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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.
 



 

 أ

 
 
 
 
 

 إقرار
 

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. 
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 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


