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 مػػػف ا بحػػػاث كالرسػػػائؿ التػػػي كاالستنسػػػاخبا مانػػػة العمميػػػة كعػػػدـ النقػػػؿ  بالتزامػػػميقػػػر الباحػػػث 

حة الم ػادر المسمكح بها عمميػا كالػكاردة فػي هػذو الرسػالة مكضػ االقتباسات, كأف تناكلت هذا المكضكع

 .كالمراجع في مكاضيعها
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 ملخص البحث
ا لتحديػػػد خطػػػط التنميػػػة المختمفػػػة ت العمرانيػػػة فػػػي محافظػػػات غػػػزة إطػػػارا عامػػػشػػػكمت المخططػػػا       

, كتعاممػت فػي نفػس الكقػت مػع الظػػركؼ كمعػايير عامػػة اعتبػاراتا راضػي المتنكعػة كفػؽ  اسػتعماالتك 
, كمػا شػكمت ا نظمػة كالتشػريعات محػددات كشػركطا يشها قطاع غزة كبمدياتػم المختمفػةالخا ة التي يع
, بمػػا يكفػػؿ تػػكفير البيئػػة العمرانيػػة التػػي يتحقػػؽ مػػف المخططػػات كتنفيػػذها تنفيػػذا سػػميما تكفػػؿ تطبيػػؽ تمػػؾ

 .متطمبات كالشركط التي تخدـ كجكدوخاللها لإلنساف مختمؼ ال

المجنػػػة المركزيػػػة لوبنيػػػة كتنظػػػيـ المػػػدف كتتنػػػاكؿ الدراسػػػة ا نظمػػػة كالقػػػرارات التػػػي أ ػػػدرتها 
 ػػػػمحة عمػػػػك ـ(  كآليػػػػة إ ػػػػدارها بمػػػػا يحقػػػػؽ الم 1020 -ـ 2661فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف ) بمحافظػػػػات غػػػػزة

دكر المجنة المركزية في إ دارها لألنظمة كالقػرارات كالتػي  ت أيضا, كما تناكلالمستكييف العاـ كالخاص
 . رانية كالتنظيمية في محافظات غزةأسهمت في تنظيـ العممية العم

ا نظمػة  لتي تعرضت لها تمػؾتأتي أهمية هذو الدراسة في أنها تسمط الضك  عمك المجاالت اك   
, مػػع تنػػاكؿ جكانػػب التق ػػير سػػكا  فػػي التطبيػػؽ أك فػػي عػػدـ كجػػكد أنظمػػة كمػػدل نجاحهػػا فػػي التطبيػػؽ

, ككػػػذلؾ التعػػػرؼ عمػػػك ايليػػػات التػػػي كضػػػعت مػػػف الناحيػػػة العمرانيػػػة كالتنظيميػػػةتتنػػػاكؿ جكانػػػب معينػػػة 
 . االذيف خالفكه لمعاقبة الذيف لـ يمتزمكا با نظمة كالقرارات أك

تنظػيـ المػػدف بمحافظػات غػػزة هػػي ك كمػا تكمػػف المشػكمة البحإليػػة فػي أف المجنػػة المركزيػة لألبنيػػة 
ـ بما  در , كتتسا ؿ الدراسة عف مدل اإللتزالقانكف إ دار ا نظمة كالتشريعاتالجهة التي أناط بها ا

ار أنظمة جديدة , مع تسميط الضك  عمك المكاضع التي ترل أنها بحاجة إل دعنها مف أنظمة كقرارات
 .ة مايلمعالجة ضركرة تنظيم

, التحميمػي لتمػؾ ا نظمػة كالقػراراتالمنهج الك ػفي المنهج التاريخي ككذلؾ ستخدمت الدراسة اك 
, مػػػع تحميػػػؿ نظمػػة كالقػػػرارات التػػي  ػػػدرت بشػػأنهاسػػػتعراض المجػػاالت المختمفػػػة كا اكذلػػؾ مػػػف خػػالؿ 

 .مرانية كالتنظيمية المناسبةة العمكادها كمضمكنها في فمسفتها لتكفير البيئ

ك كال إلك نتائج كتك يات تكضح مكاضع النجاح كمكاضػع الق ػكر كالتػي تحتػاج إلػك إعػادة 
 .تعالج تمؾ المستجدات ةأك الجكانب المستجدة التي تتطمب كضع أنظمة جديد ,نظر
  
 
 



 س
 

ABSTRACT 
 
 

Urban plans have constituted a general frame to determine different development 
plans and uses of various lands use in relation with general standards. The plans, at the 
same time, deal with the special conditions through which Gaza Strip and its municipalities 
pass. The regulations and legislations specified conditions that guarantee applying and 
implementing these plans appropriately in a way that secures offering urban atmosphere in 
which man can achieve all the requirements and conditions that serves human being 
existence.   
 

The study deals with the systems and regulations that were issued by the Central 
Committee of Buildings and Cities Organizations from 1994 to 2010 and the mechanism of 
issuing such decisions. It also aims to consider the role of the central committee in issuing 
systems and decisions that contribute arranging the urban and organizational process in 
Gaza governorates.  
 

The importance of this study is due to shedding light upon the fields, which the 
systems targeted and how successful the application was along with the negligence aspects 
whether in application or in the lack of systems that deal with certain aspects such as 
organizational and urban ones. The study also considers the mechanisms set to punish 
those who do not commit to the decisions and regulations or transgress them.  
 

The problem lies in the fact that the central committee of buildings and cities 
organization in Gaza governorates is the only sorse that is authorized by law to enact 
systems and legislations. The study arouses the issue of the commitment to the issued 
systems and legislations. Light is also shed upon the aspects, which it believes that new 
legislations are needed to treat certain organizational necessity.  
 

The study uses the descriptive analytical method for these systems and legislations 
through listing various fields, systems and legislations that were issued in this regard and 
analyzes its items and content in philosophy to afford appropriate urban and organizational 
atmosphere.   
 

The study presents conclusions and recommendations that clarify success 
requirement and objects of incapability that need to be reconsidered or the recent aspects 
that require setting new systems to deal with such recent developments.  
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 الفصؿ األكؿ 
 مقدمة البحث 

 ذٍَٖذ 

جهػػػة مػػف  تفاعمػػت المجتمعػػات اإلنسػػانية منػػذ القػػدـ فيمػػا بينهػػػا مػػف جهػػة كمػػع البيئػػة المحيطػػة
النظـ كالشرائع التي رتبت العالقة سكا  عمك مستكل ا فػراد أك الجماعػات  , فأنتجت مجمكعة مفأخرل
في سياؽ ترتيب العالقة بيف البشر كضبط  تمؾ التي تتعمؽ باإلنساف كالبيئة, كما بعث اهلل الرسؿ إالأك 

ي اإلنسػػاف ليضػػع , كتطػػكر كعػػجهػػة كعالقػػتهـ بػػربهـ مػػف جهػػة أخػػرل شػػؤكنهـ كفػػؽ منهػػاج كاضػػح مػػف
, كر كيسػتمهـ كػؿ مسػتجد فيسػتفيد منػم, كيكاكب كؿ تطػما يتعمؽ بالبيئة التي يعيش فيهاتشريعات تنظـ 

, كهػي نتػاج يمكف أف يعػيش اإلنسػاف بعيػدا عنهػا, ال الحياة تضركرة مف ضركرا اتمؤمنا بأف التشريع
 .مكاف كظركؼ الزماف كسمكؾ اإلنسافلطبيعة ال

, كالتػي تتفػؽ خػتالؼ تسػمياتهايتعمؽ بالتشػريعات العمرانيػة عمػك االدراسة هك ما كما ستتعرض لم هذو  
التػي تػكفر سػتخداـ ا رض بمػا يحقػؽ البيئػة العمرانيػة أنهػا تػنظـ العالقػة بػيف اإلنسػاف كافيما بينها عمك 

, كذلػػؾ ـ فمسػػطيفمػػف خػػالؿ الحككمػػات التػػي تعاقبػػت عمػػك حكػػهػػك مػػا نجػػدو , ك راحػػة اإلنسػػاف كرفاهيتػػم
 حيػث أنهػافػي تػاريخ فمسػطيف  تغيػرا هػا تمإلػؿ , كالتػي كانػت نهايتالدكلػة العإلمانيػة دما كانػت جػز  مػفعن

جػػز ا مػػف اإلمبراطكريػػة عتبرهػػا االبريطػػاني الػػذم  لالنتػػدابالحػػرب العالميػػة ا كلػػك  انتهػػا بعػػد خضػػعت 
 تظمالذم ,2649لسنة  19قانكف رقـ  ,يـ مف قكانيف البنا  كالتنظكاف كأخضعها لقكانينم ك , البريطانية
التػػي ظمػػت تمػػارس دكرهػػا  (1)المجنػػة المكائيػػة عمػػك تطبيقػػم مػػف خػػالؿ تشػػرؼ اب البريطػػانينتػػدحككمػػة اال

 .ـ2619نتداب في عاـ فترة االالتنظيمي كالعمراني في فمسطيف حتك نهاية 
كالمسػػماة نتػػداب البريطػػاني إلػػك قيػػاـ الكيػػاف ال ػػهيكني عمػػك الجػػز  ا كبػػر مػػف فمسػػطيف اال زكاؿكأدل 

قطػاع  إلػكمف الشػعب الفمسػطيني كبير جز  الذم رحؿ إليم قطاع غزة  باستإلنا ,  ـ2619أراضي عاـ 
 .فسكف المدف كالقرل كالمخيمات –ة كهي منطقة الدراس –غزة 

عتبرهػا االضفة الغربية التي ألحقت با ردف الذم إدارتم جمهكرية م ر العربية, ك الذم تكلت كهك      
 مممكة ا ردنية الهاشمية. جز ان مف ال

دكرها اإلشػرافي عمػك قطػاع بػ قامػت فيهػا م ػر( 2697حتك عػاـ  2619كخالؿ الفترة مف عاـ )      
كالػػذم تػػـ مػػف خاللػػم  ـ2617( لسمم   117رقمم)  , أ ػػدر الحػػاكـ اإلدارم العػػاـ لقطػػاع غػػزة القػػرار غػػزة

فػػي تنظػػيـ كالتػػي قامػػت بػػدكرها  (لمركزيػػةا ألبنيػػة كتنظػػيـ المػػدفالجنػػة )سػػـ المجنػػة المكائيػػة إلػػك تغييػػر ا

                                                 
 في عهد اإلنتداب  ةالمجنة المكائية هك إسـ المجنة المركزي (1)
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(  19كقػػرارات مرتكػػزة عمػػك قػػانكف رقػػـ ) ا  ػػدار أنظمػػة, ك فػػي قطػػاع غػػزة ةكالتنظيميػػ ةالنػكاحي التخطيطيػػ
2649لسنة 

(1). 
ـ بشػػأف إنشػػا  2617لسػػنة   (106كمػػا أ ػػدر الحػػاكـ اإلدارم العػػاـ لقطػػاع غػػزة القػػرار رقػػـ )

  . (2) إدارة الشئكف البمدية كالقركية
البمديػػػػة كالقركيػػػػة جميػػػػع  بتخكيػػػػؿ مػػػػدير الشػػػػئكف 2617( لسػػػػنة 129كأ ػػػػدر القػػػػرار رقػػػػـ )

 .(3)القانكفالمنكطة بحاكـ المكا  بمقتضك  كاالخت ا اتال الحيات 
فيها إسرائيؿ عمك ما تبقك مف  استكلتالتي ـ 2697عاـ كظؿ ا مر هكذا حتك حرب حزيراف 

 فمسطيف.
إلسػػرائيمي الػػذم تعامػػؿ مػػع قطػػاع غػػزة كالضػػفة الغربيػػة ا لالحػػتالؿكخضػػعت فمسػػطيف بكاممهػػا 

  .ـ2649لسنة  19تنظيـ المدف رقـ كمناطؽ محتمة, كأبقك النظاـ العمراني مف خالؿ قانكف 

حػػػتالؿ يمسػػػؾ بزمػػػاـ ا مػػػكر التنظيميػػػة سػػػي بالعامػػػؿ التنظيمػػػي, فكػػػاف االخػػػتمط العامػػػؿ السياكا
فػي منطقػة قطػاع  كتنظػيـ المػدف المكائيػة لبنػا مجنػة الالمباشرة مف خالؿ التشػريعات التػي يقرهػا فػي )

نفكذهػػا الػػذم لمجػػالس المحميػػة لبمػػديات القطػػاع تطبيقهػػا ضػػمف ا, كتتػػكلك فػػي مديريػػة الداخميػػة (4)(غػػزة
القػػرارات عمػػك زيػػة فػػي نفػػس الكقػػت تطبػػؽ ا نظمػػة ك , كمػػا كانػػت المجنػػة المركيشػػكؿ حػػدكد  ػػالحياتها

 . لتي تسمك مناطؽ إقميميةات كاالمناطؽ التي ال تخضع لنفكذ البمدي

ـ, كالتػػػي أبقػػػت عمػػػك المجنػػػة 2661دخػػػكؿ السػػػمطة الفمسػػػطينية عػػػاـ كظػػػؿ ا مػػػر هكػػػذا حتػػػك 
( كزارة الحكـ المحمػيالمركزية لمبنا  كالتنظيـ  لتمارس دكرها التنظيمي مف خالؿ كزارة مستحدإلة باسـ )

                    .(5)كالقركية إلك كزارة الحكـ المحمي( بشأف إتباع إدارة الشؤكف البمدية 2مف خالؿ المادة رقـ )
إال أف أإلػرو السػمبي ظػؿ قائمػا عمػك الناحيػة العمرانيػة فػي قطػاع ظػاهرا  االحػتالؿ انسحابكرغـ 

, كيسػتنبط منػم بنػا  مكحػد( يحكػـ الجانػب العمرانػي, كتمإلػؿ ذلػؾ فػي غيػاب )قػانكف ة كالضفة الغربيػةغز 
 .نكاحي التنظيمية كالعمرانية كافةيات التي يكفرها لضبط النظـ كتشريعات مف خالؿ ال الح

( مػف 1ادة رقػـ )لهػا المػ منحتهػا  ػالحيات التػيالمػف خػالؿ  هاكقد قامت المجنة المركزيػة بػدكر 
سػػػكا  كانػػػت  أنظمػػػة كقػػػرارات فػػػي مجػػػاالت مختمفػػػة اعتمػػػادك  بإعػػػداد ,ـ2649( لسػػػنة 19القػػػانكف رقػػػـ )

                                                 
 .الكقائع الفمسطينية (1)
 .2نهاد , حجازم , ص ك , القرشمي ,مشتهالبمديات كالمجالس القركية في فمسطيف ,  (2)
 .1نفس المرجع السابؽ, ص (3)
هكذا كانت تسػمك رسػميا فػي عهػد اإلحػتالؿ اإلسػرائيمي , كلكػف ظػؿ اإلسػـ المتعػارؼ عميػم هػك المجنػة المركزيػة كمػا  (4)

 ـ     2/2/10212, في منزلم بتاريخ في عهد اإلدارة الم رية , مقابمة مع ـ. جماؿ سكيؾ 
  ـ 2661, العدد الإلاني  الكقائع الفمسطينية (5)
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اعػي ظػركؼ بمػديات إعػداد مخططػات هيكميػة لمختمػؼ البمػديات, تر  , بالتكازم مػعتنظيمية تخطيطية أك
, كتمبي اإلحتياجات المستحدإلة كالزيادة السكانية سكا  كانت الطبيعية أك العائدة مف قطاع غزة الخا ة

عػػداد , كذلػػؾ بتكسػػعة نفػػكذ البمػػديات  , الخػػارج ككضػػع نظػػاـ خػػاص لكػػؿ بمديػػة , لمخططػػات الهيكميػػةاكا 
 عماؿ ا راضي .ستة كاإلستراتيجية الالزمة لخطط اكييكجم الخطط التنم

ـ , فػػػي إ ػػدار ا نظمػػػة  1020ـ حتػػػك عػػاـ 2661ككانػػت تجربػػة المجنػػػة المركزيػػة منػػػذ عػػاـ 
كالقرارات , فاعمة كهامة فػي طريػؽ تطبيػؽ المخططػات العمرانيػة فػي محاكلػة منهػا لتػكفير بيئػة عمرانيػة 

 مناسبة لممكاطف الفمسطيني . 
التػػي تسػػتحؽ ك المعكقػػات كالعقبػػات كالق ػػكر كإليػػرا مػػف  تطبيػػؽ المخططػػاتيػػة عممكقػػد كاجهػػت 

 التكقؼ عندها كدراستها.

الدراسة , كذلؾ في إطار دراسة دكر المجنة المركزية في إ دار هذو كهذا جز  مما تهدؼ إليم 
 ا نظمػػػة كالقػػػرارات, كمػػػدل تطبيقهػػػا فػػػي المخططػػػات العمرانيػػػة , مػػػف خػػػالؿ أنظمػػػة كتشػػػريعات تحمػػػؿ
جكانب فنية كقانكنية ك حية كغيرهػا مػف النػكاحي , ك ػكال إلػك بيئػة عمرانيػة تمبػي إحتياجػات اإلنسػاف 

 كتطمعاتم. 

 :  مشكمة الدراسة(  1-1) 
منحتهػا ال ػالحيات التػي إنطالقػا مػف تعتبر ا نظمة كالقػرارات التػي أ ػدرتها المجنػة المركزيػة 

عمميػػة التػػي تػػنظـ  كضػػع ا نظمػػة فػػي ـ ,  2649لسػػنة (  19(  مػػف القػػانكف رقػػـ ) 1لمػػادة رقػػـ )ا لهػػا
 التساؤالت التالية  :هي المشكمة التي تناكلتها الدراسم مف خالؿ , البنا  في المدف 

            ا نظمة كقرارات المجنة المركزية في الجكانب التنظيمية المختمفة ؟ في تطبيؽ ما مدل اإللتزاـ  -2
 تناكلها أنظمة المجنة المركزية لمجكانب التنظيمية المختمفة ؟ت لـ الق كر التيما هي جكانب  -1
 ما هي معكقات تطبيؽ أنظمة كقرارات المجنة المركزية ؟ -4

 : فركض الدراسة
  ا نظمة كالقرارات التي  درت عف المجنة المركزية .في تطبيؽ تزاـ لإال يكجد 

 ة المركزيةتكجد جكانب تنظيمية لـ تتناكلها أنظمة كقرارات المجن 
  اقت ػػػادية تكجػػػد معكقػػػات فػػػي تطبيػػػؽ أنظمػػػة كقػػػرارات المجنػػػة المركزيػػػة لألسػػػباب التاليػػػة: سياسػػػية ك

  كإلقافيم كقانكنيم كأدا  البمديات .
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 أىمية الدراسة :(  2- 1)
تػػأتي أهميػػة هػػذو الدراسػػة فػػي أنهػػا تسػػعك لتسػػميط الضػػك  عمػػك ا نظمػػة كالقػػرارات التػػي  ػػدرت      

مركزيػػة لألبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف فػػي محافظػػات غػػزة ,  كأإلرهػػا عمػػك المخططػػات الهيكميػػة عػػف  المجنػػة ال
لبمديات محافظات غزة , كبما تهدؼ إليم مف كضػع الخطػط المختمفػة لإلسػتعماؿ كبمػا يمكػف أف تشػكمم 
تمػػؾ ا نظمػػة كالقػػرارات مػػف ضػػكابط كشػػركط لتطبيػػؽ المخططػػات , ك ػػكال إلػػك أنظمػػة شػػاممة كفاعمػػة 

ئة عمرانية مناسبة لممكاطف الفمسطيني , تكاكػب المتغيػرات التػي تتطمػب كضػع أنظمػة كقػرارات لتكفير بي
تهػػتـ بمتطمبػػات الحيػػاة المعا ػػرة , كالتنميػػة المسػػتدامة ك ترشػػيد إسػػتهالؾ الطاقػػة , كاإلهتمػػاـ بالهكيػػة 

هػػار الهكيػػة الكطنيػػة كالطػػابع المعمػػارم لمبيئػػة المحميػػة , سػػكا  فػػي مراعػػاة القػػيـ الجماليػػة أك التراإليػػة إلظ
" الػػذم لػػـ يتحقػػؽ  قػػانكف البنػػا  الفمسػػطينيكمػػا أنهػػا تسػػاعد  ػػناع القػػرار إلعػػداد "  ,بع المحمػػيكالطػػا
 بعد.

 :أىداؼ الدراسة( 1-3)
لألنظمة كالقرارات التي  درت عف المجنة المركزية لألبنية  تحميميةتهدؼ الدراسة إلك تقديـ رؤية 

 محاكر التالية: كتنظيـ المدف, كذلؾ مف خالؿ ال
ا نظمة كقرارات المجنة المركزية في الجكانب التنظيمية في تطبيؽ مدل اإللتزاـ  التعرؼ عمك -2

             المختمفة ؟ 
 تناكلها أنظمة المجنة المركزية لمجكانب التنظيمية المختمفة ؟ت الق كر التي لـجكانب  التعرؼ عمك -1
 كقرارات المجنة المركزية ؟ معكقات تطبيؽ أنظمة التعرؼ عمك -4

 : منيجية الدراسة(  1-4) 
 : عدة مناهج هيستخدمت الدراسة ا
: حيث تـ إستعراض الن كص التاريخية التي أإلرت عمك القكانيف كالتشػريعات فػي  المنيج التاريخي -

 فمسطيف , مف خالؿ فترات متعاقبة .
عف المجنة المركزية لتي  درت رارات الألنظمة كالق كك ؼ إستعراضتـ حيث  : كصفيالمنيج ال  -

 لألبنية كتنظيـ المدف بخ كص المكاضع كالحرؼ المختمفة . 
تػـ تنػاكؿ ا نظمػة ك القػرارات بالتحميػؿ , مػع تسػميط الضػك  عمػك العكامػؿ حيث  :الكصفي التحميمي  -

 التي أإلرت عمك إ دارها كالهدؼ منها .  
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 : مصادر الدراسة( 1-5)
 : عمك أربعة م ادر رئيسم كهي دراسةعتمدت الا

كشػػػػػممت المراجػػػػػع كالكتػػػػػب ك الدراسػػػػػات كا بحػػػػػاث ك المجػػػػػالت المتخ  ػػػػػة  :المراجػػػػع المكتبيػػػػػة  -1
 كالرسائؿ الجامعية ذات العالقة بمكضكع الدراسة .

كشػػممت القػػكانيف كالتشػػريعات التػػي أ ػػدرتها بريطانيػػا فػػي فتػػرة إنتػػدابها عمػػك  :الم ػػادر الرسػػمية  -2
كالقػػػػكانيف كالتشػػػػريعات التػػػػي أ ػػػػدرتها السػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية , باإلضػػػػافة لألنظمػػػػة  فمسػػػػطيف ,

ح ػػػائيات كبيانػػػات تػػػـ كالقػػػرارات التػػػي أ ػػػدرتها المجنػػػة المركزيػػػة لألبنيػػػة كتنظػػػيـ المػػػدف كم عمكمػػػات كا 
مػػديات مػػف الػػكزارات المعنيػػة مإلػػؿ : كزارة الحكػػـ المحمػػي ككزارة التخطػػيط كالمؤسسػػات الرسػػمية كب جمعهػػا

 محافظات غزة . 
مػع المخت ػيف كذكم العالقػة بمكضػكع تمػت  التػي المقػابالت ذلؾ مف خالؿك  :الم ادر الميدانية  -3

, كاإلطػػػالع عمػػػك المراسػػػالت كالمخاطبػػػات التػػػي تمػػػت بػػػيف البمػػػديات كالمجنػػػة المركزيػػػة لألبنيػػػة الدراسػػػة 
 . كتنظيـ المدف 

كتنظػيـ المػدف  ةالمجنػة المركزيػة لألبنيػ جمسػات محاضرعتمدت مف خالؿ التي ا ا نظمة كالقرارات -4
 .بمحافظات غزة 

ا نظمػػة كالقػػكانيف فػػي الػػدكؿ المجػػاكرة ذات العالقػػة بالدراسػػة مإلػػؿ المقارنػػة مػػع عتمػػدت عمػػك كمػػا ا -1
  . م ر كا ردف

 . الشبكةشبكة اإلنترنت : حيث تـ الرجكع إلك دراسات كأبحاث نشرت عمك تمؾ  -9

  دراسة :حدكد ال( 2-9)
 . بقطاع غزةالحدكد المكانية : هي محافظات غزة كالمعركفة  -
الدراسػػة عمػػك القػػرارات التػػي  ػػدرت عػػف المجنػػة المركزيػػة لألبنيػػة كتنظػػيـ  اعتمػػدتالحػػدكد الزمنيػػة :  -

 ـ( . 1020 -2661المدف خالؿ الفترة )
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 :( الدراسات السابقة 7 -1)

 ( 2010،) قديددراسة

 "خطيط الحضرم كدكر التشريعات في النيكض بعممية التنمية العمرانيةالت" بعنكاف :

 نمكذجا ( )إمارة دبي
 فػػي النهػػكض بعمميػػة التخطػػيط الحضػػرمإلػػك إبػػراز أهميػػة دكر التشػػريعات التخطيطيػػة  الدراسػػة تهػػدف

 أف التشػػػريع هػػػك أحػػػد ا دكات الرئيسػػػية الالزمػػػة لتنفيػػػذ مهػػػاـ التخطػػػيط العمرانػػػي حيػػػث يشػػػكؿ باعتبػػػار
المرجعيػػة القانكنيػػة كاإلطػػار التشػػريعي المػػنظـ لعالقػػة ا طػػراؼ فيمػػا بينهػػا , كا سػػاس  القػػانكني لكافػػة 

كمف جانػب آخػر ,مػف جانػبعمميػة التخطػيط العمرانػي اإلجرا ات اإلدارية التنفيذية لكؿ مهمة مف مهاـ 
مميػػة التخطػػيط رة عتسػػميط الضػػك  عمػػك ايإلػػار السػػمبية المترتبػػة عمػػك ضػػعؼ الجانػػب التشػػريعي فػػي إدا

تضػميف قػانكف ك بإعداد قانكف لمتخطػيط العمرانػي إلمػارة دبػي  أك ت الدراسةقد ك  الحضرم كالعمراني ,
الحضػػرم كالريفػػي   يمهػػاـ عمميػػات التخطػػيط العمرانػػك تخكيػػؿ  ػػالحيات مباشػػرة  ,كالتخطػػيط الحضػػرم 

العمػؿ عمػك أك ػت بكجػكب كمػا  كح رها ببمدية دبي مع التنسيؽ بذلؾ مع الجهػات الحككميػة ا خػرل
ك ,  االلتزاـ بأسس كمفاهيـ التخطيط الشامؿ كمبادئ التنمية المستدامةك تضميف التشريعات التخطيطية 

كب ا خػذ بػأدكات إدراج البعد البيئػي ضػمف أسػس كمقكمػات التخطػيط فػي كافػة مراحمػم كمسػتكياتم ككجػ
تقسػػػيـ يير التخطػػػيط التف ػػػيمي ك تضػػػميف قػػػانكف التخطػػػيط الحضػػػرم ضػػػكابط كمعػػػاالتخطػػػيط البيئػػػي , ك 

الكاجػب تكفرهػا فػي  ةالعمػؿ عمػك تقنػيف المعػايير كالضػكابط التخطيطيػ, ك  ا راضي لممناطؽ التخطيطيػة
كمػػػا ,  ح ػػػر  ػػػالحيات اعتمادهػػػا ببمديػػػة دبػػػيمشػػػركعات التنميػػػة العمرانيػػػة ضػػػمف إمػػػارة دبػػػي , مػػػع 

بط الخػػدمات العامػػة الػػالـز تكفرهػػا تقنػػيف معػػايير كضػػكاك ف تشػػريعات التخطػػيط العمرانػػي يتضػػمأك ػػت ب
العمػػؿ عمػػك مراجعػػة كتقيػػيـ كافػػة المػػكائح كا كامػػر ال ػػادرة سػػابقا ,ك ضػػمف مشػػركعات التنميػػة العمرانيػػة 

بضػركرة مراجعػة ا نظمػة كالمػكائح المعمػكؿ  أك ػت الدراسػة كما ك ,لتخطيط العمرانيكالمتعمقة بعممية ا
كضػػع قػػانكف لإلسػػتمالؾ بمػػا ك  ,ح مػػف ضػػركريات الع ػػر بالبعػػد البيئػػي الػػذم أ ػػب االهتمػػاـبهػػا  مػػع 

التخطػػيط مػف مرافػػؽ عامػػة كطػرؽ تعمػػؿ عمػػك تػػكفير  احتياجػػاتيمإلمػم مػػف قاعػػدة يػتـ مػػف خاللهػػا تػكفير 
 البيئة العمرانية المناسبة .

ما تناكلتم الدراسة مف تطػرؽ لألنظمػة كالقػكانيف , إال أنهػا تكشػؼ غيػاب قػانكف تخطػيط عمرانػي  رغـ ك
رة , مػػع تك ػػية بتكميػػؼ بمديػػة دبػػي بتنػاكؿ  ػػالحيات تخطيطيػػة كتنظيمػػم , كهػػك بخػػالؼ دراسػػتنا لإلمػا

التػػي تػػكفرت فيهػػا المؤسسػػة المخكلػػة قانكنيػػا بإ ػػدار ا نظمػػة كالتشػػريعات لتػػنظـ النػػكاحي التخطيطيػػة 
   عمك مستكل محافظات غزة . ةكالتنظيمي
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 ( 2009،دراسة ) تفاحة 

 القكانيف عمى البيئة العمرانية في فمسطيف "" أثر األنظمة ك بعنكاف : 

الضك  كتسميط  , مدينة نابمس فيا نظمة كالقكانيف المتعمقة با بنية السكنية إلك تناكؿ دراسة هدفت ال
 عمك أإلارها مف أجؿ الحفاظ عمك القكانيف الجيدة كتعديؿ أك تغيير القكانيف الغير جيدة

المتعمقة في مجاؿ التنظيـ كالبنا  في مرجع كاحد يسهؿ عمك جمع ا نظمة كالقكانيف كذلؾ مف خالؿ  
كضع مقترحات لتطكير القكانيف كا نظمة كرفعها إلك حإليف مستقبالن مف االستفادة منها,ك الدارسيف كالبا

مراجعة جميع ا نظمة كالقكانيف المتعمقة في مجاؿ  ضركرةكقد أك ت الدراسة بالجهات المخت ة. 
" يتـ تطبيقم في جميع الهيئات المحمية في مناطؽ  بقانكف مكحد" أجؿ الخركج التنظيـ كالبنا  مف 

بأهمية ا نظمة تكجيم الجهات المعنية لمعمؿ عمك تكعية المكاطنيف  ,السمطة الكطنية الفمسطينية
 ة.كالقكانيف كمدل تأإليرها االيجابي عمك ا حيا  السكنية كالنكاحي البيئية كالجمالية في مناطقهـ السكني

تخاذ القرارات بعد برنامج التكعية بما يسهـ في اتفعيؿ دكر المكاطنيف في المشاركة في كما أك ت ب
ا نظمة كالقكانيف المعمكؿ بها بما يتال ـ مع عمك تطكير العمؿ اف ,ك نتما  لدل السكتجسيد ركح اال

يائية كا حيا  السكنية كعمك تطكير كتحسيف البيئة الفيز , حتياجات السكاف احتياجات التخطيطية ك اال
مف حيث إيجاد المرافؽ العامة كالحدائؽ كمكاقؼ السيارات مما يؤدم في النهاية لتطكير ا حيا  

عادة دراسة مفهكـ االرتدادات في المناطؽ السكنية كدراستها مف منظكر ريقة متكاممة ,ك السكنية بط ا 
 ة. تمبية المتطمبات االجتماعية لمسكاف كتكفير مفهـك الخ ك ي

, رغػػـ إختالفهػػا عػػف دراسػػتنا التػػي تناكلػػت شػػرائح عمرانيػػة مختمفػػة يػػرل الباحػػث : أنهػػا دراسػػة نكعيػػة ك 
ضػػػمف المخطػػػط العمرانػػػي , مػػػع تكضػػػيح دكر المؤسسػػػة المخكلػػػة بإ ػػػدار التشػػػريعات العمرانيػػػة , أمػػػا 

لها  ةرافؽ الالزمكتكفير المفقط , أنها تسمط الضك  عمك ضركرة معالجة ا حيا  السكنية دراسة تفاحة ف
رتػدادات كهػي ذات عالقػة مباشػرة بنسػبة ك كال إلك بيئة فيزيائية ناجحة , ككاف التركيز عمك قضية اإل

اإلشغاؿ كالتي تشكؿ تحديا كبيرا في النكاحي التنظيمية كالتي تتطمب معالجة لتكفير مفهكـ الخ ك ية 
 كالنكاحي ال حية . 
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 ( 2009دراسة)البغدادم،

ماذج عمرانية نمطية مف مدينة )ن عمى العمراف " ه" البعد السياسي في التشريعات كأثر بعنكاف : 
 (غزة
إيجػػػاد حمػػػكؿ مبتكػػػرو  فػػػي مدينػػػة غػػػزة إلػػػك هػػػاتالتػػػي تناكل ةالدراسػػػة مػػػف خػػػالؿ النمػػػاذج العمرانيػػػ تهػػػدف

حػػػػػؽ ا جيػػػػػاؿ القادمػػػػػة فػػػػػي تمػػػػػؾ ا مإلػػػػػؿ لألراضػػػػػي بهػػػػػدؼ السػػػػػكف مػػػػػع المحافظػػػػػة عمػػػػػك  لالسػػػػػتغالؿ
تكضػيح كتحديػد  جتماعية سميمة بػيف السػكاف,كعمرانية تساعد عمك بنا  عالقات ا تكفير بيئةك ا رض,

ر المعماريػػػة فػػػي تشػػػكيؿ العمػػػراف الػػػدكر الػػػذم تمعبػػػم نظػػػـ كلػػػكائح القػػػكانيف كالبنػػػا  كالمعػػػدالت كالمعػػػايي
ت سػػػتحداث أسػػػس تخطيطيػػػة ت ػػػميمية تػػػؤدم إلػػػك معالجػػػاا كاسػػػات ذلػػػؾ عمػػػك البيئػػػة العمرانيػػػة ,كعكان

 تخطػػػػيط كالت ػػػػميـ العمرانػػػػي الحػػػػديث كعمرانيػػػػة بديمػػػػة تالئػػػػـ خ ػػػػائص البيئػػػػة المحميػػػػة كمتطمبػػػػات ال
الكحػدة ا ساسػية  تمد خ ائ ػها التشػكيمية مػف مفهػكـستحداث بدائؿ كأنماط ت ػميمية كتخطيطيػة تسػا

كني  بحيػث يتحقػؽ الخمية أك النكاة كالتي تتحقؽ بتكرار تنكيعاتها التككيف النهػائي لمتجمػع السػ باعتبارها
كذلؾ مػف خػالؿ تشػريعات كطنيػة تراعػي حػؽ , االجتماعيمف خالؿ التككيف العن رم الفاعؿ كالتآلؼ 
جمػع ا نظمػة كالقػكانيف ع ببيئة عمرانية آمنػة كمسػتدامة ,ك اإلنساف الفمسطيني كا جياؿ القادمة في التمت

 االسػػتفادةكالدارسػػيف كالمتخ  ػػيف  المتعمقػػة بػػالتخطيط كالعمػػراف فػػي مرجػػع كاحػػد يسػػهؿ عمػػك البػػاحإليف
 منها مستقبال .

بحيػػث أنػػم أغفػػؿ الجانػػب السياسػػي  ,كيػػرل الباحػػث أف فػػي هػػذو الدراسػػة فارقػػا بػػيف العنػػكاف كالمضػػمكف 
كلػـ  ,أما تناكلم لمتشريعات فكاف مركرا عابرا كتناكلم مػف منطمػؽ عمػكمي  ,في العنكاف  مالذم أشار إلي

لسنة  19كما تناكؿ قانكف تنظيـ المدف  رقـ  ,لمك كؿ إلك نتائج حاسمة يتناكؿ حاالت دراسية محددة 
بقكلػػم : " هػػذا القػػانكف قػػديـ جػػدا كلػػـ يػػتـ تحديإلػػم بنػػا  عمػػك التطػػكر العمرانػػي الحػػالي  حيػػث يػػتـ  2649

عميػم فػي المخططػات التف ػيمية كمشػاريع اإلفػراز الحاليػة حيػث أف هػذا  االعتمػادالعمؿ بهذا القػانكف ك 
 11ناطؽ الخضرا  تبمغ نسبة ) مف مشاريع البنا  لمخدمات كالم االستقطاعف نص عمك أف نسبة القانك 
المنػػاطؽ العمرانيػػة الحاليػػة فػػي مدينػػة غػػزة " كمػػا يػػرل  باحتياجػػاتكهػػي نسػػبة ضػػئيمة جػػدا مقارنػػة % (

ال أنم يشكؿ إ ,الباحث أيضا: أنم رغـ ما تضمنتم الدراسة مف إشارة نقدية لقانكف تنظيـ المدف  المذككر
لجػػػة ناحيػػػة " ضػػػركرة لكضػػػعم لمعا " المجنػػػة المركزيػػػة لوبنيػػػة كتنظػػػيـ المػػػدفقاعػػػدة لكػػػؿ نظػػػاـ تػػػرل 

التػػػي أشػػػارت لهػػػا الدراسػػػة فهػػػي تتعمػػػؽ بتحديػػػد الحػػػد  االسػػػتقطاعأمػػػا نسػػػبة  تخطيطيػػػة أك تنظيميػػػة مػػػا,
 .التف يمية  كليس لممرافؽ المحددة في المخططات االستقطاعا ق ك لمنسبة المسمكح بها في 

كمػػػف خػػػالؿ عنكانهػػػا فإنهػػػا تتنػػػاكؿ جانبػػػا خا ػػػا , بخػػػالؼ دراسػػػتنا التػػػي تناكلػػػت معظػػػـ الجكانػػػب التػػػي 
 ة سميمة تتطمبها البيئة العمرانية لبيئ
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 ( 2005دراسة) الكحمكت، 

 " مخالفات البنا  التنظيمية كأثرىا عمى البيئة العمرانية في قطاع غزة "بعنكاف : 
ستعراضا لمتشريعات مف حيػث نشػأتها كمراحػؿ تطكرهػا فػي قطػاع غػزة , باعتبارهػا أهػـ تناكلت الدراسة ا

ظػػػػاهرة البنػػػػا  العشػػػػكائي  عمػػػػكأدكات السػػػػيطرة عمػػػػك العمػػػػراف كالػػػػتحكـ بالبيئػػػػة العمرانيػػػػة , كمػػػػا ركػػػػزت 
اشػػػتممت أيضػػػا عمػػػك تحميػػػؿ كمػػػا كطبيعتهػػػا كأنكاعهػػػا , كمػػػا تضػػػمنت التمييػػػز بػػػيف أنػػػكاع المخالفػػػات , 

كالعكامػػؿ التػػي تػػؤدم إلػػك مخالفػػات البنػػا  التنظيميػػة مإلػػؿ العكامػػؿ االقت ػػادية ك االجتماعيػػة   ا سػػباب
آإلػار المخالفػات  تكالسياسية , كعكامؿ أخػرل لهػا عالقػة بالتشػريعات كسػمككيات المػكاطنيف , كمػا تناكلػ

 ػػػػحي التنظيميػػػػة عمػػػػك البيئػػػػة العمرانيػػػػة مإلػػػػؿ ايإلػػػػار ال ػػػػحية كالبيئيػػػػة مػػػػف حيػػػػث شػػػػركط السػػػػكف ال
 كخ ك يتم كالتعديات عمك الشكارع كايإلار االجتماعية كتأإليرها عمك الطابع المعمارم كالعمراني .  

هػػدفت الدراسػػة إلػػك تسػػميط الضػػك  عمػػك المخالفػػات التنظيميػػة مػػف حيػػث طبيعتهػػا كأسػػبابها كآإلارهػػا قػػد ك 
الكضػػع القػػائـ عمػػك  السػػمبية عمػػك البيئػػة العمرانيػػة فػػي قطػػاع غػػزة .لت ػػؿ إلػػك تك ػػيات تتعمػػؽ بتحسػػيف

 أساس التعاكف الفعاؿ بيف البمدية كالسكاف كتعزيز الدكر الرقابي كالتنفيذم لمبمدية كشخ ية اعتباريم . 
العمراف بمدينة غزة التي تعتبر البمدية الكبرل مف جكانب  محدكدكيرل الباحث أنها دراسة تتعمؽ بجانب 

اقكس الخطػػر الػػذم يجػب أف يتنبػػم لػػم  ػػناع القػػرار تشػػكؿ التجػاكزات فيهػػا نػػكالتػػي فػي بمػػديات القطػػاع ,
كالمخططػػكف كالمنظمػػكف لمناحيػػة العمرانيػػة فػػي قطػػاع , كأف التحسػػيف كتعزيػػز الػػدكر الرقػػابي لبمديػػة غػػزة  

, كنجػػد غيػػاب فػػإف ذلػػؾ يعتبػػر ركيػػزة هامػػة فػػي تطبيػػؽ ا نظمػػة كالقػػرارات فػػي قطػػاع غػػزة بشػػكؿ عػػاـ .
 إل دار التشريعات كآلية اإل دار . الفنية كالقانكنيةممؤسسة لاإلشارة 

   (2004 العامرم،)دراسة

 " أثر القكانيف كالتشريعات التخطيطية كالعمرانية في النسيج الحضرم لممدينة  العربية "بعنكاف  

 )دراسة حالة مدينة صنعا  (
ج الحضػرم إدراؾ أهمية تػأإلير التشػريعات كالقػكانيف التخطيطيػة فػي تشػكيؿ النسػيمحاكلة دراسة هدفت ال

مدل تأإلير هذو القكانيف في الحد مف تفاقـ المشكالت الحضرية التي تعاني منها المػدف ,ك لمدينة  نعا 
 كهي العربية المعا رة ب كرة عامة كمدينة  نعا  ب كرة خا ة معتمدة عمك إلالإلة محاكر أساسية

بعض الم ػطمحات الرديفػة تكضيح مفهكـ كم طمح القانكف مدلكالن كتعريفػان مكضػحا التػرابط كالتقػارب لػ
متك ميف إلك العالقة بيف القانكف  ,لمقانكف كي يبعد المبس الذم قد يحدث عند كركد تمؾ الم طمحات

التطػػرؽ لمقكاعػػد كالػػنظـ التشػػريعية لممدينػػة مركػػزا عمػػك التشػػريع اإلسػػالمي فػػي هػػذا ك  ينػػة,كاإلنسػػاف كالمد
تحميػػػؿ كاقػػػع حػػػاؿ مدينػػػة ,ك ميػػػؿ كاقػػػع الحػػػاؿالجانػػػب كق ػػػد إلػػػك تكػػػكيف القاعػػػدة ا ساسػػػية لدراسػػػة كتح

 نعا  مف حيث التطكر التشريعي, كالنمك الحضرم ضمف دراسػة ميدانيػة لمنطقتػيف مختػارتيف لممدينػة 
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كهما منطقة تقميدية ) نعا  التاريخية( كمنطقة حديإلة )مدينة سعكاف( محمال كاقع الحاؿ كالمشاكؿ التي 
 رية.تعانيها هذو المناطؽ مف الناحية الحض

نسػػيج عمرانػػي فػػي مدينػػة تقميديػػة , فػػي غيػػاب دراسػػة كهػػي دراسػػة محػػدكدة فػػي تسػػميطها الضػػك  عمػػك 
  المؤسسة التي تتعرض لتمؾ التشريعات .

 ( 2004 )محمد، دراسة

 "التشريعات العمرانية كتأثيرىا في تككيف بيئة العمارة المصرية": بعنكاف
ف كالتشػػػريعات فػػػي تنظػػػيـ كتمبيػػػة احتياجػػػات المجتمػػػع أهميػػػة القػػػكانيالتعػػػرؼ عمػػػك  إلػػػك هػػػدفت الدراسػػػة 

. ا فراد كالمجتمع المادية كالمعنكيػة  احتياجاتكا فراد لعكامؿ المنفعة العامة في إطار مف التكازف بيف 
هػؿ  كعمػك بيئػة العمػارة الم ػرية  كانعكاسػاتم ,ـ 2679لسػنة  209القانكف رقـ   الضك  عمك تكسمط

  حققت احتياجات كمتطمبات المجتمع أـ ال.التي اد عمارة لها  فة االستدامة أدل هذا القانكف إلك إيج
إلػػك أكجػػم الق ػػكر فػػي القػػانكف كالتػػي تمإلمػػت فػػي كإلػػرة تعػػديالت القػػانكف كالئحتػػم  ت الدراسػػة كقػػد أشػػار 

تطبيػؽ القػانكف بشػكؿ مكحػد عمػك كػؿ المػدف  ,كالتنفيذية, حيث تـ تعديؿ هذا القانكف إحدل عشر مػرة 
  ك,كػػؿ مدينػػة أك إقمػػيـ مػػف أقػػاليـ م ػػرة عمػػك الػػرغـ مػػف اخػػتالؼ الظػػركؼ البيئيػػة المحيطػػة بالم ػػري

كمػا أف إلير مف التداخالت بػيف القػكانيف .كجد أف هناؾ الك حيث التضارب مع قانكف التخطيط العمراني
ت أك ػػقػػد ك , السػػكاف كأهمهػػا الخ ك ػػية الالزمػػة لهػػـ  كاحتياجػػاتالقػػانكف لػػـ يػػراع تحقيػػؽ متطمبػػات 

كتعديالتػم يمإلػؿ حالػة جيػدة لتنظػيـ بيئػة العمػارة الم ػرية المعا ػرة  نػم  209الدراسة بأف القػانكف رقػـ 
حػػدد اشػػتراطات بنائيػػة عامػػة كمسػػاحات الفراغػػات الكظيفيػػة كارتفاعاتهػػا كشػػركط السػػاللـ كتػػكفير مكاقػػؼ 

 . لمسيارات , كتحديد أق ك ارتفاع لممباني كالبركزات المسمكح بها في كاجهات
عمك بيئة العمارة الم رية المعا رة كأدل إلك كجػكد عمػارة غيػر  نعكسإإلك أف هذا القانكف  اإلضافةب

كمػا أدل إلػك فقػداف الهكيػة كالطػابع المميػز لهػا , كعػدـ  مالئمة كغير متكافقة مع العكامؿ االجتماعية ,
مػػع الجكانػػب االجتماعيػػة مال متهػػا مػػف النػػكاحي الكظيفيػػة , كفقػػداف الخ ك ػػية, أيضػػا عػػدـ مال متهػػا 

جتماعيػػة كفقػػداف ال ػػالت بػػيف ا فػػراد القائمػػة عمػػك مبػػدأ إكالػػذم ظهػػر بكضػػكح فػػي تفكػػؾ العالقػػات اال
التكافؿ االجتماعي , كزيادة مظاهر العزلة االجتماعية كضعؼ االت اؿ بػيف السػكاف ا مػر الػذم أدل 

أدل هػػذا القػػانكف إلػػك فقػػداف النػػكاحي  إلػػك إحػػداث فرقػػة بيػػنهـ كسػػاعد عمػػك نمػػك الجريمػػة بالمدينػػة, كمػػا
 الجمالية الذم تمإلؿ في تكرار الكاجهات بالشكارع مما جعمها أكإلر ممال كرتابة. 

مراجعة دقيقة لمقانكف مف خالؿ ا هداؼ التي كضع مف أجمها , كهػي  في الدراسة أنها : يرل الباحثك 
   عمػػك مكاضػػػع الق ػػكر إلرشػػػادمػػع تسػػػميط الضػػك  قػػػانكف لمعرفػػة مػػػا يحققػػم مػػف أهػػػداؼ, ضػػركرة لكػػؿ

 المخت يف كالمهتميف مف مراعاة ذلؾ سكا  في التعديؿ أك في كضع القكانيف ا خرل .
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التعػػػػرض لممؤسسػػػػة التػػػػي ت ػػػػدر القػػػػكانيف كآليػػػػة إ ػػػػدارها , كأإلرهػػػػا عمػػػػك اإلسػػػػتعماالت المختمفػػػػة  دكف
  لممخططات العمرانية . 

 
 ( 2003 البمعاكم،دراسة ) 

 "يـ المدف في فمسطيف"قانكف تنظ: بعنكاف
أف فمسػطيف حيػث أشػارت ـ  2649لسػنة  19رقػـ تسميط الضك  عمك تاريخ القػانكف إلك الدراسة  هدفت

اسػتعراض عػاـ  تػـك  ,البريطػاني  االنتدابلـ تعرؼ قانكنا لتنظيـ المدف بمعناو الفني الدقيؽ إال في ظؿ 
في فمسطيف  االستعماريةخدمة  غراضم اإلشارة إلك أف الغرض مف كضع القانكف هك  تـكما ,لمقانكف 

إلػػك أف القػػانكف قػػديـ قػػد كضػػع لفتػػرة زمنيػػة سػػابقة كػػاف مػػف  دكف تحديػػد المػػكاد التػػي تؤكػػد رأيػػم ,كأشػػارت
مكاد محػددو  تضػمنها القػانكف لدكف التعرض الكاقع العمراني المتطكر,  قانكف جديد يعايشالالـز كضع 

بالتأكيػػد عمػػك ضػػركرة اسػػتكماؿ  كقػػد أك ػػت الدراسػػة  ,اقػػع كيػػرل الباحػػث ضػػركرة تغييرهػػا لمعايشػػة الك 
 كضع قانكف جديد لتنظيـ المدف يطبؽ عمك كؿ أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية .

ـ , تعرضػا عامػا دكف التكقػؼ عنػد مػكاد 2649لسنة  19ككاف تعرض الدراسة لقانكف تنظيـ المدف رقـ 
كمؤسسػػة تنظيميػػة ت ػػدر تشػػريعات  ,  نظػػيـ المػػدفلوبنيػػة كت لمجنػػة المركزيػػةمحػػددة , دكف تعرضػػم 

 ـ .  2649لسنة  19إنطالقا مف  الحياتها التي نص عميها قانكف رقـ 
 

  (2000، محمد عمي)  دراسة
 " األبعاد التنمكية لمتشريعات العمرانية في مصر "بعنكاف: 
حضػػػرية فػػي م ػػػر اكلػػت خطػػػط التنميػػة الالتػػي تنالتشػػػريعات الدراسػػة إلػػػك تسػػميط الضػػػك  عمػػك  هػػدفت

ك ػػػكال إلػػػك مػػػدل تكافػػػؽ تمػػػؾ ,متعػػػرؼ عمػػػك ا بعػػػاد التنمكيػػػة لمتشػػػريعات العمرانيػػػة فػػػي عمميػػػة التنميػػػة ل
كقػػػػد أشػػػػارت الدراسػػػػة إلػػػػك دكر المحيطػػػػة كلخطػػػػط التنميػػػػة الحضػػػػرية , التشػػػػريعات لمخ ػػػػائص البيئيػػػػة

ث أنهػػا ا داة ا كلػػك التشػػريعات كقاعػػدة قانكنيػػة تضػػعها السػػمطات المخت ػػة " السػػمطة التشػػريعية " حيػػ
لتحمػػي كترتقػػي بمسػػتكل ال ػػحة العامػػة  ,كفػػي مقدمػػة التشػػريعات تػػأتي التشػػريعات العمرانيػػة ,لمتطبيػػؽ 

  عمك المستكل المحمي أك القػكمي كا مف كالنكاحي الجمالية كالمعنكية كمستكل المعيشة بكجم عاـ سكا
ممػا يػؤدم إلػك ية تحػكؿ دكف المسػاس بػم نظػرة قدسػ إلػك التشػريع عدـ النظر ةالدراسة ضركر  كقد أكدت
بػػػؿ يجػػػب متابعػػػة تعػػػديؿ التشػػػريع كتغييػػػرو كفقػػػا لمظػػػركؼ المتغيػػػرة كالحاجػػػات المتطػػػكرة فػػػي  ,الجمػػػكد 
مػػػع التركيػػػز عمػػػك ق ػػػكر التشػػػريعات  كحالػػػة خا ػػػة,مجػػػاالت التشػػػريع فػػػي م ػػػر  كبينػػػت ,المجتمػػػع 

مػػف تشػػريعات  كاالقتبػػاسككإلػػرة التعػػديالت  ة,كحػػددها بتعػػدد القػػكانيف التنظيميػػالعمرانيػػة فػػي أدا  دكرهػػا 
كؿ تمؾ العكامؿ أسهمت في الحػد مػف  ,كتداخؿ القكانيف المختمفة  ,لنماذج تختمؼ عف البيئة الم رية 
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ريعات العمرانيػة كهي دراسة مركزة في تناكلها  همية التش,فاعمية التشريعات في أدا  دكرها المنكط بها 
أف التشػػريعات ليسػػت مقدسػػة كمنهػػا كػػاف مػػف الضػػركرم مراجعتهػػا د عمػػك , مػػع التأكيػػ كتحديػػد مجاالتهػػا

 . كفؽ المستجدات كالمتغيرات  نها بما يحقؽ الم محة العامة كالخا ة

 الخالصة :
الدراسات السابقة أف ا نظمػة كالتشػريعات العمرانيػة شػكمت محػكر  ضاستعرامف خالؿ لمباحث كيتضح 

العمراني مف أإلر فعاؿ في تكفير بيئة عمرانية مناسػبة  علمتشريرا لما الباحإليف في هذا المجاؿ نظ هتماـا
التػػػي تعرضػػػت لشػػػرائح كمػػػا أنهػػػا تناكلػػػت بالدراسػػػة كالتحميػػػؿ بعضػػػا مػػػف القػػػكانيف كالتشػػػريعات ,لإلنسػػػاف 

عمرانيػػػة مختمفػػػة , ككػػػاف معظمهػػػا يتنػػػاكؿ جزئيػػػات مػػػف تمػػػؾ النػػػكاحي , بخػػػالؼ دراسػػػتنا التػػػي تناكلػػػت 
مختمفػة , كػاف لمحنػة المركزيػة لألبنيػة كتنظػيـ المػدف  تباسػتعماالكمػا فيهػا مػف  ,يػة المخططػات العمران

 االعتمػادتمػؾ المخططػات فػي محاكلػة لتػكفير البيئػة العمرانيػة السػميمة , كمػا  ػاحب  اعتمػاددكرها في 
 مف آلية الدراسة كالتطبيؽ .
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 الفصؿ الثاني 
 التشريعات العمرانية في فمسطيف                        

 تمييد :
 ها كتطكرها عبر القركف فييتناكؿ هذا الف ؿ الحديث عف التشريعات كأهميتها كأنكاع         

 ,ة عمك التشريعات في فمسطيف عامةكأإلر السياس ,كالدكؿ التي تعاقبت عمك حكـ فمسطيف فمسطيف 
ت كما تشكمم مف تقنيف كقكة دافعة كعالقتها بالقرارا ية في قطاع غزة,دكرها في تنظيـ العممية التخطيط

 في التطبيؽ . لها كغطا ن 

 : مفيـك التشريع كتعريفاتو  (  2-1) 
كتنمػك كممػا نمػت الحاجػة  إلنساف منذ أف كػاف عمػك كجػم ا رض,تعيش كتتطكر مع ا كانت التشريعات

كلمػػا تنكعػػت مجػػاالت الحيػػاة كميػػاديف المعرفػػة أخػػذت التشػػريعات تتبمػػكر فػػي كػػؿ ,إلػػك تطػػكر كتجديػػد 
 كلتمبي حاجة ضركرية لإلنساف .  ,العالقات بيف ما يشكؿ فيها  يحميداف لتكض

ليسػػت كممػػة عربيػػة  أنهػػامعربػػة أم  كالتػػي هػػي القػػانكف كممػػةمإلػػؿ  فكانػػت هنػػاؾ الم ػػطمحات الخا ػػة
لمتعبيػر  المستقيمة كتسػتخدـ فػي المغػة اليكنانيػة مجػازا الع امعناها ك  KANU كممة يكنانية فهي أ ال

 القكاعػد ك المبػادئ القانكنيػة فػي االسػتقامةالقػدكة ك يق ػدكف بهػذو الػدالالت عمػك  أكعف معنك القاعدة 
(1). 

  :القانكف
حترامها بكاسػطة كالتي تفرضها سمطة الدكلة كتضمف اهك مجمكعة القكاعد التي تنظـ السمكؾ اإلنساني 

يضػع القكاعػد العامػة مجػردة ال تتػدخؿ فػي التف ػيالت فهػك أكإلػر  كهػك ,إجرا ات تكقع عمك مػف خالفهػا
ت الحيػػػاة اإلداريػػػة ان لمسػػػتمزمافقػػػدكامػػػان كأطػػػكؿ عمػػػران, أمػػػا الالئحػػػة فهػػػي بحكػػػـ تطبيقهػػػا ق ػػػيرة العمػػػر ك 

   .(2) الحديإلة
 : التشريع

هػك أكؿ الم ػادر الرسػمية لمقػانكف كأهمهػػا, كهػك عبػارة عػف كضػع القكاعػػد القانكنيػة فػي  ػيغة مكتكبػػة 
نضػػباط بػػيف أفػػرادو يسػػكد بهػػا نظػػاـ المجتمػػع كتحقيػػؽ االت ػػدرها السػػمطة المخت ػػة , كهػػك ا داة التػػي 

 .(3) ضمانا لرقيم كتطكرو الحضارم

                                                 
  261, ص  النظرية العامة لمقانكف (1)
  261, ص  نفس المرجع السابؽ  (2)
 4, ص  , التشريعات المنظمة لمعمراف عالـ , أحمد  (3)
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 تػنظـ التػيك  التػي ت ػدر عػف السػمطة التشػريعية فػي  ػكرة مكتكبػة , القانكنيػة القكاعػد مجمكعػةك كهػ 

, فالقاعػدة القانكنيػة هػي  يخالفػم مػف ضػد يكقػع جزا ا ماديا حاال كتتضمف,  المجتمع اإلنساف في سمكؾ
 .(1)العن ر الرئيسي التي تعتبر مادة التشريع كماهيتم

 .(  التنفيذية الالئحة - القانكف - الدستكر) : قكة إلي إلالث مراتبت مف ناحية الكتتدرج التشريعا
 : الدستكر

كيق ػد بػػم التشػريع الػػذم يقػـك عميػػم بنػا  الدكلػػة, فيحػدد نظػػاـ الحكػـ فيهػػا كالسػمطات العامػػة )التشػػريعية 
هػػا كالتنفيذيػػة كالقضػػائية( كاخت ا ػػاتها , كيحػػدد عالقػػات هػػذو السػػمطات فيمػػا بينهػػا مػػف جهػػة كفيمػػا بين

                    .(2)كبيف ا فراد مف جهة أخرل
هك التشريع ا ساسي في الدكلة كأعمي التشريعات بها, كهك عبارة عف مجمكعة القكاعد ا ساسية التي ك 

ا ساسػية لحقػكؽ  تحدد شكؿ الدكلة كترسـ نظاـ الحكػـ فيهػا كالسػمطات العامػة بهػا. كتكضػع الضػمانات
أف الشػػعب  باعتبػػارمعيػػة تأسيسػػية منتخبػػة مػػف الشػػعب, أك باسػػتفتا  الشػػعب ا فػػراد فيهػػا, أك تضػػعم ج

 .  (3) م در السمطات 
تاركػان  -فت درو السمطة التشريعية متضمنان كميات ا حكاـ لممكضػكعات التػي يتطػرؽ إليهػا  القانكفأما 
جرا اتها لمسمطة التنفيذية التي يخكلها القانكف ه أمر  .ذا الحؽ تفا يؿ المسائؿ الفرعية كا 

كبالتػػالي  فػػإف القػػانكف هػػك التشػػريع الرئيسػػي التػػي تضػػعم السػػمطة التشػػريعية, كيجػػب أال يكػػكف مخالفػػان 
ال جاز الطعف عميم لعدـ الدستكرية أماـ المحكمة  الدستكرية العميا فيتكقؼ العمؿ بم   حكاـ الدستكر كا 

 .(4)ميمكيستفيد الكافة مف الحكـ  بعدـ دستكريتم حتك كلك لـ يطعنكا ع

التشريعات المعاصرة ثمرة تطمرر لبرمرات رترمارأل ل مم) السمارال  را قتصما ربصرصمي   كقد جػا ت

التػػاريخ دكران مهمػػان فػػي تشػػكيؿ الكضػػع فػػي فمسػػطيف كالمنطقػػة  العممأل ،التمماريو رالراراايمما رالمعتالمم ات 
لػة  ػبغها بمػا لػدل كمحاك  , هػا, كذلؾ مف خالؿ تعاقب الدكؿ المختمفػة عمػك حكملها العربية المجاكرة 

باإلضافة لمجغرافيا التي أعطت فمسطيف خ ك ية كاف يراعيها  ,الحاكـ الجديد مف قكانيف كتشريعات 
 . (5) كؿ مف حكمها 

كما أف النكاحي العقائدية أإلرت كبشكؿ كبير في هذو المنطقة, حيث تميزت أرض فمسطيف مف بيف كؿ 
فقبمػػة اليهػػكد  , _ اليهكديػػة كالن ػػرانية كاإلسػػالـ الػػإلالثمنػػاطؽ العػػالـ بأنهػػا ا رض المقدسػػة لمػػديانات 

                                                 
 100 - 261, ص  النظرية العامة لمقانكف (1)
   1ص -4عالـ , أحمد  , ص  (2)
 100 - 261, ص  النظرية العامة لمقانكف (3)
 16عالـ , أحمد كقشكو , محمد , قكانيف التخطيط العمراني كتنظيـ المباني ص  (4)
   1ص -4عالـ , أحمد  , ص  (5)
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, كهي قبمة المسمميف ا كلي, لذلؾ كانت كؿ ديانة تسعي  إليها كميالد المسيح فيها كمعراج الرسكؿ 
لمسيطرة عمي هذو ا رض المباركة كبسط نفكذها عميها مما زاد فػي حالػة عػدـ االسػتقرار عبػر الع ػكر 

 المتعاقبة. 

 تعاقػبك ضػافة إلػذلػؾ باإلعػدـ االسػتقرار, نشػك  حالػة مػف  ل كإليػرة أدت إلػكعكامؿ أخر ك كامؿ كهذو الع
 مػع م ػالحمتتكافػؽ  التػيقكانيف ال ضعهذو المنطقة مف العالـ, فأ بح  كؿ مستعمر يعمك  االستعمار
ا  ػػمييف كم ػمحتهـ كحاجػػاتهـ  لػػذلؾ هػػذو ا رض, بغػض النظػػر عػػف سػكانها  عمػكككجػػكدو  الخا ػة

الباحث أف يستنبط أف تاريخ هذو المنطقة كاف مرتبطػان أحيانػان كإليػرة فػي الفتػرات القديمػة بػالقكم طيع يست
 (1) الكبيرة المحيطة بها .

 كنجد أف التشريعات قد  درت عمك عدة  كر كما يتعمؽ منها بمكضكع الدراسة هي : 
 النظاـ : 

, كحيػاة  مػكر التػي تقػـك عميهػا حيػاة الفػردمجمكعة المبادئ, كالتشريعات, كا عػراؼ, كغيػر ذلػؾ مػف ا 
 .  (2) " المجتمع, كحياة الدكلة, ك بها تنظـ أمكرها

 القرار: 
ك مػػػػف خػػػػالؿ  ,المجنػػػػة المركزيػػػػة بحػػػػؽ المكضػػػػكع المعػػػػركض عمػػػػك جمسػػػػتها  فهػػػػك الحكػػػػـ ال ػػػػادر مػػػػ

                     .(3)كينشػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي الجريػػػػػػػػػػدة الرسػػػػػػػػػػمية  , ػػػػػػػػػػالحياتها سػػػػػػػػػػكا  كػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػرأم بػػػػػػػػػػالقبكؿ أك الػػػػػػػػػػرفض 
  األمر :

كغيػر  ,سػمطة بيػد المسػئكؿ مسػتمدة مػف القػانكف لتنفيػذو  يكػكفك ,هك القرار ال ػادر عػف جهػة عسػكرية 
 .(4) قابؿ لمنقاش
 الالئحة : 

هػػي التشػػريع الػػذم ت ػػدرو السػػمطة التنفيذيػػة بغػػرض تنفيػػذ التشػػريع العػػادم , فهػػي بحكػػـ كظيفتهػػا تتػػكلك 
قدر مف السمطة التشريعية بالتعرؼ عمك التف يالت كالجزئيػات الالزمػة لتنفيػذ تنفيذ القانكف , كما أنها أ

القػػػكانيف كفقػػػا لمػػػا تقتضػػػيم ضػػػركرات العمػػػؿ , ا مػػػر الػػػذم مػػػف شػػػأنم أف يخفػػػؼ العػػػب  عػػػف السػػػمطة 
التشػػػػريعية التػػػػي تهػػػػتـ أ ػػػػال بكضػػػػع المبػػػػادئ العامػػػػة لمقػػػػكانيف العاديػػػػة دكف الخػػػػكض فػػػػي مػػػػا يتعمػػػػؽ 

                                                 
  22تفاحة , عمرك , ص  (1)
   1ص -4عالـ , أحمد   , ص  (2)
 1, بتاريخ   مقابمة مع ا ستاذ حمزة التركماني مستشار المجنة المركزية لألبنية كتنظيـ المدف في مكتبم , الخميس (3)

 ـ 1021/ 2/
ـ  , كنالحظ أف القرارات 1/20/1022 بتاريخ , اإلإلنيف جماؿ البمعاكم بكزارة الحكـ  المحميا ستاذ  مقابمة مع (4)

 التي  درت في عهد اإلدارة الم رية , كاالحتالؿ اإلسرائيمي كانت تسمك " أكامر " 
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أف يقت ػػػر الغػػرض مػػػف المػػكائح التنفيذيػػة عمػػػك تيسػػير تطبيػػػؽ القػػكانيف العاديػػػة  بالتف ػػيالت  , كيجػػب
 .(1) كتنفيذها , دكف أف تتعدل ذلؾ إلك كضع أك تعديؿ أك إلغا  تمؾ القكانيف

فالقانكف هك ما تقرو الهيئة  ,هما م طمح القانكف كم طمح النظاـ  ,كالبد مف التفريؽ بيف م طمحيف 
أمػا  ,(2)يئة التنفيذية لمسػمطة التشػريعية مػف قػكانيف تكافػؽ عميهػا الهيئػة التشػريعية التشريعية أك تقدمم اله

كتقػرو المجنػة المركزيػة أك مجمػس  ,النظاـ فهك شرح أك تف يؿ لمقانكف ك ال يتعػارض معػم كال يعارضػم 
 كال يعرض عمك السمطة التشريعية . ,التنظيـ ا عمك كفؽ آليات محددة 

 : كأثرىا عمى العمراف ونظمة كالقكانيف ل خيالتطكر التاري ( 2-2) 
يأتي دكر التشريعات كقاعدة قانكنية تضعها السمطة المخت ة )السػمطة التشػريعية ( حيػث أنهػا ا داة   

العمرانيػة لتحمػي كترتقػي بمسػتكل ال ػحة العامػة كا مػف  تالتشػريعا, كتأتي في المقدمػة ا كلك لمتنفيذ 
ة كمسػػتكل المعيشػػة بشػػكؿ عػػاـ سػػكا  عمػػك مسػػتكل الفػػرد أك عمػػك مسػػتكل كالنػػكاحي الجماليػػة كالمعنكيػػ

المجتمػع ككػؿ ممػا يػنعكس فػي النهايػة عمػك عمميػات التنميػة الحضػرية سػكا  عمػك المسػتكل المحمػػي أك 
                            (3)اإلقميمي أك القكمي . 

ؼ تتطػرؽ الدراسػة بإيجػاز لمفتػرات مع مركر الزمف كتراكـ الفترات ظهر الكضع الخاص لفمسطيف كسك ك 
نمػا مػػف بػاب كضػػع  حتػك كقتنػػاالقديمػة  الحاضػر مػػع مراعػاة اإليجػػاز  ف التػاريخ لػػيس مجػاؿ الدراسػػة كا 

القػػارئ فػػي  ػػكر الكضػػع الفمسػػطيني الخػػاص, كسػػيتـ الحػػديث عػػف الجكانػػب  القانكنيػػة كالعمرانيػػة كأإلػػر 
, دكف التطػػػرؽ إلػػػي الجكانػػػب ة لفتػػػرات المتعاقبػػػخػػػالؿ ا التخطيطيػػػة كالتنظيميػػػةالقػػػكانيف عمػػػي النػػػكاحي 

الحاجػػة لػػذلؾ, مػػع مالحظػػة قمػػة المراجػػع كالم ػػادر التػػي تتحػػدث عػػف القػػكانيف  اقتضػػتا خػػرل إال إذا 
ك ػػؼ لممبػاني المكجػػكدة فػػي  لالمنظمػة لشػػئكف البنػػا  فػي الفتػػرات ا كلػػي, حيػث لػػـ تػػذكر المراجػع سػػك 

 .    (4)  لمنظمة  لشؤكف المجتمعالحقب المتعاقبة كبعض القكانيف العامة ا

فػػي بدايػػة كجػػكد اإلنسػػاف فػػي فمسػػطيف كانػػت التجمعػػات اإلنسػػانية مجمكعػػات  ػػغيرة تعتمػػد فػػي حياتهػػا 
عمي ال يد كالتنقؿ مف أجؿ الطعاـ, كهذو الجماعات لـ تكف تهتـ بإنشػا  البيػكت الدائمػة لعػدـ حاجتهػا 

إلنساف كاتجاهػم لمزراعػة كتربيػة الحيكانػات كتػدجينها  لها , كمع مركر الزمف كتطكر كسائؿ الحياة لدم ا
 كاف البد  لإلنساف أف يستقر فػي مكػاف محػدد كفػي هػذو  المرحمػة أخػذت التجمعػات السػكانية بػالظهكر

                                                 
 100 - 261, المرجع السابؽ ص  النظرية العامة لمقانكف (1)
    2ص,تاريخ ا نظمة االجتماعية الحفناكم,عبد المجيد,  (2)
   م ر  في  بعاد التنموية لمتشريعات العمرانيةامحمد عمي,ع اـ الديف, (3)
  22صتفاحة,عمرك, (4)
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يجػاد قػكانيف  كأخذت بكادر, بشكؿ أكسع كأكبر  الحضارات بالظهكر, فأ ػبح تنظػيـ  هػذو الحضػارات كا 
 .   (1)   ركرياي تقكـ بحمايتها كتطكيرها أمران ض

كقد تطكرت هذو الحضارات كطكرت قكانينها في الفترات الالحقة لتشكؿ حضارات عريقة سػعت لمتكسػع 
كبسط النفكذ, كالحضارة الكنعانية كالحضارة الفرعكنية كالحضارة البابمية كالحضارة ايشكرية كغيرها مف 

اليكنانية كالركمانية, كالتي تميزت بأنها  الحضارات, حتك ك مت في الفترة ما قبؿ الميالد إلي الحضارة
رعت العمكـ كطكرتها فازدهرت فيها الجامعات كدرس فيها الطب كالقانكف كالفمسفة كالعمػكـ, فكانػت هػذو 
الحضارة نتاج لتجارب الحضارات ا خرل , كقد ظهرت بتمؾ الفترة ايإلار الكبيرة كالقكانيف عمي المدينة 

   (2) كالنكاحي العمرانية .

أكؿ قػانكف  ـ 1916فػي عػاـ  اعتمػدتالتػي  مدينػة نيكيػكرؾكمنهػا ,كنجد ذلؾ في كإلير مف دكؿ العػالـ 
ا كليػة المػكائح  تكانػبعػد مػا , كت ػنيؼ اسػتعماالتها تقسيـ المنػاطؽ يتحكـ بالذم بشأف العمراف شامؿ 

المتمإلمػػة فػػي الرئيسػػية  الخ ػػائصكالحفػػاظ عمػػك , حمايػػة الممكيػػة تتعمػػؽ ب فػػي كقػػت مبكػػرالتػي كضػػعت 
  (3) .اإلضا ة كالتهكية فقط 

التخطيطية كفػؽ النظػاـ ا مريكػي , تتحػكؿ  االعتباراتككانت القرارات القضائية المتعمقة بالقضايا ذات 
إلػػػػك رمػػػػز مهػػػػـ كمػػػػف إلػػػػـ إلػػػػك مبػػػػادئ عمميػػػػة كتطبيقيػػػػة , كأخػػػػذت تظهػػػػر مػػػػف اجتهػػػػادات قضػػػػائية , 

( , كما ارتبط تطكر قكانيف تقسيـ  the zoning of Americaالم طمحات القانكنية التخطيطية ) 
المحاكـ العميا , خا ة قضية  أماـكاستعماالت ا راضي بالقضايا ذات ال بغة التخطيطية التي تنظر 

, كالتػي جعمػػت ـ  6491ؼ النػػد بكاليػة أكهػايك ضػد شػركة امبمػػر العقاريػة عػاـ قريػة يككميػد بمنطقػة كميػ
التشريعات التخطيطية كقكانيف استعماالت ا راضي تتطكر لت ؿ إلك كضع ضكابط كمعايير المنػاطؽ 

  (4)( .  Landscapeالتجميمية ) 

يػة لمحػرب العالميػة الإلانيػة  ككاف لمتطكر الحضرم كالتنمػكم الػذم شػهدتم المممكػة المتحػدة فػي الفتػرة التال
ـ  6441, ككػاف أهمهػا نظػاـ عػاـ ـ  6492تعاقبت التعديالت عمك نظاـ تخطيط المدف كالقػرل لعػاـ 

الذم تـ بمكجبم تحديد سمطات التخطيط , كخطط التنمية , كمستكياتها المحمية كعمك مستكل المخطط 
عات ا خيػػػرة , تهػػػتـ بكضػػػع آليػػػات الهيكمػػػي كت ػػػنيؼ اسػػػتعماالت المنػػػاطؽ كا راضػػػي فكانػػػت التشػػػري

خا ػػػا با بعػػػاد البيئيػػػة لعمميػػػات كمشػػػاريع  اهتمامػػػاالػػػتحكـ الفعػػػاؿ بتخطػػػيط المػػػدف كا ريػػػاؼ , كتػػػكلي 

                                                 
  21تفاحة,عمرك,ص (1)
  21صتفاحة,عمرك, (2)

3
- Britannica Concise Encyclopedia. 

4
-Michael Allan Wolf - The Zoning of America. Euclid v. Ambler. P.ix 
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التنميػػة الحضػػرية , كتمػػنح تسػػهيالت خا ػػة لممشػػركعات التنمكيػػة التػػي تحػػرص عمػػك المحافظػػة عمػػك 
لػػػؾ بمنحهػػػا تسػػػهيالت خا ػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ م ػػػادر الطاقػػػة كتعتمػػػد نظػػػـ الطاقػػػة البديمػػػة كالمتجػػػددة , كذ

   ( 1)  بالت اريح التخطيطية الالزمة لتنفيذها .

كتعتبر القكانيف المنظمة لمعمراف مف ايليػات ا ساسػية التػي تػؤدم إلػك تحقيػؽ عمػارة متكافقػة كمتالئمػة 
لعامة كا مف كمتطمبات أفراد المجتمع لككنها تنظـ أعماؿ المباني كحؽ الجكار كال حة ا احتياجاتمع 

 (2)كايماف كالراحة

                                                                             

 : ـ( 1917  - 635) الحضارة اإلسالمية حتى الخالفة العثمانية  ( 2-3)
بيػت المقػدس أنفػذ خميفتػم أبػك بكػر ال ػديؽ جػيش أسػامة إلػي بػالد الشػاـ ك   بعد كفاة الرسكؿ  الكػريـ 

لفتحهػػػا, كسػػػاعد جيػػػكش المسػػػمميف الفاتحػػػة عمػػػي بسػػػط  نفػػػكذهـ عمػػػي بػػػالد الشػػػاـ مػػػا ك ػػػؿ إليػػػم حػػػاؿ 
كضػػػيؽ فػػػي العػػػيش بسػػػبب الضػػػرائب المفركضػػػة مػػػف الركمػػػاف , كلػػػـ تػػػتـ  كاضػػػطهادالسػػػكاف مػػػف ظمػػػـ 

يػت فػتح ب اسػتطاعحيػث فػي فتػرة خالفػة عمػر بػف الخطػاب ,  السيطرة بشكؿ كامؿ عمػي بػالد الشػاـ إال
كبذلؾ بسط نفػكذ الدكلػة اإلسػالمية عمػي فمسػطيف كبػالد  ,هجرم 21ـ  في سنة 949المقدس في  سنة 

 (3) الشاـ, كبدأت بذلؾ فترة جديدة في المدف كتخطيطها.

 النظاـ القانكني في الفترة اإلسالمية :   (  2-3-1) 
تقػػـك عمػػي حفػػظ الػػديف كالػػنفس القػػكانيف فػػي تمػػؾ الفتػػرة مػػف مقا ػػد الشػػريعة  اإلسػػالمية كالتػػي  اسػػتمدت

كالعقؿ كالعرض كالماؿ, حتك يحيك اإلنساف حياة كريمػة مباركػة تعينػم عمػي طاعػة اهلل كتػكفير المسػكف 
 الشرعي يدخؿ في نطاؽ حفظ الديف كالنفس كالعرض. 

ة كالدسػتكر الػذم تسػير عميػم الخالفػة اإلسػالمي المػرجعيف ا ساسػيفالقرآف الكريـ كالسنة المطهػرة  اعتبر
فقد تأإلرت المدف بالقكانيف اإلسالمية المستحدإلة, في  بداية الفتكحات كفي عهد عمر بػف الخطػاب كػاف 

سػػمح يمنػػع مػػف بنػػا  أكإلػػر مػػف طػػابؽ كاحػػد كال يعمػػك هػػذا البنػػا  عػػف المسػػجد, كقػػد تطػػكر هػػذا النظػػاـ لي
ؿ فػي البنػا  مػع أكإلػر مػف طػابؽ كمػا كسػمح باسػتخداـ الزخػارؼ كالتجميػ الخميفة عإلماف بػف عفػاف ببنػا 

الحفاظ عمي بساطة  البنا  كخ ك يتم مف الخارج, كما أ بح القانكف في العهػد اإلسػالمي يمنػع مػف 
  (4) جعؿ باب الجار ايخر كذلؾ مف  أجؿ خ ك ية الجار.

                                                 
1 - JOHN RATCLIFFE " Urban Planning and Real Estate Development"  P.73

 التشريعات العمرانية كتأإليرها في تككيف بيئة العمارة الم ريةمحمد عمي ,  ع اـ الديف ,  (2)
   .م ر  في  بعاد التنموية لمتشريعات العمرانية, كمحمد عمي , ع اـ الديف , ا 17تفاحة , عمرك, ص   (3)
   17تفاحة , عمرك , ص   (4)
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تناكلت أحكاـ الفقم اإلسالمي بعض ا حكاـ المنظمة لمعمراف كحماية البيئة كتنظيـ المرافػؽ العامػة كما 
بػيف ا بنيػة كتحديػد  تماالت ا راضػي إضػافة إلػك بعػض المحػددات البنائيػة مإلػؿ تحديػد االرتػداداكاستع

  (1)االرتفاعات . 

كما تميز الفكر القانكني عند المسمميف بمركنتم لمتعاطي مع اإلرث الحضارم السابؽ بمػا ال يتعػارض  
ترات المتعاقبة حتك أنتجت هذا النتاج كقد تطكرت القكانيف اإلسالمية خالؿ الف ,مع الشريعة اإلسالمية 
كالنػػاظر إلػػك البيئػػة الفيزيائيػػة لممػػدف اإلسػػالمية يالحػػظ التػػرابط القػػكم بػػيف الكتػػؿ  ,العظػػيـ مػػف الحضػػارة 

المفهػػـك  انعكػػسكبػػذلؾ  ,مػػع الحفػػاظ عمػػك خ ك ػػية كػػؿ بيػػت  االجتمػػاعيكهػػك مػػا يػػدؿ عمػػك التػػرابط 
ددة تضمف خ ك ية كؿ إنساف كتضمف مساكاة الناس اإلسالمي عمك المدينة كنظمها كفؽ قكانيف مح

 . (2) االجتماعيكتعكس تكافمهـ 

عمػػر بػػف الخطػػاب مػػف ا نظمػػة اإلداريػػة البيزنطيػػة المكجػػكدة غيػػر أنػػم لػػـ يأخػػذها بحرفيتهػػا  اسػػتفادكقػػد 
 فقسـ الشاـ إلك أربعة أجناد كهي : 

  جند حمص 
  جند دمشؽ 

  جند ا ردف 

  (3)جند فمسطيف  

لفػػػتح اإلسػػػالمي تغييػػػران كبيػػػران فػػػي فكػػػر كمعتقػػػدات سػػػكاف فمسػػػطيف ا  ػػػمييف, فهػػػذا الفػػػتح كقػػػد أحػػػدث ا
اإلسػػالمي لػػـ يكػػف بهػػدؼ السػػيطرة عمػػي مػػكارد الػػبالد, كهػػذا الجػػيش القػػادـ لػػـ يكػػف هدفػػم اسػػتغالؿ هػػذو 

نما نشر ديانتم الجديدة , كقد تأإلر سكاف فمسػطيف كبػالد الشػاـ بػأخالؽ ك  معاممػة البالد كمحاربة أهمها كا 
هػػذو الجيػػكش الفاتحػػة فػػدخؿ معظػػـ سػػكاف بػػالد الشػػاـ كفمسػػطيف فػػي الديانػػة اإلسػػالمية, ككػػاف ذلػػؾ كمػػا 

 ذكر في عهد عمر بف الخطاب رضي اهلل عنم.

كقد كاف الجيش اإلسالمي عمي عكس الجيكش ا خرل التي كانػت تسػتبيح المػدف كتنهػب خيراتهػا, فقػد 
ذا كػاف كاف ال يسمح لمجيش بالدخكؿ لممدف كال نما كانت لم معسكراتم خارج هذو المػدف,  كا  مبيت بها كا 

 ال بد لمجيش مف اإلقامة لمدة طكيمة فقد كانت تبني لم مدف  عسكرية خا ة بم . 

                                                 
   17تفاحة , عمرك , ص   (1)
   17تفاحة , عمرك , ص   (2)
(3) Le strange , guy , Palestine in the Moslems, Beirut, khayat,1965,p 26     
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كقد تعاقبت دكؿ الخالفة عمػي فمسػطيف مػف عهػد الخمفػا  الراشػديف مػركران بالخالفػة ا مكيػة إلػـ العباسػية 
 رض فمسػطيف إلػـ دكلػة المماليػؾ, كجميعهػا  كاحػتالؿلحركب ال ميبية إلـ الفاطمية كتخممها فترات مف ا

كانػػت تحػػتكـ إلػػي الشػػريعة اإلسػػالمية كقانكنيتهػػا, كتطػػكرت خاللهػػا المدينػػة  اإلسػػالمية كعنا ػػرها كمػػا 
نظػػاـ المحافظػػات كالػػذم عػػرؼ فػػي ذلػػؾ الكقػػت  سػػتحدإلكااتطػػكر نظامهػػا اإلدارم فػػيالحظ أف المماليػػؾ 

,  ففػػي معاهػػدة السػػمطاف قػػالككف عػػاـ   تتبػػع لكػػؿ نيابػػة عػػدة قػػرم تسػػمي "با عمػػاؿ" باسػػـ النيابػػة,ككانت
جا  ذكر التقسيـ اإلدارم لفمسطيف كمنها " غزة كأعمالها, كالقدس الشريؼ كأعمالها كبيت لحػـ  ـ2194

مػف جػا  بعػدهـ مػف هػذو التقسػيمات كطكرهػا كذلػؾ مػا يالحػظ فػي  إسػتادكأعمالها كنابمس كأعمالها كقػد 
 (1) لفترة العإلمانية .ا

منهػا العممػا    اسػتنبطهػي المػادة الرئيسػة التػي الحقػا  كتعتبر السيرة النبكية كأحاديث الرسػكؿ الكػريـ 
حتػك تػداخمت مفػػاهيـ العمػارة بمػا فيهػا مػف تفا ػيؿ تحػدد العالقػػة  ,تتعمػؽ بػالتخطيط كالبنػا   اشػتراطات

لعمػػػارة ك التخطػػػيط كجػػػز  متكامػػػؿ يحقػػػؽ خدمػػػة ككأنهػػػا ينظػػػركف إلػػػك ا,بػػػيف السػػػكاف كتخطػػػيط المدينػػػة 
 اإلنساف كرفاهيتم . 

ذا  أتدركف ما حػؽ الجػار، قػاؿ: إذا اسػتعاف بػؾ"     قكلػمكمنها  ذا إأعنتػو، كاذ ستقرضػؾ أقرضػتو، كاذ
ذا أصػابو ذا افتقدتػو عدتػو كاذ ذا مػات  افتقر عدت عميو، كاذ ذا أصػابتو مصػيبة عزيتػو كاذ خيػر ىنأتػو، كاذ

 "  (2) طؿ عميو بالبنياف فتحجب عنو الريح إال بإذنو كال تؤذيو بريح قتار قدرؾكال تست تبعت جنازتو

كالنهػػي عػػف رفػػع البنػػا  الػػذم يحجػػب الهػػكا  كالشػػمس عػػف الجيػػراف, بق ػػد الضػػرار, كيسػػتإلني مػػف ذلػػؾ 
 . نع الجار مف الريح كالشمس بإسهابالبنا  لمحاجة الماسة, كما ناقش فقها  الحنفية مسألة م

إذا  النبػػػي  ىقضػػػ: "قػػػاؿ  (3) أبػػػي هريػػػرة ؽ بػػػالطرؽ فقػػػد جػػػا  فػػػي مقاييسػػػها مػػػف حػػػديثكفيمػػػا يتعمػػػ
حػديث يفيػد أف المق ػكد بهػذا القيػاس لػيس تحديػدان ال"  كلعػؿ لفػظ (4) أذرع تشاجركا في الطريؽ بسػبعة

نما هك أقؿ المقاييس التػي تحفػظ حػؽ الطريػؽ كتسػمح بػالمركر, فباختبػار تطبيقػي مطمقان لكؿ الشكارع  كا 

                                                 
 .16كص  19تفاحة, عمرك, ص  (1)
كيد بف عبد , كالحديث ضعيؼ لضعؼ س 1140ح  446ص 1اني في مسند الشامييف جأخرجم اإلماـ الطبر  (2)

   .  بمي في كتابم جامع العمـك كالحكـكقد ضعؼ هذا الحديث رجب الحن العزيز كعإلماف بف عطا,
 .1112ح  971ص 1يؽ جفي الطر  اختمفكا, باب إذا في  حيحم كتاب المظالـ كالق ب  أخرجم اإلماـ البخارم (3)
بالمقػػادير  امكسػػكعة كحػػدات القيػػاس العربيػػة كاإلسػػالمية كمػػا يعادلهػػ:   راجػػع، سػػـ 164417177الشػػرعية    عالػػذرا (4)

ـ. عمػػك  1001الحديإلػػة. ا طػػكاؿ. المسػػاحات. ا كزاف. المكاييػػؿ , محمػػكد فػػاخكرم . إ ػػدار مكتبػػة لبنػػاف. ط ا كلػػك 
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B9الرابط :
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سػػػكا  مػػػف حيػػػث  يكػػػكف هػػػذا القيػػػاس هػػػك عػػػرض الطريػػػؽ المناسػػػب لمػػػركر دابتػػػيف متخػػػالفتيف محممتػػػيف
 . االرتفاع  أك العرض

لهػذا التفسػير بمػا جػا  فػي ركايػػة الطبػرم عػف رسػالة الخميفػة الإلػاني حػكؿ تحديػد أقػػؿ  االسػتئناسكيمكػف 
لمػػا ككفػػة تػػذكر الم ػػادر أنػػم "الشػػكارع فػػي كػػؿ مكػػاف مػػف الككفػػة كالب ػػرة, ففػػي تػػاريخ بنػػا  مدينػػة  ال

أجمعكا عمي أف يضعكا بنياف الككفة أرسؿ سعد إلػي أبػي الييػاج يخبػره بكتػاب عمػر فػي الطػرؽ أنػو 
كما بيف ذلؾ عشريف، كباألزقة سػبع أذرع  ، أربعيف ذراعان، كمما يمييا ثالثيف ذراعان  (1)أمر بالمناىج 

      .                              " يشليس دكف ذلؾ 
 كظيفتها الحضرية كمكانها في ت نيؼ شبكة المركر.  باختالؼكهكذا فإف سعة الشارع تختمؼ 

ضػػكابط العمػػارة اإلسػػالمية كفػػي معػػايير الجػػكار يعتبػػر معيػػار منػػع ضػػرر التكشػػؼ كاالطػػالع مػػف أقػػكم 
, كسػػبب ذلػػؾ أف حفػػظ عػػرض المسػػمميف كحرمتػػم مق ػػد  مػػف مقا ػػد اإلسػػالـ, كقػػد كانػػت أكؿ السػػكنية

حادإلػة فػػي ذلػػؾ مػػا ذكػرو اإلمػػاـ مالػػؾ عػػف ابػػف لهيعػة أنػػم كتػػب إلػػي عمػػر بػف الخطػػاب فػػي رجػػؿ أحػػدث 
, فكتػب إليػم عمػرك )رضػي اهلل عنػم( أف يضػع كرا  تمػؾ  -نافػذة   -غرفة عمي جارو  ففتح  فيها فتحػة

ف كػاف ال ينظػر لػـ  الفتحة سريران يقكـ عميم رجؿ, فإف كاف ينظر إلي ما في دار الجار منػع مػف ذلػؾ كا 
 يمنع, كقاؿ فقها  المالكية: إف السرير هك الكرسي كما شاكمم .

كلذلؾ فقد قرر الفقها  منع فتح النكافذ عمي الجيراف كضػركرة رفػع سػتائر ا سػطح إلػي متكسػط 
قامة اإلنساف , كقد ذكر ابف الرامي , كهك المحتسػب كالبنػا  التكنسػي رأيػا لمفقيػم المػالكي يػرل فيػم منػع 

 . (2)ؤذف إلك المنارة إذا كاف ذلؾ يؤدم إلك معاينة ما في الدكر المطمة بالمسجد عكد الم

التاريخيػة,    هتـ الباحإلكف بالعمارة اإلسالمية مف مختمػؼ الجكانػب: الجغرافيػة, االقت ػادية, ا  ك 
لػـ أنػم إال  ا دبيػة. –(, كالفنيػة اإلنسػانيجتمػاع أنإلركبكلكجيػة )عمػـ اإل -إلرم(, السكسيكأا ركيكلكجية )

يكػػػف هنػػػاؾ فكػػػر معمػػػارم أك تخطيطػػػي كاضػػػح فػػػي الفتػػػرة اإلسػػػالمية ا كلػػػك , بػػػؿ كانػػػت تنطمػػػؽ مػػػف 
جتماعية كسياسية , حتك أف أكؿ كتاب  در في الفقػم العمرانػي كػاف إل بػف محددات دينية كأخالقية  كا 

فضػػال عػػف  "اإلعػػالف بأحكػػاـ البنيػػاف" إلػػـ كتػػاب ابػػف الرامػػي:, ـ(916هػػػ / 121)تػػكفي سػػنة عبػػد البػػر 
 الفتاكل التي ال تعد كال تح ك.

 : هي م ادر رئيسية إلالإلةكتقسـ الم ادر التي تناكلت العمارة اإلسالمية إلك 

                                                 
   http://www.baheth.info/all.jsp?term   المنهج هك الطريؽ الكاضح , مختار ال حاح عمك الرابط : (1)
  41تفاحة , عمرك, ص  (2)



11 
 

", البف عبد الحكـ )تػكفي  كتاب البنياف” : كأقدـ كتاب في هذا المجاؿ هك  فقو العمارة اإلسالمية -2
" فضػال عػف الفتػاكل التػي ال تعػد  اـ البنيػافاإلعالف بأحك ـ( إلـ كتاب ابف الرامي:"916هػ / 121سنة 

 كال تح ك.

                        . : حيث كإلقت كؿ ما يتعمؽ با مالؾ ككيفية الت رؼ فيها الكقؼ -1
"  كاآلثػػػارالمػػػكاعظ كاالعتبػػػار بػػػذكر الخطػػػط  : كأشػػػهرها كتػػػاب " المصػػػادر التاريخيػػػة كالجغرافيػػػة -4

 . مخطيب البغدادمل تاريخ بغدادك , لممقريزم, كتاريخ دمشؽ البف عساكر

عػػػدة عكامػػػؿ, الطبيعيػػػة منهػػػا كاالقت ػػػادية كا منيػػػة دكرا كبيػػػرا فػػػي تشػػػكيؿ المرافػػػؽ  كمػػػا لعبػػػت
متػػداد البنايػػات بمػػا يتكافػػؽ كتخطػػيط المبػػاني مػػف حيػػث تجػػاكر أك إالمعماريػػة بالعمػػارة اإلسػػالمية, كفػػي 

ضػػػا ة كاإلطػػػالؿ بطريقػػػة تػػػكفر الكقايػػػة كتمنػػػع تال ػػػؽ المبػػػاني كارتفاعهػػػا كتكزيػػػع عنا ػػػر التهكيػػػة كاإل
 كشؼ حرمات المساكف.

" لحػػرص السػػكاف  ضػػرر الكشػػؼ ككانػػت أحكػػاـ الفقهػػا  مسػػايرة لتطػػكر حركػػة العمػػراف كغايتهػػا منػػع "
 كالحكاـ عمك ضبطم. 

فالبيئة العمرانية اإلسالمية في مجممها شيدت بيد م مميف معمارييف أك مخططيف عمك أسػس 
 لمعرؼ. إضافةككفؽ تراكـ الخبرات جيال بعد جيؿ  (  قكانيف المباني) عة كضعتها الشري

سػػتعانة بهػػػا فػػي سػػبيؿ تأ ػػيؿ نظريػػػة كتعتبػػر مقا ػػد الشػػريعة مػػف التعػػػاليـ اإلسػػالمية التػػي يمكػػف اإل 
خػػذ  " :قكلػػم تعػػالك عتمػػد فقهػػا  المسػػمميف فػػي تنػػاكلهـ  حكػػاـ البنيػػاف عمػػك اقػػد ك  ,  لمعمػػارة اإلسػػالمية

 . (1) "كأمر بالعرؼ كأعرض عف الجاىميفالعفك 

 إتباعهػاكالتطبع عمػك  هك مجمكعة القكاعد كالسمككيات التي تـ التدرجكما عرفة الفقها  : كالعرؼ      
كيمكػف لمعػرؼ المتعمػؽ بػالعمراف أف يتخػذ  ,  كلـ يعارضها أحد كال تخرج عف ما جا  في القرآف كالسػنة

      : (2) إلالإلة معاني هي
سػتنباط ا حكػاـ فيمػا لػـ يػرد فيػم نػص, كعػادة أهػؿ أيػة مدينػة اعتمػادا عمػك إمػف  يق دو الفقها ما  -2

 ". أف العادة تعتبر كتحكـ, إذا كانت غالبة أك مستمرة " كمعناها "العادة محكمةالقاعدة الفقهية: "

مػػف فػػي يػػده " إقػػرار الشػػريعة لممتعػػارؼ عميػػم بػػيف الجيػػراف لتحديػػد ا مػػالؾ كالحقػػكؽ كفػػؽ القاعػػدة: -1
 ".شي  فيك ممكو، ال يحؿ ألحد االعتراض عميو كال يكمؼ إثباتو ببينة

 .(3) " ال ضرر كال ضرار عتمد الفقها  في نفس السياؽ عمك الحديث: "إكما   -4
                                                 

  266ا عراؼ آية رقـ  (1)
(2)

 www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=1165 لحسف تاكشيخت, هْقعالفقَ

, كالحديث  1410ح  719ص 1ا حكاـ , باب مف بنك في حقم ما يضر بجارو ج أخرجم إبف ماجم في كتاب (3)
    110ح  169ص 2حسف , كقد  ححم اإلماـ ا لباني في السمسمة ال حيحة ج
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كلتكضيح تأإلير هذو القاعدة عمك العمراف, يضرب المإلؿ بالضرر الناتج عف فتح الككة أك          
  عمك العالقة بيف الجيراف. ؾذلالنافذة كمدل تأإلير 

فالعالقة بيف البنايات المتجاكرة ليست جامدة بؿ تساهـ إلك حد كبير في تحديد سمكؾ القاطنيف   
 بها كما يتطمبم مف ضركرة احتراـ ايداب العامة. 

" في تقريػر أحكػاـ البنػا , ظهػكر مبػدأ ال ضرر كال ضرار " ك " األخذ بالعرؼ كترتب عف مبدأ "  
أف مف سبؽ في البنا  يحكز العديد مف المزايػا أهمهػا حيػازة  : الذم يعنيك "  حيازة الضرر دعك "أخر ي

الضرر كتممؾ ا رض, التي يجب عمك كؿ مػف يػأتي مػف بعػدو مػف الجيػراف أف يحترمكهػا كأف يأخػذكها 
 بعيف االعتبار عند قيامهـ ببنا  بيكتهـ.

 طرة عميها مف حؽ المارة أك المستعمميف لها. كتبقك الطرؽ كالشكارع ممؾ جميع السكاف, كالسي

كالشريعة اإلسالمية اعتبرت إماطة ا ذل عف الطريؽ  دقة كأيضا أدنك مراتب اإليماف. كلذلؾ فإف  •
 العالقة بيف السكاف ترتبط بحيازة الضرر كبالتالي يعتبر الطريؽ كعا  لالستقرار. 

 : اتمستكي ةكت نؼ شكارع المدينة اإلسالمية إلك إلالإل •

 الشكارع العامة كالحؽ فيها لعامة المسمميف كاالنتفاع لكؿ المارة كيمنع الت رؼ فيها بما يضر المارة. •

التػػي يكػػكف االرتفػػاؽ بهػػا مػػف قبػػؿ الجماعػػة أقػػؿ كسػػيطرة القػػاطنيف عميهػػا   الخا ػػة -الشػػكارع العامػػة 
 أكإلر.

 م سػاكف أف يت ػرؼ فيهػا بعػد  الشكارع الخا ة كهػي ممػؾ لسػاكنيها فقػط كمشػتركة االنتفػاع, كيجػكز
 مكافقة باقي القاطنيف.

كلضبط نكعية هذو الشكارع كرفع الضػرر عنهػا, كانػت الغايػة مػف بنػا  بكابػات عمػك مػدخؿ الشػكارع فػي 
المدينػة اإلسػالمية هػك اإلعػالـ بحػدكد أهػؿ تمػؾ الشػػكارع ابتغػا  ا مػف, كسػد الػذرائع كمػا جػا  فػي الفقػػم 

 الجائز  نم يؤدم إلك المحظكر.  اإلسالمي كالمق كد بم منع
كبػػالرغـ مػػف تنػػكع ا شػػكاؿ المعماريػػة بػػاختالؼ الحكاضػػر اإلسػػالمية زمانيػػا كمكانيػػا, فإنهػػا مػػع ذلػػؾ لػػـ 

 متطمبات رئيسية هي:  ةتخرج عف خمس
 حفظ الديف, حفظ النفس, حفظ العقؿ, حفظ النسؿ, كحفظ الماؿ كذلؾ كفؽ الدرجات الإلالإلة التالية:

 كالحاجية كالتحسينية.الضركرية  •

كتشػػػكؿ هػػػذو المتطمبػػػات أسػػػاس اإلرتبػػػاط بػػػيف اإلسػػػالـ كالعمػػػراف فػػػي بػػػالد المسػػػمميف كبشػػػكؿ أكضػػػح  •
 الترابط بيف مقا د الشريعة كالعمراف. 

كيتجسد ذلؾ خا ة في التخطيط حيث مركزية المسػجد, فػي كجػكد أهػـ المبػاني الحضػرية كالمػدارس  •
اكف. كتعتبر مسألة الرحـ كالقربك التػي تػدخؿ فػي المق ػد الرابػع مػف المس  كالمستشفيات كبيت الماؿ ك
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اإلسػالمية التػي كػاف لهػا ا إلػر المباشػر فػي  ػياغة المػدف   مقا د الشريعة هي إحدل محاكر التعػاليـ
 الديف اإلسالمي.  عبر مختمؼ الع كر كفي مختمؼ البقاع التي دخمها

 : التشريعات التنظيمية في فمسطيف(  4 -2) 
عتبػػػر التشػػػريعات الفمسػػػطينية خميطػػػا مػػػف نتػػػاج اإلدارات المتعاقبػػػة عمػػػي فمسػػػطيف منػػػذ الحكػػػـ ت

العإلماني مركران باإلنتداب البريطاني كاإلدارة الم رية حتك اإلحتالؿ اإلسػرائيمي كأخيػران السػمطة الكطنيػة 
 الفمسطينية.

ي تنبإلؽ عنها أنظمة , في كتتمإلؿ التشريعات التنظيمية في قطاع غزة في القكانيف التنظيمية الت
 :(1) القرارات كفي ا كامر اإلدارية, كفي ما يمي عرض لمراحؿ تطكر التشريعات الفمسطينية

 :(ـ 1917 –ق  1517العثمانية ) (  فترة الخالفة  4-1 -2) 
ـ كبسطت سيطرتها عمي العالـ اإلسالمي في سنة 2400ظهرت الخالفة العإلمانية في سنة 

ها فترة مف الفتكحات في أكركبا ك مت إلي حدكد البمقاف كك مت إلي حدكد كمف إلـ تمت ـ2100
مخالفة اإلسالمية كمفهكمها الحضارم ل استمرار افترة الخالفة العإلمانية كانت  القكؿ أفال يف, كيمكف 

 .  السابؽ

 :  النظاـ اإلدارم العثماني(  1- 1-1)
ظاـ الكاليات, فالدكلػة تتكػكف مػف عػدة كاليػات, العإلمانية نظاـ خالفة إسالمي  تحكـ بن ةكانت الدكل -2

كالكاليػػة تقسػػـ إلػػي عػػدة سػػناجؽ )ألكيػػة( , كالسػػنجؽ أك المػػكا  ينقسػػـ إلػػي عػػدة أقضػػية كالقضػػا  إلػػي 
ككانػػت التقسػػيمات عػػدة مػػدف كقػػرم, حيػػث تمإلػػؿ المدينػػة أك القريػػة أ ػػغر كحػػدة إداريػػة فػػي الدكلػػة. 

بقة حيػػث كانػػت التقسػػيمات اإلداريػػة العإلمانيػػة عمػػي النحػػك لمخالفػػة السػػا امتػػدادااإلداريػػة كالقانكنيػػة 
 التالي:

 نجؽ القدسس -2

 نجؽ غزةس .2

 نجؽ  فدس .1

 نجؽ نابمسس .4

     (2)سنجؽ المجكف  .1

                                                 
  79الكحمكت , محمد , ,ص  (1)
   47تفاحة , عمرك , ص   (2)
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هتمامػان كبيػران بتطػكير العمػراف فػي فمسػطيف خ ك ػان فػي المػدف إأبػدت السػمطات العإلمانيػة  كقد
ففػػي القػػدس كيافػػا عمػػي سػػبيؿ  .كطػػكلكـر كغػػزة الرئيسػػية كالمهمػػة , كعمػػي رأسػػها القػػدس كيافػػا كنػػابمس 

نشػػػا  العديػػػد مػػػف المشػػػاريع لمبنيػػػة التحتيػػػة  المإلػػػاؿ , أسػػػهمت السػػػمطات العإلمانيػػػة فػػػي تحسػػػيف اإلدارة كا 
العمػػراف مػػف خػػالؿ  ككالمبػػاني العامػػة. ككانػػت البمديػػة فػػي المػػدف الفمسػػطينية أهػػـ مؤسسػػات السػػيطرة عمػػ

  .(1)كمشاريع شبكات الطرؽ كالمكا الت  رخص البنا  , مشاريع المباني العامة,

                                                 
   49تفاحة , عمرك , ص   (1)
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 :القكانيف خالؿ الفترة العثمانية (  4- 1-1)
سػػتمدت القػػكانيف  مػػف إمتػػدادا لمفتػػرة السػػابقة, حيػػث إالفتػػرة ا كلػػي مػػف الخالفػػة العإلمانيػػة  كانػػت

ي يتناسػب رافؽ حركة التمدف الكاسعة التػي شػهدتها الدكلػة العإلمانيػة تشػريع عمرانػ, ك  الشريعة اإلسالمية
دارتهػػػا الحضػػػرية , حيػػػث خمػػػؼ العإلمػػػانيكف كرائهػػػـ مػػػف اإلرث  كالمتطمبػػػات التف ػػػيمية إلنشػػػا  المػػػدف كا 
المػػرتبط بالتشػػريعات العمرانيػػة كالمعماريػػة مػػا يػػكازم فػػي أهميتػػم المػػآإلر الماديػػة كالشػػكاهد المعماريػػة التػػي 

 انيكف .  مازالت شاهدة عمك ذلؾ في شتك البقاع اإلسالمية التي حكمها العإلم

قػػػػد نشػػػػرت مئػػػػات الكإلػػػػائؽ المتعمقػػػػة بالتشػػػػريعات العمرانيػػػػة كالتػػػػي يعػػػػكد أغمبهػػػػا إلػػػػك ا كامػػػػر ك 
, كمػا  ػنؼ ا سػتاذ  2611( )ا مػكر البمديػةالسمطانية العإلمانية , كمنها ما كتبم ع ماف نػكرم عػف 

 مػػف المكاضػػيع يراسػػيمكز سػػتيفاف كإلػػائؽ تعػػكد إلػػك القػػرنيف السػػادس كالتاسػػع عشػػر تشػػتمؿ عمػػك العديػػد
 .( 1)العمرانية المتداكلة في أيامنا هذو 

دكث الإلػػػكرة ال ػػػناعية كالتغيػػػرات السياسػػػية فػػػي أكركبػػػا كنتيجػػػة ضػػػعؼ الخالفػػػة حػػػمػػػع كلكػػػف   
العإلمانية, فقد تأإلرت بالقكانيف الغريبة الحديإلة, كالتي كاف أساسها القػانكف الفرنسػي كالقػانكف البريطػاني, 

شػػئكف المػػدف كالقػػرم, حيػػث يمكػف تقسػػيـ المجػػالس فػػي فمسػػطيف فػػي نهايػػة  فأ ػبح هنػػاؾ مجػػالس إلدارة
 : (2)العهد العإلماني بما يمي 

 : لأكال: مجالس القر
ختياريػػػة القريػػػة( ضػػػمف إـ يػػػنص عمػػػي تشػػػكيؿ مػػػا يسػػػمي )مجمػػػس 2991كػػػاف نظػػػاـ الكاليػػػات 

المختػاريف كأعضػا  مجمػس  هيكمية إدارية شاممة لمكاليات تبدأ بالقرية كتنتهي بالكالي, حيث يتـ انتخػاب
عامػػان كيػػدفعكف سػػنكياي لمدكلػػة خمسػػيف قرشػػان عمػػي   29يتجػػاكز عمػػرهـ  فاالختياريػػة مػػف ذكػػكر القريػػة الػػذي

أف ال تقؿ أعمار المنتخبيف عف إلالإليف سنة(, في حيف يختص مجمس اختياريػة القريػة فػي  كا قؿ )عم
دارة  الػػػدعاكم التػػػي تقػػػع  بػػػيف أفػػػراد القريػػػة كمتابعػػػة احتياجػػػات القريػػػة كتسػػػهيؿ أمػػػكر الزراعػػػة كالتجػػػارة كا 

 .  (3)المدارس

                                                 
التخطيط الحضرم كدكر التشريعات في النهكض بعممية التنمية بعنكاف " قديد , محمكد حميداف , رسالة ماجستير  (1)

 ـ 1020  نمكذجا ( ) إمارة دبي"  العمرانية
 www. Molg.gov.ps: عمك الرابط   مكقع كزارة الحكـ المحمي (2)
   نفس المرجع السابؽ . (3)
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                     : المجالس البمدية:  ثانيا  

ـ, إشػػارة  البػػد  إلنشػػا  مجػػالس 2919يعتبػػر المنشػػكر السػػمطاني )خػػط همػػايكف( ال ػػادر عػػاـ 
اإلدارم العإلمػػاني,  ـ يعتبػػر القػػانكف ا ساسػػي فػػي عمميػػات اإل ػػالح2919بمديػػة كقػػانكف الكاليػػات لعػػاـ 

ـ, 2994الذم فتح المجاؿ لمبد  في تشكيؿ المجالس البمدية كمنهػا بمديػة نػابمس التػي تأسسػت فػي عػاـ 
عمػي تشػكيؿ المجػالس البمديػة فػي كػؿ ـ  2972( مف قانكف إدارة الكاليػات 222في حيف ن ت المادة )

  كمػػف رئػػيس  كمعػػاكف كمػػػف مركػػز مػػف مراكػػز الػػكالة كالمت ػػرفيف كقػػكاـ المقامػػػات مؤلػػؼ سػػتة أعضػػا
ا عضػػكيف مشػػاكريف, ك يػػنص عمػػي أف هيئػػات المختػػاريف كالشػػيكخ فػػي مطبيػػب البمػػدة كالمهنػػدس ب ػػفته

ـ يعتبػر 2977المراكز  هي التي يحؽ لها انتخاب أعضػا  المجػالس البمديػة, لكػف قػانكف البمػديات عػاـ 
 ظمة السابقة.ا ساس التنظيمي لعمؿ البمديات كالذم عدؿ الكإلير مف مكاد ا ن

( مجمسػػان بمػػديان هػػي )عكػػا, 11لقػػد تػػرؾ العإلمػػانيكف فمسػػطيف بعػػد الحػػرب العالميػػة ا كلػػي كبهػػا )
, نابمس, جنيف, القدس, راـ اهلل, المد, الرممة,  حيفا, شفا عمرك,  فد, النا رة, طبريا, بيساف, طكلكـر

 يكنس(يافا, الخميؿ,  بيت جاال, بيت لحـ, بئر السبع, المجدؿ, غزة , خان

كفػػي نهايػػة الفتػػرة العإلمانيػػة كنتيجػػة التطػػكر فػػي مػػكاد البنػػا  كالقػػكانيف المتعمقػػة بػػالتنظيـ كالبنػػا ,  
فقػد تغيػر النسػػيج العمرانػي بشػكؿ ممحػػكظ, فقػد أخػذت المبػػاني ترتفػع كا فنيػة الداخميػػة تتالشػي, كأ ػػبح 

 .(1) ترة اإلنتداب البريطانياإلنفتاح لمخارج أكإلر منم لمداخؿ في نهاية العهد العإلماني كبداية ف

نتيجػػػػػة إلنشػػػػػا  المحػػػػػاكـ النظاميػػػػػة )المدنيػػػػػة(   ـ2996كظهػػػػػرت مجمػػػػػة ا حكػػػػػاـ العدليػػػػػة عػػػػػاـ 
كمحاكلة لت نيؼ كفهرسة الفقم اإلسالمي مف أجؿ تكفير المرجعية اإلسالمية المناسبة لقضا  المحاكـ 

 النظامية 

العمػػراف بمػػا قامػػت بػػم مػػف ت ػػنيؼ ك كقػػد إعتبػػرت المجمػػة مػػف ا دكات المهمػػة لمسػػيطرة عمػػي 
التػي أشػارت إليهػا مػػكاد  الهامػةالقكاعػد الفقهيػة  أهػػـك , فهرسػة لألحكػاـ الفقهيػة المتعمقػة بالبنيػة العمرانيػة 

 : (2) هي المجمة
   الضػيا  كا رض: لػذا يجػب عمػي جميػع الشػركا  أف يحػافظكا ك عممية البنا  مشػاركة فػي الهػكا

 لمحيطة.عمي عنا ر البنا  كالبيئة ا

                                                 
 www. Molg.gov.ps: عمك الرابط   مكقع كزارة الحكـ المحمي (1)
  79حمكت , محمد , ص الك (2)
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  ال ضرر كال ضرار: تعتبػر قاعػدة مػف أ ػكؿ الفقػم اإلسػالمي التػي تهػدؼ إلػي  ػيانة الرضػي
كالعػػػدؿ فػػػي المجتمػػػع, كبمكجبهػػػا ينبغػػػي أف ال يسػػػبب أم تطػػػكير خػػػاص أك عػػػاـ ضػػػرران  م 

ذا حدث الضرر يجب أف يزاؿ.  م الح خا ة أك عامة, كا 

  ضرران فيجب أف يزاؿ.القديـ: القديـ يجب أف يترؾ عمي حالة ما لـ يسبب 

  الممكية: مالؾ ا رض يممؾ ما فكقها كما تحتها كلم حؽ الت رؼ فيهػا كيػؼ يشػا  بشػرط منػع
ف حدث ضرر يجب أف يزاؿ.  الضرر كا 

   حقػػكؽ الجػػكار: إذ تضػػررت خ ك ػػية الجيػػراف أك سػػالمة مبػػانيهـ  أك بيئػػتهـ العمرانيػػة جػػرا
 استخداـ ا رض أك البنا  فيجب أف يزاؿ الضرر.

 :الشكارع الخا ة كالعامة 

 .ف اتفؽ الساكنيف فيم عمي ذلؾ  ال يجكز إغالؽ الطريؽ غير النافذ كا 

 .ال يجكز فتح  باب عمي الطريؽ النافذ إال لمف لم حؽ اإلنتفاع بم 

 .حؽ االنتفاع بالطريؽ العاـ لمجميع ما لـ يحدث ضرران 

 يحتاج  إلذف خاص مف  الحاكـ فيم فتح أبكاب عمي الطريؽ العاـ أك القياـ بالبيع كالتجارة .                 

 :ـ (1948 -1917) فترة اإلنتداب البريطاني (  5 -2)
جػػػز ان مػػػف اإلمبراطكريػػػة العإلمانيػػػة, إلػػػـ خضػػػعت بعػػػد ذلػػػؾ  2621كانػػػت فمسػػػطيف حتػػػك عػػػاـ  

إلي إنتداب بمقتضي   ؾ  2611لإلحتالؿ البريطاني, الذم بدأ عمي شكؿ إحتالؿ عسكرم إلـ تحكؿ 
16/21/2611النتداب المقر مف قبؿ ا مـ بتاريخ ا

(1)  . 

 مرحمة اإلدارة العسكرية البريطانية : (  5-1 -2)
بقيػادة الجنػراؿ "المبنػي" كأ ػبحت فمسػطيف بكاممهػا  2627بدأ اإلحتالؿ البريطاني لفمسطيف عاـ .2

كمػة حيث تـ القضػا  عمػي الجػيش التركػي كجػال   الحك 2629تحت اإلحتالؿ مع شهر أيمكؿ 
التركية عف البالد, كعمي ا إلر قامت حككمة إنجميزية عسكرية في فمسطيف دعيػت باسػـ "إدارة 

كعػػيف   Occupied enemy Territory South"( O.E.T.S)"الػػبالد المحتمػػة جنكبػػان 
فػالجنراؿ   Moneyمػدير لهػذو اإلدارة , إلػـ خمفػم الجنػراؿ مػكني   Claytonالجنػراؿ كاليتػكف 

 . 2610كعمي التكالي كاستمرت حتك العاـ   Boulsفالجنراؿ بكلز   Watson  كاطسكف

 : كالتاليالتقسيمات اإلدارية في مرحمة اإلدارة العسكرية  ككانت .1
حتمهػػا فػػي فمسػػطيف إلػػي منػػاطؽ إداريػػة هػػي القػػدس كيافػػا إقسػػـ الجنػػراؿ المنبػػي ا راضػػي التػػي   

فػي مدينػة المػد,  تهػاكجعؿ مركػز قيادكغزة, كالخميؿ كبئر السبع كعيف لكؿ منها حاكما عسكريا 

                                                 
   9أبك الهنكد , حسيف , ص  (1)
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أضػػيؼ إليهػػا إلمػػاني منػػاطؽ إداريػػة أخػػرم هػػي  2629كعنػػدما تػػـ احػػتالؿ الػػبالد بكاممهػػا عػػاـ 
 24نابمس كطكلكـر كجنيف كحيفا كالنا رة كعكا كطبريا ك فد فأ بح عػدد المنػاطؽ اإلداريػة 

 منطقة.
بدرجات مختمفة تمهيدا لتنفيذ  أعيد تقسيـ المناطؽ اإلدارية إلي عشر مناطؽـ  2626في عاـ 

 كضػابطا عسػكريا  عمػ 16حكػاـ عسػكرييف يسػاعدهـ  20كعد بمفكر كعمي رأس هذو اإلدارات 
  :النحك التالي

 : الدرجة األكلي -1

 (    (Stares القدس كممحقاتها بيت لحـ, راـ اهلل أريحا كالحاكـ العسكرم فيها الجنراؿ ستكرز. -

 (    (Wouters Taylor      حاكـ العسكرم لها ككلكنيؿ ككترزتايمكر.حيفا كعكا كممحقاتها كال -

 :  الدرجة الثانية -1     
 (    (Hobart يافا كالمد كالرممة  كممحقاتها كالحاكـ العسكرم الككلكنيؿ هكبرت -

 كتكابعها كحاكمها المفتانت ككلكنيؿ كني.نابمس  -

 :الثالثة الدرجة - 3
 (    (Abramson برامسكف.إجكر يكحاكمها المالخميؿ كممحقاتها  -أ  

 (    (Postlewaite . بكستمكيثجكر يالم غزة كالمجدؿ كممحقاتها كحاكمها -ب

 ( (Mclarn مكمرف. جكريالمجنيف كحاكمها  -ت

 ( (Charts . كيرتس جكريالمطكلكـر كحاكمها  -ث
 ( ( Pinfeather بنفاذر. جكريالمبئر السبع كحاكمها   -4

 :ترة الحكـ العسكرم هذو بإلالإلة مظاهر  رئيسية كتت ؼ ف
  شػػهران باإلضػػافة إلػي أف اإلدارة ضػػمت عػػددان  44الحكػـ المطمػػؽ كخضػػكع الػبالد لألحكػػاـ العرفيػػة فتػرة

عتمػػدت عمػػي خمػػيط مػػنهـ سػػاقتهـ تيػػارات الحػػرب فػػي فمسػػطيف ككػػانكا ا  مػػف المػػكظفيف قميمػػي الخبػػرة, ك 
 قارير لجاف التحقيؽ البريطانية.يضمكف أشخا ا غير  الحيف كما جا  في ت

  سيطرة العنا ر اليهكدية عمي اإلدارة العسكرية كاعتماد المغة العبرية لغة رسمية بجانب المغة العربية
 كاإلنجميزية.

 . المحافظة عمي بعض ا نظمة العإلمانية في إدارة البالد بما يخدـ م الح اإلحتالؿ 

 

 



41 
 

 :(1) مرحمة اإلدارة المدنية(  5-2 -2)
( تغيػرت  اإلدارة العسػكرية البريطانيػة إلػي إدارة ـ  2610تفاقية ساف ريمػك )نيسػاف إكعمي أإلر   

بتدا  مف تمكز مف العاـ نفس, كمػا عقػدت اتفاقيػة "سػيفر" بػيف الحمفػا  كتركيػا فػي آب مػف نفػس إمدنية 
ريطانيػا كالحمفػا  العاـ  كالتي ن ػت عمػي أف "تنف ػؿ ا قػاليـ العربيػة عػف الحكػـ التركػي" , ككػاف هػـ ب

تنفيذ فكرة الكطف القكمي اليهػكدم فػي فمسػطيف لػذلؾ عػيف السػير هربػرت  ػمكئيؿ السياسػي االنجميػزم 
  . اليهكدم أكؿ مندكب ساـ  عمي فمسطيف

سػػنت المشػػاريع الجديػػدة  -سػػتباقا لمػػا سػػيككف عميػػم  ػػؾ االنتػػداب ا  ك  -قػػررت اإلدارة الجديػػدة   
إلدارة أنهػػا "تطبػػؽ سياسػػتها إلنمػػا  ركح التعػػاكف بػػيف العػػرب كاليهػػكد كهػػيكالن جديػػدا لمحككمػػة, كزعمػػت ا

", كلػػـ تعتػرؼ بفشػػؿ هػػذو المهمػة إال بعػػد أف أقػرت لجنػػة "بيػؿ "  ػػعكبة أف يعمػػؿ  تمهيػدان لمحكػػـ الػذاتي
 المكظؼ العربي تحت رئاسة يهكدم أك العكس.

يف كبعػد أقػؿ مػػف كافقػت ع ػػبة ا مػـ عمػي  ػػؾ االنتػداب عمػي فمسػػطـ  2611/تمػكز/9كفػي   
شهر  در مرسكـ دستكر فمسطيف المذاف إستقبمهما عرب فمسطيف بالرفض حيث تتضمف "كضع البالد 

كممػػا يجػػدر ذكػػرو أف  فػػي أحػػكاؿ سياسػػية كاجتماعيػػة كاقت ػػادية تضػػمف إنشػػا  الػػكطف القػػكمي اليهػػكدم"
اف فػػي فمسػػطيف بػػإجرا  إح ػػا  عػػاـ لمسػػكـ 2611تشػػريف ا كؿ  11/14سػػمطات اإلنتػػداب قامػػت ليمػػة 

%  يهػػػكد 2212% عػػرب ك 97نسػػمة مػػنهـ  711019يتبػػيف منػػم أف عػػدد سػػكاف فمسػػطيف آنػػػذاؾ بمػػغ 
  . كالباقي مف جنسيات أخرم

لقد تمإلمت اإلدارة المركزية  لسمطات االنتداب في شخص المندكب السامي الذم يشػرؼ عميهػا   
رؼ عمي الدكائر كذكر تقريػر لجنػة بيػؿ ة كزير المستعمرات كيساعدو سكرتير عاـ يشتفيما تككف مرجعي

بريطػػػػانييف  7سػػػػكرتيريف مسػػػػاعديف مػػػػنهـ  6أف دائػػػػرة السػػػػكرتير العػػػػاـ ضػػػػمت مسػػػػاعدا لػػػػم ك  2647"
ضػافة لمسػمطات التنفيذيػة فقػد خػكؿ أيضػا سػمطة  كيهكدم كعربي كشكا التقريػر مػف المركزيػة الشػديدة. كا 

مػػكظفيف حكػػكمييف بعػػد فشػػؿ محاكلػػة  ستشػػارم شػػكمي مػػفإإ ػػدار القػػكانيف بعػػد عرضػػها عمػػي مجمػػس 
 لالنتخابات.   ففرض  مجمس تشريعي لمقاطعة الفمسطينيي

 : (2) التقسيمات اإلدارية في عيد اإلدارة المدنية(  5-3 -2)
 7ـ عنػػػدما تألفػػػت الحككمػػػة المدنيػػػة لت ػػػبح 2611تػػػـ إعػػػادة النظػػػر فػػػي التشػػػكيالت اإلداريػػػة عػػػاـ  -2

 .مناطؽ

                                                 
 www. Molg.gov.ps: عمك الرابط   مكقع كزارة الحكـ المحمي (1)
 نفس المرجع السابؽ . (2)
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 7ـ عنػػػدما تألفػػػت الحككمػػػة المدنيػػػة لت ػػػبح 2611ت اإلداريػػػة عػػػاـ إعػػػادة النظػػػر فػػػي التشػػػكيال تػػػـ -1
ق ػػػبتها حيفػػػا   داريػػػة بػػػدؿ عشػػػرو هػػػي الجميػػػؿ كتتبعهػػػا طبريػػػا ك ػػػفد كالنا ػػػرة , كفينيقيػػػا كإمنػػػاطؽ 

 .السامرة كتشمؿ نابمس كجنيف كالقدس كتضـ الخميؿ كيافا كبئر السبع كغزة طكلكـر ك كتشمؿ عكا ك
 :(1)إلك أربعة ألكية هي  ـ قسمت فمسطيف2611في عاـ 

 زماريف كالنا رة . المكا  الشمالي كمركزو حيفا كيضـ أقضية حيفا كعكا ك - أ

 لكا  السامر كيتألؼ مف نابمس كبيساف كجنيف كطكلكـ . - ب

 لكا  القدس كيتألؼ مف يافا كمركزو القدس . - ت

 المكا  الجنكبي , كمركزو غزو كيضـ اقضيم غزو كالمجدؿ كبئر السبع كالخميؿ .  - ث

 : ـ قسمت فمسطيف إلك إلالإلة مناطؽ2647كفي عاـ 
 : كيشمؿ اقضيم حيفا كعكا كالنا رة كطبريا ك فد . المكا  الشمالي *
 راـ اهلل كبيت لحـ كأريحا كمركزو القدس .: كيشمؿ منطقة القدس * 
كفي  حفير ايافا كالرممة كالخميؿ كغزو كبئر السبع كعكج : قضيمأكمركزو يافا كيضـ  : المكا  الجنكبي* 

ككػػؿ قضػػا  يتتبعػػم  مـ زاد عػػدد ا لكيػػة إلػػك سػػتة , ككػػؿ لػػكا  يتتبعػػم مجمكعػػة مػػف ا قضػػي2646عػػاـ 
 . مجمكعة مف القرل 

 : الحكـ المحمي( فترة  4 -5 -2)
سػػػػػتمر العمػػػػػؿ بػػػػػالقكانيف العإلمانيػػػػػة بدايػػػػػة االحػػػػػتالؿ البريطػػػػػاني لفمسػػػػػطيف )مرحمػػػػػة االحػػػػػتالؿ ا  

مجمسػػان بمػػديا تقػػكـ بمهماتهػػا كفقػػان  11مجػػالس البمديػػة حيػػث كػػاف هنػػاؾ نطبػػؽ هػػذا عمػػي الاالعسػػكرم( ك 
يمػا أ ػبح المختػار هػك ال ػمة بػيف القريػة كمػكظفي الحككمػة. كفػي ـ  2997لقانكف البمديات العإلمػاني 

تػػػػـ اسػػػػتحداث نظػػػػاـ الهيئػػػػات المحميػػػػة حيػػػػث تمإلػػػػؿ كػػػػؿ هيئػػػػة مجمكعػػػػة  مػػػػف القػػػػرل أك  2612عػػػػاـ  
حػػتالؿ بػػإجرا  انتخابػػات البمديػػة أك مجػػالس اختياريػػة القػػرل ت لػػـ يتقيػػد اإلكفػػي نفػػس الكقػػ,  المسػػتعمرات

يف , فأ ػػبح المختػػار يعػػيف مػػف اإلدارة إضػػافة إلػػي إلغػػا  العمػػؿ بالنظػػاـ التركػػي بشػػأف انتخػػاب المختػػار 
 :ـ المحمي ما يميحكؿ الحك 2611نتداب عمي فمسطيف تضمف  ؾ اإلك  .العسكرية 

داريػػة كاقت ػػادية تضػػمف إنشػػا   تكػػكف الدكلػػة المنتدبػػة مسػػؤكلة عػػف كضػػع الػػبالد فػػي أحػػكاؿ سياسػػية كا 
الكطف القكمي اليهكدم كترقية مؤسسػات الحكػـ الػذاتي "ك " يترتػب عمػي الدكلػة المنتدبػة أف تعمػؿ عمػي 
تشجيع االستقالؿ المحمي عمي قدر مػا تسػمح بػم الظػركؼ " كيالحػظ عمػي مسػيرة االنتػداب أف مجػالس 

تمتعت بذلؾ فقػط, فيمػا فرضػت ك ػاية مطمقػة عمػي البمػديات كالمجػالس العربيػة المستكطنات هي التي 
 ختيار الممإلميف, أك المكازنات أك تنفيذ المشاريع....إلخإسكا  مف حيث 

                                                 
 نفس المرجع السابؽ    (1)
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تعػػاكف بػػيف الشػػعبيف العربػػي كالييػػكدم كتكطنػػو لتأسػػيس كضػػمف سياسػػة االنتػػداب إليجػػاد آليػػة "  .2
فقد أ در " كف أف تككف " ميدانان لمتعاكف بيف العن ريف " رأت أف المجالس البمدية يم مجمس تشريعي

نتخابػػات بمديػػة كبمكجبػػم  أعطػػي  لنفسػػم  ػػالحيات المجػػالس كمنهػػا إالمنػػدكب السػػامي بمػػكمر مرسػػـك 
نتخابات كعمػي ضػك  ذلػؾ أجريػت أكؿ انتخابػات تعييف الرئيس كنائبم , ككذلؾ حقم في تإلبيت نتائج اإل

 . ـ 2619عاـ  انينتداب البريطعهد اإل بمدية في

كضع قانكف جديد لمبمديات  عمي نسؽ أمإلالم في المستعمرات  البريطانية مف حيث  ـ2641في عاـ  .1
سػػتبقا  مػػادة  , كبمكجبػػم تػػـ إلغػػا  القػػانكف العإلمػػاني كاإل 244المركزيػػة الشػػديدة, كقػػد جػػا  القػػانكف فػػي 
  .  عمي البمديات التي نشأت في ذلؾ العهد

عيػيف  رؤسػػا  بمػديات كلجػػاف لتحػػؿ محػؿ المجػػالس المنتخبػػة ـ 2649ر إلػػكرة قػررت الحككمػػة عمػي أإلػػ .4
 2646متذرعة با كضاع السائدة, كلكف يالحػظ أنػم حتػك بعػد انتهػا  الإلػكرة ك ػدكر الكتػاب ا بػيض )

, كفػػي هػػذو الفتػػرة تػػـ اسػػتحداث بمديػػة بتػػاح تكفػػا "ممػػبس" اليهكديػػة لي ػػبح عػػدد  ( ظػػؿ الكضػػع قائمػػا ـ
يػػة كلػػـ يػػزد عػػددها حتػػك نهايػػة  االنتػػداب. كاسػػتمر الكضػػع عمػػي هػػذو الحالػػة فػػي فتػػرة بمد 11البمػػديات 

 .( ـ2611-46الحرب العالمية الإلانية )

تػػـ اسػػتحداث نظػػاـ المجػػالس المحميػػة الػػذم هػػدؼ أساسػػا خدمػػة المسػػتكطنات  2612 اـفػػي نهايػػة عػػ .1
عػدد أعضػائها كمكاردهػا   مجمسا محميا تتفاكت في 10كاف في فمسطيف ـ 2647 . كفي العاـ اليهكدية
  .  كنظمها

عينػت لجنػة بيمػي لمنظػر فػي سػف تشػريع لتطبيقػم فػي ا ريػاؼ حيػث  ػدر قػانكف ـ 2610في العاـ   .1
بشػػػأف البمػػػديات ـ  2641بشػػػاف البمػػػديات كقػػػانكف ـ  2641اسػػػتنادا لقػػػانكف ـ  2611إدارة القػػػرل لعػػػاـ 

ة المجػػالس كتركهػػا لحػػاكـ المػػكا , كقػػد بمػػغ بشػػأف المجػػالس المحميػػة كلػػـ يحػػدد القػػانكف مػػد 2612كقػػانكف 
 .ـ  2619مجمسا  كفقا لعاـ  11عدد المجالس القركية العربية 

نتػداب عمػي تشػكيمة البمػديات كعمػي يالحظ كإلرة التغييرات كالتعػديالت التػي كانػت  تجػرم مػف قبػؿ اإل .9
قاالت عمي مجمس بمدية غزة في  20سبيؿ المإلاؿ تـ إجرا    2629الفترة مف تمكز تعيينات كتغييرات كا 

غيػػر مبػػررة كال تتضػػمف سػػكم تغييػػر كاحػػد قػػاـ عمػػي أسػػاس اإلنتخابػػات عػػاـ ـ  2619ك حتػػك شػػباط ـ 
2619. 

كعندما  در , نتداب عمي تحقيؽ التكجهات السياسية لمهمتم يتعمؽ ببمدية القدس فقد عمؿ اإل كفيما .7
مف أف تكػػػكف مدينػػػة القػػػدس كحػػػدة كالمتضػػػـ  2616تشػػػريف الإلػػػاني  16بتػػػاريخ  292قػػػرار التقسػػػيـ رقػػػـ 

منف ػػػمة تحػػػت إدارة دكليػػػة فقػػػد نػػػص أف تتمتػػػع الهيئػػػات الذاتيػػػة المحميػػػة الكاقعػػػة فػػػي منطقػػػة  القػػػدس  
_  ب الحيات كاسعة في الحكـ المحمي كاإلدارة كطالب القرار بدراسة إنشا  كحدتيف في المدينة )عربي

 .لقدس الحالية يهكدم( عمي أف تبقي كحدة المدينيف جز ا مف بمدية ا
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تتأإلر السمطات المحمية تأإلرا كبيرا بتشريعات التخطيط كالتنظيـ كالبنا , كقػد اهػتـ االنتػداب البريطػاني  .9
, كمػػػػا يتعمػػػػؽ بهػػػػا مػػػػف إعػػػػادة تحديػػػػد  بهػػػػذو التشػػػػريعات  سػػػػباب تتعمػػػػؽ بالمهمػػػػة السياسػػػػية لالنتػػػػداب

لسػػػكانية تحػػػت رحمػػػة جهػػػاز سػػػتعماالت ا راضػػػي, كجعػػػؿ المجػػػالس البمديػػػة كالتجمعػػػات  اإكتخ ػػػيص 
                                                                      . التنظيـ

 (ـ 1948 _1917 القانكف في عيد االنتداب البريطاني )(  5 – 2-5)
بعػػد هزيمػػة العإلمػػانييف فػػي الحػػرب كسػػقكط الخالفػػة اإلسػػالمية, قسػػمت الػػبالد العربيػػة بػػيف القػػكم 

, كبػػدأت فتػػرة اإلسػػتعمار الحديإلػػة, كلػػـ تكػػف  فمسػػطيف بمعػػزؿ عػػف تمػػؾ البمػػداف, ككانػػت حالػػة المتحالفػػة
المػػدف الفمسػػطينية كالقػػكانيف فػػي تمػػؾ الفكػػرة ضػػائعة, كقػػد  عمػػد اإلنجميػػز إلػػي تكػػريس االسػػتعمار عػػف 

يػزاؿ فػي  طريؽ سف القكانيف كا كامر العسكرية, باإلضافة إلي القانكف العإلماني المكجكد كالذم كػاف مػا
سػتمر العمػؿ بنظػاـ الحكػـ العسػكرم إلػي اإلدارة المدنيػة كذلػؾ أإلػر  ريمػك )نيسػاف  تفاقيػة سػافإبداياتػم, كا 

( , كعػيف السػير)هربرت  ػمكئيؿ( السياسػػي االنجميػزم اليهػكدم أكؿ منػػدكب سػاـ فػي فمسػػطيف, 2610
 (1) كتمإلمت اإلدارة المركزية في شخ م يساعدو  سكرتير عاـ.

, إال أف هػػذا الدسػػتكر لػػـ ي ػػدر عػػف هيئػػة   ػػدكر مرسػػـك دسػػتكر فمسػػطيف ـ2611شػػهد عػػاـ 
نمػػػا  ػػػدر بمقتضػػػي " ",  اإلدارة الممكيػػػة البريطانيػػػة تأسيسػػػية أك سػػػمطة تشػػػريعية فمسػػػطينية منتخبػػػة, كا 

 .2641،2646, 2614كأخضع هذا الدستكر لمتعديؿ في ا عكاـ  

 ػالحية سػف كافػة التشػريعات. كت ػدر هػذو ,  أناط مرسكـ دستكر فمسطيف بالمندكب السػامي      
ستشػػػارة المجمػػس اإلستشػػارم كالمجمػػس التنفيػػذم, كفػػي حػػػاالت إالتشػػريعات عػػف المنػػدكب السػػامي بعػػد 

  . خت اص المندكب السامي منفردان إمعينة اعتبر التشريع مف 

عمػػي كنظػػـ المشػػركع اإلنتػػدابي اإلجػػرا ات الشػػكمية الكاجبػػة اإلتبػػاع فػػي عمميػػة سػػف التشػػريعات 
 النحك التالي:

 تسمي كافة التشاريع قكانيف. .2

تميز كافة  القػكانيف بأسػما  كتقسػـ إلػي مػكاد  أك فقػرات متتابعػة مرقمػة بأرقػاـ متسمسػمة كيمحػؽ بكػؿ  .1
( 2مادة هامش مخت ر يشير إلي  مضمكنها, كتميػز قػكانيف كػؿ سػنة بأرقػاـ متسمسػمة تبػدأ بػالرقـ )

 في كؿ سنة.

كؿ مسألة خا ة في قانكف خػاص كال تمػزج فػي قػانكف كاحػد أك تمحػؽ بػم تكضح ا حكاـ المتعمقة ب .4
 مادة ال تتفؽ مع اسمم كال تدرج بم مادة ال تتفؽ مع اسمم كال تدرج مادة دائمة في قانكف مؤقت.

                                                 
  نفس المرجع السابؽ . (1)
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تعبػر عػف م ػالح كمطػامع المحتػؿ كانػت كهكذا فإف التشريعات التي  درت عػف اإلدارة اإلنتدابيػة  .1
ت  ػادرة عػف شػخص أجنبػي هػك المنػدكب السػامي المعػيف أ ػالن مػف قبػؿ البريطاني, كهي تشريعا

ممؾ بريطانيا مباشرة أك المجمس االستشػارم المعػيف بشػكؿ مباشػر مػف قبػؿ المنػدكب السػامي,كالذم 
يتكػػكف فػػي غالبيتػػم مػػف عنا ػػر بريطانيػػة أجنبيػػة , كبالتػػالي لػػـ يكػػف المنػػدكب السػػامي أك المجمػػس 

سكاف قدر ما كاف معنيان بم محة بػالدو, كهػك مػا نمحظػم فػي كإليػر مػف اإلستشارم معنيان بم الح ال
    (1) , أك قكانيف اإلستمالؾ لمم محة العامة  2611التشريعات االنتدابية مإلؿ أنظمة الطكارئ لعاـ 

ا راضػي     كأهـ القكانيف كا نظمة التػي  ػدرت خػالؿ فتػرة اإلنتػداب بخ ػكص اسػتعماالت         
 : جمعات السكانية هيكالتنظيـ كالت
 ( لسنة 4قانكف تنظيـ المدف رقـ )ـ2612  

 ـ2614قانكف )رخص( تنظيـ المدف لسنة  

  ـ2617نظاـ  )خرائط(  مشاريع تنظيـ المدف لسنة  

  ـ2640نظاـ تنظيـ المدف )ا بنية المؤقتة( لسنة  

  ( لسنة 19قانكف تنظيـ المدف رقـ )ـ2649  

 ـ2649يمة لسنة نظاـ ا بنية في مدينة غزة القد  

 ( لسنة 1قانكف تنظيـ المدف المعدؿ رقـ )ـ 2646 

  ـ2612نظاـ هدـ ا بنية الخطرة لسنة 

  ـ2612نظاـ رخص تنظيـ المدف لسنة 

  ـ2612نظاـ إقامة ا سكار كا سيجة لسنة 

  ـ  2611أنظمة بخ كص مخطط إقميـ لكا  القدس لسنة 

  ـ2611أنظمة بخ كص مخطط إقميمي لمكا  نابمس لسنة 

  (2)  ـ2617نظاـ ترقيـ ا بنية لسنة  

مػا كخالؿ هذو الفترة الزمنية لكحظ تأإلير هذو القكانيف عمػي البيئػة العمرانيػة فػي فمسػطيف, كرغػـ 
حػػتالؿ البريطػػاني عمػػد إلػػي التضػػييؽ عمػػي المػػكاطنيف كمػػنعهـ  مػػف بنػػا  مسػػاكنهـ, ذكػػر : مػػف أف اال

كتظػػاظ ف يبنػػي منػػزالن لػػم , ممػػا أدم إلػػي اف يريػػد أككضػػع شػػركطا تعجيزيػػة كرسػػكما كبيػػرة عمػػي كػػؿ مػػ
 .(3)المناطؽ المأهكلة أ الن, كترؾ مساحات كبيرة مف فمسطيف دكف تطكير 

                                                 
   6ك ص  9أبك الهنكد , حسيف , ص  (1)
 24أبك الهنكد , حسيف , ص  (2)
 21الهنكد , حسيف , ص أبك  (3)
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, لػت تطبػؽ فػي فمسػطيف حتػك يكمنػا هػذاما زا يالتلتي كضعت في تمؾ الفترة ك إال أف القكانيف ا
كػؿ قػانكف أك نظػاـ يكضػع فػي مجػاؿ تمإلؿ نقمة نكعية في كضع ا نظمة كالقكانيف كالتي شكمت قاعدة ل

 التنظيـ .
 مخططػػات هيكميػػػة , يػػتـ مػػف خاللهػػػا كضػػع خطػػػطفػػػي كضػػع  كاضػػح ق ػػكر كيػػرل الباحػػث أف هنػػػاؾ

نتػداب البريطػاني كمػم لػـ يعتمػد لت نيؼ اإلستعماالت المختمفة , كمما يدؿ عمك ذلؾ أنم خػالؿ فتػرة اإل
ـ ك  2611ا : مخطػط إقمػيـ لػكا  القػدس لسػنة إال بعض المخططات الهيكمة لبعض المدف الكبيرة كمنهػ

 ـ . 2611مخطط إقميمي لمكا  نابمس لسنة 

عهػػد اإلنتػػداب البريطػػاني لػػـ يكضػػع لهػػا مخططػػا هيكميػػا , فقػػاـ  كمػػا أف مدينػػة يافػػا حتػػك أكاخػػر
رئيس بمديتها آنذاؾ د. يكسؼ هيكػؿ بزيػارة لم ػر كقابػؿ رئػيس كزرائهػا آنػذاؾ محمػكد النقراشػي كطمػب 

الم ػػػرية يتػػػكلك مهندسػػػكف م ػػػريكف بإعػػػداد مخطػػػط لتحسػػػيف مدينػػػة يافػػػا , فإنتػػػدبت الحككمػػػة  منػػػم أف
أكؿ كتػػاب  مهندسػػيف لمقيػػاـ بهػػذا الػػدكر , كفعػػال تػػـ إعػػداد كتػػاب " يافػػا : مشػػركع تخطػػيط المدينػػة " كهػػك

 باإلضػافة إلػك كضػع مخطػط لبمديػة خػاف , (1)ـ 2619تخطيط لممدف مف نكعم في البالد العربيػة سػنة 
 .(2)ـ  2619يكنس كالذم إعتمد عاـ 

 :ـ ( 1967 – 1948)  فترة الحكـ األردني كاإلدارة المصرية(  6 -2) 
أعمنػػت بريطانيػػا إنتهػػا  االنتػػداب البريطػػاني عمػػي فمسػػطيف, كفػػي  2619أيػػار عػػاـ  21بتػػاريخ   

فمسطيف, أما بالنسبة  اليكـ التالي أعمنت المنظمات ال هيكنية قياـ دكلة إسرائيؿ عمي الجز  ا كبر مف
ف إسػتبدؿ أ, إلػي 2611لبقية ا جزا  , فقد خضعت الضفة الغربية لمحكـ العسكرم ا ردنػي حتػك عػاـ 

الحكـ العسكرم بحكـ مدني في أعقاب ضـ الضفة الغربية إلي شرؽ ا ردف في إطار المممكة ا ردنيػة 
     .أما قطاع غزة فخضع لإلدارة الم رية,  الهاشمية
هػػذو الفتػػػرة تطػػكرا فػػي النظػػػاـ اإلدارم كالقػػانكني لممنػػػاطؽ الفمسػػطينية التػػي لػػػـ تحتمهػػا إسػػػرائيؿ كشػػهدت 

 .  (3) . نتيجة الكاقع الجديد الذم فرضم االحتالؿ

 : ـ (1967- 1948)  يالحكـ األردن(  1 – 6– 2) 
لقػدس ـ أ بحت الضفة تتألؼ مف الكحػدات اإلداريػة التاليػة )مت ػرفية ا2616منذ كانكف أكؿ 

طػػكلكـر ات راـ اهلل كبيػػت لحػػـ كأريحػػا, مت ػػرفية نػػابمس كتتبعهػػا قػػائـ مقاميػػ( )1)ات قػػائـ مقاميػػ كنتبعهػػا

                                                 
  44دياب , إمتياز , يافا عطر مدينة, ص  (1)
 .  بمدية خاف يكنس 19مخطط  (2)
   24ص  - 20أبك الهنكد , حسيف , ص  (3)
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ـ  ػػدر نظػػاـ  تقسػػيمات إداريػػة يحػػؿ محػػؿ النظػػاـ السػػابؽ 2691كجنػػيف مت ػػرفية الخميػػؿ(, كفػػي عػػاـ 
ا  الخميػػؿ كلػػكا  كبمكجبػػم أ ػػبحت التقسػػيمات اإلداريػػة لمضػػفة الغربيػػة تتػػألؼ مػػف )محافظػػة القػػدس كلػػك 
 .(2)ـ 2691نابمس كلكا  جنيف( كعمي ضك  ذلؾ تـ استحداث كزارة الشؤكف البمدية كالقركم عاـ 

, كافػؽ ـ 2611بعد أربعة أعكاـ مف خضكع الضفة الغربية لمحكـ ا ردني, كبالتحديػد فػي عػاـ 
اشػػرة مػػف قبػػؿ الشػػعب البرلمػػاني ا ردنػػي, كالػػذم كػػاف يضػػـ عػػددان متسػػاكياي مػػف ا عضػػا  المنتخبػػيف مب

كيمإلمكف سكاف كؿ مف الضفتيف الغربية كالشرقية, عمي ضـ الضفة الغربية كاعتبارها جز ان مػف المممكػة 
 ـ2611ا ردنيػػة الهاشػػمية. ككانػػت الخطػػكة ا كلػػي بعػػد عمميػػة الضػػـ هػػي إقػػرار الدسػػتكر ا ردنػػي لعػػاـ 

 الهاشمية بما فيها الضفة الغربية .الذم أ بحت أحكامم تسرم عمي كافة أنحا  المممكة ا ردنية 

كقػػد حػػدد الدسػػتكر ا ردنػػي السػػمطة المخت ػػة بالتشػػريع كهػػي مجمػػس ا مػػة بمجمسػػيم: مجمػػس 
النػػػكاب المنتخػػػب مباشػػػرة مػػػف قبػػػؿ سػػػكاف الضػػػفتيف, كمجمػػػس ا عيػػػاف المعػػػيف مػػػف قبػػػؿ الممػػػؾ. كترفػػػع 

رها في الجريدة الرسػمية, كفػي حالػة القكانيف التي تقر مف قبؿ المجمسيف إلي الممؾ لمت ديؽ عميها كنش
رفضم الت ديؽ عمي مشاريع القكانيف المرفكعة إليم مف البرلماف لم تعاد لمبرلماف مشفكعة بمالحظاتػم, 
كعندئذ يتكجب عمي مجمس ا مة االلتئاـ بمجمسيم, فإنم أقر المجمساف المجتمعاف معان في مجمس كاحد 

عتبػػػر نافػػػذان كينشػػر فػػػي الجريػػػدة أالممػػػؾ الت ػػػديؽ عميػػم  بأغمبيػػة أعضػػػائم مشػػركع القػػػانكف الػػػذم رفػػض
الرسػػمية, كهػػك مػػا لػػـ يػػتـ مػػف الناحيػػة العمميػػة, ربمػػا  ف الممػػؾ يممػػؾ فػػض البرلمػػاف كالػػدعكة النتخابػػات 

 جديدة كتعييف مجمس أعياف جديد.

ة فػي كبإستقرار عدد مف التشػريعات ا ردنيػة نجػد أف نكعػان مػف الترتيػب كالتنظػيـ كقػدران مػف الدقػ
ال ػػياغة التشػػريعية فػػي إطػػار مػػف المنهجيػػة المنظمػػة كالمنضػػبطة.فيبدأ التشػػريع فػػي ديباجتػػم باإلشػػارة  
إلػػي  م ػػدر  ػػالحيتم فػػي إ ػػدار التشػػريع, كهػػك مػػا يعػػرؼ باالسػػتناد, فػػإذا كػػاف التشػػريع مػػف طائفػػة 

ذا كاف نظامان فانم يشير الػي القػانكف الػذم يعطػي  ال ػالحية فػي إ ػدار القكانيف يشار إلي الدستكر, كا 
 .    (3) هذا النظاـ

 

                                                                                                                                                    
القائـ مقاميات هيئة محمية تتبع المت رفية , كيترأسها قائـ مقاـ يتـ تعينم مف قبؿ حككمة الدكلة العإلمانية , كنائب  (1)

الحيات كا مر مف قبؿ السمطاف العإلماني , كظؿ معمكال بنظاـ القائـ مقاـ حتك فترة اإلنتداب عف  احب ال 
 المكسكعة الحرة (  –) كيكيبيديا  البريطاني , الذم جعؿ حاكـ المكا  مسئكال مباشرا لمقائـ مقاـ .

  16, عمرك  , ص تفاحة (2)
   21ص  -24أبك الهنكد , حسيف , ص  (3)
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  : (1))البمديات( في الضفة الغربية أكال : الييئات المحمية 
ـ, فػي حػيف تػـ اسػتحداث 2612ـ كفقان لقانكف البمديات لعػاـ 2612أجريت انتخابات بمدية عاـ 

تخابػػػات ـ(  الػػػذم قمػػػص الشػػػركط الضػػػريبية كخفػػػض السػػػف القػػػانكني لالن2611لعػػػاـ   27قػػػانكف )رقػػػـ 
كالترشيح, كما أناط بكزارة الداخمية مف خالؿ المت رفيف  الحية المراقبة عمي البمػديات كتعيػيف كعػزؿ 

 المكظفيف كالم ادقة عمي المكازنات.

يعتبر مف أهـ القكانيف تأإليراي عمي فهك ـ( 2611/ لعاـ 16أما عمي  عيد قانكف البمديات رقـ )
ـ, 2611لعػػاـ  2 نظمػػة مإلػػؿ )نظػػاـ  مػػكظفي البمػػديات رقػػـ بمػػديات الضػػفة كتفػػرع عنػػم مجمكعػػة مػػف ا
ـ, نظػاـ المػكاـز كالعطػا ات كالمقػاكالت لمبمػديات 2611لعػاـ  1نظاـ تقاعد نظاـ البمديات كمكافآتهـ رقـ 

ـ, قػرار الػديكف الخػاص بتفسػير القػكانيف 2611لعاـ  1ـ, النظاـ المالي لمبمديات رقـ 2611لعاـ  4رقـ 
ـ, القػػانكف 2699لعػػاـ  12كف مؤقػػت بشػػأف  ػػندكؽ قػػركض البمػػديات كالقػػرم رقػػـ ـ, قػػان2691 2رقػػـ 

ـ, 2619ـ(, ككانت البمديات الباقية فػي الضػفة الغربيػة بعػد نكبػة 2699لعاـ  219الالحؽ السابؽ رقـ 
 بمدية .  11ـ ك ؿ عددها إلي 2697حتالؿ اإلسرائيمي لمضفة عاـ إلماني بمديات كحتك اإل

لحكػـ األردنػي فػي الضػفة ألنظمة التي صدرت أك كانت سارية المفعػكؿ خػالؿ فتػرة االقكانيف كا: ثانيا
 :الغربية

 ـ 2644_ قانكف تنظيـ المدف لسنة 2
لقد  در هذا القانكف في فتػرة إمػارة شػرقي ا ردف التػي كانػت تحػت إمػارة عبػد اهلل بػف الحسػيف, كعمػؿ 

 ـ 2611كحتي إلغائم في سنة  ـ 2644أيار  2بم بعد شهر مف تاريخ نشرو في الجريدة الرسمية 
 ـ 1936( لسنة 28_ قانكف تنظيـ المدف رقـ )2

فقػد  بما أف الضفة الغربية كالقدس كانت جز ان مف فمسطيف حتي ضمها إلي المممكة ا ردنية الهاشػمية,
 .ـ 2611كاف هذا القانكف سارم المفعكؿ هناؾ, كبقي كذلؾ حتي إلغائم في سنة 

 ـ 2647( لسنة 4رقـ ) ـ 2649يـ المدف لسنة _ ذيؿ لقانكف تنظ4
 ـ 2649( لسنة 1_ نظاـ ا بنية, نظاـ البمديات رقـ )1

. كجػػا  هػػذا النظػػاـ ـ 2649مػػف قػػانكف البمػػديات لسػػنة  44_42لقػػد  ػػدر هػػذا النظػػاـ بمقتضػػي المػػكاد 
 .مدم ليمنع أم بنا  أك إجرا  تغيير أك ترميـ بدكف الح كؿ عمي ت ريح بذلؾ مف المجمس الب

 ـ2649لسنة  12_ قانكف مراقبة الطرؽ كالمحافظة عميها رقـ 1
.  ػػدر هػػذا القػػانكف ـ  2617لسػػنة  16_ قػػانكف معػػدؿ لقػػانكف مراقبػػة الطػػرؽ كالمحافظػػة عميهػػا رقػػـ 9

(, التػػػػي تقسػػػػـ طػػػػرؽ 9كأضػػػػاؼ إلػػػػي القػػػػانكف السػػػػابؽ المػػػػادم ) ـ ,  2617كػػػػانكف ا كؿ  11بتػػػػاريخ 

                                                 
 ـ  10كص  16رك  , ص تفاحة , عم (1)
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 متػػران خػػارج المػػدف 10: طػػرؽ الدكلػػة العامػػة )الرئيسػػية( كال يتجػػاكز عرضػػها المممكػػة إلػػي إلالإلػػة أنػػكاع 
متػػػران  40متػػػران خػػػارج المػػػدف  ك 40طػػػرؽ ا كليػػػة )الإلانكيػػػة( كال يتجػػػاكز عرضػػػها المتػػػران داخمهػػػا, ك  40ك

 لمتػراى بػداخمها. كجػر  21ك  القػرلمتػران خػارج  10)الزراعية( كال يتجاكز عرضػها  القرلبداخمها, كطرؽ 
, الذم زاد مف عرض الشارع كمػا سػنرم ـ 2676( لسنة 920يؿ هذا القانكف با مر العسكرم رقـ )تعد

 في ما يمي:
  ـ .  2611( لسنة 16رقـ ) ـ 2644_ قانكف إضافة مادة إلي قانكف تنظيـ المدف لسنة  7

اسػػتإلنت  ( التػي29, كأضػاؼ إليػػم المػادة ) ـ 2644لقػد عػادؿ هػذا القػػانكف قػانكف تنظػيـ المػػدف لسػنة 
 ـ . 2644جميع أبنية الحككمة كمنشآتها مف الرسـك التي تستكفي بمكجب قانكف 

 . ـ 2614( لسنة 11رقـ ) 2644_ قانكف إضافة مادة إلي قانكف تنظيـ المدف لسنة 9
. منحت مجمس الكزرا   الحية تعديؿ ـ 2614أضاؼ هذا القانكف مادة إلي قانكف تنظيـ المدف لسنة 

 , التي تدفع إلي  ػناديؽ البمػديات مػف أجػؿ ت ػاريح البنػا  كالممحقػة بقػانكف تنظػيـ المػدف تعرفة الرسـك
 ـ . 2644لسنة 

 ـ .  2614( لسنة 77رقـ ) 2644_ قانكف معدؿ لقانكف تنظيـ المدف لسنة 6
لتػنص عمػي مػا يمػي :" تؤلػؼ فػي  ـ  264عدؿ هذا القانكف المادة الرابعة مف قانكف تنظيـ المدف لسنة 

 مة لجنة مركزية لتنظيـ المدف مف مكظفيف كأشخاص آخريف ينتخبهـ مجمس الكزرا ."العا 
 ـ . 2611( لسنة 42_ قانكف تنظيـ المدف كالقرم كا بنية رقـ )20

 ـ 2649(لسػنة 19كقػانكف تنظػيـ المػدف رقػـ ) ـ 2644لقد ألغي هذا القانكف قانكف  تنظيـ المدف لسنة 
رة بمقتضػػػاها, كلكنػػػم أبقػػػي عمػػػي جميػػػع المشػػػاريع القائمػػػة كالػػػرخص كتعػػػديالتها ككافػػػة ا نظمػػػة ال ػػػاد

  (1) الممنكحة بمقتضي أم قانكف مف القكانيف الممغاة التي تككف نافذة المفعكؿ حيف بد  العمؿ بم .

 :ـ (  1967 -1948) اإلدارة المصرية  ( 2 – 2-6) 

مػػك أرضػػنا المسػػماة بػػأرض عػػاـ نتػػداب البريطػػاني الػػذم مهػػد لقيػػاـ دكلػػة إسػػرائيؿ عفػػي نهايػػة اال  
ـ كتكقيع إتفاقية 21/1/2619ـ , كانت الفترة ما بيف دخكؿ القكات الم رية إلك فمسطيف , في  2619

ـ , قد شهد فيها المكا  الجنكبي مف فمسطيف حكادث عسكرية كسياسية مهمم , 11/1/2616ركدس في 
ذم بقػػي بيػػد القػػكات الم ػػرية , حتػػك كمنهػػا كالدة قطػػاع غػػزة ذلػػؾ الشػػريط السػػاحمي مػػف فمسػػطيف , الػػ

سرائيؿ , كالتػي عرفػت بإتفاقيػة ركدس ككػاف  يطمػؽ عمػك قطػاع غػزة , تكقيع إتفاقية الهدنة بيف العرب كا 
عػدؿ اإلسػـ الحقػا ف ػار مػا  حينذاؾ إسـ " المناطؽ الفمسطينية الخاضعة لرقابة القكات الم رية " كقػد

 . (2)هك عميم ايف 
                                                 

  29-29حمبي كأبك دهيـ  ص  (1)
  24بك النمؿ , حسيف  , ص أ (2)
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يط السػػػػػاحمي مػػػػػف رفػػػػػح إلػػػػػي بيػػػػػت حػػػػػانكف شػػػػػماؿ غػػػػػزة بتػػػػػاريخ كسػػػػػيطرت م ػػػػػر عمػػػػػي الشػػػػػر   
ـ كالػذم تضػمف العمػؿ بػػالقكانيف  2611لسػنة  11ـ كأسػمتم قطػاع غػزة ك ػدر قػانكف رقػػـ 11/1/2616

ـ, كمػػػا أ ػػػدر الػػػرئيس عبػػػد النا ػػػر النظػػػاـ الدسػػػتكرم 2619الفمسػػػطينية التػػػي كانػػػت قائمػػػة قبػػػؿ عػػػاـ 
)إتحػاد قػكمي لمعمػؿ المشػترؾ(, كلػـ يكػف فػي قطػاع غػزة , كأهـ مػا جػا  فيػم تشػكيؿ 2691لمقطاع عاـ 

سػػكم بمػػدتيف كهمػػا )غػػزة كخػػاف يػػكنس( كتميػػزت هػػذو الحقبػػة بال ػػبغة السياسػػية عمػػي حسػػاب ا نشػػطة 
                                                                                       كيػػػػػػػػػػػػػػػة بجانػػػػػػػػػػػػػػػب البحػػػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػػػف لقمػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػيش ., بحإلػػػػػػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػكطف كاله الخدماتيػػػػػػػػػػػػػػػة

,  ـ 2619كالمنطقة التي يتشكؿ منها قطاع غزة الحػالي , عمػي الػرغـ مػف أف مسػاحتها قػد بمغػت, سػنة 
دكنػػػـ  كػػػاف يشػػػكؿ مسػػػاحة منطقػػػة )قضػػػا ( غػػػزة, أم مػػػا 2222102ألػػػؼ دكنػػػـ فقػػػط مػػػف 490ك 917
مػف  سػكاف منطقػة   %1712611%  مف مساحة المنطقة  ككؿ, فقد كاف يقػيـ عميهػا عػاـ 1141نسبتم

ألػؼ  نسػمة هػي إجمػالي عػدد سػكاف منطقػة غػزة ,   2411160ألؼ نسمة مف أ ؿ  94111غزة, أم 
عتبػار إإجمػالي ا راضػي , ب كأسػاس ا راضػي المممككػة إلػ ككإلعطا  فكرة أدؽ, يمكف أخذ النسػب عمػ

 راضػي المشػاع هػي فػي أف ا راضي المممككة غالبان  ما تككف هي ا راضي ال الحة لمزراعة, بينما ا
 1171491الغالب أراضي غير  الحة لمزراعة.  فقد بمغػت ا راضػي المممككػة فػي قطػاع غػزة الحػالي 

هػػي إجمػػالي مسػػاحة  ا راضػػي المممككػػة فػػي هػػذو المنطقػػة قبػػؿ ألػػؼ دكنػػـ  9121901ألػػؼ دكنػػـ مػػف 
مف المكا  الجنكبي كاف , ففي المنطقة الساحمية ل%   فقط  كبكممة أخر 4011, أم ما نسبتم ـ  2619

يتركػػز حػػكالي ن ػػؼ السػػكاف, فػػي  الكقػػت التػػي تشػػكؿ حػػكالي إلمػػث المسػػاحة الزراعيػػة, كزيػػادة الكإلافػػة 
السػػػػػكانية فػػػػػي هػػػػػذو المنطقػػػػػة تػػػػػرتبط بككنهػػػػػا عا ػػػػػمة المػػػػػكا , كمركػػػػػز الحيػػػػػاة  التجاريػػػػػة فػػػػػي المػػػػػكا  

 ـ 2619تي  أ ػبحت تعػرؼ بعػد الجنكبي.كلهذا السبب, فإف نسبة كبيرة مف المقيميف في المنطقة,  ال
 .(1)بقطاع غزة

 :  القكانيف في عيد اإلدارة المصرية( 2-1 – 2-6)  
القػكانيف,إال مػا يتعػارض منهػا مػع التطػكرات السياسػية كاإلداريػة  تغييػرلـ تعمػد هػذو اإلدارة إلػي 

ـ  2611ـ كالمستجدات الحياتيػة لممػكاطنيف, كبهػذا حافظػت التشػريعات عمػي شػكمها الجػكهرم. كفػي عػا
النظػاـ ا ساسػي بإ ػدار القاضػي  111لقطاع غػزة ,كبػإدارة منفػردة القػانكف رقػـ  الحاكـ اإلدارمأ در 

لممنطقػػػة الكاقعػػػة تحػػػت رقابػػػة القػػػكات الم ػػػرية بفمسػػػطيف )قطػػػاع غػػػزة( كالػػػذم إسػػػتبدؿ الحقػػػان بالنظػػػاـ 
الدسػػتكرية عمػػي النحػػك . كنظػػـ هػػذا القػػانكف المؤسسػػة التشػػريعية ك ـ  2691الدسػػتكرم لقطػػاع غػػزة عػػاـ 

 التالي:
  تتقاسـ السمطة التشريعية كالحػاكـ اإلدارم العػاـ سػمطة التشػريع, بحيػث أنػم ال ي ػدر أم قػانكف إال

إذا قػػػررو المجمػػػس التشػػػريعي ك ػػػدؽ عميػػػم الحػػػاكـ اإلدارم  العػػػاـ, كالػػػذم كػػػاف  يقػػػؼ عمػػػي رأس 
                                                 

  49أبك النمؿ , حسيف  , ص  (1)
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ـ هػػي ك ة الم ػػرية التػػي كانػػت تقػػالسػػمطة التنفيذيػػة لػػإلدارة الحاكمػػة فػػي قطػػاع غػػزة كيمإلػػؿ الحككمػػ
 بتعيينم بقرار مف رئيس جمهكرية م ر.

  المجمػػس التنفيػػذم ككػػؿ عضػػك مػػف أعضػػا  المجمػػس التشػػريعي ـ  2691كقػػد أعطػػي دسػػتكر عػػاـ
الحػػؽ فػػي اقتػػراح القػػكانيف, كعندئػػذ يقػػـك المجمػػس التشػػريعي بمناقشػػة مشػػركع القػػانكف المرفػػكع إليػػم 

ذ , إلقػػػػرارو ع لمحػػػػاكـ اإلدارم العػػػػاـ لمت ػػػػديؽ عميػػػػم كا  ػػػػدارو باسػػػػـ الشػػػػعب أقػػػػر المشػػػػركع يرفػػػػ اكا 
 .  الفمسطيني

نظػـ  المؤسسػة التشػريعية كجعػؿ ـ  2691أف اإلعالف الدسػتكرم لقطػاع غػزة لعػاـ  بالرغـ مفك 
سمطة التشريع مف اخت اص مجمػس تشػريعي, إال أنػم يالحػظ أف الحػاكـ اإلدارم  كػاف هػك رئػيس هػذا 

نتخػاب إإلنػيف إمف أعضائم يعينكف مف قبؿ الحاكـ اإلدارم العاـ, بينما يتـ  المجمس كأف عشريف عضكان 
كعشػػػريف مػػػف قبػػػؿ المجػػػاف المحميػػػة لالتحػػػاد القػػػكمي العربػػػي لقطػػػاع غػػػزة, كذلػػػؾ تحػػػت إشػػػراؼ اإلدارة 
الم ػػرية.كما أف الحػػاكـ اإلدارم العػػاـ كػػاف يممػػؾ  ػػالحية إ ػػدار قػػرارات لهػػا قػػكة القػػانكف فػػي حػػاالت 

ط  عرضها عمي المجمس التشريعي في أكؿ دكرة إنعقاد لم, كبالفعؿ  در العديد مف هذو الضركرة بشر 
 القرارات التي لها قكة القانكف . 

مع كؿ ذلؾ فقد نظـ المشركع في هذو الفترة عممية سف التشريعات كآليتهػا كالسػمطة المخت ػة ك 
رة فػػي الكقػػائع الفمسػػطينية بػػيف عػػاـ سػػتقرا  عػػدد مػػف التشػػريعات ال ػػادرة فػػي هػػذو الفتػػرة كالمنشػػك إبهػػا. كب
يتبيف لنا أف اإلدارة الم رية لـ تجر تغييرات جكهرية في مضمكف التشريعات ـ  2697كعاـ ـ  2619

 . (1) كبالتالي ظمت التشريعات في طابعها االنتدابي مف حيث الشكؿ كالمضمكف

 :  (ـ 1994_ 1967فترة االحتالؿ اإلسرائيمي )(  7  -2) 
ستطاع اليهكد بسط سيطرتهـ عمي كامؿ فمسطيف التاريخية كأجزا  مف البمداف ا 2697في سنة 

العربية المجاكرة, كلكف بسبب كجكد التمركز الديمكغرافي لمفمسطينييف في مناطؽ الضفة الغربية كقطاع 
سياسػي غزة لـ يقـ اليهكد بضـ المدف الفمسطينية لدكلتهـ خكفػان مػف  التػأإلير الػديمكغرافي عمػي النسػيج ال

لمدكلة العبرية, فاعتبركها مناطؽ مدارة مف قبؿ االحػتالؿ  فمػـ يقكمػكا بالعمػؿ الجػاد عمػي تطػكير المػدف 
نما أبقكها عمي حالها, بؿ أنهـ حاكلكا إيجاد كاقػع مأسػاكم فػي المػدف  كا نظمة الهيكمية كاإلدارية لها, كا 

   (2) الفمسطينية فسنكا لذلؾ القكانيف كا كامر العسكرية.

                                                 
  21ص  - 20أبك الهنكد , حسيف ص  (1)
  11تفاحة , عمرك  , ص  (2)



14 
 

مػػف قبػػؿ كزيػػر الػػدفاع فػػي الضػػفة الغربيػػة أ ػػدر مػػا يسػػمي بقائػػد المنطقػػة العسػػكرية المعػػيف  ك
كقػػد قمػػد , إلالإلػػة مناشػػير عسػػكرية -ـ  2697حزيػػراف عػػاـ  1اإلسػػرائيمي فػػي اليػػـك ا كؿ مػػف االحػػتالؿ 

 .المذككر بمكجبها نفسم  الحيات التشريع كالتنفيذ كالقضا  في المنطقة

تعامػػػؿ المحتػػػؿ اإلسػػػرائيمي مػػػع هػػػذو  ك,  ث فػػػي منطقػػػة قطػػػاع غػػػزة  تمامػػػان حػػػديكنفػػػس الشػػػ
نطمػػؽ منهػػا ي ػػدر التشػػريعات بكافػػة أنكاعهػػا كبأوسػػما   المناشػػير عمػػي أنهػػا بمإلابػػة القػػانكف ا ساسػػي, كا 
شػػتي )فالمناشػػير كا كامػػر ت ػػدر عػػف قائػػد المنطقػػة, إلػػـ يميهػػا فػػي المرتبػػة مػػف حيػػث ا هميػػة كالترتيػػب  

كاإلعالنػػػات كالبالغػػػػات...( كعمػػػي سػػػػبيؿ المإلػػػاؿ بمػػػػغ مجمػػػكع ا كامػػػػر العسػػػػكرية  ا نظمػػػة كالتعميمػػػػات
أمػػران عسػػكريان . كفػػي  2117أكإلػػر مػػف ـ  2669حتػػك ـ  1/9/2697ال ػػادرة فػػي الضػػفة الغربيػػة مػػف 

أمران عسكريان, تناكلت جميع مناحي الحياة كعدلت كألغت الكإلير مف القكانيف  2100قطاع غزة أكإلر مف 
لػػي جانػػب  ػػدكر التشػػريعات  عػػف قائػػد المنطقػػة, فإنهػػا كانػػت  إسػػتإلنا ن مػػف هػػذا ا  ػػؿ  , السػػارية كا 

 . ت در في حاالت محدكدة ممف يعينم قائد المنطقة في حدكد التفكيض المعطي لم

كت ػػدر بنػػا  عمػػي  ػػالحية قائػػد المنطقػػة  , ككانػػت ا كامػػر العسػػكرية تحمػػؿ أرقامػػان متسمسػػمة
التشػػريعات الإلانكيػػة )أنظمػػة, تعميمػػات( فػػال تحمػػؿ أرقامػػان  ـ 2697عػػاـ  بمكجػػب القػػكانيف السػػارية قبػػؿ

متسمسػػمة, كي ػػعب اسػػتخالص آليػػة أك منهجيػػة لمتمييػػز بينهػػا كبػػيف غيرهػػا مػػف أنػػكاع التشػػريعات لتعػػدد 
 الجهات التي قد ت درها , أك ا شكاؿ التي ت در بها. 

أم بعد تكقيع إعالف  ـ,  2664 ستمر  دكر ا كامر العسكرية عمي حالة حتك بعد عاـكقد ا
 المبادئ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالحككمة اإلسرائيمية. 

كهكذا يالحظ عمي عممية التشػريع فػي هػذو الفترة,أنػم لػـ يكػف لمسػكاف الفمسػطينييف أم دكر فػي 
نمػػػا ت ػػػدر عػػػف إرادة اإلدارة العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية المحتمػػػة, كمعبػػػ رة عػػػف إ ػػػدارها عمػػػي اإلطػػػالؽ, كا 

     (1)م الحها. 

 الترتيبات اإلدارية :( 1- 2-7)
قامػػػت إسػػػرائيؿ بترتيػػػب الكضػػػع اإلدارم فػػػي قطػػػاع غػػػزة الػػػذم يتناسػػػب كمخططاتهػػػا لممرحمػػػة   

,  مجمكعة مف اإلجرا ات كالقكانيف الهادفة لتأكيد سػيطرتها عمػي القطػاعإ دارها , إضافة إلي  القادمة
 مؤقتا.كإلظهار احتاللها أنم دائـ كليس 

                                                 
   27ص  -21أبك الهنكد , حسيف , ص  (1)
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ترتيب أكضاع بمدية مدينة غػزة بالشػكؿ   حر ت عمكسمطات االحتالؿ  كيقكؿ أبك النمؿ  :أف  
الػػذم يتناسػػب كمخططاتهػػا لممرحمػػة القادمػػة,  كالتػػي تتعمػػؽ بمسػػتقبؿ قطػػاع غػػزة  حيػػث كانػػت تظػػف أف 

السياسػػي: المػػذيف كضػػعتهما كشػػكؿ لمسػػتقبؿ قطػػاع غػػزة  البػػديميفترتيباتهػػا تمػػؾ سػػتكفؿ لهػػا تمريػػر أحػػد 
الحاقػػػػػػة بإسػػػػػػرائيؿ, أك التػػػػػػدكيؿ. كالكضػػػػػػع الهػػػػػػادئ, كاإلدارة المتعاكنػػػػػػة, همػػػػػػا شػػػػػػرط  أساسػػػػػػي لتمريػػػػػػر 

ظهار هذو  المسألة ككأنها رغبة شعبية    (1)مخططاتها, كلضماف عدـ عكدة القطاع إلي م ر, كا 

 المجالس المحمية :( 2 - 2-7)
المجػػػالس المحميػػة الفمسػػػطينية ا مػػػر  اف مػػػف أكلػػي اإلجػػػرا ات اإلسػػرائيمية التػػػي أعمنػػػت بحػػؽكػػ

ـ  الػػذم مػػدد  ػػالحيات المجػػالس المحميػػة كجمػػد اإلنتخابػػات 1/9/2699( بتػػاريخ 90العسػػكرم رقػػـ )
ـ 2692( كفػػػي عػػػاـ 129،111،147, 461،149،421،442،461فيهػػػا, تكالػػػت بعػػػد ذلػػػؾ ا كامػػػر: )

البمديػػة كطػػرد ك إعتقػػاؿ كسػػجف قامػػت إسػػرائيؿ بمحاكلػػة فػػرض اإلدارة المدنيػػة, فحمػػت معظػػـ المجػػالس 
ـ أ ػػبحت بعػػض البمػػديات التػػي تػػـ حمهػػا 2691كأبعػػاد أك محاكلػػة اغتيػػاؿ رؤسػػائها, كابتػػدا  مػػف عػػاـ 

كعزؿ رؤسائها, برئاسة ضباط إسرائيمييف كأخرم برئاسة نائب الرئيس المنتخب كأخرم حمت كاسػتعيض 
لقركيػة  نهػا رفضػت بػدؿ المجػالس ا قػرلالإسػرائيؿ ركابػط  تبنػتعنها بمجػاف محميػة إلدارتهػا, فػي حػيف 

 حتالؿ. التعايش مع اال

ـ الػذم يعتبػر ا سػاس القػانكني 2699لعػاـ  76كا بنيػة رقػـ  كعمي  عيد قانكف المػدف كالقػرل
ـ 2672( لسػػنة 129, فقػػد جػػا ت ا كامػػر العسػػكرية كخا ػػة ا مػػر رقػػـ )ة الغربيػػلمتنظػػيـ فػػي الضػػفة 

نة, ككاف الهػدؼ مػف ذلػؾ المسػاعدة عمػي تنظػيـ سياسػة االسػتيطاف ليدخؿ تعديالت عميم أفقدتم مضمك 
في المناطؽ المحتمة, كلتنفيذ هػذو السياسػة  ػدرت عشػرات ا كامػر العسػكرية فػي مجػاؿ التنظػيـ منهػا: 

 191ـ, أمػػر 2670بشػأف مراقبػػة البنػا  لعػػاـ   464ـ, أمػػر 2670بشػػأف مراقبػة البنػػا  لعػاـ  464)أمػر 
ـ(  كتتابعػػػػت اإلضػػػػافات كالتقييػػػػدات 2676لعػػػػاـ  920ـ, كأمػػػػر 2671عػػػػاـ ل 901ـ, أمػػػػر 2671لعػػػػاـ 

 (2).أمران عسكرياي  42ف حتي زادت عف كالتعديالت لهذا القانك 

 

 

   

                                                 
   214كص 211أبك النمؿ , حسيف, ص  (1)
   21ص  -24د , حسيف , ص أبك الهنك  (2)
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 :   يالقكانيف في عيد اإلحتالؿ اإلسرائيم( 3 - 2-7)

, ـ2649كاف القانكف المعمكؿ بم حتي بدايػة اإلحػتالؿ هػك قػانكف تنظػيـ المػدف اإلنتػدابي لعػاـ 
كقد جا ت ا كامر العسكرية اإلسرائيمية لتقييد هذا القانكف كتعديمم بما يتالئـ كمتطمبات اإلحتالؿ,حيث 

 .( 1)( أمراي عسكرياي تناكلت هذا القانكف بالتعديؿ كاإلضافة كالحذؼ.19يمكننا مالحظة )
اـ  خيػاريف ـ مشػكمة إداريػة كقانكنيػة ككانػت أمػ2697كاجهت إسرائيؿ منذ بدايػة االحػتالؿ عػاـ 

عتبارها مناطؽ محتمة احتالالن إ هما الضـ مما سيؤإلر عمي الكضع الديمغرافي لككنها  آهمة بالسكاف أك
عسكريان يخضع لبنكد القكانيف الدكلية, فأكجػدت القيػادة اإلسػرائيمية إختيػاران إلالإلػاي أعمنػت بمكجبػم بػأف هػذو 

فػػػي القػػانكف الػػػدكلي, لكػػػف تحػػػت هػػػذا ا راضػػي )منػػػاطؽ مػػػدارة( كهػػػك م ػػػطمح لػػيس لػػػم مفهػػػـك كاضػػػح 
الغطػػػا  قامػػػت ا نظمػػػة كالتعميمػػػات كعػػػدلت ا نظمػػػة كالقػػػكانيف السػػػابقة, حيػػػث أ ػػػدرت حتػػػي نيسػػػاف 

ـ, كبمغػػت حتػػي تشػػريف إلػػاني 2671حتػػي تشػػريف أكؿ  944أمػػران عسػػكريان ك 191ـ مػػا مجمكعػػة 2671
إضػػػافة إلػػػي إحيػػػا  أنظمػػػة  ( أمػػػران عسػػػكريا1200ـ بمغػػػت )2697( أمػػػران, كفػػػي أيمػػػكؿ 2011ـ )2691

غيػرت إسػرائيؿ م ػطمح الضػفة الغربيػة  2676أيمػكؿ  40ـ, كمنذ بدايػة 2611الطكارئ االنتدابية لعاـ 
( بشػأف 617أ درت قيادة الجيش اإلسػرائيمي ا مػر ) 9/22/2692إلي منطقة )يهكدا كالسامرة(, كفي 

 سكرم ا منية كالمدنية.إقامة اإلدارة المدنية كالذم ف ؿ شكالن بيف أداة الحكـ الع

 األكامر العسكرية اإلسرائيمية التي صدرت خالؿ فترة االحتالؿ في:( 4 - 2-7)
 : (2) الضفة الغربية -أ
 ـ :1970_5730( لسنة 393أمر بشأف مراقبة أعماؿ البنا  رقـ ) -2

:" بشػركط كامػر بإيقافهػا أك تقييػدهايخكؿ هػذا ا مػر القائػد العسػكرم بحظػر أعمػاؿ البنػا  أك ا 
إذا كاف يعتقد أف ا مر الـز لسالمة قكات جيش الػدفاع اإلسػرائيمي فػي المنطقػة أك لتػأميف النظػاـ العػاـ 
كيجػػكز لمقائػػد العسػػػكرم أف يػػأمر بهػػدـ أك بإزالػػػة مػػا بنػػي خالفػػػان لهػػذا ا مر,كيعاقػػب مػػػف خػػالؼ ا مػػػر 

لعسػػكرم بالسػػجف لمػػدة سػػنتيف ال ػػادر عػػف القائػػد العسػػكرم بالسػػجف لمػػدة ا مػػر ال ػػادر عػػف القائػػد ا
 .  كبدفع غرامة مقدارها ألؼ ليرة

. ـ  2699( لسػنة 76لقد أدخؿ هذا  ا مر أكؿ تعديؿ عمي  قػانكف تنظػيـ المػدف كالقػرم رقػـ )
كحكؿ ا مر  الحيات الكزير بمكجب القانكف إلي مسؤكؿ يعينم قائد المنطقة كهك اليكـ ضػابط شػئكف 

نة المكائية لتنظيـ المػدف كالقػرل لمجمػس التخطػيط ا عمػك, ك ػالحيات الداخمية, كحكؿ  الحيات المج
( )د( مػف القػانكف إلػي لجنػة خا ػة. كحكلػت ال ػالحيات 2المجنة المحمية المعينة بمكجب المػادة رقػـ )

                                                 
  11تفاحة , عمرك , ص  (1)
  17ص  -10أبك الهنكد , حسيف , ص  (2)
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المخكلة لمجمس قركم لمجاف تنظيـ القرم, في حيف يعػيف مجمػس التنظػيـ ا عمػك كلجػاف تنظػيـ القػرم, 
مس التنظيـ ا عمك لجنة التنظيـ ا عمك لجنة التنظيـ ا عمك لجنة التنظيـ الخا ة. في حيف يعيف مج

(. كقد منحت المػادة 1كأبقي  ا مر عمي  الحية لجنة التنظيـ المحمية في منطقة تنظيـ بمدية المادة )
فعػكؿ كػؿ ( مف ا مر لمجمس التنظيـ ا عمك ال الحيات التالية: تعػديؿ أك إلغػا  أك تعطيػؿ لمػدة م7)

مخطػط أك رخ ػة, تقمػد أم  ػػالحية مخكلػة  يػة لجنػة تنظػػيـ, إ ػدار أك تعػديؿ أك إلغػا  أم رخ ػػة 
عفػػا  أم شػػخص مػػف كاجػػب الح ػػكؿ عمػػي رخ ػػة  مخكلػػة بإ ػػدارها أم لجنػػة مػػف لجػػاف التنظػػيـ, كا 

 . ـ2672نيساف  2يتحتـ الح كؿ عميها بمكجب القانكف. كأ بح هذا ا مر سارم المفعكؿ ابتدا  مف 
 ـ2671_1741(, لسنة 191أمر بشأف حظر البنا  في الضفة الغربية رقـ ) -4

يحظػػر هػػذا ا مػػر إنشػػا  مبنػػي عمػػي أرض  ػػكدرت كهػػدـ  المبنػػي الػػذم كػػاف مقامػػان عميهػػا بػػأمر  ػػدر 
 ( مف أنظمة الدفاع عف الطكارئ.226بمكجب المادة )

( لسػػػػنة 177ي الضػػػفة الغربيػػػة رقػػػـ )أمػػػر بشػػػأف قػػػانكف  تنظػػػيـ المػػػدف كالقػػػرل كا بنيػػػة المعػػػدؿ فػػػ -1
 ـ . 2671  _ 1741

( المػذككر أعػالو, كأعطػي لمجمػس التنظػيـ ا عمػك 129( مف ا مر رقػـ )7لقد عدؿ هذا ا مر المادة )
 الحية تعييف نسب الرسـك الذم يجب استيفاؤها إل دار رخص بنا , كم ادقات كشهادات بمكجػب 

يػداع القانكف. كعمي مجمس التنظيـ ا عمك ن شر قرارو بخ كص فػرض الرسػكـ فػي جريػدتيف يػكميتيف كا 
 نسخ منم في مكاتب المجمس كفي مكاتب لجاف التخطيط المحمية كالقركية.

 ـ 2671_1741( , لسنة 901( رقـ )1أمر بشأف قانكف تنظيـ المدف كالقرل كا بنية )تعديؿ رقـ  -1
(, التػػي حكلػػت  ػػالحية المجنػػة المحميػػة إلػػي 4)1( كألغػػي المػػادة 129لقػػد عػػدؿ هػػذا ا مػػر ا مػػر رقػػـ )

 لجنة خا ة, 
 :( التي ن ت الفقرة )أ( منها ما يمي1( مادة جديدة هي المادة )129كأضاؼ إلي ا مر )

يجكز لقائد المنطقة أف يعيف في منطقة تنظيـ معينة لجنة تنظيـ خا ة تخكؿ  الحيات لجنة التنظيـ 
 في الحاالت المف مة أدناو:

 ( مف القانكف.2)6در أمركما جا  في المادة أ_ إذا   
 ب_  إذا كانت منطقة التنظيـ ال تشتمؿ عمي حدكد بمدية أك مجمس قركم. 

, يسػػػتطيع قائػػػد المنطقػػػة مػػػنح "لجنػػػة التنظػػػيـ الخا ػػػة"  أ (1كبمكجػػػب الفقػػػرة )ب( مػػػف المػػػادة )
ة ا سػػػاس القػػػانكني لمػػػنح أيضػػػان . كتشػػػكؿ هػػػذو المػػػاد ل ػػػالحيات المجنػػػة المكائيػػػة لتنظػػػيـ المػػػدف كالقػػػر 

المجالس المحمية كالمجالس اإلقميمية في  المستكطنات اليهكدية  الحيات المجنة المحمية لمتنظيـ, فػي 
حػػيف  تقػػـك المجنػػة الإلانكيػػة لالسػػتيطاف المنبإلقػػة عػػف مجمػػس التنظػػيـ ا عمػػك بػػدكر المجنػػة المكائيػػة. كمػػا 

( التي خكلت مجمس التنظػيـ ا عمػك بتعيػيف 129) ( إلي ا مر رقـ7( المادة )901أضاؼ ا مر رقـ )
حالة  الحياتم إليها.  لجاف إلانكية مف بيف أعضائم كا 
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    ـ2671_1749, لسنة 76( 2نظاـ بشأف تقييد ارتفاع ا بنية في راـ اهلل رقـ ) -9
 ـ2676_ 1746(, لسنة 779أمر بشأف قانكف تنظيـ المدف كالقرم كا بنية رقـ ) -7

( مػا يمنػع 129أكفػي ا مػر رقػـ ) 2699( لسػنة 76مر ليكضح بأنم لػيس فػي قػانكف رقػـ )كجا  هذا ا 
 مجمس التنظيـ ا عمي مف تحديد نسبة الرسـك بخ كص تجديد رخص بنا .

 ـ2676_1710(, لسنة 920أمر بشأف قانكف مراقبة الطرؽ كالمحافظة عميها رقـ ) -9
مػذككر التػػي تحػػدد أنػػكاع الشػػكارع فػػي المممكػػة ا ردنيػػة ( مػػف القػػانكف ال2) 9لقػد عػػدؿ هػػذا ا مػػر المػػادة 

متػران خػارج  10متػران  بػدالن مػف  10الهاشػمية كعرضػها, فأ ػبح  عػرض طػرؽ الدكلػة العامػة )الرئيسػية( 
داخػػؿ المػػدف,  كأ ػػبح عػػرض  10متػػران بػػدالن مػػف  40خػػارج المػػدف ك  40متػػران بػػدالن مػػف  10المػػدف ك 

داخؿ المدف, كأ بح  10متران بدالن مف  40خارج القرل ك  10بدالن مف متران  40طرؽ القرل )الزراعية( 
 داخمها. 21متران بدالن مف  11خارج القرل ك 10متران بدالن مف  40عرض طرؽ القرل )الزراعية(  

 ـ2676_1710( لسنة 4( )تعديؿ رقـ 921أمر بشأف قانكف تنظيـ المدف كالقرم كا بنية رقـ ) -6
 دينار. 2000_100المفركضة عمي مخالفات البنا  فأ بح معظمها يتراكح بيف رفع قيمة الغرامات 

(, لسػػػػػػػنة 1(  )تعػػػػػػػديؿ رقػػػػػػػـ 990أمػػػػػػػر بشػػػػػػػأف قػػػػػػػانكف تنظػػػػػػػيـ المػػػػػػػدف كالقػػػػػػػرم كا بنيػػػػػػػة رقػػػػػػػـ  ) -20
 ـ2690_1710

( كالتػي ن ػت عمػي أف لقائػد المنطقػة 129أ مػف ا مػر  رقػـ )1أضاؼ هذا ا مر فقرة )ج( إلػي المػادة 
يػػيف لجنػػة لكائيػػة لتنظػػيـ المػػدف كالقػػرم كا بنيػػة بخ ػػكص منطقػػة التنظػػيـ التػػي عينػػت مػػف  ػػالحية تع

 أجمها لجنة التنظيـ الخا ة كما ذكر في الفقرة )أ( 
 ـ2692_1712( لسنة 961(, رقـ )1أمر بشأف تنظيـ المدف كالقرم كا بنية )تعديؿ رقـ  -22

( التػػي تعطػي لمجنػػة التنظػيـ الخا ػػة 129رقػـ ) ( مػف ا مػػر1أضػاؼ هػػذا ا مػر فقػػرة )د( إلػي المػػادة )
  الحية اشتراط إ دار رخ ة بنا  بإقامة ممجأ في البيت المنكم إقامتم.

 2694_1714(,لسنة 2014(, رقـ )9أمر بشأف قانكف تنظيـ المدف كالقرم كا بنية )تعديؿ رقـ  -21
يـ ا عمػػػي  ػػػالحية تعيػػػيف كخػػػكؿ مجمػػػس التنظػػػ 129( مػػػف ا مػػػر رقػػػـ 2أ )7عػػػدؿ هػػػذا ا مػػػر المػػػادة 

أعضا  فػي المجػاف الإلانكيػة لػيس مػف بػيف أعضػائم شػريطة أف تكػكف غالبيػة ا عضػا  فػي هػذو المجػاف 
( ب مػػف نفػػس ا مػػر التػػي كسػػعت  ػػالحية المحكمػػة 7مػػف  بػػيف أعضػػا  المجمػػس كػػذلؾ عػػدؿ المػػادة )

 بشأف فرض الغرامات كالعقكبات
 ـ 2697_1717(, لسنة  2269أمر بشأف حظر البنا  )تعديؿ(, رقـ ) -24

( المذككر أعالو. لقد حظر هذا التعديؿ إعادة فػتح أبػكاب بنايػة أغمقػت مػف قبػؿ 191تعديؿ لألمر رقـ )
 2611( مف أنظمة الطكارئ لسنة 226قائد المنطقة بمكجب المادة )

تعػديؿ ـ 2691( لسػنة 2200(, رقػـ )7أمر بشأف قانكف تنظيـ المدف كالقرم كا بنية )تعديؿ رقـ  -21
( لمقانكف المذككر كمنح مف خكؿ مف قبؿ لجنة تنظيـ ذات العالقة  الحية إ دار إنذار 2)49لممادة 
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يكمػان  40بكقؼ العمؿ قبؿ البحث في مكضكع اإلنذار أماـ المجنة. كيبقي اإلنذار سارم المفعػكؿ لمػدة  
 قابمة لمتمديد.

 .ـ2699( لسنة 2211(, رقـ )9بنية )تعديؿ رقـ كا  كالقرلأمر بشأف تنظيـ قانكف تنظيـ المدف  -21
ضافة مادة جديدة هي المادة  أ كالتي تخكؿ المجنػة المحميػة لمتنظػيـ كالبنػا , 41تعديؿ لمقانكف المذككر كا 

بعد الح كؿ عمي مكافقة المجنة المكائية, منح رخ ة بنا  بمكجػب مخطػط مطػركح ) لػـ ي ػادؽ عميػم 
ف لـ تكف الرخص كالم  خطط سارم المفعكؿ كذلؾ إذا تكفر شرطاف:بعد( حتي كا 

 ـ2697أ_ المخطط سارم المفعكؿ  كدؽ عميم قبؿ حزيراف 
ب_ لـ تقدـ اعتراضات عمي المخطط المطركح حتي نهاية الفترة المخ  ة لذلؾ أك أف ال يػؤإلر مػنح 

 الرخ ة عمي قرار المجنة بقبكؿ اعتراض عمي المخطط المطركح.
 ـ2660_1712(, لسنة 2421ييج )تعميمات مؤقتة( رقـ )أمر بشأف البنا  كالتس -29

يعطػػي القائػػد العسػػكرم  ػػالحية أمػػر مالػػؾ أك مت ػػرؼ أك ضػػامف أك مسػػتأجر  رض أك عقػػار بتنفيػػذ 
ذا لػػـ يسػػتجب  ػػاحب ا رض لألمػػر   أعمػػاؿ بنػػا  كتسػػييج لغػػرض حفػػظ النظػػاـ العػػاـ كأمػػف المنطقػػة. كا 

 تقـك قكات الجيش بتنفيذ ا مر.
 ـ2662_1712(, لسنة 2410شأف مراقبة البنا  )تعديؿ( رقـ )أمر ب -27

المػػذككر أعػػالو كمحػػك الكممػػات" الػػذم أعطػػي  464مػػف ا مػػر بشػػأف مراقبػػة البنػػا  رقػػـ  4تعػػديؿ لممػػادة 
 نفس ا مر"

_ 1712(, لسػػنة 2411(, رقػػـ ) 6أمػػر بشػػأف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف كالقػػرم  كالمبػػاني )تعػػديؿ رقػػـ  -29
يمنح بمكجبم  رئيس أم لجنة مف لجاف التنظيـ  كتان إضافيان  129مف ا مر  4ادة تعديؿ لممـ 2662

 إذا تساكت أ كات أعضا  المجنة مع أك ضد قرار ما
 كا بنية )إيقاؼ إجرا ات التنظيـ(, )تعميمات مؤقتة(  القرلأمر بشأف قانكف تنظيـ المدف  -26

را ات التنظيـ المتعمقة بمخططات تقع ضمف كأكقؼ هذا ا مر إج ـ ,  2664شباط  17 در بتاريخ 
خضػاعها لمجنػة اسػتإلنائية  حدكد مجالس محمية أك إقميمية يهكدية كلـ يجر إقرارها قبػؿ  ػدكر ا مػر, كا 
تسػػتمع إلػػي اعتراضػػات المتضػػرريف, تقبمهػػا كمهػػا أك جػػز ان منهػػا أك تردهػػا. كقػػد جػػا  هػػذا ا مػػر نتيجػػة 

 كرغبتها في مراقبة تكسع المستكطنات كضبطها.لتغيير في مكقؼ الحككمة اإلسرائيمية 
 ـ .2664( لسنة 2104( , رقـ )20أمر بشأف قانكف تنظيـ المدف كالقرم كا بنية )تعديؿ رقـ  -10

هنػدس مػرخص تنظػيـ طمػب رخ ػة م( كأتػاح ل129( ب مػف ا مػر رقػـ )7لقد عدؿ هػذا ا مػر المػادة )
يح  م نػػػػكع مػػػػف أنػػػػكاع المبػػػػاني مقت ػػػػران عمػػػػي بسػػػػيط" بعػػػػد أف كػػػػاف تنظػػػػيـ طمبػػػػات الت ػػػػار  كؿ" مبنػػػػ

 المهندسيف فقط
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, 47/62, تعيػػػيف رقػػػـ ـ  2672( , لسػػػنة 129أمػػػر بشػػػأف تنظػػػيـ المػػػدف كالقػػػرم كا بنيػػػة رقػػػـ ) -12
, تعيػػيف أعضػػا  لجنػػة إلانكيػػة لالسػػتيطاف  2662_77،1712, إعطػػا   ػػالحيات رقػػـ 2662_1712

 كمنح  الحيات.
, تعيػػػػػػػػػيف رقػػػػػػػػػـ 2672(, لسػػػػػػػػػنة 129القػػػػػػػػػرم كالمبػػػػػػػػػاني )رقػػػػػػػػػـ أمػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػأف تنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف ك  -11
49/62،1712_2662 
تعيػػيف أعضػػا  المجنػػة الإلانكيػػة لمتنظػػيـ المحمػػي كمنحهػػا  ػػالحيات مػػف قبػػؿ مجمػػس التنظػػيـ ا عمػػك,  

كتنظر هذو المجنة فػي اعتراضػات كت ػدر قػرارات تتعمػؽ بمخططػات القػرل الفمسػطينية, كمػا تنظػر فػي 
رارات المجنة الإلانكية لممراقبة )التفتيش( برفض طمبات رخػص بنػا  كهػدـ ا بنيػة إستئنافات مقدمة ضد ق

 غير المرخ ة.
, 46/62, تعيػػػػيف رقػػػػـ ـ  2672(, لسػػػػنة 129أمػػػر بشػػػػأف تنظػػػػيـ المػػػدف كالقػػػػرم كالمبػػػػاني )رقػػػـ  -14

. تعيػػػػػػػيف  أعضػػػػػػػا  المجنػػػػػػػة الإلانكيػػػػػػػة 2662_76،1712, إعطػػػػػػا   ػػػػػػػالحيات رقػػػػػػػـ ـ 2662_1712
منحهػػػا  ػػػالحيات مػػػف قبػػػؿ التنظػػػيـ ا عمػػػك كهػػػي تنظػػػر فػػػي اعتراضػػػات عمػػػي قػػػرارات لالعتراضػػػات ك 

 التنظيـ الخا ة في أمكر تنظيمية.
, 10/62, تعييف رقـ ـ 2672(, لسنة 129أمر بشأف قانكف  تنظيـ  المدف كالقرم كالمباني رقـ ) -11

تعمػػؿ عمػػي  تعيػػيف  أعضػػا  المجنػػة . ـ2662_1712, ب90, إعطػػا   ػػالحيات رقػػـ 2662_1712
مراقبة البنا  غيػر المػرخص كتنظػر فػي طمبػات لػرخص بنػا  كت ػدر قػرارات بكقػؼ أعمػاؿ البنػا  كهػدـ  

 المباني المقامة بدكف ترخيص.
, تعيػػػػيف رقػػػػـ ـ  2672  ( , لسػػػػنة129أمػػػػر بشػػػػأف قػػػػانكف تنظػػػػيـ المػػػػدف كالقػػػػرم كالمبػػػػاني رقػػػػـ ) -11
تعيػػيف كنقػػؿ  ػػالحيات مػػف .  ـ 2662_92،1712, إعطػػا   ػػالحيات رقػػـ 2662_1712, 12/62

. ت ػػدر ت ػػاريح لمتعػػديف كالمقػػالع كالمحػػاجرإلػػي المجنػػة الإلانكيػػة لمتعػػديف  ا عمػػكقبػػؿ مجمػػس التنظػػيـ 
 ـ .2699لسنة  76حسب قانكف رقـ 

, 11/62, تعييف رقـ ـ 2672( , لسنة 129أمر بشأف قانكف  تنظيـ المدف كالقرل كالمباني رقـ ) -26
 ػػػالحيات  مػػػف قبػػػؿ مجمػػػس التنظػػػيـ ا عمػػػك إلػػػي المجنػػػة الإلانكيػػػة لممجػػػارم , إعطػػػا  2662_1712

كالقمامة. كهي تبادر كتعطي الرخص لمخططات عامة كمف مة  جهزة التطهير كلمكاقع إزالة القمامة, 
عطا  ت اريح لمخططات مكاقع لتجميع المجارم.  ككذلؾ المبادرة كا 

, تعيػيف كتخكيػؿ  ػالحيات ـ 2672(  129نيػة )رقػـ أمر بشأف قانكف تنظيـ المػدف كالقػرل كا ب -27
, إلػػي لجنػػة إلانكيػػة لالسػػتيطاف. تعيػػيف كتخكيػػؿ  ػػالحيات إلػػي المجنػػة الإلانكيػػة  مجمػػس التنظػػيـ ا عمػػك

لالسػػتيطاف المككنػػة مػػف عشػػرة أعضػػا  برئاسػػة ضػػابط شػػؤكف الداخميػػة كمػػف بػػيف أعضػػائها ممإلػػؿ كزارة 
مإلػػػؿ الهسػػػتدركت ال ػػػهيكنية العالميػػػة كممإلػػػؿ المجنػػػة المحميػػػة البنػػػا  كاإلسػػػكاف, ممإلػػػؿ كزارة ا مػػػف, كم

الخا ة ذات العالقة. ك الحيات هذو المجنة المبادرة كالم ادقة عمػي بػرامج مف ػمة كبػرامج تكزيػع ال 
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. كػػػذلؾ, منحػػػت لهػػػذو المجنػػػة ا عمػػػكتقػػػع ضػػػمف  ػػػالحيات بقيػػػة المجػػػاف الإلانكيػػػة لمجمػػػس التخطػػػيط 
فػػي  ـ2699لسػػنة  67كا بنيػػة رقػػـ  كالقػػرلفػػي قػػانكف تنظػػيـ المػػدف  ػػالحيات لجنػػة لكائيػػة كمفهكمهػػا 

نطاؽ حدكد المجالس اإلقميمية كالمحمية لممستكطنات اليهكدية . كقد ألغي هذا التعييف كالتخكيؿ التعييف 
 المذككريف أعالو.77كتحكيؿ ال الحيات رقـ  47/62رقـ 
تعيػيف كتخكيػؿ  ػالحيات مجمػس التنظػيـ  ـ2672كا بنيػة, كالقػرلأمر بشأف قانكف تنظيـ المدف  -28

كتحكيػؿ  12/62, إلي لجنة إلانكية لمتعديف كالمقالع. كقد ألغي هػذا التخكيػؿ كالتعيػيف تعيػيف رقػـ ا عمك
 .الكارد ذكرهما أعالو  92/62ال الحيات 

 
 : (1)قطاع غزة   -ب

     ذات عالقة : كأكامر أخرل   ـ1936: أكامر عسكرية عدلت قانكف تنظيـ المدف لسنة أكالن 
, ـ 2697 – 1719( لسػنة 211مر بشأف قانكف  تنظيـ لمػدف )قطػاع غػزة كشػماؿ سػينا (, رقػـ )أ -2

, غػزة لم ػرم لقطػاعا مف الحػاكـ اإلدار عػـ  2617آب  29 خال ادر بتاري 117ألغك هذا ا مر رقـ 
ا   كتنظيـ المػدف ممإلمػيف مبنل أعضا  المجنة المركزية بحيث أ بح جميع فمف القانك  4المادة  كاستبدؿ
ؤكف ,ا شػػػػغاؿ العامػػػػػة, الشػػػػػةبػػػػػيف اإلسػػػػرائيمييف ذكم العالقػػػػػة الداخمي فاط ا ركػػػػاف العسػػػػػكرييبعػػػػف ضػػػػػ

ممإلؿ عف المستشار القضائي كعف القائد العسكرم لقضا  غزة , كأعاد ال حية, كالمساحة إضافة إلك 
 المكائية . بالمجنة " تسمية المجنة

كن ت  ـ2670 -1740( لسنة  417( رقـ  )نا  )لقطاع  غزة كشماؿ  سينا بمراقبة ال أمر بشأف -1
أك تقيػػدو  ممقائػػد العسػػكرم بػػأمر  ي ػػدرو حظػػر البنػػا  أك إيقافػػل نػػم يجػػكزأعمػػك  ا مػػر مػػف هػػذا 1المػػادة 

ذا خكلػؼ نظػاـ  العػاـ  يقضػياف ذلػؾ إالبأف أمػف قػكات الجػيش اإلسػرائيمي  أك ضػماف  بشركط إذا اقتنع
 در القائد العسػكرم لمنطقػة  قطػاع أجز  منم كقد  مإزالة أأك أف يأمر بهدـ  أ درو, فمم  ا مر الذم

كعمػك سػبيؿ   417مػف ا مػر رقػـ  1بنػا  عمػك  ػالحية  بمكجػب المػادة , البنػا  غزة عدة أكامر بحظػر
ماؿ  كيسػػكفيـ )قطػػاع  غػػزة كشػػ -متػػداد  طريػػؽ ديػػر الػػبمحإ كالمإلػػاؿ تػػذكر أمػػران بشػػأف مراقبػػة البنػػا  عمػػ

البنػػػا  عمػػػك جػػػانبي  الطريػػػؽ   كقػػػد  منػػػع  هػػػذا ا مػػػر ,ـ 2690 -1710( لسػػػنة 1710/26سػػػينا  ( )
متػػداد  الخػػط إك ا مػػر بشػأف مراقبػػة البنػػا  عمػك هػػ كمإلػػاؿ أخػر ,ـ مػف مركزهػػا  40  دالمػذككرة عمػػك بعػػ

.  ـ 2690 -1710( لسػػنة 10 /1710( )سػػينا   متػػداد البحػػر )قطػػاع غػػزة كشػػماؿاكعمػػك  ,ا خضػػر
ـ  100كفػي حػدكد , ـ مػف الخػط  ا خضػر 2000كقد منػع هػذا ا مػر البنػا  بػدكف ت ػريح فػي حػدكد 

 مف شاطئ البحر.

                                                 
   41ص  -19أبك الهنكد , حسيف , ص  (1)
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كجا  هذا ا مر ليمنع  ـ2671 -1714( لسنة 110أمر بشأف  حظر  البنا  )قطاع غزة (  رقـ ) -4
مف  226ب المادة قد  كدرت  كهدمت بناية كانت  مقامة عميها  بمكج تإنشا  بنا  عمك أرض كان

 .ـ2611 أنظمة  الدفاع  )الطكارئ ( لسنة 

-1741( لسػػنة 199( , أمػػر رقػـ  )1أمػر بشػأف قػػانكف تنظػيـ المػػدف )قطػاع  غػزة( ,) تعػػديؿ  رقػـ -1
عطػػػك قائػػػد تمػػػف القػػػانكف كالمتعمقػػػة بتشػػػكيؿ  لجػػػاف لكائيػػػة  بمػػػادة  جديػػػدة  4سػػػتبداؿ  المػػػادة إ. ـ2671

لبنا  كتنظيـ المدف  في كؿ لػكا   بالتشػكيؿ الػذم يػراو. كيكػكف الن ػاب  المنطقة  الحية تأليؼ لجنة 
ذا تسػػاكت  ا  ػػكات  يالقػػانكن كمػػا ,  ػػكت الػػرئيس يػػرجحفػػي جمسػػاتها بحضػػكر أكإلريػػة ا عضػػا , كا 

 أف قائد  المنطقة  يعيف حدكد  لكا   تنظيـ المدف.   كنص هذا التعديؿ عم

-1711(  لسػػنة  777(  )أمػػر  رقػـ 9ة(  ,تعػػديؿ  رقػـ)أمػر بشػأف قػػانكف تنظػيـ المػػدف )قطػاع غػز  -1
د. كن ػػػت المػػػادة  المضػػػافة عمػػػك أف جميػػػع 7. أضػػػاؼ إلػػػك القػػػانكف مػػػادة جديػػػدة هػػػي المػػػادة ـ2691

 ـف  لجنػة التنظػييا نظمة  كالمشاريع  أك الرخص التي أ ػدرتها  المجنػة المكائيػة  أك المحميػة قبػؿ  تعيػ
ي أ ػػػدرتها المجنػػػة المكائيػػػة أك المحميػػػة قبػػػؿ  تعػػػيف لجنػػػة التنظػػػيـ  الخا ػػػة  كالمشػػػاريع  أك الػػػرخص التػػػ

 رها  مف قبؿ  لجنة  التنظيـ  الخا ة . يالخا ة تظؿ  سارية إلك حيف إلغائها أك تغي

 :بمكجب قانكف تنظيـ المدف  ة: أنظمة جديدة كتعديؿ أنظمة صادر  ثانيان 
ف المجنػػة عػػ. ك ػػدرت  ـ 2672-1742نظػػاـ  تنظػػيـ المػػدف )قطػػاع غػػزة( . )خػػط البنػػا ( لسػػنة    .2

. كيمنع هػذا  مف قانكف تنظيـ المدف 1المدف في منطقة  قطاع غزة بمكجب المادة   ـالمكائية لتنظي
كذلؾ حسب مػا كرد فػي ذيػؿ النظػاـ إال , متران مف مركز الشارع  71أك  10النظاـ البنا  في حدكد 

عمك بعد أقؿ مػف ذلػؾ. كال يسػرم البنػا  كمػا كرد مك بنا  بناية عإذا  ادقت المجنة  المكائية خطيان 
 .مبنية أعالو عمك منطقة 

ضػػاؼ أ. ـ2691-1711نظػاـ تنظػيـ المػدف )خػط البنػا (  فػػي منطقػة  قطػاع غػزة )تعػديؿ ( لسػنة  .1
شػػارعان جديػػدان يمنػػع  ـ2672-1742إلػػك ذيػػؿ نظػػاـ تنظػػيـ المػػدف )قطػػاع غػػزة( )خػػط البنػػا (  لسػػنة 

 .1100متران, هك  طريؽ  71ف عالبنا  عمك  بعد منم يقؿ 

.  در  عف المجنة المكائية ـ2697-1717نظاـ تنظيـ  المدف  )الخرائط( في منطقة قطاع  غزة   .4
. ـ2697آب  6بتػاريخ المػدف مػف قػانكف تنظػيـ  1كفقا ل الحيتها بمكجب  المػادة , لتنظيـ المدف 

كيفيػة إعػداد الخػرائط مضػمكنها ,  كألغي هذا النظاـ  نظاـ  تنظيـ المدف )خػرائط(  كحػدد مػف جديػد
سػػتعماؿ إايػػة أك غالمقيػػاس الػػذم يجػػب أف تعػػد  بػػم  كتحديػػد الغايػػات كا لػػكاف التػػي تشػػير إلػػك كػػؿ 

نسػػخ(  9ؿ  ) ػػنسػػخ( كالمشػػركع المف7كعػػدد النسػػخ التػػي يجػػب أف يقػػدـ بهػػا المشػػركع المخت ػػر )
, مضػمكنها  يػة  إعػداد  الخػرائطحػدد مػف جديػد كيفك هذا النظاـ نظاـ تنظيـ المدف )خػرائط (  كلغأك 

أك إسػػتعماؿ , كعػػدد النسػػخ التػػي  د بػػم كتحديػػد الغايػػات التػػي تشػػير إلػػك كػػؿ غايػػةتعػػالمقيػػاس الػػذم 
( .9( نسػػػػػػػػػػػػػػخ , كالمشػػػػػػػػػػػػػركع المف ػػػػػػػػػػػػػػؿ )7يجػػػػػػػػػػػػػب أف بقػػػػػػػػػػػػػدـ بهػػػػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػػػركع المخت ػػػػػػػػػػػػػر )
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  : الخالصة  (  2-8)
أف عمميػة التشػريع كانػت لنػا ف مف خالؿ إستعراض أنظمة الحكـ المتعاقبػة عمػي فمسػطيف , تبػي  

, كرغػػـ أف هػػدؼ اإلنتػػداب البريطػػاني كػػاف تحقيػػؽ م ػػمحتم  كلكػػف بػػدرجات مختمفػػة, هػػامكضػػع إهتمام
كخمػػؽ غطػػا  قػػانكني لػػم , إال أف القػػكانيف التػػي أ ػػدرها شػػكمت إطػػارا تشػػريعيا هامػػا سػػكا  فػػي معالجػػة 

 .في هذا المجاؿ مبكرا فمسطينيا ا مكر التخطيطية أك التنظيمية , جعمت منها إرإلا تشريعيا 
تغييػػػرات  لػػػـ تجػػػرك تميػػػزت بالحفػػػاظ عمػػػك جػػػكهر القػػػكانيف ففتػػػرة اإلدارة الم ػػػرية لقطػػػاع غػػػزة أمػػػا       

جكهريػػػة فػػػي مضػػػمكف التشػػػريعات كبالتػػػالي ظمػػػت التشػػػريعات فػػػي طابعهػػػا االنتػػػدابي مػػػف حيػػػث الشػػػكؿ 
  .ئـالقسا, إال فيما يتعمؽ بأنظمة البنا  كمساحات  كالمضمكف

أناطػت بالحػاكـ  إال فػي بعػض التعػديالت التػي , إيمانا منها بأف كجكدها في قطاع غزة مرحميػان 
تعػػديؿ مسػػمك المجنػػة المكائيػػة إلػػك لجنػػة التنظػػيـ  لجػػر كمػػا ,  حػػاكـ المػػكا العػػاـ لمقطػػاع مهػػاـ كمسػػؤكلية 

أبقػػػػت عمػػػػك  ـ , ممػػػػا يعنػػػػي أنهػػػػا2619بعػػػػد نكبػػػػة عػػػػاـ  يلتغيػػػػر الكضػػػػع السياسػػػػي كالجغرافػػػػالمركزيػػػػة 
كذلػػؾ بخػػالؼ مػػا ح ػػؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة خػػالؿ فتػػرة الحكػػـ الشخ ػػية الفمسػػطينية كخ ك ػػيتها , 

متػد التغييػػر ليشػػمؿ ا  أحػدث تغييػػرات جكهريػػة فػي القػػكانيف السػػارية فػي الضػػفة الغربيػػة, ك  الػػذما ردنػي , 
نػػػي أف الضػػػفة , ممػػػا يعشػػػكؿ التشػػػريعات كمضػػػمكنها, ك ػػػارت ت ػػػدر القػػػكانيف باسػػػـ الممػػػؾ ا ردنػػػي 

 الغربية ذابت في التشريعات ا ردنية التي إعتبرتها جز  مف المممكة ا ردنية الهاشمية .
ا كامػػػر مػػػف خػػػالؿ  ػػػالحيات لمتعامػػػؿ مػػػع الكاقػػػع  مأمػػػا فتػػػرة اإلحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي فقػػػد أعطتػػػ

هػػػذو العسػػػكرية التػػػي كػػػاف ي ػػػدرها الحػػػاكـ العسػػػكرم كيكتفػػػي باإلشػػػارة ل ػػػالحياتم دكف ذكػػػر م ػػػدر 
عػػػددا هػػػائال مػػػف التعػػػديالت فػػػي  لال ػػػالحيات , كال بػػػد أف نشػػػير إلػػػي أف المحتػػػؿ اإلسػػػرائيمي قػػػد أجػػػر 

القكانيف السارية كبشكؿ مسػتمر كمتكا ػؿ كبحسػب مػا تقتضػيم م ػمحة االحػتالؿ كخا ػة ا منيػة كمػا 
  مػف النظػاـ , كطبقت المحاكـ الفمسطينية هذو ا كامر عمػي أسػاس أنهػا جػز  يحقؽ  أطماعم اإلحتاللية

, كيمكػف القػكؿ أف تحكػـ القانكني المطبؽ في فمسطيف كنشأت عمي أساسها العديد مف المراكز القانكنيػة
المحتؿ في القكانيف جا  تماشيا مع خططم كرغبتم في السيطرة المطمقة عمك قطاع غزة كالضفة الغربية 

 مف لسكانهـ هناؾ  . كتكفير البيئة ايمنة لجنكدو فيها , كتأميف خط الهدنة ليكفر ا 
تطمػػب كمتناقضػػا , أمػػا فتػػرة دخػػكؿ السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية فقػػد كرإلػػت إرإلػػا تشػػريعيا معقػػدا 

 ػبغة كطنيػة مدنيػة بعيػدة عػف ذات  تقكـ بمراجعة سريعة لضماف العمؿ بتشريعاتمنها منذ البداية أف 
, كلتراعػي الم ػمحة ضػي الفمسػطينية ا كامر العسكرية التػي ألغتهػا السػمطة مػف بدايػة دخكلهػا إلػك ا را

 الكطنية , ككاف لها قراراتها في دفع عممية التخطيط كالتنظيـ في منطقة قطاع غزة كالضفة الغربية .
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 الفصؿ الثالث 
 مستكيات القرار التنظيمي في فمسطيف                             

 تمييد
ها ختالفاؼ مستكياتم كمجاالتم نكعا مف الحؽ كالسيادة التي تحرص الدكؿ عمك ختالايمإلؿ القرار عمك 

كيتنػاكؿ هػذا الف ػؿ مؤهمم كبكفا ات عالية , إلعداد خطط مدركسة , عمك تحقيقم مف خالؿ مؤسسات
فمسػػطيف إلػػك تخػػاذ القػػرار التنظيمػػي كالهيكمػػي , كالتػػي تنقسػػـ فػػي امسػػتكيات الجهػػات ذات العالقػػة فػػي 

   :كيات هيإلالإلة مست

  :مجمس التنظيـ األعمى: المستكل األكؿ( 2 -4) 
( , كالػذم ـ 2697 – 2616كهك جهاز تـ أنشاؤو في الضفة الغربية أإلنػا  خضػكعها لمحكػـ ا ردنػي ) 

 :(1) حدد فيم كاجباتم كايتي
 يككف مف كاجبات مجمس التنظيـ ا عمك :

 .كتعديمها إعالف مناطؽ تنظيـ المدف كتكسيعها -أ
 .إقرار مخططات التنظيـ اإلقميمية كمخططات التنظيـ الهيكمية -ب
 إ ػػدار ا مػػر بإلغػػا  أك تعػػديؿ أيػػة رخ ػػة  ػػدرت بمقتضػػك هػػذا القػػانكف إذا تبػػيف لػػم أنهػػا قػػد - ج

 .كالتعميمات كا نظمة كا كامر  درت بكجم غير مشركع كأنها مخالفة لمخططات اإلعمار
الػذم يػراو مناسػبا كذلػؾ  ة رخ ة  درت لتعمير أرض إلػك المػدلإ دار ا مر بإلغا  أك تعديؿ أي -د

   :في الحاالت التالية
بعمميػة إنشػا  ا بنيػة أك أيػة عمميػات أخػرل عمػك أف يكػكف ذلػؾ  في الحالة التػي يتعمػؽ التػرخيص  - 2

 .العمميات قبؿ االنتها  مف هذو
يػػؤإلر هػػذا اإللغػػا  أك  ة أف الفػػي الحالػػة التػػي يتعمػػؽ التػػرخيص بتغييػػر اسػػتعماؿ ا رض شػػريط  -1 

 .جذريا التعديؿ عمك عممية إنشا  البنا  أك أية عممية أخرل تأإليرا
المػػادة  أك عػػدؿ أم تػػرخيص لتعميػػر أرض بػػأمر  ػػدر بمقتضػػك هػػذو يكيشػػترط أنػػم إذا ألغػػ  

ا مػػر يبػيف الم ػػاريؼ  فحينئػذ كلػدل تقػػديـ طمػب إلػك الػػكزير خػالؿ إلالإلػة أشػػهر مػف تػاريخ تبميغػػم هػذا
أك بسبب الخسارة التي لحقػت بػم  التي تكبدها كؿ ذم م محة في هذو ا رض بسبب البد  في تعميرها

إلك لجنة تنظيـ المدف التي أ درت الرخ ة أف  مف جرا  هذا اإللغا  أك التعديؿ عمك الكزير أف يكعز
م ال يػدفع عػادال عػف تمػؾ الم ػاريؼ كالخسػائر. غيػر أنػ تدفع إلك هذا الشخص أك اً شخاص تعكيضػا

 .هبكط قيمة االنتفاع با رض بسبب اإللغا  أك التعديؿ تعكيض بشأف أية خسارة تنتج عف
                                                 

  ـ2699لسنة  76مف قانكف رقـ   1المادة  (1)
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 .ضد قرار لجنة المكا  بمقتضك هذا القانكف النظر في أم استئناؼ -هػ 
 .التػػػػػي تضػػػػػعها دائػػػػػرة التنظػػػػػيـ كالمتعمقػػػػػة بشػػػػػؤكف التنظػػػػػيـ إقػػػػػرار مشػػػػػاريع ا نظمػػػػػة كالقػػػػػكانيف -ك

  .مسئكال عف تسجيؿ كقائع كقرارات المجمس كحفظها لم يككفتعييف أميف سر  -ز

  : في عيد السمطة الكطنية الفمسطينية مجمس التنظيـ األعمى(  3-1-1) 
ـ , كفػػػي خطػػػكة لتكحيػػػد أجهػػػزة كمؤسسػػػات  2661السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية عػػػاـ  بعػػػد قيػػػاـ

مػف السػمطات التنظيميػة , الذم كػاف مجمس التنظيـ ا عمك  , فإعتمدت الدكلة عمك المستكل التنظيمي
ككاف يشبم في  الحياتم  الحية المجنة المركزية  في الضفة الغربية أإلنا  خضكعها لمحكـ ا ردني ,

 , لتنظيمية ا عمك فػي منػاطؽ السػمطةفي عهد اإلدارة الم رية , فقررت السمطة عمك أف يككف الجهة ا
حينم تكجيهاتم إلك كزير مطة الكطنية الفمسطينية في قد أ در رئيس السك , فيما بعد  الحيتم  حددتك 

تشػػػكيؿ المجمػػػس مػػػف  الحكػػػـ المحمػػػي بشػػػأف تشػػػكيؿ " مجمػػػس التنظػػػيـ ا عمػػػك " كبنػػػا  عميػػػم تػػػـ إقتػػػراح
  :(1) كأ حاب مراكز مف جهات ذات عالقة كهـ  مخت يف
 رئيسا لممجمس  كزير الحكـ المحمي  -2
 أميف القدس  -1

 ككيؿ كزارة التخطيط  -4

 رة اإلسكافككيؿ كزا -1

 النائب العاـ  -1

 ككيؿ كزارة ا شغاؿ -9

 (كزارة الحكـ المحمي  )مدير دائرة تخطيط المدف كالقرل المركزية  -7

 ككيؿ كزارة ال حة   -9

 مدير عاـ دائرة البيئة  -6

 نقيب المهندسيف ) عف الضفة كغزة (  -20

 ككيؿ كزارة السياحة .  -22

( ,  2-4مػف مكظفيػم ,أنظػر الشػكؿ )  كلمجمس التنظيـ ا عمك هيكميتػم اإلداريػة كالتػي تتكػكف  
, جهػػػاتهـ لدراسػػػة المكاضػػػيع المعركضػػػةكمػػػا أف الجمسػػػة ال تنعقػػػد إال بحضػػػكر ا عضػػػا  المكمفػػػيف مػػػف 

 ( .1 -4كبإكتماؿ الن اب القانكني لها , أنظر الشكؿ ) 

                                                 
 محمي ( ـ الم در ) كزارة الحكـ ال1/9/2661كتاب التشكيؿ المرفكع مف كزير الحكـ المحمي , كالمؤرخ في  (1)
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 (  كزارة الحكـ المحمي)الم در :      ك     (   يكضح الهيكمية اإلدارية لمجمس التنظيـ ا عم 2-4شكؿ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( كزارة الحكـ المحميلمجمس التنظيـ ا عمك    )الم در :  لكظيفية( يكضح الهيكمية ا 1-4شكؿ ) 
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 :  (1)(  سمطات كمياـ مجمس التنظيـ األعمى  3-1-2) 
 تـ تحديد  الحية المجمس كمهامم كما يمي:

 مدف كالقرل كا قاليـ كتكسيعها كتعديمها.إعالف مناطؽ التنظيـ لم .2
الت ػػػػػػػػػػػديؽ النهػػػػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػػػػك مخططػػػػػػػػػػػات التنظػػػػػػػػػػػيـ اإلقميميػػػػػػػػػػػة كالهيكميػػػػػػػػػػػة ككضػػػػػػػػػػػعها مكضػػػػػػػػػػػع  .1

 تنفيذ.

إقػػػػػػػػػػػرار المشػػػػػػػػػػػاريع العامػػػػػػػػػػػة ذات المسػػػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػػػكطني داخػػػػػػػػػػػؿ كخػػػػػػػػػػػارج حػػػػػػػػػػػدكد التنظػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػي  .4
 مختمؼ مناطؽ الدكلة.

القػػػػػػػػػػػانكف إذا إ ػػػػػػػػػػػدار ا مػػػػػػػػػػػر بإلغػػػػػػػػػػػا  أك تعػػػػػػػػػػػديؿ أيػػػػػػػػػػػم رخ ػػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػدرت بمقتضػػػػػػػػػػػي  .1
تبػػػػػػػػػػػيف أنهػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػدرت بكجػػػػػػػػػػػم غيػػػػػػػػػػػر مشػػػػػػػػػػػركع كأنهػػػػػػػػػػػا مخالفػػػػػػػػػػػة لمخططػػػػػػػػػػػات اإلعمػػػػػػػػػػػار 

 كا نظمة كا كامر كالتعميمات.

النظػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي أم اسػػػػػػػػػػػػتئناؼ ضػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػرار المجنػػػػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػػػػة لمتخطػػػػػػػػػػػػيط كا بنيػػػػػػػػػػػػة أك قػػػػػػػػػػػػرار  .1
 المجنة المركزية لمتخطيط كالبنا .

خطػػػػػػػػػػػيط كا بنيػػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػػػة إقػػػػػػػػػػرار مشػػػػػػػػػػاريع ا نظمػػػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػػكانيف التػػػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػػعها دائػػػػػػػػػػرة الت .9
 كالمتعمقة بشؤكف التنظيـ كتخطيط المدف كالقرل كا بنية.

إ ػػػػػػػػػػػػدار ا مػػػػػػػػػػػػر بإلغػػػػػػػػػػػػا  أك تعػػػػػػػػػػػػديؿ أم رخ ػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػدرت لتعميػػػػػػػػػػػػر أرض إلػػػػػػػػػػػػك المػػػػػػػػػػػػدل  .7
 -الذم يراو مناسبان كذلؾ في الحاالت التالية:

فػػػػػػػػػي الحالػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يتعمػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػرخيص بعمميػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػا  ا بنيػػػػػػػػػة أك أم عمميػػػػػػػػػات أخػػػػػػػػػرم  . أ
 ف يككف ذلؾ قبؿ االنتها  مف هذو العمميات.عمك أ

فػػػػػػػػػػي الحالػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي يتعمػػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػػرخيص بتغييػػػػػػػػػػر إسػػػػػػػػػػتعماؿ ا رض شػػػػػػػػػػريطة أف ال يػػػػػػػػػػؤإلر  . ب
هػػػػػػػػػػذا اإللغػػػػػػػػػػا  أك التعػػػػػػػػػػديؿ عمػػػػػػػػػػك عمميػػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػػا  البنػػػػػػػػػػا  أك أم عمميػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػرم تػػػػػػػػػػأإليران 

  جذريان.

كيشػػػػػػػػػػػػػػػترط أنػػػػػػػػػػػػػػػم إذا ألغػػػػػػػػػػػػػػػي أك عػػػػػػػػػػػػػػػدؿ أم تػػػػػػػػػػػػػػػرخيص لتعميػػػػػػػػػػػػػػػر أرض بػػػػػػػػػػػػػػػأمر  ػػػػػػػػػػػػػػػدر  -
لمػػػػػػػػادة فحينئػػػػػػػػذ كلػػػػػػػػدم تقػػػػػػػػديـ طمػػػػػػػػب إلػػػػػػػػك الػػػػػػػػكزير خػػػػػػػػالؿ إلالإلػػػػػػػػة أشػػػػػػػػهر بمقتضػػػػػػػػي هػػػػػػػػذو ا

مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػاريخ تبميغػػػػػػػػػم هػػػػػػػػػذا ا مػػػػػػػػػر يبػػػػػػػػػيف الم ػػػػػػػػػاريؼ التػػػػػػػػػي تكبػػػػػػػػػدها كػػػػػػػػػؿ ذم م ػػػػػػػػػمحة 
فػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػذو ا رض بسػػػػػػػػػبب البػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػي تعميرهػػػػػػػػػا أك بسػػػػػػػػػبب الخسػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػي لحقػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػم 

 مف جرا  هذا اإللغا  أك التعديؿ.
لمتخطػػػػػػػػػػيط كالبنػػػػػػػػػػا  التػػػػػػػػػػي أ ػػػػػػػػػػدرت كعمػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػكزير أف يػػػػػػػػػػكعز إلػػػػػػػػػػك المجنػػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة   -

الرخ ػػػػػػػػػػة أف تػػػػػػػػػػدفع إلػػػػػػػػػػك هػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػخص أك ا شػػػػػػػػػػخاص تعكيضػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػادالن عػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػؾ 

                                                 
 (  2669) محاضر جمسات مجمس التنظيـ ا عمك لسنة   2669/ 2/ 29بتاريخ  2/69جمستم رقـ  (1)
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الم ػػػػػػػػػػاريؼ كالخسػػػػػػػػػػارة غيػػػػػػػػػػر أنػػػػػػػػػػم ال يػػػػػػػػػػدفع تعػػػػػػػػػػكيض بشػػػػػػػػػػأف أم خسػػػػػػػػػػارة تنػػػػػػػػػػتج عػػػػػػػػػػف 
 هبكط قيمة االنتفاع با رض بسبب اإللغا  أك التعديؿ.

 -تعييف أمانم سر لممجمس كيككف مف كاجبات أميف سر المجمس: .9
التنسػػػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػػػع المجػػػػػػػػػػاف المحميػػػػػػػػػػة كالمجػػػػػػػػػػاف المركزيػػػػػػػػػػة لمتخطػػػػػػػػػػيط كالبنػػػػػػػػػػا  فيمػػػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػػػؽ  . أ

بمراحػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػير المخططػػػػػػػػػػػات الهيكميػػػػػػػػػػػة كدراسػػػػػػػػػػػة االعتراضػػػػػػػػػػػات عميهػػػػػػػػػػػا كتقػػػػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػػػػرأم 
 كالمشكرة الفنية لمجمس التنظيـ ا عمك.

اإلعػػػػػػػػػػداد الفنػػػػػػػػػػي لكافػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػايا الكاجػػػػػػػػػػب عرضػػػػػػػػػػها عمػػػػػػػػػػك مجمػػػػػػػػػػس التنظػػػػػػػػػػيـ ا عمػػػػػػػػػػك  . ب
 عاـ دائرة التخطيط كا بنية المركزية. بالتنسيؽ مع مدير

 ج.  تسجيؿ كقائع كقرارات المجمس كتكإليقها كحفظها.
د.  إجػػػػػػػػػرا  الترتيبػػػػػػػػػات الخا ػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاإلعالف عػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػرارات فػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػحؼ كتبميػػػػػػػػػغ المجػػػػػػػػػاف 

 المحمية كلجاف المحافظات كالدكائر ذات العالقة بها.
لمكاعيػػػػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػػػػررة ق. تكجيػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػدعكات  عضػػػػػػػػػػػػا  المجمػػػػػػػػػػػػس لحضػػػػػػػػػػػػكر الجمسػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػي ا

 بالتنسيؽ مع رئيس المجمس . 

  : المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف : المستكل الثاني ( 1 -4) 
مناطؽ يعرؼ كؿ منها بإسـ " لكا  "  9كانت تقسـ فمسطيف في أكاخر اإلنتداب البريطاني إلك 

يػدعك "  المػكا قضػا  " كرئػيس  أك " مقاطعة "كيقسػـ المػكا  إلػك أقسػاـ أخػرل , كبعػرؼ كػؿ منهػا بإسػـ "
كب فػي كػؿ منهػا نيسمك "قائـ مقاـ " كيشتمؿ كؿ قضا  عمك عدة قرل ي القضا حاكـ المكا  " كرئيس  

عػػف القائمقػػاـ أحػػد أهاليهػػا كيػػدعك " المختػػار" فالقريػػة هػػي أ ػػغر كحػػدة إداريػػة, ككممػػات " لػػكا  " ك " 
داريػة التػي كانػت تسػتعمؿ فػي العهػد العإلمػاني , قائممقاـ " ك " قضا  " هي مف بقايػا اإل ػطالحات اإل

 كألكية فمسطيف هي "
 لكا  الجميؿ : كقاعدتم النا رة كيتألؼ مف أقضية عكا ك بيساف ك فد كطبرية كالنا رة . -2

 لكا  حيفا : كيضـ قضا  حيفا -1

 لكا  نابمس : ككاف يعرؼ بإسـ " لكا  السامرة " كيتألؼ مف أقضية نابمس كجنيف كطكؿ كـر . -4

 ا  القدس : كيتألؼ مف أقضية القدس كالخميؿ كراـ اهلل .لك  -1

 لكا  يافا : ككاف يعرؼ بإسـ " لكا  المد " كيضـ قضائي يافا كالرممة  -1

 (1) لكا  غزة : كيضـ قضائي غزة كبئر السبع .

                                                 
  211كص212ص  2ؽ  2ج بالدنا فمسطيف , الدباغ , م طفك ,  (1)
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 :   (1) تشكيؿ لجاف األبنية كتنظيـ المدف في األلكية(  1-2 -4) 
ادة لتشكيؿ لجاف ا بنية كتنظيـ المدف في ألكية فمسطيف , كقد م 2649لسنة  19مف القانكف رقـ ضت

 ن ت المادة عمك ايتي : 

 :لجنة لألبنية كتنظيـ المدف تتألؼ ممف يمي تشكؿ لكؿ لكا ( 2)
 .لمجنة حاكـ المكا  كيككف رئيسان )أ( 
 .ب( ممإلؿ لمنائب العاـ)
 .ج( ممإلؿ لمدير الم الح ال حية)
 .شغاؿ العامةلمدير دائرة ا  د( ممإلؿ)
المػدف يعينػم المنػدكب السػامي حسػػب  هػػ( مكظػؼ مػف مػكظفي حككمػة فمسػػطيف متخ ػص فػي تنظػيـ)

 .ا  كؿ

ذا تسػػاكت ا  ػػكات فيكػػكف لمػػرئيس  يؤلػػؼ الن ػػاب القػػانكني لهػػذو( 1) المجنػػة مػػف إلالإلػػة أعضػػا , كا 
  . كت إلاف أك  كت مرجح

  : اإلدارة المصرية د( المجنة المركزية لمبنا  كتنظيـ المدف في عي2-2 -3)
, كأحالػػت ـ 2649لسػػنة  19العمػػؿ بقػػانكف رقػػـ عمػػك اإلدارة الم ػػرية فػػي قطػػاع غػػزة  حافظػػت

إليػػم فػػي أكامرهػػا التػػي أ ػػدرتها بشػػأف النػػكاحي التنظيميػػة كالتخطيطيػػة , كمنهػػا المجنػػة المكائيػػة ب ػػفتها 
رقػـ ارم العاـ لقطاع غزة ا مػر المسئكلة عف النكاحي التنظيمية كالتخطيطية , حيث أ در الحاكـ اإلد

يسػتبدؿ  :الذم جا  فيػم  عف الحاكـ اإلدارم الم رم لقطاع غزة 2617أب  29ال ادر بتاريخ  117
ب ػيغتها المعدلػة بمكجػب ا مػر ـ  2649 (  مف المػادة الإلالإلػة مػف قػانكف تنظػيـ المػدف سػنة 2بالفقرة )

 بالنص ايتي : 11/9/2619المؤرخ في  110رقـ 
 ( تشكؿ في قطاع غزة لجنة مركزية لألبنية كتنظيـ المدف تتألؼ مف السادة :2الإلة : فقرة )مادة إل

 رئيسا   مدير الشئكف البمدية كالقركية                             -2
 عضكا   ممإلؿ لمدير ا شغاؿ العمكمية                            -1
 عضكا                      ممإلؿ لمدير الشئكف القانكنية          -4
 عضكا  ممإلؿ لمدير الشئكف ال حية                             -1
 عضكا  مقاـ اإلدارم                                       القائـ -1
 عضكا   مدير تنظيـ المدف كالمساحة عضكا كيقكـ بأعماؿ السكرتارية   -9

 .(2)عمؿ بم إعتبارا مف تاريخ نشرو في الكقائع الفمسطينية يمغك كؿ ما يتعارض مع هذا ا مر كي
                                                 

 ـ 2649لسنة  19مف القانكف رقـ  4المادة رقـ  (1)
 ـ 2617لسنة  79العدد  69الكقائع الفمسطينية ص  (2)
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الجديػد ك ارت بعدها تذيؿ القرارات كاإلعالنات بشأف مشاريع التقسيـ التػي ت ػدر عػف المجنػة بإسػمها 
 .(1)كبتكقيع رئيس لجنة ا بنية كتنظيـ المدف المركزية كمدير الشئكف البمدية كالقركية

تي عمؿ بها في عهد اإلنتداب البريطاني حتك إحتالؿ قطاع غزة عاـ كظؿ العمؿ بنفس ال الحيات ال
 ـ .2697

ـ 2697حزيػػػراف  29ال ػػػادر فػػػي  106كمػػػا ألغػػػت اإلدارة الم ػػػرية من ػػػب حػػػاكـ المػػػكا  بػػػا مر رقػػػـ 
, ككزعػػػت  ػػػالحياتم عمػػك مػػػدير مكتػػػب إدارة البمػػػديات الحػػػاكـ اإلدارم العػػػاـ لقطػػاع غػػػزةال ػػادر عػػػف 

 . (2)رل في قطاع غزةكالق

 في عيد اإلحتالؿ اإلسرائيمي  :المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف (  2-3 -3) 
أ ػدر الحكػـ العسػكرم أمػرا بشػأف قػانكف تنظػيـ المػدف ـ  2697بعد إنتها  حػرب حزيػراف عػاـ 

, ألغػك هػذا ا مػر, ا مػر الػذم أ ػدرو ـ  2697 -1719لسػنة  211)قطاع غزة كشماؿ سػينا  ( رقػـ 
سػتبداؿ المػادة )ـ  2617أب  29ال ادر بتاريخ  117اإلدارم الم رم لقطاع غزة رقـ الحاكـ  ( 4, كا 

مف القانكف بحيث أ بح جميع أعضا  المجنة المركزية لبنا  كتنظيـ المدف ممإلميف عف ضباط ا ركاف 
سػاحة إضػافة : الداخمية , ا شغاؿ العامة , الشػؤكف ال ػحية, الم ذكم العالقة  فالعسكرييف اإلسرائيميي

 . (3)إلك ممإلؿ عف المستشار القضائي كعف القائد العسكرم لقضا  غزة 

, حيػػث إسػػتبداؿ ـ  2671-1741( لسػػنة  99 س 1إلػػـ أ ػػدر الحقػػا ا مػػر العسػػكرم رقػػـ  )
( مف القانكف كالمتعمقة بتشكيؿ لجاف لكائيػة بمػادة جديػدة تعطػك قائػد المنطقػة  ػالحية تػأليؼ 4المادة )

 فػػي جمسػػػاتها ينظػػيـ المػػدف فػػي كػػؿ لػػكا  بالتشػػػكيؿ الػػذم يػػراو . كيكػػكف الن ػػاب القػػانكنلجنػػة لبنػػا  كت
ذا تساكت ا  كات يرجح  كت الرئيس, كما نص هذا التعػديؿ عمػك أف  بحضكر أكإلرية ا عضا , كا 

  .(4)قائد المنطقة يعيف حدكد لكا   تنظيـ المدف

عضكا جميعهـ مف اإلسرائيمييف  21عضائها , كبمغ عدد أ (5) كتـ تسمية المجنة بالمجنة المكائية
 : (6)كهي مشكمة كما يمي 

                                                 
 122لمرجع السابؽ صنفس ا (1)
 69نفس المرجع السابؽ ص (2)
 19أبك الهنكد , حسيف , ص  (3)
 16, ص  نفس المرجع السابؽ( 4)
 دراسة مف إعداد كزارة الداخمية في عهد اإلحتالؿ اإلسرائيمي ) مف محفكظات كزارة الحكـ المحمي (   (5)
 نفس المرجع السابؽ    (6)
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 رئيسا لمجنة                          ضابط اإلدارة لمشؤكف الداخمية                            -
عضكا                                 رئيس فرع الخدمات                                      -
 عضكا  س فرع التخطيط                                    رئي  -
 عضكا الحكاـ اإلدارييف كؿ في منطقتم                            -
 عضكا  ضابط ركف ال حة                                       -
 عضكا ضابط ركف ا شغاؿ العامة                                 -
 عضكا لزراعة                                      ضابط ركف ا -
 عضكا ضابط ركف المكا الت                                    -
 عضكا ضابط ركف المساحة                                       -
 عضكا ضابط ركف أمالؾ الحككمة                                -
 عضكا                                      المستشار القانكني    -

  :جنة كليسكا أعضا  بها كهـ مكهناؾ عاممكف بال
 مستشار المجنة المركزية -
 مهندس الداخمية  " رئيس قسـ التنظيـ بالداخمية "  -

 سكرتير المجنة " مركز المجاف بالداخمية " -

ة العمكية , أتبعتهػا إدارة اإلحػتالؿ بػأمر رقػـ كحتك ينتظـ القرار اإلدارم , كلتككف لمجنة المكائية المرجعي
, حيث ألغت فيم من ب حاكـ المكا  الذم كاف معمكال فيم في عهد اإلنتداب البريطػاني , كالػذم  112

لتناط مهامم بضباط أركاف الشػؤكف الداخميػة فػي قيػادة المنطقػة جرل تعديمم في عهد اإلدارة الم رية , 
  .(1)أك بمف يفكضم بذلؾ

  : (2)ات المجنة المركزية في عيد اإلحتالؿ ( صالحي 3-2-3-1) 
" ب الحيات إ دار أنظمة داخمية مف حيف يخر  المجنة المكائيةتختص لجنة التنظيـ المركزية "  - 2

منهػا , تتضػمف شػركط تقػديـ طمبػات ة بشاف جميع مناطؽ تنظػيـ المػدف الكاقعػة فػي لكائهػا أك أيػة منطقػ
ا ػػة عمػػك الػػرخص كشػركط اإلنشػػا  المطمكبػػة أك كجػػكو إسػػتعماؿ البنػػا  أك التػرخيص كفػػرض القيػػكد الخ

يػػداع خػػرائط كمقػػاطع كم ػػكرات ؤ افا رض التػػي طمبػػت الرخ ػػة مػػف أجمهػػا كالرسػػـك الكاجػػب إسػػتي ها كا 
اإلنشػػػا  المنػػػػكم تنفيػػػػذو , كشػػػػركط تػػػػأميف العػػػػرض الكػػػافي لمشػػػػكارع كتػػػػكفير أسػػػػباب التهكيػػػػة كا سػػػػباب 

 19مف قانكف رقـ  1الترميمات التي تجرل في أم بناية مكجكدة في المادة رقـ ال حية ا خرل كمتانة 
 شأف تنظيـ المدف .ـ  2649  لسنة

                                                 
 21المحمية .ص  تامر كأنظمة كتعميمات السمطاالقرشمي , حجازم , قكانيف كأك  (1)
 ـ . 2649لسنة  19مف قانكف تنظيـ المدف رقـ  1المادة رقـ  (2)
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مف نفس القانكف عمك  ػالحيات " المجنػة المكائيػة " " المجنػة المركزيػة "  (1)كما ن ت المادة رقـ  -1
 في ا مكر التالية : 

 ؿ لجنة مف المجاف المحمية .تحضير أم نكع مف المشاريع كتنفيذو مف قب -
نماذج كمضاميف إعالنات اإلعتراض عمك أم مشركع مف المشاريع الهيكمية أك المف مة أك مشاريع  -

 التقسيـ " اإلفراز " كالمدة التي يجكز اإلعتراض خاللها.

حتياجاتػػم بمػػا  قطػػاعالحككمػػات التػػي تعاقبػػت عمػػك حكػػـ الأف  يػػرل الباحػػث: ك  راعػػت ظركفػػم كا 
كاطف إحتياجاتػم العمرانيػة , مػا عػدا اإلحػتالؿ ال ػهيكني الػذم إتخػذ مػف المجنػة المكائيػة كسػيمة يكفر لمم

لتحقيػػػؽ أهدافػػػم اإلسػػػتعمارية , فكانػػػت قرارتػػػم فػػػي كإليػػػر منهػػػا تبنػػػك عمػػػك م ػػػمحة كأمػػػف المحتػػػؿ دكف 
لسػػماح اإلهتمػػاـ بحاجػػة المػػكاطنيف , كتػػرؾ ا مرلمحػػاكـ العسػػكرم إلتخػػاذ مػػا يكفػػؿ ذلػػؾ كمنهػػا : عػػدـ ا

بالبنا  عمك جػانبي الطػرؽ التػي يسػمكها جنػكد اإلحػتالؿ أك مػف خػط الهدنػة لتبقػك المنطقػة المحاذيػة لػم 
منطقة مكشكفة يسهؿ عميم مراقبتها , أك عدـ السماح بإعادة بنا  المباني التي تـ هدمها مف قبؿ قكات 

 العدك ال هيكني .

  :  في عيد السمطة الكطنية الفمسطينيةالمجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف (  3-2-4) 
السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية بػػا مكر التنظيميػػة كالتخطيطيػػة فػػي كقػػت مبكػػرمف دخكلهػػا  إهتمػػت

ستمرار إبشأف ,  10/1/2661كلهذا فقد أ در رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في حينم قرارا بتاريخ 
فػػي ا راضػػػي  1/9/2697ارية المفعػػػكؿ قبػػؿ تػػاريخ العمػػؿ بػػالقكانيف كا نظمػػة كا كامػػػر التػػي كانػػت سػػ

                          (1) ". الضفة الغربية كقطاع غزة الفمسطينية "

يقضػػي بتعيػػيف لجنػػة مركزيػػة لمتنظػػيـ  امؤقتػػ اأ ػػدر كزيػػر العػػدؿ قػػرار ـ  2661/ 6/9بتػػاريخ ك 
 .كالبنا  بغرض التقرير ببعض المسائؿ التنظيمية الهامة كالعاجمة

سػتمر العمػؿ ا  طمبػان ك  90عقدت المجنػة المركزيػة المػذككرة أربػع جمسػات تنظػيـ بحإلػت خاللهػا  ك
, حتػك قػاـ مػدير عػاـ دائػرة الهندسػة كالتنظػيـ برفػع كتػاب لػرئيس السػمطة الكطنيػة فػي حينػػم  بهػذا القػرار

 لتشكيؿ المجنة المركزية لألبنية كتنظيـ المدف . 

كزير الحكػػـ المحمػػي كمنػػذ لػػرار المػػذككر رئاسػػة هػػذو المجنػػة القػػ كحػػددـ  24/22/2661كذلػػؾ بتػػاريخ   
دائرة الهندسة كالتنظيـ بكزارة الحكـ المحمي مهمة سكرتارية المجنة كمف إلـ إعػداد كتجهيػز  خم تتكلكتاري

الممفات كالطمبػات التػي يجػرم عرضػها عمػي المجنػة بمػا فػي ذلػؾ إعػداد المخططػات كالكشػؼ التنظيمػي 

                                                 
 2صمشتهك , نهاد ك القرشمي , حجازم : البمديات كالمجالس القركية في فمسطيف  (1)
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عػػد اد الممفػػات ب ػػكرة مناسػػبة كبمػػا يكفػػؿ تقػػديـ كافػػة البيانػػات كالمعمكمػػات الالزمػػة كالفحػػص القػػانكني كا 
  : لمجنة التنظيـ المركزية كعمي كجم الخ كص

 _ إعداد مستندات الممفات المستكفية لشركط العرض عمي المجنة المركزية.2
 _  إعداد  كتكزيع جداكؿ أعماؿ الجمسات.1
 زية كالقرارات ال ادرة عنها._  تدكيف محاضر جمسات المجنة المرك4
_ متابعػػة تنفيػػذ القػػرارات ال ػػادرة عػػف المجنػػة المركزيػػة كتعميمهػػا كنشػػرها فػػي الجريػػدة  الرسػػمية. كمنػػذ 1

 ـ29/9/2661لمجنػة المركزيػة  فػي الفتػرة الكاقعػة بػيف  اتجمس 1تكلي المجنة المركزية لمهامها تـ عقد 
                                          (1) .ـ 27/7/2661كحتك 

 قرار تشكيل اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن : (  4-1- 3-2) 
إلػػك  مػػدير دائػػرة الهندسػػة كالتنظػػيـبنػػا  عمػػك التنسػػيب المرفػػكع مػػف المجنػػة المركزيػػة تػػـ تشػػكيؿ 
ر مػػف  شػػكمت بقػػراحيػػث أف لجنػػة البنػػا  كتنظػػيـ المػػدف المركزيػػة :  (2)جػػا  فيهػػا  ، كزيػػر الحكػػـ المحمػػي
كلمعالجػػة إ ػػدار تػػرخيص بنػػا  بالقسػػيمة رقػػـ  مكانػػت ب ػػفة إسػػتإلنائي 6/9/2661كزيػػر العػػدؿ بتػػاريخ 

لمنطقػػة مشػػركع عػػامر فقػػط لمجمػػس اإلسػػكاف الفمسػػطيني, كعميػػم فإنػػم اليمكػػف  679قطعػػة رقػػـ   297
 إعتبار هذو المجنة بمإلابة لجنة تنظيـ مركزية دائمة كقانكنية.

  : مركزية لقطاع غزة بمكجب القانكف كما يميأنسب تعييف لجنة تنظيـ 
 )رئيسان(  ......... (3)مدير دائرة الهندسة كالتنظيـ أك مف ينكب عنم _كزارة الحكـ المحمي 

 )عضكان(   .................................................كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي

 )عضكان(  .................................................................كزارة ال حة 

 )عضكان(  .............................................................كزارة المكا الت 

 )عضكان(   ..................................................................كزارة الزراعة

 )عضكان(   ................................................. كزارة الداخمية )الدفاع المدني(

 )عضكان(  ........................................أ _ أمالؾ الحككمة  :كزارة اإلسكاف 

 )عضكان(  .............................................ب _ المساحة 
 )عضكان(  ...  .....................................ج _ ا شغاؿ العامة 

 )عضكان(  ....................................................نقابة المهندسيف بالقطاع 

                                                 
 مف دراسة أعدتها كزارة الحكـ المحمي  (1)
 ـ  2661/ 22/  17كتاب مؤرخ في  (2)
مؤرخ في  421اـ كزير الحكـ المحمي بتفكيض مدير عاـ دائرة الهندسة كالتنظيـ  برآسة المجنة المركزية بكتاب رقـ ق (3)

 ـ 2661/  20/ 21
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 )عضكان(  ................................................  كزارة العدؿ المستشار القانكني  
 بدكف عضكية  :يضاؼ إلي ذلؾ  

 ـ التنظيـ في كزارة الحكـ المحميمسئكؿ قس :أ_ مهندس المجنة 
 مهندس كزارة الحكـ المحمي :ب_ سكرتير المجنة 

/  24كتـ رفع كتاب مف الكزير إلك رئيس السػمطة بػالمقترح فػي حينػم كالػذم كافػؽ عميػم الػرئيس بتػاريخ 
 ـ2661/ 22
 : في كضعيا الحالي أعضا  المجنة المركزية( 4-2 -2 -3) 

 دة كزارات كيمإلؿ كؿ كزارة مندكب عنها كهي : تتككف المجنة المركزية مف ع
 )رئيسان(  .. ......... (1)مدير دائرة الهندسة كالتنظيـ أك مف ينكب عنم _كزارة الحكـ المحمي 

 )عضكان(  ......  ...........................................كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي 

 )عضكان(     ................................................................كزارة ال حة 

 )عضكان(   ............  .................................................كزارة المكا الت 

 )عضكان(  ...................................................................  كزارة الزراعة

 )عضكان(    ..................................................ع المدني( كزارة الداخمية )الدفا

 )عضكان(  ............................................:(2)كا شغاؿ العامة  كزارة اإلسكاف
 عضكان()    .................................المساحة العامة ..... –: أ (3)سمطة ا راضي 

  )عضكان(  ...........  .............................أمالؾ الحككمة . –ب                  
 )عضكان(  .........................................................نقابة المهندسيف بالقطاع

 ()عضكان   ...................................................كزارة العدؿ المستشار القانكني 
 بدكف عضكية  : يضاؼ إلي ذلؾ
 مسئكؿ قسـ التنظيـ في كزارة الحكـ المحمي. - : أ_ مهندس المجنة

 مهندس كزارة الحكـ المحمي. :ب_ سكرتير المجنة 

( 4_ 4كلمجنػػػة المركزيػػػة لألبنيػػػة كتنظػػػيـ المػػػدف إدارة دائمػػػة تمإلػػػؿ مكظفيهػػػا , أنظػػػر الشػػػكؿ ) 
تتبػػع فػػي عممهػػا إلػػك المجنػػة المركزيػػة حيػػث تقػػـك بدراسػػة بعػػض باإلضػػافة لػػدائرة الهندسػػة كالتنظػػيـ التػػي 

بحضػػكر إال , أمػػا جمسػػة المجنػػة المركزيػػة فهػػي ال تعقػػد  ع التػػي تحػػاؿ إليهػػا مػػف المجنػػة المحميػػةالمكاضػػي
 (1_4كني لمجنة , أنظر الشكؿ ) ا عضا  المكمفيف مف جهاتهـ , كبإكتماؿ الن اب القان

                                                 
 دائرة الهندسة كالتنظيـ ليككف رئيسا دائما لمجنة المركزية لألبنية كتنظيـ المدف   ـتـ تعييف مدير عا (1)
 منف متيف . اانتككاف يمإلؿ كؿ كزارة عضك عندما ك (2)
 كانت أحيانا تضـ إلك كزارة اإلسكاف كا شغاؿ . (3)



91 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يكضح الييكمية اإلدارية لمجنة المركزية      )المصدر : الباحث (  (  3-3شكؿ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (   يكضح الييكمية الكظيفية لمجنة المركزية      )المصدر : الباحث ( 4-3شكؿ ) 



99 
 

صالالالاتيال اللجنالالالة المركزيالالالة لألبنيالالالة وتنظالالاليم المالالالدن نالالال    الالالد ال الالالل ة الو نيالالالة (  4-3- 3-2) 

  :الفل  ينية
 , كالذم جا  فيم : لمجنة المركزية ـ 2649( لسنة 19القانكف رقـ )م خكلبما جنة المركزية الم تتمتع
  : (1)صالحية المجاف بإصدار أنظمة داخمية بمكافقة المندكب السامي* 

كالتي تعتبر ا ساس الذم تعتمد عميم المجنة المركزية في إ ػدارها  1المادة رقـ  19رقـ تضمف قانكف 
, طػػيط كالتنظػػيـعنهػػا كيهػػدؼ إلػػك تنظػػيـ النػػكاحي التنظيميػػة كالحرفيػػة فػػي مجػػاؿ التخ م نظػػاـ ي ػػدر 
 :كجا  فيها ما يمي

سػمطة إ ػدار أنظمػة داخميػة مػف حػيف إلػك آخػر بشػأف جميػع منػاطؽ تنظػيـ  تخكؿ لجنػة المػكا  (2)
لكائهػػا أك أيػػة منطقػػة منهػػا, تتضػػمف شػػركط تقػػديـ طمبػػات الػػرخص لمجػػاف  المػػدف الكاقعػػة فػػي

يػػداع خػػرائط كمقػػاطع  كشػػركط مػػنحالمحميػػة  هػػذو الػػرخص كالرسػػكـ الكاجػػب اسػػتيفاؤها عنهػػا كا 
نشػػائها كمتانػػة  كم ػػكرات اإلنشػػا  المنػػكم القيػػاـ بػػم, كشػػركط تػػأميف العػػرض الكػػافي لمشػػكارع كا 

 كتػكفر ا سػباب ال ػحية فيهػا كمتانػة الترميمػات أك التغييػرات تهيئتهػاك الجديػدة  جميػع ا بنيػة

 .رم في أية بناية مكجكدةاإلنشائية التي تج

بمقتضػك أحكػاـ هػذو المػادة إال بعػد اقترانػم بمكافقػة المنػدكب  ال يعمػؿ بػأم نظػاـ داخمػي ي ػدر (1)
ا نظمػة بعػد مكافقػة المنػدكب السػامي عميهػا فػي الكقػائع الفمسػطينية  السامي, كتنشر جميع هذو

ذا لـ يعيف يكـ لذلؾ, فيعم كيعمؿ بها اعتباران  ؿ بها بعػد مػركر إلالإلػيف يكمػان مف يكـ يعيف فيها كا 
 .نشرها عمك

 :(2)إصدار المجاف لونظمة الخاصة باأللكية
 : سمطة إ دار أنظمة لمكائها مف حيف إلك آخر بشأف أم أمر مف ا مكر التالية تخكؿ لجنة المكا 

 ا مػكر تحضػير أم مشػركع مػف المشػاريع كتنفيػذو مػف قبػؿ أيػة لجنػة مػف المجػاف المحميػة كسػائر ) ) أ
 .المتفرعة عف ذلؾ

مػػػف المشػػػاريع الهيكميػػػة أك المشػػػاريع  ب( نمػػػاذج كمضػػػاميف إعالنػػػات االعتػػػراض عمػػػك أم مشػػػركع(
 .االعتراض خاللها المف مة أك مشاريع التقسيـ, كالمدة التي يجكز

التػػي تمحػػؽ بػػا مالؾ مػػف جػػرا  أم  )ج( النمػػاذج كا  ػػكؿ المتبعػػة فػػي تقػػديـ ادعػػا ات عػػف ا ضػػرار
الشػػرفية( الناشػػئة عػػف أم مشػػركع ككيفيػػة )  تقػػديـ االدعػػا ات لتح ػػيؿ ضػػريبة التحسػػيف مشػػركع, كفػػي

 .دفعها

                                                 
 ـ 2649لسنة  19مف القانكف رقـ  1المادة رقـ  (1)
 ـ 2649لسنة  19مف القانكف رقـ  1المادة رقـ  (2)
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العمػػؿ بػػأم نظػػاـ داخمػػي  ػػدر بمقتضػػك أحكػػاـ هػػذا القػػانكف أك ا مػػكر  )د( ا مػػكر الضػػركرية لتػػأميف
 .ذلؾ المتفرعة عف

ة أك خالفػان لشػركط رخ ػ )هػ( ا مكر الضػركرية لمتأكػد مػف عػدـ إجػرا  أم إنشػا  يتطمػب رخ ػة بػدكف
 .الرخ ة ال ادرة بم
المتبادلػػة, بػػيف المػػالكيف المجػػاكريف أك مسػػتأجرم أك مشػػغمي ا مػػالؾ  لتزامػػاتكاال)ك( تنظػػيـ الحقػػكؽ 
تنظػيـ المدينػة فيمػا يتعمػؽ بإنشػا  الحيطػاف المشػتركة كالحيطػاف الخارجيػة كأسػس  الكاقعػة ضػمف منطقػة

تنشػأ عػف  كطريقػة الف ػؿ فػي الخالفػات أك النزاعػات التػي الحيطاف كت ميحها ك ػيانتها كتنظيفهػا هذو
 .هذو الحقكؽ كااللتزامات

 .)ز( تنظيـ هدـ ا بنية الخطرة
 .طريقة تبميغ اإلعالنات كاإلخطارات ال ادرة بمقتضك أحكاـ هذا القانكف )ح(
سػامي كتنشػر ال يعمػؿ بػأم نظػاـ ي ػدر بمقتضػك أحكػاـ هػذو المػادة إال بعػد اقترانػم بمكافقػة المنػدكب ال

  .الفمسطينية جميع هذو ا نظمة بعد مكافقة المندكب السامي عميها في الكقائع

 اآلتي : كالحالية  مياميا كصالحياتيا كيمكف تكضيح
إعػػداد الدراسػػات كالمقترحػػات المتعمقػػة بإنشػػا  منػػاطؽ التنظػػيـ , أك تعيػػيف حػػدكدها أك تكسػػيعها أك  -2

 ؾ لممجمس لمت ديؽ.تعديمها أك إلغاؤها كرفع تك ياتها بذل
تقػػديـ الن ػػح كالمشػػكرة الفنيػػة لمجػػاف, الكاقعػػة ضػػمف دائػػرة اخت ا ػػها , فيمػػا يتعمػػؽ بمشػػركعات  -1

 التنظيـ.

مراجعة كمتابعة كتدقيؽ أعماؿ المجاف, الكاقعة ضمف دائرة اخت ا ها  , فيمػا يتعمػؽ بمشػركعات  -4
ـ المكضكعة مكضػع التنفيػذ كفقػان التنظيـ كالتحقؽ مف مدل التزامها بتنفيذ أم مف مشركعات التنظي

  حكاـ هذا القانكف , كرفع تك ياتها بهذا الشأف لممجمس.

التنسػػيؽ مػػع كزارة الحكػػـ المحمػػي بشػػأف المسػػائؿ المتعمقػػة بإحػػداث هيئػػات محميػػة جديػػدة , كتعيػػيف  -1
 الحدكد الجغرافية كاإلدارية لتمؾ الهيئات.

 ذ مشركعات التنظيـ.اتخاذ كافة التدابير كاإلجرا ات التي تكفؿ تنفي -1

 إ دار المكائح المتعمقة بإ دار الرخص كتحديد رسكمها كرفعها لممجمس لمت ديؽ. -9

دراسػػػػة االعتراضػػػػات المقدمػػػػة عمػػػػك أم مػػػػف مشػػػػركعات التنظػػػػيـ كالبنػػػػا  العمرانػػػػي العامػػػػة, كرفػػػػع  -7
 تك ياتها بشأنها لممجمس.

يـ المختمفػػة الكاقعػػة ضػػمف إعػػداد مشػػركعات المػػكائح المتعمقػػة بشػػركط كمكا ػػفات مشػػركعات التنظػػ -9
 دائرة اخت ا ها كرفعها إلك المجمس لمت ديؽ عميها كا  دارها.
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دراسة الطمبات المتعمقة بتعديؿ أك إلغا  أك كقؼ العمؿ بمشػركع تنظػيـ كبنػا  عمرانػي عػاـ , كرفػع  -6
 تك ياتها بشأنها لممجمس.

طقػة تنظػيـ كاقعػة فػي التنسيؽ مع المجاف لكضػع الشػركط الالزمػة إل ػدار رخػص البنػا , فػي من -20
دائرة اخت اص أم منهػا, كذلػؾ خػالؿ المػدة التػي يجػرم فيهػا إعػداد مشػركع تنظػيـ كبنػا  عمرانػي 

 عاـ لتمؾ المنطقة. 

 . بها رئيس المجمس مفهاأية مهاـ أك مسؤكليات أخرل يك -22

       : تخاذ القرار كمجاالتوآلية ا ( 4-4- 3-2) 
تعقػػدها المجنػػػة المركزيػػػة هػػك قػػػرار , عمػػػك إخػػػتالؼ يعتبػػر كػػػؿ مػػػا ي ػػدر عػػػف الجمسػػػة التػػػي   

المكاضػػيع التػػي تطػػرح فػػي الجمسػػة , كمػػا أف لمقػػرار غطػػا  قانكنيػػا يػػتـ مػػف خاللػػم تأكيػػدو كسػػريانم فػػي 
المنػػاطؽ ذات العالقػػة , كتهػػدؼ التشػػريعات التػػي هػػي مجمكعػػة مػػف الضػػكابط كاإلشػػتراطات التػػي يمكػػف 

أنظمػة البنػا  قيػدت اسػبة لإلنسػاف , كليسػت كمػا يراهػا الػبعض أف مف خاللها تأميف البيئة العمرانية المن
 .(1)  المبدعيف كرسخت التقميدية كتؿ خرسانية جامدة كارتدادات لمعكامؿ الجكية

ـ هػػػك العمػػػكد الفقػػػرم لكػػػؿ ا نظمػػػة كالتشػػػريعات التػػػي 2649لسػػػنة  19كمػػػا أف قػػػانكف رقػػػـ    
بريطانيػة  عاكم : مػف أف ذلػؾ القػانكف كػاف ينفػذ سياسػةت در عف المجنة المركزية , كرغـ ما يأخذو البم

  (2).في ا راضي الفمسطينية

ـ كػػػػاف يهػػػػدؼ فػػػػي 2649لسػػػػنة  19كمػػػػا ذكػػػػرو الباحػػػػث جمػػػػاؿ البغػػػػدادم : أف القػػػػانكف رقػػػػـ    
, كرغػـ كجػكد العديػد مػػف مػف ا راضػػي مػف خػالؿ نظػاـ التخطػيطا سػاس إلػك السػيطرة عمػك أكبػر قػدر 

. إال أف فريقا منهـ يرل فيم خطكطػا (3)انكف إال أنم ما زاؿ يستخدـ إلك هذو المحظةالمساكئ في هذا الق
عريضة يمكف اإلستفادة منها ,  نها تعتبر غطا  فنيا كقانكنيا يخدـ الناحية التخطيطية كالتنظيميػة فػي 

 . (4)قطاع غزة

ت اإلخت ػػاص كنظػرا  ف قطػاع غػزة لػػـ يعػرؼ اإلسػتقرار السياسػي المطمػػكب , لتػتمكف جهػا  
مػػػف دراسػػػة القػػػكانيف المعمػػػكؿ بهػػػا فػػػي منػػػاطؽ السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية ,  فػػػإف القػػػكة التػػػي يعطيهػػػا 

                                                 
الرابط التالي :  كعبد العزيز الطياش : أنظمة البنا  قيدت المبدعيف كرسخت التقميدية , عم (1)

http://www.alriyadh.com/2007/03/08/article230894.html 
 البمعاكم , سيؼ الديف ,  قانكف تنظيـ المدف في فمسطيف.  (2)
 .  97( ص 1006البغدادم , جماؿ , البعد السياسي في التشريعات كأإلرو عمك العمراف ) رسالة ماجستير  (3)
ـ, د. 9/1022/ 21بتاريخ  , في منزلم , ا حد ية السابؽمقابمة مع ـ. حساـ الديف الخزندار رئيس المجنة المركز  (4)

 ـ  .22/1022/ 21بتاريخ في منزلم اإلإلنيف , , إبراهيـ أبك حميد
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القػانكف المػذككر يعػػد مكسػبا لمتشػريع بمػػا يتضػمنم مػف مػػكاد غنيػة كمرنػة فػػي التعػاطي مػع المتطمبػػات ك 
ر ا نظمػة التػي تخػدـ العمميػة المستجدات , كالتػي تكفػؿ لمجنػة المركزيػة لألبنيػة كتنظػيـ المػدف أف ت ػد

, مػف القػانكف المػذككر 1المادة رقـ مف  كانطالقاك في ضكئها أنظمة كلكائح ,  ةالتخطيطية , كالتنظيمي
فقػد قامػػت المجنػػة المركزيػػة لمبنػػا  كتنظػػيـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة , بإ ػػدار مجمكعػػة مػػف القػػرارات التػػي 

مف خالؿ المجاف المحمية القائمة فػي محافظػات غػزة  رأت أف مف شأنها أف تنظـ العمراف في قطاع غزة
 أما ايلية فتتـ مف ايتي :، مختمؼ المجاالت المجنة في اتخذتها. كسنتعرض الحقا لمقرارات التي 

 .      2+  ان بحضكر ن ؼ عدد ا عضا قانكنيالمجنة  نعقادايككف : انعقاد الجمسة :أكال
دراسػتها مػػف التػي تعػػرض عمػك المجنػة المركزيػة , كالتػػي يػتـ  عتتنػكع المكاضػي:  دراسػة المكضػػكع :ثانيػا

   :خالؿ الجمسة المنعقدة, كمنها
مػػػػف  , كقػػػد أ ػػػدرت المجنػػػة مجمكعػػػةاالشػػػتراطات التنظيميػػػة كالتخطيطيػػػػةبا نظمػػػة التػػػي تتعمػػػؽ   –أ 

  :(2 -4)جدكؿ  أنظرا نظمة 

 ية . ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي (األنظمة التي أصدرتيا خالؿ المجنة المركز يكضح (  1 -3) جدكؿ 
 تاريخ اإلصدار رقـ النظاـ مكضكع النظاـ

 2661 2 نظاـ بشأف ا بنية  المتعددة الطكابؽ
 2661 1 نظاـ مؤقت بشأف ترخيص الحرؼ كالمهف  كال ناعات

 2667 4 نظاـ  بشأف المخططات الهيكمية كالتف يمية كمشركعات التقسيـ 
 2669 1 بنا  في محافظات غزةنظاـ بشأف رسـك ال

 1000 1 نظاـ ترخيص إنشا  محطات  تعبئة  الغاز المنزلي
 1000 9 نظاـ بشأف  إنشا   محطات بيع المحركقات

 1000 7 نظاـ بشأف ترخيص المباني ال ناعية كالحرفية
 1001 9 نظاـ ترخيص مزارع الدكاجف كالحيكانات

 1009 6 نظاـ ترخيص  االت المناسبات الخا ة
 1020 20 نظاـ  بشأف ترخيص إنشا ات محطات اإلرساؿ الالسمكية  )المحمكؿ(

 1020 22 نظاـ بشأف ترخيص محالت ألعاب الكمبيكتر كهي االنترنت 

 :        راخيص المكاضيع ذات الطابع العاـالم ادقة عمك قرارات المجنة المحمية بشأف ت -ب
                                                     .السياحة  إلخ( –التعميـ  –ال حة ) 
التف ػػػيمية  تالم ػػادقة عمػػػك المكاضػػيع التػػػي ترفػػع مػػػف المجنػػة المحميػػػة بشػػاف الشػػػكارع كالمخططػػا -ج

  .                                            كالهيكمية كمشاريع التقسيـ كغيرها 
ة المركزيػة أك المجنػة المحميػة أك مجمػس التنظػيـ أك جهػة مػا أك مػف المجنػ اقتراحهػادراسة أنظمة يػتـ  -د

. فتدرسػػها المجنػػة كقػػد يعتمػػد النظػػاـ يف يمإلمكنهػػا فػػي المجنػػةذكزارة مػػا مػػف خػػالؿ عضػػك مػػف أعضػػائها الػػ
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ذا تشػػابهت الظػػركؼ فػػي البمػػديات ا خػػرل يػػتـ تعمػػيـ  لمجهػػة التػػي قدمتػػم لػػم فػػي حالػػة الخ ك ػػية, كا 
                                            .المركزية النظاـ كي در مف المجنة

مػػف خػػالؿ ال ػػحؼ كهػػك اإلعػػالف عػػف مضػػمكف القػػرار الػػذم إتخذتػػم المجنػػة المركزيػػة  :اإليػػداع :ثالثػػا
ق ػػػد الك ػػػكؿ إلػػػك أكبػػػر قاعػػػدة شػػػعبية أك رسػػػمية أك معنيػػػة لمتفاعػػػؿ مػػػع كذلػػػؾ ب, الكاسػػػعة اإلنتشػػػار

ك رأم لمػف هػـ مػف ذكم اإلخت ػاص , أك أ ػحاب الشػأف الػذيف قػد المكضكع سكا  بالتقػدـ برؤيػة مػا أ
                          يتضرركف مف القرار أيا كاف نكعم أك مستكاو .

كيترتب عمك اإليداع حؽ لمجمهكر لإلعتراض عمك ما يمحؽ ضررا بأمالكهـ المادية كالمعنكيػة 
فػي ا راضػي أك ا بنيػة أك ا مػالؾ ا خػرل  , كقد أشار القانكف إلك ذلػؾ : يجػكز لجميػع ذكم الحقػكؽ

المشػمكلة بػأم مشػركع أكدع بمقتضػك أحكػػاـ المػادة السادسػة عشػر مػف هػػذا القػانكف سػكا  ب ػفتهـ مػػف 
أ ػػحاب ا مػػالؾ أك بأيػػة  ػػفة أخػػرل , يقػػدمكا إعتراضػػاتهـ عميػػم إلػػك مكتػػب المجنػػة المحميػػة حسػػػب 

 .          (1)مكا  لتمؾ الغايةال يغة كخالؿ المدة المعينة بنظاـ تضعم لجنة ال

كما خص القانكف  الهيئات الدينية باإلعالف عف اإليداع  : يبمغ أيضا إعالف بإيػداع المشػركع 
ذا كػاف المشػركع يشػتمؿ عمػك مكػاف مقػدس أك  إلك كؿ هيئػة دينيػة يتنػاكؿ المشػركع ممكػا مػف أمالكهػا كا 

ي قػػػد تؤلػػػؼ لحمايػػػة ا مػػػاكف المقدسػػػة فػػػي يقػػػع فػػػي جػػػكار مكػػػاف مقػػػدس فيبمػػػغ اإلعػػػالف إلػػػك المجنػػػة التػػػ
                                                                            .(2)فمسطيف

   :كينقسـ اإليداع إلك
                                                     .                             : كهػػػي الفتػػػرة التػػػي يتطمبهػػػا اإلعػػػالف عػػػف المكضػػػكع كتختمػػػؼ بػػػإختالؼ المكضػػػكع إيػػػداع عػػػادم -أ 
رو كسػيمة مػف إال ما يتعمؽ باإليػداع , بإعتبػا 2649لسنة  19لـ يرد في قانكف رقـ : (3)إيداع مجدد -ب

ا أ ػػػحاب حقػػػكؽ تتػػػأإلر جػػػرا  , لمتفاعػػػؿ مػػػع المخططػػػات المكدعػػػة سػػػكا  كػػػانك كسػػػائؿ إعػػػالـ الجمهػػػكر
المشػػػػػاركة المجتمعيػػػػػة , كلػػػػػكحظ أنػػػػػم بعػػػػػد إنتهػػػػػا  اإليػػػػػداع كدراسػػػػػة , أك مػػػػػا يمكػػػػػف تسػػػػػميتم بالتخطػػػػػيط
, كتػأإلر ممكيػات جديػدة بػالتخطيط , فػرأت المجنػة أف تعيػد ضات يترتب عميم تعديؿ فػي التخطػيطاإلعترا

 أك أف تػرل, اإليػداع المجػدد"تحػت مسػمك " يف في اإلعتػراضاإليداع بطريقة مجددو لضماف حؽ المالك

                                                 
 ـ 2649لسنة  19مف قانكف رقـ   27المادة رقـ   (1)
 ـ 2649لسنة  19مف قانكف رقـ   1فقرة   29المادة رقـ   (2)
 ـ  21/2/1020ا حد بتاريخ  في مكتبم , ابؽ حمزة التركماني ,مقابمة مع مستشار المجنة المركزية الس (3)
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أك أف تنقطػػػػع ال ػػػػحؼ نتيجػػػػة ، لجمهػػػػكرمعرفػػػػة الضػػػػماف  المجػػػػدد اإليػػػػداع رةضػػػػرك  (1)المحميػػػػة المجنػػػػة
 ( 1  – 4, أنظر الشكؿ )ؼ فترة اإليداع مف مشركع إلك آخركتختم  أك إغالؽ ..إلخ (2)حرب

 التي تكدع مف خالؿ المجنة المركزية .لممكاضيع  اإليداعيكضح فترة (   2 -3) جدكؿ 
 ( ـ 2649لسنة  19قانكف رقـ ) الم در : 

 المجدد اإليداعفترة  اإليداعفترة  المكضكع الرقـ

 15يكمان  60   يكما  المخطط الهيكمي 1-

 15يكمان  60   يكما المخطط التف يمي 2-

 15يكمان  6 أسابيع مشركع التقسيـ 3-

 15يكمان  60   يكما  مخطط التف يمي لمشكارع 4-

 15يكمان  30  يكمان  المساحي اإلفرازمشركع  5-

 
, كرغبػػػة مػػػف المجنػػػة التكا ػػػؿ مػػػع الجمهػػػكركنظػػػرا لمػػػا يمإلمػػػم اإليػػػداع مػػػف أهميػػػة فػػػي  :نمػػػاذج اإليػػػداع

المركزيػة فػػي تفاعػػؿ الجمهػػكر مػػع اإلعالنػات كمػػا فيهػػا مػػف قػػرارات , تػـ دراسػػة نمػػكذج اإليػػداع لمختمػػؼ 
بتػػػاريخ ـ  2/22/1009الحػػػاالت كالمكاضػػػيع مػػػف خػػػالؿ المجنػػػة المركزيػػػة التػػػي أقػػػرت فػػػي جمسػػػتها رقػػػـ 

           في المالحؽ .  إلعالف  انماذج أنظر ,  ـ 24/9/1009

اإليداع هك كسيمة إعالـ ذكم العالقة بما سيتـ إتخػاذو مػف قػرارات قػد تمػس حقػكقهـ , كنظػرا لمظػركؼ ك
اإلسػػتإلنائية لمشػػعب الفمسػػطيني  كعػػدـ قػػدرة المغتػػربيف مػػف الك ػػكؿ إلػػك البمػػديات , فػػإف ا مػػر يتطمػػب 

ة جديػػػدة فػػي ضػػػك  التقػػػدـ العممػػي كذلػػػؾ أف يػػػتـ اإليػػداع مػػػف خػػػالؿ كسػػائؿ متنكعػػػة كالتمفػػػاز كضػػع آليػػػ
كالمػذياع عػدا عػػف ال ػحؼ , كمػف الضػػركرم أف يكػكف اإليػداع عػػف طريػؽ اإلنترنػت كػػاف تكػكف هنػػاؾ 
 فحة مخ  ة لكؿ بمديم يمكف مف خاللها أف يتكا ؿ المغترب مع البمدية ذات العالقة كذلؾ لحفظ 

                                                                   , كأف يمػػػػػػػػػػػػػػػنح تسػػػػػػػػػػػػػػػهيالت فػػػػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػػػػػديـ الكإلػػػػػػػػػػػػػػػائؽ بخػػػػػػػػػػػػػػػالؼ المػػػػػػػػػػػػػػػكاطف المقػػػػػػػػػػػػػػػػيـ .الحقػػػػػػػػػػػػػػػكؽ 
كما أنم مف الضركرم أف يككف اإلعالف مف شقيف : الرسمي كذلؾ بإإلبات أرقاـ القسائـ كالقطع , كرقػـ 

إلك تكضيح إسـ المنطقة محؿ العػرض أك الشػارع باإلسػـ  الشارع كما في المخطط الهيكمي , باإلضافة
 المعركؼ لدل العامة .

 

                                                 
ـ , بشأف المخطط التف يمي لمشارع رقـ 1009/ 20/ 9كتاب رئيس الهيئة المحمية لبمدية خاف يكنس المؤرخ في  (1)

 (  21 -20المح كر بيف الشارعيف رقمي )  14
 ـ  1009/ 17/21كما كقع في حرب الفرقاف في  (2)
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يككف القرار بطريقتيف إما الدراسة مف خالؿ المجنة المركزية المباشرة كالمناقشة ليتـ في التقرير : : رابعا
مركزيػػة الختػاـ التقريػػر بشػػأف المكضػػكع , كقػػد يكػكف مػػف خػػالؿ تشػػكيؿ لجنػػة فرعيػة منبإلقػػة عػػف المجنػػة ال

كمػػػف أعضػػػائها لتػػػدرس المكضػػػكع المعػػػركض دراسػػػة متأنيػػػة ك ػػػكال لقػػػرار نهػػػائي يعػػػرض عمػػػك المجنػػػة 
المركزية في جمساتها العادية لممناقشػة كالتقريػر بشػأنم . كهنػاؾ مكاضػيع عنػدما تدرسػها المجنػة قػد تقػرر 

إلجمػاع لعػدـ قناعػة المكافقة عميها باإلجماع إلقتناعها بالمكضكع , كهناؾ مكاضػيع أخػرل قػد تػرفض با
 االمجنػػػة بهػػػا , كعػػػدـ كجاهتهػػػا , أمػػػا المكاضػػػيع التػػػي تختمػػػؼ المجنػػػة فػػػي التقريػػػر بشػػػأنها فيكػػػكف قراراتهػػػ

رئػػيس  ي ػػكت معػػمبأغمبيػػة عػػدد أعضػػائها الحاضػػريف , كعنػػد تسػػاكم ا  ػػكات يػػرجح الجانػػب الػػذم 
  المجنة .

جنػة قرارهػا ميػداع كدراسػة المشػركع لتتخػذ الكهػي المرحمػة التػي ينتهػي فيهػا إ :عتماد النيائياال خامسا :
بالت ػػديؽ عمػػك المشػػركع ككضػػعم مكضػػع التنفيػػذ لتباشػػر الجهػػات ذات اإلخت ػػاص العمػػؿ بمقتضػػاو , 
كال يحػػؽ لمجنػػة المركزيػػة أك المحميػػة كػػؿ فػػي مجػػاؿ إخت ا ػػها أف تباشػػر العمػػؿ بمكضػػكع مػػا هػػك قيػػد 

ال فػإف تمػؾ الجهػة تقػع  اإليداع كلـ يجر الت ديؽ عميم ككضعم مكضػع التنفيػذ تحػت طائمػة المسػا لة كا 
القانكنيػػة , ممػػا يػػؤإلر سػػمبا عمػػك العمميػػة التخطيطيػػة , السػػيما عنػػدما يمجػػأ المػػكاطف إلػػك القضػػا  الػػذم 

الت ػديؽ حسػب ا  ػكؿ ,  تسرعاف ما ي در قرارا بكقػؼ فػتح الشػارع , إذا لػـ يكػف مسػتكفيا إلجػرا ا
المخ  ػػة لممشػػركع , كمػػف هنػػا فإنػػم عمػػك البمديػػة أف تقػػـك كقػػد يتسػػبب ذلػػؾ أيضػػا فػػي ضػػياع المنحػػة 

بكضع الخطط التي يتـ مف خاللها كضع ا كلكيات لمطرؽ كبالتالي يػتـ إعػداد مخططػات تف ػيمية لهػا 
  .مسبقا , لتقدـ لجهات التمكيف مستكفية جميع اإلجرا ات حسب ا  كؿ 

                      
ال بد لكؿ قرار ي در عف المجنة المركزيػة كمػا يشػتمؿ عميػم مػف  :ةالنشر في الجريدة الرسمي: سادسا

" كذلػػؾ مػػف خػػالؿ دائػػرة الفتػػكل كالتشػػريع ,  الكقػػائع الفمسػػطينيةأنظمػػة أف ينشػػر فػػي الجريػػدة الرسػػمية " 
ليكتسب ال بغة الرسمية كالقانكنية , كبعدها يعمؿ بم , كيشتمؿ كؿ نظػاـ ي ػدر عػف المجنػة المركزيػة 

  .(1)يعمؿ بهذا النظاـ إعتبارا مف تاريخ  دكرو كينشر في الجريدة الرسمية  :منها عمك  كفي آخر مادة

                : المجنة المركزية أصدرتياأىـ األنظمة كالقرارات التي ( 5 -4 -2 -3) 
د , كقػمكاضيع المختمفػة التػي عرضػت عميهػاتنكعت القرارات التي أ درتها المجنة المركزية كذلؾ تبعا لم

( , كالشػكؿ البيػاني رقػـ 4 -4)  أ درت المجنػة عػددا مػف القػرارات خػالؿ فتػرة الدراسػة , أنظػر الجػدكؿ
( كمػػف إلػػـ 4 -4( كمػػف أهػػـ القػػرارات التػػي إتخػػذتها هػػي تكسػػعة نفػػكذ البمػػديات, أنظػػر الجػػدكؿ ) 5- 4)

                                                 
 2669/ 22/1بتاريخ  69/ 9شأف المخططات الهيكمية كالتف يمية كمشركعات التقسيـ معتمد في جمسة رقـ نظاـ ب (1)

 ( ـ  2669ـ ) محاضر جمسات المجنة المركزية لسنة 
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ميها إعداد مخططات إعتماد المخططات الهيكمية لجميع البمديات كا نظمة المحمقة بها , كالتي ترتب ع
 تف يمية في عدد مف بمديات محافظات غزة .  

 ( يكضح عدد القرارات التي أصدرتيا المجنة المركزية ) المصدر :  أرشيؼ المجنة المركزية ( 3 -3جدكؿ )
 

 تالقراراعدد  السنة الرقـ

1 1994 60 
2 1995 436 
3 1996 547 
4 1997 758 
5 1998 564 
6 1999 546 
7 2000 397 
8 2001 292 
9 2002 319 
10 2003 314 
11 2004 304 
12 2005 297 
13 2006 243 
14 2007 189 
15 2008 162 
16 2009 321 
17 2010 515 
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 ) المصدر : المجنة المركزية ( .المخططات الييكمية بعد التكسعة عتمادتاريخ ايكضح (   4 -3)  جدكؿ

 البمدية الرقـ المحافظة الرقـ

تاريخ المخطط 
المعتمد في فترة 

االحتالؿ 
 اإلسرائيمي

تاريخ 
تكسعة 

 النفكذ

تاريخ اعتماد المخطط 
 الييكمي مف المجنة المركزية

تماد المخطط تاريخ اع
الييكمي مف مجمس التنظيـ 

 األعمى

رقـ 
 الجمسة

 التاريخ
رقـ 

 الجمسة
 التاريخ

-1 
محافظة 
 الشماؿ

 30/03/2000 3/2000 14/08/2002 12/2002     بيت الهيا  1

 2001/1/20 1 /2001 18/10/1999 17/1999     جباليا  2

 28/10/2000 10/2000 06/09/2000 14/2000     بيت حانكف 3

 18/12/2008  11/07/2001 10/2001     الن ر أـ 4

-2 
محافظة 
 غزة

 21/11/1998 6/1998 4/10/1998 20/1998     غزة 1

   10/01/2007 1/2007     كادم غزة 2

   22/09/2010 18/2010     الزهرا  3

 24/06/2000 6/2000 17/05/2000 8/2000     المغراقة 4

-3 
محافظة 
 الكسطك

   20/05/1998 9/1998     دير البمح  1

 16/03/1998 1/1998 25/02/1998 3/1998     كادم السمقا 2

   13/12/2000 19/2000     الم در 3

   09/12/1998 24/1998     الزكايدة 4

 28/02/1999 2/1999 27/01/1999 1/1999     الن يرات 5

 29/05/1999 4/1999 12/05/1999 11/1999     المغازم 6

 10/07/1999 5/1999 23/06/1999 15/1999     البريج 7

-4 

 محافظة

 18/12/2002  11/04/2001 5/2001     خاف يكنس 1

 28/12/1998 7/1998 02/08/2000 12/2000     القرارة 2

 14/08/1999 6/1999 21/07/1999 17/1999     بني سهيال 3

4 
عبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 الكبيرة 
    3/2007 21/02/2007   

خاف 
 يكنس

5 
عبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 الجديدة
    6/2007 09/05/2007   

   15/04/2006 4/2006     خزاعة  6

   02/05/2000 7/2000     الفخارم 7

-5 
محافظة 
 رفح

 18/12/2002  23/01/2002 1/2002     رفح 1

 28/12/1998 7/1998 07/01/2005 17/2005     الشككة 2

   23/08/2006 11/2006     الن ر 3
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 ( جكانب لـ تتناكليا أنظمة كقرارات مف المجنة المركزية :4-6 -2 -3)
الكطنيػة , بإ ػدار مجمكعػة مػف القػرارات التنظيميػة  السػمطة عنػد دخػكؿالمجنػة المركزيػة  قامت

, كحتػػك ال  كالتخطػػيط فػػي مػػدف محافظػػات غػػزة لتنظػػيـ عمميػػة البنػػا كذلػػؾ  ,عاجمػػم  كػػاف لهػػا ضػػركرة
, كمػػف خػػالؿ اإلسػػتعراض لتػػاريخ ا نظمػػة يسػػبب غيػػاب ا نظمػػة كالقػػرارات فراغػػا قانكنيػػا أك تخطيطيػػا 

التي إعتمدت يتبيف لنػا ا كلكيػة التػي كضػعتها المجنػة لتمػؾ ا نظمػة كالقػرارات , كرغػـ أف تمػؾ ا نظمػة 
كيػرل الباحػث أف هنػاؾ أنظمػة مػا لمبنا  كالتنظيـ في فمسطيف ,  في غياب قانكف مكحدهاما لعبت دكرا 

  : زاؿ الكضع التخطيطي كالتنظيمي في بمديات محافظات غزة بحاجة إليها كمنها
ضػػركرة اإلسػػراع فػػي إعػػداد قػػانكف كطنػػي لمتنظػػيـ كالبنػػا  فػػي فمسػػطيف , كأف يراعػػي ا نظمػػة التػػي  -2

 الحقا . إعتمدت , ليشكؿ غطا  لها كلألنظمة المستجدة

 (1)ضػػركرة أف يتضػػمف النظػػاـ الخػػاص بمشػػاريع المخططػػات الهيكميػػة كالتف ػػيمية كمشػػاريع التقسػػيـ -1
آلية إستقطاع المرافؽ كالشكارع ضمف مشاريع التقسيـ كالنسبة المئكية لها . كيمكف لمجنػة أف تمحػؽ 

 ذيال عمك النظاـ ليحسـ مكضكع اإلستقطاع كالذم يإلير خالفا كمما طرح لمنقاش .

ضػػػركرة كضػػػػع نظػػػاـ خػػػػاص باإلسػػػتقطاعات لمشػػػػكارع كنػػػزع ممكيتهػػػػا , كربطهػػػا بمكضػػػػكع ضػػػػريبة  -4
 التحسيف الشرفية .

 ضركرة كضع نظاـ خاص بمكاقؼ السيارات عمك إختالؼ إستخدامها .  -1

 شاممة لألنظمة المعتمدة لدراستها كفؽ المستجدات .دكرية ك مراجعة  إجرا ضركرة  -1

 التاريخية كا إلرية كما يتعمؽ بها .ضركرة كضع نظاـ خاص بالمباني  -9

 ضركرة التكا ؿ مع ذكم اإلخت اص في المكاضيع التي تعرض عمك المجنة المركزية . -7

كالقػػرارات السػػابقة التػػي  ػػدرت عػػف  دارسػػا لكػػؿ ا نظمػػة ةعضػػك المجنػػة المركزيػػضػػركرة أف يكػػكف  -9
  .المجنة المركزية 

 ة :  ( المستكل الثالث : لجنة التنظيـ المحمي 3 -3) 
قػػػد تػػػـ إعتمادهػػػا  (2)كهػػػي المجنػػػة المنتخبػػػة أك المعينػػػة إلدارة منطقػػػة تنظػػػيـ ذات حػػػدكد معركفػػػة

 بمكجب مرسـك  در عف المندكب السامي كما نص عميم القانكف :  

السػػامي أمػػران أك مرسػػكمان بمقتضػػك أحكػػاـ هػػذا القػػانكف يقضػػي بإعتبػػار أيػػة  إذا أ ػػدر المنػػدكب
 ككانت تمؾ المنطقة تشتمؿ عمك منطقة هيئة بمدية أك عمك قسـ مف منطقةتنظيـ مدينة  منطقة, منطقة

المنطقػة  لألبنيػة كتنظػيـ المػدف فػي تمػؾالمحميػة هيئة بمدية فيككف مجمػس تمػؾ الهيئػة البمديػة هػك المجنػة 

                                                 
 (  2669ـ ) محاضر جمسات المجنة المركزية لسنة  2669/ 22/1بتاريخ  69/ 9المعتمد في جمسة رقـ  (1)
 بإسـ  " البمدية " كالتي تعرؼ فيما بعد  (2)
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هػذا القػانكف لمجػاف  كيمارس ذلؾ المجمس في منطقة تنظيـ المدينة المذككرة السمطات المخكلة بمقتضػك
يػػػة كتػػػدفع جميػػػع ا مػػػكاؿ كالرسػػػـك المسػػػتحقة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػذلؾ ل ػػػندكؽ البمديػػػة كمػػػا تػػػدفع جميػػػع المحم

تنظػػيـ المدينػػة المػػذككرة خػػارج منطقػػة  النفقػػات مػػف ذلػػؾ ال ػػندكؽ, بػػالرغـ مػػف كقػػكع قسػػـ مػػف منطقػػة
  (1)البمدية

 : (2)شكيؿ مناطؽ تنظيـ المدفت (4-2 -4)
المػكا ,  أك مرسكمان يقضػي فيػم باعتبػار أيػة منطقػة كاقعػة فػي يجكز لممندكب السامي أف ي در أمران  -2

ا مر أك المرسـك في الكقائع  منطقة تنظيـ مدينة إذا قدمت إليم لجنة ذلؾ المكا  طمبان بذلؾ, كينشر هذا
ذا كانت تمؾ المنطقة تشتمؿ عمك منطقة هيئة بمدية أك عمػك قسػـ مػف منطقػة هيئػة بمديػة  الفمسطينية, كا 

دائػرة البمديػة, كيعمػؿ بهػذا ا مػر أك المرسػـك بعػد مضػي  ؾ ا مر أك المرسكـ أيضان فػيكجب عرض ذل
 .الكقائع الفمسطينية إال إذا عيف فيم تاريخ آخر لمعمؿ بم سبعة أياـ مف تاريخ نشرو في

 منطقػػة تنظػػيـ المدينػػة مػػف قبػػؿ لجنػػة المػػكا , كتػػدرج تفا ػػيمها فػػي ا مػػر أك المرسػػكـ تعػػيف حػػدكد -1

 . مف هذو المادة (1)إليم في الفقرة المشار 

إلعالف أية منطقة أك أم قسـ منها منطقػة تنظػيـ مدينػة نظػران  هميتهػا  إذا رأت لجنة المكا  ضركرة -4
 جمالهػا الطبيعيػة كرغبػة فػي  ػيانة ميزاتهػا, فيجػكز لممنػدكب السػامي أف يعمػف تمػؾ المنطقػة ا إلرية أك

ف كػاف قػد سػبؽ عمػراف تمػؾ المنطقػة أكمنطقة تنظيـ مدينة كفقان  حكػاـ هػذا  عمػراف أم قسػـ  القػانكف كا 
  .منها

  (3)  "( النصاب القانكني إلنعقاد لجنة التنظيـ المحمية3-2 -3) 
السامي أمران أك مرسكمان بمقتضك أحكاـ هذا القانكف يقضػي باعتبػار أيػة منطقػة  إذا أ در المندكب -2

منطقػة هيئػة  مة عمػك منطقػة هيئػة بمديػة أك عمػك قسػـ مػفتنظػيـ مدينػة ككانػت تمػؾ المنطقػة غيػر مشػتم
لألبنيػة كتنظػيـ المدينػة لممنطقػة  بمدية فتعيف لجنة المكا  في المػكا  الكاقعػة فيػم تمػؾ المنطقػة لجنػة محميػة

هػؤال  ا شػخاص رئيسػان لمجنػة عمػك أف يكػكف  المذككرة, قكامها سبعة أشػخاص عمػك ا كإلػر كتعػيف أحػد
 .مػػػػػػػػػػػػكظفيف فػػػػػػػػػػػػي حككمػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػطيفهػػػػػػػػػػػػؤال  ا شػػػػػػػػػػػػخاص غيػػػػػػػػػػػػر ف عمػػػػػػػػػػػػك ا قػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػف إلنػػػػػػػػػػػػاإ

ذا تسػػاكت ا  ػػكات فيكػػكف لػػرئيس  يؤلػػؼ الن ػػاب القػػانكني لهػػذو المجنػػة مػػف أربعػػة  -1 أشػػخاص, كا 
 .المجنة  كت إلاف أك  كت مرجح

                                                 
 ـ 2649لسنة  19مف القانكف رقـ  9المادة رقـ  (1)
 ـ 2649لسنة  19مف القانكف رقـ   20المادة رقـ  (2)
 ـ 2649لسنة  19مف القانكف رقـ  7المادة رقـ  (3)
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تح ػيؿ  لممنػدكب السػامي أف ي ػدر أمػرو بتنفيػذ أم مشػركع تنظػيـ تعػدو تمػؾ المجنػة بمػا فػي ذلػؾ -4 
  .أية أرض تتعمؽ بم سـك المستحقة فيما يتعمؽ بذلؾ المشركع كنفقاتم كاستقرار ممكيةا مكاؿ أك الر 

  :(1)( سمطات المجاف المحمية ككاجباتيا3-3 -3)

 المحمية إنشا  ا بنيػة كهػدمها كتكسػيع الشػكارع كتنسػيقها كا مػكر ا خػرل المن ػكص تنظـ المجنة -2

 . در بمقتضاو ر أك نظاـ داخمي آخرعميها في أحكاـ هذا القانكف أك أم قانكف آخ
أم نظػاـ  ػدر بمقتضػاو جميػع التػدابير  تتخػذ المجنػة المحميػة كفقػان  حكػاـ هػذا القػانكف أك  حكػاـ -1

القػػػانكف كأحكػػػاـ أم نظػػػاـ داخمػػػي أك نظػػػاـ آخػػػر  ػػػدر  الضػػػركرية لتػػػأميف تنفيػػػذ كمراعػػػاة أحكػػػاـ هػػػذا
 .بمقتضاو

 مػف المجػاف المحميػة بػإعالف تحريػرم تبمغهػا إيػاو بإتخػاذ مإلػؿ المكا  أف تكمؼ أيػة لجنػة يجكز لمجنة -4

ذا تخمفػت المجنػة المحميػة المػذككرة خػالؿ المػدة  هذو التدابير إمػا بكجػم عػاـ أك بشػأف أيػة حالػة خا ػة كا 
المػكا  نفسػها أف تتخػذ تمػؾ التػدابير كمػف  المضركبة في اإلعالف عف القياـ بمػا كمفػت بػم, فيجػكز لمجنػة

المحمية, كتح ؿ النفقات التي تتكبدها لجنة المكا  في  كافة ال الحيات المخكلة لمجنةأجؿ ذلؾ تخكؿ 
   .سبيؿ ذلؾ مف المجنة المحمية

إلػك لجنػة المػكا  مػف حػيف إلػك آخػر  ترسػؿ كػؿ لجنػة محميػة:  المجاف المحمية بتقػديـ تفا ػيؿكما تكمؼ 
ظػػيـ المدينػػة مػػف تكسػػيع فػػي الشػػكارع منطقػػة تن التفا ػػيؿ كالمعمكمػػات الضػػركرية بشػػأف مػػا تحتػػاج إليػػم

عداد شكارع جديدة أك ساحات عمكمية (2).كاالتجاو المحتمؿ لعمراف ذلؾ الجكار كنكع ذلؾ العمراف كا 
       

                 

 في محافظات غزة :كصالحياتيا  كزارة الحكـ المحمي (4 -3)
 التػػي أنشػػأتها  " البمديػػة كالقركيػػةإدارة الشػػئكف بديمػػة عػػف "  مسػػتحدإلة ك هػػيكزارة الحكػػـ المحمػػي 

أ در الحاكـ اإلدارم العاـ أمرا بشأف فرعايتم شؤكف البمديات كالقرل , لقطاع غزة  فياإلدارة الم رية 
  :(3) إنشا  إدارة الشؤكف البمدية كالقركية جا  فيم

ي  كالمنشػػػػكر فػػػػ ـ2617مػػػػارس سػػػػنة  22ال ػػػػادر بتػػػػاريخ  114بمقتضػػػػي قػػػػرار رئػػػػيس الجمهكريػػػػة رقػػػػـ 
 . ـ2617ابريؿ  سنة  9الكقائع الفمسطينية ال ادرة بتاريخ 

                                                 
 ـ 2649لسنة  19مف القانكف رقـ  6المادة رقـ  (1)
 ـ 2649لسنة  19مف القانكف رقـ  9المادة رقـ ( 2)
 1, ط  2البمديات كالمجالس القركية في القكانيف كا كامر كا نظمة ص تهك , القرشمي , نهاد , حجازم ,مش (3)

 ـ 2669سبتمبر 
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   ابريػػػؿ سػػػنة  1ال ػػػادر مػػػف  كزيػػػر الحربيػػػة بتػػػاريخ  490كبمقتضػػػي السػػػمطة المخكلػػػة لنػػػا بػػػالقرار رقػػػـ 
 . ـ2617ابريؿ سنة  9المنشكر في الكقائع الفمسطينية ال ادر بتاريخ  ـ 2617

 )قرر ما ىك آت(
إدارة  كالحػػػاكـ اإلدارم العػػػاـ بقطػػػاع غػػػزة إدارة لمشػػػئكف البمديػػػة كالقركيػػػة تسػػػممػػػادة أكلػػػي: تنشػػػأ بػػػإدارة 
 الشؤكف البمدية كالقركية.

 مادة إلانية: يتبع إدارة الشؤكف البمدية كالقركية اإلدارات التالية :
القػػػائمكف اإلداريػػػكف فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػاإلدارات التاليػػػة التػػػي تػػػدخؿ ضػػػمف اخت ا ػػػم: )المجػػػالس   (2)

 الس القركية, الزراعية,ا حراش ,البيطرة ,ا سماؾ(.البمدية,المج

 إدارة التنظيـ كالمساحة. (1)

 إدارة الكهربا . (4)

 مادة إلالإلة: تختص إدارة الشؤكف البمدية كالقركية بايتي:
كظػائؼ هػذو المجػالس  كبرسـ السياسة العامة  عماؿ المجالس البمدية كالقركية كاإلشػراؼ عمػ  (2)

 الرابعة مف هذا ا مر. بالقدر الذم ينص عميم المادة
 اإلشراؼ الفني كاإلدارم المباشر عمي: (1)

أعمػػػػػاؿ القػػػػػائـ اإلدارم بكافػػػػػة  ػػػػػالحياتم كاخت ا ػػػػػاتم المخكلػػػػػة لػػػػػم بمقتضػػػػػي القػػػػػكانيف  ( أ)
 الفمسطينية الشؤكف البمدية كالقركية كالزراعة كا حراش كا سماؾ كالبيطرة.

المعػػدؿ كقػػػانكف  2649لسػػػنة  أعمػػاؿ دائػػرة التنظػػػيـ كالمسػػاحة بحسػػػب قػػانكف تنظػػػيـ المػػدف ( ب)
 المعدؿ. 2616المساحة لسنة 

 أعماؿ دائرة الكهربا . ( ت)
مػػادة رابعػػة: ينػػاط بػػإدارة الشػػؤكف البمديػػة كالقركيػػة اإلشػػراؼ عمػػي ا عمػػاؿ التػػي تخػػتص بهػػا المجػػالس 
ف البمديػػة كالقركيػػة شػػؤكف تنظػػيـ المشػػاريع العامػػة كأعمػػاؿ الميزانيػػات كالتفتػػيش المػػالي كاإلدارم كالشػػػئك 

 العامة بحسب التالي:

 تنظيـ المشاريع ذات النفع العاـ 
: رسـ سياسة التخطيط العاـ لممشاريع ذات النفػع العػاـ التػي تخػتص بهػا المجػالس البمديػة كالقركيػة 2ؼ

مف أجؿ تنظيمها كمراقبتها ك يانتها أك إنشا  مشاريع جديدة ذات منفعات عامة كبالتالي فمها أف تتخذ 
 ضركرية الالزمة مف أجؿ تنظيـ كتحسيف:كافة التدابير ال

 الكهربا  كأعماؿ اإلنارة  (2)
 المياو كأعماؿ الشرب. (1)

 المجارم العمكمية.  (4)
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 الطرؽ كالشكارع العامة. (1)

 المباني كأعماؿ الهدـ كالبنا . (1)

 الشئكف العامة:
 ( إتخاذ اإلجرا ات الخا ة بتشكيؿ المجالس البمدية كالقركية كعدد أعضائها كتحديد اخت ا ها2)

 كبياف كيفية تككيف المجاف التي تنبإلؽ عف المجالس المذككرة مع تحديد اخت ا ها.
 القرارات الخا ة بضـ أك ف ؿ بعض النكاحي إلي إدارة اخت اص المجالس. (1)
إجرا  الترتيبات الالزمة إلجرا  انتخابات أعضا  المجالس البمدية كالقركية كتحديػد تػاريخ بػدئها  (4)

ة كالقركية إلي دكائر انتخابية ككضػع قائمػة بأسػما  المرشػحيف كالمنتخبػيف كتقسيـ المناطؽ البمدي
لكػػؿ دائػػرة انتخابيػػة تػػـ تشػػكيؿ المجػػاف االنتخابيػػة التػػي سػػيككؿ إليهػػا مهمػػة اإلشػػراؼ عمػػي شػػؤكف 

 االنتخاب.

االقتراحػػػػات الخا ػػػػة بغػػػػرض الرسػػػػـك كالضػػػػرائب كالعكائػػػػد كا جػػػػكر أك تعػػػػديمها أك  إلغائهػػػػا أك  (1)
 ريانها.تكقيت مدة س

 اإلجرا ات الخا ة بنزع الممكية كاالستيال  المؤقت. (1)

: يجػػكز إلدارة الشػػئكف البمديػػة كالقركيػػة أف تقػػكـ بػػاقتراح أم نظػػـ أك مشػػركعات قػػكانيف أك مػػادة خامسػػة
 لكائح الزمة مف أجؿ تنفيذ كاجباتها المن كص عميها في المادة السابقة؟

 كالكهربا  عف تبعيتها المباشرة إلدارة اً شغاؿ العامة. مادة سادسة: تنف ؿ إدارة التنظيـ كالمساحة
 كؿ ما يتعارض مع هذا ا مر كيعمؿ بم مف تاريخ نشرو في الكقائع الفمسطينية. كمادة سابعة: يمغ

(1)الحاكـ اإلدارم العاـ أيضا أمرا بشأف إنشا  إدارة الشؤكف البمدية كالقركية جا  فيم قرركما 
  : 

كالمنشكر في الكقائع ـ  2617مارس سنة 22ال ادر بتاريخ  114لجمهكرية رقـ بمقتضي قرار رئيس ا
كبمقتضػػي السػػمطة  ـ 2617إبريػػؿ سػػنة 9الفمسػػطينية كالمنشػػكر فػػي الكقػػائع الفمسػػطينية ال ػػادر بتػػاريخ 

, كالمنشػػكر فػػي ـ 2617إبريػؿ سػػنة  1ال ػػادر مػػف كزيػر الحربيػػة بتػػاريخ  490المخكلػة لنػػا بػػالقرار رقػـ 
 ـ . 2617إبريؿ  9الفمسطينية ال ادرة بتاريخ الكقائع 

 )قرر ما ىك آت(
مادة أكلي: يخكؿ السيد مدير الشئكف البمدية كالقركية جميع ال الحيات كاإلخت ا ات كممارسة كافة 

بمقتضػي الف ػؿ الإلػاني  ـ . 2641لسػنة  2المهاـ المنكطة بحاكـ المكا  بمقتضي القانكف لمبمديات رقـ 
ككافػػة التعػػديالت كا نظمػػة المتفرعػػة ـ ,  2611لسػػنة  14ف قػػانكف إدارة القػػرل رقػػـ _ مجػػالس القػػرل مػػ
 . عنهما كالخا ة بهما

                                                 
 1, ط  2البمديات كالمجالس القركية في القكانيف كا كامر كا نظمة ص تهك , القرشمي , نهاد , حجازم ,مش (1)

 ـ 2669سبتمبر 
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 . (1)مادة إلانية: يعمؿ بهذا ا مر إعتباران مف تاريخ  دكرو
هتمت السمطة الكطنية الفمسطينيك  فػي الكطنيػة ك كلها بمؤسسات التنظيـ فأ در رئيس السمطة  فكر ةا 

  :ات , كمف أكلها عدة قرار حينم 
سػػتمرار العمػػؿ بػػالقكانيف كا نظمػػة كا كامػػر التػػي كانػػت سػػارية إبشػػأف  ,ـ1/1/2661قػػرارو المػػؤرخ فػػي 
 (2)". الضفة الغربية كقطاع غزة في ا راضي الفمسطينية "ـ 1/9/2697المفعكؿ قبؿ تاريخ 

البمدية كالقركية بقطاع غػزة  بشأف نقؿ  الحيات إدارة الشئكفـ  2661( لسنة 2القانكف رقـ )إلـ تبعها 
 جا  فيم   كزارة الحكـ المحميإلك 

 (1مادة )
 إدارةتتبػع  إليػمالمشػار ـ  2617( لسػنة 106الكاردة في المادة الإلانية مف ا مر رقػـ ) اإلداراتستإلنا  إب

رسػة كزارة الحكػـ المحمػي, كتسػتمر فػي مما إلكالشئكف البمدية كالقركية المن كص عميها في هذا ا مر 
              خت ا ها المبينة في هذا ا مر.إ

 (2مادة )
تػػؤكؿ  ػػالحيات كاخت ا ػػات حػػاكـ المػػكا  المن ػػكص عميهػػا فػػي الف ػػؿ الخػػامس مػػف القػػانكف رقػػـ 

 كزير الحكـ المحمي أك مف يفكضم. إلك إليمالمشار  ـ2611( لسنة 14)
لقانكف تقػـك الػكزارة بمػا يمػي: رسػـ السياسػة كفقان  حكاـ اكما تـ تحديد  الحيات كزارة الحكـ المحمي , 

خت ا ػات هػذو ا  العامة المقررة  عماؿ مجالس الهيئػات المحميػة الفمسػطينية كاإلشػراؼ عمػك كظػائؼ ك 
كاإلداريػػػػػة كالقانكنيػػػػػة  المجػػػػالس كشػػػػػؤكف تنظػػػػيـ المشػػػػػاريع العامػػػػػة كأعمػػػػاؿ الميزانيػػػػػات كالرقابػػػػػة الماليػػػػة

س. القيػػاـ با عمػػاؿ الفنيػػة كاإلداريػػة المتعمقػػة بأعمػػاؿ التنظػػيـ كاإلجػػرا ات الخا ػػة بتشػػكيؿ هػػذو المجػػال
كالتخطيط اإلقميمي في فمسطيف. كضػع أيػة أنظمػة أك لػكائح الزمػة مػف أجػؿ تنفيػذ كاجباتهػا المن ػكص 

  (3)عميها في البنكد السابقة أك بمقتضك أحكاـ القانكف.
 كمف أعماؿ كزارة الحكـ المحمي التي تقكـ بيا ما يمي:

 تنظيـ المدف بمحافظات غزة.لألبنية ك  ة كرئاسة المجنة  المركزية إدار  -2

 اإلشراؼ كمراقبة أعماؿ لجاف التنظيـ المحمية في البمديات كالمجالس القركية بمحافظات غزة. -1

 متابعة شؤكف المخططات الهيكمية كالتف يمية لممدف كالقرل بمحافظات غزة. -4

مناطؽ نفكذ البمديات كالمجالس القركية بمحافظػات إدارة شؤكف المناطؽ اإلقميمية الخارجة عف  -1
 غزة.

                                                 
   2ص  نفس المرجع السابؽ ,  (1)
   1نفس المرجع السابؽ ,  ص  (2)
 ـ2667مف قانكف  الهيئات المحمية  1المادة رقـ  (3)
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متابعػػػة كافػػػة التطػػػكرات الحا ػػػمة فػػػي الػػػكزارات ا خػػػرل المتعمقػػػة بالمسػػػائؿ التنظيميػػػة كعمػػػي كجػػػم  -1
 الخ كص ككزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي 

ات متابعػػػة شػػػكاكم المػػػكاطنيف المتعمقػػػة بالمسػػػائؿ التنظيميػػػة كالخػػػدمات ضػػػمف منػػػاطؽ نفػػػكذ البمػػػدي -9
  .(1)  كالمجالس القركية كالمناطؽ اإلقميمية

 ػارت المنػػاطؽ اإلقميميػة تخضػػع لػكزارة الحكػػـ المحمػي التػػي بػدكرها كانػػت تتعػاطك مػػع بػذلؾ ك   
مكاضػػيع الخػػدمات ) الميػػاو كالكهربػػا  (  لمسػػكاف فػػي تمػػؾ المنػػاطؽ , كرغػػـ أف تمػػؾ المنػػاطؽ لػػـ تخطػػط 

ف لػـ  تمػنح كؿ إال أف الكزارة كانت بعد , كليس بها شبكة طرؽ معتمدة حسب ا  الخػدمات لمسػكاف كا 
 بإعتبارها زراعية . 1ـ 1000تتكفر المساحة المطمكبة كهي 

النائيػة معظمهػـ مػف ذكم  ةكذلؾ إلعتبارات إنسانية كسياسػية حيػث أف سػكاف المنػاطؽ اإلقميميػ
هػػك لمسػػكاف المحػػاذيف   الحػػاالت ال ػػعبة , كممػػا شػػجع الػػكزارة عمػػك التعػػاطي مػػع اإلعتبػػارات السياسػػية

لخػػػط الهدنػػػة فػػػي محاكلػػػة إلشػػػغاؿ المنطقػػػة بالمبػػػاني كم ػػػدات فػػػي كجػػػم العػػػدكاف , ككػػػذلؾ الحػػػاؿ مػػػع 
المبػػاني القريبػػة مػػف المسػػتكطنات , لتكقػػؼ زحػػؼ المسػػتكطنات عمػػك أمػػالؾ المػػكاطنيف , كقػػد بمػػغ عػػدد 

يؿ الخػدمات فػي الجػدكؿ رقػـ ( حالة  أنظر تف ػ909ممفات الخدمات الممنكحة في المناطؽ اإلقميمية )
(, كرغـ المبررات التػي كضػعتها الػكزارة إال أف ذلػؾ ا مػر شػكؿ عبئػا عمػك الناحيػة التخطيطيػة 5 -4) 

 في تمؾ المناطؽ السيما بعد زكاؿ المستكطنات كعكدة أراضي قطاع غزة بكاممها  همها. 
 فيها لكزارة الحكـ المحمي .كما أف المجنة المركزية قد ق رت في تمؾ الناحية كتركت السيطرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 مذكرة مف إعداد كزارة الحكـ المحمي  (1)
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  ـ (2010-1994اإلقميمية في قطاع غزة ) الخدمات الممنكحة في المناطؽ ( يكضح  5 -3جدكؿ ) 
 ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي  (



 المجمكع عدد الممفات البمدية اىرقٌ المحافظة الرقـ

 شماؿمحافظة ال 1-

 59 بيت الهيا 1

134 
 46 جباليا 2

 19 بيت حانكف 3

 10 اـ الن ر 4

 محافظة غزة 2-

 194 غزة 1

216 
 2 كادم غزة 2

 19 الزهرا  3

 1 المغراقة 4

 محافظة الكسطك 3-

 12 دير البمح 1

115 

 3 كادم السمقا 2

 3 الم در 3

 21 الزكايدة 4

 20 يراتالن  5

 7 المغازم 6

 49 البريج 7

 محافظة خاف يكنس 4-

 64 خاف يكنس 1

267 

 107 القرارة 2

 39 بني سهيال 3

 54 عبساف الكبيرة 4

5 
عبساف 
 الجديدة

1 

 2 خزاعة 6

 0 الفخارم 7

 محافظة رفح 5-

 50 رفح 1

 16 الشككة 2 74

 8 الن ر 3

 806 ًاإلجَاى
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هػذا ف كرغـ إطالؽ إسـ بمدية عمػك جميػع الهيئػات المحميػة , فػال يعنػي ذلػؾ أنهػا بػنفس الرتػب ,
, مرتبطػة بالػدعـ الخػارجي الػذم ال يقػدـ إال لمجػاف المحميػة المسػماة بالبمػديات  يرجع إلعتبارات سياسيم

 -أـ الن ػر ) :  اطؽلجػاف المشػاريع فػي منػكزارة الحكػـ المحمػي  أنشػأتعمك إخػتالؼ درجاتهػا , لهػذا 
النائيػة الريفيػة  تطػكير المنػاطؽ بهػدؼ كذلػؾالن ػر كالشػككة (  -كادم السػمقا  -الم در  –كادم غزة 

كلكػػػف كالكاقعػػػة خػػػارج نفػػػكذ البمػػػديات المعركفػػػة , كلتبقػػػك محافظػػػة عمػػػك الطػػػابع الزراعػػػي العػػػاـ لهػػػا , 
أنظػػػر  (1)د(قركيػػػة إلػػػك بمديػػػة فئػػػة )المجػػػالس الإلعتبػػػارات سياسػػػية قامػػػت كزارة الحكػػػـ المحمػػػي بترفيػػػع 

ت ػػنيؼ البمػػديات إلػػك درجػػات حسػػب المسػػاحة كعػػدد السػػكاف كنحػػك ذلػػؾ ,  (. كتػػـ6-4الجػػدكؿ رقػػـ ) 
 .  كيكضح الجدكؿ التالي المحافظات كالبمديات التابعة لها

محافظات , كعيف لكؿ محافظم 5 كما قامت السمطة الكطنية الفمسطينية بتقسيـ قطاع غزة إلك 
فظ يرعك شؤكنها , كضمت المحافظة عػددا مػف الهيئػات المحميػة عمػك إخػتالؼ مسػتكياتها , أنظػر محا
 (9 -4رقـ )  شكؿال

                                                 
 ـ 1004/ 40/21راجع كتب الكزارة بشأف ترفيع البمديات مإلؿ : كادم غزة كالم در المؤرخ في  (1)
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 ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي  (          تصنيؼ البمديات في محافظات غزة ( يكضح  6 -3جدكؿ ) 
 

-1 
محافظة 
 الشماؿ

 ( ب ) بيت الهيا 1

 ( أ ) جباليا 2
 ( ب ) حانكف بيت 3

 ( د ) اـ الن ر 4

 محافظة غزة 2-

 ( أ ) غزة 1
 ( د ) كادم غزة 2
 ( د ) الزهرا  3
 ( ج ) المغراقة 4

-3 
محافظة 
 الكسطك

 ( أ ) دير البمح 1

2 
كادم 
 السمقا

 ( د )

 ( د ) الم در 3
 ( ب ) الزكايدة 4

 ( ب ) الن يرات 5

 ( ب ) المغازم 6

 ( ب ) البريج 7

-4 
 محافظة خاف

 يكنس

 ( أ ) خاف يكنس 1
 ( ب ) القرارة 2

 ( ب ) بني سهيال 3

4 
عبساف 
 الكبيرة

 ( ب )

5 
عبساف 
 الجديدة

 ( ج )

 ( ج ) خزاعة 6

 ( ج ) الفخارم 7

 محافظة رفح 5-

 ( أ ) رفح 1
 ( ج ) الشككة 2

 ( ج ) الن ر 3
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 ) المصدر : كزارة التخطيط  (  محافظات غزة ( يكضح  6 -3شكؿ )            
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  كزارة الحكـ المحمي: ك  المركزية لوبنية كتنظيـ المدف العالقة بيف المجنة( 1 - 4 – 3 
مػػػػنح القػػػػانكف كزارة الحكػػػػـ المحمػػػػي  ػػػػالحيات إدارة البمػػػػديات كالقػػػػرل , كمػػػػا أنػػػػاط بهػػػػا رسػػػػـ 

  :حيث  عممت مف خالؿ محكريف رئيسييف العامة ككضع الخطط لها ,  تالسياسيا
خت ا ػات هػذو ا  رسـ السياسة العامة  عمػاؿ المجػالس البمديػة كالقركيػة كاإلشػراؼ عمػي كظػائؼ ك  -2

 .    المجالس
 تم.اإلشراؼ الفني كاإلدارم المباشر عمي أعماؿ القائمقاـ اإلدارم بكافة   الحياتم كاخت ا ا -1

كيمكف القكؿ بأف سياسة الكزارة مع البمديات تقع ضمف النظاـ الالمركػزم فػي إدارة المحافظػات 
كبمػػدياتها , كدفعهػػا إلػػك التطػػكر الػػدائـ تبعنػػا لمحاجػػة فػػي أم منطقػػة , كقػػد يكػػكف هػػذا التطػػكر بسػػيطنا فػػي 

                                                                                      .دة هامة بعض ا حياف إال انم قد يتبدؿ جذرينا في أحياف أخرل إذا اقتضت ذلؾ ظركؼ جدي

كالدكؿ العربية عمك إختالؼ أنظمتها السياسية , فإف جميعها تأخذ بنظاـ اإلدارة المحمية بشكؿ 
باشػػػرنا بتكزيػػػع أك بػػػآخر , حيػػػث أ ػػػبح هػػػذا النظػػػاـ مػػػف مظػػػاهر الدكلػػػة الحديإلػػػة الػػػذم يت ػػػؿ إت ػػػاالن م

كظائفها عمك ا جهزة اإلدارية , مف خالؿ ا سمكب الالمركزم الذم يكزع الكظيفة اإلدارية بيف السمطة 
المركزيػػػة كبػػػيف المجػػػالس المحميػػػة القائمػػػة فػػػي نطػػػاؽ إقميمػػػي لالضػػػطالع با عبػػػا  المحميػػػة التػػػي هػػػي 

لتػػي تجمػػع بػػيف أسػػمكبي المركزيػػة ا سػػاس مػػف المسػػئكليات العامػػة لمدكلػػة , خا ػػة فػػي الػػدكؿ العربيػػة ا
كالالمركزيػػة بالقػػػدر الػػػذم يتفػػػؽ مػػع الظػػػركؼ االجتماعيػػػة كالسياسػػػية لكػػؿ دكلػػػة , كهػػػذا ا سػػػمكب حقػػػؽ 

قانكنيػة  مي ػشخ التكازف المنشكد في الدكلة ككسيمة لمحد مف مخاطر المركزيػة كت ػحيح مسػارها بخمػؽ
اطنيف , دكف االنسػالخ عػف اإلطػار العػاـ ال مركزية تمارس سمطة البت فػي أمػكر تت ػؿ بم ػالح المػك 

, أمػػا الالمركزيػػة فتعنػػي تكسػػيع نطػػاؽ لمدكلػػة , أك الخػػركج عػػف الخػػط السياسػػي كالقػػانكني المرسػػكـ لهػػا
سمطة إتخاذ القرارات لتككف في يد أكإلر مف فػرد أك إدارة أك مدينػة , كال يتسػع المجػاؿ لسػرد سػمبيات أك 

 أنػػم يمكػػف القػػكؿ أنػػم بالنسػػبة لظػػركؼ المػػدف كالبمػػديات فإنػػم يتعػػيف ايجابيػػات المركزيػػة كالالمركزيػػة , إال
تجسػػيد الالمركزيػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ المػػدف دكف إغفػػاؿ العكامػػؿ المختمفػػة الهامػػة التػػي قػػد تهمػػؿ فػػي ظػػؿ 

                                                                .(1)ا سمكب المركزم

بػػػيف الػػػكزارة كالمجنػػػة المركزيػػػة كذلػػػؾ بإشػػػتراكهما فػػػي إدارة البمػػػديات  كمػػػف هنػػػا تتضػػػح العالقػػػة  
 المجػػػػالس البمديػػػػة ك المجػػػػاف المحميػػػػة , كمػػػػا أف كزيػػػػر الحكػػػػـ المحمػػػػي هػػػػك رئػػػػيس المجنػػػػة :كالمتضػػػمنة 

الػػذم ترفػػع لػػم المكاضػػيع إلعتمادهػػا لمجنػػة المحميػػة السػػقؼ الفنػػي كالقػػانكني , كمػػف هنػػا فػػإف (2)المركزيػػة
كمػا أف السػقؼ القػانكني كالمػالي  هك المجنة المركزية ,ا  كؿ لت بح قابمة لمتطبيؽ  كت ديقها حسب

                                                 
  1009ي اإلدارة المحمية بالدكؿ العربية إلنما  المدف , الرياض , ف ةالنعيـ , عبد اهلل العمي : الالمركزي (1)
 أك مف يفكضم كما سبؽ اإلشارة إليم . (2)
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كاإلدارم لممجمس البمدم هك كزارة الحكـ المحمي, كال يعتبر القرار ال ادر عف المجنة المحمية قانكنيػا , 
المجنػة المركزيػػة ال القػرار ال ػادر عػف المجمػس البمػدم قانكنيػا إال إذا  ػادقت عميػم الجهػة العميػا سػكا  

 أك كزارة الحكـ المحمي . 
" , فإنها تخضػع  مناطؽ إقميميةأما المناطؽ التي تقع خارج نفكذ البمديات كالتي يطمؽ عميها " 

 في كؿ معامالتها إلك المجنة المركزية . 

 العالقة بيف المجنة المحمية كالمجمس البمدم :( 2 - 4 -3) 
حتياجاتها المختمفةمحمية ليشمؿ كافة نشاط ةتتنكع مهاـ المجمس البمدم  م هيئ , ات البمدية كا 

كلكف أعضا  المجمس البمدم عندما يجتمعكف إلتخاذ قرار تنظيمي يترتب عميم مكافقة ا عضا  تمهيدا 
ف القػػرار عنػػدها يكػػكف قػػرار المجنػػة المحميػػة لتمػػؾ إلرفعػػة إلػػك المجنػػة المركزيػػة لألبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف , فػػ

  عميم رقـ الجمسة كتاريخها . البمدية مكضحا
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 : حالة دراسية (    3-5) 

كلكػػػي تكضػػػح آليػػػة الدراسػػػة لممكاضػػػيع التػػػي تعػػػرض عمػػػك المجنػػػة المركزيػػػة , ككيفيػػػة إقرارهػػػػا 
كنمػػكذج مػػف  اتػػؿ الهػػك كالمكافقػػة عميهػػا , فسػػتتناكؿ الحالػػة الدراسػػية مشػػركع المخطػػط التف ػػيمي لمنطقػػة 

 : الهامة التي درستها المجنة المركزية ككضعتها مكضع التنفيذ , كذلؾ عبر الخطكات التالية عالمكاضي
 المخطط التفصيمي لمنطقة تؿ اليكا : : المكضكع

المخططػػػات الهيكميػػػة لمبمػػػديات تػػػـ كضػػػع آليػػػة مػػػف بعػػػض البمػػػديات لمقيػػػاـ بإعػػػداد  عتمػػػادبعػػػد ا
بمػػػديات تتعػػػدل مهمػػػة الكهنػػػاؾ نمػػػاذج فػػػي  اقعػػػة ضػػػمف نفػػػكذ البمديػػػة ,مخططػػػات تف ػػػيمية لممنػػػاطؽ الك 

المخطط التف يمي ليككف محاكلة لمخركج بالمنطقػة مػف العشػكائية كالق ػكر نحػك مخطػط يحقػؽ الهػدؼ 
المنشكد مف خالؿ خطط تكجيهية لتكفير اإلحتياجات الضركرية طبقا لخطة االستعماؿ  , كتعتمد عمك 

 م .دراسات الكاقع لمنهكض ب
 تجاهيف هما : اكقد عممت المخططات في 

تطػػكير المنػػاطؽ ذات الكإلافػػة العاليػػة , حيػػث يػػتـ مػػف خاللهػػا العمػػؿ عمػػك تػػكفير شػػبكة طػػرؽ  - أ
 مناسبة لها , كالعمؿ عمك تكفير ما أمكف مف مرافؽ عامة تخدـ المنطقة .

إسػػتباقية  , ك مشػػركع تػػؿ الهػػكا , فػػي خطػػكةالتمػػدد العمرانػػي فػػي أطػػراؼ المػػدف تخطػػيط منػػاطؽ - ب
لتكفير متطمبات المنطقة مف شبكة طرؽ كمرافؽ عامة , قبؿ أف يزحػؼ عميهػا البنػا  العشػكائي 

. 
, كمنهػػا نمػػكذج المخطػػط (1)ككانػت بمديػػة غػػزة هػػي أكؿ البمػػديات التػػي قامػت بإعػػداد مخططػػات تف ػػيمية

 " . تؿ الهكا"  لمنطقةالتف يمي 
 

 تعريؼ المخطط التفصيمي :أكال : 
لمعد لجز  أك أكإلر مف ا راضػي الكاقعػة داخػؿ المجػاؿ التنظيمػي لمدينػة أك قريػة هك المخطط ا

أك منطقة إقميمية كالمتضمف كضع الخطة أك الخطط التف يمية الستعماالت ا راضي كشػبكات الطػرؽ 
, كا حكاـ القانكنية الشارحة لمتخ ي ات المختمفػة لألراضػي كالمتخػذ كالمرافؽ العامة لمنطقة التخطيط

اسا لتحديد نػكع اسػتخداـ ا راضػي كشػركط اإلشػغاؿ المختمفػة , كالػذم حػاز ال ػفة القانكنيػة النهائيػة أس
 .(2)بالم ادقة حسب ا  كؿ

                                                 
 كزارة الحكـ المحمي , أرشيؼ المجنة المركزية  (1)
في جمسة رقـ د كزارة الحكـ المحمي , النظاـ الخاص بالمخططات الهيكمية كالتف يمية كمشاريع التقسيـ كالمعتم (2)

 (2669ـ ) محاضر جمسات المجنة المركزية لسنة 22/1/2669بتاريخ  9/69



96 
 

 : أىداؼ المخطط التفصيميثانيا : 
اإلسػػكاف مػػف حيػػث شػػكؿ كنػػكع المبػػاني السػػكنية التػػي تحقػػؽ الكإلافػػة التػػي افترضػػها التخطػػيط العػػاـ  -2

 لمنسيج العمراني فيم .
 تككيف الفراغات كتتابعها بيف ا نشطة ) مإلؿ تككيف المساحات الخضرا  بيف المساكف ( . -1

 ت ميـ المراكز التجارية كال ناعية . -4

التخطيط التف يمي لممناطؽ الخضرا  سكا  عمك شكؿ مسطحات خضػرا  أك أشػجار أك شػجيرات  -1
 أك أم عنا ر تجميميم أخرل .

 كإلافتها السكانية كالبنائية كعدد الكحدات .ارتفاعات المباني كطابعها المعمارم ك  -1

شغاالت المباني . -9  استعماالت ا رض كا 

تخطيط كت ػميـ شػبكة الطػرؽ كدراسػة تناسػبها كميكلهػا كعػدد الحػارات المركريػة كالجزيػرة الفا ػمة  -7
 بيف االتجاهيف كالتقاطعات ذات المستكل الكاحد أك المستكيات المتعددة .

 السيارات حيث أهدافها كأنكاعها كمستكياتها ككفا تها  تخطيط كت ميـ أماكف انتظار -9

ممحػػػػالت التجاريػػػػة ل خدمػػػػةتخطػػػػيط كت ػػػػميـ الشػػػػكارع السػػػػكنية التػػػػي تمإلػػػػؿ أدنػػػػك مسػػػػتكل مػػػػف ال -6
 كال ناعية كالمساكف .

ممرات المشاة الرئيسية كالفرعية كمحػاكر حركػة السػكاف حيػث تكضػح فػي هػذا الت ػميـ عمػك أنهػا  -20
 أك القرية . خدمات لمسكاف في المدينة

االشتراطات الخا ة بالمناطؽ التاريخيػة كالسػياحية كا إلريػة بمػا يكفػؿ الحفػاظ عميهػا كفقػا لمقػكانيف  -22
 المنظمة لها في الدكلة .

  حدكد المشركع :ثالثا : 

يحد المشركع مف الشماؿ شارع جماؿ عبد النا ر , كمف الجنكب حدكد بمدية غزة , كمف الشرؽ شارع 
 غرب شارع عماف .ا ق ك , كمف ال

مػف إجمػالي  %7.5دكنما , حيث تمإلؿ نسػبتم  3400كتبمغ مساحة المشركع حكالي المساحة : رابعا : 
 . مساحة البمدية

 : المخطط التفصيميآلية إعداد : خامسا
 خطة إعداد المخطط  :  -1
 : ا أك سكانيافيزيائيا أك اجتماعي تقسـ البمدية إلي أحيا  ك يمكف أف يككف تقسيمها إداريا أك -
ضػمف أم بمديػة متعػارؼ عميهػا  ( zoon's)  أك )  sector's)هنػاؾ تقسػيـ لحػدكد معركفػة لألحيػا   -

 كغيرها.. في مدينة غزة أك غيرها مف المدف (. ال برو أك حي تؿ الهكا حي مإلؿ )
غػزة ( أك  كيمكف أف يككف التقسيـ حسب الشػكارع الهيكميػة الرئيسػية ) كهػك الغالػب فػي بمػديات قطػاع -

 .الطبيعة  حسب طبكغرافية ا رض بكجكد كدياف أك هضاب أك أم عامؿ فيزيائي عمك 
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كيمكػػف أف يكػػكف التقسػػيـ حسػػب الطبقػػة االجتماعيػػة المكجػػكدة فػػي المدينػػة مإلػػؿ منػػاطؽ يغمػػب عميهػػا  -
 طابع الفمؿ السكنية أك المباني المتعددة الطكابؽ أك المباني ذات ال فات الزراعية كغيرها.

كيمكف أف يككف التقسيـ حسب السكاف مإلؿ المناطؽ ذات الكإلافات السكانية العالية أك المتكسػطة أك  -
 المنخفضة أك مندمجة أك منطقة يسكنها عماؿ أك حرفييف أك مزارعيف أك رأسمالييف .  

يػػتـ عمػػؿ ت ػػكير جػػكم ك رفػػع مسػػاحي مػػع تكقيػػع القطػػع ك القسػػائـ ك مخططػػات التقسػػيـ المعتمػػدة  -
ير المعتمدة كقسـ رضائيم , مع ضركرة التمييز بينهـ ك تكقيػع الطػرؽ المعتمػدة ك القائمػة كالخػدمات كغ

 العامة ك الحدائؽ الخضرا  ك كؿ ما هك مكجكد عمك الطبيعة في مخطط مبدئي. 

 يتـ مراعاة القكانيف المعتمدة مف جهة االخت اص , بما يتعمؽ بالتقسيـ . -
أنظمػة ممكػف أف تسػاعد فػي إنجػاز المخطػط التف ػيمي بشػكؿ يخػدـ الخطػة  يتـ اقتػراح أك تعػديؿ أيػة -

 . (1)العامة

 المخطط : كيفية إعداد -2

يتـ تكقيع الت كير الجكم كالرفػع المسػاحي الحػديث مػع القطػع ك القسػائـ ك الممكيػات عمػك المخطػط  -
 التف يمي .

ة تكسػػػيع الشػػػكارع القائمػػػة ك الشػػػكارع يػػػتـ تكقيػػػع الشػػػكارع الهيكميػػػة ك المعتمػػػدة ك الداخميػػػة مػػػع دراسػػػ -
المساحية مع العمػؿ عمػك المحافظػة عمػك تػدرج الطػرؽ مػف حيػث شػكارع درجػة أكلػك )رئيسػية( ك درجػة 

 إلانية ك إلالإلة ..الخ حسب منطقة التخطيط ك االهتماـ باقتراح مياديف عند تقاطعات الطرؽ .
 مك الطريؽ تكتب عركض ك أرقاـ ك ارتدادات الطرؽ ضمف دائرة تكضع ع -
ك ذلػػؾ حسػػب مػػا هػػك مقتػػرح فػػي , (2)ج ( –ب  –أ  يػػتـ تكقيػػع المنػػاطؽ السػػكنية حسػػب ت ػػنيفها ) -

المخطط الهيكمي مع دراسة مدل كاقعيتها ك  حتها حيث ال يجكز أف يككف التخطيط بعيدا عف الكاقع 
 بأم حاؿ مف ا حكاؿ .

 ك عدد الطكابؽيتـ كضع نظاـ خاص الرتفاعات المباني ك نسبة اإلشغاؿ  -
 يتـ كضع نظاـ خاص لكيفية كاجهة ا سكار الخارجية لممباني مف حيث ارتفاعاتها ك ألكانها .  -
 يتـ اقتراح ألكاف المباني ك نكعية التشطيب الخارجي لممباني ضمف النظاـ -
ع شػجرة متػر تػزر  20يتـ اقتراح تزييف الحدائؽ الخا ة بالمباني با شجار بمسافات متغيرة مإلػؿ كػؿ  -

 في حديقة المنزؿ ا مامية.
يتـ اقتراح المنطقة التجارية ك كضع النظػاـ الخػاص بالمبػاني مػف حيػث االرتفاعػات ك عػدد الطكابػؽ  -

 ك نسبة اإلشغاؿ .
                                                 

 مهندسي البمديات عدد مف مف دراسة أعدتها كزارة الحكـ المحمي , كمقابالت تمت مع  (1)
 لـ يعد في نظاـ البنا  لبمديات محافظات غزة , سكف ) أ (  , ك ار ضمف السكف السياحي  (2)
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تخدـ المنطقة التجارية مع عمؿ جدكؿ زمني لدخكؿ لمسيارات لكجكد مكاقؼ  ضركرةيتـ التأكيد عمك  -
 في ساعات الذركة تمربحيث ال السيارات التجارية الكبيرة 

 . يتـ اقتراح ألكاف معينة لتمؾ المباني التجارية  -
 يتـ اقتراح أشكاؿ لتكزيع اليافطات التجارية بحيث ال تؤإلر سمبا عمك كاجهات المباني -
يتـ كضع نظاـ خاص لمحرؼ الخفيفة الممكف تكاجدها في منطقة التخطيط ك كيفية إخػراج كاجهاتهػا  -

 د عمك منع الحرؼ التي مف الممكف أف تكإلر سمبا عمك جماؿ منطقة التخطيطمع التأكي
الحػػدائؽ  –النػػكادم الرياضػػية  –المؤسسػػات العامػػة  –الخػػدمات العامػػة )المػػدارس  تحديػػد مكاقػػعيػػتـ  -

كالمتنزهات ك المناطؽ الترفيهية ك الإلقافية ك الدينية ( المكجكدة ك المقترحػة ضػمف المخطػط الهيكمػي ك 
مػػدل  ػػحتها ك كاقعيتهػػا مػػع دراسػػة تكقيػػع أيػػة خدمػػة ضػػركرية لمنطقػػة التخطػػيط حيػػث أنػػم مػػف  دراسػػة
جميع االحتياجات الالزمة لسػكاف المنطقػة ك يكجػد العديػد مػف الدراسػات التػي  يكفرالمخطط أف  أهداؼ

 .تساعد في اقتراح أية خدمات ضركرية لممنطقة مف حيث المساحة ك المكاف 
ممبػػػاني ذات الطػػػابع الخػػػدماتي مػػػف حيػػػث ارتفاعاتهػػػا ك نسػػػبة اإلشػػػغاؿ ك عػػػدد قتػػػراح عمػػػؿ أنظمػػػة لإ -

 كاجهاتها  أشكاؿالطكابؽ ك ألكانها ك ارتفاعات أسكارها الخارجية ك 
بمساحاتها كنسبها   استعماالت أخرل مقترحة ضمف المخطط الهيكمي في تمؾ المنطقة ةيتـ تكقيع أي -

 .( 7-4, انظر الجدكؿ رقـ ) 
 إستعماؿ األرض ضمف مخطط تؿ اليكا مساحات كنسب ( يكضح 7-3ـ )الجدكؿ رق

 )المصدر: بمدية غزة : النظاـ الخاص لممشركع (
 النسبة المئكية المساحة البياف

 %52.78 773.890 سكف ب
 %5.49 186.641 ةمؤسسات تعميمي

 %0.22 7.479 مؤسسات  حية
 2.88 % 98.096 مؤسسات إدارية

 %0.09 3.303 خدمات بمدية
 %  0.82 27.740 مؤسسات إلقافية دينية

 %  2.33 79 مناطؽ خضرا 
 % 0.16 5.540 ساحات رياضية

 %  0.61 20.515 عسكرم
 %  5.60 190.888 محاكر كمراكز تجارية

 % 0.03 0.964 بنزيفمحطة 
 % 29.59 1005.944 طرؽ

 %  100 3400 المجمكع
 



61 
 

  :كيفية إخراج المخطط : سادسا
( , كالنظػاـ 7-4كف المشركع مف قسميف رئيسػييف همػا : المخطػط التف ػيمي  , راجػع الشػكؿ رقػـ ) يتك

 الخاص بم , كيككف إخراج المخطط كايتي : 
 كضع مقياس الرسـ  -
 كضع اتجاو الشماؿ. -
 كضع مفتاح المخطط ك تمييز ا لكاف . -
 مي ك البمدية  احبة المخطط كضع شعار السمطة الكطنية الفمسطينية ك كزارة الحكـ المح -
 كضع مكقع عاـ لمبمدية بمقياس رسـ كبير مكضحا عميم المكقع الخاص لمنطقة التخطيط -

سػػتعماالت المنػػاطؽ أمػػا النظػػاـ الخػػاص بػػم فيػػم مشػػركحات عػػف المشػػركع , كمػػا تضػػمنم مػػف خطػػط إل
شتراطات عامة لتحقيؽ ا هداؼ المرجكة منم , كهك جز  ال ي فيم ,المحددة   تجزأ مف المشركع . كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يكضح المخطط التفصيمي لمنطقة تؿ اليكا )المصدر : كزارة الحكـ المحمي (7-3الشكؿ رقـ ) 

 : آلية التقديـ : سابعا 
تػػـ عػػرض المخطػػط عمػػك المجنػػة ك بعػػد إخػػراج المخطػػط بالطريقػػة الفنيػػة التػػي تػػـ ذكرهػػا سػػابقا , 

أعضػػا  مػػف المجمػػس البمػػدم لإلسػػتماع مػػف المهندسػػيف الػػذيف , كهػػي مككنػػة مػػف لبمديػػة غػػزة  المحميػػة 
أعدكا المخطط , تمهيػدا إلقػرارو حيػث يػتـ إتخػاذ قػرار بالمكافقػة مػف ا عضػا  فػي جمسػة المجنػة المحميػة 

 ـ1000 /9/2بتاريخ ـ  2000 /8رقـ 
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تػػػـ رفػػػع المشػػػركع كالنظػػػاـ الخػػػاص بػػػم بكتػػػاب مػػػف رئػػػيس المجنػػػة المحميػػػة إلػػػك رئػػػيس المجنػػػة ك 
حيث أشار فيم إلك مكافقة المجنػة المحميػة عمػك  ـ1000 /9/2 مركزية لألبنية كتنظيـ المدف مؤرخ فيال

 إليداع حسب ا  كؿ .لالمشركع طالبا فيم أف يتـ عرض المشركع عمك المجنة المركزية 

 : آلية الدراسة :  ثامنا
تتكػػكف مػػف : أعضػػا  مػػف  تمػػت دراسػػة المشػػركع مػػف خػػالؿ لجنػػة فرعيػػة منبإلقػػة مػػف المجنػػة المركزيػػة -

مكا بإعػػػداد المخطػػػط كدرسػػػكا المجنػػػة المركزيػػػة كمهندسػػػي الػػػدائرة إضػػػافة إلػػػك مهندسػػػي البمديػػػة الػػػذيف قػػػا
دكرهـ تكضيحي فقط , دكف أف يؤإلركا عمػك قػرار المجنػة الفرعيػة فػي أم تك ػية ت ػدر  كاف, ك الحالة
 ترفع إلك المجنة المركزية . ك عنها

 : اإليداع : تاسعا
, تـ دراستها يف رفع المشركع إلك المجنة المركزية مرفقا بم تك يات المجنة الفرعية , كالتبعد أ

فػػي جمسػػتها حيػػث أقػػرت المجنػػة المركزيػػة بعضػػا مػػف مالحظاتهػػا , ك كمفػػت البمديػػة بإدخػػاؿ التعػػديالت 

أف تػـ إدخػاؿ التعػػديالت , قػررت المجنػة المركزيػػة  , كبعػػد ـ1000 /9/6بتػاريخ  ـ1000 /21رقػـ
, كذلػؾ لضػماف  يكما حسب ا  كؿ عمك أف ينشر فػي  ػحيفتيف معػركفتيف  60يداع المشركع لمدة إ

 . معرفة المكاطنيف الذيف تأإلرت ممكياتهـ جرا  المخطط 

 : إنتيا  فترة اإليداع :عاشرا
تػػـ معرفػػة الجمهػػكر بالمشػػركع , فتقػػدمكا إلػػك البمديػػة بإعتراضػػهـ بنمػػكذج معػػد  مػػف خػػالؿ النشػػر

ض , بعػػػد إنتهػػػا  المػػػدة القانكنيػػػة تشػػػكؿ البمديػػػة لجنػػػة مػػػف المهندسػػػيف كالمسػػػاحيف كالقػػػانكنييف لهػػذا الغػػػر 
كأعضا  مف المجمس البمػدم لدراسػة اإلعتراضػات , التػي يػتـ ترتيبهػا حسػب المكاضػيع , سػكا  الشػكارع 

الخ ػكص أك إستعماالت ا راضي أك المرافؽ التي تنػكم البمديػة إعتمادهػا , كتضػع المجنػة تك ػياتها ب
 مػػف خاللهػػا فيػػدي ةلتعتمػػد مػػف رئػػيس المجنػػة المحميػػة , كيرفعهػػا بكتػػاب رسػػمي إلػػك رئػػيس المجنػػة المركزيػػ

( , حيػث قامػت البمديػة بدراسػتها  18بأف فتػرة اإليػداع لممشػركع قػد إنتهػت بػكركد إعتراضػات كعػددها ) 
    . ككضعت تك ياتها بالخ كص , راجيا عرضها عمك المجنة المركزية حسب ا  كؿ

 : دراسة اإلعتراضات :  حادم عشر
لػػػػك المجنػػػػة إمهندسػػػػيها بدراسػػػػة اإلعتراضػػػػات , كرفعػػػػت تك ػػػػياتها  حميػػػػة مػػػػف خػػػػالؿقامػػػػت المجنػػػػة الم

, كبعضػػها قبػػؿ   ػػحتم, حيػػث تػػـ قبػػكؿ بعضػػا منهػػا شػػكال كمكضػػكعا , لكجاهػػة اإلعتػػراض ك المركزيػػة
  :شكال كرفض في المكضكع ,كذلؾ لسببيف 

 اإلعتراض . ما جا  في  حةعدـ  -2
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كتقتضػػػي ,  يكػػػكف هنػػػاؾ ضػػػركرة, كػػػأف الضػػػركرة الفنيػػػة ال تسػػػمح اإلعتػػػراض , كلكػػػف   ػػػحة -1
   .الم محة العامة اإلبقا  عميم 

لكنهػػا فػػي هػػذو الحالػػة تقػػرر إجػػرا  المقتضػػك القػػانكني لممتضػػرريف , حيػػث كفػػؿ لهػػـ القػػانكف حقهػػـ فػػي 
                                                                           . التعكيض 

 : اإليداع المجدد : ثاني عشر
كانت فترة اإليداع التي كفمها القانكف لممعترضيف , قد كشػفت لجهػة اإلعػداد مسػتجدات كالقسػـ 
الرضػػائية التػػي تغيػػر حػػدكد القسػػائـ كالممكيػػات سػػكا  مػػف حيػػث المسػػاحات اك ا بعػػاد كا شػػكاؿ , ممػػا 

تغييػػػرا  أقػػػرتة اإلعػػػداد فتقػػػـك بدراسػػػتها كبالتنسػػػيؽ مػػػع المجنػػػة المركزيػػػة التػػػي يسػػػتدعي أف تعالجػػػم جهػػػ
فقامػػت كتعػػديال فػػي المخطػػط , ا مػػر الػػذم يترتػػب عميػػم إعػػالـ المتضػػرريف الجػػدد جػػرا  هػػذا التغييػػر , 

 ـ1002 /42/7 بتػاريخ, ـ1002 /22 رقػـفػي جمسػتها   اإيداع المشركع إيداعا مجددبالمجنة المركزية 
 .  يكما , كتـ نشر اإليداع في ال حؼ , كما في المرة السابقة  15 لمدة

 : دراسة اإلعتراضات :  ثالث عشر
المػؤرخ إعتراضات كما جػا  فػي كتػاب رئػيس البمديػة  عدة , ككردت  دبعد إنتها  اإليداع المجد

ث تػػػـ , كقامػػػت البمديػػػة بدراسػػػتها , كرفعػػػت تك ػػػياتها إلػػػك المجنػػػة المركزيػػػة , حيػػػـ1002 /29/20فػػػي 
بتػػػاريخ  ـ1002 /10فػػػي جمسػػػتها رقػػػـ إسػػػتعراض ك دراسػػػتها اإلعتراضػػػات بالترتيػػػب , كالتقريػػػر بشػػػأنها 

 ـ1002 /4/22

 : اإلعتماد النيائي : رابع عشر
ا نهائيػا , فػي قعمك المشركع ت ػدي ك دقتتـ قبكؿ اإلعتراضات في جمسة المجنة المركزية , 

 ككضعم مكضع التنفيذ . ,ـ1001 /12/2بتاريخ  ـ 1001 /4جمستها رقـ 

 الرسمية : ة: النشر في الجريد خامس عشر
يحكز المشركع ال فة القانكنية كالرسمية فقد تػـ  بعد إعتماد المخطط مف الناحية الفنية , كلكي  

 عفػػػي جريػػػدة الكقػػػائ القػػػرار تػػػـ كضػػػعم مكضػػػع التنفيػػػذ , كنشػػػر كفػػػي ال ػػػحؼ  اإلعتمػػػاد النهػػػائينشػػػر 
دة الرسمية لمسمطة الكطنية الفمسطينية , مما يكسب المشػركع قػكة لػدل الجهػات الفمسطينية , كهي الجري

 الرسمية كخا ة جهات القضا  .
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 عشر : الرد عمى المعترضيف : سادس
كػػؿ مشػػركع يػػتـ عرضػػم عمػػك المجنػػة المركزيػػة كيػػكدع مػػف خاللهػػا , إلػػـ يعتمػػد إعتمػػادا نهائيػػا 

اطنيف , فػإف المجنػة المركزيػة تضػمف قرارهػا , كعمػك كيكضع مكضػع التنفيػذ , كيترتػب عميػم حقػكؽ لممػك 
  .السيد سكرتير المجنة المركزية الرد عمك المعترضيف حسب ا  كؿ 

   عقبات في طريؽ إعداد المخططات :: سابع عشر
لكػػػؿ مخطػػػط مشػػػاكمم الخا ػػػة التػػػي تكاجػػػم الجهػػػة القائمػػػة عمػػػك إعػػػداد المخطػػػط , كمػػػف العقبػػػات التػػػي 

 منها : تؿ اليكا  داد مخططكاجهت المخططيف في إع

, مما ترتػب عميػم عػدـ تفتت الممكية , كعدـ تزكيد المخطط بالتقسيـ الذم تـ في القسيمة الكاحدة  -2
 المعرفة الحقيقية  سما  المالكيف في منطقة التخطيط .

 أشكاؿ القسائـ الغير منتظـ .   -1

 غياب سمطة قانكف الذم يطبؽ الخطط كينفذها . -4

أحيانػا هنػاؾ  ك, كامؿ لدل السكاف بأهمية التخطيط , كضركرة التعامػؿ معػم عدـ كجكد الكعي ال -1
 . أزمة إلقة بيف المكاطنيف كالبمديات

 عدـ قدرة الجهات ذات العالقة بالمتابعة الالزمة كمحاسبة المعتديف . -1

 .عدـ قدرة البمديات عمك التعكيض لمتنفيذ , كذلؾ عندما يستحؽ  احب ا رض التعكيض  -9

 المتكررة لم هاينة , مما يمإلؿ إرباكا يفاجئ المخطط في كؿ لحظة . اإلجتياحات -7

عدـ استجابة الجهات الرسمية مع المخطط التف ػيمي ) كػالتعميـ كال ػحة كغيرهػا ( , كربمػا كػاف  -9
 .ذلؾ كسال منها , أك عدـ تكفر اإلمكانية المالية أك الميزانيات الخا ة بكؿ جهة 

 عشكائي .السكف الكجكد مناطؽ   -6

  ة الخبرات في البمديات , كحاجتها إلك دكرات تخطيطية لمكاكبة المستجداتقم -20
 تدخؿ بعض المتنفذيف كتأإليرهـ عمك سير العممية التخطيطية بذرائع مختمفة . -22
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 :الخالصة(   3-6)  
رغػػـ أف القػػكانيف كالتشػػريعات قػػد حػػددت العالقػػة بػػيف مسػػتكيات القػػرار الإلالإلػػة , إال أف الباحػػث 

بػػأف العالقػػة فػػي بعػػض الظػػركؼ تكػػكف نظريػػة , كيػػتـ إغفالهػػا كذلػػؾ بسػػبب اإلحػػتالؿ اإلسػػرائيمي  :يػػرل 
لمضفة الغربية الذم يعطؿ حضكر رئيس المجنة المركزيػة لجمسػات مجمػس التنظػيـ ا عمػك كالتػي كانػت 

مػف جهػة تعقد في الضفة , كلهذا فإف هناؾ مخططات هيكمية لـ تعتمػد مػف مجمػس التنظػيـ ا عمػك , ك 
                                       أخرل فإف اإلنقساـ الذم كقع بيف الضفة الغربية كقطاع غزة قد قطع ال مة بمجمس التنظيـ ا عمك .                                   

عمػػك أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالمجنػػة المركزيػػة ككزارة الحكػػـ المحمػػي , فػػإف تػػداخؿ العالقػػة بينهمػػا قػػد أإلر 
أدا  المجنػػة المركزيػػة تجػػاو المجػػاف المحميػػة ك المنػػاطؽ اإلقميميػػة التػػي تقػػـك الػػكزارة بإعطػػا  الخػػدمات ) 
كهربا  كمياو ( مما يؤإلر سمبا عمك التخطيط كالتنظيـ مستقبال في تمؾ المناطؽ , كمػا أف تبعيػة المجنػة 

ر أيضػػػا عمػػػك أدا  المجنػػػة ة قػػػد أإلػػػالمركزيػػػة لػػػكزارة الحكػػػـ المحمػػػي سػػػكا  فػػػي المكقػػػع أك الناحيػػػة الماليػػػ
 . المركزية

كنجد أف العالقة بيف المجنة المركزية كالمجنة المحمية أيضا يشػكبها عػدـ التكافػؽ فػي القػرارات , 
كذلؾ أف المجنة المحمية المنتخبة كالتػي ك ػمت إلػك قيػادة المجػالس المحميػة تعتمػد عمػك بػرامج سياسػية 

عتبارات عائمية  كجغرافيم , مما  يجعمها تمانع في تطبيؽ بعػض القػرارات أك التراخػي فػي تنفيػذ بعػض كا 
 المجنة المركزية .                  هاالتي ت در  القرارات

كما يرل الباحث أيضا : أف إستقاللية المجنة المركزية عف الكزارة مع اإلبقا  عمك العالقة التي 
سػػتقاللية قراراتهػػا سػػكا  فػػي المجنػػ ةن ػػت عميهػػا التشػػريعات بػػيف الجسػػميف , سػػيعزز مكانػػ ة المركزيػػة كا 
 تعاممها مع الكزارة أك الهيئات المحمية ) البمديات ( ..  
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 الفصؿ الرابع
 مفيـك التخطيط العمراني كمستكياتو

 تمييد : 
ا بمػا يحقػؽ اإلسػتخداـ يفهيؼ التخطيط كعالقتم با رض مف حيػث ت ػنر يتناكؿ هذا الف ؿ تع

أسمكب كمنهج الفكر المنطقي كالعقالني, كيتـ ممارسػتم مػف قبػؿ الجميػع, كعمػك , كذلؾ كفؽ ا مإلؿ لها
مف المستكل الفردم, كالعائمي, حتك المسػتكيات المحميػة كالكطنيػة كالعالميػة. كهػك   ان كؿ المستكيات, بد

كمػػػػا تتعامػػػػؿ مػػػػع الكاقػػػػع فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة ,  (1)يتعمػػػػؽ بت ػػػػكر كرؤيػػػػة لكضػػػػعية معينػػػػة فػػػػي المسػػػػتقبؿ
, كخطػط اإلسػػتعماؿ التػي تػػـ إعتمادهػا مػػف خػػالؿ فػػي قطػاع غػػزة  كمسػػتكيات المخططػات كخ ك ػيتم

  المخططات الهيكمية لمختمؼ بمديات قطاع غزة .

  عمـ التخطيط العمراني  : فيـكم( 4-1) 
التخطػيط هػك الدراسػة التػي  يعتبر التخطيط عممية تنظيميػة لخدمػة المجتمػع أك بمعنػي أخػر فػإف

يقػػـك بهػػا مجمكعػػة متكاممػػة مػػف المتخ  ػػيف كذكم الخبػػرة لمسػػح منطقػػة عمرانيػػة بهػػا مشػػكمة مػػا يػػراد 
حمهػػا كذلػػؾ لمح ػػكؿ عمػػي أفضػػؿ قػػدر ممكػػف إلنتاجيػػة كلراحػػة سػػكانها كاإلسػػتفادة قػػدر المسػػتطاع  مػػف 

  . (2)طبيعتها كمكاردها الطبيعية

 لمجتمع في ميداف كظيفي معػيف لمنطقػة جغرافيػة مػا فػي مػدهك كضع خطة لتحقيؽ أهداؼ الك 
زمنػػي محػػدد. كحتػػك يكػػكف التخطػػيط سػػميمان يجػػب أف يكػػكف كاقعيػػان محققػػان لمهػػدؼ فػػي الكقػػت المناسػػب 

 المحدد لم كمستمر ال الحية طكاؿ المدل الزمني المقدر لتنفيذو بأعمك درجة مف درجات الكفاية.

السياسػػة كاإلدارة ككػػؿ نشػػاط إنسػػاني كهػػك عمػػؿ لػػم جكانػػب لػػذلؾ فػػالتخطيط مػػنهج كأسػػمكب فػػي   
كاقت ػػػادية كطبيعيػػػة كفيػػػم ينظػػػر إلػػػي ا مػػػكر بأبعادهػػػا الزمنيػػػة الػػػإلالث: الماضػػػي كالحاضػػػر  اجتماعيػػػة

 (3)كالمستقبؿ كعمكمان فمسفة التخطيط تجمع بيف المإلالية كالكاقعية في مدم زمف محدد.

اي عمي أسس عممية فػي كافػة مراحمػم كأف يكػكف مرنػان كمف شركط التخطيط السميـ أف يككف مبين  
مركنة كافية لمقابمة التغيرات التي تستجد خالؿ الفترة الزمنية المقررة لتنفيذو. كما يسعي التخطيط لخمؽ 

                                                 
كالشاممة التخطيط العمراني كدكرها في التنمية المستدامة  عؤتمر اإلقميمي المبادرات كاإلبداالمفائؽ جمعة المنديؿ .  (1)

  لممجتمعات العربية
  4حيدر , فاركؽ , ص (2)
  4المرجع السابؽ  ص (3)
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قت اديا كبيئيا كسياسػيا كإلقافيػان ... إلػخ  البيئة السكنية المتكازنة مف خالؿ عالقاتها المختمفة إجتماعياي كا 
(1). 

ددت مسػػميات عمػػـ التخطػػيط العمرانػػي خػػالؿ مراحػػؿ التطػػكر الػػذم مػػر بػػم كترجمتهػػا ال تعبػػر تعػػ
عػػف مضػػمكف العمػػـ ك مػػػداو كمفهكمػػم المعا ػػر كقػػػد تػػـ تسػػميتم بػػالمعني المناسػػػب لػػم كهػػك "التخطػػػيط 

 رغـ تعدد مسمياتم ايتية في المغة العربية كاإلنجميزية:ـ  2694العمراني" في عاـ 
  Town Planning       _ تخطيط البمدة

  Urban Planning      _ تخطيط حضرم 

 City Planning       تخطيط المدينة كاإلقميـ   _
 Physical Planning          التخطيط الطبيعي _

(   Urban Planningكب ػػكرة أكإلػػر إيضػػػاحان فإنػػم يقػػاؿ أف التخطػػػيط العمرانػػي الحضػػػرم )
( Rural Planningمي الزراعة أما التخطيط العمراني الريفي )يختص بتخطيط المدف التي ال تعتمد ع

 فيختص بتخطيط المدف كالقرل التي تعتمد عمي الزراعة.

               Planning Steps:(2)( مراحؿ التخطيط العمراني4-2)
  : عمؿ التخطيط  العمراني عمي أربعة مراحؿ رئيسية متميزة هي مكمان يتـعك 

                     Comprehensive Planning  خطيط العاـ: التيالمرحمة األكل

يق ػػد بػػالتخطيط العػػاـ لممدينػػة أك القريػػة رسػػـ الخطػػكط العريضػػة التػػي تكجػػم عمميػػات التنميػػة  
العمرانيػػة مكضػػحة اإلسػػتعماالت الرئيسػػية لألراضػػي مػػف إسػػتعماؿ سػػكني كتجػػارم ك ػػناعي كسػػياحي 

حتياجات القاطنيف كخدمات كغيرها مف االستعماالت التي تت فؽ مع طبيعة المدينة أك القرية كظركفها كا 
بها مع الحفاظ عمي النكاحي الجمالية بهدؼ تكفير بيئة سكنية  حية آمنػة تػؤدم كظيفتهػا عمػي الكجػم 
ا كمػػؿ مػػع تػػكفير مسػػاحات كافيػػة كدراسػػة جيػػدة لمكاقػػع الخػػدمات العامػػة كخا ػػة المطػػارات كخطػػكط 

كارع كالمرافؽ الرئيسية العامة كالفرعية لتغطي الكحدة المحمية بكفا ة عالية السكؾ الحديدية كشبكات الش
ككػػذلؾ دراسػػة المنػػاطؽ ا إلريػػة كالتاريخيػػة كمكاقػػع التميػػز فػػي المدينػػة أك القريػػة بهػػدؼ حسػػف إسػػتغاللها 

 كتأمينها كالحفاظ عميها. 

دة المحميػػة ككػػؿ كيتعامػػؿ هػػذا التخطػػيط  مػػع كػػؿ العنا ػػر الطبيعيػػة الكاقعػػة فػػي نطػػاؽ الكحػػ 
 كليس جز ان منها كذلؾ في إطار التخطيط اإلقميمي لإلقميـ الذم تقع فيم. 

                                                 
  1المرجع السابؽ   ص  (1)
   12حيدر , فاركؽ ,  ص  (2)



200 
 

فػػػػي إعػػػػداد مشػػػػركعات التخطػػػػيط العػػػػاـ لممػػػػدف أك القػػػػرل أف يكػػػػكف شػػػػامالن كمتكػػػػامالن كمحققػػػػان  ككيراعػػػػ
 لإلحتياجات العمرانية عمي المدل الطكيؿ.

-landكحات تحدد اسػتعماالت ا رض )كيتككف عادة التخطيط العاـ مف مجمكعة الخرائط كل 

Use في المدينة أك القرية لإلستفادة الق كل منها كما تحدد نسب إستخدامها ككػذلؾ شػبكات الطػرؽ  )
 كالمرافؽ كالكإلافات كالنمك العمراني لمتجمعات السكنية بها.

اكرة كيػػدخؿ كمػا أف فػػي هػػذو المرحمػػة تػػدرس المدينػػة أك القريػة بعالقاتهػػا بػػالقرل أك المػػدف المجػػ  
فػػػي دراسػػػاتها التحمػػػيالت كالتقنيػػػات الفنيػػػة كالخبػػػرات المختمفػػػة مػػػف  النػػػكاحي االقت ػػػادية كاالجتماعيػػػة 
كالسياسػػػية كالهندسػػػية مإلػػػؿ عمػػػـك االقت ػػػاد كاالجتمػػػاع كهندسػػػة العمػػػارة كالتخطػػػيط كالهندسػػػة كالمدنيػػػة 

كيشػمؿ التخطػيط فػي هػذو المرحمػة كهندسة الطرؽ كالكبارم كالتميفكنػات كاالح ػا   كالقػانكف ....إلػخ , 
أيضان عمؿ خطػة شػاممة منسػقة لتطػكير المدينػة أك القريػة فػي  ػكرة عامػة كلمػدة طكيمػة تتػراكح مػا بػيف 

سػػنكات معتمػػدة أساسػػان عمػػي  1سػػنة حيػػث الخطػػة عػػادة عمػػي مراحػػؿ تأخػػذ مػػدم كػػؿ منهػػا  40إلػػي 10
الػػػػذم يعكػػػػس كيػػػػؤإلر عمػػػػي التطػػػػكير  التطػػػػكر االقت ػػػػادم لمتخطػػػػيط العػػػػاـ لممدينػػػػة أك القريػػػػة  نػػػػم هػػػػك

 اإلجتماعي لها. 

فػػي إعػػداد مشػػركعات التخطػػيط العػػاـ بيػػاف بػػرامج   ككب ػػفة عامػػة كفػػي جميػػع ا حػػكاؿ يراعيػػ 
كأكلكيات التنفيذ كتحديد الحيز العمرانػي لمجػاؿ التكسػع المنتظػر لممدينػة أك القريػة كذلػؾ كفقػان لألكضػاع 

يشتمؿ المخطط العاـ عنػد دراسػتم عمػي عػدة , ف التخطيط في الدكلةالتي تحددها الالئحة التنفيذية لقانك 
  أنماط تخطيطية كمنها :

             structure  Planning:   (1): التخطيط الييكميأكال
المػؤإلرة التػي تعمػؿ  كلكهي المرحمػة التخطيطيػة ا كلػي التػي تسػبؽ التخطػيط العػاـ لمعرفػة القػ 

هداؼ كاالستراتيجيات العسكرية كالسياسات الطكيمة المدل كمحددات عمي تحريكم كيعني ذلؾ تحديد ا 
النمػػك فػػي المدينػػة أك القريػػة كالمنػػاطؽ المحيطػػة بهػػا فػػي إطػػار التخطػػيط اإلقميمػػي أم أف هػػذا التخطػػيط 

( لتخطيط المدينػة أك القريػة حيػث يعتبػر هػذا التخطػيط أنشػط  Strategyي نع اإلستراتيجية العسكرية )
 ستعماالت ا رض المكجهة  في المنطقة.مف  مقكمات إ

(  كلذلؾ يكجم هػذا Planning and Actionإف هدؼ هذا التخطيط  هك التخطيط كالتنفيذ ) 
 التخطيط عادة لتنمية المجتمع كتغييرو في اإلتجاو المرغكب فيم. 

                                                 
    11, صحيدر , فاركؽ (1)
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ات  كيجػػػب أف تشػػػمؿ الدراسػػػػات كالالزمػػػة إلعػػػػداد التخطػػػيط الهيكمػػػػي مجػػػاالت السػػػػكاف كم ػػػادر الإلػػػػرك 
 الطبيعية كا نشطة االقت ادية كالمكا الت كالنقؿ كاالت االت كالخدمات العامة. 

التخطػػيط التف ػػيمي هػػك الكسػػيمة لتحقيػػؽ التنميػػة االجتماعيػػة كاالقت ػػادية كالعمرانيػػة بالمدينػػة أك : إلانيػػا
 القرية  كتكفير بيئة  حية آمنة بها كيتككف مف:

التخطيطيػػػػػػػة التف ػػػػػػػيمية لشػػػػػػػبكات الشػػػػػػػكارع  كالنقػػػػػػػؿ الخػػػػػػػرائط كالتقػػػػػػػارير الخا ػػػػػػػة بالدراسػػػػػػػات  ( أ)
كالمكا الت كشبكات المرافؽ العامة, كتكزيع الخدمات كالمساحات الخضػرا  كالفراغػات كمراكػز 

 العمالة كالمناطؽ السكنية كغيرها.

إشػػتراطات المنػػاطؽ كتشػػمؿ اإلشػػتراطات التػػي تحػػدد الكإلافػػات السػػكانية كبالتػػالي تعػػداد السػػكاف  ( ب)
رتفاعاتهػػا ككإلافاتهػػا البنائيػػة, كالحػػد ا دنػػك لمسػػاحات كاسػػتعماالت ا  رض كاشػػغاالت المبػػاني كا 

 قطع ا راضي كأبعادها.

كتهػػػػدؼ إشػػػػتراطات المنػػػػاطؽ إلػػػػي تحقيػػػػؽ التػػػػكازف بػػػػيف عػػػػدد السػػػػكاف كبػػػػيف المرافػػػػؽ العامػػػػة 
الشػكارع  كالخدمات التػي تػكفر لهػـ بالمنطقػة )تعميميػة, تركيحيػة,  ػحية, تجاريػة, دينيػة كغيرهػا( كسػعة

  .اة كسيارات خا ة ككسائؿ نقؿ عاـ(مف حيث حركة المركر الناتجة عف عدد السكاف )مش

                      Urban Designصميـ العمراني : التثانيةالمرحمة ال

كقػػد يسػػمك التخطػػيط التف ػػيمي حيػػث يػػتـ فيػػم إعػػداد مشػػركعات التخطػػيط التف ػػيمي لممنػػاطؽ 
لعػػػاـ لممدينػػػة أك القريػػػة كػػػذلؾ فإنػػػم يضػػػع القكاعػػػد التػػػي تشػػػترطها المنػػػاطؽ التػػػي يكػػػكف منهػػػا التخطػػػيط ا

ؽ التػػي يتكػػكف منهػػا التخطػػيط كالبػػرامج التنفيذيػػة التػػي تكجػػم عمميػػات التنميػػة فػػي كػػؿ منطقػػة مػػف المنػػاط
  (1).العاـ

              Environmental  Designصميـ البيئي : التثالثةالمرحمة ال
( فػي المدينػة أك   Landscape Architectureالمكاقػع ) ؽتنسػي كهػك الت ػميـ الػذم يػدرس

القريػػػػة مإلػػػػؿ ت ػػػػميـ أنػػػػكاع الممػػػػرات كأنػػػػكاع ا رضػػػػيات كأنػػػػكاع التشػػػػجير فيهػػػػا حسػػػػب كظائفهػػػػا مإلػػػػؿ 
  (2).مإلمرة أك أشجار لمظؿ إستعماالت م دات لمرياح كأشجار

                                                 
   11حيدر , فاركؽ , ص  (1)
   17حيدر , فاركؽ , ص  (2)
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          Project Planningتخطيط المشركع : رابعةالمرحمة ال

التخطػػػيط المتميػػػز لممشػػػاريع المخت ػػػة مإلػػػؿ مشػػػاريع المبػػػاني أك الػػػرم أك المشػػػاريع التجاريػػػة أك كهػػػك 
ال ناعية كهك عادة يدخؿ فيم الكإلير مف العمـك الطبيعية كالكيميائية كالهندسػية كالجيكلكجيػة كاإلقت ػاد  

  (1) .لمراد عممم في المدينة أك القرية..إلخ أم حسب دراسة نكعية المشركع ا

  levels of  Planning      :(2) مستكيات التخطيط(  3 -4) 
 :هي عالقات قكية  المتخطيط إلالث مستكيات متميزة تربطه

 National Planning  : التخطيط القكمي : األكؿ المستكم

كيحػػدد هػػذا التخطػػيط السياسػػة العامػػة لمدكلػػة فػػي مجػػاالت اإلسػػكاف كالمرافػػؽ كالتعمػػيـ كال ػػحة  
 . اعة كالزراعة...إلخكالترفيم كال ن

كما يكضح هذا المستكم مف التخطيط السياسية القكمية لتكزيػع المجتمعػات العمرانيػة الحضػرية  
كالريفية سكا  كانت مركزية أك فرعية ككذلؾ أحجامها كتكزيعها ككظائفها كعالقتها ببعضها الػبعض فػي 

 شكؿ سياسية قكمية شاممة.

اإلقت ػادية كاالجتماعيػة لمػدكؿ مإلػؿ تكزيػع اإلسػتإلمارات كيركز التخطػيط القػكمي عمػي النػكاحي  
 عمي مختمؼ القطاعات كا نشطة بهدؼ التنمية االقت ادية كاالجتماعية. 

 كلذلؾ فإف التخطيط عمي مختمؼ القطاعات يعمؿ عمي ربط سياسة خطة الدكلة. 

       Regional  Planning (3): التخطيط اإلقميميالمستكم الثاني
خطػػػيط اإلقميمػػػي أساسػػػان عمػػػي أقػػػاليـ  الدكلػػػة الكاحػػػدة فػػػإذا كػػػاف التخطػػػيط  القػػػكمي يحػػػدد يرتكػػػز الت

السياسػػات العامػػة لمدكلػػة كالخطػػكط العريضػػة لمتخطػػيط فػػإف التخطػػيط اإلقميمػػي يتنػػاكؿ بالدراسػػة كالبحػػث 
 .وكضع المخططات الالزمة في ضك  التخطيط القكمي كبنا  عمي تكجيهاتم لكؿ إقميـ عمي حد

قميمػي يعػالج  كد باإلقميـ هنػا هػك اإلقمػيـ التخطيطػي كلػيس اإلقمػيـ اإلدارم. فالمسػتكم اإلكالمق 
جتماعيػة تجعػػؿ  لالمػدف كالقػر  مجمكعػات كا راضػي كالإلػركات التػي يضػمها إقمػيـ ذك  ػفات  طبيعيػة كا 

 منم كحدة تخطيطية يمكف تنميتها. 

                                                 
    19حيدر , فاركؽ , ص  (1)
   9المرجع السابؽ , ص   (2)
 كما بعدها    9المرجع السابؽ ص  (3)
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م الطبيعية. ككضػع خطػة تنميػة كيتضمف كضع أسمكب عممي إلستغالؿ إمكانات اإلقميـ كإلركات 
رتباطاتم  إقت ادية اجتماعية لإلقميـ كتنظيـ تطكر العمراف باإلقميـ . كما تـ فيم تحديد عالقات اإلقميـ كا 

 با قاليـ ا خرل.
كب ػػفة عامػػة فػػإف التخطػػيط اإلقميمػػي يشػػمؿ النػػكاحي االقت ػػادية كاالجتماعيػػة كالطبيعيػػة كيػػتـ  

 الث عمي مستكيات اإلقميـ .فيم التركيز عمي النكاحي الإل

كيتعرض هذا المستكم بدرجة أكإلػر تف ػيالن مػف سػابقم لتكزيػع المجتمعػات العمرانيػة )الحضػرية  
( في land –Useكالريفية( كأحجامها ككظائفها كتكزيع السكاف  في اإلقميـ ككذلؾ إستعماالت ا رض )

كر اإلقميمػػػي الػػػذم يػػػربط بػػػيف التجمعػػػات كمػػػا يتعػػػرض لشػػػبكة الطػػػرؽ كالمػػػر  , اإلقمػػػيـ حاليػػػان  كمسػػػتقبالن 
العمرانية كبعضها البعض كأحجامها المركر الحالية كالمتكقعة عمي الشبكة اإلقميمية سكا  داخػؿ اإلقمػيـ 

 الكاحد أك التي تربط اإلقميـ ذاتم بما يجاكرو مف أقاليـ. 

المكػاف. كمػا أنػم كمف ذلؾ نجد أف التخطيط اإلقميمي يعمؿ عمي ربط التخطيط القكمي لمدكلػة ب 
أك القريػػة. كمػػا أف هػػذا  ينػػةيعتبػػر حمقػػة اإلت ػػاؿ بػػيف سياسػػة التخطػػيط القػػكمي كمسػػتكم التخطػػيط لممد

ككػذلؾ يعطػي إمكانيػة قػدرة كػؿ منهػا عمػي خدمػة التجمعػات  كالقػرلالتخطيط يعطي العالقة بػيف المػدف 
 السكنية في كؿ منها.

لهػػػػا مميػػػػزات خا ػػػة متكافئػػػػة فػػػػي اإلنتػػػػاج إف هػػػذا التخطػػػػيط يقسػػػػـ أرض الدكلػػػػة إلػػػي منػػػػاطؽ   
(  ككممػا زادت المشػػاكؿ التخطيطيػػة المرتبطػة بالسػػكاف فػػي إقمػػيـ Regionsكالمكا ػالت تسػػمي أقػػاليـ )

-Supتطمػػػب البحػػػث عػػػف تقسػػػيـ هػػػذا اإلقمػػػيـ إلػػػي أجػػػزا  أ ػػػغر يطمػػػؽ عميهػػػا جػػػز  مػػػف اإلقمػػػيـ ), مػػػا 

Region( أك جػػػػز  أ ػػػػغر مػػػػف اإلقمػػػػيـ  )Sup-Sup- Region)  كهكػػػػذا ليسػػػػهؿ معالجػػػػة مشػػػػاكمم
. كيختمػػػؼ كػػػؿ إقمػػػيـ عػػػف ايخػػػر عمػػػي حسػػػب مكقعػػػم الجغرافػػػي عمػػػي   كلتكضػػػيح معالمػػػم الخا ػػػة بػػػم

 الطبيعة في الدكلة. كما أف عالقتم اإلقت ادية كاالجتماعية كالسياسية لها تأإليرها الخاص فيم. 

ف منطقػة ال ػحرا  الشػرقية كلنضرب مإلالن لتكضيح ما ذكرنػاو. فنظػران لكجػكد إخػتالؼ كاضػح بػي 
كال حرا  الغربية كجنكب م ر كشمالها في جمهكرية م ر العربية فقد إعتبػر كػؿ منهػا إقميمػان خا ػان 
لم معالمم في تخطيطػم كعمكمػان عنػدما يػزداد عػدد السػكاف  فػي إقمػيـ  مػا  فػإف ذلػؾ يػؤإلر عمػي مسػتكم 

ي المنطقػػة كضػػعؼ الخػػدمات بهػػا. كلمتغمػػب الخػػدمات العامػػة فيػػم كبالتػػالي إزدحػػاـ المبػػاني كالمنشػػآت فػػ
عمػػي ذلػػؾ نمجػػأ إلػػي تقسػػيـ هػػذا اإلقمػػيـ  إلػػي منػػاطؽ أ ػػغر يػػتـ اإلشػػراؼ عميهػػا بكاسػػطة المحافظػػات 

(Governorates.) 
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     Planning (1): التخطيط العمرانيالمستكم الثالث
ات المسػػػتمرة كيرتكػػػز عمػػػي معالجػػػة كػػػؿ مػػػف المدينػػػة كالقريػػػة ككحػػػدات عمرانيػػػة. كتػػػؤدم التطػػػكر  

اقت ػػػػػادياي كاجتماعيػػػػػان كتكنكلكجيػػػػػان  إلػػػػػي حػػػػػدكث تػػػػػأإليرات عميهمػػػػػا كبالتػػػػػالي يحػػػػػدث رد فعػػػػػؿ مجتمعهػػػػػا 
 )إحتياجات كمطالب مستجدة( كبذلؾ يخمؽ ضغكطان داعية إلي التطكر كالتجديد في كيانهما.

اإلتجاهػات  كيرمي التخطيط هنا إلي السيطرة عمي كياف المدينة أك القرية عمي نحك متكافؽ مع  
االجتماعية كاالقت ادية كالسياسية.... إلخ(.  ففي هذا المستكم يتـ فحص ا ساس االقت ادم لممدينة 
كالقرية كتعتبػر الخ ػائص الحضػارية كالسياسػية كاالجتماعيػة كالعمرانيػة لهمػا مسػتقمة كفػي نفػس الكقػت 

مػا بتجميػع العنا ػر كالعكامػؿ فػي كجز  مػف اإلقمػيـ الػذم يتبعكنػم. كبػذلؾ يػتـ ت ػميـ محػيط الحيػاة فيه
 إطار أفضؿ مخطط لتطكيرهما كتجديدهما. 

ف كػػاف  كب ػػفة عامػػة فػػإف التخطػػيط العمرانػػي يشػػمؿ النػػكاحي اإلقت ػػادية كاالجتماعيػػة كالطبيعيػػة...  كا 
 يعني بالتركيز عمي النكاحي الطبيعية . 

مػػي  ػػفحة اإلقمػػيـ كرتبتهػػا إذا كػػاف التخطػػيط اإلقميمػػي يحػػدد المجتمعػػات كالمراكػػز العمرانيػػة ع 
كأعدادها كأحجامها كتكزيعها ككظائفها كعالقاتها ببعضها البعض إال أنػم ال يتعػرض إطالقػان لتخطيطهػا 
تف ػػيميان  إذ أف هػػذا هػػك أهػػـ كاجبػػات التخطػػيط العمرانػػي الػػذم ينسػػؽ العنا ػػر اإلنتفاعيػػة كيربطهػػا فػػي 

خػػػالؿ ذلػػػؾ المسػػػتكم التخطيطػػػي العمرانػػػي  إطػػػار نظػػػـ المدينػػػة الحضػػػرية أك الريفيػػػة حيػػػث يتحػػػدد مػػػف
 (  كالذم عمي منهجم يتـ تطكير العمراف فيها بتحديد:Master Planالتكجيهي العاـ لها )

 Land - Use              ستعماالت ا رضإ .2

    Population Density        الكإلافات السكانية  .1

 Building Heights       رتفاعات المبانيإ .4

 Coverage Percentage       ا رض بالمبانينسبة تغطية  .1

 Site  Planning           تخطيط المكقع .1

 Communal Building        ت ميـ مشركعات الخدمة العامة .9

    Housing Projects     مشركعات اإلسكاف .7

  Circulation-Road Network         شبكات الطرؽ .9

عػاـ لممدينػة أك القريػة يكضػح إتجاهػات كمراحػؿ نمكهػا كلذلؾ فإف التخطيط العمراني التػكجيهي ال
المستقبمي كأحجاـ السكاف لكؿ مرحمة مف مراحؿ نمكها كالتركيب العضكم لها أيضان كيعتبػر هػك ايخػر 

                                                 
  10حيدر , عباس , ص  (1)
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لػؾ لمم ػػمحة العامػة لسػػكاف لػػربط البيئػة بػػالمجتمع كذ يمكػف أف ي ػػؿ إليػم المخطػػط مػف عمػػؿ مبػدع مػا
 . أك القرية المدينة

 تخ ي  ن  الع د اإل ام  :ال ( 4 -4) 
كانت التخطيطات القديمة السابقة تناسب عقميػة أكلئػؾ القػـك الػذيف عاشػكا فيهػا راضػيف ,  نهػا 

كتفائهـ بمكاف بسيط يمكف اإليكا  إليم  .(1)كانت تتناسب مع أسمكب حياتهـ كنظرتهـ لمجماؿ كا 

فػي المدينػة يـ لمكقع المسجد مف تحديد الرسكؿ الكر   اكقد عرؼ المسممكف القدما  التخطيط بد
عمك هذا النهج في تخطيط مدنهـ  ف, كالذم  ار نكاة المدينة الجديدة فيما بعد , كسار المسممك المنكرة

  :الجديدة كمنها 

 :  الفسطاط مدينة (1- 4 -4) 
في  در اإلسالـ فػي م ػر , إذ  , كهي أكؿ مدينة أنشأتكهي مف المدف اإلسالمية الم رية

بػػػدأ أكلػػػي خطكاتػػػم لتخطػػػيط المدينػػػة,  , ك  (2)بجػػػكار ح ػػػف بػػػابميكف القػػػديـ بػػػف العػػػاصعمػػػرك خططهػػػا 
بتشػػييد مسػػجدو الجػػامع, كالػػذم سػػمي فػػي بعػػض ا حيػػاف بالجػػامع العتيػػؽ, كبجػػامع عمػػرك بػػف العػػاص, 
كرغػػـ  ػػغر حجػػـ الجػػامع , إال أنػػم كػػاف  ا سػػاس لمتنظػػيـ العمرانػػي لممدينػػة.. ففػػي شػػرؽ الجػػامع شػػيد 

لػػي جكارهػػا بنػػي عبػػد اهلل بػػف عمػػرك داران لػػم, عمػػرك دار اإل مػػارة, كالتػػي عرفػػت بػػدار عمػػرك الكبػػرل, كا 
عرفػػت بػػدار عمػػرك ال ػػغرل, كتػػرؾ عمػػرك أمػػاـ دارو فضػػا  أم ميػػدانان كاسػػعان لمكقػػؼ دكاب الجنػػد, مػػف 

 خيؿ كجماؿ كحمير, كأحاطت ا سكاؽ بالمسجد.

اضػع المحيطػة بالمسػجد, اختػار أربعػة كلما كجد عمرك بف العاص أف القبائؿ تتنافس عمي المك 
ال تنشب نزاعات..   كمف قكادو يمإلمكف القبائؿ الكبرل لمف ؿ بيف المتنافسيف, كتقسيـ الخطط بينهـ, حت

سػػمك كعمػػرك بػػف , كشػػريؾ بػػف ـ هػػذو المهمػػة هػػـ: معاكيػػة بػػف  ػػريحكهػػؤال  ا ربعػػة الػػذيف أسػػندت إلػػيه
النػاس, كف ػمكا بػيف  ا, فػأنزلك  زيػع القبائػؿ عمػي الخطػطناشر, كباشر هػؤال  ا ربعػة تك قحـز كحكيؿ بف 

 القبائؿ. 

كعنػػػػد هػػػػذا الحػػػػد ينتهػػػػي دكر السػػػػمطات اإلداريػػػػة بالمدينػػػػة, حيػػػػث يقػػػػؼ عنػػػػد التخطػػػػيط العػػػػاـ 
باإلشراؼ عمي المناطؽ الرئيسية, كقد تكلت كػؿ قبيمػة بعػد ذلػؾ تقسػيـ خطتهػا بػيف أعضػائها. بمػغ عػدد 

 نحك ست عشرة كمائة خطة, ما بيف قبائؿ كبطكف, ما يمي:لتي اختطت بالفسطاط  القبائؿ ا
 .)إلماف عشرة قبيمة كبطف مف عدناف )عرب الشماؿ 

                                                 
  240حماد , محمد ,  تخطيط المدف اإلنساني عبر الع كر , ص  (1)
  241نفس المرجع السابؽ , ص  (2)
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 .)ست كإلمانكف قبيمة كبطف مف قحطاف )عرب الجنكب 

 .سبع قبائؿ مف غير العرب 

 .(1) خمس قبائؿ خا ة 

خػػتص كقػد نشػأ عػػف ذلػؾ فػػي فقػم العمػػارة اإلسػالمية, بػػاب عيػرؼ بحػػؽ االخت ػاص, كهػػك مػا ي
مسػػتحقم باالنتفػػاع بػػم,  كال يممػػؾ أحػػد مزاحمتػػم فيػػم, كتػػدخؿ تحػػت ذلػػؾ  ػػكر متعػػددة, منهػػا: مرافػػػؽ 
  ا سكاؽ المتسعة التي يجكز البيع كالشرا  فيها, كالدكاكيف المباحة كنحكها, فالسابؽ إليها أحؽ بها...

العػامر مػف الشػكارع " كيجػكز االرتفػاؽ بمػا فػي  : كنقؿ اإلماـ أحمد بف تيمية عػف حميػة العممػا 
...  كمما سبؽ نستطيع أف نستخمص العديد مف النقاط التػي (2) كالرحاب الكاسعة, بالقعكد لمبيع كالشرا 

 أإلرت في عمارة المدف اإلسالمية في الفترات الزمنية التالية كهي:
تشػػتمؿ أف تػػدخؿ السػػمطات فػػي الشػػئكف اإلداريػػة لممدينػػة, يقػػؼ عنػػد حػػد الخطػػة المركزيػػة لهػػا, كالتػػي  -

 عمي المسجد الجامع, كدار اإلمارة, كبيت الماؿ, كالسكؽ, كالشكارع الرئيسة.
أف تقسيـ ا حيا  مف الداخؿ يتعمؽ بالقاطنيف فيها, كفي ذلؾ يتحمؿ المجتمع داخؿ الحي إدارة نفسم  -

 بنفسم.

امع, أ ػػبح  تػػكفير المرافػػؽ بكػػؿ حػػي مسػػؤكلية القػػاطنيف فيػػم, فػػإدارة المدينػػة بنػػت المسػػجد الجػػ  
مسػػجد خطػػتهـ, ككػػاف لهػػـ مجمػػس يجتمػػع كبػػراؤهـ فيػػم, لمبػػت فيمػػا بنػػكا كالقػػاطنيف فػػي الخطػػة أك الحػػي 

 . (3)كفي ذلؾ لممسؤكلية مسؤكلية إدارة المدينة ب فة عامة  ,يتعمؽ بشؤكف الحي
 : يميختيار مكاقع المدف ما افمإلالن يرم ابف خمدكف أف مف شركط 

 أف  تيحاط بسكر يدفع المضار. -
أف تحتؿ مكضعان متمنعان مف ا مكنة, عمي هضبة أك عمي نهر, أك باستدارة بحر.....إلخ. كهػذا مػا  -

 فعمم عمرك بف العاص حيف اختار مكضع الفسطاط.
 مراعاة اتخاذ المكقع الذم يتمتع بطيب الهكا , لمسالمة مف ا مراض. -
 .عيكف عذبة ئمابإز جمب الما , بأف يككف البمد عمي نهر, أك  -
 طيب المراعي لسائمتهـ. -
 (4) .هي ا قكات  عمراعاة المزارع, فإف الزرك  -

                                                 
  92كص  90عزب , خالد, ص  (1)
 أحمد بف تيميم , مجمكع الفتاكل   (2)
  72ك ص   70المرجع السابؽ  ص  (3)
 تحقيؽ د. عمي عبد الكاحد كافي   910, 946بف خمدكف , المقدمة , صا (4)
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بػف خمػدكف, فيشػير إلػي أف مػا يجػب مراعاتػم فػي أكضػػاع إبػف ا زرؽ مػا تحػدث عنػم اكيف ػؿ 
: "  المػػػدف, أ ػػػالف مهمػػػاف: دفػػػع المضػػػار , كجمػػػب المنػػػافع.. إلػػػـ يػػػذكر أف المضػػػار نكعػػػاف:  أرضػػػية

سػكار  عمػي  المدينػة, ككضػعها  فػي مكػاف ممتنع,إمػا عمػي هضػبة متػكعرة مػف كدفعها بػإدارة سػياج  ا 
مػا ب سػػتدارة بحػر أك نهػر كمػػا رأينػا فػي الفسػػطاط, حتػك ال يك ػؿ إليهػػا  إال بعػد العبػكر عمػػي  إالجبػؿ, كا 

 جسر أك قنطرة, في عب منالها عمي العدك كيتضاعؼ تح ينها.

ار المكاضػع الطبيػة الهػكا ,  ف مػا  خبػث منػم كالنكع الإلاني مف المضار سماكم, كدفعػم باختيػ  
بركػػػكد, أك تعفػػػف بمجاكرتػػػم لميػػػاو فاسػػػدة, أك منػػػاقع متعفنػػػة, أك مػػػركج خبيإلػػػة , يسػػػرع المػػػرض لمحيػػػكاف  

 .(1)يم ال محالة, كما هك مشاهد بكإلرةالكائف ف

 أف هناؾ عالقة طردية بيف كإلرة ساكني البمػد كحركػة الهػكا  فيهػا, كيضػرب لػذلؾ ككيكشؼ عم
, التػػي كانػػت عنػػد اسػػتبحار العمػػراف بإفريقيػػة, كإليػػرة السػػكاف, فكػػاف ذلػػؾ معينػػان عمػػي  قػػابسبمدينػػة مػػإلالن 

تمكج الهكا  كتخفيؼ ا ذل عنم, فمـ يكف فيها كإلير عفف كال مرض, كعندما خؼ ساكنكها ركد هكاؤهػا 
كػػكد هػػكا  الفسػػطاط يػػب أإلػػر ر بالمػػتعفف, بفسػػاد مياهػػا, فكإلػػر العفػػف  كالمػػرض. كبػػيف "ابػػف رضػػكاف" الط

. كا  ػػؿ الإلػػاني عنػػد ابػػف ا زرؽ, كهػػك جمػػب  عمػػي أهمهػػا كطبػػاعهـ, التػػي اتسػػمت بػػالجبف كقمػػة الكػػـر
 : المنافع, إنما يككف بمراعاة أمكر منها

تكفر الما , كأف يككف البمد عمي نهر, أك بإزائم عيكف عذبة,  ف كجكدو كػذلؾ يسػهؿ الحاجػة إليػم,  -
 كهي ضركرية.

رعي  لمسائمة كقربم,إذ البد لذم قرار مف دكاجف الحيكاف  لمنتاج كالضرع كالرككب, ك متك طيب الم -
 كاف المرعي الضركرم لهذا كذلؾ, كاف أكفؽ مف معاناة المشقة في  بعدو.

قيرب المزارع الطيبة ,  ف الزرع هك القكت, كككنهػا أسػهؿ فػي اتخػاذو كأقػرب فػي تح ػيمم, كالشػجر  -
 حطب كقكد لمنيراف, كالخشب لممباني.لمحطب كالخشب, فال

 كقيربم مف البحر لتسهيؿ الحاجة الق ية مف  البالد النائبة -
 .(2).. كال خفا  في أف هذو ا مكر تتفاكت بحسب الحاجة, كما تدعك إليم ضركرة الساكف 

لقػػد نضػػجت كتابػػات عممػػا  السياسػػة الشػػرعية فػػي مجػػاؿ عمػػراف المػػدف, كحػػددكا ا سػػس التػػي 
يراعيهػػا الحػػاكـ عنػػد إنشػػا  أيػػة مدينػػة, كمػػف هػػذو ا سػػس مػػا ذكػػرو ابػػف أبػػي الربيػػع فػػي مؤلفػػم  يجػػب أف

 : الشهير"سمكؾ المالؾ في تدبير الممالؾ" كهي
 أحدهما: أف يسكؽ إليها الما  العذب لمشرب, حتك يسهؿ تناكلم مف غير عسؼ.

                                                 
  99عزب , خالد, ص  (1)
  71المرجع السابؽ , ص  (2)
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 الإلاني: أف يقدر طرقها كشكارعها, حتك تتناسب كال تضيؽ.
 أف يبني فيها جامعان لم الة في كسطها, ليقرب عمي جميع أهمها.: الإلالث
 : أف يقدر أسكاقها بكفايتها,ليناؿ سكانها حكائجهـ مف قيرب.الرابع

 الخامس: أف يميز قبائؿ ساكنيها, بأف ال يجمع أضدادان مختمفة متباينة.
 مف سائر جهاتم. ها فميسكف أفسح أطرافها, كأف يجعؿ خكا م كنفان لما: إف أراد سكنالسادس

 السابع : أف يحكطها بسكر, خكؼ اغتياؿ ا عدا ,  نها بجممتها دار كاحدة.
  . (1)الإلامف :  أف ينقؿ إليها مف أهؿ ال نائع بقدر الحاجة لسكانها 

ق, مدم الفهـ المقركف بالتحميؿ المنطقي  171 يتضح مف كالـ ابف أبي الربيع, المتكفك سنة 
"  دكف عسػؼ "  ففي سكؽ المياو لممدينة لمشرب, لتسهيؿ مهمة الح ػكؿ عميػمفي أسس إنشا  المدف, 

دليؿ عمي ك كؿ المخطط الحضػكر إلػي مرحمػة الحريػة فػي اختيػار المكقػع المػدني, متخطيػان مػا يسػمي 
(, التػػػي تحػػػتـ عمػػػي المخطػػػط أف يبنػػػي مدنػػػم بػػػالقرب مػػػف كديػػػاف Determinismبالحتميػػػة الطبيعيػػػة )
 ت الإلركات الطبيعية . ا نهار, كالمكاقع ذا

فابف أبي الربيع يشػترط عمػي الحػاكـ لعمػارة المدينػة, التػي قػد يكػكف مكقعهػا بعيػدان عػف م ػادر    
. أمػػا الشػػكارع,  (2)الميػػاو, أف يجمػػب المػػا  إليهػػا, كهػػك مػػا حػػدث فعػػالن فػػي العديػػد مػػف المػػدف اإلسػػالمية 

البشػرم, ككسػائؿ النقػؿ المتاحػة آنػذاؾ, كالتػي فيرم ابف أبي الربيع , أف تقدر ب كرة تناسب االستخداـ 
كانت إما دكابػان, أك بكاسػطة  اإلنسػاف نفسػم, كلػذا فػإف مػف درسػكا المػدف اإلسػالمية كعػابكا عميهػا ضػيؽ 
شكارعها, درسكا مف منظكر المتطمبات المعا رة لحركة النقؿ, كلـ يراعػكا طبيعػة الع ػكر التػي شػيدت 

بيف الشارع أك الحارة أك الزفاؼ كالقاطنيف فيم, عالقة ترابطية تراحمية, فيها هذو المدف.. إلـ إف العالقة 
فالشػػػػارع فػػػػي المدينػػػػة اإلسػػػػالمية, مػػػػرتبط بالعقػػػػار كمالكيػػػػم, عمػػػػي عكػػػػس مػػػػا عميػػػػم الحػػػػاؿ فػػػػي المػػػػدف 

  (3) .الشارع مسؤكلية السمطة المركزية المعا رة, حيث إف

 سالمية إلي ثالثة مستكيات مف الطرؽ:ذلؾ، نستطيع أف نقسـ طرؽ كشكارع المدف اإل كبنا  عمى
الطػػرؽ العامػػة, كقػػد عػػرؼ المقدسػػي هػػذا النػػكع مػػف الطػػرؽ بأنػػم الشػػارع المنفػػؾ عػػف :  المسػػتكم األكؿ

االخت ػاص, فالنػاس كمهػػـ فيػم سػػكا  يسػتحقكف المػػركر فيػم, كال اخت ػاص فيػػم  حػد بػػؿ  هػك مشػػترؾ 
بمػا يضػر المػارة  فػي مػركرهـ,  ف الحػؽ فيػم عاـ, االنتفاع لكؿ مف يمر بػم, كيمنػع مػف الت ػرؼ فيػم 

 ليس لممت رؼ خا ة بؿ لممسمميف كافة.
                                                 

  71عزب , خالد, ص   (1)
  71المرجع السابؽ , ص   (2)
  77ص  المرجع السابؽ ,   (3)
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كمف أمإلمة هذا النكع مف الطرؽ, الق ػبة العظمػي فػي القػاهرة التػي تختػرؽ المدينػة مػف الشػماؿ    
إلػػي الجنػػكب, كهػػذا النػػكع مػػف  الطػػرؽ كمػػا هػػك كاضػػح مػػف حقػػكؽ جماعػػة المسػػمميف, ككانػػت السػػمطات 

 ض ا حياف لمحفاظ عمي هذا النكع مف الطرؽ. تتدخؿ في بع
هك الطريؽ العاـ الخاص, كهك أقؿ درجة مػف الطريػؽ العػاـ, إذ االرتفػاؽ بػم مػف قبػؿ  المستكم الثاني:

 جماعة المسمميف, يقؿ عف سابقم, كبالتالي تزداد سيطرة القاطنيف بهذا المستكم مف الطرؽ عميم.
أمإلمػة هػػذا النػكع مػػف الطػرؽ هػػك الطريػؽ غيػػر النافػذ, كهػػذا  الطريػػؽ الخػاص, كأفضػػؿ المسػتكم الثالػػث:

النكع مف الطرؽ ممؾ لساكنيم فقط, كلذا سمي خا ان, بخالؼ المستكم الإلاني مف الطرؽ, فإنم مشترؾ 
  بيف جميع أهؿ الطريؽ كفيم أيضاى حؽ لمعامة.

هػك أنػم يجػكز  م عميها الفقها  فػي حكػـ مإلػؿ هػذا المسػتكم مػف الطػرؽ,  كالقاعدة التي إستقر   
سػػاكف أف يت ػػرؼ فػػي الطريػػؽ, بمكافقػػة شػػركائم فيػػم. كمػػف هنػػا نسػػتطيع أف نفسػػر تمػػؾ العبػػارات التػػي 

زقػػػاؽ كردت فػػػي سػػػجالت المحػػػاكـ الشػػػرعية العإلمانيػػػة, كالخا ػػػة بمإلػػػؿ هػػػذا النػػػكع مػػػف الطػػػرؽ مإلػػػؿ: " 
 .(1)النكع مف الطرؽ في مدف العالـ اإلسالمي هذا نتشرإ" كقد  مشترؾ اإلنتفاع

  :فمسطيف  في  التخطيط (4-5)
تعاقب عمك حكـ فمسطيف عدة دكؿ أإلرت كمها عمك مجاؿ التخطيط فيها , ككانت فترة الحكػـ العإلمػاني 

 ايتي:كهي بدايات التخطيط كتحديد الممكيات , كيمكف ترتيب فترات التخطيط في فمسطيف 

 ( ـ 1948_ 1917البريطاني:  ) اإلنتدابالتخطيط في عيد  (4-5-1)
اإلمبراطكريػػػة البريطانيػػػة إلػػػي كضػػػع نظػػػاـ إدارم جديػػػد يكفػػػؿ لممإلػػػؿ حككمػػػة بريطانيػػػة  تلجػػػأ

الهيمنػػػة كالسػػػيطرة عمػػػي المسػػػتعمرة البريطانيػػػة الجديػػػدة )فمسػػػطيف( ذلػػػؾ بػػػأف عينػػػت ممػػػإلالن لهػػػا يسػػػمي 
تقسػػيـ أراضػػي  لالمنػدكب السػػامي عمػػي فمسػػطيف يعاكنػػم مجمػػس استشػػارم فػػي تنظػػيـ شػػؤكف الػػبالد كجػػر 

المستعمرة الجديدة إلي ألكية عيف لكؿ لكا  منها حاكمان كما يسمي حاكـ المكا  يعاكنم في السيطرة عمػي 
قضػػية ك المتعػػػرفيف كالقػػائـ مقػػاـ, كمػػع دخػػػكؿ القػػكات البريطانيػػة القػػدس أ ػػػدر منطقػػة المػػكا  حػػاكـ ا 
َى عسكريان بتاريخ بالجنراؿ اإلنجميزم المن  ـ. جا  فيم.6/21/2627ي أمرًا

 ـ حكؿ سكر القدس القديمة.71يقؿ عف  يمنع البنا  بحزاـ ال -
 يمنع البنا  داخؿ السكر كذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمي طابع المدينة القديمة.  -

كفػػي السػػنكات ا كلػػي مػػف اإلحػػتالؿ البريطػػاني لفمسػػطيف تػػـ إعػػداد مخططػػات هيكميػػة لمػػدف مإلػػؿ حيفػػا 
 .                       (2)كالقدس

                                                 
  62كص  60عزب , خالد, ص   (1)
 أبك حميد , إبراهيـ , دراسة حكؿ الكاقع التخطيطي في قطاع غزة .  (2)
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 ـ أقر أمر تنظيـ المدف الذم كاف يسرم عمي المدف فقط كبنا  عميم : 2612كفي عاـ 
تـ الشركع  بإعداد مخططات هيكمية كتحديد مناطؽ تخطيط لممدف الفمسطينية آنذاؾ القدس _ حيفػا  -

 _ يافا _ نابمس _ غزة _ الخميؿ.... إلخ.

عتماد هذو المخططات:  كتـ إفرازها كا 
 ترخيص مباني كشؽ الطرؽ -
 هذا ا مر مستكييف لمتنظيـ محمي _ مركزم أقر -

ـ.  كشػهدت تمػؾ الفتػرة  ػدكر 2649عػاـ  حتػكـ سػارم المفعػكؿ 2612بقي  هػذا ا مػر تنظػيـ المػدف 
  : (1)قكانيف كأنظمة كنشاطان  تشريعيان كبيران نجـ عنم

 ريطاني.تجميع لكافة القكانيف كالتشريعات التي كاف معمكؿ بها في فمسطيف قبؿ اإلحتالؿ الب -
شػامؿ لمتشػريعات القديمػة كالتػي جػرم تجميعهػا كتبكيبهػا فيمػا بعػد سػميت مجمكعػات )  إجرا  تطكير -

 : هي (درايتكف
  ) الكقائع الفمسطينية ( الشركع في إ دار الجريدة الرسمية -
 ـ2614 دكر نظاـ )رخص( تنظيـ المدف لسنة  -
 ـ.2612دة ا كلي مف قانكف تنظيـ المدف لسنة أنظمة أ درتها لجنة التنظيـ المركزم بمكجب الما -
 ـ2642نظاـ مؤقت لتخطيط المدف كا بنية لسنة  -
 ـ2641( لسنة 2إ دار قانكف البمديات رقـ ) -
 ـ. 2649( لسنة 19قانكف تنظيـ المدف رقـ )  -

ة ـ كتعديالتػػم مػػع بقػػا  جميػػع ا نظمػػة الداخميػػ2612هػػذا القػػانكف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف  كلقػػد أبقػػ
ـ, معمػػػكؿ بهػػػا كنافػػػذة إلػػػي 2612كا نظمػػػة المنشػػػكرة فػػػي الكقػػػائع الفمسػػػطينية بمقتضػػػي أحكػػػاـ القػػػانكف 

ـ تكزيع  الحيات التنظيـ بيف 2649إلقائها كتعديمها, كمف أهـ المكاضيع التي تطرؽ إليها قانكف سنة 
مسػاحة فمسػطيف  المستكم المحمي كالقطػرم كاإلقميمػي ككضػعت مشػاريع تنظيميػة هيكميػة إقميميػة غطػت

 : (2)ة ألكية كهيتالتي قسمت بمكجب هذا القانكف إلي س
القدس _ نابمس _ الخميؿ _ غزة _ كما  زاؿ هذا القانكف سػارم المفعػكؿ فػي محافظػات غػزة حتػي هػذا 

 اليـك كسيتـ التطرؽ إلي هذا القانكف بتفا يؿ أكإلر مف خالؿ هذو الدراسة .
 ـ2649مة لسنة نظاـ ا بنية في مدينة غزة القدي -
 ـ.2642نظاـ هدـ ا بنية الخطرة لسنة  -

                                                 
 21حمبي كأبك دهيـ  ص (1)
 24نفس المرجع السابؽ ,  ص (2)



222 
 

 ـ.26112نظاـ إقامة ا سكار  كا سيجة لسنة  -

لهػا, كمػا أف معظػـ المػدف تػـ   ةإقميميػ اتا لكيػة فػي فمسػطيف تػـ إعػداد مخططػ معظـكنجد أف 
عػداد مخطػط قريػة قػد تػـ إ 600قرية فمسطينية مف بيف ما يزيد عػف  11مخططها الهيكمي, كفقط ر راقإ

قراروهيكمي لها  . كلقػد أعػدت هػذو المخططػات بنػا  عمػي مفػاهيـ كأعػراؼ مسػتكردة قادهػا المستشػار (1)كا 
نتػداب نقمهػا إلػي فمسػطيف لتخطيط المدف, هذو ا فكار تطكرت في مجتمع  ناعي كبريطانيا كرغب اإل
كقركيػان  كيتميػز بتطػكر  كتطبيقها مف خالؿ سيطرتم في الكقػت الػذم كػاف المجتمػع فػي فمسػطيف زراعيػان 
 عمراني بطئ نسبيان خا ة في القرم كمفاهيمم قركية تعتمد عمي قيمة كأعرافم.
 كيمكف أف نكجز أهداؼ المشاريع اإلقميمية كالمحمية االنتدابية بالنقاط التالية:_

 تشكيؿ أساس قانكني لتنظيـ المدف كالقرم بكؿ مسطح فمسطيف (2

 طبيعية كمناطؽ ذات مناظر خا ة بما في ذلؾ الساحؿ  الحفاظ عمي مكاقع تاريخية, مكاقع (1

رئيسػية بػالقرل ز أراضي كبنا  غير منظـ كمنع تطػكير بنػا  شػريطي عمػي امتػداد الطريػؽ الافر إمنع  (4
 كمنع خنقها بالمباني. ؽ المك مة لممدفا لطر  عمككالحفاظ  كخارج مناطؽ المدف

 ة المبنية.الحفاظ عمي ا راضي الزراعية كتحديد انتشار المنطق (1

مستكم البيئي بكاسطة تكزيع استعماالت ا راضي إلي مناطؽ, كتحديد أعراؼ كنظـ كمعػايير الرفع  (1
 .(2)بنا  لكؿ منطقة

 ـ(:1967_ 1948( التخطيط في عيد اإلدارة المصرية )4-5-2)

تقسػػيـ فمسػػطيف كقيػػاـ إسػػرائيؿ  لـ جػػر 2619خػػركج االحػػتالؿ البريطػػاني مػػف فمسػػطيف عػػاـ  مػػع
أمػػا الجػػػز   77101مربعػػان أم مػػا يعػػادؿ  1ـكػػ 10770ز  ا كبػػر مػػف فمسػػطيف عمػػي مسػػاحة الجػػعمػػك 

 مربعػان ككضػع قطػاع غػزة تحػت 1كػـ 1911مسػاحة  كايخر فقد ضـ إلػي ا ردف )الضػفة الغربيػة( عمػ
 % مف مساحة فمسطيف .214أم بنسبة   كيمك متر مربعان  491, عمي مساحة تبمغ اإلدارة الم رية

 :الفترة إلي قسميف نقسمت هذو اك 
 . ـ كالتي انتهت بالعدكاف الإلالإلي2619شهر نكفمبر سنة  تكحـ 2619يتناكؿ الحقبة مف : ا كؿ
ـ 2617في الفترة التي امتدت مف تاريخ انسحاب قكات العدكاف الإلالإلي في السػابع مػف مػارس  :كالإلاني

فبقيػػػت المخططػػػات الهيكميػػػة  أمػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بعمميػػػة التخطػػػيط ـ.2697كانتهػػػت  بكقػػػكع عػػػدكاف سػػػنة 
ـ كرغػػـ ذلػػؾ اسػػتمر 2697حتػػك  ـ ك2617االنتدابيػػة سػػارية المفعػػكؿ فػػي تمػػؾ الفتػػرة الممتػػدة مػػف سػػنة 

إسػتكجبتها بعض التعديالت عميها  لالعمؿ بالتشريعات التنظيمية التي كضعها االنتداب البريطاني كجر 

                                                 
 أبك حميد , إبراهيـ  , دراسة حكؿ الكاقع التخطيطي في قطاع غزة .  (1)
  17خمايسي , راسـ , ص  (2)
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)لجنة مركزية  القاضي بتشكيؿ 117/17ر رقـ التغيرات السياسية كالسكانية لممدينة, كمنها  دكر ا م
 بدالن مف المجنة المكائية كذلؾ لزكاؿ ال فة المكائية عف منطقة قطاع غزة. (لألبنية كتنظيـ المدف

عػاـ  كـ كحتػ2619متػدت مػف عػاـ إيمكف القػكؿ بػأف فتػرة اإلدارة الم ػرية لقطػاع غػزة  التػي ك 
ؿ المدينػة كبزيػادة الكإلافػة السػكانية كبكضػع  تشػريعات العمرانػي لهيكػ تػدادمكاالـ تميزت بالتكسػع 2697

 . منظمة لممباني كاالرتدادات كنسب البنا 

 ـ (  : 1994_ 1967( التخطيط في عيد اإلحتالؿ اإلسرائيمي )4-5-3)
نتدابيػػة سػػتمرت عمميػػة تػػرخيص المبػػاني بمكجػػب القػػكانيف كالمخططػػات اإلإـ 2672حتػػي عػػاـ 

ية آنػػػذاؾ مػػف النػػػكاحي ا منيػػة كالرقابػػة عمػػػي عمميػػة البنػػػا  مػػف خػػػالؿ كتركػػز عمػػؿ السػػػمطات اإلسػػرائيم
 الجيش.

الػػذم جػػا  ليضػػع ا سػػس لسػػمطات  129قػػرار أمػػر عسػػكرم رقػػـ إـ تػػـ 2672كفػػي نفػػس العػػاـ   
 كالتنظػػيـ كأطمػػؽ عمػػي هػػذا ا مػػر العسػػكرم أمػػر بشػػأف تنظػػيـ المػػدف كالقػػرم كا بنيػػة كهػػذا ا مػػر ألغػػ

 مسئكؿ يعيف مف قبؿ قائد المنطقة.  كـ كالبنا  كأعطي  الحيات إلالمستكم المكائي لمتنظي

هذا ا مر العسكرم لجاف تنظيـ في المجالس القركية حيث تـ فيمػا بعػد تشػكيؿ سػت  كما ألغك
                        . ف في قطاع غزةيإلنتا  لجاف تنظيـ  قركية إقميمية في الضفة الغربية ك 

يػػيف أعضػػا  مجمػػس التنظػػيـ ا عمػػك كلجػػاف التنظػػيـ اإلقميميػػة أعطػػي هػػذا ا مػػر  ػػالحيات تع
القركيػػة لقائػػد المنطقػػة, كأف يعػػيف مجمػػس التنظػػيـ ا عمػػك لجػػاف تنظػػيـ خا ػػة أك متفرعػػة عنػػم حسػػب 

 .(1)حاجاتم
 ؿ فمسػطيف شػكمي عمػي مسػتكم لجػاف التنظػيـيػبإقرار هذا ا مر العسكرم أ ػبح تمإل  كمع البد

 .  إقميمية قركية  أك لجاف منبإلقة عف مجمس التنظيـ ا عمك

ف اليهكد عمي أجهزة التنظيـ كالرقابة عمي عممية البنا , كعمي تحديد سياسة ك لقد سيطر المكظف
اسػػػتعماالت ا راضػػػي, كالمبػػػادرة إلعػػػداد مخططػػػات هيكميػػػة محميػػػة خا ػػػة بكاسػػػطة مكظفيهػػػا  خدمػػػة 

هػػذو السػػػيطرة التامػػة جعمػػػت مػػف قػػػانكف التنظػػيـ كالبنػػػا   , ك سػػػتيطانيةلألهػػداؼ ا منيػػػة كالعسػػكرية كاال
  ايتي: أداة لتحقيؽكالتخطيط المعمكؿ 

 العمراني الفمسطيني التكسعآلية ناجعة لح ر  -
 إعاقة عممية البنا  بكاسطة عدـ منح رخص بنا . -

                                                 
  10سي , راسـ , ص خماب (1)
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ة ممػػا أفقػػد المػػدف نقػػؿ مسػػاحات ا راضػػي المخ  ػػة السػػتعماالت ا راضػػي ال ػػناعية كاالقت ػػادي -
 كالقرل بنا  قاعدة اقت ادية.

 نتشار البنا  الفمسطيني.ا  أ بح التخطيط أداة بيد الحكـ العسكرم لمنع تكسع ك  -
إبقػػػا  مسػػػاحات شػػػائعة مػػػف ا راضػػػي لالسػػػتيطاف اليهػػػكدم فػػػي  ا راضػػػي المحتمػػػة كم ػػػادرة هػػػذو  -

                  (1).ا راضي
حػػتالؿ اإلسػػػرائيمي المخططػػات الهيكميػػة اإلقميميػػػة سػػتخداـ اإلإلسػػمبي هػػػك ممػػا زاد فػػي تػػػأإلير التخطػػيط ا

 ػػالحيات  7بنػػد  129نتدابيػػة  بمػػا يتناسػػب مػػع الم ػػالح اإلسػػرائيمية كلقػػد أعطػػي ا مػػر العسػػكرم اإل
خا ة لممسئكؿ مف قبؿ قائد  المنطقة,  الحية مطمقة حيث جا  فػي القػانكف  يجػكز لمجمػس التنظػيـ 

 :(2)كف أفا عمك  في القان
 يعدؿ أك يمغي أك يعطؿ لمدة معينة مفعكؿ كؿ ت ميـ أك رخ ة. (2

 أف يتقمد أم  الحية مخكلة بإ دارها لجنة مف المجاف المذككرة )لجاف إقميمية قركية أك بمديات(. (1

أف ي در أم رخ ة مخكلة بإ دارها  لجنة مػف المجػاف المػذككرة  أك أف يعػدؿ مإلػؿ هػذو الرخ ػة  (4
 أك أف يمغيها.

 يعفي أم شخص مف كاجب الح كؿ عمي رخ ة يتحتـ الح كؿ عميها بمكجب القانكف.أف  (1

حيث كانت تركيبة مجمس التنظيـ ا عمك كالمجاف المنبإلقة عنم كانت أداة طبيعية كحتك مبادرة لتحقيؽ 
 متداد كالتطكر العمرانػيب اإلسالسياسة اإلسرائيمية كالتي تسعي إلي السيطرة عمي ا راضي المحتمة كح

سرائيمي, كتغييب الفمسطينييف عف المشاركة في عممية  الفمسطيني كزيادة تعمؽ االقت اد الفمسطيني باإلو
 .                     (3)تخاذ القرار لتطكير حيزهـإ

ستيطاف اليهكدم في ا راضي المحتمة حتػك بالمقابؿ فتح التطكير كالمبادرة لتخطيط كتكجيم اإل
مػػف الح ػػكؿ عمػػي رخ ػػة بنػػا  أك إعػػداد مشػػركع ا بعػػض ا حيػػاف معفيػػ سػػتيطاف كػػاف فػػيأف هػػذا اإل
 هيكمي.

حػػػتالؿ بتقسػػػيـ منطقػػػة الضػػػفة الفمسػػػطينية كقطػػػاع غػػػزة إلػػػي مجػػػالس إقميميػػػة قامػػػت سػػػمطات اإل
يهكديػػة ككػػػاف مػػف  ػػػالحياتها كمسػػئكلياتها إعػػػداد المخططػػػات الهيكميػػة كالت ػػػديؽ عميهػػا كرفعهػػػا إلػػػي 

كاضػػح ,  هػػدؼكجػػا ت هػػذو المخططػػات لتحقيػػؽ  ؽ, كا  ػػدار الػػرخصمجمػػس التنظػػيـ ا عمػػك لمت ػػدي

                                                 
 أبك حميد , إبراهيـ , دراسة حكؿ الكاقع التخطيطي في قطاع غزة .  (1)
 نفس المرجع السابؽ  .  (2)
الجرباكم , كعبد الهادم , مخططات التنظيـ اإلسرائيمية ا داة الكاممة لدمج ا راضي الفمسطينية المحتمة في  (3)

 .  19-11, ص  1( العدد  2660إسرائيؿ , مجمة الدراسات الفمسطينية , ) 
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بػػػػالرغـ مػػػػف أف هػػػػذو  .(1)اإلسػػػػرائيمية ؼكا هػػػػداهػػػػك تنظػػػػيـ الحيػػػػز اإلقميمػػػػي  جػػػػؿ تحقيػػػػؽ الم ػػػػالح 
المسػػتكطنات كانػػت تقػػع فػػي الحيػػز الػػذم يجػػب أف يخضػػع إلػػي لجنػػة التنظػػيـ القركيػػة, إال أف التعامػػؿ 

لممسػػػتكطنيف اليهػػػكد خمػػػؽ شػػػائبة كازدكاجيػػػة فػػػي  مؤسسػػػات كأجهػػػزة بمعيػػػاريف كاحػػػد لمفمسػػػطينييف كآخػػػر 
التخطيط عمي أساس عرقي بالرغـ مػف كجػكدهـ فػي حيػز جغرافػي كاحػد كخضػكعهـ  إلػي سػمطة كاحػدة 
لمتنظيـ, كهك ما يعرؼ بمجمس التنظيـ ا عمي مف حيث المبني كال الحيات نجد أف سمطات التنظػيـ 

مكزعػػػة  المسػػػئكليات كمفكضػػػة لم ػػػالحيات كهنػػػاؾ تػػػدرج محمػػػي _   العامػػػة بالمسػػػتكطنات تتميػػػز بأنهػػػا
 .(2)لكائي _ إقميمي كقطرم

ف المخططػػػات الهيكميػػػة فمػػػـ تػػػكؿ هػػػذو الناحيػػػة إهتمامػػػا مبكػػػرا بػػػؿ جػػػا ت المخططػػػات أأمػػػا بشػػػ
الهيكميػػػة لمبمػػػديات فػػػي فتػػػرة متػػػأخرة مػػػف الػػػزمف كذلػػػؾ حتػػػك أكاخػػػر الإلمانينػػػات , كنالحػػػظ أنهػػػا كرسػػػت 

لمخططػػػات الهيكميػػػة عمػػػك مسػػػتكل البمػػػديات دكف اإلهتمػػػاـ بػػػالمخطط العػػػاـ لمقطػػػاع , كجػػػا  اإلهتمػػاـ با
إعتماد ذلؾ المخطط الػذم يفتػرض أف يسػبؽ المخططػات الهيكميػة كيكػكف أساسػا تبنػك عميػم فػي جمسػة 

كالػذم أم قبؿ زكاؿ اإلحتالؿ بفترة قميمػة,  (3)ـ 2661/  1/  6بتاريخ   2661/ 1المجنة المركزية رقـ 
ح ر فيم البمديات كفؽ حدكدها دكف تكسعم تراعي ظركفهـ المعيشية , بؿ جعؿ مػف التخطػيط كسػيمة 
لمتضػييؽ عمػك السػكاف , كعمػؿ عمػك إبقػا  المنػػاطؽ الكاقعػة خػارج حػدكد التنظػيـ )المنػاطؽ اإلقميميػػة ( 

المسػتقبمي كأحاط المستعمرات بمساحات كاسعة عممت عمػك تػكفير الحمايػة لهػا , كتمكينهػا مػف التكسػع 
ها بالشكارع اإللتفافيػة داخػؿ البمديػة ليػؤمف الػدخكؿ كالتحػرؾ القػكات اإلسػرائيمية امككاف إهتمإذا أرادت , 

فيها كمػا ربطتهػا مػع شػكارع إقميميػة تػربط مػدف القطػاع بػبعض كبعػركض كبيػرة حتػك بمػغ عػرض شػارع 
رتػػػداد مػػػف كػػػال الجهتػػػيف  40الرشػػػيد  رتػػػداد مػػػف كػػػال  10مػػػة ـ كشػػػارع  ػػػالح الػػػديف كالكرا 11ـ كا  ـ كا 
ـ , ككانػت تمػؾ اإلرتػدادات قػد حػددت بعػد خػط البنػا  المسػمكح بػم عػف تمػؾ الشػكارع ب  211الجهتيف 

لتػػأميف التحػػرؾ لقػػكاتهـ كتػػكفير مسػػاحات كاسػػعة دكف عمػػراف تمكػػنهـ مػػف إحكػػاـ السػػيطرة  , كذلػػؾ 211
 .(4)عمك تمؾ المناطؽ

في قطاع غزة بالتخطيط ايمف , بؿ فرضت قيكدهػا كلـ تكتؼ إسرائيؿ بتقييد حؽ الفمسطينييف 
عمك السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية بكػؿ مػا يتعمػؽ بػالتخطيط كالبنػا  فػي المنػاطؽ القريبػة مػف خػط تعيػيف 
الحػػػػػدكد كداخػػػػػؿ " المنػػػػػاطؽ ال ػػػػػفرا  " كفػػػػػي حػػػػػيف تبقػػػػػك المبػػػػػاني كالمنشػػػػػآت كالمسػػػػػتنبتات الطبيعيػػػػػة 

                                                 
(1) Benvesiti&Khayat,1998,Khamaisi1989,Coon,1992 
الجرباكم , كعبد الهادم , مخططات التنظيـ اإلسرائيمية ا داة الكاممة لدمج ا راضي الفمسطينية المحتمة في  (2)

 .  19-11, ص  1( العدد  2660إسرائيؿ , مجمة الدراسات الفمسطينية , ) 
 خطط  العاـ  المحفكظ في المجنة المركزية بكزارة الحكـ المحمي .  الم (3)
 ـ كالنظاـ الممحؽ بم .  2661المخطط العاـ لقطاع غزة كالمعتمد عاـ  (4)
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مػػف خػػط تعيػػيف الحػػدكد عمػػي كضػػعها, كال يجػػكز  ـ  200فػػي قطػػاع غػػزة ضػػمف مسػػافة كاإل ػػطناعية 
التاليػة لممحػيط ا منػي كداخػؿ المنػاطؽ ال ػفرا  إال كفقػان لمشػركط ـ  100إقامة مبػاني جديػدة داخػؿ الػػ 

 : التالية
 . دكنمان  11يجكز بنا  مبني كاحد أك منشأة كاحدة عمي قطعة أرض ال تقؿ مساحتها عف  (2

 ابقيف.ال يككف ارتفاع المبني أكإلر مف ط (1

  1ـ290 الطابقيف, كال تتجاكز مساحة  1ـ 90ال  تتجاكز مساحة كؿ طابؽ  (4

الطػابع الزراعػي الغالػب لممنػاطؽ المتبقيػة مػف  كالمحافظػة عمػعمك السمطة الكطنية الفمسطينية  (1
 (1)المحيط ا مني.

 ـ : 1994( التخطيط في عيد السمطة الكطنية الفمسطينية 4-5-4)
اقية إعالف المبادئ بيف منظمة التحرير الفمسطينية  كحككمة إسرائيؿ عمي ضك  ما أبـر مف اتف

ممارسػة السػمطة الكطنيػة مهامهػا الفعميػة عمػي ا رض الفمسػطينية عػاـ  أتـ , بػد2661في أكسمك عػاـ 
بػػدأ كاضػػحان حجػػـ المشػػكمة التشػػريعية كالقانكنيػػة القائمػػة, حيػػث أف هػػذا المػػكركث الممتػػد منػػذ  , ـ2661

ان كغيػػر قػػادر عمػػي ضػػمتناق اكاخػػر عهػػد االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي بػػدأحتػػك  ريػػة العإلمانيػػة كعهػػد اإلمبراطك 
 تحقيؽ الرغبات كالطمكحات الفمسطينية كخ ك ان فيما يتعمؽ بالتشريع المؤسسي.

ؿ السمطات كال الحيات كالمسئكليات في مجاؿ التخطيط كالبنػا  نقكقد نص هذا االتفاؽ عمي 
سمطة الكطنية الفمسطينية مػا عػدا مػا كػاف خا ػان بالمسػتكطنات  كالمنشػآت في قطاع غزة كأريحا إلي ال

كفقػان   كالعسكرية, كمػا نػص االتفػاؽ عمػي أف المشػاريع كالمػكائح كالػنظـ نافػذة المفعػكؿ مػا لػـ تعػد أك تمغػ
لمسػمطة الكطنيػة الفمسػطينية أف تعػدؿ أك تمغػي أك ت ػدر مشػاريع تخطػيط كتػراخيص  كيجكز , لالتفاؽ
 حكاـ االتفاؽ. أعفا ات  داخؿ نطاؽ كاليتها عمي أف تتمشي تمؾ ا فعاؿ مع بنا  كا  

كتكػػكف مشػػاريع التخطػػيط عمػػي شػػكؿ قػػكانيف تنشػػرها السػػمطة الفمسػػطينية كتػػزكد لجنػػة الشػػؤكف 
ذا رأت أف تعرضها عمي لجنة فرعية خا ة تابعة لمجنة خالؿ  يـك مف تسػمـ  40المدنية نسخا منها. كا 

ختها أف تعرضػػها عمػػي لجنػػة فرعيػػة خا ػػة تابعػػة لمجنػػة المدنيػػة لمنظػػر فيهػػا كعمػػي المجنػػة المدنيػػة نسػػ
  (2)ةحتراـ تك يات المجنة الفرعيإالسمطة الكطنية الفمسطينية  

فػرض االتفػاؽ تغييػػرات عمػي السػػمطة الفمسػطينية لكػػؿ مػا يتعمػػؽ بػالتخطيط كالبنػػا  فػي المنػػاطؽ  
, كالتػي تػـ تكضػيحها فػي إشػتراطات المخطػط ال ػفرا  القريبػة مػف خػط تعيػيف الحػدكد كداخػؿ المنػاطؽ 

  العاـ .
                                                 

    49حمبي كأبك دهيـ , ص  (1)
    49حمبي كأبك دهيـ , ص  (2)
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 مستكيات المخططات في محافظات غزة : ( 4-6)
 المخطط اإلقميمي:  ( 1- 4-6)

تحػػػدد فيهػػػا  ةكسػػػائر الػػػدكؿ , ليػػػتـ فيهػػػا إعػػػداد مخططػػػات إقميميػػػاإلسػػػتقرار  لػػػـ تعػػػرؼ فمسػػػطيف
كمػف الطبيعػي أف يػنعكس ,  ر الإلركاتحاجاتها في مختمؼ القطاعات , كتحافظ مف خاللم عمك م اد

فنجػد أف  , مستكيات التخطيط فيهػافي تدرج الأإلر ذلؾ عمك عدـ , كما كجز  منهاقطاع غزو ذلؾ عمك 
إعتمػػدت بعػػد دخػػكؿ السػػمطة الكطنيػػة  المخططػػات الهيكميػػة قػػد سػػبقت المخطػػط اإلقميمػػي , حيػػث أنهػػا  

التي تـ إعدادها في عهد اإلنتداب فقػد كقعػت فيمػا  الفمسطينية بسنكات قميمة كما سيتـ تكضيحم الحقا ,
بقرار مػف فقد تـ إعتمادو  ,( 2-1أنظر الشكؿ )المخطط اإلقميمي بعد تحت اإلحتالؿ اإلسرائيمي , أما 

 : (2)ككاف مف أهدافم ما يمي  (1)ـ6/6/1009في مدينة غزة بتاريخ  79مجمس الكزرا  في جمسة رقـ 
 ات الجنكبية إلك تحقيؽ ا هداؼ التالية:يهدؼ المخطط اإلقميمي لممحافظ

 التخطػيط  لسػمطات التكجيهػاتكضػع في المحافظات الجنكبية ك  ا راضي كترشيد استخدامات تنظيـ
ذات ا هميػػة  كالقضػػايالمكاضػػيع ا تحديػػديتعمػػؽ باسػػتعماالت ا راضػػي المسػػتقبمية مػػع  افيمػػ المحميػػة
 .الكطنية

 لها ا مإلؿؿ حماية الم ادر الطبيعية كضماف االستعما 
 لمحاربػػة الفقػػر  تطػػكير البيئػػة كال ػػحة كالظػػركؼ المعيشػػية لمسػػكاف كتحديػػد االحتياجػػات المسػػتقبمية

 كمساندة الفئات المجتمعية ا كإلر تضرران 

 إيجاد البنية التحتية كالبيئة المناسبة لخمؽ فرص العمؿ كزيادة التشغيؿ 
 ات ا همية الكطنية كاإلقميميةحماية التراث الحضارم كالمكاقع ا إلرية كالإلقافية ذ 

  عػػػػادة اسػػػػتخدامها كفػػػػؽ ا كلكيػػػػات كاالحتياجػػػػات التنمكيػػػػة دمػػػػج المنػػػػاطؽ كالمسػػػػتعمرات المخػػػػالة كا 
 الفمسطينية 

  المستقبميةكضع الخطكط العريضة لمتكجهات كأكلكيات المشاريع كبرامج االستإلمار . 

, تخطػػيط فػػي قطػػاع غػػزة مقمكبػػا ػػار ال , بػػؿطػػط اإلقميمػػي التػػدرج فػػي المسػػتكياتلػػـ يػػراع المخ
  نم تـ إعتمادو بعد إعداد كؿ المخططات الهيكمية لمبمديات .

ختالؼ بيف فكرة المخطط اإلقميمي ك فكرة المخطػط الهيكمػي مف الطبيعي أف يحدث ا لهذا كاف
بك فة المستكل ا عمك في التخطيط في محافظات غزة , كقد كجم كزير الحكػـ المحمػي ب ػفتم رئيسػا 

برجػػا  البػػد  فػػي تقيػػيـ المخطػػط : كػػؿ بمػػديات محافظػػات غػػزة , جػػا  فيػػممػػس التنظػػيـ ا عمػػك كتبػػا للمج

                                                 
 كزارة التخطيط , النظاـ الخاص بالمخطط اإلقميمي  (1)
 لسابؽ  . نفس المرجع ا (2)
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الهيكمي لمدينتكـ , كالعمؿ عمك تعديمم كتطكيرو بما يتناسب مع سياسات المخطط اإلقميمي لممحافظات 
 .(1)الجنكبية الذم تـ إنجازو كمع متطمبات مرحمة ما بعد اإلنسحاب

ة التػي أشػػار إليهػػا د. م ػطفك الفػػرا فػي المقارنػػة بػيف المخططػػات الهيكميػػة كهػك مػػا يحقػؽ الفكػػر 
كالمخطط اإلقميمي كذلؾ  : إلحداث تناغـ أكبر بيف هذو المخططػات كخا ػة فػي نقػاط التمػاس بينهػا, 
كػػػذلؾ فػػػإف تقػػػاطع المخطػػػط المجمػػػع لممخططػػػات الهيكميػػػة بمػػػدف القطػػػاع كػػػاف يمكػػػف أف يكػػػكف مفيػػػدان 

ؽ كاالخػػتالؼ بػيف التكجهػات اإلقميميػة كالتكجهػػات المحميػة كبالتػالي يمكػف لمبمػػديات لتكضػيح نقػاط االتفػا
 أف تعيد  ياغة مخططاتها الهيكمية الحقان بما يتكا ـ مع تطمعات المخطط اإلقميمي  .

إف التناقص الكبير في مساحة بعض المنشػآت اإلقميميػة خػالؿ العشػر سػنكات السػابقة قػد يإليػر 
ذا لػػـ يػػػتـ التعامػػػؿ بمقػػػدار أكبػػر مػػػف االنضػػػباط, فػػػإف اليػػكـ الػػػذم سػػػنجد فيػػػم المخػػاكؼ بشػػػكؿ كبيػػػر,  كا 

      , هذا اليـك ليس ببعيد.  القطاع كتؿ عمرانية سكنية متالحمة بدكف أم مرافؽ عامة كافية

لذا يفضؿ إعطا  دكر كفعالية أكبر لمجنة المركزية التي تشرؼ عمك م ػادقة المخططػات فػي 
, كتأإليراتهػػػا عمػػػك مػػػا يجاكرهػػػا,  جد عمػػػك المخططػػػات المحميػػػة مػػػف متغيػػػرات, لر ػػػد مػػػا يسػػػت القطػػػاع

التكجهػػات اإلقميميػػة , ككضػػعها مػػع المخططػػات ا خػػرل لمقطػػاع, كقيػػاس مػػدل تناغمهػػا أك تنافرهػػا مػػع 
تخػػاذ القػػرار المناسػػب بالسػػرعة المطمكبػػة كمحاكلػػة التكفيػػؽ قػػدر اإلمكػػاف بػػيف مػػاهك إقميمػػي كمحمػػي                                                   .             (2)كا 

كلـ تقـ البمديات بمراجعة المخططات كما طمب منها كزير الحكـ المحمي , كظمت المخططات الهيكمية 
كفػػي محاكلػػة لمتكفيػػؽ بػػيف المخطػػط اإلقميمػػي كالمخططػػات الهيكميػػة المعتمػػدة , فقػػد تػػـ  هػػي ا سػػاس ,

لقطػػاعي كمسػتكل كسػػطي كحػؿ إسػػتراتيجي لجسػر الهػػكة بػيف المسػػتكل إقتػراح مػػا سػمي بػػالتخطيط عبػر ا
كالمسػػػتكل المحمػػػي ) المخططػػػات  (  2-1أنظػػػر الشػػػكؿ ) المخطػػػط اإلقميمػػػي لقطػػػاع غػػػزة ( اإلقميمػػػي )

الهيكميػة ( لمبمػػديات المكزعػة عمػػك محافظػػات القطػاع الخمسػػة ,حيػػث تػـ البػػد  فػػي تطبيػؽ هػػذا المسػػتكل 
يػػكنس التػػي تعػػد المركػػز اإلقميمػػي الإلػػاني حسػػب المخطػػط اإلقميمػػي ,  مػػف التخطػػيط عمػػك محافظػػة خػػاف 

, كهػك مػا (3)ككاف يهدؼ إلك ضماف تكزيع عادؿ لمخدمات القطاعية في جميع أراضي كمناطؽ القطػاع
كتػػػـ إعػػػدادو مػػػف قبػػػؿ كزارتػػػي الحكػػػـ المحمػػػي كالتخطػػػيط ككانػػػت (   Sup-Region)يمكػػػف تسػػػميتم ب 

لمتكفيػؽ بينػم كبػيف المخططػات الهيكميػة المعتمػدة لبمػديات  فػي محاكلػة كذلػؾ , البداية في محافظة خػاف
 محافظات غزة 

                                                 
 ـ 42/9/1001كزير الحكـ المحمي ا سبؽ , كتاب مؤرخ في  (1)
, رسالة مقدمة لقسـ  214تأإلير االحتالؿ اإلسرائيمي عمك العمارة كالعمراف في قطاع غزة , ص الفرا , م طفك, (2)

 ـ1007معمارية لنيؿ درجة العالمية, دكتكراو الفمسفة في الهندسة ال العمارة بكمية الهندسة) جامعة ا زهر(
    1020كزارة الحكـ المحمي ككزارة التخطيط : المشركع عبر القطاعي لمحافظة خاف يكنس  , ( 3)
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( ككزارة التخطيط ( يكضح المخطط اإلقميمي لمحافظات غزة  ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي 1- 4شكؿ ) 
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 المخطط الييكمي : (2- 4-6)
                                                                           :(1)ا كضع ا هداؼ التي يجب عمك المخطط الهيكمي أف يكفرها كمنهاكم 19كقد عرفم القانكف رقـ 

ترفػػع إلػػك لجنػػة المػػكا  خػػالؿ المػػدة التػػي تعينهػػا المجنػػة ا خيػػرة مشػػركع تنظػػيـ  عمػػك كػػؿ لجنػػة أف( 2)
 منطقػػة تنظػػيـ المدينػػة يرمػػي بكجػػم عػػاـ إلػػك تػػأميف الضػػركريات لجميػػع ا راضػػي الكاقعػػة فػػي هيكمػػي

ككيفيػػػػة  ال ػػػػحية الكافيػػػػة كالمكا ػػػػالت كالنزهػػػػة كأسػػػػباب الراحػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بتخطػػػػيط تمػػػػؾ ا راضػػػػي
 .استعمالها

جميػع ا مػكر التاليػة التػي تعينهػا لجنػة  يجب أف يتضمف كؿ مشركع تسرم عميم أحكاـ هػذو المػادة( 1)
 :ال الحيات المخكلة لمجنة المحمية بمقتضك هذا القانكف ر منها بدكف انتقاص مفالمكا  أك أم أم

جديػػدة كتعبيػػد الطػػرؽ كالشػػكارع كخطػػكط المكا ػػالت الحاليػػة كتحكيػػؿ اتجاههػػا  )أ( إنشػػا  شػػكارع كطػػرؽ
 .كتغييرها كسدها كتكسيعها

 .)ب( إنشا  خطكط البنا  كاالرتداد
 .المجارير العمكمية )ج( مجارم ال رؼ بما فيها

 .)د( مكرد المياو
فيهػا تعػاطي بعػض الحػرؼ أك ال ػناعات الخا ػة أك المنػاطؽ  )هػ( تحديد المنػاطؽ الجػائز كالمحظػكر

 .مقا د أخرل أك  ية المحتفظ بها لمسكف
كنػػكع المبػاني التػػي يسػػمح  )ك( فػرض شػػركط كقيػكد بشػػأف الفسػػحة الكاجػب تركهػػا حػكؿ المبػػاني كارتفػػاع

 .بإقامتها في مناطؽ معينة
 .كالخ ك ية )ز( تحديد الساحات العمكمية

 .)ح( االحتفاظ بأراض كمكاقع لممطارات
 .لممقابر )ط( االحتفاظ بأرض

 .طة المنطقة أك مجمكع خرائطهايرفؽ المشركع بخار  (3) 

 تخمفت أية لجنة مف المجاف المحمية عػف تقػديـ أم مشػركع هػي مكمفػة بتقديمػم بمقتضػك أحكػاـ إذا(4) 

الغايػػػات  هػػػذا القػػػانكف, فيجػػػكز لمجنػػػة المػػػكا  أف تعػػػد المشػػػركع الهيكمػػػي كيعتبػػػر هػػػذا المشػػػركع لجميػػػع
  .نة المحميةالمق كدة مف هذا القانكف مشركعان هيكميان أعدتم المج

المخطط المعد لمجاؿ تنظيـ مدينة  :كما عرفم النظاـ الخاص بالمخطط الهيكمي لمبمديات بأنم   
أك قريػة أك منطقػة إقميميػة كالػذم يكػكف الغػرض منػػم بيػاف الخطػة العامػة السػتعماالت ا راضػي كتنظػػيـ 

                                                 
   2649لسنة  19مف القانكف رقـ  21المادة رقـ  (1)



210 
 

ت المختمفػػة لألراضػػي  كالػػذم شػػبكة الطػػرؽ الرئيسػػية كالمرفػػؽ بػػم ا حكػػاـ القانكنيػػة الشػػارحة لالسػػتعماال
     (1) .ة النهائية بالم ادقة حسب ا  كؿحاز ال فة القانكني

 :(2)أىداؼ المخطط الييكمي (2-1- 4-6)
تكجيػػم عمميػػات التكسػػع العمرانػػي فػػي مدينػػة غػػزة مكضػػحا االسػػتعماالت الرئيسػػية لألراضػػي السػػكنية  -2

 الية لممدينة.كالتجارية كال ناعية مع الحفاظ عمك النكاحي الجم
تكفير بيئة سكنية  حية آمنة تؤدم كظيفتها بالكامؿ مػع تػكفير مسػاحات كافيػة فػي مكاقػع مناسػبة  -1

 لالستعماالت المختمفة. 
 تطكير الخدمات ا ساسية بما يتناسب مع زيادة السكاف.  -4
خارجهػػػػا إعػػػػداد شػػػػبكة رئيسػػػػية مػػػػف الطػػػػرؽ ذات كفػػػػا ة عاليػػػػة كمريحػػػػة كربطهػػػػا بػػػػداخؿ المدينػػػػة ك  -1

 كمحيطها. 
حمايػػػػة الم ػػػػادر الطبيعيػػػػة داخػػػػؿ المدينػػػػة مػػػػف ميػػػػاو جكفيػػػػة كمنػػػػاطؽ خضػػػػرا  كأراضػػػػي زراعيػػػػة  -1

 كالمحافظة عمك عدـ تمكث مياو البحر كعدـ تآكؿ تربة الشاطئ.
 . تحديد أكلكيات الستعماؿ المياو العذبة في المدينة -9
عػػػػا -7 دة اسػػػػتخداـ تمػػػػؾ الميػػػػاو لألغػػػػراض كضػػػػع نظػػػػاـ  ػػػػرؼ  ػػػػحي لمميػػػػاو العادمػػػػة )المجػػػػارم( كا 

 . الزراعية
 تجميع مياو ا مطار كت ريفها كاالستفادة منها.  -9
 جمع النفايات ال مبة كغيرها ككيفية االنتفاع بها.  -6

كقامت المجنة المركزية بمراجعة شاممة لممخططات الهيكمية لمبمديات كالتي تـ إعدادها في عهد 
عػداد مخططػات هيكميػة تاإلحتالؿ فعممت عمػك تكسػعة نف , راعػي خ ك ػية الكضػع الفمسػطينيكذهػا كا 

ككػػػػاف ، حتػػػك تػػػـ إعػػػػداد مخططػػػات هيكميػػػة لجميػػػػع بمػػػديات محافظػػػػات غػػػزة , كا نظمػػػة الممحقػػػػة بهػػػا 
 . (1 -1, أنظر الشكؿ )(3)المخطط الهيكمي لبمدية غزة هك أكؿ مخطط تـ إعتمادو في محافظات غزة

ذا كانت المخططات التي تعد كت عتمد ب كرة طبيعية  يتـ مراجعتها بشكؿ دكرم , فقد ن ت كا 
عادة  كإلير مف التشريعات في كإلير مف الدكؿ كمنها الكاليات المتحدة  ا مريكية عمك ضركرة مراجعة كا 

                                                 
    2667النظاـ الخاص الممحؽ بالمخطط الهيكمي لبمدية غزة  (1)
 نفس المرجع السابؽ     (2)
  ـ .21/20/2669بتاريخ  10/69مركزية رقـ في جمسة المجنة ال (3)
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, كتشػمؿ عمميػة المراجعػة ميدانيػة جديػدة سػنكات 20أك  1ـ مراجعػة شػاممة كػؿ النظر في المخطط العػا
  (1).الكقت ية كتنبؤات متمشية معكدراسات إجتماعية كعمران

فإف المخططات الهيكمية التي تـ إعتمادها لبمديات قطاع غزة كانػت فػي ظػركؼ إسػتإلنائية كهػي بحاجػة 
  ت التي طرأت بعد إعتماد المخططاتإلك المراجعة , كمعرفة المستجدا

 
 

 (حكـ المحمي"   ) المصدر : كزارة ال كضح  المخطط الييكمي " بمدية غزة( ي 2 -4شكؿ ) 

 المخطط التفصيمي:  (3- 4-6)
هك المخطط المعد لجز  أك أكإلر مف ا راضػي الكاقعػة داخػؿ المجػاؿ التنظيمػي لمدينػة أك قريػة 
أك منطقة إقميمية كالمتضمف كضع الخطة أك الخطط التف يمية الستعماالت ا راضي كشػبكات الطػرؽ 

انكنيػػػػة الشػػػػارحة لمتخ ي ػػػػات المختمفػػػػة لألراضػػػػي كالمرافػػػػؽ العامػػػػة لمنطقػػػػة التخطػػػػيط  , كا حكػػػػاـ الق
سػتخداـ ا راضػي كشػركط اإلشػغاؿ المختمفػة , كالػذم حػاز ال ػفة القانكنيػة إكالمتخذ أساسا لتحديد نػكع 

 (2)النهائية بالم ادقة حسب ا  كؿ

أنظػر  بإعداد مخططات تف يمية كفؽ إمكانياتهػا , ككػاف أكلهػا بمديػة غػزة كقد قامت بمديات قطاع غزة 
 ( .  4-1الشكؿ )

                                                 
  41عالـ , أحمد ك قشكو , محمد , قكانيف التخطيط العمراني كتنظيـ المباني  , ص (1)
/ 22/1بتاريخ  69/ 9النظاـ الخاص بالمخططات الهيكمية كالتف يمية كمشركعات التقسيـ كالمعتمد في جمسة رقـ  (2)

 ( 2669ية لسنة ـ ) محاضر جمسات المجنة المركز  2669
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 أىداؼ المخطط التفصيمي :( 3-1- 4-6)
اإلسػػكاف مػػف حيػػث شػػكؿ كنػػكع المبػػاني السػػكنية التػػي تحقػػؽ الكإلافػػة التػػي افترضػػها التخطػػيط العػػاـ  -2

 لمنسيج العمراني فيم .
 تككيف الفراغات كتتابعها بيف ا نشطة ) مإلؿ تككيف المساحات الخضرا  بيف المساكف ( . -1

 اكز التجارية كال ناعية .ت ميـ المر  -4

التخطيط التف يمي لممناطؽ الخضرا  سكا  عمك شكؿ مسطحات خضػرا  أك أشػجار أك شػجيرات  -1
 أك أم عنا ر تجميميم أخرل .

 ارتفاعات المباني كطابعها المعمارم ككإلافتها السكانية كالبنائية كعدد الكحدات . -1

شغاالت المباني . -9  استعماالت ا رض كا 

بكة الطػرؽ كدراسػة تناسػبها كميكلهػا كعػدد الحػارات المركريػة كالجزيػرة الفا ػمة تخطيط كت ػميـ شػ -7
 بيف االتجاهيف كالتقاطعات ذات المستكل الكاحد أك المستكيات المتعددة .

تخطػػػيط كت ػػػميـ أمػػػاكف انتظػػػار السػػػيارات حيػػػث أهػػػدافها كأنكاعهػػػا كمسػػػتكياتها ككفا تهػػػا تخطػػػيط  -9
دنك مستكل مػف التخػديـ عمػك المحػالت التجاريػة كال ػناعية كت ميـ الشكارع السكنية التي تمإلؿ أ

 كالمساكف .

ممرات المشاة الرئيسية كالفرعية كمحاكر حركة السكاف حيث تكضح في هذا الت ميـ عمك أساس  -6
 أنها خدمات لمسكاف في المدينة أك القرية .

اظ عميهػا كفقػا لمقػكانيف االشتراطات الخا ة بالمناطؽ التاريخيػة كالسػياحية كا إلريػة بمػا يكفػؿ الحفػ -20
 المنظمة لها في الدكلة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( يكضح نمكذج لممخطط التفصيمي " منطقة تؿ اليكا "   ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي ( 3-4شكؿ ) 
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المخططات  كعممت المجنة المركزية عمك دفع الهيئات المحمية في جميع المحافظات لمقياـ بإعداد ,
, إال أنم خالؿ لهذا المطمب كانت متفاكتة بينها , كلكف اإلستجابةالتخطيطإلانية مف  كمرحمة ةالتف يمي

المناطؽ التف يمية التي تمت دراستها في المجنة المركزية , كبالرغـ مف تق ير بعض البمديات , إال 
لهيكمي أنم كبإعتماد المجنة المركزية لممشاريع التف يمية ضمف خطط اإلستعماؿ التي حددها المخطط ا

لمبمدية , فإنها بقرارها إعتماد المخططات التف يمية المرفكعة لها مف البمديات عممت عمك تكفيربيئة 
شبكة الطرؽ عمك مستكل المنطقة كحاجتها مف المرافؽ  دعمرانية ضمف نفكذ البمدية , كذلؾ بتحدي

 .(  2 -4قـ ) الالزمة لخدمة المنطقة , مكضكع الدراسة كما حكلها راجع الجدكؿ ر  ةالعام
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 ( يكضح عدد المناطؽ التفصيمية المعتمدة في بمديات محافظات غزة 1 -4جدكؿ ) 
 ( ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي

 البمديػػػػػػة الرقـ المحافظػػػة
عػػػػدد 

 المشاريع

مساحة البمدية/ 
 بالدكنـ

مساحة المشاريع/ 
 بالدكنـ

نسبة المشركع 
 لمبمدية %

 الشػػػماؿ

 - - 66121 - بيػػػت حانكف 6

 9169 319663 62342 3 جباليػػػػػا 9

 - - 69323 - بيػػػت الىيا 3

 - - 311 - أـ النصػػػػر 9

 8649 361268 44744 3 المجمػػػػكع:    

 غػػػػػزة

 0961 9313064 90111 3 غػػػػػػزة 6

 - - 9139 - الزىػػػػرا  9

 - - 3911 - المغػػػػراقة 3

 - - 1092 - كادم غػػػزة 9

 3969 1368569 59412 8 المجمػػػػكع:    

 الكسػػػطى

 6614 61162 4200 2 النصيػػػػرات 6

 - - 60311 - ديػػػػر البمح 9

 - - 0311 - البريػػػػػج 3

 - - 3100 - المغػػػػازم 9

 - - 9611 - المصػػػػػدر 0

 - - 3431 - كادم السمقػػا 1

 - - 2161 - زكايػػػػدةال 2
 4611 24667 48564 2 المجمػػػػكع:    

 خاف يكنس

 6961 120969 03313 3 خانيػػػكنس 6

 - - 66222 - القػػػػرارة 9

 - - 0621 - بنػػي سييال 3

 - - 2193 - عبساف الكبيرة 9

 - - 3393 - عبساف الجديدة 0

 - - 9092 - خزاعػػػػة 1

 - - 2139 - الفخػػػارم 2

 764 675464 94725 3 المجمػػػػكع:    

 رفػػػػح

 969 299263 310116 5 رفػػػػػح 6

 - - - - أـ النصػػػر 9

 - - - - الشػػػػككة 3

 164 714768 345442 5 المجمػػػػكع:    
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  :مشاريع التقسيـ (4- 4-6) 
جكانػػب التخطػػيط , لهػػذا  مشػػركع التقسػػيـ  م غايػػة مػػف غايػػات اإلسػػتعماؿ هػػك جانػػب هػػاـ مػػف

مشػػاريع التقسػػيـ , كتضػػمف عػػدة مػػكاد بشػػأنها , كتعتبػػر اليػػـك مػػف ـ  2649لسػػنة  19راعػػي قػػانكف رقػػـ 
, ك القكاعد الرئيسة التػي تبنػي عميهػا المجنػة المركزيػة قراراتهػا  المباشػرة أك ا نظمػة التػي لهػا عالقػة بهػا

                                              (1) :المكاد التي ذكرت بالخ كص هي
ممػػؾ يقػػع فػػي منطقػػة كضػػع بشػػأنها مشػػركع هيكمػػي أك مشػػركع مف ػػؿ مكضػػع  يجػػكز ل ػػاحب أم (1)

هػػذا القػػانكف أف يقػػدـ إلػػك المجنػػة المحميػػة خػػالؿ كقػػت يعػػيف مشػػركعان لتقسػػيـ ذلػػؾ  التنفيػػذ كفقػػان  حكػػاـ
أف ترفض  لمحمية بذلؾ, كيجكز لمجنة المحميةكيترتب عميم تقديـ ذلؾ المشركع إذا كمفتم المجنة ا الممؾ,

المشػػركع بخارطػػة  مػػنح أك إ ػػدار أيػػة رخ ػػة بنػػا  إلػػك أف ي ػػدؽ مشػػركع التقسػػيـ كيقتضػػي أف يرفػػؽ
  .ا رض كبالنسخ التي تطمبها المجنة المحمية عف تمؾ الخارطة

يبػاح لجميػع ذكم ك  تكدع نسخ مف مشػركع التقسػيـ كالخارطػة الممحقػة بػم فػي مكتػب المجنػة المحميػة (2)
البمديػػة إذا كػاف المشػػركع يشػػتمؿ  الشػأف االطػػالع عميهػا مجانػػان كيعمػؽ إعػػالف بإيػداع المشػػركع فػي دائػػرة

فيػم اإلعالنػػات العمكميػة عػػادة فػي منطقػػة  عمػك قسػـ مػػف منطقػة هيئػػة بمديػة أك فػػي المكػاف الػػذم تعمػؽ
كينشػر إعػالف بػذلؾ فػي الكقػائع  منطقػة هيئػة بمديػة المشػركع إذا كػاف المشػركع ال يشػتمؿ عمػك قسػـ مػف

 .الفمسطينية
مػف ذكم الحقػكؽ فػي ا راضػي أك ا مػالؾ ا خػرل المشػمكلة بمشػركع التقسػيـ  يجػكز  م شػخص (3)

 ( مف هذو المادة, سكا  ب فتم مف أ حاب ا مالؾ أك بأية  فة أخرل,1 حكاـ الفقرة ) المكدع كفقان 

بنظػاـ ت ػػدرو  محميػة حسػػب ال ػيغة كخػالؿ المػػدة المعينػةأف يقػدـ اعتراضػم عميػم إلػػك مكتػب المجنػة ال
 .لجنة المكا  لتمؾ الغاية

االعتراضات المقدمة إليهػا إلػك لجنػة المػكا  مرفقػة بتقريػر عنهػا كتنظػر  ترسؿ المجنة المحمية جميع (4) 
اض كؿ اعتراض بمفردو كتبمغ المعترض جكابان عمك اعتراضم متضمنان إما رفػض االعتػر  لجنة المكا  في

 .إدخاؿ تعديؿ عمك المشركع بنتيجتم أك

تاريخ نشر إعالف بإيػداع مشػركع التقسػيـ كفقػان  حكػاـ  بعد مضي مدة ال تقؿ عف ستة أسابيع مف (5) 
 لمجنة المكا , بمحض إرادتها, أف تمنح تفكيضان بكضع المشركع مكضع ( مف هذو المادة يجكز1الفقرة )

 .التنفيذ
( مػف هػذو 1بمقتضػك أحكػاـ الفقػرة ) تفكيضان بكضع المشركع مكضع التنفيػذ إذا منحت لجنة المكا  (6) 

المشركع يشتمؿ عمػك قسػـ مػف منطقػة هيئػة بمديػة, أك  المادة يعمؽ إعالف بذلؾ في دائرة البمدية إذا كاف
العمكميػة عػادة فػي منطقػة المشػركع إذا كػاف المشػركع ال يشػتمؿ  فػي المكػاف الػذم تعمػؽ فيػم اإلعالنػات

                                                 
   ـ 2649لسنة  19رقـ  فمف قانك  10المادة رقـ   (1)
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بمديػة, كينشػر اإلعػالف فػي الكقػائع الفمسػطينية كتػكدع نسػخ مػف المشػركع أك  ـ مف منطقة هيئػةعمك قس
 أجازتها لجنة المكا  في مكتػب المجنػة المحميػة حيػث يبػاح االطػالع عميهػا, كينشػر إعػالف كالخرائط كما

  .بذلؾ في الكقائع الفمسطينية

لجنػة المػكا : كيشػترط فػي ذلػؾ أنػم إذا لػـ  الػذم تحػددو يكضػع المشػركع مكضػع التنفيػذ فػي التػاريخ (7) 
ينفػػذ فيػػم المشػػركع فيكضػػع المشػػركع مكضػػع التنفيػػذ بعػػد مضػػي خمسػػة  تحػػدد لجنػػة المػػكا  التػػاريخ الػػذم

 الػذم نشػر فيػم إعػالف فػي الكقػائع الفمسػطينية بشػأف إيداعػم فػي مكتػب المجنػة عشػر يكمػان مػف التػاريخ

 .المحمية

المكا  أم مشركع تقسػيـ أك أف  لك آخر أف تعدؿ بتفكيض مف لجنةيجكز لمجنة المحمية مف حيف إ (8) 
أك اإللغػا , مرفقػان بخارطػة فػي حالػة التعػديؿ,  تعطمػم أك تمغيػم, كيػكدع إعػالف بهػذا التعػديؿ أك التعطيػؿ

المتبعػة فػي إيػداع مشػركع التقسػيـ كنشػرو ككضػعم مكضػع  كينشػر كيكضػع مكضػع التنفيػذ بػنفس الكيفيػة
 .عميم مع إجرا  التغييرات الضركرية, كأف تمؾ اإلعالنات هي مشاريع اـ هذو المادةالتنفيذ كتسرم أحك

( 2الفقػرة ) تخمػؼ المالػؾ الػذم كمفتػم المجنػة المحميػة بتقػديـ مشػركع لتقسػيـ ا رض كفقػان  حكػاـ إذا(9) 
مشػركعان  المحميػة أف تعػد كمػف هػذو المػادة, عػف تقػديـ ذلػؾ المشػركع خػالؿ المػدة المعينػة, فيجػكز لمجنػة

 لمغايات لتقسيـ ا رض, كيعتبر ذلؾ المشركع بأنم مشركع تقسيـ إيفا 

كهك المخطط التطبيقي المعد بمعرفة مالؾ العقار أك مف يمإلمم لتنفيذ خطػة اسػتعماؿ قسػيمة أك 
جز  مف القسيمة أك مجمكعة مف القسائـ مف ا راضي الكاقعػة ضػمف المجػاؿ التنظيمػي لمدينػة أك قريػة 

إقميمية , كا حكاـ القانكنية الخا ة بم كالمتضمنة تحديد الشرط التنظيمية كالقانكنية الخا ة  أك منطقة
بنػػػا  كرخػػػص تعػػػاطي الحػػػرؼ باإلشػػػغاالت المختمفػػػة لمقاسػػػـ المشػػػركع كالمتخػػػذة أساسػػػا لمػػػنح رخػػػص ال

 , كالذم حاز ال فة القانكنية النهائية حسب ا  كؿ . كال ناعات

المحميػػػة فػػػي إعػػػداد المخططػػػات التف ػػػيمية فػػػي إطػػػار شػػػامؿ لمنطقػػػة  القػػػانكف المجنػػػة كلػػػـ يمػػػـز
 نفكذها كخطة زمنية محددة مما جعؿ معظـ المجاف المحمية تهمؿ في هذا المكضكع . 

كمف خالؿ المشاريع التي تمت دراستها مف خالؿ المجنة المركزية , كبالرغـ مف تق ير بعض 
مػػف خػالؿ إعتمػػاد المجنػػة المركزيػة لممشػػاريع ضػػمف خطػػط البمػديات فػػي تقػػديـ مشػاريع تقسػػيـ , إال أنػػم ك 

اإلسػػتعماؿ التػػي حػػددها المخطػػط الهيكمػػي لمبمديػػة , فػػإف المجنػػة بقرارهػػا إعتمػػاد هػػذو المشػػاريع قػػد عممػػت 
لخدمػة المنػاطؽ  ةعمك تكفير بيئة عمرانية ضمف نفكذ البمدية كذلؾ بإسػتقطاع شػبكة طػرؽ كمرافػؽ عامػ

 ( .   1-1جع الجدكؿ رقـ ) مكضكع الدراسة كما حكلها را
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 ( يكضح عدد مشاريع التقسيـ المعتمدة في بمديات محافظات غزة 2 -4جدكؿ ) 
 ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي (

 البمديػػػػػػة الرقـ المحافظػػػة
عػػػػدد 

 المشاريع
مساحة البمدية/ 

 بالدكنـ
مساحة 
 المشاريع

نسبة المشركع 
 لمبمدية %

 ػػػـاالستقطػػاع بالدكن
 نسبة االستقطاع %

 مػػػػرافؽ شػػػكارع

 الشػػػماؿ

 1019 214141 604011 114 1014444 224970 7 بيػػػت حانكف .2
 19194 494999 1194466 1164 914611 274967 44 جباليػػػػػا .1
 2414 16144 2914279 4 1464147 214474 6 بيػػػت الهيا .4
 - - -  - 900 0 أـ الن ػػػػر .1

  51,149 498,602 13.28 1,007,722  49 المجمػػػػكع:  

 غػػػػػزة

 44 114412 111414 412 21424117 114000 41 غػػػػػػزة .2
    - - 14941 - الزهػػػػرا  .1
 - - - - - 44190 - المغػػػػراقة .4
 - - - - - 94117 - كادم غػػػزة .1

  223.41 254423 3.1 14314447 594421 34 المجمػػػػكع:  

 الكسػػػطك

 20 7111 16111 20 116,717 64711 26 الن يػػػػرات .2
 4011 404199 2124071 417 1924190 214400 16 ديػػػػر البمح .1
 - - - - - 14400 10 البريػػػػػج .4
 - - - - - 44011 24 المغػػػػازم .1
 17 21411 164641 119 229101 14290 1 الم ػػػػػدر .1
 - - - - - 44690 2 كادم السمقػػا .9
 1611 22461 144401 2129 916464 74020 1 الزكايػػػػدة .7
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 - 30593.42 194,364.6 44668 761,316.73 48,560 91 المجمػػػػكع:  

 خاف يكنس

 2 2244917 194907 119 2101101 144904 2 خاف يكنس .2
 - - - - - 227,77 - القػػػػرارة .1
 - - - - - 14270 - بنػػي سهيال .4
 - - - - - 74019 - عبساف الكبيرة .1
 - - - - - 44419 - عبساف الجديدة .1

 - - - - - 14117 - خزاعػػػػة .9
 11191 24000 14612 11 214779 74091 2 الفخػػػارم .7

  114,857 29,528 24.6 159,1840.4 90,715 2 المجمػػػػكع:  

 رفػػػػح
 29119 - 14979 .09 114991 4014002 2 رفػػػػػح .2
 - - - - - - - أـ الن ػػػر .1
 - - - - - - - الشػػػػككة .4

 - - - .08 244664 3054001 1 المجمػػػػكع:  
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 كنظرا  همية مشاريع التقسيـ , فقد أ درت المجنػة المركزيػة لألبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات
بشػأف المخططػات الييكميػة كالتفصػيمية  نظامػا  "ـ  22/1/2669بتػاريخ   9/69غزة فػي جمسػتها رقػـ 

". كقػػد تضػػمف النظػػاـ تعريفػػا بػػأنكاع المخططػػات ) الهيكميػػة كالتف ػػيمية كمشػػركع كمشػػركعات التقسػػيـ 
اـ البػد منػم كلكف النظاـ لـ يتطرؽ إلك عن ر ه, لتقديـ المخطط  ةالتقسيـ ( باإلضافة لمشركط الالزم

لمشاريع التقسيـ كهك نسبة اإلستقطاعات التي عمك مالؾ المشػركع أك مقدمػم أف يكفرهػا منػم سػكا  كػاف 
فػي بػاب  المشكارع أك المرافؽ العامة ) خدمات أك مناطؽ خضرا  (  , كهي محؿ خالؼ سيتـ مناقشته

 اإلستقطاعات بتف يؿ أكإلر .

ركع اإلسػػػػكاني داخػػػػؿ حػػػػدكد البمديػػػػة أك خارجهػػػػا فػػػػي نظػػػػاـ البنػػػػا  ا ردنػػػػي : إذا كػػػػاف المشػػػػك 
% حدا أدنك مػف مسػاحة أرض المشػركع اإلجماليػة لغايػات الخػدمات ا ساسػية  19يخ ص ما نسبتم 

كالشػػػكارع عمػػػك أف يػػػتـ إفرازهػػػا كتسػػػجيمها بإسػػػـ البمديػػػة المعنيػػػة أك بإسػػػـ الػػػكزارة حسػػػب مقتضػػػك الحػػػاؿ 
 .(1)ل الح المشركع

 الكاجب إستقطاعها كهي:  ة  كالتنظيـ الفمسطيني تحديد النسبة المئكيكتضمنت مسكدة قانكف البنا
أف ال تقؿ المساحة, المخ  ة لمطرؽ كالمرافؽ كالخدمات العامة, عف خمسة كعشػريف فػي المائػة مػف 

  (2)مساحة ا رض المراد تقسيمها

ا ذكػػػرو ـ مػػػ2649لسػػػنة  19كفيمػػػا يتعمػػػؽ بإسػػػتقطاع المرافػػػؽ العامػػػة , لػػػـ يػػػرد فػػػي قػػػانكف رقػػػـ 
% مػػػف مسػػػاحة 11الباحػػػث البغػػػدادم : أف القػػػانكف المػػػذككر يػػػنص عمػػػك ضػػػركرة إسػػػتقطاع مػػػا نسػػػبتم 

  (3).كالتي يعمؽ عمك أنها نسبة ضئيمة المشركع لمخدمات كالمناطؽ الخضرا  ,
 كما تعرض لم القانكف هك نسبة اإلستقطاع  لممنفعة العامة دكف تحديد .

يف إسػػػتقطاع لشػػػارع أك منفعػػػة عامػػػة مػػػف قبػػػؿ المؤسسػػػة كيػػػرل الباحػػػث هنػػػا ضػػػركرة التفريػػػؽ بػػػ
% , أما مشاريع التقسيـ المقدمة لمجنػة المحميػة أك المركزيػة , فإنهػا ال 11الرسمية , كالتي ال تزيد عف 

% , بػؿ تػػرل ضػركرة تػكفير شػػبكة الطػرؽ المناسػبة كالمرافػػؽ  11تتعػاطك مػع اإلسػتقطاعات عمػػك أنهػا 
جها المنطقة مهما بمغت نسػبة اإلسػتقطاع , كقػد بمغػت نسػبة اإلسػتقطاع مػا العامة المناسبة , التي تحتا

 .(4)عبعض المشاري% مف إجمالي مساحة 40يزيد عف 
                                                 

 " نظاـ ا بنية كالتنظيـ لممدف كالقرل "    2691( لعاـ 6فقرو د مف نظاـ رقـ ) 27المادة رقـ  (1)
 مف مشركع قانكف  البنا  كالتنظيـ  92المادة رقـ  (2)
 .  97( ص 1006كأإلرو عمك العمراف ) رسالة ماجستير  البغدادم , جماؿ , البعد السياسي في التشريعات (3)
ـ  مشركع إسكاف المفتي في بمدية  22/20/1009بتاريخ  21/1009إعتمدت المجنة المركزية في جمستها رقـ  (4)

, لتككف طرؽ  1ـ171900% مف إجمالي مساحة المشركع البالغة  4211الن يرات فكانت نسبة اإلستقطاع حكالي 
  كمرافؽ عامة .
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مشػػركع التقسػػيـ بػػالمخطط التف ػػيمي لممنطقػػة الكاقػػع بهػػا بمػػا فيػػم مػػف  كمػػف الضػػركرم أف يمتػػـز
 ػػػيمي إعتمػػػادا نهائيػػػا خطػػػط إسػػػتعماؿ كشػػػكارع كمرافػػػؽ كغيرهػػػا, كسػػػبؽ أف إعتمػػػد ذلػػػؾ المخطػػػط التف

فػي التطبيػؽ ,  مرنػة مكضع التنفيذ بقرار مف المجنة المركزية , كنظرا  ف العمميػة التخطيطيػة  مككضع
فإنم يجكز كفؽ إجرا ات محددو يتـ مف خاللها إدخاؿ تعديالت عمك الخطػة الهيكميػة أك التف ػيمية فػي 

تحػكؿ منطقػة زراعيػة ليسػت ذات جػكدة ضك  مستجدات ترل الجهات المسػئكلة ضػركرة ا خػذ بهػا كػأف 
فػػي الزراعػػة , كت ػػبح سػػكنية أك  ػػناعية أك غيرهػػا , كذلػػؾ عنػػد كضػػع سياسػػي أك حػػرب أك تهجيػػر 

, أنظػػر النمػػكذج فػػي المالحػػؽ  ( تغييػػر هػػدؼ االسػػتعماؿ) قسػػرم أك نحػػك ذلػػؾ , كتسػػمك هػػذو العمميػػة 
 مشاريع التقسيـ كبالك كؿ إلك نتيجة محددة لنكعية االستخداـ يتـ التعامؿ مع 

 كيككف إدخاؿ التعديالت بما يخدـ المشركع , كال يتعارض مع ما تـ إعتمادو مع ايخريف . 

البػػػد مػػػف التأكػػػد هنػػػا إلػػػك ضػػػركرة إلتػػػزاـ المخطػػػط التف ػػػيمي بخطػػػة االسػػػتعماؿ التػػػي كضػػػعها 
رو سكا  كاف المخطط مف خالؿ المخطط الهيكمي كالشكارع المعتمدة ضمنها كالحد ا دنك المطمكب تكفي

 لممساحة أك الكاجهة .

لػك التقسػيـ المبكػر , كعػدـ إهتمػاـ إكقد يسبؽ مشركع التقسيـ المخطط التف يمي لحاجة الناس 
المجنة المحمية مبكرا إلعداد المخطط التف يمي لتمؾ المنطقة , فعندها يككف مشركع التقسيـ أساسػا فػي 

لتقسػػيـ معتمػػدا حسػػب ا  ػػكؿ بقػػرار مػػف المجنػػة مككنػػات المخطػػط التف ػػيمي لممنطقػػة مػػا داـ مشػػركع ا
  المركزية كمكضكع مكضع التنفيذ .

 كال يتـ تغيير الهدؼ إال مف خالؿ اإلعالف عف اإليداع , انظر نمكذج اإليداع في المالحؽ .

كمشػػركع التقسػػيـ بمكػػف أف يػػتـ تقديمػػم مػػف الجهػػة المالكػػة مػػا دامػػت ممتزمػػة بالشػػركط الالزمػػة 
 ما يتـ تقديـ المشاريع مف جهات مختمفة مإلؿ  :  لممشركع , كغالبا

 المشاريع المقدمة مف المكاطنيف : ( 1- 4- 4-6)
كهػػك المشػػركع المقػػدـ مػػف المػػكاطف كمالػػؾ متكجهػػا إلػػك جهػػة االخت ػػاص كالمجنػػة المحميػػة أك 

لتػي تقرهػا المجنة المركزية في المناطؽ التي ال تككف ضمف المجاف المحمية لمبمديات , كيمتـز بالشركط ا
البمديات أك ما تراو مناسبا أك الزما لتقػديـ مخطػط نػاجح يخػدـ المنطقػة بشػكؿ عػاـ , كفػؽ الرؤيػة العميػا 

 لمبمديات . 
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 المشاريع المقدمة مف سمطة األراضي :  ( 2- 4- 4-6)
كهنا تعتبر سمطة ا راضي كمالؾ لها الحؽ ب فتها االعتبارية لتقديـ مخطػط تعػكد ممكيتػم لهػا 

خدمة هدؼ عاـ سكا  لمسمطة أك لمت ػرؼ بػم خدمػة لم ػالح العػاـ , كفػي هػذو الحالػة غالبػا مػا تكػكف ل
 المطالب مف سمطة ا راضي أكإلر مف المكاطنيف ب فتها حككمية كتهدؼ إلك تقديـ خدمات عامة . 

 المشاريع المقدمة مف المجنة المحمية:  (3 - 4- 4-6)

كيتهػػا لقطعػػة أرض مػػا هػػي  ػػاحبة مشػػركع , كعميهػػا أف كيمكػػف أف نعتبػػر البمديػػة فػػي حالػػة مم
, هذا مف ناحية كمف ناحية أخرل  ( 1-1شكؿ ) , أنظر تمر بكؿ الخطكات التي يمر بها أم مشركع 

قد تمجأ البمدية لمتقػدـ بمشػركع  فػي أمػالؾ المػكاطنيف كفػؽ الخطػة المعتمػدة سػكا  فػي المخطػط الهيكمػي 
: كالتػي تػنص عمػك 2649لسػنة  19رقػـ  مف قػانكف 6, فقرة  10رقـ المادة بأك التف يمي ,كذلؾ عمال 

إذا لػػػـ يػػػتـ تقػػػديـ ذلػػػؾ المشػػػركع خػػػالؿ المػػػدة المعينػػػة, فيجػػػكز لمجنػػػة المحميػػػة أف تعػػػد مشػػػركعان لتقسػػػيـ 
عنػػدما يتػػأخر المػػكاطف فػػي ,  كذلػػؾ  لمغايػػات ا رض, كيعتبػػر ذلػػؾ المشػػركع بأنػػم مشػػركع تقسػػيـ إيفػػا 

ع فػػػي تقسػػػيـ عشػػػكائي , فمهػػػا الحػػػؽ فػػػي إخطػػػارو بضػػػركرة التكقػػػؼ عػػػف عممػػػم اسػػػتعماؿ ا رض أك يشػػػر 
ذا لػػـ يسػتجي فمهػا الحػػؽ فػي إعػداد المخطػػط المناسػب كالتقػػدـ  بكالتقػدـ إليهػا بطمػػب حسػب ا  ػكؿ , كا 

 إلك المجنة المركزية لمح كؿ عمك المكافقات حسب ا  كؿ . 
 
 

 
 

 ( نيف          ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي( يكضح نمكذج لمشركع تقسيـ مف المكاط 4-4شكؿ ) 
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كرغـ تنكع الجهات المالكة أك خطط اإلستعماؿ المختمفة , إال أف جميع المشػاريع المقدمػة تمػـز 
 بالنظاـ المعتمد بالخ كص .

كمػػا أف المشػػاريع فػػي هػػذو الحالػػة تمتػػـز بالجهػػة المشػػرفة عمػػك ا رض التػػي يقػػع بهػػا المشػػركع 
مية أك إقميمية , ففي حالة كقػع المشػركع ضػمف هيئػة تنظيميػة مػا فػإف عمػك المالػؾ أيػا سكا  كانت تنظي

كاف التكجم لتمؾ المجنة التي بػدكرها تػدرس المشػركع كترفعػم مػف خػالؿ قػرار المجنػة المحميػة إلػك المجنػة 
 المركزية لألبنية كتنظيـ المدف .

ف ضػمف المنػاطؽ اإلقميميػة التػي تتبػع نػم يكػك إأما إذا كقع المشركع خارج نفػكذ الهيئػة المحميػة ف
تخػػػاذ الخطػػػكات الالزمػػػ إلعتمػػػادو حسػػػب  ةمباشػػػرة إلػػػك المجنػػػة المركزيػػػة التػػػي تباشػػػر دراسػػػة المشػػػركع كا 

 ا  كؿ .

كفي محاكلة لمتطبيؽ ا ميف فإف المجنة ال تعتمد مشركع التقسيـ الذم إنتهت فترة اإليداع حتك 
إعتمادا نهائيا كتضعم مكضع التنفيذ كما في السنكات السػابقة بدكف كركد إعتراضات , فإنها ال تعتمدو 

,  ف المالكيف يت رفكف بأرض المشركع فكر اإلعتماد , دكف إعػداد مخطػط حديػد كمػا يطمػب مػنهـ , 
  ضمنا كذلؾ بػأف تكمػؼ  ػاحب المشػركع المجنة المركزية مجددا  ارت ت در قرار المكافقة   لذا فإف

كترفع المجنة  كرة عف القرار إلك مسػاحة الحككمػة فػي سػمطة , لممشركع ضركرة إعداد مخطط حديد ب
ا راضي , كذلؾ ليتـ تسجيؿ القسائـ التي تـ تقسيمها بمكجب المشػركع لتح ػؿ عمػك أرقػاـ جديػدة مػف 
دائػػرة تسػػجيؿ ا راضػػي ) الطػػابك ( , كيكػػكف اإلعتمػػاد النهػػائي لممشػػركع ككضػػعم مكضػػع التنفيػػذ عمػػك 

 مخطط الحديد . 
 مف شركط المجنة المركزية إليداع مشاريع التقسيـ ما يمي: 1نجد في البند رقـ ك 

" يكمؼ  احب المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كهربا  الضػغط المػنخفض كتمديػد شػبكة الميػاو 
 بالمكا فات التي تحددها البمدية كشركة الكهربا  " .

فػػإف اف إلػػزاـ أ ػػحاب المشػػاريع بالشػػركط لضػػمك , كنظػػرا لعػػدـ إلتػػزاـ  ػػاحب المشػػركع بتمػػؾ الشػػركط 
    :رل ما يمي يالباحث 

ضركرة مكافقة المالكيف  رض المشركع عمك التقسيـ جميعا , كذلؾ بنا  عمك مستخرج قيػد حػديث  -2
 الة كفاة المالؾ  احب العالقة حيكضح مف خاللم المالكيف , أك حجة كراإلة في 

ال مرفقػا بهػا أهميتػم عمػك التنػازؿ عػف المرافػؽ كالشػكارع التػي ال تقبؿ ككالة الككيؿ لتقػديـ المشػركع إ -1
 ستحدد في المشركع ك تسجيمها بإسـ المجنة المحمية لمبمدية في دائرة تسجيؿ ا راضي .

ضركرة  أف تككف المجنة المحمية لمبمدية قد أعدت تقريرا  فنيا يحدد قيمة البنية التحتية الالزمة لممشركع 
لمبمديػػة يخػػتص  بتطػػكر  نػػة المركزيػػة ليمتػػـز بػػدفعها المالػػؾ ضػػمف  ػػندكؽ, لكػػي تعػػرض عمػػك المج
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المشاريع , كفي حالة إلتزامم بالشركط الفنيػة ي ػرؼ مػف ال ػندكؽ قيمػة مػا تػـ إنجػازو , كفػي حالػة 
عػػدـ إلتزامػػم خػػالؿ فتػػرة معينػػة ك ػػارت هنػػاؾ ضػػركرة لمسػػكف فػػإف لمجنػػة المحميػػة الحػػؽ فػػي تػػكفير 

 قة المالؾ كمف الكديعة المر كدة لذلؾ المشركع .البنية المطمكبم عمك نف
عتمادة مف مساحة الحككمة ليتـ تسجيؿ أرقاـ  -3 ضركرة إعداد مخططات الحديد لكؿ مشركع تقسيـ كا 

المقاسػػـ تسػػجيال نهائيػػا لػػدل دائػػرة تسػػجيؿ ا راضػػي , كلضػػماف عمػػؿ مخططػػات الحديػػد مػػف المالػػؾ 
فير البنيػة التحتيػة , كذلػؾ بػأف يرفػؽ تقريػرا بكمفػة إعػداد يمكف التعامؿ معم كما تمت اإلشػارة إلػك تػك 

المخططػػات مػػف دائػػرة المسػػاحة العامػػة كيػػكدع قيمتهػػا لػػدل المجنػػة المحميػػة , مػػع الضػػمانات الالزمػػة 
 لتسجيؿ المرافؽ كالشكارع بعدها بإسـ المجنة المحمية لمبمدية ذات العالقة .

ها , رغـ المعركفة بأنها ال تشكؿ ممكية مطمقػة لكاضػع أما بالنسبة  راضي ا قساط فقد إختمؼ بشأن4-
لكجػػكد أراضػػي أقسػػاط  –اليػػد , كقػػد  ػػدرت عػػف أمػػالؾ الحككمػػة كتػػب مكجهػػة إلػػك بمديػػة بيػػت الهيػػا 

حككميػة أك متعاقػد تطالبها بعػدـ إ ػدار تػرخيص بنػا  أك تقػديـ خػدمات عمػك أراضػي  –ضمف نفكذها 
ب ػفتها مسػئكلة عػف أمػالؾ الحككمػة فػي تمػؾ الفتػرة   -سػكاف . كقد طمبػت كزارة اإل(1)عميها ) أقساط ( 

, مف كزير الحكػـ المحمػي عػدـ التعامػؿ مػع تمػؾ ا راضػي مػف خػالؿ كتػاب رسػمي جػا  فيػم  :  نرجػك 
اإليعاز إلك المجنة المركزية كالمجالس البمدية كالقركيػة بعػدـ قبػكؿ أك التعامػؿ مػع تمػؾ الطمبػات إال بعػد 

سكاف , كبعد الح كؿ عمك  المكافقة الخطية مف الكزارة كذلؾ تالفيا لما قد يترتػب التنسيؽ مع كزارة اإل
 (2)كقائع غير سميمة عمك ا رض قبؿ تسكية كضعها القانكني إقامة عمك قبكؿ مإلؿ هذو الطمبات مف

تكميػؼ ديػكاف الفتػكل كالتشػريع  (3)كلحسـ الخالؼ حػكؿ هػذا المكضػكع , قػررت المجنػة المركزيػة
ردا مطػػكال ختمػػم , ك رد ديػػكاف الفتػػكل كالتشػػريع الػػرأم حػػكؿ ممكيػػة أراضػػي ا قسػػاط لعػػدؿ بإبػػدا بػػكزارة ا

بقكلم : إف اإلدعا  بممكية تمػؾ ا رضػي مػف كاضػعي اليػد عميهػا فػي غيػر محمػم , كتبقػك ا رض ممكػا 
يػر القيػكد لمسمطة الكطنية الفمسطينية التي حمت محؿ الحػاكـ العػاـ أك المنػدكب السػامي , حتػك يػتـ تغي

في سجالت الطابك كتنقػؿ الممكيػة بػذلؾ بإسػـ المشػترم المتعاقػد , كال يجػكز لمجنػة المركزيػة أك المحميػة 
قبكؿ أم مشركع هيكمي تف يمي عمك تمؾ ا رضي ما لـ تتأكد مف ممكيػة تمػؾ ا راضػي لمجهػة مقدمػة 

أك حا ال عمك حكـ مػف  المشركع ,كذلؾ بأف تككف مسجمة في سجالت الطابك كمستكفية الإلمف كامال
المحكمػػة المخت ػػة نهائيػػا يعطيػػم الحػػؽ فػػي ذلػػؾ أك مكافقػػة سػػمطة ا راضػػي المخت ػػة بأراضػػي الدكلػػة 

                                                 
     ـ2667/ 27/20مستشار كزارة اإلسكاف لشؤكف أمالؾ الدكلة , كتاب مؤرخ في  (1)
في ـ  2669/ 7/6, ك كتاب مدير أمالؾ الحككمة, مؤرخ في ـ  1000/ 21/  9كتاب كزير اإلسكاف مؤرخ في  (2)

 نفس المضمكف . 
   ـ 1001/ 7/  12بتاريخ  22/1001جمسة رقـ  (3)
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المبنيػػػة عمػػػك الكفػػػا  بجميػػػع الػػػإلمف أك كقػػػكع تسػػػكية كاممػػػة مػػػع المتعاقػػػد عمػػػك ضػػػك  أك مكافقػػػة متعمقػػػة 
 بم محة أك منفعة عامة .

التعامػؿ مػع المتعاقػديف بشػأف تمػؾ ا راضػي إال  كما ال يجكز  م جهة رسػمية أك غيػر رسػمية
. كرغػـ ذلػؾ فػإف المجنػة المركزيػة تعاطػت مػع المشػاريع المقدمػة عمػك أراضػي ا قسػاط (1)في ضك  ذلؾ

عتمدت عددا قميال مف المشاريع المقدمة .  بدكاعي تخطيطية ك تنظيمية , كا 

ذا كانػػت المجنػػة المركزيػػة ترغػػب فػػي تػػكفير منػػاطؽ مخططػػة حسػػب  ا  ػػكؿ فػػيمكف تػػكفير ذلػػؾ مػػف كا 
 خالؿ  ايتي :  

عمػك جػز  مػف أرض المشػركع مرفقػا فيػم مػذكرة  سمطة ا راضي كالمالؾ المتعاقدالمشركع بإسـ  يقدـ -أ
 , يحدد فيها ممكية كؿ طرؼ  منهما .                                          تفاهـ 

شػػبكة طػرؽ كتعمػؿ عمػك منػع إنتشػار العشػػكائيات ير فإذا كانػت المجنػة المركزيػة حري ػة عمػك تػك  –ب 
حسب ا  كؿ فيمكف لها في هذو الحالػة أف تػكعز لمجنػة  خضرا  كمرافؽ عامةمناطؽ كتسعك لتكفير 

دكف  , ( أرض ا قسػػاط)المحميػػة بإعػػداد مخطػػط تف ػػيمي لممنطقػػة التػػي تتػػكفر فيهػػا الممكيػػة المشػػتركة 
ريع التقسيـ مكضحا عميهػا إسػـ المتعاقػد كمالػؾ , فػإف ذلػؾ  ف قبكؿ مشاتكضيح إسـ مقدـ المشركع , 

يضػػمؿ المػػكاطنيف يمكنػػم مػػف الت ػػرؼ فيهػػا كمالػػؾ معتػػرؼ بػػم مػػف جهػػة رسػػمية , كهػػذا مػػف شػػأنم أف 
 ., بإعتبار مقدـ المشركع مالكا شرعيا لم  الراغبيف في الشرا 

ا  عمػك أرض لػـ تتػكفر فيهػا طػا  رخػص بنػإعكهذا مف ناحية أخرل ال يعطي المجنة المحمية الحؽ في 
 الطمب . ل احبالممكية المطمقة 

عادة اإلفراز :                                           ( 4- 4- 4-6)  مشاريع الدمج كاذ
كهك ما عرفم القانكف بما يمي : إعادة تككيف قطع ا راضي بتغييػر حػدكدها كيضػـ قطعتػيف أك 

ك حدو كجعمها قطعة كاحدة مممككػة بطريػؽ المشػاع كذلػؾ بمكافقػة أكإلر مف القطع ا  مية المممككة عم
 (  1 -1, أنظر الشكؿ رقـ )(2)المالكيف

 
 
 
 

 
 

                                                 
   ـ   9/1001/ 11كاف الفتكل كالتشريع كعضك المجنة المركزية , مؤرخ في كتاب نائب رئيس دي (1)
 ـ 2649لسنة  19الفقرة رقـ  " ؾ " مف  قانكف رقـ  21المادة رقـ  (2)
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عادة تقسيـ مقدـ مف سمطة األراضي    5 - 4شكؿ )   ( يكضح نمكذج لمشركع دمج كاذ
 ( ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي

 
 
 

 : ديدحمخطط ال ( 5- 4- 4-6 
كيعتبر مخطط الحديد مف أهـ المخططات حيػث يػتـ مػف خاللػم إعػادة تكإليػؽ القسػائـ كترقيمهػا 
كفػػؽ المتغيػػرات التػػي طػػرأت عميػػم سػػكا  مػػف خػػالؿ مشػػركع التقسػػيـ أك مخطػػط دمػػج عػػدة قسػػائـ ضػػمف 
القطعػػػة الكاحػػػدة , كيكػػػكف ذلػػػؾ ضػػػمف مشػػػركع التقسػػػيـ لمختمػػػؼ الغايػػػات أك لإلفػػػراز المسػػػاحي لمقسػػػائـ 

 بيرة أك لتجميع القسائـ كالممكيات ذات المساحة ال غيرة .الك
ال ػافية مسػتقطعا  اكالتي تستقطع الشكارع المعتمدة أك المقتػرح تكسػعتا ضػمنها , ليػتـ تسػجيؿ بمسػاحته

 منها الشكارع كا مالؾ العامة .
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كالػػػذم غالبػػػا مػػػا يعػػػد بشػػػكؿ لػػػيس دقيقػػػا مػػػف حيػػػث المسػػػاحات , فعمػػػك  تقسػػػيـكيكػػػكف مخطػػػط ال
حاب مشاريع اإلفػراز أك التقسػيـ عمػك إخػتالؼ مالكيهػا الشػركع فػي إعػداد مخططػات حديػد بكاسػطة أ 

 مساحة الحككمة كهي الجهة المعتمدة في ذلؾ , كتككف أبعاد المقاسـ كالمساحات بشكؿ دقيؽ 

كيترتب عمك المخطط المعد , كالمتضمف تقسيـ القسيمة أك دمج أكإلػر مػف قسػيمة لتكػكف كحػدة 
( الطػػابكعتمادهػػا مػػف خػػالؿ المسػػاحة كدائػػرة تسػػجيؿ ا راضػػي )إشػػطر إلػػك مقاسػػـ بأرقػػاـ يػػتـ كاحػػدة تن

 لت بح بعد ذلؾ قسائـ جديدة , بأرقاـ ك مساحات جديدة .

كبػػذلؾ يكػػكف مشػػركع التقسػػيـ أك اإلفػػراز يحمػػؿ جػػانبيف هػػاميف : ا كؿ هػػك الجانػػب الفنػػي كمػػا 
: جانػػب قػػانكني, يترتػػب عميػػة تكإليػػؽ  رقػػاـ قسػػائـ يترتػػب عميػػة مػػف تطبيػػؽ لخطػػط اسػػتعماؿ , كايخػػر 

 ( 9-1أنظر الشكؿ رقـ ) جديدة كبمساحات جديدة , كتكفؿ بذلؾ حقكؽ المكاطف .

, تبػػيف أف  (1)كمػػف خػػالؿ المقػػابالت التػػي أجراهػػا الباحػػث مػػع المسػػئكليف فػػي سػػمطة ا راضػػي 
مشػػػاريع التقسػػػيـ فػػػي دائػػػرة المسػػػاحة الهيئػػػات المحميػػػة ) البمػػػديات ( لػػػـ تقػػػـ بمتابعػػػة مخططػػػات الحديػػػد ل

العامة , كما أنها لـ تسجؿ ممكيتها لمشكارع أك المرافؽ التػي تػـ إسػتقطاعها فػي المشػاريع , ا مػر الػذم 
 ال يعطيها الحؽ الكامؿ في الت رؼ بها كمالؾ لرقبة ا رض .

 ةجنػػة المركزيػػفػػي اإللتػػزاـ بقػػرارات الم هنػػاؾ ق ػػكركبمراجعػػة البمػػديات الكبػػرل كجػػد الباحػػث أف 
الػػذم تخػػتـ بػػم الت ػػديؽ عمػػك مشػػاريع التقسػػيـ بضػػركرة قيػػاـ البمديػػة بتسػػجيؿ ممكيتهػػا لمشػػكارع كالمرافػػؽ 

 بإسمها في دائرة تسجيؿ ا راضي )الطابك ( 

مػػػف الضػػػركرة أف تقػػػـك البمػػػديات بمراجعػػػة شػػػاممة لجميػػػع مشػػػاريع التقسػػػيـ إلعػػػادة تسػػػكية لهػػػذا 
 ها مف أمالؾ فيها .كضعها القانكف , كتسجيؿ ما يخ 

                                                 
/ 2/ 21في بيتم , ا ربعا  مقابالت مع السيديف : عاطؼ الخضرم , مدير دائرة تسجيؿ ا راضي )الطابك ( , (1)

 ـ9/2/1022في مكتبة الخميس , بتاريخ  و , مدير المساحة العامة بسمطة ا راضي .ك ـ. عمر زايد,  ـ 1022
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 ( يكضح نمكذج مخطط الحديد  لمشركع تؿ اليكا في مدينة غزة 6 -4شكؿ ) 
 ( ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي

 : الخالصة
بقرار مف المجنة المركزية بما تضمنم مف  اعتمادهايرل الباحث أف مشاريع التقسيـ كمف خالؿ 

يط كمػا يػكفرو مػف مقاسػـ تناسػب أهػداؼ المشػركع , كاإلشػتراطات التػي شركط سكا  عمك مستكل التخطػ
يتضمنها القرار مإلؿ نسبة اإلشغاؿ كاإلرتدادات كدكرانات باإلضافة إلك أف القرار يتضمف إلزاـ  ػاحب 

هػذا مػف ناحيػة  ,المشركع بتكقير البنية التحتية ا مر الذم يطكر المنطقة كيػكفر لهػا الخػدمات الالزمػة 
ية أخرل يساهـ في تكفير مقاسػـ مناسػبة كمػا حػددها النظػاـ السػيما لممقاسػـ السػكنية كالمتعمقػة كمف ناح

ـ , كمػػػا أنهػػػا تكػػػكف كسػػػيمة  14ككاجهػػػة ال تقػػػؿ عػػػف  2ـ 250بالمسػػػاحة التػػػي يجػػػب أف ال تقػػػؿ عػػػف 
 . لتسجيؿ تمؾ المقاسـ لتككف قسائـ جديدة يتـ تكإليقها بكاسطة دائرة تسجيؿ ا راضي ) الطابك (

 
 
 
 
 

 



249 
 

 :  في فمسطيف األرض(  1-7) 
. تقػع نهػر ا ردفحتػك  لمبحػر المتكسػطفمسطيف هي أرض تشغؿ الجػز  الجنػكبي مػف السػاحؿ الشػرقي  

 آسػػيا, كت ػػؿ بػػيف غربػػي بػػالد الشػػاـحيػػث تشػػكؿ الجػػز  الجنػػكبي الغربػػي مػػف  لشػػرؽ ا كسػػطافػػي قمػػب 
  .( 7-1أنظػػػر الشػػػكؿ رقػػػـ )  لتقػػػا  القػػػارتيفعنػػػد نقطػػػة إ سػػػينا بكقكعهػػػا كشػػػبم جزيػػػرة  أفريقيػػػاكشػػػمالي 

تحػػكم فمسػػطيف عمػػك عػػدد كبيػػر مػػف المػػدف الهامػػة تاريخيػػان كدينيػػان بالنسػػبة لمػػديانات التكحيديػػة الػػإلالث, 
)غيػػر المسػػتقمة إلػػك  دكلػػة فمسػػطيفيف كيػػانيف سياسػػييف همػػا . كهػػي اليػػكـ مقسػػٌمة بػػالقػػدسكعمػػك رأسػػها 

إلمػػة حاليػػا  ـ بعػػد تهجيػػر 2619حػػرب )التػػي ايقيمػػت فػػي  كدكلػػة إسػػرائيؿ( بالسػػمطة الفمسػػطينيةايف, كالممى
نسػػمة  2246004000مئػات آالؼ الفمسػطينييف مػػف كطػنهـ(. ييقػػدر عػدد السػػكاف ضػمف هػػذو الحػدكد ب 

 المسػػممكف) النػػاطقيف بالعربيػػةفمسػػطيف التاريخيػػة اليػػـك هػػـ مػػف  تقريبػػان , حيػػث أف جػػز نا كبيػػرنا مػػف سػػكاف
المهػاجريف  اليهكديةكأتباع الديانة (, أما الجز  ايخر مف سكانها فهـ مف الناطقيف بالعبرية كالمسيحيكف

 %.19 العرب% بينما يشكؿ 16كأبنا  شعكب أخرل, كتبمغ نسبتهـ اليـك 

مف ناحية جغرافية, تمتد فمسطيف بشكؿ طكلي مف الشماؿ إلك الجنكب عمك نحك أربع درجات عرض, 
شػرقان,  41410ك  41421شػماالن كبػيف خطػي الطػكؿ  44421ك  16440يث تمتد بيػػف دائرتػي عػرض ح

البحػػػر . يحػػدها مػػػف الغػػرب البحػػر الميػػػتكن ػػػؼ  بحيػػػرة طبريػػا, بمػػا فػػػي ذلػػؾ 1كػػػـ 194660بمسػػاحة 
, كمػػػف الجنػػػكب لبنػػاف, كمػػػف الشػػػماؿ  كا ردف سػػكرية, كمػػػف الشػػػرؽ  كػػـ 111بسػػػاحؿ طكلػػػم  المتكسػػط
كػـ, أمػا عرضػها  140. كفمسطيف مستطيمة الشكؿ طكلها مف الشػماؿ إلػك الجنػكب كخميج العقبة سينا 

, أمػػا فػػي الجنػػكب فػػإف القػػدسكػػـ عنػػد  61 - 71كػػـ, كفػػي الكسػػط  70 - 12ففػػي الشػػماؿ يػػراكح بػػيف 
. كتمتمػػؾ المنطقػػة أرضػػان البحػػر الميػػتحتػػك  كخػػاف يػػكنس رفػػحكػػـ عنػػد  227العػػرض يتسػػع لي ػػؿ إلػػك 

ؽ, كهػي مػف الغػرب إلػك الشػرؽ السػهؿ السػاحمي, كالػتالؿ, متنٌكعة جػدان, كتقسػـ جغرافيػان إلػك أربػع منػاط
(. فػي أق ػك غػكر ا ردف( كا غػكار )خميػؿكجباؿ ال كجباؿ القدس كجباؿ نابمس جباؿ الجميؿكالجباؿ )

, جبػؿ الكرمػؿكيقطػع  مػرج بػف عػامريقع  باؿ الجميؿكج جباؿ نابمس. بيف النقبالجنكب هناؾ  حرا  
متػػػران تحػػػت  127الػػػذم يمتػػػد مػػػف جبػػػاؿ نػػػابمس شػػػماال غربػػػا, السػػػهؿ السػػػاحمي. تتػػػراكح االرتفاعػػػات مػػػف 

متران فكؽ  2101)كهي أخفض نقطة عمك سطح اليابسة في العالـ( إلك  الميتالبحر مستكل البحر في 
 . جبؿ الجرمؽمستكل البحر في قمة 

كإلػػر منػػاطؽ العػػالـ تػػكترا أمنيػػا جػػٌرا  مػػا تعتبػػرو كإليػػر مػػف مػػف ناحيػػة سياسػػية, تعتبػػر فمسػػطيف مػػف أ     
منظمػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف الدكليػػة انتهاكػػات إسػػرائيمية بحػػؽ المػػدنييف الفمسػػطينييف إلػػك جانػػب العمميػػات 
االستيطانية التي تزيد مف تأـز الكضػع إضػافةن إلػك المعاممػة العن ػرية كجػدار الف ػؿ اإلسػرائيمي الػذم 

بية كالذم اعتبرو الكإليركف عن رينا, كؿ هذو ا مكر تسػببت فػي خمػؽ منػاخ أمنػي أقامتم في الضفة الغر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%82
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ـ , فإف اسـ فمسطيف قد يستخدـ دكليان ضمف 2664عاـ  السمطة الكطنية الفمسطينيةسي . منذ تأسيس 
               بعض السياقات لإلشارة أحيانان إلك ا راضي الكاقعة تحت حكـ السمطة

 لتػػي تحكمهػػا تػػاريخ طكيػػؿ مػػر بمراحػػؿإف تػػاريخ ا رض كالسػػيما أرض الحضػػر كالتشػػريعات ا
مختمفة حتك ك ػؿ إلػي الكضػع الحػالي الػذم أعطػي لمهنػدس التخطػيط سػمطة تخطيطهػا, كالػتحكـ فػي 

 إستعمالها مما ترتب عميم سحب بعض حقكؽ مالكها مف عميها .

 
 ) المصدر : الدباغ ( ةفمسطيف التاريخي( يكضح  7 -4شكؿ ) 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.png
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  (1)" كاألرض كضعيا لوناـقاؿ اهلل تعالي : " 
ػؾ  السَّػَماَ  كقػاؿ : "  ـْ َمػا ف ػي اأَلْرض  َكاْلف ْمػَؾ َتْجػر م ف ػي اْلَبْحػر  ب ػَأْمر ه  َكي ْمس  َر َلك ػ ـْ َتَر َأفَّ المََّو َسخَّ َأْف أََل

يـه  َتَقعَ    (2) " َعَمى اأَلْرض  إ ال ب إ ْذن و  إ فَّ المََّو ب النَّاس  َلَر  كؼه َرح 
تعكػػس العالقػػة بػػيف اإلنسػػاف كا رض , كبمػػا يحقػػؽ الغايػػات  " َكاأَلْرَض َكَضػػَعَيا ل َوَنػػاـ   "كاييػػة الكريمػػة 

قػد مكنػاكـ فػي األرض كل "التي مف شأنها أف تمكف اإلنساف مف اإلستفادة مف ا رض كما قاؿ تعالك :
  (3)"كجعمنا لكـ فييا معايش قميال ما تشكركف

مػػر إلػػكرات  كعمػػ -قػػاؿ الفالسػػفة منػػذ الع ػػر اإلغريقػػي مػػركران بػػالإلكرة االنجميزيػػة فالفرنسػػية كا مريكيػػة ك 
 كالمشػاع , كمػع أف ا رض عمػ كلمبشرية عمػ   , أعطاها ا رض  كالد آدـ ك" إف اهلل أعط -الحرية 

ناس جميعان إال أف كؿ رجؿ لػم قطعػة أرض فػي ممكيتػم الخا ػة , كال يكجػد أم شػخص سػكاو المشاع لم
كػؿ النػاس " :ف عمػؿ جسػدو كجهػد يديػم لػم كحػدو فقػط كمػا قػالكا إهك فقط الذم لم الحؽ عميها, كلهذا ف

مػتالؾ كحمايػػة  كلػدكا أحػراران كمتسػاككف كليػـ حقػكؽ طبيعيػة ، كمػف بػيف ىػذه الحقػكؽ حػؽ شػرا  كاذ
كيمكػػف إجمػػاؿ ذلػػؾ فػػي أف قطعػػة ا رض التػػي يممكهػػا الفػػرد تممكهػػا الفػػرد تكمػػف فيهػػا عػػدة ,  " أرضػػيـ

 زها عدة خ ائص يمكف إيجازها في :خ ائص يمكف إيجا
 الحؽ في قدرة  احبها عمي أف يمنع ايخريف عف أرضم. .2

 سمطة  احبها في أف ينقؿ ممكيتها  إلي شخص آخر  .1

           . (4)يشا  بما يعكد عميم مف فكائد كمزاياقدرة  احبها عمي أف يستعممها كيؼ  .4

تـ كقفها فػي عهػد الخميفػة العػادؿ عمػر بػف الخطػاب , كمػف  عرفت فمسطيف بأنها أرض كقؼك
تقسػيـ ا رض فػي  تعاممػت الدكلػة مػعكفي العهػد العإلمػاني بعدو تعاممكا معها عمك أنها كقؼ إسالمي , 

 عدة أنكاع .  فمسطيف إلك

 :(5)أنكاع األراضي في العيد العثماني(  1 – 7 -4) 

ـ إلػـ تبػع ذلػؾ إ ػدار العديػد مػف القػكانيف 2919أ درت الدكلة العإلمانية قانكنا لألراضػي عػاـ 
ـ إلػـ نظػاـ الطػابك فػي نفػس العػاـ إلػـ 2916الالحقة فأ درت الئحة تعميمات بحؽ سػندات الطػابك عػاـ 

ـ, كنظػػػاـ تممػػػؾ ا جانػػػب عػػػاـ 2997اـ ـ, كممحػػػؽ نظػػػاـ الطػػػابك عػػػ2992إعػػػالف قػػػانكف الطػػػابك عػػػاـ 
 قسمت أراضي الدكلة العإلمانية إلك خمسة أقساـ : , , كبمكجب هذا القانكفـ 2996

                                                 
 20الرحمف آية رقـ  (1)
  91الحج آية رقـ  (2)
  20ا عراؼ آية رقـ  (3)
  . 27العمراني كتنظيـ المدف ص  طعالـ , قشكو , أحمد كمحمد , قكانيف التخطي (4)
 " قكانيف ا راضي الفمسطينية "  1, ط9قكانيف الفمسطينية ,  جسيسالـ كمهنا كالدحدكح , مجمكعة ال (5)
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 أكال : األراضي المممككة :
كهػػي ا راضػػي المممككػػة ممكيػػة خا ػػة كالتػػي يت ػػرؼ بهػػا  ػػاحبها كيػػؼ شػػا  كمػػا يت ػػرؼ 

أك رهنهػػا أك اإلي ػػا  بهػػا كمػػا انػػم يكرإلهػػا لكرإلتػػم بػػالمنقكالت فمػػم رقبتهػػا ككافػػة حقكقهػػا كيجػػكز لػػم بيعهػػا 
 الشرعييف فال تعكد إلك بيت الماؿ بعد كفاتم إال إذا لـ يكجد احد مف كرإلتم. 

 ثانيا : األراضي األميرية : 
كهي ا راضي التػي تعػكد ممكيتهػا لبيػت المػاؿ كتشػمؿ ا راضػي الزراعيػة كالمحاطػب كالمراعػي 

 ،ت النفػػع, ككػػػاف يت ػػرؼ بهػػا بػػإذف كتفػػػكيض مػػف أ ػػحاب الزعامػػػة كالغابػػات كمػػا شػػابم ذلػػػؾ مػػف ذا
كأحيانا كاف يستفاد مف تمؾ ا راضي بإذف كتفػكيض مػف المح ػميف كالممتػزميف إال أف هػذا الحػؽ ألغػك 
كأ ػػبح الت ػػرؼ بهػػا بػػإذف مػػف مػػأمكر مػػف قبػػؿ الدكلػػة أم أف الدكلػػة أ ػػبحت الجهػػة الكحيػػدة المخكلػػة 

ي فتبيػػع منهػػا مػػا تريػػد بمكجػػب سػػند طػػابك , كبػػيف قػػانكف ا راضػػي كيفيػػة بتحديػػد الت ػػرؼ بهػػذو ا راضػػ
الت ػػرؼ با راضػػي ا ميريػػة فقػػد منػػع إحالػػة جميػػع أراضػػي قريػػة أك ق ػػبة إلػػك هيئػػة جماعيػػة أك إلػػك 
شػػخص أك شخ ػػيف بػػؿ تحػػاؿ ا راضػػي لكػػؿ شػػخص مػػف ا هػػالي بمفػػردو كتعطػػي سػػندات طػػابك لكػػؿ 

رض, كيحػػؽ لممت ػػرؼ بػػا رض ا ميريػػة أف يػػزرع بهػػا مػػا يػػراو شػػخص مبينػػة فيهػػا كيفيػػة الت ػػرؼ بػػا 
مناسبا في مجاؿ اإلستإلمار الزراعي كيمنع مف زراعتها كركما أك أشجار مإلمرة, كمػا ال يحػؽ لػم كهبهػا 
لمكقؼ دكف إذف مف الدكلة, ككضع قانكف ا راضي ن ك ا تضمف عدـ إهماؿ ا راضي ا ميرية مػف 

اؿ حقػم فػي الت ػرؼ بهػا فػي حالػة عػدـ تسػديد الضػرائب كالرسػـك عنهػا, قبؿ المت رؼ بها كذلؾ بإبطػ
 سنكات متتالية.  4كعدـ زراعتها كفالحتها لمدة 

 : األراضي المكقكفة : ثالثا
ككانت معظـ أراضي ا كقػاؼ فػي العهػد العإلمػاني خػالؿ القػرف السػادس عشػر المػيالدم كذلػؾ 

بدايػة مػف ا راضػي ا ميريػة التػي حػددها السػمطاف  خالؿ حكـ السمطاف سميماف القانكني ككانػت تتكػكف
سميماف كما تبعم مف سالطيف باإلضافة إلك ا راضي التي خ  ها بعض ا غنيا  أك ا راضي التي 

 . أكقفها بعض الفالحيف كخا ة بعد  دكر التنظيمات لمتهرب مف دفع الضرائب كالرسكـ

كالإلػػامف عشػػر مػػف الفكضػػك كالفسػػاد  كقػػد عانػػت أراضػػي ا كقػػاؼ خػػالؿ القػػرنيف السػػابع عشػػر
الذم لحؽ بأجهزة الدكلة بشكؿ عاـ فقد تسمـ إدارة ا كقاؼ أشخاص غير مؤهميف لذلؾ, فحاكلت الدكلة 

كذلؾ بأف أ بحت المسؤكؿ المباشر عف أراضػي ا كقػاؼ, كمػع ذلػؾ , الحد مف هذو الفكضك كالفساد 
إلهماؿ القائميف عمك ا كقاؼ إذ قاـ الكإليػر مػف  استمر الفساد كحاؿ دكف تطبيؽ هذو اإلجرا ات نتيجة

نقمبػػت إالنظػار بتحكيػؿ أمػػالؾ ا كقػاؼ إلػػك أمػالؾ خا ػة كتسػػجيمها فػي سػػجالت التمميػؾ ممكػا لهػػـ إلػـ 
 لكرإلتهـ كلمف ابتاعها منهـ ككاف كؿ ذلؾ يتـ بمعرفة دائرة ا كقاؼ.
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 رابعا : األراضي المترككة :
ع بهػػػا لعامػػػة النػػػاس أك  هػػػالي قريػػػة أك مجمكعػػػة قػػػرل كهػػػي ا راضػػػي التػػػي تػػػرؾ حػػػؽ االنتفػػػا

 كق بات تككف مشتركة فيها كقسمت ا راضي المترككة كفؽ قانكف ا راضي العإلماني إلك قسميف:
ا راضي المترككة لعامة الناس كالطرؽ كا سكاؽ العامة كالساحات كالمسطحات المائيػة مػف بحػار  -2

  كدية كغير ذلؾ مما ترؾ الستخدامات الناس .كبحيرات كأنهار كعيكف كمجارم سيكؿ ا
ا راضػػي التػػي تركػػت  هػػالي قريػػة أك ق ػػبة أك التػػي تركػػت  هػػالي عػػدة قػػرل كق ػػبات كػػالمراعي  -1

 كالبيادر كالمحتطبات كالمشار.

كبػػػيف قػػػانكف ا راضػػػي كيفيػػػة اسػػػتخداـ ا راضػػػي المترككػػػة إذ ال يحػػػؽ  م شػػػخص أف يحػػػدث 
ا مػاكف العامػػة المترككػة لعامػة النػػاس كقػاـ بػذلؾ يهػػدـ البنػا  كيقمػع الشػػجر  أبنيػة أك يغػرس أشػػجارا فػي

كذلؾ  ف الت رؼ في هذو ا ماكف يعتبر ت رفا في ممؾ الغير, كمف ا مإلمة عمك ذلػؾ مػا حػدث فػي 
ـ حيػػػث أجبػػػرت الحككمػػػة رئػػػيس بمديػػػة الخميػػػؿ عبػػػد اهلل المحتسػػػب عمػػػك هػػػدـ إلالإلػػػة 2960الخميػػػؿ عػػػاـ 

 أقامها لنفسم في ساحة محمم القزازيف في المدينة.دكاكيف كاف قد 
 : خامسان : األراضي المكات

كهي ا راضي الخالية كالبعيدة عف العمراف كليست بت ػرؼ أحػد كالتػي لػـ تتػرؾ كلػـ تخ ػص 
 هػػالي القػػرل كالق ػػبات كمػػا أنهػػا لػػـ تكػػف بت ػػرؼ أحػػد بالطػػابك كالجبػػاؿ كتبعػػد عػػف أق ػػك العمػػراف 

يؿ أك ن ؼ ساعة سيرا عمك ا قداـ بحيث ال يسمع فيها  يحة الرجؿ الجهير مسافة ميؿ كن ؼ الم
 ال كت.

كسمح قانكف ا راضػي العإلمػاني بإحيػا  هػذو ا راضػي مػف قبػؿ النػاس شػريطة مكافقػة الحككمػة 
ذا لـ يست محها خالؿ هػذو المػدة تؤخػذ منػم  عمك أف يككف إحياؤها في مدة ال تزيد عف إلالث سنكات كا 

 آخر, أما إذا أحيا رجؿ أرضا مكاتا بإذف الحككمة فعميم دفع بدؿ الطابك.  كتعطي لشخص

 

 : نظاـ األراضي العثماني(  1- 1 – 7 -4) 

تتميػػز نظػػرة اإلسػػالـ لػػألرض بامتالكهػػا  ػػفة قدسػػية ك تكتسػػب قكانينهػػا  ػػفة دينيػػة, ك تعتبػػر 
راف التػػػي كانػػػت بأيػػػدم أراضػػػي فمسػػػطيف عػػػادة فػػػي اإلسػػػالـ )فيمػػػا عػػػدا الممكيػػػات الخا ػػػة داخػػػؿ العمػػػ

أ ػػحابها حتػػك الفػػتح( أرض كقػػؼ إسػػالمي تعػػكد رقبتهػػا  جيػػاؿ المسػػمميف قاطبػػة عبػػر ا زمػػاف. ك مػػع 
هتمػػػػاـ , كعػػػػزكؼ النػػػػاس عػػػػف اإل26قت ػػػػادية فػػػػي أكاخػػػػر القػػػػرف تػػػػدهكر أكضػػػػاع الدكلػػػػة العإلمانيػػػػة اإل

العإلمانيػػػة عػػػاـ بػػا رض, بسػػػبب مظػػػالـ نظػػاـ اإلقطاعيػػػات كطػػػرؽ جبػػي الضػػػرائب, أ ػػػدرت السػػمطات 
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قانكف ا راضي العإلماني ك الذم هػدؼ إلػك تنظػيـ ممكيػة ا رض ك إعػادة تكزيعهػا ك تحسػيف ـ  2919
  .الزراعة ك تحقيؽ عكائد أفضؿ لمدكلة 

في قكانيف ا راضي " تقسػـ ا راضػي الكائنػة فػي بػالد الدكلػة العميػا إلػك ( 2)كحسب المادة رقـ 
 -ا راضػػػي ا ميريػػػة, القسػػػـ الإلالػػػث -ضػػػي المممككػػػة, القسػػػـ الإلػػػانيا را –خمسػػػة أقسػػػاـ, القسػػػـ ا كؿ 
 ا راضي المكات  -ا راضي المترككة, القسـ الخامس -ا راضي الكقؼ, القسـ الرابع

 كقد كرد في الجز  السادس مف القكانيف الفمسطينية تكضيح  قساـ ا راضي كهك كالتالي:
ي لها  ككؾ ممكية كاممة )الطابك( كهك أربعة أنػكاع ك هي أراضي خا ة ك تعط األراضي المممككة:
 :(   7 -1راجع الشكؿ رقـ )

الكاقعة داخػؿ القػرل كمػا فػي دائرتهػا مػف ا راضػي لغايػة ن ػؼ دكنػـ ممػا يعتبػر  ا راضيالنكع ا كؿ: 
 تتمم لمسكف

المسػػكغ النػػكع الإلػػاني: ا راضػػي التػػي أفػػرزت مػػف ا راضػػي ا ميػػرم كممكػػت تمميكػػا  ػػحيحا بنػػا  عمػػك 
 الممكية أكجمالشرعي عمك أف يح ؿ الت رؼ بها بأنكاع 

 النكع الإلالث: ا راضي العشرية, كهك ا راضي التي كزعت كممكت حيف الفتح لمفاتحيف
هػػػالي ا  ػػػمييف الغيػػػر ا النػػػكع الرابػػػع: ا راضػػػي الخراجيػػػة, كهػػػك ا راضػػػي التػػػي تقػػػرر بقاؤهػػػا فػػػي يػػػد 

 . مسمميف
ا راضػػي الزراعيػػة المفتكحػػة حػػكؿ القػػرل ك المػػدف ك ال تعطػػك بهػػا  ػػككؾ  ك هػػي األراضػػي األميريػػة:

ممكيػػػة ك إنمػػػا  ػػػؾ اسػػػتعماؿ ك تبقػػػك ممكيتهػػػا بيػػػد الدكلػػػة ك يػػػتـ االنتفػػػاع بهػػػا بعػػػد دفػػػع رسػػػـك تسػػػجيؿ 
 . كضريبة سنكية

هػػي ا راضػػي التػػي كانػػت مممككػػة لمنػػاس ك أكقفػػت كفقػػا : كهػػي نكعػػاف, النػػكع ا كؿ  : أراضػػي الكقػػؼ
       رع , كتككف ممكيتها كاستعمالها تعكد لمكقؼ, كيجب التعامؿ معها بمكجب شركط الكاقؼ. لمش

فهي ا راضي التي أفرزت مف ا راضي ا ميريػة ك أكقفهػا السػالطيف, كهػذو الكقفيػة  :  أما النكع الإلاني
 . مطنةأعشارها كرسكمها ا ميرم لجهة ما مف طرؼ الس: عبارة عف تخ يص منافع ا رض مإلؿ 

ك هػػي ا راضػػي غيػػر المسػػتغمة  كال المأهكلػػة كبعيػػدو عػػف المدينػػة كال تعػػكد ممكيتهػػا  : أراضػػي المػػكات
 حد, ك قد عرضتها الحككمة العإلمانية مف خالؿ قانكف ا راضي لمبيػع لتحكيمهػا إمػا إلػك أراضػي ممػؾ 

 أك أراضي أميرية حسب السعر المدفكع.
تعماالت العامػة مإلػؿ الطػرؽ ك الشػكارع ك السػاحات ك المراعػي سػك هػي أراضػي اإل األراضي المترككة:

 . العامة, ك أراضي التحطيب العامة كذلؾ, تعكد ممكية هذو ا راضي كاممة لمدكلة
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 (الباحث ) المصدر :   كضح  أنكاع األراضي في فمسطيف ( ي 8 -4شكؿ ) 

 

 عثماني :أثر نظاـ األراضي ال(  2- 1 – 7 -4)  
كسػػيمة هامػػة لمسػػيطرة عمػػك العمػػراف فػػي فمسػػطيف,  نػػم م ـ2919العإلمػػاني لعػػاـ  ا راضػػييعتبػػر نظػػاـ 

 :ايتيةيشتمؿ عمك المكاد 
 (.12ستعماؿ تربة ا رض ل ناعات الطكب ك القرميد بدكف إذف مأمكر ا راضي )ـإال يجكز * 
 (.28قتالع ا شجار مف أم أرض كانت )ـ إيمنع * 
إنشػػا  أم مبػػاني فػػي ا رض ا ميريػػة, بػػدكف إذف المػػأمكر الػػذم يممػػؾ  ػػالحية هػػدـ المبػػاني يمنػػع * 

 (.31غير المرخ ة )ـ 
المبػػػػػاني التػػػػػي يمكػػػػػف أف يسػػػػػمح بإنشػػػػػائها عمػػػػػك ا راضػػػػػي ا ميريػػػػػة هػػػػػي المطػػػػػاحف ك المخػػػػػازف ك * 

 (.32اإلسطبالت ك المباني التي تخدـ ا غراض الزراعية )ـ 
نشػػػا  أم مبػػػاني أك منشػػػآت فػػػي الطػػػرؽ ك السػػػاحات العامػػػة أك أمػػػاكف ال ػػػالة أك يمنػػػع منعػػػان باتػػػان إ* 

 (.93-96ا سكاؽ ك البيادر ك المراعي ك تجب إزالتها فكران )ـ 
  (.103يجكز إحيا  ا راضي المكات بالزراعة أك بإنشا  المباني )ـ * 
 .(1)يمنع ردـ أم أجزا  مف الشكاطئ بدكف إذف السمطات*  

أف هػػذو النقػػاط عامػػة ك ال تشػػكؿ نظامػػان متكػػامالن لمسػػيطرة عمػػك العمػػراف كمػػا أف مػػف المالحػػظ 
نمػػا لتنظػػيـ  نظػاـ ا راضػػي العإلمػػاني لػػـ يكػف مكجهػػان لمسػػيطرة عمػػك العمػػراف ك تنظيمػم بالدرجػػة ا كلػػك كا 

                                                 
 ـ  1009الكحمكت , محمد , مخالفات البنا  التنظيمية كأإلرها عمك البيئة العمرانية في قطاع غزة ,  (1)

 األٍٍرٌح  اىَررٗمح اىََي٘مح

 أّ٘اع األرض فً فيططٍِ 

 )فً اىعٖذ اىعثَاًّ( 

  اىَ٘اخ اى٘قف
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سػػتعماؿ ا رض ك إعػػادة تكزيعهػػا, إال أنػػم مإلػػؿ أحػػد العكامػػؿ المهمػػة التػػي أإلػػرت فػػي النسػػيج العمرانػػي إ
 . 10ك أكائؿ القرف  26لممدف ك القرل الفمسطينية في أكاخر القرف 

 : كمف آثار ىذا النظاـ
 حدكد القرل كالمدف أ بحت محدكدة ك أ بح لكؿ قرية أك مدينة نسيجها الفراغي المحدد.  -

  . يئان مع تشجيع تسجيؿ ا فراد لممكياتهـ ازداد عدد الممكيات الفردية ك أ بح النسيج الفراغي أكإلر تجز 
ظػػاـ ا راضػػي العإلمػػاني ميػػز بػػيف ا راضػػي المفتكحػػة خمػػؼ الجػػدر ك بػػيف بقيػػة عنا ػػر المسػػتكطنة ن -

البشػػرية, ك أعطػػك السػػكاف حريػػة أكبػػر فػػي التػػأإلير عمػػك العمػػراف مػػف خػػالؿ تسػػجيؿ ا راضػػي المممككػػة 
 بأسما  المالكيف.

ر كبيػػػر فػػػي البنيػػػة العمرانيػػػة أدل نظػػػاـ ا راضػػػي العإلمػػػاني ك مػػػف خػػػالؿ مؤسسػػػة الكقػػػؼ إلػػػك تطػػػكي -
الفمسطينية كذلؾ بتطكير البنية التحتية, ك إنشا  المباني العامػة المختمفػة مإلػؿ المسػاجد ك الحمامػات ك 

  المدارس ....الخ, ك إنشا  ك  يانة المباني السكنية ك التجارية.

 األرض كطبيعتيا في محافظات غزة  : (  1- 1-7)

, البحػر المتكسػط ة فػي المنطقػة الجنكبيػة مػف السػاحؿ الفمسػطيني عمػكيقع قطاع غػز  مكقع قطاع غزة :
% مػف مسػاحة فمسػطيف 1.33يشكؿ تقريبػا  شبَجشٌزةطٌٍاءكهك عمك شكؿ شريط ضيؽ شماؿ شرؽ 

ف , ك يسكف قطاع غزة  ما يزيد عف مميػكف كن ػؼ المميػك  1كـ 365التاريخية , تبمغ مساحة القطاع  
 26400نسػػمة معظمهػػـ مػػف الالجئػػيف, كهػػك مػػا يعتبػػر مػػف أكإلػػر منػػاطؽ العػػالـ كإلافػػة سػػكانية بمتكسػػط 

نسمة في الكيمػكمتر المربػع  55500نسمة في الكيمكمتر المربع, أما داخؿ المخيمات فترتفع النسبة إلك 
راضو تسػمك ألػؼ دكنػـ أ 62ألؼ دكنـ أراضو حككميػة,  115, كتنقسـ ممكيات مساحة قطاع غزة  إلك 

 44عمك ألؼ دكنـ أمالؾ مكاطنيف كبمديات كأكقاؼ , ك يتكزع سكاف القطاع  188أراضي بئر السبع, 
 8تجمعػػػات فػػػي المػػػدف )غػػػزة, رفػػػح, خػػػاف يػػػكنس كديػػػر الػػػبمح( باإلضػػػافة إلػػػك  1تجمعػػػان سػػػكانيان منهػػػا 
 كرفح( .  , الن يرات, المغازم , دير البمح, خاف يكنس , البريج الشاطئمخيمات )جباليا, 

 :محافظات غزة ممكية األراضي في    ( 3- 9-2 
ت نؼ ممكيات ا راضي في محافظات غزة ضمف أربع فئات رئيسية: أراضي خا ة, أراضي 

فػػإف معظػػـ  (  4-1رقػػـ )ككمػػا هػػك مبػػيف فػػي الجػػدكؿ  , أكقػػاؼ, أراضػػي بئػػر السػػبع, كأراضػػي حككميػػة
 (1)ا راضي هي ممكية خا ة.

                                                 
 كزارة التخطيط  , النظاـ الخاص بالمخطط اإلقميمي  (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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كهػك ا رض المشػتركة , لممكيات لـ يتعرض لػم معػدك المخطػط اإلقميمػي كهناؾ نكع آخر مف ا
حيػػػث قامػػػت اإلدارة الم ػػػرية فػػػي قطػػػاع غػػػزة بهػػػدؼ إست ػػػالح أراضػػػي الممكيػػػة ) أراضػػػي ا قسػػػاط ( 

ككانػت  تغطيها الرماؿ , كسمي المشركع بإسـ " مشركع عػامر الزراعػي "  كتػـ المشػركع عمػك مراحػؿ ,
دكنما , كيتـ دفع إلمنها عمػك سػتة  971ـ , البالغ مساحتم  2690مف عاـ  المرحمة ا كلي في ديسمبر

ـ  ػدر مشػركع 2691أقساط متساكية , يتـ بعػدها تسػجيؿ ا رض فػي دائػرة الطػابك , كفػي ينػاير عػاـ 
شػػترط عمػػك المشػػترم أف يػػدفع ن ػػؼ الػػإلمف مقػػدما , كيػػكزع  2041عػػامر الإلػػاني  كمسػػاحتم  دكنمػػا , كا 
ـ أعمػػف مشػػركع 2691سػػة أقسػػاط تػػدفع فػػي خمػػس سػػنكات , كفػػي ينػػاير عػػاـ الن ػػؼ الإلػػاني عمػػك خم

دكنمػا , كتػـ إعتمػادو فػي يكليػك مػف العػاـ نفسػم ,  4619نا ر مف أراضي بيػت الهيػا كتبمػغ مسػاحتها 
  (1).كيسدد الباقي خالؿ إلالإلة أشهر عمك أف يدفع ربع الإلمف مقدما

حتمػػت إسػػرائيؿ فيهػػا قطػػاع  2697كقامػػت حػػرب عػػاـ  غػػزة بالكامػػؿ , كلكػػف ا رض ظمػػت ـ كا 
تحت ت رؼ الدافعيف لألقساط , كبدخكؿ السمطة الكطنية الفمسطينية تـ فتح مكضكع أراضػي ا قسػاط 
كمف المكاطنيف مف إستجاب لدعكة سمطة ا راضي بأف قاـ بتسكية المبمغ المتبقػي فػي ذمتػم لمحككمػة , 

ؽ الت ػػرؼ فيهػػا , كمػػنهـ مػػف لػػـ يسػػتجب كتػػـ تسػػجيؿ ا رض بإسػػمم كتسػػمـ مسػػتخرج قيػػد كمالػػؾ مطمػػ
 .ك الناحية التخطيطية في قطاع غزة, كهذا إنعكس سمبا عم (2)لدعكة  سمطة ا راضي

 تكزيع النسبي لممكيات األرض في محافظات غزة .( يكضح ال 3-4جدكؿ ) 
 )المصدر : كزارة التخطيط ،  النظاـ الخاص بالمخطط اإلقميمي  (

                                                       

 المئكية النسبة نكعية الممكية

 %63.9 خا ة

 %2.1 أكقاؼ

%18.7 أراضك بئر السبع

 %15.3 حككمية

 :  مميزات األرض في محافظات غزة كتسميتيا
أرضػػػي قطػػػاع غػػػزة ,  مػػػف % 80 تمقامػػػت حككمػػػة اإلنتػػػداب البريطػػػاني بعمػػػؿ تسػػػكية لمػػػا نسػػػب

سبع ) أرض حباؿ ( أم غير مكإلؽ الممكية لدل دائرة تسػجيؿ ا راضػي )الطػابك ( كالباقي ظؿ أراضي 
, كحاكلػػػت السػػػمطة فػػػي بدايػػػة عهػػػدها أف تقػػػـك بإعػػػادة تكإليػػػؽ ممكيػػػة أرض السػػػبع مػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػمي 

دكنمػػا   410, كقطػػع شػػكطا فػػي التسػػجيؿ حيػػث تػػـ تسػػجيؿ قطعتػػيف بمسػػاحة تقريبيػػة مبالمشػػركع الفنمنػػد
                                                 

   29-21ص  9سكيؾ , إبراهيـ ,  ج (1)
 ـ9/2/1022ر المساحة العامة بسمطة ا راضي , في مكتبة الخميس , بتاريخ مع ـ. عمر زايدة مديمف مقابمة  (2)
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,  كبقيػػت سػػجالت المػػالكيف لػػدل دائػػرة الضػػريبة (1)دكنمػػا 74000ة البالغػػة حػػكالي مػػف إجمػػالي المسػػاح
 , كيمكف تعريؼ ا رض التي سجمت بإسـ القطع كالقسائـ  كايتي :   (2)العامة

عػػدة قسػػائـ مشػػار إليهػػا بخطػػكط  مسػػاحة مػػف ا رض تحتػػكم عمػػك :Block  القطعػػة  -1
  (3)القطع حة تف ؿ بيفمساحية إلابتة متعارؼ عميها لدل دائرة المسا

مسػػاحة مػػف ا رض تشػػكؿ جػػز ا محػػددا مػػف القطعػػة مشػػار إليهػػا :  : Parcel القسػػيمة  -2
 .(4) مساحية إلابتة متعارؼ عميها لدل دائرة المساحة بخطكط

مسػػاحة مػػف ا رض تعتبػػر جػػز ا مػػف القسػػيمة , إذا تػػـ تقسػػيمها رسػػميا أك :  Dividor المقسػػـ -3
  دها كتإلبيتها لدل دائرة المساحة .ا , حتك يتـ تحدييرضائ

 كرغـ ذلؾ التقسيـ فإف مشكمة ا رض في قطاع غزو لـ تنتم  كيمكف تحديدها بايتي : 
: نظرا لمظركؼ السياسية التػي مػرت بهػا فمسػطيف عامػة كمنهػا محافظػات غػزة , فػإف الممكيػة الممكية* 

تمإلؿ المػالكيف الفعميػيف لألراضػي فػي  سجالت تسجيؿ ا راضي " الطابك " ال , كتأإلرت بتمؾ الظركؼ 
قطاع غزة , كمعظـ المػالكيف يعتمػدكف عمػك عقػكد الشػرا  دكف تسػجيمها , أمػا الػذيف يقكمػكف بالتسػجيؿ 
فإنػػػم لػػػـ يترتػػػب عمػػػيهـ إلتزامػػػات لػػػدل الجهػػػات الرسػػػمية , كهػػػك مػػػا يجػػػب عمػػػك دائػػػرة تسػػػجيؿ ا راضػػػي 

 اإلخالؿ بحقكؽ الغير . اإلسراع في كضع آلية لذلؾ مع كضع التسهيالت دكف 
: مر تكإليؽ ا رض في مراحػؿ مختمفػة فمػف مسػطح القريػة الػال منػتظـ  أنظػر شكؿ األرض كحدكدىا* 

إلػك مشػاريع التقسػيـ التػي تمػت فػي  ( 20 -1أنظػر الشػكؿ رقػـ ), (5)( إلك المكارس 6 -1الشكؿ رقـ )
 السبع )الحباؿ ( أنظر الشكؿ رقػـ أراضي بئر إلك ( 22 -1عهد اإلدارة الم رية , أنظر الشكؿ رقـ )

( كمنهػا مػا إسػتقر شػكمة كتكإليقػم بػالقطع 24  -1( إلك مخيمات الالجئيف أنظر الشػكؿ رقػـ ) 21 -1)
   (21 -1كالقسائـ منذ عهد اإلدارة الم رية , أنظر الشكؿ رقـ )

 

                                                 
 ـ7/2/1022بتاريخ  , في بيتم الجمعم ,مف مقابمة مع ا ستاذ كليد أيكب مأمكر التسكية . (1)
 ـ1/21/1022ي مدير ضريبة ا مالؾ كا راضي , في مكتبم بتاريخ مف مقابمة مع السيد حسيب الراع( 2)
 " تفسير اإل طالحات "  ـ 2667مف نظاـ المشركع الهيكمي لمدينة غزة  1المادة رقـ   (3)
 المرجع السابؽ  (4)
 المارس هك شريحة طكيمة مف ا رض .  (5)
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 ( يكضح مسطح القرية  6-1شكؿ ) 
 (الم در : )المخطط الهيكمي لبمدية  بيت الهيا 



.                 ( يكضح المكارس  20-1شكؿ ) 
 )الم در : المخطط الهيكمي لبمدية جباليا  (



عهد اإلدارة  ( يكضح ا رض المقسمة في 22-1شكؿ ) 
 الم در : المخطط الهيكمي لبمدية غزو (الم رية ) 



( يكضح ا رض في منطقة أراضي بئر  21 -1شكؿ ) 
 الهيكمي لبمدية الم در (: المخطط الم در) السبع 



 ( يكضح ا رض في المخيمات  24 -1شكؿ ) 
 )الم در : المخطط الهيكمي لبمدية البريج(


( يكضح القطعة كالقسائـ لبتي فيها في  21 -1شكؿ ) 

 بمديات محافظات غزة )الم در : كزارة الحكـ المحمي(
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                                     Land Useإستعماالت األراضي حسب المخططات الييكمية :  (4-8)
تعتبر ا رض هي الكعا  الذم يستكعب متطمبات اإلنساف ,كيمإلؿ تحديد اإلستعماؿ لها تكزيعا 

 (1) .التكدس الحضرم كا بنية العالية لمعالجة مشاكؿمتكازنا بيف مكا فاتها كبيف الحاجة , كذلؾ 

كيعتبر السكف الركيزة ا هـ في تمؾ المعادلة , كت ب اإلسػتعماالت ا خػرل فػي نفػس الخدمػة 
تجاكز مفهـك الحؽ في السكف المالئـ الغرفة ذات الجػدراف ا ربعػة, يالتي ينبغي أف تتكفر لإلنساف ,  ك 

كالسقؼ الذم يغطيها لحماية قاطنها, إلػي مضػمكف أكسػع كأشػمؿ, كهػك مػرتبط أساسػان بالكػائف البشػرم, 
باعتبارو أحد العنا ر الرئيسية لكرامة اإلنساف. كال يمكف, كبالتػالي, أف نفهػـ هػذا الحػؽ بإقت ػارو عمػي 

مالي كقطعة مف ا رض, يمكػف عبرهػا أف تحػؿ مشػكمة السػكف. كرغػـ ا هميػة الحيكيػة لهػذو  تكفر مبمغ
الجكانب فاف تكفير القركض لألفراد, كخا ة لذكم الػدخؿ المتكسػط كالمحػدكد مػنهـ, كتخ ػيص قطعػة 
مػػف ا رض يكفػػؿ حػػؿ مشػػكمة السػػكف. غيػػر أف الحػػؽ فػػي السػػكف المالئػػـ يأخػػذ أبعػػادان أخػػرم مختمفػػة, 

ز كإليران النظرة التقميدية التي ترم أف الحؽ في السكف هػك الحػؽ فػي كجػكد أربعػة جػدراف كسػقؼ. كتتجاك 
فالمسكف هك المكاف ا كإلػر الػذم يقضػي فيػم اإلنسػاف كقتػم, كمنػم ينطمػؽ لمعػالـ كلمبيئػة المحيطػة يػؤإلر 

 كخالقان. فيهما كيتأإلر منهما, كبقدر ما يككف مالئمان بقدر ما يككف اإلنساف مبدعان كفاعالن 

كعميػػم ينبغػػي أف يكضػػع الحػػؽ فػػي السػػكف المالئػػـ فػػي إطػػارو ال ػػحيح, عمػػي أسػػاس أنػػم حػػؽ 
عالمي كجز  أساسي في القانكف الػدكلي لحقػكؽ اإلنسػاف, كقػد تػـ تفسػيرو كتحديػد أبعػادو, ككنػم حػؽ كػؿ 
يػػة إنسػاف فػػي مكػػاف يضػػمف لػػم العػػيش بكرامػػة كأمػاف , كبمػػا يضػػمف لػػم خ ك ػػيتم كبنػػا  عالقػػات عائم

كاجتماعية, كالتأإلير عمي ما حكلم اجتماعيان كسياسيا كإلقافيا. كهك المكػاف الػذم يعطػي الفر ػة لقاطنيػم 
لممساهمة النشطة كالكاعية كالخمؽ كاإلبداع في إطار الحياة االجتماعية كاالقت ادية كالسياسية كالإلقافية 

مركػز حقػكؽ السػكف كا رض,  مدير  (Scout   Lake)  , التي يعيشكنها. كي ؼ السيد سككت ليكي
الحػػػؽ فػػػي السػػػكف المالئػػػـ فػػػي إطػػػارو الشػػػامؿ قػػػائالن:" إف السػػػكف يتجػػػاكز البنػػػا  المػػػادم لممبنػػػي, ليعمػػػؿ 
كتعبيػػر حيػػزم )مكػػاني( لمكػػاف الفػػرد فػػي المجتمع,كلػػم ارتباطػػات ي ػػعب ح ػػرها فػػي العمػػؿ, الك ػػكؿ 

   .(2)لذات"لمخدمات, مستكيات ال حة, ا مف, الهكية الشخ ية, كاحتراـ ا

                                                 
(1)

Encyclopedia Britannica, 2008. Encyclopedia Britannica Online.  
المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف  بدكف تاريخ  1دكلية لحقكؽ اإلنساف , صالحؽ في السكف المالئـ في المكاإليؽ ال (2)

. 
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 Residential Areas:     المناطؽ السكنية  (1- 4-8)

شكمت المناطؽ السكنية جز ا هاما مف المخططات الهيكميػة لمػا لهػا مػف إت ػاؿ كإليػؽ كمباشػر 
باإلنساف , فتناكلت ا نظمة ال ادرة عف المجنة المركزية هذا الجانػب بمزيػد مػف اإلهتمػاـ ضػمف خطػة 

كلت هذو الناحية إهتماما سكا  ما جا  في النظاـ الخػاص كالممحػؽ بػالمخطط استعماالت ا راضي , كأ
الهيكمي لكؿ بمدية كتحديد أنكاع المناطؽ السكنية كنسبة اإلشػغاؿ لكػؿ فئػة منهػا كالحػد ا دنػك لممسػاحة 
أك كاجهػػة المقسػػـ , ككػػذلؾ اإلرتػػدادات كغيرهػػا مػػف الشػػركط التنظيميػػة ا خػػرل عمػػك النحػػك المبػػيف فػػي 

  :كؿ التالي الجد
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 . ( يكضح شركط إستعماالت األراضي في  بمديات محافظات غزة 4 - 4جدكؿ )
 المصدر : كزارة الخكـ المحمي ،  النظاـ الخاص بالمخطط الييكمي () 

                       

 المنطقة

أصغر 
مساحة 
 لمقسيمة

 2ـ

نسبة 
اإلشغاؿ 

في الطابؽ 
 األرضي

الحد 
ألقصى ا

لعدد 
 الطكابؽ

أقصى 
 ارتفاع

 )ـ(

 االرتدادات
 

 خمفي جانبي أمامي

 4 4 1 21 4أرضي +  %10 100 (1)سكف أ 2
 1 1 4 10 1أرضي +  %90 110 سكف ب 1
 2 2 1 10 1أرضي +  %90 110 سكف ج 4
 لهاال يسمح بالبنا  في هذو المنطقة لحيف إعداد مشركع تنظيـ تف يمي  مناطؽ مجمدة   1
مبػػػػػػػاني سػػػػػػػكنية متعػػػػػػػددة  1

الطكابػػػػػؽ كيعمػػػػػؿ بنظػػػػػاـ 
ا بنيػػة المتعػػددة الطكابػػؽ 
الم ػػػػػػػػدؽ مػػػػػػػػف رئػػػػػػػػيس 
السػػػػػػػػػػػػػػمطة الفمسػػػػػػػػػػػػػػطينية 

 ـ27/6/2661بتاريخ 

2000 90% - 
211 

عرض 
 الشارع

حد البنا  
التنظيمي 
 لمشارع

20 %
مف 
ارتفاع 
 البنا 

% مف 21
 ارتفاع البنا 

 4 4 1 9 2أرضي +  1ـ 110 1100 سكف زراعي مساعد  9
 4 4 1 9 2أرضي +  1ـ 110 1000 سكف زراعي 9
 ال يسمح بإقامة أم مباني إلابتة حسب قرار لجنة التنظيـ المركزية . منطقة حـر الشاطئ 6
 يسمح بالبنا  بما ال يتعارض مع المباني ا إلرية . البمدة القديمة 20
 المركز التجارم الرئيسي  22

 11 1أرضي +  90% 110

حسب 
حد 
البنا  

التنظيمي 
 لمشارع

1 1 

 110 المحاكر التجارية 21

70 %
تخ ص 
ا رضي 
لممحالت 
 التجارية

 1أرضي + 
 فقط

11 

حسب 
حد 
البنا  

التنظيمي 
 لمشارع

ـ 21مال ؽ لعمؽ 
مف االرتداد ا مامي 
في الكاجهات التجارية 
في الطكابؽ الإلالإلة 
ا كلك بما فيها 

الطابؽ ا رضي فقط 
 ـ بعد ذلؾ 1إلـ 

1 

                                                 
 لـ يعد ايف سكف أ في المخططات الهيكمية , إال في المخطط التف يمي لبمدية الزهرا  .   (1)
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 ال يسمح بالبنا  في هذو المنطقة إال بمكجب مشركع تف يمي . منطقة السياحة كالترفيم  24
 ال يسمح بالبنا  في هذو المنطقة إال بمكجب مشركع تف يمي . منطقة المباني العامة  21
 ال يسمح بالبنا  في هذو المنطقة إطالقا ن .  المناطؽ الخضرا  21
 مح بالبنا  في هذو المنطقة إطالقا ن .ال يس المناطؽ ا إلرية  29
 ال يسمح بالبنا  في هذو المنطقة إطالقا ن . المحميات الطبيعية 27
 ال يسمح بالبنا  في هذو المنطقة إطالقا ن . المقابر العامة  29
 ال يسمح بالبنا  في هذو المنطقة إال بمكجب مشركع تف يمي . المناطؽ الرياضية 26
ميػػػػػػػػػػاو منطقػػػػػػػػػػة تجميػػػػػػػػػػع  10

 ا مطار
 ال يسمح بالبنا  في هذو المنطقة إطالقا ن .

منطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرش  12
 ك ناعات خفيفة

 ال يسمح بالبنا  في هذو المنطقة إال بمكجب مشركع تف يمي .

  منطقة المعسكرات 11

 كمف خالؿ ا نظمة التي إعتمدت لممناطؽ السكنية فقد تـ ت نيفها إلك عدة مستكيات هي :
كبنسػبة إشػغاؿ ال  1ـ 100كهك الػذم يسػمح فيػم بالبنػا  عمػك مسػاحة ال تقػؿ عػف  :السكف ) أ (  -2

كبحػػد أق ػػك  ,  4% مػػف إجمػػالي مسػػاحة القسػػيمة , كالحػػد ا ق ػػك لعػػدد الطكابػػؽ 10تزيػػد عػػف 
 .  (1)ـ4ـ كالجانبي كالخمفي 1كيككف اإلرتداد ا مامي فيها  ـ  21لإلرتفاع 

ظمػػػة لمبمػػػديات فػػػي المنػػػاطؽ السػػػكنية , كيعتمػػػد عميػػػم كهػػػك غيػػػر معمػػػكؿ بػػػم فػػػي المخططػػػات كا ن
 كنمكذج لمسكف السياحي , كيتـ تطبيؽ نفس الشركط .

كبنسػبة إشػغاؿ ال  1ـ 110كهك الذم يسمح فيم بالبنا  عمك مساحة ال تقؿ عػف  :السكف ) ب (  -1
  أدكار , 1% مػف إجمػالي مسػاحة القسػيمة , كالحػد ا ق ػك لعػدد الطكابػؽ أرضػي + 90تزيد عػف 

 ـ .1ـ كالجانبي كالخمفي 4ـ  كيككف اإلرتداد ا مامي فيها  10كبحد أق ك لإلرتفاع 

كبنسػػبة إشػػغاؿ ال   1ـ 110كهػػك الػػذم يسػػمح فيػػم بالبنػػا  عمػػك مسػػاحة ال تقػػؿ عػػف  :سػػكف )ج(  -4
أدكار,  1% مػف إجمػالي مسػاحة القسػيمة , كالحػد ا ق ػك لعػدد الطكابػؽ أرضػي +  90تزيد عػف 

                                                                 ـ .2ـ كالجػػػػػػانبي كالخمفػػػػػػي 1ـ , كيكػػػػػػكف اإلرتػػػػػػداد ا مػػػػػػامي فيهػػػػػػا  10فػػػػػػاع كبحػػػػػػد أق ػػػػػػك لإلرت
كنالحظ أف المناطؽ السكنية المحددة مف خالؿ المخططػات سػكا  كانػت الهيكميػة أك التف ػيمية أك 

دكف التعرض لمخ ك ػية ،  بة اإلشغاؿ كاإلرتداداتتهتـ بمساحة المقسـ كنس نهاأمشاريع التقسيـ 
نظػػاـ اإلرتػػداد أك النػػكاحي اإلجتماعيػػة , إذ أف هنػػاؾ دراسػػات أشػػارت إلػػك السػػمبيات الناجمػػة عػػف 

التػػي تراعػػي مفهػػـك  بعػػض الحمػػكؿلهػػا المعػػركؼ , كتنػػاكؿ د. حسػػف القاضػػي هػػذو المسػػألة ككضػػع 
لخ ك ية في المدف اإلسالمية ككيؼ أغفمت الخ ك ية كالنكاحي البيئية , حيث تطرؽ لمفهكـ ا

                                                 
 مف  نظاـ المشركع الهيكمي  لبمدية الزكايدو    7 المادة رقـ (1)
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ا نظمة كالقكانيف الحديإلة هذو المفاهيـ اإلسالمية , كتعاممت مع المناطؽ السػكنية بطريقػة حسػابية 
 .(1)جامدة دكف النظر لمكضع الخاص لألحيا  السكنية المختمفة

البيئػػة كالتعػػاليـ  كال يخفػػك مػػا لمخ ك ػػية مػػف أبعػػاد إنسػػانية كغايػػة فرديػػة متميػػزة تتػػأإلر بعكامػػؿ
الدينيػػة ,كقػػد ضػػمف اإلسػػالـ الخ ك ػػية كحػػؽ لمفػػرد كا سػػرة كلمجماعػػة فػػي تػػكازف كاضػػح , كأكإلػػر مػػا 

 . (2)تككف كضكحا في حياة الفرد كأسرتم داخؿ المسكف كعالقة هذو ا سرة با سر المجاكرة لها

, فػي التخفيػؼ منهػا  فكػرتمما يجعؿ البمديات  بالغة ,اإلرتدادات مشكمة ب عدـ اإللتزاـ  شكؿيك 
السػػػماح فػػػي منطقػػػة إلتزمػػػت  كال يجػػػكزدكف مراعػػػاة الخ ك ػػػية لكػػػؿ منطقػػػة مػػػف المنػػػاطؽ السػػػكنية , 

بإرتدادات حسب ا  كؿ لنعطي تسهيالت لجيرانها بتقميؿ اإلرتدادات . كيرل الباحػث أف هنػاؾ نمػاذج 
تطبيقهػػا ضػػمف منػػاطؽ محػػددو ,  الحالػػة ا كلػػك المعرفػػة فػػي نظػػاـ البنػػا  , يمكػػفغيػػر مػػف اإلرتػػدادات 

كبنظػػػاـ خػػػاص بهػػػا , بحيػػػث ال يػػػؤإلر عمػػػك الطبيعػػػة العمرانيػػػة فػػػي المنطقػػػة , أك حقػػػكؽ الغيػػػر , أنظػػػر 
 ( 21 -1الشكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المصدر : الباحث ()       نماذج لإلرتدادات  ( يكضح 15 -4 شكؿ )

شريعي كضػبط فنػي لممبػاني المتعػددة : في خطكة لتكفير غطا  ت باني السكنية متعددة الطكابؽلما -4
ـ  27/6/2661الطكابؽ كالتػي إنتشػرت قبيػؿ دخػكؿ السػمطة الكطنيػة  أ ػدر رئػيس السػمطة بتػاريخ 

نظاما يتعمؽ بالمباني المتعددة الطكابؽ , ك تبنت المجنة المركزية هذا القرار, كهك أكؿ نظاـ يعتمػد 
 بخ كص البنا  عند دخكؿ السمطة الكطنية .

  نظاـ المباني السكنية متعددة الطكابؽ"  ات كمنهـ بمدية غزةيالنظاـ المعتمد لمبمد كقد تضمف
                                                 

مكانية تطبيقها في الع ر الحاضر ,  كرقة عمؿ قدمت لممؤتمر القاضي , حسف , أنظمة كقكانيف البن (1) ا  التقميدية كا 
جامعة  1009الدكلي ا كؿ حكؿ التخطيط العمراني في فمسطيف بيف تحديات الكاقع كتطمعات المستقبؿ في , 

 النجاح الكطنية نابمس 
 ـ  1007باهماـ , عمي , الحي السكني مقالة في كتاب مسابقة الحي السكني  (2)
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كنظرا لعدـ قدرة بعض المالكيف مػف تػكفير المسػاحة المطمكبػة لبنػا   هػذا النػكع مػف المبػاني فقػد تضػمف 
الػػػػرغـ ممػػػػا كرد فػػػػي جػػػػدكؿ كجػػػػكو  عمػػػػكالنظػػػػاـ الخػػػػاص بػػػػالمخطط الهيكمػػػػي لبمديػػػػة غػػػػزة مػػػػا يمػػػػي : 

النظػػاـ مػػف تحديػػد لمسػػاحة القسػػيمة المػػراد  تعماالت المن ػػكص عميػػم فػػي المػػادة السػػابعة مػػف هػػذااالسػػ
لمجنػػة المحميػػة المكافقػػة عمػػك مػػنح رخ ػػة لمبنػػا  المتعػػدد  إقامػػة بنػػا  متعػػدد الطكابػػؽ عميهػػا فإنػػم يجػػكز

بؽ كذلػؾ بتقمػيص عػدد الطكابػؽ المرخ ػة بكاقػع طػا 1ـ2000عػف  الطكابػؽ عمػك قسػيمة تقػؿ مسػاحتها
. كفػػػي جميػػػع ا حػػػكاؿ فإنػػػم ال يجػػػكز مػػػنح رخ ػػػة لمبنػػػا  1ـ  200أك جػػػز    1ـ200كاحػػػد عػػػف كػػػؿ 

 (1) .1ـ100مساحة تقؿ عف الكانت  المتعدد الطكابؽ إذا

عػػدـ اإلخػػالؿ بمػػا كرد فػػي جػػدكؿ كجػػكو  مػػعكمػػا تضػػمف أيضػػا مػػا يشػػير إلػػك اإلرتفػػاع : 
ا النظػاـ بتحديػد االرتفػاع المسػمكح بػم فإنػم ال هػذ االستعماالت المن كص عميها في المادة السػابعة مػف

                                                                                         (2) .كهمية لالرتفاع الم رح بم يجكز السماح بإضافة أية أدكار عمكية

 10/6/1001بتػػػاريخ  47/1001رقػػػـ لبمديػػػة غػػػزة  عمػػػك قػػػرار المجنػػػة المحميػػػة بعػػػد اإلطػػػالع ك 
كالدراسػػػة المرفقػػػة بشػػػأف الشػػػركط كا كضػػػاع التنظيميػػػة 10كالمػػػادة رقػػػـ 24المتضػػػمف تعػػػديؿ المػػػادة رقػػػـ 

لألبنية السكنية العادية كالمتعددة الطكابؽ في المنطقة الساحمية كبعد المناقشة قررت المجنة المركزية مػا 
  : يمي

 -: يمي لممنطقة الساحمية كما يميمف نظاـ المشركع التف  24تعديؿ المادة رقـ 
 بالنسبة لألبنية السكنية العادية. . أ

 %.90% لت بح 10يتـ تعديؿ نسبة البنا  في الطابؽ ا رضي مف  -
 طكابؽ. 1طكابؽ لي بح أرضي + سدة +  1تعديؿ الحد ا ق ك لعدد الطكابؽ مف أرضي +  -

 : بالنسبة لألبنية متعددة الطكابؽ -ب
 %.90% لت بح 10في الطابؽ ا رضي مف  يتـ تعديؿ نسبة البنا  -
تعديؿ استعماؿ الدكر ا رضي مف مظمة لت بح لالستعماالت السياحية كاالستعماالت المرتبطػة بهػا  -

 بشرط تكفير أماكف لمسيارات.

 طابؽ. 21لي بح أرضي +  6تعديؿ البند الخاص بالحد ا ق ك لعدد الطكابؽ مف أرضي +  -

 
المتعػدد الطكابػؽ كحالػة خا ػة دكف اإلهتمػاـ بػالمحيط الػذم يقػع  كقد تعامؿ النظاـ مػع المبنػك

فيم المبني , ك رح لممالكيف مف بنائها فػي كػؿ منطقػة مػف المنػاطؽ السػكنية أك التجاريػة  دكف مراعػاة 

                                                 
  2667,  17بمدية غزة , المشركع الهيكمي  , المادة رقـ  (1)
 , المرجع السابؽ   19المادة رقـ  (2)
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لمجػكار, ا مػر الػذم نجػـ عنػم مبػاني سػػكنية بارتفاعػات كأنمػاط كأشػكاؿ مختمفػة تمامػا ال تنتمػي لممكػػاف 
نعسكت الحالة سمبا عمك المباني التي تحمؿ طابع بقدر ما تهتـ ب الكظيفة كالغرض المراد مف البنا  , كا 

الفمػػؿ ) أ (  أك السػػكنية ) ب ( كرغػػـ مػػا فػػي النظػػاـ المشػػار إليػػم مػػف اشػػتراطات تتعمػػؽ بالبنػػا  نفسػػم , 
براج ض كمف خالؿ المخططػات الهيكميػة أف تحػدد المجنػة المركزيػة منػاطؽ خا ػة بػا ك فكاف مف المفر 

السكنية , لتككف منسجمة فيما بينها كيمكف الهيئة المحمية مف تكفير الخدمات الالزمة لهػا فػي محيطهػا 
 العاـ .                                                            

مسػاحة القسػػيمة المطمػػكب تكفيرهػػا لمسػماح بالبنػػا  , فقػػد مػرت فػػي عػػدة مراحػػؿ  أمػا فيمػػا يخػػص
, كنظػػرا لظػػركؼ السػػكف  1ـ 100كػػاف الحػػد ا دنػػك لمسػػاحات البنػػا   2692كفػػي عػػاـ  ,رات كعػػدة قػػرا

المجنػػة المركزيػػة فػػي محافظػػات غػػزة , كعػػدـ القػػدرة عمػػك تػػكفير تمػػؾ المسػػاحة مػػف ا رض فقػػد أ ػػدرت 
نظػػاـ مسػػاحات قسػػائـ البنػػا  لسػػنة بخ ػػكص تعػػديؿ " ـ  11/20/2667بتػػاريخ  11/67قرارهػػا رقػػـ 

: بعػػد االطػػالع عمػػك قػػرار المجنػػة المركزيػػة رقػػـ  مػػا يمػػي ة " كالػػذم نػػص عمػػكظػػات غػػزبمحاف – 1961
المتضمف إعتبار البند الخاص بتعديؿ نظػاـ منػاطؽ كمسػاحات قسػائـ البنػا   14/6/67بتاريخ  12/67

2692كاالرتدادات في منطقة تنظيـ مدينة غزة لسنة 
 قراران  ادران عف المجنة المركزيػة كبعػد المناقشػة (1)

بشػرط أال  1ـ 110إلػك  1ـ 100قررت المجنة المركزية تعديؿ الحد ا دنك لمساحات قسائـ البنػا  مػف 
 ـ كذلؾ في جميع محافظات غزة . 21يقؿ الحد ا دنك لكاجهة القسيمة مف جهة الشارع عف 

كضػع قػررت لػذلؾ المجنػة المركزيػة ضمف المناطؽ السكنية , التي درستها  يةإسكانتـ تخطيط مشاريع ك 
تػػـ "  الػػذم  مشػػركع إسػػكاف تػػؿ اليػػكا" ا نظمػػة كاإلشػػتراطات الخا ػػة بهػػا , ككػػاف مػػف تمػػؾ المشػػاريع 

 التالي :  كقررتـ 26 42/21/67المنعقدة بتاريخ  40/67ستم في جمستها رقـ ادر 

تؿ الهكل .عمػك أف  –قررت المجنة المركزية الت ديؽ النهائي عمك مشركع إسكاف الجمعيات التعاكنية 
يكضع مكضع التنفيذ بعد إعداد كت ديؽ المخطط المسػاحي الخػاص بتحديػد قسػائـ المشػركع مػف دائػرة 

      -المساحة بكزارة اإلسكاف, كذلؾ بالشركط التنظيمية التالية:

ارتفػػاع البنػػا  أرضػػي + سػػتة أدكار عمكيػػة فقػػط كبػػأم عػػدد مػػف الشػػقؽ لكػػؿ دكر , كمػػا زاد عػػف هػػذا  -2
 . 2667ـ بالمشركع الهيكمي الم دؽ لمدينة غزة االرتفاع عميم االلتزا

 % مف مساحة كامؿ القسيمة .90نسبة البنا   -1

 ـ .4ـ , خمفي  4ـ ,جانبي  4ارتداد خط البنا  : أمامي  -4
 يمنع بنا  أسكار لحدكد القسائـ . -1
 رات.% مف مساحة المظمة تستغؿ كخدمات كتستغؿ باقي المساحة كمكاقؼ لمسيا 21يسمح ببنا  -1

 ال يسمح ببنا  ركؼ عمك ا سطح بأم حاؿ مف ا حكاؿ . – 9
                                                 

 ـ21/9/2692القرار المؤرخ في في ا راضي السكنية في  ـ 29ككاجهة ال تقؿ عف  1ـ 100تـ تحديد المساحة ب  (1)
 ـ2671الدحدكح, سميماف  يع : الحايؾ , عدلي كنيف كا نظمة الخا ة ببمدية غزة , إعداد كتجم" مجمكعة القكا

     " 116ص 
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 ضركرة االلتزاـ بشركط السالمة كالكقاية كالشركط ال حية . -7
 تكحيد نمط الكاجهات كا لكاف كارتفاع المظمة . -9
 . (1)عمك كزارة اإلسكاف تزكيد المشركع بشبكات المياو , الكهربا , ال رؼ ال حي – 6
ـ بشػػػػأف إضػػػػافة دكر خػػػػامس لممبػػػػاني فػػػػي المنػػػػاطؽ 24/9/1007بتػػػػاريخ  27/7/1007قػػػػرار رقػػػػـ  -

السكنية المككنة مف )أراضي + أربعة أدكار( كالمحاكر التجارية المككنة مف أراضي + أربعػة أدكار( أك 
 أراضي +  سدة + أربعة أدكار( بإسـ / بمدية غزة

 اني في المناطؽ السكنية .              قرار المجنة المركزية بشأف إضافة دكر إضافي كاحد لممب
 ( 2007)المصدر : محاضر المجنة المركزية لعاـ 

المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  21/1007بعػػػػد اإلطػػػػالع  عمػػػػي قػػػػرار المجنػػػػة  المحميػػػػة لمنطقػػػػة تنظػػػػيـ غػػػػزة بجمسػػػػتها رقػػػػـ 
ان كالمككنػة  مػف بشأف إضافة دكر إضافي كاحد لممباني في المنػاطؽ السػكنية التػي تػـ بناؤهػا سػابق 17/4/1007

دكر أرضي كأربعة أدكار ككذلؾ ا مر في المحاكر التجارية التػي تػـ بناؤهػا سػابقان مػف أرضػي كأربعػة أدكار فقػط 
 أك أرضي ك سدة, أربعة أدكار فقط.

_  كبعػػد اإلطػػالع عمػػي المخطػػط الهيكمػػي المعتمػػد لمنطقػػة تنظػػيـ غػػزة كاإلسػػتماع لمشػػرح التنظيمػػي مػػف ممإلػػؿ 
 ........................... المجنة المحمية

_ قررت المجنة المركزية ال مانع مف الت ديؽ عمي قرار المجنة المحمية كذلؾ بإضافة دكر كاحد فقػط, عمػي أف 
 تمتـز المجنة المحمية بنظاـ رسـك ترخيص المباني المعتمد مف قبؿ المجنة المركزية.

المطمكبة لمبنا  , تػأتي اإلرتػدادات التػي كلعؿ أهـ ما تعاني المناطؽ السكنية منم بعد المساحة 
المكاطنكف بإعتبارها إهدارا لمساحات مف ا رض دكف فائدة ,  مف الضركرم أف يػتـ غالبا ما يتجاهمها 

ستغاللها لبنا  المسكف بما يحقؽ الظركؼ ال حية كالبيئية كاالجتماعية.  التعامؿ مع ا راضي كا 

تعتبر الحد ا ق ك المسمكح إستغاللم في البنا  تحقػؽ كلكف اإلرتدادات ك نسبة ا شغاؿ التي 
هػدفا هامػا مػف الناحيػة ال ػحية كذلػؾ مػف خػػالؿ دخػكؿ الشػمس كاإلنػارة كتجديػد الهػكا  داخػؿ المبنػػي , 

 لهذا اليمكف إعتبارها مساحات ضائعة.

كمػػف خػػالؿ المكاضػػيع التػػي تعػػرض سػػكا  عمػػي المجػػاف المحميػػة أك المركزيػػة بشػػأف االرتػػدادات 
 ننا نالحظ عدـ االلتزاـ بها... فإ

كقػد طرحػت فكػرة تجػاكز اإلرتػدادات عمػي إطالقهػا.. كيػرم الباحػث أف اإلرتػداد ضػركرة  ػػحية 
التخطػيط كنفسية كاجتماعية تعمؿ عمي تكفير البيئة العمرانية المناسبة لإلنساف كهػي هػدؼ مػف أهػداؼ 

 السميـ .

                                                 
 ( ـ 2667ـ )محاضر المجنة المركزية لعاـ 42/21/2667بتاريخ  67/ 40جمسة رقـ   (1)
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ت  ػػارت حقػػان مكفػػكالن ال يجػػكز تعػػدم الجػػار رتػػداداكأف المنػػاطؽ السػػكنية التػػي قػػد ألتزمػػت باإل
معينػػة  يمكػػف معالجتهػػا مػػف خػػالؿ نظػػاـ خػػاص , عميػم كيمكػػف دراسػػة االرتػػدادات عمػػي مسػػتكم منػػاطؽ 

 كليست لكؿ قسيمة عمي حدة.

كمف خالؿ مشػاريع التقسػيـ المختمفػة كمػف أنظمػة خا ػة  بهػا كهنػاؾ نمػاذج لالرتػدادات يمكػف 
  أشكاؿنا  المتال ؽ مف جهة كاحد أك مف جهتيف . البتعميمها  عمي البمديات 

                                                             Commercial  Areas    المناطؽ التجارية   (4-8-2)
كتنقسػػـ المنػػاطؽ التجاريػػة إلػػك قسػػميف كمػػا تضػػمنم النظػػاـ الخػػاص بػػالمخطط الهيكمػػي لكػػؿ بمديػػة مػػف 

 :  (1)ا بمديات القطاع  كهم
  : المحكر التجارم    Commercial  Linear       

  كهك الشريط الكاقع عمك الشارع كالذم يستعمؿ لغرض التجارة .

       Commercial  Center :      المركز التجارم 

 . عمك الخارطم المحددةالمنطقة المساحية المسمكح فيها مزاكلة ا عماؿ التجارية , كممحقاتها  كهك

                    

                                                 
  4ص  2667النظاـ الخاص بالمخطط الهيكمي لبمدية غزة  (1)
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   Tourstic  Areas    المناطؽ السياحية :  ( 3 –4-8)
شػػكاطئ البحػػار , كيعتبػػر قطػػاع غػػزة كاحػػدا  تمإلػػؿ السػػياحة عن ػػرا هامػػا لممنػػاطؽ المطمػػة عمػػك

عتبػػر نظػػاـ بمديػػة غػػزة منطقػػة حػػـر امنهػػا ,  كالكاقعػػة غػػرب  لشػػاطي  المميػػزة عمػػك المخطػػط الهيكمػػيكا 
 . (1) منطقة عامة مفتكحة ال يسمح بإقامة أية منشآت إلابتة فيها -يد الرش – 29الطريؽ رقـ 

شػريط ا رض المحػاذم لمحػد التنظيمػي الشػرقي لمطريػؽ رقػـ  : يعتبرأيضا كما جا  في النظاـ   
ضػػػػمف منطقػػػػة المشػػػػركع منطقػػػػة سػػػػياحية, يسػػػػمح بضػػػػمنها بإقامػػػػة  ـ شػػػػرقا كالكاقػػػػع100كبعمػػػػؽ  29

  .(2)قةلسياحية كالترفيهية كذلؾ بمكجب مشركع تف يمي لممنطا المشركعات كالمنشآت كالمباني

, تػػـ مػػف (3)خا ػػا بهػػا انظامػػك  لممنػػاطؽ السػػياحيةمخططػػا عتمػػد بمديػػة تأكؿ  بمديػػة غػػزة تككانػػ
 خاللم تكضيح اإلستعماالت المختمفة كشركط التعامؿ معها في إطار لضبط تمؾ المنطقة  .

امػػم بشػػأف المنػػاطؽ السػػياحية , كذلػػؾ فػػي غيػػاب ككانػػت المجنػػة المركزيػػة قػػد أ ػػدرت قػػرارات ع
, كذلؾ لكضع الخطكط العريضة لضػبط الإلكابػت السػياحية كبمػا يػؤمف كجػكد منػاطؽ بها أنظمة خا ة 

تحديػد منطقػة ):  أهػـ القػرارات بالخ ػكص هػكمػة المػكاطنيف كرفػاهيتهـ , كمػف سياحية تعمؿ عمك خد
 ( الىيا حتى رفححـر شاطئ البحر عمي طكؿ ساحؿ قطاع غزة مف بيت 

 .(4)رارالقػ
كبعػػػػد مناقشػػػػة  طػػػػكارئ, التػػػػي عرضػػػػت عمػػػػك المجنػػػػة ,بعػػػػد اإلطػػػػالع عمػػػػي تك ػػػػيات لجنػػػػة ال  

"قػررت المجنػة المركزيػة  : كتعديالتػم 2649لسػنة  19المكضكع كاالطالع عمي قانكف تنظيـ المدف رقػـ 
ة مف بيت الهيا شماالن حتك رفح لمبنا  كتنظيـ المدف بقطاع غزة تحديد حـر الشاطئ في المنطقة الكاقع

 جنكبان عمي النحك التالي":
يكػػكف حػػـر الشػػاطئ فػػي قطػػاع غػػزة مػػف بيػػت الهيػػا حتػػك رفػػح مائػػة متػػران مقاسػػم مػػف مضػػرب المػػكج  .2

 باتجاو الشرؽ.

يككف حـر الشاطئ في المناطؽ التي ال يتكفر فيها مسافة كافية لمسافة المائة متػر _ مػف مضػرب  .1
لتقا  منطقة الحـر مػع حػدكد شػارع البحػر السػابؽ تنظيمػم بقػرار المجنػة رقػـ إ ةالمكج غربان حتك نقط

 .19/9/2661بتاريخ  9/61

                                                 
  2667مف نظاـ المشركع الهيكمي لمدينة غزة  29المادة رقـ  (1)
  2667مف نظاـ المشركع الهيكمي لمدينة غزة  27رقـ المادة  (2)
 ـ   1000/  6/  9بتاريخ  100/  21جمسة رقـ   (3)
 ـ 40/9/2661بتاريخ  29/61جمسة رقـ  (4)
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تك ػػػػي المجنػػػػة بمخاطبػػػػة كزارة اإلسػػػػكاف بعػػػػدـ الت ػػػػرؼ با راضػػػػي الكاقعػػػػة ضػػػػمف منطقػػػػة الحػػػػـر  .4
 رتيػػػادلػػػؾ حفاظػػػان  عمػػػي حقكقػػػم العامػػػة فػػػي إباالسػػػتعماؿ كاالسػػػتغالؿ كالت ػػػرؼ خالفػػػان لمػػػا ذكػػػر كذ

 . قبالن لتنظيـ الشاطئ"تالشاطئ كإلعطا  فر ة التخطيط التف يمي مس

 رئيس المجنة المركزية لمبنا  كتنظيـ المدف                                                       

 بتعميـ القرار مف خالؿ ايتي :  المركزية لمبنا  كتنظيـ المدف بقطاع غزة كقامت المجنة
 قرار

بتػػػػاريخ  27/1001فظػػػػات غػػػػزة فػػػػي جمسػػػػتها رقػػػػـ جنػػػػة المركزيػػػػة لألبنيػػػػة كتنظػػػػيـ المػػػػدف بمحاقػػػػررت الم
 إ دار نظاـ ترخيص  االت المناسبات الخا ة .  11/21/1001

 الشركط التنظيمية : 
 أ ناؼ :  ةلغايات هذا النظاـ ي نؼ المشركع كفقان لقدرتم االستيعابية إلي إلالإل

 مقعد . 2000تزيد عف  الة ذات سعة ال  -ال نؼ ا كؿ :
 مقعد . 900 الة ذات سعة ال تزيد عف  -ال نؼ الإلاني :
 مقعد .  100 الة ذات سعة ال تزيد عف  -ال نؼ الإلالث :

 ( 4) المادة رقـ 
( الشركط كا كضاع التنظيمية الكاجب تكافرها في المشركع المراد إقامتم في 2يبيف الجدكؿ التالي رقـ )
, أنظػػر الجػػدكؿ رقػػـ معتمػػدة فػػي المشػػركع التنظيمػػي كمنػػاطؽ سػػياحيةالالمنػػاطؽ  منطقػػة التنظػػيـ مػػا عػػدا

(1-1. )  

 (اىيجْح اىَرمسٌح   ( يكضح شركط صاالت األفراح في المناطؽ الغير سياحية  . ) المصدر :  5 -4جدكؿ ) 

الطاقة  الفئة
 االستيعابية

 المساحة
 2ـ

نسبة 
 البنا 

طكؿ  االرتدادات
كاجية 
 القسيمة

الحد 
األدنى 
الرتفاع 
 السقؼ

عدد 
مكاقؼ 
 السيارات

عدد 
دكرات 
 المياه

عرض 
 خ. ج. أـ. الطريؽ

 أ.
ال تزيد عف 
2000 
 مقعد

 رجاؿ7 10 ـ9 ـ10 9 9 21 %40 1ـ1000
 نسا  7

 ـ 10

ال تزيد عف  ب.
 مقعد 900

 رجاؿ9 49 ـ 1 ـ40 9 9 20 %10 1ـ4100
 نسا  9

 ـ10

ال تزيد عف  ج .
 مقعد 100

 رجاؿ1 11 ـ 1 ـ11 1 1 20 %10 1ـ1000
 نسا  1

 ـ 10
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 ( 5) المادة رقـ 
الشػػركط كا كضػاع التنظيميػػة الكاجػػب تكافرهػا فػػي المشػػركع  (  9 -1أنظػػر الجػدكؿ رقػػـ )يبػيف الجػػدكؿ 

 المراد إقامتم في منطقة التنظيـ كالمعتمدة في المشركع التنظيمي كمنطقة سياحية . 

 (اىيجْح اىَرمسٌح   صاالت األفراح في المناطؽ السياحية  . ) المصدر : ( يكضح شركط  6 -4جدكؿ ) 
 

الطاقة  الفئة
 االستيعابية

 المساحة
 2ـ

نسبة 
 البنا 

طكؿ  االرتدادات
كاجية 
 القسيمة

الحد 
األدنى 
الرتفاع 
 السقؼ

عدد 
مكاقؼ 
 السيارات

عدد 
دكرات 
 المياه

عرض 
 خ. ج. أـ. الطريؽ

 أ.
ال تزيد عف 
2000 
 مقعد

 رجاؿ7 10 ـ9 ـ40 1 1 21 %10 1ـ4000
 نسا  7

 ـ 10

 ب.
ال تزيد عف 

 مقعد 900
 رجاؿ9 49 ـ 1 ـ11 1 1 20 %10 1ـ2100

 نسا  9
 ـ10

 ج .
ال تزيد عف 

 مقعد 100
 رجاؿ1 11 ـ 1 ـ11 1 1 20 %10 1ـ2000

 نسا  1
 ـ 10

د مناطؽ سكنية كحدد االشػتراطات كلـ يكف النظاـ قا را عمك النكاحي السياحية فقط , بؿ تضمف كجك 
 لها . ةالالزم

/ 29/22بتػػاريخ   29/1001كقػد أدخمػػت المجنػػة المركزيػػة تعػديال عمػػك القػػرار السػػابؽ  فػي جمسػػتها رقػػـ 
  : (1)جا  فيم 1001

 26/7/1001بتاريخ  19/1001بعد االطالع عمك قرار المجنة المحمية لمنطقة تنظيـ غزة بجمستها رقـ 
 مف نظاـ المشركع التف يمي لممنطقة الساحمية. 10كالمادة رقـ  24ادة رقـ بشأف تعديؿ الم

المتضػمف إعػادة  7/6/1001بتػاريخ  24/1001كبعد االطالع عمك قرار المجنة المركزية بجمسػتها رقػـ 
 المكضكع لمجنة المحمية إلعادة دراسة المكضكع بشكؿ كاسع.

كالمػادة  24المتضمف تعديؿ المادة رقـ  10/6/1001بتاريخ  47/1001كعمك قرار المجنة المحمية رقـ 
كالدراسة المرفقة بشأف الشركط كا كضاع التنظيميػة لألبنيػة السػكنية العاديػة كالمتعػددة الطكابػؽ  10رقـ 

فػػػي المنطقػػػة السػػػاحمية كبعػػػد المناقشػػػة بحضػػػكر ممإلػػػؿ المجنػػػة المحميػػػة ـ . مػػػؤنس فػػػارس قػػػررت المجنػػػة 
 المركزية ما يمي:

 -مف نظاـ المشركع التف يمي لممنطقة الساحمية كما يمي: 24ة رقـ تعديؿ الماد .2
 .بالنسبة لوبنية السكنية العادية -أ 

                                                 
 ـ    1001كزارة الحكـ المحمي , محاضر جمسات المجنة المركزية لعاـ   (1)
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 %.90% لت بح 10يتـ تعديؿ نسبة البنا  في الطابؽ ا رضي مف  -
 طكابؽ. 1طكابؽ لي بح أرضي + سدة +  1تعديؿ الحد ا ق ك لعدد الطكابؽ مف أرضي +  -

 :ددة الطكابؽبالنسبة لوبنية متع -ب  
 %.90% لت بح 10يتـ تعديؿ نسبة البنا  في الطابؽ ا رضي مف  -
تعديؿ استعماؿ الدكر ا رضي مف مظمة لت بح لالستعماالت السياحية كاالستعماالت المرتبطػة بهػا  -

 بشرط تكفير أماكف لمسيارات.

 طابؽ. 21لي بح أرضي +  6تعديؿ البند الخاص بالحد ا ق ك لعدد الطكابؽ مف أرضي +  -

 كتبقي كما هي حسب النظاـ المعتمد. 10رفض تعديؿ المادة رقـ  .1
 24مف النظاـ الخاص بالمخطط الهيكمي المعتمد لمدينة غػزة بعػد المػادة رقػـ  17. إضافة المادة رقـ 4

عمػػك الػػرغـ ممػػا كرد فػػي المػػادة السػػابقة يجػػكز لمجنػػة المحميػػة أف تمػػنح رخ ػػة : مباشػػرة كالتػػي ن ػػت 
تعدد الطكابػؽ عمػك مسػاحة تقػؿ عػف الحػد ا دنػك المن ػكص عميػم فػي الجػدكؿ السػابؽ , إلقامة بنا  م

كفي هذو الحالة ينقص االرتفاع المسمكح بم بمعدؿ طػابؽ كاحػد لكػؿ مائػة متػر أك جػز  المائػة متػر مػف 
كبحيػػػث ال يقػػػؿ الحػػػد ا دنػػػك لمسػػػاحة ا رض عػػػف  1الحػػػد ا دنػػػك لممسػػػاحة المبنيػػػة فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ 

 .1ـ100

      Heritage & Historical Areas:األثرية كالتاريخية المناطؽ( 4- 4-8)
إلؿ قيمػة عظيمػة فػي تػاريخ الشػعكب شؾ أف المناطؽ ا إلرية كالتاريخية كما بها مف كنكز تم ال

اريخيػػة متنػػاإلرة فػػي نجػػد ايإلػػار كالمعػػالـ الت اإلهتمػػاـ بالػػذاكرة الكطنيػػة , ك جػػز  مػػفكػػاف اإلهتمػػاـ بهػػا ,ك 
بمديات المحافظػات فػي  إلرعمك إختالؼ أعدادها , كتعتبر مدينة غزة أك بمديات محافظات غزة ,أرجا  

( كفيها 11إمتالكها لممكاقع التاريخية , كقد تضمف النظاـ الممحؽ بالمخطط الهيكمي لمبمدية المادة رقـ )
ة , أدنػػاو كالمحافظػػػة : فػػي البمػػدة القديمػػة يجػػب العمػػػؿ عمػػك تطػػكير المكاقػػع التاريخيػػػة كا إلريػػة المػػذككر 

 (1).( مكقعا11إلك ذلؾ , كقد حددت ) عميها كترميمها كمما دعت الحاجة

( مػػا يمػػي :ال يجػػكز لمجنػػة المحميػػة مػػنح رخ ػػة تتضػػمف السػػماح  11كجػػا  فػػي المػػادة رقػػـ ) 
 بعػػد باإلزالػػة أك اإلضػػافة أك التعػػديؿ أك التػػرميـ لممبػػاني كاإلنشػػا ات ذات القيمػػة ا إلريػػة كالتاريخيػػة إال

الح ػػكؿ عمػػك ت ػػريح خػػاص مػػف كزارة السػػياحة كايإلػػار يحػػدد فيػػم العمػػؿ المسػػمكح بترخي ػػم كالمػػكاد 
    (2) .ح بإستخدامها في تنفيذ هذا العمؿالمسمك 

                                                 
 10ص  2667بمدية غزة  , النظاـ الخاص بالمخطط الهيكمي  (1)
 12ص  2667النظاـ الخاص بالمخطط الهيكمي لبمدية غزة لسنة  (2)
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كنظػػػرا لمػػػا تمإلمػػػم المنػػػاطؽ ا إلريػػػة مػػػف إرث لإلنسػػػاف فػػػي أم مكػػػاف كذاكػػػرة تسػػػتحؽ اإلحتػػػراـ 
األحكاـ العامة لحمايػة المنػاطؽ التاريخيػة ا عمك مكضكع ) كاإلبقا  عميها , فقد تناكؿ مجمس التنظيـ

التاريخيػػػة  ( كأقػػػر التكجهػػػات كالسياسػػػات العامػػػة التاليػػػة لحمايػػػة المنػػػاطؽكالمبػػػاني التاريخيػػػة المنفػػػردة 
 : (1)كهي كالمباني التاريخية المنفردة 

لمتجمعػات السػكانية مػف إعػداد المخططػات الهيكميػة  ليجب ا خذ بهذو التكجهات كالسياسات العامة لػد
 قبؿ لجنة التنظيـ المحمية كاإلقميمية كمجمس التنظيـ ا عمك.

إف الهػػػدؼ ا سػػػاس مػػػف هػػػذو ا حكػػػاـ هػػػك تنظػػػيـ جميػػػع أعمػػػاؿ البنػػػا  عمػػػي المنػػػاطؽ التاريخيػػػة  1أ
المشػػػهد الحضػػػرم العػػػاـ  ككالمبػػػاني التاريخيػػػة المنفػػػردة, بمػػػا يضػػػمف حمايتهػػػا كالحفػػػاظ عميهػػػا كعمػػػ

 التاريخية. كالقرل لمراكز المدف

إف التكجم ا ساس في الحمايػة هػك عػدـ السػماح بهػدـ أم مبنػي تػاريخي أك التغييػر فػي معػالـ أم  1ب
 مف العنا ر المشكمة لمنسيج  المعمارم التقميدم بقدر اإلمكاف.

الهكية كالمشهد العاـ لممناطؽ التاريخية كالنسػيج الحضػرم التقميػدم المكػكف  كمراعاة المحافظة عم 1ث
أمػػاـ التطػػكر  ات ػػميـ المعمػػارم, تاركػػة المجػػاؿ مفتكحػػالتفا ػػيؿ  , كأف ال تتطػػرؽ ا حكػػاـ إلػػيلهػػا

 كاإلبداع , كمكفرة  سهكلة تغييرها تبعان لمتطكرات المستقبمية إذا استدعت ذلؾ.

مراعاة الحفاظ عمي خط ا فػؽ لممنػاطؽ التاريخيػة بتحديػد االرتفاعػات المسػمكح بهػا  عمػاؿ البنػا   1ث
 .كاإلضافة

تنظػيـ أعمػاؿ اإلضػافات الحديإلػة داخػػؿ المنطقػة التاريخيػة بحيػث تكػػكف أقػؿ مػا يمكػف. كإلعتبػػارات  1ج
الكضع االقت ادم العاـ كضماف استمرارية الحيػاة فػي المنطقػة, فػاف التكجػم يقضػي بالسػماح عنػد 

ساسية غير المتكفرة أ الن.  الحاجة فقط إضافة الخدمات ا و

داخؿ المناطؽ التاريخيػة هػك تقمػيص أعمػاؿ البنػا  فيهػا  ضا  الف التكجم العاـ بما يخص ا راضي 1ح
قػػدر اإلمكػػاف. يػػتـ تحديػػد قطػػع ا راضػػي التػػي ال يجػػكز القيػػاـ بأعمػػاؿ بنػػا  عميهػػا  فػػي المخطػػط 

 التف يمي لممنطقة التاريخية.

ار مجمػػس مػف نظػػاـ ا بنيػة كالتنظػػيـ لمهيئػات المحميػة )الم ػػدؽ بقػر  1إضػافة التعريفػات التاليػػة لممػادة 
 (11/9/2669( بتاريخ 40التنظيـ ا عمك رقـ )

,  كهي المستقرات البشػرية ذات النسػيج المعمػارم المميػز كمراكػز المػدف كالقػرلالمناطؽ التاريخية:  -أ
أك أجػػزا  منهػػا, ككمجمكعػػات المبػػاني  المت ػػمة  أك المنفػػردة أك ا حيػػا , كالتػػي تحتػػكم عمػػي عنا ػػر 

                                                 
) محاضر جمسات   1009/  4/  22بتاريخ   1009/ 1كزارة الحكـ المحمي , جمسة مجمس التنظيـ ا عمك رقـ   (1)

 (  1009مجمس التنظيـ ا عمك لسنة 
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كالسػاحات كالقنػاطر كتشػكؿ بسػبب تاريخهػا كترابطهػا كتجانسػها  كمكقعهػا  فػي مميزة كالشكارع كا زقػة  
 .سنة المشهد كعمارتها كتككينها منطقة معرفة طبكغرافيا كالتي يزيد عمرها عف خمسيف 

كهي المباني التي تقع بالعػادة خػارج المنػاطؽ التاريخيػة كتكػكف غيػر المباني التاريخية المنفردة:   -ب
ريخية آخرم كذات قيمة تاريخية أك معمارية أك إنسانية خا ة كالتي يزيػد عمرهػا عػف مت مة بمباني تا

 خمسيف سنة.
إضػػافة المػػادة التاليػػة إلػػي نظػػاـ ا بنيػػة لمهيئػػات المحميػػة ) الم ػػدؽ بقػػرار مجمػػس التنظػػيـ ا عمػػي رقػػـ 

ا حكػػاـ لمنفػػردة )ة كالمبػػاني التاريخيػػة ا(  كأحكػػاـ  حمايػػة المنػػاطؽ التاريخيػػ11/9/2669( بتػػاريخ 40)
 العامة( : 

الهيئػػػة المحميػػػة ذات العالقػػػة كبالتنسػػػيؽ مػػػع ) دائػػػرة ايإلػػػار  كإعػػػداد  المخطػػػط الهيكمػػػي,  عمػػػ للػػػد -
كالتراث الإلقافي( كالجهات المخت ة بحماية المناطؽ التاريخية كالمباني المنفػردة, تعيػيف حػدكد المنػاطؽ 

 التاريخية كالمباني التاريخية المنفردة.
الهيئة المحمية إعداد مخططات تف يمية لممناطؽ التاريخية كالمباني التاريخية المنفردة,كالتي تـ  كعم -

تعيػيف حػدكدها  فػي المخطػط الهيكمػي ,  لتشػػمؿ ا حكػاـ الخا ػة بحمايتهػا  كا حكػاـ الخا ػة بتنظػػيـ 
 أعماؿ  البنا  فيها.

فػػي  زهػػاافر إاحة قطػػع ا راضػػي المػػراد المسػػمكح بػػم لمسػػ ا دنػػكعمػػي المخطػػط التف ػػيمي تحديػػد الحػػد  -
 مشاريع اإلفراز كالتقسيـ في المنطقة التاريخية.

يمنػػع هػػدـ أك إزالػػة أم مػػف  المبػػاني التاريخيػػة المعرفػػة  )مت ػػمة أك منفػػردة(  إال بحػػاالت اسػػتإلنائية  -ػػػ
 كالح كؿ عمي دائرة  ايإلار كالتراث الإلقافي.

عنا ػػػر المككنػػػة لمنسػػػيج المعمػػػارم التقميػػػدم المعرفػػػة فػػػي هػػػدـ أك  تشػػػكيم أم مػػػف ال أك يمنػػػع إزالػػػة -
كالشػػػػكارع أك الممػػػػرات أك ا زقػػػػة أك السػػػػاحات العامػػػػة أك السالسػػػػؿ الحجريػػػػة أك  : المنػػػػاطؽ التاريخيػػػػة

 ا سكار الحجرية أك القناطر أك الطكابيف أك السقايؼ.
 ع في المناطؽ التاريخية.يمنع البنا  في الساحات العامة كا حكاش كالممرات كا زقة كالشكار  -
حػػديث فػػػكؽ المبػػػاني التاريخيػػة أك أم جػػػز  منهػػػا فػػي المنػػػاطؽ التاريخيػػػة  كذلػػػؾ  كيمنػػع إضػػػافة مبنػػػ -

 لمحفاظ عمي خط  ا فؽ كالشكؿ التقميدم لممناطؽ التاريخية.
إال   جز  منها مباني تاريخية في المنطقة التاريخية كيمنع البنا  في ا راضي الفضا  كالتي بني عم -

 في حاالت استإلنائية بمكافقة دائرة ايإلار كالتراث الإلقافي.
يجػػكز بنػػا  أك إضػػافة مبنػػي حػػديث فػػي المنػػاطؽ التاريخيػػة بشػػرط مراعػػاة ا حكػػاـ الخا ػػة لهػػا فػػي   -

مخططات التنظيـ الهيكمية كالتف يمية في الحاالت التالية فقط كيشترط  في ذلؾ الح كؿ عمػي مكافقػة 
 لتنظيـ كالتراث الإلقافي:دائرة ايإلار كا

 .كالتي  ال يشغمها أم مبن ضا البنا  في قطع ا راضي الف .2
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 البنا  مكاف مبني تاريخي مهدـ كميان. .1

 إضافة بنا  لمبني حديث قائـ. .4

في حاؿ عدـ تكفر الخدمات ا ساسية في ا بنية التاريخية يجكز إضػافتها كفػؽ الشػركط التاليػة فقػط  -
: 

 در اإلمكاف داخؿ ا حكاش التقميدية.أف ال تككف اإلضافة ق .2

مسػػػتكم الطػػػابؽ  كمسػػػتكم الطػػػابؽ المػػػراد اإلضػػػافة لػػػم, كعمػػػ كأف تكػػػكف اإلضػػػافة أفقيػػػة كعمػػػ .1
 ا راضي فقط في حاؿ أف البنا  التاريخي مككف مف طابقيف ككحدة سكنية كاحدة.

 متر  أك  ارتفاع المبني التاريخي أيهما أقؿ. 4أف ال يتجاكز ارتفاع اإلضافة  .4

 أف ال تؤإلر اإلضافة سمبان عمي الحالة اإلنشائية لمبنا . .1

عمار كا بنية لدم مخالفة أم بند مف البنكد أعالو, يطبؽ عميها أحكاـ القانكف إلجرا ات مراقبة اإل -ؾ
خطارات التنفيذ   . كا 

             Agriculture Areas المناطؽ الزراعية : ( 5- 4-8)
خطط إستعماالتها أف يػتـ المحافظػة عمػك الرقعػة الزراعيػة التػي راعت المخططات الهيكمية في 

, كقػد كضػع  بشراسػةلتظػؿ سػمة الغػذا   ػامدة فػي كجػم العمػراف الزاحػؼ عميهػا  , بهػا قطػاع غػزة تميز
( دكنمػا 11ة شػرطا لمبنػا  فػي المنػاطؽ الزراعيػة , بػأف يػكفر المالػؾ )قطاع غػز اإلحتالؿ اإلسرائيمي في 

ـ كلػػدكريف , كظػػؿ هػػذا القػػرار سػػارم المفعػػكؿ كيطبػػؽ بقػػكة فػػي 110حػػدة  بمسػػاحة لبنػػا  كحػػدة سػػكنية كا
عهػػػدهـ , كبمجػػػي  السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية , كبعػػػد دراسػػػة المخططػػػات الهيكميػػػة كتقييمهػػػا كتحديػػػد 

تػكفير المسػاحات المطمكبػة لمبنػا  القػدرة عمػك  المناطؽ الزراعية , كنظػرا لتآكػؿ الممكيػات كتفتتهػا كعػدـ 
 ا راضي الزراعية ,في 

الهيكمػي لكػؿ بمديػة لت ػبح  طفقد تـ تقميص المساحة الكاجب تكفيرها مف خػالؿ النظػاـ الممحػؽ بػالمخط
, كلػػػدكريف بحػػػد  1ـ290 , كيسػػػمح فيهػػػا ببنػػػا  كحػػػدة سػػػكنية بمسػػػاحة ال تزيػػػد عػػػف(  دكنمػػػات فقػػػط 1)

 أق ك .

 المناطؽ الزراعية المساعدة : ( 6- 4-8)
( 1ك1) فقػد تػـ إشػتراط تػكفير مػا مسػاحتم،  جمع بػيف  ػفة الزراعػة ك ػفة السػكفكهي المناطؽ التي ت

 . 1ـ290 بمساحة ال تزيد عف دكنما لبنا  كحدة سكنية كاحدة
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 Industrial Areas              : (1)المناطؽ الصناعية ( 7- 4-8)
دف ال ػناعية تـ العمؿ عمك تكجيػم النشػاطات ال ػناعية إلػك الحػدكد الشػرقية داخػؿ ضػمف المػ

كمنػػاطؽ التجػػارة الحػػرة المقترحػػة, ككانػػت الفكػػرة ا ساسػػية كرا  هػػذا التكجػػم هػػك إبعػػاد هػػذو الم ػػانع ك 
المنشآت ال ناعية عف مناطؽ التطكير الحضرم لمتخفيؼ مف حدة ايإلار البيئيػة السػمبية الناجمػة عػف 

ف ال ػػناعية نحػػك المنػػػاطؽ هػػذو الم ػػانع, ك كػػذلؾ تكجيػػم ا راضػػي المحفكظػػػة با سػػاس إلقامػػة المػػد
ا قهػػػؿ أهميػػػة مػػػف الناحيػػػة الزراعيػػػة ك تػػػكافر م ػػػادر الميػػػاو الهامػػػة, بحيػػػث يسػػػهؿ ربػػػط هػػػذو المنػػػاطؽ 
ال ناعية بعضػها بػبعض ك بشػبكة الطػرؽ اإلقميميػة, ك كػذلؾ سػهكلة ربطهػا بالمنافػذ التجاريػة الرئيسػية 

 كالمطار ك المينا  ك خطة السكة الحديد المقترح.

نا  عمك حسابات نمك العمالة ال ناعية مستقبال ك الطاقات الكامنػة لقطػاع ال ػناعة عميم ك ب
ية لمحافظػات غػزة بمسػاحة إجماليػة بمغػت قمناطؽ  ناعية عمك إمتػداد الحػدكد الشػر  1تـ إقتراح إيجاد 

ك هػذو المنػاطؽ هػي: منطقػة  1021إلستيعاب نمك العمالػة ال ػناعية المقتػرح حتػك عػاـ  ادكنم 1900
, منطقػة ديػر ادكنمػ 700, منطقة المن كرة ال ػناعية بمسػاحة ادكنم 100طار ال ناعية بمساحة المن

, ك قػد تػـ إقتػراح ادكنمػ 1900, منطقة الشككة ال ػناعية بمسػاحة ادكنم 900البمح ال ناعية بمساحة 
اعية بعػد نقؿ الم انع الممكإلػة ك المنتشػرة حاليػا بػيف المػدف ك التجمعػات السػكنية إلػك هػذو المػدف ال ػن

إنشاؤها كم انع مكاد البنا , ك م انع البالستيؾ, ك م انع المكاد الغذائية لتسهيؿ عممية التحكـ فػي 
 ايإلار البيئية السمبية الناجمة عنها.

بع الحرفػػي ك تػػكطيف ال ػػناعات ال ػػغيرة ذات الطػػا 2669كمػػا أقتػػرح المخطػػط اإلقميمػػي لعػػاـ 
ا فػػي المجمعػػات البمديػػة المقترحػػة داخػػؿ المخططػػات الهيكميػػة الغيػػر ممكإلػػة بيئيػػ طػػابع الػػكرش ال ػػغيرة ك

 لممدف.
عتمادهػا مػف المخطػط اإلقميمػي الػذم مػزج  كالحقيقة أف المخططات الهيكمية كانػت أسػبؽ فػي إعػدادها كا 

قتراح أمكرا أخرل .  بيف ما هك معتمد في المخططات الهيكمية , كا 

 يمكف تقسيمها في محافظات غزة إلك قسميف :كتابعت المجنة المركزية الناحية ال ناعية كالتي 
سبؽ أف إعتمػدت عػدة مخططػات تف ػيمية لممنػاطؽ ال ػناعية مإلػؿ منطقػة بيػت  صناعات ثقيمة : -2

حػػػانكف كديػػػر الػػػبمح , كالتػػػي أبقػػػت عميهػػػا المجنػػػة المركزيػػػة مػػػف خػػػالؿ إعتمادهػػػا لممخططػػػات الهيكميػػػة 
 لمبمديات المذككرة .

ة عمػك حػدكد المنػاطؽ الشػرقية لمحافظػات غػزة , كالتػي أقرهػا كما أنهػا إقترحػت منػاطؽ  ػناعي
 المخطط اإلقميمي فيما بعد .

                                                 
 النظاـ الممحؽ بالخطط اإلقميمي ،  كزارة التخطيط (1)
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كيتبيف لنا مف خالؿ اإلجتياحات كالتكغالت ال هيكنية المتكػررة لشػرؽ القطػاع كانػت المنػاطؽ 
لتمػػػػؾ الهجمػػػػات , ممػػػػا يعنػػػػي أننػػػػا كمػػػػف خػػػػالؿ المخططػػػػات قػػػػدمنا الم ػػػػانع  ا ال ػػػناعية هػػػػدفا مباشػػػػر 

ت اإلقت ادية لقمة سهمة لمعػدك , ممػا دفػع أ ػحاب الم ػانع إلػك التفكيػر فػي إنشػائها داخػؿ كالمؤسسا
المػػدف كبالطريقػػة التػػي يركنهػػا مناسػػبة لهػػـ , كهػػذا ا مػػر يتطمػػب مػػف المجنػػة المركزيػػة التفكيػػر جػػديا فػػي 

تحديػد تكفير مناطؽ  ناعية آمنم كال تشكؿ فػي نفػس الكقػت ضػررا عمػك المػكاطنيف , كيمكػف أف يػتـ ال
لممنػػاطؽ كلكػػف بضػػكابط فنيػػة ك ػػحية كبيئيػػة مػػف خػػالؿ نظػػاـ خػػاص بهػػا , كهػػك مػػا زاؿ يػػراكح مكانػػة 

 كبقيت المناطؽ ال ناعية المعتمدة ال تستغؿ بشكؿ نافع . 

كأشار حجـ الدمار في القطاعات االقت ادية كمظػاهر التطهيػر فػي منشػآت البنيػة االقت ػادية 
قػػػدرة تمػػػؾ المنشػػػآت اإلنتاجيػػػة,  كعمػػػؿ قػػػد سػػػعت إلػػػي القضػػػا  فػػػي قطػػػاع غػػػزة إلػػػي أف قػػػكات اإلحػػػتال

فيما تعرضت العشرات  منها إلػي أضػرار جزئيػة.  , كاالجهاز عمي اقت اد القطاع كميان كشمم بشكؿ تاـ
% مػػف المنشػػآت االقت ػػادية العامػػة فػػي 74كتمإلػػؿ نسػػبة المنشػػآت االقت ػػادية , كالتػػي طالهػػا التػػدمير 

منشػػأة, جػػدير بالػػذكر أف إجمػػالي عػػدد المنشػػآت فػػي قطػػاع غػػزة 460نحػػك قطػػاع غػػزة, كالبػػالغ عػػددها 
% منهػػا عػػف 60أشػػخاص, كقػػد تكقػػؼ  20منشػػأة, غالبيتهػػا  ػػغيرة الحجػػـ,  كتكظػػؼ أقػػؿ مػػف  4600

حكػاـ سياسػة الح ػار,  كانعكػس تػدمير هػذو  العمؿ, خالؿ العػاميف  الماضػييف جػرا  إغػالؽ المعػابر كا 
ألػػؼ عامػػؿ, يعيمػػكف  210العمالػػة فػػي قطػػاع غػػزة, فانضػػـ نحػػك  مػػكالمؤسسػػات االقت ػػادية الكطنيػػة ع

 .(1)البطالةأكإلر مف  ن ؼ مميكف نسمة, إلي  فكؼ 

 :(2)القطاع الصناعي
شػػػكمت العمميػػػات الحربيػػػة التػػػي اسػػػتهدفت القطػػػاع ال ػػػناعي فػػػي قطػػػاع غػػػزة  نمكذجػػػان  ػػػارخان 

لػػػدكلي. فقػػػد عمػػػدت قػػػكات االحػػػتالؿ لمهجمػػات العشػػػكائية, المحظػػػكرة بمكجػػػب قكاعػػػد القػػػانكف اإلنسػػاني ا
اإلسرائيمي إلي استهداؼ عدد كبير مف الم انع في قطاع  غزة,شػممت تمػؾ الهجمػات كأعمػاؿ التػدمير 
ليس فقط المنشآت ال ناعية في المناطؽ الحدكدية لمقطاع, بؿ تجاكزتها لتستهدؼ المنشآت ال ناعية 

منشػػػأة  ػػػناعية .كلػػػـ  297المركػػػز تػػػدمير فػػػي داخػػػؿ التجمعػػػات السػػػكانية فػػػي قطػػػاع غػػػزة , كقػػػد كإلػػػؽ 
منشػأة تعمػؿ  19جانػب معػيف مػف ا نشػطة, مػف هػذو المنشػآت  كيقت ر استهداؼ قػكات االحػتالؿ عمػ

منشػآت فػي  9منشػأة  تعمػؿ فػي ال ػناعات الغذائيػة,  21في مجاؿ الحدادة كالخراطػة ككػبس الحديػد , 
منجػػػػرة  تنػػػػتج  ػػػػناعات خشػػػػبية  14,منشػػػػآت فػػػػي مجػػػػاؿ ا دكات ال ػػػػحية 1ال ػػػػناعات البالسػػػػتيكية,

منشػػػػآت فػػػػي إنتػػػػاج  7منشػػػػآت فػػػػي ال ػػػػناعات اإلنشػػػػائية كالمقػػػػاكالت,  1كرشػػػػة ميكانيكيػػػػة, 21كأإلػػػػاث,

                                                 
 91, المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف  ص  1006السنكم  التقرير (1)
  99نفس المرجع السابؽ ,   ص  (2)
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منشػػأة  21كرش لأللمكنيػػـك ,  4,  منشػػآت تعمػػؿ فػػي مجػػاؿ الخياطػػة كالمنسػػكجات 6البػػاطكف الجػػاهز, 
 منشأة تعمؿ في مجاالت متفرقة. 14تنتج الطكب كمكاد البنا  ك

في المنطقة ال ناعية شرؽ مدينة غزة, نفذت القػكات المحتمػة عمميػات أشػبم بأعمػاؿ تطهيػر, ك 
حيث لـ تترؾ قكات اإلحتالؿ اإلسرائيمي منشأة قائمػة فػي تمػؾ المنطقػة, ككػاف المشػهد  ػادمان لكػؿ مػف 
ة زار تمػػػؾ المنطقػػػة فػػػكر انتهػػػا  العػػػدكاف لهػػػكؿ كحجػػػـ الكارإلػػػة التػػػي ألمػػػت بهػػػا, حيػػػث تحكلػػػت المنطقػػػ

ال ػػناعية إلػػي أكػػكاـ ضػػخمة مػػف الركػػاـ, كبػػات مػػف ال ػػعب تمييػػز  معالمهػػا الجغرافية,كقػػد بمػػغ عػػدد 
منشػػأة متنكعػػة النشػػاطات, معظمهػػا م ػػانع  900المنشػػآت اإلقت ػػادية التػػي دمػػرت فػػي المنطقػػة نحػػك 

كبيػػرة, حيػػث تضػػـ المنطقػػة ال ػػناعية أكبػػر م ػػانع القطػػاع. كقػػد كػػاف يعمػػؿ  فػػي القطػػاع ال ػػناعي 
, عػامال  9100نحػك  1009لمحمي قبؿ فرض الح ار كاإلغالؽ الشامؿ عمي قطا ع غػزة فػي يكنيػك ا

انخفػػػض عممهػػػـ جػػػرا  إغػػػالؽ العديػػػد مػػػف منشػػػآت القطػػػاع ال ػػػناعي أبكابهػػػا جػػػرا  الح ػػػار إلػػػي نحػػػك 
بشػػكؿ مباشػػر, كقػػد أ ػػبح معظػػـ هػػؤال  بػػدكف عمػػؿ بعػػد العػػدكاف , كلػػـ يسػػتمر بعممػػم  عػػامال 41000
, مػػػا رفػػػع عػػػدد العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ فػػػي قطػػػاع غػػػزة إلػػػي نسػػػبة غيػػػر  (1449عػػػامال  ) 2979سػػػكم 
  .مسبكقة

كػاف إعػػداد المخططػات التف ػػيمية لممنػاطؽ ال ػػناعية يمإلػؿ خطػػكة متقدمػة فػػي  صػناعات خفيفػػة : -1
 إتجػػاهيف سػػكا  لتػػكفير البيئػػة السػػكانية الهادئػػم , كالناحيػػة اإلقت ػػادية بمػػا تعنيػػم مػػف كفػػر مػػالي يػػنعكس

 عمك رفاهية اإلنساف مف مختمؼ الجكانب .
 ضمف بمدية بيت الهيا .  " لمنطقة قميبك"لهذا تـ إعتماد المخطط التف يمي 

 " بالقرب مف المقبرة الشرقية ضمف نفكذ بمدية غزة   إجديدهكالمنطقة ال ناعية المسماو " 
ف داخػؿ المنػاطؽ المأهكلػة ككضعت لها ا نظمة الخا ة بها , كذلػؾ لتسػهيؿ نقػؿ الم ػانع كالػكرش مػ

 بالسكاف أك المؤهمة لإلسكاف .

كرغػػػـ أهميػػػة هػػػذا القطػػػاع إال أف المنػػػاطؽ ال ػػػناعية ظمػػػت عمػػػك المخططػػػات كلػػػـ تكػػػف هنػػػاؾ 
مشاريع تف يمية لهػا عمػك مسػتكل بمػديات قطػاع غػزة مػا عػدا المنطقػة ال ػناعية التػي إعتمػدتها المجنػة 

 ةتف يمي اتمخطط تعد( أما باقي البمديات فمـ  جديدة الشرقيةالمنصكرة كاذ المركزية في غزة الشرقية ) 
بالخ كص , كما انم لـ يكضع نظاـ خاص بالمناطؽ ال ناعية ما عدا نظاـ الحرؼ الػذم تػـ إعػدادو 
عترفػػػػػت الػػػػدكؿ أف المنػػػػػاطؽ  بشػػػػكؿ عاجػػػػؿ , كذلػػػػػؾ لكضػػػػع اإلشػػػػتراطات الالزمػػػػػة لحػػػػرؼ محػػػػددو , كا 

هػػا , كتحتػػاج ال ػػناعة اليػػـك إلػػك مسػػاحات كاسػػعة أكإلػػر مػػف ال ػػناعية سػػمعة نػػادرة يجػػب الحفػػاظ عمي
تجاهػػة إلػػك المبنػػك الممتػػد أفقيػػا بػػدال مػػف  الماضػػي نتيجػػة التطػػكر فػػي ت ػػميـ المنشػػآت ال ػػناعية , كا 
المبنػػػك المتعػػػدد ا دكار , باإلضػػػافة إلػػػك إحتيػػػاج ال ػػػناعة إلػػػك مسػػػاحات لكقػػػكؼ السػػػيارات خػػػرج حػػػد 
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عػف حػد الشػارع ككسػط منػاطؽ بإرتػداد تتػاج إلػك أف تقػاـ مبانيهػا الشارع , كمػا أف بعػض ال ػناعات تح
 .(1)مخططة كمفتكحة 

                  Refugees  Camps   :  فمخيمات الالجئي ( 8- 4-8)
إليػكا  الفمسػطينييف الػذيف تػـ تهجيػرهـ مػف  2619أنشأت مخيمات المجك  في أعقاب نكبة عاـ 

ات غػػزة , ككػػاف الهػػدؼ منهػػا تػػكفير مسػػاكف لالجئػػيف, إال أف ديػػارهـ , كذلػػؾ فػػي معظػػـ بمػػديات محافظػػ
الزيادة السكانية جعمت سكانها يتعدكف عمك الشكارع العامة ك االرتػدادات الكاجػب تكفيرهػا بػيف الكحػدات 
السػػكنية , كبمػػركر الػػزمف  ػػارت المخيمػػات مػػف عالمػػات العشػػكائيات فػػي كػػؿ البمػػديات , كعنػػد إعػػداد 

عتبػػارات السياسػػية تػػـ تحديػػد حػػدكد المخيمػػات )كمنػػاطؽ مجمػػدة ( ال يتػػدخؿ المخططػػات الهيكميػػة كلإل
المخطػػط الهيكمػػي فيهػػا , إال فػػي الشػػكارع الهيكميػػة التػػي تختػػرؽ المخػػيـ , كلػػـ تنػػدمج المخيمػػات ضػػمف 
المخططات الهيكمية , مما إنعكس بالسمب عميها , كلػـ يػتمكف المخطػط مػف التعػاطي معهػا لإلعتبػارات 

شرافها عميها .  ةقا  مسؤكليالسياسية كإلب  ككالة الغكث كا 

كقػػد كقػػع خػػالؼ فػػي فهػػـ معنػػك المنػػاطؽ المجمػػدة ,  كفػػي تكضػػيح مػػف المستشػػار القػػانكني           
يرجػك العمػـ  ـ , 1006/ 11/22المػؤرخ فػي السابؽ لمجنة المركزية جا  فيم : ردان عمك كتاب سيادتكـ 

سػتعماالت المدرجػة عمػك الخػرائط الهيكميػة ف جداكؿ اإلالتي كردت ضم( منطقة مجمدة) بأف م طمح 
سػػػػكا  لمدينػػػػػة خػػػػػاف يػػػػػكنس أك  م مدينػػػػة أك هيئػػػػػة محميػػػػػة أخػػػػػرل يقػػػػع ضػػػػػمنها معسػػػػػكرات الالجئػػػػػيف 

باعتبػػارهـ يقيمػػكف ب ػػكرة مؤقتػػة عمػػك  فالفمسػػطينييف قػػد جػػا ت كليػػدة الكضػػع السياسػػي لقضػػية الالجئػػي
طنيػة الفمسػطينية عمػك عػدـ المسػاس )بالكضػع المؤقػت ( أراضي مممككة لمغيػر كحر ػان مػف السػمطة الك 

عتبػػػار أف حػػػؽ العػػػكدة هػػػك مػػػف المسػػػائؿ التػػػي ال زالػػػت معمقػػػة كلػػػـ يػػػتـ إلكضػػػع الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف ب
حسمها , كمف منطمػؽ عػدـ اإلقػداـ عمػك أم عمػؿ مػف شػأنم إضػفا  الشػرعية ك ػفة الإلبػات كاالسػتقرار 

حتػك ال تكػكف المخططػات الهيكميػة باعتبارهػا )خطػط تنمكيػة ( لالجئيف المقيميف ضػمف هػذو المنػاطؽ ك 
سببان في إضفا  الشرعية عمك التكاجػد النهػائي لالجئػيف عمػك هػذو ا راضػي التػي تقػع فػي مجممهػا عمػك 

المجنػة المركزيػة لألبنيػة كتنظػيـ المػدف بقطػاع غػزة فػي حينػم , إعتبػار  رأتفقػد , أراضي مممككة لمغيػر 
سػػػتإلنا  مسػػػارات الطػػػرؽ الهيكميػػػة التػػػي تختػػػرؽ معسػػػكرات الالجئػػػيف إجمػػػدة مػػػع هػػػذو المنػػػاطؽ منػػػاطؽ م

 .(2)كت ؿ بيف مناطؽ سكنية أخرل

 

                                                 
(1)

  Frank E. Horack, Jr. and Val Nolan, Jr : Land Use Controls
 22/ 11المجنة المركزية السابؽ عمك كتاب رئيس بمدية خاف يكنس مؤرخة في  مستشارا ستاذ حمزة التركماني رد ( 2)

 ـ  1006/
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    Future Up – grading Areas مناطؽ التطكير المستقبمي )المستكطنات( :  ( 9 – 4-8)
ـ , أقامػػػػت إسػػػػرائيؿ مئػػػػات 1967بعػػػػد إحػػػػتالؿ الضػػػػفة كالقطػػػػاع كالجػػػػكالف كسػػػػينا  بعػػػػد حػػػػرب 

مسػػػتكطنة  26سػػػتكطنات فػػػي المنػػػاطؽ المػػػذككرة كدعمتهػػػا بػػػا مكاؿ كالعتػػػاد , كمػػػا تػػػـ إقامػػػة حػػػكالي الم
 عمػػك , حيػػث إسػػتكلت )إسػػرائيؿ (امسػػتكطن 7000كنقطػػة إسػػتيطانية فػػي القطػػاع, بعػػدد سػػكاف حػػكالي 

   . (1), كأقامت عميها هذو المستكطنات2كـ 365% مف مساحة القطاع البالغة 40
عػدة أهػداؼ  كذلػؾ لتحقيػؽعمك ا راضي الحككمية الفمسطينية في قطػاع غػزة  طناتكقامت تمؾ المستك 

قت ادية كعسكرية , كلػـ يكػف أمػاـ المخطػط الفمسػطيني أف يتجاهػؿ تمػؾ الحالػة , كلػـ  : منها سياسية كا 
يسػػمـ بكجكدهػػا , فأشػػارت المخططػػات الهيكميػػة إليهػػا عمػػك أنهػػا منػػاطؽ تطػػكير مسػػتقبمي , أمػػال فػػي أف 

كيػػتـ تخطيطهػػا الحقػػا , كقػػد تحقػػؽ ا مػػؿ كزالػػت تمػػؾ المسػػتكطنات , لتعػػكد كتشػػكؿ جػػز ا فػػاعال تتحػػرر 
مػف خطػط اإلسػػتعماؿ التػي تناكلهػػا المخطػط اإلقميمػػي بشػكؿ عػػاـ , كبعػض البمػػديات التػي بهػػا مػف تمػػؾ 

  المستكطنات لتعيد تخطيطها .

نمط الحضػػػػػرم لمتجمعػػػػػات كانػػػػػت المسػػػػػتعمرات اإلسػػػػػرائيمية كمنػػػػػذ نشػػػػػأتها نقيضػػػػػان تناحريػػػػػان لمػػػػػك 
الفمسػػطينية, تنافسػػها عمػػك ا رض كعمػػك مقػػدراتها الطبيعيػػة مػػف خػػالؿ السػػيطرة الكاممػػة عمػػك أحػػكاض 
المياو الجكفية العذبة كا راضي الزراعية الخ بة كعمك الكإلبػاف الرمميػة ذات الخا ػية الجماليػة المميػزة 

 كعمك مناطؽ الترفيم كاالستجماـ فيم. 

ت فػػػي منػػػاطؽ ذات الحساسػػػية المائيػػػة العاليػػػة ممػػػا يمكنهػػػا مػػػف اسػػػتغالؿ المسػػػتعمرا تتمكضػػػع
با سػاس لألغػراض ك مميكف متر مكعب سػنكيان مػف الميػاو الجكفيػة ذات الجػكدة العاليػة  20-911حكالي 
 . الزراعية

حتمت المستعمرات مكاقع جيكستراتيجية هامة تمكف اسػرائيؿ مػف خاللهػا تقسػيـ قطػاع غػزة إلػك إ كقد
جػػزا  منف ػػمة عػػف بعضػػها الػػبعض مانعػػة بػػذلؾ تكا ػػمها كارتباطهػػا الجغرافػػي, ا مػػر الػػذم أربعػػة أ

كتقييػػػد حركػػػة , ( 29 – 1راجػػػع الشػػػكؿ رقػػػـ )  مفا ػػػؿ القطػػػاع مكػػػف إسػػػرائيؿ مػػػف السػػػيطرة عمػػػك 
 السكاف كالبضائع فيما بينها كما حدث مراران خالؿ السنكات الخمس ا خيرة. 

مسػتعمرات قٌيػد النمػك العمرانػي الطبيعػي لمتجمعػات السػكانية الفمسػطينية باإلضافة إلك ذلػؾ فػإف كجػكد ال
المختمفة كات الها مع الشاطئ كما هك الحاؿ في مدينتي خاف يكنس كرفح عمك كجم الخ كص, كفي 

                                                 
, رسالة مقدمة لقسـ  214الفرا , م طفك , تأإلير االحتالؿ اإلسرائيمي عمك العمارة كالعمراف في قطاع غزة , ص (1)

 ـ1007العمارة  بكمية الهندسة/ جامعة ا زهر لنيؿ درجة العالمية, دكتكراو الفمسفة في الهندسة المعمارية 
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شػػػؽ الطػػػرؽ الرئيسػػػة كالفرعيػػػة مإلػػػؿ  بعػػػض ا حيػػػاف منػػػع أك حػػػدد تنفيػػػذ بعػػػض المشػػػاريع اإلسػػػتراتيجية
 (1)نا , إلخ.كمشاريع المياو كالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ( يكضح المستكطنات اإلسرائيمية في قطاع غزة16-4شكؿ )

 النظاـ الخاص بالمخطط اإلقميمي ( –) المصدر : كزارة التخطيط 

                                                 
 ) كزارة التخطيط (  1001,   29النظاـ الخاص بالمخطط اإلقميمي ص  (1)
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        Public   Areas     : المرافؽ العامة ( 10 – 4-8)

ف مسػتكاو بػد ا مػف المخطػط اإلقميمػي تعد المرافػؽ مػف ركػائز النجػاح فػي أم مخطػط كمهمػا كػا
نتها ا بمشركع التقسيـ إف معظـ ا راضي الحككمية  خارج التجمعات السكانية, ا مر الذم يجعؿ تقع كا 

مػػػػف ال ػػػػعب كالمكمػػػػؼ فػػػػي ذات الكقػػػػت عمػػػػك الجهػػػػات الرسػػػػمية المركزيػػػػة منهػػػػا كالمحميػػػػة تخ ػػػػيص 
ة مإلػػؿ إنشػػا  المػػدف ال ػػناعية كالمنػػاطؽ الحػػرة, ا راضػػي الالزمػػة لمقيػػاـ بتنفيػػذ المشػػاريع العامػػة كالمهمػػ

محطػػات تنقيػػة الميػػاو كالميػػاو العادمػػة, محطػػات تكليػػد الطاقػػة, مكبػػات النفايػػات ال ػػمبة, بنػػا  المػػدارس, 
إنشػػػا  مراكػػػز الخػػػدمات ال ػػػحية مػػػف عيػػػادات كمستشػػػفيات, كبنػػػا  ا بنيػػػة العامػػػة كالمتنزهػػػات كأمػػػاكف 

ب كضػػػع ا نظمػػػة كاإلجػػػرا ات المالئمػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع هػػػذو القضػػػية كلهػػػذا فإنػػػم مػػػف الكاجػػػ الترفيػػػم, إلػػػخ.
اسػتبداؿ ا راضػي أك  ستمالؾ ا راضي لممنفعة العامة كالذم قد يشمؿ تعػكيضإكخا ة تحديث قانكف 

 (1)الخا ة المراد إستمالكها بأراضو حككمية كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أهداؼ المخطط اإلقميمي.

دراكا مف المجنة المركزيػة  ه المخططػات عمػك إخػتالؼ مسػتكياتها ,  طبيػؽميػة المرافػؽ فػي تكا 
,  نجاحػم, كأف كجكدهػا فػي أم مخطػط يعتبػر مػف ركػائز  لمسػكافكدكرها فػي تػكفير الخػدمات المختمفػة 

بعػػد  : (2)مػػا يمػػي 40/9/2669بتػػاريخ  69/ 29لهػػذا كػػاف مػػف قػػرارات المجنػػة المركزيػػة فػػي جمسػػتها رقػػـ 
ة ككزارتي التخطيط كالحكػـ المحمػي بشػاف ا راضػي المممككػة لمحككمػة اإلطالع عمك تك يات بمدية غز 

شػػارع  –محطػػة بنػػزيف بهمػػكؿ ك شػػرقا  –الكاقعػػة فػػي المنطقػػة المح ػػكرة فػػي الحػػدكد المبينػػة : ) شػػماال 
الحػػػدكد الشػػػرقية لمعسػػػكر الشػػػاطئ( كاإلسػػػتماع لكجهػػػات  –شػػػارع المبابيػػػدم كغربػػػا  –الن ػػػر ك جنكبػػػا 

 مخاطبػػةقػػررت المجنػػة المركزيػػة لمبنػػا  كتنظػػيـ المػػدف لقطػػاع غػػزة  المكضػػكع : النظػػر المختمفػػة كبحػػث
لػػكزارة اإلسػػكاف لممطالبػػة بعػػدـ الت ػػرؼ بػػا مالؾ الحككميػػة الكاقعػػة فػػي المنطقػػة المحػػددة  يػػة مشػػاريع 

 إسكانية أك إستإلمارية مف أم نكع كذلؾ بسبب :
 الكإلافة السكانية العالية في المنطقة المذككرة . -2
 .خمك هذو المنطقة مف أية مرافؽ عامم لخدمة السكاف  -1

مع التأكيد عمك ضركرة المحافظة عمك هذو ا راضػي إلقامػة ) مرافػؽ عامػة ( ضػركرية لخدمػة السػكاف 
 كالمدارس كالمالعب كا سكاؽ العامة كالمناطؽ الخضرا  كا ماكف العامة المفتكحة .

مف عػػدـ اإلقػػداـ عمػػك مػػنح رخ ػػة  يػػة إنشػػا ات كمػػا قػػررت المجنػػة مخاطبػػة بمديػػة غػػزة بمػػا يػػؤ 
 ضمف ا مالؾ الحككمية في المنطقة المذككرة  ية غاية مف الغايات خالفا لما ذكر .

                                                 
   1001,   12كزارة التخطيط , النظاـ الخاص بالمخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية , ص  (1)
 ـ 2669كزارة الحكـ المحمي , محاضر جمسات المجنة المركزية لألبنية كتنظيـ المدف لسنة  (2)
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مػػف شػػأنها عمػػك مػػكاد محافظػػات غػػزة  كمػػا تضػػمف النظػػاـ الممحػػؽ لكػػؿ مخطػػط هيكمػػي لبمػػديات
% 7أف تكػػكف  بهػا عمػػكـ الممحػػؽ خضػػرا  كقػد أكػػد النظػاالمنػػاطؽ العامػة ك المرافػػؽ التػكفير عمػػك  العمػؿ

 .  % مناطؽ خضرا 4مرافؽ عامة ,

غػػػػزة  بإعػػػػداد محافظػػػػات قامػػػػت بعػػػػض بمػػػػديات  مػػػػف مسػػػػتكيات التخطػػػػيط مسػػػػتكل آخػػػػرك فػػػػي 
نفكذهػػػا , كحػػػددت مػػػف خاللهػػػا المرافػػػؽ بأنكاعهػػػا التعميميػػػة مخططػػػات تف ػػػيمية لمنػػػاطؽ محػػػددة ضػػػمف 

 كال حية كالترفيهية كغيرها .

المكاطنػكف, كتبقػي البمديػة عمػك عميهػا يعتػرض لكالقطػع كخػالؿ فتػرة اإليػداع  كذلؾ عمك القسائـ
المرافػػؽ العامػػة بأنكاعهػػا , كيػػتـ مخاطبػػة الجهػػات المعنيػػة بكػػؿ مجػػاؿ منهػػا كػػالتعميـ كال ػػحة كغيرهػػا , 

ؼ ما تكجم كتب إلك البمدية أنها ليست بحاجة لتمؾ المرافؽ , كال مانع لديها مف تغييػر الهػد كإليراكالتي 
 لتبقك منطقة سكنية .

بإعتبارهػػا جهػػة  -ال تمبػػي سػػمطة ا راضػػي فػػي إسػػتمالؾ أراضػػي لمرافقهػػا  كفػػي حالػػة رغبتهػػا 
رغبػػة تمػػؾ الجهػػة بتعػػكيض المػػالكيف عػػف أمالكهػػـ , بػػؿ تكجػػم الكتػػب  -مسػػؤكلة عػػف أمػػالؾ الحككمػػة 

  رؼ بأمالكهـ .الرسمية بأنم ال يمكف تعكيض المالكيف كعمك البمدية إطالؽ يد المالكيف لمت
بإتخاذ قرار بتغيير هدؼ المرفؽ , كرفع المكضكع إلك المجنة المركزيػة في هذو الحالة  كتضطر البمدية 

 التي تكافقها عمك تغيير الهدؼ .
عمك المجنة المركزية إتخػاذ الكسػائؿ يجب كهذا ينعكس سمبا عمك البيئة العمرانية في محافظات غزة , ك 

 مك تكفير المرافؽ العامة .التي مف شأنها أف تعمؿ ع

                 Streets & Railway كسكة الحديد :  الشكارع (11 – 4-8)

اص كالممحؽ بكؿ بمدية مف بمديات القطاع تعريفا بأنكاع الطرؽ التي شممها المخطط ختضمف النظاـ ال
 :    كهي ( 27-1راجع الشكؿ ) الهيكمي 

 المػدف أك الػدكؿ المتجػاكرة كيكػكف حجػـ المػركر كالسػرعة فيهػاطريػؽ تػربط بػيف  * الطػرؽ اإلقميميػة :

 .عالية
 .طرؽ رئيسية لاللتفاؼ حكؿ المدف لتالفي الدخكؿ لمراكزها * الطرؽ الدائرية :

 . المجاكرة مف جهة أخرل طرؽ تربط بيف أحيا  المدنية مف جهة كالمدينة كالمدف* الطرؽ الرئيسية : 
لػك الشػكارع المحميػة كلضػماف  لتجميػع كتكزيػع حركػة المػركرطػرؽ تسػتخدـ * الطرؽ المجمعػة :  مػف كا 

 .حرية الك كؿ لمطرؽ الرئيسية
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 .(1)  طرؽ تستخدـ لتقديـ خدمات المركر المحمي داخؿ أحيا  المدينة * الطرؽ المحمية :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ث( يكضح  أنكاع الطرؽ في محافظات غزة  ) المصدر : الباح 17 -4شكؿ ) 
 

  :الطرؽ اإلقميمية ( 1- 11 – 4-8)
إهتمت  عالية كهي طريؽ تربط بيف المدف أك الدكؿ المتجاكرة كيككف حجـ المركر كالسرعة فيها

المجنة المركزية بالشكارع اإلقميمية في قطاع غزة إهتمامػا مبكػرا لتػكفير شػبكة طػرؽ مناسػبة تػربط شػماؿ 
فػي قطػاع غػزة  افعب معالجتهػا , ككػاف الشػارعاف الكحيػدالقطاع بجنكبم قبؿ أف تقع عميها تعديات ي 

   :, فأ درت قرارات بخ ك هما كهما كالتالير كشارع  الح الديفشارع البح :  هما
 :  (2)شارع البحر مف بيت الىيا حتى رفحتنظيـ  -1

 :لتالي كا حرفقررت المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بأف تنظيـ شارع البحر مف بيت الهيا حتك 
ـ ( أربعػيف 10أكال : يككف خط تنظيـ الشارع المذككر في المناطؽ الكاقعة داخػؿ نفػكذ مدينػة أك قريػة ) 

 ـ( "عشريف مترا مف منت ؼ الطريؽ القائـ أكمف كال الجانبيف .10مترا محسكبة بكاقع ) 
متػػرا , مػػع إضػػافة  ـ ( أربعػػيف 10إلانيػػان: يكػػكف خػػط تنظػػيـ الشػػارع المػػذككر فػػي المنػػاطؽ اإلقميميػػة )  

عادة تشكيمها بما  ارتداد عشرة أمتار مف كؿ جانب إلعطا  فر ة لمتخطيط مستقبالن لحماية  المنطقة كا 
 يتالئـ كخطة استعماالت ا راضي كخ ك ا حماية المنطقة السياحية كالم ادر الطبيعية .

يجرم القياس مف الحافة الغربيػة : في حالة عدـ تكفر اإلمكانية الفنية لمقياس مف منت ؼ الشارع فإلالإلان 
 ـ ( عشرة أمتار إضافية مف الناحية الشرقية في المناطؽ اإلقميمية . 20لمطرؽ القائـ مع إضافة )

                                                 
 1ص  2667بمدية غزة , النظاـ الخاص بالمخطط الهيكمي لسنة  (1)
 19/9/2661بتاريخ   9/61جمسة رقـ  (2)

 أّ٘اع اىطرق فً ٍذافظاخ غسج 

 اىذائرٌح اىَذيٍح اىرجٍَعٍح اىرْظٍٍَح اىٍٖنيٍح اإلقيٍٍَح 
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يعتبر الجػز  الكاقػع مػف الحػد الشػمالي الغربػي  رض عنػاف حتػك دكار السػكدانية جػز ا مػف شػارع  رابعا:
 البحر كينطبؽ عمك تنظيمم ما كرد أعالو .

ار متابعتهػا لشػػأف التنظيمػي لمشػارع المػػذككر فقػد أ ػدرت المجنػػة المركزيػة فػي الجمسػػة كفػي إطػ
قرارهػػا  تعػػديؿ تنظػػيـ شػػارع البحػػر مػػف بيػػت الهيػػا حتػػك رفػػحبشػػأف 27/2/2669بتػػاريخ  2669/ 1رقػػـ 

التػالي : تعػديؿ البنػد الرابػػع مػف القػرار الخػاص بتنظػػيـ شػارع البحػر مػف بيػػت الهيػا حتػك رفػح كال ػػادر 
 19/9/2661بتاريخ  9/61ة المجنة المركزية رقـ بجمس

بعد االطالع عمك الطمب المقدـ مػف كزارة اإلسػكاف بشػأف جػز  مػف الشػارع المػذككر الكاقػع بػيف 
 679مف القطعػة رقػـ  19،17،214أرض عناف حتك دكار السكدانية كالمحاذم لمقسائـ الحككمية أرقاـ 

تعػػديؿ تنظػػيـ  27/2/2669بتػػاريخ  1/69دف بجمسػػتها رقػػـ قػػررت المجنػػة المركزيػػة لمبنػػا  كتنظػػيـ المػػ, 
ـ كذلػػػؾ لمػػػا لهػػػذا الجػػػز  مػػػف أهميػػػة سػػػياحية 90جػػػز  الشػػػارع الكاقػػػع ضػػػمف المنطقػػػة المػػػذككرة لي ػػػبح 

 لممنطقة مستقبالن . 

إلـ تابعت المجنة المركزية دكرها في إعداد مخطط تف يمي يكضػح حػدكد الطريػؽ عمػك القسػائـ 
تنظػػيـ , كجػػدكؿ اإلسػػتقطاع كنسػػبها مػػف كػػؿ قسػػيمة , كتمػػت خطػػكات اإلعػػداد كالقطػػع مػػع تحديػػد خػػط ال

( لجز   29 -1رقـ )  شكؿكضع المخطط مكضع التنفيذ , أنظر ال ككفؽ ا  كؿ الفنية كالقانكنية حت
 معتمد مف شارع الرشيد , 

 
 الحكـ المحمي  (.         ) المصدر : كزارة ( يكضح المخطط التفصيمي لشارع الرشيد    18 -4شكؿ ) 
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المنعقػدة بتػاريخ  24/61كقػد أ ػدرت المجنػة المركزيػة بجمسػتها رقػـ ( : 4شارع صالح الديف رقـ ) -2
( كهػػك الممتػػد مػػف بيػػت حػػانكف شػػماالن كالمتجػػم جنكبػػان حتػػك 1القػػرار التػػالي : الشػػارع رقػػـ ) 1/9/2661

خؿ بيت حانكف جنكبػان حتػك تقػاطع مع مد ئملتقاإمحطة بتركؿ حمكدة كمنم ينحرؼ شرقان إلـ جنكبا عند 
 كالمشػهكرالشػارع المػذككر  سالبكليس )الحربي( إلـ يستمر جنكبا حتػك رفػح مػاران بمنطقػة نفػكذ خػاف يػكن

 باسـ )اإلسفمت الشرقي( . 
المنعقػػدة بتػػاريخ  24/61قػػررت المجنػػة المركزيػػة لمبنػػا  كتنظػػيـ المػػدف بقطػػاع غػػزة بجمسػػتها العاديػػة رقػػـ 

 ( كخطكط البنا  عمك جانبيم عمك النحك التالي :1ار الشارع رقـ )تنظيـ مس 1/9/2661
 ئػملتقاإ( مف منطقػة عبػكر بيػت حػانكف ) إيػرز ( شػماالن حتػك منطقػة 1أكالن : يككف تنظيـ الشارع رقـ ) 

ـ  1911ف متػػران " تحتسػػب بكاقػػع يـ " إلالإلػػة كخمسػػ 14البػػكليس الحربػػي بعػػرض  –بشػػارع  ػػالح الػػديف 
 كن ؼ مف منت ؼ الطريؽ القائـ . ف متران يستة كعشر 

إلانيػػػا : يكػػػكف تنظػػػيـ الشػػػارع المػػػذككر فػػػي المنطقػػػة الكاقعػػػة بػػػيف حػػػدكد كادم غػػػزة جنكبػػػان حتػػػك الحػػػدكد 
ف يـ ( سػتة كعشػر  1911ف متػران محسػكبة بكاقػع )يـ إلالإلػة كخمسػ14شػماال  سالتنظيمية لمدينة خاف يػكن

 بيف فقط . متران كن ؼ مف منت ؼ الطريؽ القائـ عمك كال الجان
إلالإلػػا: يكػػكف تنظػػيـ الشػػارع المػػذككر داخػػؿ مدينػػة خػػاف يػػكنس فػػي المسػػار المسػػمك " المػػدخؿ الشػػرقي " 

 ـ ( مف منت ؼ الطريؽ القائـ فقط .  10ف متران  تحتسب بكاقع )يـ ( أربع10)
اف يػكنس رابعان :يككف تنظيـ الشارع المذككر في المنطقة الكاقعػة مػف الحػد التنظيمػي الجنػكبي لمدينػة خػ

 1911ف متػران محسػكبة بكاقػع )يـ ( إلالإلػة كخمسػ 14ماران عبر )الطريؽ الشرقي( حتك نقطة عبكر رفح )
ف متران كن ؼ مف منت ؼ الطريؽ القائـ كعمك كال الجانبيف مضافان إليهػا إلالإلػة أمتػار يـ ( ستة كعشر 

 كؿ جانب كارتداد بنا  . مف
المنعقػػػدة بتػػػاريخ  29/69ت المجنػػػة المركزيػػػة بجمسػػػتها رقػػػـ كبعػػػد إنتهػػػا  فتػػػرة اإليػػػداع القانكنيػػػة  أ ػػػدر 

 :  قرارها التالي( 1بشأف الت ديؽ النهائي عمك تنظيـ الطريؽ رقـ ) 27/7/2669

كالخػػاص  1/9/2661ال ػػادر بتػػاريخ   24/61بعػػد اإلطػػالع عمػػك قػػرار المجنػػة المركزيػػة رقػػـ 
االطػػػالع عمػػػك قػػػرار المجنػػػة المركزيػػػة الممتػػػد مػػػف بيػػػت حػػػانكف حتػػػك رفػػػح كبعػػػد  1بتنظػػػيـ الطريػػػؽ رقػػػـ 

الكا ػؿ بػيف حػدكد كادم  1كالخاص بتنظػيـ جػز  الطريػؽ رقػـ  16/22/2691ال ادر بتاريخ  19/61
غزة جنكبان حتك تقاطع البكليس الحربي شماالن كنظران النتها  فترة اإليداع دكف كركد أيػة اعتراضػات فقػد 

الم ػػادقة النهائيػػة عمػػك  ـ27/7/2669عقػػدة بتػػاريخ المن 29/69قػػررت المجنػػة المركزيػػة بجمسػػتها رقػػـ 
 القراريف المذككريف ككضعهما مكضع التنفيذ إعتبارا مف تاريخم .

( مػف أهميػة فػي ربػط شػماؿ محافظػػات  1الرشػيد ك ػالح الػػديف رقػـ )  اكنظػرا لمػا يمإلمػم شػارع 
المركزيػػة فػػي متابعػػة مػػف المجنػػة  حر ػػاغػػزة بجنكبهػػا , كلضػػماف اإللتػػزاـ بػػالعركض المعتمػػدة لهمػػا , ك 
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ـ بشػػأف 1/4/2669بتػػاريخ   1/2669اإللتػػزاـ بخػػط التنظػػيـ لهمػػا فقػػد أ ػػدرت قػػرارا فػػي جمسػػتها رقػػـ 
كالمتضػمف التعمػيـ عمػك المجػاف المحميػة فػي   -الرشػيد  - 29رقػـ كشػارع  1الترخيص عمك شارع رقـ 

 :(1)كجا  في ن م ما يمي البمديات كالمجالس القركية  عدـ التعامؿ  بشكؿ مطمؽ مع المعامالت ,
قررت المجنة المركزية التعميـ عمي جميع المجاف المحمية في البمديات كالمجالس القركية التػي يقػع جػز  

ػ الرشػيد البحػر ػ ضػمف  29( ككػذلؾ جػز  الخػط التنظيمػي لمشػارع رقػـ 1الخػط التنظيمػي لمشػارع رقػـ )
نػػػت الػػػرخص المطمكبػػػة إلقامػػػة ا بنيػػػة مػػػف أم نػػػكع سػػػكا  فػػػي ذلػػػؾ أكا ةنفكذهػػػا بعػػػدـ مػػػنح أم رخ ػػػ

اخػػتالؼ أنكاعهػػا أـ إلدارة الحػػرؼ كال ػػناعات إال بعػػد ت ػػديؽ قػػرار المجنػػة المحميػػة  ككاإلنشػػا ات عمػػ
مػػػف المجنػػػة المركزيػػػة كذلػػػؾ لمػػػا لهػػػذيف الشػػػارعيف مػػػف أهميػػػة تنظيميػػػة خا ػػػة كمشػػػتركة فػػػي ال ػػػفات 

االت ا راضػػي بػػالرغـ مػػف كقػػكع بعػػض أجزائهػػا التنظيميػػة ذات العالقػػة بػػالمفهـك اإلقميمػػي لخطػػة اسػػتعم
 ضمف المناطؽ التنظيمية .

 19كما قررت المجنة المركزية استنادان ل الحيتها المن كص عميها في قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ 
 عتبار أية رخ ة ت در خالفان لما ذكر رخ ة غير قانكنية..إ 2649لسنة 

 بمحافظات غزة المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف رئيس 

                                                 
 1/4/2669بتاريخ  69/ 1جمسم رقـ  (1)
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سػػػنكات كمتابعػػػة المجنػػػة المركزيػػػة مػػػف خػػػالؿ التقػػػارير التػػػي ترفػػػع لهػػػا مػػػف قسػػػـ 7كبعػػػد مػػػركر 
المتابعػػػة كالتفتػػػيش بػػػأف المبػػػاني الحديإلػػػة  قػػػد إلتزمػػػت بخػػػط تنظػػػيـ البنػػػا  لمشػػػارعيف المػػػذككريف حسػػػب 

بتػاريخ  9/1001المخططات المعتمدة كالتي ح مت عمك التراخيص فقد أ درت قرارا في جمستها رقػـ 
الرشػػيد  سػػابقا كالمتضػػمف التعمػػيـ عمػػك 29كشػػارع  1ـ بشػػأف التػػرخيص عمػػك شػػارع رقػػـ 24/1/1001

المجػػاف المحميػػة فػػي البمػػديات كالمجػػالس القركيػػة , كجػػا  فػػي ن ػػم مػػا يمػػي : بعػػد اإلطػػالع عمػػك قػػرار 
الرشػيد  29ارع كشػ 1بشأف الترخيص عمػك شػارع رقػـ  1/4/2669بتاريخ  1/2669المجنة المركزية رقـ 

مػػف أم نػػكع عمػػك إخػػتالؼ أنكاعهػػا إال بعػػد ت ػػديؽ قػػرار المجنػػة  ةضػػمف نفكذهػػا بعػػدـ مػػنح أم رخ ػػ
المحميػػة مػػف المجنػػة المركزيػػة كنتيجػػة إلتػػزاـ المجػػاف المحميػػة بخػػط تنظػػيـ الشػػارعيف المػػذككريف : قػػررت 

المػػذككريف مػػع اإللتػػزاـ بخػػط  قػػرار المجنػػة المحميػػة بػػالترخيص عمػػك الشػػارعيفبالمجنػػة المركزيػػة اإلكتفػػا  
تنظيـ الشارعيف المذككريف كاإللتزاـ بخطة إستعماالت ا راضي مف كاقع المخططػات الهيكميػة المعتمػدة 

  لكؿ منطقة .

ككاف إهتماـ المجنػة المركزيػة بشػارع  ػالح الػديف بػنفس درجػة إهتمامهػا بشػارع الرشػيد , حتػك 
 -1) غزة حتػك بمديػة ديػر الػبمح , أنظػر الشػكؿ رقػـ  تـ إعداد مخطط تف يمي لمشارع مف شماؿ قطاع

 لنمكذج مف المخطط التف يمي لشارع  الح الديف .  ( 26
 

 

 . ) المصدر : كزارة الحكـ المحمي  (( يكضح المخطط التفصيمي لشارع صالح الديف     19 -4شكؿ ) 
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كتػـ إقػرارو ليكػكف بعػرض  كاف ضمف منطقة الشػككة اإلقميميػة فػي محافظػة رفػح  ,شارع المطار :  -3
  عرضم رغـ ضمم إلك بمدية الشككة الحقا . ككظؿ محافظا عم، (1)ـ 10

نظػػػرا لقػػػرار كزارة الحكػػػـ المحمػػػي كإلعتبػػػارات تنظيميػػػة كسياسػػػية فقػػػد تػػػـ مػػػداخؿ المػػػدف كالقػػػرل :  -4
ا منهػا إستحداث مجالس قركية في أنحا  مختمفة مف قطاع غزة , كفػي خطػكة إلهتمامهػا بػالطرؽ كتقػدير 

قػػػػرارا بشػػػػأف بمحافظػػػػات غػػػػزة  المجنػػػػة المركزيػػػػة لمتنظػػػػيـ كبنػػػػا  المػػػػدف هميتهػػػػا فقػػػػد أ ػػػػدرت 
 1المتفرعػػػة مػػػف الطريػػػؽ رقػػػـ  الت ػػػديؽ النهػػػائي عمػػػك تنظػػػيـ جميػػػع مػػػداخؿ المػػػدف كالقػػػرل

ال ػػادر  29/61" بعػػد االطػػالع عمػك قػػرار المجنػػة المركزيػػة رقػػـ  :جػػا  فيػػم ضػمف المنطقػػة اإلقميميػػة
ضػػمف  1كالخػػاص بتنظػيـ جميػػع مػداخؿ المػػدف كالقػػرل المتفرعػة مػػف الطريػؽ رقػػـ  40/9/2661بتػاريخ 

ـ ( , كنظػػػرا النتهػػػا  فتػػػرة اإليػػػداع فقػػػد قػػػررت المجنػػػة الم ػػػادقة 41المنطقػػػة اإلقميميػػػة ) كالتػػػي بعػػػرض 
 اعتبارا مف تاريخم .   ذالنهائية عمك القرار المذككر ككضعم مكضع التنفي

  :الييكمية ارع الشك   ( 2- 11 – 4-8)

تضػػمنت المخططػػات الهيكميػػة لبمػػديات محافظػػات غػػزة خطػػط إسػػتعماؿ مختمفػػة  الشػػكارع الييكميػػة : -
عتمادهػا لتػكفير حركػة ضػمف البمديػة لمختمػؼ الػدرجات سػكا   منها شػبكة الشػكارع كالتػي تػـ تخطيطهػا كا 
ت محافظػػػػات غػػػػزة بعضػػػػها ك إسػػػػتجابت بمػػػػديابكانػػػػت أفػػػػراد اك سػػػػيارات كشػػػػاحنات أك ربػػػػط البمػػػػديات 

لمتكجيهػػات التػػي أطمقتهػػا المجنػػة المركزيػػة بضػػركرة إعػػداد شػػبكة طػػرؽ مناسػػبة عمػػك المسػػتكييف البمػػدم 
 . ( 10-1, أنظر الشكؿ رقـ )كالعاـ 

 

                                                 
 (  1006) محاضر جمسات المجنة المركزية لسنة  1006/  9/  11بتاريخ  1006/  9جمسم رقـ  (1)
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 .  ) المصدر : بمدية القرارة   (( يكضح المخطط التفصيمي لشارع ىيكمي    20-4 شكؿ )    

 

 :  يةنظيمالشكارع الت (3 - 11 – 4-8)
كهي الشكارع التي لـ تكضح في المخطط الهيكمي, كقد تككف ضمف المخطػط التف ػيمي أك مػا 

مف الهيكمي سكا  مف  ةيككف أقؿ رتبغالبا ما  كالفنية لكجكد هذا النكع مف الشكارع ,  ةتقتضيم الضركر 
 .( 12-1أنظر الشكؿ رقـ )، حيث العرض أك الطكؿ 

المخطػط , كذلػؾ لحفػظ حقػكؽ المػكاطنيف الػذيف قػد يتضػرركا ككاف إعداد المشركع يتبعم إيػداع 
 ( . 9جرا  هذا المشركع ) راجع ممحؽ رقـ 

  (  6كيتـ اإلعتماد النهائي مف خالؿ نشر القرار حسب النمكذج المعركؼ ) راجع ممحؽ رقـ 
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 در : بمدية القرارة  (.  ) المصالمخطط التفصيمي لشارع تنظيمي ( يكضح  21 -4شكؿ ) 

 

 

زالة الشيكع :  - تنكعت الشكارع في محافظات غزة كرتبها كعركضػها الشكارع ضمف مشاريع اإلفراز كاذ
, بؿ إف هناؾ قسػائـ كممكيػات لػيس لهػا مػداخؿ كاضػحة , كلكػف عنػدما تمػت عمميػة تسػجيمها فػي دائػرة 

مجػػاكرة لهػػا , كنظػػرا  ف المكاضػػيع تسػػجيؿ ا راضػػي ) الطػػابك ( حفػػظ لهػػا حػػؽ المػػركر مػػف القسػػيمة ال
التخطيطية في محافظات قطاع غزة كانت تسير بخطكط متكازية لتراكمات سياسية كفنية , ا مر الذم 
زالػة الشػيكع التػي تتطمػب قػرارا سػريعا فػي  حدا بالمجنة المركزية إلك إ دار قرار بشأف مشػاريع اإلفػراز كا 

عتمػدة فػي تمػؾ المنػاطؽ , أك عػدـ كجػكد شػكارع معتمػدة أك غياب المخططات الهيكمية أك التف ػيمية الم
 مقترحة في المنطقة , كحتك تشكؿ غطا ا قانكنيا كفنيا لمهيئات المحمية التي تتعامػؿ مػع تمػؾ المشػاريع
كلفػػرض إسػػتقطاعات شػػكارع كطػػرؽ لمممكيػػات , فقػػد قػػررت إ ػػدار قػػرار لتحديػػد عػػركض الشػػكارع فػػي 

زالػػػة الشػػػيكع : بتػػػاريخ  29/67فقػػػد أ ػػػدرت المجنػػػة المركزيػػػة قرارهػػػا فػػػي جمسػػػة رقػػػـ  مشػػػاريع اإلفػػػراز كا 
زالػة الشػيكع "  بعػد المناقشػة فػررت  بشأف " 24/9/2667 تحديد عركض الشكارع فػي مشػاريع اإلفػراز كا 
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زالػػة الشػػيكع بعػػرض  ةالمجنػة المركزيػػ المكافقػػة عمػػك تحديػد عػػركض الشػػكارع فػػي جميػػع مشػاريع اإلفػػراز كا 
 .  قؿعشرة أمتار عمك ا 

فػػػػرازات مسػػػػاحية , يػػػػتـ تحديػػػػد  كفػػػػي ضػػػػك  هػػػػذا القػػػػرار عنػػػػدما يػػػػتـ دمػػػػج أك تقسػػػػيـ لمشػػػػاريع كا 
ستقطاع طرؽ داخؿ المشركع كبحد أدنك  ـ , ممػا يخػدـ التقسػيـ الػداخمي كمػف ناحيػة أخػرل يػكفر  20كا 

ال قاعػػدة شػػكارع مسػػتقطعة يمكػػف تكسػػعتها عنػػد إعػػداد مخططػػات هيكميػػة أك تف ػػيمية فػػي تمػػؾ المنطقػػة ك 
يترتػػب عميهػػا ضػػرر بػػالمكاطنيف سػػكا  مػػف حيػػث المنشػػآت أك الممكيػػات , كيعفػػي الهيئػػات المحميػػة مػػف 

  .تبعات التعكيض عف إستقطاعات مستقبمية 

 

 : سكة الحديد  ( 4 -11 – 4-8) 
قطػػػاع غػػػزة سػػكة الحديػػػد التاريخيػػػة التػػػي تػػػربط شػػماؿ فمسػػػطيف بجنكيهػػػا ,ك ػػػكال إلػػػك يمػػر فػػػي 

 ككانػتأك بقايا منها ,  , كقد تبقك منها أجزا  في قطاع غزة سكا  جسكرا قائمة جمهكرية م ر العربية
حككميػػػة , كفػػػي خطػػػكة مػػػف المجنػػػة المركزيػػػة كنظرتهػػػا  التػػػي أقيمػػػت عميهػػػا سػػػكة الحديػػػدممكيػػػة ا رض 

 هميػػة سػػكة الحديػػد المسػػتقبمية التػػي تػػربط أنحػػػا  القطػػاع يبعضػػم كتػػربط القطػػاع بػػالجكار فقػػد درسػػػت 
,  2661/ 19/9بتػػاريخ  9/61مركزيػػة مكضػػكع السػػكة كأكدعػػت المكضػػكع فػػي  جمسػػتها رقػػـ المجنػػة ال

بتػػػػاريخ  1/69دراسػػػػة المكضػػػكع فػػػػي المجنػػػة المركزيػػػػة فػػػي جمسػػػػتها رقػػػـ  الكبػػػكركد اإلعتراضػػػػات تمػػػت 
بعػد االطػالع عمػك القػرار فػي الجمسػة "  :كقررت تعديؿ تنظيـ حػـر سػكة الحديػد مػا يمػي  27/2/2669
كبحث اإلعتراضات المقدمة عمك القرار المػذككر , كبعػد االطػالع   19/9/2661بتاريخ  9/2661رقـ 

عمػػػك تك ػػػيات لجنػػػة الطػػػكارئ كاالسػػػتماع لػػػرأم ممإلػػػؿ كزارة المكا ػػػالت كبالخ ػػػكص قػػػررت المجنػػػة 
تعػػػديؿ قرارهػػػا السػػػابؽ بشػػػأف  27/2/2669بتػػػاريخ  1/69المركزيػػػة لمبنػػػا  كتنظػػػيـ المػػػدف بجمسػػػتها رقػػػـ 

 لسكة الحديد لي بح كالتالي :تنظيـ حـر ا

ف متػرا "مػع المحافظػة يـ "إلالإلػ40ـ "إلمانيػة عشػرة متػران "بػدالن مػف  29 –في المنػاطؽ التنظيميػة 
 عمك المناطؽ المكجكد فيها حـر السكة الحديد ا  مي أكإلر مف ذلؾ .

حافظة عمك المناطؽ ف متران " مع المي" خمس 10ف متران " بدالن مف يـ "إلالإل 40 –في المناطؽ اإلقميمية 
 . المكجكد فيها حـر السكة الحديد ا  مي أكإلر مف ذلؾ

ستمرار المحافظة عمك مكاقع محطات كمراكز خدمات السػكة الحديػد القائمػة إكما قررت المجنة 
سػػتمرار المحافظػػة عمػػك ا راضػػي الحككميػػة الكاقعػػة إ )دائػػرة ا مػػالؾ (كمػػا هػػي , كعمػػك كزارة اإلسػػكاف 

 ."الحديد دكف ت رؼ  ضمف حـر السكة
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 : الخالصة(  4-9)
كرغـ ما تضمنتم ا نظمة مف خطط إستعماالت مختمفة لألراضي ككضع الضػكابط لإلسػتعماؿ 
ا مإلػػؿ إال أنهػػا لػػـ تعػػالج كضػػع عقكبػػات فػػي حػػؽ مرتكبػػي التجػػاكزات كالمخالفػػات كمنهػػا فػػي مػػا يتعمػػؽ 

شأف إقداـ أحد مالكي البيكت ا إلرية عمك هدمة بالسياحة كايإلار ما كرد لمجنة المركزية مف بمدية غزة ب
كعدـ قدرة البمدية مف التعامؿ مع تمؾ الحالة فرفعت المكضكع إلك المجنة المركزية كجا  في الكتػاب مػا 

البمديػػة جميػػع اإلجػػرا ات القانكنيػػة قػػاـ المػػكاطف بهػػدـ مبنػػك أإلػػرم قػػائـ عمػػك أرضػػم , رغػػـ إتخػػاذ يمػػي :
بدا  الرأم بخ كص المكضكعلمنعهما مف الهدـ , كختمت ك  .                         (1)تابها بالقكؿ : يرجك اإلطالع كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ـ  1020/ 1/ 21كتاب رئيس بمدية غزة إلك رئيس المجنة المركزية مؤرخ في  (1)
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 الفصل اخلاهش

 آليت تطبيق األًظوت والقراراث وهعىقاتها
 ( 197ص – 183) ص 

 
 
 
 
 

 ( آلية التطبيؽ :1 -5)

 ( معكقات التطبيؽ :2  - 5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أثر األنظمة كالقرارات  الصادرة عف المجنة المركزية لوبنية 
 كتنظيـ المدف عمى تطبيؽ المخططات العمرانية بمحافظات غزة

 
 الفصؿ األكؿ
 مقدمة البحث

 الفصؿ الثاني
التشريعات 

العمرانية في 
 فمسطيف

 الثالثالفصؿ 
القرار مستكيات 

التنظيمي في 
 فمسطيف

 الرابعالفصؿ 
مفيكـ التخطيط 

العمراني 
 كمستكياتو

 الخامسالفصؿ 
آلية تطبيؽ 

األنظمة كالقرارات 
 كمعكقاتيا

 السادسالفصؿ 
 نتائج كتكصيات
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 الفصؿ الخامس
 كمعكقاتيا آلية تطبيؽ األنظمة كالقرارات

 كال يتكقؼ ا مر عند هذا الحد بؿ أنظمة كتشريعات في أمر ما , أف يضعكا فيممخت يمكف ل
, كمػػػف هنػػػا فػػػإف تطبيػػػؽ ا نظمػػػة مػػػف الضػػػركرم أف يػػػتـ كضػػػع آليػػػة لضػػػماف تطبيػػػؽ تمػػػؾ التشػػػريعات 

كزيػػة بخ ػػكص المخططػػات الهيكميػػة كالنػػكاحي العمرانيػػة يحتػػاج كالقػػرارات التػػي ت ػػدر عػػف المجنػػة المر 
 إلك آلية فاعمة لتطبيقها .

 آلية التطبيؽ  5-1
 : تعتبر ايلية الفاعمة المدركسة مف مقكمات النجاح, كال تتحقؽ إال مف خالؿ ايتي 

ا أك لمنظػاـ تعتبر الدراسة الكاعية مف قبؿ ذكم اإلخت اص لمكضػكع مػ الدراسة الكاعية المرنو  : -1
التعاطي معم , المقترح  م هدؼ يهـ التخطيط أك التنظيـ هك مف أهـ كسائؿ القبكؿ لذكم العالقة في 

: أف المركنة كتكافػؽ التشػريعات مػع المتغيػرات  كاطنيف عمك قبكلم كتطبيقم . كما ترل شندمكقناعة الم
لؾ يػػػتـ تحديػػػد دقيػػػؽ لممفػػػاهيـ الع ػػػرية , أم أف يسػػػبؽ التشػػػريع دائمػػػا جميػػػع أعمػػػاؿ التخطػػػيط , ككػػػذ

الع رية المؤإلرة عمك إستعماالت ا راضي في المستقبؿ , مع ضركرة تقديـ البدائؿ في الكقػت كالمكػاف 
 .                                          (1)المناسبيف , كتكامؿ التشريعات المختمفة في مسايرة خطة التنمية الحضرية

ال شػػؾ بػػأف لكػػؿ مػػف المجنتػػيف المحميػػة كالمركزيػػة رؤيتهػػا فػػي  : لمحميػػةسػػحب صػػالحيات المجنػػة ا -2
ف كانت الخطكط العريضة في ا نظمة كالتشريعات متفؽ  عالتعاطي مع المكاضي المطركحة عميهما , كا 

عميها بيف الجانبيف , إال أف هناؾ مشاريع كقرارات هامة كمكضكعية ال تػرل المجنػة المحميػة فػي نفسػها 
لمجنػة  أعطػكـ  2649لسػنة  19أ ال , فإف قانكف رقـ  عتنفيذها أك عدـ قناعتها بالمكضك القدرة عمك 

فيجػػػكز لمجنػػػة المػػػكا  أف تعػػػد مشػػػركعا مف ػػػال  ,المركزيػػػة الحػػػؽ فػػػي سػػػحب  ػػػالحيات المجنػػػة المحميػػػة
كيعتبػر هػذا المشػركع إيفػا  لجميػع الغايػات المق ػػكدة مػف هػذا القػانكف مشػركعا مف ػال كضػعتم المجنػػة 

كيػػػتـ إجػػػرا  عمميػػػة اإليػػػداع حسػػػب ا  ػػػكؿ , كيكػػػكف اإلعتمػػػاد النهػػػائي لممشػػػركع ككضػػػعم , (2)ميػػػةالمح
 مكضع التنفيذ هك ممـز لمجنة المحمية . 

مف المجنة المحمية هك لدفع الحرج عنها أماـ الجمهكر , فتككف الحالة  كأحيانا تككف سحب ال الحيات
مكضكع  نم إعتمد مف جهات عميا , كهي كسيمة لػدفع عندها أف المجنة المحمية مضطرة لمتعامؿ مع ال

                                                 
 عمرانية كطرؽ التحكـ في العمراف نيف كالتشريعات المنظمة لمعمراف عمك المخططات ال, تأإلير القكابشندم, سعاد (1)
 ـ   2649لسنة  19مف قانكف رقـ  1فقرو رقـ  21المادة رقـ  (2)
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تعػػػػكد عمػػػػك أف ع بعينػػػػم , ك الحػػػػرج عػػػػف المجنػػػػة المحميػػػػة , كمػػػػا أف سػػػػحب ال ػػػػالحيات يكػػػػكف لمكضػػػػ
  . (1)ل الحيات لمجنة المحمية فيما بعدا

إف المخططات التي تـ إعتمادها مػف خػالؿ رفعهػا مػف المجنػة المحميػة إلػك المجنػة  :طمب التفكيض -3
عتمادهػػػا حسػػػب ا  ػػػكؿ , قػػػد كضػػػعت مكضػػػع التنفيػػػذ كعمػػػك الجهػػػات الم يػػػداعها كا  ركزيػػػة لدراسػػػتها كا 

كمتغيػرات قػد تطػرأ عمػك المخططػات المعتمػدة , فمػـ يقػؼ  تالمعنية اإللتزاـ بها , كلكػف هنالػؾ مسػتجدا
لمح كؿ  المجنة المركزية إلكأعطك الفر ة لمجنة المحمية أف تتقدـ بطمب  ؿالقانكف تجاهها جامدا , ب

ذا إقتنعػػػت المجنػػة المركزيػػػة با سػػباب المكجبػػػة  عمػػك إذف بإدخػػاؿ تعػػػديالت عمػػك المشػػػركع المعتمػػد , كا 
 , الػػالـز إلدخػػاؿ التعػػديالت , كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تقػػديـ مخططػػا معػػدال (2)لمتعػػديؿ فإنهػػا تمنحهػػا التفػػكيض

يداعم لإلعتماد حسب ا  كؿ , كيمر المشركع المعدؿ فػي نفػس الخطػكات التػي يمػر أم  يتـ دراستم كا 
 . جديدالمشركع 

كنػػص هػػذو المػػادة يشػػكؿ مركنػػة فػػي القػػانكف لمتعػػاطي مػػع المسػػتجدات التػػي تخػػدـ الناحيػػة التخطيطيػػة 
 كالمكاطنيف بشكؿ عاـ . 

لكػػؿ هيئػػة محميػػة مخططهػػا الهيكمػػي الخػػاص كالمعتمػػد الػػذم تػػـ مػػف خاللػػم تحديػػد  : تغييػػر اليػػدؼ -4
فهػا ,كقػد تػـ إعػداد المخططػات الهيكميػة لبمػديات محافظػات غػزة بشػكؿ إستعماالت ا راضي عمػك إختال

لنمػػػك سػػػكاني  اسػػػريع لػػػتمأل فراغػػػا تخطيطيػػػا تركػػػة العػػػدك اإلسػػػرائيمي , كمػػػف ناحيػػػة أخػػػرل لتػػػكفر خططػػػ
مضطرد كلتمبي حاجات تخطيطية عاجمة , كلما كاف التخطػيط أفكػارا كخططػا قابمػة لمتغييػر كالتعػديؿ , 

تحمػػؿ فػػي مضػػمكنها المركنػػة التػػي يتميػػز بهػػا التخطػػيط , ك أعطػػك القػػانكف لمجنػػة كفكػػرة تغييػػر الهػػدؼ 
المحميػػػة جػػػكاز أف تتقػػػدـ بمشػػػركع لتغييػػػر هػػػدؼ إسػػػتعماؿ مػػػا فػػػي المخطػػػط ليكػػػكف إسػػػتعماال مغػػػايرا , 

, كقػػد تكػػكف إمتػػدادا لممنػػاطؽ  (3)فالمنطقػػة التػػي حػػدد إسػػتعمالها زراعيػػا قػػد يتبػػيف أنهػػا ال ت ػػمح لمزراعػػة
ة فػػيمكف عنػػدها دراسػػة إمكانيػػة تغييػػر الهػػدؼ , كأحيانػػا لكإلػػرة اإلجتياحػػات اإلسػػرائيمية قػػد تراجػػع السػػكني

ستعماالت ا راضي فيها لمتعامؿ كفؽ المتغيرات .  المجنة المحمية مخططها الهيكمي كا 
كمػػػف خػػػالؿ دراسػػػتم لممكاضػػػيع التػػػي عرضػػػت عمػػػك المجنػػػة المركزيػػػة أف مفهػػػـك تغييػػػر  :كيػػرل الباحػػػث 

قػػػد إنحػػػرؼ عػػػف مسػػػارو الطبيعػػػي حيػػػث  ػػػار التعػػػاطي معػػػم لمتحمػػػؿ مػػػف اإللتػػػزاـ الػػػذم فرضػػػم الهػػػدؼ 
 :المخطط الهيكمي أك المخطط التف يمي مف بعدو , كيمكننا القكؿ بػأف تغييػر الهػدؼ سػالح ذك حػديف 

                                                 
 ـ 1022 / 9/ 21مقابمة مع ـ. حساـ الديف الخزندار رئيس المجنة المركزية السابؽ , في منزلم ا حد , بتاريخ  (1)
   ـ 2649لسنة  19مف قانكف تنظيـ المدف  رقـ  21مادة رقـ  (2)
, ي كفي المقابؿ مف سكني إلك زراعيتـ تغيير هدؼ اإلستعماؿ  رض في بمدية كادم غزة مف زراعي إلك سكن (3)

عتمدت المجنة المركزية في جمستها رقـ  ـ مشركع اإلسكاف المقدـ لها عمك 14/9/1020ـ بتاريخ 21/1020كا 
% مف إجمالي مساحة المشركع , لتككف طرؽ كمرافؽ عامة. 19111انت نسبة اإلستقطاع كك 1ـ161794مساحة 

 (   ـ1020 )أرشيؼ المجنة المركزية لعاـ 
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فهػػك مػػف ناحيػػة أعطػػك مركنػػة فػػي التعامػػؿ مػػع المتغيػػرات , إال أف بعػػض المجػػاف المحميػػة تعسػػفت فػػي 
هذا الحؽ لتعبث كتغيير فػي خطػط اإلسػتعماؿ ممػا أإلػر سػمبا عمػك ا راضػي الزراعيػة لتحكلهػا  إستعماؿ

 هكا  كرغبات تجار ا راضػي   ارت تبعابؿ , إلك سكنية ال مف خالؿ دراسة كاعية كضركرة كطنية 
خػدـ إلػـ يتقػدمكف لتغييػر هػدفها إلػك سػكني , بحجػة أنهػـ مػف ي, الذم يتعمدكف شرا  ا راضي الزراعيػة 

                الخالفات بيف المجنة المحمية كالمركزية حكؿ هذا المكضكع .                                                                       ظهرقطاع اإلسكاف , كمف هنا ت

مػػػك المشػػػاريع التخطيطيػػة ع حميػػةلػػـ يكتػػػؼ القػػانكف بػػػأف تعػػد المجنػػػة الم التكاصػػؿ مػػػع الجميػػػكر : -5
كمػػف خػػالؿ المحاضػػر التػػي ,  مػػف المجنػػة المركزيػػةإخػػتالؼ أنكاعهػػا كا نظمػػة الخا ػػة بهػػا كتعتمػػدها 
, كأقامػت كرش العمػؿ كالمقػا ات المفتكحػة لتكضػيح حفظتها لمختمؼ البمػديات قػد تكا ػمت مػع الجمهػكر

حػػػة حػػػكؿ أبعػػػاد المخططػػػات كأهػػػدافها كفائػػػدتها عمػػػك المػػػكاطنيف كمنػػػاطقهـ , كمػػػا عممػػػت لقػػػا ات مفتك 
التػػراخيص التػػي منحتهػػا لمحطػػات الكقػػكد بػػالقرب مػػف المػػكاطنيف , كأكضػػحت لهػػـ عكامػػؿ ا مػػاف التػػي 

            .حياة المكاطنيف كأمنهـ  ةراعتها لترخيص تمؾ المنشآت كمراعا

بعػػد اإلعػػداد كالدراسػػة الجػػادة يكػػكف اإليػػداع أم اإلعػػالف لمجمهػػكر حػػكؿ المشػػركع   :اإليػػداع  فتػػرة  -9
عطػػا  الفر ػػة لممتضػػرريف مػػف المشػػركع بػػاإلعتراض عميػػم , بػػؿ إف المجنػػة المركزيػػة إعتمػػدت نمػػاذج إل

محػػػػددة لإلعػػػػػالف لمختمػػػػؼ المكاضػػػػػيع سػػػػكا  لممخططػػػػػات الهيكميػػػػة أك التف ػػػػػيمية أك مشػػػػاريع التقسػػػػػيـ  
  :(1)كالشكارع كغيرها , كقد تضمف قانكف تنظيـ المدف ما يمي

مف ػمة كالخػرائط الممحقػة بهػا فػي مكتػب المجنػة المحميػة كيبػاح تكدع نسخ المشاريع الهيكمية ال (2)
االطػػػػالع عميهػػػػا مجانػػػػا لجميػػػػع ذكم العالقػػػػة كيعػػػػرض إعػػػػالف بإيػػػػداع المشػػػػاريع عمػػػػك الكجػػػػم 
المذككر في دائػرة البمديػة إذا كػاف المشػركع يشػتمؿ عمػك قسػـ مػف منطقػة هيئػة بمديػة , أك فػي 

ميػة المتعمقػة بمنطقػة المشػركع إذا كػاف المشػركع المكاف الذم تعمؽ فيم عػادة اإلعالنػات العمك 
 ال يشتمؿ عمك قسـ مف منطقة هيئة بمدية , كينشر هذا اإلعالف في الكقائع الفمسطينية .

ذا  (1) يبمغ أيضا إعالف بإيداع المشركع إلػك كػؿ هيئػة دينيػة يتنػاكؿ المشػركع ممكػا مػف أمالكهػا كا 
مكػػاف مقػػدس فيبمػػغ اإلعػػالف إلػػك  كػػاف المشػػركع يشػػتمؿ عمػػك مكػػاف مقػػدس أك يقػػع فػػي جػػكار
 المجنة التي قد تؤلؼ لحماية ا ماكف المقدسة في فمسطيف . 

أما بالنسبة لممكاضيع التػي تػكدع كتحتػاج إلػك تػرخيص كمحطػات الكقػكد كالغػاز كبعػض المنشػآت التػي 
تػػرل ضػػركرة إعػػالـ الجمهػػكر, فػػإف الباحػػث يؤكػػد عمػػك : ضػػركرة تفعيػػؿ آليػػة اإليػػداع لضػػماف ك ػػكؿ 

لخبر إلك المعنييف بػا مر خا ػة أف شػريحة كبيػرة مػف المػكاطنيف ال يطػالعكف ال ػحؼ كمػنهـ غائػب ا
عف البالد مف سنكات , كأحيانا يككف اإليداع مبهما مما يعجز المكاطنيف البسطا  عف معرفة محتكاو , 

                                                 
   2649لسنة  19مف قانكف رقـ  29المادة رقـ  (1)
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داـ المالػؾ كجهمهـ بالمضمكف . كما يرل ضػركرة أف يتضػمف اإليػداع مػا قػد يمحػؽ ضػررا أك يقيػد إسػتخ
 المجاكر جرا  المكافقة عمك ترخيص هذو الحرفة . 

إذا كانػػػت المخططػػػات قػػػد حػػػددت اإلسػػػتعماالت كمػػػا يمػػػـز مػػػف مرافػػػؽ  نػػػزع الممكيػػػة كالتعػػػكيض : -7
لمتطكير أك لخمؽ بيئة عمرانيػة سػميمة فػإف ذلػؾ ال يتحقػؽ إال إذا تػـ تطبيقػم عمػك الكاقػع , كهػذا يتطمػب 

 : عدة أمكر منها 

 اعة المسئكليف كالمخت يف بضركرة كأهمية المكضكع .قن -أ 
 الشركع في نزع الممكية الالزمة لتكفير ا رض لممرافؽ العامة عمك إختالفها   - ب

تػػػكفير الػػػدعـ المػػػالي , فػػػال إسػػػتمالؾ إال مػػػف خػػػالؿ تعػػػكيض مناسػػػب كمػػػا أقػػػر القػػػانكف , كمػػػا أف   - ت
 . كهذا يتطمب التعكيض عنم رلمضر المتضرريف جرا  التخطيط أك مخططات الشكارع قد يتعرضكا 

هـ فػي سػجالت تسػجيؿ ا راضػي بغػزة " ؤ : ذكرنا أف المالكيف المسجمة أسػما معرفة المالكيف الحقيقييف
الطابك " ليسكا هـ المالكيف الفعمييف لها , بؿ إنتقمت الممكية إلك الغير , كذلؾ مف خػالؿ الميػراث عمػك 

بهػػا بػػالبيع , كهػػذا أإلػػر عمػػك عمميػػة تكإليػػؽ المػػالكيف عنػػدما إخػػتالؼ ا سػػما  كالعػػائالت , أك الت ػػرؼ 
يتضػرركا جػرا  أم إسػػتقطاع أك نػزع ممكيػة أك أم ضػػرر يقػع عمػك المػػالكيف , كنظػرا  هميػة المكضػػكع 

 مشػػركع قػػرار بشػػأف سػػندات الممكيػػة المتعمقػػة بطمبػػاتفقػػد قامػػت المجنػػة المركزيػػة بدراسػػتم كقػػررت بشػػأنم 
 : , جا  فيم التعكيض

 21/9/69المنعقدة بتاريخ  21/69الطالع عمك قرار المجنة السابؽ ال ادر بجمستها رقـ بعد ا
كالػػػذم تضػػػمف إحالػػػة مسػػػألة عػػػداد مشػػػركع نظػػػاـ لمعمػػػؿ بػػػم بشػػػأف السػػػندات القانكنيػػػة التػػػي تقػػػدـ لمجػػػاف 
ي المحميػػة كأسػػاس لإلدعػػا  با ضػػرار الكاقعػػة عمػػك المػػالكيف نتيجػػة تنفيػػذ المشػػركع الهيكمػػي أك التف ػػيم

المعتمد لممستشار القانكني لدائرة الهندسة كالتنظيـ بالكزارة ككذلؾ لممإلؿ كزارة العدؿ في المجنة المركزية 
 ا ستاذ سميماف الدحدكح .

كبعد االطالع عمك الرأم القانكني المرفكع لمجنة منهما كالمتضمف التعامؿ مع المسألة القانكنية 
 ة دكف ما حاجة لكضع نظاـ لهذو الغاية .المطركحة بقرار ي در مف المجنة المركزي

مػػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ  40416419417419411411كبعػػد االطػػالع عمػػك ن ػػكص المػػكاد 
كالتي لـ يرد فيها ما يفيػد إجػرا  احتسػاب نسػبة االسػتقطاع مػف كامػؿ مسػاحة القسػيمة  2649لسنة  19

نمػػػا كردت اإلشػػػارة إليهػػػا ب ػػػكرة تػػػن ـ عػػػف أف المق ػػػكد بػػػا رض المنزكعػػػة أك كامػػػؿ مسػػػاحة القطعػػػة كا 
كبغض النظر عما إذا كانت المساحة المممككة لممتضرر تشػكؿ -ا رض المممككة لممتضرر –ممكيتها 

قسيمة أك جز  مف قسيمة أك بنا  أك جػز  مػف بنػا  بػدليؿ اإلشػارة إليهػا فػي المػكاد القانكنيػة المنػكو عنهػا 
 بالعبارات .

 كية ا رض كالمباني ...الخ () ... بالشركع في نزع مم 11ـ/ -
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 )...أف تشرع في نزع ممكية جميع أك بعض ا راض كالمباني .....الخ ( 11ـ/ -

 )...  احب أية أراض نزعت ممكيتها .....الخ ( 19ـ/ -

)...أف ال تزيد المسػاحة المنزكعػة ممكيتهػا مػف أراض أم مالػؾ عمػك ربػع مسػاحة أرضػم  17ـ/ -
 بكاممها ....الخ (

 تـ معاممة نزع الممكية بدفع قيمة ا رض المراد نزع ممكيتها ....الخ()...ال ت 19ـ/ -

 )...يجرم الت رؼ بالممؾ الذم نزعت ممكيتم ...الخ ( 16ـ/ -

 كحيث أف القكاعد العامة المتعارؼ عميها فقهان كقضا ن في تحديد ما هية الممؾ ترجع إلك 
 مستخرج قيد مف دائرة تسجيؿ ا راضي . -

 ئية المتعارؼ عميها بيف المتقاسميف القابمة لمت ديؽ مساحيان أك قضائيان عقكد القسمة الرضا -
 عقكد الشرا  الغير مسجمة لدل دائرة تسجيؿ ا راضي كالقابمة لمتنفيذ العيني  أك -

 القرارات النهائية ال ادرة عف القضا . -

لسياسػػػية كحيػػػث أف السػػػبب فػػػي التعامػػػؿ مػػػع المػػػكاطنيف فػػػي مإلػػػؿ هػػػذو السػػػندات يعػػػكد إلػػػك الظػػػركؼ ا
كاالجتماعيػػة كاالقت ػػادية كالعرفيػػة التػػي مػػر بهػػا القطػػاع منػػذ أف كػػاف جػػز  مػػف الكاليػػة العإلمانيػػة حتػػك 
انتهػػا  فتػػرة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي كقػػدـك السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية , كبػػالرغـ مػػف أف السػػمطة الكطنيػػة 

ف عمك تسجيؿ أمالكهػـ إال أف الفمسطينية قد شرعت في تقديـ بعض التسهيالت بهدؼ تشجيع المكاطني
الك كؿ إلك الهدؼ النهائي مف هذو التسػهيالت سيسػتغرؽ كقتػان كبيػران فػي ظػؿ التراكمػات الحا ػمة فػي 
هذو المعامالت لهذو ا سباب كمراعاة لمقتضيات العدالة كعدـ المس بالممكيػات الخا ػة دكف سػند مػف 

لمنزكعة ممكيتها لغايات تنفيذ المشركعات الهيكمية القانكف ) فقد قررت المجنة المركزية إعتبار ا رض ا
كالتف ػػػيمية هػػػي مسػػػاحة ا رض المممككػػػة لمػػػدعي الضػػػرر كالتػػػي يجػػػكز القبػػػكؿ بمبػػػدأ إإلبػػػات ممكيتهػػػا 

 (1) لمدعي الضرر بالطرؽ كالمستندات القانكنية (
 بممكيتهػػا لغايػػات أدا  ككيجػػكز لمجنػػة أف تتجػػاكز عػػف شػػرط التسػػجيؿ الرسػػمي لػػألرض المػػدع

الحقػػكؽ الناجمػػة عػػف تنفيػػذ المشػػركع التنظيمػػي إلػػك أ ػػحابها كذلػػؾ إعمػػاالن لػػنص الفقػػرة /ج مػػف المػػادة 
 ( . 2649لسنة  19الخامسة مف قانكف تنظيـ المدف رقـ 

,  ةغػزة , فػإف لػم أبعػادا عكسػي محافظػات كرغـ ما تضػمنم القػرار مػف تفهػـ لكاقػع الممكيػات فػي
لمتعكيض لكؿ ضرر دكف أف يمتـز المالؾ بالنكاحي التخطيطية أك  إذا أف بعض المحاميف إعتبرو أساسا

المػػالكيف لكجػػكد كاقػػع عمػػك الطبيعػػة ال التنظيميػة , كيمكػػف قبػػكؿ هػػذا القػػرار فػػي حػػاؿ تعػذر التعامػػؿ مػػع 
أف هذا القرار ال يعفي المالكيف مف إعادة تقسيـ المشاريع العشػكائية أك  ثيمكف ت كيبم , ك يرل الباح

مة الرضػػائية بمػػا يحقػػؽ تكزيػػع اإلسػػتقطاعات سػػكا  لمشػػكارع أك المرافػػؽ بنسػػب الممكيػػة , كقػػد إعػػادة القسػػ

                                                 
 (   ـ  2666) محاضر جمسات المجنة المركزية لعاـ ـ  2666/  1/  20بتاريخ  66/ 1جمسة رقـ  (1)
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 2711مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  22فػػػي القسػػػيمة رقػػػـ قامػػػت بمديػػػة بيػػػت الهيػػػا بإعػػػادة تقسػػػيـ مشػػػركع رضػػػائي 
سػػتقطعت شػػارعا هيكميػػا رقػػـ  ككزع إسػػتقطاع الشػػارع عمػػك ـ كأعػػادت تقسػػيـ المشػػركع 41بعػػرض  14كا 

عتمادو حسب ا  كؿ سـ المشركع كامؿ مقا  .(1), كتـ ت كيبم كا 

كا خػػػذ بهػػػذو الطريقػػػة كتشػػػجيع المػػػكاطنيف عميهػػػا تنشػػػر إلقافػػػة التكا ػػػؿ بػػػيف المػػػكاطف كالبمديػػػة 
  التعػكيض الػذم يالبمديػة عبػ لإللتزاـ بإشتراطاتها في التخطيط كالتنظيـ , كمف ناحية أخرل يكفر عمك

 تـز ايخركف بأم مساهمة فيها . قد ينح ر في مقسـ كاحد دكف أف يم

يعتبػر الكػادر الفنػي المتخ ػص كالمتػدرب المكاكػب لكػؿ جديػد  لبمػديات :فػي اكجكد الكادر الفنػي  -9
في مجالم مف منظكمة التطبيؽ الضركرية , إذا أنم هك الذم يقـك بإعداد الدراسػة لمكضػكع مػا كمتابعػة 

, بؿ يميم مرحمة التطبيؽ كالتي يشكؿ الكادر الفني  عند الت ديؽ إجرا ات الت ديؽ , كال ينتهي ا مر
يهػػا عامػػؿ النجػػاح أك الفشػػؿ , فػػإذا كػػاف الكػػادر كفػػؤا مقتنعػػا بأهميػػة التشػػريع كالرقػػي فػػي ا دا  , فإنػػم ف

قنػػاع جمهػػكرو بضػػركرة اإللتػػزاـ بػػم , كعنػػدها يسػػمؾ التطبيػػؽ  سػػيعمؿ كػػؿ مػػا بكسػػعم مػػف أجػػؿ التطبيػػؽ كا 
يكػػف الكػػادر مقتنعػػا بمػػا بػػيف يديػػم مػػف قػػرارات كتشػػريعات فإنػػم لػػف يعمػػؿ عمػػك  طريقػا ناجحػػا , أمػػا إذا لػػـ

تطبيقهػػا , بػػؿ ربمػػا كػػاف دافعػػا لممػػكاطنيف عمػػك عػػدـ اإللتػػزاـ سػػكا  مػػف ناحيػػة تحريضػػهـ عمػػك  ػػعكبة 
 .اإللتزاـ بتمؾ القرارات , أك إرشادهـ عمك التحايؿ عميها 

ت هػػػي أهػػػـ أسػػػباب النجػػػاح فػػػي كالتشػػػريعاالكػػػادر الفنػػػي بأهميػػػة القػػػرارات كعػػػي  كمػػػف هنػػػا فػػػإف
, كال يعنػػي عػػدـ فهػػـ أك قناعػػة الكػػادر الفنػػي بأهميػػة القػػرارات أك بضػػركرة تطبيقهػػا أنهػػا ال ت ػػمح ا دا 

لمتطبيػػؽ , بػػؿ يػػرل الباحػػث أف يػػتـ كضػػع معيػػار لقيػػاس إلتػػزاـ الكػػادر الفنػػي عمػػك إخػػتالؼ تخ  ػػاتم 
مبدأ الإلكاب كالعقاب , كأف يككف ترقيم الكػادر بمقػدار مػا  بتطبيؽ القرارات المعتمدة عندو , كعميم يككف

, كمػػا يػػكفر مػػف مرافػػؽ عامػػة  (2)التف ػػيمية أك مشػػاريع التقسػػيـ  تقػػدـ مػػف إنجػػاز سػػكا  فػػي المخططػػا
تعمػػػؿ عمػػػك تطػػػكير بمديتػػػم ,فػػػإف المخػػػتص الػػػذم يعمػػػؿ عمػػػك تػػػكفير تمػػػؾ ا مػػػكر إنمػػػا يتطمػػػب المكافػػػأة 

ات ركتينيػػػة , كال يقػػدر النشػػػطا  فػػإف ذلػػػؾ لػػػف يرتقػػي بػػػأدا  البمػػػديات أك كالتقػػدير , أمػػػا أف تكػػكف الترقيػػػ
  .رفعتها , كبالتالي سينعكس سمبا عمك المكاطنيف الذيف سيتخبطكف في العشكائيات كاإلهماؿ 

تضػمنت خطػط اإلسػتعماؿ لممخططػات الهيكميػة تػكفير  كتطكيرىػا : المحافظة عمى المرافؽ العامة -9
ة التنظيـ , كذلؾ مػف خػالؿ اإلسػتقطاعات التػي تعمػؿ البمديػة عمػك تكفيرهػا مػف مرافؽ عاـ لخدمة منطق

                                                 
 (   1001)محاضر المجنة المركزية لسنة  21/2/1001بتاريخ  2/1001ة رقـ جمس (1)
راجع جدكؿ المخططات التف يمية ستجد أف مف بمديات محافظات غزة لـ تقدـ مخططا تف يميا كاحدا , كعدد كبير  (2)

 منها لـ يتقدـ بمشركع تقسيـ كاحد . 
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خالؿ مخططات التقسػيـ أك مشػاريع اإلسػكاف المعػدة مػف كزارة اإلسػكاف كسػمطة ا راضػي , كالمحافظػة 
عميهػػا لتػػكفير بيئػػة عمرانيػػة مناسػػبة لممػػكاطف الفمسػػطيني , كمػػف خػػالؿ المكاتبػػات التػػي ترفػػع مػػف بعػػض 

محميػػة إلػػك المجنػػة المركزيػػة لتغييػػر هػػدؼ المرافػػؽ العامػػة لمت ػػرؼ بهػػا كبيعهػػا كمقاسػػـ سػػكنية المجػػاف ال
لتكفير ركاتب لممػكظفيف , كفػي المقابػؿ فإننػا نجػد لػدل بعػض البمػديات كفػرا فػي المرافػؽ العامػة , كذلػؾ 

افػػؽ يػػتـ , فكانػػت تح ػػؿ عمػػك مرافػػؽ عامػػة كمػػف لػػـ يقػػدـ المر (1)بجهػػد كادرهػػا الفنػػي كلجنتهػػا المحميػػة
التعكيض عنها بالماؿ لتحقيؽ نسبة اإلستقطاع , كيتـ إستعماؿ الماؿ في شرا  مرافؽ عامم في مناطؽ 

 أخرل , أك تعكيض المكاطنيف المتضرريف .

هيكمية كزارة الحكـ المحمي ,  ضمفرغـ كجكد المجنة المركزية كادر فني لمجنة المركزية :  كجكد -10
راتها الفنية , كلكف تدرس مف مهندسيف مف المجنة المركزية كدائرة الهندسة لها في قراإال أنها ال تخضع 

كالتنظيـ , لهذا مف الضركرم أف يكػكف لمجنػة المركزيػة طاقمهػا الخػاص مػف المهندسػيف ا كفػا  لدراسػة 
المكاضػػيع التػػي سػػتعرض عمػػك المجنػػة أك المناقشػػة فػػي دراسػػة المكاضػػيع التػػي يػػتـ تشػػكيؿ لجػػاف خا ػػة 

, كهذا يعطي المجنة زخما قكيا سكا  في آلية الدراسة أك في إنجاز المكاضػيع التػي تػدرس ممػا لدراستها 
 يكفر الجهد عمك البمديات كأ حاب المعامالت .

إف المكاضػيع النػي تعػرض عمػك المجنػة المركزيػة  عدـ تػدخؿ الجيػات العميػا فػي صػناعة القػرار :-11
ا نظمة ممػا يعطػي مركنػة فػي التعػاطي مف  اتضمنت مكاديتـ دراستها كفؽ ا نظمة المعتمدة , كالتي ل

فإف أ حاب القػرار يتػدخمكف لػدل  اسياسي امع المكاضيع المطركحة , كلكف هناؾ مكاضيع تحمؿ طابع
يػؤإلر سػمبا  ممػاالمجنة المركزية لمح كؿ عمك المكافقة , كالتي تتعارض أحيانا مػع ا نظمػة كالقػكانيف , 

 عمك القرارات .

تقػػـك المجنػػة المركزيػػة بنشػػر لمجنػػة المركزيػػة كالمجػػاف المحميػػة مػػع الجيػػات القضػػائية :  تكاصػػؿ ا-12
, كذلؾ بالتنسيؽ مع ديكاف الفتكل كالتشػريع ليحػكز  " الكقائع الفمسطينية "الفرارات في الجريدة الرسمية 

ررهـ مف قرار ما القرار ال فة القانكنية كالرسمية , كلكف عندما يتكجم المكاطنكف إلك القضا  جرا  تض
يتكجهػػػكف إلػػػك القضػػػا  الػػػذم ينبغػػػي أف يػػػتـ التكا ػػػؿ معػػػم فػػػي تكضػػػيح ا نظمػػػة  أك مشػػػركع مػػػا فػػػإنهـ

 كالقرارات لمعرفة كيفية تحقيؽ الم محة العامة كمراعاة الم محة الخا ة .

                                                 
مف أراضي دير  240مف القطعة رقـ  49لقسيمة رقـ كمقسـ سكني مف أرض ا 1ـ2190تـ إستقطاع ما مساحتم  (1)

( , رغـ عدـ حاجة  1006) محاضر المجنة المركزية لسنة  21/7/1006بتاريخ  6/1006البمح , في جمسة رقـ 
البمدية لمرافؽ في تمؾ المنطقة , كتـ بيعها الحقا كالت رؼ بها لتعكيض المتضرريف مف فتح الشكارع في مناطؽ 

 (    1006دير البمح .) أرشيؼ المجنة المركزية لعاـ  متفرقة مف بمدية
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فهػػػـ نسػػبة اإلسػػػتقطاع كتػػػكفير مسػػػاحات مسػػػتقطعة لخدمػػػة  خمػػػط فػػػيهنػػػاؾ نظػػػاـ اإلسػػػتقطاع  :  -13
لغايػػة المنفعػػة هػػك الجػػز  المسػػتممؾ   اإلسػػتقطاع, إذ ال خػػالؼ عمػػك أف  التقسػػيـ لغايػػات السػػكفمشػركع 

العامػػة سػػكا  كػػػاف مػػف خػػالؿ الشػػػكارع أك المرافػػؽ العامػػة أك المنػػػاطؽ الخضػػرا  كالسػػاحات المفتكحػػػة , 
أنكاعها أما مشاريع التقسيـ عمك إختالؼ  % مف الممكية , 11فيجب  أف ال تزيد نسبة اإلستقطاع عف 

فال تػدخؿ فػي مفهػـك اإلسػتقطاع كتمػؾ النسػبة حيػث يجػب عمػك مالػؾ المشػركع أف يػكفر شػبكة طػرؽ ك 
مرافػػؽ تتناسػػب مػػع المشػػركع كالغايػػة مػػف إعػػدادو , كفػػي هػػذو الحالػػة تكػػكف النسػػبة المسػػتقطعة بحػػد أدنػػي 

عػػداد نظػػ .% مػػف إجمػػالي مسػػاحة المشػػركع  11 كيرسػػخ  اـ بخ ػػكص اإلسػػتقطاع يحػػؿ جػػدال كبيػػرا كا 
 .مفهـك تكفير خدمات تخدـ المشركع بدكف تقييد لنسبة اإلستقطاع 

رغػـ مػا قػد تتطمبػم بعػض ا نظمػة المراجعة الدكرية لونظمة كالقػرارات فػي ضػك  المسػتجدات :  -14
ستقرار لػدل المػكاطنيف تجاههػا , فػإف هنػاؾ مسػتجدات قػد تطػرأ أك قػد يتبػيف أف  مف إلبات في التعامؿ كا 

يضػػر بناحيػػة مػػا , فيػػرل الباحػػث ضػػركرة المراجعػػة العامػػة لألنظمػػة فػػي ضػػك  مػػا يػػرد مػػف  آإلػػار النظػػاـ
 , كمستجدات كاقعنا المعا ر .إعتراضات كشكاكل مف الجمهكر 

تضػػرر جػػرا  إعػػداد المخططػػات التف ػػيمية سػػكا  تهنػػاؾ ممكيػػات   ضػػريبة التحسػػيف الشػػرفية : -15
يات أخرل يتحسف كضػعها كتػتمكف مػف اإلسػتفادة مػف كانت لمناطؽ أك شكارع , كفي المقابؿ هناؾ ممك

شػػارع دكف أف يسػػتقطع منهػػا شػػي  أك ربمػػا كانػػت نسػػبة اإلسػػتقطاع  ال تكػػاد تػػذكر فهنػػا تكػػكف المجنػػة 
المحمية لمبمدية مضطرة لتعكيض مف تضررت ممكياتهـ , دكف التفكير في تحميؿ المنتفعػيف مػف تحسػف 

ع  كلػػك شػػيئا بسػػيطا مػػف قيمػػة التحسػػيف , عممػػا بػػأف لمجنػػة كضػػع أمالكهػػـ كغػػال  قيمتهػػا مػػف فػػتح الشػػار 
, ممكية المجاكرة جػرا  فػتح الشػكارعالمحمية الحؽ في أف تح ؿ عمك ن ؼ قيمة الزيادة التي لحقت بال

ف تفعيػػؿ هػػذا المفهػػكـ الشػػؾ بأنػػم سػػيكفر عمػػك المجنػػة المحميػػة عبػػئ التعػػكيض , كربمػػا كانػػت حػػاالت  كا 
أم أف المنتفعػػيف مػػف المشػػركع يمكػػف أف يعكضػػكا المتضػػرريف كتكػػكف  كإليػػرة تغطػػي تكمفػػة التعػػكيض ,

الغايػػة مػػف التخطػػيط كالتنفيػػذ  البمديػػة فػػي هػػذا الحالػػة كسػػيطا تمنػػع إسػػتغالؿ طرفػػا ل خػػر , كتتحقػػؽ لهػػا
 :ـ  حدد المنطقػة المشػمكلة فػي التحسػيف 2611لسنة  111. كينقؿ د. أحمد عالـ عف القانكف رقـ معا

يتجػػػاكز بعػػػدها عػػػف تمػػػؾ الحػػػدكد دة بخطػػػكط تػػػكازم حػػػدكد الطريػػػؽ أك الميػػػداف كال هػػػي المنطقػػػة المحػػػد
, كمف الكاضح أنم ليس مف الضركرم أف تككف حدكد منطقة التحسيف بالبعد المذككر مػف حػدكد ـ210

الطريؽ أك الميداف , فمف الجائز أف يقؿ بعدها عف هذو المسافة بحسب ما تراو الجهة المخت ة , كمػا 
جائز أف تككف حدكد خطكط التحديد متمشية مع حدكد الممكية لسهكلة الح ر كالتقدير بشرط أنم مف ال

 (  2-1, أنظر الشكؿ رقـ ) (1) ـ210أال يتجاكز بعدها عف حدكد الطريؽ أك الميداف مسافة 

                                                 
  414عالـ , أحمد ,  التشريعات المنظمة لمعمراف ص (1)
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 ( يكضح حدكد منطقة التحسيف كالتشريؼ ) المصدر : عالـ ، أحمد ( 1 – 5شكؿ رقـ ) 
 

طبيؽ هذا المبدأ في أنػم يػكفر لمبمديػة الػدعـ المػالي الػالـز لتعػكيض المتضػرريف كتكمف أهمية ت
ات سػكا  كػاف ضػررا جزئيػا أك كميػا , يػفي فتح الطػرؽ ,  ف فػتح الطػرؽ كمػا أنهػا تمحػؽ الضػرر بالممك

مكقع مطؿ عمك شارع مما  كففي المقابؿ فإف ممكيات تتحكؿ مف منطقة بعيد عف خط تنظيـ الشارع إل
ف كػػػاف قػػػانكف رقػػػـ يػػػؤإلر ب قػػػد  2649لسػػػنة  19اإليجػػػاب عمػػػك أسػػػعار ا رض فػػػي مكقعهػػػا الجديػػػد , كا 

, فػإف المكضػكع يتطمػب إعػداد نظػاـ خػاص بػم نظػرا لإلشػكاالت التػي تترتػب (1)تضمف مادة بهذا الشػأف
 عميم , كلكي تبتعد البمدية عف اإلجتهادات التي قد تسبب لها الحرج مف المكاطنيف أماـ القضا  .  

                                                                 :  التطبيؽمعكقات  5-2
, كالتػػي إسػػتقاها الباحػػث التػػي أ ػػدرتها جممػػة مػف المعكقػػات  اكاجهػت المجنػػة مػػف خػػالؿ قراراتهػ

,  مػػػف خػػػالؿ إطالعػػػم كدراسػػػتم لمقػػػرارات كالمراسػػػالت التػػػي تمػػػت بػػػيف المجنػػػة المحميػػػة كالمجنػػػة المركزيػػػة
كالمقابالت التي أجراها مع مهندسي البمديات كأ حاب القرار عمك إختالؼ المؤسسات التي عممػكا بهػا 

 :يمكف تمخي ها بايتي ك 
 
 
 
 

                                                 
   2649لسنة  19مف قانكف رقـ  17المادة رقـ  (1)
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 : إلسرائيمي ا اإلحتالؿ  -1

إف كضػػػع الخطػػػط العمرانيػػػة  م منطقػػػة يفتػػػرض فيهػػػا اإلسػػػتقرار, كهػػػذا مػػػا إفترضػػػم المخطػػػط 
ميػػة التػػي تهػػدؼ إلػػك تػػكفير البيئػػة العمرانيػػة السػػميمة كتػػكفير الفمسػػطيني عنػػدما كضػػع المخططػػات الهيك

 .ال ناعية كالتجارية كالزراعية ....إلخ السكنية ك إحتيجاتها في كافة المناحي 
 كتـ تحديد خطط اإلستعماؿ لكافة بمديات قطاع غزة مف خالؿ المخططات الهيكمية المعتمدة 

لػم خ ك ػيتم , كذلػؾ لكجػكد العػدك  غػزة بخا ػة تكلكف الكضع في فمسطيف عامة كمحافظا
ال هيكني كأإلرو السيئ عمك ا رض كاإلنساف ا مر الذم يػنعكس سػمبا عمػك التخطػيط , كيمكػف تحديػد 

 أإلر العدك في التخطيط بايتي :
:  أدل سػفر السػكاف كبعػدهـ عػف الػكطف بسػبب العػدك ال ػهيكني  المكاطنيف عف قطػاع غػزة غربة –أ

 ات الكطف كالعكس  حيح ع مؤسسمإلك عدـ التكا ؿ 
: التػػي تشػػكؿ عقبػػم فػػي كجػػم التخطػػيط أك التطػػكير أك اإللتػػزاـ بالتشػػريعات ,  مخيمػػات الالجئػػيف -ب

 كذلؾ في كؿ بمدية يقع فيها المخيـ .
عمػػك إمتػػداد قطػػاع غػػزة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتخطيط  ت:أدل كجػػكد المسػػتكطنا المسػػتكطنات اإلسػػرائيمية -ت

في التخطيط , كتغييب لإللتػزاـ بالتشػريعات نظػرا لخ ك ػية المنطقػة فيمػا  إلك إيجاد حالة مف اإلرباؾ
 يتعمؽ بالمناطؽ القريبة منم , حتك بعد زكاؿ اإلحتالؿ تسبب في كجكد عقبات في التخطيط .

الشػػؾ أف ضػػعؼ القػػرار الفمسػػطيني أك إضػػرابم أحيانػػا كػػاف  نتيجػػة  القػػرار الفمسػػطيني : ضػػعؼ –ث 
ل ػهيكني التػي فرضػها عمػك ا رضػي الفمسػطينية , ا مػر الػذم إنعكػس عمػك طبيعية لسياسة المحتػؿ ا

السياسػػػػة الفمسػػػػطينية الداخميػػػػة فػػػػي  ػػػػنع القػػػػرار أك إضػػػػرابم , ممػػػػا أإلػػػػر ذلػػػػؾ كضػػػػع المخططػػػػات أك 
التشػػريعات التػػي تمبػػي حاجػػة المػػكاطنيف , كمػػا أإلػػر أيضػػا عمػػك إجػػرا  قيػػاـ المخت ػػيف بػػإجرا  المراجعػػة 

 شريع العمراني . الشاممة لمتطمبات الت
ا نظمػػة هػػي منظكمػػة متكاممػػة يشػػترؾ فػػي تطبيقهػػا عػػدة جهػػات تقصػػير الجيػػات ذات العالقػػة :  -1

أهػػداؼ تمػػؾ ا نظمػػة , فالمخططػػات تضػػمنت إسػػتعماالت مختمفػػة منهػػا لمتعػػاكف فيمػػا بينهػػا لتػػكفير 
    :فمإلال نجد ايتي 

تخطيط كتجهيز منػاطؽ  ػناعية : إف تق ير هذو الجهة عف القياـ بدكرها في  كزارة الصناعة - أ
مناسػػػػبة , سػػػػتدفع أ ػػػػحاب الم ػػػػانع إلػػػػك الت ػػػػرؼ الفػػػػردم كالبنػػػػا  العشػػػػكائي , دكف اإللتػػػػزاـ 
بالمخططات أك ا نظمة التي تعنك بالمناطؽ ال ناعي , ا مر الػذم يػنعكس سػمبا عمػك بػاقي 

 اإلستعماالت خا ة السكني كالزراعي لما لمم انع مف تأإلير سمبي عميهما .
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إف تق ير كزارة الزراعة في دعـ قطاع الزراعة شجع المػزارعيف عمػك إهمػاؿ  : الزراعة كزارة   - ب
, ممػا يػؤإلر عمػك قطػاع إلك تجار ا راضي  الزراعة كهجرها  كفي كإلير مف الحاالت في بيعها

 هاـ يتميز بم قطاع غزة . 

الػػػالـز مػػف المرافػػػؽ إهتمػػت المخططػػػات الهيكميػػة فػػي تػػػكفير الر ػػيد  : كزارة التربيػػة كالتعمػػػيـ  - ت
فػػػػي محافظػػػػات غػػػػزة , كتمتهػػػػا المخططػػػػات  ةالعامػػػػة التػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػك تحسػػػػيف البيئػػػػة العمرانيػػػػ

التف يمية التي حددت بشكؿ دقيؽ إحتياجات كؿ منطقة مف المرافؽ العامة كمساحاتها كحددت 
بػػة مكاقعهػػا , كمنهػػا المػػدارس التػػي قيػػدت إسػػتعمالها فػػي أراضػػي المػػالكيف , عمػػك أف يػػتـ مخاط

التعمػػيـ بهػػذا الشػػأف لتعمػػؿ عمػػك تخ ي ػػها , كلكػػف البمديػػة كالمجنػػة المركزيػػة تكاجػػم بكتػػاب مػػف 
تعطك لممالكيف تفيد عدـ حاجتها لمدرسة في تمؾ المنطقة , فتككف كزارة  (1)كزارة التربية كالتعميـ

ركزيػػة لتغييػػر التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي هػػذو الحالػػة خ ػػما لمبمديػػة التػػي كإليػػرا مػػا تمجػػأ إلػػك المجنػػة الم
هدؼ اإلستعماؿ مف مدرسة إلك أرض سكنية لتطمػؽ يػد المالػؾ لمت ػرؼ فػي ممكػة كمػا ن ػت 

 .الخطابات الكاردة منها 

الحػػػاؿ بالنسػػػبة لممػػػداس فػػػإف المخططػػػات التف ػػػيمية تتضػػػمف تحديػػػد  هػػػك كمػػػاكزارة الصػػػحة :   - ث
البمديػة بمخاطبػة كزارة المناطؽ ال حية المقترحة كالمستك فات , كتقيد اإلستعماؿ فيها كتقػـك 

ال حة لتتابع تخ يص المستك ػؼ المحػدد حسػب دراسػات البمديػة , كلكنهػا تفاجػأ بكتػب مػف 
تفيػػد عػػدـ حاجتهػػا هػػي ا خػػرل إلػػك مستك ػػؼ فػػي هػػذو المنطقػػة , كتضػػطر  (2)كزارة ال ػػحة

ب تغييػر هػدؼ اإلسػتعماؿ مػف مستك ػؼ إلػك منطقػة مػالبمدية إلك مخاطبة المجنػة المركزيػة لط
 .نية , كتطمؽ يد المالؾ لمت رؼ في ممكم سك

كأنظمة معتمػدة كمنشػكرة فػي الجريػدة الرسػمية , فإننػا نجػد أف رغـ كجكد قانكف لمبنا   القضا  : - ج
باإلشػػػػتراطات أك لتػػػػزاـ أ ػػػػحاب المشػػػػاريع المقدمػػػػة تتخػػػػذ إجػػػػرا ات إلالمجنػػػػة المركزيػػػػة عنػػػػدما 

قؼ تنفيذ شارع معتمػد حسػب ا  ػكؿ , فإنهـ يتكجهكف إلك المحاكـ التي قد تك   اإلستقطاعات
كيسػػػتغرؽ دراسػػػتم فػػػي جمسػػػاتها مػػػدة طكيمػػػة ممػػػا يجعػػػؿ الجهػػػات المانحػػػة إلػػػك إلغػػػا  المنحػػػة أك 
تحكيمها إلك منطقة أخرل حسب رغبتها , كليس حسب رغبة البمدية بمػا لػديها مػف أكلكيػات فػي 

                                                 
ـ , كتكرر لنفس المكضكع كتاب مف كزير التربية  1020/ 19/9كتاب كزير التربية كالتعميـ السابؽ كالمؤرخ في  (1)

 ـ . 6/20/1022عميـ الحالي المؤرخ في  كالت
مف القطعة رقـ  9ـ  بشأف إلغا  مستك ؼ في القسيمة رقـ 4/20/1007كتاب كزير ال حة المكمؼ كالمؤرخ في  (2)

 مف أراضي غزة .  991
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بػػرأم ال منطػػؽ فيػػم  , كقػػد تحكػػـ عمػك مكضػػكع فنػػي بحػػت(1)فػتح الشػػكارع , يظهػػر فيػػم التنػػاقض
, إذ أف  (2),كػػأف تحػػػدد المنا ػػػفة فػػػي اإلسػػػتقطاع عمػػك إطػػػالؽ الكممػػػة دكف معرفػػػة بالمسػػػاحات

فإنػم لػيس مػف المنطػؽ  إختمفػتالمنا فة مطمكبة عندما تتساكل أك تتقػارب المسػاحات أمػا إذا  
طيطيػة أك الناحيػة التخ أف تككف هناؾ منا فة , كأحيانا يككف لقرار المحكمػة  أإلػر سػمبي عمػك

                                                                .التنظيمية

كما أف تأخير البت في بعػض المكاضػيع قػد يضػر بػالمنح المتػكفرة فػي حينػم , كهػذا مػا يعمػد لػم بعػض 
ئػػا . كمػػف ناحيػػة أخػػرل نجػػد أف حكػػـ المحكمػػة لػػيس رادعػػا كال مكافالقضػػا   ـأمػػا ـالمحػػاميف فػػي تػػرافعه

 .ما يشجع المكاطنيف عمك المخالفات, كهذا (3)لفداحة الجـر المرتكب مف المكاطف بحؽ ال الح العاـ

يعتبر الجمهكر مف دعامات النجاح كالتكا ؿ معم مػف أسػبابم , كقمػة قصكر الكعي الجماىيرم :  -4
 ـة اإللتػزاسػمبا عمػك تفهمهػـ لقيمػة ا نظمػة كأهميػمف المكاطنيف أإلرت  الكعي التي عند قطاع كبير

 بهػػا , كبمػػػا تهػػدؼ إليػػػم مػػف رفاهيػػػة كتػػكازف بػػػيف م ػػمحة الفػػػرد كم ػػمحة المجتمػػػع , كمػػف خػػػالؿ
اإلطػػػالع عمػػػك المكاتبػػػات كالطمبػػػات التػػػي تقػػدـ إلػػػك المجنػػػة المركزيػػػة لمح ػػػكؿ عمػػػك  المقػػابالت ك

 تػػػراخيص لمنشػػػأة مػػػا فػػػإف المػػػكاطف تسػػػيطر عميػػػم فكػػػرة أف مػػػا يممكػػػم هػػػك قابػػػؿ  م إسػػػتعماؿ يػػػراو
لتحقيػػؽ م ػػػمحتم الخا ػػػة , كال يتقبػػػؿ أف مػػػا يممكػػػم قػػػد ال ي ػػػمح إلسػػػتعمالم فميبحػػػث عػػػف مكػػػاف 
مناسب , كأف ما لديم قد يككف مناسبا إلستعماؿ غيرو كهكذا تتػرابط الم ػالح كيحقػؽ كػؿ  ػاحب 
حاجػػة حاجتػػم .  كمػػف هنػػا فػػإف ق ػػكر الػػكعي كغيػػابهـ عػػف المشػػاركة اإليجابيػػة الفاعمػػة كتفكيػػرهـ 

 حة الخا ة أإلر سمبا عمك تطبيؽ القرارات .بالم م

إف كضػػع الخطػػط  م عمػػؿ مػػا يظػػؿ محفكظػػا عمػػك الػػكرؽ مػػا لػػـ يػػتـ تػػكفير قمػػة الػػدعـ المػػالي :  -1
ف قمػػة الػػدعـ المػػالي تػػنعكس سػػمبا عمػػك تػػكفير  المرافػػؽ العامػػة لخدمػػة الػػدعـ الكػػافي لمتطبيػػؽ  , كا 

  .ض المرافؽ لتكفير ركاتب لمكظفيها بيع بع تبؿ إف بعض المجاف المحمية قد طمب، المنطقة 

أإلػر ك قػد قراهـ إلك المػدف القريبػة مػنهـ ,ك تهجير الفمسطينييف مف مدنهـ  إف محدكدية األرض :  -1
غػزة كنتيجػة لمكضػع اإلقت ػادم المتػردم يجعػؿ ,  محافظات ذلؾ عمك إرتفاع الكإلافة السكانية في

يجػػب إسػػتغاللم بأق ػػك مػػا يمكػػف , ح ػػكؿ المػػكاطف عمػػك قطعػػة أرض لمسػػكف تمإلػػؿ كسػػبا كبيػػرا 
كعنػدها قمػػيال مػا يمتػػـز بنسػبة اإلشػػغاؿ كاإلرتػػدادات المحػددة لكػػؿ إسػتعماؿ , كلػػيس ذلػؾ فػػي المػػدف 

                                                 
رع ـ , بإلزاـ بمدية رفح بتنفيذ المخطط التف يمي لمشا20/22/1006حيث حكمت المحكمة في جمستها المؤرخة في  (1)

 29/1ـ , كعادت المحكمة نفسها في جمستها المؤرخة في  1001كما هك معتمد مف المجنة المركزية لسنة  10رقـ 
 ليبدأ خط التنظيـ مف بنا  مخالؼ .     10ـ , بتحديد مسار الشارع رقـ 1020/

في شارع رئيسي مف , حيث أقرت المنا فة  6ـ . بشأف شارع رقـ 1001/  29/1في  خكما قرار المحكمة المؤر  (2)
 شكارع مدينة غزة .   

      2649لسنة  19مف القانكف رقـ  41راجع المادة رقـ  (3)
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كحػػػػدها كيػػػػرل د. عبػػػػد الكػػػػريـ محسػػػػف : أنػػػػم نتيجػػػػة لمكضػػػػع اإلقت ػػػػادم المتػػػػردم أيضػػػػا , لجػػػػأ 
تناسػػػبهـ ليمتمػػػؾ أيضػػػا المكاطنػػػكف إلػػػك النػػػزكح إلػػػك أطػػػراؼ المدينػػػة حيػػػث أسػػػعار ا راضػػػي التػػػي 

( حسب إمكانياتهـ , كمحاكلة منهـ اإلستفادة مف أق ك مساحة  1ـ110-200مساحات  غيرة )
ممكنة , ا مر الذم زاد نسبة اإلشغاؿ كالكإلافة البنائيػة , فمػـ تػدرس اإلرتفاعػات كال اإلرتػدادات كال 

شكائيا , ساعد عمك ذلؾ غياب مشكها كع االت ميمات المعمارية لممباني , مما أنتج نسيجا عمراني
 (1)القانكف كالتشريعات لفترة طكيمة عف تمؾ المناطؽ.

: سػػػكف عػػػدد كبيػػػر مػػػف الفمسػػػطينييف المهجػػػريف فػػػي أراضػػػي  السػػػيطرة عمػػػى األراضػػػي الحككميػػػة  -9
فأقػامكا عميهػا مسػاكف دكف تخطػيط أك  ةحككميػة , كشػغمكا مسػاحات كاسػعة مػف ا راضػي الحككميػ

 .رانية التي تميؽ باإلنسافإهدار ا رض كعدـ تكفير البيئة العمتنظيـ فتسبب ذلؾ في 

التػػي  ػػدرت ينبغػػي أف تكػػكف محػػؿ كا نظمػػة التػػي أعػػدت المخططػػات  إفتػػدخؿ ذكم النفػػكذ :   -7
لتزاـ مف المكاطنيف كذكم المنا ب العميا ككافة الجهات الرسمية كالشعبية كا همية , كمػا  إحتراـ كا 

ذيف يتػػدخمكف لمتػػأإلير عمػػك أ ػػحاب القػػرار أك لمتغاضػػي عػػف معاقبػػة يػػراو الباحػػث أف بعػػض المتنفػػ
عمػػك ف ايخػػري يشػػجعذلػػؾ إف كمػػف ناحيػػة أخػػرل , مخػػالؼ مػػا ممػػا يحػػكؿ دكف العقػػاب مػػف ناحيػػة 

 .عدـ اإللتزاـ أسكة بالمخالفيف

المحمػػػي تطبيقهػػػا عمػػػك  ـمػػػف خػػػالؿ فكػػػر الالمركزيػػػة التػػػي تحػػػاكؿ كزارة الحكػػػتقصػػػير البمػػػديات :  -9
هػػػا بالمتابعػػػة المباشػػػرة لتطبيػػػؽ المخططػػػات كالقػػػرارات التػػػي  ػػػدرت لهػػػا مػػػف المجنػػػة تت كمفالبمػػػديا

لتػػزاـ بهػػا قكيػػة كفاعمػػة فػػي اإلك المركزيػػة , كالتػػي إفترضػػت أف تكػػكف البمديػػة كاعيػػة  هميػػة القػػرارات 
لػػػزاـ المػػػكاطنيف بهػػػا , كلكػػػف قمػػػة المػػػاؿ كضػػػعؼ الكػػػادر الفنػػػي كربمػػػا عػػػدـ قناعتػػػم بػػػالقرارات ,  كا 

إلنحياز لمعمؿ الخاص عمك حساب العاـ , جعمها تق ر في متابعة ما يجرم داخؿ نفكذهػا ممػا كا
أإلػػػر سػػػمبا عمػػػك التطبيػػػؽ لمقػػػرارات . كمػػػف ألػػػكاف الق ػػػكر أيضػػػا أف البمػػػديات ال تسػػػتكمؿ إجػػػرا ات 
إسػػتمالؾ الشػػكارع كالمرافػػؽ التػػي تػػـ إسػػتقطاعها مػػف خػػالؿ مشػػاريع التقسػػيـ , كتبقػػك تمػػؾ الممكيػػات 

ف إستعممت مف قبؿ الجمهكر فهي بال مالؾ , كمف جهة أخرل فػإف البمديػة تق ػر فػي إسػتكماؿ  كا 
 .اإلجرا ات القانكنية في اإلستمالؾ , مما يعني فقدها الحؽ في الت رؼ

رغػػـ مػػا تػػـ إعتمػػادو مػػف أنظمػػة عامػػة لتنظػػيـ  :فػػي بعػػض الجكانػػب صػػكر األنظمػػة كالتشػػريعات ق -6
ف قرارات ذات عالقة بها , إال أف ما تـ لـ يكف بشػكؿ شػمكلي حرؼ لها أهميتها , كما  احبها م

, بؿ كانت ا كلكية هي التي تفرض نفسها إلتخاذ قػرار, فنجػد فػي بدايػة  الجكانب المختمفةليغطي 
عهد السمطة أف المجنة المركزية قد إتخذت قرارات بشػكؿ مؤقػت لعػدـ كجػكد أنظمػة أك قػرارات ذات 

هػا , كهػذا إنعكػػس فيمػا بعػػد بالسػمب حيػث  ػػار التػرخيص السػػابؽ عالقػة بالمكضػكع المطػػركح عمي

                                                 
 محسف , عبد الكريـ , الطابع المعمارم كالعمراني لمدينة غزة , رسالة ماجستير , جامعة ا زهر , القاهرة   (1)
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الح ػػكؿ  حقهػػـ أف مػػف بعػػض المػػكاطنيف  يػػرلحقػػا مكتسػػبا لمحا ػػميف عميهػػا , كمػػف جهػػة أخػػرل 
اإلمتيػػػازات التػػػي ح ػػػؿ عميهػػػا السػػػابقكف , كهػػػذا يجعػػػؿ المجػػػاف المخت ػػػة فػػػي حالػػػة نفػػػس عمػػػك 

يمغػى كػؿ حكػـ يخػالؼ عبػارة " ب يؿ القػانكفأف تػذي ع اـ الديف محمد عمػيد.  كيرل  إضطراب . 
" في عديد مف التشريعات دكف تحديد لهذو ا حكاـ , سبب  ػعكبة فػي معرفػة أحكاـ ىذا القانكف 

 (1)1مدل سرياف أك إلغا  التشريعات السابقة
 كربما تتداخؿ المكاضيع فال يعرؼ بالتحديد المكاد التي تمغك بمكجب هذا النظاـ الجديد .   
عنػػدما كضػػعت ا نظمػػة كالتشػػريعات كانػػت تهػػدؼ إلػػك تحديػػد الممكيػػات كعػػدـ تكثيقيػػا : تفتػػت  -20

لممساحة الكاجػب تكفيرهػا  كحدا أدن إستخداـ أمإلؿ لألرض بما يحقؽ بيئة عمرانية سميمة , فحددت
فػرد بالممكيػة كػؿ تمػؾ العكامػؿ قػد التلكؿ إستخداـ , كنظرا لمظركؼ اإلقت ػادية كاإلجتماعيػة كحػب 

 المػكاطف ك الممكيات فمـ يعد لدل البمدية سجالت تحدد الممكية الفعمية لكؿ فرد , كلـ يعػدأإلرت عم
مطالبػا إياهػا  مػف مسػاحة ميرل ضركرة  ف يكفر المسػاحة المطمكبػة , فيتقػدـ لمبمديػة بمػا تػكفر لديػ

, كمف مشاكؿ ا رض في محافظات غزة , كالتي تشكؿ عقبات في طريؽ بالح كؿ عمك ترخيص
 ا نظمة كهي : تطبيؽ 

 :  ا رض في الجهات المخت معدـ تسجيؿ ممكيات  -أ
 . عدـ تقسيـ المكاطنيف  رضهـ عبر الجهات المخت ة -ب
 .تزاـ بشركط مشاريع التقسيـلعدـ اإل -ت
 . أشكاؿ ا رض الالمنتظـ - ث
 

ي المنػاطؽ بمنح السػكاف فػ قامت كزارة الحكـ المحميالخدمات الممنكحة في المناطؽ اإلقميمة :  -22
اإلقميميػة خػػدمات )ميػػاو ككهربػػا  ( إنطالقػػا مػػف دكافػع إنسػػانية كسياسػػية بهػػدؼ تعزيػػز ال ػػمكد فػػي 

 الػػذم بالتعيػػد العػػدلي مػػا يعػػرؼ كطػػالبتهـ بعمػػؿ ، المنػػاطؽ الحدكديػػة أك القريبػػة مػػف المسػػتكطنات
 ةرب مػف المسػؤكليتهػ يتبػيف مخالفتػم لألنظمػة كالقػكانيف , كهػك يكقعم المكاطف قبؿ البنػا  أك عنػدما

 .لمبنا  العشكائي في تطبيؽ القانكف, مما يمهد الطريؽ أماـ المخالفيف

 
 
 
 

 
                                                 

 1رانية في م ر , صع اـ الديف محمد عمي  , ا بعاد التنمكية لمتشريعات العم (1)
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 الفصؿ السادس
 كتكصيات جنتائ

التػػي مػػف شػػأنها أف التك ػػيات  , كخمػػص إليهػػا الباحػػث التػػي نتػػائج الدراسػػة أهػػـ يتضػػمف هػػذا الف ػػؿ 
 لمقياـ بدكرها المنكط بها . تنهض بالمجنة المركزية لألبنية كتنظيـ المدف 

 النتائج  6-1

دكرا مهمػا فػي تشػكيؿ الكضػع فػي فمسػطيف كمػدنها , كالمنطقػة العربيػة المجػاكرة لهػا ,  خلعب التػاري  1-
ممػا أإلػر عمػك إ ػدار قػكانيف كتشػريعات تمبػي متطمبػات تمػؾ  حيث تعاقػب عمػك حكمهػا دكؿ مختمفػة  ,

 الحككمات كسياساتها .

كمػػا أإلػػرت النػػكاحي العقائديػػة بشػػكؿ كاضػػح عمػػك فمسػػطيف كمػػا جاكرهػػا , حيػػث كانػػت مهػػد الػػديانات -1
الػػػإلالث , ككػػػاف لمفكػػػر القػػػانكني عنػػػد المسػػػمميف ن ػػػيب كبيػػػر , ذلػػػؾ أنػػػم تعػػػاطك بمركنػػػة مػػػع اإلرث 

 , كبما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية . الحضارم السابؽ

السػػػابقة , كمنهػػػا أف  تالحظنػػػا أف الحككمػػػات المتعاقبػػػة فػػػي فمسػػػطيف , كانػػػت تسػػػتفيد مػػػف الحككمػػػا-4
الخالفػة العإلمانيػػة فػي بدايػػة حكمهػػا , كانػت إمتػػداد لمفتػػرة المممككيػة التػػي سػػبقتها , حتػك فػػي التقسػػيمات 

 كا لقاب الحككمية .

الدكلػػة العإلمانيػػة عمػػك الػػدكؿ العربيػػة كاإلسػػالمية , حتػػك تػػـ تقسػػيمها عقػػب الهزيمػػة , أإلػػرت هزيمػػة  -1
كمنها فمسطيف التي كضعت تحت اإلنتداب البريطاني , كالذم أقر عميها قكانيف ك تشريعات مف خػالؿ 
المنػػدكب السػػامي لتنفيػػذ سياسػػة بريطانيػػا فػػي إقامػػة كيػػاف لميهػػكد عمػػك أرض فمسػػطيف , فأ ػػدر قػػانكف 

ـ , كقسػػـ فمسػػطيف إلػػك ألكيػػة , ك أ ػػدر قػػانكف لمبنػػا  كالتنظػػيـ رقػػـ     2612لسػػنة ( 4يـ المػػدف رقػػـ )تنظػػ
شػػػئكف التخطػػػيط  نػػػة لكائيػػة لمبنػػػا  كالتنظػػػيـ , لترعػػكـ كأقػػػاـ فػػي كػػػؿ لػػػكا  منهػػا لج2649( لسػػنة  19) 

 .  ـكالتنظي

قتطعػػػا الجػػػز  ا كبػػػر مػػػف , مـ 2619عػػػاـ بعػػػد زكاؿ اإلنتػػػداب البريطػػػاني قػػػاـ الكيػػػاف ال ػػػهيكني  -1
, فشػػػهد كػػػؿ جػػػز  منهمػػػا فمسػػػطيف التاريخيػػػة , كألحػػػؽ قطػػػاع غػػػزة بم ػػػر , كالضػػػفة الغربيػػػة بػػػا ردف 

, كشػػػهد قطػػػاع غػػػزة فػػػي عهػػػد اإلدارة الم ػػػرية تطػػػكرات كتغيػػػرات مختمفػػػة , تبعػػػا لمدكلػػػة الحاضػػػنة لػػػم 
ة التشػػريعية كالدسػػتكرية , ـ , حيػػث نظػػـ هػػذا القػػانكف المؤسسػػ2691إ ػػدار " النظػػاـ الدسػػتكرم " عػػاـ 

ـ الذم كضعم اإلنتداب البريطاني , مع اإلهتمػاـ 2649لسنة  19كتابع العمؿ بقانكف تنظيـ المدف رقـ 
 بالمجنة المركزية كتغيير إسمها مف لكائية إلك لجنة التنظيـ المدف , لزكاؿ  فة المكا  عف غزة .
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ني كؿ مف قطاع غزة كالضػقة الغربيػة إلػك ـ , ضـ اإلحتالؿ ال هيك 2697بعد حرب حزيراف عاـ  -9
الذم جعؿ مف القػكانيف كالتشػريعات أداة إلحتالؿ ائيمية , كبهذا كقعت فمسطيف كمها تحت االسيادة اإلسر 

لمسػػيطرة عمػػك العمػػراف فػػي قطػػاع غػػزة كالضػػفة , كتنفيػػذا لسياسػػتم التكسػػعية , كألغػػك ا كامػػر الم ػػرية 
أعػػاد دكر المجنػػة المركزيػػة بػػأدكات غسػػرائيمية , كألغػػك العن ػػر التػػي عػػدلت فػػي قػػانكف تنظػػيـ المػػدف , ك 

 ركز كجكد القيادة في غزة الفمسطيني .

ـ , كفػػؽ إتفاقيػػة أكسػػمك ,   2661دخمػػت السػػمطة الكطنيػػة إلػػك قطػػاع غػػزة كالضػػفة الغربيػػة فػػي عػػاـ  -7
لية التػي تحممتهػا كتركز كجكد القيادة في غزة بمساحتها ال غيرة , كبدأت السمطة تستشعر عظـ المسئك 

,  فألغػػػت القػػػكانيف كالتشػػػريعات اإلسػػػرائيمية كأعػػػادت العمػػػؿ بػػػالقكانيف الم ػػػرية , فيمػػػا يخػػػص النػػػكاحي 
العمرانيػػة , فأنشػػأت كزارة الحكػػـ المحمػػي لتتػػكلك اإلشػػراؼ عمػػك البمػػديات , كأ ػػدر رئػػيس السػػمطة فػػي 

ـ بػػدكرها المهنػػي كالػػكطني فػػي إ ػػدار بتشػػكيؿ المجنػػة المركزيػػة لألبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف لتقػػك حينػػة قػػرارا 
 تشريعات تراعي الم محة الكطنية .

كتنظيـ المدف بدكرها في تكسعة نفكذ البمديات لتراعي التمدد السكاني قامت المجنة المركزية لألبنية  -9
, كتعاكنػػت مػػع البمػػديات القائمػػة فػػي إعػػداد مخططػػات هيكميػػة لهػػا, كمػػا أنشػػأت مجػػالس قركيػػة جديػػدة 

, كفعػػػال تػػػـ إعػػػداد مخططػػػات تػػػـ فيهػػػا تحديػػػد شػػػبكة الطػػػرؽ  ـالسػػػكانية لمنهػػػكض بمنػػػاطقه لمتجمعػػػات
ستعماالت ا راضي .  كا 

دكرهػػػا فأ ػػػدرت أنظمػػػة تخػػػتص بحػػػرؼ تقتضػػػيها المجنػػػة المركزيػػػة لألبنيػػػة كتنظػػػيـ المػػػدف  تابعػػػت -6
ت السػكف كنظػاـ الم محة العامة مإلؿ : النظاـ الممحؽ بػالمخطط الهيكمػي كنظػاـ مشػاريع التقسػيـ لغايػا

يجػػاد  محطػػات الكقػػكد كالغػػاز كم ػػانع البمػػكؾ ك حالػػة مػػف البػػاطكف .. كغيػػرو , كذلػػؾ لضػػبط العمػػراف كا 
حتياجاتهـ  , ككاجباتهـ تجاو الم محة العامة كحقكؽ الغير . التكازف بيف متطمبات المكاطنيف كا 

لمخططػػػات الهيكميػػػة , بػػػؿ عنػػػد إعتمػػػاد االمجنػػػة المركزيػػػة لألبنيػػػة كتنظػػػيـ المػػػدف لػػػـ يتكقػػػؼ دكر  -20
ات بضركرة المبادرة إلك إعداد مخططات تف يمية لتكفير بيئػة عمرانيػة كجهت المجاف المحمية في البمدي

ستجابت المجاف المحمية لمطمب كلكف بدرجات مختمفة .  سميمة  تخدـ المكطف , كا 

إهتمامهػا المبكػػر بالشػػكارع  المجنػة المركزيػػة لألبنيػة كتنظػػيـ المػػدفعمػك المسػػتكل العػاـ كػػاف لمجنػػة  -22
(  1اإلقميميػة مإلػػؿ : شػارع الرشػػيد مػػف بيػت الهيػػا شػماال حتػػك رفػػح جنكبػا , كشػػارع  ػالح الػػديف )رقػػـ 

مف معبر بيت حانكف شماال حتك معبر رفح جنكبا , باإلضافة إلػك شػكارع أخػرل تخػدـ محافظػات غػزة 
 عمك المستكل اإلقميمي 
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د تابعػػت المجنػػة دكرهػػا فػػي تػػراخيص المبػػاني عمػػك إختالفهػػا : فقػػعمػػك مسػػتكل المنػػاطؽ اإلقميميػػة  -21
 السكنية كالحرفيم كالزراعية .. إلخ , لتقـك بدكر الهيئة المحمية في تمؾ المناطؽ .

المجنػة المركزيػة  خم ت الدراسة إلك أهمية الدكر التخطيطي ك التنظيمي المذيف لعبتهما المجنة . -24
هت المجنة في عممها معكقات تـ اإلشارة إليها , كيرل الباحث أنػم كمػف , كقد كاج لألبنية كتنظيـ المدف
 كالتغمب عمك المعكقات . يمكف النهكض بأدا  المجنة خالؿ التك يات أنم 

  التكصيات 6-2
رغـ الدعكات المتكررة إلك إعداد قانكف تخطيطي كعمراني مكحد إال أف ذلؾ لف يعالج القضايا 

ي رغػػػػـ مػػػػف لػػػػكائح تنفيذيػػػػة لمتطبيػػػػؽ , فالقػػػػانكف الم ػػػػرم كا ردنػػػػ متحتاجػػػػالتخطيطيػػػػة كالعمرانيػػػػة كمػػػػا 
بكػػؿ , فػػإف ذلػػؾ لػػـ يمنعهػػا مػػف كضػػع المػػكائح التنفيذيػػة كا نظمػػة الخا ػػة إعتمادهػػا كػػدكؿ لهػػا تاريخهػػا

ـ , نػػػػص عمػػػػك : إ ػػػػدار 2696لسػػػػنة  42مكضػػػػكع أك حرفػػػػة , كقػػػػانكف البنػػػػا  الػػػػكطني ا ردنػػػػي رقػػػػـ 
ا ردنػػي لتشػػكؿ فػػي مجمكعهػػا القكاعػػد كالشػػركط كالمتطمبػػات الفنيػػة المتعمقػػة  لمبنػػا  الػػكطني  (1)كػػكدات

بأعمػػاؿ اإلعمػػار كلتنظػػيـ أعمػػاؿ ت ػػميـ المبػػاني كتنفيػػذها كلػػتمكف المخت ػػيف مػػف أدا  أعمػػالهـ عمػػك 
 .                                            (2)أكمؿ كجم

إال أننػػا نجػػد أف هنػػاؾ "  ة العربيػة السػػعكدية .لمتخطػيط كالتنظػػيـ فػػي المممكػػقػػانكف  كرغػـ كجػػكد
عتماد مخططات تقسػيـ ا راضػي السػكنية " , كيقتضػي عمػي الجهػات المعنيػة  (3)دليؿ إجرا ات إعداد كا 

  .غزة  محافظاتا راضي في  العمؿ عمي ت كيب كضع

 كفي غياب قانكف البنا  المكحد فإنم يمكف إجرا  ايتي : 
 :لمستجداتمراجعة األنظمة في ضك  ا -2

المستجدة في النكاحي التخطيطية كالعمرانية  مكاضيعرغـ ما تقكـ بم المجنة المركزية مف إعداد أنظمة لم
, إال أف هنػػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػػا تتطمػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػرعة إعػػػػػػػػػػػػداد أنظمػػػػػػػػػػػػة خا ػػػػػػػػػػػػة بهػػػػػػػػػػػػا مإلػػػػػػػػػػػػؿ :                                                        

, ككضػع المػكائح الكفيمػة بتطبيقػم فػي المحافظ عمػك الهكيػة كالتػراث  البنا  العمؿ عمك إحيا ضركرة  -أ
                        مختمؼ المحافظات .                                   

                             مراعاة المستجدات كالتنمية المستدامة كتكفير الطاقة .  –ب 
 .                                        بالمعاقيف ضركرة تضميف ا نظمة اإلهتماـ   -ت

                                                 
, أف الككدة هي مجمكعة القكاعد كالشركط كالمتطمبات   2664لسنة  7كقد عرؼ قانكف البنا  الكطني كتعديالتم رقـ  (1)

 الفنية المتعمقة بأعماؿ اإلعمار المقررة مف المجمس كالمعتمدة مف مجمس الكزرا   
 ـ .  2660"  ككدات البنا  الكطني ا ردني  " ككدة جماؿ المدينة  (2)
 المعتمد مف د. محمد بف إبراهيـ الجار اهلل  , كزير الشؤكف البمدية كالقركية .  (3)
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ضػػػركرة اإلسػػػراع فػػػي إعػػػداد أنظمػػػة تتعمػػػؽ بالمبػػػاني ال ػػػحية كالتعميميػػػة عمػػػك إختالفهػػػا , كمػػػزارع  -ج
 ا سماؾ كالحيكانات كالمالهي كالمطاعـ إلخ .                                           

هامة تعفي البمديات أكجهات القضا  مػف عنػا  التفسػير الػذم قػد ضركرة تضميف ا نظمة تعريفات  -د
هػؿ البنػا  المؤقػت مػف حيػث المػكاد أك ا : المبػاني المؤقتػة كالإلابتػة , ك يتعارض مػع التفسػير الفنػي كمنهػ

 اإلستعماؿ , ا سكار , المكاقؼ إلخ . 

, السػػيما قسػػـ العمػػارة  فػػي الجامعػػات الكطنيػػة ةضػػركرة أف تتبنػػك كميػػة الهندسػػ ثقافػػة التشػػريعات : -2
 .لطالب بكاقع التشريعات في بالدناكالتخطيط منها , مادة التشريعات كدراستها بالنقد كالتحميؿ لمعرفة ا

نظػػػرا  هميػػػة ا رض فػػػي كػػػؿ مراحػػػؿ التخطػػػيط كمػػػا تمإلمػػػم مػػػف ر ػػػيد لألجيػػػاؿ  األرض :مشػػػكمة  -3
مف المسئكليف كضع حمكؿ عممية لتسػكية عمقة بشاف ا رض , يتطمب تالممكية الم ؿالقادمة , فإف مسائ

كضػػػع اليػػػد عمػػػك ا رض  –كتسػػػجيؿ ا راضػػػي المتنػػػازع عميهػػػا مػػػع المػػػكاطنيف مإلػػػؿ) أراضػػػي ا قسػػػاط 
كمف خالؿ المراسالت كالكتب التي إطمع عميهػا الباحػث  أراضي المكا ي في رفح ..إلخ ( –الحككمية 

 ػػة فػػي كسػػب حقػػا مػػف حقكقهػػا , كيت ػػرؼ تبػػيف أف تأجيػػؿ تنػػاكؿ مكضػػكع ا راضػػي يفقػػد الحككمػػة فر 
 المكاطنكف فيها , مما يخمؽ كاقعا ي عب التعامؿ معم .

 كما يمكف تسكية قضية ا راضي مف ناحيتيف هما: 

 القانكنية : -أ

 ضركرة تشجيع المكاطنيف عمي تكإليؽ عقكد الشرا  في دائرة تسجيؿ ا راضي )الطابك(.
لية لمتعاكف بػيف المجنػة المركزيػة كالجهػات القضػائية كػأف يكػكف كضع آلية لمعاقبة المخالفيف , ككضع آ

 لدل المحاكـ مستشاريف فنييف ترجع إليهـ في إتخاذ القرارات لضماف تطبيؽ النكاحي الفنية ال حيحة .
 الفنية: -ب

 ضركرة تكإليؽ القسمات الرضائية لدم المكاطنيف في البمديات لالستئناس بها. _
مكف المجاف المحمية مف دمج القسائـ التي عمي شكؿ  مكارس أك شكؿ غير ضركرة  إ دار نظاـ ي  _

 منتظمة.عمي أف تستقطع الشكارع أك المرافؽ العامة مف إجمالي المساحة 
 الشكارع التي تمر بالمشاريع العشكائية, ال يجرم عميها م طمح )التعكيض( بسبب االستقطاع._ 

المشػػػركع عمػػػي أف يسػػػتقطع مسػػػاحة الشػػػارع مػػػف إجمػػػالي تسػػػمح بتعػػػديؿ  ميػػػنإذا كانػػػت هنػػػاؾ إمكانيػػػة ف
 كبنسبة مئكية.  وحد كالمشركع كيستقطع مف كؿ مقسـ عم

 المجنة المركزية: خاصة بتكصيات  -4
تشػػػكؿ المجنػػػة المركزيػػػة ا داة الفاعميػػػة فػػػي إعػػػداد ا نظمػػػة كالتشػػػريعات التػػػي تسػػػعك إلػػػك تػػػكفير البيئػػػة 

, كلكػػي  خططػػات الهيكميػػة التػػي تػػـ إعتمادهػػا بقػػرارات مػػف المجنػػةالعمرانيػػة المناسػػبة التػػي تضػػمنتها الم
 تككف هذو المجنة قكية كفاعمة فإف الباحث يرل :
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 .  نظمةباا عضا   ضركرة معرفة .2

ضػػركرة أف يشػػػعر العضػػػك المكمػػػؼ مػػػف جهتػػػم باإلسػػػتقرار الػػػذم يمكنػػػم مػػػف متابعػػػة مػػػا ي ػػػدر مػػػف  .1
 رض في المجنة .يعما قرارات كتطكرها ليتمكف مف مناقشة كمتابعة 

  .أك تخطيط مدف، أف يككف رئيس المجنة المركزية مهندسان معماريان  ضركرة .4

 مقرا منف ال عف كزارة الحكـ المحمي . لمجنة المركزية ضركرة أف يككف .1

 .عقد كرش عمؿ دائمة لمبمديات  ضركرة .1

 .ضركرة عمؿ مراجعة شاممة لألنظمة في ضك  المستجدات  .9

 .مركزية الحرية الكاممة في إتخاذ القرارات كعدـ التأإلير عميها ضركرة أف يككف لمجنة ال .7

  ." لمحضكر كالنقاش كالدراسة كالتفرغ كحافز ضركرة أف يككف لعضك المجنة المركزية بدؿ حضكر" .9

 تأف تكمػػؼ المجنػػة المركزيػػػة جميػػع المجػػاف المحميػػة بكضػػػع خطػػط زمنيػػة إلعػػداد مخططػػػا ةضػػركر  .6
هػػا كبػػيف كزارة الحكػػـ المحمػػي ليكػػكف إلتػػزاـ المجنػػة المحميػػة فػػي تمػػؾ تف ػػيمية , كأف يػػتـ التنسػػيؽ بين

   .الخطط معيارا في ت نيؼ البمدية أك ترقية الكادر الفني في البمدية 

ضركرة أف تقـك المجنة المركزية بإ دار كتيبات تتضمف ا نظمة كأهـ القػرارات التػي أ ػدرتها  .20
ت العالقة , إلطالعهـ عمك ما إتخذتم مف قػرارات , كتكزيعها عمك الجهات الرسمية كالمؤسسات ذا

 لمتفاعؿ معها كاإللتزاـ بها . 

                                                   : المحمية المجنة خاصة ب تكصيات  -1
مؤتمنػػػة عمػػػك تطبيػػػؽ المخطػػػط تشػػػكؿ المجنػػػة المحميػػػة لمبمديػػػة الجهػػػة المنفػػػذة لمقػػػرارات كهػػػي ال

اإلهتماـ بها لتككف قكية كفاعمة كقادرة عمك التطبيؽ كذلؾ مف خالؿ  إف مف الضركرم لهذا فالهيكمي, 
 –أ                                                                                       :ايتػػػػػػػػػػػػػي 

ماف ضػػركرة أف يكػػكف لػػكزارة الحكػػـ المحمػػي نسػػبة مػػف عػػدد أعضػػا  المجنػػة يحػػؽ لهػػا أف تعيػػنهـ , لضػػ
 .   اقد المرشحيف مع المكاطنيف عميهاتطبيؽ ا نظمة كالقرارات بعيدا عف برامج إنتخابية أك فئكية سبؽ تع

اهيػػػػة ضػػػػركرة أف يكػػػػكف لمبمديػػػػة المػػػػاؿ الكػػػػافي لضػػػػماف تطبيػػػػؽ المخططػػػػات كمػػػػا تػػػػكفرو مػػػػف رف –ب 
                  .                                                               لممكاطنيف

يكػكف مسػػئكؿ  ضػركرة أف يكػكف لمبمديػة كػادر فنػي يػتـ تطػػكيرو مػف خػالؿ الػدكرات المتجػددة , كأف –ت 
 .          قسـ التنظيـ كالتخطيط في البمدية مهندسان معماريا أك مهندس تخطيط مدف

 .                                                                              يف كالمتجاكزيفشرطة لمنع المخالفضركرة أف يككف في البمدية جهاز تفتيش مزكدا بقكة مف ال -ث
 ضركرة إلتزاـ البمدية با نظمة كالقرارات التي ت درها المجنة المركزية  بالخ كص .   –ج 

كف لتحقيؽ ا هداؼ ضركرة أف تككف العالقة بيف المجنة المحمية كالمجنة المركزية عالقة تفاهـ كتعا -د
 المشتركة مف خالؿ القرارات التي ت در عف المجنة المركزية .
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   : خاصة بكزارة الحكـ المحمي   تكصيات  -9
أف تميػػز الػػكزارة فػػي عالقتهػػا مػػع البمػػديات , كمػػع المجنػػة المركزيػػة لألبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف , ضػػركرة  -أ

 كعدـ الخمط في ال الحيات بيف المؤسستيف .
،  كتنظيـ المدف , عند ترقية الكادر الفني في البمػديات رة التنسيؽ مع المجنة المركزية لألبنيةضرك  -ب

 تقيػػػيـ المهندسػػػيف كمػػػػدل إلتػػػزامهـ بػػػالقرارات كا نظمػػػة التػػػي ت ػػػدرها المجنػػػػةكػػػأف يكػػػكف لهػػػا دكر فػػػي 
عتمادهػػا مػػف المجنػػة المركزيػػة لألبنيػػة ك المركزيػػة تنظػػيـ المػػدف سػػكا  , كعػػدد المشػػاريع التػػي تػػـ إعػػدادها كا 

    كانت : مشاريع تقسيـ أك مخططات تف يمية مناطؽ أك مخططات طرؽ إالخ .. .

 : إستقاللية القرار الفني   -7
مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة كاعيػػػة كمستفيضػػػة مػػػف ذكم اإلخت ػػػاص , لهػػػذا عمػػػك يػػػتـ إف  ػػػدكر القرارأكالنظػػػاـ 

أك كضػػػػع  تفػػػػي تبريػػػػر المخالفػػػػاتػػػػدخؿ ف ال تأ, ك كالمهنػػػػي الجهػػػػات الرسػػػػمية أف تحتػػػػـر القػػػػرار الفنػػػػي 
  اإلستإلنا ات , لإللتفاؼ عميم .

 الخاتمة : 
القػػرارات التػػي أ ػػدرتها المجنػػة المركزيػػة لألبنيػػة كتنظػػيـ شػػكمت ا رض كالمخططػػات الهيكميػػة ك       
فكانػػػت ا رض هػػػي القاعػػػدة , كمػػػا كانػػػت العالقػػػة بينهػػػا , نكعػػػا مػػػف التػػػكازف فػػػي مإلمإلػػػا يحقػػػؽ  المػػػدف

المجنػػػة مسػػػتكياتها كالتػػػي تػػػـ إعتمادهػػػا مػػػف  إخػػػتالؼ فيهػػػا ك ؿاإلسػػػتعماتنػػػكع خطػػػط عمػػػك ت المخططػػػا
لتػكفر بيئػة عمرانيػة مناسػبة لمتطبيػؽ ا نظمة التي أ ػدرتها تمػؾ المجنػة مػف خػالؿ قراراتهػا  ك, المركزية

يػػػا فػػػي الكقػػػت نفسػػػم غطػػػا ا فنالقػػػرارات , كشػػػكمت همػػػا الضػػػمعاف ايخػػػراف لممإلمػػػث لإلنسػػػاف الفمسػػػطيني 
 .مدركسا كغطا ا قانكنيا يكسبها القكة في التطبيؽ يؤيدها القانكف 

كلمػػػا كانػػػت تمػػػؾ المعادلػػػة تتعامػػػؿ مػػػع تخطػػػيط يخضػػػع لخطػػػط متغيػػػرة كفػػػؽ عكامػػػؿ متنكعػػػة , 
كقرارات تراعي ظركفػا خا ػة , بػؿ تكػاد تكػكف إسػتإلنائية, كرغػـ ذلػؾ فإنػم كمػف خػالؿ الدراسػة تبػيف أف 

ضماف التطبيؽ ا ميف لها , كتبيف مػف خػالؿ البحػث كالمقػابالت كاإلطػالع لهذو القرارات آلية كضعت ل
غػزة كالجهػات ذات العالقػة محافظػات عمك المراسالت التي تمت بػيف المجػاف المحميػة المختمفػة لبمػديات 

مف جهة كبيف المجنة المركزية مف جهة أخرل , كأف القرارات كاجهت معكقات تـ تحديدها بشكؿ عاـ , 
ك ػػػيات يمكػػػف أف تتغمػػػب عميهػػػا ك ػػػكال إلػػػك قػػػرارات قكيػػػة كفاعمػػػة لتحقيػػػؽ الغايػػػة مػػػف تمػػػؾ لتتبعهػػػا ت

  .المخططات كترجمتها عمك الكاقع 

كختاما يمكننا القكؿ أف المجنة المركزية قد قامت بدكر هاـ في المجاليف التخطيطػي كالتنظيمػي   
العامة التي كضعتها فػي فتػرة مبكػرة كسدت فراغا تنظيميا كبيرا , كذلؾ مف خالؿ المخططات كالقرارات 

كعاجمة لمنع حػدكث فػراغ تخطيطػي أك تنظيمػي فػي قطػاع غػزة , كمػا يمكننػا إعتبػار القػرارات المختمفػة 
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التي أ درتها المجنة المركزية قاعدة يمكف اإلستفادة منها في كضع قانكف كطني لمبنا  كالتنظيـ , كمف 
, كيػػرل الباحػػػث لؾ القػػانكف , كلػػػك كانػػت بشػػكؿ مقمػػػكب جهػػة أخػػرل يمكػػػف إعتبارهػػا لػػكائح تنظيميػػػة لػػذ

إنطالقػا مػف خ ك ػية  بعمػؽكتناكلهػا التػي ت ػدر المختمفة ا نظمة  أف يهتـ الباحإلكف بدراسةضركرة 
 متنكعة كقكية كفاعمة في مجاؿ التخطيط كالتنظيـ . أنظمةمحافظات غزة , حتك يككف لدينا 

 تـ بحمد اهلل
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 المقابالت

 ذارٌخ اىَقاتيح  ٍناُ اىعَو اىَطَى اى٘ظٍفً اىَؤٕو اإلضٌ اىرقٌ

ٍْٖذش ذخطٍظ          إترإٌٍ أت٘ دٍَذ -2

 ) دمر٘ر (
ٗمٍو ٍطاعذ ٗزارج 

 اإلضناُ
 1/15/ 2011 ٗزارج األشغاه

1/5/ 2012 تيذٌح اىْصٍراخ رئٍص قطٌ اىرْظٌٍ ٍعَارٌٔ ٍْٖذضح أدالً اىسّاذً -1

2011/11/3 تيذٌح رفخ رئٍص قطٌ اىرخطٍظ ٍْٖذش ٍعَاري أدَذ أت٘ ٌّ٘ص -4

2011/12/7 تيذٌح تًْ ضٍٖال رئٍص قطٌ اىرْظٌٍ ٍْٖذش ٍعَاري ذٍطٍر اىرقة -1

تناى٘رٌ٘ش إقرصاد  جَاه اىثيعاٗي -1

 ٗعيً٘ ضٍاضٍح
ىذنٌ ٍطرشار  ٗزارج ا

اىَذيً ىشؤُٗ 

 اىثيذٌاخ

2011/10/2 ٗزارج اىذنٌ اىَذيً



ّائة فً اىَجيص  ٍْٖذش ٍعَاري جَاه ضنٍل -9

 اىرشرٌعً
اىذاخيٍح / تيذٌح غسج 

 )ضاتقا(
2012/1/1



ٍذٌر دائرج اىرخطٍظ  ٍْٖذش ٍعَاري داذٌ إىطٍف -7

 ٗاىرْظٌٍ
2012/12/2 تيذٌح خاُ ٌّ٘ص



دطاً اىذٌِ  -9

 اىخسّذار
رئٍص اىيجْح اىَرمسٌح  ٍْٖذش ٍذًّ

 )ضاتقا(
ٗزارج اىذنٌ اىَذيً 

 )ضاتقا(
2011/8/14



ٍذٌر عاً ضرٌثح  ذجارج دطٍة اىراعً -6

 األٍالك
2011/12/1 ضرٌثح األتٍْح ٗاألراضً



ٍطرشار اىيجْح  دق٘ق دَسج اىررمَاًّ -20

 اىَرمسٌح )ضاتقا(
ٗزارج اىذنٌ اىَذيً 

 )ضاتقا(
2012/1 /5



3/ 2011/12 تيذٌح جثاىٍا ٍذٌر قطٌ اىرْظٌٍ ٍْٖذش ٍعَاري خاىذ أت٘ شَاىٔ -22

ٍذٌر عاً تيذٌح تٍد  ٍْٖذش ٍذًّ خيٍو ٍطر -21

 الٍٕا
2011/7/3 تيذٌح تٍد الٍٕا

2010/6/18 اىَطادح اىعاٍح )ضاتقا ( ٍطاح ٍرخص ٍطاح رضًَ اىثاز -24

2011/12/7 تيذٌح اىسٗاٌذج رئٍص قطٌ اىرْظٌٍ ٍْٖذش ٍذًّ عائذ زٕذ -21

2011/1/12 ضيطح األراضً ) ضاتقا ( ٍطجو األراضً دق٘ق عاطف اىخضري -21

2011/1/4 تيذٌح اىقرارج رئٍص قطٌ اىرْظٌٍ ٍْٖذضح ٍعَارٌٔ عثٍر ٍخٍرز -29

2011/1/6 ضيطح األراضً ٍذٌر اىَطادح اىعاٍح ٍْٖذش  ٍطادح عَر زاٌذٓ -27

2011/12/21 تيذٌح اىَغازي رئٍص قطٌ اىرْظٌٍ ٍْٖذش ٍذًّ َغاريٍذَذ اى -29

2011/12/19 تيذٌح اىثرٌج رئٍص قطٌ اىرْظٌٍ ٍْٖذش ٍذًّ ٍذَ٘د طثاشح -26

1/9/ 2012 تيذٌح غسج ٍذٌر دائرج اىرْظٌٍ ٍْٖذش ذخطٍظ ٍؤّص فارش -10

ٍطرشار تيذٌح غسج  دق٘ق ّجٍة ضنٍل -12

 )ضاتقا (
1/6/ 2012 اتقا (تيذٌح غسج ) ض

3/ 2011/12 تيذٌح اىَصذر رئٍص قطٌ اىرْظٌٍ ٍْٖذش ٍذًّ ٕشاً أت٘ ضٌ٘رح -11

ٍذٌر دائرج اىرْظٌٍ  ٍْٖذش ٍعَاري ٕشاً اىذٌراٗي -14

 ٗاىرخطٍظ اىذضري
13/ 2011/12 تيذٌح دٌر اىثيخ

2011/1/7 أٍالك اىذنٍ٘ح ٍأٍ٘ر ذطٌ٘ح األراضً دق٘ق ٗىٍذ أٌ٘ب -11
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  ( 1رقـ )  ؽػممح

 (1)نماذج اإليداع 
 )الم در : المجنة المركزية ( .هيكميمشركع  اإلعالف عف  إيداع  يغةيكضح   نمكذج

 إعػػػػػػػالف

 صادر عف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
 بإيداع مشركع ىيكمي لالعتراض

  (   ...................) منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ ) 

(  تعمف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف بمحافظػات غػزة لمعمػـك أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا رقػـ )
 (   .................../     /      ـ إيػػداع المشػػركع الييكمػػي لمنطقػػة تنظػػيـ )   المنعقػػدة بتػػاريخ 

(  16المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بالمنطقػة المػذككرة لالعتػراض كفقػان لػنص المػادة )  الذم أعدتو
 .1936( لسنة 28مف قانكف تنظيـ المدف رقـ ) 

( مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع أصػحاب الحقػكؽ فػي األراضػي 17كعميو ككفقان لنص المادة )
ع أك بأم مشركع آخر سكا  بصفتيـ مف أصػحاب كاألبنية أك األمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشرك 

ىػذه األمػالؾ أك بأيػػة صػفة أخػرل االطػػالع مجانػان عمػى المشػػركع المػكدع بمكجػب ىػػذا اإلعػالف لػػدل 
خالؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي  ).........................( مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىا في بمدية 

ؿ مدة شيريف  مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف في الجريدة الرسػمية كفػي كتقديـ االعتراضات عميو خال 
 صحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقرب.

 )) كسػكؼ لف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ ((.
 

 المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف
 بمحافظات غػزة                                                           

 
 

                                                 
  1009محاضر جمسات المجنة المركزية لألبنية كتنظيـ المدف لسنة  (1)



121 
 

  ( 2رقـ )  ؽػممح
 

 )الم در : المجنة المركزية ( .هيكمي مشركع  اإلعالف عف  الت ديؽ النهائي عمك  يغةيكضح   نمكذج

 ـــــان ــإ

 صادر عف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
 بالمصادقة عمى المشركع الييكمي 

  (  ...................لمنطقة تنظيـ )
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػة لوبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت بجمسػػػتيا رقػػـ   
المنعقػػدة بتػػاريخ   /    /     ـ التصػػديؽ النيػػائي عمػػى المشػػركع الييكمػػي  (   ...................)

التنفيذ بعد مركر خمسػة عشػر يكمػان مػف تػاريخ نشػر ىػذا اإلعػالف لمنطقة تنظيـ مع كضعو مكضع 
 في الجريدة الرسمية أك في صحػيفتيف يكميتيػف محميتيف أييما أقرب .

 ( مف قانكف تنظيـ المدف .18كذلؾ كفقان لنص المادة )
                                                               

                                                             
 المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف 

 بمحافظات غػزة                                                         
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  ( 3رقـ )  ؽػممح
 

 )الم در : المجنة المركزية ( . مشركع تف يمي اإلعالف عف إيداع  يغةيكضح   نمكذج
 

 فإعػػػػػػػال 

 صادر عف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
 بإيداع مشركع تفصيمي لالعتراض

  (   ...................)منطقة تنظيـ 
 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

   (........)تعمف المجنة المركزية لوبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا رقػـ 
إيػداع المشػركع التفصػيمي لمنطقػة الػذم أعدتػو المجنػة المحميػة لمبنػا  ـ    /   /    المنعقدة بتاريخ

 كالتنظيـ في بمدية كالذم يشمؿ القطع كالقسائـ التالية:
 المساحة اإلجمالية رقـ القسيمة رقـ القطعة

   
  
  
  

 .1936( لسنة 28ـ )( مف قانكف تنظيـ المدف رق16كذلؾ كفقان لنص المادة )
( مف ذات القانكف فإنو يجػكز لجميػع أصػحاب الحقػكؽ فػي األراضػي 17كعميو ككفقان لنص المادة ) 

كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بػأم مشػركع آخػر سػكا  بصػفتيـ مػف أصػحاب 
مكتػب المجنػة المحميػة ىذه األمالؾ أك بأية صفة أخرل االطالع مجانػان عمػى المشػركع المػكدع  لػدل 

خػالؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كتقػديـ االعتراضػات عميػو  لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا فػي بمديػة خػانيكنس
خػػالؿ مػػدة شػػيريف مػػف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف 

 محميتيف أييما أقرب .
 التاريػػخ ((.))كسػكؼ لف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا 

                                                                                                          
 المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف 

 بمحافظات غػزة                                                          
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  ( 4رقـ )  ؽػممح
 

 )الم در : المجنة المركزية ( . مجدد لمشركع تف يميال اإلعالف عف اإليداع  يغةيكضح نمكذج 

 إعػػػػػػػالف

 صادر عف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
 بإيداع مجدد لمشركع تنظيمي عمراني تفصيمي

  )...................  (  منطقة تنظيـ
 1936لسنة  ( 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػف المجنػػػة المركزيػػػػػة لوبنيػػػة كتنظيػػػػـ المػػػدف بمحافظػػػات غػػػزة أنيػػػا قػػػد قػػػػررت بجمسػػػتيا رقػػػـ ) 
( المنعقػػدة بتػػاريخ     /     /      ـ  إعػػادة إيػػداع المشػػركع التفصػػيمي لمقطػػع كالقسػػائـ ...........

رار اإليداع السابؽ المنشػكر فػي كالمبينة تفاصيمو بق  (   ...................)الكاقعة بمنطقة تنظيـ 
مػف تػاريخ  ( ............)بتاريخ   /    /     ـ إيداعان مجددان لمدة   (   ...................)جريدة 

 نشر ىذا اإلعالف .
فانػو يجػكز لجميػع  1936( لسػنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )17كعميو ككفقانًن لنص المادة )
ي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع آخر أصحاب الحقكؽ في األراض

سكا  بصفتيـ مف أصحاب ىػذه األمػالؾ أك بأيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان عمػى المشػركع المعػدؿ 
خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ   ( ............) لػػدل مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ بمقرىػػا فػػي بمديػػة

مػف تاريػػخ نشػر ىػذا اإلعػالف فػي الجريػدة   ( ............)العتراضػات عميػو خػالؿ الرسمي كتقديـ ا
 الرسمية أك في صحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقرب .

 )) كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ ((.
 

 المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف
 بمحافظات غػزة
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  ( 5رقـ )  ؽػممح
 

 .ائي عمك مشركع المخطط التف يمياإلعالف عف الت ديؽ النه  يغةيكضح   نمكذج
 )الم در : المجنة المركزية (

 إعػػػػػػػالف
 صادر عف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة أنيا قد قػػررت بجمسػػتيا رقػـ    المنعقػدة 
بتاريخ  /  /      ـ التصػديؽ النيػائي عمػى المشػركع التفصػيمي السػابؽ إيداعػو لإلعتػراض بمكجػب 

/   /      ـ مػع  بتػاريخ  ( ...........اإلعالف الصادر عف المجنة المركزيػة كالمنشػكر فػي جريػدة )
كضعو مكضع التنفيذ بعد مركر خمسة عشر يكمان مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف في الجريدة الرسػمية 

( مػف قػانكف تنظػيـ 18أك في صحػيفتيف يكميتيػػف محميتػيف أييمػا أقػرب ، كذلػؾ كفقػان لػنص المػادة )
 المدف .

                                                               

                                                           
                                                    

 المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف 
   بمحافظات غػزة                                                          
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  ( 6رقـ )  ؽػممح
 

 )الم در : المجنة المركزية ( . اإلعالف عف إيداع مشركع تغيير هدؼ إستخداـ    يغةيكضح   نمكذج

 إعػػػػػػػالف

 صادر عف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 إيداع تغيير ىدؼ استخداـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

دف بمحافظات غزة لمجميكر الكػريـ أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ الم
كذلػؾ طبقػان  – إيداع مشركع تغيير ىدؼ استخداــ         ( المنعقدة بتاريخ   /    /  ......رقـ ) 

تطبيقػان لػنص المػػادة السادسػة عشػر مػف قػػانكف  ( ...........لممخطػط المػكدع بمقػر لجنػػة التنظػيـ )
 كتعديالتو. 1936سنة ( ل 28تنظيـ المدف رقـ ) 

كعميو كاستنادانًن لنص المادة السػابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع ذكم الحقػكؽ فػي 
األراضػػي كاألمػػالؾ كاألبنيػػة المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػأم مشػػركع آخػػر أكدع بمقتضػػي المػػادة 

مػػى المخطػػط السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػالؾ أك بأيػػة صػػفة أخػػرل االطػػالع ع
خػالؿ سػاعات الػدكاـ  (   ............)المكدع كتقديـ اعتراضػاتيـ عميػو إلػى مكتػب المجنػة المحميػة 

 مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف .  َن الرسمي كلمدة ستيف يكما
 )) كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد ((.

 
 المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف

 بمحافظات غػزة                                                         
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  ( 7رقـ )  ؽػممح
 

 .ئي عمك مشركع تغيير هدؼ إستخداـاإلعالف عف الت ديؽ النها  يغةيكضح   نمكذج
 )الم در : المجنة المركزية (

                  

 إعػػػػػػػالف

 نظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لوبنية كت
 بالمصادقة النيائية عمى مشركع تغيير ىدؼ استخداـ 

 (   ...................منطقة تنظيـ )
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػف المجنػػػة المركزيػػػة لوبنيػػػة كتنظػػػيـ المػػػدف بمحافظػػػات غػػػزة أنيػػػا قػػػد قػػػػررت بجمسػػػػتيا رقػػػـ                   
ـ التصػػديؽ النيػػائي عمػػى مشػػركع تغييػػر ىػػدؼ اسػػتخداـ 2010المنعقػػدة بتػػاريخ   /    /)       ( 

لالعتػػػػػػػػراض بمكجػػػػػػػػب  (.........................................................................)
                                                                                         ( .......اإلعػػػػػػػػػػػػالف الصػػػػػػػػػػػػادر عػػػػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػػػػة كالمنشػػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػػي جريػػػػػػػػػػػػدة )

مع كضعو مكضع التنفيذ بعد مركر خمسة عشر يكمان مػف تػاريخ نشػر ىػذا  بتاريخ   /   /       ـ 
اإلعػالف فػي الجريػدة الرسػمية أك فػي صحػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػيف أييمػا أقػرب ، كذلػؾ كفقػان لػػنص 

 ظيـ المدف .( مف قانكف تن18المادة )
                                                               

                                                           
                                                    

 المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف 
 بمحافظات غػزة                                                          
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  ( 8رقـ )  ؽػممح
 

 )الم در : المجنة المركزية ( . مخطط تف يمي لشارع  اإلعالف عف إيداع  يغةيكضح   نمكذج
 

 إعػػػػػػػالف

 صادر عف المجنة المحمية لوبنية كالتنظيـ بمنطقة تنظيـ ) ..............( 
 رع رقـ بإيداع مخطط تفصيمي لمشا

 1936( لسنة  28قانكف تنظيـ المدف رقـ )
عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيمي لمسػػػار   تعمػػف المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة )........  ( 

 الشارع  كالمار بالقسائـ مف القطعة رقـ .
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.

ؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة بيػػذا كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػك
المشركع اإلطالع عمى خارطة المشركع مجانان خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كتقديـ االعتراضات عميو 

 . إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية)...............( 
 التاريػػػخ (( . )) كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا

 رئيػس المجنػة المحمية لمبنا  كالتنظيـ                                                    
 بمنطقة : )       (                                                                  
 االسـ :                  

 الصفة:                                                   
 التكقيع:                                                                

 خاتـ المجنة المحمية :                     
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  ( 9رقـ )  ؽػممح
 

 )الم در : المجنة المركزية ( .المخطط التف يمي لشارع اإلعالف عف الت ديؽ النهائي عمك  يغةيكضح   نمكذج

 ػػػػػػػالفإع

 صادر عف المجنة المركزية لوبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
 رقـ )...... ( بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع 

  (   ...................) منطقة تنظيـ
 1936( لسنة  28قانكف تنظيـ المدف رقـ ) 

لمعمػـك أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا رقػـ )     تعمف المجنة المركزيػػة لوبنية كتنظيػػـ المػدف بمحافظػات غػزة 
( المنعقػػدة بتػػاريخ   /    /     ـ التصػػديؽ النيػػائي عمػػى المخطػػط التفصػػيمي لمسػػار الشػػارع رقػػـ 

 كالمار بالقسائـ مف القطعة .
كالػػذم نشػػر فػػي جريػػدة السػػابؽ إيداعػػو لالعتػػراض بمكجػػب اإلعػػالف الصػػادر عػػف المجنػػة المركزيػػة 

 بتاريخ  /    /      ـ. (   ...................)
مػػف  كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان 

 تاريػخ نشر ىذا اإلعالف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف . 18كذلؾ كفقان لنص المادة ) 

 
 كزية لوبنية كتنظيـ المدف المجنة المر 

 بمحافظات غػزة                                                           
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  ( 10رقـ )  ؽػممح
 

 ( نمكذج يكضح قرار بشأف تغيير الهدؼ لمشركع التقسيـ    ) الم در : كزارة الحكـ المحمي

  بشػأف تغييػر  23/3/2010بتػاريخ  6/2010بعد االطالع عمى قػرار المجنػة المركزيػة بجمسػتيا رقػـ
ىػػدؼ اسػػتخداـ أرض مػػف خضػػرا  إلػػى سػػكني كمشػػركع تقسػػيـ أرض لغايػػات السػػكف عمػػى أرض 

باسػػػـ / .........................................  129مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  27،  26القسػػػائـ رقػػػـ 
 طاع مرفؽ لصالح البمدية.ضمف أراضي دير البمح كالمتضمف إعادة الممؼ لبمدية دير البمح الستق

  16/5/2010كبعد االطالع عمى كتاب السيد / رئيس المجنة المحمية لبمدية دير الػبمح المػؤرخ فػي 
% مف مساحة المشركع كعدـ حاجتيا لمرفؽ في 26.5الذم يكضح اكتفا  البمدية بالنسبة المئكية 

 ىذه المنطقة.

 لمعتمػػد كاالسػػتماع لمشػػرح التنظيمػػي مػػف كبعػػد االطػػالع عمػػى مخطػػط المشػػركع كالمخطػػط الييكمػػي ا
كالمناقشػػة قػػررت المجنػػة المركزيػػة ................ ، ممثػػؿ المجنػػة المحميػػة لبمديػػة ديػػر الػػبمح ـ . 

مػف منطقػة خضػرا  إلػى  27،  26تغييػر ىػدؼ اسػتخداـ جػز  مػف أرض القسػائـ  إيداع مشـروع 
 -شركط التنظيمية التالية:سكني كمشركع تقسيـ أرض لغايات السكف لمدة ستيف يكمان بال

 %.60. نسبة البنا  في مقاسـ المشركع السكنية 1

 ـ.4عمى  4ـ كالمقسـ رقـ 8( عمى  2،  5،  16،  14،  15. تككف الدكرانات في المقاسـ ) 2

 ـ (. 2ـ ( خمفي )  2ـ ( أمامي )  3. االرتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي ) 3
 أدكار عمكية فقط. . يسمح ببنا  طابؽ أرضي + أربعة4

. يكمؼ صاحب المشركع بتزكيد مقاسـ المشػركع بشػبكة كيربػا  الضػغط المػنخفض كتمديػد شػبكة 5
 المياه   بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا .

. عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجب عمى طالب الترخيص 6
كؽ البمدية )الخػاص بػالتطكير( بحيػث يػتـ تحديػدىا كفقػان لتقػديرات المجنػة لمتكػاليؼ سدادىا لصند

 التقديرية اإلجمالية الالزمة لتطكير المنطقة كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

(  28( مػػػف قػػػػانكف تنظػػػيـ المػػػدف رقػػػػـ )  20. عمػػػى المجنػػػة المحميػػػة االلتػػػػزاـ بػػػنص المػػػادة ) 7
 طمبات رخص البنا .( عند النظر في 1936لسنة)

 كتنظيـ المدف رئيس المجنة المركزية لوبنية                                                            
 بمحافظػات غػػزة                  
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  ( 11رقـ )  ؽػممح
 

 (  ٌتالوزكشٌتاللج: الم در )  .تحديد منطقة حـر شاطئ البحربشأف  المجنة المركزية نمكذج لتعميـ قرار
 

 5/16يرجػي العمػـ أف المجنػة المركزيػػة لمبنػا  كتنظػيـ المػدف بقطػػاع غػزة أصػدرت  قرارىػا رقػػـ 
بشأف تحديد منطقة حـر شػاطئ البحػر عمػي طػكؿ سػاحؿ قطػاع غػزة مػف بيػت  30/8/1995بتاريخ 

 الىيا حتى رفح.

ار المرفقػة صػكرتو كذلػؾ يرجي مف سيادتكـ تكجيو تعميماتكـ  بضػركرة اإللتػزاـ بمػا كرد بػالقر  
 مراعاة إلعتبارات المصمحة العامة.

  
 رئيس لجنة التنظيـ المركزية لمبنا  كتنظيـ المدف      

 
 

 


