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جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان).
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ّ
أي مسؤــولية تترت��ب عل��ى استــخدام املعلوم��ات ألغـ�راض خـ�ارج سـ�ياق أهـ�داف التقري��ر بع��د نشــره.
ّ
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ّ
ملخص تنفيذي
إثــر نكبــة عــام  ،1948وإحلــاق مــا تبقــى مــن فلســطني؛ الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية بإمــارة شــرقي األردن
وإنشــاء اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،وإحلــاق قطــاع غــزة بالنظــام املصــريّ ،
متــت عمليــة تســوية أراضــي اململكــة وخاصــة
الضفــة بشــكل بطــيء ،أبقــى مــا يقــارب ثلثــي مســاحة الضفــة الغربيــة و % 5مــن أراضــي قطــاع غــزة بــا تســوية ،بعــد
تو ّقــف أعمــال التســوية يف العــام .1967
أُنشـ�ئت هيئ��ة تســوية األراضــي وامليــاه مؤخــراً عــام  2016بغــرض إنهــاء أعمــال تســوية األراضــي وامليــاه يف فلســطني ،والتــي
توقفــت بفعــل االحتــال «اإلســرائيلي» لــأرض الفلســطينية .واجهــت أعمــال التســوية على مدار الســنوات املاضية حتديات
عديــدة يف تنفيــذ املشــروع الوطنــي نحــو تســوية أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ســواء مــا تعلــق منهــا بالصعوبــات
اللوجســتية كعــدم تو ّفــر الكــوادر الفلســطينية أو املوازنــات الالزمــة واملخصصــة ألعمــال التســوية نظــراً لضخامــة التكلفــة
اخلاصــة بهــا ،أو البيروقراطيــة التــي اتســمت بهــا إدارة هــذا امللــف علــى مــدار الســنوات املاضيــة .واســتمر الوضــع علــى
هــذا احلــال إلــى حــن اتخــاذ قــرار بإنشــاء هيئــة مســتقلة تتولــى أعمــال التســوية يف األراضــي الفلســطينية ،والبالــغ
مســاحتها ( )3,800,234دومن مــن أصــل ( )5,659,409دومن ،يجــب إجنازهــا يف عــام  2022حســب اخلطــة االســتراتيجية
 ،2022-2017وهــو مــا ش ـ ّكل حت ّدي ـاً يف إجنــاز هــذه املهمــة يف ظ ـ ّل مؤسســة ناشــئة ،لــم تختبــر الكثيــر مــن العمــل يف
امليــدان يف مجــال تســوية األراضــي وامليــاه ،فضـ ً
ا عــن عــدم اكتمــال أُطرهــا التشــريعية والتنظيميــة وبالتالــي عــدم وضــوح
مســؤوليات جميــع األطــراف ذات العالقــة ،وهــو مــا يضــع الكثيــر مــن أعمالهــا يف إطــار املنطقــة الضبابيــة ،ملــا قــد يلعبــه
عامــل اخلبــرة والتدريــب والتأهيــل والوقــت والتنظيــم مــن دور يف التأثيــر علــى قيــم وســلوك العاملــن واملســؤولني وااللتــزام
مببــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة وانعــكاس ذلــك علــى مخاطــر وفــرص الفســاد أثنــاء ممارســة عمليــات التســوية.
بــدأت الهيئــة مبمارســة الــدور املنــوط بهــا ،قبــل اســتكمال اجلانــب التشــريعي واســتكمال البنــى املؤسســاتية وخطــط
التأهيــل الــازم للموظفــن ،مــا انعكــس ســلباً يف بعــض األحيــان علــى األداء اخلــاص ببعــض املوظفــن ،حيــث ّ
مت تســجيل
بعــض املخالفــات هنــا أو هنــاك.
ويأتــي هــذا التقريــر بهــدف املســاهمة يف تعزيــز النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف البيئــة التنظيميــة لعمــل الهيئــة ،فهــذا
التقريــر ال يهــدف إلــى تقييــم أداء هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه واملســؤولني والعاملــن فيهــا ،وال تقييــم مــدى حتقيقهــا
لألهــداف املتوخــاة مــن عملهــا وفقــاً للخطــة املعتمــدة وفــق األصــولّ ،
وإنــا يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى البيئــة
التنظيميــة لعمــل هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،مــن خــال تشــخيص بيئــة واقــع التــزام املســؤولني والعاملــن بقيــم النزاهــة
يف إجــراءات أعمالهــا وأنشــطتها ،إضافــة إلــى فحــص مــدى تو ّفــر نظــم الرقابــة واملســاءلة الداخليــة واخلارجيــة علــى
أعمــال الهيئــة والعاملــن فيهــا ،وبــذات الوقــت حتديــد املخاطــر والفــرص التــي تتيــح املجــال الســتغالل املصالــح اخلاصــة
علــى حســاب املصلحــة العامــة ،إضافــة إلــى إعــداد توصيــات عمليــة للجهــات املســؤولة تكــون قابلــة للتطبيــق علــى أرض
الواقــع.
لقــد ّ
مت إعــداد هــذا التقريــر مــن خــال املــرور بعــدد مــن املراحــل مــن بينهــا مراجعــة األدبيــات ذات العالقــة مبوضــوع
التقريــر ،ومراجعــة التشــريعات واألنظمــة واللوائــح والقــرارات ذات العالقــة خاصــة ذات الصلــة مبوضــوع التقرير ،والبحث
امليدانــي وإجــراء مقابــات شــخصية مــع ذوي العالقــة واالختصــاص يف موضــوع تســوية وتســجيل األراضــي ،ومراجعــة
التقاريــر املاليــة ذات العالقــة بالهيئــة ،وجمــع املعلومــات مــن الواقــع العملــي لعمــل الهيئــة واملؤسســات الشــريكة ،ومراجعــة
بعــض القــرارات واألحــكام الصــادرة يف مجــال تســوية األراضــي فيمــا يتعلــق باالعتــراض علــى القــرارات الصــادرة عــن
الهيئــة ،وانتهــا ًء بالنســخة النهائيــة للتقريــر.
ّ
مت تقســيم هــذا التقريــر إلــى مق ّدمــة وثالثــة أقســام ،حيــث عالــج القســم األول اإلطــار القانونــي واملؤسســي لعمــل هيئــة
تســوية األراضــي وامليــاه ،و ّ
مت فيــه اســتعراض األ ُ ُطــر القانونيــة واملؤسســاتية لعمــل هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه يف ظـ ّل
التشــريعات الســارية ،فيمــا جــاء القســم الثانــي لفحــص بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل هيئــة تســوية األراضــي
ـص القســم الثالــث ملعاجلــة
وامليــاه مــن خــال التركيــز علــى البيئــة التنظيميــة للعاملــن واملســؤولني يف الهيئــة ،بينمــا خُ ِّ
صـ َ
بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إجــراءات تســوية األراضــي وامليــاه.
وعلــى ضــوء دراســة األُ ُطــر القانونيــة واملؤسســاتية والبيئــة التنظيميــة للمؤسســة ،خــرج التقريــر بعــدد مــن التوصيــات
واملقترحــات وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
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توصيات عامة
1.على املستوى السياساتي:
وضــع سياســة وطنيــة عامــة ومحــددة وواضحــة بالشــراكة مــع جميــع األطــراف ذات العالقــة بأعمــال تســوية األراضي،علــى أن تضمــن احلكومــة تخصيــص موازنــة كافيــة تلبــي احتياجــات هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،باعتبارهــا مهمــة
وطنيــة وذات أولويــة.
وضــع خطــة اســتراتيجية وتنفيذيــة لهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه تتضمــن برنامــج عمــل الهيئــة وتراعــي قــدراتوإمكانيــات الهيئــة ومســتوى تأهيــل العاملــن فيهــا وعددهــم.
توحيد كافة اإلجراءات اخلاصة بأعمال التسوية وحتديد صالحيات العاملني يف الهيئة ومكاتبها.2.على املستوى التشريعي:
ضــرورة مراجعــة وحتديــث وتوحيــد املنظومــة التشــريعية اخلاصــة باألراضــي خاصــة مــا يتعلــق منهــا بأعمال التســوية،نظــراً لعــدم مواءمتهــا للمرحلــة احلاليــة كــون بعضهــا قــد صيــغ قبــل مــا يزيــد علــى ســبعني عامـاً.
العمــل علــى اســتكمال منظومــة التشــريعات اخلاصــة باألراضــي مــن خــال إصــدار رزمــة تشــريعية متكاملــة ،وخاصــةمــن خــال اســتكمال إصــدار التشــريعات الثانويــة املرتبطــة بهــا.
3.على املستوى املؤسسي:
استكمال البناء املؤسسي لهيئة تسوية األراضي.ـاص يقـ ّر وفــق
تعزيــز البيئــة املؤسســاتية مــن خــال تعزيــز االســتقاللية املاليــة واإلداريــة بوجــود نظــام مالــي وإداري خـ ّاألصول.
العمل على توحيد إجراءات العمل داخل املؤسسة.4.على مستوى تعزيز بيئة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ون ُُظم املساءلة:
التوصيات اخلاصة بتعزيز قيم النزاهة للمسؤولني والعاملني:
-إعداد مد ّونات سلوك خاصة مبوظفي هيئة تسوية األراضي واملياه وشركائها.

التق ّيــد بإجــراءات التعيــن الــواردة يف قانــون اخلدمــة املدنيــة وعــدم اللجــوء لالســتثناءات يف إجــراءات التعيــن ،وهنــاباإلمــكان االســتناد علــى إعــداد أنظمــة إداريــة خاصــة لتج ّنــب الدخــول يف البيروقراطيــة احلكوميــة كــون النظــام
أعطــى الهيئــة اســتقالالً مالي ـاً وإداري ـاً ،مــن خــال وضــع إجــراءات أق ـ ّل تعقيــداً يف التوظيــف ،والتق ّيــد بتعيينــات
تتــاءم مــع كــون مشــروع التســوية مشــروعاً مؤقت ـاً.
-إعداد نظام واضح يف تشكيل جلان املع ّرفني.

موحدة وواضحة للتحقيق يف اال ّدعاءات وإصدار التعليمات اخلاصة بها وفقاً للقانون.
إعداد إجراءات ّ-تنظيم مسألة االستثناءات من أعمال التسوية ووضع معايير واضحة بشأنها وعدم التوسع فيها.

إعــداد إجــراءات محــددة يف توثيــق واســتالم الوثائــق القانونيــة وإعطــاء وصــل اســتالم بهــا ،وصــورة طبــق األصــلعنهــا ،وتفعيــل التعميمــات التــي تصــدر عــن رئيــس الهيئــة بخصــوص ذلــك.
-العمل على توحيد آليات عمل مأموري التسوية.
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التوصيات اخلاصة بتعزيز بيئة الشفافية:
نشــر التقاريــر املاليــة عبــر املوقــع اإللكترونــي واإلفصــاح عــن رواتــب املوظفــن يف الفئــة العليــا ،إضافــة إلــىنشــر اخلطــة االســتراتيجية للهيئــة عبــر املوقــع بعــد اعتمادهــا.
التوصيات اخلاصة بتعزيز بيئة املساءلة:
إلزام رئيس الهيئة بتقدمي تقرير دوري سنوي عن أعمال الهيئة.تعزيــز دور محاكــم التســوية مــن خــال التدريــب والتأهيــل املســتمر لكــوادر احملكمــة ســواء كانــوا قضــاة أوموظفــن ،إلــى جانــب رفدهــا باألعــداد الالزمــة مــن املوظفــن والقضــاة.
توحيــد إجــراءات التعامــل مــع طلــب املعلومــات وتقــدمي االستشــارات واالعتراضــات املق ّدمــة خاصــة يفالواقــع العملــي.

-إعداد نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللّجان.
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بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل هيئة تسوية األراضي واملياه

تقديم عام:
يعــود التطـ ّور التاريخــي لتشــريعات األراضــي للفتــرة العثمانيــة ،حيــث أصــدرت الدولــة العثمانيــة العديــد مــن التشــريعات
ذات العالقــة بتســوية األراضــي والتســجيل ونقــل امللكيــة يف فلســطني وتســوية امليــاه ،وكذلــك اتســمت الفتــرة االنتدابيــة،
ويف ظــل احلقبــة األردنيــة واملصريــة أيض ـاً بصــدور مجموعــة أخــرى مــن التشــريعات ،كمــا صــدرت يف ظ ـ ّل االحتــال
اإلســرائيلي العديــد مــن األوامــر العســكرية بهــدف الســيطرة علــى األرض أو منــع املواطنــن الفلســطينيني مــن االســتفادة
منهــا وتوســيع مفهــوم أراضــي الدولــة علــى حســاب املواطنــن ،وتســخير تلــك األراضــي الســتخدامها بشــكل قســري لصالح
االســتيطان بشــكل مباشــر أو ترصيــد احتياطــي لــه مســتقب ً
ال ،ويف ظـ ّل اتفــاق أوســلو ّ
مت تقســيم األراضــي وتصنيفهــا إلــى
مناطــق (أ ،ب ،ج) ،حيــث بقيــت سـ ّ
ـجلت األراضــي املصنفــة (ج) والتــي شــكلت  % 60مــن أراضــي الضفــة الغربيــة حتــت
ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي.

يف ظ ـ ّل احلقبــة األردنيــة ،تابعــت احلكومــة األردنيــة عمليــة تســـوية األراضــي وقــد أجنــزت جــزءاً بســـيطاً منهــا % 30
بينمـــا بقـــي  % 70مــن مســاحة األراضــي دون تســوية ،كمــا ّ
متــت تســوية مــا نســبته  % 95-90مــن أراضــي قطــاع غــزة،
ً
ـأن بعــض املناطــق التــي كانــت قــد أعلنــت فيهــا التســوية قبــل االحتــال قــد قطعــت أشــواطا يف أعمــال التســوية
علم ـاً بـ ّ
أن االحتــال حــال دون اكتمــال إجــراءات التســوية
كتحضيــر املخططــات وإعــداد جــداول ادعــاءات وجــداول حقـــوقّ ،إل ّ
1
ـص عليهــا قانــون تســوية األراضــي وامليــاه األردنــي الســاري يف األراضــي الفلســطينية  ،وأتـــى ليوقــف عملية التســوية
التــي نـ ّ
مبوجــب األمــر العســكري رقــم ( )291لســنة  ،1968ملــا للتســوية مــن أهميــة يف احلفــاظ علــى األرض وحمايــة امللكيــة مــن
أ ّيــة جتــاوزات أو اعتــداءات ومــن االســتيالء ،2ومنــذ ذلــك الوقــت لــم جتـ ِـر أعمــال التســوية بشــكل موســع ،باســتثناء بعــض
ـي  2016–2007والتــي كانــت محــدودة يف بعــض املناطــق
احملــاوالت مــن قبــل ســلطة األراضــي ،يف الفتــرة مــا بــن عامـ ْ
ومرتبطــة بتمويــل محــدد وليــس كمشــروع وطنــي متكامــل.

ويف حقبــة الســلطة الفلســطينية ،صــدر بتاريــخ  2002/6/5املرســوم الرئاســي رقــم ( )10لســنة  2002بإنشــاء ســـلطة
ـص علــى تأســيس ســلطة األراضــي بحيــث تكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة املســـتقلة
األراضــي الفلســطينية والــذي نـ ّ
واألهليــة القانونيــة الكاملــة ملباشــرة جميــع األعمــال والتصرفــات التــي تكفــل حتقيــق األغــراض التـــي قامــت مــن أجلهــا،
وتتبــع مجلــس الــوزراء .وعملي ـاً تأخــرت الســلطة الفلســطينية يف البــدء بأعمــال التســوية ،خاصــة أ ّنهــا اســتلمت دوائــر
األراضــي منــذ دخولهــا إلــى األراضــي الفلســطينية عــام  1994وذلــك بســبب التكلفــة املاديــة التــي حتتاجهــا عمليــة التســوية
إلــى جانــب حاجتهــا ملــوارد بشــرية مدربــة وصاحبــة كفــاءة ومـــؤهالت ،التــي ال تتوفــر لــدى ســلطة األراضــي إلجــراء عمليــة
التســوية بالشــكل املطلــوب لتشــمل جميــع أراضــي الضفــة الغربيــة غيــر املســجلة ،وهــو مــا دفــع نحــو توجــه سياســاتي
بإنشــاء هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه الفلســطينية.3
إن عمليــة التســوية بــدأت فعليــا يف العــام  ،2006وذلــك مــن خــال مشــروع جتريبــي ممــول مــن قبــل
وميكننــا القــول َّ
احلكومــة الفنلنديــة وألول مــرة يف تاريــخ فلســطني وبأيــدي فلســطينية ،حيــث متــت تســوية أراضــي قريــة قــراوة بنــي زيــد
وبيتونيــا وبيــر نبــاال ،ومــن ثــم بــدأ العمــل يف تســوية أراضــي محافظــة بيــت حلــم وســـلفيت ودورا اخلليــل.4

بذلــت الســلطة الفلســطينية علــى مــدار الســنوات العشــرين املاضيــة بعــض اجلهــود يف إدارة قطــاع األراضــي ،واتخــذت
ـض مــن القــرارات اإلداريــة والقانونيــة ،ولكــن عمليـاً ،لــم حتقــق اجلهــود املبذولــة
بعــض اإلجــراءات التــي كان مــن ضمنهــا بعـ ٌ
تغييــراً حقيقي ـاً وجوهري ـاً يف إدارة قطــاع األراضــي خاصــة فيمــا يتعلــق بتســريع أعمــال التســوية واإلفــراز والتســجيل،
ورمبــا ســاهمت التحديــات التــي واجهــت القطــاع يف عــدم حتقيــق األهــداف املرجـ ّوة ،ومتثلــت بعــض تلــك التحديــات بعــدم
إقــرار أو توفيــر املوازنــات الالزمــة وتأمــن املتطلبــات واملــوارد اللوجســتية الفنيــة واملــوارد البشــرية املؤهلــة ،إضافــة إلــى
اســتمرار تداخــل القوانــن والصالحيــات واألدوار وعــدم انســجامها وقدمهــا ،وضعــف املرجعيــات الرقابيــة والقضائيــة
املتخصصــة ،باإلضافــة إلــى التعقيــدات الثقافيــة واالجتماعيــة التــي تراكمــت بســبب عــدم فعاليــة تنظيــم وتســوية وتســجيل
األراضــي بشــكل منظــم وقانونــي ،5فعلــى مــدار األعــوام  2016-2007لــم تثمــر اجلهــود اخلاصــة بعمليــة التســوية ســوى
عــن تســوية مــا يقــارب ( )57,943دومن مــن مجمــوع األراضــي التــي هــي بحاجــة للتســوية والتــي تبلــغ مســاحتها  3.8مليــون
دومن.
وبالتالــي هــي نســبة ال تــكاد تذكــر مــن أعمــال التســوية املطلوبــة ،يف ظ ـ ّل تولــي ســلطة األراضــي لزمــام األمــور يف هــذه
 1سلمى سليمان ،النظام القانوني لتسوية األراضي في فلسطين ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،2014 ،ص .76
 2المصدر السابق ،ص .63
 3سلمى سليمان ،مصدر سابق ،ص .80
 4المصدر السابق ،ص .-81 80
 5حبيــب حــن ،قــراءة فــي اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة المتوقعــة والتحديــات المصاحبــة لتســوية األراضــي وتســجيلها فــي الضفــة الغربيــة ،معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس)،
 ،2019ص .1
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أن هــذا
الفتــرة ،وعلــى الرغــم مــن وجــود محاولــة للبــدء بأعمــال التســوية يف العــام  2016بتمويــل مــن البنــك الدولــيّ ،إل ّ
املشــروع انتهــى مــع انتهــاء التمويــل اخلــاص بــه ،والــذي اســتهدف يف حينــه مناطــق محــددة ،وكان يــدار حتــت مظلّــة ســلطة
أن جـ ّل األراضــي التــي احتاجــت التســوية هــي يف الضفــة
األراضــي الفلســطينية يف قطــاع غــزة بشــكل خــاص بالرغــم مــن َّ
الغربيــة.

وبهــدف تســريع عمليــة إجــراءات التســوية واالنتهــاء منهــا بأســرع وقــت ممكــن ،بــادرت الســلطة يف العــام  2016إلصــدار
قــرار بقانــون رقــم ( )7لســنة  2016باســتحداث هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه التــي أنــاط بهــا القانــون صالحيــة تســوية
األراضــي وامليــاه ،ونقــل كافــة الصالحيــات بهــذا اخلصــوص مــن ســلطة األراضــي إلــى هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه .والتي
واجهــت عــدداً مــن التحديــات والصعوبــات أثنــاء عملهــا ،بعضهــا يتعلــق باإلعاقــات التــي يضعهــا االحتــال «اإلســرائيلي»،
وأخــرى قانونيــة لهــا عالقــة بقــدم البيئــة التشــريعية الناظمــة لعمــل تســوية األراضــي وامليــاه فهنــاك منظومــة غيــر مكتملــة
وغيــر ناضجــة يف مجــال تســوية األراضــي.
تكمــن أهميــة التقريــر يف أ ّنــه يلقــي الضــوء علــى قضيــة هــي أحــد أهــم جوانــب الصــراع مــع احملتــل؛ قضيــة األرض
التــي تشــكل عصــب الدولــة وعصــب احليــاة االقتصاديــة للمواطــن الفلســطيني ،لــذا ال يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقييــم
أداء مســؤولي هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه والعاملــن فيهــا وال تقييــم مــدى حتقيقهــا لألهــداف املتوخــاة مــن عملهــا
مت اعتمادهــا وفــق األصــول؛ ّ
وفقـاً للخطــة احملــددة التــي ّ
وإنــا يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى البيئــة التنظيميــة لعمــل
هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه مــن خــال تشــخيص بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة فقــط يف إجــراءات عملهــا ومــدى
التزامهــا مببــادئ الشــفافية يف ممارســة أعمالهــا ونشــاطاتها ،إضافــة إلــى فحــص مــدى تو ّفــر نظــم الرقابــة واملســاءلة
الداخليــة واخلارجيــة علــى أعمــال الهيئــة والعاملــن فيهــا .وحتديــد املخاطــر والفــرص التــي تتيــح املجــال الســتغالل
املصالــح اخلاصــة علــى حســاب املصلحــة العامــة وتوفــر فــرص الفســاد ،إضافــة إلــى إعــداد توصيــات عمليــة للجهــات
املســؤولة تكــون قابلــة للتطبيــق علــى أرض الواقــع.

منهجية التقرير:
ارتكزت املنهجية يف إعداد هذا التقرير على ما يلي:
1.مراجعة األدبيات ذات العالقة مبوضوع التقرير ،مبا يشمل تقارير الهيئة ،وتقارير هيئة مكافحة الفساد ،وتقارير
ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،والتقارير السنوية للشكاوى ،وتقارير ائتالف أمان ،والدراسات واألبحاث ذات
العالقة.
2.مراجعة التشريعات واألنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة مبوضوع التقرير.
3.بحث ميداني وإجراء مقابالت شخصية مع ذوي العالقة واالختصاص يف موضوع تسوية وتسجيل األراضي.
4.مراجعة املوازنات والتقارير املالية والسنوية ذات العالقة بالهيئة.
5.جتميع املعلومات من الواقع العملي لعمل الهيئة واملؤسسات الشريكة.
6.مراجعــة القــرارات واألحــكام الصــادرة عــن محكمــة تســوية األراضــي فيمــا يتعلــق باالعتــراض علــى القــرارات الصــادرة
عــن الهيئة.
7.إعداد مسودة التقرير بنا ًء على جمع وحتليل البيانات ذات العالقة واخلروج بنتائج وتوصيات ذات صلة.

8.عــرض مســودة التقريــر يف ورشــة عمــل وذلــك ملناقشــة املســودة وتضمــن التوصيــات واملالحظــات يف املســودة وصــوالً
إلعــداد التقريــر بصورتــه النهائيــة.
9.تدقيق التقرير وطباعته.

محاور التقرير:

ّ
مت تقســيم التقريــر إلــى ثالثــة محــاور رئيســة ،حيــث عالــج القســم األول مســألة اإلطــار القانونــي واملؤسســي لعمــل هيئــة
تســوية األراضــي وامليــاه ،فيمــا عالــج القســم الثانــي مســألة وصــف واقــع بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل هيئــة
ـص الثالــث لفحــص بيئــة النزاهــة يف إجــراءات ومراحــل التســوية.
تســوية األراضــي وامليــاه ،وخُ ِّ
صـ َ
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بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل هيئة تسوية األراضي واملياه

القسم األول
اإلطار القانوني والمؤسسي الناظم لعمل هيئة تسوية األراضي والمياه
أوال :اإلطار القانوني لعمل الهيئة
بالعــودة إلــى تاريــخ الوضــع القانونــي لتشــريعات األراضــي يف فلســطني ،جنــد بأ ّنهــا خضعــت لفتــرات وحقــب متفاوتــة
ولتشــريعات مختلفــة وغيــر منســجمة ،لــم تعبــر بالضــرورة عــن تطلعــات الشــعب الفلســطيني ،بــل كانــت يف غالبهــا تعبــر
عــن سياســة الدولــة الوصيــة أو املنتدبــة أو احملتلــة.

إن هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه تخضــع يف عملهــا ملجموعــة مــن التشــريعات املوروثــة مــن جهــة،
تشــريعياً ،ميكننــا القــول َّ
وأخــرى ّ
مت إقرارهــا يف عهــد الســلطة الوطنيــة مــن جهــة ثانيــة ،وتتمثــل تلــك التشــريعات يف قانــون تســوية األراضــي
وامليــاه رقــم ( )40لســنة  1952وتعديالتــه ،وقانــون حتديــد األراضــي ومســحها وتثمينهــا رقــم ( )42لســنة  ،1953وقانــون
تســجيل األمــوال غيــر املنقولــة التــي لــم يســبق تســجيلها رقــم ( )6لســنة  ،1964والقــرار بقانــون رقــم ( )6لســنة 2010
بشــأن ســلطة األراضــي ،وأخيــراً القــرار بقانــون رقــم ( )7لســنة  2016بشــأن هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،واألنظمــة
الصــادرة مبقتضاهــا وتعديالتهــا ،إضافــة إلــى مجموعــة مــن القــرارات والتعليمــات الصــادرة منــذ احلقبــة العثمانيــة ،مروراً
باالنتــداب البريطانــي ،ومــن ثـ ّم احلقبــة األردنيــة واملصريــة ،وانتهــا ًء باالحتــال اإلســرائيلي ،ومــن ثـ ّم التشــريعات الصــادرة
خـلال فتـ�رة السـ�لطة الفلسـ�طينية.

متــارس الهيئــة مجموعــة مــن الصالحيــات وفقـاً للقــرار بقانــون اخلــاص بهــا والتــي مــن بينهــا )1( :القيــام بأعمــال املســح
امليدانــي لألراضــي والعقــارات بعــد حتديــد حــدود املنطقــة املــراد مســحها ،و( )2املــرور باإلجــراءات القانونيــة مــن إصــدار
أوامــر تســوية مــن ثــم إعــان بــدء التســوية رســمياً ،ومــن ث ـ ّم القيــام بتدقيــق املعلومــات املمســوحة ميداني ـاً ومطابقتهــا
مــع األوراق والوثائــق اخلاصــة بامللكيــات ،التــي يتــم اســتقبالها عــن طريــق مــا يســمى «اال ّدعــاء» حيــث يدعــي ك ُّل ذي حــقٍّ
أي ورقــة تثبيــت ملكيتــه و( )3الفصــل يف اخلالفــات الفنيــة أو القانونيــة إن وجــدت ،و( )4إصــدار اجلــداول
بحقــه بتقــدمي ّ
النهائيــة اخلاصــة بامللكيــات .وينتهــي دور الهيئــة بتســليم ســجالت وجــداول احلقــوق املنتهيــة وغيــر املتنــازع عليهــا إلــى
ســلطة األراضــي الفلســطينية التــي تقــوم بدورهــا باالحتفــاظ بالســجالت العقاريــة ،و( )5إصــدار ســندات التســجيل
«امللكيــة» .6وجتــري أعمــال التســوية وفقـاً لهــذا القانــون إلــى جانــب قــرار بقانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )7لســنة
 ،2016الــذي خـ ّول هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه مبمارســة هــذه الصالحيــة ،إلــى جانــب قانــون حتديد األراضي ومســحها
وتثمينهــا رقــم ( )42لســنة .1953
ـأن الهيئــة لــم تعمــل بشــكل كامــل علــى
أمــا مــن حيــث التنظيــم القانونــي الداخلــي لهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،يتبــن بـ ّ
أن القانــون قــد منحهــا
اســتكمال منظومتهــا القانونيــة ،وخاصــة فيمــا يتعلــق باألنظمــة املاليــة واإلداريــة ،علــى الرغــم مــن ّ
اســتقاللي ًة ماليــة وإداريــة.

تعمــل الهيئــة ضمــن النظــام املالــي واإلداري املعمــول بــه يف الســلطة .ولعـ ّل تداخــل وتعــدد األطــر القانونيــة التــي أشــرنا لهــا
مســبقاً هــي واحــدة مــن أبــرز اإلشــكاليات التــي عانــت منهــا املنظومــة القانونيــة اخلاصــة بتســوية األراضــي وامليــاه ،ســواء
مــن حيــث القصــور الــذي اعتــرى نصوصهــا أو مــن حيــث بعــض الصالحيــات الواســعة التــي جــاءت بهــا هــذه املنظومــة
خاصــة قانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة  ،1952وهــو مــا فتــح املجــال لتفســيرات فضفاضــة يف النصــوص،
هــذا إلــى جانــب اإلشــكاليات املتعلقــة بإنشــاء محاكــم تســوية األراضــي وامليــاه والتــي أنيطــت بهــا صالحيــة النظــر يف
االعتراضــات املقدمــة مــن املواطنــن علــى جــداول احلقــوق أثنــاء عمليــات التســوية ،ســواء مــن حيــث تشــكيلها أو مــن حيــث
صالحيــات القضــاة فيهــا أو مــن حيــث اإلجــراءات أثنــاء النظــر يف هــذه االعتراضــات.7
إن هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،لــم تســتكمل بعــد بنــاء إطارهــا
تفحــص األنظمــة الداخليــة ،نســتطيع القــول َّ
ومــن خــال ّ
القانونــي اخلــاص بالبنــاء املؤسســي بشــكل كامــل مــن خــال إصــدار األنظمــة واللوائــح الالزمــة لتنظيــم عملهــا وفق ـاً
للقــرار بقانــون ،علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التعليمــات الصــادرة عــن رئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،وعمليـاً لــم
تصــدر األنظمــة واللوائــح اخلاصــة بالهيئــة ،وخاصــة تلــك املتعلقــة باألنظمــة املاليــة واإلداريــة .8وكذلــك التعليمــات اخلاصــة
باال ّدعــاءات وكيفيــة التعامــل معهــا وفقـاً لقانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة ،1952
فبمراجعــة األنظمــة والقــرارات الصــادرة ،جنــد أ ّنــه ّ
مت يف عــام  2013إصــدار القــرار رقــم ( )32لســنة  2011باملصادقــة
 6هيئة تسوية األراضي والمياه ،مصدر سابق ،ص .5
 7إنّ ما تمّت اإلشارة له هنا هو جزء يسير من تشريعات األراضي المختصة بالتسوية ،علما ً أنّ هناك مئات التشريعات الخاصة باألراضي والتي ال مجال لبحثها في هذا التقرير.
 8مقابلة مع السيد موسى شكارنة ،مصدر سابق.
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علــى النظــام املعــدل لنظــام رســوم محكمــة تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )3لســنة  .1952وبينمــا تتبــع الهيئــة النظــام
اإلداري واملالــي املعمــول بــه لــدى احلكومــة ،يتــم االســتناد علــى القوانــن ذات العالقــة وخاصــة قانــون الشــراء العــام
الســاري فيمــا يخــص األنظمــة املتعلقــة بالشــراء العــام واللــوازم العامــة يف الهيئــة ،إلــى جانــب تطبيــق قوانــن وأنظمــة
اخلدمــة املدنيــة علــى املوظفــن يف هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،وكذلــك اجلوانــب املتعلقــة بامليزانيــة.
ً
ثانيا :اإلطار المؤسسي لهيئة تسوية األراضي والمياه
أُ ِ
نشــئَت هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه يف شــهر آذار مــن عــام  2016للقيــام بأعمــال تســوية وتســجيل أراضــي دولــة
فلســطني .ووفقـاً لقانــون تســوية األراضــي وامليــاه ،تعـ ّد الهيئــة مؤسســة عامــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل
املالــي واإلداري واألهليــة القانونيــة ملباشــرة جميــع األعمــال والتصرفــات لتحقيــق أهدافهــا والتــي ُش ـ ّكلت مبوجــب قــرار
بقانــون رقــم ( )7لســنة  ،2016ومتــارس الهيئــة مجموعــة مــن الصالحيــات املتعلقــة بأعمــال التســوية والتســجيل.
أمــا مــن حيــث هيكليــة هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه فهيكليتهــا معتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء وهنــاك بطاقــة وصــف
وظيفــي لــك ّل دائــرة مــن الدوائــر ،9ومــن حيــث الهيكليــة الداخليــة فهــي وفــق اآلتــي:10

املصدر :الهيكلية اإلدارية لهيئة تسوية األراضي واملياه .موقع الهيئة:

https://lwsc.ps/section_mun.php?page_id=8

ومــن حيــث الصالحيــات التــي متارســها الهيئــة ،فإلــى جانــب الصالحيــات الــواردة يف قانــون تســوية األراضــي وامليــاه
رقــم ( )40لســنة  1952وتعديالتــه ،فإ ّنهــا متــارس املهــام والصالحيــات املنصــوص عليهــا يف القــرار بقانــون هيئــة تســوية
األراضــي وامليــاه رقــم ( )7لســنة  2016وهـ�ي:
1.القيــام بأعمــال التســوية لألراضي وامليــاه بــن جميــع مــن لهــم حــقّ التصــرف أو التملّــك أو املنفعــة يف مناطــق
دولـ�ة فلسـ�طني سـ�واء كان هـ�ذا احلـ�قّ معترفـ�اً بـ�ه أم متنازعـ�اً عليـ�ه.

 9مقابلة مع السيد موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية األراضي والمياه ،بتاريخ  .2019/10/2تجدر المالحظة أنّ المقابلة أجريت أثناء توليه رئاسة الهيئة آنذاك.
 10انظر/ي الهيكلية اإلدارية على الموقع اإللكتروني لهيئة تسوية األراضي والمياه على الرابط التالي:
https://lwsc.ps/section_mun.php?page_id=8
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2.القيام بجميع عمليات املسح والرصد يف مناطق التسوية.
3.اإلعالن عن املناطق املشمولة بأعمال التسوية وحدودها ،وأ ّية إجراءات قانونية الزمة لذلك.
4.فتح وتنظيم السجالت اخلاصة بعمليات التسوية ،مبا يف ذلك تلقّي االعتراضات وإحالتها إلى محاكم التسوية.

5.استيفاء الرسوم املطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة.

6.التعاقد مع اخلبراء واملستشارين لغايات تنفيذ مهام الهيئة.
 7.إحالة السجالت املكتملة إلى سلطة األراضي.
8.أ ّية مهام أخرى تناط بها مبقتضى أحكام القوانني والتشريعات واألنظمة النافذة املتعلقة بالتسوية.
ومــن حيــث املوازنــة العامــة للهيئــة فقــد حــدد قــرار بقانــون هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )7لســنة  ،2016طبيعــة املوازنــة
اخلاصــة بالهيئــة ،إذ جــاء يف املــادة ( )2منــه النــص علــى أن «تنشــأ مبوجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون مؤسســة عامــة تســمى
«هيئة تســوية األراضي وامليــاه» ،تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املالــي واإلداري واألهليــة القانونيــة ملباشــرة جميــع
األعمــال والتصرفــات لتحقيــق أهدافهــا ،ويكــون لهــا مركــز مالــي مســتقل يف املوازنــة العامــة ،وتتبــع مجلــس الــوزراء» .11كمــا أ ّكــدت
املــادة ( )4مــن ذات القــرار بقانــون علــى أن «تــؤول للهيئــة كافــة املوجــودات واحلقــوق املاليــة والعينيــة املخصصــة للتســوية مبا فيهــا
املوازنــة املخصصــة لذلــك ،وتــدرج موازنتهــا ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة ،ويُنقــل إليهــا جميــع موظفــي التســوية ٌّ
كل حســب درجتــه
الوظيفيــة واملاليــة ،وينطبــق عليهــم قانــون اخلدمــة املدنيــة» .12كمــا أشــارت املــادة ( )6البنــد الرابــع مــن ذات القانــون الختصــاص
رئيــس الهيئــة بإعــداد املوازنــة الســنوية والتقاريــر املاليــة واإلداريــة للهيئــة.
أ ّمــا مــن حيــث اإليــرادات والنفقــات اخلاصــة بهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،فقــد بلغــت قيمــة اإليــرادات عــام
 399,566( 2019شــيكل) ( 3,727,848دينــار) ،13مقابــل ( 224,694شــيك ً
ال) و( 420,454دينــاراً) يف العــام  ،14 2020وحســب
التقريــر الســنوي لعــام  2021للهيئــة ،فقــد بلغــت قيمــة اإليــرادات ( 225,491شــيك ً
ال) و( 5,370,407دينــار).15

املصدر :هيئة تسوية األراضي واملياه .التقرير السنوي .2021 .2020

أمــا مــن حيــث املشــاريع املمولــة خارجي ـاً ،فتقــوم الهيئــة بتنفيــذ ثالثــة مشــاريع حســب تقريرهــا الســنوي لعــام  2020وهــي)1( :
مشــروع التســجيل العقــاري املمـ ّول مــن البنــك الدولــي وبشــراكة مــع ســلطة األراضــي بقيمــة  7مليــون دوالر أمريكــي مقابــل إجنــاز
 350ســند تســجيل يف مناطــق (أ) و(ب) ،حيــث ّ
مت االنتهــاء مــن تســليم  85ألــف ســند للتدقيــق والدراســة )2( .مشــروع تســجيل
األراضــي يف مناطــق (ج) الفقيــرة يف جنــوب الضفــة الغربيــة املمــول مــن االحتــاد األوروبــي بقيمــة  3.4مليــون يــورو بإشــراف مــن
 )3( .UN-HABITATمشــروع حتســن حوكمــة األراضــي للمزارعــن الفلســطينيني املدعــوم مــن احلكومــة الهولنديــة.

 11المادة ( )2من قرار بقانون رقم ( )7لسنة  ،2016المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية ،عدد  ،11عدد ممتاز ،ص  ،57بتاريخ .2016/3/20
 12المادة ( )4من قرار بقانون رقم ( )7لسنة  ،2016المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية ،عدد  ،11عدد ممتاز ،ص  ،57بتاريخ .2016/3/20
 13هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي لسنة  ،2020ص .43
 14هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي لسنة  ،2020ص  .54تقرير غير منشور.
 15هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي لسنة  ،2021ص  .55تقرير غير منشور بعد.
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القسم الثاني
النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة شؤون هيئة تسوية األراضي والمياه
يغطــي هــذا القســم مــن التقريــر مســائل لهــا عالقــة ببيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل هيئــة تســوية األراضــي
وامليــاه ،إلــى جانــب تشــخيص الثغــرات وحتديــد االســتخالصات ووضــع التوصيــات حــول إجــراءات ومراحــل تســوية األراضي
وامليــاه ،والتــي ســتتم معاجلتهــا تباعـاً علــى النحــو اآلتــي:
أوال :قيم النزاهة في عمل الهيئة
يُقصــد بقيــم النزاهــة مجموعــة القيــم القائمــة علــى الصــدق واألمانــة واإلخــاص يف عمــل املســؤولني والعاملــن يف جميــع
املراحـ�ل التـ�ي متـ� ّر بهـ�ا عمليـ�ة تسـ�وية األراضـ�ي وامليـ�اه ،بـ�دءاً بإعالن التسـ�وية وانتها ًء بإصدار سـ�ند امللكية «سـ�ند التسـ�جيل»،
والتــزام احلياديــة واالســتقاللية يف عملهــم ،حيــث جــرى فحــص عــدد مــن املؤشــرات اخلاصــة مبــدى االلتــزام بقيــم النزاهــة،
يف محاولــة للوقــوف علــى بعــض اإلشــكاليات التــي قــد تعتــري عمــل العاملــن ،وفيمــا يلــي أهــم هــذه املؤشــرات.
1.احليادية يف عمل الهيئة:
علــى املســتوى النظــري ،دعمــت أحــكام قانــون التســوية مبــدأ احلياديــة خلصوصيــة طبيعــة عمــل هيئــة تســوية األراضــي
وامليــاه التــي تقتضــي العمــل بحياديــة تامــة دون محابــاة أو متييــز يف جميــع اخلدمــات التــي تق ّدمهــا ،ومــن ضمــن مظاهــر
احلياديــة؛ حياديــة عمــل موظفيهــا يف تقــدمي اخلدمــة العامــة أثنــاء أعمــال التســوية مــن خــال إعطــاء جميــع املواطنــن ذات
احلقــوق واالمتيــازات دون محابــاة ألحــد علــى حســاب آخــر.
2.استقاللية الهيئة وفعاليتها:
جــاء النــص يف قــرار بقانــون هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )7لســنة  2016بشــكل صريــح علــى مســألة اســتقاللية
أن هنــاك
عمــل هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،وعمليـاً تقــوم الهيئــة بعملهــا بشــكل مســتقل متامـاً عــن بقيــة املؤسســاتّ ،إل ّ
بعــض األمــور التــي تــؤدي إلــى التأثيــر علــى اســتقالليتها يف عملهــا ،مثــل اعتمــاد عملهــا أحيانــا علــى قــرارات يتـ ّم اتخاذهــا
إن موازنــة
مــن قبــل مســؤولي الهيئــات احملليــة مــن جهــة ،وتأ ّثــر موازنتهــا بقــرارات مــن وزارة املاليــة مــن جهــة أخــرى ،حيــث ّ
الهيئــة جــزء مــن املوازنــة العامــة للدولــة ،وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تعطيــل أعمالهــا ،16فعلــى الرغــم مــن النــص بشــكل صريــح
علــى قضيــة االســتقالل املالــي واإلداري يف عملهــا ّإل أ ّنــه لــم يتـ ّم العمــل بنظــام مالــي وإداري خــاص بالهيئــة.

ـص القــرار بقانــون رقــم ( )7لســنة  2016بشــأن هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،بــأن يتـ ّم تعــن رئيــس الهيئــة بقــرار مــن
كمــا نـ ّ
الرئيــس بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء ،وأن يقــوم رئيــس الهيئــة بتقــدمي تقاريــره ملجلــس الــوزراء ،وبالتالــي تُسـألَ
الهيئــة عــن أعمالهــا مــن قبــل املجلــس.
3.مد ّونة السلوك اخلاصة بالعاملني يف الهيئة ومدى االلتزام بها:

تُعـ ّد مد ّونــات الســلوك اخلاصــة باملســؤولني والعاملــن يف الهيئــة ركيــزة أساســية يف عمــل املؤسســة نظــراً ملــا حتتويــه مــن
قيــم وقضايــا يجــب أن تســود يف عمــل املســؤولني والعاملــن ،فهــي وثيقــة إذا ُط ِب َقــت تعتبــر طــاردة لبيئــة الفســاد ،وبالرجــوع
إلــى هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ال توجــد مد ّونــة ســلوك خاصــة مبوظفــي الهيئــةّ ،
وإنــا يتـ ّم االســتناد علــى مــا ورد مــن
أحــكام يف مد ّونــة الســلوك اخلاصــة بالوظيفــة العموميــة واملعتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء ،كمــا خضــع بعــض موظفــي
الهيئــة لتدريــب مــن خــال املدرســة الوطنيــة يف مواضيــع معينــة تناســب عملهــمّ ،17إل أ ّنــه لــم يت ـ ّم نشــر مد ّونــة الســلوك
اخلاصــة بالوظيفــة العموميــة علــى موقــع الهيئــة أو طباعتهــا وتوزيعهــا علــى العاملــن.
4.سياسة منع تضارب املصالح ملوظفي الهيئة والتوعية بها وبإجراءاتها ونظام الهدايا:
أقـ� ّر مجل�سـ ال�وـزراء نظــام اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح رقــم ( )1لســنة  2020الــذي يخضــع لــه الــوزراء ورؤســاء الدوائــر
احلكوميــة واخلاضعــون املشــمولون يف قانــون اخلدمــة املدنيــة ،وبالتالــي تخضــع هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه للنظــام.
وب ّينــت القائــم بأعمــال مديــر عــام الشــؤون اإلداريــة واملاليــة الســيدة شــريفة أبــو احللــو أ ّنــه ّ
مت تعميــم قــرار مجلــس الــوزراء
 16كما حصل في حالة التقشف التي أعلنتها الحكومة ،والتي شملت أيضا ً هيئة تسوية األراضي والمياه ،على الرغم من حاجتها الماسة للكادر الوظيفي خالل فترة عملها.
 17مقابلة مع السيدة شريفة حسين أبو الحلو قائم بأعمال مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية في هيئة تسوية األراضي والمياه ،بتاريخ .2022/6/9
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وإخضــاع موظفــي الهيئــة لــه ،كمــا ّ
مت تشــكيل جلــان مــن قبــل رئيــس الهيئــة الســيد محمــد شــراكة بخصــوص ذلــك .18وجتــدر
أن ّ
موظفــي الهيئــة خضعــوا لتدريــب حــول مفهــوم اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح وأهميتــه ،وأنــواع تضــارب
اإلشــارة الــى ّ
19
املصالــح ،مــع تبيــان األشــخاص الذيــن ينطبــق عليهــم النظــام ،وآليــات اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح ،وآليــات إزالتــه .
5.نظام الهدايا ّ
ملوظفي الهيئة والتوعية بإجراءاته:
أق�� ّر مجلــس ال�وـزراء القــرار رقــم ( )10لســنة 2019م بنظــام الهدايــا الــذي يخضــع لــه الــوزراء ورؤســاء الدوائــر احلكوميــة
واخلاضعــون املشــمولون يف قانــون اخلدمــة املدنيــة ،وبالتالــي تخضــع هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه للنظــام .وبينــت القائــم
بأعمــال مديــر عــام الشــؤون اإلداريــة واملاليــة الســيدة شــريفة أبــو احللــو أ ّنــه ّ
مت تعميــم قــرار مجلــس الــوزراء وإخضــاع
20
موظفــي الهيئــة لــه كمــا ّ
مت تشــكيل جلنــة مــن قبــل رئيــس الهيئــة الســيد محمــد شــراكة بخصــوص ذلــك .
الذمة املالية للعاملني يف الهيئة:
6.إقرارات ّ

يفــرض قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد علــى جميــع املوظفــن القيــام بتعبئــة إقــرارات الذ ّمــة املاليــة ،فوفقـاً للقانــون ولتعليمات
إقــرارات الذ ّمــة املاليــة ،عمــل موظفــو هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه علــى تعبئــة منــاذج إقــرارات الذ ّمــة املاليــة اخلاصــة
بهــم و ّ
مت إرســالها إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد ،حيــث يلتــزم موظفــو الهيئــة بتعبئــة هــذه اإلقــرارات يف مواعيدهــا املقــررة،
وعمليـاً وزعــت هيئــة مكافحــة الفســاد إقــرارات الذ ّمــة املاليــة علــى هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،وفقـاً لقــرار بقانــون هيئــة
مكافحــة الفســاد ،حيــث ّ
متــت متابعــة تنفيــذ اإلقــرارات مــن قبــل اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة.21
7.آليات اإلبالغ عن حاالت الفساد وحماية الشهود واملبلغني:
أقـ ّر مجلــس الــوزراء نظــام حمايــة املبلغــن والشــهود واملخبريــن واخلبــراء يف قضايــا الفســاد وأقاربهــم واألشــخاص وثيقــي
الصلــة بهــم رقــم ( )7لســنة  .2019فخــال عــام ّ 2021
مت عقــد دورة تدريبيــة ملوظفــي هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه حــول
قانــون مكافحــة الفســاد واألنظمــة املســاندة ،وذلــك ضمــن سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة التوعويــة التــي تنظمهــا هيئــة
مكافحــة الفســاد للموظفــن العموميــن ،ويُنا َقــش فيهــا مفهــوم الفســاد واملنظومــة القانونيــة ملكافحتــه يف فلســطني.22
8.آليات تعيني العاملني يف الهيئة:
ـأن عــدد املوظفــن املُع ّينــن علــى كادر
بالرجــوع إلــى التقريــر الســنوي لهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه للعــام  ،2020جنــد بـ ّ
الهيئــة حتــى العــام  2020بلــغ ( )743موظف ـاً ،23كمــا ّ
مت خــال العــام توظيــف  32موظف ـاً علــى بنــد املياومــة.
أن طبيعــة املهــام امللقــاة علــى عاتــق الهيئــة يف أعمــال التســوية
أشــار رئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه الســابق إلــى ّ
حيــث وضعــت الهيئــة هدفـاً ســنويا بإجنــاز مــا يقــارب  214ألــف دومن -بحاجــة إلــى مــا يقــارب ( )80فرقــة مســاحة تعمــلبــذات الوقــت ،إلــى جانــب قلّــة عــدد الكــوادر املد ّربــة يف هــذا املجــال ،نظــراً حلداثــة التجربــة الفلســطينية فيــه ،حيــث كان
مــن املقــرر أن يكــون هنــاك مــا يقــارب ( )142وظيفــة يف هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه للعــام  ،2019ولكــن لــم تســتطع الهيئــة
التوظيــف بســبب حالــة التقشــف التــي أعلنتهــا احلكومــة.24

ولع ـ ّل مســألة التعيينــات يف هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه كانــت مثــار نقــاش العديــد مــن املؤسســات خاصــة مــن حيــث
اإلجــراءات االســتثنائية ،حيــث ّ
مت إعطــاء الهيئــة احلــقّ يف القيــام بإجــراءات تعيــن اســتثنائية .25وبهــذا اخلصــوص قــام
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام  2021بإعــداد تقريــر حــول التعيينــات يف هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه خــال
أن أغلــب التعيينــات تتوافــق مــع اإلجــراءات املتّبعــة حســب القانــون األساســي وهــي
األعــوام  ،2020-2018ويُظهــر التقريــر ّ
التنافســية ،وبعــض التعيينــات ال تتوافــق مــع اإلجــراءات املتّبعــة عنــد التعيــن (أي غيــر مبنيــة علــى أســاس التنافــس) ،حيــث
يتـ� ّم تق��دمي طل��ب اسـ�تثناء ملجلــس ال�وـزراء .إضافــة إلــى وجــود اختالفــات بــن بنــود املوازنــة املعتمــدة والفعليــة وخاصــة يف
 18مقابلة مع السيدة شريفة حسين أبو الحلو ،مصدر سابق.
 19هيئــة مكافحــة الفســاد ،مكافحــة الفســاد تنظــم دورة تدريبيــة لموظفــي هيئــة تســوية األراضــي والميــاه حــول قانــون مكافحــة الفســاد واألنظمــة المســاندةhttps://www.pacc.ps/blog/ .2021 .
post/131034
 20مقابلة مع السيدة شريفة حسين أبو الحلو ،مصدر سابق.
 21مقابلة مع السيدة شريفة حسين أبو الحلو ،مصدر سابق.
 22هيئة مكافحة الفساد ،مصدر سابقhttps://www.pacc.ps/blog/post/131034 .
 23هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي للعام  ،2020ص .36
 24مقابلة مع السيد موسى شكارنة ،مصدر سابق.
 25مقابلة مع السيدة رشا عمارنة ،مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد ،بتاريخ .2019/10/28

14

أن هيئــة تســوية األراضــي هــي مشــروع مؤقــت ينتهــي مبجــرد انتهــاء عمليــة التســوية فتغلــب علــى
بنــد األجــور .26كمــا ّ
مراكزهــا القانونيــة صفــة املؤقتــة ،األمــر الــذي ينعكــس بالضــرورة علــى عمليــة التعيينــات فيهــا ،فــا ميكــن أن يحمــل
التعيــن الصفــة الدائمــة ومشــروع التســوية هــو باألســاس مؤقــت.27
أمّــا مــن حيــث عــدد القضايــا التــي ســجلت كقضايــا يف هيئــة مكافحــة الفســاد ضــد هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،فوفقــا
إلحصائيــات هيئــة مكافحــة الفســاد بلــغ عــدد تلــك القضايــا التــي ُق ِّد َمــت يف إطــار عمــل الهيئــة ( )180قضيــة ،واجلــدول
اآلتــي يوضــح عــدد الشــكاوى املق ّدمــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد خــال الفتــرة الواقعــة بــن عامــي :2021-2016
السنة

عدد امللفات

رد

حفظ

إحالة

قيد املتابعة

2016

5

5

0

0

0

2017

11

1

7

 2بواقع ملفني يف
أحدها ( 3قضايا)

0

إحالة جلهات
أخرى
0
0

2
6
0
7
12
27
2018
1
12
0
2
4
19
2019
6
9
7
31
6
59
2020
1
20
5
32
1
59
2021
املجموع
10
47
12
79
29
180
أما من حيث تصنيف هذه الشكاوى وفقاً ملوضوعها ،فكانت على النحو املوضع يف اجلدول أدناه يف الفترة الواقعة ما
عامي .2019-2016
بني
ْ
موضوع الشكوى

2016

2017

2018

2019

املجموع من 62

النسبة
املئوية

عدم اختصاص

5

1

13

7

26

%41

تهاون يف أداء واجبات الوظيفة العمومية

0

3

2

0

5

%8

استثمار وظيفي

0

3

3

0

6

%9.6

تزوير

0

4

0

1

5

%8

واسطة ومحسوبية
إساءة استخدام السلطة
إساءة ائتمان

0
0
0

0
0
0

3
1
1

4
4
0

7
5
1

%11.2
%8
%1.6

مساس باملال العام

0

0

1

0

1

%1.6

اختالس
رشوة

0
0

0
0

1
2

0
2

1
4

%1.6
%6.4

غير مكيف (قيد التكييف)

0

0

0

1

1

%1.6

62

%100

املجموع

أن الواســطة واحملســوبية يف التعيينــات خاصــة كانــت لهــا حصــة ال بــأس بهــا ،إذ وصلــت إلــى
يظهــر اجلــدول أعــاه َّ
 % 11.2مــن نســبة الشــكاوى الكليــة خــال األعــوام  ،2019-2016بواقــع ( )14شــكوى مقدمــة .أمــا فيمــا يتعلــق بالشــكاوى
املتعلقــة بالتعيينــات ،فقــد وردت إلــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ( )5شــكاوى يف العــام  ،2018وشــكوى واحــدة يف العــام
 2019تتعلــق بهــذا الشــأن .28وفــق اجلــدول اآلتــي:
 26مقابلة مع السيد جفال خليل جفال مدير عام ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،بتاريخ .2022/6/7
 27مقابلة مع السيد جفال خليل جفال ،مصدر سابق.
 28مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع ،ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،بتاريخ .2019/10/14
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العام
2018
2019

عدد الشكاوى
5
1

مقدمة من مواطنني
ّ
1
1

مقدمة من جهات رسمية
ّ
4
0

موضوعها
إجراءات التسوية والتعيينات
حول إجراءات التسوية

حســب تقريــر الشــكاوى يف الدوائــر احلكوميــة لعــام  ،2020وردت إلــى هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ( )144شــكوى يف
عــام  2020وهــي ثانــي أعلــى جهــة حكوميــة غيــر وزاريــة تتلقــى الشــكاوى ،التــي تركــزت حــول ســوء تعامــل املوظفــن أغلبهــا
أن النســبة األكبــر مــن الشــكاوى اجلماعيــة قــد ّ
مت تقدميهــا لهيئــة تســوية األراضــي بنســبة
وردت إلــى الهيئــة ،إضافــة الــى ّ
أن التحديــات واملعيقــات تتعلــق بعــدم وصــول جميــع
وصلــت  %39.2مــن مجمــل الشــكاوى اجلماعيــة .وأظهــر التقريــر ّ
الشــكاوى إلــى قســم الشــكاوى يف هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،مــا يؤثــر علــى إعــداد التقريــر وإحصــاء عــدد الشــكاوى
املقدمــة بحــقّ الهيئــة يف نهايــة العــام ،إضافــة إلــى تبعيــة قســم الشــكاوى لوحــدة الرقابــة الداخليــة والشــكاوى لــدى الهيئــة،
مــا يقلــل مــن إجنازهــا ومركزيتهــا يف العمــل .29أمــا عــن عــام  2021فبلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة يف نفــس
النطــاق ( 145شــكوى) مت إغــاق  132منهــا.30
ً
ثانيا :مبادئ وأسس الشفافية وسياسة النشر واإلفصاح والعلنية في عمل الهيئة
تعنــي الشــفافية ضــرورة وضــوح إدارة الشــأن العــام يف املؤسســة العامــة مــن قبــل القائمــن عليهــا مبختلــف مســتوياتهم
فيمــا يخــص إجــراءات تقــدمي اخلدمــات ،واإلفصــاح عــن شــروط ومعاييــر وآليــات احلصــول عليهــا بشــكل ٍ علنــي ومتسـ ٍـاو
أي جانــب مــن اجلوانــب العامــة ،مثــل السياســات
للمواطنــن جميعهــم ،وكذلــك وضــوح ونشــر القــرارات املتعلقــة بــإدارة ّ
31
العامــة املتّبعــة ،والسياســات املاليــة العامــة وحســابات القطــاع العــام ،وتعنــي الشــفافية اإلفصــاح عــن هــذه األفعــال .
تقدمها الهيئة ،ومدى علنية ونشر إجراءات احلصول عليها:
1.طبيعة الصالحيات واخلدمات التي ّ
بشــكل عــام يوجــد علــى املوقــع اإللكترونــي اخلــاص بالهيئــة أيقونــة خاصــة باخلدمــات التــي تقدمهــا ،وتقــوم باإلعــان
عنهــا عبــر موقعهــا اإللكترونــي ،كمــا أنشــأت الهيئــة تطبيقـاً إلكترونيـاً حتــت مســمى ( ،)LWSCوالــذي ميكــن للمواطنــن
الوصــول إليــه واالســتعالم عــن بعــض اخلدمــات بشــكل عــام وخاصــة فيمــا يتعلــق بأعمــال التســوية.32
منــ خ�لال مراجع��ة املوقعــ اإللكترون��ي ،تنشــر الهيئــة تقريرهــا الســنوي الــذي يعــرض أهــم إجنازاتهــا خــال العــام يف
دوائرهــا املختلفــة وإحصائيــات حــول أعمــال التســوية واملشــاريع التــي تقــوم بهــا ،كمــا يبــن التقريــر الســنوي طبيعــة
أي
التعينــات داخــل الهيئــة واملوازنــة اخلاصــة بهــاّ .33إل أ ّنهــا ال تنشــر اخلطــط االســتراتيجية ،كمــا لــم يتضمــن املوقــع ّ
إفصــاح عــن عقــود وامتيــازات موظفــي الهيئــة مــن الفئــة العليــا ،والتــي يجــب اإلفصــاح عنهــا عبــر املوقــع اإللكترونــي.
2.اخلطة االستراتيجية للهيئة:
أن هنــاك إطــاراً اســتراتيجياً
أشــار رئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه الفلســطينية الســابق خــال مقابلــة معــه ،إلــى ّ
لألعــوام  2022-2017كان جاريـاً العمــل بــه ،والــذي حــدد بــأن يتـ ّم االنتهــاء مــن أعمــال التســوية يف العــام  ،2022ولكــن،
ومــن خــال الرجــوع إلــى املوقــع اإللكترونــي اخلــاص بالهيئــة ومــن خــال مراجعــة التقاريــر الســنوية لهــا يتبــن عــدم وجــود
ـأن الهيئــة أشــارت 34يف ذلــك الوقــت إلــى
خطــة اســتراتيجية باملعنــى الدقيــق ،بــل هــي عبــارة عــن إطــار اســتراتيجي ،علمـاً بـ ّ
أن لديهــا خطــة لالنتهــاء مــن أعمــال التســوية خــال ( )6ســنوات يف  .2022ويُعـ ُّد غيــاب اخلطــة االســتراتيجية كمرجــع يف
ّ
تنفيــذ األعمــال عامـ ً
أن عمليــات التســوية
ا أساســياً يف عــدم الوضــوح يف اإلجــراءات واألهــداف واألولويــات ،إضافــة الــى ّ
عندمــا بــدأت لــم تســتند إلــى دراســات اكتواريــة قبــل البــدء الفعلــي يف عمليــة التســوية.35
أن اإلطــار االســتراتيجي
م��ن خ�لال مقابلةــ م��ع الســيد حسنــ ش��راكة رئيــس وحــدة الرقابــة والشــكاوى يف الهيئــة ،أوضــح ّ
 2022-2017كان موضوعــاً بظــروف مثاليــة مــن ناحيــة اإلمكانيــات واملــوارد البشــرية وقبــل الدخــول الفعلــي مليــدان
التســوية واكتشــاف مــا بجعبتــه مــن مشــاكل ومعيقــات ،حيــث ّ
مت حالي ـاً وبعــد  5ســنوات مــن العمــل يف التســوية وضــع
اخلطــة االســتراتيجية  2032-2022لالنتهــاء مــن أعمــال التســوية خــال  10ســنوات ،بواقــع إجنــاز  240ألــف دومن
 29األمانة العامة لمجلس الوزراء .التقرير السنوي الثامن للشكاوى في الدوائر الحكومية .2020 .ص  ،39ص  ،44ص  ،46ص .81
 30هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي  .2022 .2021ص  .58مصدر غير منشور.
 31االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ،النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد ،ط  ،2016 ،4ص .60
 32انظر/ي المزيد ،موقع هيئة تسوية األراضي والمياه على الرابط اآلتيhttps://lwsc.ps/section_mun.php?page_id=9 :
 33هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي للعام .2020
 34مقابلة مع السيد موسى شكارنة ،مصدر سابق.
 35مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع ،مصدر سابق.
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ســنوياً ،وكان قــد ّ
مت إطــاع املوظفــن علــى اخلطــة االســتراتيجية إلبــداء أ ّيــة مالحظــات ،وهــي يف انتظــار مصادقــة مجلــس
الــوزراء عليهــا.36

أن الهيئــة ال تعمــل ضمــن خطــة واســتراتيجية قابلــة للتطبيــق ،مؤكــداً
مــن جهتــه ،أوضــح ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ّ
ً
أ ّنــه ّ
مت توجيــه هــذه املالحظــة للهيئــة ســابقاً ،فض ـا عــن افتقــار اخلطــة االســتراتيجية للهيئــة  2022-2017للخطــط
الســنوية أو التشــغيلية التــي تتناســب مــع االحتيــاج مــن املوظفــن والهــدف املــراد حتقيقــه .وهــذا يفســر تأخــر أعمــال
أن إلطــار االســتراتيجي كان قــد ّ
مت إعــداده ألغــراض
التســوية حــن كان الهــدف إنهاءهــا يف عــام  .2022إضافــة الــى ّ
إعــداد املوازنــة العامــة فقــط.37
كمــا جتــدر اإلشــارة الــى وجــود اســتراتيجية قطاعيــة لقطــاع األراضــي مــع ســلطة األراضــي مت إنشــاؤها باالســتناد علــى
اســتراتيجيات وخطــط ومشــاريع ٍّ
كل مــن هيئــة األراضــي وامليــاه وســلطة األراضــي.38
3.مشتريات وعطاءات الهيئة:
يتـ ّم الســير يف موضــوع العطــاءات واملشــتريات اخلاصــة بهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه وفقـاً لقانــون الشــراء العــام الســاري
يف األراضــي الفلســطينية ووفقـاً لتعليمــات وزارة املاليــة ،حيــث يوجــد قســم خــاص باللــوازم واملشــتريات يف الدائــرة املاليــة
إلــى جانــب قيــام قســم تكنولوجيــا املعلومــات بتصميــم برنامــج خــاص للّــوازم واملشــتريات يف الهيئــة ،يتـ ّم مــن خاللــه حفــظ
اللّــوازم وتخزينهــا وتصنيفهــا حســب النــوع والصنــف وإعطــاء ك ِّل صنــف رمــزاً خاصــاً بــه ،وتنظيــم مســتندات إدخــال
باللــوازم املشــتراة حســب ضبــط جلــان االســتالم والفواتيــر املقدمــة ،وتنظيــم قيــود باملوجــودات التالفــة ليتــم مراســلة
مديريــة اللــوازم العامــة مــن أجــل إتالفهــا.39
ً
ثالثا :المساءلة والتدقيق على أعمال الهيئة
تُع ـ َّرف نُ ُظــم املســاءلة علــى أ ّنهــا واجــب املســؤولني عــن الوظائــف الرســمية (ســواء كانــوا منتخبــن أم مع ّينــن ،وزراء أم
موظفــن ومــن يف حكمهــم) تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل يف املؤسســة أو الــوزارة ،بشــكل يتــ ّم فيــه توضيــح
قراراتهــم وتفســير سياســاتهم ،واالســتعداد لتح ّمــل املســؤوليات املترتبــة علــى هــذه القــرارات ،وااللتــزام بتقــدمي تقاريــر
عــن ســير العمــل يف مؤسســاتهم ،توضــح اإليجابيــات والســلبيات ،ومــدى النجــاح أو اإلخفــاق يف تنفيــذ سياســاتهم يف
العمــل .ويعنــي مبــدأ املســاءلة ،حــقّ املواطنــن العاديــن يف ّ
االطــاع علــى هــذه التقاريــر العامــة ،وعلــى أعمــال اإلدارات
العامــة ،مثــل مجلــس النــواب ،ومجلــس الــوزراء ،والــوزارات واملؤسســات العامــة الرســمية واملؤسســات غيــر الوزاريــة
واملؤسســات األهليــة والشــركات التــي تديــر أو تقــدم خدمــة عامــة كالكهربــاء وامليــاه واالتصــاالت ...إلــخ.40
1.التقارير السنوية والدورية للهيئة:
ـإن الهيئــة ملزمــة بتقــدمي تقاريــر إلــى مجلــس
وفقـاً لقــرار بقانــون هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )7لســنة  ،2016فـ ّ
ـص صريــح يف القانــون ،حيــث ّ
ـص بشــكل صريــح يف املــادة ( )6مــن القــرار بقانــون
الــوزراء علــى اعتبــار تبعيتهــا لــه بنـ ٍّ
مت النـ ّ
أن مــن ضمــن صالحيــات رئيــس الهيئــة إعــداد التقاريــر املاليــة واإلداريــة ،وهــو مــا أكــد عليــه القانــون األساســي
علــى ّ
بنصــه أ ّنــه« :علــى ك ّل وزيــر أن يقــدم إلــى مجلــس الــوزراء تقاريــر تفصيليــة
()72
ـادة
ـ
امل
يف
2003
ـام
ـ
للع
ل
د
ـ
املع
ـطيني
الفلسـ
ّ
ّ
عــن نشــاطات وزارتــه وسياســاتها وخططهــا ومنجزاتهــا مقارنــة باألهــداف احملــددة للــوزارة يف إطــار اخلطــة العامــة،
وكذلــك عــن مقترحاتهــا وتوصياتهــا بشــأن سياســتها يف املســتقبل .وتقــدم هــذه التقاريــر بشــكل دوري منتظــم ك ّل ثالثــة
أشــهر بحيــث يكــون مجلــس الــوزراء علــى ّ
اطــاع ٍ
واف بسياســات ك ّل وزارة ونشــاطاتها».41
أفــادت الســيدة منــى بعيــرات مديــرة نظــم املعلومــات GIS-يف هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه بأ ّنــه جتــري طباعــة التقريــر
 36مقابلة مع السيد حسن شراكة ،رئيس وحدة الرقابة والشكاوى في هيئة تسوية األراضي والمياه ،بتاريخ .2022-6-8
 37مقابلة مع السيد جفال خليل جفال ،مصدر سابق.
 38سلطة األراضي .استراتيجية قطاع األراضي shorturl.at/hkETY .2021 .2023-2021
 39هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي لهيئة تسوية األراضي والمياه ،2018 ،ص .40
 40االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ،النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد ،ط  ،2016 ،4ص .64
 41أشــار النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة رقــم ( )43لســنة  2005فــي المــادة ( )15منــه فقــرة ( )1إلــى أن «تقــدم الــوزارة بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة فــي األول مــن أيــار مــن
الســنة الجاريــة تقريــراً وتحليــاً شــامالً إلــى مجلــس الــوزراء حــول الوضع المالي العــام مــع توقعــات موضوعيــة لحركــة المــوارد وااللتزامــات خــال الفتــرة المتبقيــة مــن الســنة المالية،
والتوصيــات لوضــع سياســات لالســتجابة للتطــورات االقتصاديــة المتوقعــة ،ويسترشــد مجلــس الــوزراء بهــذا التقريــر فــي وضــع المؤشــرات والسياســات الخاصــة إلعــداد مشــروع الموازنــة العامــة
للسنة المالية القادمة» ،وهو ما أكدت عليه المادة ( ،148و )149من ذات النظام.
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الســنوي لعــام  2021مــن أجــل تقدميــه لرئاســة مجلــس الــوزراء ،42أ ّمــا مــن حيــث طبيعــة التقاريــر التــي تع ّدهــا الهيئــة ،فيتـ ّم
إعــداد التقاريــر الرســمية بشــكل ربــع ســنوي ،والتــي تتضمــن معلومــات حــول إجنــازات املكاتــب واملعيقــات القائمــة وعــدد
الطاقــم واالحتياجــات املطلوبــة لــك ّل مكتــب ،حيــث يجــري العمــل حاليـاً ضمــن  96مكتبـاً موزعـاً يف الضفــة الغربيــة.43
2.الرقابة والتدقيق الداخلي على أعمال الهيئة:
تخضــع هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،مــن حيــث الرقابــة الداخليــة ،كغيرهــا مــن املؤسســات ألنظمــة الرقابــة الداخليــة
املاليــة واإلداريــة ،فهنــاك وحــدة الرقابــة الداخليــة والشــكاوى التــي هــي جــزء مــن الهيــكل التنظيمــي لهيئــة تســوية األراضــي
وامليــاه ،وهــي وحــدة مســتقلة بحــد ذاتهــا تتبــع لرئيــس الهيئــة مباشــرة ،وتتكــون مــن دائرتــن همــا دائــرة الرقابــة املاليــة
وتقســم إلــى قســم
اإلداريــة وتشــمل قســم الرقابــة املاليــة ،وقســم الرقابــة اإلداريــة ،ودائــرة الرقابــة علــى محاكــم التســوية،
ّ
الرقابــة علــى أقــام احملاكــم ،وقســم الشــكاوى .44وعملــت الهيئــة علــى ربــط هــذا النظــام مــع نظــام الشــكاوى يف مجلــس
الــوزراء لتســهيل تقــدمي الشــكوى.45
أن عمليــة دراســة الشــكوى املقدمــة تتـ ّم مــن خــال زيــارة املكتــب املشــتكى عليــه،
أوضــح رئيــس وحــدة الرقابــة والشــكاوى ّ
ّ
ّ
ـت فيهــا .كمــا أشــار إلــى أنــه مت إلغــاء جلنــة النزاعــات
مــروراً بالتحقــق مــن الشــكوى ومســتنداتها وأوراقهــا ،وانتهــا ًء بالبـ ّ
واســتبدالها بثــاث جلــان (يف الشــمال ،والوســط واجلنــوب) تقــوم بتقــدمي توصيــات ملأمــور التســوية يف حــال اســتعصى
أي معضلــة .46يوضــح الشــكل التالــي عــدد الشــكاوى التــي تلقّتهــا الهيئــة وعــدد املغلــق منهــا:
عليــه حـ ّل ّ

املصدر :تقارير هيئة تسوية األراضي واملياه السنوية ألعوام 2020-2019 -2021

يرجــع ارتفــاع عــدد الشــكاوى إلــى حساســية موضــوع األراضــي ،ومــا يرافقــه مــن مشــاكل اإلرث املســتعصية واســترجاع
ـت
احلقــوق ،حيــث توجــد عــدة ا ّدعــاءات علــى قطعــة األرض الواحــدة ،وحــن يصــدر مأمــور التســوية قــراره بخصــوص البـ ّ
ـإن األطــراف التــي ال يكــون القــرار لصاحلهــا تلجــأ للشــكوى واالعتــراض .وهــذا مــا أوضحــه ديــوان الرقابــة
يف اال ّدعــاءات فـ ّ
وهيئــة مكافحــة الفســاد بوجــود لبــس لــدى املواطنــن مــا بــن االعتــراض علــى قــرار مأمــور التســوية والشــكوى؛ حيــث تتعلق
الشــكوى باخلدمــات التــي تتمثــل يف خدمــة تســوية األراضــي ،أو بســوء اســتخدام املنصــب أو تضــارب املصالــح أو التقاعــس
كل مــن هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة بدراســة هــذه الشــكاوى ٌّ
يف العمــل ،إذ يقــوم ٌّ
كل حســب اختصاصــه .أمــا
االعتــراض علــى قــرار املأمــور فيكــون بالتوجــه للســلك القضائــي مــن خــال محاكــم التســوية.47
 42مقابلة مع السيدة منى بعيرات مديرة نظم المعلومات –GISفي هيئة تسوية األراضي والمياه ،بتاريخ .2022/6/1
 43مقابلة السيدة شريفة حسين أبو الحلو ،مصدر سابق.
 44هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي لهيئة تسوية األراضي والمياه ،2018 ،ص .45
 45المصدر السابق ،ص .40
 46حسن شراكة ،مصدر سابق.
 47مقابلة السيد عصام عبد الحليم ،مدير عام الشكاوى والتحرّ ي في هيئة مكافحة الفساد.2022/6/7 ،
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3.

الرقابة والتدقيق اخلارجي على أعمال الهيئة:

تتعــدد وســائل الرقابــة واملســاءلة ووســائل التدقيــق اخلارجــي ،ســواء علــى شــكل رقابــة برملانيــة متمثلــة يف املجلــس
التشــريعي الــذي ّ
مت حلــه يف نهايــة عــام  ،48 2018أو رقابــة ماليــة وإداريــة أو رقابــة مجتمعيــة «املســاءلة املجتمعيــة» ،أو
رقابــة قضائيــة ،أو رقابــة هيئــات مكافحــة الفســاد .وهنــا ال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إلــى عــدد مــن املؤسســات التــي مارســت
أو متــارس شــك ً
ال مــن أشــكال الرقابــة اخلارجيــة علــى عمــل هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،وفيمــا يلــي توصيــف ألهــم
اإلجــراءات الرقابيــة أو آليــات املســاءلة التــي اتخذتهــا تلــك اجلهــات جتــاه الهيئــة أثنــاء عملهــا:
◉ديوان الرقابة املالية واإلدارية:
قــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بإعــداد تقريــر حــول أعمــال هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه للفتــرة الواقعــة بــن
 2017/1/1إلــى  ،2017/12/2إذ ّ
مت إعــداد هــذا التقريــر الرقابــي (غيــر املنشــور) بنــا ًء علــى طلــب مــن هيئــة تســوية
ّ
األراضــي وامليــاه ،وقــد رصــد التقريــر يف حينــه ،وكمــا أشــرنا يف ثنايــا هــذا التقريــر مجموعــة مــن املخالفــات لعـل أبرزهــا:
(التشــريعات القدميــة التــي ســارت مبوجبهــا أعمــال التســوية ،وعــدم وجــود خطــة اســتراتيجية مرتبطــة بوجــود مؤشــرات
محــددة ألعمــال التســوية ،وعــدم اعتمــاد البرامــج اإللكترونيــة يف حينــه لغايــات أعمــال التســوية ،وعــدم تدريــب املوظفــن
قبــل تنفيذهــم للمهــام املنوطــة بهــم ،والشــروع بالتســوية دون دراســات اكتواريــة ،وعــدم وجــود معاييــر موحــدة وواضحــة
للتخمــن).49

عامــي 2020-2018
كمــا أعــ ّد الديــوان خــال عــام  2021تقريــراً حــول التعيينــات يف الهيئــة يف الفتــرة الواقعــة بــن
ْ
ـأن هيئــة التســوية هــي مشــروع مؤقــت ويجــب معاملتهــا علــى هــذا األســاس يف
وتلخــص رأي الديــوان يف تلــك التعيينــات بـ ّ
50
إعــداد االســتراتيجيات واخلطــط واملوازنــات والتعيينــات .
◉رقابة هيئة مكافحة الفساد:
تباشـ�ر هيئةــ مكافحــة الفســاد وفقاــً لقان�وـن مكافحــة الفسـ�اد رقــم ( )1لســنة  2005وتعديالتــه ،مــن خــال أخــذ دورهــا
الرقابــي املتعلــق بالتحــري واالســتدالل يف شــبهات الفســاد التــي تُقتَـ َر ُ
ف مــن قبــل األشــخاص اخلاضعــن ألحــكام القــرار
بقانــون ،51وحتويلهــا للقضــاء يف حــال اكتمــال امللــف اخلــاص بشــبهة الفســاد .ومــن خــال املقابلــة مــع مديــر عــام الشــؤون
القانونيــة يف الهيئــة ،أشــارت إلــى ورود مجموعــة مــن الشــكاوى لــدى الهيئــة 52يف هــذا املجــال والتــي ّ
متــت اإلشــارة لهــا مــن
حيــث توزيعهــا وتصنيفهــا ســابقاً يف هــذا التقريــر.
أمــا مــن حيــث نوعيــة الشــكاوى ،53فقــد تنوعــت بــن التهــاون يف أداء واجبــات الوظيفــة ،واالســتثمار الوظيفــي ،والتزويــر،
والواســطة واحملســوبية ،وإســاءة اســتخدام الســلطة ،وإســاءة االئتمــان ،واملســاس باملــال العــام .وبشــكل عــام صنفــت
الشــكاوى التــي ّ
مت اســتقبالها يف املجــاالت اآلتيــة:
1.تعلّــق جــزء مــن الشــكاوى بشــكل عــام بآليــات العمــل اإلداريــة ولــم تــر َق تلــك الشــكاوى إلــى مســتوى شــبهات الفســاد،
متــت مراســلة هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه بشــأنها ،بغــرض تصويبهــا ،54أو ّ
مت حفظهــا أو ّ
و ّ
مت عقــد جلــان حتقيــق
إداريــة بخصوصهــا.
2.اجلــزء اآلخــر مــن الشــكاوى تعلّــق ببعــض القضايــا الفنيــة أثنــاء أعمــال التســوية ،كمــا هــو احلــال يف معاييــر قبــول
الوثائــق املق ّدمــة أثنــاء مرحلــة اال ّدعــاءات ،حيــث ّ
مت قبــول وثائــق ضعيفــة مــن الناحيــة القانونيــة كأســاس يُســتند عليــه
يف عمليــة اال ّدعــاء ،مقابــل رفــض وثائــق أكثــر قــوة مــن ناحيــة قانونيــة ،وبالتالــي لــم تكــن هنــاك معاييــر واضحــة يف
مســألة قبــول الوثائــق .55ويف الغالــب كانــت األخطــاء متركــزة يف آليــات العمــل وليســت كشــبهات فســاد.

ـب مــن الشــكاوى املق ّدمــة خاصــة خــال فتــرة تعليــق
3.وفقـاً لهيئــة مكافحــة الفســاد ،كان للمغتربــن خــارج فلســطني نصيـ ٌ
أن كثيــراً
جــداول احلقــوق ،إذ كانــت فتــرة غيــر كافيــة لهــم ،وبالتالــي فقــدوا حقّهــم كونهــم يف حالــة غربــة ،فضـ ً
ا عــن ّ
 48وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،وفا تنشر نصّ قرار المحكمة الدستورية بشأن ح ّل التشريعي وإجراء االنتخابات.2018/12/24 .
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=1t40Pha844831164474a1t40Ph
 49مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع ،لمناقشة التقرير الرقابي حول أعمال هيئة تسوية األراضي والمياه ،مصدر سابق.
 50مقابلة مع السيد جفال خليل جفال ،مصدر سابق.
 51المادة ( )4/8من القرار بقانون رقم ( )37لسنة  ،2018المنشور في الوقائع الفلسطينية ،عدد  ،149ص  ،30بتاريخ .2018/11/28
 52مقابلة مع السيدة رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد ،بتاريخ .2019/10/28
 53الشكل في ص  19من هذا التقرير.
 54مقابلة مع السيدة رشا عمارنة ،مصدر سابق.
 55المصدر السابق.

19

بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل هيئة تسوية األراضي واملياه

منهــم ال ميلــك بطاقــة شــخصية تؤهلــه للدخــول إلــى األراضــي الفلســطينية ،ملتابعــة إجراءاتــه القانونيــة ،مــا تســبب
بإشــكاليات عديــدة ،رغــم وضــع هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،لإلجــراءات اخلاصــة بذلــك يف دليــل إجــراءات التســوية
املوحــد وعلــى املوقــع اإللكترونــي.56
ّ
ومحصنــة مــن الطعــن إلــى أن ّ
مت الطعــن
4.فيمــا يتعلــق بقــرارات مأمــور التســويةُ ،وصفــت تلــك القــرارات بأ ّنهــا واســعة
ّ
ـص وفق ـاً للمحكمــة الدســتورية ،حيــث كانــت قــرارات مأمــوري التســوية مح ـ ّل شــكاوى لــدى الهيئــة يف
بدســتورية النـ ّ
57
كثيــر مــن األحيــان .
5.تناولــت شــكاوى أخــرى موضــوع «النتــف» ،وكيفيــة التصــرف بهــا وآليــة توزيعهــا بــن املواطنــن ،إذ لــم تكــن هنــاك
معاييــر واضحــة ومحــددة يف هــذا املجــال ،فضـ ً
ا عــن وجــود عــدة قضايــا قيــد التحقيــق يف هــذا املوضــوع ،باحتماليــة
وجــود مصلحــة يف توزيــع النتــف.58
◉الطعون القضائية يف القرارات الصادرة عن الهيئة:
يلعــب القضــاء دوراً بــارزاً يف حمايــة احلقــوق وحتقيــق الوصــول للعدالــة ،ســواء مــن خــال تعزيــز الضمانــات اخلاصــة
بإجــراءات احملاكمــة وإدارتهــا ،إلــى جانــب الضمانــات اخلاصــة باملتقاضــن ،ويشــكل القضــاء الــدرع احلامــي للحقــوق ،يف
ظـ ّل تعــارض املصالــح وتضاربهــا .أ ّمــا مــن حيــث دور القضــاء خــال مرحلــة إجــراءات التســوية ،فقــد لعــب دوراً يف عــدد
مــن املســتويات مــن خــال حتقيــق الرقابــة علــى أعمــال اإلدارة ،حيــث يلجــأ املعترضــون علــى قــرارات مأمــور التســوية إلــى
محاكــم التســوية املنتشــرة يف مناطــق التســوية لالعتــراض ،ولكــون هــذه احملاكــم محاكــم درجــة أولــى وصاحبــة االختصــاص
مبوضــوع التســوية ،فتدخــل قضايــا وملفــات محاكــم التســوية يف النظــام القضائــي مبــا مي ّكــن املواطنــن مــن االســتئناف
والنقــض والطعــن يف قــرارات محكمــة التســوية وقــرارات هيئــة تســوية األراضــي ،ويســتعرض التقريــر أمثلــة علــى رقابــة
محاكــم االســتئناف والنقــض والعــدل العليــا والدســتورية.
1.رقابة محكمة االستئناف والنقض:
تنظــر محكمــة االســتئناف يف قــرارات محكمــة التســوية وتقــوم إ ّمــا بقبــول االســتئناف أو رده ،كمــا يف القضيــة رقــم
( )2019/1345الســتئناف القــرار الصــادر عــن قاضــي األمــور املســتعجلة يف محكمــة تســوية أراضــي عــارورة بتاريــخ
 2019/10/14يف الطلــب املســتعجل رقــم ( )2019/5والقاضــي بــر ّد الطلــب لعــدم االختصــاص .حيــث حكمــت محكمــة
االســتئناف بــرد االســتئناف موضوعــا وتأييــد القــرار املســتأنف .والقضيــة رقــم ( )2019/1304الســتئناف الطعــن بالقــرار
الصــادر عــن قاضــي األمــور املســتعجلة لــدى محكمــة تســوية أبــو فــاح يف الطلــب رقــم ( )2019/5املتفـ ّرع عــن االعتــراض
( )2017/511بتاريــخ  2019/10/6والقاضــي بــر ّد الطلــب لعــدم توافــر شــروط وأركان الطلــب و ّ
مت احلكــم بقبول االســتئناف
موضوع ـاً وإلغــاء القــرار املســتأنف وإعــادة الدعــوى إلــى مرجعهــا للســير .والقضيــة رقــم ( )2019/33باســتئناف القــرار
الصــادر عــن محكمــة تســوية أراضــي حلحــول بتاريــخ  2019/1/9يف الطلــب رقــم ( )2019/2والقاضــي بوقــف املســتأنفني
عــن القيــام بأ ّيــة أعمــال يف قطعــة األرض موضــوع الطلــب ،و ّ
مت قبــول االســتئناف موضوعـاً وإلغــاء القــرار املســتأنف ور ّد
الطلــب موضــوع القــرار املســتأنف لتقدميــه جلهــة غيــر ذات اختصــاص.
تنظــر محكمــة النقــض يف الطعــون املرفوعــة إليهــا بقــرارات محاكــم االســتئناف يف القضايــا اجلزائيــة واملدنيــة واملســائل
املتعلقــة بتغييــر مرجــع الدعــوى؛ مثــال ذلــك القضيــة رقــم ( )2021/1006حــول الطعــن بالقــرار الصــادر عــن محكمــة
اســتئناف نابلــس بتاريــخ  2021/11/29باالســتئناف رقــم ( )2021/1457املتضمــن احلكــم بــر ّد االســتئناف وذلــك ضــد
دائــرة األوقــاف اإلســامية/جنني ومأمــور تســوية أراضــي عرانــة وميثلــه وكيــل النيابة/النيابــة العامــة ،و ّ
مت قبــول الطعــن
موضوع ـاً ونقــض احلكــم الطعــن وإعــادة األوراق ملرجعهــا للســير بالدعــوى .إضافــة إلــى القضيتـ ْـن رقــم ()2021/836
ورقــم ( )2021/800حــول الطعــن لنقــض احلكــم الصــادر عــن محكمــة االســتئناف بخصــوص حقــوق وتســوية األراضــي
وامليــاه وانقضــاء املــدة القانونيــة للطعــن يف األحــكام الصــادرة وفق ـاً لقانــون تســوية األراضــي وامليــاه ،و ّ
مت احلكــم بــر ّد
الطعــن شــك ً
ال يف كال القضيتــن .والقضيــة رقــم ( )2021/749حــول الطعــن لنقــض احلكــم الصــادر بتاريــخ 2021/10/24
عــن محكمــة اســتئناف اخلليــل يف االســتئناف املدنــي ( )2021/150القاضــي بقبــول االســتئناف موضوعـاً وإلغــاء احلكــم
املســتأنف الصــادر عــن محكمــة تســوية األراضــي وامليــاه يف حلحــول ،وإعــادة األوراق إليهــا للســير يف الدعــوى حســب
 56المصدر السابق.
 57المصدر السابق.
 58المصــدر الســابق .ونشــير هنــا إلــى أنّ المــادة ( )5/18نصــت علــى أنّ “للمديــر صالحيــة إصــدار أمــر يقضــي بعــدم تســجيل أ ّيــة قطعــة أرض أو أ ّيــة حصــة مشــاعة ضمــن أ ّيــة منطقة تسوية باســم
أيّ شــخص أو أشــخاص إذا كانــت تلــك القطعــة أو تلــك الحصــة أصغــر مســاحة مــن الحــد األدنــى الــذي ســيعينه ،بشــرط ّأل يزيــد علــى دونــم واحــد في األراضي الزراعيــة ،ويمــارس المديــر هــذه
الصالحيــة ســواء بالنســبة إلى تســوية األراضي والمياه المبينــة فــي هــذا القانــون أو إلــى أ ّيــة معامــات تســجيل تجــري فيمــا بعــد .يطلــق علــى مثــل هــذه القطــع أو الحصــص التــي تكــون أصغــر مــن
الحــد األدنــى المع ّيــن فــي األمــر المذكــور اســم (نتــف) وتضــاف هــذه النتــف إلــى أرض أو حصــص مــاء مــن يدفــع أعلــى ثمــن لهــا مــن المتصرفيــن المجاوريــن .وعندمــا يمكــن جمــع نتفتيــن أو أكثــر
لتزيــد بذلــك المســاحة عــن الحـ ّد المعيــن فــي األمــر المذكــور فــإنّ القطعــة الناتجــة عــن هــذا الجمــع تطــرح فــي المزايــدة بيــن أصحــاب تلــك النتــف المجموعــة.
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األصـ�ول ،حيـ�ث قـ�ررت محكمـ�ة النقـ�ض عـ�دم قبـ�ول الطعـ�ن.

كمــا تنظــر محكمــة النقــض بصفتهــا اإلداريــة اســتثنائياً حســب قــرار ( )41لســنة  2020حلــن تشــكيل محاكــم إداريــة،
كمثــال القضيــة رقــم ( )2021/58إللغــاء القــرار املطعــون فيــه :القــرار اإلداري الصــادر عــن املســتدعى ضدهمــا هيئــة
تســوية األراضــي وامليــاه وديــوان املوظفــن باالمتنــاع عــن إصــدار قــرار تعيــن املســتدعي يف وظيفــة باحــث قانونــي لــدى
املســتدعى ضــد هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه وحكمــت احملكمــة بــر ّد الدعــوى شــك ً
ال .والقضيــة رقــم ( )2019/246حيــث
قــدم املســتدعون بهــذه الدعــوى ضــد ٍّ
كل مــن رئيــس دولــة فلســطني ،ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة فلســطني ،ورئيــس
ســلطة األراضــي ورئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه والســيد موســى شــكارنة وذلــك للطعــن بقــرار تكليــف املســتدعى
موسـ�ى شـ�كارنة قائمـ�اً بأعمـ�ال رئيـ�س سـ�لطة األراضـ�ي وقـ�ررت احملكمـ�ة ر ّد الدعـ�وى.
2.رقابة محكمة العدل العليا:
تنظــر محكمــة العــدل العليــا حســب املــادة ( )33مــن قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم ( )5لســنة  2001بالطعــون
اإلداريــة ،و ّ
مت خــال العــام  2019رفــع ثــاث قضايــا طعــن هــي :القضيــة رقــم ( )2019/322والقضيــة رقــم ()2019/321
الطعــن يف قراريْــن صادريْــن عــن رئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه حــول اســتثناء قطعــة أرض مــن مخططــات التســوية،
و ّ
مت احلكــم بإحداهمــا بإلغــاء القــرار املطعــون فيــه ور ّد الدعــوة يف القضيــة األخــرى .إضافــة إلــى القضية رقــم ()2019/77
الطعــن بقــرار رئاســي صــادر بخصــوص تعيــن محافـ ٍـظ بديــوان الرئاســة وانتدابــه ملــدة ســنتني بدرجــة وزيــر رئيسـاً لســلطة
األراضــي ورئيسـاً لهيئــة تســوية األراضــي و ّ
مت احلكــم بــر ّد الدعــوى.
3.رقابة احملكمة الدستورية:
تقــوم احملكمــة الدســتورية بتقــدمي تفســير ملــواد القوانــن والقــرارات والطعــن يف بعــض مــوا ّد القانــون ،مثــال ذلــك مبــا
ـص املــادة ( )9مــن قانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة 1952م
ـص تســوية األراضــي ،البـ ّ
ـت يف دســتورية نـ ّ
يخـ ّ
وتعديالتــه يف القضيــة رقــم ( ،)2019/2حيــث قــررت احملكمــة عــدم دســتورية حتصــن القــرارات الصــادرة عــن مديــر
التســوية أو الشــخص املفـ ّوض مــن قبلــه مــن رقابــة القضــاء الــواردة يف الفقرتــن ( 1و )2مــن املــادة ( )9مــن قانــون تســوية
األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة 1952م وتعديالتــه .إضافــة إلــى طلبــات تفســير دســتورية لبعــض املــواد الــواردة يف
القوانــن أو القــرارات مثــال القضيــة رقــم ( )2020/1لتفســير املــادة ( )13الفقــرة ( )1و( )3مــن قانــون تســوية األراضــي
وامليــاه رقــم ( )40لســنة 1952م وتعديالت��ه.
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بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل هيئة تسوية األراضي واملياه

القسم الثالث
النزاهة والشفافية والمساءلة في إجراءات التسوية
يف عــام  2016عندمــا تأسســت هيئــة تســوية األراضــي ،كانــت مســاحة األراضــي التــي بحاجــة لتســوية حوالــي  3.8مليــون
دومن ،ويوضــح اجلــدول أدنــاه نســبة املســاحة املنجــزة حتــى نهايــة عــام  2021والتــي تشــكل  40%مــن املســاحة الكليــة.
السنة

املساحة املراد إجنازها (دومن)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
مجموع ما مت
إجنازه

3,800,234
3,786,925
3,737,112
3,590,404
2,860,261
2,704,417

ما مت إجنازه (دومن)
13,309
49,814
146,708
730,143
155,844
220,624
1,316,442

أن أعمــال التســوية انطلقــت يف العــام  2016مبوازنــة مخصصــة مقدارهــا ( )30مليــون شــيكل ،ليتـ ّم االنتهــاء
ويشــار إلــى ّ
59
ً
ً
ّ
ـأن دراس ـة ملعهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) أشــارت إلــى أنــه
منهــا يف العــام  ، 2022علم ـا بـ ّ
يف حــال بقيــت وتيــرة العمــل علــى مــا هــي عليــه مــن خــال إجنــاز  70كــم2
ـإن العمليــة ســتحتاج إلــى 50
ـ
ف
ـنوي،
ـ
س
ـدل
ـ
كمع
ّ
ســنة ولــن تنتهــي كمــا هــو مخطــط لهــا يف العــام .60 2022
مراحل عملية تسوية األراضي
متـ ّر عمليــة تســوية األراضــي بعــدد مــن املراحــل والتــي ســنأتي علــى ذكرهــا تباعـاً مــع الوقــوف علــى أهــم اإلشــكاليات التــي
اعترتهــا أثنــاء التنفيذ:
◉مرحلة التحضير ألعمال التسوية وحتديد املنطقة املراد بدء أعمال التسوية بها:
تقــوم الهيئــة بتحديــد املنطقــة التــي ســتتم بهــا أعمــال التســوية بتعيــن مســار حدودهــا وإحداثياتهــا علــى املخطــط املرفــق
 59انظر الرابط اآلتي.https://www.raya.ps/news/1058693.html>K :
 60حبيب حن ،مصدر سابق ،ص .19
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مــع أمــر التســوية ،أو وفــق مســار احلــوض الطبيعــي ملنطقــة التســوية ،وذلــك بعــد عمــل تقريــر فنــي عــن املنطقــة وتقســيمها
إلــى أحــواض وأحيــاء بأســماء متعــارف عليهــا لــدى أهالــي املنطقــة وبالتعــاون مــع الهيئــات احملليــة عــن طريــق تشــكيل
جلنــة املع ّرفــن التــي تكــون يف الغالــب مــن وجهــاء أهالــي املنطقــة ،ويت ـ ّم اعتمــاد املعالــم الطبيعيــة «كالشــوارع ،والطــرق،
واألوديــة ،وغيرهــا» ،كحــدود ألحــواض التســوية .61حاولــت اخلطــة االســتراتيجية  2032-2022تفــادي أخطــاء اخلطــة
االســتراتيجية الســابقة ،حيــث تض ّمنــت خطــة إلجنــاز التســوية حســب احملافظــات علــى مــدى  10ســنوات ،62كمــا أوضحــت
مديــرة نظــم املعلومــات 63بأ ّنــه يتـ ّم أثنــاء عمليــة التحضيــر للتســوية إعــداد خرائــط األســاس والتقاريــر الفنيــة املرافقــة.
ولعــل مــن أبــرز االنتقــادات التــي ُو ِّج َهــت ســابقاً يف مســألة حتديــد املناطــق ،أ ّنهــا لــم تســتند علــى خطــة محــددة أو دراســات
اكتواريــة مســبقة قبــل عمليــة البــدء بأعمــال التســوية ،إذ تبــن عــدم وجــود خطــة اســتراتيجية واضحــة ،وفق ـاً ملؤشــرات
محــددة معتمــدة مــن قبــل هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،علــى الرغــم مــن وجــود إطــار اســتراتيجي وخطــة إلنهــاء أعمــال
التســوية خــال العــام  ،2022واالنتهــاء مــن أعمــال التســوية خــال ســت ســنوات مــن تاريــخ اإلنشــاء ،وهــو مــا أكــده تقريــر
بنصــه علــى عــدم وجــود خطــة اســتراتيجية مرتبطــة بأهــداف
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حــول أعمــال هيئــة التســويةّ ،
ومؤشــرات محــددة .64كمــا أ ّنهــا لــم تســتند عندمــا بــدأت أعمــال التســوية علــى مبــادئ املخاطــر وحتديــد األولويــات ،ولــم
مت الحقـاً
تقــم بإعــداد التقاريــر الفنيــة الالزمــة لتحديــد املناطــق التــي ســتبدأ بهــا أعمــال التســوية ،65علــى الرغــم مــن أ ّنــه ّ
حتديــد تاريــخ االنتهــاء مــن أعمــال التســوية يف العــام  2022أي خــال ســت ســنوات مــن أعمــال التســوية التــي بــدأ العمــل
بهــا منــذ العــام  2016كمــا أســلفنا.66
·ممارسة الهيئة ألعمال املساحة ورسومها وعالقتها مع الهيئات احمللية
أن النهــج املتّبــع يف عمليــة تســوية األراضــي وامليــاه قائ ـ ٌم علــى توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع الهيئــات
جتــدر اإلشــارة الــى ّ
احملليــة للمناطــق املســتهدفة للتعــاون يف عمليــة التســوية ،بهــدف توفيــر الهيئــات احملليــة مق ـ ّرات ملوظفــي هيئــة تســوية
األراضــي وامليــاه ،ومأمــوري التســوية ،إلــى جانــب قيــام الهيئــات احملليــة بتنفيــذ مســألة العطــاءات وترســيتها علــى إحــدى
الشــركات الهندســية للقيــام بعمليــات املســح لألراضــي يف نطــاق الهيئــة احملليــة –تشــرف هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه
علــى األمــور الفنيــة يف جلنــة العطــاءات -مقابــل رســوم قانونيــة حتددهــا الهيئــة احملليــة.67
وهنــا ال بـ ّد مــن إثــارة مســألة الرســوم التــي تقاضتهــا الهيئــات احملليــة مــن املواطنــن لقــاء القيــام بأعمــال التســوية واملســح
لألراضــي حســب مــا تفيــده مذكــرات التفاهــم والتعــاون ،والتــي اختلفــت مــن هيئــة محليــة إلــى أخــرى ،ولــم تتدخــل فيهــا
هيئــة تســوية األراضــي وامليــاهّ ،
وإنــا اكتفــت مبراســلة وزارة احلكــم احمللــي ودعوتهــا ملراقبــة الرســوم املفروضــة مــن قبــل
الهيئــات احملليــة ،وهــو مــا شـ ّكل مخالفــة صريحــة لنصــوص قانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة  ،1952الــذي
أعطــى هــذه الصالحيــة لهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه وليــس للهيئــات احملليــة التــي يقتصــر عملهــا يف هــذا اجلانــب علــى
تســيير أعمــال التســوية ،بينمــا يجــب علــى هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه حتديــد ســقف للرســوم.
ـجع أصحــاب األراضــي علــى إجــراء التســوية ألراضيهــم ،حيــث
تع ـ ّد تكلفــة الرســوم إحــدى املشــاكل اجلديــة التــي ال تشـ ّ
تقــوم الهيئــات احملليــة بتحديــد الرســوم مــن خــال جمــع نفقــات املكاتــب مــع نفقــات املســح والعطــاءات وقســمتها علــى
عــدد الدومنــات املــراد تســويتها؛ وتكــون الرســوم يف بعــض األحيــان مرتفعــة لدرجــة قــد تضطــر املواطــن إلــى بيــع قطعــة
أرض لتغطيتهــا.68
ـي تعــاون مــع الهيئــات احملليــة يف ٍّ
كل مــن منطقــة الرماضــن
خــال عــام  2020و ّقعــت هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه اتفاقيتـ ْ
يف اخلليــل ومنطقــة كيســان يف بيــت حلــم ،69فيمــا ّ
مت خــال عــام  2021توقيــع  5اتفاقيــات تعــاون (اثنتــان يف اخلليــل
 61هيئة تسوية األراضي والمياه ،دليل اإلجراءات الموحّ دة ألعمال التسوية ،2018 ،ص .22
 62هيئة تسوية األراضي ،الخطة االستراتيجية  .2020 .2032-2022مصدر غير منشور.
 63مقابلة مع السيدة منى بعيرات ،مصدر سابق.
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 65المصدر السابق.
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( ،)291والمعيقــات العمليــة التــي ســعى االحتــال إلــى تكريســها علــى األرض مــن خــال اعتقــال طواقــم التســوية أو منعهــا مــن ممارســة أعمالهــا أو مصــادرة معداتهــا فــي الميــدان ،وهــو مــا تكــرر
مــرات عديــدة مــع موظفــي هيئــة تســوية األراضــي والميــاه ،إلــى جانــب المعيقــات التــي كان يخلقهــا االحتــال فــي المناطــق المصنفــة (ج) بهــدف منــع الطواقــم مــن االقتــراب منهــا خاصــة تلــك المحاذيــة
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ســلطة األراضــي ،مقــر هيئــة تســوية األراضــي والميــاه ،بتاريــخ .2019/10/2
 67مقابلة مع السيدة منى بعيرات ،مصدر سابق.
 68المصدر السابق.
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واثنتــان يف نابلــس وواحــدة يف بيــت حلــم) ،70وبالتالــي بلــغ عــدد اتفاقيــات التعــاون مــع الهيئــات احملليــة حتــى عــام 2021
مــا مجموعــة  220اتفاقيــة.
حتــاول الهيئــة االنتهــاء مــن أعمــال التســوية يف املكاتــب القائمــة البالــغ عددهــا  96مكتبـاً دون فتــح مكاتــب جديــدة ،حيــث
ّ
مت تأطيــر العالقــة بــن هيئــة التســوية والهيئــات احملليــة عــن طريــق تشــكيل جلنــة مك ّونــة مــن وزارة احلكــم احمللــي وهيئــة
تســوية األراضــي وامليــاه وســلطة األراضــي وهيئــة مكافحــة الفســاد ،لتطويــر إطــار قانونــي إجرائــي ينظــم هــذه العالقــة
أن مذكــرات التفاهــم ال حت ـ ّل املشــاكل املوجــودة علــى أرض الواقــع ،واملتمثلــة بطلبــات هيئــة التســوية مــن
علــى اعتبــار ّ
الهيئــات احملليــة كشــهادات التصــرف وامللكيــة ،وشــهادات تصحيــح األســماء واإلشــكاليات املتعلقــة باملســاحة واإلفــراز
والطــرق وجلنــة املعرفــن.71

املصدر :هيئة تسوية األراضي واملياه .التقرير السنوي  .2020 .2020ص .10
◉إصدار أمر التسوية:
بعــد حتديــد منطقــة التســوية يقــرر رئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه البــدء بأعمــال التســوية ،ويصــدر أمــر التســوية
وينشــر يف اجلريــدة الرســمية (مجلــة الوقائــع الفلســطينية) .وبعــد نشــر أمــر التســوية يف اجلريــدة الرســمية يتـ ّم تســطير
كتــب لـ ٍّ
ـكل مــن:
1.مجلــس القضــاء األعلــى ،لتعيــن قضــاة يف محاكــم التســوية ،وإحالــة جميــع القضايــا املنظــورة أمــام احملاكــم
النظاميــة إلــى هيئــة التســوية.
2.ســلطة األراضــي لوقــف كافــة معامــات التســجيل يف املنطقــة وإحالتهــا إلــى الهيئــة مبــا يف ذلــك جــداول
التســوية األردنيــة غيــر املنتهيــة وكافــة الســجالت واخلرائــط املتعلقــة بهــا وأمــاك الدولــة.
3.مديــر ضريبــة األمــاك ،لوقــف معامــات تغييــر التصــرف وتزويــد دائــرة التســوية بنســخة عــن جــداول دافعــي
ضريبــة األمــاك يف منطقة التســوية.

مت حاليـاً
ـي  2019-2016عائقـاً أمــام إجنــاز املهــام ،و ّ
شــكل صــدور الكثيــر مــن أوامــر التســوية خــال الفتــرة مــا بــن عامـ ْ
جتميــد إصــدار أوامــر تســوية جديــدة حتــى االنتهــاء مــن األوامــر الســابقة.
4.إعالن التسوية

بعــد نشــر أمــر التســوية ،وجتهيــز مكتــب التســوية والفــرق امليدانيــة ،يُصــدر رئيــس الهيئــة إعالنـاً يســمى إعــان التســوية،
 70هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي للعام  .2021غير منشور.
 71مقابلة مع السيد جمال الشريف ،مدير دائرة النزاهة في هيئة مكافحة الفساد .بتاريخ .2022/6/1
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لتبليــغ أصحــاب احلقــوق بتاريــخ بــدء العمــل يف املنطقــة احملــددة يف أمــر التســوية ويشــمل اإلعــان اســم القريــة أو البلــدة
أو العشــيرة أو املواقــع املنــوي الشــروع يف تســوية أراضيهــا ،والتاريــخ واملــكان الــذي ســتبدأ فيــه أعمــال التســوية ،وإخطــاراً
ـأن أعمــال التســوية تتنــاول جميــع األشــخاص والهيئــات واجلمعيــات الذيــن لهــم حــقّ تصــرف أو حــقّ متلــك أو حــقّ منفعــة
بـ ّ
يف األرض أو امليــاه أو أ ّيــة حقــوق أخــرى معتــرف بهــا أو متنــازع عليهــا ،وتعليــق نســخة عنــه يف مــكان بــارز يف القريــة أو
البلــدة أو املدينــة .وبعــد صــدور إعــان التســوية يتـ ّم تســطير كتــب لـ ٍّ
ـكل مــن:
1.وزارة التربيــة والتعليــم ،ووزارة األوقــاف ،ووزارة الزراعــة ،للوقــوف علــى رقبــة األرض وتقــدمي ادعاءاتهــم
واألوراق الثبوتيــة باحلقــوق العائــدة لـ ٍّ
ـكل منهــم.
2.وزارة اخلارجيــة ،حيــث يتــم إرســال أمــر التســوية وإعــان التســوية لتعميمهــا علــى الســفارات والقنصليــات
واملمثليــات الفلســطينية يف اخلــارج.
3.ســلطة األراضــي ،لإليعــاز لــإدارة العامــة ألمــاك الدولــة للوقــوف علــى أرض الدولــة وحتديدهــا علــى
خرائــط األســاس.
خــال فتــرة اإلعــان تقــوم هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ومــن خــال مكاتبهــا بحمــات توعيــة للمواطنــن حــول إجــراءات
التســوية واألوراق الثبوتيــة الالزمــة التــي يجــب عليهــم حتضيرهــا ،مــن خــال ورش عمــل أو كت ّيبــات تعريفيــة يتـ ّم توزيعهــا
أو مــن خــال موقــع الهيئــة .كمــا تقــوم الهيئــة بالتعــاون مــع املجتمــع احمللــي مــن خــال الهيئــات احملليــة ،واملؤسســات
احملليــة وخاصــة اجلامعــات واملؤسســات التنمويــة ،مــن أجــل تكويــن نــواة للمتطوعــن لرفــع التوعيــة بالتســوية وأعمالهــا،
وكذلــك بهــدف قيــام املتطوعــن بتحضيــر قائمــة بأســماء املالكــن.72
أمــا بعــد إعــان التســوية يف املنطقــة وبــدء العمــل ،فيتـ ّم العمــل علــى نشــر اإلعــان يف املنطقــة بشــكل أوســع مــن خــال
اســتخدام اإلعــان يف كافــة املؤسســات احملليــة كاملســاجد ،والكنائــس ،واملــدارس ،ومتطوعــي املجتمــع احمللــي ،والهيئــات
احملليــة ،وغيرهــا مــن مؤسســات املجتمــع احمللــي .73كمــا يتـ ّم خــال هــذه الفتــرة التعــاون مــع الهيئــات احملليــة الختيــار جلنــة
ويفضــل اختيــار رجــل إصــاح مــن ك ّل عائلــة يف املنطقــة املعلــن فيهــا عــن أعمــال التســوية.75
املع ّرفــن 74ورجــال اإلصــاح،
ّ

أن مســألة االســتثناءات مــن أعمــال التســوية كان لهــا نصيــب مــن النقــاش ،إذ لــم تكــن هنــاك معاييــر واضحــة يف
كمــا َّ
ً
ـأن معظــم
مســألة االســتثناءات مــن أعمــال التســوية التــي هــي صالحيــة لرئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،علم ـا بـ ّ
قراراتــه يف هــذا املجــال خضعــت للمراجعــة مــن قبــل القضــاء اإلداري و ّ
مت إلغــاء معظمهــا كمــا أشــرنا لعــدد مــن القضايــا
يف هــذا اإلطــار.76
◉بدء أعمال التسوية:
بعــد إعــان التســوية يتــ ّم تكليــف موظــف مبهــام مأمــور التســوية ليكــون املســؤول عــن جميــع أعمــال التســوية ومديــر
مكتــب التســوية يف منطقــة التســوية ،وبعــد إنهــاء اإلجــراءات الســابقة ،يبــدأ عمــل موظفــي مكتــب التســوية يف نشــر الوعــي
بــن أهالــي منطقــة التســوية بأهميــة املشــروع واإلجــراءات املتّبعــة واألوراق املطلوبــة ،ومــن ثــ ّم يعمــل مأمــور التســوية
وفنــي مكتــب التســوية علــى تبيــان وفصــل احلــدود النهائيــة ألراضــي القريــة عــن حــدود أراضــي القــرى املجــاورة وذلــك
باالشــتراك مــع الهيئــة احملليــة أو مــن تكلّفــه مــع كبــار ومعـ ّريف البلــدة ،وتنظيــم محضــر خطــي يوقــع عليــه املكلفـ ّون بتبيــان
احلــدود ،ومــن ث ـ ّم يقــوم مأمــور التســوية بنشــر إعــان تســوية داخلــي عــن ك ّل حــوض ســيبدأ العمــل بــه وذلــك إلبــاغ
أصحــاب العالقــة للوقــوف علــى رقبــة األرض بتاريــخ محــدد مــن أجــل الداللــة علــى حــدود أرضــه وبحضــور املجاوريــن
وتقــدمي ا ّدعاءاتهــم مــع أ َّيــة وثائــق معــززة تبـ ّـن احلــقّ يف األرض ،وتتـ ّم تعبئــة منــوذج «الئحــة ا ّدعــاء» ،وتعبئــة جميــع البيانــات
املذكــورة فيهــا ،وتوقيعهــا مــن قبــل امل ّدعــي واملوظــف املختــص واملع ّرفــن ومأمــور التســوية ،ويتـ ّم وضــع العالمــات احلدوديــة
(عالمــات املســاحة) ســواء كانــت حديديــة أو صخريــة أو دهــان بعــد الداللــة عليهــا مــن قبــل امل ّدعــن وبحضــور املجاوريــن،
ويتـ ّم ترســيم القطــع وقيدهــا علــى «ســكتش» امليــدان (مخطــط املوقــع) ويتــم رصدهــا بد ّقــة ،ويتـ ّم فتــح طريــق لــك ّل قطعــة
 72هيئة تسوية األراضي والمياه ،دليل اإلجراءات الموحدة ألعمال التسوية ،مصدر سابق ،ص .24
 73المصدر السابق ،ص .24
 74كمثــال علــى هــذه اللجــان ،تـ ّم تشــكيل لجنــة المعرّ فيــن فــي بلديــة بيتونيــا ،مــن خــال قــرار أعضــاء المجلــس البلــدي .مقابلــة مــع الســيدة فــداء عــازم ،رئيــس قســم الهندســة ،بلديــة بيتونيــا ،بتاريــخ
.2019/10/15
 75هيئة تسوية األراضي والمياه ،دليل اإلجراءات الموحدة ألعمال التسوية ،المصدر السابق ،ص .24
محام مزاول ،في مقرّ سلطة األراضي ،بتاريخ .2019/10/15
 76مقابلة مع األستاذ فضل نجاجرة،
ٍ
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يتــم رصدهــا ،كمــا يتـ ّم تخمــن ســعر املتــر املربــع لــك ّل قطعــة وذلــك لــأرض والبنــاء.77

وخــال هــذه املرحلــة يتـمّ تشــكيل عــددٍ مــن اللّجــان يف إطــار مكاتــب التســوية ،مــن بينهــا جلنــة مع ّرفــن وجلنــة التصـ ّرف
وجلنــة الطــرق (مــن مهنــدس مــن الهيئــة ومهنــدس مــن الهيئــة احملليــة واملهنــدس املقــاول) .يلجــأ مأمــور التســوية يف حــال
اســتعصى احلكــم بــن اال ّدعــاءات إلــى جلــان (يف الشــمال والوســط واجلنــوب) تســاعده يف احلكــم ،حيــث تقــوم برفــع
توصيــات ملأمــور التســوية بعــد عمــل زيــارات ميدانيــة للموقــع ودراســة املســتندات واألوراق ،لكــن ال تعتبــر توصيــات اللّجــان
ملزمــة للمأمــور كمــا متتــاز تلــك اللّجــان باحلياديــة.78
بالعمــوم ال توجــد معاييــر محــددة وواضحــة ومكتوبــة يف آليــة تشــكيل اللجــان ،وتكــون الهيئــة احملليــة هــي املســؤولة عــن
تشــكيل بعضهــا وال تصــدر الهيئــة أ ّيــة تعليمــات لهــا بهــذا اخلصــوص مثــل جلنــة املع ّرفــن.
ويف هــذه املرحلــة هنــاك مجموعــة مــن القضايــا التــي ميكــن إبرازهــا كإشــكاليات يف مســألة الشــفافية يف اإلجــراءات وهــي
علــى النحــو اآلتــي:
1.الوثائق وتوثيقها ومصداقيتها:
لعـ ّل مســألة توثيــق اســتالم الوثائــق واملســتندات القانونيــة ،هــي واحــدة مــن أهــم اإلشــكاليات التــي واجهــت م ّدعــي احلقــوق
يف مكاتــب التســوية ،إذ إ ّنــه لــم يتـ ّم تســليم م ّدعــي احلقــوق يف مكاتــب التســوية وصــل اســتالم بالوثائــق التــي ّ
مت تقدميهــا،79
وهــو مــا أ ّكــده مديــر الشــكاوى والبالغــات يف هيئــة مكافحــة الفســاد عصــام عبــد احلليــم حــول عــدم وعــي املواطنــن
أن العمــل جـ ٍـار
أن هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه أوضحــت ّ
بإجــراءات تســليم الوثائــق واســتالم وصــل يفيــد بذلــكّ ،80إل ّ
علــى تطويــر نظــام حلوســبة عمليــة التســوية ،بــدءاً بفتــح بــاب اال ّدعــاء وحتــى إصــدار الســج ّل ،بحيــث يضــم النظــام جميــع
األوراق الفنيــة والقانونيــة ،فضـ ً
ا عــن أ ّنــه ســيتم إطــاق نظــام األرشــفة يف نهايــة حزيــران مــن عــام  .202281أمــا املعمــول
بــه حاليـاً ،فهــو أرشــفة أي ا ّدعــاء يتـ ّم تقدميــه واالحتفــاظ بنســخة مــن املســتندات املقدمــة بشــأنه ،ويف حــال كانــت هنــاك
قطعــة أرض عليهــا أكثــر مــن ا ّدعــاء ،يتــم إعــداد تقريــر حــول ذلــك ومــن ثــم تدقيقــه فنيـاً وقانونيـاً.
اعتــرت عمليــة األرشــفة ســابقاً بعــض اإلشــكاليات أثنــاء التطبيــق ،متثلــت بضيــاع أو فقــدان بعــض الوثائــق ،حيــث ّ
مت تقــدمي
شــكاوى لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد بهــذا اخلصــوص ،82أو بخصــوص توثيــق عمليــة األرشــفة واســتالم األوراق القانونيــة
الالزمــة ،أو مــن خــال فتــح البــاب لتغييــر هــذه الوثائــق .83كمــا شـ ّكلت مســألة مصداقيــة الوثائــق املقدمــة ملكاتــب التســوية
ومــدى موثوقيتهــا كمســتندات أمــام تلــك املكاتــب إشــكالية حقيقيــة ،إذ كان يت ـ ّم يف كثيــر مــن األحيــان تقــدمي وثائــق ذات
موثوقيــة ضعيفــة علــى حســاب وثائــق ذات موثوقيــة كبيــرة ،دون إجــراءات واضحــة أو محــددة أو معتمــدة لتب ّنــي وثيقــة
دون األخرى ،وكانت هناك شكاوى لها عالقة بوجود خلل يف وزن الب ّينة لدى مأموري التسوية دون أسس واضحة.84
2.قرارات مأمور التسوية وعدم وضوحها:
شــ ّكلت قــرارات مأمــوري التســوية مثــار نقــاش يف كثيــر مــن األحيــان ،ســواء مــن حيــث معاييــر اتخــاذ القــرارات أو
أن قــرارات املأمــور يغلــب
أن األصــل يرجــع لقانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة ّ ،1952إل ّ
توحيدهــا ،ورغــم ّ
عليهــا الطابــع التقديــري .أ ّمــا مــن حيــث حتصــن تلــك القــرارات مــن الطعــن أمــام اجلهــات القضائيــة ،فظلّــت تتمتــع
بصالحيــات واســعة ومحصنــة ،رغــم أ ّنهــا كانــت محــل شـ ٍّ
ـك يف بعــض األحيــان ،وإن كان مــن بــاب تصويــب أوضــاع إداريــة
وليــس مصلحــة خاصــة بقضايــا فســاد ،85إلــى أن ّ
مت الطعــن بدســتورية املــادة ( )9مــن قانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم
( )40لســنة  1952يف العــام  ،2019و ّ
مت إلغــاء مســألة التحصــن للقــرارات .ومــن ضمــن اإلشــكاليات األخــرى التــي ميكــن
اإلشــارة إليهــا ،عــدم وضــوح الصالحيــات اخلاصــة مبأمــوري التســوية يف بعــض األحيــان وخاصــة يف املكاتــب ،وعــدم
 77هيئــة تســوية األراضــي والميــاه ،التقريــر الســنوي للهيئــة ،2018 ،ص  .8وللمزيــد أنظــر هيئــة تســوية األراضــي والميــاه ،دليــل اإلجــراءات الموحــدة ألعمــال التســوية ،2018 ،ص  .16وانظــر
أيضــا ،حبيــب حــن ،مصــدر ســابق ،ص  ،16وأنظــر أيضــا ســلمى ســليمان ،مصــدر ســابق ،ص .89
 78مقابلة مع السيد حسن شراكة ،مصدر سابق
 79علمــا بــأن هنــاك تعميــم لحســن ســير العمــل صــادر عــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد يحمــل الرقــم  ،1431/14صــادر بتاريــخ  ،2017/9/6أي بعــد تقريبــا مــن ممارســة الهيئــة لعملهــا ،ينــص
فــي أحــد بنــوده علــى «يجــب منــح المدعــي صــورة طبــق األصــل عــن االدعــاء واألوراق المرفقــة باإلضافــة لمنحــه إيصــال رســمي بتقديــم االدعــاء.
 80مقابلة مع السيد عصام عبد الحليم ،مصدر سابق
 81مقابلة مع السيدة منى بعيرات ،مصدر سابق.
 82مقابلة مع السيدة رشا عمارنة ،مصدر سابق.
 83مقابلة مع األستاذ فضل نجاجرة ،مصدر سابق.
 84مقابلة مع السيدة رشا عمارنة ،مصدر سابق.
 85المصدر السابق.
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يفصــل اآلليــة
توحيدهــا بالشــكل الصحيــح علــى الرغــم مــن إصــدار دليــل ّ
موحــد إلجــراءات التســوية ،لكــون هــذا الدليــل ال ّ
املثلــى يف الفصــل بــن اال ّدعــاءات.
3.الطرق والنتف واالعتراض عليها:
شــكلت مســألة شــكل الطــرق يف احلــوض وامتداداتهــا يف الســابق إشــكالية لــدى مكاتــب التســوية ،إذ رفضــت مكاتــب
أي معلومــات حــول مخططــات الطــرق يف املنطقــة أو االعتــراض عليهــا قبــل التعليــق النهائــي
التســوية التعاطــي مــع طلــب ّ
86
«االعتــراض» ،لكــن بعــد قــرار احملكمــة الدســتورية أصبــح باإلمــكان االعتــراض عليهــا قبــل التعليــق  .وأوجــب القانــون أن
يكــون لــك ّل قطعــة أرض شــارع ،وبالتالــي يتـ ّم تقســيم بعــض األراضــي يف عمليــة شــقّ الطــرق مــن قبــل جلنــة الطــرق إلــى
نتــف (أقــل  250متــر مربــع) حتتــاج إلــى قــرار مــن رئيــس الهيئــة أو مديــر عــام التســوية حتــى يتمكــن مأمــور التســوية مــن
تســجيلها.

كمــا شــكلت مســألة النتــف يف الطــرق والتــي أشــرنا لهــا مســبقاً يف هــذا التقريــر إشــكالية مــن حيــث إمكانيــة وجــود
مصلحــة يف بعضهــا ،والتــي كانــت مثــار شــكاوى لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد ،والتــي مــا زالــت قيــد املتابعــة بوجــود شــبهة
مصلحــة لــدى االطــراف.87
4.أسس التخمني:
أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى أعمــال هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه إلــى وجــود خلــل يف عمليــة
التخمــن لألراضــي ،إذ لــم تســتند عمليــة تخمــن األراضــي ألســس واضحــة ومحــددة وموضوعيــة وتفصيليــة وموثقــة ،وهــو
مــا قــد يــؤدي إلــى االنتقــاص مــن القيمــة املاليــة بالعــن محـ ّل التخمــن بشــكل ينعكــس ســلباً علــى حتديــد قيمــة األرض مــن
جهــة ،ومــن جهــة أخــرى علــى قيمــة الرســوم التــي يجــب حتصيلهــا للخزينــة العامــة.88
◉تنظيم جدول اال ّدعاءات:
بعــد تعبئــة لوائــح اال ّدعــاء بالكامــل والتوقيــع عليهــا مــن قبــل امل ّدعــي واملوظــف الــذي قــام بتعبئــة الئحــة اال ّدعــاء ومأمــور
التســوية وجلنــة املعرفــن ورئيــس الهيئــة احملليــة ،والتوقيــع علــى كافــة األوراق إذا كانــت الئحــة اال ّدعــاء مكونــة مــن أكثــر
مــن ورقــة ،واســتالم املســتندات املؤيــدة لال ّدعــاء ،تتــم عمليــة أرشــفة تلــك الوثائــق وتصويــر الئحــة اال ّدعــاءات ومرفقاتهــا
وإعطــاء صــورة طبــق األصــل عنهــا لصاحــب اال ّدعــاء ،وبالتالــي يت ـ ّم تنظيــم جــدول يس ـ ّمى (جــدول اال ّدعــاءات) ويشــمل
مدعمــة بالوثائــق القانونيــة املســاندة
جميــع اال ّدعــاءات املعتــرف بهــا واملتنــازع عليهــا ،ويجــب أن تكــون تلــك اال ّدعــاءات ّ
إن التحقيــق يف اال ّدعــاءات لتحديــد امللكيــة هــو
وذلــك الحتماليــة وجــود أكثــر مــن ا ّدعــاء علــى األرض الواحــدة ،حيــث ّ
خطــوة مهمــة يف أعمــال التســوية ،وقــد وصفــت بأ ّنهــا اخلطــوة األكثــر صعوبــة وإشــكالية ،بحيــث يجــب التعامــل مبوضــوع
التحقيــق وفق ـاً لإلجــراءات القانونيــة مــع مراعــاة قواعــد العــدل واإلنصــاف.
ودراســة اال ّدعــاء تعنــي بالضــرورة التحقــق مــن الوثائــق التــي يســتند عليهــا وتقــدم بهــا املواطــن ،حيث يت ّم فحصهــا من حيث
تطابقهــا مــع األرض امل ّدعــى بهــا ،ومــن حيــث تسلســل امللكيــة لهــا ،89ولكــن علــى أرض الواقــع لــم تتـ ّم ممارســة إجــراءات
ـص عليــه القانــون بالشــكل الــكايف ،ولــم تتوفــر الرقابــة اجلديــة علــى هــذه املرحلــة ،وتتــم دراســة اال ّدعاء
التحقيــق وفقـاً ملــا نـ ّ
مــن خــال مأمــور التســوية أو املوظــف القانونــي الــذي يكلفــه بذلــك ،ويتــم اتخــاذ القــرار مــن مأمورالتســويةوال توجــد أ ّيــة
جلــان حقيقيــة لدراســة اال ّدعــاء ،90حيــث كان يتـ ّم قبــول بعــض الوثائــق علــى حســاب أخــرى مــع أ ّنهــا أكثــر موثوقيــة مــن
مت اعتمادهــا ،حيــث ّ
الناحيــة القانونيــة مــن تلــك التــي ّ
مت تســجيل عــدد مــن القضايــا أمــام هيئــة مكافحــة الفســاد يف هــذا
املجــال.91
وبشــكل عــام كان بعــض مأمــوري التســوية يتجنبــون مســألة التحقيــق ولــم ميارســوا صالحيــة التحقيــق بالشــكل الــكايف
وفق ـاً لقانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة  ،1952وخاصــة يف األراضــي التــي عليهــا نــزاع .وحتــى يف حالــة
التحقيــق ،ال توجــد إجــراءات واضحــة ومحــددة أصــوالً للتحقيــق يف اال ّدعــاءات ،وال يوجــد توحيــد لإلجــراءات يف هــذا
 86مقابلة مع األستاذ فضل نجاجرة ،مصدر سابق.
 87مقابلة مع السيدة رشا عمارنة ،مصدر سابق.
 88مقابلة مع السيد عصمت أبو ربيع لنقاش تقرير الرقابة على هيئة تسوية األراضي والمياه للعام  ،2018مدير عام الرقابة على البنية التحتية ،بتاريخ .2019/10/14
محام مزاول وأكاديمي في جامعة بيرزيت ،بتاريخ .2019/10/31
 89مقابلة مع األستاذ حسين عيسة،
ٍ
 90المصدر السابق.
 91مقابلة مع السيدة رشا عمارنة ،مصدر سابق.
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املجــال ،وهــو مــا يؤثــر علــى حقــوق امل ّدعــن وإمكانيــة مناقشــة مســألة امللكيــة بالشــكل الــكايف يف مرحلــة اال ّدعــاءات .92وبالعــودة
أن «علــى جميــع األشــخاص الذيــن ي ّدعــون
بنصهــا ّ
إلــى املــادة ( )1/7مــن هــذا القانــون جنــد أ ّنهــا أكــدت علــى هــذه الصالحيــة ّ
ـأي حــقّ مــن احلقــوق املذكــورة يف الفقــرة ( )3مــن املــادة الســابقة أن يقدمــوا ا ّدعاءاتهــم والوثائــق املؤيــدة لهــا إلــى املديــر أو
بـ ّ
َ
املوظــف املفــوض مــن قبلــه بقــول اال ّدعــاءات يف الزمــان واملــكان اللذيــن يعينــان لهــذا الغــرض ،ويُح ّقـ ُق يف هــذه اال ّدعــاءات عالنيــة
علــى األصــول التــي يقررهــا املديــر» .93هــذا إلــى جانــب عــدم إصــدار التعليمــات اخلاصــة بتخطيــط حــدود األراضــي وتقــدمي
اال ّدعــاءات 94اخلاصــة بهــا ،وفق ـاً للمــادة ( )2/7التــي مــن املفتــرض أن تنظــم هــذه املســألة.
◉تنظيم جدول احلقوق وتعليقه لالعتراض والتصديق عليه:
عندمــا ينتهــي املديــر مــن تدقيــق جــداول اال ّدعــاءات والتقاريــر املتعلقــة بالنزاعــات يف احلقــوق ،يتـ ّم تنظيــم قائمــة تســمى (جــدول
ُرســل ثــاث
احلقــوق) بالشــكل الــذي يعينــه املديــر ،وبعــد أن يقــوم رئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه بتوقيــع جــدول احلقــوق ت َ
نســخ منــه إلــى مديــر دائــرة التســوية وترفــق بهــا ثــاث نســخ مص ّدقــة عــن اللوحــات األصليــة لألحــواض لتعليــق إحداهــا يف
مديريــة التســجيل مبوجــب محضــر تعليــق ،وتســليم النســخة الثانيــة لرئيــس الهيئــة احملليــة وتوقيعــه علــى االســتالم ،فيمــا يت ـ ّم
تعليــق النســخة الثالثــة يف مــكان بــارز يف املدينــة أو القريــة مبوجــب محضــر تعليــق ليتمكــن ك ّل شــخص بصفتــه صاحــب حــقّ
تصــرف أو حــقّ متلــك أو حــقّ منفعــة يف األرض أو املــاء أو أ ّيــة حقــوق متعلقــة بهــا مــن االعتــراض (إذا أُغفــل ذكــر اســمه يف
ـب حــقّ تصرفــه أو حــقّ متلكــه أو منفعتــه بكاملــه أو جــزء منــه إلــى شــخص آخــر
اجلــدول ،أو أُدرج ح ّقــه بصــورة مغلوطــة ،أو نُ ِسـ َ
ـأي
ـس حــقّ تصرفــه أو حــقّ متلكــه أو حــقّ منفعتــه بـ ّ
خطــأ ،أو ُقـ ِّد َرت قيمــة أرضــه أو حصــص املــاء بصــورة غيــر صحيحــة ،أو ُمـ َّ
شــكل آخــر) خــال ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ تعليــق جــدول احلقــوق باســتدعاء خطــي يقدمــه إلــى املديــر رأسـاً أو بواســطة مأمــور
التســوية يبــن فيــه وجــه اعتراضــه ،وعلــى املديــر أن يحيــل االعتراضــات املذكــورة مــع جــدول احلقــوق إلــى قاضــي محكمــة تســوية
األراضــي .أمــا إذا كان هــذا الشــخص مقيمـاً يف إحــدى البــاد املجــاورة لدولــة فلســطني يف وقــت بــدء أعمــال تســوية األراضــي
أو امليــاه فلــه أن يقــدم اعتراضــه علــى جــدول احلقــوق إلــى محكمــة التســوية خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ تعليــق جــدول احلقــوق
يف دائــرة التســجيل ،وإذا كان الشــخص مقيمـاً يف بــاد غيــر البــاد املجــاورة لدولــة فلســطني فلــه أن يقــدم اعتراضــه علــى جــدول
احلقــوق إلــى محكمــة التســوية خــال ثــاث ســنوات مــن تاريــخ تعليــق اجلــدول يف دائــرة التســجيل.95

كمــا أ ّنــه يحــقّ لــك ِّل مــن كان حــن البــدء يف أعمــال التســوية قاصــراً أو فاقــداً لألهليــة القانونيــة ،أن يقـ ّدم اعتراضــه علــى جــدول
احلقــوق إلــى محكمــة التســوية خــال ســنة واحــدة تبــدأ مــن التاريــخ الــذي يبلــغ فيــه القاصــر سـ ّـن الرشــد ،أو التاريــخ الذي يســترد
فيــه فاقــد األهليــة أهليتــه القانونيــة ،ويعتبــر بالغـاً سـ ّـن الرشــد مــن أكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره ،وك ّل مــن لــم يتمكــن مــن تقــدمي
اعتراضــه علــى جــدول احلقــوق لتغ ّيبــه عــن منطقــة التســوية بســبب احلــرب ،فإ ّنــه يُعطــى مهلــة لتقــدمي ا ّدعائــه يقــرر أمدهــا
أي حالــة عــن خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء احلــرب.96
رئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه بشــرط ّأل تزيــد هــذه املهلــة يف ّ
أي اعتــراض ،يصــدق القاضــي علــى ذلــك اجلــدول،
أمــا مــن حيــث التصديــق علــى اجلــدول ،وإذا لــم يــرد علــى جــدول احلقــوق ّ
ـت نهائيـاً يف أكثــر االعتراضــات املقدمــة علــى جــدول احلقــوق ،يجــوز لقاضــي محكمــة التســوية أن يصحــح جــدول
وإذا لــم يتـ ّم البـ ّ
احلقــوق ،ويصــدق عليــه باســتثناء القطــع املعتــرض عليهــا ،ولــم يتــم البــت يف قضيتهــا نهائي ـاً ،حيــث يتــم إرســال هــذا اجلــدول
املصحــح إلــى رئيــس هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،ويســمى هــذا اجلــدول املصحــح (جــدول احلقــوق النهائــي).97

ووفقـاً للمــادة ( )14مــن قانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة  ،1952متــارس محكمــة تســوية األراضــي وامليــاه صالحيــة
ـت فيهــا ،إلــى جانــب الصالحيــات األخــرى الــواردة يف ذات املــادة ،وقــد مارســت
ســماع االعتراضــات علــى جــدول احلقــوق والبـ ّ
محكمــة التســوية صالحياتهــا بنــاء علــى هــذه الصالحيــات ،حيــث يوجــد حاليـاً  14محكمــة تســوية موزعــة يف احملافظــات التــي
ّ
مت فيهــا اإلعــان عــن أعمــال التســوية ،والتــي نظــر باالعتراضــات املق ّدمــة علــى جــدول احلقــوق فيهــا  19قاضيـاً ،98أمــا مــن حيــث
عــدد االعتراضــات التــي ُق ِّدمــت أمــام محاكــم التســوية فاجلــدول اآلتــي يوضــح عــدد امللفــات الــواردة واملفصولــة واملــد ّورة للســنة
القادمــة حســب تقاريــر الهيئــة الســنوية ،أمــا بالنســبة لعــدد امللفــات الــواردة لســنة  2021فهــي غيــر واردة يف التقريــر الســنوي.

 92مقابلة مع األستاذ فضل نجاجرة ،مصدر سابق.
 93المادة ( )1/7من قانون تسوية األراضي والمياه رقم ( )40لسنة  ،1952المنشور في الجريدة الرسمية ،الصادر بتاريخ  ،1952/6/16عدد  ،1113ص .279
 94مقابلة مع السيد فضل نجاجرة ،مصدر سابق.
 95هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي ،مصدر سابق ،ص .10
ّ
االطــاع علــى محتوياتــه لمباشــرة حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي
 96المصــدر الســابق ،ص  ،10ويتـ ّم توجيــه كتــاب لــوزارة الخارجيــة لتعميــم جــدول الحقــوق علــى الســفارات بالخــارج لتمكيــن الجاليــات مــن
القانون.
 97هيئة تسوية األراضي والمياه ،التقرير السنوي ،مصدر سابق ،ص .10
 98مقابلة مع السيد محمد عمرو ،مدير عام محاكم التسوية في هيئة تسوية األراضي والمياه .بتاريخ .2022/6/8
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عدد امللفات الواردة واملفصولة يف محاكم التسوية
السنة

عدد امللفات
الواردة

عدد امللفات
املفصولة

املدورة للسنة
عدد امللفات
ّ
القادمة

2018

5,045

739

8,685

2019

6,963

1,802

14,207

2020

9,110

1,623

24,256

2021

غير متوفر

4,884

29,707

أمــا مــن حيــث آليــات التعامــل مــع االعتراضــات املق ّدمــة مــن املواطنــن ،فقــد رســم قانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ()40
لســنة  ،1952طريقـاً محــدداً لتلــك االعتراضــات ،فبعــد نشــر أمــر التســوية وإعــان التســوية ،واســتقبال اال ّدعــاءات أمــام دوائــر
التســوية ،يتـ ّم تعليــق جــدول احلقــوق لالعتــراض مــن قبــل أصحــاب احلــقّ باالعتــراض ،وتقــوم دائــرة التســوية ومأمــورو التســوية
باســتقبال االعتراضــات املق ّدمــة ،ومــن ثــم يقــوم مأمــور التســوية أو مــن ينــوب عنــه بوضــع الرســوم القانونيــة وفقــاً لقانــون
الرســوم ،ويُقـ َّـدم الطلــب بعــد دفــع الرســوم القانونيــة للموظــف ،الــذي يقــوم بتدقيــق االعتــراض واملرفقــات والعناويــن ويقــوم
ا تبعــاً
باســتالمه وختمــه مــع تاريــخ توريــده وتوقيعــه ،ويتــ ّم تنظيــم كشــف باالعتراضــات املق ّدمــة وإعطاؤهــا رقمــاً متسلســ ً
لتقدميهــا ويُرفــع لرئيــس الهيئــة ،ومــن ثـ ّم تتــم إحالــة جميــع االعتراضــات املقدمــة علــى جــدول احلقــوق مــن قبــل رئيــس الهيئــة
إلــى محكمــة التســوية للنظــر فيهــا.99
أشــار تقريــر الهيئــة الســنوي لعــام  2021إلــى أ ّنــه جــرى تدريــب موظفــي التبليغــات يف أقــام محاكــم التســوية وموظفــي أقــام
وموظفــي محاكــم التســوية علــى برنامــج ميــزان.
وهنــا ال ب ـ ّد مــن إبــراز مســألة محاكــم التســوية وتأهيــل قضاتهــا وترتيباتهــا اللوجســتية ،إذ تباشــر محاكــم تســوية األراضــي
صالحياتهــا اخلاصــة بالنظــر يف االعتراضــات املقدمــة لهــا واحملالــة لهــا مــن مديــر تســوية األراضــي وامليــاه ،وهــي مفوضــة بذلــك
فإن
بنــا ًء علــى املــادة ( )14مــن قانــون تســوية األراضــي وامليــاه ،وتنظــر يف هــذه القضايــا وفقـاً لقواعــد العــدل واإلنصــاف ،وبالتالــي ّ
لقضاتهــا صالحيــات واســعة يف هــذا املجــال تســتوجب التأهيــل والتدريــب املســبق .100شـ ّكل وجــود هــذا الكــم الهائــل مــن امللفــات
املــد ّورة ،ضغطـاً علــى عمــل الســلطة القضائيــة ،حيــث شــكلت تلــك امللفــات عبئـاً إضافيـاً علــى القضــاة وعلــى عمــل احملاكــم يف
ظـ ّل احلاجــة إلــى قضــاة صلــح ،األمــر الــذي تــرك انطباعـاً غيــر جيــد لــدى املواطــن يف ظـ ّل تعثــر الســير يف االعتراضــات بشــكل
متســارع ،كمــا ّأن الطاقــم املعــاون لقضــاة التســوية هــو مــن طاقــم احملاكــم وقلــم احملاكــم .ولعـ ّل مــا زاد الضغــط هــو فتــح التســوية
يف أكثــر مــن مــكان وموقــع ،101وبالتالــي لــم يكــن هنــاك تناســب بــن حجــم األعمــال املطلوبــة وعــدد القضــاة الــذي لــم يكــن كافيـاً
مطلقـاً .102فضـ ً
ا عــن اإلشــكالية األخــرى التــي متثلــت يف عــدم توفــر اجلوانــب اللوجســتية والتجهيــزات الالزمــة لقضــاة الصلــح
يف بعــض املناطــق التــي ّ
مت فيهــا النظــر يف القضايــا خــارج أروقــة احملاكــم ،إذ كانــت التجهيــزات غيــر مالئمــة وكافيــة ،إلــى جانــب
قلــة اخلبــرة لــدى القضــاة يف مجــال أعمــال التســوية ،حيــث لــم يحصلــوا علــى التدريــب الــكايف يف هــذا املجــال يف ظ ـ ّل حداثــة
التجربــة الفلســطينية يف أعمــال التســوية وإشــكالياتها.103
◉جدول التسجيل:
عنــد اســتالم املديــر جــدول احلقــوق النهائــي أو جــدول اإلفــراز فإ ّنــه يقــوم بتنظيــم جــدول يســمى (جــدول تســجيل) ويودعــه لــدى
ســلطة األراضــي ،وعلــى مأمــور التســجيل فــور اســتالم جــدول التســجيل أن يخبــر رئيــس الهيئــة احملليــة وســكان القريــة أو البلــدة
ـان يُعلَّــق يف مــكان ظاهــر يف تلــك القريــة أو البلــدة ويو ِّقــع رئيــس الهيئــة احملليــة
عــن التاريــخ الــذي ُف ِتـ َح فيــه الســجل ،وذلــك بإعـ ٍ
علــى نســخة منــه ،ويُحفــظ يف دائــرة التســجيل ويُنشــر يف اجلريــدة الرســمية (مجلــة الوقائــع الفلســطينية).
ولع ـ ّل مــن ضمــن القضايــا التــي ّ
متــت اإلشــارة لهــا أثنــاء عمــل محاكــم التســوية مســألة املعاينــة ،إذ لــم يُعِ ــر القضــاة االهتمــام
ً
الــكايف ملســألة التواجــد علــى رقبــة العــن ،كمــا لــم يعيــروا العبــارات التــي يســتخدمها املتصــرف اهتمامــا علــى الرغــم مــن
 99هيئة تسوية األراضي والمياه ،دليل اإلجراءات الموحدة ألعمال التسوية ،ط  ،2018 ،1ص  ،65وللمزيد حول إجراءات االعتراض ومراحلها والتصرف فيها ،انظر/ي ص  64وما يليها.
 100مقابلة مع المستشار محمد غانم ،مصدر سابق.
 101مقابلة مع المستشار أسعد الش ّنار ،أمين عام مجلس القضاء األعلى ،بتاريخ .2019/10/24
 102مقابلة مع السيد فضل نجاجرة ،مصدر سابق.
 103مقابلة مع المستشار أسعد الش ّنار ،مصدر سابق.
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مدلوالتهــا وأهميتهــا بالنســبة للمتصرفــن ،104ويف كثيــر مــن األحيــان ّ
مت التركيــز مــن قبــل بعــض قضــاة التســوية علــى اجلوانــب
الشــكلية أكثــر مــن اجلوانــب املوضوعيــة.105

وهــذه املســألة مرتبطــة أيضـاً بــكادر الهيئــة ،مــن حيــث مــدى توفــر اخلبــرة الكافيــة لــدى موظفــي هيئــة تســوية األراضــي واجلهــات
الشــريكة معهــا ،التــي مثلــت واحــدة مــن اإلشــكاليات األساســية ،حيــث تبــن عــدم وجــود كادر مــد ّرب منــذ اللحظــات األولــى
أن
إلنشــاء الهيئــة ،وهــو مــا أدى بالضــرورة إلــى وجــود شــكاوى تتعلــق بــاألداء لــدى املؤسســات املختصــة بالرقابــة اخلارجيــة ،كمــا ّ
اإلشــكاليات األخــرى متثلــت يف ضعــف املوازنــات املخصصــة لهــا ضمــن املوازنــة العامــة ،إلــى جانــب خضوعهــا لــذات اإلجــراءات
التقشــفية التــي خضعــت لهــا املؤسســات الرســمية علــى الرغــم مــن حساســية عملهــا ،وهــو مــا أثــر علــى أدائهــا.

محام مزاول ،بتاريخ .2019/10/15
 104مقابلة مع األستاذ محمد حجوج،
ٍ
محام مزاول ،بتاريخ .2019/10/15
الشمالي،
 105مقابلة مع األستاذ إيهاب
ٍ

30

االستنتاجات والتوصيات
على ضوء التوصيف السابق ،جنمل فيما يلي أهم النتائج والتوصيات اخلاصة بعملية التسوية:
أو ًال :االستنتاجات:
1.املنظومــة التشــريعية لــم تكــن مكتملــة لــدى البــدء يف أعمــال التســوية ،إذا لــم تصــدر كثيــر مــن التشــريعات الثانويــة
ـأن أعمــال التســوية مرتبطــة بهــا.
اخلاصــة بأعمــال التســوية ،علمـاً بـ ّ
2.البيئــة املؤسســاتية الناظمــة لعمــل هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ليســت مكتملــة بالشــكل الصحيــح ،إذ لــم تتـ ّم تهيئــة
اجلوانــب التنظيميــة بالكامــل ،ولــم يتـ ّم إعــداد بعــض املوظفــن بالشــكل الــكايف الســتقبال أعمــال التســوية وفقـاً ملــا
هــو مطلــوب.
3.لــم يتـ ّم إطــاق أعمــال التســوية بنــا ًء علــى تصــورات واضحــة ،ودراســات فنيــة واكتواريــة دقيقــة ،تراعــى فيهــا طبيعــة
املناطــق التــي أُعلنــت فيهــا أعمــال التســوية.
4.غيــاب التخطيــط االســتراتيجي يف أعمــال التســوية ،وغيــاب اخلطــة االســتراتيجية لهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه،
فعلــى الرغــم مــن توفــر إطــار اســتراتيجيّ ،إل أ ّنــه لــم يكــن مربوطـاً مبخرجــات ومؤشــرات محــددة.
5.غياب أسس واضحة لعمليات التخمني اخلاصة بالعقارات.

أن اإلجــراءات لــم تكــن موحــدة يف كثيــر مــن
6.علــى الرغــم مــن إصــدار دليــل اإلجــراءات املوحــدة ألعمــال التســويةّ ،إل ّ
األحيــان خاصــة فيمــا يتعلــق بالصالحيــات املمنوحــة ملأمــوري التســوية.
7.عانــت محاكــم التســوية مــن عــدم التدريــب والتأهيــل املســبق قبــل البــدء يف أعمــال التســوية ،كمــا أ ّنهــا لــم تكــن كافيــة
مــن حيــث العــدد وحجــم ضغــط العمــل املطلــوب خــال أعمــال التســوية ،إلــى جانــب نقــص الــكادر املهنــي فيهــا.
8.لعـ ّل مســألة توثيــق اســتالم الوثائــق واملســتندات القانونيــة ،هــي واحــدة مــن أهــم اإلشــكاليات التــي واجهــت م ّدعــي
احلقــوق يف مكاتــب التســوية ،إذ لــم يتـ ّم تســليم م ّدعــي احلقــوق يف مكاتــب التســوية وصــل اســتالم بالوثائــق التــي ّ
مت
تقدميهــا ،وهــو مــا أوجــد بعــض اإلشــكاليات أثنــاء التطبيــق ،ســواء بضيــاع بعــض الوثائــق أو فقدانهــا.
ـص عليــه القانــون بالشــكل الــكايف ،حيــث جت ّنــب بعــض مأمــوري
9.لــم تتــم ممارســة إجــراءات التحقيــق وفق ـاً ملــا نـ ّ
التســوية مســألة التحقيــق ولــم ميارســوا صالحيــة التحقيــق بالشــكل الــكايف وفقـاً لقانــون تســوية األراضــي وامليــاه
رقــم ( )40لســنة  ،1952وخاصــة يف األراضــي التــي عليهــا نــزاع ،وحتــى يف حالــة التحقيــق لــم تكــن هنــاك إجــراءات
واضحــة ومحــددة أصــوالً للتحقيــق يف اال ّدعــاءات.
	10.مســألة تشــكيل جلنــة املعرفــن لــم تكــن تخضــع ملعاييــر واضحــة عنــد التشــكيل ويعــود تقديرهــا إلــى الهيئــات احملليــة،
كمــا لــم تكــن عمليــة تشــكيلها موحــدة وبإجــراءات واحدة.
أن هنــاك
11.مــن حيــث بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ،وعلــى الرغــم مــن تق ّيــد الهيئــة يف بعــض عناصرهــا ّإل ّ
عــدداً مــن القضايــا التــي لــم تعرهــا الهيئــة اهتمامــا ،ولع ـ ّل أبرزهــا:
◉يف بيئة النزاهة:
1.عدم وجود مد ّونات سلوك خاصة مبوظفي هيئة تسوية األراضي واملياه والشركاء معها.
ُ 2.سجلت بعض املخالفات يف التعيني وكان هناك استثناء لبعض إجراءات التعيني.
◉يف بيئة الشفافية:
1.لم يت ّم نشر التقارير املالية عبر املوقع اإللكتروني.

2.لم يت ّم اإلفصاح عن رواتب املوظفني يف الفئة العليا.
أي خطة استراتيجية عبر املوقع.
3.لم يت ّم نشر ّ
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◉يف بيئة املساءلة:
1.لــم تلعــب محاكــم التســوية الــدور املنــوط بهــا بالشــكل الــكايف ،نظــراً لقلّــة اخلبــرة ،وقلّــة عــدد القضــاة املكلّفــن خــال
فتــرة التســوية ،مــا أ ّدى إلــى تراكــم القضايــا وتعطيــل البعــض منهــا لســنوات.
2.لم تكن هناك إجراءات واضحة ومحددة وموحدة يف التعامل مع االعتراضات املقدمة.
3.لم يكن هناك نظام مكتوب ومو ّثق للشكاوى داخل الهيئة.

4.لم يكن هناك نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللجان.
5.لم تكن هناك خطة استراتيجية واضحة ومبنية على مؤشرات محددة للتنفيذ.
6.لــم يتــم تعزيــز االســتقالل املالــي واإلداري بالشــكل الــكايف مــن خــال تبنــي أنظمــة ماليــة وإداريــة خاصــة بعمــل
الهيئــة.
◉يف اإلجراءات أثناء أعمال التسوية:
1.بلــغ مجمــوع عــدد االعتراضــات املق ّدمــة أمــام محاكــم التســوية ( )21,118اعتراضـاً خــال فتــرة عمــل هيئــة تســوية
ـي ّ ،2020-2018
مت البــت مبــا يقــارب ( )4,164منهــا ،حيــث بلــغ عــدد القضايــا
األراضــي وامليــاه الواقعــة بــن عامـ ْ
املــد ّورة ( )47,148قضيــة ،ووصلــت أعلــى نســبة فصــل يف امللفــات لـــ  ،% 26وهــي نســبة ال تع ّبــر عــن مــدى الفعاليــة
يف الفصــل يف الدعــاوى ،وهــو مــا يؤكــد علــى عــدم كفايــة عــدد القضــاة املُع َّينــن للنظــر يف االعتراضــات ،إلــى جانــب
ـت فيهــا مــن قبــل القضــاة .وليــس ّ
أدل علــى ذلــك مــن القيــام بتأجيــل بعــض القضايــا ملــدة عــام،
بــطء اإلجــراءات والبـ ّ
هــذا إلــى جانــب قلّــة اخلبــرة لــدى القضــاة يف هــذا املجــال نظــراً حلداثــة التجربــة ،وضعــف الدعــم اللوجســتي
وخاصــة يف أماكــن عقــد احملاكــم واملقــرات اخلاصــة بهــا .حال ًيــا ،وحســب كشــف لــإدارة العامــة حملاكــم التســوية
يوجــد قرابــة  32,000ملــف مــدور يحتــاج إلــى الدراســة والفصــل تتــوزع علــى  14محكمــة تســوية يف الضفــة الغربيــة
يعمــل عليهــا  19قاضيـاً.
2.لــم يكــن هنــاك نهــج واضــح ومعتمــد يف تشــكيل جلــان املع ّرفــن ،وت ُِر َكــت صالحيــة التشــكيل للهيئــات احملليــة دون
محــددات واضحــة وملزمــة.
3.لــم تكــن هنــاك إجــراءات موحــدة وواضحــة ومعلنــة يلتــزم بهــا املســؤولون (مأمــورو التســوية) يف التحقيــق يف
يجــر تفعيلهــا بالشــكل الكامــل.
اال ّدعــاءات ،ويف حــال وجودهــا فإ ّنــه لــم
ِ
ّ 4.
مت فتح املجال لالستثناءات من أعمال التسوية والتي كانت مثار طعون قضائية عدة أمام احملاكم املختصة.

5.لــم تكــن هنــاك إجــراءات محــددة يف توثيــق اســتالم الوثائــق القانونيــة وإعطــاء وصــل اســتالم بهــا ،وصــورة طبــق
األصــل ،علــى الرغــم مــن وجــود تعميــم بذلــك.
6.لم يكن هناك نهج موحد يف قرارات مأموري التسوية.
7.لم تكن هناك أسس محددة وواضحة وموحدة يف عمليات التخمني.
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ً
ثانيا :التوصيات
بناء على النتائج أعاله ،ميكن إجمال التوصيات على النحو اآلتي:
ً
1.على املستوى السياساتي:
وضــع سياســة وطنيــة عامــة ومحــددة وواضحــة بالشــراكة مــع جميــع األطــراف ذات العالقــة بأعمــال تســويةاألراضــي ،علــى أن تضمــن احلكومــة تخصيــص موازنــة كافيــة تلبــي احتياجــات هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه،
باعتبارهــا مهمــة وطنيــة وذات أولويــة.
وضــع خطــة اســتراتيجية وتنفيذيــة لهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه تتضمــن برنامــج عمــل الهيئــة وتراعــي قــدراتوإمكانيــات الهيئــة ومســتوى تأهيــل العاملــن فيهــا وعددهــم.
توحيد كافة اإلجراءات اخلاصة بأعمال التسوية وحتديد صالحيات العاملني يف الهيئة ومكاتبها.2.على املستوى التشريعي:
ضــرورة مراجعــة وحتديــث وتوحيــد املنظومــة التشــريعية اخلاصــة باألراضــي ،خاصــة مــا يتعلــق منهــا بأعمــالالتســوية ،نظــراً لعــدم مواءمتهــا للمرحلــة احلاليــة ،كــون بعضهــا قــد صيــغ قبــل مــا يزيــد علــى ســبعني عامــاً.
العمــل علــى اســتكمال منظومــة التشــريعات اخلاصــة باألراضــي مــن خــال إصــدار رزمــة تشــريعية متكاملــة ،وخاصةمــن خــال اســتكمال إصــدار التشــريعات الثانويــة املرتبطــة بها.
ضــرورة حصــر صالحيــات رئيــس الهيئــة يف مســألة االســتثناءات وعــدم التوســع فيهــا ،أو علــى األقــل أن تكــون هنــاكمعاييــر واضحــة لهذه االســتثناءات وأسســها.
3.على املستوى املؤسسي:
استكمال البناء املؤسسي لهيئة تسوية األراضي.تعزيز البيئة املؤسساتية من خالل تعزيز االستقاللية املالية واإلدارية.العمل على توحيد إجراءات العمل داخل املؤسسة.4.على مستوى تعزيز بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة:
◉التوصيات لتعزيز بيئة النزاهة:
إعــداد مد ّونــات ســلوك خاصــة مبوظفــي هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه والشــركاء معهــا ،وبشــكل خــاص تعميــم نظــاممنــع تضــارب املصالــح والرقابــة علــى االلتــزام بأحكامــه مــن قبــل مســؤولي ومأمــوري التســوية.
التقيــد بإجــراءات التعيــن الــواردة يف قانــون اخلدمــة املدنيــة وعــدم اللجــوء لالســتثناءات يف إجــراءات التعيــن،وهنــا باإلمــكان االســتناد علــى إعــداد أنظمــة إداريــة وماليــة خاصــة لتجنــب الدخــول يف البيروقراطيــة احلكوميــة،
كــون النظــام أعطــى الهيئــة اســتقالالً ماليـاً وإداريـاً ،مــن خــال وضــع إجــراءات أقـ ّل تعقيــدا يف التوظيــف ،والتق ّيــد
بتعيينــات تالئــم كــون مشــروع التســوية مشــروعاً مؤقت ـاً.
-إعداد نظام واضح لتشكيل جلان املع ّرفني.

إعداد إجراءات موحدة وواضحة للتحقيق يف اال ّدعاءات وإصدار التعليمات لذلك وفقاً للقانون.تنظيم مسألة االستثناءات من أعمال التسوية ووضع معايير واضحة بشأنها وعدم التوسع فيها.إعــداد إجــراءات محــددة يف توثيــق واســتالم الوثائــق القانونيــة وإعطــاء وصــل اســتالم بهــا ،وصــورة طبــق األصــلعنهــا ،وتفعيــل التعميمــات التــي تصــدر عــن رئيــس الهيئــة بخصــوص بذلــك.
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العمل على توحيد آليات عمل مأموري التسوية.الطلب من مأموري التسوية والعاملني اإلعالن عن حاالت تضارب املصالح حني ظهورها أو حدوثها.◉التوصيات لتعزيز بيئة الشفافية:
نشــر التقاريــر املاليــة عبــر املوقــع اإللكترونــي واإلفصــاح عــن رواتــب املوظفــن يف الفئــة العليــا ،إضافــة إلــى نشــراخلطــة االســتراتيجية للهيئــة عبــر املوقــع بعــد اعتمادهــا.
نشر جميع اإلجراءات والشروط والبيانات املطلوب تقدميها لتنظيم سجالت التسوية.◉التوصيات لتعزيز بيئة املساءلة:
تعزيــز دور محاكــم التســوية مــن خــال التدريــب والتأهيــل املســتمر لكــوادر احملكمــة ســواء كانــوا قضــاة أو موظفــن،إلــى جانــب رفدهــا باألعــداد الالزمــة مــن املوظفــن والقضــاة.
توحيد إجراءات التعامل مع االعتراضات املق ّدمة خاصة يف الواقع العملي.-إعداد نظام محدد وواضح ومكتوب لتشكيل اللّجان.
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قائمة المصادر والمراجع
أو ًال :املصادر األولية
·قانــون تســوية األراضــي وامليــاه رقــم ( )40لســنة  ،1952املنشــور يف اجلريــدة الرســمية الصــادرة بتاريــخ  ،1952/6/16عــدد
 ،1113ص .279
·قانــون حتديــد األراضــي ومســحها وتثمينهــا رقــم ( )42لســنة  ،1953وتعديالتــه ،املنشــور يف اجلريــدة الرســمية ،بتاريــخ
 ،1953/2/16عــدد  ،1134ص .560
·قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )43لســنة  2005بالنظام املالي للوزارات واملؤسســات العامــة ،املنشــور يف جريــدة الوقائــع
الفلســطينية ،العــدد  ،59ص  ،7بتاريــخ .2005/9/27
·قــرار بقانــون رقــم ( )7لســنة  ،2016املنشــور يف جريــدة الوقائــع الفلســطينية ،عــدد  ،11عــدد ممتــاز ،ص  ،57بتاريــخ
.2016/3/20
·القــرار بقانــون رقــم ( )37لســنة  2018بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد ،املنشــور يف الوقائــع الفلســطينية ،عــدد ،149
ص  ،30بتاريــخ .2018/11/28
·مجموعــة أحــكام قضائيــة صــادرة عــن محكمــة العــدل العليــا ،ومحكمــة النقــض ،ومحكمــة االســتئناف ،واحملكمــة الدســتورية
العليا.
ثاني ًا :الكتب
·حبيــب حــن ،قــراءة يف اآلثــار املاليــة واالقتصاديــة املتوقعــة والتحديــات املصاحبــة لتســوية األراضــي وتســجيلها يف الضفــة
الغربيــة ،معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس).2019 ،
·سلمى سليمان ،النظام القانوني لتسوية األراضي يف فلسطني ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس.2014 ،
·هيئة تسوية األراضي واملياه ،دليل اإلجراءات املوحدة ألعمال التسوية ،ط .2018 ،1
ثالث ًا :التقارير
·هيئة تسوية األراضي واملياه ،التقرير السنوي لهيئة تسوية األراضي واملياه.2018 ،
·هيئة تسوية األراضي واملياه ،التقرير السنوي لهيئة تسوية األراضي واملياه.2019 ،
·هيئة تسوية األراضي واملياه ،التقرير السنوي لهيئة تسوية األراضي واملياه.2020 ،
·األمانة العامة ملجلس الوزراء ،التقرير السنوي السادس للشكاوى يف الدوائر احلكومية.2018 ،
·االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان) ،النزاهة والشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد ،ط .2016 ،4
·هيئة تسوية األراضي واملياه ،التقرير السنوي لهيئة تسوية األراضي واملياه  .2022 .2021مصدر غير منشور.
·األمانة العامة ملجلس الوزراء ،التقرير السنوي الثامن للشكاوى يف الدوائر احلكومية.2020 .
رابع ًا :املقابالت امليدانية
·مقابلــة مــع األســتاذ أحمــد األحمــد ،مديــر عــام الرقابــة والتفتيــش والناطــق باســم ســلطة األراضــي ،مق ـ ّر هيئــة تســوية
األراضــي وامليــاه ،بتاريــخ .2019/10/2
·مقابلة مع القاضي أسعد الشنّار ،أمني عام مجلس القضاء األعلى ،مجلس القضاء األعلى ،بتاريخ .2019/10/24
محام مزاول ،بتاريخ .2019/10/15
·مقابلة مع األستاذ إيهاب الشمالي،
ٍ
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·مقابلــة مــع ٍّ
كل مــن األســتاذة ســها شــعبان ،مديــر مكتــب تســوية عرانــة ،وهــزار جــدوع ،باحثــة قانونيــة ،مــن خــال تعبئــة
منــوذج (أســئلة) ورقــة بيانــات حــول أعمــال التســوية ،بتاريــخ .2019/10/13
محام مزاول وأكادميي ،جامعة بيرزيت ،بتاريخ .2019/10/31
·مقابلة مع األستاذ حسني عيسة،
ٍ
·مقابلة مع السيد ربحي دولة ،رئيس بلدية بيتونيا ،بتاريخ .2019/10/15

·مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة ،مدير عام الشؤون القانونية ،هيئة مكافحة الفساد ،بتاريخ .2019/10/28
·مقابلــة مــع األســتاذ عصمــت أبــو ربيــع لنقــاش تقريــر الرقابــة علــى هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه للعــام  ،2018مديــر عــام
الرقابــة علــى البنيــة التحتيــة ،بتاريــخ .2019/10/14
محام مزاول ،يف مق ّر سلطة األراضي ،بتاريخ .2019/10/15
·مقابلة مع األستاذ فضل جناجرة،
ٍ

·مقابلة مع األستاذ محمد غامن ،نائب رئيس هيئة تسوية األراضي واملياه ،يف مق ّر سلطة األراضي ،بتاريخ .2019/10/15
· مقابلــة مــع األســتاذ موســى شــكارنة ،الرئيــس الســابق لهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه ،مقـ ّر هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه،
بتاريــخ .2019/10/2
محام مزاول ،بتاريخ .2019/10/15
·مقابلة مع األستاذ محمد حجوج،
ٍ
·مقابلة مع السيدة منى بعيرات ،مديرة نظم املعلومات ،–GISهيئة تسوية األراضي واملياه .بتاريخ .2022/6/1
·مقابلــة مــع الســيدة شــريفة حســن أبــو احللــو ،قائــم بأعمــال مديــر عــام الشــؤون اإلداريــة واملاليــة يف هيئــة تســوية األراضــي
وامليــاه .بتاريــخ .2022/6/9
·مقابلة مع السيد جمال الشريف ،مدير دائرة النزاهة .هيئة مكافحة الفساد .بتاريخ .2022/6/1
·مقابلة مع السيد عصام عبد احلليم ،مدير عام الشكاوى والتح ّري ،هيئة مكافحة الفساد.2022/6/7 ،
·مقابلة مع السيد حسن شراكة ،رئيس وحدة الرقابة والشكاوى ،هيئة تسوية األراضي واملياه ،بتاريخ .2022/6/8
·مقابلة مع السيد جفال خليل جفال ،مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،بتاريخ .2022/6/7
·مقابلة مع السيد محمد عمرو ،مدير عام محاكم التسوية .هيئة تسوية األراضي واملياه .بتاريخ .2022/6/8
خامس ًا :املواقع اإللكترونية
·8=id_page?php.mun_section/ps.lwsc//:https
·989006=id?aspx.Content/net.maannews.www//:https
·.K>html.1058693/news/ps.raya.www//:https
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