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التسجيل اجلديد لألراضي التي لم يسبق تسجيلها في السجل العقاري

ملخص:
الت�سجيل اجلديد للأرا�ضي التي مل ي�سبق ت�سجيلها يف ال�سجل
العقاري هي الو�سيلة الثانية بعد الت�سوية لت�سجيل الأرا�ضي يف نظام
ال�سجل العقاري ،وب�سبب قلة عمليات الت�سوية التي تقوم بها ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،يعترب الت�سجيل اجلديد بدي ًال هام ًا و�رضوري ًا
يجب ا�ستغالله حلني ال�رشوع يف الت�سوية ال�شاملة للأرا�ضي ،ال
�سيما يف املناطق امل�صنفة (ج) ،لأَّن ت�سجيل الأرا�ضي يحميها
من ال�سيطرة وامل�صادرة .و�آلية الت�سجيل اجلديد مطبقة يف ال�ضفة
الغربية مبوجب قانون ت�سجيل الأرا�ضي التي مل ي�سبق ت�سجيلها رقم
 6ل�سنة  ،1964منذ �صدوره من امل�رشع الأردين �أثناء �إدارة اململكة
الأردنية الها�شمية لل�ضفة الغربية ،ومل يطبق يف غزة التي كانت
حتت الإدارة امل�رصية .و�سنعالج يف هذا البحث مفهوم الت�سجيل
اجلديد و�إجراءاته و�أثاره القانونية.
الكلمات املفتاحية :الت�سجيل اجلديد للأرا�ضي ،ال�سجل
العقاري ،قانون ت�سجيل الأرا�ضي ،دائرة ت�سجيل الأرا�ضي.
The new recording for non-recorded lands In Real
estate record

Abstract:
The new recording for non-recorded lands is
the second way (after conciliation way) to record
the lands in real estate record, Due to the shortage
of conciliations for lands in west bank, The new
recording for non-recorded lands is very important to
avoid and safe the lands from confiscation. The new
recording for non-recorded lands applied in west
bank according to law of The new recording for nonrecorded lands no 6 1964 legislated by Jordan when
west bank was under Jordan control, we will research
in new recording to clear the procedures and effects.

مقدمة
تعترب امللكية الركن الأ�سا�سي للكيان االقت�صادي لأي جمتمع،
وهذا ما دفع بامل�رشع �-سواء يف الت�رشيعات القدمية �أم احلديثة �-إىل
�إبداء اهتمام كبري بامللكية بغية تنظيمها وحمايتها ،ولع ّل الأر�ض
هي �أهم نطاق للملكية ،والتي تعترب الأغلى ثمن ًا والأعلى قيمة لدى
ُمالّكها ،وال يختلف اثنان على و�ضع قطاع الأرا�ضي يف ال�ضفة
الغربية ملا يتعر�ض له من �إ�شكاليات� ،سواء على ال�صعيد ال�سيا�سي
مع االحتالل الإ�رسائيلي الذي ي�سيطر كل يوم على م�ساحات جديدة،
�أو على ال�صعيد الداخلي الذي يتمثل بكرثة النزاعات بني املالك
واملت�رصفني بالأرا�ضي ،ونوعز احلالة القانونية للأرا�ضي يف مدن
ال�ضفة الغربية �إىل �أ�سباب عدة �أهمها :عدم خ�ضوع ما ن�سبته 65%
من م�ساحتها �إىل الت�سجيل العقاري ،وكذلك تق�سيم �إدارة الأرا�ضي
بني ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،والإدارة املدنية التابعة لالحتالل
الإ�رسائيلي(� ،)1إ�ضافة �إىل كرثة الت�رشيعات ال�سارية واملتعددة

مرت به فل�سطني عرب التاريخ من �سل�سلة مل
امل�صادر ،ب�سبب ما ّ
تنته بعد من االحتالالت والإدارات املتعاقبة ،بد�أت من عهد الدولة
العثمانية التي �سيطرت على فل�سطني وبالد ال�شام يف العام (1516
م  1917 -م) ،ومروراً باالنتداب الربيطاين ( 1918م – 1948
م) ،والإدارة الأردنية يف ال�ضفة الغربية وامل�رصية يف قطاع غزة
( 1948م –  1967م) ،واالحتالل الإ�رسائيلي لل�ضفة الغربية
وقطاع غزة ( 1967م  1994 -م) ،وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
من العام  1994وحتى الآن ،وبالت�صنيفات التي فر�ضت من خالل
اتفاقية �أو�سلو يف العام  1993على �أرا�ضي ال�ضفة بتق�سيمها
�إىل ثالث مناطق (�أ ،ب ،ج) خمتلفة الإدارة والتبعية بني ال�سلطة
الفل�سطينية واالحتالل الإ�رسائيلي .ال �شك �أنَّ تعاقب تلك االحتالالت
والإدارات جعل ال�ضفة الغربية تعي�ش حتى الآن حالة ت�رشيعية تت�سم
بال�صعوبة والتعقيد� ،إ�ضاف ًة �إىل االختالف يف القوانني املطبقة
من حيث م�صادرها املتعلقة مبلكية الأرا�ضي والت�رصف بها،
و�آليات ت�سجيلها يف ال�سجل العقاري ،فالت�سجيل اجلديد مو�ضوع
البحث مطبق يف ال�ضفة الغربية مبوجب قانون ت�سجيل الأموال
غري املنقولة ،التي مل ي�سبق ت�سجيلها رقم  6ل�سنة  1964الأردين،
والتعديالت التي �أُ�ضيفت عليه مبوجب العديد من الأوامر الع�سكرية
الإ�رسائيلية.
� ّإن عدم خ�ضوع ما يقارب ن�سبته  65%من �أرا�ضي ال�ضفة
الغربية للت�سجيل العقاري ،ووقوع معظم هذه الن�سبة يف الأرا�ضي
امل�صنفة مبنطقة (ج) ،التي متثل ما ن�سبته  61%من ال�ضفة
الغربية ،والتي تخ�ضع مبا�رشة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية( ،)2جعل
عملية الت�سجيل اجلديد �أمراً �صعب ًا لدى املواطنني نظراً لتكاليفها
و�إجراءاتها ،و�أي�ض ًا احتمالية رف�ض طلب الت�سجيل دون مربر ،كما
�أن هذه احلالة جعلت اال�ستيالء وامل�صادرة للأرا�ضي �أمراً �سه ًال لدى
االحتالل .ويعود �سبب �أن حوايل  65%من الأرا�ضي غري خا�ضعة
للت�سجيل العقاري �إىل الإدارات التي حكمت فل�سطني ،والتي مل تقم
بعمليات ت�سوية وت�سجيل للأرا�ضي� ،سوى ما قامت به �إدارة االنتداب
الربيطاين ،و�أي�ضا ما قامت به الإدارة الأردنية بت�سوية عدة مناطق
بد�أًت من حمافظة جنني قبل العام  ،1967غري �أنها توقفت ومل تنته
ب�سبب االحتالل� ،أما الباقي فبقي كما هو حتى عام  ،2006حني
بد�أت �سلطة الأرا�ضي الفل�سطينية بعمليات ت�سوية مبناطق �صغرية
حمدودة ،كالت�سوية يف �سلفيت ،بيت حلم ،برينباال ،بيتونيا ،وقراوة
بني زيد.
ولهذه احلالة تبقى �أرا�ضي ال�ضفة الغربية تعاين من �إ�شكالية
حقيقية� ،أال وهي عدم خ�ضوع �أغلب �أرا�ضيها �إىل نظام ال�سجل
العقاري ،مما يجعلها عر�ضة لال�ستيالء وامل�صادرة من قبل
االحتالل ،و�أي�ض ًا ما ت�سببه هذه احلالة من ت�أثري على قيمة الأر�ض
من الناحية االقت�صادية ،وعزوف معظم امل�ستثمرين عن اال�ستثمار
أرا�ض غري م�سجلة ،وكذلك �إثارة الإ�شكاليات والنزاعات بني
يف � ٍ
املواطنني على حقوق التملك والت�رصف واحلدود وغري ذلك .ومن
هنا تربز �أهمية البحث يف مو�ضوع الت�سجيل اجلديد يف الأرا�ضي
التي مل ي�سبق ت�سجيلها يف ال�ضفة الغربية ،والتي يتبعها املواطنون
مبفردهم لت�سجيل �أرا�ضيهم وحفظها ،كون � ّأن عمليات الت�سوية
وهي العملية الأ�سا�س التي يجب اتباعها لت�سجيل الأرا�ضي -التيتقوم بها �سلطة الأرا�ضي الفل�سطينية قليلة وحمدودة النطاق يف
مناطق (�أ ،و ب).
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أهداف الدراسة :

املبحث األول

�1.1إزالة الغمو�ض الذي يكتنف عملية الت�سجيل اجلديد كو�سيلة
لت�سجيل الأرا�ضي ،وبيان نطاقها بتحديد �أي نوع من الأرا�ضي ميكن
ت�سجيله ت�سجي ًال جديداً ،وكذلك تف�سري �إجراءاتها ،وحتديد اجلهة
املخولة قانون ًا يف تقدمي طلب الت�سجيل اجلديد ،واجلهة املتخ�ص�صة
ّ
بتلقي الطلب �سواء يف املناطق التي تخ�ضع لإدارة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية� ،أم املناطق التي تخ�ضع للإدارة املدنية الإ�رسائيلية.

التسجيل اجلديد من حيث مفهومه وأهميته ونطاقه
يعترب الت�سجيل اجلديد و�سيل َة �إ�ضافية لعملية الت�سوية
للأرا�ضي التي تقوم بها هيئة ت�سوية الأرا�ضي واملياه لإدخالها �إىل
الطريقتي،
ثم ف� ّإن الهدف من وراء كال
نْ
نظام ال�سجل العقاري ،ومن ّ
هو �ضمان احلماية القانونية للت�رصفات القانونية ،وتثبيت احلقوق
مطلبي :نبحث
النا�شئة مبوجبها ،ومن هنا �سنق�سم هذا املبحث �إىل
نْ
يف الأول مفهوم الت�سجيل اجلديد و�أهميته ،والثاين يف نطاق
الت�سجيل اجلديد.

مير فيها طلب الت�سجيل اجلديد من
2.2بيان املراحل التي ٌّ
البت فيه ،وت�سجيل الأر�ض يف ال�سجل العقاري.
وقت تقدميه وحتى ّ
3.3ن�رش املعرفة للجمهور الفل�سطيني ب�أهمية الت�سجيل اجلديد
ك�إجراء يجب الإ�رساع يف ا ّتباعه.

إشكالية الدراسة:
�إنَّ الطبيعة القانونية للأرا�ضي يف ال�ضفة الغربية ،وما
تعقيدات ومعا�ضل قانونية كثرية تثري العديد من
ين�ش�أ عنها من
ٍ
الإ�شكاليات �أهمها:
1.1ما هو الو�ضع القانوين للأرا�ضي غري امل�سجلة؟ وما
احلماية القانونية لها؟
احلجية القانونية الناجتة عن الت�سجيل اجلديد؟
2.2ما ّ
3.3ما مدى قانونية اللجان البدائية التي تنظر يف طلبات
الت�سجيل اجلديد وفق الأوامر الع�سكرية املُع ِّدلة لقانون ت�سجيل
الأموال غري املنقولة رقم  6ل�سنة  1964يف املحاكم الفل�سطينية؟
وما مدى قانونية القرارات ال�صادرة عنها؟

صعوبات الدراسة:
هناك العديد من ال�صعوبات التي تواجه الباحث يف هذه
الدرا�سة ،يف مقدمتها ندرة الدرا�سات املتخ�ص�صة يف هذا املجال،
ت�رشيعات مقارنة تتبع منهجية الت�سجيل اجلديد يف
وندرة وجود
ٍ
بلدان �أخرى.

منهجية الدراسة:
ين،
الو�صفي
اتبعنا يف هذه الدرا�سة املنهج
التحليلي القانو ّ
ّ
ّ
وذلك بو�صف ن�صو�ص القوانني وتف�سريها ،و�أحكام املحاكم
ال�صادرة يف مو�ضوع الأرا�ضي التي مل تتم ت�سويتها وحتليلها من
اجلوانب كافة ،كما اتبعنا منهج البحث املقارن ُبغية املقارنة فيما
جاء يف قانون الت�سجيل العراقي رقم ( )43ل�سنة .1971

خطة الدراسة:
1.1املبحث الأول :الت�سجيل اجلديد من حيث مفهومه و�أهميته
ونطاقه.
 2.2املبحث الثاين� :إجراءات الت�سجيل اجلديد.
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املطلب األول :مفهوم التسجيل اجلديد وأهميته
و�سنو�ضح يف هذا املطلب مفهوم الت�سجيل اجلديد ،و�أهميته
وفق فرعني كما يلي:
الفرع الأول :مفهوم الت�سجيل اجلديد ،الت�سجيل اجلديد هو
عملية قانونية �إدارية فنية يتم تتبعها من قبل املالك يف �أرا�ضي
امللك� ،أو �صاحب حق الت�رصف يف الأرا�ضي الأمريية �أمام دائرة
ت�سجيل الأرا�ضي ،لإدخال �أر�ضه �إىل نظام ال�سجل العقاري،
واحل�صول على �شهادة ت�سجيل فيها .ومل يرد تعريف �رصيح ووا�ضح
يف القانون ال�ساري ،وكل ما ورد يف املادة الثانية من قانون رقم
( )6ل�سنة  1964عبارة عن معامالت الت�سجيل ،وهي املعامالت
املتعلقة بت�سجيل الأموال غري املنقولة التي مل ي�سبق ت�سجيلها يف
دوائر الت�سجيل ،غري �أ ّنه وباملقارنة مع قانون الت�سجيل العقاري
العراقي رقم  ،43ل�سنة  ،1971فقد عرف الت�سجيل اجلديد يف املادة
الأوىل ب�أ ّنه« :تثبيت حق امللكية وت�سجيله با�سم �صاحبه احلقيقي
يف ال�سجل العقاري ،و�إ�صدار �سند به» .ومهما تعددت التعريفات،
ف� ّإن الهدف احلقيقي من عملية الت�سجيل اجلديد للأرا�ضي هو تثبيت
امللكية� ،أو حق الت�رصف بها ،ودرء كافة اخلالفات التي قد تتعر�ض
لها من خالل �إ�صدار �شهادة ت�سجيل بها ،تو�ضح كل ما يتعلق بها من
املالك� ،أو املت�رصف� ،أو امل�ساحة ،وغري ذلك من البيانات .ون�ؤكد هنا
� ّأن عملية الت�سجيل اجلديد تعترب ت�سوية خا�صة باملقارنة بالت�سوية
العامة التي تقوم بها الدولة ،فهي تعتمد على مبادر ِة ونفق ِة املالك
�أو املت�رصف ليقدم طلب ًا خا�ص ًا لدائرة الت�سجيل لت�سجيل الأر�ض ،وال
يتطلب �إنفاق ًا من قبل احلكومة ،وال يحتاج �إىل موارد ب�رشية كما يف
عملية الت�سوية ،غري �أ ّنها تكون ملن يطلبها ،الأمر الذي يعترب �سبب ًا
حقيقي ًا يف قلة �إقدام املواطنني لت�سجيل �أرا�ضيهم من خالل هذه
الطريقة� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك �ضعف الوعي عند �أفراد املجتمع ب�أهمية
ورغم �أننا نرى � ّأن الغاية احلقيقة من وراء �إقرار
هذه اخلطوة .وهنا ُ
امل�رشع الأردين لهذا الإجراء من خالل قانون رقم  6ل�سنة  ،1964هو
ت�سجيل الأرا�ضي التي ا�ستثنيت من الت�سوية ،ولي�ست التي مل ت�شملها
الت�سوية بعد ،لكننا نرى �أي�ض ًا �أ ّنها و�سيلة بديلة لعملية الت�سوية،
الال �أمثل يف هذا الوقت الذي نت�صارع فيه
و�أنَّه يجب ا�ستغاللها ا�ستغ ً
مع االحتالل الإ�رسائيلي على الأر�ض ،ويجب على �أ�صحاب القرار
والعالقة ت�شجيع هذه اخلطوة جنب ًا �إىل جنب مع عملية الت�سوية.
الفرع الثاين� :أهمية الت�سجيل اجلديد ،تتجلى �أهمية الت�سجيل
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التسجيل اجلديد لألراضي التي لم يسبق تسجيلها في السجل العقاري

اجلديد بفوائد ق�ضائية و�سيا�سية ،و�أخرى اقت�صادية واجتماعية� ،أما
الفائدة والأهمية الق�ضائية لعملية الت�سجيل اجلديد فتتمثل بالآتي:
1.1احليلولة يف عر�ض كثري من النزاعات �أمام الق�ضاء ،التي
تتعلق �أغلبها باالدعاء بحق امللكية واخلالف حولها ،ف�صدور �شهادة
ت�سجيل للأر�ض من قبل دائرة الت�سجيل ي�صبح حجة قطعية على
الكافة ،ال يقبل الطعن به �إال بالتزوير.
2.2كما �أن الت�سجيل اجلديد للأر�ض �سيقلل من فر�ص االحتيال
والن�صب يف تناقل ملكية الأموال غري املنقولة.
3.3وعلى امل�ستوى الهند�سي للت�سجيل دور مهم يف حتديد
الو�ضعية املادية للعقار بتعيني موقعه ،و�ضبط حدوده ،وم�ساحته
وم�شتمالته(.)3
وتتمثل الفائدة والأهمية االقت�صادية للت�سجيل اجلديد:
 1.1ب�أنها جتني مليزانية ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �إيراداً
جيداً خلزينتها ،وذلك من خالل ال�رضائب ور�سوم عمليات انتقال
امللكية على الأرا�ضي التي مت ت�سويتها ،والر�سوم التي ت�ستوفيها
ال�سلطة عن الت�سجيل اجلديد(.)4
2.2زيادة امل�شاريع اال�ستثمارية ب�إقامة البنايات وال�شقق،
وت�شجيع امل�ستثمرين على اال�ستثمار يف املناطق الفل�سطينية.
3.3زيادة االقرتا�ض والرهن ،ومن ثم زيادة ن�شاط البنوك،
وزيادة االئتمان العيني العقاري ،فالت�سجيل اجلديد �أعطى الأر�ض
الإمكانية القانونية لأن ت�صبح حم ًال للرهن العقاري ،خا�صة الرهن
الت�أميني منه ،وهو ما ي�ؤمن القر�ض من البنوك.
وعلى امل�ستوى االجتماعي :ي�سهم الت�سجيل اجلديد يف تقلي�ص
النزاعات ب�ش�أن العقار ،ملا يوفره من و�ضوح و�أمان على م�ستوى
امللكية العقارية.
�أما من الناحية ال�سيا�سية فتتمثل �أهمية وفائدة الت�سجيل
اجلديد ب�أنه حماولة جادة لعرقلة ال�سيطرة وامل�صادرة للأرا�ضي من
قبل االحتالل الإ�رسائيلي ،ومن ثم يكون رادع ًا للزحف اال�ستيطاين
الذي ينت�رش يوم ًا بعد يوم ،من خالل ا�ستغالل ال�رشكات واجلمعيات
الإ�رسائيلية للت�رشيعات النافذة ،وخا�ص ًة و�ضع اليد على الأرا�ضي
غري امل�سجلة الذي �شرُ ع يف جملة الأحكام العدلية التي نظمت
�أحكامه يف املواد  ،1675 - 1660وكذلك الأرا�ضي املحلولة،
وكان لعدم ت�سجيل الأرا�ضي الأثر ال�سلبي على الو�ضع القانوين
للأرا�ضي الفل�سطينية ،فكثري من الأرا�ضي الفل�سطينية مت ال�سيطرة
عليها عن طريق و�ضع اليد عليها من قبل امل�ستوطنني ،وما زال
هذا الو�ضع م�ستمراً حتى الآن ،كما �أنَّ عدم خ�ضوع الأرا�ضي لنظام
الت�سجيل زاد من حدة ا�ستغالل ذلك لدى �ضعفاء النفو�س يف ت�رسيب
الأرا�ضي لالحتالل الإ�رسائيلي ،عن طريق بيعها بوكاالت دورية،
وعطف وكاالت على �أخرى �إىل حني و�صولها للم�ستوطنني.
املطلب الثاني :نطاق التسجيل اجلديد.
�سنو�ضح يف هذا املطلب املق�صود بنطاق الت�سجيل اجلديد يف
فرعه الأول ،ويف فرعه الثاين �أنواع الأرا�ضي التي تدخل يف نطاق
الت�سجيل اجلديد.
● ●الفرع الأول :املق�صود بنطاق الت�سجيل اجلديد :يق�صد

بنطاق الت�سجيل اجلديد �أنواع الأرا�ضي التي ميكن �أن تجُ رى عليها
عملية الت�سجيل اجلديد ،وهي ب�شكل عام ال تختلف عن عملية
الت�سوية من حيث النطاق ،ف�أرا�ضي امللك والأمريية و�أي�ض ًا �أرا�ضي
الوقف يجوز �أن ُيطلب فيها معاملة ت�سجيل جديد ،و�إدخالها يف
نظام ال�سجل العقاري ،كما �أن الت�سجيل اجلديد �سي�شمل الأر�ض ،وما
عليها من �أبنية و�أغرا�س ،وت�سجيل احلقوق كافة التي تثقل الأر�ض
من �إيجار ،ورهون ،وحقوق عينية �أخرى ،فنطاق الت�سجيل اجلديد
ينح�رص يف �أرا�ضي امللك ،والأمريية ،والوقف غري اخلا�ضعة لنظام
الت�سجيل ،وهذا ما ورد ب�رصيح ن�ص املادة  3من قانون ت�سجيل
الأموال غري املنقولة التي مل ي�سبق ت�سجيلها رقم  6ل�سنة ( 1964ال
أر�ض لها ت�سجي ٌل �سابق �أو
جتري �أية معامالت ت�سجيل جديدة على � ٍ
م�شمولة ب�أعمال الت�سوية) ،وهذا الن�ص جاء تقييداً لعملية الت�سجيل
اجلديد للأرا�ضي التي �سبق ت�سجيلها �أو �أدخلت يف عملية الت�سوية،
ويف حال مت فقدان �سجالتها فال يجوز �إجراء عملية الت�سجيل اجلديد
بها ،بل � ّإن هناك طريقة �أخرى ت�سمى �إعادة القيد (القيد اجلديد)،
مبوجب قانون �سجالت الأرا�ضي ل�سنة  .1944وقد خالف امل�شرِّ ع
امل�رشع العراقي يف نطاق الت�سجيل اجلديد ،فقانون
الأردين موقف
ِّ
و�ضح
الت�سجيل العراقي رقم ( )43ل�سنة  1971يف مادته الثانيةّ ،
ب�شكل مف�صل ما يعني بعبارة مل ي�سبق ت�سجيلها يف دوائر الت�سجيل،
ف�شملت تلك العبارة �أن يكون غري م�سجل �سابق ًا يف �سجالت دائرة
الت�سجيل� ،أو �أن يكون م�سجل وفقد �سجله �أو �سنده� ،أو �أن يكون م�سجل
�سابق ًا و�سجلُّ ُه موجود ولكنه ممزق� ،أو معيب بدرجة ال ميكن االعتداد
به� ،أو �أن يكون م�سجل �سابق ًا و�سنده مفقود� ،أو �صورته ممزقة� ،أو
معيب� ،أو غري م�صدق من جهة خمت�صة (.)5
● ●الفرع الثاين :الأرا�ضي التي تدخل يف نطاق الت�سجيل
اجلديد :وفق ًا لقانون ت�سجيل الأموال غري املنقولة التي مل ي�سبق
ت�سجيلها رقم ( )6ل�سنة  ،1964تق�سَّم الأرا�ضي التي ميكن ت�سجيلها
ت�سجيالً جديدا ً �إىل ما ي�أتي:
 �أوالً :الأرا�ضي التي مل ت�شملها عملية الت�سوية ،وهي
الأرا�ضي التي مل ُيجر فيها عمليات ت�سوية �أردنية �أو بريطانية من
�أرا�ضي ال�ضفة الغربية ،وينت�رش هذا النوع يف كافة حمافظات ال�ضفة
الغربية ،با�ستثناء حمافظة جنني التي �شملتها الت�سوية الأردنية
مبعظم �أرا�ضيها.
 ثانياً :الأرا�ضي امل�ستثناة من عملية الت�سوية :هي
الأرا�ضي التي تبينَّ يف بداية عمليات الت�سوية �أنَّه ي�صعب ت�سويتها
ب�سبب حالتها القائمة من الناحية اجلغرافية� ،أو تداخل امللكيات
فيها ،وكرثة مالكها ،و�صعوبة الف�صل فيها ،وترتكز يف مناطق
البلدات القدمية (الزقق).
 ثالثاً :الأبنية والأ�شجار ،وما على الأر�ض من حقوق عينية
�أ�صلية كحقوق االنتفاع ،وال�سكنى ،وامل�ساطحة� ،أو تبعية كالرهن.
�إذن فنطاق الت�سجيل اجلديد هو الأرا�ضي غري امل�سجلة التي
مل يجر فيها الت�سوية� ،أو التي ا�ستثنيت منها ،والتي تتمثل احلماية
القانونية لها فقط بو�ضع اليد عليها من قبل مالكها �أو املت�رصف
بها ،اذاً يعترب هذا النوع من الأرا�ضي -نظراً لو�ضعيته بعدم
خ�ضوعه للت�سجيل -فاقد للحماية القانونية املقررة للأرا�ضي
امل�سجلة ،فال ي�ستطيع مالكها �أو املت�رصف بها �إثبات حقه فيها
�إال بو�ضع اليد عليها� ،أما �شهادة القيد التي ُت ّ�ستخرج لهذا النوع من
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الأرا�ضي من دوائر �رضيبة الأمالك ،فال تعترب �سند ملكية بل
قرينة املبحث الثاني
عليها ،وهذا ما ذهبت �إليه اجتهادات حمكمة النق�ض الفل�سطينية
يف العديد من قراراتها ،ن�شري منها �إىل القرار رقم ،617/2011
والذي جاء فيه «وملّا كان مو�ضوع الدعوى منع معار�ضة يف حقوق
ملكية وت�رصف ،وقد ا�ستند املدعي يف دعواه (امللكية) �إىل �إخراج
قيد �رضيبة املالية ،وملّا كان هذا املربر ال يعدُّ �سند للملكية ،بل
هو جمرد قرينة على الت�رصف يجوز �إثبات عك�سه»( .)6وبالنظر �إىل
�سواء اخلا�ضعة �أم غري اخلا�ضعة
الو�ضعية الفل�سطينية ف�إنَّ الأرا�ضي ً
إداريتي� ،أوالهما لل�سلطة
�
ملرجعيتي
لنظام الت�سجيل تخ�ضع
نْ
نْ
الوطنية الفل�سطينية ،وثانيهما للإدارة املدنية الإ�رسائيلية يف
ال�ضفة الغربية ،فوفق ًا التفاقية �أو�سلو عام  1994فقد ق�سمت ال�ضفة
الغربية �إىل مناطق (�أ ،ب ،ج) ،فال�سلطة الوطنية الفل�سطينية م�س�ؤولة
�إداري ًا و�أمني ًا يف مناطق (�أ) ،التي متثل ما ن�سبته  % 18من م�ساحة
املناطق الفل�سطينية ،و�إداري ًا يف مناطق (ب) التي متثل ما ن�سبته
� ،% 21أما مناطق (ج) التي ت�شمل ما ن�سبته  % 61فخا�ضعة
�أمني ًا و�إداري ًا للإدارة املدنية الإ�رسائيلية ( .)7وتبلغ ن�سبة الأرا�ضي
اخلا�ضعة لنظام الت�سجيل يف مناطق (�أ)  ،% 41وفق ًا لتقرير مكتب
تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع لهيئة الأمم املتحدة ( )OCHAيف
عام  ،2009ويف مناطق (ب)  ،% 22وجميع الأرا�ضي اخلا�ضعة
لنظام الت�سجيل العقاري حتى نهاية العام  1967هو .)8(% 30
وهذا يعني �أنَّ معظم الأرا�ضي غري اخلا�ضعة لنظام الت�سجيل تكون
خا�ضعة �إداري ًا ل�سلطة الإدارة املدنية الإ�رسائيلية ،الأمر الذي يحتم
تقدمي طلب الت�سجيل اجلديد حتى تنتج �آثاره القانونية �أمام دائرة
ت�سجيل الأرا�ضي التابعة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية� ،أما يف مناطق
(�أ ،وب) فيكون طلب الت�سجيل اجلديد �أمام دائرة ت�سجيل الأرا�ضي
الفل�سطينية.
وجتدر الإ�شارة هنا� ،إىل �أنَّ دائرة الت�سجيل التابعة للإدارة
املدنية الإ�رسائيلية ،ال تقبل طلب الت�سجيل اجلديد يف كل الأحوال ،ف�إذا
كانت الأر�ض مبحاذاة امل�ستوطنات� ،أو طرق ت�ؤدي �إىل امل�ستوطنات
ف�إنَّ طلب الت�سجيل �إن مل يرف�ض يبقى يف الدائرة دون �أية حركة عليه.
لكن يف الآونة الأخرية �أ�صبح ب�إمكان املواطنني القيام ب�إجراءات
أرا�ض
الت�سجيل اجلديد �أمام دائرة ت�سجيل الأرا�ضي الفل�سطينية ل ٍ
()9
كائنة يف مناطق (ج) ،وذلك ُبغية ت�سجيلها وتثبيت احلق فيها .
لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا ما مدى ت�أثري هذا الت�سجيل من
ّ
الناحية القانونية وال�سيا�سية؟ فمن الناحية القانونية ،ف�إنه وفق ًا
للإجراءات املتبعة يف قانون ت�سجيل الأموال غري املنقولة التي مل
ي�سبق ت�سجيلها ،والتي يطبقها �أي�ضا االحتالل الإ�رسائيلي يف دوائر
الت�سجيل التابعة للإدارة املدنية ،ف�إنَّ الت�سجيل هنا يكون �سليم ًا
من الناحية القانونية ،وذلك ل ّأن �أحد �إجراءات الت�سجيل هو الن�رش
حمليتي لإتاحة املجال لالعرتا�ض ملن له حق يف
�صحيفتي
يف
نْ
نْ
ذلك ،ومن ثم ف�إنَّ عدم اعرتا�ض االحتالل الإ�رسائيلي �أو امل�ستوطنني
خالل املدة املتاحة ،وهي  15يوم ًا من تاريخ الن�رش ،ي�سقط حقهم
يف االعرتا�ض بعد هذه املدة ،وعليه نرى تطبيق الن�ص على �سكان
ال�ضفة الغربية من هذه الناحية ،بقطع النظر عن هويتهم ،الأمر
الذي تتبعه �أي�ض ًا �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي من خالل معامالت
جمعيات يهودية،
الت�سجيل اجلديد التي جتري ب�أ�سماء م�ستوطنني �أو
ٍ
وتن�رش بال�صحف ،وال ي�ستطيع الفل�سطينيون االعرتا�ض عليها � ّإما
لعدم متكنهم من الو�صول �إىل الدائرة� ،أو ملنعهم �أمني ًا �أ�صالً.
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إجراءات التسجيل اجلديد
جاء قانون ت�سجيل الأموال غري املنقولة التي مل ي�سبق
ت�سجيلها رقم ( )6ل�سنة  ،1964ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭ�ﺃﺕ عليه ﻭﻓق ًا
للآواﻤﺭ الع�سكرية ﺭﻗﻡ ( 448ل�سنة  ،)1971و ( 1034ل�سنة ،)1982
و ( 1060ل�سنة  ،)1983و ( 1145ل�سنة  ،)1985و ( 1392ل�سنة
 ،)1993و ( 1464ل�سنة  ،)1999مو�ضحة للإجراءات القانونية
أرا�ض غري م�سجلة
الواجب اتباعها لتحويل الأموال غري املنقولة من � ٍ
يف دوائر الطابو �إىل م�سجلة فيها ،بو�ساطة الت�سجيل اجلديد ،ومن
مطلبي ،الأول :نبحث فيه �إجراءات
هنا �سنق�سم هذا املبحث �إىل
نْ
الت�سجيل ،والثاين :نبحث فيه االعرتا�ض على طلب الت�سجيل اجلديد.
املطلب األول :إجراءات التسجيل اجلديد أمام دائرة تسجيل األراضي.
تتمثل �إجراءات الت�سجيل اجلديد مبجموعة من الإجراءات
ن�ص عليها القانون رقم  6ل�سنة  ،1964ب�رصيح العبارة يف
التي ّ
املواد  ،6 - 4وكذلك الأوامر الع�سكرية امل�شار �إليها يف هذا ال�ش�أن،
وقبل اخلو�ض يف تف�صيل الإجراءات �أمام دائرة ت�سجيل الأرا�ضي،
�سنو�ضح الدائرة املخت�صة بالت�سجيل اجلديد ،ومن له احلق يف طلب
فرعي :نخ�ص�ص الفرع
تقدمي الطلب ،ولهذا �سنق�سم هذا املطلب �إىل
نْ
الأول لتو�ضيح الدائرة املخت�صة يف معاملة الت�سجيل اجلديد ومن
له احلق يف تقدميها ،ويف الفرع الثاين �سنو�ضح اخلطوات الإجرائية
�أمام دائرة ت�سجيل الأرا�ضي.
● ●الفرع الأول :الدائرة املتخ�ص�صة يف معاملة الت�سجيل
اجلديد ،والأ�شخا�ص الذين يحقُّ لهم تقدمي الطلب .وفق ًا للو�ضعية
الفل�سطينية ،وتق�سيم املناطق �إىل (�أ ،ب ،ج) يف اتفاقية �أو�سلو،
تختلف الدائرة املتخ�ص�صة من منطقة �إىل �أخرى ،ففي مناطق (�أ،
و ب) تكون دوائر الت�سجيل والتي ت�سمى (بدوائر الطابو) التابعة
ل�سلطة الأرا�ضي الفل�سطينية هي املتخ�ص�صة بالإجراءات� ،أمَّا يف
مناطق (ج) التي تخ�ضع لل�سيطرة الإ�رسائيلية تكون دوائر ت�سجيل
الأرا�ضي التابعة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية هي املتخ�ص�صة،
وبقطع النظر عن التبعية الإدارية لدوائر الت�سجيل ف�إنَّ كالهما
يتبع يف الإجراءات ما ن�صَّ عليه القانون  6املطبق �سنة 1964
وتعديالته ،كما �أن الدائرة املتخ�ص�صة مكاني ًا هي الدائرة التي
يتبع لها العقار املطلوب ت�سجيله ،ف�إذا كان العقار املطلوب ت�سجيله
يقع يف حمافظة رام اهلل �ضمن املناطق (�أ ،ب) ،تكون دائرة ت�سجيل
رام اهلل هي املتخ�ص�صة يف ا�ستقبال طلب الت�سجيل اجلديد والنظر
فيه� ،أما �إذا كان العقار املطلوب ت�سجيله يقع يف حمافظة رام اهلل
و�ضمن املناطق امل�صنفة (ج) ،فتكون دائرة �أرا�ضي بيت �إيل التابعة
للإدارة املدنية الإ�رسائيلية هي املتخ�ص�صة(.)10
ولتقدمي طلب الت�سجيل اجلديد ،يجب �أن ي�ستند طالب الت�سجيل
يف حقه الذي يرغب يف ت�سجيله �إىل �أ�سباب التملك الواردة يف الإرادة
ال�سنية ،ال�صادرة يف العام  1308الهجري ،واملع ّدلة للمادة  78من
قانون الأرا�ضي املع ّدل ل�سنة  ،1858وهي ال�رشاء ،واالنتقال من
مورث له ،والتفوي�ض من طرف املريي ،حيث تعترب هذه الأ�سباب
الأمر الفا�صل يف الت�سجيل من عدمه ،فعلى طالب الت�سجيل �أن ي�ستند
�إىل �أحد وجوه الت�رصف � ّإما جلهة االنتقال� ،أو التفرغ من �آخر� ،أو

أ .حسني عاهد حسني عيسه

التسجيل اجلديد لألراضي التي لم يسبق تسجيلها في السجل العقاري

التفوي�ض من امل�أمورين ،وحيث �إنَّ ادعاء طالب الت�سجيل بالت�رصف
فقط دون اال�ستناد لأي �سبب ما ،ف�إنَّ ادعاءه واحلالة هذه يكون
غري م�ستند �إىل �أي طريق من الطرق امل�شار �إليها ،ويف هذا ق�ضت
اللجنة اال�ستئنافية لت�سجيل الأموال غري املنقولة يف قرار لها رقم
/141ق� .)11( 2009/أما فيما يتعلق بالأ�شخا�ص الذين يحق لهم
تقدمي طلب الت�سجيل اجلديد فهم يتمثلون بكافة الأ�شخا�ص ذوي
ال�صفة كما ي�أتي:
 �أوالً :املالك للأر�ض يف �أرا�ضي امللك� :سواء �أكان املالك
�شخ�ص ًا واحداً� ،أم مالك ًا على ال�شيوع كالوريث مثالً ،فيحق لأي مالك
على وجه ال�شيوع تقدمي طلب الت�سجيل اجلديد لت�سجيل الأر�ض يف
نظام ال�سجل العقاري ،وحتويلها �إىل طابو ،ون�شري هنا �إىل �أنَّه �إذا
تقدم �أحد ال�رشكاء لت�سجيل الأر�ض ،فيكون الت�سجيل با�سمه وا�سم
من ي�شاركه يف امللكية ،حيث ال يجوز �أن يقت�رص طلب الت�سجيل على
�أن يتقدم �أحد ال�رشكاء بطلب لت�سجيل ح�صته ال�شائعة من العقار ،بل
يجب عليه �أن ي�شمل ح�صته ،وح�ص�ص ال�رشكاء الآخرين ،وال�سبب يف
ذلك هو �أنَّ الت�سجيل اجلديد يتعلق بالعقار ذاته ،ولي�س باحل�ص�ص،
وهذا ما يفهم من ن�ص املادة الثانية من قانون رقم .6/1964
 ثانياً :املت�رصف يف الأرا�ضي الأمريية :بحيث يحقُّ ملن
يت�رصف ب�أر�ض �أمريية غري خا�ضعة لنظام ال�سجل العقاري� ،أن
يتقدم بطلب لدى الدائرة املتخ�ص�صة بت�سجيل �أر�ضه ،ون�ؤكد هنا
�أنَّ ما يتم ت�سجيله با�سم طالب الت�سجيل هو حق الت�رصف ،ولي�س
حق امللكية كما يف �أرا�ضي امللك ،لأن امللكية يف الأرا�ضي الأمريية
تبقى للدولة ،وما ينطبق على �أرا�ضي امللك ينطبق على الأرا�ضي
الأمريية فيما �إذا كان حق الت�رصف قائم ًا على وجه ال�شيوع بني
عدة �أ�شخا�ص.
 ثالثاً :املو�صى له بعقار� :إذا كان املو�صى به عقاراً فال
تنتقل ملكية العقار �إىل املو�صى له� ،إ ّال �إذا مت ت�سجيل الو�صية يف
دائرة الت�سجيل( ،)12ويف الأرا�ضي غري اخلا�ضعة لنظام الت�سجيل ال
ميكن ت�سجيل الو�صية يف دوائر �رضيبة الأمالك ليتملك ما �أو�صي
له ،ل ّأن دائرة �رضيبة الأمالك لي�ست باجلهة املتخ�ص�صة لتنفيذ
وت�سجيل الو�صايا ،بل يتوجب على املو�صى له �إذا �أراد ما �أُو�صي له
بناء على الو�صية املكتوبة
به� ،أن يقوم ب�إجراءات الت�سجيل اجلديد ً
التي يحوزها ،وبخالف ذلك فال ي�ستطيع ت�سجيل الو�صية �إطالقاً.
�سواء يف
 رابعاً :متويل الوقف :حيث يجوز ملتويل الوقفً ،
الأوقاف اخلريية �أم الأوقاف الذُّرية� ،أن يتقدم بطلب ت�سجيل جديد
لعقار الوقف� ،أمَّا �إذا مل يوجد املتويل يف الأوقاف اخلريية ف�إنَّ
وزارة الأوقاف تتوىل ذلك كونها اجلهة امل�س�ؤولة عن �إدارة الوقف،
وذلك وفق ًا لأحكام املادة الثالثة وال�ساد�سة من قانون الأوقاف رقم
 26ل�سنة  1966ال�ساري يف ال�ضفة الغربية.
 خام�ساً� :صاحب حق املغار�سة :واملغار�سة عق ٌد بني
أر�ضه ب�شجر معني من عنده ،على �أن
�صاحب �أر�ض وعامل ليغر�س له � َ
بن�سب معلومة ،كالن�صف �أو الثلث
�رشيكي يف الأر�ض وال�شجر
يكونا
نْ
ٍ
ونحوهما �إذا بلغ ال�شجر قدراً معين ًا من النماء قبل �أن يثمر .وت�سمى
�أي�ض ًا املنا�صبة ،لأنَّ ال�شجريات عند غر�سها ت�سمى ن�صب ًا( .)13ومن
هذا التعريف ومن كون املغار�س هو �رشيك يف الأر�ض ،وفق ًا لالتفاق
الذي قام بينه وبني املالك� ،أو �صاحب حق الت�رصف يف الأرا�ضي
الأمريية ،يجوز له �أن يتقدم بطلب لدى دائرة الت�سجيل املتخ�ص�صة

بت�سجيل الأر�ض يف نظام ال�سجل العقاري.
 �ساد�ساً :الدائنون :يجوز للدائنني بديون م�ستحقة يف ذمة
مالك الأر�ض ،واحلا�صلني على حكم ق�ضائي بتنفيذ الديون ،القيام
ب�إجراء الت�سجيل اجلديد للأرا�ضي التي ميلكها املالك املدينُ ،بغية
التنفيذ عليها وحت�صيل ديونهم ،وهذا ما �رصَّحت به ن�ص املادة
 111من قانون التنفيذ الفل�سطيني رقم ( )23ل�سنة ( ،2005يجوز
وفاء
حجز وبيع �أموال املدين غري املنقولة اجلائز حجزها قانون ًا ً
لدين حمكوم به� ،أو مربوط ب�سند واجب التنفيذ ولو مل تكن م�سجلة
ْ
يف دوائر الت�سجيل ،على �أن تراعى ال�رشوط الآتية:
 .أ�أن يطلب الدائن �إىل دائرة الأرا�ضي ت�سجيل الأموال غري
املنقولة با�سم املدين.
.ب�أن تقيد دائرة ت�سجيل الأرا�ضي الطلب يف �سجل خا�ص بعد
�أن يقدم لها الدائن �صورة م�صدقة من احلكم� ،أو ال�سند الذي بيده،
و�أية �أوراق �أو �سندات �أخرى يطلبها مدير الأرا�ضي مع دفع الر�سوم
الواجبة.)..
● ●الفرع الثاين :اخلطوات الإجرائية للت�سجيل اجلديد:
تتمثل خطوات الت�سجيل اجلديد مبجموعة من الإجراءات الإدارية،
والقانونية ،والفنية التي يجب اتباعها ،وفق ًا لن�صو�ص القانون
النافذ ،ومن هذه الإجراءات ما يقوم به طالب الت�سجيل قبل تقدمي
الطلب املخت�ص ،وهو ما ي�سمى بالإجراء التمهيدي ،و�أي�ض ًا ما تقوم
به الدائرة املتخ�ص�صة .و�سنف�صل هذه الإجراءات وفق ًا ملا هو معمول
به يف دوائر ت�سجيل الأرا�ضي الفل�سطينية ،و�أي�ض ًا دوائر الت�سجيل
بندين كما ي�أتي(:)14
التابعة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية ،وفق ْ
♦ ♦البند الأول :الإجراء التمهيدي لعملية الت�سجيل اجلديد:
الذي ي�أتي بعد �أن يت�أكد طالب الت�سجيل اجلديد �أنَّ �أر�ضه ال يوجد
فيها ت�سجيل �سابق� ،سواء يف �سجالت بريطانية �أم �أردنية ،مبعنى
�أ ّنها غري خا�ضعة للت�سجيل ،و�إذا كانت خا�ضعة للت�سجيل ولها
�سجل قدمي تالف غري وا�ضح املعامل ،فال يلزم يف هذه احلالة �إجراء
ت�سجيل جديد ،بل القيام ب�إجراء القيد اجلديد وفق ًا لقانون �سجالت
الأرا�ضي ل�سنة  .1944ويتمثل الإجراء التمهيدي يف �إعداد خمطط
م�ساحة من قبل م�ساح مرخ�ص للأر�ض املطلوب ت�سجيلها ،يبني
من خالله م�ساحة الأر�ض ،وحدودها ،وكل ما يتعلق بها� ،إ�ضافة
�إىل تقرير ك�شف من امل�ساح ذاته مع �رضورة ت�صديق املخطط املُع ّد
من قبل البلدية� ،أو املجل�س القروي� ،إذا كانت داخل حدود البلدية �أو
املجل�س القروي ،و�إذا كانت خارج تلك احلدود في�ستلزم ت�صديقها من
احلكم املحلي� ،إ�ضافة �إىل ت�صديق البلدية �أو املجل�س القروي ،وعلى
�سبيل املثال �إذا كانت الأر�ض املطلوب ت�سجيلها يف مدينة بيت حلم
فيجب ت�صديق خمطط امل�ساحة املُعد لها من قبل بلدية بيت حلم يف
حال كانت داخل حدودها ،و�إذا كانت خارج حدودها فيجب ت�صديق
املخطط من البلدية ،وكذلك من قبل وزارة احلكم املحلي يف حمافظة
بيت حلم.
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن بع�ض دوائر ت�سجيل الأرا�ضي� ،سواء
التابعة منها ل�سلطة الأرا�ضي الفل�سطينية �أم للإدارة املدنية
الإ�رسائيلية ،تطلب �إ�ضافة ملا �سبق ت�صديق املالكني املجاورين
لقطعة الأر�ض املطلوب ت�سجيلها ،ونرى هنا عدم منطقية هذا الطلب،
ل ّأن توقيع املجاورين الذي �س ُيعتمد هو التوقيع على حم�رض الك�شف
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الذي يجب �أن يحوي توقيع من لي�س لديه �أي اعرتا�ض من اجلريان
احلا�رضين لعملية الك�شف ،و�سنف�صل هذه اخلطوة الحقاً.
♦ ♦البند الثاين� :إجراءات الت�سجيل اجلديد �أمام دائرة الت�سجيل
املتخ�ص�صة .وتتمثل تلك الإجراءات بعد الإجراء التمهيدي مبا ي�أتي:
 �أوالً :الت�صديق للمخطط من قبل دائرة امل�ساحة :ودائرة
امل�ساحة هي �إحدى دوائر �سلطة الأرا�ضي الفل�سطينية ،وكذلك �إحدى
الدوائر التابعة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية يف �ش�ؤون الأرا�ضي،
ويكون من مهماتها تفح�ص جميع معامالت الت�سجيل اجلديد يف
ال�ضفة الغربية ،وتدقيق امل�ساحات يف خمطط امل�ساحة الذي �أُعدَّ
لغر�ض الت�سجيل اجلديد( .)15ون�شري �إىل � ّأن املخططات تقدم �إىل
دائرة امل�ساحة التي تقع الأر�ض يف نطاقها ،بغر�ض فح�ص تلك
املخططات امل�ساحية وامللكيات ،حيث تعطيها دائرة امل�ساحة
املركزية يف �سلطة الأرا�ضي ختم ًا �أولي ًا وترميزاً بـ (م .م) �أي معاملة
م�ساحة.
 ثانياً :تقدمي الطلب لدى دائرة ت�سجيل الأرا�ضي :وهنا يبد�أ
دور دائرة الأرا�ضي املتخ�ص�صة يف اخلطوات الإجرائية املتعلقة بها
لإمتام املعاملة ،حيث يقدم الطلب �إليها من قبل طالب الت�سجيل �أو
وكيله ،ويجب �أن يكون الطلب م�ستوفي ًا ل�رشوطه التي تتمثل بتعبئة
النموذج املُع ّد من قبل دائرة الت�سجيل لهذا الغر�ض ،كما يجب �أن
يرفق يف الطلب وفق ًا ملا تطلبه دوائر الت�سجيل ما ي�أتي(:)16
�1.1إخراج �شهادة قيد مالية للأر�ض امل�سجلة يف دائرة
�رضيبة الأمالك ،ويق�صد ب�شهادة القيد وثيقة ت�صدر من دائرة �رضيبة
الأمالك يف الأرا�ضي غري اخلا�ضعة لنظام ال�سجل العقاري(،)17
وهذه الوثيقة كما ذكرنا �سابق ًا لي�ست دلي ًال قاطع ًا على امللكية،
بل كل ما تقيده � ّأن اال�سم امل�سجل يف �شهادة القيد كان �أو ال زال
يدفع �رضيبة للدولة عن هذه الأر�ض ،كما �أنَّها ال متثل امل�ساحة
الفعلية يف معظم الأحيان للأر�ض املطلوب ت�سجيلها ،فعلى �سبيل
املثال :تكون امل�ساحة مذكورة ب�شهادة القيد دومن ًا واحداً ،بينما
فعلي ًا تكون ب� ّأن طالب الت�سجيل ي�ستحوذ على ع�رشة دومنات ،و�أرى
� ّأن ال�سبب احلقيقي يف هذا التباين يعود �إىل �أيام العهد العثماين،
مبوجب قانون الطابو ل�سنة  ،1861والذي مبوجبه �أجرب املواطنون
أرا�ض مقابل �إعطاء �سند ر�سمي لهم
على ت�سجيل ما بحوزتهم من � ٍ
أرا�ض،
بناء على ما ميلكه املواطنون من � ٍ
بذلك ،بغية تقدير ال�رضيبة ً
يقرون
ال
العالية
ال�رضيبة
لدفع
ا
وجتنب
ولهذا ال�سبب كان املواطنون
ً
ّ
يقرون مب�ساحة �أقل
بامل�ساحة الفعلية للأرا�ضي التي ميلكونها ،بل ّ
من الفعلية.
�2.2إخراج قيد ت�سوية غري منتهية ،وخمطط موقع للأرا�ضي
التي �شملتها �أعمال الت�سوية والتي مل تنته بعد ،يف حال كانت
الأر�ض املطلوب ت�سجيلها قد بد�أت فيها �أعمال الت�سوية ومل تنتهِ،
ويعود ت�سمية الأرا�ضي غري منتهية الت�سوية �إىل العهد الأردين يف
حمافظات ال�ضفة الغربية قبل العام  ،1967حيث بد�أت احلكومة
الأردنية �آنذاك ب�أعمال ت�سوية مل تكتمل ب�سبب حرب عام ،1967
وان�سحاب الفريق الأردين من ال�ضفة الغربية ،ويقع مثل هذا النوع
من الأرا�ضي يف مدينة نابل�س وقراها ال�رشقية.
 3.3خم�س ن�سخ من خمطط امل�ساحة الذي �سبق تبيانه يف
الإجراء التمهيدي م�صدق من قبل البلدية �أو املجل�س القروي� ،إ�ضافة
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�إىل احلكم املحلي �إذا كانت الأر�ض خارج حدود البلدية� ،أو املجل�س
القروي ،وكذلك موقع من قبل اجلريان وم�صدق من قبل دائرة
امل�ساحة� ،إ�ضافة �إىل تقرير ك�شف امل�ساح وتقرير املعاملة .علما ب�أن
دوائر ت�سجيل الأرا�ضي التابعة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية تطلب
( )12ن�سخة �إ�ضافة �إىل قر�ص م�ضغوط.
� 4.4شهادة املختار والأعيان ،وذلك للإفادة ب� ّأن طالب
الت�سجيل هو املالك للأر�ض �أو املت�رصف بها ،وكذلك كيف �آلت
امللكية� ،أو حق الت�رصف له ،واملدة الزمنية التي ي�شغلها طالب
الت�سجيل يف الأر�ض .ويف حال رف�ض املختار �إعطاء �شهادة لدعم
يف�صل
الطلب يلحق بد ًال من ال�شهادة ت�رصيح ًا من مقدم الطلبّ ،
()18
فيه ب�أنه توجه �إىل املختار للح�صول على �شهادة منه فرف�ضه ،
و�أرى هنا � ّأن طلب �شهادة من املختار حالي ًا لي�س يف مكانه ،ل ّأن
نظام املخاتري قد �أُنهي من �سلم التنظيمات الإدارية املعمول بها يف
فل�سطني ،و� ّأن غالبية القرى واملدن يف الوقت احلا�رض تخلو من ا�سم
املختار ،لكن يف بع�ض الأحيان يحل حملة كبري املنطقة� ،أو القرية،
�أو احلارة الذي تعينه وزارة الداخلية)19(.
5.5جميع �إثباتات امللكية �أو حق الت�رصف (�إخراج قيد،
الوكاالت الدورية ،ح�صور الإرث ،اتفاقيات البيع اخلارجية ،عقد
بيع الت�سوية (�إن كانت القطعة م�شمولة ب�أعمال الت�سوية التي مل تنته
بعد) ،قرارات املحكمة وعقود البيع.
� 6.6إذن �رشاء �إن كان طالب الت�سجيل من َح َملة الهوية الزرقاء،
�أو �أي جن�سية دولة �أجنبية� ،أو عربية ،وكذلك ال�رشكات والبلديات
أقرته اجلهات املتخ�ص�صة جتنب ًا لعملية
واجلمعيات ،وهذا الإجراء � ّ
ت�رسيب الأرا�ضي.
�7.7صور هويات الأطراف� ،أو جوازات �سفرهم.
 8.8براءة ذمة مالية �سارية املفعول� ،صادرة عن دائرة
�رضيبة الأمالك ،تفيد � ّأن الأر�ض املطلوب ت�سجيلها غري م�ستحق
عليها �أية �رضائب لدائرة �رضيبة الأمالك.
9.9و�أي�ض ًا براءة ذمة من البلدية �سارية املفعول �إن كانت
القطعة داخل حدود البلدية ،وال يطلب ذلك من املجال�س القروية
واملحلية ،تفيد عدم وجود �رضائب وم�ستحقات ل�صالح خزينة
البلدية على الأر�ض املطلوب ت�سجيلها.
�1010إقرار عديل ب� ّأن القطعة غري مباعة� ،أو مرهونة� ،أو
حمجوزة ،و�أنَّه مل ي�سبق ت�سجيلها.
1111ت�رصيح م�شفوع بالق�سم لرفع التباين يف ا�سم املورث،
�أو طالب الت�سجيل� ،أو البائع ،بالإ�ضافة �إىل �شهادة جمل�س قروي �أو
بلدي تفيد � ّأن ا�سم طالب الت�سجيل هو املالك �أو املت�رصف ،وال يوجد
�شخ�ص �آخر يحمل نف�س اال�سم.
 ثالثاً :الإعالن يف ال�صحف والتعليق :وفق ًا لن�ص املادة
الرابعة من قانون رقم ( 6/1964على م�أمور الت�سجيل عند ورود
طلب ت�سجيل �أموال غري منقولة مل ي�سبق ت�سجيلها �أن يعلن ب�صورة
وا�ضحة تفا�صيل ذلك الطلب يف �صحيفة� ،أو �صحيفتني حمليتني،
ويف مكان بارز يف القرية التابعة لها تلك الأموال على نفقة
�صاحب العالقة ،و�أن يدعو فيه كل من له اعرتا�ض على هذا الطلب
�أن يتقدم به �إىل م�أمور الت�سجيل املخت�ص خالل خم�سة ع�رش يوم ًا
من تاريخ ن�رش الإعالن يف ال�صحف) .ويتوجب على مدير دائرة

أ .حسني عاهد حسني عيسه

التسجيل اجلديد لألراضي التي لم يسبق تسجيلها في السجل العقاري

الت�سجيل وعلى نفقة طالب الت�سجيل �أن ين�رش �إعالن طلب الت�سجيل
اجلديد يف �صحفية� ،أو �صحيفتني حمليتني ،حيث �أعطت املادة �أعاله
اخليار ملدير دائرة الت�سجيل الطلب من طالب الت�سجيل �إما الن�رش يف
�صحيفة واحدة �أو �صحيفتني ،ويالحظ هنا �أنَّ بع�ض دوائر الت�سجيل
يف العادة تطلب الن�رش يف �صحيفتني ،مثل دائرة ت�سجيل �أرا�ضي
رام اهلل ،وبع�ضها الآخر مثل دائرة �أرا�ضي نابل�س تطلب الن�رش يف
�صحيفة واحدة� ،أما الدوائر التي تتبع الدائرة املدنية الإ�رسائيلية
فتطلب فقط الن�رش يف �صحيفة واحدة ،ون�شري هنا �إىل �أنَّ الإعالن يف
ال�صحف املحلية غالب ًا ما يكون لدى �صحيفة الأيام �أو احلياة ،ولع ّل
الهدف من هذا الإجراء هو �إتاحة املجال لكل من ي ّدعي �أي حق على
الأر�ض املطلوب ت�سجيلها ،ك�أن يكون امل ّدعي وريثاً� ،أو �رشيكاً� ،أو
م�شرتي ًا للأر�ض� ،أن يتقدم باعرتا�ضه على معاملة الت�سجيل اجلديد
�إىل دائرة ت�سجيل الأرا�ضي املخت�صة باملعاملة خالل خم�سة ع�رش
يوم ًا من تاريخ الن�رش ،كما و�أ ّنه �إ�ضافة �إىل الن�رش يف ال�صحيفة
يطلب عاد ًة مدير دائرة الت�سجيل من طالب الت�سجيل الن�رش والإعالن
�أي�ض ًا يف مكان بارز يف القرية� ،أو احلي الذي تقع فيه الأر�ض
املطلوب ت�سجيلها ،وغالب ًا ما يتم الإعالن يف امل�سجد� ،أو يف النوادي
والأماكن الأخرى التي يتجمع فيها املواطنون ،وقد ق�ضت اللجنة
اال�ستئنافية لت�سجيل الأموال غري املنقولة التي مل ي�سبق ت�سجيلها
يف قرارها رقم /153ق ،2010/على �أ ّنه «وبالرجوع �إىل البند
الثالث من الئحة اال�ستئناف ،والذي يطعن امل�ست�أنف يف � ّأن الإعالن
عن طلب الت�سجيل مل يتم تعليقه يف مكان بارز يف القرية التي تقع
يحرر حم�رض تعليق الأمر
بها قطعة الأر�ض املراد ت�سجيلها ،حيث مل ّ
املخالف للمادة  4من القانون رقم  6ل�سنة 1964 ،وبالرجوع
تن�ص (على م�أمور الت�سجيل عند ورود طلب
للمادة املذكورة ف�إنها ّ
ت�سجيل �أموال غري منقولة مل ي�سبق ت�سجيلها �أن يعلن ب�صورة وا�ضحة
حمليتي ،ويف مكان
�صحيفتي
تفا�صيل ذلك الطلب يف �صحيفة �أو
نْ
نْ
بارز يف القرية التابعة لها تلك الأموال على نفقة �صاحب العالقة،
و�أن يدعو فيه كل من له اعرتا�ض على هذا الطلب �أن يتقدم به �إىل
م�أمور الت�سجيل املخت�ص خالل خم�سة ع�رش يوم ًا من تاريخ ن�رش
الإعالن يف ال�صحف)(.»)20
و�أرى يف الو�سيلة الأخرية ،وهي الإعالن يف مكان بارز عن
الأر�ض يحقق الهدف املن�شود �أكرث من و�سيلة الن�رش يف ال�صحف
املحلية التي تتفاوت ن�سب االطالع عليها من قبل املواطنني ،ويف
ا�ستطالع ن ّفذه مركز القد�س للإعالم واالت�صال ،و ُن�رش خالل بيان
�صحفي رقم  65ت�رشين �أول عام � ،2008أنَّ ن�سبة  % 43.7ال
يتابعون اجلريدة �إطالق ًا( .)21كما �أنَّ االعرتا�ض يجب �أن يقدم
يف املدة امل�سموح بها ،وفق ًا لن�ص املادة الرابعة من قانون رقم
 ،6/1964وال يقبل �أي اعرتا�ض بعد املدة املحددة ،ويف هذا ق�ضت
اللجنة اال�ستئنافية لت�سجيل الأموال غري املنقولة التي مل ي�سبق
ت�سجيلها يف قرارها رقم /74ق ،2008/على �أنه « �إننا وبالرجوع
�إىل القانون رقم  6ل�سنة  ،1964املتعلق بالت�سجيل اجلديد ف�إ ّننا
جند � ّأن القانون قد حدد �رشوط وطلبات معينه عند درا�سة طلب
الت�سجيل املحدد كما ورد يف املواد  4و ،5فاملادة  4قد �أوجبت
على طالب الت�سجيل الإعالن يف اجلريدة ويف مكان بارز بالقرية
التابع لها ،الأموال املطلوب ت�سجيلها ،ودعوة كل من له اعرتا�ض
�أن يتقدم باعرتا�ضه خالل خم�سة ع�رش يوم ًا من تاريخ الإعالن،
ومن خالل �أوراق امللف ف� ّإن الإعالن قد مت ن�رشه يف جريدة احلياه

اجلديدة ،بتاريخ  ،2/9/2008وتعليق الإعالن يف جمل�س حملي
عجول املدة القانونية ،الأمر الذي يعني � ّأن طالب الت�سجيل قد حقق
تن�ص على �أ ّنه
جميع ما تتطلب املادة (� ،)4أما املادة ( )5التي ّ
بانق�ضاء مدة الإعالن يتم �إجراء الك�شف على قطعة الأر�ض مو�ضوع
طلب الت�سجيل ،للتحقق من جهة الت�رصف و�أ�سبابه ،و�سماع جميع
االعرتا�ضات ،وتنظيم حم�رض يوقعه من املجاورين و�أهل اخلربة،
يبينّ فيه تفا�صيل الأموال غري املنقولة وواقع احلال ،و�أن يرفق
التقرير مبخطط دقيق ملعرفة حدود الأر�ض وم�ساحتها ،الأمر الذي
يت�ضح بتحقق جميع ما تطلبه هذه املادةّ � .إن قرار اللجنة البدائية
برد االعرتا�ض املق ّدم من قبل امل�ست�أنف جاء متفق ًا والقانون ،كون
هذا االعرتا�ض ق ّدم بعد مدة جتاوزت ال�ست �سنوات على ن�رش الإعالن،
كما �أنَّ قرار اللجنة البدائية بت�سجيل كامل قطعة الأر�ض رقم ،1463
حو�ض رقم  ،3موقع فناعه من �أرا�ضي قريه عجول ق�ضاء رام اهلل،
با�سم طالب الت�سجيل ،مب�ساحة �ستحدد بعد ت�صديق املخططات
وا�ستيفاء الر�سوم ،جاء موافق ًا للأ�صول والقانون ،لأنَّ املادة 1248
من جملة الأحكام العدلية ال�سارية املفعول قد ع ّددت �أ�سباب التملك،
ومنها النقل من مالك �إىل �آخر ،وهي الطريقة التي ميلك بها طالب
الت�سجيل هذه الأر�ض وفق ت�سل�سل وا�ضح ال لب�س فيه� ،إذ �إ ّنه ثابت
من الأوراق �أنَّ الأر�ض كانت م�سجلة وفق �إخراج القيد با�سم عوده
عبد املجيد عثمان ،و�أنَّ جميع ورثته كما هم م�سجلني يف حجة
ح�رص الإرث رقم  ،31/171/77قاموا بالتنازل والبيع مبوجب
وكاله دورية  5381/2008عدل رام اهلل ،بتاريخ ،5/5/2008
�إىل عو�ض حممود علي بواطنه ،والذي بدوره �أوكل املحامي مو�سى
بدوان ليقوم بالتنازل والبيع �إىل طالب الت�سجيل نزار بدوان ،مبوجب
وكالة دوريه  5482/2008عدل رام اهلل ،بتاريخ ،6/5/2008
وقد �صدرت العديد من القرارات ملحكمة النق�ض الفل�سطينية،
ونذكر منها القرار نق�ض مدين رقم  ،106/2010ال�صادر بتاريخ
ّ �( ،12/6/2011أن امل�ستفيد من الوكالة الدورية ميلك احلق
يف تقدمي طلب لدائرة ت�سجيل الأرا�ضي ،لتنفيذ وكالته حتى ولو
مل يكن العقار م�سج ًال يف �سجالتها ،عم ًال ب�أحكام القانون رقم 6
ل�سنة  ،1964املتعلِّق بت�سجيل الأموال غري املنقولة التي مل ي�سبق
ت�سجيلها ،لهذا ف�إنَّ ما تو�صلت �إليه اللجنة البدائية برد االعرتا�ض
وقبول ت�سجيل الأر�ض با�سم طالب الت�سجيل واقع يف حمله نقرها
عليه» (.)22
 رابعاً :الك�شف امليداين على الأر�ض املطلوب ت�سجيلها :بعد
مرور فرتة اخلم�سة ع�رش يوم ًا من الإعالن يف ال�صحيفة ،والإعالن
يف الأماكن العامة ،وبعد �أن يو ِّثق مدير الت�سجيل االعرتا�ضات التي
وردت على معاملة الت�سجيل اجلديد ح�سب الأ�صول ،يتم حتديد موعد
للك�شف على القطعة وتبليغ اجلريان به وفق الأ�صول ،بحيث يخرج
يف املوعد املحدد م�أمور الت�سجيل �أو من ينوبه ،ومقدم الطلب �أو من
ميثله ،واملعرت�ضون �أو ممثلوهم ،وامل�س�ؤول عن الأمالك احلكومية
(مدير �أمالك الدولة) ،وكذلك اجلريان �أو املختار ،ومدير دائرة
امل�ساحة ،ومدير دائرة �رضيبة الأمالك ،ورئي�س املجل�س القروي �أو
البلدي� ،أو من ينوب عن من ذُكروا .وخالل الك�شف ينظم حم�رض من
قبل مدير دائرة الأرا�ضي� ،أو من ينيبه ،وي�س�أل م�أمور الت�سجيل طالب
الت�سجيل عن كيفية �أيلولة امللكية يف القطعة ،كما يوجه �إىل املختار
ثمانية �أ�سئلة على النحو الآتي(:)23
◄◄كيف �آلت امللكية لطالب الت�سجيل؟
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◄◄هل مت الإعالن اخلا�ص باملعاملة �أم مل يتم؟
◄◄هل اعرت�ض �أي �شخ�ص على الإعالن؟
◄◄هل هناك �أي تعد على املجاورين �أو املرفق العام؟
◄◄ما هو نوع الأر�ض هل هي ملك �أم �أمريية؟
◄◄هل يوجد على القطعة مبيعات ،رهونات ،حجوزات� ،أو �أي
حق للغري؟
◄◄هل هناك ت�سجيل �سابق للقطعة من قبل �أي �شخ�ص �آخر؟
◄◄هل لديه �أي مانع من ت�سجيل القطعة با�سم طالب الت�سجيل؟
ويف حال مل يح�رض اجلريان� ،أو املختار� ،أو �أي منهم للجولة،
�أو رف�ضوا التوقيع على التقرير ،يذكر كاتب املح�رض ذلك و�سبب عدم
احل�ضور� ،أو �أ�سباب الرف�ض �إذا �أُعطيت ،ﻭيكون ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺔ ﺍ�ﻷﺭ�ﺽ
م�أمور الت�سجيل ،وطالب الت�سجيل �أو وكيله ،بالإ�ضافة �إىل ممثل عن
دائرة �رضيبة الأمالك ،وممثل عن دائرة امل�ساحة ،وتكون مهمة هذا
الأخري تطبيق املخطط على �أر�ض الواقع ،من حيث امل�ساحة واحلدود،
� ّأما وظيفة ممثل �رضيبة الأمالك فتتمثل بفح�ص الأر�ض �إن كانت
حكومية �أم ال ،و�إذا كانت مثقلة بال�رضائب وغري ذلكّ � ،أما وظيفة
م�أمور الت�سجيل تتمثل ب�س�ؤال املمثلني ال�سابقني عن تطابق املخطط
على �أر�ض الواقع ،وهل هي حكومية ،و�أي�ض ًا �س�ؤال املعرت�ضني عن
�سبب اعرتا�ضهم مع الإثباتات على �سبب االعرتا�ض �إن وجدت،
وي�س�أل املجاورين احلا�رضين هل هناك تع ّدي على حدودهم �أم ال.
ويثور ال�س�ؤال هنا ،عن حالة التوقيع على املخططات الأولية
من قبـل املجـاورين التـي �أر�سلت �إىل دائرة امل�ساحة ،وظهر فيما بعد
� ّأن هناك خط�أً يف احلدود؟ هل يكون هذا التوقيع غري قابل للطعن
فيه؟ �أرى يف ذلك ،وعلى قدر ما لهذا التوقيع من �رضورة للت�صديق
على املخططـات مـن قبـل الـدائرة املعنية� ،إ ّال �أ َّنه ال يكون توقيع ًا
نهائياً� ،إذ �إنَّ التوقيع النهائي الذي ُي�ؤخذ به هو التوقيع الذي يتم
عند الك�شف على القطعة بح�ضور الأطراف املعنية ،وبعدها ال ميكن
لأحد االعرتا�ض على احلـدود ،لأ َّنهم ح�رضوا على رقبة الأر�ض،
ومت �س�ؤالهم عن حدودها .ويوقع على املح�رض كل من ح�رض على
رقبة الأر�ض ،ثم تق َّدر قيمة الأر�ض ،ويح�رض طالب الت�سجيل خالل
خم�سة �أيام من الك�شف للتوقيع على القيمة ،ويف حال االعرتا�ض
متدد الفرتة يومني �آخرين فقط للنظر يف االعرتا�ض ،وغالب ًا ما ال
يوافق عليه.
خام�ساً :امل�صادقة على معاملة الت�سجيل اجلديد
 �	
من قبل دائرة الأمالك وامل�ساحة :بعد امل�صادقة عليها يتم حتويل
املعاملة �إىل دائرة الت�سجيل ،بغية عملية الفرز والت�سجيل للأر�ض
التي تقوم بدورها �إن مل يكن هناك اعرتا�ضات با�ستيفاء الر�سومّ � ،أما
فتحول �إىل جلنة االعرتا�ضات التي �سنف�صلها
�إذا وجدت اعرتا�ضات
ّ
الحقاً ،والر�سوم امل�ستحقة هي  2%من قيمة الأر�ض ،وفق ًا لقرار
بقانون رقم  ،2012/ 2ب�ش�أن ت�سجيل وانتقال الأرا�ضي ،وهذه
الن�سبة م�ستحقة يف مناطق (�أ ،وب) ،وهي املناطق التابعة ل�سلطة
الأرا�ضي الفل�سطينية ،وي�ستوفى ر�سم ن�سبته  % 4يف الأرا�ضي
التابعة لدوائر ت�سجيل الأرا�ضي يف مناطق (ج) ،وهي املناطق
اخلا�ضعة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية ،وذلك
مبوجب الأمر الع�سكري رقم ( ،)858ل�سنة  .)24(198وبعد ا�ستيفاء
الر�سوم املطلوبة ،ت�صدر �شهادة الت�سجيل يف الأر�ض ،وت�صبح
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الأر�ض خا�ضعة لنظام الت�سجيل العقاري ،وت�سجل كافة الت�رصفات
القانونية الواردة عليها ،من عقود �إيجار ورهن ومزارعة ...الخ.
ويكون ل�شهادة الت�سجيل قوة �سند الت�سجيل الناجت عن عملية
الت�سوية ،وال ميكن بعد هذه اخلطوات الطعن يف �شهادة الت�سجيل،
حيث يكون لها القوة املطلقة يف الإثبات ،كونها �أ�صبحت يف نظام
ال�سجل العقاري الذي ال ميكن دح�ض قوته القانونية ،وال يطعن فيه
�إال بالتزوير ،وهذا ما ن�صَّت به املادة  8من قانون ت�سجيل الأموال
غري املنقولة التي مل ي�سبق ت�سجيلها  ،6/1964يف فقرتها ج على
�أ ّنه (�إذا مت الت�سجيل يف قيود دائرة الت�سجيل ،فيعترب ال�سند ال�صادر
عنها وثيقة غري قابلة للطعن بها �أمام املحاكم )...ويف هذا ق�ضت
حمكمة التمييز الأردنية قراراً لها رقم � ،459/1981أ ّنه « يت�ضح
ن�ص املادة (/8ج) من قانون ت�سجيل الأموال غري املنقولة الت
من ّ
ي مل ي�سبق ت�سجيلها رقم ( ،)6ل�سنة � ،1964أنَّ القانون قد ح�رص
حق االدعاء بالطعن ب�سند الت�سجيل ال�صادر ،تطبيق ًا لأحكام هذا
الن�ص �إذا كان هذا اال ِّدعاء م�ستنداً �إىل �أحد الأ�سباب املذكورة ،وهي
الغياب� ،أو اجلنون� ،أو العته� ،أو الق�رص ،وتكون الدعوى امل�ستندة على
�سبب �آخر غري الأ�سباب املذكورة غري مقبولة»(.)25
ويف النهاية ،نرى �أنَّ احلجية التي �أعطاها امل�رشع على
�شهادة الت�سجيل اجلديد ،هي حجية مطلقة �أي�ض ًا يف حال مت �إعالن
الت�سوية يف املنطقة التي مت فيها الت�سجيل اجلديد لتلك الأر�ض ،حيث
يق ِّدم املالك �شهادة الت�سجيل اجلديد ملكتب الت�سوية ،وتعترب دلي ًال
كام ًال وقاطع ًا على امللكية ،الأمر الذي ي�ستبدل فيه �شهادة الت�سجل
ب�سند للت�سجيل نتيجة للت�سوية ،كما �أنَّ الت�سجيل اجلديد يعترب كا�شف ًا
للملكية ،وحلق الت�رصف وغري من�شئ لهما� ،إذ �إنَّ امللكية لوال ثبوتها
لطالبها ملا مت ت�سجيلها با�سمه ،وتكون �شهادة الت�سجيل كما ذكرنا
حجة على الكافة ،وفق ًا لن�ص املادة  6من قانون ت�سجيل الأموال
غري املنقولة التي مل ي�سبق ت�سجيلها ،وي�رسي �أثر الت�سجيل بحق
الغري ،فلو افرت�ضنا �أنَّ العقار الذي مت ت�سجيله م�شغول مب�ست�أجر،
ف�إنَّ هذا امل�ست�أجر �سيواجه املالك اجلديد ،وكذلك املرتهن �إن وجد،
وهذا ما ذهب �إليه الق�ضاء الفل�سطيني زمن االنتداب الربيطاين ،حيث
قررت املحكمة العليا ب�صفتها احلقوقية يف القرار رقم 49/1933
«ّ � ،أن الت�سجيل يف الطابو كا�شف عن احلق ولي�س من�شئ ًا له»(.)26

املطلب الثاني :االعرتاض على معاملة التسجيل
اجلديد.
ذكرنا �أ ّنه يف حال وجود اعرتا�ضات على معاملة الت�سجيل
اجلديد ،ف� ّإن املعاملة بعد ت�صديقها من قبل دائرة الأمالك وامل�ساحة،
للبت فيها ،و�سنف�صل مو�ضوع
حتول �إىل جلنة االعرتا�ضات
ِّ
ّ
االعرتا�ض على معاملة الت�سجيل وفق فرعني ،الأول :نخ�ص�صه �إىل
ت�شكيل جلنة االعرتا�ضات و�صالحياتها يف البت باالعرتا�ضات،
والثاين :نخ�ص�صه ال�ستئناف قرار جلنة االعرتا�ضات.
الفرع الأول :ت�شكيل جلنة االعرتا�ضات و�صالحياتها :ن�صت
املادة ال�ساد�سة من القانون رقم ( ،)6ل�سنة  ،1964ب�رصيح العبارة
� ّأن جلنة الت�سجيل اجلديد تت�شكل كما ي�أتي:
ُ 1.1ت�شكل يف كل من املحافظات والألوية والأق�ضية جلنة
برئا�سة املحافظ� ،أو م�ساعده� ،أو املت�رصف� ،أو القائم مقام،
وع�ضوية املحا�سب ،وم�أمور الت�سجيل ،كل منهم يف مقاطعته للنظر

أ .حسني عاهد حسني عيسه
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يف معامالت الت�سجيل ،و�إ�صدار القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها ،ولها حق
�إعادة الك�شف ،وا�ستماع البيانات التي تراها ،وتكون قرارات اللجنة
بالإجماع �أو بالأكرثية.
�2.2إذا مل يقع �أي اعرتا�ض على معاملة الت�سجيل ،يقوم م�أمور
الت�سجيل بت�سجيل الأموال غري املنقولة با�سم الطالب وفق ًا لقرار هذه
اللجنة.
ويت�ضح من هذا الن�ص �أنَّ اللجنة تتكون من رئا�سة املحافظ،
�أو املت�رصف� ،أو القائم مقام ،وع�ضوية املحا�سب ،وم�أمور الت�سجيل،
ويكون قرار اللجنة يف االعرتا�ض بالإجماع �أو الأاكرثية� ،أي موافقة
اثني على �أن يكون الرئي�س منهم ،ويف حال مل يرد �أي
اجلميع �أو نْ
اعرتا�ض مل�أمور الت�سجيل ،فعليه �أن يقوم ب�إكمال الت�سجيل با�سم
طالب الت�سجيل اجلديد ،غري �أنَّه وبعيد االحتالل الإ�رسائيلي لل�ضفة
الغربيةُ ،ع ِّدل هذا الن�ص ب�أم ٍر ع�سكري حمل رقم (� ،)448سنة
 ،1971الذي جاء فيه :ت�ستبدل املادة ( )6من القانون الأ�صلي مبا
ي�أتي(:)27
ت�شكل جلان الت�سجيل كما ي�أتي:
 يف كل ق�ضاء ح�سب مدلوله يف نظام التق�سيم الإداري ،رقم
 ،125ل�سنة  ،1965تن�ش�أ جلنة الت�سجيل فيما ي�أتي:
 يكون �أع�ضاء اللجنة :قا�ضي �صلح تقع الأرا�ضي �ضمن
منطقة اخت�صا�صه ،يعينه لذلك قائد املنطقة ،ويقوم مبهام رئي�س
اللجنة ،وممثل امل�س�ؤول ملقت�ضى الأمر ب�ش�أن �رضيبة الدخل و�رضيبة
الأمالك (ال�ضفة الغربية) رقم ( ،)28ل�سنة  ،-5727 1967ومن
تعينّ لذلك من قبل مدير الأرا�ضي ح�سب مدلوله يف القانون ويف
ت�رشيع الأمن.
 يجوز للجنة النظر يف طلبات الت�سجيل ،واال�ستماع �إىل
االعرتا�ض على طلب الت�سجيل ،واتخاذ قرارات بالن�سبة �إليها( .د)
يجوز للجنة ملقت�ضى �إجراء مداوالتها واتخاذ قراراتها ،كما ذكر
يف الفقرة (ج) ،والقيام بتدقيقات �إ�ضافية ،ودعوة ال�شهود وا�ستيفاء
قرر لإجراء مداوالتها( .و) يرتتب
ال�شهادات( .ه) يعني رئي�س اللجنة ُم ِّ
يعينه �أن مي�سك حم�رضاً بجل�سات اللجنة
على رئي�س اللجنة �أو من ّ
التي تق ّدم خاللها بيانات� ،أو ادعاءات �أي فريق يف الأمر مو�ضع
النظر( .ز) تكون قرارات اللجنة معللة وت�صدر خطيا ً،وتوقع من قبل
جميع �أع�ضاء اللجنة( .ح) ميكن �أن ي�صدر قرار اللجنة بالإجماع� ،أو
ب�أكرثية الآراء ،و�إذا كانت الآراء متعادلة فيف�صل ر�أي رئي�س اللجنة.
(ط) يقدم قرار اللجنة �إىل طالب الت�سجيل ،و�إىل �أي جهة �أخرى لها
عالقة باملو�ضوع( .ي) �إذا كانت العقارات من الأموال املرتوكة �أو
من �أمالك احلكومة ،فتقدم ن�سخة من الطلب الذي قدم �إىل اللجنة،
وكذلك ن�سخة من كل قرار تتخذه اللجنة �إىل امل�س�ؤول عن الأموال
املرتوكة� ،أو امل�س�ؤول عن �أمالك احلكومة ح�سب مقت�ضى احلال،
الذين يجوز لهما املثول كطرف يف الأمر مو�ضع النظر �أمام اللجنة.
وال�س�ؤال الذي نطرحه ،ما البعد من وراء قيام احلاكم
الع�سكري الإ�رسائيلي بتعديل ن�صو�ص املواد  6و  7من القانون رقم
6/1964؟� .إنَّ الإجابة عن هذا ال�س�ؤال حتتاج �إىل قدر من التمعن يف
الأحكام التي وردت يف الأمر الع�سكري رقم  ،488/1971خا�صة
الفقرة (ي) من الأمر الع�سكري ،والتي �أوجبت تقدمي ن�سخة من طلب
الت�سجيل اجلديد �إىل م�س�ؤول الأموال املرتوكة ،وم�س�ؤول الأموال

احلكومية الذي يتبع حالي ًا للإدارة املدنية الإ�رسائيلية ،حيث �إ َّن
مق�صد احلاكم الع�سكري بهذا التعديل كان باعتقاد منه ،ومن وجهة
أرا�ض
النظر الإ�رسائيلية ف�إنَّ معظم طلبات الت�سجيل اجلديد تقدم ب� ٍ
أرا�ض يعتربونها حكومية ،وبالتايل �سيكون م�صري
مرتوكة �أو ب� ٍ
طلب الت�سجيل الف�شل نظراً العرتا�ض م�س�ؤول الأموال املرتوكة� ،أو
م�س�ؤول �أموال احلكومة التابع للإدارة املدنية الإ�رسائيلية ،كما
�أنَّ قيام احلاكم الع�سكري بتعديل الن�صو�ص املذكورة من القانون
الأ�صلي رقم  ،6/1964كان الهدف منه عرقلة �إجراءات الت�سجيل
اجلديد ،وبالتايل عدم تثبيت ملكيات تلك الأرا�ضي لأ�صحابها
الأ�صليني الفل�سطينيني( .)28غري � ّأن الأمر الع�سكري رقم  ،448ل�سنة
 ،1971قد ُع ّدل يف العام  ،1982مبوجب الأمر رقم  ،1034الذي
�أعاد ت�شكيل جلنة الت�سجيل اجلديد من احلاكم الإداري للق�ضاء،
يعينه
والذي تقع العقارات �ضمن منطقته� ،أو ممثل عنه� ،أو من ّ
رئي�س الإدارة املدنية لهذا الغر�ض� ،إ�ضافة ملدير دائرة �رضيبة
الأمالك ،ومدير دائرة ت�سجيل الأرا�ضي� ،أو من ينوب عنهم ،وبقي
هذا الأمر �ساري ًا حتى �أيامنا هذه من الناحية القانونية� ،إذ ال يوجد
�أي ت�رشيع �أو مر�سوم ع ّدل عليه ،وبالتايل ف�إن ا�ستمرار ت�شكيل
جلان الت�سجيل اجلديد يف مناطق ال�سطلة الوطنية الفل�سطينية من
قا�ضي �صلح ،وع�ضو من دائرة �رضيبة الأمالك ،وع�ضو من دائرة
ت�سجيل الأرا�ضي ،يعترب �أمراً خمالف ًا ل�رصاحة ن�ص املادة  1من
الأمر الع�سكري رقم  ،1034ل�سنة  ،1982حيث يبدو �أنَّ هذه اللجان
ا�ستمرت بالعمل وفق ًا للأمر الع�سكري رقم  ،448ل�سنة  ،1971وهو
ما اعتربه خمالفة حقيقية يف ت�شكيل جلنة الت�سجيل اجلديد التي
تكون عر�ضة للطعن يف ت�شكيلها ،وكذلك يف قراراتها ،نظراً لعدم
قانونية ت�شكيلها ،غري � ّأن الأمر يختلف يف ت�شكيل جلان الت�سجيل
اجلديد يف دوائر الت�سجيل التابعة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية ،حيث
ت�شكل وفق ًا للأمر  ،1034فري�أ�س اللجنة من رئي�س الإدارة املدنية،
يعينه لهذا الغر�ض ،وع�ضو من دائرة �رضيبة الأمالك ،وع�ضو
�أو من ّ
�آخر من دائرة ت�سجيل الأرا�ضي التابعة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية.
كما �أرى يف �سالمة العمل وفق ًا للأمر الع�سكري رقم ،1034
ل�سنة  ،1982حيث �إنَّ �إ�سناد رئا�سة اللجنة لقا�ضي �صلح يف الو�ضع
احلايل مل يكن موفقاً ،ال �سيما و�أنَّ هذا القا�ضي غري متفرغ للنظر يف
طلبات الت�سجيل اجلديد ،بل ت�سند �إليه �إ�ضافة ملهمته كقا�ضي �صلح،
وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤخر الف�صل يف طلبات الت�سجيل ويعيق �سريها،
�إذ �أرى �رضورة �إ�سناد هذه املهمة �إىل املحافظ الذي �سينيب غريه
يف هذه امل�س�ألة ،مع �رضورة �أن يكون من ينيب املحافظ قانوني ًا
خمت�ص ًا يف مو�ضوع الأرا�ضي ،وتفريغه لهذا ال�ش�أن .ومهما كانت
�آلية وطريقة ت�شكيلها ،تخت�ص اللجنة البدائية للت�سجيل بالنظر يف
طلب الت�سجيل اجلديد ،والتحقق من �صحته ومتطلباته ،و�إ�صدار القرار
�سواء بالت�سجيل �إذا كان م�ستوفي ًا ل�رشوطه� ،أو رف�ضه �إذا مل
املنا�سب ً
يكن كذلك مع تربير �سبب الرف�ض ،ويف حال وجود اعرتا�ضات على
طلب الت�سجيل ف� ّإن اللجنة تنظر يف هذه االعرتا�ضات ومدى جديتها،
وت�صدر قرارها �إما قبول االعرتا�ض �أو رف�ضه ،كما يكون لهذه اللجنة
وفق ن�ص املادة  6من قانون ت�سجيل الأموال غري املنقولة ،والتي
مل ي�سبق ت�سجيلها رقم  6ل�سنة  ،1964احلق يف �إعادة الك�شف على
الأر�ض املطلوب ت�سجيلها ،و�أي�ض ًا لها احلق يف ا�ستماع وتفح�ص
البيانات املقدمة التي ي ّدعى طالب الت�سجيل امللكية� ،أو حق الت�رصف
مبوجبها ،ولها �أن تقرر مبدى �صحتها بالإجماع� ،أو بالأكرثية� ،إذ
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ميتد دور اللجنة �إىل تفح�ص م�ستندات امللكية ت�سل�سلها ،وهذا �أي�ضا
ما ن�صت عليه املادة  2من الأمر الع�سكري املعدل رقم ،1060
ل�سنة  ،1983على �أ ّنه (�إذا قدم للمحكمة طلب �أو دعوى فيما يتعلق
ب�أموال غري منقولة ،قدم ب�صددها طلب ت�سجيل �إىل جلنة الت�سجيل،
و�أنَّ �إجراءات الت�سجيل مل تتخذ بعد فيحال احلكم بها �إىل اللجنة،
�إ ّال �إذا �صدر حكم قطعي قبل تقدمي طلب الت�سجيل)� .أرى هنا� ،أنَّه
�إذا كان االعرتا�ض �سببه � ّأن �سند امللكية مزور ،فال يكون ذلك من
اخت�صا�صها ،بل من اخت�صا�ص املحاكم النظامية ،ويف هذه احلالة
ال يكون �أمام اللجنة �إالَّ ت�أجيل البت يف الطلب حلني �صدور قرار
املحكمة املخت�صة يف واقعة تزوير امل�ستند ،ولقرار اللجنة بت�سجيل
الطلب �أو رف�ضه حجية �أمام املحاكم النظامية� ،إذ يكون قرار اللجنة
بقبول طلب الت�سجيل ،هو تثبيت مللكية طالب الت�سجيل ،وعليه يحق
له �إقامة دعاوي امللكية والت�رصف ،ومنع املعار�ضة �إذا عار�ضه �أحد
يف ملكه �أو ت�رصفه ،وكذلك يف حال الرف�ض يكون للقرار حجية �أمام
املحاكم النظامية� ،إذ يكون قرار الرف�ض حجة على طالب الت�سجيل
�إذا ما �أقام عليه �أحد دعوى امللكية ومنع املعار�ضة.
كما �أرى� ،أ ّنه يحق لطالب الت�سجيل الذي رف�ض طلبه بت�سجيل
ما ي ّدعيه يف الأر�ض� ،أن يتقدم بطلب ت�سجيل �آخر ولنف�س الأر�ض،
�إذا ا�ستند يف طلبه اجلديد ل�سبب �آخر للملكية �أو الت�رصف ،وال يوجد
يف الن�صو�ص النافذة ما مينع ذلك ،ففي حال رف�ض طلب الت�سجيل
اجلديد الأول ب�سبب عدم مرور مدة الزمن املطلوب ،لنفاذ عقد البيع
املن�صو�ص عليه يف املادة الثالثة من القانون املع ّدل لأحكام
الأموال غري املنقولة ،رقم  ،51ل�سنة  ،1953وهي � 10سنوات يف
الأرا�ضي الأمريية ،و� 15سنة يف �أرا�ضي امللك� ،أن يتقدم بطلب �آخر
بعد ا�ستيفاء املدة املطلوبة ،كما �أنَّه �إذا رف�ض طلب الت�سجيل ب�سبب
عدم ال�صفة ملقدمه ،فيجوز له �أن يتقدم مرة �أخرى �إذا توافرت فيه
ال�صفة القانونية للتقدمي ،ك�أن ي�صبح وارث ًا مثالً.
الفرع الثاين :ا�ستئناف قرارات اللجنة :من الطبيعي �أنَّ
للمت�رضر من قرار جلنة االعرتا�ضات �أن ي�ست�أنف قرارها ،وقد
و�ضحت املادة ال�سابعة من القانون رقم  ،6/1964الآلية التي
ّ
يقدم فيها اال�ستئناف ،وكذلك اللجنة التي تنظر يف طلب اال�ستئناف
(للمت�رضر �أن ي�ست�أنف قرار اللجنة املذكورة يف املادة ال�سابقة،
خالل مدة خم�سة ع�رش يوم ًا من تاريخ تبلغه القرار �إىل جلنة
ا�ستئنافية م�ؤلفة من مدير الأرا�ضي وامل�ساحة ،و�أحد ق�ضاة حمكمة
يعينه وزير العدلية ،وم�ساعد النائب العام برئا�سة من
اال�ستئناف ّ
هو �أعلى منهم درجة ،وينظر يف اال�ستئناف تدقيق ًا �إالَّ �إذا ر�أت اللجنة
خالف ذلك ،ويكون لها احلق يف ت�صديق القرار امل�ست�أنف� ،أو ف�سخه،
�أو �إعادته للجنة البدائية للعمل ،وتنفيذ ما تراه من تعليمات ،ويكون
قرارها بالإجماع �أو بالأكرثية) .ويت�ضح من هذا الن�ص �أنَّ القانون
�أعطى فر�صة ال�ستئناف القرارات ال�صادرة عن اللجنة البدائية،
ويكون اال�ستئناف حمدد بفرتة زمنية مدتها خم�سة ع�رش يوماً،
ويقدم اال�ستئناف للجنة مكونة من مدير دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة،
و�أحد ق�ضاة حمكمة اال�ستئناف ،وم�ساعد النائب العام ،وتخت�ص
هذه اللجنة بتدقيق قرار اللجنة البدائية� ،إما بف�سخه� ،أو �إعادته
للجنة البدائية� ،أو الت�صديق عليه ،وقرارها يكون بذلك بالإجماع �أو
اثني مقابل واحد ،على �أن يكون الرئي�س منهم ،كما �أنَّ
بالأكرثية نْ
ن�ص املادة ال�سابعة �أعاله �أٌ�ضيف عليه بع�ض التعديالت من قبل
احلاكم الع�سكري الإ�رسائيلي مبوجب الأمر الع�سكري ( ،)448ل�سنة
241

 ،1971و�أ�صبحت كالآتي :
  مبراعاة ما ورد يف املادة � 7أ الآتية ،يجوز ملن يرى
نف�سه مغبون ًا من جراء قرار اللجنة� ،أن يق ِّدم �إىل جلنة االعرتا�ضات
اعرتا�ض ًا على قرار اللجنة ،خالل  15يوم ًا من التاريخ الذي ق ّدم له
فيه القرار املذكور.
 يكون �أع�ضاء جلنة االعرتا�ض :قا�ضي حمكمة اال�ستئناف،
يعينه لذلك قائد املنطقة ،ويقوم مبهام رئي�س جلنة االعرتا�ض ،ومن
ّ
تعينّ لذلك من قبل مدير الأرا�ضي ح�سب مدلوله يف القانون ويف
ت�رشيع الأمن ،والنائب العام �أو م�ساعد النائب العام ح�سب مدلوله
يف القانون.
 تقدم جلنة االعرتا�ض ن�سخة من االعرتا�ض �إىل كل �شخ�ص
كان طرف ًا يف الأمور مو�ضع النظر �أمام اللجنة التي اعرت�ض على
قرارها ،وهي متكنه من االدالء بادعاءاته �أمامها ،طاملا ت�ست�صوب
ذلك ق�صد تو�ضيح احلقوق يف تلك الأموال غري املنقولة التي مل يتم
ت�سجيلها بعد( .د) يجوز للجنة االعرتا�ض �أن ت�صادق على قرار
اللجنة� ،أو �أن تغريه� ،أو تلغيه� ،أو تعيده �إىل اللجنة مرفق ًا بتعليمات
ح�سب تب�رصها( .ه) ميكن �أن ي�صدر قرار جلنة االعرتا�ض بالإجماع
�أو ب�أكرثية الآراء( .و) ي�صدر قرار جلنة االعرتا�ض خطي ًا ويكون
معلالً( .ز) �إنَّ قرار جلنة االعرتا�ض هو قرار نهائي( .ح) يق ّدم قرار
جلنة االعرتا�ض �إىل املعرت�ض ،و�إىل �أية جهة �أخرى لها عالقة
باملو�ضوع”( .)29و�إذا كان االعرتا�ض على قرار اللجنة ب�صدد مال
مرتوك �أو ملك من �أمالك احلكومة ،ف�إ ّنه ح�سب ن�صو�ص املواد � 7أ
و  7ج� ،إذا كان املُلك مو�ضوع طلب الت�سجيل ،كلي ًا �أو جزئياً ،ما ًال
مرتوك ًا �أو ملك ًا من �أمالك احلكومة ،فيجوز للم�س�ؤول عن الأموال
املرتوكة �أو للم�س�ؤول عن �أمالك احلكومة ح�سب مقت�ضى احلال� ،أو
لكل من يرى نف�سه مغبون ًا من جراء قرار اللجنة� ،أن يقدم �إىل جلنة
االعرتا�ض ح�سب مدلولها يف الأمر ،ب�ش�أن جلان االعرتا�ض(ال�ضفة
الغربية) ،رقم ( ،)172ل�سنة  ،1967-5728اعرتا�ض ًا على قرار
اللجنة خالل  15يوم ًا من التاريخ الذي قدم له فيه القرار املذكور.
و�أخرياً ،نختم قولنا يف �إجراء الت�سجيل اجلديد ،ب�إبداء مالحظة
�سواء �أمام
غاية يف الأهمية� ،أال وهي البطء يف ال�سري يف املعاملة
ً
دائرة الت�سجيل� ،أو �أمام جلنة االعرتا�ضات� ،أو جلنة اال�ستئناف،
حيث تبقى معاملة الت�سجيل اجلديد ح�سب تقديرنا من �سنة �إىل ثالث
�سنوات �أمام دوائر ت�سجيل الأرا�ضي الفل�سطينية ،وقد ت�صل �إىل خم�س
�سنوات �أمام دوائر الت�سجيل التابعة للإدارة املدنية الإ�رسائيلية،
ولع ّل ال�سبب يف ذلك فيما يتعلق بطول �أمد املعاملة �أمام الطرف
الفل�سطيني هو اال�ستمرار يف �إ�سناد رئا�سة جلنة الت�سجيل اجلديد
لقا�ضي �صلح ،والعمل بالأمر الع�سكري رقم  ،448ل�سنة ،1971
وعدم تطبيق التعديل الوارد يف الأمر الع�سكري رقم  ،1034ل�سنة
ن�ص على �أن ير�أ�س اللجنة املحافظ �أو من ينوبه،
 ،1982الذي ّ
ورغم اال�ستمرار بالعمل وفق ًا للأمر الع�سكري رقم  ،448ف� ّإن عدم
تخ�صي�ص قا�ضي ت�سجيل جمدد يف كل حمافظة� ،سي� ِّؤخر حتم ًا البت
يف االعرتا�ضات ويعرقلها

اخلامتة
لقد حاولنا بقدر امل�ستطاع من خالل درا�سة وحتليل مو�ضوع
الت�سجيل اجلديد للأرا�ضي التي مل ي�سبق ت�سجيلها ،الإجابة عن

أ .حسني عاهد حسني عيسه

التسجيل اجلديد لألراضي التي لم يسبق تسجيلها في السجل العقاري

العديد من الأ�سئلة التي كانت تدور يف �أذهان رجال القانون،
خا�صة املتعلقة منها ب�إجراءات الت�سجيل اجلديد املتبعة �أمام دوائر
الت�سجيل� ،سواء التابعة منها ل�سلطة الأرا�ضي الفل�سطينية� ،أو للإدارة
املدنية الإ�رسائيلية ،وحجيته القانونية ،وقد تو�صلنا من خالل هذه
الدرا�سة �إىل نتائج وتو�صيات عدَّة نوجزها مبا ي�أتي:

أوالً :النتائج
ّ �1.1إن عملية الت�سجيل اجلديد هي بديلة عن عملية الت�سوية
العامة التي تقوم بها الدولة ،لكن ال ت�سد مكانها ،ومع هذا ونظراً
م�ضار من �أن يلج�أ �إليها املواطنون
لت�أخر عملية الت�سوية وبطئها فال
ّ
لتثبيت �أرا�ضيهم وحقوقهم فيها.
2.2الت�سجيل اجلديد يف الأ�صل ما �شرُ ع �إ ّال لي�سد الثغرة التي
تنتج عن عملية الت�سوية ،والتي تعترب الأ�سا�س يف ت�سجيل الأرا�ضي،
حيث و�ضع امل�رشع الأردين هذه الآلية لي�ستطيع من خاللها املالك
واملت�رصفون ت�سجيل الأرا�ضي يف املناطق التي ا�ستثنيت من
الت�سوية .لكن وفق ًا للو�ضعية الفل�سطينية احلالية ،ونظراً لقلة عمليات
الت�سجيل للأرا�ضي ،وكون � ّأن الأرا�ضي غري امل�سجلة يف ال�ضفة
الغربية ت�شكل الن�سبة الأكرب ،ف� ّإن عملية الت�سجيل اجلديد تعترب
و�سيلة جيدة لت�سجيل الأرا�ضي وحمايتها ،ال �سيما يف املناطق
الكائنة يف منطقة (ج).
ّ �3.3إن الوثيقة التي ت�صدر من دائرة ت�سجيل الأرا�ضي،
والناجتة عن عملية الت�سجيل اجلديد ت�سمى ب�شهادة الت�سجيل� ،أما
التي ت�صدر من عملية الت�سوية فت�سمى �سند ت�سجيل ،كما � ّأن القوة
القانونية ل�شهادة الت�سجيل هي ذاتها ل�سند الت�سجيل الناجت من
عملية الت�سوية ،فال يجوز �إثبات عك�سهما �إ ّال بالتزوير.
ّ �4.4إن عملية الت�سجيل اجلديد تكون طوعية يبادر فيها املالك،
�أو املت�رصف� ،أو من له احلق يف تقدمي طلب الت�سجيل اجلديد ،بينما
عملية الت�سوية هي عملية �إجبارية تقوم بها احلكومة من خالل
�سلطة الأرا�ضي ،ف�إذا مل يبا�رش املالك يف عملية الت�سوية بتقدمي
الوثائق التي تثبت حقه فيها ت�سجلها دائرة الت�سوية با�سم اخلزينة.

ثانياً :التوصيات:
1.1توعية املجتمع الفل�سطيني لعملية الت�سجيل اجلديد ،خا�صة
يف املناطق املعر�ضة لل�سيطرة واال�ستيالء من قبل االحتالل ،وعلى
اجلهات امل�س�ؤولة �أن تقدم يد العون املادي والقانوين للمواطنني
الذين يرغبون بت�سجيل �أرا�ضيهم يف املناطق امل�صنفة (ج).
2.2نو�صي �أ�صحاب القرار بعمل حمالت ت�شجيعية للمواطنني،
والتخفي�ض �أو الإعفاء الكامل لر�سوم الت�سجيل اجلديد ُبغية ت�سجيل
�أرا�ضيهم ت�سجي ًال جديداً يف املناطق امل�صنفة (�أ و ب) ،وذلك للح ِّد
من النزاعات القائمة بني املواطنني على الأرا�ضي.
3.3كما نو�صي جمل�س الق�ضاء الأعلى ب�إعادة النظر يف تر�أ�س
قا�ض من طرفه للجان الت�سجيل اجلديد ،وفق الأمر الع�سكري رقم
 ،448ل�سنة  ،1971الذي مت تعديله مبوجب القرار  ،1034ل�سنة
 ،1982الذي �أناط رئا�سة جلنة الت�سجيل اجلديد للمحافظ� ،أو من
ينيبه ،مبعنى � ّأن الق�ضاء مبوجب الأمر الأخري غري خمت�ص برت�أ�س
اللجنة ،ومن ثم تكون قرارته عر�ضة للطعن.
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