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تعدد القوانين المتعلقة باألراضي عبر الحقب التاريخية : أوالا 

فلسطينالمتعاقبة على 

1917–1517العثمانيةالحقبة

طبقةمتزالالالعثمانيةالدولةزمنفيصدرتالتيالقوانينمنالعديدهناك

:مثلاالنحتىغزةقطاعفي

.1858لعامالعثمانياألراضيقانون ❖
.1876لسنةالعدليةاألحكاممجلة❖
.1911لسنةالمنقولةغيراألموالتقسيمقانون ❖
.1913لسنةاألميريةاألراضيإنتقالقانون ❖



القوانين المتعلقة باألراضي عبر الحقب التاريخية تعدد 

فلسطينالمتعاقبة على 

• 1948–1918البريطاني االنتداب 

اسةعة ووالتةي أعطةت صةالحيات المتعلقةة باألراضةي التشريعات العديد من إصدار -
ود اليهةةباألراضةةي بهةةدف تسةةهيل عمليةةات تملةةك للمنةةدوب السةةامي فةةي التصةةرف 

:الدولة، معظم تلك القوانين ال زالت سارية حتى اآلن مثلألراضي 

1920لسنة81رقماألراضيإنتقالقانون❖

1921لسنةاألراضيمحاكمقانون ❖
1932لسنةاألراضيعلىاليدوضعمنازعاتقانون ❖
1940لسنة44رقمالسكندورإيجاراتتقييدقانون ❖
1941لسنة6رقمالتجاريةالعقاراتإيجاراتتقييدقانون ❖
1947لسنةاألراضيمثمنيقانون ❖



1967-1948غزةلقطاعالمصريةاالدارة

هناككانبلجديدةقوانينتصدرولمالفلسطينيةالهويةعلىمصرحافظت
:مثلالعامةالمصلحةهدفهاباألراضيالمتعلقةوالقوانينالقراراتبعض

.الواجبةالوصيةبشأن1962لسنة13رقمقانون ❖
أوللحكومةالمملوكةالخاصةاألموالتملكعدمبشأن1960لسنة5رقمقانون ❖

.ليهاععينيحقأيكسبأوبالتملكاألوقافوأموالالعامةاإلعتباريةاألشخاص
ياألراضعلىاإلسالميةالشريعةأحكامتطبيقبشأن1962لسنة1رقمقانون ❖

.األميرية

تعدد القوانين المتعلقة باألراضي عبر الحقب التاريخية 

المتعاقبة على فلسطين



اقبة تعدد القوانين المتعلقة باألراضي عبر الحقب التاريخية المتع

على فلسطين
1994–1967اإلسرائيلياإلحتالل

خاللمنالمخططاتجميعتنفيذباستطاعتهكانحيثقوانينالصداربحاجةاإلحتالليكنلم
الخ...وتسجيلوبيعوتخصيصمصادرةمنباألراضيالمتعلقةالعسكريةاألوامرمجموعة

2007–1994الفلسطينيةالوطنيةالسلطة

قراراا الفلسطينيةالوطنيةالسلطةرئيسعرفاتياسرأصدر1994/5/20بتاريخ-
إلى1967/6/5تاريخقبلالمفعولساريةكانتالتيواألنظمةبالقوانينالعملبإستمرار

.وغزةالضفةبينالقوانينتوحيديتمأن

منالعديدإصدارثمومناألول،التشريعيالمجلسأعضاءإنتخابتم1996عامفي-
أراضيقانونمسودةإعدادوتمالغربية،والضفةغزةوحدتوالتيالمحدثةالقوانين
.ذلكدونأحال2007عاماالنقسامأناالالتشريعيالمجلسفياألولىللقراءة



قبة تعدد القوانين المتعلقة باألراضي عبر الحقب التاريخية المتعا

على فلسطين

2021–2007الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية االنقسام 

وكيفيةيباألراضالمتعلقةوالتحدياتالتعقيداتمنالمزيدإلىأدتالتياألسبابأهممن

إضافةعيالتشريالمجلسلعملتعطيلمنعنهنجموما"الفلسطينياالنقسام"تسجيلها

ظاميةالنالمحاكمقضاةتعيينثمومناألراضي،سلطةعملوتوقفالمحاكمتعطيلالى

.بهاالمعمولالقوانينلألنظمةمخالفبشكل

بطبيعةينوالمتخصصالقانونيينغيرمناألراضيسلطةفيالعاملينتعيينتموكذلك

نمإلصدارمجموعةإضافةالتسجيل،وإجراءاتاألراضيوقوانيناألراضيسلطةعمل

ألساسياالقانونسطينيةلالفالتشريعاتمعتتوافقالبطريقةوالقوانينالقرارات

.الدستوربمثابةيعتبروالذيالفلسطيني



ا  نوعإختالف أنواع األراضي واألحكام المتعلقة بكل : ثانيا

أنواعمنالعديدهناكأنإال2كم360تتجاوزالغزةقطاعمساحةأنرغم

:للتسجيلمختلفةوإجراءاتأحكامنوعولكلاألراضي

الطابوفيمسجلةخاصةملكأراضي❖
(الحكوميةاألراضيالدولة،أراضي)األميريةاألراضي❖
(فقطاألمالكضريبةدائرةفيمسجلةأراضي)مسجلةغيرملكأراضي❖
(السلطةباسممسجلةزالتوالالبريطانيالمندوبمنهبة)مندوبأراضي❖
.الحكوميةرفحأراضي+محلولةأراضي+أقساطأراضي❖
الوقفأراضي❖
المخيماتأراضي❖



ا  خلق وجود االحتالل في األراضي الفلسطينية مما أحال دون: ثالثا

والملكياتقوانين جديدة تنظم عملية تسجيل األراضي 

لعدةلكذويرجعباألراضيالمتعلقةالتحدياتفيرئيسيدورلالحتاللزالوالكان

:أهمهامنأسباب

توطناتالمسمنالعديدوتشكيلالملكياتبنزعاإلحتاللأصدرهاالتيالعسكريةاألوامر-

وحدودهاالملكياتأصبحت،2005عامالجانبأحادياإلنسحابوبعدغزة،قطاعداخل

تلكتسجيلباعادةللمطالبةالمحاكمأمامالمرفوعةالقضايامنالعديدوهناكمبهمة،

.ألصحابهااألراضي

للوصولالمالكينحرمانإلىأدىمماالحدوديةالمناطقفيوخاصةاألراضيمصادرة-

.ألراضيهم

وتجريفبأكملهاسكنيةأحياءوتدميرغزةقطاععلىالمتكررةوالحروبالعدوان-

.قةالحقيالمساحاتحسبالملكياتتسجيلفيصعوبةالىأدىمماالزراعيةاألراضي



ا  لتشريعي اإلنقسام الفلسطيني والذي نتج عنه تعطيل لعمل المجلس ا: رابعا

وبالتالي أحال دون إصدار قوانين جديدة تنظم عملية تسجيل األراضي

قوانينوسنالقراراتبعضإصدارتمحيثالفلسطيني،القانونيالنظامفيأثراإلنقسام-
تمامامخالفمشهدفيالمعتمدةالقانونيةاإلجراءاتتتجاوزآلياتوإستحداثجديدة،
.والقانونالديمقراطيةلمبادئ

سلطةالأداءعلىالرقابيدورهوغيابالتشريعيالمجلسعملتعطيلذلكعلىترتبكما-
والهيمنةكمبالحالواقعاألمرسلطةتفردإلىأدىمماالقوانين،تنفيذآلياتوعلىالتنفيذية

ا جلذلكويظهراختصاصاتهم،علىوالتعديوالقضائيةالتشريعيةالسلطتينعلى فييا
تحقاتمسكبدلالدولةأراضيتخصيصقراراتبالذكروأخصباألراضي،المتعلقةالقرارات
.غزةقطاعفيالحاكمةللسلطةالتابعينللموظفين

غيرملعفيإنزالقاا مستحقاتكبدلالموظفينعلىالدولةأراضيتوزيعقرارأعتبرولقد
.العامةباألموالبالتصرفمخولةغيرجهةعنوصادردستوري،وغيرقانوني

الدولةأموالتملكيجيزالوالذيالمفعولساري1960لسنة5رقمالقانوننصماوذلك
احبةصللجهةيكونالتعديحالوفيعليهاعينيحقأيكسبأوعليهاالتعديأوبالتقادم

ا إزالتهاإلختصاص .إداريا



ا  مجموعة القرارات المختلفة التي تصدرها السلطة الحاكمة : خامسا

في غزة زادت من تعقيدات القضايا المتعلقة بتسجيل األراضي

تخصيصقرار139أصدرتغزةفيالحاكمةللسلطةالتابعةاإلداريةاللجنةإن-▪

.لهاتابعةوهيئاتلجمعياتمنها%72لألراضي،

ا هناك-▪ سحماسيطرةقبلتمتأراضيتخصيصالغاءقراراتمنالعديدأيضا

الوطنيةللسلطةالتابعةوالمؤسساتالوزاراتبعضلمصلحةالقطاععلى

.أخرىلجهاتوتخصيصها

ونيةقانوأسسأصوللهفالتخصيصللقانون،مخالفةجاءتالقراراتهذهجميع-▪

أراضيبالتصرفيجوزفالالفلسطيني،األساسيالقانونفيالمشرععليهانص

ا مرسوبهاويُصدرالرئيسمنوبتنسيبالوزراءمجلسمنبقرارإالالدولة ما

لتلكارفضهعنالمدنيالمجتمعمؤسساتعبرتوقد.الرسميةالجريدةفيينشر

مسارللتصحيحأوجدوىدونلكناالنقسامولتعزيزهادستوريتهالعدمالقرارات

.المتبع



ا  إنقطاع تسلسل الملكية لألراضي الملك مع إختالف أرقام : سادسا

القطع والقسائم في عقود البيع عن سجالت الطابو

تلكعبيتماألصليين،مالكيهابأسماءالطابوفيمسجلةالخاصالملكأراضيجميعإن

وعدم،التسجيلرسومالرتفاعذلكويرجعتسجيلها،دونخارجيةعقودبموجباألراضي

.التسجيلبأهميةالوعي

دالعقوبعضفُقدتاألراضيلتلكوالشراءالبيععملياتوتزايدالزمنوبمرور

.الملكيةتسلسلإنقطاعلىإأدىمماوالمستندات،

حيثدد،الجالمالكباسماءاألراضيلتلكالتسجيلإستحالةأوصعوبةإلىأدىبدورهذلك

الطريقتينخاللمنوذلكالقانون،عليهانصإجراءاتوفقإاليكونالالتسجيلأن

.محكمةبحكمأوالطابو،دائرةلدىالمسجلالمالكمنالتنازلإمالهما،ثالث

ا وورثته،المسجلالمالكلوفاةنتيجةا اليسيرباألمرليسوذلك محكمةالقراروأيضا

ومطابقةالقانونوفقتمتالبيععملياتأنتثبتالتيالمستنداتجميعتوافريتطلب

.الطابولسجالتوالقسائمالقطعأرقام



ا  تجاهل معامالت نقل اإلرث من قبل الورثة الذكور بقصد حرمان : سابعا

النساء من حقوقهن اإلرثية
حجةبموجباألمالكضريبةدائرةفيالمسجلةأوالطابوفيالمسجلةالملكلألراضياإلرثنقلمعامالتتتم

.الشرعحددهاالتيالحصصأواألسهمحسباإلرث،حصر

ومرسأيدفعبدونالحصصنقلتتمالمالكوفاةتاريخمنأشهرستةخاللاإلرثنقلمعاملةتمتحالفي

.التسجيلوقتالعقارقيمةمن01%مقدارهرسمبدفعاإلرثنقلمعاملةتتمأشهرالستةمروربعدللطابو،

تتحالحصصجميعتبقىلكيوالتسجيل،اإلرثنقلبمعامالتيقومواالقصدوعنالذكورالورثةأناال

زالتالواألرضبيع،عقودبموجبآلخريناألرضمنحصصببيعيقوموابلوتصرفهم،يدهموضاعة

.والمعقدةالشائكةالقضايامنالعديدأفرزمماالورثةجميعبينالشيوععلىمملوكة

ردهابمف(اإلرثنقلمعاملة)التسجيلبعمليةتقومأناإلرثحصرحجةوبموجبتستطيعلديناالنساءإن

علىيدهاتضعأنتستطيعاللكنهاباسمها،اإلرثيةلحصتها(الطابوكوشان)تسجيلشهادةعلىوتحصل

.الذكوراإلخوةوتصرفوضاعةتحااألرضأنحيثفيهاتتصرفأنوالاألرض

الورثةباقيمعباالشتراكيدوضعدعوىمنإبتداءا بالمحاكمدعاوىلرفعللقضاءللتوجهالنساءيضطرمما

الإحقوقهن،نيلمنتمكنهنوقرارتأحكامعلىالنساءحصولمنوبالرغمالشيوع،إزالةبدعوىوإنتهاءا 

ا تحدباتيواجهنأنهن .األحكامتلكتنفيذبآلياتأيضا



ا  وجود تسهيالت للقروض العقارية حيث أن البنوك في غزة عدم : ثامنا

تابعة لسلطة النقد الفلسطينية

:األسبابمنللعديدذلكويرجعالعقارية،القروضعلىفُرضتمشددةقيودهناك

دياتتحلديناأنوبماالمسجلة،لألراضيعقاريرهنبموجبإالتتمالالعقاريةالقروض
عقودببموجعقاريقرضعلىاألفراديحصلأنمعهافيستحيلالتسجيل،بآلياتعديدة
.فقطوالشراءالبيع

(1)رقمونقانفيمتعددةإشكالياتهناكالسكنية،بالشققتتعلقالتيالعقاريةالقروض
لموادالكتيرمنتعديالا ويحتاجوالطبقات،الشققتسجيلوتمليكبشأن1996لسنة

الاليوبالتالطابو،فيالسكنيةالشققتسجيلمعهايصعبمماالقانونية،والنصوص
مسجلرغيألنهللبنكالعقاررهنإلستحالةعقاريةقروضعلىالحصولاألفراديستطيع

.الطابوفي

عنصدرتإحصائيةآخرحسبأنهحيثوالسكن،التملكفيأزمةالىأدىبدورهذلك
غزةاعقطلسكانالسكنيةالوحداتفيالعجزنسبةبلغتالعامة،واألشغالاإلسكانوزارة

.سكنيةوحدةألف120الى



ا  اآلن حتى 1967تعديات المواطنين على أراضي الدولة منذ عام : تاسعا

أوباألراضيتتعلققوانينأيباصداراالحتالليهتملم،67عامغزةلقطاعاإلسرائيلياالحتاللبعد

ساحاتبمكانتالمخيماتداخلالالجئينبيوتأنوحيثالدولة،أراضيعلىالمواطنينتعدياتمتابعة

تمرتإسالتياألولىاإلنتفاضةومعالدولة،أراضيعلىالممتدةاألسرتعديإلىأدىمماجداا،صغيرة

.للدولةالمملوكةاألراضيعلىالتعدياتحجمزادسنوات9حوالي

2002عامفيرئاسيبمرسوماألراضيسلطةأُنشاتم،1994الفلسطينيةالوطنيةالسلطةقدومبعد

ياألراضتسجيلودائرةاإلسكانوزارةفياألراضيتسجيلدائرةإلحاقعلىالمرسوممن2مونصت

معتدينالمتابعةدونوتنظيمهاالسجالتتجميعفيعملهاباشرتوالتياألراضي،لسلطةالعدلبوزارة

.الدولةأراضيعلى

يالتأوالملكسواءالمنازلمناآلالفعشراتوهدمغزة،قطاعالمتكررعلىاإلسرائيليالعدوانبعد

إشترطتغزةإعمارإعادةجهاتأنحيثجلية،التعدياتمشكلةظهرتالدولة،أراضيعلىأقيمت

يأراضعلىالمعتدينهؤالءأمامالتحدياتمنالعديدأثارمماللمتضررين،الملكيةمستنداتتقديم

ضاألرثمندفعخاللمنوذلكالمتضريين،بعضأوضاعبتسويةغزةفيالسلطاتوقامتالدولة،

.دونمالف30حواليالىالتعدياتحجموصلحيثقائمةزالتالالمشكلةلكناألفساط،بنظام



تحديث سجالت الطابو لألراضي التي أنتزعت للمنفعة العامة عدم : عاشراا 

أو توسيع الشوارعستقطاع أراضي الملك الخاص لفتح مثل إ

العامةللمنفعةالخاصةالملكيةنزعقراراتمنالعديدصدرتالماضيةاألعوامخالل-

رقممدنوالالقرىتنظيمقانونعلىبناءا شوارع،توسعةأوجديدةشوارعلفتحسواءا 

بمالألرضالخاصةالملكيةانتزعتإذا"على27المادةتنصوالذي،1936لسنة28

عندتزيالتيالمساحةعنالمالكتعويضيتملألرض،االجماليةالمساحةربعيتجاوز

."الربع

لتياالدعاوىمنوالعديدالمحليالحكملوزارةتقديمهاتمالتيالشكاوىمنالعديدهناك-

بلمقاتعويضأيعلىيحصلوالموالذينالمتضريينالمالكمنالمحاكمداخلرفعت

.أراضيهم

ا تكمنالمشكلة- لمنزوعةااألراضيتلكبقيتحيثالطابو،سجالتتحديثعدمفيأيضا

موجببالمساحاتلتلكوالرهنوالبيعبالتصرفقاممنومنهماألصليين،مالكهابأسماء

.بأسمائهمالطابوفيزالتالالتيالتسجيلشهادات



شكــــــراً لكـــــم،،


