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الغاية من الدليـل 
تعري�ف الفئة املس�تهدفة وه�م يف من فئة 
املزراع�ن، باالوامر العس�كرية االرسائيلية  
املختلف�ة، وم�ا يتبع كل أمر عس�كري من 
أثر قانون�ي، باالضاف�ة اىل تعريفهم بآلية 
تحضري املل�ف القانوني، وم�ا هي الحجج 

االرسائيلية من وراء االمر العسكري.

حي�ث كان من املالحظ ان�ه يوجد فهم عام 
وموحد من قبل املرزاعن يف مختلف مناطق 
الضف�ة الغربي�ة ب�أن االوامر العس�كرية 
ه�ي من طبيعة واح�دة وان لها نفس االثر 
القانوني، ويطلق عليها من قبلهم وبش�كل 

عام بعبارة  “ أمر مصادرة ” 

محتوى 

الدليــل ..
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الغاية من الدليـل 

االثر المرجو من الدليـل 

القانون الدولي والقانون الدولي االنساني

االراضي الواقعة في المنطقة »ج« 

اوامر االخالء ..

ما هي االراضي الممسوحة  ؟

األوامـر العسكرية االسرائيلية.

وسائل التبليغ التي تتبعها االدارة المدنية

المستندات التي يجب ارفاقها لالعتراض 
على امر االخالء 
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يف هذا الدليل يتم تعريف املزارعن وإطالعم عىل مجموعة مختلفة 
م�ن االوامر العس�كرية االكثر ش�يوعا والتي تتعل�ق باراضيهم 

وبحقهم يف السكن وخصوصا يف املناطق املصنفة “ج “ .

وه�ذه االوام�ر “ امر وض�ع اليد، أم�ر االخالء، وهذي�ن االمرين 
متعلق�ان ب�االرايض، كذلك امر وق�ف العمل، أمر اله�دم، االمر 
بإعطاء فرص�ة إضافية لإلعرتاض، وهذه االوام�ر الثالثة االخري 
متعلق�ة بالح�ق بالبناء والس�كن يف املنطقة املصنف�ة “ج “ وما 
يتبع ذلك من االخطارات املتعلقة باس�تصالح االرايض وتجهيزها 
للزراعة والت�ي غالبا ما يتلقاها املزراع�ون والطلب منهم بوقف 

العمل وتقديم طلبات ترخيص.

االثر المرجو من الدليـل 

اوال: تعري�ف املزارع�ن باملعلوم�ات األولي�ة واألساس�ية باالوام�ر 
العسكرية االرسائيلية املختلفة وطريقة التعامل معها .

ثانيا: تعريف املزراعن بالجهات املختصة التي تتابع مثل هذا النوع 
من القضايا .

بكل  االحتفاظ  باهمية  األرايض  وأصحاب  املزارعن  تعريف  ثالثا: 
اكانت  سواء  كانت،  ومهما  باالرايض  املتعلقة  واملستندات  االوراق 
متعلقة بامللكية وكيفية االيلولة سواء بالرشاء او باالرث او بالترصف، 
باالضافة اىل رضورة االحتفاظ بنسخ عن االوامر العسكرية و / او 
ينتج عنها  املستوطنن، وما  او  املقدمة ضد االحتالل و/  الشكاوى 

من قرارات .

و/  القانونية  الجهات  مع  والتواصل  التعامل  آلية  توضيح  رابعا: 
املجال، ووضع تصور عن دورة حياة  هذا  العاملن يف  املحامن  او 
القضية او الشكوى امام املحاكم واللجان االرسائيلية، باالضافة اىل 
رضورة التعاون من الجهات القانونية وتوفري املواد واملستندات لهم .

االحتفاظ  برضورة  األرايض  وأصحاب  املزارعن  توعية  خامسا: 
بملف كامل عن القضية وما يصدر فيها من قرارات آنية ونهائية .

سادسا: توعية املزارعن وأصحاب األرايض بأهمية التواصل الدائم 
مع االرايض وفالحتها، وأهمية ذلك يف توفري حماية كبرية لالرايض .   
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إن قواعد القانون الدويل وقانون حقوق االنسان تنطبق عىل االرايض 
بقوانن  املتعلقة  الهاي  اتفاقية  ذلك  يشمل  بما  املحتلة  الفلسطينية 
الحرب للعام 1907 وتعديالته، كذلك إتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة 
بحماية املدنين يف وقت الحرب، باالضافة اىل القانون الدويل االنساني، 

حيث أن القانون الدويل االنساني يفرض حظرا عىل السلطة املحتلة 
من استغالل املناطق املحتلة الغراضها السياسية والغراض االستيطان، 

جميع إجرءات االستيطان تتعارض مع البند (49) من ميثاق جنيف 
املحتلة  االرايض  اىل  املحتلة  الدولة  نقل مواطني  الذي يحظر  الرابع 
الفلسطينين  السكان  وبالتايل خلق وقائع جديدة عىل االرض تمنع 
نقل  أن  ذلك  اىل  أضف  الطبيعية،  ومواردهم  بثرواتهم  التمتع  من 
سكان القوة املحتلة  اىل االرض املحتلة مشمول ضمن جرائم الحرب 

يف ترشيع روما الذي تتأسس عليه املحكمة الجنائية الدولية  

االرايض  عىل  االرسائيلية  الهجمة  عن  للحديث  نتعرض  وحن 
الفلسطينية لصالح االستيطان والتوسع االستيطاني، فإننا ال نتحدث 
عن موضوع قانوني إجرائي، بل املوضوع يف حد ذاته اكرب من ذلك، 
إكمال مرشوعهم  الصهيوني يف  الفكر  يمثل صفوة   االساس  إنه يف 
الصهيوني الذي هو يف حاجة لالرض، ومن هنا تتنوع  لديهم أساليب 
املحتل  قانون  جاء  هنا  ومن  الفلسطينين،  ارايض  عىل  السيطرة 
عقب إحتالل إرسائيل للضفة الغربية، ومن خالل ما يسمى بالقائد 
إفراغها  اىل درجة  السارية  الترشيعات  بتعديل  قام  الذي  العسكري 
وسياساته  توجهاته  مع  منها  يتعارض  ما  والغاء  مضمونها،  من 

االحتاللية، وإصدار اوامر عسكرية جديدة لتمرير سياساتهم .  

القانون الدولي 

والقانون الدولي االنساني:
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االراضي الواقعة في المنطقة »ج« 

االرايض  جميع  كانت   1994 العام  يف  أوسلو  إتفاقية  توقيع  قبل 
الفلسطينية املحتلة يف العام 1967 تخضع بكاملها للقائد العسكري 

االرسائييل يف االدارة املدنية،

وبعد توقيع إتفاقية أوسلو بن الجانب الفلسطيني وحكومة االحتالل 
مدن  يف  االرسائيلية  للقوات  انتشار  إعادة  من  تبعها  وما  االرسائييل 
ومناطق الضفة الغربية، تم تصنيف االرايض يف الضفة الغربية اىل 

مناطق »أ« ومناطق »ب« ومناطق »ج« .

االرايض التي صنّفت مناطق »أ« تتبع اداريا وامنيا للسلطة الوطنية 
الفلسطيني،  للجانب  فقط  اداريا  تتبع  »ب«  واملناطق  الفلسطينية، 
اما املناطق املصنفة »ج« فبقيت تتبع إداريا وأمنيا لحكومة االحتالل 

االرسائييل .

ومن هنا يهمنا االطالع عىل بعض املمارسات واالساليب التي تتبعها 
حكومة االحتالل للسيطرة عىل ارايض املواطنن الفلسطينين وسلب 

ملكياتهم منها.

االراضي الواقعة في 

المنطقة »ج« 
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اوامر االخالء ..

 ما هو أمر االخالء ؟

االدارة  يف  التفتيش  لجان  عن  يصدر  االخالء  أمر 
املدنية االرسائيلية والتي تتبع لدائرة املسؤول عن 
مبارشة  تتبع  والتي  واملرتوكة  الحكومية  االمالك 
أمر  ويكون  االرسائييل،  العسكري  القائد  ملكتب 
االخالء موجه ضد اصحاب االرايض الفلسطينين 

باعتبارهم معتدين عىل امالك الدولة .

ما المقصود بأمر االخالء ؟

املقصود بأمر االخالء – حسب املفهوم االحتاليل – هو رفع االعتداء 
يشمل  بما  االعتداء  ذلك  مظاهر  كل  وإزالة  الحكومية،  االرايض  عن 
يقيمها اصحاب  التي  االنشاءات  املزروعات وهدم  ذلك من تجريف 

االرض الفلسطينين. ونزع ملكيتهم منها . 

ما هي طبيعة االراضي التي يمكن ان يصدر 

بخصوصها امر االخالء ؟

تسجيلها  يسبق  لم  التي  االرايض  بخصوص  االخالء  أمر  يصدر 
تعرف  والتي  التسوية،  أعمال  فيها  تجر  لم  والتي  املطوبة«  »غري 
بن املواطنن بانها ارايض مالية، إخراج قيد، باالضافة اىل االرايض 

املمسوحة، مساحة أردنية .

أما االرايض التي تم تسجيلها، املطوبة، فال يجوز قانوناً التعرض لها 
بأوامر االخالء .

ما هي اراضي المالية ؟

هي االرايض التي لم تجر عليها اعمال التسوية »التطويب« وبقيت 
مسجلة فقط ضمن كشوفات رضيبة االمالك.

ما هو إخراج القيد ؟

قبله  هم  من  أو  االرض  صاحب  بان  تفيد  وثيقة  هو  القيد  إخراج 
رضيبة  يدفعون  وكانوا  االرايض  تلك  يستغلون  كانوا  »مورثيه« 
القيد ال يعترب  إستعمال تلك االرايض، ومن املهم معرفة بأن إخراج 

سند ملكية بحد ذاته بل قرينه عىل امللكية .
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ما هي االراضي الممسوحة  ؟

االرايض املمسوحة عىل نوعني

النوع األول 

منها املصنف جدول إدعاءات، وهذا معناه ان يتم تسجيل قطعة 
، ولكن هذا االجراء لم يستكمل  ارض ما، عىل اسم احد االشخاص 
الساري  االردني  واملياه  االرايض  تسوية  قانون  بحسب  قانونا، 
املفعول، حيث يتطلب القانون  ولتثبيت امللكيات  تمكن الناس من 
وبعد   ، اعرتاضاتهم  تقديم  ثم  ومن  االدعاءات  جدول  عىل  االطالع 
او  امللكيات  تثبيت  يتم  التسوية،  محكمة  امام  االعرتاضات  فحص 

تعديلها او الغاءها وفقا ملا تراه املحكمة . 

قطعية،  ملكية  تعترب  ان  يمكن  ال  االدعاءات  ان جداول  يعني  وهذا 
السند  بمثل  تقبل  ال  االحتالل  سلطات  ان  من  ذلك  عىل  ادل  وليس 

املذكور كقرينة او دليل عىل امللكية ، بل تراه ال يشء .

النوع الثاني 

جدول الحقوق

جدول الحقوق يختلف عن جدول االدعاءات يف انه يثبت ويقرر حق 
يعترب  وهو  الجدول،  يف  إسمه  ورد  الذي  للشخص  وترصف  ملكية 

مرحلة اخرية ما قبل التسجيل »التطويب«. 

     ما هي القوانين السارية المفعول والمطبقة 

على االراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ؟

وتعترب 	  العثمانية،  الدولة  زمن  من  العدلية،  االحكام  مجلة 
بمثابة القانون املدني العام .

 قانون االرايض العثماني. 	 

مجموعة القوانني االردينة 	 

االوامر العسكرية االرسائيلية.	 

وما يهمنا يف امر قضايا االخالء هو قانون االرايض العثماني واالوامر 
العسكرية . 

ارايض  معظمها  يف  تعترب  كانت  العثمانية  الدولة  زمن  عىل  االرايض 
أمريية، اي انها تتبع الدارة السلطان وهو بدوره يقوم بتوزيعها عىل 
الناس لغاية إستغاللها وزراعتها، ومن ثم وبعد مرور مدة من الزمن 
(10 سنوات ) يحق للمترصف باالرض ان يطلب تسجيلها لحسابه.

كذل�ك ورد يف قان�ون االرايض العثمان�ي، وصف ل�الرايض املرتوكة 
واالرايض امل�وات واالرايض الصخري�ة، وجاء يف القان�ون املذكور ان 
االرايض املرتوكة وغري املستغلة وما شابهها تبقى يف حوزة السلطان، 

اي انه هو من يملك رقبتها .
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األوامـر 
العسكرية االسرائيلية.

ملكيات  سلب  تسهيل  لغاية  صدرت  التي  األوامـر  وخصوصا 
الفلسطينيين من االر اضي بحجة انها متروكة او غير مستغلة.
الراضي  العام  المجموع  من  المسجلة  غير  االراضي  نسبة  ما 

الضفة الغربية؟
، مما  الغربية غير مسجلة  الضفة  اراضي  60% من  يزيد عن  ما 
اراضي  من  كمية  اكبر  سلب  االحتالل  سلطات  على  سهل 
امالك  انها  بحجة  للمستوطنات  وتخصيصها  الفلسطينيين 

متروكة تم تحويلها المالك حكومية 

ماذا تعني كلمة أرض غير مستغلة او غير 

مزروعه؟

بدون  تترك  التي  المزروعة هي  غير  او  المستغلة  غير  االرض 
نسبة  فيها  تزيد  التي  او  زراعه  وبدون  »تصرف«  إستخدام 
»التراب«،  للزراعة  القابلة  االرض  نسبة  عن  بكثير  الصخور 
قبل  من  عليها  لالستيالء  عرضه  االراضي  هذه  تكون  وبالتالي 

سلطات االحتالل.

متى يصدر أمر االخالء ؟

يصــــــدر امــــــر االخــــــالء عندمــــــا يقوم 
المواطن الفلسطيني بالعودة الى أرضه 
لزراعتها بعد فترة إنقطاع عن زراعتها 

وإستغاللها لمدة لعشرة سنوات،  ويكون 
امر اخالء مستندا الى االمرين العسكريين 

58 و 59 وقانون االراضي العثماني، وتكون صيغة االخطار موجه 
لصاحب االرض باعتباره معتدي على امالك الدولة .

كيفية التعامل مع امر االخالء  ؟

يصدر امر االخالء موجها ضد صاحب االرض او المتصرف بها، 
متضمنا وصف االعتداء _ بحسب المفهوم االسرائيلي _ سواء 
زراعة او استصالح، ويتضمن امر االخالء وبحسب القانون منح 
صاحب االرض مهلة 45 يوم لتقديم اعتراضاته ودفوعه القانونية، 
االعتراضات-   – االستئنافات  محكمة  الى  االعتراض  ويقدم 
بيتونيا  منطقة  في  عوفر  معسكر  في  اليوم  ومقرها  العسكرية 

/ رام اهلل .
ويجب ان يقدم االعتراض من خالل محام لديه إطالع وممارسة 
القانونية  المهلة  خالل  وذلك  القضايا  من  النوع  هذا  بمثل 

الممنوحة المذكورة اعاله .
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وسائل التبليغ 

التي تتبعها االدارة المدنية
تقوم االدارة المدنية وعند نيتها االعالن عن منطقة معينه بانها 
امالك دولة، باالعالن عن ذلك في الصحف المحلية، وذلك كي 
يتمكن من لديه اعتراض بتقديم اعتراضاته ودفوعه امام الجهات 
القضائية المختصة ، وفي الدرجة االولى يقدم االعتراض لدائرة 

المستاشر القضائي في االدارة المدنية.

وتتعمد السلطات االسرائيلية في كثير االحيان ان يكون النشر 
في صحف تصدر في المدن الفلسطينية في الداخل كالناصرة 
تسهيل  وبالتالي  باالعالن  المواطنون  يعلم  ال  حتى  وذلك  مثال، 
يقدم  ان  وبدون  دولة،  امالك  انها  بحجة  االراضي  ضم  عملية 

المواطنون اصحاب االراضي اعتراضاتهم .

للتفتيش  المركزية  الوحدة  تقوم  ان  وهي  االخرى  الطريقة 
في االدارة المدنية بارسال امر االخالء الى عين الموقع )قطعة 
بالبدء  المواطنون  الغالب يحدث ذلك عندما يقوم  وفي  االرض( 

في استصالح او استكمال االستصالح وزراعة اراضيهم.

 

المستندات التي يجب ارفاقها

 لالعتراض على امر االخالء 
يجــــــب  تحضيــــــر خارطــــــة مســــــاحة 
موقع لــــــالرض الصــــــادر بخصوصها 
امــــــر االخالء ، معدة من قبل مســــــاح 
مرخــــــص، باالضافة الى مســــــتندات 
الملكية )إخراج قيد مالية، مستندات 
مــــــن جــــــداول االدعــــــاءات او جدول 
الحقــــــوق، طابو تركــــــي إن وجد(، 

باالضافة الى اي وثائق او مســــــتندات أخــــــرى تعزز من القضية، 
على ســــــبيل المثــــــال ، إذا كان االنقطاع عن االرض بســــــبب امر 
عســــــكري ، يجب ارفاق هذا االمر مع جميع المستندات في حال 
تم االعتراض على االمر العســــــكري قضائيا ، او وجود شــــــكاوى 
ضد المســــــتوطنين لدى الشــــــرطة االســــــرائيلية في حال كون 
المستوطنين يمنعون المواطن الفلسطيني من الوصول الرضه ، 
وهكذا اي مستند يثبت معذرة مشروعه لالنقطاع عن االرض .

حيث ان السلطات االسرائيلية ترفق صور جوية الثبات االنقطاع 
عن التصرف باالرض الكثر من عشر سنوات .
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للمحافظة على ارضك من الضياع وخطر 

المصادرة واالستيالء من قبل السطات 

االسرائيلية 

انظر الى ارضك كقيمة وطنية ، حافظ 

عليها خضراء من خالل زراعتها دوما 

بالمحاصيل الزراعية المختلفة ، قم بزيارتها 

دائما
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مرشوع

»تمكني املجتمعات من خالل بناء قدراتهم عىل التكيف يف محافظة بيت لحم« 

تنفيذ:
ً مركز العمل التنموي/ معا

Tel: 02-2954451/02-2986698
Fax:  02-2950755

www.maan-ctr.org

املمول من مؤسسة:

HEKS-EPER Jerusalem Office
Tel: +(972)2 6567741

www.heks.ch

أرضي حقي أعمرها وأحميها


