منع تطور الفلسطينيني يف القدس وحرصمه ومن مث هتجريمه
حرص املساحة اللكية املخصصة للساكن الفلسطينيني:
مبارشة بعيد إعالن مض القدس الرشقية عام  ،1967خصصت إرسائيل ثلث
أرايض املدينة لبناء أحياء هيودية جديدة.
وأعلنت  %22كأراض خمصصة لملؤسسات والطرق واألغراض العامة ومناطق
خرضاء حيظر فهيا البناء.
وحرصت املساحة املتاحة للعمران الساكين الفلسطيين فقط بأقل من  %9واليت
يف جلها مأهولة.
حرص املساحة املخصصة للبناء السكين يف القطعة الواحدة
حبسب أنمظة الرتخيص املقرة من قبل بلدية القدس ،فان مساحة أي مبىن يراد
انشائة يف املناطق الفلسطينية جيب أن تكون ما بني  %75 -%25من مساحة
األرض وبارتفاع طابقني فقط.
اشرتاطات احلصول عىل رخصة بناء:
ويه مجلة من الرشوط واإلجراءات التنظميية واإلدارية واملالية املسبقة
واملوضوعة من قبل السلطات اإلرسائيلية ،واليت وضعت ليكون اإليفاء هبا
مستحيلًا غالبًا أو شبه مستحيل يف أحسن األحوال ،ويه:
•إثبات امللكية ،أو إثبات احليازة الرشعية حبسب املعايري اإلرسائيلية
من خالل تقدمي وثائق ارث أو بيع مصدقة ،وكشوف رضيبية مسددة،
وهشادات خشصية متعددة األنواع ،وخرائط محسية رمسية،
وغريها.
•توافر البىن التحتية العامة واتصال العقار املنوي إقامته هبا.
•وجود العقار يف منطقة متت فهيا التسوية وتوفري خريطة طوبوغرافية
(مساحة)
•دفع رسوم الرخصة الباهظة جدا.

الرشوط شبه املستحلية واإلجراءات املعــــــــــقدة للحصول عىل رخصة بناء يف القدس
 .1اشرتاط إثبات امللكية وفق املعايري إرسائيلية:
يكون إثبات امللكية بسبق تجسيلها رمسيا وهذا ما ينطبق عىل أكرث من ثليث
األرايض ،حيث مل جير تجسلهيا يف عهد االنتداب ويف ظل احلمك األردين،
واكنت إرسائيل قد قامت بتجميد إجراءات التجسيل فور احتالهلا املدينة عام
.1967
 .2اشرتاط إثبات احليازة الرشعية:
إذا مل تكن ملكية العقار مثبتة مسبقا ،يشرتط للحصول عىل رخصة بناء إثبات
احليازة الرشعية بتقدمي سند وراثة -حرص ارث ،سندات تسديد رضيبة األمالك،
هشادة مصدقة من املجلس القروي/احلي أو املختار ،هشادات عدلية من عدد من
ساكن احلي املجاورين ،سبق إعالن احليازة /امللكية يف حصيفة مل يمت االعرتاض
هيلع ،عقد بيع مجسل لدى وزارة العدل اإلرسائيلية مصدق هيلع خشصيا من البائع
واملشرتي.

“

ال للحرمان من التطوير والتعمير

هدم املنازل في القدس( ،املصدر)Activestills.org :

“

يف عقود نقل امللكية يستحيل يف كثري من احلاالت حتقيق رشط
مثول البائع خشصيا أمام وزارة العدل ،إما لتعدد البائعني
(املورثني أو الورثة) وتعذر مثول احدمه خشصيا بسبب املوت،
أو التواجد خارج البالد ،أو لعدم احلصول عىل ترصحي دخول إىل
القدس إذا اكن من ساكن الضفة أو قطاع غزة .ويزداد األمر تعقيدًا؛ اذ
خيىش من اإلعالن عن البائع كـ «غائب» مبوجب قانون أمالك الغائبني؛
األمر الذي جيعل حارس أمالك الغائبني احد الرشاكء ،وقد
ينهتي األمر ليس فقط بعدم الرتخيص ،بل بزنع العقار مبوجب
قانون أمالك الغائبني.

 .3اشرتاط توافر البىن التحتية العامة:
تشرتط بلدية القدس ملنح رخصة بناء أن تكون املنطقة -قطعة األرض املنوي البناء
علهيا متصلة باخلدمات العامة – شباكت املاء ،الكهرباء ،املجاري الطرق وغريها.
وهذا ما جيعل احلصول عىل رخصة بناء مستحيال يف كثري من احلاالت خصوصًا
إذا عملنا أن األحياء الفلسطينية مهملة متامًا وأن ما خصصته البلدية لألحياء
الفلسطينية يرتاوح ما بني  %10-5من موازنهتا السنوية.
 .4اشرتاط سبق تسوية املنطقة وتوفري خريطة طوبوغرافية (مساحة):
تشرتط البلدية وجود القطعة يف منطقة متت تسويهتا ،عىل أن يرفق خمطط
مساحة مصادق هيلع يفيد ذلك .هناك أكرث من  %10من األحياء املقدسية السكنية
مل تنجز فهيا أمعال التسوية من قبل اجلهات اإلرسائيلية؛ وبالتايل يستحيل عىل
املالك ان يعد خمطط مساحة مقبول مسبقًا كرشط للتقدم بطلب رخصة بناء.
يضاف إىل ذلك أن التسوية حبسب معايري البلدية تؤدي إىل اقتطاع ما ال يقل
عن  %40من األرض اململوكة ملكية فردية لألغراض العامة؛ األمر الذي قد جيعل
طلب رخصة البناء غري جمد من الناحية العملية يف امللكيات الصغرية.
 .5اشرتاط دفع رسوم باهظة:
تصل رسوم احلصول عىل رخصة بناء لبيت مبساحة  200مرت مربع ،ما يزيد
عىل  20,000دوالر .ورمغ ان هذه الرسوم تساوي ما هو مفروض عىل الساكن
املستوطنني الهيود اال اهنا تبىق غري عادلة .فنسبة من مه دون خط الفقر من
الساكن الفلسطينيني تبلغ  %68تقريبا من ساكن القدس .مكا وإهنم ال حيصلون
عىل عىل دمع حكويم ،او إعفاءات رضيبة أو تهسيالت بنكية .يضاف اىل ذلك ان
البناء االستيطاين عادة ما جيري من خالل رشاكت تتبع منط بناء الوحدات السكنية
امجلاعية ،األمر الذي يؤدي إىل تقامس األعباء ،بيمنا منط البناء الفلسطيين يعمتد
عىل البناء الفردي او العائيل احملدود.

ماذا ميكنك ان تفعل؟
عىل املستوى الفردي ،ال ختتلف اخلطوات الوقائية والدفاعية الالزمة لملحافظة
عىل امللكيات مما ورد يف النرشات األخرى ،خصوصا فميا يتعلق باحملافظة
عىل العقار ،وتوثيق احليازة ،وعدم االنقطاع عن االستعامل ،والعمل عىل تطويره،
وربطه بشباكت اخلدمات العامة ،وطلب املساعدة القانونية من حمام ومؤسسات
متخصصة ،وعدم تفويت املواعيد ،وتنظمي امحلالت الشعبية واإلعالمية...اخل.
عىل املستوى االسرتاتيجي ،يتوجب تبين خطة رمسية وشعبية هبدف إجبار
السلطات اإلرسائيلية عىل تغيري معايري منح رخص البناء والتوسع العمراين .ولكن،
اىل جانب ذلك ،هناك مجلة من اخلطوات الواجب العمل علهيا فرديا ومجاعيا ،سواء
جبهود رمسية أو أهلية مبارشة اىل حني حتقق ذلك مهنا:
1-1قيام اجلهات الرمسية ،واملجالس القروية ،مبتابعة ونرش املخططات
اإلرسائيلية للجمهور الفلسطيين والتحقق من اطالع املعنيني املبارشين
علهيا يف الوقت املناسب ،البطال سياسة فرض االمر الواقع وفوات موعد
االعرتاض ( 60يوما)
2-2تنظمي محالت شعبية إلجبار جملس التخطيط األعىل ،وبلدية القدس لربط
اكفة املناطق بشباكت اخلدمات العامة ،البطال التذرع برشط عدم اتصال
العقار بالشباكت العامة،
3-3تنظمي محالت شعبية الجبار بلدية القدس عىل اجناز تسوية املناطق،
وذلك البطال رشط عدم وجود العقار مضن منطقة متت تسويهتا،
4-4عدم التق ّيد بمنط البناء الفردي ،وإتباع منط البناء املشرتك ،لتقليل عبء
التاكليف الفردية،
5-5تجشيع وتوجيه رشاكت االمعار عىل تنفيذ املشاريع اإلساكنية والعمرانية معوما،
6-6ختصيص موازنة دامئة واكفية من قبل اجلهات الرمسية الفلسطينية وتلك
االهلية ،او حىت املستمثرين ،لدمع تاكليف استصدار رخص البناء ،او
تقدمي املساعدة القانونية ،ومتابعة االعرتاضات.

احلرمــان مـن البنــاء
ال للحرمان من التطوير والتعمير

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل

املركز الفلسطيني

ملصـادر حقـوق املواطنـة والالجئـيـن

مقاومة التهجير القسري التزام وطني ودولي مشروعة قانوني ًا وواجبة أخالقي ًا

مخيم عايدة واجلدار ،بيت حلم( ،تصوير :رايان بايلر/مركز بديل)

أراضي قرية بيرعونة ،بيت جاال (تصوير :مركز بديل)

أين يقع احلرمان من رخص البناء يف السياسات اإلرسائيلية؟

كيف جيري منع تطور الفلسطينيني وهتجريمه من املنطقة (ج)؟

املنطقة (ج) منطقة التوسع االستعامري

نظام منح رخص البناء مبا يف ذلك اإلنشاءات السكنية ،والصناعية ،والزراعية،
أو ترمميها هو حلقة يف سياسة الهتجري املسمتر للفلسطينيني واليت تتداخل
وتتاكمل مع بايق السياسات مثل مصادرة األرض ،وهدم املنازل وتقييد حرية
احلركة .وجيري تنفيذ هذه السياسة عرب ما يعرف بأنمظة التنظمي ،والتخطيط
والبناء اإلرسائيلية.

ما قبل اتفاقيات اوسلو ،أسندت إرسائيل مهامت تنظمي القرى واملدن واألبنية يف
األرض احملتلة إىل ما يعرف باإلدارة املدنية (سلطة احلمك العسكري اإلرسائييل).
بعد أوسلو تولت السلطة الفلسطينية مهامت التنظمي والتخطيط يف املناطق املصنفة
(أ) و(ب).

تعديل القانون األردين رمق  :79قانون تنظمي املدن والقرى لعام 1966
مت تعديل هذا القانون الذي اكن ساريا يف األرض احملتلة عام  ،1967باالمر
العسكري رمق  418لعام  .1971اكن القانون االردين من الناحية البنيوية يقوم
عىل توزيع صالحيات تنظمي وختطيط القرى واملدن واألبنية بالتعاون بني جملس
التنظمي األعىل ،واللجنة اللوائية ،واللجان احمللية مبا يرايع وحيفظ املصاحل العامة
واخلاصة.

القيود املادية واإلدارية اإلرسائيلية
حلرص الفلسطينيني يف مجتعات منفصلة ونرش املستعمرين عىل أوسع
بقعة ،فرضت إرسائيل عىل الفلسطينيني سلسلة من القيود املادية
(الفزييائية) ،مثل املستعمرات ،املناطق العازلة واملغلقة ،اجلدار ،الطرق
االلتفافية ،وأخرى إدارية« -قانونية» مثل خطط التطوير ،وأنمظة التصارحي
والرخص وغريها ما جيعل اكفة منايح حياة الفلسطينيني رهنا بيد
السلطات اإلرسائيلية ،وما يؤدي معليا إىل حرص الفلسطينيني يف مجتعات
منفصلة تفتقر إماكنية التطور من جهة ،واىل انتشار املستعمرين عىل
أوسع بقعة من جهة ثانية.
التصنيفات اإلدارية -األمنية لألرض احملتلة ونظام رخص البناء
مبوجب اتفاقيات أوسلو ،جرى تقسمي األرض احملتلة إىل مناطق إدارية-أمنية
ثالث( :أ،ب،ج)  %22 ،%18و %60عىل التوايل .يف املنطقة (أ) تمتتع السلطة
الفلسطينية بصالحيات مدنية وأمنية اكملة؛ لكهنا ليست سيادية ،ومن مضهنا
التخطيط وإصدار الرتاخيص املختلفة.

جدار الفصل العنصري على تالل القدس الشرقية (املصدر :األيام)

مبوجب تفامهات الحقة (تفامهات واي ريفري  ،1998ورشم الشيخ  )1999تقلصت
املنطقة (ب) بنسبة  %3حيث اقتطعت مكناطق خرضاء أو محميات طبيعية ،ليس
للسلطة الفلسطينية فهيا/علهيا سلطة التخطيط و/أو الرتخيص بالبناء.

“

بقيت املنطقة األوسع (ج) حتت السيطرة اإلرسائيلية الاكملة ،مبا يف ذلك سلطة
التنظمي والتخطيط العمراين؛ حيث ختصص "اإلدارة املدنية" فقط  %1للتوسع
العمراين الفلسطيين ،مكا وتقوم بتنفيذ أمرها العسكري  418عىل الفلسطينيني
هبدف مقعهم ولضامن التوسع االستيطاين.

“

يف خمالفة رصحية اللزتامات الدولة احملتلة بعدم تغيري
القوانني النافذة يف البلد احملتل ،جاء األمر العسكري
اإلرسائييل رمق  418لعام  1971املتعلق بتنظمي البلدات
والقرى واألبنية ،ليس ليعدل القانون األردين رمق 79
(قانون تنظمي املدن والقرى لعام  )1966والذي اكن ساريا قبل
االحتالل فقط ،بل وليجعل حاجات إنشاء وتطوير املجمتع
الفلسطيين بيد سلطات االحتالل.

األمر العسكري اإلرسائييل رمق :418
•ألىغ اللجنة اللوائية (احملافظة) واليت اكنت تعترب جلنة وسيطة
بني اللجان احمللية للتنظمي وجملس التنظمي األعىل؛ حيث اكن من
صالحيات اللجنة اللوائية مبوجب القانون األردين املوافقة عىل
خطط التطوير/التنظمي وطلب تعديلها ،والنظر يف االعرتاضات عىل
املخططات ،التحقق من قانونية رخص البناء ،إصدار أوامر وإخطارات
التنفيذ.
•ركز صالحيات اللجنة اللوائية (احملافظة) يف يد جملس التنظمي
األعىل (تابع لإلدارة املدنية) وألىغ أي متثيل للفلسطينيني من هذا
املجلس.
•ألىغ دور اللجان احمللية يف املدن والقرى الفلسطينية ،واليت اكنت
تعىن مبراعاة مصاحل احلي ،القرية واملدنية،
•جرى مبوجبه تشكيل ما يعرف باللجان الفرعية لملستعمرات واليت
تعترب البديل عن اللجان احمللية ،وحتظى بمتثيل ممزي يف املجلس
األعىل وجلانه املتفرعة ،وتشارك يف إعداد خمططات البناء ومنح
الرتاخيص ،وتتابع االعرتاضات.

استثناء الفلسطينيني من التخطيط ،وتقييد حقهم يف االعرتاض
وحرماهنم من رخص البناء
تتوىل اإلدارة املدنية (سلطة احلمك العسكري) منفردة مهامت التنظمي والتخطيط
يف املنطقة املصنفة (ج) ،حيث ال تستثين من ذلك اهليائت الرمسية يف السلطة
الفلسطينية واحمللية وحسب؛ بل وتشل قدرة الفلسطينيني عىل االعرتاض.
يرتتب عىل هذا األمر صعوبة يف:
•الوصول إىل املخططات اهليلكية العامة ،إذ إهنا حتفظ يف مستعمرة-
معسكر بيت ايل (مركز اإلدارة املدنية)،
•الوصول إىل املخططات اخلاصة بقرية او مدنية معينة واليت حيتفظ هبا
يف جلان املستعمرات احمليطة.
•احلصول مسبقا عىل ترصحي خاص ،سواء لدخول املستعمرات أو
إلثبات أهلية احلصول عىل هكذا وثائق.
تقييد حق االعرتاض:
لزيادة تعقيد اإلجراءات ،تشرتط اإلدارة املدنية للنظر يف أي اعرتاض أن:
•يقدم االعرتاض خالل  60يوما من تارخي اإلعالن عن املخطط،
•يكون املعرتض مالاك ألرض مجسلة رمسيا ،وهذا ياكد يكون مستحيال
حيث ان  %70من أرايض منطقة (ج) مبا فهيا امللكيات اخلاصة غري
مجسلة منذ زمن االنتداب ،أو احلمك األردين ،ناهيك عن أن الوثائق
الصادرة عن السلطة الفلسطينية غري معرتف هبا من قبل السلطات
اإلرسائيلية.
•يثبت املعرتض انه حيوز األرض حيازة رشعية ،عىل أن يكون ذلك مرفقًا
خبريطة مساحة طبوغرافية لملوقع مصدقة من مساح معمتد ،وإفادة
موقعة ومصدقة من حمام يرشح فهيا وجه وتفاصيل االعرتاض.
•أن يسدد رسوم االعرتاض مسبقا.

احلرمان من رخص البناء
ال للحرمان من التطوير والتعمير
هذه املطوية:
املعلومات واإلرشادات والتوصيات الواردة يف هذه املطوية تشكل نقطة
بداية ومقدمة تلقي بعض الضوء عىل املوضوع املعروض وكيف ميكن
التعامل معه بالعموم .وعليه ،فهي ليست حرصية وال شاملة ،وال تشكل
بديال عن االستشارة القانونية الواجبة يف كل الحاالت ،خصوصا يف حاالت
املصادرة ،اإلخالء ،املنع من االستعامل ،األمر بالهدم ،عدم الرتخيص بالبناء
وغريها من املامرسات اإلرسائيلية.
BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل

املركز الفلسطيني

ملصـادر حقـوق املواطنـة والالجئـيـن

بديل  -المركز الفلسطيني لمـصــادر حقـــوق المـواطـنـــة والالجـئـيـــن
شارع الكركفة ،بيت لحم ،فلسطين.
تلفاكس+970-2-277-7086 :
www.badil.org
www.ongoingnakba.org

صورة مدمجة لقرية سلوان ومستوطنة بزغات زئيف في القدس (املصدر :مركز بديل)

