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 إىداء
 

في ظؿ واقعنا الفمسطيني المعاش والنشأة التي فرضت نفسها عمى يومياتنا وتفاصيؿ 
حياتنا، وتحت وطأة وسطوة الجالد الذي يمعف في انتزاع حقوقنا واقتالعنا مف أراضينا، 

معت إلى عشرات القصص وربما المئات منها عف النضاؿ الوطني وبعد اف است
الفمسطيني واالنتهاكات التي يمعف االحتالؿ في تمريرها والتي طالت البشر والشجر وحتى 
الحجر،،، فكاف لكؿ ما سمؼ االثر االكبر الكبير في حياتي وتمقائيًا وعمى فترة االنتماء 

ف القوة بقوة القانوف، وعمى قاعدة كف مؤثر وال لموطف ومقدراته قررت اف اتمرد عمى قانو 
تتأثر قررت أف أكوف جزءًا مف  الحالة النضالية التي يخوضها شعبي وأتسمح بما يمنحني 
القدرة عمى الدفاع عف حقوقنا المشروعة والتي أقرتها كؿ المواثيؽ واألعراؼ القانونية 

ألدافع به عف حقنا في الوجود، وأف  والدولية ، وقررت أف أجعؿ مف القانوف سيفًا ومتراساً 
ال شرعية لالحتالؿ ومستوطناته التي حرمت اراضينا عمينا وحرمتنا مف مقدساتنا ،وما 

 رسالتي اال محاولة لمكافحة هذا السرطاف الذي يتفشى في جسد الوطف والمواطف.
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ة الماجسػتير، وأنهػا نتيجػة أقر أنا معدة هػذ  الرسػالة بأنهػا قػدمت لجامعػة القػدس، لنيػؿ درجػ
ف هػذ  الرسػالة أو أي جػزء منهػا، أأبحاثي الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة إليه حيثما ورد، و 
 لـ يقدـ لنيؿ أي درجه عميا ألي جامعة أو معهد آخر.
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 شكر وتقدير

نني اذ احني هامتي الى مف كانوا معي منذ المحظة االولى في تكويف احالمي  وا 
وطموحاتي أتشرؼ بإهدائهـ خالصة افكاري، فإليكـ يا مف حممتـ طموحاتي وعززتـ ثقتي 

االعزاء واثمف لكـ عطائكـ الذي ال ينضب واعاهدكـ اف اكوف  ووالدي  وقدراتي والدتي
لى كؿ مف عممني وأرشدني ودعمني وساهـ في تعزيز ثقافتي الوطنية  كما تتمنوف، وا 

أساتذتي االفاضؿ الذيف كانوا لهـ االثر الكبير في مسيرتي التعميمية ولكؿ منهـ شكر 
واستاذي العزيز المحامي جزيؿ وأخص بالذكر مشرفي الفاضؿ الدكتور عبد اهلل النجاجرة 

الشكر  مندي االسطة واخيرا وهنا يقؼ القمـ حائرا ويجؼ نزوله قبؿ اف يكتب كممة
ني يفي مدرج الطموح يكفالقمب لمف كنت حيف احثو الخطا  نصيؼوالعرفاف جند الخفاء وا

 .مؤونة االماف واالطمئناف 

 
 
 
 



 

 ب

 الممخص
  

شهدت فمسطيف في اآلونة األخيرة انتشار غير مسبوؽ لمنتجات وبضائع المستوطنات، والتي أغرقت 
كؿ كامؿ وعمى كافة األصعدة، وذلؾ نظرًا ألف هذ  األسواؽ الفمسطينية، األمر الذي يعتبر مرفوض بش

المنتجات تؤثر وبشكؿ كبير عمى االقتصاد الفمسطيني والمنتج الوطني المحمي، كما وتشكؿ دعامة 
أساسية لوجود المستوطنات الصهيونية الغير شرعية عمى األراضي الفمسطينية، باإلضافة إلى أنها 

ولذلؾ أصبح لزامًا عمينا جميعًا الوقوؼ ضد هذ  الظاهرة  بية.تعتبر غير مقبولة مف ناحية وطنية وشع
الخطيرة عمى االقتصاد الفمسطيني، وهو ما يدعو إلى تضافر كافة الجهود بما فيها الجهود الشعبية 
والجهود التشريعية والقضائية والتنفيذية والمؤسسات االجتماعية، بموغًا إلى الهدؼ المنشود في القضاء 

وال شؾ أف الدور األهـ في محاربة هذ  الظاهرة ينطمؽ مف وضع قواعد قانونية  هرة.عمى هذ  الظا
تدخؿ المشرع الفمسطيني صارمة ضد مرتكبي جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات، ومف هذا المنطمؽ 

 4وقاـ بدور  في صياغة تشريع يواجه هذ  الظاهرة، وكاف نتاج هذا التدخؿ صدور القرار بقانوف رقـ 
 .2017لسنة 13والمعدؿ بالقرار بقانوف رقـ  لمكافحة وحظر تداوؿ منتجات المستوطنات 2010 لسنة

وقد حاولنا مف خالؿ هذ  الدراسة والتي هي بعنواف "المواجهة الجنائية لجريمة تداوؿ منتجات 
هذ  المستوطنات الصهيونية" معالجة موضوع مف أهـ المواضيع عمى الساحة الفمسطينية، وقمنا بتقديـ 

الدراسة مف خالؿ اتباع المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والتحميمي لمنصوص القانونية الفمسطينية 
وهدفت هذ  الدراسة الى القاء الضوء عمى جريمة  المتعمقة بمكافحة منتجات المستوطنات في فمسطيف.

العقاب التي اتبعها تداوؿ منتجات المستوطنات الصهيونية في فمسطيف، التعرؼ عمى سياسة التجريـ و 
اإلجراءات المتبعة في مواجهة  وفعالية  المشرع الفمسطيني في مواجهة هذ  الجرائـ، وتحديد مدى كفاية

 هذ  الجرائـ، والتعرؼ عمى الشروط الواجب توافرها لتحقؽ عنصر التداوؿ لمنتجات المستوطنات.
 

فصؿ تمهيدي، وقد خصصنا ولتحقيؽ ذلؾ، قمنا بتقسيـ هذ  الدراسة إلى فصميف يسبقهما  
الفصؿ التمهيدي لمحديث عف مفهوـ االستيطاف بشكؿ عاـ، وقد شرحنا فيه تعريؼ االستيطاف ودوافعه 
السياسية واالقتصادية واألمنية، كما بينا فيه مشروعية االستيطاف في القانوف الدولي مف خالؿ 

لدولي واالستيطاف اإلسرائيمي في القانوف استعراض الوضعية القانونية لألراضي الفمسطينية في القانوف ا
 الدولي، وشرحنا فيه أيضًا اآلثار السمبية المترتبة عمى وجود االستيطاف. 

 
ثـ تطرقنا في الفصؿ األوؿ إلى عدـ مشروعية التداوؿ لمنتوجات المستوطنات في ظؿ عدـ  

تحدثنا في المبحث ، و وفي ظؿ الشرعية الموضوعية لوجود نص يجـر التداوؿ  شرعية االستيطاف
األوؿ عف الشروط الواجب توافرها لتحقؽ عنصر التداوؿ لمنتجات المستوطنات االسرائيمية، وبينا فيه 
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الشروط المتعمقة بتصنيع المنتجات والشروط المتعمقة بالتعامؿ في منتجات المستوطنات في إطار 
ط ادانة التعامؿ بمنتوجات لمحديث عف ارتبا ، وقد خصصنا المبحث الثانياالسواؽ الفمسطينية 

في المبحث  وبينا فيه المستوطنات باإلقرار بعدـ مشروعية االستيطاف عمى الصعيد الدولي والداخمي
األوؿ المواقؼ الدولية مف منتجات المستوطنات وقيمنا هذ  المواقؼ، كما وبينا في ذات المبحث تجريـ 

أركاف  ، كما تناولنا في المبحث الثالثتقدير ذلؾالمشرع الفمسطيني لجريمة التداوؿ )الركف الشرعي( و 
 جريمة التداوؿ.

 
أما الفصؿ الثاني، فقد بحثنا فيه االجراءات المتبعة في مواجهة جريمة تداوؿ منتجات  

خالؿ الحديث عف سمطة مف  منتجات المستوطنات المستوطنات اإلسرائيمية والعوامؿ المؤثرة في تداوؿ
جراءات تحريؾ الدعوى الجزائية عف ئي مأموري الضبط القضااعضاء  في مواجهة جريمة التداوؿ، وا 

جريمة تداوؿ منتوجات المستوطنات، واختصاصات نيابة الجرائـ االقتصادية في جريمة التداوؿ. كما 
وتحدثنا فيه عف العوامؿ المتعمقة بالوصؼ التجريمي والعقوبة المقررة عمى التداوؿ مف خالؿ بياف مدى 

باؽ الظروؼ المشددة واألسباب المخففة في إطار جريمة التداوؿ. كما وتحدثنا في هذا امكانية انط
 الفصؿ عف واقع المنتج الفمسطيني البديؿ وعوامؿ تعزيز ثقة المستهمؾ به ودور  في جريمة التداوؿ.

 
وفي ختاـ هذ  الدراسة توصمنا إلى عدد مف النتائج، كاف أهمها في أنه ال بد مف التمييز ما  

بيف المنتج المصنع في إطار المستوطنات، والمنتج اإلسرائيمي الذي يتـ تصنيعه داخؿ الكياف 
الصهيوني، كما اف الموقؼ الدولي مف منتجات المستوطنات، هو موقؼ رافض لهذ  المنتجات، كما 

راسة ومف خالؿ هذ  الداف جريمة التداوؿ كغيرها مف الجرائـ ال بد لحدوثها توفر عدد مف األركاف، 
وجدنا بأنه مف الممكف تحقؽ السموؾ السمبي في جريمة التداوؿ، كما اف نيابة الجرائـ االقتصادية هي 
صاحبة االختصاص في تحريؾ هذ  الدعوى. وخمصنا كذلؾ إلى مجموعة مف التوصيات لعؿ أهمها، 

عادة النظر في ال صياغة التشريعية ضرورة العمؿ عمى تفعيؿ المواقؼ الدولية بشأف جريمة التداوؿ، وا 
لنصوص القرار بقانوف خاصة في العقوبات وفيما يتعمؽ بمفهوـ التداوؿ والتصرؼ بالمضبوطات، 
والدليؿ الصادر عف حماية المستهمؾ، كذلؾ نوصي بزيادة الدعـ لجهاز الضابطة الجمركية، وسف 

ثؿ هذ  الجرائـ، تشريع يعمؿ عمى مكافحة الجرائـ االقتصادية وانشاء محكمة متخصصة لمنظر في م
 وكذلؾ العمؿ عمى دعـ المنتج الوطني المحمي. 
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 Abstract 

 Palestine has witnessed an unprecedented proliferation of goods and goods in the 

settlements, which have flooded the Palestinian markets, which is totally rejected at all 

levels, since these products have a significant impact on the Palestinian economy and the 

national product. Legitimacy on the Palestinian territories, in addition to being considered 

unacceptable on the national and popular sides. Therefore, it is incumbent on all of us to 

stand up against this dangerous phenomenon on the Palestinian economy, which calls for 

concerted efforts, including popular efforts and legislative, judicial and executive efforts 

and social institutions, to achieve the goal of eliminating this phenomenon. There is no 

doubt that the most important role in combating this phenomenon stems from the 

establishment of strict legal rules against the perpetrators of the crimes of the circulation of 

settlement products, and in this sense the Palestinian legislator intervened and played a role 

in drafting legislation against this phenomenon. The result of this intervention was the 

adoption of Law No. 4 of 2010 to combat and ban Trading settlement products. We have 

tried through this study, which is entitled "Criminal confrontation of the crime of trading 

the products of the Zionist settlements" to address one of the most important topics on the 

Palestinian arena, and we submitted this study by following the historical approach and 

descriptive and analytical approach to the Palestinian legal texts relating to the settlement 

products in Palestine. The aim of this study is to shed light on the crime of trading the 

products of the Zionist settlements in Palestine, to identify the policy of criminalization 

and punishment followed by the Palestinian legislator in dealing with these crimes and to 

determine the adequacy of the procedures followed in dealing with these crimes. 

 In order to achieve this, we divided this study into two chapters preceded by a 

preliminary chapter. We have devoted the introductory chapter to talk about the concept of 

settlement in general. We explained the definition of settlement and its political, economic 

and security motives, as well as the legitimacy of settlement in international law by 

reviewing the legal status of the Palestinian territories International law and Israeli 



 

 ه

settlement in international law, and in which we also explained the negative effects of the 

existence of settlements. 

In the first chapter, we discussed the conditions that must be met for the realization of the 

trading component of the products of the Israeli settlements and the conditions for the 

manufacture of the products and the conditions related to dealing in settlement products 

within the Palestinian markets. We devoted the second section to talk about the link 

between the condemnation of dealing with products of settlements by recognizing the 

illegality of settlement at the international and internal levels, and in it we discussed in the 

first part international attitudes regarding the products of the settlements and our values, In 

the same subject criminalize the Palestinian legislator for the crime of deliberation (the 

legal corner) and appreciate that, and dealt with in the third section of the crime of trading. 

 Chapter Two deals with the procedures used in dealing with the crime of trading 

the products of the Israeli settlements and the factors that influence the circulation of this 

crime by talking about the authority of the Judicial Control Officers in the face of the crime 

of deliberation, the procedures for initiating criminal proceedings for the crime of trading 

settlement products, Trading crime. We also discussed the factors relating to the 

delimitation description and the penalty to be dealt with by stating the applicability of 

aggravating circumstances and mitigating circumstances in the context of the crime of 

trading. In this chapter we also discussed the reality of the alternative Palestinian product 

and the factors that enhance consumer confidence and its role in the crime of trading. 

 At the end of this study we reached a number of results, the most important of 

which is that it is necessary to distinguish between the product manufactured in the 

framework of the settlements, and the Israeli product that is manufactured within the 

Zionist entity, and the international position of the products of the settlements is a rejection 

of these products, The crime of trading, like any other crime, must have a number of 

elements, and through this study we found that it is possible to investigate the negative 

behavior in the crime of trading, and the economic crimes prosecutor has the authority to 

move this case. We also concluded with a set of recommendations, most importantly, the 

need to activate the international positions on the crime of deliberation, review the 

legislative drafting of the provisions of the special law in penalties and the concept of 

trading and disposal of seizures, and the guide issued by consumer protection. , The 

enactment of legislation to combat economic crimes and the establishment of a specialized 

court to look into such crimes, as well as work to support the domestic national product. 



 

 و

 فيرس المحتويات 
 

أ......................................................................................................................................إقرار

أ..............................................................................................................................وتقدير شكر

ب................................................................................................................................الممخص

Abstract.............................................................................................................................د

و.......................................................................................................................المحتويات فيرس

ط..................................................................................................................................المقدمة

ك................................................................................................................ومبرراتيا الدراسة أىمية

ك.........................................................................................................................الدراسة مبررات

ل..........................................................................................................................الدراسة أىداؼ

ل.........................................................................................................................الدراسة إشكالية

م.........................................................................................................................الدراسة منيجية

م.................................................................................................................القانونية الدراسة حدود

س..........................................................................................................................الدراسة تقسيـ



1.......................................................الفمسطينية األراضي في اإلسرائيمي االستيطاف:التمييدي الفصؿ

2............................................................................................ودوافعو االستيطاف مفيـو: األوؿ المبحث

2..........................................................................................اإلسرائيمي االستيطاف مفيـو: األوؿ المطمب

3..........................................................................................سرائيمياإل االستيطاف دوافع: الثاني المطمب

4.........................................................................................................السياسية الدوافع: األوؿ الفرع

5.......................................................................................................االقتصادية الدوافع: الثاني الفرع

6...........................................................................................................األمنية الدوافع: الثالث الفرع

7................................................................الدولي القانوف في اإلسرائيمي االستيطاف مشروعية: الثالث المطمب

7...........................................................الدولي القانوف في الفمسطينية لألراضي القانونية يةالوضع: األوؿ الفرع

14.....................................................................االستيطاف وجود عمى المترتبة السمبية اآلثار: الثاني المبحث

14...............................................................الفمسطينية المياه ومشكمة اإلسرائيمية لمستوطناتا: األوؿ المطمب

15................................................................المستوطنات إقامة عف الناجمة القانونية المشاكؿ: الثاني المطمب

17.................االستيطاف شرعية عدـ ظؿ في المستوطنات لمنتوجات التداوؿ مشروعية ـعداألوؿ الفصؿ

17...............................اإلسرائيمية المستوطنات لمنتجات التداوؿ عنصر لتحقؽ توافرىا الواجب الشروط: األوؿ المبحث

17................................................................................المنتجات بتصنيع المتعمقة الشروط: األوؿ المطمب

18.......................................................................المستوطنات إطار في مصنعاً  المنتج يكوف اف: األوؿ الفرع

22......................................المستيمؾ لحماية الفمسطيني المجمس قبؿ مف حظره مقرر المنتج يكوف اف: الثاني الفرع



 

 ز

28.............................الفمسطينية األسواؽ إطار في المستوطنات منتجات في بالتعامؿ المتعمقة الشروط: الثاني المطمب

28.........................................................................الفمسطيني لمسوؽ الجغرافي بالحيز التعريؼ: األوؿ الفرع

33.........................................................الفمسطيني السوؽ في االسرائيمية المنتوجات انتشار تقدير: الثاني الفرع

34والداخمي الدولي الصعيد عمى االستيطاف مشروعية بعدـ باإلقرار المستوطنات بمنتوجات التعامؿ ادانة ارتباط: الثاني المبحث

34..........الدولي الصعيد عمى االستيطاف مشروعية بعدـ باإلقرار المستوطنات بمنتوجات التعامؿ نةادا ارتباط: االوؿ المطمب

35..........................................الدولي الصعيد عمى المستوطنات منتوجات تداوؿ مشروعية عدـ مظاىر: االوؿ الفرع

45.....................................................المستوطنات منتجات دعـ في االسرائيمية الشركات دور تنامي: الثاني الفرع

54........الداخمي الصعيد عمى االستيطاف مشروعية بعدـ باإلقرار المستوطنات بمنتوجات التعامؿ ادانة ارتباط: الثاني المطمب

55..................................(الشرعي الركف)  المستوطنات منتجات تداوؿ لجريمة الفمسطيني المشرع تجريـ: االوؿ الفرع

61...............................................................التداوؿ لجريمة الفمسطيني المشرع تنظيـ عاليةف تقدير: ثاني الفرع

67...............................................................................................التداوؿ جريمة أركاف: الثالث المبحث

68...................................................الصييونية المستوطنات تجاتمن لتداوؿ لجريمة المادي الركف: األوؿ المطمب

69...........................................................(اإلجرامي السموؾ) التداوؿ مفيـو إطار في الفعؿ عنصر: األوؿ الفرع

83..........................................................التداوؿ جريمة نطاؽ في ألشكاليا ظربالن النتيجة عنصر: الثاني الفرع

84........................................................................................................السببية عنصر: الثالث الفرع

86.......................................................................................................المعنوي الركف: الثاني المطمب

88.....................................................................الجنائي القصد اساس عمى التداوؿ جريمة قياـ: األوؿ الفرع

94.......................................المقصود غير الجنائي الخطأ صورة في التداوؿ جريمة تحقؽ امكانية مدى: الثاني الفرع

 والعوامؿ اإلسرائيمية المستوطنات منتجات تداوؿ جريمة مواجية في المتبعة االجراءات: الثاني الفصؿ
97.................................................................................................الجريمة تمؾ تداوؿ في المؤثرة

97...............................................المستوطنات منتجات تداوؿ جريمة مواجية في المتبعة ءاتاإلجرا: األوؿ المبحث

98....................................................التداوؿ جريمة مواجية في القضائية الضابطة أعضاء سمطة: األوؿ المطمب

133.....................................................................................الجمركية الضابطة اختصاصات: األوؿ عالفر 

137..........................................المستوطنات منتجات تداوؿ قضايا متابعة في الجمركية الضابطة دور: الثاني الفرع

115.....................................المستوطنات منتجات تداوؿ جريمة عف الجزائية الدعوى تحريؾ إجراءات: انيالث المطمب

116...................................................................التداوؿ جريمة دعوى بتحريؾ المختصة السمطة: األوؿ الفرع

121.........................................................التداوؿ جريمة في االقتصادية الجرائـ نيابة اختصاصات: الثاني الفرع

131.......................................................المستوطنات منتوجات تداوؿ جريمة في المؤثرة العوامؿ: الثاني المبحث

132............................................التداوؿ عمى المقررة والعقوبة التجريمي بالوصؼ المتعمقة العوامؿ: األوؿ المطمب

134..................................................التداوؿ جريمة إطار في المشددة الظروؼ انطباؽ امكانية مدى: األوؿ الفرع

139.........................................................................................المخففة واالسباب الظروؼ: الثاني الفرع

146..................................................................................البديؿ بالمنتج المتعمقة العوامؿ: الثاني المطمب

147.......................................................................................البديؿ الفمسطيني المنتج واقع: األوؿ الفرع



 

 ح

151...................................................التداوؿ جريمة في ودوره البديؿ المنتج في الثقة تعزيز عوامؿ: الثاني الفرع

156..............................................................................................................................تمةالخا

158.........................................................................................................................النتائج: أوالً 

163.....................................................................................................................التوصيات: ثانياً 

168..................................................................................................................والمراجع المصادر

 



 

 ط

 المقدمة 
 

إف موضوع االستيطاف اإلسرائيمي في فمسطيف، يمس الحياة العامة لمسكاف الفمسطينييف بكافة  
جوانبها االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، كما أنه يتعمؽ بالفكر الصهيوني الذي يقود المشروع 

الذي يحث اليهود عمى االستيطاف في فمسطيف كونها جزءًا مف  االستيطاني، وهذا الفكر المتطرؼ
. األرض التي منحهـ الرب إياها "كما يعتقدوف"، وبالتالي عميهـ االستيطاف فيها وطرد الغرباء منها

وعمى الصعيد الداخمي، فاف السمطة الفمسطينية ما زالت حتى االف محافظة عمى موقفها الرافض 
، ولكف األهمية الحيوية لممستعمرات عند الصهاينة تفوؽ كؿ 1ذ اتفاؽ أوسمولالستيطاف اإلسرائيمي من

اعتبار في النزاع الدائر لمسيطرة عمى األراضي الواقعة بيف البحر األبيض المتوسط ونهر األردف، 
والقاسـ المشترؾ لكؿ الزعامات الصهيونية هو إقامة العوائؽ عمى األرض في وجه االستقالؿ 

انطمقت العديد مف النداءات الداعية الى مقاطعة إسرائيؿ وسحب االستثمارات وفرض  الفمسطيني. وقد
العقوبات عميها، وجميعها دعت إلى مقاطعة فعمية في مختمؼ المجاالت االقتصادية واألكاديمية 

 .2والثقافية والرياضية
 

ي الفمسطينية وفيما يتعمؽ بالمستوطنات الصهيونية ذاتها، فإف تداعيات وجودها عمى األراض 
لـ يتوقؼ عمى سمب ونهب تمؾ األراضي وطرد سكانها منها ومخالفة الشرعية الدولية، بؿ اف هناؾ 
تداعيات أخرى خطيرة متعمقة بالمجاؿ االقتصادي، تتمثؿ في ضرب المنتج الفمسطيني واضعاؼ 

ء المنتج اإلسرائيمي التاجر والمزارع الفمسطيني اقتصاديًا، وذلؾ بسبب لجوء المواطف الفمسطيني لشرا
وتفضيمه عمى المنتج الفمسطيني، حيث تضـ هذ  المستوطنات العديد مف المصانع والمنشآت 
المدعومة بقوة، والتي تحظى برعاية خاصة مف قبؿ حكومات االحتالؿ اإلسرائيمي المتعاقبة، وذلؾ عف 

ذ  المصانع والشركات في طريؽ العديد مف اإلجراءات التي تقـو بها تمؾ الحكومات لتسهيؿ وجود ه
داخؿ المستوطنات، مثؿ اعفائها ضريبيًا، وتقديـ الحوافز المالية، وفتح المجاؿ امامها الستغالؿ خيرات 

                                                           
سرائيؿ في واشنطف عاـ  1  . 1993اتفاؽ سالـ وقع بيف منظمة التحرير الفمسطينية وا 
طنية الفمسطينية منع تداوؿ منتجات المستوطنات مف وجهة نظر خالد الصويص، مدى إدراؾ المجتمع الفمسطيني ألهمية قرار السمطة الو  2

، مجمة جامعة النجاح لألبحاث، مجمد   .798، ص2011، 25التجار في محافظة طولكـر



 

 ي

الشعب الفمسطيني وثرواته، ويترتب عمى ذلؾ وجود منتج إسرائيمي عالي الجودة وعالي التسويؽ خاصة 
 مسطيني.في األراضي الفمسطيني، وبالتالي اضعاؼ المنتج الف

 
وهنا يجب عمينا الوقوؼ بشكؿ جدي عند هذ  المشكمة الخطيرة، ويجب عمى الجميع اف يعمؿ  

عمى مقاطعة تمؾ المنتجات، واف تتحوؿ هذ  المقاطعة الى ثقافة ومنهج حياة لمفرد في المجتمع 
ويقها أو الفمسطيني، حيث اف مشاركة الفمسطينييف في شراء منتجات المستوطنات اإلسرائيمية أو تس

تداولها أو التعامؿ مع خدمات المستوطنات يعتبر مشاركة في تعزيز وجود هذ  المستوطنات عمى 
األراضي الفمسطيني، وتقوية االقتصاد اإلسرائيمي. لذلؾ يجب زيادة الوعي لدى المواطف الفمسطيني 

 فيما يتعمؽ بخطورة تداوؿ منتجات المستوطنات وايجابيات المقاطعة.
 

المشرع الفمسطيني متفرجًا في ظاهرة تداوؿ منتجات المستوطنات الصهيونية، بؿ ولـ يقؼ  
 4اعتبرها جريمة يعاقب عميها القانوف، حيث أصدرت السمطة الوطنية الفمسطينية قرار بقانوف رقـ 

 بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات. 2010لسنة 
 

راضي الفمسطينية، فقد رأيت أف أقـو ونظرًا لخطورة تداوؿ منتجات المستوطنات في األ    
بالحديث عف هذ  المشكمة بشكؿ مفصؿ وآثارها السمبية وتجريـ المشرع الفمسطيني لها، وذلؾ بهدؼ 
الخروج بعدد مف النتائج والتوصيات مف شأنها المساهمة في وقؼ تداوؿ منتجات المستوطنات 

 الصهيونية.
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 أىمية الدراسة ومبرراتيا
 لنظرية )العممية(األىمية ا
تتمثؿ أهمية الدراسة النظرية في كونها األولى التي تعالج موضوع مكافحة تداوؿ منتجات  

المستوطنات اإلسرائيمية في فمسطيف، حيث لـ يسبؽ ألي دراسة تناوؿ هذا الموضوع بشكؿ مفصؿ. 
التي مف المتوقع أف وبالتالي تكتسب هذ  الدراسة أهميتها في انفرادها بالحديث عف هذا الموضوع، و 

 تمثؿ مرجعًا مهمًا لمقانونييف واالقتصادييف والسياسييف.
 

 األىمية التطبيقية )العممية(
تكمف أهمية هذ  الدراسة مف الناحية العممية في كونها تعالج موضوع غاية في الخطورة في  

االقتصاد الفمسطيني،  حياة المواطف الفمسطيني، حيث اف انتشار بضائع المستوطنات اإلسرائيمية يهدد
ويعزز مف وجود تمؾ المستوطنات عمى أراضينا الفمسطينية، ولذلؾ ال بد مف وجود أساس تشريعي 

 وقانوني وشعبي لمعمؿ عمى مقاطعة تمؾ المنتجاف وحظرها بشكؿ كامؿ مف األسواؽ الفمسطينية.
 

 مبررات الدراسة
ريعية التي نطمح لوجودها في تشريعنا تكمف مبررات الدراسة في غياب القوة القانونية والتش 

الفمسطيني لمكافحة بضائع ومنتجات المستوطنات حيث أف التشريع الصادر ال يكفي لممقاطعة بشكؿ 
كامؿ وانما يحتاج تشريعات أخرى وفرضها عمى ارض الواقع بقوة القانوف؛ وادى غياب القوة القانونية 

ا الفمسطينية وتفضيؿ المواطف الفمسطيني التعامؿ فيها والتشريعية إلى زيادة تمؾ البضائع في اسواقن
الذي يعد وجود المستوطنات  االحتالؿ الصهيونيوتداولها عف المنتجات الوطنية؛ والمستفيد الوحيد هو 

بالنسبة له امر في غاية األهمية وتبذؿ حكومات االحتالؿ قصارى جهدها في تثبيت مستوطناتها، ومف 
 الفمسطينية بمنتجات وبضائع االحتالؿ. تمؾ الجهود اغراؽ السوؽ
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 أىداؼ الدراسة 
تهدؼ هذ  الدراسة الى القاء الضوء عمى جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات الصهيونية في  

 فمسطيف، وذلؾ مف خالؿ بياف األمور التالية:
  .التعرؼ عمى سياسة التجريـ التي اتبعها المشرع الفمسطيني في مواجهة هذ  الجرائـ 
 لتعرؼ عمى سياسة العقاب التي اتبعها المشرع الفمسطيني في تحقيؽ الردع العاـ والخاص بشأف ا

 مرتكبي هذ  الجرائـ.
  اإلجراءات المتبعة في مواجهة هذ  الجرائـ.وفعالية  تحديد مدى كفاية 
  ،التعرؼ عمى الشروط الواجب توافرها لتحقؽ عنصر التداوؿ لمنتجات المستوطنات اإلسرائيمية

 موقؼ المنظمات اإلقميمية الدولة مف محاربة جريمة التداوؿ.و 
 

 إشكالية الدراسة
إف وجود المستوطنات الصهيونية في األراضي الفمسطينية يترتب عميه العديد مف االنتهاكات،  

حيث اف وجود تمؾ المستوطنات يضرب بعرض الحائط االتفاقات الدولية وقواعد القانوف الدولي، وكؿ 
ي سياؽ حربهـ إلفراغ األرض الفمسطينية وفرض سيادتهـ عميها ماديًا ومعنويًا، كما اف ذلؾ اتى ف

وجود المستوطنيف في تمؾ المستوطنات يساهـ في إيذاء الفمسطينييف عمى جميع المجاالت، ومنها 
المجاؿ االقتصادي مف خالؿ اغراؽ السوؽ الفمسطينية بمنتجات صهيونية اغمبها غير صحية أو 

والبعض منها يحتوي عمى مواد او يصنع بطريقة سيئة. ونظرًا لتفوؽ تمؾ المنتجات عمى المنتج مزورة، 
الفمسطيني، يقوـ البعض مف الفمسطينييف بشراء وتداوؿ تمؾ المنتجات سواء عف عمـ بخطورتها او عف 

ت بشكؿ غير عمـ، وهذا كمه يساهـ في تقوية االقتصاد الصهيوني بشكؿ عاـ واقتصاد تمؾ المستوطنا
 خاص، األمر الذي يؤدي إلى تثبيت وجودها الغير شرعي.

 
وفي ظؿ ما يحصؿ مف استمرار لالستيطاف الصهيوني في األراضي الفمسطيني وأماـ ما  

يحدث مف انتهاكات وآثار سمبية مترتبة عمى وجودها واهمها التداوؿ المستمر لممنتجات الصهيونية في 
 ترعي القمؽ والخوؼ عمى مستقبؿ االقتصاد الفمسطيني.األسواؽ الفمسطينية، فكؿ هذا يس

 



 

 م

وبالتالي تتمثؿ مشكمة هذ  الدراسة في قياـ البعض مف السكاف الفمسطينييف بالتعامؿ مع تمؾ  
المنتجات وتداولها، األمر الذي يؤدي إلى تقوية وجود تمؾ المستوطنات عمى أرض مسموبة ومأخوذة 

لمباحثة أف تساهـ بشكؿ أو بأخر في مقاطعة تمؾ المنتجات مف مف الفمسطينييف. ولهذا كاف ال بد 
خالؿ إعداد هذ  الدراسة واالستجابة لمواجب الوطني في مكافحة تمؾ المنتجات. ومف هنا يمكف شرح 

 إشكالية هذ  الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
 طنات الصهيونية؟ما مدى كفاية التشريعات الجزائية لمواجهة ظاهرة تداوؿ منتجات المستو 

 
 وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

  ما هي سياسة التجريـ التي اتبعها المشرع الفمسطيني في مواجهة هذ  جرائـ التداوؿ؟ 
  ما هي سياسة العقاب التي اتبعها المشرع الفمسطيني في تحقيؽ الردع العاـ والخاص بشأف مرتكبي

 هذ  الجرائـ؟
 كفاية اإلجراءات المتبعة في مواجهة هذ  الجرائـ؟ ما هو مدى 
  ما هي التعرؼ عمى الشروط الواجب توافرها لتحقؽ عنصر التداوؿ لمنتجات المستوطنات

 اإلسرائيمية؟ وما هو موقؼ المنظمات اإلقميمية الدولة مف محاربة جريمة التداوؿ؟
 

 منيجية الدراسة 
منهج، ألعطي الفرصة في عممية بحث موضوع  اعتمدت في هذا البحث عمى إتباع أكثر مف 

الدراسة مف جميع جوانبه التاريخية والتحميمية والنقدية، فقد اتبعت المنهج التاريخي فػي طريقػة سرد  
لألحداث والتطورات التي صاحبت االستيطاف اإلسرائيمي في فمسطيف، والمنهج الوصفي التحميمي 

نة أو حدث معيف وذلؾ عف طريؽ جمع الحقائؽ والذي يهدؼ إلى توضيح خصائص ظاهرة معي
 لتوضيح وتفسيرها الستخالص دالالتها، ووصؼ الظاهرة، وذلؾ لتحقيؽ أهداؼ هذا البحث في محاولة

 .جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات في التشريعات السارية في فمسطيف
 

  حدود الدراسة القانونية 
يسي )ما مدى كفاية التشريعات الجزائية لمواجهة ستنحصر الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئ 

ظاهرة تداوؿ منتجات المستوطنات الصهيونية؟(، واالسئمة الفرعية السابؽ ذكرها. بحيث تـ االستعانة 



 

 ن

إلجراء هذا البحث بالقوانيف الناظمة لحظر ومكافحة تداوؿ منتجات المستوطنات اإلسرائيمية باعتبارها 
بشأف  2010لسنة  4في فمسطيف، واهـ تمؾ القوانيف: القرار بقانوف رقـ  جريمة يعاقب عميها القانوف

، كما وسيتـ 2017لسنة  13والمعدؿ بالقرار بقانوف رقـ  حظر ومكافحة منتجات المستوطنات
كونه المطبؽ في الضفة الغربية، وقانوف  1960لسنة  16االستعانة بقانوف العقوبات األردني رقـ 

، باإلضافة إلى أنه سيتـ االستعانة ببعض األحكاـ 2001لسنة  3فمسطيني رقـ اإلجراءات الجزائية ال
 والقرارات القضائية ذات العالقة بموضوع الدراسة.
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 تقسيـ الدراسة
 

سيتـ تقسيـ الدراسة إلى ثالثة فصوؿ، بحيث يتناوؿ الفصؿ التمهيدي الحديث عف مفهوـ االستيطاف 
ودوافعه السياسية واالقتصادية واألمنية، كما بينا فيه مشروعية بشكؿ عاـ، وفيه تعريؼ االستيطاف 

االستيطاف في القانوف الدولي مف خالؿ استعراض الوضعية القانونية لألراضي الفمسطينية في القانوف 
الدولي واالستيطاف اإلسرائيمي في القانوف الدولي، وشرحنا فيه أيضًا اآلثار السمبية المترتبة عمى وجود 

 طاف. االستي
 

ثـ تطرقنا في الفصؿ األوؿ إلى عدـ مشروعية التداوؿ لمنتوجات المستوطنات في ظؿ عدـ  
شرعية االستيطاف، وتحدثنا في المبحث األوؿ عف الشروط الواجب توافرها لتحقؽ عنصر التداوؿ 

متعمقة لمنتجات المستوطنات االسرائيمية، وبينا فيه الشروط المتعمقة بتصنيع المنتجات والشروط ال
بالتعامؿ في منتجات المستوطنات في إطار االسواؽ الفمسطينية ، وقد خصصنا المبحث الثاني 
لمحديث عف ارتباط ادانة التعامؿ بمنتوجات المستوطنات باإلقرار بعدـ مشروعية االستيطاف عمى 

توطنات وقيمنا الصعيد الدولي والداخمي وبينا فيه في المبحث األوؿ المواقؼ الدولية مف منتجات المس
هذ  المواقؼ، كما وبينا في ذات المبحث تجريـ المشرع الفمسطيني لجريمة التداوؿ )الركف الشرعي( 

 وتقدير ذلؾ، كما تناولنا في المبحث الثالث أركاف جريمة التداوؿ.
 

أما الفصؿ الثاني، فقد بحثنا فيه االجراءات المتبعة في مواجهة جريمة تداوؿ منتجات  
ت اإلسرائيمية والعوامؿ المؤثرة في تداوؿ تمؾ الجريمة مف خالؿ الحديث عف سمطة اعضاء المستوطنا

جراءات تحريؾ الدعوى الجزائية عف جريمة تداوؿ  الضابطة القضائية في مواجهة جريمة التداوؿ، وا 
ه منتوجات المستوطنات، واختصاصات نيابة الجرائـ االقتصادية في جريمة التداوؿ. كما وتحدثنا في

عف العوامؿ المتعمقة بالوصؼ التجريمي والعقوبة المقررة عمى التداوؿ مف خالؿ بياف مدى امكانية 
انطباؽ الظروؼ المشددة واألسباب المخففة في إطار جريمة التداوؿ. كما وتحدثنا في هذا الفصؿ عف 

 لتداوؿ.واقع المنتج الفمسطيني البديؿ وعوامؿ تعزيز ثقة المستهمؾ به ودور  في جريمة ا
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 الفصؿ التمييدي
 االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية

 
تعد األرض هي محور الصراع ما بيف الغزاة المحتميف وما بيف أصحاب األرض األصمييف  

والذيف يخضعوف لسمطة الغزاة المحتميف، ويحقؽ المحتؿ عادًة أهدافه مف خالؿ السيطرة عمى األرض 
قامة المستوطنات. و  هذا ما ينطبؽ عمى الصراع الفمسطيني الصهيوني، بحيث هدفت الحركة وا 

الصهيونية في مشروعها االستيطاني في الضفة الغربية إلى تحقيؽ عدة أهداؼ ودوافع، وهذا ما ترتب 
عميه عدة آثار سمبية، وبطبيعة الحاؿ كؿ ذلؾ يكوف عمى حساب األحقية الفمسطينية في إقامة دولتها 

 رضها، مما جعؿ المواقؼ الدولية تتبايف فيما يخص هذا الموضوع.المستقمة عمى أ
 

وفي هذا الفصؿ وقبؿ البدء في خوض غمار الحديث عف موضوعنا األساسي "المواجهة  
الجنائية لجريمة تداوؿ منتوجات المستوطنات اإلسرائيمية". ال بد مف الوقوؼ ولو بشيء بسيط عند 

ثـ نحاوؿ بياف اآلثار )المبحث األوؿ(، في القانوف الدولي  مفهوـ االستيطاف ودوافعه ومشروعيته
    )المبحث الثاني(.السمبية المترتبة عمى وجود االستيطاف 
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 المبحث األوؿ: مفيـو االستيطاف ودوافعو
والدوافع وراء  )المطمب األوؿ(، في هذا المبحث نحاوؿ بياف مفهوـ االستيطاف اإلسرائيمي  

 )المطمب الثالث(.وعيته في القانوف الدولي ومشر )المطمب الثاني(، 
 

 المطمب األوؿ: مفيـو االستيطاف اإلسرائيمي
يعرؼ بعض الفقهاء االستيطاف بأنه "ظاهرة إنسانية قديمة مارستها شعوب مختمفة عبػر   

 التػاريخ، حيػث عرفت الشعوب والحضارات القديمة أنواعًا مختمفة مف االستيطاف والهجرات، وتقػوـ هذ 
الظاهرة أساسًا عمى وجود أماكف جذب تهاجر إليها جماعات بشرية لتتعايش مػع المجتمعات الموجودة، 
وتندمج فيها دوف المجػوء لمعنػؼ، أو مػف خػالؿ التوسػع االستيطاني الذي تـ بواسطة محاوالت السكاف 

صالح أراض جديدة مف أجؿ تخفيؼ الضغط  السكاني الذي األصمييف لتحسيف ظروفهـ المعيػشية وا 
 .3 تتعرض لػه المنطقػة"

 
ويرى الدكتور عبد الوهاب المسيري بأف ظاهرة االستعمار االستيطاني الحديث )االحاللي أو  

المبني عمى األبارتهيػد( تقـو عمػى انتقاؿ كتمة بشرية مف مكانها وزمانها إلى مكاف وزماف آخر، حيث 
ييف أو طردهـ أو استبعادهـ أو عزلهـ أو خميط مف كؿ هػذ  تقـو الكتمػة الوافػدة بإبادة السكاف األصم

 األمػور. بحيث يوجد هناؾ نوعيف مف االستعمار: 
  االستعمار االستيطاني المباشر الذي يهدؼ إلى استغالؿ األرض ومف عميها، وهػو نوع مف

عرؽ وتعرؼ االستعمار االستيطاني المبني عمى التفرقة المونية )التفرقة عمػى أسػاس الموف وال
 االبارتهيد(.

  ،االستعمار االستيطاني الذي يهدؼ إلى استغالؿ األرض بدوف سكانها، وهػذا هػو النوع االحاللي
حيث يحؿ العنصر السكاني الوافد محؿ العنصر السكاني األصمي، الذي يكوف مصير  الطرد أو 

 .4سرائيمي، أي االحاللياإلبادة، وهذا هو النوع الذي يتميػز بػه االسػتعمار االستيطاني اإل
 1948والنوع الثاني يطبؽ تحديدًا عمى االستعمار االستيطاني الصهيوني، سواء ما حدث عاـ   

، حيث اف االستيطاف الصهيوني قاـ باحتالؿ األراضي الفمسطينية وطرد سكانها وقتمهـ 1967او 

                                                           
 .15، ص1988بركات، االستيطاف اإلسرائيمي في فمسطيف بيف النظرية والتطبيؽ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، نظاـ  3
 .95، ص1999، دار الشروؽ، القاهرة، 7لمسيري، اليهود واليهودية والصهيونية، جعبد الوهاب ا 4
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ر أصمييف، واسكانهـ في األراضي وبالتالي افراغ تمؾ األراضي، ثـ قاـ بعد ذلؾ بإحالؿ سكاف يهود غي
 التي تـ احتاللها.    

 
 وبناء عميو، ترى الباحثة بأف السياسات الصييونية االستيطانية تعرؼ عمى أنيا:

مجمػوع القرارات والخطوات واإلجراءات التي تتخذها دولة إسرائيؿ ضد السكاف الفمسطينييف في  
طردهـ، وعزلهـ أو حتى إبادتهـ ليحؿ محمهـ سػكاف الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس بهدؼ 

يهػود جدد، وبالتالي ربط القدس الشرقية بالغربية ديموغرافيًا حتى تكوف عاصمة موحدة لدولػة إسرائيؿ 
 بحكـ الواقع المعطى، وهذا ما يمكف تسميته بالسياسة االستيطانية االحاللية.

 
 المطمب الثاني: دوافع االستيطاف اإلسرائيمي

اف دراسة دوافع االستيطاف تعد أحد األمور المهمة، والممقاة عمى عاتقنا جميعًا، بحيث إف  
دراسة ظاهرة االستيطاف ومعرفة دوافعه مف أهـ أسس معرفة آثار  ومخاطر ، وبالتالي وضع الخطط 

الجيد لمواجهته ذلؾ أف الجهؿ بالظاهرة وعدـ معرفة أسبابها ودوافعها ومخاطرها وتشخيصها بالشكؿ 
 . 5يؤدي بالتأكيد إلى خطأ في وضع العالج

 
والدوافع )الفرع الثاني(، ولذلؾ في هذا المطمب سوؼ نتحدث عف الدوافع السياسية لالستيطاف  

)الفرع ثـ نختتـ حديثنا في هذا المطمب بالحديث عف الدوافع األمنية )الفرع الثاني(، االقتصادية 
 الثالث(.

 

                                                           
، بالؿ محمد صالح إبراهيـ، االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية وأثر  عمى التنمية السياسية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية 5

 .33، ص2010نابمس، 
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 لسياسيةالفرع األوؿ: الدوافع ا
حيث كانت الحكومات اإلسرائيمية جميعها رغـ اختالفها، تسعى الى تحقيؽ هدؼ سياسي مف  

االستيطاف، بحيث يضمف لها إقامة دولة إسرائيؿ الكبرى، والتي قامت عميها الفكرة الصهيونية منذ 
وسيمة  ليس هدفًا في حد ذاته فحسب، بؿ أيضاً "االستيطاف  6بداياتها، بحيث يقوؿ موشيه سنيه

لالستيالء السياسي عمى فمسطيف، ولذلؾ يجب أف نسعى في آٍف واحٍد إلقامة مستوطنات عبرية سواء 
وسط المراكز السياسية واالقتصادية لمبمد، أو بالقرب منها أو حولها، أو في تمؾ النقاط التي يمكف 

كرية عمى البمد، والقدرة استخدامها مواقع طبغرافية مشرفة، أو مواقع رئيسية مف ناحية السيطرة العس
ف كانت أهميتها االقتصادية قميمة . وبالتالي السياسة االستيطانية واضحة 7"عمى الدفاع الفعاؿ عنه، وا 

قامة  منذ بدايات الصهيونية في اف هدفها سياسي يسعى الى السيطرة عمى كافة األراضي الفمسطينية وا 
في الضفة الغربية يخدـ األهداؼ السياسية اإلسرائيمية، فإف االستيطاف الدولة اإلسرائيمية الكبرى. لذلؾ 

فبدونه سيجعمها مجرد جيش احتالؿ، أما باالستيطاف واالستيالء عمى األرض، وفرض سياسة األمر 
 .8الواقع، فإنها تسعى إلى رفع هذ  الصفة االحتاللية عنها

 
غاية األهمية في الصراع كما اف وجود المستوطنات الصهيونية في األراضي الفمسطينية أمر في 

العربي اإلسرائيمي، الف وجود تمؾ المستوطنات سوؼ يتيح لإلسرائيمييف السيطرة عمى كافة األرض، 
وتثبيت حدود الدولة الصهيونية وجمع اليهود مف اقطاب العالـ وتوحيد فكرهـ السياسي، بعد اف عاشوا 

 .  9فترات طويمة في الشتات
 

ية في فمسطيف كاف االعتبار السياسي هو االعتبار الرئيسي لميهود، ومنذ قياـ الدولة الصهيون 
بحيث تعد ورقة رابحة عمى طاولة المفاوضات وفي حاالت التسوية، وخير مثاؿ عمى ذلؾ: مستوطنة 
ياميت والمستوطنات األخرى التي أقيمت في سيناء، كاف اخالؤها أحد األسباب المهمة التي دفعت 

                                                           
 .1943رئيس قيادة الهاغاناة عاـ  6
 .566، ص2004الد عايد، الوجود االستيطاني في األراضي المحتمة، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، خ 7
 .128، ص1998، دار الرياف لمطباعة، نابمس، 1967تاريخ االستيطاف اليهودي في منطقة نابمس عاـ "محمد عود  غممي،  8
 .51، دار المنارة، جدة، بدوف تاريخ نشر، صية وقطاع غزة، دراسة جيوبولوتكيػةمحمد أمير قيطة، المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغرب 9
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 10 .1979اإلسرائيمية عاـ  –، ومعاهدة السالـ المصرية 1978مب ديفيد عاـ مصر لتوقيع اتفاقية كا
ونتيجة لذلؾ حققت إسرائيؿ مكاسب سياسية مف تمؾ المعاهدات، كاف أهمها: الوصوؿ الى حالة مف 
الهدوء السياسي والعسكري بينها وبيف مصر، وانتزاع الدولة الصهيونية اعتراؼ اكبر واهـ الدوؿ 

كذلؾ األمر، بالنسبة لخطة االنفصاؿ اإلسرائيمية أحادية الجانب، والتي حدثت مع العربية بها، و 
مستوطنات فطاع غزة، ومستوطنات شماؿ الضفة الغربية، حيث قامت إسرائيؿ بإخالء تمؾ 

 اإلسرائيمي. –المستوطنات باعتبار  حؿ مف جانب واحد، يهدؼ الى انهاء الصراع الفمسطيني 
 

 ع االقتصاديةالفرع الثاني: الدواف
سرائيؿ لمموارد االقتصادية الفمسطينية يشكؿ أبرز األهداؼ والدوافع   اف استثمار المستوطنيف وا 

االقتصادية لالستيطاف، ومف ذلؾ مثاًل المستوطنات التي أقامتها إسرائيؿ مع بداية االحتالؿ في منطقة 
جودة أراضيها ومالئمتها لمزراعة غور األردف، لالستفادة منها زراعيًا، حيث تمتاز هذ  المنطقة ب

المبكرة بفضؿ مناخها المالئـ ونظرًا لتمؾ األهمية االقتصادية لمستوطنات الضفة الغربية فقد أعمنت 
وما زالت تعمف إسرائيؿ مرارًا تمسكها بالضفة الغربية، ومف ذلؾ تصريح وزير التجارة والصناعة 

ت إسرائيؿ والضفة الغربية، وستبقياف وحدة اقتصادية اإلسرائيمي األسبؽ )حاييـ بارليؼ( قائاًل "كان
 . 11واحدة مهما كانت الحموؿ السياسية في المنطقة"

 
ولـ يكف المستوطف القادـ مف أقصى بالد العالـ ليقبؿ بالعيش في أعالي جباؿ الغور الممتهبة  

، مف أجؿ ذلؾ تحاوؿ ما لـ توفر له الحكومة اإلسرائيمية عيشًا رغيدًا والمتطمبات األساسية لمعيش
السيطرة عمى كافة الموارد االقتصادية في الضفة الغربية خاصًة فيما يتعمؽ بالميا  والمنتوجات 

إسرائيؿ" تسيطر عمى "الزراعية، وهذاف العنصراف يشكالف نظرية االستيطاف في الضفة الغربية إذ إف 
طنات اإلسرائيمية ازدهارًا ممحوًظا، مف مخزوف ميا  الضفة الغربية. وتزدهر الزراعة في المستو  %68

ألؼ دونـ مف األراضي الفمسطينية في هذ  90,000 حيث يستغؿ المستوطنوف ما يقرب مف
مف األراضي في 34%المستوطنات في أعماؿ الزراعة، كما خصصت السمطات اإلسرائيمية ما نسبته 

                                                           
رياض العيمة وأيمف عبد العزيز شاهيف، األبعاد السياسية واألمنية لالستيطاف اإلسرائيمي في القدس ووضعيتها القانونية، مجمة جامعة  10

 .906، ص2010، 1، العدد 12األزهر، غزة، المجمد 
 .110مرجع سابؽ، صيطة، محمد أمير ق 11
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المقامة في منطقة األغوار عمى  مستوطنة كبرى ألغراِض الزراعة، وتعتمد المستوطنات اإلسرائيمية16
وجه التحديد عمى الزراعة، وفي حاالت كثيرة، تتجاوز المساحات الواسعة التي يفمحها المستوطنوف 

رة لممستوطنات التي يقيموف فيها  .12الحدوَد البمدية المقرَّ
 

 الفرع الثالث: الدوافع األمنية
االستيالء عمى األراضي الفمسطينية، بررت حكومات إسرائيؿ المتعاقبة، إجراءات المصادرة و  

قامة المستوطنات عميها بأسباب أمنية وضرورات عسكرية ممحة تقتضي حتمًا منها ضرورة،  إلنشاء وا 
وواجب القياـ بمثؿ هذ  األعماؿ لمحفاظ عمى األمف والنظاـ في األراضي الفمسطينية الخاضعة لسيطرة 

دارة قواتها  .13وا 
 
شبكة االستيطاف الممتدة عمى كافة األراضي الفمسطينية إلى سعت "إسرائيؿ" مف خالؿ و   

تحقيؽ أهداؼ أمنية، وهذا واضح مف خالؿ اختيار مواقع االستيطاف، والنقاط العسكرية في المرتفعات، 
وكذلؾ الحواجز المنتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية، وجاء الجدار الفاصؿ ليؤكد هذا الدافع، وهذا ال 

 األخرى لالستيطاف. يمغي الدوافع
 

كما أف هذ  اإلجراءات األمنية القاسية جدًا في الضفة الغربية تهدؼ إلى خمؽ حالة مف الرعب  
والخوؼ والقمؽ عند الفمسطينييف، وبالتالي تهدؼ إلى النيؿ مف معنوياتهـ مما يدفع بعضهـ إلى اليأس 

وكذلؾ اليأس مف المقاومة وذلؾ مف إعمار األرض والوصوؿ إليها خوفًا مف إرهاب المستوطنيف، 
نتيجة العنؼ الذي ترد به عمى كافة أشكاؿ المقاومة التي يقوـ بها الفمسطينيوف، مما يدفع البعض إلى 

 .14الهجرة وهذا في النهاية لصالح األهداؼ األمنية اإلسرائيمية
 

، ومع ذلؾ وبالتالي ترى إسرائيؿ بأف المستوطنات هي خط الفاع األوؿ عف الدولة اليهودية 
فاف هناؾ اتجاهًا في إسرائيؿ يرى الوظيفة األمنية، وحدها تمتمؾ القدرة عمى تعميؿ إصرار الحكومات 

                                                           
، 2010، "األعماؿ والمشاريع التجارية االستعمارية القائمة في المستوطنات اإلسرائيمية"منظمة التحرير الفمسطينية، دائرة شؤوف المفاوضات،  12
 .8ص

 .56-55، ص1999ناصر الريس، المستوطنات اإلسرائيمية في ضوء القانوف الدولي اإلنساني، مؤسسة الحؽ، راـ اهلل،  13
 .54محمد أمير قيطة، مرجع سابؽ، ص 14
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المتعاقبة في إسرائيؿ عمى إقامة هذ  المستوطنات، ولكف، فيـ تعمؿ، مثاًل، إقامة بعض المستوطنات 
ى العربية الفمسطينية، بؿ وداخؿ البعيدة عف الحدود مع الدولة العربية المجاورة، وحوؿ المدف والقر 

بعض هذ  القرى وتمؾ المدف، كالوضع في حالة مدينتي القدس والخميؿ. إضافة إلى أف بعض هذ  
 –المستوطنات قد يشكؿ عبئًا بالنسبة لمقوة الدفاعية إلسرائيؿ، عمى نحو ما أكدته الحرب العربية 

ة الى اخالء العديد مف المستوطنات التي ، حيف اضطرت السمطات اإلسرائيمي1973اإلسرائيمية عاـ 
 . 196715كانت أقامتها في األراضي المحتمة بعد عاـ 

 
 المطمب الثالث: مشروعية االستيطاف اإلسرائيمي في القانوف الدولي

قامت إسرائيؿ منذ احتاللها ألراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس بعدة إجراءات،  
المقدسة واالستيالء عمى ما تبقى مف األراضي الفمسطينية، وذلؾ دوف أي  كاف هدفها تهويد المدينة

اكتراث لقواعد القانوف الدولي والمواثيؽ الدولية التي نصت عمى احتراـ حقوؽ المواطنيف الذيف تقع 
، والتي تشير الى 1949أراضيهـ تحت االحتالؿ وذلؾ بناًء عمى ما نصت عميه اتفاقية جنيؼ لعاـ 

. 16المحتمة ال يجب أف تنقؿ، أو تحوؿ جزءًا مف سكانها المدنييف إلى األراضي التي احتمتها"أف "القوة 
وعمى الرغـ مف ذلؾ ترفض إسرائيؿ االعتراؼ باألراضي الفمسطينية كأراضي محتمة، وتستمر 
ف بسياساتها االستيطانية الغير قانونية. وبالتالي في هذا المطمب سوؼ نتناوؿ الحديث في البداية ع

ومف ثـ بعد ذلؾ سوؼ )الفرع األوؿ(، في القانوف الدولي  ةالوضعية القانونية لألراضي الفمسطيني
     )الفرع الثاني(.نتناوؿ الحديث عف موضوع مشروعية االستيطاف اإلسرائيمي في القانوف الدولي 

 
 الفرع األوؿ: الوضعية القانونية لألراضي الفمسطينية في القانوف الدولي

القوات اإلسرائيمية باحتالؿ قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، قامت 1967اـ بعد ع 
 الشرقية، وفرض سيطرتها الكاممة عميها، بما في ذلؾ السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 

                                                           
، 1998آذار -، راـ اهلل، شباط111آماؿ دياب، القانوف الدولي واالستيطاف اإلسرائيمي، مجمة صامد االقتصادي، السنة العشروف، العدد  15
 .98ص

 .1949مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  49المادة  16
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وتندرج األراضي الفمسطينية حكمًا ضمف نطاؽ ومفهـو األراضي المحتمة لكونها وجدت فعميًا  
جازتها باستخداـ القوة دوف وجه حؽ، ونجحت فعميًا بالسيطرة  تحت سيطرة وادارة قوات أجنبية معادية وا 

عميها وادارتها عبر إقامتها لحكومة عسكرية تمارس دورها في حكـ وادارة هذ  األراضي، وينظـ القانوف 
اصة والموارد وثروات الدولي اإلنساني ما يجب عمي المحتؿ والتزاماته تجا  الممتمكات العامة والخ

األراضي المحتمة، كما ينظـ حدود ونطاؽ االستيالء والمصادرة األراضي أو االنتفاع باألمالؾ العامة، 
أي أف القانوف الدولي أوجد جممة مف الضوابط والمعايير القانونية الواجبة عمي المحتؿ واحترامها 

منفعته مف حقوؽ حياؿ األعياف العامة وااللتزاـ بها حاؿ شروعه في ممارسة واستخداـ ما وضع ل
 .17والخاصة في األراضي الخاضعة لسيطرته وادارته

 
، 1967وفي هذا الفرع سوؼ أتحدث عف المركز القانوني لمضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب عاـ 

 ، وذلؾ كما يمي:وتطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة
 1967قانوني لمضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب عاـ أواًل: المركز ال

مف االتفاقية المتعمقة بقوانيف الحرب البرية وأعرافها، األرض المحتمة بكونها 42 عرفت المادة 
"األرض التي تكوف السمطة الفعمية بيد العدو، وال يشمؿ االحتالؿ سوى األراضي التي يمكف أف تمارس 

 18فيها هذ  السمطة بعد قيامها"
 

وبموجب هذ  المادة، فإّف األراضي الفمسطينية تخضع لالحتالؿ اإلسرائيمي، مما يترتب عمى  
الخاصة بحماية المدنييف، باعتبارها إحدى الحاالت التي 1949ذلؾ انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

أصبحت غير قادرة نصت عميها االتفاقية الرابعة لسرياف أحكامها، حيث أف اإلقميـ يعتبر محتاًل إذا 
 عمى ممارسة سمطاتها عمى ترابها وهذا ما حدث في األراضي الفمسطينية

 

                                                           
 .923لمرجع السابؽ، صرياض العيمة وأيمف عبد العزيز شاهيف، ا 17
 .1907االتفاقية المتعمقة بقوانيف الحرب وأعرافها المؤرخة بتاريخ  18
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 لذا ال بّد مف توافر مجموعة مف العناصر ألخذ صفة االحتالؿ وىي:
تتمكف فيها أحدها مف غزو أراضي  -أو أكثر–قياـ حالة حرب أو نزاع مسمح بيف قوات دولتيف . 1

ها أو بعضها، وبطبيعة الحاؿ تختمؼ هذ  الحالة عف حالة وجود الدولة األخرى، واحتاللها كم
المحميات والقواعد األجنبية عمى إقميـ دولة مف الدوؿ في وقت السمـ، حيث يقوـ وجودها في حدود 

 واجباتها العسكرية دوف التدخؿ في إدارة اإلقميـ أو أمور ساكنيه.
سمحة أجنبية، أراضي دولة أخرى وتضعها تحت قياـ حالة احتالؿ فعمية مؤقتة تحتؿ فيها قوات م .2

نما هو أمر واقع نتج عف وجود القوات المسمحة  سيطرتها، فاالحتالؿ الحربي ليس حالة قانونية وا 
في األراضي المحتمة بعد هزيمتها لمقوات المعادية، ونتيجة لهذا الواقع الفعمي وليس القانوني، فإف 

هي صاحبة الشخصية القانونية الدولية المستقمة التي ال  الدولة التي احُتمت أراضيها تبقى كما
يمسها وضع االحتالؿ المؤقت، وتعود إليها أراضيها بعد انتهاء االحتالؿ، وهذا هو المبدأ التي 

 استقر منذ الحروب
وجوب أف يكوف االحتالؿ فعااًل ومؤثرًا، فاالحتالؿ ال يبدأ إال إذا كانت قوات االحتالؿ قد  .3

لسيطرة عمى كؿ األراضي التي غزتها، وأوقفت المقاومة المسمحة فيها، وتمكنت مف استطاعت ا
 .حفظ النظاـ واألمف وأخضعتها لمسمطة العسكرية التي تقوـ بتأسيسها فور توقؼ القتاؿ

 
وخالصة هذ  العناصر، هي أف فعمية االحتالؿ الحرب وآثار  المباشرة في إخضاع إقميـ  

والعسكرية، هي العنصر المميز في تعريؼ االحتالؿ الحربي، وعميه فإف المحتؿ لمسيطرة المادية 
تطبيؽ القواعد القانونية الخاصة به مف حيث المكاف والزماف، يكوف فور إثبات هذا العنصر، فال 
تسري أحكاـ قانوف االحتالؿ الحربي )أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ عمى األقاليـ المحتمة(، 

راضي المحتمة التي تدعمت فيها السمطة الفعمية لقوات االحتالؿ بعد غزوها، وبمفهوـ إال في األ
 المخالفة فإف أي حالة تخرج عف نطاؽ الحالة أعال  فال يسري عميها قانوف االحتالؿ الحربي.
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 وظيرت عدة نظريات سوغيا الفقو اإلسرائيمي تتحدث عف ىذا الموضوع، وىي:
نظرية تبّناها الفقيه )يمهود بموـ(، وتتضمف هذ : "بأف األردف ومصر لـ تكف وهي  :. فراغ السيادة1

 19لهـ صفة شرعية أو قانونية، ولـ يعترؼ بسيادتيهما عمى الضفة وغزة سوى باكستاف وبريطانيا
نما إدارة"، لكف هذ   وبالتالي فإّف الوضع القانوني إلسرائيؿ في األراضي الفمسطينية ليس احتالاًل وا 

ية يوجد ما يضحدها، حيث إّف الضفة الغربية والقدس كانتا تحت وصاية األردف لفترة مؤقتة وذلؾ النظر 
إلى حيف حصوؿ الشعب الفمسطيني عمى استقالله، وكاف األردف قد سّف قانونًا ينص عمى الوحدة بيف 

دة في الضفة األردف وفمسطيف، واعترفت بريطانيا بهذ  الوحدة، وبالتالي أصبحت األردف صاحبة السيا
 1950/4/11الغربية والقدس الشرقية في أعقاب مؤتمر أريحا واالنتخابات التي جرت بتاريخ 

باإلضافة إلى اتفاقية جنيؼ الرابعة في المادة األولى منها تنص عمى أف: "االتفاقية تطبؽ في جميع 
ف حاكـ شرعي أو األحواؿ بغض النظر عف كيفية وقوع األراضي في قبضة الدولة المحتمة، سواء م

 .20غير شرعي، أو حرب معمنة أـ غير معمنة، سواء احتمها كّمها أـ جزءًا منها
: تبنت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي هذ  النظرية لتبرير ). الدفاع عف النفس )نظرية الغزو الدفاعي2

السيادة عمى تمؾ  عدـ إخضاع األراضي الفمسطينية المحتمة التفاقية جنيؼ الرابعة، باعتبار أّف لها حؽ
األراضي، وأف تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة يقتضي أف تكوف األراضي قد احتمت في حرب عدوانية، 
والحرب التي شنتها ونتج عنها احتالؿ أراضي الضفة الغربية لـ تكف مف هذا النوع، وبالتالي فإّف 

ى حد زعمهـ وهذا ما يتناقض مع إحدى الركائز األساسية لتطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة غير متوفر عم
ما جاء في المادة الثالثة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة والتي تقرر بأف االتفاقية تطبؽ بغض النظر عف 
الظروؼ التي نشأت بموجبها حالة االحتالؿ ولكف حتى لو تقبمنا ادعاءات إسرائيؿ هذ ، فإّف حؽ 

 .21التي احتمتها خالؿ دفاعها عف النفس الدفاع الذي تدعيه، ال يبرر لها االحتفاظ بالمناطؽ
يشكؿ احتالؿ الضفة الغربية وقطاع غزة وفقًا لهذا الموقؼ تحريرًا ألرض  . الموقؼ األيدلوجي:3

مغتصبة، وال يشكؿ احتالاًل حربيًا، فهي تعتبر األراضي الفمسطينية جزءًا مف أرض إسرائيؿ، وبناء 

                                                           
وؽ داود درعاوي، جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية، مسؤولية إسرائيؿ الدولية عف الجرائـ خالؿ انتفاضة األقصى، الهيئة الفمسطينية لحق 19

 .53ص ،2001، راـ اهلل، 24المواطف، سمسمة تقارير 
قامة المستوطنات عمى ضع القدس، وفقا ألحكاـ القانوف الدولي، رسالة  20 خمدوف بهاء الديف حمدي أبو السعود، أثر االحتالؿ اإلسرائيمي وا 

 .104، ص2000ماجستير، 
، 21الرابعة، سمسمة الدراسات تسييس القانوف الدولي اإلنساني، دراسة نقدية تحميمية لمؤتمر األطراؼ السامية المتعاقدة عمى اتفاقية جنيؼ  21

 .4، ص2000المركز الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف، راـ اهلل، 
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حرر  مف اآلخريف هذا مف وجهة نظر الفقه عمى هذا الموقؼ فالشعب ال يحتؿ وطنه، بؿ ي
 22.اإلسرائيمي

 
 ثانيًا: تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة

تعتبر كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتمة يتعيف خضوعها لقانوف االحتالؿ  
ـ، واستعمالها 1967تي قامت بها عاـ الحربي، نظرًا ألف إسرائيؿ قد احتمتها أثر األعماؿ العدائية ال

غير المشروع لمقوة في مواجهة كؿ مف األردف ومصر وسوريا، مهددة بذلؾ السالمة اإلقميمية لتمؾ 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي تمنع التهديد بػ أو استعماؿ القوة ضد  4/2الدوؿ، ومنتهكة لممادة 

وبما أف احتالؿ إسرائيؿ لتمؾ األراضي قد نجـ عف  السالمة اإلقميمية لمدوؿ أعضاء األمـ المتحدة،
حرب غير مشروعة، لذا فإف استمرار احتاللها لتمؾ األراضي حتى اآلف يعتبر عماًل غير مشروع 

 .23أيضاً 
 

 وىنا يستوجب عمينا بياف الموقؼ اإلسرائيمي وموقؼ المجتمع الدولي واألمـ المتحدة، كما يمي: 
 أواًل: الموقؼ اإلسرائيمي

ّدعي السمطات اإلسرائيمية أف االتفاقية ال تطبؽ إال حيث ُأقصيت دولة شرعية ذات سيادة ت 
عف األرض المحتمة، أصدرت بعض األحكاـ التي استُبعد فيها إمكاف تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة. وقد 

نها،ّ  سوَّغت المحكمة رأيها بناء عمى المبدأ القائؿ إف االتفاقية غير صالحة ألف تنظر فيها م حكمة وا 
لما كانت مف جممة القانوف الدولي التقميدي ال مف القانوف الدولي العرفي، فهي ال تشكؿ جزءًا مف 
قانوف إسرائيؿ المحمي، وال يمكف لها أف تصبح جزءًا مف هذا القانوف إال إذا أقر الكنيست تشريعًا في 

  .هذا الشأف
 

هاي تنطبؽ عمى األراضي التي احتمتها غير أف محكمة العدؿ العميا قررت أف أنظمة ال 
عمى أساس أنها تعّبر عف القانوف الدولي العرفي المعدود جزءًا مف القانوف ٧٦٩١إسرائيؿ سنة 

اإلسرائيمي في غياب أي قانوف محمي يتعارض معها. يضاؼ إلى ذلؾ أف رئيس المحكمة العميا 

                                                           
 المرجع السابؽ. 22
 .97، ص1986عثماف التكروري وعمر ياسيف، الضفة الغربية وقانوف االحتالؿ الحربي، مركز الدراسات في نقابة المحاميف، فرع القدس،  23
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ـز البديهية )الالزمة عف االتفاقية( أاّلُ  ُيحوِّؿ ي مئير شمغار، قاؿ إنه يبدو مف المواضاإلسرائيمية، القا
 .24كؿُّ احتالٍؿ األراضَي المحتمَة إلى أراض تنطبؽ عميها أحكاـ االتفاقية

 
 ثانيًا: موقؼ المجتمع الدولي 

جوبهت المواقؼ اإلسرائيمية بالرفض العنيؼ مف قبؿ األغمبية العظمى مف الخبراء القانونييف،  
لية لمصميب األحمر الدولي وغيرهما. أما موقؼ األمـ المتحدة الصريح، فهو يؤيد ومف قبؿ المجنة الدو 

مف اتفاقية الهاي ٢٤إف االحتالؿ معرَّؼ تعريفًا واضحًا في المادة  حيث   تطبيؽ أحكاـ االتفاقية.
يجب التي تمتزمها إسرائيؿ. "فمئف كانت إسرائيؿ ُتعدُّ قوة محتمة بحسب مقتضيات اتفاقية الهاي، إذف 

 .25أف ُتَعّد قوة محتمة وفؽ مقتضيات اتفاقية جنيؼ الرابعة"، بحسب قوؿ أحد الخبراء اإلسرائيمييف
 

 ثالثًا: موقؼ األمـ المتحدة 
عمى مدى عقود طويمة لـ تغير األمـ المتحدة موقفها مف المطالبة بتطبيؽ اتفاقية جنيؼ  

سرائيؿ عاـ  ة التحريرمنظمالرابعة، حتى بعد توقيع االتفاقيات الثنائية بيف  ؛ ألف 1993الفمسطينية وا 
هذ  االتفاقية ال تغير مف الوضع القانوني لألراضي الفمسطينية كونها اتفاقيات تعبر عف مرحمة انتقالية 
محددة بسقؼ زمني. أّما مف الناحية الواقعية فاالنتهاكات اإلسرائيمية بحؽ المدنييف ازدادت في ظؿ 

اف ومصادرة األراضي وجدار الفصؿ العنصري، وقتؿ المدنييف مف أبرز هذ  االتفاقيات فاالستيط
االنتهاكات لالتفاقيات الدولية. وُيذكر أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة أصدرت العديد مف التوصيات 

قرارًا  1997ذات الصمة باتفاقية جنيؼ الرابعة، إذ أصدرت في الخامس والعشريف مف نيساف عاـ 
عمى األراضي 1907عمى سرياف اتفاقية جنيؼ الرابعة والقواعد المرفقة باتفاقية الهاي  يتضمف التأكيد

  .196726الفمسطينية بما فيها القدس، وكافة األراضي التي احتمتها إسرائيؿ عاـ 
 
 
 

                                                           
اتفاقية جنيؼ الرابعة لضماف حماية الشعب الفمسطيني في األراضي الفمسطينية المحتمة"، مجمة الدراسات  فيميتيسا النغر، مقاؿ بعنواف "تنفيذ 24

 ..4-3، ص1992، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، 11، العدد 3الفمسطينية، المجمد 
 .109، ص1979ساني، تيودور ميروف، الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة االنتقالية، حقوؽ االنساف والقانوف اإلن 25
 .359، ص2000وتطبيقها عمى األراضي الفمسطينية المحتمة،  1949عبد الرحمف أبو نصر، اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  26
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 الفرع الثاني: االستيطاف اإلسرائيمي في القانوف الدولي
ػّد خرقػػًا لمقػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني، الػػذي يػنص عمػى بنػػاء المسػػتوطنات في الضػػفة الغربيػػة يعػ  

القػوانيف والػنظـ المتبعػػة في أوقػػات الحػػرب واالحػػتالؿ. بػػؿ ويعػػّد هػذا أيضػػًا خرقًا لحقوؽ اإلنساف 
نقػؿ  المتعارؼ عميها بموجب القانوف الدولي. والقانوف الػدولي اإلنسػاني يمنػع الدولػة المحتمػة مػف

. باإلضػػافة إلى ذلػػؾ ) التفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة49مواطنيهػا إلى المنػاطؽ التػي قامػػت باحتاللهػػا )بنػػد 
هاغ" عمى منع الدولة المحتمة مف إجراء تغيرات دائمػة في األراضػي المحتمػة، باسػتثناء "تػػنص أنظمػػة 

  المحمييف. تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية أو لصالح السكاف
 

كما إف بناء المستوطنات يمس بحقوؽ الفمسطينييف، المنصوص عميها في القانوف الػدولي  
فيمػػػا يخػػػص حقػػػوؽ اإلنسػػػاف. مػػػف بػػػيف الحقػػػوؽ المنتهكػػػة، الحػػؽ بتقريػػر المصػػػير، حػػػؽ المساواة، 

قؿ حقيقػػػة كػػوف المسػػػتوطنات غيػػر شػػػرعية حؽ الممكية، الحؽ بمستوى الئؽ لمحياة وحؽ حرية التن
وغيػػر قانونيػػػة بموجػػب القػػانوف اإلنسػػػاني الدولي، ال تؤثر عمى مكانة المستوطنيف الذيف يسكنونها، 

ػزءًا حيث يعتبػروف سػكانًا مػدنييف يحػػؽ تػػػوفير الحمايػػػة الالزمػػػة لهػػػـ. وحقيقػػػة كػػػوف المسػػػتوطنيف جػػ
 .27مػػػف قػػػوات األمػػػف اإلسرائيمية، مف المفروض أال تؤثر عمى بقية المستوطنيف المدنييف

 

                                                           
، 51العدد، 13ممخص تقرير بتسميـ، سمب األراضي وسياسة االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية، مجمة الدراسات الفمسطينية، المجمد  27

 . 150، ص2002
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 المبحث الثاني: اآلثار السمبية المترتبة عمى وجود االستيطاف
 

 يترتب عمى االستيطاف الصهيوني في األراضي الفمسطيني عدة آثار سمبية كما يمي:
 سرائيمية ومشكمة المياه الفمسطينية المطمب األوؿ: المستوطنات اإل

لقد تركت سياسة إسرائيؿ االستيطانية في األراضي العربية المحتمة اضرارًا شديدة عمى اقتصاد  
األراضي المحتمة، وخاصة الضفة الغربية التي يقوـ اقتصادها عمى النشاط الزراعي، حيث تستخدـ 

ي الضفة الغربية عمى حساب المزارعيف العرب، فقد المستوطنات اإلسرائيمية موارد الميا  المحدودة ف
بئرًا قدر انتاجها بنصؼ  29بمغ عدد اآلبار التي يستغمها المستوطنوف في الضفة الغربية أكثر مف 

كميات الميا  التي يحصؿ عميها المواطنوف الفمسطينيوف في الضفة الغربية، خاصة وأف المستوطنيف 
 الميا ، تمكنهـ مف الحصوؿ عمى كيات كبيرة جدًا مف الميا . يستخدموف وسائؿ حديثة لمحفر وضخ 

 
ويستهمؾ المستوطف اإلسرائيمي في الضفة الغربية، ثمانية أضعاؼ الكمية التي يستهمكها  

% مف مصادر الميا  في الضفة الغربية، عمى 20المواطف الفمسطيني، وبذلؾ فإنهـ يستهمكوف حوالي 
مة مف عدد السكاف فيها، يضاؼ إلى ذلؾ أنهـ ال يدفعوف نفس ثمف الرغـ مف أنهـ يشكموف نسبة ضئي

الميا  الذي يدفعه المواطنوف الفمسطينيوف والذي قد يصؿ إلى خمسة أضعاؼ ما يدفعه المستوطنوف، 
عممًا بأف اثماف فواتير الميا  التي يدفعها المستوطنوف عمى ضآلتها مدعومة مف المنظمة الصهيونية 

 .28العالمية
 

في قطاع غزة، فيبدو األمر أكثر سوءًا مف الضفة الغربية، ذلؾ ألف القطاع يعتمد بصورة  أما 
% مف حجـ صادراته. ورغـ فقر موارد  المائية، 90كبيرة جدًا عمى النشاط الزراعي والذي يشكؿ نسبة 

عة فقد سيطر المستوطنوف اإلسرائيميوف عمى معظمها مف خالؿ حفرهـ في منتصؼ الثمانينات لمجمو 
بئرًا، يحصموف منها عمى كؿ ما يمزمهـ مف الميا ، في الوقت 40-35مف اآلبار تراوح عددها مف 

الذي طبؽ فيه عمى المزارعيف الفمسطينييف نظاـ صاـر في توزيع حصص الميا  عميهـ، وكؿ مف 
 يتجاوز الحصة المقررة له يخضع لغرامة كبيرة.

                                                           
موسى الدويؾ، المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة في ضوء قواعد القانوف الدولي العاـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  28

 .125-124، ص2004
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يا  وكمياته في األراضي المحتمة، موضوع واخيرًا يمكف القوؿ باف موضوع استهالؾ الم 
ديناميكي، وهو في ازدياد مستمر ألنه كمما ارتفع عدد المستوطنات والمستوطنيف في األراضي المحتمة 
)وهو في تصاعد مستمر( زادت الكميات المستهمكة مف الميا  الفمسطينية، لذلؾ نجد اختالفًا واضحًا 

 .29في األراضي المحتمة مف مرجع آلخرفي كميات استهالؾ المستوطنيف لمميا  
 

 المطمب الثاني: المشاكؿ القانونية الناجمة عف إقامة المستوطنات 
 أواًل: ازدواجية القانوف والتمييز العنصري 

ـ، كاف القانوف األردني هو الساري المفعوؿ 1967عندما احتمت إسرائيؿ الضفة الغربية عاـ  
لقانوف الواجب التطبيؽ )فعاًل وليس شكاًل( غير اف إسرائيؿ فيها، وكاف مف المفروض أف يظؿ هو ا

بدأت بتعديؿ أحكامه مف خالؿ إصدارها لألوامر العسكرية التي لـ تترؾ شيئًا فيه دوف أف يشممه 
أمر عسكري، بحيث أصبح القانوف األردني يطبؽ في  1200التعديؿ، وقد تجاوز عدد هذ  األوامر 

أو اإلطار فقط، وليس المضموف، وبذلؾ اصبح الفمسطينيوف في الضفة الغربية مف حيث الشكؿ 
األراضي المحتمة يخضعوف لنظاـ قانوني مركب يتكوف مف بعض القوانيف العثمانية والبريطانية التي 

في  التشريعات المصرية  توضعت زمف االنتداب، والقانوف األردني )في الضفة الغربية( بينما طبق
 .30ألوامر العسكرية الصادرة مف سطالت الحكـ العسكري اإلسرائيميقطاع غزة باإلضافة إلى ا

 
 ثانيًا: عنؼ المستوطنيف

عمى الرغـ مما تقدمه الحكومة اإلسرائيمية مف تسهيالت مادية وأمنية لممستوطنيف، والتي  
مجئوف تشمؿ تزويدهـ باألسمحة، وتوفير الحراسة لهـ، إال أنهـ يدعوف دومًا عدـ كفاية هذ  الحماية، وي

إلى تطبيؽ القانوف بأيديهـ فيقوموف بشتى صور االعتداء عمى المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتهـ 
هادفيف مف وراء ذلؾ إلى خمؽ القناعة النفسية لدى المواطف الفمسطيني في األراضي المحتمة بأف 

فعه إلى الرحيؿ، وهذا ما عبر هنالؾ "رعبًا يهوديًا يتهدد "، وبالتالي زلزلة شعور  الداخمي باالمف، مما يد
عنه "مائير كاهانا" الزعيـ السابؽ لحركة كاخ اإلرهابية، عندما أجاب عف سؤاؿ حوؿ كيفية تحقيقه 

                                                           
 .126موسى الدويؾ، مرجع سابؽ، ص 29
 .374موسى الدويؾ، مرجع سابؽ، ص 30
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أف مائير كاهانا قد أصبح وزيرًا لمدفاع لف  -العرب-ألهدافه بطرد العرب، قائاًل "حينما يسمعوف 
   . 31يحتاجوا إلى الكثير مف اإلقناع"

                                                           
 .181، ص1985رهابييف المدنييف اإلسرائيمية، مجمة الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة، احمد محمد فاضؿ، ظاهرة اإل 31
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 الفصؿ األوؿ
 عدـ مشروعية التداوؿ لمنتوجات المستوطنات في ظؿ عدـ شرعية االستيطاف

 
قبؿ البدء بالحديث عف موضوع تداوؿ منتجات المستوطنات الصهيونية، ال بد مف التعرؼ  

، ثـ )المبحث األوؿ( عمى مفهوـ فعؿ التداوؿ في منتجات المستوطنات والشروط الواجب توفرها لتحققه
مدى مشروعية فعؿ تداوؿ منتجات المستوطنات عمى المستوى الدولي وتجريـ بعد ذلؾ نتعرؼ عمى 

وجريمة التداوؿ شأنها شأف أي )المبحث الثاني(، المشرع الفمسطيني لهذا الفعؿ عمى المستوى الداخمي 
جريمة يتطمب توافر عدد مف األركاف لقيامها، وبالتالي نختـ هذا الفصؿ بالحديث عف أركاف جريمة 

   )المبحث الثالث(.تجات المستوطنات تداوؿ من
   

المبحث األوؿ: الشروط الواجب توافرىا لتحقؽ عنصر التداوؿ لمنتجات المستوطنات 
 اإلسرائيمية

يحدث أحيانًا أف يكوف هناؾ اختالط لدى المواطف الفمسطيني ما بيف منتج المستوطنات وغير   
تجات اإلسرائيمية هي متاحة التداوؿ بناًء عمى مف المنتجات كالمنتج اإلسرائيمي مثاًل، فبعض المن

اتفاقيات موقعة ما بيف السمطة الفمسطينية والحكومة الصهيونية، لذا ال بد مف التمييز ما بيف منتجات 
المستوطنات وغيرها مف المنتجات مف خالؿ بياف الشروط الواجب توفرها في هذ  المنتجات والتي 

 عف غيرها. تحقؽ عنصر التداوؿ فيها وتميزها 
 

وشروط متعمقة )المطمب األوؿ(، وتنقسـ هذ  الشروط إلى شروط متعمقة بتصنيع المنتجات  
 )المطمب الثاني(.بالتعامؿ في منتجات المستوطنات في إطار األسواؽ الفمسطينية 

 
 المطمب األوؿ: الشروط المتعمقة بتصنيع المنتجات

فحة تداوؿ منتجات المستوطنات بهدؼ حظر بشأف مكا 2010لسنة  4جاء القرار بقانوف رقـ  
ومنع منتجات المستوطنات الصهيونية في األراضي الفمسطينية كإحدى الخطوات الحكومية المهمة 
عمى أرض الواقع، ولتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ منح المجمس الفمسطيني لحماية المستهمؾ كافة الصالحيات 
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ف عمى منتجات المستوطنات ال بد مف أف تكوف هذ  لتنفيذ هذا القرار بقانوف. ولكي يطبؽ هذا القانو 
وكذلؾ أف تكوف مقرر حظرها مف قبؿ )الفرع األوؿ(، المنتجات مصنعة في إطار المستوطنات 

 )الفرع الثاني(.المجمس الفمسطيني لحماية المستهمؾ بموجب أحكاـ القرار بقانوف 
 

 الفرع األوؿ: اف يكوف المنتج مصنعًا في إطار المستوطنات
يشترط لتحقؽ عنصر التداوؿ فيما يتعمؽ بتصنيع المنتجات، أف يتـ تصنيعها داخؿ مصانع أو  

 شركات أو مؤسسات موجودة فعميًا داخؿ المستوطنات اإلسرائيمية الموجودة في األراضي الفمسطينية.
أي قبؿ وجود االستيطاف في األراضي الفمسطينية المحتمة، تمركزت  1948وقبؿ عاـ  

الصهيونية عمى طوؿ ساحؿ البحر األبيض المتوسط، حيث هناؾ تتركز المستعمرات  الصناعات
المدنية الكبرة منذ بداية نشأة الكياف الصهيوني، وتميزت هذ  الصناعات بارتفاع نسبة رأس الماؿ 
المستخدـ وتوفر الخبرة الفنية الالزمة، في حيف رزحت الصناعة العربية تحت هيمنة الصناعة 

   32التقميدية.
 

 33وجاء في دليؿ مكافحة منتجات المستوطنات الصادر عف صندوؽ الكرامة الوطنية والتمكيف 
 بياف عدة خطوات لمتعرؼ عمى منتجات المستوطنات، كما يمي:

مف خالؿ بطاقات البياف عمى المنتج )يجب اف تتضمف بطاقة البياف المغة العربية( إضافة إلى  .1
 التالية: أنها يجب عف أف تشتمؿ عمى األمور

 .يجب أف تحمؿ مكاف وعنواف الصنع بشكؿ واضح 
  أي منتج بعالمة تجارية جديدة وغير متعارؼ عميها سابقًا يمكف أف يكوف منتج

 مستوطنات. 
                                                           

اؿ ناظـ البرغوثي، آثار االستيطاف والسياسة االستيطانية اإلسرائيمية عمى القطاعات االقتصادية في المناطؽ المحتمة "الضفة الغربية ضن 32
 .120، ص1988دنية، عماف، وقطاع غزة"، رسالة ماجستير، الجامعة األر 

بشأف حظر ومكافحة منتجات  2010لسنة  4وهو صندوؽ حكومي بالتعاوف مع القطاع الخاص أنشأ بموجب القرار بقانوف رقـ  33
دولة المستوطنات، وذلؾ لمقاطعة بضائع المستوطنات ودعـ المنتج الوطني وتعزيز مفهـو التمكيف الذاتي والذي بات عنوانا لسياسة الحكومة وال

ياجات مف العتيدة القادمة، ويهدؼ هذا المبدأ إلى تعزيز وتنمية القدرات الذاتية واالعتماد عمى الجهد الوطني والموارد البشرية في تمبية االحت
 .المنتجات المحمية، وتنظيؼ األسواؽ الفمسطينية مف منتجات المستوطنات

"، خبر بعنواف "د. أبو لبدة يطمؽ الموقع االلكتروني لصندوؽ الكرامة الوطنية والتمكيف"، انظر: موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا
 12/5/2018، تاريخ الزيارة: 28/2/2010راـ اهلل، نشر بتاريخ: 

https://wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=HKUkKva538650320868aHKUkKv 
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  السمع مجهولة المصدر وال تحمؿ بطاقة بياف بالمغة العربية ولـ يحدد عميها مكاف الصنع
 ت. بشكؿ واضح يمكف أف تكوف مف منتجات المستوطنا

  السمع المقمدة والمزورة والمعاد تغميفها وتعبئتها يمكف أف تكوف مف انتاج المستوطنات حيث
 أف المستوطنات ضميعة بهذا المجاؿ.

 المنتجات التالية مف المحتمؿ أف تكوف منتجات مستوطنات: .2
 .أي منتج ال يحمؿ مكاف وعنواف الصنع بشكؿ واضح 
 اوؿ باألسواؽ بغير موعدها.المنتجات الغذائية والزراعية التي تتد 
 34المنتجات التي يجري عميها تنزيالت وعروض بشكؿ مريب. 
 وعمؿ الكياف الصهيوني عمى تكثيؼ صناعاته داخؿ المستوطنات في األراضي المحتمة،  

 
بهدؼ إعادة نشر المنتجات اإلسرائيمية بصورة عامة بشكؿ يحقؽ التوازف الجغرافي لها، وهذ  العممية 

 ؿ وبشكؿ كبير أف تنجح أو أنها نجحت، وذلؾ لعدة أسباب:مف المحتم
أنها المرة األولى التي تطور فيها خطة دقيقة لتقديـ صناعة بحجـ كبير إلى المنطقة الداخمية  .1

 )الضفة الغربية وقطاع غزة(.
اف سكاف المستعمرات الصهيونية ذوو مستوى تكنولوجي متطور، بينما كانت المناطؽ الداخمية  .2

ف فقر نسبي لهذا المستوى. فباستثناء الكيبوتسات والموشافات كاف معظـ السكاف في تعاني م
المناطؽ غير الساحمية يتميزوف بانخفاض ممحوظ في الخبرة الفنية، والمستوى المعيشي نسبة إلى 

 .35المعدؿ العاـ السائد فيما بيف العماؿ في منطقة حيفا عمى سبيؿ المثاؿ
  

لسنة  4منًا في الفقرة األولى مف المادة الثانية في القرار بقانوف رقـ وقد جاء ذكر هذا الشرط ض
بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، حيث نصت عمى "يهدؼ هذا القرار بقانوف إلى  2010

. مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة عمى األراضي الفمسطينية...". 1تحقيؽ ما يمي: 
بقة أف المنتجات التي قصد المشرع الفمسطيني مكافحتها وحظر تداولها هي ونرى مف نص المادة السا

                                                           
 .9، ص2010، راـ اهلل، أيار 1مكافحة منتجات المستوطنات، ج صندوؽ الكرامة الوطنية والتمكيف ألهؿ الكرامة، دليؿ 34
 .120نظاؿ ناظـ البرغوثي، مرجع سابؽ، ص 35
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منتجات المستوطنات الصهيونية الموجودة في األراضي الفمسطينية، أي أنه يشترط أف يكوف المنتج 
 مصنع في الحيز الجغرافي لتمؾ المستوطنات. 

  
طار المستوطنات، والمنتج اإلسرائيمي وفي هذا المقاـ، ال بد مف التمييز ما بيف المنتج المصنع في إ

الذي يتـ تصنيعه داخؿ الكياف الصهيوني. حيث وضعت وزارة االقتصاد الوطني الفمسطينية آلية 
 لمتمييز بينهما، وفقًا لعدة شروط يجب أف تتوفر في المنتج اإلسرائيمي لكي ال يعد منتج مستوطنات:

طاقة بياف بالمغة العربية إلى جانب المغة العبرية وأي أف المنتجات اإلسرائيمية يجب أف تحمؿ بأواًل: 
  .36لغة أخرى، تشمؿ كامؿ البيانات بشكؿ واضح، وأهمها مكاف الصنع

أف تكوف المنتجات اإلسرائيمية بكافة أصنافها منسجمة مع المواصفات القياسية الفمسطينية المتفؽ ثانيًا: 
 .38مها بروتوكوؿ باريس االقتصادي، وأه37عميها في االتفاقيات الموقعة بيف الطرفيف

وهو عبارة عف تمؾ الخطوط الموجودة عمى المنتجات، التي تعتبر بمثابة شيفرة، تقرأ ثالثًا: الباركود: 
بواسطة أجهزة خاصة، وتظهر تحت هذ  الخطوط أرقاـ ذاتها التي تظهر عند قراءة الشيفرة، وبها 

، فالمنتج 7290000000008مثاؿ عمى ذلؾ تساعد المستهمؾ في معرفة بمد المنشأ لممنتج، و 
وفي هذا اإلطار مف المهـ االنتبا   729xxxxxx، ويقرأ عمى النحو التالي 729اإلسرائيمي يبدأ بالرقـ 

 .39( الخاص بالمنتجات اإلسرائيمية، الذي يعد التعامؿ به مسموحا729لمرقـ )
زوير في الباركود مف خالؿ تضميف الشيفرة يحتمؿ حدوث احتياؿ وترابعًا: البيانات الكتابية المعتادة: 

الخاصة بالمنتج اإلسرائيمي عمى منتج المستوطنات، ونظرًا لصعوبة التمييز بيف منتجات المستوطنات 

                                                           
االقتصاد' توضح آلية التمييز بيف منتجات المستوطنات وداخؿ إسرائيؿ"، نشر بتاريخ: 'موقع شبكة راية اإلعالمية، مقاؿ بعنواف " 36
  14/5/2018، تاريخ الزيارة: 1/11/2012

https://www.raya.ps/news/806662.html 
 .6صندوؽ الكرامة الوطنية والتمكيف ألهؿ الكرامة، دليؿ مكافحة منتجات المستوطنات، مرجع سابؽ، ص 37
 بروتوكوؿ باريس االقتصادي: يعد مف أهـ االتفاقيات التي لها تأثير مباشر عمى الحؽ في التنمية االقتصادية الفمسطينية، وتـ توقيعه في 38
ما بيف ابراهاـ شوحط ممثاًل عف حكومة الكياف الصهيوني واحمد قريع ممثاًل عف منظمة التحرير ويعرؼ أيضًا ببروتوكوؿ  1994ساف ني

اإلسرائيمي، ومضموف هذا االتفاؽ النص عمى حؽ الطرؼ الفمسطيني في اتخاذ القرار االقتصادي وفقًا لخطته  –االتفاؽ االقتصادي الفمسطيني 
 ولوياته.التنموية وأ

، القاهرة، 511، عدد104اإلسرائيمية، مجمة مصر المعاصرة، مجمد –انظر: عبد الرحمف ابو النصر، الحؽ في التنمية واالتفاقيات الفمسطينية 
 . 278-277، ص2013يوليو 

تجات المستوطنات وداخؿ إسرائيؿ"، نشر االقتصاد' توضح آلية التمييز بيف من'موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، خبر بعنواف " 39
 . 14/5/2018، تاريخ الزيارة: 1/11/2012بتاريخ: 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=QN76Ona610242133281aQN76On 
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والمنتجات اإلسرائيمية وفقًا لنظاـ الباركود السابؽ، فقد شددت وزارة االقتصاد الفمسطينية عمى ضرورة 
نات الكتابية الموجودة عميه المتضمنة مكاف الصنع، مثؿ صنع في تؿ التأكد مف المنتج مف خالؿ البيا

أبيب، أو صنع في بركاف.  وكثيرًا ما يتـ التالعب بهذا األمر مف قبؿ المستوطنات اإلسرائيمية لتمرير 
المنتج في السوؽ الفمسطينية واألسواؽ العالمية األخرى، حيث يدوف عميه مثاًل "صنع في تؿ أبيب" مع 

رقـ هاتؼ مالئـ، لكف حقيقة األمر أف المنتج يصنع في إحدى المستوطنات ويتـ استخداـ رقـ إيراد 
 .40وهمي، وأحيانًا رقـ مكتب خدمات أو رقـ مخزف إلخفاء عدـ شرعية المنتج

 
وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها عدـ جدوى اإلجراءات السابقة لتمييز منتج المستوطنات عف  

الشكؿ المطموب، حيث اف اغمب تمؾ اإلجراءات هي شكمية متعمقة بالمظهر  المنتج اإلسرائيمي عمى
الخارجي لممنتج والبيانات المكتوبة عميه والباركود، وهو ما يسهؿ تزوير  بهدؼ تسويؽ هذ  المنتجات 
عمى أنها منتجات مصنوعة داخؿ الكياف الصهيوني وهي في الحقيقة منتجات مستوطنات. لذلؾ نرى 

وزارة االقتصاد الوطني بإيجاد وسائؿ أخرى لتمييز منتجات المستوطنات عف غيرها مف بضرورة قياـ 
 المنتجات، مف خالؿ أساليب يمكف لممواطف العادي التوصؿ إليها.

 
وفي هذا اإلطار، ال بد لنا مف أف نذكر المحاوالت المتواصمة لمحكومة الفمسطينية في  

ومكاف صنعها في قوائـ منفصمة، إال أنها مع ذلؾ لـ االستمرار بطرح أسماء منتجات المستوطنات 
ترتقي إلى المستوى المطموب، نظرًا لعدة أسباب، أهمها ضعؼ الحممة اإلعالمية والتوعوية، بحيث أننا 
ال نستطيع الوصوؿ إلى تمؾ القوائـ إال مف خالؿ أجهزة ومؤسسات الحكومة الفمسطينية أو في 

 منتشرة بكثرة بيف أفراد المجتمع الفمسطيني.مؤسسات حقوؽ اإلنساف، وال نراها 
 

كذلؾ لـ ترتقي تمؾ القوائـ لممستوى المطموب نتيجة عدـ وجود تحديث مستمر لها، بحيث اف  
المستوطنات تصنع يوميًا أصنافًا جديدة، وبالتالي نحتاج إلى عدد أكبر مف األجهزة الحكومية 

 المستوطنات وطرح منتجاتها الجديدة.  المختصة بهذا الموضوع، تكوف مهمتها متابعة عمؿ
 

                                                           
 .8صندوؽ الكرامة الوطنية والتمكيف ألهؿ الكرامة، دليؿ مكافحة منتجات المستوطنات، مرجع سابؽ، ص 40
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وفي هذا اإلطار ال بد لنا مف الثناء عمى دور الضابطة الجمركية الفمسطينية، في طرحها  
لقائمة مطولة مف منتجات المستوطنات الصهيونية، بحيث لـ تقتصر عمى ذكر اسـ المنتج ومكاف 

صنع بالتحديد والهاتؼ والموقع تصنيعه، وانما اشتممت عمى معمومات أخرى مثؿ ذكر مكاف ال
االلكتروني وصندوؽ البريد وأخر تحديث، والموزع اإلسرائيمي لممنتج، وأسماء أصحاب الشركة 

 المصنعة. 
 

 الفرع الثاني: اف يكوف المنتج مقرر حظره مف قبؿ المجمس الفمسطيني لحماية المستيمؾ
وضيح ماهية جمعيات حماية قبؿ البدء ببياف هذا الشرط وتوضيحه، يجب عمينا أواًل ت 

المستهمؾ بشكؿ عاـ واألنظمة والقوانيف التي تنظمها في فمسطيف، ثـ بعد ذلؾ سنقوـ ببياف دور 
المجمس الفمسطيني لحماية المستهمؾ في مكافحة تداوؿ منتجات المستوطنات، مف خالؿ الدور المنوط 

 . لممجمس بإقرار حظر منتجات المستوطنات
هؿ يحؽ لمنيابة العامة او مأموري الضبط القضائي او المجمس الفمسطيني لحماية  فالسؤاؿ المطروح : 

نجد هنا اف المشرع قد اخطأ في اناطة هذ  المهمة الى المجمس  المستهمؾ الحؽ في التجريـ؟
الفمسطيني لحماية المستهمؾ حيث انه خالؼ ضابط الشرعية الموضوعية القائمى عمى انه"الجريمة 

 بنص "والتي يراد منها الشرعية االجرائية فال عقوبة اال بنص وال اجراء بدوف قاعدة.والعقوبة اال 
 

 أواًل: ماىية جمعيات حماية المستيمؾ
هنا سوؼ نقوـ بالتعرض وبشكؿ بسيط لمفهوـ حماية المستهمؾ، وأسباب االهتماـ بحماية  

 ؾ كما يمي:المستهمؾ، ومهاـ اإلدارة العامة الفمسطينية لحماية المستهمؾ، وذل
   : تعريؼ حماية المستيمؾ أ

تتعدد التعريفات الخاصة بحماية المستهمؾ، ومف أبرز هذ  التعريفات أف حماية المستهمؾ هي  
الفمسفة التي تتبناها مختمؼ المنظمات بالدولة نحو توفير السمع أو تقديـ الخدمات لممستهمؾ بأقؿ تكمفة 

. بينما يرى البعض أف حماية 41رات البيئية السائدة بالدولةمادية وجسمانية ونفسية مف خالؿ المتغي

                                                           
 .93، ص2006إدارة المبيعات وحماية المستهمؾ، دار النهضة العربية، القاهرة، احمد عبد الهادي،  41
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المستهمؾ هي مجموعة القواعد والسياسات التي تهدؼ إلى منع الضرر واألذى عف المستهمؾ، وكذلؾ 
 .42ضماف حصوله عمى حقوقه

 
والجدير بالذكر أنه عمى المستوى الفمسطيني، يوجد نوعيف مف حماية المستهمؾ، النوع األوؿ  
دارة العامة لحماية المستهمؾ التابعة لوزارة االقتصاد الوطني وهذ  اإلدارة تعد حكومية وتخضع هو اإل
 أقرتها الحكومة الفمسطينية بالمالئمة مع طبيعة عممها.  انظمةلعدة 

 
أما النوع الثاني فهو جمعية حماية المستهمؾ الفمسطيني، وهي جمعية أهمية تتمتع بالشخصية  
األهمية في فمسطيف ومرجعيتها قانوف حماية  قمة تتبع قانوف الجمعيات الخيرية والهيئاتة المستاالعتباري

  .43المستهمؾ الفمسطيني، وهي جهة رقابية توعوية وليست جهة انفاذ قانوف
 

وبشكؿ عاـ أفرد المشرع الفمسطيني قانوف خاص لحماية المستهمؾ تحت اسـ قانوف حماية  
نظـ مف خالؿ هذا القانوف مجمس خاص بحماية المستهمؾ هو ، و 2005لسنة  21المستهمؾ رقـ 

 المجمس الفمسطيني لحماية المستهمؾ ويسمى كذلؾ باإلدارة العامة لحماية المستهمؾ.
 

 كما ويخضع نظاـ حماية المستهمؾ في فمسطيف لعدة أنظمة وقوانيف أخرى، هي:
  2003لسنة  2قانوف الزراعة رقـ. 
  بشأف حظر استيراد بعض السمع الخاصة بألعاب  2003لسنة  2رقـ قرار وزير االقتصاد الوطني

 األطفاؿ.
  2010نظاـ مراقبة وتنظيـ الباعة المتجوليف لسنة. 
  بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات. 2010لسنة  4قرار بقانوف رقـ 
  2000لسنة  6قانوف المواصفات والمقاييس الفمسطينية رقـ. 
  2009لعاـ  17حماية المستهمؾ رقـ الالئحة التنفيذية لقانوف. 

                                                           
 .63، ص1999سري صياـ وآخروف، الحماية التشريعية لممستهمؾ في مصر، المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة،  42
  18/5/2018الزيارة: ، تاريخ 7/8/2011موقع جمعية حماية المستهمؾ الفمسطيني، نشر بتاريخ:  43

http://www.pcp.ps/article/35  
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 ( لعاـ 10/28/16قرار مجمس الوزراء رقـ )بتحديد الجهات المختصة بالرقابة  2014/ـ.و/ر.ج
 والتفتيش عمى تطبيؽ التعميمات الفنية اإللزامية الخاصة بالمشتقات النفطية. 

 
 

 : أسباب االىتماـ بحماية المستيمؾب 
، أضحى المنتجوف أو البائعوف المهنيوف يمجؤوف إلى مف أجؿ تسويؽ المنتجات التجارية 

وسائؿ متعددة لحث المستهمؾ ودفعه إلى التعاقد والشراء، كاإلعالف عف المزايا، أو تخفيضات قد تكوف 
ومف خالؿ الدعاية واإلعالف بصورة مكثفة إلى  –غير حقيقية في األسعار. كما لجأ هؤالء أيضا 

إلبراـ العقود، فمـ يعد اإليجاب موجها إلى شخص معيف، بؿ أنه أصبح ذا التأثير في الطريقة التقميدية 
طابع جماعي )أي أف اإليجاب بالبيع أصبح موجها لعدد غير محدد مف األشخاص(. وارتبط ذلؾ 
بظهور عقود تقترب مف عقود اإلذعاف والتي غالبا ما ينجح المنتج في فرض شروطها عمى 

في أساليب اإلنتاج والتوزيع زيادة في حجـ المخاطر التي يتعرض  وقد واكب هذا التطور .44المستهمؾ
 -إف ازداد  -لها المستهمكوف في تعاممهـ مع المنتجات الحديثة: فمف جهة ترتب عمى اإلنتاج الكبير 

احتماؿ أف تفمت بعض السمع مف رقابة المنتجيف وتخرج إلى السوؽ مشوبة ببعض العيوب التي تجعؿ 
كها محفوفا باألخطار، ومف جهة أخرى، تزايدت ظاهرة الغش بصفة عامة، وفي استعمالها واستهال

مجاؿ المواد الغذائية والعقاقير الطبية والمنتجات الصناعية بصفة خاصة، وأصبحت تمثؿ خطرا كبيرا 
 .45عمى اإلنساف حالياً 

 
حماية لذلؾ اكتسب موضوع حماية المستهمؾ أهمية كبيرة في السنوات األخيرة وبرزت قضية  

المستهمؾ كقضية هامة ضمف قضايا المسؤولية االجتماعية الواجب عمى المنظمات أخذها في 
الحسباف عند وضع الخطط واتخاذ القرارات التسويقية وغير التسويقية واحتمت قضية حماية المستهمؾ 

                                                           
، 1999، اإلمارات، 3، عدد8عبد اهلل عبد العزيز الصعيدي، األهمية االقتصادية لتشريعات حماية المستهمؾ، مجمة الفكر الشرطي، مجمد 44
 .105ص

سة مقارنة بيف القانونيف الفرنسي والقانونيف المصري جابر محمود عمي، ضماف سالمة المستهمؾ مف أضرار المنتجات الصناعية المبيعة "درا 45
 .4، ص1995والكويتي"، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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والندوات  مكانًا بارزًا بيف القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية المطروحة في المؤتمرات
 .46واهتمامات الباحثيف والمسؤوليف

 
 : مياـ اإلدارة العامة الفمسطينية لحماية المستيمؾت 

تؤدي اإلدارة العامة الفمسطينية لحماية المستهمؾ العديد مف المهاـ الضرورية، انطالقًا مف  
ـ بعمميات الرقابة مسؤوليتها بحماية المستهمؾ الفمسطيني مف الغش والتدليس التجاري، مف خالؿ القيا

والتفتيش والبحث والتحميؿ، واالهتماـ بمدى مطابقة السمع الموجودة في السوؽ مع المواصفات 
  والمقاييس الفمسطينية. 

 
 47:ويمكف إجماؿ مياـ اإلدارة العامة الفمسطينية لحماية المستيمؾ بالتالي

 مؾ، حيث تقوـ بجوالت رقابية عمى تنظيـ ومراقبة األسواؽ واتخاذ التدابير الالزمة لحماية المسته
األسواؽ والمنشآت التجارية والمحالت والمستودعات لمتحقؽ مف سالمة المعروض مف المواد 

 .التموينية والسمع االستهالكية األخرى، وضبط المخالفات وفقًا لقانوف حماية المستهمؾ
 التأكد مف وجود بطاقة البياف بالمغة العربية عمى جميع السمع. 
  ومكافحة التداوؿ بسمع المستوطناتحظر. 
  التركيز بشكؿ خاّص عمى القضايا الخاصة بحماية المستهمؾ، مثؿ التوعية واالرشاد واعداد ورشات

العمؿ والمقاءات والمحاضرات، والنشرات التثقيفية وذلؾ لنشر الوعي االستهالكي في فمسطيف 
 .بمساند  أجهزة اإلعالـ المختمفة

 مؼ أنواع المستهمكيف والتحقؽ منها ومتابعتها وحؿ النزاعات بيف المستهمكيف تمقي الشكاوى مف مخت
 .والتجار اف أمكف

 التعاوف مع جميع المؤسسات الرقابية ذات العالقة لضماف تطبيؽ قوانيف حماية المستهمؾ. 
 لتزاـ متابعة االلتزاـ بوضع بطاقة األسعار عمى السمع المعروضة بالمحالت التجارية، والتأكد مف اال

 .بقائمة السقؼ السعري لسمع االساسية
                                                           

، القاهرة، 4، عدد7أحمد عبد اهلل المحمح، أبعاد ومجاالت حماية المستهمؾ مف منظور المستهمؾ، مجمة آفاؽ جديدة لمدراسات التجارية، مجمد 46
 .54، ص1995

  17/5/2018، تاريخ الزيارة: 13/7/2017لعامة لحماية المستهمؾ، نشر بتاريخ: موقع اإلدارة ا 47
http://cpd.mne.gov.ps/ar/articles/13/ 
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  حالة المخالفيف استكماؿ اجراءات التحقيؽ والمصادرة والحجز وسحب العينات لمفحص والتحميؿ وا 
 .بعد استكماؿ اإلجراءات القانونية إلى النيابة العامة

 48.المعاينة والتأكد مف معايرة الموازيف ومحطات الوقود 
 

 طيني لحماية المستيمؾ في إقرار حظر منتجات المستوطناتثانيًا: دور المجمس الفمس
في البداية ال بد لنا مف ذكر دور وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني في بناء أسس وضوابط  

التجمعات والنشاطات االقتصادية المحمية وتنظيـ العالقات في مسيرة بناء الدولة الفمسطينية، وذلؾ مف 
ف المجهود الذي تقـو به الجهات الرقابية في كافة أرجاء الوطف خالؿ شراكتها بشكؿ أساسي م

الفمسطيني بوصفها شريكًا رئيسيًا له، كما وتقوـ وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني ببذؿ العديد مف 
ف االقتصادي والغير اقتصادي فيها وفي كافة األسواؽ الفمسطينية وتحقيؽ األم الجهود في ضبط

كذلؾ تسعى الوزارة إلى تنظيـ العالقة بيف التجار والمستهمكيف، مؤكدة عمى دور  المعامالت التجارية،
الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية ممثمة في المجمس الفمسطيني لحماية المستهمؾ ودائرة حماية 
 المستهمؾ ولجنة تنظيـ السوؽ في توعية المواطنيف بحقوقهـ وواجباتهـ والقياـ بمهامها بمهنية عالية

 .49تعكس جودة األداء والشفافية
 

بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات ليؤكد مف  2010لسنة  4وجاء القرار بقانوف رقـ  
لسنة  27جديد في مادته األولى عمى مرجعية الهيئات المشكمة بموجب قانوف حماية المستهمؾ رقـ 

تي ومكافحة وحظر منتجات ، وأضاؼ لها "صندوؽ الكرامة الوطنية لتمويؿ التمكيف الذا2005
المستوطنات المنشأ بموجب أحكاـ هذا القرار بقانوف". واعتبر أف الدائرة المختصة بإنفاذ هذا القرار 

 . 50بقانوف هي "الوحدة اإلدارية المعنية بحماية المستهمؾ" في وزارة االقتصاد
 

                                                           
  17/5/2018، تاريخ الزيارة: 13/7/2017موقع اإلدارة العامة لحماية المستهمؾ، نشر بتاريخ:  48

http://cpd.mne.gov.ps/ar/articles/13/ 
دليؿ إجراءات مفتشي حماية المستهمؾ، وزارة االقتصاد الوطني الفمسطينية بدعـ مف التعاوف اإلنمائي الفمسطيني، راـ وحدة ضماف الجودة،  49

 .3ص، 2010اهلل، 
 .115، ص2014، راـ اهلل، شتاء255كماؿ قبعة، نحو تجديد المقاطعة الفمسطينية لمنتجات المستوطنات، مجمة شؤوف فمسطينية، العدد 50
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مكافحة تداوؿ منتجات ويتـ ذلؾ مف خالؿ عدة أمور تقـو بها دائرة حماية المستهمؾ في سبيؿ  
المستوطنات، أهمها إقرار حظر تمؾ المنتجات مف خالؿ قائمة تصدر عف حماية المستهمؾ، بحيث 

بشأف حظر ومكافحة منتجات  2010لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  4نصت الفقرة األولى مف المادة 
موجب قائمة تصدر بقرار المستوطنات "تعتبر كافة منتجات المستوطنات سمعًا غير شرعية، وتحدد ب

 .مف المجمس"
مف القرار بقانوف السابؽ ذكر ، نرى بأنه  4ومف خالؿ االطالع عمى نص الفقرة مف المادة  

يشترط اف يكوف منتج المستوطنات مقرر حظر  مف قبؿ المجمس الفمسطيني لحماية المستهمؾ، وذلؾ 
 ة.عف طريؽ قرار يصدر  المجمس ويضـ قائمة لممنتجات المحظور 

 
كذلؾ عاد المشرع الفمسطيني وأكد عمى هذا األمر، في الفقرة الثانية والثالثة مف نص المادة  

.التعاوف والتنسيؽ مع كافة الجهات ذات العالقة بدعـ المنتج الوطني، ومكافحة 2، حيث جاء فيها "8
عداد قائمة تحدد بموجبها منتجات المستوطنات، ورف عها لممجمس منتجات وخدمات المستوطنات، وا 

( مف هذ  المادة، ونشرها في صحيفتيف 2. تحديث ونشر القائمة المذكورة في البند )3العتمادها. 
 .يوميتيف، لمدة ال تقؿ عف ثالثة أياـ، وبأية طريقة أخرى تراها مناسبة"

 
لكف المشكمة هنا جاءت نظرًا لتجدد أنواع منتجات المستوطنات وظهور الجديد منها كؿ يـو  
ا يتطمب مف المشرع معالجة هذا النقص التشريعي، بحيث أنه ماذا لو انتشرت أنواع جديدة ولـ وهو م

تقـ حماية المستهمؾ بإدراجها ضمف األنواع المحظورة في القائمة، فهؿ تداوؿ هذا األنواع يصبح غير 
؟  مجـر

 
يث قائمة وهو ما دفع جمعية حماية المستهمؾ بتكثيؼ الدعوات إلى العمؿ عمى تجديد وتحد 

دعا رئيس جمعية حماية  2017منتجات المستوطنات في أكثر مف مناسبة، حيث أنه في مطمع العاـ 
المستهمؾ في محافظة راـ اهلل والبيرة، صالح هنية، إلى ضرورة تحديث وتطوير قائمة منتجات 

ن فاذ القانوف بحؽ المستوطنات وخدماتها؛ لتشكؿ مرجعية في حممة إعادة االعتبار لمقاطعتها ومنعها، وا 
بشأف حظر ومكافحة منتجات  2010( لسنة 4مف يروج لها ويسوقها، استنادًا إلى القرار بقانوف رقـ )
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المستوطنات، والذي يعتبر منتجات المستوطنات كافة سمعًا غير شرعية، ويحظر عمى أي شخص 
 .51تداولها، وتصدر قائمة مف قبؿ الحكومة بمنتجات المستوطنات

تاجر ويدعى "عبد مصمح" مف مدينة راـ اهلل "أنا أتعرض لتالبس دائـ بحيث ال وقاؿ أحد ال 
أستطيع التعرؼ عمى البضائع اف كانت مستوطنات أو اسرائيمية الصنع مف مناطؽ الداخؿ المحتمة، 
فالدليؿ ال يذكر كافة بضائع المستوطنات". األمر الذي أكد صحته وكيؿ نيابة مكافحة الجرائـ 

لسيد محمد محسف قائال إف الدليؿ ال يوجد فيه كافة منتجات المستوطنات، األمر الذي االقتصادية ا
 .52يضطرنا الى اسقاط عدد كبير مف القضايا بفعؿ ذلؾ

 
 المطمب الثاني: الشروط المتعمقة بالتعامؿ في منتجات المستوطنات في إطار األسواؽ الفمسطينية

التعامؿ بها في إطار األسواؽ الفمسطينية،  يشترط في تجريـ منتجات المستوطنات، أف يتـ 
بحيث أنه مف غير المتصور إيقاع العقاب بحؽ شخص يتعامؿ بمنتجات المستوطنات في خارج حدود 

. لذلؾ في هذا المطمب نتناوؿ في 1948الدولة الفمسطينية أو في داخؿ أراضي الخط األخضر عاـ 
طيني والتي تعد منتجات المستوطنات محظور التعامؿ البداية بياف مفهوـ الحيز الجغرافي لمسوؽ الفمس

كما ونحاوؿ أيضًا بياف بعض اإلحصاءات والتقديرات حوؿ )الفرع األوؿ(، بها في إطار هذا الحيز 
مدى انتشار المنتوجات اإلسرائيمية ومنتوجات المستوطنات في حيز السوؽ الجغرافي الفمسطيني، في 

 )الفرع الثاني(.مضي في إيجاد الحموؿ لها محاولة لتقدير حجـ المشكمة قبؿ ال
 

 الفرع األوؿ: التعريؼ بالحيز الجغرافي لمسوؽ الفمسطيني
اتبعت الحكومات الصهيونية عدة سياسات ممنهجة بهدؼ إضعاؼ االقتصاد الفمسطيني،  

ولعؿ السوؽ الفمسطيني كاف أحد أبرز األهداؼ وأهمها عمى اإلطالؽ، بحيث اف الكياف الصهيوني 
عى في كؿ خطوة يقوـ بها اقتصاديًا إلى تحويؿ السوؽ الفمسطيني إلى مجرد سوؽ استهالكي س

لممنتجات والخدمات اإلسرائيمية، وهذا ما أدى إلى إضعاؼ قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى اإلنتاج 
                                                           

، 3/1/2017األياـ عمى االنترنت، مقاؿ بعنواف "حماية المستهمؾ تدعو إلى تحديث قائمة منتجات المستوطنات"، نشر بتاريخ: موقع جريدة  51
 1/7/2018تاريخ الزيارة: 

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=11c2191cy297933084Y11c2191c 
طنات بيف التمفيؽ والتطبيؽ، موقع راـ اهلل اإلخباري، نشر بتاريخ: دانية دسوقي وصوفيا دعيبس، قانوف مكافحة منتجات المستو  52
 18/7/2018، تاريخ الزيارة: 19/5/2015

https://ramallah.news/post/23684 
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مف  وعرقمة نمو  الطبيعي، ومنذ بداية انتفاضة األقصى واألراضي الفمسطينية تعيش حالة حرب شاممة
قبؿ االحتالؿ طاؿ الجوانب االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية كافة، حيث أف االحتالؿ اإلسرائيمي 
اتبع سياسة الحصار االقتصادي مف خالؿ فرض االغالقات والقيود المشددة عمى حركة األفراد 

جراءات كانت والبضائع بيف الضفة الغربية وقطاع غزة، وبيف الداخؿ والعالـ الخارجي، وكؿ هذ  اإل
مبررة بالمتطمبات األمنية إلى درجة أدت إلى انهيار االقتصاد الفمسطيني في لحظة مف المحظات 
خالؿ االنتفاضة الفمسطينية األولى. ثـ جاءت تداعيات االنتفاضة الفمسطينية الثانية، فتضاعؼ 

سرائيمي، ولتثبت تمؾ األعباء االقتصادية التي أصبحت مفروضة عمى المواطنيف مف جراء العدواف اإل
التداعيات عدـ صحة الرهاف وجواز  عمى العوامؿ الخارجية )المساعدات الدولية، عامؿ السالـ مع 
االحتالؿ( تحت كؿ الظروؼ السياسية، ولتظهر مدى الحاجة الفمسطينية لتعزيز القدرة الذاتية 

 .  53لالقتصاد الفمسطيني
 

يته االقتصادية لمسوؽ اإلسرائيمي، بحيث اف ويعاني السوؽ الفمسطيني مف استمرار تبع 
العالقات االقتصادية بيف إسرائيؿ وفمسطيف كانت وما زالت باتجا  واحد، وهذا ما يسمح لممنتجات 
اإلسرائيمية بالتدفؽ إلى األسواؽ الفمسطينية بحرية كاممة، مما أدى إلى اغراؽ السوؽ الفمسطيني 

لمتفوقة نوعًا، وهذا ما أدى إلى تراجع القدرة التنافسية بمنتجات المستوطنات المدعومة سعرًا وا
 .54لممنتجات الفمسطينية في األسواؽ المحمية

 
بشأف حظر ومكافحة  2010لسنة  4ولـ يتغاضى المشرع الفمسطيني في القرار بقانوف رقـ  

ف منتجات المستوطنات عف توضيح مفهوـ الحيز الجغرافي لمسوؽ الفمسطيني بقوله "أي مكاف ضم
 .55"1967حدود األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 

                                                           
عمي محمود الحساسنة، اآلثار السمبية لمصناعات اإلسرائيمية في المناطؽ الحدودية والمستوطنات عمى االقتصاد الفمسطيني، مؤتمر  53

دس اعات اإلسرائيمية في المناطؽ الحدودية والمستوطنات اإلسرائيمية "جسور سالـ وتنمية اقتصادية، أـ دمار لإلنساف والبيئة؟"، جامعة القالصن
 ،  .28، ص2010شباط  14و13المفتوحة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. سالـ فياض، طولكـر

ة برنامج معرفي سموكي لتغيير اتجاهات الشباب الفمسطيني نحو مقاطعة المنتجات عبد الرؤوؼ أحمد الطالع وشاكر عادؿ جودة، فاعمي 54
 .236، ص2017، غزة، يونيو2، العدد 21اإلسرائيمية، مجمة جامعة األقصى، المجمد 

 بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات. 2010لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  1المادة  55
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ومعنى ذلؾ أف الحيز الجغرافي لمسوؽ الفمسطيني ال يقتصر فقط عمى األسواؽ الفمسطينية  
نما يشمؿ كافة تمؾ الحدود، أي أف 1967الموجودة داخؿ حدود األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ، وا 

ة التداوؿ حدوثها داخؿ السوؽ الفمسطيني، ولكف هذا ال المشرع الفمسطيني صحيح اشترط لحدوث جريم
يعني عدـ تجريـ تداوؿ منتجات المستوطنات خارج األسواؽ الفمسطينية كالبيوت مثاًل، كوف المشرع 
الفمسطيني قصد بمصطمح السوؽ الفمسطيني أي مكاف ضمف حدود األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

1967  . 
 

ناشد المرصد الفمسطيني عمى الجرائد  2000ؿ/أكتوبر عاـ تشريف األو  12وبتاريخ  
الفمسطينية، المؤسسات الوطنية واألهمية والحكومية والقطاع الخاص، واالتحادات المهنية والشعبية، 
لجعؿ بيوتهـ خالية مف المنتجات اإلسرائيمية، وتشجيع المنتج الوطني، وقاـ المرصد بنشر معمومات 

بالقوؿ أف السوؽ الفمسطينية هي ثاني أهـ سوؽ لممنتجات اإلسرائيمية، ويبمغ إلقناع المستهمؾ بذلؾ، 
 90مميار دوالر سنويا، وأف المنتجات الفاسدة في أسواقنا  3حجـ االستيراد مف إسرائيؿ فمسطينيا بمبمغ 

% منها مف المستوطنات، وعميه لو كؿ مواطف امتنع عف شراء المنتجات اإلسرائيمية بمعدؿ شيكؿ 
 .56يا فسيسهـ بانخفاض وارداتنا مف إسرائيؿ بأكثر مف مميار شيكؿيوم
 

 الفرع الثاني: تقدير انتشار المنتوجات االسرائيمية في السوؽ الفمسطيني
إف قياـ المواطف الفمسطيني بشراء منتجات االحتالؿ أو تسويقها أو تداولها أو التعامؿ مع  

هذ  المستوطنات عمى األراضي الفمسطينية، بحيث خدمات المستوطنات هو أكبر دعـ وتعزيز لوجود 
إف انتشار منتجات المستوطنات يعمؿ عمى تقوية اقتصادها القائـ باألصؿ عمى الناحية االقتصادية، 
كوف وجود هذ  المستوطنات غير شرعي وفي أراضي محتمة. وهذا ما يتطمب منا الوقوؼ بشكؿ جدي 

ية المقاطعة إلى ثقافة ومنهج حياة لمفمسطينييف قبؿ أف عند مقاطعة هذ  المنتجات بحيث تتحوؿ عمم
تكوف انصياع ألوامر وتشريعات قانونية، ولموصوؿ إلى ذلؾ ال بد مف العمؿ عمى تنمية الوعي 

                                                           
نتجات اإلسرائيمية وعالقتها باتجاهات المستهمؾ الفمسطيني نحو المنتجات المصنعة محميًا، حالة تطبيقية شاكر جودة، حمالت مقاطعة الم 56

 .117ص، 2006عمى السمع الغذائية في محافظات غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
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الفمسطيني وتعريؼ بتمؾ المنتجات وخطورة تداولها في األراضي الفمسطينية وفوائد عممية المقاطعة في 
 .57إضعاؼ اقتصادها وانهيارها

 
ذكرت وكالة "وفا" عمى موقعها االلكتروني حجـ الصناعات داخؿ المستوطنات بشكؿ عاـ:  

مصنعًا داخؿ المستوطنات في شّتى مجاالت  250نحو  وجودالصهيونية، حيث أشارت التقديرات إلى "
منشأة أخرى مف مزارع وشركات ومحالت تجارية متنوعة؛  3000اإلنتاج؛ فضال عما يقارب 

عالمة  40عالمة تجارية في كافة القطاعات اإلنتاجية؛ منها نحو  146تنتج أكثر مف  فالمستوطنات
عالمة تجارية، لمنتجات وصناعات  56عالمة تجارية منزلية، ونحو 50تجارية غذائية، وقرابة 

  58.متنوعة"
 

ة ولعمه مف المحزف أف السوؽ الفمسطيني يعتبر السوؽ الثاني بعد الواليات المتحدة األمريكي 
بأف  2009لتسويؽ تمؾ الصناعات والمنتجات الصهيونية، بحيث جاء في تقرير )عاطؼ دغمس( عاـ 

مميار دوالر وتحقؽ الصناعات اإلسرائيمية المالييف مف األرباح، كما  2.6السوؽ الفمسطيني يستهمؾ 
دوية مميوف دوالر مف صناعة األ 30% مف صادرات إسرائيؿ مف الفواكه و20يستهمؾ الفمسطينيوف 

 .59% مف بعض صناعاتها الغذائية20و
 

وعدا عف ذلؾ، تمعب المصانع االستيطانية والمستوطنات الصهيونية دور كبير في القضاء  
عمى حمـ الدولة الفمسطينية، مف خالؿ هدـ أسس نهوض وتطور االقتصاد الفمسطيني. بحيث تقدر 

ف يورو سنويًا، عدا عف النهب ( مميو 700خسائر االقتصاد الفمسطيني بسبب المستوطنات بػ)
المتواصؿ لمصادر الميا  والثروات النباتية واألرض، وتعمؿ كذلؾ عمى تدمير وتمويث البيئة 

                                                           
مسطينية منع تداوؿ منتجات المستوطنات مف وجهة نظر خالد الصويص، مدى إدراؾ المجتمع الفمسطيني ألهمية قرار السمطة الوطنية الف 57

، مرجع سابؽ، ص  .799التجار في محافظة طولكـر
مي"، موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" عمى االنترنت، تقرير بعنواف "أثر مقاطعة منتجات المستوطنات عمى االقتصاد اإلسرائي 58

  3/6/2018بدوف تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: 
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9351 

عاطؼ دغمس، تقرير بعنواف "مئات المؤسسات الفمسطينية تقرر مقاطعة البضائع اإلسرائيمية"، منشور عمى موقع الجزيرة نت، تاريخ النشر:  59
 .6/6/2018، تاريخ الزيارة: 5/2/2009

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/2/5 
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الفمسطينية. وخير مثاؿ عمى ذلؾ مجمع بركاف الصناعي االستيطاني، والذي يحتوي عمى أكبر تجمع 
منشأة عاـ  77صناعية االستيطانية صناعي استيطاني بالضفة الغربية، وقد بمغ عدد منشآت بركاف ال

مميار دوالر سنويًا، كما بمغت أرباح الصادرات الزراعية مف  3، قدرت أرباحها بما يزيد عف 2012
مميوف دوالر، وغور األردف ذو البعد اإلنتاجي الزراعي  650نحو  2012مستعمرات غور األردف عاـ 

الستيطاف في الغور ونهب ثرواته الزراعية يساهـ الفمسطيني الكبير، فإنه إضافة لذلؾ فإف استمرار ا
 .60والحدود مع األردف ةفي تقويض ديمغرافية الدولة الفمسطينية وتواصمها الجغرافي مع الضفة الغربي

   
مف الفواكه تدخؿ « إسػػرائيؿ»% مف صػػادرات 20وتشير اإلحصائيػػات الفمسطينيػػة إلى أف  

% مف إجمالي صادرات مصانع األغذية اإلسػػرائيمية تبػػاع 30 -%10إلى السػػوؽ الفمسطينية، وحوالي 
في السوؽ الفمسطينية. كمػػا يبمغ حجـ مشتريات السوؽ الفمسطيني عمى سػػبيؿ المثاؿ مف األدوية 

% مف األدوية اإلسرائيمية لها بدائؿ فمسطينية، 80مميوف دوالر عمما أف  30اإلسػػرائيمية سنويًا حوالي 
مميوف دوالر  5مواطػػف الفمسًطينػػي مف "األكاموؿ" اإلسػػرائيمي الخاص بآالـ الصػػداع بنحو ويستهمؾ ال

سػػنويًا عمى الرغـ مف وجود عشرة أصناؼ مف البدائؿ الفمسطينية له تمتمؾ الفعالية ًوالجودة والمنافسة. 
الؿ بقيمة شيكؿ واحد وتؤكد األرقاـ أنه في حاؿ امتناع كؿ مواطف فمسطيني عف شراء منتجػات االحت

يوميًا، فإف ذلؾ يعني قطع ما مقدار  أكثر مف مميار شيكؿ سنويًا عف خزينة المحتميف. فكيمو غراـ 
ذا كانت تكاليؼ صناعة رصاصػػة  9شيكال ) 35واحد مف التمر اإلسرائيمي يبمغ حوالي  دوالرات(، وا 

رصاصػػة، وهي كافية لقتؿ  44حوالي أغورات فمعنى ذلؾ أنؾ تساهػػـ بصناعة  8تبمػػغ  M16 بندقية
  .طف 2000فمسطينيًا؛ كؿ ذلؾ في الوقت الذي تبمغ فيه كمية اإلنتاج الفمسطيني مف التمور نحو  44
 

وبالتػػوازي مع كؿ ذلؾ، فإف مف األهمية بمكاف مكافحة إغراؽ األسػػواؽ بالسمع المهربة وسػػمع 
ير صحي، والمزور والمقمد إلى أسواقنا، إلى جانب المستوطنات والتي تضخ كؿ ما هو غير مأموف وغ

 .61تنامي وجود ظاهرة الغش والتقميد والتزوير بكافة أشكاله

                                                           
عادؿ نعيـ، المصانع والمنشآت االقتصادية في المستعمرات وأثرها عمى االقتصاد الفمسطيني: تقرير ببميوغرافي، مجمة شؤوف فمسطينية،  60

 .80-79، ص2016، راـ اهلل، خريؼ265العدد 
 .123-122كماؿ قبعة، نحو تجديد المقاطعة الفمسطينية لمنتجات المستوطنات، مرجع سابؽ، ص 61
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وهذا ما يدلؿ عمى أف التعامؿ مع منتجات المستوطنات الصهيونية ما زاؿ كثيرًا جدًا، وبالتالي  
الحكومة الفمسطينية فقط، يجب عمينا مواصمة عممية المكافحة، وأال تقتصر هذ  العممية عمى أجهزة 

نما يجب أف تمتد لتشمؿ كافة أطياؼ المجتمع، ويعد القرار بقانوف رقـ  بشأف مكافحة  2010لسنة  4وا 
تداوؿ منتجات المستوطنات أحد أهـ مظاهر عممية المكافحة، والذي ما زلنا ننتظر منه الكثير مف 

 خالؿ تطبيقه بشكؿ كامؿ عمى أرض الواقع.
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ارتباط ادانة التعامؿ بمنتوجات المستوطنات باإلقرار بعدـ مشروعية  المبحث الثاني:
 االستيطاف عمى الصعيد الدولي والداخمي

إف األصؿ في تجريـ فعؿ تداوؿ منتجات المستوطنات، هو باألساس وجود هذ  المستوطنات  
لدولي والذي الغير شرعي عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، وهذا األمر يقع عمى عاتؽ المجتمع ا

يتوجب عميه تحمؿ مسؤولياته مف االستيطاف الغير شرعي، وفي جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات 
نحاوؿ الوقوؼ ولو بشيء بسيط عند موقؼ القانوف الدولي مف التعامؿ بمنتوجات المستوطنات كونها 

جتمع الدولي مصنعة في أماكف محتمة وضمف إطار مستوطنات غير شرعية، وبالتالي يجب عمى الم
 المطمب األوؿ(.أف ينظر إليها عمى أنها غير شرعية كوف ما بني عمى باطؿ فهو باطؿ )

 
ومف خالؿ ما سبؽ يتوجب عمى المشرع الفمسطيني الوقوؼ وبشكؿ جدي عند التداوؿ  

المستمر لمنتجات المستوطنات الصهيونية الغير شرعية، وهذا يأتي مف خالؿ ما جاء في المواثيؽ 
ية المؤكدة عمى عدـ شرعية االستيطاف في األراضي الفمسطيني. وهذا ما سنبحثه في المطمب الدول

الثاني مف هذا المبحث مف خالؿ بياف ارتباط ادانة التعامؿ بمنتوجات المستوطنات باإلقرار بعدـ 
   )المطمب الثاني(.مشروعية االستيطاف عمى الصعيد الداخمي 

 
لتعامؿ بمنتوجات المستوطنات باإلقرار بعدـ مشروعية االستيطاف عمى المطمب االوؿ: ارتباط ادانة ا

 الصعيد الدولي
عند الحديث عف موقؼ القانوف الدولي مف التعامؿ بمنتوجات المستوطنات كونها مصنعة في  

إطار مستوطنات غير شرعية، وهذا األمر متفؽ عميه دوليًا، ولكف التساؤؿ هنا يثور حوؿ موقؼ 
ي مف منتجات المستوطنات وليس مف المستوطنات ذاتها؟. ولمحصوؿ عمى إجابة هذا المجتمع الدول

السؤاؿ سوؼ نحاوؿ البحث في موقؼ هيئة األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي والمنظمات الدولية 
وهذا ال يمنعنا مف الحديث عف المحاوالت )الفرع األوؿ(. واإلقميمية مف تداوؿ منتجات المستوطنات 

ة لمحكومات اإلسرائيمية في تحسيف صورة منتجات مستوطناتها أماـ المجتمع الدولي مف خالؿ المستمر 
 )الفرع الثاني(.عدة آليات خبيثة أهمها الشركات اإلسرائيمية العالمية 

 
 



 

35 

 الفرع االوؿ: مظاىر عدـ مشروعية تداوؿ منتوجات المستوطنات عمى الصعيد الدولي
ي )حنا عيسى( أف مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية هي عبارة عف اعتبر الباحث في القانوف الدول 

عممية سممية، وتقوـ عمى احتراـ القانوف الدولي ومبادئ حقوؽ اإلنساف، والهدؼ منها عزؿ إسرائيؿ 
محميًا وعربيًا ودوليًا في شتى المجاالت. وهي رد فعؿ طبيعي نتيجة لحالة الضبابية التي تمر بها 

المحتمة عمى كافة الصعد السياسية والتفاوضية مع الجانب اإلسرائيمي، فمف األراضي الفمسطينية 
حصار اقتصادي وعزلة سياسية لقطاع غزة، إلى تهويد واستيطاف واحتجاز لمستحقات المقاصة في 
الضفة الغربية، وصوال النسداد أي أفؽ تفاوضي ينعش اآلماؿ بإحياء ما تبقى مف اتفاقية أوسمو، وبيف 

عطيات، ونتيجة لتنامي االحتجاجات والمطالبات مف قبؿ الكثير مف مؤسسات المجتمع كؿ تمؾ الم
المدني، بدأت تعمو األصوات مؤخرا في أروقة السمطة الوطنية الفمسطينية بضرورة تفعيؿ سياسات 

 .62مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية كشكؿ مف أشكاؿ االحتجاج والمقاومة الشعبية
 

الدولي عمى عدـ مشروعية المستوطنات، فإنه مف الطبيعي أف يتـ  ونظرًا التفاؽ المجتمع 
حظر التعامؿ مع كافة أعمالها ونشاطاتها بما فيها المصانع والشركات وما يخرج عنها مف منتجات 
غذائية وغيرها، لذا رأينا في هذا الفرع التعرض لممواقؼ الدولية مف منتجات المستوطنات مف خالؿ 

ثـ سنقوـ بالوقوؼ )ثانيًا(، ثـ موقؼ اإلتحاد األوروبي )أواًل(، ة األمـ المتحدة التعرؼ عمى موقؼ هيئ
    )ثالثًا(.عند تقدير فعالية مواقؼ المنظمات الدولية واإلقميمية مف محاربة منتجات المستوطنات 

 
 اواًل: موقؼ ىيئة األمـ المتحدة

لمقاطعة االقتصادية ال يختمؼ مفهوـ مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية عف ا 
، حيث ورد ذكر إجراءات المقاطعة االقتصادية 1945المنصوص عميها في ميثاؽ األمـ المتحدة عاـ 

مف الميثاؽ، بقولها "لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذ  مف التدابير التي ال  41في نص المادة 
أعضاء "األمـ المتحدة" تطبيؽ هذ   تتطمب استخداـ القوات المسمحة لتنفيذ قراراته، وله أف يطمب إلى

التدابير، ويجوز أف يكوف مف بينها وقؼ الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية 
والبريدية والبرقية والالسمكية وغيرها مف وسائؿ المواصالت وقفا جزئيًا أو كميا وقطع العالقات 

                                                           
 7/6/2018، تاريخ الزيارة: 18/3/2015عيسى، موقع دنيا الوطف، مقاؿ بعنواف "مقاطعة البضائع اإلسرائيمية قانونيًا"، تاريخ النشر:  حنا 62

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/360399.html  
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الميثاؽ "ليس في هذا الميثاؽ ما يضعؼ أو ينتقص  مف نفس 51وجاء في نص المادة  .الدبموماسية"
الحؽ الطبيعي لمدوؿ، فرادى أو جماعات، في الدفاع عف أنفسهـ إذا اعتدت قوة مسمحة عمى أحد 

 ."أعضاء "األمـ المتحدة
 

ونرى مف النصوص السابقة بأف المقاطعة االقتصادية هي أمر مشروع في القانوف الدولي،  
ضد الدوؿ التي تقوـ بأعماؿ الحرب والعدواف كما أنها تعتبر تدبير مهـ لحالة  كونها تعد تدبير جزائي

الدفاع عف النفس، وهو ما يتشابه لحالة األراضي الفمسطينية، والتي تتعرض العتداء واحتالؿ همجي 
قرار عدد مف الحقوؽ لمشعب الفمسطيني بما فيها حؽ  صهيوني بما يبرر حالة الدفاع عف النفس وا 

لمصير وحؽ المقاومة الشعبية والتي تشمؿ المقاومة االقتصادية المتمثمة بمقاطعة منتجات تقرير ا
 المستوطنات وهو أمر مشروع في القانوف الدولي.

 
وقد لجأت األمـ المتحدة إلى فرض عقوبة المقاطعة االقتصادية في العديد مف المنازعات،  

مييز العنصري، وذلؾ بموجب قرار مجمس ففرضت هذا الجزاء ضد جنوب إفريقيا بسبب سياسة الت
. 1968في أيار مف العاـ  253، ثـ قرار مجمس األمف رقـ 1966في كانوف األوؿ  232األمف رقـ 

، وذلؾ 1990كما لجأ مجمس األمف الدولي إلى فرض هذا الجزاء إثر االجتياح العراقي لمكويت العاـ 
 .63ة اقتصادية شاممة عمى العراؽوالذي فرض مقاطع 1990في آب  661بموجب قرار  رقـ 

 
هذا عمى السياؽ الدولي أما عمى السياؽ المحمي، فبدأت عممية المقاطعة الفمسطينية تتفاعؿ  

مع المبادرات خارج فمسطيف، وقد استفادت أطراؼ فمسطينية متعددة مف أوساط االحتجاج العالمية. 
مناهضة العنصرية، والمؤتمر الموازي وكاف مؤتمر األمـ المتحدة في دورباف في جنوب أفريقيا ل

 .، مهّميف لتشكؿ حركة مقاطعة إسرائيؿ2001لممنظمات المدنية، في آب / أغسطس وأيموؿ/ سبتمبر 
ففي العممية التحضيرية لمؤتمر دورباف، وما عكسته مف صدى عالمي بسبب الخالفات عمى 

                                                           
حممة الفمسطينية لممقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيؿ، حممة المقاطعة: أسباب توجس إسرائيؿ"، موقع الخمدوف البرغوثي، مقاؿ بعنواف " 63

 .9/6/2018، تاريخ الزيارة: 2/3/2014تاريخ النشر: 
http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=495 
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استعارة تجربة جنوب أفريقيا  موضوَعي العبودية وفمسطيف، تشجعت أطراؼ فمسطينية متنوعة عمى
 .64وتطبيقها عمى االستعمار اإلسرائيمي الذي عّدته نظاـ فصؿ عنصري أبارتهايد

 
"أما المستوطنات اإلسرائيمية فُتمّد  25/38وجاء في تقرير الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  

ات كبيرة مف الميا  مثؿ بكميات وافرة مف الميا  ويشرع العديد منها في زراعة محاصيؿ تتطمب كمي
الموز. وال يقوى المزارعوف الفمسطينيوف عمى المنافسة في هذ  الظروؼ، ما يؤدي إلى هيمنة منتجات 

 .65المستوطنات عمى األسواؽ الفمسطينية"
 

وبموجب مبادئ وقواعد القانوف الدولي اإلنساني فإف دوؿ العالـ كافة واألمـ المتحدة خاصة  
ة لكي تبذؿ كؿ ما يمكف عممه لتجنب االستغالؿ االقتصادي والسياسي والثقافي "تتحمؿ مسؤولية كبير 

 .66لمشعب الفمسطيني، ولما يمتمكه مف موارد طبيعية"
 

 ثانيا: موقؼ االتحاد األوروبي
قبؿ الخوض في موقؼ االتحاد األوروبي مف منتجات المستوطنات الصهيونية، ال بد لنا مف  

ف في األراضي الفمسطينية المحتمة، حيث إف المتتبع لموقؼ االتحاد بياف دور القناصؿ األوروبيو 
األوروبي مف االستيطاف الصهيوني يرى بأف هؤالء القناصؿ هـ أصؿ نشوء حركة المقاطعة األوروبية 
ضد الكياف الصهيوني، مف خالؿ دورهـ الكبير في كشؼ الحقائؽ المتعمقة بالجرائـ واالنتهاكات 

ا االحتالؿ الصهيوني في األراضي الفمسطينية. بحيث أف القناصؿ كانوا عبارة الجسمية التي يرتكبه
عف حمقة وصؿ بيف األراضي الفمسطينية ودولهـ التابعيف لها والمفوضية األوروبية التي تجمعهـ، 
وكاف لتقاريرهـ الدورية الفضؿ الكبير والتأثير األكبر في جمسات النقاش األوروبية، وكذلؾ تظهر 

                                                           
، لبناف، 2017، شتاء109، مجمة الدراسات الفمسطينية، العددBDSعمرو سعد الديف، السياؽ الفمسطيني لنشوء حركة مقاطعة إسرائيؿ  64
 .70-69ص

"حالة حقوؽ اإلنساف في فمسطيف واألراضي العربية المحتمة  7، البند 25الجمعية العامة لألمـ المتحدة، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة  65
 12ري المحتؿ"، األخرى"، تقرير بعنواف "المستوطنات اإلسرائيمية في األرض الفمسطينية المحتمة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالف السو 

 .16، ص2014فبراير)شباط(
، المقدـ طبقًا لقرار 1967تقرير ريتشارد فولؾ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  66

، 2012أيموؿ )سبتمبر(  19خ ، بتاري67/379، األمـ المتحدة، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، الوثيقة رقـ 1مجمس حقوؽ اإلنساف هػ/
 .5و4ص
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ألهمية البالغة لتوصياتهـ المتتالية لدولهـ ولممفوضية األوروبية، تمؾ التوصيات التي تشكؿ بوضوح ا
 67اآلف أساس الموقؼ األوروبي مف االحتالؿ واالستيطاف ومنتوجات المستوطنات.

 
يبدو واضحًا أف العالقات االقتصادية ما بيف الكياف الصهيوني واالتحاد  2013ما قبؿ العاـ  

ت تعد ممتازة فيما يتعمؽ بآلية التعامؿ مع المنتوجات اإلسرائيمية وال سيما منتوجات األوروبي كان
المستوطنات، بحيث كانت تمنح وضعًا مفضاًل ومميزًا ومعفى مف الضرائب والجمارؾ، وتعطي 
لممستوطنات والمشاريع االستيطانية المختمفة إمكانية الحصوؿ عمى منح ومساعدات ومشاريع استثمار 

تحاد األوروبي، بحيث يصدر المستوطنوف في كؿ عاـ إلى أوروبا، بمبمغ يصؿ إلى نحو مف مف اال
ومف خالؿ تتبع مسار االتفاقيات يتضح أف اتفاقية الشراكة الموقعة في )برشمونة  68مميوف دوالر. 300
د األوروبي ُتعتبر األساس القانوني لكؿ البروتوكوالت واالتفاقيات الحالية ما بيف االتحا 69(1995عاـ 

سرائيؿ  . 70وا 
 

 30تغير موقؼ االتحاد األوروبي، بعد التعميمات الجديدة الصادرة في  2013لكف في العاـ  
بشأف االمتناع عف تمويؿ أو تعاوف أو منح تسهيالت أو منح دراسية أو منح  2013حزيراف )يونيو( 

الضفة الغربية وشرقي القدس بحثية أو جوائز ألي طرؼ يتواجد داخؿ المستوطنات اإلسرائيمية في 
)وهو ما شكؿ صفعة قوية لالقتصاد اإلسرائيمي ونجاح كبير لالتحاد األوروبي في تبني موقؼ واضح 
يجابي نحو منتجات المستوطنات الصهيونية(. وعمى الرغـ مف العالقات االقتصادية الكثيرة ما بيف  وا 

قات السياسية اتسمت بالخالؼ والتوتر مؤخرًا دولة الكياف الصهيوني واالتحاد األوروبي، إال أف العال

                                                           
، 2013، راـ اهلل، خريؼ 254-253كماؿ قبعة، القرار األوروبي بمقاطعة المستوطنات: المقدمات واألبعاد، مجمة شؤوف فمسطينية، العدد  67
 .170ص

 .163كماؿ قبعة، القرار األوروبي بمقاطعة المستوطنات: المقدمات واألبعاد، المرجع السابؽ، ص 68
: اتفاقية تعاوف ما بيف اسرائيؿ واالتحاد األوروبي يتضمف شراكة عمى مختمؼ الجبهات إلى جانب زيادة تحرير 1995اؽ برشمونة عاـ اتف 69

. مشار اليه في: موقع االتحاد 2000التجارة، ال سيما في مجاؿ المنتجات الزراعية، ولـ تدخؿ االتفاقية حيز التنفيذ الكامؿ إال في عاـ 
، تاريخ 4/5/2015بادئ توجيهية بشأف أهمية الكيانات واألنشطة اإلسرائيمية في األراضي المحتمة مف قبؿ إسرائيؿ، تاريخ النشر: األوروبي، م

 .10/6/2018الزيارة: 
https://europa.eu/european-union     

(، 2014-2000تداعياته عمى العممية السممية )ماهر عبد العزيز المحروؽ، موقؼ االتحاد األوروبي مف سياسة االستيطاف اإلسرائيمية و  70
 .111، ص2015رسالة ماجستير، جامعة األقصى، غزة، 
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، وتزايد وتيرة 1967نتيجة استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي ألراضي الدولة الفمسطينية المحتمة في عاـ 
 . 71االستيطاف اإلسرائيمي وتعاظـ حجمه

 
وهذا ما دفع دوؿ االتحاد األوروبي إلى تبني موقؼ واضح مف السياسات االستيطانية  
ئيمية، موقؼ متمثؿ بالرفض الكامؿ، والدعوة إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في وقؼ اإلسرا

 . 1967االستيطاف وانسحاب إسرائيؿ مف األراضي الفمسطينية التي احتمتها عاـ 
 

كذلؾ بموجب التعميمات السابقة لالتحاد األوروبي، فإنه يشترط عمى أي دولة أوروبية عندما  
ؽ مع دولة الكياف الصهيوني أف يتضمف ذلؾ االتفاؽ بند يؤكد بصورة واضحة بعيدة تقوـ بعقد أي اتفا

عف المبس والغموض، بأف جميع المستوطنات اإلسرائيمية في المناطؽ التي احتمتها إسرائيؿ عاـ 
. وبالتالي الموقؼ السابؽ هو دليؿ أخر عمى موقؼ االتحاد 72ليست جزءًا مف دولة إسرائيؿ 1967

 لواضح مف السياسات االستيطانية الصهيونية في األراضي الفمسطينية.األوروبي ا
 

وانسجامًا مع هذا التوجه أعمنت مؤسسات عديدة في أوروبا عف سحب استثماراتها مف  
" وهو ُيَعدُّ PGGMأعمف أكبر صندوؽ تقاعد في هولندا " 2014إسرائيؿ. ففي كانوف الثاني/ يناير 

بميوف يورو، عف سحب  150العالـ؛ إذ تُقدر األمواؿ التي يديرها بنحو أحد أكبر صناديؽ التقاعد في 
استثماراته مف البنوؾ اإلسرائيمية، بسبب عالقاتها بالمستوطنات اإلسرائيمية في المناطؽ الفمسطينية 
المحتمة. وكاف هذا الصندوؽ قد توجه قبؿ إقدامه عمى خطوته تمؾ إلى البنوؾ اإلسرائيمية، ووضح لها 

تتناقض مع قرار محكمة  1967قاتها بالمستوطنات اإلسرائيمية في المناطؽ المحتمة سنة أف عال
الذي أكد أف المستوطنات اإلسرائيمية في المناطؽ المحتمة غير  2004الهاي الدولية الصادر سنة 

مف اتفاقية جنيؼ التي تنص بوضوح عمى منع الدولة  49قانونية، وأنها تتناقض أيضًا مع البند 
 73.محتمة نقؿ سكانها إلى األراضي التي احتمتهاال

                                                           
 .163-162كماؿ قبعة، القرار األوروبي بمقاطعة المستوطنات: المقدمات واألبعاد، المرجع السابؽ، ص 71
 .113ماهر عبد العزيز المحروؽ، مرجع سابؽ، ص 72
، قطر، ابريؿ 8مقاطعة، مجمة سياسات عربية "المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات"، العدد محمود محارب، إسرائيؿ وحركة ال 73

 .6، ص2014
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حدثت نقمة نوعية كبيرة في موقؼ االتحاد األوروبي مف منتجات  2015وفي عاـ  
المستوطنات الصهيونية، وهي وسـ تمؾ المنتجات بأنها صناعة مستوطنات لتمييزها عف غيرها مف 

فردية مف قبؿ بعض الدوؿ األوروبية،  المنتجات القادمة مف إسرائيؿ، لكف هذ  الخطوة سبقتها خطوات
اعمنت منظمة حكومية بريطانية مسؤولة عف الرقابة عمى السمع الغذائية،  2009حيث أنه في العاـ 

نيتها وسـ "وضع ختـ" منتجات المستوطنات االسرائيمية بعالمة خاصة لتسهيؿ التعرؼ عميها مف قبؿ 
عف مبادرة تقضي  2012منت الدنمارؾ في عاـ كما أع .74جمهور المستهمكيف في المممكة المتحدة

بوضع عالمات واضحة عمى منتجات المستوطنات االسرائيمية لتعريؼ المستهمؾ الدنماركي بأف هذ  
. ويوجد غيرها العديد مف المواقؼ لبعض الدوؿ الفردية 75المنتجات واردة مف مناطؽ غير شرعية

ات الشرعية الدولية، والرافضة لمسياسات االستيطانية المناصرة لمشعب الفمسطيني والمؤيدة لتطبيؽ قرار 
 الصهيونية في األراضي الفمسطينية.

 
وتطبيقًا لمموقؼ الموحد لدوؿ االتحاد األوروبي مف االستيطاف في فمسطيف، اقر االتحاد  

وضع ممصؽ المنشأ عمى المنتجات الواردة مف المستوطنات اليهودية  11/11/2015األوروبي بتاريخ 
األراضي الفمسطينية المحتمة لتمييزها عف تمؾ اآلتية مف إسرائيؿ، في تدبير رحب به الفمسطينيوف في 

دانته إسرائيؿ عمى الفور محذرة مف عواقبه المحتممة عمى عالقاتها مع االتحاد. وأعمنت وزارة  وا 
مع االتحاد  الخارجية اإلسرائيمية اف دبموماسييها لف يشاركوا في عدد مف جمسات الحوار المقررة

 .76األوروبي بعد قرار االتحاد
 

وشكمت هذ  الخطوة صفعة كبيرة لمسياسة االقتصادية اإلسرائيمية، بحيث نظر الشعب  
الفمسطيني لهذ  الخطوة مف منظور سياسي أكبر مف أف تكوف مف منظور اقتصادي، حيث أف هذ  

                                                           
، مقاؿ بعنواف "بريطانيا تقرر وسـ بضائع المستوطنات بعالمة خاصة"، تاريخ النشر:  74 ، تاريخ الزيارة: 11/12/2009موقع فمسطيف اليـو
11/6/2018. 

https://paltoday.ps/ar/post/65275 
موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، خبر بعنواف "ترحيب بمبادرة الدنمارؾ بشأف منتجات المستوطنات"، تاريخ النشر:  75
 .7/6/2018، تاريخ الزيارة: 19/5/2012

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=Mq8YWLa600897822327aMq8YWL 
ة، خبر بعنواف "أوروبا تقرر رسميًا وسـ منتجات المستوطنات: ترحيب فمسطيني، نتنياهو: ليخجموا مف أنفسهـ"، موقع جريدة األياـ الفمسطيني 76

 .7/6/2018، تاريخ الزيارة: 12/11/2015تاريخ النشر: 
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=101a6ad1y270166737Y101a6ad1 
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لصهيوني وهي خطوة إيجابية في الخطوة دليؿ واضح عمى موقؼ االتحاد األوروبي مف االستيطاف ا
الطريؽ الصحيح نحو موقؼ المجتمع الدولي مف السياسات االستيطانية الصهيونية في األراضي 

 الفمسطينية المحتمة.
 

 ثالثا: تقدير فعالية مواقؼ المنظمات الدولية واالقميمية في محاربة منتجات المستوطنات
 ف منتجات المستوطنات الصهيونية كما يمي:تباينت مواقؼ المنظمات الدولية واإلقميمية م

 : منظمة العفو الدولية أ
بياف بشأف استمرار السياسات االستيطانية في  2017أصدرت منظمة العفو الدولية في عاـ  

األراضي المحتمة، جاء فيه "اآلف بعد مرور خمسيف عاما، لـ يعد شجب التوسع االستيطاني اإلسرائيمي 
ألف تتخذ الدوؿ إجراءات دولية ممموسة لوقؼ تمويؿ المستوطنات التي تشكؿ بحد  كافيا، فقد آف األواف

 ذاتها انتهاكا صارخا لمقانوف الدولي وجرائـ حرب".
 

وهذا ما يوضح لنا موقؼ منظمة العفو الدولية مف منتجات المستوطنات بضرورة عمؿ  
بمالييف الدوالرات التي أججت المجتمع الدولي عمى حظر استيرادها، وأف يضع حدا لجني األرباح 

وبمناسبة الذكرى الخمسيف لالحتالؿ اإلسرائيمي  .االنتهاكات الجماعية لمحقوؽ اإلنسانية لمفمسطينييف
سائر دوؿ العالـ إلى منع  لمضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة دعت المنظمة إلى

ومنع شركاتها مف العمؿ في المستوطنات أو االتجار  إدخاؿ سمع المستوطنات اإلسرائيمية إلى أسواقها،
 .77بسمعها

 
BDS"78: حركة مقاطعة إسرائيؿ وسحب االستثمارات منيا وفرض العقوبات عمييا "ب

 

                                                           
، تاريخ 7/6/2017ة: عمى المجتمع الدولي حظر استيراد منتجات المستوطنات"، نشر بتاريخ: ، خبر بعنواف "العفو الدولي48موقع عرب  77

 https://www.arab48.com 18/6/2018الزيارة: 
78

حركة مقاطعة إسرائيؿ وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عميها هي حركػة فمسػطينية المنشػأ عالميػة االمتػداد تسػعى لمقاومػة االحػتالؿ  
االستيطاني واألبارتهايد اإلسرائيمي، مف أجؿ تحقيؽ الحرية والعدالػة والمسػاواة فػي فمسػطيف وصػواًل إلػى حػؽ تقريػر المصػير لكػؿ -عمارواالست

طمػػوح وحقػػوؽ كافػػة مكونػػات الشػػعب الفمسػػطيني  (BDS) الشػػعب الفمسػػطيني فػػي الػػوطف والشػػتات. تتنػػاوؿ مطالػػب حركػػة مقاطعػػة إسػػرائيؿ
إلػػى قطػػاع غػػزة والضػػفة الغربيػػة، بمػػا فيهػػا القػػدس، إلػػى المخيمػػات والشػػتات، والػػذي شػػرذمه  1948راضػػي العػػاـ التاريخيػػة مػػف فمسػػطينيي أ

  .االستيطاني اإلسرائيمي عمى مراحؿ-االستعمار
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أطمؽ المجتمع المدني الفمسطيني مبادرة لمقاطعة إسرائيؿ في الذكرى األولى لقرار محكمة  
اإلسرائيمي، حيث قامت القوى الوطنية واإلسالمية الدولية التي أدانت جدار الضـ والتوسع  العدؿ

والهيئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، ومؤسسات ومنظمات حقوؽ الالجئيف بإنشاء الحركة 
أو كما تعرؼ  2005العالمية لحممة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ضد اسرائيؿ عاـ 

"BDS"79. 
 

سرائيؿ في نجاحها في الظهور بشكؿ بارز عمى المستوى تكمف أهمية حركة المقاطعة إل 
نما كذلؾ  العالمي وفي أغمب بمداف العالـ، حيث أنها ال تعمؿ فقط عمى حشد المقاطعة إلسرائيؿ وا 
تمثؿ قيـ المجتمع الفمسطيني كذلؾ، كما أنها حركة تضع إسرائيؿ في موقع الدفاع، وتهددها بنقاط 

في أنه صدر عف أكثر مف BDS تكمف قوة نداء المقاطعة الفمسطيني. و 80ضعفها القيمية واألخالقية
حزبًا ونقابة ومؤسسة وحركة في المجتمع الفمسطيني، وهو ما يمثؿ إجماع فمسطيني غير مسبوؽ  170

ليدعو دوؿ  2005حركة المقاطعة األوؿ عاـ . وجاء إعالف 81في تجربة النضاؿ الفمسطيني الطويمة
تمع المدني وكؿ شخص له ضمير حي بالقياـ بمقاطعة إسرائيؿ بشكؿ العالـ وكافة منظمات المج

واسع، وسحب االستثمارات منها، والضغط عمى حكومات الدوؿ لفرض عقوبات عمى دولة إسرائيؿ 
نهاء احتاللها لهـ، وذلؾ انطالقًا مف محاكاتها لنموذج مناهضة  حتى إقرارها لمحقوؽ الفمسطينية وا 

 يا وحممة المقاطعة العالمية ضد .االبارتهيد في جنوب افريق
 

اعترفت الحكومة الصهيونية وبشكؿ رسمي بأف الحركة العالمية لمقاطعة  2013وفي حزيراف  
إسرائيؿ وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عميها تشكؿ تهديد وخطر استراتيجي عمى دولة 

باب، منها ما يتعمؽ بالقوة االقتصادية الكياف الصهيوني، واكتسب هذا االعتراؼ أهميته نتيجة لعدة أس
والعسكرية لدولة الكياف الصهيوني، كذلؾ فإنه لـ يكف متوقع أف تتوصؿ حركة المقاطعة العالمية إلى 
اإلنجازات التي حققتها في وقت قصير رغـ ضعؼ القيادة الفمسطينية وانهيار سقؼ الطموح الرسمي 

ينية المعاصرة، ولكف المفاجئة هذ  المرة كانت مف حركة إلى أدنى مستوى منذ انطالقة الثورة الفمسط
                                                           

رنة مع حركة نجاح عبد الباري حسف مسمـ، الحركة الفمسطينية لممقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات كأداة لممقاومة الالعنيفة بالمقا 79
 .84-83، ص2015المقاطعة الجنوب افريقية، رسالة ماجستير، معهد إبراهيـ أبو لغد لمدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، راـ اهلل، 

 .64عمرو سعد الديف، المرجع السابؽ، ص 80
 .108-107كماؿ قبعة، نحو تجديد المقاطعة الفمسطينية لمنتجات المستوطنات، مرجع سابؽ، ص 81
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نضاؿ شعبي ومدني تستند عمى القانوف الدولي وتستمد مبادئها مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 
. وهذ  األمور كمها ساهمت في وجود حالة مف الخوؼ الداخمي لدى حكومة الكياف 82اإلنساف

ثارها السمبية في تغيير وجهة النظر العالمية حوؿ " وآBDSالصهيوني مف حركة المقاطعة العالمية "
 حقيقة دولة الكياف الصهيوني وعنصريتها ضد الفمسطينييف وضرورة مقاطعتها بكافة الوسائؿ. 

 
ونتيجة لذلؾ قررت الحكومة اإلسرائيمية نقؿ مسؤولية محاربة حركة المقاطعة إلى وزارة الشؤوف  

رجية تتولى هذا الممؼ. حيث فشمت وزارة الخارجية في محاربة االستراتيجية، بعد أف كانت وزارة الخا
مف خالؿ حممة "وسـ إسرائيؿ"، والتي توظؼ الفف والثقافة  2005حركة المقاطعة منذ نشوئها في عاـ 

والعموـ كأدوات دعائية مف خالؿ ارساؿ البعث اإلعالمية والفنانيف واألدباء والعمماء اإلسرائيمييف حوؿ 
 .83"الوجه األجمؿ لمكياف الصهيوني"العالـ لتظهر 

 
 : منظمة التعاوف اإلسالميت 

دعت منظمة التعاوف االسالمي الى حظر منتجات المستوطنات في  2016في العاـ  
وصدرت هذ  الدعوة  .االراضي الفمسطينية المحتمة، وتعهدت بالدعـ الكامؿ لمحقوؽ الفمسطينية الثابتة

عاصمة االندونيسية جاكرتا لبحث موضوع فمسطيف والقدس في ختاـ قمة طارئة لممنظمة في ال
وناشدت المنظمة جميع الدوؿ االعضاء  .الشريؼ، شارؾ فيها ممثموف مف سبع وخمسيف دولة

 .84والمجتمع الدولي بشكؿ عاـ الى حظر منتجات المستوطنات في أسواقها
 
 : المنظمات األوروبية الغير حكوميةث

مة خيرية االتحاد األوروبي أف يفرض حظرًا عمى المنتجات منظ 22طالبت  2012في العاـ  
التي يصنعها المستوطنوف اإلسرائيميوف في األراضي المحتمة قائميف إف المقاطعة ستقّوض مبّرراتهـ 

ومف بيف المنظمات غير الحكومية االثنتيف والعشريف: هيئة المعونة  .االقتصادية لبقائهـ هناؾ

                                                           
عنصر ضروري في استراتيجية النضاؿ الفمسطيني المطموبة مف أجؿ نيؿ حقوقنا  –( BDSالبرغوثي، حركة مقاطعة إسرائيؿ ) عمر 82

 .  2-1، ص2015الشاممة، المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية "مسارات"، راـ اهلل، 
 .4مرجع السابؽ، صعمر البرغوثي، 83
التعاوف اإلسالمي تناشد حظر منتجات المستوطنات اإلسرائيمية"، نشر بتاريخ: ـ اإلخبارية عمى االنترنت، خبر بعنواف "موقع قناة العال 84

 http://www.alalam.ir/news/1796431 18/6/2018، تاريخ الزيارة: 7/3/2016
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ية وكنيسة الميثوديست في بريطانيا وكنيسة السويد وتير سوليدير الفرنسية المسيحية وتروكير اآليرلند
وقالت أيضًا اف االتحاد األوروبي هو أكبر شريؾ تجاري إلسرائيؿ،  .وميديكو إنترناشيوناؿ األلمانية

 15ولكف وارداته مف المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية أكبر مف وارداته مف الفمسطينييف 
  .85مرة
 
 : قراءة في موقؼ المنظمات الدولية واإلقميمية ج

بشكؿ عاـ موقؼ المنظمات الدولية واإلقميمية مف تداوؿ منتجات المستوطنات هو موقؼ  
رافض بشكؿ واضح وصريح ال غموض فيه، وهذا الموقؼ مستمد مف الرفض الكامؿ لمعمميات 

لمحتمة بكافة اشكالها، كونها تتعارض مع االستيطانية لمكياف الصهيوني في األراضي الفمسطينية ا
 موقؼ القانوف الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 
لكف يأخذ عمى المواقؼ السابقة مسألة الوقت ومسألة قيمة تمؾ المواقؼ، حيث إننا نالحظ  

 عاـ، فالسؤاؿ المطروح هنا، 50حداثة تمؾ المواقؼ، عمى الرغـ مف أف االستيطاف قائـ منذ أكثر مف 
أيف كانت تمؾ المنظمات طيمة هذا الوقت عف تداوؿ منتجات المستوطنات عمى المستويات اإلقميمية 

"، والتي BDS"والعالمية، بحيث إف مواقؼ تمؾ المنظمات ظهرت بعد نشوء حركة المقاطعة العالمية 
نت تمؾ عممت عمى فضح االنتهاكات االستيطانية في األراضي المحتمة كما رأينا سابقًا، فهؿ كا

المنظمات ال تعمـ بخطورة تداوؿ منتجات المستوطنات أو أنها تعمدت عدـ أخذ الموقؼ الصحيح قبؿ 
نشوء حركة المقاطعة العالمية، وقامت بأخذ مواقفها لتحسيف صورتها أماـ العالـ، وما يؤكد ذلؾ هو 

األوروبي، بحيث  عدـ وجود شروط الزامية لحظر تداوؿ منتجات المستوطنات، كما في دوؿ االتحاد
اف قرار المقاطعة غير اجباري لمدوؿ األعضاء في األتحاد األوروبي. وبالتالي هنا نرى بضرورة العمؿ 
عمى تفعيؿ مواقؼ وقرارات المنظمات اإلقميمية والدولية عمى أرض الواقع وعدـ بقائها مجرد مواقؼ 

 دبموماسية بيف الدوؿ.
 
 

                                                           
، 31/10/2012ستوطنات اإلسرائيمية"، نشر بتاريخ: موقع شبكة راية اإلعالمية، مقاؿ بعنواف "منظمات أوروبية ُتطالب بحظر منتجات الم 85
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 سرائيمية في دعـ منتجات المستوطناتالفرع الثاني: تنامي دور الشركات اال
ال يشارؾ اإلسرائيميوف وحدهـ في المشاريع واألعماؿ االستعمارية بؿ اف هناؾ شركات أجنبية  

أو غير أجنبية تدير أعمالها مف داخؿ المستوطنات وتشارؾ في بنائه، كما تقوـ شركات أخرى باستيراد 
وتعمؿ عمى توزيعها وبيعها. وفي هذا الفرع سوؼ  السمع والخدمات التي تنتجها شركات المستوطنات

نبحث دور تمؾ الشركات في الترويج لمنتجات المستوطنات ودعـ انتشارها مف خالؿ االليات 
   )ثانيًا(.ثـ نبحث الطرؽ المتاحة لمتغمب عمى تمؾ اآلليات )أواًل(، المستخدمة في ذلؾ 

 
 المستوطنات  اواًل: اآلليات المستخدمة في دعـ وانتشار منتجات

في العاـ  الجدير بالذكر أف تعداد الشركات الصناعية العاممة في المستوطنات اإلسرائيمية بمغ  
( شركة ومعظمها في التجمعات االستيطانية الصناعية مثؿ )بركاف وكارني هشومروف 144)ـ 2011

ا بعناية شديدة، وعوفرة وميشور أدوميـ والبحر الميت وغوش عتصيوف( وكؿ هذ  المواقع تـ وضعه
بحيث تحتؿ المواقع االستراتيجية في الضفة الغربية باإلضافة إلى كونها فوؽ مخزوف ميا  رئيسي 

 .86تحتمه إضافة إلى احتاللها لألرض
 

وتنتج المستوطنات اإلسرائيمية الصناعية أصنافًا وأنواعًا مختمفة مف المنتجات، منها الغذائية  
صنفًا( باإلضافة إلى عشرات المنتجات األخرى.  47نزلية )ما يزيد عف صنفػػًا( والم 43)ما يزيد عف 

ويعتمد اقتصاد المستوطنات عمى الزراعة بأنواعها والصناعات الخفيفة والمتوسطة والمنتجات الكيماوية 
واألدوية والمبيدات الزراعيػػة والمالبس وتصنيػػع الفواكه والخضار، وكانت تصػػدر كميات كبيرة منها 

ػػواقنا المحمية وكذلؾ لألسػػواؽ األوروبية وبعض الدوؿ العربيػػة. ويتـ تصدير جػػزء مف هذ  ألس
المنتجػػات إلى كافة أنحاء العالـ دوف أف تتـ اإلشػػارة إلى أف منشأ هذ  البضائع هو المستوطنات 

مي بمنح تسهيالت اإلسػػرائيمية بؿ سػػوى أنها "صنعت في إسرائيؿ". وتقـو سمطات االحتالؿ اإلسرائي
عديدة لتشجيع اإلسرائيمييف والمستثمريػػف األجانػػب بإقامة مصانع جديدة في المستوطنػػات الصناعية، 
حيث تقػػوـ بإعفائهـ مف الضرائب لفترة معينة وتوفر لهـ البنية التحتية المناسػػبة هػػذا باإلضافػػة إلػػى 

أصحاب تمؾ المصانع اإلسػػرائيمية والتي تقع في مناطؽ تسهيالت أخػػرى عديدة. ومف جانػػب آخر فػػإف 

                                                           
خالد الصويص، مدى إدراؾ المجتمع الفمسطيني ألهمية قرار السمطة الوطنية الفمسطينية منع تداوؿ منتجات المستوطنات مف وجهة نظر  86
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الضفة الغربية يستفيدوف مف األجور المتدنية لأليػػدي العاممة الفمسطينية لمتخفيؼ مف األعبػػاء المالية 
والمسؤولية عف أصحػػاب هذ  المصانع. وقد تـ اختيار هذ  المواقع بعناية شػػديدة، بحيث تحتؿ المواقػػع 

جية في الضفة الغربية، باإلضافة إلػػى تموقعها فوؽ األحواض المائية الرئيسية، ولهذا فإف االستراتي
سػػتراتيجية خطيرة عمى المصير الوطني  .87لالسػػتيطاف عمومًا أهدافًا جيوا 

 
 ويمكف لنا إيجاز أىـ اآلليات المستخدمة في دعـ وانتشار منتجات المستوطنات كما يمي: 

 ائيمية لمشركات والمصانع العاممة في المستوطناتدعـ الحكومات اإلسر -1
تعمؿ الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى تثبيت الشركات والمصانع العاممة في المستوطنات   

وتمنحها معاممة خاصة غير تمؾ الممنوحة لممصانع والشركات العاممة داخؿ الخط األخضر )أي تمؾ 
أنه أشارت العديد مف التقديرات المالية اإلسرائيمية لعاـ الموجودة داخؿ الكياف الصهيوني(، حيث 

بأف لواء المستوطنات هو صاحب النصيب األكبر مف الميزانية المخصصة لأللوية في  2016
إسرائيؿ، وتعمؿ إسرائيؿ عمى تنفيذ ذلؾ مف خالؿ سف العديد مف القوانيف الخاصة باإلعفاءات 

ات، ويتساوى مستوى االنفاؽ الحكومي والدخؿ والمعيشة ما الضريبية واالمتيازات الخاصة بالمستوطن
بيف المستوطنيف ومدف المركز في إسرائيؿ مثؿ "تؿ أبيب" مع مفارقة بسيطة، وهي أف سكاف تؿ أبيب 
يدفعوف الضرائب وال تشممهـ االمتيازات والقوانيف الخاصة باإلعفاءات الضريبية والممنوحة 

معظـ نفقات المستوطنات وتقدـ لها المساعدات الدورية، حيث كما وتغطي إسرائيؿ  لممستوطنيف.
% ولـ يمس التقميص ميزانيات 5قمصت إسرائيؿ ميزانيات الوزارات بنسبة  2012أنه في عاـ 

المستوطنات بؿ حصمت عمى دعـ إضافي تمثؿ بهبات ومساعدات، بحيث استثمرت إسرائيؿ 
نحو  2012مغت ميزانية المستوطنات عاـ مميار شيكؿ(، وب 1.1نحو ) 2011بالمستوطنات عاـ 

 . 88مميوف شيكؿ 494ممياريف و
 
 

                                                           
، موقع مراقبة أنشطة 2009معهد األبحاث التطبيقية "أريج"، تقرير بعنواف: لماذا يجب مقاطعة بضائع المستوطنات اإلسرائيمية؟، القدس،  87

  3/6/2018، تاريخ الزيارة: 14/7/2009، نشر بتاريخ: poica -االستيطاف اإلسرائيمي 
www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2028 
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 إضعاؼ االقتصاد الفمسطيني-2
عممت إسرائيؿ منذ بداية استيطانها في فمسطيف عمى استغالؿ األرض واحتاللها، والسيطرة  

ب اإلسرائيمي عمى الموارد االقتصادية الفمسطينية كافة، وتسخيرها لصالح إسرائيؿ، إذ اقترح وزير الحر 
دمج االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد اإلسرائيمي، وتشغيؿ عماؿ  1967)موشي دياف( في العاـ 

فمسطينييف داخؿ الخط األخضر؛ لمحيمولة دوف إيجاد فرص التطور لالقتصاد الفمسطيني، ومنع 
، وهو ما يعانيه انخراط الشباب في المقاومة، وجعؿ االقتصاد الفمسطيني تابعًا لالقتصاد اإلسرائيمي

. ولذلؾ قاـ االحتالؿ بضرب الصناعة الفمسطينية، ووضعها في منافسة غير 89الفمسطينيوف حتى اآلف
عادلة مع المنتج اإلسرائيمي، وحصر التصدير الى العالـ مف خالؿ اإلسرائيمييف فقط. كما قاـ االحتالـ 

ني التحتية لمصناعة الفمسطينية، وتمت بتقييد حركة البضائع واأليدي العاممة الفمسطينية، وأهمؿ الب
السيطرة الكاممة عمى مصادر الميا  وتجييرها لمشاريعه، واستغالؿ األراضي بإقامة الشوارع العريضة 

في الضفة الغربية؛  1967المؤدية إلى مستوطناته المقامة عمى األراضي الفمسطينية داخؿ حدود 
 .90ة الجودةولهذا كانت المنتجات الفمسطينية ناشئة وضعيف

 
 المحاوالت المستمرة إلضعاؼ حمالت المقاطعة العربية والفمسطينية لمنتجات المستوطنات -3

عندما شعرت إسرائيؿ بخطر المقاطعة العربية وبأسها الشديد عميها، راحت توجه إليها سهاـ  
في جدواها  النقد وأساليب التجريح، بؿ وأعدت البرامج والخطط التي هدفت إلى شؿ حركتها، والتشكيؾ

وفاعميتها، متخذة مف الدوؿ الغربية وعمى وجه الخصوص الواليات المتحد األمريكية ستارًا لها لشد 
أزرها، وتأييد مزاعمها. وال شؾ أف السمطات اإلسرائيمية والمنظمات الصهيونية قامت بدور فعاؿ، 

حباط برامجه ا، وشؿ نشاطها. كما وبذلت جهودا مضنية مف أجؿ كسر شوكة المقاطعة العربية، وا 
شنت صحؼ إسرائيؿ حممة دعاية ضخمة ضد المقاطعة العربية، وزعمت أف اثأر هذ  المقاطعة عميها 
ضئيمة ومحدودة، ولكنها خطر عمى اقتصاد العرب والتجار الدولية ورغـ محاوالت اليهود لمتقميؿ مف 

الخطوات التي اتخذتها إسرائيؿ شأف المقاطعة العربية، فال نحسب أنه يخفى عمى الدارس المدقؽ أف 
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، منشور عمى موقع بديؿ، تاريخ النشر: 15نضاؿ كناعنة، تفعيؿ الدور الشعبي، المركز الفمسطيني )بديؿ(، جريدة حؽ العودة، العدد  90

  16/6/2018، تاريخ الزيارة: 10/6/2006
http://www.badil.org/ar/haq-alawda/item/341-articles6?tmpl=component&print=1 
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لمكافحة المقاطعة تؤكد مدى خطورتها عمى الكياف اليهودي فميس مف المعقوؿ أف تكوف المقاطعة ذات 
آثار ال تذكر عمى اقتصاد إسرائيؿ، ثـ يقوـ اليهود بتأسيس مكتب لمكافحة المقاطعة رصدوا له مبمغ 

 . 91ائمة المرصودة لمدعاية وحمالت الهجـومميوف دوالر في العاـ، هذا بخالؼ المبالغ الط 33
 
 الجيود اإلسرائيمية في إبقاء السوؽ العربية مفتوحة -4

في الضفة الغربية، يممس المرء أيدي االحتالؿ الطويمة تصؿ إلى المستقبؿ لتخمؽ أوضاعًا  
 .92مسبقة لسالـ امبريالي في المنطقة عف طريؽ إبقاء الجسور إلى أسواؽ الشرؽ العربي مفتوحة

بحيث هدفت السياسة التجارية إلسرائيؿ في المناطؽ المحتمة منذ البداية إلى فتح أسواؽ المناطؽ 
المحتمة أماـ المنتجات الصناعية والزراعية اإلسرائيمية بغض النظر عف اعتبارات المنافسة التي 

لجاهزة اتجاهًا تخضع لها منتجات المناطؽ المحتمة األقؿ تطورًا. كما وأخذت التجارة في المنتجات ا
واحدًا، أي مف إسرائيؿ لممناطؽ المحتمة، ولـ تسمح إسرائيؿ لممستثمريف المحمييف بإقامة، أو تطوير، 
أي مشروعات إنتاجية عربية في المناطؽ المحتمة يمكف أف تنافس اإلنتاج اإلسرائيمي، كما لـ تسمح 

. ونتيجة لحرب عاـ 93السوؽ اإلسرائيميالسمطات اإلسرائيمية بحرية الحركة لإلنتاج العربي في اتجا  
واالحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة والقطاع، تخمخؿ نمط العالقات االقتصادية القائـ مع األردف  1967

ومصر مف ناحية، ومع كؿ الوطف العربي مف ناحية ثانية، حيث ساد النمط الذي تحكمت فيه إرادة 
مف خالؿ سياسة الجسور المفتوحة مف ناحية،  االحتالؿ والحدود التي سمحت باإلبقاء عميها، خاصة

 .94واإلرادة العربية الرامية إلى دعـ الصمود العربي في األرض المحتمة مف ناحية ثانية
 
 
 

                                                           
آية محمود قصيبي، الموقؼ اإلسرائيمي واألمريكي مف المقاطعة العربية إلسرائيؿ، مجمة الشرؽ األوسط )مركز بحوث الشرؽ األوسط  91

 .423، ص2011سبتمبر  ، القاهرة،29بجامعة عيف شمس(، عدد
، راـ اهلل، أكتوبر 38شيال رياف، السياسة االقتصادية اإلسرائيمية في المناطؽ المحتمة: أسس إلمبريالية جديدة، مجمة شؤوف فمسطينية، عدد 92

 .141، ص1974
الصهيوني، المؤتمر العاشر التحاد فؤاد حمدي بسيسو، تقويـ ألداء نظاـ المقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيؿ في ضوء مستجدات الخطر  93

 .195-194، ص1988، الكويت، 2االقتصادييف العرب: المشكالت االقتصادية المعاصرة ومستقبؿ التنمية العربية، مجمد
 ، مصر،42فؤاد حمدي بسيسو، الوطف المحتؿ بيف متطمبات دعـ الصمود والتزامات المقاطعة العربية إلسرائيؿ، مجمة شؤوف عربية، عدد 94

 .11، ص1985يونيو 
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 الخطة اإلسرائيمية الممنيجة لمتأثير عمى قطاع االتصاالت الفمسطينية -5
غير قانونية، إذ إنها  تسوؽ شركات النقاؿ اإلسرائيمي خدماتها في األراضي الفمسطينية بطريقة 

غير مرخصة مف السمطة الوطنية لبيع خدماتها، وتقـو الشركات اإلسرائيمية ببناء األبراج ومحطات 
التقوية في المستوطنات بحجة خدمة المستوطنيف، إال أنها تبيعها أيضًا لبعض الفمسطينييف. وتشير 

يستخدموف النقاؿ اإلسرائيمي، أي ما ألؼ مشترؾ فمسطيني  230آخر التقديرات إلى أف هنالؾ حوالي 
مف السوؽ الفمسطيني. وعمى افتراض أف متوسط اإلنفاؽ الشهري لكؿ خط نقاؿ حوالي   11%يشكؿ
مميوف دوالر لشركات النقاؿ  40دوالرًا، فهذا يعني أف الشعب الفمسطيني يدفع سنويًا حوالي  15

فمسطينية، التي يفترض أف تدفع لها هذ  اإلسرائيمي. ويشكؿ ذلؾ خسارة مباشرة لشركات النقاؿ ال
األمواؿ، يضاؼ إلى ذلؾ أف الشركات اإلسرائيمية ال تدفع رسوـ رخصة وال ضريبة دخؿ لمسمطة 
الوطنية. وباإلجماؿ فإف الخسائر االقتصادية لخدمات الهاتؼ النقاؿ الناجمة عف بيع خدمات النقاؿ 

يشمؿ ذلؾ أثر المضاعؼ االقتصادي والذي يقدر بػ مميوف دوالر سنويًا ) 60اإلسرائيمي ال تقؿ عف 
دوالر لكؿ دوالر ينفؽ في االقتصاد الفمسطيني(. إضافة إلى بيع خدمات النقاؿ، تبيع بعض  1.5

شركات النقاؿ اإلسرائيمية وبخاصة سمكوـ خدمات اإلنترنت مف خالؿ بطاقة البيانات مستفيدة مف 
ة ويقدر عدد مشتركي هذ  الخدمة في األراضي الفمسطينية أبراجها في المستوطنات والمناطؽ الحدودي

 .95آالؼ مستخدـ 3بحوالي 
 

كؿ األمور السابقة عممت وساعدت عمى انتشار منتجات المستوطنات الصهيونية في األسواؽ  
الفمسطينية، وهو ما يتطمب مف أصحاب القرار في الحكومة الفمسطينية وكافة العامميف عمى مكافحة 

ستوطنات البدء بمعرفة أسباب انتشار تمؾ اآلفة قبؿ البدء بوضع حموؿ لها، ونحف بعد ما منتجات الم
تعرفنا عمى تمؾ األسباب السابقة، ال بد لنا مف وضع بعض الحموؿ المنطقية والواقعية لمتغمب عمى 

 األساليب المتعمقة بدعـ منتجات المستوطنات وهو ما سنبحثه في العنواف التالي.
 
 

                                                           
عمار العكر، أثر االستيطاف عمى قطاع االتصاالت الفمسطينية ومستقبمها، مؤتمر الصناعات اإلسرائيمية في المناطؽ الحدودية  95

وزراء والمستوطنات اإلسرائيمية "جسور سالـ وتنمية اقتصادية، أـ دمار لإلنساف والبيئة؟"، جامعة القدس المفتوحة تحت رعاية دولة رئيس ال
، ص2010شباط  14و 13د. سالـ فياض،   .31، طولكـر
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 رؽ التغمب عمى االساليب المتعمقة بدعـ منتوجات المستوطنات ثانيًا: ط
إف الصهاينة ليسوا وحدهـ المشاركيف في المشاريع التجارية االستيطانية في األراضي  

الفمسطينية، بؿ أنه ومع األسؼ يوجد هناؾ العديد مف الشركات األجنبية التي تعمؿ في المستوطنات 
وتقوـ مهمتها كذلؾ عمى استيراد السمع اإلسرائيمية التي تُنتجها شركات الصهيونية أو تشارؾ في بنائها، 

المستوطنات. لذلؾ ال بد مف عدـ السماح لتمؾ الشركات األجنبية مف استمرار نشاطها التجاري 
المخالؼ لمقانوف الدولي، بحيث أف تمؾ الشركات تفتح المجاؿ أماـ االقتصاد اإلسرائيمي باالستفادة مف 

الستيطاني الصهيوني واستغالؿ الموارد الفمسطينية. كما أنها ُتساهـ في المشروع االستيطاني المشروع ا
الصهيوني غير القانوني، وبالتالي يجب اتخاذ التدابير الالزمة لضماف عدـ مساهمة تمؾ الشركات في 

 .96النشاط االستيطاني الصهيوني
 

ة منتجات مستوطنات مف خالؿ وعممت وزارة االقتصاد الوطني الفمسطينية عمى محارب 
 : 97مساريف، هما

منع وصوؿ منتجات المستوطنات إلي يد المستهمؾ الفمسطيني مف خالؿ تكثيؼ الجوالت الميدانية -1
 جهزة األمنية والضابطة الجمركية عمى االسواؽ الفمسطينية.لأل
حماية المستهمؾ،  تفعيؿ العمؿ التطوعي واإلعالمي، وحشد الطاقات الشعبية المتمثمة بجمعيات-2

واالتحادات النسوية، والنوادي، وجمعيات رجاؿ األعماؿ، وفصائؿ العمؿ الوطني، والمدارس، 
 والجامعات.

 
وبالتالي يجب عمينا جميعنا اف نبذؿ كافة طاقاتنا ومجهوداتنا في سبيؿ القضاء عمى تداوؿ  

 منتجات المستوطنات الصهيونية في األراضي الفمسطينية.
 

لحمالت اإلعالمية الميدانية أهـ مظاهر مكافحة منتجات المستوطنات عمى أرض وشكمت ا 
الواقع كأسموب وقائي قبؿ وقوع الجريمة، حيث أنه انسجاما مع الموقؼ السياسي بمقاطعة المفاوضات 

                                                           
صائب عريقات، اآلثار السياسية واالقتصادية لمصناعات اإلسرائيمية داخؿ المستوطنات والمناطؽ الحدودية عمى الوضع السياسي  96

مية "جسور سالـ وتنمية اقتصادية، أـ واالقتصادي الفمسطيني، مؤتمر الصناعات اإلسرائيمية في المناطؽ الحدودية والمستوطنات اإلسرائي
، ص2010شباط  14و13دمار لإلنساف والبيئة؟"، جامعة القدس المفتوحة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. سالـ فياض،   .24، طولكـر

 .205-204ص خالد محمد الصويص وعمر محمود أبو عيدة، المنتجات اإلسرائيمية وانتشارها في األسواؽ الفمسطينية، مرجع سابؽ، 97
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في ظؿ استمرار االستيطاف، وانطالقا مف أف المستوطنات تقطع اوصاؿ الوطف وتسرؽ خيراته فقد 
الوطنية الفمسطينية برنامجا لمكافحة منتجات وخدمات المستوطنات في كانوف الثاني عاـ  تبنت السمطة

ترجمة لمموقؼ السياسي والقانوني المبدئي لمنظمة التحرير الفمسطينية والحكومة الفمسطينية،   2010
صمة، باعتبار جميع مظاهر النشاط االستيطاني العمراني واالقتصادي واالجتماعي وكؿ ما يمت له ب

غير شرعي وغير قانوني ويشكؿ تناقضًا مباشرًا مع مصالح الشعب الفمسطيني الوطنية ومعوقًا 
وقد شاركت في هذ  المبادرة كافة الشرائح الوطنية بقيادة  إلمكانية تحقيؽ طموحاته بالحرية واالستقالؿ.

رة البرنامج وتنظيؼ الحكومة والقطاع الخاص وقد تـ تأسيس صندوؽ الكرامة الوطنية والتمكيف إلدا
السوؽ الفمسطيني مف منتجات وخدمات المستوطنات، اضافة الى تعزيز مفهوـ التمكيف الذاتي، وتنمية 
االقتصاد الوطني الفمسطيني لتمبية االحتياجات المحمية، وتطوير الصناعة والمنتجات الوطنية لتنافس 

ماية المنتج المحمي أماـ منافسة منتجات البضائع اإلسرائيمية والعالمية في األسواؽ الفمسطينية وح
 .98المستوطنات

 
 :99وكاف مف ثمار البرنامج السابؽ، الحمالت الميدانية اآلتية

لتعريؼ المستهمؾ الفمسطيني بآثار  26/5/2010- 18حممة "مف بيت إلى بيت" خالؿ الفترة مف  -
شرؼ عميها مكاتبها في وأضرار منتجات المستوطنات والتي قامت بها وزارة االقتصاد الوطني وأ

 250بيت في المحافظة وتجنيد  23102المحافظات المختمفة، وقد قاـ مكتب طولكـر بزيارة 
 متطوعًا لهذا الغرض.

قاـ بها مكتب وزارة االقتصاد  1/8/2010-25/7حممة "مف تاجر إلى تاجر" خالؿ الفترة مف  -
 يًا.محاًل تجار  2891الوطني في محافظة طولكـر وقد قاـ بزيارة 

 

                                                           
، تاريخ 2/3/2013حاـز الشنار، موقع دنيا الوطف، مقاؿ بعنواف "حممة مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات إلى أيف؟"، تاريخ النشر:  98

 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/287098.html 27/6/2018الزيارة: 
مية قرار السمطة الوطنية الفمسطينية منع تداوؿ منتجات المستوطنات مف وجهة نظر خالد الصويص، مدى إدراؾ المجتمع الفمسطيني أله 99

، مرجع سابؽ، ص  .801التجار في محافظة طولكـر
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ويقع عاتؽ مكافحة منتجات المستوطنات عمى كافة أفراد المجتمع الفمسطيني، وبالتالي هناؾ  
 عدة أمور يجب عمينا اتخاذها لمتغمب عمى تداوؿ تمؾ المنتجات:

يقع عمى عاتؽ وزارة االقتصاد الوطني تكثيؼ الرقابة عمى أواًل: فيما يتعمؽ بوزارة االقتصاد الوطني: 
ت اإلسرائيمية المباعة في السوؽ الفمسطيني، ويتـ ذلؾ مف خالؿ عمؿ دراسات مكثفة جميع المنتجا

حوؿ تمؾ المنتجات وأخذ كؿ سمعة عمى حدا مف خالؿ تشكيؿ لجاف متخصصة لذلؾ، ومف الممكف 
أف تتفرع عنها لجاف فرعية، كذلؾ العمؿ عمى دراسة إمكانية إحالؿ المنتج الفمسطيني مكاف المنتج 

ي. كذلؾ يجب عمى وزارة االقتصاد الوطني العمؿ دعـ المنتج الوطني مف خالؿ توفير اإلسرائيم
 التقنيات الحديثة لممصانع الوطنية، وتأميف برامج تدريب لمعامميف والفنييف عمى هذ  التقنيات. 

  
كذلؾ يقع عمى عاتؽ وزارة االقتصاد الوطني توعية المستهمكيف باستخداـ المنتج الفمسطيني أو  

لعربي عوضًا عف المنتجات اإلسرائيمية، ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ محاولة توعية المواطف ا
الفمسطيني بأف معظـ أرباح منتجات المستوطنات تذهب لميزانيات جيش االحتالؿ الصهيوني والذي 

أقؿ يقتؿ الفمسطينييف فيها، ويمكف لوزارة االقتصاد الوطني كذلؾ الترغيب بالمنتج الوطني ولو كاف 
 .100جودة مف اإلسرائيمي، وأف يكوف ذلؾ مف باب ثقافة وطنية لمقضية الفمسطينية

 
: يقع عمى عاتؽ الدوؿ العربية تأميف عنصر االستمرارية ثانيًا: فيما يتعمؽ بالدور العربي في ذلؾ

ألنشطة دعـ الصمود المرتبطة بتحقيؽ التنمية الذاتية، وما يترتب عمى ذلؾ مف توفير المقومات 
لتمويمية، وتجنب أي تراخي في الموقؼ العربي تجاهها. ويقترح إقامة بف إلعمار األراضي المحتمة، ا

عادة بناء الهياكؿ والقواعد اإلنتاجية التي هدمتها السمطات اإلسرائيمية في المناطؽ المحتمة، وتنظيـ  وا 
 عممية تسويؽ منتجات األراضي المحتمة وفؽ مقترحات فريؽ عمؿ المقاطعة.

 

                                                           
 .228خالد محمد الصويص وعمر محمود أبو عيدة، المنتجات اإلسرائيمية وانتشارها في األسواؽ الفمسطينية، مرجع سابؽ، ص 100
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كذلؾ يجب العمؿ عمى االستفادة القصوى مف سياسة الجسور المفتوحة في تنظيـ حركة  
التجارة بما يتفؽ ودعـ تسويؽ منتجات األراضي المحتمة والحد مف مصادر التدفؽ المالي والنقدي 

 .101إلسرائيؿ ومنع حركة انتقاؿ األشخاص مف التوسع لتشمؿ إسرائيؿ، وتطبيؽ نظاـ القائمة السوداء
 

لؾ يجب العمؿ عمى تبني استراتيجية متكاممة بكافة مدخالتها المتعمقة بالجوانب التنظيمية كذ 
والتخطيطية والتمويمية والتسويقية والتي تعمؿ في ظؿ اطار مؤسسي فاعؿ، بدءًا بالجانب المتعمؽ 

لصمود، بالتعاوف الفمسطيني األردني المشترؾ، عمى ضوء التجربة اإليجابية لمجنة المشتركة لدعـ ا
ومرورًا بمساهمات كافة المؤسسات العربية وعمى رأسها الجامعة العربية والمؤسسات اإلسالمية وعمى 
دارة السياسة المالية  رأسها منظمة المؤتمر اإلسالمي، والعمؿ عمى سد الفراغ المتعمؽ بإدارة التنمية وا 

 .102لدعـ األجنبية والدوليةوالنقدية عربيًا وتحقيؽ االشراؼ العربي الكامؿ عمى كافة أنشطة ا
 

: في البداية يتوجب إدراؾ طبيعة ثالثًا: فيما يتعمؽ بالدور الشعبي في مكافحة منتجات المستوطنات
عادة تقييـ  الصراع باعتبار  صراع معقد، يحتاج إلى وقت وتنوع في تقييـ جدوى األساليب المتبعة وا 

مة الشعبية كشكؿ مف أشكاؿ النضاؿ الوطني ضد جدواها بيف الفترة واألخرى. كذلؾ يجب اتباع المقاو 
االحتالؿ وقد تكوف هي األكثر مالءمة لظروؼ شعبنا، واألكثر استجابة لمعطيات نقاط قوة وضعؼ 
سمطات االحتالؿ، واألكثر انسجامًا مع توجهات ورؤى الرأي العاـ العالمي في هذ  الظروؼ وفي هذا 

عمى توافؽ وطني، وهي رافعة مهمة لتفعيؿ المشاركة الزمف المنظور، هذا إلى جانب أنها تحوز 
 .  103الشعبية التي تراجعت في الفترة األخيرة

 
يتعيف عمى الحكومات والدوؿ المؤيدة رابعًا: فيما يتعمؽ بالدور التضامني مع الشعب الفمسطيني: 

لؾ بهدؼ منع لمقضية الفمسطيني القياـ بتكثيؼ الحمالت الشاممة التي تتخذ الطابع االقتصادي، وذ
االستثمار في إسرائيؿ عمى النحو الذي تـ القياـ به ضد النظاـ العنصري السابؽ في جنوب أفريقيا، 
ولقد بدأت الكثير مف الدوؿ الغربية مقاطعة بضائع المستوطنات في خطوة جريئة مؤيدة لمقضية 

                                                           
اء نظاـ المقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيؿ في ضوء مستجدات الخطر الصهيوني، المؤتمر العاشر التحاد فؤاد حمدي بسيسو، تقويـ ألد 101

 .212االقتصادييف العرب: المشكالت االقتصادية المعاصرة ومستقبؿ التنمية العربي، مرجع سابؽ، ص
 .40اطعة العربية إلسرائيؿ، مرجع سابؽ، صفؤاد حمدي بسيسو، الوطف المحتؿ بيف متطمبات دعـ الصمود والتزامات المق 102
 .111كماؿ قبعة، نحو تجديد المقاطعة الفمسطينية لمنتجات المستوطنات، مرجع سابؽ، ص 103
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ظهار الطابع الصهيوني الفمسطينية، ومف ثـ فإنه يجب استغالؿ هذا الوضع لمقياـ بحمالت منظمة إل
العنصري لهذ  المستوطنات، بحيث إف مثؿ هذ  الحمالت سوؼ تعمؿ عمى حرماف إسرائيؿ مف الكثير 
مف االستثمارات والموارد االقتصادية، وكذلؾ سوؼ تمعب دورًا حاسمًا في تفكيؾ النظاـ العنصري 

ربية االقتصادية والسياسية المتوطف في فمسطيف المحتمة، وكذلؾ العمؿ عمى تفعيؿ المقاطعة الع
 .  104إلسرائيؿ

 
المطمب الثاني: ارتباط ادانة التعامؿ بمنتوجات المستوطنات باإلقرار بعدـ مشروعية االستيطاف عمى 

 الصعيد الداخمي
أدركت السمطة الفمسطينية مؤخرًا حجـ وخطورة انتشار وتداوؿ منتجات المستوطنات داخؿ  

ر له تبعيات سمبية في العديد مف النواحي السياسية واالستراتيجية األسواؽ الفمسطينية، فهذا األم
واألمنية واالقتصادية والوطنية، حيث أنه وبغض النظر عف مئات المالييف التي ينفقها المستهمؾ 
الفمسطيني لشراء منتج المستوطنات فإنه في نفس الوقت يساهـ في قتؿ أبناء شعبه ودعـ جبروت 

، كما أف هذ  اآلفة هي باألصؿ تابعة لظاهرة أخطر منها، أال وهي الكياف الصهيوني عميهـ
االستيطاف، وبالتالي وجب عمى السمطة الفمسطينية الوقوؼ بشكؿ جدي في وجه االستيطاف الصهيوني 

 وكافة تبعاته والتي مف بينها تداوؿ منتجات المستوطنات في األسواؽ الفمسطينية. 
 

ة العامة )والمتمثمة في الحكومة الفمسطينية( ال بد لها مف وألف أي خطوة تقوـ بها اإلدار   
أساس شرعي وقانوني تستند عميه، حيث أف عممية مكافحة منتجات المستوطنات كانت في البداية 
عبارة عف حمالت إعالمية وجماهيرية ضد االستيطاف لغاية تدخؿ المشرع الفمسطيني وتجريـ تداوؿ 

مطمب سوؼ نبحث مدى تجريـ المشرع الفمسطيني لجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات. وفي هذا ال
كما سيكوف لنا وقفة عند مدى نجاعة التنظيـ القانوني والتجريـ )الفرع األوؿ(، منتجات المستوطنات 

 )الفرع الثاني(.لجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات 
 
 

                                                           
أحمد حسف أبو جعفر، المستوطنات اإلسرائيمية ومدى انتهاكها لقواعد القانوف الدولي اإلنساني وحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير،  104

 .232، ص2015، اريحا، 2، عدد1االستقالؿ لألبحاث، مجمدمجمة جامعة 



 

55 

 )الركف الشرعي( وطنات تداوؿ منتجات المستالفرع االوؿ: تجريـ المشرع الفمسطيني لجريمة 
حدوث نقمة نوعية في تاريخ النضاؿ الفمسطيني ضد االستيطاف  2010شكؿ العاـ  

الصهيوني، بحيث اتخذت السمطة الوطنية قرارا بتنظيؼ السوؽ الفمسطينية مف منتجات المستوطنات 
 4ر بقانوف رقـ ولمتأكيد عمى هذا التوجه أصدر الرئيس محمود عباس في نيساف مف العاـ نفسه "القرا

بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات". وفي هذا الفرع سوؼ نتناوؿ بالحديث عف  2010لسنة 
ثـ سنقوـ ببياف العقوبات المقررة عمى )أواًل(،  2010لسنة  4تعريؼ التداوؿ وفؽ القرار بقانوف رقـ 

 .)ثانيًا(فعؿ التداوؿ 
 

بشأف حظر ومكافحة منتجات  2010لسنة  4رقـ  اوال: تعريؼ التداوؿ وفؽ صدور القرار بقانوف
 المستوطنات

لسنة  4قبؿ البدء بالحديث عف تعريؼ تداوؿ منتجات المستوطنات وفؽ القرار بقانوف رقـ  
، ال بد مف الوقوؼ ولو بشكؿ بسيط عند مفهـو التداوؿ بشكؿ عاـ، ثـ بعد ذلؾ نحاوؿ بياف 2010

ومقارنته بنظرية التداوؿ في األعماؿ التجارية،  2010لسنة  4مفهوـ التداوؿ وفؽ القرار بقانوف رقـ 
 وذلؾ كما يمي:

  : مفيـو التداوؿ بشكؿ عاـ 1
وتشير هذ  الكممة عند أهؿ السياسة إلى تداوؿ السمطة وعند أهؿ العقد االجتماعي تعني تبادؿ وتداوؿ 

صالحًا األدوار واألفكار وعند أهؿ الثقافة تعني تبادؿ األفكار وتالقح الثقا كمااًل لممعنى وا  فات، وا 
 .لممجتمع البد مف الوقوؼ عندها مف منظور االقتصاد

 
التداوؿ )المبادلة( أحد األركاف األساسية في الحياة االقتصادية وهو ال يقؿ أهمية عف اإلنتاج  

ف كاف متأخرًا عنهما تاريخيًا. فالوجود التاريخي لإلنتاج والتوزيع يقترف دائماً  بالوجود  والتوزيع، وا 
االجتماعي لإلنساف فالبد مف ممارسة لوف مف ألواف اإلنتاج وألف مف توزيع الثروة المنتجة عمى أفراد  
بأي شكؿ مف أشكاؿ التوزيع التي يتفؽ عميها. تبدأ المبادلة دورها الفعاؿ عمى الصعيد االقتصادي، 

حياته ويصبح كؿ فرد عاجزًا بمفرد  حيف تتنوع حاجات اإلنساف وتنمو، وتتعدد السمع التي يحتاجها في 
عف إنتاج كؿ ما يحتاجه مف تمؾ السمع بألوانها وأشكالها فيضطر المجتمع إلى تقسيـ العمؿ بيف أفراد، 

بالتخصص في إنتاج سمعة معينة مف السمع التي ينتجها  -أو فئة مف المنتجيف –ويأخذ كؿ منتج
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بوصفها وسيمة إلشباع حاجات المنتجيف، بداًل عف اآلخروف، فمبدأ المبادلة في الحياة االقتصادية 
تكميؼ كؿ منتج إلشباع حاجاته كمها بإنتاجه المباشر. وهكذا تنشأ المبادلة تيسيرًا لمحياة وتجاوبًا مع 

 .105اتساع الحاجات واتجا  اإلنتاج إلى التخصص والتطور
 
  2010لسنة  4: مفيـو التداوؿ وفؽ القرار بقانوف رقـ 2
مصطمح التداوؿ في نص المادة األولى مف القرار بقانوف بشأف مكافحة منتجات  جاء تعريؼ  

المستوطنات كما يمي "التداوؿ: أي اتجار أو ترويج أو تسويؽ أو تخزيف أو نقؿ أو تعبئة أو تغميؼ أو 
أية عممية مف شأنها إدخاؿ منتجات المستوطنات لمسوؽ الفمسطيني، أو تقديـ منفعة أو خدمة 

  .ت أو لمنتجاتها"لممستوطنا
 

ويتضح لنا مف نص المادة السابقة، أف المشرع الفمسطيني عرؼ التداوؿ مف خالؿ ذكر عدة  
نما  أفعاؿ عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر، وال يشترط حدوث هذ  األفعاؿ جميعها لوقوع التجريـ، وا 

ب عميها في القرار حدوث أي فعؿ منها يؤدي إلى قياـ جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات المعاق
 . 2010لسنة  4بقانوف رقـ 

 
ولبحث هذا التعريؼ بشكؿ أوضح ال بد لنا مف الرجوع إلى مفهوـ التداوؿ في األعماؿ  

التجارية وماهية صفة الفاعؿ التي يقوـ بتمؾ األعماؿ والوارد ذكرها في تعريؼ تداوؿ منتجات 
 المستوطنات.

 
واألوراؽ التجارية، ومحصمة نظرية التداوؿ أف العمؿ ويقصد بالتداوؿ حركة السمع والنقود  

القانوني تثبت له الصفة التجارية في جميع األحواؿ التي يكوف فيها الغرض منه تحريؾ السمع واألشياء 
وتداولها، وعميه تكوف األعماؿ القانونية التي يقوـ بها الناقؿ في نقؿ األشياء، أو عمؿ الصناعي الذي 

                                                           
، ديسمبر 2012، ديسمبر 70عبد الفتاح جابر، التداوؿ، مجمة الماؿ واالقتصاد )بنؾ فيصؿ اإلسالمي السوداني(، العدد  105 ، الخرطـو

 .34، ص2012
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يصالها إلى المستهمؾ يشتري المادة األو  لية ويتناولها بالتغيير والتبديؿ لغرض تحويمها إلى سمع وا 
 .106وجميع األعماؿ المساعدة عمى حركة األمواؿ كأعماؿ التوسط أو األوراؽ التجارية، أعمااًل تجارية

 
وعمى الرغـ مف منطقية معيار التداوؿ إال أنه لـ يسمـ مف النقد، عمى أساس أف هذا المعيار  

يفسر اختفاء الصفة التجارية عمى بعض األعماؿ عمى الرغـ مف أنها ال تتضمف معنى التداوؿ،  ال
مثاؿ ذلؾ النشاط الصناعي والنقؿ. فال شؾ في تجارية كؿ منهما طبقا لمنصوص التشريعية وال يعتبر 

 .107أي منهما سمع يمكف أف تكوف محال لمتداوؿ
 

التي تتناوؿ السمع والبضائع والنقود والصكوؾ  ومعنى ذلؾ أف التداوؿ يشمؿ كافة األعماؿ 
والوساطة فيها، وتمؾ ما نسميها أعماؿ تجارية ويقوـ بها شخص يسمى تاجر، وهذ  األعماؿ تشمؿ 

لسنة  4أيضًا تمؾ األعماؿ الوارد ذكرها في تعريؼ تداوؿ منتجات المستوطنات وفؽ القرار بقانوف رقـ 
2010. 

 
لسنة  12اري المطبؽ في الضفة الغربية )قانوف التجارة األردني رقـ وبالعودة إلى القانوف التج 
 ، كما يمي:6( نجد المشرع أورد األعماؿ التجارية التي يقوـ بها التجار في نص المادة 1966

   تعد األعماؿ التالية بحكـ ماهيتها الذاتية أعمااًل تجارية برية: -1
ية ألجؿ بيعها بربح ما سواء بيعت عمى حالتها أـ بعد شراء البضائع وغيرها مف المنقوالت الماد -أ

   .شغمها أو تحويمها
   .شراء تمؾ األشياء المنقولة نفسها ألجؿ تأجيرها أو استئجارها ألجؿ تأجيرها ثانية -ب
  .البيع أو االستئجار أو التأجير ثانية لألشياء المشتراة أو المستأجرة عمى الوجه المبيف فيما تقدـ -ج
   .ماؿ الصرافة والمبادلة المالية ومعامالت المصارؼ العامة والخاصةأع -د
   .توريد المواد -هػ
ف تكف مقترنة باستثمار زراعي إال إذا كاف تحويؿ المواد يتـ بعمؿ يدوي بسيط -و   .أعماؿ الصناعة وا 
   .النقؿ برًا أو جوًا أو عمى سطح الماء -ز

                                                           
 .34، ص1987باسـ محمد صالح، القانوف التجاري، القسـ األوؿ، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  106
 .43، ص2011حناف عبد العزيز مخموؼ، مبادئ القانوف التجاري )األعماؿ التجارية وشركات األشخاص(، جامعة بنها، القاهرة،  107
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   .العمالة والسمسرة -ح
   .نواعهالتأميف بأ -ط
   .المشاهد والمعارض العامة -ي
   .التزاـ الطبع -ؾ
   .التخزيف العاـ -ؿ
   .المناجـ والبتروؿ -ـ
   .األعماؿ العقارية -ف
   .شراء العقارات لبيعها بربح -س
   .وكالة األشغاؿ -ع
عتبارها مماثمة وتعد كذلؾ مف األعماؿ التجارية البرية بحكـ ماهيتها الذاتية األعماؿ التي يمكف ا -2

 .لألعماؿ المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها
 

ما نريد أف نتوصؿ إليه هو أف مفهوـ التداوؿ واألعماؿ التي ذكرها المشرع فيه، والوارد ذكر   
يتطابؽ مع ما جاء في القانوف التجاري، وبالتالي فإف تمؾ  2010لسنة  4في القرار بقانوف رقـ 

القرار بقانوف والتي تشمؿ )االتجار، الترويج، التسويؽ، التخزيف، النقؿ، األعماؿ الوارد ذكرها في 
التعبئة، التغميؼ( هي أعماؿ تجارية يقوـ بها الشخص التاجر بناًء عمى نص الفقرة الثانية مف المادة 

 2010لسنة  4مف القانوف التجاري السابؽ ذكرها. أي أف المشرع الفمسطيني في القرار بقانوف رقـ  6
د مف خالؿ تجريـ فعؿ وذكر األعماؿ التجارية فيه، قصد التجار ولـ يتطرؽ لممستهمكيف قص

 والمواطنيف العادييف.
 

حيث أنه ومف خالؿ قراءة تعريؼ التداوؿ في نص المادة األولى نجد أف الفئة المستهدفة في  
ها التجار، فماذا عف فئة التجريـ هي فئة التجار، كوف األعماؿ التي تـ ذكرها هي أعماؿ تجارية يقـو ب

المواطنيف والمستهمكيف؟ وباألخص عندما نعمـ أف المشرع نص في المادة الثالثة مف القرار بقانوف رقـ 
عمى أنه "يطبؽ هذا القرار بقانوف، عمى جميع منتجات المستوطنات المتداولة في  2010لسنة  4

. 2ثانية والثالثة مف المادة الرابعة بقوله "السوؽ الفمسطيني، وعمى أي شخص يتداولها فيه" والفقرة ال
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. يحظر عمى أي شخص تقديـ سمعة 3يحظر عمى أي شخص تداوؿ منتجات وخدمات المستوطنات. 
 أو خدمة لممستوطنات".

 
: أف تقديـ منتجات وخدمات المستوطنات والتداوؿ فيها هو أمر مجـر ألي شخص كاف، خالصة القوؿ

قة وغير مخصصة، ولكف المشرع الفمسطيني هنا خصص الصفة في وبالتالي فإف صفة الفاعؿ مطم
نص التعريؼ في المادة األولى الى فئة التجار دوف المستهمكيف كما وضحنا سابقًا، وهو عمى عكس 
الواقع وعكس ما ورد في نص المادة الثالثة والمادة الرابعة مف نفس القرار بقانوف. لذلؾ كاف يجب 

طالقها كما  عمى المشرع الفمسطيني لو تدارؾ هذا النقص التشريعي مف خالؿ عدـ تخصيص الصفة وا 
 يجب.

 
 ثانيًا: العقوبات المقررة عمى التداوؿ وفؽ التشريع الفمسطيني

بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات بهدؼ  2010لسنة  4جاء القرار بقانوف رقـ  
ينية، ونظرًا لخطورة هذ  الجريمة مكافحة االتجار بمنتجات المستوطنات داخؿ األسواؽ الفمسط

وانتشارها بيف أفراد المجتمع الفمسطيني، كاف ال بد مف وجود رادع قانوني وعقابي يتالءـ مع خطورة 
الموقؼ والوضع الراهف. وبالتالي حدد القرار بقانوف السابؽ ذكر  عقوبات شديدة عمى كؿ متجر او 

هذا القرار بقانوف، يحظر عمى أي دائرة حكومية  محؿ يبيع منتجات المستوطنات، بحيث أنه وبموجب
تسجيؿ أية وكالة تجارية أو عالمة تجارية أو اسـ تجاري أو أية خدمة أخرى ألي شخص، إذا كاف 
موضوعها يتعمؽ بمنتجات المستوطنات. ويشطب تسجيؿ أي شخص، وتسجيؿ أية وكالة تجارية، أو 

إذا ارتكب صاحبها أية مخالفة ألحكاـ هذا القرار  -أية عالمة تجارية مسجمة في السجؿ الخاص بها
 .(9)المادة بقانوف أو تداوؿ منتجات المستوطنات أو استخدـ وكالته لتداولها 

 
يحظر عمى أي مقيـ عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ "( 11)المادة وبحسب نص  
 ت".ـ، قبوؿ أية مساعدات مف أي نوع كاف متعمؽ بمنتجات المستوطنا 1967

 كذلؾ وجاء القرار بقانوف ليعاقب كؿ مف يخالؼ نصوصه بالعقوبات التالية: 
عقوبة تداوؿ منتجات المستوطنات أو المشاركة والمساىمة في ذلؾ، أو توريد سمع أو خدمات  .1

الحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف وال تزيد عف خمس سنوات، وغرامة مالية ال تقؿ عف لممستوطنات: 
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كؿ  -ردني؛ أو ما يعادلها بالعممة المتداولة قانونًا؛ أو إحدى هاتيف العقوبتيفعشرة آالؼ دينار أ
مف تداوؿ منتجات المستوطنات، وكؿ مف شارؾ أو ساهـ في تداولها، أو وَرد سمعة أو خدمة 

 (.14مف المادة  1)الفقرة  .لممستوطنات
مدة ال تقؿ عف ثالثة  : الحبسعقوبة نقؿ منتجات المستوطنات أو المشاركة والمساىمة في ذلؾ .2

أشهر وال تزيد عف ستة أشهر، وغرامة مالية ال تقؿ عف ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعممة 
كؿ مف نقؿ أي مف منتجات المستوطنات أو شارؾ  -المتداولة قانونًا، أو إحدى هاتيف العقوبتيف

ت المختصة، لمدة ال أو ساهـ في نقمها؛ وتسحب رخصة السائؽ وترخيص المركبة، مف الجها
وفي حالة التكرار، تسحب رخصة السائؽ وترخيص المركبة نهائيًا، ويتـ   تقؿ عف ستة أشهر.

مصادرة المركبة، التي استخدمت لنقؿ منتجات المستوطنات، أو استخدمت لتوريد أية سمعة أو 
 (.14مادة مف ال 2)الفقرة  .خدمة لممستوطنات؛ وذلؾ وفقًا ألحكاـ القوانيف ذات العالقة

الحبس مدة ال تقؿ عف عقوبة تخزيف منتجات المستوطنات أو تأجير محؿ لغايات تخزينيا:  .3
ثالثة أشهر، وال تزيد عف ستة أشهر، وغرامة مالية ال تقؿ عف ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها 

التخزيف كؿ مف خّزف أو أّجر لغايات  -بالعممة المتداولة قانونًا؛ أو إحدى هاتيف العقوبتيف
وفي حالة   منتجات المستوطنات، وباإلضافة إلى إغالؽ المحؿ، لمدة ال تقؿ عف ستة أشهر.

 (.14مف المادة  3)الفقرة  .التكرار، يغمؽ المحؿ نهائياً 
الحبس مدة ال تقؿ عف شهر، وال عقوبة إخفاء معمومات حوؿ أي جريمة مف الجرائـ السابقة:  .4

ة ال تقؿ عف خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعممة تزيد عف ثالثة أشهر، وغرامة مالي
  كؿ مف أخفى معمومات وفقًا لمفقرات المذكورة أعال . -المتداولة قانونًا؛ أو إحدى هاتيف العقوبتيف

 (.14مف المادة  4)الفقرة  .وفي جميع األحواؿ، تضاعؼ العقوبة، في حالة التكرار
 

 بقانوف، تـ تأسيس صندوؽ الكرامة الوطنية، وهو صندوؽ  كذلؾ وباالستناد إلى هذا القرار 
 .حكومي، بالتعاوف مع القطاع الخاص؛ وذلؾ لمقاطعة بضائع المستوطنات ودعـ المنتج الوطني

 
ومف خالؿ االطالع عمى العقوبات السابقة نرى بأنها عقوبات عادية وغير رادعة وال تالئـ  

تمتد والتي يطمؽ عميها البعض "جريمة العار"  الجريمة حجـ وخطورة جريمة التداوؿ، وحيث أف هذ 
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خطورتها إلى االقتصاد الوطني الفمسطيني، فإنه يجب التشديد في حجـ العقوبة، كي تكوف رادعة لكؿ 
 . شخص يحاوؿ العبث في األمف العاـ واالقتصاد الفمسطيني

 
 ؿالفرع ثاني: تقدير فعالية تنظيـ المشرع الفمسطيني لجريمة التداو

عمؿ المشرع الفمسطيني عمى تجريـ فعؿ تداوؿ منتجات المستوطنات مف خالؿ صدور القرار  
لسنة  13بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، والقرار بقانوف رقـ  2010لسنة  4بقانوف رقـ 

 المعدؿ له. 2017
 

طنات وأثرها عمى وشرحنا سابقًا مدى إيجابية هذ  الخطوة، نظرًا لخطورة تداوؿ منتجات المستو  
االقتصاد الفمسطيني، وانتشارها واستفحالها في أوساط المجتمع الفمسطيني، ولذلؾ كاف ال بد مف 

بشأف مكافحة منتجات المستوطنات  2010لسنة  4القضاء عمى هذ  اآلفة. واعتبر القرار بقانوف رقـ 
تطمعات الكثير مف لمقضاء عمى تداوؿ منتجات المستوطنات، وفي وسط  فعالةالية تشريعية 

وقدرته عمى القضاء عمى تداوؿ منتجات  2010لسنة  4الفمسطينييف نحو القرار بقانوف رقـ 
المستوطنات، جاءت بعض النتائج غير مرغوب بها، أي أف هناؾ معيقات ومشاكؿ حقيقية تقؼ أماـ 

 فرض سيادة القانوف ومحاربة منتجات المستوطنات.
 

أف تمؾ المعيقات والمشاكؿ تكمف في التنظيـ الموضوعي  ومف هنا جاء هذا السؤاؿ: هؿ 
؟ أـ أف المشكمة هنا تكمف في 2010لسنة  4لممشرع الفمسطيني في نصوص القرار بقانوف رقـ 

 التنظيـ االجرائي لمنصوص الموضوعية؟ 
 

 4ولإلجابة عمى السؤاؿ السابؽ، ال بد لنا مف القياـ بمحاولة بحث نصوص القرار بقانوف رقـ  
المعدؿ  2017لسنة  13بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، والقرار بقانوف رقـ  2010لسنة 

كذلؾ يتطمب األمر منا بحث مدى تطبيؽ نصوص القرار )أواًل(، له، وبحث مدى الصواب والخطأ فيه 
     )ثانيًا(.بقانوف السابؽ ذكر  مف خالؿ السمطة المختصة بتطبيقه 
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 وعيأواًل: التنظيـ الموض
بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات عمى شكؿ قرار  2010لسنة  4جاء القانوف رقـ  

بقانوف صادر عف الرئيس الفمسطيني، بموجب الصالحية المخولة له بإصدار القرارات بقانوف في أثناء 
يني مف القانوف األساسي الفمسط 43تعطؿ عمؿ المجمس التشريعي، بناًء عمى ما جاء في نص المادة 

وراعى المشرع الفمسطيني عند إقرار  القرار بقانوف عدـ تعارضه مع قوانيف  2003.108المعدؿ لسنة 
سابقة، كالقوانيف االقتصادية والقوانيف المتعمقة بالمستهمؾ، مثؿ قانوف حماية المستهمؾ الفمسطيني رقـ 

 .2005لسنة  21
 

بقانوف قد حظر عمى أي شخص  وجاء في قرار محكمة بداية بيت لحـ "حيث أف هذا القرار 
منتجات وخدمات المستوطنات المحددة بقرار مجمس الوزراء وحظر أيضًا كؿ مف شارؾ أو ساهـ في 
تداوؿ أو رد سمعة أو خدمة لممستوطنات وكذلؾ حظر نقؿ هذ  البضائع والمنتجات أو أية سمع مف 

لى المستوطنات"  . 109وا 
 

مادة هي في مجممها  18ات المستوطنات، مف ويتكوف القرار بقانوف بشأف مكافحة منتج 
تتحدث عف حظر تداوؿ منتجات المستوطنات في األراضي الفمسطينية، والجهة المسؤولية عف تنفيذ 

 24/5/2017هذا القرار بقانوف واألمور التي يحظر القياـ بها والعقوبات المحددة لها، وفي تاريخ 
 13ديؿ في جزئية بسيطة. بالتحديد في متف المادة صدر تعديؿ عف القرار بقانوف، وكاف هذا التع

بإضافة فقرة ثانية تجيز لوزير االقتصاد الوطني اصدار أمر تشكيؿ لجنة لمتصرؼ في المضبوطات 
مف منتجات المستوطنات، وذلؾ لمصالح العاـ. ويتفؽ اتجا  المشرع الفمسطيني هنا مع ما ذهب إليه 

والتي جاء فيها  1960لسنة  16انوف العقوبات األردني رقـ مف ق 31المشرع األردني في نص المادة 
ف لـ يكف ممكًا لممتهـ  "يصادر مف األشياء ما كاف صنعه أو اقتناؤ  أو بيعه أو استعماله غير مشروع وا 

 أو لـ تفِض المالحقة إلى حكـ".

                                                           
مف القانوف األساسي الفمسطيني " لرئيس السمطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمؿ التأخير في غير  43جاء في نص المادة  108

المجمس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانوف، ويجب عرضها عمى المجمس التشريعي في أوؿ جمسة يعقدها بعد صدور أدوار انعقاد 
ال زاؿ ما كاف لها مف قوة القانوف، أما إذا عرضت عمى المجمس التشريعي عمى النحو السابؽ ولـ يقرها زاؿ ما يكوف لها  هذ  القرارات وا 

 .مف قوة القانوف"
 . 7/3/2018، تداوؿ منتجات المستوطنات، بيت لحـ، 99/2017بداية بيت لحـ، جناية رقـ محكمة  109
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الحيتها وكاف مف األفضؿ كذلؾ، قياـ المشرع ببياف آلية عمؿ المجنة السابقة بشكؿ أوسع، وص 
في التصرؼ بمنتجات المستوطنات، وذلؾ تفاديًا ألي عمميات خارجية تكوف لالستغالؿ الشخصي بناًء 

 عمى النص السابؽ.
 

وجاء في متف المادة األولى ذكر لبعض التعريفات والمصطمحات الوارد ذكرها في القانوف،  
في حيف بينت المادة الثانية  مثؿ المستوطنات ومنتجات وسمع المستوطنات وفعؿ التداوؿ وغيرها.

وهو "مكافحة منتجات وخدمات  2010لسنة  4الهدؼ األساسي مف صدور القرار بقانوف رقـ 
المستوطنات المقامة عمى األراضي الفمسطينية"، باإلضافة إلى بعض األهداؼ الفرعية مثؿ دعـ 

قامة عمى األراضي المنتج الوطني وعدـ تشجيع أو ترويج إقامة المصانع في المستوطنات الم
 الفمسطينية المحتمة، وتحقيؽ الجهود الوطنية إلزالة المستوطنات مف خالؿ مقاطعة منتجاتها.

 
ويطبؽ هذا القرار بقانوف، عمى جميع منتجات المستوطنات المتداولة في السوؽ الفمسطيني،  

ادة السابقة وجود ويبدو مف قراءة نص الم .3وعمى أي شخص يتداولها فيه كما جاء في نص المادة 
تشير إلى أف  3بعض االلتباس مع بعض النصوص األخرى في نفس القانوف، بحيث أف المادة 

المنتجات المحظورة تداولها هي المنتجات الموجودة في السوؽ الفمسطيني، ويبدو مف ظاهر الصياغة 
ف أخر في فمسطيف أف المشرع يقصد بذلؾ المنتجات الموجودة فقط في السوؽ الفمسطيني دوف أي مكا
 كالمنتجات الموجودة في البيوت والمنازؿ أو بعض الدوائر الحكومية والغير حكومية.

 
كافة منتجات المستوطنات سمعًا غير شرعية، وتحدد بموجب قائمة تصدر  4في حيف اعتبرت المادة  

أي  بقرار مف المجمس، ويحظر عمى أي شخص تداوؿ منتجات وخدمات المستوطنات، ويحظر عمى
  .شخص تقديـ سمعة أو خدمة لممستوطنات

 
، الحد مف سمطة نيابة الجرائـ االقتصادية 4يؤخذ عمى القرار بقانوف السابؽ في المادة  

والضابطة الجمركية وحماية المستهمؾ، وعدـ توسيعها بما فيها إعطائهـ بعض الصالحيات لضبط 
نه وبناًء عمى مقابمة مع السيد محمد محسف كافة منتجات المستوطنات وعدـ التقيد بالدليؿ. حيث أ

وكيؿ نيابة الجرائـ االقتصادية أكد عمى أف الدليؿ يعد عائؽ أحيانًا أماـ تطبيؽ القانوف، حيث أنه ال 
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يوجد فيه كافة منتجات المستوطنات، وهذا األمر يؤدي إلى تجاهؿ نيابة الجرائـ االقتصادية العديد مف 
 . 110وجود المنتج المضبوط في الدليؿالقضايا واسقاطها بسبب عدـ 

 
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤؿ عف أهمية تحديد منتجات المستوطنات في قائمة تصدر عف  

المجمس الفمسطيني لحماية المستهمؾ؟ كما ويدفعنا إلى التساؤؿ عف أف فعؿ الشخص الذي يتاجر أو 
؟يتداوؿ بمنتجات مستوطنات غير واردة ذكرها في الدليؿ، هؿ يع  د هذا الفعؿ غير مجـر

 
وبالتالي نرى هنا بضرورة تدارؾ المشرع الفمسطيني هذا النقص، ومنح سمطات الضابطة  

المستوطنات ضبط التي يشكؾ ظاهرها انها منتج القضائية ونيابة الجرائـ االقتصادية وحماية المستهمؾ 
 .بكافة أشكالها وأنواعها، وسواء تـ ذكرها في الدليؿ أـ لـ يتـ ذلؾ

 
كذلؾ يجب إعادة النظر في موضوع صدور القائمة بشكؿ كامؿ، وليس عمى مستوى  

الضابطة والنيابة وحماية المستهمؾ، حيث أنه مف الممكف أيضًا أف تعجز المحكمة عف إيقاع العقوبة، 
 315/2015وذلؾ في حالة خمو المنتج مف القائمة، عمى سبيؿ المثاؿ كما حصؿ في القضية رقـ 

مخاؿ بطيخ مف مستوطنة  72عف محكمة بداية نابمس والمتعمقة بقياـ شخصيف بتداوؿ ونقؿ الصادرة 
معالي افرايـ، حيث لـ تستطع المحكمة ادانة المتهميف لعدـ ذكر هذا المنتج في القائمة في ذلؾ 

بة الوقت، حيث جاء في الحكـ "اف النيابة العامة لـ تقدـ لممحكمة ما يثبت ذلؾ وحيث اف بينة النيا
العامة لـ تثبت أف شحنة البطيخ التي تـ ضبطها مف ضمف قائمة المنتجات محظورة التداوؿ بما 

، 2010لسنة  4يشممه لفظ منتج مف سمع وخدمات حسبما عرفته المادة الثانية مف القرار بقانوف رقـ 
ـ النص حيث لو ثبت أساس انها مف المستوطنات، لذلؾ فال يمكف البحث في أركاف الجريمة لـ يت

 16عميها بعد األمر المخالؼ لمبدأ الشرعية المنصوص عميه في المادة الثالثة مف قانوف العقوبات رقـ 
   111"1960لسنة 

 

                                                           
 .3/7/2018مقابمة مع وكيؿ نيابة الجرائـ االقتصادية "محمد محسف"، بتاريخ:  110
 .24/11/2016الصادر عف محكمة بداية نابمس، جناية، بتاريخ:  315/2015القرار رقـ  111
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مف القرار بقانوف عدد مف المهاـ اإلضافية لمجمس حماية المستهمؾ  5وأضافت المادة  
عداد الخطط لذلؾ، واإلشراؼ الفمسطيني، فيما يتعمؽ بوضع السياسات الخاصة بدعـ المنتج الوطني  وا 

والرقابة عمى الجهات ذات العالقة بتطبيؽ القرار بقانوف، ورفع التقارير الدورية كؿ ثالثة أشهر لمجمس 
الوزراء عف دور  في وانجازاته في إطار مكافحة وحظر منتجات المستوطنات وتداولها في السوؽ 

 الفمسطيني.
سمى "بصندوؽ الكرامة الوطنية" وتحدد مهامه عمى انشاء صندوؽ ي 6كما ونصت المادة  

لمصندوؽ نفس  7وآلية عممه بموجب قرار يصدر عف مجمس الوزراء. في حيف أعطت المادة 
 اإلعفاءات والتسهيالت الممنوحة لمدوائر الحكومية.

 المهاـ الموكمة الى الدائرة اإلدارية المعنية بحماية المستهمؾ في وزارة 8في حيف بينت المادة  
االقتصاد، والتي مف أبرزها إعداد قائمة تحدد بموجبها منتجات المستوطنات ويتـ رفعها لمجمس حماية 
المستهمؾ الفمسطيني إلقرارها، والعمؿ عمى تمقي الشكاوى المقدمة مف جمعيات حماية المستهمؾ، أو 

 مف أي شخص، بشأف تداوؿ منتجات المستوطنات.
ع فيها عمى عدة أمور يحظر عمى األشخاص لينص المشر  11-9وجاءت المواد مف  

الطبيعييف والدوائر الحكومية أو األهمية أو غيرها التعامؿ مع منتجات المستوطنات، حيث جاءت كما 
 يمي:

تحظر هذ  المادة عمى الدوائر الحكومية أو األهمية أو أي دائرة أخرى تسجيؿ أية وكالة أو : 9المادة 
كاف موضوعها يتعمؽ بمنتجات المستوطنات. وتتفؽ هذ  المادة مع ما  عالمة تجارية أو اسـ تجاري إذا

جاء في قوانيف الممكية الفكرية المطبقة في فمسطيف، والتي تتطمب صفة المشروعية عند تسجيؿ 
العالمة التجارية أو االسـ التجاري كشرط أساسي لقبوؿ التسجيؿ، مثؿ قانوف العالمات التجارية رقـ 

منه عمى "ال يجوز  8مف المادة  6بؽ في الضفة الغربية، والذي نصت الفقرة المط 1952لسنة  33
العالمات المخمة بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور  -6تسجيؿ ما يأتي: 

أو العالمات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة أو التي تدؿ عمى غير مصدرها الحقيقي". وهنا 
رى مف خالؿ نص الفقرة السابقة بأنه يحظر تسجيؿ أي عالمة تجارية تكوف مخمة بالنظاـ العاـ أو ن

تشجع المنافسة التجارية غير المحقة، وهو ما يكمف القوؿ بأنه ينطبؽ عمى منتجات المستوطنات، 
 كونها تؤثر عمى المجتمع بشكؿ عاـ وأف مكافحتها يعد مف باب حفظ النظاـ العاـ. 
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تحظر هذ  المادة عمى الدوائر الحكومية أو األهمية أو أي دائرة أخرى منح مستندات أو : 10 المادة
 تسهيالت إلضفاء الشرعية عمى منتجات المستوطنات.

تحظر هذ  المادة عمى أي شخص مقيـ في األراضي الفمسطينية قبوؿ مساعدات متعمقة : 11المادة 
 بأي نوع مف منتجات المستوطنات.

، المتمثمة في جهاز مهاـ مأموري الضبط  القضائي 13و 12تيف ددت المادفي حيف ح  
الضابطة الجمركية وحماية المستهمؾ، واألمور التي يجب عميهـ القياـ بها عند ضبط منتجات 

 4لمعقوبات المقررة لكؿ شخص يعاقب أحكاـ القرار بقانوف رقـ  14المستوطنات. وخصصت المادة 
 فحة منتجات المستوطنات.بشأف حظر ومكا 2010لسنة 

وفي ضوء القراءة السابقة لنصوص القرار بقانوف، أرى بإيجابية اتجا  المشرع الفمسطيني في  
صياغة تمؾ النصوص. مف خالؿ حرصه الكامؿ عمى مكافحة تداوؿ منتجات المستوطنات وتنظيؼ 

لقانونية المذكورة سابقًا، ال كما وأف المشاكؿ ا السوؽ الفمسطيني منها والعمؿ عمى دعـ المنتج الوطني.
تتعدى كونها بعض ثغرات تشريعية مف الممكف تداركها، حيث أف المهـ حاليًا هو صدور القرار بقانوف 
خراج عممية المقاطعة مف كونها عمميات شعبية جماهيرية إلى  وتجريـ فعؿ التداوؿ بشكؿ رسمي، وا 

 قوانيف وأفعاؿ مجرمة يحظر القياـ بها. 
 

  تنظيـ االجرائيثانيًا: ال
( لسنة 4دعا ائتالؼ جمعيات حماية المستهمؾ الفمسطيني الى ضرورة انفاذ قرار بقانوف رقـ ) 
بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات تزامنا مع الموقؼ الدولي المضاد لالستيطاف  2010

ئتالؼ عمى وشدد اال .والحمالت في العالـ ضد منتجات االستيطاف والمستوطنات والتعامؿ معها
ضرورة إطالؽ حممة دولية في اوروبا تحديدا بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية ووزارة الخارجية في 
دولة فمسطيف مف أجؿ تجريـ منتجات االستيطاف في السوؽ االوروبي وعدـ االكتفاء بوسـ تمؾ 

رت موقفها المناهض المنتجات وهذا يستدعي خطابا فمسطينيا واضحا موجها لمدوؿ االوروبية التي اشه
لالستيطاف في مجمس االمف بمنع دخوؿ منتجات المستوطنات وما يتعمؽ بها وعدـ االكتفاء 

 .112بوسمها

                                                           
خبر بعنواف "ائتالؼ حماية المستهمؾ: سنكشؼ أسماء المتورطيف باستثمارات في المستوطنات ومع  جريدة الحياة االقتصادية، 112

 .27/1/2017، راـ اهلل، الجمعة 7609المستوطنيف"، العدد 
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 أركاف جريمة التداوؿالمبحث الثالث: 
يرتبط فعؿ تداوؿ منتجات المستوطنات بالجريمة وعناصرها وأركانها، بحيث أف هذ  العالقة  

منتج المستوطنات والقياـ بنقمه وحيازته وتخزينه وتعبئته  تظهر في سعي المتداوؿ لمحصوؿ عمى
واالتجار به أو قيامه بأي فعؿ مف شأنه تقديـ خدمة القتصاد المستوطنات الصهيونية، مما يدفع 
المتداوؿ إلى القياـ بعدد مف الجرائـ أهمها دعـ منتجات المستوطنات واإلسهاـ في إضعاؼ االقتصاد 

به إلى االنحراؼ في جرائـ أخرى مثؿ االعتداء عمى أجهزة الضبط  الفمسطيني، كما يؤدي ذلؾ
قناع التجار  القضائي الفمسطينية في حالة قيامها بعممية المصادرة، أو قيامه بعممية التحايؿ التجاري وا 
بشراء المنتج عمى أنه منتج إسرائيمي وغير مصنع في المستوطنات. مما يؤدي بنا إلى نتيجة مفادها 

 لتداوؿ مرتبط بعالقة تامة بأركاف الجريمة وعناصرها.بأف فعؿ ا
 

ونظرًا التساع وشموؿ مصطمح الجريمة، فإننا نجد لها العديد مف التعريفات، حيث عرفها  
، 113الدكتور محمد الفاضؿ "كؿ فعؿ أو امتناع يصدر عف انساف مسؤوؿ، ويفرض القانوف له عقابًا"

"الواقعة التي ترتكب أضرارًا بمصمحة حماها المشرع في في حيف عرفها الدكتور محمد سالمة بأنها 
. وكما ذكرنا سابقًا جريمة التداوؿ تعد 114قانوف العقوبات ورتب عميها أثرًا جنائيًا متمثاًل في العقوبة"

جريمة اقتصادية، ويعرؼ الدكتور عبود السراج الجريمة االقتصادية بأنها "هي كؿ فعؿ أو امتناع 
 .115ويخالؼ السياسة االقتصادية لمدولة" يعاقب عميه القانوف،

 
وفي النظرية العامة لمعقوبات والجرائـ، يتطمب لوقوع أي جريمة توافر ركف مادي وركف معنوي  

وركف شرعي متعمؽ بهذ  الجريمة، وهذ  األركاف تعد أساسية في أي جريمة، مع بعض االختالؼ في 
 ف، كالركف المعنوي أو الركف الشرعي. الرأي بإمكانية وقوع الجريمة دوف أحد هذ  األركا

 
وتعد جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات كغيرها مف الجرائـ، ال بد لحدوثها توفر عدد مف  

األركاف والشروط، مف وجود ركف مادي وركف معنوي وركف شرعي، وتـ التطرؽ لمركف الشرعي في 

                                                           
 .199، ص1965محمد الفاضؿ، المبادئ العامة في قانوف العقوبات، الطبعة الرابعة، جامعة دمشؽ،  113
 .84، ص1979، دار الفكر العربي، القاهرة، -القسـ العاـ-لعقوبات مأموف محمد سالمة، قانوف ا 114
 .14، ص1987عبود السراج، شرح قانوف العقوبات االقتصادي في التشريع السوري والمقارف، جامعة دمشؽ، دمشؽ،  115
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مادي المتمثؿ في عناصر الفعؿ المبحث السابؽ. وهذا المبحث سوؼ نخصصه لمحديث عف الركف ال
وكذلؾ سوؼ نتحدث عف الركف المعنوي المتمثؿ في قياـ جريمة )المطمب األوؿ(، والنتيجة والسببية 

التداوؿ عمى أساس القصد الجنائي ومدى إمكانية تحققها في صورة الخطأ الجنائي غير المقصود 
 )المطمب الثاني(.

 
 داوؿ منتجات المستوطنات الصييونية.لتالمطمب األوؿ: الركف المادي لجريمة 

يتعمؽ الركف المادي بالمحظة األولى التي تخرج فيها األفكار اإلجرامية التي تكوف حبيسة  
داخؿ النفوس، وتتجسد في ماديات ومظاهر خارجية، ومف هنا يتصدى لها القانوف الجنائي ويعاقب 

أهدرت مصمحة اجتماعية جديرة بالحماية عميها إذا تطابقت مع أحد نصوص التجريـ، ألنها تكوف قد 
الجنائية، أو في القميؿ عرضت تمؾ المصمحة لخطر االعتداء عميها. ويطمؽ عمى هذا المظهر المادي 
الخارجي الذي تتجسد فيه اإلرادة اإلجرامية "الركف المادي" وأحيانًا "جسـ الجريمة" أو "الواقعة 

 .116اإلجرامية"
 

يات الجريمة، أي المظهر المادي الذي يبرز في العالـ الخارجي، ويعبر الركف المادي عف ماد 
ويقـو الركف المادي عادة عمى عناصر ثالثة: الفعؿ )النشاط أو السموؾ اإلجرامي اإليجابي أو 

 .117السمبي(، النتيجة، وعالقة السببية بيف الفعؿ والنتيجة
 

يمثؿ القاسـ المشترؾ بيف كافة ويعتبر السموؾ اإلجرامي مف أهـ عناصر الركف المادي، ألنه  
الجرائـ فإذا لـ تتخذ األفكار والمعتقدات الداخمية لشخص ما مظهرًا خارجيًا ممموسًا، فإنه لف يترتب 

 .118عميها أية أضرار بالمصالح التي يحميها التشريع الجزائي، وبالتالي تنتفي عمة التجريـ والجزاء
 

بشأف حظر ومكافحة منتجات  2010لسنة  4ـ ومف خالؿ قراءتنا لنصوص القرار بقانوف رق 
المستوطنات، يتبيف أف المشرع حدد الركف المادي في جريمة التداوؿ، في قياـ الفعؿ المتمثؿ في 

                                                           
 .367، ص2003 ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،-القسـ العاـ-فتوح عبد اهلل الشاذلي، شرح قانوف العقوبات  116
 .72، ص2017، الطبعة السادسة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، -القسـ العاـ-نظاـ توفيؽ المجالي، شرح قانوف العقوبات  117
 .138، ص2010عبد القادر جرادة، مبادئ قانوف العقوبات الفمسطيني، دار الفكر العربي، القاهرة،  118
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، وعنصر النتيجة المتمثؿ في )الفرع األوؿ(السموؾ اإلجرامي مف خالؿ ذكر  لعناصر فعؿ التداوؿ 
 . )الفرع الثالث( ، وعنصر السببيةالثاني()الفرع  حدوث نتيجة كؿ فعؿ مف أفعاؿ التداوؿ

 
 الفرع األوؿ: عنصر الفعؿ في إطار مفيـو التداوؿ )السموؾ اإلجرامي(

عنصر الفعؿ أو السموؾ اإلجرامي هو النشاط المادي الخارجي الذي يصدر عف الجاني  
ة، وال يتدخؿ ليحقؽ النتيجة اإلجرامية التي يعاقب عميها القانوف، وهو عنصر ضروري في كؿ جريم

.  وتفسير ذلؾ أـ 119المشرع الجنائي بالعقاب قبؿ صدور النشاط المادي الخارجي المكوف لمجريمة
الجاني قبؿ أف يقدـ عمى جريمة، يمر بمراحؿ مف النشاط الذهني أو المادي ال يتناولها المشرع 

قد يصمـ عمى تنفيذها، بالعقاب، ذلؾ ألف الجريمة تبدأ بفكرة في ذهف الجاني قد يصرؼ النظر عنها و 
لى هذا الحد ال يباشر اإلنساف نشاطًا مجرمًا يستحؽ العقاب، ألف المشرع ال يعاقب عمى النوايا  وا 
اآلثمة والمقاصد الشريرة مهما كانت واضحة، ومهما أقر بها أصحابها، فما لـ تخرج إلى حيز الوجود 

 . 120في شكؿ سموؾ مادي ممموس تبقى خارج دائرة العقاب
 

لسموؾ اإلجرامي إذف شرط جوهري لتحقؽ الركف المادي لمجريمة، بؿ هو أهـ عناصر هذا فا 
الركف كما ذكرنا سابقًا، ألنه يمثؿ مادة الجريمة أو مظهرها الخارجي الذي يوصؼ بعدـ المشروعية، 

 ويقرر القانوف العقاب لمرتكبه. والسموؾ نوعاف: سموؾ أو فعؿ إيجابي، وسموؾ سمبي )امتناع(.
 

والسموؾ اإليجابي هو حركة عضوية إرادية مف شأنها أف تحدث تغييرًا في العالـ الخارجي،  
وهذا التغيير يكوف ممموسًا في الكياف الخارجي المحيط ويمكف إدراكه بأي حاسة مف الحواس سواء ترؾ 

اذ سموؾ آثارًا مادية بمعنى الكممة أـ لـ يترؾ. والسموؾ السمبي هو احجاـ الشخص اراديًا عف اتخ
إيجابي معيف كاف يتعيف اتخاذ ، أي أنه إمساؾ إرادي عف الحركة العضوية في الوقت الذي كاف يجب 

 . 121إتيانها فيه

                                                           
 .254نظاـ توفيؽ المجالي، مرجع سابؽ، ص 119
 .263، ص1974عمي راشد، القانوف الجنائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  120
 .372، 370فتوح عبد اهلل الشاذلي، مرجع سابؽ، ص 121
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وفي هذا الفرع سوؼ نعرض لألفعاؿ المادية المتصمة بجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات  
 (.ثانياً )وأنواع السموؾ اإلجرامي في جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات (، اوالً )
 

 : السموؾ المادي لمجرائـ المتصمة بجريمة التداوؿاوالً 
بشأف مكافحة وحظر تداوؿ منتجات المستوطنات بأنه  2010لسنة  4يتميز القرار بقانوف رقـ  

قد توسع في نطاؽ تجريـ عقوبة التداوؿ إلى حد كبير، فهذا التطور التشريعي جاء ليكشؼ عف حرص 
يف األفراد ومنتجات المستوطنات. وذلؾ مف خالؿ النص عمى أف أي المشرع عمى قطع كؿ صمة ب

فعؿ مف شأنه إدخاؿ منتجات المستوطنات إلى السوؽ الفمسطيني يعد مف قبيؿ التداوؿ، إضافة إلى 
ذكر عدد مف األفعاؿ المجرمة عمى سبيؿ المثاؿ واعتبار تمؾ األفعاؿ تقع تحت مصطمح جريمة 

 ، وهذ  األفعاؿ هي:122التداوؿ
 : االتجار بمنتجات المستوطنات1

يقصد بمفهـو االتجار في المغة: تجر يتجر تجرأ وتجارة: باع واشترى وكذلؾ اتجر وهو افتعؿ  
والتاجر الذي يبيع ويشتري، وبائع الخمر تاجر وتجار وتجر كرجاؿ وعماؿ في السوؽ كالتاجرة وأرض 

 .123عتاؽ متجرة يتجر فيها واليها وقد تجر تجرأ وهو عمى أكـر خيؿ
 

أما االتجار اصطالحًا: فهو مشتؽ مف التجارة وفي المغة الالتينية مف السمعة والتجارة تعني  
. وتعرؼ 124ممارسة البيع والشراء. والتاجر: هو الذي يمارس األعماؿ التجارية عمى وجه االحتراؼ

ي حرفة التاجر، وهو التجارة بأنها: ممارسة البيع والشراء، ويقصد بها تقميب الماؿ بغرض الربح، وه
الذي يمارس األعماؿ التجارية عمى وجه االحتراؼ، فهو الذي يبيع ويشتري، وبالتالي يقتصر المعنى 

                                                           
ر أو والتي جاء فيها " التداوؿ: أي اتجا 2010لسنة  4ورد ذلؾ في تعريؼ مصطمح التداوؿ في نص المادة األولى مف القرار بقانوف رقـ  122

ة ترويج أو تسويؽ أو تخزيف أو نقؿ أو تعبئة أو تغميؼ أو أية عممية مف شأنها إدخاؿ منتجات المستوطنات لمسوؽ الفمسطيني، أو تقديـ منفع
 أو خدمة لممستوطنات أو لمنتجاتها".

 .709، ص1979ب العممية، بيروت، مجد الديف محمد بف يعقوب المعروؼ بػ"الفيروز أبادي"، القاموس المحيط، الجزء األوؿ، دار الكت 123
عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة االتجار باألشخاص، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،  124

 .339، ص2004الرياض، 



 

71 

المغوي لمتجارة عمى ُمبادلة السمع بهدؼ الربح، فاالتجار هو مزاولة أعماؿ التجارة بتقديـ السمع إلى 
 .125غير  ُبمقابؿ بطريقة البيع والشراء

 
ف المعنى المغوي واالصطالحي لمصطمح االتجار هو عممية التجارة التي نرى مما سبؽ، إ 

تقـو عمى تبادؿ السمع والمنتجات والبيع والشراء بهدؼ الربح. وبالتالي فاف المقصود باالتجار بمنتجات 
 المستوطنات هو القياـ ببيعها وشرائها وتسويقها أو مبادلتها بسمع أخرى أو التعامؿ فيها كسمعة تجارية.

    
بشأف حظر  2010لسنة  4وقد نص المشرع الفمسطيني بشكؿ واضح في القرار بقانوف رقـ  

ومكافحة منتجات المستوطنات في أكثر مف مادة فيه عمى أف تداوؿ منتجات المستوطنات هو أمر 
، والتي جاء فيها "رصد السمع 2محظور وممنوع ومعاقب عميه. مثؿ نص الفقرة الخامسة مف المادة 

 . 126خدمات التي ُتعتبر منتجات مستوطنات وضبطها ومقاطعتها ومكافحة وحظر تداولها"وال
 

ولكف السؤاؿ المطروح هنا، هؿ أف التداوؿ المحظور هنا المقصود به فقط السمع والمنتجات  
المصنعة في المستوطنات، أـ أنه يشمؿ كافة أنواع التبادؿ التجاري مع تمؾ المستوطنات، مثؿ قياـ 

شركة ببيع منتجات فمسطينية داخؿ المستوطنات، أو تقديـ خدمات لها، فهؿ يعد هذا األمر  شخص أو
لسنة  4محظور وينطبؽ عميه مصطمح التداوؿ المحظور الوارد ذكر  في القرار بقانوف السابؽ رقـ 

 ، أما أنه موضوع مختمؼ ولـ يتـ النص بشأنه؟2010
 

، بحيث أكد المشرع 2010لسنة  4بقانوف رقـ اإلجابة عمى هذا السؤاؿ واضحة في القرار  
"يحظر عمى أي شخص تقديـ سمعة أو خدمة  4بشكؿ صريح في نص الفقرة الثالثة مف المادة 

وبالتالي فإف مصطمح التداوؿ يشمؿ السمع المقدمة لممستوطنات حتى لو لـ تكف  .لممستوطنات"

                                                           
يالت، مجمة جامعة الشارقة لمعموـ الشرعية رامي متولي القاضي، جريمة االتجار بالبشر في القانوف اإلماراتي في ضوء أحدث التعد 125

 .7-6، ص2015اإلمارات، يونيو  –، الشارقة 1، العدد 12والقانونية، المجمد 
مف القرار بقانوف السابؽ عمى حظر تداوؿ منتجات المستوطنات، والتي نصت  4كذلؾ نص المشرع الفمسطيني في الفقرة الثانية مف المادة  126

 داوؿ منتجات وخدمات المستوطنات".عمى "يحظر عمى أي شخص ت
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أو جزئيًا داخؿ أو خارج المستوطنة أو اف مصنعة فيها، ولكف يشترط أف تكوف هذ  السمع منتجة كميًا 
 . 127تصنع او تعبئ او تخزف داخؿ المستوطنة

 
 : الترويج لمنتجات المستوطنات2

عممية ترويج المنتج هي "عمميات االتصاؿ التي تتـ بالعمالء الحالييف والمرتقبيف بهدؼ  
قناعهـ بشراء واستخد . أو هي "جهود 128اـ المنتج"تعريفهـ بالمنتج ومواصفاته واستخداماته وحثهـ وا 

األنشطة التسويقية التي يقـو بها رجؿ التسويؽ مف اجؿ حث المستهمكيف وتشجيعهـ عمى تبني السمع 
أو الخدمات المقدمة إليهـ، بأسموب إقناعي جذاب يحقؽ أهداؼ المنظمة التي تسعي إلى تحقيقها مف 

 .129خالؿ أدوات الترويج المختمفة"
 

عاـ هو أمر هاـ وضروري في سبيؿ نجاح أي منتج وانتشار ، بحيث ترويج المنتجات بشكؿ  
تقوـ عممية الترويج عمى إقناع المستهمكيف أو العمالء أو األشخاص الطبيعييف عمى شراء المنتج مف 
خالؿ تعريفهـ به وبمواصفاته مف خالؿ أسموب اقناعي يمتاز به الذي يقوـ بعممية الترويج. وكوف هذا 

لـ  2010لسنة  4نجاح أي منتج، فإف المشرع الفمسطيني في القرار بقانوف رقـ األمر ضروري في 
يغفؿ عف اعتبار الترويج مف عناصر جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات، وبالتالي ال يشترط قياـ 
نما يكفي الترويج لها والتشجيع عمى شرائها،  البيع والشراء في منتجات المستوطنات لحدوث التجريـ، وا 

مف  2مف المادة  3لمشرع الفمسطيني بشكؿ غير مباشر عمى هذا األمر، حيث نصت الفقرة ونص ا
.عدـ 3عمى "يهدؼ هذا القرار بقانوف إلى تحقيؽ ما يمي: ......  2010لسنة  4القرار بقانوف رقـ 

 ـ...".1967تشجيع أو ترويج إقامة المصانع في المستوطنات المقامة عمى األراضي المحتمة عاـ 
ألمثمة عمى ترويج منتجات المستوطنات كثيرة، مثؿ: قياـ صاحب سوبر ماركت بوضع وا 

الفتات عمى باب محمه تشير إلى منتجات تـ تصنيعها في المستوطنات، أو مثؿ قياـ محؿ الكترونيات 
باإلعالف عبر مواقع التواصؿ االجتماعي بتوفر عروضات حوؿ شرائح سيمكوـ مستوردة مف 

 مؿ عبر األبراج المقامة في المستوطنات. المستوطنات أو تع
                                                           

يمكف استخالص هذا الشرط مف خالؿ تعريؼ المشرع الفمسطيني لمصطمح سمع المستوطنات في نص المادة األولى مف القرار بقانوف رقـ  127
 بشأف مكافحة منتجات المستوطنات. 2010لسنة  4

 .149، ص2002لمنشر والتوزيع، عماف،  ، دار صفاء1توفيؽ يوسؼ حسف، إدارة األعماؿ التجارية الصغيرة، ط 128
 .340، ص2008، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، 1عزاـ وآخروف، مبادئ التسويؽ الحديث بيف النظرية والتطبيؽ، ط 129
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 : تسويؽ منتجات المستوطنات3
يعرؼ التسويؽ عمى أنه "مجموعة مف العمميات أو األنشطة التي تعمؿ عمى اكتشاؼ رغبات  

العمالء وتطوير مجموعة مف المنتجات أو الخدمات التي تشبع رغباتهـ وتحقؽ لممؤسسة الربحية خالؿ 
ونادر ما يتصور حدوث فعؿ التسويؽ في منتجات المستوطنات، وذلؾ كوف  .130فترة زمنية مناسبة"

هذ  العممية تحدث مف طرؼ المؤسسة أو الشركة المصنعة لممنتج المراد تسويقه وهي في الغالب تكوف 
شركات ومؤسسات ومصانع صهيونية مقامة في المستوطنات، لكنه قد يحدث أحيانًا أف يقوـ بعض 

مات لشركات ومصانع مقامة في المستوطنات حوؿ رغبات واحتياجات السكاف األشخاص بتقديـ معمو 
الفمسطينييف في منطقة محددة، أو يقوـ بعمؿ دراسة جدوى حوؿ ذلؾ وغيرها مف األمور التي مف 

 شأنها دراسة وضع السوؽ والمستهمؾ الفمسطيني بشأف تداوؿ منتجات المستوطنات.
 
 : تخزيف منتجات المستوطنات4

عممية التخزيف عمى أنها "عممية االحتفاظ بالموجودات إلى حيف الحاجة لها، ويكوف تعرؼ  
ذلؾ بهدؼ المحافظة عميها، وحمايتها مف الظروؼ الطبيعية التي تسبب بعض التغييرات غير 

. 131المرغوب فيها، إضافة إلى تحقيؽ بعض األهداؼ األساسّية كالتوازف في توافر المواد وتواجدها"
عف معاقبة كؿ شخص يقوـ بتخزيف  2010لسنة  4لمشرع الفمسطيني في القرار بقانوف رقـ ولـ يغفؿ ا

مف المادة  3منتجات المستوطنات بغرض بيعها أو ألي غرض أخر، وذلؾ كما جاء في نص الفقرة 
والتي عاقبت بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشهر وال تزيد عف ستة أشهر وغرامة مالية ال تقؿ عف  14
غالؽ المحؿ مدة ال تقؿ عف ستة أشهر كؿ مف قاـ بتخزيف منتجات المستوطنات  ألفي دينار أردني وا 

  .132أو قاـ بالتأجير لغرض التخزيف
 

                                                           
سالة ماجستير، الجامعة رامي عمي محمود أبو عمرة، واقع الممارسات الترويجية لشركات التأميف في قطاع غزة وأثرها عمى رضا العمالء، ر  130

 .9، ص2011اإلسالمية، غزة، 
 1/7/2018، تاريخ الزيارة: 8/9/2016غدير خالد، مقاؿ بعنواف "مفهـو التخزيف"، منشور عمى موقع موضوع، تاريخ النشر:  131

http://mawdoo3.com 
الحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشهر وال تزيد -. أ3" 2010لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  14جاء في نص الفقرة الثالثة فرع أ مف المادة  132

كؿ مف خّزف  - -عف ستة أشهر وغرامة مالية ال تقؿ عف ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعممة المتداولة قانونًا، أو إحدى هاتيف العقوبتيف
 تقؿ عف ستة أشهر".أو أّجر لغايات التخزيف منتجات المستوطنات، وباإلضافة إلى إغالؽ المحؿ، لمدة ال 
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 : نقؿ منتجات المستوطنات5
يقصد بعممية النقؿ "حركة البضائع أو األحماؿ، وقد تتمثؿ عممية نقؿ البضائع في نقؿ منتج  

لعرضه عمى الزبائف، أو نقؿ مواد خاـ إلى مواقع اإلنشاءات، أو نقؿ  إلى متجر مكتمؿ الصنع )نهائي(
النفايات الُمجمعة إلى مواقع الدفف المخصصة لها، أو نقؿ الوقود إلى محطات التوزيع، أو خدمات 

 .133البريد السريع أو غير ذلؾ مف األنشطة المتعددة األخرى"
 

كذلؾ مف ضمف جريمة التداوؿ، بحيث اف  وفيما يتعمؽ بنقؿ منتجات المستوطنات، فانه يعتبر 
قياـ أي شخص بنقؿ منتج مف منتجات المستوطنات مف مكاف إلى أخر، مع عممه بأف هذ  المنتجات 

 مصنعة في المستوطنات يؤدي بذلؾ إلى وقوع مسؤولية جنائية عميه بسبب ذلؾ.
 

الوارد ذكرها في الفقرة وفي الواقع التطبيقي، ال يتصور وقوع جريمة نقؿ لمنتجات المستوطنات  
مف القرار بقانوف دوف وقوع جريمة التداوؿ الوارد ذكرها في الفقرة األولى مف نفس  14مف المادة  2

كما يمي "بتاريخ  109/2017المادة. ونورد مثاؿ عمى ذلؾ ما جاء في قرار محكمة بداية نابمس رقـ 
تفتيش في الضابطة الجمركية تفيد بوجود وبناء عمى معمومات وردت لدائرة المكافحة وال 27/6/2017

شاحنة مف نوع فولفو تحمؿ لوحة أرقاـ إسرائيمية خرجت مف مستوطنة مسواة الواقعة قرب قرية الجفتمؾ 
في األغوار حيث تـ استيقافها مف قبؿ الضابطة الجمركية عند مفرؽ حسبة بيتا حيث كاف يقودها 

كرتونة عنب تزف  700تاج مستوطنة مسواة وهو بكمية المتهـ وكانت محممة بمنتوج العنب وهو مف ان
كغـ ... فإف المحكمة تقرر ادانة المتهـ بجـر كؿ مف تداوؿ منتجات المستوطنات خالفًا  7كؿ كرتونة 

مف  2/14مف القرار بقانوف وكؿ مف نقؿ أي مف منتجات المستوطنات خالفًا لممادة  14/1لممادة 
 134القرار بقانوف"

 
واثناء قياـ مأموري الضبط مف  2/4/2017"بتاريخ  80/2017لقرار رقـ كذلؾ جاء في ا 

مرتبات الضابطة الجمركية بعممهـ في محافظة سمفيت تـ ضبط المتهـ المذكور أعال  أثناء خروجه 

                                                           
 21/6/2018الموقع الرسمي إلدارة نقؿ البضائع في دائرة النقؿ في أبو ظبي، بدوف تاريخ نشر، تاريخ الزيارة:  133

https://www.dot.abudhabi.ae/freight2030/ar/info/how_does_freight_work 
 .3/4/2018، جناية، الصادر عف محكمة بداية نابمس بتاريخ 109/2017قرار رقـ  134
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مف مستوطنة بركاف المقامة عمى أراضي محافظة سمفيت ويحمؿ بسيارته الخاصة وهي مف نوع كرافيؿ 
صانع المستوطنات لغايات نقمها وتداولها لمشاغؿ الخياطة الخاصة به في خيوط مف انتاج احد م

مدينة الخميؿ، حيث تـ رصد المركبة أثناء خروجها مف المستوطنة وايقافه وتـ التحرز عمى 
المضبوطات في مديرية الضابطة الجمركية واف ما اقدـ عميه المتهـ يشكؿ جرمًا يعاقب عميه 

 .135القانوف"
 
 خرى مف شأنيا التعامؿ مع منتجات المستوطنات : أي عممية أ6

  ، اف موقؼ المشرع الفمسطيني مف التعامؿ مع منتجات المستوطنات هو موقؼ واضح وحاـز
وال يحتاج إلى نقد أو تأويؿ وال يضـ أي استثناءات، بحيث منع المشرع الفمسطيني كافة أشكاؿ التعامؿ 

لتداوؿ، وضـ هذا المصطمح كافة األفعاؿ المرتبطة مع منتجات المستوطنات، وأطمؽ عميها مصطمح ا
 بمنتجات المستوطنات مف اتجار وترويج وتسويؽ وتخزيف ونقؿ، وشرحنا ذلؾ في الفقرات السابقة. 

 
وباإلضافة إلى تمؾ األفعاؿ نص المشرع عمى أف أي عممية أخرى مف شأنها إدخاؿ منتجات 

التداوؿ، مثؿ تعبئة وتغميؼ المنتجات، أو تقديـ المستوطنات إلى السوؽ الفمسطيني تقع ضمف فعؿ 
منفعة أو خدمة لممستوطنات أو لمنتجاتها، وهذا ما ختـ فيه المشرع الفمسطيني تعريؼ التداوؿ بقوله " 

 ...أو تقديـ منفعة أو خدمة لممستوطنات أو لمنتجاتها ".
 

ت الظهيرة وبناء وفي ساعا 27/2/2017وجاء في قرار محكمة بداية نابمس "انه وبتاريخ  
عمى معمومات وردت إلى جهاز الضابطة الجمركية في سمفيت حوؿ قياـ المتهـ بالذهاب الى 
مستوطنة ارائيؿ الصناعية المقامة عمى أراضي محافظة سمفيت لنضح مواد سائمة بسيارته مف نوع 

عية في مف أحد المصانع الصنا 7548790تحمؿ لوحة تسجيؿ فمسطينية رقـ  1997فولفو موديؿ 
تمؾ المستوطنة وذلؾ بناء عمى طمب شخص يهودي صاحب مصنع خاص بصناعة وتعبأة الشامبو 
والصابوف وبالفعؿ توجه المتهـ إلى المصنع المذكور وقاـ بسحب تمؾ المواد السائمة مف داخؿ بئر 
بالستيكي في جوؼ األرض بجانب المصنع ولدى خروجه مف المستوطنة تـ تتبعه وضبطه مف قبؿ 

                                                           
 .18/3/2018، جناية، الصادر عف محكمة بداية نابمس بتاريخ 80/2017قرار رقـ  135
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فراد الضابطة والتحرز عمى المركبة والمضبوطات ... واف ما أقدـ عميه المتهـ يشكؿ جرمًا يعاقب أ
 136عميه القانوف..."

 
ومف خالؿ قراءة النص السابؽ، نجد أف محكمة بداية نابمس قد وفقت في الحكـ، حيث أف  

والتخزيف وغيرها، ولكف الفعؿ السابؽ ال يعد عمؿ تجاري ولـ يتضمف أي مف أشكاؿ التسويؽ والتجارة 
يعد مف أشكاؿ فعؿ التداوؿ، كوف سحب مواد سائمة وضارة مف مصنع في مستوطنة هو فعؿ يندرج 

 تحت مسمى تقديـ خدمة ومنفعة لممستوطنات، وبالتالي معاقب عميه.
 

وهذا ما يدعونا إلى التساؤؿ حوؿ العمالة الفمسطينية داخؿ المستوطنات الصهيونية، هؿ تعتبر  
قبيؿ تقديـ منفعة أو خدمة لممستوطنات؟ وبالتالي هي عمالة محظورة قانونيًا وتقع تحت فعؿ مف 

، أـ انها غير محظورة نظرًا ألف هذا 2010لسنة  4التداوؿ المجـر القياـ به في القرار بقانوف رقـ 
كونه لـ يرد ، وكذلؾ 1948النوع مف العمالة مشابه لمعمالة الفمسطينية في مدف الداخؿ المحتمة عاـ 

 أي حكـ قضائي سابؽ بخصوص هذا الفعؿ.
 

في البداية ال بد لنا مف القوؿ إف العمالة الفمسطينية تساهـ دوف أدنى شؾ في تثبيت دعائـ  
المستوطنات في األراضي الفمسطينية المحتمة وهي ليست أمرًا ذات تأثير قميؿ. بحيث أننا بعد العودة 

 2014الة الفمسطينية داخؿ المستوطنات وجدنا أنه وفي نهاية العاـ لإلحصائيات المتعمقة بحجـ العم
في حيف أشارت  137عاماًل فمسطينيًا. 25.757بمغ عدد العماؿ الفمسطينييف في المستوطنات حوالي 

تقارير نقابية فمسطينية أف عدد العماؿ الفمسطينييف في المستوطنات أعمى بكثير مف األرقاـ الرسمية، 
. وهذا 138ألؼ حاصميف عمى تصاريح عمؿ 30ألؼ فمسطيني، منهـ نحو  40  سقؼ وقد يتجاوز وحد

العدد طبيعي نتيجة التسهيالت الممنوحة لمعامميف داخؿ المستوطنات واألجور المرتفعة بعض الشيء 
عف األجور في الضفة الغربية ولكنها تبقى أقؿ مف األجور الممنوحة لمعماؿ في إسرائيؿ، حيث أنه 

                                                           
 .2/4/2018، جناية، الصادر عف محكمة بداية نابمس بتاريخ 82/2017قرار رقـ  136
مف االتحاد األوروبي،  نوجا كدماف، المس بالحؽ في تمقي العالج الطبي لمعماؿ الفمسطينييف العامميف في إسرائيؿ، نشرة معدة بمساعدة 137

 .5، ص2015
موقع صحيفة الحدث عمى االنترنت، مقاؿ بعنواف "عمؿ الفمسطينييف في المستوطنات: جريمة عف سابؽ اضطرار"، نشر بتاريخ:  138

 /https://www.alhadath.ps/article/42969 6/8/2018، تاريخ الزيارة: 12/8/2016
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شخص فوؽ الثامنة عشرة ودوف أف يكوف متزوج، يستطيع الحصوؿ عمى تصريح لمعمؿ  باستطاعة أي
، وهو ما يشكؿ مصدر  200و 150في المستوطنات الصهيونية، وبأجرة تتراوح ما بيف  شيقؿ في اليـو

 دخؿ جيد لمعامؿ الفمسطيني بالمقارنة مع الوضع المعيشي في الضفة الغربية.
 

المستوطنات الصهيونية هو عمؿ غير مرغوب به وطنيًا ويعتبر وبالتالي فإف العمؿ داخؿ   
جريمة واضحة وضوح الشمس، ولكف العامؿ الفمسطيني يمجأ إلى هذ  الطريؽ نتيجة الظروؼ الصعبة 

 في فمسطيف وانعداـ البديؿ وغياب فرص العمؿ.
 

في  وهذا ما أدى إلى وجود حالة مف االختالؼ ما بيف مؤيد ومعارض لتجريـ العمالة 
المستوطنات، حيث تعالت األصوات داخؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية خالؿ السنوات السابقة مطالبة 
بضرورة العمؿ عمى وقؼ العمالة الفمسطينية في المستوطنات الصهيونية، وهو ما حدث مف خالؿ 

بعض في حيف عارض ال 2010.139لسنة  4تجريـ هذا الفعؿ بشكؿ غير مباشر في القرار بقانوف رقـ 
التجريـ، بسبب عدـ وجود بدائؿ جدية تستوعب العامؿ في المستوطنات وتتيح لهـ فرصة العيش 

 الكريـ.
 

أف عدـ قدرة السمطة الوطنية عمى توفير بدائؿ في ظؿ أزمة مالية تعصؼ بها تعد أحد أبرز  
مسطينييف ظاهرة عمؿ الف األسباب التي تحوؿ دوف مكافحة ظاهرة العمؿ في المستوطنات، بحيث إف

في المستوطنات سببها األوضاع المأساوية الصعبة التي يعيشها الشعب الفمسطيني، وكذلؾ بسبب عدـ 
قدرة السمطة الوطنية والقطاع الخاص عمى توفير بدائؿ تمكف العماؿ مف توفير لقمة عيشهـ 

عمؿ في . وهذا مف الممكف أف يكوف السبب وراء تراجع السمطة الفمسطينية عف وقؼ ال140بكرامة

                                                           
بقانوف: الموضع األوؿ في نص المادة األولى مف خالؿ تعريؼ خدمات المستوطنات عمى أنها جاء هذا التجريـ في موضعيف في القرار  139

كؿ عمؿ يتمثؿ بنشاط تقني أو حرفي أو مادي في المستوطنات ومف شأنه تقديـ منفعة لها، لقاء مقابؿ مالي. أما الموضع الثاني فجاء به 
 التداوؿ بقوله " ...أو تقديـ منفعة أو خدمة لممستوطنات أو لمنتجاتها ". المشرع كذلؾ في نص المادة األولى في نهاية تعريؼ مصطمح

 6/8/2018، تاريخ الزيارة: 23/3/2015موقع االقتصادي، مقاؿ بعنواف "عماؿ المستوطنات: غصة في القمب"، نشر بتاريخ:  140
http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=3d101y250113Y3d101 
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المستوطنات كما ذكرت صحيفة هارتس اإلسرائيمية "أف السمطة الفمسطينية تراجعت عف نيتها وقؼ 
 .  141عمؿ العماؿ الفمسطينييف في المستوطنات رغـ التصريحات التي أطمقها عدد مف قياديي السمطة"

 
لتشريعي إف ما تـ ذكر  سابقًا، مف الممكف أف يفسر سبب وجود التناقض ما بيف الواقع ا 

 2010لسنة  4والتطبيقي بيف النص عمى تجريـ العمؿ في المستوطنات في القرار بقانوف رقـ 
والتطبيؽ الفعمي لذلؾ عمى أرض الواقع، حيث أنه ال توجد سوابؽ قضائية في هذا الشأف، وهذا ما 
يدلؿ عمى وجود ضعؼ تنظيمي في تطبيؽ نصوص القرار بقانوف فيما يتعمؽ بالعمؿ داخؿ 

مستوطنات، حيث أف المشرع الفمسطيني استجاب لألصوات المناهضة لمعمؿ داخؿ المستوطنات في ال
النصوص التشريعية، ولكنه في واقع األمر استجاب أيضًا لألصوات المعارضة مف خالؿ عدـ تجريـ 

 العمؿ في المستوطنات في الحقيقة.
 

تصادية "اف عدـ وجود سوابؽ وفي ذلؾ قاؿ األستاذ ناصر جرار وكيؿ نيابة الجرائـ االق 
قضائية واحكاـ خاصة باألشخاص الذيف يعمموف بالمستوطنات هو بحكـ الظروؼ والوضع االقتصادي 
أحيانًا، بحيث اف الحكومة الفمسطينية ونظرًا لموضع الراهف تغض نظرها عف العماؿ داخؿ 

 .142المستوطنات، وتكتفي بمالحقة الشركات الكبرى العاممة في المستوطنات"
 

وأماـ هذا الواقع وحسب وجهة نظري: فإف عدـ تجريـ العمؿ داخؿ المستوطنات بسبب  
األوضاع المعيشية الصعبة ومراعاة لظروؼ العامؿ الفمسطيني ال يعد حؿ لهذ  المشكمة، كوف العمؿ 
في المستوطنات يعد خيانة ومساعدة في تثبيت سـ قاتؿ في األرض الفمسطينية عممنا جاهديف عمى 

تخمص منه، وبالتالي فإف الحؿ األمثؿ يكمف في األخذ بموقؼ المشرع الفمسطيني المعاقب لمعمؿ ال
داخؿ المستوطنات وكذلؾ تطبيقه عمى أرض الواقع مف خالؿ مالحقة العمالة الفمسطينية في 
المستوطنات بشرط العمؿ عمى تحسيف األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية وتوفير فرص العمؿ 

الحد األدنى لألجور. كذلؾ العمؿ عمى دعـ المنتج الوطني خاصة أف الدراسات تشير إلى أف  ورفع

                                                           
فجر الجديد، خبر بعنواف "هآرتس: السمطة الفمسطينية تتراجع عف نيتها وقؼ عمؿ العماؿ الفمسطينييف في المستوطنات"، موقع تمفزيوف ال 141

 http://alfajertv.com/news/16221.html 7/8/2018، تاريخ الزيارة: 28/12/2010نشر بتاريخ: 
 .4/9/2018االقتصادية في فمسطيف، راـ اهلل، الثالثاء الموافؽ  وكيؿ نيابة الجرائـ-مقابمة أجرتها الباحثة مع األستاذ ناصر جرار 142
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% مف شأنه أف يوفر عشرات اآلالؼ مف 5زيادة حصة المنتج الوطني في السوؽ المحمية بنسبة 
 . وهو ما يمكف أف يقمؿ مف اعداد العمالة الفمسطينية في المستوطنات. 143فرص العمؿ

 
 جريمة تداوؿ منتجات المستوطناتالسموؾ اإلجرامي في : أنواع ثانياً 

كما ذكرنا سابقًا، إف أنواع السموؾ اإلجرامي في النظرية العامة لمجريمة أما أف يكوف سموؾ  
إيجابي مف خالؿ القياـ بفعؿ، أو سموؾ سمبي متمثؿ في االمتناع عف القياـ بالفعؿ. فما مدى إمكانية 

 داوؿ منتجات المستوطنات؟تحقؽ هذ  األنواع في جريمة ت
 

فيما يتعمؽ بالسموؾ اإليجابي في جريمة التداوؿ، فإنه يتمثؿ بالقياـ بأي فعؿ مف األفعاؿ التي  
تـ ذكرها سابقًا أو أي فعؿ أخر مف شأنه إدخاؿ منتجات المستوطنات إلى السوؽ الفمسطيني أو 

غموض أو لبس، ألنه مف الطبيعي التعامؿ معها مف خالؿ إتياف فعؿ التداوؿ، وهذا ال يشكؿ أي 
اعتبار تمؾ األفعاؿ مف باب السموؾ اإليجابي، وهو ما كاف اتجا  المشرع الفمسطيني فيه صحيح ولـ 

 يعتريه أي غموض كما جاء في تعريؼ جريمة التداوؿ في نص المادة األولى.
 

أو ما يعرؼ ولكف ما يثير التساؤؿ هو فيما يتعمؽ بالسموؾ السمبي في جريمة التداوؿ،  
باالمتناع، حيث أنه بشكؿ عاـ لكي تتحقؽ الجريمة باالمتناع يتطمب توافر ثالثة عناصر: األوؿ هو 
ضرورة اإلحجاـ عف إتياف فعؿ إيجابي معيف، ومثاؿ ذلؾ جريمة االمتناع عف إنباء السمطة العامة 

اع مف شأنه اإلخالؿ بواجب بالجناية المخمة بأمف الدولة، والعنصر الثاني هو ضرورة أف يكوف االمتن
قانوني، ألف االمتناع المجـر يفترض إلزامًا قانونيًا، سواء أكاف مصدر هذا الواجب قانوف العقوبات أـ 
القوانيف المكممة له، كما كاف الجائز أف يكوف مصدر الواجب عماًل قانونيًا كالعقد أو المبادئ القانونية 

الزوجيف برعاية اآلخر أو إلزاـ الوالديف أو األولياء برعاية العامة، كااللتزاـ المفروض عمى كؿ مف 
أطفالهـ أو القصر، والعنصر الثالث في جريمة االمتناع هو ضرورة توفر الصفة اإلرادية لالمتناع أي 
أف تكوف اإلرادة مصدر االمتناع، وأف تتوافر صمة السببية بيف اإلرادة والمسمؾ السمبي الذي اتخذ  

 .144الممتنع

                                                           
 موقع صحيفة الحدث عمى االنترنت، مقاؿ بعنواف "عمؿ الفمسطينييف في المستوطنات: جريمة عف سابؽ اضطرار"، مرجع سابؽ. 143
 .277، ص1974محمود نجيب حسني، عالقة السببية في قانوف العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  144
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خالؿ االطالع عمى العناصر السابقة الالزمة لقياـ السموؾ السمبي، نرى بإمكانية تحقؽ  ومف 
هذا السموؾ في جريمة التداوؿ، عمى سبيؿ المثاؿ: معرفة تاجر بوجود تاجر أخر متاجر بمنتجات 
  المستوطنات بكمية كبيرة وبأساليب ووسائؿ عديدة أو معرفته بأماكف تخزيف تمؾ المنتجات، ورغـ هذ

المعرفة فإنه يتحفظ عمى هذ  المعمومات لنفسه وال يخبر سمطات الضابطة القضائية بها خالؿ عمميات 
التفتيش، ففي هذ  الحالة ال يعاقب هذا الشخص نتيجة عدـ إخبار  السمطات العامة عف تداوؿ شخص 

 2010لسنة  4أخر لمنتجات المستوطنات بسبب عدـ نص المشرع الفمسطيني في القرار بقانوف رقـ 
 عمى حالة السموؾ السمبي في جريمة التداوؿ. 

 
لذلؾ نرى بأنه كاف مف األفضؿ عمى المشرع الفمسطيني النص عمى هذا الفعؿ في أكثر مف  

موضع في القرار بقانوف، أولها في نص المادة األولى مف خالؿ تعريفه لفعؿ التداوؿ، بذكر عبارة "أو 
التداوؿ ويسكت عف ذلؾ" بعد ذكر  األفعاؿ المادية المتصمة  أي شخص يعمـ بقياـ شخص أخر بفعؿ

الخاصة بعقوبات جريمة  14بجريمة التداوؿ. وهنا تدارؾ المشرع الفمسطيني هذا األمر في نص المادة 
عمى عقوبة التكتـ عف إخبار السمطات العامة بوجود منتجات  4التداوؿ، مف خالؿ النص في الفقرة 

ال تقؿ عف شهر وال تزيد عف ثالثة أشهر وغرامة مالية ال تقؿ عف خمسمائة  لممستوطنات بالحبس مدة
دينار أردني أو ما يعادلها بالعممة المتداولة قانونًا، أو إحدى هاتيف العقوبتيف لكؿ شخص يقوـ بإخفاء 

 فيما يتعمؽ بأحكاـ القرار بقانوف السابؽ ذكر . 145معمومات
 

طيني لهذا النقص في نصوص القرار بقانوف، مف خالؿ وهنا نرى بضرورة تدارؾ المشرع الفمس 
التطرؽ إلمكانية حدوث فعؿ السموؾ السمبي في جريمة التداوؿ بشكؿ أكبر مما سبؽ، حيث إف ذكر 

 العقوبة ال يكفي لحدوث الرادع.
 

 الفرع الثاني: عنصر النتيجة بالنظر ألشكاليا في نطاؽ جريمة التداوؿ
ف عناصر الركف المادي لمجريمة، فالجريمة ال تكوف تامة ما عنصر النتيجة هو عنصر هاـ م 

. والنتيجة اإلجرامية هي األثر الذي يترتب عمى السموؾ 146لـ تتحقؽ النتيجة التي يتمثؿ فيها الضرر

                                                           
 بشأف مكافحة وحظر منتجات المستوطنات. 2010لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  14مف نص المادة  4الفقرة  145
 .310محمد الفاضؿ، مرجع سابؽ، ص 146
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. والنتيجة 147اإلجرامي، وهي العدواف الذي يناؿ المصمحة أو الحؽ الذي يقرر له القانوف حماية جنائية
ني هي االعتداء عمى المصمحة التي يحميها القانوف، سواء أدى االعتداء إلى في مدلولها القانو 

 .148اإلضرار بالمصمحة المعتدى عميها أو تهديدها بالخطر
 

وفي جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات ال تبدو هناؾ أي صعوبة في تحديد النتيجة اإلجرامية  
ة حدوث عممية البيع والشراء بشكؿ فعمي بشكؿ عاـ، حيث أنه مثاًل في فعؿ االتجار تكوف النتيج

لمنتجات المستوطنات، وفي جريمة التخزيف تكوف النتيجة بالوجود الفعمي لبضائع المستوطنات في 
مخزف معيف، ولكف ما يثير الصعوبة هنا، هو أف المشرع الفمسطيني نص عمى أف فعؿ التداوؿ يضـ 

ت لمسوؽ الفمسطيني، أي أف فعؿ التداوؿ معاقب أيضًا أي عممية مف شأنها إدخاؿ منتجات المستوطنا
 بغض النظر عف نتيجته، فكيؼ يحدث ذلؾ؟ وما هو التصور القانوني الصحيح له؟ 

 
ال يعتد بها إال إذا كاف يتجسد فيها صفات هذا  النتيجة كعنصر في الركف المادي لمجريمة 

وأغمب الجرائـ يمـز لتوافرها الركف مف مظهر خارجي أو كياف مادي محسوس في العالـ الخارجي، 
تحقؽ النتيجة اإلجرامية بالمعنى الكامؿ كما هو الحاؿ في جرائـ القتؿ والضرب والسرقة، حيث يتطمب 
المشرع إزهاؽ الروح بالنسبة لمقتؿ والعجز عف العمؿ بالنسبة لمضرب وانتقاؿ الحيازة إلى الجاني في 

دية" أو "جرائـ الضرر"، وهي التي يتطمب نموذجها السرقة، ويطمؽ عمى هذ  الجرائـ "الجرائـ الما
  .   149القانوني تحقؽ نتيجة إجرامية معينة

 
ولكف المشرع قد يكتفي في بعض الجرائـ في تحديد  لمواقعة اإلجرامية بالسموؾ، ويجرمه بغض  

موؾ النظر عف النتيجة المترتبة عمى هذا السموؾ، وهذا النوع مف الجرائـ يطمؽ عميها جرائـ الس
، أو جرائـ الخطر، وجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات تعد مف هذا النوع مف الجرائـ الذي 150المجرد

                                                           
 .258نظاـ توفيؽ المجالي، مرجع سابؽ، ص 147
وما  110، ص1961، مارس 31األوؿ، السنة  عمر السعيد رمضاف، فكرة النتيجة في قانوف العقوبات، مجمة القانوف واالقتصاد، العدد 148

 بعدها.
 .378-377فتوح عبد اهلل الشاذلي، مرجع سابؽ، ص 149
راشد عمر العارضي، جرائـ المخدرات وعقوبتها في الشريعة والقانوف، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض،  150

 .107، ص2002
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يكتفي المشرع فيها بأف يترتب عمى السموؾ خطر عمى الحؽ أو المصمحة المحمية دوف اشتراط 
 اإلضرار الفعمي. 

 
ى يتطمب فيها المشرع وجرائـ الخطر تنقسـ إلى جرائـ خطر فعمي وجرائـ خطر مفترض، فاألول 

لقياـ الجريمة اثبات تحقؽ حالة الخطر، أما الثانية فالمشرع فيها يفترض مف جانبه تحقؽ الخطر 
. 151بمجرد ارتكاب السموؾ دوف أف يمـز القاضي بإثبات الخطر الفعمي، ومثالها معظـ جرائـ المخالفات

ي كوف المشرع يفترض حدوث ويمكف تصنيؼ جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات ضمف النوع الثان
الخطر في فعؿ التداوؿ مف خالؿ التجريـ بمجرد بداية الفعؿ، دوف ضرورة إتماـ هذا السموؾ، ودوف 

 إلزاـ القاضي بإثبات تحقؽ حالة الخطر.
 

لى جريمة   وخالصة القوؿ إف الفقه قسـ الجريمة وفؽ مدلولها القانوني إلى جريمة ضرر وا 
اًء عمى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية مف عدمها، وفي جرائـ الضرر تتمثؿ خطر، وتتـ هذ  التفرقة بن

النتيجة في وجود ضرر فعمي قائـ عمى المصمحة المراد حمايتها، أما في جرائـ الخطر فال يتطمب فيها 
حدوث ضرر فعمي عمى المصمحة المحمية، فالنتيجة هنا تتمثؿ في مجرد قياـ تهديد عمى تمؾ 

تجريـ هنا يستهدؼ حماية المصمحة مف احتماؿ التعرض لمخطر دوف استمزاـ المصمحة، بحيث إف ال
 الضرر الفعمي، فاالعتداء يتحقؽ مف مجرد الخطر فقط. 

 
وهنا فيما يتعمؽ بالجريمة موضوع دراستنا، فإف المشرع الفمسطيني في المادة األولى مف القرار  

ات ذكر بأف جريمة التداوؿ "تشمؿ أي بشأف مكافحة منتجات المستوطن 2010لسنة  4بقانوف رقـ 
عممية مف شأنها إدخاؿ المنتجات لمسوؽ الفمسطيني" ومعنى ذلؾ بأف أي فعؿ يؤدي إلى إدخاؿ 
منتجات المستوطنات إلى السوؽ الفمسطينية يعتبر هذا الفعؿ جريمة بحد ذاته، وأف النتيجة تحققت هنا 

مف خالؿ عممية التداوؿ. وبالتالي فإف جريمة  بمجرد حدوث هذا الفعؿ دوف الحاجة إلى وقوع الضرر
تداوؿ منتجات المستوطنات تعتبر مف جرائـ الخطر، وذلؾ كوف المشرع الفمسطيني يكتفي في جريمة 
التداوؿ في تحديد  لمواقعة اإلجرامية بالسموؾ بغض النظر عف النتيجة المترتبة عمى هذا السموؾ، وهنا 

 سطيني لتحقؽ النتيجة اإلجرامية في جريمة التداوؿ.يكفي وجود خطر يمس االقتصاد الفم
                                                           

 .110-109ص مأموف محمد سالمة، مرجع سابؽ، 151
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يوجد لدينا في ال ويترتب عمى كوف جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات مف جرائـ الخطر أنه  
وليس مف  الضررهذا النوع مف الجرائـ شروع أو جريمة ناقصة. ألف الشروع بوجه عاـ هو مف جرائـ 

مها المادي بؿ المدلوؿ القانوني أو بمعنى آخر هو ارتكاب ألف النتيجة لـ تتحقؽ بمفهو  الخطرجرائـ 
 .152سموؾ محظور كمه أو بعضه دوف اكتماؿ الركف المادي لمجريمة

 
وعرؼ المشرع األردني الشروع عمى أنه "البدء في تنفيذ فعؿ مف األفعاؿ الظاهرة المؤدية إلى  

اؿ الالزمة لحصوؿ تمؾ الجناية أو ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لـ يتمكف الفاعؿ مف إتماـ األفع
الجنحة لحيمولة أسباب ال دخؿ إلرادته فيها عوقب عمى الوجه اآلتي إال إذا نص القانوف عمى خالؼ 

. في حيف عرؼ المشرع في قانوف العقوبات االنتدابي الشروع أو المحاولة اإلجرامية بقوله 153ذلؾ..."
شرع في تنفيذ نيته عمى ارتكاب ذلؾ الجـر باستعماؿ "يعتبر الشخص بأنه حاوؿ ارتكاب الجـر إذا ما 

وسائؿ تؤدي إلى وقوعه، وأظهر نيته هذ  بفعؿ مف األفعاؿ الظاهرة ولكنه لـ بتمكف مف تنفيذ نيته إلى 
"  .154حد إيقاع الجـر

 
ونرى مما سبؽ بأف الشروع يشكؿ أحد مراحؿ ارتكاب الجريمة، حيث انه وبعد اكتماؿ أركاف  

رها كما نص عميها القانوف إذا لـ تتحقؽ النتيجة التي أرادها المجـر بفعمه يقوـ الشروع، الجريمة وعناص
 بشرط توافر باقي العناصر باستثناء عنصر النتيجة.

 
يتصور حدوث الشروع، حيث أف جريمة التداوؿ كما ذكرنا ال وبالتالي فإنه في جريمة التداوؿ  

ألف النتيجة لـ تتحقؽ  الضرربشكؿ عاـ هو مف جرائـ سابقًا هي جريمة خطر وليست ضرر، والشروع 
بمفهومها المادي بؿ المدلوؿ القانوني ومف هنا نجد العالقة ما بيف الشروع في الجريمة وجريمة 

والتي لـ يجعؿ المشرع مف جريمة الشروع فيها تدخؿ ضمف قواعد التجريـ بؿ نجد  ساوى التداوؿ.

                                                           
دراسة تحميمية مقارنة، بحث منشور عمى موقع النيابة العامة الفمسطينية في قطاع غزة، تاريخ  –ياسر المدهوف، الشروع في الجريمة  152

 12/8/2018، تاريخ الزيارة: 9/2/2012النشر: 
http://www.gp.gov.ps/gp-joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3A-

2&catid=71%3A2016-01-08-06-46-38&Itemid=15&showall=1   
 المطبؽ في الضفة الغربية. 1960لسنة  16مف قانوف العقوبات األردني رقـ  68المادة  153
 المطبؽ في قطاع غزة. 1936لسنة  74مف قانوف العقوبات االنتدابي رقـ  1/30المادة  154
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تماـ الجريمة مف حيث العقاب اسوة بنصوص تجريمة كثيرة  مابيف الشروع في التصور الواقع وبيف
 )هامش جريمة االحتياؿ ونص المادة (

 
 الفرع الثالث: عنصر السببية

مف المبادئ الثابتة أف اإلنساف لكي يسأؿ عف النتائج التي تحدث في العالـ الخارجي ال بد  
نما وأف يكوف قد تسبب في إحداثها بسموكه، فال يكفي أف يكوف الجا ني هو مرتكب السموؾ المادي وا 

أيضًا النتائج الخارجية الناشئة عنه، فكما أنه ال يمكف مساءلته عف الجريمة إذا لـ يرتكب السموؾ 
المكوف لها، كذلؾ ال يمكف مساءلته عف نتيجة معينة إذا لـ تكف ناشئة عف ذات السموؾ المرتكب، 

. وهذا 155ف تكوف مف عمؿ الجاني تمامًا كالسموؾفالنتيجة بوصفها عنصرًا في الركف المادي يجب أ
 ما نسميه بعالقة السببية في الجريمة كأحد عناصر الركف المادي.

 
ولعالقة السببية أهمية بالغة في كافة الجرائـ التي ال يكتمؿ ركنها المادي بغير نتيجة إجرامية  

سؤولية عف جريمة تامة، كما معينة تتميز بكياف مادي مستقؿ عف نشاط الجاني، وتتحقؽ بوقوعها م
هو الشأف في جرائـ االعتداء عمى الحياة وجرائـ المساس بسالمة الجسـ. فعالقة السببية هي التي 
تسند النتيجة الجرمية إلى الفعؿ، فتقرر بذلؾ توافر شرط أساسي لمسؤولية مرتكب الفعؿ عف هذ  

ية في حاؿ ارتباط النتيجة بالفعؿ ارتباطًا النتيجة، وهي بذلؾ تساهـ في تحديد نطاؽ المسؤولية الجزائ
 156سببيًا.

 
هذا فيما يتعمؽ بالجرائـ بشكؿ عاـ والتي يشترط فيها حدوث النتيجة اإلجرامية، ولكف ماذا فيما  

يتعمؽ بجرائـ الخطر والتي ال يشترط حدوث النتيجة اإلجرامية فيها لحدوث التجريـ، كما في جريمة 
فالسؤاؿ المطروح هنا: ما هو محؿ عالقة السببية في جريمة تداوؿ تداوؿ منتجات المستوطنات، 

 منتجات المستوطنات؟
 

                                                           
 .130مأموف محمد سالمة، مرجع سابؽ، ص 155
 .260ظاـ توفيؽ المجالي، مرجع سابؽ، صن 156
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لإلجابة عف هذا السؤاؿ، ال بد لنا مف العودة إلى مفهوـ عالقة السببية في جرائـ الخطر أو  
جرائـ السموؾ المجرد، حيث أف عالقة السببية كأحد عناصر الركف المادي تقتصر عمى فئة واحدة مف 

لجرائـ وهي الجرائـ ذات النتيجة المادية، أي التي يتطمب نموذجها القانوني وقوع نتيجة إجرامية معينة ا
أي تغيير في العالـ الخارجي، أما جرائـ السموؾ المجرد فال يدخؿ في ركنها المادي كما رسمته 

ئـ ارتكاب السموؾ نصوص التجريـ ضرورة توافر نتيجة إجرامية معينة، إذ يكفي لقياـ مثؿ هذ  الجرا
 .157اإلجرامي فقط، وال تثور بشأنها تبعًا لذلؾ مشكمة رابطة السببية بيف السموؾ والنتيجة

 
ومفاد ما سبؽ أف النتيجة التي ينبغي ربطها ماديًا بالسموؾ لقياـ الركف المادي هي فقط النتيجة  

إلمكاف احداث آثارها القانونية،  التي يأخذها النص التجريمي بعيف االعتبار لقياـ الجريمة قانونًا أو
وهذا ال يتوافر إال بصدد جرائـ السموؾ والنتيجة، أما جرائـ السموؾ المجرد وجرائـ الخطأ فتخرج عف 

 نطاؽ البحث في عالقة السببية.
 

كذلؾ أيضًا يخرج عف نطاؽ البحث الجرائـ التي واف كانت النتيجة عنصرًا ضروريًا الكتمالها  
لنتيجة لسبب خارج عف إرادة الجاني، أي جرائـ الشروع، فالشروع يفترض عدـ تحقؽ ال تتحقؽ فيها ا

النتيجة غير المشروعة بسبب خارج عف إرادة الجاني، وطالما أف النتيجة لـ تتحقؽ فال مجاؿ لبحث 
أف عالقة السببية المادية النتفاء الطرؼ اآلخر لقياـ تمؾ العالقة. ومع ذلؾ فهناؾ جانب مف الفقه يرى 

البحث في عالقة السببية يتناوؿ جميع الجرائـ تأسيسًا عمى أف كؿ جريمة تدخؿ النتيجة كعنصر مكوف 
لها ولو تمثمت في مجرد الخطر، فالخطر هو نتيجة قانونية يتعيف الربط بينها وبيف السموؾ المعتبر 

السببية  مصدرًا له، وجريمة الشروع هي بطبيعتها جريمة خطر وبالتالي يتعيف بحث عالقة
 .158بصددها

 
وبالتالي فإف تحديد عالقة السببية في جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات ال يثير صعوبة فيما  

إذا كانت النتيجة حدثت بالفعؿ أي في حالة ما إذا كانت الجريمة، جريمة ضرر وليست خطر، أما 
رائـ الخطر أنه ال توجد فيما إذا كانت جريمة خطر فعمي، فذهب البعض إلى القوؿ بأف الفرض في ج

                                                           
 .379فتوح عبد اهلل الشاذلي، مرجع سابؽ، ص 157
 .133-132مأموف محمد سالمة، مرجع سابؽ، ص 158
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نما هناؾ حالة خطر ناشئة عف السموؾ، ومثاؿ ذلؾ جرائـ تعريض  نتيجة مادية يعتد بها المشرع وا 
وسائؿ المواصالت لمخطر، وجرائـ الشروع، ومف أجؿ ذلؾ فإف تقدير الفاعمية السببية لمسموؾ يكوف 

قييـ السموؾ يؤدي إلى القوؿ بأنه يممؾ بناًء عمى تقدير احتمالي سابؽ عمى تحقؽ النتيجة، فإذا كاف ت
مقومات أحداث النتيجة الضارة اكتمؿ الركف المادي لمجريمة ألنه بذلؾ يحقؽ الخطر المعاقب عميه، 

تحقؽ النتيجة الضارة والتي لـ تتحقؽ فعاًل، فإف الحكـ بتوافر الفاعمية  امكانيةوهذا الخطر يتمثؿ في 
ر يقوـ عمى االحتماؿ باعتبار أف النتيجة لـ تتحقؽ فعاًل حتى السببية لمسموؾ المكوف لجريمة الخط

   .   159يمكف القطع بفاعمية السموؾ في إحداثها
 

 المطمب الثاني: الركف المعنوي
الجريمة عمؿ انساف يسأؿ عنها ويتحمؿ العقوبة التي يقررها القانوف مف أجمها، وال يهتـ  

الفعؿ المكوف له بأنه فعؿ غير مشروع إال لكي ينهي الشارع بتحديد الركف المادي لمجريمة وبوصؼ 
األفراد عف ارتكابه، فإذا خالؼ أحد األفراد هذا النهي اهتـ القانوف بتحديد الشروط التي يجب توافرها 
في الفرد ليسأؿ عنه، فالجريمة تفترض إذف وجود عالقة بيف مرتكب الفعؿ مف ناحية، وبيف هذا الفعؿ 

ه مف ناحية أخرى، وقياـ هذ  العالقة وتوافر شروط معينة فيها أمر ال بد منه والنتيجة التي نشأت عن
لكي يسأؿ مرتكب الفعؿ عنه، ولكي تفرض عميه العقوبة المقررة لمجريمة قانونًا، وهذ  العالقة نفسانية 

لى النتيجة التي يعاقب الق انوف خالصة، تقوـ عمى اإلرادة المتجهة إلى الفعؿ غير المشروع أو إليه وا 
عمى إحداثها في جريمة معينة، ونظرًا التجا  اإلرادة إلى وقائع يجرمها القانوف فإننا نصفها بأنها إرادة 

 .160جرمية وال يعدو الركف المعنوي لمجريمة أف يكوف هذ  اإلرادة الجرمية بالذات
 

ا، والتجا  وبقدر سيطرة اإلرادة الجرمية عمى ماديات الجريمة، تتحدد صورة الركف المعنوي فيه 
اإلرادة الجرمية صورتاف رئيستاف: القصد الجرمي وبه تكوف الجريمة المقصودة، والخطأ به تكوف غير 

 .161مقصودة وكالهما القصد والخطأ يمثؿ صورة الركف المعنوي في الجريمة
 

                                                           
 .156محمد الفاضؿ، مرجع سابؽ، ص 159
 .401محمد الفاضؿ، مرجع سابؽ، ص 160
كف المعنوي في الجرائـ العمدية، دار النهضة العربية، محمود نجيب حسني، النظرية العامة لمقصد الجنائي، دراسة تأصيمية مقارنة لمر  161

 .9، ص1978القاهرة، 
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ولكؿ مف القصد والخطأ ذاتيته وعناصر  ولهما الحدود الفاصمة في بناء المسؤولية الجنائية،  
رد ذلؾ في االختالؼ بينهما مقدار سيطرة الجاني النفسية عمى عناصر ركف الجريمة المادي، فهذا وم

القدر أكبر في القصد منه في الخطأ، ففي القصد تسيطر اإلرادة سيطرة شاممة عمى ماديات الجريمة 
قصد يعمـ في حيف الخطأ ال تقوـ السيطرة الفعمية لإلرادة إال عمى بعض ماديات الجريمة، ففي ال

الجاني بكافة ماديات الجريمة ويريدها، في حيف ال يتوافر في الخطأ إال العمـ ببعض هذ  العناصر 
رادة لها، فال ينسب إليه عممه بكافة عناصر  سوى أنه يستطيع أف يتوقعها أو في حد  األقصى  وا 

رادته بها في حالة القوؿ توقعها وأنه حسب بإمكانه اجتنابها، ووقوع النتيجة يكوف محؿ توقع الجاني و  ا 
 .162بقياـ القصد، وال يكوف كذلؾ في الخطأ

 
وعميه ففي جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات، فإف الركف المعنوي فيها شأنه شأف أي جريمة  

أخرى تقوـ عمى أساس القصد الجنائي، والخطأ الجنائي الغير مقصود. غير أنه ال يكفي لقياـ الركف 
نما المعنوي قانونًا أف  تكوف الجريمة مرتبطة نفسيًا بالجاني في صورة العمد أو الخطأ غير العمدي، وا 

يمـز أال يكوف هناؾ ما يؤثر في تمؾ الرابطة النفسية إلى الحد الذي يفقدها قيمتها القانونية، كصغر 
 السف أو الجنوف.

 
رتكبها متمتعًا بالقدرة فالجريمة ال بد أف تصدر عف إرادة يعتد بها القانوف، أي ال بد أف يكوف م 

عمى اإلدراؾ واالختيار، فال يسند السموؾ معنويًا لمف قاـ به إال إذا توافرت لديه القدرة عمى اإلدراؾ 
واالختيار، وهو ما يعبر عنه باألهمية الالزمة لتحمؿ المسؤولية الجنائية، ويجب أف تتجه إرادة مف قاـ 

التالي إذا تخمفت اإلرادة اإلجرامية تخمؼ الركف المعنوي فيها، . وب163بهذا السموؾ اتجاهًا مخالفًا لمقانوف
 .164فالقاعدة إذًا اف السموكيات غير المشروعة يجب أف تكوف إرادية

 
ومف الطبيعي أف ينتفي القصد الجنائي إذا ما قاـ المتهـ بفعؿ يجيز  له القانوف، كموظؼ  

 13، أو كما جاء في القرار بقانوف رقـ الضابطة القضائية الذي يمتمؾ منتج المستوطنات المضبوط

                                                           
 .375نظاـ توفيؽ المجالي، مرجع سابؽ، ص 162
 .24، ص1998، دار المقداد لمطباعة، غزة، 1احمد عبد اهلل بشير، القانوف الجنائي العاـ، ج 163
 .202، ص2010العربي، القاهرة،  عبد القادر جرادة، مبادئ قانوف العقوبات الفمسطيني، دار الفكر 164
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والتي جاء  2010لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  13في المادة األولى منه المعدلة لممادة  2017لسنة 
فيها "استثناًء لما ورد في الفقرة أعال ، يجوز لموزير في حاالت محددة يراها مناسبة، تشكيؿ لجنة 

حيث اف حيازة أعضاء المجنة لممضبوط مف منتج لمتصرؼ في المضبوطات لمصالح العاـ"، 
 المستوطنات هو أمر مباح بناًء عمى نص القانوف.

ومسألة توفر القصد الجنائي مف عدـ توفر  هو أمر يرجع تقدير  لمحكمة الموضوع، وتطبيقًا  
 لذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية "أف بحث القصد الجنائي أمر داخمي يرجع تقدير توافر  إلى

 .165محكمة الموضوع وفؽ ظروؼ ومالبسات الجريمة"
 

منتجات  وبالتالي فإف أي فعؿ يصدر مف أي شخص غير مرخص له قانونًا بحيازة  
مستوطنات يعتبر هذا الفعؿ جريمة عمدية، فهنا يمـز أف يتوافر لدى الجاني قصد جنائي عاـ، بما 

بتوفر أركانه وبأف القانوف يحظر ، والعمـ  يشمؿ إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعؿ اإلجرامي مع العمـ
بتجريـ القانوف له عمـ مفترض ال سبيؿ إلى نفيه بحسب األصؿ، أما العمـ بأف المادة التي يحرزها 

 الجاني أو يحوزها منتج مستوطنات فهو غير مفترض.
 

وعمى ضوء ما سبؽ سوؼ نبحث دراستنا لمركف المعنوي في جرائـ تداوؿ منتجات  
نخصصه لدراسة قياـ جريمة التداوؿ عمى أساس القصد الفرع األوؿ ات عمى فرعيف، المستوطن
نعالج فيه مدى إمكانية تحقؽ جريمة التداوؿ في صورة الخطأ الجنائي غير والفرع الثاني الجنائي، 
 المقصود. 

 
 الفرع األوؿ: قياـ جريمة التداوؿ عمى اساس القصد الجنائي

ادي لإلرادة المؤثمة قانونًا فإذا كانت الجريمة هي مخالفة ألوامر القصد الجنائي هو الشكؿ الع 
المشرع ونواهيه، فإف إرادة تحقيؽ تمؾ المخالفة تشكؿ أقصى درجات اإلثـ باعتبار أف الجاني قد عبر 

 .166بذلؾ عف إرادته في عدـ الطاعة واالمتثاؿ لمقانوف
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لسنة  16العقوبات األردني رقـ  مف قانوف 63وعرؼ المشرع القصد الجنائي في نص المادة  
 64، بقوله "النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرفها القانوف". وتابع ذلؾ في نص المادة 1960

ف تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ قصد  مف نفس القانوف بقوله "تعد الجريمة مقصودة وا 
 ".الفاعؿ إذا كاف قد توقع حصولها فقبؿ بالمخاطرة

مف قانوف العقوبات بأف اإلرادة هي جوهر  63ويبدو لموهمة األولى مف استقراء نص المادة  
القصد الجرمي، ولكف التدقيؽ بفكرة القصد وجوهرها يتبيف أف اإلرادة ال تقوـ فعاًل وال يتاح لها أداء 

رادة" مما دورها في تبياف القصد ما لـ تكف مستندة إلى العمـ، ومف ثـ ساغ القوؿ بأف القص د "عمـ وا 
رادة  .167يتعيف اعتبار  قائمًا عمى هذيف العنصريف معًا، فال قصد بال عمـ وا 

 
والقصد الجنائي في جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات معنا  أف يعمـ الجاني أف المنتج هو  

، بضاعة مستوطنات، مع انصراؼ إرادته الى ارتكاب النشاط اإلجرامي، والعمـ هو مطمؽ اإلدراؾ
 ومعنى العمـ هنا أف يعمـ الجاني أف الشيء الذي يحوز  أو يحرز  مف منتجات المستوطنات.

 
وبناًء عمى ذلؾ، يتضح أف القصد الجنائي في جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات كغيرها مف  

ه الجرائـ يقوـ عمى عنصريف هما العمـ واإلرادة، وقد يتطمب القانوف بجانب ذلؾ قصدًا خاصًا، وعمي
 سنقوـ ببحث كؿ عنصر عمى حدا كما يمي:

 : عنصر العمـ في جريمة التداوؿاوالً 
يفترض القصد الجرمي عمـ مرتكب الفعؿ المكوف لمجريمة بتوافر عناصرها. ألف المشرع  

يعرؼ القصد الجرمي بأنه "إرادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرفها القانوف". وهذا معنا  أنه يتعيف أف 
والعمـ إلى العناصر المتطمبة بالجريمة كما يحددها القانوف، فما تتجه إليه اإلرادة يتعيف أف تتجه اإلرادة 

 .168يحيط به العمـ أواًل، مما يستمـز أف ينصرؼ العمـ إلى جميع العناصر القانونية لمجريمة
 

ة، والعمـ قد يتعمؽ بالوقائع التي تعد عنصرًا مف عناصر الجريمة، أي العمـ بماديات الجريم 
وقد يتعمؽ بالعمـ بالقانوف مف خالؿ تكييؼ أو مدلوؿ هذ  الوقائع إذا كاف القانوف يعتبر اكتساب هذ  
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الوقائع مدلواًل معينًا هو عنصر مف عناصر الجريمة. والعمـ بالوقائع يمـز أف يحيط عمـ الجاني بكؿ 
ائع المادية لمجريمة أو وقع في غمط الوقائع التي يترتب عمى توافرها قياـ الجريمة، فإذا كاف جاهاًل بالوق

في عنصر مف عناصرها الواقعية والجوهرية، فإف ذلؾ يمنع مف توافر القصد الجرمي لديه، وبالتالي ال 
يسأؿ عف فعمه. أما فيما يتعمؽ بالعمـ بالقانوف فإنه مف األصوؿ المقررة في التشريع أف العمـ بالقانوف 

ة له يفترض في حؽ كؿ إنساف فرضًا ال يقبؿ إثبات العكس، وبالتالي الجنائي والقوانيف العقابية المكمم
. ونجد هذ  القاعدة في 169ال يقبؿ مف أحد الدفع بالجهؿ أو الغمط فيه كذريعة لنفي القصد الجرمي

، والتي جاء فيها "ال يعتبر جهؿ القانوف عذرًا لمف 1960لسنة  16مف قانوف العقوبات رقـ  85المادة 
"  .يرتكب أي جـر

 
وفي جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات يتوفر القصد الجنائي بتوفر عمـ الجاني بأف المادة  

التي يحوزها مف منتجات المستوطنات المحظور تداولها، فإذا دفع المتهـ بأنه ال يعمـ باف المادة التي 
ع، حيث اف يحوزها هي مف منتجات المستوطنات فإنه يتعيف عمى المحكمة الخوض في بحث هذا الدف

تحقؽ الجهؿ بالواقع ينفي القصد الجنائي، وبالتالي فإف العمـ بأف المادة التي يحوزها الجاني هي مف 
 منتجات المستوطنات هو غير مفترض، وبالتالي يجب إقامة الدليؿ عمى قياـ العمـ به. 

 
جريمة  وهذا ما جاء في قرار محكمة بداية بيت لحـ "اف جريمة تداوؿ بضائع المستوطنات 

عمدية يتطمب القصد الجنائي فيها اتجا  إرادة الجاني الى ارتكاب الواقعة اإلجرامية مع عممه 
 .170بعناصرها"

 
اذف العمـ الذي يتطمبه القانوف هو عمـ الجاني بطبيعة منتج المستوطنات الذي يحوز ، وتطبيقًا  

هذ  البضائع وهو يعمـ أنها مف لذلؾ قضت محكمة بداية راـ اهلل بأف "توفر الركف المعنوي بشراء 
، أما العمـ بأف هذا المنتج محظور تداوله فهو مفترض ألنه عمـ 171مستوطنات وممنوع تداولها"

بالقانوف. وتطبيقًا لذلؾ جاء في نفس قرار محكمة بداية راـ اهلل السابؽ بأف "البينة المذكورة أكدت وقائع 
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االحتجاج بجهمه أف البضائع هي بضائع مستوطنات أو  الئحة االتهاـ بكافة أركانها وال يمكف لممتهـ
عدـ عممه أنها ممنوعة حيث مف المقرر اف الجهؿ بالقانوف أو الغمط في فهـ نصوصه ال يعدـ القصد 

  الجنائي باعتبار أف العمـ بالقانوف وفهمه عمى وجه صحيح أمر مفترض في الناس كافة".
جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات ال يقوـ إال  : أف القصد الجنائي فيومما سبؽ يتضح لنا 

إذا توافر عمـ المتهـ بماهية الشيء الذي يحوز  ويتداوؿ فيه باعتبار  نوع مف منتجات المستوطنات 
المحظور التداوؿ فيها في السوؽ الفمسطيني، وهذا عمى عكس العمـ بنص القانوف الذي يجـر ذلؾ ألنه 

بالجهؿ وعدـ العمـ به بناًء عمى ما جاء في النظرية العامة  نص قانوني ثابت ال يجوز االحتجاج
 . 1960لسنة  16لمجريمة، والمنصوص عميها في قانوف العقوبات األردني رقـ 

 
 : عنصر اإلرادة في جريمة التداوؿثانياً 

تعد اإلرادة العنصر الثاني لمقصد الجنائي، وتعرؼ عمى أنها "قوة نفسية أو نشاط نفسي يوجه  
ضاء الجسـ أو بعضها نحو تحقيؽ غرض غير مشروع أي نحو المساس بحؽ أو مصمحة كؿ أع

يحميها القانوف الجنائي، وبعبارة أخرى فإف اإلرادة هي المحرؾ نحو اتخاذ السموؾ اإلجرامي )سمبيًا كاف 
هذا السموؾ أـ إيجابيًا( بالنسبة لمجرائـ ذات السموؾ المجرد أو المحض، وهي المحرؾ نحو تحقيؽ 

بالنسبة لمجرائـ ذات النتيجة، فاإلرادة كأحد عنصري القصد  -باإلضافة إلى السموؾ الجرمي-النتيجة 
الجنائي يجب إذف أف تنصرؼ إلى كؿ مف السموؾ اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية بالنسبة لمجرائـ ذات 

 .172النتيجة، أو إلى السموؾ اإلجرامي فقط بالنسبة لمجرائـ ذات السموؾ المجرد"
 

وفي جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات، فإنه ال يشترط حدوث النتيجة كما ذكرنا سابقًا،  
وبالتالي فإف القصد الجنائي هنا يتوافر متى اتجهت اإلرادة إلى تحقيؽ السموؾ المكوف لها، فإذا كانت 

ذا كانت تتكو  ف مف سموؾ هذ  الواقعة تتكوف مف سموؾ ونتيجة تعيف انصراؼ اإلرادة إليهما معًا، وا 
رادة السموؾ المكونة لمقصد الجنائي في مثؿ تمؾ  مجرد تعيف اتجا  اإلرادة إلى تحقيؽ هذا السموؾ، وا 
الجرائـ تختمؼ عف الصفة اإلرادية لمسموؾ والالزمة لوجود  لكي يعتد به قانوف العقوبات، فهذ  الصفة 

عه لسيطرتها دوف تطمب اتجا  اإلرادة اإلرادية تتوافر متى كاف السموؾ مرتبطًا باإلرادة في معنى خضو 
فعاًل إلى تحقيقه، فاالمتناع عف الحضور أماـ المحكمة ألداء الهادة قد يكوف راجعًا لسهو أو نسياف 
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نما يمـز أف  ومع ذلؾ يعتبر سموكًا اراديًا، إنما ال يكفي لقياـ القصد الجنائي توافر تمؾ الصفة اإلرادية وا 
 .173ذاتهتتجه اإلرادة إلى االمتناع 

واإلرادة الواعية هي التي يتطمبها القانوف في مجاؿ التجريـ بوصفها ركنًا في الجريمة وأصاًل  
ثابتًا كامنًا في طبيعتها، وكأصؿ عاـ ال يجـر السمـو ما لكـ يكف إراديًا قائمًا عمى االختيار الحر، 

د بكؿ إرادة تتجه نحو الجريمة، وعمى ذلؾ فالركف المعنوي يشترط إرادة إجرامية، ولكف القانوف ال يعت
بؿ يتطمب إرادة معتبرة قانونًا، فالقانوف ال يؤثـ اإلرادة ويجعؿ منها عنصرًا في القصد، ما لـ يكف 

 .174الجاني قد جعؿ مف االعتداء عمى الحؽ المحمي قانونًا غرضًا يهدؼ إليه
 

ي مسؤولية الشخص ألي وبالتالي فإف انعداـ اإلرادة في جريمة التداوؿ انعداـ مف شأنه نف 
سبب كاف، كما في حالة أف يقوـ شخص بإكرا  شخص أخر عمى فعؿ التداوؿ، أو أف يقوـ شخص 

 بوضع منتج مستوطنات في سيارة شخص أخر دوف عممه، حيث أف اإلرادة هنا تعد منعدمة. 
 

 : القصد الجنائي الخاص في جريمة التداوؿثالثاً 
ب الشارع فيه باإلضافة إلى العنصريف السابقيف صدور يكوف القصد الجرمي خاصًا إذا تطم 

اإلرادة عف دافع معيف، وهو استهداؼ غاية يحددها القانوف ويكتفي المشرع في الغالب لقياـ الجرائـ 
المقصودة توافر القصد العاـ، أي عمـ الجاني بتوافر أركاف الجريمة واتجا  إرادته إلى ارتكاب الفعؿ 

جته، لكف المشرع في طائفة معينة مف الجرائـ قد يتطمب توافر قصد خاص، المكوف لها وتحقيؽ نتي
. 175فيكوف الواجب انصراؼ الجاني إلى تحقيؽ الغاية التي يحددها القانوف في صورة القصد الخاص

 . 176منه 67وهذا األمر هو ما عبر عنه المشرع األردني بالدافع في قانوف العقوبات في المادة 
 

ـ بها في فقه القانوف الجنائي أف الباعث عمى ارتكاب الجريمة ال عبرة به ومف األمور المسم 
في وجوب العقاب أو عدمه، ذلؾ أف الباعث مهما كاف نبياًل ال ُيبرر الجريمة كوسيمة لتحقيقها، ومع 
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 ذلؾ فقد يهتـ المشرع أحيانًا بالباعث ويجعؿ له أثرًا في قياـ الجريمة، وذلؾ في أحواؿ استثنائية ينص
 .177عميها القانوف، وعندئذ يدخؿ الباعث في عناصر القصد الجنائي، ويسمى بالقصد الخاص

مف الطبيعي القوؿ اف القصد الجنائي العاـ الـز في جميع جرائـ التداوؿ فإف لـ يتوافر انتفى  
لية قياـ الجريمة، ويكوف القصد العاـ باإلضافة إلى الركف المادي لكي يقع الفعؿ تحت طائمة المسؤو 

والعقاب، أما القصد الخاص الذي يدفع المتهـ إلى ارتكاب الجريمة فميس له تأثير عمى قياـ المسؤولية 
ف كاف له تأثير في تقدير العقوبة، ومف ثـ يجب عمى المحكمة إذا ما قضت باإلدانة في  الجنائية، وا 

نقؿ مثاًل، أف تقيـ الدليؿ جريمة مف جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات ذات القصد الخاص كاالتجار وال
  عمى توافر ، وتدلؿ عمى ذلؾ بأسباب منطقية. 

 
ذا كاف القصد الجنائي العاـ قائـ عمى العمـ واإلرادة المنصرفيف إلى ارتكاب المتهـ لمركف   وا 

المادي عمى اختالؼ صور ، فإف القصد الجنائي الخاص يقوـ عمى العمـ واإلرادة مضافًا إليهما أف 
. وفي جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات تتمثؿ النية الخاصة 178رادة يمتداف إلى نية خاصةالعمـ واإل

في االتجار مثاًل أو النقؿ أو التخزيف. ولمحكمة الموضوع السمطة الكاممة في االستدالؿ عمى توافر 
لقصد . والجدير بذكر أنه عند انتفاء ا179القصد الخاص مف أحواؿ المتهـ وظروؼ الدعوى ومالبساتها

الخاص ال يخرج الفعؿ المادي إلى دائرة االباحة بؿ يبقى القصد العاـ لمجريمة ويعاقب عمى الحيازة 
واالحراز في صورة القصد العاـ ألنه يكفي في جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات توافر القصد العاـ 

ا في جرائـ التداوؿ ما فميس لمبواعث أثر عمى مبدأ التجريـ، ومف أهـ القصود الخاصة التي يعتد به
، والتي تـ 2010لسنة  4ورد ذكرها في تعريؼ التداوؿ في نص المادة األولى مف القرار بقانوف رقـ 
 شرحها سابقًا كاالتجار والترويج والتسويؽ والتخزيف والنقؿ والتعبئة والتغميؼ.
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 غير المقصودالفرع الثاني: مدى امكانية تحقؽ جريمة التداوؿ في صورة الخطأ الجنائي 
بناء عمى اعتبار جريمة التداوؿ جريمة مف جرائـ الخطر وليس الضرر كما ذكرنا سابقًا، وأنها  

ليست بحاجة إلى تحقيؽ نتيجة معينة لوقوع التجريـ، فإنه يتحتـ عمينا في هذا الفرع البحث عف مدى 
 لغير مقصود.إمكانية تحقؽ جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات عف طريؽ الخطأ الجنائي ا

 
والخطأ الجنائي الغير مقصود هو صورة الركف المعنوي في الجرائـ غير المقصودة واألصؿ  

أف يعيف المشرع بالنص صورة الركف المعنوي في كؿ جريمة، فإف سكت عف بياف ذلؾ فهذا معنا  أنه 
ف غير قصدية، فال يفترض توافر القصد الجرمي، فالقاعدة أف تكوف الجرائـ قصدية واالستثناء أف تكو 

 .180خطأ بغير نص
 

ويعرؼ الخطأ الغير مقصود عمى أنه إخالؿ الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي  
يفرضها القانوف بحيث ترتب عمى ذلؾ عدـ توقعه حدوث النتيجة المعاقب عميها وعدـ حيمولته دوف 

أف يحوؿ دوف حدوثها، ويتوافر الخطأ حدوثها، بينما كاف في استطاعته أو مف واجبه أف يتوقعها و 
الغير مقصود أيضًا إذا اتخذ إخالؿ الجاني بواجبات الحيطة والحذر صورة توقعه حدوث النتيجة التي 
يعاقب عميها القانوف وارتكابه فعمه رغـ ذلؾ معتمدًا عمى مهارته وحذقه ليحوؿ دوف حدوثها في حيف 

 .181رة غير كافي لمحيمولة دوف حدوث هذ  النتيجةأف القدر الذي توافر لديه مف الحذؽ والمها
 

نما اكتفى   ولـ يتطرؽ المشرع األردني في قانوف العقوبات إلى تعريؼ الخطأ الغير مقصود، وا 
"يكوف الخطأ إذا نجـ الفعؿ الضار عف  64بذكر البعض مف صور ، وذلؾ كما جاء في نص المادة 

ظمة"، ثـ ورد ذكر لهذ  الصور في القسـ الخاص مف اإلهماؿ أو قمة االحتراز أو عدـ مراعاة األن
مف قانوف  343قانوف العقوبات في جرائـ القتؿ واإليذاء غير المقصوديف، حيث ورد في المادة 

العقوبات أنه "مف سبب موت أحد عف إهماؿ أو قمة احتراز أو عدـ مراعاة القوانيف واألنظمة عوقب 
 بالحبس مف ستة أشهر إلى ثالث سنوات".

                                                           
عبد الرؤوؼ مهدي، شرح القواعد العامة لقانوف العقوبات: في دولة االمارات العربية المتحدة مقارنًا بالقانوف المصري، مطبعة اطمس،  180

 .200،  ص1983القاهرة، 
 .501محمد الفاضؿ، مرجع سابؽ، ص 181
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ويفترض الخطأ أال يكوف الجاني قد أراد الواقعة اإلجرامية، ويتحقؽ ذلؾ في إحدى حالتيف،  

أولهما أف ال يتمثؿ الفاعؿ في ذهنه عمى اإلطالؽ أف يحقؽ سموكه الواقعة اإلجرامية ويسمى الخطأ 
ذ  الواقعة في هذ  الحالة بالخطأ غير الواعي أو الخطأ بدوف توقع، وثانيهما أف يتمثؿ الفاعؿ في ه

عمى أنها ممكنة أو محتممة الوقوع ويمضي في سموكه مؤماًل عدـ حدوثها ومرجحًا عدـ تحققها 
ويوصؼ هذ  الخطأ بالخطأ الواعي أو بالخطأ مع التوقع، إذف فالخطأ غير العمدي هو إخالؿ الجاني 

لقصد في جرائـ الخطأ عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانوف، ويترتب عمى انعداـ ا
 .182عدـ تصور الشروع وعدـ وجود ظروؼ مشددة وعدـ وجود اشتراؾ أو تحريض

 
وعند الحديث عف إمكانية تحقؽ جريمة التداوؿ في صورة الخطأ الجنائي غير المقصود، فإنه  

لمادة فانه اليتصور وقوع جريمة التداوؿ في صورة الخطأ الجنائي غير المقصود كوف اف العمـ بماهية ا
 .او المنتج الذي يحوز  الشخص انه منتج مستوطنات هو مفترض

 
صور العمد المفترض، كما لو قاـ شخص  جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات وقد تأخذ  

بتأجير مخزف لتاجر لفتح دكانة فيه، وهو يعمـ مسبقًا بأف هذا التاجر يتداوؿ بمنتجات المستوطنات، 
 التأكد مف نوعية المواد التي سيتـ بيعها في دكانته.     وهنا قاـ بتأجير  المخزف دوف

 
وتعديالته، إال إف خمو السوؽ  2010لسنة  4وعمى الرغـ مف صدور القرار بقانوف رقـ       

الفمسطيني مف منتجات المستوطنات لـ يحدث تمامًا كما كاف متوقع، ويرجع ذلؾ إلى عدد مف 
ؽ بنقص تشريعي في مضموف القرار بقانوف وهو ما تحدثنا المعيقات حالت دوف ذلؾ، منها ما يتعم

عنه سابقًا، أو يتعمؽ بالجانب االجرائي لنصوص القرار بقانوف، وعمى األغمب أكثر تمؾ المعيقات 
تكوف إجرائية، نظرًا لحداثة صدور القانوف، واعتبار الجريمة اقتصادية وهو ما يتطمب إجراءات خاصة 

وفيما يتعمؽ بجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات توجد عدة معيقات تحوؿ لمتطبيؽ عمى ارض الواقع. 
، متمثمة في عدـ قدرة أجهزة الضابطة 2010لسنة  4دوف التطبيؽ الكامؿ لنصوص القرار بقانوف رقـ 

الجمركية وحماية المستهمؾ مف الوصوؿ إلى كافة المناطؽ الفمسطينية، وحظر دخولها بعض المناطؽ 
                                                           

 .194-193، ص1995القسـ العاـ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  –محمد صبحي نجـ، شرح قانوف العقوبات األردني  182
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مف االرتباط اإلسرائيمي، كما وتعتبر مشكمة اسقاط بعض القضايا مف قبؿ النيابة  إال بتصريح مسبؽ
العامة أحد أهـ المعيقات اإلجرائية لتنفيذ نصوص القرار بقانوف، كما ويقع عمى عاتؽ المواطف 
الفمسطيني أحد هذ  المعيقات مف خالؿ عدـ ثقته بالمنتج الوطني الفمسطيني، وكؿ ذلؾ سنبحثه في 

 الثاني بشكؿ أكثر توضيح.الفصؿ 
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الفصؿ الثاني: االجراءات المتبعة في مواجية جريمة تداوؿ منتجات 
 المستوطنات اإلسرائيمية والعوامؿ المؤثرة في تداوؿ تمؾ الجريمة

 
بعد تناوؿ الجانب الموضوعي مف تجريـ فعؿ تداوؿ منتجات المستوطنات في الفصؿ األوؿ،  

عف تطبيؽ هذا الجانب، أي الناحية اإلجرائية في جريمة التداوؿ، مف  ال بد لنا مف البدء في الحديث
)المبحث خالؿ البحث في اإلجراءات المتبعة لمالحقة المتداوليف بمنتجات المستوطنات اإلسرائيمية 

ثـ الحديث عف المرحمة الثانية، أي ما بعد ضبط هذ  المنتجات مف خالؿ بياف العوامؿ األوؿ(، 
 )المبحث الثاني(.التداوؿ  المؤثرة في جريمة

 
 المبحث األوؿ: اإلجراءات المتبعة في مواجية جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات

تعد جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات مف الجرائـ االقتصادية. حيث أنه وفقًا لقرارات محكمة  
اشرة باإلنتاج والتوزيع النقض الفرنسية، فإف الجرائـ االقتصادية هي بصفة عامة تمؾ التي لها صمة مب

والنقد واستهالؾ البضائع، وتكمف أهمية هذ  القرارات هو أف اجتهاد النقض الفرنسي يتعمؽ بالجرائـ 
التي لـ تحدد لها وصؼ مباشر في القوانيف إلعطائها صفة اقتصادية ومف ثـ اخضاعها لألصوؿ 

تحدث عند اتجار أو ترويج أو . وكما تحدثنا في الفصؿ األوؿ فإف جريمة التداوؿ 183االقتصادية
تسويؽ أو تخزيف أو نقؿ أو تعبئة أو تغميؼ منتجات المستوطنات في السوؽ الفمسطيني، وحسب 

 التعريؼ السابؽ فإف جريمة التداوؿ تندرج تحت مفهـو التوزيع.
 

ماؿ ونظرًا لما لوحظ مف ازدياد معدالت وقوع الجرائـ االقتصادية بكافة أنواعها وأشكالها عمى ال 
العاـ والخاص عمى حد سواء، فقد جاءت فكرة إسناد الضبط إلى سمطات مختصة لذلؾ وهي ما تسمى 
بالضابطة الجمركية في فمسطيف، وكذلؾ األمر خالؿ مرحمة التحقيؽ في هذ  الجرائـ فيتـ اإلسناد فيها 

ي هذ  إلى نيابات متخصصة تكوف صاحبة كفاءة وجدارة في مباشرة التحقيؽ وسرعة إنجاز  ف
. وهي ما تسمى في فمسطيف بنيابة الجرائـ االقتصادية. وبالتالي فإف اإلجراءات المتبعة في 184الجرائـ

                                                           
 .12، ص1990، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف، 1، ج1نائؿ عبد الرحمف صالح، الجرائـ االقتصادية في التشريع األردني، ط 183
عبد الوهاب محمد بكير، التنظيـ القانوني لمنيابة العامة في مصر ودور  في مكافحة الفساد جهاز االدعاء العاـ، أبحاث المؤتمر العربي  184

 .772، ص2003أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية، الجزء الثاني، الرياض،  –الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث 
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مواجهة جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات، هي نفسها تمؾ اإلجراءات المتبعة في مواجهة الجريمة 
منا الحديث عف سمطة  االقتصادية، كوف جريمة التداوؿ تعد مف الجرائـ االقتصادية، وهذا ما يتطمب

جراءات تحريؾ الدعوى )المطمب األوؿ(، أعضاء الضابطة القضائية في مواجهة جريمة التداوؿ  وا 
 )المطمب الثاني(.الجزائية في جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات والسمطة المختصة في ذلؾ 

 
 المطمب األوؿ: سمطة أعضاء الضابطة القضائية في مواجية جريمة التداوؿ

ي البداية نشير إلى أف الفقه عرؼ الضابطة القضائية عمى أنها "الجهة التي أناط بها المشرع ف 
صالحية تعقب الجريمة بعد وقوعها بالبحث عف فاعميها، وجمع االستدالالت الالزمة إلثبات التهمة 

 .185عميهـ"
 

توفير األمف  يعد جهاز الضبط القضائي أحد أهـ األجهزة في الدولة، والتي يقع عمى عاتقها 
الداخمي لممجتمع، وحمايته مف الجريمة. وعمى المستوى العممي، يناط إلى هذا الجهاز القياـ بنوعيف 
مف األعماؿ، أولها، األعماؿ التي تهدؼ إلى حماية النظاـ العاـ لممجتمع بعناصر  المختمفة، المتمثمة 

واألخالؽ العامة، وثانيها، األعماؿ التي في األمف العاـ، والصحة العامة، والسكينة العامة، واآلداب 
. ومف 186تهدؼ إلى مالحقة المجرميف والكشؼ عف الجريمة وضبط المخميف بالنظاـ العاـ في المجتمع

 الممكف أف تندرج جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات تحت هذا النوعيف مف األعماؿ.
 

ي يضفي عميه هذ  وال يتصؼ أي شخص بصفة الضبط القضائي إال بنص القانوف الذ 
الصفة، بسبب أف هذ  الصفة تعطي لصاحبها صالحية واجراء التعرض لحقوؽ وحريات األفراد، ولذلؾ 

. وفي 187فقد اختمفت التشريعات في تحديد األشخاص الذيف تضفي عميهـ صفة الضابطة القضائية

                                                           
 .147، ص2015، جامعة بيرزيت، راـ اهلل، 2001لسنة  3ى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ مصطف 185
، راـ 38معف ادعيس، صالحيات جهاز الشرطة، تقرير صادر عف الهيئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف، سمسمة تقارير قانونية رقـ  186

 .6، ص2006اهلل، 
 .25-24، ص2007عودة صواف، القبض في التشريع الجزائي الفمسطيني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس،  مهند عارؼ 187
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لتبيف  2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  21فمسطيف جاءت المادة 
 .188األشخاص الذيف يتصفوف بصفة مأمور الضبط القضائي

 
نما فئة   وال يتمتع كافة أعضاء جهاز الشرطة، بالعادة، بصفة مأموري الضبط القضائي، وا 

محدودة منهـ مف يتمتعوف بهذ  الصفة. وينقسـ األشخاص الذيف يتمتعوف بصفة الضبط القضائي 
إلى قسميف رئيسييف: مأمورو الضبط القضائي الذيف ينحصر بحسب حدود الصالحيات المنوطة بهـ 

اختصاصهـ بضبط الجرائـ الواقعة في حدود جغرافية معينة، ومأمورو الضبط القضائي الذيف ينحصر 
. ويسمى هؤالء بمأموري الضبط القضائي ذو 189اختصاصهـ في ضبط نوع معيف مف الجرائـ

 االختصاص الخاص.
 

السابؽ ذكرها يمكف القوؿ بأف مأمورو الضبط القضائي ينقسموف  21وبالعودة إلى نص المادة  
إلى قسميف مف حيث االختصاص النوعي، القسـ األوؿ هو مأمور الضبط القضائي ذو االختصاص 
العاـ، مثؿ مدير الشرطة ومساعدو  وضباط صؼ الشرطة كؿ في دائرة اختصاصه والموظفيف الذيف 

ب نص القانوف ورؤساء المراكب البحرية والجوية، والقسـ خولوا صالحيات الضبط القضائي بموج
الثاني هو مأمورو الضبط القضائي ذو االختصاص الخاص، وهذا القسـ متعمؽ بالموظفيف الذيف 
منحهـ القانوف مباشرة وظيفة الضبط القضائي في نوع معيف مف الجرائـ، ومنهـ موظفي الضرائب 

، وموظفي التمويف الذيف ينتدبه ـ وزير التمويف بقرار منة لضبط المخالفات التموينية، وموظفي والرسـو
الضابطة الجمركية، أما فيما يتعمؽ بشرطة المرور فإنهـ ليس لهـ صفه الضابطة القضائية إال بالنسبة 

 .   190لمخالفة قانوف السير
 

وفي هذا المطمب سوؼ نبحث سمطة أعضاء الضابطة القضائية في مواجهة جريمة التداوؿ،  
نظرًا لطبيعة جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات وخطورتها عمى النظاـ االقتصادي الفمسطيني وكونها و 

                                                           
مدير الشرطة ونوابه ومساعدو   -1مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى ما يمي "يكوف مف مأموري الضبط القضائي:  21نصت المادة  188

رؤساء المراكب البحرية  -3ضباط وضباط صؼ الشرطة، كؿ في دائرة اختصاصه.  -2لعامة. ومديرو شرطة المحافظات واإلدارات ا
 الموظفوف الذيف خولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانوف". -4والجوية. 

 .28معف ادعيس، مرجع سابؽ، ص 189
 .25مهند عارؼ عودة صواف، مرجع سابؽ، ص 190
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مف الجرائـ االقتصادية فأنه يمـز لمكافحتها وضبطها اناطة هذ  المهمة إلى سمطة ضبط قضائية 
بط في خاصة بمكافحة ومالحقة الجرائـ االقتصادية، وهو ما يقع عمى عاتؽ جهازيف مف أجهزة الض

السمطة الفمسطينية، وهما جهاز الضابطة الجمركية وحماية المستهمؾ. وقد تحدثنا في الفصؿ األوؿ 
عف حماية المستهمؾ بشكؿ مفصؿ، وبالتالي في هذا المطمب سوؼ يقتصر حديثنا عف جهاز 

 ودورها في متابعة قضايا تداوؿ)الفرع األوؿ(، الضابطة الجمركية مف خالؿ بياف اختصاصاتها 
 )الفرع الثاني(.منتجات المستوطنات 

 
 الفرع األوؿ: اختصاصات الضابطة الجمركية

تتفؽ العديد مف الدوؿ حوؿ العالـ وما فيها مف تشريعات قانونية معاصرة عمى أف الدور  
األساسي ألفراد الضابطة الجمركية يتمثؿ في مكافحة عمميات التهريب الجمركي، ويتـ ذلؾ مف خالؿ 

 عاؿ األساسية التالية: مكافحة األف
 األفعاؿ التي يتـ بها التخمص بشكؿ غير محؽ مف دفع الضرائب الجمركية المستحقة. (1
إدخاؿ البضائع إلى البالد أو إخراجها منها مخالفة لقوانيف االستيراد والتصدير ولو لـ ينشأ عف  (2

ة عمى السمع ذلؾ ضرر مالي بالخزينة، وأغمب التشريعات تقصر التهريب في الحالة األخير 
 191الممنوعة، وبعضها يجعمه شاماًل لمسمع الممنوعة والمقيدة جميعًا.

 
والمقصود بالضرائب الجمركية: هي الضرائب التي تفرضها الدولة عمى بعض السمع عند  

اجتيازها لحدودها اإلقميمية، ويطمؽ عمى هذ  الضرائب خطأ )الرسوـ الجمركية(، وتفرض هذ  
عبور السمع األجنبية الحدود إلى داخؿ الدولة، ويطمؽ عميها في هذ  الحالة الضرائب إما بمناسبة 

)ضريبة الوارد(، أو تفرض بمناسبة عبور السمع الوطنية الحدود إلى الخارج ويطمؽ عميها في هذ  
 .192الحالة )ضريبة الصادر(

 

                                                           
المخدرات والتهريب الجمركي، المكتب المصري الحديث لمطباعة والنشر، اإلسكندرية،  محمد عوض، قانوف العقوبات الخاص، جرائـ 191

 .136، ص1966
 .8، ص2009محمد حسيف الرقاد، الدعوى الجزائية الجمركية، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، عماف،  192
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مضرائب الجمركية، أما فيما يتعمؽ بالتشريعات الجمركية والسارية في فمسطيف، فمـ نجد تعريفًا ل 
، حيث 1962لسنة  1إال ما ورد في نص المادة األولى الفقرة )ـ( مف قانوف الجمارؾ والمكوس رقـ 

تعني لفظة )مهربات( أية بضاعة جمبت أو صدرت أو نقمت أو يحاوؿ جمبها أو  -جاء فيها "ـ
عمقة بجمبها أو تصديرها تصديرها أو نقمها بقصد اختالس اإليرادات أو التممص مف المنع والقيود المت

أو نقمها". وفي فمسطيف يوجد جهاز الضابطة الجمركية لمقياـ بهذ  المهمة، والذي يخضع لعدة 
 تشريعات وقوانيف سارية في محافظات الوطف.

 
 1995لسنة  53تأسس بموجب القرار بقانوف رقـ  193وجهاز الضابطة الجمركية في فمسطيف 

عمؿ الجهاز عمى تنفيذ سياسات الحكومة الفمسطينية مف النواحي كأحد قوى األمف الداخمي، بحيث ي
االقتصادية والمالية مف خالؿ العمؿ في الميداف عمى مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي 
ومكافحة البضائع الفاسدة والمنتهية الصالحية والمزورة والمقمدة ومكافحة منتجات المستوطنات، كما 

متكامؿ مع دائرة الجمارؾ والمكوس والدوائر الضريبية األخرى ويعمؿ عمى تنفيذ يعمؿ بشكؿ متوافؽ و 
سياسة الوزارات الشريكة وذات الصمة، وذلؾ بناء عمى قوانيف واتفاقيات ومذكرات تفاهـ لحماية السوؽ 

 .194الفمسطيني في كافة المجاالت
 

وبموجب قرار رئاسي  كما ويحمؿ جهاز الضابطة الجمركية صفة الضبط القضائي، بحيث أنه 
تـ اعتبار جهاز الضابطة الجمركية  2016195صادر عف الرئيس الفمسطيني "محمود عباس" في العاـ 

قوة ضمف قوى االمف الداخمي الفمسطيني، تسري عميه قوانيف وأنظمة األمف الفمسطيني، تؤدي وظائفها 
الذي يصدر القرارات إلدارة  وتباشر اختصاصاتها بموجب القوانيف السارية، برئاسة المدير العاـ

منه "تسري عمى ضباط وضباط صؼ وأفراد الضابطة  5. وهذا ما جاء في نص المادة 196اعمالها

                                                           
عمى أنها "قوة ضمف قوى األمف الداخمي  2016لسنة  2 مف القرار بقانوف رقـ 1عرفت الضابطة الجمركية الفمسطينية في نص المادة  193

 الفمسطيني، تسري عميها قوانيف وأنظمة قوى األمف الفمسطيني، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها بموجب القوانيف السارية، برئاسة المدير
 العاـ الذي يصدر القرارات إلدارة أعمالها".

 .1، ص2017الجمركية الفمسطيني،  التقرير السنوي الصادر عف جهاز الضابطة 194
 بشأف منح أفراد الضابطة الجمركية صفة الضبط القضائي. 13/1/2016صادر بتاريخ  2016لسنة  2قرار بقانوف رقـ  195
، 24/2/2016وكالة معا اإلخبارية، خبر بعنواف "الرئيس يصدر قرارًا باعتبار الضابطة الجمركية قوة مف األمف الداخمي"، نشر بتاريخ:  196

 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=830796 15/9/2018تاريخ الزيارة: 
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الجمركية قوانيف وأنظمة األمف الفمسطيني، ويسري عمى المستخدميف المدنييف العامميف بالجهاز قانوف 
 الخدمة المدنية". 

 
طة الجمركية االدارية الى وزارة الداخمية، وتكوف وبموجب القرار كذلؾ، فإف مرجعية الضاب 

مف هذا القرار عمى "تكوف  2مرجعيتها الفنية والعممية الى وزارة المالية والتخطيط بحيث نصت المادة 
مرجعية الضابطة الجمركية اإلدارية إلى وزارة الداخمية، ومرجعيتها الفنية والعممية إلى وزارة المالية 

 والتخطيط". 
 

بر القرار بقانوف أف ألفراد الضابطة الجمركية صفة الضبط القضائي بحيث نصت المادة واعت 
مف هذا القرار عمى "يكوف لمنتسبي الضابطة الجمركية مف ضباط وضباط صؼ في سبيؿ تسهيؿ  4

 مهمتهـ وفقًا لمقانوف، صفة الضبط القضائي فيما يختص بعممهـ".
 

كية صفة الضبط القضائي، في اف القرار بقانوف السابؽ وتأتي أهمية منح أفراد الضابطة الجمر  
ذكر  سيعطيهـ االستقاللية التامة في عمميات اتخاذ القرارات ومتابعة العمؿ الروتيني اليومي وتسهيؿ 

 مهمات ضباط الجهاز، كغيرهـ مف أفراد األجهزة األمنية ممف يتمتعوف بهذ  الصفة.
 

ويعمؿ جهاز الضابطة الجمركية وفؽ عدد مف القوانيف السارية في فمسطيف، البعض منها قديـ  
ولـ يعد يجدي نفعًا، ولـ يعد يتناسب مع التطورات االقتصادية والسياسية المختمفة لمقضية الفمسطينية 

هذ  القوانيف كما والواقع الفمسطيني المجتمعي، والبعض األخر حديث ومالئـ نوعًا ما، ويمكف ذكر أهـ 
 يمي:

 16، وقانوف الرسوـ عمى المنتجات المحمية رقـ 1962لسنة  1)قانوف الجمارؾ والمكوس رقـ  
لسنة  2، وقانوف الزراعة رقـ 2001لسنة  3، وقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 1913لسنة 
، 1960لسنة  16ألردني رقـ ، وقانوف العقوبات ا2004لسنة  20، وقانوف الصحة العامة رقـ 2003

لسنة  21، وقانوف حماية المستهمؾ رقـ 2000لسنة  6وقانوف المواصفات والمقاييس الفمسطينية رقـ 
، والقرار 2004لسنة  17، وقانوف ضريبة الدخؿ رقـ 1950لسنة  32، وقانوف التبغ رقـ 2005

 1927قانوف البندروؿ لسنة بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، و  2010لسنة  4بقانوف رقـ 
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، وقرار 1960لسنة  36الخاص بالتبغ المهرب، وقانوف رسوـ المكوس عمى المنتجات الفمسطينية رقـ 
 26مجمس الوزراء لمنع استيراد األلعاب النارية أو االتجار بها في أراضي السمطة الفمسطينية رقـ 

 . 197(2006لسنة 
 

الجمركية ذكر عدد مف التشريعات التي يعمؿ بها وجاء كذلؾ في التقرير السنوي لمضابطة  
 الجهاز:
، 2005لسنة  23وتعديالته، وقانوف مكافحة التدخيف رقـ  2003)القانوف األساسي لسنة  

بشأف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية، وقانوف عالمات  2015لسنة  18وقرار بقانوف رقـ 
، 1999لسنة  7، وقانوف البيئة رقـ 2000لسنة  7ـ ، وقانوف العمؿ رق1953لسنة  19البضائع رقـ 

بشأف ضريبة الدخؿ، وقرار  2011لسنة  8، وقرار بقانوف رقـ 1953لسنة  13وقانوف المفرقعات رقـ 
 1996لسنة  3، وقانوف االتصاالت الالسمكية رقـ 2007بقانوف بشأف مكافحة غسؿ األمواؿ لسنة 

، وقانوف الخدمة في قوى األمف 1979ات الثوري لعاـ ، وقانوف العقوب2009لسنة  14ونظاـ رقـ 
بالالئحة التنفيذية لقانوف  2009لعاـ  13، وقرار مجمس الوزراء رقـ 2005لسنة  8الفمسطينية رقـ 

، ونظاـ منع تهريب المنتجات النباتية 2010لسنة  6حماية المستهمؾ، ونظاـ الحجر البيطري رقـ 
ية صادرة مف الوزارات الشريكة لحظر ومنع بعض البضائع ، وتعميمات مؤقتة وموسم2012لسنة 

بشأف منع بيع وتسويؽ خدمات  2004لسنة  3حسب الحاجة العامة، وقرار مجمس الوزراء رقـ 
 .198االتصاالت وتقنية المعمومات والبريد السريع(

 
 ومف خالؿ ما سبؽ يمكف استنتاج مهاـ واختصاصات الضابطة الجمركية كما يمي: 
 كافحة التيريب الجمركي والتيرب الضريبيأواًل: م

يعرؼ التهريب الجمركي عمى أنه "إدخاؿ البضائع مف أي نوع إلى الدولة أو إخراجها منها  
بطريقة غير مشروعة دوف سداد الضرائب الجمركية المستحقة سواء كاف كؿ الضريبة أو بعضها، أو 

عبر الحدود، سواء فيما يتعمؽ بفرض  هو كؿ فعؿ يتعارض مع القواعد التي تنظـ حركة البضائع

                                                           
الوضع الراهف ومتطمبات التطوير، معهد الحوكمة  -غالب ديواف، ورقة بحثية تـ نشرها في ورشة "الحوكمة في الضابطة الجمركية" 197

 .8، ص2013، نابمس، آذار 7الفمسطيني، سمسمة قضايا الحوكمة، نشرة رقـ 
 .5، ص2017التقرير السنوي الصادر عف جهاز الضابطة الجمركية الفمسطيني،  198
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ضرائب جمركية عمى البضائع في حالة إدخالها أو إخراجها مف إقميـ الدولة أو بمنع استيراد أو تصدير 
 .199تمؾ البضائع"

 
أما التهرب الضريبي فيعرؼ عمى أنه "ظاهرة يحاوؿ المموؿ بواسطتها عدـ دفع كؿ أو بعض  

دًما في ذلؾ إحدى الوسائؿ المختمفة التي يمكف أف يتشبث بها الضريبة التي يجب عميه دفعها مستخ
لكي ال يمتـز بدفعها مستعيًنا في ذلؾ بكافة أنواع الغش المختمفة والمتعددة ولذلؾ يعرؼ التهرب مف 
الضريبة )بالغش الضريبي( وقد يتـ ذلؾ عند تحديد وعاء الضريبة وربطها حينما يقوـ المموؿ بإخفاء 

ضعة لمضريبة، عندما يقوـ المموؿ بإخفاء أمواله ليفوت عمى اإلدارة المالية أخذ حؽ بعض المادة الخا
. وخير مثاؿ عمى ذلؾ عندما يضع المستورديف بالفواتير ثمنًا وهميًا لمبضائع المستوردة يكوف 200منه"

، أقؿ بكثير مف قيمتها الحقيقية، مما يسبب في خسارة الحكومة لمضريبة عمى هذ  البضائع مف جهة
وضرب المنتج الوطني مف جهة أخرى، لذا فإنه ال بد مف تعزيز دور الضابطة الجمركية، وكذلؾ زيادة 

 .201التعاوف ما بيف كافة الجهات ذات العالقة
 

( قضية متعمقة بالضريبة 10883تعاممت الضابطة الجمركية مع ) 2016وخالؿ العاـ  
( قضية وتـ تحويمها إلى وزارة 5652كية مع )تعاممت الضابطة الجمر  2017الجمركية، أما في العاـ 

المالية والدوائر المختصة لتصويب أوضاعهـ المالية واإلدارية لتسهيؿ مهامهـ وأعمالهـ التجارية في 
ألؼ دورية عمى مداخؿ المدف  13األراضي الفمسطينية، بحيث أنه خالؿ هذا العاـ تـ تسيير حوالي 

ألؼ فاتورة ومشتغؿ، فيما تـ  24ارية، تـ مف خاللها فحص ودوريات وحواجز وكمائف ومهمات استخب
مميوف  183ألؼ فاتورة مقاصة لصالح خزينة الدولة بقيمة حوالي  24جمع وتحصيؿ أكثر مف 

، نجد 2017والعاـ  2016.ومف خالؿ قراءة األرقاـ السابقة في عدد القضايا ما بيف العاـ 202شيقؿ

                                                           
الة سعيد حسف أبو الجريد، مشكمة التهريب الجمركي وآثار ، المؤتمر الضريبي الحادي والعشريف: إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقًا لمعد 199

 .  3، ص2014، القاهرة، يونيو 3ية العامة والضرائب، مجمدالجمعية المصرية المال –الضريبية والعدالة االجتماعية 
، القاهرة، ديسمبر 500مصطفى حسف السعدني، التهرب الضريبي: مفهومه، أبعاد ، صور  والعقوبات المقررة، مجمة الماؿ والتجارة، العدد  200

 .6، ص2010
الوضع الراهف ومتطمبات التطوير، معهد الحوكمة  -ركية"صقر الجراشي، ورقة بحثية تـ نشرها في ورشة "الحوكمة في الضابطة الجم 201

 .13، ص2013، نابمس، آذار 7الفمسطيني، سمسمة قضايا الحوكمة، نشرة رقـ 
 .6، ص2017التقرير السنوي الصادر عف جهاز الضابطة الجمركية الفمسطيني،  202
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قريبًا، وهو ما يعتبر نقطة تحوؿ في عمؿ ومهاـ الضابطة بأف عدد القضايا انخفض بمقدار النصؼ ت
 الجمركية وثقة أفراد المجتمع الفمسطيني بها وبدورها الفعاؿ. 

 
إف الحد مف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي له بالغ األثر عمى أداء االقتصاد الفمسطيني،  

يد مف النظـ والمعايير والوسائؿ وهذا يتطمب المحافظة عمى أداء الضابطة الجمركية وتطوير المز 
واآلليات والموجستيات التي تستخدمها الضابطة الجمركية لمحد مف هذ  الممارسات المضرة. وهذا 
بطبيعة الحاؿ يعزز الوقاية مف الفساد، وهو ما تعتبر  هيئة مكافحة الفساد مف أهـ القضايا المطموب 

 .203ب رفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعيةالعمؿ عميها في جميع المؤسسات الوطنية، إلى جان
 

 ثانيًا: حماية السوؽ الفمسطيني
يعمؿ جهاز الضابطة الجمركية الفمسطيني عمى حماية السوؽ المحمي والتجارة الشرعية  

والتاجر الممتـز مف خالؿ توفير بيئة عمؿ آمنة، والعمؿ ضمف لجاف السالمة العامة في المحافظات، 
 .204لفاسدة والمنتهية الصالحية واتخاذ االجراءات القانونية وفؽ األصوؿومصادرة البضائع ا

 
 ثالثًا: اإلحالة إلى النيابة المختصة

تعمؿ الضابطة الجمركية عمى إحالة كؿ شخص يتورط بأفعاؿ مخالفة ألحكاـ التشريعات  
الجرائـ االقتصادية،  المعموؿ بها إلى النيابة المختصة بذلؾ التخاذ االجراء القانوني بحقه، وهي نيابة

 وهذا األمر سنبحثه بشكؿ مفصؿ في المطمب الثاني مف هذا المبحث.
 

                                                           
الوضع الراهف ومتطمبات التطوير، معهد الحوكمة  -ركية"حمدي الخواجا، ورقة بحثية تـ نشرها في ورشة "الحوكمة في الضابطة الجم 203

 .10، ص2013، نابمس، آذار 7الفمسطيني، سمسمة قضايا الحوكمة، نشرة رقـ 
، تاريخ 30/12/2014وجدي الجعفري، موقع وكالة معا اإلخبارية، مقاؿ بعنواف "هكذا تحارب الضابطة الجمركية المهربيف"، نشر بتاريخ:  204

 http://maannews.net/Content.aspx?id=750915 16/9/2018الزيارة: 
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 رابعًا: مصادرة البضائع الفاسدة والمخالفة لمقانوف
يعمؿ جهاز الضابطة الجمركية الفمسطيني عمى مصادرة البضائع الفاسدة والمنتهية الصالحية  

تالفها بوجود لجاف رسمية وفؽ األصوؿ وقا نوف العمؿ المشترؾ مع المؤسسات والوزارات ذات وا 
 .205االختصاص لتنفيذ سياساتهـ ضمف مذكرات تفاهـ مشتركة

 
أتمفت الضابطة الجمركية وبالتعاوف مع دائرة حماية المستهمؾ  2017حيث أنه وفي العاـ   

ة والغير ( طف مف المواد منتهية الصالحية والفاسد277بوزارة االقتصاد الوطني ووزارة الصحة )
( قضية في المجاؿ االقتصادي والمخالفة لشروط الصحة 1121صالحة لالستهالؾ اآلدمي، بواقع )

( حبة مف األلعاب النارية والمفرقعات الممنوع 35400والسالمة العامة، كما وتـ مصادرة واتالؼ )
لوجيا المعمومات الذي ( قضية، ووفقًا لقانوف االتصاالت وتكنو 59تداولها باألسواؽ الفمسطينية بواقع )

يمنع بيع وتسويؽ خدمات االتصاالت وتقنية المعمومات غير المرخصة مف جهات االختصاص في 
( شريحة وبطاقة شحف رصيد تابعة لشركات 8000مناطؽ السمطة الفمسطينية تـ مصادرة حوالي )

الزراعية والحيوانية ( قضية، وفي مجاؿ مكافحة بيع المنتجات والمبيدات 46خموية إسرائيمية بواقع )
( قضية مخالفة لمقوانيف وال تحمؿ تصريح زراعي أو أذونات 661تعاممت الضابطة الجمركية مع )

( 5426استيراد وبدوف شهادات صحية أو ممنوعة بقرار مف معالي الوزير، وتـ مف خاللها مصادرة )
المحروقات المهربة وغير لتر مف المبيدات الزراعية المسرطنة، وفي مجاؿ ضبط قطاع البتروؿ مف 
( قضية ومصادرة ما 40المرخصة وغير المطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية تـ التعامؿ مع )

 .206( الؼ لتر وهو ضعؼ ما تـ ضبطه خالؿ السنة السابقة92يقارب )
 

 خامسًا: العمؿ المشترؾ
ألمنية والشرطية يقوـ جهاز الضابطة الجمركية بدور تعاوني مشترؾ مع بقية األجهزة ا 

الفمسطينية متمثؿ في إطار تبادؿ المعمومات والعمؿ المشترؾ لممحافظة عمى األمف االقتصادي 

                                                           
عائدة طقاطقة، موقع هيئة التوجيه السياسي والوطني، مقاؿ بعنواف "الضابطة جهاز فاعؿ وله أهمية في الحفاظ عمى سوؽ نظيؼ خاؿ مف  205
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الفمسطيني، كما ويقوـ جهاز الضابطة الجمركية كذلؾ بدور تعاوني وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص 
 في سبيؿ العمؿ عمى تحقيؽ أهدافه. 

 
ما يحدث مف شراكة ما بيف الضابطة الجمركية ومؤسسات  وخير مثاؿ عمى الدور السابؽ، هو 

حماية المستهمؾ في ضبط البضائع الفاسدة، وذلؾ لنظرًا لخطورة هذا األمر وأهميته وعالقته بالصحة 
، وبالتالي هذا دور تعاوني إيجابي ونتمنى أال يقتصر عمى الضابطة الجمركية 207العامة لمموطف

نما وجود  لد ى بقية المؤسسات االقتصادية ذات الشأف. وهذا الدور هو مستمد مف وحماية المستهمؾ وا 
لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  12طبيعة الجريمة االقتصادية ومف نص الفقرة الثانية والثالثة مف المادة 

. يتولى موظفو حماية 2بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، حيث جاء فيهما " 2010
ضبط منتجات المستوطنات في السوؽ، بالتعاوف مع موظفي الضابطة المستهمؾ في الوزارة، 

. يتولى موظفو الضابطة الجمركية، ضبط منتجات المستوطنات، عمى مخارج 3الجمركية. 
 المستوطنات، وكذلؾ نقاط الحدود الرئيسية، بالتعاوف مع موظفي حماية المستهمؾ في الوزارة "

. 
 سادسًا: مكافحة منتجات المستوطنات 

تعمؿ الضابطة الجمركية الفمسطينية عمى مالحقة األشخاص المتورطيف بالتعامؿ مع منتجات  
بشأف حظر  2010لسنة  4المستوطنات الصهيونية والمحظور تداولها بموجب القرار بقانوف رقـ 

ومكافحة منتجات المستوطنات، بحيث تمعب الضابطة الجمركية دورًا مهمًا في تنفيذ نصوص وأحكاـ 
القرار بقانوف إلى جانب حماية المستهمؾ. وهذا ما سنبحثه بشكؿ مفصؿ في الفرع الثاني مف هذا هذا 

 المطمب. 
 

 الفرع الثاني: دور الضابطة الجمركية في متابعة قضايا تداوؿ منتجات المستوطنات
تواصؿ الضابطة الجمركية ضمف سياستها الهادفة إلى تنظيؼ األسواؽ الفمسطينية مف بضائع  

مستوطنات وغيرها مف السمع المهربة والفاسدة، مف خالؿ القياـ بعدة حمالت دورية إلتالؼ هذ  ال
البضائع وتقديـ كؿ مف يروج لدخولها إلى األسواؽ الفمسطينية إلى العدالة. ويصطدـ هدؼ الضابطة 

ا زالت تجد الجمركية بواقع مرير عمى أرض الميداف، بحيث أف البضائع الفاسدة والمنتهية الصالحية م
                                                           

 .13صقر الجراشي، مرجع سابؽ، ص 207
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طريقها إلى األسواؽ، نتيجة عدـ السيطرة عمى المعابر وتداخؿ المستوطنات في أراضي السمطة 
الوطنية الفمسطينية، ويضاؼ إلى ذلؾ االغراءات والتسهيالت مف الجانب اإلسرائيمي وباألخص في 

ديمي الوطنية. المستوطنات والتي غالبًا ما تجد الكثير مف التجار الفمسطينييف ضعاؼ النفوس وع
ولذلؾ يتوجب عمينا في هذا الفرع مناقشة دور الضابطة الجمركية في مكافحة منتجات المستوطنات 

  والعقبات والمعيقات التي تقؼ في وجهها في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ.
 

ساعة عمى مالحقة مهربي منتجات وبضائع  24ويعمؿ جهاز الضابطة الجمركية طواؿ  
المناطؽ الفمسطينية وتقديمهـ لمنيابة العامة ومالحقة مستورديها كذلؾ، في  المستوطنات الصهيونية إلى

ظؿ اتباع دولة االحتالؿ الصهيوني لمنهج منظـ في تسويؽ منتجاتها في المستوطنات داخؿ 
 محافظات الضفة الغربية.

 
كما أف جهاز الضابطة الجمركية عمؿ التطوير مف أساليبه ونهجه في محاربة منتجات  

وطنات بالتعاوف مع المؤسسات الحكومية، وهذا األمر قمؿ بشكؿ كبير مف دخوؿ هذ  المنتجات المست
 .208والبضائع الفاسدة إلى األسواؽ الفمسطينية

 
وتستند الضابطة الجمركية في عممها عمى مكافحة منتجات المستوطنات بموجب سياسات   

طينية مف النواحي االقتصادية والمالية مف الجهاز األصمية الهادفة إلى تنفيذ سياسات الحكومة الفمس
خالؿ حماية المستهمؾ الفمسطيني وحماية السوؽ الفمسطينية ومصادرة البضائع الفاسدة والمخالفة 
لمقانوف كوف أف بضائع المستوطنات أغمبها يكوف مف المنتجات الغذائية والتي يتـ تصنيعها داخؿ 

قيب، وبالتالي ال نضمف جودتها كالمحوـ والدواجف مصانع موجودة في المستوطنات دوف حسيب أو ر 
 والتي تتطمب طريقة ذبح معينة عمى الطريقة اإلسالمية. 

 
هذا مف ناحية اقتصادية وسياسية، أما مف ناحية تشريعية فتستند الضابطة الجمركية في عممها  

ومكافحة  بشأف حظر 2010لسنة  4عمى مكافحة منتجات المستوطنات إلى القرار بقانوف رقـ 
/عمى مأموري الضابطة القضائية، 1، والتي جاء فيها "12منتجات المستوطنات وبالتحديد نص المادة 
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ضبط منتجات المستوطنات والتحفظ عميها أو إتالفها بالتنسيؽ مع الجهات المختصة كؿ ضمف 
رة، ضبط /يتولى موظفو حماية المستهمؾ في الوزا2اختصاصه وفؽ أحكاـ القوانيف ذات العالقة. 

/يتولى موظفو الضابطة 3منتجات المستوطنات في السوؽ، بالتعاوف مع موظفي الضابطة الجمركية. 
الجمركية، ضبط منتجات المستوطنات، عمى مخارج المستوطنات، وكذلؾ نقاط الحدود الرئيسية، 

 .بالتعاوف مع موظفي حماية المستهمؾ في الوزارة"
 

صفحة الضابطة الجمركية عمى الفيس بوؾ، بأف الجهاز وجاء في تقرير مصور تـ نشر  عمى  
الذي يمنع التداوؿ أو النقؿ أو التخزيف وحتى  2010لعاـ  4يعمؿ عمى تنفيذ أحكاـ القرار بقانوف رقـ 

تسهيؿ وصوؿ بضائع المستوطنات إلى مناطؽ السيادة الفمسطينية والعمؿ عمى إتالفها واستكماؿ 
و االستفادة منها لمصالح العاـ وفقًا لتعديؿ القانوف والصالحيات المخولة اإلجراءات القانونية الالزمة أ

 . 209لمجهات المختصة بذلؾ
 

والجهة المختصة باإلتالؼ هي وزير االقتصاد حسب ما تـ ذكر  في نص المادة األولى الفقرة  
حظر بشأف  2010لسنة  4بتعديؿ القرار بقانوف رقـ  2017لسنة  13مف القرار بقانوف رقـ  2

.استثناًء لما ورد في الفقرة أعال ، يجوز لموزير في 2ومكافحة منتجات المستوطنات. والتي جاء فيها "
حاالت محددة يراها مناسبة، تشكيؿ لجنة لمتصرؼ في المضبوطات لمصالح العاـ، عمى أف تحدد آلية 

 عمؿ المجنة وكؿ إجراءاتها بموجب تعميمات تصدر عف الوزير لهذ  الغاية".
 

وهذا ما جاء في مقابمة مع السيد عزمي الشيوخي "رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهمؾ في  
الضفة الغربية"، حيث قاؿ "أف الضابطة الجمركية بالتعاوف مع جمعيات حماية المستهمؾ تنظـ جوالت 
ميدانية يومية وفجائية لمتفتيش عمى المخازف والمحاؿ واألسواؽ الشعبية التي تعرض منتجات 

لمستوطنات، مؤكدًا أف الهدؼ مف مقاطعة بضائع المستوطنات، عدـ شرعنة االستيطاف في األراضي ا
الفمسطينية، وكشؼ وجود بضائع ُتهرب مف المستوطنات المقامة عمى األراضي الفمسطينية في الضفة 

                                                           
هداؼ وأليات عمؿ لمكافحة التهريب وتحقيؽ األمف الضابطة الجمركية الفمسطينية، تقرير مصور بعنواف "الضابطة الجمركية النشأة واأل 209

، تاريخ الزيارة: 30/9/2018االقتصادي والصحي "، تـ نشر  عمى صفحة الضابطة الجمركية الفمسطينية عمى الفيس بوؾ بتاريخ: 
3/10/2018 https://www.facebook.com/customspoliceps/videos/181674096062824/ 
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دوالر، وهذا مميارات  5الغربية المحتمة ومف داخؿ الخط األخضر إلى األسواؽ المحمية تفوؽ سنويًا الػ
 .210يؤثر سمبًا عمى التجار واالقتصاد الفمسطيني معًا"

 
أعمف جهاز الضابطة الجمركية الفمسطيني عف إطالؽ الرقـ المجاني  2015وفي العاـ  

" لإلبالغ عف منتجات المستوطنات أو أي بضائع فاسدة أو عف عمميات التهريب الجمركي، 132"
عمؿ الجهاز عمى أرض الواقع وبناء جسر مف التواصؿ ما  وجاء إطالؽ هذا الرقـ في سبيؿ تحسيف

بيف المواطف والجهاز مف أجؿ سالمة المواطف الفمسطيني مف خطر البضائع الفاسدة، والمنتهية 
الصالحية، ومنتجات المستوطنات، وحماية االقتصاد الوطني مف خالؿ تشجيع االستثمار، وخمؽ بيئة 

 .211أمنه لمعمؿ
 

 2017ألخير الصادر عف جهاز الضابطة الجمركية، أف الجهاز عاـ وجاء في التقرير ا 
قضية موزعة عمى  36كيمو مف منتجات المستوطنات بواقع  151809.2استطاع مصادرة ما يقارب 

 كما في الجدوؿ التالي: 212المدف الفمسطينية
 عدد القضايا الكميات/كيمو المديرية
 5 6407 راـ اهلل
 13 99461 سمفيت
 5 21714 قمقيمية
 3 4965.2 نابمس

 6 14912 بيت لحـ
 4 4350 اريحا

 36 151809.2 المجموع

                                                           
الشيوخي، منشورة عمى موقع نوف بوست، مقاؿ بعنواف "األسواؽ الفمسطينية تتكبد خسائر فادحة جراء إغراقها مقابمة مع السيد عزمي  210

 22/9/2018، تاريخ الزيارة: 12/9/2018بمنتجات المستوطنات"، لمكاتب الصحفي: نادر الصفدي، نشر بتاريخ: 
https://www.noonpost.org/content/24785 

لإلبالغ عف البضائع الفاسدة والمستوطنات"، نشر بتاريخ:  132نواف "الضابطة الجمركية تطمؽ رقمها المجاني موقع زمف برس، خبر بع 211
 https://zamnpress.com/news/70302 20/9/2018، تاريخ الزيارة: 25/2/2015

 .8، ص2017التقرير السنوي الصادر عف جهاز الضابطة الجمركية الفمسطيني،  212



 

111 

ورغـ الجهود الكبيرة المبذولة مف قبؿ أفراد الضابطة الجمركية لمالحقة تداوؿ منتجات  
 المستوطنات، إال أنه مع ذلؾ توجد العديد مف الصعوبات التي تحيؿ دوف ذلؾ، والمتمثمة فيما يمي:

 الحتالؿ اإلسرائيمي أواًل: ا
يعد االحتالؿ اإلسرائيمي مف أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الضابطة الجمركية  

الفمسطينية، بحيث أف االحتالؿ يسعى إلغراؽ األسواؽ الفمسطينية بمنتجاته وبضائعه وسمعه إلحداث 
ني وتدمير ، بحيث أف تمؾ حالة مف اإلرهاؽ لممنتجات الفمسطينية، إضافة لضعضعة االقتصاد الفمسطي

البضائع ُيمنع دخولها لألسواؽ العربية واألوروبية كما ذكرنا سابقًا كوف المستوطنات غير معترؼ بها 
 .ويعتبرها الغرب غير قانونية

 
بيف منظمة  1995وبالرجوع إلى اتفاقية أوسمو المؤقتة الموقعة في شهر أيموؿ مف العاـ  

سرائيؿ،  :213تـ تقسيـ األراضي الفمسطينية إلى ثالث مناطؽ التحرير الفمسطينية وا 
داريًا( وتبمغ مساحتها  /أ: Aمناطؽ وهي المناطؽ التي تخضع لمسيطرة الفمسطينية الكاممة )أمنيًا وا 
 .% مف مساحة الضفة الغربية اإلجمالية18أي ما نسبته  10005
عمى عاتؽ السمطة الفمسطينية،  وهي المناطؽ التي تقع فيها المسؤولية عف النظاـ العاـ /ب: Bمناطؽ

% 18.3، أي ما نسبته 10035وتبقى إلسرائيؿ السمطة الكاممة عمى األمور األمنية، وتبمغ مساحتها 
 .مف مساحة الضفة الغربية اإلجمالية

% مف 61وهي المناطؽ التي تقع تحت السيطرة الكاممة لمحكومة اإلسرائيمية، وتشكؿ  /ج:Cمناطؽ 
 .فة الغربيةالمساحة الكمية لمض

 
إلى السيطرة الفمسطينية والرقابة عمى األنشطة )ج( وبشكؿ عاـ فإف عدـ خضوع مناطؽ  

التجارية فيها يضعؼ االستثمار واالقتصاد الفمسطيني برمته، وهنا يأتي دور جهاز الضابطة الجمركية 
لى المناطؽ الفمسط ينية ومتابعة في مكافحة منتجات وبضائع المستوطنات التي تدخؿ وتخرج مف وا 

فقد )أ( األسواؽ الفمسطينية وأي نشاط تجاري، ونتيجة لمسيطرة الكاممة لمجانب الفمسطيني عمى مناطؽ 
استطاع جهاز الضابطة الجمركية فرض القانوف ومحاربة كافة أشكاؿ التهريب والتهرب والغش 

                                                           
حسب اتفاؽ أوسمو"، بدوف تاريخ نشر، تاريخ  Cاء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، مقاؿ بعنواف "البناء في المناطؽ المصنفة موقع وكالة األنب 213
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فقد عمؿ االحتالؿ ( )جوالتزوير لكافة القطاعات التجارية، أما فيما يتعمؽ بالمناطؽ المصنفة 
اإلسرائيمي عمى وضع المعيقات والعراقيؿ التي تمنع الجهاز مف العمؿ إال مف خالؿ التنسيؽ األمني 
المسبؽ وهذا األمر ال يتوافؽ مع طبيعة عمؿ ومهاـ الجهاز، حيث أف المهرب لف يقؼ بانتظار 

نسيؽ(، ففي معظـ األحياف الجهاز حتى حصوله عمى التنسيؽ )هذا إذا حصؿ الجهاز أصاًل عمى الت
 .214يرفض الجانب اإلسرائيمي منح التنسيؽ لمجهاز أو يتعمد التأخير

 
لكف هذا األمر لـ يكف يمنع الضابطة الجمركية عف ابتكار أساليب أخرى لمعمؿ، عمى سبيؿ  

هذا بدوف تنسيؽ والعمؿ بالمباس المدني وبمركبات مدنية، و )ج( المثاؿ الدخوؿ إلى المناطؽ المصنفة 
األمر لـ يوافؽ عميه الجانب اإلسرائيمي الذي كاف يعمؿ عمى اعتقاؿ أفراد الضابطة الجمركية ووقفهـ 

ضبطت دورية تابعة لمضابطة  27/4/2016عف العمؿ عدة مرات. وعمى سبيؿ المثاؿ بتاريخ 
 شاحنات دجاج مهرب مف إسرائيؿ، حيث قاـ 5الجمركية عمى معبر ترقوميا غرب الخميؿ، ضبطت 

السائقيف بالهروب واثناء االنتظار حضر الجانب اإلسرائيمي إلى الموقع وقاموا باعتقاؿ أفراد الضابطة 
ساعات وطرحوا العديد مف  8الجمركية وتـ إيقافهـ وحجزهـ في منطقة اإلدارة المدنية لمدة تزيد عف 

 .215األسئمة عميهـ
 

ية لمناطؽ السمطة الفمسطينية، ال ومف خالؿ ما سبؽ نرى بأف التقسيمات والتصنيفات اإلدار  
تتناسب وقياـ الضابطة الجمركية بمهامها والتي منها مكافحة منتجات المستوطنات، بحيث اف 
االحتالؿ اإلسرائيمي يتعمد دائمًا التماطؿ في إعطاء التنسيؽ في الوقت المناسب، وكما نعمـ فإف عمؿ 

ياع الوقت، والحرية الكاممة في العمؿ عمى الضابطة الجمركية يحتاج إلى السرعة والدقة وعدـ ض
 أرض الميداف.

كما ونرى بوضوح اف هدؼ االحتالؿ اإلسرائيمي مف منع الضابطة الجمركية مف العمؿ في  
غراقه بمنتجات مستوطناته )ج( مناطؽ  هو هدؼ سياسي بحت إلضعاؼ االقتصاد الفمسطيني وا 

والعمؿ عمى إبقاء الدولة الفمسطينية دولة فقيرة  المقامة بشكؿ غير شرعي عمى أراضينا الفمسطينية،
                                                           

، 2017التحديات والمعيقات"،  -ب، ج-ة تقرير صادر عف جهاز الضابطة الجمركية الفمسطيني بعنواف "المناطؽ الفمسطينية المصنف 214
 .3-2ص

، تاريخ 27/4/2016موقع دنيا الوطف، خبر بعنواف "االحتالؿ يعتقؿ أفراد دورية لمضابطة الجمركية قرب حاجز ترقوميا، نشر بتاريخ:  215
 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/27/909262.html 2/10/2018الزيارة: 
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اقتصاديًا ومعتمدة بشكؿ كبير عمى الواردات مف الخارج، وهذا ما نرا  بوضوح مف خالؿ إحكاـ العمؿ 
نتيجة السيطرة الكاممة عميها، أما المناطؽ )أ( مف قبؿ الضابطة الجمركية عمى المناطؽ المصنفة 

ناطؽ تحتوي عمى منتجات المستوطنات بشكؿ أكبر مف المناطؽ فنرى بوضوح أنها م)ج( المصنفة 
 نتيجة عدـ السيطرة الكاممة لمضابطة الجمركية عميها. )أ( 
 

 ثانيًا: غياب التمثيؿ الفمسطيني عمى المعابر 
% مف 73يشكؿ وعاء المقاصة )المستحقات المالية الفمسطينية عمى الجانب اإلسرائيمي( قرابة  

، ويتوزع بشقه األكبر عمى ضرائب 2014المحمية لمسمطة الفمسطينية لمعاـ المالي إجمالي اإليرادات 
، إسرائيؿ جمركية يجبيها الجانب اإلسرائيمي مف المستورد الفمسطيني عمى المعابر التي تسيطر عميها

 .216وضريبة القيمة المضافة عمى المشتريات الفمسطينية مف الجانب اإلسرائيمي
 

ونظرا لغياب التمثيؿ الفمسطيني عمى المعابر، وضعؼ السيطرة األمنية واإلدارية عمى  
% 65ة واإلدارية اإلسرائيمية األراضي الفمسطينية التي تشكؿ المناطؽ )ج( ذات الوالية والسيادة األمني

 . 217مف مساحتها اإلجمالية، تبرز إشكالية ضماف سالمة تدفؽ مستحقات المقاصة لمجانب الفمسطيني
 

، األونكتاد ومنظمة البنؾ الدولي وبمراجعة البيانات المالية والتقارير السابقة الصادرة عف كؿ مف
ات التالية، فيما يتعمؽ بالواردات الفمسطينية، ، نصؿ إلى التقدير 2015وبإسقاطها عمى العاـ المالي 

 بحيث أنها:
% مف الواردات الفمسطينية مف العالـ الخارجي تأتي عبر وسيط إسرائيمي، األمر الذي يؤدي 40 -أوال

إلى تسرب الضرائب الجمركية عمى تمؾ الواردات إلى الخزانة اإلسرائيمية. وبإضافة الفاقد مف الجمارؾ 
بعض المستورديف بالقيمة الحقيقية لوارداتهـ في البياف الجمركي، يكوف الفاقد عمى  نتيجة عدـ تصريح

 مميوف دوالر سنويا. 380الجمارؾ بأدنى تقدير نحو 

                                                           
 . 13، ص2015، راـ اهلل، نيساف 2014نقد الفمسطينية، دائرة األبحاث والسياسات النقدية، استدامة المالية العامة لمعاـ سمطة ال 216
(، رسالة ماجستير، جامعة النجاح 2005-1995حنيف محمد حافظ حميض، تأثير المقاصة عمى اإليرادات الضريبية في فمسطيف مف ) 217

 .136، ص2006الوطنية، نابمس، 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/939f540e-b072-4ab1-91f9-07b6c4a247f9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/3ebb0cba-6293-4b54-b10f-8730495fc2d1
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% مف الواردات الفمسطينية مف الجانب اإلسرائيمي تهرب دوف تسميـ فواتير مقاصتها مف 35 -ثانيا
األمر الذي يحـر الخزانة الفمسطينية بشكؿ مباشر مف نحو  لوزارة المالية الفمسطينية، التاجر الفمسطيني

مميوف دوالر، هذا عدا الفاقد مف ضريبة الدخؿ نتيجة عدـ اإلفصاح الحقيقي عف الدخؿ المتحقؽ  125
مف تصريؼ تمؾ الواردات في السوؽ الفمسطينية. وبذلؾ يكوف مجموع التسرب الجمركي والتهرب 

% مف إجمالي عجز الموازنة 36ر سنويا، وهو رقـ كفيؿ بتغطية مالييف دوال 505الضريبي قرابة 
 .218العامة الفمسطينية قبؿ التمويؿ

 
 ثالثًا: عدـ التناسب ما بيف المياـ الممقاة عمى عاتؽ الجياز والموارد البشرية والمالية المتاحة لو

عنصرا، ثـ  150بػ 1996بالعودة إلى جهاز الضابطة الجمركية الذي بدأ ممارسة مهامه عاـ  
، نجد أف هذا الجهاز 2015-2009عناصر خالؿ الفترة  510-410، وصوال إلى 2000عاـ  210

محافظة فمسطينية، وآالؼ الطرؽ ونقاط العبور الرئيسية والفرعية لخطوط التجارة  11الذي يخدـ 
 يحظى بما يكفيه الداخمية، إضافة إلى مهامه في الرقابة عمى المحاؿ التجارية ونقاط البيع والتوزيع، ال

% مف 27مف مخصصات مالية كجزء مف إجمالي النفقات األمنية لمسمطة الفمسطينية التي تتجاوز 
إجمالي الموازنة العامة. وحري بنا في هذا اإلطار مراجعة سياسات اإلنفاؽ العاـ لممالية الفمسطينية 

فحصة المؤسسة األمنية بكافة عمى المؤسسة األمنية بيف نفقات استهالكية جارية، وأخرى تنموية. 
يصؿ عدد موظفي  % مف مجموع اإلنفاؽ العاـ عمى الرواتب واألجور. وبينما42نحو  أجهزتها تبمغ

ألؼ موظؼ أمف داخمي، نجد أف عدد موظفي األمف  65إلى  راـ اهلل المؤسسة األمنية في موازنة
االقتصادي ضمف جهاز الضابطة الجمركية ال يتناسب والدور الممقى عمى عاتقه مف مهاـ ومسؤوليات 

 .219تأميف تدفقات الوعاء المالي إليرادات الخزانة العامة
لجمركية عمى تقديمه لمجهة المختصة وبعد ضبط منتج المستوطنات يعمؿ جهاز الضابطة ا 

في الخطوة التالية، وهي نيابة الجرائـ االقتصادية تمهيدًا لتقديمه لمعادلة، وهذا ما سوؼ نتناوله في 
 المطمب التالي.

 

                                                           
، 20/4/2016بكر ياسيف اشتية، موقع الجزيرة نت، مقاؿ بعنواف "الضابطة الجمركية الفمسطينية ومفاتيح األمف االقتصادي"، نشر بتاريخ:  218

 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/4/20 1/10/2018تاريخ الزيارة: 
 .20/9/2018بكر ياسيف اشتية، المرجع السابؽ، تاريخ الزيارة:  219

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/3cd088fa-99ac-44d9-bfd0-63c4dae431da
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 المطمب الثاني: إجراءات تحريؾ الدعوى الجزائية عف جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات
 2001لسنة  3ي قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ عند الرجوع إلى المبادئ العامة ف  

نجد بأف الدعوى الجزائية مف النظاـ العاـ كونها تعّبر عف المصمحة العامة، لذلؾ يناط إلى النيابة 
العامة سمطة مباشرتها وتحريكها باسـ المجتمع ولصالحه، ولذلؾ فإف هذا الجهاز ليس له أف يتنازؿ 

 .220شأنها كونها مف النظاـ العاـ وتعبر عف المصمحة العامةعنها أو يبـر صمحًا ب
 

وتتمتع النيابة العامة باختصاص عاـ ومبدئي في إثارة وتحريؾ الدعوى الجزائية، حيث جاء  
 2001لسنة  3في نص الفقرة األولى مف المادة األولى مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

رها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وال تقاـ مف غيرها إال في األحواؿ "تختص النيابة العامة دوف غي
مف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ  67المبينة في القانوف". وكذلؾ هذا ما نصت عميه المادة 

، والذي جاء فيها "تمارس النيابة العامة االختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دوف 2002لسنة  1
ا الحؽ في رفع الدعوى الجنائية )دعوى الحؽ العاـ( ومباشرتها ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ غيره
 ذلؾ".

 
وكما ذكرنا سابقًا فإف جريمة التداوؿ تعتبر مف الجرائـ االقتصادية، وبالتالي فإف إجراءات   

لذلؾ التساؤؿ  تحريؾ الدعوى الجزائية فيها تكوف نفس اإلجراءات المتبعة في الجريمة االقتصادية،
الذي يثار هنا، هو حوؿ الجهة المختصة بتحريؾ الدعوى الجزائية في الجريمة، هؿ هي النيابة العامة 
أـ جهة اختصاص أخرى؟ وما مدى حدود وصالحيات اختصاص هذ  الجهة في تحريكها لمدعوى 

 الجزائية في الجريمة االقتصادية وجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات؟
كتور نائؿ صالح الجرائـ االقتصادية بأنها "الجرائـ التي تضمنتها نصوص تجـر ويعرؼ الد 

أفعااًل ترتب عمى حماية النشاط االقتصادي، بغض النظر عما إذا كانت األحكاـ الجزائية التجريمية قد 
وردت في قانوف مستقؿ واحد نطمؽ عميه قانوف العقوبات االقتصادي أو وردت ضمف عدد مف 

                                                           
أو  جاء في الفقرة الثانية مف نص المادة األولى مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "وال يجوز وقؼ الدعوى أو التنازؿ عنها أو تركها 220

 تعطيؿ سيرها أو التصالح عميها، إال في الحاالت الواردة في القانوف".
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فرقة المنظمة ألنشطة اقتصادية، وال عبرة بالتالي لطبيعة الجزاءات المقررة لمجرائـ النصوص المت
 .221االقتصادية سواء كانت اقتصادية او إدارية أو مالية أو تأديبية"

 
وهذا ما يتطمب منا الحديث في هذا المطمب وبشيء مف التفصيؿ عف دعوى تداوؿ منتجات  

بعد انتهاء عممية الضبط، ومف هي السمطة المختصة بتحريؾ  المستوطنات مف الناحية اإلجرائية، أي
وكوف جريمة التداوؿ مف الجرائـ االقتصادية فإنه ال بد لنا مف الوقوؼ عند )الفرع األوؿ(، الدعوى 

 )الفرع الثاني(.نيابة الجرائـ االقتصادية ودورها في مكافحة جريمة التداوؿ 
 

 وى جريمة التداوؿ الفرع األوؿ: السمطة المختصة بتحريؾ دع
جرت العادة عمى أف أغمب الجرائـ المضرة بمصالح المستهمؾ أو التي تعرض صحته  

وسالمته لمخطر تعتبر مف قبيؿ الجنح، لذلؾ ال يمـز تحقيقها قبؿ إحالتها إلى المحكمة، ولكف كثيرًا مف 
لمتأكد مف قياـ الجريمة  هذ  الجرائـ ما يقتضي اجراء تحقيؽ إما ألهميته الواقعة أو لشخص مرتكبها.

ومدى نسبتها لممتهـ وبياف األدلة الكافية عمى المتهـ فيها، وتعد النيابة العامة هي السمطة األساسية 
في مباشرة التحقيؽ والتصرؼ فيه، باإلضافة إلى ما يمكف أف يسند إلى مأمور الضبط القضائي في 

 .222عالقةهذا الشأف في الحاالت التي أوردتها القوانيف ذات ال
 

وهذا ما ينطبؽ عمى جريمة التداوؿ، بحيث أنها مف نوع الجرائـ التي يقتضي التحقيؽ فيها قبؿ  
إحالتها المحكمة، وذلؾ لخطورتها وكونها تتعمؽ بالنظاـ العاـ، ولمتأكد مف قياـ الجريمة، ومف حصوؿ 

بها النيابة العامة، باإلضافة إلى فعؿ التداوؿ، مع توفر األدلة الكافية لذلؾ، وهذ  المهمة عادة ما تقوـ 
مأموري الضبط القضائي، بحيث انه يقع عمى عاتؽ أفراد حماية المستهمؾ وأفراد الضابطة الجمركية 
مالحقة منتجات المستوطنات المنتشرة في األسواؽ الفمسطينية والتأكد منها أثناء عممية الضبط مف 

وفحص األوراؽ الخاصة بكؿ منتج ومف خالؿ خالؿ استجواب حاممها والشخص الذي يتداوؿ فيها 

                                                           
 .13، ص1990، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف، 1، ج1ردني، طنائؿ عبد الرحمف صالح، الجرائـ االقتصادية في التشريع األ 221
، 2008مصر، -دراسة مقارنة، المكتبة العصرية، المنصورة  –احمد محمد خمؼ، الحماية الجنائية لممستهمؾ في القوانيف الخاصة  222

 .487ص
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. ثـ بعد ذلؾ يأتي دور النيابة العامة في التحقيؽ في القضية 223النظرة األولية كذلؾ عمى المنتج
 وكشؼ مالبساتها والتأكد مف اف المنتج موجود ضمف الدليؿ الصادر عف حماية المستهمؾ.

 
لعامة فتوجد نيابة الشؤوف المالية ويسود مبدأ التخصص شتى المياديف حتى عمؿ النيابة ا 

والتجارية ونيابة األمواؿ العامة، ونيابة الجرائـ االقتصادية، وتبدو أهمية فكرة تخصص النيابات في أف 
بعض الجرائـ تتطمب بطبيعتها دراية وخبرة بالنسبة لممحقؽ حتى يمكف إثبات معالمها والتحقؽ مف 

النيابة المحقؽ ذلؾ القدر الالـز مف الدراية والمراف في  مسؤولية المتهـ فيها، والتخصص يكفؿ لعضو
المسائؿ التي يتخصص فيها مما يساعد  عمى تأدية عممه بما يتفؽ مع مقتضيات المصمحة العامة 

 .224ومف شأنها أيضًا، تحقيؽ السرعة في اإلجراءات وهو أمر تقتضيه العدالة
 

ولها المشرع بجانب وظيفتها األساسية في والنيابة العامة تعتبر جزء مف السمطة القضائية خ 
تحريؾ ومباشرة الدعوى الجنائية بعض االختصاصات القضائية، فهي المختصة بالتحقيؽ االبتدائي، 
وتتصرؼ في التحقيقات بالتقرير فيها بعدـ وجود وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو بإصدار أمر جنائي 

. ولهذا قضت محكمة النقض المصرية "اف النيابة 225فيها بالعقوبة أو برفع الدعوى إلى القضاء لمفصؿ
العامة جزء مف السمطة القضائية خوؿ المشرع أعضائها مف بيف ما خوله لهـ سمطة التحقيؽ، وهو 

 .226قضائية" 8لسنة  5عمؿ قضائي وقد أكدت المحكمة العميا هذا االتجا  في قرارها التفسيري رقـ 
 

ا لهذ  الجرائـ كافة اإلجراءات التي تؤدي إلى كشؼ الحقيقة. ولمنيابة العامة في سبيؿ تحقيقه 
والمقصود بالحقيقة في هذا المجاؿ هو كؿ ما يتعمؽ بالوقائع التي تكوف في مجموعها حقيقة قانونية 
وتختمؼ هذ  الوقائع عف العمـ بالقانوف ألنه مفترض عند المحقؽ وال يحتاج إلى دليؿ، أما إثبات 

احية الواقعية بركنيها المادي والمعنوي ونسبتها إلى المتهـ فهو أمر يعتمد عمى حصوؿ الجريمة مف الن
توافر الدليؿ الجنائي وهو بذاته جوهر الحقيقة التي يسعى المحقؽ لموصوؿ إليها إثباتًا أو نفيًا ولما 

                                                           
 4/9/2018ثاء الموفؽ مقابمة أجرتها الباحثة مع رئيس نيابة الجرائـ االقتصادية ياسر حماد، يـو الثال 223
 .488دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص –احمد محمد خمؼ، الحماية الجنائية لممستهمؾ في القوانيف الخاصة  224
اد، عبد الوهاب محمد بكير، التنظيـ القانوني لمنيابة العامة في مصر ودور  في مكافحة الفساد، أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفس 225

 .759، ص2003أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض،  –كز الدراسات والبحوث ، مر 2جزء 
 .105، ص1998محمد فتحي نجيب، التنظيـ القضائي المصري، دار الشروؽ، القاهرة،  226
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ث عف كانت الحقيقة تعتمد عمى الدليؿ بوصفه الوسيمة المعبرة عنها فإف إجراءات التحقيؽ التي تبح
 .227الحقيقة ليست إال إجراءات لجمع األدلة

 
والجدير بالذكر أف صفة وسمطة النيابة العامة في تحريؾ دعوى االدعاء العاـ تتقيد أحيانًا  

بالنسبة لبعض الجرائـ االقتصادية بوجوب الحصوؿ عمى إذف أو طمب أو تقديـ شكوى مف جهة 
ي جرائـ النقد ومدير الجمارؾ في جرائـ التهريب االختصاص التي يحددها القانوف كوزير المالية ف

 . 228الجمركي )كما في بعض البمداف العربية(
 

وفي فمسطيف هناؾ بعض الحاالت قيد المشرع فيها تحريؾ الدعوى الجزائية ورفعها أماـ  
، القضاء إال بناًء عمى موافقة المجني عميه موافقة مسبقة مف خالؿ تقديـ الشكوى أو اإلذف أو الطمب

وذلؾ كما جاء في نص الفقرة األولى مف المادة الرابعة مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "ال 
يجوز لمنيابة العامة إجراء التحقيؽ أو إقامة الدعوى الجزائية التي عمؽ القانوف مباشرتها عمى شكوى أو 

لمجني عميه أو وكيمه الخاص ادعاء مدني أو طمب أو إذف إال بناًء عمى شكوى كتابية أو شفهية مف ا
 أو ادعاء مدني منه أو مف وكيمه الخاص أو إذف أو طمب مف الجهة المختصة". 

 
مف قانوف اإلجراءات  4وفي جريمة التداوؿ، ال يتصور حدوث ما جاء في نص المادة  

ف الجزائية الفمسطيني إال في حاالت ضيقة، حيث أف المجني عميه في جريمة التداوؿ ال يتصور أ
يكوف شخص واحد إال في حوادث قميمة، كالشخص الذي يتفؽ مع شخص أخر عمى أف يشتري منه 
مواد بناء مصنعة في األراضي الفمسطينية، ويقـو البائع ببيعه مواد مصنعة في المستوطنات 
الصهيونية، وهذ  حالة مف حاالت قميمة أخرى. أي أف المجني عميه في جريمة التداوؿ دائمًا ما يكوف 
أكثر مف شخص، كالتاجر الذي يبيع ويتداوؿ بمنتجات المستوطنات، فإف المجني عميه في هذ  الحالة 
يكوف جمهور المستهمكيف. وعميه فإف جريمة التداوؿ ال يمـز فيها تقديـ شكوى أو طمب أو إذف مف 

ة السمطة الحاكمة في المجني عميه، ألنها جريمة متعمقة بالنظاـ العاـ، وبالتالي فإف النيابة العامة ممثم
                                                           

الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  احمد محمد خمؼ، الحماية الجنائية لممستهمؾ في القانوف المصري والفرنسي والشريعة اإلسالمية، دار الجامعة 227
 .405، ص2005

 عمي عبد القادر الشامي، الجرائـ االقتصادية في التشريع األردني والتشريع اليمني، رسالة ماجستير، جامعة العموـ اإلسالمية العالمية، 228
 .25، ص2013عماف، 
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الدولة تمتمؾ حؽ تحريؾ دعوى منتجات المستوطنات مف تمقاء نفسها دوف القيود السابؽ ذكرها 
 بانتظار حصوؿ موافقة المجني عميه، كما في بعض الجرائـ االقتصادية األخرى.

 
ر وهذ  القيود هي ذات طبيعة إجرائية خاصة واستثنائية، وكذلؾ ورد ذكرها عمى سبيؿ الحص 

في نص القانوف، وال بد مف تحقيقها لمبدء في سير الدعوى، فإذا تحركت بدونها وجب عمى المحكمة 
أف تقضي بعدـ قبولها، كما أنها تعد قيود مؤقتة متى ازيمت استردت النيابة العامة سمطتها في تقدير 

 .229مالئمة رفع الدعوى أماـ القضاء
 

مف  194عد قراءة نص الفقرة األولى مف المادة ولكف، وفيما يتعمؽ بهذا الموضوع، فإنه وب 
قانوف اإلجراءات الجزائية نجد أف المشرع الفمسطيني منح الحؽ بتحريؾ الدعوى لكؿ شخص أصابه 

"لكؿ مف تضرر  1/194الضرر مف الجريمة عف طريؽ االدعاء الشخصي، حيث جاء في نص الفقرة 
مة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه مف الجريمة أف يتقدـ بطمب إلى وكيؿ النيابة العا

 صراحة صفة االدعاء بالحؽ المدني لمتعويض عف الضرر الذي لحؽ به مف الجريمة".
 

وقصد المشرع الفمسطيني مما سبؽ واضح، حيث أف النيابة العامة وبصفتها صاحب  
دورها أو تهمؿ في القياـ االختصاص األصيؿ في تحريؾ الدعوى الجزائية، فإنها أحيانًا تتقاعس عف 

بدورها عمى الشكؿ المطموب منها، فإف المشرع منح لكؿ شخص تضرر مف الجريمة حؽ تحريؾ 
 الدعوى عف طريؽ االدعاء الشخصي. 

 
حيث أف النيابة العامة في هذ  الحالة تكوف مجبرة عمى تحريؾ الدعوى الجزائية، وفقًا لنص  

 .230مف نفس القانوف كذلؾ 3المادة السابؽ ذكرها، والمادة 
هذا وقد جعؿ المشرع الفمسطيني حؽ االدعاء المباشر شامال لكؿ أنواع الجرائـ مف جنايات  

( مف قانوف 194وجنح ومخالفات نظرا الستعماله مصطمح الجريمة بشكؿ عاـ في نص المادة )
                                                           

، 2004، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 2001لسنة  3 نبيه صالح، الوسيط في شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 229
 .193ص

"عمى النيابة العامة تحريؾ الدعوى الجزائية إذا أقاـ  2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3جاء في نص المادة  230
 المتضرر نفسه مدعيًا بالحؽ المدني وفقًا لمقواعد المعينة في القانوف".



 

120 

مباشر عمى اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، وذلؾ خالفا لممشرع المصري حيث اقتصر االدعاء ال
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري لسنة 232استنادًا لنص المادة ) الجنح والمخالفات وذلؾ

. أما بالنسبة لمتشريعات المقارنة، كالتشريع األردني فإف السمطة المختصة في تحريؾ الدعوى 2003
مادة الثانية مف أصوؿ الجزائية في الجرائـ االقتصادية هي النيابة العامة وذلؾ استنادا لنص ال

 .231المحاكمات الجزائية األردنية والمادة التاسعة مف قانوف الجرائـ االقتصادي األردني
 

 9وجاء في نص الفقرة األولى مف المادة الثانية مف قانوف اإلجراءات الجزائية األردني رقـ  
تقاـ مف غيرها اال في  "تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحؽ العاـ ومباشرتها وال 1961لسنة 

االحواؿ المبينة في القانوف". وجاء في نص المادة التاسعة مف قانوف الجرائـ االقتصادي األردني رقـ 
"إذا تبيف ألي مدع عاـ أو أي محكمة في أي دور مف أدوار التحقيؽ أو المحاكمة  1993لسنة  11

ائـ االقتصادية تحيمها إلى الجهة في أي قضية أف هناؾ ما يكفي مف األدلة العتبارها مف الجر 
 المختصة إلجراء التحقيؽ والمحاكمة فيها عمى هذا األساس وفقًا ألحكاـ هذا القانوف".

 
وهنا نستنتج بأف النيابة العامة هي صاحبة االختصاص األصيؿ في تحريؾ الدعوى الجزائية  

لدعوى الجزائية في جريمة التداوؿ بشكؿ عاـ، وكذلؾ الدعاوي االقتصادية، وبالتالي فإف مهمة تحريؾ ا
هو مف اختصاص النيابة العامة الفمسطينية. ويستند هذا االختصاص إلى نص المادة األولى مف 

، وكذلؾ إلى قراري النائب العاـ الفمسطيني 2001لسنة  3قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 
الجرائـ االقتصادية واختصاصاتها، والتي بشأف نيابة مكافحة 1/2012232والقرار رقـ  28/2006رقـ 

 سنتحدث عنها وبشكؿ مفصؿ في الفرع الثاني مف هذا المطمب. 
 

                                                           
سؼ محمد ناصر، المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي عف الجرائـ االقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، رامي يو  231

 .69، ص2010
بشأف نيابة مكافحة الجرائـ االقتصادية "إضافة إلى  1/2012جاء في نص المادة األولى مف قرار النائب العاـ الفمسطيني رقـ  232

بشأف انشاء نيابة مكافحة الجرائـ االقتصادية تختص هذ  النيابة بالتحقيؽ ومتابعة الجرائـ  28/2006ردة في قرارنا رقـ االختصاصات الوا
 ".2010الجرائـ المعاقب عميها في القرار بقانوف بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لسنة  -1التالية: 
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 الفرع الثاني: اختصاصات نيابة الجرائـ االقتصادية في جريمة التداوؿ
تقسـ النيابة العامة في فمسطيف إلى نيابات كمية، ونيابات جزئية موزعة عمى المحافظات  

وبية الفمسطينية وتمتمؾ كؿ نيابة اختصاص مكاني ضمف منطقة اختصاصها، ونيابات الشمالية والجن
متخصصة تممؾ االختصاص النوعي في مواضيع معينة، مثؿ نيابة االستئناؼ والنقض والعدؿ العميا، 

 ونيابة دعاوي الحكومة، ونيابة الجرائـ االقتصادية وغسيؿ األمواؿ.
 

ات تختص نيابة الجرائـ االقتصادية بمكافحة هذا النوع وفي جريمة تداوؿ منتجات المستوطن 
( أنشأ النائب العاـ 28/2006مف الجرائـ مف باب االختصاص النوعي. بحيث أنه بموجب القرار رقـ )

دارته، ويشمؿ اختصاصها جميع  نيابة مختصة بمكافحة الجرائـ االقتصادية تكوف خاضعة إلشرافه وا 
قامة مقراف لها: األوؿ في مدينػػة راـ اهلل، ويختص بالجرائـ الواقعة في أنحاء فمسطيف؛ ويتضمف القرار إ

نطاؽ المحافظات الشمالية؛ والثاني بمدينة غزة، ويختص بالجرائـ الواقعة في نطاؽ المحافظات 
 .233الجنوبية

 
وفي هذا الفرع سوؼ نبحث هذا الموضوع بشكؿ مفصؿ، وقبؿ التعرؼ عمى عالقة نيابة   

صادية بجرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات، ال بد لنا مف التعرؼ بشكؿ أكبر عمى نيابة الجرائـ االقت
ثـ بعد ذلؾ نحاوؿ بياف دور نيابة الجرائـ (، اوالً )الجرائـ االقتصادية واختصاصاتها األصمية 

 .(ثانياً )االقتصادية في متابعة قضايا تداوؿ منتجات المستوطنات 
 

 ـ االقتصادية  : اختصاصات نيابة الجرائاوالً 
جاءت خطوة انشاء مثؿ هذا النوع مف النيابات، بهدؼ استكماؿ منظومة المأسسة والتخصص  

في مرفؽ النيابة العامة والتي تتطمب التفرغ التاـ لجهة مختصة مف أجهزة النيابة العامة في معالجة 
ني مف تدهور في النمو االقتصادي والتجاري، نتيجة لما شهد  الوضع الفمسطي  القضايا ذات الطابع

االقتصادي جراء اإلغالؽ والحصار اإلسرائيمي والتحكـ الكامؿ في المنافذ والمعابر التجارية، والذي 
بدور  نمى ظاهرة االستغالؿ التجاري وغش المستهمؾ مف قبؿ التجار وأصحاب المحالت تجا  

                                                           
"، مقاؿ بعنواف "النيابات الجزئية والمتخصصة"، بدوف تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا 233

10/7/2018 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9222 
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الضرائب والمكوس المواطف؛ وكذلؾ تهرب ذوي الدخؿ وأصحاب المصانع والشركات مف دفع 
المستحقة عمى مدخوالتهـ واستثماراتهـ بإخفاء السجالت واإلرساليات عف الجهات المختصة، وتقديـ 
بيانات غير صحيحة عف وارداتهـ وصادراتهـ؛ األمر الذي دعا إلى تكثيؼ االهتماـ بإفراز نيابة قادرة 

هذا النوع مف القضايا، مف  عمى التصدي لهذ  األوضاع وتطوير قدرات أعضائها في التعامؿ مع
منطمؽ اف االقتصاد هو دعامة استقرار الدولة ومف واجب الدولة التدخؿ بكافة مؤسساتها ووسائمها 
الحرفية لحماية المواطف مف تعرضه ألي جريمة اقتصادية تعرضه لمغش او تعرض صحته 

 .234لمخطر
 

عناية خاصة، لخطورتها الكبيرة كما أف مثؿ هذا النوع مف الجرائـ بات يتطمب اعطاء  أهمية و  
عمى المجتمع وانعكاس نتائجها السمبية عمى الحياة االقتصادية والسياسية العامة، وبالتالي ال بد مف 
دخاؿ قدر كبير مف المرونة عميها، لمحيمولة  وضع إجراءات خاصة لمنظر فيها مف خالؿ تبسيطها وا 

 جرائـ االقتصادية هو أفضؿ اجراء لذلؾ.. وانشاء نيابة ال235دوف الوقوع في البطء والتسويؼ
 

في حيف ذهب البعض إلى القوؿ بأف انشاء نيابة الجرائـ االقتصادية جاء بسبب تعقيد القضايا  
االقتصادية أكثر مف القضايا العادية وحاجاتها إلى أعداد مف الضابطة العدلية أكثر مف النيابات 

ادية هو بسبب عدـ توافر العدد الكافي مف أعضاء الضابطة العادية، وبالتالي فاف انشاء النيابة االقتص
العدلية، بحيث أنه في حالة تكميفهـ بالبحث والتحري عف الجرائـ االقتصادية باإلضافة إلى عممهـ في 
جرائـ القانوف العاـ، فمف يكوف عممهـ محققًا لمغرض المطموب في أي ميداف خاص، وبالتحديد في 

. لذلؾ فقد تـ انشاء نيابة مكافحة الجرائـ االقتصادية 236اؽ الجرائـ االقتصاديةالدوؿ التي يتسع فيها نط
في فمسطيف مف عدد كاؼ مف رؤساء ووكالء النيابة، يرأسهـ رئيس نيابة مف ذوي الخبرة والكفاءة 

  .237يتولى إدارتها تحت إشراؼ ورقابة مباشرة مف النائب العاـ أو أحد مساعديه
صادية تختمؼ في طبيعتها عف الجرائـ العادية، بحيث أف موضوعها كذلؾ فإف الجرائـ االقت 

متعمؽ بقضايا فنية ومتخصصة، ويتطمب حمها إسناد النظر فيها إلى نيابة متخصصة في ذلؾ الشأف. 
                                                           

 موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، مقاؿ بعنواف "النيابات الجزئية والمتخصصة"، مرجع سابؽ. 234
 .238، ص1995العقوبات االقتصادي، منشورات جامعة دمشؽ، دمشؽ،  عبود السراج، شرح قانوف 235
 .207، ص1963محمود محمود مصطفى، الجرائـ االقتصادية في القانوف المقارف، دار ومطابع الشعب، القاهرة،  236
 ابؽ.موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، مقاؿ بعنواف "النيابات الجزئية والمتخصصة"، مرجع س 237



 

123 

فاكتشاؼ الجرائـ االقتصادية، وجمع االستدالالت ال يمكف تحقيقه، إال لمف توافرت لديه الخبرة والمعرفة 
 .238اعي، أو التجاري أو الزراعي أو الماليبالتنظيـ الصن

 
وعمى الرغـ مف إيجابية خطوة إنشاء نيابة لمجرائـ االقتصادية وأنها في الطريؽ الصحيح، إال  

أنها ال تزاؿ غير مكتممة تمامًا، بحيث يرى عدد مف أعضاء النيابة العامة الفمسطينية ونيابة الجرائـ 
ى مكافحة الجرائـ االقتصادية وانشاء محكمة متخصصة االقتصادية بضرورة سف تشريع يعمؿ عم

لمنظر في مثؿ هذ  الجرائـ خاصة انها تتنامى يوما بعد يوـ االمر الذي يستوجب الوقوؼ بحـز لردع 
 .239المخالفيف وحماية االقتصاد الوطني وصحة المواطف الفمسطيني

 
االختصاصات  1/2012والقرار الالحؽ له رقـ  28/2006حدد قرار النائب العاـ رقـ  

 األصمية لنيابة الجرائـ االقتصادية، وتمثمت في ثالثة اختصاصات أساسية هي:
 .مكافحة جرائـ غسيؿ االمواؿ .1
 .مكافحة التهرب الضريبي والجمركي .2
مكافحة الجرائـ االقتصادية المتعمقة بحماية المستهمؾ، مخالفة التسعيرة، الغش، االضرار بصحة  .3

االعتداء عمى عالمة تجارية ة القضايا ذات الطابع التجاري كػتابعالمواطف باإلضافة الى م
 .240والتقميد

    
 : دور نيابة الجرائـ االقتصادية في متابعة قضايا تداوؿ منتجات المستوطناتثانياً 

اف الدور األساسي لنيابة الجرائـ االقتصادية في قضايا منتجات المستوطنات يكمف في قبولها  
ليها مف قبؿ حماية المستهمؾ والضابطة الجمركية، ومف ثـ تقوـ بإحالتها إلى القضاء الجرائـ المحالة ا

 لبحث تمؾ القضايا.

                                                           
 .238عبود السراج، مرجع سابؽ، ص 238
جاءت هذ  التوصية خالؿ ورشة عقدتها النيابة العامة بالتعاوف مع معهد القضاء الفمسطيني حوؿ الجرائـ االقتصادية بحضور عدد مف  239

"النيابة العامة تعقد ورشة  أعضاء النيابة العامة وأعضاء نيابة مكافحة الجرائـ االقتصادية. منشور عمى موقع دنيا الوطف، خبر بعنواف
  16/7/2018، تاريخ الزيارة: 8/6/2015حوؿ الجرائـ االقتصادية"، تاريخ النشر: 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/06/08/726390.html  
  16/7/2018تاريخ الزيارة: موقع النيابة العامة الفمسطينية، نيابة الجرائـ االقتصادية وغسيؿ األمواؿ، بدوف تاريخ نشر،  240

http://www.pgp.ps/ar/SP/Pages/Economiccrimesandmoneylaundering.aspx 
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وفي مقابمة أجرتها شبكة أجياؿ االذاعية مع رئيس نيابة مكافحة الجرائـ االقتصادية )نجاة  

القتصادية تعمؿ بريكي( وحصمت الباحثة عمى نسخة صوتية منها، حيث أكدت فيها أف نيابة الجرائـ ا
وبشكؿ مكثؼ باالشتراؾ مع اإلدارة العامة لحماية المستهمؾ والضابطة الجمركية عمى مكافحة جرائـ 
تداوؿ منتجات المستوطنات، وأكدت كذلؾ أف النيابة يبدأ دورها منذ المحظة األولى لعممية ضبط منتج 

ت حسب األصوؿ كما في النيابات المستوطنات ثـ يأتي بعد ذلؾ دورها األصيؿ في استكماؿ اإلجراءا
العادية مف خالؿ استقباؿ محاضر االستدالؿ والضبط والتحقيؽ مع المتهميف واستجوابهـ وتوقيفهـ إذ 
لـز األمر، كما أف نيابة الجرائـ االقتصادية تعمؿ عمى التأكد مف مصدر هذ  المنتجات وأنها منتجات 

ا، ثـ بعد ذلؾ تأتي خطوة إحالة هذ  القضايا إلى مستوطنات وتـ ذكرها في الدليؿ أـ لـ يتـ ذكره
القضاء وتقديـ األدلة والمرافعة أماـ القاضي، وال تنتهي مهمة النيابة إلى حد هذا األمر، بؿ أنها 
تواصؿ العمؿ حتى أخر لحظة في القضية، حيث أنه بعد صدور الحكـ باإلدانة، تعمؿ النيابة عمى 

تالؼ هذ  البضائع وحرقها بالتعاوف مع وزارة تنفيذ األحكاـ والتي يكوف مف ضمن ها مصادرة وا 
 .241االقتصاد الوطني الفمسطيني

 
وفي مقابمة أجرتها الباحثة مع رئيس نيابة الجرائـ االقتصادية ياسر حماد، قاؿ فيها "بحكـ  

طبيعة عمؿ النيابة العامة، فإنها تتمقى الشكاوى مف أي جهة كانت، وكذلؾ فيما يتعمؽ بمكافحة 
منتجات المستوطنات فإنها غير معمقة عمى أي جهة، فمف الممكف اف تتمقى الشكاوى مف أي مواطف 
أو مف أي جهة حكومية كانت أـ غير حكومية، مف خالؿ إرساؿ إبالغ لنا بأنه يوجد هناؾ في مكاف 

 .242معيف تداوؿ لمنتجات المستوطنات أو يتـ تهريبيها لمكاف معيف"
لمقابالت السابقة نرى بأف دور نيابة الجرائـ االقتصادية في متابعة ومف خالؿ االطالع عمى ا 

قضايا تداوؿ منتجات المستوطنات يمر بعدة مراحؿ، تبدأ بضبط المنتج وتنتهي بإتالفه، ولكف ال يخمو 
ذلؾ مف بعض العقبات والنواقض القانونية، لذلؾ سنعمؿ عمى توضيح دور نيابة الجرائـ االقتصادية 

 تي تواجهها في كؿ مرحمة بشكؿ أكبر، وذلؾ كما يمي:والعقبات ال
                                                           

داوؿ مقابمة أجرتها شبكة أجياؿ اإلذاعية مع رئيس نيابة مكافحة الجرائـ االقتصادية سابقًا نجاة بريكي حوؿ دور النيابة في مكافحة جرائـ ت 241
، عمى 22/7/2018. المقابمة منشورة عمى موقع شبكة أجياؿ عمى االنترنت، تاريخ الزيارة: 2/3/2016منتجات المستوطنات، بتاريخ: 

 http://www.arn.ps/archives/177298الرابط: 
 .4/9/2018مقابمة أجرتها الباحثة مع رئيس نيابة الجرائـ االقتصادية ياسر حماد، يـو الثالثاء الموفؽ  242
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 : دور نيابة الجرائـ االقتصادية في ضبط منتجات المستوطنات 1
نما هذا يقع عمى عاتؽ الضابطة   هذا الدور ليس مختص بنيابة الجرائـ االقتصادية، وا 

الباحثة مع وكيؿ نيابة الجمركية واإلدارة العامة لحماية المستهمؾ، حيث أنه مف خالؿ مقابمة أجرتها 
الجرائـ االقتصادية ناصر جرار أكد فيها بأف "نيابة الجرائـ االقتصادية تعمؿ عمى ضبط منتجات 
المستوطنات ومصادرتها بالتعاوف مع جهازي الضابطة الجمركية واإلدارة العامة لحماية المستهمؾ كوف 

 . 243صادية"هذا الجهازيف هما األداة التنفيذية لنيابة الجرائـ االقت
 
 : دور نيابة الجرائـ االقتصادية في التحقيؽ في جريمة التداوؿ2

يقصد بالتحقيؽ في الدعوى الجزائية "بذؿ الجهد باتخاذ إجراءات معينة لمكشؼ عف حقيقة  
األمر في هذ  الدعوى، وذلؾ عف طريؽ جمع األدلة وتمحيصها وتعزيزها لكي تقدـ لقضاء الحكـ، 

بإجراء تحقيؽ نهائي تجريه المحكمة بنفسها بغرض الوصوؿ إلى الحقيقة ومف الذي يقوـ هو بدور  
 .244أجؿ إصدار حكـ في الدعوى إما باإلدانة أو بعدـ المسؤولية أو بالبراءة"

 
ويعتبر التحقيؽ االبتدائي المرحمة األولى في الخصومة الجنائية مف أجؿ إثبات حؽ الدولة في  

جدوى تقديـ المتهـ إلى المحاكمة الجنائية إلقرار هذا الحؽ في  العقاب، فهو يهدؼ إلى تحديد مدى
هو قضاء -مواجهته، ولقد أدت خطورة الجزاء الجنائي إلى أف يعهد إلى نوع معيف مف القضاء 

بالبحث عف األدلة الجنائية إلثبات سمطة الدولة في العقاب أو نفيه، وذلؾ يتوقؼ عمى مدى  -التحقيؽ
سبتها إلى المتهـ، ويقوـ قضاء التحقيؽ بدور إيجابي في جمع أدلة اإلثبات أو إثبات وقوع الجريمة ون

 .245النفي لموصوؿ إلى الحقيقة
 

                                                           
 .4/9/2018ناصر جرار، مقابمة بتاريخ  243
. مشار اليه في: 403، ص1964، دار النهضة العربية، القاهرة، 2رؤوؼ عبيد، مبادئ القسـ العاـ في التشريع والعقاب المصري، ط 244

، 2016، عماف، 4شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط-محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية 
 .355ص

 .459، ص1979مد فتحي سرور، الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع، القاهرة، اح 245
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تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيؽ االبتدائي في مواد الجنح والجنايات طبقًا لألحكاـ  
تصاص األصيؿ في ، وتعد النيابة العامة هي الجهة األصمية صاحبة االخ246المقررة لقاضي التحقيؽ

التحقيؽ االبتدائي بخالؼ الجهات األخرى سواء كانت بديمة كقاضي التحقيؽ الذي يندب بقرار مف 
رئيس المحكمة االبتدائية لمباشرة التحقيؽ في الجنايات والجنح، وسواء كانت جهة استثنائية كمأمور 

 .247قيؽالضبط القضائي الذي ناط به القانوف سمطة مباشرة بعض إجراءات التح
 

وفي التحقيؽ في جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات ال يخرج األمر عف القواعد العامة السابؽ  
ذكرها، حيث يتـ إناطة مهمة التحقيؽ إلى النيابة العامة شأنها شأف أي جريمة أخرى، وكوف جريمة 

ائـ االقتصادية، التداوؿ جريمة اقتصادية فإف مهمة التحقيؽ فيها تكوف ممقاة عمى عاتؽ نيابة الجر 
بحيث تتمتع بدورها األصيؿ في التحقيؽ استكماؿ اإلجراءات القانونية بعد عممية ضبط منتج 
المستوطنات، ولكف يمكف القوؿ بأف المهمة األساسية لنيابة الجرائـ االقتصادية في التحقيؽ في جريمة 

في الدليؿ الصادر عف وزارة التداوؿ تكمف في التأكد مف مصدر منتجات المستوطنات، وهؿ تـ ذكرها 
االقتصاد الوطني أـ لـ يتـ ذكرها، حيث أف هذ  العممية تعد كافية لتحريؾ الدعوى الجزائية في جريمة 

 التداوؿ وترؾ باقي األمور المتعمقة بظروؼ الجريمة لمقضاء. 
 

مدى وعند سؤالنا لألستاذ وكيؿ نيابة الجرائـ االقتصادية ناصر جرار عف هذا الموضوع، و  
نجاعة الدليؿ في إحالة المتهميف لمقضاء أو إسقاط جـر التداوؿ عنهـ أجاب "يجب أف يكوف هناؾ 
تحديث لهذا الدليؿ والسجؿ بشكؿ مستمر حتى يتـ مكافحة كافة مجرميف ومتداوليف بضائع 

 .  248المستوطنات وعدـ نفاذ أحدهـ مف العقاب بسبب وجود هذا الشرط في متف القانوف"
 
 
 

                                                           
"تختص النيابة العامة دوف غيرها بالتحقيؽ في الجرائـ والتصرؼ  2001لسنة  3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  55/1المادة  246

 فيها".
" لمنائب العاـ أو وكيؿ النيابة العامة المختص تفويض أحد  2001لسنة  3قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  مف 55/2المادة  247

 أعضاء الضبط القضائي المختص بالقياـ بأي مف أعماؿ التحقيؽ في دعوى محددة، وذلؾ عدا استجواب المتهـ في مواد الجنايات".
 .4/9/2018ناصر جرار، مقابمة بتاريخ  248
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 نيابة الجرائـ االقتصادية في التأكد مف منتجات المستوطنات واحالتيا الى القضاء دور :3
بعد انتهاء التحقيؽ االبتدائي، أف الفعؿ المسند لممشتكي عميه يؤلؼ  لوكيؿ النيابةإذا تبيف  

لجـر جرمًا فإنه يتخذ قرار  بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وينبغي هنا التفرقة بيف ما إذا كاف ا
. وهنا لسنا بصدد الحديث عف اإلحالة في جرائـ 249هو مخالفة أو جنحة أو جناية لممتهـالمنسوب 

المخالفات أو الجنح، ألف جريمة التداوؿ هي جريمة جناية، وبالتالي سنكتفي بالحديث عف اإلحالة في 
لجريمة، ومبدأ المحافظة جرائـ الجناية، والمتهـ بجناية ال يحاؿ إلى المحاكمة كيفما كاف، ألف جسامة ا

عمى سمعة المتهـ يقتضي اف تتـ اإلحالة بصورة معينة وبإجراءات معينة نص عميها المشرع، فال يقدـ 
لممحاكمة بتهمة جنائية إال بعد أف يصدر النائب العاـ أو مف يقوـ مقامه قرارًا باتهامه بتمؾ الجريمة. 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية "إذا وجد النائب العاـ  152وهذا ما جاء في نص الفقرة الثالثة مف المادة 
أو أحد مساعديه أف قرار االتهاـ صائب يأمر بإحالة المتهـ إلى المحكمة المختصة لمحاكمته". لذلؾ 

، فقد بمغ عدد قضايا 2016نرى بأنه وفقًا لمتقرير السنوي الصادر عف النيابة العامة الفمسطينية لعاـ 
 قضية. 40فقد بمغ عدد هذ  القضايا  2017قضية. أما في العاـ  32وطنات تداوؿ منتجات المست

 
 : دور نيابة الجرائـ االقتصادية بعد صدور حكـ اإلدانة مف المحكمة   4

حالة   مف المتعارؼ عميه أف النيابة العامة يقتصر دورها فقط عمى تحريؾ الدعوى الجزائية وا 
وكؿ ذلؾ بعد التحقيؽ معه، وهذا ما نسميه القواعد العامة  المتهـ إلى المحاكمة وتقديـ األدلة ضد 

الختصاص النيابة العامة. بحيث أف القانوف لـ يخص النيابة العامة بأي إجراءات خاصة فيما يتعمؽ 
 . 250بحماية المستهمؾ والجريمة االقتصادية، مما يقتضي تطبيؽ القواعد العامة

 
 2010لسنة  4عد العامة في القرار بقانوف رقـ ولكف المشرع الفمسطيني خرج عف هذ  القوا 

المتعمقة بإتالؼ السمعة أو منتج  13بشأف مكافحة وحظر تداوؿ منتجات المستوطنات في المادة 
المستوطنة، والتي نصت عمى "إذا ثبت أف السمعة المتحرز عميها مف منتجات المستوطنات، يتـ 

موقع مف لجنة إتالؼ يشكمها الوزير لهذ  الغاية". إتالفها وتثبت واقعة اإلتالؼ بمحضر إتالؼ رسمي
"يصادر  1960لسنة  16مف قانوف العقوبات األردني رقـ  31وكذلؾ جاء في نص المادة  

                                                           
 .431محمد سعيد نمور، مرجع سابؽ، ص 249
 .491، ص2008دراسة مقارنة، مرجع سابؽ،  –احمد محمد خمؼ، الحماية الجنائية لممستهمؾ في القوانيف الخاصة  250
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ف لـ يكف ممكًا لممتهـ أو لـ  مف األشياء ما كاف صنعه أو اقتناؤ  أو بيعه أو استعماله غير مشروع وا 
سبؽ، جاء في قرار محكمة بداية بيت لحـ "وبذات الوقت تفِض المالحقة إلى حكـ". وعطفًا عمى ما 

تقرر المحكمة مصادرة البضاعة  1960لسنة  16مف قانوف العقوبات رقـ  31وعماًل بأحكاـ المادة 
. ومف خالؿ القرار السابؽ نريد أف 251المضبوطة واتالفها حسب األصوؿ وبمعرفة النيابة العامة"

بداية بيت لحـ قررت مصادرة بضاعة المستوطنات المضبوطة أف محكمة األوؿ، نتوقؼ عند أمريف: 
لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  13مف قانوف العقوبات وليس بناًء عمى المادة  31بناًء عمى المادة 

أف محكمة بداية بيت لحـ نصت وبشكؿ واضح عمى دور النيابة العامة الفمسطينية الثاني، . 2010
تالفها. في مصادرة بضاعة المستوطنات   المضبوطة وا 

 
ولكف إذا كاف الشيء المضبوط مما يتمؼ بمرور الزمف أو كاف حفظه يستمـز نفقات تستغرؽ  

قيمته فيجب العمؿ عمى بيعه عند التصرؼ في القضية بطريقة المزاد العمني متى سمحت بذلؾ 
مبه في الميعاد مقتضيات التحقيؽ مع إيداع الثمف خزانة المحكمة، ليكوف لصاحب الحؽ فيه أف يط

ذا كانت المضبوطات مف مواد التمويف فيجب عمى النيابة الترخيص ببيعها منعًا مف تمفها  المقرر وا 
ولإلفادة مف توزيعها عمى المستهمكيف ويورد ثمنها خزانة المحكمة أمانات حتى يتـ التصرؼ في 

 .252القضية أو يفصؿ فيها نهائياً 
 

متصرؼ في الشيء المضبوط الذي يتمؼ بمرور الزمف، وهذا فيما يتعمؽ بالقواعد العامة ل 
والذي نرى بوضوح أف المشرع الفمسطيني اتجه ذات االتجا  في جريمة التداوؿ، حيث جاء في نص 

( 4ـ بتعديؿ القرار بقانوف )2017( لسنة 13الفقرة الثانية مف المادة األولى مف القرار بقانوف رقـ )
جات المستوطنات "استثناًء لما ورد في الفقرة أعال ، يجوز ـ بشأف حظر ومكافحة منت2010لسنة 

لموزير في حاالت محددة يراها مناسبة، تشكيؿ لجنة لمتصرؼ في المضبوطات لمصالح العاـ، عمى أف 
تحدد آلية عمؿ المجنة وكؿ إجراءاتها بموجب تعميمات تصدر عف الوزير لهذ  الغاية". وهذا ما جاء 

ذا كانت بضاعة المستوطنات عمى لساف وكيؿ نيابة الج رائـ االقتصادية األستاذ ناصر جرار "وا 
صالحة لالستهالؾ، يمكف مصادرتها واالستفادة منها لمقطاع العاـ، إذا كانت مواد غذائية أو سمع 

                                                           
 .9، الصادر عف محكمة بداية بيت لحـ بصفتها الجنائية المأذونة بإجراء المحاكمة والحكـ، ص7/3/2018، جمسة 99/2017جناية رقـ  251
 .491، ص2008دراسة مقارنة، مرجع سابؽ،  –احمد محمد خمؼ، الحماية الجنائية لممستهمؾ في القوانيف الخاصة  252
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معينة ممكف أف يستفاد منها. والجهة المخولة لمقياـ بذلؾ هي جهة يتـ تكميفها مف قبؿ الوزارة ذات 
لو تـ ضبط منتجات زراعية، يتـ تشكيؿ لجنة بموجب قرار مف وزير الزراعة، أما إذا  الشأف، فمثالً 

كانت منتجات غذائية فيتـ تشكيؿ لجنة بموجب قرار مف وزير االقتصاد وهكذا حسب الجهة صاحبة 
 .  253االختصاص في أصؿ ونوع المنتج"

 
طينية في التصرؼ بالمضبوط وهنا تثار عدة إشكاليات فيما يتعمؽ بدور النيابة العامة الفمس 

 مف منتج المستوطنات بعد صدور حكـ اإلدانة مف المحكمة، هي:
لـ يمنح المشرع الفمسطيني بشكؿ واضح دور لمنيابة العامة في إتالؼ منتجات المستوطنات أواًل: 

نما اكتفى بالقوؿ "يتـ إتالفها.. مف لجنة إتالؼ يشكمها الوزير لهذ  الغاية " و"تشكيؿ والتصرؼ فيها، وا 
لجنة لمتصرؼ في المضبوطات لمصالح العاـ". لذا كاف مف األفضؿ النص عمى هذا الدور بشكؿ 

 مباشر.
المعدؿ  2017لسنة  13كاف مف األفضؿ لو لـ يأتي المشرع الفمسطيني بالقرار بقانوف رقـ ثانيًا: 
هذا التعديؿ نجد أف  . حيث أنه وبعد االطالع عمى2010لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  13لممادة 

المشرع الفمسطيني منح الوزير صالحية تشكيؿ لجنة لمتصرؼ في المضبوط مف منتجات المستوطنات 
لمصالح العاـ، ومف خالؿ النظرة األولى نجد أف هذا األمر يعود بالنفع المادي لصالح المستهمكيف أو 

ا ضبط منتجات مستوطنات وتوزيعها عمى سبيؿ المثاؿ لصالح المحتاجيف كما في الحالة التي يتـ فيه
 عمى دور األيتاـ بعد التأكد مف سالمتها وقابميتها لالستهالؾ اآلدمي. 

 
ولكف عند النظر لهذا التعديؿ مف ناحية معنوية، نجد أف المشرع الفمسطيني أخطأ فيه، حيث  

شرعيتها وفي أنه ال يتصور أف تقوـ الدولة بمكافحة منتجات المستوطنات ومالحقتها بسبب عدـ 
النهاية تقوـ ببيعها إلى المستهمكيف أو توزعها عمى المحتاجيف، فكيؼ يقتنع المواطف هنا بعدـ شرعية 
منتجات المستوطنات وهو يرى الدولة تقوـ بالتصرؼ فيها وببيعها. لذا كاف مف األفضؿ لو اكتفى 

 هة كانت.المشرع الفمسطيني بإتالؼ منتجات المستوطنات دوف التصرؼ فيها ألي ج
 
 

                                                           
 .4/9/2018ناصر جرار، مقابمة بتاريخ  253
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 ثالثًا: مشكمة إسقاط القضايا وحفظيا
الحظ الكثيريف قياـ نيابة الجرائـ االقتصادية بعدـ تحريؾ الدعوى الجزائية عف جريمة تداوؿ  

منتجات المستوطنات واسقاط تمؾ الجريمة، وذلؾ عمى الرغـ مف توافر جميع األدلة التي تدؿ عمى أف 
لسنة  4ارتكابه وفؽ ما جاء في نصوص القرار بقانوف رقـ  الفعؿ المرتكب هو فعؿ تداوؿ ومحظور

بشأف مكافحة منتجات المستوطنات. وهذا ما جاء عمى لساف المقدـ لطفي أبو ناصر، الذي  2010
شدد عمى ضعؼ دور النيابة في البت في القضايا التي تحوؿ اليها، بحيث يتـ إعادة النظر في العديد 

و تأجيمها لمرتيف أو ثالث مرات ليتـ إسقاطها بالنهاية وعدـ معاقبة مف القضايا أو التحقيؽ فيها أ
. وفيما يتعمؽ بحفظ القضايا، فقاؿ وكيؿ نيابة الجرائـ االقتصادية ناصر جرار "النيابة 254المهرب

العامة بشكؿ عاـ في أي قضية تقـو بالتحقيؽ فيها، وفي نهاية التحقيؽ إما أف تقوـ بإحالة الممؼ إلى 
أو أف تقوـ بحفظها ألسباب متعددة، منها: عدـ وجود دليؿ عمى أنها بضاعة مستوطنات أو المحكمة، 

كما في حالة كوف البضاعة مصدرها اسرائيؿ ومشروع التداوؿ فيه، كما أف أسباب الحفظ بشكؿ عاـ 
 . 255"2010لسنة  4هي موجودة ومنظمة في القرار بقانوف رقـ 

 

                                                           
 20/10/2018موقع راـ اهلل االخباري، قانوف مكافحة منتجات المستوطنات بيف التمفيؽ والتطبيؽ، مرجع سابؽ، تاريخ الزيارة:  254
 . 4/9/2018ناصر جرار، مقابمة بتاريخ  255
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 جريمة تداوؿ منتوجات المستوطنات المبحث الثاني: العوامؿ المؤثرة في
في هذا المبحث نناقش مرحمة ما بعد وقوع فعؿ وجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات، مف  

حيث العوامؿ التي تؤثر عمى هذا الفعؿ، وذلؾ مف ناحيتيف: األولى قانونية، والثانية طبيعية وواقعية، 
 عمى االقتصاد الوطني الفمسطيني. وبكؿ تأكيد كؿ ذلؾ بهدؼ الحد مف هذ  الظاهرة الخطيرة 

 
وحيث أف جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات كغيرها مف الجرائـ تتأثر بعوامؿ وظروؼ متعددة  

مف ناحية قانونية، ويكوف جوهر هذا التأثير واقع عمى عقوبة الجريمة بالتحديد، سواًء مف ناحية 
ضمف إطار النظرية العامة لمعقوبة والوارد تشديدها أو مف ناحية تخفيفها وتقميمها، وكؿ ذلؾ يكوف 

، والذي نص المشرع األردني فيها عمى حاالت 1960لسنة  16بيانها في قانوف العقوبات األردني رقـ 
تتشدد فيها العقوبة كما في العود عمى الجريمة وكذلؾ في أسباب مشددة خاصة كما في حالة ارتكاب 

ذلؾ عمى ظروؼ وأسباب قانونية مخففة لمعقوبة في الجريمة مف قبؿ موظؼ عاـ، ونص المشرع ك
حاالت محددة نص عميها القانوف بشكؿ عاـ أو في جرائـ بحد ذاتها، وأعطى المشرع كذلؾ لمقاضي 
سمطة تقديرية في التخفيؼ مف العقوبة بناًء عمى بعض األعذار القانونية كالحالة المادية وصغر السف 

لحاالت تكوف في إطار ما يرا  في شخصية المتهـ ومتف القضية. والتماس الرحمة والرأفة وكؿ هذ  ا
)المطمب وكؿ هذ  األمور تشكؿ العوامؿ المتعمقة بالوصؼ التجريمي والعقوبة المقررة عمى التداوؿ 

 .األوؿ(
 

كما وتتأثر جريمة التداوؿ ببعض العوامؿ والظروؼ الواقعية والتي تساهـ في الحد مف فعؿ  
تصفية بضائع المستوطنات مف أسواقنا، والحديث هنا بكؿ تأكيد عف المنافس  التداوؿ وتعمؿ عمى

األوؿ لمنتج المستوطنات وهو المنتج الوطني الفمسطيني، والذي نحاوؿ في هذ  الدراسة بحث واقع هذا 
المنتج وعوامؿ تعزيز ثقة المستهمؾ به والوصوؿ به إلى المكانة المرموقة والتي تساهـ في النهوض 

تصاد الوطني الفمسطيني. وبالتالي فإف المنتج الوطني الفمسطيني يؤثر تأثيرًا كبيرًا في فعؿ تداوؿ باالق
 )المطمب الثاني(.منتجات المستوطنات مف خالؿ اعتبار  منتج بديؿ منافس لممنتج الصهيوني 
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 المطمب األوؿ: العوامؿ المتعمقة بالوصؼ التجريمي والعقوبة المقررة عمى التداوؿ
ليس مف العدالة معاممة كافة المتهميف عمى نفس المستوى، ومعاقبتهـ بنفس الدرجة ولو كانوا  

قد ارتكبوا جرائـ متماثمة في جسامتها، كما أنه مف غير المتصور أف تحقؽ العقوبة الواحدة أغراضها 
تمكيف في مجرميف تتبايف شخصياتهـ وتتفاوت تبعًا لذلؾ درجات مسؤولياتهـ. ومف أجؿ هذا يجب 

القضاة وسمطات التنفيذ مف تحقيؽ التفاوت في المعاممة العقابية بيف المجرميف تبعًا لظروفهـ، وهذا هو 
 .256ما يطمؽ عميه، مبدأ تفريد العقوبات

 
فالشركاء في الجريمة الواحدة ال يجمعهـ سوى عامؿ مشترؾ هو الجريمة التي ارتكبوها أو  

ماديًا، وما عدا ذلؾ قد يكوف هناؾ فوارؽ تفصؿ بالضرورة بيف الواقعة التي تحققت بها تمؾ الجريمة 
أحوالهـ وشخصياتهـ ومسؤولياتهـ، كالسف والتعميـ والذكاء والتكويف الثقافي والماضي واالجتماعي 
والسوابؽ، مما يترتب عمى ذلؾ أنه ليس مف العدالة معاممتهـ عمى نفس المستوى ومعاقبتهـ بنفس 

المعقوؿ أف تحقؽ العقوبة الواحدة أغراضها لمحكـو عميهـ تتبايف شخصياتهـ  الدرجة، كما أنه مف غير
ومسؤولياتهـ. ومف هنا تبدو أهمية تمكيف القضاء وسمطات التنفيذ مف تحقيؽ التفاوت في المعاممة 

 .257العقابية بيف المجرميف تبعًا لظروفهـ وهذا هو ما يطمؽ عميه مبدأ تفريد العقوبات
 

د العقوبة "جعؿ العقوبة مالئمة لظروؼ المجـر الشخصية المتمثمة في تكوينه ويقصد بمبدأ تفري 
الجسمي والنفسي واالجتماعي، وحالته قبؿ وأثناء وبعد ارتكاب الجريمة، وطريقة ارتكابه الجريمة 
والوسائؿ المستعممة في ارتكابها، واألضرار التي أصابت المجني عميه أو المجتمع مف جراء الجريمة، 

 .258عث عمى ارتكاب الجريمة"والبا
 

وحديثًا يتجه العديد مف الفقهاء ضمف السياسة الجنائية المعاصرة إلى منح المحكمة صالحيات  
، ولهذا نجد المشرع في العديد مف  واسعة، والغرض منها جعؿ العقوبة أكثر مالئمة لشخصية المجـر

. وفي ذلؾ 259ا العقوبة المناسبةالدوؿ يعطي القاضي المطبؽ لمعقوبة نظـ متعددة يحدد بمقتضاه
                                                           

 .340فتوح عبد اهلل الشاذلي، مرجع سابؽ، ص 256
 .491نظاـ توفيؽ المجالي، مرجع سابؽ، ص 257
 .443، ص2006عمي حسيف الخمؼ وسمطاف عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانوف العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد،  258
 .172، ص2013، جرائـ المخدرات في التشريع الفمسطيني، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غزة، محمد عبد الكريـ الدوس 259
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قضت محكمة النقض الفمسطينية "ال صالحية لمحكمة النقض في تعديؿ العقوبة وتخفيفها، إال إف 
. كما وقضت محكمة النقض المصرية بأف "تقدير العقوبة في 260كانت قد صدرت عمى خالؼ القانوف"

عماؿ الظروؼ أو األسباب ا لتي تراها محكمة الموضوع مشددة أو الحدود المقررة بالقانوف لمجريمة وا 
مخففة هو مما يدخؿ في سمطتها الموضوعية، وهي غير مكمفة ببياف األسباب التي أوقعت مف أجمها 

 . 261العقوبة بالقدر الذي رأته"
 

أف العقوبة في مجاؿ الجرائـ االقتصادية تتميز مف حيث نوعها لكي تتسع كافة العقوبات  
صوص عميها في قانوف العقوبات وتمؾ المنصوص عميها في التشريعات والتدابير االحترازية المن

االقتصادية. كما أف العقوبة في الجريمة االقتصادية ليس مف الضروري أف تصدر عف المحاكـ لكي 
تتصؼ بصفة الجزاء، بحيث تتوافر فيها صفة العقوبة ولو صدرت عف جهة إدارية، كما أف العقوبة 

ادية يمكف أف تمس الفاعؿ في شخصه أو في سمعته أو في نشاطه ضمف نطاؽ الجرائـ االقتص
. فالسؤاؿ المطروح هنا: هؿ يخضع تطبيؽ عقوبة جريمة التداوؿ لذات القواعد 262المهني أو في ذمته

المنصوص عميها بقانوف العقوبات أـ أنها تخضع لقواعد خاصة نظرًا لطبيعتها الخاصة وآثارها السمبية 
االقتصادي الوطني الفمسطيني، خاصة فيما يتعمؽ بقواعد تشديد العقاب أو تخفيفه الخطيرة عمى النظاـ 

 وتخفيضه؟
 

بشكؿ عاـ تتجه التشريعات االقتصادية حوؿ العالـ إلى التشدد في تطبيؽ العقوبة وهذا ما  
سوؼ نبحثه في هذا المطمب حوؿ مدى إمكانية انطباؽ الظروؼ المشددة في إطار جريمة التداوؿ 

ولكف هذا ال يمنع مف أف تمنح هذ  التشريعات في ظروؼ معينة عذرًا أو تخفيفًا ع األوؿ(، )الفر 
  )الفرع الثاني(.لمعقوبة 

 

                                                           
 .26/4/2012، محكمة النقض الفمسطينية، راـ اهلل، 6/2012طعف رقـ  260
 .2/4/1956، محكمة النقض المصرية، 137/1956طعف رقـ  261
 .185نائؿ عبد الرحمف صالح، مرجع سابؽ، ص 262
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 الفرع األوؿ: مدى امكانية انطباؽ الظروؼ المشددة في إطار جريمة التداوؿ
ددة تعرؼ الظروؼ المشددة أو األسباب المشددة عمى أنها "تمؾ األسباب أو األعذار المح 

بالقانوف والمتصمة بالجريمة أو بالجاني، والتي يترتب عميها تشديد العقوبة المقررة لمجريمة إلى أكثر 
مف الجد األعمى الذي قرر  القانوف، وهي حاالت يجب عمى القاضي أو يجوز له أف يحكـ بعقوبة مف 

قانوف لعقوبة هذ  نوع أشد مما يقرر  القانوف لمجريمة، أو يجاوز الحد األقصى الذي وضعه ال
. ومف خالؿ التعريؼ السابؽ نستنتج بأف الظروؼ المشددة قد تكوف جوابية يجب عمى 263الجريمة"

 القاضي االلتزاـ بها، وقد تكوف جوازية يقدرها القاضي وفؽ ما يرا  في ظروؼ الجريمة.
 

ة المقررة، كذلؾ مف التعريؼ السابؽ نرى بأف القاضي الجزائي إذا حكـ بالحد األقصى لمعقوب 
في مثؿ هذ  الحالة ال يقاؿ إف هناؾ تشديد لمعقاب، إنما التشديد يحصؿ عندما يحكـ القاضي بعقوبة 

 .264تتجاوز الحد األقصى الذي قرر  القانوف
 

وقد تكوف الظروؼ المشددة مؤثرة في نوع الجريمة وقد تكوف غير مؤثرة، فالظروؼ المشددة  
تي ترفع العقوبة المقررة قانونًا مف الجنحة إلى الجناية كاإلكرا  في المؤثرة في نوع الجريمة هي تمؾ ال

السرقة، أما الظروؼ المشددة التي ال تؤثر في نوع الجريمة فهي التي تزيد مقدار العقوبة دوف تغيير 
 .265نوعها مثؿ ارتكاب السرقة ليالً 

 
لعقوبة، وهذ  األسباب قد كما يجب التمييز بيف أنواع األسباب المشددة التي تؤدي إلى تشديد ا 

تكوف عامة أو خاصة، وفي نطاؽ األسباب الخاصة قد تتسـ بطابع شخصي أو بطابع مادي، أما 
األسباب المشددة العامة فهي تتسع لتشمؿ كافة الجرائـ أو أغمبها وال تقتصر عمى جريمة دوف أخرى، 

نتحدث في هذا الفرع عف  ولذلؾ، سوؼ .266ومثالها العود، وهو ظرؼ مشدد عاـ يشمؿ كؿ الجرائـ
ثـ بعد ذلؾ سوؼ نتحدث عف األسباب المشددة (، اوالً )السبب المشدد العاـ )العود( في جريمة التداوؿ 

 .(ثانياً  )الخاصة في جريمة التداوؿ
                                                           

 .166، ص2012، 2، الجزاء الجنائي، ط2لوليد، األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني، جساهر إبراهيـ ا 263
 .186-185نائؿ عبد الرحمف صالح، مرجع سابؽ، ص 264
 .350فتوح عبد اهلل الشاذلي، مرجع سابؽ، ص 265
 .174محمد الدوس، مرجع سابؽ، ص 266
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 : العود في جريمة التداوؿاوالً 
قوبة يعرؼ العود عمى أنه "حالة الشخص الذي يرتكب جريمة جديدة بعد سبؽ الحكـ عميه بع 

في جريمة أو جرائـ أخرى سابقة، وتسري أحكاـ العود إلى الجريمة عمى الجنايات والجنح دوف 
 .267المخالفات"

 
والعود إلى الجريمة مف أسباب التشديد التي تتعمؽ بشخص الجاني، لذلؾ فهو يعتبر مف  

 في مواجهة مف توافر أسباب التشديد العامة، لكونه ال يتعمؽ بجريمة معينة، وبالتالي فهو ال يسري إال
بحقه. وتطبيقًا لذلؾ قضت محكمة االستئناؼ العميا في غزة بأنه "ال يجوز لممحكمة التمييز بيف 
الشركاء في توقيع العقوبة حاؿ إدانتهـ باالشتراؾ إال ألسباب تعود عمى نفس الشريؾ بصفة خاصة 

عقوبة الفاعؿ األصمي والشريؾ ، وفي حكـ آخر قضت بالمعنى نفسه بقولها "إف 268كأف يكوف عائدًا"
  .269واحدة ما لـ تكف هناؾ أسباب شخصية تحمؿ المحكمة عمى تفاوت العقوبة"

 
حيث إف تشديد العقوبة بسبب التكرار ال يرجع إلى جسامة جريمة المكرر، فالجريمة في  

كررًا، إنما مادياتها وما يترتب عميها مف ضرر ال تختمؼ باختالؼ ما إذا كاف مرتكبها مبتدئًا او م
يرجع التشديد إلى شخصية المكرر وما كشفت عف الجرائـ التي ارتكبها مف خطورة كامنة تبرر 
باحتماؿ اقترافه لجرائـ أخرى في المستقبؿ. كما أف ارتكاب المكرر لجريمة جديدة بعد سبؽ صدور 

ديد العقاب عمى الحكـ عميه بعقوبة يدؿ عمى أف هذ  العقوبة لـ تكف كافية لردعه، مما يستحؽ تش
 .270المكرر أماًل بردعه

 
( مف 104-101وقد أورد المشرع األردني األحكاـ الخاصة بالتكرار والعود في المواد مف ) 

عمى تشديد العقوبة في حالة  101،102، بحيث نصت المادتيف 1960لسنة  16قانوف العقوبات رقـ 

                                                           
 .351فتوح عبد اهلل الشاذلي، مرجع سابؽ، ص 267
، 15. مشار اليه في: وليد الحايؾ، مجموعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا، القسـ الجزائي، ج53/51عميا جزاء، رقـ  استئناؼ 268

 .115، ص1997
 .48. مشار اليه في: وليد الحايؾ، مرجع سابؽ، ص46/50استئناؼ عميا جزاء، رقـ  269
 .499نظاـ توفيؽ المجالي، مرجع سابؽ، ص 270
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ة فيما إذا كانت الجريمة المكرر فيها سبؽ التكرار والعود بشرط توافر شرطيف لحدوث ذلؾ، مع التفرق
 صدور حكـ بعقوبة جنائية أـ جنحوية.

 
ذا ارتكب جناية تستمـز إحدى العقوبات الجنائية حكـ عميه مدة ال تتجاوز ضعؼ العقوبة   وا 

 101التي تستمزمه جريمته الثانية عمى أال يتجاوز هذا الضعؼ عشريف سنة. وذلؾ حسب نص المادة 
عقوبات "مف حكـ عميه بإحدى العقوبات الجنائية حكمًا مبرمًا ثـ ارتكب في أثناء مدة مف قانوف ال

 -عقوبته أو في خالؿ عشر سنوات بعد أف قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد األسباب القانونية 
حكـ عميه مدة ال تتجاوز ضعفي  -جريمة تستمـز عقوبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة أو االعتقاؿ المؤقت 

عقوبة التي تستمزمها جريمته الثانية عمى أف ال يتجاوز هذا التضعيؼ عشريف سنة". كذلؾ إذا ارتكب ال
جنحة تستمـز عقوبة الحبس حكـ عميه مدة ال تتجاوز ضعؼ العقوبة التي تستمزمها جريمته الثانية 

 .271عمى أال يتجاوز هذا التضعيؼ خمس سنوات
 

ج بأنه لكي يعتبر الجاني مكررًا لمجريمة، يجب ومف خالؿ قراءة النصوص السابقة، نستنت 
ارتكاب جريمة الحقة عمى الثاني: صدور حكـ سابؽ مبـر وبات باإلدانة. األوؿ: توافر شرطيف، 

 الحكـ المبـر وخالؿ المدة المحددة قانونًا.
 

 وتخضع جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات لألحكاـ العامة في العود، سواء أكانت أفعاؿ تداوؿ 
أو مشاركة أو مساهمة في التداوؿ أو أفعاؿ توريد أو تقديـ خدمات لممستوطنات، وكذلؾ أكانت أفعاؿ 
نقؿ أو مشاركة أو مساهمة في النقؿ أو أفعاؿ تخزيف أو إخفاء معمومات عف أي شخص يتداوؿ بهذ  

مف  14ة مف الماد 5المنتجات. وذلؾ كما أكد المشرع الفمسطيني عمى هذا األمر في نص الفقرة 
والتي جاء فيها "وفي جميع األحواؿ، تضاعؼ العقوبة، في حالة  2010لسنة  4القرار بقانوف رقـ 

التكرار". وبالتالي لـ يخرج المشرع الفمسطيني في جريمة التداوؿ عف القواعد العامة الخاصة بالتكرار 
 مف قانوف العقوبات. 102و 101الوارد ذكرها في نصوص المادتيف 

                                                           
"مف حكـ عميه بالحبس حكمًا مبرمًا ثـ ارتكب قبؿ إنفاذ هذ  العقوبة  (1960(لسنة 16)رقـ) مف قانوف العقوبات األردني 102نص المادة  271

جنحة مماثمة لمجنحة  -فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خالؿ ثالث سنوات بعد أف قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد األسباب القانونية 
 دة ال تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستمزمها جريمته الثانية، عمى أف ال أف يتجاوز هذا التضعيؼ خمس سنوات".حكـ عميه بم -األولى 



 

137 

لخطورة جريمة التداوؿ عمى المجتمع الفمسطيني كما ذكرنا آنفًا، أضاؼ المشرع ونظرًا  
الفمسطيني عقوبات أخرى لجريمة التداوؿ في حالة التكرار، بهدؼ الحد مف العود لها، بحيث شدد مف 

 مضاعفة العقوبة بالعقوبات التالية:
  :ائؽ في حالة التكرار الذي يتـ سحب رخصة السسحب رخصة السائؽ والمركبة ومصادرتيا نيائيًا

يقوـ بجريمة نقؿ منتجات المستوطنات أو توريد أي سمعة أو خدمة لممستوطنة، كذلؾ مصادرة 
مف القرار  14/ب مف المادة 2المركبة التي قامت بذلؾ بشكؿ نهائي. وذلؾ كما نصت الفقرة 

ترخيص المركبة عمى أنه "في حالة التكرار، تسحب رخصة السائؽ و  2010لسنة  4بقانوف رقـ 
نهائيًا، ويتـ مصادرة المركبة، التي استخدمت لنقؿ منتجات المستوطنات أو استخدمت لتوريد أية 

 سمعة أو خدمة لممستوطنات، وذلؾ وفقًا ألحكاـ القوانيف ذات العالقة".
  :ب 3في الفقرة  2010لسنة  4نص المشرع الفمسطيني في القرار بقانوف رقـ اغالؽ المحؿ نيائيًا/

منه عمى أنه "في حالة التكرار، يغمؽ المحؿ نهائيًا"، والمقصود هنا كؿ شخص  14مف المادة 
/أ مف المادة 3يخزف منتجات المستوطنات أو يؤجر لغايات تخزينها، وذلؾ كما جاء في نص الفقرة 

 .2010لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  14
 

يد العقوبة الواقعة عف جريمة وعمى الرغـ مف وجود نصوص واضحة وصريحة بخصوص تشد 
التداوؿ، إال أنه وبعد االطالع والبحث التدقيؽ لـ نجد أي سوابؽ أو قرارات قضائية ورد فيها فعؿ 
تشديد لمعقوبة، في حاالت العود عمى الجريمة. وأغمب القرارات جاء فيها ما يتعمؽ باألسباب المخففة 

 سنبحثه الحقًا خالؿ هذا المبحث. واألعذار القانونية في جريمة التداوؿ، وهذا ما
 

 : األسباب المشددة الخاصة في جريمة التداوؿثانياً 
 16ورد ذكر األسباب المشددة الخاصة حصرًا ضمف نصوص قانوف العقوبات األردني رقـ  
كما يمي "كؿ موظؼ يستعمؿ  182، ومثالها ما جاء في نص الفقرة األولى مف المادة 1960لسنة 

اشرة أو بطريؽ غير مباشر ليعوؽ أو يؤخر تنفيذ أحكاـ القوانيف، أو األنظمة المعموؿ سمطة وظيفته مب
بها أو جباية الرسوـ والضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عف سمطة ذات 
 صالحية يعاقب بالحبس مف شهر إلى سنتيف"، كذلؾ تعدد الجناة في ضرب الموظؼ العاـ الذي ينجـ

(، أو انتحاؿ شخصية الغير في تحقيؽ قضائي أو محاكمة قضائية )المادة 187/3عنه جـر )المادة 
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(، أو تشديد عقوب االغتصاب وهتؾ العرض إذا ارتكبت مف األصوؿ والفروع او مف قبؿ الموكؿ 213
(، 325(، أو ارتكاب جريمة اإلجهاض مف طبيب أو صيدلي أو قابمة )المادة 300بالتربية )المادة 

 (.328وظرؼ سبؽ اإلصرار في القتؿ المقصود )المادة 
 

ما برفعها إلى نوع   وهذ  األسباب تشدد العقوبة إما بتجاوز حدها األقصى المقرر لها أصاًل، وا 
أشد منها، واألسباب المشددة الخاصة تتعدد وتتنوع، منها ما يرجع إلى عناصر واقعية تمس الركف 

 .272جع إلى عناصر شخصية تمس صفة الجاني أو المجني عميهالمادي لمجريمة، ومنها ما ير 
 

ذا أردنا الحديث عف هذ  األسباب في إطار جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات، فيمكف   وا 
إعطاء بعض األمثمة عمى ذلؾ لموصوؿ إلى توضيح أفضؿ. ومف أمثمة األسباب المشددة الواقعية في 

دور العبادة أو التعميـ أو في أي مؤسسة ثقافية أو رياضية جريمة التداوؿ: ارتكاب الجريمة في إحدى 
أو إصالحية كما هو الحاؿ في تخزيف وتخبئة منتجات المستوطنات في تمؾ األماكف، أو إذا استخدـ 
الجاني األسمحة النارية أو العنؼ أثناء ارتكاب الجريمة، أو إذا قاـ بالتداوؿ في منتج معيف غير سميـ 

وأدى إلى وفاة شخص أو الحاؽ الضرر بصحته بسبب تناوله هذا المنتج.  مف الناحية الصحية
ويالحظ أف السبب المشدد هنا يتحقؽ بتوافر ظرؼ عيني معيف كمحؿ ارتكاب الجريمة، فإذا وقعت 
الجريمة في األماكف السابقة كدور العبادة والتعميـ والحدائؽ العامة والمستشفيات تحقؽ الظرؼ المشدد، 

ف الفقه أف المشرع قد أورد مثؿ هذ  األماكف عمى سبيؿ البياف ال التحديد والحصر، ويرى جانب م
وبالتالي يتسع المدلوؿ المفظي ليشمؿ أي تجمع منظـ دائـ أو مؤقت عاـ أو خاص وكؿ ممحقاته 

 .273التابعة له، وهو أمر ترؾ تحديد  لقاضي الموضوع
 

مة التداوؿ، فتكمف عمى سبيؿ المثاؿ في أما فيما يتعمؽ باألسباب المشددة الشخصية في جري 
حالة ما إذا كاف الجاني مف الموظفيف العمومييف وكانت الجريمة قد ارتكبت اثناء ممارسته لوظيفته. 
وكذلؾ إذا كاف الجاني مف الموظفيف أو المستخدميف العمومييف المكمفيف بتنفيذ أحكاـ القرار بقانوف رقـ 

                                                           
 .1152، ص1968رمسيس بنهاـ، النظرية العامة لمقانوف الجنائي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  272
 .163، ص1987رية، القاهرة، محمد مؤنس محب الديف، اإلرهاب في القانوف الجنائي، مكتبة االنجمو المص 273
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المستوطنات كموظفي حماية المستهمؾ أو أفراد الضابطة  بشأف مكافحة منتجات 2010لسنة  4
 الجمركية المناط إليهـ مالحقة المتداوليف في منتجات المستوطنات.  

 
هذا مف الناحية المنطقية والواقعية والتي نتصور حدوثها، أما مف الناحية القانونية فإننا نالحظ  

جات المستوطنات هو قانوف يفتقر إلى ذكر بشأف مكافحة منت 2010لسنة  4أف القرار بقانوف رقـ 
األسباب المشددة الخاصة في جريمة التداوؿ، عمى الرغـ مف تصور حدوثها، وبالتالي هذا نقص 

 تشريعي واضح يحتاج إلى التدارؾ. 
 

فعمى سبيؿ المثاؿ قد يحدث أحيانًا أف يقوـ أحد أفراد الضابطة الجمركية، بإساءة السمطة  
المنتج المضبوط لصالحه الشخصي، كمف يضبط شاحنة محممة بدجاج الممنوحة له وبيع 

المستوطنات، ويقوـ ببيعها إلى أحد أصدقائه أو أحد المحالت التجارية، فهؿ العقوبة هنا تكوف نفس 
 العقوبة الممنوحة لمشخص العادي؟ 

بكؿ تأكيد ال بد مف النص عمى ظرؼ مشدد خاص فيما يتعمؽ بهذ  الحالة، وغيرها مف  
 الحاالت السابؽ ذكرها. 

 
 الفرع الثاني: الظروؼ واالسباب المخففة  

أسباب تخفيؼ العقاب هي حاالت يجب فيها عمى القاضي أو يجوز له أف يحكـ مف أجؿ  
الجريمة بعقوب أخؼ في نوعها مف المقررة في القانوف أو أدنى في مقدارها مف الحد األدنى الذي 

ة مؤداها أف الشارع في تقرير  لمعقوبة قد تكوف إزاء حاالت وظروؼ يضعه القانوف، ويكوف ذلؾ بعالق
معينة أشد مما ينبغي ثـ أنه ال يكفي لجعمها مالئمة لها، الهبوط إلى حدها األدنى، وبالتالي يضع 
القواعد التي تكفؿ تحقيؽ هذ  المالءمة بتمكيف القاضي مف الهبوط بها دوف ذلؾ الحد ويعد تمكينًا 

. وقد عالج المشرع األردني أسباب تخفيؼ العقوبة في 274تعماؿ السمطة التقديريةلمقاضي مف اس
، بالتحديد 1960لسنة  16الفصؿ األوؿ مف القسـ الثالث مف الكتاب األوؿ مف قانوف العقوبات رقـ 

وعمومًا فإف السمة المميزة ألسباب تخفيؼ العقوبة هي خضوعها لمسمطة  (.100-95المواد مف )
مقاضي، وهذ  األسباب قد تكوف سابقة أو معاصرة أو الحقة عمى السموؾ الجرمي لمجاني التقديرية ل

                                                           
 .457-456، ص2012، 4، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط-القسـ العاـ-نظاـ توفيؽ المجالي، شرح قانوف العقوبات  274
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والنتيجة الجرمية المترتبة عميه، كما قد تكوف راجعة في وجودها إلى سموؾ الجاني أو خارجة عف هذا 
  .275السموؾ

 
ة عمى أنه "إذا وجدت في قضي 1960لسنة  16مف قانوف العقوبات رقـ  99ونصت المادة  

بداًل مف اإلعداـ باألشغاؿ الشاقة المؤبدة أو باألشغاؿ الشاقة   -1 :أسباب مخففة قضت المحكمة
بداًل مف األشغاؿ الشاقة المؤبدة باألشغاؿ الشاقة المؤقتة  -2المؤقتة مف عشر سنيف إلى عشريف سنة. 

ت مدة ال تقؿ عف مف خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبداًل مف االعتقاؿ المؤبد باالعتقاؿ المؤق
ولها أيضًا ما  -4ولها أف تخفض كؿ عقوبة جنائية أخرى إلى خمس سنوات.  -3 .خمس سنوات

خال حالة التكرار، أف تخفض أية عقوبة ال يتجاوز حدها األدنى ثالث سنوات إلى الحبس سنة عمى 
 األقؿ".

 
كمة باألسباب إذا أخذت المح -1مف قانوف العقوبات عمى أنه " 100كما ونصت المادة  

 21المخففة لمصمحة مف ارتكب جنحة، فمها أف تخفض العقوبة إلى حدها األدنى المبيف في المادتيف )
 -فيما خال حالة التكرار -ولها أف تحوؿ الحبس إلى غرامة أو أف تحوؿ  -2( عمى األقؿ. 22و

باب المخففة معماًل تعمياًل يجب أف يكوف القرار المانح لألس -3 .العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة
 وافيًا سواء في الجنايات أو الجنح".

 
وتطبيقًا لذلؾ قضت محكمة بداية نابمس "وكوف اف المتهـ قد عاد عف انكار  واعترؼ بطبيعة  

التهمة المسندة اليه وأنه شاب في مقتبؿ العمر وأنه مذنب ونادـ ويمتمس الرحمة والرأفة وعماًل بأحكاـ 
قانوف العقوبات فإف المحكمة تقرر ولطبيعة السمع أيضًا تحويؿ عقوبة الحبس إلى مف  99المادة 

 .276دينار أردني نفقات محاكمة" 20غرامة بواقع نصؼ دينار عف كؿ يوـ حبس وتغريمه مبمغ وقدر  
 

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج-القسـ العاـ-مأموف محمد سالمة، قانوف العقوبات  275

 .551ص ،2000
صدار الحكـ، 9/10/2017، جمسة 105/2015جناية رقـ  276 ، محكمة بداية نابمس بصفتها محكمة جنايات المأذونة بإجراء المحاكمة وا 

 .11ص
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كما وقضت في حكـ أخر "وكوف اف المتهـ قد عاد عف انكار  واعترؼ بطبيعة التهمة المسندة  
مف قانوف  100د إلى فعمته وأنه مذنب ونادـ ويمتمس الرحمة والرأفة وعماًل بأحكاـ المادة إليه ولف يعو 

العقوبات فاف المحكمة تقرر ولطبيعة السمع أيضًا تحويؿ عقوبة الحبس الى غرامة بواقع نصؼ دينار 
 . 277عف كؿ يـو حبس ومصادر المادة المضبوطة"

 
ما لظروؼ وبناًء عمى ما سبؽ، فإف تخفيؼ العقوبة إم  ا أف يكوف بموجب نص في القانوف وا 

أخرى يترؾ تقديرها لقاضي الموضوع، وأما األولى فتعرؼ باألسباب أو األعذار القانونية المخففة، 
. وفي هذا الفرع سنحاوؿ الحديث عف تخفيؼ العقوبة في 278والثانية تسمى بالظروؼ القضائية المخففة
العامة، وبالتالي سنتحدث عف مدى تطبيؽ األسباب واألعذار جريمة التداوؿ وفؽ ما جاء في النظرية 
ومف ثـ الحديث عف مدى تطبيؽ الظروؼ القضائية (، اوالً )القانونية المخففة في جريمة التداوؿ 

 (.ثانياً )المخففة في جريمة التداوؿ 
 

 : األعذار القانونية المخففة في جريمة التداوؿ اوالً 
ب المنصوص عميها في القانوف والتي توجب حتمًا وتمـز القاضي األعذار القانونية هي األسبا 

األخذ بها في حاؿ توافرها، اإلعفاء أو تخفيؼ العقوبة، وهي ال يؤخذ بها دوف نص، وقد ٌذكرت عمى 
مف قانوف العقوبات بقولها "ال عذر عمى جريمة إال في الحاالت  95، ونصت المادة 279سبيؿ الحصر

ف كانت ال تنتج التي عينها القانوف". ون ص هذ  المادة يشمؿ األعذار المحمة واألعذار المخففة، وا 
نفس اآلثار إال أنها مف طبيعة واحدة، ألف المشرع هو الذي يقررها بالنص الصريح، ومبرراتها قانونية 
بحتة والمحكمة ممزمة بها، باعتبار أف الجريمة قائمة في الحالتيف، وتتسـ بجممة مف الخصائص التي 

جـ مع طبيعتها، وهذ  الخصائص هي: الشرعية، اإللزاـ، البقاء عمى الجريمة، والتأثير عمى تنس
 . وهي عمى نوعيف هما: اعذار عامة واعذار خاصة.280العقوبة، مف حيث اإلعفاء أو التخفيؼ منها
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ة فالعامة يتسع نطاقها لجميع الجرائـ أو أغمبها مثؿ االستفزاز، أما األعذار القانونية المخفف 
الخاصة فهي التي يقررها القانوف في جرائـ خاصة ومحددة بحيث ال ينتج أثرها إال بالنسبة لهذ  
الجرائـ دوف غيرها، وتسري األعذار العامة عمى جميع الجرائـ دوف استثناء، بخالؼ األعذار الخاصة، 

صة هي التي . ويمكف القوؿ بأف االعذار الخا281فإف أثرها ينحصر في جرائـ معينة محددة بذاتها
يقررها القانوف في جرائـ محددة بحيث ال تنتج أثرها إال بالنسبة إلى هذ  الجرائـ دوف غيرها، ومف هذ  
األعذار في التشريع األردني المرأة التي تجهض نفسها محافظة عمى شرفها، أو مف يرتكب جريمة 

لمحفاظ عمى شرؼ أحد اجهاض امرأة برضاها أو مف يتسبب عف قصد في إجهاض امرأة دوف رضاها 
 .282أصوله أو فروعه أو أقربائه حتى الدرجة الثالثة

 
مف قانوف  97/1وبناًء عمى ذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية براـ اهلل بأف "أحكاـ المادة  

العقوبات تعطي الحؽ لمحكمة الموضوع النزوؿ بالعقولة لمحبس مدة سنة عمى األقؿ حاؿ وجود عذر 
ما قررت محكمة الدرجة األولى منح المتهميف أسبابًا مخففة تقديرية فقد كاف عميها  مخفؼ، إال أنه إذا

الحكـ بالحد األدنى لمعقوبة المقررة قانونًا وهي األشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ثالث سنوات، ومف ثـ 
مف قانوف  99يجوز لها بعد ذلؾ عند منحهـ األسباب المخففة التقديرية تطبيؽ الفقرة الرابعة مف المادة 

العقوبات وتخفيض عقوبة األشغاؿ المؤقتة إلى الحبس مدة سنة واحدة ووقؼ تنفيذ العقوبة إف توافرت 
 .283أسبابها"

 
أف األعذار القانونية المخففة هي أسباب نص عميها المشرع تخفؼ مف العقوبة وهي خالصة ما سبؽ: 

مة، وأعذار مخففة خاصة، وقد تـ بياف ممزمة لمقاضي، كما وأنها تقسـ إلى نوعيف: أعذار مخففة عا
كؿ نوع فيما سبؽ، وفيما يتعمؽ بمدى انطباؽ هذ  األعذار عمى جريمة التداوؿ، فإننا نستثني منها 
األعذار الخاصة كونها مقررة لنوع معيف مف الجرائـ، أما األعذار العامة فإننا نجد المشرع الفمسطيني 

ار بقانوف بشأف مكافحة منتجات المستوطنات، ونعمؿ ذلؾ لـ ينص عمى أي مف هذ  األعذار في القر 
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بأف جريمة التداوؿ هي جريمة ذات طابع خاص، وليس مف المتصور أف تنطبؽ عميها األعذار 
 القانونية المخففة السابؽ ذكرها.

 
ولكف هذا ال يعني أف جميع األعذار القانونية العامة ال يمكف تطبيقها عمى جريمة التداوؿ،  
بيؿ المثاؿ هناؾ عذر إبالغ السمطات العامة، أو قياـ الجاني بتسهيؿ التحقيؽ لمسمطات فعمى س

العامة، فال ريب لو نص المشرع الفمسطيني عمى مثؿ هذا النوع مف األعذار في جريمة التداوؿ، أسوة 
 33دة بغيرها مف الجرائـ، مثؿ جريمة االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقمية، بحيث جاء في نص الما

بشأف مكافحة  2018لسنة 26والمعدؿ بالقرار بقانوف رقـ  2015لسنة  18مف القرار بقانوف رقـ 
. كؿ مف بادر مف 1المخدرات والمؤثرات العقمية، عمى أنه "يعفى مف العقوبة المنصوص عميها ....

يمة المرتكبة قبؿ الجناة إلى إبالغ أي مف قوى األمف أو السمطات المختصة أو النيابة العامة عف الجر 
. إذا تـ اإلبالغ عف الجريمة بعد عمـ السمطات المعنية بها، فيشترط لإلعفاء مف العقوبة 2عممها بها. 

أف يؤدي اإلبالغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشؼ عف األشخاص الذيف اشتركوا في الجريمة أو ممف 
قوانيف النافذة واألنظمة الصادرة لهـ عالقة بعصابات محمية أو دولية تمارس أعمااًل مخالفة لم

 بموجبها".
 

 : الظروؼ القضائية المخففة في جريمة التداوؿثانياً 
هي األسباب والظروؼ التي ترؾ المشرع أمر تحديدها لفطنة القاضي وخبرته، فقد قدر الشارع  

 أنه قد يرى القاضي في بعض الحاالت أف في ظروؼ الجريمة وأحواؿ الجريمة ما تقضي تخفيؼ
، ولما كاف مف غير المستطاع اإلحاطة بكؿ هذ  الظروؼ وحصرها مقدمًا فقد  العقوبة عمى المجـر
اقتصر المشرع عمى منح القاضي سمطة تخفيؼ العقوبة تاركًا له تقدير الظروؼ التي تبرر هذا 

 .284التخفيؼ بحسب ما ينظر له مف الوقائع في الدعوى
 

ا يتعمؽ بمادية العمؿ اإلجرامي في ذاته وبشخص والظروؼ القضائية المخففة تتناوؿ كؿ م 
المتهـ المجـر الذي ارتكب هذا العمؿ وبمف وقعت عميه الجريمة، وكذلؾ كؿ ما أحاط ذلؾ العمؿ 
ومرتكبه والمجني عميه مف المالبسات والظروؼ بال استثناء، وهو ما اصطمح عمى تسميته بالظروؼ 
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لمكونة مف كؿ تمؾ المالبسات والظروؼ التي ليس في المادية والظروؼ الشخصية وهذ  المجموعة ا
االستطاعة بيانها وال حصرها، أو عمى حد تعبير المشرع الفرنسي هي التي ترؾ لمطمؽ تقدير القاضي 

 .285أف يأخذ بها ما يرا  موجبًا لمرأفة
 

واألصؿ أف الظروؼ القضائية المخففة ليس لها مف أثر إال عمى العقوبات األصمية، فهي  
تي يجوز تخفيضها كما نص عميها القانوف، ومع ذلؾ فقد يكوف لها أثر غير مباشر في العقوبات ال

التبعية التي تترتب عمى العقوبات األصمية بقوة القانوف كالحرماف مف الحقوؽ والمزايا المنصوص 
 .  286اعميها، أما العقوبة التكميمية، وجوبية كانت أو جوازية، فال تأثير لمظروؼ المخففة عميه

 
وعمة وجود الظروؼ التقديرية المخففة هو ليس قصورًا في التشريع وال تصريحًا لمقاضي  

بالتحكـ، بؿ هو فتح باب حسف الظف بالقضاء والحرص عمى أف يكوف عممه عف التطبيؽ مكماًل لعمؿ 
، باإلضافة إلى  المشرع حتى تكوف العقوبة المقضي بها مناسبة في كؿ حاؿ ظروؼ الجريمة والمجـر

منح القاضي حرية واسعة في المالئمة بيف قواعد القانوف المجرد والظروؼ الواقعية المتنوعة التي 
ترتكب فيها الجرائـ بعد اف ارتأى عدـ كفاية األعذار القانونية في القياـ بهذا الدور بالكماؿ والتماـ، فقد 

ال يقوـ بحؽ شخص معيف، في  ال يكوف العذر القانوني المخفؼ في جريمة تحقؽ أحد شروطها، وقد
حيف يقوـ بحؽ أخر يتوافر شروطه فيه، ألف الظرؼ المخفؼ سبب شخصي وليس ماديًا وال يسري 
عمى الشركاء ماديًا، فال مجاؿ لمتخفيؼ عمى مف كاف واقعًا خارج نطاؽ األعذار إلى بالمجوء إلى 

س تتأذى إف أفمت المجـر مف األسباب المخففة إرضاء لممشاعر االجتماعية، كما أف مشاعر النا
العقاب أو قضي عميه بعقوبة خفيفة، في حيف أف الجـر جسيـ، فإف المشاعر تتأذى إف قضي عمى 

 .287الشخص بعقوبة قاسية ال تتناسب البتة مع ضآلة ذلؾ الجـر
 

ومف الظروؼ المخففة التي جرى قضاء محكمة االستئناؼ في فمسطيف عمى العمؿ بها، عدـ  
لممداف، واعتراؼ المتهـ عف طواعية واختيار، وكذلؾ كبر سف المتهـ خاصة إذا كاف وجود سوابؽ 
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. وفي هذا االتجا  288المتهـ قد تعدى أو تجاوز سف الستيف، وكذلؾ الباعث عمى ارتكاب الجريمة
في فمسطيف، حيث قضت في أحد أحكامها بأنه "نظرًا لصغر سف  محكمة النقضجاءت أحكاـ 

، مما يدؿ عمى الندـ والتوبة، ترى المحكمة المتهميف، وخمو صحيف تهما مف السوابؽ، واعترافهما بالجـر
 .289تخفيؼ العقوبة المتوقعة"

 
وفي حكـ آخر قضت بأنه "ومف حيث أف المحكمة ترعى مراعاة ظروؼ المتهميف وحداثة  

تقرير العقوبة سنهما والبيئة التي يعيشاف فيها، وظروؼ الواقعة نفسها وعدـ وجود أسبقيات لهما عند 
، االمر الذي يستوجب تخفيؼ العقوبة المقضي بها مف  الواجب إنزالها بحقهما لما اقترفا  مف جـر

 .290محكمة الجنايات"
 

كذلؾ لـ ينص المشرع الفمسطيني عمى الظروؼ القضائية المخففة في جريمة التداوؿ بشكؿ  
بيعي كوف هذ  الظروؼ هي تقديرية ، وهذا أمر ط2010لسنة  4واضح وصريح في القرار بقانوف رقـ 

وتخضع لسمطة القاضي، الذي يحكـ بها في كؿ واقعة عمى حدا حسب ظروفها، وعمى حسب ماذا 
 يرى في مالبسات هذ  القضية. 

 
وفي ذلؾ قضت محكمة بداية نابمس "عطفًا عمى قرار اإلدانة وبعد سماع اقواؿ وكيؿ النيابة  

المداف مبمغ عشرة االؼ دينار أردني عف تهمة المساهمة في تداوؿ ووكيؿ المداف تقرر المحكمة تغريـ 
...  والعتراؼ المتهـ ولظروفه االقتصادية واالجتماعية ولكونه  14/1سمع مستوطنات بحدود المادة 

أفراد والعتقاد المحكمة أنه لف يعود لمثؿ هذ  األفعاؿ تقرر المحكمة تخفيض  8معيؿ ألسرة مكونة مف 
 . 291ألؼ دينار أردني" الغرامة لتصبح
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وفي حكـ أخر قضت محكمة بداية قمقيمية "تقرر المحكمة الحكـ عمى المداف بالحبس لمدة  
لسنة  16مف قانوف العقوبات رقـ  99ثالث سنوات في مركز اإلصالح والتأهيؿ وعماًل بأحكاـ المادة 

ندة إليه مما وفر عمى وكوف اف المتهـ قد أعاد عف انكار  السابؽ واعترؼ بالتهمة المس 1960
المحكمة إجراءات التقاضي باإلضافة إلى انه شاب في مقتبؿ العمر ومتزوج ومعيؿ ألسرته ومعيؿ 

 .292لوالديه الطاعنيف في السف، فإف المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة"
 

مة وحيث اف وفي حكـ أخر قضت محكمة بداية نابمس "والعترافه وتسهيؿ إجراءات المحاك 
مف قانوف  99المداف شاب في مقتبؿ العمر والتمس الرحمة فاف المحكمة تقرر وعماًل بأحكاـ المادة 

 .293العقوبات تخفيض العقوبة لمدة سنة"
 

ومف خالؿ ما سبؽ، نرى بأف العقوبات الموقعة عمى مرتكبي أفعاؿ التداوؿ ال تتالءـ وحجـ  
صمية قبؿ تخفيفها ليست رادعة، كما أنه غالبًا ما يتهاوف الجريمة، وذلؾ مف خالؿ أف العقوبات األ

القضاة مع مرتكبي هذ  األفعاؿ بمقتضى الظروؼ القضائية المخففة، وبالتالي هنا نتوصؿ إلى نتيجة 
 معينة مفادها بضرورة إعادة النظر في العقوبات المقررة لجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات.

 
جرائـ االقتصادية ناصر جرار، "مف الصعب اف نحكـ عمى جميع وفي ذلؾ قاؿ وكيؿ نيابة ال 

، حيث أف هناؾ بعض الممفات حسب كمية البضاعة المتداولة وهؿ هناؾ تكرار الحكـ الممفات بذات 
. وبالتالي فإف النيابة العامة ترفض إبداء 294وهؿ الكمية كبيرة أو صغيرة وما مدى تأثيرها عمى السوؽ"

 ئمة العقوبات المقررة لجريمة التداوؿ.رأيها فيما يتعمؽ بمال
 

 المطمب الثاني: العوامؿ المتعمقة بالمنتج البديؿ
يعد المنتج البديؿ مف أهـ األساليب المستخدمة في مكافحة جريمة تداوؿ منتجات   

المستوطنات، بحيث أنه لكي نسحب منتج معيف مف بيف يدي المستهمؾ، ال بد أف نقوـ بتعويضه 
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خر، بحيث يكوف هذا المنتج بنفس جودة المنتج القديـ، وبالعكس أفضؿ منه وقادر عمى بمنتج جديد أ
منافسته. وبكؿ تأكيد لـ نجد أفضؿ مف منتجنا الوطني الفمسطيني ليحؿ محؿ منتج المستوطنات، وهذا 

 ما يتطمب منا قبؿ كؿ شيء أف نثؽ بمنتجنا الوطني وندعمه بكافة الوسائؿ الممكنة. 
 

بشأف حظر ومكافحة  2010لسنة  4وبشكؿ واضح أف القرار بقانوف رقـ  لذلؾ نالحظ 
نما يوجد له هدؼ أساسي  منتجات المستوطنات ال يهدؼ إلى مكافحة منتجات المستوطنات فقط، وا 
أخر متمثؿ في دعـ المنتج الوطني البديؿ والنهوض باالقتصاد الفمسطيني. وهذا ما نصت عميه المادة 

في فقرتها الرابعة والسادسة والتي جاء فيها "يهدؼ هذا القرار بقانوف إلى تحقيؽ ما مف القرار بقانوف  2
دعـ االقتصاد الوطني الفمسطيني  -6بناء اقتصاد وطني مستقؿ في األراضي الفمسطينية.  -4يمي: 

اتجة وتوفير فرص تسويقية أفضؿ لمسمع والبضائع الفمسطينية وتوعية المواطنيف بشأف اآلثار السمبية الن
 عف تداوؿ منتجات المستوطنات".

 
لذلؾ تعد عممية إحالؿ المنتج الفمسطيني البديؿ مكاف منتج المستوطنات هي ذات أولوية قبؿ  

عممية مكافحة منتج المستوطنات، وهو ما يتطمب مف السمطة الفمسطينية المزيد مف الجهود والعمؿ 
ي ودعـ منتجاتنا الوطنية وتعزيز ثقة المواطف المستمر في سبيؿ النهوض باالقتصاد الوطني الفمسطين

الفمسطيني بها. ونحف مف هذا المنطمؽ كاف ال بد لنا مف وقفة جادة حوؿ هذا الموضوع فيما يتعمؽ 
ثـ بعد )الفرع األوؿ(، بواقع المنتج الفمسطيني البديؿ الذي نطمح إلى احالله مكاف منتج المستوطنات 

ستهمؾ الفمسطيني بهذا المنتج البديؿ وما يترتب عمى ذلؾ مف الحد ذلؾ نتناوؿ عوامؿ تعزيز ثقة الم
 )الفرع الثاني(.مف جريمة التداوؿ 

 
 الفرع األوؿ: واقع المنتج الفمسطيني البديؿ

ظهرت عمى المستوى الدولي حديثًا، عديد مف المنظمات عممت عمى توصيؼ المنتجات  
مات منظمة التجارة الدولية ومنظمة المواصفات وتنظيـ دورها في دوؿ العالـ، ومف بيف هذ  المنظ

العالمية، وكاف ذلؾ بسبب تطور التحديات في إرضاء العمالء الستخداـ المنتجات، إذ أصبحت 
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المنشآت اإلنتاجية تهتـ بصورة كبيرة بجودة المنتج الذي تقدمه لمعمالء، مف خالؿ اهتمامها بمعايير 
 .295مكيف، مما زاد مف متطمبات السوؽ وتنوعهالجودة، مما أدى إلى تطور أذواؽ المسته

 
وفي الوقت الذي يتعاظـ فيه إنتاج الغذاء في الدوؿ الصناعية يتراجع إنتاج الغذاء في الوطف  

العربي، وقد اعتبرت المنطقة العربية منطقة عجز غذائي دائـ في المواد الغذائية مما زاد مف اعتمادها 
أدى ذلؾ إلى تحمؿ ميزانيات الدوؿ العربية عبء تسديد فاتورة  عمى األسواؽ الخارجية لتأمينه، وقد

 الغذاء عمى حساب التنمية االقتصادية واالجتماعية في أقطارها. 
 

وتعتبر الدوؿ العربية مف دوؿ العالـ الثالث التي تستفحؿ فيها مشكمة الغذاء وذلؾ الف نسبة  
% وبسبب 3% فقدا زاد اإلنتاج الغذائي بنسبة  2.6الزيادة السنوية السكانية في الوطف العربي حوالي 

ازدياد دخؿ المواطف العربي فقد زاد طمبه عمى الغذاء أكثر مف قدرة اإلنتاج عمى الزيادة، إذ تزداد 
% سنويا وهذا سيرفع مف حدة مشكمة األمف 4.5االحتياجات الغذائية في الوطف العربي بحوالي 

ر الغذاء المناسب لممواطنيف عمى المدى القريب والبعيد كما الغذائي، ويضعؼ قدرة المجتمع عمى توفي
 .296ونوعا وباألسعار التي تتناسب مع دخولهـ

 
ويعتبر القطاع الصناعي في فمسطيف مف أهـ القطاعات اإلنتاجية مما جعمه قطاعًا مستهدفًا  

وبالرغـ مف  وخالؿ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، 1948باستمرار مف االحتالؿ حتى قبؿ نكبة 
تطور هذا القطاع إال أنه ال زاؿ يعاني العديد مف المشكالت والمعوقات التي تخؼ حدتها وفقًا لفترات 
االستقرار، ويعود البعض منها لالحتالؿ، ويعود البعض اآلخر إلى غياب السياسات الوطنية الهادفة 

اؿ بدءًا مف إغالؽ لممعابر لحماية هذا القطاع وتطوير ، وقد تجسدت تمؾ المعوقات في عدة أشك
 .297واستهداؼ لممنشآت الصناعية إلى نقص في التمويؿ وافتقار إلى المواد الخاـ

                                                           
خالد محمد الصويص وآخريف، أثر جودة السمع االستهالكية في طمب المستهمؾ الفمسطيني: دراسة حالة لدى موظفي جامعة فمسطيف  295

 .181، ص2015، القاهرة، يونيو 1، العدد 35المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، المجمد -إلدارةالتقنية خضوري، المجمة العربية ل
 .17، ص1998نظرية ونظاـ تطبيؽ، دار وائؿ لمنشر، عماف،  –حمد أميف حمداف، األمف الغذائي  296
جامعة اإلسالمية بقطاع غزة، رسالة ماجستير، وفاء جبر نعيـ، دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تشجيع المنتج الفمسطيني لدى طمبة ال 297

 .20، ص2017الجامعة اإلسالمية، غزة، 
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وقديمًا عانى القطاع الصناعي مف التبعية لمصناعة اإلسرائيمية، مما أثر عمى تطور  ونمو ،  
إلجراءات والممارسات باإلضافة إلى ذلؾ فقد شهد القطاع الصناعي الفمسطيني تراجًعا كبيًرا نتيجة ل

اإلسرائيمية منذ اندالع انتفاضة األقصى وحتى اآلف بسبب االغالقات والحصار العسكري اإلسرائيمي 
 عمى المناطؽ الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 
كما إف تراجع أداء القطاع الصناعي الفمسطيني لـ يرتبط فقط بسياسة االحتالؿ اإلسرائيمي،  
كذلؾ بعدـ وضع السمطة الوطنية الفمسطينية برنامج تنموي واستراتيجية تصنيع مناسبة  بؿ يرتبط

تتالءـ مع احتياجات القطاع الصناعي، باإلضافة إلى العديد مف المشاكؿ والمعوقات الذاتية التي 
ظيـ حالت دوف تطوير  ونمو ، مثؿ نقص المواد الخاـ ومشاكؿ الجودة وغياب الخبرة الفنية وغياب التن

ونقص الموارد الطبيعية ومشاكؿ القوى العاممة وانخفاض إنتاجية اآلالت، وكذلؾ بسبب الفساد المالي 
 .298واإلداري التي تعاني منه العديد مف أجهزة السمطة الوطنية الفمسطينية

 
وحديثًا، ووفقًا لبعض الدراسات فإف المنتجات الفمسطينية حققت نقمة نوعية في السنوات العشرة  

خيرة مف حيث المزيد مف التركيز عمى الجودة وتحقيؽ انتشار في اسواؽ عربية واسالمية، اال أف اال
% االمر الذي يستدعي تدخال حكوميا فاعال مف 12مساهمتها في الناتج المحمي ظمت متدنية بواقع 

ت ومعهد قبؿ وزارات االختصاص لرفع هذ  النسبة مف خالؿ برامج التنمية الصناعية واحالؿ الواردا
 .299التغميؼ الوطني وتحقيؽ انجاز الباركود الفمسطيني الغائب الذي هو هوية المنتج الفمسطيني

 
 والسؤاؿ المطروح ىنا: ما ىو سبب عدـ حصوؿ فمسطيف لغاية األف عمى باركود خاص بيا؟

ثبتة عموديػا باألسػود، أو الموحة الم المخططة والباركود بوجه عاـ هو "تمؾ العالمة البيضاء 
والممصقة عمى معظـ المواد والمنتجات مف المعمبات فػي األسػواؽ والمخازف، وخاصة الكبرى منها، 

                                                           
بشير عبد المجيد قفة ومحمد إبراهيـ مقداد، آفاؽ نمو قطاع الصناعات الغذائية في فمسطيف: دراسة حالة الصناعات الغذائية في قطاع  298

، غزة، 2، العدد 15ث العممي والدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية، المجمد شؤوف البح –غزة، مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية 
 .730-729، ص2000يونيو 

، تاريخ الزيارة: 18/5/2017صالح هنية، موقع االقتصادي الفمسطيني، مقاؿ بعنواف "المنتج الفمسطيني أواًل"، نشر بتاريخ:  299
16/10/2018 http://www.aliqtisadi.ps/article/42239 
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والتي تػستخدـ الحاسػوب وقػارئ البػاركود في التعرؼ عمى المنتج وتمييز  ومعرفػة سػعر  وتفاصػيمه 
 .300األخرى المرمزة والموجودة عمى ممصؽ الباركود الممصقة عمى السمعة"

 
أتي أهمية الباركود في أنه أصبح مف الضروري االلتزاـ بمتطمبات واشتراطات منظمة التجارة وت 

العالمية ومنها توحيد المغة العالمية في التعامؿ مع حركة السمع والخدمات وذلؾ مف خالؿ تكويد السمع 
نتاج السمعة  والخدمات تكويدا عالميا موحدا بحيث يمكف مف خالله معرفة الشركة التي قامت بتصنيع وا 

وتخصصها اإلنتاجي وبمد المنشأ مما يسهؿ التداوؿ اإللكتروني لمسمع والخدمات ويسهـ بقدر كبير في 
تسهيؿ انسياب السمع والخدمات الى األسواؽ المختمفة دوف عوائؽ قد يكوف مبعثها عدـ الشفافية او 

 .301الوضوح في البيانات الخاصة بالسمع المتداولة
 

األهمية الكبيرة لمباركود كما ذكرنا سابقًا، إال أف دولة فمسطيف حتى هذ   وعمى الرغـ مف 
عاـ عمى نشأة السمطة الوطنية الفمسطينية  24المحظة ال تمتمؾ باركود خاص بها، بالرغـ مف مرور 

 .2012، وانضمامها إلى األمـ المتحدة كعضو مراقب عاـ 1994عاـ 
 

لغاية االف عمى باركود خاص بها، لمتدليؿ عمى اف وأيًا كاف السبب فإف فمسطيف لـ تحصؿ  
فمسطيف هي بمد المنشأ لمنتجاتها، اذ يعتبر الباركود هوية المنتج ويعرؼ بمد منشأ ، ويمنع أي خمؿ 
وتقميد وتزوير، ويوفر لممنتج حماية، وتستعيض فمسطيف عف ذلؾ باعتمادها عمى الباركود االسرائيمي 

، ومقرها بروكسؿ،  GS1وُيمنح الباركود مف قبؿ هيئة الترقيـ العالمي أو األردني دوف اي امتيازات،
 .302وهي منظمة دولية غير حكومية، والمعتمدة لتسجيؿ هيئات ترقيـ محمية في كؿ بمد

 
ويرى وزير االقتصاد األسبؽ، عضو مجمس ادارة االتحاد العاـ لمصناعات الفمسطينية د.باسـ  

له عالقة بعضويتنا في هذ  المؤسسة، وانما له عالقة بتقاعس  خوري أف "عدـ تطبيؽ الباركود ليس
                                                           

منذر خضر المهتدي، أهمية استخداـ نظاـ الترميز السمعي في زيادة كفاءة العمؿ في بيع المنتجات: دراسة تطبيقية في معرض البيع  300
 .257، ص2009، بغداد، 93، العدد 31المباشر في جامة الموصؿ، مجمة تنمية الرافديف، المجمد 

 16/10/2018، تاريخ الزيارة: 21/12/2016وكالة معًا اإلخبارية، نشر بتاريخ:  ماهر تيسير الطباع، مقاؿ بعنواف "الباركود"، موقع 301
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=882746 

موقع جبهة النضاؿ الشعبي الفمسطيني عمى االنترنت، مقاؿ بعنواف "فمسطيف لـ تحصؿ لغاية اآلف عمى باركود خاص بها"، تاريخ النشر:  302
 https://www.nedalshabi.ps/?p=94583 17/10/2018تاريخ الزيارة: ، 13/11/2016
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وزارة االقتصاد التي يمكنها اف تباشر بتطبيؽ باركود خاصة بها بدوف اية مشاكؿ والى حيف قبوؿ 
 .303عضويتنا في المؤسسة العالمية"

 
في حيف أكدت وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني اف السبب في عدـ حصوؿ فمسطيف عمى  

االعتراؼ  -المسؤولة عف اصدار هذ  الرموز -GS1 ز شريطي او باركود، يعود لرفض منظمةرم
. وحوؿ هذا الرفض، أكد الدكتور في القانوف الدولي محمد شاللدة "أف الرفض 304بفمسطيف كدولة

المتكرر النضماـ فمسطيف يضر بالمصمحة العميا وال يراعي خصوصية فمسطيف كدولة تحت 
إلى أف هذا الفعؿ يهمش فمسطيف عمى الصعيد االقتصادي ويمس سيادتها، األمر  االحتالؿ، مشيراً 

 .305الذي يتعارض مع التشريعات القانونية والقانوف الدولي األساسي"
 

ومف هنا نرى بضرورة بذؿ وزارة االقتصاد الوطني المزيد مف الجهود عمى المستوى الدولي  
في دفع عممية اإلنتاج ودعـ المنتج الفمسطيني البديؿ لمحصوؿ عمى الباركود الفمسطيني الذي يسهـ 

مف خالؿ سهولة التعرؼ عميه بيف دوؿ العالـ، كما أنه مف شأنه أف يدفع بعممية المقاطعة االقتصادية 
إلسرائيؿ عمى المستوى الدولي كونه سيمثؿ المنتج الفمسطيني الذي يشكؿ رمز وهوية الشعب 

 السياسية.الفمسطيني في حقوقه االقتصادية و 
 

 الفرع الثاني: عوامؿ تعزيز الثقة في المنتج البديؿ ودوره في جريمة التداوؿ
يرتبط المنتج الفمسطيني البديؿ بعالقة وثيقة مع منتج المستوطنات، ويمكف القوؿ بأف هذ   

قباؿ العالقة هي عالقة عكسية، بحيث كمما ازداد ترويج المنتج الفمسطيني وازداد االقباؿ عميه، قؿ اال
عمى منتج المستوطنات والعكس صحيح. لذلؾ كاف لزامًا عمى الحكومة الفمسطينية ووزارة االقتصاد 
الوطني تصويب الجهد واالهتماـ وكؿ االهتماـ إلى المنتج الفمسطيني والرقي به والوصوؿ به إلى 

                                                           
 موقع جبهة النضاؿ الشعبي الفمسطيني عمى االنترنت، مقاؿ بعنواف "فمسطيف لـ تحصؿ لغاية اآلف عمى باركود خاص بها"، مرجع سابؽ. 303
، تاريخ الزيارة: 24/5/2015اتها"، نشر بتاريخ: ترفض منح فمسطيف باركود خاص بمنتوج  GS1، خبر بعنواف "منظمةport2sportموقع  304

17/10/2018 http://www.port2port.ps/article 
، مقاؿ بعنواف "الباركود الفمسطيني مفتاح الحموؿ االقتصادية.. وحمـ صعب المناؿ!"، نشر 53آيات يغمور، موقع صحيفة الحدث، العدد  305

 https://www.alhadath.ps/article/28325 18/10/2015، تاريخ الزيارة: 8/12/2015بتاريخ: 
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كؿ ذلؾ يكوف بدعـ األماكف المرموقة التي تفوؽ المنتج اإلسرائيمي ومنتج مستوطناتها الصهيونية، و 
 هذا المنتج وتسخير كؿ اإلمكانيات المادية والغير مادية نحو هذا المنتج. 

 
كما أف الرقي بالمنتج الفمسطيني ودعمه ال يتوقؼ أثر  عمى الحد مف جريمة تداوؿ منتجات  

نما يذهب إلى أبعد مف ذلؾ، مف دعـ االقتصاد الوطني الفمسطيني والنهوض اقتص اديًا المستوطنات، وا 
يجاد فرص عمؿ وتحسيف الناتج المحمي والصادرات السنوية وكؿ ذلؾ يصب في النهاية في مصمحة  وا 

ولعؿ المواطف الفمسطيني أبرز أسباب نجاح المنتج اإلسرائيمي في  المواطف قبؿ مصمحة الدولة.
يجاد السوؽ المثالي له في أراضينا، ومف  األراضي الفمسطينية، مف خالؿ شراء هذا المنتج وترويجه وا 

هذا المنطمؽ كاف ال بد مف الرقي بثقافة المواطف الفمسطيني قبؿ كؿ شيء واقناعه بأهمية مقاطعة 
المنتجات اإلسرائيمية بما فيها منتجات المستوطنات وتعزيز ثقته بالمنتج الفمسطيني. وبالتالي فإف 

اللها سبب وآليات دعـ المنتج دراستنا في هذا الفرع ستتركز حوؿ هذ  النقطة والتي سنستعرض مف خ
الفمسطيني وتعزيز ثقة المواطف الفمسطيني به وكذلؾ بياف اآلثار المترتبة عمى جريمة التداوؿ بعد 
النهوض بمنتجاتنا الوطنية، والمصنعة في أراضينا وتحت رقابتنا وبالطرؽ الشرعية، بعيدًا عف صناعة 

 الصهاينة.
 

الفمسطيني "وفا" إلى نقطة مهمة، فيما يتعمؽ بمنتجات  وفي هذا السياؽ نو  مركز المعمومات 
حالؿ المنتجات الوطنية محمها، كوف منتجات االحتالؿ تمحؽ  االحتالؿ والتي يمكف االستغناء عنها وا 
الضرر باالقتصاد الفمسطيني، في حيف يترتب عمى مقاطعتها تشجيع الستثمار رأس الماؿ الوطني، 

الفمسطينية، وبالتالي تعزيز صمود االقتصاد الفمسطيني وتحرير  مف  وزيادة في الطمب عمى المنتجات
( دراسة عمى طمبة 2017. وأجرت الباحثة )وفاء نعيـ، 306القيود التي تمحقه باالقتصاد اإلسرائيمي

الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة لبياف دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تشجيع المنتج الفمسطيني، 
ج هذ  الدراسة أف أهـ أسباب تفضيؿ الشباب الفمسطيني لمبضاعة المستوردة وكاف مف بيف نتائ

 .307واألجنبية )بما فيها بضائع المستوطنات( كاف بسبب )جودة المنتج، وسعر ، المباهاة، والتعود(
                                                           

مركز المعمومات الوطني الفمسطيني "وفا"، ممفات وطنية تحت عنواف "مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية/لمحة عامة، بدوف تاريخ نشر، تاريخ  306
 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9559 18/10/2018الزيارة: 

تواصؿ االجتماعي في تشجيع المنتج الفمسطيني لدى طمبة الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة، رسالة وفاء محمد نعيـ، دور شبكات ال 307
 .46، ص2017ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
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ذا ما أردنا الحديث عف األسباب السابقة، فإننا نجدها أسباب غير مقنعة، فماذا لو استطعنا   وا 

منتج فمسطيني بديؿ بنفس جودة وسعر المنتج اإلسرائيمي، فهؿ سيبقى المواطف  الوصوؿ إلى
 الفمسطيني متمسؾ بشراء المنتجات اإلسرائيمية بسبب المباهاة أو بسبب أنه معتاد عميها.

 
ومف األهمية بمكاف اف يخرج الصناعي الفمسطيني مف دائرة التشدد في التسعير المرتفع وعدـ  

ة الواقعة في السوؽ مف جهة المنتجات اإلسرائيمية والمستوردة، وهذا يتطمب سياسة االستجابة لممنافس
تسعيرية مرنة وعدـ توحيد سعر لتر الحميب مثال بيف كؿ المصانع الفمسطينية بينما ينخفض سعر 
الحميب اإلسرائيمي عنهـ بصورة واضحة، اذ يجب اف تكافئ الشركات الفمسطينية زبائنها مقابؿ توجههـ 

 .308منتجات الفمسطينية تطوعاً لم
 

ويقع واجب تشجيع المنتج الفمسطيني عمى عاتؽ أربعة أطراؼ رئيسية، وهي: المستهمؾ  
الفمسطيني، والُمصنع وصاحب المنشأة الصناعية، والتاجر الفمسطيني )المسوؽ لممنتجات(، وجهات 

ني الفمسطيني مف خالؿ صنع القرار، بحيث أنه يطمب مف المستهمؾ في البداية دعـ المنتج الوط
شراء  وتجنب التعامؿ بمنتجات المستوطنات، ثـ إنه يقع عمى عاتؽ المصانع والمنشآت الصناعية 
والتجار الفمسطينييف وجهات صنع القرار وكؿ المنتجيف والذيف يعمموف في القطاع التكنولوجي إلى 

ظهار القدرة التنافس  .309ية لهتحدي العقبات التي تواجه المنتج الوطني، وا 
 

أما عمى المستوى الدولي، مف الجدير ذكر  أف هناؾ العديد مف االتفاقيات التجارية الموقعة  
بيف السمطة الفمسطينية وبعض الدوؿ األخرى والتي تهدؼ إلى تعزيز التجارة. وتشمؿ هذ  االتفاقيات 

ة لمتجارة، واتفاقية الدوؿ (، واالتفاقية المرحمي(GAFTAاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
واالتفاقية االنتقالية مع دوؿ المنظمة األوروبية لمتجارة الحرة. إال أف إلنجاح التجارة الخارجية  العربية،

في فمسطيف، ودعـ المنتج الفمسطيني وتنميته بما يتناسب مع المواصفات والمقاييس الموضوعة 

                                                           
 صالح هنية، موقع االقتصادي الفمسطيني، مرجع سابؽ. 308
 18/10/2018طيني"، بدوف تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: عالء الديف الرفاتي، موقع الجامعة اإلسالمية، مقاؿ بعنواف "معرض المنتج الفمس 309
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زارة الزراعة والغرؼ التجارية ووزارة االقتصاد مف عالميا، كاف البد مف الجهات ذات العالقة مثؿ و 
وضع جممة مف الخطوات واإلجراءات التي تتمثؿ في الحصوؿ عمى الشهادات الالزمة لعمميات 
االستيراد والتصدير، تشتمؿ عمى تسجيؿ مؤسساتي موثؽ لدى التجار المحمييف واألجانب، باإلضافة 

ات وكميات المنتجات الزراعية، وتجميع لممعمومات عف إلى رخص االستيراد والتصدير، وتحديد نوعي
 .310مقاييس ومتطمبات هذ  المنتجات، وتحديد الرسـو التجارية

 
لذا مف المهـ العمؿ عمى انتاج صناعي نوعي وفؽ المواصفات والمقاييس الدولية، ألف أهمية  

ئة التي تدخؿ الى متابعة االسواؽ المحمية مف قبؿ لجاف متخصصة قادرة عمى كشؼ السمع الردي
حيث إف هذا االجراء يقود الى تمكيف السمع  االسواؽ دوف خضوعها لمفحوصات الالزمة عمى المعابر.

المنتجة محميا مف منافسة المنتجات المماثمة، مع ضرورة العمؿ عمى البدء بعممية التنمية الصناعية 
لفمسطينية التي تحتاج الى الجهد بشكؿ تدريجي وفؽ قاعدة التوسع االفقي لتشمؿ جميع المحافظات ا

الصناعي المحمي، لدور  في معالجة الكثير مف المشاكؿ االقتصادية وفي مقدمتها احتواء اعداد كبيرة 
 .311مف العاطميف عف العمؿ، فضاًل عف تفعيؿ مهف اخرى مرتبطة بهذ  الصناعات

 
دعـ المنتج الوطني،  وفي هذا السياؽ، ال بد لنا مف وقوؼ عند دور اإلعالـ الفمسطيني في 

بحيث قاؿ صالح هنية رئيس جمعية حماية المستهمؾ "في الوطف اليوـ ال يمعب االعالـ دور  
المفروض أف يمعبه مف خالؿ كشؼ وفضح اي جهة تقصر بدعـ المنتجات الفمسطينية وهي قادرة 

ف يتاجر لكؿ م -بمعنى كشؼ واعالف قوائـ سوداء-عمى أف تدعمه وتزيد حصته السوقية، فضح 
بأغذية الموت الفاسدة والمنتهية الصالحية والمهربة وغير المطابقة لممواصفات والذيف يحجموف عف 
سابؽ القصد والترصد عف استخداـ المنتجات الفمسطينية، لماذا يحجـ االعالـ عف هذا الدور وال يقيـ 

مسؤوؿ أماـ مسؤولياته؟ ماذا  له وزنا؟ لماذا ال يقوـ االعالـ بدور  في المساءلة والمكاشفة ويضع كؿ

                                                           
معهد األبحاث التطبيقية "أريج"، مقاؿ بعنواف "التاجر الفمسطيني ودور  ضمف سمسمة تسويؽ المنتجات الزراعية"، موقع راديو بمدنا، نشر  310

 http://www.baladnafm.ps/baladnafm/21241 19/10/2018، تاريخ الزيارة: 3/12/2015بتاريخ: 
، تاريخ الزيارة: 26/4/2017موقع وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني، مقاؿ بعنواف "حماية المنتج المحمي مسؤولية تنموية"، نشر بتاريخ:  311

19/8/2018 http://www.mne.ps/newmne/article/articles/59.html 
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فعمت اليوـ لتدعـ المنتجات الفمسطينية؟ هؿ وقعت قرارا اليوـ يقضي بتشجيع المنتجات 
 312الفمسطينية؟".

 
: في كؿ الظروؼ واألماكف واألزماف يشكؿ دعـ المنتج الوطني الفمسطيني حجر خالصة القوؿ

قتصادها، وهذا ما نتمنا  ونطمح إليه دومًا، األساس في بناء الدولة الفمسطينية المستقمة والنهوض با
وفي هذا الموقؼ ال يكفي الكالـ والتمني، بؿ يجب العمؿ عمى رفع القدرة التنافسية لمنتجنا الوطني، 
ذا أردنا التفكير بهذا األمر، فإننا ال نحتاج الكثير مف الوقت لكي نقرر  مف خالؿ اإلقباؿ عمى شرائه، وا 

اف هذا األمر هو خيارنا الوحيد في النهوض باقتصادنا الفمسطيني وفي  دعـ منتجنا الوطني، بحيث
 ضرب اقتصاد المستوطنات الصهيونية المقامة عمى أراضينا المحتمة. 

  

                                                           
ستهمؾ الفمسطيني، مقاؿ بعنواف "كي يصبح دعـ المنتج الفمسطيني نمط حياة"، تاريخ النشر: صالح هنية، موقع جمعية حماية الم 312
 http://www.pcp.ps/article/1012 19/8/2018، تاريخ الزيارة: 7/4/2014
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 الخاتمة
الكثير منا ال زاؿ ال يدرؾ حجـ مشكمة انتشار منتجات المستوطنات في األسواؽ واألراضي  

ال يتوقؼ عند كوف مصدرها المستوطنات الصهيونية الغير  الفمسطينية، حيث إف الحديث عف أضرارها
شرعية والمقامة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة. بؿ يتعدى إلى أكثر مف ذلؾ، بحيث أنها تعد سـ 
قاتؿ لممنتج الوطني الفمسطيني وتعمؿ عمى تدهور الوضع االقتصادي الفمسطيني بشكؿ كبير 

المستوطنات في أراضينا المحتمة، وهذا كمه يصب في مصمحة وممحوظ، كما أنها تثبت دعائـ وجود 
العدو الصهيوني، ويحطـ آمالنا كفمسطينييف في إقامة دولتنا المستقمة في كافة الجوانب بما فيها 

 الجوانب االقتصادية.
 

وبالتالي فإف مكافحة منتجات المستوطنات هو واجب وطني عمى كؿ شخص فمسطيني وحر،  
ي القمب أف العدو الصهيوني يرتكب يوميًا العديد مف االنتهاكات بحؽ أبناء الشعب وما يزيد الغصة ف

الفمسطيني، ونحف ال نزاؿ ندعمه بشرائنا لمنتجاته ومنتجات مستوطناته المقامة عمى أراضينا، ونقوي 
هب اقتصاد ، الذي أشارت العديد مف الدراسات بأف قسـ كبير مف األرباح االقتصادية اإلسرائيمية تذ

لميزانيته جيشه، وهذا الجيش هو نفسه الذي يطمؽ الرصاص الحي عمى صدورنا وهو نفسه الذي 
يعتقؿ أبنائنا وبناتنا لياًل وهو نفسه الذي ينكؿ بنا عمى الحواجز والمعابر وهو نفسه الذي سمب األرض 

ف نستمر بدعمه ومنعنا مف الصالة في رحاب المسجد األقصى المبارؾ. فكيؼ لنا كفمسطينييف أحرار أ
 ونقوي شوكته عمينا بأيدينا.

 
لذلؾ فإنه ليس مف الخطأ، لو أردنا تسمية كؿ شخص يقوـ بتداوؿ منتجات المستوطنات  

ذا دعمنا اقتصاد   بالخائف، فهذ  خيانة غير مباشرة، تتـ مف خالؿ تدعيـ اقتصاد العدو الصهيوني، وا 
 فنحف دعمنا قوته وقوينا شوكته عمينا.

 
المنطمؽ، خرج العديد مف األحرار الفمسطينييف ونادوا ونددوا بكؿ شخص يتداوؿ هذ   ومف هذا 

المنتجات، وأصدروا العديد مف حمالت المقاطعة االقتصادية، وشكموا موجة مف عمميات المكافحة 
اإليجابية في جميع مراحمها. والتي كاف نهايتها أف تدخؿ المشرع الفمسطيني وجـر هذا الفعؿ بشكؿ 
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، يستمـز إيقاع العقوبات بحقه نها ئي، واعتبر كؿ شخص يتداوؿ بمنتجات المستوطنات هو مجـر
 بشأف مكافحة تداوؿ منتجات المستوطنات.  2010لسنة  4بموجب القرار بقانوف رقـ 

 
وفي هذ  الدراسة، حاولنا وبشكؿ جاهد بحث حيثيات هذا الموضوع، مف خالؿ ناحيتيف،  

 ة موضوعية والناحية الثانية إجرائية.الناحية األولى كانت ناحي
 

 "المواجية الجنائية لجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات الصييونية"وكانت دراستنا بعنواف  
 وقد قمنا بتقسيـ هذ  الدراسة إلى ثالثة فصوؿ: 

عرفنا فيه مفهوـ االستيطاف اإلسرائيمي ودوافعه، ثـ بينا مشروعيته في القانوف الفصؿ التمييدي: 
 لدولي، واآلثار السمبية المترتبة عمى وجود  في األراضي الفمسطينية.ا

تناولنا فيه الشروط الواجب توافرها لتحقؽ عنصر التداوؿ لمنتجات المستوطنات الفصؿ األوؿ: 
االسرائيمية مف حيث الشروط المتعمقة بتصنيع المنتجات والشروط المتعمقة بالتعامؿ في منتجات 

األسواؽ الفمسطينية، كذلؾ تحدثنا عف ارتباط ادانة التعامؿ بمنتوجات المستوطنات في إطار 
المستوطنات باالقرار بعدـ مشروعية االستيطاف عمى الصعيد الدولي والداخمي، وختمنا هذا الفصؿ 

 بالحديث عف أركاف جريمة التداوؿ المتمثمة في الركف المادي والركف المعنوي والركف الشرعي.
ولنا في هذا الفصؿ اإلجراءات المتبعة في مواجهة جريمة تداوؿ منتجات تناالفصؿ الثاني: 

المستوطنات مف حيث سمطة أعضاء الضابطة الجمركية واختصاصات نيابة الجرائـ االقتصادية في 
جريمة التداوؿ، ثـ بحثنا العوامؿ المؤثرة في جريمة تداوؿ منتوجات المستوطنات العوامؿ المتعمقة 

وانطباؽ الظروؼ المشددة والمخففة عمى هذ  الجريمة، وختمنا هذا الفصؿ وهذ  بالوصؼ التجريمي 
الدراسة ببياف ماهية المنتج الوطني الفمسطيني كمنتج بديؿ عف منتج المستوطنات وعوامؿ تعزيز ثقة 

 المواطف الفمسطيني به.
نا ببياف أهـ وفي نهاية كؿ دراسة، فإنه مف الطبيعي جني ثمار هذا المجهود، ويكوف الجني ه 

النتائج التي تـ التوصؿ إليها خالؿ الدراسة، وبناًء عمى هذ  النتائج يتـ طرح بعض التوصيات والتي 
نأمؿ أف تكوف ذات أثر ممموس عمى الواقع التطبيقي لممواجهة الجنائية لتداوؿ منتجات المستوطنات. 

 وكانت أهـ النتائج والتوصيات كما يمي:
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 أواًل: النتائج 
في تجريـ أي منتج مف منتجات المستوطنات أف يكوف قد تـ تصنيعه في إطار  يشترط .1

المستوطنات، باإلضافة إلى حظر  مف قبؿ المجمس الفمسطيني لحماية المستهمؾ التابع لوزارة 
االقتصاد الوطني مف خالؿ ذكر هذا المنتج ضمف دليؿ يصدر بشكؿ دوري عف حماية 

المستوطنات المحظور التعامؿ بها. ويشترط كذلؾ في  المستهمؾ، ويضـ هذا الدليؿ منتجات
تجريـ أي منتج مف منتجات المستوطنات، أف يتـ التعامؿ والتداوؿ فيه في إطار األسواؽ 

اعتبر  2009الفمسطينية والحيز الجغرافي لمسوؽ الفمسطيني، ولعمه مف المحزف أنه في العاـ 
 تمؾ الصناعات والمنتجات الصهيونية.السوؽ الفمسطيني ثاني سوؽ بعد امريكيا لتسويؽ 

ال بد مف التمييز ما بيف المنتج المصنع في إطار المستوطنات، والمنتج اإلسرائيمي الذي يتـ  .2
تصنيعه داخؿ الكياف الصهيوني، ويتـ ذلؾ مف خالؿ عدة أمور، هي: المنتج اإلسرائيمي يجب أف 

ية، كما أف الباركود في المنتج اإلسرائيمي يحمؿ بطاقة بياف بالمغة العربية إلى جانب المغة العبر 
، ويتـ التمييز أيضًا مف خالؿ التأكد مف المنتج مف خالؿ البيانات الكتابية 729يبدأ بالرقـ 

 الموجودة عميه المتضمنة مكاف الصنع، مثؿ صنع في تؿ أبيب، أو صنع في بركاف.
واضح وصريح ال غموض  إف الموقؼ الدولي مف منتجات المستوطنات، هو موقؼ رافض بشكؿ .3

فيه لهذ  المنتجات، وهو موقؼ مستمد مف الرفض الكامؿ لمعمميات االستيطانية لمكياف الصهيوني 
في األراضي الفمسطينية المحتمة بكافة اشكالها، كونها تتعارض مع موقؼ القانوف الدولي وقرارات 

 لمواقؼ.الشرعية الدولية. لكف يأخذ عميه مسألة الوقت ومسألة قيمة تمؾ ا
تعد الشركات اإلسرائيمية أحد أهـ اآلليات المستخدمة في دعـ وانتشار منتجات المستوطنات،  .4

ضعاؼ  باإلضافة إلى دعـ الحكومات اإلسرائيمية لمشركات والمصانع العاممة في المستوطنات، وا 
ية االقتصاد الفمسطيني، والمحاوالت المستمرة إلضعاؼ حمالت المقاطعة العربية والفمسطين

لمنتجات المستوطنات، والجهود اإلسرائيمية في إبقاء السوؽ العربية مفتوحة، والخطة اإلسرائيمية 
الممنهجة لمتأثير عمى قطاع االتصاالت الفمسطينية. ويقع عمى عاتؽ كافة أفراد الشعب 

 الفمسطيني توحيد جهودهـ لمتغمب عمى هذ  اآلليات.
يخ النضاؿ الفمسطيني ضد االستيطاف الصهيوني، حدوث نقمة نوعية في تار  2010شكؿ العاـ  .5

بحيث اتخذت السمطة الوطنية قرارا بتنظيؼ السوؽ الفمسطينية مف منتجات المستوطنات ولمتأكيد 
لسنة  4عمى هذا التوجه أصدر الرئيس محمود عباس في نيساف مف العاـ نفسه "القرار بقانوف رقـ 

. وعرؼ المشرع الفمسطيني فعؿ التداوؿ في بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات" 2010
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هذا القرار بقانوف مف خالؿ ذكر عدة أفعاؿ عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر، وال يشترط حدوث 
نما حدوث أي فعؿ منها يؤدي إلى قياـ جريمة تداوؿ  هذ  األفعاؿ جميعها لوقوع التجريـ، وا 

 .2010لسنة  4ـ منتجات المستوطنات المعاقب عميها في القرار بقانوف رق
أف مفهوـ التداوؿ واألعماؿ التي ذكرها المشرع فيه يتطابؽ مع ما جاء في القانوف التجاري، ومف  .6

خالؿ قراءة تعريؼ التداوؿ في نص المادة األولى نجد أف الفئة المستهدفة في التجريـ هي فئة 
فماذا عف فئة المواطنيف  التجار، كوف األعماؿ التي تـ ذكرها هي أعماؿ تجارية يقوـ بها التجار،

والمستهمكيف؟ وباألخص عندما نعمـ أف المشرع نص في المادة الثالثة مف القرار بقانوف أنه يطبؽ 
 عمى أي شخص يتداوؿ منتجات المستوطنات دوف تخصيص لفئة معينة.

نص القرار بقانوف عمى عدة عقوبات أصمية مقررة لكؿ شخص يتداوؿ منتجات المستوطنات،  .7
الحبس والغرامة المالية، وعدة عقوبات تبعية كسحب رخصة السائؽ وترخيص المركبة، أو كعقوبة 

مصادرتها في حالة العود، وعقوبة إغالؽ المحؿ كذلؾ لمدة ال تقؿ عف ستة أشهر، واغالقه 
نهائيًا في حالة العود. ومف خالؿ الدراسة تبيف لنا أف كؿ هذ  العقوبات هي عقوبات عادية وغير 

 ال تالئـ حجـ وخطورة جريمة التداوؿ.رادعة، و 
تعد جريمة تداوؿ منتجات المستوطنات كغيرها مف الجرائـ، ال بد لحدوثها توفر عدد مف األركاف  .8

 والشروط، مف وجود ركف مادي وركف معنوي وركف شرعي.
جـر المشرع الفمسطيني في القرار بقانوف بشكؿ غير مباشر العمؿ في المستوطنات الصهيونية،  .9

اء هذا التجريـ في موضعيف: األوؿ في نص المادة األولى مف خالؿ تعريؼ خدمات وج
المستوطنات عمى أنها كؿ عمؿ يتمثؿ بنشاط تقني أو حرفي أو مادي في المستوطنات ومف شأنه 
تقديـ منفعة لها، لقاء مقابؿ مالي. أما الثاني فجاء في نهاية تعريؼ مصطمح التداوؿ بقوله " 

فعة أو خدمة لممستوطنات أو لمنتجاتها ". والمالحظ عدـ وجود سوابؽ قضائية ...أو تقديـ من
تجـر فعؿ العمؿ في المستوطنات، ويبرر هذا األمر اف الحكومة الفمسطينية ونظرًا لموضع الراهف 
تغض نظرها عف العماؿ داخؿ المستوطنات، وتكتفي بمالحقة الشركات الكبرى العاممة في 

 المستوطنات.
هذ  الدراسة وجدنا بأنه مف الممكف تحقؽ السموؾ السمبي في جريمة التداوؿ، كما مف خالؿ  .10

 في حالة التكتـ عف اإلبالغ بوجود منتجات مستوطنات أو تداوؿ بها في مكاف معيف.
ال يعتد بها إال إذا كاف يتجسد فيها صفات هذا  النتيجة كعنصر في الركف المادي لمجريمة .11

وأغمب الجرائـ يمـز لتوافرها تحقؽ النتيجة اإلجرامية بالمعنى  الركف مف كياف مادي محسوس،
الكامؿ كما هو الحاؿ في جرائـ القتؿ، حيث يتطمب المشرع إزهاؽ الروح بالنسبة لمقتؿ، ويطمؽ 
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عمى هذ  الجرائـ "جرائـ الضرر"، وهي التي يتطمب نموذجها القانوني تحقؽ نتيجة إجرامية معينة. 
في بعض الجرائـ في تحديد  لمواقعة اإلجرامية بالسموؾ، ويجرمه بغض ولكف المشرع قد يكتفي 

النظر عف النتيجة المترتبة عمى هذا السموؾ، وهذا النوع مف الجرائـ يطمؽ عميها جرائـ الخطر، 
وجريمة تداوؿ منتجات المستوطنات تعد مف هذا النوع مف الجرائـ الذي يكتفي المشرع فيها بأف 

ر عمى الحؽ أو المصمحة المحمية دوف اشتراط اإلضرار الفعمي. ويترتب يترتب عمى السموؾ خط
تصور حدوث الشروع في جريمة التداوؿ ألنه الشروع بشكؿ عاـ هو مف جرائـ عدـ  عمى ذلؾ 

 الخطر وليس الضرر ألف النتيجة لـ تتحقؽ بمفهومها المادي بؿ المدلوؿ القانوني.
ت المستوطنات معنا  أف يعمـ الجاني أف المنتج هو إف القصد الجنائي في جرائـ تداوؿ منتجا .12

بضاعة مستوطنات، مع انصراؼ إرادته الى ارتكاب النشاط اإلجرامي، وبناًء عمى ذلؾ، يتضح 
أف القصد الجنائي في جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات كغيرها مف الجرائـ يقوـ عمى عنصريف 

 هما العمـ واإلرادة.
ؿ منتجات المستوطنات وخطورتها عمى النظاـ االقتصادي الفمسطيني نظرًا لطبيعة جريمة تداو  .13

وكونها مف الجرائـ االقتصادية فأنه يمـز لمكافحتها وضبطها اناطة هذ  المهمة إلى سمطة ضبط 
قضائية خاصة بمكافحة ومالحقة الجرائـ االقتصادية، وهو ما يقع عمى عاتؽ جهازيف مف أجهزة 

 ، وهما جهاز الضابطة الجمركية وحماية المستهمؾ.الضبط في السمطة الفمسطينية
يعمؿ جهاز الضابطة الجمركية عمى مالحقة متداولي منتجات المستوطنات بموجب القرار  .14

. 12بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وبالتحديد نص المادة  2010لسنة  4بقانوف رقـ 
مها تتمثؿ في االحتالؿ اإلسرائيمي، ويواجه في ذلؾ عدد مف الصعوبات التي تحيؿ دوف ذلؾ، أه

وغياب التمثيؿ الفمسطيني عمى المعابر، وعدـ التناسب ما بيف المهاـ الممقاة عمى عاتؽ الجهاز 
والموارد البشرية والمالية المتاحة له. كما أف التقسيمات والتصنيفات اإلدارية لمناطؽ السمطة 

بمهامها، بحيث اف االحتالؿ اإلسرائيمي يتعمد الفمسطينية، ال تتناسب وقياـ الضابطة الجمركية 
 دائمًا التماطؿ في إعطاء التنسيؽ في الوقت المناسب.

إف النيابة العامة هي صاحبة االختصاص األصيؿ في تحريؾ الدعوى الجزائية بشكؿ عاـ،  .15
 وكذلؾ الدعاوي االقتصادية، وبالتالي فإف مهمة تحريؾ الدعوى الجزائية في جريمة التداوؿ هو

 مف اختصاص النيابة العامة الفمسطينية وبالتحديد نيابة الجرائـ االقتصادية.
أف دور نيابة الجرائـ االقتصادية في متابعة قضايا تداوؿ منتجات المستوطنات يمر بعدة  .16

مراحؿ، تبدأ بضبط المنتج وتنتهي بإتالفه، ولكف ال يخمو ذلؾ مف بعض العقبات والنواقض 
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عمى توضيح دور نيابة الجرائـ االقتصادية والعقبات التي تواجهها في كؿ  القانونية، لذلؾ سنعمؿ
 مرحمة بشكؿ أكبر.

أف المهمة األساسية لنيابة الجرائـ االقتصادية في التحقيؽ في جريمة التداوؿ تكمف في التأكد  .17
مف مصدر منتجات المستوطنات، وهؿ تـ ذكرها في الدليؿ الصادر عف وزارة االقتصاد الوطني 

 ـ لـ يتـ ذكرها، حيث أف هذ  العممية تعد كافية لتحريؾ الدعوى الجزائية في جريمة التداوؿ.أ
أف النيابة العامة يقتصر دورها فقط عمى تحريؾ الدعوى الجزائية ولكف المشرع الفمسطيني  .18

خرج عف هذ  القواعد العامة في القرار بقانوف بشأف منتجات المستوطنات بشأف مصادرة البضاعة 
مضبوطة واتالفها حسب األصوؿ وبمعرفة النيابة العامة وهنا تثار عدة إشكاليات متعمقة بعدـ ال

منح المشرع الفمسطيني بشكؿ واضح دور لمنيابة العامة في إتالؼ منتجات المستوطنات 
والتصرؼ فيها لمصالح العاـ، حيث أنه مف غير المتصور التصرؼ بمنتجات المستوطنات وهي 

روعة وبالتالي يجب اتالفها وعدـ التصرؼ بها، وفي مشكمة اسقاط القضايا باألساس غير مش
وحفظها لعدة أسباب مثؿ عدـ وجود دليؿ عمى أنها بضاعة مستوطنات أو كما في حالة كوف 

 البضاعة مصدرها مف الداخؿ المحتؿ ومشروع التداوؿ فيه.
ت المستوطنات، فإف جريمة فيما يتعمؽ بالتكرار واألسباب المشددة العامة في تداوؿ منتجا .19

التداوؿ هنا تخضع لألحكاـ العامة في العود، وذلؾ كما أكد المشرع الفمسطيني عمى هذا األمر 
والتي جاء فيها "وفي جميع  2010لسنة  4مف القرار بقانوف رقـ  14مف المادة  5في نص الفقرة 

ة التداوؿ عمى المجتمع األحواؿ، تضاعؼ العقوبة، في حالة التكرار". ونظرًا لخطورة جريم
الفمسطيني كما ذكرنا آنفًا، أضاؼ المشرع الفمسطيني عقوبات أخرى لجريمة التداوؿ في حالة 
التكرار، بهدؼ الحد مف العود لها مثؿ سحب رخصة السائؽ والمركبة ومصادرتها نهائيًا، واغالؽ 

 المحؿ نهائيًا.
التداوؿ، فتكمف عمى سبيؿ المثاؿ في  أما فيما يتعمؽ باألسباب المشددة الشخصية في جريمة .20

حالة ما إذا كاف الجاني مف الموظفيف العمومييف وكانت الجريمة قد ارتكبت اثناء ممارسته 
لوظيفته. وكذلؾ إذا كاف الجاني مف الموظفيف أو المستخدميف العمومييف المكمفيف بتنفيذ أحكاـ 

لمستوطنات كموظفي حماية المستهمؾ بشأف مكافحة منتجات ا 2010لسنة  4القرار بقانوف رقـ 
أو أفراد الضابطة الجمركية المناط إليهـ مالحقة المتداوليف في منتجات المستوطنات. ونالحظ أف 

يفتقر إلى ذكر األسباب المشددة الخاصة في جريمة التداوؿ،  2010لسنة  4القرار بقانوف رقـ 
 عمى الرغـ مف تصور حدوثها.
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خففة هي أسباب نص عميها المشرع تخفؼ مف العقوبة وهي ممزمة أف األعذار القانونية الم .21
لمقاضي، كما وأنها تقسـ إلى نوعيف: أعذار مخففة عامة، وأعذار مخففة خاصة وفيما يتعمؽ 
بمدى انطباؽ هذ  األعذار عمى جريمة التداوؿ، فإننا نستثني منها األعذار الخاصة كونها مقررة 

ذار العامة فإننا نجد المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى أي مف هذ  لنوع معيف مف الجرائـ، أما األع
األعذار في القرار بقانوف بشأف مكافحة منتجات المستوطنات، ونعمؿ ذلؾ بأف جريمة التداوؿ هي 
جريمة ذات طابع خاص، وليس مف المتصور أف تنطبؽ عميها األعذار القانونية المخففة العامة 

ني أف جميع األعذار القانونية العامة ال يمكف تطبيقها عمى جريمة كاالستفزاز. ولكف هذا ال يع
التداوؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ هناؾ عذر إبالغ السمطات العامة، أو قياـ الجاني بتسهيؿ التحقيؽ 

 لمسمطات العامة.
تتناوؿ الظروؼ القضائية المخففة كؿ ما يتعمؽ بمادية العمؿ اإلجرامي في ذاته وبشخص  .22

وترؾ المشرع أمر تحديدها ، ـ الذي ارتكب هذا العمؿ وبمف وقعت عميه الجريمةالمتهـ المجر 
لفطنة القاضي وخبرته، ومف األمثمة عميها عدـ وجود سوابؽ لممداف، واعتراؼ المتهـ عف طواعية 

لـ ينص . و واختيار، وكذلؾ كبر سف المتهـ خاصة إذا كاف المتهـ قد تعدى أو تجاوز سف الستيف
يني عمى الظروؼ القضائية المخففة في جريمة التداوؿ بشكؿ واضح وصريح في المشرع الفمسط

، وهذا أمر طبيعي كوف هذ  الظروؼ هي تقديرية وتخضع 2010لسنة  4القرار بقانوف رقـ 
لسمطة القاضي، الذي يحكـ بها في كؿ واقعة عمى حدا حسب ظروفها، وعمى حسب ماذا يرى 

 .في مالبسات هذ  القضية
بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات ال يهدؼ إلى  2010لسنة  4بقانوف رقـ  أف القرار .23

نما يهدؼ أيضًا إلى دعـ المنتج الوطني البديؿ والنهوض  مكافحة منتجات المستوطنات فقط، وا 
باالقتصاد الفمسطيني. والجدير ذكر  إف المنتجات الفمسطينية حققت نقمة نوعية في السنوات 

حيث المزيد مف التركيز عمى الجودة وتحقيؽ انتشار في اسواؽ عربية  العشرة االخيرة مف
 %.12واسالمية، اال أف مساهمتها في الناتج المحمي ظمت متدنية بواقع 

عمى الرغـ مف األهمية الكبيرة لمباركود، إال أف دولة فمسطيف حتى هذ  المحظة ال تمتمؾ  .24
 ها ونحصؿ عمى الباركود الفمسطيني.باركود خاص بها، لعدة أسباب مف الممكف أف نتجاوز 

يرتبط المنتج الفمسطيني البديؿ بعالقة وثيقة مع منتج المستوطنات بحيث كمما ازداد ترويج  .25
المنتج الفمسطيني وازداد االقباؿ عميه، قؿ االقباؿ عمى منتج المستوطنات والعكس صحيح. لذلؾ 

التشدد في التسعير المرتفع وعدـ مف األهمية بمكاف اف يخرج الصناعي الفمسطيني مف دائرة 
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االستجابة لممنافسة الواقعة في السوؽ مف جهة المنتجات اإلسرائيمية والمستوردة، وهذا يتطمب 
 سياسة تسعيرية مرنة.

 

 ثانيًا: التوصيات
  توصيات في ضوء الدراسة  -

 في ضوء النتائج السابقة لمدراسة، أوصي بما يمي:
ندعو وزارة االقتصاد المستوطنات والمنتجات اإلسرائيمية:  فيما يتعمؽ بالتمييز بيف منتجات .1

الوطني بإيجاد وسائؿ أخرى لتمييز منتجات المستوطنات عف غيرها مف المنتجات، مف خالؿ 
أساليب يمكف لممواطف العادي التوصؿ إليها، وتكثيؼ عمؿ القوائـ المنفصمة المتضمنة منتجات 

 ها عبر وسائؿ اإلعالـ، لكي تصؿ لمجميع.المستوطنات وتحديثها بشكؿ مستمر، ونشر 
فيما يتعمؽ بالموقؼ الدولي مف منتجات المستوطنات،  الموقؼ الدولي مف منتجات المستوطنات: .2

ذكرنا بأنه موقؼ رافض لهذ  المنتجات بشكؿ واضح، لكنه يأخذ عميه مسألة الوقت ومسألة قيمة 
يؿ مواقؼ وقرارات المنظمات اإلقميمية نرى بضرورة العمؿ عمى تفعهذا الموقؼ. وبالتالي هنا 

 والدولية عمى أرض الواقع وعدـ بقائها مجرد مواقؼ دبموماسية بيف الدوؿ.
يقع عمى عاتؽ وزارة االقتصاد الوطني كذلؾ تكثيؼ الرقابة عمى جميع المنتجات اإلسرائيمية  .3

ؾ المنتجات وأخذ المباعة في السوؽ الفمسطيني، ويتـ ذلؾ مف خالؿ عمؿ دراسات مكثفة حوؿ تم
 كؿ سمعة عمى حدا مف خالؿ تشكيؿ لجاف متخصصة لذلؾ. 

مف خالؿ قراءة تعريؼ التداوؿ في نص المادة األولى نجد أف الفئة فيما يتعمؽ بمفيـو التداوؿ:  .4
المستهدفة في التجريـ هي فئة التجار، كوف األعماؿ التي تـ ذكرها هي أعماؿ تجارية يقوـ بها 

عكس الواقع وعكس ما ورد في نص المادة الثالثة والمادة الرابعة مف نفس  وهذا عمى. التجار
القرار بقانوف. لذلؾ كاف يجب عمى المشرع الفمسطيني لو تدارؾ هذا النقص التشريعي مف خالؿ 

طالقها كما يجب.  عدـ تخصيص الصفة وا 
وبات عادية وغير تعد العقوبات المنصوص عميها في القرار بقانوف، عقفيما يتعمؽ بالعقوبات:  .5

رادعة وال تالئـ حجـ وخطورة جريمة التداوؿ، وحيث أف هذ  الجريمة تمتد خطورتها إلى االقتصاد 
الوطني الفمسطيني، فإنه يجب التشديد في حجـ العقوبة، كي تكوف رادعة لكؿ شخص يحاوؿ 

العقوبات العبث في األمف العاـ واالقتصاد الفمسطيني. لذلؾ نرى بضرورة إعادة النظر في 
 .2010لسنة  4المنصوص عميها في القرار بقانوف رقـ 
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لوزير االقتصاد الوطني يجوز فيما يتعمؽ بالتصرؼ بالمضبوطات مف منتجات المستوطنات:  .6
اصدار أمر تشكيؿ لجنة لمتصرؼ في المضبوطات مف منتجات المستوطنات، وذلؾ لمصالح 

مبهمة نوعًا ما، وهنا كاف مف األفضؿ قياـ  العاـ. وهنا تبدو هذ  المجنة وعممها وصالحياتها
المشرع ببياف آلية عمؿ المجنة السابقة بشكؿ أوسع، وصالحيتها في التصرؼ بمنتجات 

 المستوطنات، وذلؾ تفاديًا ألي عمميات خارجية تكوف لالستغالؿ الشخصي.
دليؿ يشترط المشرع لتجريـ فعؿ التداوؿ، أف يكوف المنتج المضبوط منصوص عميه ضمف ال .7

فعؿ الشخص الذي يتاجر أو يتداوؿ بمنتجات الصادر عف حماية المستهمؾ، فماذا عف 
وبالتالي نرى هنا بضرورة تدارؾ المشرع الفمسطيني هذا ؟ مستوطنات غير واردة ذكرها في الدليؿ

النقص، ومنح سمطات الضابطة القضائية ونيابة الجرائـ االقتصادية وحماية المستهمؾ الحؽ في 
 منتجات المستوطنات بكافة أشكالها وأنواعها، وسواء تـ ذكرها في الدليؿ أـ لـ يتـ ذلؾ. تجريـ

كما ذكرنا سابقًا فقد جـر المشرع الفمسطيني في فيما يتعمؽ بالعمؿ في المستوطنات الصييونية:  .8
القرار بقانوف بشكؿ غير مباشر العمؿ في المستوطنات الصهيونية، ومع ذلؾ فإنه ال توجد 

قة فعمية عمى أرض الواقع لمعماؿ داخؿ المستوطنات بحكـ الظروؼ والوضع االقتصادي مالح
أحيانًا. وكوف العمؿ في المستوطنات يعد خيانة ومساعدة في تثبيت سـ قاتؿ في األرض 
الفمسطينية فإف الحؿ األمثؿ يكمف في األخذ بموقؼ المشرع الفمسطيني المعاقب لمعمؿ داخؿ 

بيقه عمى أرض الواقع مف خالؿ مالحقة العمالة الفمسطينية في المستوطنات وكذلؾ تط
المستوطنات بشرط العمؿ عمى تحسيف األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية وتوفير فرص 

 العمؿ ورفع الحد األدنى لألجور.
عمى الرغـ مف أف المشرع الفمسطيني تطرؽ له فيما يتعمؽ بالسموؾ السمبي في جريمة التداوؿ:  .9

مف القرار بقانوف الخاصة بالعقوبات، كاف مف األفضؿ  4/14غير مباشر في نص المادة  بشكؿ
عمى المشرع الفمسطيني النص عمى هذا الفعؿ في أكثر مف موضع في القرار بقانوف، أولها في 
نص المادة األولى مف خالؿ تعريفه لفعؿ التداوؿ، بذكر عبارة "أو أي شخص يعمـ بقياـ شخص 

 داوؿ ويسكت عف ذلؾ". أخر بفعؿ الت
فإننا نرى بدعـ الموارد المالية والبشرية المتاحة لهذا الجهاز، فيما يتعمؽ بالضابطة الجمركية:  .10

كوف أف الموارد المالية والبشرية المتاحة له حاليًا ال تتناسب والمهاـ الممقاة عمى عاتقه، ويتـ ذلؾ 
لضابطة الجمركية، كما يمكف ذلؾ مف مف خالؿ تفريغ عدد أكبر مف قوى األمف لمعمؿ داخؿ ا

 خالؿ ضخ المزيد مف الموارد المالية لمموازنة العامة الخاصة بالضابطة الجمركية.
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ضرورة سف تشريع يعمؿ عمى مكافحة الجرائـ فيما يتعمؽ بنيابة الجرائـ االقتصادية:  .11
مى يوما بعد االقتصادية وانشاء محكمة متخصصة لمنظر في مثؿ هذ  الجرائـ خاصة انها تتنا

يوـ االمر الذي يستوجب الوقوؼ بحـز لردع المخالفيف وحماية االقتصاد الوطني وصحة المواطف 
الفمسطيني. كذلؾ فيما يتعمؽ بدور هذ  النيابة في جريمة التداوؿ، فإنه كاف مف األفضؿ لممشرع 

 النص بشكؿ أوضح عمى هذا الدور في نصوص القرار بقانوف.
كاف مف  ابة الجرائـ االقتصادية بالمضبوط مف منتجات المستوطنات، فيما يتعمؽ بتصرؼ ني .12

مف  13المعدؿ لممادة  2017لسنة  13األفضؿ لو لـ يأتي المشرع الفمسطيني بالقرار بقانوف رقـ 
. حيث أنه ال يتصور أف تقوـ الدولة بمكافحة منتجات 2010لسنة  4القرار بقانوف رقـ 

شرعيتها وفي النهاية تقوـ ببيعها إلى المستهمكيف أو توزعها  المستوطنات ومالحقتها بسبب عدـ
عمى المحتاجيف، فكيؼ يقتنع المواطف هنا بعدـ شرعية منتجات المستوطنات وهو يرى الدولة تقـو 

 بالتصرؼ فيها وببيعها.
: يفتقر القرار بقانوف إلى هذ  فيما يتعمؽ باألسباب المشددة الخاصة في جريمة التداوؿ .13

والتي منها قياـ أحد المكمفيف بمالحقة مرتكبي جرائـ التداوؿ، بالتداوؿ شخصيًا بمنتجات  األسباب،
المستوطنات. وبالتالي هنا بكؿ تأكيد ال بد مف النص عمى ظرؼ مشدد خاص فيما يتعمؽ بهذ  

 الحالة، وغيرها مف الحاالت المشابهة في األسباب المشددة الخاصة.
لـ ينص المشرع الفمسطيني عمى أي مف هذ  األعذار  ة المخففة:فيما يتعمؽ باألعذار القانوني .14

في القرار بقانوف بشأف مكافحة منتجات المستوطنات، ونعمؿ ذلؾ بأف جريمة التداوؿ هي جريمة 
ذات طابع خاص، ال تنطبؽ عميها األعذار القانونية المخففة العامة كاالستفزاز. ولكف هذا ال 

ية العامة ال يمكف تطبيقها عمى جريمة التداوؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ يعني أف جميع األعذار القانون
هناؾ عذر إبالغ السمطات العامة، أو قياـ الجاني بتسهيؿ التحقيؽ لمسمطات العامة، فال ريب أف 

 يتـ النص عميها في القرار بقانوف.
ة قبؿ عممية تعد عممية إحالؿ المنتج الفمسطيني البديؿ مكاف منتج المستوطنات هي ذات أولوي .15

مكافحة منتج المستوطنات، وهو ما يتطمب مف السمطة الفمسطينية المزيد مف الجهود والعمؿ 
المستمر في سبيؿ النهوض باالقتصاد الوطني الفمسطيني ودعـ منتجاتنا الوطنية وتعزيز ثقة 

 المواطف الفمسطيني بها.
ستوى الدولي لمحصوؿ عمى ضرورة بذؿ وزارة االقتصاد الوطني المزيد مف الجهود عمى الم .16

الباركود الفمسطيني الذي يسهـ في دفع عممية اإلنتاج ودعـ المنتج الفمسطيني البديؿ مف خالؿ 
 سهولة التعرؼ عميه بيف دوؿ العالـ.
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ضرورة أف يخرج الصناعي الفمسطيني مف دائرة التشدد في التسعير المرتفع وعدـ االستجابة  .17
هة المنتجات اإلسرائيمية والمستوردة، وهذا يتطمب سياسة لممنافسة الواقعة في السوؽ مف ج

 تسعيرية مرنة.
اف النهوض بالمنتج الفمسطيني البديؿ هي مسؤولية الجميع، وتتطمب توحيد جميع الجهود مف  .18

جميع الفئات في المجتمع الفمسطيني، وأقؿ شيء يفعمه المواطف الفمسطيني في ذلؾ، هو االبتعاد 
 سرائيمية ومنتجات المستوطنات، والتعامؿ بالمنتج المحمي فقط.عف شراء المنتجات اإل

ضرورة العمؿ عمى البدء بعممية التنمية الصناعية بشكؿ تدريجي وفؽ قاعدة التوسع االفقي  .19
لتشمؿ جميع المحافظات الفمسطينية التي تحتاج الى الجهد الصناعي المحمي، لدور  في معالجة 

ي مقدمتها احتواء اعداد كبيرة مف العاطميف عف العمؿ، فضاًل الكثير مف المشاكؿ االقتصادية وف
 عف تفعيؿ مهف اخرى مرتبطة بهذ  الصناعات.

( ليصبح النص كالتالي:" تعتبر كافة منتجات 4/1توصي الباحثة بضرورة تعديؿ نص المادة ) .20
 المستوطنات سمعًا غير مشروعة وتحدد بموجب قرار يصدر عف جهة تشريعية مختصة .

 
 ات عامة لمكافحة تداوؿ منتجات المستوطنات توصي -

تفعيؿ حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية ومنتجات المستوطنات بشكؿ أكبر مما هي عميه  .1
في الوقت الراهف، مف خالؿ تشجيع المنتجات المحمية، واعتبار ذلؾ مف أشكاؿ النضاؿ 

 الشعبي والوطني.
فعاؿ في توعية المواطنيف بضرورة عدـ التعامؿ  قياـ وسائؿ اإلعالـ المسموعة والمرئية بدور .2

 مع منتجات المستوطنات، واحالؿ المنتجات الوطنية مكانها والترويج لها.
تكثيؼ عقد الندوات والمؤتمرات والمعارض الوطنية التي تشجع المنتج الوطني المحمي البديؿ،  .3

في أوساط المجتمع وتندد بالتعامؿ مع منتجات المستوطنات، وتعمؿ عمى تشويه صورتها 
 الفمسطيني.

إعادة الثقة لممستهمؾ المحمي بالمنتج الوطني مف خالؿ العمؿ عمى تطوير  وتحسيف جودته  .4
ومظهر ، وكؿ ذلؾ يكوف بناًء عمى متطمبات واحتياجات المستهمكيف. والعمؿ عمى تحسيف 

قد برامج تدريب القدرة التكنولوجية اإلنتاجية مف خالؿ توفير الخبرات والمهرات عف طريؽ ع
 مقدمة لمعامميف والفنييف فيها، بإشراؼ المؤسسات الحكومية واألهمية عمى هذ  البرامج.

استغالؿ العداء اإلسرائيمي لمشعب الفمسطيني واالنتهاكات اإلسرائيمية المستمرة واليومية بشكؿ  .5
تعامؿ إيجابي في موضوع تداوؿ منتجات المستوطنات، مف خالؿ حث المواطنيف عمى أف ال

 بمنتجات المستوطنات هي نقطة دعـ لمجيش اإلسرائيمي وتقوية لشوكته.
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إعداد المزيد مف الدراسات واألبحاث حوؿ هذا الموضوع، وذلؾ نظرًا لندرتها وقمتها، عمى  .6
 الرغـ مف خطورة الموضوع وخطورة هذ  الظاهرة.

  
ذه الدراسة، والتي ندرؾ أف نكوف قد وفقنا في إعداد ى -عز وجؿ-وفي النياية، نسأؿ اهلل  

جيدًا أنو ميما بذلنا مف جيد فإف ىذا الجيد سيكوف ناقصًا وال يصؿ إلى الكماؿ المنشود، وما 
ومع ذلؾ حاولنا  -كؿ إنساف يخطئ ويصيب-الكماؿ إال هلل وحده، ليبقى في حدود طبيعتو البشرية 

ف مخمصيف الخروج بيذا العمؿ في أفضؿ صورة ممكنة، فإف نجحت في مس عاي فالشكر هلل وحده، وا 
 جانبني الصواب فمي عزاء المجتيديف وحسبي أنني حاولت.  
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  ،"الجزء األوؿ، دار الكتب القاموس المحيطمجد الديف محمد بف يعقوب المعروؼ بػ"الفيروز أبادي ،

 .1979العممية، بيروت، 
  ،1965، جامعة دمشؽ، العقوبات، الطبعة الرابعة المبادئ العامة في قانوفمحمد الفاضؿ. 
  ،دار ، دراسة جيوبولوتكيػةالمستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية وقطاع غزةمحمد أمير قيطة ،

 المنارة، جدة، بدوف تاريخ نشر.
  ،دار الثقافة شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية-أصوؿ اإلجراءات الجزائية محمد سعيد نمور ،

 2016، عماف، 4منشر والتوزيع، طل
  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القسـ العاـ –شرح قانوف العقوبات األردني محمد صبحي نجـ ،

 .1995عماف، 
  ،دار الرياف لمطباعة، 1967تاريخ االستيطاف الييودي في منطقة نابمس عاـ محمد عود  غممي ،

 .1998نابمس، 
  ،المكتب المصري جرائـ المخدرات والتيريب الجمركي قانوف العقوبات الخاص،محمد عوض ،

 1966الحديث لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، 
  ،1998، دار الشروؽ، القاهرة، التنظيـ القضائي المصريمحمد فتحي نجيب 
  ،1987، مكتبة االنجمو المصرية، القاهرة، اإلرىاب في القانوف الجنائيمحمد مؤنس محب الديف 
 دار ومطابع الشعب، القاهرة، الجرائـ االقتصادية في القانوف المقارفى، محمود محمود مصطف ،

1963 
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  ،النظرية العامة لمقصد الجنائي، دراسة تأصيمية مقارنة لمركف المعنوي في محمود نجيب حسني
 .1978، دار النهضة العربية، القاهرة، الجرائـ العمدية

  ،1974، دار النهضة العربية، القاهرة، باتعالقة السببية في قانوف العقو محمود نجيب حسني. 
  ،جامعة 2001لسنة  3رقـ  شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطينيمصطفى عبد الباقي ،

 2015بيرزيت، راـ اهلل، 
  ،المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة في ضوء قواعد القانوف موسى الدويؾ

 .2004اإلسكندرية، ، منشأة المعارؼ، الدولي العاـ
  ،مؤسسة الحؽ، راـ اهلل، المستوطنات اإلسرائيمية في ضوء القانوف الدولي اإلنسانيناصر الريس ،

1999. 
  ،دار الفكر لمنشر 1، ج1، طالجرائـ االقتصادية في التشريع األردنينائؿ عبد الرحمف صالح ،

 .1990والتوزيع، عماف، 
  ،2001لسنة  3اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  الوسيط في شرح مبادئ قانوفنبيه صالح ،

 2004منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
  مركز دراسات الوحدة االستيطاف اإلسرائيمي في فمسطيف بيف النظرية والتطبيؽبركات، نظاـ ،

 .1988العربية، بيروت، 
  ،ار الثقافة لمنشر ، الطبعة السادسة، د-القسـ العاـ-شرح قانوف العقوبات نظاـ توفيؽ المجالي

 .2017والتوزيع، عماف، 
  ،4، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط-القسـ العاـ-شرح قانوف العقوبات نظاـ توفيؽ المجالي ،

2012 
 

 ثانيًا: الرسائؿ العممية 
  ،االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية وأثره عمى التنمية السياسيةبالؿ محمد صالح إبراهيـ ،

 .2010تير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، رسالة ماجس
  ،1995تأثير المقاصة عمى اإليرادات الضريبية في فمسطيف مف )حنيف محمد حافظ حميض-

 .2006، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، (2005
  قامة المستوطنات عمى ضعخمدوف بهاء الديف حمدي أبو السعود، أثر  االحتالؿ اإلسرائيمي وا 

 .2000، رسالة ماجستير، القدس، وفقا ألحكاـ القانوف الدولي
  ،رسالة ماجستير، جامعة جرائـ المخدرات وعقوبتيا في الشريعة والقانوفراشد عمر العارضي ،

 .2002نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
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  ،غزة وأثرىا عمى  واقع الممارسات الترويجية لشركات التأميف في قطاعرامي عمي محمود أبو عمرة
 .2011، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، رضا العمالء

  ،رسالة المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي عف الجرائـ االقتصاديةرامي يوسؼ محمد ناصر ،
 .2010ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، 

 اتجاىات المستيمؾ الفمسطيني نحو قاطعة المنتجات اإلسرائيمية وعالقتيا بشاكر جودة، حمالت ـ
، رسالة ماجستير، المنتجات المصنعة محميًا، حالة تطبيقية عمى السمع الغذائية في محافظات غزة

 .2006الجامعة اإلسالمية، غزة، 
  ،رسالة الجرائـ االقتصادية في التشريع األردني والتشريع اليمنيعمي عبد القادر الشامي ،

 .2013إلسالمية العالمية، عماف، ماجستير، جامعة العمـو ا
  ،موقؼ االتحاد األوروبي مف سياسة االستيطاف اإلسرائيمية وتداعياتو ماهر عبد العزيز المحروؽ

 .2015، رسالة ماجستير، جامعة األقصى، غزة، (2014-2000عمى العممية السممية )
  ،2009ؽ األوسط، عماف، ، رسالة ماجستير، جامعة الشر الدعوى الجزائية الجمركيةمحمد الرقاد. 
  ،رسالة ماجستير، جامعة األزهر، جرائـ المخدرات في التشريع الفمسطينيمحمد عبد الكريـ الدوس ،

 .2013غزة، 
  ،رسالة ماجستير، جامعة النجاح القبض في التشريع الجزائي الفمسطينيمهند عارؼ عودة صواف ،

 .2007الوطنية، نابمس، 
  ،لحركة الفمسطينية لممقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات انجاح عبد الباري حسف مسمـ

، رسالة ماجستير، معهد كأداة لممقاومة الالعنيفة بالمقارنة مع حركة المقاطعة الجنوب افريقية
 .2015إبراهيـ أبو لغد لمدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، راـ اهلل، 

  ،ستيطانية اإلسرائيمية عمى القطاعات آثار االستيطاف والسياسية االنظاؿ ناظـ البرغوثي
، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، االقتصادية في المناطؽ المحتمة "الضفة الغربية وقطاع غزة"

 .1988عماف، 
  ،دور شبكات التواصؿ االجتماعي في تشجيع المنتج الفمسطيني لدى طمبة الجامعة وفاء جبر نعيـ

 .2017ر، الجامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستياإلسالمية بقطاع غزة، 
 

 ثالثًا: المقاالت والمجالت
  أحمد حسف أبو جعفر، المستوطنات اإلسرائيمية ومدى انتهاكها لقواعد القانوف الدولي اإلنساني وحؽ

، اريحا، 2، عدد1، مجمدمجمة جامعة االستقالؿ لألبحاثالشعب الفمسطيني في تقرير المصير، 
2015. 
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 مجمة آفاؽ جديدة محمح، أبعاد ومجاالت حماية المستهمؾ مف منظور المستهمؾ، أحمد عبد اهلل ال
 .1995، القاهرة، 4، عدد7، مجمدلمدراسات التجارية

  ،السنة العشروف، العدد مجمة صامد االقتصاديآماؿ دياب، القانوف الدولي واالستيطاف اإلسرائيمي ،
 .1998آذار -، راـ اهلل، شباط111

  ،مجمة الشرؽ الموقؼ اإلسرائيمي واألمريكي مف المقاطعة العربية إلسرائيؿ، آية محمود قصيبي
 .2011، القاهرة، سبتمبر 29)مركز بحوث الشرؽ األوسط بجامعة عيف شمس(، عدد األوسط

  بشير عبد المجيد قفة ومحمد إبراهيـ مقداد، آفاؽ نمو قطاع الصناعات الغذائية في فمسطيف: دراسة
شؤوف  – مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانيةية في قطاع غزة، حالة الصناعات الغذائ

 .2000، غزة، يونيو 2، العدد 15البحث العممي والدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية، المجمد 
 " ائتالؼ حماية المستيمؾ: سنكشؼ أسماء المتورطيف جريدة الحياة االقتصادية، خبر بعنواف

 ..27/1/2017، راـ اهلل، الجمعة 7609"، العدد ومع المستوطنيف باستثمارات في المستوطنات
  الوضع الراهف  -"الحوكمة في الضابطة الجمركية"حمدي الخواجا، ورقة بحثية تـ نشرها في ورشة

، نابمس، آذار 7ومتطمبات التطوير، معهد الحوكمة الفمسطيني، سمسمة قضايا الحوكمة، نشرة رقـ 
2013. 

 دراؾ المجتمع الفمسطيني ألهمية قرار السمطة الوطنية الفمسطينية منع تداوؿ خالد الصويص، مدى إ
 ، ، مجمة جامعة النجاح لألبحاثمنتجات المستوطنات مف وجهة نظر التجار في محافظة طولكـر

 .2011، 25مجمد 
  خالد محمد الصويص وآخريف، أثر جودة السمع االستهالكية في طمب المستهمؾ الفمسطيني: دراسة

المنظمة العربية لمتنمية -جمة العربية لإلدارةة لدى موظفي جامعة فمسطيف التقنية خضوري، الـحال
 .2015، القاهرة، يونيو 1، العدد 35، المجمد اإلدارية

  خالد محمد الصويص وعمر محمود أبو عيدة، المنتجات اإلسرائيمية وانتشارها في األسواؽ
، 1، العدد27)كمية التجارة بجامعة سوهاج(، المجمد  صرةمجمة البحوث التجارية المعاالفمسطينية، 
 .2013مصر، يونيو 

  ،مجمة رامي متولي القاضي، جريمة االتجار بالبشر في القانوف اإلماراتي في ضوء أحدث التعديالت
اإلمارات، يونيو  –، الشارقة 1، العدد 12، المجمد جامعة الشارقة لمعمـو الشرعية والقانونية

2015. 
  العيمة وأيمف عبد العزيز شاهيف، األبعاد السياسية واألمنية لالستيطاف اإلسرائيمي في القدس رياض

 .2010، 1، العدد 12، غزة، المجمد مجمة جامعة األزىرووضعيتها القانونية، 
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  ، المؤتمر الضريبي الحادي والعشريف: إعادة سعيد حسف أبو الجريد، مشكمة التهريب الجمركي وآثار
الجمعية المصرية المالية  – ظومة الضريبية تحقيقًا لمعدالة الضريبية والعدالة االجتماعيةبناء المن

 .2014، القاهرة، يونيو 3العامة والضرائب، مجمد
  ،مجمة شيال رياف، السياسة االقتصادية اإلسرائيمية في المناطؽ المحتمة: أسس إلمبريالية جديدة

 .1974ر ، راـ اهلل، أكتوب38، عددشؤوف فمسطينية
 "الوضع الراهف  -صقر الجراشي، ورقة بحثية تـ نشرها في ورشة "الحوكمة في الضابطة الجمركية

، نابمس، آذار 7، نشرة رقـ سمسمة قضايا الحوكمةومتطمبات التطوير، معهد الحوكمة الفمسطيني، 
2013. 

 اد الفمسطيني: تقرير عادؿ نعيـ، المصانع والمنشآت االقتصادية في المستعمرات وأثرها عمى االقتص
 .2016، راـ اهلل، خريؼ 265، عدد مجمة شؤوف فمسطينيةبيميوغرافي، 

  جمة مصر اإلسرائيمية، ـ –عبد الرحمف ابو النصر، الحؽ في التنمية واالتفاقيات الفمسطينية
 .2013، القاهرة، يوليو 511، عدد104، مجمدالمعاصرة

 اعمية برنامج معرفي سموكي لتغيير اتجاهات عبد الرؤوؼ أحمد الطالع وشاكر عادؿ جودة، ف
، 2، العدد 21، المجمد مجمة جامعة األقصىالشباب الفمسطيني نحو مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية، 

 .2017غزة، يونيو
  ،70)بنؾ فيصؿ اإلسالمي السوداني(، العدد  مجمة الماؿ واالقتصادعبد الفتاح جابر، التداوؿ ،

، دي2012ديسمبر   .2012سمبر ، الخرطـو
  ،مجمة الفكر عبد اهلل عبد العزيز الصعيدي، األهمية االقتصادية لتشريعات حماية المستهمؾ

 .1999، اإلمارات، 3، عدد8، مجمدالشرطي
  ،العدد األوؿ، السنة مجمة القانوف واالقتصادعمر السعيد رمضاف، فكرة النتيجة في قانوف العقوبات ،

 .1961، مارس 31
  ،السياؽ الفمسطيني لنشوء حركة مقاطعة إسرائيؿ عمرو سعد الديفBDS ، مجمة الدراسات

 .2017، لبناف، شتاء109، العدد الفمسطينية
 " معهد الحوكمة الحوكمة في الضابطة الجمركيةغالب ديواف، ورقة بحثية تـ نشرها في ورشة ،"

 .2013، نابمس، آذار 7الفمسطيني، سمسمة قضايا الحوكمة، نشرة رقـ 
 ي بسيسو، الوطف المحتؿ بيف متطمبات دعـ الصمود والتزامات المقاطعة العربية إلسرائيؿ، فؤاد حمد

 .1985، مصر، يونيو 42، عددمجمة شؤوف عربية
  فؤاد حمدي بسيسو، تقويـ ألداء نظاـ المقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيؿ في ضوء مستجدات

يف العرب: المشكالت االقتصادية المعاصرة المؤتمر العاشر التحاد االقتصاديالخطر الصهيوني، 
 .1988، الكويت، 2، مجمدومستقبؿ التنمية العربية
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  فيميتيسا النغر، مقاؿ بعنواف "تنفيذ اتفاقية جنيؼ الرابعة لضماف حماية الشعب الفمسطيني في
، مؤسسة الدراسات 11، العدد 3، المجمد مجمة الدراسات الفمسطينيةاألراضي الفمسطينية"، 

 .1992فمسطينية، ال
  ،مجمة شؤوف فمسطينيةكماؿ قبعة، القرار األوروبي بمقاطعة المستوطنات: المقدمات واألبعاد ،

 .2013، راـ اهلل، خريؼ 254-253العدد 
  ،العدد مجمة شؤوف فمسطينيةكماؿ قبعة، نحو تجديد المقاطعة الفمسطينية لمنتجات المستوطنات ،

 .2014، راـ اهلل، شتاء255
  المركز العربي لألبحاث ودراسات  مجمة سياسات عربيةمحارب، إسرائيؿ وحركة المقاطعة، محمود"

 .2014، قطر، ابريؿ 8السياسات"، العدد 
  ،مجمة الماؿ مصطفى حسف السعدني، التهرب الضريبي: مفهومه، أبعاد ، صور  والعقوبات المقررة

 .2010، القاهرة، ديسمبر 500، العدد والتجارة
 لمهتدي، أهمية استخداـ نظاـ الترميز السمعي في زيادة كفاءة العمؿ في بيع المنتجات: منذر خضر ا

، 31، المجمد مجمة تنمية الرافديفدراسة تطبيقية في معرض البيع المباشر في جامة الموصؿ، 
 .2009، بغداد، 93العدد 

 
 رابعًا: التقارير واإلحصاءات 

  ،دية تحميمية لمؤتمر األطراؼ السامية المتعاقدة عمى دراسة نقتسييس القانوف الدولي اإلنساني
 .2000، المركز الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف، راـ اهلل، 21، سمسمة الدراسات اتفاقية جنيؼ الرابعة

 2017، التقرير السنوي الصادر عف جياز الضابطة الجمركية الفمسطيني. 
  ،نساف في األراضي الفمسطينية المحتمة المقرر الخاص المعني بحالة حقوؽ اإل تقرير ريتشارد فولؾ

، األمـ المتحدة، الجمعية العامة 1، المقدـ طبقًا لقرار مجمس حقوؽ اإلنساف هػ/1967منذ عاـ 
 .2012أيموؿ )سبتمبر(  19، بتاريخ 67/379لألمـ المتحدة، الوثيقة رقـ 

 " ب-طينية المصنفة المناطؽ الفمستقرير صادر عف جهاز الضابطة الجمركية الفمسطيني بعنواف ،
 .2017"، التحديات والمعيقات -ج

  حالة حقوؽ اإلنساف في " 7، البند 25الجمعية العامة لألمـ المتحدة، مجمس حقوؽ اإلنساف، الدورة
، تقرير بعنواف "المستوطنات اإلسرائيمية في األرض فمسطيف واألراضي العربية المحتمة األخرى"

 )شباط( فبراير 12قدس الشرقية، وفي الجوالف السوري المحتؿ"، الفمسطينية المحتمة، بما فيها ال
2014. 

  ،جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية، مسؤولية إسرائيؿ الدولية عف الجرائـ خالؿ داود درعاوي
 .2001، راـ اهلل، 24، الهيئة الفمسطينية لحقوؽ المواطف، سمسمة تقارير انتفاضة األقصى
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 ،راـ 2014، استدامة المالية العامة لمعاـ دائرة األبحاث والسياسات النقدية سمطة النقد الفمسطينية ،
 .2015اهلل، نيساف 

  ،2010، راـ اهلل، أيار 1، جدليؿ مكافحة منتجات المستوطناتصندوؽ الكرامة الوطنية والتمكيف. 
  ،ؽ صالحيات جياز الشرطة، تقرير صادر عف الييئة الفمسطينية المستقمة لحقومعف ادعيس

 .2006، راـ اهلل، 38، سمسمة تقارير قانونية رقـ المواطف
  ،مجمة سمب األراضي وسياسة االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربيةممخص تقرير بتسميـ ،

 .2002، 51، العدد13الدراسات الفمسطينية، المجمد 
  ،ارية االستعمارية األعماؿ والمشاريع التج"، دائرة شؤوف المفاوضاتمنظمة التحرير الفمسطينية

 .2010، "القائمة في المستوطنات اإلسرائيمية
  ،نشرة المس بالحؽ في تمقي العالج الطبي لمعماؿ الفمسطينييف العامميف في إسرائيؿنوجا كدماف ،

 .2015معدة بمساعدة مف االتحاد األوروبي، 
  ،الوطني الفمسطينية ، وزارة االقتصاد دليؿ إجراءات مفتشي حماية المستيمؾوحدة ضماف الجودة

 .2010بدعـ مف التعاوف اإلنمائي الفمسطيني، راـ اهلل، 
 

 خامسًا: القوانيف واالتفاقيات والمؤتمرات اإلقميمية والدولية
  1995اتفاؽ برشمونة االقتصادي ما بيف إسرائيؿ واالتحاد األوروبي عاـ. 
  1907االتفاقية المتعمقة بقوانيف الحرب وأعرافها المؤرخة بتاريخ. 
  سرائيؿ في واشنطف عاـ  1993اتفاقية أوسمو بيف منظمة التحرير الفمسطينية وا 
  1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ. 
  1994بروتوكوؿ باريس االقتصادي بيف السمطة الفمسطينية واسرائيؿ عاـ. 
 اطؽ صائب عريقات، اآلثار السياسية واالقتصادية لمصناعات اإلسرائيمية داخؿ المستوطنات والمن

الحدودية عمى الوضع السياسي واالقتصادي الفمسطيني، مؤتمر الصناعات اإلسرائيمية في المناطؽ 
الحدودية والمستوطنات اإلسرائيمية "جسور سالـ وتنمية اقتصادية، أـ دمار لإلنساف والبيئة؟"، جامعة 

 ،  .2010شباط  14و13القدس المفتوحة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. سالـ فياض، طولكـر
  عبد الوهاب محمد بكير، التنظيـ القانوني لمنيابة العامة في مصر ودور  في مكافحة الفساد جهاز

أكاديمية  –االدعاء العاـ، أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث 
 .2003نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الجزء الثاني، الرياض، 

 ود الحساسنة، اآلثار السمبية لمصناعات اإلسرائيمية في المناطؽ الحدودية والمستوطنات عمي محم
عمى االقتصاد الفمسطيني، مؤتمر الصناعات اإلسرائيمية في المناطؽ الحدودية والمستوطنات 
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اإلسرائيمية "جسور سالـ وتنمية اقتصادية، أـ دمار لإلنساف والبيئة؟"، جامعة القدس المفتوحة تحت 
 ،  .2010شباط  14و13رعاية دولة رئيس الوزراء د. سالـ فياض، طولكـر

  عمار العكر، أثر االستيطاف عمى قطاع االتصاالت الفمسطينية ومستقبمها، مؤتمر الصناعات
اإلسرائيمية في المناطؽ الحدودية والمستوطنات اإلسرائيمية "جسور سالـ وتنمية اقتصادية، أـ دمار 

، لإلنساف والبيئة؟"،  جامعة القدس المفتوحة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. سالـ فياض، طولكـر
 .2010شباط  14و 13

  2001لسنة  3قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ. 
  2005وتعديالته لعاـ  2003القانوف األساسي الفمسطيني لعاـ. 
  غربية.المطبؽ في الضفة ال 1960لسنة  16قانوف العقوبات األردني رقـ 
  المطبؽ في قطاع غزة. 1936لسنة  74قانوف العقوبات االنتدابي رقـ 
  بشأف نيابة مكافحة الجرائـ االقتصادية. 1/2012قرار النائب العاـ الفمسطيني رقـ 
  بشأف حظر ومكافحة  2010لسنة  4بتعديؿ القرار بقانوف رقـ  2017لسنة  13القرار بقانوف رقـ

 منتجات المستوطنات.
 بشأف منح أفراد الضابطة الجمركية  13/1/2016صادر بتاريخ  2016لسنة  2قانوف رقـ قرار ب

 صفة الضبط القضائي.
  بشأف حظر ومكافحة منتجات المستوطنات. 2010لسنة  4القرار بقانوف رقـ 
 

 سادسًا: القرارات واألحكاـ القضائية 
  30/62استئناؼ عميا جزاء، القضية رقـ. 
 46/50ـ استئناؼ عميا جزاء، رق . 
  53/51استئناؼ عميا جزاء، رقـ . 
  40/58استئناؼ عميا جزاء، قضية رقـ. 
  الصادر عف محكمة بداية نابمس.9/10/2017، جمسة 105/2015جناية رقـ ، 
  الصادر عف محكمة بداية نابمس.3/4/2018، جمسة 109/2017جناية رقـ ، 
  بداية نابمس. ، الصادر عف محكمة27/9/2017، جمسة 183/2015جناية رقـ 
  الصادر عف محكمة بداية نابمس.15/10/2017، جمسة 244/2015جناية رقـ ، 
  محكمة بداية قمقيمية. 29/3/2018، جمسة 69/2017جناية رقـ ، 
  الصادر عف محكمة بداية بيت لحـ.7/3/2018، جمسة 99/2017جناية رقـ ، 
  2/4/1956، محكمة النقض المصرية، 137/1956طعف رقـ. 
  26/4/2012، محكمة النقض الفمسطينية، راـ اهلل، 6/2012قـ طعف ر. 
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  3/4/2018، جناية، الصادر عف محكمة بداية نابمس بتاريخ 109/2017قرار رقـ. 
  24/11/2016الصادر عف محكمة بداية نابمس، جناية، بتاريخ:  315/2015القرار رقـ. 
  18/3/2018بتاريخ ، جناية، الصادر عف محكمة بداية نابمس 80/2017قرار رقـ. 
  2/4/2018، جناية، الصادر عف محكمة بداية نابمس بتاريخ 82/2017قرار رقـ. 
  19/12/2017، بيت لحـ، 18/2016محكمة البداية، جناية رقـ. 
  تداوؿ منتجات المستوطنات، بيت لحـ، 99/2017محكمة بداية بيت لحـ، جناية رقـ ،

7/3/2018. 
  24/2/2016، راـ اهلل، 56/2014قـ محكمة بداية راـ اهلل، جناية ر . 
  5/12/2010، جمسة 105/2010نقض جزاء فمسطيني، الطعف رقـ. 
  14/4/2003، جمسة 13/2002نقض جزاء فمسطيني، الطعف رقـ. 
 أغسطس 15وليد الحايؾ، مجموعة مختارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا، القسـ الجزائي، ج ،

1997. 
 ابريؿ 18ارة مف أحكاـ محكمة االستئناؼ العميا، القسـ الجزائي، جوليد الحايؾ، مجموعة مخت ،

1999. 
 

 سابعًا: المواقع االلكترونية 
  موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، خبر بعنواف "د. أبو لبدة يطمؽ الموقع االلكتروني

، تاريخ الزيارة: 28/2/2010لصندوؽ الكرامة الوطنية والتمكيف"، راـ اهلل، نشر بتاريخ: 
12/5/2018 

https://wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=HKUkKva538650320868aHKUkKv 
 " االقتصاد' توضح آلية التمييز بيف منتجات المستوطنات 'موقع شبكة راية اإلعالمية، مقاؿ بعنواف

  14/5/2018، تاريخ الزيارة: 1/11/2012وداخؿ إسرائيؿ"، نشر بتاريخ: 
https://www.raya.ps/news/806662.html 

 " االقتصاد' توضح آلية التمييز بيف 'موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، خبر بعنواف
 . 14/5/2018، تاريخ الزيارة: 1/11/2012منتجات المستوطنات وداخؿ إسرائيؿ"، نشر بتاريخ: 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=QN76Ona610242133281aQN76On 
  :18/5/2018، تاريخ الزيارة: 7/8/2011موقع جمعية حماية المستهمؾ الفمسطيني، نشر بتاريخ  

http://www.pcp.ps/article/35  
  :17/5/2018، تاريخ الزيارة: 13/7/2017موقع اإلدارة العامة لحماية المستهمؾ، نشر بتاريخ  

http://cpd.mne.gov.ps/ar/articles/13/ 
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  جريدة األياـ عمى االنترنت، مقاؿ بعنواف "حماية المستهمؾ تدعو إلى تحديث قائمة منتجات موقع
 1/7/2018، تاريخ الزيارة: 3/1/2017المستوطنات"، نشر بتاريخ: 

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=11c2191cy297933084Y11c2191c 
 مستوطنات بيف التمفيؽ والتطبيؽ، موقع راـ دانية دسوقي وصوفيا دعيبس، قانوف مكافحة منتجات ال

 18/7/2018، تاريخ الزيارة: 19/5/2015اهلل اإلخباري، نشر بتاريخ: 
https://ramallah.news/post/23684 

  موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" عمى االنترنت، تقرير بعنواف "أثر مقاطعة منتجات
  3/6/2018سرائيمي"، بدوف تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: المستوطنات عمى االقتصاد اإل

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9351 
  ،"عاطؼ دغمس، تقرير بعنواف "مئات المؤسسات الفمسطينية تقرر مقاطعة البضائع اإلسرائيمية

 .6/6/2018، تاريخ الزيارة: 5/2/2009منشور عمى موقع الجزيرة نت، تاريخ النشر: 
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/2/5 

  :حنا عيسى، موقع دنيا الوطف، مقاؿ بعنواف "مقاطعة البضائع اإلسرائيمية قانونيًا"، تاريخ النشر
 7/6/2018، تاريخ الزيارة: 18/3/2015

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/360399.html  
  اف "حممة المقاطعة: أسباب توجس إسرائيؿ"، موقع الحممة الفمسطينية خمدوف البرغوثي، مقاؿ بعنو

 .9/6/2018، تاريخ الزيارة: 2/3/2014لممقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيؿ، تاريخ النشر: 
http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=495 

 طة اإلسرائيمية في األراضي موقع االتحاد األوروبي، مبادئ توجيهية بشأف أهمية الكيانات واألنش
 .10/6/2018، تاريخ الزيارة: 4/5/2015المحتمة مف قبؿ إسرائيؿ، تاريخ النشر: 

https://europa.eu/european-union     
  مقاؿ بعنواف "بريطانيا تقرر وسـ بضائع المستوطنات بعالمة خاصة"، تاريخ ، موقع فمسطيف اليـو

 https://paltoday.ps/ar/post/65275 .11/6/2018 ، تاريخ الزيارة:11/12/2009النشر: 
  موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، خبر بعنواف "ترحيب بمبادرة الدنمارؾ بشأف منتجات

 .7/6/2018، تاريخ الزيارة: 19/5/2012المستوطنات"، تاريخ النشر: 
http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=Mq8YWLa600897822327aMq8YWL 

  موقع جريدة األياـ الفمسطينية، خبر بعنواف "أوروبا تقرر رسميًا وسـ منتجات المستوطنات: ترحيب
 .7/6/2018، تاريخ الزيارة: 12/11/2015فمسطيني، نتنياهو: ليخجموا مف أنفسهـ"، تاريخ النشر: 

ayyam.ps/ar_page.php?id=101a6ad1y270166737Y101a6ad1-http://www.al 

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=101a6ad1y270166737Y101a6ad1
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=101a6ad1y270166737Y101a6ad1
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  خبػػػػػر بعنػػػػػواف "العفػػػػػو الدوليػػػػػة: عمػػػػػى المجتمػػػػػع الػػػػػدولي حظػػػػػر اسػػػػػتيراد منتجػػػػػات 48موقػػػػػع عػػػػػرب ،
 18/6/2018، تػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػارة: 7/6/2017المسػػػػػػػػػػػػػػتوطنات"، نشػػػػػػػػػػػػػػر بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ: 

https://www.arab48.com 
 خبارية عمى االنترنت، خبر بعنواف "التعاوف اإلسالمي تناشد حظر منتجات موقع قناة العالـ اإل

  18/6/2018، تاريخ الزيارة: 7/3/2016المستوطنات اإلسرائيمية"، نشر بتاريخ: 
http://www.alalam.ir/news/1796431 

 ت موقع شبكة راية اإلعالمية، مقاؿ بعنواف "منظمات أوروبية ُتطالب بحظر منتجات المستوطنا
  17/6/2018، تاريخ الزيارة: 31/10/2012اإلسرائيمية"، نشر بتاريخ: 

https://www.raya.ps/news/806632.html 
  ،معهد األبحاث التطبيقية "أريج"، تقرير بعنواف: لماذا يجب مقاطعة بضائع المستوطنات اإلسرائيمية؟

، 14/7/2009نشر بتاريخ:  ،poica -، موقع مراقبة أنشطة االستيطاف اإلسرائيمي 2009القدس، 
  3/6/2018تاريخ الزيارة: 

www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2028 
  15نضاؿ كناعنة، تفعيؿ الدور الشعبي، المركز الفمسطيني )بديؿ(، جريدة حؽ العودة، العدد ،

  16/6/2018، تاريخ الزيارة: 10/6/2006منشور عمى موقع بديؿ، تاريخ النشر: 
http://www.badil.org/ar/haq-alawda/item/341-

articles6?tmpl=component&print=1 
  حاـز الشنار، موقع دنيا الوطف، مقاؿ بعنواف "حممة مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات إلى

 27/6/2018، تاريخ الزيارة: 2/3/2013أيف؟"، تاريخ النشر: 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/287098.html 

  :الموقع الرسمي إلدارة نقؿ البضائع في دائرة النقؿ في أبو ظبي، بدوف تاريخ نشر، تاريخ الزيارة
21/6/2018 

https://www.dot.abudhabi.ae/freight2030/ar/info/how_does_freight_work 
 ي المستوطنات: جريمة عف موقع صحيفة الحدث عمى االنترنت، مقاؿ بعنواف "عمؿ الفمسطينييف ف

  6/8/2018، تاريخ الزيارة: 12/8/2016سابؽ اضطرار"، نشر بتاريخ: 
https://www.alhadath.ps/article/42969/ 

  :23/3/2015موقع االقتصادي، مقاؿ بعنواف "عماؿ المستوطنات: غصة في القمب"، نشر بتاريخ ،
 6/8/2018تاريخ الزيارة: 

http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=3d101y250113Y3d101 
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  موقع تمفزيوف الفجر الجديد، خبر بعنواف "هآرتس: السمطة الفمسطينية تتراجع عف نيتها وقؼ عمؿ
 7/8/2018، تاريخ الزيارة: 28/12/2010العماؿ الفمسطينييف في المستوطنات"، نشر بتاريخ: 

http://alfajertv.com/news/16221.html 
 ،دراسة تحميمية مقارنة، بحث منشور عمى موقع النيابة العامة  –الشروع في الجريمة  ياسر المدهوف

 12/8/2018، تاريخ الزيارة: 9/2/2012الفمسطينية في قطاع غزة، تاريخ النشر: 
http://www.gp.gov.ps/gp-joomla/index.php  

  8/9/2016يخ النشر: غدير خالد، مقاؿ بعنواف "مفهوـ التخزيف"، منشور عمى موقع موضوع، تار ،
 http://mawdoo3.com 1/7/2018تاريخ الزيارة: 

  وكالة معا اإلخبارية، خبر بعنواف "الرئيس يصدر قرارًا باعتبار الضابطة الجمركية قوة مف األمف
 15/9/2018، تاريخ الزيارة: 24/2/2016الداخمي"، نشر بتاريخ: 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=830796 
  وجدي الجعفري، موقع وكالة معا اإلخبارية، مقاؿ بعنواف "هكذا تحارب الضابطة الجمركية

 16/9/2018، تاريخ الزيارة: 30/12/2014المهربيف"، نشر بتاريخ: 
http://maannews.net/Content.aspx?id=750915 

 قة، موقع هيئة التوجيه السياسي والوطني، مقاؿ بعنواف "الضابطة جهاز فاعؿ وله أهمية عائدة طقاط
، تاريخ 5/3/2018في الحفاظ عمى سوؽ نظيؼ خاؿ مف البضائع المهربة والفاسدة"، نشر بتاريخ: 

 http://www.png.plo.ps/page-290.html 16/9/2018الزيارة: 
 صور بعنواف "الضابطة الجمركية النشأة واألهداؼ وأليات الضابطة الجمركية الفمسطينية، تقرير م

عمؿ لمكافحة التهريب وتحقيؽ األمف االقتصادي والصحي"، تـ نشر  عمى صفحة الضابطة 
 3/10/2018، تاريخ الزيارة: 30/9/2018الجمركية الفمسطينية عمى الفيس بوؾ بتاريخ: 

https://www.facebook.com/customspoliceps/videos/181674096062824/ 
  مقابمة مع السيد عزمي الشيوخي، منشػورة عمػى موقػع نػوف بوسػت، مقػاؿ بعنػواف "األسػواؽ الفمسػطينية

الصػػفدي، نشػػر  تتكبػػد خسػػائر فادحػػة جػػراء إغراقهػػا بمنتجػػات المسػػتوطنات"، لمكاتػػب الصػػحفي: نػػادر
 https://www.noonpost.org/content/24785 22/9/2018، تاريخ الزيارة: 12/9/2018بتاريخ: 

  لإلبالغ عف البضائع  132موقع زمف برس، خبر بعنواف "الضابطة الجمركية تطمؽ رقمها المجاني
 20/9/2018، تاريخ الزيارة: 25/2/2015الفاسدة والمستوطنات"، نشر بتاريخ: 

https://zamnpress.com/news/70302 
  موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، مقاؿ بعنواف "البناء في المناطؽ المصنفةC  حسب

 3/10/2018اتفاؽ أوسمو"، بدوف تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: 
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5178 

http://maannews.net/Content.aspx?id=750915
http://maannews.net/Content.aspx?id=750915
https://www.facebook.com/customspoliceps/videos/181674096062824/
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 يعتقؿ أفراد دورية لمضابطة الجمركية قرب حاجز ترقوميا،  موقع دنيا الوطف، خبر بعنواف "االحتالؿ
 2/10/2018، تاريخ الزيارة: 27/4/2016نشر بتاريخ: 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/27/909262.html 
  بكر ياسيف اشتية، موقع الجزيرة نت، مقاؿ بعنواف "الضابطة الجمركية الفمسطينية ومفاتيح األمف

 1/10/2018، تاريخ الزيارة: 20/4/2016القتصادي"، نشر بتاريخ: ا
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/4/20 

  موقع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"، مقاؿ بعنواف "النيابات الجزئية والمتخصصة"، بدوف
  10/7/2018تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9222 
  :موقع دنيا الوطف، خبر بعنواف "النيابة العامة تعقد ورشة حوؿ الجرائـ االقتصادية"، تاريخ النشر

  16/7/2018، تاريخ الزيارة: 8/6/2015
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/06/08/726390.html 

 ة الجرائـ االقتصادية وغسيؿ األمواؿ، بدوف تاريخ نشر، تاريخ موقع النيابة العامة الفمسطينية، نياب
  16/7/2018الزيارة: 

http://www.pgp.ps/ar/SP/Pages/Economiccrimesandmoneylaundering.aspx 
  مقابمة أجرتها شبكة أجياؿ اإلذاعية مع رئيس نيابة مكافحة الجرائـ االقتصادية سابقًا نجاة بريكي

. المقابمة 2/3/2016مكافحة جرائـ تداوؿ منتجات المستوطنات، بتاريخ:  حوؿ دور النيابة في
 ، عمى الرابط: 22/7/2018منشورة عمى موقع شبكة أجياؿ عمى االنترنت، تاريخ الزيارة: 

http://www.arn.ps/archives/177298 
  الفمسطيني، مقاؿ بعنواف "المنتج الفمسطيني أواًل"، نشر بتاريخ: صالح هنية، موقع االقتصادي

 http://www.aliqtisadi.ps/article/42239 16/10/2018، تاريخ الزيارة: 18/5/2017
  :ماهر تيسير الطباع، مقاؿ بعنواف "الباركود"، موقع وكالة معًا اإلخبارية، نشر بتاريخ

 16/10/2018، تاريخ الزيارة: 21/12/2016
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=882746 

  موقع جبهة النضاؿ الشعبي الفمسطيني عمى االنترنت، مقاؿ بعنواف "فمسطيف لـ تحصؿ لغاية اآلف
 17/10/2018، تاريخ الزيارة: 13/11/2016عمى باركود خاص بها"، تاريخ النشر: 

https://www.nedalshabi.ps/?p=94583 
  موقعport2sportخبر بعنواف "منظمة ،GS1   ،"ترفض منح فمسطيف باركود خاص بمنتوجاتها

 http://www.port2port.ps/article 17/10/2018، تاريخ الزيارة: 24/5/2015نشر بتاريخ: 

http://www.arn.ps/archives/177298
http://www.arn.ps/archives/177298
https://www.nedalshabi.ps/?p=94583
https://www.nedalshabi.ps/?p=94583
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  كود الفمسطيني مفتاح الحموؿ ، مقاؿ بعنواف "البار 53آيات يغمور، موقع صحيفة الحدث، العدد
  18/10/2015، تاريخ الزيارة: 8/12/2015االقتصادية.. وحمـ صعب المناؿ!"، نشر بتاريخ: 

https://www.alhadath.ps/article/28325 
  مركز المعمومات الوطني الفمسطيني "وفا"، ممفات وطنية تحت عنواف "مقاطعة المنتجات

 18/10/2018يخ نشر، تاريخ الزيارة: اإلسرائيمية/لمحة عامة، بدوف تار 
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9559 

  عالء الديف الرفاتي، موقع الجامعة اإلسالمية، مقاؿ بعنواف "معرض المنتج الفمسطيني"، بدوف تاريخ
 18/10/2018نشر، تاريخ الزيارة: 

http://commerce.iugaza.edu.ps 
  يج"، مقاؿ بعنواف "التاجر الفمسطيني ودور  ضمف سمسمة تسويؽ المنتجات معهد األبحاث التطبيقية "أر

 19/10/2018، تاريخ الزيارة: 3/12/2015الزراعية"، موقع راديو بمدنا، نشر بتاريخ: 
http://www.baladnafm.ps/baladnafm/21241 

 سؤولية تنموية"، نشر موقع وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني، مقاؿ بعنواف "حماية المنتج المحمي م
 19/8/2018، تاريخ الزيارة: 26/4/2017بتاريخ: 

http://www.mne.ps/newmne/article/articles/59.html 
  صالح هنية، موقع جمعية حماية المستهمؾ الفمسطيني، مقاؿ بعنواف "كي يصبح دعـ المنتج

 19/8/2018، تاريخ الزيارة: 7/4/2014الفمسطيني نمط حياة"، تاريخ النشر: 
http://www.pcp.ps/article/1012 

 
 ثامنًا: المقابالت الشخصية 

 وكيؿ نيابة الجرائـ االقتصادية في فمسطيف، راـ اهلل، -مقابمة أجرتها الباحثة مع األستاذ ناصر جرار
 .4/9/2018الثالثاء الموافؽ 

 الثالثاء الموفؽ  مقابمة أجرتها الباحثة مع رئيس نيابة الجرائـ االقتصادية ياسر حماد، يـو
4/9/2018. 

  :3/7/2018مقابمة أجرتها الباحثة مع وكيؿ نيابة الجرائـ االقتصادية "محمد محسف"، بتاريخ. 

 


