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 الذي يسري مباشرة على المناطق المحتل ة، وعواقبه الجسيمة البرلماني  التشريع 

 (المحتلّة راي مديرة قسم األ) ةدكور، محامي-عبير جبران كتبت: 

 ع(ناشطة لوب  سياسة وتشري) حيو، محامية-دب  جيلد 

 

للكنيست، على طرح مبادرات تشريعيّة  20عملت الحكومة ف  السنوات األخيرة، وعلى األخّص خالل الدورة الـ
وزعزعة األساس القيائّ  لنظام الحكم العسكرّي " قانونيًّا"تسعى إلى يّم اليفة الغربيّة ( قوانين وتعديالت قوانين)

ال تهدف هذه المساع  التشريعيّة إلى بسط السيادة واليّم بمعنى التوسيع الّرسمّ  لحدود دولة . 1967الساري منذ 
ليس ذلك أّن المقصود . إسرائيل وتطبيق القانون اإلسرائيلّ  ف  أنحاء اليفة الغربية، كما هو الحال ف  القدس الشرقيّة

منح ماليين الفلسطينيّين مكانة مدنيّة وحّق االقتراع كما تقتي  السيادة، وال البدء ف  تقديم خدمات متساوية ف  مجاالت 
 . الممتّدة بين النهر والبحر" الدولة الواحدة"التعليم والصّحة والّرفاه لجميع القاطنين ف  

من جهة أولى توّسع ، زدوج قوامه اليّم واالحتالل معًامتبتغ  هذه التشريعات مأسسة نظام تمييز عوًيا عن ذلك، 
تشريعات الكنيست المستوطنات وتعّزز صلتها بدولة إسرائيل السياديّة، ومن جهة أخرى يستمّر فرض نظام احتالل 

 .عسكري على السّكان الفلسطينيّين كأنّما لم يتغيّر ش ء

منصوص عليه ف  القانون الدولّ  الخاص باالحتالل، وذلك بهدف توسيع ة الحظر المذكورتتجاهل القوانين ال
المستوطنات ويمان الحقوق للمستوطنين، الذين يمارسون حّق االقتراع ف  انتخابات الكنيست ويحظون بالتمثيل فيها؛ 

من أيّة حقوق، ويستمّر  مجّردين تماًما -الذين ال يشاركون ف  انتخابات الكنيست  -وف  الوقت نفسه يبقى الفلسطينّيون 
المبادرون إلى التشريعات المذكورة يشيدون بها قائلين أّن الغاية العُليا منها تحقيق . إخياُعهم لنظام االحتالل العسكريّ 

 .   غير أّن المقصودين بهذه الحقوق والقيم هم اإلسرائيليّون فقط -المساواة والديمقراطية وحقوق اإلنسان 

لقد . لت  سوف نفّصلها أدناه، تشّكل ظاهرة جديدة لكنّها تندرج يمن عمليّة مستمّرة منذ نصف قرنمقترحات القوانين ا
إنشاء منظومت  قانون منفصلتين وتمييزيّتين، واحدة تالزمت إقامة المستوطنات منذ البداية مع انتهاك القانون الدولّ  و

، أسهمت الكنيست بقسط هامشّ  ف  هذه العمليّة، غير ف  الماي . 1تسري على المستوطنين واألخرى على الفلسطينيين
نحن نرى أنّه من المهم أن ندل  برأينا ف  هذه المسألة، ألّن الكنيست ف  ُصلب . أّن دورها أصبح اآلن أكثر مركزيّة

 . النظام الديمقراط  ف  إسرائيل

هل الحظر الذي ينّص عليه قانون االحتالل والقانون اإلنسانّ  الدولّ ، وألنّها تهدف إلى مأسسة نظام تتجا كهذه اتتشريع
فصل إثنّ  تمييزّي، وتوّسع تشريعات الكنيست المستوطنات وتقّوي الّصلة بينها وبين دولة إسرائيل وتيمن الحقوق 

ساريًا على السّكان ( نظام االحتالل)الحكم العسكرّي للسّكان اليهود وحدهم دون غيرهم، وف  الوقت نفسه يبقى نظام 
 .الفلسطينيّين كأّنما لم يتغيّر ش ء

تفكيك اإلطار القانونّ  الخاّص باالحتالل أو بحالة  -معنى سريان القوانين اإلسرائيلّية مباشرة على المناطق المحتلّة 
 احتالل أو تفكيك إطار قانون االحتالل

المذكورة أعاله ف  سياق جهود سياسيّة لتعميق يّم المستوطنات وتقويض المبادئ  ةالمبادرات التشريعي  تأت   .1
يحدث تعزيز التشريعات الّساعية إلى اليّم ف  موازاة اإلمعان ف  إيعاف . الت  تنّظم ُحكم االحتالل العسكريّ 

ئيل قد تبنّت هذه القوانين على مكانة قوانين االحتالل، الت  تنهل من القانون اإلنسانّ  الدولّ ؛ والحال أّن إسرا

                                                      
 Systems.pdf-Legal-content/uploads/2014/11/Two-https://law.acri.org.il/he/wp  -تقرير سنوي أجهزة القانون  1

http://www.acri.org.il/
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
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يفرض القانون اإلنسانّ  الدولّ  قيوًدا تحّد من قّوة الجيش بهدف حماية حياة وحقوق السّكان . نحٍو انتقائّ  وجزئ ّ 
يقوم الحاكم العسكرّي مقام السيّد الشرعّ  لفترة محدودة من الوقت، أي أنّه الحاكم الفعلّ  إلى حين : المحميّين
  . تالل وإقامة كيان سيادّي تستند شرعيّة حكمه إلى كونه منتخبًاانتهاء االح

وفقًا ألحكام " سّكان محميّون"واجبات تجاه السّكان المحليّين، المعّرفين على أنّهم  الحاكم العسكري  تقع على   .2
حقوق اإلنسان  تطبيق أحكام" طوعيًّا"أعلنت حكومات إسرائيل . ميثاق جنيف الّرابع وغيره من المواثيق الدوليّة

الواردة ف  الميثاق، بهدف الحصول على شرعيّة دوليّة لتطبيق نظام ُحكم عسكرّي على السّكان الفلسطينيّين، 
تشريعات الكنيست الت  تسري مباشرة على . لكّن ممارساتها تخالف الكثير من القيود الت  ينّص عليها الميثاق

 مبادئ األساسيّة الت  تشّكل جوهر قوانين االحتالل الحرب ّ اليفة الغربية تُمعن أكثر وأكثر ف  يعيعة ال
laws of belligerent occupation والت  التزمت إسرائيل بها . 

ولكّن . ينّص القانون الدولّ  على أّن االحتالل ف  جوهره ويٌع مؤقت، وليس ويعًا دائًما :مبدأ الوضع المؤقت .3
عبر إقامة المستوطنات؛ وعلى الغرار نفسه " الويع المؤقت" حكومات إسرائيل المتعاقبة عملت يّد مبدأ

 الذين-أعياء الكنيست . مباشرة على اليفة الغربية مبدأ الويع المؤقت البرلمان ّ يخالف سريان التشريع 
وكأّنهم السيّد والمشّرع ف  اليفة  يتصّرفون-يمثّلون سّكان إسرائيل والمستوطنين، وال يمثّلون الفلسطينيّين 

 . لغربيّة، ويعلنون أّن هذه السيادة دائمة وليست مؤقتةا

لدى انتقال صالحيّات الّسلطة الشرعيّة "من اتفاقية الهاي أنّه  43ينّص البند : الحفاظ على القوانين القائمة .4
اّم، بقدر ما لتصبح فعليًّا ف  يد المحتّل، عليه اتّخاذ جميع التدابير الممكنة إلعادة إرساء النظام العاّم واألمن الع

يعن  ذلك أّن ". عليه ذلك تماًما الظروف، منطلقًا من احترام القوانين المعمول بها ف  الدولة، إاّل إذا تعذّر تتيح
محليّين أو احتياجات على الحاكم العسكرّي أاّل يغيّر ف  الويع القانونّ  إاّل إذا اقتيت ذلك مصلحة السّكان ال

خمسين الت  انقيت منذ االحتالل أصدر الجيش آالف األوامر والمراسيم أو خالل السنوات ال. عسكريّة صرف
يريد أعياء الكنيست اآلن تغيير القانون . اللّوائح الت  غيّرت كالًّ من القانون والواقع ف  المناطق المحتلّة

ّص عليها القانون اإلنسانّ  بأنفسهم، ف  تنّكر تاّم للقوانين الت  كانت سارية عشيّة االحتالل وتجاُهل للقيود الت  ين
 . الدول ّ 

مقام السيّد الشرعّ ؛ وهو يعمل كسلطة تشريعيّة مؤقتًا ف  المناطق المحتلّة يقوم الحاكم العسكرّي  :مسألة السيادة .5
وتنفيذيّة وقيائيّة، ومن هنا يقع عليه واجب حماية حقوق السّكان المحليّين بمقتيى القانون اإلنسانّ  الدولّ ، 

مقام السيّد الشرعّ ، فهو يملك صالحيّة مؤقتًا وحيث أّن الجيش يقوم . عّرف كالًّ من واجباته وحقوقهمالذي ي
وإدارة األراي  وتطويرها ماّديًّا، بُحكم سيطرته الفعليّة على ( خرائط هيكليّة)قانونيّة إلعداد مخّططات بناء 

 .  األرض

ا المستوى بية ال يتّخذها الجيش وحده، وإنّما يشارك فيهتعلّق بإدارة اليفة الغرتالقرارات المهّمة الت  
ما يُمل  ويحّدد سياسات حكومات إسرائيل ف  اليفة الغربية . المدنيّة ف  إسرائيل ةالسياسّ  والبيروقراطي
 ، وكذلك أمن المستوطنين وتوسيع(المتعلّقة بالسيطرة على األقاليم أو األرض) إلقليميّةا-هو مصالحها القوميّة 

لحاكم العسكرّي من واجب أخذ مصالح اا ما يمليه القانون الدولّ  على المستوطنات؛ وألجل ذلك يُنّحى جانبً 
 . السّكان الفلسطينيين بعين االعتبار واحترام حقوقهم بوصفه يقوم مؤقتًا مقام السيّد الشرع ّ 

 

اجبات الحاكم العسكري، ييعيع الذي يسري مباشرة على المناطق المحتلة يتعارض مع و البرلماني  التشريع  .6
 . المبادئ الجوهريّة الثالثة لقوانين االحتالل الحربّ ، ويفاقم المّس بحقوق اإلنسان الفلسطين ّ 

 نظام تمييز على أساس القومي ة عبر منظومتي قانون منفصلتين -ي  في المناطق المحتل ة آثار التشريع اإلسرائيل

http://www.acri.org.il/
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تحّركت السيطرة اإلسرائيلية ف  المناطق المحتلة على محور طرفه األّول احتالل وطرفه اآلخر  1967منذ عام  .1
ويمّس بحقوق اإلنسان هذا الجمع بين يّم جزئّ  واحتالل جزئّ  هو الذي ييعيع مكانة الفلسطينيين . يمّ 

 . الفلسطين 

. المقلقةالممارسات  صحيح أّن مساع  التشريع المذكورة حديثة العهد، غير أنّها تندرج يمن سلسلة طويلة من .2
وكان من . االلتزام التاّم باإلطار القيائّ  لقوانين االحتالل الحربّ  كان من شأنه أن يؤّمن الحماية للفلسطينيين

ًيا أن يمنع إقامة المستوطنات، وأن يمنع بالتال  االنتهاكات الّصارخة والمكثّفة الناجمة عن شأن هذا اإلطار أي
لوال المستوطنات لما تطّورت ف  اليفة الغربية منظومتا قانون تمييزّيتان ف  إطار قيائّ  قوامه . إقامتها

علًما أّن القانون اإلنسانّ  )ليّم التاّم من جهة أخرى، ما كان ليمكن ف  واقع ا. الاّلمساواة المتطّرفة والمنهجيّة
  .إرسال الجيش للقيام بخطوات ال يُسمح لدولة ديمقراطيّة بالقيام بها( الدولّ  يحظره

الحدود وتسّن قوانيَن تسري على مناطق تقع خارج الحدود السياديّة لدولة إسرائيل  20حين تتعّدى الكنيست الـ .3
الغربيّة كمنطقة محتلّة، وتُبطل بالتال  الحقوق الت  تكفلها قوانين االحتالل فه  تنسف من األساس تعريف اليفّة 

بين حانا "يييع الفلسطينيّون ف  هذا الواقع الذي يجمع ما بين اليّم واالحتالل . الحربّ  للسّكان المحميّين
انّ  الدولّ  والقانون الدولّ ، وأيًيا من يجّردون من الحمايات والحقوق الت  ينّص عليها القانون اإلنس": ومانا

إنّه ويع ال يطاق، إذا نظرنا إليه بمنظور حماية واحترام حقوق . تلك الت  ينّص عليها القانون اإلسرائيل ّ 
 .  اإلنسان

ا سط سلطتهبتائيليّة الت  تمارس صالحيّاتها وإلى حين تطبيق تسوية سياسيّة أيًّا كانت، على جميع الّسلطات اإلسر .4
الجيش، الكنيست، المحاكم، المستشار القيائ  للحكومة، الشرطة، وكافّة وزارات الحكومة  -ف  اليفة الغربية 

لك  يتّم ذلك، من اليرورّي االلتزام . أن تحترم حقوق اإلنسان الت  للسّكان الفلسطينيين ومنع المّس بهم -
  . ب ّ بالواجبات والقيود الت  تنّص عليها قوانين االحتالل الحر

أيًيا األخذ بعين االعتبار أحكام حقوق اإلنسان الواردة ف  نصوص القانون الدولّ ، إيافة إلى ذلك، يجب  .5
 . والت  قد تطّورت كثيًرا منذ أن صيغت المواثيق واليوابط الت  تنظم قوانين االحتالل

6.  

 كيفي ة العمل على سن  قوانين تسري مباشرة في المناطق المحتل ة

عن وزيرة القياء أييلت َشِكد، )سنة على االحتالل، صدرت  50، مع ذكرى مرور 2017ف  صيف  .1
تعليمات موّجهة إلى أعياء اللّجنة الوزاريّة للتشريع، ينبغ  بموجبها أن تنظر ( ووزير السياحة يريف لفين

 -ة الغربية اللجنة يمن مناقشة أّي مقترح قانون حكومّ  يُطرح على طاولتها إمكانيّة تطبيقه ف  اليف
بدأت اللّجنة 2018ف  كانون الثان  (. سواء عبر صيغة مباشرة ف  القانون نفسه، أو عبر أمر عسكريّ 

الوزاريّة للتشريع العمل بهذه التعليمات فعليًّا، حيث ُعرض أمام الوزراء األعياء للمّرة األولى رأٌي 
إيافة إلى ذلك، أقامت . لمناطق المحتلّةقيائّ  بخصوص عدد من القوانين المقترحة، لجهة سريانها ف  ا

ا ف  وزارة القياء، مهّمته  تسريع وتيرة إصدار أوامر جنرال وتطبيع "الوزيرة شاكيد طاقًما خاصًّ
 .2 "العالقات مع سّكان يهودا والّسامرة

تسري مباشرة منذ أقسمت يمين الوالء وباشرت أعمالها ثمانية قوانين وتعديالت قوانين  20أقّرت الكنيست الـ .2
بعض هذه القوانين، وعلى رأسها قانون التسوية، يغيّر جذريًّا طابع السيطرة اإلسرائيلية . على اليفة الغربية

  .على المناطق المحتلة وله عواقب وخيمة على حقوق الفلسطينيين

                                                      
ي باروخ القناة السابعة، والسامرة يهودا تتخّط  لن الحكومة قواني   : للوزراء توجيهات2  

 
 .6.6.2017، حزف

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/347950  
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، ومهّمتها والسامرة اللجنة الفرعيّة لشؤون يهودا( يمن لجنة الخارجيّة واألمن)ف  المقابل، تعمل ف  الكنيست  .3
يُدعى لحيور جلسات هذه اللّجنة ممثّلون عن جهاز األمن وعن . معالجة مسائل مدنيّة تتعلّق باليفة الغربية

وف  المقابل، يبرز غياب أّي تمثيل للسّكان . سلطات ووزارات حكوميّة، وكذلك ممثلون عن قيادات المستوطنين
 . يمكنهم إرسال ممثّل عنهم إلى الكنيست والمطالبة بمعالجة مشاكلهم للفلسطينيّين عن هذه الجلسات، فهؤالء ال

 قوانين إسرائيلي ة تسري مباشرة على المناطق المحتل ة 

3 للكنيست، وحتى قبل ذلك 20فيما يل  بعٌض من القوانين الت  تمّس المناطق المحتلّة والت  أقّرت ف  الدورة الـ

نين ومقترحات القوانين، يُنظر التقرير الكامل الذي نشرته جمعيّة حقوق المواطن لالّطالع على قائمة تحوي جميع القوا)
https://www.acri.org.il/single-":  الّسارية مباشرة على اليفة الغربية 20تشريعات الكنيست الـ"تحت عنوان 
post/101( 

، وكانت الغاية منه إيفاء الشرعيّة بأثر رجعّ   2017أقّرت الكنيست هذا القانون ف  شباط:"4 التسويةقانون " .1
على المبان  الت  أقامتها المستوطنات والبؤر االستيطانية على أراٍض فلسطينية بملكيّة خاّصة، وذلك من خالل 

أّواًل، : نّها خطوة تشريعيّة متطّرفة وشاذّةإ. استحداث آليّة لمصادرة أراٍض فلسطينية خاّصة وتعويض أصحابها
ال يسري ف  إسرائيل وإنّما فقط ف  المناطق المحتلة، وهذا خالفًا لما كان متّبعًا ف   -نتحّدث هنا عن قانون جديد 

الماي ، حيث كان يتّم توسيع نطاق سريان قانون معمول به ليشمل المستوطنات أو اإلسرائيليين المقيمين ف  
ثانيًا، إنّه تشريع مباشر يتعلّق باألراي  ف  اليفة الغربية، بمعنى أنّه يسري على األرض وليس . ناتالمستوط

ثالثًا، يحّدد القانون للحاكم العسكري كيف يدير . الت  تسري فقط على األشخاص" الفرديّة"من نوع القوانين 
رابعًا، . يين على أراٍض فلسطينيّة بملكّية خاّصةاألراي  ف  المناطق المحتلة ف  كّل ما يتعلّق بالبناء لإلسرائيل

ينتهك القانون بشكل مباشر حقوق الملكية الخاّصة الت  للفلسطينيين، والت  يكفلها القانون اإلنسانّ  الدولّ  الّساري 
خامًسا، بادر أعياء الكنيست إلى طرح القانون ومن ثّم التصويت لصالحه، رغم . على منطقة محتلّة

ت الوايحة من جانب المستشار القيائ  للحكومة والمستشار القيائ  للجهاز األمن  والمستشار االعترايا
عند تقديم التماسات لمحكمة العدل العليا يّد قانون التسوية، رفض المستشار القيائ  . القيائ  للكنيست

مة إلى استئجار خدمات محاٍم للحكومة، أفيحاي مندلبليط، الّدفاع عن القانون أمام المحكمة، مّما ايطّر الحكو
قّدمت النيابة موقفها كذلك،  .5هارئيل أرنون، لك  يمثّل الحكومة ويدافع عن القانون أمام المحكمة العليا -خاّص 

 . للمحكمة معارية موقف الحكومة، حيث قالت أّن القانون يتعارض مع أسس دستوريّة ولهذا يجب إلغاؤه

قانون المحاكم   2018ف  تّموزأقّرت الكنيست  :ف  شأن التماسات المناطقتعديل قانون المحاكم اإلداريّة  .2
سحب القانون من المحكمة العليا معالجة االلتماسات اإلدارية المتعلّقة . 20186 -( 117تعديل رقم )اإلداريّة 

اء، قانون حّرية مجال التخطيط والبن: ف  أربعة مجاالت، ونقَلها للمحاكم اإلدارية ف  القدس -باليفة الغربية 
وفقًا . المعلومات، الدخول والخروج من اليفة والتنقّل داخلها، وأوامر اإلبعاد والتعّقب الت  يصدرها الجيش

د وعيو يوزيرة القياء شكِ  وبيمنهم-لتصريحاتهم الت  نشرتها وسائل اإلعالم، يتوقّع مقّدمو هذا القانون 
قرارات ُحكم قيائّ  أكثر إيجابيّة، بحيث تميل لصالح أن تؤّدي هذه الخطوة إلى  -الكنيست سموطريش 

 .المستوطنين، وعلى األخّص ف  الملفّات المتعلّقة بالتخطيط والبناء

                                                      
انها ُينظر   3

ّ
ة عىل المستوطنات وسك يعات الكنيست مبارسر الع عىل أمثلة إضافّية عىل رسيان تشر

ّ
تعديالت )قانون التنجيع االقتصادي  : لالط

يعّية لتحقيق أهداف ال يعيّ  تتعديال ) االقتصادي التنجيع قانون؛ 2016 -( 2018–و 2017ياسة االقتصادية للسنتي   المالّيتي   ستشر  ةتشر
خل 1620 -( 2018–و 2017 تي   الماليّ  للسنتي    االقتصادية ياسةسال أهداف لتحقيق

ّ
يبة الد  ديللتع قانون؛ (226رقم )؛ تعديل مرسوم ض 

ي المنا2017، (18 رقم) ناتالبيّ  مرسوم
 
ي تتوّصل إليها محكمة عسكرّية ف

 النتائج واالستنتاجات الت 
ّ
عتبر بّينات ، وينّص عىل أن

ُ
ة ت

ّ
طق المحتل

 .2017 -؛ وقانون الخدمة المدنّية 2016مقبولة لدى المقاضاة أمام محكمة مدنّية؛ قانون العائالت الحاضنة 
 . 2017 -قانون تسوية االستيطان في يهودا والسامرة 4 

 الكنيست 2055/17محكمة العدل العليا 5 
ّ
ود ضد ي االلتماس أمام تسعة قضاة  الجلسة األوىل. رئيس مجلس قرية عي   يبر

 
للنظر ف

ي حزيران  
 
ي  المحكمة وثائق عىل لالطالع هنا الضغط يرجر . 2018عقدت ف

 
  . المواطن حقوق جمعية موقع ف

الع عىل موقف جمعية حقوق المواطن6 
ّ
  عىل مالحظات: لالط

ّ
ي  القضاء وزارة إىل هتّج وُ ، القانون رةمذك

 
 .25.1.2018  تاري    خ ف
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ف  أقّرت الكنيست  :7تعديل قانون مجلس التعليم العال  بحيث يسري على مؤّسسات أكاديميّة ف  المستوطنات .3
ألغى القانون الفصل الذي كان قائًما حتى . 2018 -( 20م تعديل رق)قانون مجلس التعليم العال   2018شباط 

يهودا والّسامرة، فوّسع عمليًّا  -ذلك الحين بين مجلس التعليم العال  ف  دولة إسرائيل، ومجلس التعليم العال  
. لمحتلّةنطاق سريان قانون التعليم العال  بحيث يسري أيًيا على المؤّسسات األكاديميّة اإلسرائيلية ف  المناطق ا

يمنع التعديل المذكور مجلس التعليم العال  من المّس باالعتراف الذي سبق أن حازته مؤّسسات وألقاب من 
 . يهودا والّسامرة -مجلس التعليم العال  

لقانون منع  4التعديل رقم  2017ف  شباط أقّرت الكنيست : تعديل قانون منع التمييز ف  المنتجات والخدمات .4
، الذي أياف حظر التمييز 2000 -منتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه واألماكن العاّمة التمييز ف  ال

ف  المقابل، . ويسري القانون اآلن على البلدات ف  إسرائيل كما على المستوطنات. على أساس مكان اإلقامة
لتوّيح إذا كانت تمتنع عن تزويد  بحيث يُلزم المصالح التجاريّة بأن تُشير 8جرى تعديل قانون حماية المستهلك

 .خدمة النقليّات أو التصليح ف  منطقة معيّنة أو بلدات معّينة داخل إسرائيل أو داخل المستوطنات

 

 

(2019) 

             

 

                                                      
 . 2018 -( 20تعديل رقم )قانون مجلس التعليم العالي 7 
 (. 50تعديل رقم ) 1981 -قانون حماية المستهلك 8 

http://www.acri.org.il/

