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  عرفانالشكر و ال

  
الحمد هللا رب العالمين في كل حين، الذي مّن علّي فأتممت هذه الرسالة، وال يشكر اهللا من ال 

ل، فعظيم العرفان نجاز هذا العمإلمن ساعدني ل لکبالشكر الجزيل تقدم  يشكر الناس فمن هنا أ
مية المستدامة في جامعة القدس أبو ديس الذين أسهموا في إلى أساتذتي األفاضل في معهد التن
الذي قام  -رمز المعرفة -)هشام عورتاني(الدكتور الفاضل  تطوير هذه الرسالة وأخص بالذكر

باإلشراف على هذه الرسالة، والذي تابعها من بدايتها حتى نهايتها إلخراجها بأفضل صورة ممكنة 
هـذه الرسالة معززا روح الجد واالبتكار وفــق أسلوب علمي وعلى أفضل وجه، فقد بذل جهده على 

أن  ويطيـب لي ،)عزمي األطرش(لدكتورا -رمز البناء والمعرفة -وأخص بـــالـذكـر  كما .ممنهج
، لما قدمه لي من نصح )عبد الوهاب صباغ(ي وامتـناني إلى أستاذي الدكتورأقـدم عظيم شكر 

  بالشكر إلى كـل الذين كرسوا جهودهم في سبــيل العـلم والتــعلم،  وٕارشاد إلثراء هذه الرسالة، وأتقدم
  

نـديم (كل من السيد رئيس سلطة األراضـي وأتوجه بالشكر إلى السادة في سلطة األراضي، وخاصة 
مدير عام تسجيل األراضي، والسادة مدراء مكاتب التسجيل في ) شوكت البرغوثي(، والسيد )براهمة

رئـيس مجلـس القضـاء األعلـى ) فريـد الجـالد(كما أتقدم بالشـكر الـى االسـتاذ  شمال الضفة الغربية ،
، علـى مـا قـدموه لـي مـن مسـاعدة فـي الحصـول علـى البيانـات ) أحمـد الظـاهر( األسبق، والقاضـي 
               .                                                                                     الالزمة لهذه الدراسة

  
وٕالى كل المخلصين من الزمالء واألصدقاء الذين تحملوا معي الجهد، ممـا كـان لـه األثـر فـي إتمـام 

  .  هذه الرسالة
                                                                                                    

  أيدي أجيالنا إلى نـــور العلـم والمعرفةوأخيرا، أسأل الـله أن يأخذ بأيدينا و 

  
  والـــله ولي التوفــيق ،،،

  

  



 ج 

 

  ةمصطلحات الدراسالتعريف ب

  
   :التسجيل الجديد

، وهــو "ل االراضــيتســجيل األمــوال غيــر المنقولــة التــي لــم يســبق تســجيلها فــي دوائــر تســجي"يعــرف بأنــه 
دار سجّل طابو بها، وهو إجراء اختياري راضي التي تمت بها أعمال التسوية وتم إصبذلك ال يشمل األ

راضـي، وهـو بـذلك يخـرج عـن نطـاق إرادة والهم غير المنقولة لـدى دوائـر األمن قبل المالكين لتسجيل أم
الدولة بإجراء التسجيل جبرا علـى األمـوال غيـر المنقولـة، وبالتـالي فـإن هـذه اإلجـراءات تكـون علـى نفقـة 

شــيئا، بــل وبخــالف ذلــك فــإن الدولــة تتقاضــى رســوما معينــة عنــد  المــالكين بشــكل كّلــي وال تكلــف الدولــة
القيــام بتلــك اإلجـــراءات فــي ســـبيل إتمــام إجـــراءات التســجيل، علمـــا بــأن قـــوة الســند الصـــادر عــن طريـــق 

لــه قــوة الســند الصــادر عــن التســوية وكالهمــا يقطــع النــزاع فيمــا يخــص ملكيــة األرض  الجديــدالتســجيل 
اال فـي حـاالت الغائـب  ،)2014الظـاهر، ( و االدعاء خالف ما ورد بـهوبصدوره ال يجوز الطعن به، أ

  .والقاصر والمعتوه، وكذلك في حال تزوير المستندات
  

  :عملية التسجيل
أو  ،، أو حـق تملـك فـي األرض أو الميـاهتسوية جميـع المسـائل واالختالفـات المتعلقـة بـأي حـق تصـرف

قــانون رقــم  قـانون تســوية األراضــي والميــاه (للتســجيلحـق منفعــة فيهــا، أو أي حقــوق متعلقـة بهــا وقابلــة 
  .)1952لسنة ) 40(
  

  :سلطة األراضي
شخصية اعتبارية مستقلة، وأهلية قانونية كاملـة، لمباشـرة جميـع األعمـال والتصـرفات التـي تكفـل تحقيـق 

كانت األغراض التي أنشئت من أجلها، وتشكل وعاء واحدا تجمع فيه الدوائر المختصة باألراضي التي 
موزعـــة مـــا بـــين وزارتـــي العـــدل واإلســـكان، وأنـــيط بهـــا مســـؤولية إدارة تســـجيل وتنظـــيم وتحـــديث ســـجالت 

، والشــروع بأعمــال المســاحة وتســجيل األراضــي التــي لــم )الطــابو(األراضــي المشــمولة بأعمــال التســوية 
وبالمجمــل تشــملها أعمــال التســوية، إضــافة إلــى حصــر وتســجيل األراضــي الحكوميــة والمحافظــة عليهــا، 

مباشرة كافة الصالحيات، المنصوص عليها في رزمة القوانين واألنظمة المتعلقة باألراضي منهية بذلك 
مرحلــة تفتــت المســؤولية اإلداريــة التــي كانــت تعيــق التنســيق بــين الــدوائر المعنيــة، وتحــّد مــن القــدرة علــى 

راضــي إدارة قطــاع األراضــي، إجــراء عمليــات المســح وتســوية الحقــوق وتســجيلها، حيــث تتــولى ســلطة األ



 د 
 

ـــــــــــــــراز  ـــــــــــــــق بمعـــــــــــــــامالت التســـــــــــــــجيل والطـــــــــــــــابو واإلف ـــــــــــــــي تتعل وتقـــــــــــــــديم الخـــــــــــــــدمات المتنوعـــــــــــــــة الت
  )http://pla.pna.ps/aboutUs.aspx?id=1(والمساحة

  :االستثناء من التسوية
رغـم اعـالن التسـوية فـي هـذه  لـم تجـر عليهـا أعمـال التسـويةتعرفها الباحثة إجرائيـا بأنهـا األراضـي التـي 

، وبالتالي فالمساحة المسجلة لهذا النوع من االراضي هي مسـاحات تقديريـة، المناطق العتبارات خاصة
وعلــى األرجــح هــي أقــل مــن المســاحات الحقيقيــة، وذلــك للتهــرب مــن دفــع ضــريبة األمــالك التــي تفــرض 

  .ة إدارة هذه األراضي لدائرة ضريبة األمالك وليس لسلطة األراضيعلى المتر المربع، وتقع مسؤولي
  



 ه 
 

  الدراسةملخص 
يحتل موضوع تسجيل األرض أهمية كبرى في المجتمع الفلسطيني، ليس فقط ألسباب اقتصادية 
جوهرية تتعلق بندرة الموارد األرضية المتاحة بالنسبة لحجم الطلب عليها لألغراض االقتصادية 

ل أيضا على خلفية الصراع التاريخي على األرض بين الشعب الفلسطيني من جهة والعمرانية، ب
ولقد زاد في حدة هذا الصراع السياسات واإلجراءات التي مارستها . والحركة الصهيونية من جهة ُأخرى

، والتي استهدفت تسهيل استيالء  1948 - 1918حكومة االنتداب البريطاني خالل الفترة من 
هود على أكبر جزء من الموارد األرضية والمائية في فلسطين، ولقد كانت أحد أهم المهاجرين الي

  .مظاهر هذه السياسات هي تلك المتعلقة بإجراءات تسجيل األرض
، ثم قيام 1967- 1950وبالرغم من انتقال السلطة اإلدارية في فلسطين للحكومة األردنية في الفترة 

عملية تسجيل األراضي بشكل قانوني لم تشهد تحوالت ، إال أن 1994السلطة الوطنية في سنة 
% 30جوهرية، حيث ال تزال نسبة األراضي المسجلة من خالل دائرة تسجيل األراضي هي بحدود 

هي مسجلة لدى دائرة ضريبة األمالك في وزارة المالية، وهو إجراء %) 70(فقط، في حين أن الباقي 
  .يةمحاسبي وليس وسيلة قانونية إلثبات الملك

مشاريع التسوية اإلقليمية أو اللجوء لما : إن الوسائل الرسمية المتاحة لتسجيل األرض بشكل رسمي هي
وحيث أن مشاريع التسوية تتطلب الكثير من اإلجراءات الفنية التي يترتب . يعرف بالتسجيل الجديد

يسية لتسجيل األرض في ، لذا فقد أصبح التسجيل الجديد هو الوسيلة الرئ"عليها تكاليف باهظة نسبيا
بالمقارنة مع " إال أن عدد المعامالت التي يتم إنجازها لهذا الغرض ال يزال قليل جدا. الضفة الغربية

حجم الطلب على التسجيل الجديد، وهذا يعتبر مشكلة كبيرة ذات أبعاد اقتصادية ووطنية ضخمة، مما 
  .واألسباب التي تعيق هذه العملية دفع الباحثة للقيام بدراسة تستهدف التعرف على العوامل

لقد قامت الباحثة بدراسة ميدانية تم خاللها إجراء مقابالت مع عينة من المسؤولين في سلطة األراضي 
وأجرت مقابالت أخرى مع عدد من العاملين في الجهاز القضائي، كما تم توزيع استبانة على عينة من 

، والموظفين العاملين في مكاتب دائرة تسجيل األراضي المواطنين ممن مروا بتجربة التسجيل الجديد
في محافظات شمال الضفة الغربية، كما قامت باإلطالع على عدد من ملفات التسجيل الجديد في هذه 

  .المكاتب
وقد توصلت من خالل ذلك إلى أن عملية التسجيل الجديد تعاني من مشكالت وعوائق جوهرية أدت 

رة الزمنية التي تتطلبها هذه العملية والى ارتفاع تكلفتها بشكل كبير، ولعل أهم في النهاية إلى إطالة الفت
هذه العوائق والمشكالت هي طول الفترة الزمنية بين الجلسات التي تعقدها اللجنة البدائية للتسجيل 

ق عائ" كذلك فإن ارتفاع تكلفة هذه العملية هو أيضا. الجديد، وذلك لعدم تفرغ القضاة لهذا الغرض



 و 

 

هام، خاصة بالنسبة للظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، ولعل من أبرز 
العوائق أمام التسجيل الجديد هو كثرة وتعقيد اإلجراءات التي تتطلبها دائرة تسجيل األراضي لهذا 

  .الغرض، وذلك بحسب أحكام التشريعات القائمة
ية التسجيل الجديد لألرض فقد أوصت الباحثة بعدد من اإلجراءات لألهمية الكبيرة لتسريع عمل" ونظرا

التي تساعد على تقليل التكلفة وتبسيط إجراءات التسجيل، ولكن بدون تعريض حقوق أي من األطراف 
  .   ذات العالقة
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Abstract 

Land registration is a very important and sensitive topic for the Palestinian 

community, not only for the economic perspective or scarcity of land supply 

in relation to the amount of land demand for construction and other economic 

purposes, but also for the ongoing conflicts between Palestinian and the 

Zionist entity perspective. The impacts of this conflict were maximized 

through the policies and procedures implemented by the British Mandate 

Government from 1918 to 1948 which helped the Jews immigrants to take 

over large part of water and land resources in Palestine and land registration 

was among those procedures.   

Although the administrative authority over Palestine was delivered to the 

Jordanian Government between 1950 and 1967 and to the Palestinian 

Authority in 1994, but the legal land registration remained the same as it was 

during the British Mandate with minor changes. The percentage of land 

registered in the Land Registration Department remained around 30% only 

while the rest (70%) is registered only at the Property Tax Department in the 

Ministry of Finance; which is an accounting procedure and not ownership 

documentation.. 

The official available means to register a piece of land is: regional settlement 

projects or what is so called “New Registration”. Settlement projects need a 

lot of technical procedures what is reflected in high registration costs and 

therefore, new registration became the main method to register a piece of land 

in West Bank. The number of applications for the new land registration is still 

very few comparing with the new registration demand which is considered to 

be a wide national and economic problem that drives the researcher to 

investigate the factors and causes that impede the process. 

In order to investigate the obstacles facing unsettled lands’ registration in 

West Bank, the researcher formally interviewed a sample of the Land 

Authority employees as well as Supreme Judicial Council employees. From 

other hand a questionnaire was developed and distributed over citizens who 

had a new registration as well as the Land Registration Department 

employees in North West Bank Governorate. The researcher also reviewed a 

sample of the new registration documents in these departments.  



 ح 

 

The researcher concluded that the new registration process has fundamental 

problems that eventually lead to long very expensive processes. One of the 

main obstacles that the research revealed is the long period of time required 

between sessions organized by the new registration primitive committee as a 

result of the lack of specialized judges for the purpose. The new registration 

high costs also presented a major obstacle in this regards especially with the 

Palestinian economic conditions. The most prominent obstacles is the 

complicity of the procedures and processes required by the Land Registration 

Department for that purpose and according to the current legislations 

requirements. 

In order to fasten the new land registration processes, the researcher 

recommended a punch of procedures that aims to reduce the registration costs 

and time. It also recommended simplifying the procedures without 

endangering the rights of any of the relevant parties. 
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة

  

مبررات الدراسة، وأهميتها، وأهدافها،  أهميتناول هذا الفصل مقدمة الدراسة، ومشكلتها، كما يتناول 
  .وحدودها، وهيكليتها

  
  الدراسة مقدمة 1.1

  
، متميز كموقع استراتيجي اقتصادية، ثروات من تملكه ما المتقدمة، القوية الدولة مقومات أهم من إن

 ثروات أو الخارجي، تربطها بالعالم تجارية موانئ أو متقدمة، مصانع أو خصبة، زراعية راضٍ أو أ
 تحقيقه، على للعمل الدول جميع تسعى وهاجساً  هدفاً  القدم منذ االقتصادي النمو حيث يمثل .طبيعية

 يعبرا ياسً مق لكونه نظراً  االقتصادي، النمو معدل رفع شأنها من التي والعوامل الوسائل والبحث عن
 من يعتبر أنه كما الزمن، عبر المختلفة والخدمات السلع من البلد إنتاج في المحققة الزيادة مدى  عن

الفرد  دخل مستوى على ينعكس والذي للدولة، االقتصادي النشاط مدى على الدالة أهم المؤشرات الكلية
ال يجوز  ، لذاي المهمة التنمويةحد أهم عوامل اإلنتاج فأاألرض تشكل في فلسطين وكون  .هورفاهيت

ألي مشروع تنموي تجاهل القيمة التنموية لألرض في فلسطين بصفتها العامل األول في االستثمار 
باعتبارها المحرك األول للصراع الذي يخوضه  الفعال للموارد الطبيعية والحفاظ على ديمومتها

  .الفلسطينيون مع اإلسرائيليين المتمثل باحتاللها
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هناك مخاطر متعددة ناجمة عن ضعف اإلطار القانوني لملكية  نأتبع للواقع الفلسطيني يرى فالمت
فقط من مساحة ) 30(%األرض في فلسطين، وبشكل خاص في الضفة الغربية، حيث إن حوالي

من خالل  أّما الباقي فهي في الغالب مملوكة. األرض مملوكة من خالل سندات تسجيل رسمية
ك في وزارة المالية، علمًا بأن ذلك يكتنفه كثير من المشكالت التي قد تمس سجالت ضريبة األمال

ولعل من أهم المشكالت الناجمة عن هذا الخلل في . بشكل خطير مصالح األطراف ذات العالقة
هو تسهيل استيالء السلطات اإلسرائيلية عليها ألغراض االستيطان،  ،اإلطار القانوني لملكية األرض

  ).2012براهمة واخرون، (واضح خالل السنوات الماضية كما ثبت بشكل

رة المالية تنتشر بشكل كبير زاسجالت ضريبة األمالك في و المثبتة في  ن أراضي الماليةأ والجدير ذكره
في األراضي الفلسطينية حيث تشكل نسبة عظمى من مجموع األراضي في الضفة الغربية تصل إلى 

أن تحقيق االستغالل األمثل للموارد  ةعتقد الباحثتغربية، ولهذا الضفة ال يمن مجمل أراض )%70(أل
الطبيعية من خالل األرض يتمثل في العمل على توفير المسوحات الالزمة وصوال إلى تسجيل شامل 

وتحديد الملكيات هو مصدر كبير  ،ن القصور الفادح في تسوية األراضيإخرى، فأمن ناحية . للملكية
كثر من ربع القضايا المرفوعة أمام أن أتذكر بعض المصادر حيث . جتماعيللنزاعات والتوتر اال

راضي وتثبيت ألن تسوية اإلذا ف ؛األراضي اتالمحاكم في األراضي الفلسطينية هي قضايا تتعلق بنزاع
 لنزاعات والتوتر االجتماعي يمكنباالضافة الى ما يعنيه ذلك من التصدي للكثير من ا حقوق الملكية

في لجم المساعي الصهيونية المستديمة لمصادرة األراضي واالستيالء " مهما" تلعب دوراأن  يضاأ
تسجيل ال من خالل الإوال يتاتى ذلك  عبر عمليات البيع االحتيالية أو ،عليها سواء بالمصادرة المباشرة

  .شامل للملكيةال

 التسوية مشاريع خالل نم يه ماهأول ضي،رااأل لتسجيل نيطريقت ناكهن ألى إشارة هنا إلوتجدر ا
 البدء تم وقد .الدولية المؤسسات من بدعم تتم والتي ضي،راتسجيل األ لقانون وفقاً  تتم التي ةلالشام

 ،ضيراطة األللس المتاحة اإلمكانيات ضعف بسبب وذلك ومتواضع، متأخر بشكل ولو الموضوع ذاهب
 يسبق لم التي المنقولة غير األموال يلتسج قانون خالل من يهف ،األرض لتسجيل  الثانية أماالطريقة

 مؤكده شب ضمان توفير يةلالعم ذهه خالل من ويتم الجديد بالتسجيل مايعرفهو و  ا،لهتسجي تم أن
 من العديدا اتواجهه  الجديدراضي األال أن عملية تسجيل إ. الحقوق إحقاق في مهتس اهأن كما ،هكياللم
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 اتفاقيات ىلع بناءً ) أ،وب،وج( فئات ثالثى إلاضي ر األ تصنيف اهمهأ من والمشكالت، الصعوبات
 ضيرااأل طةلس تمنع وبالتالي ،)ج(منطقة في تقع الغربية الضفة فيراضي األ معظم نإ حيثلو، أوس
  .)2012 ،خرونآبراهمة و (من المعيقاتلى غير ذلك إ االتفاقيات، كلت بموجب المنطقة في العمل من

خرى أدارية، و إمعوقات  توجد االحتالل معوقاتلى إ ضافةإ ،هنأوفي ضوء ما تم ذكره ترى الباحثة 
نظمة، لذا جاءت هذه الدراسة للبحث في تلك المعوقات وتحليلها خاصة تلك ألمتعلقة بالقوانين وا

  . ة شمال الضفة الغربيةقراضي المالية، وتحديدا في منطألالجديد تسجيل الالمعوقات التي تواجه عملية 

  

  ة وَأسئلتهامشكلة الدراس  2.1
    

وجود العديد ، محافظة طولكرمفي  ضريبة األمالكلدائرة  مديرك من خالل عملها الباحثةالحظت 
وكان ، راضي ثناء اقبالهم على عملية تسجيل األأتواجه المواطنين  التي من المشكالت والمعيقات

ومن المعروف  .غير ذلكو  بالتشريعات وما يتعلقالمعامالت  تينما يتعلق برو  اتوقمن بين تلك المع
 التسجيلاألراضي يكتسب أهمية خاصة في أعمال التخطيط والتنظيم، فغياب  تسجيلموضوع  ن أ

وذلك لعدم توفر المعلومات الالزمة عن ملكية األرض؛  .يضعف من القدرة في السيطرة على األرض
ولعل عدم . ة والعمرانيةوبالتالي عدم القدرة على إنتاج الخرائط الالزمة لعمل المخططات الهيكلي

من أراضي الضفة الغربية، كان وما يزال أحد العوامل التي ) % 70(إجراء أعمال التسوية على 
تساعد في مصادرة األراضي وبناء المستعمرات اإلسرائيلية وشق الطرق االلتفافية الهادفة إلى ربط 

عملية التخطيط والتنمية من جهة  هذه المستعمرات من جهة، وٕاحداث النزاعات على الملكيات وٕاعاقة
الشديد من  فية التذمرلى خليات التسجيل الجديد، خاصة عللعم الراهنسة الوضع ادر  نإلذا ف .أخرى

المواطنين  من رغبة اً ا إلى الحد الذي يحد كثير هفتلية، وارتفاع تكلذه العمه هبلالوقت الطويل الذي تتط
فقد تعددت الدراسات التي . يع الهامة في الوقت الراهنيعتبر من المواض "المغامرة"ذههفي البدء ب

لية انتقال الملكية في األراضي غير المسجلة آو راضي بصورة عامة وملكيتها، بحثت في موضوع األ
 عملية تواجه التي لمعوقاتا، لكنه يالحظ ندرة في الدراسات التي حاولت البحث في تلك في فلسطين

 تواجه التي لمعوقاتلذلك تأتي هذه الدراسة لمعرفة ا. بصورة مباشرة المالية راضيأل الجديد تسجيلال
 ةالباحث تحاولوبشكل محدد  ،منطقة شمال الضفة الغربية، خاصة في المالية اراضي تسجيل عملية

  :في هذه الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس التالي
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منطقة شمال الضفة في مالية راضي الأل الجديد تسجيلاللمعوقات التي تواجه عملية اهي ما 
  ؟الغربية

  
  :وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

  
المالية في منطقة شمال الضفة  راضيأل الجديدما المعوقات التي تواجه عملية التسجيل  .1

 الغربية من وجهة نظر المواطنين؟

ية في منطقة شمال الضفة المال راضيأل الجديدما المعوقات التي تواجه عملية التسجيل  .2
 الغربية من وجهة نظر الموظفين؟

 راضي، وبماذا تتمثل؟ألهمية خاصة لتسجيل األ هناك ه .3

 وماهي؟ الجديدهناك مشاكل تواجه عملية التسجيل هل  .4

الوثائق  تحليل ألراضي المالية عبر الجديدما المعوقات التي تواجه عملية التسجيل  .5
 راضي في منطقة شمال الضفة الغربية؟المطلوبة وفق تعليمات سلطة اال

 

  أهداف الدراسة 3.1
  

  :إلىهدفت هذه الدراسة 
جــل أصــحاب العالقــة مــن أتســجيل اراضــي الماليــة مــن وجهــة نظــر  معيقــاتالتعــرف الــى  .1

الماليــة فــي منطقــة شــمال الضــفة  راضــيأل الجديــدعمليــة التســجيل  تحســيناســتثمارها فــي 
 .في فلسطين الغربية

مـن وجهـة نظـر المسـؤولين فـي دائـرة  همية خاصة لتسجيل االراضـيأاك هنمعرفة إن كان  .2
مـن  الجديـدهنـاك مشـاكل تواجـه عمليـة التسـجيل معرفـة إن كـان كـذلك و راضي تسجيل األ

جـل الوصـول الـى حلـول وذلـك للحـد أمن  وجهة نظر المسؤولين في دائرة تسجيل االراضي
 .من تفاقم تلك المعوقات

تحليـــل ألراضــي الماليـــة عبـــر  الجديـــدي تواجــه عمليـــة التســـجيل المعوقـــات التـــالتعــرف الـــى  .3
جـل أمـن  راضي فـي منطقـة شـمال الضـفة الغربيـةالوثائق المطلوبة وفق تعليمات سلطة األ

 .جل تطويرهاأالعمل على تحسينها وتقديم االقتراحات الالزمة من 
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 َأهمية الدراسة   4.1

 

البــاحثون بالبحــث إليــه موضــوع لــم يتطــرق  يبحثــت فــتكتســب هــذه الدراســة أهميــه خاصــه مــن كونهــا 
راضي في الضـفة الغربيـة، خاصـة لأل الجديدما يتعلق بالمعوقات التي تواجه التسجيل هو  و والدراسة

راضـي الزراعيـة الخصـبة، والهامـة فـي تنميـة االقتصــاد ، والتـي تعتبـر مــن األالضـفةفـي منطقـة شـمال 
ـــــوطني الفلســـــطيني، هـــــذا باالضـــــافة  ـــــى مجموعـــــةإال ـــــة المعوقـــــات التحـــــديات و خـــــرى مـــــن الأ ل تنظيمي

، كمــا ال زالــت مؤسســات التخطــيط فــي فلســطين ال زالــت عمليــة التخطــيط والتنظــيمحيــث  مؤسســاتيةالو 
  .تعاني من مشاكل كثيرة وتواجه معوقات عديدة 

  
  :وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها

  
 تسـجيلها يـتم لـم التـي راضـيألا تسـجيل هميةأ لىإ نتباهاإل و توجيه ثارةإسوف تسهم هذه في  •

 الـذي والـدور الفلسـطينية وللسـلطة لمالكيهـا ومعنويـة مادية قيمة من راضياأل هذه وماتمثله
 الدراســـة لهـــذه يكـــون وبهـــذا ،الفلســـطيني المجتمـــع فـــي تنمويـــا راضـــياأل هـــذه تســـجيل يلعبـــه

 تنميــة فــي مهمــا دورا ســتلعب التــي المختصــة الجهــات مــن نتائجهــا دراكإبــ تطبيقيــة هميــةأ
 .الفلسطيني المجتمع

بمعلومــات  صــناع القــرار فــي المجتمــع الفلســطينييتوقــع أن تســاعد هــذه الدراســة فــي تزويــد   •
التخطـيط وزيـادة منها في مجال  حيث يمكن اإلفادة، الجديدمعوقات التسجيل وبيانات عن 

 .لألراضي الجديدإقبال الناس على التسجيل 

المعوقات التـي ركة في تقديم دراسة علمية تكشف عن بعض قد تسهم هذه الدراسة في المشا  •
ـــة التســـجيل  ـــدتصـــاحب عملي ن هـــذه إحيـــث  اآلخـــر،دون  معيـــقودرجـــة تركـــزه فـــي  ،الجدي

الدراسة قد تكون بداية لدراسات أخرى تهتم بالبحث عن العوامل واألسباب والتداعيات التي 
فة إلــــى إثــــراء المكتبــــة إضــــا. الجديــــدضــــعف إقبــــال النــــاس علــــى التســــجيل  قــــد تقــــف وراء 

 .الجديدبمعوقات التسجيل  الفلسطينية بدراسة تتعلق
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  محددات الدراسة  5.1
  

  :المحددات التالية لقد تم إجراء هذه الدراسة ضمن
فـي  شـمال الضـفة الغربيـة راضـي العاملـة فـياأل سـجيلدوائـر ت أجريت هـذه الدراسـة فـي: محدد مكاني

  ).رم ، قلقيلية ، جنين ، طوباس محافظة نابلس ، طولك( فلسطين
وتحديدا في الفترة الزمنية ما بين  )2015-2014( من العام الدراسي ولألاهو الفصل  :محدد زماني

  .3/2015وحتى شهر  2014/ 12شهر 
مكونـة مـن  راضـي والقضـاةسـلطة األيقتصر هذا البحث علـى عينـة مـن المسـؤولين فـي  :محدد بشري

مكونـة  راضـيأللى عينة من الموظفين العاملين في دائرة تسجيل اإضافة باإل، سبعة مسؤولين وقضاة
مكونـة  راضـيالمواطنين المتـرددين علـى دائـرة تسـجيل األمن ، وكذلك عينة وموظفة اً موظف) 19(من 
  .اً مواطن) 88(من 

  
  هيكل الدراسة  6.1

  
  :تشتمل الدراسة على خمسة فصول على النحو اآلتي 

خًال إلى الدراسة، وتعرض فيه الباحثة مشكلة الدراسة ومبرراتها يتضمن مد:  الفصل األول •
 .ومصادرها، وفرضياتها، وحدودهاوأسئلتها،  ،ميتهاوأهوأهدافها، 

 .للدراسة والدراسات السابقة  اإلطار النظرييحتوي على  :الفصل الثاني •

دوات، والمجتمع، ، كمنهجية اإلعداد، واألمنهجية الدراسةيتناول عرضا شامال ل: الفصل الثالث •
 . ومدى اختبار وصدق أداة الدراسة وثباتها

، وتحليل بيانات نتائجيشتمل على التحليل اإلحصائي لمجتمع الدراسة وعرض ال: الفصل الرابع •
 .أداة الدراسة ومناقشتها

 .، التي تم التوصل اليها الخالصةيتضمن االستنتاجات والتوصيات، و  :الفصل الخامس •

 قائمةوصوًال إلى  قائمة المصادر والمراجع وقائمة المالحق وتحتوي على: األجزاء الختامية •
  .المحتويات قائمةالجداول و 
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  الفصل الثاني

  االطار النظري والدراسات السابقة

  

  
  :االطار النظري 1.2

  
  مقدمة 1.1.2

د طويلة، فهي تمثل في كانت المنطقة العربية وما تزال محّط أطماع الدول االستعمارية الغربية منذ عقو 
يتحكم في  انظر بعض المحللين والسياسيين االستراتيجيين الغربيين قلب العالم، ومن يسيطر عليه

تجسيدًا لهذه األطماع االستعمارية الغربية في فلسطين وقد كان تأسيس الكيان الصهيوني . العالم أجمع
 ،كما لعب موقع فلسطين الجغرافي. المنطقة والصهيونية على حّد سواء في هذه) األوروبية واألمريكية(

  .وأهميتها االقتصادية والعسكرية والدينية دورًا هامًا في زيادة أطماع الغرب في فلسطين
تقع في قلب و  .نهر األردنحتى  للبحر المتوسطفلسطين الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي  وتشغل

عند نقطة التقاء  سيناءوقعها وشبه جزيرة مب، أفريقياوشمالي  آسياالعالم العربي، وتصل بين غربي 
القارتين وبالتالي هي صلة الوصل بين جزأيه اآلسيوي واألفريقي، وهي من حيث جغرافيتها وتاريخها، 

ؤسسة الدراسات م)(فلسطين واألردن وسورية ولبنان(جزء طبيعي من بالد الشام التي تضم 
  . ))ب، ت.(الفلسطينية

  
شمال لبنان، ومن الشمال الشرقي سوريا، ومن الشرق من البقربها من أوروبا، ويحدها  كما تتميز

األردن، ومن الجنوب والجنوب الغربي مصر، وتبلغ مساحة فلسطين في حدودها المتعارف عليها حاليًا 
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كيلو مترات مربعة، مساحة بحيرة ) 704(ومن هذه المساحة ). 2003صالح، ( 2ألف كم) 27(
أرض تعتبر حيث  ).1991خرون،وآالنتشه (بحيرة طبريا ونصف مساحة البحر الميتالحولة، و 

فهي أول أرض شهدت ، فلسطين من أقدم المناطق الحضارية في العالم، وحسب االكتشافات الحديثة
 عمارة،) (م.ق 9000)(ألف سنة 11(تحول اإلنسان إلى حياة االستقرار والزراعة قبل حوالي 

2003(.   
  

ألراضي دورًا هامًا في تأمين الغذاء واإلحتياجات اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية في أغلب ا لعبتلقد 
ن أغلب الدول العربية تعتمد على الزراعة والسياحة أالمجتمعات خاصة المجتمعات العربية، علما 

  ). 2008لي، الخو (نشطة تتم على األراضيأوالصناعة والتعدين والنقل في تنمية اقتصادياتها وجميعها 
 
ومن المعروف أن لألموال غير المنقولة أهمية كبرى في اقتصاد كل بلد وبخاصة في اقتصاد البلدان 
النامية، حيث لم تبلغ الثروة غير المنقولة الشأن الذي بلغته لدى البلدان المتقدمة اقتصاديا، وترجع هذه 

سيلة تخول أصحابها ائتمانا قويا يسهل همية إلى قيمة األرض في ذاتها كمصدر للخير والعطاء، وو األ
لهم الحصول على المال الالزم؛ لتمويل مختلف المشروعات االقتصادية، إضافة إلى ما لها من 
وظائف اجتماعية أخرى، مما استوجب توافر الرعاية والحماية القانونية لها بتنظيم قواعد ترمي إلى 

التعرض لها، لضمان استقرارها وسهولة تداولها وأدائها حمايتها من االدعاء بها، أو التجاوز عليها، أو 
لوظائفها المختلفة، بحيث يكفل القانون تحديد هذه الملكية تحديدا ذاتيا وتعيين مالكها والحقوق الواردة 
عليها، وأصحاب هذه الحقوق ومختلف التصرفات األخرى، وذلك بهدف تحقيق مصلحة المالك 

  ).2011العساف، (ة في حماية حقوقهموأصحاب الحقوق العينية العقاري
 

عمليات التسوية ن أخاصة و وهذا يتجلى بوضوح في منطقة جنين، حيث ارتفعت نسبة التسوية فيها، 
بدأت من هناك وأن أغلب األراضي تم استكمال تسجيلها بعكس ما هو في جنوب الضفة الغربية، فإن 

ألن أغلبية أراضيها مطوبة، مما وقف حائال كثافة االستيطان في محافظة جنين أقل ما يكون، وذلك 
. أمام مساعي السلطات اإلسرائيلية من التعامل معها كأراضي دولة، وبالتالي إقامة المستوطنات فيها

لم يتم مصادرة أي قطعة أرض مسجلة تسجيال كامال في دوائر ) 1967(فمنذ االحتالل اإلسرائيلي عم 
  ).2012براهمة واخرون، (ة وقطاع غزةتسجيل األراضي في كل من الضفة الغربي
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إن ملكية األراضي في فلسطين اكتسبت على مدار الحقب التاريخية أهمية خاصة في وعي المواطن 
ن األراضي في فلسطين تمثل في فإوارتبطت بشكل مباشر في القضية الفلسطينية، ولهذا ، الفلسطيني

  . يةنظر المواطن الفلسطيني قيمة وطنية واقتصادية وثقاف
  

  في فلسطيننظام ملكية األراضي  2.1.2
  

  في العهد العثمانيملكية األراضي   1.2.1.2
وعاش الفالح في بالد الشام حياة ضنك . شكل الفالحون في الواليات العثمانية قاعدة النظام الزراعي

ر و أن يغاد، أن يجأر بالشكوى أقطاعيين والملتزمين، فقد حظر عليه إلورضخ لعسف ا ،وكفاف
مرًا ونهيًا، أاقطاعيات إلصحاب اأقطاعي، وتصرف إلالقرية التي يقيم فيها دون موافقة سيده ا

ذن بالسجن إلصاحب المقاطعة ا ِطيَ عأُ موال الفالحين وحاصالتهم الزراعية، و أفصادروا معظم 
ذا غضبت الدولة عليه نفته إ والضرب، بينما تمتع بدوره بحصانة ضدة القتل والسجن والضرب، و 

بحق استخدام قوة مسلحة كافية لجمع الضرائب وبنوع  –ايضا  –قطاعي إلمواله، وتمتع اأوصادرت 
راضيه وفالحيه، وغالبا ما استخدم هذه القوة في امور ال تعود على الدولة بالنفع، أمن االستقالل في 

وطورا  رغب في التوسع على حسابهم،قطاعيين اذا ما إلفتارة يستخدمها في حل نزاع جيرانه ا
   ).1990عوض، (يستخدمها لنجدة رئيسه اذا ما وقع في مشكلة متشابهة

  
ول قانون مدني يخرج أالذي يعتبر و ) م1858(راضي العثماني عام ألعقاب صدور قانون اأوفي 

يعالج شؤون الملكية العقارية حيازة وتصرفا واستغالال، شهدت الملكية العقارية  و الى حيز الوجود
راضي من ألهمها في تخليص اأضي بخاصة في فلسطين العديد من التحوالت تمثل راألبعامة، وا

النظم االقطاعية البالية، والعادات والتقاليد المستمدة من تراث البوادي وضبط الملكية العقارية 
وتنظيمها وفق قوالب قانونية محددة، وبروز الملكية الفردية الخاصة، ونمو الملكيات الكبرى على 

راضيها وزيادة أثبات حق خزينة الدولة في ملكية إ ملكيات الفردية الصغيرة الوسطى، و حساب ال
عبد (جانب والحركة الصهيونية على تملك االراضيألصرار الرعايا اإ فعاليتها في الجهاز الضريبي، و 

  ).2013الوهاب، 
  

تى بداية راضي في فلسطين، حراضي المشاع شكلت معظم األألن اأ) 2011(ويبين عبد اللطيف 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي، وكانت الدولة العثمانية هي المالك الفعلي لها، 
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ولكنها سمحت للمزارعين بفالحتها ولم تسمح لهم ببيعها او شرائها، في مقابل ذلك فرضت عليهم 
  . والقرىراضي الوقف والملك الخاص بشكل محدود في المدن أدفع عشر االنتاج، كما انتشرت 

  
وطبقت ، قسمين هي ملكية فردية وملكية عامة للدولة  إلىفي العهد العثماني  األراضيقسمت 

 واإلقطاعيين األثرياءالدولة قانون االلتزام الذي يعني جباية الضرائب من العامة للسلطان بواسطة 
 أصبحتام لكي تحصل على حصتها من المال لصالح الدولة، وبتطبيق هذا النظ ؛)1939 حسن،(

  : تقوم على األرضية كركائز مل
  

 . والرسوم واإلعشارولها حق جمع الضرائب  ، لألرضباعتبارها المالك الحقيقي : الدولة �

 إداريـةكانـت أ سـواءفـي الدولـة حسـب مناصـبهم  األرضحيث كانوا يملكـون :  اإلقطاعيون �
 ). 1998 وي،الحزما(كثيرة  أنواعا باإلقطاعهذه الملكية  أخذتعسكرية، وقد  أو

 أيــــامالعســــكري فــــي بــــالد الشــــام  لإلقطــــاعدخلــــه العثمــــانيون كبــــديل أوهــــو نظــــام : الثيمــــار �
ـــىالســـالجقة، والثيمـــار كـــان يختلـــف مـــن شـــخص  حســـب مـــردوده الســـنوي، مثـــال  آخـــر إل

وهــي " قجــة أ )ألــف 20(الســباهية وال يزيــد دخلــه عــن إلــىالــذي كــان يمــنح " الثيمــار جــي"
 . شيوعا اإلقطاعيات أنواع أكثروهو من " لعثمانية الدولة ا أيامقطعة الفضة 

 صـــــاحب عائــــدات وتتــــراوح الســــباهية، مــــن العســــكريين القــــادة لكبــــار ويمــــنح: ت االزعامــــ �
العائـد للفتـرة ) 131(قجـة، ووفقـا لـدفتر تحريـر أ) 99.999 – 20.000( بين ما الزعامت

يضــــم ســــت ، فــــإن لـــواء القــــدس كـــان )م1532 – 1525/ هــــ 938 – 239(بـــين ســــنتي 
 ). 2009عبد اللطيف ومحافظة، (زعامات

التــي يمنحهــا الســلطان بنفســه حيــث تتميــز عــن النــوعين الســابقين  األراضــيوهــي : الخــاص �
 بمساحتها أيضاوتتميز ،  اإلقطاعياتنها خاضعة لتفتيش الدفتردار وهو المكلف بمراقبة بأ

  ). 2011، وفا)(أقجة 100,000( إلىالكبيرة ومردودها الكبير حيث تصل 
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نـابلس والقـدس (فلسطين كانت تضم أربعة ألوية في القرن السابع عشر وهـي ن أ بالذكرالجدير من و 
كانــت و . مقاطعــة بدرجــة ثيمــار )436(و، ت ادرجــة زعامــ) 28(وكانــت تحتــوي علــى  ،)وغــزة وصــفد

تتكـون مـن زعامـة الواحـدة كانـت الثيمار والزعامة وراثية إلى حد ما، ويالحظ في بعض األحيـان أن ال
تقع في عدة ألوية، وليست من الضرورة أن تقتصـر الزعامـة أو الثيمـار علـى منطقـة واحـدة أو  ضٍ أرا

  .لواء واحد
  التسوية التركية  •

من  أكثرقيود التسجيل التركية قد مضى عليها  أنعند الدخول في تفاصيل عملية التسجيل نجد 
 األخرى،الهامة  األموروتركت بعض  األمورهذه القيود قد ركزت على بعض  أنونالحظ  ،)عام150(

وبعد مرور كل هذا الوقت وفي . فيها مختصرة واألسماء ،الملكية إلثباتفهذه القيود تعتمد على الحدود 
 إثباتمن الصعب  أصبحفقد ، وتغيير ملكيتها األراضيمن البناء وتقطيع  األرضظل التغيرات على 

ال تستند قيود التسجيل التركية على  أخرىمن ناحية . ر في السنخبراء وكبا إثباتهابل يتطلب  ،الملكية
تعتبر هذه حيث لمراكز المدن، ) أو أكبر 2000/ 1(خرائط بمقاييس كبيرة (مخططات كاسترائية

كما هو الحال في  )عند توفرها ( GIS ) الخرائط قواعد بيانات مستقبلية لنظم المعلومات الجغرافية
رقم الحوض الذي توجد  إعطاءوالتي تعتمد على مخططات دقيقة ويتم  ألردنية،ا أوالتسوية االنجليزية 

براهمة (األرضمما يسهل التعرف على  ؛األخرىلقطعة وكافة التفاصيل اورقم  األرضفيه قطعة 
 ). 2012خرون، آو 
  

 زيادة حصيلة إلىباألساس دت أإن القوانين في العهد العثماني وفي ضوء ما تم ذكره يمكن القول 
وعدم  ،أن محاولة المزارعين التهرب من الضرائب العالية إال. الضرائب على األراضي والمزارعين

نتيجة عكسية تمثلت بقيام صغار المالك والمزارعين  إلىألهمية تسجيل أمالكهم، أدت  إدراكهم
قية لألرض عدم تسجيل المساحة الحقي إلىبتسجيل ممتلكاتهم وأراضيهم باسم كبار المالك والتجار، أو 

تركز ملكية األراضي بأيدي عدد  إلىالمحصلة في  اإلجراءاتولقد أدت تلك . للتهرب من الضرائب
 .قليل من العائالت وكبار المالك

 
  1948 – 1917ملكية األراضي في عهد االنتداب البريطاني  2.2.1.2

  
لميــة األولــى وهزيمــة نهايــة الحــرب العا بحلــول) م1917(ي بــدأ فــي فلســطين عــام االنتــداب البريطــان

ألويـــة هـــي الشـــمالي والجنـــوبي  ةالدولـــة العثمانيـــة، حيـــث قامـــت بريطانيـــا بتقســـيم فلســـطين إلـــى ثالثـــ
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ومقاطعــة القــدس علــى رأس كــل منهــا حــاكم عســكري بريطــاني يــربط كــل حــاكم فــي األلويــة بالحــاكم 
الـدباغ، (ني في القاهرةالعسكري في القدس وبدوره يرتبط حاكم القدس بالقيادة العامة للجيش البريطا

1988 .(  
  

حيــث قــام االنتــداب ممــثال بــالجنرال مــوني بإصــدار قــرار بوقــف ) م1920(الحــال حتــى  هــذا اســتمر
وقام بإغالق دوائر الطابو العثمانية، ومـن  ،ومنع كل المعامالت المتعلقة بملكية األراضي األميرية

بتعيين لجنـة "رجية البريطانية مذكرة طالب فيها م وايزمن لوزارة الخاياألسباب المهمة لهذا القرار تقد
لمعالجـة المسـائل المتعلقـة بتملـك األراضـي فـي  ؛لألراضي يمثل فيها أعضاء من البعثة الصهيونية

وذلـــك مـــن خـــالل وضـــع الخـــرائط  ،فلســـطين وتقـــوم بعمليـــة مســـح أولـــي ثـــم مســـح نهـــائي لألراضـــي
وأشـــار وايــزمن فـــي المـــذكرة إلـــى أن  ،اوفحــص ســـجالت األراضـــي وبحـــث قوانينهــا وٕامكانيـــة تعـــديله

هنــاك الكثيــر مــن األراضــي غيــر المأهولــة بالســكان ويوجــد مســاحات كبيــرة مــن األراضــي الخصــبة 
يملك أرضًا تفوق قدرتـه علـى وزعم بأن الفالح الفلسطيني  ،مزروعة وتنتج أقل من إمكانيتهاالغير 

أو  ،دولــــة واألراضــــي المهملــــةهكتــــار مــــن أراضــــي ال )250,000(زراعتهــــا وقــــد تضــــمنت المــــذكرة
ورأى وايـزمن أن هـذا المشـروع إذا مـا تـم تنفيـذه سـيحقق  ،األراضي المزروعة جزئيًا من قبل مالكها

  ). 1958حبش، " (الكثير من الفوائد
  

  التسوية البريطانية  •
 القرى العربية أراضي من %)56( نسبته ما كان )1918( عام لفلسطين بريطانيا احتالل بداية مع
 لذا الساحلية والسهلية، المناطق في خصوصاً  اليهودي، التغلغل أمام كبيرا عائقا شكل ما شاعا، وهوم

 المشاع، على األراضي يدها وضع من البريطاني االنتداب حكومة نكّ يم قانون سن من بد ال كان
 في نجحت أن بعد كيفما تشاء، بها التصرف حرية للحكومة يعطي أميرية، وأن أراض إلى وتحويلها

  ).2009عبد اهللا، (ياألراض لتلك الجماعية الملكية تفكيك
  

 لعام األراضي ملكية حقوق تسوية قانون ،)1928أيار 30( في االنتداب سلطات أصدرتلذا 
 من أن السامي للمندوب ظهر إذا: "أنه) 3( المادة ونصت المشاع، نظام على للقضاء ؛)1928(

 في فينشر وتسجيلها، منطقة، أية في الواقعة األراضي يف األرض ملكية حقوق تسوية المستحسن
 المنطقة وحدود موقع األمر هذا في ويذكر التسوية، بأمر يعرف مرسوماً  أو أمرًا، الفلسطينية الوقائع

 بمنطقة القانون هذا في وتعرف فيها، الواقعة األراضي في الحقوق وتسجيل تسوية، فيها تجري التي
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 وتقديم التسوية، مناطق ضمن الواقعة األرض قسائم تخطيط في الشروع يجوز أنه فيه ويعلن التسوية،
  ).2010مهاني، ("فيه المعينة المدة مرور بعد بشأنها، االدعاءات

  
 ، وهوحكومة االنتداب البريطاني بتعيين فريق من الموظفين في دائرة التسويةمن قبل التسوية  بدأت

 باإلضافة ،ومساعد المراقب كانوا يهود ،ة ومأمور التسويةن رئيس الدائر أال إ، عضوا) 15(مكون من
كتبة  ونثالثة منهم يعمل ،عرب أعضاءوخمسة  ،وعضويين انجليزيين آخرين،يهود  أعضاءخمسة  إلى

اليهود في تسوية  أهدافهذا الفريق جاء ليلبي  أنبمعنى . التسوية مأمورل نيمساعد نواثنان يعمال
التي تمت  األراضيوبلغت مساحة . فيها األراضيركزون على شراء ضمن المناطق التي ي األراضي

مليون دونم في  )4.5(ومنها، خمسة ماليين دونم )1948(وحتى ) 1928(تسويتها خالل الفترة ما بين
 وقد). 2012خرون، آبراهمة و (فيها أراضوهي المناطق التي اهتم اليهود بشراء  ،منطقة الجليل

 ،اليهود إلى األراضييطاني العديد من القوانين التي تسهل مهمة تحويل حكومة االنتداب البر  أصدرت
، وبموجبه جرت عمليات مسح وتسجيل )1928(هذه القوانين تسوية حقوق الملكية لسنة أهمومن 

  ).2007حمدان، (وٕانهاء حالة المشاع ،األراضي بأسماء أصحابها
  

انتقال ملكية  أمامير المفروزة تقف عائقا المشاع غ األراضي أنوجدت الحكومة البريطانية  أنبعد 
المشتركين  األشخاصالمشاع موافقة جميع  األراضيحيث تستلزم عملية الشراء في  ،لليهود األراضي

فجاء هذا . األحيانحتى مستحيال في كثير من  أووهذا ما كان صعبا  ،هذه األرضفي ملكيتهم قطعة 
ن إوحسب هذا القانون ف. أصحابها بأسماءها وتسجيلها المشاع وتقسيم األراضيقوم بفرز يالقانون ل
للغايات  ةوالمستعمل ،المتروكة األراضيالواقعة ضمن منطقة التسوية والمصنفة ضمن  األراضي
التي لم يثبت ادعاء احد فيها ولم تسجل  األراضيإلى  إضافة ،تسجل باسم الحكومة فإنها ،العمومية

والمستعملة لمنفعة القرية  المتروكة األراضيما أ.هذا القانونمن ) 29(بمقتضى التسوية حسب المادة
  . تسجل باسم القرية فإنهاالعمومية 

  
و باالشتراك  ،رض خاضعة ضمن منطقة التسويةأأي قطعة  إفرازالتسوية  لمأمورالقانون  أجازكما 
ب المالك وبحسب طل أيضاويجوز له  ،حسب قرار المندوب السامي بحجة المصلحة العامة آخرينمع 

رض أوكل مالك حصة في . مفروزة بدون فرز باقي الحصصالالمشاع غير  األرضفرز حصته من 
من قيمة  )%5(و اإلرثرسم شهادة حصر : فرض عليه التكاليف التالية عند عملية الفرز تمشاع 

ن وقيمته نصف بالمائة م اإلفرازورسم تسجيل  ،المساحة رسمو  ،كما هو في السوق األرضحصته في 
  ).2012خرون، آبراهمة و (األرضقيمة حصته في 
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 انتقالها تسهيل ثم ومن، الملكية نزع تحقيق هو القوانين هذه من كل الهدفن أ نه من الواضحإلذا ف

 خالل نه منأو  خصوصاّ  األراضي، على السيطرة في يونيةالصه المحاكم حيث ساعدت لليهود
 السهلية، المناطق انحصر في معظمها أن لنا يتضح ةالتسوي فيها أعلنت التي المناطق على االطالع

 الدولة إلقامة تخصيصها إلى تسعى بريطانيا وكانت يهودية، سكانية كثافة فيها يوجد التي تلك أو
ن القوانين التي أصدرها االنتداب البريطاني هدفت إلى ترسيم وتوضيح حدود أو  خصوصاّ اليهودية، 

أضف إلى ذلك رغبتها . ة السابقة والتي آلت لسلطة االنتداب فيما بعداألراضي المملوكة للدولة العثماني
وانتقال  ،لتسهيل عمليات المتاجرة باألراضي ؛في تثبيت ملكية األراضي باسم أصحابها وٕازالة الشيوع

ولكن الشكوك العامة بالغايات السياسية الخبيثة لسلطات االنتداب أدت إلى عدم . ملكيتها بين األفراد
ختراقات مهمة في مجال زيادة مساحة األراضي المسجلة، أضف إلى ذلك رغبتها وتخطيطها حدوث ا

  . إلتاحة المجال لليهود للتملك في فلسطين
  

  ملكية األراضي في العهد األردني 3.2.1.2
  

 عن الفترات اختلفت فقد عام، بشكل األراضي بتنظيم يتعلق فيما بالغة أهمية ذات الحقبة هذه تعتبر
 المتعلقة باألراضي األردنية القوانينخالل   فمن األميرية، باألرض بالتصرف يتعلق فيما اله ةالسابق
 مفهوم ولم يقصر أوسع، معنى األميرية باألراضي التصرف أعطى األردني المشرع أن لنا يظهر

 عالقة وأن عائدة لألفراد، األميرية األرض أصبحت وقد فحسب، األرض زراعة على التصرف
 سنة(من الممتدة خالل الفترة صدرت وقد ،التصرف بكيفية وليس بةابالرق انحصرت بها ةالحكوم

 قوانين مجموعة زالت وما أنواعها، باألراضي بكافة المتعلقة القوانين من العديد) 1967و 1948
  .)2012فقها، (اآلن لغاية مطبقة األردنية األراضي

 

   األردنيةالتسوية  •

 التي الفوضى على والقضاء راضي،ألا على الدولة سيطرة إحكام لىإ والتسجيل المسح عمليات دتأ
 القوانين تطبيق أدى وقد ق،ح وجه غير من عليها واالستيالء االراضي ملكيات في سائدة كانت

 قوانين تشوب كانت التي العيوب معالجة إلى) 1952( حتى )1923(منذ األراضي بتسوية المتعلقة
 بأسماء األراضي ملكية ددتح كما وٕافرازها، الزراعية األراضي تحرير ظامن وأنشئ العثمانية، األراضي
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 فضال .التسوية مراحل بجميع مرورها بعد للطعن قابلة غير نهائية ثابتة ملكية سندات بموجب مالكيها
 مديريات دوائر وٕانشاء ،الطابو مكاتب تنظيم إعادة القوانين هذه تطبيق صاحب فقد سلف، عما

وشهدت هذه ، مالئمة بصورة وتطبيقها القوانين هذه تنفيذ عاتقها على أخذت التي احةوالمس التسجيل
المسعود، ( واضح نحو على األراضي يخص بما والبيع والمنفعة التصرف حقوق وتثبيت تحديد الحقبة
2011( .  

  
 تسوية في هامة نقلة) 1952( لسنة) 40( رقم والمياه راضيألا تسوية قانون صدور شكللقد 

 المادة نص في ورد وقد الهاشمية، االردنية المملكة ضفتي على يسري وددمح قانون وهو راضي،ألا
 واالفراز والمبادلة البيع يعتبر ال فيها التسوية تمت التي ماكنألا في(يلي ما القانون هذا من) 16/3(

 بوأو  عياد) (جيلالتس دائرة في جرت قد لمعاملة كانت الإ صحيحاً  الماء وأ ،راضيألا في والمقاسمة
  ).1999 ملوح،

  
 حق أو ،تصرف حق بأي المتعلقة واالختالفات المسائل جميع تسوية: األراضي تسوية بعبارة يقصدو 

، )2013دواس، (للتسجيل وقابلة بها متعلقة حقوق أي أو منفعة حق أو ،المياه أو األرض في تملك
 تسوية األراضي إلى )1956( عام األردنية الحكومة سعت الغربية للضفة األردني الحكم فترة وأثناء
 التصرفات تجري ال بحيث المعامالت، واستقرار الحقوق لتثبيت وذلك الغربية، في الضفة والمياه

 أراضي من%) 30( نسبته ما تسجيل وتم التسجيل، دائرة خالل من إال المتعلقة باألراضي القانونية
 نتيجة األراضي المسجلة نسبة بلغت حيث منها، كبراأل النصيب جنين لمنطقة وكان الغربية، الضفة
  ).2012فقها، %)(5(حوالي جنين في التسوية أعمال

  
 "بــالتخميس " ذلــك عـرفو  1958و 1957بـدأت الحكومــة االردنيـة عمليــة تسـجيل األراضــي فـي عــامي 

 ) 1967 ( عـام اإلسـرائيلياالحـتالل  أنإال  ،عملية التسوية من مدينـة جنـين بدأت )1964(وفي العام
وبلغــت نســبة . األراضــيمــن تجميــد جميــع نشــاطات تســجيل  اجميــع عمليــات التســوية ومــا تبعهــ أوقــف

مـن المسـاحة ظلـت التسـوية فيهـا  )%8(مقابـل  ،فقـط )%22(التـي تمـت فيهـا التسـوية األراضـيمساحة 
ت كانـــ األردنيـــةن عمليـــة التســـوية أوذلـــك  ،غيـــر المســـجلة األراضـــيمـــن  )%70(ونحـــو  ،غيـــر مكتملـــة

داخــل  أراضغيـر المسـجلة مــا بـين  األراضــيولـذلك توزعـت . تسـتثني مسـاحة كــل سـطح قريـة أو مدينــة
  ). 2012براهمة واخرون، (تقع خارج حدودها وأراض ،حدود البلديات والمجالس المحلية
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 )6(غيـر المنقولـة التـي لـم يسـبق تسـجيلها رقـم  األمـوالقـانون تسـجيل  األردنيـةالحكومـة  أصـدرت كذلك
ويـــنص علـــى  ،فقـــط) مـــادة 16(تكـــون هـــذا القـــانون مـــن وي. والتعـــديالت المدخلـــة عليـــه )1964(ســـنة ل

ويتحمــــل ،ن عمليـــة التســـوية تـــتم بشـــكل فرديوأل ،ومعقـــدة بســـبب التشـــتت الفلســــطينيصـــعبة  إجـــراءات
، إسـرائيلالمعيقـات التـي وضـعتها  أيضـاهنـاك  فـان ،إلـى المعيقـات السـابقة وباإلضافة ا،المواطن تكلفته

التي تقع خارج مناطق التسوية  األراضي طلق علىأوقد  .عملية التسوية ومنعت التسجيل  أوقفتحيث 
 إخـراج" األرضحيث يعطى صاحب  ،ن قيودها مسجلة في وزارة المالية الفلسطينيةأل ؛بأراضي المالية 

وال تــتم  ض،األر قــد التــزم بــدفع قيمــة الضــرائب المفروضــة علــى قطعــة  األرضن صــاحب أيفيــد بــ" قيــد 
 أصــحابن أ ،التهــرب مــن دفــع الضــرائب وألغــراض ،هنــا اإلشــارةوتجــدر . عمليــة البيــع والشــراء بدونــه

وهــذا  ألراضــيهم،بمســاحات تقــل بكثيــر عــن المســاحات الحقيقيــة  األحيــانصــرحوا فــي كثيــر مــن  األرض
  ).2012خرون، آراهمة و ب(اإلسرائيليينتسبب في مشكلة كبيرة مع 

  
لـى تثبيـت الملكيـة مـن خـالل التخمـين، سـعى إتسـعى  األردنيـةالحكومـة ت الذي كانت نه في الوقإحيث 

ـــات التســـجيلإراضـــي ألصـــحاب اأكثيـــر مـــن  ـــى التهـــرب مـــن عملي ـــى تقليـــل  ،ل ـــبعض كـــان يعمـــل عل وال
مــر اســتغلته ألراضــي التــي يمتلكهــا خوفــا مــن مالحقــة الضــرائب لــه، وهــذا األالتصــريح عــن مســاحات ا

التـي تمـت بهـا  األراضيما أ. لى مصاردة العديد من االراضي لعدم ثبوت ملكيتهادت اأاسرائيل بطريقة 
  .هن صاحبها يعطى سند ملكية ال جدال فيإتسوية ف

  
  على حث ن السلطات األردنية عملت من خالل إصدار القوانين يمكن القول إوفي ضوء ما تم ذكره 

فـي  وأصـدرت. أصـحابهاعليها وتوثيقها باسم  للحفاظ ؛األفراد على تسجيل أراضيهم في الدوائر الرسمية
اختراقـات مهمـة  إلـىمن القوانين، ولكن وتيرة تنفيـذ هـذه القـوانين كانـت بطيئـة ولـم تـؤد " سبيل ذلك عددا

 (المشمولة بأعمـال التسـوية فـي الضـفة الغربيـة مـع حلـول األراضينسبة  من ولم تزد. على نطاق واسع
وتركــزت هــذه النســبة فــي شــمال الضــفة وفــي . أراضــي الضــفة إجمــاليمــن " )تقريبــا% 30علــى  1967

التسوية فيهـا،  إجراءاتأت التي بد األراضيالنسبة ال تشمل أن تلك  إلى اإلشارةتجدر  و .مراكز المدن
لم تكتمل في حينه بسبب اندالع  اإلجراءاتأن تلك  إالوتعليق جداول التسوية الخاصة بها،  إعدادمثل 

   .من مساحة الضفة الغربية) %11,5(بحوالي األراضيقدر نسبة تلك وت ،)1967(حرب العام 
 قانونــًا،) 49( تبلــغ المنقــول غيــر للمــال والناظمــة ،فلســطين فــي المطبقــة القــوانينن أوالجــدير ذكــره هنــا 

 الي اتمامـه عنـد المـواطن بإربـاك يتسـبب ممـا تطبيقها، عند تضارباً  ُتحدث الكبير عددها وبسبب ؛وهي
  .باألراضي طةمرتب معاملة
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  ملكية األراضي في ظل االحتالل اإلسرائيلي  4.2.1.2
  

 حوالي بطرد الصهيونية العصابات قامت )م1 947/11/29( في التقسيم قرار صدور بعد
 ،التقسيم قرار حسب اليهودية للدولة مخصًصا كان فيما المقيمين الفلسطينيين من نسمة) 30.000(

 فقدان بسبب الغنية الطبقات من معظمهم) نسمة 75000) (1948وآذار شباط( بين ما وتبعها
 التي العدائية األعمال وتعتبر، الصهيونية العصابات بها قامت التي الهجومية لألعمال نتيجة أراضيهم

 السبب الغاصب الصهيوني الكيان دولة بقيام وانتهت ،)1948(عام الصهيونية العصابات شنتها
 مدينة) 530(أهالي السالح بقوة الصهاينة طرد حيث الفلسطينيين من األكبر العدد تهجير في الرئيس
  ).2007عمرو، (المعلنة إسرائيل دولة مساحة من )%92( تبلغ التي أراضيهم على واستولوا وقرية

  
 لبرنامجها الطرق تنفيًذا بشتى أصحابها يد من األراضي تنزع اإلحتالل سلطات بدأتحيث 

وعمدت ). 2012فقها، (الطابو سجالت في األراضي هذه بتسجيل مالقيا دون وحالت االستيطاني،
 مغادرة الفلسطينيين على إرغام إلى (1948) عام لفلسطين منذ احتاللها اإلسرائيلية الحكومات
 لذلك عرقًيا، وتطهيرها أرضهم من الفلسطينيين السكان تهجير بهدف وذلك القوة مستخدمة أراضيهم،
ابراهيم، (الهدف  ذلك أجل تحقيق من ممكنة قوة أقصى الستخدام يشالج لضباط الصالحيات أعطيت
2010.(  

  

عملية  أوقفتحيث ، معيقات سرائيل العديد من القرارات التي شكلت في مضمونهاإصدرت أكما و 
ا هفتح أعيدثم  ،)1967(مكاتب التسجيل في العام  إغالقومنعت التسجيل من خالل  ردنيةاأل التسوية

قد اتبعت ، يفرض عليه غرامة مالية و وكان يتم سجن كل من يتقدم بمعاملة للبيع ،)1969(في العام
ملف تسجيل جديد  هاءبسهولة إن إسرائيلفال تتقبل  ،نجليزيةهذه السياسة كما تم في الحقبة اإل إسرائيل

ن أمما يؤكد على  ،وربما هناك ملفات ما تزال عالقة )سنوات 10-5(فقد يستمر  ،رضأقطعة  ألي
  ). 2012خرون، آبراهمة و (هو صراع سياسي األرض هذه صراع علىال
  

، )291(رقـم  العسـكري األمـر عطـل حيـث التسـوية، عمليـات إتمـام لعـدم اإلسـرائيلي اإلحتالل وقد سعى
  ).2012فقها، (االحتالل  عشية الغربية الضفة في مناطق عدة في المعلنة والتسوية) 1968(لسنة 

بإصدار الكثير من األوامر العسكرية التي تصب في صالح االحتالل  ليهع واستمر الوضع على ما هو
عجـوة، (حيث انتقلـت إدارة المنـاطق الفلسـطينية إلـى السـلطة الفلسـطينية) م1994(اإلسرائيلي حتى سنة 

2011(.  
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 ائلوأو  أواخر الثمانينيات في واإلسرائيليين الفلسطينيين بين سالم اتفاقيات عقد إمكانية عن الحديث بعد
 اإلسرائيلية، الفلسطينية والحكومة التحرير منظمة بين أوسلو اتفاقات بإبرام انتهت والتي ،التسعينيات

 أي عند األرض على الواقع سياسة األمر فرض بهدف وذلك ،االستيطان تكثيف إلى اسرائيل عمدت
 تعمل بحيث لمناطق،ا هذه في يهودية وخلق أغلبية الغربية، الضفة من إسرائيلية انسحابات عن حديث
 المحتلة األراضي في سيادة مستقلة ذات فلسطينية دولة قيام أمام قطع الطريق على
  ).2010ابراهيم، )(م1967(عام
  
 الصالحيات انتقلت ،)1994( عام من أيار شهر في )أوال أريحا- غزة( اتفاق" سمي ما توقيع معو 

 صالحيات انتقال تم المرحلي االتفاق هذا وبموجب الفلسطينية، الوطنية السلطة إلى المدنية
 عام من أيلول شهر وفي ،"A" المصنفة المناطق وضمن الفلسطيني الجانب إلى التنظيم ومسؤوليات

 خاللها من ظهر والتي غزة، وقطاع الغربية بالضفة المتعلقة المرحلية االتفاقية توقيع تم )م1995(
 الفلسطينية السيادة تحت " B"المنطقة تكون يثح" B,C"، ماهو  الصالحيات لتقسيم جديدان مفهومان

 للسيادة وأمنًيا وتنظيًما إدارًيا تخضع"C"  والمنطقةوالتنظيمية دون الناحية االمنية،  اإلدارية الناحية من
  .)2005عبد الحميد، (اإلسرائيلية

  
لحاكم ا قبل من الغائب مالكأب التصرف صالحيات عطتأ العسكرية قد وامراأل نأوالجدير ذكره 

 في ما جاء حسب كله وهذا الدولة امالك يسمى ما تحت تدخل األراضي هذه أن مفهوم تحت العسكري
 رقم االمر حسب مفهوم بالغائب التعريف في جاء حيث )1967للعام  59، 58(رقم العسكرية االوامر

 وان ،")(1967العام  حرب بعد أو وخالل قبيل المحتلة المناطق ترك الذي الشخص هو ":)58(58
 االتفاقيات حسب) C( المصنفة األراضي هي وامراأل هذه تطبيق عليها يمارس التي األراضي هذه

 ومنها الدولية يخالف االتفاقيات ما وهو ،االسرائيلي والجانب الفلسطينية الوطنية السلطة بين المعقودة
 ).2008عمران، (جنيف اتفاقيات

  
مـن قبـل اإلسـرائيليين ) م1967(احـتالل الضـفة الغربيـة عـام نـه وبعـدأفي ضوء ما تم ذكره تـرى الباحثـة 

تجميـــد كافـــة ) 1968(عقـــب االحـــتالل قـــرار فـــي اإلســـرائيليةالقـــرارات التـــي اتخـــذتها الســـلطات  أول كـــان
جانــب  إلــى، األراضــيولقــد تــم اســتغالل الــنقص فــي تســجيل . الجمهــور أمــام األراضــيعمليــات تســجيل 

 والتـي الضـفة الغربيـة أراضـيمصـادرة مسـاحات شاسـعة مـن  إلـىيعيـة االدعـاءات األمنيـة والحمايـة الطب
 .من مساحة الضفة الغربية، وتسميتها كأمالك دولة) %51(، أو نحو)2كم 2910(ربابلغت ما يق
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للحركـة  أساسـيا داعًمـا يعتبـر رسـمًيا مسـجلةال غير الغربية الضفة أراضي القانوني لمعظم الوضع وكون
 اليـد عليهـا ووضـع األراضـي، اسـتمالك مشـروع السـتكمال مناسـًبا ها ومناًخـاأهـداف لتحقيـق الصـهيونية

 جـداول اهللا كانـت ورام القـدس فـي القـرى بعـض أن حتى توسيعها، أو والمعسكرات المستوطنات وٕانشاء
 ونابلس لحم وبيت القدس والخليل مناطق في األراضي ظلت معظم حيث للتسجيل، جاهزة فيها الحقوق

 وسـندات ،رسـمية سـندات الحصـول علـى مـن أصـحابها حـرم الـذي األمـر تسـجيل، دون مـن وطـولكرم
 وبالتـالي األراضـي، هـذه علـى االحـتالل االسـتيالء علـى سـهل ؛أراضـيهم فـوق حقـوقهم تثبـت تسـجيل
 .ةاليهودي المؤسسات إلى انتقالها

  
  )اآلن _ 1994( األراضي في ظل السلطة الفلسطينية ملكية   5.2.1.2 
  

جل أساس الفكرة الصهيونية من أبل هي  ،)1948(بعد عام  في فلسطين) رضألرب اح(لم تبدأ 
لى إرض منذ نهاية القرن الماضي، ونمت في بطء مع تزايد الهجرة اليهودية ألاالستيالء على ا

" جزر صهيونية"نحاء فلسطين بمثابة أفلسطين، وكانت المستوطنات التي زرعها المهاجرون في بعض 
الضم (ووصفت سياسة الزرع هذه بسياسة  ،)1948(لى كيان عنصري بالقوة عام إولت ن تحأما لبثت 
لالراضي العربية، وكان االستيطان في النموذج الصهيوني هو المدخل لالستيالء على ) الزاحف

  ).1990، قاسمية(فراغها من سكانهاإ و  ،رضألا
  

 باألراضي، ووضع المتعلقة ياسةبالس يتعلق فيما الواضح أثره فلسطين على العثماني للحكم كان
 وجه في حقها فيها وتأكيد األرض، على سيطرتها إحكام إلى تهدف والتي تحكمها، التي التشريعات

 تضعها قوانين محددة خالل من يتم باألراضي التصرف جعل حيث اإلقطاع، وبقايا المحلية القوى
 لها كان البريطانية الحكومة نإ يرة، حيثمور كثأنه وبوجود االنتداب البريطاني تغيرت أال إ، الدولة
 وجزء فلسطين اعتبرت حيث الصهيونية، األهداف، لخدمة وتسخيرها بالقوانين التالعب في كبير دور
 األراضي انتقال عملية تسهل قوانين عدة وصدرت ،لليهود قومي وطن المجاورة العربية البالد من

  ).2012فقها، )(1920(لعام  األراضي انتقال قانون ومنها لليهود،
، تم تقسيم فلسطين إلى ثالثة مناطق سياسية إدارية )م1948( عند انتهاء االنتداب البريطاني في عام

 ، حيث خضعت هذه المناطق تحت إدارات سياسية)يعرف بإسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزه ما(
يمت بها إسرائيل تشكل حوالي التي أق فكانت المنطقة. مختلفة بما في ذلك قانون التنظيم والبناء

وتدار بواسطة حكومة جديدة ذات سيادة إلصدار قوانين  ،من مساحة فلسطين االنتدابية%) 70(
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فقد خضعت تحت السيادة  ،أما منطقة الضفة الغربية. وٕادارة تنميتها حسب حاجتها ،وٕاعداد خطط
، وقبله كان قد صدر )م1966(عام ل) 79(بإصدار قانون تنظيم وأبنية معدل رقم  األردنية والتي قامت

والتي أبقت  ،منطقة قطاع غزه فخضعت لإلدارة المصرية أما. )م1955(  قانون تنظيم المدن لعام
عبد الحميد، (التعديالت الجزئية عليهض ساري المفعول رغم بع) م1936(قانون تنظيم المدن لعام 

2005.(  
  
تسلمت  مانه عندإراضي لليهود بسهولة، لذا فل األهل عملية انتقاسّ ن تقسيم فلسطين بهذه الطريقة إ

 االحتالل إدارة تحت تزال ما فلسطين أراضي السلطة الوطنية مهامها في فلسطين كانت أغلب
أراضي  من بجزء متمثل فلسطين أراضي من صغير جزء هو السلطة إدارة إلى نقلة تم ماالصهيوني، و 

 وفي .السلطة الفلسطينية إدارة إلى األراضي بهذه علقةالمت السجالت نقل تم حيث غزة، وأراضي الضفة
 ،)1967( عام كانت التي والتشريعات القوانين بسريان يقضي رئاسي قرار إصدار تم )1994( عام

 كانت التي العسكرية األوامر من إلغاء العديد بموجبها تم قرارات الفلسطينية السلطة أصدرت وبعدها
   .)2012فقها، (مطبقة

 
 وغير المنقول ،المنقول المال في الحقوق ضمان تنظم والتي فلسطين في المطبقة القوانين إلى بالنظرو 

 أو ،معينة فلسفة على تقوم ال نهاإ حيث المتعاقبة القانونية األنظمة في االختالف بسبب قليلة أنها نجد
  . )2005الحسيني، (فلسطين على الحكومات من العديد لتعاقب نظًرا واحدة، تاريخية أصول

  
 اقًعاو الفلسطينية  األراضي في الفلسطيني المجتمع بها يمر التي االنتقالية الحالية المرحلة فرضتلقد 

 خاصة )المحلي المستوى على خصوًصا( الفلسطينية التخطيط أمام مؤسسات كثيرة وتحديات جديًدا
 مناطق فلسطينية من جزئيةإسرائيلية  انسحابات من تبعها وما )1994( العام في أوسلو اتفاقيات بعد

 المستعمرات وتوسعة بناء من أجل األراضي مصادرة في اإلسرائيلي الطرف استمرار من الرغم على
 بدء منذ الفلسطينية المدن والقرى معظم احتالل إعادة وكذلك االلتفافية، الطرق وشق اإلسرائيلية

 للجدار وبناء والبنى التحتية نللمساك تدمير من تبعها وما )2000( العام في األقصى انتفاضة
  ).2005عبد الحميد، (الغربية الضفة حدود على الفاصل

  
) 1993(عام واإلسرائيليين الفلسطينيين بين أوسلو اتفاقيات توقيع نه منذألى إشارة كذلك تجدر اإل
رقعة  توسيع إلى ولجأت النهائية، للمرحلة االستيطان قضية في البحث تأجيل "استغلت إسرائيل

 المستوطنين لالستيالء أمام العنان وأطلقت المستوطنين، أعداد من وزادت العمودي، بشكله االستيطان
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 من المناطق كثير في استيطانية بؤر وٕاقامة الخليل، أو القدس في سواء العربية البيوت على
  ).2010 ابراهيم،( الغربية الضفة في المنتشرة اإلسرائيلية الحواجز أعداد وزيادة الفلسطينية،

  
 الحياة وجوانب مناحي كافة تشمل التي والقوانين التشريعات إصدار الفلسطينية السلطة تولت أن ومنذ

 الضفة في اإلسرائيلية العسكرية األوامر من الكثير لغاءإ تم وتنظيمها، الفلسطيني للمجتمع العامة
 الوقائع(سميت  والتي لسطينةالف الرسمية الجريدة في والتشريعات القوانين هذه تصدر وكانت .وغزة

 الخاصة القوانين ضمنها ومن) 20/11/1994(لها  عدد أول صدور تاريخ كان وقد )الفلسطينية
  .)2008عمران، (والعقار باألراضي

  
 كل التسجيل معاملة تعنى" يلي ما على الفلسطيني األراضي قانون مشروع من (21) المادة لقد نصت

 إنشاء أو اإلفراز أو المبادلة أو الرهن أو الهبة أو بالبيع تصرف ملةمعا أو معاملة انتقال باإلرث
 معاملة وأي ،المنقولة غير األموال في خرآ تصرف أي ثالث سنواتال تتجاوز اإليجار لمدة أو الوقف

  .)2008عمران، (المحكمة بأمر أو القانون بقوة تسجيلها يقتضي
  
  التسوية،  عمليات خاصة العقبات اجهت العديد منراضي والعقارات و ألن عملية تسجيل هذه اأال إ

 مناطق، عدة في التسوية حديثا بأعمال باشرت قدالفلسطينية  السلطة أنمن   الرغم وعلى نهإ حيث
 كبيرة وبشرية مادية موارد إلى احتاجتالتجارب  هذه أن إال لحم، وبيت اهللا ورام وبيتونيا سلفيت مثل
 من بسيًطا جزًءا إال يشمل لن تم وٕان إعالن التسوية أن عن فضال هذا للسلطة، المالية القدرات تفوق

 الضفة أراضي من%) 18( نسبته ما فقط التي تشكل )A( بمنطقة يعرف ما الضفة وهو أراضي
  . )2012فقها، (الغربية الضفة باقي أراضي على االحتالل قوات سيطرة نتيجة الغربية

  
 تم ما الصهيوني، وأن االحتالل إدارة تحت زالت ما لسطينف أراضي أغلب أن توضيح من بد وهنا ال

 وأراضي أراضي الضفة من بجزء متمثل فلسطين أراضي من صغير جزء هو السلطة إدارة إلى نقلة
 ويتمثل دور السلطة .السلطة الفلسطينية إدارة إلى األراضي بهذه المتعلقة السجالت نقل تم حيث غزة،

معامالت المتعلقة باألراضي، وتسجيلها في سجالت األراضي والعمل ال في تنظيم جميع الفلسطينية
  .المتعلقة بحدودها على حل الخالفات

  
المطلوب حيث ما زال  ولكن هذه المهمة ما زالت محاطة بمخاطر تحول دون إتمامها على الوجه

حدى إر نحو وعلى الرغم من مرو  االحتالل اإلسرائيلي يحتفظ بإدارة أغلبية أراضي الضفة الغربية،
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يصدر تشريع فلسطيني يعالج موضوع  عاما على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، إال أنه لم نيوعشر 
وال يزال مشروع  ،والتضارب في تشريعات األراضي الناجمة عن التعدد التتسجيل األراضي، واإلشكا

بو دية أ( )2004( المجلس التشريعي منذ شهر آذار عام قانون األراضي مدرجا على جدول أعمال
  ).2007وحرب، 

  
 عليها أجريت التي األراضي بمحدودية تتمثل األراضي قطاع يعانيها التي الصعوبات أبرز ولعل

 التسوية ألعمال والمستكملة المسجلة األراضي مساحة ىتتعد ال حيث والتسجيل، التسوية أعمال
في ذلك وهي على النحو  يدةعد عوامل وساهمت. غزة وقطاع الغربية الضفة مساحة من %)30(

  :التالي
 .فلسطين على واإلدارات السلطات تعاقب مثل الخارجية المؤثراتالعوامل المرتبطة ب - 
 .االسرائيلي االحتاللتتعلق ب معيقات  - 
 .األراضي بموضوع المختصة الرسمية ومؤسساتها ،الفلسطينية للسلطة الذاتي داءألا - 
 ملموسة انجازات لتحقيق ؛السلطة في القرار صانعي لدى واالرادة الرغبة فر،اتو  عدم أو فر،اتو  - 

 ،)2010ابو هنطش، (المجال هذا في
 دون حالت العثمانية الخالفة سقوط منذ الفلسطينية األراضي بها مرت التي السياسية الظروف - 

 لصالح عليها استغلته الحكومات االسرائيلية للسيطرة الذي األمر رسميا، منها الكثير تسجيل
 ).2010ابراهيم، (االستيطاني وعالمشر 

 والمؤسسات األفراد قبل من والتجاوزات التعديات بسبب الدولة أراضي تواجهها التي الصعوبات - 
 .األراضي تلك على

 .معلنة معايير على االعتماد حيث من شفافة سياسة إتباع عدم - 
 لفلمخت الدولة أراضي تخصيص عملية في المتبعة واآلليات اإلجراءات وضوح عدم - 

  .)2010ابو هنطش، (الفعاليات
  

كافـــة القـــوانين  ضـــمصـــدر مشـــروع قـــانون األراضـــي لمحاولـــة أ، وفـــي محاولـــة جـــادة) م2004(فـــي عـــام 
 "لجنــة األراضــي "كمــا أن هنــاك مشــروع قــانون إلنشــاء ،المعمــول بهــا فــي الضــفة الغربيــة و قطــاع غــزة
قـــانون الوكالـــة  "ع قـــانون آخـــر هـــو وأيضـــا هنـــاك مشـــرو  ،وكـــذلك مشـــروع تنظـــيم المـــدن والقـــرى واألبنيـــة

عجــــوة، (والــــذي ال يــــزال قيــــد الدراســــة لــــدى المجلــــس التشــــريعي حتــــى اآلن "الدوريـــة غيــــر القابلــــة للعــــزل
2011( .  
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 مساحة عن مسئولة هيئات سيسأت في العربية الدول غلبأ في اً ملموس اً تقدم هناك نأ الحظيو 

 استعماالت وتعديل تخطيط ييسر مما ؛ضيرااأل عن بيانات قواعد سيسأوت راضي،ألا وتسجيل
 عمالأ لتمويل الالزمة العقارية الضرائب مينأوت الملكية، ونقل راضي،األ بتسجيل ويسمح راضي،األ

 الفقر قضايا بمعالجة راضيألا دارةإ تسمح و كما بكفاءة، للجمهور خدماتال لتقدم والمحليات البلديات
 لتمويل الالزم االئتمان يديهمأ بين يضع مما ؛مالكهمأ تسجيل من الفقراء وتمكين تسيير تم اذ

 الفقر دائرة من النتشالهم الالزم والدخل العمل فرص توفر وخدمية ،انتاجية مشروعات
  ).2008 الخولي،(واالحتياج

  
أراضي  ثلث وتسجيل تسوية تم )2008( عام حتىنه إراضي الفلسطينية فنه على صعيد األأال إ

 واألراضي ،الوقف وأراضي المشاع األراضي بين ةموزع األراضي باقي توظل فقط، الضفة الغربية
 أراضي على انطبقو  األراضي، توزيعات في مهماً  جزءاً  وباعتبارها. التسوية ألعمال المستكملة غير

 قطاع يعانيها التي المشاكل ذات من وعانت فلسطين، في األراضي بقية على ينطبق ما الدولة
  .)2010ابو هنطش، (عام بشكل األراضي

  
بـــين ســـلطة األراضـــي ووزارة مـــا تـــم إعـــداد مشـــاريع قـــوانين مـــؤخرا بالتعـــاون  نـــهأ) 2011(ويبـــين عجـــوة 

 ،ومــن خــالل العديــد مــن المــداوالت العامــة والخاصــة، التخطــيط ضــمن برنــامج سياســات إدارة األراضــي
وعـددها اثنـان ، ضي في غزةوذلك عن طريق جمع قوانين األرا ،حيث تم اعتماد توحيد قوانين األراضي

طـر قانونيـة موحـدة أوعـددها سـبعة وعشـرون فـي أربعـة  ،وقـوانين األراضـي فـي الضـفة ،وعشرون قانونـا
  : هي

  . مشروع قانون سلطة األراضي .1

  . مشروع قانون حقوق األراضي  .2

  . مشروع قانون التسجيل  .3

  . مشروع قانون االستمالك لألغراض العامة  .4
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 ،)16( إلـــى الفلســطينية المنــاطق بتقســيم الفلســطينية الســلطة قامـــت فقــد اإلداريــة ةبالناحيــ يتعلــقوفيمــا 

 الحميــــد، عبــــد(غــــزة قطــــاع فــــي محافظــــات) 5(و الغربيــــة الضــــفة فــــي محافظــــة) 11( منهــــا" محافظــــة"
2005(.  

  :ربعة عناصر هيأراضي بصورة عامة تعتمد على ألدارة اإن أ) 2008(ويبين الخولي 
والقطاعـــات العديـــدة الحضـــري والريفـــي  ،راضـــي علـــى المســـتوياتألارة ادإلالمعلومـــات الالزمـــة  .1

 .عمال التنمية االجتماعية واالقتصاديةأو  ،واالدارة البيئية

العرفيـــة، والقانونيـــة الرســـمية، / راضـــي مـــن خـــالل الـــنظم التقليديـــة ألالحـــق فـــي ملكيـــة وحيـــازة ا .2
و عرق أاد المجتمع بدون تحيز لنوع فر أنظمة الملكيات العامة، وتحقيق العدالة بين ألباالضافة 

 .و ديانةأ

 .عمال المساحة وغيرهاأراضي في وسائل تحديد األ .3

 .دارة االراضيإلالحلول المعرفية والمعلوماتية  .4

  

  :آليات التسجيل 3.1.2

جريت مع الخبراء والمسؤولين في دائرة األراضي بـأن هنـاك طريقتـان لتسـجيل تبين من المقابالت التي أُ 
طين، وهما إجراء مشاريع تسوية شاملة لمنـاطق معينـة، أو اللجـوء إلجـراءات التسـجيل األراضي في فلس

  :وفيما يلي نبذة عن كل منهما. الجديد
  

  : لية األولىاآل 1.3.1.2
، بدعم 1952تسوية األراضي والمياة لسنة قانون ل" مشاريع التسوية الشاملة التي تتم وفقا من خالل تتم

وذلك بسبب ضعف  ؛تم البدء بهذا الموضوع ولو بشكل متأخر ومتواضع وقد. من المؤسسات الدولية
 ،مالية كبيرة إمكانات إلىتنفيذ هذه المشاريع يحتاج  نإالمتاحة لسلطة األراضي، حيث  اتاإلمكان

لذلك  ،بالحد األدنى إالوكوادر وكفاءات مهنية، وهو مالم تستطع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة توفيره 
تجربة لسلطة األراضي من خالل مشروع ممول من البنك الدولي، حيث تم البدء به في  كان هناك
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بتمويل وبيتونيا وبعض قرى رام اهللا في محافظة سلفيت  آخرمشروع  إلى إضافةمحافظة بيت لحم، 
  .قيد التنفيذ " وهو حاليا ،في دورا، حيث تم توقيع االتفاقيات المتعلقة به آخرمشروع و . حكومي

  
  :ة واقعية للتسجيلمثلأ

. الغربية الضفة من مناطق ثالث في األراضي لتسوية مشاريع ثالثة هناكنه أتجدر االشارة الى 
" علما كامل، بشكل منها أي انجاز اآلن حتى يتم لم إذ الثالث المشاريع على جاريا يزال ما والعمل

وهذه ) 2013- 2011( الوطنية التنمية خطة في األولويات أهم حدأ هو األراضي تسجيل بأن
  :المشاريع هي

 وتركزت. لحم بيت محافظة أراضي جميع تسوية إلى يهدفو  :)2008( لحم بيت مشروع - 
 ومنطقة جاال وبيت ساحور وبيت لحم بيت مدن أراضي تسوية على منه األولى المرحلة
 وقع التي المدن في دونم )20000( نحو على العمل نجازإ )2013(عام  حتى وتم. الدوحة
 جرى كما الفلسطينية، للسلطة المالية الموارد من انجازها تم التي األعمال تمويل وتم. عليها
 .األراضي سلطة وتجهيزات أطقم بواسطة التنفيذ

 تم. سلفيت محافظة أراضي جميع تسوية إلى المشروع هذا يهدف: )2010(سلفيت مشروع - 
 الفلسطينية الحكومة تمولو . المدينة أراضي من دونم )9000( نجازإ )2013(عام  حتى

 .المشروع هذا في األعمال لديها المتاحة باإلمكانات
 مدينة أراضي من )دونم ألف 180(تسوية المشروع يستهدف): 2013) (الخليل(دورا مشروع - 

 بتمويل الفنلندية الحكومة تقوم ،)دوالر مليون 8.7(تبلغ إجمالية بكلفة )سنوات 3( خالل دورا
 ).2013 ماس،(الدولي البنك خالل من المشروع هذا

  :الجديدالتسجيل : اآللية الثانية 2.3.1.2

،  ) 1964(لسنة ) 6(يسبق تسجيلها رقم منقولة التي لم المن خالل قانون تسجيل األموال غير  ويتم
. ، ويتم من خالل هذه العملية توفير ضمان شبه مؤكد للملكية)الجديد(الجديدوهي ما يعرف بالتسجيل 

المتاحة وغياب التمويل لسلطة األراضي  اإلمكاناتلضعف  ونظراً . الحقوق إحقاقكما أنها تسهم في 
، وهو أقرب ما يكون الجديدن السلطة تشجع الناس على المبادرة بالتسجيل إلتنفيذ مشاريع التسوية ف

   .الواردة في القوانين لإلجراءات" وتتم عملية التسجيل وفقا. تسوية فردية إلى
 تسجيلها يسبق لم التي المنقولة غير األموال تسجيل" بأنه الجديدو التسجيل أ دالجدي التسجيل يعرفو 

 اصدار وتم التسوية عمالأ بها تمت التي االراضي يشمل ال بذلك وهو ،"االراضي تسجيل دوائر في
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 دوائر لدى المنقولة غير موالهمأ لتسجيل المالكين قبل من اختياري جراءإ وهو بها، طابو سجل
 ، المنقولة غير االموال على جبرا التسجيل جراءإب الدولة رادةإ نطاق عن يخرج بذلك وهو االراضي،

 وبخالف بل شيئا، الدولة تكلف وال كلي بشكل ينكالمال نفقة على تكون االجراءات هذه فان وبالتالي
 لتسجيل،ا اجراءات اتمام سبيل في االجراءات بتلك القيام عند معينة رسوما تتقاضى الدولة نإف ذلك
 وكالهما ،التسوية عن الصادر السند قوة له الجديد التسجيل طريق عن الصادر السند قوة بأن علما
 على دعاءإلا وأ ،ب هاال بالتزوير الطعن يجوز ال وبصدوره االرض ملكية يخص فيما النزاع يقطع

  ).2014الظاهر، (به ورد ما خالف
 

تم تحقيقهـا والعمـل عليهـا فـي  ما إذا ليةاآللهذه  اً مركزي اً ن هناك دور إ يمكن القولوفي ضوء ما تم ذكره 
ن القضــاء أليكمــن فــي حصــر الملكيــة الفرديــة والجماعيــة مــن خــالل القضــاء،  ودورهــا ،اســتدامة التنميــة

المســـتند علـــى القـــانون العـــادل جـــزء جـــوهري فـــي عمليـــة التنميـــة مـــن حيـــث تحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة 
  .ًا للقضاء في عملية التسجيل الجديدوجوهري اً مهم اّ ولهذا فان هناك دور ،والتوزيع العادل للحقوق 

 

وبالتــالي فــي حــال تســلمها للســلطة عــام  ،تشــريعات وقــوانين تمتــد لــثالث حقــب ةالســلطة الفلســطينيورثــت 
وتعــدد وثــائق تســجيل لألراضــي ال تعكــس البتــة واقــع الملكيــة  ،هنــاك فوضــى تشــريعات يكــون) م1994(

واقتصـرت الواليـة المدنيـة الفلسـطينية علـى . )م1994(تسـلمها للسـلطات المدنيـة فـي عـامالحقيقي، حـال 
وكانــت وظــائف ). مــن مســاحة الضــفة% 22" ( ب"و ) مــن مســاحة الضــفة الغربيــة% 18" (أ"منطقتــي 

) العامـة األراضـي وٕادارةوتسـجيلها  األراضـيومسـح  األرضسلطات التحكيم فـي قضـايا ( األراضي إدارة
 .تتة بين هيئات حكومية متعددةموزعة ومش

  
بثلــث ) 1967(راضــي التــي قــد تمــت تســويتها وقــت احــتالل اســرائيل للضــفة الغربيــة عــام ألتقــدر نســبة ا

بوقـف  اً مـر أسـرائيلي إلصـدرت سـلطات االحـتالل اأ) 1968(راضـي الضـفة الغربيـة، وفـي العـام أمجموع 
بيل المتـــوفر حاليـــا للحصـــول علـــى ســـند ن الســـأجميـــع عمليـــات التســـوية فـــي الضـــفة الغربيـــة، مـــا يعنـــي 

مــوال ألن يــتم تسـجيلها تسـجيال مجــددا وفقـا لقــانون تسـجيل اأهـو ) لــم تـتم تســويتها(رض أتسـجيل قطعـة 
  ).2013دواس، (وتعديالته) 1964(لسنة ) 6(غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 

  
تسجيل  لها ليست التي األرض على تصرف أو ملكية حق صاحب لكل الحق المشرع لقد أعطى

 التابعة لها األراضي دائرة لدى مجدد تسجيل معاملة يجري التسوية، أن أعمال تشملها لم أو سابق،
 تكتسبَ  لكي؛ القانونيةِ  اإلجراءات من العديدِ  في مرت ن األراضيأو  صوصًا،خ) 2012فقها، (األرض
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 فيها صدرتْ  التي األراضي مثلُ  يتم، لم ما القانونية اإلجراءات ومن بها، القانونية للتعامل الصفة
 تسويتها، يتمّْ  لم التي األراضي مثل اإلجراءات، هذه نطاق ضمنَ  يدخلْ  لم ما منها غير منتهية، جداولُ 

ليثبت  القانونية؛ الصفة عليه أضفى إجراءً  يصوغ أن إال المقارنة القوانين في المشرع أمام فما كان
  ). 2011عجوة، (الجديد تسجيلال لفظ عليه ُأطلق حيث الملكية؛
  

والذي يتم ، )1964(لسنة (6) رقم تسجيلها يسبق لم المنقولة التي غير األموال تسجيل قانون جاء لقد
"  أنهاعلى )معامالت التسجيل ( العمل به في الضفة الغربية حيث نصت مادته الثانية تعريف لعبارة 

هو و  ة التي لم يسبق لها التسجيل بدوائر التسجيلغير المنقول األموالالمعامالت المتعلقة بتسجيل 
 وقد). 2012فقها، ("الضريبة أو) الويركوا(المالية  أراضيالتي يطلق عليها  باألراضيمعاملة خاصة 

 في المتبعةِ  بتفاصيلها اإلجراءاتِ  موادهِ  في الذكر سالف  )م1964( لسنة) 6( رقم القانون عالج
  ).2011 عجوة،(الجديدِ  التسجيل معامالتِ 

  
ينما تتم تسوية االرض على ب، فالجديدبين التسوية والتسجيل  اً كبير  اً ن هناك فرقأ) 2013(ويبين دواس 

يتم مسح وحسم كل النزاعات التي تثور حول ) راضي قرية معينةأك(نفقة الدولة ولمنطقة واسعة 
 الجديديتم التسجيل و  ها، و المتصرفين فيأسماء مالكيها إصدار سندات بإ و  ،راضي في تلك المنطقةاأل

  .شخاص معينين وعلى نفقتهمأو ألقطعة معينة وباسم شخص 
  

والتسجيل بالسجل العقاري  ،هو تثبيت لحقوق الملكية األراضيالتسجيل الجديد في دائرة تسجيل 
 التي الدائرة وهي ،الطابو دائرة األراضي تسجيل بدائرة ، ويقصد)2012فقها، (سندات الملكية وٕاصدار

 األمالك أما ،التسوية أعمال عليه جرت ملك أي إفراز أو مساحة وتعديل ونقل فراغ بعملية ختصت
حمدان، )(المالية( ضريبة األمالك دوائر اختصاص من فهي ،التسوية أعمال عليهاتجِر  لم التي

2003(.  
  
 ات الالزمةاإلجراء ليحدد ؛)1972(القانون عام  لهذا المعدل) 448(رقم  جاء األمر العسكريلقد 

 اإلجراءات باإلضافة إلى تسجيلها، يسبق لم التي األميرية األراضي ضمنها األراضي، ومن لتسجيل
 باختصار بين حيث. القانون هذه عليها ينص لم والتي ،األراضي سلطة في المتبعة واألنظمة

 في المتبعة نظمةواأل القانون أحكام وفق تسجيلها يسبق لم التي األراضي لتسجيل العملية اإلجراءات
  ).2012فقها، (األراضي سلطة
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 ،وبكامل تفاصيلها المتبعة في معامالت التسجيل الجديد اإلجراءاتعالج هذا القانون في مواده جميع 
 من أكثرَ  تأُخذ فعادة ما ،هذه العملية إلنهاءهي طول المدة الالزمة  اإلجراءاتعلى هذه  المأخذولكن 

 باألوراق، تعرقلُ  أو ثغراتٍ  مشاكَل، وجودِ  عدم حال في ذلك ويكونُ  جراءات،اإل هذه ّإلنهاء كاملةٍ  سنةٍ 
  .)2011عجوة،(كاملة سنةٍ  من أكثرَ  تأُخذ فّإنها يعرُقلها ما وجدَ  إذا أما .المعاملةِ  سيرَ 

  
من خالل تخفيض الرسوم  األراضيتشجيع عملية تسجيل  إلىسعت السلطة الوطنية الفلسطينية كذلك 

 اإلرثكما تم في قرار رئاسي الحق تعديل رسوم تسجيل . )%1 إلى% 5(ل منرسوم التسجي
، وحدوث بعض التطور االيجابي في )%2-%1(بعد أن كانت تتراوح بين )باأللف 1(لتصبح

، والى تحول عدد من المواطنين باتجاه أساليب واإلرثمعامالت التسجيل لألراضي ونقل الملكية 
وبالرغم . المتعلقة باألراضيا الرسمية كبديل للوكالة الدورية في معامالتهم التسجيل القانونية في الدوائر

مقارنة بالمطلوب لحل المشاكل والتحديات التي " ما تم انجازه ما يزال ضئيال أن إالمن بعض التحسن 
  . يعانيها قطاع األراضي في فلسطين

  
) 1997(عام منذ تقوم غزة وقطاع الغربية الضفة في األراضي تسجيل مكاتبن أ ومن الجدير بالذكر

 )1997( لسنة )104( رقم الرئاسي المرسوم بموجب التسجيل معامالت عن الرسوم ذات باستيفاء
 معامالت سائر في األراضي تسجيل مكاتب تتقاضى بحيث المنطقتين، كال في والمطبق والصادر

 سعر حسب األرض قيمة من%) 1( مبلغ) رثإ انتقال رسوم وصية، هبة، بيع،( راضيألا انتقال
 بالعملة يعادلها أوما أردني دينار مائة عن األحوال من حال بأي الرسم يقل ال أن على السوق

 األساسي الهدف كان وقد الحَقين، مرسومين بموجب وتمديده المرسوم هذا تعديل تم وقد المتداولة،
 خالل من المعامالت تسجيل على والمواطنين األفراد تشجيع الثالثة المراسيم هذه وراء من والرئيسي
 خرىأو  قانونية عوائق هناك إن حيث. تعديلو أ تمديد كل عن المعامالت لرسوم المؤقت التخفيض

  ).2008المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، (مالية
  

ف الكثير من المواطنين عن عملية و عز  من أسباب ارتفاع الرسوم المقررة علي تسجيل العقارات يعتبر
عدم استقرار أوضاع الملكية ونشوب المنازعات في ساحات المحاكم حول ستكون النتيجة و التسجيل 

شهادة عليها ، إلى وضع اليد  ىوالتي غالبا ما تستند األطراف المتنازعة عل  . ملكية العقارات واألراضي
   . )2004مهدى، (الشهود إلثبات ملكيتها
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 العجز زيادةمتمثلة في سلبية ،  اّ ثار آترك  لمالية والقانونيةفي ظل المعوقات ا راضيألعدم تسجيل ا
 على الملكية انتقال عمليات ورسوم بالضرائب المتمثلة المالية سلطتها بسط عدم نتيجة للدولة المالي

 في ملكيتها المسجلة راضيألا مع مقارنة االراضي قيمة انخفاض بقاء، و بعد ّسوَ ت لم التي راضيألا
 .الكلفة باهظة االستثمارية المشاريع على سلبا يؤثر راضيألا تسجيل همالإن أكما  .راضيألا دوائر

ثار كذلك هناك اآل. نوالره االقتراض بعمليات والمتمثل للبنوك المالي النشاط انخفاض إلى ويؤدي
 بيئة توفير، و النظامية المحاكم مامأ بالملكية المتعلقة المنازعات عدد زيادةالقضائية والمتمثلة في 

 ).2014الظاهر، ( بالملكية الخاصة االحتيال لعمليات مناسبة
  

 وال ،المالك قبل من الطوعية المبادرة على يعتمد الجديد التسجيل نأوفي ضوء ما تم ذكره ترى الباحثة 
 يضمن ال أنه إال التسوية، عملية من أقل بشرية موارد الى ويحتاج الحكومة، قبل من إنفاق يتطلب
 تغطية وجود عدم عند المواطنون اليها أيلج الجديد التسجيل وٕاجراءات الوطن، أراضي جميع تغطية

 تسجيل معاملة أي تجري نه الإ، حيث التسوية عملية إتمام وبعد الالحقة، المعامالت لتسجيل منتظمة
  .تسوية عمالأب مشمولة أو سابق تسجيل لها أرض على مجدد
  

  :إجراءات التسجيل الجديد  1.2.3.1.2

 لم التي األراضيب والمتعلقةن عملية تسجيل األموال غير المنقولة إباالستناد إلى ما جاء في القانون ف
 اإلجراءاتن تمر عبر أيجب  األراضي سلطة في المتبعة واألنظمة ،القانون أحكام وفق تسجيلها يسبق

  :التالية  العملية
  

 من ةقدّ مص تسجيلها المطلوب األرض لقطعة مساحة مخططات يقدم أن التسجيل طالب على: أوال
 وتصديقه األراضي، دائرة طريق عن المحلي والحكم المساحة دائرة من اتصديقه ويتم مرخص، مساح

 دوائر في متبع اإلجراء وهذا المجاورين، من وموقعة األرض له التابعة القروي المجلس أو البلدية من
  ).2012، فقها(عليه القانون نص عدم من الرغم على التسجيل

  
 المحافظة في التسجيل مأمور إلى األراضي دائرة في المعد النموذج على التسجيل طلب تقديم: ثانًيا

 التي المخططات :ومنها الالزمة األوراق تتضمن مجدد تسجيل معاملة تفتح حيث األرض، لها التابعة
 والوكاالت والحجج، المالية محاسب من األرض لقطعة قيد وٕاخراج مختار، وشهادة سابقا ذكرت

   الموجود االسم من االنتقال يتسلسل بحيث التسجيل طالب إلى التصرف حق أيلولة تثبت التي واألوراق
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 األميرية باألرض التصرف مدة تبين التي المستندات يبرز و التسجيل، طالب إلى المالية قيد إخراج في

  ).2007و دية وحرب، اب(ةالمالي من ذمة وبراءة سنوات، عشر سابقا ذكر كما وهي
  

وفي مكان بارز  ،و صحيفتين محليتينأيعلن مأمور التسجيل تفاصيل ذلك الطلب في صحيفة : ثالثاً 
  .ةفي القرية التابعة لها تلك األموال غير المنقولة، وتكون على نفقة صاحب العالق

  
عتراض خالل خمسة يتم دعوة من له اعتراض من خالل اإلعالن المشار إليه سابقا إلى اال: رابعاً 

  .)2008جامعة بير زيت،/معهد الحقوق(عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة
  

 أن الكشف رسم استيفاء بعد التسجيل مأمور على الرابعة المادة في المعينة المدة انقضاء بعد: خامساً 
 جهة عن يقللتحق ؛مجدداً  تسجيلها المطلوب األرض موقع إلى العالقة صاحب نفقة على يذهب

 وأهل ،المجاورين مع يوقعه محضراً  ينظم وأن ،الواردة االعتراضات جميع وسماع اوأسبابه التصرف
 الواردة لالعتراضات أو للطلب بالنسبة سواء الحال وواقع المنقولة غير األموال تفاصيل فيه يبين الخبرة
ديوان (ومساحتها حدودها رفةمع لغرض المنقولة غير لألموال دقيق بمخطط التقرير يرفق وأن ،ضده

   .)2009الفتوى والتشريع، 
  

 مرفقا بالطلب وكل ما يتعلق  يقوم مدير التسجيل برفع تقرير الكشف ومحضر التحقيق :سادًسا
اللجنة  بمعاملة التسجيل إلى لجنة التسجيل المجدد في المحافظة التابعة لها األرض، حيث تتشكل هذه

قام بتعديل ،  448، إال أن األمر العسكري رقم عضوية المحاسبمأمور التسجيل والمحافظ، و من 
حيث نص على أن  ب منه من حيث تشكيل اللجنة،/2نص القانون األردني المطبق، وذلك في المادة 

وممثل ضريبة الدخل،  تتشكل اللجنة من قاضي صلح يقوم بمهام رئيس اللجنة ويعينه قائد المنطقة،
  .)2012فقها،(ن قبل دائرة تسجيل األراضيوضريبة األمالك، ومن يعين م

  
 قرارها بإصدار وتقوم عنها الكشف وٕاعادة البينات باستماع الحق ولها الطلب ببحث اللجنة تقوم :سابعاً 

 تبليغ تاريخ من يوما عشر خمسة مدة خالل لالستئناف قابال قرارها ويكون باألكثرية، أو باإلجماع
 العام، النائب االستئناف، ومساعد قضاة وأحد األراضي دائرة مدير من مؤلفة استئنافية لجنة إلى القرار
فقها، (فيه النظر البدائية إلعادة اللجنة إلى إعادته أو فسخه أو القرار تصديق في الحق لها ويكون
2012.(  
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 المدة خالل باالستئناف الحق له و بالقرار، ويبلغ ُيسمع، ما شخص من اعتراٌض  هناك كان وٕاذا: اً ثامن
 النهائي، للتصديق للمساحة القرار لوّ يح استئناف، وعدم تقديم المدة انقضاء حال وفي مسبقا، المذكورة

 انتهت، قد مدتها كانت إذا الذمة، براءة وتجدد للتسجيل؛ صالحة تكون ؛ةمختوم رجوعها وعند
   ).2011عجوة، (األرض قيمة من)%2( وهي الرسوم، وتستوفى

  
تبليغ قرار اللجنة االستئنافية  اوالً  يجري :لجنة اإلستئنافية وٕاتمام معاملة التسجيلتبليغ قرارات ال: اً تاسع

إلى المتضرر وٕاذا لم يرد إلى دائرة التسجيل إشعار من المحكمة المختصة خالل خمسة عشر يومًا من 
إذا وثانيًا  .رار بإتمام معاملة التسجيل وفق القرار المذكو شتبليغ القرار بتوقيف معاملة التسجيل ي تاريخ

فيحق  ،أو ردها من قبل المحكمة ،ورد لمأمور التسجيل بعد إقامة الدعوى قرار يتضمن إسقاط الدعوى
في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر  ،ذا تم التسجيلوثالثا ا. له أن يقوم بإتمام معاملة التسجيل

إنما يحق للغائب  ،لمعترض أو المعترضينعنها وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم من قبل ا
والمجنون والمعتوه والقاصر حق إقامة الدعوى على من سجلت األرض باسمه أو على أصوله أو 

صورة من  ملكية األرض إلى أي من هؤالء بأيوذلك في حالة انتقال  ،فروعه وعلى الزوج والزوجة
  .)2009ديوان الفتوى والتشريع، (الصور

  

  الجديدة التسجيل هميأ 2.2.3.1.2
  

من ) 2(المادة فيرض ألو سند تسجيل قطعة اأرض أي تصرف يتم على قطعة اهمية تسجيل أتبرز 
رض السند حجية ألجعل لهذه ا حيث )1953(لسنة ) 49(موال غير المنقولة رقمقانون التصرف باأل

 نأرض ألفي ا ن المشرع اشترط لصحة التصرفأال بالتزوير، كما إوهو غير قابل للطعن  ،مطلقة
ابو عيده، (وعلى عكس ذلك يتعتبر التصرف صحيحاً  ،يكون قد جرى بدائرة التسجيل المختصة

2008.(  
  

همية التسجيل الجديد والعمل على بأوتثقيف المجتمع  ،نشر الوعيلى ضرورة إ )2014(الظاهر ويشير
  . تاح للجميعمن باجراءات التسجيل الجديد بشكل جرائي مدو إدليل  صدارإ
راضي على ألصحاب اأراضي في عدم قدرة ألوتسجيل ا ،عمال التسويةأثار المباشرة لغياب تتمثل اآلو 

، نتاجيةإلااستخدامها كضمان للقروض المصرفية، وهو ينعكس سلبا على فرص تحقيق االستثمارات 
ا رض ذاتها، كمن توفر حقوق الملكية المضمونة يشجع على االستثمار في األإمن ناحية ثانية ف



32 

 

دوالر للمتر المربع  30الى  15راضي يتضاعف من ألسعر ا(راضيألسعار اأينعكس ايجابيًا على 
راضي يمكن ألن تسوية وتسجيل اإ، كذلك ف)بالمتوسط عقب تسجيل الملكية حسب تقدير البنك الدولي

فضال عن  زمة المالية المزمنة للسلطة الوطنية،ن يوفر موارد مالية مهمة تساهم في التخفيف من األأ
  ).2013ماس، (مالكالتي تستمد معظم مواردها من ضرائب األدعم موازنات السلطات المحلية 

، عملية نقل روتيني للملكية يست مجردول ،راضي عملية مرنة هامةوتعتبر عملية التسوية والتسجيل لأل
ند التسوية الذي ال بإصدار س نتائجهافتتكلل  ،تتكامل نتائجها في النهاية على الدقة المتناهيةحيث 

ن أ، كما يجوز الطعن فيه أمام القضاء والذي يمنع أي تجاوزات وادعاءات ومالبسات ونزاعات عالقة
ذلك يشكل حجة ك .العقار المادية ما يرفع من قيمةمالعقار مع سند التسوية يصبح في أمن مطلق 

لتسوية يشكل الضمان األفضل وسند ا ،وضمانة قوية أمام حاجة المواطن ألي عملية إقراض مستقبلية
  . )2009نصر، ( للجهة المقرضة

  
  :الجديدتسجيل المشاكل وعقبات  3.2.3.1.2

  
 ، والتيمجموعة من العقبات الخاصة بالتسجيل وتحديدا في منقطة بيت لحم) 2009(يلخص نصر

لة هناك بعض العقارات لم تزل تحمل حجة البيع منذ مدد طوين أو  ،خصوصاً ، فوضويةوصفها بال
ض العقار للخطر خاصة في مصادرات رّ فتع ،قانونية وهذه مع الزمن وتوالي األجيال تفقد أي قوة

وهي سجالت  ،)المالية(ألمالك اكبر يخضع لتسجيالت دائرة ضريبة ألان الجزء إ، كذلك فاالحتالل
ليك بل هي دائرة لتملك، ودائرة المالية ال تعتبر دائرة تملحجة قوية  تحتوي علىغير دقيقة المساحة ال 

ليزية جأو ان ،هناك عقارات تحمل سجالت تركيةيضا أ .لجباية ضرائب العقارات والمعارف باألصل
وهو  ،وأقل القليل يحمل سند تسجيل مجدد .بالنقل والقليل منها يحمل سندات تسجيل أردنية المنشأ

نقصه هو مرور دورة التسوية ما يو  لى مستوى سند التسويةإكثر دقة وأمانة وسالمة مضامينه ترقى األ
 .عليه الستبدال نوع السند

  
 المناطق في األراضي تسجيل مشاكل تتركز، حيث الجديدإن عددّا كبيرًا من العقبات يواجه التسجيل 

 بأسماء أصحابها مسجلة أصالً  بالتسوية هي المشمولة األرض ألن ؛التسوية بأعمال المشمولة غير
 األراضي سلطة في إجراءات قانونية إتمام سوى تحتاج ال الملكية نقل يةوعمل مثبتة، الملكية وحقوقها

 من يكون بالتسوية، فتسجيلها المشمولة غير األراضي في كيةلالم التسجيل ونقل مشاكل تظهر بينما
  .)2012خرون، آبراهمة و (الجديد بالتسجيل يسمى ما خالل
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 ،في تسجيل أرضه التي لم يتم تسجيلها على كل مواطن يرغب) 488(أوجب األمر العسكري رقم لقد 
والتأكد ، )1967(لسنة ) 25(ضرورة الحصول على موافقة القيادة العسكرية وفًقا لألمر العسكري رقم 

، أو التأكد من كون المتصرف فيها )1967(لسنة ) 59(غير عائدة للحكومة وفًقا لألمر رقم  من أنها
وألغراض التسجيل يجب مسح كل . عليها واحتاللهاغائبا، وكل ذلك لتسهيل الطريق لوضع اليد 
جزء من هذه القطعة مهما كانت مساحتها، والتي  هو القطعة من األرض حتى لو كان المراد تسجيله

عادة ما تكون مسجلة باسم المورث الذي في الغالب يكون ميتا أو تكون األرض مملوكة ملكية شائعة 
 كما إداري أو سياسي قرار إلى بحاجة ليست هابأن تتميز لتسجيلا في الطريقة هذه أن إال ّد،أًبا عن ج

 يمكن وبالتالي كبير، تمويل إلى بحاجة وليست طالب التسجيل نفقة على وتتم التسوية، في الحال هو
 تنفيذ مدة طول من الرغم على وذلك تسجيلها، يسبق لم األراضي التي لتسجيل الطريقة بهذه االستعانة

 تزيد أن ويمكن تنفيذها، يتم أن إلى السنتين يقارب ما األقل على حيث تستغرق لجديدا التسجيل معاملة
  ).2012فقها، (اعتراضات وجود حالة بكثير في أكثر المدة هذه
  

  : كالتالي الجديديمكن استعراض الصعوبات والعوائق لعملية التسجيل 
  

ن معظم إحيث  ،سلوعلى اتفاقيات أو  بناء )أ، ب،ج(ثالث فئات  إلىتصنيف األراضي  .1
األراضي في الضفة الغربية تقع في منطقة ج، وبالتالي تمنع سلطة األراضي من العمل في 

بمراقبة أي تحركات في هذه  اإلسرائيليالمنطقة بموجب تلك االتفاقيات، ويقوم الجانب 
، سواء ضمن مشاريع "ج"كما أن من أهم المعيقات لعملية التسجيل في مناطق . المنطقة

سوية أو تسجيل األرض بصورة فردية، هو وجود الخطوط الوهمية التي وضعها االحتالل الت
من ناحية أخرى هناك أحواض متداخلة بين المناطق الثالث، مما . العتبارات أمنية اإلسرائيلي

 ".معقدا" أمرايجعل عمل سلطة األراضي في مناطق ج 
الدقة في  عَ لم ترا إذاو أبرزها أنه  ،دالجديهناك العديد من المحاذير الناجمة عن التسجيل  .2

ضياع حقوق أناس آخرين خاصة من  إلىن هذه العملية قد تؤدي إف ،اإلجراءاتبعض 
التسجيل تتيح االعتراض على أي أمر ألي شخص له عالقة  إجراءاتالمغتربين، علما أن 

أصحاب  أن بعض إالعن عملية التسجيل في الصحف  اإلعالنومع أنه يتم . بقطعة األرض
وتكون الخطورة أكبر لمن هم خارج الوطن ممن لهم . اإلعالنالعالقة قد ال يطلعون على 
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وأن  ،لذلك يجب أن يعطى لهذا التخوف أهمية خاصة .أو عالقة بقطعة األرض ،نصيب
 .بحساسية كافية إليهينظر 

المشاكل الرئيسة  ِمنالمختلفة على األراضي الفلسطينية  اإلداراتالتغيرات في القوانين وتعاقب  .3
فكل مرحلة تاريخية عكست في الغالب مصالح وسياسات الدول . بتسجيل األراضي التي تتعلق

والسلطات التي سيطرت على األراضي الفلسطينية، وبالتالي لم يكن هناك أولوية لمصلحة 
على عملية تسجيل األراضي وتثبيت " المجتمع والمواطن الفلسطيني، وأثر ذلك على سلبا

 .ذلك للسيطرة على األرض ونهب ثرواتها اإلسرائيليحقوق والملكية، واستغل االحتالل ال
هو " مجددا" تسجيالألموال غير المنقولة لتسجيل اأن دور اللجنة البدائية  إلى اإلشارةتجدر   .4

ن إوتقريري، فاللجنة هي التي تصدر القرار النهائي في التسجيل من عدمه، ولذلك ف مهمدور 
ولكن هناك مشاكل في القضاء كما هو . في عملية التسجيل الجديد" اء مهم جدادور القض

  .، حيث ينقصه الكوادر وعدد القضاةاألخرىالحال في مؤسسات السلطة 
للتسجيل الجديد،  ُيفرّغ قاضياً من مجلس القضاء األعلى أن " وقد طالبت سلطة األراضي مرارا .5

ها ملفات كثيرة مثل رام اهللا ونابلس و الخليل على األقل في بعض المحافظات التي ترد الي
  .)2012براهمة واخرون،( وبيت لحم
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  الدراسات السابقة  2.2

 

 المتخصصة في إال أّن الدراسات إّن الدراسات السابقة التي تناولت األراضي بشكل عام كثيرة،
وحتى هذه الدراسات  لوقت الحاضر،األراضي التي لم تتم تسويتها قليلة جدا، مقارنة بأهميتها في ا

تؤدي إلى كسب الملكية فيها  الحلول لهذا النوع من األراضي والوسائل التيالمتخصصة لم تقترح 
راضي بشكل عام، فإن معوقات تسجيل هذه ألواذا كان هناك ندرة في موضوع ا .بشكل واضح ومفصل

، لذا وبعد الرجوع - علم الباحثةحسب –األراضي بصورة خاصة لم يتم البحث فيها بصورة واضحة 
  :للدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة قامت الباحثة بتصنيفها من األحدث لألقدم على النحو التالي

  
حيـث . التنظـيم القـانوني لألراضـي األميريـة علـىالتعـرف إلى دراسة هدفت  )2012(فقهاجرى أ •

لــى إتطــرق الباحــث  كمــاســطين، تناولــت الدراســة الموضــوع القــانوني لألراضــي األميريــة فــي فل
طرق تحويل األراضي األميرية إلى ملك، وبحث أيضا في حق التصـرف الـوارد علـى األراضـي 

 ،أن مضـــمون األراضـــي األميريـــة الباحـــث مـــن أهـــم النتـــائج التـــي توصـــل إليهـــاوكـــان األميريـــة، 
حكـام انين واألأن تعـدد القـو و  بـة األرض،اتها تكمـن فـي ملكيـة الدولـة لرقشـكاالإوطبيعتها وسبب 

علــى تشــريعات األراضــي، ومــن أهــم  اً واضــح اً تــأثير يــؤثر التــي تحكــم هــذا النــوع مــن األراضــي 
التوصيات التي أوصى بها الباحث إلغاء كافـة القـوانين الصـادرة عـن األنظمـة المختلفـة ووضـع 

  .تشريع واحد وواضح
  
ملكيـة فـي األراضـي غيـر آليـة انتقـال ال هـدفت للبحـث فـي )2011(عجـوة دراسـة قـام بهـا  هناك •

ـــول لإلشـــكاال، "دراســـة مقارنـــة"المســـجلة فـــي فلســـطين  ت الناجمـــة عـــن عـــدم تســـوية وٕايجـــاد حل
تناولـــت الدراســـة موضـــوع األراضـــي التـــي لـــم يـــتم تســـويتها حيـــث األراضـــي فـــي إطـــار القـــانون، 

  بينـت وقـدواتبـع الباحـث منهجيـة الوصـف التحليلـي القـانوني،  .المستثناه مـن التسـوية وأهميتهـاو 
قانونية تنظم من خاللها هذا  حكامأبقواعد و  تأتِ ن التشريعات محل الدراسة بوجه عام أالدراسة 

التي يتميز بها عن سائر  هميته وطبيعته الخاصةأراضي بالقدر الذي يتناسب مع النوع من األ
التي كـان  المشكالت القانونية لى ظهور العديد منإدى أامر الذي ألراضي المتعددة، األنواع اأ

 شكالياتالحلول المالئمة لتلك اإل الراء الفقه القانوني والحكام القضاء المقارن االثر البارز في
لتزامات التي تعبـر بدقـة من اإل راضي التي لم تتم تسويتها يترتب عليها الكثيرن األأتبين كما .

وجـود تنظـيم  الحاجـة الـى ضـرورة راضـي و تعكـسعن مدى خطورة وحساسية هذا النوع من األ
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اخـذ تترتب على مخالفتها، مـع األ ثار التيلتزامات واآلدنى مضمون هذه اإلأقانوني يعالج بحد 
المشـــرع الفلســـطيني تـــأثر  نأراضـــي، فمـــن المالحـــظ بعـــين االعتبـــار طبيعـــة هـــذا النـــوع مـــن األ

ا يختلــف االراضــي لــدين ن وضــعأة اعمــل علــى نســخ قوانينــه مــع عــدم مراعــردنــي و بالمشــرع األ
ومــن أهـــم التوصــيات التـــي خــرج بهـــا الباحــث هـــي دعــوة المشـــرع ، ردنألســبيا عـــن الوضــع بـــان

ومشــروع  ،الثغــرات القانونيــة فــي مشــروع قــانون األراضــي تالشــيالقــانوني الفلســطيني للتــدخل و 
العمل بشكل جدي على التقليل من األراضـي التـي لـم يـتم تسـويتها و  القانون المدني الفلسطيني،

  .ع تسوية لألراضيبالشروع بمشاري
 

ردني، تناولت ألراضي في القانون األتسوية حقوق ا دراسة حول )2011(العساف جرى أيضا أ •
دول الحقـــوق النـــاتج عـــن التســـوية، عالنهـــا واالعتـــراض عليهـــا علـــى جـــإ هـــذه الدراســـة التســـوية و 

ســـوية، ثــار القانونيــة فــي الســجل العقــاري للقيــد فــي الســجل العقــاري النــاتج عــن التاآل تعالجــو 
والحجيــة المرتبطــة بهــذا القيــد واقســامها مــن حجيــة مطلقــة وحجيــة نســبية، والمبــادئ التــي تقــوم 
عليهـا الحجيـة، والتـي تشـكل العمـود الفقـري للسـجل العقـاري، والـذي يصـبح عنـوان الحقيقـة فيمـا 

جــازة الطعــن فيمــا يتعلــق إلــى ضــرورة إ لــى هــذه الحقيقــة و إيتعلــق بالعقــار، وقــد خلصــت النتــائج 
ن مــدد االعتــراض وردت أحيــث تبــين  .قــرارات التصــحيح حمايــة للملكيــة العقاريــة وحقــوق الفــردب

ذا إو خارجها، ومـا أذا كان الشخص مقيما في المملكة إمختلفة ومتعددة وتبين االختاللف فيما 
ن قــرارات التصــحيح التــي يصــدرها قاضــي التســوية فيمــا أو محجــورا  عليــه، كمــا أكــان قاصــرا 

) 16(حكــام المـــادة و لـــربط الحــدود وفقــا ألأســم فــي اإل أالســجل العقـــاري لخطــيخــص تصــحيح 
البيـــع (راضـــي والميـــاه، وفيمـــا يتعلـــق بالتصـــرفات العقاريـــة الفقـــرة الخامســـة مـــن قـــانون تســـوية األ

ثـــار القانونيـــة آلن يترتـــب علـــى هـــذه التصـــرفات كافـــة اأيجـــب راضـــي، خـــارج دائـــرة األ) تحديـــدا
يضـــا مـــن الضـــروري تعـــديل النصـــوص القانونيـــة بحيـــث يمكـــن أ. يباســـتثناء نشـــوء الحـــق العينـــ

صـــحة القيـــد الـــوارد فـــي  أالطعـــن بالتصـــرفات القانونيـــة للمطالبـــة بـــالتعويض والحفـــاظ علـــى مبـــد
 .السجل العقاري

 
هميـــة فــرق التســـوية والمســاحة بتحديـــد أبيــان لــى إدراســة هـــدفت  )2011(المســـعود جــرى أكمــا  •

ســاليب الفنيــة كمــا توضــح وتنظــيم الخــرائط النهائيــة علــى األ ين،فرازهــا بــين المــواطنإ الملكيــات و 
وقد بينت الدراسة أن عمليات . راضيألحجم ملكيات ا همية المسح والتسجيل في توثيق تطورأ

المســح والتســجيل هــي مــن أهــم اإلجــراءات التــي نفــذت مــن أجــل تحديــد ملكيــة االرض، وتثبيتهــا 
تولى هذه األعمال ابتداًء من دائرة الطابو مـرورا حيث انشئت دوائر خاصة ت وتطوير حجومها،
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بـــدائرة المســـاحة، وانتهـــاء بـــدائرة التســـجيل، وهـــذا القـــى استحســـانا مـــن الســـكان؛ ألنهـــا حفظـــت 
ـــى  ـــة أدت الـــى إحكـــام ســـيطرة الدولـــة عل حقـــوقهم بصـــورة قانونية،باإلضـــافة إلـــى أن هـــذه العملي

راضي لتي كانت سائدة في ملكيات األردن والقضاء على الفوضى امارة شرق األإاألراضي في 
واالســتيالء عليهــا مــن غيــر وجــه حــق، وأن تطبيــق القــوانين المتعلقــة بالتســوية أدى الــى معالجــة 
العيــوب التــي كانــت تشــوب قــوانين األراضــي العثمانيــة، فأنشــئ نظــام تحريــر األراضــي الزراعيــة 

دات ملكيـة نهائيـة غيـر قابلـة وٕافرازها ، كما حددت ملكيـة األراضـي بأسـماء مالكيهـا بموجـب سـن
 .للطعن بعد مرورها بجميع مراحل التسوية

 
لــى دراســة أحكــام الوكالــة الدوريــة غيــر القابلــة للعــزل إهــدفت دراســة ) 2009(داود جــرى أكــذلك  •

من المواضيع الهامة التـي  هاومقارنتها بالقانون المدني األردني، نظًرا لكون ،في الفقه اإلسالمي
ها التــي تعيــق تشــكاالإ و  ،توضــيح، مــن حيــث وجودهــا وصــحتها ومجاالتهــا تحتــاج إلــى بيــان و

أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها هو وكان من وختمت الدراسة . تنفيذها في بعض األحيان
و الوكيـل بعكـس الفقـه اإلسـالمي، الموكـل أتفريق القانون في حالة انتهاء الوكالـة بالنسـبة لوفـاة 

التــي  أهــم التوصــيات تمثلــتو . قابلــة للعــزل إذا لــم تقتــرن بمصــلحة الغيــرالوكالــة الدوريــة تكــون و 
تعلق "إبالغ دائرة األراضي عند البيع بوكالة دورية حتى تضع مالحظة  خرجت بها الدراسة في

ت الوكالة الدوريـة جعـل الموظـف الـذي يصـادق عليهـا مـن لتسهيل حل إشكاال، و "الغيربه حق 
 .كالة الدوريةضمن الدائرة المخصصة بمحل الو 

 
ملكية األراضي في قضـاء جنـين خـالل هدفت للبحث في دراسة ) 2009(عبد اهللا جرى أيضا أ •

ن الهدف األساسي الـذي أظهرت النتائج أ، حيث )م1948 – 1918(فترة االحتالل البريطاني 
مـــن أجلـــه ّســـنت الـــدول العثمانيـــة قـــانون األراضـــي، هـــو تجســـيد ملكيـــة األفـــراد لتلـــك األراضـــي، 

ن ســــلطات االحــــتالل أيضــــا تبــــين أعطــــائهم فرصــــة تســــجيلها بأســــمائهم فــــي دائــــرة الطــــابو، وإ 
البريطاني سنت على فلسطين مجموعـة مـن القـوانين المتعلقـة باألراضـي، بهـدف حمايـة صـغار 

يضــا نــتج عــن سياســة أالفالحــين، إال أن تلــك القــوانين لــم يــتم العمــل علــى تنفيــذها بشــكل جــدي 
األوضاع االقتصادية للفـالح الفلسـطيني، الـذي وجـد نفسـه غارًقـا فـي  ّديتر االحتالل البريطاني 

ســــلطات  الــــديون، وبالتــــالي لــــم يعــــد قــــادرا علــــى دفــــع الضــــرائب المتنوعــــة التــــي فرضــــتها عليــــه
كــذلك اســتغلت الحركــة الصــهيونية . االحــتالل، وهــو مــا أجبــر الكثيــر مــنهم علــى تــرك أراضــيهم

مدعومة من قبل سلطات االحتالل، عجز الفالح الفلسطيني، ذات الموارد، واإلمكانات الكبيرة، 
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وجشع فئـة المـالك العـرب الكبـار، وقامـت بشـراء مسـاحات واسـعة مـن األراضـي العربيـة بأثمـان 
 .زهيدة

 
ســعت الــى بحــث الشــفعة بصــفتها ســبًبا مــن أســباب كســب ) 2008(مســاد  قــام بهــا دراســة هنــاك •

وكـل مـن القـانون المـدني  ،ين مجلـة األحكـام العدليـةجراء مقارنـة بـبـإالملكية، حيث قـام الباحـث 
األردني والمدني المصري، وما تفرع عنهما ووجدت الدراسة أن هناك عالمـات فارقـة تمّيـز كـال 

تبـين  كوالثانية تتبع المدرسة الالتينيـة، كـذل ،المدرستين باعتبار األولى تتبع المدرسة اإلسالمية
ن أا حق، وعرف المدني المصري الشفعة بأنها رخصـة، و ن المدني األردني عرف الشفعة بأنهأ

أو الجــوار األمــر الــذي يختلــف عــن  ،الّعلــة مــن الشــفعة هــي تــوافر أحــد أســبابها كالشــيوع مــثال
غيــر قابلــة  وهــي ها التشــريعات موضــوع الدراســةتوهــي دفــع الضــرر والتــي افترضـ ،الحكمـة منهــا

لية األولويـة فـي أنهـا تكـون فـي العقـار يضا تفتـرق الشـفعة عـن كـل مـن األفضـأ. إلثبات العكس
ا األفضــلية فتكــون فــي بيــع البنــاء فقــط وفًقــا لقــانون تمليــك ّمــكــان مســجال أم ال أأالمملــوك ســواء 

فهي قاصرة على حالة الشيوع في األراضي األميرية وفًقا للمـدني  ،الطوابق والشقق أما األولوية
 األردني

 
يــة األراضــي فــي قضــاء طــولكرم فــي ظــل الحكــم ملك دراســة حــول )2007(هالعــودجــرت أيضــا أ •

تناولـــــت الرســـــالة مدينـــــة طـــــولكرم مـــــن حيـــــث تســـــميتها حيـــــث  ).م1948-م1918(البريطـــــاني 
لــــى إوموقعهـــا الجغرافـــي ومســـاحتها وعــــدد ســـكانها فـــي تلــــك الحقبـــة مـــن الــــزمن، كمـــا تطرقـــت 

لمــوات والموقوفــة المملوكــة والمتروكــة واراضــي ا(تقســيمات الدولــة العثمانيــة لألراضــي بتصــنيفها 
راضـي فـي قضـاء طـولكرم أللـى ملكيـة اإ، كما عرضت هـذه الرسـالة )واألميرية وأراضي المشاع

ولمجمل الوسائل والطرق التي انتهجتها الحركـة الصـهيونية وبالتعـاون مـع  ،خالل فترة االنتداب
لمنظمـة فـي لى بداية حركة االسـتيطان اإ رض الفلسطينية و لالستيالء على األ ،حكومة االنتداب

تمـــام إليـــة آراضـــي الفالحـــين الـــى كبـــار المالكـــين  و أليـــة نقـــل ملكيـــة آراضـــي هـــذه المحافظـــة، و أ
فــــي منطقــــة الســــاحل  وتركــــز ذلــــكوبســــرية تامــــة  ،راضــــي بيــــنهم وبــــين اليهــــودصــــفقات بيــــع األ

ليـة ملكيـة آنصـوص القـانون العثمـاني علـى :وخلصت الدراسة الى عدة نتائج منها . الفلسطيني
ن القــوانين البريطانيــة فــي حينــه لــم يكــن لهــا مفعــول لحمايــة ملكيــة أبالتصــرف، كمــا  راضــيألا

يقـــاع إلراضـــي فـــي حينـــه ألرتفـــاع ســـعر اإلـــى إضـــافة اإلب.كانـــت لصـــالح اليهـــودنمـــا إ الفالحـــين و 
 .غراء وضغط الحاجةإلالفالحين الفلسطينيين تحت واقع ا
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 11الضفة الغربية في ظل قـانون ضريبة األمالك في  دراسة حول )2003(حمدانجرى وأكما  •
هــدفت هـذه الرســالة بصــورة رئيســة الــى التعــرف علــى حيــث . والقــوانين المعدلــة لــه ،1954لعـام 

الهـــدف المـــالي، الهـــدف ( مـــدى تحقيـــق ضـــريبة األمـــالك فـــي الضـــفة الغربيـــة ألهـــدافها الرئيســـية
والقوانين  1954لسنة  11مالك رقم في ظل قانون ضريبة األ) االجتماعي، الهدف االقتصادي

وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن مــوظفي ضــريبة األمــالك فــي الضــفة الغربيــة، وقــام  .المعدلــة لــه
حصــائية فــي إمكانيــة وجــود فــروق ذات داللــة بإالباحــث بفحــص العديــد مــن الفرضــيات المتعلقــة 

ـــر الوظيفـــة أو الراتـــب أو المؤهـــل العلمـــيو تحقيـــق ضـــريبة األمـــالك ألهـــدافها   أو تعـــزى لمتغي
لـى نتـائج أهمهـا أن إوقـد توصـلت الدراسـة  .و التخصـص لـدى أفـراد العينـةأالحالة االجتماعية، 

الدراســـة وخلصـــت . هـــدافها المرجـــوة منهـــاأضـــريبة األمـــالك فـــي ظـــل القـــانون الحـــالي ال تحقـــق 
ضــافة الــى الــوطن، باإل يّ مــالك فلســطيني يوحــد شــقأبالتوصــية بضــرورة تشــريع قــانون ضــريبة 

وتفــــادي االزدواج الضــــريبي بــــين ضــــريبتي الــــدخل واألمــــالك بهــــدف تشــــجيع  تأهيــــل المــــوظفين
 .االستثمار

  
الوكالـــة " رســـالة ماجســـتير بعنـــوان  عبـــارة عـــن ، وهـــي)2000( البرقـــاويبهـــا  قـــام دراســـة هنـــاك •

الوكالـة غيـر  لـىإحيث هدفت الدراسـة التعـرف " للعزل في التشريع األردني  الدورية غير القابلة
لى وجه التحديـد وهـدفت مـن ورائهـا إلـى إظهـار أهـم مالمـح وخصـائص وشـرائط القابلة للعزل ع

وخصائصـها وشـرائطها  ،تلك الوكالة واألوضاع بشكل عام ثم تعريف الوكالة غير القابلة للعزل
وبحثــت فــي كــون تلــك الوكالــة وكالــة ســائرة للبيــع العقــاري، وبعــض أنــواع المنقــوالت أم ال، وقــد 

نهج التحليلي، خصوصًا في ظـل عـدم وجـود الدراسـات الكافيـة فـي اعتمدت في البحث على الم
طبيعـة الوكالـة غيـر القابلـة للعـزل وقـد بينـت النتـائج هذا الموضـوع تحديـدًا إلـى درجـة انعـدامها، 

وبنــــاء عليــــه فقــــد توصــــلت إلــــى مجموعــــة مــــن  .وتحديــــد مالمحهــــا فــــي ظــــل التشــــريع األردنــــي
القابلــة للعــزل علــى رأســها ضــرورة تحديــد إطــار  واالســتنتاجات بشــأن الوكالــة غيــر ،التوصــيات

تشريعي واضح لحكم تلك المسألة واالبتعاد عـن التنـاقض فـي األحكـام بـين النصـوص القانونيـة 
المختلفــة، وكــذلك ضــرورة  إعــادة النظــر مــن قبــل القضــاء األردنــي بموضــوع تلــك الوكالــة تجنبــًا 

وكالـة فـي إطـار سـببها الصـحيح الـذي ألي إشكال يقع في المستقبل وضرورة النظـر إلـى تلـك ال
 .تقوم به

 
 ،)1948_1918(ملكيـة األراضـي فـي فلسـطيندراسة حـول  )1998(الحزماوي، جرى و أ كما •

وكيفيــة صــدور القــوانين التــي قيــدت  ،المراحــل التاريخيــة التــي مــرت علــى فلســطين فيهــا تنــاول
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وكذلك الطرق والوسائل  ينية،وقسمتها بما يتناسب مع الدول المحتلة للمناطق الفلسط ،األراضي
التـي اتبعتهـا الحكومــة البريطانيـة لتطبيــق سياسـة االنتـداب ووعــد بلفـور، وأيضــا تناولـت الدراســة 
ضــرائب األمــالك التــي فرضــتها الحكومــة وعبئهــا علــى الفالحــين الفلســطينيين كالعشــر والويركــو 

ي االسـتغالل االقتصـادي والمسقفات وضريبة االمالك فـي القـرى والمـدن، كمـا بحثـت الدراسـة فـ
لألراضي الفلسطينية ومنح المؤسسات الصهيونية المشـاريع واالمتيـازات االقتصـادية الهامـة فـي 
فلسطين، أيضا تتبع الباحث مـن خـالل هـذه الدراسـة اسـتيالء اليهـود علـى األراضـي الفلسـطينية 

لباحـث موقـف حكومـة طوال فترة االنتداب البريطاني على فلسطين، وفـي نهايـة الدراسـة تنـاول ا
 .االنتداب من انتقال األراضي والمحاوالت التي بذلتها للتحكم في ذلك

 
الوكالــة الدوريــة غيــر القابلــة للعــزل لــى إدراســة بهــدف التعــرف ): ب، ت(البرقــاوي، جــرى أاخيــرا  •

 ،و طبيعتهـا القانونيـة ،تناول فيها اإلطار العام للوكالة من حيث مفهومهـا ،في التشريع األردني
والدوريـة غيـر  ،والمقيـدة ،المطلقةو  ،الخاصةو  ،العامة: مفرقا بذلك بين الوكاالت  ،و أنواعها

ومــا العوامــل المهيــأة لصــدور ، ث فــي كــل واحــدة منهــا مــن حيــث مفهومهــادّ وتحــ، القابلــة للعــزل
ي وفــ ،والعقــارات التــي تمــت تســويتها ،ثارهــا فــي المنقــولآو  ،الوكالــة الدوريــة غيــر القابلــة للعــزل

جزئية بسيطة تطـرق إلـى األراضـي التـي لـم تـتم تسـويتها بالقـانون المعـدل ألحكـام األمـوال غيـر 
 .)م1958( لسنة  51المنقولة رقم 
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  تعقيب على الدراسات السابقة 
  

لمعوقـات التـي اأن موضـوع السابقة التي بحثت في موضوع الدراسـة تـرى الباحثـة دراسات للباستعراضنا 
واهتمـام مـن  ،مـدار بحـث لـم يكـن منطقـة شـمال الضـفة الغربيـةفـي راضي الماليـة أتواجه عملية تسجيل 

فـــي  مختلفــة اتالحــظ أن هنــاك اهتماًمـــا ظــاهًرا بموضــوعحيــث ي ،قبــل العديــد مــن البــاحثين والمهتمـــين
ن هناك ندرة في الدراسات التي بحثت فـي هـذه المعوقـات مـن وجهـة نظـر أراضي، حيث تبين األمجال 

عـن بـاقي  و مّيزهـا ،هميـةألعطي هذه الدراسة صـفة اأمما  ؛و حتى المسؤولينألمواطنين ا أوالموظفين 
 التـي تـم تسـجيلهاتحـدثت عـن موضـوع األراضـي  والتي االوصول إليه تاستطاعالتي  السابقةالدراسات 

 آليـة، حيث اهتمت الدراسات السابقة بالبحث في فيه تم البحثأو اقتربت حتى من مسالة اإلطار الذي 
ردنـي، ألراضـي فـي القـانون األ، وتسـوية حقـوق اانتقال الملكية في األراضـي غيـر المسـجلة فـي فلسـطين

ـــــــــــيو  ـــــــــــي التشـــــــــــريع األردن ـــــــــــة للعـــــــــــزل ف ـــــــــــر القابل ـــــــــــة غي ـــــــــــة الدوري ـــــــــــي ، ومالوكال ـــــــــــة األراضـــــــــــي ف لكي
، وكــذلك بحثــت الدراســات الســابقة فــي التنظــيم القــانوني لألراضــي األميريــة، و )1948_1918(فلســطين
ألمــالك فــي الضــفة الغربيــة، وملكيــة األراضــي فــي قضــاء طــولكرم فــي ظــل الحكــم البريطــاني ضــريبة ا

وعمليـات المسـح ) 1946-1921(مارة شـرق االردن إيضا ملكية األراضي في أو ). م1948-م1918(
  .والتسجيل

  

 ،دنــيللعــزل فــي التشــريع األر  الوكالــة الدوريــة غيــر القابلــةيضــا اهتمــت الدراســات الســابقة بالبحــث فــي أ
، ومقارنتها بالقانون المدني األردني ،دراسة أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه اإلسالميو 

كمــا ،  )م1948 – 1918(ملكيــة األراضــي فــي قضــاء جنــين خــالل فتــرة االحــتالل البريطــاني  وكــذلك
  .أسباب كسب الملكية أحدالشفعة بصفتها بحثت بعض الدراسات في 

  

موضـوع األراضـي  قـد تناولـتإليهـا  تن الدراسـات التـي توصـلأ ةالباحثـ تالحظـمـا تـم ذكـره وفي ضـوء 
ن والثغرات أو مقارنـة القـوانين فـي فلسـطين بقـوانين يانو من ناحية قانونية بهدف الوصول إلى تحسين الق

تسـجيل ت ات واشـكاالوقـمع الموضوع من ناحية أخرى وهو تهنا تناول ةبلدان مجاورة كاألردن، والباحث
  .الدراسات السابقة عن وهذا ما يميز الدراسة الحالية .راضي في محافظات شمال الضفةألا
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة وٕاجراءاتها
______________________________________________  

  
 ألدواتًال كمــا يعطــي وصــفًا مفصــ. يتضــمن هــذا الفصــل وصــفًا لمــنهج الدراســة، ومجتمعهــا وعينتهــا

فـي  ةها الباحثـتالدراسة وصدقها وثباتها، وكذلك ِإجـراَءات الدراسـة والمعالجـة اإلحصـائية التـي اسـتخدم
  .استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

   
  منهج الدراسة   1.3
  

تـم استقصـاء آراء المـواطنين حيـث . مناسـبته لطبيعـة هـذه الدراسـةلالمنهج الوصفي  ةالباحث تاستخدم
الضــفة الغربيــة وكــذلك العــاملين فــي دائــرة تســجيل األراضــي فــي محافظــات شــمال الضــفة فــي شــمال 

  . ألراضي المالية من وجهة نظرهم الجديدالغربية حول المعوقات التي تواجه عملية التسجيل 
  
  مجتمع الدراسة  2.3

  
تكـون  وكذلك ،محافظات شمال الضفة الغربيةجميع أصحاب األراضي في تكون مجتمع الدراسة من 

والبــالغ عــددهم مــن جميــع العــاملين فــي دائــرة تســجيل األراضــي فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــة، 
ئيات رســــمية صــــادرة عــــن دائــــرة تســــجيل كــــال الجنســــين، حســــب إحصــــا مــــنموظفــــا وموظفــــة  )188(

كــذلك تكـــون مجتمــع الدراســة مـــن جميــع المســـؤولين  .األراضــي فــي محافظـــات شــمال الضــفة الغربيـــة
  .لعاملين في دائرة تسجيل االراضي على اختالف اعمالهم ومسمياتهم وصفاتهم القانونيةوالقضاة ا
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  عينة الدراسة  3.3 
  

 )100(تكونـت مـن ولـي فـي المـواطنين حيـث ألاستخدم في هـذه الدراسـة ثالثـة عينـات تمثلـت العينـة ا
تـم  ضـفة الغربيـةمبحوث من المواطنين المترددين على دائرة تسجيل األراضي في محافظـات شـمال ال

اختيــارهم بطريقــة العينــة العشــوائية البســيطة بنســبة ممثلــة لعــدد المــراجعين فــي كــل دائــرة مــن الــدوائر 
اسـتبعد . اسـتبانة) 92(، وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت حصيلة الجمـع المشمولة في الدراسة

بح عينــة الدراســة التــي تــم كــي تصــل، بســبب عــدم صــالحيتها للتحليــل اإلحصــائي تاســتبيانا) 4(منهــا 
العــاملين فــي دائــرة مــا العينــة الثانيــة فقــد تمثلــت فــي أ مبحوثــا،) 88(يــل اإلحصــائي عليهــا إجــراء التحل

بحيــث تــم تطبيــق ، اً موظفــ) 25( حيــث بلغــت الضــفة الغربيــةتســجيل األراضــي فــي محافظــات شــمال 
البيانات وصلت حصيلة الجمع  وبعد إتمام عملية جمعموظفين فقط من كل دائرة، ) 5(الدراسة على 

ما العينـة الثالثـة فقـد تمثلـت فـي المسـؤولين أ .من مجتمع الدراسة%) 10(اي ما نسبته  استبانة) 19(
عينة  توزيع أفراد) 1.3(جدول ال ويبين، )7(والقضاة الذين تم اجراء مقابالت شخصية معهم وعددهم 

فـي حـين يبـين . مؤهـل العلمـي، ومعـدل الـدخلالسـكن، والعمـر، وال مكان حسب من المواطنين الدراسة
العمل، والعمر، والمؤهـل العلمـي،  مكان حسب من الموظفين توزيع أفراد عينة الدراسة )2.3(الجدول 

  .ومعدل الدخل، وسنوات الخبرة
  

السـكن، والعمـر، والمؤهـل العلمـي،  مكـان حسـب )المـواطنين( توزيع أفراد عينة الدراسـة ):1.3(جدول 
  لومعدل الدخ

النسبة  العدد المتغير
 المئوية

 المجموع

 88 21.6 19 نابلس مكان السكن

 15.9 14 طولكرم

 25.0 22 جنين

 12.5 11 قلقيلية

 25.0 22 طوباس

 88 33.0 29  سنة 30قل من أ العمر الحالي

 45.5 40 سنة 45 – 30بين 

 21.6 19  سنة 45أكثر من 

ونثانوي فما د المؤهل العلمي  27 30.7 88 
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 30.7 27 دبلوم

 38.6 34 بكالوريوس فأعلى

شيكل 3000قل من أ معدل الدخل  33 37.5 88 

شيكل 5000 – 3000بين   35 39.8 

شيكل 5000أكثر من   20 22.7 

  
العمـل، والعمـر، والمؤهـل العلمـي،  مكـان حسـب )المـوظفين(  توزيع أفراد عينة الدراسة :)2.3(جدول 
  .الدخل، وسنوات الخبرةومعدل 

النسبة  العدد المتغير
 المئوية

 المجموع

 19 26.3 5 نابلس مكان العمل

 21.1 4 طولكرم

 26.3 5 جنين

 10.5 2 قلقيلية

 15.8 3 طوباس

 19 10.5 2  سنة 30قل من أ العمر الحالي

 52.6 10 سنة 45 – 30بين 

 36.8 7  سنة 45أكثر من 

يالمؤهل العلم  19 0.0 00 ثانوي فما دون 

 47.4 9 دبلوم

 52.6 10 بكالوريوس فأعلى

شيكل 3000قل من أ معدل الدخل  13 68.4 19  

شيكل 5000 – 3000بين   5 26.3 

شيكل 5000أكثر من   1 5.3 

سنوات 5قل من أ سنوات الخبرة  2 10.5 19  

سنوات 10 – 5بين   7 36.8 

سنوات 10أكثر من   10 52.6 

  
  :الدراسة واتأد 4.3

  
  :وهي  ،في هذه الدراسة دواتأمجموعة تم استخدام 
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 . راضي المالية أل الجديدمقياس المعوقات التي تواجه عملية التسجيل  - 

 .من وجهة نظر المواطنين  - أ

  .من وجهة نظر الموظفين_ ب

  .المقابلة الشخصية - 
 ).معامالت التسجيل(تحليل المحتوى - 

  
 ات التي تواجه عملية التسجيل الجديد ألراضي الماليةمقياس المعوق 1.4.3

  
راضي المالية من وجهة نظر أل  الجديدتي تواجه عملية التسجيل مقياس المعوقات ال 1.1.4.3
  .المواطنين

ـــى للتعـــرف ـــة التســـجيل المعوقـــات ال درجـــة إل ـــدتـــي تواجـــه عملي مـــن وجهـــة نظـــر  راضـــي الماليـــةأل الجدي
راضـي الماليـة مـن أل الجديـدتي تواجه عملية التسجيل مقياس المعوقات ال قامت الباحثة ببناء المواطنين

د مـن العـاملين وجهة نظر المواطنين، بعـد الرجـوع للعديـد مـن الدراسـات والمقـاالت العلميـة واستشـارة عـد
فقـرة، تقـيس خمسـة معوقـات ) 53(ائية من المقياس في صورته النه راضي، ويتكونفي دائرة تسجيل األ

قيـاس للتحكـيم مـن راضـي الماليـة، وبعـد إخضـاع المأل الجديـدتواجه عمليـة التسـجيل ات التي من المعوق
مة فقراته ألغراض الدراسة، حيـث خرجـت الباحثـة ، ومالءجراء التعديالت على المقياسقبل الباحثة تم إ

  ):3.3(موزعة على خمسة معيقات كما هو وراد في الجدول . فقرة) 50(بمقياس مكون من 
  

  .الدراسة على فقراتها معوقاتيبين توزيع  ):3.3(جدول 
  عدد الفقرات  المعيقات  الرقم

  10  معوقات تتعلق بالتشريعات  1
  9  .علىمعوقات تتعلق بمجلس القضاء األ  2
  13  راضيمعوقات تتعلق بسلطة األ  3
  10  معوقات تتعلق بالمواطن  4
  8  معوقات تتعلق باالحتالل  5

  50  عالمجمو 
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  :مقياسالصدق  1.1.1.4.3
  

محكمـــين مـــن ) 8( علـــى هالدراســـة الحاليـــة بعرضـــفـــي المقيـــاس بصـــورته األوليـــة تـــم التأكـــد مـــن صـــدق 
مالءمــة كــل فقــرة للتأكــد مــن  ؛أســماء المحكمــينبقائمــة مرفــق  مــع والمهتمــين بالبحــث العلمــي المختصــين

ضــوحها بالنســـبة مــة صــياغة كـــل فقــرة لغويـــًا وو ومالء، مــن فقــرات المقيـــاس للمجــال الـــذي وضــعت فيـــه
وٕابـداء أيـة مالحظـات أخـرى بشـكل  مة كل فقرة من فقـرات المقيـاس لمسـتوى المبحـوث،ومالء للمبحوث،

، فــي ضــوء ومقروئيتــه المقيــاسكــان هنــاك اتفــاق بيــنهم علــى صــالحية بعــد جمــع آراء المحكمــين و  ،عــام
  .اإلطار النظري الذي بني على أساسه المقياس

  
  :الداة الدراسةاالتساق الداخلي  2.1.1.4.3

وهـذا  ):Consistency(الـداخلي  االتسـاققامت الباحثة باحتساب ثبـات األداة عـن طريـق قيـاس ثبـات 
النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومـن أجـل تقـدير معامـل التجـانس 

يبـين نتـائج اختبـار ) 5.3(دول والجـ ).Cronbach Alpha) (كرونبـاخ ألفـا(اسـتخدمت الباحثـة طريقـة 
  : المعوقاتمعامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على 

  
  . يبين نتائج اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا على المعوقات :)4.3(جدول 

 ��و���خ أ��� ��د ا����ات ا�	��� ا����

 0.8505  10  معوقات تتعلق بالتشريعات 1

 75700.  9  .لىعمعوقات تتعلق بمجلس القضاء األ 2

 0.7738  13  راضيمعوقات تتعلق بسلطة األ  3

 0.7295  10  معوقات تتعلق بالمواطن  4

 0.7835  8  حتاللمعوقات تتعلق باإل  5

 0.8301 50  للمعوقاتالدرجة الكلية 

  
معوقــــات لل) 0.85(بلغــــت أن قيمــــة معامــــل الثبــــات بطريقــــة كرونبــــاخ ألفــــا ) 4.3(يتضــــح مــــن الجــــدول 

علــــى ) 0.77(علـــى، وبلغــــت المتعلقــــة بمجلـــس القضــــاء األمعوقـــات لل) 0.76(ريعات، وبالتشــــ المتعلقـــة
علـى ) 0.78(بـالمواطن، وبلغـت  المتعلقـةمعوقـات علـى ال) 0.72(راضي، والمتعلقة بسلطة األمعوقات 
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) 0.83(حتالل، في حين بلغت قيمة معامل الثبات على الدرجة للكلية للمعوقـات باإل المتعلقةمعوقات ال
  .متع بدرجة عالية من الثباتتيشير إلى أن األداة ت وهذا

  
راضي المالية من وجهة نظر أل  الجديدتي تواجه عملية التسجيل مقياس المعوقات ال 2.1.4.3
  .الموظفين

  
ـــى للتعـــرف ـــ درجـــة إل ـــدة التســـجيل المعوقـــات التـــي تواجـــه عملي مـــن وجهـــة نظـــر  راضـــي الماليـــةأل الجدي

راضي المالية مـن أل الجديدتي تواجه عملية التسجيل مقياس المعوقات القامت الباحثة  ببناء الموظفين 
د مـن العـاملين وجهة نظر المواطنين، بعـد الرجـوع للعديـد مـن الدراسـات والمقـاالت العلميـة واستشـارة عـد

فقـرة، تقـيس خمسـة معيقـات ) 65(راضي، ويتكون المقياس في صورته النهائيـة مـن في دائرة تسجيل األ
قيـاس للتحكـيم مـن راضـي الماليـة، وبعـد إخضـاع المأل الجديـدتي تواجه عمليـة التسـجيل ت المن المعوقا

مـة فقراتـه ألغـراض الدراسـة، حيـث خرجـت الباحثـة قبل الباحثة تم إجراء التعديالت على المقيـاس ومالء
  ):5.3(موزعة على خمسة معيقات كما هو وراد في الجدول . فقرة) 61(بمقياس مكون من 

  
  .الدراسة على فقراتهامعوقات يبين توزيع  ):5.3(جدول 

  عدد الفقرات  المعيقات  الرقم
  13  معوقات تتعلق بالتشريعات  1
  10  .علىمعوقات تتعلق بمجلس القضاء األ  2
  20  راضيمعوقات تتعلق بسلطة األ  3
  10  معوقات تتعلق بالمواطن  4
  8  حتاللمعوقات تتعلق باإل  5

  61  عالمجمو 

  
راضـي الماليـة مـن وجهـة أل  الجديـدتي تواجـه عمليـة التسـجيل المعوقات الق مقياس صد 1.2.1.4.3

  :الموظفيننظر 
  

محكمـــين مـــن ) 8( علـــى هفـــي الدراســـة الحاليـــة بعرضـــبصـــورته األوليـــة المقيـــاس تـــم التأكـــد مـــن صـــدق 
  رة مالءمة كل فقللتأكد من  ؛أسماء المحكمينبقائمة مرفق  مع والمهتمين بالبحث العلمي المختصين
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ومالئمـــة صـــياغة كـــل فقـــرة لغويـــًا ووضـــوحها بالنســـبة ، مـــن فقـــرات المقيـــاس للمجـــال الـــذي وضـــعت فيـــه

مالحظـات أخـرى بشـكل  وٕابـداء أي ومالئمة كـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس لمسـتوى المبحـوث، للمبحوث،
ضــوء  ، فــيومقروئيتــه المقيــاسكــان هنــاك اتفــاق بيــنهم علــى صــالحية بعــد جمــع آراء المحكمــين و  ،عــام

  .اإلطار النظري الذي بني على أساسه المقياس
  

  :االتساق الداخلي الداة الدراسة 2.2.1.4.3

وهـذا  ):Consistency(الـداخلي  االتسـاققامت الباحثة باحتساب ثبـات األداة عـن طريـق قيـاس ثبـات 
، معامل التجـانس النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير

يبــين نتـــائج ) 5.3(والجــدول  ).Cronbach Alpha) (كرونبـــاخ ألفــا(اســتخدمت الباحثــة طريقــة  وقــد
  : المعيقاتاختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على 

  . يبين نتائج اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا على المعوقات :)6.3(جدول 
  

 ��خ أ�����و� ��د ا����ات ا�	��� ا����

  0.7380  13  معوقات تتعلق بالتشريعات 1

  81520.  10  .علىتتعلق بمجلس القضاء األمعوقات  2

  0.7248  20  راضيمعوقات تتعلق بسلطة األ  3

  0.8050  10  معوقات تتعلق بالمواطن  4

  0.8328  8  حتاللمعوقات تتعلق باإل  5

  0.8930 61  الدرجة الكلية لألبعاد

  
معوقـات علـى ال) 0.74(أن قيمـة معامـل الثبـات بطريقـة كرونبـاخ ألفـا بلغـت ) 5.3(يتضح مـن الجـدول 

علــــى ) 0.72(علـــى، وبلغــــت بمجلـــس القضــــاء األ المتعلقــــةمعوقـــات ال) 0.82(بالتشــــريعات، و المتعلقـــة
على ) 0.83(بالمواطن، وبلغت  المتعلقةمعوقات ال على )0.80(راضي، وبسلطة األ المتعلقةمعوقات ال
حتالل، فــــي حــــين بلغــــت قيمــــة معامــــل الثبــــات علــــى الدرجــــة للكليــــة للمعوقــــات بــــاإل تعلقــــةالممعوقــــات ال
  .تمتع بدرجة عالية من الثباتتوهذا يشير إلى أن األداة  ،)0.89(
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  :المقابلة الشخصية  2.4.3
  

إذ يقـوم بهـا الباحـث مـع المبحـوث  ،المحادثة الجادة الموجهـة نحـو هـدف معـين الشخصية تعني المقابلة
أنـــواع معينـــة مـــن المعلومـــات الســـتثمارها واالســـتفادة منهـــا، وتســـتخدم المقابلـــة للحصـــول علـــى  تثارةالســـ

وتقتــرن المقابلــة  ،ال يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــالل االســتبيانو تفاصــيل أكثــر عــن موضــوع الدراســة 
ة بإعـداد قامـت الباحثـوعليـه  ،بدليل دراسة الحالة الذي يشتمل علـى عـدة أسـئلة تتعلـق بموضـوع الدراسـة

، من األسئلة المفتوحـة، أداة ثانية للدراسة تمثلت في المقابلة، وقد تكونت أسئلة المقابلة من سؤالين فقط
مبحــوثين لمقــابلتهم مــن ) 7(جــل الحصــول علــى اإلجابــات المطلوبــة، وقــد اختــارت الباحثــة وذلــك مــن أ

  :لمقابلة على األسئلة اآلتية وقد اشتملت ا )3(ملحق رقم  –كما هو وارد في  صحاب القرار وصناعهأ

 راضي، وبماذا تتمثل ؟هل هناك أهمية خاصة لتسجيل األ -

  وماهي؟ ،الجديدهل هناك مشاكل تواجه عملية التسجيل  -

  
  :تحليل المحتوى  3.4.3

  
راضـي فـي محافظـات تسجيل األ دوائرفي  معامالت من المعامالت المنجزة عشر قامت الباحثة بتحليل
 -)4(ملحـق رقـم -، كمـا هـو وارد فـي )نـابلس، قلقيليـة، جنـين، طوبـاس، طـولكرم(ة شمال الضفة الغربيـ

دراسـة عينـة مـن  حيـث اعتمـدت الباحثـة علـى. هذه المعـامالتجودة في ات المو قيومالحظة ورصد المع
جـراءات التفصـيلية، للحصول على المعلومات المطلوبة مـن حيـث الخطـوات واإل الجديدملفات التسجيل 

قـات جراء والتكلفـة المترتبـة علـى ذلـك، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن معيإرة الزمنية الالزمة لكل اسة الفتودر 
  .الجديدثناء عملية التسجيل أو وثيقة مطلوبة أفي كل مطلب 

  
   :تطبيق الدراسة إجراءات 5.3

  
  :تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

المـواطنين المتـرددين علـى دائـرة تسـجيل األراضـي فـي  لالقيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمث -
شــمال الضــفة الغربيــة، والعــاملين فــي دائــرة تســجيل األراضــي فــي محافظــات فــي محافظــات 

 .وذلك كما تم االشارة اليه في بداية الفصل الثالث شمال الضفة الغربية

متعلقة في مثل الدراسة بعد اطالع الباحثة على مجموعة من الدراسات والبحوث ال أداتيبناء  -
  .هذه الدراسة
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دوات الدراسة، وذلك مـن خـالل الحصـول علـى راءات الفنية والتي تسمح بتطبيق أالقيام باإلج -
علـــــى  وائـــــر تســـــجيل األراضـــــي فـــــي محافظـــــات شـــــمال الضـــــفة الغربيـــــة، للحصـــــولة دموافقـــــ

 .دوات الدراسةحصائيات أعداد الموظفين، وتوزيع أإ

  .بسيطة بطريقة عشوائية لدراسةمجتمع االدراسة من  عيناتاختيار  -
   .محكمين) 8(الدراسة من خالل عرضها على  واتتم التأكد من صدق أد -

 باليـد) 2015-2014(فـي الفصـل الثـاني للعـام الدراسـي ، العينـاتالدراسـة علـى  يأداتـ توزيع -
ت مــزود بالتعليمــات واإلرشــادا كــل مقيــاسوكــان  ة،بوجــود الباحثــاألداتــين علــى  المبحــوثينأجــاب و 

 . الكافية لتساعدهم على كيفية اإلجابة عن الفقرات

قــد تمكنــوا مــن  المبحــوثينإال أن معظــم  المقياســينلإلجابــة عــن  محــدداً  زمنــاً  ةحــدد الباحثــتلــم  -
 .دقيقة)  25- 15(اإلجابة على فقرات المقاييس في زمن قدره 

 .لحاسوبوٕاعدادها ِإلدخالها ل ،تم ِإعطاء المقاييس الصالحة َأرقامًا متسلسلة -

 .وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة ،تصحيح المقاييستم  -

 .واستخراج النتائج ،لتحليل البيانات SPSSاستخدم البرنامج اإلحصائي  -

 

  المعالجة اإلحصائية  6.3
  

 ،األعــداد باســتخراجســتخدام اإلحصــاء الوصــفي إوتــم  ،تمــت المعالجــة اإلحصــائية الالزمــة للبيانــات
نحرافـات المعياريـة لـدى أفـراد العينـة واسـتجاباتهم علـى واإل ،المتوسطات الحسـابيةو ية، والنسب المئو 

معامـــل  مكمـــا اســـتخد. )ألراضـــي الماليـــة الجديـــدالمعوقـــات التـــي تواجـــه عمليـــة التســـجيل ( المقـــاييس
، وذلــــك باســــتخدام الحاســــوب باســــتخدام برنــــامج الــــرزم لحســــاب ثبــــات األداة الثبــــات كرونبــــاخ ألفــــا

  ).SPSS(ة للعلوم االجتماعية اإلحصائي
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  عالفصل الراب
  نتائج الدراسة

  
  

يتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا كــامًال ومفصــًال لنتــائج الدراســة، وذلــك لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة 
  .لتحقق من صحة فرضياتهااو 
  

  :نتائج تحليل المقياس  1.4
  

  :نتائج السؤال األول. 1.1.4
  

 الغربيـة الضـفة شـمال منطقـةفـي  المالية ألراضي الجديد تسجيلال عملية تواجه التي لمعوقاتما ا
  من وجهة نظر المواطنين؟

  
هــم ، واالنحرافــات المعياريــة أللإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية

 مـن  ربيـةالماليـة فـي منطقـة شـمال الضـفة الغ راضـيأل الجديدالمعوقات التي تواجه عملية التسجيل 

  ).1.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول وجهة نظر المواطنين
ـــة ألالمتوســـطات ا): 1.4(جـــدول  ـــة  هـــملحســـابية واالنحرافـــات المعياري المعوقـــات التـــي تواجـــه عملي

  .وجهة نظر المواطنين من  الجديدالتسجيل 
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المتوسط  العدد البعد البعد
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 �ر���� ا����� 0.23 3.80 88  التشريعات  ا�ول ا�	���

� ا�	����� 0.35 3.90 88  علىمجلس القضاء األ  ا���� �ر���� ا���

 �ر���� ا����  0.35 3.85 88  راضيسلطة األ   ا����  ا�	���

 �ر���� ا��ا�! 0.30 3.81 88  المواطن  ا��ا�! ا�	���

ولا� 0.24 4.24 88  حتاللاإل  ا����� ا�	���  �ر���� 	دا 

 مرتفعة 0.17 3.92 88 الدرجة الكلية للمعوقات

  
المالية في  راضيأل الجديدأن أهم المعوقات التي تواجه عملية التسجيل ) 1.4(يتضح من الجدول 

بمتوسط حسابي قدره ) حتاللاال(وجهة نظر المواطنين تمثلت في  من  منطقة شمال الضفة الغربية
بمتوسط ) علىمجلس القضاء األ(بة الثانية معيق رتفعة جدا، وجاء في المرتعن درجة م معبراً ) 4.24(

بمتوسط ) راضيسلطة األ(في المرتبة الثالثة بعد عن درجة مرتفعة، وجاء  معبراً ) 3.90(حسابي قدره 
) المواطن(عن درجة مرتفعة أيضا، في حين جاء في المرتبة الرابعة  معبراً ) 3.85(حسابي قدره 
) التشريعات(يضا، وجاء في المرتبة الخامسة أعن درجة مرتفعة  معبراً ) 3.81(ي قدره بمتوسط حساب

أما عن الدرجة الكلية للمعوقات فقد . عن درجة مرتفعة أيضا معبراً ) 3.80(بمتوسط حسابي قدره 
مع ) 3.92(درجة الكلية للمعوقات جاءت أيضا بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي على ال

  ). 0.17(معياري قدره  نحرافإ
  
ـــة الســـبب فـــي وجـــود  و  ـــة التســـجيل ) حـــتاللاال(تعـــزو الباحث  الجديـــدكـــأهم المعوقـــات التـــي تواجـــه عملي
سـرائيلي حـتالل اإلن االألى إوجهة نظر المواطنين  بية منالمالية في منطقة شمال الضفة الغر  راضيأل

ذلـك مـا  اته التوسعية، وخير مثال علىمام مخططأ عائقاً راضي ستقف ن عملية تسجيل األأ يدرك جيداً 
كثافـــة  ضدى الـــى خفـــأة جنـــين، ن ارتفـــاع نســـبة التســـوية فـــي محافظـــإحـــدث فـــي منطقـــة جنـــين، حيـــث 

ن قـل مـا يكـون وذلـك ألأراضـي هنـاك ة األادر سـتيطان ومصـن اإلإظـة، حيـث ستيطان فـي تلـك المحافاإل
اإلسـرائيلية مـن التعامـل معهـا كأراضـي  أمام مسـاعي السـلطات أغلبية أراضيها مطوبة، مما وقف حائالً 

ليـات التسـوية والتسـجيل عاقـة عمإحـتالل اإلن من مصلحة إلي إقامة المستوطنات فيها، لذا فدولة وبالتا
  .راضيلأل الجديد
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باسـتخراج األعـداد، والمتوسـطات الحسـابية،  لنتائج السابقة حسب الفقرات قامت الباحثةاولتفصيل 

  :وجهة نظر المواطنينمن  لكل معيق ألهم فقراتواالنحرافات المعيارية 

  معوقات تتعلق بالتشريعات. 1
  

 معوقاتنحرافات المعيارية ألهم فقرات العداد، والمتوسطات الحسابية، واإلقامت الباحثة باستخراج األ
  ).2.4(وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  ،وجهة نظر المواطنين من  بالتشريعات المتعلقة

  
 المتعلقـةمعوقـات األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات ال ): 2.4(جدول 

  .وجهة نظر المواطنين بالتشريعات من 
ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����

� ا�)'��

ا*�)�اف 
  ا�	���ري

 ا��ر.-

  - .�ا ��ت�� 0.48 4.30 88 .را;�;�: ا��	9 �78 ا��دة ا�56%د ��34ء ��1وع ���%ن ا�  1

  ��ت��-  �. 88 4.00 0.69�A%'&��� -&>- ?�� ا�	1	%�- را;��8@�- ?��<�- ا� 3�%ق  2

3   9�6'&� �8�&A �	�B -'�C9��1 ا��	أ�3 ا� �� ا��%ا��E ھB ات��F&ا�
� . ا�را;

  ��ت��-  0.63 3.80 88

4   -G8$ 9	� ��H�&� ن%�;�: ا*ھ&	�م ����	9 �78 إ�Iار ��
� .ا�را;

  ��ت��-  0.83 3.72 88

5  -�8	� 9����- ت)&�ج ا�	8@�- %��  4.�اءات ��B ة���� -G8$ 

� . ا�را;

  ��ت��-  0.87 3.44 88

6  E�Mا� !� -��%�  ��ت��-  N��. 88 3.69 0.79 ا����رات ا���F �'86- ت��� أي �%ة ��

7   -��ھ��ك ���رات ت)	O6$ 9ت ت���- أو ا�@AM�8- �����9 او أرد
Q1�	ا�. 

  ��ت��-  0.75 3.68 88

8  -��%�  ��ت��-  0.74 3.82 88 .;�: ا�<�R- ا���

ا�	�<E�8 �78 ا�&'�S� 9�6��ء  ت&��8 �8- ا4ھ&	�م ��ISار ت��A�1ت  9
�A�6ر$%م أ ا� -Aأ Eت����� .و 

  ��ت��-  0.81 3.78 88

��ISار ا�&��A�1ت �8<�ء �&'%A- ا�را;� ا�&� �� ت'%ى  ھ&	�م�8- ا4  10
� �  .�	�ل ا�&'%A-� ت�&U ��5 أ��� أو ا�&

  ��ت��-  0.58 3.73 88

  
وجهــة نظــر المــواطنين  مــن  أن أهــم فقــرات المعوقــات المتعلقــة بالتشــريعات) 2.4(الجــدول يتضــح مــن

حيـاء مشـروع قـانون عـادة الجهـود إلإضـعف العمـل علـى (على والتي تنص ) 1(تمثلت في الفقرة رقم 
، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه ى بدرجــة مرتفعــة جــداً والتــي جــاءت فــي المرتبــة األولــ) راضــياأل

علـــى والتــي تــنص ) 5(، فــي حـــين تبــين أن الفقــرة رقــم )0.48(مــع انحــراف معيــاري ) 4.30(الفقــرة 
جـاءت فـي المرتبـة األخيـرة ) األراضـي سـلطة معقدة فـي  إلجراءات قانونية تحتاج الملكية نقل عملية(

  ).0.87(مع انحراف معياري ) 3.44(سابي لهذه الدرجة بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الح
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ـــانون عـــادة الجهـــود إلإضـــعف العمـــل علـــى (بب فـــي وجـــود فقـــرة وتعـــزو الباحثـــة الســـ حيـــاء مشـــروع ق
ضمن أهم فقرات المعوقات المتعلقة بالتشـريعات مـن  وجهـة نظـر المـواطنين، وذلـك نتجيـة ) راضياأل

راض فلسـطيني بمـا أصـدار قـانون إجة عدم العمـل علـى راضي نتيضعف القوانين المتعلقة بقضايا األ
  .راضي وتعطلها لفترات طويلةل األعاقة عملية تسجيإع القائمة، مما ترتب عليه اوضب األيناس

  
  علىمعوقات تتعلق بمجلس القضاء األ.  2
  

 معوقاتقامت الباحثة باستخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات ال
وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم  وجهــة نظــر المــواطنين علــى مــن بمجلــس القضــاء األ المتعلقــة

)3.4.(  
  

المتعلقـة  معوقـاترات الاألعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم فقـ ): 3.4(جدول 
  .وجهة نظر المواطنين على من بمجلس القضاء األ

ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����
� ا�)'��

ا*�)�اف 
  ا�	���ري

 ا��ر.-

� �Wھ��E�8م و.%د ��Vة   1B 9	�8�  -A%'ا*رض ت�C�V�9 ا��56ز ا�>� E�. 88 3.94 0.70 -��ت��  

� ��A�V ا� ��م  2B Z[�  ��ت��- 0.65 3.97 88 .@9 ��مرا;� �1و.%د ��Vء �&

� ��A�V ا�&'9�6 ا��A�6 �1@9 [�ص ��م  3B Z[�  ��ت��- 0.64 3.98 88  .و.%د ��Vء �&

  ��ت��- 0.77 3.93 88 .را;��8- ا*ھ&	�م ����	9 �78 ت�رA^ ا���Vة ا����� E�8��Gع ا�  4

� ��A�V ا��6Aد ��Vة �&�]]إ�8- ا*ھ&	�م ����	9 �78   5B Eو��� �ام را;
9���. 

  ��ت��- 0.76 3.90 88

�]]- �)%$<- ��A�V ا�&'9�6 إ��6Aد ��ا�_ إ�8- ا��	9 �78   6&� -��@&�و
 .ا�E� �A�6 �8��ت وو`��C و�����ت

  ��ت��- 0.73 3.75 88

`<�ت إرا;� و��&�]]�� a>��� E��A�V ت'9�6 ا��م و.%د ��Vة   7
 .ا�)�%ق

  ��ت��- 0.67 3.97 88

8  A��&� م�	8- ا*ھ&��A�68&'9�6 ا�� Z[�  ��ت��- b. 88 4.05 0.73 ��ض �&

�V	�ن ا�@��ءة ) را;��)@	- ا�(را;��و.%د �)��� �&�]]- �� ��م  9
� ا�)@�B a>��5- و$��- ا�	ا�. 

  ��ت��- 0.66 3.65 88

  
وجهـة نظـر  مـن علـى مجلـس القضـاء األب المتعلقـةمعوقات ال أن أهم فقرات) 3.4(يتضح من الجدول

ــــــت فــــــي الفقــــــرة  رقــــــم  المــــــواطنين ــــــنص) 8(تمثل ــــــي ت ــــــى والت نــــــدرة وجــــــود محكمــــــة متخصصــــــة ( عل
والتـــي جـــاءت فـــي ) لضـــمان الكفـــاءة المهنيـــة وســـرعة البـــت فـــي الحكـــم) محكمـــة االراضـــي(راضـــيباأل

مـع انحـراف معيـاري ) 4.05(المرتبة األولى بدرجة مرتفعة، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي لهـذه الفقـرة 
قلـــة االهتمـــام بالعمـــل علـــى اطـــالع (علـــى والتـــي تـــنص ) 9(الفقـــرة رقـــم ، فـــي حـــين تبـــين أن )0.73(
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جـاءت فـي ) القضاة العاملين بقطاع االراضي على االجراءات التي تتم بجميع اطـراف نظـم االراضـي
مع انحراف معياري ) 3.65(المرتبة األخيرة بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

)0.66.(  
  

) راضــيألمحكمــة ا(اراضــيألنــدرة وجــود محكمــة متخصصــة با( ثــة الســبب فــي وجــود فقــرةوتعــزو الباح
معوقـــات المتعلقـــة بمجلـــس فقـــرات ال م أهـــ ضـــمن) لضـــمان الكفـــاءة المهنيـــة وســـرعة البـــت فـــي الحكـــم

ى وجــود ذلــك قــد يعــود الــى حاجــة المــواطنين الــأن ، الــى علــى مــن  وجهــة نظــر المــواطنينالقضــاء األ
نتظــار ألشـــهر الوفر علــيهم الوقــت والجهــد، وعــدم اراضــي، ممــا يــايا األمحكمــة متخصصــة فــي قضــ

شـكاليات المتعلقة بإنهاء موضوع األرض والبت فيه، ممـا يترتـب عليـه إجل عقد المحكمة طويلة من أ
إضـــافة الـــى ذلـــك فـــإن وجـــود قـــاض متخصـــص فـــي . د خالفـــات بـــين النـــاس نتيجـــة لـــذلككبيـــرة ووجـــو 
كتســابه للخبــرة والمعرفــة، والقــدرة ى العمــل بصــورة أفضــل، نتيجــة إي يعطيــه القــدرة علــراضــموضــوع األ

  .على فهم كافة تبعيات المشكلة بصورة كاملة
  
  راضيسلطة األ معوقات تتعلق ب. 3
  

 معوقاتنحرافات المعيارية ألهم فقرات العداد، والمتوسطات الحسابية، واإلقامت الباحثة باستخراج األ
  ).4.4(وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  ة نظر المواطنينوجه من  راضيسلطة األب المتعلقة

  
المتعلقـة  معوقـاتنحرافـات المعياريـة ألهـم فقـرات الألعداد، والمتوسـطات الحسـابية واإلا ):4.4(جدول 

  .وجهة نظر المواطنين من  راضيسلطة األب
ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����

� ا�)'��

ا*�)�اف 
  ا�	���ري

 ا��ر.-

  ��ت��- .�ا 0.67 4.33 88 . ھ	�- ا�&'9�6 ا��1���A�6 ا�%�� وت���: ا�	&6	Q� ! &	�مھ�8- ا4  1

� ��ون �8�S- ا��	  2Cار د��9 إ.�ا�I9 �78 إ �A�6اءات ا�&'9�6 ا��.
!�	68� c;1@9 وا� . 

  ��ت��- 0.60 4.16 88

� �9 دا�Cة �E �8- ا��	9 �78 إ�6Aد أ  3B �A�69�6 ا�'&��� -[[��'�م �&
 .*را;�دوا�C ا

  ��ت��- 0.75 3.86 88

4  S� E�[[�.�اءات �8- ا��	9 �78 رG8$ �B- ا�را;� ������E�8 ا�	&
�A�6ا�&'9�6 ا�. 

  ��ت��- 0.86 3.95 88

�اءات .��: وت�رA^ ا����E�8 ا�	&�]]�8�S� E- ا��	9 �78 ت�  5
 .را;�ا�&'9�6 ا��A�6 �78 تd8 ا4.�اءات 4دارة O6$ت ا�

  ��-��ت 0.75 3.89 88

��6ز را;� ودوا�C ا�	'�3- �'��- إ;�: ا�&�'�� �� ��E دوا�C ا�  6
 �A�6ت ا�&'9�6 ا�O���� 

  ��ت��- 0.72 3.78 88

7   �� دا�Cة ا�	'�3- *ت	�م �	c'�  -�8 ا*را;B E�3�'	ت��- 0.64 3.73 88 .�8- ��د ا���  

  ��ت��- U����V�. 88 3.80 0.87 * ت��7 ا�7 �'&%ى $�� ا�&'%A- ا��A�6&'9�6 ا�$��   8
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9  �A�6ت ا�&'9�6 ا�O���� �B a>ت��- 0.54 3.78 88 .ط%ل ��ة ا���  

ا�56%د ا�	<fو�- ��8	9 �78 ا��Fء ا�	�$%م ا���ص �	�! ا�%���- �8-   10
 E�G'8B رج�] -	H�	ا����- ا�.  

  ��ت��- 0.63 3.65 88

11  Z�ا�)�د ا�� �B ا�@%ادر -A�1>ا� -[[� ط<��- 3'^ وا�	Wھ8- ا�	&

  ا�را;� �'G8- ا���I- ا��	9
  ��ت��- 0.70 3.65 88

12  Z�ا�� �B اتM�56&ات ا���	ز�- وا�O9 ا�	�8� �	ءم �O&A !� دة�Aز 

 ا�را;� ��ت� G8$- �78 ا�	8�7 ا��	9 �63
  ��ت��- 0.65 3.70 88

� ا�	@�ن ;��  13B ا����- ا4دارة �Bو !�	. �Cت'9�6 دوا  �ا�را;
 .وا����رات

  ��ت��- 0.71 3.80 88

راضــــي مــــن  وجهــــة نظــــر ألأن أهــــم فقــــرات المعوقــــات المتعلقــــة بســــلطة ا) 4.4(يتضــــح مــــن الجــــدول
بنشـر الـوعي وتثقيـف المجتمـع  هتمـامالقلـة ا(والتـي تـنص علـى ) 1(ة رقـم المـواطنين تمثلـت فـي الفقـر 

ث بلــغ المتوســط ، حيــوالتــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى بدرجــة مرتفعــة جــداً ) هميــة التســجيل الجديــدأب
والتـي ) 5(، فـي حـين تبـين أن الفقـرة رقـم )0.67(مـع انحـراف معيـاري ) 4.33(الحسـابي لهـذه الفقـرة 

المنظمة خارج فلسطين والذي  لغاء المرسوم الخاص بمنع الوكالة العامةإقلة العمل على (تنص على 
الحسابي  ة، حيث بلغ المتوسطجاءت في المرتبة األخيرة بدرجة مرتفع) نتقال الملكية بشكل كبيرإقيد 

  ).0.63(نحراف معياري إمع ) 3.65(لهذه الدرجة 
  

بنشر الـوعي وتثقيـف المجتمـع  هتمامقلة اال(وتفسر الباحثة السبب وراء وجود الفقرة التي  تنص على 
وجهة نظر  من  راضيسلطة األب المتعلقةمعوقات والتي جاءت أهم فقرات ال) همية التسجيل الجديدبأ

تقصــير سـلطة االراضـي بالقيــام بالتوعيـة حــول أهميـة تســجيل لـى إ ن ذلــك قـد يعــودإ، حيـث اطنينالمـو 
ر التوعيــة ســواء مــن خــالل وســائل اإلعــالم او مــن خــالل راضــي بنشــنــد قيــام ســلطة األفع، األراضــي

ودوره فــي  ،الجديـدهميـة التسـجيل قـد النـدوات والمحاضـرات بأو حتـى مـن خـالل عمنشـورات خاصـة، أ
فــذلك يزيــد مــن اقبــال  .طمــاع الصــهيونيةأمــام األ مــن االرض وتحســين وضــعها، ووقوفــه حــائالً زيــادة ث

  .المواطنين على التسجيل المجدد 
  
  المواطنمعوقات تتعلق ب. 4
  

 معوقاتقامت الباحثة باستخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات ال
  ).5.4(وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  هة نظر المواطنينوج من  المواطنب المتعلقة

  
المتعلقـة  معوقـاتنحرافـات المعياريـة ألهـم فقـرات الألعداد، والمتوسـطات الحسـابية واإلا ):5.4(جدول 

  .وجهة نظر المواطنين من  المواطنب
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ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����

� ا�)'��

ا*�)�اف 
  ا�	���ري

 ا��ر.-

إ�7 ا�)� ا�fي A)� ����اً �E ر?<-  ا��A�6- ا�&'9�6 ارت��ع ت@8�  1
� ا�<�ء �f5ه B E%اط��	ة"ا����F	ا� ." 

  ��ت��- .�ا 0.65 4.20 88

2  -Aا�%���- ا����- وا�%���- ا��ور E� 9� �B -3�&� �AوM&��8ت ا�	ت��- 1.14 3.78 88 .���  

��6ز �	� 9�6A ا� ا��A�6&'9�6 �	�8- ا�  3i� 9A%ط a�%� ت)&�ج Eاط%	
 .داء �]��)E� 9G�&AU أ

  ��ت��- 0.65 3.80 88

  ��ت��- 0.65 3.68 88 .ر;MB�3 �8] -8U ��ى ا�	%اطE �&'9�6 أ�  4

� �%.%د ���%ن ا�&'9�6 ا��A�6 �8- ا4ھ&	�م �&���:  5��G'8�5%ر ا�	ت��- 0.73 3.78 88 ا�6��  

6  5. ^>'� -8A%ة ط�� f�� !�>9 63- ا�	ل ت)Mرات �� ت��ا�� N�� 9
E%اط��	ا� . 

  ��ت��- 0.71 3.90 88

�8- إھ&	�م أI)�ب ا�را;� �&'9�6 أرا;��5 ���&��ون �! دا�Cة   7
 .را;�ا�

  ��ت��- 0.79 3.88 88

8   !� -�%8G	8%ا ���]%رة ا����&A * �� G8$- ا�را;B ا����8%ن
E%اط��	ا�. 

  ��ت��- 1.01 3.52 88

  ��ت��- 0.57 3.70 88 .را;�8��ت ت'9�6 ا�ھ��ك ��%د �78 �3 ا�	%اطi� EطOع �78 �  9

  ��ت��- 0.77 3.84 88 .�<���م ��c ت'O�5ت ��دA- أ  10

  
 وجهــة نظــر المـــواطنين مـــن المواطن بــ المتعلقــة معوقـــاتال أن أهــم فقــرات) 5.4(يتضــح مــن الجـــدول

ي يحـد كثيـرًا إلـى الحـد الـذ الجديـدارتفـاع تكلفـة التسـجيل (والتـي تـنص علـى ) 1(تمثلت في الفقرة رقـم 
، والتــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى بدرجــة مرتفعــة جــداً ) مــن رغبــة المــواطنين فــي البــدء بهــذه المغــامرة

، فــي حــين تبــين أن )0.65(نحــراف معيــاري إمــع ) 4.20(الحســابي لهــذه الفقــرة  حيــث بلــغ المتوســط
صــورة المطلوبــة مــع بال نالعــاملون فــي ســلطة األراضــي ال يتعــاملو (والتــي تــنص علــى ) 8(الفقــرة رقــم 
الحســـابي لهـــذه الدرجـــة  جـــاءت فـــي المرتبـــة األخيـــرة بدرجـــة مرتفعـــة، حيـــث بلـــغ المتوســـط) المـــواطنين

  ).1.01(نحراف معياري إمع ) 3.52(
  

إلى الحد الذي يحد كثيرًا من رغبة  الجديدارتفاع تكلفة التسجيل ( وتعزو الباحثة السبب في وجود فقرة
وجهــة نظــر مــن المواطن بــ المتعلقــةمعوقــات ال فقــرات هــمضــمن أ) مغــامرةالمــواطنين فــي البــدء بهــذه ال

ن ذلـــك قـــد يعـــود الـــى تلـــك المســـتلزمات الخاصـــة بعمليـــة التســـجيل، والتـــي تتواصـــل إلـــى أ .المـــواطنين
خراج قيـــد ماليـــة إولـــى المتعلقـــة بـــمنـــذ البـــدء بالمرحلـــة األ الجديـــديل وتســـتمر علـــى مـــدار رحلـــة التســـج

قسـم لرفـع تصـريح مشـفوع بال ، وحتـى مرحلـة الحصـول علـىمـالكضـريبة األ راضـي المسـجلة بـدائرةلأل
، و بلــديأضــافة الــى شــهادة مجلــس قــروي و طالــب التســجيل او البــائع باإلأالتبــاين فــي اســم المــورث 

قــدام علــى تكلفــة ترهــق المــواطن وتجعلــه يفكــر ألــف مــرة قبــل اإلحيــث يترتــب علــى ذلــك جهــد ووقــت و 
  .الجديدعملية التسجيل 
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  لحتال اإلمعوقات تتعلق ب. 5
  

قامـــــت الباحثـــــة باســـــتخراج األعـــــداد، والمتوســـــطات الحســـــابية، واالنحرافـــــات المعياريـــــة ألهـــــم فقـــــرات  
وذلـــك كمـــا هـــو واضـــح فـــي الجـــدول رقـــم  وجهـــة نظـــر المـــواطنين مـــن  االحتاللبـــ المتعلقـــة معوقـــاتال
)6.4.(  

 المتعلقـة معوقـاتمعياريـة ألهـم فقـرات النحرافـات الألعداد، والمتوسـطات الحسـابية واإلا ):6.4(جدول 
  .وجهة نظر المواطنين من  حتاللاإلب

ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����
� ا�)'��

ا*�)�اف 
  ا�	���ري

 ا��ر.-

  ��ت��- .�ا 88 4.74 0.63 .[�G ا�	]�درة ��G8$ 9>� Eت ا*O&3ل  1

  ��ت��- .�ا 0.66 4.65 88 .را;� [�رج ا�&'%�H��-A ا�  2

3  %G�8� *�&<�رات أ���-ط ا�%ھ	�- ا�&� و;��5 ا4ا��Cل ا4$�اO&3 . 88 4.69 0.55 ت��- .�ا��  

4  M��&ت'9�6 �9��1 ت �� ا�را;B ط���	%�- ?�� ا�	1	ل ا��	�Q� 

-A%'&ا�.  
  ��ت��-  0.60 4.18 88

5  -`O�ط� ا���	ا� E�� -8]9 )ج.ب.أ(ھ��ك أ3%اض �&�ا	9�6 �A �	� ،
��� �B � .أ��اً ����اً ط� ج G8$- ا�را;

  ��ت��-  0.50 4.10 88

�� تWدي إ�7 ;��ع 3�%ق أ��س آ[�I�] EA-  ا���A�6	�8- ا�&'9�6   6
E���&F	ا� E�. 

  ��ت��-  0.99 3.69 88

8� ا�&� ت)%ل دون ت'9�6 ا�  7�Cل ا4$�اO&3*ت ا�G8$ إ.�اءات�  ��ت��-  0.66 3.95 88 .را;

  ��ت��-  0.51 3.92 88 .�را;� ا�����G'8-ت���^ ا4دارات ا�	�&8�- �78 ا  8

  
 وجهــة نظــر المــواطنين مــن حتالل اإلبــ المتعلقــة معوقــاتال أن أهــم فقــرات) 6.4(يتضــح مــن الجــدول

والتـــي )  خطــر المصــادرة مــن قبــل ســلطات االحــتالل(والتــي تــنص علــى ) 1(تمثلــت فــي الفقــرة رقــم 
مـع ) 4.74(الحسـابي لهـذه الفقـرة  غ المتوسـط، حيـث بلـجاءت فـي المرتبـة األولـى بدرجـة مرتفعـة جـداً 

عمليـــة التســـجيل (والتـــي تـــنص علـــى ) 23(، فـــي حـــين تبـــين أن الفقـــرة رقـــم )0.63(نحـــراف معيـــاري إ
جــاءت فــي المرتبــة األخيــرة ) قــد تــؤدي إلــى ضــياع حقــوق أنــاس آخــرين خاصــة مــن المغتــربين الجديــد

  ).0.99(نحراف معياري إمع ) 3.69(لحسابي لهذه الدرجة بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط ا
  

أهــم فقــرات ضــمن )  خطــر المصــادرة مــن قبــل ســلطات االحــتالل(فقــرة فــي ن الســبب أوتــرى الباحثــة 
حــتالل علــى ســلطات اإلبــه لــى مــا قامــت إحتالل مــن  وجهــة نظــر المــواطنين المعوقــات المتعلقــة بــاإل

تلكــات بهــدف الســيطرة دمير للمممــدار العقــود الماضــية مــن عمليــات مصــادرة وتشــريد للمــواطنين، وتــ
كبــر معيــق مــن أن إوطنات فــي كــل جــزء منــه، وبالتــالي فــراضــي الــوطن، وزراعــة المســتأالكاملــة علــى 
  .راضيهمأواطنين تمثل في الخوف من مصادرة وجهة نظر الم
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  :نتائج السؤال الثاني  2.1.4

  
مـن  الغربيـة الضـفة شـمال منطقـةفـي  المالية ألراضي الجديد تسجيلال عملية تواجه التي لمعوقاتما ا

  وجهة نظر الموظفين؟
  

هــــم نحرافــــات المعياريــــة أل، واإللإلجابــــة عــــن ســــؤال الدراســــة األول تــــم اســــتخراج المتوســــطات الحســــابية
من وجهة  المالية في منطقة شمال الضفة الغربية راضيأل الجديدالمعوقات التي تواجه عملية التسجيل 

  ).7.4(ضح في الجدول نظر الموظفين، وذلك كما هو وا
  

ــــات المعياريــــة أل ):7.4(جــــدول  ــــي تواجــــه عمليــــة  هــــمالمتوســــطات الحســــابية واإلنحراف ــــات الت المعوق
  .من وجهة نظر الموظفين الجديدالتسجيل 

المتوسط  العدد البعد البعد
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 �����ر ا����  0.43 3.67 19  التشريعات  ا�ول ا�	���

� ا�	����� 0.66 3.78 19  علىمجلس القضاء األ  ا���� �ر���� ا���

 �ر���� ا����� 0.42 3.61 19  راضيسلطة األ   ا����  ا�	���

 �ر���� ا��ا�! 0.56 3.62 19  المواطن  ا��ا�! ا�	���

 �ر����  ا�ول 0.60 3.82 19  حتاللاإل  ا����� ا�	���

 مرتفعة 0.54 3.70 19 الدرجة الكلية للمعوقات

  
المالية في  راضيأل الجديدأن أهم المعوقات التي تواجه عملية التسجيل ) 7.4(يتضح من الجدول 

بمتوسط حسابي قدره ) حتاللالا(وجهة نظر الموظفين تمثلت في  منطقة شمال الضفة الغربية من
بمتوسط ) علىألمجلس القضاء ا(عن درجة مرتفعة، وجاء في المرتبة الثانية معيق  معبراً ) 3.82(

بمتوسط ) التشريعات(، وجاء في المرتبة الثالثة بعد ايضا عن درجة مرتفعة معبراً ) 3.78(حسابي قدره 
) المواطن(عن درجة مرتفعة أيضا، في حين جاء في المرتبة الرابعة  معبراً ) 3.67(حسابي قدره 

سلطة (مرتبة الخامسة يضا، وجاء في الأعن درجة مرتفعة  معبراً ) 3.62(بمتوسط حسابي قدره 
أما عن الدرجة الكلية . عن درجة مرتفعة أيضا معبراً ) 3.61(بمتوسط حسابي قدره ) راضياأل
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للمعوقات فقد جاءت أيضا بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للمعوقات 
  ). 0.54(نحراف معياري قدره إمع ) 3.70(
  

أن سرائيلي يعتبر من اإل االحتاللن اق بين المواطنين والموظفين على أتفهذا اإل ن وجودترى الباحثة أ
إنما المالية في منطقة شمال الضفة الغربية  راضيأل الجديدأهم المعوقات التي تواجه عملية التسجيل 

من عمليات مصادرة بصورة يومية، وظاهرة للعيان، حيث  اإلسرائيلية سلطاتاللى ما تقوم به يعود إ
وهذا بدوره . مصادرة آالف الدونمات لتوسيع كتل المستعمرات اإلسرائيليةحتالل لإللطات اسعت س

تدعيم السيطرة اإلسرائيلية على المناطق و بسط السيطرة اإلسرائيلية على الطرق واألراضي سيعمل على 
ئيلية، مما سراإلبالمدن ااالستعمارية  الكتلدمج  يحاولو للسكان، منع النمو الطبيعي وسيالفلسطينية 

  .راضي الفلسطينيةلة الفلسطينية، وزيادة النفوذ اإلسرائيلي في كافة األيعني القضاء على حلم الدو 
عـداد، والمتوسـطات الحسـابية، باسـتخراج األ لنتائج السابقة حسب الفقرات قامت الباحثةاولتفصيل 

  :لكل معيق نحرافات المعيارية ألهم فقراتواإل 

  تمعوقات تتعلق بالتشريعا .1
  

 معوقاتنحرافات المعيارية ألهم فقرات العداد، والمتوسطات الحسابية، واإلقامت الباحثة باستخراج األ
  ).8.4(وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  من وجهة نظر الموظفين بالتشريعات المتعلقة

  
 المتعلقـةقـات معو األعداد، والمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة ألهـم فقـرات ال ):8.4(جدول 

  .بالتشريعات من وجهة نظر الموظفين
ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����

� ا�)'��

ا*�)�اف 
  ا�	���ري

 ا��ر.-

  ��ت��-  0.99 4.11 19  .��3ء ��1وع ���%ن ا*را;���دة ا�56%د 4إ;�: ا��	9 �78   1

  �&%$�.  19 2.89 1.33  -G�A%'&��� -&>- ?�� ا�	1	%�- را;��8@�- ?��<�- ا� 3�%ق  2

3   9�6'&� �8�&A �	�B -'�C9��1 ا��	أ�3 ا� �� ا��%ا��E ھB ات��F&ا�
�  . ا�را;

19 3.11 1.05 -G$%&�  

��دة إرا;� و�Iار ���%ن �&�� ��H	G8$ 9- ا�إ��م ا*ھ&	�م ����	9 �78   4
  .ا����A�1&��� �Hت ا���ظ	- ��5

  ��ت��-  1.11 4.00 19

� E� E�G'8B �3  ا�	�Q1ا[&Oف ا��%ا��E ا���ظ	- ��8��  5B ت��-  0.63 3.79 19  .رات��  

�Iار ���%ن �8&'9�6 ا�A �A�6%ا�^ ا�%;! إھ&	�م ����	9 �78 ا4 ;�:  6
 . ا��اھE ��8و�-

  ��ت��-  0.78 4.05 19

7  -�8	� 9����- ت)&�ج ا�	8@�- %��  4.�اءات ��B ة���� -G8$ �  �&%$G-  1.26 3.16 19  . ا�را;

��- �! ا�E�Mا�ات ?�� ��N ا����ر  8%�  ��ت��-  0.90 3.53 19  .	'86- ت��� أي �%ة ��
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9  �  �&%$AM�8.  19 3.26 1.01  -G- �����9 او أرد��- ا�	�6Q1ھ��ك ���رات ت)	O6$ 9ت ت���- أو ا

10  -��%�  ��ت��-  0.90 3.63 19  .;�: ا�<�R- ا���

� أ�Iار ���%ن إھ&	�م ����	9 �78 ا4 �8-  11��G'8B راض^$��A �	� و;�ع ا�
-	C��ا� . 

  ��ت��-  0.71 3.95 19

.�اء ����8- ت'�S 9�6��ء ا�	%اط��E ا��ا?<��IS� Eار ت��A�1ت �إ �8-  12
  .و ����تأA- ر$%م أرا;�E� �5 ��6د �

  ��ت��-  0.74 4.11 19

و أ���  را;� ا�&� �� ت'%َّ �Iار ا�&��A�1ت �8<�ء �&'%A- ا��S ھ&	�ما4 �8-  13
� �   .�	�ل ا�&'%A-أ� �5 � ت�&Uِ ا�&

  ��ت��-  0.90 4.16 19

  
 مــن وجهــة نظــر المــوظفين بالتشــريعات المتعلقــةمعوقــات الأن أهــم فقــرات ) 8.4(يتضــح مــن الجــدول
ـــت فـــي الفقـــرة ـــة(علـــى والتـــي تـــنص  ،)13(رقـــم  تمثل ـــدء بتســـوية إب االهتمـــام قل صـــدار التشـــريعات للب

والتي جاءت في المرتبة األولى بدرجة ) عمال التسويةأبها  نتهِ و التي لم تأبعد  راضي التي لم تسو األ
، فــي حــين )0.90(نحــراف معيــاري إمــع ) 4.16(مرتفعــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الفقــرة 

راضـــي المشـــمولة بالتســـوية غيـــر حقـــوق ملكيـــة غالبيـــة األ(علـــى والتـــي تـــنص) 5(رقـــم  تبـــين أن الفقـــرة
) 2.89(، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي لهـذه الدرجـة مرتفعـةة بدرجـة جاءت في المرتبـة األخيـر ) مثبتة
  ).1.33(نحراف معياري إمع 

  
راضـي التـي صدار التشريعات للبـدء بتسـوية األإب هتماماإل قلة(ن السبب في وجود فقرة وترى الباحثة أ

 مـن  بالتشـريعات ةالمتعلقـمعوقـات الأهم فقرات  ضمن) عمال التسويةأبها  و التي لم تنتهِ أبعد  لم تسو
راضـي خطـوة علـى شـاملة وتشـريعات للبـدء بتسـوية األ ن صـدور قـوانينظر الموظفين، حيث إوجهة ن

إال أن الجهات المختصة في تطبيق القـانون ال تـزال تعـاني مـن التخـبط فـي تفعيلـه . الطريق الصحيح
متخصصـين ممــن راضـي وقضـاة وطنيـة المؤهلـة، وعـدم وجـود محـاكم لألبسـبب الـنقص فـي الكـوادر ال

راضـي، وكـذلك الـنقص فـي الجهـاز المعـاون عة الخاصـة للقـوانين المتعلقـة باأللديهم دراية كافية بالطبي
 .لهيئة المحكمة من الفنيين والخبراء

  
  علىمعوقات تتعلق بمجلس القضاء األ  .2

  
 معوقاترات النحرافات المعيارية ألهم فقالعداد، والمتوسطات الحسابية، واقامت الباحثة باستخراج األ

وذلــك كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم  ،علــى مــن وجهــة نظــر المــوظفينجلــس القضــاء األبم المتعلقــة
)9.4.(  
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المتعلقـة  معوقـاتنحرافـات المعياريـة ألهـم فقـرات الألعداد، والمتوسـطات الحسـابية واإلا ):9.4(جدول 
  .على من وجهة نظر الموظفينبمجلس القضاء األ

ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����
� ا�)'��

ا*�)�اف 
  ا�	���ري

 ا��ر.-

1   �C�V�9 ا��56ز ا�>� E� -�8	ه ا��fھ �B -�1ر�	��� E��8@	ا� -A%'&ة ا��V�
d�f� E�8ھW� ��?. 

  ��ت��- 1.12 3.42 19

� ��A�V ا�إھ&	�م ����	9 �78 ��م ا4  2B Z[�را;� ��6A 9@1د ��Vء �&
  .��م

  ��ت��- 0.90 3.84 19

� ��A�V ا�&'9�6 ا��A�6 إ����	9 �78  ھ&	�م��م ا4  3B Z[��6Aد ��Vء �&
  .�1@9 [�ص

  ��ت��- 1.07 3.47 19

  ��ت��- 0.88 3.89 19  .را;�ت�رA^ ا���Vة ا����� E�8��Gع ا� ھ&	�م ����	9 ���78م ا4  4

� ��A�V ا���6Aد ��Vة �&�]]إھ&	�م ����	9 �78 ��م ا4  5B E وام�� �را;
9���.  

  ��ت��- 0.82 4.00 19

�]]- إ�6Aد ��ا�_ إ��م   6&� -����A�V ا�&'9�6 ا�E� �A�6  �)%$<-�@&�و
  .�8��ت وو`��C و�����ت

  ��ت��- 0.94 4.11 19

��م ت%��B ا���د ا�	��$^ �E ا���Vة ا�	&�]]�� a>��� E��A�V ت'9�6   7
  .`<�ت ا�)�%قإرا;� وا�

  ��ت��- 0.86 3.79 19

8   9�6'&8� Z[�  ��ت��- 1.07 3.63 19  .ا����A�6م ت��bA ��ض �&

9  �� -[[��V	�ن ا�@��ءة ) را;��)@	- ا�(را;����م و.%د �)@	- �&
� ا�)@�B a>��5- و$��- ا�	ا�.  

  ��ت��- 0.97 3.95 19

را;� �78 �ھ&	�م ����	9 �78 اطOع ا���Vة ا����� E�8��Gع ا��م ا4  10
  .را;��ط�اف ��H اأ.�اءات ا�&� ت&� �6	�! 4ا

  ��ت��- 0.75 3.68 19

  
مـن وجهـة نظـر علـى ألمجلـس القضـاء اب المتعلقـةمعوقـات ال أن أهـم فقـرات) 9.4(يتضح مـن الجـدول

 محوســبةلكترونيــة متخصصــة إيجــاد بــرامج إعــدم (والتــي تــنص ) 6(تمثلــت فــي الفقــرة  رقــم  المــوظفين
ألولـى بدرجـة مرتفعـة، والتي جـاءت فـي المرتبـة ا ،)قضايا التسجيل الجديد من ملفات ووثائق وبيانات

، فــي حــين تبــين أن )0.94(مــع انحــراف معيــاري ) 4.11(حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه الفقــرة 
قضـــاة التســـوية المكلفـــين بالمشـــاركة فـــي هـــذه العمليـــة مـــن قبـــل الجهـــاز (والتـــي تـــنص ) 1(الفقـــرة رقـــم 

بلـغ المتوسـط الحسـابي  ، حيـثمرتفعـةجاءت في المرتبـة األخيـرة بدرجـة ) القضائي غير مؤهلين لذلك
  ).1.12(مع انحراف معياري ) 3.42(لهذه الدرجة 

  
قضـــايا  محوســـبةيجـــاد بـــرامج الكترونيـــة متخصصـــة إعـــدم (ن الســـبب فـــي وجـــود فقـــرة أثـــة حوتـــرى البا

ضــمن أهــم فقــرات المعوقــات المتعلقــة بمجلــس القضــاء ) التســجيل الجديــد مــن ملفــات ووثــائق وبيانــات
ظفين، يـؤدي الـى التخـبط فـي العمـل، وعـدم القـدرة علـى متابعـة مـا يتعلـق على من وجهة نظر المـو ألا

بـرز  المعوقـات األساسـية التـي تحـول دون أن إعمال التسوية، ويمكـن القـول هنـا أراضي و ألبمشاكل ا
تطبيــق القــوانين والتشــريعات بشــكل فاعــل الــنقص البــّين فــي الكــوادر البشــرية القــادرة علــى التعامــل مــع 

ن أتــرى الباحثــة  و. ممــا يحــول دون تطبيــق القــوانين والتشــريعات القائمــة رغــم أهميتهــاتلــك البــرامج، 
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العمل بالنظام المحوسب لجميـع المعـامالت  ءوبد الجديدرشفة المحوسب للتسجيل استكمال برنامج األ
و االعتـداء أ ،راضـيهم لحفـظ حقـوقهم مـن الضـياعأقبـال المـواطنين علـى تسـجيل إيؤدي الى زيادة فـي 

  .خرينقبل اآلمن 
  
  راضيسلطة األ معوقات تتعلق ب. 3

 معوقاتنحرافات المعيارية ألهم فقرات العداد، والمتوسطات الحسابية، واالقامت الباحثة باستخراج األ
  ).10.4(من وجهة نظر الموظفين وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  راضيألسلطة اب المتعلقة

  
المتعلقـة  معوقاتنحرافات المعيارية ألهم فقرات اللحسابية واإلألعداد، والمتوسطات اا ):10.4(جدول 

  .من وجهة نظر الموظفين سلطة األراضيب
ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����

� ا�)'��

ا*�)�اف 
  ا�	���ري

 ا��ر.-

��ت��-  1.15 4.11 19  . ھ	�- ا�&'9�6 ا��1��Q�A�6 ا�%�� وت���: ا�	6&	! � ھ&	�ما4 �8-  1
  .�ا

� ��ون �إ9 �78 ا��	 �8-  2Cار د��9 ا.�ا�IS �A�6اءات ا�&'9�6 ا��.
!�	68� c;1@9 وا� .  

  ��ت��- 0.97 4.05 19

� �9 دا�Cة ��6A  Eد ا�'�م �&�]]- ���&'9�6إ�8- ا��	9 �78   3B �A�6ا�
  .را;�دوا�C ا�

  ��ت��- 1.10 3.74 19

 .�اءاتSرا;� ������E�8 ا�	&�]]�E ���م ا��	9 �78 رG8$ �B- ا�  4

�A�6ا�&'9�6 ا�.  
  ��ت��- 1.16 3.63 19

.�اءات S��: وت�رA^ ا����E�8 ا�	&�]]�E �ا��	9 �78 ت� �8-  5
  .را;��دارة O6$ت ا4.�اءات 4ا�&'9�6 ا��A�6 �78 تd8 ا

  ��ت��- 0.79 3.79 19

�@&�و��- �'O6ت 4رq�- ا�.�اءات اإ��5ء إا��	9 �78 $��-    �8-  6
�H	- ����وا�C ذات ا���O- ��5ا� را;� ور�# ھfه�G8$- ا.  

��ت��-  0.98 4.21 19
  .�ا

ودوا�C ا�	'�3-  ،را;���- ت���9 �1&�ك �� ��E دوا�C ا�آا�6Aد  �8-  7
��6ز ����Oت ا�&'9�6 ا��A�6إ�'��- .  

19 3.26 1.24 -G$%&�  

8  -8�  �5�A EAfا� E�3�'	��� -3�'	ا� �Cدوا �Bت إ���5 إرO6$ اد��
  .�<�ء ا�	���- ا�<�ھH-ن A&@8: ا�	%اطE ا*أ%����5 دون ا�	'�3- وت

  ��ت��- 0.84 3.53 19

  �&%$G- 0.92 3.21 19  .�7 �'&%ى $�� ا�&'%A-إ�U����V * ت��7  ا��A�6&'9�6 ا�$��   9

� ����Oت ا�&'9�6 ا��A�6 �#ء  10B a>ت��- 1.05 3.89 19  .ا���  

ا�%���- ا����- ا�	�H	-  ا��Fء ا�	�$%م ا���ص �	�!ا��	9 �78  �8-  11
  .[�رج E�G'8B وا�fي ��� ا�&��ل ا�	8@�- �1@9 �<��

  ��ت��- 0.96 3.47 19

12  Z�ا�)�د ا�� �B ا�@%ادر -A�1>ا� -[[� ط<��- 3'^ وا�	Wھ8- ،ا�	&

  . ا�را;� �'G8- ا���I- ا��	9
  ��ت��- 1.02 3.47 19

13  Z�ا�� �B اتM�56&ات ا���	ز�- وا�O9 ا�	�8� �	� AءمO& !� دة�A�63 ز 

  ا�را;� ��ت� G8$- �78 ا�	8�7 ا��	9
  ��ت��- 0.90 3.58 19

� ا�	@�ن ;��  14B ا����- ا4دارة �Bو !�	. �Cت'9�6 دوا  �ا�را;
  .وا����رات

19 2.90 1.24 -G$%&�  

15  -8� Oظ�وف �-ء� -R�� 9	ا�� -I�] ��� ->$%3 ل�	0.75 3.32 19  .ا�&'�8�6- ا�� -G$%&�  

� ا�را;� G8$- ا�&	�د  16B N�� �Cا��وا �Bو N�� ل�	78 ا��� 

�  .و��%ب �A E� 9��1]�3^ ذ�d و�� ا�	a�W ا�&9�F1 �%ظ�
  ��ت��- 0.70 3.47 19

17  Z�� 9A%	&زم ا�Oل ا��	�� -�� I�]- وا�	��ات �M5.sة ا���[B 

  .ا����- �8	'�3- ا����- ا4دارة
19 3.37 0.90 -G$%&�  



64 

 

�]]- ا�7 ت%��B ا*دوات ا�	�دA- ا�&� ت'��� ا*�'�م ا��	9 �8 �8-  18&	
  . �	���5ات	�م 4

  ��ت��- 0.71 3.79 19

19   E� 9� �58	(&A �ھ���d ا[&Oف �<�� ����'<- �)�6 ا�	'Wو��- ا�&
  .ا�ط�اف ا���C'�- ذات ا���O- ��	�8- ا�&'9�6

  ��ت��- 0.58 3.68 19

را;� ھ� أ�<� �@��� �E �9 اا�&@8�- ا�Oز�- �&���f ��1رA! ت'�6  20
�  .ا�4@����ت ا�	���- ا�	&�G8'� -3- ا�را;

  ��ت��- 0.63 3.79 19

راضـــي مـــن وجهـــة نظــــر ألأن أهـــم فقـــرات المعوقــــات المتعلقـــة بســـلطة ا) 10.4(يتضـــح مـــن الجـــدول
بنشـر الـوعي وتثقيـف المجتمـع  هتمـامقلـة اإل(والتـي تـنص علـى ) 1(المـوظفين تمثلـت فـي الفقـرة رقـم 

 والتــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى بدرجــة مرتفعــة جــدا، حيــث بلــغ المتوســط) هميــة التســجيل الجديــدأب
والتـي ) 14(، في حين تبـين أن الفقـرة رقـم )1.15(نحراف معياري إمع ) 4.21(الحسابي لهذه الفقرة 

في  جاءت) األراضي والعقارات تسجيل دوائر جميع وفي العامة اإلدارة في المكان ضيق(تنص على 
نحـــراف امـــع ) 2.90(الحســـابي لهـــذه الدرجـــة  المرتبـــة األخيـــرة بدرجـــة متوســـطة، حيـــث بلـــغ المتوســـط

  ).1.24(معياري 
  
هميــة التســجيل أالــوعي وتثقيــف المجتمــع ب بنشــر هتمــامقلــة اال( الباحثــة الســبب فــي وجــود فقــرة تعــزوو 

ن ذلـك إلـى أالمـوظفين  راضي مـن وجهـة نظـروقات المتعلقة بسلطة األأهم فقرات المع ضمن) الجديد
فــي نشــر الــوعي بأهــداف ســلطة  يتجلــىوالــذي  ،الــدور اإلعالمــي لســلطة األراضــيهميــة الــى أيعــود 

التعديات أو تشجيع المـواطنين علـى تسـجيل ممتلكـاتهم فـي الطـابو باإلضـافة  األراضي سواء في إزالة
عــاني مــن الــنقص بصــورة مــر الزال ين هــذا األإ، حيــث األراضــي إلــى تحســين الصــورة الذهنيــة لســلطة

  .الجديدقبال المواطنين على عمليات التسجيل إلى ضعف إدى أظاهرة، مما 
  
  المواطنمعوقات تتعلق ب. 4

 معوقاتقامت الباحثة باستخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات ال
  ).11.4(واضح في الجدول رقم  من وجهة نظر الموظفين وذلك كما هو المواطنب المتعلقة

  
المتعلقـة  معوقاتنحرافات المعيارية ألهم فقرات الألعداد، والمتوسطات الحسابية واإلا ):11.4(جدول 

  .من وجهة نظر الموظفين المواطنب
ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����

� ا�)'��

ا*�)�اف 
  ا�	���ري

 ا��ر.-

fي A)� ����اً �E ر?<- إ�7 ا�)� ا� ا��A�6ارت��ع ت@8�- ا�&'9�6   1 
� ا�<�ء �f5ه B E%اط��	ة"ا����F	ا� ."  

  ��ت��- .�ا 1.20 3.89 19

2  -Aا�%���- ا����- وا�%���- ا��ور E� 9� �B -3�&� �AوM&��8ت ا�	1.07 3.16 19  .� -G$%&�  

� 9�6A ا�	%اطE �	 ؛��6زت)&�ج �%�a ط%i� 9A ا��A�6&'9�6 �	�8- ا�  3
&A�G E� 9أU(��[� داء  

  ��ت��- 0.91 3.95 19

4  -8�  9�6'&� E%اط	ى ا��� MB�3 �8]أU;ت��- 1.26 3.63 19  .ر��  
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� �%.%د ���%ن ا�&'9�6 ا��A�6 :ھ&	�م �&���ا4 �8-  5��G'8�5%ر ا�	ت��- 0.94 4.00 19  .ا�6��  

6  -8A%ة ط�� f�� !�>9 63- ا�	ل ت)Mرات �� ت��ا�� N��  95. ^>'�
E%اط��	ا� .  

  ��ت��- 0.78 4.05 19

را;��5 ���&��ون �! دا�Cة أرا;� �&'I 9�6)�ب ا�أھ&	�م إ �8-  7
�  .ا*را;

  ��ت��- 0.89 3.68 19

8  -�%8G	8%ا ���]%رة ا����&A * �� G8$- ا�را;B ا����8%ن  !�
E%اط��	ا�.  

19 2.63 1.01 -V����  

  ��ت��- 0.90 3.53 19  .را;�طOع �78 �8��ت ت'9�6 ا�iا�	%اطE �ھ��ك ��%د �78 �3   9

  ��ت��- c��.  19 3.68 0.95 ت'O�5ت ��دA- ا�<� �8-  10

أن أهــم فقــرات المعوقــات المتعلقــة بــالمواطن مــن وجهــة نظــر المــوظفين ) 11.4(يتضــح مــن الجــدول
بعض العقارات لم تزل تحمل حجة البيع منـذ مـدة طويلـة (والتي تنص على ) 6(تمثلت في الفقرة رقم 

 والتــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى بدرجــة مرتفعــة جــدا، حيــث بلــغ المتوســط .)بســبب جهــل المــواطنين
والتـي ) 8(، فـي حـين تبـين أن الفقـرة رقـم )0.78(نحـراف معيـاري إمـع ) 4.05(الحسـابي لهـذه الفقـرة 

جــاءت فــي ) العــاملون فــي ســلطة األراضــي ال يتعــاملوا بالصــورة المطلوبــة مــع المــواطنين(تــنص علــى 
نحـــراف إمـــع ) 2.63(الحســـابي لهـــذه الدرجـــة  جـــة منخفضـــة، حيـــث بلـــغ المتوســـطالمرتبـــة األخيـــرة بدر 

  ).1.01(معياري 
  
بعض العقارات لم تزل تحمل حجة البيع منـذ مـدة طويلـة بسـبب (الباحثة السبب في وجود فقرة  عزووت

مـن قبـل المـواطنين،  الـوعي قلـةلـى إهـم فقـرات المعوقـات المتعلقـة بـالمواطن أضـمن ) جهل المواطنين
التوعيـة مـن قبـل الجهـات  ، وذلك بسبب ضعف الجديدهمية التسجيل أوعدم وجود قناعة تامة لديهم ب

  .ذلكهمية أوتثقيف المجتمع بهمية التسجيل الجديد أالمعنية ب
  
  االحتاللمعوقات تتعلق ب. 5

 نحرافـــــات المعياريـــــة ألهـــــم فقـــــرات ة، واالقامـــــت الباحثـــــة باســـــتخراج األعـــــداد، والمتوســـــطات الحســـــابي
ـــ المتعلقـــة معوقـــاتال ـــك كمـــا هـــو واضـــح فـــي الجـــدول رقـــم  حتاللاإلب مـــن وجهـــة نظـــر المـــوظفين وذل
)12.4.(  
  

 المتعلقـة معوقاتنحرافات المعيارية ألهم فقرات الألعداد، والمتوسطات الحسابية واإلا): 12.4( جدول
  .من وجهة نظر الموظفين حتاللاإلب

ا�	&%$#  ا���د  ا����ة  ا����
� ا�)'��

�(�اف ا*
  ا�	���ري

 ا��ر.-

  ��ت��-  O&3.  19 3.84 1.01ل�ض ا����ر �8��G [�I- �]�درات ا4ت�  1

  ��ت��-  0.71 3.95 19  . را;� [�رج ا�&'%�H��-A ا�  2

8� *�&<�رات أ���-ا��G%ط ا�%ھ	�- ا�&� و;��5 ا4  3�Cل ا4$�اO&3 .  19 3.84 0.83  -��ت��  

4  M��&ت'9�6 �9��1 ت �� ا�را;B ط���	%�- ?�� ا�	1	ل ا��	�Q� -A%'&ت��-  0.78 4.05 19   .ا���  
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5  -`O�ط� ا���	ا� E�� -8]ج.ب.أ(ھ��ك أ3%اض �&�ا( -G8$ 9	� 9�6A �	� ،
� ���ط� ج أ��اB �  ".����ا" ا�را;

  ��ت��-  0.99 3.74 19

�� تWدي إ�7 ;��ع 3�%ق أ��س آ[�E� -I�] EA  ا���A�6	�8- ا�&'9�6   6
E���&F	ا�.  

  ��ت��-  0.96 3.47 19

8� ا�&� ت)%ل دون ت'9�6 ا�.�اءات �G8$ت ا*O&3ل ا4إ  7�Cا�$�  ��ت��-  0.91 4.05 19  .را;

8   -���G'8�ا� �  ��ت��-  1.01 3.63 19  .ت���^ ا4دارات ا�	�&8�- �78 ا�را;

  
 ر المــوظفينمــن وجهــة نظــحتالل اإلبــ المتعلقــةمعوقــات ال أن أهــم فقــرات) 12.4(يتضــح مــن الجــدول

 غيـر المنـاطق فـي األراضـي تسـجيل مشـاكل تتركـز(والتـي تـنص علـى ) 4(تمثلـت فـي الفقـرة رقـم 
 جـــراءات ســـلطات االحـــتاللإ(والتـــي تـــنص علـــى ) 7(والفقـــرة رقـــم )  .التســـوية بأعمـــال المشـــمولة

حيـث والتي جاءت في المرتبة األولـى بدرجـة مرتفعـة، )  راضيسرائيلي التي تحول دون تسجيل األاإل
والتـــي تـــنص علـــى ) 8(، فـــي حـــين تبـــين أن الفقـــرة رقـــم )4.05(بلـــغ المتوســـط الحســـابي لهـــذه الفقـــرة 

تعاقــب اإلدارات المختلفــة علــى األراضــي الفلســطينية هــي أحــد المشــاكل الرئيســة فيمــا يتعلــق بتســجيل (
درجــة جــاءت فــي المرتبــة األخيــرة بدرجــة متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــذه ال) .األراضــي

  ).1.01(نحراف معياري امع ) 3.63(
  

 المشـمولة غيـر المنـاطق في األراضي تسجيل مشاكل تتركز(ن السبب في وجود فقرة أوترى الباحثة 
لـى إضمن أهم فقرات المعوقات المتعلقة بـاالحتالل مـن وجهـة نظـر المـوظفين يعـود ) التسوية بأعمال

 نقل وعملية مثبتة، الملكية وحقوق سماء أصحابهابأ مسجلة أصالً  بالتسوية هي المشمولة ن األرضأ
 ونقل ،التسجيل مشاكل تظهر بينما األراضي سلطة في إجراءات قانونية إتمام سوى تحتاج ال الملكية
  .الجديد بالتسجيل يسمى ما خالل من يكون بالتسوية، فتسجيلها المشمولة غير األراضي في الملكية

  
  :المقابالت تحليل نتائج  2.4

  
، راضـــيألمختصـــين فـــي دائـــرة تســـجيل امســـؤولين عـــاملين و بـــاجراء ســـبع مقـــابالت مـــع مـــت الباحثـــة قا

علـى  نتـائج المقـابالت، وكانت -)3(ملحق رقم  -وذلك حسب ما هو واضح في  باإلضافة الى قضاة،
  :النحو التالي

  
  راضي، وبماذا تتمثل؟أل همية خاصة لتسجيل اأهل هناك : نتائج السؤال االول
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ة عــن سـؤال المقابلــة االولـى قامــت الباحثـة باســتخراج التكـرارت، والنســب المؤيـة، كمــا هـو واضــح جابـلإل
  ).13.4(في الجدول رقم 

  
  

  .همية تسجيل األراضي، وبماذا تتمثلالتكرارت، والنسبة المئوية أل ):13.4(جدول 
النسبة   العدد/التكرار  الفقرة  الرقم

  المئوية

  %100  7  اضير ألهمية خاصة لتسجيل اأهناك   1

  %71  5  .في النشاط االقتصاديدخول األراضي   2

  %86  6  .تحقيق السلم االجتماعي  3

  %100  7  .رض من أطماع االحتاللحماية األ  4

  %43  3  .نسان الفلسطينيصل وجود اإلأرض تشكل األ  5

  %71  5  .صحابهاألتثبيت لملكيتها وحماية   6

  :ما يلي الجديدهمية التسجيل أق بظهرت نتائج سؤال المقابلة االول والمتعلأ
 عديـدةهمية في نواحي حيث تمثلت هذه األ الجديدهمية التسجيل أجماع الفئة المستهدفة على إ -

 :همهاأ
مـن  حيـث تصـبحفـي النشـاط االقتصـادي، دخـول األراضـي : من الناحية االقتصـادية  - أ

ادة خــــرى، وتشــــجع علــــى زيــــدوات االئتمــــان لــــدى البنــــوك وجهــــات التمويــــل األأأهــــم 
 .االستثمار في مجال االسكان والمجال االقتصادي

تســـــهم عمليـــــة التســـــجيل فـــــي تســـــوية كافـــــة المشـــــكالت : مـــــن الناحيـــــة االجتماعيـــــة   - ب
راضــي والتصــرف بهــا وحــدودها والخالفـات التــي قــد تكــون بــين النــاس حــول ملكيــة األ

 .وبالتالي تساهم في تحقيق السلم االجتماعي. واستخداماتها
ـــذي : البعـــد السياســـي  - ت ـــا حمايـــة االرض مـــن أطمـــاع االحـــتالل ال قضـــم " يحـــاول يومي

 .ومصادرتها واالستيطان فيها" راضياال
صــل وجــود االنســان الفلســطيني، وهــي عنــوان صــموده فــي وجــه االحـــتالل أن االرض تشــكل إ -

 .االسرائيلي
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، صـحابها، وبالتـالي الحـد مـن النزاعـاتألرض هو تثبيت لملكيتها وحمايـة ن عملية تسجيل األإ -
 الجديــدوذلــك مــن خــالل الســند الــذي يــتم الحصــول عليــه بالتســجيل . وحفــظ لحقــوق المــواطنين

 .عمال التسويةأوبشكل نهائي حيث يعتبر كشهادة التسجيل الصادرة بعد 
  

  
  وماهي؟ الجديدهل هناك مشاكل تواجه عملية التسجيل : نتائج السؤال الثاني

حثة باستخراج التكرارت، والنسب المؤية، كما هو واضح في لالجابة عن سؤال المقابلة الثاني قامت البا
  ).14.4(الجدول رقم 

  
  .، وبماذا تتمثلتواجه عملية التسجيل الجديدالتي مشاكل للالتكرارت، والنسبة المئوية  ):14.4(جدول 
النسبة   العدد/التكرار  الفقرة  الرقم

  المئوية

  %100  7  تواجه عملية التسجيل الجديدمعوقات هناك   1

  %86  6  بالتشريعات المتمثلة  العقبات  2

  %57  4  .العقبات المتمثلة بمجلس القضاء األعلى  3

  %100  7  .حتالل اإلسرائيلياإلالعقبات المرتبطة ب  4

  %71  5  .)أ، ب، ج(أحواض متداخلة بين المناطق الثالثة  وجود  5

التغيــــــرات فــــــي القــــــوانين وتعاقــــــب اإلدارات المختلفــــــة علــــــى   6
  .الفلسطينيةاألراضي 

4  57%  

  %43  3  .عدم قدرة اللجان على اإلنعقاد بصورة دورية، ومنتظمة  7

  %29  2  .مركزية القرار  8

  
  :ما يلي الجديدتواجه عملية التسجيل  التي مشاكلبالوالمتعلق  الثانيظهرت نتائج سؤال المقابلة أ

اءات وخاصـة فـي المنطقـة جـر إومـا يقـوم بـه مـن  ،سـرائيليبرز المعيقات في االحـتالل اإلأتمثل  -
راضـي سـواء ضـمن منية التي حالت دون تسـجيل األأووضع للخطوط الوهمية العتبارات ). ج(

 .رض بصورة فرديةو تسجيل األأالمشاريع 
ومنهـا مـا يتعلـق  ،علـىمنها ما يتعلـق بمجلـس القضـاء األبالتشريعات أيضا  العقبات همأتمثل   -

 .راضيبسلطة األ
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، ممـا جعـل عمـل سـلطة األراضـي فـي )، ب، جأ(ين المنـاطق الثالثـة هناك أحواض متداخلـة بـ -
كبـر معيـق لكونـه غيـر معنـي بالتسـجيل مـن أن االحتالل يعتبـر إأمرا معقدا، حيث  )ج(مناطق 

 .راضي القريبة من محيط المستوطناتوخاصة تلك األ ،جل تفعيل عملية االستيطانأ
لــذا يجــب مراعــاة الدقــة فــي هــذه  .ات معقــدةجــراءإ القــرار، ومــا يترتــب عليــه مــن وقــت و مركزيــة   -

 .جراءات حفاظا على الحقوقاإل
دارات المختلفــة علــى األراضــي الفلســطينية هــي أحــد المشــاكل التغيــرات فــي القــوانين وتعاقــب اإل -

 . الرئيسة فيما يتعلق بتسجيل األراضي
نتيجــة عــدم نجــاز المعــامالت إوتــأخير  ،الجديــدخــرى فــي عمليــة التســجيل أيشــكل القضــاء عقبــة  -

وهـذا ن هناك ضغط لدى المحـاكم بالقضـايا إف كذلكلة، أمتخصصين في هذه المس ةوجود قضا
لى التنقالت للقضاة والرسـوم إضافه إجراءات إلوعدم سرعة البت والبطء با ،لى الضعفإيؤدي 

 .الباهظه
 . ضاياالق الكثير من ومنتظمة يؤخر البت في ،نعقاد بصورة دوريةاإلعلى قدرة اللجان  عدم -
حجـام المـواطنين إلـى إممـا يـؤدي  ؛كبـر العقبـاتأتعتبر مـن  الجديدهمية التسجيل بأقلة التوعية  -

. عـــن عمليـــة التســـجيل، خاصـــة مـــع التكـــاليف الباهظـــه والوقـــت الـــذي تحتاجـــه عمليـــة التســـجيل
ل اللجنة البدائيـة هـذه ن تعطى صفة السرعة، حيث تتحمأجراءات التي تتم يجب إلوديناميكية ا

 .مسؤوليةال
 

  :)تحليل المضمون(نتائج تحليل المعامالت   3.4

  

وفق  ،الوثائق المطلوبةألراضي المالية عبر  الجديدما المعوقات التي تواجه عملية التسجيل 

  في منطقة شمال الضفة الغربية؟ راضيأل تعليمات سلطة ا

  

بة لفتح معاملة التسجيل الجديد على الوثائق المطلو  جابة عن السؤال التالي قامت الباحثة باالطالعلإل
جراءات، وما تتطلبه من وقت وجهد حتى يتم إوفق تعليمات سلطة االراضي وتحليل ما فيها من 

حيث قامت الباحثة  الجديدعاقة عملية التسجيل إثير على أنجازها بالصورة المطلوبة، ودورها في التإ
ثة بتحليل هذه وفي ضوء ذلك قامت الباحنها وتحليل كل واحدة م ،بتحديد الوثائق والخطوات المطلوبة

للحصول على  الجديدمن خالل دراسة عينة من ملفات التسجيل ) جراءاتتحليل اإل(الجزئية 
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جراءات التفصيلية، ودراسة الفترة الزمنية الالزمة لكل مات المطلوبة من حيث الخطوات واإلالمعلو 
و وثيقة أاحثة بتحليل المعيقات الواردة في كل مطلب جراء والتكلفة المترتبة على ذلك، حيث اهتمت البإ

  :يعلى النحو التال، والتكلفة المترتبة على كل إجراء و الجديدثناء عملية التسجيل أمطلوبة 
  

  الوثائق المطلوبة لفتح معاملة التسجيل الجديد وفق تعليمات سلطة االراضي
  
  :جديدتحليل الوثائق المطلوبة لفتح معاملة التسجيل ال: والأ

  

لى التأخير في تقديم إو يؤدي  ،جراء روتينيذا كان هذا اإلإجراءات لبيان ما قامت الباحثة بدراسه اإل
نه ولغايات تسجيل األراضي إحيث . نجاز الخدمه، نتيجه التعقيدات والروتين الذي يبدد الوقت والجهدإ و 

معاملة التسجيل الجديد تحتاج لعدة  ن كل وثيقة مطلوبة لفتحإف ،راضيووفقا لتعليمات سلطة األ الجديد
وهذه المستندات يجب تجميعها جميعا الستكمال الشروط الشكلية والموضوعية  ،مستندات وأوراق ثبوتية

لكل معاملة تسجيل على حدا، وفي هذا المقام تستعرض الباحثة أنواع معامالت التسجيل من الناحية 
  :كما يلي  - مرفق النموذج  -مستندات العملية ومتطلبات كل عملية تسجيل من أوراق و 

  
  : مالكراضي المسجله بدائرة ضريبة األخراج قيد ماليه لأل إ. 1

  

صلية خراج قيد الماليه يعتبر بمثابة شهادة الميالد األإن أل ؛منه جراء ال بدإلن هذا اأترى الباحثة 
يتطلب وقت الستخراجه، حيث  جراء، وهذا الالتالي ال بد من وجود مثل هذا اإلللعقار ومسقط رأسه، وب

ن تكلفة رسوم هذا القيد أال إمالك،  في نفس اليوم من دائرة ضريبة األ نه من الممكن الحصول عليهإ
، مالكيتردد في التوجه لدائرة ضريبة األ، وهذا المبلغ غالبا ما يجعل المواطن )شيكل 400(تبلغ 

. الجديدثناء سيره في عملية التسجيل أواطن خرى تترتب على المأما يتبعه من مبالغ  الى باإلضافة
اذا كانت  ن الدولةإيرادات الدولة ويذهب لخزينة الدولة مباشرة، حيث إن هذا المبلغ هو ضمن أعلما ب

  .عادة النظر في هذه الرسومإجب عليها معنية بتشجيع الناس في
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عمال أضي التي شملتها راومخطط موقع لأل  ،خراج قيد تسوية غير نهائيةإ خراج قيد مالية و إ. 2

  :التسوية والتي لم تنته بعد

ولكنها لم  ،ردنيةعمال التسوية األأاض بدأت بها أر فهناك  ،ةجراءات ال بد منها وتعزز الملكيإجميعها 
جراء لالستئناس به في تحديد الملكية للجنة التسجيل  علما إل، وبالتالي البد من هذا ا ىهتتكتمل وتن

على اخراج قيد تسوية ويتم الحصول  ،نهاء هذه المعاملة بنفس اليومإيث يتم نها ال تتطلب وقت حأ
  .من دائرة المساحة غير منتهية

  
ن لتعيين و بحضور المجاوري ،تنظيم مخططات للقطعة المراد تسجيلها من قبل مساح مرخص. 3

) الحكم المحلي(و البلدية او التنظيم أمن قبلهم، وكذلك من المجلس القروي  عهاحدود القطعه وموق

  .من قبل دائرة المساحة اوتصديقه

  

راضي وبيان رض هو مسح هذه األساس في تسجيل األاأل، و جراء ال بد منه هذا اإلن أترى الباحثة 
ذه و توقيعهم على هذه الحدود وهذا تعزيز له ،رض الواقع و بحضور الجيرانأمساحتها كما هي على 

ولي لمخطط أللى دور دائرة المساحه من خالل التصديق اشارة الكن هنا ال بد من اإل. الخطوة
 ةدائرة المساح(ساله الى رام اهللا ر إتقوم ب ة، التين  المخطط مقدم لدائرة المساحأ، حيث لوحظ ةالمساح
يتم  نأمكان نه باإلإجراء ال داعي له، حيث ولي على هذا المخطط، وهذا اإلألللتصديق ا) ةالمركزي

شهر ال يتجاوز اً ذن يرسل الى رام اهللا وهذا يأخذ وقتإبالمحافظة فلماذا  ةالمساحتدقيقه من قبل دائرة 
  .  شيكل) 720(ًا، و رسوم هذه العملية تبلغ حيانأ
  

من  هاحدود القطعة وموقع وضيحلت ،بحضور المجاورين و جراء من قبل مساح مرخصاإلهذا  يتم
ن تكلفة المسح ترجع أال إبشكل عام ال بد منه،  جراءن هذا اإلأوهنا ترى الباحثة  ،)المجاورين(قبلهم 

ن إحيانا البتزاز المساح، حيث ألى المساح نفسه وكذلك الوقت، وفي هذه الجزئية يقع المواطن ضحية إ
وال تستحق كل هذه االتعاب  ،و حتى جبلية وقيمتها متدنية جداأراضي تقع في مناطق نائية ألبعض ا

  . حياناأمن بعض المساحين 
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 ،راضي في طولكرمألفقد قامت الباحثة بسحب نسخة عشوائية من دائرة تسجيل ا ،ص الوقتبخصو 
قام بعملية المسح بتاريخ  - المسحوبة عشوائيا - ن المواطن صاحب هذه المعاملة أوقد تبين لها 

) 10/6/2010(مع توقيع الجيران، وقد تم الحصول على موافقة الحكم المحلي بتاريخ ) 1/6/2010(
رسالها الى إكرم، حيث  قام المواطن بتقديمها لدائرة المساحة في طولكرم التي بدورها قامت بفي طول

بتاريخ  كان ن تاريخ ورودها الى دائرة المساحة في طوكرمأتبين  والدائرة المركزية في رام اهللا، 
م ، حيث استغرقت هذه العملية مدة شهرين من الزمن مقابل الحصول فقط على رق)10/8/2010(
تجاوز هذه الفترة و عطاء المعاملة هذا الرقم في دائرة المساحة بطولكرم إمكان نه باإلأ، علما )م.م(

  .،وما يتبع ذلك من إجراءات الدوائر الروتينيةالزمنية
  

  ةتقرير كشف المساح و تقرير المعامل. 4
  

صورة حقيقية  ن المساح يعطيأوهو جانب مهم وضروري للمعامله، ذلك  ،جراء ال بد منهإلهذا ا
نه عندما يتولى إراضي التي يتم مسحها من قبله، ويتم ذلك من  قبل مساح مرخص، حيث وقانوينة لأل

  . خذ طابعه القانوني والرسميأمر ين األإالمساحون المرخصون عملية المسح ف
  

  )النموذج من دائرة االراضي(طلب التسجيل . 5
  

و وكيله خوفا من التالعب، ألك من خالل المالك نفسه ذو  خر ال بد منه لتقديم الطلب،آجراء إكأي 
جراء إلوتلبية كافة المستلزمات المطلوبة منه، وهذا ا ،رضهأن المالك هو من يستيطع تحديد إوكذلك ف

ن هذا النموذج من دائرة أب ي دائرة حكومية، علماً أجراء في إي إجراء روتيني جدا مقارنة مع إهو 
و أيه اي تكلفة مالية، ويتم تعبئة البيانات بداخله من قبل المالك نفسه الطابو مجاني وال يترتب عل

سم وعنوان ورقم هوية، ومكان اوكيله، بحيث يشمل هذا الطلب معلومات أولية عن طالب التسجيل من 
لى مساحتها حسب قيود المالية إضافة إلرض المراد تسجيلها، ورقمها، ورقم الحوض التي تقع به، بااأل

يلولة أضافة لبيان حدودها، وطريقة حسب المخطط، والحصص المطلوب تسجيلها، باإل والمساحة
  .و شراءأرث إسواء )  لحصول عليهاا(المليكة 
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  :شهاده المختار و االعيان.6
  

نه وحسب البنود الواردة في شهادة المختار والنموذج إن هذا االجراء ال داعي له، حيث أترى الباحثة 
عيان لم يعودوا ألو اأن المختار إحيث . لتوقيع على شهادة بنود ال علم له بهايطلب من المختار ا

هميته زمن أن دور المختار كان له إيضا فأ، )المعرفه) (لهذه الغايه(يعرفوا في البلد كما كان سابقا 
ع غزة، نه ال زالت تعمل في قطاأدائرة المخاتير في الضفة الغربية رغم  ءنهاإتم  وقددارة المدنية، اإل

نه وفي مدينه طولكرم أجراء، والجدير ذكره هنا ستغناء عن هذا اإلنه  من الممكن اإلألذا ترى الباحثة 
على هذا الطلب كون رئيس  راضي احتجاجاً ألدائرة ا) حد االعيانأ( ة وهولديتحديدا خاطب رئيس الب

  .صحابها بالبلدأراضي و لم بكل األعلى غير ع ةالبلدي
  
رث، اتفاقيات البيع الخارجية، عقد بيع قيد، الوكاالت، حصورات اإل الخراج إ(الملكيه  كافة اثباتات. 7

  ).عمال التسوية التي لم تنته بعد، قرارات المحكمةأن كانت القطعة مشمولة بإ(التسوية

  

نه عندما يتقدم شخص بطلب إرض وتحديد مالكها، حيث مر مهم جدا وبدونه ال يمكن تحديد األهذا األ
  . سمهإرض بثباتات لتسجيل األعنه بموجب هذه اإل و وكيالً أ ن يكون مالكاً أفال بد  ،لالتسجي

  
و عربية، الشركات، البلديات، أي دولة اجنبية أن كان طالب التسجيل من القدس، او إذن شراء إ. 8

  .الجمعيات

  

 يراضسريب األوذلك للحد من التالعب وت ،منية الفلسطينيةجهزة األجراءات األإهذا االمر مختص ب
جراء مهم جدا من وجهة نظر الباحثة، ولكن ما يعاب على ذلك الفترة الزمنية إوهو  ،سرائيليللجانب اإل

ن الرد ال ياتي أحيانا عن شهرين من الزمن،  علما بأذن حيث يزيد اإل التي يستغرقها الرد على هذا
وراق الالزمة ن يقوم المواطن بتقديم األأنه وبعد إوانما يتطلب قرار مجلس وزراء، حيث  ،للدئراة مباشرة

رسال إذن الشراء يتم إللحصول على  دائرة التسجيل في المحافظة التي تقع القطعة المراد تسجيلهافي 
جهزة للتحري والحصول على ومن ثم تقوم بمخاطبة األ ،راضي في رام اهللالى سلطة األإالطلب 
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 مصادقة مجلس الوزراء في جلساته، ومن ثم تعاد للدائرةيجاب ترسل لالموافقة باإل وٕاذا تمتموافقات، 
حيان يكون هناك غموض في بعض ألنه في بعض األى إشارة إل، وتجدر افي المحافظة المعنية

راضي من قبل ن لمراجعة الجهاز المعني، من خالل مراسلة سلطة األأويطلب صاحب الش ،المعامالت
  .منيالمواطن لمراجعة الجهاز األ راضي بمراسلة طة األشكالية، وتقوم بدورها سلإي أجهزة حول ألا
  
  .و جوازات سفرهمأطراف ألصور هويات ا. 9

  .وعدم التالعب من قبل البعض ،جانب مهم لتحديد الشخصية
  

  .مالكألبراءة ذمة مالية سارية المفعول صادرة عن دائرة ضريبة ا. 10

راضي التي تقع داخل حدود البلديات األوهو مقتصر على  ،مر من وجهة نظر الباحثة مهمهذا األ
ن الوقت الذي يستغرقه عمل بأصل تقع ضمن التسوية، علما ألالمخمنة، ومعظم البلديات المخمنة با

  . تجاوز الخمسة عشر شيكل فقطتزمة،  ورسومها ال هذه المعاملة يقارب النصف ساعة في حالة األ
  

  .قطعة داخل حدود البلديةن كانت الإبراءة ذمة بلدية سارية المفعول . 11

  

رض المراد تسجيلها ضمن حدود ألقطعة ا وقوعوذلك في حال  ،ن هذه المعاملة ضروريةإيضا فأ
نما هو إ و  اً جراء ليس قانونيهذا اإلو البلدية، وذلك لتحديد مستحقات البلدية من مياه وكهرباء ومعارف، 

ولكن قد يعيق . المحافظات حكومة داخللتسهيل العمل وتطبيق سياسة ال ،جراءات مشتركةإعبارة عن 
ية وضعه هناك، ويتطلب وقت لتسو  ،حيانا في حال كان المواطن عليه مستحقات للبلديةأجراء هذا اإل

  .المعاملة في نفس اللحظة إنهاءي التزامات يتم أوفي حال عدم وجود 
  

  .تسجيلها نه لم يسبقأو محجوزة و أو مرهونة أن القطعة غير مباعة أقرار عدلي بإ. 12

و مدراء التسجيل ضروري، حتى يتحمل طالب أجراء من وجهة نظر مدراء الطابو يعتبر هذا اإل
نه يتطلب أل ؛جراء غير ضرورين هذا اإلأالتسجيل تبعيات ما يترتب على ذلك، في حين ترى الباحثة 

ن التصريح أعلما بالحكومة، أمالك مام دائرة أقرار وتعهد إ مام المحكمة و أبالقسم  اً مشفوع اً تصريح
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ن دائرة أعمال التسوية، في حين أرض غير حكومية وغير مشمولة بن األألى إ انقرار يشير واإل
راضي ألن دائرة اإخرى، كذلك فأي جهة أكثر من أراضيها بأراضي الحكومية لديها معرفة وعلم األ

يتضمن مواففة _ ك مرفق كتاب يثبت ذل_عمال التسوية، أراضي المشمولة بأللديها سجالت تثبت ا
ن تقوم به الدوائر نفسها أمر يمكن ن هذا األإ، وبالتالي فالجديدمالك الحكومة على السير بالتسجيل أل

لى إشارة يضا ال بد من اإلأمر، ن المواطن يتذمر من هذا األأو  خصوصاً زعاج المواطن بذلك، إدون 
  .مام مامور التسجيلأب التسجيل طال ن هذا البند تحديدا ورد في طلب التسجيل الذي قام بتوقيعهأ
  

لى إو البائع باالضافة أو طالب التسجيل أتصريح مشفوع بالقسم لرفع التباين في اسم المورث . 13

  .شهادة مجلس قروي او بلدي

هذه المعاملة  ءنهاإحيث يتم  اً نها ال تتطلب وقتأجراءات ال بد منها و تعزز الملكيه، علما إجميعها 
  .ردني واحد فقطألى المحكمة، وتكلفتها دينار إخالل الرجوع  بنفس اليوم من

  
  :القانون -14

بموجب  مجدداً  منقولة تسجيالً الموال غير ألقانون تسجيل اعلى أنه وحسب ينص القانون  -1
يل بصورة ن يعلن التفاصأعلى مأمور التسجيل عند ورود طلب التسجيل  أنه: )4( ةالماد

موال التابعة لها تلك األ ةي مكان بارز في القريصحيفتين وف وة أفي صحيف ةواضح
  .عشر يوما ةعتراض خالل خمسلإل

  
التي ستقوم بها جيل عالن عن عمليه التسجراء ووفقا للقانون هو الزم لإلإلن هذا اأالباحثة  ترىو 

 رسميًا و عالن عنهالتسويه يتم اإلمشاريع ا(ن أب للعقار حتى يكون الجميع على علم بذلك علماً 
  )وبشكل عام ياً المعإ
  

 خصوصاً جراء ضروري ن هذا اإلإيكون على نفقة طالب التسجيل، حيث  الجديدالتسجيل  أنوالفرق 
عالمهم حتى إوبالتالي ال بد من  ،هناك مواطنين خارج البالد يكون لهم حقوق في هذه االراضي أن
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يصال المعلومة، إهمية في أكثر الوسائل أن موضوع الجريدة قد يكون إيتسنى لهم االعتراض، لذا ف
  .شيكل )150(لى مبلغ إفي الجريدة قد يصل  اإلعالنن تكلفة بأعلما 

  
على مأمور التسجيل استيفاء رسم  ،)4( ةفي الماد ةالمعين ةنقضاء المدإبعد ) 5( ةماد -2

  .الكشف
ع جل الكشف على العقار موضو أمقابل خروج موظف من الدائرة من  اً دينار ) 20(يبلغ رسم الكشف 

ن بأمن باب تشجيع المواطنين علما  عنها ستغناءن هذه الرسوم يمكن اإلأالتسجيل، وهنا ترى الباحثة 
  . ي وقت عمله وخالل ساعات الدوامرض فألالموظف يخرج للكشف على ا

ن المعامالت المقدمة قليلة أمكتب طولكرم  هذا وقد الحظت الباحثة باإلضافة إلى ما تم ذكره في
، حيث بلغ الجديدالتسجيل  ميةهأن ذلك قد يعود الى قلة وعي المواطنين بألباحثة وترى ا ،نسبيا

، في حين بلغ )معاملتان(نجز منها أمعاملة، ) 14) (2013(جمالي المعامالت التي تم تقديمها عام إ
  ).معاملتان(نجز منها أو  ،ةمعامل) 15) (2014(قديمها عام م تعدد المعامالت التي ت

  
فضل أن الوضع هناك أقيام الباحثة بمراجعة بعض الملفات ودراستها ة بعد يليققلظة في محاف تبين

جراءات ، رغم السير في جميع اإلشهرأ ةربعأن بعض الملفات تنجز خالل إمن طولكرم حيث  بكثير
جراءات المتبعة منها لوحظ أن اإل ةوأخذ عين ،كما هو في طولكرم، ومن خالل القيام بتحليل المعامالت

  :األمور التالية ولكن هناك فرق واضح باختصار الوقت وذلك من خالل ،ذاتها في باقي المكاتب هي
لم يكن  إن خصوصاً عداد المعاملة وتجهيزها من األلف الى الياء، إن مدير التسجيل يقوم بإ -

هناك اعتراضات على عملية التسجيل، ويكون تجهيز الملف بأقل وقت ممكن، حيث يقوم 
بمواعيد الكشف والجلسات  ،من خالل الهاتف ،نفسه بتبليغ الجهات المعنية بنفسه مدير الدائرة

نه يقوم باختصار وقت طويل من حيث التبليغ من خالل البريد إالمحددة لهذه العملية وبالتالي ف
طالع للقاضي لدراسته واإلرسال الملف مكتمال إنه يقوم بإضافة الى ذلك فإالرسمي والمسجل، 

 .ديد موعد الجلسةعليه قبل تح
جراءات مكتملة وجاهزة ألخذ قرار التسجيل تكون كل اإل الجديدد جلسة الطابو عند تحديد موع -

القاضي على اطالع مسبق بالمعاملة ، فيتم أخذ القرار في نفس الجلسة دون الحاجة ويكون 
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د يأخذ ن يتم تحديده في موعد بعيد قأمن الممكن خاصة وأنه خر التخاذه ، آلتحديد موعد 
 .خرىأكثر من شهر بين جلسة و أ

لكشف تحديد النقاط والحدود يتم من خالل او رض مرة واحدة فقط يتم الكشف على قطعة األ -
 .مع المجاورين ، وكذلك تقدير قيمة التخمين في نفس المرة ةللقطع

 ةفي جزئي يضاأشكالية إن هناك ألكن من خالل الدراسة لهذه الملفات في قلقيلية لوحظ 
رساله لدائرة المساحة في رام اهللا ألخذ رقم ، وهذا يتطلب إلتصديق المبدئي للمخطط من حيث ا

  . ما يزيد عن شهر ونصف من الوقت لحين رجوع المخططات 
ويحتاج نفس الوقت في التصديق النهائي للمخططات بعد صدور قرار التسجيل، أي بمجمله 

تصديق هذه المخططات في نفس  شهر، ويمكن اختصار هذه المدة من خاللأ ثالثة
  .المحافظة

  
  :يضا مالحظات على النماذجأهناك 

ودة بطلب أو مرهونه وهذه موج ،رض غير مباعهرض بأن األقرار من صاحب األإنموذج  -1
 .التقدم لعملية التسجيل

رض المراد نه قام بمرافقة المساح المرخص لقطعة األأرض قرار من صاحب األإنموذج  -2
ن المساح من قام بعمل المخطط أو  ،رضألتسجيل ا ةطط مساحه لغايتسجيلها لعمل مخ

 .ذا ظهر خالف ذلكإويتحمل هو كمالك المسؤولية 
وبأنه  ،وتنظيم مخطط المساحة ،رضخر من المساح بمرافقة صاحب األآقرار إنموذج  -3

 .ذا ظهر خالف ذلكإيتحمل كافة المسؤولية القانونية 
نه باالصل يقوم المساح المرخص بالتوقيع أل ؛ل وال داعي لهجراء هزيإهذا  حيث ترى الباحثة أن

نفة الذكر من قرارات اآلهمية اإلأما لذا ف، ةوالمصادقه على المخطط قبل اعتماده من الجهات المختص
رض للمساح طالما ستقوم دائرة همية مرافقة صاحب األأ، وما ؟حيث الحفاظ على حقوق الملكية

  ه؟رض ومجاوريبحضور مالك األالتسجيل بالكشف على القطعه 
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، حيث بلغ في محافظة قلقيلية الجديدمن المواطنين على عملية التسجيل  إقباالً ن هناك ألوحظ ايضا 
)  2014(، كما بلغ عدد المعامالت المقدمة عام ةمعامل) 41) (2013(عدد المعامالت المقدمة 

  .معاملة) 44(
  
مختلف عن باقي  ان الوضع في جنين تحديدأثة تبين للباح جنين وطوباس ما بخصوص محافظةأ
ن إراضيها مسجلة ومثبتة ضمن الطابو، وبالتالي فأ أغلبيةالضفة الغربية، وذلك لكون  في محافظاتال

، )2013(عام ) معاملتين(في المحافظتين قليلة جدا، حيث بلغ عدد المعامالت  الجديدعملية التسجيل 
   .حد المواطنين بمعاملة واحدة فقط لم تنجز بعدأتقدم ) 2014( نجز منها معاملة واحدة، وفي العامأ
  

لية المتبعه في باقي المكاتب في جراءات واآلالمعامالت تسير في نفس اإلن أكما تبين للباحثة 
جراءات المتبعه في عام نها نفس اإلألوحظ ) 1998(معامالت من عامللمحافظات الشمال، وبالرجوع 

  .جراء واحد من عشرات السنين أو يتم اختصارهإر نه لم يتغيأ، أي )2014(
ر في شهاأل جاوزتوالتي تكون بين مواعيد الجلسات المحددة، ت ة،الفترة الزمنية الطويل أن لوحظكما 

تعطيل بعض لى إدى أحيان، وهذا ما كان ملفتا للنظر عند دراسة هذه الملفات، مما ألبعض ا
  .ات لبعض المعامالتسبع وثماني سنو  المعامالت لمدة تزيد عن

  
 جراءات والروتين المتبع في باقي الدوائر،إلنفس اوجود تحليل المعامالت تبين  يضا وبعدأ نابلسوفي 
فر اتو  وذلك بسببكثر من المحافظات السابقه، أن هناك جلسات تكون فتراتها متقاربه ألوحظ  كما

  .ذه العملية نوعا ما، وهذا سيؤدي بدوره الى تسريع هالجديدقاضي لعملية التسجيل 
 ةقضية لجنة برئاسلوية واألألتشكل في كل من المحافظات وا) أ(بموجب هذه المادة وبالبند) 6(المادة

مور التسجيل كل منهم أالقائم مقام وعضوية المحاسب وم وول أأو المتصرف أو مساعده أالمحافظ 
عادة الكشف إنها ، ولها حق أبة بشصدار القوانين المناسإ عته للنظر في معامالت التسجيل و في مقاط

  .كثريةألجماع او باواستعادة البينات التي تراها وتكون قرارات اللجنة باإل
،ينص على  1971- 5732لسنة ) 448(هناك تعديل ورد في المادة بموجب االمر العسكري رقم 

  :عضوية لجان التسجيل بما يلي 
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لجنة  أ، تنش1965لسنة 125،رقم  داريي نظام التقسيم اإلفي كل قضاء حسب مدلولة ف  - أ
 .تسجيل 

 :عضاء اللجنة أيكون   - ب
ويقوم بمهام  ةراضي ضمن منطقة اختصاصه يعينه لذلك قائد المنطققاضي صلح تقع األ -1

 .رئيس اللجنة
الضفة (مالك ن ضريبة الدخل وضريبة األشأمر بممثل المسؤول بمقتضى األ -2

 . 5727- 1967لسنة ) 28(رقم)الغربية
 .نمك من قبل مدير االراضي حسب مدلوله في القانون وفي تشريع األمن تعين لذل -3

بحيث  134/1982مر رقمخرى وفقا لألأن هذا التعديل على النص االصلي قد تم تعديله مرة أال إ
  :استبدلت الفقرة أ بما يلي 

 .قضيةلوية واألقامة لجنة تسجيل في كل من واحدة من المناطق واألإيمكن   - أ
 :ويستعاض عنه بما يلي ) ب(ن الفقرة م) 1(يحذف البند   - ب
و من يعينه رئيس أو ممثل عنه أداري للقضاء التي تقع العقارات ضمن حدوده الحاكم اإل - 1

 . دارة المدنية لهذا الغرض بحيث يتولى منصب رئيس اللجنةاإل

ة لهذا المجال ، ، لكنه ال يوجد لديه الخبرة القانوني ةدارية بحتإعادة المحافظ لهذه اللجنة لها سلطة إن إ
ن اللجنة البدائية أعامالت تبين من تدقيق الإ نسب ، و ألول من  قبل االحتالل كان هو اتعديل األالف

وليس المحافظ كما ورد في صلح  يلتسجيل االموال غير المنقولة تسجيال مجددا هي برئاسة قاض
قرار قابل لالستئناف ويحق  ن أي قرار يصدر عن هذه اللجنة يعتبرإعليه ف وبناءً . خيرألالتعديل ا

ر كبالثغرة القانونية والتي تعتبر أن يكون هناك قانون يعالج هذه أمن الضرورة وبالتالي  ،الطعن فيه
  . معيق في عملية التسجيل الجديد
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   :سجيلعلى تحليل الوثائق المطلوبة لعملية الت مالحظات عامة

  

اللجنة البدائية  بها بين الجلسات التي تقومفي طول الفترة الزمنية  برز المعوقاتأتمثلت  - 
جل النظر في الملفات والبت في أشهر من أحيانا عدة أ، حيث تستغرق الجديدللتسجيل 

 .رضموضوع األ
لى إضافة باإلشيكل، ) 400(البالغة  خراج القيدإرض والمتمثلة في رسوم تسجيل األتكلفة  - 

دينار، ورسوم دائرة ) 20(والبالغ  باالضافة ورسم الكشف شيكل،) 150(والبالغ  عالن الجريدةإ
شيكل، وبالتالي فإن مجموع ما يترتب على المواطن من رسوم يزيد ) 720(المساحة والبالغة 

، رضمن قيمة تخمين األ%) 2(رسوم التسجيل والبالغة ضافة إلى شيكل باإل) 1400(عن 
) سجيل وانتقال األراضيبشأن رسوم ت 2012لسنة ) 2(رقم  قرار بقانون(وهذا الرسم هو 

تعاب المحامي، وبالتالي ترى الباحثة أتعاب المساح و أضافة الى هذا باإلالوقائع الفلسطينيه، 
لى ن عإجمالية هو عبء كبير على المواطن، وبالتالي فن وجود هذا المبلغ بصورته اإلأ

المواطنين على  عفاء المواطنين من هذه الرسوم وذلك لتشجيعالسلطة الفلسطينية العمل على إ
الف آعشرة ال(بعض المحامين والمساحين تفوق  تعابأن أو  صوصاً خ ،الجديدعملية التسجيل 

 .حيانفي بعض األ) دينار
الفترة الزمنية التي و ، ةولي لمخطط المساحمن خالل التصديق األ ةدور دائرة المساح  - 

 .الزمنحيانا عن شهرين من أحيث يزيد  على بعض المعامالت يستغرقها الرد
في وجود مستحقات على  )المتعلقة ببراءة ذمة بلدية سارية(برز المعوقات أكذلك تمثلت   - 

 .حياناأجراء مما يعيق هذا اإل ؛حيانألالمواطن للبلدية في بعض ا
مام دائرة الحكومة، أقرار وتعهد إ مام المحكمة و أالطلب من المواطن تصريح مشفوع بالقسم   - 

  .عمال التسويةأراضي المشمولة بيها سجالت تثبت األراضي لددائرة األ نعلما بأ
وراق، وقيامها بالتدقيق في مواعيد الجلسات ألبعد قيام الباحثة بدراسة هذه المعامالت وا - 

خرى تكون أحيانا أو  ،حيانا بصورة شهريةأن عملية البت في بعض المعامالت تكون أالحظت 
ما يتسبب في طول م ؛لسة واحدة للجنةشهر، ويكون هنالك جأ ةو حتى ستأشهر أكل ثالثه 

حيانا يتم تغيير القاضي المكلف برئاسة اللجنة، وقد تبين هذا للباحثة من أو  ةفتره هذه العملي
ن القاضي أل ؛خالل تدقيق مواعيد الجلسات ومحاضر الجلسات حيث يتم تأجيل موعد الجلسه

 .ن يطلع على الملفأو يريد  ،جديد
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قاضي لموضوع  غيعدم تفر (ضلة الرئيسة في هذا الموضوع هو ن المعأحيث ترى الباحثة 
 ).من قبل مجلس القضاء األعلى الجديد التسجيل

لتجهيز الملف بكل متطلباته ليكون على طاولة  اً نفسهم يأخذون وقتأصحاب العالقه أن ألوحظ  - 
 . البحث و التداول

عادة تصديق المخطط إمالك من الُيطلب ذا تم تداول الملف وأخذت اللجنة قرار بالتسجيل، إ - 
 .دارة العامة في رام اهللا للتصديق النهائيإللى اارسال كذلك إو  ،خرىأمرة 

لماذا الكشف (رض من أجل تخمينها خرى بالكشف على قطعة األألوحظ كذلك قيام الدائرة مرة  - 
 .خرآلى كشف إن المعامله تنجز في مدة وجيزة لما احتاجت ألو ) مرتين

راضي، حيث لوحظ من خالل ك هو تحديد موعد الكشف من قبل دائرة األمر المهم كذلاأل - 
ن تاريخ أب ، وعلى سبيل المثال في إحدى المعامالتالباحثة قامت بتحليلهاالتي  تالمعامال

بعد استيفاء جميع المتطلبات السابقة المطلوبة من ) 1/2/2011(تقديم المعاملة كان بتاريخ 
بالجريدة الرسمية، وبتاريخ ) 3/2/2011(ن بتاريخ عالطالب التسجيل، وتم نشر اإل

تم تنظيم مراسالت للمجاورين، حيث حدد موعد كشف بتاريخ ) 21/2/2011(
شهر التم تبليغهم بواسطة البريد، حيث يالحظ استغراق العملية ما يقارب ) 15/3/2011(

 .مر مزعج للمواطنونصف، وهذا األ
لعرضه على لجنة  تسجيلها يصبح الملف جاهزاً راضي المراد ن يتم الكشف على األأبعد  - 

، هنا تكمن المشكلة )القاضي، ومدير الطابو، ومدير المالية(المكونة من  الجديدالتسجيل 
ن الكشف تم بتاريخ أوبعد الرجوع لنفس المعاملة التي ذكرتها الباحثة تبين لها  ،نهإحيث 

شهر، أي ما يقارب السبعة أ) 3/10/2011(الجلسة بتاريخ  عقد في حين تم) 15/3/2011(
لذي يحدد موعد لهذه الجلسات حسب وقت القضاة، اعلى هو ألن مجلس القضاء اإبحيث 

تبين ) 3/10/2011(وفي جلسة  ،متفرغ لهذه العملية تحديدا نه ال يوجد قاضٍ أو  خصوصاً 
دود ثناء عملية الكشف بتحديد نقاط لحأحد المجاورين أنه كان هناك اعتراض من أللباحثة 

القطعة وطلب من طالب التسجيل تصويب مخططات المساحة، وكانت الجلسة التالية مباشرة 
دون جلسات للبت في  تمضي وقد ،خمسة شهورالي ما يعادل أ) 1/3/2012(بتاريخ 
برازه للجنة، اوابراز مخطط إ حيث تم في هذا التاريخ تعديل مخطط المساحة و . المشكلة

لتدقيق الملف، ) 1/4/2012(يوم  فيتالي اختتمت الجلسة لترفع المساحة المعدل للجنة، وبال
ن الملف  أخر للتدقيق، كما آعطائه شهر إل والداعٍ  الً ومكتم اً صبح جاهز أن الملف أعلما ب

ي اللجنة اذا كان هناك أجراءات قبل عرضه على اللجنة، فقط يتطلب ر بكافة اإل ىيكون مستوف
 .اعتراضات للنظر فيها
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نه وفي نفس الحالة المطروحة، تم أخرى، حيث أقرار مرة للن هناك مركزية ألى إ شارةتجدر اإل - 
وتم تصحيح  ،ثناء الكشف على القطعةأحد الجيران أاالعتراض على المخطط من قبل 

 .رساله لرام اهللاإلخرى أالمخطط مرة 
ائرة رسال المعاملة للدإ و  ،الموافقة على التسجيل تتم) 1/4/2012(بعد اتخاذ القرار ب  - 

 ).23/5/2012(لدائرة طولكرم بتاريخ  االمركزية في رام اهللا، ثم تم وروده
خرى بالكشف على القطعة لتخمين أراضي مرة القرار بتسجيل القطعة تقوم دائرة األ اتخاذبعد  - 

نه لو كان هناك إرض وتحديد قيمة الرسم المستحق لعميلة التسجيل، حيث ترى الباحثة ألا
ن الكشف االول يغني عن الكشف الثاني، حيث يترتب على ذلك وقت إف ،اختصار في الوقت

ثمن قد تغّير تمام المعاملة، إنه وعبر هذه السنوات التي مضت في أعلما  خرىأ نفقاتو 
 .من الوقت رّ رض وتخمينها نتيجة ما ماأل
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  : الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

  

  
كذلك يشتمل الدراسة،  التي توصلت اليها نتائجألهم ال فصل عرضًا كامًال ومفصالً يتضمن هذا ال

  .هذا الفصل على أهم التوصيات التي جاءت بناء على نتائج هذه الدراسة
  

 :نتائج الدراسة 1.5
  

  .نتائج تحليل المقاييس  1.1.5
  

راضي المالية في منطقة شمال الضفة أل الجديدتي تواجه عملية التسجيل ن أهم المعوقات الإ - 
مجلس القضاء (ثم معيقات ، )حتاللاإل( معيقات وجهة نظر المواطنين تمثلت في من الغربية

مرتبة ) التشريعات(ثم معيقات ) المواطن( ثم معيقات) راضيسلطة األ(ثم معيقات ) علىاأل
 .تنازليا

ضعف العمل (برز المعوقات المتعلقة بالتشريعات من  وجهة نظر المواطنين تمثلت في أن إ - 
معوقات المتعلقة بمجلس القضاء برز الأو ) راضيحياء مشروع قانون األهود إلعادة الجإعلى 

لضمان الكفاءة ) راضيمحكمة األ(راضيندرة وجود محكمة متخصصة باأل(في  على تمثلتاأل
قلة (راضي تمثلت في برز المعوقات المتعلقة بسلطة األأوأن  ،)المهنية وسرعة البت في الحكم
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برز المعوقات المتعلقة أ، و )همية التسجيل الجديدأيف المجتمع ببنشر الوعي وتثق هتماماال
إلى الحد الذي يحد كثيرًا من رغبة  الجديدارتفاع تكلفة التسجيل ( في بالمواطن تمثلت

تعرض (، وأن أهم المعوقات المتعلقة باالحتالل تمثلت في )المواطنين في البدء بهذه المغامرة
 ).اللالعقار للخطر خاصة مصادرات االحت

راضي المالية في منطقة شمال الضفة أل الجديدن أهم المعوقات التي تواجه عملية التسجيل إ - 
، وجاء في المرتبة الثانية معيق )حتاللاإل(وجهة نظر الموظفين تمثلت في  الغربية من

في المرتبة الرابعة  ثم) التشريعات(، وجاء في المرتبة الثالثة )علىاء األمجلس القض(
 ). راضيسلطة األ(، وجاء في المرتبة الخامسة )المواطن(

 قلــــــة(تمثلــــــت فــــــي  مــــــن وجهــــــة نظــــــر المــــــوظفين بالتشــــــريعات المتعلقــــــةمعوقــــــات الن أهــــــم إ - 
بهــا  و التــي لــم تنتــهِ أبعــد  راضــي التــي لــم تســوصــدار التشــريعات للبــدء بتســوية األإب هتمــاماإل
عــدم (تمثلــت فــي علــى األ مجلــس القضــاءب المتعلقــةمعوقــات ال أهــم فقــرات، و )عمــال التســويةأ
قضــــايا التســــجيل الجديــــد مــــن ملفــــات ووثــــائق  محوســــبةيجــــاد بــــرامج الكترونيــــة متخصصــــة إ

لـوعي بنشـر ا هتمـامقلـة اإل( تمثلـت فـيراضي بسلطة األن أهم المعوقات المتعلقة إ، )وبيانات
ي الفقرة تمثلت ف المواطنب المتعلقةمعوقات الأهم   ،)همية التسجيل الجديدأوتثقيف المجتمع ب

أهــم و  ،)بعــض العقــارات لــم تــزل تحمــل حجــة البيــع منــذ مــدة طويلــة بســبب جهــل المــواطنين(
 تتركــز( العبــارة التاليــة حتالل مــن وجهــة نظــر المــوظفين تمثلــت فــياإلالمعوقــات المتعلقــة بــ

   .)التسوية بأعمال المشمولة غير المناطق في األراضي تسجيل مشاكل
  

  :تالمقابال نتائج تحليل  2.1.5
  
حيــث تمثلــت  الجديــدأظهــرت نتــائج المقــابالت إجمــاع الفئــة المســتهدفة علــى أهميــة التســجيل  - 

 .هذه األهمية في نواٍح مختلفة تمثل أهمها في النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية
دارات التغيرات في القوانين وتعاقـب اإل نتيجة أما عن العقبات، فقد تمثل أهمها بالتشريعات،  -

 بعــدم وجــود ومنهــا مــا يتعلــق بمجلــس القضــاء األعلــى،  .لمختلفــة علــى األراضــي الفلســطينيةا
ضـــافه الـــى إ ،هنـــاك ضـــغط لـــدى المحـــاكم بالقضـــاياو ، لةأفـــي هـــذه المســـ ينمتخصصـــ ةقضـــا

بصـــورة دوريـــة  عـــدم قـــدرة اللجـــان علـــى االنعقـــاد ممـــا يـــؤدي الـــى ،للقضـــاةالمســـتمرة التـــنقالت 
فــي مركزيــة متمــثال  ،راضــييتعلــق بســلطة األومنهــا مــا   .ايايــؤخر البــت فــي القضــو ظمــة ومنت

ممـا هميـة التسـجيل الجديـد أقلة التوعية بالقرار، وما يترتب عليه من وقت وٕاجراءات معقدة ،و 
والوقــت  ةباهظــالتكــاليف مــع ال خصوصــاً  ،عــن عمليــة التســجيلحجــام المــواطنين يــؤدي الــى إ
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،  المعيقــات تمثــل فــي اإلحــتالل اإلســرائيليولكــن أبــرز تلــك  .الــذي تحتاجــه عمليــة التســجيل
تفعيــل عمليــة جــل أغيــر معنــي بالتســجيل مــن لكونــه  معيــقيعتبــر أكبــر حــتالل اإل حيــث إن

  .محيط المستوطنات القريبة منراضي األتلك  خصوصاً االستيطان و 
  

  :نتائج تحليل المضمون  3.1.5
اللجنة البدائية  بها التي تقومفي طول الفترة الزمنية بين الجلسات  برز المعوقاتأتمثلت  - 

جل النظر في الملفات والبت في أشهر من أحيانا عدة أ، حيث تستغرق الجديدللتسجيل 
عدم ( تكمن فين المعضلة الرئيسة في هذا الموضوع أحيث ترى الباحثة  ،رضموضوع األ

 . )من قبل مجلس القضاء األعلى الجديد التسجيلقاضي لموضوع  غيتفر 
 .لفة المترتبة على هذه العمليةبالتكارتفاع  - 
، تمامها دون حاجة لذلكإجراءات الروتينية الواجب مركزية القرار في دوائر األراضي وكثرة اإل - 

 .راضي بموضوع الطابو الجديدضافة الى قلة الموظفين المتخصصين في دائرة األإ
ليكون على طاولة  لتجهيز الملف بكل متطلباته اً صحاب العالقه انفسهم يأخذون وقتأن ألوحظ  - 

 . البحث و التداول
   

  :برز المعوقات التي توصلت اليها الدراسة بصورة عامةأ  4.1.5

  :هناك عدد كبير من المعوقات التي تتعلق بالجهات والقضايا التالية
دارات المختلفة على األراضي تعاقب اإلالتشريعات وكثرة القوانين المعمول بها نتيجة  - 

 .الفلسطينية
راضي بشكل عدم وجود قضاء متخصص في قضايا األوالمتمثل في : قضاء األعلى مجلس ال - 

، لموضوع الطابو الجديد وبدوام كامل قضاةعدم تفرغ بصورة خاصة، و  الجديدعام والتسجيل 
 .اتد الجلسيعامو الكثير من تأجيل مما يؤدي الى 

، وافتقار الدائرة يهوجود موظفين متخصصين لهذه العمل والمتمثلة في عدم: سلطة األراضي  - 
ربط  عدملى إضافة إبنظام حوسبة لألراضي التي تقع ضمن صالحيات السلطة االدارية ، 

رفد وعدم ، نجاز المعامالتإسرعة ما يترتب على ذلك من  و ،الطابومع دائرة  ةدائرة المساح
مسح  تخفيض تكلفة وما يعنيه ذلك من ،راضيمسح األالمختصين ببالمساحين  ةدوائر المساح
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سلطة ن إوأخيرا فجراءات الروتينية ،وكثرة اإل مركزية القرارضافة الى إ ،المواطن على رضاأل
 . الجديدهمية التسجيل أيث نشر الوعي بمن ح راضي مقصره جداً األ

البحث  ةلتجهيز الملف بكل متطلباته ليكون على طاول اً نفسهم يأخذون وقتأصحاب العالقه أ - 
 . والتداول

، )شيكل 1400( ، والتي تصل الى تمام عملية تسجيل األرضإفة المترتبة على ارتفاع التكل - 
 . من قيمة تخمين األرض، وأتعاب المساح والمحامي % 2باإلضافة الى 

لخطــوط اووضــع  ،)ج(جــراءات وخاصــة فــي المنطقــة إومــا يقــوم بــه مــن  ،ســرائيليحــتالل اإلاإل - 
و تســجيل أراضــي ســواء ضــمن المشــاريع منيــة التــي حالــت دون تســجيل األأالوهميــة العتبــارات 

، مما جعل عمل )، ب، جأ(هناك أحواض متداخلة بين المناطق الثالثة ف رض بصورة فرديةاأل
كبـر معيـق لكونـه غيـر أحـتالل يعتبـر ن اإلإأمـرا معقـدا، حيـث  )ج(سلطة األراضي في مناطق 

 .جل تفعيل عملية االستيطانأمعني بالتسجيل من 
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  :ةتوصيات الدراس 2.5
 

  :بمجموعة من التوصيات تمثلت في ةالباحث تليها الدراسة خرجإفي ضوء النتائج التي توصلت 
بهدف تنظيم الحياة وبلورة بحيث تستبدل التشريعات الحالية، العمل على سن تشريعات جديدة  -

جديد قانون  إلعدادعادة الجهود وإ  ،فظات الضفة الغربية وغزةوحدة القانون ما بين محا
 .، ويتضمن بشكل واضح األحكام المتعلقة بإجراءات التسجيل الجديديراضألل

 أيراضيهم من جراء معاملة تسجيل مجدد ألإعفاء المواطنين الراغبين بإصدار تشريعات بإ - 
  .وذلك لتشجيعهم وحثهم على اإلقدام على عملية التسجيل، و نفقاتأ ،رسوم

ل عام وقضايا التسجيل الجديد راضي بشكضاء متخصص في قضايا األيجاد قإالعمل على  - 
تدريب القضاة في معهد التدريب القضائي وتنظيم دورات تدريبية و  ،بشكل خاص وبدوام كامل

يجاد برنامج للعمل على فرز القضاة المؤهلين لهذه الدورة إنه ومن الضرورة إحيث . لقضاة 
متمرسين أو خبراء ل محامين ليترأسوا هذه اللجان ويكون التدريب من قب) شهور 4- 2(لمدة 

 خصوصاً  ،راضي كبيرةجرائية بواقع األردن من الناحية اإلن خبراتهم باألإردن حيث من األ
إيجاد  لىإضافة إ ،عمال التسوية وال يوجد نزاعاتأراضي االردن شملتها أمن %) 90(نأو 

 .برامج الكترونية متخصصة بحوسبة قضايا التسجيل الجديد من ملفات ووثائق وبيانات
لتقليل  ؛راضيمن الموظفين العاملين في دائرة تسجيل األ يعمل على توفير العدد الكافال - 

والمؤهلة حسب طبيعة العمل الخاصة بسلطة  ،النقص الحاد في الكوادر البشرية المتخصصة
ورفدها  ،راضيقسام متخصصة بالتسجيل الجديد في كل دائرة من دوائر األأيجاد إ ، و األراضي

لية تعامل مشترك ما بين دوائر آ يجادوإ ، عمالهاأتمام إلتي تساعدها على ا دوات الماديةباأل
رفد دوائر  لىإضافة إنجاز معامالت التسجيل الجديد ،إودوائر المساحة لسرعة  ،راضياأل

 راضيتحمل تكاليف مسح األ المواطنين من عنليقوموا بالتخفيف  ؛المساحة بالمساحين
 .على هذه العملية هملتشجيع

نظمة لقوانين واأللراضي داري لسلطة األوالكادر اإل ،لموظفينتوفير التدريب لل على العم - 
راضي، وذلك من خالل برامج تدريبية تعد من قبل متخصصين بقضايا األراضي المتعلقة باأل

 .وخبراء من دوائر التسجيل باألردن 
صدار دليل إل على لعموذلك من خالل ا همية التسجيل الجديدأنشر الوعي وتثقيف المجتمع ب - 

 لجنة متخصصة على أن يكون كل منيقوم بصياغته  جراءات التسجيل الجديدإجرائي مدون بإ
، لما لديهم من خبرة عملية أعضاء في هذه اللجنة مالكمدير دائرة التسجيل ومدير دائرة األ
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 اهني وغير ومؤسسات المجتمع المد وسائل اإلعالم والجامعاتمشاركة ، وبفي هذا الموضوع
 .ى التسجيلل، وذلك لحث المواطنين عفي نشر التوعية 

تضمنها مناهج التربية ت ،بالنسبة للمسائل القانونية الطالبخطة لتثقيف  العمل على إيجاد - 
 .، وٕادخال تشريعات األراضي في مساق كليات القانون اإلجباريةوالتعليم

راضي وربط هذه ألسلطة ا لكترونية لسجالتإلرشفة اجراءات األإنهاء إالعمل على سرعة  -
 .نظمة بالدوائر ذات العالقة بهااأل

نجازات ملموسة في إلتحقيق  ؛رادة لدى صانعي القرار في السلطةضرورة تحفيز الرغبة واإل - 
حباط الناتجة خاصة مع حالة اليأس واإل ،من خالل مشاريع التسوية راضيمجال تسجيل األ
 .ي مصادرة األراضي بصورة شبه يوميةسرائيلي وشروعه فحتالل اإلعن ممارسات اإل
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  قائمة المراجع والمصادر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، السياسية التنمية على الغربية وأثره الضفة في اإلسرائيلي االستيطان): 2010.(إبراهيم، ب - 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(الوطنية، فلسطين النجاح جامعة

 ،(9)تقارير سلسلة ،"فلسطين في األراضي قطاع إدارة ):"2007.(ج حرب، أ، دية، أبو - 
 .فلسطين  اهللا، رام ،والمساءلة النزاهة أجل من ئتالفاال عن صادر

لى نقابة المحامين إبحث مقدم ، "الجديداالجراءات العملية للتسجيل ): "2008.(بو عيده، يأ - 
 .، فلسطينالنظاميين الفلسطينيين

االئتالف من اجل النزاهة ، "الفلسطينية المناطق في الدولة أراضي"): 2010.(أبو هنطش، أ - 
 .رام اهللا، فلسطين ،)25(مان، سلسلة تقارير أ –ة والمساءل

 ضياألر  الجديد التسجيل): 2012.(، عصفور، ر، البرغوثي، ش، عوده، سبراهمة، ن - 
 معهد ،)5(الحوكمة  رقم  قضايا ، سلسلةالمقترحة البدائل المحاذير، المعيقات، "المالية"

 .الفلسطيني، فلسطين الحوكمة
 ، الجامعةالدورية غير القابلة للعزل في التشريع األردني الوكالة: )2000.(البرقاوي، إ - 

 ).منشورة رسالة ماجستير غير(، االردن األردنية،
، األوضاع القانونية لملكية األراضي في الضفة الغربية): 1982.(ح، الريان، البكري، ع - 

 .بدون طبعة، جمعية الدراسات العربية، القدس، فلسطين
، )2(س، مجلة الثقافة العربية، "نتداب البريطاني في فلسطينتاريخ اال " ):1958.(حبش، ز - 

 .22، ص )2(ع
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، مؤسسة االسوار، 1948 -1918في فلسطين  ملكية األراضي): 1998.(الحزماوي، م - 
 .عكا، فلسطين

 .مصر  العربية، النهضة مكتبة ،1ط ،االسالمية الحضارة): 1939.(أ حسن، - 
 الحسيني مكتب عن تصدر سنوية ربع نشرة، "القانوني المستشار" ):2005.(ـالحسيني، ه - 

 .6 – 1،  ص ص )6( العدد، قانونيون ومستشارون محامون، والحسيني
، إطاللة على القضية، المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية): 2007.(حمدان، ع - 

 ، رام اهللا، فلسطين1، ط)2(ج
 1954 لعام 11 قانون ظل في الغربية الضفة في األمالك ضريبة):2003.(حمدان، م - 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، فلسطينالوطنية النجاح جامعة، له المعدلة والقوانين
دور نظم معلومات األراضي : " اإلدارة البيئية من خالل إدارة األراضي): "2008.(أالخولي،  - 

( ابع لإلدارة البيئية المؤتمر العربي الس، "المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،في مجتمع المعرفة
 ،)نمو التجمعات السكانية ومشروعات التنمية وآثارها على البصمة األيكولوجية للمدن العربية 

 .، القاهرةمصر –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
 ،دار الطليعة بيروت ،6، ج4ط ،بالدنا فلسطين في الديار النابلسية: )1988.(مالدباغ،  - 

 .لبنانبيروت، 
أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه اإلسالمي والقانون ): 2009.(م ،داود - 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، فلسطينجامعة النجاح الوطنية، األردني المدني
 غير األموال تسجيل قانون): 2009.(ديوان الفتوى والتشريع، السلطة الوطنية الفلسطينية - 

، منظومة التشريعات الفلسطينية، 1964 لسنة 6 رقم اتسجيله يسبق لم المنقولة
http://www.dft.gov.ps/index.php. 

 .، المعهد القضائي الفلسطيني، فلسطينقانون االراضي): 2013.(أدواس،  - 
، 1، طنيةالفلسطي القضية في منهجية دراسات سلسلة - فلسطين  ):2003.(صالح، م - 

 .ماليزيا كوااللمبور،
لتسجيل الجديد لالموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في ا): 2014.(أ ،الظاهر - 

دنيا الوطن،  ،فلسطين
/324437.htmlhttp://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/03/25. 

الموازنة بين حق المساطحة واالتصال االتفاقي وفقا "): 2010.(، اللوزي، ع عباينة، ع - 
 59، ص ص )3(، ع)17(، ممجلة المنارة، "دراسة مقارنة –الحكام القانون المدني االردني 

– 81. 
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 بينالمحتلة  الفلسطينية األراضي في العمراني التخطيط إدارة): 2005.(الحميد، ع عبد - 
 المنظمة ،الكبرى المدن إدارة حول الثاني العربي الملتقىالمستقبل،  وتطلعات الواقع تحديات
 .مصر اإلسكندرية،،العربية الدول جامعة اإلدارية، للتنمية العربية

البريطاني  االحتالل فترة خالل جنين قضاء في األراضي ملكية): 2009.(اهللا، م عبد - 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، فلسطينالوطنية حالنجا جامعة ،)م1948 – 1918(

وضاع االقتصادية لملكية السلطان عبد الحميد الثاني في األ "): 2013.(طعبد الوهاب،  - 
المؤتمر الدولي الخامس، كلية اآلداب والعلوم ، "فلسطين، العرب والترك عبر العصور

 .جامعة قناة السويس، مصر  اإلنسانية
دراسة " انتقال الملكية في األراضي غيرالمسجلة في فلسطينلية آ) 2011.(سعجوة،  - 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(جامعة النجاح الوطنية، فلسطين ،"مقارنة
المجلة االردنية في ، راضي في القانون االردنيحقوق األ  تسوية"): 2011.(تالعساف،  - 

 .117 – 93، ص ص )4(، ع)3(م القانون والعلوم السياسية،
راضي في تملك االرض ومشكلة الديون واثرها في التحول في األ ): "2011.(طيف، زعبد الل - 

 – 194، 20ع , البحرين- مجلة العلوم االنسانية  ،"م1917- 1858فلسطين العثمانية 
235. 

 في الزراعية األرض على والضرائب الرسوم"): 2009.(م ،محافظة، ز ،اللطيف عبد - 
)". العشر والخراج والرسوم) (م1831 – 1516/  هـ1246 – 921( الفترة خالل فلسطين
 .100 – 75، ص ص )3(ع ،)3(م ،ردنية للتاريخ واالثارألالمجلة ا

، المركز الفلسطيني لالعالم، الحقائق األربعون في القضية الفلسطينية): 2003.(معمارة،  - 
 .فلسطين

، الوطنية النجاح ةجامع - مقارنة دراسة -  العقار في الرضائية القسمة): 2008.(م ،عمران - 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(فلسطين

، جامعة للفلسطينيين العودة حق على اإلسرائيلية التوطين مشاريع أثر): 2007.(نعمرو،  - 
. القدس المفتوحة، فلسطين

/researchProgram/.../r1_drNuamanAmro.pdfwww.qou.edu/arabic. 
- م1918(ملكية األراضي في قضاء طولكرم في ظل الحكم البريطاني  ):2007.(عالعوده،  - 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين)م1948
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تماعية جقتصادية و االظام ملكية األرض في بالد الشام و آثاره االن):" 1990.(عوض، ع - 
 – 51، ص ص )36 -  35(ع  ،)11(، مسوريا، دراسات تاريخية ،"م1914 - 1839

58. 
مدى صالحية عقد البيع العقاري غير المسجل للتنفيذ ):" 1999.(عياد، م، ابو ملوح، م - 

جلة كلية التربية م، "دراسة تحليلية لنصوص القوانين وأحكام المحاكم في فلسطين: العيني 
 .180 – 120، ص ص )1(، ع)3(، مفلسطين ،جامعة األقصى، زةكلية التربية بغ - 

الوطنية،  النجاح جامعة األميرية، لألراضي القانوني التنظيم): 2012.(فقها، ر - 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(فلسطين

رض التمسك بملكية األ  –المواجهة االقتصادية مع الصهيونية ): "1990. (قاسمية، خ - 
، ص )36 - 35(، ع )11(م ،سوريا جامعة دمشق، ،ات تاريخيةدراس، )"1948 -  1882(

 .110 – 59ص
مشاكل وعقبات تسوية وتسجيل ملكية ): "2013.(ماس، معهد ابحاث السياسات االقتصادية - 

، )4(تقرير نهائي لجلسة طاولة مستديرة، "راضي في الضفة الغربيةاأل 
-http://www.mas.ps/2012/sites/default/files/Round%20Table%204

_0.pdf 
طار القانوني راضي واإلتسجيل األ ):"2008.(المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص - 

مؤتمر الحوار الوطني االقتصادي،  ،"المنظم لها
http://www.nedp.ps/files/final%20declaration.pdf. 

جامعة النجاح ، دراسة مقارنة - الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية): 2008.(م ،مساد - 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(، فلسطينالوطنية

  -م 1946 – 1921 االردن شرق مارةإ في راضياأل  ملكية):"2011.(ـهالمسعود،  - 
 – 62، ص ص )4(، ع)5(، مردنية للتاريخ واالثارالمجلة األ، "عمليات المسح والتسجيل

96. 
، م1936 – 1918العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين  ):2010.(مهاني، ع - 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(الجامعة االسالمية، فلسطين
، المكتبة الجامعية، لسطين تاريخها وقضيتهاف): ب، ت.(مؤسسة الدراسات الفلسطينية - 

 .نابلس، فلسطين
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، ارشيف االخبار التسجيل إلثبــات الملكية%  3خفض الرســـوم إلـــــي ): 2004.(ف ،مهدى - 
 sion.aspx?id=hrmver-bank.net/cached-http://www.news-.العربية

61406. 
، المؤسسة العربية للدراسات فلسطين الحديث والمعاصر تاريخ): 1991.(واخرون، النتشه، ر - 

 .والنشر، االردن
نشر ، وكالة معا االخبارية، تسوية األراضي في منطقة بيت لحم): 2009.(ذنصر،  - 

 .http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=218686، األربعـاء
 ،العثماني العهد في األراضي ملكية نظام): 2011.(الفلسطيني الوطني المعلومات مركز وفا، - 

x?id=5161http://www.wafainfo.ps/atemplate.asp.  
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  المالحق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  المحكمين بأسماءقائمة :  1ملحق رقم 
  
  

 خبير اقتصادي  –مشرف على الرسالة        هشام عورتاني    .د -1
 مدير منطقة طولكرم التعليمية/زياد الطنة              جامعة القدس المفتوحة . د -2
 رئيس قسم المحاسبة / الوطنية  جامعة النجاحمعز أبو عليا           . د -3
 النائب االداري/ طولكرم/ جامعة القدس المفتوحةسالم            سالمة . د -4
 طولكرم/  جامعة خضوريحسام برابرة             . د -5
 طولكرم/ جامعة القدس المفتوحةحسني عوض          . د -6
 عماد أبو الرب         الجامعة األمريكية. د -7
  أريحا/ جامعة القدس المفتوحةعايد الحموز           . أ -8
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  بعد التحكيم) مواطنين(مقياس المعيقات ): 2(ملحق رقم 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا
  .../.../...التاريخ        

  
  المحترم....... ................................................../....................حضرة السيد

  
  وبعد .........وبركاتهورحمة اهللا     السالم عليكم

  
 الجديـدالتسـجيل  عمليـة تواجـه التـي للمعوقـات تحليليـة دراسـة "تقـوم الباحثـة بـإجراء دراسـة بعنـوان 

اسـتبانة  ملـذا تضـع الباحثـة بـين يـديك، ")الغربيـة الضـفة شـمال لمنطقـة دراسـية حالـة( الماليـة راضـيأل 
فـي فقـرات هـذه االسـتبانة مهـم جـدًا، وعليـه أرجـو مـن شخصـكم  مو رأيكـ. خاصة لجمـع البيانـات الالزمـة

وٕابـداء الـرأي حـول مـدى مقروئيتهـا ومناسـبتها  ،الكريم التفضل علينا بالمشاركة في تحكيم هـذه االسـتبانة
  .بداء النصح والمشورة فيما ترونه مناسباً إوكذلك . للبيئة الفلسطينية وموضوع الدراسة

  
  التقديرمع خالص االحترام و 

                                                                                        
  .مي ابو عليا :الباحثة                                                               

  يهشام عورتان. د: شرافإ                                                     
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  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

   
  أخي المواطن

  
  ... تحية طيبة وبعد

  
 الجديدالتسجيل  عملية تواجه التي للمعوقات تحليلية دراسة : "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول ")الغربية الضفة شمال لمنطقة دراسية حالة( المالية الراضي
التكرم باإلجابة عن  منكم راجيةً . ى درجة الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشريةعل

شاكرًة لك جهودك وأمانتك . أمام العبارة التي تتفق ووجهة نظرك) x(ووضع إشارة  ،فقرات اإلستبانة
نوع من  العلمية وحرصكم على إنجاح هذه الدراسة، علما أن إجابتك ستكون سرية، وال تشكل أي

  .االختبار، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط
  

  مع خالص شكري لحسن تعاونكم
  

  .مي ابو عليا: الباحثة                                                                 
  هشام عورتاني. د: إشراف      
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  : البيانات األولية :أوال
  :ق على حالتك الصفة التي تنطب ضع دائرة حول

  
 طولكرم. 2 نابلس. 1 :مكان السكن* 

  جنين. 3
 .طوباس -5

  قلقيلية. 4
 

 سنة 45 – 30بين . 2 .سنة 30قل من أ. 1 :العمر الحالي* 

  .سنة 45أكثر من . 3

 .دبلوم. 2 .ثانوي فأقل. 1 المؤهل العلمي* 

   .بكالوريوس فاعلى. 3
 

 شيكل 5000 – 3000بين . 2 شيكل 3000قل من أ. 1 معدل الدخل* 

   شيكل 5000كثر من أ. 3
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  .المالية راضيأ تسجيل عملية تواجه التي المعوقاتمقياس : ثانيا
����ة ��� ا�����ات )  x(���� و�� �رة  ���وا�&�+  ،ا�&��,�#�+ ا�*�(� ا�)ي �&�% وو�$# "!�ك أ��م 

 �  .,# �� و�$# "!�كا�*�� را�+ا ت67,� 5*4,# ت1ا�3 ا�&+ (�ز ا�*012�تأت*.
��ر�� ��ر�� ��ر�� ��ر��   ا����ة ا����


	ة ��ا��
	ة ��ا��
	ة ��ا��
	ة ��ا��    

��ر�� ��ر�� ��ر�� ��ر�� 


	ة��
	ة��
	ة��
	ة��    

��ر�� ��ر�� ��ر�� ��ر�� 

��������������������    

��ر�� ��ر�� ��ر�� ��ر�� 

��
����
����
����
��    

��ر�� ��ر�� ��ر�� ��ر�� 


�� ��ا��
�� ��ا��
�� ��ا��
�� ��ا��    

 ��%��ت ت&���A�1&��� �8ت –او* 
      .را;���دة ا�56%د *��3ء ��1وع ���%ن ا*إ;�: ا��	9 �78  1
      .��<&- ���&'%A- ?�� ا�	1	%�- را;��8@�- ?��<�- ا� 3�%ق 2
3  9�6'&� �8�&A �	�B -'�C9��1 ا��	أ�3 ا� �� ا��%ا��E ھB ات��F&ا�

� . ا�را;

              

      .را;� ��Iار ���%ن �&�� ��H	G8$ 9- اإ;�: ا*ھ&	�م ����	9 �78  4

5 -�8	� 9����- ت)&�ج ا�	8@�- %��  4.�اءات ��B ة���� -G8$ � ا�را;

. 
     

��- �! ا�E�M	'86- ت�ا���N ا����رات ?��  6%�      .�� أي �%ة ��
7 Q1�	ا� -��      .ھ��ك ���رات ت)	O6$ 9ت ت���- أو ا�@AM�8- �����9 او أرد
8 -��%�      .;�: ا�<�R- ا���
ا�	�<E�8 �78 ا�&'9�6 ا�E� �A�6 ���ء 8�S- ا*ھ&	�م ���Iار ت��A�1ت � 9

 اA- ر$%م او ����ت
     

را;� ا�&� �� ت'% ��� ��A�1ت �8<�ء �&'%A- ا��Iار ا�&�S �8- ا*ھ&	�م 10
  .و ا�&� �� ت�&U ��5 ا�	�ل ا�&'%A-أ

     

 ��� ��%��ت ت&��8 �	�86 ا���Vء ا*�78 –`�

� ت'%A- ا*رض �E �<9 ا��56ز  1B 9	�8� E�8ھW� ة�V� م و.%د��
�C�V�ا�. 

     

� ��A�V ا� ��م 2B Z[�      .را;� �1@9 ��مو.%د ��Vء �&

� ��A�V ا�&'9�6 ا��A�6 �1@9 [�ص ��م 3B Z[�       .و.%د ��Vء �&

4 �      .�8- ا*ھ&	�م ����	9 �78 ت�رA^ ا���Vة ا����� E�8��Gع ا*را;

� ��A�V ا*را;� إا*ھ&	�م ����	9 �78 �8-  5B E�[[��6Aد ��Vة �&
 .��وام ���9

     

6 -[[�&� -���)%$<- ��A�V  �8- ا��	9 �78 ا�6Aد ��ا�_ ا�@&�و
 .ا�&'9�6 ا�E� �A�6 �8��ت وو`��C و�����ت

     

را;� وا`<�ت *��م و.%د ��Vة �&�]]�� a>��� E��A�V ت'9�6 ا 7
 .ا�)�%ق 

     

8 �A�68&'9�6 ا�� Z[�      .�8- ا*ھ&	�م �&��bA ��ض �&

9 ��� -[[��V	�ن ) را;��)@	- ا�(را;���م و.%د �)��� �&
� ا�)@� ا�@��ءة ا�	��5-B a>و$��- ا�. 

     

 ����`- � ��%��ت ت&�G8'� �8- ا*را;
      . ���1 ا�%�� وت���: ا�	6&	! ��ھ	�- ا�&'9�6 ا��A�6 �8- ا*ھ&	�م 1

� ��ون �إ�Iار د��9 إ�8- ا��	9 �78  2Cا�.S �A�6اءات ا�&'9�6 ا��.
!�	68� c;1@9 وا� . 

     

� �9 دا�Cة �'�م �&�]]أ�6Aد إ�8- ا��	9 �78  3B �A�69�6 ا�'&��� -
 .را;��E دوا�C ا�

     

.�اءات Sرا;� ������E�8 ا�	&�]]�E ��8- ا��	9 �78 رG8$ �B- ا� 4
�A�6ا�&'9�6 ا�. 
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5 � E�[[�.�اءات 8�S- ا��	9 �78 ت���: وت�رA^ ا����E�8 ا�	&
 .را;��دارة O6$ت ا4.�اءات ا�&'9�6 ا��A�6 �78 تd8 ا4

     

�6ز �إرا;� ودوا�C ا�	'�3- �'��- ;�: ا�&�'�� �� ��E دوا�C ا� 6
 �A�6ت ا�&'9�6 ا�O���� 

     

� دوا�C ا�	'�3- 4 7B E�3�'	8- ��د ا���      .ت	�م �	c'� -�8 ا*را;

      .�7 �'&%ى $�� ا�&'%A-إ�U����V * ت��7  ا��A�6$�� ت'9�6  8

� ����Oت ا�&'�6 9B a>ط%ل ��ة ا��A�69 ا�.      

��Fء ا�	�$%م ا���ص �	�! ا�%���- إ�8- ا�56%د ا�	<fو�- ��8	9 �78  10
E�G'8B رج�] -	H�	ا����- ا�. 

     

11 Z�ا�)�د ا�� �B ا�@%ادر -A�1>ا� -[[� ط<��- 3'^ وا�	Wھ8- ،ا�	&

 ا�را;� �'G8- ا���I- ا��	9
     

12 Z�ا�� �B اتM�56&ات ا���	ز�- وا�O9 ا�	�8� �	ءم �O&A !� دة�Aز 

 ا�را;� ��ت� G8$- �78 ا�	8�7 ا��	9 �63
     

� ا�	@�ن ;�� 13B ا����- ا4دارة �Bو !�	. �Cت'9�6 دوا  �ا�را;
 .وا����رات

     

 ت)��Aت ت&��8 ���	%اطE –را��� 
إ�7 ا�)� ا�fي A)� ����اً �E ر?<-  ا��A�6ارت��ع ت@8�- ا�&'9�6  -1 

� ا�<B E%اط��	ه ا�f5� ة"�ء���F	ا� ." 
     

2- -Aا�%���- ا����- وا�%���- ا��ور E� 9� �B -3�&� �AوM&��8ت ا�	�.      

��6ز ا���A�6	�8- ا�&'9�6  -3O� 9A%ط a�%� ؛ت)&�ج  E%اط	9�6 ا�A �	�
 E� 9G�&AأU(��[� داء 

     

4-  9�6'&� E%اط	ى ا��� MB�3 �8] -8أ�U;ر.      

� �%.%د ���%ن ا�&'9�6 ا�8��A�6- ا*ھ&	�م � -5��G'8�5%ر ا�	ا�6 :���&      

6-  95. ^>'� -8A%ة ط�� f�� !�>9 63- ا�	ل ت)Mرات �� ت��ا�� N��
E%اط��	ا� . 

     

را;��5 ���&��ون �! دا�Cة أرا;� �&'I� 9�6)�ب اأ�8- اھ&	�م  -7
� ا*را;

     

8 %8���&A * �� G8$- ا�را;B 8%�- �! ���]%رن ا����8%نG	ة ا�
E%اط��	ا�. 

     

      را;�ھ��ك ��%د �78 �3 ا�	%اطO� EطOع �78 �8��ت ت'9�6 ا� 9

      .��م ��c ت'O�5ت ��دA- ا�<� 10

 ��%��ت ت&�O&3*�� �8ل -[��'� 
      .[�G ا�	]�درة ��G8$ 9>� Eت ا*O&3ل 1

      .را;� [�رج ا�&'%�H��� -A ا 2

8� *�&<�رات أ���-ا��G%ط ا� 3�Cل ا4$�اO&3*و;��5 ا �      . %ھ	�- ا�&

4 M��&ت'9�6 �9��1 ت �� ا�را;B ط���	%�- ?�� ا�	1	ل ا��	�Q� 

-A%'&ا�.  
     

5 -`O�ط� ا���	ا� E�� -8]9  ؛)ج.ب.أ(ھ��ك أ3%اض �&�ا	9�6 �A �	�
� ���ط� ج أ��اB � ".����ا" G8$- ا�را;

     

�� تWدي إ�7 ;��ع 3�%ق أ��س آ[�EA  ا�9�A�6 �	�8- ا�&'�6 6
 ً�I%[] E���&F	ا�. 

     

8� ا�&� ت)%ل دون ت'9�6 ا�.�اءات �G8$ت ا*O&3ل ا4إ 7�Cا�$�      را;

8  -���G'8�ا� �      .ت���^ ا4دارات ا�	�&8�- �78 ا�را;
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  بعد التحكيم) موظفين(مقياس المعيقات ): 3(ملحق رقم 

 لرحمن الرحيمبسم اهللا ا

  
  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا
  .../.../...التاريخ        

  
  المحترم... ................................................../........................حضرة السيد

  
  وبعد......... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
 الجديـدالتسـجيل  عمليـة تواجـه التـي للمعوقـات تحليليـة سـةدرا "تقـوم الباحثـة بـإجراء دراسـة بعنـوان 

لـذا تضـع الباحثـة بـين يـديك اسـتبانة ، ")الغربيـة الضـفة شـمال لمنطقـة دراسـية حالـة( الماليـة راضـيأل 
و رأيــك فـي فقــرات هـذه االســتبانة مهــم جـدًا، وعليــه أرجـو مــن شخصــكم . خاصـة لجمــع البيانـات الالزمــة

ومناسـبتها  ،وٕابداء الرأي حول مـدى مقروئيتهـا ،ركة في تحكيم هذه االستبانةالكريم التفضل علينا بالمشا
  .النصح والمشورة فيما ترونه مناسباً  إبداءوكذلك . للبيئة الفلسطينية وموضوع الدراسة

  
  مع خالص االحترام والتقدير

                                                                              
  .مي ابو عليا :الباحثة                                                               
  هشام عورتاني. د: شرافإ                                                                    
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  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

   
  : اختي الموظفة/ أخي الموظف

  
  ... تحية طيبة وبعد

  
 الجديدالتسجيل  عملية تواجه التي للمعوقات تحليلية دراسة : "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول ")الغربية الضفة شمال لمنطقة دراسية حالة( المالية راضيأل 
التكرم باإلجابة عن  منكم راجيةً . ةوتنمية الموارد البشري ،على درجة الماجستير في بناء المؤسسات

 موأمانتك مجهودك مشاكرًة لك. مأمام العبارة التي تتفق ووجهة نظرك) x(ستبانة ووضع إشارة فقرات اال
ستكون سرية، وال تشكل أي نوع من  موحرصكم على إنجاح هذه الدراسة، علما أن إجابتك ،العلمية

  .مي فقطاالختبار، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العل
  

  مع خالص شكري لحسن تعاونكم
  

  .مي ابو عليا: الباحثة                                                                 
  هشام عورتاني. د: إشراف      
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  : البيانات األولية :أوال
  :الصفة التي تنطبق على حالتك  ضع دائرة حول

  
 طولكرم. 2 نابلس. 1 :مكان العمل* 

  جنين. 3
 .طوباس -5

  قلقيلية. 4
 

 سنة 45 – 30بين . 2 .سنة 30قل من أ. 1 :العمر الحالي* 

  .سنة 45أكثر من . 3

 .دبلوم. 2 .ثانوي فأقل. 1 المؤهل العلمي* 

   .بكالوريوس فاعلى. 3
 

 شيكل 5000 – 3000بين . 2 شيكل 3000قل من أ. 1 معدل الدخل* 

   شيكل 5000كثر من أ. 3
 

 .سنوات 10الى  5بين . 2 .سنوات 5قل من أ. 1 سنوات الخبرة* 

  .سنوات 10أكثر من . 3
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  .المالية اراضي تسجيل عملية تواجه التي المعوقاتمقياس : ثانيا
����ة ��� ا�����ات )  x(���� و�� �رة  ���ا�&��,�# وا�&�+ �+ ا�*�(� ا�)ي �&�% وو�$# "!��ك أ���م 

 �  .ا�*��,# �� و�$# "!�ك ارا�+ ت67,� 5*4,# ت1ا�3 &+ا� (�ز ا�*012�تأت*.

  
��ر�� ��ر�� ��ر�� ��ر��   ا����ة ا����


	ة ��ا��
	ة ��ا��
	ة ��ا��
	ة ��ا��    

��ر�� ��ر�� ��ر�� ��ر��     ��ر�� ��
	ة��ر�� ��
	ة��ر�� ��
	ة��ر�� ��
	ة

��������������������    

��ر�� ��ر�� ��ر�� ��ر�� 

��
����
����
����
��    

��ر�� ��ر�� ��ر�� ��ر�� 


�� ��ا��
�� ��ا��
�� ��ا��
�� ��ا��    

    ��%��ت ت&���A�1&��� �8ت –او* 

��3ء ��1وع ���%ن ��دة ا�56%د 4إ;�: ا��	9 �78  1
 .را;�ا�

     

      .��<&- ���&'%A- ?�� ا�	1	%�- را;��8@�- ?��<�- ا� 3�%ق 2

3  �8�&A �	�B -'�C9��1 ا��	أ�3 ا� �� ا��%ا��E ھB ات��F&ا�
� . �&'9�6 ا�را;

     

�Iار ���%ن �&�� ��H	G8$ 9- إ;�: ا*ھ&	�م ����	9 �78  4
 .��دة ا����A�1&��� �Hت ا���ظ	- ��5إرا;� و�ا

     

� E� E�G'8B �3  ا[&Oف ا��%ا��E ا���ظ	- ��8��رات  5B
Q1�	ا�. 

     

�Iار ���%ن �8&'9�6 ا��A�6 إ;�: ا*ھ&	�م ����	9 �78  6
 . A%ا�^ ا�%;! ا��اھE ��8و�-

     

7 -�8	� 9����- ت)&�ج ا�	8@�- %��  4.�اءات ��B ة���� -G8$ 

� . ا�را;
     

��- �! ا�E�Mا���N ا����رات ?��  8%�      .	'86- ت��� أي �%ة ��

9  -��ھ��ك ���رات ت)	O6$ 9ت ت���- أو ا�@AM�8- �����9 او أرد
Q1�	ا�. 

     

10 -��%�      .;�: ا�<�R- ا���

�	�  -را;� ���G'8Bأ�Iار ���%ن إ;�: ا*ھ&	�م ����	9 �78  11
 . و;�ع ا���C	��A�-$^ ا

     

���ء ا�	%اط��E ا��ا?<�E ��.�اء �ISار ت��A�1ت �إ�8-  12
 .و ����تأر$%م  -را;�E� �5 ا9��A ��6د ����8- ت'6

     

را;� ا�&� �� ��Iار ا�&��A�1ت �8<�ء �&'%A- ا�S �8- ا*ھ&	�م 13
  .�	�ل ا�&'%A-أو ا�&� �� ت�&U ��5 أت'% ��� 

     

 ��� ��%��ت ت&��8 �	�86 ا���Vء ا*�78 –`�

� ھfه ا��	E� -�8 �<9 ا��56ز  1B E��8@	ا� -A%'&ء ا��V�
V�ا�d�f� E�8ھW� ��? �C�. 

     

2  �A�V� �B E�[[���م ا*ھ&	�م ����	9 �78 ا�6Aد ��Vة �&
 .ا�&'9�6 ا��A�6 �1@9 ��م 

     

3  �A�V� �B Z[���م ا*ھ&	�م ����	9 �78 ا�6Aد ��Vء �&
  .ا�&'9�6 ا��A�6 �1@9 [�ص 

     

ا*ھ&	�م ����	9 �78 ت�رA^ ا���Vة ا����� E�8��Gع  ��م 4
 .ا;�را�

     

� ��6A� �A�Vد ��Vة �&�]]إا*ھ&	�م ����	9 �78  ��م 5B E
 .را;� ��وام ����9ا

     

�]]- إ���ا�_ ��م ا�6Aد  6&� -��)%$<- ��A�V �@&�و
 .ا�&'9�6 ا�E� �A�6 �8��ت وو`��C و�����ت

     

7  a>��� E�[[���م ت%�B ا���د ا�	��$^ �E ا���Vة ا�	&
� وا`<�ت ا�)�%ق���A�V ت''9�6 ا*را;. 

     



104 

 

      .ت��bA ��ض �&�]Z �8&'9�6 ا��A�6 ��م 8

) را;��)@	- ا�(را;��و.%د �)��� �&�]]- �� ��م 9

� ا�)@�B a>��5- و$��- ا�	ن ا�@��ءة ا��	V�. 
     

طOع ا���Vة ا����� E�8��Gع إا*ھ&	�م ����	9 �78  ��م 10
ط�اف ��H أ.�اءات ا�&� ت&� �6	�! را;� �78 ا�4ا

 .را;�ا�

     

 ����`- � ��%��ت ت&�G8'� �8- ا*را;

ھ	�- ا�&'�1��Q 9�6 ا�%�� وت���: ا�	6&	! � �8- ا*ھ&	�م 1
�A�6ا� . 

     

� ��ون �إ�Iار د��9 إ�8- ا��	9 �78  2Cا�.S 9�6'&اءات ا��.
!�	68� c;1@9 وا� �A�6ا� . 

     

3 � -[[�� �9 �8- ا��	9 �78 ا�6Aد ا�'�م �&B �A�69�6 ا�'&��
 .را;�دا�Cة �E دوا�C ا�

     

ا��	9 �78 رG8$ �B- ا*را;� ������E�8 ا�	&�]]�E  ��م 4
�S�A�6اءات ا�&'9�6 ا��.. 

     

5  E�[[��8- ا��	9 �78 ت���: وت�رA^ ا����E�8 ا�	&
�S ا*.�اءات d878 ت� �A�6ت 4.�اءات ا�&'9�6 ا�O6$ دارة

 .را;�ا�

     

�@&�و��- رq�- ا4.�اءات ا�إ��5ء إا��	9 �78 $��-  8-� 6
�H	- ����وا�C ذات را;� ور�# ھfه ا���'O6ت G8$- ا

�5� -�Oا��. 

     

7  �Cودوا ،��8- ا�6A دا��- ت���9 �1&�ك ����E دوا�C ا*را;
�A�6ت ا�&'9�6 ا�O���� �6ز� .ا�	'�3- �'��- ا

     

��اد إ'�E�3 ا��5�A EAf ا���5 �8- ر�B دوا�C ا�	'�3- ���	 8
�<�ء ن A&@8: ا�	%اطE ا�أوت%����5 دون  ،O6$ت ا�	'�3-

-H- ا�<�ھ���	ا�. 

     

�7 �'&%ى $�� إ�U����V * ت��7  ا��A�6$�� ا�&'9�6  9
-A%'&ا�. 

     

� ����Oت ا�&'9�6 ا��A�6 �#ء 10B a>ا�.      

! ا�%���- ا����- �8- ا��	9 �78 ا��Fء ا�	�$%م ا���ص �	� 11
E�G'8B رج�] -	H�	8@�- �1@9 �<�� ،ا�	ل ا���&� .وا�fي ��� ا

     

12 Z�ا�)�د ا�� �B ا�@%ادر -A�1>ا� -[[� وا�	Wھ8- ،ا�	&

 ا�را;� �'G8- ا���I- ا��	9 ط<��- 3'^
     

13 Z�ا�� �B اتM�56&ات ا���	ز�- وا�O9 ا�	�8� �	ءم �O&A !� 

 ا�را;� ��ت� G8$- �78 7ا�	8� ا��	9 �63 ز�Aدة
     

� ا�	@�ن ;�� 14B ا����- ا4دارة، �Bو !�	. �Cت'9�6 دوا 

 .ا�را;� وا����رات
     

15 -	CO� -8� ظ�وف -R�� 9	ا�� -I�] ��� ->$%3 ل�	ا�� 

  .ا�&'�8�6-
     

� ا�را;� G8$- ا�&	�د 16B N�� �Cا��وا �Bو N�� ل�	ا�� 

78� � �A E� 9��1]�3^ ذ�d و�� aا�	�W ا�&9�F1 �%ظ�

 .و��%ب

     

17 Z�� 9A%	&زم ا�Oل ا��	�� -� I�]- وا�	��ات �M5.sة ا���[

�B '�3- ا����- ا4دارة	ا����- �8. 
     

دوات ا�	�دA- ا�&� ت'��� �8- ا*ھ&	�م ����	9 �78 ت%��B ا� 18
 . ا*�'�م ا�	&�]]- *ت	�م ا�	���5

     

� ����'<- �)�6 ا�	'Wو��- ا�&� A&)	�58 �9 ھ���d ا[&Oف �<� 19
 .�E ا�ط�اف ا���C'�- ذات ا���O- ��	�8- ا�&'9�6

     

را;� ھ� أ�<� �@��� ا�&@8�- ا�Oز�- �&���f ��1رA! ت'9�6 ا� 20
� .�ت ا�	���- ا�	&�G8'� -3- ا�را;���E ا�4@�
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 ت)��Aت ت&��8 ���	%اطE –را��� 

إ�7 ا�)� ا�fي A)� ����اً �E  ا���A�6&'9�6 ارت��ع ت@8�- ا -1 
� ا�<�ء �f5ه B E%اط��	ة"ر?<- ا����F	ا� ." 

     

� �E� 9 ا�%���- ا����- وا�%���-  -2B -3�&� �AوM&��8ت ا�	�
-Aا��ور. 

     

��6ز ا���A�6	�8- ا�&'9�6  -3O� 9A%ط a�%� 9�6  ؛ت)&�جA �	�
 E� 9G�&A E%اط	أا�U(��[� داء 

     

4-  9�6'&� E%اط	ى ا��� MB�3 �8] -8أ�U;ر.      

� �%.%د ���%ن  -5��G'8�5%ر ا�	: ا�6���م �&�	8- ا*ھ&�
�A�6ا�&'9�6 ا� 

     

6-  ^>'� -8A%ة ط�� f�� !�>9 63- ا�	ل ت)Mرات �� ت��ا�� N��
E%اط��	95 ا�. . 

     

را;��5 ���&��ون �! أرا;� �&'9�6 �8- اھ&	�م اI)�ب ا� -7
 را;��Cة ا�دا

     

8  !� -�%8G	8%ا ���]%رة ا����&A * �� G8$- ا�را;B ا����8%ن
E%اط��	ا�. 

     

ھ��ك ��%د �78 �3 ا�	%اطO� EطOع �78 �8��ت ت'9�6  9
 را;�ا�

     

10 E%اط	%3- �8�		ا� -Aد�	ت ا�O�5'&8- ا��.      

 ��%��ت ت&�O&3*�� �8ل -[��'� 

��G [�I- �]�درات ا*O&3لت��ض ا����ر �8 1.      

      .را;� [�رج ا�&'%�H��� -A ا 2

8� *�&<�رات  3�Cل ا4$�اO&3*و;��5 ا �ا��G%ط ا�%ھ	�- ا�&
 . أ���-

     

4 M��&ت'9�6 �9��1 ت �� ا�را;B ط���	%�- ?�� ا�	1	ا� 

  .ا�&'%�Q� -A	�ل
     

5 -`O�ط� ا���	ا� E�� -8]9�6  ؛)ج.ب.أ(ھ��ك أ3%اض �&�اA �	�
� ���ط� ج أ��اB � ".����ا" �	G8$ 9- ا�را;

     

�� تWدي إ�7 ;��ع 3�%ق أ��س آ[�EA  ا���A�6	�8- ا�&'9�6  6
-I�] E���&F	ا� E�. 

     

8� ا�&� ت)%ل دون ت'9�6 إ 7�Cل ا*$�اO&3*ت ا�G8$ اءات�.
 را;��ا

     

      .�����G'8- ت���^ ا4دارات ا�	�&8�- �78 ا�را;� ا 8

�A��&ا*3&�ام وا� Z��] !�  
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  المقابالت): 4(ملحق رقم 

  
  :المقابالت 

  
  :المقابلة األولى
  تاريخ المقابلة 

  :صباحا 11الساعةة  21/8/2014
  السيد نديم براهمة رئيس سلطة األراضي 

  
  همية خاصة لتسجيل االراضي، وبماذا تتمثل؟أهل هناك 

راضي خاصة في وضعنا همية تسجيل األأصة لموضوع تسجيل األراضي، فهمية خاأهناك نعم 
  :بعاد هامة، هيأالفلسطيني له ثالثة 

راضي وتطويبها وتسويتها وتحديد حدودها بشكل عندما يتم تسجيل األ: الناحية االقتصاديةمن : والأ
وك وجهات التمويل دوات االئتمان لدى البنأنهائي تدخل في النشاط االقتصادي، وقد تكون من أهم 

 .خرى، وتشجع على زيادة االستثمار في مجال االسكان والمجال االقتصادياال
تسهم عملية التسجيل في تسوية كافة المشكالت والخالفات التي قد : الناحية االجتماعيةمن : ثانيا

م في تحقيق وبالتالي تساه. راضي والتصرف بها وحدودها واستخداماتهاألتكون بين الناس حول ملكية ا
 .السلم االجتماعي

 اً احتاللي اً همية في وضعنا الفلسطيني، ألننا نواجه عدو أكثر وهو البعد اال: البعد السياسي: ثالثا
 ،ومصادرتها واالستيطان فيها، وترك أراضينا دون تسجيل "راضيقضم األ" ، يحاول يوميااً حالليإ

لي القيام بممارساته المختلفة من حيث مصادرة سرائيوبالتالي يساهم ذلك أو يسهل على االحتالل اإل
  .وقضمها والتوسع في االستيطان ،راضياأل

من خالل مشاريع التسوية الشاملة  تتمهناك طريقتان لتسجيل األراضي، أوالهما ن  إايضا يمكن القول 
أما  ،)1952لسنة  40قانون تسوية األراضي والمياه رقم ( لقانون تسجيل األراضي" التي تتم وفقا

منقولة التي لم يسبق المن خالل قانون تسجيل األموال غير تتم فهي  ،الطريقة الثانية لتسجيل األرض
" وتتم عملية التسجيل وفقا) الجديد(الجديد، وهي ما يعرف بالتسجيل ).1964لسنة  6رقم (تسجيلها 

  .جراءات الواردة في القوانينلإل
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  وماهي؟ ديدالجهل هناك مشاكل تواجه عملية التسجيل 

نه يوجد مشكلة أوال اعتقد  ،ضرورية والزمة الجديدجراءات في عملية التسجيل جميع اإل نإيمكن القول 
  :وهي على النحو التالي  الجديدنعم هناك العديد من المشاكل التي تواجه التسجيل ولكن  .في ذلك

راضي ن معظم األإحيث ) ج,ب,أ(لي ثالث فئات إراضي ألوسلو صنفت اأتفاقية إبناء على  -
تفاقية وبذلك تكون راضي حسب اإلألمنع االحتالل التصرف في هذه ا) ج(تقع ضمن الفئة 

سرائيلي بمراقبة أي تحركات هم العقبات في تسجيل هذه االراضي كما ويقوم الجانب اإلأمن 
 منية التيأضافة الى وضع االحتالل للخطوط الوهمية العتبارات اإلبهذا . في هذه المنطقة

رض بصورة فردية من ناحية و تسجيل األأ ،راضي سواء ضمن المشاريعحالت دون تسجيل األ
هناك أحواض متداخلة بين المناطق الثالث، مما يجعل عمل سلطة األراضي في  .أخرى

 ."معقدا" مناطق ج أمرا
ظا جراءات حفاجراءات و يجب مراعاة الدقة في هذه اإلن عملية التسجيل تمر بالعديد من اإلإ -

لى ضياع حقوق أناس آخرين خاصة من إن هذه العملية قد تؤدي إال فإ و . على الحقوق
جراءات التسجيل تتيح االعتراض على أي أمر ألي شخص له عالقة إالمغتربين، علما أن 

ال أن بعض أصحاب إ ،عالن عن عملية التسجيل في الصحفومع أنه يتم اإل. بقطعة األرض
وتكون الخطورة أكبر لمن هم خارج الوطن ممن لهم . االعالنالعالقة قد ال يطلعون على 

ولذلك يجب أن يعطى لهذا التخوف أهمية خاصة وأن ينظر  .نصيب أو عالقة بقطعة األرض
 .اليه بحساسية كافية

دارات المختلفة على األراضي الفلسطينية هي أحد المشاكل التغيرات في القوانين وتعاقب اإل -
فكل مرحلة تاريخية عكست في الغالب مصالح . سجيل األراضيالرئيسة فيما يتعلق بت

وسياسات الدول والسلطات التي سيطرت على األراضي الفلسطينية، وبالتالي لم يكن هنالك 
وأثر سلبا على عملية تسجيل األراضي  مما ،أولوية لمصلحة المجتمع والمواطن الفلسطيني

سرائيلي ذلك للسيطرة على األرض ونهب حتالل اإلوتثبيت الحقوق والملكية، واستغل اإل
  .ثرواتها
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  :المقابلة الثانية

  .ظهرا  12الساعه / 27/8/2014: تاريخ المقابلة 
  قلقيلية  / مدير دائرة الطابو / السيد هشام الهندي 

  
  همية خاصة لتسجيل االراضي، وبماذا تتمثل؟أهل هناك 

لنواحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية، هميتها من اأرض لها ن األأل ؛همية خاصةأنعم، هناك 
سرائيلي، و حتالل اإلصل وجود االنسان الفلسطيني، وهي عنوان صموده في وجه اإلأرض تشكل واأل

ن هناك طرق خاصة إويمكن القول  .صحابهاتثبيت لملكيتها وحماية أل يرض هعملية تسجيل األ
ذلك من خالل قانون تسجيل األموال غير خالل مشاريع التسوية الشاملة ك راضي منلتسجيل األ

   ).الجديد(الجديدو ما يعرف بالتسجيل أمنقولة ال
  وماهي؟ الجديدتواجه عملية التسجيل  او عقبات هل هناك مشاكل

 ،ن الوضع هناك مشجع نوعاأو  ،ضرورية والزمة الجديدأن جميع االجراءات في عملية التسجيل  اعتقد
هناك العديد  نأكما  .القرار، وهذا يترتب عليه وقت واجراءات معقدةولكن ما يعاب على ذلك مركزية 

بعض ال أن هناك إهمها في عنصر الوقت أيتمثل  الجديدتواجه عملية التسجيل ا�&+  من العقبات
رساله الى إيضا قيما يتعلق بالتصديق المبدئي للمخطط  حيث يتم أربعه شهور، أالملفات تنجز خالل 

وهذا يتطلب فترة من الزمن، فلماذا المركزية؟ وبالتالي فانه من وجهة نظري تكمن  ،دارة في رام اهللاإل
نه يوجد احجام من أال إالمعامالت المقدمه  إنجازوعلى الرغم من  .جراءات دائرة المساحةإالمشكله في 

، جديدالفهذا يتطلب زيادة توعية المواطن بضرورة وأهمية التسجيل  ،الجديدالناس عن التسجيل قبل 
  .ضافة الى التدخل للحد من التكاليف المترتبة على هذه العمليةإ

  

  :المقابلة الثالثة

  صباحا  11الساعه  18/11/2014: تاريخ المقابلة 

  .راضيمدير عام األ /السيد شوكت البرغوثي 

  

  راضي، وبماذا تتمثل؟همية خاصة لتسجيل األ أهل هناك 
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فمن خاللها تثبت حقوق الملكية وبالتالي الحد من  ،ضيراألهمية خاصة لتسجيل اأبالتاكيد هناك 
  .النزاعات

  وماهي؟ الجديدهل هناك مشاكل تواجه عملية التسجيل 

الحقب التاريخية السابقة  فيعملية التسجيل  لىإ من خالل النظرنعم هناك العديد من المشاكل خاصة 
وتأخير انجاز المعامالت والبت  ،الجديدساسية في عملية التسجيل ألالقضاء هو المشكلة انجد أن 

ن يكون هناك قضاء متخصص أيجب لذا . حجام المواطنين عن هذه العملية إوهذا يؤدي الى  ،فيها
ن القضاة أولكن نالحظ  ،مما يؤدي الى سرعة الفصل والقدرة على حل هذه القضايا ؛لةأفي هذه المس

  . راضييمكنهم البت في القضايا المتعلقة باألوبالتالي ال  ،المحاماةمهنه التخرج لم يمارسوا  وحديث
جلسة  بمعدل ن القضاة للنظر في هذه الملفات، ويعين قاض للنظر فيهاييضا في تعيأوالمشكلة تكمن 

 ،مالكأومندوب دائرة  ولجنة التسجيل كما نعرف في كل محافظة تتكون من قاضٍ  ،سبوعواحدة في األ
اللجنة وهوالقاضي موجود ال يتم عقد اللجنة وهذا معيق لعملية  ذا لم يكن رئيسإ راضي و أومندوب دائرة 

 فقد يتم تعيين قاضٍ  ،ن عقدت تستمر لسنواتإ التسجيل وهذه اللجان التنعقد بصورة دورية ومنتظمة و 
خد القاضي الجديد فترة من أحيث ي لى قاضٍ إ فتنتقل القضية من قاضٍ  ،ره بعد فترة قصيرةيويتم تغي

 الجديدفالحل تعيين قاض فقط لمعامالت التسجيل . ف وهذا يؤخر البت في القضايا الوقت لدراسة المل
  .و جزائية أوعدم تحميله قضايا حقوقية  ،في كل محافظة

  

  :المقابلة الرابعة

  صباحا 10الساعة  2/12/2014: تاريخ المقابلة 

  السيد سامر عودة

  

  راضي، وبماذا تتمثل؟ همية خاصة لتسجيل األ أهل هناك 

  .في حفظ حقوق المواطنين الجديدهمية التسجيل أنا اؤكد على أو  ،ة ميهأم هناك نع
  وماهي؟ الجديدهل هناك مشاكل تواجه عملية التسجيل 

حجام المواطنين يعود الى قلة التوعية لدى إن إحيث  الجديدهمية التسجيل أهمها قلة التوعية بأنعم 
تمامها من أتعاب المساح، ورسوم مل تكاليف باهظه إلنه كمواطن يتحأالمواطن بأهمية هذه العملية، و 
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ن اراتفاع قيمة المعامالت يؤدي إخراج القيد، ورسوم التسجيل، ورسوم تصديق المخططات، حيث إ
  .قبال المواطنين على هذه العملية، زد على ذلك طول الوقت الذي تستغرقه هذه العمليهإلى عدم إبدوره 

  

  :المقابلة الخامسة

  صباحا 10الساعة   25/1/2015: ابلة تاريخ المق

  رئيس مجلس القضاء األعلى سابقا/ السيد فريد الجالد 

  

  همية خاصة لتسجيل االراضي، وبماذا تتمثل؟ أهل هناك 

راضي رقم لقانون تسوية األبيت الملكية، وفي ضوء ذلك يمكن االشارة ثهمها في تأنعم، وقد يتمثل 
ن الدولة تقوم إحيث ، 1964الحقا في سنة  الجديدتسجيل نه جاء القانون للأو  52لسنة ) 40(

هي  يقول 64ن القانون لسنة أال إساسي، ول واألبالتسجيل والتسوية على نفقتها الخاصة في القانون األ
ن االجراءات في أل ؛ن الضمانات بالقانونين متشابهةأعملية استثنائية تكون على نفقة المواطن، و 

غرض واحد وهو تثبيت الملكيات، فالسند الذي يتم الحصول عليه بالتسجيل  كليهما متشابهة ومؤداها
  .عمال التسويةأوبشكل نهائي كشهادة التسجيل الصادرة بعد  الجديد

  

  وماهي؟ الجديدهل هناك مشاكل تواجه عملية التسجيل 

شاملة ما التسوية الأن المعوق الرئيس هو الرسوم الباهظه التي يتحملها المواطن، إ نعم حيث -
ألنها على نفقة الدولة، وهذه التكاليف ال تشجع المواطن، فالتقديرات المبالغ بها بثمن  ؛أقل
ن تنظر وتأخذ أفيجب على الدولة  .د المواطن تكاليف عاليةبّ راضي ال تنسجم معها وتكاأل

  .بعين االعتبار الرسوم
 .هو كافي للمرحلة الحاليةف ،القانون بشكل عامما بخصوص أ -
ن تعطى صفة السرعة، حيث أيجب فجراءات التي تتم خر وهو ديناميكية اإلآك معيق و هنا  -

، وتجدر عتراضات جراءات واإلتتحمل اللجنة البدائية هذه المسؤولية، فهي التي تنظر باإل
للتسوية بشكل عام للخليل ورام اهللا وسلفيت وهو ملم بهذه  تم فرز قاضٍ نه أشارة هنا الى اإل

يحدد االجراءات والمفاهيم، فقدد حدد ) 64(لسنة ) 6(ن قانون ألى إه ضافإ، االجراءات
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ن اللجنة تتكون من المحافظ والمحاسب ومأمور التسجيل وعدل لقاضي الصلح، أالقانون 
فالتعديل من قبل  ولكنه ال يوجد لديه الخبرة القانونية، ،عادتها للمحافظ لها سلطة ادارية بحتهإ
 .اً كان مناسب حتاللإلا

مشكلة عامة، كنا االمر يعتبر  اين في هذمتخصص ةعدم وجود قضان أيضا يمكن القول أ  -
ما قضاء أ .نها حقوق بشر ومنازعات وبحاجة لمتمرسأل ؛ونقدر كفاءته اً ن نفرز قاضيأنحاول 

 .متخصص يختلف مفهومه
ا هذو  ،هناك ضغط لدى المحاكم بالقضاياو جراءات، ن نقل القضاة يؤدي الى بطء اإلأكما   -

ضافه الى التنقالت للقضاة والرسوم إجراءات لضعف وعدم سرعة البت والبطء باإلإيؤدي الى 
  .الباهظه جميعها تعتبر معيقات لهذه العملية

) سرائيل، السلطةإاردن، العثماني، االنتداب، األ(راضي لها تاريخ وهناك عدة حقب األيضا أ -
وهي  ،د مشرعين يهتمون بهذه النقطةال يوجو ن، جراءات من العهد التركي حتى اآلفاإل

  .وسرعة الفصل بالدعوى ،لى سرعة البت بالقضاياإجراءات حيث يؤدي ذلك إلتبسيط ا
بالنسبة لتأهيل القضاة يوجد معهد تدريب قضائي برام اهللا ومن نه ألى إشارة اإل من وال بد -

مستقل وكادره  وهو معهد ًا،وكان سابقا نشط ،ن يؤهل قضاة باألراضيأضمن برامجه يجب 
لهذه الدورة  قضاه مؤهلينفرز يعمل برنامج يُ ن أيجب لذا  .مستقل، ولكنه يتطلب نفقات

أو خبراء  ،ليترأسوا هذه اللجان ويكون التدريب من قبل محامين متمرسين )شهور 4- 2(لمدة
 خصوصًا،جرائية بواقع االراضي كبيرة ردن من الناحية اإلألن خبراتهم باإحيث  ردنمن األ

يجب تفعيل يضا أ .عمال التسوية وال يوجد نزاعاتأردن شملتها راضي األأمن  )%90(نأو 
 القانون وافٍ ف .راضيالمعهد وتنظيم دورات تدريبية لقضاة لديهم الميول للعمل في قضايا األ

 .ويفتح باب الجتهاد القضاة ولكن بالنهاية يحقق العدالة
نه كان غير معني إمعيق حيث كبر أعتبر ياالحتالل ن ألى إشارة كذلك ال بد من اإل  -

ما أ. في محيط المستوطناتالتي تقع راضي األ صوصاً جل االستيطان وخأبالتسجيل من 
ن ولديهم الخبرة و ن متمرسو السابق مدراؤهاو  ،راضي فهي دوائر بروتوكوليةبالنسبة لدوائر األ

داري لسلطة ادر اإلخضاع الموظفين والكإالكافية، لكن بالوقت الحالي يجب العمل على 
  .راضي وشملهم بالتدريباأل



112 

 

والدنا أنه ال يوجد خطة لتثقيف أوال ننسى  ن يكون هناك توعية للمواطنين،أضافة لذلك يجب إ -
 .تضمنها مناهج التربية والتعليمت ،بالنسبة للمسائل القانونية

طلبات تعيين،  وعدم االنتظار لتقديم ،ن تسعى الدولة لجذب الكفاءات من القضاةأيجب كما  -
رت بدورها بتأهيل المحامين فأصبحت دائرة جباية ولم تعد تقوم بدورها صّ ونقابة المحامين ق

  .ساسيألا
  

  :المقابلة السادسة

  ظهرا 1الساعة  2/12/2014: تاريخ المقابلة 

  القاضي أحمد الظاهر

  

  راضي، وبماذا تتمثل؟ أل همية خاصة لتسجيل اأهل هناك 

  .ثاره السياسية واالقتصاديةآله و  ،في فض النزاعات خصوصاً  الجديدجيل تسللهمية أنعم هناك 
  وماهي؟ الجديدهل هناك مشاكل تواجه عملية التسجيل 

يتعلق بسلطة ومنها ما  ،علىألومنها ما يتعلق بمجلس القضاء ا ،نعم، منها ما يتعلق بالتشريعات
في المسؤوليات الملقاة على  دهايمكن تحدي الجديدجراءات تشجيع التسجيل إ نإ، حيث راضياأل

  .والتي من خاللها يمكن الحد من تلك المعيقات وهي الجهات ذات العالقة
  :حيث يمكن تجنبها من خالل بالتشريعات بالمعيقات الخاصة فيما يتعلق: اوال

اض أر صدار قانون إوالعمل على  ،راضيحياء مشروع قانون األعادة الجهود إلإالعمل على  -
 .ةالقائم األوضاعيناسب  فلسطيني بما

 . صدار قانون للتسجيل الجديد يواكب الوضع الراهن للدولةإالعمل على  -
عادة النظر بالتشريعات الناظمة إ و  ،صدار قانون لتنظيم عمل سلطة االراضيأالعمل على     -

 .لها
طراف التسجيل الجديد للبدء بتسوية أصدار التشريعات لدعم الجهود المبذولة من قبل إ -

 .عمال التسويةأبها  هِ بعد او التي لم تنت و راضي التي لم تساأل
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 أيراضيهم من جراء معاملة تسجيل مجدد ألإعفاء المواطنين الراغبين بإصدار تشريعات بإ -
  .و نفقاتأ ،رسوم

  :على حيث يمكن تجنبها من خاللألا القضاء بمجلس بالمعيقات الخاصة فيما يتعلق :ثانيا

وقضايا التسجيل الجديد  ،راضي بشكل عاممتخصص في قضايا األ يجاد قضاءإالعمل على  -1
وبدوام كامل بخالف الوضع الحالي القائم على انتداب قاض للتسجيل الجديد ليوم  ،بشكل خاص

راضي ، مع سبوعيا، وبالنتيجة رفد هذه المحاكم بالقضاة المتخصصين بقضايا األأو يومين أ
مكانات متواضعة في إوبما يتوافر لديه من  ،لفلسطينيعلى ان مجلس القضاء األألى إشارة األ

ل من جهود السادة القضاة وانتمائهم الوطني لّ همية كبيرة ، وال نقأهذه الظروف يولي هذا القطاع 
خالقي الملقى على جل القيام بواجبهم المهني واألأوبذل الجهود العظيمة من  ،هذا القطاعل

في محافظة نابلس بارتفاع  الجديدجهود لجنة التسجيل لى اعاتقهم ، وال بد من االشارة كمثال 
عن ) ضعافأربعة أ( )%400(راضي خالل العام المنصرم نسبة فصل ملفات تسجيل األ

 .عوام السابقةألا
جراءات التي تتم طالعهم على اإلإ و  ،راضيالعمل على تدريب القضاة العاملين بقطاع األ   -2

 .طراف نظم االراضيأبجميع 
   .تمج الكترونية متخصصة بحوسبة قضايا التسجيل الجديد من ملفات ووثائق وبيانايجاد براإ -3
  :راضي حيث يمكن تجنبها من خاللاأل  بسلطة بالمعيقات الخاصة فيما يتعلق :ثالثا

جرائي مدون إصدار دليل إهمية التسجيل الجديد والعمل على أنشر الوعي وتثقيف المجتمع ب -
 . تاح للجميعمل جراءات التسجيل الجديد بشكإب

ورفدها  ،راضيقسام متخصصة بالتسجيل الجديد في كل دائرة من دوائر األأيجاد إالعمل على  -
 .عمالهاأتمام إدوات المادية لتي تساعدها األ

وتثقيفهم  ،جراءات التسجيل الجديدإراضي بالعاملين المتخصصين بالعمل على رفد سلطة األ -
وتقديم الخدمات المهنية بشكل  ،راضيسجالت األدارة جراءات إلوتدريبهم على تلك اإل

 .نموذجي

راضي وربط هذه أللكترونية لسجالت سلطة اإلرشفة اجراءات األإنهاء إالعمل على سرعة  -
 .نظمة بالدوائر ذات العالقة بهااأل
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نجاز معامالت إراضي ودوائر المساحة لسرعة لية تعامل مشترك ما بين دوائر األآيجاد إ -
 ،عداد سجالت المساحةإليهم إ، ورفد دوائر المساحة بالمساحين الذين يعهد  التسجيل الجديد
 .عباء المالية الباهظةألن يتكلف المواطن اأوتوقيعها دون 
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 واألوامر العسكريةقانون تسجيل األموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها ): 5(ملحق رقم 
  الملحقة
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  نموذج الوثائق المطلوبة لفتح معاملة التسجيل الجديد وفق تعليمات سلطة االراضي  ):6(ملحق رقم 
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  نموذج طلب تسجيل أموال غير منقولة في حالة التسجيل الجديد): 7(ملحق رقم 
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   اعالن لتسجيل أموال غير منقولة):8(ملحق رقم 
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  ة المختار واالعيان في حالة التسجيل الجديد لألموال غير المنقولة شهاد ):9(ملحق رقم 
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   جديدتسجيل نموذج محضر كشف ): 10(ملحق رقم 
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  اقرار من المساح بتنظيم المخطط برفقة صاحب العالقة  ):11(ملحق رقم 
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  غايات التسجيل  اقرار من المالك بتنظيم المخطط بمرافقة المساح لعمل مخطط مساحة ل): 12(ملحق رقم 
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  نموذج اقرار وتعهد بأن األرض غير مشمولة بأعمال التسوية  وغير حكومية  ):13(ملحق رقم 
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  تصريح مشفوع بالقسم بأن القطعة غير حكومية أو متروكة ):14(ملحق رقم 
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  للدراسة  جديدموافقة على تصوير ملفات تسجيل  ):15(ملحق رقم 
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  ديدنموذج لمعاملة تسجيل ج): 16(ملحق رقم 
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  2.3  )ظفينالمو (على توزيع أفراد عينة الدراسة   44
 3.3  توزيع معوقات الدراسة على فقراتها 45
 4.3  نتائج اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا على المعوقات  46
  5.3  دراسة على فقراتهاتوزيع معوقات ال 47
 6.3  نتائج اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا على المعوقات 48

51 
هم المعوقات التي تواجه عملية ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  التسجيل المجدد من  وجهة نظر المواطنين

1.4 

53  
هم فقرات المعوقات األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل

 المتعلقة بالتشريعات من  وجهة نظر المواطنين

2.4 

54 
األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات المعوقات 

  على من  وجهة نظر المواطنينألالمتعلقة بمجلس القضاء ا
3.4 

55  
 معوقاتفقرات ال األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم

  وجهة نظر المواطنين من  سلطة االراضيالمتعلقة ب
4.4 
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  الرقم  ولعنوان الجد الصفحة

57 
األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات المعوقات 

  المتعلقة بالمواطن من  وجهة نظر المواطنين
5.4 

58 
 معوقاتبية واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات الاألعداد، والمتوسطات الحسا

  وجهة نظر المواطنين من  االحتاللب المتعلقة
6.4 

59 
المعوقات التي تواجه عملية  همألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  من وجهة نظر الموظفين التسجيل المجدد
7.4 

60 
معوقات عيارية ألهم فقرات الاألعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

  .بالتشريعات من وجهة نظر الموظفين المتعلقة
8.4 

62 
األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات المعوقات 

  المتعلقة بمجلس القضاء االعلى من وجهة نظر الموظفين
9.4  

63 
 معوقاتة ألهم فقرات الواالنحرافات المعياري ،األعداد، والمتوسطات الحسابية

  من وجهة نظر الموظفين سلطة االراضيالمتعلقة ب
10.4 

64 
 معوقاتاألعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات ال

  من وجهة نظر الموظفين المواطنالمتعلقة ب
11.4 

65 
 معوقاتالاألعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم فقرات 

  من وجهة نظر الموظفين االحتاللب المتعلقة
12.4 

  13.4  التكرارات والنسب المئوية ألهمية تسجيل األراضي وبماذا تتمثل  67

68  
التكرارات والنسب المئوية للمشاكل التي تواجه عملية التسجيل الجديد وبماذا 

  تتمثل
14.4  
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  فهرس المالحق
      

 الرقم عنوان الملحق الصفحة

 1 المحكمين بأسماءقائمة :  1ملحق رقم  94

  2  بعد التحكيم) مواطنين(مقياس المعيقات :  2ملحق رقم  95

 3  بعد التحكيم) موظفين(مقياس المعيقات :  3ملحق رقم  100

  4  المقابالت:  4ملحق رقم  106

 5  يلهاقانون تسجيل األموال غير المنقولة التي لم يسبق تسج:  5ملحق رقم  115

  6 نموذج الوثائق المطلوبة لفتح معاملة التسجيل الجديد:  6ملحق رقم  131

132  
نموذج طلب تسجيل أموال غير منقولة في حالة التسجيل :  7ملحق رقم 

  الجديد
7  

  8  اعالن لتسجيل أموال غير منقولة:  8ملحق رقم  133

 9  جيل الجديدفي حالة التسشهادة المختار واألعيان :  9ملحق رقم  134

  10  نموذج محضر كشف تسجيل مجدد:  10ملحق رقم   135

136  
نموذج اقرار من المساح بتنظيم المخطط برفقة صاحب :  11ملحق رقم 

  العالقة
11  

  12  نموذج اقرار من المالك بتنظيم المخطط بمرافقة المساح:  12ملحق رقم   137

138  
ض غي مشمولة بأعمال نموذج اقرار وتعهد بأن األر :  13ملحق رقم 

  التسوية وغير حكومية
13  

  14  تصريح مشفوع بالقسم بأن القطعة غير حكومية أو متروكة:  14ملحق رقم   139

140  
كتاب بالموافقة على تصوير ملفات التسجيل المجدد :  15ملحق رقم 

  للدراسة
15  

  16  نموذج لمعاملة تسجيل مجدد:  16ملحق رقم   141
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  تفهرس المحتويا
  الصفحة الموضوع  الرقم

  -   اإلهداء  -
 أ  االقرار  -
  ب  الشكر والعرفان  -
  ج  مصطلحات الدراسةالتعريف ب  -
  ه  ملخص الرسالة بالعربية  - 
  ز  باإلنجليزيةملخص الرسالة   - 
  1  خلفية الدراسة :الفصل االول  1

 1  مقدمة الدراسة 1.1
  3  وأسئلتهامشكلة الدراسة   2.1
 4  اسة الدر  أهداف  3.1
 5  أهمية الدراسة 4.1
 6  الدراسة محددات  5.1
  6  الدراسةهيكل   6.1

 7  االطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني  2

  7  اإلطار النظري  1.2
  7   مقدمة  1.1.2
  9  نظام ملكية األراضي في فلسطين  2.1.2

  9  ملكية األراضي في العهد العثماني  1.2.1.2
  11  1948 -  1917األراضي في عهد االنتداب البريطاني ملكية   2.2.1.2
  14  ملكية األراضي في العهد األردني  3.2.1.2
  17  ملكية األراضي في ظل االحتالل االسرائيلي  4.2.1.2
  19  )اآلن -1994(ملكية األراضي في ظل السلطة الفلسطينية   5.2.1.2

  24  آليات التسجيل  3.1.2
  24  شاريع التسويةم: اآللية االولى  1.3.1.2
  25  التسجيل الجديد: اآللية الثانية  2.3.1.2

  29  اجراءات التسجيل الجديد  1.2.3.1.2
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  31  أهمية التسجيل الجديد  2.2.3.1.2
  32  مشاكل وعقبات التسجيل الجديد  3.2.3.1.2

  35  الدراسات السابقة  2.2
  42  امنهجية الدراسة وٕاجراءاته: الثالفصل الث  3

  42  منهج الدراسة  1.3
  42  مجتمع الدراسة  2.3
  43  عينة الدراسة  3.3
  44  أدوات الدراسة  4.3

  45  ألراضي المالية  الجديدمقياس المعوقات التي تواجه عملية التسجيل   1.4.3
مقياس المعوقات التي تواجه عملية التسجيل الجديد ألراضي المالية من   1.1.4.3

  وجهة نظر المواطنين
45  

  46  صدق المقياس  1.1.1.4.3
  46  االتساق الداخلي ألداة الدراسة  2.1.1.4.3

ألراضي المالية من  الجديدمقياس المعوقات التي تواجه عملية التسجيل   2.1.4.3
  وجهة نظر الموظفين

47  

  47  صدق المقياس  1.2.1.4.3
  48  االتساق الداخلي ألداة الدراسة  2.2.1.4.3

  49  لشخصيةالمقابلة ا  2.4.3
  49  تحليل المحتوى  3.4.3

  49  اجراءات تطبيق الدراسة  5.3
  49  المقابلة الشخصية  2.4.3
  49  تحليل المحتوى  3.4.3

  49  اجراءات تطبيق الدراسة  5.3
  50  المعالجة االحصائية  6.3

  51  نتائج الدراسة: الفصل الرابع  4

  51  نتائج تحليل المقياس  1.4
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  51  ائج السؤال األولنت  1.1.4
  59  نتائج السؤال الثاني  2.1.4
  66  نتائج تحليل المقابالت  3.1.4
  69  نتائج تحليل المعامالت  4.1.4

  83  لتوصياتاالنتائج و : الفصل الخامس  5

  83  نتائج الدراسة  1.5
  83  نتائج تحليل المقاييس  1.1.5
  84  نتائج تحليل المقابالت  2.1.5
  85  يل المضموننتائج تحل  3.1.5
  85  ابرز المعوقات التي توصلت اليها الدراسة بصورة عامة  4.1.5

  87  توصيات الدراسة  2.5
  89  قائمة المراجع والمصادر  - 
  93  المالحق  - 
  142  فهرس الجداول  - 
  144  فهرس المالحق  - 
  145  فهرس المحتويات  - 
  

  

  

  

  

  

  

  

  




