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  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.   
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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


