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  دراسات
  *املوسى خليل حممد

 

  :الفاصل اجلدار يف الدولية العدل حمكمة رأي
  القانونية األبعاد

   
  مقدمة
 يف جدار إلنشاء القانونية بالتبعات يتعلق استشارياً رأياً 9/7/2004 بتاريخ الدولية العدل حمكمة أصدرت

 10/14 قرارها بموجب العامة اجلمعية وجهته لطلب استجابة الرأي هذا جاء وقد. احملتلة الفلسطينية األراضي
 امليثاق من 96 املادة أحكام إىل استناداً  العدل حمكمة من العامة اجلمعية طلب جاء إذ ،8/12/2003 يف الصادر

 السلطة إسرائيل، تقوم الذي اجلدار تشييد عن الناشئة القانونية اآلثار هي ما: "اآلتي السؤال بشأن استشارياً رأياً
 النحو على وحولها، الشرقية القدس يف ذلك يف بما احملتلة، الفلسطينية األرض يف بإقامته باالحتالل، القائمة
 الرابعة جنيف اتفاقية ذلك يف بما الدويل، القانون ومبادئ قواعد حيث من وذلك العام، األمين تقرير يف املبين

  "الصلة؟ ذات العامة واجلمعية األمن جملس وقرارات ،1949 لعام
. بها اخلاص القانوين والوضع الفلسطينية القضية إىل بالنسبة كبيرة أهمية على املذكور االستشاري الرأي ينطوي

 برمتها، الفلسطينية القضية مراجعة إىل وعمدت عنه، لإلجابة الالزم بالقدر السؤال حدود فيه احملكمة جتاوزت فقد
 وتداعياته بآثاره يلقي اجلدار بناء ألن ومشروع نطقيم أمر وهو. فحسب اجلدار موضوع تناول على تقتصر ومل

 الوضع حتديد بغية احملكمة تناولت. بها تتعلق كثيرة أُخرى حلقات من حلقة فهو الفلسطينية، القضية جممل على
: أهمها من الفلسطينية القضية من ومتنوعة متعددة جوانب عليه، املترتبة القانونية والتبعات للجدار القانوين

 اتفاقية سيما وال جنيف، اتفاقيات انطباق احملتل؛ الفلسطيني اإلقليم حدود احملتلة؛ لألراضي القانوين ضعالو
 واألمم الصهيوين الكيان مسؤولية املصير؛ تقرير يف الفلسطيني الشعب حق األراضي؛ هذه على الرابعة جنيف

  .الدويل اجملتمع يف األعضاء والدول املتحدة
 واخملتصين األكاديميين من يلق مل أنه وخصوصاً األهمية، يف وغاية ملحة مسألة الرأي ذاه دراسة تغدو وهكذا

 واخملتصين املهتمين على الرأي هذا إهمال يف مقصوراً األمر وليس. وحتليل دراسة من يستحق ما واملهتمين
 تغييباً هناك أن نلحظ برمتها، الفلسطينية القضية على تداعيات من يخلِّفه ومما أهميته، من الرغم على إذ فحسب،

 عنها غنى ال مسألة باتت االستشاري الرأي فدراسة. الفلسطيني بالشأن والعاملين السياسيين من له كامل شبه
 للمبادئ القانونية واألبعاد اجلوانب من عدد تناول إىل دراسته يف وسنعمد. كافة الفلسطينية بالقضية للمهتمين

 من زيفها تكشف التي واألسانيد األدلة وتقديم شبهات، من حولها أثير ما ومناقشة فيه، الواردة واالستنتاجات
 شرعية عدم فيه أعلنت احملكمة أن سيما وال الرأي، هذا عن تنجم التي واآلثار التبعات بيان ثم القانونية، الناحية

 اجلدار؛ شرعية عدم احملكمة إعالن: تباعاً وهو احملاور من عدد على الدراسة ستنصب لذا. به امللحق والنظام اجلدار
 ما بحسب قانونية إشكاليات من املسألة هذه تطرحه وما الدويل اإلنساين والقانون احملتلة الفلسطينية األراضي

 .ذلك عن الناجمة القانونية والتبعات اجلدار شرعية عدم إعالن آثار احملكمة؛ رأي يف جاء
  

  اجلدار شرعية عدم: أوالً 
  به امللحق والنظام

 بعض تناول إىل احلاالت من كثير يف مدفوعة فتكون بشأنه، املستفتى املوضوع حدود عند غالباً احملكمة تقف ال
 أو مضمونه على اخلروج وعدم الطلب حدود يف تبقى أن شرط االستشاري، الرأي بطلب الصلة ذات املوضوعات

 اجلدار بناء قانونية مسألة بتناولها احملكمة بأن القائلة باالنتقادات التسليم يصعب اجلدار، حالة ويف. موضوعه
 بأن ذلك إليها، املوجه السؤال موضوع عن وخرجت االستشارية، سلطتها حدود جتاوزت به امللحق والنظام
 ما االستشارية، وظيفتها ممارستها بمناسبة الفرعية واملوضوعات املسائل بعض معاجلة صالحية تملك احملكمة

 مل احملكمة دامت وما بشأنه، املستفتى باملوضوع صلة ذات الطلب على الطارئة أو الفرعية املسائل هذه دامت
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 كانت وإن به، امللحق والنظام اجلدار شرعية مدى ودراسة)  1.(منه والغرض السؤال موضوع حدود عن تخرج
 من احملكمة تتمكن كي والزمة سيةأسا احملكمة، إىل العامة اجلمعية من املوجَّه السؤال موضوع على طارئة مسألة
  .اجلدار بناء عن الناجمة القانونية التبعات بشأن االستشاري الرأي إعطاء

 املوضوع مع التعامل يف احلذر حترّت ،9/7/2004 يف الصادر االستشاري رأيها يف احملكمة، أن الواضح من
 املتنوعة الصهيوين – الفلسطيني الصراع أسباب بتناول معنية ليست أنها فأكدت طاولتها، على املطروح

 كثيرة فصول من فصالً يكون أن يعدو ال به امللحق والنظام اجلدار بناء موضوع أن إىل أشارت ثم واملتعددة،
 ولهذا ،"أكبر كل من جزء" هي – ذاتها احملكمة تعبير بحسب – اجلدار فمسألة. الصهيوين – الفلسطيني للصراع

 شرط ستصدره الذي بالرأي يتعلق فيما وبعناية احلسبان يف الوضع هذا  ستأخذ أنها التأكيد على حرصت السبب
  )2.(عليها املطروح السؤال لدراسة ضرورياً ذلك يكون أن

 على التطبيق واجبة الدويل القانون أحكام مع به امللحق والنظام اجلدار اتفاق مسألة دراستها عند, احملكمة انتهت
 إىل دفعتها التي األسباب بجالء وأوضحت وملحقاته، اجلدار قانونية عدم إىل الصهيوين، – الفلسطيني الصراع

 .القانونية احلقيقة هذه إعالن
  

  احملتلة األراضي ضم
  الصهيوين بالكيان وإحلاقها

 أوضحنا كما – اجلدار بناء عن الناجمة القانونية التبعات بشأن االستشاري الرأي طلب على اإلجابة تستدعي
 هذه من القسم لذلك خاصة بصورة وحتديده عامة، الفلسطينية لألراضي والفعلي القانوين الوضع حتديد – أعاله

 االحتالل حتت الواقعة واألماكن األراضي حتديد يف احملكمة شرعت البداية يف. وبملحقاته باجلدار املتأثر األراضي
 املتعلقة الهاي الئحة من 42 املادة يف يتجلى كما العريف، الدويل القانون ألحكام وفقاً  أنه فأوضحت الصهيوين،

 وال العدو، جليش الفعلية السلطة حتت تكون عندما حمتلة األراضي تعد ،1907 لسنة البرية احلرب وأعراف بقوانين
 مع اًوانسجام. قيامها بعد السلطة هذه فيها تمارس أن يمكن التي األراضي سوى احملتلة األراضي هذه تشمل

 بين املسلح الصراع عقب التاريخية فلسطين من املتبقي للقسم 1967 سنة يف الصهيوين الكيان احتالل حقيقة
 تغدو االنتدابية، لفلسطين السابقة الشرقية واحلدود األخضر اخلط بين الواقع القسم وهو واألردن، الصهيوين الكيان

 يتمتع الذي الصهيوين الكيان جانب من حمتلة أراضي العريف، الدويل للقانون ووفقاً  السبب، لهذا األراضي هذه
 بما جميعها، املذكورة األراضي أن إىل التحليل هذا بعد احملكمة وخلصت". باالحتالل القائمة السلطة" بوضع فيها
 األحداث وأن احملتلة، القوة صفة فيها يحمل الصهيوين الكيان يزال وال حمتلة، مناطق تظل الشرقية، القدس فيها
  )3.(حمتلة أراضي كونها من تغير مل كلها املناطق هذه يف التاريخ هذا عقب جرت التي

 االنتدابية لفلسطين الشرقية واحلدود األخضر اخلط بعد الواقعة األراضي تعتبر احملكمة أن سبق، مما يتضح،
 لألراضي احملكمة جانب من القانوين التحديد فهذا. مهمة وعملية قانونية داللة له أمر وهو حمتلة، أراضي

 تسوية ألية وحمورياً أساسياً ركناً يكون أن يتعين الراهن الوضعي الدويل القانون ظل يف احملتلة الفلسطينية
 القانونية احلقيقة هذه من تبدأ أن يجب األخيرة فهذه املفاوضات، خالل من الصهيوين – العربي للصراع مستقبلية

 ليست املذكورة األراضي أن وهي املتعاقبة، الصهيوين الكيان حكومات تروجها التي الصهيونية الفكرة من ال
 من وأن الشرقية، القدس فيها بما حمتلة، كلها هذه فاملناطق. بشأنها املتنازع األراضي قبيل من هي وإنما حمتلة،

 سنأتي ما على الدولية اآلمرة القواعد من عدداً  يخالف ألنه باطالً، يعد هذا القانوين وضعها يقلب أن اتفاق أي شأن
  .الحقاً ذكره إىل

 اجلدار أن احملكمة الحظت فقد. به امللحق والنظام اجلدار بشأن االستشاري الرأي يف جاء ما الفكرة هذه يعزز ومما
 احملتلة الفلسطينية األراضي من% 16 نحو يبتلعان الصهيوين الكيان حدده الذي املسار بحسب به امللحق والنظام

 هذه يف أنشأها التي املستعمرات من% 80 يقارب بما يحتفظ أن الصهيوين للكيان ويتيحان ،)الغربية الضفة(
 جانب من التدابير هذه نعد أن قدرتنا يف أليس: هو ومنطقي مشروع سؤال ثمة املعطيات هذه وإزاء. األراضي

 أال ثم احملتلة؟ الفلسطينية األراضي من لقسم) une annexion( اإلحلاق أو الضم من ضرباً الصهيوين الكيان
 خرقاً  النتيجة وتكون احملتلة، الفلسطينية لألراضي الصهيوين الكيان جانب من تغييراً  الواقع يف الضم هذا يشكل

  بالقوة؟ الغير أراضي على االستيالء لتحريم
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 الضم إىل يرتقيان ال وملحقاته اجلدار أن من احملكمة إىل تأكيدات قدم الصهيوين الكيان أن من الرغم على
 والنظام اجلدار إنشاء أن من خماوفها عن عبرت احملكمة فإن دائمة، ال موقتة حالة على ينطويان وأنهما واإلحلاق،

 الوصف من الرغم وعلى احلالة، هذه ويف. دائماً يصبح أن يمكن األرض، على" واقعاً أمراً" يخلقان به املرتبط
 الضم قبيل من يعد ما وهو األرض، على دائماً وضعاً يشكل أن يمكن" فإنه اجلدار على إسرائيل تخلعه الذي الرسمي
 in حملياً  تعبيراً يعطي للجدار اخملتار املسار" أن حقيقة من ثابت ضم وهو)  4."(الفعلي loco غير للتدابير 

)  5."(األمن جملس به ندد الذي النحو على واملستوطنات، بالقدس يتعلق فيما إسرائيل تتخذها التي املشروعة
 يف يعيشون الذين املستوطنين من% 80 يشمل اإلسرائيلية احلكومة ثبتته كما اجلدار سير خط أن عن فضالً 

 الفقرة 49 املادة يف الواردة القانونية لألحكام خالفاً وذلك الشرقية، القدس فيها بما احملتلة، الفلسطينية األراضي
)  6(حتتلها، التي األراضي إىل املدنيين سكانها ترحيل من االحتالل دولة تمنع التي الرابعة جنيف اتفاقية من 6

 وتوطين احملتلة الفلسطينية األراضي من قسم ضم الكيان هذا حكومة نية على قرينة احملكمة عدته الذي األمر
  .األراضي هذه داخل اإلسرائيلية اجلنسية يحملون أشخاص

 

  الفلسطيني الشعب حرمان
  املصير تقرير يف حقه من
 النتيجة يف وهو ذاتياً، احملكومة غير أو املستقلة غير األقاليم على ينطبق املصير تقرير يف احلق أن الثابت من

" الكافة على احلجة" الدولية، القانونية األحكام جمموعة من وبصفته. احملتلة الفلسطينية األراضي على ينطبق
)erga omnes)،(7  (الشعب حرمان شأنه من سلوك أو فعل أي إتيان من باالمتناع الصهيوين الكيان يلزم فإنه 

 باجلدار اخلاص االستشاري رأيها يف احملكمة أشارت بالذات، السبب ولهذا. املصير تقرير يف حقه من الفلسطيني
 به، املتأثرة املناطق يف يعيشون الذين للفلسطينيين املعيشية األوضاع يمس أن اجلدار سير اجتاه شأن من أن إىل

 اخلدمات على احلصول يف وحقهم التنقل، حرية يف حقهم يمس أنه ذلك قبيل ومن. وجودهم يهدد أنه عن فضالً 
 الفلسطينية لألراضي السكاين الوضع يف إضافية تغييرات إحداث خطر على ينطوي أنه كما والتعليمية، الصحية
. وبملحقاته به املتأثرة املناطق بعض من للفلسطينيين وتهجير ترحيل من اجلدار يجره قد ما جرّاء وذلك احملتلة،
 التدابير عن فضالً, اجلدار هذا تشييد" أن وهي القانونية، الناحية من مهمة نتيجة إىل كله هذا بعد احملكمة وخلصت

 خرقاً  يعد فإنه ثم ومن مصيره، تقرير يف حقه الفلسطيني الشعب ممارسة بشدة سيعوق, قبل من اتخذت التي
  )8."(احلق هذا باحترام إسرائيل اللتزام

 أهم من هو املصير، تقرير يف الفلسطيني الشعب وحق اجلدار بين العالقة بصدد احملكمة إليه توصلت ما لعل
 األقل على القضية، لهذه تسوية عن احلديث يمكن فكيف. برمتها الفلسطينية بالقضية املتصلة القانونية اجلوانب

 من عنه ينجم مما الرغم وعلى حاله، على به امللحق والنظام اجلدار بقاء من الرغم على القانونية، الناحية من
 احلق، لهذا" الكافة على احلجة" صفة احملكمة تأكيد أن ذلك من واألهم املصير؟ تقرير يف احلق ملمارسة عرقلة
 يجري ال فهنا. احملكمة لرأي القانونية القيمة عن النظر بصرف وباحترامه به ملزماً الصهيوين الكيان جتعل

 وظيفة ليست وهي االستشارية، وظيفتها ممارستها بمناسبة قامت وإنما احملكمة، أنشأتها التزامات عن احلديث
 أن دولة أية تملك وال ،"الكافة على حجة" عرفية قانونية قواعد وإعالن بكشف للخصوم، بذاتها ملزمة قضائية

  .منها للتحلل االتفاقي أو الرضائي أو النسبي بطابعها تتذرع
 

  اإلنسان حقوق اتفاقيات أحكام انتهاك
  الدويل اإلنساين القانون واتفاقيات

 االتفاقيات عن الناشئة اللتزاماته الصهيوين الكيان جانب من خرق على اجلدار بناء عن الناجم الوضع ينطوي
 تدمير إىل سيؤدي اجلدار أن احملكمة الحظت فقد. اإلنسان حقوق والتفاقيات الدويل، اإلنساين للقانون الدولية
 من 52و 46 املادتين يف عليها املنصوص األحكام مع يتفق ال أمر وهو عليها، واالستيالء الفلسطينيين أمالك
 جنيف اتفاقية من 53 املادة أحكام ومع ،1907 لسنة البرية احلرب وأعراف بقوانين املتعلقة الهاي الئحة

 لضرورة واألموال األمالك على االستيالء يجيز الذي األخيرة، املادة هذه يف الوارد االستثناء أن وأكدت. الرابعة
  )9.(احلالة هذه على ينطبق ال عسكرية،
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 على وضع من اإلجراء هذا عن جنم وما اجلدار، بناء أن حقيقة احملكمة عناية استرعت التي األُخرى املسائل ومن
 ،)وملحقاته اجلدار( البناء هذا كان النتيجة، ويف. مناطقه ترك على الفلسطينيين من كبيراً عدداً أجبر األرض،
 أمر وهو احملتلة، الفلسطينية لألراضي السكاين التكوين تعديل إىل الواقع يف يهدف مستعمرات، بإنشاء املقترن
  .الصلة ذات األمن جملس وقرارات 1949 لسنة الرابعة جنيف اتفاقية من 6 الفقرة 49 املادة أحكام يخالف

 أن اإلسرائيلية والتدابير اإلجراءات شأن من أن بوضوح احملكمة فأعلنت اإلنسان، حقوق اتفاقيات إىل بالنسبة أمّا
 الدويل العهد من 1 الفقرة 12 املادة يف عليه املنصوص التنقل حرية يف حلقهم الفلسطينيين ممارسة تعرقل

 جماالت يف حقهم ممارستهم دون حتول كونها إىل باإلضافة ،1966 لسنة والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص
 االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد يف كلها الواردة العيش من الالئق واملستوى والتعليم والصحة العمل

 االتفاقيات فإن معلوم هو وكما. 1989 لسنة الطفل حقوق اتفاقية ويف ،1966 لسنة والثقافية واالجتماعية
 إن القول على احملكمة حرصت وقد. عامة بصورة مطلقة التزامات األطراف الدول على ترتب ال املذكورة الثالث
. اجلدار حالة يف متحققة ليست إسرائيل خرقتها التي احلقوق بصدد قانوناً اجلائزة التعطيل أو االستثناء حاالت
 تستجيب ال فإنها والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الفلسطينيين حقوق على الواردة بالتقييدات يتعلق ففيما

 تقييد جتيز التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من 4 املادة يف املقررة للشروط
 تعزيز أجل ومن احلقوق، هذه طبيعة مع ذلك يتسق الذي احلد وإىل القانون، مع يتفق بما بالعهد احملمية احلقوق
  .ديمقراطي جمتمع يف العام الرفاه

 حرية يف احلق على إيرادها والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد يجيز التي القيود إىل بالنسبة وأمّا
 12 املادة نص إىل استناداً  القانونية، الناحية من مبررة تكون ال القبيل هذا من قيوداً أن احملكمة فاعتبرت التنقل،
 النظام أو القومي األمن حلماية ضرورية وتكون القانون، عليها ينص التي تلك غير" املذكور، العهد من 3 الفقرة
 املعترف األُخرى احلقوق مع متماشية وتكون وحريتهم اآلخرين حقوق أو العامة اآلداب أو العامة الصحة أو العام

 اجلدار حالة يف – احملكمة رأي يف – متحققة ليست النص هذا يف إليها املشار فالشروط." العهد هذا يف بها
 يف احملددة الغايات لتحقيق فرضها اجلائز القيود توجيه يكفي ال أنه احملكمة أضافت كذلك. به امللحق والنظام
 تعليق إىل الصدد، هذا يف احملكمة، وأشارت. الغايات تلك لتحقيق ضرورية القيود هذه تكون أن يتعين وإنما النص،
 اللجنة أصدرته الذي العام التعليق وهو ،)التنقل حرية( 12 باملادة اخلاص 27 رقم اإلنسان بحقوق املعنية اللجنة

 أن أيضاً ينبغي بل بها؛ املسموح األغراض إىل القيود تلك توجيه يكفي ال" أنه فيه وأكدت ،1999 سنة يف املذكورة
 هذا يف املذكورة اللجنة أقوال من احملكمة عليه شددت ما كله هذا من واألهم)  10."(األغراض تلك حتقيق يستلزمها

 أن يمكن التي الوسائل من بغيرها مقارنة تدخالً الوسائل أقل بها املسموح القيود تكون أن يجب أنه وهو اجملال،
  )11.(املنشودة الغاية حتقق

 اجلائز القيود وبين به امللحق والنظام اجلدار بناء إجراء بين توافقاً هناك أن جتد مل احملكمة إن القول، خالصة
 خلصت وقد. والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد يف جاء كما التنقل حرية يف احلق على فرضها

 إسرائيل اختارته الذي احملدد املسار" أن ترى مواد، من لها توفر ما على بناءً إنه بقولها النتيجة هذه احملكمة
 يشكالن به املرتبط والنظام اخملتار، الطريق امتداد على فاجلدار،. األمنية أهدافها حتقيق يقتضيه أمر للجدار

 عن الناشئة واالنتهاكات إسرائيل، حتتلها التي األرض يف املقيمين الفلسطينيين حقوق من لعدد خطيراً انتهاكاً
 من جدار تشييد فإن.... العام النظام أو القومي األمن بدواعي أو العسكرية بالضرورات تبريرها يمكن ال املسار ذلك
 الساري الدويل اإلنساين القانون بمقتضى عليها واجبة شتى بالتزامات إسرائيل جانب من إخالالً يشكل القبيل هذا

  )12." (اإلنسان حقوق وصكوك
 متحققاً  ليس التناسب أن إىل ذلك بعد وانتهت التناسب، مبدأ توفر مدى تقويم إىل عمدت احملكمة أن تماماً واضح

 ضرراً األقل اإلجراء احملكمة نظر وجهة من يُعدّ  مل احملتلة الفلسطينية األراضي يف اجلدار فبناء. احلالة هذه يف
 التي التعديالت أن البتة يبدو وال)  13."(املزعومة مصاحله على احلفاظ" الصهيوين للكيان يتيح الذي وإضراراً
 ،20/2/2005 يف الصهيونية احلكومة عن الصادر اإلعالن بموجب اجلدار مسار على الصهيوين الكيان أدخلها
 للشروط طبيعتها حيث من تستجيب االستشاري، احملكمة رأي يف وردت التي املعايير مقتضى على النزول بحجة

  .والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد بموجب املفروضة
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  التبرير أسباب توفر عدم
 التي التبرير أسباب ضمن يندرج احملتلة الفلسطينية األراضي داخل جداراً بناءها بأن الصهيونية الدولة تمسكت

 للجدار إنشاءه الصهيوين الكيان برر فقد. وداهم الوقوع وشيك خطر شر اتقاء بغية إليها اللجوء الدويل القانون يجيز
 التي املسلحة املقاومة وأعمال االستشهادية العمليات ضد النفس عن الدفاع إجراءات قبيل من أنه أساس على

 بأنه اجلدار إنشاء وصف أنه عن فضالً . واستقالله وحريته أرضه عن دفاعاً احملتل الفلسطيني الشعب يمارسها
  .األساسية مصاحله حماية أجل من العسكرية الضرورة حالة تدابير من تدبير

 اجلدار بناء أن بجالء أوضحت إذ احلجج، هذه من بأي باجلدار اخلاص االستشاري رأيها يف احملكمة تأخذ مل
  .بناءه تبرر ال املزعومة الضرورة حالة وأن النفس، عن الدفاع ضروب من ضرباً يعد ال وملحقاته

 

  النفس عن الدفاع حالة
 ميثاق من 51 املادة تطبيق باجلدار اخلاص االستشاري رأيها من 139 الفقرة يف الدولية العدل حمكمة رفضت

 هذه أن وأكدت وملحقاته، اجلدار بناء على النفس، عن الدفاع يف الدول بحق تعترف التي املادة وهي املتحدة، األمم
  .باملوضوع لها صلة ال املادة

 مَنْ وخصوصاً منهم، عدد انتقد فقد اجملال، هذا يف احملكمة إليه ذهبت بما جميعهم واخملتصون الدارسون يقر مل
 ولذا باجلدار، وعالقتها النفس عن الدفاع ملسألة احملكمة معاجلة أسلوب)  14(األميركي، القانوين الفكر إىل ينتمي
 الناظمة القانونية األحكام أن التيار هذا أوردها التي االنتقادات أهم ومن. قانونية نتائج من إليه توصلت ما رفض

 احملكمة، أشارت فقد. أُخرى دولة من مسلح هجوم وجود ملمارسته تشترط ال الدويل القانون يف النفس عن للدفاع
 يمكن ضده املوجهة الهجمات بأن يتذرع مل الصهيوين الكيان أن إىل النفس، عن الدفاع مسألة تناولها معرض يف
 الفلسطينية األراضي على فعلية سيطرة يبسط االستعماري الكيان هذا أن عن فضالً أجنبية، دولة إىل تعزى أن

 تلك داخل من نفسه، الصهيوين الكيان يصرح كما ينبع، اجلدار إلنشاء مبرراً  يعتبره الذي التهديد وأن احملتلة،
 األمن جملس بقراري يستشهد أن الصهيوين للكيان يمكن ال أنه إىل احملكمة وانتهت. خارجها من ال األراضي
 فيها نظر التي تلك عن خمتلفة حالة بأنها وذلك اجلدار، حالة إىل بالنسبة إطالقاً ) 2001( 1373و) 2001( 1368

  .السابقين القرارين إصداره عند اجمللس
 أن: هما أساسيتين مسألتين على املوضوع هذا بصدد احملكمة إليه ذهبت ملا املؤيدة غير االنتقادات تركزت وهكذا
 األمن جملس قراري وأن دولة، من النفس عن للدفاع املبرر املسلح الهجوم ارتكاب تشترط مل امليثاق من 51 املادة

  .الدولة بصفة تتمتع ال كائنات عن صدرت مسلحة هجمات بصدد طُبقا املذكورين
 يتسق النفس عن الدفاع ممارسة شروط إىل بالنسبة االستشاري الرأي هذا يف احملكمة به جاءت ما أن املالحَظ من

 امليثاق من 51 املادة بتفسير قامت إذ)  15(قضية، من أكثر يف واجتهاداتها السابقة احملكمة أحكام مع تماماً
 املنصات قضية يف 2003 سنة يف الصادر احملكمة حكم ففي. عملها مدة طوال به وتمسكت ضيقاً تفسيراً

 للنص الضيقة بالقراءة تمسكت نيكاراغوا، قضية يف 1986 سنة يف الصادر حكمها يف ذلك وقبل البترولية،
 األصل، من استثناء النفس عن فالدفاع حمدود، بشكل إالّ  القوة استخدام حتريم خرق تقر ال أنها وأوضحت املذكور،
 حرص جمدداً ليؤكد باجلدار اخلاص االستشاري الرأي وجاء. االستثناء حدود ويف توسع دون من تفسيره ويتعين
  .امليثاق من 51 املادة لنص الضيق التفسير هذا على احملكمة

 مسلحاً  هجوماً – برأيها – تشكل التي أي القوة، استخدام أشكال أشد بين تميز الدولية العدل حمكمة أن يظهر
 احملكمة أوضحت لقد)  16. (شدة أو جسامة األقل األُخرى األشكال وبين امليثاق، من 51 املادة يف الوارد باملعنى
 قرنت إنها إذ امليثاق، من 51 املادة تطبيق بشأن باجلدار اخلاص االستشاري الرأي من 139 الفقرة يف موقفها

 توماس احملكمة، يف األميركي القاضي كان وإذا." أُخرى دولة على مسلحاً اعتداء دولة شن" بحالة تطبيقها
 من مسلح هجوم بوجود رهناً النفس عن الدفاع جتعل مل املذكورة املادة أن اخملالف، رأيه يف الحظ، بيورغنتال،

 األفعال بأن بالتمسك الصهيوين الكيان قيام عدم إىل إشارتها يف احملكمة فإن)  17(أُخرى، دولة ضد دولة
 املادة يف صراحة املذكورة النفس عن الدفاع شروط أحد تطبيق من بأكثر تقم مل دولة، عن صادرة ضده املوجهة

 وشبه العسكرية األنشطة قضية يف احملكمة، أكدت أن سبق وقد)  18.(دولة عن املسلح الهجوم صدور وهو ،51
 قوات ترتكبها مسلحة هجمات مواجهة يف النفس عن الدفاع ممارسة أن ،)1986( وضدها نيكاراغوا يف العسكرية

 غير من كائنات عن الصادرة املسلحة فالهجمات. ما ودولة الهجمات هذه بين صلة بوجود مشروط نظامية غير
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 جتري كأن معينة، بدولة صلتها تثبت مل ما النفس عن الدفاع إىل اللجوء احملكمة، نظر وجهة من تبرر، ال الدول
 تعريف من – احملكمة رأي يف – مأخوذ تفسير وهو)  19.(جانبها من مباشر دعم أو تمويل أو بتشجيع أو حلسابها
  .1974 لسنة العدوان بتعريف اخلاصة العامة اجلمعية توصية يف جاء كما العدوان

 هو النفس عن بالدفاع وملحقاته اجلدار صلة مسألة مع التعامل يف احملكمة اتبعته الذي املنهج أن فيه شك ال مما
 عميق بتحليل الواقع يف تقم ومل بدولة، املسلح الهجوم صلة زاوية من املسألة إىل بالنظر اكتفت إذ شكلي، منهج

 الذين األشخاص أو اجلماعات يرسل مَنْ مسؤولية بحجم يتعلق هنا يثار الذي الفعلي فالسؤال للمسألة؛ مفصلو
  .الصهيوين الكيان يهاجمون
 ادعى الصهيوين الكيان أن سيما وال الفلسطينية، لألراضي القانوين الوضع حتديد السؤال هذا على اإلجابة تستدعي

  .الفلسطينية األراضي داخل من نابع اجلدار بناء على حداه الذي التهديد أن
 ما وهذا. عنه تختلف وهي الصهيوين، الكيان من جزءاً ليست احملتلة الفلسطينية األراضي أن قانوناً الثابت من

 يف اإلسرائيلية العليا واحملكمة)  20(باجلدار، اخلاص االستشاري رأيها يف الدولية العدل حمكمة من كل أكدته
 احملتلة لألراضي القانوين الوضع أن صراحة األخيرة هذه أعلنت فقد)  21.(سوريك لبيت القروي اجمللس قضية

 الدويل القانون أحكام من سلطته يستمد العسكري احلاكم" وأن عليها، الفعلية اإلسرائيلية السيطرة واقع من ينبع
 حالة تعكس التي" احلرب، وأعراف بقوانين اخلاصة الهاي الئحة من أساساً تتكون وهي. باالحتالل اخلاصة العام

  )22.(العريف الدويل القانون
 والتزامات. بعد دولة ليست فلسطين وأن حمتلة، أراضي زالت ما الفلسطينية األراضي أن كله سبق مما يستخلص

 تبسط ال بأنها ذلك خاصاً، قانوناً بصفته الدويل اإلنساين القانون إطار يف وتعريفها حتديدها يتعين فلسطين
 إىل نظراً  املضمون جلهة التزاماتها حتدد وهكذا عليها، الدولة بصفة تتمتع وال احملتلة األراضي على سيطرتها

 توفر مدى فحص يغدو ال نفسه السبب ولهذا. آخر قانون أي بمقتضى وليس الدويل اإلنساين القانون أحكام
 لهما صلة ال الشرطان فهذان)  23.(معقوالً أو منطقياً) والتناسب الضرورة( النفس عن للدفاع اآلخرين الشرطين

 تلك قبيل من العامة القواعد إعمال يستبعد) الدويل اإلنساين القانون( خاص لقانون اخلاضعة فلسطين بحالة
 جواز بعدم القائلة الدولية القاعدة بتطبيق املطالبة األحوال من حال بأي يتصور ال كما. النفس عن للدفاع الناظمة

 األُخرى الدول مصالح تهدد أعمال الرتكاب استخدامها بهدف للغير بعلمها أراضيها بفتح الدولة قيام
 بمركز تمتعها عدم وبسبب الراهن، الوضع يف فهي. دولة فلسطين فيها تغدو التي احلالة يف إالّ)  24(وحقوقها،

 يستحيل السبب ولهذا احملتلة، األراضي على سيطرتها بسط على قادرة ليست العام، الدويل القانون يف الدولة
 تمنعها صالحيات وممارسة اإلقليم، على السيطرة ابتداء تفترض ألنها بحقها، املذكورة القانونية القاعدة إعمال

  .األُخرى الدول مواجهة من
 كما مبتسرة وال سطحية ليست النفس عن الدفاع ملسألة باجلدار اخلاص االستشاري رأيها يف احملكمة معاجلة إن

 تفتقد التي هي الشأن هذا يف احملكمة رأي إىل املوجهة االنتقادات إن القول يمكن بل)  25.(املنتقدين بعض قال
 الدويل اإلنساين القانون بين ما تخلط املسألة هذه احملكمة تناول ألسلوب املعارضة فاآلراء. والوضوح الدقة

 أن احملكمة تأكيد من كذلك منطقياً تُستمد احلقيقة وهذه)  26.(النفس عن بالدفاع اخلاص الدويل والقانون
 وجمرد. 1949 لسنة الرابعة جنيف اتفاقية ألحكام) de jure( القانون بحكم تخضع احملتلة الفلسطينية األراضي

 القوة استخدام بأن وذلك القانونية، الناحية من وارد غير النفس عن بالدفاع التمسك يصبح االتفاقية هذه انطباق
 اإلنساين القانون من مستمد خمتلف قانوين بنظام اللحظة تلك منذ حمكوماً عنه الناشئ الوضع وبات وانتهى، تم

 األراضي داخل ضدها يرتكب مسلح هجوم أي مواجهة يف النفس عن الدفاع يف حقها تفقد احملتلة فالقوة. الدويل
 الصهيوين، الكيان إىل مضمومة أو ملحقة ليست احملكمة عبارة بصريح احملتلة الفلسطينية واألراضي حتتلها؛ التي

 رأيها يف – انتقدت) Rosalyn Higgins( هيغنز روزالين السيدة احملكمة يف القاضية كانت وإذا. عنه وخمتلفة
 عن الدفاع يف حقها ما دولة تسلب التي احملكمة نظر وجهة تفهم ال أنها بقولها احملكمة إليه ذهبت ما – اخلاص

 دولة أراضي عن تختلف التي األراضي هذه من هوجموا إذا احملتلة األراضي داخل املدنيين مواطنيها
 على الرد على قادر أنه على شددت بالعكس، وإنما احلق، ذلك الصهيوين الكيان تسلب مل فاحملكمة)  27(االحتالل،

 مع متماشية املتخذة اإلجراءات تظل أن شرط) احلال بطبيعة للمحكمة والقول( املدنيين ضد عشوائية هجمات أية
 الذي الدويل، اإلنساين القانون إالّ ليس تطبيقه املمكن الدويل القانون وهذا)  28.(تطبيقه املمكن الدويل القانون

  .وتضمنهما العامة واحلياة النظام اإلمكان قدر تكفل بأن االحتالل سلطة يلزم
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 إىل بفلسطين يعترف ال الصهيوين الكيان فإن النفس، عن بالدفاع اجلدار بناء عالقة عن يقال ومهما الواقع، يف
 التي هي واإلحاللية االحتاللية الصهيوين الكيان وسياسات. الدويل القانون كيانات من كامل وككيان كدولة، اآلن

 أن هو والثابت. ملواجهته النفس عن الدفاع يف حقاً يمارس أنه فيه يزعم الذي الوضع إىل املؤدية األوضاع أوجدت
 إىل أفضى سلوكاً أو فعالً  أتى يكون أالّ عليه به يحتج من أن بمعنى مثاراً، يكون أالّ  يجب النفس عن الدفاع فعل

 الكيان حالة يف االنطباق تمام ينطبق أمر وهو النفس، عن الدفاع حالة بقيام تسمح قد التي احلالة إثارة
  .الصهيوين

 

  األمن جملس قرارا
  1373و 1368
 األراضي على املسيطر هو الصهيوين الكيان أن باجلدار اخلاص االستشاري رأيها يف الدولية العدل حمكمة الحظت
 يف األمن جملس معه تعامل الذي ذلك عن تماماً خمتلف أمامها املطروح الوضع فإن السبب ولهذا احملتلة،
 الواليات يف 2001 سبتمبر/أيلول 11 أحداث أعقاب يف صدرا اللذين ،)2001( 1373و) 2001( 1368 القرارين
 يف ليس أن حقيقة على املذكور، رأيها يف احملكمة، شددت وقد". اإلرهاب" حماربة أجل من األميركية املتحدة

 حجته ولدعم وملحقاته اجلدار بناء تبرير بغية القرارين بهذين التذرع حلظة أية يف الصهيوين الكيان استطاعة
 أن للمحكمة، اخملالف رأيه يف بيورغنتال، توماس القاضي أضاف وقد)  29.(النفس عن الدفاع إىل املستندة

 السلم تهديد إىل املؤدية األعمال قبيل من بصفتها الدويل اإلرهاب أعمال املذكورين قراريه يف عرّف األمن جملس
 هذا من ألعمال تتعرض دولة ألية واجلماعي الفردي النفس عن الدفاع يف الطبيعي احلق وأكد الدوليين، واألمن
 باألعمال األمن جملس يقيده مل إليهما املشار القرارين من أياً أن موضحاً نفسه القاضي واستطرد. القبيل

 قيد إحداث إىل اجمللس إرادة توجه على ضمناً يدل ما هناك وليس فحسب، دول جانب من املرتكبة اإلرهابية
  )30.(القرارين يف مشابه
 اجلدار حالة على املذكورين القرارين تطبيق رفضها يف احملكمة أن فاته أنه بيورغنتال القاضي رأي من يظهر

 الكيان جانب من املزعومة الهجمات ارتكاب عن املسؤول الكيان وصف إىل أو طبيعة، إىل تستند مل وملحقاته
 أمر وهو. احملتلة الفلسطينية األراضي على الصهيوين الكيان ايمارسه التي السيطرة إىل استندت لكنها الصهيوين،

 الرأي من 36 بالفقرة اخلاص الفردي رأيه يف) Kooijmanis( كويجمانز القاضي تأكيدات من بيسر يستشف
 يتناوالن أنهما إىل ترجع املذكورين األمن جملس قراري تطبيق استحالة أن عدّ والذي للمحكمة، االستشاري

  .الدوليين واألمن للسلم تهديد على تنطوي بصفتها الدولية اإلرهابية األعمال
 القرارين أن االستشاري، الرأي من 35 بالفقرة املتعلق رأيه يف كويجمانز القاضي ذكره بما جدالً سلمنا لو حتى

 التعرف يتم مل بل ال اآلن؛ حتى القانونية آثاره على الوقوف متاحاً ليس جديد عنصر على ينطويان 1373و 1368
 شرط اللحظة هذه لغاية يحترم زال ما األمن جملس أن حقيقة نؤكد املقابل يف فإننا حتديدها، أو اآلثار هذه على

 فرض يف اجمللس رغب فعندما. ملصلحتها أو دولة جانب من النفس عن الدفاع حالة يف املسلح الهجوم ارتكاب
 املسلح الهجوم عالقة عن البحث عليه تعين املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل إىل استناداً واضحة إجراءات

 القرارين يف سابقاً الوارد النفس عن بالدفاع التذرع بإمكان القول أجل من وذلك ،)أفغانستان( حمددة بدولة
 أفغانستان تكون بأن سمحت ألنها طالبان دان بأفغانستان، يتعلق الذي ،1378 فالقرار. أعاله إليهما املشار
 القرارين يف جاء ملا إعماالً املتخذة التدابير سياق يف فإنه هكذا،. القاعدة تنظيم جانب من اإلرهاب لتصدير قاعدة
 انفك ما اجمللس أن يؤكد وهذا ما، ودولة املسلح الهجوم بين الصلة إلبراز األمن جملس سعى ،1373و 1368
  .النفس عن الدفاع شروط من الشرط هذا يحترم

 تذرعت اللذين 1373و 1368 القرارين من القانونية الناحية من ومقنعاً  واضحاً موقفاً تبنت احملكمة أن يُستنتج
 ألنهما احملكمة أمام املطروح باملوضوع لهما صلة ال القراران فهذان. اجلدار بناء لتبرير بهما العبرية الدولة

  .تهوملحقا اجلدار حالة عن تماماً خمتلفة بحالة يرتبطان
 

  العسكرية الضرورات حالة
 تقدم مل لكنها النافذ، الدويل القانون مع تتفق نتيجة إىل العسكرية الضرورات بشأن الدولية العدل حمكمة توصلت
 االستشاري الرأي من 135 الفقرة يف احملكمة الحظت فقد)  31.(إليه توصلت ما لتأكيد ومفصلة قوية وأدلة حججاً
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 بعض يف االعتبار يف العسكرية املقتضيات أخذ تبيح أحكاماً يتضمن املطبق لدويلا اإلنساين القانون: "أن
 شرط أي الرابعة جنيف اتفاقية من 47 املادة أو ،1907 لسنة الهاي لوائح من 46 املادة حتتوي وال." الظروف

 من 49 املادة بموجب احملظورة قسراً وإبعادهم السكان ترحيل بعمليات يتعلق وفيما. النوع هذا من مقيد
 ذلك، امللحة العسكرية الدواعي أو السكان أمن فيها يتطلب التي احلاالت يف استثناء على 2 الفقرة تنص االتفاقية،

 من أجزاء ترحيل أو إبعاد االحتالل سلطة على حتظر التي املادة تلك من 6 الفقرة على ينطبق ال االستثناء هذا لكن
 استثناء، على الشخصية، املمتلكات بتدمير املتعلقة ،53 املادة وتنص. حتتلها التي األراضي إىل املدنيين سكانها

 هذه يف إليها املشار العسكرية املقتضيات أن احملكمة وترى. التدمير هذا حتماً العسكرية العمليات تقتضي عندما
 تلك احتالل إىل أدت التي العسكرية العمليات تنتهي أن بعد حتى احملتلة األراضي يف بها التذرع يمكن النصوص
 احلظر مع يتعارض بما تنفيذها تم التي التدمير أعمال أن احملكمة ترى ال أمامها، املقدمة للمواد وطبقاً . األراضي
 هذا بعد احملكمة وخلصت. ضرورية عسكرية عمليات اقتضتها الرابعة، جنيف اتفاقية من 53 املادة يف املوضح
 على فاجلدار،. األمنية أهدافها حتقيق يقتضيه أمر للجدار إسرائيل اختارته الذي احملدد املسار أن" إىل التحليل،

 يف املقيمين الفلسطينيين حقوق من لعدد خطيراً انتهاكاً يشكالن به املرتبط والنظام اخملتار، الطريق امتداد
  )32."(العسكرية بالضرورات تبريرها يمكن ال املسار ذلك عن الناشئة واالنتهاكات إسرائيل، حتتلها التي األرض

 مع – نظرنا وجهة من – تماماً يتفق العسكرية الضرورات بشأن وحتليالتها احملكمة استنتاجات يف جاء ما إن
 ضرورات توفر بعدم نظرها وجهة لدعم احملكمة قدمتها التي واحلجج األسانيد لكن به، املعمول الدويل القانون
. الشأن هذا يف إليها االنتقادات توجيه دون حتول درجة إىل قوية تكن مل وملحقاته اجلدار بناء تبرر عسكرية

 إىل ونظراً  الراهن، بشكله اجلدار اعتبار إىل دعاها الذي السبب رأيها يف تبين مل انتقدها، من إىل بالنسبة فاحملكمة،
  .العسكرية الضرورات اعتباراتب مبرراً ليس وأمالكهم املدنيين حياة على مدمرة آثار من يخلفه ما

 كي وذلك وحتديداً، عمقاً أكثر بصورة العسكرية الضرورات مسألة فحص إىل احملكمة عمدت لو املستصوب من كان
 املسألة هذه معاجلة من مناص ال السبب ولهذا. مطلقة بصدقية اخلصوص هذا يف إليها توصلت التي النتائج تتسم

 لشبهات ورفعاً احملكمة، إليه ذهبت ملا دعماً العسكرية الضرورات بحالة اخلاصة واملعايير الشروط ضوء يف
  .واملعارضين املنتقدين

 اعتبارات تسقط أحدها تخلف فإن حمددة، ومعايير شروط اجتماع العسكرية الضرورات حالة قيام يستلزم
  )33:(هي املعايير وهذه العسكرية، الضرورات

 اإلنساين القانون بمقتضى مفروض مطلق حظر انتهاك إىل عسكرية لضرورات املتخذ اإلجراء يؤدي أالّ يتعين :أوالً 
 حالة على الشرط هذا طبقنا وإذا. القانون أحكام النتهاك كمبرر العسكرية بالضرورات التذرع تعذر وإالّ الدويل،
 الشرقية، القدس ذلك يف بما احملتلة، الفلسطينية األراضي يف القائم للوضع تعديل على ينطوي أنه وجدنا اجلدار،
 ولهذا. الدول على الدويل اإلنساين القانون يفرضه مطلق اللتزام خرق على ينطوي الشكل بهذا وهو. االحتالل حلظة

 على مطلقاً حظراً تفرض التي الرابعة جنيف اتفاقية من 49 املادة إىل احملكمة تستند أن املأمول من كان السبب
 مع اجلدار اتفاق عدم ذلك عقب لتستخلص احملتل، اإلقليم إىل مواطنيها من أجزاء نقل بعدم االحتالل دولة

  .العسكرية الضرورات مقتضيات
 إىل تستند وأن فعلية، حالة االحتالل دولة قوات تعترض التي العسكرية الضرورات حالة تكون أن يجب :ثانياً 
 أو الوقوع، وشيك هجوم إىل أو مسلح، هجوم إىل االحتالل دولة قوات تتعرض أن ذلك قبيل ومن وشيك؛ خطر وجود

 العسكرية، الضرورات تستدعي. قواتها إىل والغذائية الطبية التجهيزات وصول ضمان إىل راهنة بحاجة تكون أن
. ذاته االحتالل أثناء يف األوضاع هذه االحتالل قوات تواجه وأن خارجه، ال احملتل اإلقليم داخل أوضاع وجود إذاً،

 املستعمرات داخل املدنيين الصهيونيين املستوطنين حماية بهدف إنشاؤهما جرى به امللحق والنظام اجلدار وألن
 كاف أساس يديها بين كان احملكمة فإن فحسب، العسكرية اإلسرائيلية املصالح حلماية وليس القانونية، غير

  .العسكرية الضرورات تضياتمق مع متفق غير والعتباره الراهن، بمساره اجلدار بقاء لرفض
 أمر وهو. القائم التهديد ملواجهة وباملالءمة بالفعالية العسكرية الضرورات إجراء يتصف أن احلتمي من :ثالثاً 

. املنشودة الغاية بلوغ موضوعياً قدرتها يف التي التدابير سوى تشمل أن يمكن ال العسكرية الضرورات ألن منطقي
 مصاحله حماية أجل من كلها أمامه املتاحة واخليارات السبل يستنفد مل الصهيوين الكيان أن احملكمة وجدت لقد

 أشارت احملكمة أن وخصوصاً احملتلة، األراضي داخل الفلسطينيين للسكان جمة بأضرار التسبب دون من األمنية
 الواقعة األراضي داخل لبنائه التخطيط جرى أو بناؤه، يجري اجلدار من أجزاء بعض أن إىل االستشاري رأيها يف
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 بناء على قادراً كان الصهيوين الكيان أن احملكمة جتد أن هذه واحلالة املنطقي ومن. نفسه الصهيوين الكيان ضمن
  .شرقيه الواقعة األراضي على التعدي دون ومن األخضر اخلط ضمن كله اجلدار
 يف تأثير إىل اإلجراء هذا أدى فإذا التناسب، شرط ملقتضيات العسكرية الضرورات إجراء يستجيب أن يتعين :رابعاً 

 مبرراً  النتيجة يف يكون وال قانوين، بعيب مشوباً اإلجراء بات وإنسانيتهم، حقوقهم مع يتناسب ال املدنيين السكان
 بينه مغلقة منطقة سينشئ اجلدار أن االستشاري رأيها يف الدولية العدل حمكمة والحظت. القانونية الناحية من

 املنطقة ضمن الواقعين الفلسطينيين من نسمة 237.000 على الضروري من سيكون بحيث الهدنة، خطة وبين
 اجلدار وسيطوق)  34.(وإليها منها واالنتقال ملغادرتها الصهيونية العسكرية السلطات من تصريح على احلصول
 كلها، األسباب ولهذه. اليومية معيشتهم وبمستوى األساسية بحقوقهم ويضر املنطقة، هذه يف الفلسطينيين السكان

 بين التناسب عدم إىل العسكرية، الضرورات بشأن إليه توصلت ما تأييد بغية تذهب، أن احملكمة قدرة يف كان
 توصلت نتيجة وهي. ومعيشتهم الفلسطينيين حياة على مدمرة آثار من سيخلفه ما مع وملحقاته اجلدار بناء إجراء

 ومطوالً  مفصالً  حتليالً  القضية هذه يف حكمها تضمن إذ سوريك، بيت قضية يف اإلسرائيلية العليا احملكمة هاإلي
 املعقول التوازن على حافظت اإلسرائيلية السلطات بأن احملكمة تقتنع مل كما)  35.(وللتناسب العسكرية للضرورات

  )36.(اجلدار مسار من مقربة على القاطنين الفلسطينيين السكان وحقوق األمنية الضرورات بين ما
 بشكله وأنه القانونية، الناحية من صحيح للجدار الراهنة احلالة بشأن احملكمة إليه توصلت ما أن هي واخلالصة

 الكيان مصالح على للحفاظ الوحيد السبيل ليس فهو العسكرية، الضرورات فكرة مع البتة يتفق ال وبآثاره وبمساره
 االستشاري رأيها يف احملكمة أكدت وقد)  37.(إلنشائه كمبرر بها استشهد التي اخملاطر ضد املزعومة الصهيوين

 غابرايكوفو" بمشروع املتعلقة القضية يف 1997 سنة يف الصادر حكمها يف الحظت أن سبق أنها باجلدار اخلاص
 يف به معترفاً  سبباً" تشكل الضرورة حالة أن) سلوفاكيا/هنغاريا) (Gabraikovo‐Nagymars" (ناغيمارس –

 معينة شروط بموجب إالّ بها االحتجاج يمكن ال(و ،)استثنائية بصفة إالّ قبولها يمكن ال(و العريف الدويل القانون
 بهذه الوفاء حتقق يف يبت الذي الوحيد احلكم ليست املعنية والدولة جمتمعة؛ بها الوفاء يجب بدقة حمددة

 اجلمعية تبنته الذي للدول الدولية باملسؤولية اخلاص املواد نص إىل احملكمة أشارت ذلك وبعد)  38)."(الشروط
 السبيل هو املتخذ اإلجراء يكون أن الضرورة بحالة للتمسك املشروع من 25 املادة اشترطت إذ ،2001 سنة العامة
 متحققاً  يكن مل ما وهو. وشيك ماحق خطر من وتخليصها أساسية، مصلحة على للحفاظ الدولة أمام املتاح األوحد

 .به امللحق والنظام اجلدار حالة يف
  

  الدويل اإلنساين والقانون احملتلة الفلسطينية األراضي: ثانياً 
 الفلسطينية األراضي على الرابعة جنيف اتفاقية انطباق أمر االستشاري رأيها يف الدولية العدل حمكمة حسمت

 الرأي تضمن أُخرى، جهة ومن. وإنكاره رفضه على حترص املتعاقبة رائيليةاإلس احلكومات كانت ما وهو احملتلة،
 الصراع إىل بالنسبة القانونية الناحية من مقنع غير الرابعة جنيف اتفاقية من 6 املادة لنص تفسيراً االستشاري
 على أحكامها بكامل للتطبيق قابلة تعد مل الرابعة جنيف اتفاقية أن إىل احملكمة ذهبت إذ الصهيوين، – الفلسطيني

 مهمة قانونية إشكاليات يثير تفسير وهو واألحكام، املواد من عدد على حصرياً تنفيذها ويقتصر األراضي، هذه
 .واحد آن يف مضطربة نتائج إىل ويؤدي

  
  1949 لسنة الرابعة جنيف اتفاقية انطباق

 وخالل. 1967 سنة منذ الفلسطينية األراضي – الوضعي الدويل القانون نظر وجهة من – الصهيوين الكيان يحتل
 األراضي بوضع االعتراف عدم على املتعاقبة الصهيوين الكيان حكومات دأبت االحتالل، من الطويلة املدة هذه

 دائرة من تخرج السبب لهذا وأنها بشأنها، املتنازع األراضي قبيل من بأنها وتمسكت األراضي، لهذه احملتلة
 فلسطين من األكبر الشطر بابتالع يكتف مل الكيان فهذا. الدويل اإلنساين والقانون االحتالل قانون انطباق

 بقعة كل لتشمل الفلسطينية لألراضي استعماره رقعة لتوسيع جاهداً يسعى بل فحسب، 1948 سنة يف التاريخية
  .أيضاً منها

 واضح 1949 لسنة احلرب زمن املدنيين حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية انطباق مسألة من الدويل املوقف إن
 وجملس العامة، اجلمعية من كل أكد فقد. الصهيوين الكيان موقف مع األحوال من حال بأي يتفق ال وهو تماماً،
 احلقيقة هذه األحمر للصليب الدولية واللجنة اإلنسان، حقوق وجملس السابقة، اإلنسان حقوق وجلنة األمن،
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 حمتل إقليم أي على تنطبق الرابعة جنيف اتفاقية إن بقولها الدولية العدل حمكمة أكدته وكذلك الصلبة، القانونية
 األراضي على تنطبق وإنها املتعاقدة، السامية األطراف من أكثر أو طرفين بين ينشأ الذي املسلح النزاع حالة يف

 نشوء عند االتفاقية يف املتعاقدة األطراف الدول من الصهيوين والكيان األردن أن سيما وال احملتلة، الفلسطينية
  )39.(1967 سنة يف بينهما املسلح النزاع
 العظمى لألغلبية خالفاً  إسرائيل، أن االستشاري رأيها من 90 الفقرة يف األمر هذا بصدد احملكمة أوضحت كذلك

 الفلسطينية األراضي على ونالقان بحكم] الرابعة جنيف اتفاقية[ االتفاقية انطباق يف تطعن" اآلخرين للمشاركين
  مستشهدة ،)احملتلة الفلسطينية األراضي على تنطبق( الرابعة جنيف اتفاقية أن على توافق ال إسرائيل أن... احملتلة

 وسام متعاقد لطرف إقليماً ليس( أنه ومستنتجة ،)ومصر باألردن إحلاقه قبل اإلقليم بسيادة االعتراف بعدم(
 املطلعين لكن كامالً، عرضاً الصهيوين املوقف عرضت احملكمة أن وهلة أول يبدو ربما)." االتفاقية تشترط حسبما

 انطباق من الصهيوين فاملوقف وخمتزالً، مبتسراً عرضاً عرضته احملكمة إن عناء بال سيقولون املوقف هذا على
  .كثيراً ذلك من أوسع الفلسطينية األراضي على الرابعة جنيف اتفاقية
 جنيف اتفاقية من 2 الفقرة 2 املادة يف الوارد للحكم نوعه يف فريد تفسير إىل الصهيوين املوقف يستند

 أحد إلقليم الكلي أو اجلزئي االحتالل حاالت جميع يف" تنطبق االتفاقية بأن يقضي الذي النص فهذا)  40.(الرابعة
 الكيان جانب من تفسيره جرى ،"مسلحة مقاومة االحتالل هذا يواجه مل لو حتى املتعاقدة، السامية األطراف

 ليس ومصر األردن من كالً وأن اإلقليم، على املشروعة السيادة صاحب حقوق حماية غرضه بأن الصهيوين
 قانوناً القول يستحيل السبب ولهذا. 1967 سنة قبل احملتلة الفلسطينية األراضي على املشروعة السيادة صاحب

 جنيف اتفاقية من 2 الفقرة 2 املادة بمقتضى متعاقد سام لطرف خاضعاً أو تابعاً إقليماً  تمثل األراضي هذه إن
 األراضي يف يتمتع أنه الصهيوين الكيان ويضيف. عليها للتطبيق قابلة االتفاقية هذه تكون ال النتيجة ويف الرابعة،
 يباشر 1967 سنة منذ غدا بأنه وذلك ،"الدفاعي االستيالء" فكرة أساسه ومصر األردن من أقوى بسند احملتلة

 على مشروعة سيادة بأية يتمتعان ال اللذين ومصر األردن ضد الدفاعية احلرب يسميه ما خالل من عليها السيطرة
 قانوين سند إىل تستند وإنما احتالالً، ليست الفلسطينية األراضي على اإلسرائيلية السيطرة فإن وهكذا. األراضي هذه

  )41.(سليم
 يف اخملاتلة من ضرب فثمة. وتواضعها الصهيونية احلجة هشاشة يكشف أن القانوين احمللل على عسيراً ليس

 املادة هذه يف املستخدم" اإلقليم" مصطلح إن إذ الرابعة، جنيف اتفاقية من 2 الفقرة 2 للمادة الصهيوين التفسير
 آن يف) title de jure( القانوين والسند) title de facto" (الفعلي السند" إىل اإلشارة االتفاقية واضعو به يقصد
 الفلسطينية األراضي يف قوي قانوين بسند يتمتع إنه الصهيوين الكيان يقوله ما فإن ذلك، على وعالوة)  42.(واحد

 االستيالء يحرّم الذي الدويل املبدأ مع يتعارض ألنه القانونية، الناحية من مقبوالً ليس" الدفاعي االستيالء" أساسه
  .بها بالتهديد أو بالقوة الغير أراضي على

 مع يتفق احملتلة الفلسطينية األراضي على الرابعة جنيف اتفاقية انطباق بشأن احملكمة إليه توصلت ما أن يُستنتج
 رأيها يف جاء عما متعددة وتساؤالت إشكاليات أثارت املقابل يف لكنها الوضعي، الدويل القانون أحكام

  .ونطاقه احملتلة الفلسطينية األراضي على جنيف اتفاقية انطباق مدى بشأن االستشاري
 

  6 باملادة اخلاصة اإلشكالية
  الرابعة جنيف اتفاقية من

 لسنة الرابعة جنيف اتفاقية تطبيق نطاق مسألة باجلدار اخلاص االستشاري رأيها يف الدولية العدل حمكمة تناولت
  :كالتايل االتفاقية من 6 املادة يف وردت والتي ،1949

  ؛2 املادة يف إليه اإلشارة وردت احتالل أو نزاع أي بدء بمجرد االتفاقية هذه تُطبق"
  .عام بوجه احلربية العمليات انتهاء عند النزاع يف طرف أي أراضي يف االتفاقية هذه تطبيق يوقف"
 ذلك، ومع عام، بوجه احلربية العمليات انتهاء من واحد عام بعد احملتلة األراضي يف االتفاقية هذه تطبيق يوقف"

 51و 49و 47و 34 إىل 29 ومن 27و 12 إىل 1 من: االتفاقية هذه من التالية املواد بأحكام االحتالل دولة تلتزم
 يف احلكومة وظائف تمارس الدولة هذه دامت ما االحتالل مدة طوال وذلك ،143و 77 إىل 61 ومن 59و 53و 52و

  ."احملتلة األراضي
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 من 125 الفقرة يف الحظت إذ احملتلة، الفلسطينية األراضي إىل بالنسبة بالتفسير 6 املادة احملكمة تناولت وقد
 العمليات خالل أحكامها تطبيق بين الرابعة جنيف اتفاقية من 6 املادة بمقتضى تمييزاً هناك أن االستشاري رأيها

 احملكمة وخلصت. برمتها االحتالل فترة خالل سارية تبقى التي األحكام وبين االحتالل، إىل تفضي التي احلربية
 فإن طويل، وقت منذ انتهت قد 1967 عام الغربية الضفة احتالل إىل أدت التي احلربية العمليات أن وحيث: "أنه إىل

." احملتل اإلقليم ذلك يف السارية وحدها تظل 6 املادة من 3 الفقرة يف إليها املشار الرابعة جنيف اتفاقية مواد
 األراضي على أحكامها بكامل للتطبيق قابلة تعد مل الرابعة جنيف اتفاقية أن احملكمة إليه انتهت مما يتضح

 من 6 املادة نص يف وصراحة حصراً املذكورة املواد على يقتصر االتفاقية سريان وأن احملتلة، الفلسطينية
  .أعاله املوضح النحو على الرابعة جنيف اتفاقية
 فيه مغلوط تفسير وعلى جسيمة، مغالطات على الرابعة جنيف اتفاقية من 6 للمادة احملكمة تفسير ينطوي

 املهمة األحكام من عدد تطبيق استبعاد إىل احملكمة تفسير يؤدي جهة فمن. املادة هذه يف الواردة لألحكام
 تتناوالن اللتين ،56و 55 املادتين يف الواردة األحكام مقدمها ويف الرابعة، جنيف اتفاقية يف عليها املنصوص

 ومراعاة والصحية الطبية املنشآت بصيانة وواجبها الغذائية، باملؤن السكان بتزويد االحتالل دولة واجب تباعاً
 املادتين أحكام تطبيق استبعاد إىل التفسير هذا يؤدي أُخرى، جهة ومن. احملتلة األراضي يف العامة الصحة شروط
 الفلسطينية األراضي وضع إىل بالنسبة والواقعية القانونية الناحية من منتقد أمر وهو االتفاقية، من 147و 146

 املعاملة أو والتعذيب العمد، القتل من احلماية يف املدنيين السكان حق أكدت 147 املادة أن سيما وال احملتلة،
 تبرره ال نحو على األمالك واغتصاب وتدمير املشروع، غير واحلجز املشروع، غير النقل أو والنفي الالإنسانية،

 األفعال هذه على فأسبغت 146 املادة أمّا. وتعسفية مشروعة غير بطريقة كبير نطاق وعلى حربية، ضرورات
 حرب جرائم تشكل فإنها النتيجة ويف. اجلسيمة االنتهاكات وصف 147 املادة يف الواردة األفعال من وغيرها

  .تسليمهم أو ومعاقبتهم مرتكبيها حملاكمة الالزمة التدابير اتخاذ األطراف الدول على يتعين
 التي احلربية العمليات" فكرة إىل استندت أنها يف 6 املادة لنص احملكمة تفسير يف األساسية اإلشكالية تكمن
 أنه على النص جمرد على تقتصر فهي مماثلة، فكرة أو عبارة إىل مطلقاً تشير ال املادة أن مع ،"االحتالل إىل تؤدي
 من االنتهاء إىل تشير عبارة أية فيها يرد ومل ،"احلربية العمليات انتهاء من واحد عام بعد" االتفاقية تطبيق يوقف

 يبدو آخر، وبمعنى. احملكمة رأي من 125 الفقرة يف جاء كما االحتالل إىل تؤدي التي عام بوجه احلربية العمليات
 لو وحتى. فيها املستخدمة وعباراتها ألفاظها ومع نفسها، املادة منطوق مع متفق غير للمادة احملكمة تفسير
 االحتالل دولة إن إذ شاذة، آثار العملية الناحية من عليه فسيترتب االستشاري، احملكمة رأي يف جاء بما سلمنا
 انطباق بعدم التمسك لها يتيح القانونية الناحية من مريح وضع يف 6 املادة ألحكام التفسير ذلك جرّاء ستغدو
 تؤدي التي احلربية للعمليات العام االنتهاء عقب مسلح نزاع نشوء حالة يف حتى املذكورة االتفاقية أحكام كامل

 عبثية نتائج إىل الواقع يف يؤدي 6 للمادة االستشاري رأيها يف احملكمة ساقته الذي التفسير إن. االحتالل إىل
  .الدويل اإلنساين القانون بمقتضى لهم املمنوحة احلماية كامل املدنيين السكان سيحرم فهو املعنى، وعديمة

 توضيحياً مثاالً  نسوق الذهن، يف واضحة 6 للمادة الشاذ احملكمة تفسير عن الناجمة اإلشكالية تغدو أن أجل ومن
 جنيف اتفاقية أحكام كامل تطبيق عدم إىل احملكمة تفسير سيفضي احملتلة، الفلسطينية األراضي حالة ففي. لذلك

 العمليات فإن هذا، من وأكثر). 1973 حرب( 1973 سنة يف نشب الذي اإلسرائيلي – العربي الصراع على الرابعة
 اتفاقية أحكام لكامل تخضع لن احملتلة الفلسطينية األراضي داخل شنها يف الصهيوين اجليش شرع التي العسكرية

" قزح قوس" وعملية الغربية، الضفة داخل جرت التي ،2002 سنة يف" الواقي الدرع" عملية ومنها الرابعة، جنيف
 غيرها وكثير العمليات فهذه". الصيف أمطار" عملية 2006 سنة يف ومؤخراً ،2004 سنة غزة قطاع يف جرت التي

 هذا ينطوي أالّ . االحتالل إىل تؤدي التي عام بوجه احلربية العمليات انتهاء على عام من أكثر مرور بعد جرت
 األراضي حالة يف منطقية وغير شاذة آثار من 6 للمادة احملكمة تفسير يجره ملا كاف توضيح على املثال

 فظائع من احملتلة الفلسطينية لألراضي املستمر احتالله طوال به الصهيوين الكيان قام فما!! احملتلة؟ الفلسطينية
 تفسير وبحسب. منها 147 املادة يف الوارد باملعنى الرابعة جنيف اتفاقية ألحكام" جسيمة انتهاكات" يعد

 يكون لن ،1967 يونيو/حزيران يف بدأ الذي االحتالل من عام بعد وقعت التي الفظائع هذه من أياً فإن احملكمة،
  .الرابعة جنيف اتفاقية أحكام لكامل خاضعاً

 يقصد مل الرابعة جنيف اتفاقية أن بحقيقة)  43(الدارسين، بعض يرى كما تأثر، 6 للمادة احملكمة تفسير أن يظهر
 فقد احملتلة، الفلسطينية األراضي إىل بالنسبة احلال هو كما طويلة لفترة زمنياً ممتدة أوضاع تنظيم قط ورائها من
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 املعتادة األمور واقع مع ويتسق منطقي أمر هذا. األمد طويلة غير االحتالل حاالت معاجلة على االتفاقية اقتصرت
 هذه تستتبع أن وبديهي. سالم اتفاق إىل بالتوصل عادة وينتهي موقتة، حالة بطبيعته فاالحتالل املألوفة، أو

 األمد، طويل احتالل مع للتعامل مالئم غير االحتالل عن الناشئة لألوضاع املنظم القانون يكون أن احلقيقة
  .الفلسطينية لألراضي الصهيوين كاالحتالل

 يف الوارد" عام بوجه احلربية العمليات انتهاء" بـ املتعلق الزمني القيد بتفسير قامت احملكمة إن القول خالصة
 يكون فلن العسكري، لالحتالل املوقت الطابع إىل نظراً أنه افتراض من انطالقاً الرابعة، جنيف اتفاقية من 6 املادة
 االحتالل إىل أفضى الذي هو اخلتام هذا يكون أن يتعين وأنه العسكرية، للعمليات واحد عام ختام سوى هناك

 يف منطقياً ليس لكنه العسكري، االحتالل لفكرة التقليدي التصور على احملكمة تفسير يصدق ربما)  44.(العسكري
 االحتالل فترة وشهدت زال، وما طويلة لفترة امتد الذي احملتلة، الفلسطينية لألراضي الصهيوين االحتالل حالة

) وغزة الغربية الضفة( التاريخية فلسطين من تبقى ما احتالل إىل إحداها أدت ومتتابعة متوالية عسكرية عمليات
 .1967 سنة يف

  
  اجلدار شرعية عدم إعالن آثار: ثالثاً 

 احملكمة، إعالن على تترتب قد التي اآلثار مسألة باجلدار اخلاص االستشاري الرأي دراسة عند املهمة املسائل من
 يتمتع ال أنه حيث من القضائي كاحلكم ليس االستشاري الرأي كان فإذا. اجلدار شرعية عدم املذكور، رأيها يف

 للجهاز احملكمة قدمتها قانونية فتوى من أكثر يكون أن يعدو ال كان وإذا أطرافه، بين به املقضي األمر بحجية
" القانون قول" احلقيقة يف تتضمن احملكمة بها تتمتع التي االستشارية الوظيفة فإن ما، أمر بصدد منها طلبه الذي

)Dire le droit .(لكن ملزم، قانوين أثر ترتيب دون من احملكمة رأي عن تعبيراً إالّ يتضمن ال االستشاري فالرأي 
 عنها غفل صلبة، قانونية حقيقة على التشديد يتعين وهنا. إليه واستناداً للقانون وفقاً  تمارس الوظيفة هذه

 القانون، من مستمد إنه إالّ بذاته، ملزم غير كان إذا االستشاري الرأي أن هي القانونيين،و اخملتصين من كثيرون
 عن ينجم الذي القانوين الوضع بشأن ومشروع منطقي تساؤل يثار السبب ولهذا. معروف هو كما ملزم والقانون

 على نسبغه أن يمكن الذي القانوين الوضع هو ما آخر، وبمعنى. به امللحق والنظام اجلدار شرعية عدم إعالن آثار
  االستشاري؟ رأيها يف احملكمة أعلنتها التي اجلدار شرعية عدم آثار

 الكيان على املترتبة الشرعية عدم آثار بين اجملال هذا يف تفرقة ثمة أن يبدو نفسه، االستشاري الرأي إىل بالرجوع
  )45).(الغير( ثوالث أطراف كاهل على الواقعة اآلثار وبين الصهيوين،

 

  الصهيوين الكيان على املترتبة اآلثار
 أخلت التي الدولية لاللتزامات باالمتثال ملزمة إسرائيل أن االستشاري رأيها من 149 الفقرة يف احملكمة أوضحت

 وباالمتثال املصير، تقرير يف الفلسطيني الشعب حق باحترام ملزمة تكون ذلك ونتيجة اجلدار، بتشييد بها
 أنها عن فضالً. إلنسان حلقوق الدويل والقانون الدويل اإلنساين القانوين بموجب كاهلها على الواقعة اللتزاماتها

 أكدت كذلك. 1967 حرب أعقاب يف لسيطرتها خضعت التي املقدسة األماكن إىل احلر الوصول بتأمين ملزمة
 وقد. اجلدار بناء عن الناشئة الدولية التزاماته من املستمدة انتهاكاته بوقف ملزم الصهيوين الكيان أن احملكمة

 املستمد القانوين غير السلوك ووقف بإنهاء الصهيوين الكيان التزام أن بحيث الوقف، وصور أشكال احملكمة حددت
 ذلك يف بما احملتلة، الفلسطينية األراضي يف به امللحق والنظام اجلدار بناء ألعمال الفوري بالوقف االلتزام: يشمل
 من تنبع الدولية اللتزاماته الصهيوين الكيان خروقات أن إىل توصلت احملكمة أن وبما)  46.(الشرقية القدس داخل
 التي جميعها والتنظيمية التشريعية اإلجراءات إلغاء الكيان هذا على يتوجب فإنه به، امللحق والنظام اجلدار بناء

 بتعويض املتعلقة اإلجراءات ذلك من ويستثنى باطلة، اعتبارها وأ وملحقاته اجلدار بناء أجل من اعتمادها جرى
  )47.(املتضررين الفلسطينيين السكان

 كأثر فعلياً، قائم وضع أي بإبطال – احملكمة رأي يف – ملزماً الصهيوين الكيان يكون كله، سبق ما إىل وباإلضافة
 إعادة شيء كل قبل أيضاً تعني بل فحسب، هدمه تعني ال مادياً اجلدار فإزالة. وملحقاته اجلدار بناء آثار من

 االستشاري رأيها يف تؤكد أن على احملكمة حرصت بالذات السبب ولهذا. اجلدار بناء قبل عليه كان ما إىل الوضع
 على االستيالء أمور، جملة ضمن استتبع، احملتلة الفلسطينية األرض يف اجلدار تشييد أن إىل فبالنظر: "يلي ما

 حلق الذي الضرر بجبر التزاماً إسرائيل على أن احملكمة ترى وتدميرها، زراعية وحيازات جتارية ومشاريع منازل
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 األرض بإعادة" ملزماً الصهيوين الكيان يكون ولذا)  48."(املعنيين واالعتباريين الطبيعيين األشخاص بجميع
 بغرض اعتباريين أو طبيعيين أشخاص أي من انتزعت التي األُخرى الثابتة واملمتلكات الزيتون وحدائق والبساتين

 ملزمة إسرائيل تكون ذاتها، املمتلكات تلك رد تعذر ثبوت حالة ويف. احملتلة الفلسطينية األرض يف اجلدار تشييد
  )49." (ضرر من بهم حلق عما الذكر حمل األشخاص بتعويض

 ببناء قيامه جرّاء الصهيوين الكيان عاتق على الواقعة القانونية التبعات بدقة حددت احملكمة أن تماماً واضح
 ذاته االستشاري بالرأي رهناً التنفيذ موضع وضعها يكون ال تبعات وهي شرعي، غير نحو على وملحقاته اجلدار

 أن إىل واملتضررين القانونية املصلحة أصحاب من حتتاج لكنها به، املقضي األمر بحجية طبعاً املتمتع غير
 ووضعها إعمالها بغية الدويل، الصعيد وعلى الوطنية، القانونية النظم داخل املمكنة القانونية السبل كل إىل يعمدوا
  .التنفيذ موضع

 

  الغير كاهل على الواقعة التبعات
 غير األعمال جرّاء) الغير( ثوالث أطراف على تقع قانونية ومسؤوليات تبعات ثمة أن الدولية العدل حمكمة أوضحت

 وقد. الدويل القانوين النظام صعيد على األساس يف ترتبت قانونية تبعات وهي اجلدار، ببناء الصلة ذات القانونية
 الدول من كل إزاء اجلدار بناء شرعية عدم عن الناجمة الدولية القانونية العواقب يف الشأن هذا يف احملكمة بحثت

  .املتحدة األمم منظمة وإزاء األُخرى،
 

  على املترتبة قانونيةال التبعات
  الدويل اجملتمع يف األعضاء الدول
" العموم على حجة" التزامات على تشتمل بخرقها الصهيوين الكيان قام التي الدولية االلتزامات أن احملكمة أعلنت

)erga omnes obligations(، واالمتثال احترامها كافة الدويل اجملتمع أعضاء على يتعين التزامات على أي 
 من عدد ويف املصير، تقرير يف الفلسطيني الشعب حق احترام الصهيوين الكيان التزام يف تتمثل وهي)  50.(لها

 أن بجالء احملكمة أوضحت املصير، تقرير يف احلق إىل وبالنسبة. الدويل اإلنساين القانون عن الناشئة االلتزامات
 األمم ميثاق مع يتفق بشكل مصيرها تقرير يف وحقها للشعوب املتساوية احلقوق مبدأ باحترام ملزمة دولة كل

 احلجة" طابع كثيرة مناسبات يف احملكمة أكدت أن سبق فقد سابق، موضع يف ذلك إىل أشير وكما)  51.(املتحدة
  .املصير تقرير يف للحق" العموم على
 رأيها يف جاء بما احملكمة ذكّرت أن فبعد الدويل، اإلنساين القانون من املستمدة االلتزامات إىل بالنسبة أمّا

 جداً كبير عدد هناك: "(يلي ما قالت استخدامها، أو النووية األسلحة باستخدام التهديد بشرعية اخلاص االستشاري
 اإلنسان شخص الحترام بالنسبة أساسية قواعد يشكل املسلح النزاع يف املنطبقة اإلنساين القانون قواعد من

 التي االتفاقيات على تصدق مل أو صدقت سواء الدول جميع بها تتقيد( أن ويجب...)) لإلنسانية األولية االعتبارات(
 هذه أن احملكمة وأكدت)". انتهاكها يجوز ال التي العريف الدويل القانون مبادئ من مبادئ تشكل ألنها تتضمنها،

  )52.(كافة الدول على وحجة التطبيق عامة القواعد
 فإن املعنية، وااللتزامات احلقوق وأهمية لطابع ونظراً : "فحواها جداً مهمة نتيجة إىل ذلك بعد احملكمة وخلصت
 األرض يف جدار تشييد عن الناجت القانوين غير بالوضع االعتراف بعدم ملزمة الدول جميع أن ترى احملكمة

 يف املساعدة أو العون تقديم بعدم أيضاً  ملزمة وجميعها. حولها وما الشرقية القدس فيها بما احملتلة، الفلسطينية
 والقانون املتحدة األمم مليثاق احترامها مع الدول، جميع على أيضاً ويتعين. هذا عن الناجت الوضع على اإلبقاء
 تقرير يف حلقه الفلسطيني الشعب ممارسة دون يحول اجلدار، إنشاء عن ناجت عائق، أي إزالة على تعمل أن الدويل،
 الناشئ القانوين غير الوضع عن املتحدة األمم مسؤولية معاجلة عن املقابل، يف احملكمة، تغفل ومل)  53."(املصير

  .وملحقاته اجلدار بناء جرّاء عاتقها على القانونية التبعات تقع التي هي وحدها الدول فليست اجلدار، عن
 

  املتحدة األمم مسؤولية
 جتاه املتحدة األمم مسؤولية إىل بوضوح باجلدار اخلاص االستشاري رأيها يف الدولية العدل حمكمة أشارت

." وفلسطين إسرائيل بين ثنائية قضية جمرد العامة اجلمعية طلب موضوع اعتبار" يمكن ال أنه فأعلنت فلسطين،
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 ترى الدوليين، واألمن بالسالم املتصلة املسائل إزاء ومسؤوليات سلطات من املتحدة لألمم ملا ونظراً : "وأضافت
 املتحدة األمم مسؤولية أن كما. مباشرة املتحدة األمم تهم التي األمور من اعتباره يجب اجلدار تشييد أن احملكمة

 اجلمعية أن احملكمة واستطردت." بفلسطين املتعلق التقسيم قرار وعن االنتداب عن أيضاً ناشئة املسألة هذه يف
 جوانبها جميع من القضية حتل أن إىل فلسطين قضية إزاء دائمة مسؤولية" بأنها املسؤولية هذه وصفت العامة

 ديسمبر/األول كانون 3 املؤرخ 57/107 العامة اجلمعية قرار( الدولية للشرعية وفقاً مرض نحو على
 االنتداب يف أصلها جتد فلسطين جتاه املتحدة األمم مسؤولية أن القول نافلة من يغدو وهكذا)  54)."(2002

)  55.(األمم عصبة عهد من 4 الفقرة 22 املادة على بناء ،1922 سنة يف فلسطين على العظمى لبريطانيا املمنوح
 وإنهاء فلسطين عن اجلالء نيتها املتحدة اململكة أعلنت ،1947 سنة يف إنه بقولها الصورة احملكمة واستكملت

 اعتمدت ذلك، أثناء ويف. 15/5/1948 ليصبح التاريخ هذا بتعديل الحقاً قامت ثم ،1/8/1948 يف االنتداب
 بقرار عرف الذي القرار وهو فلسطين، حكومة مستقبل بشأن ،29/11/1947 بتاريخ ،181 القرار العامة اجلمعية
" التقسيم خطة" باعتماد جميعاً، املتحدة األمم يف اآلخرين واألعضاء املتحدة اململكة القرار أوصى وقد. التقسيم

 نظام إقامة إىل إضافة يهودية، واألُخرى عربية إحداهما مستقلتين، دولتين إىل فلسطين تقسم بحيث وتنفيذها،
 من متوازنة ليست ألنها التقسيم خطة العربية الدول ومعهم الفلسطينيون رفض وقد. القدس بمدينة خاص دويل

 بقرار متذرعين" إسرائيل دولة" باسم دولتهم قيام بإعالن 14/5/1948 بتاريخ الصهيونيون وقام. نظرهم وجهة
)  56.(التقسيم قرار ينفذ ومل العربية، الدول من وعدد الصهيوين الكيان بين مسلح صراع ذلك إثر يف واندلع. التقسيم

 إقليم إلدارة املتحدة لألمم تابعة جلنة إنشاء على نص التقسيم قرار أن إىل الصدد هذا يف اإلشارة اجلدير ومن
 االنتداب، دولة قوات انسحاب عقب إدارته أمر اللجنة إىل سيعود الذي اإلقليم وهو االنتداب، حتت الواقع فلسطين

 عدم بسبب إنه القول منطقياً يغدو هذه، واحلالة. األمن جملس من وبتوجيه العامة اجلمعية لتوصية وفقاً وذلك
 الدولتين إقامة حين إىل االنتداب دولة انسحاب حلظة منذ خاضعاً الفلسطيني اإلقليم يكون التقسيم، قرار تنفيذ

 املتحدة األمم مسؤولية حدود هي ما لكن)  57.(عنه املسؤولة هي وتكون املتحدة، األمم إلدارة واليهودية العربية
  فلسطين؟ جتاه

 والتبعات املتحدة األمم مسؤولية تفصيالت باجلدار اخلاص االستشاري رأيها يف تعالج مل احملكمة أن يالحَظ
 نفسها هي مهمتها إىل االستشاري الرأي من 62 الفقرة يف باإلشارة اكتفت إذ فلسطين، جتاه كاهلها على الواقعة

 اجلمعية من لكل يمكن وعندها اجلدار، إقامة على املترتبة والتبعات القانونية النتائج جامعة بصورة تقرر أن
 إىل بإيجاز، ،162 – 160 الفقرات يف أشارت ثم. احملكمة إليه توصلت مما النتائج استنباط األمن وجملس العامة

 النظر" عليهما فيتعين. األمن وجملس العامة اجلمعية من كل سيما وال املتحدة، األمم تتخذها أن املطلوب اإلجراءات
 وضع مع به، املرتبط والنظام اجلدار إنشاء عن الناجت القانوين غير الوضع إلنهاء مطلوب آخر إجراء أي اتخاذ يف

 ككل املتحدة األمم لقيام العاجلة الضرورة" احملكمة أكدت كما)  58."(الواجب النحو على االعتبار يف الفتوى هذه
 للسالم تهديداً يشكل يزال ال الذي الفلسطيني، – اإلسرائيلي للنزاع عاجلة تسوية أجل من جهودها بمضاعفة

 الوضع أن على احملكمة شددت وأخيراً،)  59."(املنطقة يف ودائم عادل سالم إقامة وبالتايل الدوليين، واألمن
 بنية الصلة ذات األمن جملس قرارات جميع بتنفيذ إالّ" إنهاؤه يمكن ال فلسطين قضية عن الناجم املأساوي

 األمن جملس قرار أقرها التي) الطريق خريطة( وتمثل). 1973( 338و) 1967( 242 قراريه سيما وال صادقة،
 من" أن ذلك بعد احملكمة أكدت كما." الغاية لهذه حتقيقاً مفاوضات لبدء بذلت التي اجلهود أحدث) 2003( 1515
 التوصل بغية اجلهود هذه تشجيع ضرورة إىل الفتوى، هذه إليها توجه التي العامة، اجلمعية انتباه توجيه واجبها

 دولة وإقامة املعلقة، للمشاكل التفاوض طريق عن حل إىل الدويل، القانون إىل واستناداً ممكن، وقت أقرب يف
  )60."(املنطقة يف اجلميع أجل من وأمن سالم يف اآلخرين، وجيرانها إسرائيل مع جنب إىل جنباً تعيش فلسطينية،
 غير الوضع وجتاه فلسطين، جتاه املتحدة األمم مسؤولية معامل أهم إىل أشارت احملكمة أن سبق مما يستخلص

 أنها، هذا موقفها تبرير يمكن وربما. اجملال هذا يف حمددة تدابير إىل تشير أن دون من اجلدار، عن الناجم القانوين
 بغية الالزمة املادية اخلطوات تضع أن منها يستتبع ال الذي االستشاري، اختصاصها ممارسة بصدد الواقع، يف

 احلجة" األساسي االلتزام أن االستشاري الرأي من ويتبين)  61.(القانونية بمسؤولياتها املعنية األطراف نهوض
 يف الفلسطيني الشعب حق هو األمن، وجملس العامة اجلمعية وخصوصاً املتحدة، األمم على املفروض" الكافة على

 القانونية ومضامينه أبعاده هي وما املتحدة؟ األمم إىل بالنسبة االلتزام هذا داللة هي ما لكن. املصير تقرير
  الفلسطينية؟ القضية سياق يف بها النهوض املتحدة األمم على الواجب
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  حق ضمان املتحدة األمم التزام
  املصير تقرير يف الفلسطيني الشعب
 إىل التوصل إىل الرامية اجلهود تشجيع العامة اجلمعية كاهل على يقع أنه إىل – سابقاً ذكر كما – احملكمة أشارت

 جملس إىل باإلضافة منها، وطلبت. الدويل القانون أساس وعلى املفاوضات، خالل من للقضية وعادل دائم حل
  .اجلدار عن الناشئ القانوين غير الوضع إلزالة الالزمة اإلجراءات دراسة األمن،
 الفلسطينية، للقضية وعادل دائم حل إىل التوصل يف املتحدة األمم دور تأكيدها خالل من احملكمة تسعى

 السياق، هذا يف املتحدة األمم مسؤولية وعلى املستقلة، بدولته الفلسطيني الشعب تمتع وجوب على وتشديدها
 هذا حق ضمان التزامها وهو الفلسطيني، الشعب نحو املتحدة األمم عاتق على تقع التي االلتزامات أهم أحد إلبراز

 2625 العامة اجلمعية قرار بموجب أنه االستشاري رأيها من 156 الفقرة يف ذكرت فقد. املصير تقرير يف الشعب
 فيما والتعاون الودية بالعالقات املتعلقة الدويل القانون مبادئ بشأن إعالن( 1970 سنة يف الصادر) 25 – د(

 يف الشعوب تساوي مبدأ حتقيق على منفردة أو غيرها مع مشتركة العمل، واجب دولة كل على" أن ،)الدول بين
 االضطالع يف املتحدة األمم إىل املساعدة وتقديم امليثاق، ألحكام وفقاً  بنفسها، مصيرها تقرير يف وحقها حقوقها

  ."املبدأ هذا بتطبيق يتعلق فيما عاتقها على امليثاق ألقاها التي باملسؤوليات
 املصير، تقرير يف الشعوب حق مبدأ تطبيق ضمان عن املتحدة األمم مسؤولية بشأن احملكمة به جاءت ما يُستمد

 5 الفقرة 2 واملادة 2 الفقرة 1 املادة أحكام من مصيره، تقرير يف الفلسطيني الشعب حق إىل بالنسبة احلال وكذا
 دولياً  آمرة لقاعدة جسيم خرق إنهاء على بالتعاون الدول التزام فإن ذلك من الرغم وعلى. املتحدة األمم ميثاق من

 عن الدول مسؤولية مواد مشروع نص أكده ما وهذا املتحدة، األمم داخل األمر هذا التزامها بالضرورة يعني ال
 غير األفعال عن الدول مسؤولية مواد نص أن إىل اخلصوص هذا يف اإلشارة ويجب. دولياً املشروعة غير األفعال

 إذ ،2002 سنة منذ املسألة هذه تدارك جرى وقد. الدولية املنظمات مسؤولية موضوع استثنى دولياً  املشروعة
 يف األوىل املواد مشروع واخلمسين؛ اخلامسة دورتها يف الدويل القانون جلنة أعمال جدول يف املوضوع أدرج

 دولياً  فيه مغلوط فعل كل أن املشروع من 3 املادة نص يف جاء وقد)  62.(الدولية املنظمات مسؤولية جمال
 يرتب الذي فيه، املغلوط السلوك نفسها املادة عرّفت وقد. الدولية مسؤوليتها يرتب دولية منظمة عن صادر

 خرقاً  ويشكل الدويل، القانون بمقتضى دولية منظمة إىل ينسب إيجابي أو سلبي سلوك أنه املنظمة، مسؤولية
 سلوك أي عن دولياً مسؤولة تكون قد املتحدة األمم إن القول يمكن ذلك على وتأسيساً. عليها مفروض دويل اللتزام
 إليه ذهبت وما. املصير تقرير يف الفلسطيني الشعب حق ضمان عن إحجامها ذلك قبيل منو ترتكبه، فيه مغلوط

 حق عن دولياً  مسؤولة املتحدة فاألمم. الوضعي الدويل القانون أحكام مع تماماً يتسق اجملال هذا يف احملكمة
 احملكمة، رأي من يظهر ما على التزام، وهو. املستقلة دولته إقامة ويف مصيره، تقرير يف الفلسطيني الشعب

 الصلة ذات املتحدة األمم مقررات وخملتلف الدويل، القانون ألحكام وفقاً  به النهوض ويتعين نتيجة، بتحقيق
  .فلسطين بقضية

 

  خاتمة
 قانونية وأحكام مبادئ من أكدته ما أهمية وما للمحكمة؟ االستشاري الرأي يف جاء ما قيمة ما يقول قائل رب

 التساؤل هذا أن يف شك ال بذاته؟ ملزماً ليس نفسه االستشاري والرأي الفلسطينية، القضية إىل بالنسبة راسخة
 الهيئة وحتى بها، املعنية للدول ملزمة تكون ال الدولية، العدل حمكمة تصدرها التي االستشارية، فاآلراء مشروع،
 قيمة االستشاري الرأي إلعطاء النزاع أطراف تسعَ مل وإذا. بها ملزمة األُخرى هي تكون ال تطلبها التي الدولية

 لكن،. امللزمة القانونية اآلثار ترتيب دائرة خارج الرأي هذا يظل املتبادلة، عالقاتها يف إرادتها بمحض قانونية
 لقاعدة تفسيراً  أو تطبيقاً  بصفته ملزماً  ليس االستشاري الرأي كان إذا: هو الشأن هذا يف يثار مهم تساؤل ثمة

 عن كاشف بدور االستشاري الرأي يتمتع أال ثم ملزماً؟ االستشاري الرأي إليه يستند الذي القانون يعدّ أفال قانونية،
! يعلنه؟ أو إليه االستشاري الرأي يستند الذي القانون مقتضى على النزول بوجوب القول فيصح القانونية، القاعدة

 عدم عن الناشئ الوضع جرّاء احملكمة أعلنتها التي القانونية التبعات إىل بالنسبة األهمية يف غاية أسئلة تلك
 اجلدار شرعية عدم إعالن آثار على إضفاؤها يمكن التي القانونية القيمة هي فما. به امللحق والنظام اجلدار شرعية

  االستشاري؟ الرأي يف وتبعاته
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 هو السبب هذا وربما كلها، السابقة لألسئلة يبدو، ما على تماماً، واعية كانت احملكمة أن السياق، هذا يف يالحَظ،
 من هو اجلدار بناء عن الناجم القانوين غير بالوضع االعتراف عدم الدول التزام أن على التشديد إىل دفعها الذي

 من تستمد ال القانونية التبعة هذه أن لتأكيد الفكرة هذه خالل من تسعى بها وكأين". الكافة على احلجة" االلتزامات
 مستمداً املذكور االلتزام ويكون. الدول عاتق على قانوناً  الواقع االلتزام طبيعة من وإنما نفسه، االستشاري رأيها

 إن القول اإلمكان يف هل: فحواه ومنطقي مهم تساؤل يبرز وهنا. االستشاري الرأي من وليس ذاتها طبيعته من
 ذاته؟ االستشاري الرأي إعالن على وطبيعته بآثاره يلقي بصدده االستشاري رأيها احملكمة أعلنت الذي املوضوع

 على احلجة" االلتزامات فكرة االستشاري، رأيها يف احملكمة أوردتها التي للتبعات القانوين األساس أكان فسواء
 االستشاري الرأي يف جاء ما بحجية للقول صاحلاً أساساً  يكون قد منهما أياً  فإن اآلمرة، القواعد فكرة أم ،"الكافة

 التي الدويل القانون قواعد أن فاعتبر التأويل، هذا الفردي، رأيه يف ،)Korome( كوروما القاضي أيد وقد. ذاته
 القانونية التبعات وأن القانونية، وبالقوة باحلجية تتمتع إليها توصلت التي نتائجها يف إليها احملكمة استندت

  )63.(كافة الدول تلزم احملكمة رأي يف املذكورة
 وال االستشاري، الرأي يف جاء بما العمل عدم املتحدة األمم على يسيراً يكون لن إنه القول يمكن ذكر، ما على عالوة
 على يتعين التي القانونية واألسس األسانيد من االستشاري الرأي تضمن فقد. األمن وجملس العامة اجلمعية سيما
 القضية إىل وبالنسبة اجلدار، عن الناشئ القانوين غير الوضع إىل بالنسبة احلسبان يف أخذها اجلهازين هذين

 ملا خمالفاً سلوكاً الفلسطينية القضية حالة يف اجلهازان هذان يسلك أن املتصور من يكون ولن. برمتها الفلسطينية
 احملكمة أن كله ذلك من واألهم. الدويل العام النظام من جزء جلّها يف هي قانونية، مبادئ من احملكمة أعلنته
 منها، الفلسطينية للقضية حل أي ينطلق أن يتعين التي والعملية القانونية األسس االستشاري رأيها يف رسمت
 وبما الدويل، العام النظام باعتبارات حمكوم الفلسطينية للقضية والنهائي الدويل فاحلل. منها أدنى هو مما وليس
 أم الفلسطينية، باألراضي ذلك يتعلق أكان سواء التطبيق، العام الدويل والقانون الدولية اآلمرة القواعد تمليه

 تقرير يف احلق وضع دونها من يتعذر التي الالجئين وعودة املصير تقرير بحق أم الشرقية، بالقدس أم بحدودها،
  .وكامل فعال بشكل التنفيذ موضع املصير

 يف التاريخية فلسطين من الشرقي والقسم الصهيوين الكيان بين فاصل كخط األخضر باخلط احملكمة اعتراف إن
 من تتم قد للصراع تسوية ألية وحمورياً أساسياً ركناً  يكون أن ويتعين احلساسية، غاية يف أمر هو االنتداب إبان

 أراض فهي بشأنها، متنازعاً األراضي هذه باعتبار املفاوضات تبدأ أن قانوناً  اجلائز غير فمن. املفاوضات خالل
 قدرة يف ليس وراسخة صلبة قانونية حقيقة وهو صراحة، احملكمة أكدته ما وهذا. الشرقية القدس فيها بما حمتلة،

 ذلك. سالم معاهدات أو اتفاقيات خالل من حتى أو جماعية، أو ثنائية مفاوضات خالل من عنها التنازل جهة أية
 أو تغيير دون من االحتالل حلظة القائم وضعها على باحلفاظ احتالل سلطة بصفته ملزم الصهيوين الكيان بأن

 الفلسطينية األراضي على باالستيالء الصهيوين للكيان اعتراف على ينطوي خمالف اتفاق أي أن عن فضالً. تعديل
 من يغدو السبب ولهذا. البطالن الدويل القانون يف جزاؤه ويكون دولية، آمرة قاعدة يخالف اعتراف هو بالقوة،
 إذا مطلقاً  بطالناً  باطلة تكون الصهيوين الكيان مع ستبرم أو أبرمت اتفاقية أو اتفاق، أي أن إىل نخلص أن اجلائز
 أي على املثال، سبيل على ينصرف، أمر وهو)  64.(الدويل العام النظام أو الدولية اآلمرة القواعد مقتضيات خالفت
 الفلسطيني الشعب حق يخالف أو عنها، تنازالً  يتضمن أو احملتلة، الفلسطينية لألراضي القانوين الوضع يعدل اتفاق

 البتة ذلك يؤثر لن االحتالل، ويمتد الزمن يطول مهما االستشاري، رأيها يف احملكمة ذكرت وكما. مصيره تقرير يف
  ▪.عنه الناشئة األوضاع أو االحتالل شرعية عدم يف

   
  .البحرين جامعة يف احلقوق كلية يف أستاذ  (*)
 

  املصادر
)1(  Raphaele Rivier, “Conséquences  juridiques de  l’édification d’un mur dans  le 

territoire palestinien occupé, Cour internationale de justice, Avis consultative 

du 9 juillet 2004,” AFDI (2004), p. 296. 
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)2(  CIJ,  “L’avis  consultative  du  9/7/2004  sur  les  conséquences  juridiques  de 

l’édification d’un mur dans  le territoire palestinien occupé,” Rec., 2004, para. 

54. 
 اإللكتروين املوقع خالل من جميعها به املتعلقة والوثائق املذكور االستشاري الرأي على االطالع ويمكن  

  www.icj‐icj.org: التايل
  .78 الفقرة باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي الدولية، العدل حمكمة  )3(
  .121 الفقرة نفسه، املصدر  )4(
  .122 الفقرة نفسه، املصدر  )5(
  .120 ،119 الفقرتان نفسه، املصدر  )6(
 تيمور قضية يف 1995 سنة الصادر حكمها يف الدولية العدل حمكمة أكدته ما الشأن هذا يف أنظر  )7(

 وإىل احلكم هذا إىل احملكمة أشارت وقد. 29 الفقرة ،1995 املدونة، ،)أستراليا/البرتغال( الشرقية
  .88 الفقرة يف باجلدار اخلاص االستشاري رأيها يف نفسه املوضوع

  .122 الفقرة باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )8(
  .135 الفقرة نفسه، املصدر  )9(
  .CCPR/C/21/Rev.1/add.9: املتحدة األمم وثيقة يف الوارد املذكور العام التعليق من 14 الفقرة  )10(
  .136 الفقرة باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )11(
  .137 الفقرة نفسه، املصدر  )12(
 الصهيوين، باملوقف تسليمنا عدم على للتشديد تنصيص شارتي بين العبارة هذه وضع على نحرص  )13(

 املقصود وإنما صحتها، تأكيد أو املصالح هذه إبراز املقصود فليس مصاحله، حماية غايته اجلدار وبأن
 تأكيد على كذلك حرصنا يبرر ما وهذا. وعباراته مفرداته استخدام خالل من الصهيوين املوقف على الرد
  .لها أساس وجود لعدم القانونية الناحية من بها األخذ عدم واألوىل مزعومة مصالح أنها

 ملفاً  خصصت التي ،"الدويل للقانون األميركية اجمللة" إىل بالرجوع االنتقادات هذه على االطالع يمكن  )14(
 يناير/الثاين كانون يف الصادر 99 اجمللد من األول العدد يف باجلدار، اخلاص االستشاري للرأي كامالً
  :املذكور امللف يف املنشورة الدراسات أبرز ومن. 2005

Ruth Wedgwood,  “The  ICJ Advisory Opinion  on  the  Israeli  Security  Fence  and  the 
Limits of  Self‐defense,” AJIL,  vol. 99, no. 1  (2005), pp.  52‐61;  Sean Murphy,  “Self‐

defence and the Israeli Wall Advisory Opinion,” AJIL, vol. 99, no. 1 (2005), pp. 62‐76. 
 موضوع معاجلة يف احملكمة أسلوب انتقد اخملتصين من عدداً هناك أن إىل اخلصوص هذا يف ويشار  

 51 املادة انطباق عدم من رأيها يف جاء ما أيد إذ إليها، توصلت التي النتيجة ينتقد أن دون من النفس عن الدفاع
 األسانيد بتقديم ذلك نتيجة وقام مقنعة، أو كافية تكن مل احملكمة أسانيد أن إىل ذهب لكنه احلالة، على امليثاق من

  :هؤالء أبرز ومن. إليه احملكمة انتهت ملا الداعمة
Juan Manuel Gomes‐Robledo,  “L’avis  de  la CIJ  sur  les  conséquences  juridiques  de 
l’édification d’un mur dans  le  territoire palestinien occupé:  timidité ou prudence,” 
RGDIP,  no.  3  (2005),  pp.  521‐537;  Christian  Tams,  “Light  Treatment  of  a  Complex 
Problem: The  law of  Self‐defence  in  the Wall Case,” EJIL,  vol. 16, no.5  (2005), pp. 

963‐978. 
  :من كل يف الصادرة الدولية العدل حمكمة أحكام راجع  )15(

 وضدها نيكاراغوا يف العسكرية وشبه العسكرية األنشطة قضية ؛)1949( كورفو مضيق قضية  
  ).2003 املتحدة، الواليات/إيران( البترولية املنصات قضية ؛)1986 املتحدة، الواليات/نيكاراغوا(

 والتوزيع، للنشر وائل دار: عمان" (املعاصر الدويل القانون يف القوة استخدام" املوسى، خليل حممد  )16(
  .بعدها وما 90 ص ،)2004

)17(  Buergenthal Declaration, para. 6. 
)18(  Iain  Scobbie,  “Words  My  Mother  Never  Taught  Me,  in  Defence  of  the 

International Court,” AJIL, vol. 99, no. 1 (2005), pp. 80‐81. 
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 نيكاراغوا يف العسكرية وشبه العسكرية األنشطة قضية يف الدولية العدل حمكمة حكم من 195 الفقرة  )19(
  .1986 املدونة، ،)املتحدة الواليات/نيكاراغوا( وضدها

  .78 الفقرة باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )20(
)21(  HCJ, 2056/04, “Beit Sourik Village Council, V. Israel,” ILM, vol. 43 (2004), para. 

23, p. 1099. 
)22(  Ibid. 
)23(  Tam, op. cit., p. 970. 
  .1949 املدونة، كورفو، قضية يف الدولية العدل حمكمة حكم من 22 الفقرة الشأن هذا يف أنظر  )24(
)25(  Wedgwood, op. cit., p. 59. 
 ادعاء أن أوضحت فقد احملكمة، إىل قدمتها التي املكتوبة مطالعتها يف املسألة هذه إىل فلسطين تنبهت  )26(

 وبمصالح به حتيق وخماطر تهديدات ضد دفاعي كإجراء وملحقاته اجلدار ببناء قام أنه الصهيوين الكيان
 تمسك الصهيوين فالكيان. الدولية القانونية واملبادئ املفاهيم بين مقبول غير خلط على ينطوي سكانه،

. وتطبيقه املسلحة النزاعات قانون احترام من بدالً احلالة هذه على املنطبق غير احلرب إىل اللجوء بحق
  .منفصلين يبقيا وأن القانونين هذين بين اخللط يتم أالّ واملفروض

”Palestine Written Statement,” para. 534. 
  .34 الفقرة باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )27(
  .141 الفقرة نفسه، املصدر  )28(
  .139 الفقرة نفسه، املصدر  )29(
 وصفا) 2001( 1373و) 2001( 1368 األمن جملس قراري أن إىل اخلصوص هذا يف اإلشارة يجب  )30(

 عن الدفاع حق على التشديد وأعادا الدوليين، واألمن للسلم تهديد على تنطوي بأنها اإلرهابية األعمال
 القرار ديباجة أعادت ذلك، على عالوة. العاملة فقراتهما يف وليس منهما كل ديباجة فقرات يف النفس
 الدويل القانون مبادئ بشأن إعالن( 1970 لسنة 2625 العامة اجلمعية قرار يف الوارد املبدأ تأكيد 1373

 القيام من االمتناع عليها دولة كل أن فيه جاء الذي ،)الدول بين فيما والتعاون الودية بالعالقات املتعلقة
 يف التورط أو أُخرى، دولة يف إرهابية أعمال يف املساهمة أو املساعدة، أو على، بالتحريض أو بتنظيم،

  .مشابهة أو مماثلة أعمال ارتكاب هدفها أُخرى دولة إقليم داخل منظمة نشاطات
)31(  Ardi Imesis, “Critical Reflections on the International Humanitarian Law Aspects 

of the ICJ Wall Advisory Opinion,” AJIL, vol. 99, no. 1 (2005), pp. 109ss. 
  .137 الفقرة باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )32(
  .Imesis, op. cit., pp. 111ss:  دراسة على بالتحديد املسألة هذه تناول يف اعتمدنا  )33(
  .85 ،84 الفقرتان باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )34(
)35(  HCJ, op. cit., paras. 36‐85. 
 بالصراع الصلة ذات املسائل من وغيرها ملسألةا هذه من العليا اإلسرائيلية احملكمة موقف على لالطالع  )36(

  :أنظر الصهيوين، – الفلسطيني
David  Kretzmer,  “The  Supreme  Court  of  Israel:  Judicial  Reviews  during  Armed 

Conflict,” GYBIL, vol. 27 (2004), pp. 392‐456. 
  .140 الفقرة باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )37(
  .نفسه املصدر  )38(
  .101 الفقرة نفسه، املصدر  )39(
)40(  Geoffrey Watson, “The ‘Wall’ Decision in Legal and Political Context,” AJIL, vol. 

99, no. 1 (2005), pp. 12ss. 
)41(  Imesis, op. cit., p. 104. 
)42(  W. Thomas Mallison and Sally Mallison, The Palestine Problem in International 

Law and World Order (England: Longman, 1986), p. 254. 
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)43(  Imesis, op. cit., p. 107. 
)44(  Ibid., p. 108. 
 اآلن احملكمة وستبحث: "بقولها االستشاري رأيها من 148 الفقرة يف التفرقة هذه إىل احملكمة أشارت  )45(

 املترتبة اآلثار بين جهة، من بالتمييز، وذلك الدويل للقانون إسرائيل انتهاكات عن الناشئة القانونية اآلثار
 بالنسبة, االقتضاء حسب األُخرى، للدول بالنسبة أُخرى جهة من املترتبة اآلثار وبين إلسرائيل، بالنسبة

  ."املتحدة األمم إىل
  .151 ،150 الفقرتان باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )46(
  .151 الفقرة نفسه، املصدر  )47(
  .152 الفقرة نفسه، املصدر  )48(
  .153 الفقرة نفسه، املصدر  )49(
  .155 الفقرة نفسه، املصدر  )50(
  .156 الفقرة نفسه، املصدر  )51(
  .157 الفقرة نفسه، املصدر  )52(
  .159 الفقرة نفسه، املصدر  )53(
  .49 الفقرة نفسه، املصدر  )54(
 إىل تنتمي قبل من كانت التي األقوام بعض إن: "يلي ما على األمم عصبة عهد من 4 الفقرة 22 املادة نصت  )55(

 مستقلة كأمم بوجودها مؤقتاً  االعتراف معها يمكن التقدم من درجة إىل وصلت قد التركية اإلمبراطورية
 قادرة فيه تصبح الذي الوقت يحين حتى منتدبة دولة قبل من واملساعدة اإلدارية املشورة بتقديم رهناً
  ."وحدها هوضالن على

  .71 الفقرة باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )56(
  :مقدمه ويف نفسها، النظر وجهة يؤيد الدارسين من نفر ثمة  )57(

Iain Scobbie, “unchart (er) ed waters?: Consequences of the Advisory Opinion on the 
Legal  Consequences  of  the  Construction  of  a  Wall  in  the  Occupied  Palestinian 
Territory for the Responsibility of the UN for Palestine,” EJIL, vol. 16, no. 5 (2005), p. 

949.  
  .160 الفقرة باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي  )58(
  .161 الفقرة نفسه، املصدر  )59(
  .162 الفقرة نفسه، املصدر  )60(
 15/10 القرار العامة اجلمعية اعتمدت باجلدار، اخلاص االستشاري الرأي يف جاء ما مقتضى على نزوالً   )61(

 أقرت كما. املصير تقرير يف الفلسطيني الشعب حق على ديباجته يف التشديد وجرى. 2/8/2004 بتاريخ
 بشأن الدولية العدل حمكمة أصدرته الذي االستشاري الرأي القرار من العاملة البنود يف العامة اجلمعية
. االستشاري الرأي يف املذكورة القانونية التزاماته خملتلف االمتثال الصهيوين الكيان من وطلبت اجلدار،

 إىل احملكمة خلصت التي الدولية االلتزامات احترام إىل فحسب األطراف الدول امةالع اجلمعية دعت كذلك
 اتفاقية يف طرف دولة كل العامة اجلمعية طالبت القرار، من السابعة الفقرة ويف. عاتقها على تقع أنها

 الوديع بصفتها سويسرا دعت كما. االتفاقية ألحكام الصهيوين الكيان امتثال تضمن بأن الرابعة جنيف
 العامة اجلمعية إىل تقريراً  ترفع وأن اجملال، هذا يف الالزمة املشاورات جتري أن إىل جنيف التفاقيات

 تكبدها التي األضرار لتسجيل فرعي جهاز بإنشاء يقوم أن املتحدة لألمم العام األمين من وطلبت. بذلك
 مؤرخة رسالة ويف. به امللحق والنظام اجلدار بناء جرّاء جميعاً واملعنويون الطبيعيون األشخاص

 الستالم سلطته حتت فرعياً جهازاً أنشأ أنه العامة اجلمعية إىل العام األمين أوضح ،11/1/2005
  .بالتعويض اخلاصة العرائض

 املوقع على واملنشورة ،U.N.doc.A/58/10 املتحدة األمم وثيقة يف الوارد املذكور املشروع أنظر  )62(
  www.un.org/law/ilc: التايل اإللكتروين

  ..8 الفقرة, باجلدار اخلاص االستشاري الرأي: أنظر, املذكور للقاضي الفردي الرأي بشأن  )63(
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 املعاهدة تعد: "يلي ما على 1969 لسنة الدول بين املعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من 53 املادة تنص  )64(
. التطبيق عام الدويل القانون قواعد من آمرة قاعدة مع تتعارض إبرامها، وقت كانت إذا مطلقاً بطالناً باطلة

 اجلماعة تقبلها قاعدة كل التطبيق عام الدويل القانون قواعد من آمرة قاعدة تعد االتفاقية هذه وألغراض
 بقاعدة إالّ تعديلها يمكن وال بها اإلخالل يجوز ال قاعدة باعتبارها بها ويعترف عمومها، يف للدول الدولية

  ."ذاتها الصفة لها التطبيق عام الدويل القانون قواعد من الحقة آمرة
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


