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النظام القانوني لألراضي األمريية
يف فلسطني

)1(
                                                      ح�شني عاهد عي�شه

باحث دكتوراه - كلية العلوم القانونية الإقت�شادية - طنجة - املغرب 

امللخـص: 

العثماين  الثاين من الأرا�سي يف قانون الأرا�سي  النوع  الأرا�سي الأمريية ، هي 

ال�ساري يف فل�سطني والتي اأوىل لها تنظيمًا واهتمامًا خا�سًا، وتعترب الأرا�سي الأمريية 

الأكرث انت�سارًا يف الأرا�سي الفل�سطينية عرب املراحل التاريخية التي مرت بها منذ العهد 

الغربية  اأيامنا هذه، وبلغت ن�سبة الأرا�سي الأمريية يف مناطق ال�سفة  العثماين حتى 

ال�سفة  م�ساحة  اإجمايل  من   %  69 يقارب  ما   2001 العام  نهاية  حتى  غزة  وقطاع 

الإ�رشائيلي  لالحتالل  خ�سبة  بيئة  الأمريية  الأرا�سي  نظام  �سكل  وقد  غزة،  وقطاع 

لل�سيطرة على م�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي، و�سنو�سح النظام القانوين لهذا النوع 

من الأرا�سي بالتف�سيل.

املقدمــة:

والإدارات  الحتاللت  من  بعد  تنته  مل  ب�سل�سلة  التاريخ  عرب  فل�سطني  مرت 

ال�سام  وبالد  فل�سطني  على  �سيطرت  التي  العثمانية  الدولة  عهد  من  بداأت  املتعاقبة، 

والإدارة  1948م(   – )1918م  الربيطاين  بالنتداب  ومرورًا  )1516م-1917م( 

الأردنية يف ال�سفة الغربية وامل�رشية يف قطاع غزة )1948 م – 1967 م( والحتالل 

الوطنية  وال�سلطة  -1994م(  )1967م  غزة  وقطاع  الغربية  لل�سفة  الإ�رشائيلي 

خالل  من  فر�ست  التي  وبالت�سنيفات   .
)2(

الآن 1994وحتى  العام  من  الفل�سطينية 

)1( باحث فل�سطيني يف امل�ستوى الثاين يف �سلك الدكتوراه – القانون العقاري – كلية العلوم القانونية والقت�سادية – جامعة 

عبداملالك ال�سعدي – طنجة – اململكة املغربية، وهو اأي�سا ي�سغل من�سب حما�رش متفرغ يف القانون املدين– الكلية الع�رشية 

اجلامعية، برام اهلل، وحما�رش غري متفرغ يف القانون املدين بكلية احلقوق والإدارة، جامعة بريزيت بفل�سطني. 

– عمان  �سومان  عبداحلميد  – موؤ�س�سة   1918 –  1858 – القد�س  مت�رشفية  يف  الأرا�سي  ملكية  بكر،  اأبو  اأمني   )2(

.77 - �س    -1996
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اإىل ثالث مناطق  ال�سفة وغزة بتق�سيمها  اأرا�سي  1993 على  العام  اأو�سلو يف  اتفاقية 

 .
)1(

)اأ،ب،ج( خمتلفة الإدارة والتبعية بني ال�سلطة الفل�سطينية والحتالل الإ�رشائيلي

واملحتلني  للغزاة  مطمعًا  زالت،  وما  كانت  فل�سطني،  اأر�س  اأن  اأحد  على  يخفى  ل 

ال�سماوية، فقد تعر�ست  الأديان  املُتو�سط للعامل واأي�سا لقد�سيتها لدى  نظرًا ملوقعها 

العثماين  اأواخر حقبة احلكم  الأخرية، خ�سو�سًا  القرون  الغربية يف  الدول  اأطماع  اإىل 

للبالد العربية، وهي تلك الفرتة التي بداأ  فيها ال�سعف ي�سود الدولة العثمانية وهيبتها 

ومكانتها يف العامل، والتي �رشعان ما ا�ست�سعرت خطورة الأطماع الغربية وال�سهيونية 

الأرا�سي  ملكية  تنظيم  بغية  والت�رشيعات  القوانني  ب�سن  فبداأت  فل�سطني،  اأرا�سي  يف 

اأيامنا هذه، فقد �سدر  التي مازال معظمها مطبقًا يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة حتى 

قانون الأرا�سي العثماين ل�سنة1858م جعلت مبوجبه الت�رشف بالأرا�سي يتم وفق 

مرتوكة  وقفية،  اأمريية،  »مملوكة،  اأنواع:  خم�سة  اإىل  الأرا�سي  وق�َسم  حمددة،  اأنظمة 

ت�سجيل  بغية  وذلك  العثماين،  الطابو  قانون  1861م  العام  يف  واأ�سدرت  ومَوات«. 

و�سدر  م1869،  العام  يف  العدلية  الأحكام  جملة  واأي�سا  املواطنني،  باأ�سماء  الأرا�سي 

الأجانب يف فل�سطني وذلك بهدف  العام نف�سه، وب�سغط من بريطانيا قانون متلك  يف 

تنظيم متلك من هم خارج فل�سطني لالأرا�سي والذي مبوجبه اأ�سبح اليهود ميتلكون 

.
من اأر�س فل�سطني ن�سبة 2% حتى نهاية عام 1900)2(

الربيطاين  النتداب  بداأ  الأوىل،  العاملية  احلرب  يف  العثمانية  الدولة  هزمية  وبعد 

فل�سطني  الأمر على  بادئ  الع�سكري يف  1917، بفر�س احلكم  العام  فل�سطني يف  على 

بتعيني حاكم ع�سكري على البالد، والذي اتخذ قرارًا يف العام التايل، مفاده وقف كافة 

املعامالت التي تتم على الأرا�سي، وقرر اأي�سًا اإن�ساء جلنة مكونة من خرباء بريطانيني 

ويهود ملتابعة اأمور الأرا�سي، واإجراء م�سح كلي لها وفح�س ال�سجالت، لتحديد حجم 

للدولة والت�رشف بها للمزارع واقرتاح تعديل  التي تكون رقبتها  الأمريية  الأرا�سي 

الت�رشيعات ال�سارية، مبا يتالءم مع ال�سيا�سة الربيطانية لفر�س ال�سيطرة الكاملة على 

ممدوح نوفل، ق�سة اتفاق اأو�سلو )الرواية احلقيقية الكاملة( - الأهلية للن�رش والتوزيع - عمان-  1995 - �س 33.     )1(

)2(  را�سم خماي�سة، اأجهزة ال�سيطرة على الأر�س وتهويد احليز – مركز التخطيط والدرا�سات – كفر كنا 2003 – �س 18 – 22.
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ما 
 ،)1(

الأرا�سي التي ل مالك لها ل �سيما الأمريية منها واإعطائها للع�سابات ال�سهيونية

يعني اأن الإدارة الربيطانية وتنفيذًا لوعد بلفور بداأت بالتمهيد امليداين لتكري�س وجود 

احلركة ال�سهيونية يف فل�سطني، بتمليكها مل�ساحات كبرية من الأرا�سي ب�سكل قانوين، 

من خالل اإ�سدار القوانني اخلا�سة بذلك، فقد �سدر يف العام 1920م قانون ت�سحيح 

�سجالت الطابو، وقانون انتقال الأرا�سي 1920، وقانون الأرا�سي املحلولة 1920، 

وقانون اأرا�سي املوات 1921، وقانون حماكم الأرا�سي 1921، وقانون نزع امللكية 

الأ�سا�س من هذه القوانني وغريها هو ت�سهيل مهمة الإدارة  الهدف  1926، والتي كان 
الربيطانية بتنظيم الأرا�سي يف فل�سطني، لي�سهل ال�سيطرة على الأرا�سي التي ل مالك 

لها والأرا�سي التي يف�سل مالكها باإثبات حقوقهم فيها.

وطن  باإن�ساء  مهمته  يف  وجناحه  فل�سطني،  على  الربيطاين  النتداب  انتهاء  وبعد 

التاريخية،  فل�سطني  اأرا�سي  من   %81 م�ساحته  ما  على   ،1948 عام  لليهود  قومي 

اململكة  اإدارة  اإىل  املتبقية منها  الأجزاء  اإ�رشائيل، مع حتويل  اأن�سئت عليها دولة  والتي 

الأردنية الها�سمية )ال�سفة الغربية( منذ العام 1948 وحتى العام 1967، كما اأدارت 

جمهورية م�رش العربية قطاع غزة من العام 1948 وحتى العام 1967. 

باحلكم  لها  اإدارتها  بداأت  فقد  الغربية،  لل�سفة  الأردن  باإدارة  يتعلق  وفيما 

التي  الت�رشيعات  ا�ستمرار  حينذاك  الع�سكري  احلاكم  اأعلن  ما  و�رشعان  الع�سكري، 

التايل  العام  ويف  والربيطاين،  العثماين  العهدين  من  الغربية  ال�سفة  يف  �سارية  كانت 

1950 قرار  العام  الغربية، و�سدر يف  اأعادت الإدارة الأردنية احلكم املدين يف ال�سفة 

بتوحيد ال�سفة ال�رشقية لنهر الأردن )الأردن( وال�سفة الغربية، وذلك مبوجب قانون 

توحيد ال�سفتني رقم 28 ل�سنة 1950، حيث اأ�سبحت ال�سفة الغربية جزءًا من الأردن، 

وبعد العام 1950 �سهدت الأردن حراكًا ت�رشيعيًا ن�سطًا اأدى اإىل حدوث تغيري يف النظام 

، و�سدرت العديد 
)2(

القانوين ال�سائد، من الناظم الأجنلو�سك�سوين اإىل النظام الالتيني

مازالت  والتي  وت�سجيلها،  وت�سويتها  وتنظيمها  بالأرا�سي  تتعلق  التي  القوانني  من 

– عمان  – اجلامعة الأردنية  – ر�سالة ماج�ستري   1948 –  1918 حممد ماجد احلزماوي، ملكية الأرا�سي يف فل�سطني   )1(

   .77 – �س   1993
)2(  حممد �رشاب ، معجم بلدان فل�سطني -  دار املاأمون للرتاث – الطبعة الأوىل – دم�سق 1987 – �س 44 -52.
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الإدارة امل�رشية يف قطاع غزة، والتي جاءت  اأما  الغربية.  ال�سفة  الآن يف  �سارية حتى 

بناًء على قرار من جامعة الدول العربية يف العام 1948، فقد قررت ا�ستمرار �رشيان 

العام  يف  اأنه  حتى  ال�سابقة،  العهود  منذ  القطاع  يف  مطبقة  كانت  التي  الت�رشيعات  كافة 

ل�سنة  الأ�سا�سي  القانون  مبوجب  اآنذاك،  الت�رشيعي  املجل�س  ت�سكيل  وحني   1962
1955 والذي اأعطى املجل�س �سالحية اإ�سدار القوانني والأنظمة، فاإنه مل ي�سجل خالل 

.
)1(

تلك الفرتة اإ�سدار قوانني تتعلق بالأرا�سي، بل ا�ستمر �رشيان القوانني النافذة

ويف العام 1967، وهو ما ن�سميه عام النك�سة، ونتيجة للحرب التي وقعت يف تلك 

ال�سنة، فقد احتلت اإ�رشائيل ما تبقى من اأرا�سي فل�سطني، واملتمثلة بال�سفة الغربية 

باإ�سدار  وبداأت  الع�سكري،  باحلكم  عليها  الكلية  �سيطرتها  وفر�ست  غزة،  وقطاع 

ال�سفة  اأرا�سي  يف  ونفوذها  �سيطرتها  تعزيز  �ساأنها  من  التي  الع�سكرية  الأوامر 

والقطاع، ورغم اإ�سدار احلاكم الع�سكري الإ�رشائيلي اآنذاك قرارًا با�ستمرار �رشيان 

ال�سابقة  العهود  منذ  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  يف  املطبقة  الت�رشيعات 

القوانني  اأوامر ع�سكرية عدلت خاللها عددًا من  اأ�سدرت  الإ�رشائيلية  فاإن احلكومة 

املطبقة، والتي من �ساأنها اأن تعزز �سيطرتها على اأر�س الواقع، وقد بلغ عدد الأوامر 

اأمر   1300 يقارب  ما   ،1994 العام  وحتى  الإ�رشائيلي  الحتالل  منذ  الع�سكرية 

. وبقيت هذه احلالة 
)2(

ع�سكري يف ال�سفة الغربية و900 اأمر ع�سكري يف قطاع غزة

م�ستمرة حتى العام 1994، وهو العام الذي ت�سلمت فيه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

الفل�سطينية  التحرير  اأو�سلو بني منظمة  املناطق تدريجًيا وفقًا لتفاقية  اإدارة بع�س 

وحكومة الحتالل الإ�رشائيلي. 

هذه هي حالة التعقيد والت�سعب الت�رشيعي، والفراغ يف بع�س املوا�سع التي مرت 

بها فل�سطني، حيث نقف اأمامها اأحيانًا حائرين مرتبكني، وكيف �سكلت تلك الت�رشيعات 

املتعددة امل�سدر والهدف والبيئة اخل�سبة لالحتالل الإ�رشائيلي مل�سادرة الأرا�سي، 

اإىل دولتهم، وبالطبع، الأمر �سهل على  وال�سيطرة عليها واإقامة امل�ستوطنات و�سمها 

الحتالل الإ�رشائيلي بفر�س ال�سيطرة و�سلب الأرا�سي خ�سو�سًا اأن اأرا�سي ال�سفة 

(1)  http://www.statimes.com/zt=28693003. Date 19/7/2016 – time 10:32 PM.
(2)  http://www.moj.pna.ps – date 19/7/2016 time 10:05 PM
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 %70 ن�سبته  ما  ت�سكل  الأرا�سي،  �سجالت  بقيود  امل�سجلة  غري  غزة  وقطاع  الغربية 

الإ�سكاليات  يثري  بل  فقط،   ال�سيا�سي   البعد  على  يقف  ل  هنا،  والأمر  اأرا�سيها،  من 

تعدد  ظل  يف  اأنف�سهم،  املواطنني  بني  الأرا�سي  ملكية  اإثبات  يف  القانونية  واملعا�سل 

الأنظمة والقوانني املطبقة، والتي بلغ عددها 155 قانونًا، وهذا ما يخلق حالة ت�سارب 

يف  الناظر  والقا�سي  واملحامي  املواطن  يربك  مما  واملفاهيم،  للن�سو�س  وتناق�س 

النزاعات املتعلقة بالأرا�سي، ومن هنا تربز اأهمية  البحث يف مو�سوع النظام القانوين 

مللكية الأرا�سي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

- مبررات اختيار املوضوع:

تكمن اأهمية البحث يف النظام القانوين لالأرا�سي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يف 

اإبراز اجلوانب القانونية التالية: 

ما  ت�سكل  التي  الأمريية  بالأرا�سي  املتعلقة  الأحكام  على  بالتف�سيل  التعرف   -  1
ن�سبته 69% من اأرا�سي ال�سفة الغربية.

2 - كما اأن اأهمية املو�سوع تكمن يف اأن اأغلب اأرا�سي املناطق الفل�سطينية، خ�سو�سا 
يف ال�سفة الغربية وبن�سبة 70% هي اأرا�سي غري خا�سعة لنظام ال�سجل العقاري، 

مبعنى اأن اإثبات امللكية وحق الت�رشف فيها يكون من خالل و�سائل غري ر�سمية، 

على  لال�ستيالء  الإ�رشائيلي  لالحتالل  الرئي�سية  الذريعة  ومازال  كان  ما  وهذا 

اأرا�سي املواطنني واإقامة امل�ستوطنات عليها.

الفل�سطينية لنظام ال�سجل العقاري والتي  اأرا�سي املناطق  اأغلب  اإن عدم خ�سوع   - 3
يرتتب عليها الكثري من املعامالت القانونية، تثري الكثري من النزاعات والإ�سكاليات 

اأمام املحاكم الفل�سطينية ب�سبب كرثة  فيما بني املواطنني، والتي يطول النظر فيها 

وت�سعب القوانني املطبقة وتناق�سها.

ال�سفة  يف  الفل�سطينية   الأرا�سي  تق�سيم  عنها  نتج  التي  اأو�سلو  لتفاقية  وفقًا   -  4
الغربية وقطاع غزة اإىل ثالثة  اأق�سام ) اأ، ب، ج(، والتي بناًء عليها تعترب الأرا�سي 

الواقعة �سمن مناطق )اأ(  خا�سعة ل�سيادة ال�سلطة الفل�سطينية، والأرا�سي الكائنة 
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الفل�سطينية واأحيانًا  لل�سلطة  فاأحيانًا تخ�سع  لها،  يف مناطق )ب( ل معيار وا�سح 

اأخرى لالإدارة املدنية الإ�رشائيلية وفقا ملكان امللف اخلا�س بالأر�س املق�سودة، هل 

هو يف دوائر ال�سلطة اأم يف دوائر الحتالل، اأما الأرا�سي امل�سنفة مبناطق )ج( فتكون 

خا�سعة لإدارة الحتالل الإ�رشائيلي جملة وتف�سيال، ول �سك يف هذه الو�سعية اأنه 

�سيثور الفراغ والإ�سكال يف معرفة الو�سع القانون لالأرا�سي.

ق�سايا  يف  الفل�سطينية  املحاكم  عن  ال�سادرة  الق�سائية  القرارات  بخ�سو�س   -  5
الدار�سني ورجال  الذي يلبي حاجة  بال�سكل  ُت�رشح  فاإنها مل تذكر ومل  الأرا�سي، 

القانون على حد �سواء.

- أهداف املوضوع: 

�ساأ�سعى من خالل البحث يف املو�سوع اإىل حتقيق الأهداف التالية:

اأُ�سول الأرا�سي الأمريية وما مت عليها من تغريات وتعديالت يف نظامها  1 - تو�سيح 
القانوين يف ظل اأنظمة احلكم املختلفة.

يف الأرا�سي الأمريية وال�رشوط اخلا�سة  الت�رشف  حق  ك�سب  اأ�سباب  تو�سيح   -  2
بذلك.

اإىل ملك تام وفق  اآلية حتويل الأرا�سي الأمريية  عن  الغمو�س  وك�سف  تف�سيل   -  3
القوانني النافذة يف ال�سفة الغربية وغزة.

- اإلشكاليات التي يثيرها املوضوع:

 للمو�سوع اإ�سكال عام واإ�سكاليات خا�سة.

الإ�شكال العام يف املو�شوع: هو طبيعة الأرا�سي الأمريية وخا�سيتها، وتق�سيم 

مناطق ال�سفة الغربية وقطاع غزة وفق اتفاقية اأو�سلو عام 1993 اإىل ثالث مناطق )اأ، 

ب، ج( واختالف الإدارات التي تتبع لها الأرا�سي الكائنة يف املناطق املذكورة بني اإدارات 

فل�سطينية بحتة واإ�رشائيلية، واأي�سًا كرثة القوانني والت�رشيعات املطبقة واختالفها بني 

ال�سفة وغزة.
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الإ�شكاليات اخلا�شة يف املو�شوع: وتتمثل مبا يلي:

وفق  الأمريية  الأرا�سي  يف  الت�رشف  حق  ل�ساحب  القانوين  الو�سع  هو  ما   -  1
املناطق املذكورة يف الإ�سكال العام، وما هو تاأثري ملكية الدولة لرقبة الأرا�سي 

الفل�سطينية،  الأرا�سي  م�ساحة  من   %69 ن�سبتها  متثل  والتي  الأمريية 

يف  الإ�رشائيلي  الحتالل  ل�سيطرة  تخ�سع  مازالت  التي  املناطق  يف  خ�سو�سا 

ال�سفة الغربية؟

يف  الت�رشف  حق  انتقال  عملية  يحكم  الذي  اخلا�س  القانوين  النظام  هو  ما   -  2
حق  يف  واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة  مبداأ  يفر�س  وملاذا  للورثة،  الأمريية  الأرا�سي 

النتقال للح�س�س، وما هي التغريات التي ح�سلت على نظام النتقال؟ 

- الصعوبات التي يثيرها املوضوع: 

هناك العديد من ال�سعوبات التي تواجه درا�سة املو�سوع يف مقدمتها تعدد وت�سعب 

القوانني املتعلقة بالأرا�سي منذ العهد العثماين يف فل�سطني وحتى اأيامنا هذه، 

 % ن�سبته70  ما  ت�سكل  الت�سجيل  لنظام  اخلا�سعة  غري  الأرا�سي  ن�سبة  اأن  كما 

تقريبًا، ومن ناحية اأخرى لحظت حداثة جتربة امل�رشع الفل�سطيني يف و�سع قانون 

خا�س بالأرا�سي ي�سمل كافة اأنواعها واأحكامها، واأي�سًا قلة اأحكام املحاكم التي تتعلق 

على  املو�سوع  درا�سة  �ستعتمد  لذلك  الالزمني،  والتف�سري  بال�رشح  املو�سوع  بهذا 

واأي�سًا  املقارنة،  الدول  يف  والنق�س  التمييز  حماكم  من  ال�سادرة  الق�سائية  الأحكام 

حماكم ال�ستئناف والنق�س الفل�سطينية بالقدر الذي اأُ�سدر فيه من اأحكام، كما اأن �سح 

الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة التي تتعلق باملو�سوع ت�سكل �سعوبة كربى.

- املنهج املتبع: 

نظرًا لطبيعة املو�سوع وكرثة القوانني والت�رشيعات والأوامر املطبقة واملتعلقة به، 

فاإنني �ساأتبع يف درا�سته عدة مناهج على ال�سكل التايل:

يف  املطبقة  الت�رشيعات  اإىل  والو�سول  املعرفة  اأجل  من  وذلك  التاريخي،  املنهج   

فل�سطني منذ عهد الحتالل الأول لفل�سطني، فال بد من اأن اأتبع املنهج التاريخي ملعرفة 
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التاريخية  الأ�سول  معرفة  واأي�سا  فل�سطني  يف  بالأرا�سي  املتعلقة  والأوامر  القوانني 

لأنواع الأرا�سي التي ل زالت قائمة يف فل�سطني.

القوانني  �سوء  يف  املو�سوع  درا�سة  �سيتم  حيث  التحليلي،  الو�شفي  املنهج 

وحتليلها  م�سادرها  باختالف  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سارية  والت�رشيعات 

الدرا�سة  حمل  باملو�سوع  اخلا�سة  الأحكام  على  التعرف  وكذلك  بينها،  فيما  والربط 

اآراء  يف جملة الأحكام العدلية باعتبارها القانون املدين الفل�سطيني، اإ�سافة اىل درا�سة 

الفقهاء والباحثني وحتليل وتف�سري اأحكام الق�ساء اخلا�سة باملو�سوع.

املنهج املقارن، وذلك لدرا�سة اآخر ما تو�سل اإليه امل�رشعون يف مو�سوع الأرا�سي 

بالدول املقارنة. 

- خطة البحث: 

�ساأق�سم البحث اإىل ثالثة مباحث كما يلي:

املبحث الأول: ن�ساأة الأرا�سي الأمريية وطبيعتها القانونية.

املبحث الثاين: الت�رشف يف الأرا�سي الأمريية.

املبحث الثالث: حتويل الأرا�سي الأمريية اإىل ملك.
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املبحث األول
نشأة األراضي األميرية وطبيعتها القانونية

لتو�سيح ماهية الأرا�سي الأمريية وطبيعتها وبيان اأ�سول ت�سميتها، فال بد من 

اإىل مطلبني، نبحث يف  املبحث  الأرا�سي، و�سنق�سم هذا  النوع من  ن�ساأة هذا  البحث يف 

الأول ن�ساأة الأرا�سي الأمريية، ويف الثاين نبحث يف طبيعتها القانونية.

املطلب األول
نشأة األراضي األميرية

 تعود اأ�سول الأرا�سي الأمريية اإىل تلك الأرا�سي التي فتحت يف عهد �سيدنا عمر 

بن اخلطاب، ر�سي اهلل عنه، وتركها من بعده يف اأيدي اأهلها وعليهم اخلراج، و�سميت 

ويت�رشفون  ميلكونها  منازع،  اأي  دون  لأهلها  ملكًا  وبقيت  ال�سواد،  اأر�س  بذلك 

امل�سلمون  ا�سرتاها  الدولة، واأي�سًا  اأو  الأفراد  بها ح�سب م�ساحلهم دون تدخل من 

وتوارثوها ح�سب نظام الإرث يف ال�رشيعة الإ�سالمية باإقرار الدولة الإ�سالمية على 

 .
)1(

مر الع�سور

النزاع على تلك الأرا�سي واعتربت  العربية ح�سل  العثماين للبالد  واأثناء احلكم 

وقفًا للم�سلمني وهي بيد املت�رشفني بها مقابل اأجرة يدفعونها للدولة تتمثل بخراجها، 

واعتربها بع�س اآخر ملكًا لأ�سحابها بتمليك �سيدنا عمر، وتاأخذ الدولة �رشيبة اخلراج 

ولأ�سحابها حق بيعها وتوارثها كباقي الأموال، ومنهم من قال اإنها ملك للدولة وميلك 

.
)2(

اأ�سحابها الت�رشف فيها على �سبيل الأجرة التي هي خراجها

وفيما يتعلق باآراء فقهاء املذاهب يف مو�سوع اأرا�سي ال�سواد – الأرا�سي الأمريية، 

فقد قيل فيها كما يلي:

)1(   اإبراهيم ناجي، �رشح قانون الأرا�سي العراقي – )ج 1( – )ط 2( – مطبعة الفالح – بغداد 1936 – �س 66 و67.

– دار دم�سق -   الثانية  – الطبعة  اإ�سماعيل علي، تاريخ بالد ال�سام منذ ما قبل امليالد حتى الع�رش الأموي  اأحمد    )2(

دم�سق 1994 – �س 116.
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اإياها  اأرا�سي ال�سواد هي ملك لأ�سحابها بتمليك اخلليفة عمر لهم  اإن  احلنفية:   -  1
عند الفتح، واأما ما يدفعونه من �رشيبة فهو اخلراج الذي تفر�سه الدولة الإ�سالمية 

.
)1(

لإمتام م�ساحلها، فللمالكني بيعها و�رشاوؤها وتوارثها

اأر�س ال�سواد هي وقف للم�سلمني جميعًا فال تباع ول  اأن  اإىل  ال�شافعية: ذهبوا   -  2
ت�سرتى ول تورث، وهي بيد اأ�سحابها على �سبيل الإجارة وما يدفعه املت�رشفون 

.
)2(

بها ما هو اإل اأجرتها امل�ستحقة خلزينة بيت املال

املالكية: فقد جاء يف »املغني وال�رشح الكبري«: »اإل اأن يحكم ببيعها حاكم اأو يفعله   -  3
املالكية ا�ستثناء من قولهم  القول يعترب عند  ال�سفعة«، وهذا  اأو نائبه فتثبت  الإمام 

اإذا حكم  فاإنه  كافة، وعليه  للم�سلمني  اأرا�سي وقف  ال�سواد  اأرا�سي  باعتبار  العام 

.
)3(

القا�سي بثبوت ال�سفعة فيها فاأنه يثبت جواز ال�رشاء والبيع لأنها تابعة له

 اأما  بالن�سبة ل�سطالح الأرا�سي الأمريية، فقد ظهر حينما اأقرت الدولة العثمانية 

اأنواع  على  الأوىل  مادته  ن�ست  حيث  1858م،  العام  يف  العثماين   الأرا�سي  قانون 

هذا  يف  خا�سًا  اهتمامًا  لها  اأوىل  التي  الأمريية  الأرا�سي  فيها  مبا  الدولة  يف  الأرا�سي 

الأرا�سي  تلك  اأن  القانون  هذا  مبوجب  الأمريية  الأرا�سي  م�سطلح  ويعني  القانون، 

مرتبطة بالولة والأمراء العثمانيني واأي�سًا اأ�سحاب الزعامة والإمارة، حيث ل يجوز 

عليهم  يطلق  كان  والذين  املذكورين  من  خا�س  باإذن  اإل  الأرا�سي  هذه  يف  الت�رشف 

ت�سمية الأمري،  وبالتايل فاإن كافة الأرا�سي التي حتتاج لإذن خا�س منهم بالت�رشف 

.
)4(

بها بالزراعة �سميت بالأرا�سي الأمريية

باإذن  الأمريية  الأرا�سي  يف  الت�رشف  حق  مبنح  عليه  هو  ما  على  احلال  وبقي 

الأمري اإىل نهاية حقبة الدولة العثمانية يف العام 1917م، اأما يف عهد النتداب الربيطاين 

 – العلمية  الكتب  – دار   )2 – )ط   )2 – )ج  ال�رشائع  ال�سانع يف ترتيب  الكا�ساين، بدائع  اأحمد  اأبو بكر م�سعود بن    )1(

الريا�س 1986.

ن�رش– �س 283. �سنة  – بدون  الأوىل  – الطبعة  ال�سابع  )2(  يحيى بن �رشف النووي، املجموع يف �رشح املذهب – اجلزء 

العربي – 1985 – �س 144. الرتاث  اإحياء  – دار  الأوىل  – الطبعة  الأول  )3(  ابن قدامة – املغني وال�رشح الكبري – اجلزء 

)4(  املق�سود باأ�سحاب الزعامة والإمارة كما و�سحنا يف الف�سل الأول هم الزعامات من قادة اجلي�س والألوية، وغالبا ما 

ي�سمى بالزعيم اأو الأمري وكانت الأرا�سي التي بحوزتهم ترتاوح ما بني 5000 – 10000 دومن – انظر يف الف�سل 

الأول ت�رشيعات الأرا�سي يف عهد الدولة العثمانية.
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الدولة، والذي  باإذن ماأمور  الأرا�سي مرهونًا  الت�رشف يف هذه  اأ�سبح  لفل�سطني فقد 

ميثل املندوب ال�سامي الربيطاين يف فل�سطني، مبعنى اأن الدولة اأ�سبحت هي �ساحبة 

احلق يف اإذن الت�رشف الذي متنحه مبوجب �سند طابو، وبعد نهاية النتداب الربيطاين 

اأُقيم  الأكرب  الق�سم  مناطق،  ثالث  اإىل  فل�سطني  وتق�سيم   1948 العام  يف  فل�سطني  على 

عليه دولة اإ�رشائيل والباقي املتمثل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، فقد اختلف �ساحب 

منح  حق  �ساحبة  اأ�سبحت  فالأردن  الإدارة،  حقبة  باختالف  الت�رشف  حق  منح 

1967، وبعد  العام  ال�سفة، وم�رش يف غزة لنهاية  الأمريية يف  الأرا�سي  الت�رشف يف 

الحتالل الإ�رشائيلي لهما اأ�سبح احلاكم الع�سكري هو املخت�س يف منح اإذن الت�رشف 

لليهود  الت�رشف  اأذون  ل�سالح منح  ا�ستغله  الذي  الأرا�سي  ت�سجيل  ماأمور  بوا�سطة 

امل�ستوطنني، وبعد جميء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية فقد اأ�سبحت �ساحبة الإذن يف 

مناطق )اأ( ومعظم مناطق )ب(، اأما منطقة )ج(  والتي تعترب الأكرب من م�ساحة ال�سفة 

الغربية، فبقيت بيد املاأمور الإ�رشائيلي الذي مازال مينح الإذن لليهود يف مناطق عديدة 

من امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية.

اأرا�سي  اإىل  الأرا�سي الأمريية، قد يعود  اأ�سول  اأن  اإليه هنا،  الإ�سارة   وما جتدر 

املَوات يف حال مت اإحياوؤها باإذن املاأمور املخت�س وزراعتها ملدة ع�رش �سنوات متتالية، 

وفقًا للت�رشيعات اخلا�سة بذلك وهي قانون الأرا�سي العثماين ل�سنة 1858 يف املادة 

املَوات ل�سنة 1921 يف املادة 2 وقانون اإدارة اأمالك الدولة رقم  اأرا�سي  وقانون   103
 .12 املادة  يف   1965 ل�سنة   32

املطلب الثاني
مفهوم األراضي األميرية وطبيعتها القانونية

العثماين  الأرا�سي  قانون  الثالثة من  املادة  لن�س  الأمريية وفقًا  الأرا�سي  ُتعَرف 

على اأنها )ما كان عائدًا لبيت املال من املزارع واملراعي وامل�سارح وامل�ساتي واملحاطب، 

الفراغ  وقوع  عند  مقدمًا  بها  الت�رشف  يح�سل  التي  الأرا�سي  من  ذلك  واأمثال 

والإحاللت، باإذن وتفوي�س اأ�سحاب الإمارة والزعامة الذين كانوا يعتربون اأ�سحاب 

امللتزمني واملح�سلني، وقد ح�سل  الأحيان بالإذن والتفوي�س من  الأرا�سي، وبع�س 
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الذات  وتفوي�س  باإذن  احلال  هذا  على  الت�رشف  بها  يجري  فاأ�سبح  اأخريًا  ذلك  اإلغاء 

بها  يت�رشفون  الذين  ليد  ويعطى  العلية،  الدولة  طرف  من  اخل�سو�س  بهذا  املاأمورة 

�سندات طابو متوجة بالطغراي، والطابو هو املعجلة التي تعطى يف مقابلة حق الت�رشف 

فياأخذها املاأمور وي�ستوفيها اإىل جانب املريي(.

)الأرا�سي  هي  الأمريية  الأرا�سي  اأن  ذاته  القانون  من  اأي�سًا  التا�سعة  املادة  ويف 

القابلة للزراعة واحلراثة يزرع فيها كل �سيء يعني حنطة و�سعريا واأرزا ونيلة، وغري 

اأحد  اإعارة، ول تتعطل ما مل يتحقق وجود  اأو  اإجارة  ذلك من احلبوب، وتزرع كذلك 

اإىل ملك  الأمريية  الأرا�سي  3 من قانون حتويل  املادة  اأن  .  كما 
)1(

ال�سحيحة( الأعذار 

خارج  تكون  التي  الأرا�سي  اأنها  الأمريية  الأرا�سي  اعتربت   ،1953 ل�سنة   41 رقم 

حدود البلديات يف املدن والبلدات الفل�سطينية التي تديرها بلديات ولي�س جمال�س حملية 

وقروية.

وبتحليل مفهوم الن�سو�س ال�سابقة، َيت�سح اأن الأرا�سي الأمريية هي الأرا�سي 

الواقعة خارج حدود البلديات وت�سمل الآتي:

الخ  .... والتني  والعنب  الزيتون  كحقول  الزراعية  احلقول    -  1

 2 - املراعي ال�سيفية وال�ستوية.

لعلف البهائم. وتزرع  للربيع  منابت  تعترب  التي  الأرا�سي   -  3

الأحراج.  -  4

القمح وال�سعري وغري ذلك من احلبوب. القابلة للزراعة والتي يزرع فيها  الأرا�سي   - 5

 6 - كما ن�سيف اإىل النقاط اخلم�س، اأن اأرا�سي امَلوات التي يتم اإحياوؤها وفق القانون، 

ت�سبح اأرا�سي اأمريية.

وفيما يتعلق بحق امللكية والت�رشف يف الأرا�سي الأمريية، فاإنه وفقا لن�س املادة 

الثالثة من قانون الأرا�سي العثماين، اأن رقبة الأر�س الأمريية تعود لبيت املال والذي 

)1(  نيلة يف القامو�س املحيط تعني جن�س من النبات معمرة من الف�سيلة القرنية ُتزرع ل�ستخراج مادة زرقاء اللون من 

ورقها.
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حق  اأما  والتيمار)الإمارة(،  الزعامة  اأ�سحاب  ينوبه  الذي  ال�سلطان  ب�سخ�س  يتمثل 

الت�رشف فيها فيكون ل�سخ�س اأو مزارع مت منحه اإياها من قبل الدولة، ون�سري هنا مرة 

اأخرى اإىل اأن من مينح حق الت�رشف يف الأرا�سي الأمريية يختلف باختالف احلقبة التي 

حكمت فل�سطني، فقد كان يف احلقبة العثمانية �ساحب هذا الخت�سا�س هو الوايل اأو من 

ينوبه من اأ�سحاب الزعامة والتيمار، ويف العهد الربيطاين اأ�سبح املندوب ال�سامي اأو 

من يخوله لذلك، بينما يف عهد الإدارة الأردنية وامل�رشية والحتالل الإ�رشائيلي  فقد 

اأ�سبح باإذن املاأمور.

واإن منح حق الت�رشف للمزارع من قبل الدولة، ل يعني ذلك اأن الطبيعة القانونية 

لأن  �سحيح  فالعك�س  لها،  املالك  اأ�سبح  املزارع  واأن  تغريت،  قد  الأمريية  لالأرا�سي 

اأي  يف  منه  الت�رشف  حق  نزع  ت�ستطيع  واإنها  الرقبة،  حق  �ساحبة  هي  تبقى  الدولة 

متتالية  �سنوات  ثالث  ملدة  الأر�س  با�ستعمال  يقم  مل  املزارع  اأن  حال  يف  ت�ساء،  وقت 

العثمانية مل ت�ستخدم هذا  الدولة  اأن  اإىل  العثماين، ون�سري هنا  الأرا�سي  لقانون  وفقًا 

احلق يف فل�سطني بل بقي الكالم نظريًا، وما كانت الغاية من هذا الن�س �سوى ت�سجيع 

اختلف  الأمر قد  اأن  واأن ل يهملها، غري  املزارع فاحلًا لالأر�س،  يبقى  الدولة لكي  من 

هذا  ا�ستغل  الذي  الإ�رشائيلي  الحتالل  عهد  يف  واأي�سا  الربيطاين  النتداب  عهد  يف 

الن�س ال�ستغالل الأمثل، فكان كل مزارع يرتك اأر�سه مدة ثالث �سنوات فاأكرث تقوم 

الدولة ممثلة يف املندوب ال�سامي الربيطاين اأو احلاكم الع�سكري الإ�رشائيلي بنزع حق 

الت�رشف من املزارع، وذلك بغية ال�سيطرة على اأكرب م�ساحة ممكنة من الأرا�سي يف 

املناطق الفل�سطينية ل�سيما احليوية منها لإقامة امل�ستوطنات اأو تو�سيع القائم منها يف 

ال�سفة الغربية، واأي�سًا هذا ما كان عليه الأمر بقطاع غزة قبل عام 2005، اأي النف�سال 

الإ�رشائيلية  احلكومة  تقوم  حيث   ،
)1(

الإ�رشائيلي الحتالل  قبل  من  اجلانب  الآحادي 

اإ�رشائيلية  حاليًا بتفوي�س هذا النوع من الأرا�سي عن طريق طرح عطاءات ل�رشكات 

تعمل يف جمال التو�سع ال�ستيطاين.   

)1(  هند اأمني اأبراهيم الرببري، تطور حيازة الأرا�سي الزراعية يف فل�سطني  1939 – 1948 – ر�سالة دكتوراه مقدمة 

اىل جامعة عني �سم�س – م�رش 1993 – �سفحة 20.
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املبحث الثاني
حــق التصــرف في األراضي األميرية

على النحو الذي قدمناه، يكون حق الت�رشف ل�سخ�س ما وغالبًا ما يكون مزارعًا اأو 

فالحًا مُينح مبوجب القانون، وحق الت�رشف متى اأ�سبح لهذا ال�سخ�س، فاإنه يخ�سع 

الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  املطبقة  الت�رشيعات  عليها  ن�ست  عديدة  قانونية  ل�سوابط 

و�سنبحث يف هذا املبحث نطاق حق الت�رشف واأ�سباب اكت�سابه يف مطلب اأول، والقيود 

التي ترد على حق الت�رشف يف مطلب ثاٍن.

املطلب األول
نطاق حق التصرف في األراضي

 األميرية وأسبــاب اكتسابــه
ُيَعَرف حق الت�رشف باأنه حق عيني عقاري  يرد على الأرا�سي الأمريية، ويخول 

ال�رشائط  الأمريية والت�رشف بها �سمن  الأر�س  ا�ستعمال وا�ستغالل  �ساحبه �سلطة 

، ومن هذا التعريف يت�سح اأن املت�رشف ) املزارع(  يف الأر�س الأمريية 
)1(

املعينة يف القانون

يكون له نوعان من الت�رشفات وهي ت�رشفات مادية واأي�سا قانونية، اأما الت�رشفات 

املادية فتتمثل بالت�رشف املادي يف الأر�س الأمريية با�ستعمالها وا�ستغاللها، وقد بنَي 

قانون الت�رشف بالأموال غري املنقولة رقم 49 ل�سنة 1953 يف املادة ال�ساد�سة والثامنة 

التي يجوز للمت�رشف  العثماين الت�رشفات  التا�سعة من قانون الأرا�سي  منه واملادة 

)1(  حممد وحيد الدين �سوار، احلقوق العينية الأ�سلية- )ج 2( – دار الثقافة للن�رش والتوزيع – عمان 1999 – �س 

.342
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  :
)1(

القيام بها يف الأرا�سي الأمريية على النحو التايل

الزراعة لالأر�س وال�ستفادة من نتاج حما�سيلها �سواء اأكان ذلك بعمل منه اأم دون 

عمل منه كما لو نبتت ربانيًا.

واأن يفرز منها ق�سمًا يتخذ منه  اإىل ب�ساتني وكروم وحدائق وحراج،  اأن يحولها 

بيدرًا، وله اأن ين�سئ فيها دورًا اأو دكاكني وم�سانع، اأو اأي بناء يحتاج اإليه يف زراعته، 

�رشيطة األ يتو�سع يف ذلك اإىل درجة اإحداث حملة اأو قرية.

 له اأن يقطع ويقلع الأ�سجار والدوايل املغرو�سة فيها، وله اأن يهدم ما فيها من اأبنية 

ويتخذها كحقل اأو مزرعة، واأن يغر�س فيها الدوايل والأ�سجار املثمرة وغري املثمرة.

اأن للمت�رشف وفقًا لن�س املادة الثامنة احلق فيما تنتجه الأر�س من الثمار   كما 

والغالل واأية نتاج من باطنها، وهذا اأي�سا هو موقف قانون امللكية العقارية اللبناين 

.
)2(

يف املادة 16 

)1(  قانون الت�رشف يف الأموال غري املنقولة رقم 49 ل�سنة 1953 وقانون الأرا�سي العثماين وال�ساري املفعول يف ال�سفة 

الغربية:

فراغًا  يفرغها  اأن  ت�سجيل  ب�سند  موقوفة  اأو  اأمريية  اأر�س  يف  يت�رشف  �سخ�س  لكل  يحق   ( ال�ساد�سة  املادة   - اأ 

بعمله  الناجتة  حا�سالتها  من  وي�ستفيد  يزرعها  اأن  وله  للدين،  تاأمينًا  ي�سعها  اأو  يعريها  اأو  يوؤجرها  اأو  قطعيًا 

اأبنية  من  فيها  ما  ويهدم  فيها  املغرو�سة  والدوايل  الأ�سجار  ويقلع  يقطع  اأن  وله  عمل،  بدون  فيها  نبت  ومما 

ب�ساتني  اإىل  يحولها  اأن  وله  املثمرة،  وغري  املثمرة  والأ�سجار  الدوايل  فيها  يغر�س  واأن  مزرعة  اأو  كحقل  ويتخذها 

واأي  وم�سانع  ودكاكني  دورًا  فيها  ين�سئ  اأن  وله  بيدرًا،  يتخذه  ق�سمًا  منها  ويفرز  وحراج  وحدائق  وكروم 

يعلم  اأن  وعليه  حملة،  اأو  قرية  اإحداث  درجة  اإىل  ذلك  يف  يتو�سع  ل  اأن  �رشيطة  على  زراعته  يف  اإليه  يحتاج  بناء 

اأحدثها.  التي  التغيريات  فيها  تو�سح  جديدة  �سندات  وياأخذ  تغيري  من  اأرا�سيه  يف  اأحدث  مبا  الت�سجيل   دائرة 

اإن الأبنية وما يتبعها التي تن�ساأ على الأرا�سي الأمريية واملوقوفة وما يغر�س فيها من اأ�سجار ودوايل ت�رشي عليها 

الأحكام املو�سوعة لالأرا�سي فيما يتعلق بالت�رشف والنتقال(.

ب- املادة الثامنة )يحق ملن يت�رشف يف اأر�س اأن ي�سنع من ترابها لبنًا اأو اأجرًا اأو غري ذلك، وله اأن يبيع ما فيها من 

رمل وحجر ب�رشط اأن يراعي يف ذلك القوانني والأنظمة النافذة اإذ ذاك(.

ج- املادة التا�سعة من قانون الأرا�سي العثماين )الأرا�سي الأمريية القابلة للزراعة واحلراثة يزرع فيها كل �سيء 

يعني حنطة و�سعريًا واأرزًا ونيلة وغري ذلك من احلبوب وتتزّرع كذلك اإجارة اأو اإعارة ول تتعطل ما مل يتحقق وجود 

اأحد الأعذار ال�سحيحة التي �سي�سري بيانها يف ف�سل املحلولت(.

)2(  قانون امللكية العقارية اللبناين رقم 3339 ل�سنة 1930 املادة 16 )ل�ساحب حق الت�رشف بالأر�س اأن يغر�س فيها 

ما �ساء من الأغرا�س، واأن يبني ما �ساء من الأبنية واأن يجري فيها حفريات اىل اأي عمق ي�ساء واأن ي�ستخرج من هذه 

احلفريات كل ما ي�ساء من مواد البناء واأن يت�رشف بهذه املواد مبلء حريته، ما خال جميع املنتوجات الأخرى، وكل 

ذلك �سمن التقيدات املفرو�سة بالقوانني والقرارات والأنظمة(
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يف  ت�سح  التي  القانونية  الت�رشفات  كافة  اإجراء  يف  القانونية،  الت�رشفات  وتتمثل 

هذا النوع من الأرا�سي مبوجب القانون، فيحق للمت�رشف وفقًا لن�س املادة ال�ساد�سة 

من قانون الت�رشف بالأموال غري املنقولة واأي�سا املادة التا�سعة من قانون الأرا�سي 

العثماين، اأن يجري عليها حقًا عينيًا كالفراغ اأو �سخ�سيًا كالإيجار والعارية، كما له اأن 

يجري عليها احلقوق العينية التبعية، كالرهن التاأميني اأو احليازي.

وفيما يتعلق باكت�ساب حق الت�رشف بالأرا�سي الأمريية فاإنه يكت�سب بعدة طرق 

هذه  و�سنو�سح  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  املطبقة  الت�رشيعات  عليها  ن�ست  رئي�سية 

الأ�سباب يف اأربعة فروع كالآتي:

الفرع األول

إذن الدولة أو تفويض الدولة للمتصرف )الفالح(

يف هذه احلالة، يتلقى املت�رشف )الفالح( من الدولة حق الت�رشف لقاء بدل معني 

حتدده اجلهة املخت�سة يف الدولة، باعتبار اأن الأرا�سي  الأمريية  اأرا�س مملوكة للدولة 

الت�رشف  حق  لأن  الدولة،  من  م�سبق  اإذن  دون  بها  يت�رشفوا  اأن  لالأفراد  يجوز  ول 

وفق الت�رشيعات املطبقة يف فل�سطني، هو حق متنحه الدولة دون غريها، ولي�س كباقي 

)ل  العثماين  الأرا�سي  قانون  من   12 املادة  ن�ست  هذا  ويف  الأخرى،  العينية  احلقوق 

يقدر اأحد اأن ي�ستعمل تراب الأر�س التي يف ت�رشفه لي�سنع منه اأ�سياء كالقرميد واللنب 

ما مل ي�ستاأذن املاأمور اأوًل، فاإذا فعل توؤخذ منه جلانب املريي قيمة ذلك الرتاب يف حمله 

امل�رشع حذو  اقتفى  املوقوفة(.  وقد  اأم  الأمريية  الأرا�سي  الأرا�سي من  اأكانت  �سواء 

العقارية  امللكية  وقانون   ،1198 املادة  الأردين  املدين  القانون  من  كل  يف  املادة  هذه 

اللبناين املادة 16، ويف م�رشوع القانون املدين الفل�سطيني املادة 120.

من  هي  الأرا�سي  معظم  اأن  باعتبار  الفل�سطينية  للو�سعية  وفقًا  اأرى،  هذا  ويف   

نوع الأرا�سي الأمريية غري اخلا�سعة لنظام الت�سجيل العقاري، فاإنه يف هذه الأيام 

الفل�سطيني وذلك  الت�رشف نادرًا لالأفراد واملزارع  الدولة لأذن  اأن يكون منح  يكاد 

لالأ�سباب التالية:



  ح�سني عاهد عي�سه

371مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - العدد 4 - السنة الرابعة - العدد التسلسلي )16( ربيع األول 1438هـ - ديسمرب 2016 م

والبلدات  املدن  خارج  تكون  تو�سيحه،  �سبق  كما  الأمريية  الأرا�سي  اأن   -  1
الت�سجيل  لنظام  خا�سع  غري  معظمها  يف  وهي  زراعية،  اأرا�س  كونها  الفل�سطينية 

الوطنية  ال�سلطة  يف  املخت�سة  اجلهة  متار�س  اأن  دون  يحول  ما  فهذا  العقاري، 

الفل�سطينية اخت�سا�سها، يف منح الإذن اأو التفوي�س حلق الت�رشف، وذلك ب�سبب 

اأن حق الت�رشف حني مينح من الدولة يجب اأن يكون يف الأرا�سي اخلا�سعة لنظام 

الت�سجيل العقاري.

)اأ،  مناطق  اإىل  اأرا�سيها  وتق�سيم  باخل�سو�س،  الغربية  ال�سفة  و�سعية  اأن  كما   -  2
ب،ج( وفقًا لتفاقية اأو�سلو، وكون مناطق اأرا�سي )ج( هي الأو�سع انت�سارًا  خا�سعة  

اإن مل يكن م�ستحياًل منح الحتالل  النادر،  فاإنه �سيكون من  الإ�رشائيلي  لالحتالل 

الإ�رشائيلي اإذن الت�رشف للمزارع الفل�سطيني، ل بل متنح للمزارع من امل�ستوطنني. 

الفرع الثاني

اإلفراغ لحق التصرف

يف  الت�رشف  حق  عن  التنازل  به  ويق�سد  امللك،  اأرا�سي  يف  البيع  يقابل  ما  وهو 

اآخرين،  اأ�سخا�س  اأو  اآخر  �سخ�س  اإىل  الت�رشف  حق  �ساحب  من  الأمريية  الأرا�سي 

والإفراغ حلق الت�رشف رغم ت�سابهه يف املفهوم والإجراء مع البيع اإىل حٍد كبري، غري 

اأنه ل ي�سمى بيعًا، ب�سبب اأن البائع يجب اأن يكون مالكًا لرقبة ال�سيء املبيع، وهذا ما 

ل يتحقق يف الأرا�سي الأمريية كون اأن رقبتها للدولة والت�رشف للمزارع كما اأ�رشنا 

�سابقًا، كما اأن عقد البيع يعترب من العقود الناقلة للملكية ويف الإفراغ لالأرا�سي الأمريية 

ل تنتقل امللكية بل اإن الذي ينتقل هو حق الت�رشف.

العثماين،  الأرا�سي  قانون  من   36 للمادة  وفقًا  الت�رشف  حلق  الإفراغ  اأن  كما 

التي  للدولة  املمثل  الأرا�سي(  ت�سجيل  دائرة  )مدير  املاأمور  موافقة  لإمتامه  ي�سرتط 

ُعدل  م(   1912( هجري   1331 العام  يف  اأنه  غري  الأمريية،  لالأرا�سي  املالك  تعترب 

الت�رشف  اإفراغ حق  الأمريية  الأرا�سي  املت�رشف يف  باإمكان  واأ�سبح   36 املادة  ن�س 

اأو تاأجريه اأو و�سعه تاأمينًا لدين، دون موافقه املاأمور بل يكفي لإمتام الإفراغ اتباع 

الإجراءات الالزمة اأمام ماأمور الت�سجيل – دائرة الطابو.
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الأرا�سي  قانون  يف  ذاته  املوقف  تبنت  فقد  املقارنة،  بالت�رشيعات  يتعلق  وفيما 

املادة  يف  الأردين  املدين  القانون  فمثال  املعيب،  الن�س  ا�ستعملت  اأنها  غري  العثماين، 

1204 وكذلك املادة 1122 من م�رشوع القانون املدين الفل�سطيني، ا�ستخدما م�سطلح 
اإفراغ الأرا�سي الأمريية، وهو براأينا اأمر جمانب لل�سواب، وكان اأجدر به اأن ي�ستخدم 

م�سطلح قانون الأرا�سي العثماين وهو اإفراغ حق الت�رشف، لأن الذي يفرغ يف الواقع 

هو حق الت�رشف ولي�س الأر�س الأمريية؛ لأنه لو قلنا اإفراغ الأرا�سي الأمريية ف�سيقع 

القارئ يف لب�س، يف حتديد موقف الت�رشيعات، فيكاد اأن يكون املعنى تنازل الدول عن 

حقها يف ملك الرقبة، لذلك نتمنى على امل�رشع الفل�سطيني حني اإ�سدار القانون املدين 

الفل�سطيني اأن يتدارك هذا العيب ويعيد �سياغة ن�س املادة 1122 با�ستبدال م�سطلح 

اإفراغ الأرا�سي الأمريية، باإفراغ حق الت�رشف بالأرا�سي الأمريية.

 وما جتدر الإ�سارة اإليه هنا اأي�سا، اإىل اأن الإفراغ املطلوب القيام به حلق الت�رشف 

لنظام  اخلا�سعة  الأمريية  الأرا�سي  يف  الت�رشف  حق  يف  الإفراغ  هو  املاأمور،  اأمام 

فاإن  الت�سجيل،  لنظام  اخلا�سعة  غري  الأمريية  الأرا�سي  يف  اأما  العقاري،  الت�سجيل 

الإفراغ يف هذا النوع من الأرا�سي وكذلك البيع لأرا�سي امللك، الذي يتم خارج نطاق 

دائرة الطابو ومبوجب �سند عادي �سحيح، يكون نافذًا �رشط اأن يكون هذا الإفراغ اأو 

الأرا�سي  الت�رشف يف  البيع مبوجب �سند �سحيح، واأي�سًا مرور ع�رش �سنوات على 

الأمريية من قبل املفرغ له وخم�سة ع�رش عامًا يف اأرا�سي امللك من قبل امل�سرتي، وهذا ما 

�رشحت به املادة الثالثة من القانون املُعدل لأحكام الأموال غري املنقولة رقم 51 ل�سنة 

الأمريية  بالأرا�سي  يتعلق  فيما  �سند  العادية اجلارية مبوجب  البيوع  )تعترب   1958
ا�ستثنيت  التي  اأو  الت�سوية  فيها  تعلن  مل  التي  املناطق  يف  الكائنة  اململوكة  والعقارات 

منها نافذة اإذا مر على ت�رشف امل�سرتي ت�رشفًا فعليًا مدة ع�رش �سنوات يف الأرا�سي 

الأمريية وخم�س ع�رشة �سنة يف العقارات اململوكة(.

امللكية  حق  بيع  يف  احلال  هو  كما  الأمريية،  الأرا�سي  يف  الت�رشف  حلق  والإفراغ 

اإليه، واأي�سًا  اأرا�سي امللك يكون مبقابل معلوم بني �ساحب حق الت�رشف واملفرغ  يف 

ي�سح اأن يكون دون مقابل، مبعنى ي�سح عمليًا اأن يوهب �ساحب حق الت�رشف للغري 

دون اأي بدل، وهذا ما ن�ستدل عليه من قرار حمكمة التمييز الأردنية رقم 1986/771 
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اأو  اإما جمانًا  اأنه )التنازل عن حق الت�رشف  القرار  التي عرفت الإفراغ من خالل هذا 

لقاء بدل، عماًل باملادة 36 من قانون الأرا�سي العثماين والتفرغ باملجان هو هبة حلق 

  .
)1(

الت�رشف، والتفرغ لقاء بدل هو بيع حلق الت�رشف.....(

الفرع الثالث

األولــويــة )الرجحان(

وهي ما تقابل حق ال�سفعة باأرا�س امللك، وتعني امتيازًا يخول �ساحبه حق متلك 

  .
)2(

حق الت�رشف يف الأر�س الأمريية ولو بجزٍء منها منف�ساًل عن غريه بدفع بدل املثل

وبهذا املعنى فحق الأولوية هو رخ�سة خّولها القانون لعدة اأ�سخا�س با�سرتداد حق 

حق  �ساحب  قام  حال  يف  الت�سجيل  لنظام  اخلا�سعة  الأمريية  الأرا�سي  يف  الت�رشف 

البيع، وقد  الت�رشف باإفراغه لأجنبي، وذلك ببدل املثل ولي�س بالثمن املذكور يف عقد 

 41 املواد  يف  احل�رش  �سبيل  على  الأولوية  حق  لهم  الذين  الأ�سخا�س  القانون  يف  ورد 

و44و45 من قانون الأرا�سي العثماين وهم كما يلي:

ال�رشكاء  اأحد  قام  فاإذا  الت�رضف،  حق  يف  ال�شيوع  وجه  على  ال�رضيك   - اأوًل   

باإفراغ ح�سته من حق الت�رشف يف الأرا�سي الأمريية، اأو جلزٍء منها ل�سخ�ٍس اأجنبي 

اأو ال�رشكاء  اأو بقية ال�رشكاء  بهذا الإفراغ، فاإنه يحق  لل�رشيك  اأن يبِلغ  �رشيكه  دون 

واملق�سود  الأولوية،  بوا�سطة  لأجنبي  اإفراغها  مت  التي  �رشيكهم  ح�سة  ي�سرتدوا  اأن 

هنا بال�رشيك هو الذي يكون له ح�س�س م�ساعية بحق الت�رشف يف الأر�س الأمريية 

وامل�سجل ا�سمه يف �سند ت�سجيل الأر�س الأمريية، باأنه مت�رشف على ال�سيوع، واأي�سا 

�سند  ا�سمه يف  لو مل يرد ذكر  لهذا احلق حتى  الوارث  الت�رشف  يعترب �رشيكًا يف حق 

الت�سجيل لالأر�س الأمريية، ويف هذا ق�ست املحكمة العليا يف فل�سطني يف عهد النتداب 

الربيطاين اأنه )ميكن اأن يكون ال�سخ�س �رشيكًا مبعنى املادة 41 من قانون الأرا�سي 

، كما اأن حمكمة 
)3(

العثماين رغم  اأن ح�سته التي اآلت اإليه بالإرث مل يتم ت�سجيلها بعد(

)1(  جملة نقابة املحامني الأردنيني، العدد الثامن ع�رش – عمان 1987 – �س 2008.

)2(  دعيب�س املر،  اأحكام الأرا�سي املتبعة يف البالد العربية املنف�سلة عن ال�سلطة العثمانية – مطبعة بيت املقد�س 1932 

�س119.

)3(  اأمني دوا�س، قانون الأرا�سي – املعهد الق�سائي الفل�سطيني – رام اهلل 2013 – �س 409.
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التمييز الأردنية، ق�ست بنف�س املعنى يف قرارها رقم 1990/1243 )اإن انتقال جزء من 

احل�س�س اململوكة على ال�سيوع اإىل املميز ب�سفته اأحد الورثة، كما هو ثابت من حجة 

ح�رش الإرث كاف لتمكينه من ممار�سة حقه يف طلب متلك احل�س�س املباعة بالأولوية، 

.
)1(

فال ي�سرتط لذلك اأن تنتقل امللكية اإىل الوارث بت�سجيلها يف دوائر الت�سجيل(

ثانيًا - اخلليط، واخلليط بن�س املادة 954 من جملة الأحكام العدلية هو من كان 

حق  اأفرغ  التي  الأمريية  لالأر�س  ارتفاق  حق  اأر�سه  على  كان  من  اأو  ارتفاق،  حق  له 

الت�رشف بها، كحق ال�رشب وامل�سيل والطريق اخلا�س، وهنا ل ي�سرتط التال�سق يف 

قطع الأرا�سي املق�سودة، وامل�سرتط فقط اإثبات اأن حق الرتفاق هو خا�س، فاإذا اأُثبت 

الأجنبي،  ا�ستبعاد  وهو  منها  الغاية  لنتفاء  لالأولوية  جمال  فال  مثاًل  عام  الطريق  اأن 

وهذا ما ق�ست فيه حمكمة التمييز الأردنية يف قرارها رقم 761 /1987 اأنه ) اإذا ثبت 

اأن الطريق عامة فهي بذلك ل ت�سلح �سببًا لالدعاء بالأولوية بحق اخللط يف  باخلربة 

.
)2(

حق املرور بالطريق اخلا�س(

 ثالثًا - املحتاج من اأهل القرية التي تقع يف نطاقها الأر�س الأمريية التي اأُفرغ 

حق الت�رضف بها لأجنبي عن القرية، بحيث يحق للمحتاج من اأهل القرية اأن ي�سرتد 

الأر�س الأمريية من الأجنبي فيما اإذا اأثبت احتياجه لها، وكذلك ما مل يتم مزاحمته من 

ال�رشيك على ال�سيوع اأو اخلليط الذين �سيقدمون عليه بال�سرتداد، وكما اأنه وفقا لن�س 

املادة 45 من قانون الأرا�سي العثماين اإذا انح�رش التزاحم بني اأهل القرية يتقدمهم من 

.
)3(

هو اأكرث احتياجًا لالأر�س ح�سب تقدير املحكمة الناظرة يف املو�سوع

اأحكام  كتابه  يف  املر(  )دعيب�س  يقول  القرية  اأهل  من  املحتاج  معنى  حتديد  ويف   

نقاط  على  طوى  القانون  اإن  العثمانية  الدولة  من  العربية  البالد  يف  املتبقية  الأرا�سي 

. وهنا نرى 
)4(

مهمة فاأبقاها غام�سة فلم ي�رشح باملق�سود من املحتاج من اأهل القرية

اأن القانون مل ي�سع املعيار الوا�سع لتحديد معنى املحتاج من اأهل القرية، بل ترك ذلك 

)1(  جمال مدغم�س، ال�سفعة والأولوية يف قرارات حمكمة التمييز الأردنية حتى بداية 1994 – املرجع ال�سابق – �س 68.

)2(  جمال مدغم�س، نف�س املرجع – �س 93.

)3(  هادي علي العبيدي، احلقوق العينية الأ�سلية والتبعية – مرجع �سابق– �س 241

)4(  دعيب�س املر، املرجع ال�سابق – �س 125.
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لجتهاد الفقه والق�ساء، ون�ستطيع القول اإن املحتاج من اأهل القرية هو ال�سخ�س الذي 

لي�س له اأرا�س باملطلق اأو له اأرا�ٍس لكنها ل تكفي لحتياجات معي�سته.

الأرا�سي اخلا�سعة  اإل يف  املذكورة ل يكون  الثالث  للفئات  الأولوية  ثبوت  ولعل 

ت�سجيل  دائرة  اأمام  ر�سميا  الفراغ  يتم  اأن  يجب  مبعنى  العقاري،   الت�سجيل  لنظام 

اأثر قانوين، وكذلك  اأي  الدائرة، لأنه ل يرتب  الأرا�سي، فال عربة للفراغ اخلارج عن 

الفراغ مبوجب الوكالة الدورية ل يتم حتى تنفيذ الوكالة الدورية اأمام دائرة الت�سجيل، 

كما اأن الأولوية ل متار�س يف اأي وقت ي�ساء فيه �ساحبها، ل بل هذا مقيد بوقت حمدد 

اأمام دائرة ت�سجيل  الت�سجيل الر�سمي  اأق�سى احلالت من تاريخ  اأ�سهر يف  وهو �ستة 

الأرا�سي، ويف هذا تن�س املادة 2 )ف اأ( من القانون املعدل لأحكام الأموال غري املنقولة 

املواد  من  اأي  مبقت�سى  ال�سفعة  اأو  الأولوية  حق  ميار�س  ) ل   1958 ل�سنة   51 رقم 

املذكورة اأعاله من جانب اأي �سخ�س بعد مرور �ستة اأ�سهر على تاريخ الفراغ القطعي 

اأو البيع يف دوائر الت�سجيل(. 

الفرع الرابع

االنتقــــال

وهو ما يرادف معنى الإرث يف اأرا�سي امللك والأموال الأخرى التي تكون مملوكة 

للمورث، وجمرد وفاة املت�رشف يف الأر�س الأمريية ينتقل حقه مبا�رشة اإىل اأ�سحاب 

حق النتقال وتعود الأ�سول لالنتقال اإىل قانون الأرا�سي العثماين ل�سنة 1858 الذي 

1912 �سدر  العام  الأمر طريقة توزيعها، لكن يف  الأمر احلرية لويل  اأعطى يف بادىء 

قانون انتقالت الأموال غري املنقولة العثماين والذي بني اآلية التوزيع للح�س�س الإرثية 

يف حق الت�رشف، حيث ن�س يف مادته الثانية )اإن اأ�سحاب النتقال درجتهم الأوىل فروع 

املتوفى يعني اأولده واأحفاده، وحق النتقال يعود يف هذه الدرجة يف اأول الأمر لالأولد 

وبعده لالأحفاد الذين يكونون خلفًا لهم ولأحفاد الأولد بناًء عليه، فكل فرٍع يوجد حيًا 

حني وفاة املتوفى ُي�سقط من حق النتقال الفروع املت�سلني بوا�سطته باملتوفى، واإن 

الفرع الذي مات قبل املتوفى تقوم فروعه مقامه يعني اأنهم ياأخذون احل�سة التي كانت 

�ستنتقل له، واإذا كان للمتوفى اأولد متعددين وقد توفوا جميعا �سابقًا فح�سة كل واحد 
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منهم تنتقل اإىل الفروع املت�سلني بوا�سطته باملتوفى، وعلى تقدير اأن بع�س الأولد مات 

البطون  تعددت  وكلما  بفروعهم،  اأو  الباقني  بالأولد  النتقال  حق  فينح�رش  فرع  بال 

جترى املعاملة على هذه الأ�سول اأن الذكور والإناث من الأولد والأحفاد مت�ساوون 

يف حق النتقال(. 

كما اأن قانون انتقال الأموال غري املنقولة املوؤقت رقم 8 ل�سنة 1941، ال�سادر يف 

عهد النتداب الربيطاين حدد من هم اأ�سحاب حق النتقال كما يلي: 

واأحفاده،  اأولده،  اأي  فروعه  وهم  النتقال،  حق  اأ�سحاب  من  الأوىل  الدرجة   -  1
لأحفاد  الواجبة  الو�سية  على  ن�س  اأي�سًا  وفيها  والإناث،  الذكور  بني  بالت�ساوي 

البن املتوفى يف حياة والده ح�سب امل�ساألة النتقالية للذكر مثل حظ الأنثيني.

 2 - الدرجة الثانية، وهم والدا املتوفى وفروعهما، وتوزع الرتكة بالت�ساوي بينهما، 

اإذا كان الوالدان على قيد احلياة، اأما اإذا كان اأحدهما متوفى، فاإنها تنتقل اإىل فروعـه 

مـن املتوفى ح�سب ما هو مذكور يف الدرجة الأوىل.

الثالثة، وهم جدا وجدتا املتوفى وفروعهم؛ حيث يوزع بينهم بالت�ساوي  الدرجة   - 3
حق النتقال، فاإذا نال اأحد الورثة اأكرث من ح�سة من عدة جهات نال ما اأ�سابه.

الأوىل،  الدرجة  من  النتقال  حق  باأ�سحاب  اجتمع  اإذا  الربع  املتوفية،  زوج   -  4
والن�سف اإذا كان مع اأ�سحاب الدرجة الثانية.

اأولِد املتوفى القا�رشين. مع  اأحدهما  كان  اإذا  لالأبوين  ال�سد�ِس  ح�سُة  تنتقُل   -  5

العهد  من  املوروثة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الأمريية  الأرا�سي  انتقال  اأُلغي  وقد 

العثماين وذلك مبوجب قانون انتقال الأموال غري املنقولة الأردين رقم 4 ل�سنة 1991، 

الأرا�سي  يف  الت�رشف  حق  يف  احل�س�س  انتقال  القانون  هذا  مبوجب  اأ�سبح  حيث 

الأمريية يتم وفقًا لل�رشيعة الإ�سالمية ابتداء من تاريخ 1991/4/16.  

 4 اإليه هنا اأن قانون انتقال الأموال غري املنقولة الأردين رقم  وما جتدر الإ�سارة 

ل�سنة1991 نفذ بال�سفة الغربية ب�سورة ا�ستثنائية رغم وقوعها يف ذلك الوقت حتت 

اإدارة الحتالل الإ�رشائيلي الذي مل ي�سمح بتطبيق اأي قانون اأردين �سدر بعد تاريخ 

بني  ال�رشعية  املحاكم  بعمل  املتعلق  الرتباط  اأن  ذلك  يف  ال�سبب  ويعد   ،1967/6/5
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ال�سفة ال�رشقية والغربية بقي قائمًا رغم الحتالل، وبقيت املحاكم ال�رشعية يف ال�سفة 

الذي  العام  1994 وهو  الأردنية حتى عام  الأوقاف  لوزارة  اإدارتها  تابعة يف  الغربية 

ت�سلمت فيه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اإدارة كافة ال�سوؤون املدنية يف ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة با�ستثناء القد�س التي بقيت تابعة يف عمل املحاكم ال�رشعية لوزارة الأوقاف 

الأردنية حتى اأيامنا هذه.

اأما يف قطاع غزة فلم ينفذ قانون انتقال الأموال غري املنقولة الأردين رقم 4 ل�سنة 

ب�سبب عدم تبعية املحاكم ال�رشعية يف قطاع غزة لوزارة الأوقاف الأردنية بل   1991
انتقال  نظام  بقي  وبالتايل  امل�رشية،  الدينية  وال�سوؤون  الأوقاف  لوزارة  تابعة  كانت 

قلة  رغم  هذه  اأيامنا  حتى  العثماين  الأرا�سي  لقانون  وفقا  قائمًا  الأمريية  الأرا�سي 

الأرا�سي الأمريية يف قطاع غزة يف هذه الأيام ب�سبب �سغر م�ساحة القطاع والكثافة 

العمرانية وال�سكانية التي اأو�سلت نظام الأرا�سي الأمريية اإىل مرحلة الحت�سار.

املطلب الثاني
القيود الواردة على حق التصرف في األراضي األميرية

 بالرجوع اإىل ن�سو�س قانون الأرا�سي العثماين وقانون الت�رشف يف الأموال غري 

املنقولة رقم 49 ل�سنة 1953، جند اأن على حق الت�رشف قيودًا نظرًا للطبيعة القانونية 

لالأرا�سي الأمريية، نو�سحها وفق الفروع الأربعة التالية:

الفرع األول

عدم جواز الوقف واإليصاء في األراضي األميرية

ل�ساحب  تكون  ل  الأمريية  الأرا�سي  رقبة  اأن  اأ�سا�س  على  املنع  هذا  ويربر 

مالكًا  الواقف  يكون  اأن  الوقف  ل�سحة  يجب  اأنه  كما  للدولة،  تكون  بل  الت�رشف  حق 

لالأر�س املوقوفة، اأي من نوع امللك لأن الوقف هو حب�س العني اململوكة عن الت�رشف 

. وتن�س املادة 121 من قانون الأرا�سي 
)1(

وتخ�سي�س منفعتها اإىل جهة من جهات الرب

العثماين على اأنه )ل ميكن لأحد اأن يوقف جلهة ما الأرا�سي املت�رشف بها بالطابو ما 

)1(   وحيد الدين �سوار، احلقوق العينية الأ�سلية: اأ�سباب ك�سب امللكية – دار الثقافة للن�رش والتوزيع – عمان 1998 – 

�س 176 -181
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املادة  ال�سلطان(، وكذلك  له متليكًا �سحيحًا »مبلكنامه همايونية« من طرف  تتملك  مل 

ملن  يحق  )ل   1953 ل�سنة   49 رقم  املنقولة  غري  الأموال  يف  الت�رشف  قانون  من   9
اأو يو�سي بها ما مل تكن احلكومة قد  اأن يوقفها على جهة  اأمريية  اأر�س  يت�رشف يف 

ملكته اإياها متليكًا �سحيحًا بعد توفر امل�سوغات ال�رشعية لذلك التمليك.

الأمريية  الأر�س  يف  املت�رشف  عن  املنع  هذا  ُيرفع  اأعاله  للن�سو�س  وفقًا  اأنه  غري 

بها،  الإي�ساء  وكذلك  يوقفها  اأن  له  يجوز  فهنا  الأر�س،  لرقبة  مالكًا  اأ�سبح  اإذا  فيما 

وفقًا لن�س املادة 2 من قانون حتويل الأرا�سي الأمريية اإىل ملك رقم 41 ل�سنة 1953 

اإىل ملك بق�سد وقفها  اأمريية يرغب يف حتويلها من مريي  اأر�س  اأية  )يجوز ل�ساحب 

على جهة خريية، اأن يطالب اإىل جمل�س الوزراء اإ�سدار قرار بتمليكه هذه الأر�س متليكًا 

اأن يقرر  اإليه امل�سوغات ال�رشعية يجوز له  �سحيحًا، فاإذا توفرت لدى املجل�س امل�سار 

اإجراء التحويل وياأمر بن�رش قراره هذا يف اجلريدة الر�سمية(.

كما اأن املت�رشف يف الأر�س الأمريية يجوز له اأن يوقف حقوقه فيها باإذن الدولة، 

وهو ما ُيعرف بوقف التخ�سي�سات الذي كان دارجًا يف عهد الدولة العثمانية ب�رشاحة 

ن�س املادة 4 من قانون الأرا�سي العثماين. وفيما يتعلق بتربير حظر وقف الأرا�سي 

اإىل  بالنظر  مقبول  التربير  هذا  اأن  ذلك   ب�ساأن  اأرى  بها،  املت�رشف  قبل  من  الأمريية 

فيما  لكن  للمزارع،  والت�رشف  للدولة  يكون  رقبتها  فحق  الأمريية،  الأرا�سي  طبيعة 

هي  فالو�سية  ال�سحيح،  بالوجه  مربر  غري  احلظر  هذا  اأن  اأرى  بالو�سية،  يتعلق 

ت�رشف بالرتكة م�ساف اإىل ما بعد املوت، لذا فال يوجد ما مينع اأن ترد الو�سية على 

حق الت�رشف باعتبار اأن الت�رشف لدى كثري من الت�رشيعات حق عيني عقاري تابع 

جتيز  املطبقة  الت�رشيعات  اأن  الفل�سطينية  خ�سو�سيتنا  باعتبار  واأي�سًا  امللكية،  حلق 

اإىل ملك  اإىل ملك مبوجب قانون حتويل الأرا�سي الأمريية  حتويل الأرا�سي الأمريية 

اأو طلب �ساحب حق الت�رشف متلكها  البلدية  اأذا دخلت حدود   1953 41 ل�سنة  رقم 

من اأجل وقفها، وكذلك اأن نظام النتقال اأو ما ن�سميه نحن بالإرث النتقايل، قد اأ�سبح 

4 ل�سنة  اإلغاوؤه مبوجب قانون انتقال الأموال غري املنقولة  رقم  اأن مت  يف املا�سي بعد 

اأجاز  اللبناين قد  العقاري  القانون  فاإن  منطقية وقانونية راأينا  على  وللدللة   ،1991
الو�سية يف الأرا�سي الأمريية ومنع الوقف مبفهوم ن�س املادة 17.
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 الفرع الثاني

عدم جواز تحويل األرض األميرية إلى قرية أو محلة

ذكرنا اأن للمت�رشف يف الأر�س الأمريية اأن ُيحدث على الأر�س ما ي�ساء من اأبنية 

واأغرا�س، وكل �سيء من �ساأنه اأن ينتفع منه املت�رشف، وبالوجه الذي يخدم زراعته 

اأو حملة  اأن ين�سئ قرية  اإىل درجة  اأن ل يتو�سع يف ذلك  وفالحته لالأر�س، لكن �رشط 

�سكنية، لأن هذا الأمر ُيخرج الأر�س الأمريية من طبيعتها الزراعية اإىل ال�سكنية، وهذا 

ما �رشحت به املادة ال�ساد�سة من قانون الت�رشف بالأموال غري املنقولة رقم 49 ل�سنة 

درجة اإحداث قرية اأو حملة...(. اإىل  ذلك  يف  يتو�سع  األ  )...  �رشيطة   1953

الفرع الثالث
عدم جواز إقامة أبنية ال عالقة لها

 باألغراض الزراعية في األراضي األميرية

للموا�سي  والزرائب  احلواظر  اإقامة  للمت�رشف  يجوز  فاإنه  �سابقًا  ذكرنا  كما 

وخمازن للغلة واحلبوب وبيوت ل�سكن الفالحني العاملني يف فالحة الأر�س الأمريية، 

.
)1(

لكن لي�س له اإن�ساء �سقق �سكنية لغر�س بيعها اأو تاأجريها

الفرع الرابع
عدم جواز ترك استعمال واستغالل األراضي األميرية

 ملدة تزيد على ثالث سنوات متتالية

اأحد مت�رشيف  )اإذا كان   وهذا تطبيقًا لن�س املادة 68 من قانون الأرا�سي العثماين 

املزارع ل يزرع حقله ول يزرع من طرفه عارية اأو اإجارة، وعطله ثالث �سنوات متوالية 

�سنتني  اأو  �سنة  الأرا�سي  ترك  مثل  ال�سحيحة،  الأعذار  من  عذر  له  يتحقق  اأن  بدون 

اأو  اأو اأكرث بحالت ا�ستثنائية ح�سب املوقع  جمرد ا�سرتاحتها  بح�سب درجة قابليتها 

اأن تكون فا�ست عليها املياه مدة ثم بعد ذلك ن�سبت فرتكها خالية لبينما تك�سب القوة، 

)1(  خليل اأحمد قدادة،  نظرات يف حق الت�رشف، كحق عيني ومدى ال�سلطات التي يخولها للمت�رشف، بحث من�سور يف 

جملة جامعة الأق�سى، املجلد ال�سابع، العدد الأول، يناير 2003، �س127.
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املت�رشف  اأكان  �سواء  للطابو  م�ستحقة  املزرعة  تلك  فتكون  حربيًا  اأ�سريًا  كان  اأنه  اأو 

مت�رشفها  طلب  فاإذا  ال�سفر،  م�سافة  بعيدًا  اأم  الأرا�سي  به  الكائنة  املحل  يف  موجودًا 

ال�سابق اأن يتفو�س بها جمددًا فتفو�س له جمددًا ببدل املثل واإن مل يطلبها جتري حينئذ 

الأر�س من قبل املت�رشف يبطل  اإهمال  اأن  عليها باملزايدة وحتال لطالبيه(.  ويت�سح 

حقه يف الت�رشف يف حال مل ي�ستخدمها ومل يقم بت�سديد ال�رشائب والر�سوم امل�ستحقة 

عليها مدة ثالث �سنوات متتالية، بحيث ت�سبح الأر�س يف هذه احلالة للدولة ول يحق 

للمت�رشف اأن ي�سرتدها اإل بعد دفع بدل املثل فيها، واإل فاإن الدولة تطرحها باملزاد ملن 

يدفع فيها اأعلى ثمن.

العثمانية،  الدولة  متار�سه  ومل  نظريًا  بقي  اأعاله،   68 املادة  ن�س  اأن  اإىل  ون�سري 

الن�س هو الرتهيب باملت�رشفني لال�ستمرار يف فالحة الأر�س  ولعل احلكمة من هذا 

وا�ستخدامها، كما اأن فرتة الثالث �سنوات  يف ن�س املادة كان متغريًا ح�سب الوليات 

العثمانية، فمثاًل يف العراق كانت املدة اأربع �سنوات ويف �سوريا خم�س �سنوات، ولي�ست 

.
)1(

ثالث

فرتة  يف  الربيطاين  النتداب  هو  الأمثل  ال�ستغالل  الن�س  هذا  ا�ستغل  َمن  لكن 

فيها  حقه  يفقد  �سنوات  ثالث  اأر�سه  يرتك  مت�رشف  اأي  كان  حيث  لفل�سطني،  حكمة 

وتعود للمندوب ال�سامي حيث كان هدفه الأ�سا�س، ال�سيطرة على اأكرب قدر ممكن من 

اأرا�سي فل�سطني، بغية منحها للع�سابات ال�سهيونية يف ذلك الوقت، وكذلك الحتالل 

الإ�رشائيلي يف ال�سفة الغربية قد �سيطر على كثري من الأرا�سي من خالل ن�س املادة 

68، بحيث ت�سيطر احلكومة الإ�رشائيلية على هذا النوع من الأرا�سي ب�سفتها �ساحبة 
حق الرقبة ومتنح الت�رشف فيها اإىل �رشكات اإ�رشائيلية خمت�سة ب�سوؤون ال�ستيطان 

 اجلديدة وتو�سيع القائمة منها كما هو احلال مبنح احلكومة 
)2(

بغية اإقامة امل�ستوطنات

بالبناء  خمت�سة  اإ�رشائيلية  ل�رشكات  املحلولة  الأرا�سي  يف  العطاءات  الإ�رشائيلية 

بار  بنيانيه  �رشكة  مثل  غزة  قطاع  يف  و�سابقًا  حاليًا  الغربية  ال�سفة  يف  ال�ستيطاين 

و�رشكة تطوير متيه بنيامني. 

)1(  اإبراهيم ناجي، �رشح قانون الأرا�سي العراقي –  مرجع �سابق – �س 211.

)2(  التاريخ 2016/6/19 ال�ساعة 3:40 �سباحًا 

http://www.nbprs.ps/news.php?action=show&id=19199
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املبحث الثالث
تحويل األراضي األميرية إلى أراٍض ملك

 بعد احلديث عن ن�ساأة الأرا�سي الأمريية ومفهومها وحق الت�رشف بها، �سننتقل 

يف هذ املبحث لالآليات القانونية لتحويل هذا النوع من الأرا�سي اإىل اأرا�سي ملك  وفقًا 

41 ل�سنة  اإىل ملك رقم  للقانون اخلا�س بذلك، وهو قانون حتويل الأرا�سي الأمريية 

الأر�س  لتحويل  القانونية  الطرق  على  والثالثة  الثانية  مواده  يف  ن�س  والذي   ،1953
الأمريية اإىل ملك، والتي تتمثل بطلب من �ساحب حق الت�رشف لتحويلها اإىل ملك بغية 

وقفها جلهة من جهات الرب، وهذا ما �سنبحثه يف مطلب اأول، وتو�سيع حدود البلديات 

الذي يحول الأرا�سي الأمريية الداخلة يف نطاق التو�سع اإىل ملك مبا�رشة، جمرد دخولها 

حدود البلدية، وهذا يف مطلب ثاٍن. 

املطلب األول
تحويل األراضي األميرية

 إلى ملك بناًء على طلب املتصرف

لقد اأعطى قانون حتويل الأرا�سي الأمريية اإىل ملك رقم 41 ل�سنة 1953 للمت�رشف 

يف الأر�س الأمريية احلق بتقدمي طلب اإىل جمل�س الوزراء  وفقًا  لن�س املادة الثانية منه، 

والتي تن�س على اأنه )يجوز ل�ساحب اأية اأر�س اأمريية يرغب يف حتويلها من مريي اإىل 

ملك بق�سد وقفها على جهة خريية، اأن يطلب اإىل جمل�س الوزراء اإ�سدار قرار بتمليكه 

هذه الأر�س متليكًا �سحيحًا، فاإذا توفرت لدى املجل�س امل�سار اإليه امل�سوغات ال�رشعية 

يجوز له اأن يقرر اإجراء التحويل، وياأمر بن�رش قراره هذا يف اجلريدة الر�سمية ويعترب 

تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  خالل  الت�سجيل  دائرة  لدى  ينفذ  مل  اإذا  ملغى  املذكور  القرار 

اإجراءات  اأية  اأي تاأخري يف املعاملة ين�ساأ عن  �سدوره، ول يدخل يف ح�ساب هذه املهلة 

تقوم بها دائرة الت�سجيل(، وحتى يتم حتويل الأر�س الأمريية اإىل ملك بناًء على طلب 
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اأعاله والتي  املادة  ا�سرتطتها  املت�رشف، فال بد من توافر �رشوط جوهرية واإجرائية 

ن�رشدها كما يلي:

يكون الق�سد لطالب التحويل هو الوقف اخلريي جلهة بر ما، مبعنى اأن يطلب  اأن   -  1
التحويل من جمل�س الوزراء متليكه لالأر�س متلكيًا �سحيحًا بهدف وقفها، ول يحق 

له طلب التمليك اإذا مل يكن ق�سده الوقف.

اقتناعه بامل�سوغات  التحويل بناء على  اتخاذ قرار  الوزراء يف حال  2 - على جمل�س    

الفل�سطينية  الوقائع  التحويل يف جريدة  قرار  ين�رش  اأن  التحويل  املقدمة من طالب 

وهي اجلريدة الر�سمية لدولة فل�سطني.

اأ�سهر من  اأق�ساها �ستة  الوزراء بالتحويل خالل مدة  اأن يتم تنفيذ قرار جمل�س   - 3  

ي�سجل  مل  اإذا  لغيًا  اأُعترب  واإل  الأرا�سي،  ت�سجيل  دائرة  يف  التحويل  قرار  تاريخ 

خالل املدة املحددة.

وكذلك يت�سح من املادة الثانية اأن حتويل الأرا�سي الأمريية اإىل ملك بغية وقفها 

اأما  فل�سطني،  يف  العقاري  الت�سجيل  لنظام  اخلا�سعة  الأرا�سي  يف  اإل  يتم  اأن  ميكن  ل 

غري اخلا�سعة والتي ت�سكل الن�سبة الأكرب فال جمال لتحويلها اإىل ملك بناء على طلب 

املت�رشف، بل يجب اأن يتم ت�سجيلها اإما بعملية الت�سوية اأو الت�سجيل اجلديد، اأي اأن يتم 

اإدخالها يف نظام الت�سجيل العقاري.

ويثور لدينا �سوؤال من الواقع العملي، باأنه اإذا كان حق الت�رشف يف اأر�س اأمريية 

ما على وجه ال�سيوع بني عدة اأ�سخا�س واأراد اأحدهم دون البقية اأن يوقف ح�سته، هل 

اإىل ملك مبفرده ليتم وقف ح�سته؟ مع العلم  يحق لهذا ال�رشيك طلب حتويل الأر�س 

اأن حالة ال�سيوع يف حق امللكية والت�رشف يف الأرا�سي الأمريية دارجة اإىل حد كبري يف 

املناطق الفل�سطينية كافة.

وبالرجوع اإىل طبيعة حق الت�رشف، باأنه حق عيني عقاري ُيخول �ساحبه �سلطة 

ال�ستعمال وال�ستغالل والت�رشف القانوين، وملا كان طلب حتويل الأرا�سي الأمريية 

اإىل ملك م�رشوط بالوقف اإىل جهة من جهات الرب، فاإن هذا الت�رشف يعترب من الت�رشفات 

الناقلة للملكية، ولهذه احلالة اأرى اأن طلب اأحد ال�رشكاء حتويل كامل الأر�س اإىل ملك 
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بغية وقفها بالكامل يعترب من قبيل الت�رشف يف مال الغري، وبالتايل يكون هذا الت�رشف 

يف  فقط  وينفذ  بح�س�سهم،  يتعلق  فيما  الآخرين  ال�رشكاء  بقية  اإجازة  على  موقوفًا 

اأحد ال�رشكاء بتحويل الأر�س كافة  اإذا اقت�رش الطلب من  اأما  الواقف،  ح�سة ال�رشيك 

اإىل ملك بهدف اأن يوقف ح�سته فال م�سار يف ذلك، ويكون ت�رشفه �سحيحًا وتتحول 

كامل الأر�س اإىل نوع امللك وذلك تطبيقًا اإىل جواز قيام اأحد املت�رشفني بتحويل الأر�س 

الأمريية اإىل ملك ليوقف ن�سفها، فهذا جائز ول يوجد ما مينع ذلك باأحكام الت�رشيعات 

النافذة، لكن من الناحية العملية اأرى اأن ال�رشيك الذي يريد اأن يوقف ن�سيبه يف اأر�س 

ثم  ومن  ال�رشكاء  بقية  مع  لالأر�س  الق�سمة  بطلب  البداية  يف  يقوم  اأن  فيه  الأجدر  ما، 

�سيتم  التي  للجهة  فائدة  واأكرث  اأو�سح  يكون  ذلك  لأن  الق�سمة،  من  له  نتج  ما  يوقف 

الوقف لها، بحيث يكون ال�ستفادة منها اأ�سهم مما لو بقي الوقف ح�سة �سائعة.

املطلب الثاني
تحويل األراضي األميرية

 إلى ملك نتيجة لتوسيع حدود البلدية
 وفقًا لن�س املادة الثالثة من قانون حتويل الأرا�سي الأمريية املذكور اأعاله، تعترب 

العام  من  اعتبارًا  امللك،  نوع  من  هي  البلديات  حدود  داخل  والواقعة  كافة  الأرا�سي 

1953، اأي تاريخ نفاذ قانون حتويل الأرا�سي الأمريية اإىل ملك  رقم 41 ل�سنة 1953، 
وقد كانت املادة  الثالثة �رشيحة الن�س باقت�سار الأرا�سي الكائنة يف القرى والبلدات 

واملدن التي تديرها بلديات، ول ينطبق هذا الن�س على الأرا�سي الكائنة يف القرى التي 

تديرها جمال�س حملية اأو قروية، بحيث تبقى الأرا�سي فيها من النوع الأمريي اإل ما 

ندر باأن تكون ملك منذ العهد العثماين، وكذلك اعتربت املادة الثالثة اأن الأرا�سي التي 

تدخل يف نطاق البلدية نتيجة لعمليات النت�سار والتو�سيع، فاإن هذه الأرا�سي ت�سبح 

من نوع امللك مبا�رشة وينطبق عليها كافة الأحكام املتعلقة باأرا�سي امللك.

 ومل يقت�رش الأمر فقط على تو�سيع حدود البلديات، بل اأن القانون ذاته يف نف�س 

املادة اعترب اإن�ساء وا�ستحداث بلديات جديدة وفق القانون اخلا�س بذلك، وهو قانون 

على  مثال  وخري  ملك،  اإىل  فيها  الأمريية  الأرا�سي  كافة  يحول  والأبنية  املدن  تنظيم 
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ذلك ا�ستحداث مدينة روابي يف اأطراف حمافظة رام اهلل يف العام 2009، واأي�سًا مدينة 

التي  الأمريية  الأرا�سي  كافة  حتويل  مت  حيث  اهلل،  رام  مدينة  غرب  �سمال  الريحانة 

�سملتها بلديتا املدينتني املذكورتني اإىل نوع امللك.

قانون  )اأن   1970/161 رقم  قرارها  يف  الأردنية  التمييز  حمكمة  ق�ست  هذا  ويف 

حتويل الأرا�سي من مريي اإىل ملك، ينطبق فيما يتعلق باملدن والقرى التي حتدث فيها 

بلديات ولي�س يف غريها، ول يرد على ذلك بالقول اأن قانون تنظيم املدن والقرى اعترب 

املجل�س القروي مماثاًل للمجل�س البلدي، اإذ اأن هذا التماثل اإمنا يتعلق بالغايات التي من 

.
)1(

اأجلها �سدر قانون تنظيم املدن(

اأن�سئت  التي  البلديات  الأرا�سي يف  اإىل �سجالت  بالرجوع  اأنه  الإ�سارة هنا،  جتدر 

1953، يف حمافظات رام اهلل وجنني ونابل�س، ل تزال كلمة نوع  العام  اأو و�سعت بعد 

يوؤثر،  ل  ذلك  اأن  غري  اأر�س،  قطعة  بكل  اخلا�س  ال�سجل  يف  اأمريي  اأو  مريي  الأر�س 

املادة  ن�س  وفق  البلدية  حدود  اإىل  دخولها  مبجرد  امللك  نوع  من  الأر�س  اعتبار  على 

الثانية والثالثة، ومع ذلك في�ستلزم من �سلطة الأرا�سي اأن تعيد حتديث تلك ال�سجالت 

لتال�سي اللب�س يف حتديد نوع الأر�س لدى املواطنني واملعنيني اأي�سا.

 وهنا اأي�سًا نطرح �سوؤال يف هذا ال�سياق، ما احلل اإذا مت اإحداث بلدية يف مكان ما اأو 

و�سعت بلدية ونتج عن ذلك اإدخال جزء من قطعة الأر�س �سمن حدود البلدية واجلزء 

الآخر خارجها، هل حتول جميعها اإىل ملك اأم تبقى اأر�سًا اأمريية؟ يف احلقيقة مل ينظم 

قانون حتويل الأرا�سي من نوع مريي اإىل ملك هذه احلالة، لذلك اأرى اأنه ينبغي اإفراز 

قطعة الأر�س اإىل قطعتني، القطعة التي دخلت حدود البلدية حتول اإىل ملك، والأخرى 

التي بقيت خارج حدود البلدية تبقى اأر�سًا اأمريية.

وميكن ا�ستنتاج هذا احلكم من ن�س املادة )9/اأ( من نظام ت�سجيل الأرا�سي رقم 

)1( ل�سنة 1953، والتي اأ�سارت اإىل حالة تو�سيع اأو اإحداث بلدية، ونتج عنها تق�سيم 

قطع اأرا�سي اإىل جزئني: اإحداهما داخل حدود البلدية والأخرى خارجها، حيث اأوجبت 

على مدير الت�سجيل بناء على طلب البلدية اأو املالك )املت�رشف بالأر�س الأمريية( فرز 

اجلزء الذي دخل حدود البلدية عن اجلزء الذي بقي خارجها.

)1(  جمال مدغم�س، قرارات حمكمة التمييز الأردنية حتى نهاية عام 1994 – مرجع �سابق - �س 87.
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وهناك �سوؤال اآخر يظهر يف هذا املجال، وهو اإذا كان اإدخال الأر�س الأمريية داخل 

من  اأخرجت  اإذا  اأمريية  اأر�س  اإىل  اإعادتها  ميكن  فهل  ملك،  اإىل  يحولها  البلدية  حدود 

حدود البلدية اأو زال ال�سبب الذي حتولت ب�سببه هذه الأر�س؟ 

القرار  القوانني يف  الديوان الأردين اخلا�س بتف�سري  ال�سوؤال  اأجاب على هذا  ولقد 

رقم )22(  ل�سنة 1955  حيث ورد فيه )يت�سح من خالل قراءة قانون حتويل الأرا�سي 

الأمريية اإىل ملك، وبالتحديد ن�س املادة )2( واملادة )3( منه، اأن جمرد وجود اأي اأر�س 

اأمريية يف منطقة بلدية يفقدها نوعيتها هذه ويحولها اإىل اأرا�ٍس مملوكة، ول يوجد يف 

هذا القانون ما يدل على اأن الأرا�سي الأمريية التي اأ�سبحت ملكًا مبقت�سى ن�سو�س 

القانون تعود اإىل حالتها الأ�سلية التي كانت عليها قبل حتويلها اإىل ملك فيما اإذا اأُخرجت 

من منطقة البلدية، كما اأننا ل جند يف اأي قانون من قوانني الأرا�سي ما يجيز حتويل 

الأرا�سي اململوكة اإىل اأرا�سي اأمريية باأي �سورة كانت، ولهذا فاإن الأرا�سي الأمريية 

التي ت�سبح ملكًا مبقت�سى قانون حتويل الأرا�سي من نوع مريي اإىل ملك تبقى بعد 

.
)1(

اإخراجها من منطقة البلدية حمتفظة ب�سفتها كاأر�س مملوكة(

على  وردت  ملك،   اإىل  مريي  من  الأرا�سي  حتويل  حالت  اأن  اإىل  اأخريًا   ون�سري 

�سبيل احل�رش بالقانون يف املادة الثانية والثالثة من قانون حتويل الأرا�سي الأمريية، 

وبالتايل ل يجوز القيا�س عليها، فال ميكن حتويل اأر�س اأمريية اإىل ملك لدخولها حدود 

املجال�س القروية، وقد اأكدت على ذلك حمكمة التمييز الأردنية يف قرارها  - حقوق رقم  

جاء فيه: اإن املادة الثالثة من القانون رقم 41  والذي   1999 �سنة  �سدر   2408/99
اأنه ) اعتبارا من  اإىل ملك ن�ست على  املريي  الأرا�سي من  قانون حتويل  ل�سنة 1953 

البلدية  املناطق  الواقعة �سمن  الأمريية  الأرا�سي  (  حتول  القانون  العمل بهذا  تاريخ 

من مريي اإىل ملك، اأو اإذا و�سعت حدود اأية بلدية حتول الأرا�سي الأمريية التي اأدخلت 

اعتبارًا من  اإىل ملك  املذكور من مريي  التو�سع  البلدية من جراء  املنطقة  �سمن حدود 

الواقعة داخل منطقة  الأمريية  الأرا�سي  بلدية ما حتول  اأحدثت  واإذا  التو�سع،  تاريخ 

البلدية من مريي اإىل ملك اعتبارا من تاريخ اإحداث البلدية املذكورة(.

)1(  ن�رش هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية رقم 1241 ال�سادر بتاريخ 1955/10/1.
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الخاتمـة:

قانون  يف  وردت  التي  والن�سو�س  القواعد  على  عامًا   158 يقارب  ما  مرور  بعد 

الأرا�سي العثماين ل�سنة 1858 ب�ساأن الأرا�سي الأمريية التي احتفظت الدولة مبلكية 

اأن  وبعد  للفالحني،  بها  والت�رشف  وا�ستغاللها  ا�ستعمالها  حق  ومنحت  رقبتها، 

يف  ممكنًا  يعد  مل  واخلراجية(،  )الع�رشية  الزراعية  بالأرا�سي  الأرا�سي  هذه  اختلطت 

�سوء �سجالت الأرا�سي تفرقتها عن الأرا�سي الأمريية، حيث نرى اأن ملكية الدولة 

لرقبة الأر�س ب�سورة منف�سلة عن حق الت�رشف بها، اأ�سبحت قريبة من الالواقعية يف 

الوقت احلايل خ�سو�سًا بعد التقارب الكبري بني الت�رشف يف الأرا�سي الأمريية وحق 

الأمريية،  الأرا�سي  الأوان لو�سع حد لأ�سطورة  اآن  امللك، لهذا فقد  اأرا�سي  امللكية يف 

بها،  الت�رشف  وحق  الأر�س  رقبة  ي�سمل  ملكية  حق  هو  بها  الت�رشف  حق  واعتبار 

ونربر مطلبنا يف هذا ال�ساأن مبا يلي:

مبداأ انف�سال حق رقبة الأر�س عن  قبول  قانوين  منطق  اأي  وفق  ممكنًا  يعد  مل   -  1
.

)1(
حق الت�رشف بها انف�ساًل تامًا

 2 - كما اأنه وبالنظر اإىل الو�سعية الفل�سطينية التي ي�سيطر فيها الحتالل الإ�رشائيلي 

مبا  الفل�سطينية  والقرى  املدن  بني  الواقعة  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  معظم  على 

الأرا�سي  اأ�سحاب احلقوق يف تلك  اعتبار  فاإنه مل يعد مقبوًل  ي�سمى مبناطق )ج( 

اأنه  من املواطنني الفل�سطينيني هي جمرد حق ت�رشف متفرع عن حق امللكية رغم 

ورثها عن اأبيه واأجداده.

اأن معظمها يقع يف  الغربية، جند  ال�سفة  امل�سجلة يف  الأرا�سي  اإىل  بالنظر  اأي�سًا،   - 3  

منطقة جنني وبع�س اأجزاء حمافظة نابل�س وطولكرم، اأما املناطق الأخرى والأو�سع 

يف املحافظات الأخرى، فمعظمها مل يتم ت�سويته وت�سجيله، ومعظم هذه الأرا�سي 

ال�سيطرة عليها من قبل  الفل�سطينية وي�سهل  املدن والقرى  -كما ذكرنا- تقع بني 

اإدارته من جهة واأنها غري م�سجلة من  الحتالل الإ�رشائيلي ب�سفتها واقعة حتت 

  – القانون والق�ساء  – جملة  امللكية  الأمريية كحق متفرع عن حق  الأرا�سي  الت�رشف يف  – حق  ال�سفاريني  )1(  على 

ديوان الفتوى والت�رشيع – وزارة العدل الفل�سطينية – العدد ال�سابع – رام اهلل 2002 - �س 55.
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جهة اأخرى، لذا فالأجدر بامل�رشع الفل�سطيني اأن يلغي اأ�سطورة الأرا�سي الأمريية 

الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الفل�سطيني، واأن يتخذ امل�ستوى  القانون املدين  يف م�رشوع 

قرارًا جريئًا بتغيري و�سعية هذه الأرا�سي وت�سجيلها باأ�سماء اأ�سحابها على اأنها 

ملك متى توافرت الإمكانات لذلك.

البالية  الأحكام  ي�سقط  اأن  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  للم�ستوى  الأوان  اآن  فقد  لهذا 

ويف  الزمن،  من  ون�سف  قرن  عن  يزيد  ما  قبل  العثماين،  امل�رشع  و�سعها  التي 

الأر�س  على  طوياًل  يكون  اأن  يكاد  ب�رشاع  اليوم  نعي�سه  عما  كليًا  تختلف  ظروف 

باإعطاء  القرار  يتخذ  اأن  ال�سيا�سي  امل�ستوى  من  فيطلب  الإ�رشائيلي،  الحتالل  مع 

امل�رشع ال�سوء لت�رشيع قانون عقاري جديد، يواكب التطورات احلديثة وي�ستجيب 

يحذو  اأن  الفل�سطيني  امل�رشع  على  نتمنى  كما  الفل�سطينية.  للحالة  امللحة  للحاجات 

ما يزيد عن مائة  ال�ساأن ففي م�رش وقبل  امل�رشي وال�سوري يف هذا  امل�رشع  حذو 

اإلغاء التفرقة بني الأرا�سي الأمريية والأرا�سي اململوكة واعتبار الأرا�سي  عام مت 

.
)1(

الأمريية وكاأنها مملوكة

ويف �سوريا مل يدرج القانون املدين ال�سوري حق الت�رشف يف الأرا�سي الأمريية 

من احلقوق امل�ستقة من حق امللكية، اإمنا اعتربه حقًا قائمًا بذاته، ورفعه اىل م�ساف حق 

.
)2(

امللكية، حيث طبق عليها ما يطبق على حق امللكية من اأحكامه

ون�ستخل�س مما �سبق -خ�سو�سًا يف �سوريا- اأن التفرقة بني الأرا�سي الأمريية 

وامللك فقط يف �سند الت�سجيل حتت بند نوع الأر�س، اأما ما تبقى من اأحكام فهي كامللك، 

اململكة  الو�سع يف  انعدمت بخالف  الأمريية يف �سوريا  الأرا�سي  اأن  القول  ون�ستطيع 

الأردنية الها�سمية وجمهورية العراق ولبنان التي ت�سابه واقعنا، لكن الأرا�سي يف تلك 

الدول معظمها م�سجلة بعك�س الو�سع يف فل�سطني. 

.233 �س   -  2007 )1(  نزيه �سادق املهدي – القانون الزراعي – دار النه�سة – القاهرة 

)2(  عبدالرزاق ال�سنهوري – الو�سيط يف �رشح القانون املدين – احلقوق العينية املتفرعة عن حق امللكية – املرجع ال�سابق 

.356 – �س 
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قائمة املصادر واملراجع:

ناجي، �رشح قانون الأرا�سي العراقي – اجلزء الأول – الطبعة الثانية –  اإبراهيم   -  1
مطبعة الفالح – بغداد 1936.

– الطبعة الأوىل – دار اإحياء  الأول  – اجلزء  الكبري  وال�رشح  املغني  قدامة،  ابن   -  2
الرتاث العربي – 1985.

بن اأحمد الكا�ساين، بدائع ال�سانع يف ترتيب ال�رشائع – اجلزء  م�سعود  بكر  اأبو   -  3
الثاين – الطبعة الثانية – دار الكتب العلمية – الريا�س 1986.

اإ�سماعيل علي، تاريخ بالد ال�سام منذ ما قبل امليالد حتى الع�رش الأموي –  اأحمد   - 4
الطبعة الثانية – دار دم�سق -  دم�سق 1994.

اأبو بكر، ملكية الأرا�سي يف مت�رشفية القد�س – 1858 – 1918 – موؤ�س�سة  اأمني   - 5
عبداحلميد �سومان – عمان 1996

.2013 اهلل  – رام  الفل�سطيني  الق�سائي  – املعهد  الأرا�سي  قانون  دوا�س،  اأمني   -  6

حتى  الأردنية  التمييز  حمكمة  قرارات  يف  والأولوية  ال�سفعة  مدغم�س،  جمال   -  7
بداية 1994. 

كحق عيني ومدى ال�سلطات التي  الت�رشف،  حق  يف  نظرات  قدادة،  اأحمد  خليل   -  8
العدد  ال�سابع،  يخولها للمت�رشف، بحث من�سور يف جملة جامعة الأق�سى، املجلد 

الأول، يناير 2003. 

ال�سلطة  عن  املنف�سلة  العربية  البالد  يف  املتبعة  الأرا�سي  اأحكام  املر،  دعيب�س   -  9
العثمانية القد�س - مطبعة بيت املقد�س 1923.

10 - را�سم خماي�سة،  اأجهزة ال�سيطرة على الأر�س وتهويد احليز – مركز التخطيط 
والدرا�سات – كفر كنا 2003

ال�سنهوري، الو�سيط يف �رشح القانون املدين – ج8– احلقوق العينية  11 - عبدالرزاق 
املتفرعة عن حق امللكية.

كحق متفرع عن حق  الأمريية  الأرا�سي  يف  الت�رشف  حق  ال�سفاريني،  علي   -  12
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العدل  وزارة   – والت�رشيع  الفتوى  ديوان    – والق�ساء  القانون  جملة  امللكية– 

الفل�سطينية – العدد ال�سابع – رام اهلل 2002.

نقابة املحامني الأردنيني،  العدد الثامن ع�رش – عمان 1987. جملة   -  13

معجم بلدان فل�سطني -  دار املاأمون للرتاث – الطبعة الأوىل –  �رشاب،   حممد   -  14
دم�سق 1987

حممد ماجد احلزماوي،  ملكية الأرا�سي يف فل�سطني 1918 – 1948 – ر�سالة   -  15
ماج�ستري – اجلامعة الأردنية – عمان 1993. 

16 - حممد وحيد الدين �سوار،  احلقوق العينية الأ�سلية- اجلزء الثاين – دار الثقافة 
للن�رش والتوزيع – عمان 1999.

اأو�سلو )الرواية احلقيقية الكاملة( - الأهلية للن�رش  17 - ممدوح نوفل،  ق�سة اتفاق 
والتوزيع عمان-  1995.

– القاهرة 2007. النه�سة  – دار  الزراعي  القانون  املهدي،   �سادق  نزيه   -  18

مقارنة –  – درا�سة  والتبعية  الأ�سلية  العينية  احلقوق  العبيدي،   علي  هادي   -  19
مكتبة دار الثقافة للن�رش والتوزيع- عمان 1998.

فل�سطني  يف  الزراعية  الأرا�سي  حيازة  تطور  الرببري،   اإبراهيم  اأمني  هند   -  20
– ر�سالة دكتوراه مقدمة اإىل جامعة عني �سم�س – م�رش 1993.  1948 –1939

– دار  امللكية  ك�سب  – اأ�سباب  الأ�سلية  العينية  احلقوق  �سوار،   الدين  وحيد   -  21
الثقافة للن�رش والتوزيع – عمان 1998.

�رشح املذهب – اجلزء ال�سابع – الطبعة  يف  املجموع  النووي،   �رشف  بن  يحيى   -  22
الأوىل – بدون �سنة ن�رش. 

املراجع اإللكترونية:
1 - http://www.nbprs.ps/news.php?action=show&id=19199- 

2 - http://www.statimes.com/zt=28693003. 

3 - http://www.moj.pna.ps 
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ال�شفحةاملــو�شــوع

355امللخ�س

355املقدمة

363املبحث الأول- ن�ساأة الأرا�سي الأمريية وطبيعتها القانونية

363املطلب الأول- ن�ساأة الأرا�سي الأمريية

365املطلب الثاين- مفهوم الأرا�سي الأمريية وطبيعتها القانونية

368املبحث الثاين- حق الت�رشف يف الأرا�سي الأمريية

368املطلب الأول- نطاق حق الت�رشف يف الأرا�سي الأمريية واأ�سباب اكت�سابه 

370الفرع الأول- اإذن الدولة اأو تفوي�س الدولة للمت�رشف )الفالح(

371الفرع الثاين- الإفراغ حلق الت�رشف

373الفرع الثالث- الأولوية )الرجحان(

375الفرع الرابع- النتقال

377املطلب الثاين- القيود الواردة على حق الت�رشف يف الأرا�سي الأمريية 

377الفرع الأول- عدم جواز الوقف والإي�ساء يف الأرا�سي الأمريية 

379الفرع الثاين- عدم جواز حتويل الأر�س الأمريية اإىل قرية اأو حملة

الفرع الثالث- عدم جواز اإقامة اأبنية ل عالقة لها بالأغرا�س الزراعية يف 

الأرا�سي الأمريية
379

الأمريية  الأرا�سي  وا�ستغالل  ا�ستعمال  ترك  جواز  عدم  الرابع-  الفرع 

ملدة تزيد على ثالث �سنوات متتالية
379

381املبحث الثالث- حتويل الأرا�سي الأمريية اإىل اأرا�س ملك

املحتوى:
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ال�شفحةاملــو�شــوع

381املطلب الأول- حتويل الأرا�سي الأمريية اإىل ملك بناء على طلب املت�رشف

اإىل ملك نتيجة لتو�سيع حدود  املطلب الثاين- حتويل الأرا�سي الأمريية 

البلدية
383

386اخلامتة

388قائمة امل�سادر واملراجع
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