
   الدراسات العلياعمادة

  جامعة القدس

  

  الساري في فلسطين الجزائي التشريع في للعدو األراضي بيع جريمة

  

  رجوب محمد الجليل عبد يعقوب

  

  رسالة ماجستير

  

  

   فلسطين - القدس 

م2012 - هـ 1433



  الساري في فلسطين الجزائي التشريع في للعدو األراضي بيع جريمة

  

  رجوب محمد الجليل عبد يعقوب

  بكالوريوس حقوق جامعة القدس 

  

  :إشراف

  ةنجاجر اهللا عبد. د

  

في  الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً الدراسة هذه قدمت

  القدس  جامعة–القانون 

 

   القدس- فلسطين 

م2012 -هـ 1433



  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا 

    كلية الحقوق

  

  إجازة الرسالة 

  الساري في فلسطين الجزائي التشريع في للعدو األراضي بيع جريمة

  

  رجوب محمد الجليل عبد يعقوب: اسم الطالب

  20812266:  الرقم الجامعي

  ةنجاجر اهللا عبد. د: المشرف

  

من لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم  2012 / 12 /8 نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 

  . وتواقيعهم

  : التوقيع                                 نجاجرعبد اهللا .د :    ة  رئيس لجنة المناقش- 1

  : التوقيع                                        نبيه صالح.د         :  ممتحناً داخلياً- 2

  : التوقيع                            نائل طه. د         : ممتحناً خارجياً -3

   فلسطين –القدس 

م2012 -هـ 1433



 اإلهداء

 

  برار وعلى رأسهم رمز قضيتنا الرئيس الراحل ابو عمارإلى من هم أكرم منا جميعا شهدائنا األ

  رض خليل الرحمن عماد الذي روى بدمائه أإلى األخ والصديق الشهيد أبو

  لذين ضحوا بحريتهم ألجل كرامتنا اإلى أسرى الحرية

  إلى والدي ووالدتي وإخوتي وأخواتي

  - عهد وفارس-وأبنائي إلى زوجتي 

  إلى جميع أصدقائي وزمالئي

  ..فلسطين الحبيبة أرضا وشعبا وهويةإلى 

  هدي هذا العملأ

  

   رجوبعبد الجليل يعقوب

  



 
 

أ 

  

  

  

  

  :إقرار

أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة                أقر

ما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجـة                اإلشارة له حيث   تباستثناء ما تم  

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  ................................التوقيع

  رجوب محمد الجليل عبد يعقوب: االسم الكامل

    2012 /12 / 8:  التاريخ



 
 

ب 

  شكر وعرفان 

لية الحقوق وعميدها الدكتور رفيق ابو  وأسرة ك، جامعة القدس،أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي

 على ما ةمشرفي الدكتور عبد اهللا نجاجر، وأخص بالذكر  والعاملين في الكليةةعياش وجميع األساتذ

  .سات العليا بالكليةا الدرمنسقوالدكتور محمد خلف هد معي في الخروج بهذه الرسالة، بذله من ج

الذي ساعدني في الحصول على بعض المراجع، والشكر موصول للدكتور الفاضل محمد الحزماوي 

ومكتبة كلية الحقوق، واإلخوة في القضاء الفلسطيني، والنيابة العامة الفلسطينية، والمؤسسة األمنية 

 إخواني وزمالئي في جهاز األمن الوقائي، وجميع من ساعدني وقدم لي وبخاصةالفلسطينية، 

  .ذه الرسالةنجاز هإ والمعلومات التي ساهمت في اإلرشادات
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 الملخص

 والنظر في جوانب    ، للعدو األراضيينحصر موضوع هذه الدراسة في اإلطار القانوني لجريمة بيع          

 اإلسـرائيلي  االحتالل والسياق التاريخي الذي سارت فيه عمليات سيطرة         ،هذه الجريمة ومضمونها  

ات التي حصلت على هذه      القوانين التي كانت سائدة والتغير     واستعراض ، الفلسطينية األراضيعلى  

  .لليهود على حساب الشعب الفلسطينيالقوانين من أجل خدمة الهدف المتمثل في إقامة وطن قومي 

 لـسنة   16 وتحديداً قانون العقوبات األردنـي رقـم         ، الدراسة على التشريعات األردنية    انصبتوقد  

ذلـك  ، ومقارنة   )127(ادة  والم) 114( المادة   وبخاصة ،م الساري المفعول في الضفة الغربية     1960

الذي حرم تمليك األجانب لألراضي فـي        2003 ة لسن 95 رقمبقانون العقوبات المصري وتعديالته     

  .على موافقة من الحكومة المصريةإال بعد الحصول الجمهورية المصرية 

 العهد   استنادا للقوانين واألنظمة التي كانت سائدة منذ       األراضيوتناول الباحث ضمن مبحثين أنواع      

 للقوانين التـي شُـرعت   باإلضافة  في هذه األراضي طماع الصهيونية حتى يومنا هذا واأل   العثماني و 

 وما قام به المشرع األردني مـن        ،والتعديالت التي تمت عليها وبالذات في عهد االنتداب البريطاني        

إلسـرائيلي مـن    ا االحتالل وما قام به     بان الوجود األردني   على بيع األراضي للعدو إ     فرض عقوبة 

،  إلى إنشاء السلطة الوطنية وتفعيل العمل بموجب هـذه المـواد           ،تجميد لهذه المواد التي تجرم ذلك     

  . من قانون العقوبات الساري المفعول114 المادة وبخاصة

حكـام المحـاكم     ذاتـه وأ    من القـانون   127ركز الباحث على هذه المادة وإشكالية تطبيق المادة         و

 أركان هذه الجريمة من ركن قانوني ومادي        ، وتناول في مبحثين   تعلق بهذه الجريمة  الفلسطينية فيما ي  

 وما تم من تعديالت على       الغالب من خالل عقد بيع أو وكالة دورية،        ومعنوي وصورها التي تتم في    

 منتهجاً في ذلك المنهج التحليلي فـي دراسـتها وتحليلهـا            ،مدة هذه الوكالة عدا عن قيمتها القانونية      



 
 

د 

 وما ترتب على ذلك من أحكـام محـاكم          ،ل قانوني وفقاً للتشريعات الجزائية النافذة في فلسطين       بشك

 تعقيـدات   وجـود  لىإ الباحث   وتوصل. لمواد استناداً لهذه ا   بدرجاتها المختلفة والتباين في أحكامها    

  عن عدم وجود عقوبة رادعة بموجـب قـانون العقوبـات           ا عد ، الفلسطينية األراضيمتعلقة بواقع   

 من هـذه    ه وغايت ،ألخذ بها لتمنى على ذوي الشأن العمل الجاد       وخرج بتوصيات    ،الساري المفعول 

 مدى خطورة هذه الجريمة     تبينفاقاً لم تكن مطروحة من قبل       آروحة وبالتوفيق من اهللا أن تفتح       األط

  .على وطننا الغالي

  في إصدار قانون عقوبات      الجاد لإلسراع العمل  ضرورة   الباحث   إليها التي توصل    التوصياتوأهم  

 يتضمن تشديد العقوبة على هذه الجريمة بحيث يشمل جميع النشاطات اإلنسانية فـي هـذا                ،حديث

 بقانون من سيادة الرئيس  لحين انعقاد المجلس التشريعي وإقرار هذا            أمر إصدار من خالل    ،المجال

 حمايتهـا وتعزيـز مكانـة       جلأ من   األراضي عمليات تسويه وتسجيل     إكمالالعمل على   ، و القانون

 الفلسطينية من   األراضيفضح السياسة اإلسرائيلية تجاه     ، والعمل على     للدفاع عنها  األراضيمالكي  

 والـشعب   األرض بحـق    االحتالل وإظهار تجاوزات    الدولية والمؤسسات   الدوليةخالل المؤتمرات   

 .ينالفلسطيني
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The crime of selling lands to the enemy under existing criminal 

legislations in Palestine 

By: student Yacoub A.M  Rjoob 

Supervision: Dr. Abdallah   M.N  Najajra 

 

Abstract 

This research studies the legal framework of the crime of "selling real estate to the enemy" 

and explores the elements that constitute this crime. The research reviews the historical 

context of the Israeli occupation's confiscations of Palestinian land and examines the laws 

that were employed by the Israeli occupation and their evolution over time that sought the 

facilitation of the creation of a national homeland for Jews in Palestine.    

The research analyses focused on the Jordanian legislations, particularly Articles (114) and 

(127) of the Jordanian Penal Law No. 16 of 1960 applicable to the West Bank, it also 

compares these legislations with the relevant Egyptian legislations that prohibit real estate 

ownership by foreigners without permission from the government. Accordingly, this 

research reviews the categorization of the Palestinian lands under the different existing 

laws that have been applied since the Ottoman Empire, and focuses on the laws applied by 

the British mandate which at the time sought the facilitation of the Jewish immigration to 

Palestine. Furthermore, it reviews the status of this crime under the Jordanian laws that 

were applied in the West Bank and the penalty thereto that was later suspended by the 

Israeli occupation and later reestablished under the Palestinian Authority. The research also 

analyses Articles (114) and (127), and reviews analyses in another subchapter of the 

pertinent case law particularly the case law of the courts of the Palestinian National 

Authority. In addition the research analyses the elements that constitute the aforementioned 

crime (mens rea and actus reas). In addition to exploring the different forms of this crime, 

the research analyses the different instruments employed in those transactions particularly 

sales contracts and deeds and uses the analytical methodology for this purpose.  It also 

reviews the substantial amendments that the Israeli occupation has made to the Ottoman 

laws that govern these instruments and the other applicable legislations imposed by the 

occupation.   



 
 

و 

In light of the complexity of this crime and in the absence of an adequate legal deterrent 

under the applicable penal laws, the research concludes with a number of 

recommendations. The research recommends new legislations that prescribes a strict 

penalty for this crime. Until such time. The process of registering real estate property 

should be further facilitated to strengthen the legal position of the owners of those lands. 

Finally, more effort should be put in exposing the illegal policies of the Israeli occupation 

towards the Palestinian lands though the international organizations and other legal 

international venues. 
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  مقدمة

 الطبيعية العقود ضمن تسير وكانت م1836 عام منذ اليهود قبل من األراضي شراء ظاهرة برزت

 مـؤتمر  بعد جديداً منحنى أو منعطفاً أخذت الظاهرة هذه أن إال ،الفلسطينية األرض على كمواطنين

 لتحقيـق  تمهيدا األراضي شراء جل أ من اليهود قبل من المنظم العمل خالل من م،1897 عام بازل

  .الفلسطينية األراضي على يهودية ةدول والمتمثل بإنشاء الصهيوني الحلم يسمى ما

 واستمر ذلك   ،لليهود األراضي بيع منعوعمل على    ،الموضوع الحميد بخطورة  عبد السلطان شعر 

 المنـدوب  عمـل ، حينهـا    البريطاني لالنتداب فلسطين وخضوع العثمانية الدولة سقوطالمنع حتى   

 خطـورة  تحسس إلى حينه في الفلسطينية بالقيادات حدا ما ،لليهود العقارات بيع تسهيل على السامي

 وبقي الظاهرة، هذه مخاطر إلى المواطنين بتنبيه والجلسات المساجد خالل من وباشروا ،الموضوع

 لـم و ،فلـسطين  واحتالل بلفور وعد صدور بعد وحتى الفترة هذه طيلة محدود بشكل األراضي بيع

 العربيـة  وهي تتبع الدولـة    الغربية الضفة إلى اتجهوا وإنما ،احتلوها التي األراضيب اليهود يكتِف

 إلى حينه في األردني بالمشرع احد ما ،)181( رقم األمن مجلس نالصادر ع  التقسيم قرار بموجب

 م،1960 لعام 16 رقم العقوبات قانون من) 114 (المادة بموجب كعدو لليهود األراضي بيع تجريم

 إال ولغاية يومنا هـذا،    إسرائيل قبل من الغربية الضفة احتالل بعد المفعول ساري القانون هذا وبقي

 اإلدارة لـسلطة  تخـضع  المحـاكم  كانت حيث ،اإلسرائيلي اللاالحت بانإ جمد المادة بهذه العمل أن

 علـى  للـسيطرة  وسـعيها  إسـرائيل  أهداف اتضاح ورغم ،اإلسرائيلي العسكري الحكم في المدنية

 مـع  المتعـاونين  قبل من الفترة هذه خالل لليهود األراضي بيع عمليات أن إال الفلسطينية األراضي

 ومحاسـبة  ،)114 (المادة تفعيل على عملتالتي   الوطنية قد استمرت حتى مجيء السلطة     االحتالل

 الضفة في اإلسرائيلي االستيطاني للتوسع حد لوضع لالحتالل األراضي بتسريب يقوم ومن قام من
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 فـي  وانعـدامها  الغربيـة  الضفة في الفلسطينية السيادة انتقاص من بالرغم ،القدس فيها بما الغربية

 م لم يتنـاول هـذه الجريمـة،         1936 لسنة   74وبات الفلسطيني رقم    مع العلم ان قانون العق    ،  القدس

  .خاصة أنه شرع في عهد االنتداب البريطاني

  :وأهميتها الدراسة أهداف

 يرتكـب  من على المفروضة والعقوبة للعدو، األراضي بيع ظاهرة على للوقوف الدراسة هذه تسعى

  :إلى وصوال م1960 ملعا 16 رقم األردني العقوبات وفقا لقانون الجريمة هذه

 محـور  يـشكل  األرض عنصر كون الفلسطينية األراضي على الجريمة هذه خطورة إبراز :أوالً

  .العربي االسرائيلي الصراع

 فيمـا  الـسارية  التشريعات في القصور أوجه تعالج قد وتوصيات نتائج إلى الوصول محاولة :ثانياً

  .للعدو األراضي عبي بظاهرة الخاصة والعقاب التجريم بأحكام يتعلق

  .الالحقة واألبحاث الدراسات فيالباحثون  به يستأنس بمرجع الفلسطينية القانونية المكتبة رفد :ثالثاً

 ظـل  فـي  ودراسـتها  بأركانهـا  الجريمـة  هذه إبراز في النظرية الناحية من البحث أهمية وتبدو

 المفعـول  الساري األردني باتالعقو قانون من) 114 (المادة انطباق مدى حول الفقهية االختالفات

 هذه تساعد قد وعمليا ،الجريمة هذه بظروف المتعلقة لألعمال القانوني والتكييف ،الجريمة هذه على

 فيمـا  الفلـسطينية  المحاكم بعض في المختلفة والتفسيرات الفقهي الخالف حدة من الحد في الدراسة

 العقوبـة  مـن  الـرغم  علـى  استمرارها لظ في وبالذات ،حيثياتها واستيضاح الجريمة بهذه يتعلق

  . خطورتها مع تتناسب التي الرادعة العقوبةب تكن لم لو حتى يقترفها من على المفروضة
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 :الدراسة إشكالية

 بتـسريب  يقومـون  مـن  بحق الرادعة العقوبات فرض عن الفلسطينية التشريعات قصور ظل في

 االحتالل دولة مع العالقة طبيعة حول قضاءال أروقة داخل االجتهادات وبروز ،لالحتالل األراضي

 المختلفـة  القضائية األحكام ووجود ،الظاهرة هذه تجرم التي القانونية للقواعد المختلفة والتفسيرات

 ظاهرة استمرار في تسبب ما ،رادعة تكن لم أنها إال ،الجريمة هذه مقترفي بعض على فرضت التي

 والتـي  ،الـشريف  القدس فيها بما الغربية الضفة مناطق في لالحتالل الفلسطينية األراضي تسريب

   .عليها اإلسرائيلية القوانين وطبقت اإلسرائيلية للسيادة كامل بشكل أخضعت

 وقـصور  مشكلة على يدل إنماف  على شيء  دل إن الظاهرة هذه استمرار أن إلى اإلشارة من بد وال

 بـل  ال ،التـشريعات  هـذه  لتعـديل  ةبجدي رالنظ يتطلب الذي األمر ،الفلسطينية التشريعات انينتاب

 انتـاب  الذي القصور االعتبار بعين خذينالفلسطيني، آ  العقوبات قانون مشروع إقرار في اإلسراع

 هذه مثل بارتكاب يقوم من بحق رادعة بعقوبة المعالجة يضمن بما المفعول الساري العقوبات قانون

 الظـاهرة  هـذه  تتناول التي المراجع في جداً اكبير انقص هناك أنإلى   اإلشارة من بد وال الجريمة،

 دراسـة  على العمل علينا لزاما وجدنا ذلك ومع الباحث، ئيفاج لم الذي األمر البحث، أو بالدراسة

 ؟تطبيقها في خلل أم التشريعات في قصور هي هل :التالي السؤال في المشكلة محددين الظاهرة هذه

  .الدراسة هذه خالل من السؤال هذا على اإلجابة وسنحاول

  :الدراسة منهجية

 للوقـوف  ،للعـدو  األراضي تسريب لجريمة التحليلي المنهج الموضوع هذا دراسة في نسلك سوف

 واآلراء الفلسطيني قضاءال أحكام في متأملين وفقا للتشريعات النافذة المفعول    وصورها أركانها على

  .الموضوع هذا حول الفقهية
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  :الدراسة حدود

 رقم المصري العقوبات وقانون 1960 لعام 16 رقم األردني العقوبات قانون على ستنادرا ستنصب

 لـسنة   74وقانون العقوبات الفلسطيني رقم      .م1937 لسنة   57 المعدل لقانون رقم     م2003 لعام 95

  .م حيث إنه لم يتناول هذه الجريمة خاصة أنه شُرع في عهد االنتداب البريطاني1936

  :الدراسة تقسيم

 بيـع  جريمـة  األول الفصل في نتناول ،فصلين إلى البحثهذا   تقسيم الموضوع هذا دراسة ضيتقت

 فـي  نتناول،  مبحثين إلى الفصل هذا مقسمينفي فلسطين    السارية القوانين ظل في للعدو األراضي

 األول المطلـب  يتناول مطلبين إلى المبحث ينقسم بحيث ،الفلسطينية األراضي أنواع األول المبحث

 قـانون  موقف الثاني المبحث في وندرس المملوكة، األراضي والثاني ،واألميرية الوقفية راضياأل

 تفـسير  يتنـاول  األول مطلبين إلى المبحثهذا   مقسمينمن بيع األراضي للعدو،      األردني العقوبات

 إلـى  وصـوال  ،العقوبـات  قانون من) 127 (المادةتطبيق   إشكالية الثاني والمطلب ،)114 (المادة

 مبحثـين  إلـى  ونقسمه للعدو، األراضي بيع جريمة وصور أركان فيه سنتناول الذي الثاني الفصل

الشرعي  الركن دراسة األول المطلب يتضمن مطلبين إلى ونقسمه الجريمة، أركان األول في ندرس

 فيـه  متنـاولين  الثاني للمبحث وصوالً ،المعنويالمادي والثالث الركن     الركن والثاني ،أو القانوني 

 مـن  البيـع  الثاني وفي البيع، عقود خالل من البيع األول في ندرس مطلبين ضمن الجريمة صور

  .الدورية الوكاالت خالل
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  األول الفصل

______________________________________________________  

  للعدو األراضي بيع ظاهرة

  

  مقدمة 

 ومستقبل وجودنا على ملموسة خطورة وتشكل سيماًج ضرراً تسبب للعدو األراضي بيع ظاهرة إن 

 بنـاء  من األراضي هذه على يتم ما خالل من اليومية الفلسطينيين حياة تنغيص في وتساهم ،قضيتنا

 ويحـرم  األرض هذه على اإلسرائيلي للقانون السيطرة يجعلما   ،متطرفين مستوطنين إسكان ومن

 األمـن  تـوفير  بحجـة  األراضـي  هذه من قريبةال أراضيهم استثمار من التاريخي الحق أصحاب

 تم التي األراضيب المحيطة األراضي مصادرة إلى االحتالل سلطات تعمد الغالب وفي ،للمستوطنين

 المبحث خالل من الفلسطينية األراضيأنواع   يلي فيما سنبحث لذلك ،المستوطنين قبل من استغاللها

 األراضـي  الثاني وفي والوقفية األميرية األراضي األول في ندرس ،مطلبين إلى تقسيمه عبر األول

  1.المملوكة

                                                            

 الدراسـات  مؤسسة) 1984-1977 (اليهود عهد خالل المحتلة العربية للمناطق االستيطاني االستعمار،  عايد خالد 1

  ) 58-55 (ص .م1986، األولى الطبعة، المحدودة المستقلة للنشر الخدمات شركة، الفلسطينية
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  الفلسطينية األراضي أنواع: األول المبحث

 ناحيـة  مـن  األراضي هذه أنواع على التأثير لها كان ،مراحل بعدة الفلسطينية   األراضي مرتلقد  

 توالـت  التي نظمةاأل طبيعة إلى يستند التقسيم هذا وكان .ملك وأراٍض ،أميرية أراٍض إلى تقسيمها

 األراضي وقانون األتراك عهد من ،الحاضر عصرنا وحتى القديمة العصور من األرض هذه على

 بلفـور  وعد لتنفيذ الصهيوني المشروع لخدمة القانون هذا سخر الذي البريطاني العهد إلى العثماني

 العهود في ملك اٍضوأر أميرية أراٍض إلى األراضي تقسيم من كان وما ،لليهود قومي وطن وإقامة

 التنظـيم  فـي  البحث منا يتطلب وهذا ،فلسطين على توالت التي الحكم ألنظمة خدمة إال الماضية،

 المطلـب  وفـي  والوقفية األميرية األراضي األول المطلب في ندرس حيث األراضي لهذه القانوني

  1.المملوكة األراضي الثاني

  وقفيةال األراضيو األميرية األراضي: األول المطلب

   األميرية األراضي: األول الفرع

 تقسيم بحسب المسلمين مال لبيت األساس في ملكيتها تعود التي األراضي هي األميرية األراضي إن

 تفويض بموجب بها التصرف وكان،  والغابات الزراعية األراضي وتشمل العثماني األراضي قانون

   2.العامة حةالمصل مقتضيات من يرونه حسبما الدولة قبل من وإذن

                                                            

، الفلـسطينية  التحرير منظمة،  األبحاث مركز،  )1939-1922( البريطاني واالنتداب فلسطين(،  ةخل محمود كامل 1

 ).40 (ص، م1974، بيروت
 .12 ص. م1923، المقدس بيت مطبعةاألراضي،  أحكام كتاب، المر دعيبس 2



 
 

7

 منـوط  الرغبة على التصرف" أن على نصت والتي 1العدلية األحكام مجلة من 58 للمادة وفقاًوذلك  

 كيفيـة  ويبين بمفرده لشخص ىيعط 2طابو سند بموجب تمنح األراضي هذه كانت كما ،"بالمصلحة

 مـن  منـع وي الزراعـي  االسـتثمار  مجال في مناسباً يراه ما زراعة له يحق بحيث ،بها التصرف

 صـاحب  وأصبح األراضي هذه على أنفق بأنه االحتجاج له يتسنى ال حتى مثمرة اأشجار زراعتها

 نهايـة  فـي  ملكيتهـا  تعود التي األميرية الصفة تحمل زالتما   األراضي كون ،مطلق بشكل حق

 بموجـب  األراضـي  بهذه المتصرف على ويفرض. 3للوقف وهبها له يحق ال كما للدولة، المطاف

 ،التـصرف  في حقه إبطال عليه يترتب بذلك االلتزام عدم حالة وفي ،ضرائبها دفع األراضي قانون

 وفي ،المثل بدل دفع بعد إال بها التصرف يستطيع ال زراعة دون سنوات ثالث مدة تركها حيث اذا 

ـ  كانـت  وأحيانا ،الزراعة تنشيط ذلك من الغاية وكانت العلني، بالمزاد تفرغ دفعه عدم حالة  ةالدول

 شهادة على يحصلون ثم ومن بالتقسيط ثمنها يدفع أن على األرض وتمنحهم للفالحين تسهيالت تقدم

 التـي  الحاالت في طبق ما بقدر المهملين على القانون هذا يطبق لم ذلك ومع ،)ملك طابو (تسجيل

                                                            

 بقاء إلى أدت والتي والروس العثمانيين المسلمين بين األولى القرم حرب توقف بعد العدلية األحكام مجلة صدرت 1

 تقنينـا  موسـكو  فـي  األرثوذكسية الكنيسة من العثمانية السلطنة فطلبت،  لروسا سلطة تحت ضخمة إسالمية جالية

 الفقهاء من لجنة الثاني المجيد عبد السلطان فأنشأ بالمثل للرد الروس دفع ما،  المسلمين الرعايا معاملة لكيفية واضحا

 مجلة فصدرت،  اإلسالمية الفقهية واألحكام القضاء لتقنين مراقبين األخرى ةالثالث المذاهب من مساهمين مع الحنفية

، القـضاء  كتاب وآخرها البيوع كتاب أولها اكتاب عشر ستة من مكونة التشريعات من مجموعة وهي العدلية األحكام

 التقنـين  جانـب  وإلى،  ميالدية 1882 هجرية 1293 سنة شعبان في العثمانية الخالفة فترة في أعدادها آخر صدر

 الدولـة  فـي  والمـذاهب  األديـان  جميع شؤون في المدنية األحوال قضاء يخص لما تقنين جرى اإلسالمي الفقهي

، 2/6/2012 بتـاريخ  الزيـارة  تمت وقد،  )(http://ar.wikipedia.org االلكتروني وقعالم على موجود،  العثمانية

 .مساء 8 الساعة
 أي الطـابو  دائرة يقال كما ما ألرض ما شخص ملكية تثبت خاللها من التي األرض تسجيل وثيقة هو الطابو سند 2

 .البريطاني النتدابوا العثماني العهد في المصطلح هذا استعمال وشاع األراضي تسجيل دائرة
 . )16-1 (صاألراضي،  قانون، الهمايوني الخط صورة كتاب 3
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 طبـق ي يكن لم اإلجراء هذا أن عن اعد األراضي من واسعة مساحات استمالك الدولة منها أرادت

  . 1سنوات خمس لبنان وفي سنوات ثالث فلسطين ففي بالتساوي، المناطق كافة في

 سـنوات  ثـالث  لمدة اإلهمال بعد األراضي تحصيل عن الدولة تعجز كانت األحيان من كثير وفي

  2.السبع وبئر غزة في حصل ما وهذا الحكومة لضعف نتيجة

 هـذا  وبقـي  وزعامـة  تيمار تدعى قاطعاتم إلى تقسم كانت األميرية األراضي أن ذكره والجدير

 وعسكرية ملكية من الدولة رجال لكبار تعطى المقاطعات هذه وكانت هـ، 1255 سنة لغاية التقسيم

 خواص فتدعى الوزارة أو للسلطة التابعة الخاصة الدوائر تشكل أو مستقبلية، أو ماضية خدمات لقاء

 يمكـن  أنه إال درهم 6000 إلى 3000 ريعه لغيب األراضي من مقدار عن عبارة والتيمار. وزراء

  . درهما 19999 ريعها يبلغ بحيث زيادتها

 الزعامـة  أصحاب أصحابها ويسمى درهم ألف 20 ريعه يبلغ األراضي من مقدار فهي الزعامة أما

  .درهم ألف مئة الريع يبلغ أن إلى صاحبها لدى ترف حصول حال في للزيادة قابله وهي

 الخدمـة  عليهم ويترتب الزعامة أصحاب زعامة لهم الذين أما تيمار، أصحاب التيمار وذو ويدعى

ـ  كـل  عن نفر باعتبار مدخوله بنسبة للجيش يقدمها األنفار من عدد عليهم فرض و العسكرية  ةثالث

  .الخواص أصحاب الوزراء ذلك ويشمل، أمالكه ريع من درهم الفآ

 بتحويلهـا  ويقومون والزعامة التيمار أصحاب من األراضي تطلب فكانت الناس لعامة بالنسبة وأما

 خولت والتي 3الطابو تعليمات من العاشرة المادة في جاء كما ،عليهم المفروضة المبالغ لقاء لعهدتهم

                                                            

 ).37-36 (ص، 1998 عكا، األسوار مؤسسة، )1948-1918(، فلسطين في األراضي ملكية، الحزماوي محمد 1
 .13 ص، سابق مرجعاألراضي،  أحكام، المر دعيبس 2
 .) 15 (ص، سابق مرجعاألراضي،  أحكام، المر دعيبس 3
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 1263 لغايـة  و السلطنة تأسيس منذ وتحويلها األراضي بهذه التصرف 1والزعامة التيمار أصحاب

ـ  هـو  ما على الحال واستمر ،نووالمحصل 2نوالملتزم الصالحيات هذه في شاركهم ،هجري  هعلي

 ن،يوالمحـصل  للملتزمين المعاملة هذه وخصص األراضي قانون صدر حيث ،هجري 1274 لغاية

 المحـصلين  صـالحية  وبقيـت  3الطابو بمأمور المعامالت هذه وانحسرت الطابو تأسيس تم أن إلى

  .4بها طابو دائرة تأسيس يتم لم التي بالمحالت

 الزعامـة  أصحاب من تصدر خصوصية سندات بموجب تتم فكانت التصرف بحقوق لقيتع فيما أما

 وضعاً التصرف سندات في اختالف ظهر عليه وبناء ،يفرضونها التي المبالغ لهم يدفع لمن والتيمار

 بعـد  أنـه  إال ،تصرفهم في لهم معارض فال الحياة قيد على السندات هذه أصحاب وطالما ،ونصاً

 المتـصرفين  أوالد إلـى  بنقلها يقومون من وهم والتيمار الزعامة أصحاب إلى ضاألر تعود وفاتهم

 تحـديث  تم حتى ذلك واستمر ،5الطابو دائرة صالحية من اليوم تعتبر التي المعامالت بكافة قائمين

 قيـد  وأصـبح  المقاطعـات  وألغيـت  والجنود للقادة ةمعين رواتب يتقاضى وأصبح العثماني الجيش

 يقـيم  من تلزم سندات وأصدرت الطابو دوائر اختصاص من األمور هذه تنظيم صالحية و األمالك

 فتستند الدولة بحقوق يتعلق فيما أما ،التصرف يستطيع ال دونهامن   و ،إليها االستناد التصرف دعوى

  :التالية األمور إلى

                                                            

 تبعـاً  المجنـدين  من أعداد تقديم مقابل هترتب بحسب كل الفرسان عليها يحصل) عسكرية رتب (والزعامة التيمار 1

  .اإلقطاعية ومساحة لنوع
 هـذه  مـن  اسـتفادتهم  لقـاء  أموال من عليهم يستحق ما ويدفعون األراضي بهذه يتصرفون ذينال األشخاص هم 2

 .األراضي
 ).1 (رقم الملحق انظر 3
، العامـة  األمانة العربية الدول جامعة،  التاريخ وحقائق الصهيونية مزاعم بين فلسطين أراضي،  البديري أمين هند 4

 .)23-22 (ص، م 1998
 .)21-20 (ص، سابق مرجع، األراضي قانون في، الهمايوني الخط صورة كتاب 5
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 .تقسيمها دون الفتح حين األراضي من بجزء احتفاظها -1

 .الدولة قبل من ألحد األراضي بعض إحالة عدم -2

 .للدولة تعود يجعلها القديم منذ المتصرف معرفة عدم -3

 .وارث دون ةوالخراجي العشرية األراضيب المالك أو المتصرف وفاة -4

 قـانون  مـن  103 المـادة  بموجب أو سلطاني بإذن هاؤوإحيا منحها يتم التي الموات أراضي -5

 عائـدة  بها التصرف وحقوق دولةلل املك وقتها وتصبح م1900 عامل) 200 (رقم العثماني األراضي

 .1أحياها لمن

 االنتـداب  حكـم  تحـت  فلـسطين  وقعت ،األولى العالمية الحرب في العثمانية الدولة هزيمة وبعد

 – م1917 بـين  مـا  الفتـرة  في فلسطين وقسمت البالد، في عسكرية إدارة تشكيل وتم البريطاني

 فـي  العسكري بالحاكم يرتبط ريطانيب عسكري حاكم لواء كل رأس وعلى ألوية، عدة إلى م1920

 م1922 العام وفي ،2القاهرة في البريطاني للجيش العامة بالقيادة مرتبطا بدوره كان والذي القدس،

 وقامـت  القدس، ومقاطعة الجنوبي، اللواءو ،الشمالي اللواء وهي مناطق ثالث إلى فلسطين قسمت

 فأصـدر  ،األراضـي  ملكية بخصوص قرارات عدة باتخاذ فلسطين في قيامها منذ العسكرية اإلدارة

 الخاصة، األميرية األراضي ملكية معامالت جميع بوقف قرارا ،3م1918 أيار 8 في موني الجنرال

 إلـى  انـسحابها  خالل معها أخذت التركية السلطات ألن ؛)الطابو (األراضي تسجيل دوائر وأغلقت

                                                            

 .15 ص، سابق مرجعاألراضي،  أحكام، المر دعيبس 1
، 1999،  بيروت،  األولى الطبعة،  العربية الدراسات مؤسسة،  العثماني العهد أواخر في لسطينف تاريخ،  مناع عادل 2

 .)271 (ص، )م1918-م1700(
 بإنـشاء  قـام  حيث،  الفترة تلك في فلسطين في البريطانية العسكرية لإلدارة كمدير نهيتعي تم بريطاني ضابط هو 3

 قـضاء  رجـال  المحـاكم  بهـذه  وعـين  عليا ومحاكم صلح اكممح وأنشأ والصحة والعدلية والقانون للمالية دوائر

 .نبريطانيي
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 م،1919عـام    منهـا  جـزء  إعـادة  من يةالبريطان الحكومة تمكنت ثم الطابو، دفاتر جميع دمشق

 القـدس،  سجالت فقدت بينما وغزة، نابلس بمناطق المتعلقة وخاصة سوريا، في الفرنسيين بمساعدة

 وجـدت  فقد وطولكرم؛ وطبرية وصفد والناصرة وجنين والخليل وعكا لحيفا األراضي سجالت أما

   1.كاملة غير لكنها سليمة

 إلـى  سنة من وأصدرت أقرت والتي صموئيل هربرت لبريطانيا السامي المندوب والية فترة وفي

 حـذا  قـد ف لليهود، األراضي انتقال لتسهيل العثمانية القوانين تغيير على وعملت جديدة، قوانين سنة

  :القوانين هذه ومن .الشأن هذا في حذوه تلوه الذين الساميون المندوبون

  األوامر إللغاء مباشرة، المدنية اإلدارة سيستأ بعد وجاء: 1920 الطابو سجالت تصحيح قانون. 1 

  .م1918 عام صدرا اللذين 76 -75 رقم المنشورين في

 وأكـد  ،االنتداب حكومة بموافقة مرهونا األراضي انتقال كان وبموجبه: األراضي انتقال قانون. 2 

 قيمتها اوزتتج ال الزراعية األراضي من دونم 300 من أكثر بامتالك الواحد للشخص يسمح ال أنه

 علـى  وكـان  المدن، مناطق داخل ادونم 30 من أكثر بامتالك له يسمح وال مصري، جنيه 3000

  2.بنفسه وتحسينها األراضي بزراعة يقوم وأن فلسطين، في مقيما يكون أن المالك

 على السيطرة القانون بهذا االنتداب حكومة حاولت وقد: م1920 عام المحلولة األراضي قانون .3 

 سـنوات  في زراعتها تتم لم األراضي أغلب أن وخاصة العرب، الفالحون يزرعها التي راضياأل

 ثـالث  تركـت  أنهـا  بحجة األراضي بمصادرة وقامت الثغرة، هذه الحكومة أدركت وقد ،الحرب

 من االستفادة من الفالحين حرم ما رجعي؛ بأثر طبققد   القانون هذا فإن ولهذا ،زراعة دون سنوات

                                                            

 .مساء السادسة – 15/5/2011 بتاريخ الزيارة تمت com.alburays.www اإللكتروني الموقع راجع 1
 .بيرزيت جامعة – الحقوق معهد -المقتفي موقع) 5-1 (المادة من، 1920 لسنة، 39 رقم األراضي انتقال قانون 2
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 األسـاس  حجر ولوضع اليهود، أمام التسهيالت لوضع بها يتصرفون كانوا التي لمحلولةا األراضي

   1.اليهودي القومي الوطن لبناء

 أو مواتـا  أرضـاً  نقب من كل أن على ينص و :م1921 سنة الصادر الموات األراضي قانون. 4

 تلك بشأن يةملك سند على يحصل أن له يحق ال األراضي مدير موافقة على يحصل أن دون زرعها

  2.األراضيب الخاص القانون لتجاوزه للمحاكمة ذلك عن فضالً نفسه ويعرض ،األراضي

 والحكم األراضي ملكية في للبت السامي المندوب أصدره: 1921 سنة األراضي محاكم قانون. 5 

  3.المحاكم هذه ومراقبة إدارة حق بنتوش نورمان القضائي السكرتير وأعطى الملكية، منازعات في

 الحكومة تتمكن ثم حكومية أراضي لتصبح ،األراضي لمصادرة كستار استخدم: الغابات قانون. 6 

  4.لليهود ملكيتها نقل تسهيل من

                                                            

 صـموئيل  هيربـل  السامي المندوب عن صدر – 1920 سنة األول تشرين في الصادر المحلولة األراضي قانون 1

 علـى  منـشور  .عهده في فلسطين إلى هجرتهم معدالت ازدادت ذينال اليهود المهاجرين لتوطين أراٍض إيجاد بغية

 الثامنـة  الساعة،  20/5/2012 بتاريختمت الزيارة   ،  ps.gov.idsc.www العنوان ضمن االلكتروني النكبة موقع

 .مساء
 كافـة  سـحب  البريطانيـة  الحكومة استطاعت وبموجبه – 1920 سنة فبراير 16 في صموئيل هيربرت أصدره 2

 للوكالـة  بتـسليمها  وقامـت  ملكيتهـا  سجيلبت يقوموا ولم باستصالحها العرب المزارعون قام التي البور األراضي

 العنـوان  ضـمن  االلكترونـي  النكبـة  موقـع  علـى  منـشور  .االنتـداب  صك من السادسة للمادة وفقاً اليهودية

ps.gov.idsc.www ، السادسة الساعة، 15/6/2012 بتاريختمت الزيارة مساء. 
 لهـا  ضحايا العرب الفالحين من كثير وقع التي للرهونات وفاء األراضي ببيع تأمر أن اكمللمح القانون هدا أجاز 3

 على منشور. العثماني الزراعي البنك البريطاني االنتداب سلطات أغلقت أن بعد،  المرابين مع للتعامل ارهمالضطر

 العاشـرة  الساعة،  25/6/2012 بتاريختمت الزيارة   ،  ps.gov.idsc.www العنوان ضمن االلكتروني النكبة موقع

مساء. 
 فلسطين في واألحراش الغابات على البريطاني االنتداب سلطات سيطرت بموجبه،  م1926 مارس 1 بتاريخ صدر 4

ـ  ضـمن  االلكترونـي  النكبـة  موقـع  على منشور،  عليها المحافظة بحجة دخولها من نالفلسطينيي ومنعت  وانالعن

ps.gov.idsc.www ،السابعة الساعة، 15/5/2012 بتاريخ تمت الزيارة مساء. 
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 أن أرض قطعة على ما مشروع إنشاء يريد مستثمر لكل الحق أعطى: الملكية نزع حق قانون. 7 

 منـشئ  يقـدم  التفـاق  يتوصل لم حال وفي مشروعه، عليها لينشئ صاحبها مع يتفق أو يتفاوض

 أو صاحبها، من األرض ملكية بنزع أمرا يصدر أن يمكنه الذي السامي للمندوب عريضة المشروع

  1.األرض على يده بوضع للمستثمر الحق يعطى

 ضـريبة  قانون إصدارها وبعد األمالك، على ضرائب عدة البريطاني االنتداب حكومة فرضت وقد

 منـاطق  فـي  المفروضـة  الـضرائب  ببحث تفكر الحكومة أخذت م1928 عام المدن في األمالك

 عرفت لجنة م1931 عام السامي المندوب شكل ذلك ولتنفيذ واحدة، ضريبة في وتوحيدها األرياف

 الزراعية األراضي على المفروض الضرائب نظام في للبحث وذلك ؛)الريفية الضرائب لجنة (باسم

  2.لدراسته الحكومة إلى بذلك تقرير وتقديم

 النتقـال  رئيـسية  وسـيلة  فلـسطين  عرب على االنتداب حكومة فرضتها التي الضرائب أن ونجد

 بحيث الفلسطيني؛ الفالح كاهل على ثقيالً اقتصاديا عبئاً شكلت فقد ،اليهود إلى العرب من األراضي

 الزراعـي  التنميـة  بنـك  إغالقها عن عدا أصالً، المتدني دخله من% 40 - 30 تساوي أصبحت

 تـسديدها،  عـن  الغالب في عجز مرتفعة بفوائد لالستدانة المرابين إلى للجوء اضطره ما ثمانيالع

  .الديون هذه لسداد أرضه من جزء لبيع دفعه الذي األمر

                                                            

 أي مشروع صاحب أي تمليك السامي المندوب يستطيع وبموجبه م 1926 لسنة 28 رقم تحت القانون هذا صدر 1

 أصـحاب  الوحيدون همحيث إن ،  اليهود خدمة أجل من هذا وكان عنها التنازل مالكها رفض اذإ يريدها أرض قطعة

 وتمت الزيـارة    .ps.gov.idsc.www العنوان ضمن االلكتروني النكبة موقع على منشور. الفترة تلك في المشاريع

 .1/7/2012بتاريخ 
 جامعـة ،  أرضهم الفلسطينيون باع هل الفلسطينية ياألراض على االستيالء قضية في قانونية قراءة،  ةعود إبراهيم 2

 اإللكترونـي  موقعهـا  علـى  الجامعـة  صـفحة  علـى  2011 يونيـو  8 فـي  المنشور– الرباط،  الخامس محمد

.www.um5a.ac.ma/ar/plan_site.php 
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 مـن  وبتواطـؤ  الصهيونية الجمعيات من االستيطاني النشاط واشتد المنوال هذا على الحال واستمر

 عـام  المحتلـة  األراضـي  معظم اعتبرت التي إسرائيل لةدو قيام إعالن وجاء ،1االنتداب حكومة

 التـصرف  مـن  جنـسيتها  حملـوا  الـذين  حتى نالفلسطينيي وحرمت ة،دول أراضي بأنها م1948

 التـصرف  حق وعلى الملكية حق على قيود بوضع قامت الغربية للضفة احتاللها وعند ،بأراضيهم

 قـوات  قررتهـا  التي والتصرف للملكية يدةالمق القواعد نستعرض أن بد وال 2،األميرية األرض في

  :التالية النقاط في االحتالل

 يحظـر  والـذي  م،18/6/1967 بتاريخ العقارية بالصفقات المتعلق 25 رقم العسكري األمر: أوال

 أو بمقابـل  سـواء  ،عقارية صفقة أية يعقدوا أن جماعية أو معنوية هيئة كل وعلى شخص كل على

 علـى  الحـصول  بعـد  إال ارض أو مبنـى  أو عقار أي على صفقة اءبإجر التعهد أو ،مقابل دون

 3،اإلسـرائيلي  العـسكري  الحاكم من إذن على الحصول بعد إال التصرف باتاً منعاً ويمنع ،الموافقة

 خمـس  لمـدة  الحـبس  طائلة تحت نفسه يضع المحتلة الضفة في األراضي تلك في يتصرف ومن

 لفحص ونتيجة معا، العقوبتين بكلتا أو أردني دينار مائةوخمس ألف مقدارها مالية غرامة أو سنوات

 أمـوال  على القيم أمام األبواب فتحت) اإليجار عقود ضمنها من (عقارية صفقة لكل االحتالل قوات

، غائبـاً  الورثـة  احد كان إذا باإلرث تنتقل التي العقارات على يده ووضع سيطرته إلحكام الغائبين

الشخص الذي ترك 'الذي عرفه على انه  م 1967 لعام) 58 (رقم كريالعس األمر لنص وفقاً وذلك

، ويمنح السلطة العسكرية اإلسرائيلية حـق       1967المناطق المحتلة قبيل وخالل أو بعد حرب العام         

 تكـون  مـا  وغالبـاً  ، حتى لو أن ذلك تم بطريق الخطأ ونتيجة سوء تقدير          األراضياالحتفاظ بتلك   
                                                            

، م2003،  القـدس  جامعة،  ماجستير رسالة،  )مقارنة دراسة (فلسطين في العقار بيع عقد تسجيل،  فرحان مصطفى 1

 .20ص
 .38ص، سابق مرجع، )م1948 –م1918(، فلسطين في األراضي ملكية، الحزماوي محمد 2
 .بيرزيت جامعة، المقتفي، فلسطين في والتشريع القضاء منظومة 3
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 كان إذا األقل على عاماً خمسين أو سنة منذ توفوا أشخاص بأسماء مسجلةال باإلرث االنتقال معاملة

 بـالطرد  أو العلـم  أو للعـيش  طلباً ماإ م،1967 عام حزيران في الضفة غادر قد احدهم أو الورثة

ـ  بـأي  قام من حرمان االحتالل اتبعها التي السياسة ضمن ومن والنفي، اإلبعاد أو والتهجير  ةعملي

فاقد بـذلك     أنه معتبرين ةعقاري ةصفق أي لعقد ةمعامل أي على الموافقة من لاالحتال ضد ةعسكري

 مـواطن  ألي أخرى كعقوبة العسكرية االحتالل سلطات قبل من الموقف هذا ويأتي ،السلوك حسنل

 ال األمـر  هذا بموجب انه كما .بورا وتركها األراضي استغالل على أثر ما وهذا. 1االحتالل قاوم

 لمـشترٍ  االحتالل قبل الغربية بالضفة يهود يملكها أراٍض ملكية نقل العسكرية حتاللاال إلدارة يمكن

  .2دونم ألف 30 ـب تقدر وكانت عربي

 بتـاريخ  صدر الذي العامة للمشاريع األراضي باستمالك المتعلق) 108 (رقم العسكري األمر: ثانياً

 فـي  الـصالحية  ذات المحاكم من التقاضي حق صادرقد   األمر هذا أن نجد حيث م،22/9/1967

 وحولـه  ،العامة للمشاريع التصرف حق بحجة لألراضي اإلسرائيلي االحتالل قوات استمالك حالة

 الصالحيات جميع يمنح والذي ،االحتالل قوات قائد بتشكيلها يقوم التي العسكرية االعتراضات للجنة

 غايـة  أن إال ،3اهللا رام شـرق  شمال ةتل على الرئيسي ومقرها اللجنة لهذه للمحاكم قانوناً المقررة

 عمليـة  تـسهيل  نيتـه  في كان وإنما نالفلسطينيي للمواطنين العامة المصلحة تكن لم برأينا االحتالل

 المشاريع وتسهيل ،المستوطنين على التسهيل شأنها من التي العامة المشاريع وإقامة المحتل سيطرة

                                                            

 ).51 (ص، سابق مرجع، )1967 (لسنة، )25 (رقم العسكري األمر 1
، االسـتيطان  ومقاومـة  األرض عـن  للـدفاع  الوطني المكتب،  الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة موقع 2

ps.nbprs.www. ،الخامسة الساعة، 6/6/2012 بتاريخ الزيارة تمت مساء. 
 سـابقا  كانـت  اهللا رام شرق شمال تقع ةتل على والمدنية العسكرية الغربية الضفة قيادة اإلسرائيلي االحتالل أأنش 3

 .المحتلة المناطق بإدارة المتعلقة الدوائر جميع بها ويوجد) ايل بيت (اليوم وتسمى األردني للجيش معسكرا
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 علـى  والقـضاء  ،للمـستوطنين  الترفيـه  حدائق وإنشاء ،الوطن محافظات مختلف في االستيطانية

  1.الفلسطينية الزراعية األراضي

 /19/12 بتـاريخ  الميـاه  وتنظـيم  األراضـي  بتسوية المتعلق) 291 (رقم العسكري األمر :ثالثا

 قبـل  قائمـة  كانـت  والتي والمياه األراضيب المتعلقة الترتيبات جميع إلغاء على وينص م،1968

  .الغربية للضفة إسرائيل احتالل

 الـى   المحتلة الفلسطينية األراضي في ساريةما زالت    العسكرية األوامر من وغيرها األوامر هذه 

 اإلسرائيليين المستوطنين على تطبق ال نهاأ أي الفلسطينيين، على إال تُطبق ال حيث إنها  ،يومنا هذا 

 أن العلـم  مـع  ،اإلسـرائيلي  المدني القانون إال عليهم ينطبق وال المحتلة، الفلسطينية األراضي في

 أجل من الغربية الضفة في األراضي تسوية إلى الغربية الضفة احتالل قبل سعت األردنية الحكومة

 فـي  تسجيلها بعد إال  ال تتم  القانونية التصرفات وكانت ،القانونية المعامالت واستقرار الملكية تثبيت

) 291 (رقـم  األمـر  ومنها األوامر هذه دارإص وجاء العملية هذه تكتمل لم ولكن ،األراضي دائرة

 لتـسجيل  األردنية الحكومة بها شرعت التي التسوية أعمال تعطيل تم بموجبه والذي الذكر السالف

 منـذ  الغربيـة  الـضفة  في المسجلة األراضي نسبة بلغت فقد م،1956 عام الغربية الضفة أراضي

% 30 المـذكور  العـسكري  األمر بموجب اتعطيله وحتى األردنية الحكومة قبل من التسوية إعالن

  2.قانونية حماية دون اآلن حتى زالت ما الغربية الضفة أراضي من% 70 حوالي حيث إن فقط،

                                                            

 العربيـة  الدراسـات  جمعية –تحليلية قانونية دراسة،  المحتلة الغربية الضفة في األراضي مصادرة،  الحلبي أسامة 1

  ).29 (ص، م1986، القدس
 اهللا رام لمحافظة تسجيلها يسبق لم التي منقولةال غير األموال لتسجيل ائيةالبد اللجنة رئيس الدحدوح أسعد القاضي 2

 .الفلسطيني األعلى القضاء صفحة على 26/7/2011 بتاريخ نشرت مقالة – والبيرة
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 الـسندات  طريـق  عـن  المسجلة غير بأراضيهم يتصرفون المواطنون أصبح الوضع لهذا ونتيجة 

 الوكاالت أو 1،االتفاقيات ريقط عن إما ، وذلك األراضي تسجيل دائرة خارج ينظمونها التي العادية

 حول القضايا من هائل بعدد المحاكم غذت قانونية إشكاليات ظهور إلى أدى ذلك أن ونجد 2الدورية،

 األراضـي  أصـحاب  من النفوس لضعاف المجال وفتح ،سلبا أثر الذي األمر ،األراضي هذه ملكية

 أسـعار  خـالل  مـن  لهم يقدمونها تيال اإلغراءات نتيجة لإلسرائيليين أراضيهم لبيع المسجلة غير

 دائـرة  خـارج ذكـره،    سبق كما ،تتم ألنها البيع عملية على رقابة وجود وعدم لألراضي مرتفعة

  3.التسجيل

 وعدم ،العامة للخزينة المملوكة الحكومية األراضي أيضا يشمل األراضي تسجيل عدم نإف وبالتأكيد

 أدى ذلـك    وبالتالي ،حمايتها على القدرة وعدم بها التصرف أوجه على السيطرة عدم يعني تسجيلها

 االحـتالل  عمـل كما  . العام المال إهدار صور من صورة يشكل ما منها الكثير وضياع فقدانهاإلى  

 الضفة في األراضي على والسيطرة االستيطاني مشروعه خدمة اجل من دوائره جميع تسخير على

  4.إسرائيل سمىت مما اًجزء واعتبرها ضمها التي القدس فيها بما الغربية

                                                            

 .)2 (رقم الملحق انظر 1
 .)3 (رقم الملحق انظر 2
 الكائن عقاره لبيع طائلة مبالغ عرض حول،  اهللا رام في،  20/1/2012 بتاريخ،  القدس من،  ع.ج المواطن مع لقاء 3

 لـشركة  سمـسار  قبـل  ومـن  دوالر  ماليين 3 عليه وعرض 2م150 مساحته والبالغة القدس في القديمة البلدة في

  .إلعاد جمعية تدعى صهيونية
 سمىت ما إلي توجه الذي،  القدس ضواحي من،  عصراً 3 الساعة،  12/11/2011 بتاريخ ح.ف المواطن مع لقاء 4

 هنـاك  األراضـي  دائـرة  لمراجعـة  اإلسرائيلية المدنية اإلدارة سمىت ما موقع وهي،  اهللا رام شرق شمال يلا بيت

 السيطرة مستوطنين محاولة على االعتراض أجل من دونمات 6 مساحتها تبلغ له ملكيتها تعود ألراٍض قيد إلخراج

 . تعويضه مقابل األرض عن التنازل هناك عليه عرض أن فكان، عليها
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 القرى بعض أن عنه نتج االحتالل عشية الغربية الضفة مناطق في المعلنة التسوية تعطيل أن ونجد

 أن إال قيـدها  جـل أ من جاهزة الجداول كانت اهللا رام لمدينة التابعة والقرى القدس بمدينة المحيطة

 بأسـماء  األراضي قيود تنظيم وعطلت األمر هذا بموجب التسجيل هذا عارضت االحتالل سلطات

 فـي  مـوقفهم  اضعف الذي األمر ألمالكهم تسجيل سندات حيازة من حرمانهم إلى أدى ما ،مالكيها

 انتقـال  بتسهيل االحتالل إدارة قامت  نفسه الوقت وفي ،1بالمصادرة أراضيهم على تديأن اع  حالة

 للقـوانين  اإلجـراءات  هذه فةمخال من الرغم على اليهودية والشركات للمؤسسات األراضي ملكية

 األمالك إدارة يه االحتالل إدارة مهمة نأ على وصريح واضح بشكل نصت التي الدولية والمواثيق

 انتقـال  شـرعية  عـدم  علـى  نصتكما   ،المالك بحكم بها التصرف وليس 2المحتلة األراضي في

 لمنفعـة  القدم منذ ستغلةالم غير األراضي بترك قامت االحتالل سلطات أن إال 3لالحتالل األراضي

 االحـتالل  بمـشاريع  مـنهم  جزء ارتبط الذينو ،المخاتير وإشراف بإدارة العشيرة أو القرية أهالي

 لمؤسسات أو 4استيطانية لشركات األراضي هذه ملكية نقل على وعملوا النفوس ضعاف من وكانوا

 أعمال من تحد التي عسكريةال األوامر من العديد إصدار على االحتالل قوات عملتكما   ،صهيونية

 خالل من أو بأمنهم متعلقة واهية بحجج معينة مناطق في الفلسطينيين السكان حصر اجل من البناء

 إنـشاء  الغايـة  كانـت  إذا حـين  في ،زراعية األراضي هذه نأب ذلك ةمعلل باطل بها يراد أنظمة

 هـذه  إنـشاء  تـسهيل  جلأ من القوانين هذه عن النظر بصرف بأكملها المنطقة تدمير يتم ةمستوطن

                                                            

 الـضفة  فـي  اإلسرائيلية المدنية اإلدارة سمىت عما الصادر م1967 لسنة) 391 (رقم اإلسرائيلي العسكري األمر 1

 .)4( رقم والملحق .الغربية
 للحقوق القدس مركز منشورات،  الحسيني مازن بترجمة،  وتهويد استيالء الشرقية والقدس إسرائيل،  مارجيت مائير 2

 ).32-19 (ص، م2011، القدس أمرزيان ةمؤسس، واالجتماعية االقتصادية
 لسنة،  فلسطين المعارف دار،  الدولي القانون وموقف المحتلة األراضي في اإلسرائيلية المستوطنات،  دويك موسى 3

 . )310 -301 (ص. م 2007
 .)5 (رقم الملحق انظر 4
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 ،م1967 عام الصادر 391 رقم العسكري األمر إلى أيضا مستندين ،وتوسيعها 1االستيطانية البؤرة

 مـن  على يقع العكس إثبات عبء أن حين في ة،حكومي ارضأ ةمستغل غير رضأ كل يعتبر والذي

 األراضـي  فـي  حـتالل اال قوات بها تقوم التي المصادرة عملية في يحصل ما وهذا الملكية يدعي

 ووضـوح  المـساحة  دقـة  عدممن ثم   و،  ملكيته إثبات األرض صاحب من يطلب حيث ،الفلسطينية

 تم بموجبهاإذْ   ،مساحين عن الصادرة المخططات الستخدام األراضي لسماسرة المجالأفسح   الملكية

  2.المجاورة األراضي ضم

  :الوقفية األراضي: الثاني الفرع

 حكم على وتكون الناس من ألحد مملوكة تكون ال أن على العين حبس بأنه اصطالحاً الوقف يعرف

  3.البر ووجوه الفقراء على فيها بالمنفعة والتصدق تعالى اهللا

 يعتبـر ": ، إذ نـصت   الثانية المادة في م1924 لسنة الخيرية األوقاف قانون تناولهاهذه األراضي   و

 صـاحبه  في راسخ اعتقاد عن ناشئ بملكيته مقترن التزام وجد إذا خيرية وجوه على موقوفاً الملك

 البـر  لوجـوه  وإيراده وتمكينه عليه الملك الستعمال به وقبل به صرح اعتقاد عن أو ،منه ومقبول

 لـسنة  العثمـاني  األراضي قانون نظم حيث ."اسمياً فيه مستقرة ملكيته كانت ان خاصة واإلحسان

                                                            

 فـي  ظهـراً  الواحدة ساعةال 5/12/2011 بتاريخ القدس محافظة في القدس ملف مسؤول السرخي عناد مع لقاء 1

 .الرام بلدة في القدس محافظة في مكتبه
 العدالـة  مـن  الهـاربين  الـسماسرة  احد قام حيث ،القدس ضواحي من) ع،  ش (المواطن بأرض حصل ما هذا 2

 الجمعيات لصالح عمل أراٍض سمسار وهو لالحتالل المذكور المواطن وارض أرضه ببيع) ص،  ر (ـب المعروف

 الحكم على االطالع ويمكن ،إسرائيل بداخل موجود وحالياً غيابي حكم عليه وحكم وضواحيها القدس في االستيطانية

 .14/2006 رقم القضية في اهللا رام بداية محكمة إلى بالرجوع بحقه الصادر
ـ  الطبعـة ،  فلسطين اإلعالم وزارة،  األول الجزء فلسطين في اإلسالمي الوقف،  يوسف اهللا عبد أحمد حمد 3 ، ةالثاني

 ).44 (ص، م 2010
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 وهي 1الموقوفة األراضي منها أقسام خمسة إلى راضياأل وقسم األراضيب المتعلقة األحكام م1858

  :نوعان

 لـألرض  مالكـاً  الواقـف  يكـون  عندما ذلك ويكون: صحيحاً وقفاً موقوفة األرض تكون أن :أوالً

 التـصرف  حقوق وجميع األرض فيه تكون الحالة هذه وفي الملك نوع من األرض أن أي الموقوفة

  .لصالحها الموقوف للجهة عائده

 أميريـة  أراٍض علـى  يكـون  الذي الوقف وهو: صحيح غير وقفاً موقوفة األرض تكون أن :ثانياً

 عليها يقع التي األرضحيث إن    ،سلطاني بإذن غيرهم أوقفها أو الجهات من لجهة السالطين أوقفها

 وهـذا  ،للـسلطان  وقفيتها وتكون ،2باإلفراغ تناقلها يتم بل بيعها يجوز ال الوقف من النوع هذا مثل

 ورسـومها  أعشارها أن إال ،األميرية األراضي أحكام كافة عليه تجري الموقوفة األرض من وعالن

 اغلـب  أن كمـا  3،عليهـا  أوقفـت  التـي  الجهة إلى يعود الدولة لجانب عنها دفعه يستحق ما وكل

 إلـى  ةعائـد  رقبتها تكون األراضي من النوع هذا حيث إن  ،القبيل هذا من هي الموجودة األراضي

 حـدد  وقد ،األراضي من النوع هذا منه القصد يكون الموقوفة األراضي ومصطلح ولفظ مالال بيت

 تنطبـق  التي األحكام كافة أن إلى أشار حيث ،الموقوفة األراضيب الخاصة األحكام العثماني القانون

 هـذه  تحمـي  أن الدولـة  علـى  وبالتـالي  الموقوفة األراضي على تنطبق األميرية األراضي على

  4.عليها التعديات وتزيل األراضي

                                                            

 )363 (ص. سابق المرجع، يوسف عبد اهللا أحمد حمد 1
   ).457 (ص، سابق مرجع، يوسف عبد اهللا أحمد حمد 2
  ).18 (ص، سابق مرجعاألراضي،  أحكام، المر دعيبس 3
 .الرابعة المادة، 1900 لعام) 200 (رقم العثماني األراضي قانون 4
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 وجعلهـا  النـاس  من فرد ألي مملوكة تكونال   أن على الموقوفة العين حبس يعني الوقف كان ولما

 ذلـك  فإن ،واإلحسان البر جهات على ونتاجها بريعها التصرف أجل من العباد رب ملك حكم على

  :التالي النحو على وهي ثابتة قانونية نتائج يرتب

 مـن  حق أي  عليه للواقف وليس وقفه بمجرد الواقف ملكية من يخرج وقفه ميت الذي العقار أن -1

 .الملكية حقوق

 وال يـرهن  وال يوهب فال ،ألحد ملكاً وليس تعالى اهللا ملك حكم في وقفه تم الذي العقار يصبح -2

  .له الناس ملكية من خرج ألنه يورث ال أنه كما به يوصى

 الوقـف  كان لو كما حاالً ويكون واإلحسان البر جهات في صرفه ينحصر الموقوف العقار عري -3

 1.الخيري الوقفيسمى  ما اوهذ المالجئ أو المساجد أو المدارس على أو المستشفيات على

 عليها اليد وضع يجوز ال عليه وبناء ،الوقف أراضي تملك قانوناً المحظور من أنه نفهم سبق ومما

 اإلشارة من بد وال ،طال مهما بالتقادم الملكية كسب من امانع المؤقت اليد وضع ويبقى ،كهاتمل بنية

 ألحكـام  وتخضع اإلسالمية الشريعة في ةمفرز فهي الوقف أراضي إيجار قانوناً الجائز من انه إلى

  2.به المعمول الوقف قانون

  المملوكة األراضي: الثاني المطلب

 إذن دون بها يتصرف أن ألحد يجوز وال خاصة، ملكية المملوكة ضياألرا هي المملوكة األراضي

  .صاحبها

                                                            

 ص،  م2003 عـام  األولى الطبعة .جدة،  للبحوث اإلسالمي المعهد،  اإلسالم يف الوقف نظام،  مهدي أحمد محمود 1

)65- 67( 
  ).68( ص، سابق مرجع، اإلسالم في الوقف نظام، مهدي أحمد محمود 2
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   األراضي هذه أقسام: األول الفرع

  :1أنواع أربعة إلى األراضي هذه قسمت

 دونـم  نـصف  لمسافة حولها تمتد والتيوما في دائرتها     والقرى المدن داخل الواقعة العرصات  - أ

 حاجـات  يـسد  مـا  فيهـا  ويكون ،والقرى المدن هذهل المعد السكني المخطط ضمن أو للسكن وتعد

 وغيرها والبساتين الزيتون كروم مثل أو ةوالمؤون الحطب تخزين وأماكن اآلبار حفر مثل ،السكان

 أن يستطيع األرض هذه صاحب أن ونجد حجرية، بجدران محاطة تكون التي المثمرة األراضي من

 القـانون  وفـق  بها ويتصرف ةشخصي ملكية يفه يورثها، أو ورهن بيع من يشاء كما بها يتصرف

 بقيمة يتعلق فيما الذكر السالفة المساحة تحديد في السبب أن ذكره والجدير بها بالتصرف سمح الذي

 ،األميريـة  لألراضـي  المتصرفين استعمال سوء من الحكومة تحد حتى دونم نصف بمقدار السكن

 وذلـك  للسكن تتمة أنها بحجة بها ويتشبثون واسعة أراضي دورهم إلى يضمون كانوا ألنهم وبالذات

 بنيت ةأميري أراضي األراضي هذه كون من الرغم وعلى 2والخراج، العشر دفع عن التخلف بقصد

 معاملة معها تتعامل العثمانية األحكام أن العلم مع ،ومدن قرى لتصبح وملحقاتها للسكن بيوت عليها

التنظـيم   حـدود  ضمن الداخلة والمنازل المباني هذه نولك المال لبيت رقبتها أن إال ،الملك األرض

  3.خاصة ملكية ألصحابها ةمملوك تكون لمدنحدود البلدية بالنسبة لو لقرىبالنسبة ل

                                                            

 .الثانية المادة، م1900 لعام، )200 (رقم، العثماني األراضي قانون 1
 ثمـار  عـشر  التـاجر  أو المزارع يدفع وبموجبها يةاإلسالم الدولة أيام تفرض كانت ضريبة هي: العشر ضريبة 2

  .عشرية اأرض األرض هذه وتسمى ومحصولها األرض

 مع وبقيت المسلمون فتحها التي األراضي من لنوعين تفرض بجانب الحاصالت أو المال من مقدار: الخراج ضريبة

 .األرض معهم وبقيت أهلها تصالح التي األراضي أصحاب
 ).34 (ص )1948 -1918(، فلسطين في األراضي ةملكي، الحزماوي محمد 3
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 المـال  بيت أراضي من فرزها تم التيو خاص لملك تحولت التيالمفرزة   األميرية األراضي -ب

 الجهـة  كونـه  ،العثماني السلطان يملكها كان التي الصالحيات بحكم الشرعية المسوغات على بناء

 مـن  مبلغ لقاء يملكها وكان ،العثمانية الدولة عهد في األميرية األرض في الفرز تملك التي الوحيدة

 1.ةرسمي سندات وبموجب اًصحيح اًتمليك تملك وأصبحت ،لألرض الحقيقية القيمة يساوي المال

 بقيت التي أو الفاتحين على توزيعها تم التي اضياألر بأنها تعريفها ويمكن: العشرية األراضي -ج

 2.وريث له يوجد ولم صاحبها توفي التي األرض هي أو ،المسلمين من األصليين أصحابها بيد

 الخـراج  ويدفعون المسلمين غير أصحابها بيد بقيت التي األراضي وهي: ةالخراجي األراضي - د

 :3نانوع وهي عنها

 والنـصف  العـشر  بـين  ما قيمتها وتتراوح الفعلية القيمة اسأس على ذؤخوت: قاسمةلماخراج   -1

 .ونوعيتها األرض جودة بحسب

 لـم  أم األرض زرعـت  سواء مقطوع بشكل األرض على كضريبة خذؤوت: الموظف الخراج -2

 .تزرع

 ذلـك  في وساعدهم واسعة مساحات تملك على عشر التاسع القرن في نالفلسطينيي من العديد وعمل

 عـام  اليهوديـة  التقـارير  ألحد وفقاً بحوزتهم التي األراضي مساحة زاد ما ،وعوامل ظروف عدة

 ففي ،دونم 3.130,000 راضأ من بحوزتهم ما ويقدر 144 فلسطين في المالك عدد كان م1924

 أمـا  دونـم،  2.000,000 لحوالي مالكاً 28 المالك عدد كان السبع بئر إلى إضافة وقضائها غزة

 ا،مالك 11 وجنين طولكرم و ونابلس ا،مالك 45 يافا وفي كا،مال 26 لمالكا عدد فكان والخليل القدس

                                                            

 .الرابعة المادة، 1900 لعام، )200 (رقم، العثماني األراضي قانون 1
 ). 2(ص، سابق مرجعاألراضي،  أحكام، المر دعيبس 2
 ).3-2(ص، سابق مرجعاألراضي،  أحكام، المر دعيبس 3
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 السبع بئر في المملوكة األراضي عدد كثرة سبب ويرجع. امالك 34 وطبريا وعكا والناصرة وحيفا

 التي اإلحصائيات وبحسب أنه إلى اإلشارة مع ،السكان عدد وقلة األرض خصوبة لقلة ةغز وقطاع

 فلـسطين  عـن  الغائبين من مالكاً 59 كان فقد م1932 عام آذار في لسطينف تطوير شركة أعدتها

 المالك هؤالء أراضي وغالبية نفلسطينيي غير أو نفلسطينيي كانوا سواء ا،دونم 117869 ويملكون

 المنـاطق  بـاقي  أما ،1دونماً 81.663 وصفد وطبريا عكا مناطق في فلسطين، شمال في تركزت

 فيهـا  المـالك  وكـان  ،فلـسطين  شمال منطقة في الحال هو كما سجالت فيها يتوفر فلم الفلسطينية

 لهـم  وكـان  الفلسطينية الوطنية الحركة في متقدمة مواقع على وسيطروا اقتصادي بنفوذ يتمتعون

 بالمدن يقيمون كانوا حيث ةمباشر يديرها كان منهم وقليل ،أراضيهم على باإلشراف يقومون وكالء

  .واستثمارها لزراعتها لفالحين إدارتها ويوكلون

   البريطاني االنتداب عهد في اليهودية والشركات المؤسسات نشاط: الثاني الفرع

 العـرب  المـالك  مـن  جـزء  وعمد ،العهد هذا في والمؤسسات الشركات هذه نشاط ازدياد لوحظ

 فكان ،الفترة تلك في نفوذ لهم كان الذين األشخاص من حتى لليهود أراضيهم بيع إلى نوالفلسطينيي

 باعوا من وأسماء األراضي هذه صفقاتأخباراً عن    حينه في الصحف ونشرت وشيوخ مخاتير منهم

 بيعـت  التي راضياأل كافة عن كاملة تفاصيل فلسطينية صحيفة نشرت م1932 عام ففيأراضيهم،  

ـ  بدأ منذ أراضيهم باعوا أن بعد لليهود أراضي يديرون أصبحوا الذين العرب وعدد لليهود  داباالنت

 والجـدول  2نـا، مواط عشر حدوأ نيمائتو ألفاً عشرين عددهم وبلغ ،م1932 عام وحتى البريطاني

  .أراضيهم فقدوا من وعدد ومساحتها األراضي مواقع يوضح التالي

                                                            

 ).88-87( ص، سابق مرجع، فلسطين في األراضي ملكية، الحزماوي محمد.د 1
 )5(ص، 1932 الثاني تشرين 10، )615 (العدد، فلسطين جريدة 2
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  أرض بال أصبحوا الذين القرية سكان  بالدونم المساحة  األراضي

  1152  35000  الحوارث وادي

  995  17000  عزون

  498  4000  جمال كفر

  472  60000  زيباد كفر

  569  3200  جيوس

  265  1800  شوفة

  587  15000  الطيبة

  587  1500  خالد أم

  765  5000  سابا كفر

  2217  1000  عتيل

  773  400  ليد بيت

  560  8000  صور كفر

  636  4000  مسكة

  2193  4000  الطيرة

  452  2000  عبوش كفر

  4280  4000  طولكرم

  862  4000  قلنسوة

  20000  87.100  وعالمجم

 اسـتغاثة  نـداءات  بتوجيـه  الوطنية والشخصيات حينه في المناطق هذه في المعنيين وقام عدد من  

 محمد الشيخ طبريا في فعله ما وهذا ،لليهود األراضي لهذه بيع من يحدث وما اليهود سياسة لفضح

 رئـيس  الحسيني كاظم موسى إلى وجهها رسالة في الشرعي وقاضيها طبريا مفتي الطبري طاهر
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 وممـا  ،طبريا أراضي شراء على اليهود هجوم من برسالته استغاث حيث ،العربية التنفيذية اللجنة

  :فيها جاء

 لـم  إذا نكمإ لكم قلت إذا تعجبوا وال ،اليهود بيد أصبحت طبريا بقضاء األراضي أكثرية نإ لكم قلت إذا تتألموا ال" 

 في ةالبالي األطالل على تبكي عاما عشرين بعد العرب وفود ستأتيف ص،واإلخال الحزم بمنتهى الموقف هذا تعالجوا

 الـذين  القـضاء  وجهاء يملكها التي األراضي وهذه مسؤوليته، ولؤمس كل على التاريخ يسجل وهناك ،القضاء هذا

   1."المرابين وظلم الروتينية والمواسم األيام وقهرتهم والوطنية الوطن خدمة في أيامهم أمضوا

 والباشـاوات  األمراء من بائعيها أن موضحاً ،لليهود بيعت التي األراضي قائمة الرسالة هذهب وأرفق

  :2ليي كما القائمة وتفاصيل ،حيينيومس مسلمين فلسطين في والتجار والمرابين واألغنياء والبكوات

ــع لخطــر المعــرض العرب بيد  اليهود بيد  الدونمات عدد  البلد اسم  البي

  العاجل

 لليهود األراضي هذه سلم من

  1000  9000  10,000  طبرية

  10,000  11,000  21000  لوبيا

  5800  13,000  18800  سمخ

  7000  3,750  10750  حطين

  ---  10000  10000  بقعه

  4000  8000  12,000  عولم

  ---  7400  7400  شعارة

  3700  4300  8000  معذر

  

  

 سـمخ  أراضـي  بقية 300

   حطين في 500 جميعها

  

  عولم أراضي بقية

  

   معذر أراضي بقية

  

  

  

  

  

  

ــراء ــاوات األمـ  والباشـ

 والمرابــون  واألغنيــاء

                                                            

 .سابق مرجع) 2( ص، فلسطين في األراضي ملكية، الحزماوي محمد.د 1
2 Kenneth W.Stein,The Land question in Palestine.P228-238 Porsth, The Land problem 

in Palestine,p103 the University of North Carolina press Chapel Hill and London.1985   
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  100  6600  6700   المجدل

  500  4500  5000  ةالخراني

  700  10,300  11,000  ةالدلهمي

  1500  4500  6000  ياقوت

 بيـد  كلها  7000   مسحة

  اليهود

---  

  4000  7000  11,000   سبت كفر

  4250  5850  10,100   السمايرة

 بيـد  كلها  9000   سارونة

  اليهود

---  

 بيـد  كلها  12000  يما

  اليهود

  

 بيـد  كلها  4000  جن بيت

  اليهود

  

 بيـد  كلها  1900  عطوشه

  اليهود

  

  1000  3000  4000  الصبيح

  

  

  

  

  

   سبت كفر أراضي بقية

  

 سوريا في والزعماء والتجار

  نومسيحيي مسلمين وفلسطين

  

 على اليهودية الوكالة حفز الذي األمر ،نالفلسطينيي الفالحين من ليس حينه في البائعين معظم انوك

 تملـك  زالـت  مـا و كانت حيث ،أراضيهم لبيع لدفعهم الفالحين إلغراء األراضي هذه أسعار رفع

 ،ومحيطهـا  ةالمحتل القدس مدينة في وبالذات اليوم اليهود يعمله ما وهذا 1الباهظة المادية اإلمكانيات

                                                            

 ).372 -368(ص، سابق مرجع، فلسطين أراضي، البديري أمين هند 1
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 مليـون  لدفع فمستعدون اليهود وأما السوق ألسعار وفقاً دوالر ألف مئة ما بيت سعر أن نجد حيث

 لليهـود  بيوتهم بيع على وعملوا المستنقع هذا في النفوس ضعاف من العديد أسقط ما ،له ثمناً دوالر

 قبـل  مـن  تعـديلها  تم يالت القوانين مستغلين وطني أو ديني وازع دون واألرباح المادة في طمعاً

 عهـد  فـي  علـيهم  اممنوع ذلك كان أن بعد األرض شراءب لليهود يسمح بحيث البريطاني االنتداب

  .1الثاني الحميد عبد السلطان من الخطر استشعار بعد وبالذات العثمانية الدولة

 واألنظمـة  القوانين مستغلة البريطاني االنتداب منذ اليهودية والشركات المؤسسات نشاطات وجاءت

 لـسنة  )81 (رقم األراضي قانون ومنها ،حينه في صموئيل هربرت السامي المندوب وضعها التي

 شـركة  مثل ،الفلسطينية األراضي على للسيطرة والجمعيات المؤسسات هذه استغلته والذي م1920

 تسجيل األراضي المعـين مـن سـلطة        لمأمور السماح القانون هذا تضمن حيث اليهودية البوتاس

 باإلضـافة  نـشاطها  لممارسة الواسعة المساحات من الجمعيات هذه بإعطاء منطقة أياالنتداب في   

م لـم   1936 لـسنة    74 وقانون العقوبات الفلسطيني رقـم       .2نياألصلي مالكيها من األراضي لشراء

يتناول هذه الجريمة، وبالذات انه شُرع من قبل االنتداب البريطاني الـذي سـعى لترسـيخ الحلـم                  

  3.يهودي بفلسطين وتحقيق وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطينال

                                                            

 .سابق مرجع) 247 – 245 (ص، فلسطين تاريخ، مناع عادل 1
، األولـى  الطبعـة ،  الفلسطينية الدراسات مؤسسة،  اليهودي القومي الصندوق،  ديفز أوري مع باالشتراك وولترلين 2

 ).69-68 (ص، مولوي ورضوان زايد محمود ترجمة م 1990 عام وتبير
العربية،  والدراسات البحوث تها، معهدواستعماال وحيازتها طبيعتها واألردن فلسطين بحري، أرض الدين صالح 3

 ).88- 87 (م، ص1974
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  : من بيع األراضي للعدواألردني العقوبات قانون موقف: الثاني المبحث

 بما الغربية الضفة في المحتلة الفلسطينية األراضي في المطبق األردني العقوبات قانون موقف جاء

 األراضـي  بيع على معاقباً إسرائيل قبل من الغربية الضفة لاحتال قبل اسائد كان والذي القدس فيها

األشـخاص الـذين     لردع الالزمة الشدةعلى قدر من     تكن لم العقوبة هذه أن من الرغم على ،للعدو

 جريمـة  يشكل العدو دولة لصالح األراضي من جزء أي اقتطاع أن علىانتهكوا نص هذا القانون،     

 علـى  الـسيطرة  من العدو تمكين عدم إلى يهدف التصرف هذا متجري وكان ،1القانون عليها يعاقب

 هـذه  علـى الساري المفعول في فلسطين      العقوبات قانون من) 114 (المادة نصت حيث ،األرض

 ،العـدو  دولة رعايا مع إبرامها يتم التي التجارية الصفقات على) 127 (مادةال نصتكما   ،الجريمة

مـن قـانون العقوبـات       )114 (المادة تفسير نناقش األول في مطلبين إلى المبحث هذا سنقسم لذلك

 مـن ) 127 (المادةتطبيق   إشكالية هفي نبحث الثاني والمطلباألردني الساري المفعول في فلسطين      

  .هذا القانون

  األردني العقوبات قانون من )114( المادة تحليل: األول المطلب

 بـأي  أجنبية دولة لصالح األراضي من جزء أي يبيع أن حاول مواطن أي لتعاقب المادة هذه جاءت

أن يقتطع جـزءاً مـن األراضـي        أو   ،أعمال أو كتابات أو بخطابات كانت سواء ،يستخدمها وسيلة

 فرعين إلى تقسيمه بعد المطلب هذا في سنبحث لذلكاألردنية لصالح دولة أجنبية أو يملكها امتيازا،        

 الـنقض  محكمة من بقرارذلك   مدعمين المادة لهذه يواللغو القانوني التفسير األول الفرع في نبحث

  .تطبيقها على القائمة ججوالح المادة لهذه المحاكم تطبيقات الثاني الفرع في وندرس ،ةالفلسطيني

                                                            

 .1960 لعام) 16 (رقم، األردني العقوبات قانون 1
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   واللغوي القانوني التفسير: األول الفرع

ـ  كانـت  سواء ،لالحتالل األراضي بيع جريمة مرتكب معاقبة على المذكورة المادة نصت  ةالجريم

 يـتم  لم النص وبهذا ،األقل على مؤقتة شاقة أشغال سنوات خمس أدنى بحد ة،محاول كانت أو تامة

 شـمل  بحيث ا،مطلق التعبير كان وإنما ً،قانونا المعروفة بالصورة بالبيع فقط المجرم السلوك حصر

يمـة   إذا كانت تشكل جر    التحضيرية األعمال بذلك متضمناً لبيعتصرف ا  عمل من شأنه تسهيل    أي

 النتيجة تحقق بين ما التفرقة عدم يعني ما ،لالحتالل األرض بيع بغية به المشتبه بها يقوم قد التيو

 شـأنها  مـن  كتابات أو خطب أي شمل المشرع أن نرى المادة هذه مفهوم إلى وبالرجوع ،وعدمه

 حتـى  إدانة هناك يكون المطلق المعنى وبهذا ،الفلسطينية األرض على حق أي االحتالل دولة تمليك

   .لها مرتكباً يعد الجريمة هذه في يتوسط من وحتى والخطابات الكتب هذه بتنظيم يقوم من لكل

 بـنص  يقيـد  ولم عاماً النص جاء حيث ،لالحتالل األرض هذه لبيع السبيل كانت الوساطة فأعمال

 الجريمة هذه لخطورة نظرا ،للتأويل مجاال يدع ولم 1معينة وشروط بوسائل الجريمة يحصر خاص

 االحتالل قانون ومنها 2،الدولية الشرائع كفلته الذي عليها الفلسطيني والحق الفلسطينية األرض بحق

 سمح عما تخرج طالما ةباطل تصرفات هي المحتلة األراضي على تصرفات أي اعتبر الذي الحربي

 األراضي إدارة بأعمال وحصرها االحتالل سلطات مهام أوضح والذي ،الحربي االحتالل قانون به

 تجريم على النص أن ونجد ،أيضا قواتها لحماية المناسبة اإلجراءات واتخاذ السكان وحماية المحتلة

 كل عقاب هي المادة هذه من الرئيسية والغاية،  للتأويل قابل غير وشامل واضح للعدو األراضي بيع

 حـاول  من كل برأينا المادة هذه تشمل بحيث ،لالحتالل والعقارات األراضي بيع نفسه له تسول من

                                                            

 .سابق مرجع، 114 المادة، 1960 لعام 16رقم، األردني العقوبات قانون 1
، أ الفقرة األولى مادته في نص والذي،  22/11/1967 بتاريخ صدر الذي) 242( رقم الدولي األمن مجلس قرار 2

  .ةدول كل أراضي ووحدة بسيادة النزاع أطراف واعتراف واحترام المحتلة األراضي من االنسحاب ضرورة على ب
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 إخـضاع  خالل من الدولة سيادة من االنتقاص فييساهم   الذي األمر لالحتالل األراضي بيع أيضاً

 المـستوطنات  توسيع على الشراء هذا خالل من ويعمل ،االحتالل دولة وإشراف لسلطة الجزء هذا

 ،المعاديـة  االحتالل لدولة اضياألر هذه على السلطة منحي وهو جديدة، مستوطنات إنشاء أو القائمة

   .الغربية الضفة مدن بين الجغرافي التواصل بعدم الغربية الضفة أوصال يقطع ما

 شـركات  لـصالح  تتم شك أدنى دون زالت وما كانت الغربية الضفة في األراضي شراء وعمليات

 لها إستراتيجية خالل من تتم العمليات هذه أن يعنيما   ،وعرب 1يهود سماسرة خالل من،  إسرائيلية

 مثـل  اإلسـرائيلية  الرسمية المؤسسة تتبع الشركات هذه أن ثبت وقد ،االحتالل دولة بسياسة عالقة

  .وغيرها همونيت شركة مثل أخرى وشركات 2اإلسرائيلي القومي الصندوق

 إسـرائيلية  شركات باسم تسجل الغربية الضفة في هاؤشرا يتم التي األراضي نإف السياق نفس وفي

 التـسجيل  إعالنات وبالذات الغربية الضفة في االحتالل إدارة تنشرها التي اإلعالنات تؤكده ما اوهذ

 ببيـع  يقومـون  أفراد على المادة هذه تطبيق يتم أن يتصور ال إنه البعض يقول قد ولكن. 3المجدد

 الـواقعي  لزومال باب ومن المادة هذهان   نقول فإننا الرأي لهذا احترامنا مع إنه إال ،الدولة أراضي

 فاقـد  ألن ،للعـدو  بنقلها ليقوموا الدولة أراضي بيع يملكون ال ألنهم األفراد على أيضاً تنطبق فإنها

) بالدولة خاصة امتيازا أو حقاً يملكها أن أو (عبارة من المشرع لمقاصد بناء وذلك ،يعطيه ال يءالش

                                                            

 .)6 (رقم الملحق انظر 1
 الحاخـام  قبل من رسمي بشكل المؤتمر على طرحه تم أن بعد 1897 عام بازل مؤتمر في هإنشاؤ تم دوقصن هو 2

 للمـستوطنين  تأجيرهـا  ويمكن اليهود لجميع عامة ملكيتها واعتبار فلسطين في األراضي شراء منه والهدف شابيرا

 وولتـرلين ،  التوراتي الالويين سفر من 25 الفصل إلى مستندين ديني منطلق من الطرح اذه وجاء ا،عام 49 لمدة

، األولى الطبعة،  الكويت جامعة،  الفلسطينية الدراسات مؤسسة،  اليهودي القومي صندوقال،  ديفز أوري مع باالشتراك

  .)50 -31 (ص ،م1990 بيروت
 بيتونيـا  منطقـة  فـي  بأرض والمتعلق ايل بيت في األراضي تسجيل مكتب عن الصادر) 7 (رقم الملحق انظر 3

 .اإلسرائيلية بتوح ميعان شركة قبل من منقولة غير أموال لتسجيل اإعالن والمتضمن م16823 مساحتهاو
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 هـذه  تمليـك  فـان  وبـذلك  ،عولالمف الساري العقوبات قانون من) 114 (المادة نص في الواردة

 جزء اقتطاع أن فيه شك ال ومما ،الدولة أراضي على وليس الفردية الملكيات على ينطبق األراضي

 مكوناتـه  بجميـع  الفلـسطيني  اإلقليم إلى ينصرف المادة هذه في عليه النص الوارد األراضي من

 الفـرد  محاولة نإف وبالتالي ،نيالفلسطي اإلقليم على للداللة سيادي صطلحم :الفلسطينية األراضيو

. 1الفلـسطيني  اإلقليم يعني أنه بالضرورة يعني للعدو اإلقليم هذا على أراضيه من الخاص ملكه بيع

 الفلـسطينية  الدولـة  بقدرات والمساس الوطنية السيادة النتقاص للعدو المجال فتح يعني الذي األمر

 التـي  االستئناف محكمة وقرارات الفلسطيني ضاءالق في المادة هذه تطبيق مع فنحن لذلك 2العتيدة،

 يجـب  وإنما ،األفراد على تطبق ال أنها على المادة لهذه خاطئ تفسير إلى مستندة قضايا عدة ردت

وال يقتصر تطبيق نص هذه المادة على        الثاني المطلب في لها سنتعرض التي) 127 (المادة تطبيق

ها، وإنما أي دولة أجنبية ما لم يتم الحصول على موافقة            ومؤسساتها ومستوطني  االحتاللالبيع لدولة   

 40مجلس الوزراء استناداً لنص المادة الثالثة من قانون تملك األجانب لألموال غير المنقولة رقـم                

  .م1953لسنة 

 رقـم  الجزائـي  الـشق  فـي  م،14/4/2010 بتـاريخ  الفلسطينية النقض محكمة قرار جاء حيث

 القـضية  فـي  م21/12/2009 بتـاريخ  االسـتئناف  محكمـة  ارقر فيه نقض والذي ،18/2010

 بداية محكمة قرار وتأييد موضوعا االستئناف رد القرار تضمن حيث،  122/2008 رقم ةاالستئنافي

 موضـوع  األشـخاص  بحق 12/10/2008 بتاريخ الصادر 58/2006 رقم القضية في لحم بيت

) 16 (رقـم  العقوبـات  قانون من) 114 (المادة ألحكام خالفاً أراٍض للعدو  بيع محاولة بتهمة الحكم

                                                            

 .اهللا رام مدينة في، 2010 أيلول 20 بتاريخ نشرت مقالة، درعاوي داود المستقيل القاضي 1
 نـابلس ،  النجـاح  معـة جا،  ماجستير رسالة،  الغربية الضفة في اإلسرائيلي االستيطان،  إبراهيم صالح محمد بالل 2

 .)164 (ص 2010
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. القـانون  ذات مـن ) 269 (المادة ألحكام خالفاً كاذبة هوية انتحال لتهمة باإلضافة م،1960 لسنة

 إن ":النقض محكمة قرار وتضمن سنوات خمس مدة المؤقتة الشاقة باألشغال المتهمين على وحكمت

 وقـام  (.....) عمه ابن شخصية بانتحال قام قد....)  (.المتهم أن من البداية محكمة إليه توصلت ما

 (......) العميـل  بمـساعدة  وذلك األرض قطعة صاحب (.....) ورثة هويات وصور هويات بأخذ

 فـي   (.....)عمـه  وابن (.....) ورثة تواقيع وتزوير أوراق على يهودي محام أمام بالتوقيع وقام

 1 (.....)للعميـل  أخرى ومبالغ دوالر (.....) واليح ذلك مقابل وأخذ للعدو األراضي بيع محاولة

 عليها المنصوص الجريمة تشكل ال الجنايات هذه أنإلى   المحكمة توصلت حيث ،األرض بيع مقابل

  .)"114 (المادة في

 تشكله لما القضايا هذه في النظر إعادة تتم أن نتمنى ولذلك المادة هذه تفسير في سابقاً فندناه ما وهذا

 على خطورة من الجرائم هذه تشكله لما ونظراً ،العتيدة المستقلة دولتنا مشروع على بيرك خطر من

 نـصوص  تطبيـق  على والعمل اإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات على وتأثيرها المستقبلية الحلول

 علـى  والعمـل  ،عقـار  أي أو ارض قطعة أي بيع نفسه له تسول من كل على دقيق بشكل القانون

 وذلـك   ،الجرائم هذه على العقوبة يشدد عقوبات قانون إعداد خالل من القانون في ثغرات أي تالفي

   .2والخاص العام الردع لكي يتحقق كل من

 عام شباط في نابلس بداية محكمة إليه ذهبت ما الجريمة هذه بخطورة أيضاً نظرنا وجهة يؤكد ومما

 لمـدة  الشاقة باألشغال سلفيت فظةمحا من مواطن وهو). ك.ع (المتهم على حكمت حيث م،2000

 بعـد  وذلـك  العقوبات قانون من) 114 (المادة ألحكام خالفاً للعدو األرض بيع بتهمة سنوات عشر

                                                            

 تم،  12/4/2010 بتاريخ اهللا رام،  في الصادر الجزائي الشق،  2010 لعام 1 رقم الفلسطينية ضالنق محكمة قرار 1

 .م15/2/2012 بتاريخ اهللا رام، النقد محكمة من القرار على الحصول
 ).210(ص، م2009، بغداد عةجام، االجتماعي والسلم القانون حول بحث، الكريم عبد حامد فارس 2
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 عمرهـا  قـضية  فـي  قضت أنها المحكمة حكم في والالفت ،1م1981 عام للعدو أرض ببيع قيامة

 تـسقط  ال الجريمـة  هـذه  أنى  إل واضح بشكل يشير ما الوطنية السلطة قيام قبل أي عاماً ثالثون

 عليها يترتب خطيرة آثار من عنها ينتج وما وإقليمه الفلسطيني بالشعب مساس من تشكله لما بالتقادم

ـ  أن   امن شأنه  ،الفلسطينية األراضي على واقع أمر وفرض تغيرات  للقـضية  حـل  أي فـي  ؤثرتُ

   .الفلسطينية

القتصادي  السياسي وا  ساس بمركز الدولة  كما أن بعض التشريعات العربية نصت على تجريم أي م         

  كما هو الحال في القانون الكويتي في مادته األولى نص على أنـه             ،والحربي وحماية استقالل البالد   

البالد أو وحـدتها وسـالمة      رتكب عمداً فعالً يؤدي إلى المساس باستقالل        كل من ا  يعاقب باإلعدام   (

د هذه الجريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة         أن المشرع السوري ع    والجدير ذكره    ،)أراضيها

 292 وأورد نصاً مشابهاً في باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي فـي المـادة                 ،الخارجي

م حيث نصت على انـه  28/9/1953 الصادر في 85والتي عدلت بموجب المرسوم التشريعي رقم   

  2). المؤقتاألراضي السورية عوقب باالعتقالمن حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من (

   المادة لهذه المحاكم تطبيقات: الثاني الفرع

 هـذه  على) 114( المادة انطباق على ليؤكد ،31/01/2011 بتاريخ اهللا رام بداية ةممحك قرار جاء

 علـى  وعاقـب  ،الفلـسطينية  السيادة على البالغة الخطورة تشكل التي الجرائم من كونها ،الجريمة

ما يعني أن المحكمة أخذت بالمـذهب        ،التامة الجريمة على أيضا المفروضة بالعقوبة فيها الشروع
                                                            

 أرض بيـع  بجريمة متهم على 1/2/2011 بتاريخ الصادر) 3/2008 (رقم القضية في نابلس بداية محكمة حكم 1

 .وفا الفلسطينية األنباء وكالة موقع على بتاريخه نشر الذي األردني العقوبات قانون من 114 للمادة استناداَ للعدو
- 1992 األولى الطبعة، العربية والقوانين األردني في القانون ةالدول  على أمنةالواقعالجرائم ، محمد الجبور 2

 .عمان، م1993
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 اهللا رام فـي  البدايـة  محكمة عن صدر كما الحكم هذا تفاصيل نورد حيثالشخصي في الشروع،    

 القاضـيين  وعـضوية  الكيالني أسامه السيد القاضي برئاسة كانت الحاكمة والهيئة الجزائية بصفتها

  .رومي أبو وفلسطين خصيب باسم السيدين

 فـي  انـه : ( في وتفاصيلها االتهام والئحة االتهام قرار في جاءت كما الدعوى هذه وقائع وتتلخص

 ببيـع  األول المتهم يقوم أن   والثالث الثاني المتهمين مع األول المتهم اتفق ،2005 العام من 9شهر

 كـان  حيث ،المجنونة المسماة ،ةقطن قرية غرب ةوالواقع الفاصل الجدار داخل يملكها أرض قطعة

 كـال  حيـث إن   الثـاني  المتهم على عرضها ثم ومن الثالث المتهم على األمر بادئ في عرضها قد

 ولكـون  ولكن إسرائيل لصالح يعملون أنهم عنهم أراٍض ومعروف  سماسرة والثالث الثاني المتهمين

 مـن  الستخراجها المساعدة طلب المذكورة األرض بقطعة الخاصة الثبوتية األوراق يملك ال المتهم

 منـه  وطلـب  األرض أوراق استخراج في ليساعده النقود من مبلغ بإعطائه قام الذي الثاني المتهم

 المـتهم  يعرفه هناك شخص بمساعدة األوراق الستخراج اهللا برام والمالية الطابو دائرة إلى التوجه

 استخراج من يتمكن أن قبل عليه القبض إلقاء تم ولكنالمكان  إلى   األول المتهم توجه وبالفعل الثاني

 وليس اليهود لصالح البيع يتم أن أساس على كان المتهمين بين ما االتفاق أن   علماً ،الثبوتية األوراق

  .أخرى لجهة

 فأجـاب  األول المتهم على المسندة التهمه تليت ،11/2/2006 جلسة وفي علناً الجارية وبالمحاكمة(

 كمتهمـين  غيابياً والثالث الثاني المتهمين محاكمة إجراء تم ،2/4/2007 جلسة وفي مذنب يرغ أنه

 اسـتمعت  ،5/7/2010 جلـسة  وفي األصول حسب اإلمهال قرار لتبلغهما العدالة وجه من فارين

 إفادة إبراز خاللها من وتم الضبط من 34 الصفحة على جاءت والتي (...) الشاهد لشهادة المحكمة

 أمام المعطاة المتهم إفادة خالل من بينته النيابة وكيل وقدم الوقائي، األمن جهاز أمام المعطاة مالمته
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 بينة ال أن   الدفاع وكيل صرح ،30/11/2010 جلسة وفي بينته النيابة وكيل ختم وبها العامة النيابة

 على جاءت التي لمتهما إلفادة المحكمة واستمعت دفاعية بإفادة باإلدالء يرغب موكله وأن له دفاعية

 بالتهمـة  المـتهم  إدانة بالنتيجة ملتمساً النيابة وكيل وترافع بينته ختم وبها الضبط من 38 الصفحة

 أربـع  علـى  الواقعـة  الخطيـة  مرافعته الدفاع وكيل قدم ،15/12/2010 جلسة وفي إليه المسندة

 وبعـد  المحكمـة  أن إال .إليه ةالمسند التهمة من المتهم براءة إعالن بنتيجتها التمس والتي صفحات

  : في والمتمثلة الدعوى هذه في المقدمة البيانات في ،والمداولة التحقيق

 ،19/9/2008 بتـاريخ  الوقـائي  األمـن  جهاز أمام المتهم إفادة عن عبارة وهو 1/ن المبرز: أوالً

 وهـي  البالد غرب تقع أرض قطعة عندي يوجد له وقلت(...) المدعو أوقفت وأنا( :فيها جاء والتي

 .األرض بقطعـة  الخاصة األوراق جميع تملك هل :لي فقال القطعة هذه بيع وأريد الجدار في داخلة

 المتعلقة الوثائق جميع على الحصول أجل من اتباعها الواجب اإلجراءات عن لي فقال .ال :له فقلت

 أجل من آخر صشخ مع حكيت أنا :له فقلت .شيكل 200 مبلغ منه طلبت ذلك وبعد األرض بقطعة

 ال األرض شـراء  يريد الذي اليهودي نإو معك ليست األرض أوراق نإ :لي فقال .األرض شراء

   (... ).القطعة لشراء جاهز وأنا األرض أوراق جهز :لي فقال .بحر في سمك يشتري

 وقـام  نتحدث بدنا:(.. فيها جاء والتي العامة النيابة لدى (....) األول المتهم إفادة 2/ن المبرز: ثانياً

 تلك أوراق عن وسألني الفاصل الجدار داخل الواقعة اليهود أخذوها التي األرض قطعة عن بسؤالي

  .)(.....) األرض قطعة أعرف ال وأنا ،حالياً معي ليست األوراق نإ :له فقلت .القطعة

 كنت عندما(: خالصته ما فيها جاء والتي المحكمة لدى المتهم إفادة في انحصرت فقد الدفاع بينة أما

 بيني وقعت قد كانت مشاكل عن وسألني (.......) بجانبي وجلس (......) جاء المقهى على جالس

 سـوف  وأنـه  بالمالية نسيبه نإ لي وقال بالدار تتعلق طريق على المشكلة أن   فأخبرته شقيقي وبين
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 بنـاء  (......) يـدعى  شخص وطلبت المالية إلى وذهبت للمهندسين نقود أدفع ال حتى إليه يرسلني

 منـي  وطلـب  الـدار  رخصة وأعطيته (.....) إليه أرسلني الذي أن وأخبرته (....) تعليمات على

 (....) الورثـة  مـن  أبوي أرض من تسجيل سندات لك أخرج سوف لي وقال عندي عليها اإلبقاء

 إحضار من أتمكن لم ولكن األوراق تلك إحضار على أعمل سوف أنني له وقلت طلبه على ووافقت

 لليهـود  األرض قطعة ببيع يقوم سوف بأنه أخبرني قد كان(....)  أن   أذكر أن وأريد األوراق تلك

  ).اإلسرائيليين مع يعملون أنهم(......)  عن أعرفه ما وأنا

 إفادتـه  مـع  يتطابق المتهم إفادة في المتمثلة الدفاعية البينة في ورد ما أن وبالتدقيق المحكمة ورأت

 إلى األول المتهم لجوء قبل تم ما ذكر أنه أي .زأمج اتطابق كان وان 2/ن المبرز لعامةا النيابة لدى

 الجـدار  داخـل  والواقعـة  اليهـود  أخذها التي األرض قطعة عن وسؤاله والثالث الثاني المتهمين

 1/ن المبـرزين  في األول المتهم لسان على ورد ما مع يتعارض أو ينفي ال الذي األمر...الفاصل

 اقتطـاع  أراٍض أو  تسريب بمحاولة المتهم قيام العامة النيابة بينة خالل من للمحكمة ثبت كما 2/ون

رقـم  العقوبـات  قانون من) 114 (المادة نصت وقد للعدو بيعها أو لضمها الدولة أراضي من جزء 

 حاول أردني كل األقل على سنوات خمس المؤقتة الشاقة باألشغال يعاقب (أنه على 60 لسنة) 16(

 دولـة  إلى ليضمها األردنية األراضي من اجزء يقتطع أن ذلك بغير أو كتابات أو خطب أو بأعمال

  ...).األردنية بالدولة خاصاً امتيازاً أو حقاً يملكها أن أو أجنبية

 أو/و المتهم قيام في تتمثل التي أراٍض للعدو  تسريب محاولة أو تسريب جريمة أركان تكون وعليه

 لتمليـك  بذلك مؤديا معادية أجنبية لدولة ضمها بهدف الدولة أراضي من جزء اقتطاعب القيام محاولة

 المـتهم  عليه أقدم ما في توافرت قد األم بالدولة خاصاً امتيازاً أو حقاً) األجنبية (المعادية الدولة هذه

 لليهود بيعها من ليتمكنا والثالث الثاني للمتهمين يملكها التي األرض قطعة أوراق تقديم تهمحاول من

 هـذه  فـي  الـواردة  البيانات تفحص خالل من للمحكمة ثبت ما ولكن عاٍل ثمن على الحصول بغية
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 التهمـة  نـسب  بصحة المحكمة منه قنعت مما معها يتعارض أو يدحضها ما يرد لم والتي الدعوى

 60 لـسنة  العقوبات قانون من) 114 (المادة بأحكام وعمال المحكمة فان الدعوى هذه في للمتهمين

 سـنوات  خمس لمدة الشاقة األشغال في بوضعهم(.....) و(....)  المتهمين من كل على الحكم تقرر

  .األصول حسب توقيفه مدة(......) وهو منها األول للمتهم تحسم أن على

 الشعب باسم علنا وتلي صدر والثالث الثاني المتهمين بحق وغياباً األول المتهم بحق حضورياً حكماً

  . 1)31/1/2011 في وافهم الفلسطيني يالعرب

 هـي  114 المـادة  أن ليؤكد 118/2008 رقم اهللا برام المنعقدة القدس استئناف محكمة قرار وجاء

 والذي القرار بهذا القائم الخالف حسم وبذلك للعدو األراضي بيع جريمة على التطبيق الواجبة المادة

  :التالي النحو على تفاصيله نورد

 وإصـدار  المحاكمـة  بإجراء المأذونة اهللا رام في المنعقدة القدس استئناف محكمة نع صادر قرار(

 القـدس  اسـتئناف  محكمـة  رئـيس  برئاسة كانت الحاكمة والهيئة ،الفلسطيني الشعب باسم القرار

  .قاضيين وعضوية

  .لحم بيت) (.....)/ 1: المستأنفان

  .لحم بيت) (.....)/ 2

  .العام الحق: عليه المستأنف

 ،12/10/2008 لحـم  بيت بداية محكمة عن الصادر بالقرار للطعن االستئناف بهذا المستأنفان متقد

 بـنص  إعماال لهما المسندة بالتهمة المستأنفين بإدانة والقاضي 58/2006 رقم الجزائية القضية في

                                                            

 .31/1/2011 بتاريخ الصادر 14/2006 رقم الجناية في الجنائية بصفتها اهللا رام بداية محكمة عن صادر حكم 1
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 اتسنو ثماني مدة المؤقتة الشاقة باألشغال تبعاً ووضعهما ،1960 لسنة ع76و 114 المادة صريح

  .توقيفهما مدة منهما خصمت أن على

  .للقانون المستأنف القرار لمخالفة مجمله في االستئناف يستند

 خيبتـار  بـه  الـصادر  والقـرار  االسـتئنافي  للملـف  سنداً محكمتنا كانت علناً الجارية بالمحاكمة

 أن إال ،المـستأنف  الحكـم  وتأييـد  موضـوعاً  االستئناف رد تقرر بنتيجته والذي ،21/12/2009

 رقـم  تحـت  سجل والذي المذكور االستئنافي لقراربا الطعن فقدما الحكم بهذا ضياير لم المستأنفين

 أوخط القانوني لألساس االستئناف محكمة حكم نقض تم بموجبه 14/4/2010 بتاريخ 118/2010

 ةجنح إلى جناية من التهمة وصف تعديل عليها وكان إليها، توصلت التي بالنتيجة االستئناف محكمة

 وكـرر  النقض محكمة قرار رد تقرر ،16/9/2010 جلسة وفي .القدس محكمة ما قضت به   حسب

 ،الـسابقة  ومرافعاتـه  أقوالـه  كرر و النيابة وكيل وحضر السابقة ومرافعاته أقواله المستأنفين وكيل

   .الموضوع حيث ومن والمداولة بالتدقيق المحكمة قرار وجاء

 للوقـوف  ،م1960 لـسنة ) 127 (والمادة) 114 (المادة صريح إلى ارةاإلش في البداية من   لنا بد ال

 والظاهر الصريح المعنى أن ومنها ،وتطبيقاتها المواد تلك إليه أشارت وما النص معنى حقيقة على

 مـن  جـزءا  يقتطـع  أن ذلك بغيرأو   كتابات أو الخطب بأعمال حاول من كل أن إلى يشير للمادة

  .األردنية بالدولة امتيازاً أو حقاً يملكها أن أو أجنبية دولة إلى األردنية األراضي

 أو أقـدم  الهاشـمية  األردنية المملكة في ساكن شخص كل أن إلى يشيرف) 127 (المادة صريح أما

 أو بيع أو شراء صفقة أية أو تجارية صفقة على مستعار شخص بواسطة أو مباشرة يقوم أن حاول

 الـصفقات  علـى  ينطبق ما وهذا العدو بالد في ساكن خصش مع أو العدو رعايا احد مع مقايضة

  .الوطني باالقتصاد باإلضرار المتعلقة التجارية
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قانون  كمحكمة وظيفتها بتناول اًموضوع والتحقق بالفحص النقض محكمة قيام من بد ال كان وبرأينا

 لهـا  اتـصال  ال رفةص قانونية قاعدة النفي وجه قوام كان فإذا. القانون تطبيق بمراقبة إليها معهود

 أمـام  مـرة  ألول إثارته يجوز محضاً قانونياً سبباً يكون بها التمسك فان ،الدعوى في قائعالو فهمب

 من تنقض أن حال كل في الموضوع محكمة على يتعين وأنه جديداً، سببا يعتبر وال النقض محكمة

 الواقعـة  علـى  طبقـه ت وأن ،الـدعوى  طـرف  على المنطبق الصحيح القانوني الحكم نفسها تلقاء

 القواعد بأعمال التمسك إن القول يمكن ثم ومن ،عليه اعتمد الذي النص كان مهما أمامها المطروحة

 إشارته ومن النص عبارة في يفهم وما القانونية النصوص عموم في يندرج التطبيق واجبة القانونية

  .هئاقتضا ومن داللته ومن

 دون مـسألة  اعتبـاره  علـى  النفي وجه بحث يجب أنه الخصوص هذا في إليه اإلشارة جدرت ومما

 طرحه يسبق لم واقع إلى يؤول أنه الظاهر هذا رغم النقض محكمة رأت فإذا ،ظاهرها إلى تااللتفا

 يكـون  فانـه  ؛المحكمة هذه على طرحه مسبوق غير وواقع قانون من خليط أو إلى  الموضوع على

 أو فحصاً تجري أن النقض لمحكمة يجوز ال وبالتالي ،مرة ألول أمامها ثارتهإ يجوز ال جديداً سببا

 لـسلطان  وتقديره وزنه في خاضع هو ما والتقدير بالوزن تتناول أن أو من حيث الموضوع   تحقيقاً

 نأو وتفـسيره  القانون نصوص في االجتهاد يه النقض محكمة مهمة أن طالما ،الموضوع محكمة

 هـو  إنما   االصطالح في ونصوصه القانون تأويل في طأوالخ ،يطبقه وإنما القانون يفسر ال القضاء

 أو لغويـا  تفسيرا يكون القانونية النصوص تفسير وأن ،منه الشارع أراد عما النص معنى انحراف

  .المشرع أراده الذي المعنى باستنباط لفظيا

 وضـعوا  الفقـه  أصول علماء القول إن  مضى وقد النص منها يتكون التي والعبارات األلفاظ ومن

 فهـم  على ساعدتُ العربية اللغة أساليب استقراء من استمدوها اللغوية األصولية القواعد من مجموعة
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 بطـرق  يتعلـق  ما القواعد هذه ومن. صحيحاً فهما التشريع نصوص فهم بها جرى التي العبارات

 هذه من بطريق النص من يفهم بما العمل يجب –القانوني أو الشرعي النص نإ فقالوا النص، داللة

 روحـه  مـن  يفهم بما النص وداللة النص وإشارة النص وعبارة النص مدلوالت – األربعة الطرق

 يقـصد  وال ،ألفاظه من فهمه يتبادر الذي النص بإشارة يفهم بما المقصود النص وإشارة ومعقوليته

 كـذلك  ونهولك ،االلتزام بطريق اللفظ مدلول فهو ،ألفاظه من المتبادر للمعنى الزم معنى سياقه من

 مـن  ومزيد نظر دقة إلى فهمه يحتاج قد ما وهو ،بالعبارة ال باإلشارة تكون عليه النص داللة فان

 إال الكـالم  يستقيم ال الذي المعنى النص اقتضاء من يفهم بما ،المقصود النص اقتضاء لديه التفكير

 صـدقها  أو تفضيله اهامعن واستقامتها صحتها ولكن عليه يدل لفظ فيها ليس النص فصيغة ،بتقديره

   .تقتضيه الذي للواقع ومطابقتها

 شخص كل أو نياألردني النص بأحكام نبيالمخاط النقض محكمة اعتبرت ولما تقدم ما ضوء وعلى

 أيـة  أو التجاريـة  الـصفقات  عقـد تتم ب  المادي للركن الموضوعية الطبيعة وأن ،المملكة في ساكن

فيكون متوافراً على صورة الخطـأ الجنـائي         المعنوي نالرك ، أما مقايضة أو بيع أو شراء صفقات

 اتجاه في اإلرادة ونمط ذلك، في خالف وال الجاني لدىالذي هو مزيج من العلم واإلرادة        المقصود

 ارتكـاب  على بالباعث ةعبر وال مقايضة أو شراء أو بيع أو تجارية صفقة إبرام إلى الجاني إرادة

  .جشعاً أو ربحاً مادياً المشرع هافترض فقد ،الجريمة هذه

 قام (....) العميل وبمساعدة األراضي قطع صاحب أن من البداية محكمة إليه توصلت ما أن ونرى

 هـذه  بيع ومحاولة األرض قطعة صاحب ورثة وصور هويات بأخذ وقام يهودي محاٍم أمام بالتوقيع

علم وبإرادة سليمة توجـه     ، هو على    الدوالرات من (....) حوالي ذلك مقابل وأخذ للعدو األراضي

  .نحو توفير القصد الجنائي المتمثل في بيع األراضي للعدو
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 جزء الدولة سيادة عن يسلخ بحيث ،وسيلة بأية بيع محاولة كل عن تتحدث الجريمة هذه  فإن وبرأينا

 تهاامحافظ أو قراها أو مدنها إحدى سلخ أو الدولة وحدة تجزئة إلى يؤدي علف كل أو ،أراضيها من

 أجنبيـة  دولة إلى تمليكها ومحاولة أراضيها سالمة من صاالنتقا أو لسيادتها خاضعة منطقة أي وأ

 وعبـارة  الـنص  إشارة سابقاً عنه تحدثنا والذي الدولة وحقوق الصريح بالنص المشرع خصها دفق

 هـو  الدولـة  حـق  وأن ،حـصر  تحت تقع ال والحقوق االمتيازات هذه وان ،النص ومدلول النص

  . (....) البقاء وحق والسيادة لاالستقال

 المنـسوبة  التهمة في طبق ما وهو ،األراضي اقتطاع عن بالتحديد تحدث) 114 (المادة صريح إن

 ،الربح موردها صفقة وأية المنقول إلى تشير تجارية صفقة عن تحدثت) 127 (المادة وأن للطاعنين

 وأن التطبيـق  الواجب هو) 114 (ادةالم حكم وان وتفسيره النص وإشارة النص مدلول بين فشتان

 المـادة  صريح أن ذلك. للطاعنين المنسوبة األفعال وواقعة معناها عن البعد كل ةبعيد) 127 (المادة

 هـذه  بحـث  إلى يصار حتى األراضي تسريب عن تتحدث ولم المنقولة األموال إلى يشير) 127(

 المشرع إرادة كانت ولما ،الدعوى أوراق من وثابت مقدم هو لما وفقاً لتطبيقها مجال ال التي النقطة

 بالـسيادة  حقيقيـاً  مساساً يشكل المادة بهذه عليها المنصوص األفعال من فعل أي قد اتجهت إلى أن   

 املك اأرض ما تسمى  هناك كان وإن الفلسطينية فاألرض األرض دون تقوم ال الدولة وأن ،واألرض

 مـسمى  تحـت  يندرج معناها مجمل فإن ذلك بهشا ما أو مؤسسات أرض أو حكومة أو للمواطنين

 القضية هذه وأن ،كانت جهة أي من وتفسير اجتهاد مدار ليست التي الفلسطينية األرض وهو واحد

ـ  مضى لقانون النص معرض في االجتهاد يكون أن يمكن وال ووطنية واجتماعية سياسية هي  هعلي

 األسـباب  إلـى  بالعودةم  1960 لسنة) 16 (رقم األردني العقوبات قانون وهو قرن نصف من أكثر

) 114 (المـادة  بصريح جناية هو للطاعنين المنسوب الفعل أن حقيقة تؤكد التي والقانونية الحقيقية

  .م1960 لسنة
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 التـي  التسوية أعمال بوقف قام م،1967 عام وفي اإلسرائيلي االحتالل إلى أن  اإلشارة من بد وال

 الحـاكم  بموافقـة  إال العقاريـة  المعـامالت  إجراء وحظر ةاألردني القوانين بموجب جارية كانت

 إصدار سلطة العسكري الحاكم وخول ،لليهود األراضي بيع على األردني الحظر وأهمل ،العسكري

 اليهودي القومي الصندوق) إسرائيل إدارة (اإلسرائيلية الشركات قبل من األراضي لشراء تراخيص

 مـشتريات  ومجمـل  1األفراد لبعض الشراء في ستثنائيةاال الحاالت بعض عن فضالً ،والمؤسسات

 إسرائيل أراضي إدارة كشفت فقد  عدلية رسمية وكاالت بواسطة تتم كانت نالفلسطينيي من األراضي

 الشركات ومن وحدها الغربية الضفة في م،1977-1976 العام في ادونم) 63.176 (اشترت أنها

) هيموناتا (مؤسسة هي الغربية الضفة في الفلسطينية األراضي شراء مجال في تنشط التي الرسمية

 جميـع  فـإن  وعليـه  ،2األراضي لشراء الحكومية واإلدارة اليهودي القومي الصندوق ذراع وهي

 تـسجل  ال الغربيـة  الضفة في والسماسرة العمالء عبر نالفلسطينيي من شراؤها تم التي األراضي

 عاماً ملكاً باعتبارها 3 اإلسرائيلية الرسمية الوكاالت إحدى باسم تسجل وإنما لليهود فردية ممتلكات

 ويكون ،كان ألي جديد من األراضي هذه بيع اإلسرائيلية القوانين عليها تحظر التي إسرائيل لشعب

 هـذه  لـشراء  نالفلسطينيي والسماسرة العمالء مع الوساطة على مقتصراً ناإلسرائيليي األفراد دور

 االحـتالل  ةدول لصالح تتم الشراء عمليات فإن وبالتالي ،اإلسرائيلية الوكاالت هذه لصالح األراضي

  .لرعاياه وليس

 عليهـا  أقيمـت  و عليها المستوطنات إلقامة هي بيعها محاولة أو بيعها يتم التي األراضي جميع إن

 الـدولي  القـانون  ألن،  مطلقـاً  بطالناً باطلة والعقود واالتفاقيات البيوع هذه أن رغم المستوطنات
                                                            

 .)8 (رقم الملحق انظر 1
 ص،  1990 بيـروت ،  الفلـسطينية  الدراسـات  مؤسسة،  غربيةال الضفة في الواقع األمر سيادة،  اورتسون جيفري 2

)106-107(. 
 ).7 (رقم الملحق انظر 3
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 وهنـاك  المحتلة، للدولةأراٍض   أي مصادرة أو شراء االحتالل سلطة على تحرم الدولية واألعراف

 مـصادرة  إلغـاء  فيـه  قـررت  22/10/1979،1 بتاريخ اإلسرائيلية العليا العدل محكمة في قرار

 قامـت  حيـث  ،موريـه  ألـون  مستوطنة إقامة لصالح الفلسطينية األراضي من الدونمات عشرات

 محاذيـة  دونـم  مائـة  شـراء  لصالح دوالر ألف ومائتي مليون مبلغ بتوظيف سرائيليةاإل الحكومة

 لغايـات  العليا العدل محكمة قرار على لاللتفاف عرب سماسرة بواسطة وذلك ،المصادرة لألراضي

  .العليا المحكمة بقرار همؤإخال تم الذين للمستوطنين مساكن إقامة

 االسـتيالء  بهدف كبيرة طانيةياست كتل بقاء إلى تهدف جةممنه االحتالل لسياسة إستراتيجية وهناك

  .المزعومة إسرائيل دولة حدود وبلورة وتوسيع جديدة فلسطينية مناطق على

 والقـدس  والجـوالن  غزة، وقطاع الغربية الضفة احتالل بعد اإلستراتيجية تلك على الحفاظ تم وقد

 األراضـي  على السيطرة وهي الأ ،ستراتيجيةاإل السياسية المعايير من جملة إلى باإلضافة الشرقية

 لضمها تمهيداً والتضليل الغش بطريق األراضي شراء عمليات بينها ومن ،الوسائل بشتى الفلسطينية

 مثل كبيرة استيطانية كتل في اليهودية المستوطنات على التركيز تم وقد إسرائيل لدولة كلياً أو جزئياً

 وصل أي ،الفصلو الوصل قاعدة على وغيرها) أدوميم اليومع عصيون،. األردن وغور. أرائيل(

 بعـضها  عـن  الفلـسطينية  والقرى والمدن والتجمعات المناطق وفصل ببعض بعضها المستوطنات

 وتمثل االحتالل دولة إلى الكتل هذه ضم على المتعاقبة االحتالل حكومات لدى إجماع وهناك بعضا،

 مـستقلة  فلـسطينية  دولة إقامة وأمام اإلسرائيلية فلسطينيةال المفاوضات أمام ةكبير عقبة الكتل هذه

 مـن % 42 المستوطنات هذه مساحة تمثل وحيث ،مصيره تقرير في شعبها وحق جغرافياً متواصلة

                                                            

 مـن  السالم مؤسسة عن شهرين كل تصدر ةنشر –المحتلة األراضي في اإلسرائيلي االستيطان،  اورتسون جيفري 1

 .8ص، 6عدد، 2عدد ملف، 2011 ولاأل كانون، الثاني تشرين، القدس، األوسط الشرق اجل
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 معنى إلى القرار اهذ مقدمة في إليها أشرنا التي) 114 (المادةنص   وصريح .الغربية الضفة مساحة

  .)أدنى كحد سنوات خمس المؤقتة الشاقة باألشغال يعاقب وعبارته إشارته ومدلول النص

 اإلسـرائيليين  لـصالح  الفلـسطينية  األراضـي  من ألجزاء اقتطاعا االستيطاني النشاط هذا ويشكل

 وأن العربـي  القومي باألمن ويمس الفلسطينية السيادة من ينتقص وهذا ،االستيطان لغايات وستؤول

 مـع من حيـث العقوبـة       تساوىت المحاولة مجرد وأن فلسطينية تكون أن قبل عربية األراضي هذه

 المـادي  وركنهـا  ،أراضيها وسالمة الدولة إقليم من تنال التي الجرائم أخطر من وهذه ،التام الفعل

 إخـراج  إلـى  يؤدي أن يمكن فعل بأي أو الكتابة أو الخطب مثل المادية األفعال أحد بوقوع يتحقق

 علـى  إقدامـه  عند الجاني لدى النية واإلرادة  بقيام المعنوي ركنها ويتمثل ،النور حيز إلى الجريمة

 حـد  إلـى  بطبيعتها تتدرج وقد ،االحتالل لصالح الجزء هذا اقتطاع إلى المذكورة بالطرق المحاولة

 لـسنة  عقوبـات ) 127 (المـادة  صريح وأما ،لإلعدام عقوبتها تصل والتي العظمى الخيانة جرائم

 ساكن شخص لكل دينار مائة عن تنقص ال وبغرامة سنتين عن قلت ال مدة بالحبس يعاقبف م،1960

 أيـة  أو تجاريـة  صفقة على مستعار شخص بواسطة أو مباشرة يقوم أن حاول أو أقدم المملكة في

  ).العدو بالد ساكن شخص مع أو العدو رعايا أحد مع مقايضة أو بيع أو شراء منفعة

 االحـتالل  دولـة  رعايا من شخص وأي نلسطينييالف بين التجارية الصفقات تتم أن المفترض ومن

 يكـون  أن دون والطمـع  الجشع فعبدا األخير هذا لصالح الصفقة هذه تكون وأن منقولة أموال على

 وبـين  مواطن بين تتم  على األرض الفلسطينية، وال    االحتاللنتائج لها عالقة بسيطرة      الصفقة لهذه

 غيـر أمـوال    بمعنىأراٍض   على صفقات هي لبيعا صفقات أن وطالما ،االحتالل تمثل رسمية جهة

 االحـتالل  دولة ولصالح إسرائيلية رسمية وكالة بموجب ملكيتها نقل المشتريهدف   ويكون ةمنقول

 فلـسطينية أراٍض   لبيـع  العقارية الصفقات على المادة هذه عمالإل مجال ال فإنه ،االستيطان لغايات
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 الـوارد  النص يشملها الجريمة هذه وأن العقارية لصفقاتل يمتد ال) 127 (المادة حكم أن كما للعدو،

 تطبيقهـا  يتصور وال ،سواها الواقعة هذه على تنطبق القانون في نصوصوال يوجد   ) 114 (بالمادة

 للعـدو  بتمليكهـا  ليقومـوا  الدولـة  أراضي بيع يملكون ال ألنهم للعدو األفراد أراضي بيع في إال

 وال األفـراد  ملكيـة  على إال يكون ال األراضي لهذه االحتالل دولة وتمليك الملكية حقوق وممارسة

  .الدولة أراضي إلى يمتد

 إلـى  ينـصرف  ذلك أن   نرى األراضي من جزء اقتطاعب يتعلق فيما وبالذات المادة لنص وبالعودة

 مـصطلح  هـي  الفلسطينية األراضي وأن وجواً وبحراً أرضاً التطبيق حيث من) الفلسطيني (اإلقليم

 اإلقلـيم  بمفهـوم ) عامة أو خاصة ملكيات (والعامة الخاصة تشمل بحيث اإلقليم على لداللةل سيادي

 فقط األرض على اإلقليم يقتصر وال ،سيادتها عليها وتفرض الدولة سلطة عليها تقوم التي لألراضي

 ،والبـر  رالبحـا  وأعماق يعلوها الذي الجوي المجال إلى وعمودياً اإلقليمية المياه إلى أفقياً يمتد بل

 لبيع جاد أنه بالضرورة عنيت الدولة إقليم على الواقعة الخاصة أرضه بيع الفرد محاولة فإن وبالتالي

 أو حقـاً  المحتل ويعطي اإلقليم هذا على الدولة هذه سيادة يمس ما ،للعدو الدولة هذه إقليم من جزء

 الـشعب  مقـدرات  وسـلب  قائمةال المستوطنات توسيع أو المستوطنات بناء في يتمثل عليها امتيازا

 وسـاكنيها  المستوطنات هذه بوجود أرضهم على نللفلسطينيي العامة الحياة صفوة وتعكير الفلسطيني

  .لهم األرض هذه أن بتكهناتهم ويؤمنون المتطرفين من يعتبرون الذين

 .األفـراد  مصالح على تعلو والدولة للمجتمع عامة بمصالح المتعلقة سيماال   القانونية النصوص إن

 هـي  والقاعـدة  األصل كان ولما. الواقع عن بمنأى تفسيرها في الغلو أو مناهضتها لهم يجوز وال

 األحكـام  فـي  طعـون  مـن  إليها يرفع فيما النظر هي النقض محكمة وظيفة وأن ،القانون تطبيق

 أو ،القانون مخالفتها لسبب وذلك ،أصدرتها التي المحكمة كانت أياًو .االستئناف محاكم عن الصادرة
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 في لفصلها أو ،باطلة إجراءات على اعتمادها أو ،بطالنها سبب أو ،تأويله في أو ،تطبيقه في الخطأ

  .المقضي األمر قوة وحازت ،أنفسهم الخصوم بين صدرت أن سبق أخرى ألحكام خالفاً نزاع

 مطابقاً فهماً جميعاً القضاة لدى فهمه وتوحيد القانون تطبيق مراقبة مهمتها قانون محكمة وباعتبارها

 والمنظـوراً    كان الذي النزاع عرض إعادة إليها المرفوع طعنال شأن من وليس المشرع قصده لما

  .للتقاضي ثالثة درجة بذلك تعتبر

 ونقـضت  الطعن قبلت إذا عليها يتعين وإنما. القضية هذه في عام كأصل تتصدى أن لها يجوز وال

 يستند أن بد ال وبالتالي. فيه لتقضي أصدرته التي المحكمة إلى بإحالته تأمر أن فيه المطعون الحكم

 والثالثة فيه للفصل الموضوع صالحية والثانية االختصاص قواعد مخالفة إلى المنقوض القرار هذا

  .الثانية للمرة الحكم في الطعن يكون أن

 تـضع  ال وأنهـا  نظرية بطريقة القانون تطبيق صحة مراقبة في وظيفتها تؤدي ال النقض ومحكمة

 ،حكامـه أب المخاطبين كافة على تسري بحيث وتجريد عمومية من القانون سمات لها قانونية مبادئ

 تلـزم  التي الصحيحة القانونية المبادئ لتقرير طعون من عليها يطرح فيما تنظر محكمه هي وإنما

 أيـة  أو تئنافاالس لمحكمة يجوز وأنه ،الموضوع حيث من أو األشخاص حيث من سواء بها لألخذ

 طعـن  في األخيرة هذه قالته قانونياً مبدأ تخالف أن مرتبة النقض محكمة من تدنو قد أخرى محكمة

 ال الـنقض  محكمـة  ألن ،القـانون  خالفانه   الحالة هذه في حكمها يعيب وال طعن من أكثر في أو

 األعلـى  تبـاع ا ألدنىا الحكم يلزم الذي النص خالل من إال تلزم ال مبادئ تقرر وإنما قانوناً تضع

  .القانون مسائل في خاصة درجة

 ال قانونيـة  مبـادئ  مـن  النقض محكمة قررته بما الغالب في تلتزم الموضوع محاكم أن وصحيح

 من لهم ،القضاة من صفوة تضم ةمحكم من صادر الحكم أن   لقناعتها ولكن قانوناً بها ملزمة لكونها

 تلـك  من يقررونه ما يقع وبحيث ،التقدير وسالمة رأيال وسداد المالحظة ودقة العلم سعة الصفات
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 القانون إن ،واجب إلزام عن وليس واختيار قناعة عن القانون موقع القضاة باقي نفوس من المبادئ

 بـين  المساواة مبدأ يتحقق ال ذلك بغير وأنه الواحدة القانونية المسائل في واحدة محكمة إال له ليس

 الـنص  وكـان  ،ألحكامـه  واالنصياع له الطاعة واجب عليهم يقع ال ثم ومن ،حكامهأب المخاطبين

 علـى  تطبيقـه  المحكمـة  على تعين) 114 (المادة صريح في الحال هو كما المعنى ظاهر القانوني

 قـصد  علـى  التعرف في تجتهد أن المحكمة على وجب اغامض المعنى كان إذا أما ،الظاهر معناه

 والظـن  القانون نصوص في والتعامل بالنظر الظن استثارة نم نوع واالجتهاد أسلفنا، كما المشرع

  :التالي النحو على القدس استئناف محكمة قرار وجاء .الخطأ احتمال إليه ينصرف

 جمع وجب يقضي من باختالف واختالفها الواحدة المسألة في الصادرة األحكام تضارب من ومنعاً(

 تتعدد ال واحدة محكمة المحكمة هذه تكون أن على حرص والمشرع يتغير ال واحد فهم على القضاة

 المبـادئ  تختلف ال وحتى المسائل من يتماثل فيما القضاء وحده وهو ،ذاته للغرض تحقيقاً بهيئاتها

 الدرجـة  محكمـة  قرار بتأييد قرارها المحكمة أصدرت تعددت، إذا المحكمة عن الصادرة القانونية

   1)ستئنافاال أسباب جميع ورد هعلي واإلبقاء األولى

 النحو على جاءت التي العامة النيابة من المقدمة المرافعة سرد من بد ال القضية هذه ألهمية ونظرا

 بدايـة  محكمة عن الصادر المستأنف بالقرار الخطية مرافعتها بتقديم العامة النيابة تتشرف( :التالي

 عقوبـة  إنـزال  لمتضمنوا ،58/2006 رقم الجزائية القضية في ،12/10/2008 بتاريخ لحم بيت

 للمـادة  خالفـاً  باالشتراك للعدوأراٍض   تسريب تهمة عن سنوات ثماني مدة المؤقتة الشاقة األشغال

  .1960 لسنة 16 رقم عقوبات) 76 (للمادة داللة) 114(

                                                            

 رقـم  القـضية  فـي ،  16/9/2010 بتـاريخ  اهللا رام فـي  المنعقـدة  القـدس  استئناف محكمة عن صادر قرار 1

)118/2008(.  
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 العدالـة  يكونـوا  أن يفتـرض  من بعض من سوية غير سلوكية أنماط األخيرة باآلونة ظهرت لقد

 لبنـاء  كغايـة  المتهمـين  عن بالدفاع والمتمثل كاهلهم على الملقى الواجب دسيةق بإطار الفلسطينية

 إلـى  الهادف التوازن إلى وصوالً ،القانون روح باستلهام االرتقاء خالل من المنشودة العدالة صرح

 بمنطـق  المجـسدة  المجتمع لمصلحة كمتراس األمور ظاهر على للحكم التقديرية السلطة مبدأ تغذية

ـ  أعيننا أمام واضعين الكريم صرحكم أمام تمحيصها علينا يتوجب التي القانونية المعطيات  ال اواقع

 للخطـورة  درءاً ،العالقـة  ذات القانونية واآلليات بالطرق لمواجهته به االعتراف سوى منه محال

 الجانـب  قبـل  مـن  علينـا  المفروضة المنظمة والجريمة االحتالل ببراثن الوقوع بشرعنة المتمثلة

 لوجهـات  قـابالً  محالً أصبحت المتعددة بأشكالها الوطن خيانة أن نعتقد ال أننا سيماال   سرائيلياإل

 التفـاقم  خـضم  في ،المحترمين الزمالء قبل من المقدمة بالمرافعات عدالتكم أمام المطروحة النظر

 هدامـة  اتمعتقد لتمرير المتهمين عن الدفاع ثوب إكسابها خالل من الظاهرة هذه النتشار الملحوظ

 يلفـظ  كمـا  داخلنـا  الملفوظة الزعافة الفكرية سمومها من للحد المبذولة القضائية الجهود إطار في

 المقـدس  الدفاع بحق المعنون عالناص ثوبها يعتري ثقب بأي نسمح لن وأننا خصوصاً الجيف البحر

 والتغني بل ،المسندة التهمة على الشرعية بإضفاء استغالل أسوا استغاللها تم قد يبدو ما على والذي

 الـزمالء  قبـل  مـن  معها التعاطي كيفية إال عدالتكم أمام سردها خطورة على أدل ليس بتفسيرات

 القـانوني  الواقـع  عـن  البعد كل بعيدة واهية مبررات عن البحث الشاغل همنا ليصبح المحترمين،

 محـاكم  أمـام  معهـا  طيالتعـا  يتوجـب  التي القانونية الملكات كفاية حد إلى ترقى وال الفلسطيني

 وأحكـام  يتفـق  والذي الموقرة لحم بيت بداية محكمة حكم على غضاضة وال 1.الموقرة االستئناف

 والقـانون  األصـول  حسب ووقائعها الدعوى ظروف مع تماشياً البيانات ووزن معالجة بعد القانون

 مالمـسة  النقـاط  بعض نتقاءبا قمنا نناإ. إليها الولوج تم التي النتيجة جرح شأنه ما فيه نجد والذي
                                                            

 .118/2008 رقم، 7/7/2009 بتاريخ الفلسطينية العامة النيابة من مقدمة مرافعة 1
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 أي عـن  اللثـام  إلماطة أمامها اعتصامنا إلى ليصار وتأويلها بها التالعب تم التي القانونية للمبادئ

 العامـة  النيابـة  مرافعة اعتماد آملين بها المعمول القانونية القواعد أحكام بموجب فيها حاصل لبس

  .الموقرة محكمتكم أمام مرافعتنا من أيتجز ال جزءاً باعتبارها لحم بيت بداية محكمة أمام

 باألشغال يعاقب (على تنص التي) 114 (المادة ألحكام ووفقاً العامة النيابة من المسندة التهمة :أوالً

 ذلـك  بغير أو كتابات أو خطب أو بأعمال حاول أردني كل األقل على سنوات خمس المؤقتة الشاقة

ـ  امتيازاً أو حقاً يملكها أن أو أجنبية دولة إلى اليضمه األردنية األراضي من اجزء يقتطع أن  اًخاص

  ).األجنبية بالدولة

   :المادي الركن -أ

 أو حـق  من الدولة تجريد أو البالد أراضي من أجزاء اقتطاع على التحريض في الركن هذا يتمثل

راك  وهو عمل من أعمـال االشـت       غاية تحقيق أجل من محاولة ذاته في فالنشاط بها، خاص امتياز

 التحريض أساليب من بعضاً األردني المشرع أورد وقد التي تشكل جريمة حتى لو لم تتحقق نتيجة،       

 القـوانين  بعـض  نجد بينما الكتابات أو الخطب أو باألعمال ذلك على مثل حينما المثال سبيل على

 لتمثيـل ا سـبيل  على سلوكيات نورد أن دون كانت وسيلة وبأية المجردة المحاولة جرمت المجاورة

 لـسنة  16 عقوبات) 114 (المادة بنص المجرم السلوك هو ما إذن 1.العماني بالقانون الحال هو كما

  .م1960

 الـسلوك  هـذا  ويتحقق بل تتحقق أن دون محددة غاية لتحقيق الهادف السلوك والسلوك المجرم هو  

 سلبية بصورة وقعت سواء أخرى وسيلة بأية أو المثال سبيل على حددةالم الوسائل من أي باستخدام

 وسالمة ووحدتها البالد استقالل وحماية،  واالقتصادي السياسي الدولة مركز حماية تمس ايجابية أو

 لـألرض  الفعلية الملكية نقل يتطلب ولم المحاولة فعل على عاقب قد المشرع فإن وعليه ،أراضيها
                                                            

 .1994 لسنة، )143 (رقم المادة العماني العقوبات قانون 1
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/ فاضل محمد الدكتور بكتاب أكيدهت تم ما وهو ،الجريمة لهذه المادي الركن يكتمل حتى أجنبية لدولة

 لدولـة  هي هل الحاصلة البيع محاولة بتفاصيل الدخول نرتقي الذي الدولة أمن على الواقعة الجرائم

 أورد المـشرع  كـون  للمستأنف مملوكة األرض سواء) ديديا الصهيوني الضابط (ألفراد أو أجنبية

 أن نـستطيع  ال أننا خصوصاً ،عينهمب ألشخاص أراضي يحدد ولم األراضي من جزء اقتطاع عبارة

 8/ون 7/ون 6/ن المبـرزات  بموجب فلسطينية أرض هي المرافعة هذه موضوع األرض أن ننفي

  .األولى الدرجة محكمة أمام النيابة من المقدمة

   :المعنوي الركن -ب

 ،دةمحـد  غايـة  تحقيـق  إلى الهادف السلوك أو النشاط بصورة الجريمة لهذه المعنوي الركن يتمثل

 ما على أدل ليس و وخاص عام قصدان لتوافرها يلزم عمدية إال تكون ال الجريمة هذه أن خصوصاً

 الـصهيوني  الـضابط  مـن  أمريكي دوالر ألفي مبلغ (....) باسم المستأنف قبض بتوضيحه نرغب

 بأنه تفصيلياً اعترف قد (....) المستأنف وأن سيماال   المرافعة هذه موضوع األرض على كعربون

 المـادي  الـسلوك  أو النـشاط  فـإن  وعليه) ديديا (أفرات مستوطنة في األمن لضابط األوراق سلم

 المـوقرة  المحكمـة  قنعت والذي (....) المستأنف فيهم بمن جميعاً المستأنفين بحق توافر والمعنوي

ـ  كان وأنه األوراق سلمه (.....) بأن (....) الشاهد أكد عندما عليه المتهمين باقي باعتراف  امطلوب

 ال الـذي  األمر الوقائي األمن لدى موقوف (....) المستأنف أن   علم عندما وذلك (....) قضية على

 تناولـت  والتـي  األولى الدرجة محكمة أمام العامة النيابة من المقدمة بالبينة خالله من التعمق نريد

 فيـه  المطعون بقرارها رائعة مهنية بطريقة البحث بساط على المطروحة والبيانات الوقائع وسردت

  ).عدالتكم أمام

 الـواردة  األسـاليب  يخص فيما الفقهية الشروحات إلى رجعنا ما إذا بخاطرنا، يجول الذي والسؤال

 الخطب أو األعمال من 60 لسنة 16 رقم العقوبات قانون من) 114 (المادة بنص المثال سبيل على
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 محـافظتهم  سلخ حسنات عن ويحدثهم فظةمحا سكان يجمع من على كمثال الخطب فهل الكتابات أو

 المرقومة المادة بمقتضى المجرم النشاط فيكون ذلك لهم ويزن مجاورة ةدول إلى وضمها الوطن عن

 التـي  لألرض امالك بحقه المجرم النشاط تحقق الذي الشخص يكون أن يشترط فهل تحقق، قد أعاله

 تمليك ناحية من) 114 (المادة بنص ردو ماع وماذا أخرى لدولة ضمها أو سلخها حسنات بها حدث

 ألشـخاص  امملوك الحق أو االمتياز هذا يكون أن يشترط فهل األردنية بالدولة خاص امتياز أو حق

 الجرائم – الفاضل محمد الدكتور كتاب لطفاً راجعوا ذاتها بالدولة اخاص أم شركات أم اأفراد بعينهم

  .الدولة أمن على الواقعة

 الواسـعة  التقديرية وسلطته الجزائي القاضي دور إلى الموقرة لحم بيت بداية كمةمح استندت :ثانياً

 بإظهـار  تتجلـى  مهمته أن سيماال   ه،لحكم دليالً إليها يرتاح نةبي أية وأخذه اإلثبات قوة خالل من

 بإطـار  بهـا  واقتناعـه  اعتقاده مسبباً الشك إليها يتطرق وال الغموض يشوبها ال قوية بأدلة الحقيقة

 الدرجة بمحكمة الخاص العدالة مجهر على مناقشتها تمت و عرضت التي األدلة من الوجدانية قناعته

 والذي بالدعوى المطروحة الوقائع مع وتسلسلها العامة النيابة بيانات قوة على دليل خير هو األولى،

 قبـل  مـن  ةالحاصل الجريمة وجسامة ضميرها إليه ارتاح أو الموقرة المحكمة عليه ووقعت صدقته

 فـي  األردنية التمييز محاكم عن الصادرة القانونية بالمبادئ جاء ما على وتعريجاً وعليه ،المستأنفين

 بـه  اقتنعـت  إذا بـه  تأخذ أن لها الموضوع لمحكمة يعود بالدليل االقتناع أن من الجزائية القضايا

 مـن  هـو  المتهم عن صدري الذي االعتراف حيث إن  ،وجدانها إلى الشك فيه تغلغل ما إذا وتطرحه

 الحـصر  ولـيس  المثال سبيل على 1إليه اطمأنت متى به وتأخذ تقدره أن وللمحكمة اإلثبات وسائل

                                                            

، )204(ص،  1976 لـسنة ) 293(ص 80/75 جـزاء  وتمييـز  م1977 لسنة) 586( ص 27/77 جزاء تمييز 1

 منـذ  المحامين نقابة مجلة في المنشورة،  الجزائية القضايا في األردنية التمييز محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ

 هشام يوالمحام النشاشيبي شكري المحامي إعداد،  م1984 الثاني كانون،  1982 سنة نهاية وحتى 1965 سنة بداية

 ).138(ص، الحتو
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  القناعـة  أسـاس  علـى  بالدعوى القائمة األدلة تقدير حرية وأن الشرف أصحاب سادتي خصوصاً

 خالل من به االقتناع يتم ال ما وطرح إليها االطمئنان يتم التي الدالئل مجموع على المبنية الوجدانية

 تمييز بقرار جاء ما بحسب الجزائية المسائلمن   كونها تقديرها وحرية عينها األدلة بين ما الموازنة

  .318 ص 1965 لسنة 52/64 رقم

 يترتب ال السابقة اإلجراءات بطالن أن   1/2005 رقم الفلسطينية النقض محكمة بقرار جاء لقد :ثالثاً

 اإلجـراءات  قـانون  مـن ) 477 (المـادة  بأحكام تأكيده تم ما وهو الالحقة تاإلجراءا بطالن عليه

 الـسابقة  اإلجـراءات  بطالن اإلجراء بطالن على يترتب ال أنه من ،2001 لسنة 3 رقم الفلسطيني

 بإقامـة  غيرها دون مختصة العامة النيابة حيث إن  وعليه عليه، مبنية تكن لم إذا له الالحقة أو عليه

 فـإن  عدمـه،  مـن  القضائي الضبط مأموري إحالة عن النظر بغض ومباشرتها ئيةالجزا الدعوى

 الموقرة المحكمة أبطلتها نإو القضائي الضبط مأموري أمام المتخذة لإلجراءات الالحقة اإلجراءات

 األمـن  جهاز يكن لم أي (2006 -2005 عام في حينذاك قضائي ضبط مأموري صيرورتهم لعدم

 يبطـل  ال ذلـك  فإن) الموقرة األولى الدرجة المحكمة بقرار جاء ما حسبب عدلية ضابطة الوقائي

 سـلطة  رأس باعتبارها العامة النيابة قبل من الحاصلة اإلجراءات لألمور الطبيعي المجرى وبسياق

 غير اإلجراءات على الالحقة اإلجراءات وال القانون أحكام أصول بموجب الجزائية الدعوى تحريك

  .عليها مبنية يرغ كونها قانونيةال

 تقـدر  التي هي أنها اعتبار على الموضوع لمحكمة يعود التقديرية المخففة األسباب منح إن :رابعـاً 

 فـإن  الشرف أصحاب سادتي وعليه ،1التمييز محكمة من عليها رقابة دون وظروفها الدعوى وقائع

                                                            

 القـضايا  في األردنية التمييز محكمة عن الصادر القانونية المبادئ،  م1976 لسنة) 638(ص 86/75 جزاء تمييز 1

 إعـداد ،  م1984 الثاني كانون،  1982 سنة نهاية حتى 1965 بداية منذ المحامين نقابة مجلة في المنشورة الجزائية

 ).204( ص، الحنو هشام والمحامي النشاشيبي شكري المحامي
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 التقديرية المخففة بابباألس األخذ رفض أسباب تبين أن الموضوع محكمة يجبر لم األردني المشرع

 هـذه  فـي  فعليها المخففة باألسباب الموضوع محكمة أخذت إذا أما لتقديرها، األمر هذا ترك وإنما

 زالـت  ما العامة النيابة أن إال التخفيف، ألسباب المانحة األسباب على التمييز محكمة رقابة الحالة

 ،السرطان بمرض أحدهم إصابة يخص فيما المستأنفين وكالء قبل من الحاصل االستجداء تستغرب

 27/10/2008 بتاريخ الحاصل السبيل إخالء رفض بطلب الموقرة محكمتكم أمام تفنيده تم ما وهو

 مـدير  كتاب بموجب المحترم المستأنف وكيل يدعيه ما صحة عدم حينذاك العامة النيابة أثبتت حيث

 ،سـرطان  بأنـه  مدعياً حاد معوي اببالته المستأنف إصابة يؤكد والذي والتأهيل اإلصالح مراكز

 مركـز  أمام تقريره يعتمد ال خاص كمركز العيزرية محلي إسعاف عن صادرة بتقارير ذلك مدعماً

 بموجـب  والتأهيـل  اإلصالح بمراكز المختصة اللجنة قبل من فحصه تم أن بعد والتأهيل اإلصالح

 بتـاريخ  الكـريم  قـراركم  موجـب ب عليـه  التأكيـد  تم ما وهو بالسجون الخاصة التنفيذية اللوائح

 القـرار  وتأييـد  موضوعاً االستئناف برد والقاضي 125/2008 رقم باالستئناف ،31/12/2008

 رقـم  الجزائيـة  القـضية  في ،27/10/2008 بتاريخ لحم بيت بداية محكمة عن الصادر المستأنف

 طبيـة  تقارير دبوجو التغني أو بالكفالة المستأنف سبيل إخالء طلب رفض والمتضمن ،58/2006

 وجنـون  بهستيرية الحاصل دعاءاال أو الرئوية باألوعية ضيق مع المستأنفين أحد بصدر لحساسية

 الحاصـل  االستجداء أو المحترمين الزمالء مرافعات بإحدى الوارد اإلرادي العدول أو ،المستأنفين

 المتعلقـة  م،1960 ةلسن 16 رقم عقوبات) 127 (المادة ونص تنطبق كونها المسندة التهمة بتعديل

 لألمـور  الطبيعـي  المجرى وبسياق عكست وبحق والتي (مشروعة غير لمقاصد بالعدو باالتصال

 جملة الحاصل الجرمي للفعل المستأنفين ارتكاب لعدالتكم المقدمة بمرافعاتهم المستأنفين وكالء قناعة

 إلى ترقى ال واهية مبررات إال هي ما الحاصلة االستجداءات أن   لسيادتكم نؤكد أننا على وتفصيالً،

  .الموقرة محكمتهم أمام البحث مستوى
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 المقـدم  االسـتئناف  رد تلـتمس  العامـة  النيابة فإن أصوالً عدالتكم ترتئيه ولما تبيانه تم لما: طلب

 .)السديدة ورؤيتكم بحكمتكم واثقين المستأنف القرار وتأييد موضوعاً

 بلـغ  حيـث  المادة لهذه وفقاً تنظر زالت ما الفلسطينية المحاكم أروقة في القضايا من العديد ويوجد

 فـي  الظاهرة هذه واستمرار 1ة،قضي نيخمس وحدها والقدس اهللا رام في الماضي العام خالل عددها

 من كل على العقوبة يشدد عصري عقوبات قانون إقرار في اإلسراع يستوجب الفلسطينية األراضي

 بشكل العقوبة تشديد عدم حيث إن  ة،وفعال رادعة عقوبة وفرض للعدو األراضي بيع نفسه له تسول

 المـادة  هذه بين ما القضاء أروقة في لالجتهاد مجاال يفتح قانونية نصوص وبموجب وواضح جلي

 علـى  الجريمة هذه تكييف يتم بموجبها التي القانون نفس من) 127 (والمادة العمل هذا تجرم التي

 قيـام  باتجـاه  ضـاغطة  وقفة الوقوف الجميع من تستوجب األعمال هذه خطورة أن مع ةجنح أنها

 إصـدار  على العمل أو ،الجرم هذا على العقوبة يشدد عقوبات قانون لسن بدوره التشريعي المجلس

 المجلـس  عقـد  لحـين  الرادعـة  العقوبات وفرض العقوبة لتشديد الرئيس سيادة من بقانون قرار

 العمـل  هذا تجريم على واضح جلي بشكل نص الذي الفلسطيني العقوبات قانون وإقرار التشريعي

 هـذا  حيـث إن   ،الموضوع هذا في لالجتهاد مجال أي ترك دون ،يقترفها من على العقوبة وتشديد

 مـن  الوسائل بشتى نسعى التي فلسطين دولة لسيادة اوخطير امباشر اتهديد يشكل أسلفنا كما العمل

 القوانين سن على يعمل بأن الفلسطيني المشرع في ثقة وكلنا ،الفلسطينية األرض على ترسيخها أجل

 غيـر  أو مباشـر  بـشكل  يسعى من لكل العقوبة وتتضمن ينالفلسطيني واألرض الشعب تحمي التي

 في اإلسراع الفلسطيني المشرع فعلى 2،الفلسطينية األرض على الفلسطينية بالسيادة للمساس مباشر

                                                            

  .م9/5/2012 الموافق الظهر بعد الواحدة الساعة األربعاء، العام النائب مكتب، عسروي طارق األستاذ مع لقاء 1
 مؤسـسة  بيـروت ،  1 ط،  2000 -1967 التوسـع  سياسة،  والفلسطينيون الكبرى إسرائيل،  مصالحة الدين نور 2

 ).129(ص، 2000 الفلسطينية الدراسات
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 األرض وحمايـة  والخـاص  العـام  الردع لتحقيق يالفلسطين العقوبات قانون مشروعمسودة   إقرار

 هـذه  مقترفـي  علـى  العقوبة شددت التي) 186 (المادة بمنطوق ومعاقبتهم العابثين من الفلسطينية

       :على ونصت الجريمة

 أو توسـط  أو شارك أو عقار أي بالواسطة أو مباشرةً باع من كل الحياة، مدى بالسجن يعاقب -1

 لدولـة  أو فلـسطين  مع حرب حالة في عدو لمصلحة عقار أي بيع في صورة بأية تدخل أو سمسر

 حـق  أي إنـشاء  أو الملكيـة  بنقـل  سواء ،المسبقة الوزراء مجلس بموافقة ذلك يقترن لم ما أجنبية

 دوريـة  بوكاالت أو عرفية أو رسمية بعقود ذلك تم سواء ،العقار على ارتفاق أو انتفاع أو تصرف

 المالـك  مـع  بالتواطؤ األجنبية الدولة سلطات تجريه الذي ستيالءاال أو االستمالك طريق عن تم أو

 بالدولة خاصاً امتيازا أو حقاً يملكها أن أو أجنبية دولة إلى ليضمها الفلسطينية األراضي من ليقتطعه

 .الدولة خزينة إلى العقار ملكية بأيلولة ويحكم الفلسطينية

 رتكـب ا الـذي  الطبيعي الشخص على لعقوبةبا فيحكم معنوياً شخصاً الجريمة مرتكب كان إذا -2

 .بالحل المعنوي الشخص على يحكم كما األولى الفقرة في المقررة بالعقوبة عنه نيابة الجريمة

 اكتساب لحين به بالتصرف له يسمح وال الحكومة إدارة تحت التصرف موضوع العقار يوضع -3

 .القطعية الدرجة الحكم

  1).1( الفقرة ببموج عقار أي بيع مطلقاً باطالً يعد -4

 في العمل هذا تجريم على عمل حيث مبكرا الموضوع هذا بخطورة استشعرف المصري المشرع أما 

 األمـر  مـن  األولـى  المـادة  نصت حيث م1952 -م1883 عام لمصر البريطاني االنتداب ظل

ـ  علـى  تنص والتي الحدود، أقسام في العقارات تملك بشأن ،م 1940 لسنة 62 رقم العسكري  هأن

 عقارا الميراث عدا طريق بأي يتملك أن الجنسية أجنبي معنوي أو طبيعي شخص كل على يحظر«
                                                            

 .2010 لعام 175 المادة الفلسطيني العقوبات قانون مشروع 1
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 الوقـف  علـى  كذلك الحظر هذا ويسري الحدود، مصلحة إدارتها على تقوم التي األقسام بأحد كائنا

 111 رقم بقانون المرسوم بموجب السابق الحظر تأكد وقد ،»له عينية حقوق وتقرير األجنبي على

  .الذكر آنفة بالمادة العمل استمرار على نص والذي 1م،1945 ةلسن

 المناطق على انيقتصر الذكر آنفي بقانون والمرسوم العسكري األمر في الوارد الحظر أن ويالحظ

 علـى  أو للحدود المتاخمة المناطق على قاصرا يكون أال ينبغي الحظر أن ونعتقد للحدود، المتاخمة

 شماال العريش مدينة عند المتوسط البحر سواحل إلى جنوبا العقبة خليج نم الممتد الحدودي الشريط

 وفـي  سـيناء،  جزيرة كل يشمل أن ينبغي والعقارات لألراضي األجانب تملك حظر أن نرى وإنما

 حقـوق  ترتيـب  إلى كذلك يمتد أن ينبغي وإنما التملك، على يقتصر أن يجوز ال الحظر أن اعتقادنا

 القـوانين  في يعرف ما أو االمتياز أو االنتفاع بطريق ذلك كان سواء ارات،العق على األجل طويلة

  .BOT(2 (بنظام الحديثة

 لنا يسوغ م،1945 لسنة) 111 (رقم بقانون المرسوم بعده ومن العسكري، األمر تاريخ في وبالنظر

 تالعـصابا  هجـرة  لخطـر  المـصرية  السياسية السلطة تنبه هو صدورهما في السبب أن   االعتقاد

 وإذا المهـاجرين،  اليهـود  بواسطة األراضي شراء عمليات وتفشي المحتلة فلسطين إلى الصهيونية

 المـصلحة  علـى  الحـد  هذا إلى حريصة البريطاني االحتالل إبان المصرية السياسية السلطة كانت

 وقـد  المـصلحة،  هـذه  وحماية صيانة على حرصا أقل الحالة تكون أن يجوز فال العليا، الوطنية

                                                            

 .مصر حكومة) 1945 (لسنة، )111 (رقم بقانون مرسوم 1
، وإدارتهـا ،  هاؤوإنـشا ،  خاصـة  وعامـة أ   كانت سواء االستثمارية المشروعات تمويل بموجبه يتم الذي النظام 2

، عالميـة  أو محليـة  خاصة شركات عدة أو،  واحدة خاصة شركة يكون قد الذي،  الخاص القطاع قبل من وصيانتها

 فتـرة  هي معينة زمنية لفترة المشروع وصيانة،  وإدارة،  وتنفيذ بإنشاء تتعهد التي،  المشروع شركة خالل من تعمل

 في تكاليف من تكبدته ما استرداد من المشروع شركة الفترة هذه وتمكن،  المضيفة الدولة قبل من الممنوحة االمتياز

 المـشروع  أصـول  ملكية بنقل المشروع شركة تقوم بعدها،  الربح من مرضية نسبة تحقيق إلى ةباإلضاف،  المشروع

 .شرط أو قيد دون جيدة حالة في وهى، المضيفة للدولة
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 والـستينيات  الخمسينيات فترة في المصري المشرع اكتراث عدم وراء السبب عن البعض ساءليت

 وتأجج الصهيوني، الكيان نشأة عقب جاءت قد الحقبة هذه أن سيما ال الحظر، هذا مثل على بالنص

 وأن ذلـك  على والرد فلسطين، ارض اغتصاب إثر على العربية القومية ومشاعر الوطنية المشاعر

 تعنيه بما التأميم، سياسات وظهور االشتراكي النهج تباعا شهدت قد والستينيات الخمسينيات سنوات

 الـذهن  فـي  واردا يكن لم وبالتالي،. الوقت ذلك في موجودة كانت التي األجنبية الملكيات تأميم من

 المتاخمـة  المنـاطق  فـي  أو سيناء جزيرة شبه في األراضيو للعقارات األجانب تملك من الخوف

 اتجـاه  في تسير كانت الوقت ذلك في والمطبقة السائدة السياسة أن إلى بالنظر وذلك عموما، للحدود

  .فحسب للحدود المتاخمة المناطق في وليس ،األراضي أو للمناطق األجانب ملكية تقييد

 علـى  األولى مادته في نص والذي م،1976 لسنة) 81 (رقم القانون ظل في النهج هذا استمر وقد

 ملكيـة  اكتـساب  اعتبـاريين  أو طبيعيـين  أشخاصا أكانوا سواء المصريين غير على يحظر «هأن

 عدا الملكية اكتساب سبب كان أيا العربية، مصر جمهورية في الفضاء األراضيو المبنية العقارات

 جـذب  إلـى  الراميـة  التشريعات وصدور االقتصادي، االنفتاح بوادر ظهور مع ولكن،. »الميراث

 للعقـارات  األجانـب  تملـك  تجيز التي القوانين صدور من استتبعته وما األجنبية، والاألم رؤوس

 لألراضـي  األجانـب  تملـك  حظر لتكريس ملحة أصبحت الحاجة فإن الفضاء، األراضيو المبنية

 حيـث إن  . الخـصوص  وجه على سيناء جزيرة شبه وفي عموما، الحدودية المناطق في والعقارات

 أو الطبيعيـين  األشـخاص  مـن  كانوا سواء األجانب، تملك يجيز م1988 لسنة) 56 (رقم القانون

 أو بملحقاتـه  المبني العقار مساحة تزيد أال بشرط الفضاء، األراضيو المبنية للعقارات االعتباريين

  1.مربع متر آالف ثالثة على الفضاء األرض

                                                            

 السابعة السعة،  9/5/2012 بتاريخ الزيارة وتمت org.alawshagy.www،  االنترنت صفحة على الموقع انظر 1

مساء. 
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 مقـررا  الفضاء، األراضي وأ للعقارات األجانب تملك أمام الباب فتح الذكر آنف القانون أن ورغم

 المصري المشرع فإن مربع، متر آالف ثالثة إلى الفضاء األرض أو العقار مساحة تصل أن جواز

 واألراضـي  العقـارات  تملـك  في الحق األجانب منح في كبير بشكل توسع وإنما بذلك، يكتف لم

 م،1996 لـسنة ) 230( رقم القانون محله وحل م،1988 لسنة) 56 (رقم القانون ألغي فقد الفضاء؛

 له السكن بقصد المصرية الجمهورية أنحاء جميع في األكثر على عقارين تملك لألجنبي أجاز والذي

 مساحة تزيد أال وبشرط الخاص، النشاط لمزاولة الالزمة العقارات تملك بحق إخالل دون وألسرته،

 مجلس لرئيس المشرع يزيج إذ،  مطلقة ليست الشروط وهذه. مربع متر آالف أربعة على عقار كل

  .بتملكها المسموح العقارات بعدد الخاص الشرط ومن المساحة شرط من يستثني أن الوزراء

 األجانـب  تملك في كثيرا تساهل قد المصري المشرع أن جليا يبدو القانون، هذا أحكام في وبالنظر

 عقارين بتملك لألجنبي السماح فإن الفقه، بعض قول حد وعلى الفضاء، األراضيو المبنية للعقارات

 مربـع،  متـر  آالف ثمانية إلى اإلجمالية المساحة لتصل متر، آالف أربعة منهما واحد كل مساحة

 يعـد  الحـد  هـذا  على تزيد مساحة بتملك لألجنبي الترخيص مكنة الوزراء مجلس رئيس وتخويل

 هـو  العقـارات  مـن  النـوع  هذا تملك من األجنبي تمكين من فالغرض له، مبرر ال شديدا إسرافا

 على مربع متر آالف ثمانية تملك من تمكينه أن بيد وألسرته، له الخاص السكن توفير في المساهمة

 لبنـاء  تكفي بتملكها لألجنبي المسموح فالمساحة الغرض، هذا – فيه مبالغ وبإسراف – يفوق األقل

  .القصر ئهماوأبنا وزوجة زوج من مكونة ألسرة خاص سكن إلعداد وليس كبير، سكني مجمع

 وانتفاع تملك بشأن م2005 لسنة) 548 (رقم الوزراء مجلس رئيس قرار إلى كذلك اإلشارة وتجدر

 فوفقـا  السياحية، المناطق وفي الجديدة العمرانية المناطق بعض في لإلقامة بوحدات المصريين غير

 لدى المصريين معاملة –المعنية الجهات موافقة بعد – األجانب يعامل القرار، هذا من األولى للمادة

 سـيدي  منطقـة : اآلتية السياحية المناطق وفي الجديدة العمرانية المناطق في لإلقامة وحدات تملكهم
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 الحكمـة  رأس ومنطقـة  السياحية، األحمر البحر ومنطقة السياحية، الغردقة ومنطقة الرحمن، عبد

 الـشيخ  شـرم  مدينة ألهمية وبالنظر السياحية، مطروح مرسى ومنطقة مطروح بمحافظة السياحية

 تملـك  المـذكور  القـرار  يجيـز  لم ،المصرية الجمهورية ألراضي الشرقية البوابة على ووقوعها

 هذه في لألجانب إقامة بوحدات انتفاع حق تقرير فحسب أجاز وإنما فيها، سياحية لوحدات األجانب

 المـادة  (المعنية الجهات ةموافق على الحصول بعد وذلك عاما، وتسعين تسعة أقصاها لمدة المنطقة

  ).القرار من الثانية

 فلـم  الـسياحية،  المنـاطق  فـي  اإلقامة لوحدات خاصة أحكاما يقرر المشرع أن جليا يبدو وهكذا،

 المـشرع  أن ذلك في والعلة. القضاء األراضيو المبنية بالعقارات المتعلقة العامة لألحكام يخضعها

 السكنية الوحدات تملك بشأن واألجانب الوطنيين بين التامة المساواة تحقيق –للسياحة تشجيعا – أراد

 عدد أو المساحة على قيود تقرير مالئمة عدم المشرع ارتأى ذلك، على وبناء. السياحية المناطق في

. الوحدات هذه في التصرف على زمنية قيود توجد ال كذلك، بها االنتفاع أو تملكها الجائز الوحدات

 بالنـسبة  الحـال  هـو  كما سنوات خمس مرور انتظار دون وقت، أي في فيها التصرف يجوز إذ

 جـواز  عدم األصل القول إن  إلى الفقه بعض ذلك كل دفع وقد الفضاء، األراضيو المبنية للعقارات

 حـال،  كل وعلى استثناء، محض األمر يعد ولم الفضاء، األراضيو المبنية للعقارات األجانب تملك

 النحو على الفضاء األراضيو العقارات تملك حق األجانب منح مالئمة ارتأى قد المشرع كان وإذا

 لهـا،  خـاص  حكم إفراد يستلزم العدو من وقربها سيناء جزيرة لشبه الخاص الوضع فإن السابق،

  .فيها الفضاء األراضيو للعقارات األجانب تملك مطلقا يحظر بحيث

 األمـان  عناصـر  أحـد  يشكل قد سيناء جزيرة شبه في أجنبية استثمارات وجود إن قائل يقول قد

 والجواب. عنها الدفاع في األجنبية للدول ومادية اقتصادية مصلحة وجود يكفل بحيث لها، والحماية

 الـدولي،  المجتمـع  بمواقف كثيرا يحفل ال الصهيوني الكيان أن تؤكد السابقة التجارب أن ذلك على
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 ناحيـة  ومـن  المجـاورة،  الدول أراضي احتالل وفي التوسعية مخططاته بتنفيذ األمر يتعلق عندما

 دون سـيناء،  في األجنبية االستثمارات تواجد يكفل التملك من بدال االنتفاع بنظام العمل فإن أخرى،

 يجـوز  ال االنتفاع حق أن هنا ونؤكد المصري، القومي األمن بضرورات بالتضحية ذلك يقترن أن

 عنه التنازل جواز بعدم يقترن وأن عاما، وتسعين سعةت إلى مثال يصل كأن طويلة، مدة إلى يمتد أن

 محكمة طالبت سيناء ألهمية وإدراكا ثانية، ناحية ومن 1.المصرية الحكومة بموافقة إال آخر، لطرف

 مـن  بهـا  يحدق مما سيناء جزيرة شبه إلنقاذ التدخل سرعة بالمشرع وأهابت اإلسماعيلية جنايات

 جيـدا،  تنظيمـا  والمـنظم  الجديد األجنبي الغزو «في – ةالمحكم وصف حد على – تتمثل أخطار،

 هـذا  الغتـصاب  بها المعمول القوانين ثياب تحت وتستر قبل من نألفه لم جديدا ثوبا ارتدى والذي

 صـراحة  يقرر أن المتهمين ببعض حدا الذي األمر وهو الوطن، أرض من والعزيز الغالي الجزء

 بيـع  قضية في الحكم حيثيات في ذلك جاء وقد. »جانبلأل بيع الشيخ شرم معظم أن   التحقيقات في

 منهم تسعة ببراءة المحكمة قضت شخصا، عشر أحد فيها والمتهم لألجانب،أراٍض  و سكنية وحدات

 افظـة مح عـام  ألمـين  سـنوات  وخمـس  هـارب  محام على سنوات عشر لمدة المشدد والسجن

 قـضت  بـنص،  إال عقوبة وال جريمة ال نهبأ األصولية بالقاعدة المحكمة من والتزاما. اإلسماعيلية

 وأكـدت  للعقـارات،  األجانب تملك لقانون مخالفة وجود عدم من سند على التسعة، المتهمين ببراءة

 علـى  دورهم بروز برغم االتهام، قرار يشملهم لم آخرين االتهام يطول أن ينبغي كان أنه المحكمة

 الجنسية، اإليطالي السياحية، للتنمية سيناء شركة إدارة مجلس رئيس رأسهم وعلى األحداث، مسرح

 بـسرعة  المشرع – حيثياتها ختام في – المحكمة وناشدت. الطور توثيق بمكتب المسؤولين وكذلك

                                                            

 .2012 عام القاهرة جامعة منشورات، والدستور سيناء، الظاهر عيد أحمد 1



 
 

62

 عقاريـة  وحـدات  أي بيع حظر على صراحة بالنص وذلك م،1996 لسنة 230 رقم القانون تعديل

  1. لحريتها ثمنا أرواحهم شهيد ألف مائة دفع التي بسيناء، لألجانب

   من قانون العقوبات األردني الساري المفعول)127( المادةتطبيق  إشكالية :الثاني المطلب

 مدتها عقوبة عليها وفرضت العدو مع تجارية صفقة أي تجريم على واضح بشكل المادة هذه نصت

 اتالـصفق  تـصنيف  هـو  ما نفسه يطرح الذي السؤال ولكن ،دينار مئة عن تقل ال ةوغرام ناسنت

 علـى  ومعاقبته اعتقاله تم اشخص وكم ؟يهود مع ونفلسطيني نومواطن يعقدها التي اليومية التجارية

 تقـسيمه  وبعـد  المطلـب  هذا خالل من فيه البحث سنحاول ما وهذا ؟الجريمة لهذه ارتكابه أساس

 ةالمـاد  هـذه  حـول  قضائية تطبيقات نورد الثاني وفي المادة معنى عن األول في نتحدث لفرعين

  .)114 (والمادة

  

  )127 (المادة من المستفاد المعنى: األول الفرع

 اعتبـارهم  يـتم  نالفلـسطينيي  التجـار  من كبيراً اعدد نجد أن  المادة لهذه الحرفي للمعنى بالرجوع

 صعب تطبيقها مجال أن فنرى ،التجارية عالقاتهم في المادة هذه نص يخالف ما وارتكبوا مجرمين

 هذا في األغرب ولكن. 2اإلسرائيلي باالقتصاد الفلسطيني االقتصاد الرتباط جةنتي الواقع أرض على

 أرضـه  بيـع  بعمليـة  قام من أن أساس على لالحتالل أرض ببيع يقوم من على تطبيقها الموضوع

                                                            

 2010 لـسنة  4 رقم القضية في،  م2010 سبتمبر 21 يوم جلسة،  اإلسماعيلية جنايات محكمة عن الصادر الحكم( 1

 بتــاريخ الزيــارة تمــت com.press.word.alany.www االلكترونــي الموقــع انظــر ).اإلســماعيلية كلــي

 .م12/3/2012
 موقـع  علـى . 22/8/2005 فـي  المنـشور ) 1294 (العـدد  المتمـدن  الحـوار ،  إبـراهيم  يعبد الهاد  غسان 2

org.ahewar.www://http م 6 الساعة 15/5/2011 بتاريخ للموقع الزيارة تمتساء. 
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 مرتكـب  أن مع مالية وغرامة سنتين وهو مخفف وبحكم تجارية صفقة بعقد جرم ارتكب لالحتالل

 في االحتالل دولة قبل من واقع أمر فرض مباشرة بطريقة سهل برأينا الللالحت األرض بيع جريمة

 فهـل  غزه، قطاع مع الدولية القرارات بموجب الفلسطيني الوطن تشكلالتي   والقدس الغربية الضفة

 لخدمة تشق التي والشوارع بالمستوطنات الفلسطينية مدننا أوصال تقطيع إلى أدت التي الجريمة هذه

 مـع  البـسيطة  العقوبـة  بهـذه  عليها يعاقب التي المخففة بالجنحة تصنيفها يمكن تالمستوطنا هذه

 المقاصـد  اخـتالف  عـن  عدى الجريمة هذه خطورة على تنص التي) 114 (للمادة التام الوضوح

 تمكين في إجرامية نية بوجود عالقة له إجرامي سلوك األولى في فنرى األركان واختالف ميةالجر

 مـن  ذلـك  على يترتب وما ،فيها السيادة وانتقاص الفلسطينية األرض على ةالسيطر من االحتالل

ـ  يتـذرع  أمنيـه  ألغراض الجريمة بمكان المحيطة األراضي استغالل من نالفلسطينيي حرمان  ابه

 تـضر  قـد  تجاريـه  عالقـات  يتحدث عن عقوبة من ينشأ     127 المادةفي حين مضمون     االحتالل

 حكم رد يتم كيف الفلسطينية النقض محكمة على فنعتب،  ةجنح اأنه على ةومصنف الوطني باالقتصاد

 المـادة  هـي  التطبيـق  الواجبـة  المادة وان الجرم هذا على تطبق ال) 114 (المادة أن أساس على

 بجميـع  إسرائيل أن   العلم مع ،تجارية صفقه عن عبارة وهي ةجنح أنها على صنفتها التي 1)127(

 ضـمن  مـن  وهـذا  ،الفلـسطينية  األراضـي  علـى  للسيطرة ىتسع وأنظمتها وقوانينها مؤسساتها

 كون العقارية الصفقات إلى يمتد ال) 127 (المادة حكم أن مع ،أحد على تخفى ال التي إستراتيجيتها

 قائمـة  علتها عادت لما المادة بهذه خصها عدم المشرع أراد ولو) 114 (المادة في خصها المشرع

 قـانون  مـن ) 127 (المـادة  تنص حيث ،واضح أسلفنا كما فالنص النص، لهذا الحاجة انتفت وال

 سـنتين  عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب": على الغربية الضفة في المفعول الساري األردني العقوبات

 مباشرة يقدم أن حاول أو أقدم المملكة في ساكن شخص كل أردني، دينار مائة عن تقل ال وبغرامة
                                                            

 .127 المادة 1960 لسنة 16 رقم األردني العقوبات قانون 1
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 أو العـدو  رعايا أحد مع بيع أو شراء صفقة أي أو ريةتجا صفقة على مستعار شخص بواسطة أو

   ".العدو ببالد ساكن شخص مع

 مـع  تجارية عالقة أقام من على تنطبق ةجنح هذه نجد أن  الجرائم وبتصنيف النص لهذا وبالرجوع

 فلـسطيني  حـال  هـو  كمـا  المـذكورة  المادة نص حسب العدو بلد في مقيم شخص أي أو العدو

 قـضائنا  يأخـذ  كما النص روح بموجب عليهم المادة هذه تطبيق الممكن من أيضا فهل) 48(الداخل

 الـداخل  فلسطيني على المادة هذه تنطبق أن يمكن ال أنه الواضح ،)114 (المادة في النص بمنطوق

 يقيم من كل على تطبيقه يتم بحيث عاماً جاء النص أن   نرى المادة نص في لو أمعنا النظر  و ،1)48(

 فان وبرأينا فقط بالفلسطيني تحديده يتم لم حيث ،جنسيته عن النظر بصرف طينيةالفلس األرض على

 ،اإلسـرائيلي  باالقتـصاد  مرتبط واقتصادنا مستقلة بدولة لسنا كوننا وبالذات واقعي غير األمر هذا

 أن ا عن عد اإلسرائيليين عليها يسيطر التي والمعابر الموانئ عبر يتم والتصدير االستيراد حيث إن 

   .إسرائيليين ووسطاء وكالء خالل من تتم التجارية المعامالت من عديدال

 أن الغريب واألمر ،الصفقات هذه على الراهن الوضع ظل في المادة هذه تطبيق صعوبة نرى وبهذا

 وجـود  من الغاية عن كلياً يختلف الموضوع حيث إن  لليهود األراضي بيع صفقات على تطبيقها يتم

 أن حـين  فـي  الوطني االقتصاد حماية هو تطبيقها من الغاية أن نرى حيث ،دةالما هذه في التجريم

 أو فقـط  تجارياً ليس وموضوعها الوطنية والسيادة الفلسطيني الوجود جوهر تمس األراضي قضايا

) 114 (المـادة  نص تطبيق يتم أن المنطق من وبالتالي ،اإلسرائيلي االحتالل جانب من األقل على

 رقـم  بحكمهـا  لحـم  بيـت  بدايـة  محكمة أكدته ما وهذا للعدو األراضي بيع جريمة مرتكبي على

                                                            

 الوزراء مجلس موافقة القانون يتطلب حيث األردني القانون بموجب األجانب معاملة 1948 عام يوفلسطين يعامل 1

 منيـة األ األجهـزة  توصية على بناء الفلسطينية الوطنية السلطة مناطق في قبلهم من أرض لشراء معاملة أي على

 .أشخاص قبل من تزكية وعمل الفلسطينية
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 في للمستوطنين ارض بيع بمحاولة متهمين ةثالث بحق م23/10/2010 بتاريخ الصادر 23/2010

 بيـت  في الفلسطينية العامة النيابة من المقدم الملف ضمن تناالبيا في التدقيق بعد وجدت لحم بيت

  . لحم

  

   قضائية تطبيقات: الثاني الفرع

 بيـع  بمحاولة متهمين ثالثة بحق ،23/10/2010 بتاريخ الصادر لحم بيت بداية محكمة قرار نورد

  .لالحتالل األرض بيع جرائم على) 127 (وليس) 114 (المادة تطبيق فيه أكد، لالحتالل أرضهم

 الثانيـة  المتهمة والدته كانت إن لسؤاله(....) األول بالمتهم باالتصال (.....) الثالث المتهم قيام )1

 سـتة  ومـساحتها ....) .( أراضي من الطلع أم موقع في الواقعة أرضها قطعة ببيع ترغب(....) 

 .أمريكي دوالر ألف سبعين مبلغ مقابل وذلك دونمات

 سـمعان  يدعى األرض لقطعة المشتري أن (....) األول المتهم بإخبار (....) الثالث المتهم قيام )2

 . بالكامل المشتري اسم األول للمتهم يذكر لم لكنهو)  (.....من وهو

 األرض هذه ببيع ترغب كانت إذا (.....) الثانية المتهمة والدته بسؤال (....) األول المتهم قيام )3

 كـان  إذا لـديها  مشكلة يوجد ال أنه فأخبرته دوالر ألف سبعين بمبلغ صفافا بيت من عربي لمشتٍر

 .عربي لشخص

 الثانيـة  المتهمـة  والدته رد عن ليسأله (....) األول بالمتهم باالتصال(....)  الثالث المتهم قيام )4

 يـوم  يلتقيا أن على فاتفقا موافقة والدته أن األول المتهم فأجاب األرض بيع موضوع حول(.....) 

 .5/1/2010 الموافق صباحاً والنصف العاشرة الساعة الثالثاء
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 المتهم بسيارة (.....) الثانية المتهمة ووالدته (....) ولاأل المتهم من كل توجه الثالثاء يوم وفي )5

 األول المـتهم  (....)الثالث المتهم (....) اتصل حيث المقابر عند جاال بيت منطقة من (....) األول

 .مشغول (....) المشتري كون الشمعة جورة شارع الغربية فرات بوابة عند لقائه منه وطلب

 (....) وجـدوا  حيـث  (.....) الثالث بالمتهم (.....) الثانية لمتهمةوا (...) األول المتهم التقى )6

 مـستوطنة  إلـى  وتوجهوا بالسيارة معه فركبوا أجرة هونداي جيتس نوع حمراء سيارة في يجلس

 بإدخالهم الجنود فقاموا العبرية باللغة هناك الموجودين الحراس مع (....) تحدث البوابة وعند فرات

 توقف حيث عليها يطلعوا حتى أو والثانية األول المتهم هويات يأخذوا أن دون المستوطنة داخل إلى

 األول المتهمين بأخذ وقام هاتفية مكالمة أجرى وبعدها افرات مستوطنة في دوار في بالسيارة(....) 

 كـان  فولفو نوع اللون سوداء سيارة حضرت وبعدها دقائق خمسة مدة بها توقفوا ساحة إلى والثانية

 .أشخاص ربعةأ بها

 والمتهمـة  (...) األول المـتهم  بتعريف (.....) قام حيث فقط أشخاص ثالثة السيارة من نزل )7

 الـشخص  علـى  يعرفهم ولم محامي وهو الثاني الشخص على وعرفهم (...) المشتري على الثانية

 .الثالث

 قـرأ  حيـث )  (.....األول المتهم على العربية باللغة بيع اتفاقية بعرض األشخاص هؤالء قام )8

 منطقة في(.....) للمدعو حصتها ببيع تقوم (....) الثانية المتهمة (....) أن مضمونها وكان االتفاقية

 مـع ...) .(األول المتهم اختلف عندها. دوالر ألف مئة مبلغ مقابل دونمات ستة ومساحتها الطلع أم

 اخبـر  (....) حيـث إن   دوالر ألف مئة العقد حسب المبلغ حيث إن  السعر على (...) الثالث المتهم

 سـيعطيه  انـه  (...) األول المتهم اخبر (...) لكن دوالر ألف سبعين المبلغ أن (....) األول المتهم

 .إضافي مبلغ
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 وال تقرا ال أنها فأخبرتهم االتفاقية على بالتوقيع تقوم أن(....) الثانية المتهمة من المحامي طلب )9

 األول المـتهم  أي ولكـنهم  نـسخ  عدة من كانت واالتفاقية ةاالتفاقي هذه على بالبصم وقامت تكتب

 البيـع  إجـراءات  تنتهـي  عنـدما  لهم واحدة بإحضار (....) وعدهم حيث نسخة يأخذوا لم والثانية

 .كشاهد االتفاقية هذه على وقع (.....) األول والمتهم

 أعطـى (......)  رهوبدو شيكل ألف أربعين مبلغ (......) بإعطاء (.....) المشتري قام حيث) 10

 (....) األول المـتهم  ولكـن  هويته صورة األول المتهم من وطلبوا (....) األول للمتهم المبلغ هذا

 وصورة األرض عن القيد إخراج وورقة (....) الثانية المتهمة والدته هوية صورة رأى عندما تفاجأ

 شـغال  أنه أجابه (....) سأل ماوعند األشخاص هؤالء لدى لوالدته عمه بها تنازل التي الوكالة عن

  .المستوطنة داخل (....) سيارة في األوراق على التوقيع وكان زمان من األرض هذه على

 المتهمـين  وتوجـه  سيارتهم إلى (.....) وأوصلهم المستوطنة من جميعاً المتهمين خرج بعدها) 11

 ألف أربعين المبلغ كان حيث النقود دبع وقاموا الثانية المتهمة بيت إلى (....) والثانية (....) األول

  . (.....)الثانية المتهمة بيت في المبلغ وبقي شيكل

 مـش  هـذا  أن وأخبـره  (.....) الثالث المتهم على باالتصال (.....) األول المتهم قام وبعدها) 12

 اجإخر صورة له يحضر وعندما يقلق ال أن واخبره أولى دفعة دوالر ألف عشرين مبلغ على اتفاقنا

  .المبلغ كامل يعطيه سوف مصدقة القيد

 يعاقـب  (يلي ما على نص والذي م1960 لسنة العقوبات قانون من) 114 (المادة نص في وبالنظر

 أو كتابـات  أو خطب أو بأعمال حاول أردني كل األقل على سنوات خمس المؤقتة الشاقة باألشغال

 أو حقـاً  يملكهـا  أن أو أجنبيـة  دولة لىإ ليضمها األردنية األراضي من جزء يقتطع أن ذلك بغير

 ).األردنية بالدولة خاصة امتيازاً
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 يتطلب ولم وجرمه المحاولة فعل على عاقب قد المشرع نجد أن  أعاله للنص استعراضنا خالل ومن

 علـى  بـل  ،المعاقبة إلى يصار حتى أجنبية لدولة األرض ملكية ونقل التسريب فعل إتمام المشرع

 ومن ،المادة تلك بنص وردت كما المحاولة على وعاقب األمر في المشرع تشدد فقد ذلك من العكس

 هـذه  تتحقـق  أن دون محددة غاية تحقيق إلى الهادف السلوك هو المجرم السلوك فإن أخرى ناحية

) 114 (المادة في المثال سبيل على الواردة الوسائل من أي باستخدام المجرم السلوك ويتحقق الغاية

 المعنـوي  الـركن  أما للجريمة، المادي الركن يشكل ذاته بحد هو األمر وهذا أخرى ةوسيل بأية أو

 هـذه  القصد العام قصدا خاصـا فـي         إلى إضافةلمعنوي   لتوافر الركن ا   تطلب قد المشرع نجد أن ف

 لـألرض  األجنبية الدولة تمليك وهي  محددة غاية تحقيق إلى رادة الجاني اتجاه إ  في يتمثل الجريمة

 تهمـة  وعناصر أركان فراتو أكدت المحكمة نجد أن  ذكرها السالف البيانات خالل ومن ةالفلسطيني

،  م1960 لـسنة  العقوبات قانون من) 114 (للمادة خالفاً أجنبية لدولة لضمها فلسطينيةأراٍض   بيع

  :التالي النحو على نوالمتهم بها قام التي األفعال فيحيث نجد لذلك تطبيقا 

  : المادي الركن

 (....) الثالـث  المتهم مع باالتفاق بقيامه لديه المادي الركن فيتوفر (....) األول للمتهم سبةبالن  )  أ

 أراضـي  من (....) منطقة في تقع والتي (....) الثانية المتهمة والدته تملكها التي األرض بيع على

 مـن (....)  اسـمه  لمشتري أمريكي دوالر ألف سبعين بمبلغ دونمات ستة مساحتها والبالغ(.....) 

 الثالث المتهم (.....) بالمدعو واتصاله البيع هذا إلتمام (....) الثانية المتهمة والدته وإقناع(......) 

 وتوجـه  ،5/1/2010 الموافـق  صباحاً والنصف العاشرة الساعة الثالثاء يوم موعد على واتفاقهم

 الثالـث  المـتهم  للقاء عليه المتفق عدالمو في (.....) الثانية المتهمة والدته مع (....) األول المتهم

 داخـل  إلـى  أقلهـم  والذي أجرة هونداي جيتس نوع حمراء سيارة في ينتظرهم كان والذي(....) 
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 داخـل  والمحـامي  (....) المـشتري  علـى  بـالتعرف  (....) األول المتهم وقيام أفرات مستوطنة

 والتـي  كشاهد عليها ووقع وقرأها عربيةال باللغة وهي البيع اتفاقية بإعطائه قاموا والذين المستوطنة

 مبلغ مقابل (....) للمشتري األرض هذه في حصتهاعن   تتنازل الثانية المتهمة (....) أن مضمونها

 الـسعر  حـول (.....) الثالـث  المتهم مع(.....) األول المتهم اختلف حيث أمريكي دوالر ألف مئة

 ألنها االتفاقية هذه على بالبصم(.....) الثانية المتهمة قامت حيث إضافي مبلغ بإعطائه وعده والذي

 ألـف  أربعـين  مبلـغ  (....) الثالث المتهم بإعطاء (....) المشتري ام، وق والكتابة القراءة تعرف ال

 وبعدها أفرات مستوطنة داخل تمت األعمال هذه وكل (....) األول للمتهم بتسليمهم قام الذي شيكل

 فـي  وبقيت النقود بعد وقاموا البيت إلى (....) الثانية المتهمة لدتهوا مع (....) األول المتهم توجه

 كـم  يتأكد صرافةلامحل   بمراجعة ذلك بعد (....) األول المتهم قام حيث (....) الثانية المتهمة بيت

 (....) الثالـث  بـالمتهم  باالتصال وقام دوالر ألف) 12 (تبلغ أنها له وتبين بالدوالر النقود تساوي

 .للمشتري األوراق باقي األول المتهم يسلم أن بعد المبالغ باقي يعطيه أن األخير عدهو والذي

 التي األرض بيع على بالموافقة بقيامها لديها المادي الركن فيتوفر (....) الثانية للمتهمة بالنسبة  )  ب

 والرد ألـف  سبعين بمبلغ دونمات ستة مساحتها والبالغ (....) أراضي من (....) موقع في تملكها

 المـتهم  ابنهـا  مع توجهت المشتري عن أخرى معلومات عن تستفسر أن دون من (....) للمشتري

 والذي أجرة هونداي جيتس نوع حمراء بسيارة ينتظرهم كان والذي الثالث المتهم (....) للقاء األول

 لهـا  قـال  حيـث  والمحامي (.....) المشتري على وتعرفت أفرات مستوطنة داخل إلى اصطحبهم

 والـذي  أرضـها  شـراء  ويريد القدس من األخر الشخص أن وأخبرها حجة يا تخافي ال المحامي

 العربـون  (.....) األول المتهم ابنها واستلم تقرأ ال ألنها عليها بالبصم وقامت البيع اتفاقية أعطاها

ـ  المستوطنة وداخل بحضورها كان ذلك وكل شيكل ألف أربعين والبالغ (....) المشتري من  تقام

 لها فقال البيع هذا لمن األول المتهم ابنها الثانية المتهمة سألت الطريق وفي البيع اتفاقية على بالبصم
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 النقـود  بعـد  وقـاموا  البيـت  إلى (....) األول المتهم ابنها مع توجهت وبعدها قدسي لشخص إنه

 هـذه  على الوقائي األمن فيه عثر الذي المكان وهو بيتها في خزانة داخل في بالنقود هي واحتفظت

 .النقود

 (.....) األول بـالمتهم  باالتصال بقيامه لديه المادي الركن فيتوفر (....) الثالث للمتهم بالنسبة  )  ت

ـ   ال أم بيعها تريد كانت وإذا (....) الثانية المتهمة والدته أرض عن لسؤاله  يجهـز  كـان  هحيث إن

 أخـرى  مـرة  (....) األول بـالمتهم  صالهوات (.......) من (.....) اسمه لشخص البيع هذه إلتمام

 األول المـتهم  مـع  واتفقت البيع على وافقت قد (....) الثانية المتهمة والدته أن   األخير أبلغه والذي

 بانتظـارهم  كـان  حيث ،5/1/2010 الموافق صباحاً والنصف العاشرة الساعة الثالثاء يوم للقائهم

 نوع حمراء سيارة يقود وكان الشمعة جورة شارع غربيةال فرات بوابة عند والثانية األول المتهمين

 علـى  الموجودين الحراس مع وتكلم أفرات مستوطنة إلى أخذهم بدوره والذي أجرة هونداي جيتس

 المتهمين هويات يطلبوا أن دون من بالدخول لهم الحراس سمح حيث العبرية باللغة المستوطنة بوابة

 أربعـة  بهـا  سـوداء  سيارة وحضرت ساحة في توقفوا حيث عليها يطلعوا حتى أو والثانية األول

 والمتهمـة  (....) األول المـتهم  بتعريـف )  (.....الثالث المتهم وقام فقط ثالثة منها نزل أشخاص

 مـن  وهـو  الثالث الشخص على يعرفهم ولم المحامي وعلى (.....) المشتري على (.....) الثانية

 لبيـع  كعربون (.....) األول للمتهم وأعطاها (.....) تريالمش من شيكل ألف األربعين مبلغ استلم

 بـين  اتـصاالت  ذلك بعد وحدثت سيارتهم إلى والثانية األول المتهمين بإيصال قام ثم ومن األرض

 .األرض أرواق بباقي (.....) تزويدهم أجل من (.....) الثالث والمتهم (....) األول المتهم
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  :المعنوي الركن

 إتمـام  إلـى  إرادته توجهت حيث لديه توفر المعنوي الركن أن نجد (....) األول للمتهم بالنسبة )1

 أن عـالم  وهـو  البيع هذا بإتمام والدته وإقناع(.......)  من وهو (....) للمشتري والدته أرض بيع

 إلـى  المتهم هذا إرادة اتجهت ولكن قانوني غير يكون أن مكني المستوطنة داخل في سيتم البيع هذا

 جـزء  اقتطاع بمحاولة يقوم أنه امدرك كان حيث للعواقب االلتفات دون الثمن وقبض البيع هذا إتمام

 واضـح  وهذا نتائج من عليه يترتب وما ذلك بخطورة وعلمه إلسرائيليين الفلسطينية األراضي من

 .مذنب أنه صرح حيث النيابة وكيل أمام المعطاة إفادته من

 المملوكـة  األرض قطعة بيع على بموافقتها لديها المعنوي لركنا فيتوافر الثانية للمتهمة بالنسبة )2

 أنهـا  ذلـك  ودليل البيعة هذه إلتمام متجهه إرادتها كانت حيث القدس من (....) يدعى لشخص لها

 البيع عملية إلتمام المستوطنة داخل إلى (.....) الثالث والمتهم (.....) األول المتهم ابنها مع ذهبت

 بصمتها بوضع قامت وإنما المستوطنة داخل نفسها وجدت عندما البيع رفض أو باالعتراض تقم ولم

 داخـل  في بالنقود واحتفظت البيت إلى ورجعت (.....) وابنها هي النقود وأخذت البيع اتفاقية على

 األراضـي  من جزء اقتطاعب تقوم أنهاب علم على كانت وأنها ،للعواقب تكترث ولم بيتها في خزانة

 ووضـعها  وبعمرهـا  إسرائيلية مستوطنة داخل تمت البيع عملية أن وبالذات إلسرائيليين الفلسطينية

 من هحيث إن  ،إلسرائيليين تؤول البيع عملية أن   مدركة غير أنها يعقل وال وعاقلة بالغة هي الصحي

 ال المستوطنات داخل تتم التي البيع عمليات أن الشعب هذا أبناء من أحد على يخفى ال الذي المنطق

 إلـى  المقدسـي  حضور تطلب لم لماذا روايتها في صادقة كانت إذا هحيث إن  ،يهود لصالح إال تتم

 ؟لسكناها المقدسي المواطن حضور من المانع فما ؟سكناها مكان في البيع عملية وإتمام سكنها مكان



 
 

72

 متجهـه  كانت إرادتها أن ا عن عد يتم مشروع غير يئاش هناك أن   علمها على يدلإنما   ذلك دل وان

 .المشتري شخص عن النظر بصرف فقط األرض ثمن على للحصول

 أن على تدل والثانية األول المتهم مع بها قام التي األعمال فكل (.....) الثالث للمتهم بالنسبة أما )3

 الثانية المتهمة أرض وهي الفلسطينية األراضي من جزء اقتطاعب يقوم أن على اتجهت ونيته إرادته

 ومـا  األفعـال  هـذه  بخطورة علمه مع سمعان يدعى يهودي لشخص ملك لتصبح هاوتسليم(....) 

 .والعلم اإلرادة بتوافر يتحقق المعنوي الركن ألن نتائج من عليها يترتب

 خارجيـة  بمظاهر إال معرفته يمكن وال نفسه في ويضمره للجاني مبطن داخلي أمر وهي: اإلرادة

 تبـين  وحيث ،للمحكمة واستخالصها تقديرها عودي موضوعية مسألة وهي الجاني قصد عن تكشف

 فـي  أشخاص على وتعرفوا أفرات مستوطنة إلى توجهوا المتهمين أن المقدمة البيانات خالل من لها

 العربـون  وقبضها أرضها بيع اتفاقية على بصمتها بوضع الثانية المتهمة قامت ثم المستوطنة داخل

 العـام  القـصد  عـن  كشفت التي الخارجية المظاهر لقبي من يعد ذلك فإن شيكل ألف أربعون مبلغ

 وهـي  أجنبيـة  دولـة  إلى وضمه الوطن أراضي من جزء اقتطاعب المتهمين لدى الخاص والقصد

  .إسرائيل

 إرادتهـم  اتجهت ذلك ومع الفعل بهذا القيام عليهم محظور بأنه علم على كانوا المتهمين أن   :والعلم

  .نتائجه وتحقيق إتيانه إلى

  بإدانـة  المحكمة قضت الجزائية اإلجراءات قانون من) 274 (المادة بأحكام وعمال ذلك على وبناء

 العقوبـات  قانون من) 114 (للمادة خالفاً أجنبية لدولة لضمها فلسطينيةأراٍض   بيع بتهمة المتهمين

  .م1960لسنة
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 ،سـنها  لكبـر  راًنظ الثانية المدانة بحق العقوبة تنفيذ وقف المتهمين محامي طلب من الرغم وعلى

 مـصابة  لكونها إضافة األسبوع في مرتين كلى بغسيل وتقوم مزمن كلوي فشل من تعاني هاحيث إن 

ـ  وهي الكبد في أيضا والمصابة المحكمة أمام أبرزه الذي الطبي التقرير حسب معٍد بمرض  ةبحاج

 أصـحاب  مـن  يسول العمر مقتبل في شاب هحيث إن  األول بالمتهم يتعلق أما فيما و ،مستمر لعالج

 األسـباب  مـن  ذلـك  اعتبار والتماسه ولوالدته لهم الوحيد المعيل وهو وأطفال عائلة وله السوابق

 احـتج كمـا    المحكمـة  مـن  الرحمة األول محكوم عليه ال وطلب .والقانون األصول حسب المخففة

  .والحاجة الصعبة المادية بأوضاعه

 مـن  وإنما بالنقود االستمتاع أجل من األرض هذه بيعب تقم لم بأنها الثانية كما دفعت المحكوم عليها   

 جـاء  والذي حكمها أعلنت عندما صنعا أحسنت المحكمة أن إال شهيد زوجها وأن كلية زراعة أجل

  : يلي كما

إدانـة   المحكمـة  تقـرر  60 لـسنة  عقوبات) 114 (المادة بأحكام وعمالً اإلدانة قرار على عطفاً(

 توقيفه مدة له تحسب أن على سنوات خمس لمدة المؤقتة الشاقة شغالباأل) (... األولالمحكوم عليه   

 أن علـى  سنوات خمس مدة المؤقتة الشاقة باألشغال)  (...الثانية إدانة المحكوم عليها  ب الحكم كلوكذ

 خمس مدة المؤقتة الشاقة باألشغال(...)  الثالث  المحكوم عليه  وضع وكذلك التوقيف مدة لها تحسب

  ).سنوات

 وغيـاب  حكوم عليهـا  والم األول والمحكوم عليه  النيابة وكيل بحضور حضورياً الحكم هذا وأعلن

  . 1الفلسطيني العربي الشعب باسم علناً وتلي الثالثحكوم عليه الم

                                                            

 محكمـة  بـصفتها  لحم بيت محكمة عن صادر لحم بيت منطقة في أرض تسريب بقضية متهمين محاكمة تفاصيل 1

 .31/10/2011 بتاريخ الحكم وصدر 23/2010 الجناية في جنايات
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 فنـرى  المحـاكم  بـين  ما الخالف هذا حسم الفلسطينية النقض محكمة على يتوجب هنجد أن  وبهذا 

ـ  اعتبرتهـا  أخرى ومحاكم لليهود أرضه يبيع من ىعل المادة هذه بموجب حكمت قد محاكم  ةجنح

 التجارية، الصفقات على ينطبق أسلفنا كما األخيرةالمادة   منطوق أن حين في) 127 (المادة وطبقت

 عالقـة  لـه  ابحت ااقتصادي منها الهدف يكون مرتكبيها يعتري الذي والجشع بالربح عالقة لها التي

 منهـا  الغايـة  كانـت  لو حتى لالحتالل األراضي بيع عمليات أن حين في ،1باالقتصاد باإلضرار

 الفلسطيني القومي باألمن ابالغ اضرر تشكل أنها إال بالبيع قام لمن تدفع التي الكثيرة النقود تحصيل

 الفلـسطيني  اإلقليم على بالسيادة المس إلى تتعدى ثارهاآف اقتصادية ناحية من أخذها فقط يمكن وال

 مـن  كـل  لمعاقبـة  الذكر السالفة المواد ومنها القوانين نظمت حمايته اجل نوم الوطن يشكل الذي

 أراضـيهم  بيع أو بتسريب يقومون الذين لمعظم وبالرجوع ،والمواطنين الوطن تمس جريمة يقترف

 حكماً برأينا يشكل ما ،مصالحه ويخدمون االحتالل مع نومرتبط خرآب أو بشكل أنهم نجد لالحتالل

  .العقوبات أشد عليها تطبق أن يجب عظمى خيانة جريمة

                                                            

ـ  على القانون من وضرب الخيانة من ضرب بعنوان مقالة صالحات خضر محمد 1  للعدالـة  االلكترونيـة  صفحةال

 .مساء الثامنة الساعة 20/2/2012 بتاريخ الزيارة وتمت، net.alafdal.www 18/10/2010 بتاريخ والقانون
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  الثاني الفصل

______________________________________________________  

  للعدو األراضي بيع جريمة

 علـى  عنهـا  ينـتج  لما نظراً الفلسطينية الوطنية القضية مستقبل على خطراً تشكل الجريمة هذه إن

 المـستوطنات  هذه تخدم التي الطرق وإنشاء سرائيليةاإل المستوطنات توسيع وبالذات ،الواقع أرض

 اإلسـرائيلية  الحكومة إليه تستند واقع أمر وفرض الغربية الضفة أوصال تقطيع من عنها ينتج وما

 1الهـاي  والئحـة  الدولي والعرف للقانون مخالفة األعمال هذه أن من الرغم على ،المفاوضات في

 األراضـي  لهـذه  الجغرافيـة  المعـالم  ريتغي عن اعد ،ةالدولي المؤسسات عن الصادرة والقرارات

 ةالعيزري بلدة من بالقرب ادوميم معاليه مستوطنة تسمية مثل مسمياتها ريوتغي شرائها بعد والعقارات
                                                            

 عـة الراب جنيف اتفاقية وفي) 56-42 المواد (1907 لعام الهاي اتفاقية في موضحة المحتلة السلطة واجبات نجد 1

 القـوة  تعقـدها  التي االتفاقات أما،  كذلك األول اإلضافي البروتوكول أحكام بعض وفي) 47-78و 27-34 المواد(

 الـدولي  القـانون  يمنحها التي الحماية من المحتلة األراضي سكان تحرم أن يمكن فال المحلية السلطات مع المحتلة

 8 المـادة  (حقوقهم عن التنازل أنفسهم المحميين لألشخاص يجوز وال الرابعة جنيف اتفاقية من 47 المادة اإلنساني

  ).الرابعة االتفاقية من

  :التالية هي االحتالل على طبقالم للقانون الرئيسية القواعد

 .األراضي على السيادة المحتل يكتسب ال

 .الفترة تلك حدود في تنحصر المحتل وحقوق مؤقتة حالة إال ليس االحتالل

 .المحتل تهدد أو الدولية للمعايير مناقضة تكن لم ما المفعول سارية تبقى التي القائمة القوانين يحترم أن المحتل على

 .ممكن قدر أقصى إلى وضمانهما واألمن العام النظام إلعادة الالزمة اإلجراءات تتخذ أن المحتلة القوة على

 .خارجها وأ المحتلة األراضي داخل للسكان الفردي أو الجماعي الجبري النقل يحظر

 .ممتلكاتهم أو المحميين األشخاص ضد االنتقام عمليات تحظر

  )قهرية عسكرية ألسباب إال (حتلمال جانب من الخاصة الممتلكات مصادرة تحظر

 .قهرية عسكرية أسباب ذلك اقتضت إذا إال العامة أو الخاصة الممتلكات تدمير يحظر

 .الثقافية الممتلكات احترام يجب
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 ةالـصوان  منطقـة  في أورط بيت تسمية أو البلدة أراضي من جزء بأنها العلم مع القدس بضواحي

 التي األراضيو العقارات لجميع حدث ما وهذا ةفلسطينية  عائلل األصل في يعود بيت انه مع بالقدس

 الـسيادة  عليـه  فرضـت  التـي  القـدس  مدينة داخل وبالذات االستيطانية الشركات قامت بشرائها 

 والقـرار  م1968عام وذلك اإلسرائيلية الحكومة من الصادر الضم قرار بموجب وذلك اإلسرائيلية

 الفصل هذا من األول المبحث في ندرس سوف لذلك ،1نةالمدي شطري بتوحيد م1982 عام الصادر

  .المعنوي الركن الثاني المبحث وفي للجريمة، المادي الركنالركن الشرعي أو القانوني و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 )17-14 (ص - م2002 – فلسطين – القدس جامعة – الحقوق كلية – الدولي والقانون القدس– دويك موسى. د1
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  :اإلسرائيليجريمة بيع األراضي والعقارات للعدو  أركان: األول لمبحثا

  )بنص إال عقوبة وال  جريمةال( القانوني أو الشرعي الركن:المطلب األول 

 الجزاء ويحدد عليه، المعاقب الفعل عن االمتناع أو الفعل يبين تشريعي نص وجود الركن هذا يعني

 كـاف  غير فانه الركن هذا وجود من الرغم على وبرأينا احترازي، تدبير أو عقوبة من له المقرر

 غيـر  العقوبـة  عن عدا جوانبه كل من الفلسطيني الشعب بمصالح المضر اإلنساني النشاط لتغطية

 بيع عمليات استمرار ذلك على والدليل ،والخاص العام الردع لتحقيق كفايتها عدم نرى التي رادعةال

 خـالل  من أشد عقوبة على العقوبات قانون يشتمل أن الضروري من نرى لذلك للمحتل األراضي

 المتمثلـة  اإلنـسانية  اطاتالنش جميع وشمل العقوبة لتشديد رئاسي مرسوم بموجب المادة هذه تعديل

 سـيطر  آخـر  بمكان ما مكان في ارض استبدال مثل ،بالمقايضة تكون قد وإنما البيع في فقط ليس

 هـذه  مالـك  بتعويض االحتالل اميوق ةصادرم أو ،المفعول السارية القوانين بموجب االحتالل عليه

 ،لتحقيقهـا  االحتالل يسعى التي الغاية نفس تؤدي النهاية في النشاطات هذه فجميع باألموال األرض

 مـا  نغفل وال الفلسطينية األراضي على االحتالل ةسيطر في المتمثلة الجرمية النتيجة إلى تؤدي كما

 دوائـر  قيـام  منونقلت دنيا الوطن على صفحتها االلكترونية        العبرية رتسآه جريدة بنشره قامت

 الغربيـة  الضفة في المستوطنين باسم راضياأل لتسجيل بحملة البدء في الغربية الضفة في االحتالل

 إدارة صـالحية  تحـدد  والتي سابقاً ذكرناها التي الدولية الشرعية والمواثيق النصوص بذلك مخالفةً

 أو الجرميـة  الـصفة  يـضفي  الذي هو الشرعي أو القانوني والركن المحتلة المناطق في االحتالل

 والسلوك النشاط يتصف وال السلبي، أو يجابياإل الفرد نشاط أو سلوك على المشروعة غير الصفة

  :أمران له توافر إذا إال الصفة بهذه اإلنساني

  .القانون عليه ويعاقب يجرمه لنص خضوعه: األول
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 أسـباب  انتفـاء  ألن الشرعي، كالدفاع اإلباحة، أو التبرير أسباب من لسبب خضوعه عدم :والثاني

 بالـصفة  محتفظًـا  المحظـور  السلوك أو النشاط ذلك ليظ لكي منه؛ بد ال شرط اإلباحة أو التبرير

 معاقبـا  فعـال  الفعل اعتبار أجل ومن التجريم، نص عليه أضفاها التي المشروعة غير أو الجرمية

 أن يجب أي مسبقًا، القانون في عليه منصوصا يكون أن يجب عقوباتال القانون نظر وجهة من عليه

 1،بالعقـاب  التهديد طائلة تحت ويحظره الفعل، هذا جرمي سابق قانون أو تشريعي نص هناك يكون

 صمام تشكل القانون بنص فالشرعية الفردية، والحرية لألمن الضمانات أهم من األمران هذان يعدو

 الـسلطة  أو الدولة على يوجب الجريمة شرعية مبدأ حيث إن  وتحكمها، السلطة تعسف ضد األمان

 القـانون،  في عليه منصوص غير فعل على فرد أي مالحقة وزيج ال أنه أوال: هما بأمرين االلتزام

 اقترافـه  علـى  مالحقتـه  يجوز وال مجرم، غير فهو القانون في عليه منصوصا الفعل يكن لم فإذا

 عليهـا،  والمحافظـة  االجتماعيـة  العالقات استقرار يحقق ما وهذا 2الفعل، لهذا إتيانه على وإدانته

 للسلطة الصالحية منح يتضمن الذي هو والثاني محتمل، استبداد أو تحكم أي حدوث دون والحيلولة

 العقوبات وتحديد األفعال بتجريم المختصة الوحيدة الدستورية الجهة وهي األفعال لتجريم التشريعية

  .لها المناسبة

 علـى  يتعـين  التي االلتزامات من المجرم اإلنساني السلوك أو للفعل القانوني التحديد مبدأ كان ولما

 الدولـة  فـي  الوحيـدة  الجهـة  باعتباره المشرع على يتوجب فإنه بدقة، معرفتها والقضاء المشرع

 فـي  ويأخـذ  ومعلـوم  واضـح  وبشكل بدقة يحددها أن الجرمي السلوك أو الفعل بتحديد المختصة

  :اآلتية األمور االعتبار

                                                            

 ص،  م1976 القـاهرة ،  العربـي  الفكر دار،  المصري التشريع في الجنائية إلجراءاتا،  ةسالم محمد مـأمون .د 1

)175.( 
 .32ص، م2002، القاهرة، الشروق مطابع، الدستوري الجنائي القانون، سرور فتحي احمد د 2
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 المحـددة  الحاالت يف إال التشريع هذا مجال في الحكومة إلى) المشرع (صالحياته تفويض عدم. أ

 الحريـة  (علـى  األولى الفقرة) 11 (المادة في الفلسطيني األساسي القانون نص حيث الدستور، في

 تفتيشه أو حد أي على القبض يجوز ال (الثانية والفقرة) تمس ال مكفولة وهي طبيعي حق الشخصية

 فـي  و 1)القـانون  ألحكـام  قاًوف قضائي بأمر إال التنقل من منعه أو قيد بأي حريته تقيد أو حبسه أو

 الفرد حرية حجز أو وقف يجوز وال مصونة األفراد حرية أن األردني الدستور من) 8،7 (المادتين

  2.القانون أحكام وفق إال

 الـشرعي  الـركن  وجـود  من ويتثبت يتحقق أن المختص والقضاء العامة النيابة على يتوجب. ب

 تقـديم  قبـل  التطبيـق  الواجب القانوني النص تحدد وأن قانونًا، مجرماً الفعل يكون أن أي للجريمة

  .المختصة الجنائية المحكمة إلى العمومية الدعوى

 بسلطة حاليا تمتعه من الرغم على فقط الجنائية القوانين تطبيق الجنائي القضاء على يتوجب كما. ج

 التـي  العقوبـة  نفيذت وقف إمكانية أو تشديدها، أو العقوبة تخفيف ظروف مجال في واسعة تقديرية

  .الجرمي الفعل مرتكب على بها حكم

 قبـل  مـن  مرتكبيها بحق العقوبات وتوقع األفعال تجرم التي الجنائية النصوص تطبيق يتم وعندما

 لألشخاص رادعا وتشكل معا والمجتمع األفراد مصلحة مبدأ تحقق فإنها المختصة القضائية الجهات

 الغايـة  تحقـق  وبالتـالي  ،إتيانهـا  على اإلقدام قبل كثيراً نيفكرو ويجعلهم باقترافها يفكرون الذين

  .المرتكبة الجرائم عدد بخفض المتمثلة الوقائية اإلجراءات من المستهدفة

  

                                                            

 .)11 (رقم المادة، الفلسطيني األساسي القانون 1
 . م1952 لسنة األردني الدستور 2
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  المادي الركن: الثاني المطلب

 علـى  االعتداء يتحقق وبها لها الخارجي المظهر ألنه ،مادي ركن دون جريمة ال أنه به المسلم من

 تـوفر  من بد ال هذا أجل ومن للجريمة التنفيذية األعمال تقع طريقه وعن قانونيا حميةالم المصلحة

 تعريـف  عـدم  المالحظ ومن عدمه، من الجريمة توافر لبحث األساسي الشرط وهو المادي ركنها

 ،جريمـة  بكل عناصره تحديد على معتمداً عام نص ضمن المادي للركن 1األردني العقوبات قانون

 بارتكاب إجرامي سلوك "بأنه العقوبات قانون من) 28 (رقم المادة في عرفه فقد العراقي القانون أما

  .2" القانون به أمر فعل عن امتناع أو القانون حرمه فعل

 أفـضى  مشروع غير سلوك "بأنه) 30 (المادة في هتعرف فقد الفلسطيني العقوبات قانون مسودة أما

 ،3"لألمـور  العادي للمجرى وفقاً متوقعاً كان متى للنتيجة بباًس السلوك ويعد قانوناً مؤثمة نتيجة إلى

 وجودهـا  ويعطيهـا  الجريمة يبرز ظاهري فعل بأنه للجريمة المادي الركن تعريف يمكن وبالتالي

 إلى تبرز الجريمة يجعل بما القانون حرمه فعل عن امتناع أو فعل وقوع هو أو الخارج في وكيانها

  . ةناقص أو كانت تامة الوجود

 ياإلجرام السلوك عنصر على أساسا يقوم المادي الركن القول إن  يمكن التعريفات هذه من وانطالقا

 االمتنـاع  أو بفعل القيام بأنه يعرف ياإلجرام فالسلوك لذلك، لوحده كافيا العنصر هذا يكون وأحيانا

 التعريـف  بين ةوبالمقارن معينة، ظروف إزاء الشخص تصرف فهو القانون يحرمه بفعل القيام عن

 السلوك قيمة أو أهمية نتبين للجريمة المادي للركن تشريعيال والتعريف ياإلجرام للسلوك تشريعيال

 من أرض قطعة بيع أجل من المستوطنين مع بالتفاوض القيام في المتمثل الجريمة ماديات توفر في
                                                            

 .م1960 لسنة) 16 (رقم األردني العقوبات قانون 1
 .م1969 لسنة) 111 (رقم العراقي العقوبات قانون 2
 .م2011 لعام، الفلسطيني العقوبات قانون مشروع 3
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 مـن  هنـاك  لكن عمارة وأ بيت األرض هذه على يكون وقد الفلسطيني اإلقليم تشكل التي األراضي

 ال فالجـاني  ،يـة اإلجرام للشخصية ومظهر عارض مجرد إال هو فما ،له قيمة ال السلوك أن يرى

 علـى  دليـل  إال سلوكه وما المجتمع على خطيرة شخصيته ألن يعاقب ولكنه بسلوك قام ألنه يعاقب

د القاضـي لعقوبـة      كل من جسامة الفعل وخطورة الجاني عند تحدي        إلىويتم النظر    ،الخطورة تلك

 لقيـام  ضـرورة  ال أنـه  معتبـرة  ذلك من أبعد ذهبت اإليطالية الوضعية المدرسة إن بل ،الجريمة

 لتالفـي  السلوك قبل يتم فالتدخل العقاب في حقها وتمارس الدولة تتدخل كي مجرم بسلوك الشخص

 فـان  وبرأينا ،عدب مادي بفعل عنها يعبر لم ولو الشخص ذلك نفس في الكامنة يةاإلجرام الخطورة

 النتيجـة  تحقـق  دونما للعدو العقار بيع محاولة وبالذات دراستنا موضوع الجريمة على ينطبق ذلك

 حالة من حاالت الشروع التام والـذي        أماموهنا نكون    العقار هذا على االحتالل سيطرة في المتمثلة

 علـى الـشروع النـاقص        التامة وأكثر من ذلك عاقب بنفس العقوبة       كالجريمةعاقب عليه المشرع    

تمام إجراءات  قبل إ  القبض على المشتبه به      إلقاءواألعمال التحضيرية ذلك في الحاالت التي يتم فيها         

  . البيع

 ال التجـريم  إن القائل المبدأ تلغ لم فهي تشريعية تطبيقات لها وجدت أنها ورغم النظرية هذه أن إال

 يـشمل  ال مبـدئيا  الجنائي القانون تدخل فنطاق يخارج مظهر ذا سلوكا أو ،1ماديا عمال إال يلحق

 اإلسـناد  لقيـام  أي جريمة اقتراف ما لشخص ينسب أن أجل من الزم شرط السلوك أن كما النوايا،

 يثبت حينما النتيجة سبب فهو إجرامي لسلوك نتيجة تكون أن دون جريمة تصور يمكن فال المادي،

 عنـصري  باعتبارهما واإلرادة العلم ينصرف كذلك لنتيجةا والى وإليه بينهما، السببية العالقة توفر

 بها يقوم التي المشروعة غير الصفة محل هو كذلك والسلوك القصدية، الجرائم في المعنوي الركن

                                                            

 ) 206 -203(ص، م2002، والتوزيع للنشر الثقافة دار، العقوبات قانون في امةالع األحكام شرح، السعيد كامل 1
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 ال الـسلوك  صـبغة  عنهـا  تنتفـي  واقعة وكل المشرع به يعتني ما هو إذ للجريمة الشرعي الركن

 مادياً وقد يكون محلهـا قانونيـا   الجريمةكن قد يكون محل     ول للتجريم محال تكون أن مبدئيا يتصور

  1.مثل جرائم القذف والسب والتحقير

 العقوبـات  قـانون  من) 114 (المادة وبحسب للعدو األراضي بيع جريمة في المادي الركن ويتمثل

 كان سواء الوجود حيز إلى الجريمة هذه يخرج أن شأنه من عمل أي في المفعول الساري األردني

 جريمـة  وتعتبـر  ارتكاب هذه الجريمة  لخطوه أألولى في سبيل     بمعنى أن تبدأ ا    الخطب أو الكتابةب

 بين ما األرض بيع اتفاق إبرام إلى المحاولة هذه تصل لم ولو حتى المحاولة مجرد ذاتها بحد كاملة

 مختلفة قمناط في عديدة إسرائيلية شركات مع عقدت التي واالتفاقيات ،الصهيونية والشركة المالك

 تبـدأ  الجريمـة  أن نجـد  تمـت  التـي  البيع عمليات وبدراسة ،القدس فيها بما الغربية الضفة في

 خـالل  من ملكيتها من والتثبت األوراق وفحص األسعار على والمشتري البائع بين ما بالمفاوضات

 تقـوم  التـي  الفلـسطينية  المالية دوائر أو األراضي سلطة كانت سواء االختصاص دوائر مراجعة

 هـذه  اسـتخراج  يـتم  وأحيانا التسوية فيها تتم لم التي األراضي في وبالذات قيد اخراجات بإصدار

 مستوطنة أو الغربية الضفة جنوب في عصيون مستعمرة من كان سواء االحتالل دوائر من الوثائق

 أجل من مبدئيةال االتفاقية عمل بعد وفيما نابلس، من بالقرب حواره أو اهللا رام من بالقرب ايل بيت

 اإلسـرائيلية  للجهـة  الملكيـة   لنقـل  تهدف التي الدورية الوكاالت عمل ويليه األرض قطعة شراء

   .ايل بيت في األراضي دائرة في الصفقة بإبرام انتهاء المشترية

 تـم أراٍض   وفـي  اإلسـرائيلية  اإلجازة يحملون محامين خالل من اإلجراءات هذه تتم الغالب وفي

 دائـرة ما تـسمى     بيد زالتما   عليها والسيطرة) C( مناطق إنها على أوسلو اتفاق بموجب تصنيفها

                                                            

 .)209-208(ص، سابق مرجع، السعيد كامل 1
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 لهـذه  المـادي  الـركن  وبدراسة الوطنية، السلطة مؤسسات عن بعيداً االحتالل إدارة في األراضي

 وعاقـب  التامـة  كالجريمة إليها يؤدي قد سلوك أي على عقوبة فرض المشرع أن نالحظ الجريمة

 الـسلوك  وهـي  الثالثة العناصر فيه تتوفر الركن هذا نجد أن و التامة الجريمةك فيها الشروع على

   .والنتيجة السلوك بين السببية وعالقة الجريمة والنتيجة ياإلجرام

 النتيجـة  لتحقيـق  الجـاني  عن يصدر الذي الخارجي اإلرادي النشاط وهو ياإلجرام السلوك :أوالً

 للعـدو  األرض بيعه نحو المجرم توجه السلوك هذا صور ومن القانون عليها يعاقب التي يةاإلجرام

 حـول  معه والتفاوض سمسار خالل من أو اليهودية الشركات ممثلي مع مباشرة الجلوس خالل من

 المـشتري  يعمـل  وقد األرض هذه فحص أجل من البداية تكون قد وثائق وتسليمه األرض هذه بيع

ـ  العمل بهذا للقيام الالزمة الوثائق جاستخرا أجل من الشأن ذات للمؤسسات التوجه على  ياإلجرام

 الجريمة أن فالمعروف ،ومكانها وضعها على االطالع اجل من األرض على استطالع جولة وعمل

 يعاقـب  ال الجنـائي  والمشرع ،تنفيذها على يصمم أو عنها النظر يصرف وقد الجاني ذهن في تبدأ

 أنه كما ،ملموس مادي شكل في الوجود حيز إلى رجتخ لم ما الشريرة والمقاصد اآلثمة النوايا على

 لتنفيـذ  اسـتعداداً  الجـاني  يباشـرها  التي المادية األعمال وهي التحضيرية األعمال على يعاقب ال

 الشخص أو للسمسار التوجه دون الجريمة في استخدامها ينوي التي األوراق الجاني كإعداد الجريمة

 عـن  العـدول  علـى  المجرم لتشجيع وكذلك المجتمع يهدد خطراً تشكل ال كونها وذلك ،المشتري

 نظراً فعلته على يعاقب أن يجب وبرأينا أنه إال اليهودي الشخص مع جلوسه بعد يعدل وقد جريمته
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 الـسلوك  إلى أن  اإلشارة وتجدر أمره، انكشاف بعد عدوله حالة في وبالذات تامة الجريمة هذه ألن

  1.القانون عرفها كما الجريمة ارتكاب إلى التوصل أجل من ايإيجاب فعال يشكل الجريمة هذه في

 السلوك على المترتب األثر بها ويقصد المادي الركن عناصر من الثاني العنصر هي .النتيجة :ثانياً

ذهب الفقـه إلـى أن      . للجريمة القانوني التكوين في االعتبار بعين المشرع يأخذه والذي ياإلجرام

  :ن هماية مفهومياإلجرامللنتيجة 

 للـسلوك  كـأثر  الخـارجي  العـالم  فـي  يحدث الذي التغيير وتعني :للنتيجة المادي المفهوم – 1

 أحـد  أو األشـخاص  أحـد  يمس قد التغيير وهذا سببية برابطة السلوك بهذا ارتباطها مع ياإلجرام

 ةريعـسك  منطقه إعالنها يتم وقد وتشييكها األرض هذه على المستوطنين سيطرة ذلك مثال األشياء

  .األرض لهذه المجاورين ذلك ويشمل دخولها من نوالفلسطيني يمنع أمنية أو

 المصلحة ينال الذي العدوان ذلك هي النتيجة أن المفهوم هذا يؤدي :للنتيجة القانوني المفهوم – 2

  :صورتين إحدى في وتتحقق القانون يحميها التي

  .إنقاصها أو كلية عطيلهات طريق عن سواء عليه المعتدى بمصلحة اإلضرار هي - 1

  .بالخطر المصلحة هذه تهديد مجرد هي - 2

 فـي  الدولـة  حق على العدوان هي للعدو األراضي بيع جريمة في القانونية النتيجة فإن ذلك وعلى

 تعنـي  ال القانوني لمفهومها وفقاً والنتيجة للعدو، وتسليمه منها جزء اقتطاعو أراضيها على السيادة

 عـن  عبارةأيضاً   هي وإنما إلدراكه الحسية المالحظة تكفي الخارجي العالم في حدثي مادياً تغيراً

                                                            

 ص،  م2008،  القـاهرة ،  العربيـة  النهضة دار،  العام القسم،  المصري العقوبات قانون مبادئ،  بالل عوض أحمد 1

)293-294(. 
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 علـى  الـسيادة  في الدولة حق وهو ،القانون يحميه حق على  التهديد بخطر  في تتمثل قانونية حقيقة

 األرض هـذه  علـى  وأمـان  بـأمن  بـالعيش  المواطنين وحق ،منتقصة غير كاملة سيادة أراضيها

 أوصال ويقطع نالفلسطينيي حياة ينغص الذي الصهيوني االستيطان عن بعيداً راتهاخي من واالستفادة

 بتحقق فقط يقوم ال الجريمة هذه في المادي الركن أن إلى اإلشارة من بد ال كما 1.الفلسطيني الوطن

 الجريمة عناصر من اعنصر ليس الضرر حيث إن  ،ياإلجرام السلوك على تترتب كنتيجة الضرر

 به القيام محاولة بمجرد أو ياإلجرام النشاط قيام بمجرد وتامة متحققة تكون الجريمة ذهه أن بمعنى

 جرائم من تعتبر سبق لما استنادا الجريمة هذه فان وبرأينا يترتب لم أو ضرر ذلك على ترتب سواء

  .الفلسطيني الوجود تستنزف التي المستمرة الخطر

  :الخطر ذات والنتائج الضرر ذات النتائج بين الفرق

 في ياإلجرام النشاط على المترتبة القانونية النتيجة تمثل عندما يكون الضرر جريمة اصطالح - 1

  .كالقتل الجنائية الحماية محل بالمصلحة فعلي ضرر إلحاق

 في ياإلجرام النشاط على المترتبة القانونية النتيجة تتمثل عندما يطلق الخطر جريمة اصطالح - 2

 فـي  النتيجة هو الخطر فهذا بها الفعلي ضررال استلزام دون بالخطر المحمية حةالمصل تهديد مجرد

  2.الضرر حدوث ليتفادى القانون عليه يعاقب الجرائم هذه

 للسلوك كأثر الخارجي العالم في يحدث الذي التغير وهي: دراستنا معرض للنتيجة المادي والمفهوم

 األرض هـذه  مـن  اقتطاع يشكل ما فلسطينية أرض على االحتالل سيطرة في والمتمثل ياإلجرام

                                                            

 عـام  والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة،  للجريمة العامة النظرية العام مالقس العقوبات قانون،  نجم صبحي محمد. د 1

  ).200 (ص، م2000
 .201 ص، سابق مرجع، نجم صبحي محمد 2
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ـ  السلوك هذا عن ينتج ومما العتيدة فلسطين دولة لسيادة اًوانتقاص االحتالل لصالح  مـن  ياإلجرام

 عليهـا  ويعاقب القانون يعتبرها المحاولة مجرد وحتى القدس فيها بما الغربية الضفة أوصال تقطيع

  1. وهيبتهاالدولة على سيادة الجريمةة هذه  نظراً لخطورسابقاً أسلفنا كما تامة كجريمة

 يحميهـا  مـصلحة  علـى  اعتداء من السلوك يشكله ما المفهوم بهذا والمعروف: القانوني والمفهوم

 ،القـانون  رعاهـا  والتي سيادتها على والحفاظ أراضيها وسالمة الدولة أمن حماية وهي إال القانون

 يحميـه  حق على يقع أيضاً اقانوني تكون قد امادي اضرر فقط ليس الحالة هذه في النتيجة تكون وقد

 وجـود  دون الفلـسطينية  المنـاطق  داخل في والتحرك الكريمة الحياة في الناس حق مثل ،القانون

 فـي  المـواطنين  حيـاة  يجعل ما وهذا ،بالسالح مدججين وجنود محتلين ومستوطنين جاثمة عوائق

 وترسـيخ  واألحجـار  األشجار على يعتدون لذينا نوالمستوطن وبالذات المحتلين أعمال من جحيم

 بصبغه وصبغه التاريخ وتزوير الواقع تغيير خالل من األرض هذه في حق أصحاب بأنهم ادعائهم

 يلحـق  الـذي  المعنـوي  الـضرر  عـن  عدا األرض لهذه نوالشرعي األصحاب وكأنهم إسرائيليه

 أن يمكـن  ال الذي المناضل الشعب هذا لتاريخ واإلساءة الجريمة هذه من ةعام ةبصور بالمواطنين

بـالرجوع  و 2.العـالم  أحرار باحترام يحظى والذي الستردادها الشهداء يقدم والذي حقه عن يتنازل

 من قـانون العقوبـات األردنـي الـساري          114 المادة في نص    الواردةلألمثلة التي على الكتابات     

يخ والحقائق بنيه مبيته من كاتبها بهدف       المفعول نجد أن ذلك يشمل أي كتابات من شأنها تزوير التار          

، بحجة ملكيتها لهـا    لصالحها   الفلسطينية الدولة من أراضي     على ضم جزء   ألجنبيةا الدولةتحريض  

 التي تدحض مـزاعم  الالزمة جرمت من يمتنع عمداً عن تقديم الوثائق  أيضا المذكورة المادة أنكما  

  .ألجنبيةالدولة ا

                                                            

 .211 ص، سابق مرجع، السعيد كامل 1
 .165 ص، سابق مرجع، ماجستير رسالة، إبراهيم صالح محمد بالل 2
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ـ  النشاط بين بالربط السببية عالقة متقو :السببية عالقة :ثالثاً  تعتبـر  ولـذلك  والنتيجـة،  ياإلجرام

ـ  للنـشاط  المادية بالنتيجة الصدد هذا في ويعتد المادي، الركن في عنصرا  النتيجـة  دون ياإلجرام

 فـي  يقع الذي والتغيير ياإلجرام النشاط بين الصلة السببية عالقة تحقق الحالة هذه وفى القانونية،

 المـصلحة  على اعتداء بوصفه للعالقة القانونية للنتيجة محققا القانون يعتبره والذي جيالخار العالم

  :يلي فيما السببية عالقة أهمية وتبرز 1،المحمية

  .والنتيجة ياإلجرام النشاط بين الربط على تقوم إذ للجريمة المادي الركن في عنصراً تعتبر - 1

 مـادي  تغيير على تنطوي التي أي المادية النتيجة ذات ائمللجر بالنسبة إالّ يدور ال فيها البحث - 2

  .الخارجي العالم في يقع ملموس

  :السببية عالقة بحث في الصعوبة موطن

 ما إذا حدثت التي يةاإلجرام والنتيجة الفاعل نشاط بين السببية عالقة توافر في البحث صعوبة تنشأ

 فـي  معـه  وتتـشابك  إليه تنضم ولكنها نهع ومستقلة متعددة أخرى عوامل هذا نشاطه مع تداخلت

 عالقـة  أن ذكـره  والجـدير  2.عسيراً أمراً النتيجة سبب على الوقوف يصبح بحيث النتيجة إحداث

 وال ماديـة  طبيعـة  مـن  السببية العالقة كون توافرها في البحث يمكن ال الخطر جرائم في السببية

  .الخطيرة الجرائم في مادية نتيجة

  

 

                                                            

 .93 ص، سابق مرجع، السعيد كامل 1
 ص،  م2007/2008 العربيـة  النهـضة  دار،  العـام  القسم،  المصري العقوبات قانون مبادئ،  بالل عوض احمد 2

)304-306.( 
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  :الجاني نشاط مع تتداخل قد التي اباألسب أو العوامل

 المـاديون  األشـخاص  وبالذات المواطن بها يمر التي المالية والضائقة المالي اإلفالس عامل – 1

 مأزق من والخروج المادية أوضاعهم تحسين أجل من االحتالل إلى أراضيهم لبيع يلجأون قد الذين

  .به يمرون

 وفي ةعسكري ألغراض األرض هذه مصادرة عن عالناإل يتم كان النشاط لهذا معاصر عامل - 2

  1.للمستوطنين وتحول سنوات بعد شرائها عن الكشف يتم النهاية

  

  :نظريات عدة إلى السببية معيار في الرأي اختلف

  :األسباب تعادل نظرية – 1

 فـي  ومتـساوية  متعادلـة  تعتبر يةاإلجرام النتيجة تحقيق إلى أدت التي األسباب كل أن: مضمونها

 مـا  ولـواله  سببية عالقة النتيجة وبين بينه تقوم األسباب هذه من سبب كل أن على تأسيساً القيمة،

 النتيجـة  من بعده أو قربه بمدى أو منفرداً منها كل قيمة عن النظر بغض وذلك النتيجة هذه وقعت

 تمت التي كيفيةال بنفس تقع أن للنتيجة كان ما منها سبب أي تخلف إذا ألنه السببية سلسلة إطار في

 استدعت إصابة فأصابه بخنجر غريمه طعن شخصاً أن فلو النظرية هذه أصحاب لمنطق تطبيقاً. بها

 الجاني سلوك إلى تنسب حدثت التي الوفاة فإن حرقاً موته إلى أدى حريق وشب ىشفستالم إلى نقله

  2.ليهإ انتهت الذي الوجه على األمور سير إلى أدى الذي األول السلوك هو ألنه

                                                            

 ).117- 116(ص، م1982 للنشر الكلمة دار، القانون وحكم الغربية الضفة، جونثان، شحاده رجا 1
-113(ص،  القـاهرة  م1983،  العربيـة  النهضة دار العقوبات قانون في السببية عالقة،  حسني نجيب محمود. د 2

114(  
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 بـين  تقـوم  ال السببية رابطة فإن النتيجة تحقيق على ليؤثر يكن لم الجاني سلوك انتفاء كان إذا أما

 كـان  التي األرض بمصادرة االحتالل سلطات قامت إذا ذلك مثال تحققت، التي النتيجة وتلك سلوكه

 بـين  ببيةالـس  عالقـة  تنتفي فهنا ةعسكري وألغراض عسكري أمر بموجب لالحتالل بيعها ينوي

  1.والنتيجة السلوك

  :األقوى السبب نظرية – 2

 النتيجـة  إحـداث  فـي  ساهمت التي العوامل بين التفرقة أساس على النظرية هذه تقوم: مضمونها

 حـدثت  التي والنتيجة العوامل هذه جميع بين تتوافر ال السببية عالقة أن أصحابها ويقرر يةاإلجرام

 منتفيـة  السببية عالقة فتعتبر العوامل من عداه ما أمام إحداثها يف مساهمة أقواها بين فقط تقوم بل

 فاعليـة  واألكثر األقوى هو هذا سلوكه كان إذا إالّ النتيجة عن يسأل ال فالجاني النتيجة، وبين بينها

 األقـوى  بالـدور  قـام  إذا أما النتيجة، إحداث في معه ساهمت التي األخرى العوامل جميع بين من

 ظـرف  سـوى  الحالة هذه في الجاني فعل يعتبر وال للنتيجة سبباً يصبح الذي وحده فإنه آخر عامل

  .لها مساعد

  :النظرية هذه نقد

 تحديد بواسطته نستطيع بحيث األسباب بين للتفرقة معياراً تضع لم ألنها بمثلها الصعوبة حلت - 1

  .بينها من فعالية األكثر أو األقوى السبب وتوضيح سبب كل مساهمة مقدار

 مـن  الجنـاة  بعض بإفالت السماح يعني ما أقواها، هو واحد عامل في النتيجة لحصر تؤدي - 2

  .العدالة بموازين يخل وهو غيرهم، دور من أقل بدور قاموا أنهم لمجرد العقاب

                                                            

 .2018ص، سابق مرجع، السعيد كامل.د 1
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 المترتبـة  النتيجـة  من لإلفالت الفرصة للجاني تفسح ثم ومن نطاق أضيق في السببية تحصر - 3

  .أخرى عوامل إحداثها في معه همتسا كلما فعله على

هذا  أن تبين إذا إال معينة إجرامية نتيجة لوقوع سببا الجاني نشاط يعتبر ال :المالئمة السببية نظرية

 النتيجـة  في سببا الجاني نشاط فيعتبر ،لألمور العادي للسير وفقا النتيجة تلك إلحداث صالح طالنشا

 تـضافر  إذا أما ،ومألوفة متوقعة العوامل هذه دامت ام أخرى عوامل إحداثها في معه ساهمت ولو

 نـشاط  وبـين  الوفـاة  بين السببية رابطة ينفي فانه متوقع سبب النتيجة إحداث في الجاني نشاط مع

ـ  هو موضوعي بمعيار التوقع ويقاس القصد لديه توافر إذا القتل في شروع عن ويسأل الجاني، ا م

  .الجاني ظروف مثل في وجد إذا العادي الشخص يتوقعه

  :المالئمة السببية مضمون

 تلك إلحداث صالح الفعل هذا أن تبين إذا إالّ عليه المعاقب النتيجة لحدوث سبباً الجاني فعل يعتبر ال

 أخـرى  عوامـل  إحداثها في معه ساهمت لو حتى 1،الحياة في لألمور العادي للمجرى وفقاً النتيجة

 للـسير  وفقاً حدوثها ومألوف متوقعة العوامل هذه دامت ما له الحقة أو معه معاصرة أو عليه سابقة

 أخـذ  المقـصود  واإليذاء المقصود القتل جرائم في المشرع أن العلم مع ،الحياة في لألمور الطبيعي

 علـى  وعمـل  يريده الذي بالمعيار واألخذ التقدير صالحية له فالقاضي سواها وغيب النظرية بهذه

  .أحكامه بعض في والثاني األول ابطهابض األسباب تعادل نظرية تطبيق

 تكون قد التي األرض هذه على االحتالل سيطرة إلى أدى الذي العامل هو الجاني سلوك أن وطالما

 وقبـضه  لالحتالل األرض هذه بيع في والمتمثل الجاني سلوك حيث إن  ،دونم مئة تكون وقد ادونم

                                                            

 .214 ص، ينالمحام نقابة مجلة، 87/76 رقم التميز محكمة قرار 1
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 يـسيطر  لـم  أو االحـتالل  سـيطر  واءوس – االحتالل سيطرة إلى أدى الذي هو األرض هذه ثمن

 األرض هذه على سيادته ويمارس لقوانينه تخضع وأصبحت عليها قائمة القانون لنص وفقاً فالجريمة

 فـي  المتمثلـة  والنتيجة الجاني من الصادر السلوك بين ما مباشرة عالقة فهناك ،السلوك لهذا نتيجة

 وضـعه  بمـا  عالقـة  لها و عليها فلسطينيةال بالسيادة والمساس األرض هذه على االحتالل سيطرة

 يقطنـون  الذين المستوطنين وممارسات المنطقة هذه في نالفلسطينيي حركة تجاه قيود من االحتالل

 اكتمال يمثل ما ،نالفلسطينيي السكان على منغصات من به يقومون وما عليها البناء بعد األرض هذه

 فـي  التـي  األركـان  باقي الستكمال تمهيداً للالحتال األراضي بيع لجريمة المادي الركن عناصر

   .القانون عليها عاقب التي الجريمة تحققت نهايتها

 بيـان  ملزمـة  الموضوع محكمة حيث إن  الحكم في السببية عالقة يبين القضاء أن المعروف ومن

 ،حققهات حالة في والنتيجة الجاني فعل بين السببية عالقة الحكم تضمين يجب فانه الحكم في الواقعة

 نقـضه  يتـيح  ما ،التسبيب في بالقصور مشوبا يكون قد فانه السببية رابطة بيان من الحكم خال فإذا

 الجريمـة  هـذه  فـي  أنه إال العامة، للقواعد وفقاً والنتيجة الفعل بين ما السببية عالقة بانتقاء والدفع

 عمـل  أي أو المحاولة على عاقب القانون فان األمر نهاية في السببية عالقة توفر عن النظر بغض

 المشرع أخذ أيضاً بالمـذهب      أنوالظاهر   الجريمة هذه الرتكاب تحضيري عمل يكون أن شأنه من

 النتيجة يتطلب ال بالتالي و العقوبة، بنفس   التامة والجريمةالشخصي في العقاب على كل من الشروع        

 مـن قـانون العقوبـات       114 لمادةا نصل استنادا ارتكبها من معاقبة تمت حتى الجريمة لهذه المادية

 والمتمثلـة  المادي الركن في الجريمة هذه لصور التعرض من بد ال أنه عن اعد ،الساري المفعول 

 هذه تفاصيل فيها يعرض أرضه بيع على العمل أجل من يهودي لشخص مخاطبة بعمل المتهم بقيام

خارجه  لظروف ولكن األرض بيع في المحاولة المثال سبيل على تأتي األخرى والصورة ،األرض

ـ  والـضغط  اكتشافه أو عليه القبض إلقاء يتم أن مثل العملية هذه إتمام يستطيع لم إرادته عن  هعلي
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 لهـا  يكـن  ولم تتم لم الجريمة أن الرغم على العقوبة بنفس يعاقب حيث العمل هذا إتمام من ومنعه

 لعالقـة  امعيـار  يحـدد  لم العام القسم في األردني المشرع أن إلى اإلشارة من بد وال. مادية نتيجة

 ريالمعـاي  مـن  أي أسـاس  علـى  العالقة ليحدد للقاضي تقديرية سلطة أعطى أنه يعني ما ةيالسبب

 أن وبأيـة وسـيله دون       المحاولةونجد أن هناك تشريعات جرمت       .لمشيئته وفقاً الفقه في المعروفة

 من قانون العقوبات    143 المادةن العماني   تورد سلوكيات على سبيل التمثيل كما هو الحال في القانو         

 أراٍض تقـع    أية بحيث شمل أيضا     الجزائية الحماية في   أوسعالعماني حيث إن المشرع العماني كان       

   1.العمانية السيادةتحت 

  المعنوي الركن :لثالثا المطلب

 المعنـوي  الركن يسمى شيء من الجزائية التشريعات لتطور األولى التاريخية المراحل في يكن لم

 يعتبـر  كـان  مجتمعه تحكم التي الشريعة حسب امجرم امادي فعال يقترف عندما فالشخص للجريمة

 جزافيـة  عقوبـات  بحقـه  تفرض كانت أحيانا بل ،الجرم لذلك المقررة العقوبة بحقه وتوقع مجرما

 أو نونمج وبين عاقل بين تمييز ودون 2،العقاب في الحق صاحبة السلطة أو الحاكم يريده ما حسب

 فشيئا شيئا بالتطور الجزائية التشريعات أخذت الحقبة لتلك التالية المراحل في ولكن وحيوان، إنسان

 فيهـا  حـددت  التطـور  من مرحلة إلى وصلت حتى ،الجرم مقترف بشخصية وتهتم تبحث فبدأت

 تحـدد  التـي  القانونية بالقاعدة ويتمثل للجريمة الشرعي الركن األول الركن أركان، ةبثالث الجريمة

 ويتمثـل  المـادي  الـركن  هـو  الثاني والركن ،المشرع يضعه ما حسب للجريمة القانوني النموذج

 المعنـوي  الـركن  الثالـث  والركن ،القانونية القاعدة عليه تنص ما حسب المجرمة المادية باألفعال

                                                            

 .115مرجع سابق، ص، العربية والقوانين األردني في القانون الدولة  على أمنالواقعةالجرائم ، محمد الجبور 1
 .245 ص، سابق مرجع، نجم صبحي محمد 2
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 تكتفـي  الجزائية اتالتشريع تعد فلم .وجريمته الجاني بين ما والذهنية النفسية العالقة وهو للجريمة

 الحالـة  علـى  التعرف من بد ال بل الفاعل بحق الجزائية المسؤولية لقيام مجرم مادي فعل بوجود

 خطورة مدى إلى التعرف القاضي يستطيع خاللها من والتي الجرم القترافه المرافقة للفاعل النفسية

  .كنأم إن حاله وإصالح خطورته من للحد المناسبة العقوبة وتحدد الفاعل

 مـن  بد ال القانون عليها يعاقب التي األفعال من فعل عنه يصدر من على الجنائية المسؤولية ولقيام

 ،للقـانون  المخـالف  الجاني سلوك وجهت التي اآلثمة اإلرادة على يقوم الذي المعنوي الركن توافر

 الذي اإلنسان وبين خارجي كيان لها مادية كواقعة الجريمة بين الوصل حلقة هي اآلثمة اإلرادة فهذه

 مجرمـاً،  أو جانيـاً  وبوصفه الجريمة هذه عن مسؤوالً بالتالي القانون يعتبره والذي عنه، صدرت

 علـى  تقـوم  والتي والفعل الفاعل بين النفسية العالقة دراسة تعني للجريمة المعنوي الركن ودراسة

 غيـره  أرض أو أرضـه  وبيع يمةالجر هذه ارتكاب إلى الجاني دفعت التي اإلرادة 1والعلم، اإلرادة

 صدر ارتكبه الذي مشروعال غير الفعل فهل للجاني النفسي الجانب عن وبالبحث ،االحتالل لشركات

 الجريمـة  هـذه  يرتكبـون  من معظم ألن نظراً الوضع بهذا هي الغالب وفي النية وسوء قصد عن

ـ  هناك الوقت نفس في يكون قد و الخيانة مستنقع في سقطوا قد ونيكون  بيتـه  أو أرضـه  بـاع  نم

 لـصالح  يعمـل  ويكون وانتماءه ضميره وفقد الجشع أصابه المواطن هذا أن إال فلسطيني لمواطن

 اسـتيطانية  جمعيـات  بين ما الترتيب يتم حيث القدس قي اليوم يحدث ما وهذا ة،استيطاني جمعيات

 هـذه  مـن  يهـا عل يحـصلون  أتعاب مقابل بأسمائهم عقارات شراء اجل من نفلسطينيي ومواطنين

 فـي  وبالـذات  بـسلوان  عديدة وبيوت) ه.م (للمواطن يعود الطور في بيت في حدث كما الجمعيات

                                                            

 . )247 – 246 (ص، سابق مرجع، نجم صبحي حمدم 1
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 حتـى  الـركن  هـذا  صور دراسة من بد وال 1)ع (للمواطن وتعود طوابق ةثالث من ةمكون ةعمار

 :وهي الصور هذه تفاصيل على الوقوف لنا يتسنى

  :الجنائي القصد

  نحـو  الجـاني  إرادة اتجاه هو أو قبولها أو تحقيقها إلى اإلرادة اتجاه عم الجريمة بعناصر العلم هو

 هذه على واالستثناء مقصودة الجرائم تكون أن القاعدة و ،عناصرها بتوافر العلم مع الجريمة ارتكاب

 يظهـر  لمـا  نظرا المقصودة الجرائم هي الجرائم من األهم والقسم ،المقصودة غير الجرائم القاعدة

بد من إلقاء الضوء على كل       لهذا ال . سواء حد على والمجتمع األفراد سالمة على ورةخط من منها

  2.ةبالغال تههميمن مفهوم القصد الجنائي وعناصره وصوره نظراً أل

ـ هناك اتفاق لدى الفقه الجنائي نحو  : الجرمي القصد مفهوم -  ي فـي حـين   إرادة السلوك اإلجرام

 علـى  الجرمي للقصد مفهومه شأن في نقسموا النتيجة اإلجرامية  نحو   اإلرادةاختلف الفقه في اتجاه     

  : نظريتين

  . العلم نظرية واإلرادة نظرية

 إرادة و ياإلجرام الفعل إرادة للفاعل توافرت إذا إال يقوم ال الجرمي القصد أن ترى :اإلرادة نظرية

  3.للجريمة اديالم الركن منها يتكون التي العناصر بكافة العلم مع سواء حد على النتيجة

 توافر مع ياإلجرام نحو السلوك    اإلرادةتتجه   أن الجرمي القصد لقيام يكفي أنه وترى: العلم نظرية

 إرادة تـستبعد  النظريـة  هذه أن أي 1.للجريمة المادي للركن المشكلة األخرى العناصر بكافة علمه

                                                            

 يةدالحا الساعة،  8/2/2012 بتاريخ،  القدس محافظة في األراضي ملف ولؤمس السرخي عناد الدكتور مع مقابلة 1

 .الرام في مكتبه في صباحاً عشر
 .279 ص، سابق مرجع، السعيد كامل. د 2
 عـام  الجزائر،  الجامعية المطبوعات ديوان،  العام القسم،  ائريالجز العقوبات قانون شرح،  سليمان اهللا عبد األستاذ 3

 ).258-257( ص، م1998
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 بطبيعة النتيجة ومنها لماديا الركن بعناصر العلم بمجرد وتكتفي الجرمي القصد عناصر من النتيجة

  . فقط الفعل إرادة جانب إلى الحال

 إلى اإلرادة اتجاه ثبوت  تتطلب اإلرادة نظرية أن في ينحصر النظريتين بين الحقيقي الخالف ووجه

 تكتفي و ذلك العلم نظرية تتطلب ال بينما للجريمة المادي للركن المشكلة الوقائع وإلى النتيجة إحداث

 إرادته اتجاه ثبوت تشترط وال الجرمية النتيجة إحداث عليه يقدم الذي الفعل شأن منن  أ الفاعل بعلم

 مفهـوم  تحديد على النظريتين من كل أنصار اتفاق عدم على الخالف سبب ويرجع. النتيجة إلحداث

 معينـة  غايـة  إلى صاحبه يوجهه ينفس نشاط هي اإلرادة أن يرون اإلرادة نظرية فأنصار اإلرادة

 اإلرادة أن العلم نظرية أنصار يرى بينما ،الغاية هذه تحقيق سبل على السيطرة ذلك يتطلب أن دون

 تحقيـق  سبل على السيطرة صاحبها امتالك تفترض المعنى بهذا واإلرادة للفعل المنشئ السبب هي

  .عدمه من إحداثه على قدرته أي الفعل

   :ليها أصحاب هاتين النظريتيناستند الحجج التي ا

 الفعل إحداث على السيطرة لها يكون أن يمكن اإلرادة( :العلم لنظرية المناصر الفكر من جانب يقول

 الفعل إحداث يتطلبها التي العضوية الحركات إتيان إلى ودفعه الجسم أعضاء على التأثير طريق عن

 بقول يستشهد وهنا -هو إنما حدوثها ألن عدمه من إحداثها على القدرة اإلرادة تملك فال النتيجة أما

 سـيطرة  ال حتميـة  طبيعية قوانين لتفاعل ثمرة ((-مقاالته إحدى في حسيني نجيب محمود للدكتور

 سـيطرة  إثبـات  يفترض قول النتيجة إحداث إلى اإلرادة باتجاه القول وألن 2))عليها اإلنسان إلرادة

 اإلرادة فهمـت  إذا الإ اللهـم  تصوره العقل على يستحيل إثبات وهو الطبيعية القوانين على الجاني

                                                                                                                                                                                    

 .231 ص، سابق مرجع، سليمان اهللا عبد 1
 بتـاريخ  الزيـارة  تمت،  net.lawgo.www  الموقع على منشور للجريمة المعنوي الركن بعنوان سوري بحث 2

  .مساء 8 عةالسا، 11/5/2012
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 فيها يرغبون ال التي النتائج عن الجناة مسؤولية عدم إلى يؤدي ألنه خطير قول وهو الرغبة بمعنى

 أي بتحريض يقوم فمن والقضاء الفقه عليه استقر ما مع يتعارض ما وهو) قصدية (عمدية مسؤولية

 العمـل  هذا نع جنائياً أليس األرض هذه بيع فعلته على ويترتب لالحتالل أرضه بيع على شخص

 إعجـاز  شـأنه  من القصد في كعنصر النتيجة إدخال أن كما فعله،اشترك ب  من هو كنلم ي  لو حتى

 هو التجريم محل فيها يكون التي الجرائم في) القصد (العمد صفة استيعاب عن الجنائي القصد فكرة

 نظرية سالمة عدم تظهر اوهن مرخص غير سالح كحمل) نتيجة ذات غير الجرائم (المجرد السلوك

   .النتيجة ذات الجرائم حدود عند تقف فصالحيتها اإلرادة

 المـادي  الـركن  تركيب في تدخل التي في الظروف ألمحيطه و    المتمثلة األخرى للوقائع بالنسبة أما

 يستـساغ  كيف إذ الجاني، إلرادة موضوع اعتبارها منطقيا يجوز فال تكون ذات تأثير فيه      أندون  

 بـل  الفعـل  على وجودها في سابقة وهي الوقائع هذه إحداث إلى اتجهت قد الجاني إرادة نالقول إ 

عهـا  ا لـألرض التـي ب     ة صادر أراضـي مجـاور     االحتالل كأن يكون    الجاني وجود على وأحيانا

  .لالحتالل

ـ  هو االمتناع أو الفعل المادي النشاط أن والواقع: (التالية النتيجة إلى الروس أبو. د ويخلص   دهوح

 إطـالق  شـك  وال يريد خرآ صدر في ناريا عيارا يطلق فمن لإلرادة محال يكون لكي يصلح الذي

. الفعـل  من غاية أو غرضا كانت وإن لإلرادة محال فليست الفعل هذا عن الناتجة الوفاة وأما العيار

 ألن النتيجـة  بسب اإلرادة تكون الوفاة سبب الفعل دام وما الفعل وراء اإلرادة دامت ما نهإ يقال وال

 محل الوفاة القول إن و آخر شيء القتل سبب الذي الفعل وإرادة شيء –السابق المثال في –القتل نية

 والقتـل ) القـصد  (العمد القتل بين الحدود هدم إلى سيؤدي إراديا سببها الذي الفعل كان إذا لإلرادة

  .)يمتينالجر في إرادي هو الوفاة إلى المؤدي واالمتناع الفعل ألن الخطأ
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 أن الواقـع ( :أن القهـوجي  القادر عبد علي الدكتور اإلرادة لنظرية ؤيدالم الفقه من جانب يرى كما

 يتـوفر  ال وضـوحا  الجنائي القصد فكرة على تضفي ألنها العلم نظرية على تفضل اإلرادة نظرية

 اإلرادة أن عـن  فـضال ،  المقصود غير والخطأ القصد بين بالتمييز تسمح إذ،  العلم لنظرية بالنسبة

  1).القانون بمخالفة وصفه يستساغ ال سكون العلم أما القانون بمخالفة وصفه يمكن نفسي نشاط

 إرادة هـي  النية: [أنه على القصد عرف فقد) 63(المادة 1960 لسنة األردني العقوبات قانون وأما

 تـم  كمـا  الجريمـة  ارتكـاب  الجنائي القصد يكون وبذلك] القانون عرفها ما على الجريمة ارتكاب

 واإلرادة العلـم  علـى  امبني ويكون المختلفة بأركانها المفعول الساري العقوبات قانون في توصيفها

  2.عقوبة عليه ورتب القانون أورده الذي الكامل القانوني للتوصيف وصوال

 :نـصت  حيث الفلسطينية العقوبات قانونمسودة   من) 46 (المادة في الجنائي القصد تعريف وجاء

 القـصد  ويعد يةاإلجرام الواقعة ارتكاب إلى إرادته واتجاه الجاني علم انصراف هو الجنائي القصد"

 االتفـاق  أو القـانون  فرض إذا أو حدوثها، قابالً عليها فأقدم يةاإلجرام النتائج الفاعل توقع إذا قائماً

  3."االمتناع هذا عن ةمباشر نشأت التي الجريمة أحداث قاصداً أدائه عن وامتنع شخص على واجباً

 إلـى  متجهة إرادة و القانوني نموذجها في محددة هي كما الجريمة بعناصر علم القصد (بأنه وعرف

  .4قبولها أو العناصر هذه تحقيق

 بالعناصـر  علمـه  مع،  الجرمي الفعل إحداث إلى اإلرادة اتجاه: أنه على الفقه من جانب عرفه كما

  .اإلرادة بنظرية أخذت قد كلها يكن لم أن القوانين ومعظم.يمةللجر المادي للركن المكونة األخرى

                                                            

 . )300 – 285 (ص، سابق مرجع، سليمان اهللا عبد 1
 .م1960 لسنة16 رقم األردني العقوبات قانون 2
 .م2011 لعام الفلسطيني العقوبات قانون مشروع 3
 -50 (ص،  م2001 القـاهرة ،  للطباعـة  العـزم  أبو،  )العام القسم(العقوبات قانون شرح،  الشاذلي اهللا عبد فتوح 4

170(. 
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 إذا متـوافرا  الجنـائي  القصد يعد): 41 (المادة في الجنائي القصد الكويتي الجزاء قانون عرف وقد

 يعاقب التي الجرمية النتيجة إحداث وإلى للجريمة المكون الفعل ارتكاب إلى الفاعل إرادة اتجاه ثبت

 القـصد  تـوافر  فـي  الفعـل  ارتكاب إلى الدافع للباعث عبرة وال 1.الجريمة هذه في عليها القانون

 إرادة النيـة ): [188 (المادة اللبناني العقوبات قانون أما) ذلك بخالف القانون قضى إذا إال ،الجنائي

  ]القانون عرفها ما على الجريمة ارتكاب

 العلم تعبير يستخدم وأحيانا) عمدا (لفظةب غالبا القصد على النص فجاء المصري العقوبات قانون أما

 بكافة الجاني علم بأنه الجنائي القصد تعريف يمكن وبذلكولكنه لم يحدد نصاً لتعريفه       القصد وسوء

  2.جميعا لتحقيقها إرادته واتجاه للجريمة القانوني للبنيان المكونة العناصر

 ابتعـدت  العقوبات قوانين غالبية (حومد الوهاب عبد.د يقول: السوري العقوبات لقانون بالنسبة وأما

 الوقـائع  من استخالصه مسألة الموضوع لمحاكم تترك أن وفضلت للقصد محدد تعريف إعطاء عن

 المعنـوي  الركن عناصر بعض وعرف،  ذلك في خالفه السوري المشرع أن غير عليها، المعروضة

 إرادة: (بأنهـا  187 المـادة  فـي  يةالن عرف فقد،  اللبناني بالشارع ذلك في متأثرا) القصد (كالنية

  3.غرسون األستاذ تعريف عن مأخوذ تعريف وهو) القانون عرفها ما على الجريمة ارتكاب

 الجـرم  يكون: (بأنها الجرمية النية فعرفت أحكامها في القانوني بالتعريف النقض محكمة تقيدت وقد

 المـشرع  بـه  أخذ الذي التعريف نأ الواضح ومن 4).نتائجه مريدا فاعله عليه يقدم عندما مقصودا

 188 م شـرح  في يقول قهوجي. د ولكن العلم دون اإلرادة على الجرمي القصد قصر قد السوري

 التحليـل  السوري القانون به أخذ الذي التعريف نفس وهو الجرمي القصد تعريف المتضمنة ل.ع.ق

                                                            

 .م1960 لسنة، 16 رقم الكويتي العقوبات ونقان 1
 .م2003 لسنة. 95 رقم المصري العقوبات قانون 2
 .م1941 لعام، 340 رقم، اللبناني العقوبات قانون 3
 ).1226( رقم، الجزائية المجموعة، م1962/ 3/ 19بتاريخ) 189( رقم قرار اللبنانية النقض محكمة 4
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 لـم  ما القصد بنيان في دورها أداء اله يتاح وال عقال تتوافر ال اإلرادة أن يثبت القصد لفكرة الدقيق

 الفقـه  ويـسلم . واإلرادة العلم هما عنصرين من الجرمي القصد يتكون وهكذا العلم إلى مستندة تكن

 الـدور  بشأن انقسم الفقه إن إال،  واإلرادة العلم هما عنصرين من يتكون الجنائي القصدان   والقضاء

  .اإلرادة ونظرية العلم نظرية: هما نظريتين إلى قصدال بنيان في واإلرادة العلم من كل يلعبه الذي

 فإذا للجريمة القانونية العناصر بجميع عالما الجاني يكون أن بد ال الجرمي القصد يقوم حتى: العلم

 بل مطلقة ليست القاعدة وهذه بدوره، الجرمي القصد ينتفي الغلط أو الجهل بسبب العلم عنصر انتفى

الغلط وهم يقوم في الذهن يجعل المتعاقد قـد يقـوم بعمـل ال              و. تثناءاتاالس من العديد عليها يرد

أما المقصود بالجهل بالقانون    . يرضاه لو علم بحقيقته أي أنه لم يدرك حقيقة تصوره عن شيء معين            

أو ما يسمى عدم العلم بالقانون فهو أن ينتفي عن الشخص أي تصور عن الشيء أي ال يعلم بالشيء                   

ن يدركه ويحسه ويتفاعل معه، لذلك يوصف الغلط بأنه الجانب الديناميكي الحركي            ويقدم عليه دون أ   

المتفاعل أي أن الغلط ال يأتي إال بعد تفاعل داخل النفس أي تفاعل حواس اإلنـسان الداخليـة مـع        

 الشخص على أساس تصور خاطئ في حين يوصف         اندفاعالواقع الموضوعي المحيط به فهو يمثل       

لم بالقانون الجانب الساكن من الظاهرة أي تصرف الشخص علـى أسـاس عـدم     الجهل أو عدم الع   

   .صورهوجود تصور معين لتصرفه فهو لم يدرك شيئاً يخص ت

لذلك يصور الغلط من الناحية النفسية بأنه حدث فعالً وليس وضعاً أما عدم العلم أو الجهل بالقانون                 

والغلط في الواقع يكون فـي      . وأنه وضع  فيعني عدم وجود أي فكرة أو تصرف لذلك فهو ليس فعالً          

 ا وقد يكون غلط   موجودةتصور واقع غير موجود كتصور صفات في شخص أو شيء وتكون غير             

في هوية الشخص الذي يريد بيعه أألرض كأن يكون الظاهر له بأنه عربي ويتبين فيما بعـد بأنـه                   

  .ا وتغريراناك غبن هأن يمكن الطعن بعملية البيع على أساس الحالةيهودي ففي هذه 
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 الفاعـل  لدى الجرمي القصد يتوافر حتى أنه سابقا قلنا:الجنائي القصد به يقوم الذي العلم موضوعو

 توافر القانون يوجب التي العناصر هي فما للجريمة األساسية العناصر بجميع عالما يكون أن يجب

 علمه عدم يؤثر ال التي عناصرال تلك هي وما جريمته في الجرمي القصد يقوم حتى بها الجاني علم

  1.الجرمي قصده على بها

 عليه المعتدى الحق -النتيجة – الفعل هي العناصر هذه أهم: بها العلم القانون يوجب التي العناصر 

 مـواده  مـن  كثير في األردني العقوبات قانون وأشار،  الجريمة تكوين في تدخل التي والظروف -

 القصد لتوافر شرطين يتطلب الذي األمر الجريمة ارتكابه في صدالق توافر باشتراط الجرمي للقصد

 هـذا  يتـوفر  للعدو األراضي بيع جريمة في أنه إال 2،الجنائي القصد تحقق قاما إذا حيث ،الجنائي

 قانونـاً  محرمة جريمة بارتكاب يقوم بأنه يعلم هو لالحتالل أرضه ببيع يقوم من حيث إن  الشرطان

 يمكـن  التي هئأهوا إلرضاء سعياً الجريمة هذه ارتكاب إلى إرادته اتجهت ذلك ومع ووطنياً وشرعاً

 لالحـتالل  الذريعة وخلق أرضنا على بسيادتنا امساس وتشكل الوطني اإلجماع عن ةخارج اعتبارها

  . الفلسطينية األراضي من المزيد على سيادته لبسط

 توسط الذي السمسار وحتى الجريمة هذه في معه ساهم من لكل الجنائي القصد أيضاً يتحقق وبرأينا

 أن كمـا  العمـل  بهـذا  قام من على فرضت التي العقوبة بنفس ويعاقب شريك فهو الصفقة هذه في

 فهـو  اليهـودي  المشتري مع نظمت التي الدورية الوكالة صدق أو البيع اتفاقية ينظم الذي المحامي

 أي دون لديـه  الجنـائي  القصد توفري وبالتأكيد المجرم على يطبق ما عليه يطبق الجرم في شريك

 والقاعدة بها تامة معرفة وعلى القانونية بالنصوص اطالع وعلى يفعل بما علم على هحيث إن ،  شك

                                                            

، م2003 القـاهرة ،  العربيـة  النهـضة  دار،  الثالث الجزء،  العام العقوبات قانون في الوسيط،  سرور فتحي احمد 1

 .426ص
 .573ص، م2009 بيروت، الحقوقية الحلبي منشورات، العقوبات لقانون العامة النظرية، المنعم عبد سليمان 2
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 المـواطن  من أكثر عليه العقوبة تشديد يتوجب كان برأيناو يعذر الشخص بجهله بالقانون     ال العامة

 جريمـة  يـشكل  بأنـه  وقناعة معرفة لىع وهو العمل هذا ومارس ومهنته وطنه خان كونه العادي

  .القانون عليها يعاقب

  :الجنائي القصد عناصر

   إلرادةا: أوالً

 عن يصدر نفسي نشاط فهي اإلنسان سلوك في تتحكم نفسية قوه اإلرادة أن والثابت المعروف ومن

 يـة اإلجرام الواقعة لتحقيق المدركة اإلرادة توجهت فطالما معين غرض بلوغ بهدف وإدراك وعي

 ،النتيجة ذات المادية الجرائم في الجنائي القصد قام فقد النتيجة، تحقيق نحو السلوك توجيه خالل من

 لتحقيق السلوك ارتكاب بمجرد قائماً الجنائي القصد يكون) 114 (المادة نص وبموجب أنه حين في

 مـن  اإلنـسان  علف تجرد فإذا الجنائي القصد في األساسي العنصر تشكل اإلرادة فان الجريمة هذه

 مـا  يبطـل  حيث ،إكراهه أو سكر حالة في وضعه أو توقيعه تزوير يتم أن مثل به يعتد فال اإلرادة

 األردنـي  العقوبـات  قانون من) 114 (والمادة الجزائية المسؤولية انتقاء إلى ويؤدي ذلك عن ينتج

 علـى  الـسيطرة  مـن  العـدو  تمكن التي التصرفات لجميع ةشامل وجاءت هجرمت المفعول الساري

  1.عليها السيادة وممارسة األرض

  

  

  

                                                            

 الساعة 3/2/2012 يخبتار اهللا رام في بمكتبه الدرعاوي داود األستاذ البداية محكمة من المستقيل القاضي مع لقاء 1

 .عصرا الثالثة
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 بتحقيقه ،معين غرض تحقيق إلى بعناصرها العلم مع يةاإلجرام الواقعة ارتكابه عند الجاني ويهدف

 هو العام القصد يكون األراضي تسريب جريمة ففي العام الجنائي القصد لها ويتوافر الجريمة تتم قد

  .األموال على لحصولا أجل من لالحتالل األرض هذه بيع

 إال الجريمـة  هذه ارتكابه من معينة غاية لتحقيق سعى الجاني يكونف القصد بهذا الخاص القصد أما

 األمـوال  على حصوله و 1،الفلسطينية على األراضي    وامتيازا حقاً   االحتاللقصد تمليك دولة     وهي

 االحـتالل  استرضـاء  أو الـوطن  أرض مـن  الهجرة لألموال باإلضافة ذلك من الغاية يكون وقد

 مـن  يتلقاها قد وعود أو م،1948 عام المحتلة للمناطق دخول تصريح على الحصول في لمساعدته

 متناسـياً  المجتمع في مرموقة شخصية يصبح أن أجل من ومعنوياً مادياً بدعمه واليهود المستوطنين

   .والخيانة الذل مستنقع في وقع أنه

 اإلرادة تحقـق  يـسبق  الـوعي  من القدر أو الذهنية الحالة هو و لمالع يعرف ما وبحسب العلم :ثانياً

 لـإلرادة  يرسـم  المعنـى  بهـذا  والعلم ،للواقع مطابق صحيح نحو على األمور إدراك على ويعمل

 الواقعـة  بعناصـر  العلم توفر يجب ولذلك ،يةاإلجرام الواقعة تحقيق في صدورها ويعين تجاهاتهاا

 والمفاوضـات  واستصدارها األوراق تحضير من به يقوم الذي العمل هذا أن بعلمه المتمثلةرادة  اإل

 التي البيع اتفاقية على التوقيع و الملكية عن التنازل عملية قبل ذاتها بحد جريمة يشكل البيع أجل من

 تـوفر  و القـانوني  وصـفها  الواقعة إلعطاء المشرع يتطلبها التي يةاإلجرام للواقعة عناصر تشكل

   .القانون يتطلبها التي للجريمة القانونية العناصر

                                                            

 116ص ، مرجع سابق، العربية في القانون أألردني والقوانين الدولة على أمن الواقعةالجرائم ،  محمد الجبور1
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 حيـث  لهـا  والمعاصرة جريمته على الالحقة بالعناصر علم على يكون الجاني أن فيه شك ال ومما

 وحق أرضها على السيادة ممارسة في الدولة حق على اعتداء يشكل هذا سلوكه أن علم على يكون

 بعمليـة  بقيامـه  هحيث إن  مستوطنيهو االحتالل جرائم عن بعيداً بأمان العيش في والمواطن الشعب

أراٍض  ومـصادرة  مستوطنين وإسكان المستوطنات بتأسيس االحتالل لسلطات سمح قد يكون البيع

 األراضـي  عـزل  عنه ينتج ما المستوطنة هذه لحماية األمنية الطرق وشق األراضي بهذه محيطة

 هـذه  على التصرف حق مارسةم يتم أن عمله نتيجة يتوقع الجاني يكون شك أدنى دونو الفلسطينية

 الـسماح  وعـدم  عليهـا  الفلسطينية السيادة وفقدان ومستوطنيه االحتالل قبل من العقار أو األرض

 أن شـخص  ألي يجـوز  وال االحتالل سلطات من خاصة تصاريح بموجب إال دخولهاب نللفلسطينيي

 العـام  الـصعيد  علـى  وفمعر عام وبشكل أنه وبالذات تفسيره يجهل أو القانون يفهم ال بأنه يحتج

ـ خ يئاش ليس فالعدو وقانونياً وطنياً محرم لالحتالل األرض بيع أن والشعبي ـ    1.افي  ة وهنـاك قرين

  .  وهي ال يعذر أحد بجهله القانون والمقصود هو قانون العقوباتة مفترضةقانوني

  

  الجريمة صور: الثاني المبحث

 األراضـي  بيع جريمة سنتناول هذا مبحثنا وفي عدة صور على تقع قد للعدوأراٍض   بيع جريمة إن

 خالل من البيع الثاني وفي عادي بيع عقد خالل من البيع األول في ندرس ،مطلبين خالل من للعدو

  .ةدوري ةوكال

  

                                                            

 المالحـق  في الفلسطينية المحاكم قرارات انظر،  م1960 لسنة 16 رقم األردني العقوبات قانون من) 114 (المادة 1

 .118/2008 رقم القضية في القدس استئناف محكمة في مةالعا النيابة ومرافعة
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  بيع عقد خالل من البيع :األول المطلب

 حيـث  ،عبالـسل  التقـايض  أي المقايضة الوجود إلى سبقته بل البداية في معروفا البيع عقد يكن لم

 وأكثرهـا  العقود أقدم من وهو يملكها سلعة مقابل فيها يرغب سلعة على الشخص يحصل بموجبها

 كافيـة  اإلرادة تكـن  لم وعليه ،الشكلية مبدأ على يقوم الروماني القانون في البيع كان حيث ،شيوعا

 انعقـاد  يةالـشكل  هـذه  على يترتب بحيث معين شكلي قالب في إفراغها يجب بل العقد لقيام وحدها

 الالزمـة  األشـكال  استوفى إذا ملزماً ويعد السبب من مجرداً اعقد كان العقد أن يعني وهذا ،العقد

 بنقـل  التزامـاً  البـائع  على يرتب يكن لم الروماني القانون في البيع أن ذلك إلى ويضاف النعقاده

 اشترط إذا إال المشتري إلى الهادئة الحيازة بنقل االلتزام مجرد على التزامه يقتصر كان بل الملكية

  1.ذلك خالف

 الرومـاني  القـانون  في الحال عليه كان كما يكن فلم القديم الفرنسي القانون في الوضع ظل في أما

 الرمـزي  بالتسليم أو الفعلي بالتسليم إال المشتري إلى تنتقل تكن لم عقار أو المنقول  ال ملكية حيث إن 

ـ  اإلسالمية للشريعة بالنسبة ماأ. العقد في التسليم على افقةالمو بذكر االكتفاء مبدأ إلى انتهىو  البيعف

 البيع اهللا واحل" :تعالى قوله في جاء ما وهذا الحرام المعامالت لسائر اإلسالمي البديل هو بل حالل

 بالمفهوم المبدأ بهذا تأخذ الحديثة التشريعات أغلب كانت وإذا وكلية شاملة قاعدة وهي ،"الربا وحرم

 األصـلية  القاعـدة  هذه أرست اإلسالمية الشريعة فان العقد بمجرد المبيع ملكية انتقال لمبدأ يثالحد

  2.خلت قرون عدة قبل األساسية

                                                            

 الحلبـي  منـشورات ،  لبنـان ،  الثالثة الطبعة،  4ج المدني القانون شرح في الوسيط،  السنهوري احمد الرزاق عبد 1

 .23 ص -م1998 الحقوقية
 ).411-410(ص، سابق مرجع، السنهوري احمد الرزاق عبد 2
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 وذلـك  ،النقـود  من مبلغا المقابل يكون إن فيه يشترط فال بمال مال مبادلة هو البيع عقد فان وعليه

 المشرع أما ،الوضعي القانون في البيع هو وهذا ،تداوال األكثر وهو ،بثمن المال مبادلة ليشمل يتسع

 أو شـيء  ملكية بنقل البائع به يلتزم عقد انه على عرفهف المدني القانون من 40 المادة في المصري

  . نقدي ثمن مقابل في آني مالي قح

 لقـاء  مالي حق أو مال تمليك البيع: "يلي ما فيها جاء حيث 465 المادة في األردني المشرع وعرفه

 على) 428 (المادة في البيع عقد عرف فقد الفلسطيني المدني القانون لمشروع بالنسبة أما 1"وضع

  ". نقدي ثمن مقابل في مالياً، حقاً أو يءالش ملكية للمشتري ينقل أن البائع، بمقتضاه يلتزم عقد "أنه

 تـصور  يمكـن  الف الفريقين رضا تتطلب التي ةالرضائي العقود من البيع عقد أن ذكره الجدير ومن

 األراضـي  بيـع  عمليـة  نجـد أن  ف الفـريقين  رضا دون والمشتري البائع بين ما صحيح بيع عقد

 الممكـن  فمن وإال ة،شرك أم افرد المشتري كان سواء ،الفلسطيني البائع موافقة بعد تتم لإلسرائيليين

 عقـود  من العقد هذا كون عن عدا اإلكراه أو الرضا عدم على استنادا وإبطاله العقد هذا في الطعن

 خالل من أو ةمباشر المشتري يتسلمه نقدي بمقابل األحيان اغلب وفي ،بمقابل تتم التي المعاوضات

 المـواطن  مع حصل ما وهذا ،الفلسطينية للجهات أمره ينكشف ال حتى القدس في اإلسرائيلي البريد

   .القدس ضواحي من) م،ص(

 للجـانبين  ملـزم  البيع عقد فان للعقد العامة المبادئ قووف المفعول الساري المدني القانون وبحسب

 الجريمـة  يـشكل  م1960 لـسنة  16 رقـم  األردنـي  العقوبات قانون وفق العمل هذا كون ولكن

 شـرعيته  فقـد  لكونـه  ،العقد هذا بإلزامية االحتجاج يمكن فال) 114 (المادة في عليها المنصوص

 حيـث  لألجانـب  العقـارات  لبيع الوزراء مجلس موافقة على الحصول يتطلب القانون أن وبالذات

                                                            

 .م1976 لسنة) 43 (رقم األردني المدني القانون 1
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 ال(م علـى    1953 لعام   40 رقم   المنقولة لألموال غير    األجانب تمليك   قانون من الثالثة المادة نصت

 إال  الهاشـمية  األردنيـة  المملكـة  فـي    منقولة يمتلك أموال غير     أنيجوز ألي شخص غير أردني      

  : التاليةبالشروط 

 . أو أحواض البلدالبلدية ضمن مناطق لواقعةاأن يقتصر تملكه على األراضي  . 1

 .ذن من مجلس الوزراءأن يحصل أوال على إ . 2

  ).الهاشمية المملكة األردنية يكون خاضعا للقوانين المعمول بها في أن(بـ أن يتعهد  . 3

 ههـذ و ،بالقانون بالجهل االحتجاج جواز عدم قاعدة إلى استنادا بذلك العلم بعدم يحتج أن يمكن وال

 نؤكد من طرفنا على     أن المتعلقة بالجهل بالقانون ولكونها وردت في قانون العقوبات نستطيع           القاعدة

 وهـذا يعنـي بـالمفهوم     ، تتعلق بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات العقابيـة         أنها

ني  قوانين غير جنائية مثل القـانون المـد        بإحكام لمن وقع في الجهل      أوالمخالف انه يجوز للفاعل     

مـن القـانون    ) 154( ومن ذلك ما ورد في المادة        ، يحتج بجهله في القانون    أنوالتجاري واإلداري   

 وقع منه غلط في القانون وتـوافرت شـروط          إذا التي قررت أنه للعاقد فسخ العقد        األردنيالمدني  

لمـادة   كذلك ما ورد فـي ا      ،ما لم يقض القانون بغيره    ) 153و151(الغلط في الواقع طبقا للمادتين      

 وهو يجهل أنـه     ،من القانون المدني التي أكدت على انه يعد حسن النية من يحوز الشيء            ) 1176(

   . ما لم يقم الدليل على غيره،ويفترض حسن النية. يعتدي على حق الغير

 سـلطة  لدى التسجيل تتطلب التي الشكلية العقود من هو البيع عقد أن إلى اإلشارة من أيضا بد وال

 آخـر  لـشخص  األرض أو العقار بيع يتم أن التسجيل عدم حالة في الممكن من فانه الوإ األراضي

 الجهـة  لدى وسجل البيع إجراءات استكمل لمن األولوية حيث إن  الملكية له يثبت ما بالتسجيل يقوم

 مـن  اسـتردادها  الوطنيـة  الـسلطة  استطاعت التي األراضي بعض في حدث ما وهذا ،المختصة
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الدورية  للوكالةن أألولوية تكون    وبرأينا فإ  جهة من ألكثر قبلها من بيعت أنها بينت حيث إسرائيليين

  .8/2010 وتحت رقم 2010 العليا في حكمها الصادر عام المحكمة لحكم استناداألولى ا

 يحمـل  ال محام أمام والمشتري البائع بين ما بيع عقود خالل من تتم لألراضي بيع عمليات وهناك

 البـائع  بين ما البيع هذا يكون وقد عادي، سند بموجب البيع يكون الحالة هذه ففي ،عدل كاتب صفة

  1.سند أو) بحجه (يعرف ما بموجب مباشرة والمشتري

ـ  فـإن  معروف هو فكما ،كاف غير إجراء هو اإلجراء هذا أن العلم ومع   األراضـي  بيـع  دوعق

 حتـى  األراضي دائرة في العملية ذهه تسجيل تتطلب و أسلفنا كما الشكلية العقود من هي والعقارات

 م1953 لسنة 49 رقم المنقولة غير باألموال التصرف قانون من الثانية للمادة استنادا الملكية تنتقل

 والموقوفـة  األميريـة  األراضـي  في التصرف معامالت جميع إجراء ينحصر (على نصت والتي

) األراضـي  تسجيل دوائر في بها سجيلالت سندات وإعطاء الوقفية والمستغالت والمسقفات واألمالك

 تـصرفات  أي بطالن على نصت والتي م1967 لعام) 25 (رقم العسكري األمر من الثانية والمادة

 المحكمـة  وتستطيع البيع عملية في يطعن أن بالحق مدٍع أي ويستطيع ،التسجيل دائرة إطار خارج

 اإلجـراء  هـذا  يعتبر هل نفسه يطرح يالذ والسؤال نفسها، تلقاء من العملية هذه ببطالن تقضي أن

  مشروع؟ غير أم امشروع المفعول الساري األردني العقوبات قانون بموجب

 تعتبر الفلسطينية األراضي في المفعول الساري األردني العقوبات قانون من) 114 (المادة وبموجب

 بعقوبة عليها اقبيع جريمة بمثابة للعدو األراضي بيع منه الغرض يكون تصرف أي أو محاولة أي

 أو كـان  طبيعياً يهودي وآخر فلسطيني شخص بين ما االتفاق هذا وجود فان بذلكو ،التامة الجريمة

 تـتم  لم لو حتى األردني العقوبات قانون من) 114 (المادة نص عليها ينطبق جريمة يعتبر اعتباريا

                                                            

 .29 ص، سابق مرجع، السنهوري الرزاق عبد 1



 
 

108

 من فالعديد ،األراضي دائرة في يةالعمل هذه بتسجيل والمتمثلة القانون يتطلبها التي اإلجراءات كامل

 أو النهـائي  للعقـد  كتمهيد والمشتري البائع بين ما اتفاق بموجب البداية في تتم عادةً البيع عمليات

 مـن  والعديـد  ،المـشتري  لـشخص  األرض أو العقار ملكية نقل إلى تهدف التي الدورية الوكالة

أن مـع العلـم      بعد فيما ملكيتها نقل وجرى عقود خالل من لالحتالل بيعها تم الفلسطينية األراضي

 في األراضـي    ة سن رةعشالمسجلة في الطابو يكفي التصرف الفعلي باألرض خمس         غير  األراضي  

بالتقادم ولكـن فـي      الملكية مع السند العادي لكسب      ي األميرية  وعشر سنوات في األراض    المملوكة

 بموجـب  واضحاً كان المشرع نإف برأيناواألراضي الطابو ال يصح إال بتسجيله في دائرة الطابو،          

  .به مشروعا أو تاماً كان سواء فعل أي جرم عندما المادة هذه

  الدورية الوكالة خالل من البيع :الثاني المطلب

 البيع معاملة بإجراء غيره به ويوكل المنقول غير المال مالك يعطيه الذي السند هي الدورية الوكالة

 معين شخص إلى المنقول غير ماله باع أنه فيها يرد والتي عنه نيابة يةالرسم الدائرة لدى واإلفراغ

 المـواد  ومنهـا  العدليـة  األحكـام  مجلة مواد من العديد عليه نصت التعريف وهذا الثمن، وقبض

 وهـي  األردنيـة  التمييز محكمة قرارات من عدد في عليها التفسيرات ووردت 1)1521-1527(

 األردنيـة  المملكة من جزءاً الغربية الضفة كانت عندما فلسطين يوف األردن في قضائية جهة أعلى

  .الهاشمية

 1958 عام في أنه إال الغير، حق بها يتعلق للعزل قابل غير سند أنها" الدورية الوكالة "تعنيه والذي

 وقـد " المنقولـة  غيـر  باألموال المتعلقة لألحكام معدل قانون "1958 لسنة) 51 (رقم قانون صدر

 حـق  بها يتعلق التي بالوكاالت المتعلقة األحكام جميع تعديل على منه) ب/11 (المادة امأحك نصت

                                                            

 ).1527 (والمادة) 1521 (المادة العدلية األحكام مجلة 1
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 بعد واحدة سنة مدتها أصبحت بحيث ،الوكاالت هذه سريان مدة حيث من) الدورية الوكاالت (الغير

 تعديل تم 1966 عام وفي. سنة عشرة خمس وهي العادية التقادم مدة هي عليها التقادم مدة كانت أن

 باالسـتناد  وذلك سنوات خمس إلى واحدة سنة من الدورية الوكاالت في الزمن لمرور المحددة المدة

) 98(رقـم " المنقولـة  غير باألموال المتعلقة األحكام تعديل لقانون معدل قانون "المؤقت القانون إلى

 تـاريخ  مـن  سـنوات  خمس بعد باطلة اعتبارها إلى الدورية الوكالة عادت وهكذا ،م1966 لسنة

  .التنفيذ موضع وضعها عدم حالة في توقيعها

 يحمـل  عـسكريا  أمرا اإلسرائيلي االحتالل جيش أصدر م1967 عام الغربية الضفة احتالل وبعد

 اإليجـار  أو بـالبيع  كانـت  سواء بالعقارات المتعلقة التصرفات جميع إبطال "ومضمونه 25 الرقم

 مـن  ةرخص على بالحصول إال غيره أو نفسه الشخص بواسطة أو ةمباشر غير أو ةمباشر وكانت

 مادتـه  فـي  الذكر آنف األمر نص حيث ،االحتالل جيش يعينها التي الجهة أي ،1"المختصة السلطة

 بواسـطة  أو بنفـسه  سـواء  بالعقارات تتعلق ةصفق يعقد إن شخص ألي يجوز ال "أنه على الثانية

 الثالثـة  مادته وفي ،"المختصة اتالسلط من ةبرخص إال ةمباشر وغير ةمباشر ةبصور آخر شخص

ـ  أو محظـورة  كانت بالعقارات تتعلق صفقه عقدت إذا "أنه على كذلك نص  فـي  ورد لمـا  ةمخالف

 ونـص  ،)"4 (المادة مفعول اعد ما قضائي مفعول لها يكون وال أساسها من ةباطل فتكون الرخصة

 ورد لمـا  خالفـا  عمل أي أو 2 المادة إحكام من حكم أي خالف من كل "أنه على الرابعة مادته في

  ". العقوبتين بكلتا أو دينار، 1500 مقدارها بغرامة أو سنوات خمس مدة بالحبس يعاقب ،بالرخصة

                                                            

، توالتعيينـا  واألوامـر  المناشير،  فلسطين في والتشريع القضاء منظومة،  1967 لسنة 25 رقم العسكري األمر 1

 . )51( الصفحة) 2 (العدد
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 الهبـة  أو الشراء أو بالبيع سواء األراضيب المتعلقة التصرفات بتقييد االحتالل سلطات قامت وبذلك

 اجل من األوامر هذه وأصدرت ،صرفاتالت هذه على االحتالل سلطة موافقة على الحصول بعد إال

 هـذه  وتكـون  والشراء البيع وعمليات الملكية بنقل المتعلقة التصرفات على االحتالل سلطة سيطرة

 سـند  هي للعزل القابلة غير الدورية الوكالة إن وبما االحتالل سلطة ورقابة عيون تحت التصرفات

 قبيـل  مـن  لها تنظيم أي واعتبر األمر ذاه عليها سرى والبيع الثمن بقبض إقراراً يتضمن رسمي

 أي تنظـيم  الفلـسطينيين  العـدل  كتاب على حظر حيث األمر، هذا بموجب عليها المعاقب المخالفة

 تنظـيم  فـي  نواإلسـرائيلي  العـدل  كتاب نشط الفترة هذه وخالل 19751 عام لغاية ةدوري ةوكال

 قانون بموجب يعملوا لم الكتاب هؤالء نإ من الرغم على الفلسطينية األراضي في الدورية الوكاالت

 عملهـم  كـان  وإنمـا  ،األردني القانون وهو الفلسطينية األراضي في المفعول الساري العدل كتاب

 قـرار  أي هناك يكن ولم حينه في القانون خالف الذي األمر اإلسرائيليين العدل كتاب قانون بموجب

 الفلسطينيين المحامين وتحجيم االحتالل رهبة سائدال كان حيث ،األمر بهذا يتعلق فيما ةمحكم أي من

 م،1975 عام حتى عليه هو ما على الحال وبقي ،الفلسطينية أرضنا على وسلطته االحتالل قبل من

 الوكالة بتنظيم نالفلسطينيي العدل لكتاب االحتالل بجيش العدلية الشؤون مسؤوليسمى   ما سمح حين

 بعجـز  ذلك معلال عليه الموافقة وتمت بطلب تقدم قد كان إذا ريةالعقا بالصفقات يتعلق فيما الدورية

 تـسجيلها،  على الموافقة تتم التي الطلبات من الهائل الكم بتنفيذ القيام عن األراضي تسجيل دائرة

 اجـل  من منطقته في التسجيل مأمور من بأمر وذلك الدورية الوكالة تنظيم العدل لكاتب أجاز حيث

 تقـدموا  الذين فراداأل حقوق على حفاظا الصفقة موضوع المنقول غير بالمال يةالدور الوكالة تنظيم

  . الصفقة هذه بمثل

                                                            

 . )6 (صفحه، م 1998، اهللا رام، بفلسطين الدورية الوكالة، قنديل احمد المحامي 1
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 نالفلـسطينيي  المـواطنين  مـن  الكثير نواإلسرائيلي العدل كتاب استغل قبلها وما الفترة هذه وخالل

 تزويـر  أو أراضيهم وشراء إغرائهم خالل من يهود ومستثمرين ةاستيطاني جمعيات مع وبالتعاون

 كاتـب  الفترة هذه خالل وبرز ،االحتالل دولة مؤسسات من معلن غير وبتواطؤ لألراضي ملكيتهم

 بيعت خالله ومن الدورية، الوكاالت تنظيم في القدس في مكتب صاحب رحميم ساسون يدعى عدل

 تملـك  عنـاب  شـموئيل  يدعى إسرائيلي مستثمر وبرز االستيطانية للجمعيات الدونمات من اآلالف

 ،الغربيـة  الـضفة  من مختلفة نحاءأ في دونم لفأ 400 حوالي ةمزور منها كثير و ةرسمي أوراقب

 لحم بيت من بالقرب وأخرى السموع قرية  من بالقرب الخليل منطقة في تقع ارض ذلك على ومثال

 تـم  وقد ،فرخه قرية من بالقرب نابلس منطقة في وأخرى القدس قضاء الجيب منطقة فيأراٍض  و

 القـانون  لـسيطرة  تخـضع  أصبحت التي المستوطنات من العديد وإنشاء األراضي هذه لىع البناء

  .المفعول الساري العقوبات قانون بموجب جريمة يشكل الذي األمر اإلسرائيلي

 أمـر  بموجـب  قامت الدورية الوكاالت بتنظيم الفلسطينيين العدل لكتاب االحتالل سلطة سماح وبعد

 المتعلقـة  اإلحكام تعديل قانون من) 11 (المادة بتعديل م،1979 املع) 811 (الرقم يحمل عسكري

 بشأن أمر: "يلي كما وجاء الفلسطينية األراضي في المفعول الساري األردني المنقولة غير باألموال

 مـدة  أن على منه) أ/2 (المادة في نص والذي" المنقولة غير باألموال المتعلقة األحكام تعديل قانون

  1.سنوات عشر تصبح الغير حق بها المتعلق الدورية ةالوكال سريان

 المتعلقـة  األحكـام  تعديل قانون بشأن أمر) "847 (رقم العسكري األمر صدر م، 1980 عام وفي

 الدوريـة  الوكالة سريان مدة زيادة على منه) 1 (المادة في جاء وقد)" تعديل (المنقولة غير باألموال

  .سنة عشرة خمس إلى تسنوا عشر من الغير حق بها المتعلق

                                                            

 .م1979 لعام 811 رقم اإلسرائيلي العسكري األمر 1
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 األساس هذا على دورية وكاالت بموجب الغربية الضفة في األراضي بيع معامالت جميع نجد أن و

 الوكالة تصبح بحيث ،اليوم حتى سنة عشرة خمس هي بالقانون لها المحددة المدة أن أساس على أي

  1.العادي الزمن مرور مدة وهي المدة هذه انقضاء بعد وملغاة باطلة

 ورد مـا  حسب المدد تحديد تم حيث تزال وال الغربية الضفة في المحاكم عليه سارت المبدأ هذا إن

 مـن  ج) 11 (المـادة  في جاء و الغربية الضفة في المحاكم جميع أمام تلقائية بصورة ويطبق أعاله

 هـذا  سـريان  بـدء  قبل صدقت أو عقدها تم وكاالت على أيضا المادة هذه تسري "العسكري األمر

 عـدل  وبـذلك  2"تصديقها أو عقدها يوم من أكثر أو سنوات عشر تمض لم انه بشرط ولكن مر،األ

 خمـس  مـن  صـالحيتها  ومدد للعزل القابلة غير الدورية الوكالة مدة من المذكور العسكري األمر

 تمـت  التـي  األراضي في وبالذات المدة هذه خالل الوكالة تنفيذ ويجب ،سنوات عشر إلى سنوات

   .تكن لم نأك اعتبرت الإو سويةالت عليها

 االحـتالل  سياسـة  ضـمن  ومن المستوطنين احتياجات لتلبية جاء وإنما ةصدف ذلك يأت لم وبرأينا

 الوكالـة  تنفيذ يتم أن على واليهود العرب البائعين بين تتم كانت التي باالتفاقيات يتعلق فيما وبالذات

 سلطة عادت م،1980 عام وفي ولكن المجرمين هؤالء أمر فضح يتم ال حتى طويلة زمنية ةمد بعد

 العسكري األمر بموجب ةسن 15 إلى سنوات عشر من الوكالة صالحية مدة بتعديل وقامت االحتالل

 فـي  به ذكر مكان كل في" أنه على األولى مادته في نص والذي ،1980 عام الصادر) 847 (رقم

                                                            

 م1980 لعام847رقم اإلسرائيلي العسكري األمر 1
 .449 صفحه 47العدد)اإلسرائيلي االحتالل (والتعيينات واألوامر المناشير 2
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 عـشر  مـن  بدل) 811 (رقم منقولةال غير والباألم المتعلقة األحكام لتعديل القانون من 11 المادة

  . 1"ةسن ةعشر خمس يأتي سنوات

 سـمح  الـذي  األمر تنظيمها من ةسن ةعشر خمس خالل الوكالة تنفيذ الموكل بمقدور أصبح وبذلك

 كانـت  التي االتفاقات إتمام أجل من استغاللها تم المدة هذه أن ونرى الدورية للوكالة واسع بانتشار

 أو سنوات عشر بعد التسليم يكون أن االتفاق مضمون يكون حيث اليهودي والمشتري البائع بين تتم

 المريضة النفوس أصحاب وبعض األراضي تسجيل دوائر مسؤولي بين ما وبالتعاون سنوات خمس

 صـحيحة  غيـر  ةمـشبوه  صـفقات  وتمرير التسجيل بتعقيد وقاموا االستيطانية الجمعيات وبعض

 لالبتزاز ةعرض المواطنين جعل اجل من واهية ألسباب التعقيدات انتوك لالحتاللأراٍض   لتسريب

 مـا  ذلـك  ومثال ،أخرى أجزاء تسجيل مقابل األراضي من أجزاء عن التنازل أو الرشاوى وتقديم

 مقابـل  لـه  مربع متر 800 تسجيل تم حيث الرام منطقة من) ز (المواطن مع م1988 عام حصل

 تـسجيل  ومأموري إسرائيلي عدل وكاتب محام من بتواطؤ ذلك وجاء األرض من دونم عن تنازله

   2.أيل بيت في األراضي

 التاليـة  القانونيـة  المبادئ استخلصت) م1987( عام اهللا رام استئناف محكمة عن صادر حكم وفي

  :الدورية الوكالة حول

 مـا  1958 لسنة) 51 (رقم منقولة الغير باألموال المتعلقة لألحكام المعدل القانون في يوجد ال )1(

 التي األراضيب فقط تتعلق إنما منه ب/11 المادة بموجب تنظم التي الدورية الوكاالت أن إلى يشير

                                                            

 .231 الصفحة 46العدد) يلياإلسرائ االحتالل (والتعيينات واألوامر المناشير 1
 الواحـدة  الـساعة  20/2/2010 بتـاريخ  األرض مالـك ،  القدس قضاء الرام بلدة من )ه،  ز( المواطن مع مقابله 2

 .والنصف
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 مـا  القانون ذلك في يوجد وال إطالقه، على يجري والمطلق مطلقا جاء المادة نص ألن تسويتها تم

  1.تسويتها تتم لم بأرض تتعلق دورية وكالة تنظيم من يمنع

 تعتبر ال أنها إال األراضي تسجيل دائرة لدى البيع لتنفيذ لطرفيها ملزم عقد يه الدورية الوكالة )2(

 .تنفذ لم أنها دام ما ملكية سند حال بأي

 مـام أ الدورية الوكالة توثيق عند 25 باألمر عليها المنصوص المختصة السلطة إلذن حاجة ال )3(

 .المشتري إلى ملكيةال ينقل وال عقارية صفقة يعتبر ال التوثيق هذا الن العدل، كاتب

 العامـة  القواعـد  ألحكـام  العقود من بغيره أسوة يخضع بالبطالن الدورية بالوكالة الطعن إن )4(

 وفقا بالبطالن يقضي سبب هناك كان فإذا العقود، من غيرها عن يميزها ما فيها يوجد وال بالبطالن

 عـدم  أو الوكالـة  فـي  المبيع أو المحل تحديد أو تعيين عدم أو الرضا، انعدام مثل العامة للقواعد

 تكـوين  أركان من كركن القانون أوجبه معين شكل أو إجراء مراعاة عدم أو فيها، السبب مشروعية

 .مطلقا بطالنا باطلة تكون الوكالة فان العقد

 لوصـية  ساتر بيع بأنها والقول 2/م الدورية الوكالة بصورية االدعاء إثارة المستأنف على يمنع )5(

 دعـواه  الئحـة  فـي  ابتداء إليه يستند ولم مرافعته، خالل من الجديد السبب بهذا اءج قد انه دام ما

 .االستئناف محكمة قبل من بالبحث جدير غير بذلك ويكون

 فيهـا  تمـت  التي األراضي على تنظيمها يقتصر ال الدورية الوكالة أن نستنج الحكم هذا خالل ومن

 القـانوني  النص جاء حيث يكن لم أو تسوية هناك كان وسواء األراضي جميع يشمل وإنما التسوية

 عليهـا  تمـت  التـي  األراضي يحدد ولم ومطلقا عاما الذكر السالف المحكمة حكم في عليه المستند

                                                            

 الجزء الحقوقية القضايا في اهللا رام استئناف محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة-عواد نصري القاضي1 

 .م1987 لسنة األول
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 أيـضا  تثبـت  التـسوية  فيها تتم لم التي األراضي حيث إن  ،الدورية الوكالة عليها لتنطبق التسوية

 1األميريـة  األراضـي  فـي  سنين 10و المملوكة ياألراض في سنة 15 الفعلي بالتصرف ملكيتها

 جديـد  تـسجيل  معاملـة  فـتح  الممكن من التسوية فيها تتم لم التي األراضي في الدورية والوكالة

 القـانون  من 3 المادة حسب التصرف على الزمن مرور يشترط وال ،األراضي دائرة في لتسجيلها

 لعـام ) 847 (رقم العسكري األمر حددها التي اصالحيته ومدة المنقولة غير األموال ألحكام المعدل

 من سنة 15 ـب المذكور األمر حددها حيث ،منقولةال غير باألموال المتعلقة لألحكام المعدل 1980

   2.التسوية عليها تتم لم التي األراضي في عادي كسند تحريرها تاريخ

 انتهـت  وإذا التـسوية  عليها تمت التي األراضي في الدورية للوكالة بالنسبة المشكلة تثور ما وعادة

 يتطلـب  حيث ،توفي قد الموكل كان إذا تعقيدا األمر ويزيد تكن لم نأك تصبح الوكالة صالحية مدة

  .الوكالة بصحة الورثة اعتراف عدم حالة في المشاكل يثير الذي األمر الورثة إلى الرجوع

 سـندات  مـن  اسند األحوال من حال بأي تعتبر ال الدورية الوكالة أن الحكم مضمون من نفهم كما

 إجراءات وإكمال الملكية بنقل ثالث لشخص وتخويل البيع إتمام مراحل من مرحلة هي وإنما الملكية

 مـن  إذن علـى  الحـصول  تستوجب عقارية صفقة يعتبرها لم انه كما األراضي دائرة في التسجيل

 ناحيـة  مـن  واضـح  الحكمو 19673 لسنة) 25 (رقم العسكري األمر بموجب المختصة السلطات

 مثـل  ،العقـود  من بغيرها أسوة البطالن في العامة حكاملأل أخضعها حيث،  الدورية بالوكالة الطعن

 أن كمـا  ،فيهـا  السبب مشروعية أو بالوكالة المبيع أو المحل تحديد أو تعيين عدم أو الرضا انعدام

                                                            

 نـصت  والتـي  المنقولة غير باألموال المتعلقة لإلحكام معدل قانون 1958 لسنة 51 رقم قانون من الثالثة ادةالم 1

 المنـاطق  في الكائنة المملوكة والعقارات األميرية األراضيب يتعلق فيما سند بموجب الجارية العادية البيوع تعتبر(

 سـنوات  عشر مدة فعليا تصرفا المشتري تصرف على مر إذا ةذناف منها استثنيت التي أو التسوية فيها تعلن لم التي

 .بيرزيت جامعة، الحقوق معهد، المقتفي). المملوكة العقارات في ةسن ةعشر وخمس األميرية األراضي في
 .449 الصفحة 47 العدد)اإلسرائيلي االحتالل (والتعيينات واألوامر المناشير 2
 .1967 لعام 51 الصفحة 2العدد) اإلسرائيلي لاالحتال (توالتعيينا واألوامر المناشير 3
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 تبـرز  التـسوية  عليها تمت التي األراضيب صالحيتها مدة ضمن الدورية الوكالة تنفيذ عدم مشكلة

 دون الوكالة مدة وتنتهي المورث ويموت الورثة احد لصالح دورية وكالة بتنظيم مورث يقوم عندما

 للورثـة  بـالرجوع  إال تنفيـذها  يستطيع ال الوكالة صاحب فان ،األراضي تسجيل دائرة في تنفيذها

 مـن  تنازل على والحصول رزهاف ثم ومن الورثة باسم األرض وتسجيل ارث حصر بعمل والقيام

  . الورثة

 شخص من ألكثر وكالة بإعطاء الموكل يقوم عندما المشاكل من العديد تثير الدورية الوكالة أن كما

  على أن األولويـة    8/2010 تحت رقم    2010عام   العليا أكدت في حكمها الصادر       المحكمة أنمع  

 التـصرف  حـق  مالكها تعطي وال ةملكي سند برتعت ال فالوكالة أسلفنا كماو ، األولى الوكالةلصاحب  

 الحقوقيـة  ىالدعاو في االستئناف محكمة عن الصادر الحكم مضمون لذلك تطبيقا جاء حيث كمالك

  .168/851 رقم حقوق استئناف 1985 لسنة

 األراضي تسجيل دائرة لدى تنفذ ولم دوريتين وكالتين بموجب المنقول غير العقار شراء تم إذا -1

 القانون من ب/11 المادة حكامأب عمال المذكورة الدائرة لدى المشتري باسم رسميا عقارال يسجل ولم

 المـشتري  اسـم  إلى رسميا تنتقل لم العقار ملكية أن يعني ذلك فان م،1952 لعام 51 رقم المعدل

  .الوكالتين بموجب

 التـصرف  نونقا من" 2 "المادة ألحكام خالفا األراضي تسجيل دائرة خارج تقع التي البيوع إن -2

 األراضـي  انتقال قانون من" 11 "والمادة" 4/1 "والمادة 53 لسنة) 49 (رقم المنقولة غير باألموال

 سندا تعتبر وال مطلقا بطالنا باطلة بيوع هي 25 رقم العسكري األمر من" 2 "والمادة ،1920 لسنة

  .إلثباتها مقبوال اسند وال كيةلللم ناقال

                                                            

 لعـام  الحقوقيـة  الـدعاوي  في االستئناف محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة،  عواد نصري القاضي 1

 .اهللا رام، م1985
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 الملكية لكسب سببا يصلح وال الدعوى فعلر سببا يصلح الزمن مرور مدة باألرض التصرف إن -3

مع العلم بأنه فـي      .51/85 رقم المعدل القانون من الثالثة المادة في عليها المنصوص الحالة في إال

 في األراضي الملـك يـؤدي لكـسب         ة سن ة مع التصرف مدة خمس عشر     ة دوري حالة وجود وكالة  

  .الملكية

 والخلـف  العـام  والخلف والدائنون المتعاقدان يستطيع التسجيل دائرة رجخا تتم التي البيوع في_ 4

 الباطل العقد الن ذاتها تلقاء من بالبطالن تقضي أن المحكمة تستطيع كما بالبطالن، التمسك الخاص

  .ذلك يقرر نأ إال يستطيع ال والقاضي وجود له ليس

 غيـر  عقـار  في معارضة ومنع يةملك في التصرف وموضوع دعواه المدعي أقام إذا هحيث إن _ 5

 موضـوع  العقار يسجل ولم األراضي تسجيل دائرة مامأ تنفذا لم دوريتين وكالتين إلى مستندا منقول

 ألنـه  صـفة  ذي غير من مقامة تكون الوكالتين هاتين إلى باالستناد دعواه فان لديها باسمه الدعوى

 الوكـالتين  الن مـسموعة  غيـر  بالتـالي  دعواه وتكون الوكالتين هاتين بموجب قانونيا مالكا ليس

  .والتصرف بالملكية دعاءا ألي سببا وال أساسا تصلحان وال باطلتان المذكورتين

 ذاتها بحد تملك وال الملكية لنقل ةوسيل سوى تكون نأ تعدو ال الدورية الوكالة أن إلى نخلص وبذلك

 طالما الوكالة هذه بموجب عقارلل مالك وكأنه بالتصرف الوكالة صاحب الشخص يقوم نأ يمكن وال

 سـلطة  عليهـا  تـشرف  كانـت  التي األراضي دائرة نأ إال ،األراضي بدائرة الملكية تثبيت يتم لم

 مـن  واضح بتواطؤ الوكاالت بتزوير المتعلقة والقضايا اإلشكاليات من كثير عن تغاضت االحتالل

 بـين  مـا  تقع التي األرض الالمث سبيل على ونورد األراضي تسجيل دوائر في التسجيل مأموري

 لنقل وكاالت تزوير تم دونم ألف) 11 (حوالي مساحتها تبلغ والتي الميت والبحر الشرقية ةالسواحر

ن وإسرائيلي نومحام القضية في وتورط المريضة النفوس أصحاب بعض مع بالتعاون ليهود ملكيتها

 جـيش  فـي  ضـباط  تـورط  وتبين بالمحكمة ةقضي رفع تم نأ بعد فضحت والقضية عدل وكتاب
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 والـصادرة  1المـزورة  الدورية الوكاالت مستغلين العملية في المدنية اإلدارةما تسمى   وفي االحتالل

 االسـتئناف  بأحكـام  واستئناسـا  القـانون  بموجب إصدارها سلطة أو حق يملكون ال أناس بموجب

  .الغربية الضفة في المحاكم من الصادرة

 قبل القدس كانت أن بعد امختلف القانوني واقعها أصبحف المحتلة القدس في الدورية للوكالة بالنسبة أما

 قـانون  فيهـا  المفعول الساري القانون وكان األردني للقانون تخضع الغربية الضفة كباقي االحتالل

 بـاألموال  المتعلقة حكاملأل معدل قانون بموجب عليه تمت التي والتعديالت م1952 لسنة) 40 (رقم

 تنظم الدورية الوكالة كانت حيث األردني العدل كتاب وقانون م1958 لسنة) 51 (رقم المنقولة غير

 مـن  يتجـزأ  ال اجزء القدس كون األردني القانون تطبق أيضا المحاكم وكانت القانون هذا بموجب

 دائرة في الفترة هذه خالل تنفيذها ويجب سنوات خمس الوكالة مدة كانت حينه وفي ،الغربية الضفة

 القـدس  علـى  بالـسيطرة  االحتالل دولة قيام لحين عليه هو ما على الحال وبقي األراضي تسجيل

  .م 1987 حزيران حرب إثر الشرقية

 ةداخلي مشاورات بإجراء االحتالل حكومة بدأت ،الغربية والضفة للقدس وجيزة بفترة االحتالل وبعد

 اإلجراء هذا كون وبالذات داءأص حدوث دون القدس لضم آلية عن للبحث العدل وزارة في وبالذات

مـا   حـدود  توسـيع  أو إداريا ضمها منها اقتراحات عدة حينه في واقترحت ،الدولي للقانون امخالف

 الوضـع  لتـسوية  اقتـراح  لبلورة وزارية لجنه تشكيل تم النهاية في ولكن فقط القدس بلديةتسمى  

 الـسلطة  أنظمة قانون اختيار تم لكلذ التشريعية السلطة عبر ذلك ويكون للقدس واإلداري القانوني

 إسـرائيل  مجلـس  يسمى عما يصدر قانون أول وهو ،2م1948 عام الصادر 5708 رقم والقضاء

                                                            

 رقم الملحق انظرو،  اهللا رام،  القدساألراضي،   تسريب قضايا أرشيف،  القدس ومحافظة الفلسطينية الداخلية وزارة 1

 .)4 (رقم والملحق 9
، واالجتماعيـة  االقتـصادية  للحقـوق  القدس مركز منشورات،  وتهويد استيالء والقدس إسرائيل،  مارجليت مائير 2

  ).60-28 (ص، 2011 عام، الحسيني مازن ترجمة
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 ةمـاد  بإضـافة  القدس لضم جديد تشريع القانون هذا إلى يسند نأ وتقرر ،قيامها إعالن بعد المؤقت

 وإداراتهـا  وقضائها الدولة قانون يسري "أنه على تنص والتي أ الفقرة) 11 (المادة وهي إليه ةواحد

 لنفـسها  االحتالل دولة سمحت وبهذا،  "بمرسوم الحكومة حددتها إسرائيل ارض من مساحه كل على

 مرسوما القانون لهذا استنادا االحتالل حكومة أصدرت ،28/6/1967 وبتاريخ ،إليها جزء أي بضم

 القديمـة  البلدة تضم ،دونما 69990 همساحت ما على وإداراتها وقضائها الدولة قانون سريان نأبش

 ،جنوبـا  بـاهر  وصور طوبا أم وحتى شماال عقب كفر من تمتد بهاة  محيط واسعة ومناطق بأكملها

 ولـيس  مقيمين سكان مجرد واعتبرتهم اإلسرائيلية الهوية بطاقة نالفلسطينيي السكان على وفرضت

   .األردن هي أجنبيه لدولة رعايا وإنما ،حق أصحاب مواطنين

 غيئـوال  اإلسرائيلي الكنيست في المتطرفة النائبة تقدمت م1980 عام ففي ،بذلك إسرائيل تكتف ولم

 وبعده االحتالل دولة قيام قبل 1)ليحي (الصهيونية اإلرهابية المنظمة في اعضو كانت والتي كوهين

 روعمـش  بتقديم قامت حيث ،الليكود حزب بعد ومن ،المتطرف الصهيوني حيروت بحزب التحقت

 القـدس  أساس قانون اسم تحت إقراره تم م1980 عام تموز 30 بتاريخ الصهيوني للكنيست قانون

  . 1980/8 -5841 الرقم ويحمل االحتالل لدولة عاصمة

 صـاحب  هـو  اإلسرائيلي والقضاء بالقدس المفعول الساري هو االحتالل دولة قانون أصبح وبذلك

 دولة من اجزء واعتبرت القدس بلديةما تسمى   ل تخضع لتيا وأراضيها المقدسة المدينة على السيادة

 وتـسجيل  الدوريـة  الوكاالت بتنظيم المخولة الجهة هي اإلسرائيلية المؤسسات وأصبحت االحتالل

 القـانون  هذا ونص القدس على م،1979 عام الصادر اإلسرائيلي األراضي قانون وطبق األراضي

 وكذلك كتابيا موثقا يكون نأ يلزم العقارية الحقوق من حق يأ ببيع التعهد "نأ على الثانية مادته في

 إعطـاء  نأ على "أيضا نص والذي م،1968 لعام الهبة قانون من الخامسة بالمادة يتعلق فيما األمر
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 المادة في للعزل القابلة غير الدورية الوكالة على النص وجاء) 1 (كتابيا موثقا يكون إن يجب الهبة

 مجلـة  مـن  الدوريـة  بالوكالة األخذ وتم م،1976 لعام اإلسرائيليين العدل كتاب قانون من ا /20

 اإلسـرائيلي  للقـانون  استنادا القدس في بها وعمل الدورية الوكالة على النص وجاء العدلية األحكام

 ةعملي اعتبرها وإنما الملكية سندات من اسند الدورية الوكالة يعتبر ولم االحتالل دولة فرضته الذي

 أو بطرفين الدورية الوكالة تكون نأ أجاز كما ،)2 (سنوات عشر خالل تنفيذها ويجب للبيع ةيتمهيد

 نـص  كمـا  ،طرافأ ثالثة من تكون نأ اشترط الذي الغربية بالضفة الساري القانون بعكس ةثالث

 التـسجيل  تـستوجب  العقاريـة  الصفقة أن على منه السابعة المادة في اإلسرائيلي األراضي قانون

   1.االستئناف محكمة أكدته ما وهذا ،بالبيع اتعهد تعتبر تسجيلها يتم لم لماوطا

 قضية في الصادر الحكم ذلك على أكد كما ةملكي سند تعتبر ال أسلفنا فكما الوكالة لحجية بالنسبة ماأ

 فهي االسم صيغة من للعزل ةقابلال غير الدورية الوكالة( أن فيه جاء والذي 404/84 رقم استئناف

 وهـي  الحقـوق  هذه لنقل ةضمان تعتبر وهي للغير الحقوق لنقل تتطرق هاحيث إن  للعزل ةقابل يرغ

 الوكالـة  خالل من للغير احق ينشئ الذي المستند أن آخر حكم في القضاة وقرر) لإلبطال ةقابل غير

 عتبـر ت نهـا إف بها مرتبطة ومصالحه حقوقه ثالث فريق لمصلحة المعطاة للعزل ةقابلال غير الدورية

 بموجـب  إال عنهـا  العـدول  أو إبطالها بإعطائها قام لمن يجوز وال للعزل ةقابل غير ذلك بموجب

   .)1(1182/90 الرقم يحمل قرار ضمن وذلك واحد ضد ةقضا ثالثة من جاء القرار وهذا القانون

 أي شـابها  وإذا القـانون  بموجب إال الغير بحق لتعلقها إبطالها يمكن ال الدورية الوكالة فان وبذلك

 لعـام  االتفاقيـات  قـانون  مـن  عشرين المادة حسب يكون اإلبطال وهذا ،الرضا عيوب من عيب

 الثـاني  الطـرف  إعـالم  خالل من الوكالة أو االتفاقية إبطال يجوز انه على تنص التي م،1973

 الـذي  اهاإلكر أو اإلجبار أو اإلبطال سبب لعلمه بلغ نأ منذ معقولة فتره خالل اإلبطال في بالرغبة
                                                            

 )3(1981 لسنة 321 صفحه ا/م جزء القوانين نشرة في نشر والذي 588/81 رقم الحقوقية القضية 1



 
 

121

 وطبـق  اإلرادة بعيوب أيضا اخذ قد اإلسرائيلي القانون يكون وبذلك اإلكراه، انتهاء لحظة ومنذ تم

 بالـضفة  المفعـول  الـساري  األردني القانون بها خذأ التي العقود في لإلبطال العامة القواعد عليها

 بفلـسطين  سارية كانت تيال القوانين من قوانينها أخذت قد باألصل االحتالل دولة وكانت ،1الغربية

   .إطماعها لخدمة تلزم التي بالتعديالت وقامت االحتالل قبل

 اإلسـرائيليين  العدل كتاب قانون بموجب اإلسرائيليين العدل كتاب مامأ تنظيمها يتم الدورية والوكالة

 الجنـسية  يحمل يكون إن يجب العدل كاتب إن على القانون هذا أيضا وينص م،1976 عام الصادر

ـ  يقدموا بان القدس لسكان وسمح تعديله تم حيث 2006 عام حتى الشرط هذا وبقي إلسرائيليةا  اطلب

 وأن الجنائيـة  الـسوابق  من خالية صفحتهم تكون أن على عدل كتاب يصبحوا حتى العدل لوزارة

 نالفلـسطينيي  القدس سكان حرم الذي األمر ،سنوات عشر المحاماة بمهنة وجوده على مضى يكون

 الجنـسية  يحملـون  ال نهـم أ بمـا  م،2006 2عام في عليه التعديل قبل عدل ككتاب يعملوا نأ من

 واسـتغالل  الوكـاالت  هـذه  تنظيم في األيدي قييطل نواإلسرائيلي العدل كتاب وأصبح اإلسرائيلية

  . القدس في المواطنين

 ومتطـرفين  لعدلا كتاب بين ما بالتعاون وذلك القدس في الدورية الوكاالت تزوير عمليات وكثرت

ـ  ما وظهرت ،نالفلسطينيي من الضعيفة النفوس أصحاب وبعض يهود  األراضـي  بمافيـات  تعرف

 الـدم  واد حـوض  وبالـذات  حنينا بيت أراضي هي عليها وكاالت تزوير تم التي األراضي وأكثر

 الوكـاالت  تعـدد  موضـوعها  المحاكم إمام المنظورة القضايا مئات يوجد حيث ،ةاالشقري وحوض

ـ  تسلـسل  إيجاد يه المزورين قبل من استخدامها يتم التي الطرق وإحدى وتزويرها وريةالد  ةملكي

                                                            

 الموافـق  الـسبت  يـوم  بمكتبـه  تـم  واللقـاء  اإلسـرائيلية  اإلجازة يحمل محامي ديبه مدحت المحامي مع ءلقا 1

 .مساءا الخامسة الساعة، 6/12/2010
 .1/ا2الماده1976 لعام اإلسرائيليين العدل كتاب قانون 2
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 فـي  اإلسـرائيلية  األراضي دائرة في العاملين بعض مع بالتعاونراٍض  أل ةدوري وكاالت بموجب

 ذلـك  ويكـون  لالحتالل عقارات بيع في للتنفيذ الدورية الوكالة في الممنوحة المدة واستغالل القدس

 ال حتـى  سـنوات  7 بعـد  التسليم يكون نأ على ،نالفلسطينيي من باعه ومن اليهودي بين االتفاقب

  .ينيالمقدس المواطنين مامأم أمره ينكشف

ـ    وفي الطريقة بهذه القدس في البيع عمليات من العديد وتمت  ال نوالمـستوطن  كـان  االكثيـر منه

 حـصل  ما مثل العقار على بالسيطرة يقومون ةمباشر االتفاقية توقيع فبعد الشكلي باالتفاق يلتزمون

 سلوان في وبعدها طبقات ثالث من ةعمار على نوالمستوطن سيطر حيث بالطور الزيتون جبل في

ـ  وكاالت بإعطائهم اقامو قد البيع، عملية على نوالمتستر وكان الطريقة بنفس  نفـس  وفـي  ةدوري

   1.المستوطنين لصالح بالتنازل هؤالء قام الوقت

 بالخـارج  مقيمـين  مواطنين وملكية أوراق تزوير يتم ما وغالبا لالحتالل العقارات لبيع النسبةب هذا

 ببيعهـا  ويقومـون  ،اإلسرائيلي الغائبين أمالك حارس من عليها السيطرة يتم ال حتى حمايتها بحجة

 فـي  جرى ما وهذا الدورية الوكاالت تزوير على أيضاً يعملون والسماسرة والمستوطنين لالحتالل

 فـشلهم  وبعـد  مرات عدة شراءه المستوطنون حاول البراق حائط مقابل المغاربة باب في يقع عقار

 احـد  توقيع مستغلين وكالة تزويرب بالنقود أنفسهم باعوا الذين من األشخاص احد مع بالتعاون اقامو

 للـسيطرة  الورثـة  على ةقضي برفع وقاموا ،اإلسرائيلي اإلحصاء من نهمأ بحجة ةورق على الورثة

 شـرطة  اعتقلـت  ةسـن  حوالي وقبل تزوير، عملية بأنها وظهر فضحت أن القضية  إال العقار على

 تزوير في لتورطهم الرسمية بالدوائر العاملين وبعض العدل وكتاب المحامين من ةمجموع االحتالل

  .بالقدس عديدةراٍض أل ووكاالت أوراق

                                                            

 العاشـرة  الساعة،  7/5/2012 بتاريخ،  القدس محافظة في األراضي ملف مسئول،  السرخي عناد الدكتور مع لقاء 1

 .الرام في بمكتبه صباحا
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  والتوصيات الخاتمة

 على والمرور الجريمة بهذه المتعلقة العقوبات قانون قواعد تحليل ضوء وعلى البحث هذا نهاية في

 ،هـذا  يومنا حتى األرض هذه على العثمانية الدولة والية منذ قوانين من تخللها وما الزمنية الحقب

 مـن  الوسائل بكافة ونشطت م،1897عام بازل مؤتمر منذ بدأت األرض هذه على المؤامرة نجد أن 

 األراضي على السيطرة في الوسائل شتى واستخدام الوقائع تغيير أجل من يونيةالصه الجمعيات قبل

 كـانوا  من بعض جعل الصهيوني المشروع خطورة إدراك وعدم الوعي عدم نجد أن و ،الفلسطينية

 لـم ، وهـم    لليهود شاسعة مساحات يبيعون الماضية العهود في يالقوم االجتماعي الهرم رأس على

 لهذا نالفلسطينيي تنبه من الرغم على ولبنانيون سوريون منهم كان بل ،نلسطينييالف من دائماً يكونوا

 موسـى  السيد العربية اللجنة لرئيس وجهها التي ورسالته طبريا مفتي به قام ما وبالذات ،الموضوع

ـ  يـوم  يـأتي  أن مـن  فيهـا  وحذر ،حينه في العربية التنفيذية اللجنة رئيس الحسيني كاظم  رسيتح

 بيع عمليات في مساهمين بكاوات و تاوباش هناك أن إلى ونوه ،طبريا أطالل على  فيه نوالفلسطيني

  .لليهود األراضي

 وتنبـه  لليهـود  األراضـي  بيع بمنع وقيامه الموضوع لهذا الثاني الحميد عبد السلطان تنبه ورغم

 فتح يطانيالبر االنتداب تحت فلسطين وقوع أن إال ،لألراضي تملكهم منعه و لذلك المصري المشرع

 التي القوانين جميع إلغاء على حينه في السامي المندوب عمل حيث ،لالستيطان واسع بشكل المجال

 االسـتيطانية  المشاريع لخدمة األخرى القوانين تسخير على وعمل ،لألراضي اليهود تمليك تعارض

 على اليهود سيطرة لتسهيل العامة للمصالح المصادرة قوانين استغالل إلى األمر به ووصل اليهودية

 البنـك  وإغـالق  األراضـي  علـى  الضرائب بزيادة وقام ،مشاريع أصحاب أنهم بحجة ،األراضي

 بالـديون  األراضـي  ومالك الفالحين أغرقوا الذين نيالمراب ونيسم نم وظهر ،العثماني الزراعي

 إلـى  ذلك في نمستندي إسرائيل دولة قيام عن اإلعالن تم أن إلى ،بعد فيما أراضيهم على وسيطروا
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 الدوليـة  الـشرعية  ولقـرارات  القـرار  لهذا متجاوزين الوقت نفس وفي) 181 (رقم التقسيم قرار

 إرهاب أجل من المجازر وارتكبوا أهاليها وشردوا ،فلسطين أراضي ثلثي على وسيطروا،  األخرى

  . نالفلسطينيي من تبقى ما

 أصبحت التي الغربية الضفة وبقيت دولة أراضي األراضي هذه جميع عن أعلنوا م1948 عام وفي

 األردني المشرع تنبه حينه وفي المصرية، السيادة تحت بقيت التي ةغز وقطاع األردن سيادة تحت

 لـسنة  16 رقـم  العقوبات قانون من) 114 (المادة بموجب للعدو األراضي بيع تحريم على ونص

 وقـام ،  القانون نفس من) 127 (ةالماد بموجب وذلك ،أيضاً معه التجارية الصفقات وحرم م 1960

 ،الغربية الضفة في األراضي تسجيل أجل من التسوية بعمليات القيام عن باإلعالن األردني المشرع

 إلى تنته لم الوطن من خرآ جزء وفي ،الوطن محافظات بعض في منها جزء من االنتهاء واستطاع

 ةغـز  وقطاع الغربية الضفة أراضي على إسرائيل توسيطر) 67 (عام حزيران حرب اندلعت أن

  . العربية الجيوش هزيمة بعد السوري والجوالن

 وقطاع الغربية الضفة في المحتلة األراضي إلدارة المدنية اإلدارة ما تسمى  بتأسيسإسرائيل   وقامت

. اإلسـرائيلية  القـوانين  عليها وفرضت لها والجوالن القدس ضم عن أعلنت ذاته الوقت في و ،ةغز

 يخـدم  بما الموجودة القوانين بتعديل وقامت الغربية والضفة القدس في االستيطاني ابنشاطه وبدأت

 حيـث  ،الكبـرى  إسـرائيل  أرضما تسمى   ب عالقة لها اولوجييايد من انطالقاً التوسعي مشروعها

 وقرارات اإلنساني الدولي القانون بذلك مخالفة االستيطان لعمليات المدنية اإلدارة ما تسمى  سخرت

 لـشراء  لمؤسساتها العنان وأطلقت ،األراضي تسوية عمليات جميع بتعطيل وقامت الدولية ةالشرعي

 بحجة بها المحيطة األراضي بمصادرة وقامت ،عليها المستوطنات وإقامة نالفلسطينيي من األراضي

 إسـرائيلي  طرف فيها يكون التي األراضي بقضايا البت في المحاكم صالحية بتجميد وقامت األمن

 مصادرة على وعملت. ايل بيت في االعتراضات لجنة ما تسمى  خالل من الملكية في البت توجعل
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 باسـمه  األراضـي  تسجيل من حرمته الذي الفلسطيني على الملكية إثبات عبء وجعلت األراضي

 يقـوم  أو أرضه يسجل أن يريد شخص كل على وفرضت. التسوية عمليات بتعطيل أمرها بموجب

 مـن  حرمـت  حين في ،االحتالل سلطات من مسبق إذن على الحصول رةضرو عقارية صفقة بأي

 مقاليـد  علـى  معها المتعاونين لسيطرة العنان وأطلقت. اإلذن هذا من مقاومة عملية أي في شارك

 قامـت  يهودية لشركات سماسرة عملواو األراضيب التحكم ومنها ،الغربية الضفة أنحاء في األمور

 وسمحت اإلسرائيلي القانون األراضي هذه على وفرضت ،الغربية الضفة في واسعةأراٍض   بشراء

 القوانين بذلك مخالفة ،الغربية الضفة مناطق في الدورية الوكاالت بتنظيم اإلسرائيليين العدل لكتاب

 ونـابلس  والخليـل  القـدس  في استيطانها وركزت النفوس ضعاف واسع بشكل واستغلت ،الدولية

 اتفاق توقيع لحين عليه هو ما على الحال وبقي ةوالسامر يهودا اطقمن الغربية الضفة على وأطلقت

   .الفلسطينية الوطنية السلطة ودخول أوسلو

 أبقـت  وأيـضاً  الفلـسطينية  المدن داخل العملب إال الوطنية للسلطة تسمح لم إسرائيل فإن ذلك ومع

 بموجـب ) c (نـاطق م اعتبـرت  التـي  الفارغة والمناطق القرى على والمدنية األمنية الصالحية

 السماسرة من العديد وظهر لليهود األراضي وبيع تسريب ظاهرة واستمرت ،عقدت التي االتفاقيات

 العقوبـات  قـانون  مـن ) 114 (بالمـادة  العمل تفعيل على لعملل الوطنية بالسلطة حدا الذي األمر

 فـي  تورطوا ممن العديد محاكمة توتم،  الظاهرة هذه من للحد ،م 1960 لسنة) 16 (رقم األردني

 األراضي ببيع المتعلقة الواقعة على تنطبق ال المادة هذه أن مفاده اجتهاد برز أنه إال ،البيع عمليات

 مـا  وهذا ة،مالي ةوغرام بسنتين عليها يعاقب ةجنح اعتبرته التي )127 (المادة منطوق وإنما للعدو

 محـاكم  قرارات بذلك وناقضت ،)1/2010 (رقم القضية في الفلسطينية النقض محكمة إليه ذهبت

 بخمس مرتكبها عاقبت التي) 114 (المادة بموجب الواقعة هذه على القانوني الوصف بإنزال البداية
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 قبـل  مـن  الموضـوع  في البت حين إلى الجدل هذا واستمر ،الشاقة األشغال مع األقل على سنين

   .16/9/2010 بتاريخ اهللا رام في الصادر م118/2008 رقم بالقضية القدس استئناف محكمة

 بدايـة  محكمة تنظر حيث ،بها ينظر زال ما التي القضايا من العديد هافي يوجد الفلسطينية والمحاكم

 الخـاص  والـردع  العام الردع تحقيق عدم على يدل الذي األمر ،قضية أربعين حواليفي   اهللا رام

 عـام  وضـعت  األردني القانون من المواد هذه أن عن عدا ،المفروضة العقوبة من المرتقبة والغاية

 العـسكري  الحكـم  سـيطرة  تحت ةغز وقطاع الغربية الضفة تكن لم السنوات هذه وفي ،م1960

 يجب هحيث إن  ،الموجود بشكلها الجريمة هذه على تطبيقها إلى يصار أن يجب ال لذلك ،اإلسرائيلي

 عجـز  نإ ةفلـسطيني  ةعـسكري  أوامر بموجب وحتى جدا رادعه قوانين بموجب المحاكمة تتم أن

 محـور  زالـت  ومـا  كانت الفلسطينية األرض الن ،القانون إصدار عن العادي الفلسطيني التشريع

 أعلـن  حيث ،المحتلة الغربية الضفة في االستيطاني االستثمار تشجيع على إسرائيل وتعمل الصراع

 بنسبة الضرائب تخفيض على ينص اإلسرائيلي الكنيست من قرار عن م،2012 /22/5 الثالثاء يوم

 مـا  علـى  الجاد العمل بضرورة نوصي يجعلنا الذي األمر المستوطنات في يستثمر من لكل% 34

   .التوصيات من يلي

  :التوصيات

  :يلي بما يوصي الباحث نإف السابقة الصفحات خالل من

 دولة إلدانة   الدولية من مختلف المنظمات     الدولية واستصدار القرارات    الدوليةالتوجه للمؤسسات    -1

 .ينألرض والشعب الفلسطينيفي جرائمها بحق ا الدولية للشرائع لمخالفتها دولياً االحتالل

 فيهـا  تـستكمل  لم التي المحافظات في فلسطين في األراضي تسوية مشروع إكمال على العمل -2

 .التسوية عمليات
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 دعـم و الفارغـة  األراضـي  وزراعـة ) c (المصنفة المناطق في الفلسطيني االستثمار تشجيع -3

 .لذلك الالزمة الخطط ووضع المستوطنات توسيع من للحد ومعنوياً، مادياً المزارعين

 مستقبل على النشاط هذا خطورة وإيضاح االحتالل مع المتعاونين كل ونبذ الوطني الوعي نشر -4

 .والرسمية المدنية والمؤسسات الحقوق كليات خالل من الفلسطينية األراضي

 وإصداره) 175 (المادة ضمن العقوبة شدد الذي الفلسطيني لعقوباتا قانون إقرار في اإلسراع -5

 إصدار أو وإقراره التشريعي المجلس انعقاد لحين الظاهرة هذه لخطورة نظراً بقانون قرار بموجب

  .السلوك من النوع هذا ارتكاب على بشدة ويعاقب يجرم بقانون قرار

 بأكملهـا  العسكرية باألوامر لعملقف ذلك ا  وو الفلسطينية األراضي بحماية الكفيلة القوانين سن -6

 االحـتالل  مـن  يحـدث  لما االنتظار وليس ،الواقع األمر فرض بحكم األراضي هذه على والتعامل

  .فعل بردة والعمل

 إقـرار  يتم لم إذا بقانون مرسوم بموجب الدولة أمن جرائم من الجريمة هذه اعتبار في اإلسراع -7

 . العقوبات قانون

 في تسجيلها ومنعاً    اإلسراعلتشجيع المواطنين على     واحدة بسنة الدورية الوكالة مدة تحديد إعادة -8

 .للعدو األراضي بيعب خاللها من يقومون سماسرةمن  من استغاللها
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 .م 2007/2008
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