أ
 ( سنوات متواصلة.3المكوث الدائم والمستمر في منطقة حي الشيخ جراح لمدة ) .ب

المتقدمة  فإن السمة    على ايتفاقية المنصوص عليها في القوانين امردنية  وبإنزال ايحكام القانونية  
العامة للتفاقية محل الاكر هي أن المملكة امردنية الهاشمية تصرفت بصفتها من أشخاص القانون  

 
41 ABSENTEES' PROPERTY LAW 1950, article 1/b. 
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داك(.  العام   وقت  امراضي  تلم  وتدير  تتحكم  دولة  بصفتها  )امثر  )أي  العقد  بحكم  يتعلق  وفيما 
علقت الحكومة امردنية نفادأل على    المباشر له آي وهو انتقال الملكية لقانني حي الشيخ جراح(  فقد

والقاضي بإن   1976( لسنة  43على خلف امصل العام في القانون المدني امردني رقم )-شرط واقف  
حكم العقد يثبت في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقادأل دون توقف على القب  او اي شيء آخر  

ا( بتشييد منازل لقانعني حي الشيخ جراح من قوامه قيام )امونرو -من القانون المدني( 199)المادة 
جهة  ومن جهة أخرى قيام قانني حي الشيخ جراح بالتنازل عن حقهم باللجوء باإلضافة الى مكوثهم  

  واقتناو الوزير المعني  ( سنوات متصلة في منازلهم ضمن منطقة حي الشيخ جراح في القدس3لمدة )
 بالم  حسبما بيّنا في الوقائع أعلأل.

من  واس بديي  شرٍط  على  معلق  بتصرف  تمثلت  الملكية  انتقال  بشق  ايتفاقية  فإن  تقدم   لما  تتبعاي 
( من القانون المدني امردني  وبالبحس في مدى تحقق  394عمايي محكام المادة )إكونها تصرفاي منجزاي  

ق كانوا  جراح  الشيخ  حي  وساكني  )امونروا(  من  كل  بأن  فنجد  عدمه   من  الواقف  أنفاوا  الشرط  د 
ايتفاقية في  عليه  المتفق  الشرط  لمأمور  و   ونفاوا  مخانبته  بدليل  الملكية  بنقل  اقتنع  الوزير  أن 

جراح    الشيخ  حي  لقانني  الملكيات  بتسجيل  للقيام  )انتقال امراضي  العقد  حكم  من  يجعل  بما 
ايي محكام المادة  الملكية( منعقداي بصورة تلقائية مباشرة من تاريخ تحقق وتمام الشرط الواقف إعم

 ( من القانون المدني امردني. 395)

)رامونروار وقانني حي   ايتفاقية  ا خران من  الطرفان  ولما كان  تقدم   ايمر كما  ولما كان  وعليه  
حكومة  مع  المبرمة  ايتفاقية  في  عليه  المتفق  الواقف  الشرط  مضمون  نفاوا  قد  جراح(   الشيخ 

الهاشمية التطبيق اإلداري لحكم  فإ   المملكة امردنية  تراخى  ينفا من ثم حكماي ولو  العقد  ن حكم 
ايتفاق  وإن وقت أيلولة الملكية لصالع قانني حي الشيخ جراح تكون بأثرها الرجعي الى الوقت الاي  

 ( من القانون المدني امردني.395تم به نفاد الشرط واعماله سنداي محكام المادة )
 

 الشرقيةالوض  القاروري للقدس  •

إن الثابت في القانون الدولي أن التوصههههيف القانوني لرراضههههي القدس الشههههرقية هي أراضههههي محتلة  
عندما  78وبقرار محكمة العدل الدولية بقضهههية جدار الفصهههل العنصهههري نسهههترشهههد بالم في فقرتها  
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كانت تحت  نصهت )أن امراضهي الواقعة بين الخم امخضهر والحدود الشهرقية السهابقة لفلسهطين و التي  
أثناء النزاو المسهههلع بين إسهههرائيل وامردن(. وبناءي على  1967اينتداب  قد احتلتها إسهههرائيل في عام 

دلم  فإن توصيف هاأل امراا  في القانون الدولي هي أراٍا محتلة  ويكون القانون النافا هو قانون 
المنازعات القانونية الناشمة حول الدولة التي تتبع لها تلم امراضي  ولمحاكم تلم الدولة الفصل في 

تبقى التشهههههريعهات  من اتفهاقيهة جنيف الرابعهة  التي تنه على أن ر  64ودلهم بموجها المهادة     دلهم
تواصههههل محاكم امراضههههي المحتلة عملها فيما يتعلق ..... الجزائية الخاصههههة بامراضههههي المحتلة نافاة

 ر..بجميع المخالفات المنصوص عنها في هاأل التشريعات

إضهههافةي الى دلم  قد أدان مجلب اممن كافة التوييرات القانونية والواقعية التي تقوم بها سهههلطات 
ايحتلل اإلسهههههرائيلي في القهدس الشهههههرقيهة  والهاي يعتبر حي الشهههههيخ جراح أحهد أحيهائهها. ومن ههاأل 

لير    ةالعسههكري  قوةبالوالاي أكد على أن  حيازة امرا  298/1971القرارات على سههبيل الاكر  القرار  
والاي نالا بوضههههع نهاية للمسههههتوننات اإلسههههرائيلية في امراضههههي   2234/2016. والقرار  مقبولة

الفلسطينية  ونه القرار على مطالبة إسرائيل بوقف ايستيطان في الضفة الوربية بما فيها القدس 
 .1967الشرقية  وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوننات في امرا المحتلة منا عام 

وبناءي على دلم  يكون القانون الواجا على أراضههي القدس الشههرقية ككل هو القانون الفلسههطيني  
والمحاكم دات الويية القانونية لنظر مسائل الملكية في حي الشيخ جراح هي المحاكم الفلسطينية.  

ضهايا ي تدخل فيه ولكن هناك توول اسهتيطاني قانوني إسهرائيلي على الويية القانونية للوير  ونظر ق
 اختصاصه اإلقليمي.

إضههههافةي لالم  تمارس سههههلطات ايحتلل ايسههههرائيلي وبلدية القدس الوربية التي تتبعها تعدياي على 
امراضهي الفلسهطينية المحتلة  وتضهع خطم تطوير تمييزية و لير عشهوائية هدفها إخلء هاأل البيوت  

ثف الفصهل بين القدس الشهرقية وبقية الضهفة و إنشهاء رحلقة من المسهتونناتر حول المدينة سهتك
 . (42)الوربية   بينما تمنع إمكانية أن تصبع القدس الشرقية عاصمة فلسطينية في المستقبل

 

 
42 Evictions and Settlement Plans in Sheikh Jarrah:  The Case of Shimon HaTzadik, p2, (click here) 

https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/SheikhJarrahEngnew.pdf
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 القارون الدولي لحقوق اإلرسان •

الخاص العهد الدولي  بالنظر الى ايتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسههان  تجد أن إسههرائيل مصههادقة على
و   خاص بالحقوق ايقتصهادية وايجتماعية والثقافية و العهد الدولي ال  بالحقوق المدنية والسهياسهية

كالم إتفهاقيهة حقوق الطفهل. وفي ضهههههوء دلم رأت محكمهة العهدل الدوليهة   أن العههد الدولي الخهاص 
سههههتها بالحقوق المدنية والسههههياسههههية يسههههري فيما يتعلق بامفعال التي تقوم بها دولة ما في ممار

لوييتها القضهائية خار  أراضهيها  وبالتالي ينطبق في القدس الشهرقية باعتبارها أراٍا محتلة خاضهعة 
للوييهة اإلقليميهة إلسهههههرائيهل كقوة محتلهة. وداتهه اممر ينطبق على العههد الثهاني و اتفهاقيهة حقوق 

 ( من العهد امول على:17الطفل. ولهاا اممر فقد نصت المادة)

  أي شهخه  على نحو تعسهفي أو لير قانوني  لتدخل في خصهوصهياته أو شهاون  ي يحوز تعري -1
 أسرته أو بيته أو مراسلته  وي مي حملت لير قانونية تمب شرفه أو سمعته.

 من حق كل شخه أن يحميه القانون من مثل هاا التدخل أو المساس.  -2

ي يكون بشههكل تعسههفي  بل من هاا نسههتنتل  أن أي تدخل في منزل الشههخه وحياته الخاصههة يجا أ
يجا أن يسههههتند هاا السههههلوك إلى قانون واضههههع دون تمييز  ويجا أن يعطي كل شههههخه الحق في 
الطعن بهاأل امحكام وفقاي للثابت في القانون. إضهافةي لالم  يجا أن يكون التدخل مسهباب مشهروعة 

.  قانونياي

ي يجوز تجريد أحد من منه  ر  17/2وقد حمى اإلعلن العالمي لحقوق اإلنسان حق الملكية في المادة  
  ايتفاقية الدولية للقضهاء علي جميع أشهكال التمييز العنصهري من   5ر  كما نصهت المادة  ملكه تعسهفا

بما في دلم  في منع الحقوق    بسههبا العرق أو امصههل القومي أو ايثني  حظر التمييز العنصههريعلى 
لكهل   2( حظر التمييز في المهادة 1966فيمها يتعلق بهالحق في التملهم  كمها تنهاول العههدان الهدوليهان )

 منهما. 

والواقع  كما سهبق بيانه  أن القوانين اإلسهرائيلية تتيع ل سهرائيليين المطالبة بأملكهم في امراضهي 
ة بأملكهم داخل رإسهههرائيلر  وهو يما  الفلسهههطينية المحتلة  فيما تحرم الفلسهههطينيين من المطالب

  خلصهههت لجنة حقوق اإلنسهههان إلى  2010يوليو / تموز    30في   يمثل نوعا من التمييز العنصهههري الفل.
قائلةي إنه أن السهياسهات اإلسهرائيلية في امراضهي الفلسهطينية المحتلة تميز ضهد السهكان الفلسهطينيين.  
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ت ههدم المنهازل والممتلكهات كعقهاب جمهاعي. ينبوي على إسهههههرائيهل أن تكف عن ممهارسهههههة عمليها
وينبوي على إسهرائيل كالم أن تعيد النظر في سهياسهتها اإلسهكانية وفي إصهدار تراخيه البناء بوية 

لصهههالع إعمال مبدأ عدم التمييز في حق امقليات  ي سهههيما الفلسهههطينيين  وبوية زيادة عمليات البناء  
في الضهفة الوربية والقدس الشهرقية. وينبوي    متناسهاالسهكان اليهود في هاأل المنانق بشهكل لير  

 .43لها أيضاي أن تضمن أي تكون أنظمة التخطيم البلدي تمييزية

 

 القارون الدولي اإلرساري •

أنه يجا على قوة ايحتلل أن تحترم حياة امشهخاص و   1907( من لوائع يهاي لعام46تاكد المادة)
ملكيتهم الخاصههههة التي ي يمكن رمصههههادرتهار. إسههههرائيل تقبل أن يهاي اللوائع هي القانون الدولي 

لجميع الهدول بمها    العرفي   وبهالتهالي فهإن عليهها التزام قهانوني متمثهل بهاحترام ههاأل اللوائع التي ملزمهة
 في دلم إسرائيل.

  الواجبهة  1951يوليو    6  والتي صهههههادقهت عليهها في  1949أمها فيمها يتعلق بهاتفهاقيهة جنيف الرابعهة
اينطباق على حالة أراضهي الفلسهطينية المحتلة ككل  ومنها الشهيخ جراح نمود . و في كانون امول 

ا ينه    اعتمد ماتمر امنراف السههههامية المتع  2001ديسههههمبر    / اقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إعلني
ا التطبيق القهانوني يتفهاقيهة جنيف الرابعهة على  على أن راللجنهة الهدوليهة للصهههههليها امحمر أكهدت دائمهي

 .(44). إسرائيل   بما في دلم القدس الشرقيةر1967امراضي التي احتلتها الدولة منا عام 

ظر على دولهة ايحتلل أن تهدمر أي ممتلكهات خهاصهههههة ( من دات ايتفهاقيهة على))يح53وتنه المهادة)
ثهابتهة أو منقولهة تتعلق بهأفراد أو جمهاعهات  أو بهالهدولهة أو السهههههلطهات العهامهة  أو المنظمهات ايجتمهاعيهة 
أو التعهاونيهة  إي إدا كهانهت العمليهات الحربيهة تقتضهههههي حتمهاي ههاا التهدمير((. وعليهه فهإنهه ي يجوز لهدولهة  

كلي أو جزئي لمنطقهة الشهههههيخ الجراح لعهدم وجود مبرر قهانوني مرتبم بهأمن    ايحتلل تنفيها رإخلءر
السهههكان أو سهههبا عسهههكري ملع  يتطلا دلم. لكل دلم  فإن المسهههاعي المباولة من قبل سهههلطات  
ايحتلل و بدعم من قبل المحاكم ايسهرائيلية إلحلل سهكان الحي امصهليين بايعتماد على وثائق لير  

 
 . 17، فقرة CCPR/C/ISR/CO/3( 2010مجلس حقوق اإلنسان، املالحظات الختامية ) 43
 ( هنا. )انظر 3، فقرة  2001كانون األول / ديسمبر  5مؤتمر األطراف السامية املتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة ، جنيف ،  44

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/57jrgw.htm
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مزورة و إبدالهم بسهكان يتبعون لدولة إسهرائيل و توسهيع مسهتونناتهم المقامة موجود لها أصهل أو  
 هو انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي اإلنساني.


