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شكر وتقدير:
يتقــدم اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي بجزيــل الشــكر والعرفــان لــكل مــن ســاهم فــي إتمــام
هــذا الكتيــب وإخراجــه لحيــز النــور ،وكذلــك شــكر خــاص لمؤسســة الجــراس رووتــس لدعمهــم
وتمويلهــم لهــذا الكتيــب.

عناوين مكاتب االتحاد:
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المقدمة:
تأســس اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فــي القــدس فــي العــام  ،1986مــن قبــل مجموعــة مــن
المهندســين الزراعييــن المتطوعيــن ،وذلــك اســتجابة لظــروف المزارعيــن االجتماعيــة واالقتصاديــة
الهشــة فــي تلــك الفتــرة ،والتــي اتصفــت بهشاشــة الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي للمزارعيــن،
بســبب سياســات اإلحتــال فــي مصــادرة األرض والميــاه التــي تعــززت فــي بدايــة الثمانينيــات لتضــر
فــي مصالــح المزارعيــن بشــكل خــاص والفلســطينيين بشــكل عــام ،لقــد تمحــورت أولويــات اإلتحــاد
فــي مرحلــة البدايــة فــي إطــار سياســة مقاومــة إجــراءات االحتــال اإلســرائيلي لتهميــش قطــاع
الزراعــة الفلســطيني وتدميــر البنيــة التحتيــة لــه ،كمــا اعتمــد االتحــاد فــي مرحلتــه األولــى علــى كــوادر
متطوعــة بشــكل كامــل إضافــة إلــى تشــكيل لجــان زراعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بهــدف
تحديــد أولويــات المزارعيــن ومســاعدة االتحــاد فــي تنفيــذ برامجــه وأنشــطته المجتمعيــة ،كمــا ويهدف
االتحــاد فيمــا يهــدف إليــه ،إلــى تمكيــن صغــار المزارعيــن/ات وأســرهم وتعزيــز صمــود هــؤالء علــى
أراضيهــم فــي إطــار تنمــوي زراعــي وجماهيــري وحمايــة حقوقهــم.
يهــدف هــذا الكتيــب إلــى رفــع ونشــر الوعــي القانونــي للمــزارع الفلســطيني فيمــا يتعلــق
باإلنتهــاكات اإلســرائيلية التــي يتعــرض لهــا خاصــة فــي المنطقــة المصنفــة طبقـ ًـا التفاقيــة أوســلو
بالمنطقــة “ج” ،وتتجلــى هــذه اإلنتهــاكات فــي أوامــر وضــع اليــد “ اإلســتيالء” علــى األراضــي،
أوامــر المصــادرة “ نــزع الملكيــة” ،أوامــر وقــف العمــل ،األوامــر النهائيــة بوقــف العمــل ،أوامــر الهــدم
وأوامــر اإلخــاء .وقــد تضمــن هــذا الكتيــب مصطلحــات وردت فــي القوانيــن المطبقــة والتــي كانــت
ســائدة قبــل اإلحتــال اإلســرائيلي للضفــة الغربيــة.
تعريف المنطقة المصنفة “ج”:
بموجب اتفاقية أوسلو تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثالث مناطق “أ” و”ب” و”ج”.
ً
ً
ً
ومدنيا لسيطرة السلطة الفلسطينية.
أمنيا
تماما
المنطقة المصنفة “أ” خاضعة
المنطقــة المصنفــة “ب” خاضعــة مدنيـ ًـا للســلطة الفلســطينية ،أمــا مــن الناحيــة األمنيــة فهــي
خاضعــة للمســؤولية المشــتركة بيــن الســلطة الفلســطينية والقــوات العســكرية االســرائيلية
وهــي تشــكل  % 22.8مــن أراضــي الضفــة الغربيــة.
المنطقــة المصنفــة “ج” خاضعــة بالكامــل للســيطرة األمنيــة والمدنيــة “اإلســرائيلية” وهــي
تتألــف مــن  % 60مــن أراضــي الضفــة الغربيــة.
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القانون المطبق في المنطقة المصنفة “ج”:
لقــد خضعــت مناطــق الضفــة الغربيــة للحكــم العثمانــي فتــرة مــن الزمــن ،ومــن ثــم لإلنتــداب
ـرورا بالحكــم األردنــي ومــن ثــم “اإلحتــال اإلســرائيلي” وأخيـ ً
البريطانــي مـ ً
ـرا لســيطرة الســلطة
الفلســطينية علــى جــزء مــن هــذه المناطــق ،ومــن هنــا يتضــح أنــه يوجــد عــدة قوانيــن تطبــق علــى
األراضــي المحتلــة ،فهنــاك القوانيــن العثمانيــة ،البريطانيــة ،األردنيــة والفلســطينية إضافــة إلــى
“األوامــر العســكرية اإلســرائيلية”.
مــن نافلــة القــول أنــه وقبــل احتــال الضفــة الغربيــة فــي العــام  1967كانــت القوانيــن األردنيــة
ســارية المفعــول ،ومــا زال جــزء كبيــر منهــا مطبــق حتــى يومنــا هــذا ،بعــد قيــام االحتــال بالســيطرة
علــى الضفــة الغربيــة أصــدر مــا يســمى “القائــد العســكري اإلســرائيلي” األمــر العســكري رقــم
 2لســنة  1967والــذي نــص علــى إلغــاء أي قانــون ســاري المفعــول فــي األراضــي الفلســطينية
ـف اإلحتــال بهــذا
المحتلــة فــي ذلــك الوقــت يتعــارض مــع أي أمــر عســكري اســرائيلي ،ولــم يكتـ ِ
فحســب فهــو يطبــق علــى المســتوطنين القوانيــن المدنيــة ويطبــق علــى الفلســطينيين األوامــر
العســكرية اإلســرائيلية.
أنشــأ االحتــال المحاكــم ومــا يســمى اللجــان العســكرية فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة
وأدخــل ضمــن اختصاصهــا منازعــات األراضــي ،وفــي عــام  1981تأسســت فــي الضفــة الغربيــة ما
تســمى “بــاإلدارة المدنيــة لمنطقــة يهــودا والســامرة” وكان الهــدف مــن إنشــائها هــو اإلشــراف
ـدال مــن أن يقــوم جيــش اإلحتــال بذلــك وهــي تابعــة لوحــدة مــا
علــى جميــع المســائل المدنيــة بـ ً
يســمى “منســق شــؤون المناطــق” وهــذه الوحــدة تابعــة “لــوزارة الحــرب اإلحتالليــة”.
تسجيل األراضي في المنطقة “ج”:
فــي عــام  1928وضمــن مــا يعــرف بعمليــة تســوية األراضــي ،بــدأت حكومــة االنتــداب البريطانــي
بعمليــة تســجيل كاملــة ألراضــي فلســطين الواقعــة تحــت اإلنتــداب  ،لقــد اتســمت عمليــة
التســجيل هــذه بالتعقيــد ،وســبب ذلــك هــو تحديــد حــدود األراضــي وتأكيــد الحقــوق وتثبيــت
الحــدود وحقــوق الملكيــة فــي ســجل األراضــي ،واســتمرت هــذه العمليــة فــي ظــل الحكومــة
األردنيــة بعــد عــام  1948حتــى عــام  1967حيــث شــملت عمليــة التســوية مــا يقــارب نســبته % 30
فقــط مــن أراضــي الضفــة الغربيــة.
وفــي العــام  1968صــدر مــا يســمى “باألمــر العســكري” رقــم  291ليجمــد ويوقــف عمليــة
التســوية وأصبــح مــا نســبته  % 70مــن أراضــي الضفــة الغربيــة غيــر مســجلة فــي ســجالت دائــرة
األراضــي وانمــا مســجلة فــي ســجالت دائــرة ضريبــة األمــاك.
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دليــا مــن الدرجــة األولــى علــى الملكيــة ،كمــا تعتبــر
وتكمــن أهميــة تســجيل األرض باعتبارهــا
ً
أراض مملوكــة
ٍ
مــا تســمى “بــاإلدارة المدنيــة” األراضــي المســجلة فــي ســجل األراضــي ،أنهــا
حصريــة حتــى لــو لــم يقــم أصحابهــا بفالحتهــا ،فــي حيــن تعتبــر األراضــي غيــر المســجلة ملكيــة
خاصــة اذا تــم فالحتهــا بالماضــي وال يــزال أصحابهــا يقومــون بفالحتهــا بالوقــت الحاضــر ،مــع
التأكيــد هنــا علــى أن الوكالــة الدوريــة ال تعتبــر بــأي حــال مــن األحــوال سـ ً
ـندا للملكيــة كمــا يعتقــد
الكثيــر وانمــا هــي إجــراء ناقــل للملكيــة.
اجراءات تسجيل األراضي المملوكة ملكية خاصة في المنطقة “ج”:
تســتند هــذه اإلجــراءات إلــى القوانيــن األردنيــة التــي كانــت مطبقــة قبــل عــام  1967كمــا وتســتند
أيضـ ًـا إلــى األوامــر العســكرية اإلســرائيلية وتتطلــب مــا يلــي:
• إثبــات الملكيــة لــأرض ســواء مــن حيــث الشــراء “شــهادة تســجيل أرض ،إخــراج قيــد”
مــع التأكيــد هنــا علــى أن عقــود البيــع والشــراء والوكالــة الدوريــة ال تعتبــر سـ ً
ـندا للملكيــة”
باإلضافــة إلــى وجــوب الحصــول علــى حجــة حصــر اإلرث مــن المحكمــة الشــرعية أو الكنســية
إذا كان مالــك األرض قــد فــارق الحيــاة.
• علــى طالــب التســجيل أن يثبــت فالحتــه لــأرض والتصــرف بهــا علــى نحــو مســتمر بكافــة
طــرق اإلثبــات المتاحــة.
• وجــوب إرفــاق ســجالت دائــرة ضريبــة األمــاك وخريطــة مســاحة حديثــة معــدة مــن قبــل
مســاح مرخــص ممــا يســمى “اإلدارة المدنيــة”.
•نشــر اإلعــان فــي صحيفتيــن محليتيــن عربيتيــن واســعتي اإلنتشــار ونشــر اإلعــان فــي
مــكان ظاهــر للعيــان.
• دفع رسم قيمته  % 5من قيمة األرض.
فــي حــال تــم رفــض التســجيل يتــم تقديــم اســتئناف إلــى لجنــة اإلســتئناف العســكرية الــذي
ً
طويــا للبــت فيــه.
وقتــا
يســتغرق
ً
رخصة البناء في المنطقة المصنفة “ج”:
يمكــن تعريــف رخصــة البنــاء فــي المنطقــة المصنفــة “ج” علــى أنهــا عبــارة عــن تصريــح صادرعمــا
ســمى بــــ “اإلدارة المدنيــة” يخــول الشــخص البنــاء علــى أرضــه ،ويعتبــر قانــون تنظيــم المــدن والقــرى
واألبنيــة رقــم  79لســنة  1966األســاس القانونــي للحصــول علــى رخصــة البنــاء.
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كيفية الحصول على رخصة بناء:
•يقــدم طلــب الحصــول علــى رخصــة البنــاء المذكــورة إلــى مــا يســمى بـــ “مكتــب التخطيــط
ً
ً
مرفقــا بوثائــق تدعــم الملكيــة كشــهادة
مكانيــا
المحلــي فــي اإلدارة المدنيــة ،المختــص
تســجيل أرض ،إخــراج قيــد مــع التأكيــد هنــا أن عقــود البيــع والشــراء والوكالــة الدوريــة ال
تعتبــر سـ ً
ـندا للملكيــة باإلضافــة إلــى وجــوب الحصــول علــى حجــة حصــر اإلرث مــن المحكمــة
الشــرعية أو الكنســية اذا كان مالــك األرض قــد فــارق الحيــاة.
• مخطــط مســاحة موقــع معــد مــن قبــل مســاح معتمــد مــن قبــل مــا يســمى بـــ “اإلدارة
المدنيــة”.
• صورة فوتوستاتية عن بطاقة هوية مقدم الطلب.
ً
تقريبا أربعمائة شيكل.
• دفع الرسوم والبالغة قيمتها
•بعــد ذلــك يتــم رفــع الطلــب إلــى مــا تســمى بـــ “لجنــة التخطيــط والترخيــص الفرعيــة بــاإلدارة
المدنيــة” التــي تصــدر قرارهــا النهائــي إمــا بالموافقــة علــى طلــب رخصــة البنــاء أو رفضــه،
وفــي حــال الرفــض يتــم تقديــم اســتئناف خــال مــدة ثالثيــن يومـ ًـا تبــدأ مــن تاريــخ تبلــغ قــرار
الرفــض إلــى مــا تســمى بـــ “اللجنــة اللوائيــة فــي اإلدارة المدنيــة” والتــي تعقــد جلســة
اســتماع وتصــدر قرارهــا الــى المســتأنف بالبريــد وفــي حــال تــم رفــض اإلســتئناف يتــم
التوجــه إلــى مــا تســمى بـــ “محكمــة العــدل العليــا” وتصــدر قـ ً
ـرارا مؤقتـ ًـا بمنــع الهــدم ومنــع
البنــاء لحيــن البــت فــي الطعــن المنظــور أمامهــا.
كمــا ويجــوز أيضـ ًـا التقــدم بطلــب الحصــول علــى رخصــة بنــاء بعــد الشــروع بعمليــة البنــاء وبعــد
ً
مرفقــا بــه صــورة عــن األمــر وصــورة فوتوغرافيــة للبنــاء
تســلم أمــر الوقــف عــن أعمــال البنــاء
القائــم إضافــة إلــى المســتندات ســالفة الذكــر.
األمر الصادر بالتوقف عن أعمال البناء:
يصــدر هــذا األمــر عمــا تســمى بـــ “لجنــة التفتيــش الفرعيــة التابعــة لمجلــس التنظيــم األعلــى فــي
االدارة المدنيــة لمنطقــة يهــودا والســامرة “ويتضمــن هــذا األمــر علــى رقمــه واســم المالــك
وتحديــد الملكيــة مــن حيــث احداثيــات قطعــة األرض ووصــف البنــاء واســم البلــدة وتاريــخ ووقــت
جلســة االســتماع واســم الشــخص مسـ ّـلم األمــر ومســتلمه وتاريــخ التســليم ،ويقــوم مــا يســمى
بـ”مفتــش مــن هــذه اللجنــة” بالتوجــه إلــى موقــع البنــاء وتثبيــت األمر علــى البناء ويقــوم بتصويره
كإثبــات علــى تســليم األمــر الــذي يتضمــن أمـ ً
ـرا إلــى المالــك أو إلــى المتصــرف أو إلــى المتعهــد
بالتوقــف فـ ً
ـورا عــن أعمــال البنــاء بداعــي البنــاء دون الحصــول علــى رخصــة بنــاء ،كمــا ويطلــب مــن
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مالــك البنــاء اإلمتنــاع عــن القيــام بأيــة إنشــاءات جديــدة ويكلــف المالــك بحضــور جلســة اســتماع
أمــام هــذه اللجنــة فــي التاريــخ المحــدد مــن قبلهــا والــذي غالبـ ًـا مــا يكــون الموعــد بعــد أســبوعين
إلــى ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ صــدور األمــر ،وفــي حــال عــدم حضــور الجلســة مــن قبــل المتضــرر أو
عــدم تقديــم طلــب بالحصــول علــى رخصــة بنــاء أو رفــض طلــب الترخيــص يصــدر أمــر هــدم نهائــي.
التصــدي لهــذا األمــر يكــون مــن خــال تقديــم طلــب للحصــول علــى رخصــة بنــاء قبــل موعــد جلســة
االســتماع ،وفــي حــال عــدم تمكــن مالــك البنــاء مــن التقــدم بطلــب الحصــول علــى رخصــة البنــاء
لعــدم تمكنــه مــن الحصــول علــى جميــع المســتندات الالزمــة ،يمنــح مــدة  14يومـ ًـا قابلــة للتمديــد
للتقــدم بطلــب الحصــول علــى رخصــة بنــاء وفــي حــال أن تــم رفــض منــح رخصــة البنــاء ،يتــم تقديــم
اســتئناف ضــد قــرار الرفــض خــال  30يومـ ًـا لــدى مــا يســمى “لجنــة التنظيــم المحليــة فــي اإلدارة
المدنيــة” وتعقــد جلســة اســتماع والتــي عــادة مــا تقــوم برفــض االســتئناف ويتــم بالنهايــة التوجــه
الــى مــا تســمى بـــ “محكمــة العــدل العليــا”.
األمر الصادر بوضع اليد:
هــو أمــر مؤقــت تبقــى بموجبــه ملكيــة األرض بيــد مالكهــا ،إال أنهــا تنقــل الحــق فــي اســتعمال
األرض لمــا يســمى “بالقائــد العســكري” تلبيــة لالحتياجــات العســكرية االحتالليــة ويشــمل هــذا
األمــر مــدة ســريان وضــع اليــد التــي يمكــن تمديدهــا ألكثــر مــن مــرة وتحديــد قطعــة األرض التــي
يشــملها.
اإلعتــراض علــى أمــر وضــع اليــد يكــون بموجــب اســتدعاء مرفــق بمخطــط مســاحة وســند ملكيــة
وصــورة فوتوغرافيــة عــن بطاقــة هويــة مقــدم الطلــب ،وصــورة عــن األمــر يقــدم إلــى مكتــب مــا
يســمى بـ”التنســيق اللوائــي” أو إلــى مــا يســمى بـــ “مكتــب المستشــار القانونــي فــي اإلدارة
المدنيــة فــي بيــت ايــل” خــال المــدة المحــددة فــي األمــر وهــي عــادة مــا تكــون ســبعة أيــام مــن
تاريــخ قيــام جيــش االحتــال بجولــة ميدانيــة علــى األرض محــل أمــر وضــع اليــد ،وفــي حــال عــدم
ذكــر المــدة يجــب تقديــم االعتــراض بأســرع وقــت ممكــن ،تقديــم االعتــراض يحــول دون تنفيــذ
األمــر لحيــن صــدور قــرار نهائــي بشــأنه ،وفــي حــال صــدور قــرار برفــض االعتــراض يتــم التوجــه
إلــى مــا تســمى بـــ “محكمــة العــدل العليــا” كمــا ويحــق لمالــك األرض المطالبــة ببــدل اإليجــار،
وهــذا أمــر غيــر محبــذ ،كمــا ويحــق لــه المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحقــه.
أمر اإلخالء:
أراض مصــادرة،
ٍ
أراض حكوميــة أو
ٍ
أراض يعلنهــا جيــش االحتــال بأنهــا
ٍ
يصــدر هــذا األمــر بحــق
الطعــن فــي هــذا األمــر يتــم علــى أســاس أن مالــك قطعــة األرض لــم يتبلغــه بشــكل قانونــي أو
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أن األرض محــل األمــر تتــم فالحتهــا بشــكل مســتمر.
االعتــراض علــى أمــر اإلخــاء يكــون بتقديــم اســتدعاء إلــى مــا تســمى بـــ “لجنــة االعتراضــات فــي
معســكر عوفــر” وذلــك خــال مــدة خمســة وأربعيــن يومـ ًـا مــن تاريــخ تســلم أمــر اإلخــاء ،أو خــال
المــدة المشــار إليهــا فــي األمــر المذكــور ،وفــي حــال أن تــم رفــض االعتــراض يتــم تقديــم إلتمــاس
إلــى مــا تســمى بـــ “محكمــة العــدل العليــا”.
مــن أجــل تقديــم اعتــراض ضــد أمــر اإلخــاء ،يجــب دفــع رســوم االعتــراض البالغــة مائــة وخمســون
ـيكال لــدى مكتــب البريــد التابــع لالحتــال ويرفــق باســتدعاء االعتــراض ســند الملكيــة (مشــار إليــه
شـ ً
سـ ً
ـابقا) ومخطــط مســاحة موقــع ومعــد مــن قبــل مســاح معتمــد مــن “اإلدارة المدنيــة” وصــورة
عــن بطاقــة هويــة مقــدم الطلــب وصــورة عــن األمــر الــذي اســتلمه وإثبــات الفالحــة الدائمــة
والمتواصلــة للقطعــة.
أمر المصادرة:
يهــدف هــذا األمــر إلــى مصــادرة األرض بســبب دواع أمنيــة يدعيهــا االحتــال وعلــى كل مــن
ً
متضــررا مــن أمــر المصــادرة هــذا ،يحــق لــه االســتئناف أمــام مــا تســمى بـــ “لجنــة
يــرى نفســه
االســتئنافات العســكرية” ضمــن المــدة المشــار إليهــا فــي األمــر علــى أن ترفق بالئحة االســتئناف
صــور فوتوســتاتية عــن بطاقــات هويــة المتضرريــن ومــا يثبــت ملكيتهــم لقطعــة األرض محــل
المصــادرة وحجــج حصــر اإلرث ومخطــط مســاحة علــى النحــو المشــار إليــه سـ ً
ـابقا.
أمر اإلعالن عن منطقة أنها منطقة مغلقة:
يصــدر هــذا األمــر فــي منطقــة يــراد اســتخدامها ألغــراض التدريــب العســكري االحتاللــي ،أو تحيــط
بالمســتوطنات ،أو هــي منطقــة تمــاس بيــن الجــدار والخــط األخضــر ،ويســمح لمــا يســمى بالقائــد
العســكري اإلعــان عــن أيــة منطقــة بأنهــا منطقــة مغلقــة ،كمــا يســمح لــه منــع دخــول األشــخاص
الذيــن لــم يتواجــدوا ضمــن حــدود المنطقــة قبــل وقــت اإلغــاق ،ويحــق لــكل مــن يــرى نفســه
متضـ ً
ـررا مــن هــذا األمــر ،االســتئناف أمــام مــا تســمى بـ”لجنــة االســتئنافات” فــي أســرع وقــت
ممكــن علــى أن ترفــق بالئحــة االســتئناف صــور فوتوســتاتية عــن بطاقــات هويــة المتضرريــن ومــا
يثبــت ملكيتهــم لقطعــة األرض محــل المصــادرة وحجــج حصــر اإلرث ومخطــط مســاحة علــى النحــو
ســالف الذكــر.
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أراض أنها أراضي دولة:
ٍ
أمر االعالن عن
أراض خاصــة ،وكذلــك األراضــي الممســوحة والتي تكون
وهــي األراضــي التــي لــم يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا ٍ
ملكيتهــا غيــر واضحــة أو محــل نــزاع “األراضــي الخاصــة هــي األراضــي التــي تــم تســجيلها بأســماء مالكيهــا
أو تلــك التــي لــم تتــم فالحتهــا” ،ويســتخدم االحتــال قانــون األراضــي العثمانــي الــذي يجيــز لــه مصــادرة
األراضــي التــي لــم تتــم فالحتهــا لمــدة ثــاث ســنوات ،ويحــق لــكل مــن يــرى نفســه متضـ ً
ـررا مــن هــذا األمــر
االســتئناف أمــام مــا تســمى بـ”لجنــة االســتئنافات التابعــة لــإدارة المدنيــة” فــي أســرع وقــت ممكــن علــى
أن ترفــق بالئحــة االســتئناف صــور فوتوســتاتية عــن بطاقــات هويــة المتضرريــن ومــا يثبــت ملكيتهــم لقطعــة
األرض محــل المصــادرة وحجــج حصــر اإلرث ومخطــط مســاحة علــى النحــو المشــار إليــه سـ ً
ـابقا.
أراضي الغائبين:
وهــي أراض تعــود ملكيتهــا لفلســطينيين تركــوا البــاد خــال حــرب  1967ويتولــى مســؤولية هــذه
األراضــي مــا يســمى “بالقيــم علــى األمــاك المتروكــة فــي اإلدارة المدنيــة”.
ما يسمى ب”لجان االستئناف العسكرية”:
تــم تشــكيلها بموجــب أوامــر عســكرية ،وهــي الهيئــة المخولــة بالنظــر فــي معظــم الشــؤون اإلداريــة ،يعيــن
أعضــاء هــذه اللجــان بقــرار ممــا يســمى بـ”القائــد العســكري”  ،وكل لجنــة تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء ،ولهــا
اجراءاتهــا الخاصــة وال تقبــل الدليــل الــذي يــرى مــن خاللــه مــا يســمى “القائــد العســكري” تعريــض أمــن
المنطقــة للخطــر علــى حــد زعمــه أو أن تكــون تلــك األدلــة تلحــق ضـ ً
ـررا بمــا يســمى بمصلحــة عامــة هامــة
وتختــص هــذه اللجــان للنظــر بمــا هــو آت:
•الطعن باإلعالن عن أراضي دولة.
•إلغــاء قــرار مــا يســمى “القيــم علــى أمــاك الغائبيــن” فــي التصــرف فــي األراضــي الــذي يدعــي أن
أصحابهــا غائبــون.
•الخــاف مــع الســلطات االحتالليــة حــول مبلــغ التعويــض الــازم دفعــه مقابــل مصــادرة األراضــي لمــا
يســمى بـ”المنفعــة العامــة”.
•النزاع المتعلق باستخدام أراضي الدولة.
•رفض ما تسمى “اإلدارة المدنية” إصدار ترخيص إلجراء معاملة خاصة باألراضي.
•النزاع حول تحديد الحصة لزراعة نباتات الزينة أو أشجار الفواكه.
•قرارات لجنة التسجيل المجدد.
•منح ترخيص للمحاجر.
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تقــدم الئحــة االســتئناف خــال  30يومـ ًـا مــن تاريــخ تبليــغ القــرار المســتأنف أو خــال  45يومـ ًـا
فــي حالــة اإلعــان عــن أراضــي دولــة ،ويتــم الــرد علــى هــذه الالئحــة خــال مــدة  30يومـ ًـا مــن تاريخ
تقديــم االســتئناف وتعلــن مــا يســمى “لجنــة االســتئناف” عــن عقــد جلســة اســتئناف تمهيديــة،
تحــدد خاللهــا مراحــل النظــر فــي االســتئناف وقائمــة الشــهود وتاريــخ الجلســة التاليــة.
دعاوى االستئناف بشأن التنظيم والبناء:
عندمــا يتــم رفــض طلــب رخصــة البنــاء المقــدم إلــى مــا يســمى بـ”اللجنــة الفرعيــة للتخطيــط
والترخيــص فــي اإلدارة المدنيــة” ،يســتأنف قرارهــا إلــى مــا يســمى بـ”اللجنــة الفرعيــة
لالعتراضــات” وتعقــد معظــم جلســاتها سـ ً
ـرا دون توجيــه الدعــوة إلــى المســتأنف أو إلــى محاميه.
االعتراضات على مخططات التنظيم:
هــذه االعتراضــات تنظرهــا مــا تســمى “اللجنــة الفرعيــة لالعتراضــات علــى مخططــات التنظيــم”
وتتألــف مــن خمســة أعضــاء.
محكمة العدل العليا:
بعــد اســتكمال جميــع اجــراءات االســتئناف المعمــول بهــا أمــام مــا يســمى بـــ”اإلدارة المدنيــة”
يبقــى الخيــار الوحيــد للفــرد الــذي رفضــت دعــوى اســتئنافه ،بتقديــم التمــاس الــى مــا يســمى
“بمحكمــة العــدل العليــا”.
محكمة الصلح والمحكمة المركزية في القدس:
تنظــر مــا تســمى “محكمــة الصلــح فــي القــدس” فــي الدعــاوى المدنيــة الخاصــة باســتمالك
األراضــي واســتغاللها ،فــي حيــن تنظــر مــا تســمى “المحكمــة المركزيــة فــي القــدس” بالدعــاوى
الخاصــة بحقــوق ملكيــة األراضــي.
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كان هــذا ملخصـ ًـا عــن األوامــر العســكرية االســرائيلية فيمــا يخــص البنــاء واألرض وكيفيــة التصــدي
ً
وأخيــرا نشــير الــى أننــا فــي اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي علــى اســتعداد دائــم
لهــذه األوامــر،
لتقديــم المســاعدة القانونيــة فــي جميــع مــا احتــواه مضمــون هــذا الكتيــب.
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