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م��������ن: م����ن����ى ع����رم����وش 
م��راس��ل��ة م��وق��ع ال��ع��رب 

وصحيفة كل العرب
ت�����وج�����ه احمل�����ام�����ي ع����اء 
العدل  محكمة  الى  تاوي 
القدس  مدينة  ف��ي  العليا 
وطالب بتجميد أوامر هدم 
البيوت في قلنسوة ، والتي 
بحجة  م���ؤخ���ًرا  ص�����درت 
هذا  امل��رخ��ص.  غير  البناء 
وأفادنا احملامي تاوي أّن 

احمل��ك��م��ة أص��ج��رت ق���رارا 
بتجميد اوامر الهدم حتى 

اشعار اخر.
ه������ذا، وص�������ّرح احمل���ام���ي 
ع����اء ت�����اوي مل��راس��ل��ت��ن��ا 
القضية  قائًا:"سنتابع 
على  نحصل  أن  أم��ل  على 
نهائيًا،  الهدم  بإلغاء  قرار 
ك����ي ي��ت��س��ن��ى ألص���ح���اب 
احل���ص���ول على  ال���ب���ي���وت 

التراخيص الازمة".

احملامي قيس يوسف ناصر
مواطنون  نفذ  احل��االت  من  كثير  في 
بسيطًة  نظرهم  في  كانت  بناٍء  أعمال 
جلنة  ب��ان  فوجئوا  م��ا  س��رع��ان  ولكن 
اللوائية  او  احمللية  وال��ب��ن��اء  التنظيم 
تاحقهم إداريا وجنائيا مدعية ان ما 
شيدوه من مباٍن كان منوطا باحلصول 
على رخصة بناء وان تنفيذ تلك االعمال 
دون رخصة كهذه يعّد مخالفة جنائية 
أقصد  والبناء.  التنظيم  قانون  حسب 
على سبيل املثال حاالت ملواطنني قدموا 
جدار  او  بوابة  بناء  بحجة  للمحاكمة 
البيت  لشرفة  مظلة  أو  للبيت  درج  أو 
دون رخصة، وقد أنزلت بهم احملكمة 
بعد إدانتهم عقابا شديدا يشتمل على 
غرامة مادية وعلى أمر لهدم املبنى أو 
ترخيصه خال فترة حددتها احملكمة!
والسؤال هو ما هي االعمال التي ميكن 
تنفيذها دون احلاجة الى رخصة بناء؟
لقانون   145 امل����ادة  ان  ال���واق���ع،  ف��ي 
التنظيم والبناء تقضي ان كل عمل لشق 
شارع او تشييد مبنى او هدم مبنى او 
الداخلي  التغيير  اضافة ملبنى )ما عدا 
في املبنى( يتطلب رخصة بناء وكذلك 
كل نوع عمل آخر قضت احكام التنظيم 
والبناء ان تنفيذه يتطلب رخصة بناء. 
م��ع ذل���ك، ف��ق��د ن��ش��ر وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة 

ف���������ي ت������اري������خ 
 1 . 8 . 2 0 1 4
أن���ظ���م���ة ت��س��رد 
االعمال واملباني 
يتطلب  ال  ال��ت��ي 
تنفيذها رخصة 
بناء وأقصد هنا 
التنظيم  ان��ظ��م��ة 
)اعمال  وال��ب��ن��اء 
معفية  وم���ب���ان 

2014. وت��س��رد  ل��ع��ام  م��ن رخ��ص��ة( 
هذه االنظمة قائمة طويلة من األعمال 
واملباني التي ال يتطلب تنفيذها رخصة 
التي  والشروط  املقاييس  حسب  بناء 
نشرت  وقد  االنظمة.  هذه  في  وردت 
املواطنني  تظلم  على  ردا  االنظمة  هذه 
وتذمرهم على إلزامهم على احلصول 
ع��ل��ى رخ��ص��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ك���ل اع��م��ال 
وإدخال  بسيطة  كانت  ولو  حتى  بناء 
امل���واط���ن ف���ي ط��ري��ق ط��وي��ل وم��ن��ه��ك 
التنظيم  جل��ان  في  البيروقراطية  من 

والوزارات املختصة. 
الى  ال��ت��ي ال حت��ت��اج  املباني  ب��ني  وم��ن 
املذكورة  االنظمة  حسب  بناء  رخصة 

اذكر على سبيل املثال: 
وذلك  استنادي،  حائط  او  ج��دار   )1
مترا   1.5 اجل��دار  ارتفاع  يتعد  لم  اذا 

من طرفية. 
2( بوابة عادية او كهرباية، وذلك اذا 
وضعت في نطاق قطعة االرض وعند 

مدخل القسيمة او الشارع.
3( سقف خفيف للظل، وذلك اذا بني 
حائط  عن  يبرز  ولم  خفيفة  م��واد  من 

املبنى اكثر من مترين.
تتعد  لم  اذا  وذل��ك  للظل،  عريشة   )4

مساحتها 50 مترا مربعا.

البناء،  مركبات  واستبدال  تغيير   )5
املكان ونفس  نفس  اخ��رى في  مب��واد 
وشبكة  وال��ن��واف��ذ  كالقرميد  احل��ج��م 
املياه والكهرباء وتغيير احلجر امللصق 

على املبنى. 
6( الفتة، على ان ال تتعدى مساحتها 
1.2 مترا مربعا وان ال يتعدى وزنها 

20 كغم. 
م��واد  م��ن  بني  ان  وذل��ك  م��خ��زن،   )7
مترا   6 تتعدى  ال  ومساحته  خفيفة 
مربعا وارتفاعه ال يتعدى 2.05 مترا. 
من  يبنى  ان  على  للحارس،  بيت   )8
ارتفاعه  يتعدى  ال  وان  خفيفة  م��واد 
اكثر من 2.2 مترا واال تتعدى مساحته 

4 مترا مربعا. 
كالتبليط  ل��ارض،  تطوير  اعمال   )9
بناء  على  االع��م��ال  تشتمل  ال  ان  على 

جدران يتعدى ارتفاعها مترا واحدا. 
10( بناء طريق دخول او درج دخول 
بني  االرت��ف��اع  ف��رق  ت��ع��دى  اذا  ملبنى، 

االرض واملدخل 1.2 مترا. 
   م��ع ذل���ك ف���ان تنفيذ ه���ذه االع��م��ال 
فوريا  ام���را  ليس  ب��ن��اء  رخ��ص��ة  دون 
بل ال يزال منوطا بعدة شروط يجب 
اوال، على  االن��ط��م��ة.  امت��ام��ه��ا ح��س��ب 
ال��ش��روط  ل��ك��ل  يبنى وف��ق��ا  ان  امل��ب��ن��ى 
املعمارية والتخطيطية اخلاصة به كما 
ب���امل���ادة  وردت 
اخل��اص��ة ب��ه في 
ثانيا،  االن��ظ��م��ة. 
ان  االعمال  على 
ت��ل��ب��ي ال��ش��روط 
ال���واردة  العامة 
في املادة الثانية 
والتي  لانظمة 
بني  م��ن  تقضي 
ان  كثيرة  ام���ور 
تنفذ االعمال بواسطة صاحب االرض 
او من مخول من قبله، ان يكون املبنى 
االع��م��ال  تنفذ  وان  هندسيا  مستقرا 
حسب اخلارطة السارية على االرض 
اخلاصة  االقليمية  التعليمات  وحسب 
جلنة  اوردتها  كما  االعمال  هذه  مبثل 

التنظيم والبناء احمللية املختصة. 
وعليه، فان كل من يود ان يباشر ببناء 
نظره  في  بسيطا  ك��ان  لو  حتى  معني 
عليه ان يتأكد ان كان املبنى ال يحتاج 
فعا رخصة بناء وانه قد توفرت كل 
والبناء  التنظيم  انظمة  ف��ي  ال��ش��روط 
رخصة  دون  بالعمل  للبدء  امل��ذك��ورة 
بناء. وفي هذا السياق أوّجه املواطنني 
ايضا الى االطاع على التطبيق الذي 
نشرته دائرة التخطيط التابعة لوزارة 
املالية على موقعها في االنترنت والذي 
ميثل من خال الصور العينية نوعية 
بناء  رخ��ص��ة  تتطلب  ال  ال��ت��ي  امل��ب��ان��ي 
والشروط التي يجب امتامها من اجل 
املواطنني  على  يسّهل  م��ا  وه��و  ذل���ك، 
دون  ب���ن���اؤه  ي��س��ت��ط��ي��ع��ون  م���ا  إدراك 

رخصة بناء 
األرض  ق���ض���اي���ا  ف�����ي  م���خ���ت���ص   *
الدكتوراة  للقب  وب��اح��ث  والتخطيط 

في القانون.

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة 
كل العرب 

قلنسوة عن  م��ن سكان  ع��ودة وزوج��ت��ه  أع��رب محمد 
من  هاتفي  اتصال  تلقيهم  اعقاب  في  الشديد  قلقهما 
قبل ال��ش��رط��ة ح��ول اص���دار ام��ر ه��دم ج��دي��د ملنزلهما 
الشبابي في  وأّكد احلراك  املرخص.  غير  البناء  بحجة 

تنظيم  سيتّم  أّنه  قلنسوة 
وقفة، يوم السبت القادم، 
احتجاًجا على اصدار امر 
املواطن  لبيت  جديد  هدم 

محمد عودة
وقال عودة: »لقد فوجئت 
من هذا اإلتصال الغريب، 
حيث أن ملف بيتنا ما زال 
ف��ي اروق����ة احمل��اك��م ول��م 
يصدر أي قرار بشأنه، بل 
أن املوضوع قيد العاج«.
احلقيقة  »ف���ي  ق����ال:  ث���م 

قانون  يطبق  أن  ونخشى  بيتنا،  ملستقبل  قلقون  نحن 
كمينتس وأن تكون قلنسوة أول البلدات التي يهدم فيها 
بيوت. كما ونسأل الله أن يزال شبح الهدم عن بيوتنا 
املقامة على ارضنا، وعن كل البيوت األخرى، ال سيما 
اننا نعيش بحالة من اخلوف الشديد، فنحن نفضل املوت 

وأن ال نرى بيوتنا تهدم امام اعيننا«.
عن  بالدفاع  املوكل  وقال 
عودة احملامي عاء تاوي 
ل��ل��ع��رب: »اوام����ر جتميد 
املنازل في املنطقة شرقي 
انتهت  قلنسوة  ش��م��ال��ي 
وعلى  املاضي،  االسبوع 
أثر ذلك قدمنا في الدفاع 
الصلح  حملكمة  استئنافا 
في نتانيا من اجل جتديد 
أوام�������ر جت��م��ي��د ال���ه���دم، 
ال��رد  ننتظر  ن��ح��ن  واآلن 

من احملكمة«.

تنفيذها  ال���ت���ي مي��ك��ن  م���ا ه���ي األع���م���ال 
ب�����ن�����اء؟ رخ�������ص�������ة  ال����������ى  احل��������اج��������ة  "ال����ع����ل����ي����ا ق����������ررت جت����م����ي����د أوام������������ر ه��������دم م������ن������ازل ف������ي ق���ل���ن���س���وة"دون 

احمل�����������������ام�����������������ي ع����������������������اء ت����������������������اوي:

م���������ح���������م���������د ع���������������������������ودة م����������������ن ق�����������ل�����������ن�����������س�����������وة: ال���������ش���������رط���������ة 
اب��������ل��������غ��������ت��������ن��������ا ع���������������ن أم��������������������ر ه��������������������دم ج�������������دي�������������د مل�������ن�������زل�������ن�������ا

من: منى عرموش مراسلة موقع العرب وصحيفة 
"كل العرب"

رئيس  الطيبة  سكان  من  مصاروة  ندمي  الطالب  وجه 
اللجنة  وعضو  الطيبة  عتيد  ثانوية  في  الطلبة  مجلس 
التكاتف  الى ضرورة  ناشد من خالها  الشعبية كلمة 
من اجل محاربة سياسة هدم البيوت بحجة البناء غير 
املهددة  البيوت  ألصحاب  انتقادات  وجه  ثم  املرخص، 

لعدم وقفتهم ودعمهم لقضيتهم.
األربعاء  يوم  "شاركت  مصاروة:  ندمي  الطالب  وقال 
بيت محمد عودة صاحب  الذي عقد في  اإلجتماع  في 
لبحث  كمقدمة  ك��ان  ال��ذي  بالهدم  املهددة  البيوت  اح��د 
قضية هدم بيوت في قلنسوة، خاصة في اعقاب قانون 
ال��دول��ة  سياسة  ع��ن  يعبر  ال���ذي  العنصري  كمينتس 
عربية.  بيوت  اكثر  سيهدم  من  كمنافسة  اصبح  الذي 
اخرى  طرق  خال  من  علينا  للتضييق  محاوالت  هذه 
وال  األراض���ي،  وم��ص��ادرة  والكهرباء  الغاز  خط  مثل 
اننا  أن قانون كمينتس سيعرقل األمور بسبب  ننسى 

البيوت  للدفاع عن  للمحاكم  التوجه  لن نستطيع حتى 
املهددة بالهدم".

ثم قال: "علينا أن نعيب أنفسنا قبل أن نوجه انتقاداتنا 
في  بيتا   11 ه��دم  عملية  ف��خ��ال  امل��س��ؤول��ة،  للجهات 
ايام عادت األمور  قلنسوة، رأينا حتركا شعبيا، وبعد 
كما هي. نحن كطلبة في مدرستنا قمنا بحملة تبرعات 
نر  لم  األس��ف  مع  للخيمة  حضرنا  وعندما  لقلنسوة، 
اغلب  بل  املتضررين،  البيوت  اصحاب  من  استقباال 
احلضور كانوا من سكان الطيبة. اذا لم نر وقفة جدية 
القضية؟.  هذه  في  سيقف  فمن  البيوت،  اصحاب  من 
واألقصى  القدس  اح��داث  انتهت  كيف  شاهد  اجلميع 
البوابات  الغاء  مت  والغضب  النضال  فبسبب  األخيرة، 
كان  اذا  فشلت.  احلكومة  ق���رارات  وك��ل  اإللكترونية، 
نضالنا حقيقيا فسوف ننجح مبواجهة الهدم. علينا أن 
نتوحد في سبيل حتقيق مطالبنا وال بد من رفع الوعي 
في هذا الشأن كي ال تسلب حقوقنا وكي تعلم احلكومة 

بأننا يد وكلمة واحدة".
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