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  - االحتالل لقوانين ضّم أراٍض وإضعاف: األراضي المحتلة على مباشرة لتي تسريا الكنيست تشريعات

 اإلنسان؟ حقوق منظور من ذلك يعني ماذا

 

 

  ?األراضي المحتلة في الّساري النظام ما

 لحاكما يد في( التشريعيّة) الصالحيّات عسكرّي حيث نظام إنّه. احتالل نظام هو األراضي المحتلة في الّساري النظام

 قبل يةسار كانت التي القوانين من مكّونة األراضي المحتلة في الّسارية القوانين. الوسطى المنطقة العسكرّي، قائد

 تكون أن بغيين العسكرّي، والتي الحاكم بواسطة مّر السنين على إسرائيل أجرتها التي التغييرات إليها مضافًا االحتالل

 . االحتالل لقوانين خاضعة

 ضعتوُ  والنزاعات، وقد الحرب أوقات في اإلنسان بحقوق يُعنى اإلنسانّي الدولّي الذي القانون جزٌء من االحتالل قوانين

 قوقح المحتلّة، وحماية المنطقة في والنظام القانون على مؤتمنًا بوصفه العسكرّي المؤقّت النظام أداء ضمانة: لغايتين

 ". محميّون سّكان" بوصفهم الفلسطينيّين المحليّين السّكان

 نساناإل الدولّي لحقوق القانون األراضي المحتلة في يسري الدوليّة العدل محكمة قرارات مع وانسجاًما ذلك إلى إضافة

 على عتق الدولي للقانون وفقًا(. االحتالل حالة أو الحرب أوقات عن بغّض النظر كإنسان اإلنسان بحقوق يُعنى الذي)

 الحمايات مختلف تأمين مسؤوليّة عاتقها على المحتلّة، وتقع المنطقة في المحليّين السّكان تجاه خاّصة واجبات رائيلإس

 .  األسريّة وحقوقهم حياتهم، عقيدتهم حياتهم، ممتلكاتهم، كرامتهم، نمط حماية ذلك لهم، وضمن

   ?فعليًّا يحدث الذي ما

 قوانين امأحك وفق التصّرف واجب من بذلك وتنّصلت محتلّة منطقة عن يجري الحديثبأّن  البداية منذ تقّر إسرائيل لم

 ابعةالرّ  يفجن ةفاقيّ اتّ  في" اإلنسانيّة األحكام" تطبّق فقط، سوف اإلحسان باب أّنها، من إسرائيل أعلنت الحقًا. االحتالل

الدولّي  انونالق مخالفة في يمعن األراضي المحتلة في االحتالل نظام أخذ السنين بمرور. المدنّيين بحماية عنىتُ  التي ،

 مواطنيها لتونق مستوطنات أقامت أّن إسرائيل المثال سبيل على ذلك من. للسّكان المستحقّة والحمايات االحتالل وقوانين

 اإلسرائيلي القانون إسرائيل ذلك، طبّقت إلى إضافة. اإلنسانّي الدوليّ  القانون يحظره الذي محتلّة، األمر مناطق في للّسكن

 ميّزانت منفصلتين قانون منظومي إلى المحلّة المناطق في المقيمين خضوع عنه ينتج بما وسّكانها المستوطنات على

 . قوميّ -إثنّي  أساس على

 لم وإن( فاكتو دي)الفعلّي  الضمّ - المحتلّة للمناطق ضّم الزاحفال هي السنين بمرور حدثت التي أهّمية األكثر العمليّة

: نفسها نطقةالم في السّكان من لمجموعتين ومختلفتين منفصلتين قانون الضّم منظومتي هذا يُنشئ. رسميًّا معلنًا يكن

 لدوليّة، وتثبيتا الحمايات من الفلسطينيّين السّكان تجريد المقابل اإلسرائيليّين، وفي/اليهود للسّكان وأكثر أكثر حمايات

 المقيمين يهودال السّكان اإلسرائيلّي على القانون وتطبيق االستيطان مشروع إقامة عن عدا. المميّزة والقوانين الترتيبات

 وصول ومنع التخطيط عن باالمتناع) C المنطقة من الفلسطينيّين السّكان إزاحة على إسرائيل المستوطنات، تعمل في

 بواسطة الخطّ األخضر شطب على تعمل ، كما(أخرى وسائل ضمن من- الزراعيّة واألراضي المياه مصادر إلى السّكان

 إخضاعهاو جامعة طرق، إقامة مدّ شبكات ذلك في بما) واألراضي المحتلة إسرائيل بين الفصل تُلغي بمشاريع تنفيذ

 . ذلك ، وغير(العالي التعليم لمجلس

  اآلن؟  الجديد ما

 شريعاتت للفلسطينيّين، بواسطة التي اإلنسان المّس بحقوق معه الضّم الفعلّي، وتعّمق نهج األخيرة الّسنوات في تعّمق

 .العسكريّ  الحاكم عن الصادرة العسكريّة لألوامر خالفًا األراضي المحتلة على مباشرة لتسري الكنيست تسنّها

 

 عمليًّا؟ يتّم ذلك كيف
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 لىع سريانه إمكانيّة فحص ضمن إاّل  قانون مقترح أيّة في للتشريع الوزاريّة اللّجنة تنظر اّل أ تقّرر 2017 عام في

ا طاقًما القضاء وزارة شّكلت ذلك ذلك؛ ألجل وكيفيّة المناطق  كذلك. ناطقالم في اإلسرائيلي القانون تطبيق لشؤون خاصًّ

 بالمسائل تُعنى( واألمن الخارجيّة للجنة تابعة) والّسامرة يهودا لشؤون فرعيّة لجنة 2016 عام في الكنيست شّكلت

 . المناطق في المستوطنين شؤون وتعالج بالمناطق المتعلّقة المدنيّة

 الضفة على مباشرة تسري قوانين وتعديالت قوانين 8 سنّت 20 الـ دورتها في أّن الكنيست األساسيّة ولكّن النقطة

 المناطق يف اإلسرائيليّة السيطرة طابع جذريّة بصورة التسوية، تغيّر قانون رأسها القوانين، وعلى هذه بعض. الغربية

 . الفلسطينّيين حقوق على مباشرة وتؤثّر

 :القوانين تلك بين من

اٍض أر على االستيطانّية والبؤر المستوطنات في أبنية من أنشئ رجعّي ما بأثر شرعن ، الذيالتسوية قانون ●

 إنّها .أصحابها وتعويض الهدف لهذا أراٍض خاّصة لمصادرة آليّات وضع على خاّصة، واشتمل بملكيّة فلسطينيّة

 جغرافيا له المناطق، وتخضع في وإنّما إسرائيل داخل يطّبق ال جديد قانون: ومتطّرفة استثنائيّة تشريعيّة خطوة

  بشكليمسّ  أنّهالمناطق؛ ثّم  في األراضي يدير أن عليه العسكرّي كيف للحاكم يوعز أشخاص؛ قانون وليس معّينة

 . االحتالل قوانين تكفلها حقوق أنّها علًما للفلسطينّيين الخاّصة الملكيّة بحقوق مباشر

 ماساتااللت معالجة القدس في اإلدارية المحكمة إلى العليا العدل محكمة من نقل ، الذياإلداريّة المحاكم قانون تعديل ●

 التنقّلو الضفّة من والخروج المعلومات، الدخول حّرية والبناء، قانون التخطيط مجال في بالمناطق الخاّصة اإلداريّة

 كمح قرارات تجلب أن الخطوة هذه من الحكومة تتوقّع. الجيش يد على والتعقّب اإلبعاد، والمراقبة داخلها، أوامر

 .والبناء التخطيط مجال في وخاّصة للمستوطنين أفضل

 مجلس بين الفصل ألغى الذي المستوطنات في أكاديميّة مؤّسسات على وتطبيقه العالي التعليم مجلس قانون تعديل ●

 .والّسامرة الذي كان قائًما حتى حينه يهودا-ومجلس التعليم العالي  إسرائيل دولة في العالي التعليم

 حظر أضاف الذيالعاّمة،  واألماكن الترفيه أماكن إلى والدخول والخدمات المنتجات في التمييز منع قانون تعديل  ●

. رائيلإس داخل البلدات على يسري مثلما المستوطنات على اآلن القانون يسري. اإلقامة مكان أساس على التمييز

 عن متنعت كانت إذا ما توضح بأن التجاريّة المصالح يُلزم بحيث المستهلك حماية قانون تعديل المقابل، جرى في

  .المستوطنات داخل أو إسرائيل داخل معيّنة بلدات أو معيّنة منطقة في التصليح أو النقليّات خدمة تزويد

 الرابط في المواطن حقوق جمعيّة تقرير قراءة يعنيه، يُرجى وما كّل قانون عن أكثر وتفاصل كامل عرض على لالّطالع

 المادة متوفرة باللغة العبرية() https://www.acri.org.il/single-post/101  التالي

 

 اإلنسان؟  حقوق على وعواقبها الخطوات هذه تبعات هي ما

 . المناطق يف الفلسطينيّين للسّكان التي اإلنسان حقوق على دراماتيكيّة آثار الضّم لها وتعميق المباشر التشريع عمليّة

 لىع مباشرة تسري سّن قوانين :إسرائيل بها التزمت االحتالل، التي لقوانين األساسيّة المبادئ جميع زعزعة .1

 حتاللاال قوانين في الثالث الجوهريّة المبادئ العسكرّي، يزعزع الحاكم التزامات مع يتعارض األراضي المحتلة

  . للفلسطينيّين التي اإلنسان المّس بحقوق ويعّمق

 ضعًاو وضٌع مؤقت، وليس جوهره في أّن االحتالل الدولّي اإلنسانّي على ينّص القانون :المؤقت الوضع مبدأ .1

ّن أ ذلك معنى. ذلك لتعّمق اآلن المباشرة التشريعات أتتالمبدأ، ثّم  هذا المستوطنات امةإق زعزعت. دائًما

 على يعالتشر وصالحيّات السيادة تفرضان- الفلسطينيّين السّكان يمثّلون ال الذين- والحكومة الكنيست

 . دائمة السيادة أّن هذه تعلنان ذلك على المناطق، وعالوة

 الذي القانوني الوضع أنّ  الهاي اتفاقية من 43 ينّص البند :(القائمة القوانين بمعنى) القائم الوضع على الحفاظ .2

 مصلحة بالضرورة ذلك اقتضت إذا فقط العسكرّي تغييره يحّق للحاكم يستمّر، وأنّه االحتالل قبل قائًما كان

 صدرأ االحتالل منذ انقضت التي الخمسين السنوات خالل. صرف عسكريّة احتياجات أو المحليّين السّكان

 ؛األراضي المحتلة في والواقع القانون من كالًّ  غيّرت قد التي اللّوائح أو والمراسيم األوامر آالف الجيش
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 لقانونا في عليها المنصوص القيود تماًما متجاهلين بأنفسهم القانون تغيير الكنيست أعضاء يريد اآلنو

 . اإلنسانّي الدوليّ 

 (الذي يقوم مقام السيّد الشرعيّ )في األراضي المحتلة الحاكم العسكرّي هو صاحب الّسلطة   :الّسيادة مسألة .3
يقع على الحاكم العسكرّي واجب حماية حقوق السّكان المحليّين . ويعمل كسلطة تشريعيّة وتنفيذيّة وقضائيّة

 م السيّد الشرعّي فهو وحده من يملك الصالحيّاتوحيث أّن الجيش يقوم مقا. بمقتضى القانون اإلنسانّي الدوليّ 
القانونيّة في المناطق، وبضمنها صالحيّات تخّص التخطيط والبناء، الّسلطة على األراضي وإدارتها، 

القرارات المهّمة المتعلّقة بإدارة المناطق يتّخذها أيًضا المسؤولون السياسيّون فعليًّا، . وتطوير البُنى
المدنيّة في إسرائيل، من هنا فعمليّة ُصنع القرار على هذا النحو تعّمق ( جهاز اإلدارة) والبيروقراطية

إسرائيل  أّن مصالحمعنى ذلك ( قانون التسوية على سبيل المثال)التشريع المباشر الذي تقوم به الكنيست 
ل ذلك المناطق، وألج هي ما يصوغ السياسة في -أمن المستوطنين وتوسيع المستوطنات  -اإلقليميّة /القوميّة

يُنّحى جانبًا ما يمليه القانون الدولّي على الحاكم العسكرّي من واجب حماية مصالح وحقوق السّكان 
 . الفلسطينيين بوصفه يقوم مقام السيّد الشرعيّ 

 

 الّرقعة في المناطق في تعمل :للقوميّة وفقًاقائمتين على التمييز  قانون منظومتي واقع وتعميق ترسيخ مواصلة .2

 على سريت واألخرى اإلسرائيليّين المواطنين على تسري واحدة- تماًما مختلفتين قانون منظومتا نفسها الجغرافيّة

 المناطق يف اّن النظام رغم. القوميّة أساس على الجماعتين بين مأَسسمُ  تمييز ذلك عن ينجم. الفلسطينيّين السّكان

 من يُكسبه ابم( تقريبًا كلّه)اإلسرائيلّي  القانون هو هناك اإلسرائيلّيين المواطنين على يسري نظاٌم عسكرّي فإّن ما

بكثير،  شدّدًات أكثر أنّه العسكرّي، علًما للقانون الفلسطينيّون المقابل، يخضع في. األساس قوانين حقوق، وبضمنه

 موجبالفلسطينّي ب المثال، يحاّكم سبيل على) عاديّة جنائيّة بتهم اتّهامهم حين أيًضا القانون لهذا وفقًا ويحاّكمون

 (.بقالة دّكان من حليبًا سرق أو مرور مخالفة ارتكب إذا حتّى عسكريّة محكمة العسكرّي أمام القانون

ق القانون  ّّ ال تهدف مساعي التشريع المباشر إلى بسط السيادة والضّم بحيث توّسع رسميًّا حدود دولة إسرائيل فيطّب
ي أنحاء الضفة الغربية، كما هو الحال في القدس الشرقيّة، وذلك ألّن إسرائيل ال تقصد أن تمنح الفلسطينيّين اإلسرائيلّي ف

الدولة "المكانة وحّق االقتراع المترتّبين على بسط السيادة، وال أن تقّدم خدمات التعليم والصّحة والّرفاه بالتساوي داخل 
ّي يتّم مزدوج وتمييز نظام-المقصود بهذه العمليّة التشريعيّة هو مأسسة نظام الضّم واالحتالل . بين النهر والبحر" الواحدة

من خالله من جهة أولى سّن قوانين في الكنيست توّسع المستوطنات وتعّزز الّصلة بينها وبين دولة إسرائيل السياديّة، ومن 
ى التشريعات المبادرون إل. ان الفلسطينّيين وكأّن شيئًا لم يتغيّرجهة ثانية يبقى نظام االحتالل العسكرّي ساريًا على السكّ 

دين بهذه أّن المقصو غير-المذكورة يشيدون بها قائلين أّن الغاية العُليا منها تحقيق المساواة والديمقراطية وحقوق اإلنسان 
 .  الحقوق والقيم هم اإلسرائيليّون فقط

 

 "القصيد بيت"

والذي يسري على األراضي المحتلة هو ظاهرة جديدة في إطار سيرورة مستمرة منذ أكثر التشريع المباشر للكنيست 

خرق للقانون اإلنسانّي الدولّي، وخلق نظامين قانونين منفصلين عاًما. إقامة المستوطنات رافقتها منذ البداية  50من 

 . 1يعتمدان التمييز على أساس قومّي بين المستوطنين والفلسطينيين

 إسرائيل لدولة السياديّة الحدود خارج تسري سّن قوانين عبر 20 الـ دورتها في الكنيست به قامت الذي الحدود تخّطي

 في. لمحميّينا للسّكان االحتالل قوانين تكفلها التي الحقوق ويقلّص أساسها من محتلّة منطقة على الّسارية األحكام ينسف

 جهة فمن" ناوما حانا بين" الفلسطينيّون يضيع الفلسطينيّون يخرج تاللالضّم واالح بين الجمع الواقع، واقع هذا مثل

 تمتّعوني ال أخرى جهة الدولي، ومن اإلنسانّي والقانون الدولي القانون ينّص عليها التي والحقوق الحمايات عنهم تسقط

 حقوق راماحت ناحية من يُطاق الللقانون، وضٌع  وضٌع مخالف إنّه. اإلسرائيلي القانون يكفلها التي والحقوق بالحمايات

 . اإلنسان

                                                      
ي هذا الشأن:  1

 
https://law.acri.org.il/he/wp-يمكن االطالع عىل تقرير جمعية حقوق المواطن ف

.Systems.pdf-Legal-content/uploads/2014/11/Two 

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
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 . انتهى


