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 :ملخصال

حيث تم التركيز على مدينة  التخطيط المكاني،هذه الدراسة دور تسوية األراضي في عمليات  تناولت

 .دراسيةكحالة  دورا في محافظة الخليل

تسوية األراضي ودورها في التخطيط المكاني في جميع  تهدف هذه الدراسة الى الوقوف على أهمية

أثبتت الدراسة أنه وبالرغم من إعاقة  . حيثوالبيئيةالمجاالت العمرانية واإلقتصادية واإلجتماعية 

رئيسيَا أمام عمليات التخطيط  زال عائقا  وما  طويلة، األراضي لسنواتاإلحتالل لعمليات تسوية 

التجاوزات  حتواءإالفلسطينية إال أن هناك جهودا  فلسطينية حثيثة تبذل من أجل  المكاني لألراضي

دامات األراضي والتي المختلفة في المجاالت التنظيمية وتعمل على تصحيح األخطاء التاريخية إلستخ

 السليم.تخطيط المكاني تتعارض مع ال

ستخدام إوقد ركزت الدراسة على مدينة دورا وتجربتها في تسوية األراضي ،حيث تناولت الدراسة أنماط 

البيئية المشاكل التي عاصرتها من النواحي التخطيطية و لتي مرت بها و األراضي في المدينة والمراحل ا

والعمرانية واإلجتماعية ، وقد توصلت الدراسة أنه بالتخطيط السليم وتبني سياسات تنموية على 

المستوى المحلي واإلقليمي ومتابعة تنفيذ الخطط ومراقبة النتائج كفيلة بالخروج من المأزق الحالي وترى 

جتماعية وخدماتية  السريع وما نتج عنهعملية التحضر أن الدراسة  من تنمية سلبية ومشاكل بيئية وا 

تسوية  إجراءالتحديات من خالل  هذهيمكن الحد من  ب تسوية األراضي لعقود طويلة ،أنهبسبب غيا

 .الفلسطينية والمياههيئة تسوية األراضي تقوم بها األراضي التي 
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Abstract 

This study was conducted concerning the role of land settlement in the spatial planning 

operations, with special focus on Dura city in the Hebron Governorate. 

The study amis at clarifying the importnce of land settlement and its role in spatial 

planning from all aspects, developmental, economic, societal, and ecological. The study 

proves that despite the obstacles put forth by the Israeli occupation, hindering the land 

settlement activities for years, and still hindering spatial planning activities, considerable 

Palestinian efforts are being made to contain the various violations in regulatory fields, and 

correct the historical errors concerning land use which contradict sound spatial planning. 

The study concentrated on the city of Dura with its land settlement experience, studying 

the land usage patterns in the city, the various stages it went through, and the arising 

problems on the ecological, societal, and developmental levels. The study found that sound 

planning and the adoption of developmental policies on the local and regional levels, 

following up on the implementation of those plans, and monitoring the results, is sufficient 

for an exit from the current situation. The study also found that the process of rapid 

urbanization, with the ensuing negative development, environmental, societal, and services 

problems due to the absence of land settlement, could be curbed through correcting the 

planning processes based on land settlement activities carried out by the Land & Water 

Settlement Commission. 
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 :الفصل األول

______________________________________________________ 

 المنهجي للدراسة:اإلطار 

 المقدمة
 

رض هيييي ميييين أهييييم المييييوارد الطبيعييييية التييييي تمتلكهييييا الدولييية لييييذا فييييان معظييييم دول العييييالم تسييييعى إلييييى األ

واإلجتماعية وبنفس  اإلقتصاديةو  السياسية بإعتبارها المحور األساسي للتنميةألمثل لألرض اأالستخدام 

الوقت فإن معظم اليدول تعيي خطيورة اإلسيتخدام العشيوائي ليألرض وميا يسيببه مين عرقلية لعجلية التنميية 

ضعاف دور المؤسسات الخدماتية وعجزها إوعدم تحقيق العدالة اإلجتماعية بين أفراد المجتمع وبالتالي 

السيائرة فيي أو  ةن معظم الدول سواء المتقدميإف مجتمعةولهذه األسباب ، بها  ةالمنوط دواراألالقيام ب عن

ميين أجييل الوصييول اليييى  هطريييق النمييو قييد أخييذت تعتمييد علييى التخطيييط السييليم بكافيية أنواعييه ومسييتويات

عتبييار أن بإ ،عمليييات تسييوية األراضييي وتحديييد الملكيييات هخطواتيي ىوالييذي أولييلييألرض إسييتخدام أمثييل 

 .ألعداد المخططات بكافة أنواعها ةاألساسي ةاألراضي هي الركيز تسوية 

سييتخدام لأل وذلييك للوصييولوتكتسييب تسييوية األراضييي فييي فلسييطين إهتمييام كبييير كسييائر الييدول األخييرى 

تسيوية األراضيي.إال أن وقيوع فلسيطين  عملييات إتميامجياد  بشكل وهي تحاول، والرشيد لألراضي األمثل

 ميين قبييل سييلطات االحييتالل، فلييمتسييوية األراضييي  أعمييال أوقييفقييد م  1967عييام منييذ الل تحييت األحييت

جيييراء هيييو تسيييهيل عمليييية هيييدف األحيييتالل مييين ذليييك اإلو األراضيييي الفلسيييطينية للتسيييوية  غالبييييةتخضيييع 

 .المستعمراتاألراضي ومصادرتها وبناء  على السيطرة

م قد 1993إتفاقية أوسلوعام وفق التي ُمنحت للفلسطينين على أجزاء من الضفة الغربية  ةولعل السياد

 شملتهاولعل محدودية األرض التي ، حثهم على إجراء التخطيط األمثل لألرضي التي تحت سيطرتهم
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ى الكبر  األسباب الرئيسيةكان لها الدور األبرز في إعاقة التخطيط بل من في فلسطين أعمال التسوية 

 التي تحد من األستفادة من هذا المورد الرئيسي.

في التخطيط أن وضوح ملكيات األراضي له التأثير الكبير على عمليات التخطيط، وخاصة  ال شك

، األرضعلى األنشطةلجميع  وهو الناظم ،الذي هو األساس في تحديد إستخدامات األراضي المكاني

 تلكنجاح  أسبابأهم  منولكي يتم ذلك بسهولة البد أن ندرك أن وضوح ملكيات األراضي 

 .تالمخططا

يتم على ملكيات واضحة وصحيحة مصيره ( يمكاني )هيكلي، عمراني، حضري، إقليمإن أي مخطط 

 وأن المخططات التي تتم دون  ،إلعتبار أثناء عمليات التخطيطاكون تلك الملكيات تؤخذ ب، لنجاحا

، وقد القى بعضها صعوبة بل إستحالة في تطبيقه سواء ةلملكيات تواجه تحديات كبير لتحديد وتنظيم 

 بشكل كلي أو جزئي.

 مشكله الدراسة 1.1
 

وعدم إكتمالها في العديد من المناطق  لعل عدم إجراء أعمال التسوية على معظم أراضي الضفة الغربية

تعيق أعمال التخطيط والتنمية. بل أن غياب أعمال التسوية في تلك كان وما يزال أحد العوامل التي 

المستعمرات وشق الطرق األراضي وبناءالمناطق سهل ويسهل إجراءات اإلحتالل من مصادرة 

 لتفافية التي تربط بين هذه المستعمرات.اإل

فراز قطع األراضي في فلسطين يجد أنها لم تكن مكما  نظمة ومعدة أن المتتبع لعمليات تسجيل وا 

حيث أن تثبيت  ،بشكل يمكن أن تشكل أساسا  إلعادة تنظيم وتخطيط إقليمي ومحلي شامل

.كما أن بهذا الشكل عوامل أظهرتهقد تأثرت بعدة ألراضي وتقسيم أشكال األحواض والقطع ملكيةا

نتداب بتداء من العهد العثماني مرورا  باإلإاألراضي الفلسطينية ملكيات المراحل التي مرت بها 

نعكست سلبا  على إوصوال  إلى قدوم السلطة الفلسطينية  ة،البريطاني وما رافقه من مخططات إقليمي



 

4 

 

ستخدامات إعمليات التخطيط سواء كان ذلك في المخططات الهيكلية للهيئات المحلية أو مخططات 

 .األراضي

 
 مبررات الدراسة 2.1

 
دارةا  -1 يطرة ، وخاصة أن هذا القطاع الحيوي يعاني من السسليمة لقطاع األراضي الحاجة الملحة الا

حتالل  .والمصادرة من قبل االا

طار المؤسسي الناظم لعمليات -2  .التسجيل والتسوية لقطاع األراضي تعزيز االا

 ث في الضفة الغربية.راضي حسب علم الباحندرة الدراسات التي تعالج موضوع تسوية األ -3

 عملية التخطيط المكاني )هيكلي، عمراني( في مدينة دورا والقرى التابعة لها.تسهيل  -4

تعتبر هذه الدراسة األولى على مستوى مدينة دورا ويمكن إعتبارها قاعدة أساس للدراسات والبحوث  -5
 في هذا الموضوع. 

 
 الدراسة ةأهمي 3.1

 
والتنظيم، فغياب تسوية األراضي تسوية األراضي أهمية خاصة في أعمال التخطيط يكتسب موضوع 

 ،يضعف من القدرة في السيطرة على األرض، وذلك لعدم توفر المعلومات الالزمة عن ملكية األرض

 .الصحيح المكانيلعمليات التخطيط وبالتالي عدم القدرة على إنتاج الخرائط الالزمة 

 أنها:في دراسةومن هنا تبرز أهمية ال

 .األراضي بشكل عام ةأهمية تسويتسلط الدراسة الضوء على  -1

 .األراضي ةالتخطيط في ظل غياب تسوي اتتبين الدراسة صعوبة عملي -2
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تسوية  ةتبين الدراسة وقوع عدة تسجيالت في فلسطين مما يجعل األمر أكثر إلحاحا  لعملي -3

 األراضي.

البلديات وذلك لعدم قدرتها على بسط سلطتها و غياب تسوية األراضي زاد العجز المالي للدولة  -4

 نتقال الملكية األمر الذي من شأنه اإلسهام في عرقلة التنميةإالمالية المتمثلة بالضرائب ورسوم 

 .وتطوير المدن الفلسطينية

 .ستثمار الخارجي والداخلياإل ةمليتسوية األراضي تسهل وتنظم ع -5

تسجيل عدم وضوح  وهالمحاكم الفلسطينية معظم قضايا األراضي المنظورة أمام  إن سبب -6
 األراضي.

 
 

 أهداف الدراسة 4.1
 
 في ضوء األهمية المشار إليها فإن الدراسة تسعى لتحقيق األهداف التالية: 

 وعمليات إعداد المخططات الهيكليةالمكاني عمليات التخطيط األراضي في ةتسوي ةأهميإبراز  -1

 للتجمعات السكانية. والتنظيمية

 همع إظهار قصور التسجيل القديم وعدم مالئمت ،األنسب للحيازات العقارية التسجيل معرفة -2

 والمحلية.أاإلقليمية سواء لعمليات التخطيط المختلفة 

كل  ةبيان مشكل ،تهدف الدراسة ومن خالل الملخص التاريخي ألنواع التسجيالت في فلسطين  -3

 تواجه عملية التسوية. ت، وكذلك المعيقات التي واجهت وما زالتسجيل

إظهار مشاكل األحواض التي تم تسويتها في شمال الضفة الغربية ووضع الحلول المناسبة لتلك  -4

 المشاكل.
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جتماعيا  وبيئيا   -5 تحسين مستوى التنمية الحضرية واإلقليمية وأداء فعال للبلديات والمدن إقتصاديا  وا 

 وعمرانيا  بما يحقق اإلزدهار وجودة الحياة. 

 التكامل المكاني والقطاعي والتنمية المستدامة بين المدن واألقاليم. -6
 

 فرضيات الدراسة 5.1
 

 :تستند الدراسة للفرضيات التالية

 .النمو الحضري في فلسطينو بين غياب تسوية األراضي ةال توجد عالق -1

 .في فلسطين يستخدامات األراضإوتحديد تسويه األراضي  ال توجد عالقة بين غياب -2

 .ال توجد عالقة بين عمليات تسوية األراضي والتنمية االقتصادية -3

 .ة األراضي الخاضعة لنظام الضرائبومساح تهاتسويال توجد عالقة بين عملية تسجيل األراضي و  -4

على بين المالكين تسجيل األراضي وتسويتها وبين النزاعات والخالفات  ةعملي بين عالقة ال توجد -5

 .في فلسطينة الحدود والملكي

 .المنفعةأو حق  حق التصرفوتثبيت عالقة بين غياب عمليات تسوية األراضي  دال توج -6
 

 الدراسة أسئلة 6.1
 
 ؟المكانيفي التخطيط ما أهمية تسجيل األراضي   -1

 ؟ي تطوير وتنمية المدن الفلسطينيةما أهمية تسويه األراضي ف -2

 ؟للسكان الحيازات العقارية ةح وتسهل معرفيتوض في ما هي أهمية عملية تسوية األراضي -3

 ؟ة األراضي الخاضعة لنظام الضرائبهل تسوية األراضي ستزيد من مساح -4

 ؟ت والخالفات على الحدود والملكيةتسجيل األراضي وتسويتها تحد من النزاعا ةعملي هل -5
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 منهجية الدراسةخطة و  7.1
 

، (98ص، 2004مورس ن العمليات لبلوغ هدف ما )أنجريس، منظمة مالمنهج هم عبارة عن مجموعة 

، 2002عمر، ،مصطفى ؛أحمد ،)السيد ويسعى الباحث إتباعها في إطار اإللتزام بتطبيق قواعد معينة

وبما أن الباحث يسعى الى جمع المعلومات وتفسير دور تسوية األراضي في التخطيط ( 166ص

 . البحوث الوصفيةلدراسة تندرج ضمن فإن هذه ا المكاني

 لذا فقد تم إعتماد عدة أساليب لتحقيق هذه الدراسة حيث تم اإلعتماد على:

راضي حداث كما أنه يهتم في مجال تسوية األ: والذي يهتم بتصوير الواقع واألالمنهج الوصفي -1

 .المكانيبوصف دورها في التخطيط 

رت بها ملكيات االراضي التاريخة التي مشرح األحداث والوقائع المنهج التاريخي: وذلك من خالل  -2

 في فلسطين.

من حيث المقارنة بين  ،لذا فإن التحليل الوصفي التاريخي الذي إعتمد عليه الباحث في دراسة المشكلة

وخاصة أن هذه  ،في الفترات الزمنية المختلفة ،في منطقة دوراوتسويتها أنماط إستخدامات األراضي 

يسعى الى توضيح دور تسوية األراضي في التخطيط  ،لعثماني وحتى اليومالمشكلة ناشئة منذ العهد ا

 .السياسيفي إطار التطور اإلقتصادي واألجتماعي و  المكاني

 
 أدوات الدراسة: 1.7.1 

 
من للبحث بالمشاركة  مجموعة بؤريةبتشكيل قام الباحث :(Focas Groupبؤرية )المجموعة ال -1

تسجيل جميع إجاباتهم وهذا النوع هو أحد أشكال البحث بالمشاركة الذي أعتمده الباحث في  خالل

 هذه الدراسة. 
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 المقابالت الشخصية مع ذوي االختصاص والخبرة في مجال التسوية والتخطيط. -2

ألستعانة بمخططات ا: حيث تم والمعلومات في منطقة الدراسةالعمل الميداني لجمع البيانات  -3

ومخططات اإلفراز ومخططات التسوية اإلردنية غير المنتهية والمخططات الهيكلية التسوية 

 ور الجوية وصور األقمار الصناعية.والص

 .ل واإلجتماعات المتعلقة بالموضوعحضور الندوات وورش العم -4

 مصادر المعلومات: 2.7.1
 
والدوريات والرسائل : البحث في الكتب والمراجع العربية واألجنبية المتخصصة المراجع المكتبية -1

 .العلمية ذات العالقة بالموضوع

: البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة والوزارات وجهاز لمراجع المؤسسيةا -2

 . وكافة الدوائر المعنية بالتخطيطاإلحصاء المركزي 

 .لمكانيحيث يتوفر العديد من المواقع التي تعنى بالتخطيط ا: لمراجع اإللكترونيةا -3
 

 حدود الدراسة 8.1
 

 :الحدود المكانية 1.8.1
 

لها، وهي تقع ضمن محافظة الخليل جنوب  خرب التابعةالتشمل هذه الدراسة مدينة دورا وقراها و 

( حيث أن كافة قرى وخرب دورا تتبع لمدينة دورا 1.1)الضفة الغربية، كما هو مشار في الخارطة رقم 

من حيث ملكية األراضي، وكذلك العشائر والعائالت، والتي هي باألساس قد إنتشرت من منطقه دورا، 

ألف دنم، وهي الحدود الطبيعية لمدينة دورا، بأستثناء الجزء الواقع  155وستشمل الدراسة ما مساحتة 

 حسابات الباحث().1948سرائيل عامإتالله من قبل داخل الخط األخضر، والذي تم إح
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 تبين منطقة الدراسة الواقعة في محافظة الخليل  .11 :خارطه رقم

 

 المصدر: من إعداد الباحث  
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 :الحدود الزمانية 2.8.1

 2016/9/1-2017/9/1تم إجراء هذه الدراسة في الفترة بين 
 

 هيكلية الدراسة 9.1
 

فصول على النحو التالي. ستةجاءت هيكلية الدراسة في   

اإلطار المنهجي للدراسة ويشمل:  الفصل األول: – 1  

، فرضيات الدراسة، حدود الدراسة، أهداف الدراسة مشكلة الدراسة، ،، أهمية الدراسةت، المبرراالمقدمة 

.وهيكلية الدراسة  

مفهوم  ويشملالمكاني التخطيط و  تسوية األراضي للدراسة، والعام اإلطار النظري الفصل الثاني: – 2 

جراءاتها، كما يشمل مفهوم التخطيط المكاني، التخطط األقليمي، التخطيط  تسوية األراضي وأهميتها وا 

 الهيكلي.

ملكية األراضي في العهد العثماني، ملكية األراضي زمن األنتداب البريطاني،  الفصل الثالث: -3

بشأن األراضي في فلسطين، ملكية األراضي في العهد القوانين الصادرة عن الحكومة البريطانية 

األردني، وملكية األراضي في ظل اإلحتالل االسرائيلي، آلية اإلستيالء على األرض، سياسة مصادرة 

 األراضي وتشجيع الهجرة للمستعمرات، كما شمل التجربة الفلسطينية الحديثة في تسوية األراضي.

مدينة دورا كحالة دراسيه ويشمل: الفصل الرابع: -4  

الخصييائص الجغرافييية لمدينيية دورا وتقسيييمات العشييائر فييي منطقيية الدراسيية وكييذلك الخصييائص السييكانيه 

 والخصائص الزواجية واالقتصادية والتعليمية.

 الفصل الخامس: ويشمل تجربة مدينة دورا في التخطيط وتسوية األراضي. -4

.ت كما يشمل توصيات خاصة بمنطقة الدراسةصياوالتو  النتائج :لسادسالفصل ا – 5  
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 مفاهيم ومصطلحات الدراسة  10.1
 

 :ةوتشمل التالي خدام مفاهيم ومصطلحات ال بد من تعريفها مسبقا ،تسإتم  ةفي هذه الرسال

تسوية جميع الخالفات والمسائل المتعلقة بأي حق من  هي تلك العملية التي تقوم علىالتسوية : 

 حقوق التصرف أو المنفعة أو لملكية، أو أية حقوق متعلقة باألراضي وقابل للتسجيل، وذلك من خالل

 ،التسوية ةفي منطقة معينة تسمى منطق وتثبيت حدودها بموجب مخططات مساحية مسح األراضي

وتحدد من خالل عمليات المسح أسماء المالكين  ،إجراءات قانونيةوفق يعلن عنها في الجريدة الرسمية 

ويصدر عن هذه العمليه سند تسجيل للعقار يسجل في صحائف نهائية  ،وتسجل وفق األسس القانونية

ستنادا  لقانون تسوية األراضي  ويعتبر ذلك السند وثيقة قطعية على الملكيه ،لدى دائرة تسجيل األراضي

 ، قانون تسويه األراضي والمياه(2)مادة . 1952سنة ل 40والمياه رقم 

يشير إلى األساليب المستخدمة من قبل القطاع العام في التأثير على توزيع السكان  :التخطيط المكاني

ستخدام األراضي بما يشمل جميع مستويات التخطيط إل وهوواألنشطة في الفضاءات بمقاييس متعددة. 

 . انية الوطنيةوالخطط المك والتخطيط الهيكلي، والتخطيط اإلقليمي،في ذلك التخطيط الحضري، 

في عقد التعريفات ما ورد في ميثاق المجلس اإلقليمي األوروبي للتخطيط المكاني الذي هذه أهم و 

 تم تعريفه بأنه ( حيثCEMAT)اإلقليميزراء المسئولين التخطيط من قبل المؤتمر األوروبي للو  1983

جتماعية والثقافية والبيئية للمجتمع، وهو في نفس قتصادية واإلي عن السياسات اإلالجغراف التعبير

ختصاصات موجهة نحو تنمية إقليمية الوقت ضوابط علمية، وأسلوب إدارة سياسة شاملة ومتعددة األ

، أمجد المرسي،محمد؛ السيد؛ بة،)طل.متوازنة وتنظيم الفضاءات وفق ا إلستراتيجية متكاملة

 (.2015محمود،
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مستغلة في رقعة لا ردراسةالموارد الطبيعية والبشرية سواء المستغلة منها او غي :التخطيط اإلقليمي

ستغاللها خالل فترة زمنية معينة لتحقيق أهداف  جغرافية محدودة )اإلقليم( لمعرفة إمكانياتها ومواردها وا 

نعاشها. قعةبهذه الر  ضمحدودة من شأنها النهو   (.2006، )الوكيل، شفيق من األرض )اإلقليم( وا 

:هو التخصص الذي يعنى بكافة مناحي المنطقة الحضرية ويشمل تخصصات التخطيط الحضري 

دسة والبيئة وغيرها والبعض يعتبر متعددة مثل اإلدارة والسياسة والقانون واإلقتصاد وعلم اإلجتماع والهن

قليمي يشمل مساحة أوسع ويهدف أن التخطيط اإلقليمي مشابه للتخطيط الحضري إال أن التخطيط اإل

يجاد حلول هندسية للمشايتقيمم الحياة العمرانية والر  ىالتخطيط الحضري ال كل العمرانية مثل فية وا 

 .نظيم الحركة بين السكان والخدمات، ت، أزمات المرور، العشوائياتالتضخم السكاني

قطاعات وفئات المجتمع،  يشمل كافةبحيث ، مصالح عامةأداة ووسيلة لتحقيق  هو: التخطيط العمراني

من خالل وضع تصورات ورؤى مستقبلية تتعلق بتوزيع األنشطة واستعماالت األراضي في المكان 

حتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل القريب، من ناحية، وبين إ. وبما يحقق التوازن بين المناسب

 يعرف بالتنمية المستدامة. وهو ماأخرى، حتياجات التنمية ألجيال المستقبل البعيد، من ناحية إ

 (2010،علي)عبد الحميد، 

داري البلدية  (2007، نايف)بسايطه،  .معين: وحده الحكم المحلي في نطاق جغرافي وا 

: هي التجمع السكاني الذي ال يقوم معظم سكانه باألعمال الزراعة وال يقل عدد سكانها عن المدينة

 (2004محمد؛ حباس، أسامة، )إشتيه،ها سكانها ضمن حدود معظم نسمه ويعمل (5000)

:هي الملكّية التي تكون فيها األرض)المال( مملوكة لعّدة أشخاص دون أن تكون حّصتهم المشاع

ّما بصورة حسابّية. ومن ثّم فإن الشيء محّل  نما تتحدد الحّصة في الحّق ذاته إّما رمزيا  وا  مفروزة، وا 

ير منقسم، في حين أن حّق الملكّية ذاته هوالذي يقسم بين المالكين على الشيوع الملكّية الشائعة يظّل غ

وينشأ الشيوع إما بالتصّرف القانونّي  .بحيث يكون لكّل منهم نصيب معّين فيه كالربع أو النصف
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ما بالواقعة القانونّية كالميراث الذي يعّد أكثر أسباب الشيوع وقوعا   ويحّدد القانون كيفّية إدارة  .كالعقد، وا 

 .ستعماله وحّق التصّرف فيها  المال الشائع و 

 :انقضاء الشيوع: ويكون بطريقتين

 جتماع الحصص في يد شخص واحد: ويتّم ذلك إما بالتصّرف القانونّي، كالعقد الذي يشتري إ -1

 بموجبه أحد الشركاء حصص اآلخرين،

 .صص اآلخرينبالواقعة القانونّية، كأن يرث أحد الشركاء ح -2

ة وهذا الحّق متعلق بالنظام العاّم، فال يجوز  ،: يحّق لكّل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائعالقسمة

وقد يكون الشريك في  ،ولكن قد يرد على هذا الحّق بعض القيود القانونّية أو االتفاقّية ،التنازل عنه

ما  على  يبالتقاضي، فهبعض الحاالت مجبرا  على البقاء في الشيوع وتتّم القسمة إما بالتراضي وا 

 .نوعين: القسمة الرضائّية والقسمة القضائّية، ولكّل منهما شرائطها القانونّية

 .ته مشتركالحائط الفاصل بين ملكين متالصقين، وتكون ملكيّ ويقصد بذلك  :الحائط المشترك

علم دراسة شكل األرض( الذي يتعامل مع مساحات كبير بحيث )علم المساحة األرضية  :الجيوديسيا

يلزم ضرورة أخذ كروية االرض في الحسبان وتعتبر المساحة الجيوديسية هي أدق أنواع المساحات 

داوود، )اإلحداثيات.وغرضها الرئيسي تثبيت نقطة على سطح األرض بأدق الحسابات تكون معلومة 

 (2010جمعة،

اإلسقاط بشكل عام طريقة تستخدم في علم رسم الخرائط من أجل التغلب على  :السقاط الكاسيني

السطح الكروي أو المنحني ليظهر على إعتبار أنه مستوي تحسب قيم تلك المواقع عن المستوى 

 (2010داوود، جمعة،)المرجع المعتمد في ذلك االسقاط. 
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هو الشكل المقترح من قبل هذا المرجع لسطح األرض والذي من خالله تم إحتساب  :ركمرجع كال 

 (2010داوود، جمعة،)االحداثيات على سطح لكرة األرضية بما فيها اإلرتفاعات عن سطح البحر.

سكني تعاوني تضم جماعة من المزارعين أو العمال اليهود الذين يعيشيون ويعملون تجمع  :كيبوتس

على السلطات المحلية ويوفر  هو كيان مستقل إداري  و عضو  1500 - 40بلغ عيددهم ما بين سيويا ، وي

 .للمقمين فيه ويلقى دعم من الدولةعلى جهود ذاتية  خدمات تعلمية وصحية وحرفية معتمدا  

وأي مبان أخرى يقام فيها  وجميع األبنية المسقوفة المصانع والمعارضالمباني السكنية و  :المسقفات

 .نشاط معين كالمخازن والشقق والطبقات وغيرها

 وتشمل االراضي أو أجرا   عائدا أو دخال  شياء المملوكة لدى اآلخرين وتدر األهي  :المستغالت

 وغيرها. 

هي األموال الثابتة والتي اليمكن نقلها وتحريكها من مكان الخر، مثل األراضي  :المنقولة رالموال غي

 واالبنية.

هي تلك المساحة التي يهمل فيها كروية األرض، ونتعامل معها على أنها  :الكادسترائيةالمساحة  

 سطح مستوي.

 هو لفظ مختصر يطلق على األراضي األميرية. :الميري 

كلمة عثمانية تطلق على الوثيقة التي تصدرها دوائر التسجيل من أجل تثبيت حق الملكية في  :الطابو

 العقارات واالموال غير المنقولة.

والفرمان العثماني هو قانون بأمر من السلطان  ،أو حكم أو دستور موقع من السلطان أمر :الفرمانات

 .دون رجعة عنهوهو نافذ من موقع منه شخصيا   ويكون  ،العثماني نفسه

هو عبارة عن سجل أراضي تثبت فيه ملكيات األشخاص، والمعامالت التي تجري عليها،  :الدفتر

 (2016وكان أيضا يستخدم لألغراض العسكرية والمالية. )سالمه، عامر،



 

15 

 

مبلغ من المال يدفع من المتصرف في قطعة األرض من أجل الحصول على وثيقة رسمية  :بدل المثل

 )طابو(.

-726: أول عمله عثمانيه وهي من الفضه وقد صكت في عهد السلطان اورخان سنه األقجه

 (.2015عجوة، نسرين ،)ه761

وثيقة محفوظة في دائرة التسجيل تبين أوصاف العقار وتعين حالة الشرعيه وكل  هي:صيحفة السجل

 أوصافه وتنص على الحقوق المترتبة عليه وتبين المعامالت والتعديالت التي جرت عليه.

ضريبة فرضت زمن الحكم العثماني على كل ما يملكه الفرد من أراض زراعية او بور أو  :الويركو

 (1923 ،ادعيبس )المر،مبان.

صرف في منافعه ويبين حدوده ويقيم تو عقار بوضع اليد والأرض أ: هو ما حازه المالك من الحيازه

 (.2003، قصي، فيه )عوادحد الحق عليه الحواجز فال يكون أل

ود وفق القانون )قانون حيث تع صبح عقد لتصرف فيها منتهيا  أوهي االراضي التي  :المحلولت

 .(2015عجوة، نسرين،).الدولهالمحلوالت( الى ملك 

UTM:Universal Tranfere Merecator  هو نظام اإلحدثيات عالمي مبني على المستعرض ميريكاتور

 El-hallag)وهو من أشهر نظم االإحداثيات المستخدمة في إنشاء الخرائط على المستوى العالمي. 

Maher , n.d) 
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 : الفصل الثاني

_____________________________________________________ 

  النظري للدراسةالعام و اإلطار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المكاني: تسوية األراضي والتخطيط

 ا.إجراءاتهأهميتها  مفهوم تسوية األراضي 1.2
 

 :مفهوم تسوية األراضي 1.1.2
 

 أو تصييرفال حقييوق  ميين حييق بييأي المتعلقيية والخالفييات المسييائل جميييع تسييوية األراضييي تسييوية تعنييي

 تسييييوية وتتنيييياول للتسييييجيل. وقابليييية بهييييا متعلقيييية حقييييوق  أييييية أو األرض، فييييي منفعيييية حييييق أو تملييييكال

 عيةمنف حيق أو التمليك أو التصيرف حيق لهيم اليذين ،والجمعييات والهيئات األشخاص جميع األراضي

 األراضييي تسييوية قييانون  ميين 2 رقييم )المييادة.هفييي متنازعييا   أو بييه معترفييا   الحييق ذاهيي كييان سييواء ،األراضييي فييي

 والمياه(

 عصييرنا فييي وأصييبح والغايييات، واألغييراض األنييواع متعييدد اآلفيياق واسييع علييم تعتبيير التسييوية أن كمييا

 فييي عنهييا نييّوهالم الحقييوق  كافيية تثبيييت المجييال هييذا ويعنييي تنمييوي، عمييل لكييل مشييتركا   قاسييما   الحييديث

 .بدقة التسوية أعمال

 ،البييع( )حجة القديمة تسجيلال ليبوأسا طرق  من التخلص مجتمعة والمساحة التسوية أعمال تهدف

 القطعية، رقيم الحيوض، )رقيم عليى تحتيوي  مسياحية مخططيات أسياس عليى ،الملكييات حقوق  توتثبي

لسينة  40لقيانون تسيوية األراضيي والميياه رقيم  ستنادا  إوذلك  (والقيمة المساحة ،للمالك الرباعي االسم

1952. 

 



 

19 

 

 
 

 أهمية التسوية: 2.1.2
 

 :تاليةال األراضي في النقاط ةتسوي ةيمكن أن نجمل أهمي

الك الخاصة تسوية األرضي هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها حصر وتحديد األم -1

 .والعامة وأراضي الوقف

 .عمليات البيع والشراء تسهلو  حجم التداول في قطاع األراضي من ديز ت لألراضي ةتسوي  -2

 .الداخلية والخارجية اتستثمار اإلشجع عمليات ت وتسجيل األراضي ةتسوي -3

 .(مؤسسات اإلقراض، لالئتمان للمؤسسات السوقية )بنوك مصدرا   لألرضوتسوية  تعتبر -4

 .وتسريبها للعدولحماية األرض من التحايل والسرقة  ةتسوية األراضي أهم طريق -5

ى الملكية أو تسوية األراضي تعني حل جميع الخالفات وتسويتها وبالتالي إنهاء الصراعات عل -6

 .الحدود

راضي يتم المحافظة على أمالك الغائبين وتثبيت حقوقهم وعدم المساس من خالل تسوية األ -7

 بها 

تسوية األراضي تعطي فرصة مناسبة للمستضعفين من المجتمع المطالبة بحقوقهم وتثبيتها   -8

 لهم بشكل يحمي مصالحم على مر العصور.

 .عام وللدولة بشكل بشكل خاص ةللهيئات المحلي ماليا   تسوية األراضي توفر مصدرا   -9

 .رضأ ةللمعلومات المكانية عن أي قطع تسوية األراضي توفر مصدرا   -10

إعداد مخططات تسوية األراضي تعتبر خرائط األساس في التخطيط السليم على جميع أنواعه  -11

 .ومستوياته



 

20 

 

سواء خالفا  خرائط تسوية األرضي هي الوثيقة التي يتم الرجوع اليه في حدوث أي خالف  -12

 .ق والشوارعحدوديأ أو خالف على الطر 

 األراضي: تسوية إجراءات 3.1.2
 
هيئة تسوية  تحديد المنطقة)حوض أو مجموعة أحواض( التي ستتم فيها التسوية من قبل  .1

 .األراضي والمياه

منطقة وتعرف بمن قانون تسوية األراضي والمياه،  (5)قم للمادة ر  ستنادا  إ ،إصدار أمر التسوية .2

 التسوية.

عندما يقرر المدير : )على52لسنة 40نصت المادة الخامسة من قانون تسوية األراضي والمياه رقم  وقد

البدء في عمل تسوية األراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بي )منطقة تسوية( ينشر في الجريدة 

األراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة الرسمية أمرا  يسمى )أمر تسوية( يتضمن أن عمل تسوية 

 (.المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد

 مر التسوية الذي ينشر في الجريدة الرسمه)مجلة الوقائع الفلسطينية(.أ (1.2)ير الملحق رقم ويش

، حيث يتم تبليغ أهالي المنطقة بموعد بدء العمل في المناطق المحددة في أمر إعالن التسوية  .3

 تسوية.ال

 40/52راضي والمياه رقم ةاألالماده السادسة من قانون تسويوقد جاء في 

عندما يعين المدير التاريخ المشار إليه في أمر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة التي يراها "

مكان بارز في القرية أو البلدة أو مناسبة، أهالي منطقة التسوية إعالنا  يسمى )إعالن التسوية( تعلق نسخة منه في 

 :العشيرة ويتضمن هذا اإلعالن البيانات التالية

 .اسم القرية أو البلدة أو العشيرة أو المواقع المنوي الشروع في تسوية أراضيها أو المياه الكائنة فيها-1

 .التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه بأعمال التسوية -2
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تتناول جميع األشخاص الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في  إخطارا  بأن أعمال التسوية -3

 ."األرض أو في الماء أو أية حقوق أخرى متعلقة بها سواء أكانت هذه الحقوق معترفا  بها أو منازعا  عليها

 اإلعالن الذي تتحدث عنة المادة المذكورة.( 2.2)كما يبين الملحق رقم 

والمياه بتقسيم المنطقة المعلنة إلى أحواض وأحياء بأسماء متعارف عليها  األراضي ةتسوي ةهيئ تبدأ

 يبين تقسيم األحواض المعلنة في منطقة الدراسة. (1.2)وفي الشكل رقم لدى أهالي المنطقة. 

 تقسيم األحواض داخل منطقة التسوية في دورا المرحلة الثانية  1.2شكل 

 

 
 

 69-68صفحه   203المصدر: الوقائع الفلسطينيه عدد
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 خالل إعداد تلك االحواض يجري االتي:

 يقوم مجلس القضاء األعلى بتعيين قاض للتسوية. •

 يتم إعالم بعض الجهات الرسمية المعنية بعمل التسوية. •

 تتوقف دوائر التسجيل عن إجراء أي معاملة في المناطق المعلن فيها التسوية. •

 المسح وتحديد الحدود. تقوم فرق التسوية )المساحة( بأعمال •
 

 الوثائق المطلوبة من مالكي األراضي: 4.1.2
 
 ج قيد من ضريبة األمالك.إخرا  •

 ،حجة تخارج.رثإ حصر  •

 ، عقود أو مستندات إفراز.عقود بيع أو شرا، عقود أو مستندات مغارسة •

 أو الشقق. ،العقارأو وكاالت متعلقة باألرض، المياهوكالة  ،مين أو رهنأسندات ت •

 دعاء بحق الملكية.اإلأية أوراق أو وثائق أخرى تثبت  •
 

 :دعاءات والحقوق اإلجداول  5.1.2
 

 40/52راضي والمياه رقم ة األمن قانون تسوي ةالسابعنصت الماده 

( من المادة 3الى جميع األشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة )“

إدعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها إلى المدير أو الموظف المفوض من قبله السابقة أن يقدموا 

بقول االدعاءات في الزمان والمكان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه االدعاءات 

 .عالنية على األصول التي يقررها المدير

راضي للمدير أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود األ -2

 ”.وتقديم االدعاءات المتعلقة بها
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 يقوم فريق التسوية بتنظيم جدول يسمى )جدول دعاءات بالملكية،اإلوبعد تقديم  ،على ما سبقء بنا

 سم القرية أو البلدة وكافة تفاصيل األراضي وما عليها وكذلك خارطةإ الجدول يظهر ،دعاءات(اإل

رض معلنة للتسوية على النموذج أ ةقطع على أي دعاءإ ستالم أيإ الحوض ومقياس رسمها حيث يتم

 .دعائهإ لصحة اإلثباتات المدعمةة ه المدعي كافدعاء يرفق فيالمخصص لإل

ءات المقدمة على دعااإلبدراسة جميع  ومأمور التسوية يقوم فريق متخصص من الباحثين القانونين

التحقيقات االزمة في األراضي  وينظم تقاريرا  مفصلة بكل اإلدعاءات المتناقضة، وكذالك ،الحوض

من مأمور  ةمصدقالمتنازع عليها، وترفع التقارير ومحاضر التحقيق مرفقة بالتوصيات القانونية االزمة 

حيث يبين جدول الحقوق أسماء  بعد تنظيم قائمة تسمى )جدول الحقوق( ،العامة ةدار لإلالتسوية

المالكين لكل قطعة، وذلك إستنادا  للتحقيقات التي جرت سابقا  في اإلدعاءات المتناقضة باإلضافة الى 

 مساحة كل قطعة وقيمتها. 

يعلق نسخة  وبعد أن يوقعه. والمياه ألراضيا ةهيئة تسويينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه رئيس 

وتسلم صورة مصدقة عنه  ،وأخرى في مكان بارز في البلدة أو القرية القضاء، لمنه في دائرة تسجي

لتمكين  ،بارزو تعليق جدول الحقوق في مكان عام للمجلس المحلي إلبالغ األهالي بمحتوياته. يتم 

ويشترط أن يرد مأمور التسوية في المنطقة لرئيس الهيئة بأن التعليق تم  ألهالي من أإلطالع عليه.ا

 . (3.2)ألصول وفق الملحق المشار اليه بالرقم وفق ا

عليق وذلك للمقيم في فلسطين من تاريخ الت ثالثون يوما   عتراض عليهبعد تعليق الجدول تكون مدة اإل

وللمقيم في دول غير  ةواحد ةعتراض سناإل ةلفلسطين فمد إحدى الدول المجاورة في لغائب والمقيماأما 

 .تسنواعتراض ثالثة اإل ةفمد ةمجاور 

حقوق  يحق لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو تملك أو منفعة في األرض أو الماء أو أية

 إذا: خالل الفترة المحددة عتراضمتعلقة بها، اإل
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 .سمه في الجدولإغفل ذكر أ . 1

 .. أدرج حق تصرفه هو تملكه أو منفعة في الجدول بصورة خطأ2

 .أو جزء منه إلى أخر ةبكامل ة. نسب حق تصرفه،تملكه،أو منفعت3

 .و مياهه بصورة غير صحيحةأ. إذا قدرت قيمة أرضه 4

 أن بأي شكل، يجوز له خالل ثالثين يوما   ة. إذا مس حق تصرفه أو تملكه أو منفعت5

عتراضات والجدول بعد التدقيق إلى محكمة اإل تحال، ستدعاء خطيإيعترض عليه ب

 التسوية.

صراحة على  40/52األراضي والمياه رقم  ةقانون تسوينصت المادة الثانية عشر من وقد 

 :ذلك وقد جاء فيها

كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في األرض أو الماء أو أية حقوق "

 :متعلقة بها

 .أغفل ذكر اسمه في الجدول -1

 .أدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة -2

 .سب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأن -3

 .قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة -4

 .مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر -5

عليه  يجوز له خالل ثالثين يوما  من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض

عتراضه، وعلى إ باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأسا  أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه 

 .المدير أن يحيل االعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى محكمة تسوية األراضي

ل الحقوق يجوز أن يكون أحد الشركاء خصما  في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدو 

 (12مادة رقم  1952لسنة  40رقم )قانون التسويه ".  مشاعا  
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 ،االمعترض عليهقطع األراضي  ستثناءإالتسوية بتصديق جدول الحقوق بعد يقوم قاضي محكمة 

 .الحقوق النهائي  يسمى جدولويصبح جدوال  

إضافة إلى النظر في جميع  ،عتراضات الواقعة على جدول الحقوق النظر في جميع اإليتولى و 

حيث  ض تقع داخل حدود التسوية.بأر المتعلقة  النظامية األخرى  المحاكم القضايا المنظورة أمام

 .تنظر المحكمة في جميع القضايا المتعلقة باألراضي، وتشمل القضايا السابقة ألعمال التسوية

أساسيا  يجب أن تتوقف جميع المحاكم عن النظر في أي قضية تتعلق بأراض تقع داخل  شرطاَ 

ختصاص إوتصبح من  ،المرفوعة سابقا   ي وكافة الدعاو  ،حدود المنطقة التي تجري فيها التسوية

 .محكمة التسوية فقط

، بكرو ستئناف ومحاكم النقض.)ابللطعن أمام محاكم اإل أن قرار قاضي التسوية قابالَ  علماَ 

 .199-198ص  (1999،محمد

 التخطيط المكاني  2.2

التخطيط المكاني يشير إلى األساليب المستخدمة من قبل القطياع العيام فيي التيأثير عليى توزييع السيكان 

سيتخدام واألنشطة في الفضاءات بمقاييس متعددة. التخطيط المكاني يشمل جميع مستويات التخطيط إل

األراضي بما في ذلك التخطيط الحضري، والتخطيط اإلقليميي، والخطيط المكانيية الوطنيية، والمسيتويات 

التعريفات ما ورد في ميثاق المجلس اإلقليمي هذه الدولية. هناك تعريفات عديدة للتخطيط المكاني. أهم 

ي للوزراء المسئولين التخطيط من قبل المؤتمر األوروب 1983في عقد األوروبي للتخطيط المكاني الذي 

 .اإلقليمي
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جتماعيييية والثقافيييية والبيئييييية إقتصيييادية واالالتخطييييط المكييياني هيييو التعبيييير الجغرافيييي عييين السياسيييات اإل

ختصاصييات للمجتمييع، وهييو فييي نفييس الوقييت ضييوابط علمييية، وأسييلوب إدارة سياسيية شيياملة ومتعييددة األ

 .الفضاءات وفق ا إلستراتيجية متكاملةموجهة نحو تنمية إقليمية متوازنة وتنظيم 

كانون  21عقد اليوم  -رام هللا  2050 ، فلسطين2025مؤتمر أطالق وثيقة الرؤية "فلسطين )

( 2015،أول  

:مكّونات التخطيط المكاني.221.  

 .ستخدامات األراضي الحالية والمقترحةإ -1

 .الزراعية القيمةالبيئة الطبيعية والثقافية والمتنزهات الوطنية واألراضي  -2

 .ومناطق التنوع الحيوي المعالم التاريخية والحضارية  3 -

 .المناطق الحساسة بيئي ا، ومن حيث المياه الجوفية والخطرة جيولوجي ا وجغرافي ا 4-

 .مناطق وحدود التنمية العمرانية والريفية القائمة والمقترحة ومراكز المدن الجديدة  -5

وسكك حديد، وموانئ، ومطارات، ومعابر، وروابط إقليمية برية وجوية  )طرق،مخطط المواصالت  -6
 .وبحرية

 .مصادر الطاقة وشبكات التوزيع الوطنية والطاقة البديلة والربط اإلقليمي -7

 .مصادر المياه وشبكات التوزيع الوطنية، والمصادر البديلة، ومواقع السدود والحصاد المائي -8

 .تكرير النفايات الصلبةالعادمة ومناطق  المياه 9-

 (.مراكز الخدمات األساسية على المستوى الوطني )مدن طبية، مدن تعليمية، مدن رياضية -10

 (.قتصادية )الصناعة، التجارة، السياحة، الزراعةإمناطق التنمية اال -11
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 قتصادية والبيئية والحضرية.جتماعية واإلبالتنمية اإلراسات وتحليالت تتعلق د 12-

 األمن والمعابر الحدودية. -13

، وبين دول الجوار في مجال البنية التحتية الربط اإلقليمي بين مناطق الدولة المنفصلة جغرافي ا - 14
 والتنمية المشتركة.

مبررات التخطيط المكاني: .2.22  

إن التحديات الكبرى التي تواجهه فلسطين في أي عملية تخطيط تشمل عدة موضوعات من أهمها 

األرض والسكان. ويفترض المخّطط أن الدولة الفلسطينية ستقوم على كامل هذه المساحة التي تواجه 

، وكذلك اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة المستعمراتعددا  من التحديات، منها 

الحق الكامل في  مفي الشتات ولديه ون يعيشالذين الفلسطينيين وكذلك جدار الفصل العنصري وغيرها. 

ال يقل أهمية عن التحديات السابقة،  تحدا آخر  .العودة حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

قد تتناقض مع التوجهات يتمثل في التسارع الحاصل على أرض الواقع في تنفيذ مشاريع عشوائية 

 مما يفرض واقعا  تصعب معالجته الحقا . ،الوطنية في ظل غياب مخطط وطني شامل

وشبكات بنى تحتية أساسية  ،ال بّد من التخطيط لبنية حضرية مستدامة،وفي ظل التحديات المذكورة

مع كل هذه التحديات، وعليه فإن المخطط المقترح ال بد وأن يتجاوب ، قتصادية متوازنةإفعالة وتنمية 

وأن يعمل على جسر الفجوة  ،ستدامة بما يحقق مصلحة األجيال الحالية والقادمةوأن يمتلك صفة اإل

 .القائمة في التنمية بين األقاليم من خالل تحقيق تنمية متوازنة جغرافيا  

ط المكاني:يطاهداف التخ .2.23  

وفق ا لقرارات الشرعية  1967إن القرار الوطني بإنشاء الدولة الفلسطينية على األراضي المحتلة عام 

الدولية، يحتم التحضير لهذه الدولة من أجل تحويل التحديات الناجمة عن محدودية الموارد إلى فرص 
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م للتغلب على أية آثار قد للتنمية المستدامة. إن التخطيط المبكر لتغييرات كبيرة من هذا القبيل أمر مه

 .تضيف تحديات أخرى لما هو قائم أصال  

ستنزاف أما أدى إلى  ،شهدت األراضي الفلسطينية حقبة من الالتخطيط ،بسبب القيود الجيوسياسية

ما يسترعي  ،إضافة إلى تحدا كبير للبنية الحضرية ،ستدامتها للخطرإوتعريض  ،الموارد المحدودة

العمل على إعداد خطة وطنية مكانية للتغلب على هذا التحدي، من خالل تقديم إجابات على 

 تعاطي مع التحديات المستقبلية من حيث التنمية المستدامة والمتوازنة.للستفسارات حول القدرة إ

األساسية ومنها يط التخط هإن عدم الوضوح في الرؤية المستقبلية للواقع الفلسطيني في جميع أبعاد

وضع  وجبيست دولة األحتاللاألرض( واإلنسان، بسبب الصراع السياسي مع  المكان )خصوصا

نطالق منها نحو مخطط وطني ولكن واقعية بنفس الوقت لإل ،فرضيات منطقية ذات أبعاد وطنية

 مكاني كإطار للتنمية والبناء.

ى فرص، وبحيث يكون واعدا  من منظور بتحويل التحديات إل مثل رؤية المخطط الوطني المكانيتت

بحيث يحافظ على موارد األرض الشحيحة لألجيال  ةستيعابية، وأن يتم تخطيطستمرارية والقدرة اإلاإل

مع الحفاظ على تلك  ،الحاضرة والقادمة، وأن يضع تصورات إلدارة األراضي على المدى الطويل

أن يعمل على جسر الفجوة مع الدول المتقدمة و  ،األراضي المخصصة ألغراض زراعية وبيئية وجمالية

 حتى يتسنى االندماج والتكامل اإلقليمي. ،والدول المحيطة

من أهمها  ،تشمل عدة موضوعات ،إن التحديات الكبرى التي تواجهه فلسطين في أي عملية تخطيط

، 1967حتلت في الرابع من حزيران عام أُ  ناطق التياألرض والسكان. تشمل األرض جميع الم

تواجه عددا  من التحديات، ويفترض المخّطط أن الدولة الفلسطينية ستقوم على كامل هذه المساحة التي 
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اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك جدار الفصل  المستعمراتمنها: 

لدول صغيرة المساحة، العنصري، وغيرها. تعتبر الدولة الفلسطينية المحددة بالقرارات الدولية من ا

ستفادة من وعلى المخطط الوطني التعامل مع هذا الواقع، والعمل على اإل ،محدودة الموارد الطبيعية

 .ستطاعت أن تحقق نمو ا الفت اأتجارب دول أخرى بظروف ومساحات مماثلة 

ديه الحق يعيش في الشتات ول ، نصفهم تقريبا  تحديات موضوع السكان الفلسطينيينكما تشمل هذه ال

حسب القانون  1967و 1948ر أو نزح منها إبان الحربين عام ج  الكامل في العودة إلى أراضيه التي هُ 

 قرارات الدولية.الالدولي و 

ويكمن التحدي األكبر فيما يتعلق بالسكان بالكثافة العالية على األرض، إضافة إلى زيادة طبيعية 

ا له تبعات  ومن أهم  ادية بعضها إيجابي واآلخر سلبي.قتصا  ماعية و جتإمرتفعة ما يضيف نمو ا سريع 

أهداف المخطط بهذا الخصوص: التأكيد على األبعاد اإليجابية للكثافة السكانية والتعامل مع األبعاد 

 .والتحديات األخرى لتحويلها إلى فرص للنمو بقدر اإلمكان

اريع عشوائية قد تتناقض مع يتمثل في التسارع الحاصل على أرض الواقع في تنفيذ مش تحدا آخر

 .صعب معالجتهيفرض واقعا  ما يم ،التوجهات الوطنية في ظل غياب مخطط وطني شامل

وشبكات بنى تحتية أساسية  ،ال بّد من التخطيط لبنية حضرية مستدامة، في ظل التحديات المذكورة

هذه  وعليه فإن المخطط الوطني المكاني ال بد وأن يتجاوب مع كل ،قتصادية متوازنةإفعالة وتنمية 

بما يحقق مصلحة األجيال الحالية والقادمة، وأن يعمل على  ،ستدامةالتحديات، وأن يمتلك صفة اإل

ويهدف المخطط   .جسر الفجوة القائمة في التنمية بين األقاليم من خالل تحقيق تنمية متوازنة جغرافيا  

ات وتوجهات وطنية للتنمية الشاملة وتوزيع األنشطة االقتصادية بشكل أمثل، كما إلى رسم سياس
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فإن المخّطط الوطني  وتحديدا    ويشكل أداة ُيسترشد بها للتخطيط على المستوى اإلقليمي والمحلي.

 المكاني يهدف إلى مجموعة من األهداف الفرعية التالية:

 .ستغالل الموارد الطبيعيةإتنظيم وترشيد  -1

 .ستعماالت األراضيإضع التوجهات العامة لسلطات التخطيط اإلقليمية والمحلية فيما يتعلق بو  -2

والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية  ،السيطرة على النمو غير المنظم للمراكز الحضرية والمدن  -3

 .من األرياف عن طريق إيجاد فرص عمل أفضل في األرياف

 .القطاعي والتخطيط العمرانيتحقيق الربط العضوي بين التخطيط  -4

 .تحقيق تنمية متوازنة جغرافيا   -5
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المخطط المكاني الوطني لحماية الموارد الطبيعية :2.1خارطه رقم   

 
 
Source: NSP website, 2014 
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التخطيط اإلقليمي 2.3  

مفهوم التخطيط اإلقليمي: .2.31  

فهيو  ،طقية معينية للدولية ويعيرف بياإلقليميمارس في منالتخطيط القومي حيث مستويات  هو مستوى من

حل مشاكل مستقبلية سيواء لا  َ فتعتبر تصميم ،نوع من أنواع التخطيط الذي يضع لمسات رئيسة لتخطيط

 (2006، محمد،العناني).عمرانية وذلك عبر فترات مختلفة ،قتصاديةإ ،جتماعيةإكانت 

فيتنييياول وضيييع المخططيييات الالزمييية فيييي ضيييوء  ،واحيييدةيركيييز التخطييييط اإلقليميييي عليييى أقييياليم الدولييية ال

سيتغالل إمكانييات وكيذلك وضيع األسيلوب العلميي إل ،لكيل إقلييم توجيهياتالالتخطيط القيومي بنياءا  عليى 

وتنظييييم تطيييور ، جتماعييييةقتصيييادية واإلووضيييع الخطيييط المناسيييبة للتنميييية اإل ،اإلقلييييم وثروتيييه الطبيعيييية

ويركييز علييى توزيييع  ،جتماعييية والطبيعيييةفهييو يشييمل النييواحي االقتصييادية واإل ،العمييران فييي ذلييك اإلقليييم

سييتعماالت األراضييي فييي ذلييك اإلقليييم إوكييذلك  ،التجمعييات العمرانييية أحجامهييا ووظائفهييا وتوزيييع السييكان

كمييا يتعييرض تخطيييط اإلقليمييي لشييبكه الطييرق والنقييل والمييرور بييين التجمعييات العمرانييية  ،ومسييتقبال   حاليييا  

 ( 2004، فؤاد ،ين.)دود

تصال بين سياسية اإل ةوهو حلق ،بالمكان إن التخطيط اإلقليمي يعمل على ربط التخطيط القومي للدولة

فهييو يعطييي إمكانييية خدميية التجمعييات السييكانية  ،التخطيييط القييومي ومسييتوى التخطيييط للمدينيية أو القرييية

 (.1994،فاروق  . )حيدر،والقرى وذلك من خالل العالقة بين المدن 

:مستويات التخطيط اإلقليمي 2.3.2  
 

:التخطيط القومي الوطني -1  

ط تضييمن التوزيييع طييخ وهييو ،لألراضيييالمحييدودة  اإلسييتعماالتوهييو ذلييك التخطيييط الييذي يهييتم بتوزيييع 

وذليييك إسييينادا  للميييوارد  ،جتماعيييية والعمرانيييةقتصيييادية واإلميين النيييواحي اإل ،قييياليم المختلفيييةاأل العييادل بيييين

 .ليم مع تحقيق العدالة في التوزيعالبشرية والطبيعية لألقا
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 :التخطيط اإلقليمي المحلي -2

عليييى ، جتماعييييةاألقصيييادية و األنشيييطة األاقيييع مو ى مييين التخطييييط اليييذي يهيييتم بتحدييييد وهيييو ذليييك المسيييتو 

، قطاعاتيية الحضييري والريفيييف قليييم عيين مختلييصييورة تفصيييلية لتنمييية اإل وا عطيياءقليييم تقسييم مسييتوى األ

 .قليمي البيئة الجغرافية في ذلك األراضي فستخدامات األإوينظم 

 :التخطيط االقليمي على مستوى المشروع -3

و أزراعييييا   وأ واليييذي يعنيييي المشيييروع سيييواء  كيييان صيييناعيا   ،قليميييي المحلييييمييين التخطييييط األوهيييو جيييزء 

كمييا يييدرس هييذا التخطيييط  األخييرى،قيياليم مييع األ ا  و عنييدما يكييون مشييتركَ أ ،قليييمخييدماتي ضييمن نطيياق األ

 (2006،محمد، العناني).قليمثير تلك المشاريع على تنمية اإلأت

 المخطط الهيكلي  4.2

 :مفهوم المخطط الهيكلي 1.4.2

وذلك من خالل وضع  ،قطاعات وفئات المجتمع ةهو أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة لكاف

وفي  ،ستخدامات األراضي في حدود ذلك المخططا  بما يتعلق بجميع األنشطة و  ،التصورات المستقبلية

والمستقبل القريب من ناحية حتياجات التنمية في الحاضر إوالذي يضمن التوازن بين  ،المناسبالوقت 

 (.2004،، فؤاد )دودين.حتياجات التنمية ألجيال المستقبل البعيدإوبين 

 :ةتاريخي ةلمح 2.4.2
 

 :في أربعة مراحل وهيمرت مراحل التخطيط الهيكلي في فلسطين 
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 العهد العثماني: 1.2.4.2
 

تأثر التخطيط العمراني الفلسطيني تاريخي ا باألحداث واألنظمة السياسية التي توالت على فلسطين، وقد 

وانين الدولة بدأت السلطات المحلية في فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على ضوء ق

منه على تشكيل المجالس  111م والذي تنص المادة 1871العثمانية وخاصة قانون إدارة الواليات لعام

ستمالك الذي أقر نظام الترخيص بالبناء في المدن، كما وضعت قواعد إل 1877البلدية وقانون 

مجلسا بلديا   22األراضي لغرض تشييد الطرق للتطوير اإلقليمي حيث ترك العثمانيين فلسطين وفيها 

 (.1997، ، راسم)خمايسي

 البريطاني:اإلنتداب فترة  2.2.4.2
 

م، فيمكن الحديث عن مرحلتين تأثرت بهما  1917أما في فترة الحكم البريطاني التي بدأت في العام 

 .المجالس المحلية

م  1877م، حيث استمر العمل في البداية وفق ا لقانون البلديات العثماني لعام 1917بدأت في العام 

م وضع قانون جديد للبلديات على  1934ستحداث نظام الهيئات المحلية وفي إتم  1921وفي عام 

البريطانية من حيث المركزية الشديدة، وبموجبه تم إلغاء القانون العثماني نسق أمثاله في المستعمرات 

 38بلدية و 24أعطت سلطات مطلقة للمندوب السامي ووصل عدد البلديات  1877عام 

 (.2003،راسم )خمايسي،مجلس محلي 
 

 األردني:الحكم  3.2.4.2
 

 ومنها قانون  ،من القوانين البلديةستحداث مجموعة إخالل فترة الحكم األردني للضفة الغربية، تم 

 م1955وم 1954وم  1951البلديات لألعوام 



 

35 

 

فحدد مستويات التخطيط بثالثة  نون تنظيم المدن والقرى واألبنيةوالمسمي قا 1966لسنه  79أما قانون 

 مستويات:

 .مستوى وطني ممثل بوزير الداخلية ومجلس التخطيط األعلى -

 .جان البناء في األقاليم والمدن والقرى مستوى إقليمي ممثل بإقامة ل -

 .مستوى محلي ممثل بتشكيل لجان محلية لتنظيم المدن والمناطق المحلية والساحات -

 .(2011/ 5رقم  نظام أالبنيه والتنظيم للهيئات المحلية. ،)وزاره الحكم المحلي
 

 :حتالل اإلسرائيلياإل 4.2.4.2
 

أقامت هياكل تخطيطية تابعة عملي ا  1967حتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزه عام أَ وبعد أن 

لتحقيق هدف واضح وهو تنظيم  ستجابةإوجاءت هذه المخططات  ،لمؤسسات التخطيط اإلسرائيلي

 الحيز اإلقليمي ألجل تحقيق المصالح واألهداف اإلسرائيلية.

داد عدد من المخططات الهيكلية للهيئات المحلية عام قامت مجموعة من المخططين اإلسرائيليين بإع

ألنه ال يلبي  ،تم رفضه من قبل الفلسطينيين مخططا   (183)االحتالل بتصديقومن ثم قام  ،م 1979

وفي سنوات الحقة قامت دائرة التخطيط المركزية التابعة لإلدارة العسكرية اإلسرائيلية  ،حتياجاتهمإ

وضع حدود ضيقة للمناطق المسموح البناء عن هذه المخططات ونتج  ،بإعداد مخططات هيكلية جزئية

م وما يزال عدد كبير من المخططات ساري  1994تم إقرارها حتى عام  وقد ،فيها في الضفة الغربية

ن من المخططين اإلقليميين يو ستفاد اإلسرائيلإأما بنسبة للصعيد اإلقليمي فقد  .نآلالمفعول لغاية أ

دد المستوطنات ومنع بهدف زيادة ع،(RJ – 5، S- 15 )ا خالل فترة االنتداب البريطانيالذين تم إعداده

م بتعديل هذة المخططات 1982قامت إسرائيل في عام  ،المناطق الزراعية ألبنية في إعطاء تراخيص

وفي  ،((RJ-5 للمخطط البريطاني  لمنطقة القدس ليكون بديال   1/82المخطط رقم  عمن خالل وض
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المخطط وتضمن هذا ،" 50م تم نشر مخطط إقليمي أخر أطلق عليه اسم " مشروع الطرق  1984عام 

محلي ( وقد هدف هذا المخطط الى ربط مستعمرات ، إقليمي ،رئيسي ،أربع تصنيفات للطرق )سريع

ورقه عمل  ،22/9/2005-19)مؤتمر العمل الهندسي الثاني في فلسطين . الضفة الغربية وقطاع غزة

 .(68+67ص

 :إبان فترة اإلحتالل اإلسرائيلي أجهزة التخطيط 1.4.2.4.2

أقامها الحكم  منذ أنالتي تديرها اإلدارة المدنية أحد األجهزة  أجهزة التخطيط في الضفة الغربية،

تعمل هذه و  في سياسات االحتالل،إحدى األجهزة األكثر تأثيرا  وهي العسكري في األراضي المحتلة. 

 حدهما لليهود واألخرى للعرب.أاألجهزة في مسارين منفصلين، كبقية األجهزة األخرى، 

فعليا  عن تغيير خارطة الضفة الغربية، حيث تقوم بالمصادقة  تعتبر أجهزة التخطيط هذه، المسؤولة

 جديدة، عمراتالتراخيص المطلوبة لبناء مست وتصدرللمستعمرات  الهيكلية المخططاتعلى 

سلطات اإلحتالل قامت وقد . لخدمتها شق طرق التفافيةقائمة و  مستعمراتتوسيع  ومخططات

بتشكيل مؤسسات التخطيط في الضفة الغربية، ونقل العديد من صالحيات التخطيط  يسرائيلاإل

 للسلطات المحلية اليهودية، ومن هذه التغيرات تجريد مؤسسات التخطيط الفلسطينية من صالحياتها.

وتقوم بهذا عن  ،عمل أجهزة التخطيط جاهدة  من أجل الحد من تطور المدن والقرى الفلسطينيةكما وت

لبناء. في كثير من األحيان تراخيصاطريق رفض الطلبات التي يتقدم بها الفلسطينيون للحصول على 

االنتداب  عدت وتمت الموافقة عليها زمنأ التي يكون الرفض بحجة أّن المخططات الهيكلية اإلقليمية، 

أي  للفلسطينيين ال تعطيأن هذه المخططات الهيكلية  كماتجيز البناء على هذه األراضي.  يطانيالالبر 

حتياجات إم مع ئتتعمد أجهزة التخطيط عدم تحضير مخططات جديدة تتالحق في التطوير،و 

ودوائر ة المدنية اإلدار وتقوم . إعداد مخططات وفق حاجتهم ن، أو حتى السماح للفلسطينييالفلسطينيين
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في نفس الوقت تقوم برفض طلبات  ،بحجة عدم الترخيص فلسطينيون البيوت بهدم التنظيم اإلسرائيلي 

 تعود ملكياتها لهم.على أراض التراخيص التي يتقدم بها الفلسطينيين 

والبناء  التخطيطالفلسطينية صالحيات الوطنية ، تسّلمت السلطة أوسلو الدولية تفاقيةإبعد التوقيع على 

 من مساحة الضفة الغربية 40تشكل حوالي % وهي"، ب "أ" و"صنفت وفق تلك اإلتفاقيه  في مناطق

لتي هي توسع ا، إال أن األراضي غالبية السكان الفلسطينيين سكن في هاتين المنطقتينوي. فقط

جودة في أطراف في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية، مو للمناطق الحضرية 

والمعّرفة حسب االتفاقيات كمنطقة "ج"، التي تقع تحت سيطرة أجهزة التخطيط المدن والقرى هذه 

 اإلسرائيلية.

 :الضفة الغربية خارطةلتحليل  2.4.2.4.2

وتأثيرها على السكان  تعمراتتحليل الخريطة من حيث االنتشار الجغرافي للمس تحليل لخريط

تمتد من الشمال قطاعات طولية  ةثالث ،أربع مناطق على تقسيم الضفة إلى يعتمدفهو الفلسطينيين، 

في كل واحدة من هذه المناطق يجب التمييز بين ثالثة أنواع من المناطق:  .ومنطقة القدس للجنوب

، ستعمرةماللدّية ب الخاضعة لحدود بها وكذلكالمناطق التي تحيط  عمرةالمستالمنطقة المبني عليها 

 مجالس اإلقليمية.للالمناطق المعرفة كمناطق نفوذ و 

 عمرمست 5400يشمل القطاع الشرقي، غور األردن وشاطئ البحر الميت. يسكن هذه المنطقة حوالي و 

تقع بقية منطقة القطاع تحت نفوذ و  أريحاستثناء جيب إوقرى صغيرة. ب كيبوتساتمعظمهم في 

تلك نم. نتيجة وجود و مليون د 1.2مجيلوت، والتي تضم أكثر من مجالس اإلقليمية عربوت هيردين و ال

عام، التطوراالقتصادي بشكل تكمن باألساس في تقليص إمكانيات األراضيالمستوطنات على هذه 
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وذلك نتيجة  لسلب الفلسطينيين وحرمانهم من مصدرين مهمين من أجل  ،والتطور الزراعي بشكل خاص

 التطوير وهما: األرض والماء.

 عمراتتم بناء معظم المست ،تواجد قطاع ظهر الجبل في قمم سلسلة الجبال التي تقطع الضفة الغربيةي

ينتشر جزء  عمر،مست 34000حوالي  عمراتالمستيسكن في هذه  ،مونيمأمنظمة جوش  من مبادرة وهي

محور ، حيث يعد هذا الشارع 60ارع رقم ممتدة على طول ش على شكل سلسلة عمراتمن المست

في هذه المنطقة  لمستعمرينأمن ا ، من أجلالمواصالت الرئيسي الذي يصل شمال الضفة بجنوبها

مما يحد حرية التنقل للفلسطينيين على هذا المحور، األمر  ،يقوم الجيش اإلسرائيلي بفرض قيود صعبة

التطور المدني ، بعّدة طرق، عمراتباإلضافة لذلك، تمنع هذه المست ،اّلذي يعرقل سير حياتهم الطبيعية

 للمدن الفلسطينية الكبيرة الموجودة على طول قطاع الجبل )الخليل، رام هللا، نابلس وجنين(.

، وتقع هذه كم 10-20تمتد قطاع التالل الغربية من الشمال للجنوب على مساحة عرضها من 

 ،اإلسرائيليينلمناطق مفضلة من قبل حيث تم تحويلها  ،رإلى الخط األخض بشكل محاذي عمراتالمست

 التطور المدني واالقتصادي عمراتالمست هذه تمسعمر، مست 85000حوالي  عمراتيسكن هذه المست

 . هاوالقرى الفلسطينية، بسبب مصادرة األراضي من حول للمدن

أوسلو، نتج عن هذه العملية أكثر من  ةتفاقيإالفلسطينية الصالحيات ضمن  الوطنية بعد تسلم السلطة

مصنفة مناطق "ب" وبعض الجيوب مصنفة مناطق "ا". تحاط هذه الجيوب من جميع جيب  50

يقطع أوصال  عمراتفوجود المست ،االتجاهات بمناطق "ج" التي بقيت تحت سيطرة إسرائيلية كاملة

 والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع.ى االمتداد اإلقليمي بين القر 
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مدينة  التي تم بناءها في المنطقة والتي أعلن ضمها إلى عمراتستيتضمن موتروبولين القدس، الم

التي تخضع لنفوذ القدس  عمراتوتضم ايضا  المست، باتت تسمى باإلحياء عمراتهذه المست.القدس

. تأثير هذه عمرمست 248000، حوالي مستعمرينالعدد األكبر من  المستعمراتوضواحيها. يسكن هذه 

طلب مصادرة واسعة ألراضي يت في شرق القدس عمراتبناءالمست، فينلفلسطينيعلى ا عمراتالمست

دوميم( أ شرقي الموتروبولين )مثل معلي عمراتفلسطينية ذات ملكية خاصة. فصلت مناطق نفوذ المست

"غوش عتسيون"  عمراتالضفة الغربية إلى منطقتين، ومنعت التطور المدني لبيت لحم لوجود مست

 .التي تقع حولها البلدات الفلسطينيةيضا  عن بقية وفصلها ا

خالل السنين عن طريق إعالنها أراضي  دولة اإلحتاللستولت عليها أ ن دونم،مليو  2تم ضم حوالي 

جزء من هذه األراضي ، فكان معينة تعمرةلم يتم نقلها لمسو دولة تحت نفوذ ستة مجالس إقليمية، 

ستعمالها كمناطق تدريب للجيش اإلسرائيلي. إال إأو يتم  عمرون،خاصة في غور األردن يفلحها المستو 

مناطق صناعية وإلقامة  عمراتحتياطي لتوسيع المستإ وتعتبر مخزون  أن أغلبية هذه األراضي خالية

 وسياحية جديدة.

تقرير منشور على صفحات االنترنت مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة - بتسيلم)
 (12/9/2016متوفر حتى تاريخ 12/9/2006

http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab
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 مناطق)ا، ب،ج(وكذلك  تبين توزيعة المستعمرات في أراضي الضفة الغربية 2.2خارطة رقم 

 

 
 ( القدس. فلسطين)أريجالمصدر: معهد األبحاث التطبيقية 

في األراضي المحتلة نظام الفصل المبني على التمييز، حيث أقامت في نفس  دولة اإلحتاللخلقت 

نتمائه القومي، هذا النظام إ حسب المنطقة جهازين قضائيين منفصلين والتي فيها تحدد حقوق اإلنسان
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الماضي كنظام التفرقة العنصرية )االبرتهايد( مت في من نوعه في العالم ويذكرنا بأنظمة قاهو الوحيد 

 الذي ساد في جنوب أفريقيا.

الف الدونمات آسلب نظام التميز العنصري المذكور أتاح إن اإلجراءات الصهيونية في فلسطين وفق 

 في الضفة الغربية عمراتلمستستعملت لبناء عشرات اأ هذه األراضي المسلوبة، فلسطينيينمن ال

 الفلسطينيين جميعهم الدخول لهذه األراضي دولة اإلحتاللتمنع و . المستعمرينآلف من آلتوطين مئات 

إعطاء الشرعية لسلسلة االنتهاكات التي تقوم بها ضد  عمراتالمستستعمالها، وتستغل وجود هذه وا  

 يشة وحق حرية التنقل. حقوق الفلسطينيون، من هذه الحقوق، حق السكن، حق المع

داخل الخط األخضر. وفي  دولة اإلحتاللبجميع الحقوق المعطاة لمواطني  المستعمرون بالمقابل يتمتع 

في  حتاللدولة اإلستثمرتها أالجهود الجمة التي ، إن الكثير من األحيان تعطى لهم حقوق إضافية

لجيوب مدنية في  عمرات"مشروع االستيطان" سواء كانت مالية، قضائية او بيروقراطية، حّولت المست

هذا الوضع  دلتخلي، مفضلةلذوي مكانة  سكانهامناطق وأراضي خاضعة للحكم العسكري، وحولت 

 الذي من أساسه غير قانوني.

لها غطاء قانوني لتغطية مشروع يجعو  همصالح تخدمئية بالطريقة التي أساليب قضا ل اإلحتاللستعمأ 

بالتمسك بالقانون األردني في الحاالت التي يخدم بها مصالحها  وتقوم حكومة اإلحتالل ،ستيطاناإل

أن  الدولي حيث ينص القانون وأهدافها، متذرعة بالحجة إن عليها أن تتعامل بموجب القانون األردني، 

حتاللها. لكن في الحاالت إلسير بموجب القانون القائم في األراضي المحتلة قبل ااالحتالل على دولة 

لم تتردد من  دولة اإلحتاللالتي يتعارض فيها القانون األردني مع المصالح واألهداف اإلسرائيلية، فان 

 مصالحها.مع عسكري وسن قوانين تتماشى أمر  هذا القانون بنص إلغاء
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 :لفلسطينيةالسلطة الوطنية ا 5.2.4.3
 

بناء على  1994منذ أن قامت منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

والموزعة على  ب(،)أنظيم والبناء في المناطق المصنفةنتقلت إليها صالحيات التأ اسلو الدولية،تفاقية إ

 محافظات في قطاع غزة. 5منها في الضفة الغربية و 11،محافظة 16

إال أن وزارة الحكم المحلي في السلطة ، ة سارية المفعول في هذه المناطقال زالت القوانين األردني

بأعمال التخطيط والتنظيم وهي  المتعلقةالفلسطينية قامت بإعداد وتصديق عدد من األنظمة الوطنية 

يمية المصدقة في المدن م للمناطق الواقعة داخل الحدود التنظ 1996نظام األبنية للهيئات المحلية لعام 

،  1996والقرى، وكذلك نظام أحكام األبنية والتنظيم لألراضي الواقعة خارج حدود التنظيم لعام 

وقد تم ة ونظام لجان التخطيط اإلقليمية باإلضافة إلى إقرار كل من نظامي مجالس الخدمات المشترك

قرار نظام .وقد بدأت الهيئات 2011لعام  5رقم  عمل تعديالت على نظام األبنية للهيئات المحلية وا 

المحلية بموجب هذه القوانين واألنظمة بإعداد المخططات التنظيمية بجميع مستوياتها ومنها 

 .المخططات الهيكلية

 .(5/2011)رقمأألبنية والتنظيم للهيئات المحلية  ، فلسطين، نظام)وزاره الحكم المحلي

 

:السلطة الفلسطينية ترةتحديات في ف .2.41.5.2  
 

 تحديات ومعوقات سياسية -1

وما نتج عنها من عدم ، منية وا عادة االنتشار على مراحلتتعلق بالتشكيالت اإلدارية واأل وهي التي

تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة وبين محافظات الضفة الغربية من جهة 

 أخرى 
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 تحديات ومعوقات جغرافية - 2

حتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ترتبط هذه التحديات بما فرضه اإل 

الفاصل على حدود الضفة الغربية  الجدار وقطاع غزة من بناء وتوسعة المستعمرات وأيضا بناء

ع من في الراب إلى الشرق من خط الهدنة الذي كان قائما  كم 240لمسافة تزيد عن  يستمرو وداخلها 

. يتكون من سلسلة من الحواجز والخنادق والقنوات العميقة واألسالك الشائكة 1967حزيران عام 

من جملة %4,23أي بنسبة  2كم1328المكهربة ومجموعة من أجهزة المراقة االلكترونية سيلتهم مساحة 

تضم هذه المساحة عشرات القرى والبلدان الفلسطينية التي يسكنها نحو  ،كماحة الضفة الغربية امس

 .2كم 170في منطقة غالف القدس التي تصل مساحتة الى  ألف 300نسمة منهم نحو ألف700

من جملة عدد السكان الضفة الغربية الذين يجبرون على  %25نحو  جدار الفصل العنصري  سيعزل

ي حيث سيخضع السكان في هذه المنطقة الى رقابة مشددة بحيث العيش في حالة من التمييز العنصر 

فالتنقل سيكون من خالل تصاريح خاصة صادرة من السلطات  را  اما نه، أيمنعون من التحرك ليال  

 إلقامةمقدمة  فهو أخرى  إلىبحرية تامة من منطقة  المستوطنينبينما يتحرك  ،العسكرية االسرائيلية 

من مساحة %  9,21كم مربعا أي بنسبة  1237في الشرق يضم منطقة من الغور مساحتها  أخرجدار 

 الضفة الغربية .  أراضيمن مساحة  %45 ,3الضفة الغربية مما يعني ان "اسرائيل " تخطط لضم 

 (( ورقه عمل22/9/2005-19)مؤتمر العمل الهندسي الثاني في فلسطين 

ومؤسساتيةتحديات ومعوقات تنظيمية  -3  
 

مؤسسات وهيئات التخطيط الفلسطينية محاوالت المختلفة التي قامت بها على الرغم من الجهود وال

قليميةمخططات هيكلية  إلعداد عملية التخطيط والتنظيم مؤسسة  أن إالتنظم التطور العمراني  وا 

ها على النحو التخطيط في فلسطين ال زالت تعاني من مشاكل كثيرة ومعوقات عديدة يمكن تلخيص

:األتي  
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. والمحلية واإلقليميةاد سياسات التخطيط على المستويات الوطنية عتمإ عدم  أوغياب  - 

بالتخطيط.يات بين الجهات المعنية وتداخل الصالح تالمسؤولياعدم وضوح   - 

عدم مالئمة القوانين والتشريعات أو غياب  -المؤسسات المعنيةضعف التنسيق والتعاون بين و 

.تحكمالتي   

.المخططات وتنفيذها ومتابعتها إعدادعملية  ضعف -  

التخطيط.ضعف وقلة الكوادر الفنية والعلمية المؤهلة في مجال -  

مع المصالح الخاصة  األحيانم ظحتياجات وتعارضها في مععدم تلبية المخططات لإل -  

وتسجيلها. األراضيغياب تسوية   - 

.المخططاتوتنفيذ  إعدادضعف وربما غياب المشاركة الشعبية والجماهيرية في   - 

.الخاصالمخططات وغياب دور القطاع وتنفيذ  إلعدادضعف وقلة التمويل الالزم   - 

 -ضعف وقلة المعلومات والبيانات الالزمة وعدم توفر الخرائط والصور الجوية الحديثة

 الفلسطينية حديات ومعوقات خاصة بالمخيماتت - 4

بفعل الهجرات  نشأتالناجمة عن وجود عدد من مخيمات الالجئين والتي  التأثيراتوتتمثل في 

المدن والتجمعات  إطرافعلى  أوم والتي تقبع داخل  1967م وعام 1948السكانية بعد حربي عام 

والمساحة  األرضهذه المخيمات تعاني من مشكلة االكتظاظ السكاني ومحدودية  أنحيث  ،السكانية

ل غياب التخطيط غياب الخدمات والمرافق الحياتية الضرورية وعشوائية التطور في ظ إلى باإلضافة

 .العمراني السليم

شراف ةمسؤوليوعلى الرغم من ان هده المخيمات تقع تحت   . (UNRWA)منظمة وا 

مثل الكهرباء والماء وجمع النفايات من البلديات والهيئات  األساسيةتحصل على الخدمات  

التخطيط  وأنظمةقوانين  إلىفال تخضع هذه المخيمات  األبنيةبالنسبة لتراخيص  أما ،الفلسطينية
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التطور العمراني في هذه  أمام والتنظيم المعمول بها في المدن والقرى الفلسطينية مما يشكل عائقا  

 .المدن

  األقصىما سبق ذكره من تحديات ومعوقات ظهرت تحديات جديدة منذ بداية انتفاضة  إلى باإلضافة

جتياح وما سببه هذا اإل ،المدن الفلسطينيةجتياح إوا عادة ،إسرائيليةم وما رافقها من ممارسات 2000عام 

بسبب  أخرى عمارها مرة إ  إعادة ية لتلك المدن والقرى والتي تعذرجزء كبير من البنية التحتمن تدمير 

جتياح وبسبب اإل ،واألساسيةندرة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية الضرورية 

ضعف  إلى باإلضافةللبنية التحتية  الفلسطينية والتدميرالوطنية ناطق السلطة المتكرر لم اإلسرائيلي

اءة بعض الهيئات المحلية لتمكينها من تنفيذ الفنية الالزمة لتنفيذ المشاريع يتطلب رفع كف اإلمكانيات

 (ورقه عمل (22/9/2005-19)مؤتمر العمل الهندسي الثاني في فلسطين .المشاريع الحيوية

 تجارب ودراسات سابقة 5.2
 

القوانين وكذلك نظمه أمن كتب ومنشورات و  ةسابق ياتتم الرجوع إلى ما كتب في هذا الموضوع من أدب

والتعليمات الصادرة من الوزارات المعنية وتقارير صادره عن المؤسسات  ،وتعديالتهاالسارية المفعول 

الباحث في هذا  خالل خبرهمن رسائل الماجستير وكذلك من  ةالحكومية وما توفر من دراسات سابق

 المجال.

فلم الموضوع، ندرة حول ما كتب في الباحث أن هناك جد يطالع على ما كتب في هذا الموضوع باإلو 

إال ، وذلك حسب علم الباحثالمكاني يتناول أحد عالقة تسوية األراضي ودورها في عملية التخطيط 

وقد تعددت  اإلجرائيةأن هناك دراسات تناولت عملية تسوية األراضي من الناحية  قد وجد الباحث أن

قالها، كما أن ملكية األراضي بشكل عام وطريقة إنتتلك الدراسات وهناك دراسات أخرى قد تناولت 

ذلك تخطيطا  إقليميا  أم عملية التخطيط بشكل عام سواء كان هناك عدد من الباحثين تحدث عن 
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. لذا فقد تم الرجوع الى التجارب التي قامت بها بعض الدول والمؤسسات إلعادة تخطيط مكانيا  

 ي:كاآلتاألحواض وقطع االراضي وربطها مع المخططات الهيكلية واإلقليمية فكانت 

:مصريةالتجربة ال .2.51   

:محافظ القيلوبية تجربة .2.51.1  

بدأت في تطبيق إعادة توزيع األمالك بشكل أفضل كمعالجة إلنجاح التخطيط في مناطق العمران  

 2013ديسيمبر  13ستراتيجي المنعقد في عتمادها في المخطط اإلإ وهو ضمن اإلستراتيجية التي تم 

الفني بين منظمة المستوطنات البشرية في المم المتحدة )الهبيتات( والهيئة العامة  الفريقبالتعاون مع 

(.2015، )سالمه، عامر للتخطيط العمراني في مدينة القاهرة.  

:سيوطأمدينة تجربة  .252.1.  
 

فييي الدراسيية التييي أعييدها كييل ميين األسييتاذ. د عصييام الييدين كمييال محييروص والييدكتور عييزت عبييد الميينعم 

لحضييييرية فييييي حييييل والتييييي كييييان عنوانهييييا دور إدارة األراضييييي ا ،والمهندسيييية نيفييييين رأفييييت أديييييبمرغنييييي 

أهيم عناصير إدارة األراضيي كميا إن توزييع  تشيكيل القطيع مين حيث بينوا إن إعيادة، المشكالت العمرانية

وقييد خلصييوا بييأن أهييم ، يييع الحقييوق بييين القطاعييات المختلفييةشييكل قطييع األراضييي يشييمل إعييادة توزيييع جم

 :ليتين في إعادة تشكيل األراضي هيعم

 إعادة تخطيط وتنظيم األراضي -1

تالي يتم بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة وبال لخلق التوازن إن إعادة تخطيط وتنظيم األراضي هو 

تطوير شامل لألراضي كما إن  إلىاإلدارة الجيدة لألراضي تؤدي ألن  ،تحقيق إدارة أراضي جيدة

مقبولة لقطع  حيث تنتج أشكاال  ، ألراضيمن تلك العملية تعود لمالكي قطع ا المنفعة المتحققة
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األراضي وتطوير خدمات القطاع العام من خالل إعادة التشكيل والتوزيع لقطع األراضي المشمولة في 

 .الجيد ذلك العمل

 دمج قطع األراضي  -2

إعييادة إفرازهييا بشييكل مناسييبهو وبينييت هييذه الدراسيية إن إعييادة توحيييد القطييع مييع بعضييها الييبعض وميين ثييم 

عليى أن ينيتج الفيرز قطيع منتظمية الشيكل وذات أشيكال  ،أسلوب مسيتخدم فيي كثيير مين اليدول المتقدمية

ن أدى ذليييك إليييى شيييراء القطيييع بحييييث تكيييون صيييالحه لإل مناسيييبة،بعييياد أهندسيييية وب سيييتعمال العمرانيييي وا 

 .ةالتنمويقامة المشاريع الصغيرة التي ال تصلح للبناء ليتشكل لدينا قطع أراضي صالحة إل

(Journal of Engineering Sciences, Assiud University, 2009 ( 
ندوة تدريبية في تركيا: .2.52  

 
إعييادة دمييج جميييع القسييائم ليييتم  حيييث قييررت البلدييية مدينييه كوجييالي بلديييةالنييدوة عرضييت تجربةفييي هييذه 

لصيييالح الطيييرق ومرافيييق عامييية ومسييياحات  (%40)إفرازهيييا بشيييكل مناسيييب حييييث ييييتم إقتطييياع ميييا نسيييبتة 

خضراء وما تبقى يتم توزيعها على أصحاب القسائم بنفس نسبة المساحات قبل اإلقتطاع هيذا ميع العليم 

وقيد أصيدرت الحكومية التركيية فيانون  (%55)بأنه يدرس اآلن زيادة حجم اإلقتطاع للصالح العام بنسيبة 

دة توزيعهيييا بعيييد إعتمييياد المخطيييط الهيكليييي التفصييييلي يسيييمى الهيييامور وهيييو قيييانون توحييييد الملكييييات وا عيييا

نميا فقيط ييتم إبيالغ أصيحاب العالقية بوجيود  وحسب نص القانون فإن إعتراض الميواطنين الينظير فييه وا 

 هذا المشروع .

، ركيييا ميين خييالل وزارة الحكييم المحلييي)دورة تدريبييية لمهندسييي بلييديات قطيياع غييزة لمدينيية كوجييالي فييي ت 

 ( 2013إبريل 
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 :ةرب المحلياالتج 3.5.2

:تجربه بلديه رام هللا 1.3.5.2  
 

أول مشييروع  للمخطييط الهيكليي لمدينية رام هللايعتبير مشيروع إعييادة تقسييم األراضيي فييي التوسيعة الجدييدة 

دنيم لحيدود  2,400إلعادة تقسيم األراضي في الوطن،وذلك بعد موافقة وزارة الحكم المحلي على إضيافة 

يجياد منياطق ضيمن حيدودها بهيدف إ ةبلدية رام هللا حيث كان هدف البلدية زييادة مسياحة االرض الواقعي

 .يفي ظل الطلب المتزايد على األراضجديدة للبناء والسكن 

عتبر مشروع إعادة تقسيم األراضي في التوسعة الجديد لمخطط هيكلي بلدية رام هللا مشروع متميز وقيد ي

عيين ذلييك المشييروع الرائييد  ة رام هللا علييى المركييز الثيياني فييي جييائزة فلسييطين للتميييز واإلبييداعحييازت بلدييي

 .والمتميز

 ،ن هذا المشروع المميز عليى مسيتوى اليوطنإإلنجاح فكره المشروع ،  وقد بذل الفريق الفني جهدا  كبيرا  

كيان توفيرهيا ليوال إعيادة لم يكين باإلم ،سيساهم في توفير مساحات جديدة وأماكن عامة بمساحات واسعة

وقيد وفيرت عليى صيندوق البلديية ميا  ،كبييرال ضررالتقسيم التي جنبت إلحاق كثير من قطع األراضي ال

عييادة التنظيييم بييدون مشييروع إ كتعويضييات عيين األضييرار التييي كانييت سييتنتج عيين  مليييون دوالر 60يقييارب 

دة لإلبيداع والترتييب وفتح آفاق جدي ستثماروقد ساهم هذا المشروع  في تطوير اإل ،إعادة  تشكيل القطع

 بتوفير مناطق جديدة للتوسع العمراني. وذلك حتياجات البلديةإسيعمل على تلبية والتنظيم، و 

لبلدية رام هللا: مخطط التوسعة الجديدة أهداف .2.5.3.11  
 

بحيييث تكييون  ،تييوفير شييبكة طييرق وفييق المعييايير العلميييةول لمشييكلة أزميية المييرور الحالييية و وضييع حليي (1

 المدينية إرتباطهيا ميع الطيرق خيارج وكيذلك المتزاييدةالسييارات  اددأعيسيتيعاب إالطرق واسعة وقادرة عليى 

 ن دخول وخروج المركبات دون الحاجة للمرور بمركز المدينة.يمأتوذلكمن أجل 
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 ليييذيالقييائم، واتخفييف الضيييغط عيين مركييز المدينييية التجيياري  جديييدةخدماتيييية تييوفير منيياطق تجارييية و  (2

 يعاني من أزمة خانقة نتيجة للنمو السريع للمدينة.

، مواقييع جتماعيييةاإلوميييادين النشيياطات  أسييواق، للحييدائق العامييةتشييمل مواقييع  ،تييوفير مرافييق عاميية (3

 لتعويض النقص في المخطط الهيكلي السابق. مساحات واسعة نسبيا  و  ،لمدارس حكومية

كييي تلبييي إحتياجييات الزيييادة السييكانية للمدينيية نتيجيية للزيييادة الطبيعييية  ،تييوفير منيياطق جديييدة للسييكن (4

 تجاه المدينة.إوالهجرة الداخلية ب

المسموحة الل النسبة القانونية لإلقتطاع يتم إستغلجائت فكرة مشروع إعادة تقسيم األراضي في المنطقة 

سييبة علييى تم توزيييع هييذه النلييي ،ميين مسيياحة قطعيية األرض دون أي تعييويض (%30)فييي القييانون والبالغيية 

ه األراضيييييي بمييييييا يضيييييمن تحسييييييين عييييييادة تشيييييكيل هييييييذإ علييييييى أن ييييييتم ، جمييييييع األراضيييييي فييييييي المنطقييييية

ميين قييانون تنظيييم  31،30،28ذلييك وفقييا للمييواد و  ،لإلسييتعماالت المقترحيية فييي المنطقيية اومالءمتهشييكلها

التقسييييم اإللزاميييي وفيييق  التيييي تمكييين الهيئيييات المحليييية مييين تنفييييذ إعيييادةو  ،1966لعيييام  79والقيييرى الميييدن 

 المصلحة العامة.

:نتائج التجربة .2.5.32.1  
 
 ةدنييم مييع شييوارع محيطيي 14بمسيياحة تزيييد علييى  ،النشيياطات العامييةالميييادين: ميييدان رئيسييي للمشيياة و ا(

دنيم  2.7بمسياحة -أهم مييدان فيي ميدينتي رام هللا والبييره-متر )للمقارنة ميدان المنارة  24بعروضواسعة 

 يوضح ذلك.( 2.2)( والشكل رقم فقط
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لميدان رئيسي بعد التخطيط 2.2شكل رقم   

، قسم التخطيطبلديه رام هللا المصدر:  

دنم )للمقارنه مساحة أحد  25ب( الحدائق: مثال الحديقة المتدرجة في حوض الجهير بمساحة تقريبية 

( 2.3)( كما هو مبين في الشكل رقم دنم فقط 3.4أهم الحدائق في رام هللا متنزه بلدية رام هللا   
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 الحديقة العامة بعد التخطيط    2.3شكل رقم 

 ، قسم التخطيطبلديه رام هللا المصدر:

سيييتعماالت بحييييث أصيييبحت أكثييير مالئمييية لإل ،البلديييية مييين تحسيييين أشيييكال قطيييع األراضيييي تمكنيييت -3

سيتمالك أي إ وليم ييتمالتي خصصيت لهيا  ،بالحد األعلى ألغراض البناء ويمكن إستغاللهاالمقترحة 

بييل تييم توزيييع نسييب االقتطيياع علييى الجميييع مييع عييدم اإلضييرار بييأي قطعيية  ،ميين القطييع دون غيرهييا

سيييعطي إمكانيييات أكبيير لإلبييداع فييي ، و سييتثمار األمثييل لهييذه األراضيييبعينهييا. ممييا سيسيياعد فييي اإل

التي تضاعفت في معظيم  ،األراضيستثمارية لهذه وساهم في رفع القيمة اإل ،مجال تصميم المباني
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الى القطع قبل إعاده التقسيم  (4.2)حيث يشير الشكل رقم  %.400إلى %200مناطق المشروع من 

 الى القطع بعد عملية عادة التقسيم. (5.2)ويشير الشكل رقم 

 

األراضي قبل إعادة التقسيم قطع 24.رقم شكل   

، قسم التخطيطبلديه رام هللا المصدر:  
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قطع األراضي بعد إعادة التقسيم 2.5رقمشكل   

، قسم التخطيط: بلديه رام هللاالمصدر  

لصيفية والسياحات تيوفير الغيرف ابحكوميية تلبيي المعيايير المطلوبية  باإلضافة إليى تيوفير مواقيع لميدارس

 لتعويض النقص في المخطط الهيكلي السابق. كما سيسياهم فيي ذلك بمساحات واسعة نسبياَ و  ،الداخلية

 بحيييث تكييون  ،تييوفير شييبكة طييرق مصييممة وفييق المعييايير العلميييةو حلييول ألزميية المييرور الحالييية  وضييع

 مييين المدينييية.  تفرييييغ لخيييارج المدينييية تيييؤمن الوصيييول والخيييروج الطيييرق واسيييعة مريحييية ومربوطييية بطيييرق 

نييه ميين المسييتحيل تطبيييق المخطييط الهيكلييي بمييا يحتويييه ميين سيياحات عاميية كبيييرة و أممييا سييبق يتضييح 
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واإلسيتمالكات  إذ أن التكلفة التقديرية المتوقعة للتعويضيات ،دون إعادة التقسيم لألراضي ،واسعةشوارع 

تم توفيره بشكل مباشر عليى صيندوق البلديية وبشيكل غيير  قد أن هذا المبلغمليون دوالر، و  60تقدر ب 

م تنفييذ أي عمليية مباشر على خزينة السلطة الوطنية الفلسيطينية، أميا التحيدي اليذي بيرز فهيو أنيه ليم ييت

ييث يعتبير هيذا المشيروع إعادة تقسيم إلزامي بأمر من البلديات في محافظات الوطن قبل هيذه التجربية ح

اليى القطيع التيي كيان  (6.2)ويشيير الشيكل رقيم إعادة تقسيم األراضي اإللزاميي فيي اليوطن. أول مشروع 

 يجب تعوض أصحابها قبل إعاده التقسيم.
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التي تزيد  القطع المهشرة والملونة تتطلب تعويض أصحابها عن نسبة اإلقتطاع القانونية: 2.6م شكل رق

% 30عن   

لمصدر: بلدية رام هللا قسم التخطيط ا  

: متوفر على الرابط  
http://www.ramallah.ps/ar_page.aspx?id=1G26CEa1583716992a1G26CE 

 

 

 

http://www.ramallah.ps/ar_page.aspx?id=1G26CEa1583716992a1G26CE
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 تجربة بلدية حلحول: 2.3.5.2
 

حييث شيمل ميا مسياحتة أكثير مين أربعية عشير أليف حلحول بإعداد مخطيط هيكليي للمدينية، قامت بلدية 

وقد واجيه هيذا المخطيط تحيديات كثييرة  ،ة في هذا المجالوذلك من خالل مكاتب هندسية متخصصدنم 

أنه لم  ثحي ونه القي معارضة كبيرة من السكان،ك ،ولم يتم تصديقه بشكل نهائي من الجهات الرسميه

مميا أدى اليى إسيتحالة التطبييق. وقيد كيان  ،يبنى على أسياس واضيح فيي تحدييد حيدود القطيع والملكييات

ساسيييا  فيييي ألتكيييون ية األراضيييي فيييي مدينييية حلحيييول أن ييييتم إعيييالن تسيييو  ،الحيييل المقتيييرح مييين قبيييل البلديييية

تيم توقييع إتفاقيية البيدء بأعميال تسيوية األراضيي واليذي  2017، في بدايية العيام المخطط الهيكلي للمدينة

غيير المصيدق واليذي أعتبرتيه ما زال مستمرا  ويعرض الباحث من خيالل هيذه التجربية المخطيط الهيكليي 

أثناء أعمال التسوية الجارية، حيث قام الباحيث بإسيقاط ذليك المخطيط البلدية مخططا  توجيهيا  للتخطيط 

والتيي سيتظهر بشيكل النتيائج السيلبية ، وسيالحظ من خالل هذه العملية على األحواض التي تم تسويتها

إلحيياق الضييرر الكبييير فييي قطييع األراضييي  يبييين الباجييث فيييهوالييذي  (7.2)الشييكل رقييم واضييح ميين خييالل 

فمين الواضيح أنهيا خسيرت  154بشكل كامل أما القطعة  175وضياع القطعة  142وخاصة القطعة رقم 

بإعادة التخطيط على تلك القطع بعد إجراء أعميال التسيوية واليذي و من مساحتها إال أنه  %50أكثر من 

 صبحت ذات شيكل مقبيول دون أن تخسير المسياحة التييأيظهر أن تلك القطع   (8.2)يبينه الشكل رقم 

مسح األراضي وتسويتها يشكل حال  مثاليا  النجياح التخطييط  نية إعادة التخطيط لذا فإقبل عملخسرتها 

 الهيكلي بكل مكوناتة .
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والمسمى عين الشامه 30قبل مسح وتسوية القطع للحوض رقم  التخطيط 2.7 شكل رقم  

سيةالمصدر: بلدية حلحول، الدائرة الهند  
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والمسمى عين الشامه  30التخطيط بعد مسح وتسوية القطع للحوض رقم  28.شكل رقم  

 المصدر: بلدية حلحول، الدائرة الهندسة
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شارك (2013 /27/6-25/6بيت لحم ئات الحكم المحلي واقع وتحديات )ورشات عمل هي 6.2

 .م ونابلس وكانت على النحو التاليممثل عن بلديات جنين وطولكر  40من أكثر فيه 

إلييى أهمييية  المتحييدثون ، حيييث أشييار اء إعييداد المخططييات وبيييان أهميتهيياأثنييالمشيياركة المجتمعييية 

عليييى إعيييادة ترسييييم  واوفيييق القيييوانين الفلسيييطينية كميييا أكيييد (%30)نسيييبة اإلسيييتفطاعات والتيييي تبليييغ 

وتقسيييم الخريطيية أي منطقيية ونقلهييا ميين التخطيييط القييديم وهييو فالحيية األرض إلييى إسييتغالل الحيييز 

ستغالل جميع المساحات  بشكل فضل وتخطيطها وذلك بإعادة التقسيم بإسلوب هندسي مدروس وا 

 .الضائعة

سيم األراضي بطريقية ضرورة إعادة تقثناء إنعقاد الورشة أوقد بين المختصون في مجال التخطيط 

سييتغالل نسييبة اإلسييتقطاع المسييموح بهييا  ميين قييانون البنيياء  (28)المييادة  حيييث أنالتوحيييد واإلفييراز وا 

والتنظييم إن اإلفييراز يقييع عليى المييواطن والييذي مين خاللييه يييتم تحدييد المنيياطق الخضييراء أو العاميية 

 . تنص على تعديل مخططات التقسيم (3)وأن المادة 

 (27/6/2013-25/6الحكم المحلي واقع وتحديات )بيت لحم  ورشات عمل هيئات)

 متوفر على الرابط:

http://www.kufrrai.ps/index.php?action=show_new&ID= 289 
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 التجربة الفلسطينية الحديثه في تسوية األراضي -3.3

 تسوية األراضي الفلسطينية  -1.3.3

 إنشاء هيئة تسوية األراضي  -2.3.3

 تسوية األراضيأوامر وا عالنات التسوية الصادرة عن هيئة  -3.3.3

 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 

 عن ملكية األراضي في فلسطين ةخلفية تاريخي
 

 تمهيد -1.3

 التطور التاريخي لملكيات األراضي في فلسطين -2.3

 ملكية األراضي في العهد العثماني   -1.2.3

 ملكية األراضي زمن اإلنتداب البريطاني   -2.2.3

 ة بشأن األراضي في فلسطينة عن الحكومة البريطانالقوانين الصادر  -1.2.2.3

 ملكية االراضي في العهد األردني   - 3.2.3

 سرائيلي ملكية األراضي في ظل اإلحتالل األ  -4.2.3

 الية اإلستيالء على األرض  -1.4.2.3

 سياسة مصادرة األراضي  -2.4.2.3

 تشجيع الهجرة للمستعمرات   -3.4.2.3
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 الفصل الثالث: 
______________________________________________________ 

 خلفية تاريخية عن ملكية األراضي في فلسطين:
 

 تمهيد 1.3
 

وزيادة  في حجمها وكذلك ظهرت كثير مراكز لل نموا  الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر لقد صاحب 

حيث بدأ العمل على تشخيص تلك  لفتت نظر الباحثين والمخططين، من المشاكل الحضرية لتي

 تلك التجمعات المشكالت ووضعت البحوث والدراسات الهادفة إلى خلق بيئة متطورة للعديد من 

في تغيير القيمة الفعلية لوحدة  المتعلقة ،خاصةتلك المشاكللقد نما البحث الجغرافي الحضري في ظل 

ووضع إلى دراسة تلك المشاكل الملحة ومن هنا برزت الحاجة  ،االتهاستعما  المساحة الحضرية و 

قتصادي لسكان جتماعي وإلجل خلق بيئة حضرية تتالئم مع التطور الثقافي واإلأالخطط الشاملة من 

 المدن والتجمعات الحضرية.

،حيث يشير الحضريةطينية العديد من المشاكل ، تواجه المدن الفلس الراهنة في ظل التحديات السياسية

ستعماالت إالواقعإلى ترد واضح في معظم المدن الفلسطينية وخاصة في ظل غياب التخطيط وتنظيم 

األراضي إلنجاح أي عملية تخطيطية ، مع التأكيد على  ةهذا الواقع يؤكد أهميه ودور تسوي ،األراضي

أجل الوصول إلى األهداف العناصر الضرورية للتخطيط والخطوات المستخدمة في تلك العملية من 

الفلسطينية التي  للمدنالمرجوة ، فضال  عن أهمية الدورة التخطيطيةفي نجاح عملية التخطيط الحضري 

رتفاع رتفاع عدد السكان، إفي تعاني أصال  من صغر المساحة والزيادة  الطلب على الموارد الطبيعية وا 

، الح بناء المستعمرات اإلسرائيليةة المستمرة لصيوميا  نتيجة المصادر  تتآكلوعلى رأسها األرض التي 

التقسيمات التي خضعت لها األراضي الفلسطينية وأصبحت عالوة على ، جدار الفصل العنصري وبناء 
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 ا  د أصبحت هذه الظروف تتطلب تنظيموق ،1993مقسمة إلى مناطق أ،ب،ج، وفق إتفاقية أوسلوعام 

 تخطيط ا سليم ا لها.ستخدامات األراضي و عقالني ا ومتوازن ا إل

وألجل إنجاح العملية التخطيطية للمدينة البد من إتخاذ مجموعة من القرارات التخطيطية المدعومة من 

قبل الدولة وتحديد األبعاد األساسية لعملية التخطيط مع إستخدام نظام المقاييس المتدرجة لعملية 

 األراضي.ن قبل الدولة وعلى رأسها تسويه التخطيط وفق ا  للموارد البشرية واالقتصادية المتاحة م

 تملت على عدة أنواع من التسجيالتسجالت األراضي قد إش في فلسطين أن األمر تعقيدا  إن الذي زاد 

في معظم  عثمانية()تركية السجالت أن هناك تسجيالت فقد بينت  ،البعض بعضهامع وهي متداخلة 

أراضي المدن الفلسطينية وهي شهادات تسجيل تحتوي على مساحات شاسعة من الدنمات، وتمت تلك 

الصادر في العام وقانون الطابو 1858العام  سن فيوفقا  لقانون األراضي العثماني الذي التسجيالت 

، محمودالنموره، ). ومالكيهااللذان أكدا على وجوب تسجيل األرض الخاصة بإسم مستعمليها  1861

2011) 

وليم تينظم تليك الشيهادات عليى أسياس مخططيات  لم يجري على تلك السجالت تحديثاَ ومنذ ذلك التاريخ 

لتحييدد تليييك األراضيييي فكييان أسييياس تحدييييد تلييك األراضيييي هيييي الحييدود التيييي تيييذكر فييي شيييهادة التسيييجيل 

لك المناطق بالشيء المهم، ت ةوكانت تعتمد على ذكر أسماء المواقع أو أسماء أشخاص ولم تكن مساح

بموجب تلك التسجيالت تنتهي إلى الحيد اليذي تنتهيي إلييه تليك الحيدود  ةمسجل ةأي قطع ةفكانت مساح

المذكورة في الشهادة وعلى مر العصور تغيرت تلك األسماء سواء أسماء المواقع أو األشخاص فلم تعيد 

الخبيييييرة لتحدييييييد تليييييك الحيييييدود وفقيييييا   الداللييييية عليهيييييا ومعرفتهيييييا فتيييييرك األمييييير إليييييى أصيييييحاب السيييييهلمييييين 

 الباحث( )معلوماتلمعرفتهم.

جري عليها تسجيالت زمن االنتداب البريطاني للغرض الضريبي فأصبحت أُ نفس تلك األراضي قد 

 تجدد سجلت في سجالت وزاره المالية ونظم متصرفينأجزاء من تلك األراضي تحمل أسماء مالكين 
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دوريه غير قابله للعزل مع بقاء إسم المتصرف في السجل دون تغييره عليها البيوعات بموجب وكاالت 

أو شطبه ويكتفي في بعض الحاالت بوضع أشارة على هامش السجل تشير الى وجود عملية بيع على 

وزارة المالية.  األمالك،)سجالت دائرة ضريبة .(1.3)بينه الملحق رقم يكما  هذه القطعة أو تلك

 فلسطين(

 40لقانون تسويه األراضي والمياه رقم  األردني تم إعالن تسويه األراضي في عدة مدن وفقا  في العهد 

جاءت لتلغي جميع التسجيالت قبل هذا القانون، إال حيث تم الشروع في عمليات المسح  ،1952لسنه 

ووقوع الضفة الغربية تحت االحتالل.  ومن  1967نتهاء بسبب حدوث حرب نه لم يكتب لها اإلأ

ستغالله من القوانين إستغالل ما يمكن ا  األراضي و  األساسي سرقهلطبيعي أن االحتالل هدفه ا

 المصالح، إنوشطب أي قانون أو نظام يتعارض مع تلك اإلحتاللية  هواألنظمة التي تخدم مصالح

والذي  (2006فؤاد، )دودين، (291/68)إيقاف أعمال تسويه األراضي بموجب األمر العسكري رقم 

يعرف بسجالت التسوية األردنية  ثالثا   فأصبح تسجيال   فلسطين،بموجبه أوقفت جميع أعمال التسوية في 

التسجيل الرابع  سابقاتها. أماوكذلك أحتوت على أسماء مالكين في بعضها مختلفا  عن  المنتهية.غير 

ات دفع ضريبة األمالك لغايحدث عندما قامت بعض بلديات الضفة الغربية بإجراء أحواض التخمين 

من األراضي الخاصة الواقعة في  ا  . أضف إلى ذلك إن أجزاءالبلديات لألراضي التي تقع ضمن حدود

موال غير المنقولة التي لم جديد وفق قانون تسجيل األ تسجيال   تلك الحدود قد قام أصحابها بتسجيلها

 .1964ةلسن (6)يسبق تسجيلها رقم 

لما سبق وحيث أن الفلسطينيين قد ُمنحوا بعض الحقوق في إدارة األراضي وفق إتفاقية أوسلو الدولية 

كان لزامنا على الفلسطينيين إعالن تسوية األراضي وذلك وفقا  لقانون تسوية األراضي  1993سنة 

والتي كانت  وشطب جميع التسجيالت السابقة 1952لسنة  40والمياه األردني النافذ في فلسطين رقم
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كما أن تسويه األراضي وتسجيلها تشكل أساسا  صالحا  إلجراء  والخالفات،سببا  رئيسيا  في النزاعات 

 التخطيط.جميع عمليات 

 
 فلسطين.التاريخي لملكيات األراضي في  التطور 2.3
 

لقد مرت ملكيات األراضي في فلسطين في عدة مراحل حيث توالت على حكم األراضي الفلسطينية 

بتداءا  من الفتح اإلسالمي مرورا بالعهد العثماني واالنتداب البريطاني والحكم األردني عدة دول 

ة التملك في واالحتالل اإلسرائيلي والذي ما زال قائما  ويشكل عقبة كأداء في وجه تطوير وتحسين طريق

 .رض فلسطينأ

 العهد العثماني: 1.2.3
 

حيث طلبت ، ، بدأت الدولة العثمانية بسن عدة قوانين تتعلق بتحديد ملكيات األراضي1858في سنه 

من المواطنين تسجيل األراضي التي كانوا يتصرفون بها، كما تم إعالن قانون الطابو العثماني سنه 

تثبيت  حقأكدا على ضرورة تسجيل األراضي بإسم المتصرفين فكان على كل صاحب  والذي1861

ن كان هذا الدفتر يستعمل أيضا   الدفترحقوقه في  لألغراض العسكرية والمالية لذلك كان كثير من  وا 

 (.2016سالمه، عامر،)الناس ال يقومون بتثبيت حقوقهم فيه 

األراضي التي تم تسجيلها وفق نظام تسجيل االراضي يظهر طريقه تسجيل ( 1.3) والشكل رقم

 العثماني.
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 ه 1328صوره لسند تسجيل عثماني صادر في العام  :1.3شكل 

 .دائرة تسجل األراضي الخليل –سلطه األراضي الفلسطينية  المصدر:

 

 ،المملوكة ياألراضهي، بموجب القوانين العثمانية المذكور سابقا  تم تقسيم األراضي إلى خمسة أنواع 

 (2015،سلمان، سلمى )الموات.األراضي  المتروكة،األراضي  األميرية،األراضي  الموقوفة،األراضي 
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 (:األميرية)الميري األراضي   -أ

واإلنتاج، وقد شملت أراضي فلسطين واألردن في  المساحةحيث  وهي من أهم هذه الفئات وذلك من

أراضي المراعي واألحراج. أشتملت أيضا على مساحات من   النوع،أراضيها الزراعية على هذا معظم 

وقد وضعت هذه المساحات منذ العهد العثماني تحت تصرف أهالي القرى والعشائر، مجتمعين أو 

كان على المنتفعين بأراضي ” الطابو“العشر. وعندما صدر قانون تسمى فرادى، مقابل دفع ضريبة 

التسجيل لم يكن  هذاإال أن ”. بدل المثل“ابل مبلغ من المال سمي الميري إستصدار سندات تسجيل مق

 للدولة،ملكية رقبة العقار ملكا  بل ظلت  –أي يعطي حق الرقبة  -نقال  كامال   لينقل ملكية األرض

ستردادها في أي وقت شاءت، وليس للحائز سوى حق التصرف أو إيمكن للدولة وهذا يعني أنه 

أو إقامة  غيرها،ستبدل إلم يكن له الحق في التنازل عنها لشخص أخر، أو  االنتفاع فقط، وبالتالي

ولم يكن له أيضا   حينه.مبانا عليها، أو غرس أشجار فيها دون إذن مسبق من السلطات الحكومية في 

 (2013، )عجوة، نسرين.الحق في رهن األرض أو وقفها

، وأصبح حائز الميري شبه مالك ألرضه، وتالشى 1912لكن معظم هذه المحظورات ألغيت منذ سنة 

حق الخزينة من الناحية العملية فلم يبق منه سوى شكليات معينة لعدم جواز تحويل األرض إلى 

أوقاف، أو إدخالها ضمن وصية، ألن نظام توريث الميري منصوص عليه في القانون، وبموجبه يعطى 

ث الزوجة ربع المساحة. فإن لم يوجد من هؤالء أحد الذكر من األبناء مثل حظ األنثى تماما ، وتر 

ورثت األرض لألقارب بالترتيب حسب درجات القرابة. فإن لم يوجد أقارب، ولم يطالب أحد باألرض، 

 ( 1984. )الموسوعة الفلسطينية،القانون صارت محلولة بحكم 

نتفاع باألرض هو حق اإل كان القصد من إقرار مبدأ الميري كمفهوم تشريعي قانوني إقناع الناس بأن

نَّة وهبة من قبل الدولة العلية، وفضل تمنحه من تشاء تكريما  لجهوده، ما لم يخالف مبادئ التفويض.  م 
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تستعيد المنحة تشريعا  مكمال  لمفهوم الميري تستطيع الدولة بموجبه أن  المحلوالتومن ثم كان قانون 

األرض لمن يرعاها ويفلحها، قتصاد الزراعي بإعطاءاإله تنشيط ب كان يقصد يالمهملين. والذمن أيدي 

المحلوالت معطال  فلم  ظل قانون فال تتراكم لدى ناس دون آخرين. وقد  العدالة،وتوزيعها بشيء من 

متالك مساحات إ الحاالت التي أرادت فيها الدولة يطبق في الواقع على المهملين، بقدر ما طبق في

علت بقرابة مليوني دونم في المناطق التي مر بها خط سكة حديد نحو ما ف ىاألرض، علكبيرة من 

الحجاز عبر شرقي األردن. كذلك فعلت السلطات بكثير من األراضي الزراعية الخالية في األردن 

 (1984(،)الموسوعة الفلسطينية، 2013،)دواس، أمين.ها محلولةوفلسطين، فأعلنت

 :األراضي المتروكة  -ب

واألراضي المتروكة قسمان: يشمل األول منهما األراضي  تركت للمنفعة العامة،وهي األراضي التي 

ستعمال جميع أهالي البالد، كالمسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنهار وعيون، المخصصة إل

ومجاري سيول األودية، والطرق العامة وما شابهها. وليس ألي إنسان، وال ألية جماعة، حقوق خاصة 

 (1923)المر، ادعيبس، . ضيفي هذه األرا

ستعمال أهالي قرية م، وينحى جانبا  إلنتفاع العان األراضي المتروكة هو ما خصص لإلوالقسم الثاني م

أو مدينة، أو مجموعة من القرى المتجاورة. من هذه األراضي الروابي الطبيعية المستخدمة للرعي، 

الغالل، والمقابر )التي آلت فيما بعد إلى  واألحراج التي يحتطب منها، وأراضي البيادر أو أجران

ل هذه األراضي في األصل ضمن فئة مثاكانت  األوقاف( وأماكن الصالة والساحات واألسواق. وقد

سلطانية فرمانات  ستصدارإالميري، وتحولت عرفيا  إلى متروكة، خدمة لمراكز العمران المجاورة، دون 

فهي من هذه ا  في كثير من أنحاء اإلمبراطورية العثمانية. قاضية بذلك رسميا ، على نحو ما كان متبع
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بكري، عالء، )األهالي.راعة أو للبناء من قبل ستعمالها للز إالناحية ميري غير مشغولة يحرم 

 (1982نان، ،حوريان

ولما كان الرعي هاما  في حياة سكان فلسطين فإن مساحات مترامية من األراضي البور غير الصالحة 

للزراعة ضمت إلى المتروكة. وأهم هذه األراضي سفوح التالل الصخرية الوعرة، وأراضي األحراج التي 

ن بالمستطاع كانت في وقت ما ضمن فئة الموات، فضال  عن بطون األودية الحجرية المهملة. وقد كا

جراء التحسينات الالزمة إستغالل رقاع ال بأس بها من هذه المناطق في الزراعة بعد إ ستصالحها وا 

متالك المزيد إعليها، وهي أمور لم تكن تستدعي عمال  مضنيا ، خاصة أن الحكومة كانت بحاجة إلى 

لك جماعي ومنافع عارضوا بشدة تلك اإلجراءات، ألن المتروكات م األهالي من األراضي، لكن

 نضم إليهم البدو ممن كانوا يرتادون هذه المراعي.أمشتركة لقراهم. وقد 

سجلت مجاري األنهار ومسارب األودية  1928وعندما بدأت عمليات تسوية األراضي في فلسطين سنة 

ة ستئثار فئإحتفظت الدولة بحق ملكيتها نيابة عن المجتمع كي تحول دون أفي األراضي المتروكة، و 

نتفاع دون اآلخرين. وقد بلغت مساحة األراضي العمومية في فلسطين من طرق وأنهار وسكك باإل

حديدية وممتلكات دائرة األحراج وغيرها من المرافق العامة قرابة نصف مليون دونم في نهاية عام 

 (1984الموسوعة الفلسطينيه، ).1945

 :األراضي الموات  -ج

هي الفئة الثالثة من ممتلكات الدولة. وهي مساحات مترامية لم يعط أحد فيها أية حقوق بصفة و 

رسمية. فهي بحكم القانون ليست في تصرف أحد من األشخاص، وال متروكة مخصصة لألهالي. 

العمران واألراضي الموات هي المحالت البعيدة عن القرى والقصبات بدرجة ال تسمع بها من أقاصي 



 

69 

 

التي تبعد عن مثل المراعي والجبال والصحاري هي األراضي الخالية و الشخص جهير الصوت.  صيحة

 (1998، محمودالنموره، ). ساعة كم( تخمينا ، أو مشي 2.4ونصف ) أقصى العمران مسافة ميل

كانت هذه األراضي تعطى أول األمر إلى كل من يفتحها للزراعة دون مقابل، على أن يكون قد حصل 

تحول على إذن مسبق من السلطات العثمانية. فإذا تحول ما فتح من مساحات إلى أراض منتجة 

ثماني ويالحظ أن هذا التشريع الع بدل المثل.ينطبق عليها الطابو بموجب دفع و الميري،  الىتلقائيا  

الخاص بحقوق فاتحي األرض الموات الذي يعود إلى أصول إسالمية يتالئم مع طبيعة فلسطين التي 

ستصالحها ا  على تعمير األرض و  القانون حفزفالمجدبة.  الصحاري يقع أكثر من نصفها ضمن نطاق 

 (1998، محمد ،حزماوي ). وزراعتها

لذلك لم يكن عجيبا  أن تسارع سلطات اإلنتداب البريطاني إلى إيقاف العمل بهذا التشريع منذ سنة 

أ على حرمة األرض الموات ر ، بموجب ما سمي قانون األراضي الموات الذي حرم كل من يتج1921

)قانون .المطالبة بحق تسجيل األرض التي عمرها، فضال  عن معاقبته بتهمة التعدي على أمالك الدولة

 (2، مادة رقم 1921األراضي الموات لسنة 

ومن الناحية الرسمية كان ينبغي أن تقيد جميع األراضي الموات لحسياب الخزينية. ولكين هيذا ليم يحيدث 

. فأينمييا 1928، وتسييوية األراضييي فييي فلسييطين سيينة الكاداسييترائيهقييط إال عنييدما بييدأت عمليييات المسييح 

لحساب الدولة. وقبل ذلك لم يكين هنياك ميا يشيير إليى التوزييع  وجدت أرض بين القرى بال مالك سجلت

الجغرافييي لألراضييي المييوات، وال إلييى مقييدارها فييي الييبالد، رغييم أنهييا شييملت مسيياحات هائليية ميين منيياطق 

الكثبييان والبطيياح السيياحلية واألراضييي التلييية التييي كانييت مسييارح للرعيياة فييي الربيييع، مثييل السييفوح الشييرقية 

ميا  1931مناطق األحراج في أعاليها. وعلى أي حيال قيدرت مسياحة األراضيي لعيام لمرتفعات الخليل، و 

مليييون دونييم ميين مسيياحة فلسييطين، باسييتثناء قضيياء بئيير السييبع، كييان غييير مسييتغل. وهييذا  4.8عيينيزيييد 
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مين إجميالي المسياحة الميذكورة. أميا منطقية بئير السيبع والنقيب فهيي بطبيعتهيا  %36القيدر يشيكل حيوالي 

 (.1984)الموسوعة الفلسطينيه ،.الصحراوية أراض موات

 :األراضي الملك -د

والتي تشمل مساحات األراضي المقام عليها البيوت في  ،وهي ما كان في حوزة المالك من األراضي

 بدون تاريخ( إبراهيم، ،)ربايعه لملحقة بها.القرى والبلدات والمدن والمساحات ا

إستعمالها في أي وجه، ألنه يملك منها حق الرقبة، على خالف أراضي  ة، وبمستطاعله ما عليها

الميري التي يبقى للدولة فيها حق الرقبة، في حين يعطى الحائز حق اإلستغالل لظاهر األرض منها 

يحظر  قد. و وذلك بإقامة أالبنيه أو الزراعة أو إستغالل ما هو ظاهر على سطح االرض فقط فحسب

على حائز الملك، رغم ذلك، إستعماله في أغراض تضر الجار، أو تؤذي الصالح العام للجمهور. 

 ويمكن أن تنزع ملكيته في حاالت كثيرة، من بينها لزوم إستمالكه من قبل البلديات كي تستقيم أمور

التنظيم وتخطيط المدن، أو عندما تحتاج إليه دوائر اآلثار والتعدين أو األحراج. وفي جميع تلك 

 نتزع منه.أالحاالت يعوض المالك ماديا  عما 

ني الصادر في سنه وتنقسم أراضي الملك أربعة أنواع وذلك بموجب المادة الثانية من القانون العثما

 :، كما يلي1858

. وكذلك االراضي التي ي ال تزيد مساحتها على نصف الدنمببيت السكن والتاألرض الملحقة  -1

تعتبر مكمله لخدمات السكن وهي مساحات تستخدم لالبار أو لخزن الحطب فتحسب ملكا  على أن 

، أدعيبس )المر،.2م  900ذراع او  1600التزيد مساحتها عن نصف دنم وقد عرف الدنم بأنه يساوي 

1923) 
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أسلم أهلها  بأسماء مالكيها أو صحيحا   تي أفرزت من األراضي األميرية وملكت تمليكا  األراضي ال -2
 .عليها

 .اإلسالمي األراضي العشرية: التي وزعت للفاتحين بعد الفتح -3

 وهي ثالثة اقسام:

 األراضي التي وزعت على الفاتحين حين الفتح. -أ

 المسلمين. االراضي التي تقرر بقاؤها في يد أصحابها األصلين -ب

 (1923.)المر، ادعيبس، األراضي التي أعطيت لورثة الفاتحين حين الفتح –ج 

وتقرر إبقاءها في يد أهلها غير المسلمين على أن  أو سلما   األراضي الخارجية: التي فتحت حربا  -4

. ومن الطبيعي أن تزداد رقعة أراضي الملك على حساب غيرها من من المال يدفعوا عنها مبلغا  

، وذلك هذه الظاهرة في الحسبان عمران. وقد وضع القانون العثمانيستمرار نمو مراكز الإالفئات مع 

حين أجاز أن تحول مساحات من الميري إلى ملك عند الضرورة فتمنح الدولة حق الرقبة لقاء ثمن 

تحفظات كثيرة للحيلولة  1874كن الشرع العثماني وضع في قانون سنة مضاعف يسدد للخزينة. ل

، أو للمضاربة في أسعار اإلنتاج الزراعي ررات لسحب أراضي الميري من ميدانستغالل المبإ دون 

 (.1990، أمينبكر،  )ابواألراضي.

والوقف شرعا  هو حبس العين على حكم هللا عز وجل والتصدق بعائداته وهو  :أراضي األوقاف  -هـ

 نوعان:

 .األول أوقاف صحيحة والثاني أوقاف غير صحيحة
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للشرع، فعندئذ تكون رقبتها  وفقا  فأما األوقاف الصحيحة فهي التي كانت من أراضي الملك وأوقفت 

ل بموجب شروط الواقف. ومهما كانت هذه وجميع حقوق التصرف بها عائدة إلى جانب الوقف، وتعام

 (.1991(، )دائرة االراضي والمساحه االردنية، 1998، محمد، )الحزماوي الشروط فال رجعة فيها. 

أي  ختلفت األغراض التي أوقفت من أجلها العقارات واألموال غير المنقولة بشقيها: المسقفاتإوقد 

الزراعية المنتجة. فقد كان الواقف  ألراضيوهي ا” تالمستغال” والمباني المسقوفة التي تدر دخال  

 الناتجة عن لم يوجد وريث للمنفعةأحيانا  يتوخى صالح أفراد عائلته واألجيال المتعاقبة من ساللته. فإذا 

، فإن  موصى بها من قبل المورثعلى وصيةا  ا  بناء لألغراض الخيرية أو الدينيةتصار منفعته  الوقف

 .(1923المر، إدعيبس، )ويدعى هذا النوع الوقف الذري. عقار محلوال  بذلك صار ال لم يوص  

الغرض الثاني الذي أوقف بعض الناس من أجله العقار دينيا ، كأوقاف المساجد واألضرحة أو  أما

المعاهد التعليمية ذات الصبغة اإلسالمية والمكتبات. وقد قصد المتبرعون في جميع هذه الحاالت أن 

ه يكفي للقيام بمختلف نفقات إدارة هذ -وتدعى تكايا –ة فر العقارات الموقو كون مردود إيجاي

 المؤسسات.

أو الحمامات الح الناس جميعا  بإنشاء المساجدالثالث للوقف فكان خيريا  يخصص دخله لص الغرضو 

العامة والمغاسل ومنازل الضيافة واالستراحة ألبناء السبيل والمخابز لتوزيع الخبز على المحتاجين، 

 (1998)البديري،هند،والمستشفيات ومصحات األمراض العقلية ومالجئ العجزة واأليتام.

وتمت فيه إقامة  ل بها في البالد تصبح أية أرض وقفا  إن بني عليها مسجدو وطبقا  للقوانين المعم

الدولة كانت الصالة. كذلك إن وهب شخص مساحة لبناء مقبرة وصرح بالدفن فيها وتم ذلك فعال . لهذا 

 تحرم دفن الموتى في أراضي الميري حتى ال تتحول إلى أوقاف.
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كانت لهذه الفئة من أراضي األوقاف آثار إقتصادية سيئة تراكمت بمرور الزمن. فمع تعاقب األجيال 

كثيرا  من قيمتها.  عفت أعداد الورثة والمنتفعين منها، فتوزعت العائدات، وتفتت المردود بشكل قللتضا

ذلك خالفات مزمنة، وأحتدمت المنازعات القضائية بين المستحقين. وأزدادت األمور تعقيدا  عن  ونشأت

يع أو االستبدال في إذ كان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التصرف في العقارات الموقوفة بالب

 حال الوفاء بالديون.

وكانت أراضي الوقف في وقت ما تشغل مساحات كبيرة من فلسطين. لكن الحكومة العثمانية، ومن 

بعدها سلطات اإلنتداب البريطاني، لم تتوان في كل مناسبة عن مصادرة العقارات الموقوفة وحلها 

هذا وا عادتها إلى خزينة الدولة مستغلة أية ثغرة شرعية يمكن أن تبطل حجج األوقاف القائمة. ول

الموسوعة )دونم.تقلصت مساحة األوقاف الصحيحة في فلسطين أيام األنتداب إلى أقل من مائة ألف 

 (1984الفلسطينيه، 

هي ما يدعى األوقاف غير الصحيحة، أو أوقاف التخصيصات. وهي فيالفئة الثانية من األوقاف 

عا  لخزينة حق الرقبة تاب مساحات مفروزة من األراضي األميرية، أوقفها سالطين بإذن سلطاني فظل

)المر، إدعيبس ،، في حين خصصت منافعها فقط، من أعشار ورسوم، لجهة ماالدولة كأراضي الميري 

 وتنقسم هذه الفئة من األوقاف إلى ثالثة أقسام: . (1923

ن األول عقارات تخص الدولة، ولكن ينتفع باستعمالها أو بعائداتها المزارعون الذين يقيمون عليها. وكا

إيقاف هذا النوع من األراضي بيد السلطان أو الدولة فقط، وكان يحق للمنتفعين به نقل حق اإلنتفاع 

ضي الوقف في فلسطين من هذا إلى غيرهم بشرط موافقة الجهة الواقفة. وكان معظم أرا

 (1998البديري،هند،).النوع
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األعشار، ويؤجر كأحكار القسم الثاني من أوقاف التخصيصات هو ما كان يدفع للخزينة ضرائب 

 للفالحين بعقود طويلة األجل. وقد أقتصرت هذه األحكار على بعض مناطق القدس والخليل ونابلس.

أما القسم األخير من هذه األوقاف فكان كالسابق إال أنه معفى تماما  من دفع األعشار أو أية ضريبة  

 (1997، محمد ،الحزماوي ) للخزينة.أخرى 

شمل وينبغي أن يالحظ أن الوقف لم يقتصر على مؤسسات المجتمع اإلسالمي في البالد فحسب، بل 

 تخضع ، أي الذي ال"المستثنى"، ويسمى الوقف في هذه الحاالت أيضا  مؤسسات األديان األخرى 

 (1998البديري، هند ،). اإلسالميةإدارته لألوقاف 

 
 :البريطانينتداب اإل زمن راضي في ملكية األ  2.2.3

، وقعييت فلسييطين تحييت حكييم اإلنتييداب البريطيياني وتييم تشييكيل إدارة الحييرب العالمييية األولييىبعييد إنتهيياء 

إليى عيدة ألويية، وعليى رأس كيل  1920 - 1917عسكرية في البالد، وقسمت فلسطين في الفتيرة ميا بيين 

لييواء حييياكم عسييكري بريطييياني يييرتبط بالحييياكم العسييكري فيييي القييدس، واليييذي كييان بيييدوره مرتبطييا  بالقييييادة 

ى ثييالث منياطق وهييي اللييواء قسيمت فلسييطين إلي 1922وفييي العييام  العامية للجيييش البريطياني فييي القياهرة.

دارة العسيكرية منيذ قيامهيا فيي فلسيطين بإتخياذ قاميت اإلقيد و  ، ومقاطعية القيدس.الشمالي، اللواء الجنوبي

، قييرار ا بوقييف جميييع 1918أيييار  8فأصييدر الجنييرال مييوني فييي  ،عييدة قييرارات بخصييوص ملكييية األراضييي

الخاصيية، وأغلقييت دوائيير تسييجيل األراضييي )الطييابو(،ألن )الميييري( معييامالت ملكييية األراضييي األميرييية 

لييى دمشييق جميييع دفيياتر الطييابو، ثييم تمكنييت الحكوميية السييلطات التركييية أخييذت معهييا خييالل إنسييحابها إ

م، بمساعدة الفرنسيين في سوريا، وخاصة المتعلقة بمنياطق نيابلس 1919البريطانية من إعادة جزء منها 

وغزة، بينميا فقيدت سيجالت القيدس، أميا سيجالت األراضيي لحيفيا وعكيا والخلييل وجنيين والناصيرة وصيفد 

 (2015، سيييييييييييييلمان، سيييييييييييييلمى)نهيييييييييييييا غيييييييييييييير كاملة.فقيييييييييييييد وجيييييييييييييدت سيييييييييييييليمة لك ،وطبريييييييييييييية وطيييييييييييييولكرم
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اليهييود ميين  1867لييم تمنييع قييوانين ألراضييي العثمانيييه الصييادرة قبييل بييدء الهجييره اليهودييية لفلسييطين عييام 

الحكومييية  صيييدرتإال أنهيييا ادركيييت خطيييورة عيييدم ذليييك المنيييع ، ليييذا فقيييد أ شيييراء األراضيييي فيييي فلسيييطين،

منيع اليهيود اليذين ال يحمليون الجنسيية العثمانيية مين شيراء أراضيي فيي ب قانون  1883في عام  العثمانية 

ي الجنسية العثمانية أل ءإعطا منع 1891 في العام أخرفلسطين وقد أصدر السلطان عبد الحميد قانون 

قيييوم هيييو بشيييراء يميييرا  بعيييدم بييييع األميييالك العثمانيييية بميييا فيهيييا أراضيييي فلسيييطين ، و أيهيييودي كميييا أصيييدر 

 (2013، حسين، اوزدمير)فلسطين . حفاظا  على ر صاحبها لبيعها وذلك األراضي التي يضط

وفي فترة والية المندوب البريطاني هربرت صموئيل صدرت قوانين جديدة، وعمل على تغيير القوانين 

وقد حذا المندوبون السامُيون الذين تلوه حذوه في هذا  نتقال األراضي لليهود،العثمانية لتسهيل إ

 (1998،، محمد.)حزماوي الشأن

 

 القوانين الصادرة عن حكومة النتداب بشأن األراضي في فلسطين:أهم  1.2.2.3

 :1920. قانون تصحيح سجالت الطابو 1
 

الليذين صيدرا عيام  76 - 75وجاء بعد تأسيس اإلدارة المدنية مباشرة، إللغاء األوامر في المنشورين رقيم 

وورد بهمييا أن أي عقييد ييينظم خالفييا   نتقييال األراضيييإتضييمن المنشييوران تعليمييات بشييأن حيييث م. 1918

 (1923)المر، ادعيبس، الحكامهما يعتبر باطال .

ميين أجييل  وقييد أعطييى القييانون الحييق ألي شييخص أن يقييدم إسييتدعاء للمحكميية ويطلييب منهييا إعطيياء أمييرا   

الحيق  فيية نيوع الحيق اليذي يطلبيه سيواء كيان ذليك ا  إدخال إسمه على السجل الخياص بتليك األرض مبيني

غير  كما أوجب القانون أن على المستدعي إرفاق ما يثبت صحة إدعاءه كأن يقدم حكما   ميراثَا أو رهنا  

عين دفيه ضيريبة الويركيو وهيي  أو إثباتيا   خاصيا   قابل لإلستئناف من محكمية ذات إختصياص أو مسيتندا  
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 )المير، قبل األستدعاء.الضريبة التي تدفع على األمالك التي يتصرف بها الشخص لمدة ثالثة سنوات 

 (1923، ادعيبس

 
 نتقال األراضي:إ. قانون 2
 

بموافقييية حكومييية اإلنتييييداب وأكيييد أنيييه ال يسييييمح  مشييييروطا  كييييان إنتقيييال األراضيييي  وبموجيييب هيييذا القيييانون 

جنيه  3000ال تتجاوز قيمتها والتي دونم من األراضي الزراعية  300للشخص الواحد بإمتالك أكثر من 

عليى الماليك أن  كميا أوجيب القيانون دونيم داخيل الميدن،  30متالك أكثر من إه بيسمح لال كما مصري، 

ستصيييالحها وتحسيييينهافيييي فلسيييطين، وأن يقيييوم بزراعييية األراضيييي مقيميييا  يكيييون  ن الميييادة أإال  بنفسيييه. وا 

 نتقالاقتنع أن هذا اإلإذا مر بإستثناء هذه الشروط أعطت للمندوب السامي صالحيات أن يأ الثامنة منة 

 ةي شيركة تجاريية مسيجلجيازت المياده الثامنيه للمنيدوب السيامي السيماح ألأكميا  ة العامية.يعود للمصيلح

إلعطييياء اليهيييود ، ويتضيييح مييين القيييانون بأنيييه نسيييق قييييام بمشيييروعاتهاراضيييي للن تمتليييك األأفيييي فلسيييطين 

نية أالتي تزيد عما حدد في المادة السادسة منيه كميا  ةراضي الواسعإمتالك األحق  والشركات الصهيونة

 (.1998،، محمد)حزماوي  .راضيمتالك األإالمقيمين خارج فلسطين  نالفلسطينيي محر 

 
 :1921. قانون األراضي المحلولة عام 3
 

وقيييد حاوليييت حكومييية اإلنتيييداب بهيييذا القيييانون السييييطرة عليييى األراضيييي التيييي يزرعهيييا الفالحيييون العيييرب، 

فيييي سييينوات الحيييرب. وقيييد أدركيييت الحكومييية هيييذه الثغيييرة، وقاميييت  تيييزرعاألراضيييي ليييم معظيييم وخاصييية أن 

فتكون من األراضيي المحلولية التيي طبيق ثالث سنوات دون زراعة  بمصادرة األراضي بحجة أنها تركت

بأثر رجعي، مما حرم الفالحين من اإلستفادة من األراضي المحلولة التي كانوا يتصرفون عليها القانون 
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لوضييع التسيييهيالت أميييام اليهييود، لبنييياء اليييوطن لألسيييتيطان الصيييهيوني فييي فلسيييطين و  وذليييك خدميية  بهييا، 

 (1998،، محمد)حزماوي  القومي اليهودي.

 :1921. قانون األراضي الموات 4
زراعتهيا دون أن يحصيل عليى موافقية ميدير األراضيي ب قيام وينص على أن كل من أحييا أرضيا  مواتيا  أو

ال يحق له أن يحصل عليى سيند ملكيية بشيأن تليك األراضيي، ويعيرض نفسيه فضيال  عين ذليك للمحاكمية 

 ( 1921مييييييييين قيييييييييانون األراضيييييييييي الميييييييييوات ، 2المادة رقيييييييييم )لتجييييييييياوزه القيييييييييانون الخييييييييياص باألراضيييييييييي.

 :1921. قانون محاكم األراضي 5

بت في ملكية األراضي والحكم في منازعات الملكية، وأعطى السكرتير أصدره المندوب السامي لل

وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم  القضائي نورمان بنتوش حق إدارة ومراقبة هذه المحاكم.

 (.1923، إدعيبس، )المر 1921لسنة  43

 :1926لسنة  61رقم  . قانون الغابات6

، لتصبح أراضي حكومية ثم تتمكن الحكومة من تسهيل نقل ملكيتها ستخدم لمصادرة األراضيأ -2

 ()مركز المعلومات الفلسطيني، وفالليهود. 

 . قانون حق نزع الملكية:7

يتفييق مييع صيياحبها وع مييا علييى قطعيية أرض أن يتفيياوض أو أعطييى الحييق لكييل مسييتثمر يريييد إنشيياء مشيير 

شييئ المشييروع عريضيية للمنييدوب السييامي، لينشييئ عليهييا مشييروعه، وفييي حييال لييم يتوصييل إلتفيياق يقييدم من

والييذي يمكنييه أن يصييدر أميير ا بنييزع ملكييية األرض ميين صيياحبها، أو يعطييى الحييق للمسييتثمر بوضييع يييده 

 .(1998،،محمدماوي )حز على األرض.
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 .البريطاني األراضيةقانون تسوي -4
 

عتيراف بهيا تم سن قانون تسوية األراضي والذي ينص على أن ملكيية األرض ييتم اإل ،1928في العام 

وقيييد  أو الحموليية لعائليييةسيييم المتصييرف بهيييا وليييس باسيييم القرييية أو اإبفقطميين خييالل مسيييحها وتسييجيلها 

بييررت الحكوميية البريطانييية أن السييبب الييرئيس ميين إصييدار هييذا القييانون هييو تنظيييم ملكيييات األراضييي 

ملكيات األراضيي والتثبيت مين صيحتها ونيزع أي ملكيية غيير ثابتية وتيم إصيدار شيهادات  ومراجعة قيود

التسييييييجيل ميييييين مكاتييييييب تسييييييجيل األراضييييييي بأسييييييماء المالكييييييين ال يمكيييييين الطعيييييين فيهييييييا او إبطالهييييييا.          

 (2010، بحاث االراضيمركز أ)

تيييداب البريطيياني هيييي نالهييدف األساسيييي ميين إعيييالن التسييوية فيييي األراضييي الفلسيييطينية زميين اإل إال أن

لبييييع األرض للجمعييييات الصيييهيونية وقيييد كيييان المرحيييوم عبيييد  تسييهيل إصيييدار سيييندات التسيييجيل تسيييهيال  

أن أعمييال التسييوية  تهسييتقال ميين منصييبه وذلييك لمشيياهدإالقييادر الحسيييني مييأمور تسييوية أراضييي حيييث 

 .(1997،محمود، )النموره.األساس إلى تهريب األرض للصهاينةتسعى ب

تقسيم كل قرية إلى أحواض بمساحات مناسبة  تسوية األراضي وفق القانون المذكور تموألجراء 

ومتقاربة، وتم إعطاء كل حوض إسم موقع ورقم متسلسل، وكذلك تّم تحديد قطع األراضي الواقعة في 

، وبدأت عملية مسح األراضي وأعطيت كل قطعة رقم متسلسلكل حوض حسب إدعاء المالكين، 

صدار وثائق الملكية المعروفة بي  "كواشين الطابو" والتي والخرائط ت وتحضير المخططا المساحية، وا 

 .ضتتضمن اسم المالك والموقع ورقم الحوض ورقم القطعة ومساحة األر 

فيوأستمر العمل بنظام التسوية هذا في زمن حكم األردن للضفة الغربية وحكم مصر لقطاع غزه   

  (Tamim, Najeh, 1995).1967-1948الفترة من 

اإلنتداب أن أي مخطط يجب أن يتم  حكومةأدركت أعمال تسوية األراضي بموجب مخططات  ولتوثيق

لذلك قررت الحكومة  ،يكون من السهل تحديد موقع أي قطعه بسهولة ويسر ثابتةربطه بنقاط 
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التسوية حيث تم توزيع أي قبل إعالن ( 1923)البريطانية إنشاء الشبكة الجيوديسية الفلسطينية سنة 

 .ت المختلفة في جميع أنحاء فلسطيننقاط اإلحداثيات بالدرجا

ستعدادات إلنشاء الشبكة الفلسطينية بعد نقل دائرة المساحة إلى يافا سنة باإلبدأت الحكومة البريطانية 

ن في ذلك المجال بأن و ير مواقع النقاط حيث قرر المختصوكانت بداية التحضيرات في تحض( 1921)

تكون النقاط ظاهرة لبعضها البعض وتكون نقاط بمواصفات معينة وتكون على عدة درجات حيث 

يوضع النقاط ذات الدرجة األولى ثم يتم تحشيته الدرجات األخرى والتي تكون أقل دقة من الدرجة 

ط جميع مشاريع المساحة األولى ويكون المرجع الرئيسي إلرتفاع النقطة هو سطح البحر كما تقرر رب

نقاط من الدرجة األولى ( 105( حيث تم توزيع )1922 -1925)في تلك النقاط وكانت بين الفترة 

، محمد، هجت)ب. وكان أساس خط الشبكة هو شاطئ غزة كم (13)بأضالع بلغ معدل طولها 

 نقاط الشبكة الجيوديسية الفلسطينية.يبين توزيع ( 2.3والشكل رقم ).(2014
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 توزيع النقاط المرجعية للمساحة في فلسطين :2.3الشكل رقم

 A survey of palestine under the british mandate, 1920–1948    pp 66  : المصدر
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بدأت إنشاء الشبكة الجيوديسيه من جنوب فلسطين حتى الشمال وأرتبطت بالشبكة السورية المعدة من 

في مرج اليون وقد  (38)في صفد وكذلك النقطة  (73)شتركت الشبكتان في النقطة أقبل الفرنسيين وقد 

( يوضح طريقه إلتقاء 3.3)والشكل رقم  (2014، محمد، هجتب)(1928)إستمر إنشاء الشبكة حتى عام 

 الشبكتين.

ستخد اإلسقاط الكاسيني على إعتمدت اإلسقاطات في حينه ام مرجع وذلك لتوفير جداوله وا 

فلسطين من أهم المناطق بالنسبة للبريطانيين من الناحية  لقد كانتلذلك الغرض.  1880كالرك

 (UTM)يتم تعديل النظام من كاسيني إلى أن (1940 -1941)العسكرية فكان هناك توجه في الفترة 

بإعتماد نفس المرجع ونفس نقطة األصل ولكن تبين بأن هناك تشوهات في هذا النظام وذلك كلما 

دائرة ) هيئات.وقد أنشأت لعدة وسائل ومن عدة  (253)إلى الشرق حيث بلغ عدد نقاطها  إتجهنا

 (2007، االراضي والمساحه، االردن
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 : نقاط االلتقاء بين الشبكة الفلسطينية والشبكة السورية3.3الشكل رقم

A survey of Palestine under the British mandate, 1920–1948 pp  68:المصدر 
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وقبل أن تبدأ الحكومة بأعمال التسوية قامت بتشكيل في العام الذي تم إنهاء أعمال نقاط المساحة 

تسوية كان غالبيتهم من اليهود لتحقيق األهداف اليهودية في األراضي الفلسطينية وذلك من للفريق 

 وكان أعضاءن تسجيل االراضي وتسويتها سيسهل ذلك الهدف أخالل تسوية األراضي على إعتبار 

 دائرة التسوية هم:

 الدائرة )يهودي( رئيس سلمون:فردريك  -1

انجليزي ()  مستير بنت نائب الرئيس    -2  

يهودي () مامور التسوية  كمت:اسحق  -3  

مساعد مراقب  )يهودي ( شولمان:جفري  -4  

مساعد مراقب     )يهودي( ليز:تريفوز  -5  

() انجليزي          عضو   هارولدمنر: -6  

عضو        ) يهودي ( سيسل:بيونري  -7  

عضو     ) يهودي ( اسحق:فرونكن  -8  

كاتب     ) يهودي ( هاروني:روفين  -9  

عضو   ) يهودي ( كوهين:موشي  – 10  

كاتب     ) عربي ( صالح:شكري  -11  

كاتب       ) عربي ( سالم:اسعد  -12  

عربي ( )  مساح  ناصر:توفيق  -13  

)عربي(مساعد مأمور التسوية  شيبي:النشاغالب  – 14  

 (1998.محمد ،)حزماوي ( التسوية )عربي أمين درويش: مساعد مأمور – 15
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ا قضاء يافا والرملة وأخذت جميع التدابير فو نبدأت أعمال التسوية في قرية يازور وسلمة وزر  وقد

والسهول الساحلية وركزت جل اإلسراع في أعمال التسوية وخاصة مسح السهل الداخلي أزمه من األ

وذلك بهدف  ياليهود الوجود طانية في عمليات المسح على المنطقة التي يتركز فيهايالحكومة البر 

أعمال التسوية في مناطق السهل الداخلي والسهول  معظم نحصرأتحقيق المصالح الصهيونية وقد 

لتحقيق هدفهم األساسي وهو  نهاكبر مساحة مأنتزاع الساحلية والمناطق الخصبة أو القابلة للري إل

قتراح اللجنة إالحكومة البريطانية إلقامة الدولة اليهودية حسب  وفق قرار.تمليك اليهود في فلسطين

الصادر من الجمعية العمومية  قرار التقسيم. وكذلك وفق (1998،، محمد )حزماوي م1937الملكية عام 

في التاسع والعشرين من شهر تشرين ثاني من لالمم المتحدة بعد إجراء التصويت لتقسيم فلسطين 

من سكان %33 من أرض فلسطين ولم يكن اليهود يشكلون سوى %  56.4والذي منح اليهود 1947عام

 . (2015)صباغ، كارل ،فلسطين 

وضح وقوع أغلب أمالك اليهود ضمن حدود الدولة اليهودية المقترحة وفق ت (1.3) رقم والخارطة

 .ين المذكرينقرار ال
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 قرار التقسيم. أمالك اليهود ضمن حدود الدولة اليهودية المقترحة وفق:1.3رقمخارطة 

الجمعية األكاديمية الفلسطينية الدولية  المصدر:  

 في تسوية األراضي أعطيت أن األولوية 1934نتداب لعام ظهر التقرير السنوي لحكومة اإلوقد أ

والجدول رقم  .فيها ملكية المشاع تقلطق الجبلية والتي امنفي الهتمام مناطق الساحلية مع عدم اإللل

 يوضح ذلك. (1.3)
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1934سنة  : أسماء المواقع التي خضعت لعملية تسوية األراضي.31جدول رقم   

 

 المجموع صفد جنين طولكرم حيفا غزة الرملة يافا 

القرى التي أنهيت فيها عملية 

 التسوية

38 31 17 3 6 1 - 96 

القرى التي يستمع فيها إلى 

المنازعات على األراضي قبل 

نتهاء التسويةإ  

3 11 14 2 9 1 1 41 

القرى التي وصل فيها االستقصاء 

 أخر درجاتة

1 3 2 3 1 - - 10 

القرى التي ال يزال االستقصاء 

 التمهيدي فيها مستمر

- 1 3 4 5 - 1 14 

 161 2 2 21 12 36 46 42 المجموع

 

13ص(،1998، محمد حزماوي  )المصدر :  

قرية  167ليصل إلى  1935عام قرية في  161عدد القرى الجاري فيها أعمال التسوية من رتفع أوقد 

 .سححيث أضيفت قريتان في القدس وقريتان في حيفا وقريتان في طولكرم لعمليات الم

هو مبين في قرية موزعة كما  230إلى1938عام  ة أراضيهاعدد القرى التي تمت تسويكما أرتفع 

 .(2.3)رقم الجدول 
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1938حتى  المناطق التي تم تسوية أراضيها :.32جدول رقم   

 

م1938عدد القرى التي تمت فيها التسوية حتى  المنطقة  

 45 منطقة تسوية يافا

 54 منطقة تسوية الرملة

 49 منطقة تسوية غزة

 15 منطقة تسوية حيفا

 43 منطقة تسوية طولكرم

 2 قضاء جنين

 2 قضاء صفد

 1 قضاء القدس

 1 قضاء أريحا

 2 قضاء طبريا

 12 قضاء الناصرة

 4 قضاء عكا

 230 المجموع

 13ص ( 1998، محمد حزماوي ): المصدر

لم تتم تسوية أي قرية في المناطق كنابلس والخليل ورام هللا ألنها مناطق جبلية  1938في عام أما 

الرملة وغزة  أقضية ذات الكثافة السكانيه اليهوديه والواقعة فيوركزت تسوية األراضي على المناطق 
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 – 1928حيث بلغ مجموع مساحة األراضي التي تم تسويتها خالل الفترة ما بين ، ويافا وطولكرم

 .(3.3)دونم موزعة كما هي في الجدول رقم  1,364,631كانت 1935

 – م1928العامين  ما بين يبين المناطق التي تم مسحها أو تسويتها :.33جدول رقم 

.م1935  

المنطقة التي تم مسحها  السنة

 بالدنمات

 المنطقة التي تمت تسويتها

1928-1930  332600 142799 

1931 149485 138387 

1932 399331 167293 

1933 424600 33439 

1934 628524 283139 

1935 360660 298549 

 1364631 2295200 المجموع

source: (Dov,Gavi: A survey of palestine under the british mandate 1920– 1948  (  

نهاية عام في نتهت تسويتها أمجموع األراضي التي  ليصبحدونما  127246تمت تسوية  1936 في عام

 دونم.1491877 ،1936

تكاليف جدا  و  فقد كان رسوم التسوية عالنتداب معنية في رفع رسوم التسوية وقد كانت حكومة اإل

حتى ال يقدم الفالحون من رفع تلك الرسوم رسوم تسجيل األراضي عالية وقد كان الهدف األساسي 

فئة األراضي المتروكة التي ال وأصحاب الحقوق على تسجيل أراضيهم فتحسب تلك األرض من 

 عتبارها أراضي الدولة.ا  للحكومة للسيطرة على هذه األراضي و  أصحاب لها فيكون ذلك مبررا  
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وعمليات  1927وقد وأوردت اللجنة الملكية جدوال بينت فيه تكاليف المساحة التي بدأ العمل فيها عام 

 (:4.3)مبين في الجدول جاءت كما هو  1937 – 1927التسوية خالل الفترة ما بين 

1937 –1927مابين العامين  : يوضح تكاليف عملية التسوية والمساحة.34جدول رقم   

 
جنية/المساحة  السنة جنية/التسوية  جنية/المجموع   

أشهر( 9)  1927  32453 - 32453 

1928 44217 10953 55170 

1929 434 94  23410 66904 

1930 48637 23289 71926 

1931 49410 24893 74303 

اشهر(3)1932  12500 6151 18651 

1932/1933  51039 25183 76222 

1933/1934  63693 29083 92776 

1934/1935  67933 30088 98021 

1935/1936  69151 28071 97222 

1936/1937  68332 35065 103391 

 787045 236186 550859 المجموع

   133ص (1998 )حزماوي، محمد، المصدر:

خمسة ماليين  1948أيار  15و 1928وبلغت مساحة األراضي التي تمت تسويتها خالل الفترة ما بين 

 دونم من مجموع ثالثة عشر مليون وهي مساحة فلسطين باستثناء بئر السبع.

وهي منطقة التي ركز عليها مليون دونم  4.5وقد بلغت مساحة األراضي المسواة في منطقة الجليل 

هتموا بشراء األراضي فيها.اليهود وا   
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إلى  1923عام % 56كان من النتائج المباشرة لتسوية األراضي تقلص نسبة األراضي المشاع من 

تسوية األراضي زمن اإلنداب وباإلضافة إلى ذلك ساهمت  1940عام % 40ثم إلى  1929عام  46%

عندما يمتلك قطع معينة من نتقال األراضي إلى اليهود وكان الشخص إزدياد ا  تسهيل و البريطاني 

األراضي يأخذ بالتفكير ببيع جزء منها لتطوير الجزء الباقي كأن ينتقل من زراعة القمح إلى زراعة 

 الفواكه والحمضيات.

إن تعيين حدود النسبة لالستيطان الصهيوني بقوله: )وأجمل شالوم رايخمان أهمية تسوية األراضي ب

رتبطة بها بشكل قانوني سهل إلى حد كبير نقل هذه الحقوق من يد قطع األراضي وملكيتها والحقوق الم

 (1998،، محمدالحزماوي ) .(إلى أخرى 

ــــــــــــانون ضــــــــــــريبة األمــــــــــــالك.                                                       -5  . ق

نتداب البريطاني عدة ضرائب عليى األميالك، وبعيد إصيدارها لقيانون ضيريبة األميالك فرضت حكومة اإل

فيييي منييياطق األريييياف وتوحييييدها فيييي  لفيييرض ضيييرائببحيييث الم أخيييذت الحكومييية ب1928فيييي الميييدن عيييام 

لجنييية عرفيييت باسيييم )لجنييية الضيييرائب  1931ضيييريبة واحيييدة، ولتنفييييذ ذليييك شيييكل المنيييدوب السيييامي عيييام 

ي نظييام الضييرائب المفييروض علييى األراضييي الزراعييية وتقييديم تقرييير بييذلك إلييى الريفييية(، وذلييك للبحييث فيي

نتييداب علييى تغيييير قييوانين الضييرائب ليييس لصييالح عمييدت حكوميية اإل 1935ففييي عييام  .الحكوميية للدراسيية

وأصييدرت قييانون ضيييريبة  الويركييوالفييالح الفلسييطيني بييل ميين أجييل إثقييال كاهليييه فقامييت بتغيييير ضييريبة 

األمالك حيث يتم دفع الضرائب على األميالك سيواء كيان بنياء أو أرض زراعيية وذليك وفيق نظيام معيين 

المسييتغلة علييى وفييق قيمتهييا السيينوية أمييا األراضييي الزراعييية  ةأألبنيييحيييث يييتم دفييع تلييك الضييريبة علييى 

نوية الصيافية وكليف مخمنيون نم الواحيد حسيب غلتية السيو فأعطيت تصينيفات وحيددت قيمية الضيريبة لليد

تمام تلك العملية. رافق تلك العملية إعداد خرائط األحواض الطبيعية لكل قرية ومدينة  رسميون إلنجاز وا 

فلسييطينية تبييين تلييك الخييرائط مسيياحة المدينيية أو القرييية كييامال  مقسييمة إلييى عييدة أحييواض معلوميية الحييدود 
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صييرفين تبييين مسيياحة كييل قطعيية وصيينفها وطبيعيية وقييد ضييم ذلييك الحييوض قائميية بأسييماء المييالكين والمت

المحصول المنتج من تليك األرض ويصيدر عين تليك السيجالت ميا يعيرف الييوم بيإخراج القييد المسيتخرج 

الييى النمييوذج الخيياص بييدفع  (2.3)ويشييير الملحييق رقييم .(1997، محمييود، النمييوره)األمييالك عيين ضييريبة 

رضية بشيكل رسيمي فيي دوائير أرغب بتسجيل ن أي شخص يأنتداب الضرائب. وقد أشترطت حكومة اإل

الملحيق رقيم  وفق النموذج المعد لذلك والمبين فيي ةن يحصل على نموذج اشعار دفع الضريبأالتسجيل 

(3.3). 

 األراضي في العهد األردني: ةملكي 3.2.3
 

 نتداب البريطاني في إجراءات عمليات تسجل األراضي حيثلم يختلف العهد األردني كثيرا  عن اإل

مع إصدار قوانين تتعلق بهذا الموضوع  ،توالت عمليات التسجيل وتحديد الملكيات وفق األنظمة السابقة

 أهمها:

 1952لسنه  40األراضي والمياه رقم  ةقانون تسوي -1

جراءات التسوية وهو بنفس روح القانون البريطاني  والذي ينصص على إعالن مناطق تخضع لعمليات وا 

عتراضات حيث تمر التفاصيل التي تحدد الملكيات واالدعاءات واإلكافة  وبين المتعلق بتسويةاألراضي

في إجراءات قانونية تنتهي بتسجيل األرض في صحيفة يصدر عن تلك الصحيفة سند تسجيل بسم 

يوضح ذلك  (4.3)المالك محددا  فيه رقم القطعة ورقم الحوض ومساحتها وقيمتها التخمينية والملحق رقم 

ردنية األتسوية يبين شكل األحواض في األراضي التي خضعت لعمليات ال (5.3)كما أن الملحق رقم 

 .(1999، ، محمدأبو بكر). القانون ذلك  اَ وفق
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 :م1964لسنه  6قانون التسجيل الجديد رقم  -2

على أنيقوم جل تسجيل قطع األراضي التي لم تخضع ألعمال التسوية أتم سن هذا القانون من 

حيث نص القانون على أن يقوم صاحب العالقة بتنظيم  ،المواطن صاحب العالقة بإجراءات التسجيل

لقطعه األرض يعرض على لجنه حددها القانون مرفق بجميع إثباتات الملكية وكل ما  مساحةمخطط 

رض باسم طالب ووفق القانون تصدر اللجنة قرارها بتسجيل قطعه األ ،يلزم إلتمام عمليه التسجيل

لم يختلف نموذج شهادة التسجيل  (.1999، ، محمد)أبو بكرباسمه.التسجيل إلصدار شهادة تسجيل 

كما أن الملحق  (6.2)الملحق رقم  يبينه اكم زمن اإلنتداب البريطاني عن نموذج التسجيل األردني 

المخطط المعد من أجل إستكمال تسجيل قطعة أرض وفق قانون التسجيل  يظهر شكل (7.2)رقم

 د.الجدي

 اإلسرائيلي:حتالل ملكية األراضي في ظل اإل 4.2.3

 
ستغالل ما والذي كان من أولوياتة الضفة الغربية تحت اإلحتالل اإلسرائيلي وقعت  سرقة األراضي وا 

وشطب أي قانون أو نظام يتعارض مع تلك  مصالحهوانين واألنظمة التي تخدم يمكن إستغالله من الق

فكان من أول األوامر العسكرية التي صدرت من الحاكم العسكري هي إيقاف أعمال تسوية ، المصالح 

والذي بموجبه أوقفت جميع أعمال التسوية في  (291/68)األراضي بموجب األمر العسكري رقم 

شارة إلى أنه تم تسجيل ما يقارب فقط أسابقة  طالع على سجالت األراضي ودراساتوباإلفلسطين، 

األمر الذي ساعد األحتالل على  ،بقيت دون تسجيل رسمي %70من مساحه الضفة الغربية و  % 30

، أدى ذلك إلى زيادة صعوبة وشق الطرق اإللتفافية المستعمراتسرقة مساحات عديدة من األراضي لبناء

 ( 2003،، راسمخمايسي.)التخطيط المحلي الفلسطيني  ةعمليه
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، سواء من حيث المستعمراتجاهدة  على بناء وتوسيع  حتاللاإلعملت حكومات  1967منذ عام 

 مستعمر 380،000توسيع رقعتها أو زيادة عدد سكانها. نتيجة هذه السياسة، يعيش اليوم حوالي 

الضفة الغربية وشرقي القدس. في العقد األول  مستعمراتإسرائيلي يحملون الجنسية اإلسرائيلية، في 

في  مستعمراتببناء  حيث أوصت خطط أعدة لهذه الغايةحتالل بموجب لإلحتالل، عملت حكومة اإل

مناطق ذات أهمية أمنية والتي فيها كثافة سكانية فلسطينية منخفضة، مثل غور األردن، أجزاء من 

في جميع أنحاء  مستعمراتبدأت الحكومة ببناء  ،1977م جبال الخليل، القدس وضواحيها. في عا

المناطق الضفة الغربية، خاصة في المناطق التي يتركز فيها الفلسطينيون، على قمم الجبال وفي 

، خمايسي).هذه السياسة تنبع من دوافع أمنية وأيديولوجية معا   نابلس.-الواقعة غربي خط رام هللا

 (2003،راسم

 :آلية الستيالء على األراضي 1.4.2.3

الضفة الغربية، لغايات بناء المستعمرات  ات واسعة منمساحعلى ستيالءحتالل باإلقامت دولة اإل

وتركت أراضي إحتياط في حالة ضرورة توسيعها اإلعالن عنها كأراضي دولة وتسجيلها على هذا 

ستند على تطبيق قانون األراضي العثماني من عام أو  1979األساس. هذا اإلجراء بدأ إتباعه في عام 

ستيالء على تبعت دولة اإلحتالل طرق أخرى لإلأ، الذي كان ساري المفعول فترة اإلحتالل. كما 1858

عنها اإلعالن  أو األراضي، والتي تستند على أساس قضائي، وهي طريقة إعالنها مناطق عسكرية،

شراء أراضي  أفراد على حتالل مستعمريندولة اإلك، ساعدت ممتلكات متروكة. باإلضافة إلى ذل أنها

 في السوق الحرة.

وفي الكثير من األحيان لم يعرف الفلسطينيون بان أراضيهم قد تم تسجيلها بإسم الدولة، ولما عرفوا 

نتهى، وكان دائما  واجبا  على الفلسطينيين إثبات حقهم في ملكية إعتراض قد بذلك كان موعد تقديم اإل
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ولو نجح صاحب األرض بإثبات ملكيته  ،ةدولاألرض معتبرين أن جميع األراضي هي أمالك 

في بعض األحيان تسجل األرض باسم الدولة بإدعاء إن هذه األرض قد تم تسليمها كان لألرض، 

 بحسن نية. تعمرهللمس

حت اعدت ومن، وسفي الضفة الغربية ستيالء على األراضيمحكمة العدل العليا مع آلية أإل تآمرت

حتياجات قانوني لهذه اإلجراءات. في بادئ األمر قبلت محكمة العدل العليا إدعاء الدولة بأن إل غطاء

. تعمراتالعسكرية الملحة وسمحت للدولة بمصادرة أراضي يمتلكها سكان فلسطينيون إلقامة هذه المست

 كأراضي دولة.ورفضت محكمة العدل العليا التدخل لمنع إجراء اإلعالن عن األراضي 

 مصادة األراضي:سياسة  2.4.2.2

، وبهذا وسكانها عمراتستقامت سلطات الحكم اإلسرائيلي بتطبيق معظم القوانين اإلسرائيلية على الم

دولة . هذا على الرغم من أن الضفة الغربية، رسميا  ليست جزءا  من اإلحتالللدولة  ضمتها، عمليا  

، نشأت هذه اإلجراءات. ونتيجة ةالعسكريواألوامر األردني والقانون الساري بها هو القانون  اإلحتالل

في األراضي المحتلة سياسة الفصل المبني على التمييز. وفي هذا اإلطار يوجد جهازان قضائيان 

 نتمائه القومي.إمنفصالن في نفس المنطقة، تحدد بموجبهما حقوق الفرد حسب 

ل بصورة ويعم دولة اإلحتالليعمل على غرار الحكم المحلي داخل  عمراتالمست الحكم المحلي في

 23في الضفة الغربية. هنالك  ساريةكون تالذي من المفروض أن  ةاألردنيلقوانين مشابهة، ويتجاهل ا

مجلس محلي وستة مجالس إقليمية،  14سلطة محلية يهودية في مناطق الضفة الغربية: ثالث بلديات، 

في  عمرهمست 12معترف بها كبلدان منفصلة. باإلضافة إلى ذلك بنيت  عمرهمست 106سلطتها  يقع تحت

يسري القانون اإلسرائيلي بشكل  عمرات، وعلى هذه المست1967المناطق التي ضمت إلى القدس عام 

 رسمي.
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ناطق تشمل مناطق النفوذ التابعة للسلطات المحلية اليهودية، بشكل عام مناطق واسعة عدا عن الم

، يحظر على الفلسطينيين مغلقةعسكرية  طقامنكالعسكرية معّرفة  المبنية، هذه المناطق حسب األوامر

دون تصريح من القائد العسكري اإلسرائيلي. في الوقت الذي يمنع دخول الفلسطينيين إلى الدخول إليها 

 من إنحاء العالم بالدخول دون الحاجة لتصريح خاص. يهود،والسرائيليون يسمح لالهذه المناطق، 

 :تعمراتتشجيع الهجرة للمس 3.4.2.3

إلى الضفة الغربية. افراد من الداخل ، بإتباع سياسة منهجية مشجعة لهجرة اإلحتالل قامت حكومات

 واالفرادلتلك المجموعات قتصادية مباشرة إجل ذلك، قامت هذه الحكومات بمنح مكافآت ومحفزات أمن 

بغرض تشجيع  المستعمرينهؤالء ت جل رفع مستوى حياأأو للسلطات المحلية اليهودية، وذلك من 

في الضفة الغربية، وقد عرفت كمناطق أفضلية قومية )مناطق تطوير( "أ" أو "ب".  للمستعمراتالهجرة 

استثمروا بها، هؤالء أو  المستعمراتإسرائيليين يعملون في  افرادو ، أالمستعمرينوهذا التعريف يضم 

وزارة اإلسكان وهي  ستة وزارات تقوم بمنح هذه المكافئاتوهناك يتمتعون بمكافئات مالية كبيرة. 

ي الدولة )قروض كبيرة لمشتري الشقق، جزءا من القروض يتحول إلى منحة(، مديرية إدارة أراض

إعفاء من دفع قسط التعليم في رياض  األراضي(. وزارة التربية )محفزات للمعلمين،)تخفيضا  كبيرا  بإيجار 

األطفال وسفريات مجانية للمدارس(، وزارة الصناعة والتجارة )منح للمستثمرين، بنى تحتية لمناطق 

جتماعيين( ووزارة المالية )تخفيضات في صناعية الخ ...(. وزارة العمل والرفاه )محفزات للباحثين اإل

 ضريبة الدخل لإلفراد والشركات(.

مقارنة مع تلك المعطاة جدا  كبيرة ارة الداخلية السلطات المحلية في األراضي المحتلة منح تمنح وز 

كان معدل المنحة المعطاة للفرد  2000. في عام يسرائيلدولة االحتالل اإلللسلطات المحلية داخل 

 من المنحة المعطاة 65%الذي يسكن في مجلس محلي )يهودي( في الضفة الغربية، أكثر بحوالي 
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، كان معدل المنحة 2000للفرد الذي يعيش ضمن إطار مجلس محلي داخل إسرائيل. وفي عام 

من فرد في مجلس إقليمي  165%المعطاة للفرد في مجلس إقليمي في الضفة الغربية أكثر بحوالي 

 داخل إسرائيل.

تعد والتي المية، ستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العتوريد أموال عن طريق دائرة اإلكما أنه يتم 

هودية الموجودة في الضفة السلطات المحلية اليبين إحدى اآلليات التي تستعملها الحكومة للتفضيل 

ميزانية دائرة االستيطان مصدرها أصال  من ميزانيات  كما أنالسلطات المحلية داخل إسرائيل. و الغربية

حكومة نين والقواعد الملزمة لوزارات الدولة، لكونها مؤسسة غير حكومية، إال أنها ال تخضع للقوا

على صفحات  مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة تقرير منشور - بتسيلم).اإلحتالل

 (.12/9/2016متوفر حتى تاريخ  12/9/2006االنترنت 

ttp://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grabh 
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 التجربة الفلسطينية الحديثة في تسوية األراضي  3.3

 تمهيد: 1.3.3
 

ه بفصل دوائر تسجيل األراضي عن دوائر المساحة في الضفة الغربية، حيث تقام اإلحتالل منذ بداي

ُأتبعت دائرة المساحة لوزارة اإلسكان وُأتبعت دائرة تسجيل األراضي لوزاره العدل. كان الهدف من هذا 

عادة تفعيل عملية تسوية إلمر و األاإلجراء تعطيل وعرقلة تسجيل األراضي في فلسطين، وليستقيم 

، بموجب قرار من الرئيس الراحل 2002عام سلطة األراضي الفلسطينيه ألراضي، ُأنشأت وتسجيل ا

حتالل أت تمارس أعملها وفق الغاية التي ُأشأت من أجلها، ولم يكن األمر سهال  فاإلبدياسر عرفات،و 

عنها وأحتفظ بالعديد من الصحائف لرسمية لألراضي وكتفى بتسليم صور لم يسلم السجالت ا

 وخاصة لألراضي الواقعة في المناطق المسماة ج.ت والسجال

في  ،%70إلى  االأراضي غير المسجلة تصلباإلطالع على سجالت األراضي في فلسطين نجد إن و 

 .(2015،)سلمان، سلمى. من أراضي الضفة الغربية %30المسواة فقطاألراضي نسبهأن حين 

المناطق التي تم تسويتها زمن الحكم اإلردني  (2.3)رقمالمبينة أدناه والتي تحمل الالخارطه توضح 

 والمناطق التي لم تتم تسويتها. للضفة الغربية
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 قبل اإلحتالل األراضي المسواة في فلسطين :2.3خارطة رقم 

 
 

 2017، نيفلسطراضي الفلسطينية، سلطة األالمصدر: 
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 :تسوية األراضي الفلسطينية 2.3.3

 
ختيار مناطق في إالدولي وقد تم  البنكبدعم من  2006نطلق أول مشروع لتسوية األراضي عام إ

محافظة رام هللا للقيام بهذه التجربة الفلسطينيه ثم تطور المشروع ليشمل بعض المناطق األخرى مثل 

ألراضي . لم تحظى سلطة ا2013بيت لحم وسلفيت ومدينة دورا والذي بدأت فيها تسوية األراضي عام 

بدعم كافي من الموارد البشريه لزيادة مكاتب التسوية العاملة في الوطن وكان إعتمادها فقط على 

المشاريع الممولة دوليا  بشكل أساسي، لم تنجح سلطة األراضي باتمام مساحات مقبوله حيث بلغ 

دنم لم يكن هذا الرقم مقبوال   57943ما مساحته  2016حتى  2006مجموع المساحات المسواة من سنة 

 الحكومة الفلسطينية لذا كان هناك قرارا بإعادة النظر في عملية تسوية األراضي. لدى

 
 :أنشاء هيئة تسوية األراضي والمياه 3.3.3

 
ن االستمرار بنفس النهج السابق  ،أهمية تسوية األراضي لم يكن غائبا  عن الحكومة الفلسطينيه وا 

األراضي عشرات السنين، لتسريع عملية بشكل أكبر إتخذت الحكومة الفلسطينية قرارا  ستستمر تسوية 

بإنشاء هيئة، الغاية من انشائها إنهاء تسوية األراضي في فلسطين، وقد صدر قرارَا بقانون من رئيس 

  يقضي بإنشاء هيئة سميت هيئه تسوية األراضي والمياه والملحق رقم 2016لسنة  7دولة فلسطين رقم

 يشير الى ذلك القرار. (7.2)

ترأس هيئة تسوية األراضي والمياه القاضي موسى شكارنه، والذي كان له الدور األبرز في عادة هيكلة 

التسوية وطرق العمل متخذا  هدفا  واحدا  بموجب خطة إستراتيجية إلنهاء أعمال التسوية في فترة ال 

الذي أعتمد عليها هي إشراك المجتمع المحلي في تتجاوز ستة سنوات، وكان من العناصر األساسية 

محلي من بلديات ومجالس قروية حيث تم توقيع إتفاقيات سهم هيئات الحكم الهذه العملية، وعلى رأ
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تعاون بين هيئة تسوية األراضي والمياه والهيئة المعنية إلتمام أعمال التسوية وفق القانون واألصول  

 يبين تفاصيل هذه االتفاقية . (8.3)والمرفق رقم 

وقد كان أول مشروع ُأنجز وفق هذه اإلتنفاقية هو مشروع تسوية أراضي قرية خربة أبو فالح والبالغة 

 .(2016السنوي ، رالتقري هيئة تسوية األراضي والمياة،)دنم. (9391)مساحتها حوالي 

 احة إجمالية وصلت الى بمس إتفاقية 157وقد بلغ مجموع اإلتفاقيات الموقعة لهذا الغرض

( الى المناطق التي تم توقيع إتفاقيات تعاون 5.3)كما يشير الجدول الذي يحمل الرقم  نمد( (2047406

 معها. 

 يظهرأسماء المواقع ومساحتها حسب إتفاقية التعاون مع هيئة تسوية األراضي والمياه  :5.3جدول رقم 

 المساحة بالدونم اسم التجمع الرقم 
 37290 حلحول  .1
 12080 تفوح  .2
 5814 بيت كاحل  .3
 22263 بيت اوال  .4
 29983 بيت امر  .5
 22026 الشيوخ  .6
 8494 خاراس  .7
 20853 ترقوميا  .8
 34189 اذنا  .9

 74891 الخليل  .10
 1433 ةخلة المي  .11
 7675 الكرمل  .12
 3756 الريحية  .13
 6320 بيت عمره  .14
 100121 الظاهرية  .15
 31133 صوريف  .16
 12050 نوبا  .17
 8061 بيت عوا  .18
 70861 بني نعيم   .19
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 2053 الجديرة  .20
 2503 بيرنباال  .21
 3771 رافات  .22
 3193 القبيبة  .23
 15720 بيت حنينا  .24
 11155 العيزرية  .25
 16009 أبو ديس  .26
 299 حزما  .27
 8179 الجيب  .28
 1529 الشيخ سعد  .29
 4967 قطنة  .30
 20105 الخضر  .31
 5384 بريضعة -هندازة   .32
 16524 بيت فجار  .33
 4352 بيت جاال  .34
 6290 بيت ساحور  .35
 6628 بتير  .36
 320 النعمان  .37
 372 الخاص  .38
 4320 ارطاس  .39
 11897 جناته  .40
 184962 تقوع  .41
 6221 بيت لحم  .42
 2353 الدوحة  .43
 2050 زبوبا  .44
 5581 عربونة  .45
 5508 تعنك  .46
 7944 عرانة  .47
 930 رمانة  .48
 3291 جنين-الطيبة  .49
 11334 عانين  .50
 12967 ميثلون   .51
 895 بيت قاد  .52
 14830 عبوين  .53
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 17294 ترمسعيا  .54
 12844 بني زيد الغربية / دير غسانة  .55
 9432 بني زيد الغربية / بيت ريما  .56
 7130 كفر عين  .57
 3921 الطيرة  .58
 14955 عابود  .59
 14456 بيت لقيا  .60
 9633 صفا  .61
 23623 بيتونيا  .62
 10921 بني زيد الشرقية / عارورة  .63
 9623 بني زيد الشرقية/ مزارع النو  .64
 46 بيرزيت  .65
 4400 خربثا المصباح  .66
 9189 رنتيس  .67
 3927 بلعين  .68
 14369 دير بزيع  .69
 3689 عجول  .70
 13089 المزرعة القبلية -الزيتونة   .71
 14300 سنجل  .72
 9692 كوبر  .73
 10225 كفر نعمة  .74
 4036 ام الصفا  .75
 4705 النبي صالح-ديرنظام  .76
 7129 دير عمار  .77
 7167 جماال  .78
 13308 بيتلو  .79
 7087 قديسدير   .80
 8719 دير ابو مشعل  .81
 4607 بيت سيرا  .82
 5086 قبيا  .83
 6292 روابي  .84
 14747 نعلين  .85
 9782 اللبن الغربية  .86
 7122 خربثا بني حارث  .87
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 4451 دير السودان  .88
 2392 بدرس  .89
 13229 شقبا  .90
 4710 بيت عور التحتا  .91
 13400 بديا  .92
 5521 سرطة  .93
 9300 كفل حارس  .94
 7941 1سلفيت مرحلة   .95
 15156 كفر الديك  .96
 11426 الزاوية  .97
 34165 دير استيا  .98
 12040 دير بلوط  .99

 8816 مرده  .100
 8192 مسحة  .101
 2228 قيرة  .102
 9597 قراوة بني حسان  .103
 8333 حارس  .104
 12613 بروقين  .105
 5135 اسكاكا  .106
 95476 طمون   .107
 47 ارتاح  .108
 47 ذنابة  .109
 1585 طولكرم  .110
 120 شويكة  .111
 13981 عالر  .112
 7181 عتيل  .113
 8690 كفرصور  .114
 16595 بيت ليد  .115
 11741 شوفة  .116
 8484 كور  .117
 2014 نزلة عيسى  .118
 5089 صيدا  .119
 14876 كفر اللبد  .120
 1952 زيتا  .121
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 5597 الراس  .122
 1517 النزلة الوسطى  .123
 2332 النزلة الغربية  .124
 8642 رامين  .125
 9807 سفارين  .126
 10077 قفين  .127
 3795 باقة الشرقية  .128
 6405 جيت  .129
 13120 حجه  .130
 8934 الحطب باقة  .131
 23462 عزون   .132
 12579 بيت امين-عزون عتمة  -سنيريا   .133
 23582 كفر ثلث  .134
 8720 قلقيلية  .135
 12442 جيوس  .136
 2246 قلقيلية -صير  .137
 18845 كفر قدوم  .138
 9329 جينصافوط  .139
 17805 بيتا  .140
 5864 صرة  .141
 485 نابلس  .142
 4541 قوصين  .143
 10322 سالم  .144
 292 بورين  .145
 12496 اللبن الشرقية  .146
 8947 قصرة  .147
 10795 الساوية  .148
 42913 عقربا  .149
 36377 بيت فوريك  .150
 17173 دوما  .151
 7506 قريوت  .152
 13797 تل  .153
 8268 قبالن  .154
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 43416 بيت دجن  .155
 18181 عراق بورين  .156

.157  
 المجموع الكلي للمساحة

2047406 

 
 

 راضي األسلطة راضي والمياة، هيئة تسوية األ المصدر: دائرة نظم المعلومات الجغرافية،

 .2017، نيفلسطالفلسطينية، 

عالناتأوامر و  4.3.3  الصادرة عن هيئة تسوية األراضي:التسوية  ا 

وقد بين الباحث  ،جراء التسوية فيهاة إلندناه الكم الكبير للمساحات المعلأ (6.3)يظهر من الجدول رقم
كما أن المساحات التي صدر فيها  دنم ((669441محافظه والذي بلغ مجموعها التلك المساحات حسب 

 (.7.3دنم كما هو مشار إليه في الجدول رقم ) 927468أمر تسوية بلغت 
 حسب كل محافظة.مساحة األراضي المعلنة للتسوية  :6.3جدول رقم 

 المحافظة المساحة المعلنة للتسوية في المحافظة
 نابلس 35100

 قلقيلية 0
 طولكرم 46901
 سلفيت 55358

 رام هللا والبيرة 230752
 جنين 25305
 بيت لحم 65221
 القدس 8327

 الخليل 202477
 أريحا  0
 طوباس 0

عالنات التسوية الكليإ مجموع مساحة  669441  
 2017، نيفلسط،راضي والمياةالمصدر: دائرة نظم المعلومات الجغرافية،هيئة تسوية األ
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 صدر فيها أمرا  للتسوية حسب كل محافظة.الذي مساحة األراضي يظهر  7.3جدول رقم 

 
 المحافظة المساحة المعلنة للتسوية في المحافظة

 نابلس 78869
 قلقيلية 54888
 طولكرم 52134
 سلفيت 99451

 رام هللا والبيرة 323767
 جنين 50500
 بيت لحم 65221
 القدس 24347

 الخليل 178291
 أريحا  0
 طوباس 0

عالنات التسوية الكليإمجموع مساحة  927468  
 .2017،نيفلسط،راضي والمياةالمصدر: دائرة نظم المعلومات الجغرافية،هيئة تسوية األ

 خالصة: 

من الممكن القول بأن تسوية وتسجيل األراضي في فلسطين بعد إنشاء هيئة تسوية األراضي والمياه 

قبل سلطة األراضي عندما كان االمر منوط بها، مع ستتم بأسرع بكثير من األسلوب األول والمتبع من 

األخذ بعين اإلعتبار أن هيئة التسوية بحاجة ألعداد كبيرة من الموظفين لتغطية المساحات التي تم 

إعالنها للتسوية، وأن عدم قدره الهيئة على إتمام أعمال التسوية خالل الفترة المحددة لها سيدخل قطاع 

 اكل والتي كان يعاني منها مسبقا .األراضي في مزيد من المش

 يبين الفارق الكبير في سرعة اإلنجاز بين سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي .  ( 8.3) الجدول رقم
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 يظهر المساحة التي تم تسويتها حسب جهة العمل. 8.3جدول رقم:  

 المساحة/م التاريخ الجهة التي قامت بالعمل

 57943 2015-2006 سلطة االراضي

 56285 2017-2016 راضيهيئة تسوية األ

    114228   المجموع

 المصدر: إعداد الباحث 

توضح مراحل التسوية حيث يظر على الخارطة المناطق التي تمت  (3.3كما أن الخارطة رقم ) 

إنجازات هيئة تسوية  (4.3)تسويتها فلسطينيا  والمناطق الجاري العمل فيها. بينما توضح الخارطة رقم 

 األراضي والمياه خالل أقل من عامين من نشأتها. 
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 تبين المناطق التي تم تسويتها من خالل هيئة تسوية األراضي 3.3خارطة رقم: 

 
 2017،نيفلسط،المصدر: دائرة نظم المعلومات الجغرافية،هيئة تسوية االراضي والمياة
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تبين إجراءات تسوية األراضي الجارية على أرض الواقع  :4.3 خارطة رقم

 
 2017،نيفلسط،المصدر: دائرة نظم المعلومات الجغرافية،هيئة تسوية االراضي والمياة
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 الرابع: الفصل 

_____________________________________________________ 

 :مدينة دورا كحالة دراسية

نبذه تاريخية .41  
 

سكن فيها الكنعانيون العرب قبل خمسة أالف سنه وقد إشتهرت دورا بشدة  ةقديم ةدورا هي مدين

لقة الشام قاماتهم وقد عرفوا بعما بشدتهم وطولسكان دورا في ذلك الوقت  أمتازاومتها للعبرانيين وقد قم

الكلداني مدينة دورا وبيت مرسم وهي خربة من خرب دورا اليوم وكانت دورا من  وقد دمر نبوخذ نصر

 ( سفر التكوين ،القدس الكتاب) المهمة.ن األدومية المد

سكن  أول منوكان دالميالقبل  63قبل الميالد حتى عام  332خضعت فلسطين للحكم اليوناني من عام 

بناء مدن كان من ضمنها دورا والتي  أعيدوفي ذلك العهد  واآلراميينفلسطين هم الكنعانيون العرب 

 اإلقطاعيات.تلك  إحدىكانت دورا  إقطاعياتعده  وقد كان للملك اليوناني .أدوراكانت تعرف باسم 

ميالدي حيث ذكرت دورا في ذلك  395عام قبل الميالد حتى  63حكم الرومان فلسطين من عام وقد 

العهد باسم ادورا وقد قسم الرومان فلسطين الى وحدتين منفصلتين ضم القسم الجنوبي منها ادوميا 

)النمورة،  تبين وقوع دورا في القسم المسمى أدوميا 1.4رقم  هوالخارط .دوراوالتي كان عاصمتها 

 (.2011محمود، 
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اأدومي ىموقع دورا في الجزء المسم :.41خارطة رقم   

 

 

72( ص 2011، محمودالمصدر: )النمورة،   
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ه أوقفها الملك عيسى األيوبي على الحرم اإلبراهيمي الشريف وقد  612في العهد اإلسالمي عام 

(1990،مصطفى)الدباغ،.الدوري(شتهرت بكرومها وعنبها المسمى )إ  

الشرعي بتحريض من  العثمانيباشا على السلطان  إبراهيمتمرد  ةالعثماني ةالخالفةاإلسالميفترة أما في

سلطان لل تأيدهاباشا في ذلك الوقت معلنة  إبراهيمدورا قد وقفت ضد  أنالوثائق  أكدتفرنسا حيث 

 (2004حسان، صالح ،بو )أ الشرعي.

 والتضاريسالموقع  2.4

 الموقع: 1.2.4

الدباغ، )كم( 11حوالي ) جنوبا   الخليل مدينةوتبعد عن  م(898) بمعدلعن سطح البحر  مدينة دورا ترتفع

(1990،مصطفى  

ويحدها من الشمال مدينة الخليل وبلدة تفوح وترقوميا وقرية الدوايمة المهجره ومن الجنوب أراضي 

مدينه الظاهريه والسموع وتصل جنوبا  حتى أراضي قضاء بئر السبع ومن الناحيه الغربيه قضاء بئر 

حيث (. 1997، محمودالنمورة)السبع ومن الشرق أراضي يطا والسموع ومدينة الخليل وقرية الريحية.

 ة.الى تلك الحدود المذكور  (2.4)رقم ةتشير الخارط
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 لها قبل اإلحتالل  رى المجاورةموقع دورا والق :2.4خارطة رقم 

 

 
 194ص 5ج (1990)الدباغ، مصطفى،المصدر:
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 :التضاريس 2.2.4

 حتى بداية النقب وتنحدر غربا   تمتد جنوبا   وهيتعتبر دورا نهاية االمتداد الجنوبي لجبال الخليل 

 عبر هضاب غير مرتفعة لتصل الى السهل الساحلي الفلسطيني. تدريجيا  

 دادات واالنحداراتت(يوضح تلك االم1.4)دناه رقمأولعل الشكل الموضح 

 

 
نحدارات األ 1.4م قالشكل ر   راضي لمنطقة دورااإلمتدادات وا 

 (1997، طلب)النمورة،  المصدر:
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 راضي دورا على التضاريس التالة:أوتشتمل 

 اوال: المرتفعات الجبليه وهي تتكون من:

 ظهر الهضبة -1

 المنحدرات الغربية والجنوبية -2

 ثانيا: المنطقة المنخفضة

 التالل وسفل الهضبة -1

 السهل الداخلي -2

 المنطقة المحاذية للنقب -3

ثالثا : األودية: وحيث أن مدينه دورا تقع على أرضا هضبية فإن األودية التي تعبر أراضيها تمد الى 

ن أراضي دورا وذلك وفق والواقعة ضم ةيبين تلك الودي (1.3)الجهة الغربية والشرقية والجدول رقم

 االنتداب البريطاني. المعدة زمن ةحواض الطبيعيخارطة األ

 
 .المارة بها ةحواض الطبيعيرقام األأودية وكذلك اسماء األ 1.4جدول رقم: 

 
 اسم الوادي رقم الحوض اسم الوادي رقم الحوض اسم الوادي رقم الحوض

 واد جيمر 47 واد الخاليلة 14 واد النزار 1
 واد القمح 47 واد الكالب 14 واد ابو القمرة 3
 واد الخلب 47 واد عبده 18 واد الحمام 4
 واد ابو لبة 47 واد خرسة 19 ميدان واد ابو 4
 واد ابو رخيم 47 واد الخوازقة 20 واد خازن  4
 واد حجة 47 واد ادغيم 27 واد سود 4
 واد الشقاق 47 واد القرام 30 واد كناز 4
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 واد ام خشرم 48 واد خراش 32 واد  السويطي 4
 واد القمح 48 واد العجل 42 واد المغير 5
 واد النفاخ 51 قيس واد 34 واد الفوار 5
 واد البرارة 52 واد البطم 43 واد الشاجنة 11
 واد ابو رشيد 53 واد اللويبدة 44 واد الحر 12
 واد أبو إجويعد 54 واد حالل 45 واد الرخم 12
   واد العبد 45 واد ابو ثور 12
   واد البيارة 46 واد النار 13

 راضي، فلسطيناأل. دائرة المساحة، سلطة 1932 ةحواض الطبيعيالمصدر: خارطة األ
 

 جتماعية والديمغرافية لمدينة دورا اإل الخصائص 3.4

 تقسيمات العشائر  1.3.4

تتكون دورا من عشيرتين هما عشيرة العرجان وعشيرة العمايرة، وكان التنافس على الزعامة بين 

نقسمت عشيرة العرجان الى قسمين، العرجان العاليا والعرجان أالعشيرتين شديد. ومع مرور الزمن 

التحاتا، وكذلك األمر بالنسبة لعشيرة العمايرة فأصبحت هناك عشيرة العمايرة العاليا وعشيرة العمايرة 

التحاتا، وأصبح كل قسم يدعى بالربع، وأصبح كل ربع يضم عدة عائالت فرعية كما هم مبين في 

 .(2.4)الجدول رقم 

 : تقسيم العائالت حسب األرباع المذكورة.2.4جدول رقم 

 العرجان العاليا -1
 الرباعية

العواودة،  الشرحة، الشراونة،الحروب، السويطي، المسالمه،
 الرجوب،

الحريبات  ،اوالد صالح وتوابعهم يع وتوابعهم،دودين والدراب العرجان التحتا -2
 والسمرة.البستنجية والجواعدة والنشوية  ،الدراويش،

 ،الحاج،بريوش،كتلو،شندى،سيداحمد(العمايرة)حجة العمايرة العاليا -3
حمدان، الحناتة، عواودة)حماد( ،المشارقة والد أالفقيات،التالحمة، 

 ، العواودة ، القيامرة.نادية،الشحاتيتوالج
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رو)عائلة سلمة عيسى وعلي عيسى( ،عمعبد الرحمن عمرو العمايرة التحاتا -4
عمرو  الطبول (،عمرو )عائلة عثمان وعبيد وأبو  ،والتالويش

، أوالد محمد الشوامرة ، الحريبات والجواعدة)اوالد محمد عيسى( 
 العراقبية ، عائلة الصوص .

 (2004دودين، فؤاد ،المصدر :) 

 التركيب العمري للسكان: 2.3.4

وكذلك  1961ردني لعام واإلحصاء األ والسجالت البريطانيةحصائيات العثمانية وفق ما ورد في اإل

االحصائيات المعطاة في تقرير السكان الواردة في التعداد العام للسكان والمساكن واالبنية الصادرة عن 

 ةليوضح الزياد (3.4)عداد الجدول إ تم  فقد 2007والعام 1997حصاء الفلسطيني عام الجهاز المركزي لإل

التركيبة العمرية لمنطقة الدراسة من حيث الفئة العمرية والعدد يبين  (4.4)في عدد السكان والجدول 

 والجنس.

 .إقليم دورا في سكانالتطور عدد : 3.4رقمجدول 

 1923 السنة
سجالت 

 نتداباإل

1945 
سجالت 

 نتداباإل

1961 
إحصاء 
 االردن

1997 
اإلحصاء مركز 

 الفلسطيني
 

2007 
اإلحصاء 
 الفلسطيني

2016 
اإلحصاء مركز 

 الفلسطيني

 90275 66491 41571 12619 9700 5834 سكان دورا 
 ،(2004)دودين، فؤاد ، -1المصدر: 

 (2007،2016الفلسطيني. المركزي  اإلحصاء)جهاز  -2

3- Source:) Hadawi، Sami، 1976( 
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 حتساب معدل النمو السكاني فإنه يمكن تطبيق المعادلة إل

δ =

log 𝑝𝑛
𝑝𝑜

𝑛𝑙𝑜𝑔𝑒
 

 = معدل النمو السنوي للسكان. δحيث أن 
= pnالسكان في انتهاء الفترة.    عدد 

Po.عدد السكان في بداية الفترة = 
=n .عدد السنوات الفاصلة بين بداية ونهاية الفترة 
=e2.71828 

عند تطبيق هذه المعادلة على الفترات الزمنية المسجلة في الجدول السابق فإن النتائج كانت 

 كما يلي:

 %2.03=  1961-1923الفترةمعدل النمو السكاني في  •

 %3.30 = 1997-1961معدل النمو السكاني في الفترة  •

 %4.68= 2007-1997معدل النمو السكاني في الفتره  •

 %3.39= 2016 - 2007الفتره معدل النمو السكاني في  •

زدياد إوهذا يعني أنه يوجد  ،%4تزيد عن في السنوات األخيرة اصبحت إن نسبة الزيادة في السكان 

كبير في عدد السكان وبالتالي هناك حاجة لتوفير السكن وخدمات البنية التحتية لهذه الزيادة مما يزيد 

 خطيط.تمن أهمية عملية ال
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 م. 2007دورا لسنة لمدينة التركيبة العمرية : 4.4 رقمجدول 
 

 الفئة العمرية المجموع النسبة المئوية

 15أقل من  29281 % 44.04 

52.90 % 35167 64-15 

 64أكثر من  2043 % 3.06

 المجموع 66491 100%

حصاء )الجهز المركزي لإل،2007-المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت 

 .النتائج النهائية / محافظة الخليل(الفلسطيني، 

 

مييييين  %44.04سييييينة تبليييييغ  14تقيييييل أعميييييارهم عييييين  الجيييييدول هيييييو أن نسيييييبة اليييييذين ميييييا يظهيييييره هيييييذاإن 

سييييينة فتبليييييغ  64-15مجمييييوع السيييييكان. أميييييا نسيييييبة السييييكان اليييييذين يقعيييييون ضيييييمن فئيييية سييييين العميييييل أي 

رتفيييييياع أن هييييييذه االرقييييييام تظهيييييير أن المجتمييييييع فييييييي منطقيييييية الدراسيييييية هييييييو مجتمييييييع شيييييياب إل %.52.90

.كميييييا ويتضيييييح اءوالبنمتطلبيييييات كثيييييرة فيييييي مجيييياالت فيييييرص العمييييل ليييييذلك فإنلييييه  السيييين،نسييييبة صيييييغار 

أيضييييا  مميييييا سيييييبق أن منطقيييية دورا تحتييييياج للعدييييييد ميييين المشييييياريع مييييين أجييييل تلبيييييية إحتياجيييييات األعيييييداد 

المتزايييييييدة ميييييين السييييييكان وتشييييييغيل العيييييياطلين عيييييين العمييييييل وأحييييييداث تنمييييييية تتوافييييييق مييييييع حجييييييم الزييييييياده 

 السكانية الواضحة من األرقام السابقة.

 دورا. حجم السرة وعدد أفرادها في مدينة 3.3.4

( والييييذي يظهيييير حجييييم 5.4الييييى أرقييييام دائييييرة االحصيييياء المركييييزي تييييم إعييييداد الجييييدول ) ا  سييييتنادإ

 دورا.سر وعدد أفرادها في مدينة األُ 
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 أفرادها في مدينة دوراسرة وعدد حجم األُ : 7.4جدول رقم

 حجم السرة عدد السر عدد الفراد النسبة المئوية

%4.05 191 191 1 
%9.61 906 453 2 
%9.936 1404 468 3 
%10.95 2064 516 4 
%11.33 2670 534 5 
%13.24 3744 624 6 
%12.31 4060 580 7 
%28.53 10752 1344 8+ 
 المجموع 4710 23121 %100

 ،2007حصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت الجهاز المركزي لإل المصدر:

 الخليل.تقرير السكان، محافظة 

فيييييرد. إن  4.90أن متوسيييييط حجيييييم االسيييييرة فيييييي منطقييييية مدينييييية دورا يبليييييغالسيييييابق يظهييييير مييييين الجيييييدول 

يييييؤدي الييييى زيييييادة الطلييييب علييييى ممييييا هييييذه االرقييييام تعنييييي تنييييامي الرغبيييية فييييي العيييييش بأسيييير منفصييييلة 

 .لتلبية إحتياجات تلك األسر السكنية الجديدة وحدات

ميييين سييييكان دورا يعيشييييون فييييي عييييائالت يزيييييد عييييدد  (%40.84)يضييييا  أن حييييوالي أكمييييا يظهيييير الجييييدول 

أفيييييراد  6أفيييييراد وهيييييذا يعنيييييي أن الجيييييزء االكبييييير مييييين العيييييائالت تتكيييييون مييييين أكثييييير مييييين  6أفرادهيييييا عييييين 

وهيييييذا يظهييييير الحاجييييية لمضييييياعفة الجهيييييد فيييييي عمليييييية بنييييياء وتجهيزاالبنيييييية السيييييكنية اليجييييياد المسييييياكن 

 المطلوبة لهذه االعداد المتزايدة.

 
 وعدد أفرادها في باقي التجمعات السكانية في إقليم دورا:سر حجم األأ  4.3.4

 ( والذي يظهر حجم االسر وعدد 6.4حصاء المركزي تم إعداد الجدول )رقام دائرة اإلأالى  ا  ستنادإ

 دورا. تجمعات وقرى مدينةفرادها في باقي إ
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 قرى دورا.سرة وعدد أفرادها لباقي األُ  حجم :6.4جدول رقم 

 حجم السرة عدد السر عدد الفراد النسبة المئوية

%4.09 239 239 1 
%11.21 1316 658 2 
%9.46 1659 553 3 
%8.62 2016 504 4 

%10.12 2955 591 5 
%11.12 3924 654 6 
%9.71 3976 568 7 

%35.58 16648 2081 8+ 

%100 
32733 

 
 المجموع 5848

 ،2007-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت حصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإل المصدر:

 الخليل.تقرير السكان، محافظة 

مييييين سيييييكان بييييياقي إقلييييييم دورا يعيشيييييون فيييييي عيييييائالت يزييييييد عيييييدد  %45.29أن  (8.4)يظهييييير الجيييييدول 

 وهييييذا يعنييييي ضييييرورة تييييوفير المسيييياكن والبنييييية التحتييييية لهييييذه االعييييداد المتزايييييدة 6عيييين أسييييرها أفرادهييييا 

 سنويا .

 الزواجية:لحالة ا 5.3.4

والد إن مجتمع دورا مجتمع ريفي أساسا  يعتمد على العائلة الممتدة حيث يعيش الجد والجدة واأل

ن لم يكن في بناء واحد وتبلغ نسبة العائالت الممتدة حسب إحصائيات  ،متجاورةبنية أحفاد في واأل وا 

خيرة حيث أصبحت العائالت سنة األ%. ومع أن هذا الوضع بدأ في التغير في العشرين 52بلدية دورا 

اء في مكان السكن أو طبيعته و بالعائلة الممتدة س رتباطا  إوالد أقل المكونة من الزوج والزوجة واأل

وكذلك فإن نسبة كبيرة من السكان يتزوجون في سن مبكرة. وتظهر أرقام دائرة االحصاء المركزي أن 

من السكان الذي تزيد أعمارهم  %45شكلون نسبة وهم ي 17989عدد سكان دورا في سن الزواج يبلغ 
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والذي يظهر  (7.4)الى أرقام دائرة االحصاء المركزية فقد تم عمل الجدول  عاما  واستنادا   15عن 

 التوزيع السكاني لمدينة دورا من حيث أعداد المتزوجون حسب الفئة العمرية عند الزواج.

 أعداد المتزوجون في مدينة دورا حسب الفئات العمرية : 7.4جدول رقم

 العمر عند الزواج الذكور الناث
النسبة  العدد النسبة المئوية

 المئوية
 العدد

 15أقل من  6 0.08% 1115 10.13%
31.71% 3488 2.9% 207 15-19 
40.75% 4493 26.72% 1830 20-24 
13.48% 1482 50.57% 3529 25-29 
 سنة 30أكثر من  1407 20.16% 432 3.93%
 المجموع  6979 100% 11010 100%

 م.2007المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت، 

سنة بينما  29-25إن هذا الجدول يدل على أن أعلى نسبة للزواج بالنسبة للذكور تقع في الفئة العمرية 

 .24-20تكون لإلناث في الفئة العمرية من 

 قتصاديةالخصائص اإل 6.4

 العمالة1.6.4

عييييييداد القيييييوى العامليييييية أ أن مجميييييوع  2007حصييييياء المركزيييييية لعييييييام أرقيييييام دائييييييرة اإلمييييين خييييييالل تظهييييير 

ذكييييييير أميييييييا حجيييييييم البطالييييييية  (13129)أنثيييييييى و  (2883)فيييييييرد منقسيييييييمين اليييييييى  (16012)فيييييييي دورا هيييييييو 

ساسيييييا  فيييييي قطاعيييييات الزراعيييييية أالعميييييل فهييييييي  تالعاملييييية. ومجييييياالمييييين األيييييييدي  (%8.5)فتبليييييغ نسيييييبة 

وهييييي أعلييييى ميييين النسييييبة  %18إن نسييييبة عماليييية المييييرأة تبلييييغ الصييييناعات.والتجييييارة والخييييدمات وبعييييض 

 منطقيييييةنتشيييييار صيييييناعة االثيييييواب التقليديييييية فيييييي إالعامييييية فيييييي الضيييييفة الغربيييييية والسيييييبب فيييييي ذليييييك هيييييو 

أسيييييواق  دورا بشيييييكل واسيييييع وعليييييى أسييييياس دائيييييم، حييييييث ييييييتم تصيييييدير الكثيييييير مييييين هيييييذه االثيييييواب اليييييى

الضييييفة الغربييييية واالسييييواق الخارجييييية. كييييذلك فييييإن نسييييبة عالييييية ميييين النسيييياء يعمليييين فييييي قطيييياع التعليييييم 
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وبنسيييييبة أعليييييى مييييين بييييياقي منييييياطق الضيييييفة الغربيييييية. ويمكييييين توزييييييع القيييييوى العاملييييية حسيييييب قطاعيييييات 

 .(8.4)في الجدول  كما العمل

 : توزيع القوى العاملة حسب القطاعات.8.4رقم الجدول

 القطاع عدد العمال المئويةالنسبة 
 الزراعة 3282 20.5%
 التعدين والمحاجر 1009 6.3%
 االنشاءات والبناء 1282 8%
 التجارة والمطاعم 3683 23%
 النقل والمواصالت 1633 10.2%
 متفرقات)اخرى( 5124 32%
 المجموع 16012 100%

 م.2007، اإلحصاء الفلسطيني، جهاز والمنشأتالمصدر: التعداد العام للسكن والمساكن 
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 : الفصل الخامس

 دورا في التسوية والتخطيط مدينة تجربة

 

 .تقسيمات أراضي دورامساحة و  1.5

 تقسيم أراضي دورا 1.1.5

 راضي دوراأمساحة  2.1.5

 التطور العمراني في مدينة دورا 2.5

 مدينة دورا تنظيمالمخططات الهيكلية و  3.5

 المخططات الهيكلية في مدينة دورا 1.3.5

 المخططات الهيكلية للمراكز الحضرية في إقليم دورا 2.3.5

 إستعماالت األراضي في مدينة دورا  4.5

 دور تسوية األراضي في التخطيط 5.5

 مبررات تصحيح أشكال القطع 1.5.5

 تجربة بلدية دورا للتخطيط أثناء أعمال التسوية 2.5.5
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 : الخامسالفصل 

______________________________________________________ 

 تجربة مدينة دورا في التسوية والتخطيط

 .تقسيمات أراضي دورامساحة و 1.5
 

 راضي دورا:أتقسيم  1.1.5

اع وقد تتغير حصة الفرد بزيادة كانت أراضي دورا في غالبيتها تخضع لنظام المش 1877قبل العام  

فلم تكن حصة الفرد ثابتة وكانت القسمة تجري فقط على الذكور من عمر يوم فما فوق عدد للسكان 

ولم تحسب حصص للنساء في ذلك الوقت وال يعطى كذلك للقادمين  ةولم تعطى المرأه حقها في القسم

ء والضراء وقد كانت هذه القسمة راسهلها بمناسباتهم في الأ ستقر في القرية وشارك أال اذا إأي حصة 

ة صيويراعى حين القسمة خصو  ةستعدادا  لفصل الزراعة الشتويفي كل عامإ في فصل الخريفجري ت

عض المواقع تشتهر بالخصوبة كما أن مصادر الماء من المقسومة ونوع تربتها حيث كانت ب المنطقة

ن في عيون وغيرها كانت تؤخذ بعين اإلعتبار وتجري القسمة بالقرعة حيث يجتمع ذكور القرية البالغي

وقد أستمر هذا النهج عند أهالي دورا رغم صدور ساحة القريه أو في بيت من بيوت شيوخ القرية .

م حيث جرت قسمة أراضي دورا الى قسمين وهما 1877م لغاية العام  1858القانون العثماني عام 

بينهما وكانت القسمين الذي تم ذكرهما في تقسم عشائر دورا وهم العرجان والعمايره وقد جرت القرعه 

نما تم اإلعتماد على معرفتهم وخبرتهم بأراضيهم التي ملكوها  بشكل تقريبي ولم تجرى مساحة لألرض وا 

عن أجدادهم وقد ُثبتت وثقة قسمة أراضي دورا في الدوائر الحكومية الرسمية منها دائرة تسجيل 

.) النمورة، القسمة المذكوره يبين تلك ( 1.5)األراضي في الخليل ومجلس إدارة القضاء والملحق رقم 

 (1997طلب ،
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 :راضي دوراأمساحة  2.1.5
 

، مصطفى، الدباغ)دنم  (240704) 1948حتالل االسرائيلي عام بلغت مساحة أراضي دورا قبل اإل

رض التي حيث بلغت مساحة األ حتالل االسرائليقد تراجعت بفعل اإل ةال ان تلك المساحإ(1990

كاملة  تبين أراضي دورا (1.5)الخارطة رقم  دنم. أن (88330)الى 1948وقعت داخل خط الهدنة عام 

 (GISحسابات الباحث بواسطة )موضحا  عليه خط الهدنة. 1948قبل اإلحتالل االسرائيلي عام 

ماء المواقع التي تحتويها تلك راضي دورا وأسحواض ألسماء األأرقام و أ يبين (1.5)كما أن الجدول رقم

علية المساحة لكل  موضحا   1948عام  حتلتأُ حواض التي الى األ( 2.5)حواض ويشير الجدول رقم األ

 .حوض

 بشكل جزئي فهي كالتي: ُأحتلتما األحواض التي أ

ام بغلة، عراقيب واد فطاس، فرجاس، خرب، البرج، الدير، بيت مرسم، ديرسامت، المجد، بيت باعر، 

 ).71ص،1997بطل النمورة،)تا، دير العسل الفوقا والتحتا، سكه.بيت مقدوم، بيت الروش الفوقا والتح

 .حسابات الباحث( (. دنم 12561وقد بلغت مساحة االجزاء المحتلة من تلك االحواض 
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 االحواض الطبيعية ألراضي دورا 1.5خارطة رقم 

 
 

 دائرة تسويه أراضي دوراهيئة تسوية االراضي والمياه الفلسطينية، المصدر: 
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 حواض الطبيعيةرطة األأحواض أراضي دورا وفق خا 1.5جدول رقم 

 

 أسماء المواقع اسم الحوض رقم الحوض
  مسطح القرية   1

  ناقة نوح 2
 عيون عمران واد أبو القمره 3
كريسة ، طميسرة ، شعب النصارى ،  رض عوة ،أ شعب النسور 4

واد ابو ميدان ، واد  خازن ، طاروسة ، عرقان 
عوض ، عين ست الروم ، الرفادة ، واد سود ، 

بو الظهور ، كنار ، مناقرة لوزة ، وادي الشقاق ، أ
مراح االعجم ، خلة حجة ، الفريديس ، الجامد ، 

حنينة ، الزليف ، وادي السويطي ، إابو هالل ، 
 قة ، ام حذوة .الطب

 خالل سنجر ، خلة مناع ، وادي المغير الحرايق 5
 سهل الهجرة ، شعب الخطف ، وعر الهجرة . الهجرة 6
 المجنونة . الدلبة 7
واد الفوار ، الطواحين ، ابو قديد ، جورة الحارمية  حدب الدلبة 8

 ، قنان ارقيطة
  الجوف 9
قنان  نجمة ، خلة العقايلة ، واد ابو  خلة قطينة ، دير رازح 10

 زناخ .
عقبة التاجر ، القنان االبيض ، بير قيس ، العلمية  طرامه 11

 ، الحفاير .
شعب العقايلة ، واد الحر ، مراح االرنب ، مرحان  بسم 12

 الشاعر .
واد الرخيم ، قنان رياش ، خلة ابو فشة ،  المرج ، كرمه 13

خلة الصقيع ، واد ابو ثور ، عروض واد الحر ، 
 قنانات ابو عيشرة ، ابو العسجه .
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ابو الغزالن ، سهلة  كرزا التحتا ، واد النار ، واد  رابود 14
 الخاليلة  ، ابو العرقان ، الجلد .

، واد الكالب ، وعر خلة ريسان ،  خالل  حماد كرزه 15
 ابو الرجوم ، ابو العسجه ، بين السيلين .

  حدب العلقة 16
خلة ناتل ، المسخطين ، قرنة بسالن ، البطينة ،  العلقة 17

شعاب الوطاويط ، خلة حجة ، فروش الثور ، 
 وعر ثور الهرم .

 سهلة عبده ، الطيران الغرابا ) الغربية ( عبده 18
 عرقان الشعب الصري  19
واد الخوازقة ، المراجم ،خربة الدير ، خاليل  خرسه 20

 العدس
  افقيقيس 21
 فروش القلع السيميا 22
  دير سامت 23
ابو الزلف ، فرش مقطعات النمر ، خلة بنات حاتم  عين فارس 24

 ، فرعة ، شعب العرايس ، عين فارس .
  صوبر 25
 جبل السعدي الدير 26
 واد ادغيم ، ظهر ادغيم مقدوم بيت 27
 خربة فرجاس ، خلة ابليس ، القصتين ، الزيتونة . الكوم 28
 خلة عشبور بيت باعر 29
 خربة التوت ، واد القرام . ابرقة 30
 خلة ابو شرار ، خلة قطيط . ام الميس 31
 ام فطيره، خرة سكه ، المحامي ، واد خراش بيت عوا 32
  عيطون  33
 طاواس ، قديحات ، واد العجل . المجد 34
 واد قيس ، احمر دير العسل . مراح البقار 35
 خلة العقد ، خلة وحشه، مغيان واد قيس السكك 36
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 احمر دير العسل ، كتف عطيف ، النقب. دير العسل 37
 الحواوير الشامية . بيت الروش التحتا 38
  جوال 39
 الحواوير القبلية . خلة الشلش ، بيت الروش الفوقا 40
  بنايا 41
 خلة اليطاوي ، حوران ، خلة الزاغ . م العقفأ 42
خلة الزعرور ، خلة عطايا ، خلة عايش ، واد  م الشقفأ 43

 البطم
 حبلة مطاوع اللويبده 44
حبلة مطاوع،احمر بير الجبارات،خيران العبد،مطلع  م حارتينأ 45

الشمس،اللتينة،الحندكي،احمر مغارة 
المجرذمة،خيران البنات،بيحبس،جورة رجب،واد 
الحالحل، سهلة بير شجرة، خلة الشقاق، خلة 

 الطير، خلة دير الموس، واد العبد.
جباب الضبع، مبط العكه، واد  خاليل الرمم، بيت مرسم 46

البيارة، خاليل الملح، عراق السكاره، خلة الدرابيع، 
خلة المزرة، جورة محمد علي، كتف القطاوي، بيت 

 الروش، خاليل ابو ملصمة.
 واد القمح. جيمر 47
العرجان، ام كلخة، واد الخل، واد  حمره ابو عمرو، م خشرمأ 48

حجه، ابو لبه، خيران السمسم، ظهر ابو حميد، 
واد الشقاق، خلة البركة، خلة المقطع، خلة 

السدرات، خلة الغدير، ام نخلة، شعاب التبن، مراح 
البل، خلة المغربي، كتف الهواري، خاليل الزين، 

 خلة الفول،خاليل ابو عطار .
خور البركة، مدغش، خلة الشريف،  شعا الزقازيق، مران 49

 خلة جربان
وقف ابو الطوق، قطاع الجبالي، خلة الحملة، خلة  البرج 50

 قطينة، خالل الهزار، خلة البرج.
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ام الرجوم، السبطي،سطح الباشا، خور مارتينا، واد  م بغلةأ 51
 النفاخ.

كتف الزريقي، بير الزعق، واد  خاليل ابو قناص، الزعق 52
 البرارة، خور المطامير، عراقيب واد فطاس.

الحكور، ام سعيده، ابو دبوس، خاليل ابو سلمان  مجادل 53
 ، واد ابو رشيد،ام قطيفة، واد جويعد،بحيبس.

 ابو غليان بو حلقةأ 54
  المقعد 55

دورا التي اعدتها دائرة المساحة في عهد االحواض الطبيعية الراضي المصدر:خريطة 
(1932)االنتداب الريطاني   

 
 

 راضي دوراأمن  1948حواض المحتله عام سماء ومساحة األأ 2.5جدول رقم 

 
 مساحتة اسمه رقم الحوض

 6132 أم الشقف 43
 3152 اللويبده 44
 13520 أم حارتين 45
 3840 جيمر 47
 24728 أم خشرم 48
 6232 مران 49
 1345 السبطي 51
 4996 الزعق 52
 9816 مجادل 53
 1444 أبو حلقة وعليان 54
 564 المعقد 55

 (GISالمصدر: )حسابات الباحث من خالل برنامج 
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 التطور العمراني في مدينة دورا:  2.5

تتركز في تركيبتها المادية والوظيفية، حيث  التشابهن قرى فلسطين في معظمها على درجة عالية من إ

بنية واالزقة والتي و ما يسمى اليوم بجذر البلد ويكون هذا المركز مكتظ باألأفي مركز القرية  األبنية

 الصغيرة، هذهحواش حيث يدخلها النور والهواء من خالل النوافذ والفتحات تغلب عليها صفة األ

و حارة نفسها أالحمولة الواحدة يسكنون في حي ف الحمائليةالتركيبة للمباني يمكن تسميتها بالتركيبة 

 ن حصص األرض لكل حمولة تكون عادة متالصقة ومتصلة.حيث تكون بيوتهم متالصقة وذلك أل

وبعيدا  عن طرق  مرتفعات جبليةحرص الفلسطينيون على بناء تجمعاتهم السكنية وقراهم على  لقد

منها ويبدو أزداد إبعد عن الطريق كلما أالقرية منية فكلما كانت أ ألسبابالمواصالت الرئيسية وذلك 

 في قرى دورا ويطا والسموع والسعير والشيوخ. ذلك واضحا  

. ولكن كان عبئر السب-الخليل-أقيمت دورا على هضبتين مرتفعتين وبعيدة عن خط المواصالت القدس

يقيمون في مدينة  ن سكانها كانوانها تمتلك مساحات شاسعة من األراضي وألألها خاصية هامة وهي 

مالكهم الواسعة من األراضي الزراعية فقد أسست الخرب الصغيرة والتي كان يقيم بها أعن  دورا بعيدا  

هولة بالسكان أم المواقعبشكل موسمي في مواسم الزراعة ومع مرور الزمن أصبحت هذه  المزارعون 

 .وأصبحت تشكل قرى حاليا   بشكل دائم

نتداب وفي عهد اإل ،الخرب التابعة لها في فترة الحكم العثمانيتلك التجمعاتو  قرية مع وجودكبقيت دورا 

مدارس في الول أنشاء إتم  وقدوالنمو خذت بالتطور أتتشكل مالمحها العمرانية حيث  بدأتالبريطاني 

ي التطور العمراني والتمدد السكان ستمرأوفي فترة الحكم األردني  متواضعة،القرية وبناء بيوت سكنية 

وكان ذلك فترة الحكم األردني عام  وقد تم تشكيل أول مجلس بلدي .أيضا  والبناء ولكن بوتيرة بطيئة 

 سجالت بلدية دورا(. )م 1966
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شهدت  ،عمل مخطط هيكلي للبلدة في بداية السبعينات من القرن العشرينلم تقم السلطات األردنية 

ان لهذا التوسع أسباب عدة ك البناء، ولقددورا طفرة كبيرة في عملية التطور العمراني والتوسع في 

 أهمها:

 داخل الخط االخضرالعمالة -1

 العمالة في خارج الوطن وخاصة في دول الخليج -2

 قتصادي بسبب توفر فرص العمل في الداخل والخارجرتفاع مستوى المعيشة اإلإ -2

 
 ات الهيكلية وتنظيم مدينة دوراالمخطط 3.5
 

 :دينه دورالم ةالهيكلي اتالمخطط1.3.5
 

م وحيث إن 1974عام هيكلي حتى ينظم لها أي مخطط م تم تأسيس بلدية دورا ولم 1966في عام 

تفق المجلس البلدي على عمل مخطط هيكلي لمدينة إالمخطط الهيكلي هو أساس في عملية التنظيم 

دورا وقد قام بإعداد أول مخطط هيكلي المهندس الفلسطيني علي عرفات وقد بلغت مساحة ذلك 

 الى ذلك المخطط. (2.5). )بلدية دورا، دائرة التخطيط( ويشير المخطط رقم 2م3200المخطط 
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 م1974المخطط الهيكلي لمدينة دورا عام  :2.5رقم خارطة  

 
 المصدر: بلدية دورا، دائرة التخطيط

 لتصبح مساحتها حيث قامت البلدية بتوسيع حدودها  1978عام  تىالمخطط ساري المفعول ح بقي هذا

 .م1992ساري المفعول حتى عام  بقيالمخطط الهيكلي القديم  أن إال، دونم 4800

 ،للمخطط الهيكلي قامت سلطات االحتالل بعمل مخطط هيكلي تحت إشراف سلطتها وللحاجة الملحة

حيث بلغت  هد ذلك لمخطط والذي حاولوا جادين تقليص مساحتحتالل بإعداحيث قام مهندسو اإل

( 3.5رقم ) ه. والخرطالقانون دنم إال أن هذا المخطط لم يحصل على المصادقة النهائية وفق  7363

 خطط. )بلدية دورا، دائرة التخطيط(تشير الى ذلك الم
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 م 1992المخطط الهيكلي غير المصادق عام  3.5خارطة رقم 

 
 المصدر: بلدية دورا، دائره التخطيط 
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الهيكلي  المخططلتخطيط وتنظيم  فلسطيني تفاق مع مهندسبعد دخول السلطة الفلسطينية تم اإل

لمخطط السابق لم يتكلل بالنجاحوسبب سوء اا على أساس علمي وأسس تنظيمية صحيحة الجديد مبني    

في بلدية دورا بإعداد مخطط هيكلي جديد بعد حصول البلدية على  هندسيالقسم ال أبد 2002وفي عام 

 ستفادة من المخطط السابق وقد قام بما الحكم المحلي وقد قام القسم الهندسي باإل وزارة موافقة

المخطط على المصادقة النهائية من  حصل .أعداد السكانعتبار خذ بعين اإلأيلزم من مسح ميداني و 

مبين في وهو  (2004، دودين فؤاد) 7/12/2003بتاريخمجلس التنظيم األعلى الفلسطيني وأعلن للتنفيذ 

  (.4.5المخطط رقم )
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 م 2003سنةلمدينة دورا المصادق  المخطط الهيكلي 4.5رطة رقم اخ

 
التخطيط ،قسمابلديه دور  :المصدر  

 
 المخططات الهيكلية للمراكز الحضرية والخرب في إقليم دورا: 2.3.5

بالنسبة للمراكز الحضرية الثانوية القريبة والخرب دورا فيوجد لها مخططات مختلفة كان أولها 

والتي سميت في حينها "مخططات شمشوني" نسبة للمهندس  1982 حتالل لعاممخططات اإل
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شراف مهندس التنظيم اإلسرائيلي إحتالل وبعدادها بتكليف من إدارة اإلإقام ب اإلسرائيلي شمشوني الذي

موسكوفيتش وقد كانت هذه المخططات على درجة كبيرة من السوء لم تف بالحد األدنى من حاجة 

وعليه أدى الى إلغائها  مما بلت هذه المخططات برفض شعبي كبيرالبلدات والقرى في المنطقة وقو 

قامت  .(2004، دودين فؤاد) 1992ية مخططات هيكلية حتى عامأ دون ة الخليل بقيت قرى محافظ

سابقاتها كانت مثل  دائرة التنظيم اإلسرائيلية بعمل مخططات جزئية لبعض القرى في المحافظة ولكنها

 حتالل.تم عملها حسب المعايير والتوجيهات وسياسة اإل

 :ستعمالت األراضي في مدينة دوراإ 4.5

ستعمال األرض إثرت هذه الملكية الكبيرة على مجاالت أتميزت دورا بملكية شاسعة لألرض ولقد 

هذه ستعمال إكبير على طريقة  أثروكذلك فان حصر الملكيات الكبيرة ضمن عائالت معينة كان له 

تماعي جقتصادي الى البعد اإلبعاد كبيرة وتتعدى البعد اإلأن لألرض في هذه المنطقة أ األراضي حيث

 يلي:كما  وقراهاستعماالت األرض في منطقة دورا إويمكن تقسيم  السياسي.وكذلك 

 ستعمال السكني اإل-1

حياء أنها الموقع الرئيسي للسكن في دورا حيث كانت العائالت تقيم في أالقديمة على  ةتعرف البلد

نها بقيت مركز المدينة ومع أال إالقديمة أهميتها  ةفقدت البلد ةنه بعد توسع المدينأال إ ةحواش متقاربأو 

طراف أصبح هنالك تمدد سكاني على أو  ةنخفض عدد السكان في البلده القديمإزيادة األبنية السكنية 

من المدينه  جزا   شكلتء سكنية أخرى مجاوره لمدينة دورا احيأندماج إمما سهل  ةومحيط البلده القديم

لسكان وقد أقيم على لحياء مشكلة مراكز جذب بين هذه التجمعات واألتصال عمراني إصبح هنالك أف

عشرات الوحدات السكنية مثل ضاحية سنجر وضاحية سكان  التي ضمتلك الضواحي السكنية ثر ذأ

 .الهجره مما ساعد في تطور شبكات الطرق بين هذه التجمعات ومدينة دورا
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 ستعمال الزراعي:اإل -2

راضي زراعية وهي تنقسم الى ثالثة أال يزال يستعمل ك كبيرا   لكبر مساحة أراضي دورا فان جزءا   نظرا  

 الزيتون.وبساتين ، كروم العنبو  ،الزراعة البعلية ،أنواع

 التجاري: ستعمال اإل -3

متدادها الذي وصل الى حدود مدينة الخليل زادت المساحات المخصصة ا  نظرا لتطور مدينة دورا و 

 هناك العديد من المواقع التجارية. فأصبحستعمال التجاري لإل

لكل  2م10400ستعمال التجاري المحلي صة لإلصطوال الممتدة على طول الشوارع المخوتبلغ األ

 (.2007ددودين، فؤا)الجانبين في  2م 8200ما التجاري الطولي فلقد بلغأجانب 

 ستعمال العاماإل -4

ة منذ العهد يمالك حكومأيوجد في مدينة دورا حوض مسمى السمقة وهو مخصص في معظمه ك 

نشاء العديد من المباني العامة حيث إدونم ساعد وجود هذه المساحة على  150األردني وتبلغ مساحته 

الملحق . ولمبية ومنتزه عامأُ تم بناء مدرستين ومركز لجمعية التعليم العالي وملعب رياضي ذو مقاييس 

 يظهر الحوض موضحا  المرافق العامة المذكورة. )سجالت بلدية دورا( (2.5)رقم 

ستعمال العام رى لإلخأ  الحاجة الى توفير مساحات  ن الزيادة السكانية في مدينة دورا ستؤدي الىإ

للصالح  %30نه من خالل تسوية األراضي سيتم قتطاع ما نسبته إنحاء المدينة لذا فأموزعة على كافة 

 جراء افراز قطع أراضي أصبحت مسجلة وفق القانون.إالعام في حالة 

 :ستعمال الصناعياإل -5

التي تواجهها مدينة دورا عدم وجود منطقة صناعية أدى ذلك الى تبعثر الصناعات  من المشاكل 

المخطط الى  كنية واألراضي الزراعية. وبالنظرحياء السعلى األ وجودها يؤثر أصبحوقد  ،والحرف

بل تم تحديد منطقة حرفية بلغت مساحتها  ،لم يشمل مناطق صناعية نجد أنه الهيكلي المصدق
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ن الوضع إقامة منطقة صناعية مركزية في دورا وضواحيها ولم تكن هذه المنطقة مالئمة إل ،دونم280

مع مساحة دورا فات تنسجم ولوية في توفير منطقة صناعية ذات مواصأيحتم إعطاء توجه و  القائم حاليا  

جل حل المشاكل البيئية والصناعية أقامة تلك المنطقة من وتوفير البنية التحتية الالزمة إل، ومحيطها

 .جتماعيةواإل

 
 5.5 دور التسوية في عملية التخطيط

 غراض العمرانية أوالمخصصة منها لألفي فلسطين سواء المسواة قديما   راضيألشكال قطع األ بالنظر

مة تحد بشكل كبير من قابليتها يالحظ أن هذه القطع تأخذ في معظمها أشكاال  غير منتظ الزراعية،

 ستخدامات المختلفة في وقت يتزايد فيه الطلب على األرض، وتتعاظم أهميتها.لإل

إلعادة النظر في تقسيمات تلك األراضي بحيث يتم سن تشريعات  ةماسهناك حاجة من هنا فإن 

على تصحيح أشكالها ما أمكن ذلك، كأن يتم دمج قطعتين  تشجع أصحابهاو وقوانين أو تعليمات تلزم 

من الناحية  وقبوال   وا عادة تقسيمها بحيث يكون شكل القطعة أكثر انتظاما   األرض،ين من تمتجاور 

 ستخدامهما.إا يسهم في تحسين إمكانية ود بينهما، ممالهندسية أو تعديل الحد

 تأخذ شكال   غالبا   ية مثال ، لوجدنا أن هذه األراضيستعرضنا خرائط قطع األراضي في الدول الغربإلو و 

هندسية ا قد نشأت عن عملية تقسيم من الحدود المصطنعة فيما بينهأ، و في غالب األحيان منتظماَ 

ذات شكل منتظم، وال ترتبط بالضرورة أو تتأثر بطبوغرافية األرض الفاصلة بين هذه القطع،  تكون 

إلى نظام شبكي منتظم من  1785في الواليات المتحدة األمريكية التي تّم تقسيمها في العام  ونورد مثاال  

صغر أقطع إلى األراضي المربعة الشكل، بمساحة ميل مربع لكل منها، ثم تم تقسيم القطع الكبيرة 

 جميل. تخطيط هندسيمساحة  وذلك وفق 

 



 

142 

 

 األمريكية المتحدة( يبين التقسيمات لمنطقة واقعة في مدينة كولومبوس ي أوهايو / الواليات 1.5شكل )
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 Source: (Tamim, Najeh, 2002) “Shapes of Land Parcels in Palestine and Obstacles 

They Impose on Land Use”. Beit Lahem University Research Journal, Vol.21, pp: 60-73. 
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نما  نلواضح أن عملية تقسيم األراضي بيا أما في فلسطين، فمن المالكين لم تعتمد توزيعا  هندسيا  وا 

 :أهمها ساهم في تشكيلها عدة ظروف

طبيعة تضاريس األرض، حيث كان أصحاب األراضي يأخذون من السالسل الحجرية والحدود الطبيعية   -1

، كذلك فإن العديد من قطع عن الطبيعة غير المنتظمة  بين قطعهم المتجاورة بغّض النظر حداَ 

مع  ختيارها تمشيا  إبهذه الطرق المتعّرجة والتي تم  األراضي الواقعة بمحاذاة الطرق قد تأّثر شكلها

حينه أن تكون  ختيار المسلك األسهل، ولم يراعى فيإحيث يتم  ستخدمها من قبل المشاة والحيواناتإ

في حينه تلك األمور  ضيولم تراعي أعمال تسوية لألراستخدام الحقا  من ق بل اآلليات، هندسية قابلة لإل

حتياجات المستقبلية ولم تقم فرق الحدود كما هي دون النظر إلى اإلعتماد هذه الطرق و إ تّم ، حيث 

 المساحة بإعادة التخطيط لتلك الطرق بشكل تخطيطي مناسب.

سعى أصحاب األراضي  ستخدامها للشرب ورّي المزروعات، لذاالحاجة للقرب من آبار المياه إل -3

ن وجدت إعيون الماء  وأر المياه والجداول وخاصة الزراعية منها أن يكون لهم حدودا  تصلهم بآبا

 بغض النظر عن شكل هذه الحدود.

ممكنه من األراضي من خالل الزحف حتى  مساحةرغبة األفراد للتوسع والسيطرة على أكبر  -3

 .الوصول إلى حد طبيعي مثل وادي أو حافة جبل أو شاطئ نهر

كل ذلك، أّدى إلى ظهور قطع أراضي "مّيتة" بالكامل أو بشكل جزئي، وهي غير صالحة من الناحية 

 تمتألحواض  ثالث عيناتأورد الباحث ، حتى الزراعية، ولتوضيح هذا األمرالعمرانية أو 

وذلك لبيان سوء التخطيط في بعضها ونجاح محاوالت إعادة تنظيم القطع بشكل تسويتها

ضمن  عسكر( التابع لقرية 4( والذي يشكل جزءا  من حوض )2.5طالع على الشكل رقم )باإلمناسب.و 

فهذه وهو حوض تم تسويته زمن الحكومة األردنية " الدوجانيةوالمسمى بي  "  نابلس راضي مدينة أ

على شكل قطع شريطية وطويلة ضّيقة  وقد ظهرت زراعية ،السهليه المناطق الالمنطقة في األصل من 
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يصل طولها إلى مئات األمتار، مما يجعلها صالحة للزراعة فقط، ولكن نظرا  لتوسع العمراني ووصوله 

ستغالها للبناء إئيسي ،فإننا نالحظ أنه من الصعب إلى هذه المنطقة، وبسبب وقوعها على شارع ر 

رتداد الكافي حسب قانون الشارع، وكذلك بسبب عدم توفر اإل على واجهة العرض المتوفرنتيجة ضيق 

(،ولو تّم تقسيمها 41،40،22)القطع رقمويظهر ذلك مثال  في الجانبي  درتدااإل التنظيم والبناء وخصوصا  

 من هذا التقسيم ، لوجدنا أن بطريقة عرضية هندسية مع وجود شبكة طرق تصل لجميع القطع، بدال  

 ستغاللها بشكل أفضل مما هي عليه.إجل أوذلك من  شكلها أصبح مناسبا  
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نابلس والمسّمى بي "الداجونية". –قرية عسكر  4: جزء من الحوض 5.3شكل   
راضي الفلسطينية.المصدر: دائرة المساحه، سلطة األ  

الحد الفاصل بين بعض القطع غير منتظم، ومثال ذلك الحد بين أن  (3.5)ويظهر في الشكل رقم  

يؤدي إلى العديد من السلبيات وعلى رأسها التعامل مع مشاكل الحدود بين  وهذا 30 ،98القطعتين 

المتجاورين وكذلك تكلفة بناء الجدران اإلسمنتية تكون باهظة وغير منتظمة إذا أراد أصحابها إحاطتها 

مستقيم لكان شكل القطعة بحد  30و98 الحد المتعّرج بين القطعتين ستبدالولو قمنا بإ بأسوار إسمنتية.
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والذي ال يصلح  98وباإلضافة الى اإلستفادة من الجزء الضيق الواقع في القطعة رقم  أكثر إنتظاما  

 ألي غرض.

 

 
 

 دورا  –مرحان الشعير  161جزء من الحوض رقم  3.5شكل رقم 

 ، سلطة األراضي الفلسطينية. فلسطينةالمصدر: دائرة المساح
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أو  بأشكال عديدة في األحواض التي تمت تسويتها وقد أصبحت بعض القطع ميتة مشاكل تتكررهذه ال

غر مساحاتها أو شكلها الشر  تلك االقطع تتمتع  يطي مع أنضعيفة من الناحية العمرانية بسبب ص 

ستغالل بعض أجزائها نظرا  بإ هناك صعوبة الشوارع الرئيسية فأصبحستراتيجي لقربها من إبموقع 

 المقترحة.أو أكثر بفعل الطرق  لشكلها الشريطي الضيق أو لفصلها إلى جزأين

تصحيح أشكال القطع: مبررات 5.5.1  

إن أهمية األرض كمورد ومأوى لإلنسان تزداد يوما  بعد يوم وتحديدا  في ظل التزايد في عدد السكان 

ومن هنا تأتي ضرورة تخطيط األرض والتعامل معها وفق أساليب  وزيادة الضغط على األرض،

جراءات عملّية مدروسة بعيدا  عن العشوائية واالعتباط   .(2001،عثمان )غنيم،وا 

ز دور إعداد خرائط األساس الذي يبنى عليه أمر ر حقيقية وهنا يب ةتنمي والتي من شأنها إحداث

عتبار النواحي تأخذ بعين اإل منتظمةبحيث تكون منتظمة الشكل ذات تقسيمات  وا عالنها التسوية

 من شأنها تسهيل المخططات القديمة والتيال تغفل أعمال المساحة  ثالهندسية والناحية التسجيلية بحي

 بالشكل الهندسي المنتظم قدر اإلمكان. قطع األراضي مهام فرق المساحة لتظهر

لكن توفر طع األراضي طبوغرافية األرض ولم تكن هندسية منتظمة، و في السابق تبعت أشكال ق

وغرافية األرض كمعّوق في ستصالح األراضي قلل أو ألغى إلى حد ما طبا  اآلليات الالزمة لحفر و 

هندسية أكثر قابلّية ستخدام األفضل لألرض وا عادة تصحيح حدودها أو تقسيمها إلى أشكال طريق اإل

 التالية: ا برزت لدينا المبررات ستخدام لذللتطوير واإل

تخفيف الضغط عن األرض وذلك بتقليل مساحات األرض الضائعة، وذلك في ظل التزايد الكبير  (1

ف من تآكل األرض الزراعية ، وهذا من شأنه أن يخفد السكان وزيادة الطلب على األرضفي عد

 ستخدامها ألغراض البناء.إنتيجة 

 .المتجاورينتقليل مشاكل الحدود بين  (2
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تحفيز وتنشيط سوق األراضي من بيع وشراء، حيث أّن األرض ذات الشكل الهندسي مطلوبة  (3

 أكثر من غيرها وسعرها عادة أفضل من األرض غير المنتظمة.

كلفة بناء الجدران الفاصلة بين المتجاورين، حيث أّن كلفة بناء جدار مستقيم أقل من تتخفيض  (4

 ج. ومتعرّ كلفة بناء جدار طويل 

( تسهيل التعامل مع المعلومات المكانية الخاصة باألراضي على الحاسوب من حيث تقليل حجم 5

 المعلومات المخّزنة، وتسريع العمليات الحسابية والبحثية.

مما ذكر نجد أن نتيجة للعوامل السياسية التي مرت بها فلسطين، وبسبب طبيعتها الجغرافية المتنوعة 

 متعرج،ملكية وتوزيع األراضي، فقد نشأت في فلسطين قطع أراضي ذات مظهر التي بدورها أّثرت في 

 ستخدام هذه األراضي بالطريقة األمثل.إاألمر الذي ساهم في محدودية 

رتبط بدرجة كبيرة بقدرة هذه إحقيق مستويات عالية من المعيشة، إّن نجاح كثير من الشعوب في ت

ستغالال ، ومن ا  ألسس العلمية تنظيما  وتخطيطا  و أحدث ا الشعوب ونجاحها في التعامل مع األرض وفق

وتعديل ما يمكن تعديله منها لتصبح أكثر  األراضي،هنا برزت ضرورة إعادة النظر في أشكال قطع 

 ستغالل الجيد وبالذات في النواحي العمرانية.لإل مالئمة

 
للتخطيط أثناء أعمال التسوية تجربة بلدية دورا  6.5 

 
حيث أن مدينة  تجربة حديثةلعل تجربة بلدية دورا في أعمال التخطيط وتسوية األراضي تجربة تعتبر 

دورا هي المنطقة األولى التي بدأت فيها أعمال التسوية من محافظة الخليل ولعل وجود قسم للتخطيط 

مال التسوية وقد كان في البلدية كان له االثر الكبير في إعادة صياغة تقسيم القطع وتنظيمها أثناء أع

من المالحظ أن هناك تخطيط واضح ومنظم لقطع األراضي داخل حدود البلدية وقد قام قسم التخطيط 

دية دورا في البلدية بتنظيم وتخطيط الطرق والمناطق التي من المتوقع دخولها في المخطط الهيكلي لبل
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نظيم مخططات هيكلية دون اإللتفات الى إال أن المشكلة األكبر هي إجراء وت. حسب الرؤية المستقبلية

ملكية األراضي ودون إعداد مخططات مساحية تبين تلك الملكيات وحدود القطع والتفاصيل الرئيسية 

والمسمى  155 يمثل جزء من الحوض رقم( 5.5)تحت الرقم  في األحواض، لذلك أورد الباحث شكال  

دود بلدية دورا ويتبع باألساس الى مناطق تحت خلة السنابل من أراضي مدينة دورا، والواقع خارج ح

تخطيط مجلس الخدمات المشترك في دورا، حيث جرى عمل المخطط الهيكلي لتلك المنطقة قبل إجراء 

تسوية األراضي. يظهر في ذلك الحوض قصور تخطيط الطرق والشوارع المقترحة على المخطط 

ير، نورد منها على سبيل المثال في القطعة الهيكلي المصدق، وما رافق ذلك التخطيط من أخطاء كب

ين، أحدهما اليمكن إستغالله، كما ئوالذي يظهر أن هناك شارع مقترح فصل القطعة الى جز  103رقم 

، 79السابقة، عالوة على ذلك مروره ضمن بناء قائم. وبالنظر كذلك الى القطعة  ةذكرنا في األمثل

، أضف الى ذلك أن نجد أنها قد تأثرت بشكل بل أصبحت واضحة أنها ميتة بشكل كامل تقريبا   77و

قد خسرت مساحة دون سبب لوجود طريق قائم أصال ، ولو تم تعديل  143،130القطع ذوات االرقام 

مسار الطريق المقترح مع الطريق القائم لم تخسر مساحة كبيرة كما هو عليه الحال في الشكل 

كور. باإلضافة الى قطع أخرى تظهر في الشكل المذكور وتتأثر بنفس السبب. هذا يدفعنا الى أن المذ

 المخطط الهيكلي الوارد قبل إعداد حوض التسوية ال يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
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 أراضي مدينة دورا 155جزء من الحوض رقم  5.5شكل رقم 

 راضي والمياه، فلسطيناأل ةاالراضي، دورا، هيئة تسوي ةدائرة تسوي -1المصدر: 

 ريف دورا، فلسطين  مجلس الخدمات المشترك/ -2
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 35والذي يمثل جزء من الحوض رقم  (6.5)حيث يظهر في الشكل رقم  أخرا   في المقابل نورد مثاال   

بو إهالل من أرضي مدينة دورا والتي جرت فيه أعمال التسوية. حيث جرت محاولة أوالمسمى رجم 

إعادة تخطيط الحوض بشكل مناسب وتظهر القطع منسجمة مع التخطيط المكاني للقطع وقد ساعد في 

ذلك أن أصل الحوض في معظمه قطعة واحدة لمالك واحد مما سهل تلك العملية على مأمور التسوية 

تصديق ساعدة قسم التخطيط في بلدية دورا حيث أن عملية المسح واإلفراز تمت قبل والمساحين وبم

كما أورد الباحث شكل آخرا ألحد األحواض الواقعة ضمن حدود البلديه جرى تخطيط ذلك  .المخطط

وقد جاء ذلك التخطيط مسهال  ميسرا  لعملية التسوية  ،الحوض مساحيا  قبل إعداد المخطط الهيكلي

والواقع خارج حدود البلدية والذي كان واضحا  أن سوء  155الحوض رقم  . أمالألحواضالجارية 

 .ناتجا  عن إجراء عمليات التخطيط الهيكلي قبل عملية المسح والتسوية فيه التخطيط
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 رجم أبو هالل 35قسيم هندسي لحوض تسوية رقم ت 6.5الشكل رقم 

 تسوية االراضي والمياه. فلسطينالمصدر: دائرة تسوية األراضي، دورا، هيئة 
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يوضح تقسيم القطع بشكل هندسي  5.4شكل رقم   

 : هئية تسوية االراضي والمياهالمصدر
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 السادسالفصل 

 وتوصياتها  نتائج الدراسة
 

 نتائج الدراسة 1.6

 النتائج العامه: 2.1.6

 توصيات عامة: 2.2.5

 النتائج المتعلقة بمنطقة الدراسة: 1.1.6

 التوصيات 2.5

 توصيات بخصوص منطقة الدراسة: 1.2.5
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 :السادسالفصل 
_____________________________________________________ 

 وتوصياتها  نتائج الدراسة
 

  نتائج الدراسة 1.6
 

 :النتائج المتعلقة بمنطقة الدراسة 1.1.6
 
 الفلسطينية بالقوانين واألنظة العثمانية وذلكتأثرت منطقة دورا كباقي المدن والتجمعات السكانية  -1

 بما يخص ملكيات األراضي.

مما حد  ومصادرة األراضي ةأثر على تخطيط مدينة دورا وقراها وجود المستعمرات اإلحتاللي - 2

 ي إتجاهات عديدة.من التوسع العمراني ف

يط( في عمليات ساعدت مخططات التسوية األردنية غير المنهية بلدية دورا )دائرة التخط - 3

 .التخطيط وخاصة في المخططات الهيكلية

 خضعت عمليات الفرز والمساحة داخل حدود بلدية دورا الى تخطيط وتنظيم مما ساعد البلدية - 4

 .في إعداد مخططات هيكلية قابلة للتطبيق

عدم وجود المخططات الهيكلية الواقعة خارج حدود بلدية دورا واجهت تحديات كبيرة بسبب  – 5

 لتلك التجمعات. مخططات مساحية

 :ةالنتائج العام 2.1.6
 
 )ملك، ميري، وقف، متروكة، موات(أنواع  أثبتت الدراسة أن تقسيم األرض الفلسطينية إلى خمسة -1

 في إستغالل العدو تلك التقسيمات وفق مصالحه اإلحتاللية.لعبت دورا  



 

156 

 

هو سبب رئيسي في إحداث  ةظهرت الدراسة إن التسجيل بدون مخططات واضحة ودقيقأ -2

 خالفات على الحدود وبالتالي يكون لها الدور السلبي في السلم األهلي.

ن الحدود أأثبتت الدراسة أن المساحات المسجلة في السجالت القديمة هي مساحات تقديريه و  -3

 الموصوفة هي نهاية المساحة للقطعة.

 ةوسيلة لتسهيل عملي طاني ما هي اإلأثبتت الدراسة أن عمليه تسجيل األراضي في العهد البري -4

 .وتثبيت حقوق ملكية لهم في األراضي الفلسطينيةشراء األراضي من قبل الصهاينة 

ثبتت الدراسة أن تسجيل األراضي في الضفة الغربية زمن العهد األردني ساعد في حماية أ -5

 .ستيطاناألرض من المصادرة واإل

ومستوياته يتطلب وضوح تام لملكيات األراضي أثبتت الدراسة أن التخطيط بجميع أنواعه  -6

 وتصنيفاتها.

للوصول ألي  بينت الدراسة أن أي مخطط يجب أن يكون مرتبط بمرجع إحداثي دقيق تسهيال   -7

 .مسار تخطيطي نقطه أو

 .للتخطيط توفر القاعدة السليمة األراضي ةتسوي بينت الدراسة أن -8

رض وتكون أ ةعن أي قطع ةاألراضي تعطي معلومات تامة وكافي ةبينت الدراسة أن تسوي -9

 الدولة.قاعدة بيانات عريضة لجميع األراضي في 

األراضي الخاضعة لنظام ضريبة  مساحةبينت الدراسة أن تسوية األراضي وتسجيلها تزيد من  -10

 .ةالفلسطيني ةاألمالك مشكلة رافدا  ماليا  للهيئات المحلي

راضي هي الطريقة الوحيدة التي تعطي أمانا  ألصحاب رؤوس األ ةتسويأثبتت الدراسة أن  -11

 واألراضي.ستثماراتهم في سوق العقارات إفي  األموال
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األراضي وا عداد مخططاتها هي المصدر األساسي إلعادة تشكيل  ةأثبتت الدراسة أن تسوي -12

 .القطع بشكل هندسي يقلل من المساحات غير المستثمرة

 التوصيات 2.6
 

 توصيات بخصوص منطقة الدراسة: 1.2.5
 
بالمساحات القادرة على تنظيمها وعدم  البلديةالفرصة إلعداد التوسعة لحدود  بلدية دورامنح  -1

ربط ذلك بتعداد السكان أو القدرة على تقديم الخدمات وذلك في ظل عدم وجود تنظيم لمناطق خارج 

 .البلديةحدود 

ت التي يكون فيها مستوطنات مجاورة لتكون تجاهاباإلالبلدية العمل على توسعة حدود  -2

 .(B)التوسعة مع نهاية حدود مناطق 

األخذ باالعتبار أثناء إعداد المخططات الهيكلية األبعاد االجتماعية والثقافية واالقتصادية  -3

 ستنادا  إالممكن،لألهداف ضمن السقف  والسياسية بحيث يصبح المخطط الهيكلي قابال  للتطبيق ومحققا  

 العمراني.بما ورد في دليل التخطيط 

العزم على مواصلة مسح وتسوية أراضي مدينة دورا قبل الشروع في إعداد المخططات  -4

 الهيكلية.

العمل مع وزارة الحكم المحلي على تعديل المخططات الهيكلية وخاصة في قرى دورا بما  -5

 يتوافق مع مخططات التسوية.

للبلدية في األحواض التي تم تسويتها دون إقتطاع  عدم مصادقة مخططات اإلفراز المقدمة -6

 نسبة للصالح العام.
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مراجعة المخطط الوطني المكاني بخصوص حدود البلديات لتمتد إلى مناطق محميات طبيعية في  -7

تكون هذه المناطق مستهدفة  وحتى ال قائمة،ظل وجود هذه المحميات بالقرب من مستوطنات 

 مستقبال .باالستيطان 

الحاجة دون  لتابعة لمدينة دورا، المحليةالعمل على إيجاد مناطق صناعية مشتركة بين الهيئات  -8

 الهيكلي.صناعية خاصة لكل هيئة محلية على مخططها  لمنطقة

المتابعة مع وزارة الحكم المحلي حول اإلجراءات الالزمة لضم التجمعات السكانية الواقعة ضمن  -9

 .(C)مناطق 

على تثبيت حدود  البلدية والهيئات المحليةتسوية األراضي داخل حدود  العمل أثناء إعداد -10

الشوارع على أحواض التسوية إستنادا  إلى المخططات الهيكلية المصدقة واسترشادا  بعروض الشوارع 

لمخططات اإلفراز للمواقع خارج حدود البلديات وذلك كما ورد في نظام األبنية والتنظيم للهيئات 

 (.2011) عام( 5)المحلية رقم 

 

 توصيات عامة: 2.2.5
 

وللتقليل من األراضي  القطع،من أجل تصحيح المشاكل التي ذكرت في الدراسة والمتعلقة في شكل 

لألراضي ما يترتب  تخطيط شاملجل وضع أستخدامات المختلفة ومن الضائعة وجعلها أكثر قابلية لإل

 اآلتي:على ذلك من نتائج يمكن عمل 

 في عملية تسوية األراضي بحيث تكون شاملة لكل األراضي الفلسطينية غير المسجلة.األسراع  -(1

على الحكومة الفلسطينية دعم هيئة تسوية األراضي ماليأ ورفدهم بالكوادر البشرية المطلوبة  -(2

 إلتمام تسوية األراضي بأسرع وقت.
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الخرائط لتسهيل الوصول للمعلومات دعم سلطة األراضي الفلسطينية بالبرامج األلكترونية وحوسبة  -(3

 المكانية في أي عملية تخطيطية وخاصة خرائط التسوية األردنية.

تشجيع الهيئات المحلية الفلسطينية وتقديم دعم مالي لتكون شريكا  لهيئة التسوية في عمليات  -(4

 المسح وا عداد الخرائط.

بجميع خرائط التسوية  ووزارة األشغال العامة واإلسكان تزويد البلديات ووزارة الحكم المحلي -(5

جل تنظيم وتخطيط الطرق المحلية واالقليمية لتظهر عند إكمال أعتراض وذلك من قبل إعالنها لإل

 التنظيمية.ختالف في مستوياتها إتسويه األراضي في فلسطين مكمله لبعضها البعض دون وجود 

مقبولة على  ةاألحواض على أشكال هندسي بتقسيمات ياهتلتزم هيئه تسويه األراضي والم – (6

 األراضي.خرائط األساس قبل البدء في عمليه تسويه 

 إعداد كوادر بشرية مدربة للقيام بعملية التسوية حيث أنها عملية نهائية للتسجيل. -(7

الهيئات ال تنظم المخططات الهيكلية إال بعد إتمام إجراءات التسوي وخاصة ضمن حدود  -(8

 المحلية.

متعّرجة بأخرى مستقيمة ستبدال الحدود الإإجراء تعديالت على الحدود بين المتجاورين من أجل  -(9

اضي ألر في االمسواه. أمافي االرض الحد خالل مساحة قطع األراضي الواقعة على جانبي وذلك دون 

إحداث تغيرات كبيره مع التي تجري بها أعمال التسوية فيمكن إعادة تخطيطها بشكل أخر دون 

بمعنى آخر ضرورة عدم التعامل مع  ستقامة،إ أكثر لتصبح الحدودالمحافظة على نفس المساحة تماما  

نما يتم األخذ بعين اإل نتظام شكل القطعة إعتبار الحدود على األرض على أنها تقسيمات ملزمة وا 

 المنظم.للشكل الهندسي  بحيث يظهر قريبا  

ستخدامها على حده إتي تم تسويتها توحيد القطع المتجاورة والتي يصعب في األحواض ال -(10

تركت بدون  والحصص، ولوبسبب شكلها الهندسي غير المقبول وا عادة تقسيمها بنفس المساحات 
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أن أّيا منهما يصعب البناء عليه بسبب العرض الضيق لهما وعدم توفر  لوجدناذلك التعديل 

وا عادة تقسيمهما من جديد ها دائرة التنظيم، ولكن لو تّم ضمن رتداد الكافي حسب قوانياإل

 للبناء. ةصالحألصبحت 

يمكن لمالك قطعة أرض غير مناسبة أو  تشجيع المتجاورين على تبادل األراضي، فمثال   -(11

ستخدام بمفردها أن يتنازل عنها لجاره الذي سيقوم بضمها ألرضه، مقابل أن يقوم هذا صالحة لإل

 أو بقطعة أرض منتظمة بديلة في مكان آخر. بتعويض األول إّما ماليا  الجار 

ستخدامها ضّيقة محاذية لطريق عام إل سن قوانين تجبر المواطن التنازل عن األراضي - (12

كمناطق خضراء أو االستفادة منها في توسعة الطرق، وتعويضهم بدال  منها من أراضي حكومية 

عتماده في كثير من البلدان المتقدمة إلنهاء هذه إ سلوب تم تقع في مناطق أخرى، وهذا األ

 المشكلة.

تسهيالت المعامالت  دعتماا  و  الضرورية،سن قوانين وتشريعات تلزم المواطنين بالتعديالت  - (13

 للقطع.في دوائر المساحة ودوائر التسجيل في حاله إجراء إعادة التشكيل 

الفوائد التي ستعود عليهم من جراء  وبيان التغيرات،التوعية المجتمعية بضرورة القيام بهذه  -(14

 نتقاص من حقوق ملكيتهم أو مساحات أرضهم.هذه التغييرات دون اإل

 عدم قبول أي مخطط إفراز في سلطه األراضي ال تنطبق عليه شروط التعديل سالفه الذكر. -(15

الحدود وتوحيد القطع الصغيرة من الرسوم المترتبة على تلك  إعفاء معامالت تصحيح -(16

 .المعامالت في سلطه األراضي كتشجيع ألصحابها للقيام بهذا اإلجراء
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 مالحق الدراسة

 1.2ملحق رقم 
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 2.2ملحق رقم 
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 3.2ملحق رقم 

 تعليق أحواض التسوية حسب األصول 

 
 راضي والمياه، فلسطينراضي دورا، هيئة تسوية األالمصدر: دائرة تسوية األ
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 1.3ملحق رقم 

 وزارة المالية –صوره عن صحيفة وقع عليها بيع لدى ضريبة األمالك  

 
 المصدر: وزارة المالية. ضريبة االمالك. فلسطين
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 2.3ملحق 

 . شهادة دفع ضريبة األمالك زمن اإلنتداب البريطاني

 
 راضي . فلسطينالمصدر : دائرة تسجيل األراضي ،الخليل ، سلطة األ
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 3.3ملحق 

 الضرائب على قطع األراضي زمن اإلنتداب البريطانينموذج دفع 

 
 

 المصدر: دائرة تسجيل األراضي، الخليل، سلطة االراضي. فلسطين
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 4.3ملحق 

 صوره عن صحيفة سجل صادرة عن أعمال التسوية 

 
 المصدر : دائرة تسجيل األراضي ،الخليل ، سلطة االراراضي . فلسطين
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 5.3:ملحق رقم

 ابوعواد والمسمى 1صوره لحوض التسوية االردنيه جنين عجه حوض رقم 

 المصدر: دائرة المساحة، رام هللا، سلطة االراضي. فلسطين
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شهادة وفق النظام القديم )التسجيل جديد (
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 7.3ملحق رقم 

 مخطط وفق قانون التسجيل الجديد 
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 8.3ملحق 
 إنشاء هيئة تسوية األراضي والمياهقرار 

 

 
 المصدر: مجلس الوزراء الفلسطيني، الوقائع الفلسطينية،رام هللا . فلسطين
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 9.3ملحق 
 صورة إتفاقية تعاون بين الهيئة والهيئات المحلية

 
 المصدر: مجلس قروي الجديرة، القدس، فلسطين
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 وثيقة قسمة أراضي دورا في العهد العثماني 1.5ملحق رقم 

 
 

 

 الخليل–: بلدية دورا المصدر
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 حوض السمقة بعض المرافق العامة في المدينة 2.5ملحق رقم 

 
 المصدر: بلدية دورا، قسم المعلومات الجغرافية 
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 تسوية األراضي وعمليات التخطيط المكانية.و أراء الخبراء في مجال التخطيط 

 :مقابلة األستاذ سعادة القاضي موسى شكارنه رئيس هيئه تسويه األراضي والمياهملخص 

ر العسييكرية قييانون وباإلضييافة الييى األواميي 149أكييد سييعادة القاضييي أن تعييدد قييوانين األراضييي  والبالغيية 

المتنوعة لألراضي في فلسطين ييؤثر ويبطيئ مين الملكية مرجعيات الصادة بشأن األراضي الفلسطينية و 

اضيي العثمياني اليى خمسية األر  يم األراضيي الفلسيطينية وفيق قيانون ال تسوية األراضي  كميا أن تقسيأعم

االحييتالل الصييهيوني يسييتغل تلييك األنييواع وخاصيية المتروكيية والتييي كانييت تسييتخدم كمنيياطق أنييواع جعييل 

األهييالي  نتفيياع بهييا ميين قبييل اإل وأتسييتغل للرعييي والقييرى أو كانييت ألهييالي المييدن تطويرييية إقاميية مشيياريع 

سياعدة فييي تسيهيل عمليييات  68ن بعييض الميواد فييي قيانون األراضييي العثمياني وخاصييه الميادة رقييم كميا أ

كيييد سيييعادة القاضيييي ان التسيييوية هيييي أالمصيييادرة وحرميييان األهيييالي مييين االنتفييياع بتليييك األراضيييي . لقيييد 

ن مييا نسييبته أباألسيياس تثبيييت الحقييوق بشييكل نهييائي ألصييحاب الحقييوق وتنهييي الخالفييات بشييكل نهييائي و 

ميام المحياكم تتعليق فيي نزاعيات حقوقييه عليى ملكييات األراضيي كميا أمن القضايا المنظورة  24.7االن 

رتبياط تليك المخططيات إن أرتباط تسيوية األراضيي بموجيب مخططيات سيهل عملييه تثبييت الحيدود و إان 

راضيي فهيي تشيمل لأل ةوشيار بيأن التسيوية هيي عملييه تخطيطييسيهل تثبيت تلك الحقيوق،  تباإلحداثيا

 ستقامتها، وتعمل على إعادة هيكليه األراضي بشكل مناسب اكثر .ا  تخطيط الشوارع وتعديل الحدود و 

تمياد علييه مين قبيل مؤسسيات اإلقيراض عالتيي يمكين اإل يالتسيوية هيي الضيمان الحقيقيكما أضاف بيأن 

لتسييهيل عمليييات  ن يسييتغل ذلييك التسييجيلأرض مسييجله بالتسييوية أوبالتييالي يسييتطيع صيياحب أي قطعييه 

ن تسيويه أقتصياديه تطويرييه،كما إستفادة من تليك القيروض إلقاميه مشياريع االقتراض والرهن العقاري وإل

ي حيق أبي فالقيانون ال يعتير . حييث أن نتفياع والتصيرف واإليجيار األراضي تسيتوجب تسيجيل حقيوق اإل

 من تلك الحقوق لم يوثق ويسجل في السجالت العقارية الرسمية .
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 تسوية األراضي في عملية التخطيط أشار بأن تسويه األراضي عملييه تخطيطيية أصيال ، فهيي في دور

تشييمل األرضييي داخييل المخططييات الهيكلييية للميين والقييرى الفلسييطينية واألراضييي خييارج تلييك المخططييات 

نهيييا تحيييافظ عليييى أميييالك الدولييية وتنهيييي موضيييوع أكميييا  ،فهيييي عملييييه عمومييييه تشيييمل جمييييع األراضيييي

 قتصاد.يها وتؤدي الى دخول هذه األراضي في عجلة اإلاالعتداء عل

ن تكييييون أوال يمكيييين  ةي عمليييييه قانونيييييهيييين التسييييوية تسييييتند الييييى قييييانون فأكييييد سييييعادة القاضييييي أوأخيييييرا 

 .مام التسويةأأ، ب، ج( عائقا  1994تفاقية اسلو عام )إالتقسيمات السياسية وفق 

 

الخبراء من المؤسسات والبلديات المهتمة في موضوع جتماع المنعقد في بلدية دورا وبحضور في اإل

 التخطيط جرى نقاس حول األسئلة التي طرحتها الدراسة فكان الملخص التالي:

ردنيه غير منتهيه أتفق الجميع على أن تعدد المرجعيات لملكية األراضي في فلسطين من سجالت إلقد 

عمال أ نجاز إوصعوبة في واضحة حواض طبيعية وسجالت تخمينية للعقارات أدى الى إشكاليات وأ

في  تباطيء شديدن وجود قوانين متعددة من زمن العهد العثماني الى اليوم أدى الى خلق أالتسوية و 

 وفق القانون الفلسطينية تقسيم األراضي  أن جمع الحضورأعملية التسجيل النهائي لألراضي وقد 

 االستيطان.تلك الثغرة لصالح  حتاللاإلستغالل إميريه أدى الى أالعثماني وخاص المسماة 

لكية هي تسوية األراضي التي ن الحل الوحيد والنهائي لمشاكل المأكد الحضور باألجماع أوقد 

ين نها هي الوسيلة الوحدة لتثبيت حقوق القاصر أنتقال الملكية وخاص في حال الميراث و إعمليات تنظم

ال من خالل تسويه األراضي إن وضوح الملكية ال يتم بشكل نهائي أوالمستضعفين ولقد أكد الحضور 

وال يعتمد أساسا  على مخططات نها تنهي النظام القديم الذي يعتمد على الحجج والعقود والوكاالت أو 

ولقد بين  ية،لقطع األراضي ،مما يشكل صعوبة بالغة في أي عملية إحصائة حول الحيازات العقار 

مكانيه تحديد االستعماالت إتسوية األراضي لها دور كبير في تسهيل وتوضيح  أن ون ر ضاالح
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تالي تساهم بشكل أساسي الى عدم ظلم الن التسوية هي مخططات تفصليه لألراضي وبأاألراضي و 

كاني سليم  نها تبين الحدود والقطع والمواقع التي على أساسها يمكن إجراء تخطيط مأالمواطن حيث 

ستثمار الداخلية نها تجلب عمليات اإلأولقد لخص الحضور أهمية التسوية من الناحية االقتصادية في 

نها  تسهل على المالك  ذاته الحصول على الخدمات من قبل مزود الخدمة لوضوح أوالخارجية كما 

والعقارات نها تزيد بشكل أساسي أسعار األراضي أستثمار المحلي كما ملكيته للعقار وبالتالي تشجيع اإل

نتقال الملكية بطرق إفي إجراءات  ،كون عمليات البيع والشراء تسير بيسر وسهوله ووضوحالمسجلة 

قراضية دون الحاجه الى كفالء وألراضي وهي وسيلة ضمان للمؤسسات اإل، موثقة في الدوائر الرسمية 

 قراض.إضمان حقيقي ألي عملية  تعد أفضل وأسهل وأسرعالمسجلة رسميا  

ال من خالل إن تتم بشكل قانوني ونهائي أن تثبيت الحقوق ال يمكن أوقد عاد وأكد من كان حاضرا  

ألرتباطها بمخططات موثقة بإحداثيات خالفا  للتسجيل العثماني القدم الذي يشير فقط تسوية األراضي 

ساسي من عملية التسجيلها هي جمع الضرائب لحدود بغض النظر عن المساحه والتي كان الهدف األ

وذلك حسب وجة  نظر فكانت مساحاتها تقديرية وغير دقيقه ،مما زاد االشكاليات بين المالكين ،

ن تستخدم ألغراض أحواض التي تقع داخل حدود البلديات يمكن األ أنفاد الحضور أالمجتمعين كما ، 

حوض جديده فال يعد حاجه أد البلدية ينظم تلقائي وفي حال توسع حدو ) ضريبة األمالك ( التخمين 

 خضاع هذه االحواض لنظام ضريبه األمالك .     إنما فقط ا  حواض تخمين جديده  و أجراء إالى 

لتنظيم المخططات هيكليه على  التجربةالعمليةطابق في األراء حول موضوع توقد كان هناك      

ح تلك المخططات حيث تصب جدا   ناجحةكانت عمليات كدوا بدون خالف أنها أحيث المسواةحواض األ

مخططات تنفيذية ال يجوز  المخططات تلقائيا   تلكفتصبح وخاصه في الطرق المرجعية الوحدة 

عتراض قد سبق تنظيم ن اإلأحيث  الهيكليةعتراض عليها حال تخطيطها ضمن المخططات اإل

 التسوية.عمال أ ثناء أالمخطط الهيكلي وذلك 
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نعم إن الهيئات المحلية تواجه صعوبة في إقامة مشاريع عامه من تلك األسباب عدم توفر قطع 

توضح الملكيات العامة وأراضي األوقاف سمن خالل التسوية  العام.مشاريع للصالح  إلنشاءأراضي 

 .ةئيإنمامشاريع  المناسبةإلقامختيار القطع إمن السهل جدا   الخاصة فيصبحواألراضي 

على  تأثيرتفاقيه اسلو الى)ا،ب،ج( له إوفق  الفلسطينيةن تقسيم المناطق أن و المجتمعلف تلقد إخ

ن أال (إج)المسماةفي المناطق  التسويةعمال أ حتالل يعيق ويمنع أحيانا ن اإلأحيث  التسويةعمليه 

نما ا  و ن ما يحدث من تسجيل لألراضي ال يغير من طبيعتها أذلك ب معلال  البعض لم يوافق هذا الراي 

تقسيمات فالتسوية تعتمد السبق هذه  التسويةن قانون أالعقارية و  حيازتههي سجالت تثبت للمواطن 

 .1952لعام  40على القانون األردني رقم 

 

 

 


