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  ةــأحمد يوسف أبو حلبي/ د.أ
  رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي

  
��ور ور�� ا����:  

  تمھيد �
  .مية الموقف الشرعي من التعدي على ا�راضي الحكو: أو� �
  .على ا�راضي الحكومية اتدور السلطتين التشريعية والتنفيذية في التصدي ل$عتداء: ثانيا �
  .الموقف القانوني من التعدي على ا�راضي الحكومية: ثالثاً  �
 .التوصيات �

  
�ت ��� ا�را�� ا�������: �	��� .أ"�اع ا� �

 110.000األراضــي الحكوميــة مــا نســبته دونمــًا وتمثــل  360.000تُقــّدر مســاحه قطــاع غــزة بحــوالي      

دونمــًا، وتعــد األراضــي الحكومــة مــورد هــام بالنســبة للســلطة الوطنيــة إن هــي اســتغلت علــى الوجــه الصــحيح 
والمخصص لها، ولكن هناك عائق يقف حائل دون تحقيـق ذلـك أال وهـو إشـكاليه تعـدي بعـض األفـراد علـى 

ه حــق، وحســب تقريــر رئــيس ســلطه األراضــي فــإن هــذه هــذه األراضــي واســتغاللها دون ســند قــانوني أو وجــ
دونـــم، ويمكـــن إجمـــال أنـــواع  32000األراضـــي التـــي تـــم التعـــدي عليهـــا مـــن قبـــل األفـــراد تشـــكل مـــا نســـبته 

  :التعديات على األراضي الحكومية على النحو التالي

ى المتعـدى عليهـا بعـد قـدوم السـلطة، باإلضـافة إلـ ، والمتعـدى67األراضي المتعدى عليها قبـل عـام  .1
 .المستوطنات من" اإلسرائيلي"عليها عقب االنسحاب 

ألــف دونـم، وهــو مــا يمثــل أكثــر مــن  32 -31 أن إجمـالي التعــديات علــى األراضــي الحكوميــة بلـغ .2
 .من مساحة األراضي الحكومية% 60

علــى أراضــي  األمنيــة ومؤسســات الســلطة والقــائمين علــى األجهــزة أصــحاب النفــوذ اســتيالء بعــض .3
حيـث أن  ."التخصـيص" وباعوها دون وجه حق تحـت سـتارمخصصة لهم لالنتفاع فقط،  الحكومة

ه فيهـا و مـا دفعـأو أن أي مبلـغ،  وادون أن يـدفع بمسـاحات معينـه  يضاأر  م قطعخصصت له هؤالء
  .، كذلك قام هؤالء ببيع هذه األراضي فيما بعد دون وجه حقأقل من المبلغ المطلوب دفعه
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�ي ��� ا�را�� ا������ ا����� ا��� :أو���� ا� ��:  

ألن هـــذه ، تها كبيـــرة مـــن الكبـــائراالعتـــداء علـــى األراضـــي الحكوميـــة، وعـــدّ الشـــريعة اإلســـالمية  حّرمـــت    

األراضـــي ليســـت ملكـــًا لألفـــراد بـــل هـــي مـــن أمـــالك الدولـــة والجهـــة الوحيـــدة المتصـــرفة بهـــذه األراضـــي هـــي 
  .مالك العامة لمصالحه الشخصيةالحكومة، لذا يحرم على الفرد استغالل األ

هذا االعتداء يعتبر من الكبائر وليس من الصغائر، حيث إن الشريعة قسـمت الحقـوق إلـي ثالثـة حقـوق     
  .هي حق اهللا وحق العباد وحق مشترك بين اهللا وعباده

العتداء علـى حـق فحق اهللا تبارك وتعالى متعلق بالنفع العام واالعتداء على األراضي الحكومية بمثابة ا    
اهللا جل وعال واالعتداء على حق اهللا من اكبر الكبائر بل هـو جريمـة تتعلـق باالعتـداء علـى مصـالح النـاس 

  الجماعية وعلى الدولة اإلسالمية وسيادتها

ومــن الضــروري العلــم أن صــور االعتــداء تــأتي مــن بــاب اختــراق ســيادة الدولــة ولــه آثــاره الســيئة المترتبــة     
أن هذا األمر من الكبائر بل إن المعتدي يعاقب يوم القيامة بنار جهنم كما قال سبحانه وتعـالى  عليه طالما

، فاآليـة القرآنيـة تحـرم أكـل النـاس بغيـر حـق، واالعتـداء )وال تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل: (في القرآن الكريم
جر أمـوال النـاس بالباطـل فمعنـى ذلـك على األراضي الحكومية يدخل في هذا السياق،  وبالتالي إذا أكل التـا

  انه يعاقب ويعذب عذابا أليمًا في اآلخرة

وتغليظًا للقول فاهللا عز وجل يغضب على اإلنسان الذي يستهتر ويعتدي على الملك والنفع العام ويـربط     
ثم إن لـم ذلك بالمصالح الشخصية، وغضب اهللا مستحق عليه، فقد أعد  له عذاب األليم في الدنيا واآلخرة، 

  يتب فانه مغضوب عليه وممقوت عند اهللا تعالى في اآلخرة

وهـو الـذي نهـى اهللا عـن أكلـه مصـداقا “ السـحت”بل هو نوع جديد من أنـواع أكـل أمـوال النـاس بالباطـل     
  ).أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به(قال “ صلى اهللا عليه وسلم”والنبي ) أكالون للسحت(لقول

ل أن تكــون العقوبــة لــذلك األمــر الخطيــر النــار والمقــت مــن اهللا تعــالى وانــه ممــن غضــب اهللا يكفــي لعاقــ    
  .وممن لعنه وممن انذره بالعذاب الشديد، وبأي شنئ سيردع هذا الشخص إن لم تردعه هذه األشياء عليه

دور ا�*�(��� ا����%��� وا��)'�&%� $ـ� ا��#ـ�ي : !� ��
���اء ��� ا�را�� ا������-�  

 .ر المجلس التشريعي في التصدي للتعديات على األراضي الحكوميةدو  �

  :يتجلى دور المجلس في التصدي لإلعتدءات على األراضي الحكومية في جانبين   

مـــن خـــالل ســـن القـــوانين التـــي تكفـــل صـــيانة أمـــالك الحكومـــة أو تعـــديل القـــوانين  :الجانـــب التشـــريعي -1
يعي أقــــر بالمناقشــــة العامــــة مشــــروع قــــانون إســــتثمار األراضــــي الســــارية، والجــــدير ذكــــره أن المجلــــس التشــــر 

  .الحكومية والرامي إلى ضبط التصرفات القانونية تجاه األراضي الحكومية وتنظيم التصرف بها

الـذي يهـدف إلـى وضـع إطـار قـانوني شـامل ) مشروع قانون األراضي (كما ناقش المجلس بالمناقشة العامة 
  .كوميةيضمن حماية أوسع لألراضي الح
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تتــولى لجــان المجلــس التشــريعي بســط رقابتهــا علــى الســلطة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق بــإدارة  :الجانــب الرقــابي
  .والتصرف بها استغاللهااألراضي الحكومية السيما تخصيصات األراضي الحكومية وحسن 

وظفي السـلطة وقد عقدت لجنة الرقابة في المجلس جلسات عديدة مع رئيس سـلطة األراضـي السـابق ومـ    
ــــة وتخصيصــــها وخرجــــت بتقريــــر شــــامل فــــي  ــــوف علــــى أســــاليب ومعــــايير تخمــــين األراضــــي الحكومي للوق

  .السابق 2010/مايو

  :دور الحكومة في التصدي لإلعتدءات على األراضي الحكومية •

ات لم تدخر الحكومة جهدا في إصدار التشريعات الفرعية لحماية أمـالك الحكومـة إال  أن هـذه التشـريع     

واألوامــر تتطلــب اإلجــراءات التنفيذيــة مـــن ســلطة األراضــي، والعمــل علـــى إيجــاد التســويات المناســبة ســـواء 
بالتقـــدم بمشـــاريع قـــوانين إلـــى المجلـــس التشـــريعي أو التقـــدم بالمقترحـــات والحلـــول الكفيلـــة بالحـــد مـــن انتهـــاك 

  .األراضي الحكومية

  : األراضي الحكومية بالتاليويتجلى دور الحكومة في مواجهة االعتداءات على    

 الفـوري ألي تخصـيص مـن أراضـي الوقـفبشـأن  م2007لسـنة )  9( مجلـس الـوزراء رقـم  قـرارصـدور     

  .عن مجلس الوزراء الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إال بناء على قرار يصدر

 األراضي لة التعديات عنتشكيل لجنة إلزا بشأن م2007 لسنة )إهـ/و.م.ر/49/11( رئيس الوزراء رقم  قرار

  الحكومية

العمــل الميـداني إلزالــة  يســبق، حيـث  الحكوميـة األراضــي لجنـة خاصـة إلزالــة التعـديات علــى تشـكيل    
 مسـبقة حسـب األصـول للمتعـدين علـى التعـديات حملـة إعالميـة لتوضـيح عمـل اللجنـة للجمهـور، وٕانـذارات

اللجنة جدول زمني لمراحـل عملهـا لمجلـس الـوزراء بعـد األسـبوع  قدمتُ ، و وذلك لمدة أسبوع الحكومية األراضي
  .عملها األول من بداية

  
�ي ��� ا�را�� :  ���ً ����ا����� ا�.� � � � ا�

��  ا����

  الوسائل القانونية للتصدي لالعتداءات على األراضي الحكومية -1

ة المملوكة للحكومة أو األشخاص بشأن حظر تملك األموال الخاص 1960لسنة ) 5(صدر القانون رقم     
  .االعتبارية العامة وأموال األوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها والتعدي عليها 

ال يجـوز تملـك األمـوال الخاصـة المملوكـة للحكومـة أو األشـخاص االعتباريـة : "عندما نص علـى التـالي    
كمـا ال يجـوز التعـدي عليهـا . عليهـا بالتقـادمالعامة، وكذلك أموال األوقاف الخيرية، أو كسب أي حق عيني 

وفـــي حالـــة حصـــول التعـــدي يكـــون للجهـــة صـــاحبة الشـــأن حـــق إزالتـــه إداريـــًا بحســـب مـــا تقتضـــيه المصـــلحة 
  ".العامة
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وبالتالي مهما تقادم الزمن ال يجوز لمن يضع يده على األرض الحكومية اكتساب ملكيتها أو مجرد كسب 

  .حقوق تجاه هذه األراضي

مكـن إنشـاء وٕاحـداث أبنيـة جديـدة ال ي"أنـه  علـى ن قـانون األراضـي العثمـانيمـ) 31(المادة نصت لك كذ    
 "في األراضي األميرية ما لم يؤخذ بذلك إذن مأمور، وٕان حصل ذلك فيمكن هدمها 

 اإلسـرائيلي بشأن المناطق التي تنسحب منها قوات االحتالل 2005لسنة رقم  رئاسيالمرسوم أخيرا نص ال

  .حظر التصرف باألراضي التي يتم االنسحاب منها نهائيا على
  

  

  

  

  موقف مشروع قانون األراضي من التعدي على األراضي الحكومية -2

األراضــي  بأنهــا" الملكيــة العامــة"مــن مشــروع قــانون األراضــي ) 9(مــن المــادة ) 2(عرفــت المــادة الفقــرة     
كة حكوميـة أو هيئـة محليـة سـواء كانـت هـذه األراضـي المملوكة للدولـة أو أي هيئـة أو مؤسسـة عامـة أو شـر 

مسجلة أم غير مسجلة، كمـا تشـمل أيضـا األراضـي المسـجلة باسـم حكومـة فلسـطين أو المنـدوب السـامي أو 
الخزينة العامة أو الحاكم العام أو السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية أو خزينـة المملكـة األردنيـة الهاشـمية، وتشـمل 

  .كة واألراضي المواتكذلك األراضي المترو 

  ى مشروع قانون األراضي لمسألة التعدي على األراضي الحكومية؟ كيف تصدّ 

  :من مشروع قانون األراضي على التالي )51(مادة نصت ال

ال يجوز تملك أية أموال غير منقولة مملوكة للحكومة أو األشخاص االعتباريـة العامـة وكـذلك أمـوال  .1
حــق عينــي عليهــا بوضــع اليــد، كمــا ال يجــوز التعــدي عليهــا، وفــي حالــة  األوقــاف الخيريــة أو كســب أي

  .حصول التعدي يكون لسلطة أراضي فلسطين حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة

ال يقبل االدعاء بالتقادم، وال تسمع الدعوى لذات السبب في كسب أي حق عيني عن أية مـدة سـابقة  .2
  .ولة المبينة في الفقرة السابقةفي األموال غير المنق

م بشـأن إزالـة التعـديات 1960لسـنة  5القـانون رقـم تبنـاه  وبالتالي نستنتج أن المشرع تبنى نفس التوجـه الـذي
لكــن بثــوٍب عصــري ، وقــد مــنح الحــق فــي إزالــة هــذه التعــديات لســلطة األراضــي  علــى األراضــي الحكوميــة

  .بموجب قرارات إدارية نهائية واجبة النفاذ

كما أسند  مشروع القانون  سلطة التصـرف باألراضـي الحكوميـة لمجلـس الـوزراء بنـاًء علـى توصـية مـن     
  :من المشروع التي نصت على التالي )185(مادة اللجنة الوزارية المختصة بهذا الشأن وذلك بموجب ال

ضـي الحكوميـة بقـرار مـن يكون التصـرف بـالبيع أو المبادلـة أو التفـويض أو الهبـة أو التخصـيص فـي األرا" 
  ." مجلس الوزراء بناء على تنسيب من لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء
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 :ا������ت
إنـه ال يجـوز االعتــداء علـى األراضـي الحكوميــة بـأي نـوع مــن أنـواع االعتـداء، وبــأي حـال مـن األحــوال  -1

  :لالعتبارات التالية

  .اس ونفعها يسد الحاجات الضرورية لكل الناسألنها من األمالك العامة التي ينتفع بها عامة الن •

  .لتعلق النفع العام بها وهي بذلك حق من حقوق اهللا تعالى الخالصة •

االعتـــداء عليهـــا يمثـــل مخالفـــة لـــولي األمـــر وخروجـــًا علـــى النظـــام والقـــانون بـــل تشـــجع علـــى انتشـــار  •
  .الفوضى وانتهاك الحقوق

وتـــدبير وقصـــد وقـــوة فإنـــه تجـــرى عليهـــا أحكـــام االعتـــداء علـــى األراضـــي الحكوميـــة إن كـــان بتخطـــيط  •
  .الغصب

 .االعتداء على األراضي الحكومية يمثل نوعًا من أنواع الفساد في األرض وقد نهينا عنه •

لبشاعة جريمة االعتداء على األمالك واألراضي العامـة والحكوميـة والوقفيـة نـص الفقهـاء علـى كراهـة  •
 .الصالة في األراضي المغصوبة

ومة بذل كل المستطاع من أجـل الحفـاظ علـى األراضـي الحكوميـة باعتبارهـا الجهـة المسـئولة على الحك -2
  .عنها

علــى وزارة األوقـــاف توعيـــة عامـــة النـــاس بحرمـــة االعتـــداء علـــى األراضـــي الحكوميـــة وذلـــك مـــن خـــالل  -3
  .خطباء المساجد

ــة للحفــاظ علــى األر  -4 اضــي الحكوميــة وعــدم علــى الــوزارات المعنيــة ذات االختصــاص وضــع آليــات فاعل
  .االعتداء عليها

  . ضرورة تفعيل الرقابة على األراضي الحكومة ومتابعة ذلك لضمان حماية األراضي من التعديات  -5

علــى الحكومــة إزالــة كــل التعــديات الواقعــة علــى األراضــي الحكوميــة، وعــدم التهــاون فــي ذلــك لــئال تثيــر  -6
  .شهية الطامعين لالستيالء على المزيد

علـــى الحكومـــة أن تباشـــر فـــي ترتيـــب األوضـــاع القانونيـــة ألراضـــي المحـــررات طبقـــًا لقـــوانين األراضـــي  -7
المعمول بها مع اعتبار هذه األراضي كتلة جغرافية واحـدة وال يجـوز تفتيتهـا أو تقسـيمها ومـن يخـالف 

  .ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية

ن البيئــة واآلثــار واألوقــاف واالقتصــاد والبلــديات تشــكيل لجــان مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي شــؤو  -8
والــــوزارات المعنيــــة لوضــــع تصــــورات عمليــــة علميــــة تمكننــــا مــــن االســــتغالل األمثــــل لهــــذه األراضــــي 

  .واستثمارها في مواضعها الصحيحة
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علــى المجلــس التشــريعي واللجنــة القانونيــة فيــه مراجعــة القــوانين الموجــودة حاليــا؛ لتتناســب مــع الظــروف  -9
 .قتصادية واالجتماعية والسياسية السائدةاال

ضـــرورة اإلســـراع فـــي إصـــدار قـــانون موحـــد لألراضـــي الفلســـطينية يعـــالج كافـــة اإلشـــكاليات والنـــواقص  -10
 . المتعلقة باألراضي بما في ذلك أراضي الحكومة

 مــن خــالل رفــع مســاحي كامــل و دقيــق لجميــع الملكيــات "مشــروع تســوية لألراضــي " نقتــرح عمــل   -11

  .من خالل مشروع قومي يشمل كل أرضي فلسطين –الفردية و أراضي الوقف 

سريان التقادم  وانعدامبشأن حظر التعدي على األراضي الحكومية  1960لسنة  5تفعيل القانون رقم   -12
  .والذي يعتبر ركيزة مهمة من أجل الحفاظ على أمالك الحكومةعليها 

  

  ،،،انتهى
 


