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 ين ـفي فلسطوتسجيلها  ي  ــ األراض   لتسويةالتطور التاريخي  
 اــــم األغ ـــد نعيـ ــأمجداد: ــإع

 المجلس التشريعي  –مدير عام اإلدارة القانونية 

 تمهيد:

والتعقيد،  ســ ت تعا ت العديد من اإلداران مةا الخةفة تتســم التشــريعان الةالمة ليراضــي في فلســطين  التشــت       

والضـــــلة ال ر ـية    ثم اإلدارة المصــــرـية لقـطا  غ ة  (1948-1918) مرورا ـ اننـتداا ال ريـطاني  (1917  -1516)  العثـمانـية

ة    (1994  -1967)اإلســــرا يلي  وانحتةل  (1948-1967) ا ذـاا  1994)والســــلطـة الللســــطيةـي ولـع  من أ ر    ،(إلى يومـة

حيط  حيث أ   ؛اضــي وتســجيلهاألرتســوية امشــاري   ألراضــي ما يتعلب  تةظيم االمحطان الةفتة في الســياا التشــريعي ل

ن  لت ـسة التي ـكتل  مثار لدل حول األذداا الحقيقة لمـشاري  التـسوية ملة من الحيثيان التاريخية الم  ذاه المـشاري   ج  

لمشـرو  الصـهيوني ولوج المهد  تقةين تشـريعان ت   عمد المسـتعمر ال ريطاني إلى ؛ حيثال ريطاني اننتدااسـيما فترة  

ــريعان تّروالتي  وتمتيةه،  ــيتت عن ذاه التش ــجي  العديد من األراض ــ ت اإللراتان المعقدة    عدم تس ــوم  وفر س ض رس

 قات جملها إلى  ذاه التولهان في م   ت  اذظة على اللةحين، حيث أفضــ   عةوة على تقرير ضــرا ؛مرتلعة للتســجي 

 ســ ت  دوك أك تتوك مشــمولة  التســجي لتن العديد من األراضــي تح  حيا ة الســتاك  شــت  ذادق ومســتقر ومتواتر 

 .الملتيةيقيةهم  أك الحيا ة ذي سةد 

إما ألك مشـرو  التسـوية لم يأنع عليها  سـ ت انحتةل ليراضـي   ؛كما  قي  العديد من األراضـي غير مشـمولة  التسـوية   

ــةة   ــطيةية سـ ــي  موا   معيةة   اننتدااك  ألأو   1948الللسـ ــد إلى ترر أراضـ ــوية ل ايان  كاك يعمد  قصـ  مةأى عن التسـ

     الصهيوني.عليها من المحت   اليد وض  تسهي  

ت توج  تســجيلها في دا رة  ال لهود إلحيات مشــاري  تســوية األراضــي  على فلســطين و د حاول  اإلداران المتعا  ة     

إن أك  ؛خاـصة فترة اإلدارة المـصرية لقطا  غ ة  ؛ةـشر في الجريدة الرـسميةمن خةل إعةنان أو مـشاري  أو  راران ت  الطا و 

 في ح  معضلة األراضي غير المسجلة.  كلي  ذاه المشاري  لم تللح  شت 

الـسيا ان التاريخية التي واك   مـشاري  تـسوية األراـضي والو وا على   اـستعراضفإنةي ـسألتهد في  ،وإ ات ما تقدم   

وتســليا الضــوت على الظروا والحيثيان التي حال  دوك تســجي  العديد من األراضــي  أســمات واضــعي   ؛غاياتها الحقيقة

مةها    ؛موثو ةالعلمية والتاريخية المرال  الالتشـريعان ذان العة ة وإلى    اسـتةاداوك  ذلك  ؛عليها إلى يومةا ذاااليد 

  ( للدكتور محمد ح ماوي 1948-1918وكتاا ملتية األراضـي في فلسـطين )  1928 انوك تسـوية حقوا الملتية لسـةة 

، 1923لسـةة  ، كتاا أحتام األراضـي المت عة في ال ةد المةلصـلة عن الدولة العثمانية ليسـتاذ دعي س المر1993لسـةة 

ر حيدر لسـةة  كتاا أحتام األراـضي واألموال غير المةقولة للدكتو )ل  ين( ، كتاا كـر   وانين األراـضي 1947ر كـاكر ناـص

للدكتور ســلماك أ و   (فلســطين  طلسأ)عةوة على   للدكتور درويش الوحيدي، وكتاا األراضــي للقاضــي ســامي حةا ســا ا،

 .كاديميةاألواأل حاث العديد من الدراسان  ستة و

 :  اوأذميته التسوية ليراضيملهوم  

عملية  انونية إلرا ية فةية تقوم  ها الدولة وتهدا لمســح األراضــي غير المســجلة  ( تســوية األراضــي ع ارة )قصــد  ي     

ومة مة  ين وضــاعة اليد وإلرات مواتمة    إلى نظام التســجي  العقاري، والحصــول على كــهادة تســجي  فيها  هاإلدخال

 .والتسجي 

ألراضــي ذو تث ي  الملتية أو حب التصــرا  ها، ا تســويةفإك الهدا الحقيقي من عملية   ؛ومهما تعددن التعريلان    

ــجي   ها، ت   ــهادة تس ــدار ك ــح ك  ما يتعلب  ها من المالك أو ودرت كافة الخةفان التي  د تتعرض لها من خةل إص وض

 .المتصرا، أو المساحة، وغير ذلك من ال يانان
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وتتمي  مشـاري  تسـوية األراضـي غير المسـجلة التي تةها  ها الدولة عن التسـويان اللردية )التسـجي  المجدد( الاي     

قدم طل ًا خاصــًا لدا رة التســجي  لتســجي  األرض، ون يتطلت إنلا ًا ي  حيث   ؛عتمد على م ادرة ونلقة المالك أو المتصــراي

 الحتومية الشاملة. رية كما في عملية التسويةمن     الحتومة، ون يحتاج إلى موارد  ش

 أذمية تسوية األراضي ومةافعها:

لتماعية،  ان تصادية وانسياسية والقضا ية وعلى المستويان ال  تحقب تسوية األراضي العديد من المةاف  واإليجا يان    

 فتتمث   اآلتي: وية لعملية التس القضا ية  األذميةأما 

، التي تتعلب أغل ـها ـ اندـعات  حب ملتـية والخةا حولـها، فصــــدور  اـعانمن الة   المـحاكم للـعدـيدد من نظر  الحـ  (1

 جة  طعية على التافة، ن يق   الطعن  ه إن  الت وير. ص ح ح     دا رة التسجي  ي  كهادة تسجي  ليرض من  ع 

 ية األموال غير المةقولة. قل  من فرص انحتيال والةصت في تةا   ملتسي   عد تسويتها ألرض اك تسجي  إ (2

، وضــ ا عيين مو   العقار رســمياً دور مهم في ت فإك لتســوية األراضــيوالتطويري على المســتوى الهةدســي  (3

 .واإلسرا  في التةظيم الهيتلي والتخطيا الحضري للمتاك  حدوده، ومساحته ومشتمةته

 : لتسوية األراضي  األذمية ان تصاديةوتتمث  

    عملـيان انتـقال الملتـية على األراضــــي التي تمـ   تحصـــــي  ـ دل، وذـلك من خةل  إيرادًا لـيداً للخ يـةة  ـ أنـها تجةي   .1

 .مشرو  التسويةعن   حتومةتسويتها، والرسوم التي تستوفيها ال

  لقيمتها الحقيقية. انعت ارارتلا  أسعار األراضي وإعادة  .2

 راضـــيانســـتثمار في األ  وتشـــجي  المســـتثمرين على المةشـــ نال ةايان و يادة المشـــاري  انســـتثمارية  إ امة   .3

 .   شت  ي عث على انطمئةاك  مسويةال

األرض  يطاألرض وتسجيلها تع فتسويةالرذن ومن ثم  يادة نشاط ال ةور و يادة ان تماك العيةي العقاري،   يادة  .4

 اإلمتانية القانونية ألك تص ح محًة للرذن العقاري خاصة الرذن التأميةي وذو ما يؤمن القرض من ال ةور.

وفره من وـضو  وأماك تقليص الة اعان  شـأك العقار، لما  في ت  تسـوية األراـضيسـهم ت  :  المسـتوى انلتماعي وعلى  

 .  ين العا ةن وخلب حالة من الحيا ة اآلمةة من مستوى الملتية العقارية

محاولة لادة لعر لة الســيطرة والمصــادرة    ا أنه  تســوية األراضــيفتمث  أذمية وفا دة    الةاحية الســياســيةأما من  

ليراضـي من     انحتةل اإلسـرا يلي، ومن ثم يتوك رادعًا لل حا انسـتيطاني الاي يةتشـر يومًا  عد يومًا، ومن خةل  

ت را يلية للتشـريعان الةافاة، وخاـصة وـض  اليد على األراـضي غير المسـجلة وكالك اـس  ةل الشـركان والجمعيان اإلـس

األراضـي المحلولة وكاك لعدم تسـجي  األراضـي األثر السـل ي على الوضـ  القانوني ليراضـي الللسـطيةي، فتثير من 

الســيطرة عليها عن طريب وضــ  اليد عليها من     المســتوطةين، وما  ال ذاا الوضــ     األراضــي الللســطيةي تم

مستمرًا حتى اآلك، كما أك عدم خضو  األراضي لةظام التسجي   اد من حدة است ةل لدى ضعلات الةلوس في تسريت  

  .األراضي لةحتةل اإلسرا يلي، عن طريب  يعها  وكانن دورية

  :ة األراضيـــتسوينطاا 

 إلى ما يلي: تها تسويت قسم األراضي التي يمتن    

لســةة     ريطانيالتســوية تدخ  ضــمن مشــرو  ال وذي األراضــي التي لم  ؛األراضــي التي لم تشــملها عملية التســوية .1

ــر  أو   ؛1928 ــوية لم تسـ ــاري  التسـ ــلة  تعا    على حتم  طا  غ ة واإلداران التي    من  ع  عليها أي من مشـ الضـ

  .ال ر ية

إن أك الحيا ة ووضاعة اليد عليها للستاك مةا عقود طويلة تمتد لمرحلة   ؛سجلة ضمن األمةر الحتوميةاألراضي الم   .2

ــت    واننتدااالخةفة العثمانية  ــتقر وذادق و  ال ريطاني  شـ ــتاك  يةهممسـ ــي المةدوا  ؛توارثها السـ  مثال األراضـ

   .والمحلول والح ال..

 األ ةية واألكجار، وما على األرض من حقوا عيةية أصلية كحقوا اننتلا ، والستةى والمساطحة، أو ت عية الرذن. .3
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جل   أنها أمةر حتومية  أو التي س    فيها التسوية  جر  تذو األراضي غير المسجلة التي لم    تسوية األراضيفةطاا   إذك   

   وذاد ة.لتن وضاعة اليد عليها طويلة ومستقرة 

 (1917  -1516لخةفة العثمانية )مشاري  تسوية األراضي فترة اأوًن:  

الةف   مشـاري  تسـوية األراضـي، حيث كاك السـتاك يتصـرفوك  األراضـي   انذتماملم تشـهد فترة الخةفة العثمانية      

 انوك األراضــــي العثماني لســــةة أك وعلى الرغم من   جج صــــادرة عن المحاكم الشــــرعية ) راتان األو اا(،على ح    ةات  

إن أك  انوك    ؛وكـح  الط رة السـلطانيةولوا حصـول المتصـرا  األراضـي األميرية على سـةد الطا و الم  نص على م 1858

 .ذاا السةداإللراتان السا قة لمةح المتصرا األراضي لم يوضح 

الرغ ة في توثيب الحيا ة على األراضـي وتصـةيا واضـعي اليد   و دأن لهود تسـوية األراضـي في العهد العثماني م    

    دل الطا و امقلوضـــة لل ير لفنتلا   ها  وتميي  األراضـــي المتروكة عن األراضـــي األميرية الم   ؛واضـــحةحدود  ضـــمن 

ــرفة ــي األميرية الص ــرا ت  ،واألراض ــي  الض ــي  هدا تحص ــر األراض ــوية حص عةها من  وكاك الهدا الر يس من ذاه التس

اـلدوـلة حـيث ـ اـم        ســــاـعده في تموـي  حروا اـلدوـلة العثـمانـية. ج ـية للـ اا الـعالي ت  المةتلعين  ـها وتحقيب إيرادان م  

ع هد لهاه الدا رة في مديـةة القدس؛ والـتا   لدا رة الـطا و   (الدفتر الـخا اني)  اســــتـحداث ـ إلنـلاذ ذاه الـ اية العثـمانـية 

ةة  أعمال المسـح ليراـضي   ات غير المشـ ولة  ال ةات ـس تل  لجاك للمسـاحة لمرافقة مةدو ي دوا ر م؛ و د كـ  1868اللـض

كــهادة  المعايةة ووحظ أك وســا   المســح كان   دا ية تعتمد على التخمين والطا و للشــرو  في تســوية األراضــي، ول  

 إعتـماد نقـطة إرتـتا    م المســــا يقو  أصـــــحاا األراضــــي وأذ  القرية من الثـقاة والمـخاتير وكــــيوك القـ ا  ، حـيث كاك

يتم وـض  عةمان  ار ة لترـسيم الحدود وفـص  القط  عن  عـضها وكاك يتم عـشوا ية لفنطةا مةها في عملية المـسح و

اإلعتـماد على األكـــــجار الت يرة واألنـهار أو المجرى الوادي والجـ ال وغيرـذا من العةـمان الط يعـية التي تتســــم ـ الثـ ان، 

وتميي  األراضي األميرية الملوضة لل ير عن  ؛ي  ذاه المساحة الممسوحة في سجةن لفعتراض من ال يرصار إلى تسجوي  

ليرض  عد ال   و ةات عليه يتم التـسجي   ؛األراـضي غير الملوـضة واألراـضي المحلولة و األراـضي المتروكة وأراـضي الو ا

 ؛حصـلها نظارة الدفتر الخا انيمة( مقا   رسـوم تسـجي  ت  دفاتر الطا و )دفتر اليو ل  ضـمنك خر مرحلة  في اإلعتراضـان  

ممهورة  شــعار الدولة العثمانية )الط راي الســلطاني(  وتتوك   شــت  نها ي في إســطة ول ذاه التســجيةن  وتعتمد  

 ( من مجلة األحتام العدلية. 1737ويتوك لها حجة رسمية وفقا للمادة )

إحتام الســـيطرة على األراضـــي األميرية وضـــ ا عملية   لعهد العثمانيوكاك من أذم نتا ج التســـوية ليراضـــي في ا   

مثال األراضــي )للم اد العلةي للعامة    اســت ةل األراضــي األميرية المعطلة  عرضــهاوإعادة   حصــي  الضــرا ت ول ايتها؛ت

ع وا العديد  ـشير العديد من المرال  التاريخية إلى أك عملية التـسوية في العهد العثماني إـصطدم   ، كما ت  (المحلولة

وذلك اإلفصـا  عن ال يانان الحقيقة ليرض عن التعاوك م  مأموري التسـوية، وعمد السـتاك إلى اإلمتةا  عن  من السـتاك 

 لعدة أس اا:كاك ي ع ى 

 .تجةت فرض ضرا ت مرتلعة عليهااألرض وحدودذا ل  اإلدنت  معلومان غير حقيقية عن مساحة -1

 غرا العديد من اللةحين في الديوك وعج ذم عن سداد رسوم التسجي . -2

فصـــح الســـتاك عن مســـاحان غير تاك في الجيش العثماني و التالي ألتجةيد الســـ معيار رض  مســـاحة األكان  تعت ر  -3

 .للتهرا من الخدمة العسترية حقيقة

 اسـم الو ا للتهرا من الضـرا ت، مما  اد عدد األمةر الو لية في  يهمأراضـ لى تسـجي  لجأ العديد من اللةحين إ -4

 .فلسطين وذي  يادة وذمية على السجةن فقا

 تر ورات أسـما همتسـ لل لدى الدولة العثمانية  يام العديد من اللةحين  تسـجي  األراضـي  أسـمات ولهات ومتةلاين -5

 .واإلستلادة من تخليا للضرا ت

كيو  لاذرة الركاوي والمحسو يان في تسوية األراضي وتسجيلها خاصة م  الولهات وكيوك العشا ر المتعاونين   -6

 م  الدولة العثمانية كإمتيا  لهم؛ وذو ما أدى إلى تسجي  مساحان ك يرة  أسما هم دوك وله حب.  
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   .(1948-1918) فترة اننتداا ال ريطاني تسوية األراضيمشاري   ثانيًا: 

ما كاك  ، و ّل)غير مقســـمة( كان  معظم أراضـــي فلســـطين في أواخر العهد العثماني مملوكة عن طريب المشـــا       

حوالي  1923ذةار أمةر خاصــة  أســمات أصــحا ها، وأخا ذاا الةو  من الملتية يتقلص تدريجيًا حتى  ل   نســ ته عام 

كــتل  الحتومة لجةة لل حث في األراضــي المشــا ، وتوصــل  إلى  1923% من مجمو  أراضــي فلســطين، وفي عام 56

ة عن  دوا فيهـا تع يران عميـق ة اذ يـج ــك  هـاا الةما من الملتـي التمســ دى اللةحين ـ  ة ـل ار رغـ  ادذـا أك ذـة ة مـل نتيـج

  عا قًا أمام اليهود في كـرات شـّتي  كاك  المشـا  نظام أك    حيثو،  رغ تهم في العم  الجماعي المشـتررأحاسـيسـهم و

األراضــي نظرًا لعدم إفرا ذا وتســجليها  أســمات أصــحا ها من ناحية ومن ناحية أخرى في حالة رغ ة اليهود في كــرات 

األراضــي المشــا  كان  عملية ال ي  تتطلت موافقة من لمي  األكــخاص المشــتركين في األرض، وذاا ما كاك يصــعت  

 .تقسيمها وتسجيلها  أسمات أصحا هاوحتى يتم افرا  األراضي المشا  و ؛يستحي  في  عا األحياكتحقيقه    

 :والمصالح المتضار ة 1928لسةة (  9ر م )األراضي ملتية  تسوية حقوا   انوك   -1

ــدرن الحتومة      ــي، و ّر  1928أيار  30في  ال ريطانية  أصـ ــوية حقوا ملتية األراضـ ــدار ذاا  رن الحتومة   انوك تسـ إصـ

سـج  فيه حقوا لمي  مةر األراضـي ال راعية ومرالعة  يود األمةر والتث   من  القانوك  هدا تةظيم سـج  مضـ وط ت  

 اإلـضافة إلى تةظيم الـضرا ت من خةل انـشات ـسجةن لها وإيجاد    ،تث   ملتيته عليها حقوا المةكين فيها وانت ا  ما ن

لهدا األـساـسي لهاه العملية كاك تلتي  األراـضي المـشا  للحد من ذاا الةما من  أـساس للرـضها على األراـضي، إن أك ا

ن أراضـــي الدولة )األميرية(، الموان  عفصـــ  األراضـــي الخاصـــة  و  تســـهي  انتقال األراضـــي إلى اليهود الملتية ومن ثّم

جيلهم  صـلة رسـمية في الحقيقيين وتسـ والمتروكة، كاك ن  د من تسـوية األراضـي لمعرفة مو عها  د ة، ومالتيها  

ــم الدولةوك   طعة أرض ن يولد ادعا، ســـج  الطا و ــة أك اننت ،ت ملتية لها تســـج  على اسـ داا ال ريطاني كاك  خاصـ

ألل  ذلك أ رن السـلطة اننتدا ية   ،حتى نهاية الحرا العالمية األولىالعثمانية التي سـادن على ال ةد   خةفة"الوريث" لل

،  مول ه  دأ عملية مسـح األراـضي وتسـويتها من خةل طر  لداول ادعاتان  1928األراـضي وتـسجيلها لعام   أمر تـسوية

 وحقوا.

ت  من  لقطعة( ) لور( وتعةى ل فإك الوحدة الثا تة للمســاحة والتســجي  ذي )ا  1928لســةة وحســت  انوك التســوية    

والقســيمة ذي وحدة متصــلة من األرض وا عة ضــمن  أراضــي القرية يحتوي على  ســيمة واحدة من األراضــي أو أكثر، 

ة رص، أو مجموـعة من الـةاس وتشــــتـم  األ طـعة من األرض يملتـها كــــخ ض على ـك  حقوا ـنالـمة عن األرض واأل ةـي

واألكــيات الثا تة في األرض  صــورة دا مة، وك  حصــة في أرض غير ملر ة وك  حب في أرض يقتضــي أو يجو  تســجيله 

  التسوية.   انوك من 2مادة  ال  حست

مـةدوا  ي علن عةـها الـكاك  حـيث    ( مـةاطب التســــوـية)عرا  في مـةاطب معيـةة ت  ليراضــــي تتم عملـيان التســــوـية  ـكاـن   و   

ي ةشــر في لريدة الو ا   الرســمية وي ين في ذاا األمر مو      ( الايأمر التســويةمن خةل ) الســامي في أو ان معيةة

 (من  انوك التسوية  3وحدود تلك المةطقة التي يجري فيها التسوية وتسجي  الحقوا في األراضي الوا عة فيها )مادة

ر التسوية مو( فيتخا مأ4ثم يعين المةدوا السامي مأمور تسوية ومساعد له لل دت في عمليان التسوية المعةية )مادة  

لةشـر اعةك تمهيدي حول الحقوا التي يةوي فحصـها وتسـويتها وتسـجيلها في أية  رية تق  ضـمن مةطقة اإللراتان  

( و عد ذلك ن تق   دعوى  5التسوية، وترس  نسخة من ذاا اإلعةك إلى محتمة األراضي وأخرى إلى مدير األراضي )مادة  

حقوا في األراـضي الوا عة في أية  رية نـشر فيها إعةك  الـشرو  في أمام محتمة أراـضي أو محتمة نظامية  ـشأك ال

تســوية في القرية أو ك أمتن     الشــرو   الإ      نشــر اإلعةك، وي لصــ  فيها  ةظر في ك  دعوى أ يمالتســوية، وي  

  عوى لم ي ظامية من إتمام رؤية دذك المحتمة، ولتن ن يمة  ذلك محتمة األراضــي أو أية محتمة نإيجو  ســح ها  

 (.6عةك الشرو  في التسوية )مادةتاريخ نشر افي فيها  

، ي ين عرا  إعةك التسويةوطلت القانوك من مأمور التسوية أك يةشر في القرية التي نشر فيها اإلعةك التمهيدي اعةنًا ي  

اعةنًا ي ين فيه ســـير التســـوية ، كما عليه أثةات عمليان التســـوية أك يةشـــر من حين إلى  خر ل مفيه التلاصـــي  التي  د ت

 ةات على   ىعلن المجلس اإلسةمي األيعيعلى ت( ونص القانوك  8، 7والترتيت المةوي ات اعه ألل  إتمام التـسوية )المادتاك  
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خر توافب عليه الحتومية للقيام  مهام  اضــي محتمة   راضــي  اضــي محتمة كــرعية أو كــخصــًا طلت من مةدوا األ

ــرعية  ــ  في الخةفان المتعلقة  اإلرث  ك ــلمين لللص ــر اإلرث للمس ــهادان حص ــدار ك ــوية وإص ا تدا ية في مةطقة التس

د أعضـات محتمة  واألحوال الشـخصـية للمسـلمين، كما تعين محتمة أية طا لة ذان اختصـاص  مقتضـى  انوك الوراثة أح

ية ضـمن اختصـاص تلك المحتمة، ويجو  لمأمور  صـدار كـهادان حصـر اإلرث والةظر في األحوال الشـخصـ الطا لة الديةية إل

التســوية لدى الةظر في أي ادعات  و لية أرض أك يدعو القاضــي أو الشــخص المعين لةســتةارة  رأيه  شــأك أحتام  انوك  

 (.11الو ا المتعلب  الك اندعات )مادة  

حتام اللوات أعضـات ذاه اللجةة من   ونص القانوك أيضـًا على أك ي شـت  في ك   رية )لجةة التسـوية في القرية( ويختار

( وتمث  ذاه اللجةة لمي  الشــؤوك 13 ين األكــخاص الاين يركــحهم ســتاك القرية المالتوك المعروفوك فيها )مادة

ا  ين   افظـة على حقوا الـ  اتهـا المـح ا يتوك من والـ  اســــمهـا، كـم داف  ـ  ة، ويحب لهـا أك ترف  وـت ة في القرـي اـم الـع

 (.15، 14ة القانونية )المادتاك والقاصرين، أو فا دي األذلي

ســج  األراضــي المتروكة المســتعملة لل ايان العمومية  اســم الحتومة، أما األراضــي المتروكة المســتعملة  ت  كان   و  

في األراضـي  اكما ي سـج  أيضـًا  اسـم الحتومة لمي  الحقو  ؛ى وتسـج   اسـم القريةسـّولمةلعة القرية العمومية فت  

( وفيما يتعلب  عملية  29)مادة ج   مقتـضى التـسويةسّـ تـسوية لم يث   ادعات أحد فيها، ولم ت   الوا عة في أية مةطقة

ــوية لدوًن  الحقوا م    ــجي ، ف عد انتهات مدة عرض لداول الحقوا والتحقيب في اندعاتان يةظم مأمور التسـ التسـ

( وتحلظ السـجةن والخرا ا 36خارلة القسـا م األرض في سـج  األراضـي ك  مةها في صـلحة خاصـة من السـج  )مادة

 (.46ة ون يجو  إخراج الةسخ األصلية مةها من الدا رة  أي حال من األحوال )مادةلدى مدير األراضي ومدير المساح

 الملتيان الشا عة: تلتي ال ريطاني ل اننتدااسعي   -2

ألا  القانوك لمأمور التســوية إفرا  أية  ســيمة في مةطقة التســوية مملوكة  انكــترار  عد تعيين حقوا المالتين،    

لسـامي  حجة أك ذلك يعود للمصـلحة العامة، كما يجو  له افرا  حصـة أي كـخص مسـجلة  وذلك حسـت  رار من المةدوا ا

ــًا في إفرا   ــته في أرض غير ملر ة من  قية انض غير الملر ة،  ةات على طل ه، وله الحب أيض ــمه كمالك لحص األرض  اس

مدرلة حصــصــهم على الةحو أراضــي القرية المشــا   ةات على طلت الاين يملتوك مان يق  عن ثلثي الحصــص فيها ال

 (. 58، 57،  56المواد  )الماكور  

ويمتن إفرا  األراضــي المشــا   إحدى طريقتين، األولى من خةل الترخيص  ين أصــحاا األرض وتةظيم صــك  اإلفرا  الاي     

يجروـنه، أـما الطريـقة الـثانـية فتتم  واســـــطة المـحاكم  ـةات على طـلت أـحد الشــــرـكات، وتعت ر ـذاه الطريـقة أفضــــ  من  

كـما يـجت على ـمأمور التتلـلة  ـ   الموافـقة على انفرا  أك   الطريـقة الـثانـية فليـها تســـــه  المـعامـلة وتـق  التـتاليا،

ــادية، ولتن ذلك وفقًا لما ذكره   يعم  على ا ةا  األذالي  عدم إفرا  الحصـــص على وله ن تتل  فيه المةلعة ان تصـ

ل  فيا ـسم ـسوك ليس من األمور الـسهلة )فقد عالجها أحد المأمورين وعاني مـشقة ا ةا  اللةحين  أراـضيهم  طعًا تت

 العادي(. لففرا لهم المةلعة ان تصادية، وفي رأي ذاا المأمور أك ذاا انفرا  است را من الو   ثةث أضعاا ما يل م  

أما طريقة انفرا  عن طريب المحاكم فإنها تتطلت تتاليا ونلقان كثيرة نظرًا ألك اث ان الملتية من األمور األساسية      

ا األراـضي لم يسـجلوا أراـضيهم  أـسما هم،     قي  مسـجلة  اـسم الوالد أو الجد أو ـكخص لعملية انفرا  وأغلت أـصحا

 ريت ووفب المعلومان التي أوردتها لجةة المشــا  إلى لجةة لونســوك كروســ ي فإك من يملك حصــة في أرض مشــا   

  -التالية: يتلا عةد انفرا   دف  الرسوم  

 رسم كهادة حصر ارث. (1

 السوا إما عةد تسجيلها أو فراغها لل ير  ال ي .% من  يمة أرضه في 5 (2

 رسوم المساحة ال ال ة  ضعة لةيهان. (3

 رسم تسجي  انفرا  و يمته نصا  الما ة من  يمة أرضه حست  يود الويركو. (4

 % في المستق   على رسم الويركو الاي يدفعه.100 يادة   (5

 يتقدم إفرا  األراضي في ال ةد(.وتتا   اللجةة  ولها  أنه )ليس من المست را والحالة ذاه ن  
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وألا   انوك تســوية األراضــي اســتئةاا القرار الاي يصــدره مأمور التســوية  شــأك أي حب في أرض  اذك المأمور أو ر يس 

محتمة، إذا كعر صاحت القضية  أنه  د أصا ه حيا  س ت  رار مأمور التسوية، وإذا رفا المأمور طلت انستئةاا فيجو  

ــتئةاا )مادةلمقدم الطلت  ــ اا انس ــي م يةًا أس ــج   عد 63إحالة طل ه إلى ر يس محتمة األراض ــت الحب المس (، ويتتس

التســوية صــلة عدم اإلل ات م   عا التحلظان، فإك تســجي  أية أرض في الســج  الجديد ي ت  أي حقوا أخرى تتعارض 

التي حددن مدى التصـحيح   66م المادة  ( وذاه القوة المعطاة للسـج  الجديد تظهر في أحتا43م  ذلك السـج  )مادة

 -الاي يمتن لمحتمة األراضي أك تأمر  إدخاله في السج  الجديد كما يلي:

)يجو  لمحتمة األراـضي  عد إتمام التسـوية أك تأمر  تـصحيح السـج  إما  إل ات التسـجي  أو  أية طريقة أخرى تسـتـصو ها 

ة الدعاوى، إذا ا تةع   أك تســـجي  حب في  اســـم أي كـــخص  د م  مراعاة أحتام القانوك المتعلقة  تحديد مدة إ ام

و    طريب انحتيال، أو  أك حقًا مسـجًة في السـجةن الحالية  د حاا أو كـطت خطأ من السـج  ويشـترط في ذلك أك ن 

 قيمتها تأمر المحتمة  تصحيح السج  إذا كان  تلك األرض  د انتقل   عد التسوية إلى كخص  خر  ةية حسةة و شرا ها  

 من مالتها المسجلة  اسمه(.

لم يهم  القانوك ح  مشــتلة الشــخص الاي أذم  إدراج حقو ه في  يود التســجي  عن طريب انحتيال والتي ن يمتن  

ــ  فجات فيها )إذا كاك  د  67ًا لالك الشــخص وذاا ما نصــ  عليه المادة يتصــحيحها إن أك ذاا الح  لم يتن فعان ومرض

ى ادراج  يد في الســـج   طريب انحتيال ولم يتن في اإلمتاك صـــحيحة  مقتضـــى ذاا القانوك،  ادرج او اســـتحصـــ  عل

ــترط في ذلك انه ليس في ذاه  ــؤول عن ذلك انحتيال  التعويا وي شـ ــخص المسـ ــا ه حيا أك يطالت الشـ فيجو  لمن أصـ

عـم  أو أذـم  القـيام ـ ه الـمادة ـما يلقي على الحتوـمة او أي مولا من مولليـها أـية ت ـعة من لرات فـع  أو كــــيت  

  ةية حسةة أثةات م اكرة السلطان المخولة  هاا القانوك أو السلطان التي يلترض  أنها مخولة  ه(. 

وفرض القانوك عقو ان مختللة تتراو  ما  ين السـجن ودف  ال رامة،  حب ك  من يخالا أوامر وتعليمان وفر  التسـوية 

ل أو كوه أية عةمة من عةمان التخطيا أو المساحة، وك  من تس ت في ادراج أو لجةة التسوية في القرية، وك  من أ ا

 .(74المادة   و  اسم غيره )أ يد أو تسجي  في لدول اندعاتان أو لدول الحقوا أو لدول انفرا  سوات كاك ذلك، 

 :األراضي تسويةالملت سة لللريب المتلا  التشتيلة  -3

، ويظهر من خةل ذؤنت  التســــوـية كــــتـل  فريـقًا من الموللين في دا رة التســــوـية ـ   أك تـ دأ الحتوـمة ـ أعـمال    

ــمن المةاطب المرك وك أ يتهم يهود، وذلك حتى يتم تةليا  ك غالأالموللين  ــي ضـ ــوية األراضـ ذداا اليهود في تسـ

 كرات األراضي فيها وأعضات دا رة التسوية ذم:

 فرديك سلموك: ر يس الدا رة )يهودي( (1

  ة : عضو )انجلي ي(مستر  (2

 إسحاا كمث: مأمور التسوية )يهودي( (3

 للري كلوماك: مساعد مرا ت )يهودي( (4

 تريلو  لي : مساعد مرا ت )يهودي( (5

 ذارولد مةر: عضو )انجلي ي( (6

  يونري سيس : عضو )يهودي( (7

 فرونتن اسحب: عضو )يهودي( (8

 روفين ذاروني: كاتت )يهودي( (9

 موكي كوذين: عضو )يهودي( (10

 كتري صالح: كاتت )عر ي(  (11

 اسعد سالم: كاتت )عر ي( (12

 توفيب ناصر: مسا  )عر ي( (13

 غالت الةشاكي ي: مساعد مأمور التسوية )عر ي( (14
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 أمين درويش: مساعد مأمور التسوية )عر ي( (15

  و عد اصــدار القانوك  دأن اعمال التســوية وكان  أولى المةاطب التي تم تســويتها ذي  رى يا ور وســلمة ورحو ون     

و رنوفا في  ضــا ي يافا والرملة، وكان  عملية التســوية عةدما تتم في القرية حيث يخيم موللو التســوية فيها ثم 

ــي ال يتوك واعمدة التل ــي، وذلك  تقييد أراض ــح األراض ــي أليقوموا  مس ل  تحديد الملتيان   راا و عد ذلك تلر  األراض

ــان لراتان والتدا ير الة مة لفســرا   مســح الســهول الســاحلية ثم واتخان دا رة التســوية كافة اإل  ؛وتقديم انعتراض

 السهول الداخلية.

ورك ن حتومة اننتداا في عمليان التـسوية على المةاطب التي يتتظ فيها اليهود وي داد نـشاطهم لـشرات األراـضي    

مةاطب الـسهول الـساحلية والخـص ة  فيها، وفي المةاطب التي تتثير فيها األراـضي المـشا  فقد انحـصرن في ال الت في  

واألراضـي المروية أو القا لة للري وذلك  هدا تحقيب المصـالح الصـهيونية  مقياس واسـ  وانت ا  أك ر مسـاحة ممتن  

ــم  ــجيلها  اس ــةدان المةكين العرا وتس ــمن س ــمن ذاه المةاطب من مةكها العرا  حجة انها معطلة أو ن تدخ  ض ض

و د اتضــح فيما  عد اك ذاه األراضــي تق  ضــمن المةاطب التي ا ترحتها   قالها الي اليهودأمةر الدولة ثم تســهي  انت

 .1947او حست  رار التقسيم  1937الدولة اليهودية حست ا ترا  اللجةة الملتية عام    إل امةالحتومة ال ريطانية 

وية للتسـوية في المةاطب السـاحلية، كيا أعط  الحتومة األول  1934ظهر التقرير السـةوي لحتومة اننتداا لعام  وي     

ــوية في  ــا  و ين الجدول التالي مراح  التسـ  161 يةما يةحظ  لتها في المةاطب الج لية والتي تق  فيها ملتية المشـ

  رية في مختلا ان ضية اخضع  لعمليان التسوية. 

 تسوية األراضي:ارتلا  رسوم  -4

العالية من العوام  التي افقدن األذمية لعملية التســـوية وعلى ما ي دو أك كان  تتاليا رســـوم تســـجي  األراضـــي     

الحتومة كان  معةية في رف  ذاه الرـسوم، حتى ن يقدم اللةحوك على تـسجي  أراـضيهم فتحـست تلك األرض من فئة 

  ارذا أراضي دولة.األراضي المتروكة التي ن أصحاا لها فيتوك ذلك م ررا للحتومة للسيطرة على ذاه األراضي  اعت

ــوك      ــم س ــتاك والعمراكوانتقد س ــطين  )الخ ير المتلا من الحتومة ال ريطانية  إعداد تقرير عن الس   ارتلا( في فلس

تتاليا تســجي  األراضــي، وطالت  ضــرورة تعديلها، فإذا لم تعدل الرســوم الحالية الملروضــة على تســجي  األرضــي عةد 

لمتوخاة من الرات التســـوية مؤ تة وذلك ألك نلقان التســـجي  الطا لة  د كان  من  فراغها وانتقالها، تصـــ ح اللا دة ا

 اذم األس اا التي حال  فيما مضى دوك تسجي  األرض عن فراغها او انتقالها. 

ــويتها خةل اللترة ما  ين  د  و    ــي التي تم  تسـ ــاحة األراضـ ــة مةيين دونم من   1948أيار  15و  1928 ل   مسـ خمسـ

مليوك دونم في مةطقة  4.5عـشر مليوك دونم وذي مـساحة فلـسطين  اـستثةات  ئر الـس   التي كاك مةها    مجمو  ثةثة

 .يهود واذتموا  شرات األراضي فيهاالجلي  وذي المةطقة التي رك  عليها ال

 تسوية حقوا ملتية األراضي:إلراتان اآلثار المترت ة على  -5

 1940% عام 40ثم الى   1929% عام 46إلى   1923% عام  56كاك من الةتا ج الم اكــرة لتســوية األراضــي المشــا  من       

افة إلى ذلك  سـاذم  التسـوية في تسـهي  وا دياد انتقال األراـضي إلى اليهود وكاك الشـخص عةدم يتملك  ط   و اإلـض

 ت ال ا ي كأك يةتق  من  راعة الترمس أو القمح إلى  راعة معيةة من األراضـي، يأخا  التلتير   ي  ل ت مةها لتطوير الج

اللواكه والحمضــيان وألم  كــالوم رايخماك أذمية تســوية األراضــي  الةســ ة لةســتيطاك  قوله: )اك تعيين حدود  ط   

 األراضي وملتيته والحقوا المرت طة  ها  شت   انوني سه  إلى حد ك ير نق  ذاه الحقوا من يد الى اخر(. 

ال ريطاني من خةل  انوك التـسوية لـسةة  اننتداا، إك مخطا تـسوية األراـضي الاي نلاه مما تقدم  يانه  ـصلوة القول    

كاك لاذره الخير و اطةه الشــر، حيث حاول إ ةا  الســتاك  أك تســوية األراضــي الوا عة تح  أيديهم تهدا إلى  1928

تمرير  ة كان  ترمي  األـساس إلى  يتـسجي  الحقوا  أـسمات واـضعي اليد وتحقيب انـستقرار القانوني،  يةما ال اية الحقيق

و التالي الحد تســجي  األراضــي ل تعقيد إلراتان التســجي  من خةلوعد  للور   وفقاً  انســتيطانيالمشــرو  الصــهيوني 

تلتي  العم  على في  اننتدا ي أســـمات واضـــعي اليد و التالي يتم تصـــةيلها متروكة  اســـم الدولة، وتجلى المخطا  
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 ان تراضل ارذم على  إلفرض رســوم مرتلعة على اللةحين كالك  و ت  مالك على حدة  لةســتلرادالملتيان الشــا عة 

 . يعها لهمل انضطراريثريات ثم راضيهم لل ةور ولورذن أ

وليد الصـــدفة إنما لات من  لم يتن    اننتدا يلالك فإك ع وا الشـــريحة األك ر من اللةحين عن التعاطي م  المخطا     

ود من أراضــيهم، يضــاا إلى ذلك حالة اللقر والعو  وعدم القدرة مةطلب وطةي ووعي  ال ايان الحقيقية لتمتين اليه

ليرض  للتســجي   انكتراثاســتقرار الحيا ة و التالي عدم  على دف  رســوم التســجي  المرتلعة ناذيك عن كــيو  حالة من  

  أك الحيا ة ذي سةد الملتية.    ن تةاعهم

األراضــي المشــا  ليلانت وخاصــة للحركة الصــهيونية. لاا ليس من   ي  نظام المشــا  كــت  عا قًا أمام  ي  كما أك    

الصــدفة أك عملية تســوية األراضــي وتســجي  الملتية وإل ات نظام المشــا  رك ن في المةاطب الســهلية في فلســطين  

تســـوية ونحقًا كـــتل  األســـاس لتقســـيم فلســـطين  عد إ رار وعد  للور وإنجا ه خةل فترة اننتداا، خاصـــة من خةل 

 .األراضي وتسجي  الملتية وتمتين األلانت من تملك األراضي

)في العصـــور القديمة( تتحدد فقا  ث ون التســـجي  )ســـةد األرض أك ملتية    صـــر علىن ي ال ي  ذةار من  ليســـا فإك و   

المـحدودة لوـحدـذا ن تتلي للهم إســـــقاـطان وت ـعان كيلـية انتـقال األرض من الـيد   ـذاه الةظرةإن أك    الملتـية الـطا و(

اســتحضــار الســيا ان التاريخية التي  نظرة كــاملة وو التالي ن مةاص من إلقات ، العر ية الللســطيةية إلى اليد الصــهيونية

ن   وانتقال للحؤول دوك   أك مقاطعة مشــرو  التســوية كاك يشــت  في فترة من ال ماك فرض عين ووالت وطةي  تؤكد  

 لصالح المشرو  الصهيوني.والسيطرة عليها من الستاك ملتية وحيا ة األرض 

 (1967-1948)لقطا  غ ة  مشاري  تسوية األراضي فترة اإلدارة المصريةًا: لثثا

ولم وتشــجي  الســتاك على اإلنتلا   ها وتطويرذا،  تمي ن فترة اإلدارة المصــرية لقطا  غ ة  الحلاع على األراضــي      

ــرا يلي على   ــا عة أو تمهيد الطريب لفحتةل اإلس ــ وذة لتلتي  الملتيان الش ــرية أطما  أو م را مش يتن لفدارة المص

رة المصــــرـية على الموروث التشــــريعي مـةا الخةـفة العثـمانـية ـحافـظ  اإلداكـما    ال ريـطاني،  اننـتدااعتس ـما ـ ام ـ ه  

تدخل  لـسن تـشريعان محدودة مثال  ـضي  طا  غ ة التـشريعان المـصرية، لتةها  ولم تط ب على أرا  ؛ال ريطاني واننتداا

ب  للحلاع على األراضـــي الحتومية وتحصـــيةها من ســـرياك التقادم عليها عةوة على  انوك يتعل 1960لســـةة   5 انوك  

 . تط يب الشريعة اإلسةمية في المواريث على األراضي األميرية

ان والقراران المةشورة في أما  الةـس ة لمـشاري  تـسوية األراضي في عهد اإلدارة المصرية فإنةا نةحظ من تت   اإلعةن    

: األولى كــ   األراضــي الحتومية  التصــرا ثةث غايان أســاســيةحرص اإلدارة المصــرية على تحقيب الرســمية   الو ا  

على ذاه األراـضي   انـستيةتوعدم ترر مـساحان ك يرة دوك تـصرا لقط  الطريب على المـشاري  الـصهيونية  واننتلا 

ــر ــي الحتومية، ولع  ذاا ما يلس ــمن األراض ــةلها ض ــ ولة وتص ــ  عةدما تجدذا فارغة وغير مش رية  تو ي  اإلدارة المص

 قط  ص يرة في مةاطب مةوعة.ين حتوميين  األراضي على مولل

أـما الـ اـية الـثانـية في إـطار حـلاع اإلدارة المصــــرـية على األراضــــي الحتومـية في  ـطا  غ ة أنـها توســـــع  في إـ اـمة  

ذاه    نســت ةلعلى مســاحان واســعة وذلك   30/1/1964في  المشــاري  اإلســتانية مثال مشــرو  عامر ومشــرو  ناصــر 

 ترر مساحان تثير طم  المعتدين.يلولة دوك  والح األراضي

إصــــدار إعةـنان عن الـحاكم اإلداري لقـطا  غ ة لتوفيب أوضــــا  واضــــعي الـيد على  أـما الـ اـية الـثالـثة فـقد تمثـل  في      

( عن الحاكم اإلداري لقطا  غ ة  تاريخ 575حيث صـــدر األمر )،  غير مســـجلة تتوفر فيها كـــروط الحيا ة الطويلةأراضـــي  

  المتعلب  إعادة تســجي  ســجةن األراضــي والخرا ا المســاحية الملقودة ( 87والمةشــور في الو ا   العدد )  1/1/1958

 وتسوية حقوا ملتية األراضي.

ةتها وإلرات مطا قة  ين الوا    التي فقدن ســجو 1956خةل عدواك ( إلى إعادة تســجي  األراضــي 575ويهدا األمر ) 

من خةل عملية إلرا ية تشـ ه إلى حد ك ير إلراتان التسـوية ال ريطانية   المتمث   الحيا ة وتوثيقه ضـمن سـجةن رسـمية

والةشـر في الو ا      وانعتراضـان  اندعاتان تقديم المسـتةدان والتد يب وفتح  اا   1928وفقا لقانوك التسـوية لسـةة  

 وإحالة المةا عان  ين واضعي اليد إلى محتمة األراضي لللص   ها.
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من   اننتهاتالصةحية   دت أعمال التسوية ليراضي التي لم تشملها التسوية  مجرد   (575( من األمر )13ومةح  المادة )

ــي  ــجةن األراضـ ــتتمالأي    الملقودة،إعداد سـ ــوية،   عمالمن أ اننتدااما  دأه   اسـ ( من األمر  23و د رت   المادة )تسـ

 .حجية للقيد الجديد يوا ي التسجي  المجدد  الماكور

 اســتهل ، حيث  شــأك تمليك أراضــي رفح 1960( لســةة 27أصــدر الحاكم اإلداري المصــري القرار ) 8/12/1960و تاريخ     

اي  ت ة المجلس التةلـي ات  على موافـق ة ) ـة الـي ارة الـت العـ  ة القرار ـ  اـل ت  ديـ  ات الشـــــع ة أل ـة ك أراضــــي رفح الحتومـي ملـي

ــتصــةحهاالاين  الوا لهدا في تعميرذا    المةتلعين  ها ــّ (واس ــي رفح تختص ، وتض من القرار تشــتي  لجةة تمليك ألراض

تمهيدا لتمليك ة  حقوا أصـــحاا الحقوا واضـــعي اليد  من خةل لداول التســـوية التي  ّي لحص طل ان )واضـــعي اليد(  

 .الطويلة األمد   ساطإ رام عقود  ي   ةظام األاألراضي لهم من خةل 

عليها أعمال   إعةك  إلرات مسح كام  ليراضي العشا ر التي لم تجر  أصدر الحتام اإلداري المصري   21/2/1965و تاريخ     

لتـعاوك م  المســــاحين لتث ـي  عةـمان ـحدـيدـية على ـحدود أراضــــيهم تمهـيدا  التســــوـية في  ـطا  غ ة ويطـلت اإلعةك ا

 لتسجيلها وأي معارضة لهاه الجهود سيترتت عةها مسؤولية ل ا ية وعقو ان.  

 شأك حصر وتقدير  يمة األراضي الحتومية    1966( لسةة  4أصدر الحتام العام المصري القرار ر م )  7/4/1966و تاريخ     

، و ةات  تهدا إللرات مـسحا كامة ليراـضي التي يـض  الـستاك أيديهم عليها مةا  من وتثمين ـسعرذا  الك التاريخ  رفح

، حيث  تشتي  لجةة لتمليك أراضي رفح الحتومية 1966( لسةة  5على ذلك المـسح ـصدر  رار الحتام العام المـصري ر م )

العام م  المةتل  على دف  ثمن ذاه األراضــي  األ ســاط وذلك   تم ا رام عقد  ي  ألراضــي حتومية  ين الحاكم اإلداري

 م وفب القرعان التالية:1952 دت  من ف راير 

 سعر القسيمة عدد القسا م  المو    اسم القرعة م

 لةيه 60القسيمة دونم=   440 الرمال الشمالي القرعة األولى  .1

 لةيه40دونم=القسيمة  361 الرمال الشمالي القرعة الثانية  .2

 لةيه 90=دونم القسيمة 394 الرمال الجةو ي القرعة الثالثة  .3

 لةيه 50(م=500) القسيمة 865 الةصر القرعة الرا عة  .4

 لةيه 50( م=500القسيمة) 1329 العطاطرة -التوام-ع اد الرحمن -الجورة القرعة الخامسة  .5

 دونم 2292 اإللمالي 

 اإلعةك عن  ي  أراضــي حتومية  راعية    18/4/1958المصــرية إعةنا في الو ا   الللســطيةية  تاريخ نشــرن اإلدارة كما  

(  ـسيمة في مةطقة الة لة و ي  نذيا وذلك مقا   ـسداد ثمن ذاه األراـضي وفب اآللية المعلن عةها 53للعامة  وا   )

  ناار، ونستعرض  ياك  هاه األراضي:

عدد   المو   

 القسا م

لمساحان  مجمو  ا

  الدونم

 مةحظان 

  يع  لحملة الشهادان ال راعية  أسعار مخلضة   564 30 ل اليا

  يع   أسعار متلاوتة حست ط يعة األرض ومو عها 1868 103  ي  نذيا

  يع   الم اد العلةي للعامة دوك أي كروط 383 24 الة لة

 17 1 ل اليا

 21 1  ي  نذيا

 81 8  ي  نذيا

 78 8  ي  نذيا
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 :(1994-1967) مشاري  تسوية األراضي فترة انحتةل لقطا  غ ة :را عاً  

لم يأ ه انحتةل اإلسـرا يلي  إلرات عمليان تسـوية تةتهي  تسـجي  األراضـي  أسـمات واضـعي اليد عليها ألنه   سـاطة     

 إرسـات حالة من   انكتراثوعدم  مشـرو  اسـتيطاني ويرمي ل قات األراضـي  اسـم الحتومة للسـيطرة على أك ر مسـاحة  

 انستقرار القانوني لواضعي اليد على ذاه األراضي.

ولقد   تجميد عمليان تـسجي  األراـضي أمام الجمهوريتمث  في  وكاك من أول القراران التي اتخاذا المحت  اإلـسرا يلي   

ــةيلها ضــمن األراضــي  ــادرتها وتص اســت   المحت  ولود مســاحان واســعة من األراضــي غير مشــمولة  التســجي  لمص

  الحتومية  حجة الدواعي األمةية.

ي عهد الدولة العثمانية والتـشريعان المـصرية نافاة خةل فترة انحتةل ما لم تتعارض م   ولل  التـشريعان الـصادرة ف  

نص على إل ات أية  وانين ســارية الملعول في المةاطب   الاي 1967لســةة   2مر العســتري ر م  األاســتةاد إلى    مصــالحه

 .المحتلة في حال تعارضها م  األوامر الصادرة عن إدارة انحتةل

لمدن إســرا ي  عمليان تســجي  األراضــي للللســطيةيين  1968نهت األراضــي، فلي عام انحتةل في اســة واســتمرن ســي

إلى اإلعةك عن أكثر من    2002-1979وأـصدرن أوامر عـسترية فرـضتها على المواطةين الللـسطيةيين ما أدى  ين األعوام  

 راضي كأراضي دولة.األ%( من 16تسعمئة ألا دونم لديد )

  طا  غ ة كالتالي: احتةلفي تقريرذا المقدم إلى التةيس  في  داية األراضي هيونية و د صةل  و ارة الدفا  الص   

 الوضعية المساحة  الدونم

 مسجلة أراضي دولة. دونم  40.000

 ملتية خاصة. دونم  253.000

 ملتية غير واضحة. دونم  93.000

 أمةر غا  ين دونم  8000

 .1948أصحا ها     مسجلة على أسمات  دونم  800

، و التالي ذي المســاحة ألا دونم ذي فئة غير تا عة ألي ملتية خاصــة 141.800و التالي أعت ر انحتةل أك مســاحة     

 .و ةات المستوطةان  انستيةتالتي استهدف   

 ،انســتيطانية العديد من القراران واألوامر العســترية التي تشــرعن تصــرفاتهاو د عمدن ســلطان انحتةل إلى إصــدار    

، كما  ام  ـسلطان انحتةل  إحيات  انوك أمةر 1979أمر  تحوي  أرض من نو  "المتروكة" إلى نو  "الميري" لـسةة  مثال  

ك  من خارج فلســطين أو    حيث يشــم حيث  ام المحت   التوســ  في تلســير ملهوم )ال ا  ين(  1950ال ا  ين لســةة 

 .29/11/1947خارج مةطقة أمةكه  عد تاريخ 

ــهيوني األمر    8/9/1974و تاريخ     ــدر ليش الدفا  الص ــجيلها 494أص ــأك مةح الحقوا العقارية وتس يتعلب  حقوا    ش

ال ريطاني   سةة فأكثر وذلك في المةاطب التي يشملها  انوك التسوية 99متتس ي حب اإللارة الطويلة للعقاران لمدة 

 .1928لسةة 

تجل  في المـصادرة وتمتين اإلـستيطاك وتعطي  التـسجي  مة ال ار ة في ـسياـسة المحت  تجاه األراـضي و التالي فإك السـ     

وتـصةيا أي أراـضي غير مـسجلة ـضمن األراـضي الحتومية أو أمةر ال ا  ين والعم     ؛للملتيان الخاـصة لتقليص مـساحاتها

 على وض  اليد عليها.
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 (:2020-1994) السلطة الللسطيةية: مشاري  تسوية األراضي فترة اً سخام

   :2006 -1994املرحلة األوىل: السلطة الفلسطينية من سنة 
ــةة   ــي إن س ــر  الســلطة الللســطيةية في إلرات أعمال تســوية ليراض من خةل مشــرو  تجري ي ممول من   2006لم تش

وذي تعت ر التســـوية األولى في التاريخ الللســـطيةي  طوا م فلســـطيةية و دأن في المحافظان  الحتومة اللةلةدية 

 ية لمحافظة  ي  لحم ودورا  الخلي .الشمالية في  راوة  ةي  يد و تونيا و ير ن ان ثم انتقل  التسو

  م  عا ةن   ( على أراضــي مصــةلة مةدواتســويان فردية) ام  ســلطة األراضــي في  طا  غ ة  إلرات من لهة أخرى    

% تمةح للحا    50 % ،25 ين   وتلاوت  نسـت التسـوية المتوافب عليها  ين ذاه العا ةن وسـلطة األراضـي في مديةة رفح

 وتسج   اسمه في سجةن الطا و وتسترد سلطة األراضي  ا ي المساحة.

رك ن على  ةات المؤســســان ن ســيما أك أغلت األراضــي الحتومية   2005حتى   1994وي دو أك الســلطة خةل اللترة من    

وذي فترة   2005انحتةل ـسةة   والتي انـسحت مةها  ؛والتي كاك يـض  الـستاك يدذم عليها مرك ة في المةاطب المحتلة

 2006ســةة  ي  حلل   العديد من األحداث الســياســية تمثل  في اإلنتخا ان الر اســية ثم انتخا ان المجلس التشــريعي الثان

أك  ناذيك عن ؛ن من ضــمن أولويان الســلطة إلرات تســوية في ذاه األراضــي واإلصــطدام م  الســتاكو التالي لم يت

 .الموارد ال شرية واللولستية والموا نان المالية مشاري  التسوية تتطلت رصد

المتمثلة   ـصلوة القول؛ ا تـصرن التـسوية في األراـضي في عهد الـسلطة الللـسطيةية على التـسويان اللردية اإلختيارية  

لردية التي  ام   ها ـسلطة األراـضي م   في )التـسجي  المجدد( ليراـضي غير المـشمولة  التـسوية، فـضة عن التـسويان ال

  الصلقان.نظام وذي أ را للتوافقان و في رفح مث :  رذوم،  عرا، أ و  ذريعا ةن 

 :(2020حىت  2006املرحلة الثانية: مرحلة السلطة الفلسطينية )
م  شـأك  ليان التعام   2013( لسـةة 195ر م )في  طا  غ ة م صـدر  رار مجلس الو رات الللسـطيةي  3/9/2013 تاريخ     

في مـشاري     ذاماً   ، و د ـكّت  القرار مةعطلاً (215( ـصلحة )89ة الرـسمية العدد )م  األراـضي المةدوا ون ـشر في الجريد

ــمي  ــي ألنه يتاد يتوك أول  رار رسـ ــوية ليراضـ ــادر عن  حتومي  التسـ ــطيةية  موله للعامة صـ يلتح ال اا ولهة فلسـ

لتســوية أراضــي طالما تمســت  ســلطة األراضــي أنها أراضــي حتومية، و التالي فإك   ول التســوية على ذاه األراضــي 

  ؛معالجة ذاا الملا الشـا ك ورغ ة من الجهان الرسـمية في  ؛وتسـليم  األمر الوا   ؛ وضـاعة اليد للسـتاك مثا ة إ رار 

   والحد من حالة اإلكت ار الدا م  ين الستاك وسلطة األراضي.   ؛وتحقيب انستقرار القانوني واإل تصادي واإللتماعي

 :حيث نص  رار مجلس الو رات لتسوية األراضي المةدوا على اآلتي   

 األراضي المةدوا.تط يب التسوية المقررة على )األراضي المحلول(  مولت  رار مجلس الو رات على   -أ

ة  45تخصــــيص   -ا ة التخمين المتلـل ا تقرره لجـة ــداد ثمةهـا وفب ـم اـ   ســ ا  ين لهـا مـق دوا للـح % من األرض المـة

 (.)تخصيص مقا   سداد الثمن

 % من األراضي المةدوا لصالح الدولة.55تسترد سلطة األراضي  -ج

 الحالي. تتلا لجةة  حصر مساحان األراضي المةدوا ثم تقدير الثمن وفب سعر المث  -د

 %(.45% من ثمن األرض )األرض المخصصة 20يلت م المستليد  سداد   -ه

 %.20% من الثمن الم حدد من اللجةة  عد دف  المستليد نس ة 40تخصم  -و

 % أخرى إذا  ام المستليد  السداد اللوري لتام  الثمن المحدد من اللجةة.    20تخصم  - 

 المخصصة المحدد من اللجةة.( سةوان لسداد ثمن األرض 10يمةح المستليد مدة ) - 

 %(  عد سداد كام  ثمةها  اسم المستليد لدى الطا و.45مساحة  )المخصصة ت سج  األرض  -ط

ا نةحظ أـنه إلتـهاد         ا على ـذاا القرار ـفأنـة ــة وا عـية ولم ي  ةى على خرا ا   وتعقيـ  متســــر  ألـنه لم يقترك ـ دراســ

    مساحية و التالي كاك  مثا ة  ل ة في الهوات ولم يتتت لهاا القرار الق ول ليس اا اآلتية: 
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ك التـسوية المقررة  قرار مجلس الو رات  ـشأك األراـضي المةدوا تةطوي على رأى الـستاك الحا  ين ليراـضي المةدوا أ -1

وتعسـا كـديدين ألنها لم ترا   خصـوصـية األراضـي المةدوا و التالي ليس من المةطقي سـحت ذان األحتام  إلحاا  

المقررة ليراـضي المحلول على األراـضي المةدوا لةختةا  يةهما من حيث الـصلة والظروا والمرك  القانوني، حيث 

تةظيم األراضــي المحلول وعّرا خةله ذاه  التوصــيا القانوني ليراضــي المحلول واضــح ود يب    أنه صــدر  انوك ل

األراضــي وحّدد الحانن التي تؤول  ها ملتية ذاه األراضــي إلى الدولة، أما  الةســ ة ليراضــي المةدوا فهي تتمت  

  خصوصية تقترا في التتييا القانوني والوا عي إلى األراضي الموان التي أحياذا الستاك.

ــامي لظ رار مجلس الو رات لعدم مراعاة  -2 ــم المةدوا السـ ــي  اسـ ــمية ذاه األراضـ روا التاريخية التي أحاط   تسـ

ال ريـطاني، حـيث ـلاتن ـذاه التســــمـية في إـطار مشــــاري  التســــوـية التي ـ اـم   ـها حتوـمة اننـتداا حـيث لم ترا    

مصـــالح الســـتاك العرا الللســـطيةيين،    كان  أذدافها اســـتعمارية، حيث كاك الهدا األســـمى لديها ذو إيجاد 

ــي والمعامةن العقارية وتةظيمها  ما  ــطين، و التالي اعتمدن على  وانين األراضـ الوطن القومي لليهود في فلسـ

 .من أراضي فلسطين إلى اليهوديضمن لها تحقيب ذاا الهدا، ويسه  نق  ملتية أك ر  در  

ــتقرةالقرار   انطوات -3 ــةوان دوك  على تجريد الحا  ين ليرض المةدوا من حب الملتية الهاد ة والمس ــتمرة لس والمس

، فإذا كاك القانوك يقر  التقادم المتسـت للملتية للملك الخاص وإك كاك مسـجًة فما  الك  ال يركـ ت أو مةا عة من  

إذا كاك التقادم يسـري أضـعاا المدة على أمةر  اكـر عليها أصـحا ها حقوا الملتية التاملة إسـتعماًن وإسـت ةًن 

 عد أك كان   ورًا متروكة ع ارة عن كث اك رملية مهملة.وتصرفًا و اموا  إحيا ها  

اإلداران الســا قة كافة التي مرن على فلســطين حاول  تســوية وضــعية األراضــي المةدوا  أك تضــمها إلى األمةر  -4

الحتومية ، إن أنها فـشل  وإـصطدم   ـصخرة الوا   وتجار األذالي  ها والحيا ة الهاد ة لـسةوان طويلة و التالي  

 ذةار إ رارًا ضمةيًا  ملتية الحا  ين ليراضي المةدوا.  كاك

األصـــ  أك ي تخا  رار مجلس الو رات  ةات  على معطيان وا عية و انونية أي  عد معايةة لوا   رأى الســـتاك أنه كاك   -5

األراضــي المةدوا والو وا على خصــوصــيتها ومســاحتها وعدد األليال التي تعا    عليها ونســ ة ك  مالك في 

األراضــي والقســمة التي و ع  عليها  ين الورثة وكالك دراســة التأصــي  القانوني لهاه األراضــي ثم تتوين   ذاه

تصـــور  ةات  عليه يصـــدر  رار مجلس الو رات، إن أك القرار الصـــادر ت ةى مةهجية عتســـية حيث  رر نســـت التخصـــيص  

 واألحتام ثم  رر تشتي  لجةة لحصر األراضي المةدوا وتثميةها.

يتـةافر م  الـعدـيد من المـ ادق الـقانونـية الراســـــخة نســــيـما في مجـلة  أـنه   رار مجلس الو رات  الســـــتاك على  نعى   -6

( ـما 10( الـقديم يترر على ـ دـمه، ـمادة )6( األصــــ   ـقات ـما ـكاك على ـما ـكاك، ـمادة )5األحـتام الـعدلـية مـثال: ـمادة )

في  ماك ملك كــيت ألحد يحتم   قات الملك ما لم  ث     ماك يحتم   قا ه ما لم يولد دلي  على خةفه، فإذا ث  

 يولد ما ي يله، و التالي فإك ملتية األراضي المةدوا لحا  يها ت قى ما يظهر ما يدحا ذاه الملتية.  

ضــحوا  المال والعرا    وامت ل  دماؤذم  هاه األراضــي دفاعًا عةها ودفعوا ثمن حريتهم أكدوا أنهم األذالي   -7

 الـسجن لدى انحتةل  ـس ت رفا التةا ل عةها، و ا  العديد من مالتي األرض المةدوا أراـضي م طو ة مملوكة لهم 

التســوية م  المةدوا الســامي لتحســين األراضــي المةدوا ولم ي مّي وا عةد القســمة  ين المةدوا والطا و ورفضــوا  

والحاكم العســتري اإلســرا يلي والســلطة الللســطيةية الســا قة مطلوا مةهم أك يقوموا  شــرات نصــا ملتهم  

 والتةا ل عن الج ت اآلخر في سا قة خطيرة سيتوك لها تداعيان التماعية وا تصادية كارثية.

لتعاطي م  القرار ) إســتثةات حالتين يملتوك مســاحان  في ضــوت ع وا الســتاك الحا  ين ليراضــي عن ا  ،و التالي     

  .ك يرة( فإك القرار تجمد

كـرع  سـلطة األراضـي في إلرات مسـح كـام  ليراضـي المسـماة )المةدوا( والتي تق  ضـمن  1/7/2020و تاريخ      

، 2358م ) يةما في رفح تترك  في القسا  ؛( من أراـضي مواـصي خانيونس97-96-95-94-93-92-91-90القـسا م )

دًا إللرات تســــوـية على ـذاه األراضــــي م  (  2376،  2370،  2369،  2361،  2360،  2359 أتي ـذاه الخطوة تمهـي وـت

 واضعي اليد عليها.
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ــي  تتمي   أنها أو ؛دونم  (6000-5000)من  في  طا  غ ة راضـــي المةدوا حيث ت لغ المســـاحة التقديرية لي    راضـ

الخرا ا  راضــي الحتومية ذو كــار  وذمي علىللر  األراضــي المةدوا عن األاألســاس المعتمد عليه عد  راعية، وي  

ويمتد من رفح لدير ال لح ويق  غرا ـكار  المحرران   ـضعة   1937فقا يـسمى )ـكار  العـشرين( ا ره اننجلي  ـسةة  

ما ما أ ؛اما يق  غرا كـار  العشـرين ذي اراضـي ملك ومةدوحيث يعت ر أك  ر وفقا للخرا ا وذو كـار  متعرج، أمتا

الحيثيان التاريخية لةشــأة  والجدير ذكره أك ،  ي اراضــي حتومية خالصــة ن كــك فيهايق  كــرا كــار  العشــرين ذ

وك  ما يتعلب  ها مرت ا  ؛ شــت  صــريحاألراضــي المةدوا م لت ســة وتخلو التتت والتشــريعان من أية إكــارة لها  

 . أعراا متوارثة وأمر وا   مستقر ومتواتر

و عد إنتهات سـلطة األراضـي من مشـرو  الحصـر الشـام  ليراضـي المةدوا خةل مدة ن تتجاو  المئة يوم تةتهي      

ةة  انونية فةية لتسـوية األراـضي المةدوا لتد يب المسـتةدان والمؤيدان المرت طة    لجشـّتسـت   1/10/2020 تاريخ  

طيان الوا عية سـيتوك أمام ذاه اللجةة لملة من ، وفي ضـوت الخرا ا ونتا ج المسـح والمع الحيا ة ووضـاعة اليد

 وصي  التالي:تسوية األراضي المةدوا، ن  صيغ للواالمقترحان والتصوران 

% 2) التطويت م اكـرة ليراـضي الممسـوحة مقا   رسـوم طا و عالية تصـ  لضـعا رسـوم تطويت انراـضي الملك .1

 .متر1000من سعر المتر( وذلك  الةس ة للمساحان الص يرة التي تق  عن 

وتـسهيةن  الدف  وفقا وتخليـضان عقود  ي  وـكرات  تثمين األرض  ـسعر اليوم ومةح الحا  ين خـصومان  إ رام  .2

 لمساحة األرض.

ض واـسترداد ـسلطة انراـضي اعتماد نظام الة ـست  مةح الحا   نـس ة عادلة تتةاـست م  مدة الحيا ة ومـساحة انر .3

%للحتومة كــاملة ا تطاعان المةاف  العامة وذلك في المســاحان  20% للحا    80الج ت المت قي ومقتر  لالك  

 التي ت يد عن دونم اما ما يق  عن دونم يتم تطوي ه دوك اية نست مقا   رسوم مرتلعة.

% والتعا د معه  60ض  التمليك للحا   تـص  إلى  اعتماد نظام اإليجار طوي  األمد من خةل تخـصيص نسـ ة من األر .4

 %( لمدة طويلة تص  إلى خمسين سةة مثًة.40على استئجار الةس ة المت قية )

 التميي   التسوية  ين الخلا العام والخلا الخاص ألك األخير سيتت د رسوم الطا و مرتين. .5

ــيان وأ       ــوية   دم ذاه التوصـ ــاد  ها ين يدي اللجاك المتللة  التسـ ــتركـ ــيغ وأرى أنها  ؛لفسـ  ري ة من العدل صـ

ســتةعتس إيجا ًا على المســتويان  على أرض الوا  ، واعتقد أك تســوية ذاه األراضــي و ا لة للتط يب   ؛واإلنصــاا

 واألذم إستقرار المراك  القانونية. ان تصادية واإللتماعية والقضا ية

تتوك ذاه التجر ة  مثا ة دافعًا إلنطة ة لديدة مســتق ة   لتســوية  ا ي األراضــي غير المشــمولة   كما نأم  أك    

 التســوية وتســجيلها ضــمن ســجةن الطا و  أســمات واضــعي اليد، وفي المقا   إيةت انذتمام إل الة التعديان عن 

 لتافة.   األراضي الحتومية الخالصة وتحصيةها ضمن خطة مةهجية تتضافر  ها لهود ا

 الةتا ج:

، حيث كاك السـتاك يتصـرفوك  األراضـي  مشـاري  تسـوية األراضـيالةف    ذتماماإللم تشـهد فترة الخةفة العثمانية  -1

ــرعية  ةات   ــادرة عن المحاكم الشـ ــتحداث الدفتر ) راتان األو اا(  على حجج صـ ، ثم اتجه  الدولة العثمانية إلى إسـ

ســةة     أعمال المســح ليراضــي اللضــات غير المشــ ولة  ال ةاتلهاه الدا رة ع هد    ؛ حيثالطا والتا   لدا رة  الخا اني

مةهجية حظ أك لو، وو د ـكتل  لجاك للمـساحة لمرافقة مةدو ي دوا ر الطا و للـشرو  في تـسوية األراـضي ؛م1868

ــا   المســـح كان   دا ية تعتمد على التخمين و ــحاا األراضـــي وأذ  القرية من الثقاةوالمعايةة وسـ   وكـــهادة أصـ

األكجار  ك  ار ة لترسيم الحدود وفص  القط  عن  عضهاط يعية  عةمان  وكاك يتم إعتماد  والمخاتير وكيوك الق ا  ،

، والوضـــو  من العةمان الط يعية التي تتســـم  الث انمجرى الوادي والج ال وغيرذا  و الصـــخور أو الت يرة واألنهار أ

ــجةن لفعتراض من ال ير ووي   ــوحة في سـ ــاحة الممسـ ــجي  ذاه المسـ ــار إلى تسـ ــي األميرية كالك لصـ تميي  األراضـ

األراضـي المتروكة وأراضـي الو ا و ةات عليه يتم   الملوضـة لل ير عن األراضـي غير الملوضـة واألراضـي المحلولة و

ــّ ت  في دفاتر الطا و )دفتر اليو لمة( مقا   رســوم تســجي     ك خر مرحلةإنتهات فترة اإلعتراض   عدالتســجي   لها حص
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ممهورة  شـــــعار الدولة العثـمانـية )الط راي  وتتوك نـظارة الدفتر الـخا اني وتعتـمد  شـــــت  نـها ي في إســــطة ول  

  .( من مجلة األحتام العدلية1737ويتوك لها حجة رسمية وفقا للمادة ) السلطاني(
 

ــي الللســطيةية  ال ريطاني    اننتدااكــهدن فترة  -2 ــدر المةدوا المرحلة األليراض ــي حيث أص نشــا في تســوية األراض

و د تمي  القانوك  الد ة في اإللراتان والشــمولية  وتعديةته   1928الســامي  انوك تســوية ملتية األراضــي لســةة  

كما يةحظ أك القانوك ال ريطاني ت ةى عقو ان  الرة لت    حيث لم يترر كــاردة ون واردة إن وعالجها،  ؛في األذداا

إك مخطا تسـوية األراضـي الاي نلاه اننتداا من يعيب التسـوية أو يضـل  الجهان المتللة  التسـوية، في المقا    

ة كاك لاذره الخير و اطةه الشـر، حيث حاول إ ةا  السـتاك  أك تسـوي  1928ال ريطاني من خةل  انوك التسـوية لسـةة  

األراضـي الوا عة تح  أيديهم تهدا إلى تسـجي  الحقوا  أسـمات واضـعي اليد وتحقيب انسـتقرار القانوني،  يةما  

من خةل تعقيد  ؛ال اية الحقيقة كان  ترمي  األسـاس إلى تمرير المشـرو  الصـهيوني انسـتيطاني وفقًا لوعد  للور

تسـجي  األراضـي  أسـمات واضـعي اليد و التالي يتم  من لحد  خلب حالة من الةلور  هدا او التالي   ؛إلراتان التسـجي 

 ( تلتي  الملتيان الشــا عة)تجلى المخطا اننتدا ي في العم  على  د  متروكة  اســم الدولة، وكأراضــي تصــةيلها 

وكالك فرض رـسوم مرتلعة على اللةحين إلل ارذم على ان تراض ورذن أراـضيهم    ؛لةـستلراد  ت  مالك على حدة

لالك فإك ع وا الشـــريحة األك ر من اللةحين عن التعاطي م  المخطا  ، ثم انضـــطرار ل يعها لهم  ؛ليثرياتولل ةور 

إنما لات من مةطلب وطةي ووعي  ال ايان الحقيقية لتمتين اليهود من أراضـيهم،   ؛اننتدا ي لم يتن وليد الصـدفة

حالة الثقة المتجارة   ناذيك عن  ؛التسجي  المرتلعةضاا إلى ذلك حالة اللقر والعو  وعدم القدرة على دف  رسوم ي  

اســتقرار الحيا ة و التالي عدم انكتراث للتســجي  ليرض ن تةاعهم  أك الحيا ة ذي ســةد   في نلوس الســتاك نتيجة

 الملتية.

 

 ها وتطويرذا، ولم    اننتلا تمي ن فترة اإلدارة المصــرية لقطا  غ ة  الحلاع على األراضــي وتشــجي  الســتاك على   -3

اإلـسرا يلي على   لةحتةليتن لفدارة المـصرية أطما  أو م را مـش وذة لتلتي  الملتيان الـشا عة أو تمهيد الطريب 

عتس ما  ام  ه اننتداا ال ريطاني، كما حافظ  اإلدارة المصــرية على الموروث التشــريعي مةا الخةفة العثمانية  

،  لتةها تدخل  لسـن تشـريعان محدودة  على أراـضي  طا  غ ة التشـريعان المصـرية، واننتداا ال ريطاني؛ ولم تط ب

أما  الةسـ ة لمشـاري  تسـوية األراضـي في عهد اإلدارة المصـرية فإنةا نةحظ من تت   اإلعةنان والقراران المةشـورة 

األراضــي الحتومية  كــ      األولىفي الو ا   الرســمية حرص اإلدارة المصــرية على تحقيب ثةث غايان أســاســية: 

 التصـرا واننتلا  وعدم ترر مسـاحان ك يرة دوك تصـرا لقط  الطريب على المشـاري  الصـهيونية  انسـتيةت على 

ذاه األراضــي عةدما تجدذا فارغة وغير مشــ ولة وتصــةلها ضــمن األراضــي الحتومية، ولع  ذاا ما يلســر تو ي  

في إطار حلاع    ال اية الثانيةأما ،  ط  ـص يرة في مةاطب مةوعةوميين  قاإلدارة المـصرية األراـضي على موللين حت

اإلدارة المصـرية على األراضـي الحتومية في  طا  غ ة أنها توسـع  في إ امة المشـاري  اإلسـتانية مثال مشـرو  

وك ترر  وذلك على مســـاحان واســـعة نســـت ةل ذاه األراضـــي والحيلولة د  30/1/1964عامر ومشـــرو  ناصـــر في  

فقد تمثل  في إـصدار إعةنان عن الحاكم اإلداري لقطا  غ ة لتوفيب   ال اية الثالثةأما  ، ير طم  المعتدينمـساحان تث

( عن الحاكم 575أوضـا  واضـعي اليد على أراضـي غير مسـجلة تتوفر فيها كـروط الحيا ة الطويلة، حيث صـدر األمر )

( المتعلب  إعادة تســجي  ســجةن األراضــي  87د )والمةشــور في الو ا   العد  1/1/1958اإلداري لقطا  غ ة  تاريخ 

 والخرا ا المساحية الملقودة وتسوية حقوا ملتية األراضي.

 

لم يأ ه انحتةل اإلسـرا يلي  إلرات عمليان تسـوية تةتهي  تسـجي  األراـضي  أسـمات واـضعي اليد عليها ألنه   سـاطة   -4

للسيطرة على أك ر مساحة وعدم انكتراث  إرسات حالة من  مشرو  استيطاني ويرمي ل قات األراضي  اسم الحتومة  

وكاك من أول القراران التي اتخاذا المحت  اإلسـرا يلي يتمث  ، وني لواضـعي اليد على ذاه األراضـيانسـتقرار القان
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في تجميد عمليان تســجي  األراضــي أمام الجمهور ولقد اســت   المحت  ولود مســاحان واســعة من األراضــي غير 

و د عمدن ســلطان  ، الحتومية  حجة الدواعي األمةية  ة  التســجي  لمصــادرتها وتصــةيلها ضــمن األراضــيمشــمول

انحتةل إلى إصدار العديد من القراران واألوامر العسترية التي تشرعن تصرفاتها انستيطانية، مثال أمر  تحوي  أرض  

ــةة   ــلطا1979من نو  "المتروكة" إلى نو  "الميري" لسـ ــةة  ، كما  ام  سـ ن انحتةل  إحيات  انوك أمةر ال ا  ين لسـ

طقة حيث  ام المحت   التوسـ  في تلسـير ملهوم )ال ا  ين(  حيث يشـم  ك  من خارج فلسـطين أو خارج مة 1950

مة ال ار ة في سـياسـة المحت  تجاه األراضـي تجل  في المصـادرة ،  29/11/1947أمةكه  عد تاريخ  و التالي فإك السـ 

وتعطي  التســجي  للملتيان الخاصــة لتقليص مســاحاتها؛ وتصــةيا أي أراضــي غير مســجلة ضــمن   طاكانســتيوتمتين 

 األراضي الحتومية أو أمةر ال ا  ين والعم  على وض  اليد عليها.

 

ــيم   -5 ــي خةل يمتن تقس ــوية األراض ــطيةية إلى مرحلتين، لهود تس ــلطة الللس ــأة   المرحلة األولىفترة الس  داية نش

مـشرو  تجري ي ممول    ا تـصرن التـسوية في األراـضي في عهد الـسلطة الللـسطيةية على 2006ى حت  1994الـسلطة 

دأن في  ة وـ  اريخ الللســــطيةي  طوا م فلســــطيةـي ة األولى في الـت ة وذي تعت ر التســــوـي دـي ة اللةلـة من الحتوـم

، لمـحافـظة  ـي  لحم ودورا ـ الخلـي ة المـحافـظان الشـــــمالـية في  راوة  ةي  ـيد و تونـيا و ير نـ ان ثم انتقـل  التســــويـ 

التســويان اللردية اإلختيارية المتمثلة في )التســجي  يضــاا إلى مشــرو  التســوية الممول  ام  الســلطة  إعتماد  

التســويان اللردية التي  ام   ها ســلطة األراضــي م  إ رام المجدد( ليراضــي غير المشــمولة  التســوية، فضــة عن 

تتمث  في المرحلة الثانية  أما  ،ان عرا، أ و  ذري وذي أ را للتوافقان ونظام الصلقعا ةن في رفح مث :  رذوم، 

حيث عمدن الحتومة في  طا  غ ة إلى طر  مـشاري  لتـسوية األراـضي غير المـسجلة مث  أراـضي    2020حتى  2006

نظر واضــعي اليد على لم تتن من ولهة    ان في مجملهاالقرار، إن أك ذاه   وأراضــي األ ســاط  المةدوا والمحلول

ــي أنها عادلة ــر   إلتهاد م  وإنطون على    ؛ذاه األراضـ ــة وا عية ولم  تلم ألنها  تسـ ــتةدقترك  دراسـ لى خرا ا إ  تسـ

ة ــاحـي انـ   ؛مســ الي ـك الـت ة  ل ة في الهوات ولم ي  أغـلت ـذاه القراران     وـ  اـ  الي تجـمدن،    الق ول  اتـتت لهـ  مـث الـت وـ 

ضــي في إلرات مســح لج ت من أراضــي المواصــي في محافظان  كــرع  ســلطة األرا  2020ومؤخرا في كــهر يوليو/

 ترتيت مرك   انوني مستقر لحا  ي ذاه األراضي.خانيونس ورفح تمهيدا إلعةك التسوية عليها و

                                                                      

 إنتهى ...                                                                                     

 10/7/2020الموافب غ ة 


