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تركــز هــذه الورقــة علــى موضــوع تهجيــر ونــزوح الفلســطينيين القســري بشــكل عــام والتجمعــات البدويــة بشــكل 
ــة الخــان  ــة. توضــح قضي ــة دراســية توضيحي ــر القســري لســكان الخــان االحمــر كحال ــم اعتمــاد خطــر تهجي خــاص. ت
االحمــر ممارســات االحتــال االســرائيلي التــي انتجــت وتنتــج اشــكاال مختلفــة مــن البيئــة القهريــة عبــر هــدم 
المنــازل وأدوات اخــرى يمكــن تصنيفهــا كـــ “نقــل قســري” للفلســطينين كجــزء مــن االجــراءات المســتمرة التــي 
تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين وتهــدد وجودهــم فــي أراضيهــم الفســاح المجــال امــام 

توســع المســتوطنات الغيــر قانونيــة.

التهجير القسري بين الماضي والحاضر:
تناقــش هــذه الورقــة رغبــة االحتــال االســرائيلي فــي تهجيــر الفلســطينيين قســرا مــن أرضهــم، عبــر نظــام 
قانونــي كولونيالــي وسياســات تؤثــر علــى الحقــوق االساســية للفلســطينيين، بمــا يشــمل الحــق فــي الحصــول 
علــى مــأوى، والتــي تعتبــر جــزء ال يتجــزأ مــن المقومــات االساســية للحيــاة الكريمــة وحــق معتــرف بــه ومنصــوص 
عليــه وفقــا للقانــون الدولــي وأنظمــة حقــوق االنســان. فقــد نصــت المــادة 25  مــن االعــان العالمــي لحقــوق 
االنســان علــى انــه:« لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة كاف للمحافظــة علــى الصحــة والرفاهيــة 

لــه وألســرته، ويتضمــن ذلــك التغذيــة والملبــس والمســكن« .2
بنــاء علــى قواعــد القانــون الدولــي فــان اســرائيل تعتبــر دولــة احتــال )قــوة محتلــة(، وهــذه القــوة عليهــا ان تتحمل 
كاف مســؤولياتها وواجبتهــا القانونيــة نحــو الســكان القابعيــن تحــت االحتــال وذلــك مــن خــال االبتعــاد عــن 
التعــرض لكرامتهــم، والعمــل علــى تطبيــق مــا ذكــر فــي حقهــم وفقــا للمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة كأتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة للعــام 1949، التــي تنــص علــى عــدم جــواز نقــل الســكان القابعيــن تحــت االحتــال، بــل ويعتبــر 

ذلــك خرقــا جســيما لهــذه االتفاقيــة.

وتناقــش هــذه الورقــة سياســات التهجيــر القســري التــى انتهجتهــا دولــة االحتــال مــن النكبــة عــام 1948، علــى ان 
يكــون التركيــز علــى الوضــع الحالــي فــي االراضــي الفلســطينية المحتلــة. 

الخان االحمر
جــراء النكبــة التــي أصابــت الشــعب الفلســطيني عــام 1948، ومــا ترتــب عليهــا مــن تهجير للســكان لجــأت التجمعات 
البدويــة للبحــث عــن مــكان آمــن يضمــن لهــم الحقــوق األساســية للعيــش الكريــم، بعــد أن هجــروا مــن أرضهــم 

مشــروع حــراك المنفــذ مــن قبــل مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بالشــراكة مــع المســاعدات الكنســية الدنماركيــة، والممــول مــن قبــل . 1
االتحــاد االوروبــي لمــدة 3 ســنوات والــذي يهــدف الــى دعــم التغييــر فــي قطــاع الشــباب فــي القــدس عبــر تعزيــز القيــادة المجتمعيــة 

والمناصــرة نحــو حقوقهــم السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وفقــا للقانــون الدولــي االنســاني.

يمكــن االطــاع علــى نــص المــادة )25( مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، مــن . 2
https://bit.ly/2hrKTAM ،خــال الموقــع االلكترونــي لألمــم المتحــدة
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وموطنهــم األصلــي فــي النقــب المحتــل، ففــي أوائــل الخمســينيات اجبــرت التجمعــات البدويــة علــى الرحيــل، 
فتحــول معظمهــم إلــى الجئيــن فــي المناطــق المجــاورة فــي قطــاع غــزة، والضفــة الغربيــة، وشــبه جزيــرة ســيناء 

واألردن.3
ويشــغل البــدو مناطــق الســفوح الشــرقية للقــدس وبيــت لحــم والخليــل أو مــا بــات ُيعــرف بالمناطــق )ج( وهــي 
المناطــق التــي تخضــع للســيطرة العســكرية واإلداريــة اإلســرائيلية الكاملــة بموجــب اتفاقيــة أوســلو الموقعــة 
بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي عــام 1995 والتــي تشــكل حوالــي 61 % مــن المســاحة الكليــة 
للضفــة الغربيــة. 4 ومــن التجمعــات الهامــة التــي يقطنهــا البــدو المهجريــن هــي تجمــع الخــان األحمــر والــذي تعتبــر 

واحــدا مــن )46( تجمعــًا بدويــًا بالمنطقــة الممتــدة مــن شــرقي القــدس حتــى مشــارف أريحــا والبحــر الميــت.
يقــع الخــان األحمــر علــى الطريــق الواصــل مــا بيــن القــدس وأريحــا، علــى بعــد 16كــم جنــوب شــرق مدينــة القــدس 
ــط بهــا  ــم. وللخــان األحمــر أراٍض مســاحتها 16380 دونمــًا، تحي ــم وكفــار ادومي ــه ادومي ــن مســتوطنتي معالي بي
أراضــي قــرى العيزريــة وأبــو ديــس والعيســاوية وعناتــا والنبــي موســى. والجديــر بالذكــر بانــه ليــس لليهــود أي 
ــداد  ــإن التع ــزي لإلحصــاء الفلســطيني ف ــاز المرك ــات الجه ــر فــي هــذه األراضــي.5 وبحســب احصائي ــة تذك ملكي

الســكاني لتــك التجمعــات هــو نحــو 2764 نســمة معظمهــم مــن عشــيرتي الجهاليــن والكعابنــة المهجرتيــن.6

التطورات في قضية الخان االحمر
تمــارس إســرائيل سياســة التهجيــر القســري ضــد أهالــي الخــان األحمــر كانــت البدايــة مــن خــال خلــق المضايقــات 
ــام اســرائيل  ــذ العــام 1967، ونتيجــة لقي ــة من ــة القهري لتلــك التجمعــات البدويــة والعمــل علــى التأســيس للبيئ
ــا.7 واســتمرت  ــا وإداري ــة أمني ــى األراضــي المتبقي ــام 1977 والســيطرة عل ــم ع ــه أدومي ــاء مســتوطنة معالي ببن
ــن أرضهــم، إذ تمنعهــم مــن  ــل ع ــرك ممتلكاتهــم والرحي ــة تدفعهــم لت ــة قهري ــق بيئ المضايقــات مــن خــال خل
ــاء،8 كمــا ترفــض اعطاءهــم  ــاه والصــرف الصحــي والكهرب االلتحــاق بالبنــى التحتيــة األساســية مثــل شــبكة المي

تصاريــح للبنــاء. 

حــازم، جمجــوم، النقــب: التهجيــر المســتمر لبــدو جنــوب فلســطين، )بديــل( المركــز الفلســطيني لمصادر حقــوق المواطنــة والاجئين، . 3
https://bit.ly/2Plq5rt ،جريــدة حــق العــودة، عــدد36، مــن خال الموقــع االلكترونــي

مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني )وفــا(، البنــاء فــي المناطــق المصنفــة )C( حســب اتفــاق أوســلو، 2011، مــن خــال الموقــع . 4
. https://bit.ly/2wy0y7y ،االلكتروني

مصطفى، الدباغ، بادنا فلسطين، الخان األحمر، دار الهدى، كفر قرع،1991، ج8، ص100.. 5

الخــان األحمــر الحلقــة االخيــرة فــي تهويــد القــدس، مركــز الحورانــي، 18/7/2018، منظمــة التحريــر الفلســطينية، مــن خــال الموقــع . 6
https://bit.ly/2oowV3M ،ــي االلكترون

7 .https:// ،أســيل، جنــدي، خــان األحمــر شــرق القــدس. أبــرز محطــات التهجيــر،6/7/2018، الجزيــرة نــت، مــن خــال الموقــع االلكترونــي
bit.ly/2PAiWEC

الخان األحمر الحلقة االخيرة في تهويد القدس، مرجع سابق.. 8
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مــن خــال المعلومــات الرســمية لســلطات االحتــال االســرائيلي نصــل الــى 11000 أمــر هــدم تــم اصــدراه فــي 
مناطــق ) ج ( فــي الضفــة الغربيــة، االمــر الــذي أثــر ويؤثــر علــى 13000 منشــأه فلســطينية، بمــا فيهــا البيــوت.9 
ــر  ــا للتهجي ــاة وتهميــش االالف مــن الفلســطينيين وغالبيتهــم ســيكونون ضحاي ســتزيد هــذه االرقــام مــن معان
ــات،  ــر للحيوان ــزال، و4 حظائ ــم هــدم 33 منشــأه، تشــمل 28 من ــة العــام 2017، ت ــذ بداي ــزوح القســري.10 من والن
اضافــة الــى مدرســة، االمــر الــذي انعكســت نتيجتــه علــى نــزوح قســري لـــ147 فلســطينيا، 77 منهــم مــن 

االطفــال.11
تقــدم ســكان التجمــع بعــام 2009 بالتمــاس للمحكمــة العليــا اإلســرائيلية لتجميــد قــرار اإلدارة المدنيــة والعســكرية 
اإلســرائيلية بهــدم إنشــاءات بالمنطقــة بمــا فيهــا المدرســة التعليميــة التــي عرفــت بمدرســة اإلطــارات والتــي 
تضــم حوالــي 170 طالبــًا بالوقــت الحاضــر والتــي أقامهــا ســكان التجمــع، لتخــدم أهالــي الخــان األحمــر والتجمعــات 

المجــاورة .
إن ممارســات االحتــال االســرائيلي الممنهجــة  الغيــر قانــو نيــة والتعســفية بحــق الشــعب الفلســطيني عامــة 
والتجمعــات البدويــة فــي منطقــة الخــان األحمــر خاصــة، عمــل علــى الدفــع نحــو حــراك رســمي وشــعبي علــى 
الصعيــد المحلــي والدولــي، وقــد تعــرض المشــاركون بالمســيرات الســلمية فــي تلــك المنطقــة العتــداء قــوات 
ــان  ــة الخ ــن بمنطق ــراد المتواجدي ــدد مــن االف ــال ع ــة صدهــم واعتق ــوا بمهاجمتهــم ومحاول ــا قام ــال. كم االحت

األحمــر، باإلضافــة إلــى إغــاق المداخــل المؤديــة لتجمــع الخــان واعاقــت حركــة المواطنيــن لــه.12 
واســتمر أهالــي التجمــع برفــع االلتماســات أمــام المحاكــم اإلســرائيلية واللجــوء للقضــاء اإلســرائيلي لمنــع 
اخائهــم وتهجيرهــم.13 وكان آخرهــا االلتمــاس الــذي حمــل الرقــم )18/5193(، والتــي أصــدرت المحكمــة العليــا 
قرارهــا بــه بتاريــخ /9/2018 5 بإخــاء المنطقــة مــن ســكانها وهــدم منازلهــم وتهجيرهــم بعــد اســبوع مــن تاريــخ 
القــرار، رافضــة لالتماســات المقدمــة مــن الســكان علــى الرغــم مــن أن الســكان البــدو قــد قدمــوا مــن خــال 
محاميهــم االوراق والمســتندات الرســمية التــي تبرهــن حــق ملكيتهــم فــي االرض وعقود االيجــار، إال ان المحكمة 

رفضــت دراســة الوثائــق. 14  

9 .https://bit.ly/2PXF93l أنظر ،OCHA ،تحت التهديد: أوامر الهدم في مناطق ) ج (في الضفة الغربية

بيــن العــام 2010، والعــام 2014، قــام الفلســطينيون بتقديــم 2020 طلــب لتصاريــح البنــاء فــي المناطــق )ج(، 33 طلــب فقــط تــم . 10
اعتمادهــم، ممــا يشــكل %1.5 فقــط مــن الطلبــات 

أسيل الجنيدي ) 13 (.. 11

12 .https:// ،دعــوات إلنقــاذ “الخــان األحمــر” واالحتــال يواصــل مخطــط الهــدم والتهجيــر، 5/7/2018، مــن خــال الموقــع االلكترونــي
 bit.ly/2MUb2by

13 . https://bit.ly/2oJNbwy ،يمكن االطاع على قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية، باللغة العبرية، من خال الموقع االلكتروني

14 . https://bit.ly/2oIwEZZ 5-9-2018 ،االحتال يقرر ترحيل سكان الخان االحمر وهدم مساكنهم، الوطن
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ورقة موقف أعدها شباب وشابات مجموعة التفكير لمشروع حراك

هذا المحتوى يعبر عن رأي مؤلفيه ومعّديه وال يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

ُيذكــر أن المحكمــة العليــا اإلســرائيلية قــد ســبق لهــا أن قامــت بســماع االقتراحــات والبدائــل مــن قبــل ســلطات 
االحتــال، تتمثــل هــذه االقتراحــات والتــي تــم طرحهــا علــى ســكان تجمــع الخــان األحمــر والتجمعــات المحيطــة لهــم 
ببنــاء مســاكن لهــم بعيــدًا عــن مــكان ســكنهم األصلــي وبالقــرب مــن أماكــن معالجــة النفايــات، وأن يقــوم هــؤالء 
الســكان بالتوقيــع علــى تعهــدات تفيــد بأنهــم ســيغادرون منازلهــم دون اعتــراض وبالتراضــي، اال ان التجمعــات 

اظهــرت بحــزم رفضهــا للخطــة البديلــة، واعــادوا التأكيــد علــى رغبتهــم بالبقــاء فــي ارضهــم. 15 
ويجــب التأكيــد علــى ان قــرار محكمــة العــدل العليــا االســرائيلية ال يغيــر حقيقــة أن التهجيــر القســري للســكان يعتبــر 

خــرق جســيم التفاقيــة جنيــف الرابعــة، وجريمــة حــرب وفقــا لنظــام رومــا المؤســس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
تبــرر دولــة االحتــال قيامهــا بهــدم مضــارب البــدو بالخــان األحمــر واالبعــاد القســري لســاكنيه بانــه مــن أجــل حفــظ 
األمــن القومــي للمســتوطنات اإلســرائيلية والتجمعــات اإلســرائيلية الواقعــة حــول مدينــة القــدس.16 ان التبريــر 
اإلســرائيلي بشــأن توفيــر األمــن للمســتوطنات المحيطــة ال يعتــد بــه طالمــا أن وجــود المســتوطنات علــى 
األراضــي الفلســطينية أمــر بحــد ذاتــه مخالفــًا ألحــكام للقانــون الدولــي وقــد تــم التأكيــد علــى ذلــك بقــرار مجلــس 
االمــن رقــم 446  بتاريــخ 22 آذار 1979 والــذي أكــد بــأن إقامــة المســتوطنات ليــس لهــا أي شــرعية قانونيــة، وإلــى 
ضــرورة التقيــد باتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، وأكــد ايضــا علــى ضــرورة االمتنــاع عــن أي إجــراء مــن شــأنه 
تغييــر الوضــع القانونــي والطابــع الجغرافــي أو يؤثــر ماديــًا علــى التكويــن الديموغرافــي لألراضــي المحتلــة منــذ 
ــة  ــة العمومي ــن الجمعي ــرارات الصــادرة ع ــره مــن الق ــة القــدس. 17 وغي ــه الخصــوص مدين ــى وج ــام 1967 وعل ع

لألمــم المتحــدة. 
أمــا الذريعــة الثانيــة والتــي تبــرر فيهــا إســرائيل تهجيــر البــدو مــن منطقــة الخــان األحمــر هــو قيــام تلــك التجمعــات 
بالبنــاء بشــكل غيــر قانونــي دون الحصــول علــى التراخيــص الازمــة للبنــاء مــن الســلطات اإلســرائيلية المختصــة. 
ال يمكــن اآلخــذ بهــذه الحجــة ايضــا وذلــك ألن االحتــال ال يســمح بالبنــاء بالخــان األحمــر بمــا يتناســب مــع احتياجــات 
الســكان والتوســع الديموغرافــي لهــم. فالســكان ال يمكنهــم الحصــول علــى تصاريــح بنــاء،18 علمــا بــان 98.5% 
مــن طلبــات التراخيــص بالبنــاء يتــم رفضهــا مــن قبــل اإلدارة األمنيــة اإلســرائيلية بشــكل ســنوي االمــر الــذي ال 
يســمح بأيــة اعمــال بنــاء أو توســع فــي هــذه المنطقــة. وممــا يجــدر ذكــره إلــى أن الحديــث يــدور عــن بنــاء يتــم 

بصفائــح حديــدة والــواح. 19

  محمــد هاشــم، الحــروب. السياســات االســرائيلية تجــاه التجمعــات البدويــة وســبل مواجهتهــا )الخــان األحمــر نموذجــا(، منتــدى . 15
https://bit.  ,الشــباب الفلســطيني للسياســات و التفكيــر االســتراتيجي, 28 تموز/يوليــو, 2018, مــن خــال الموقــع االلكترونــي

 ly/2vgmbaH

ســميح، محســن، اســتهداف التجمعــات البدويــة فــي القــدس، حلقــة أخــرى فــي سلســلة تهويــد المدينــة، المنطــار، المركــز . 16
ص11.  ،9/2013  ،152 العــدد  االنســان،  لحقــوق  الفلســطيني 

17 . https://bit.ly/2PTDwQx ،يمكن االطاع على نص القرار )446(، من خال الموقع االلكتروني

18 . https://bit.ly/2Npx7ho قرار بهدم الخان االحمر وليبرمان ال أحد يمنعنا، العربية، 25 ذو الحجة 1439ه

المنطقــة ج، . 19 للفلســطينيين مــن  الصامــت  الترانســفير  أبــو راس،  رضــا 
مؤسســة الدراســات الفلســطينية، مختــارات مــن الصحــف العبريــة، 8/6/2018، مــن 

.https://bit.ly/2PZd5c0 االلكترونــي،  الموقــع  خــال 
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تتمثــل الذريعــة الثالثــة والتــي تبــرر فيهــا إســرائيل حقهــا بهــدم المنشــئات البدويــة فــي منطقــة الخــان األحمــر 
هــي أن األراضــي المقامــة عليهــا تلــك التجمعــات والمنشــئات هــي أراض تابعــه لملكيــة دولــة االحتــال،20   ممــا 

يعنــي ان الفلســطينيين ال يســتطيعون البنــاء فيهــا او حتــى االســتنفاع بهــا.

الخان االحمر والتوسع االستيطاني
إن الطبيعــة الجغرافيــة للخــان األحمــر وأهميــة موقعهــا االســتراتيجي واألمنــي بالنســبة إلســرائيل والــذي يعتبــر 
حلقــة وصــل مــا بيــن الضفتيــن، والبوابــة الشــرقية لمدينــة القــدس والغربيــة لألغــوار، جعــل مخطــط الســيطرة 
علــى مدينــة القــدس يبــدأ مــن منطقــة الخــان األحمــر، ممــا ســيقتل اي أمــل فــي اعتبــار القــدس الشــرقية عاصمــة 

لدولــة فلســطين.21
ومشــاريع  مخططــات  لوضــع  االســرائيلية  المتعاقبــة  الحكومــات  شــرعت  الصهيونــي  للمشــروع  وتنفيــذا 
تهويديــه واســتيطانية للســيطرة علــى األرض الفلســطينية وتهجيــر ســكانها وعــزل مدينــة القــدس عــن محيطهــا 
ــة توســيع  ــع إمكاني ــك إن وجــود الســكان فــي الخــان األحمــر مــن شــأنه أن يمن ــى ذل الفلســطيني. واســتنادا إل
مســتوطنتي معاليــه أدوميــم وكفــار أدوميــم المجاورتيــن للخــان األحمــر. 22 ولــذا ال بــد مــن التخلــص مــن الســكان 

ــذ تلــك المخططــات والتــي اهمهــا: فــي منطقــة الخــان األحمــر لتنفي

1 . : E1 مخطط
وهــو االخطــر علــى مدينــة القــدس منــذ قيــام دولــة االحتــال اإلســرائيلي باالســتياء علــى القــدس بالكامــل 
فــي العــام 1967، إذ يهــدف إلــى إقامــة 4000 وحــدة اســتيطانية ومناطــق صناعيــة باإلضافــة إلــى 10 
فنــادق.23 تــم التصديــق علــى المخطــط الهيكلــي لمنطقــة E1 فــي عــام 1999، ويشــمل قرابــة 12,000 
ــة. 24  ــه أدوميــم والتــي كانــت إســرائيل قــد أعلنتهــا أراضــي دول دونــم، تــم ضمهــا لنفــوذ مســتوطنة معالي
ــع اي  ــق حــزام حــول القــدس الشــرقية مــن شــانه أن يمن ــأرٍض وقــرى فلســطينية لخل ويمــر هــذا المخطــط ب
امكانيــة مســتقبلية للتوســع الفلســطيني، باإلضافــة إلــى أنــه يهــدد حــل الدولتيــن.  كمــا أن هــذا المخطــط 
يربــط المســتعمرات بعضهــا ببعــض والــذي مــن شــانه أن يكــرس قيــام القــدس الكبــرى وســيؤدي تطبيقــه 

ــة. ــودة بالمنطق ــة الموج ــات الســكانية البدوي للمســاس بالتجمع

20 .https://bit. ،هارتــس: الدولــة كذبــت بشــأن أراضــي الخــان األحمــر، 11/7/2018، الجزيــرة نــت، مــن خــال الموقــع االلكترونــي
 ly/2o3yPXx

الخان األحمر الحلقة االخيرة في تهويد القدس، مرجع سابق.. 21

ــر الفلســطينيين، 6/7/2018، ساســة . 22 ــط القــدس بتهجي ــى محي ــم ســيطرتها عل ــا. إســرائيل تحك ــان األحمــر نموذًج مرفــت، عــوف، خ
 https://bit.ly/2MHoYp3 ،بوســن، مــن خــال الموقــع االلكترونــي

عبــد الــرؤوف، ارنــاؤوط، بصمــت اســرائيل تنفــذ مشــروع E1 ال دولتيــن وال عاصمــة، 3/2016، مــن خــال الموقــع االلكترونــي، . 23
 https://bit.ly/2C2kggQ

األراضــي . 24 فــي  اإلنســان  لحقــوق  اإلســرائيلي  المعلومــات  مركــز 
الضفــة  فــي  اإلنســان  حقــوق  علــى  وإســقاطاته   E1 مخطــط  )بتســليم(،  المحتلــة 
 https://bit.ly/2MFsaS9 االلكترونــي،  الموقــع  خــال  مــن  الغربيــة،23/10/2013، 
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خطة القدس الرئيسية 2020:. 2
ــن  ــدر الممك ــر الق ــض نســبة العــرب الســكانية وتهجي ــذي وضــع بشــكل اساســي لتخفي يهــدف المخطــط ال
منهــم إلــى نســبة تصــل مــا بيــن 10 -%12 داخــل مدينــة القــدس، ثــم اعــان القــدس عاصمــة للشــعب 
ــذي  ــذي ُأقــر ب 30/7/1980، وال ــون األســاس ال ــك متناغمــًا مــع قان ــون ذل ــال اتمامــه، ليك اليهــودي فــي ح
ُعــرف باســم »قانــون أســاس، القــدس عاصمــة إســرائيل« للعــام 1980، والــذي نــص علــى القــدس الكاملــة 
ــر باطــًا، ومخالفــًا ألحــكام  ــا أن اإلجــراء اإلســرائيلي يعتب والموحــدة عاصمــة إســرائيل. مــن الجديــر ذكــره هن

ــام 25.1980 ــي بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 478 لع ــون الدول القان

ومكرســًا لقــرار الرئيــس األمريكــي بإعانــه للقــدس عاصمــة إســرائيل مــن العــام المنصــرم ومرتبطــًا بالبنــد 
ــة للشــعب اليهــودي والــذي أقــره الكنيســت بتاريــخ 19  ــة القومي الثالــث مــن قانــون أســاس إســرائيل الدول

تمــوز/ يوليــو 26.2018 والــذي جــاء فيــه بــأن القــدس الكاملــة والموحــدة هــي عاصمــة إســرائيل. 

وقــد أنهــي االحتــال اإلســرائيلي الخطــوات االولــى للمشــروع التهويــدي االســتيطاني، حيــث شــرع فــي 
تشــيد جــدار الفصــل العنصــري حــول شــرقي القــدس، للعمــل علــى ضــم مســاحة مــا يقــارب ال 230 كيلومتــر 
مربعــًا يقطنــه 150 ألــف مســتوطن وعــزل 250 ألــف مقدســي عــن المدينــة. األمــر الــذي ســيزيد مــن أعــداد 
الوحــدات االســتيطانية فــي القــدس الشــرقية، إذ انــه مــن المتوقــع ان تصــل إلــى 130000 وحــدة ســكنية، 
علــى غــرار الفلســطينيين الذيــن يمتلكــون مــا يقــارب 40000 وحــدة ســكنية، عــدى عــن البيــوت التــي قــد صــدر 
بحقهــا احــكام إخــاء وهــدم تحــت حجــج البنــاء دون ترخيــص، حيــث أنــه بيــن عــام 2010 و2014 قــد تــم تقديــم 
مــا يقــارب ال 2000 طلــب مــن قبــل الفلســطينيين المقدســين للحصــول علــى تراخيــص بنــاء، تــم قبــول مــا 

يعــادل %1 مــن الطلبــات فقــط.27

تشــكل هــذه المخططــات االحتاليــة التــي تمــس التجمعــات البدويــة انتهــاكًا للقانــون الدولــي حيــث نصــت 
المــادة 25 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق االنســان علــى أن » لــكل فــرد الحــق فــي مســتوى معيشــة يكفــي 
لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه وألســرته، وخاصــة علــى صعيــد األكل والملبس والمســكن والعنايــة الطبية«.28 
كمــا وأكــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم7 »علــى 
الحمايــة القانونيــة مــن إخــاء الســكن باإلكــراه، ومــن المضايقــة وغيــر ذلــك مــن التهديــدات، مؤكــدة أن 
حــاالت إخــاء الســكن باإلكــراه تتعــارض مــع االلتزامــات الناشــئة بموجــب العهــد الدولــي بالحقــوق االقتصاديــة 

موســى، دويــك، القــدس والقانــون الدولــي “دراســة للمركــز القانونــي للمدينــة ولانتهــاكات اإلســرائيلية لحقــوق االنســان . 25
 .20 2002، ص  القــدس،  فيهــا، ط2،  الفلســطيني 

    https://bit.ly/2LrZ0Ay ،يمكن االطاع على نص قرار )478( من خال الموقع االلكتروني لمركز التخطيط الفلسطيني  -      

ــة للشــعب اليهــودي، مــن خــال . 26 ــة القومي ــون أســاس: إســرائيل الدول ــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية “ مــدار “، قان المرك
،https://bit.ly/2NnEO3W االلكترونــي  الموقــع 

تفاصيــل . 27 يكشــف  أونايــن”  2020”الخليــج  “القــدس  بــرس،  منــدب 
https://bit.ly/2N5L- 31/1/2017، مــن خــال الموقــع االلكترونــي ،المخطــط اليهــودي
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ــر  ــان األحمــر يعتب ــة فــي الخ ــر القســري للتجمعــات البدوي ــة التهجي ــا لقضي ــة«.29 وتبع ــة والثقافي واالجتماعي
المســاس بالحــق فــي الســكن جريمــة وفقــا لميثــاق رومــا عــام 1998 الناظــم لعمــل محكمــة العــدل الجنائيــة 
الدوليــة،30 حيــث اعتبــر » أن تدميــر المنــازل والمســاكن متــى تمــت فــي ســياق عمليــة نــزاع مســلح دولــي، 
وفــي إطــار هجــوم واســع النطــاق، وبعلــم وإرادة القــادة والمســئولين بمثابــة جريمــة حــرب توجــب المســاءلة 
والمحاســبة«.31  كمــا يشــكل الفعــل االســرائيلي انتهــاكًا للمــادة 49 الفقــرة 6 مــن معاهــدة جنيــف الرابعــة 
لعــام 1949 والتــي« تحظــر علــى القــوة المحتلــة نقــل مجموعــات مــن ســّكانها المدنييــن إلــى األراضــي التــي 
تحتلهــا. وال يقتصــر هــذا البنــد، كمــا ُتجــادل إســرائيل، علــى النقــل القســري بــل يشــمل الوضــع الــذي تعمــل 
فيــه القــوة المحتلــة بنشــاط ومــن خــال مجموعــة مــن الحوافــز السياســية واالقتصاديــة لتشــجيع ســكانها 

علــى االقامــة والســكن فــي األراضــي المحتلــة، وبذلــك تغييــر صفتهــا الجغرافيــة والديمغرافيــة«.32

يتضــح مــن قــرار المحكمــة بشــأن قضيــة الخــان األحمــر أن قــوات االحتــال تلجــأ للتهجيــر القســري بموجــب 
ــة ال تطــاق تمــس  ــة قهري ــة أيضــًا هــي بيئ ــة المتبع ــة، ومــن السياســات اإلســرائيلية المبطن ــررات أمني مب
بكرامــة الفــرد الفلســطيني، وتحرمــه مــن أهــم حقوقــه األساســية وبذلــك تدفــع الســكان الفلســطينيين 
ــون  ــال االســرائيلي القان ــة االحت ــك تنتهــك دول ــرك منازلهــم، وبذل ــى ت ــة المطــاف ال ــن فــي نهاي المدنيي
الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق االنســان والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة ذات العاقــة.

بهجــت، الحلــو، الحــق فــي الســكن والتزامــات الدولــة بضمانــات الحمايــة، وكالــة األنبــاء الفلســطينية,12 نوفمبــر,2016، مــن خــال . 28
https://bit.ly/2NbXs2v ،ــي الموقــع االلكترون

بهجت، الحلو، مرجع سابق.. 29

 بهجت، الحلو، مرجع سابق. . 30

 بهجت، الحلو، مرجع سابق.. 31

منظمــة التحريــر الفلســطينية. المســتوطنات االســرائيلية والقانــون الدولــي. دائــرة شــؤون المفاوضــات: أوراق حقائــق، 16/3/2011، . 32
. https://bit.ly/2oAdIwi ،مــن خــال الموقــع االلكترونــي
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clothing, housing and medical care…”27 Additionally, the Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights emphasised in General Comment 7 on “the legal protection against 

forced eviction, harassment and other threats, concluding that forced evictions are prima facie 

incompatible with the requirements of the Covenant.”28 The case of the forcible transfer  of 

Bedouin communities in Al-Khan Al-Ahmar is considered a war crime under the Rome Statute 

of the International Criminal Court, which states that “destruction of property in the context 

of an international armed conflict within the framework of an extensive assault and in the 

knowledge and will of leaders and commanders is a war crime that requires accountability and 

prosecution.”29 The Israeli act is also a violation of Article 49, Paragraph 6 of the IV Geneva 

Convention of 1949, which “The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its 

own civilian population into the territory it occupies.” This article also includes the activity of 

the occupying power through the provision of political and economic incentives to encourage 

its civilian population to reside and live in occupied territory, thus altering its geographic and 

demographic character.30

The verdict of the Supreme Court in the case of Al-Khan Al-Ahmar demonstrates that the 

Israeli occupation seek to forcefully displace Palestinians under the pretence of security. The 

attempt to forcibly transfer Al-Khan Al-Ahmar blatantly violates human rights and international 

humanitarian law No decision by the  court can legitimise what international law rejected and 

was safeguarded by international conventions.

27. Bahjat Al-Hilou, Right to Housing and State Obligations to Protect the Right to Housing, Palestinian News Agency 12 November 
2016 <https://bit.ly/2NbXs2v>. 

28. Ibid

29. Ibid.

30. Palestinian Liberation Organisation. Israeli Settlements and International Law. Negotiations Affairs Department: Fact Sheets. 
16/03/2011 <https://bit.ly/2oAdIwi>
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belt around east Jerusalem that would stifle future possibilities of Palestinian expansion. The 

plan also jeopardises the two-state solution and connects settlements to one another, thus 

entrenching the concept of Greater Jerusalem and severely impacting Palestinian Bedouin 

communities in the area.

2. Jerusalem Master Plan 2020:
The plan envisages the reduction of the percentage of Palestinians inside Jerusalem to 10- 

12% of the total population, as well as declare Jerusalem as the capital of Israel during 

implementation. This would be in harmony with the basic law enacted on 30/07/1980, 

which was entitled “Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel,” which stated in paragraph 1 

“Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel.” This Israeli measure is null and void 

as it contravenes the inadmissibility of the acquisition of territory through force as enshrined 

in Article 2(4) of the UN Charter; this was further reflected in United Nations Security Council 

Resolution 478 of 1980.25

The Israeli occupation has already completed the so far most important step in the realization 

of the plan as it commenced in the erection of the Apartheid Wall around east Jerusalem. This 

step seeks to annex approximately 230 km2 of the West Bank and 150,000 settlers, as well as 

isolate 250,000 Palestinians from the city. This would increase the number of settlement units 

in east Jerusalem, which is expected to reach 130,000 housing units, compared to 40,000 

units owned by Palestinians. Additionally, many houses have been served with demolition and 

evacuation orders under pretences of lack of necessary permits. It is important to note here 

that between 2010 and 2014, Palestinians submitted approximately 2000 requests to obtain 

building permits; only 1% of these requests was approved.26

 

These  plans, which impact Bedouin communities, are a violation of international law. Article 

25 of the Universal Declaration of Human Rights states “Everyone has the right to a standard 

of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, 

25. Musa Dweik, Jerusalem and International Law “A Study of the Legal Status of the City and Israeli Human Rights Violations Against 
Palestinians,” 2nd Edition, Jerusalem, 2002, Page 20.

26. Mandab Press “Jerusalem 2020: Gulf Online Exposes the Details 
of the Jewish Plan.” 31/03/2017 <https://bit.ly/2N5Lrf6 >
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which nearly in its turn does not permit any construction of expansion in the are, 98.5% of the 

building permits applications are rejected annually.19

Third, Israel claims that  the land where these communities live and their structures are built is state 

land.20 Which means that the Palestinians cannot build on or use it.   

Al-Khan Al-Ahmar and settlement expansion

The geographic nature of Al-Khan Al-Ahmar and its strategic location for Israel from a security 

perspective, makes it a link between the Jerusalem and the Jordan Valley. This was pivotal in the 

Israeli plan to control Jerusalem by cutting the city form the West Bank, making a future Palestinian 

Capital in East Jerusalem impossible.21 To implement this  project, successive Israeli governments 

developed  Israelisation settlement plans and projects to control Palestinian land and forcibly transfer  

its residents. This was also coupled with the isolation of Jerusalem from its Palestinian surroundings. 

Based on this, the presence of residents in the area of Al-Khan Al-Ahmar poses as an obstacle to the 

expansion of the adjacent settlements of Ma’ale Adumim and Kfar Adumim.22 As such, it is important 

to transfer the residents of Al-Khan Al-Ahmar to effectuate these plans by transferring the Palestinian 

population in and around Jerusalem to easily implement their policies and plans. Follows some of the 

most important plans; 

1. E1 Plan: 

The plan seeks to establish 4,000 settlement units, an industrial area and 10 hotels.23 The 

structural plan of the E1 area was approved in 1999, and includes approximately 12,000 

dunums that Israel had previously declared as state land and that were annexed to Ma’ale 

Adumim settlements.24 This plan passes through Palestinian land and villages, and creates a 

19. Under Threat: Demolition orders in Area C of the West Bank, OCHA oPt, see: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/
demolition_orders_in_area_c_of_the_west_bank_en.pdf

20. Haaretz. The State Lied about Land in Al-Khan Al-Ahmar. 11/07/2018. Al-Jazeera Net <https://bit.ly/2o3yPXx>

21. Al-Khan Al-Ahmar (n 12)

22. Mervat Ouf. Al-Khan Al-Ahmar as a Model: Israel Consolidates its Control on the Jerusalem Periphery through the Forced 
Displacement of Palestinians. 06/07/2018 https://bit.ly/2MHoYp3 

23. Abdul Ra’ouf Arnaout, Silently Israel Implements E1 Project: No 
Two States or Capital, 3/2016 <https://bit.ly/2C2kggQ>

24. The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied 
Territories- B’Tselem, E1 Plan and its Human Rights Implications 
on the West Bank, 23/10/2013 <https://bit.ly/2MFsaS9>
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This came despite the submission of the Bedouin community, through their attorney, of the 

official documents and papers that prove their right of the ownership of the land and rent leases. 

Notwithstanding, the court refused to consider the documents.15 

It is important to note that the Israeli Supreme Court has heard the suggestions and proposed 

alternatives of the occupation authorities to reach a settlement. The proposed suggestions to the 

residents of Al-Khan Al-Ahmar and adjacent communities were to built alternative houses for them, 

which are far away from their original abode and near waste treatment facilities, in exchange for the 

residents to sign commitments that they are leaving their houses without objections and voluntarily. 

as with the initial suggested relocation site the community firmly rejected the plan and reiterated their 

desire to stay on their land. 

The decision of the High Court does not change the fact that the forcible transfer of an occupied 

population is a grave breach of the IV Geneva Convention and a war crime under the Rome Statute.

Israel justifies the assault on and forced transfer of Bedouins in Al-Khan Al-Ahmar under several 

pretences; First, the national security of the illegal Israeli settlements and Israeli communities around 

Jerusalem.16 This Israeli justification is void of legal value as the presence of settlements in occupied 

territory contravenes international law. This was reaffirmed by the Security Council in Resolutions 446 

(1979) and 2334 (2016), which confirmed that the construction of settlements does not hold legal 

validity. The resolution also emphasised the importance of adherence to the IV Geneva Convention 

of 1949 and refrain from taking an measures that would alter the legal situation and geographic 

character particularly in Jerusalem.17 This was further supported by other Resolutions issued by the 

United Nations General Assembly.

Second  Israel justifies the forced displacement of Al-Khan Al-Ahmar by stating  that this community 

is  constructing houses and structures illegally and without obtaining the necessary permits from the 

the Israeli Occupations’ Civil Administration. This justification is also null as  the residents are unable 

to obtain construction permits,18 which is subject to the approval of the Israeli security administration, 

15. The occupation decides to displace the residents of Al-Khan Al-Ahmar and Demolish their Houses. Wattan 05-09-2018 <https://
bit.ly/2oIwEZZ>.

16. Sameeh Muhsen. The Targeting of Bedouin Communities in Jerusalem: Another Cycle in the Series of the Judisation of the City. 
Al-Mantar Palestinian Centre for Human Rights. Issue 152, 9/2013, page 11.

17. United Nations Security Council Resolution 446 <https://bit.
ly/2PTDwQx>

18. A Decision to Demolish Al-Khan Al-Ahmar and Liberman Declares 
that no one Shall Stop Us. Al-Arabia <https://bit.ly/2Npx7ho> 
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The planning and permit regime in Area C further increases the pressure on the communities to leave 

their property and land through preventing them from utilising the infrastructure available, including 

land, sewage and electricity,9 as well as refuse to grant them building permits.

Official data released by the Israeli occupation authorities indicate that over 11,000 demolition 

orders – affecting an estimated 13,000 Palestinian owned structures, including homes – are currently 

‘outstanding’ in Area C of the West Bank.10 These orders heighten the vulnerability of thousands of 

poor Palestinian households, some of whom are at imminent risk of forcible displacement.11 Since the 

beginning of 2017, 33 structures were demolished, 28 of which were houses, 4 were animal sheds 

and 1 schools. As a result, 147 Palestinians were displaced, 77 of which were children.12

The residents of the community submitted in 2009 a petition to the Israeli Supreme Court. The petition 

sought to freeze the order of the Israeli Civil and Military Administration to demolish structures in the 

area, including one school created by the residents of the community and international donors. This 

school serves the people of Al-Khan Al-Ahmar and adjacent communities, where 170 students are 

enrolled.

The systematic violations of human rights and international humanitarian law by the Israeli Occupation 

Authorities against the Palestinian people in general, and the Bedouin communities in Al-Khan Al-

Ahmar area in particular led to popular and official mobilisation on both the local and international 

levels. Participants in peaceful demonstrations in the area were assaulted and blocked by the Israeli 

Occupation occupation forces, in addition to the detainment of those present in the area, closure of 

the entrances to Al-Khan and restriction of the movement of the residents.13

The residents have continued to file petitions before Israeli courts and sought the Israeli judiciary to 

prevent their forcible transfer.14 In response to the last submitted petition numbered (18/5193), the 

Supreme Court rejected the petition and issued its verdict on 09/05/2018 to demolish the houses and 

transfer the population one week after the verdict. 

9. Al-Khan Al-Ahmad (n 12).

10. Under Threat: Demolition orders in Area C of the West Bank, OCHA oPt, see: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/
demolition_orders_in_area_c_of_the_west_bank_en.pdf

11. Between 2010 - 2014 Palestinians submitted 2020 applications for building permits in Area C, 33 were approved - 1.5% .

12. Aseel Al-Jundi (n 13).

13. Calls to Save “Al-Khan Al-Ahmar” and the Occupation Continues 
Plans for Demolition and Displacement. 05/07/2018 <https://bit.
ly/2MUb2by >

14.  The verdict by the Israeli Supreme Court, in Hebrew, can be 
accessed on  https://bit.ly/2oJNbwy
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 Al-Khan Al-Ahmar

During and after the 1948 Nakba a large number of of Bedouin communities were forcibly transferred 

from their homes and lands and became refugees in nearby areas, including Gaza, West Bank, 

Jordan and Sinai Peninsula.4 Nowadays, Bedouins live in the eastern coast of Jerusalem, Bethlehem 

and Hebron, or what has become known as area “C”, which falls under full Israeli military and 

administrative control, as per Oslo II Accords. It is important to note here that Area “C” comprises 

61% of the total area of the West Bank.5 One of the important Bedouin populations is that of Al-Khan 

Al-Ahmar, which is one of 46 Bedouin communities in the area extending from the east of Jerusalem 

to the outskirts of Jericho and the Dead Sea.6

Al-Khan Al-Ahmar is located on the road connecting Jerusalem to Jericho, at a distance of 16 km 

south of Jerusalem between the two settlements of Ma’aleh Adumim and Kfar Adumim. The lands of 

Al-Khan Al-Ahmar reach 16,380 dunums and they are bordered by the villages of Al-Ezzariyeh, Abu 

Dis, Al-Issawiyeh, Anata and Nabi Musa. According to the Palestinian Central Bureau of Statistics, 

the population of these communities is 2,764, the most of which from the forcefully displaced Al-

Jahaleen and Ka’abneh tribes.7

 
Developments in the Case of Al-Khan Al-Ahmar

Various Israeli policies contributes to a coercive environment in Khan Al Ahmar placing the community 

at high risk of forcible transfer. 

The  pressure on and harassment of the Bedouin communities started with the construction of the 

settlement of Ma’ale Adumim in 1977 and the security and administrative control of large areas of 

the surrounding  land that came with it.8

5. Wafa Agency, Building in Area “C” as per Oslo Accords. 2011 <https://bit.ly/2wy0y7y>

6. https://www.ochaopt.org/page/46-bedouin-communities-risk-forcible-transfer-central-west-bank-vulnerability-profile

7. Al-Khan Al-Ahmar: The Last Phase in the Judaisation of Jerusalem. Al-Hourani Centre. 18/07/2018. Palestinian Liberation 
Organisation <https://bit.ly/2oowV3M>

8. Aseel Al-Jundi, Al-Khan Al-Ahmar East of Jerusalem: Most Notable Forced Displacement Stages. 06/07/2018. Al-Jazeera Net 
<https://bit.ly/2PAiWEC>
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1. “Hirak. The project is implemented by Palestinian Vision Organization (PalVision) in partnership with the DanChurch Aid (DCA), 
and funded by the European Union (EU) expanding over a period of 36 months; aims to support change for youth living in East 
Jerusalem by promoting community leadership and advocating for the political, social and economic rights of Jerusalemites under 
International Humanitarian Law (IHL).

2. Universal Declaration of Human Rights (1948) <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf>

3. The United Nations Security Council affirmed the applicability of the Fourth Geneva Convention to the oPt, including Jerusalem, 
in Resolution 607 of 1988. The text of the decision can be accessed on this link: https://bit.ly/2wSVMRm

4. Hazem Jamjoum. Al-Nakab: The Continuous Displacement of 
Southern Palestinian Bedouins. BADIL- Palestinian Resource 
Center for Residency and Refugee Rights (Right of Return 
Newspaper, Issue 36) <https://bit.ly/2Plq5rt>

This paper addresses the issue of forced displacement and forcible transfer of Palestinians in general 

and Bedouin communities in particular. It uses the risk of forcible transfer of Al-Khan Al-Ahmar as an 

illustrative case study. This case demonstrates the Israeli practices that create coercive environment 

through home demolitions and other tools can be categorized as forcible transfer of Palestinians as an 

ongoing process which detrimentally affects the daily life of Palestinians and threatens their national 

existence in Palestinian territories to increase settlement expansion.

The past and present of Forcible Transfer

This paper argues that the Israeli Occupation Authorities, seek to forcibly transfer the Palestinian 

people from their homeland, through a system of colonial legislation and policies that impact the 

basic rights of Palestinians. This includes the right to housing, which is considered one of the most 

vital pillars of a decent livelihood and a right recognised under international law and the human 

rights system. Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights states “Everyone has the right 

to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including 

food, clothing, housing…”2 Based on the principles of international law, Israel, as the occupying 

power, should shoulder their responsibilities and abide by their legal obligations towards the people 

under occupation through refraining from compromising on their human dignity, in keeping with the 

provisions of the IV Geneva Convention of 1949.3 Forcible transfer of the occupied population is a 

grave breach of the Geneva Convention.  

While the paper argues that policies of displacement and transfer have been implemented since the 

1948 Nakbe the focus will be on the present situation in the occupied Palestinian territories. 

1
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