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 الدورة االستثنائية الطارئة العاشرةالدورة االستثنائية الطارئة العاشرة
  من جدول األعمال من جدول األعمال٥٥البند البند 

األعمـــال اإلســـرائيلية غـــري القانونيـــة يف القـــدس  األعمـــال اإلســـرائيلية غـــري القانونيـــة يف القـــدس  
  الشرقية احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلةالشرقية احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة

فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة بشــأن اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة بشــأن اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد   
 جدار يف األرض الفلسطينية احملتلةجدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

 
 كرة من األمني العامكرة من األمني العاممذمذ  

ــة العاشــرة     -  ١١ ــدورة االســتثنائية الطارئ ــة والعشــرين مــن ال ــة العاشــرة    يف اجللســة الثالث ــدورة االســتثنائية الطارئ ــة والعشــرين مــن ال   ٨٨املعقــودة يف املعقــودة يف يف اجللســة الثالث
  ١١ وفقــا للفقــرة  وفقــا للفقــرة ،،ES-10/14قــررت اجلمعيــة العامــة، يف القــرار قــررت اجلمعيــة العامــة، يف القــرار ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ديســمرب ديســمرب // األول األولكــانونكــانون

در، علـى  در، علـى   من ميثـاق األمـم املتحـدة أن تطلـب إىل حمكمـة العـدل الدوليـة أن تصـ                 من ميثـاق األمـم املتحـدة أن تطلـب إىل حمكمـة العـدل الدوليـة أن تصـ                ٩٦٩٦من املادة   من املادة   
 ::وجه السرعة، فتوى بشأن املسألة التاليةوجه السرعة، فتوى بشأن املسألة التالية

ما هي اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد اجلدار الـذي تقـوم إسـرائيل، السـلطة القائمـة              ما هي اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد اجلدار الـذي تقـوم إسـرائيل، السـلطة القائمـة               
باالحتالل بإقامته يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك القـدس الشـرقية وحوهلـا،             باالحتالل بإقامته يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك القـدس الشـرقية وحوهلـا،             

 حيــث قواعــد ومبــادئ القــانون  حيــث قواعــد ومبــادئ القــانون علــى النحــو املــبني يف تقريــر األمــني العــام، وذلــك مــنعلــى النحــو املــبني يف تقريــر األمــني العــام، وذلــك مــن
ــام       ــة لع ــف الرابع ــة جني ــك اتفاقي ــا يف ذل ــدويل، مب ــام      ال ــة لع ــف الرابع ــة جني ــك اتفاقي ــا يف ذل ــدويل، مب ــن   ١٩٤٩١٩٤٩ال ــس األم ــرارات جمل ــن   ، وق ــس األم ــرارات جمل ، وق

 واجلمعية العامة ذات الصلة؟واجلمعية العامة ذات الصلة؟
ــوز٩٩ويف ويف  -  ٢٢ ــوز مت ــه // مت ــه يولي ــألة      ٢٠٠٤٢٠٠٤يولي ــا بشــأن املس ــة فتواه ــدل الدولي ــة الع ــألة      ، أصــدرت حمكم ــا بشــأن املس ــة فتواه ــدل الدولي ــة الع ، أصــدرت حمكم

 ..املذكورة أعالهاملذكورة أعاله
وى احملكمــة هــذه موقعــة وخمتومــة وى احملكمــة هــذه موقعــة وخمتومــة ، تلقيــت نســخة مــن فتــ، تلقيــت نســخة مــن فتــ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليــه يوليــه //متــوزمتــوز  ١٣١٣ويف ويف  -  ٣٣

 ..كما ينبغيكما ينبغي
وأحيل هبذه املذكرة إىل اجلمعية العامة الفتوى اليت أصـدرهتا حمكمـة العـدل الدوليـة يف         وأحيل هبذه املذكرة إىل اجلمعية العامة الفتوى اليت أصـدرهتا حمكمـة العـدل الدوليـة يف          -  ٤٤
املتعلقـة باآلثـار    املتعلقـة باآلثـار    احلالـة   احلالـة   يف  يف  املسـتقلة والبيـان،     املسـتقلة والبيـان،     اآلراء  اآلراء  مرفقاهتـا مـن     مرفقاهتـا مـن     ، وكذلك   ، وكذلك   ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليه  يوليه  // متوز  متوز ٩٩

 ..لفلسطينية احملتلةلفلسطينية احملتلةالقانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض االقانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض ا
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 حمكمة العدل الدولية
 ٢٠٠٤٢٠٠٤      ٢٠٠٤٢٠٠٤السنة السنة   
 يوليهيوليه// متوز متوز٩٩       
 عامةعامةالالقائمة قائمة الال       
    ١٣١١٣١رقم رقم    ٢٠٠٤٢٠٠٤  يوليهيوليه// متوز متوز٩٩  

 جدار يف األرض الفلسطينية احملتلةجدار يف األرض الفلسطينية احملتلةالناشئة عن تشييد الناشئة عن تشييد اآلثار القانونية اآلثار القانونية   
 

 ..الفتوى املطلوبةالفتوى املطلوبةبالنسبة إلصدار بالنسبة إلصدار اختصاص احملكمة اختصاص احملكمة  
  - مـن امليثـاق    مـن امليثـاق   ٩٦٩٦ من املـادة   من املـادة  ١١ الفقرة  الفقرة - من النظام األساسي  من النظام األساسي ٦٥٦٥مــن املادة  مــن املادة    ١١لفقرة  لفقرة  اا 

 .. أنشطة اجلمعية العامة أنشطة اجلمعية العامة-سلطة اجلمعية العامة يف طلب الفتاوى سلطة اجلمعية العامة يف طلب الفتاوى 
 الـذي طلبـت فيـه        الـذي طلبـت فيـه       ١٤١٤//١٠١٠  -ط  ط  إإاألحداث اليت أدت إىل اعتماد قرار اجلمعية العامـة د         األحداث اليت أدت إىل اعتماد قرار اجلمعية العامـة د          
 ..الفتوىالفتوى

  ١١  الفقـرة   الفقـرة  -امليثاق  امليثاق  هو مبني يف    هو مبني يف    تصاصها كما   تصاصها كما   اخاخجتاوزت  جتاوزت  دعوى أن اجلمعية العامة قد      دعوى أن اجلمعية العامة قد       
 ما جرى عليه العمـل يف األمـم املتحـدة بالنسـبة لتفسـري       ما جرى عليه العمـل يف األمـم املتحـدة بالنسـبة لتفسـري      - من امليثاق  من امليثاق ٢٤٢٤ واملادة   واملادة  ١٢١٢من املادة   من املادة   

 .. اجلمعية العامة مل تتجاوز اختصاصها اجلمعية العامة مل تتجاوز اختصاصها- من امليثاق  من امليثاق ١٢١٢ من املادة  من املادة ١١الفقرة الفقرة 
  -العاشـرة  العاشـرة  الطارئـة  الطارئـة  ئية ئية االسـتثنا االسـتثنا اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا    اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا    طلب الفتوى الذي اعتمدتـه     طلب الفتوى الذي اعتمدتـه      

 الشـروط    الشـروط   -  ))““االحتـاد مـن أجـل السـالم       االحتـاد مـن أجـل السـالم       ””) () (٥٥  -د  د  (( ألـف     ألـف    ٣٧٧٣٧٧انعقاد الدورة عمـال بـالقرار       انعقاد الدورة عمـال بـالقرار       
 .. سالمة اإلجراء املتبع سالمة اإلجراء املتبع-اليت حددها ذلك القرار اليت حددها ذلك القرار 

 دعـوى الطبيعـة اجملـردة للسـؤال          دعـوى الطبيعـة اجملـردة للسـؤال         -السـؤال   السـؤال   األلفاظ املستخدمة يف    األلفاظ املستخدمة يف    وضوح  وضوح  دعوى عدم   دعوى عدم    
ــية للســؤال   - ــب السياس ــية للســؤال    اجلوان ــب السياس ــدوافع ا- اجلوان ــدوافع ا ال ــا أوحــت    ال ــال إهن ــيت يق ــا أوحــت   ل ــال إهن ــيت يق ــة   ل ــار احملتمل ــب واآلث ــة    بالطل ــار احملتمل ــب واآلث  بالطل

 ..للسؤالللسؤال“ “ القانونيةالقانونية”” عدم تأثر الطبيعة  عدم تأثر الطبيعة - للفتوىللفتوى
 ..الفتوى املطلوبةالفتوى املطلوبةذات اختصاص بالنسبة إلصدار ذات اختصاص بالنسبة إلصدار احملكمة احملكمة  

 
*  * 
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 ..فتوىفتوىإصدار إصدار السلطة التقديرية للمحكمة يف تقرير ما إذا كان هلا السلطة التقديرية للمحكمة يف تقرير ما إذا كان هلا  
مهيـة انعـدام الرضـا مـن جانـب الدولـة       مهيـة انعـدام الرضـا مـن جانـب الدولـة        أ أ- من النظام األساسي   من النظام األساسي  ٦٥٦٥ من املادة     من املادة    ١١الفقرة  الفقرة   

 املسألة ال ميكن اعتبارها جمرد مسألة ثنائية بني إسـرائيل وفلسـطني ولكنـها هتـم األمـم                    املسألة ال ميكن اعتبارها جمرد مسألة ثنائية بني إسـرائيل وفلسـطني ولكنـها هتـم األمـم                   -املعنية  املعنية  
ــى حــل سياســي    -املتحــدة مباشــرة  املتحــدة مباشــرة   ــوى عل ــة للفت ــار املمكن ــى حــل سياســي     اآلث ــوى عل ــة للفت ــار املمكن ــتم  اآلث ــتم ي ــاوض  ااي ــه بالتف ــاوض  لتوصــل إلي ــه بالتف لتوصــل إلي

 واحــد مــن جوانــب الــرتاع   واحــد مــن جوانــب الــرتاع  ثــل ســوى جانــبثــل ســوى جانــبمتمتال ال املســألة املســألة   - الفلســطيين  الفلســطيين -اإلســرائيلي اإلســرائيلي  للــرتاعللــرتاع
 الغـرض النـافع      الغـرض النـافع     -كفاية املعلومات واألدلة املتاحـة للمحكمـة        كفاية املعلومات واألدلة املتاحـة للمحكمـة        مدى  مدى    -الفلسطيين  الفلسطيين    -اإلسرائيلي  اإلسرائيلي  

للجمعيـة العامـة ولـيس      للجمعيـة العامـة ولـيس      تصـدر   تصـدر    الفتـوى     الفتـوى    - ليس ألحد أن يفيد مـن باطـل صـدر عنـه               ليس ألحد أن يفيد مـن باطـل صـدر عنـه              -للفتوى  للفتوى  
 ..لدولة معينة أو كيان معنيلدولة معينة أو كيان معني

االمتنـاع عـن    االمتنـاع عـن     التقديريـة يف      التقديريـة يف     سـلطتها سـلطتها باسـتعمال   باسـتعمال   احملكمـة   احملكمـة   يلـزم   يلـزم     ““ قـاهر   قـاهر  سـبب سـبب ””ال يوجد   ال يوجد    
 ..إصدار فتوىإصدار فتوى

 
*  * 

 
جــدار يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا  جــدار يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا  تشــييد تشــييد الناشــئة عــن الناشــئة عــن ““اآلثــار القانونيــةاآلثــار القانونيــة”” 

 طلــب الفتــوى يقتصــر علــى اآلثــار   طلــب الفتــوى يقتصــر علــى اآلثــار  -املطــروح املطــروح  نطــاق الســؤال  نطــاق الســؤال -القــدس الشــرقية ومــا حوهلــا القــدس الشــرقية ومــا حوهلــا 
 ..““جدارجدار”” استخدام لفظ  استخدام لفظ -ة احملتلة ة احملتلة أجزاء اجلدار الواقعة يف األرض الفلسطينيأجزاء اجلدار الواقعة يف األرض الفلسطينيلتشييد لتشييد القانونية القانونية 
 ..اخللفية التارخييةاخللفية التارخيية 
 ..وصف اجلداروصف اجلدار 

 
*  * 

 
 ..القانون املنطبقالقانون املنطبق 
 عـدم مشـروعية أي       عـدم مشـروعية أي      -) ) ٢٥٢٥  -د  د   ( (٢٦٢٥٢٦٢٥ قرار اجلمعية العامـة       قرار اجلمعية العامـة      -ميثاق األمم املتحدة    ميثاق األمم املتحدة     

 حــق الشــعوب يف تقريــر  حــق الشــعوب يف تقريــر -حصــول علــى األرض ينشــأ عــن التهديــد بــالقوة أو عــن اســتعماهلا  حصــول علــى األرض ينشــأ عــن التهديــد بــالقوة أو عــن اســتعماهلا  
 ..املصرياملصري

ــة الهــاي الرابعــة لعــام   -اإلنســاين الــدويل اإلنســاين الــدويل القــانون القــانون   ــة الهــاي الرابعــة لعــام    الالئحــة املرفقــة باتفاقي   -  ١٩٠٧١٩٠٧ الالئحــة املرفقــة باتفاقي
 انطبــاق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى األرض الفلســطينية      انطبــاق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى األرض الفلســطينية     -  ١٩٤٩١٩٤٩اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام     اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام     

 العهـد   العهـد  - العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية             العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية            - قانون حقوق اإلنسـان       قانون حقوق اإلنسـان      -احملتلة  احملتلة  
 العالقـة   العالقـة  - اتفاقيـة حقـوق الطفـل         اتفاقيـة حقـوق الطفـل        -االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة       االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة       الدويل اخلاص باحلقوق    الدويل اخلاص باحلقوق    
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 انطباق صكوك حقوق اإلنسان خـارج        انطباق صكوك حقوق اإلنسان خـارج       -بني القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان        بني القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان        
 .. انطباق تلك الصكوك يف األرض الفلسطينية احملتلة انطباق تلك الصكوك يف األرض الفلسطينية احملتلة-اإلقليم الوطين اإلقليم الوطين 

 
*  * 

 
ـــاملستوطناملستوطن  ــــ ـــــــات الــيت أقامتهات الــيت أقامتهـ ـــا إسرائيا إسرائيـ ــــ تــهاكا للقــانون الــدويل يف األرض الفلســطينية  تــهاكا للقــانون الــدويل يف األرض الفلســطينية  ل انل انـ

جــدا أن جــدا أن وارد وارد  علــى األرض  علــى األرض ““أمــرا واقعـا أمــرا واقعـا ””  بـه ينشــئان بـه ينشــئان اجلـدار والنظــام املــرتبط  اجلـدار والنظــام املــرتبط  تشــييد تشــييد   -احملتلـة  احملتلـة  
اجلـدار يعـوق   اجلـدار يعـوق   تشـييد  تشـييد    - خطر أن يصـبح الوضـع مبثابـة ضـم حبكـم الواقـع               خطر أن يصـبح الوضـع مبثابـة ضـم حبكـم الواقـع              -يصبح واقعا دائما    يصبح واقعا دائما    

 مث فهـو خـرق مـن جانـب إسـرائيل             مث فهـو خـرق مـن جانـب إسـرائيل            بشدة ممارسة الشعب الفلسطيين حلقه يف تقرير املصري ومن        بشدة ممارسة الشعب الفلسطيين حلقه يف تقرير املصري ومن        
 ..اللتزامها باحترام ذلك احلقاللتزامها باحترام ذلك احلق

ما ينطبق من أحكام القـانون اإلنسـاين الـدويل وصـكوك حقـوق اإلنسـان ذات الصـلة                ما ينطبق من أحكام القـانون اإلنسـاين الـدويل وصـكوك حقـوق اإلنسـان ذات الصـلة                 
 القيـود املفروضـة علـى حريـة حركـة            القيـود املفروضـة علـى حريـة حركـة           - التدمري واالستيالء على املمتلكـات        التدمري واالستيالء على املمتلكـات       -املعروضة  املعروضة  حلالة  حلالة  بابا

 األمــر  األمــر ممت الــيت حتــول دون ممارســة مــن يعنــيه ت الــيت حتــول دون ممارســة مــن يعنــيه  املعوقــا املعوقــا-الســكان يف األرض الفلســطينية احملتلــة الســكان يف األرض الفلســطينية احملتلــة 
ــيم ويف مســتوى معيشــي مناســب     ــيم ويف مســتوى معيشــي مناســب    للحــق يف العمــل والصــحة والتعل ــة يف -للحــق يف العمــل والصــحة والتعل ــتغريات الدميغرافي ــة يف  ال ــتغريات الدميغرافي  ال

 أحكام القانون اإلنساين الدويل الـيت متكـن مـن مراعـاة الضـرورات         أحكام القانون اإلنساين الدويل الـيت متكـن مـن مراعـاة الضـرورات        -األرض الفلسطينية احملتلة    األرض الفلسطينية احملتلة    
ملضمونة أو تنص على إمكانيـة      ملضمونة أو تنص على إمكانيـة       أحكام صكوك حقوق اإلنسان اليت تقيد احلقوق ا         أحكام صكوك حقوق اإلنسان اليت تقيد احلقوق ا        -العسكرية  العسكرية  

لضــرورات العســـكرية أو  لضــرورات العســـكرية أو  بابا  اااجلــدار والنظـــام املــرتبط بــه ال ميكـــن تربيرمهــ    اجلــدار والنظـــام املــرتبط بــه ال ميكـــن تربيرمهــ    تشــييد  تشــييد    -لغــاء  لغــاء  إلإلاا
 خرق إسرائيل لعـدد مـن التزاماهتـا مبقتضـى            خرق إسرائيل لعـدد مـن التزاماهتـا مبقتضـى           -مبتطلبات األمن القومي أو متطلبات النظام العام        مبتطلبات األمن القومي أو متطلبات النظام العام        

 ..أحكام القانون اإلنساين الدويل وصكوك حقوق اإلنسانأحكام القانون اإلنساين الدويل وصكوك حقوق اإلنسانما ينطبق من ما ينطبق من 
ميكـن  ميكـن   إسـرائيل ال إسـرائيل ال املوجهـة إىل  املوجهـة إىل   اهلجمـات   اهلجمـات  - من امليثاق  من امليثاق ٥١٥١ املادة  املادة -الدفاع عن النفس  الدفاع عن النفس   

اجلدار ناشـئ داخـل أرض متـارس    اجلدار ناشـئ داخـل أرض متـارس    تشييد تشييد به يف تربير    به يف تربير    احملتج  احملتج   التهديد    التهديد   -تعزى إىل دولة أجنبية     تعزى إىل دولة أجنبية     أن  أن  
 .. غري ذات صلة باحلالة املعروضة غري ذات صلة باحلالة املعروضة٥١٥١ املادة  املادة -عليها إسرائيل سيطرهتا عليها إسرائيل سيطرهتا 

اجلدار لـيس هـو الوسـيلة    اجلدار لـيس هـو الوسـيلة    تشييد تشييد   - الشروط  الشروط -يل العريف يل العريف  القانون الدو القانون الدو-حالة الضرورة   حالة الضرورة    
 .. احملتج به احملتج بهالوحيدة للحفاظ على مصاحل إسرائيل من اخلطرالوحيدة للحفاظ على مصاحل إسرائيل من اخلطر

 ..اجلدار والنظام املرتبط به يتعارضان مع القانون الدويلاجلدار والنظام املرتبط به يتعارضان مع القانون الدويلتشييد تشييد  
*  * 
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 ..اآلثار القانونية إلخالل إسرائيل بالتزاماهتااآلثار القانونية إلخالل إسرائيل بالتزاماهتا 
لـت  لـت  خ َخزمة باالمتثال لاللتزامات الدوليـة الـيت أ        زمة باالمتثال لاللتزامات الدوليـة الـيت أَ        إسرائيل مل   إسرائيل مل  -املسؤولية الدولية إلسرائيل    املسؤولية الدولية إلسرائيل     

 االلتزام بوقف أعمـال      االلتزام بوقف أعمـال     - إسرائيل ملزمة بإهناء إخالهلا بالتزاماهتا الدولية         إسرائيل ملزمة بإهناء إخالهلا بالتزاماهتا الدولية        -لجدار  لجدار  بتشييدها ل بتشييدها ل هبا  هبا  
دمـه فـورا والقيـام علـى الفـور بإلغـاء أو إبطـال القـوانني واللـوائح              دمـه فـورا والقيـام علـى الفـور بإلغـاء أو إبطـال القـوانني واللـوائح              هبهباجلدار علـى الفـور و     اجلدار علـى الفـور و     تشييد  تشييد  

بامتثــال إســرائيل اللتزامهــا بــالتعويض عــن األضــرار بامتثــال إســرائيل اللتزامهــا بــالتعويض عــن األضــرار منــها منــها علــق علــق ، باســتثناء مــا يت، باســتثناء مــا يتبتشــييدهبتشــييدهاملتصــلة املتصــلة 
  ووأأ إسرائيل ملزمـة بـالتعويض عـن األضـرار الـيت حلقـت جبميـع األشـخاص الطبيعـيني                      إسرائيل ملزمـة بـالتعويض عـن األضـرار الـيت حلقـت جبميـع األشـخاص الطبيعـيني                     -النامجة  النامجة  

 ..اجلداراجلداربتشييد بتشييد االعتباريني الذين تأثروا االعتباريني الذين تأثروا 
ا ا االلتزامـات الـيت أخلـت هبـ       االلتزامـات الـيت أخلـت هبـ       بعض  بعض    -عدا إسرائيل من الدول     عدا إسرائيل من الدول     ملا  ملا  اآلثار القانونية بالنسبة    اآلثار القانونية بالنسبة     
 التزام مجيـع الـدول بعـدم االعتـراف بالوضـع غـري القـانوين                 التزام مجيـع الـدول بعـدم االعتـراف بالوضـع غـري القـانوين                -الكافة  الكافة  قبل  قبل  التزامات  التزامات  هي  هي  إسرائيل  إسرائيل  

اجلدار وبعدم تقدمي أية معونة أو مساعدة يف اإلبقاء على الوضع الـذي نشـأ               اجلدار وبعدم تقدمي أية معونة أو مساعدة يف اإلبقاء على الوضع الـذي نشـأ               تشييد  تشييد  الناشئ عن   الناشئ عن   
لميثـاق والقـانون الـدويل، بالعمـل علـى      لميثـاق والقـانون الـدويل، بالعمـل علـى      لل  هـا هـا  التزام مجيـع الـدول، مـع احترام    التزام مجيـع الـدول، مـع احترام   -التشييد التشييد عن هذا   عن هذا   

 حيول دون ممارسة الشعب الفلسطيين حلقـه يف تقريـر          حيول دون ممارسة الشعب الفلسطيين حلقـه يف تقريـر         ،،اجلداراجلدارتشييد  تشييد   ناشئ عن     ناشئ عن    ،،إهناء أي معوق  إهناء أي معوق  
لقـانون  لقـانون  لللميثـاق و  لميثـاق و  لل  هاها التزام مجيع الدول األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة، مع احترام           التزام مجيع الدول األطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة، مع احترام          -املصري  املصري  

  -  تلـك االتفاقيـة   تلـك االتفاقيـة   يتمثـل يف    يتمثـل يف    لتأكد من امتثال إسرائيل للقـانون اإلنسـاين الـدويل كمـا             لتأكد من امتثال إسرائيل للقـانون اإلنسـاين الـدويل كمـا             باباالدويل،  الدويل،  
األمم املتحدة، وخاصة اجلمعية العامة وجملس األمن، يف اإلجراءات األخـرى الـيت             األمم املتحدة، وخاصة اجلمعية العامة وجملس األمن، يف اإلجراءات األخـرى الـيت             نظر  نظر  ضرورة  ضرورة  

اجلدار والنظـام املـرتبط بـه، مـع أخـذ           اجلدار والنظـام املـرتبط بـه، مـع أخـذ           تشييد  تشييد  يلزم اختاذها إلهناء الوضع غري القانوين الناشئ عن         يلزم اختاذها إلهناء الوضع غري القانوين الناشئ عن         
 ..الفتوى يف االعتبار كما ينبغيالفتوى يف االعتبار كما ينبغي

 
*          * 

 
 التــزام إســرائيل وفلســطني باالمتثــال  التــزام إســرائيل وفلســطني باالمتثــال -عــم عــم اجلــدار جيــب أن يوضــع يف ســياق أاجلــدار جيــب أن يوضــع يف ســياق أتشــييد تشــييد  

 تنفيـذ مجيـع قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة حبسـن نيـة،                   تنفيـذ مجيـع قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة حبسـن نيـة،                  -الدقيق للقانون اإلنسـاين الـدويل       الدقيق للقانون اإلنسـاين الـدويل       
 ضرورة تشـجيع     ضرورة تشـجيع    -“ “ خريطة الطريق خريطة الطريق ””  -) ) ١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٣٨٣٣٨و  و  ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢وخاصة القراران   وخاصة القراران   

لـدويل، إىل حـل     لـدويل، إىل حـل     اجلهود الرامية إىل التوصل يف أقرب وقت ممكـن، وعلـى أسـاس مـن القـانون ا                 اجلهود الرامية إىل التوصل يف أقرب وقت ممكـن، وعلـى أسـاس مـن القـانون ا                 
إقامـة دولـة فلسـطينية، وحتقيـق السـالم واألمـن            إقامـة دولـة فلسـطينية، وحتقيـق السـالم واألمـن            وويتم التوصل إليـه بالتفـاوض للمشـاكل املعلقـة           يتم التوصل إليـه بالتفـاوض للمشـاكل املعلقـة           

 ..للجميع يف املنطقةللجميع يف املنطقة
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 الفتوى
 

ــرئيس ::احلضوراحلضور ــرئيسال ــرئيس هي؛ هي؛ شــشــ  ال ــرئيس نائــب ال ــا؛ نائــب ال ــا؛  راجنيف ــا، فرييش القضــاةالقضــاة راجنيف ــوم، كوروم ــا، فرييش  غي ــوم، كوروم ، ، تشــيتنيتشــيتني غي
دا، دا، اارجنتـال، العـريب، أو    رجنتـال، العـريب، أو    اونة، بوي اونة، بوي صص، رزق، اخل  ، رزق، اخل  ززانانممجيجيرانغورين، كو رانغورين، كو أأ  -هيغرت، بارا   هيغرت، بارا   

 .. كوفرير كوفريراملسجلاملسجلسيما، تومكا؛ سيما، تومكا؛ 
 جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،تشييد تشييد الناشئة عن الناشئة عن فيما يتعلق باآلثار القانونية فيما يتعلق باآلثار القانونية  
 احملكمة،احملكمة، 
 بتشكيلها املبني أعاله،بتشكيلها املبني أعاله، 
 ::تفيت مبا يليتفيت مبا يلي 
  ١٤١٤//١٠١٠  -ط ط يــرد الســؤال الــذي ط لبــت فتــوى احملكمــة بشــأنه يف القــرار دإ  يــرد الســؤال الــذي طُلبــت فتــوى احملكمــة بشــأنه يف القــرار دإ   -  ١١ 

يف يف ) ) ““اجلمعيـة العامـة   اجلمعيـة العامـة   ””يشار إليها فيما بعد باسـم       يشار إليها فيما بعد باسـم       ((عتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة      عتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة      الذي ا الذي ا 
  ٨٨ويف رسـالة مؤرخـة   ويف رسـالة مؤرخـة   . .  يف دورهتا االستثنائية الطارئة العاشـرة       يف دورهتا االستثنائية الطارئة العاشـرة      ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمرب  ديسمرب  // كانون األول   كانون األول  ٨٨

ديسـمرب  ديسـمرب  // كـانون األول  كـانون األول ١٠١٠ يف  يف ميليميلييي تلقاها قلم احملكمة بالفاكس    تلقاها قلم احملكمة بالفاكس   ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمرب  ديسمرب  //كانون األول كانون األول 
 األمني العـام لألمـم املتحـدة         األمني العـام لألمـم املتحـدة         فيما بعد إىل قلم احملكمة، أبلغ       فيما بعد إىل قلم احملكمة، أبلغ      لت نسختها األصلية  لت نسختها األصلية  ، ووص ، ووص ٢٠٠٣٢٠٠٣

وقـد  وقـد  . . ر الذي اختذتـه اجلمعيـة العامـة بتقـدمي السـؤال للحصـول علـى فتـوى                 ر الذي اختذتـه اجلمعيـة العامـة بتقـدمي السـؤال للحصـول علـى فتـوى                 اااحملكمة رمسيا بالقر  احملكمة رمسيا بالقر  
أرفقت بالرسـالة نسـختان مصـدق عليهمـا بالصـحة مـن النصـني االنكليـزي والفرنسـي للقـرار                     أرفقت بالرسـالة نسـختان مصـدق عليهمـا بالصـحة مـن النصـني االنكليـزي والفرنسـي للقـرار                     

 ::لقرار على ما يليلقرار على ما يليوينص اوينص ا. . ١٤١٤//١٠١٠  -  ططدإدإ
 ،،إن اجلمعية العامةإن اجلمعية العامة””  
أكتـوبر  أكتـوبر  // تشـرين األول  تشـرين األول ٢١٢١ املؤرخ    املؤرخ   ١٣١٣//١٠١٠-ط  ط   قرارها دإ   قرارها دإ  إذ تؤكد من جديد   إذ تؤكد من جديد     
  ٢٠٠٣٢٠٠٣  ،، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة،مببادئ ميثاق األمم املتحدة،  إذ تسترشدإذ تسترشدوو  
  اكتســاباكتســابجــواز جــواز املبــدأ املســتقر يف القــانون الــدويل والقاضــي بعــدم املبــدأ املســتقر يف القــانون الــدويل والقاضــي بعــدم   وإذ تــدركوإذ تــدرك  

 األراضي بالقوة،األراضي بالقوة،
ن تنميــة عالقــات الصــداقة بـني الــدول علــى أســاس احتــرام  ن تنميــة عالقــات الصــداقة بـني الــدول علــى أســاس احتــرام  أأ  وإذ تـدرك أيضــا وإذ تـدرك أيضــا   

مبدأ املساواة يف احلقوق وحق الشعوب يف تقريـر مصـريها هـي ضـمن مقاصـد ميثـاق                   مبدأ املساواة يف احلقوق وحق الشعوب يف تقريـر مصـريها هـي ضـمن مقاصـد ميثـاق                   
 األمم املتحدة ومبادئه،األمم املتحدة ومبادئه،
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  ١٨١١٨١ إىل قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك القــرار  إىل قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك القــرار إذ تشــريإذ تشــريوو  
ذي قسـم فلسـطني الواقعـة حتـت         ذي قسـم فلسـطني الواقعـة حتـت         ، الـ  ، الـ  ١٩٤٧١٩٤٧  نـوفمرب نـوفمرب // تشرين الثاين   تشرين الثاين  ٢٩٢٩املؤرخ  املؤرخ  ) ) ٢٢-دد((

 االنتداب إىل دولتني، واحدة عربية واألخرى يهودية،االنتداب إىل دولتني، واحدة عربية واألخرى يهودية،
ــرة    وإذ تشــري أيضــا  وإذ تشــري أيضــا     ــتثنائية الطارئــة العاش ــدورة االس ــرارات ال ــرة    إىل ق ــتثنائية الطارئــة العاش ــدورة االس ــرارات ال ــة إىل ق ــة  للجمعي  للجمعي

 ، ، العامةالعامة
القــرارات القــرارات إىل قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة، مبــا فيهــا  إىل قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة، مبــا فيهــا  وإذ تشــري كــذلك وإذ تشــري كــذلك   

) ) ١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٣٨٣٣٨  وو، ، ١٩٦٧١٩٦٧  نــــوفمربنــــوفمرب// تشـــــرين الثــــاين  تشـــــرين الثــــاين ٢٢٢٢املــــؤرخ املــــؤرخ ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢
يوليــه يوليــه //متــوزمتــوز  ٣٣املــؤرخ املــؤرخ ) ) ١٩٦٩١٩٦٩ ( (٢٦٧٢٦٧  ، و، و١٩٧٣١٩٧٣أكتــوبر أكتــوبر // األول األولتشــرينتشــرين  ٢٢٢٢املــؤرخ املــؤرخ 
) ) ١٩٧٩١٩٧٩ ( (٤٤٦٤٤٦  ، و، و١٩٧١١٩٧١ســـبتمرب ســـبتمرب //أيلـــولأيلـــول  ٢٥٢٥املـــؤرخ املـــؤرخ ) ) ١٩٧١١٩٧١ ( (٢٩٨٢٩٨  ، و، و١٩٦٩١٩٦٩
، ، ١٩٧٩١٩٧٩يوليـه   يوليـه   //متـوز متـوز   ٢٠٢٠املـؤرخ   املـؤرخ   ) ) ١٩٧٩١٩٧٩ ( (٤٥٢٤٥٢ وو،  ،  ١٩٧٩١٩٧٩مـارس   مـارس   //آذارآذار  ٢٢٢٢املؤرخ  املؤرخ  

  ٣٠٣٠املــــؤرخ املــــؤرخ ) ) ١٩٨٠١٩٨٠ ( (٤٧٦٤٧٦   و و،،١٩٨١٩٨٠٠مــــارس مــــارس // آذار آذار١١املــــؤرخ املــــؤرخ ) ) ١٩٨٠١٩٨٠ ( (٤٦٥٤٦٥و و 
، ، ١٩٨٠١٩٨٠أغســــطس أغســــطس //آبآب  ٢٠٢٠املــــؤرخ املــــؤرخ ) ) ١٩٨٠١٩٨٠ ( (٤٧٨٤٧٨  ، و، و١٩٨٠١٩٨٠يونيــــه يونيــــه //حزيــــرانحزيــــران

  ٢٨٢٨املـؤرخ   املـؤرخ   ) ) ١٩٩٦١٩٩٦ ( (١٠٧٣١٠٧٣  ، و ، و ١٩٩٤١٩٩٤مـارس   مـارس   //آذارآذار  ١٨١٨املؤرخ  املؤرخ  ) ) ١٩٩٤١٩٩٤ ( (٩٠٤٩٠٤ وو
ــولأيلـــــول ــبتمرب //أيلـــ ــبتمرب ســـ   ،،٢٠٠٢٢٠٠٢مـــــارس مـــــارس //آذارآذار  ١٢١٢املـــــؤرخ املـــــؤرخ ) ) ٢٠٠٢٢٠٠٢ ( (١٣٩٧١٣٩٧  ، و، و١٩٩٦١٩٩٦ســـ

 ،،٢٠٠٣٢٠٠٣نوفمرب نوفمرب // تشرين الثاين تشرين الثاين١٩١٩املؤرخ املؤرخ ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٥١٥١٥١٥ وو
 وكـذلك الربوتوكـول      وكـذلك الربوتوكـول     ))١((انطبـاق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة       انطبـاق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة       وإذ تؤكد من جديـد      وإذ تؤكد من جديـد        

علــى األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس علــى األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس   ))٢((جنيــفجنيــفاإلضــايف األول التفاقيــات اإلضــايف األول التفاقيــات 
 الشرقية،الشرقية،

 امللحقة باتفاقيـة الهـاي بشـأن قـوانني احلـرب وأعرافهـا               امللحقة باتفاقيـة الهـاي بشـأن قـوانني احلـرب وأعرافهـا              القواعدالقواعد إىل    إىل   وإذ تشري وإذ تشري   
 ،،))٣((١٩٠٧١٩٠٧املتعلقة باألرض لعام املتعلقة باألرض لعام 

 يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة         يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة        السـامية السـامية بعقد مـؤمتر األطـراف املتعاقـدة        بعقد مـؤمتر األطـراف املتعاقـدة        وإذ ترحب   وإذ ترحب     
بشأن تدابري إنفاذ االتفاقيـة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس، يف جنيـف                   بشأن تدابري إنفاذ االتفاقيـة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس، يف جنيـف                   

 ،،١٩٩٩١٩٩٩يوليه يوليه // متوز متوز١٥١٥يف يف 

__________ 
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١( 
 .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥، اجمللد املرجع نفسه )٢( 
نيويورك، مطبعة  (١٩٠٧ و١٨٩٩تفاقيات واعالنات الهاي لعامي صندوق كارنيغي للسالم الدويل، ا: انظر )٣( 

 ).١٩١٥جامعة أكسفورد، 
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ــدها     ــرب عــن تأيي ــدها  وإذ تع ــرب عــن تأيي ــدة     وإذ تع ــراف املتعاق ــؤمتر األط ــده م ــذي اعتم ــالن ال ــدة      لإلع ــراف املتعاق ــؤمتر األط ــده م ــذي اعتم ــالن ال  لإلع
ــف يف      الســامية يف اتفاالســامية يف اتفا ــاد يف جني ــاد إىل االنعق ــذي ع ــة ال ــف الرابع ــة جني ــف يف      قي ــاد يف جني ــاد إىل االنعق ــذي ع ــة ال ــف الرابع ــة جني ــانون ٥٥قي ــانون  ك  ك

 ،،٢٠٠١٢٠٠١ديسمرب ديسمرب //األولاألول
 إىل قـرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة الـيت تؤكـد أن                 إىل قـرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة الـيت تؤكـد أن                بوجه خاص بوجه خاص   وإذ تشري وإذ تشري   

املســتوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، غــري املســتوطنات اإلســرائيلية يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، غــري 
ــة ــةقانوني ــام الســال  قانوني ــة أم ــام الســال   وتشــكل عقب ــة أم ــة  م م  وتشــكل عقب ــة االقتصــادية واالجتماعي ــة  والتنمي ــة االقتصــادية واالجتماعي ــن   ،،والتنمي ــن فضــال ع   فضــال ع

 القرارات اليت تطالب بوقف أنشطة االستيطان وقفا كامال،القرارات اليت تطالب بوقف أنشطة االستيطان وقفا كامال،
أن األعمـال الـيت   أن األعمـال الـيت   إىل قرارات األمم املتحـدة ذات الصـلة الـيت تؤكـد      إىل قرارات األمم املتحـدة ذات الصـلة الـيت تؤكـد      تشري  تشري  وإذ  وإذ    

تقــوم هبــا إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، لتغــيري وضــع القــدس الشــرقية احملتلــة    تقــوم هبــا إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، لتغــيري وضــع القــدس الشــرقية احملتلــة    
 كانية، ال تتمتع بالصالحية القانونية وهي الغية وباطلة،كانية، ال تتمتع بالصالحية القانونية وهي الغية وباطلة،وتركيبتها السوتركيبتها الس

 باالتفاقات اليت مت التوصل إليها بني حكومة إسرائيل ومنظمـة            باالتفاقات اليت مت التوصل إليها بني حكومة إسرائيل ومنظمـة           وإذ حتيط علما  وإذ حتيط علما    
 التحرير الفلسطينية يف سياق عملية السالم يف الشرق األوسط،التحرير الفلسطينية يف سياق عملية السالم يف الشرق األوسط،

ــالغ     ــالغ  وإذ تعــرب عــن قلقهــا الب ــدء إزاء  إزاء وإذ تعــرب عــن قلقهــا الب ــدءب الســلطة القائمــة  الســلطة القائمــة    ،، واســتمرار إســرائيل  واســتمرار إســرائيل ب
ــاال ــاالب ــا يف   حتالل، حتالل، ب ــة، مب ــا يف   يف تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية احملتل ــة، مب ــك يفيف تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية احملتل ــك يف ذل ــدس  ذل ــدس  الق  الق

، ، ))اخلــط األخضــراخلــط األخضــر ( (١٩٤٩١٩٤٩ علــى خــط اهلدنــة لعــام   علــى خــط اهلدنــة لعــام  هــو مــا خيــرج هــو مــا خيــرج الشــرقية وحوهلــا، والشــرقية وحوهلــا، و
  علـــى إشـــاعةعلـــى إشـــاعةووينطـــوى علـــى مصـــادرة لألراضـــي واملـــوارد الفلســـطينية وتـــدمريها،  ينطـــوى علـــى مصـــادرة لألراضـــي واملـــوارد الفلســـطينية وتـــدمريها،  وو

وعلـى ضـم منـاطق واسـعة مـن          وعلـى ضـم منـاطق واسـعة مـن            ،، باحلمايـة   باحلمايـة  نينيتمتعتمتعاملاملدنيني  دنيني  االضطراب يف حياة آالف امل    االضطراب يف حياة آالف امل    
على معارضة اجملتمع الـدويل باإلمجـاع لتشـييد    على معارضة اجملتمع الـدويل باإلمجـاع لتشـييد       وإذ تشدد   وإذ تشدد   حبكم األمر الواقع،    حبكم األمر الواقع،   ييضضاااألراألر

 ذلك اجلدار،ذلك اجلدار،
الناشـئ مـن أجـزاء    الناشـئ مـن أجـزاء    إزاء األثـر األكثـر تـدمريا       إزاء األثـر األكثـر تـدمريا       أيضـا   أيضـا   وإذ تعرب عن قلقها البالغ      وإذ تعرب عن قلقها البالغ        

لصـراع  لصـراع  ااحـل   حـل   ا على السـكان املـدنيني الفلسـطينيني وعلـى آفـاق             ا على السـكان املـدنيني الفلسـطينيني وعلـى آفـاق             ــــاجلدار املزمع تشييده  اجلدار املزمع تشييده  
 ،،اإلسرائيلي وإحالل السالم يف املنطقةاإلسرائيلي وإحالل السالم يف املنطقة  - الفلسطيينالفلسطيين

  ٨٨املــــؤرخ املــــؤرخ  بتقريــــر املقــــرر اخلــــاص للجنــــة حقــــوق اإلنســــان   بتقريــــر املقــــرر اخلــــاص للجنــــة حقــــوق اإلنســــان  وإذ ترحــــبوإذ ترحــــب  
بشأن حالـة حقـوق اإلنسـان يف األرض الفلسـطينية الـيت حتتلـها               بشأن حالـة حقـوق اإلنسـان يف األرض الفلسـطينية الـيت حتتلـها                 ٢٠٠٣٢٠٠٣سبتمرب  سبتمرب  //أيلولأيلول

 ، وال سيما اجلزء املتعلق باجلدار،، وال سيما اجلزء املتعلق باجلدار،))٤((١٩٦٧١٩٦٧إسرائيل منذ عام إسرائيل منذ عام 

__________ 
 )٤( E/CN.4/2004/6. 
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رورة إهناء الصراع على أساس احلـل القـائم علـى وجـود دولـتني               رورة إهناء الصراع على أساس احلـل القـائم علـى وجـود دولـتني                ض  ض وإذ تؤكد وإذ تؤكد   
مها إسرائيل وفلسطني تعيشان جنبا إىل جنب يف سـالم وأمـن اسـتنادا إىل خـط اهلدنـة                   مها إسرائيل وفلسطني تعيشان جنبا إىل جنب يف سـالم وأمـن اسـتنادا إىل خـط اهلدنـة                   

 ، وفقا لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة،، وفقا لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة،١٩٤٩١٩٤٩لعام لعام 
 تقريـــر األمـــني العـــام املقـــدم عمـــال بـــالقرار     تقريـــر األمـــني العـــام املقـــدم عمـــال بـــالقرار       قـــد اســـتلمت مـــع التقـــدير   قـــد اســـتلمت مـــع التقـــدير   وو  
 ،،))٥((  ١٣١٣//١٠١٠-ط ط إإدد
ــدرك   ــدركوإذ ت ــذي      وإذ ت ــت ال ــدان يف الوق ــاقم الصــعوبات يف املي ــت يف ــرور الوق ــذي       أن م ــت ال ــدان يف الوق ــاقم الصــعوبات يف املي ــت يف ــرور الوق  أن م

لقـانون الـدويل   لقـانون الـدويل   للمتثـال  متثـال  االاالتستمر فيه إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، يف رفضـها          تستمر فيه إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، يف رفضـها          
 ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ونتـائج         ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ونتـائج        أعـاله أعـاله فيما يتعلق بتشييدها للجـدار املـذكور     فيما يتعلق بتشييدها للجـدار املـذكور     

 وخيمة،وخيمة،
 من ميثاق األمم املتحدة، أن تطلب إىل حمكمـة العـدل             من ميثاق األمم املتحدة، أن تطلب إىل حمكمـة العـدل            ٩٦٩٦دة  دة  فقا للما فقا للما  و  و تقرر،تقرر،  

أن تصــدر، علــى وجــه  أن تصــدر، علــى وجــه   مــن النظــام األساســي للمحكمــة،   مــن النظــام األساســي للمحكمــة،  ٦٥٦٥الدوليــة، عمــال باملــادة  الدوليــة، عمــال باملــادة  
 ::، فتوى بشأن املسألة التالية، فتوى بشأن املسألة التاليةالسرعةالسرعة

اجلدار الذي تقوم إسـرائيل،     اجلدار الذي تقوم إسـرائيل،     تشييد  تشييد  ما هي اآلثار القانونية الناشئة عن       ما هي اآلثار القانونية الناشئة عن          
 يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك            يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك           امتـه امتـه بإقبإقالسلطة القائمة باالحتالل،    السلطة القائمة باالحتالل،    

وحوهلا، علـى النحـو املـبني يف تقريـر األمـني العـام، وذلـك                وحوهلا، علـى النحـو املـبني يف تقريـر األمـني العـام، وذلـك                الشرقية  الشرقية  يف القدس   يف القدس   
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة      اتفاقيـة جنيـف الرابعـة      مبـا يف ذلـك      مبـا يف ذلـك        ،،من حيث قواعد ومبادئ القانون الـدويل      من حيث قواعد ومبادئ القانون الـدويل      

  وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة؟ وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة؟،،١٩٤٩١٩٤٩لعام لعام 
العــام العــام  لة النصــان املعتمــدان بــاللغتني االنكليزيــة والفرنســية لتقريــر األمــني  لة النصــان املعتمــدان بــاللغتني االنكليزيــة والفرنســية لتقريــر األمــني  كــذلك أرفــق بالرســاكــذلك أرفــق بالرســا

ـــؤرخ  ـــؤرخ املــــــــ ـــي ٢٤٢٤املــــــــ ـــن الثانـ ـــي  تشريـ ـــن الثانـ ـــر // تشريـ ـــر نوفمبـ ــة العامــة    ٢٠٠٣٢٠٠٣نوفمبـ ــة العامــة    ، الــذي أُعــد عمــال بقــرار اجلمعي ، الــذي أ عــد عمــال بقــرار اجلمعي
 ..١٤١٤//١٠١٠  - الذي يشري إليه القرار دإط  الذي يشري إليه القرار دإط (ES-10/248)  ١٣١٣//١٠١٠ - دإطدإط

، أبلـغ املسـجل بطلـب       ، أبلـغ املسـجل بطلـب       ٢٠٠٣٢٠٠٣رب  رب  ديسمديسم// كانون األول   كانون األول  ١٠١٠ويف رسائل مؤرخة    ويف رسائل مؤرخة     -  ٢٢ 
 من النظـام     من النظـام    ٦٦٦٦ من املادة     من املادة    ١١الفتوى مجيع الدول اليت حيق هلا احلضور أمام احملكمة، وفقا للفقرة            الفتوى مجيع الدول اليت حيق هلا احلضور أمام احملكمة، وفقا للفقرة            

 ..األساسياألساسي
ــة  -  ٣٣  ــالة مؤرخـ ــة ويف رسـ ــالة مؤرخـ ــانون األول١١١١ويف رسـ ــانون األول كـ ، أبلغـــت حكومـــة ، أبلغـــت حكومـــة ٢٠٠٣٢٠٠٣ديســـمرب ديســـمرب // كـ

 ..ععإسرائيل احملكمة مبوقفها بالنسبة لطلب الفتوى وبالنسبة لإلجراءات اليت تتبإسرائيل احملكمة مبوقفها بالنسبة لطلب الفتوى وبالنسبة لإلجراءات اليت تتب

__________ 
 )٥( A/ES-10/248. 
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، قـــررت احملكمـــة أن ، قـــررت احملكمـــة أن ٢٠٠٣٢٠٠٣ديســـمرب ديســـمرب // كـــانون األول كـــانون األول١٩١٩وبقـــرار صـــادر يف وبقـــرار صـــادر يف  -  ٤٤ 
 مــن النظــام  مــن النظــام ٦٦٦٦ مــن املــادة  مــن املــادة ٢٢األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء هبــا قــد تســتطيع، وفقــا للفقــرة  األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء هبــا قــد تســتطيع، وفقــا للفقــرة  

األساسي، تقدمي معلومات عن مجيع اجلوانب اليت يثريها السـؤال املقـدم إىل احملكمـة للحصـول                 األساسي، تقدمي معلومات عن مجيع اجلوانب اليت يثريها السـؤال املقـدم إىل احملكمـة للحصـول                 
 موعــدا هنائيــا ملــا قــد ي قــدم مــن    موعــدا هنائيــا ملــا قــد ُيقــدم مــن   ٢٠٠٤٢٠٠٤ينــاير ينــاير //انون الثــاينانون الثــاين كــ كــ٣٠٣٠علــى فتــوى، وحــددت يــوم  علــى فتــوى، وحــددت يــوم  

كــذلك كــذلك . .  مــن النظــام األساســي مــن النظــام األساســي٦٦٦٦ مــن املــادة  مــن املــادة ٤٤البيانــات الكتابيــة بشــأن املســألة وفقــا للفقــرة البيانــات الكتابيــة بشــأن املســألة وفقــا للفقــرة 
 وتقريـر األمـني العـام املقـدم          وتقريـر األمـني العـام املقـدم         ١٤١٤//١٠١٠  -قررت احملكمة، يف القرار نفسه، ويف ضوء القرار دإط          قررت احملكمة، يف القرار نفسه، ويف ضوء القرار دإط          

 قد منحت فلسطني مركزا خاصا هو مركز املراقـب           قد منحت فلسطني مركزا خاصا هو مركز املراقـب          مع الطلب، ومع مراعاة أن اجلمعية العامة      مع الطلب، ومع مراعاة أن اجلمعية العامة      
وكون األخرية ضمن مقدمي مشروع القرار الذي ط لبت به الفتوى، أنه جيوز لفلسـطني أيضـا                وكون األخرية ضمن مقدمي مشروع القرار الذي طُلبت به الفتوى، أنه جيوز لفلسـطني أيضـا                

 ..أن تقدم بيانا كتابيا بشأن املسألة يف حدود املوعد النهائي املذكور أعالهأن تقدم بيانا كتابيا بشأن املسألة يف حدود املوعد النهائي املذكور أعاله
 مـن املـادة      مـن املـادة     ٤٤ويف القرار السالف الـذكر، قـررت احملكمـة أيضـا، وفقـا للفقـرة                ويف القرار السالف الـذكر، قـررت احملكمـة أيضـا، وفقـا للفقـرة                 -  ٥٥ 
 من الئحة احملكمة، عقد جلسات استماع عامة جيوز خالهلا أن ت قدم بيانـات وتعليقـات                 من الئحة احملكمة، عقد جلسات استماع عامة جيوز خالهلا أن ُتقدم بيانـات وتعليقـات                ١٠٥١٠٥

شفوية من جانب األمم املتحدة والدول األعضاء هبا، بغض النظر عما إذا كانت قـدمت أو مل                 شفوية من جانب األمم املتحدة والدول األعضاء هبا، بغض النظر عما إذا كانت قـدمت أو مل                 
 موعــدا الفتتــاح جلســات    موعــدا الفتتــاح جلســات   ٢٠٠٤٢٠٠٤فربايــر فربايــر // شــباط شــباط٢٣٢٣تقــدم بيانــات كتابيــة، وحــددت يــوم     تقــدم بيانــات كتابيــة، وحــددت يــوم     

ويف القـرار نفسـه، قـررت احملكمـة أنـه جيـوز لفلسـطني، لألسـباب املبينــة         ويف القـرار نفسـه، قـررت احملكمـة أنـه جيـوز لفلسـطني، لألسـباب املبينــة         . . ذكورةذكورةاالسـتماع املـ  االسـتماع املـ  
وأخــريا، دعــت احملكمــة األمــم  وأخــريا، دعــت احملكمــة األمــم  . . ، أن تشــارك يف جلســات االســتماع ، أن تشــارك يف جلســات االســتماع ))٤٤انظــر الفقــرة انظــر الفقــرة ((أعــاله أعــاله 

  ١٣١٣املتحدة والدول األعضاء هبا، وكذلك فلسـطني، إىل إبـالغ قلـم احملكمـة، يف موعـد غايتـه            املتحدة والدول األعضاء هبا، وكذلك فلسـطني، إىل إبـالغ قلـم احملكمـة، يف موعـد غايتـه            
ــر //شــباطشــباط ــر فرباي ــى األك٢٠٠٤٢٠٠٤فرباي ــى األك عل ــزم االشــتراك يف جلســات االســتماع      عل ــت تعت ــا إذا كان ــر، مب ــزم االشــتراك يف جلســات االســتماع     ث ــت تعت ــا إذا كان ــر، مب ث

، أبلغهــا مســجل  ، أبلغهــا مســجل  ٢٠٠٤٢٠٠٤ديســمرب ديســمرب // كــانون األول كــانون األول١٩١٩ويف رســائل مؤرخــة  ويف رســائل مؤرخــة  . . املــذكورة أعــاله املــذكورة أعــاله 
 ..احملكمة بقرارات احملكمة ونقل إليها نسخة من القراراحملكمة بقرارات احملكمة ونقل إليها نسخة من القرار

وقررت احملكمة، بالنسبة للطلبني املقدمني فيما بعد من جامعـة الـدول العربيـة            وقررت احملكمة، بالنسبة للطلبني املقدمني فيما بعد من جامعـة الـدول العربيـة             -  ٦٦ 
 مــن نظامهــا األساســي، أن هــاتني املنظمــتني      مــن نظامهــا األساســي، أن هــاتني املنظمــتني     ٦٦٦٦ املــؤمتر اإلســالمي، وفقــا للمــادة     املــؤمتر اإلســالمي، وفقــا للمــادة    ومنظمــةومنظمــة

الدوليتني تستطيعان تقدمي معلومات عن السؤال املقدم إىل احملكمة، وأنـه جيـوز هلمـا بالتـايل أن                  الدوليتني تستطيعان تقدمي معلومات عن السؤال املقدم إىل احملكمة، وأنـه جيـوز هلمـا بالتـايل أن                  
تقدما هلـذا الغـرض بيانـات كتابيـة يف حـدود املوعـد النـهائي الـذي حددتـه احملكمـة يف قرارهـا              تقدما هلـذا الغـرض بيانـات كتابيـة يف حـدود املوعـد النـهائي الـذي حددتـه احملكمـة يف قرارهـا              

 .. وأن تشتركا يف جلسات االستماع وأن تشتركا يف جلسات االستماع٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمرب ديسمرب // كانون األول كانون األول١٩١٩الصادر يف الصادر يف 
 مــن النظــام األساســي، بعــث األمــني العــام   مــن النظــام األساســي، بعــث األمــني العــام  ٦٥٦٥ مــن املــادة  مــن املــادة ٢٢وعمــال بــالفقرة وعمــال بــالفقرة  -  ٧٧ 

 ..لألمم املتحدة إىل احملكمة مبلف من الوثائق اليت قد تلقي ضوءا على السؤاللألمم املتحدة إىل احملكمة مبلف من الوثائق اليت قد تلقي ضوءا على السؤال
تشـكيلها يف   تشـكيلها يف    بشـأن     بشـأن    ٢٠٠٤٢٠٠٤يناير  يناير  // كانون الثاين   كانون الثاين  ٣٠٣٠ويف قرار مسبب صادر يف      ويف قرار مسبب صادر يف       -  ٨٨ 

، قــررت احملكمــة أن األمــور الــيت وجهــت حكومــة إســرائيل عنايتــها إليهــا يف   ، قــررت احملكمــة أن األمــور الــيت وجهــت حكومــة إســرائيل عنايتــها إليهــا يف   احلالــة املعروضــةاحلالــة املعروضــة
ــة   ــالة مؤرخ ــة  رس ــالة مؤرخ ــانون األول٣١٣١رس ــانون األول ك ــة   ٢٠٠٣٢٠٠٣ديســمرب ديســمرب // ك ــرية مؤرخ ــالة س ــة   ، ويف رس ــرية مؤرخ ــالة س  كــانون  كــانون ١٥١٥، ويف رس
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 مـن الئحـة احملكمـة،        مـن الئحـة احملكمـة،       ٣٣٤٤ مـن املـادة       مـن املـادة      ٢٢ وموجهة إىل الـرئيس عمـال بـالفقرة           وموجهة إىل الـرئيس عمـال بـالفقرة          ٢٠٠٤٢٠٠٤يناير  يناير  //الثاينالثاين
 ..يقتضي تنحية القاضي العريب عن نظر القضيةيقتضي تنحية القاضي العريب عن نظر القضية ليس فيها ماليس فيها ما

وخالل الفترة اليت حددهتا احملكمة لتقدمي البيانات الكتابية ق دمت إىل احملكمـة            وخالل الفترة اليت حددهتا احملكمة لتقدمي البيانات الكتابية قُدمت إىل احملكمـة             -  ٩٩ 
غينيـا، اململكـة العربيـة    غينيـا، اململكـة العربيـة    : : بيانات من الدول واملنظمـات اآلتيـة مرتبـة حسـب تـاريخ تلقـي البيـان           بيانات من الدول واملنظمـات اآلتيـة مرتبـة حسـب تـاريخ تلقـي البيـان           

ستراليا، فلسـطني، األمـم   ستراليا، فلسـطني، األمـم   ااحتاد الروسي، حتاد الروسي، السعودية، جامعة الدول العربية، مصر، الكامريون، اال  السعودية، جامعة الدول العربية، مصر، الكامريون، اال  
املتحدة، األردن، الكويت، لبنان، كندا، سوريا، سويسرا، إسرائيل، اليمن، الواليـات املتحـدة             املتحدة، األردن، الكويت، لبنان، كندا، سوريا، سويسرا، إسرائيل، اليمن، الواليـات املتحـدة             
األمريكية، املغـرب، إندونيسـيا، منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي، فرنسـا، إيطاليـا، السـودان، جنـوب                   األمريكية، املغـرب، إندونيسـيا، منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي، فرنسـا، إيطاليـا، السـودان، جنـوب                   

حـدة، باكسـتان، اجلمهوريـة التشـيكية، اليونـان،          حـدة، باكسـتان، اجلمهوريـة التشـيكية، اليونـان،          أفريقيا، أملانيـا، اليابـان، النـرويج، اململكـة املت         أفريقيا، أملانيـا، اليابـان، النـرويج، اململكـة املت         
أيرلندا باألصالة عـن نفسـها، أيرلنـدا بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب، قـربص، الربازيـل، ناميبيـا،                      أيرلندا باألصالة عـن نفسـها، أيرلنـدا بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب، قـربص، الربازيـل، ناميبيـا،                      
مالطة، ماليزيا، هولندا، كوبا، السويد، إسبانيا، بلجيكا، باالو، واليـات ميكرونيزيـا املتحـدة،              مالطة، ماليزيا، هولندا، كوبا، السويد، إسبانيا، بلجيكا، باالو، واليـات ميكرونيزيـا املتحـدة،              

ولدى تلقـي هـذه البيانـات، قـام         ولدى تلقـي هـذه البيانـات، قـام         . .  الشعبية الدميقراطية   الشعبية الدميقراطية  جزر مارشال، السنغال، مجهورية كوريا    جزر مارشال، السنغال، مجهورية كوريا    
املسجل بإرسال نسخ منها إىل األمم املتحدة والدول األعضاء هبا، وإىل فلسطني، وإىل جامعـة               املسجل بإرسال نسخ منها إىل األمم املتحدة والدول األعضاء هبا، وإىل فلسطني، وإىل جامعـة               

 ..الدول العربية، وإىل منظمة املؤمتر اإلسالميالدول العربية، وإىل منظمة املؤمتر اإلسالمي
ووجه قلـم احملكمـة إىل هـذه اجلهـات األخـرية مراسـالت عديـدة تتعلـق علـى                  ووجه قلـم احملكمـة إىل هـذه اجلهـات األخـرية مراسـالت عديـدة تتعلـق علـى                   -  ١٠١٠ 
  ٢٠٢٠ويف مراسـالت مؤرخـة      ويف مراسـالت مؤرخـة      . . صوص بالتدابري اليت ات خذت لتنظيم اإلجراءات الشـفوية       صوص بالتدابري اليت اُتخذت لتنظيم اإلجراءات الشـفوية       وجه اخل وجه اخل 
، بعث قلم احملكمة جبدول زمين مفصل جللسات االستماع ملن أبـدى مـن              ، بعث قلم احملكمة جبدول زمين مفصل جللسات االستماع ملن أبـدى مـن              ٢٠٠٤٢٠٠٤فرباير  فرباير  //شباطشباط

اجلهــات األخــرية، يف املوعــد الــذي حددتــه احملكمــة هلــذا الغــرض، الرغبــة يف االشــتراك يف          اجلهــات األخــرية، يف املوعــد الــذي حددتــه احملكمــة هلــذا الغــرض، الرغبــة يف االشــتراك يف          
 ..اإلجراءات السالفة الذكراإلجراءات السالفة الذكر

 من الئحة احملكمة، قررت احملكمـة إتاحـة االطـالع علـى              من الئحة احملكمة، قررت احملكمـة إتاحـة االطـالع علـى             ١٠٦١٠٦وعمال باملادة   وعمال باملادة    -  ١١١١ 
 ..البيانات الكتابية ملن يريد االطالع عليها، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء اإلجراءات الشفويةالبيانات الكتابية ملن يريد االطالع عليها، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء اإلجراءات الشفوية

فربايـر  فربايـر  // شـباط  شـباط ٢٥٢٥ إىل  إىل ٢٣٢٣ويف جلسات االستماع اليت ع قـدت يف الفتـرة مـن         ويف جلسات االستماع اليت ُعقـدت يف الفتـرة مـن          -  ١٢١٢ 
 ::يانات شفوية قدمها، بالترتيب التايل، كل منيانات شفوية قدمها، بالترتيب التايل، كل من، استمعت احملكمة إىل ب، استمعت احملكمة إىل ب٢٠٠٤٢٠٠٤

 ::عن فلسطنيعن فلسطني
 سعادة السيد ناصر القدوة، السفري، املراقب الدائم عن فلسطني لدى األمم املتحدة،سعادة السيد ناصر القدوة، السفري، املراقب الدائم عن فلسطني لدى األمم املتحدة، 
 السيدة ستيفاين كوري، عضو، وحدة دعم املفاوضات، مستشارة قانونية،السيدة ستيفاين كوري، عضو، وحدة دعم املفاوضات، مستشارة قانونية، 
ــورد،    ــورد،  الســيد جــيمس كراوف ــدويل   .S.Cالســيد جــيمس كراوف ــانون ال ــل للق ــدويل   ، أســتاذ كرســي هويوي ــانون ال ــل للق ــة ، أســتاذ كرســي هويوي ــة ، جامع ، جامع

 كمربيدج، عضو معهد القانون الدويل، مستشار قانوين وحمام،كمربيدج، عضو معهد القانون الدويل، مستشار قانوين وحمام،
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الســيد جــورج أيب صــعب، أســتاذ القــانون الــدويل، معهــد الدراســات الدوليــة العليــا،   الســيد جــورج أيب صــعب، أســتاذ القــانون الــدويل، معهــد الدراســات الدوليــة العليــا،    
 جنيف، عضو معهد القانون الدويل، مستشار قانوين وحمام،جنيف، عضو معهد القانون الدويل، مستشار قانوين وحمام،

الســيد فوغــان لــووي، أســتاذ كرســي سيشــيل للقــانون الــدويل، جامعــة أوكســفورد،   الســيد فوغــان لــووي، أســتاذ كرســي سيشــيل للقــانون الــدويل، جامعــة أوكســفورد،    
 مستشار قانوين وحمام،مستشار قانوين وحمام،

السيد جان ساملون، أستاذ القانون الدويل غري املتفرغ، جامعة بروكسل، عضو معهـد             السيد جان ساملون، أستاذ القانون الدويل غري املتفرغ، جامعة بروكسل، عضو معهـد              
 القانون الدويل، مستشار قانوين وحمام؛القانون الدويل، مستشار قانوين وحمام؛

 
 ::عن مجهورية جنوب أفريقياعن مجهورية جنوب أفريقيا

 إياد، نائب وزير اخلارجية، رئيس الوفد،إياد، نائب وزير اخلارجية، رئيس الوفد،..سعادة السيد عزيز بسعادة السيد عزيز ب 
 ؛؛.S.Cمادالنغا، مادالنغا، . . وو. . رر. . القاضي مالقاضي م 

 
 ::هورية اجلزائر الدميقراطية الشعبيةهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبيةعن مجعن مج

 أمحد العرابة، أستاذ القانون الدويل؛أمحد العرابة، أستاذ القانون الدويل؛..السيدالسيد 
 

 ::عن اململكة العربية السعوديةعن اململكة العربية السعودية
سعادة السيد فوزي الشبكشي، السفري واملمثل الدائم للمملكة العربية السـعودية لـدى        سعادة السيد فوزي الشبكشي، السفري واملمثل الدائم للمملكة العربية السـعودية لـدى         

 األمم املتحدة يف نيويورك، رئيس الوفد؛األمم املتحدة يف نيويورك، رئيس الوفد؛
 

 ::عن مجهورية بنغالديش الشعبيةعن مجهورية بنغالديش الشعبية
سعادة السـيد لياقـات علـي شـودري، سـفري مجهوريـة بـنغالديش الشـعبية لـدى مملكـة                     سعادة السـيد لياقـات علـي شـودري، سـفري مجهوريـة بـنغالديش الشـعبية لـدى مملكـة                      

 هولندا؛هولندا؛
 ::عن بليزعن بليز
 ؛؛)) السوربون السوربون-بانثيون بانثيون (( مارك سوريل، األستاذ جبامعة باريس األوىل  مارك سوريل، األستاذ جبامعة باريس األوىل -السيد جان السيد جان  

 ::عن مجهورية كوباعن مجهورية كوبا
 سعادة السيد أبيالردو مورينو فرناندز، نائب وزير اخلارجية؛سعادة السيد أبيالردو مورينو فرناندز، نائب وزير اخلارجية؛ 

 
 ::ياياعن مجهورية إندونيسعن مجهورية إندونيس

ســعادة الســيد حممــد يوســف، ســفري مجهوريــة إندونيســيا لــدى مملكــة هولنــدا، رئــيس  ســعادة الســيد حممــد يوســف، ســفري مجهوريــة إندونيســيا لــدى مملكــة هولنــدا، رئــيس   
 الوفد؛الوفد؛
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 ::عن اململكة األردنية اهلامشيةعن اململكة األردنية اهلامشية
صــاحب الســمو امللكــي الســفري زيــد بــن رعــد زيــد احلســني، املمثــل الــدائم للمملكــة  صــاحب الســمو امللكــي الســفري زيــد بــن رعــد زيــد احلســني، املمثــل الــدائم للمملكــة   

 األردنية اهلامشية لدى األمم املتحدة، نيويورك، رئيس الوفد،األردنية اهلامشية لدى األمم املتحدة، نيويورك، رئيس الوفد،
، كـبري املستشـارين القـانونيني حلكومـة اململكـة      ، كـبري املستشـارين القـانونيني حلكومـة اململكـة      .K. C. M. G. ، ،Q.C، ، السري آرثر واتسالسري آرثر واتس 

 األردنية اهلامشية؛األردنية اهلامشية؛
 

 ::عن مجهورية مدغشقرعن مجهورية مدغشقر
سعادة السيد ألفريد رامبلوسون، املمثـل الـدائم ملدغشـقر لـدى مكتـب األمـم املتحـدة                  سعادة السيد ألفريد رامبلوسون، املمثـل الـدائم ملدغشـقر لـدى مكتـب األمـم املتحـدة                   

 يف جنيف والوكاالت املتخصصة، رئيس الوفد؛يف جنيف والوكاالت املتخصصة، رئيس الوفد؛
 

 ::عن ماليزياعن ماليزيا
 د البار، وزير خارجية ماليزيا، رئيس الوفد؛د البار، وزير خارجية ماليزيا، رئيس الوفد؛سعادة داتوك سريي سيد حامسعادة داتوك سريي سيد حام 

 
 ::عن مجهورية السنغالعن مجهورية السنغال

 سعادة السيد ساليو سيسيه، سفري مجهورية السنغال لدى مملكة هولندا، رئيس الوفد؛سعادة السيد ساليو سيسيه، سفري مجهورية السنغال لدى مملكة هولندا، رئيس الوفد؛ 
 

 ::عن مجهورية السودانعن مجهورية السودان
 إدريس، سفري مجهورية السودان لدى مملكة هولندا؛إدريس، سفري مجهورية السودان لدى مملكة هولندا؛. . سعادة السيد أبو القاسم عسعادة السيد أبو القاسم ع 

 
 ::ةةعن جامعة الدول العربيعن جامعة الدول العربي

 السيد مايكل بوث، أستاذ القانون، رئيس الفريق القانوين؛السيد مايكل بوث، أستاذ القانون، رئيس الفريق القانوين؛ 
 

 ::عن منظمة املؤمتر اإلسالميعن منظمة املؤمتر اإلسالمي
 سعادة السيد عبد الواحد بلقزيز، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي؛سعادة السيد عبد الواحد بلقزيز، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ 
-  جندرو، أسـتاذة القـانون العـام، جامعـة بـاريس السـابعة              جندرو، أسـتاذة القـانون العـام، جامعـة بـاريس السـابعة             -السيدة مونيك شيميلييه    السيدة مونيك شيميلييه     

 ..يةيةدنيس ديدرو، مستشارة قانوندنيس ديدرو، مستشارة قانون
 *  *  * 

وعندما تنظـر احملكمـة يف طلـب للحصـول علـى فتـوى، يكـون عليهـا أوال أن           وعندما تنظـر احملكمـة يف طلـب للحصـول علـى فتـوى، يكـون عليهـا أوال أن            -  ١٣١٣ 
تنظر فيما إذا كانت ذات اختصاص بالنسبة إلصدار الفتوى املطلوبة وأن تنظر، إذا مـا كانـت                 تنظر فيما إذا كانت ذات اختصاص بالنسبة إلصدار الفتوى املطلوبة وأن تنظر، إذا مـا كانـت                 
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ــذا         ــن ممارســة ه ــاع ع ــدعوها إىل االمتن ــاك أي ســبب ي ــا إذا كــان هن ــة باإلجيــاب، فيم ــذا        اإلجاب ــن ممارســة ه ــاع ع ــدعوها إىل االمتن ــاك أي ســبب ي ــا إذا كــان هن ــة باإلجيــاب، فيم اإلجاب
مشروعية التهديد باألسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها، فتـوى، تقـارير حمكمـة               مشروعية التهديد باألسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها، فتـوى، تقـارير حمكمـة                 انظرانظر((االختصاص  االختصاص  

 ).).١٠١٠، الفقرة ، الفقرة ٢٣٢٢٣٢، الصفحة ، الصفحة ))اجلزء األولاجلزء األول ( (١٩٩٦١٩٩٦العدل الدولية لعام العدل الدولية لعام 
*  *  * 

وعلى ذلك فسوف تتناول احملكمة أوال مسألة مـا إذا كانـت ذات اختصـاص               وعلى ذلك فسوف تتناول احملكمة أوال مسألة مـا إذا كانـت ذات اختصـاص                -  ١٤١٤ 
ــة      ــة العام ــها اجلمعي ــيت طلبت ــوى ال ــة     بالنســبة إلصــدار الفت ــة العام ــها اجلمعي ــيت طلبت ــوى ال . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ديســمرب ديســمرب // كــانون األول كــانون األول٨٨يف يف بالنســبة إلصــدار الفت

 مـن نظامهـا األساسـي،        مـن نظامهـا األساسـي،       ٦٥٦٥ مـن املـادة       مـن املـادة      ١١ويستند اختصاص احملكمة يف هـذا الشـأن إىل الفقـرة            ويستند اختصاص احملكمة يف هـذا الشـأن إىل الفقـرة            
ة مسـألة قانونيـة بنـاء علـى طلـب أيـة هيئـة        ة مسـألة قانونيـة بنـاء علـى طلـب أيـة هيئـة        أن تفـيت يف أيـ  أن تفـيت يف أيـ  ””اليت تنص على أنه جيـوز للمحكمـة    اليت تنص على أنه جيـوز للمحكمـة    

ة للمحكمـة لتـبني     ة للمحكمـة لتـبني      وقـد سـبق أن أ تيحـت الفرصـ          وقـد سـبق أن أُتيحـت الفرصـ         ..““رخص هلا ميثاق األمـم املتحـدة باسـتفتائها        رخص هلا ميثاق األمـم املتحـدة باسـتفتائها        
 ::أنأن

مــن شــروط اختصــاص احملكمــة أن يكــون طلــب الفتــوى مقــدما مــن هيئــة    مــن شــروط اختصــاص احملكمــة أن يكــون طلــب الفتــوى مقــدما مــن هيئــة    ””  
لواجــب بطلــب الفتــوى وفقــا للميثــاق، وأن يكــون الطلــب لواجــب بطلــب الفتــوى وفقــا للميثــاق، وأن يكــون الطلــب اامــرخص هلــا علــى النحــو مــرخص هلــا علــى النحــو 

 قــد نشــأ يف نطــاق أنشــطة اجلهــة املتقدمــة  قــد نشــأ يف نطــاق أنشــطة اجلهــة املتقدمــة متعلقــا مبســألة قانونيــة، وأن يكــون الســؤالمتعلقــا مبســألة قانونيــة، وأن يكــون الســؤال
  ٢٧٣٢٧٣احلكـم رقـم     احلكـم رقـم     مراجعـة   مراجعـة   طلـب   طلـب    ( (..““س األمـن  س األمـن  بالطلب باستثناء اجلمعيـة العامـة وجملـ       بالطلب باستثناء اجلمعيـة العامـة وجملـ       

صدرته احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة                صدرته احملكمـة اإلداريـة لألمـم املتحـدة، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة                أأالذي  الذي  
 .).)٢١٢١، الفقرة ، الفقرة ٣٣٤٣٣٤-٣٣٣٣٣٣  ، الصفحتان، الصفحتان١٩٨٢١٩٨٢لعام لعام 

ومتروك للمحكمة نفسها أن تتأكد مـن أن طلـب الفتـوى قـد جـاء مـن هيئـة         ومتروك للمحكمة نفسها أن تتأكد مـن أن طلـب الفتـوى قـد جـاء مـن هيئـة          -  ١٥١٥ 
الة املعروضـة، فـإن احملكمـة تالحـظ أن اجلمعيـة العامـة،              الة املعروضـة، فـإن احملكمـة تالحـظ أن اجلمعيـة العامـة،               ويف احل   ويف احل  ..أو وكالة هلا اختصاص تقدميه    أو وكالة هلا اختصاص تقدميه    

 مـن امليثـاق الـيت تـنص          مـن امليثـاق الـيت تـنص         ٩٦٩٦ مـن املـادة       مـن املـادة      ١١اليت تطلب الفتوى، مرخص هلا بذلك مبقتضى الفقـرة          اليت تطلب الفتوى، مرخص هلا بذلك مبقتضى الفقـرة          
إفتـاءه  إفتـاءه  حمكمـة العـدل الدوليـة    حمكمـة العـدل الدوليـة    أن يطلـب إىل  أن يطلـب إىل  جلمعية العامة أو جملس األمن      جلمعية العامة أو جملس األمن      ألي من ا  ألي من ا  ””: : على أنه على أنه 

 ..““أية مسألة قانونيةأية مسألة قانونيةيف يف 
 من احلكم املذكور أعـاله الـذي يقـرر أنـه جيـوز للجمعيـة العامـة                   من احلكم املذكور أعـاله الـذي يقـرر أنـه جيـوز للجمعيـة العامـة                  وعلى الرغم وعلى الرغم  -١٦١٦ 

، فقد صـدرت عـن احملكمـة أحيانـا يف املاضـي             ، فقد صـدرت عـن احملكمـة أحيانـا يف املاضـي             ““بشأن أية مسألة من املسائل    بشأن أية مسألة من املسائل    ””أن تطلب فتوى    أن تطلب فتوى    
بعــض إشــارات بالنســبة للعالقــة بــني املســألة موضــوع طلــب الفتــوى وأنشــطة اجلمعيــة العامــة   بعــض إشــارات بالنســبة للعالقــة بــني املســألة موضــوع طلــب الفتــوى وأنشــطة اجلمعيــة العامــة   

ا وهنغاريـا، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام             ا وهنغاريـا، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام             تفسري معاهدات السـالم بـني بلغاريـا ورومانيـ         تفسري معاهدات السـالم بـني بلغاريـا ورومانيـ         ((
؛ مشــروعية التهديــد باألســلحة النوويــة أو اســتخدامها، تقــارير حمكمــة   ؛ مشــروعية التهديــد باألســلحة النوويــة أو اســتخدامها، تقــارير حمكمــة   ٧٠٧٠، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٥٠١٩٥٠

 ).).١٢١٢ و  و ١١١١، الفقرتان ، الفقرتان ٢٣٣٢٣٣ و  و ٢٣٢٢٣٢، الصفحتان ، الصفحتان ))اجلزء األولاجلزء األول ( (١٩٩٦١٩٩٦العدل الدولية لعام العدل الدولية لعام 
سـوف تأخـذ   سـوف تأخـذ   . . ايلايلوستمضي احملكمة يف نظـر احلالـة املعروضـة علـى النحـو التـ          وستمضي احملكمة يف نظـر احلالـة املعروضـة علـى النحـو التـ           -  ١٧١٧ 

يــة العامــة اختصاصــا فيمــا يتعلــق  يــة العامــة اختصاصــا فيمــا يتعلــق   مــن امليثــاق منحــت اجلمع مــن امليثــاق منحــت اجلمع١٠١٠احملكمــة يف اعتبارهــا أن املــادة احملكمــة يف اعتبارهــا أن املــادة 
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 منحتـها علـى     منحتـها علـى    ١١١١ من املـادة      من املـادة     ٢٢يف نطاق امليثاق وأن الفقرة      يف نطاق امليثاق وأن الفقرة      دخل  دخل  تت“ “ أية مسائل أو أية أمور    أية مسائل أو أية أمور    ”” بـبـ
ن الـدوليني   ن الـدوليني   أية مسألة يكون هلا صلة حبفظ السلم واألم       أية مسألة يكون هلا صلة حبفظ السلم واألم       ””وجه التحديد اختصاصا فيما يتعلق بـ       وجه التحديد اختصاصا فيما يتعلق بـ       
ووضــع التوصــيات يف ظــروف معينــة ووضــع التوصــيات يف ظــروف معينــة “ “ ...... املتحــدة  املتحــدة األمــماألمــميرفعهــا إليهــا أي عضــو مــن أعضــاء يرفعهــا إليهــا أي عضــو مــن أعضــاء 

وكمـا سـريد شـرحه فيمـا يلـي، فـإن مسـألة تشـييد اجلـدار يف األرض                    وكمـا سـريد شـرحه فيمـا يلـي، فـإن مسـألة تشـييد اجلـدار يف األرض                    . . حددهتا هاتـان املادتـان    حددهتا هاتـان املادتـان    
الفلسطينية احملتلة قد عرضها علـى اجلمعيـة العامـة عـدد مـن الـدول األعضـاء يف سـياق الـدورة                       الفلسطينية احملتلة قد عرضها علـى اجلمعيـة العامـة عـدد مـن الـدول األعضـاء يف سـياق الـدورة                       

الطارئة العاشرة للجمعية العامة، اليت عقدت للنظر فيمـا اعتربتـه اجلمعيـة العامـة، يف                الطارئة العاشرة للجمعية العامة، اليت عقدت للنظر فيمـا اعتربتـه اجلمعيـة العامـة، يف                 نائيةنائيةاالستثاالستث
 ..، هتديدا للسالم واألمن الدوليني، هتديدا للسالم واألمن الدوليني١٩٩٧١٩٩٧أبريل أبريل // نيسان نيسان٢٥٢٥ املؤرخ  املؤرخ ES-10/2قرارها قرارها 

*  *  * 
وقبــل املضــي يف حبــث مشــاكل االختصــاص الــيت أ ثــريت خــالل اإلجــراءات    وقبــل املضــي يف حبــث مشــاكل االختصــاص الــيت أُثــريت خــالل اإلجــراءات     -  ١٨١٨ 

-ESن مــن الضــروري وصــف األحــداث الــيت أدت إىل اعتمــاد القــرار  ن مــن الضــروري وصــف األحــداث الــيت أدت إىل اعتمــاد القــرار  احملكمــة أاحملكمــة أ احلاليــة، تــرىاحلاليــة، تــرى

طلبت فيه اجلمعيـة العامـة فتـوى بشـأن اآلثـار القانونيـة لتشـييد اجلـدار يف األرض                    طلبت فيه اجلمعيـة العامـة فتـوى بشـأن اآلثـار القانونيـة لتشـييد اجلـدار يف األرض                      الذي  الذي 10/14
 ..الفلسطينية احملتلةالفلسطينية احملتلة

إن الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، الـيت اعتمـد فيهـا ذلـك               إن الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، الـيت اعتمـد فيهـا ذلـك                -  ١٩١٩ 
مـارس  مـارس  // آذار  آذار ٢١٢١مـارس و    مـارس و    // آذار  آذار ٧٧ ألول مـرة بعـد رفـض جملـس األمـن، يف               ألول مـرة بعـد رفـض جملـس األمـن، يف              القرار، قـد ع قـدت    القرار، قـد ُعقـدت    

، نتيجـــة للصـــوتني الســـلبيني ألحـــد األعضـــاء الـــدائمني، ملشـــروعي قـــرارين يتعلقـــان   ، نتيجـــة للصـــوتني الســـلبيني ألحـــد األعضـــاء الـــدائمني، ملشـــروعي قـــرارين يتعلقـــان   ١٩٩٧١٩٩٧
 S/1997/199انظــر، علــى التــوايل، انظــر، علــى التــوايل، ((مبســتوطنات إســرائيلية معينــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة مبســتوطنات إســرائيلية معينــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة 

ــة  ). ). S/PV.3756 و  و S/1997/241 و  و S/PV.3747 وو ــالة مؤرخـ ــة  ويف رسـ ــالة مؤرخـ ــارس // آذار آذار٣١٣١ويف رسـ ــارس مـ ، ، ١٩٩٧١٩٩٧مـ
عقد دورة استثنائية طارئـة للجمعيـة العامـة عمـال بـالقرار             عقد دورة استثنائية طارئـة للجمعيـة العامـة عمـال بـالقرار             ””طلب رئيس اجملموعة العربية وقتئذ      طلب رئيس اجملموعة العربية وقتئذ      

األعمــال اإلســرائيلية غــري األعمــال اإلســرائيلية غــري ””للنظــر يف للنظــر يف “ “ فلنتحــد مــن أجــل الســالمفلنتحــد مــن أجــل الســالم’’املعنــون املعنــون ) ) ٥٥-دد(( ألـف   ألـف  ٣٧٧٣٧٧
  ٣١٣١رســالة مؤرخــة رســالة مؤرخــة ((“ “ ســطينية احملتلــةســطينية احملتلــةالفلالفلوبقيــة األراضــي وبقيــة األراضــي القانونيــة يف القــدس الشــرقية احملتلــة  القانونيــة يف القــدس الشــرقية احملتلــة  

 وموجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــدائم لقطــر لــدى األمــم املتحــدة،   وموجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــدائم لقطــر لــدى األمــم املتحــدة،  ١٩٩٧١٩٩٧مــارس مــارس //آذارآذار
A/ES-10/1  ،  ،وقد وافقت أغلبية الـدول األعضـاء يف األمـم          وقد وافقت أغلبية الـدول األعضـاء يف األمـم          ). ). ، املرفق ، املرفق ١٩٩٧١٩٩٧أبريل  أبريل  // نيسان  نيسان ٢٢٢٢

ئـة العاشـرة للجمعيـة      ئـة العاشـرة للجمعيـة      املتحدة علـى هـذا الطلـب، وعقـد أول اجتمـاع للـدورة االسـتثنائية الطار                املتحدة علـى هـذا الطلـب، وعقـد أول اجتمـاع للـدورة االسـتثنائية الطار                
ويف اليـوم   ويف اليـوم   ). ). ١٩٩٧١٩٩٧أبريـل   أبريـل   // نيسـان   نيسـان  ٢٢٢٢،  ،  A/ES-10/1انظر  انظر   ( (١٩٩٧١٩٩٧أبريل  أبريل  // نيسان  نيسان ٢٤٢٤العامة يف   العامة يف   

 : :  الذي أعربت فيه اجلمعية العامة عن اقتناعها بأن الذي أعربت فيه اجلمعية العامة عن اقتناعها بأنES/10/2التايل مت اعتماد القرار التايل مت اعتماد القرار 
القائمـــة القائمـــة مـــن جانـــب إســـرائيل، الســـلطة مـــن جانـــب إســـرائيل، الســـلطة مـــن شـــأن االنتـــهاكات املتكـــررة مـــن شـــأن االنتـــهاكات املتكـــررة ””  

جملـس  جملـس  ذات الصـلة الصـادرة عـن       ذات الصـلة الصـادرة عـن       لقـرارات   لقـرارات   لل، وعدم امتثاهلـا     ، وعدم امتثاهلـا     ون الدويل ون الدويل باالحتالل، للقان باالحتالل، للقان 
 عمليـة    عمليـة   ، أن تقوض  ، أن تقوض  التفاقات اليت مت التوصل إليها بني الطرفني      التفاقات اليت مت التوصل إليها بني الطرفني      للاألمن واجلمعية العامة و   األمن واجلمعية العامة و   

 ، ، ““الدولينيالدولينيهتديدا للسلم واألمن هتديدا للسلم واألمن وأن تشكل وأن تشكل السالم يف الشرق األوسط السالم يف الشرق األوسط 
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 القــدس الشــرقية احملتلــة وبقيــة  القــدس الشــرقية احملتلــة وبقيــة ، يف، يف““غــري القانونيــةغــري القانونيــةرائيلية رائيلية إلســإلســاألعمــال ااألعمــال ا””وأدانــت فيــه وأدانــت فيــه  
وقـد رفعـت الـدورة      وقـد رفعـت الـدورة      . . األراضي الفلسطينية احملتلة، وخاصة بنـاء املسـتوطنات يف تلـك األراضـي            األراضي الفلسطينية احملتلة، وخاصة بنـاء املسـتوطنات يف تلـك األراضـي            

يوليـه  يوليـه  // متـوز   متـوز  ١٥١٥يف  يف  (( مرة منذ ذلك الوقت       مرة منذ ذلك الوقت      ١١١١االستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا مث أعيد عقدها        االستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا مث أعيد عقدها        
فربايـر  فربايـر  //شـباط شـباط  ٥٥ وو،  ،  ١٩٩٨١٩٩٨مـارس   مـارس   // آذار  آذار ١٧١٧، و   ، و   ١٩٩٧١٩٩٧نـوفمرب   نـوفمرب   // تشرين الثاين   تشرين الثاين  ١٣١٣، و   ، و   ١٩٩٧١٩٩٧
  ٧٧، و ، و ٢٠٠١٢٠٠١ديســـمرب ديســـمرب // كــانون األول  كــانون األول ٢٠٢٠، و ، و ٢٠٠٠٢٠٠٠أكتــوبر  أكتــوبر  // تشــرين األول  تشــرين األول ١٨١٨، و ، و ١٩٩٩١٩٩٩
 تشــرين  تشــرين ٢٠٢٠، و ، و ٢٠٠٣٢٠٠٣ ســبتمربســبتمرب// أيلــول أيلــول١٩١٩ و  و ٢٠٠٢٢٠٠٢أغســطس أغســطس // آب آب٥٥، و ، و ٢٠٠٢٢٠٠٢مــايو مــايو //أيــارأيــار
 ).).٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمرب ديسمرب / /  كانون األول كانون األول٨٨، و ، و ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتوبر أكتوبر //األولاألول

ب رئـيس اجملموعــة  ب رئـيس اجملموعــة  ، طلــ، طلــ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتـوبر  أكتـوبر  // تشــرين األول تشــرين األول٩٩ويف رسـالة مؤرخـة   ويف رسـالة مؤرخـة    -  ٢٠٢٠ 
العربية، باسم الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية عقد اجتماع عاجل جمللس األمـن للنظـر              العربية، باسم الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية عقد اجتماع عاجل جمللس األمـن للنظـر              

، مبا يف ذلك القـانون اإلنسـاين الـدويل، اخلطـرية واملتواصـلة الـيت              ، مبا يف ذلك القـانون اإلنسـاين الـدويل، اخلطـرية واملتواصـلة الـيت              انتهاكات القانون الدويل  انتهاكات القانون الدويل  ””يف  يف  
/ /  تشـرين األول    تشـرين األول   ٩٩رخـة   رخـة   رسـالة مؤ  رسـالة مؤ  ((“ “ ترتكبها إسرائيل، واختاذ التدابري الالزمـة يف هـذا املضـمار          ترتكبها إسرائيل، واختاذ التدابري الالزمـة يف هـذا املضـمار          

 موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للجمهوريـة العربيـة السـورية                   موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للجمهوريـة العربيـة السـورية                  ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتوبر  أكتوبر  
وكانــت هــذه الرســالة وكانــت هــذه الرســالة ). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتــوبر أكتــوبر // تشــرين األول تشــرين األول٩٩، ، S/2003/973لــدى األمــم املتحــدة، لــدى األمــم املتحــدة، 

ــدين تشــييد إســرائيل جلــدار يف األراضــي        ــه اجمللــس، ي ــرار لكــي ينظــر في ــدين تشــييد إســرائيل جلــدار يف األراضــي       مشــفوعة مبشــروع ق ــه اجمللــس، ي ــرار لكــي ينظــر في مشــفوعة مبشــروع ق
وعقـد  وعقـد  . .  باعتبار ذلك أمـرا غـري قـانوين         باعتبار ذلك أمـرا غـري قـانوين        ١٩٤٩١٩٤٩لسطينية احملتلة يف احنراف عن خط هدنة عام         لسطينية احملتلة يف احنراف عن خط هدنة عام         الفالف

 للنظـر يف البنـد       للنظـر يف البنـد      ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتـوبر   أكتـوبر   // تشـرين األول    تشـرين األول   ١٤١٤ يف    يف   ٤٨٤٢٤٨٤٢ و    و   ٤٨٤١٤٨٤١جملس األمـن جلسـتيه      جملس األمـن جلسـتيه      
وكـان معروضـا عليـه حينئـذ       وكـان معروضـا عليـه حينئـذ       . . ““احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني        احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني        ””املعنون  املعنون  

ــرار آخــر اقترح  ــرار آخــر اقترح مشــروع ق ــا      مشــروع ق ــة الســورية وغيني ــة العربي ــوم باكســتان واجلمهوري ــه يف نفــس الي ــا      ت ــة الســورية وغيني ــة العربي ــوم باكســتان واجلمهوري ــه يف نفــس الي ت
وطرح مشروع القـرار األخـري هـذا للتصـويت بعـد مناقشـة              وطرح مشروع القـرار األخـري هـذا للتصـويت بعـد مناقشـة              . . وماليزيا، أدان أيضا تشييد اجلدار    وماليزيا، أدان أيضا تشييد اجلدار    

علنيـــة ومل يعتمـــد نظـــرا للتصـــويت الســـليب مـــن جانـــب أحـــد األعضـــاء الـــدائمني يف اجمللـــس علنيـــة ومل يعتمـــد نظـــرا للتصـــويت الســـليب مـــن جانـــب أحـــد األعضـــاء الـــدائمني يف اجمللـــس 
))S/PV.4841 و  و S/PV.4842.(.( 

، طلـب رئـيس اجملموعـة العربيـة، باسـم الـدول             ، طلـب رئـيس اجملموعـة العربيـة، باسـم الـدول             ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتـوبر   أكتـوبر   //ولول تشرين األ   تشرين األ  ١٥١٥ويف  ويف   
األعضاء يف جامعة الدول العربيـة، اسـتئناف دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة                   األعضاء يف جامعة الدول العربيـة، اسـتئناف دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة                   

األعمــال اإلســرائيلية غــري القانونيــة يف القــدس الشــرقية احملتلــة وبقيــة   األعمــال اإلســرائيلية غــري القانونيــة يف القــدس الشــرقية احملتلــة وبقيــة   ””للنظــر يف البنــد املعنــون  للنظــر يف البنــد املعنــون  
-A/ES((؛ وأيدت هذا الطلب حركة عدم االحنيـاز         ؛ وأيدت هذا الطلب حركة عدم االحنيـاز         ))A/ES-10/242((“ “ األرض الفلسطينية احملتلة  األرض الفلسطينية احملتلة  

واســـتأنفت واســـتأنفت ). ). A/ES-10/244((وجمموعـــة منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي بـــاألمم املتحـــدة  وجمموعـــة منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي بـــاألمم املتحـــدة  ) ) 10/243
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣أكتوبر أكتوبر // تشرين األول تشرين األول٢٠٢٠الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة أعماهلا يف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة أعماهلا يف 

 معيــــة العامــــة القــــرارمعيــــة العامــــة القــــرار، اختــــذت اجل، اختــــذت اجل٢٠٠٣٢٠٠٣أكتــــوبر أكتــــوبر // تشــــرين األول تشــــرين األول٢٧٢٧ويف ويف  -  ٢١٢١ 
ــه   ١٣١٣//١٠١٠  -دإط دإط  ــت فيـ ــذي طالبـ ــه   ، الـ ــت فيـ ــذي طالبـ ــرائيل ، الـ ــرائيل إسـ ــدار يف األرض   ””إسـ ــييد اجلـ ــاء تشـ ــف وإلغـ ــدار يف األرض   بوقـ ــييد اجلـ ــاء تشـ ــف وإلغـ بوقـ
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الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وما حوهلا، والـذي يعـد إخـالال خبـط هدنـة عـام               الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية وما حوهلا، والـذي يعـد إخـالال خبـط هدنـة عـام               
ريـرا  ريـرا  أن يقـدم تق   أن يقـدم تق   ””، طلبت اجلمعية العامة إىل األمـني العـام          ، طلبت اجلمعية العامة إىل األمـني العـام          ٣٣ويف الفقرة   ويف الفقرة   ). ). ١١الفقرة  الفقرة  ((“ “ ١٩٤٩١٩٤٩

بصفة دورية عن مدى االمتثال هلذا القرار، على أن يقدم التقريـر األول عـن االمتثـال ألحكـام                   بصفة دورية عن مدى االمتثال هلذا القرار، على أن يقدم التقريـر األول عـن االمتثـال ألحكـام                   
ور فعـت الـدورة االسـتثنائية الطارئـة        وُرفعـت الـدورة االسـتثنائية الطارئـة        . . ““......يف غضون شهر واحـد      يف غضون شهر واحـد      ] ] من ذلك القرار  من ذلك القرار   [ [١١ الفقرةالفقرة

، صـدر تقريـر األمـني العـام املعـد عمـال             ، صـدر تقريـر األمـني العـام املعـد عمـال             ٢٠٠٣٢٠٠٣نـوفمرب   نـوفمرب   // تشـرين الثـاين     تشـرين الثـاين    ٢٤٢٤العاشرة مؤقتا، ويف    العاشرة مؤقتا، ويف    
) ) ““تقريــر األمــني العــامتقريــر األمــني العــام””يشــار إليــه فيمــا بعــد بوصــفه يشــار إليــه فيمــا بعــد بوصــفه  ( (١٣١٣//١٠١٠  -رار اجلمعيــة العامــة دإط رار اجلمعيــة العامــة دإط بقــبقــ
))A/ES-10/248 .( .( 

  ٢٠٠٣٢٠٠٣نــوفمرب نــوفمرب // تشــرين الثــاين تشــرين الثــاين١٩١٩ويف الوقــت نفســه، اختــذ جملــس األمــن يف  ويف الوقــت نفســه، اختــذ جملــس األمــن يف   -  ٢٢٢٢ 
خريطـة الطريـق الـيت وضـعتها اللجنـة الرباعيـة،            خريطـة الطريـق الـيت وضـعتها اللجنـة الرباعيـة،             فيـه     فيـه    ]]أيدأيد[[””الذي فيه   الذي فيه   ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٥١٥١٥١٥القرار  القرار  

 الفلسـطيين يقـوم علـى أسـاس          الفلسـطيين يقـوم علـى أسـاس         - األداء واملفضية إىل حل دائـم للنــزاع اإلسـرائيلي             األداء واملفضية إىل حل دائـم للنــزاع اإلسـرائيلي            القائمة على القائمة على 
ــتني  ــتني وجــود دول ــة واالحتــاد     . . ““وجــود دول ــة مــن ممثلــي الواليــات املتحــدة األمريكي ــة الرباعي ــألف اللجن ــة واالحتــاد     وتت ــة مــن ممثلــي الواليــات املتحــدة األمريكي ــة الرباعي ــألف اللجن وتت

 ..واالحتاد الروسي واألمم املتحدةواالحتاد الروسي واألمم املتحدةاألورويب األورويب 
دة يف خريطـة الطريـق   دة يف خريطـة الطريـق   باألطراف أن تفي بالتزاماهتا الوارباألطراف أن تفي بالتزاماهتا الوار] ] أهابأهاب[[””وكذلك فإن القرار   وكذلك فإن القرار    

بالتعاون مـع اهليئـة الرباعيـة، وأن تعمـل علـى حتقيـق الرؤيـة املتمثلـة يف وجـود دولـتني تعيشـان                         بالتعاون مـع اهليئـة الرباعيـة، وأن تعمـل علـى حتقيـق الرؤيـة املتمثلـة يف وجـود دولـتني تعيشـان                         
 . . ““جنبا إىل جنب يف سالم وأمنجنبا إىل جنب يف سالم وأمن

أي حكــم حمــدد بشــأن أي حكــم حمــدد بشــأن ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٥١٥١٥١٥وال القــرار وال القــرار “ “ خريطــة الطريــقخريطــة الطريــق””ومل تتضــمن ومل تتضــمن  
 ..تشييد اجلدار، الذي مل يبحثه جملس األمن يف هذا السياقتشييد اجلدار، الذي مل يبحثه جملس األمن يف هذا السياق

، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ديســمرب ديســمرب // كــانون األول كــانون األول٨٨وبعــد مضــي تســعة عشــر يومــا، أي يف     وبعــد مضــي تســعة عشــر يومــا، أي يف      -  ٢٢٣٣ 
استأنفت الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامـة أعماهلـا مـرة أخـرى، بعـد أن قـدم                  استأنفت الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامـة أعماهلـا مـرة أخـرى، بعـد أن قـدم                  
رئيس اجملموعـة العربيـة طلبـا جديـدا، باسـم الـدول األعضـاء يف جامعـة الـدول العربيـة، عمـال                        رئيس اجملموعـة العربيـة طلبـا جديـدا، باسـم الـدول األعضـاء يف جامعـة الـدول العربيـة، عمـال                        

 موجهـة إىل رئـيس    موجهـة إىل رئـيس   ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسـمرب  ديسـمرب  // كـانون األول    كـانون األول   ١١ مؤرخـة     مؤرخـة    رسـالة رسـالة  ( (١٣١٣//١٠١٠  -بالقرار دإط   بالقرار دإط   
-A/ESاجلمعية العامة من القائم باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة للكويت لدى األمم املتحـدة ،               اجلمعية العامة من القائم باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة للكويت لدى األمم املتحـدة ،               

وخالل اجللسـة الـيت عقـدت يف ذلـك اليـوم اختـذ              وخالل اجللسـة الـيت عقـدت يف ذلـك اليـوم اختـذ              ). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمرب  ديسمرب  // كانون األول   كانون األول  ٢٢،  ،  10/249
 ..ىى الذي طلب إصدار هذه الفتو الذي طلب إصدار هذه الفتو١٤١٤//١٠١٠  -القرار دإط القرار دإط 

* 
 علـى هـذا النحـو، بتسلسـل األحـداث الـيت أفضـت                علـى هـذا النحـو، بتسلسـل األحـداث الـيت أفضـت               ،،وبعد أن ذك رت احملكمة   وبعد أن ذكَّرت احملكمة    -  ٢٤٢٤ 

، ســتتناول اآلن املســائل املتعلقــة باالختصــاص الــيت أثــريت يف ، ســتتناول اآلن املســائل املتعلقــة باالختصــاص الــيت أثــريت يف ١٤١٤//١٠١٠  -إىل اختــاذ القــرار دإط إىل اختــاذ القــرار دإط 
أوال، زعمت إسرائيل أنه نظرا الشتغال جملس األمـن الفعلـي بتنـاول احلالـة              أوال، زعمت إسرائيل أنه نظرا الشتغال جملس األمـن الفعلـي بتنـاول احلالـة              . . احلاليةاحلاليةاإلجراءات  اإلجراءات  
ألوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني، فقد تصرفت اجلمعية العامة متجـاوزة سـلطتها            ألوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني، فقد تصرفت اجلمعية العامة متجـاوزة سـلطتها            يف الشرق ا  يف الشرق ا  
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مبوجب امليثاق عندما طلبت إصدار فتوى بشأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد اجلـدار يف             مبوجب امليثاق عندما طلبت إصدار فتوى بشأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد اجلـدار يف             
 ..األرض الفلسطينية احملتلةاألرض الفلسطينية احملتلة

وقد سبق أن بينت احملكمة أن موضوع الطلـب احلـايل بإصـدار فتـوى يـدخل                 وقد سبق أن بينت احملكمة أن موضوع الطلـب احلـايل بإصـدار فتـوى يـدخل                  -  ٢٥٢٥ 
ــة العامــة مبوجــب امليثــاق   ضــمن اضــمن ا ــة العامــة مبوجــب امليثــاق   ختصــاص اجلمعي بيــد أن بيــد أن ). ).  أعــاله أعــاله١٧١٧-١٥١٥انظــر الفقــرات انظــر الفقــرات ((ختصــاص اجلمعي
 :: من امليثاق تنص على ما يلي من امليثاق تنص على ما يلي١٢١٢ من املادة  من املادة ١١الفقرة الفقرة 

عندما يباشر جملس األمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف الـيت رمسـت               عندما يباشر جملس األمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف الـيت رمسـت               ””  
 املوقـف    املوقـف   يف امليثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أي توصـية يف شـأن هـذا النــزاع أو                 يف امليثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أي توصـية يف شـأن هـذا النــزاع أو                 

مـن  مـن  “ “ توصـية توصـية ””وطلب فتوى ليس يف حد ذاته       وطلب فتوى ليس يف حد ذاته       . . ““إال إذا طلب ذلك منها جملس األمن      إال إذا طلب ذلك منها جملس األمن      
ومع ذلك فقد احـت ج يف هـذه احلالـة          ومع ذلك فقد احـُتج يف هـذه احلالـة          . . ““]]ماما[[يف شأن نزاع أو موقف      يف شأن نزاع أو موقف      ””اجلمعية العامة   اجلمعية العامة   

ــرار دإط     ــة للق ــة العام ــأن اختــاذ اجلمعي ــرار دإط    ب ــة للق ــة العام ــأن اختــاذ اجلمعي ــد ١٤١٤//١٠١٠  -ب ــد  يع ــه  جتــاوزا لســلطتها جتــاوزا لســلطتها  يع ــث إن ــه   حي ــث إن  حي
ذلــك تعتــرب احملكمــة أن مــن املناســب أن تبحــث  ذلــك تعتــرب احملكمــة أن مــن املناســب أن تبحــث  وبنــاء علــى وبنــاء علــى . . ١٢١٢يتفــق مــع املــادة يتفــق مــع املــادة  الال

 ..مدلول تلك املادة، مع إيالء االعتبار للنصوص ذات الصلة وملمارسة األمم املتحدةمدلول تلك املادة، مع إيالء االعتبار للنصوص ذات الصلة وملمارسة األمم املتحدة
بالتبعـات الرئيسـية    بالتبعـات الرئيسـية    ”” من امليثـاق، يضـطلع        من امليثـاق، يضـطلع       ٢٤٢٤إن جملس األمن، مبوجب املادة      إن جملس األمن، مبوجب املادة       -  ٢٦٢٦ 

  التزامـا التزامـا ””الـدول   الـدول   ويف ذلك الصدد ميكنـه أن يفـرض علـى           ويف ذلك الصدد ميكنـه أن يفـرض علـى           . . ““يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل     يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل     
“ “ مبوجـب الفصـل السـابع     مبوجـب الفصـل السـابع     ... ...  أمرا أو تكليفـا       أمرا أو تكليفـا      ،، على سبيل املثال    على سبيل املثال   ،،صرحيا باالمتثال إذا ما أصدر    صرحيا باالمتثال إذا ما أصدر    

ألمـم  ألمـم  اانفقـات   نفقـات   بعـض   بعـض   ((،  ،  ““يطلب اإلنفاذ باختاذ إجراءات قسرية    يطلب اإلنفاذ باختاذ إجراءات قسرية    ””وميكنه، حتقيقا هلذه الغاية، أن      وميكنه، حتقيقا هلذه الغاية، أن      
، تقـارير   ، تقـارير   ١٩٦٢١٩٦٢ه  ه  يوليـ يوليـ // متـوز   متـوز  ٢٠٢٠  ، الفتوى املؤرخة  ، الفتوى املؤرخة  )) من امليثاق   من امليثاق  ١٧١٧ من املادة     من املادة    ٢٢الفقرة  الفقرة  ((املتحدة  املتحدة  

  ٢٤٢٤غـري أن احملكمـة تـود أن تؤكـد أن املـادة              غـري أن احملكمـة تـود أن تؤكـد أن املـادة                ).).١٦٣١٦٣ الصـفحة     الصـفحة    ،،١٩٦٢١٩٦٢حمكمة العدل الدوليـة     حمكمة العدل الدوليـة     
فاجلمعيــة العامــة خمولــة فاجلمعيــة العامــة خمولــة . . ريريصــصــتشــري إىل اختصــاص رئيســي ولــيس بالضــرورة إىل اختصــاص ق تشــري إىل اختصــاص رئيســي ولــيس بالضــرورة إىل اختصــاص ق 

توصــي باختــاذ توصــي باختــاذ ”” مــن امليثــاق، ســلطة القيــام، يف مجلــة أمــور، بــأن    مــن امليثــاق، ســلطة القيــام، يف مجلــة أمــور، بــأن   ١٤١٤بالفعــل، مبوجــب املــادة  بالفعــل، مبوجــب املــادة  
، ، بعض نفقـات األمـم املتحـدة، املرجـع نفسـه          بعض نفقـات األمـم املتحـدة، املرجـع نفسـه          ((“ “ تسوية سلمية تسوية سلمية ””  حاالت شىت حاالت شىت   ““ لتسوية  لتسوية التدابريالتدابري

ــادة    ””).).١٦٣١٦٣الصــفحة الصــفحة  ــذي تفرضــه امل ــد ال ــد الوحي ــادة    والقي ــذي تفرضــه امل ــد ال ــد الوحي ــد    ١٤١٤والقي ــة هــو القي ــة العام ــى اجلمعي ــد     عل ــة هــو القي ــة العام ــى اجلمعي  عل
، وهو أنه ليس للجمعيـة العامـة أن توصـي باختـاذ أيـة تـدابري بينمـا يباشـر                     ، وهو أنه ليس للجمعيـة العامـة أن توصـي باختـاذ أيـة تـدابري بينمـا يباشـر                     ١٢١٢املوجود يف املادة    املوجود يف املادة    

 ).).املرجع نفسهاملرجع نفسه((“ “ نفس املسألة إال إذا طلب منها اجمللس ذلكنفس املسألة إال إذا طلب منها اجمللس ذلكجملس األمن النظر يف جملس األمن النظر يف 
وفيما يتعلق مبمارسة األمم املتحدة، فقد فسر كل من اجلمعية العامـة وجملـس              وفيما يتعلق مبمارسة األمم املتحدة، فقد فسر كل من اجلمعية العامـة وجملـس               -  ٢٧٢٧ 

، وطبقاها، على أساس أهنا تعين أن اجلمعية العامـة ال تسـتطيع أن تقـدم                ، وطبقاها، على أساس أهنا تعين أن اجلمعية العامـة ال تسـتطيع أن تقـدم                ١٢١٢األمن مبدئيا املادة    األمن مبدئيا املادة    
م واألمـن الـدوليني مـا دامـت تلـك املسـألة مدرجـة           م واألمـن الـدوليني مـا دامـت تلـك املسـألة مدرجـة           أية توصية بشأن مسألة تتعلق بصون السـال       أية توصية بشأن مسألة تتعلق بصون السـال       

ولذا فقد رفضت اجلمعية العامة خالل دورهتـا الرابعـة أن توصـي باختـاذ        ولذا فقد رفضت اجلمعية العامة خالل دورهتـا الرابعـة أن توصـي باختـاذ        . . جبدول أعمال اجمللس  جبدول أعمال اجمللس  
تدابري معينة بشـأن مسـألة إندونيسـيا، ألسـباب منـها أن اجمللـس كـان ال يـزال ينظـر يف املسـألة              تدابري معينة بشـأن مسـألة إندونيسـيا، ألسـباب منـها أن اجمللـس كـان ال يـزال ينظـر يف املسـألة              
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رابعـة، اللجنـة السياسـية املخصصـة، احملاضـر املـوجزة           رابعـة، اللجنـة السياسـية املخصصـة، احملاضـر املـوجزة           الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال     الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال     ((
 كـانون    كـانون   ٣٣،  ،  ٥٦٥٦، اجللسـة    ، اجللسـة    ١٩٤٩١٩٤٩ديسـمرب   ديسـمرب   // كـانون األول    كـانون األول   ٧٧  -سـبتمرب   سـبتمرب   / /  أيلول  أيلول ٢٧٢٧للجلسات،  للجلسات،  

أمـا فيمـا يتعلـق بـاجمللس، فقـد حـذف            أمـا فيمـا يتعلـق بـاجمللس، فقـد حـذف            ). ). ١١٨١١٨، الفقرة   ، الفقرة   ٣٣٩٣٣٩، الصفحة   ، الصفحة   ١٩٤٩١٩٤٩ديسمرب  ديسمرب  //األولاألول
ــه مــن أجــل أن ميكِّــن اجلمع     ــودا مــن جــدول أعمال ــه مــن أجــل أن ميكــ ن اجلمع    يف عــدة مناســبات بن ــودا مــن جــدول أعمال ــة العامــة مــن إجــراء  يف عــدة مناســبات بن ــة العامــة مــن إجــراء  ي ي

الوثــائق الرمسيــة جمللــس الوثــائق الرمسيــة جمللــس ((علــى ســبيل املثــال، فيمــا يتعلــق باملســألة اإلســبانية   علــى ســبيل املثــال، فيمــا يتعلــق باملســألة اإلســبانية   ((مــداوالت بشــأهنا مــداوالت بشــأهنا 
، ، ١٩٤٦١٩٤٦نـوفمرب   نـوفمرب   // تشرين الثاين   تشرين الثاين  ٤٤،  ،  ٧٩٧٩ اجللسة    اجللسة   ،،٢١٢١األمن، السنة األوىل، اجملموعة الثانية، رقم       األمن، السنة األوىل، اجملموعة الثانية، رقم       

ق الرمسيـة جمللـس   ق الرمسيـة جمللـس   الوثـائ الوثـائ ((، وبصدد احلـوادث الـيت وقعـت علـى احلـدود اليونانيـة            ، وبصدد احلـوادث الـيت وقعـت علـى احلـدود اليونانيـة            ))٤٩٨٤٩٨الصفحة  الصفحة  
  ٢٤٠٤٢٤٠٤، الصـفحتان  ، الصـفحتان  ١٩٤٧١٩٤٧سـبتمرب  سـبتمرب  // أيلـول  أيلـول ١٥١٥، ، ٢٠٢٢٠٢، اجللسة ، اجللسة ٨٩٨٩األمن، السنة الثانية، رقم    األمن، السنة الثانية، رقم    

الوثــائق الرمسيــة جمللــس األمــن، الســنة     الوثــائق الرمسيــة جمللــس األمــن، الســنة     (() ) فورمــوزا فورمــوزا ((وفيمــا يتعلــق جبزيــرة تــايوان    وفيمــا يتعلــق جبزيــرة تــايوان    ) ) ٢٤٠٥٢٤٠٥و و 
، ويف حالـــة ، ويف حالـــة ))٥٥، الصـــفحة ، الصـــفحة ١٩٥٠١٩٥٠ســـبتمرب ســـبتمرب // أيلـــول أيلـــول٢٩٢٩، ، ٥٠٦٥٠٦ اجللســـة  اجللســـة ،،٤٨٤٨اخلامســـة، رقـــم اخلامســـة، رقـــم 

 أن يرفـع البنـد ذا الصـلة مـن            أن يرفـع البنـد ذا الصـلة مـن           ١٩٥١١٩٥١ينـاير   ينـاير   // كـانون الثـاين     كـانون الثـاين    ٣١٣١يا، قـرر اجمللـس يف       يا، قـرر اجمللـس يف       مجهورية كور مجهورية كور 
ة من إجـراء مـداوالت بشـأن        ة من إجـراء مـداوالت بشـأن        قائمة املسائل اليت كان ينظر فيها من أجل أن ميك ن اجلمعية العام           قائمة املسائل اليت كان ينظر فيها من أجل أن ميكِّن اجلمعية العام           

 كـانون   كـانون  ٣١٣١، ، ٥٣١٥٣١، اجللسـة  ، اجللسـة  S/PV.531، ، الوثائق الرمسية جمللس األمـن، السـنة السادسـة       الوثائق الرمسية جمللس األمـن، السـنة السادسـة        ( (املسألةاملسألة
 ).).٥٧٥٧، الفقرة ، الفقرة ١٢١٢ و  و ١١١١، الصفحتان ، الصفحتان ١١٩٥١٩٥١يناير يناير //الثاينالثاين

ولـذلك فقــد اعتــربت اجلمعيــة  ولـذلك فقــد اعتــربت اجلمعيــة  . .  قـد تطــور فيمــا بعــد  قـد تطــور فيمــا بعــد ١٢١٢غـري أن هــذا التفســري للمــادة  غـري أن هــذا التفســري للمــادة   
  ١٩٥٥١٩٥٥القـراران   القـراران   (( أن من حقهـا أن تعتمـد توصـيات يف مسـألة الكونغـو                 أن من حقهـا أن تعتمـد توصـيات يف مسـألة الكونغـو                ١٩٦١١٩٦١العامة يف عام    العامة يف عام    

ــام )) )) ١٦١٦  -د د  ( (١٦٠٠١٦٠٠و و ) ) ١٥١٥  -د د (( ــام ويف عـ ــة   ١٩٦٣١٩٦٣ويف عـ ــتعمرات الربتغاليـ ــأن املسـ ــة    بشـ ــتعمرات الربتغاليـ ــأن املسـ ــ(( بشـ ــالقـ رار رار القـ
بينما كانت هاتـان احلالتـان ال تـزاالن مـدرجتني جبـدول أعمـال اجمللـس،                 بينما كانت هاتـان احلالتـان ال تـزاالن مـدرجتني جبـدول أعمـال اجمللـس،                 )) )) ١٨١٨  -د  د   ( (١٩١٣١٩١٣

وردا على سـؤال طرحتـه    وردا على سـؤال طرحتـه    . . وبدون أن يكون اجمللس قد اختذ أي قرار يف اآلونة األخرية يشأهنما           وبدون أن يكون اجمللس قد اختذ أي قرار يف اآلونة األخرية يشأهنما           
  بريو أثناء الدورة الثالثة والعشـرين للجمعيـة العامـة، أكـد املستشـار القـانوين لألمـم املتحـدة أن              بريو أثناء الدورة الثالثة والعشـرين للجمعيـة العامـة، أكـد املستشـار القـانوين لألمـم املتحـدة أن              

 مـن امليثـاق علـى أهنـا تعـين       مـن امليثـاق علـى أهنـا تعـين      ١٢١٢الواردة يف املادة  الواردة يف املادة  “ “ تباشر الوظائف تباشر الوظائف ””اجلمعية العامة تفسر عبارة     اجلمعية العامة تفسر عبارة     
الدورة الثالثة والعشـرون للجمعيـة العامـة، اللجنـة الثالثـة،            الدورة الثالثة والعشـرون للجمعيـة العامـة، اللجنـة الثالثـة،            ((“ “ تباشر الوظائف يف هذه اللحظة    تباشر الوظائف يف هذه اللحظة    ””

  والواقـع أن احملكمـة تالحـظ إىل أن هنـاك مـيال         والواقـع أن احملكمـة تالحـظ إىل أن هنـاك مـيال         ). ). ٩٩، الفقـرة    ، الفقـرة    A/C.3/SR.1637،  ،  ١٦٣٧١٦٣٧اجللسة  اجللسة  
متزايدا مبرور الزمن ألن تتناول اجلمعية العامة وجملس األمن من نفس الوقت املسألة ذاهتـا فيمـا    متزايدا مبرور الزمن ألن تتناول اجلمعية العامة وجملس األمن من نفس الوقت املسألة ذاهتـا فيمـا    

ــدوليني    ــدوليني   يتعلــق بصــون الســالم واألمــن ال ــال، املســائل املتعلقــة بقــربص    ((يتعلــق بصــون الســالم واألمــن ال ــال، املســائل املتعلقــة بقــربص    انظــر، علــى ســبيل املث انظــر، علــى ســبيل املث
وجنـــوب أفريقيـــا وأنغـــوال وروديســـيا اجلنوبيـــة، ويف آونـــة أقـــرب عهـــدا البوســـنة واهلرســـك  وجنـــوب أفريقيـــا وأنغـــوال وروديســـيا اجلنوبيـــة، ويف آونـــة أقـــرب عهـــدا البوســـنة واهلرســـك  

والذي حيدث غالبا أنه بينما ينحو جملس األمن إىل التركيز على اجلوانـب املتصـلة              والذي حيدث غالبا أنه بينما ينحو جملس األمن إىل التركيز على اجلوانـب املتصـلة              ). ). والصومالوالصومال
بالسالم واألمن الدوليني من املسائل، تتناوهلا اجلمعية العامة مـن منظـور أوسـع فتنظـر أيضـا يف                   بالسالم واألمن الدوليني من املسائل، تتناوهلا اجلمعية العامة مـن منظـور أوسـع فتنظـر أيضـا يف                   

 . . جوانبها اإلنسانية واالجتماعية واالقتصاديةجوانبها اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية
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عيـــة العامـــة، علــى النحـــو الـــذي  عيـــة العامـــة، علــى النحـــو الـــذي  وتعتــرب احملكمـــة أن املمارســـة املقبولــة للجم  وتعتــرب احملكمـــة أن املمارســـة املقبولــة للجم   -  ٢٨٢٨ 
 .. من امليثاق من امليثاق١٢١٢ من املادة  من املادة ١١تطورت إليه، تتفق مع الفقرة تطورت إليه، تتفق مع الفقرة 

، الـذي   ، الـذي   ١٤١٤//١٠١٠  -وبناء عليـه تـرى احملكمـة أن اجلمعيـة العامـة، باختاذهـا القـرار دإط                  وبناء عليـه تـرى احملكمـة أن اجلمعيـة العامـة، باختاذهـا القـرار دإط                   
وختلـص  وختلـص  . .  مـن امليثـاق   مـن امليثـاق  ١٢١٢ مـن املـادة     مـن املـادة    ١١تطلب فيه فتوى من احملكمة، مل ختـالف أحكـام الفقـرة             تطلب فيه فتوى من احملكمة، مل ختـالف أحكـام الفقـرة             

 ..معية العامة مل تتجاوز اختصاصها بتقدميها ذلك الطلبمعية العامة مل تتجاوز اختصاصها بتقدميها ذلك الطلباحملكمة إىل أن اجلاحملكمة إىل أن اجل
ــي بالشــروط          -  ٢٩٢٩  ــاء احلــايل ال يف ــب اإلفت ــأن طل ــة ب ــام احملكم ــه ُيحــتج أم ــي بالشــروط         غــري أن ــاء احلــايل ال يف ــب اإلفت ــأن طل ــة ب ــام احملكم ــه ي حــتج أم غــري أن

ــرار    ــرار   األساســية احملــددة يف الق ــف ٣٧٧٣٧٧األساســية احملــددة يف الق ــف  أل ــة    ))٥٥  -د د (( أل ــدورة االســتثنائية الطارئ ــدت ال ــيت عق ــة    ، ال ــدورة االســتثنائية الطارئ ــدت ال ــيت عق ، ال
قيل، أوال، إن جملـس األمـن مل ينظـر    قيل، أوال، إن جملـس األمـن مل ينظـر    ويف هذا الصدد، ويف هذا الصدد، . . العاشرة، واستمرت يف العمل، وفقا هلا   العاشرة، واستمرت يف العمل، وفقا هلا   

قط يف مشروع قرار يقترح أن يطلب اجمللس نفسه فتوى من احملكمـة بشـأن املسـائل الـيت هـي                     قط يف مشروع قرار يقترح أن يطلب اجمللس نفسه فتوى من احملكمـة بشـأن املسـائل الـيت هـي                     
، ونظرا ألن هذه املسألة بالتحديد مل تكن معروضـة قـط علـى اجمللـس، فإنـه                  ، ونظرا ألن هذه املسألة بالتحديد مل تكن معروضـة قـط علـى اجمللـس، فإنـه                  ““اآلن حمل النـزاع  اآلن حمل النـزاع  

. .  اجمللس فتطلب هذا الطلـب      اجمللس فتطلب هذا الطلـب     ال ميكن للجمعية العامة أن تستند إىل عدم اختاذ إجراء من جانب           ال ميكن للجمعية العامة أن تستند إىل عدم اختاذ إجراء من جانب           
خريطــة خريطــة ””، الــذي أيــد  ، الــذي أيــد  ))٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٥١٥١٥١٥جملــس األمــن باختــاذه القــرار    جملــس األمــن باختــاذه القــرار    ادعــى أن ادعــى أن ثانيــا، لقــد  ثانيــا، لقــد  

إمنا كان ال يـزال يباشـر مسـؤوليته         إمنا كان ال يـزال يباشـر مسـؤوليته         ،  ،  ١٤١٤//١٠١٠  -، قبل اختاذ اجلمعية العامة القرار دإط        ، قبل اختاذ اجلمعية العامة القرار دإط        ““الطريقالطريق
 حتـل حملـه يف    حتـل حملـه يف   عن صون السالم واألمن الدوليني، وبالتايل فلم يكن مـن حـق اجلمعيـة العامـة أن               عن صون السالم واألمن الدوليني، وبالتايل فلم يكن مـن حـق اجلمعيـة العامـة أن               

كذلك جرى التشـكك يف سـالمة اإلجـراء الـذي اتبعتـه الـدورة االسـتثنائية الطارئـة                   كذلك جرى التشـكك يف سـالمة اإلجـراء الـذي اتبعتـه الـدورة االسـتثنائية الطارئـة                   . . التصرفالتصرف
للـدورة وكوهنـا دعيـت إىل االنعقـاد للتـداول بشـأن             للـدورة وكوهنـا دعيـت إىل االنعقـاد للتـداول بشـأن             “ “ التكراريالتكراريالطابع  الطابع  ””العاشرة، ال سيما يف     العاشرة، ال سيما يف     

 ..طلب الفتوى يف نفس الوقت الذي كانت فيه اجلمعية العامة منعقدة يف دورة عاديةطلب الفتوى يف نفس الوقت الذي كانت فيه اجلمعية العامة منعقدة يف دورة عادية
 ::ينص على ما يليينص على ما يلي) ) ٥٥  -د د (( ألف  ألف ٣٧٧٣٧٧أن القرار أن القرار ببوتود احملكمة أن تذكر وتود احملكمة أن تذكر  -  ٣٠٣٠ 
ــن، بســبب   ””   ــتمكن جملــس األم ــن، بســبب   إذا مل ي ــتمكن جملــس األم ــدائمني، مــن   إمجــاع أعضــا  إمجــاع أعضــا عــدمعــدمإذا مل ي ــدائمني، مــن  ئه ال ئه ال

مباشرة مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الـدوليني يف أي حالـة يظهـر فيهـا                 مباشرة مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الـدوليني يف أي حالـة يظهـر فيهـا                 
معيــة العامــة يف املســألة معيــة العامــة يف املســألة هتديــد للســالم، أو خــرق للســالم، أو عمــل عــدواين، تنظــر اجلهتديــد للســالم، أو خــرق للســالم، أو عمــل عــدواين، تنظــر اجل

علـــى الفـــور هبـــدف تقـــدمي توصـــيات مناســـبة إىل األعضـــاء مـــن أجـــل اختـــاذ تـــدابري  علـــى الفـــور هبـــدف تقـــدمي توصـــيات مناســـبة إىل األعضـــاء مـــن أجـــل اختـــاذ تـــدابري  
 ““......مجاعيةمجاعية

واإلجراء الذي نص عليه ذلك القرار رهن بتوافر شرطني، ومهـا أن يكـون اجمللـس قـد          واإلجراء الذي نص عليه ذلك القرار رهن بتوافر شرطني، ومهـا أن يكـون اجمللـس قـد           
  أخفق يف مباشرة مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمـن الـدوليني نتيجـة لتصـويت سـليب                 أخفق يف مباشرة مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمـن الـدوليني نتيجـة لتصـويت سـليب                 

من جانب واحد أو أكثر من األعضاء الدائمني، وأن تكون هـذه احلالـة هـي إحـدى احلـاالت                     من جانب واحد أو أكثر من األعضاء الدائمني، وأن تكون هـذه احلالـة هـي إحـدى احلـاالت                     
 تبعـا    تبعـا   ،،وجيـب علـى احملكمـة     وجيـب علـى احملكمـة     . . اليت يظهر فيها هتديد للسـالم، أو خـرق للسـالم أو عمـل عـدواين               اليت يظهر فيها هتديد للسـالم، أو خـرق للسـالم أو عمـل عـدواين               

لــذلك، أن تتحقــق ممــا إذا كــان هــذا الشــرطان متــوافرين فيمــا يتعلــق بعقــد الــدورة االســتثنائية لــذلك، أن تتحقــق ممــا إذا كــان هــذا الشــرطان متــوافرين فيمــا يتعلــق بعقــد الــدورة االســتثنائية 
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رة للجمعية العامة، وخباصة يف الوقت الذي قررت فيـه اجلمعيـة العامـة أن تطلـب                رة للجمعية العامة، وخباصة يف الوقت الذي قررت فيـه اجلمعيـة العامـة أن تطلـب                الطارئة العاش الطارئة العاش 
 ..فتوى من احملكمةفتوى من احملكمة

 أعــاله،  أعــاله، ٢٣٢٣ إىل  إىل ١٨١٨وعلــى ضــوء تسلســل األحــداث املــبني يف الفقــرات مــن   وعلــى ضــوء تسلســل األحــداث املــبني يف الفقــرات مــن    -  ٣١٣١ 
تالحـظ احملكمـة أنـه يف الوقـت الـذي عقـدت فيـه الـدورة االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة يف عـام             تالحـظ احملكمـة أنـه يف الوقـت الـذي عقـدت فيـه الـدورة االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة يف عـام             

لس من اختاذ قرار بشأن القضية املتعلقـة مبسـتوطنات إسـرائيلية معينـة يف               لس من اختاذ قرار بشأن القضية املتعلقـة مبسـتوطنات إسـرائيلية معينـة يف               يتمكن اجمل يتمكن اجمل  ، مل ، مل ١٩٩٧١٩٩٧
األرض الفلسطينية احملتلة، نتيجة لتصويت سليب من جانب عضو دائـم؛ وأنـه كـان هنـاك كمـا                   األرض الفلسطينية احملتلة، نتيجة لتصويت سليب من جانب عضو دائـم؛ وأنـه كـان هنـاك كمـا                   

 ..هتديد للسالم واألمن الدولينيهتديد للسالم واألمن الدوليني) )  أعاله أعاله١٩١٩انظر الفقرة انظر الفقرة  ( (٢٢//١٠١٠ ط  ط -هو مبني يف القرار دإ هو مبني يف القرار دإ 
، اســـتؤنفت ، اســـتؤنفت ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتـــوبر أكتـــوبر // تشـــرين األول تشـــرين األول٢٠٢٠أنـــه يف أنـــه يف وتشـــري احملكمـــة كـــذلك إىل وتشـــري احملكمـــة كـــذلك إىل  

الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة على نفـس األسـاس الـذي انعقـدت عليـه يف                  الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة على نفـس األسـاس الـذي انعقـدت عليـه يف                  
، ، A/ES-10/PV.21انظـــر البيـــانني اللـــذين أدىل هبمـــا ممـــثال فلســـطني وإســـرائيل، انظـــر البيـــانني اللـــذين أدىل هبمـــا ممـــثال فلســـطني وإســـرائيل،  ( (١٩٩٧١٩٩٧عـــام عـــام 

، مـرة   ، مـرة   ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتـوبر   أكتـوبر   //ين األول ين األول  تشـر   تشـر  ١٤١٤، بعد أن رفض جملـس األمـن، يف          ، بعد أن رفض جملـس األمـن، يف          ))٦٦ و    و   ٢٢الصفحتان  الصفحتان  
ــاء      ــاء     أخــرى نتيجــة للتصــويت الســليب مــن جانــب عضــو دائــم، اعتمــاد مشــروع قــرار بشــأن بن أخــرى نتيجــة للتصــويت الســليب مــن جانــب عضــو دائــم، اعتمــاد مشــروع قــرار بشــأن بن

وتعتـرب احملكمـة أن جملـس األمـن قـد أخفـق مـرة               وتعتـرب احملكمـة أن جملـس األمـن قـد أخفـق مـرة               . . إسرائيل للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة      إسرائيل للجدار يف األرض الفلسطينية احملتلـة      
للمحكمـة  للمحكمـة  وال يبـدو  وال يبـدو  ). ). ٥٥-د د (( ألـف   ألـف  ٣٧٧٣٧٧أخرى يف اختاذ إجراء على النحو املتوخى يف القرار      أخرى يف اختاذ إجراء على النحو املتوخى يف القرار      

  ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتـوبر  أكتـوبر  // تشـرين األول  تشـرين األول ٢٠٢٠أن احلالة فيما يتعلـق هبـذا الشـأن قـد تغـريت يف الفتـرة بـني         أن احلالة فيما يتعلـق هبـذا الشـأن قـد تغـريت يف الفتـرة بـني         
، حيـث إن اجمللـس مل ينـاقش تشـييد اجلـدار ومل يتخـذ أي                 ، حيـث إن اجمللـس مل ينـاقش تشـييد اجلـدار ومل يتخـذ أي                 ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسـمرب   ديسـمرب   // كانون األول   كانون األول  ٨٨ وو

، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسـمرب   ديسـمرب   // كانون األول   كانون األول  ٨٨ومن مث، ترى احملكمة أن اجمللس، حىت        ومن مث، ترى احملكمة أن اجمللس، حىت        . . قرار يف هذا الصدد   قرار يف هذا الصدد   
وعليـه فقـد    وعليـه فقـد    . . ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتـوبر   أكتـوبر   // تشـرين األول    تشـرين األول   ١٤١٤النظر يف التصويت السـليب الـذي مت يف          النظر يف التصويت السـليب الـذي مت يف          ي عد  ُيعد   ململ

ــى النحــو الواجــب          ــة العاشــرة عل ــتثنائية الطارئ ــدورة االس ــرة، ال ــك الفت ــى النحــو الواجــب         اســتؤنفت، خــالل تل ــة العاشــرة عل ــتثنائية الطارئ ــدورة االس ــرة، ال ــك الفت اســتؤنفت، خــالل تل
أن تنظر يف املسـألة املعروضـة   أن تنظر يف املسـألة املعروضـة   ) ) ٥٥  -د  د  (( ألف    ألف   ٣٧٧٣٧٧وأمكنها على النحو السليم، مبوجب القرار       وأمكنها على النحو السليم، مبوجب القرار       

 ..اآلن على احملكمةاآلن على احملكمة
وتـود احملكمــة أن تؤكــد أيضــا أنــه، خـالل انعقــاد الــدورة االســتثنائية الطارئــة   وتـود احملكمــة أن تؤكــد أيضــا أنــه، خـالل انعقــاد الــدورة االســتثنائية الطارئــة    -  ٣٢٣٢ 

هذه ميكن للجمعية العامة أن تتخذ أي قرار يدخل يف إطار املوضوع الـذي عقـدت مـن أجلـه                    هذه ميكن للجمعية العامة أن تتخذ أي قرار يدخل يف إطار املوضوع الـذي عقـدت مـن أجلـه                    
. . الدورة، ومن سلطتها اختاذ إجراءات أخرى، مبا يف ذلك اختاذ قرار بطلب فتوى مـن احملكمـة                 الدورة، ومن سلطتها اختاذ إجراءات أخرى، مبا يف ذلك اختاذ قرار بطلب فتوى مـن احملكمـة                 

تراح إىل جملس األمن بطلب هـذه الفتـوى فـال عالقـة هلـا باملوضـوع يف       تراح إىل جملس األمن بطلب هـذه الفتـوى فـال عالقـة هلـا باملوضـوع يف       أما مسألة عدم تقدمي اق   أما مسألة عدم تقدمي اق   
 ..هذا الشأنهذا الشأن
وإذ تنتقل احملكمة اآلن إىل املخالفات اإلجرائيـة األخـرى الـيت ادعـى وقوعهـا                وإذ تنتقل احملكمة اآلن إىل املخالفات اإلجرائيـة األخـرى الـيت ادعـى وقوعهـا                 -  ٣٣٣٣ 

لتلك الـدورة، أي    لتلك الـدورة، أي    “ “ لتكراريلتكرارياا””يف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة، فإهنا ال تعترب أن الطابع           يف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة، فإهنا ال تعترب أن الطابع           
 مرة منذ ذلك احلني، لـه أي       مرة منذ ذلك احلني، لـه أي      ١١١١ مث عادت إىل االنعقاد       مث عادت إىل االنعقاد      ١٩٩٧١٩٩٧أبريل  أبريل  // نيسان  نيسان كوهنا انعقدت يف  كوهنا انعقدت يف  
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وتالحــظ احملكمــة يف هــذا الشــأن أن الــدورة االســتثنائية   وتالحــظ احملكمــة يف هــذا الشــأن أن الــدورة االســتثنائية   . . صــلة بصــحة طلــب اجلمعيــة العامــة صــلة بصــحة طلــب اجلمعيــة العامــة 
، عـادت إىل االنعقـاد   ، عـادت إىل االنعقـاد   ١٩٨٠١٩٨٠يوليـه  يوليـه  // متـوز  متـوز ٢٢٢٢الطارئة السابعة للجمعية العامة، اليت انعقـدت يف    الطارئة السابعة للجمعية العامة، اليت انعقـدت يف    

  ١٦١٦، و ، و ١٩٨٢١٩٨٢يونيــه يونيــه // حزيــران حزيــران٢٥٢٥، و ، و ١٩٨٢١٩٨٢أبريــل أبريــل //نيســاننيســان  ٢٠٢٠يف يف ((بعــد ذلــك أربــع مــرات بعــد ذلــك أربــع مــرات 
ومل ينكر أحد قط صحة القـرارات أو        ومل ينكر أحد قط صحة القـرارات أو        ، ، ))١٩٨٢١٩٨٢سبتمرب  سبتمرب  // أيلول  أيلول ٢٤٢٤، و   ، و   ١٩٨٢١٩٨٢أغسطس  أغسطس  / / آبآب

كمـا مل يطعـن أحـد قـط يف صـحة أي             كمـا مل يطعـن أحـد قـط يف صـحة أي             . . املقررات اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف تلـك الظـروف         املقررات اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف تلـك الظـروف         
 ..شرةشرةقرارات سابقة اختذت خالل الدورة االستثنائية الطارئة العاقرارات سابقة اختذت خالل الدورة االستثنائية الطارئة العا

ــدورة        -  ٣٤٣٤  ــتئناف ال ــدم ســالمة اس ــة أيضــا احتجــاج إســرائيل بع ــدورة       وتالحــظ احملكم ــتئناف ال ــدم ســالمة اس ــة أيضــا احتجــاج إســرائيل بع وتالحــظ احملكم
وتـرى احملكمـة    وتـرى احملكمـة    . . االستثنائية الطارئة العاشرة بينما كانت الدورة العادية للجمعية العامـة منعقـدة           االستثنائية الطارئة العاشرة بينما كانت الدورة العادية للجمعية العامـة منعقـدة           

أنه على الرغم مـن أنـه رمبـا مل خيطـر بالـذهن أصـال أنـه سـيكون مـن املالئـم أن تعقـد اجلمعيـة                             أنه على الرغم مـن أنـه رمبـا مل خيطـر بالـذهن أصـال أنـه سـيكون مـن املالئـم أن تعقـد اجلمعيـة                             
ــة دورة ــة دورةالعام ــدة       العام ــى قاع ــة، مل يســتدل عل ــه دورة عادي ــد في ــذي تعق ــة يف نفــس الوقــت ال ــدة        طارئ ــى قاع ــة، مل يســتدل عل ــه دورة عادي ــد في ــذي تعق ــة يف نفــس الوقــت ال  طارئ

 ..للمنظمة يعترب ذلك انتهاكا هلا حىت يعترب قرار اعتماد طلب الفتوى احلايل قرارا غري صحيحللمنظمة يعترب ذلك انتهاكا هلا حىت يعترب قرار اعتماد طلب الفتوى احلايل قرارا غري صحيح
وأخريا، فإن الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة قد عقـدت، فيمـا يبـدو، وفقـا        وأخريا، فإن الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة قد عقـدت، فيمـا يبـدو، وفقـا         -  ٣٥٣٥ 
ــدا ) ) بب ( (٩٩للمــادة للمــادة  ــدا مــن النظــام ال ــة العامــة، وُعقــدت اجللســات ذات الصــلة وفقــا   مــن النظــام ال ــة العامــة، وع قــدت اجللســات ذات الصــلة وفقــا   خلي للجمعي خلي للجمعي

 بشـأن    بشـأن   ١٩٧١١٩٧١يونيـه   يونيـه   // حزيـران   حزيـران  ٢١٢١وكمـا ذكـرت احملكمـة يف فتواهـا املؤرخـة            وكمـا ذكـرت احملكمـة يف فتواهـا املؤرخـة            . . للمواد املنطبقـة  للمواد املنطبقـة  
جنـوب  جنـوب  ((النتائج القانونية املترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجـود جنـوب أفريقيـا يف ناميبيـا                 النتائج القانونية املترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجـود جنـوب أفريقيـا يف ناميبيـا                 

فــإن قــرارا صــادرا عــن هيئــة مشــكلة فــإن قــرارا صــادرا عــن هيئــة مشــكلة ) ) ١١٩٧٠٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦رغــم قــرار جملــس األمــن رغــم قــرار جملــس األمــن ) ) غــرب أفريقيــاغــرب أفريقيــا
ات خذ وفقا للنظـام الـداخلي لتلـك اهليئـة، وأعلـن رئيسـها           اُتخذ وفقا للنظـام الـداخلي لتلـك اهليئـة، وأعلـن رئيسـها           ووحسب األصول تابعة لألمم املتحدة      حسب األصول تابعة لألمم املتحدة      

تقـارير حمكمـة العـدل      تقـارير حمكمـة العـدل      ((أنه اختذ على هذا النحو، جيب افتراض أنـه اختـذ علـى الوجـه الصـحيح                  أنه اختذ على هذا النحو، جيب افتراض أنـه اختـذ علـى الوجـه الصـحيح                  
 آنفـا، ال ميكـن للمحكمـة         آنفـا، ال ميكـن للمحكمـة        وبـالنظر إىل مـا ذكـر      وبـالنظر إىل مـا ذكـر      . . ))٢٠٢٠، الفقـرة    ، الفقـرة    ٢٢٢٢، الصفحة   ، الصفحة   ١٩٧١١٩٧١الدولية،  الدولية،  

 ..أن ترى سببا للطعن يف هذا االفتراض يف احلالة املعروضةأن ترى سببا للطعن يف هذا االفتراض يف احلالة املعروضة
* 

اإلجــراءات اإلجــراءات وتنتقــل احملكمــة اآلن إىل مســألة أخــرى تتصــل باالختصــاص يف    وتنتقــل احملكمــة اآلن إىل مســألة أخــرى تتصــل باالختصــاص يف     -  ٣٦٣٦ 
“ “ مسـألة قانونيـة   مسـألة قانونيـة   ””االحتجاج بأن طلب اجلمعية العامة إصدار فتوى لـيس بشـأن            االحتجاج بأن طلب اجلمعية العامة إصدار فتوى لـيس بشـأن            احلالية، وهي   احلالية، وهي   

 مــن النظــام  مــن النظــام ٦٥٦٥ مــن املــادة  مــن املــادة ١١ مــن امليثــاق والفقــرة   مــن امليثــاق والفقــرة  ٩٦٩٦ملــادة ملــادة  مــن ا مــن ا١١يف نطــاق مفهــوم الفقــرة  يف نطــاق مفهــوم الفقــرة  
“ “ مسـألة قانونيـة   مسـألة قانونيـة   ””وقد احتج يف هـذا الصـدد، بأنـه لكـي يكـون السـؤال                وقد احتج يف هـذا الصـدد، بأنـه لكـي يكـون السـؤال                . . األساسي للمحكمة األساسي للمحكمة 

مبفهوم هذين النصني ال بد أن يكون حمددا بشكل معقول وإال فإنـه لـن يكـون بوسـع احملكمـة                     مبفهوم هذين النصني ال بد أن يكون حمددا بشكل معقول وإال فإنـه لـن يكـون بوسـع احملكمـة                     
ات اإلفتــاء احلاليــة، فقــد د فــع بــأن مــن غــري ات اإلفتــاء احلاليــة، فقــد ُدفــع بــأن مــن غــري وفيمــا يتعلــق بالطلــب الــوارد يف إجــراءوفيمــا يتعلــق بالطلــب الــوارد يف إجــراء. . الــرد عليــهالــرد عليــه

 ..املمكن أن يتم بقدر معقول من اليقني حتديد املعىن القانوين للسؤال املقدم للمحكمة لسببنياملمكن أن يتم بقدر معقول من اليقني حتديد املعىن القانوين للسؤال املقدم للمحكمة لسببني
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ــن     ــؤال عـ ــل، أوال، إن السـ ــد قيـ ــن   فقـ ــؤال عـ ــل، أوال، إن السـ ــد قيـ ــة ””فقـ ــار القانونيـ ــة اآلثـ ــار القانونيـ ــمح  “ “ اآلثـ ــدار ال يسـ ــييد اجلـ ــمح  لتشـ ــدار ال يسـ ــييد اجلـ لتشـ
تعـذر علـى احملكمـة السـري        تعـذر علـى احملكمـة السـري        بتفسريين حمتملني، كل منهما يفضـي إىل مسـار يف اإلجـراءات ي            بتفسريين حمتملني، كل منهما يفضـي إىل مسـار يف اإلجـراءات ي             إالإال
والسؤال املطروح ميكن أوال تفسريه بأنه طلـب بـأن ختلـص احملكمـة إىل أن تشـييد اجلـدار                 والسؤال املطروح ميكن أوال تفسريه بأنه طلـب بـأن ختلـص احملكمـة إىل أن تشـييد اجلـدار                 . . فيهفيه

، ،  املعروضــة املعروضــةويف احلالــةويف احلالــة. . غــري مشــروع مث تصــدر فتواهــا بشــأن اآلثــار القانونيــة لعــدم املشــروعيةغــري مشــروع مث تصــدر فتواهــا بشــأن اآلثــار القانونيــة لعــدم املشــروعية
ب خمتلفـة، بعضـها     ب خمتلفـة، بعضـها     ي حتج بأن احملكمة ينبغي أن تـرفض الـرد علـى السـؤال املطـروح لعـدة أسـبا                  ُيحتج بأن احملكمة ينبغي أن تـرفض الـرد علـى السـؤال املطـروح لعـدة أسـبا                  

وفيمـا يتعلـق مبسـألة االختصـاص،        وفيمـا يتعلـق مبسـألة االختصـاص،        . . املالءمـة املالءمـة يتصل باالختصاص ويتصـل الـبعض اآلخـر مبسـألة           يتصل باالختصاص ويتصـل الـبعض اآلخـر مبسـألة           
ذ كر أنه لو أن اجلمعية العامة كانت ترغب يف احلصول على رأي احملكمة بشأن مسـألة تشـييد            ذُكر أنه لو أن اجلمعية العامة كانت ترغب يف احلصول على رأي احملكمة بشأن مسـألة تشـييد            
  اجلــدار البالغــة التعقــد واحلساســية، لكــان ينبغــي هلــا أن تطلــب صــراحة فتــوى هبــذا اخلصــوص  اجلــدار البالغــة التعقــد واحلساســية، لكــان ينبغــي هلــا أن تطلــب صــراحة فتــوى هبــذا اخلصــوص  

، حمكمــة العــدل الــدويل الدائمــة، ، حمكمــة العــدل الــدويل الدائمــة، ١٩٢٥١٩٢٥تبــادل الســكان اليونــانيني واألتــراك، فتــوى، تبــادل الســكان اليونــانيني واألتــراك، فتــوى، : : قــارنقــارن((
وذ كــر أن مثــة تفســريا حمــتمال ثانيــا للطلــب وهــو أن  وذُكــر أن مثــة تفســريا حمــتمال ثانيــا للطلــب وهــو أن  ). ). ١٧١٧، الصــفحة ، الصــفحة ١٠١٠اجملموعــة بــاء، رقــم اجملموعــة بــاء، رقــم 

احملكمة ينبغي أن تفترض أن تشييد اجلدار غري مشروع، مث تصدر فتواها بشأن اآلثار القانونيـة                احملكمة ينبغي أن تفترض أن تشييد اجلدار غري مشروع، مث تصدر فتواها بشأن اآلثار القانونيـة                
واحـت ج بـأن احملكمـة ينبغـي أيضـا أن تـرفض الـرد علـى السـؤال                   واحـُتج بـأن احملكمـة ينبغـي أيضـا أن تـرفض الـرد علـى السـؤال                   . . شروعية املفترض هذا  شروعية املفترض هذا  لعدم امل لعدم امل 

املطــروح علــى أســاس هــذا االفتــراض ألن الطلــب ســيكون عندئــذ مســتندا إىل افتــراض ميكــن   املطــروح علــى أســاس هــذا االفتــراض ألن الطلــب ســيكون عندئــذ مســتندا إىل افتــراض ميكــن   
ــدم          ــة لع ــار القانوني ــى أي حــال، إصــدار حكــم بشــأن اآلث ــه سيســتحيل، عل ــه وألن ــن في ــدم         الطع ــة لع ــار القانوني ــى أي حــال، إصــدار حكــم بشــأن اآلث ــه سيســتحيل، عل ــه وألن ــن في الطع

 ..شروعية املذكورشروعية املذكوراملشروعية دون حتديد طبيعة عدم املاملشروعية دون حتديد طبيعة عدم امل
بسـبب عـدم دقتـه      بسـبب عـدم دقتـه      “ “ قـانوين قـانوين ””ثانيا، احت ج بأن السؤال املقدم للمحكمـة لـيس ذا طـابع             ثانيا، احُتج بأن السؤال املقدم للمحكمـة لـيس ذا طـابع              

واحـت ج علـى وجـه اخلصـوص يف هـذا الصـدد بـأن السـؤال مل يـبني بالتحديـد             واحـُتج علـى وجـه اخلصـوص يف هـذا الصـدد بـأن السـؤال مل يـبني بالتحديـد             . . وطبيعته اجملـردة  وطبيعته اجملـردة  
ئـة  ئـة  اجلمعيـة العامـة أو هي  اجلمعيـة العامـة أو هي  ””إذا كان املطلوب مـن احملكمـة هـو النظـر يف اآلثـار القانونيـة علـى             إذا كان املطلوب مـن احملكمـة هـو النظـر يف اآلثـار القانونيـة علـى              ماما

ــة لألمــم املتحــدة   ــة لألمــم املتحــدة  أخــرى تابع ــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة  ””، أو ، أو ““أخــرى تابع ــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة  ال أو أو “ “ إســرائيلإســرائيل”” أو  أو ““ال
 ..““أو كيان ما خمتلفأو كيان ما خمتلفسبق، سبق، خليط ما مما خليط ما مما ””أو أو “ “ فلسطنيفلسطني””

وبالنسبة ملا ادعـي مـن عـدم وضـوح صـيغة طلـب اجلمعيـة العامـة وأثـر ذلـك                      وبالنسبة ملا ادعـي مـن عـدم وضـوح صـيغة طلـب اجلمعيـة العامـة وأثـر ذلـك                       -  ٣٧٣٧ 
 احملكمـة أن هـذا السـؤال يتعلـق           احملكمـة أن هـذا السـؤال يتعلـق          للسـؤال احملـال إىل احملكمـة، تالحـظ        للسـؤال احملـال إىل احملكمـة، تالحـظ        “ “ الطبيعة القانونيـة  الطبيعة القانونيـة  ””على  على  

باآلثار القانونية املترتبة على حالة واقعية معينة على ضـوء قواعـد ومبـادئ القـانون الـدويل، مبـا                    باآلثار القانونية املترتبة على حالة واقعية معينة على ضـوء قواعـد ومبـادئ القـانون الـدويل، مبـا                    
  ١٩٤٩١٩٤٩أغسـطس  أغسـطس  // آب آب١٢١٢يف ذلك اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة          يف ذلك اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة          

 جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة          جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة         وقـرارات وقـرارات ) ) ““اتفاقية جنيف الرابعـة   اتفاقية جنيف الرابعـة   ””يشار إليها فيما بعد باسم      يشار إليها فيما بعد باسم      ((
ــيت         . . ذات الصــلةذات الصــلة ــارة ال ــة، باســتخدام العب ــة العام ــن اجلمعي ــه م ــان الســؤال املوج ــد ك ــذا فق ــيت         ول ــارة ال ــة، باســتخدام العب ــة العام ــن اجلمعي ــه م ــان الســؤال املوج ــد ك ــذا فق ول

طرح مشـاكل تتعلـق     طرح مشـاكل تتعلـق     يي قانونيا و   قانونيا و  اامصوغمصوغ””استخدمتها احملكمة يف فتواها بشأن الصحراء الغربية،        استخدمتها احملكمة يف فتواها بشأن الصحراء الغربية،        
سـتند إىل القـانون؛     سـتند إىل القـانون؛     ؛ وهـو حبكـم طبيعتـه ذاهتـا قابـل ألن جيـاب عليـه إجابـة ت                  ؛ وهـو حبكـم طبيعتـه ذاهتـا قابـل ألن جيـاب عليـه إجابـة ت                  ““بالقانون الـدويل  بالقانون الـدويل  

وهـو يف نظـر احملكمـة فعـال،         وهـو يف نظـر احملكمـة فعـال،         . . والواقع أنه ال يكاد يكون قـابال ألي رد إال اسـتنادا إىل القـانون              والواقع أنه ال يكاد يكون قـابال ألي رد إال اسـتنادا إىل القـانون              
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  ،،١٩٧٥١٩٧٥انظر الصحراء الغربيـة، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة            انظر الصحراء الغربيـة، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة            ((سؤال ذو طابع قانوين     سؤال ذو طابع قانوين     
 ).).١٥١٥، الفقرة ، الفقرة ١٨١٨ الصفحةالصفحة
يف صــياغة ســؤال مــا ال جيــرد  يف صــياغة ســؤال مــا ال جيــرد  وتــود احملكمــة أن تشــري إىل أن عــدم الوضــوح  وتــود احملكمــة أن تشــري إىل أن عــدم الوضــوح   -  ٣٨٣٨ 

ــن االختصــاص   ــة م ــن االختصــاص  احملكم ــة م ــيت   . . احملكم ــذا س ــيقني ه ــدم ال ــل إن ع ــيت   ب ــذا س ــيقني ه ــدم ال ــل إن ع ــثريا   ب ــثريا   طلب توضــيحا يف التفســري وك طلب توضــيحا يف التفســري وك
 ..قدمت احملكمة مثل هذه التوضيحات الالزمة للتفسريقدمت احملكمة مثل هذه التوضيحات الالزمة للتفسري ماما

ويف املاضي، الحظت احملكمـة الدائمـة واحملكمـة احلاليـة يف بعـض احلـاالت أن صـياغة              ويف املاضي، الحظت احملكمـة الدائمـة واحملكمـة احلاليـة يف بعـض احلـاالت أن صـياغة               
تفسـري االتفـاق    تفسـري االتفـاق    ((قـة املسـألة الـيت تسـتفيت احملكمـة بشـأهنا             قـة املسـألة الـيت تسـتفيت احملكمـة بشـأهنا             طلب الفتوى ال تـذكر علـى وجـه الد         طلب الفتوى ال تـذكر علـى وجـه الد         

الربوتوكــول النــهائي، املــادة   الربوتوكــول النــهائي، املــادة    ( (١٩٢٦١٩٢٦ديســمرب ديســمرب // كــانون األول كــانون األول١١ التركــي املــؤرخ   التركــي املــؤرخ  –اليونــاين اليونــاين 
) ) اجمللـد األول  اجمللـد األول  ((،  ،  ١٦١٦، حمكمة العدل الدويل الدائمة، اجملموعة باء، رقم         ، حمكمة العدل الدويل الدائمة، اجملموعة باء، رقم         ١٩٢٨١٩٢٨، فتوى،   ، فتوى،   ))الرابعةالرابعة

ــةاملســألةاملســألة””أو ال تتفــق مــع أو ال تتفــق مــع ) ) ١٦١٦-١٤١٤الصــفحات الصــفحات  ــة احلقيقي ــة القانوني ــة احلقيقي تفســري اتفــاق تفســري اتفــاق ((املنظــورة املنظــورة “ “  القانوني
 بني منظمة الصحة العاملية ومصر، فتوى، تقارير حمكمـة العـدل    بني منظمة الصحة العاملية ومصر، فتوى، تقارير حمكمـة العـدل   ١٩٥١١٩٥١مارس مارس // آذار آذار٢٥٢٥مؤرخ  مؤرخ  

ــة  ــة الدولي ــرات ٨٩٨٩-٨٧٨٧، الصــفحات ، الصــفحات ١٩٨٠١٩٨٠الدولي ــرات ، الفق ــة يف إحــدى   ). ). ٣٦٣٦-٣٤٣٤، الفق ــة يف إحــدى   والحظــت احملكم والحظــت احملكم
عنـها بشـكل الئـق    عنـها بشـكل الئـق    ر ر املسألة اليت عرضت على احملكمـة هـي يف ظاهرهـا، غـري معبـ            املسألة اليت عرضت على احملكمـة هـي يف ظاهرهـا، غـري معبّـ           ””القضايا أن   القضايا أن   

 الصـادر عـن احملكمـة اإلداريـة لألمـم            الصـادر عـن احملكمـة اإلداريـة لألمـم           ٢٧٣٢٧٣طلـب مراجعـة احلكـم رقـم         طلـب مراجعـة احلكـم رقـم         ((“ “ وغامضة يف آن معا   وغامضة يف آن معا   
 ).).٤٦٤٦، الفقرة ، الفقرة ٣٤٨٣٤٨، الصفحة ، الصفحة ١٩٨٢١٩٨٢املتحدة، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية املتحدة، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية 

ــا         ــا يطلــب مــن احملكمــة أن توســع نطــاق املســائل املعروضــة عليه ــايل، فكــثريا م ــا       وبالت ــا يطلــب مــن احملكمــة أن توســع نطــاق املســائل املعروضــة عليه ــايل، فكــثريا م وبالت
جاورزينـا،  جاورزينـا،  انظر الفتاوى الثالث املستشهد هبا أعاله؛ انظر أيضـا    انظر الفتاوى الثالث املستشهد هبا أعاله؛ انظر أيضـا    ((اغتها  اغتها  وتفسرها بل وتعيد صي   وتفسرها بل وتعيد صي   

؛ جواز عقـد اللجنـة املعنيـة        ؛ جواز عقـد اللجنـة املعنيـة        ٨٨، حمكمة العدل الدويل الدائمة، اجملموعة باء، رقم         ، حمكمة العدل الدويل الدائمة، اجملموعة باء، رقم         ١٩٢٣١٩٢٣فتوى،  فتوى،  
 فتــوى، تقــارير حمكمــة العــدل  فتــوى، تقــارير حمكمــة العــدل ،،جبنــوب غــرب أفريقيــا جلســات اســتماع ملقــدمي االلتماســات جبنــوب غــرب أفريقيــا جلســات اســتماع ملقــدمي االلتماســات 

 مــن  مــن ١٧١٧ مــن املــادة  مــن املــادة ٢٢الفقــرة الفقــرة (( نفقــات األمــم املتحــدة  نفقــات األمــم املتحــدة ؛ بعــض؛ بعــض٢٥٢٥، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٥٦١٩٥٦الدوليــة، الدوليــة، 
 ).).١٦٢١٦٢-١٥٧١٥٧، الصفحات ، الصفحات ١٩٦٢١٩٦٢، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية، ، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية، ))امليثاقامليثاق

ويف احلالة املعروضة، لن يكون على احملكمة إال أن تقوم مبا قامت به يف أحيـان كـثرية                  ويف احلالة املعروضة، لن يكون على احملكمة إال أن تقوم مبا قامت به يف أحيـان كـثرية                   
 وبـذلك تقـدم    وبـذلك تقـدم   ،،......طبقهـا  طبقهـا  حتـدد املبـادئ والقواعـد القائمـة، وتفسـرها وت     حتـدد املبـادئ والقواعـد القائمـة، وتفسـرها وت     ””يف املاضي، وهو أن   يف املاضي، وهو أن   

ــانون     ــتنادا إىل الق ــروح اس ــى الســؤال املط ــانون    ردا عل ــتنادا إىل الق ــروح اس ــى الســؤال املط ــة أو   ((””ردا عل ــد باألســلحة النووي ــة أو   مشــروعية التهدي ــد باألســلحة النووي مشــروعية التهدي
ــة،    ــدل الدوليــ ــة العــ ــارير حمكمــ ــتخدامها، تقــ ــة،   اســ ــدل الدوليــ ــة العــ ــارير حمكمــ ــتخدامها، تقــ ــد األول((  ١٩٩٦١٩٩٦اســ ــد األولاجمللــ ــفحة ، ، ))اجمللــ ــفحة الصــ ، ، ٢٣٤٢٣٤الصــ

 ).).١٣١٣ الفقرةالفقرة
مــة أن مــة أن ويف احلالــة املعروضــة، فإنــه إذا كانــت اجلمعيــة العامــة تطلــب مــن احملكويف احلالــة املعروضــة، فإنــه إذا كانــت اجلمعيــة العامــة تطلــب مــن احملك -  ٣٩٣٩ 

ــبني  ــبني ت ــار””ت ــاراآلث ــةاآلث ــة القانوني ــذه الصــيغة يتضــمن       “ “  القانوني ــإن اســتخدام ه ــئة عــن تشــييد اجلــدار، ف ــذه الصــيغة يتضــمن       الناش ــإن اســتخدام ه ــئة عــن تشــييد اجلــدار، ف الناش
بالضرورة إجراء تقييم بشأن ما إذا كان هذا التشييد يعترب أو ال يعترب انتهاكا لقواعـد ومبـادئ                  بالضرورة إجراء تقييم بشأن ما إذا كان هذا التشييد يعترب أو ال يعترب انتهاكا لقواعـد ومبـادئ                  
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عـد  عـد  وبالتايل، فاملطلوب من احملكمة أوال هو أن حتـدد مـا إذا كانـت تلـك القوا                وبالتايل، فاملطلوب من احملكمة أوال هو أن حتـدد مـا إذا كانـت تلـك القوا                . . القانون الدويل القانون الدويل 
 ..واملبادئ قد انتهكت وما زالت تنتهك بتشييد اجلدار على طول املسار املرسومواملبادئ قد انتهكت وما زالت تنتهك بتشييد اجلدار على طول املسار املرسوم

وال ترى احملكمة أن ما حيـتج بـه مـن الطبيعـة اجملـردة للسـؤال املطـروح عليهـا                     وال ترى احملكمة أن ما حيـتج بـه مـن الطبيعـة اجملـردة للسـؤال املطـروح عليهـا                      -  ٤٠٤٠ 
ال مســألة ال مســألة لياقــة لياقــة وحــىت عنــدما طــرح األمــر علــى أنــه مســألة   وحــىت عنــدما طــرح األمــر علــى أنــه مســألة   . . يــثري مســألة تتعلــق باالختصــاص يــثري مســألة تتعلــق باالختصــاص 
ــة    ــة   اختصــاص، يف القضــية املتعلق ــتخدامها    اختصــاص، يف القضــية املتعلق ــة أو اس ــلحة النووي ــتخدامها    مبشــروعية التهديــد باألس ــة أو اس ــلحة النووي ، كــان ، كــان مبشــروعية التهديــد باألس

املوقف الذي اختذته احملكمة هو أن الدفع بأنه ال ينبغي هلا أن تتنـاول مسـألة مصـوغة بعبـارات                    املوقف الذي اختذته احملكمة هو أن الدفع بأنه ال ينبغي هلا أن تتنـاول مسـألة مصـوغة بعبـارات                    
جيوز للمحكمة أن تصدر فتـوى بشـأن أي         جيوز للمحكمة أن تصدر فتـوى بشـأن أي         ””وأنه  وأنه  “ “ جمرد تأكيد خال من أي تربير     جمرد تأكيد خال من أي تربير     ””جمردة هو   جمردة هو   

، ، ))للاجمللــد األواجمللــد األو ( (١٩٩٦١٩٩٦ر حمكمــة العــدل الدوليــة ر حمكمــة العــدل الدوليــة تقــاريتقــاري((“ “  أو غــري ذلــك أو غــري ذلــكجمــردةجمــردةمســألة قانونيــة، مســألة قانونيــة، 
املـادة  املـادة  ((، خبصوص شروط قبول دولـة مـا يف عضـوية األمـم املتحـدة      ، خبصوص شروط قبول دولـة مـا يف عضـوية األمـم املتحـدة      ١٥١٥، الفقرة   ، الفقرة   ٢٣٦٢٣٦الصفحة  الصفحة  

؛ ؛ ٦١٦١، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٤٨١٩٤٨-١٩٤٧١٩٤٧، تقارير حمكمة العدل الدوليـة       ، تقارير حمكمة العدل الدوليـة       ١٩٤٨١٩٤٨، فتوى،   ، فتوى،   )) من امليثاق   من امليثاق  ٤٤
ة، فتــوى، تقــارير حمكمــة ة، فتــوى، تقــارير حمكمــة آثــار أحكــام التعــويض الصــادرة عــن احملكمــة اإلداريــة لألمــم املتحــد آثــار أحكــام التعــويض الصــادرة عــن احملكمــة اإلداريــة لألمــم املتحــد 

القانونيـة بالنسـبة للـدول املترتبـة علـى اسـتمرار          القانونيـة بالنسـبة للـدول املترتبـة علـى اسـتمرار          اآلثـار   اآلثـار   وو؛  ؛  ٥١٥١ الصفحة    الصفحة   ،،١٩٥٤١٩٥٤العدل الدولية،   العدل الدولية،   
  ٢٧٦٢٧٦رغــم قــرار جملــس األمــن    رغــم قــرار جملــس األمــن    ) ) جنــوب غــرب أفريقيــا  جنــوب غــرب أفريقيــا  ((وجــود جنــوب أفريقيــا يف ناميبيــا    وجــود جنــوب أفريقيــا يف ناميبيــا    

وعلـى  وعلـى  ). ). ٤٠٤٠، الفقـرة    ، الفقـرة    ٢٧٢٧، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٧١١٩٧١، فتوى، تقارير حمكمة العـدل الدوليـة،         ، فتوى، تقارير حمكمة العـدل الدوليـة،         ))١٩٧٠١٩٧٠((
ي حال، تعترب احملكمة أن السؤال املطروح عليها فيمـا يتعلـق باآلثـار القانونيـة لتشـييد اجلـدار                    ي حال، تعترب احملكمة أن السؤال املطروح عليها فيمـا يتعلـق باآلثـار القانونيـة لتشـييد اجلـدار                    أأ

ليس سؤاال جمردا، وفضال عن ذلك فاألمر يرجع إىل احملكمـة يف أن حتـدد مـن سـتقع عليـه أيـة                       ليس سؤاال جمردا، وفضال عن ذلك فاألمر يرجع إىل احملكمـة يف أن حتـدد مـن سـتقع عليـه أيـة                       
 ..آثار من هذا القبيلآثار من هذا القبيل

يضـا  يضـا  وفضال عن ذلك، ال ميكن للمحكمة أن تقبل الرأي، الذي أعرب عنـه أ              وفضال عن ذلك، ال ميكن للمحكمة أن تقبل الرأي، الذي أعرب عنـه أ               -  ٤١٤١ 
للســؤال للســؤال “ “ السياســيالسياســي””يف اإلجــراءات الراهنــة، القائــل بأنــه لــيس هلــا اختصــاص بســبب الطــابع  يف اإلجــراءات الراهنــة، القائــل بأنــه لــيس هلــا اختصــاص بســبب الطــابع  

ورأي احملكمـة، كمـا هـو واضـح مـن فقههـا الطويـل يف هـذه النقطـة، هـو أن كـون                         ورأي احملكمـة، كمـا هـو واضـح مـن فقههـا الطويـل يف هـذه النقطـة، هـو أن كـون                         . . املطروحاملطروح
 مسألة قانونية ما هلا أيضا جوانب سياسية،مسألة قانونية ما هلا أيضا جوانب سياسية،

ثـار يف احليـاة     ثـار يف احليـاة     شأهنا، كما هي طبيعة األشياء، شـأن كـثري مـن املسـائل الـيت ت               شأهنا، كما هي طبيعة األشياء، شـأن كـثري مـن املسـائل الـيت ت               ””  
جيـرد  جيـرد  ””  وألنوألن“ “ مسـألة قانونيـة   مسـألة قانونيـة   ””الدولية، ليس كافيا ألن جيردهـا مـن طابعهـا بوصـفها             الدولية، ليس كافيا ألن جيردهـا مـن طابعهـا بوصـفها             

طلـب مراجعـة احلكـم      طلـب مراجعـة احلكـم      ((“ “ احملكمة من اختصاص أعطاها إياه صراحة نظامها األساسـي        احملكمة من اختصاص أعطاها إياه صراحة نظامها األساسـي        
 الصادر عن احملكمة اإلداريـة لألمـم املتحـدة، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل           الصادر عن احملكمة اإلداريـة لألمـم املتحـدة، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل          ١٥٨١٥٨رقم  رقم  

وال تســتطيع احملكمــة رفــض التســليم  وال تســتطيع احملكمــة رفــض التســليم  ). ). ١٤١٤، الفقــرة ، الفقــرة ١٧١٧٢٢، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٧٣١٩٧٣الدوليــة الدوليــة 
بالطــابع القــانوين ملســألة تــدعوها ألداء مهمــة هــي قضــائية يف جوهرهــا، وهــي، تقيــيم بالطــابع القــانوين ملســألة تــدعوها ألداء مهمــة هــي قضــائية يف جوهرهــا، وهــي، تقيــيم 
مشروعية السلوك املمكن للدول فيما يتعلق بااللتزامات الـيت يفرضـها القـانون الـدويل               مشروعية السلوك املمكن للدول فيما يتعلق بااللتزامات الـيت يفرضـها القـانون الـدويل               

قبـول دولـة مـا يف       قبـول دولـة مـا يف       شـروط   شـروط   : : قـارن قـارن ((عليها، أيا كانت اجلوانـب السياسـية لتلـك املسـألة            عليها، أيا كانت اجلوانـب السياسـية لتلـك املسـألة            
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، فتــوى، تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة ، فتــوى، تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة )) مــن امليثــاق مــن امليثــاق٤٤املــادة املــادة ((عضــوية األمــم املتحــدة عضــوية األمــم املتحــدة 
اختصاص اجلمعية العامـة يف قبـول دولـة مـا           اختصاص اجلمعية العامـة يف قبـول دولـة مـا           ؛  ؛  ٦٢٦٢ و    و   ٦١٦١، الصفحتان   ، الصفحتان   ١٩٤٨١٩٤٨-١٩٤٧١٩٤٧

، الصـفحتان  ، الصـفحتان  ١٩٥٠١٩٥٠يف عضوية األمـم املتحـدة، فتـوى، تقريـر حمكمـة العـدل الدوليـة،         يف عضوية األمـم املتحـدة، فتـوى، تقريـر حمكمـة العـدل الدوليـة،         
، فتــوى، ، فتــوى، )) مــن امليثــاق مــن امليثــاق١٧١٧ مــن املــادة  مــن املــادة ٢٢الفقــرة الفقــرة ((تحــدة تحــدة بعــض نفقــات األمــم املبعــض نفقــات األمــم امل؛ ؛ ٧٧و و ٦٦

ــة،     ــدل الدوليـ ــة العـ ــر حمكمـ ــة،    تقريـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــر حمكمـ ــفحة ١٩٦٢١٩٦٢تقريـ ــفحة ، الصـ ــد   ( (““).).١٥٥١٥٥، الصـ ــروعية التهديـ ــد  مشـ ــروعية التهديـ مشـ
، ، ))اجمللـد األول  اجمللـد األول   ( (١٩٩٦١٩٩٦باألسلحة النووية أو استخدامها، تقرير حمكمة العـدل الدوليـة           باألسلحة النووية أو استخدامها، تقرير حمكمة العـدل الدوليـة           

 ).).١٣١٣، الفقرة ، الفقرة ٢٣٤٢٣٤الصفحة الصفحة 

 بــني منظمــة الصــحة  بــني منظمــة الصــحة ١٩٥١١٩٥١مــارس مــارس // آذار آذار٢٥٢٥تفســري اتفــاق تفســري اتفــاق ويف فتــوى احملكمــة بشــأن ويف فتــوى احملكمــة بشــأن  
يف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا االعتبـارات السياسـية             يف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا االعتبـارات السياسـية             ””، أكدت احملكمـة فعـال أنـه         ، أكدت احملكمـة فعـال أنـه         العاملية ومصر العاملية ومصر 

بارزة، قد يكون من الضروري بصفة خاصة ملنظمة دوليـة أن حتصـل علـى فتـوى مـن احملكمـة                     بارزة، قد يكون من الضروري بصفة خاصة ملنظمة دوليـة أن حتصـل علـى فتـوى مـن احملكمـة                     
قـارير حمكمـة العـدل    قـارير حمكمـة العـدل    تت ( (““......بشأن املبادئ القانونية املنطبقة فيمـا يتعلـق باملوضـوع قيـد النقـاش             بشأن املبادئ القانونية املنطبقة فيمـا يتعلـق باملوضـوع قيـد النقـاش             

وفضال عن ذلـك، فقـد أكـدت احملكمـة يف فتواهـا      وفضال عن ذلـك، فقـد أكـدت احملكمـة يف فتواهـا      ) ) ٣٣٣٣، الفقرة ، الفقرة ٨٧٨٧ الصفحة  الصفحة ،،١٩٨٠١٩٨٠الدولية  الدولية  
لـيس للطبيعـة السياسـية للـدوافع     لـيس للطبيعـة السياسـية للـدوافع     ”” أنه  أنه مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها   مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها   بشأن  بشأن  

لصـادرة  لصـادرة  ت على الطلب واآلثار السياسـية الـيت قـد تترتـب علـى الفتـوى ا                ت على الطلب واآلثار السياسـية الـيت قـد تترتـب علـى الفتـوى ا                ززاليت قد يقال إهنا حف    اليت قد يقال إهنا حف    
  ١٩٩٦١٩٩٦تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة         تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة         ((“ “ أي صلة بإقامة احملكمة لواليتها إلصدار تلك الفتوى       أي صلة بإقامة احملكمة لواليتها إلصدار تلك الفتوى       

وتـــرى احملكمـــة أنـــه ال يوجـــد أي عنصـــر يف وتـــرى احملكمـــة أنـــه ال يوجـــد أي عنصـــر يف ). ). ١٣١٣، الفقـــرة ، الفقـــرة ٢٣٤٢٣٤، الصـــفحة ، الصـــفحة ))اجمللـــد األولاجمللـــد األول((
 ..إىل نتيجة غري ذلكإىل نتيجة غري ذلكختلص ختلص احملكمة احملكمة جيعل جيعل اإلجراءات احلالية ميكن أن اإلجراءات احلالية ميكن أن 

* 
اختصاص احملكمـة أن تصـدر الفتـوى الـيت طلبتـها اجلمعيـة       اختصاص احملكمـة أن تصـدر الفتـوى الـيت طلبتـها اجلمعيـة       وبناء عليه فإنه من     وبناء عليه فإنه من      -  ٤٢٤٢ 

 ..١٤١٤//١٠١٠  -العامة يف القرار دإ ط العامة يف القرار دإ ط 
** 

غــري أنــه دفــع يف اإلجــراءات احلاليــة بأنــه ينبغــي للمحكمــة أن تــرفض ممارســة غــري أنــه دفــع يف اإلجــراءات احلاليــة بأنــه ينبغــي للمحكمــة أن تــرفض ممارســة  -  ٤٣٤٣ 
ــل ممارســة احملكمــة         ــة جتع ــة العام ــل ممارســة احملكمــة        اختصاصــها بســبب وجــود جوانــب حمــددة يف طلــب اجلمعي ــة جتع ــة العام اختصاصــها بســبب وجــود جوانــب حمــددة يف طلــب اجلمعي

 .. وتتناىف مع الوظيفة القضائية للمحكمة وتتناىف مع الوظيفة القضائية للمحكمةالختصاصها ممارسة غري صحيحةالختصاصها ممارسة غري صحيحة
  ٦٥٦٥ مـن املـادة       مـن املـادة      ١١وقد أشارت احملكمة مرات عديدة يف املاضي إىل أن الفقـرة            وقد أشارت احملكمة مرات عديدة يف املاضي إىل أن الفقـرة             -  ٤٤٤٤ 

، ، ))التوكيـد مضـاف   التوكيـد مضـاف   ((“ “ ......للمحكمـة أن تفـيت    للمحكمـة أن تفـيت    ””  جيـوز جيـوز من نظامها األساسي، اليت تنص على أنه        من نظامها األساسي، اليت تنص على أنه        
ــوى      ــة يف رفــض إصــدار فت ــوى     ينبغــي تفســريها بأهنــا تعــين أن للمحكمــة ســلطة تقديري ــة يف رفــض إصــدار فت  حــىت وإن  حــىت وإن ينبغــي تفســريها بأهنــا تعــين أن للمحكمــة ســلطة تقديري

ــة أو اســتخدامها، فتــوى،    مشــروعية التهديــدمشــروعية التهديــد((تــوافرت شــروط االختصــاص  تــوافرت شــروط االختصــاص   ــة أو اســتخدامها، فتــوى،  باألســلحة النووي باألســلحة النووي
ومـع ذلـك   ومـع ذلـك   ). ). ١٤١٤، الفقـرة  ، الفقـرة  ٢٣٤٢٣٤، الصـفحة    ، الصـفحة    ))اجمللـد األول  اجمللـد األول   ( (١٩٩٦١٩٩٦تقرير حمكمة العدل الدوليـة      تقرير حمكمة العدل الدوليـة      
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ــوى      ــى طلــب إصــدار فت ــها عل ــدرك احملكمــة أن إجابت ــوى     ت ــى طلــب إصــدار فت ــها عل ــدرك احملكمــة أن إجابت ــل اشــتراكها يف أن ””ت ــل اشــتراكها يف أن ميث شــطة املنظمــة،  شــطة املنظمــة،  ميث
تفسـري معاهـدات الصـلح مـع بلغاريـا وهنغاريـا ورومانيـا،              تفسـري معاهـدات الصـلح مـع بلغاريـا وهنغاريـا ورومانيـا،              ((“ “ يـث املبـدأ   يـث املبـدأ   جيب رفضه من ح   جيب رفضه من ح    والوال

؛ انظـر أيضـا علـى       ؛ انظـر أيضـا علـى       ٧١٧١، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٥٠١٩٥٠املرحلة األوىل، فتـوى، تقريـر حمكمـة العـدل الدوليـة             املرحلة األوىل، فتـوى، تقريـر حمكمـة العـدل الدوليـة             
االختالف املتعلق باحلصانة من اإلجراءات القانونيـة للمقـرر اخلـاص للجنـة املعنيـة       االختالف املتعلق باحلصانة من اإلجراءات القانونيـة للمقـرر اخلـاص للجنـة املعنيـة       سبيل املثال،   سبيل املثال،   

  ٧٨٧٨، الصـفحتان    ، الصـفحتان    ))اجمللـد األول  اجمللـد األول   ( (١٩٩٩١٩٩٩ر حمكمـة العـدل الدوليـة        ر حمكمـة العـدل الدوليـة        حبقوق اإلنسان، فتوى، تقاري   حبقوق اإلنسان، فتوى، تقاري   
األداة القضائية الرئيسية لألمـم     األداة القضائية الرئيسية لألمـم     ””وبالنظر إىل مسؤوليات احملكمة بوصفها      وبالنظر إىل مسؤوليات احملكمة بوصفها      ). ). ٢٩٢٩، الفقرة   ، الفقرة   ٨٩٨٩و  و  

. . ، فإنه ال ينبغي هلا مـن حيـث املبـدأ أن تـرفض إصـدار فتـوى                 ، فإنه ال ينبغي هلا مـن حيـث املبـدأ أن تـرفض إصـدار فتـوى                 )) من امليثاق   من امليثاق  ٩٢٩٢املادة  املادة  ((“ “ املتحدةاملتحدة
“ “ األسـباب القـاهرة   األسـباب القـاهرة   ”” ال حيملها على رفض تقدمي فتواها سـوى           ال حيملها على رفض تقدمي فتواها سـوى          ووفقا لفقه احملكمة الثابت فإنه    ووفقا لفقه احملكمة الثابت فإنه    

، فتــوى، تقــارير حمكمــة ، فتــوى، تقــارير حمكمــة )) مــن امليثــاق مــن امليثــاق١٧١٧ مــن املــادة  مــن املــادة ٢٢الفقــرة الفقــرة ((بعــض نفقــات األمــم املتحــدة بعــض نفقــات األمــم املتحــدة ((
؛ انظــر أيضــا، علــى ســبيل املثــال، االخــتالف املتعلــق  ؛ انظــر أيضــا، علــى ســبيل املثــال، االخــتالف املتعلــق  ))١٥٥١٥٥، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٦٢١٩٦٢العــدل الدوليــة العــدل الدوليــة 

 للجنة املعنية حبقـوق اإلنسـان، فتـوى، تقـارير            للجنة املعنية حبقـوق اإلنسـان، فتـوى، تقـارير           باحلصانة من اإلجراءات القانونية للمقرر اخلاص     باحلصانة من اإلجراءات القانونية للمقرر اخلاص     
 ).).٢٩٢٩، الفقرة ، الفقرة ٧٩٧٩ و  و ٧٨٧٨، الصفحتان ، الصفحتان ))اجمللد األولاجمللد األول ( (١٩٩٩١٩٩٩حمكمة العدل الدولية حمكمة العدل الدولية 

ومل حيــدث قــط أن رفضــت احملكمــة، اســتنادا إىل ســلطتها التقديريــة، االســتجابة ألي  ومل حيــدث قــط أن رفضــت احملكمــة، اســتنادا إىل ســلطتها التقديريــة، االســتجابة ألي   
ــاء؛ وقرارهــا بعــدم إصــدار الفتــوى يف القضــية املتعل  للطلــب طلــب  ــاء؛ وقرارهــا بعــدم إصــدار الفتــوى يف القضــية املتعل  إلفت ــة  مبشــروعية امبشــروعية اقــة قــة إلفت ــة  ســتخدام دول ســتخدام دول
، كــان يســتند إىل عــدم اختصــاص احملكمــة ولــيس إىل  ، كــان يســتند إىل عــدم اختصــاص احملكمــة ولــيس إىل  لألســلحة النوويــة يف الــرتاع املســلح لألســلحة النوويــة يف الــرتاع املســلح  مــامــا

، ، ))اجمللـــد األولاجمللـــد األول ( (١٩٩٦١٩٩٦تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــة تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــة انظـــر انظـــر ((القضـــائية القضـــائية املالءمـــة املالءمـــة اعتبـــارات اعتبـــارات 
ومل حيدث إال يف مناسبة واحدة أن رأت احملكمة السلف، وهـي            ومل حيدث إال يف مناسبة واحدة أن رأت احملكمة السلف، وهـي            ). ). ١٤١٤، الفقرة   ، الفقرة   ٢٣٥٢٣٥الصفحة  الصفحة  
مركـز كاريليـا    مركـز كاريليـا    (( العدل الدويل الدائمة أنه ال ينبغي هلا أن تـرد علـى سـؤال طـرح عليهـا                     العدل الدويل الدائمة أنه ال ينبغي هلا أن تـرد علـى سـؤال طـرح عليهـا                    حمكمةحمكمة

، ولكـن ذلـك     ، ولكـن ذلـك     ))٥٥، حمكمة العدل الـدويل الدائمـة، اجملموعـة بـاء، رقـم              ، حمكمة العدل الـدويل الدائمـة، اجملموعـة بـاء، رقـم              ١٩٢٣١٩٢٣الشرقية، فتوى،   الشرقية، فتوى،   
 كان بسببكان بسبب

بسات اخلاصة جدا للقضية، وكـان مـن بينـها أن املسـألة تتعلـق مباشـرة                 بسات اخلاصة جدا للقضية، وكـان مـن بينـها أن املسـألة تتعلـق مباشـرة                 املالاملال””  
 وأن إحـدى الـدول األطـراف يف الـرتاع، وهـي مل تكـن طرفـا يف                    وأن إحـدى الـدول األطـراف يف الـرتاع، وهـي مل تكـن طرفـا يف                   برتاع قائم من قبـل،    برتاع قائم من قبـل،    

النظــام األساســي للمحكمــة الدائمــة وال عضــوا يف عصــبة األمــم، قــد اعترضــت علــى  النظــام األساســي للمحكمــة الدائمــة وال عضــوا يف عصــبة األمــم، قــد اعترضــت علــى  
مشـروعية التهديـد باألسـلحة      مشـروعية التهديـد باألسـلحة      ((“ “ الدعوى ورفضت االشتراك بـأي حـال مـن األحـوال          الدعوى ورفضت االشتراك بـأي حـال مـن األحـوال          

، ، ))ولولاجمللــــد األاجمللــــد األ ( (١٩٩٦١٩٩٦النوويــــة أو اســــتخدامها، تقــــارير حمكمــــة العــــدل الدوليــــة النوويــــة أو اســــتخدامها، تقــــارير حمكمــــة العــــدل الدوليــــة 
 ).).١٤١٤، الفقرة ، الفقرة ٢٣٦٢٣٦ و  و ٢٣٥٢٣٥الصفحتان الصفحتان 

وهذه االعتبارات ال حتل احملكمة من واجبها يف أن تقتنـع، يف كـل مـرة تنظـر                  وهذه االعتبارات ال حتل احملكمة من واجبها يف أن تقتنـع، يف كـل مـرة تنظـر                   -  ٤٥٤٥ 
ممارســـتها لوظيفتـــها القضـــائية، وذلـــك بـــالرجوع إىل معيـــار ممارســـتها لوظيفتـــها القضـــائية، وذلـــك بـــالرجوع إىل معيـــار مبالءمـــة مبالءمـــة فيهـــا يف طلـــب فتـــوى، فيهـــا يف طلـــب فتـــوى، 
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 وعلـى ضـوء    وعلـى ضـوء   ،،للوبناء على ذلـك سـتنظر احملكمـة بالتفصـي       وبناء على ذلـك سـتنظر احملكمـة بالتفصـي       . .  كما ذكر آنفا    كما ذكر آنفا   ““األسباب القاهرة األسباب القاهرة ””
 ..فقهها، يف كل من احلجج املقدمة هلا يف هذا الشأنفقهها، يف كل من احلجج املقدمة هلا يف هذا الشأن

* 
وأول هــذه احلجــج أنــه ال ينبغــي للمحكمــة أن متــارس اختصاصــها يف احلالــة  وأول هــذه احلجــج أنــه ال ينبغــي للمحكمــة أن متــارس اختصاصــها يف احلالــة   -  ٤٦٤٦ 

املعروضة ألن الطلب يتعلق مبسألة حمـل نـزاع بـني إسـرائيل وفلسـطني، مل توافـق فيهـا إسـرائيل                  املعروضة ألن الطلب يتعلق مبسألة حمـل نـزاع بـني إسـرائيل وفلسـطني، مل توافـق فيهـا إسـرائيل                  
هلذا الرأي، فإن موضوع السؤال الـذي طرحتـه    هلذا الرأي، فإن موضوع السؤال الـذي طرحتـه    ووفقا  ووفقا  . . على ممارسة احملكمة لذلك االختصاص    على ممارسة احملكمة لذلك االختصاص    

 الفلسـطيين األوسـع بشـأن مسـائل          الفلسـطيين األوسـع بشـأن مسـائل         -هو جزء ال يتجزأ من الـرتاع اإلسـرائيلي          هو جزء ال يتجزأ من الـرتاع اإلسـرائيلي          ””اجلمعية العامة   اجلمعية العامة   
ــن واحلــد   ــاب واألم ــن واحلــد  اإلره ــاب واألم ــائل ذات الصــلة األخــرى   اإلره ــدس واملس ــتوطنات والق ــائل ذات الصــلة األخــرى   ود واملس ــدس واملس ــتوطنات والق ــد . . ““ود واملس ــد وق وق

ن طريـق احملكمـة أو أي   ن طريـق احملكمـة أو أي   أكدت إسرائيل أهنا مل توافـق قـط علـى تسـوية هـذا الـرتاع األوسـع عـ           أكدت إسرائيل أهنا مل توافـق قـط علـى تسـوية هـذا الـرتاع األوسـع عـ           
وسيلة أخرى ذات قضاء ملزم؛ بل هي على العكس، حتتج بـأن الطـرفني قـد اتفقـا مـرارا علـى                  وسيلة أخرى ذات قضاء ملزم؛ بل هي على العكس، حتتج بـأن الطـرفني قـد اتفقـا مـرارا علـى                  
أن هــذه املســائل يــتعني تســويتها عــن طريــق املفاوضــات، مــع احتمــال االتفــاق علــى إمكانيــة    أن هــذه املســائل يــتعني تســويتها عــن طريــق املفاوضــات، مــع احتمــال االتفــاق علــى إمكانيــة    

وى وى وبنــاء عليــه، ي حــتج بــأن احملكمــة ينبغــي أن تــرفض إصــدار هــذه الفتــوبنــاء عليــه، ُيحــتج بــأن احملكمــة ينبغــي أن تــرفض إصــدار هــذه الفتــ. . اللجــوء إىل التحكــيماللجــوء إىل التحكــيم
استنادا إىل مجلـة أمـور منـها السـابقة الـيت تتمثـل يف قـرار حمكمـة العـدل الـدويل الدائمـة بشـأن                       استنادا إىل مجلـة أمـور منـها السـابقة الـيت تتمثـل يف قـرار حمكمـة العـدل الـدويل الدائمـة بشـأن                       

 ..مركز كاريليا الشرقيةمركز كاريليا الشرقية
وتالحظ احملكمة أن عدم قبول الدول املهتمة باألمر لالختصاص حمـل اجلـدال          وتالحظ احملكمة أن عدم قبول الدول املهتمة باألمر لالختصاص حمـل اجلـدال           -  ٤٧٤٧ 

تـوى  تـوى  وقـد أوضـحت احملكمـة يف ف       وقـد أوضـحت احملكمـة يف ف       . . للمحكمة ال عالقـة لـه باختصـاص احملكمـة بإصـدار فتـوى             للمحكمة ال عالقـة لـه باختصـاص احملكمـة بإصـدار فتـوى             
 :: أن أن١٩٥٠١٩٥٠أصدرهتا يف عام أصدرهتا يف عام 

 أســاس اختصــاص احملكمــة يف    أســاس اختصــاص احملكمــة يف   ييموافقــة الــدول، األطــراف يف الــرتاع، هــ    موافقــة الــدول، األطــراف يف الــرتاع، هــ    ””  
واحلالة ختتلف بالنسبة إلجراءات اإلفتاء حىت حيثما يتصـل طلـب           واحلالة ختتلف بالنسبة إلجراءات اإلفتاء حىت حيثما يتصـل طلـب           . . القضايا حمل الرتاع  القضايا حمل الرتاع  

: : ورد احملكمـة ذو طـابع استشـاري فقـط         ورد احملكمـة ذو طـابع استشـاري فقـط         . . الفتوى مبسألة قانونية معلقة فعال بني الدول      الفتوى مبسألة قانونية معلقة فعال بني الدول      
ويترتـب علـى ذلـك أنـه ال تسـتطيع دولـة مـا، سـواء                 ويترتـب علـى ذلـك أنـه ال تسـتطيع دولـة مـا، سـواء                 . . س له قـوة اإللـزام     س له قـوة اإللـزام     وهو بذلك لي  وهو بذلك لي  

ــم        ــا األم ــوى تعتربه ــع إصــدار فت ــم املتحــدة أو مل تكــن، أن متن ــم       كانــت عضــوا يف األم ــا األم ــوى تعتربه ــع إصــدار فت ــم املتحــدة أو مل تكــن، أن متن كانــت عضــوا يف األم
. . املتحــدة أمــرا مستصــوبا مــن أجــل تبصــريها مبســار اإلجــراء الــذي ينبغــي أن تتخــذه   املتحــدة أمــرا مستصــوبا مــن أجــل تبصــريها مبســار اإلجــراء الــذي ينبغــي أن تتخــذه   

ا أن تطلبها؛ وميثـل رد احملكمـة،   ا أن تطلبها؛ وميثـل رد احملكمـة،   تقدم فتوى احملكمة للدول، وإمنا للهيئة اليت حيق هل   تقدم فتوى احملكمة للدول، وإمنا للهيئة اليت حيق هل    والوال
ــي نفســها    ــيت ه ــي نفســها   ال ــيت ه ــم املتحــدة   ””ال ــات األم ــم املتحــدة   إحــدى هيئ ــات األم ــة،   ““إحــدى هيئ ــتراكها يف أنشــطة املنظم ــة،    اش ــتراكها يف أنشــطة املنظم  اش

تفسـري معاهــدات الصــلح مــع بلغاريــا وهنغاريــا  تفسـري معاهــدات الصــلح مــع بلغاريــا وهنغاريــا  ((“ “ جيـب رفضــه، مــن حيــث املبــدأ جيـب رفضــه، مــن حيــث املبــدأ  والوال
؛ ؛ ٧١٧١، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٥٠١٩٥٠ملرحلة األوىل، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية        ملرحلة األوىل، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية        ورومانيا، ا ورومانيا، ا 

، ، ٢٤٢٤، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٧٥١٩٧٥لصــحراء الغربيــة، تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة  لصــحراء الغربيــة، تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة  ااانظــر أيضــا انظــر أيضــا 
 ).).٣١٣١ الفقرةالفقرة
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ــه، يف تلــك الــدعاوى، مل تــرفض احملكمــة االســتجابة لطلــب   هــذا هــذا ويســتخلص مــن ويســتخلص مــن   ــه، يف تلــك الــدعاوى، مل تــرفض احملكمــة االســتجابة لطلــب   أن أن
ومع ذلك، فقد نظرت احملكمـة      ومع ذلك، فقد نظرت احملكمـة      . . اإلفتاء على أساس أهنا يف ظروف معينة مل يكن هلا اختصاص          اإلفتاء على أساس أهنا يف ظروف معينة مل يكن هلا اختصاص          

علـى طلـب اجلمعيـة العامـة يف سـياق مسـائل الصـحة            علـى طلـب اجلمعيـة العامـة يف سـياق مسـائل الصـحة            يف اعتراض بعـض الـدول املهتمـة بـاألمر           يف اعتراض بعـض الـدول املهتمـة بـاألمر           
الصـحراء  الصـحراء  ، أوضـحت احملكمـة يف فتواهـا بشـأن           ، أوضـحت احملكمـة يف فتواهـا بشـأن           ١٩٥٠١٩٥٠وتعليقا علـى قرارهـا يف عـام         وتعليقا علـى قرارهـا يف عـام         . . القضائيةالقضائية
سل مت بأن عدم القبول ميكن أن يشكل أساسـا لـرفض إصـدار    سلّمت بأن عدم القبول ميكن أن يشكل أساسـا لـرفض إصـدار    ... ... بناء على ذلكبناء على ذلك”” أهنا    أهنا   الغربيةالغربية

احملكمـة، يف ظـروف قضـية بعينـها،         احملكمـة، يف ظـروف قضـية بعينـها،         ية  ية  املالءمة القضائ املالءمة القضائ الفتوى املطلوبة إذا ما اضطرت اعتبارات       الفتوى املطلوبة إذا ما اضطرت اعتبارات       
 ..““إىل رفض إصدار فتوىإىل رفض إصدار فتوى

 ::وتابعت احملكمة قائلةوتابعت احملكمة قائلة 
ميكن لعـدم القبـول مـن جانـب دولـة مهتمـة بـاألمر أن                ميكن لعـدم القبـول مـن جانـب دولـة مهتمـة بـاألمر أن                ... ... يف ظروف معينة  يف ظروف معينة  ””  

واملثـال علـى ذلـك هـو عنـدما          واملثـال علـى ذلـك هـو عنـدما          . . جيعل إصدار فتوى منافيـا للطـابع القضـائي للمحكمـة          جيعل إصدار فتوى منافيـا للطـابع القضـائي للمحكمـة          
لتحايل علـى املبـدأ القائـل بـأن الدولـة           لتحايل علـى املبـدأ القائـل بـأن الدولـة           يتضح من الظروف أن تقدمي رد سيكون مبثابة ا        يتضح من الظروف أن تقدمي رد سيكون مبثابة ا        

ــها     ــدون موافقتـ ــائية بـ ــوية القضـ ــا للتسـ ــرح منازعاهتـ ــماح بطـ ــة بالسـ ــها    ليســـت ملزمـ ــدون موافقتـ ــائية بـ ــوية القضـ ــا للتسـ ــرح منازعاهتـ ــماح بطـ ــة بالسـ “ “ ..ليســـت ملزمـ
  ٣٢٣٢، الفقرتـان    ، الفقرتـان    ٢٥٢٥، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٧٥١٩٧٥الصحراء الغربية، تقارير حمكمة العدل الدوليـة        الصحراء الغربية، تقارير حمكمة العدل الدوليـة        ((

 ))٣٣٣٣و و 
جـدل قـانوين   جـدل قـانوين   وبتطبيق ذلك املبدأ على الطلب املتعلق بالصحراء الغربية، تبني للمحكمة وجـود      وبتطبيق ذلك املبدأ على الطلب املتعلق بالصحراء الغربية، تبني للمحكمة وجـود      

بالفعل ولكنه جدل نشأ خالل مداوالت اجلمعية العامة وبشأن املسائل اليت كانـت تنظـر فيهـا                 بالفعل ولكنه جدل نشأ خالل مداوالت اجلمعية العامة وبشأن املسائل اليت كانـت تنظـر فيهـا                 
ــة ــتقلة يف العالقـــات الثنائيـــة  . . اجلمعيـــةاجلمعيـ ــأ بصـــورة مسـ ــتقلة يف العالقـــات الثنائيـــة  ومل ينشـ ــأ بصـــورة مسـ ــه((ومل ينشـ ــهاملرجـــع نفسـ ، ، ٢٥٢٥، الصـــفحة ، الصـــفحة املرجـــع نفسـ
 ).).٣٤٣٤ الفقرةالفقرة

ــأن       -  ٤٨٤٨  ــى احملكمــة، فإهنــا تســلم ب ــاء املعــروض اآلن عل ــق بطلــب اإلفت ــأن      وفيمــا يتعل ــى احملكمــة، فإهنــا تســلم ب ــاء املعــروض اآلن عل ــق بطلــب اإلفت وفيمــا يتعل
سرائيل وفلسطني قد أعربتا عن رأيني متباينني تباينا جذريا بشأن اآلثار القانونيـة املترتبـة علـى                سرائيل وفلسطني قد أعربتا عن رأيني متباينني تباينا جذريا بشأن اآلثار القانونيـة املترتبـة علـى                إإ

ومــع ذلــك، فكمــا ومــع ذلــك، فكمــا . . تشــييد إســرائيل للجــدار، والــيت يطلــب مــن احملكمــة أن تبــدي رأيهــا فيهــا تشــييد إســرائيل للجــدار، والــيت يطلــب مــن احملكمــة أن تبــدي رأيهــا فيهــا 
بشـأن املسـائل القانونيـة يف كـل         بشـأن املسـائل القانونيـة يف كـل         ... ... كانت هناك اختالفات يف اآلراء    كانت هناك اختالفات يف اآلراء    ””ذكرت احملكمة نفسها،    ذكرت احملكمة نفسها،    

القانونيـة املترتبـة بالنسـبة للـدول علـى اسـتمرار وجـود جنـوب                القانونيـة املترتبـة بالنسـبة للـدول علـى اسـتمرار وجـود جنـوب                اآلثـار   اآلثـار   ((“ “  اإلفتاء تقريبـا    اإلفتاء تقريبـا   دعاوىدعاوى
، فتــوى، ، فتــوى، ))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦رغــم قــرار جملــس األمــن  رغــم قــرار جملــس األمــن  ) ) جنــوب غــرب أفريقيــاجنــوب غــرب أفريقيــا((أفريقيــا يف ناميبيــا أفريقيــا يف ناميبيــا 

 ).).٣٤٣٤، الفقرة ، الفقرة ٢٤٢٤، الصفحة ، الصفحة ١٩٧١١٩٧١تقارير حمكمة العدل الدولية تقارير حمكمة العدل الدولية 
ن اعتبـار موضـوع طلـب اجلمعيـة         ن اعتبـار موضـوع طلـب اجلمعيـة         وعالوة على ذلك، ال ترى احملكمة أنه ميكـ        وعالوة على ذلك، ال ترى احملكمة أنه ميكـ         -  ٤٩٤٩ 

ــني إســرائيل وفلســطني     ــة ب ــة جمــرد قضــية ثنائي ــني إســرائيل وفلســطني    العام ــة ب ــة جمــرد قضــية ثنائي ــن ســلطات     . . العام ــم املتحــدة م ــا لألم ــرا مل ــن ســلطات     ونظ ــم املتحــدة م ــا لألم ــرا مل ونظ
ومســؤوليات إزاء املســائل املتصــلة بالســالم واألمــن الــدوليني، تــرى احملكمــة أن تشــييد اجلــدار  ومســؤوليات إزاء املســائل املتصــلة بالســالم واألمــن الــدوليني، تــرى احملكمــة أن تشــييد اجلــدار  

 األمـم املتحـدة يف       األمـم املتحـدة يف      كمـا أن مسـؤولية    كمـا أن مسـؤولية    . . جيب اعتباره من األمور الـيت هتـم األمـم املتحـدة مباشـرة             جيب اعتباره من األمور الـيت هتـم األمـم املتحـدة مباشـرة             
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انظـر الفقـرتني    انظـر الفقـرتني     ( ( ... ...هذه املسألة ناشئة أيضا عن االنتداب وعن قرار التقسيم املتعلـق بفلسـطني            هذه املسألة ناشئة أيضا عن االنتداب وعن قرار التقسيم املتعلـق بفلسـطني            
مســؤولية دائمــة إزاء مســؤولية دائمــة إزاء ””هــذه املســؤولية بأهنــا هــذه املســؤولية بأهنــا وقــد وصــفت اجلمعيــة العامــة  وقــد وصــفت اجلمعيــة العامــة  ). ).  أدنــاه أدنــاه٧١٧١ و  و ٧٠٧٠

“ “ الدوليـة الدوليـة قضية فلسطني إىل أن حتل القضية من مجيع جوانبـها علـى حنـو مـرض وفقـا للشـرعية               قضية فلسطني إىل أن حتل القضية من مجيع جوانبـها علـى حنـو مـرض وفقـا للشـرعية               
وضــمن اإلطــار وضــمن اإلطــار ). ). ٢٠٠٢٢٠٠٢ديســمرب ديســمرب // كــانون األول كــانون األول٣٣ املــؤرخ  املــؤرخ ١٠٧١٠٧//٥٧٥٧ اجلمعيــة العامــة  اجلمعيــة العامــة قــرارقــرار((

املؤسســي للمنظمــة، جتســدت هــذه املســؤولية باعتمــاد عــدد كــبري مــن قــرارات جملــس األمــن    املؤسســي للمنظمــة، جتســدت هــذه املســؤولية باعتمــاد عــدد كــبري مــن قــرارات جملــس األمــن    
واجلمعيـة العامــة، وبإقامــة العديــد مــن اهليئــات الفرعيـة الــيت أنشــئت خصيصــا للمســاعدة علــى   واجلمعيـة العامــة، وبإقامــة العديــد مــن اهليئــات الفرعيـة الــيت أنشــئت خصيصــا للمســاعدة علــى   

 .. القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين القابلة للتصرف للشعب الفلسطيينتفعيل احلقوق غريتفعيل احلقوق غري
واهلدف من الطلب املعروض على احملكمة هو احلصول منها على فتوى تعتـرب             واهلدف من الطلب املعروض على احملكمة هو احلصول منها على فتوى تعتـرب              -  ٥٠٥٠ 

وقـد ط لبـت    وقـد طُلبـت    . . اجلمعية العامة أهنا حباجة إليها ملسـاعدهتا علـى أداء مهامهـا علـى النحـو الواجـب                 اجلمعية العامة أهنا حباجة إليها ملسـاعدهتا علـى أداء مهامهـا علـى النحـو الواجـب                 
ذات أبعاد أوسع بكـثري     ذات أبعاد أوسع بكـثري     هذه الفتوى بشأن قضية ذات أمهية فائقة بالنسبة لألمم املتحدة، قضية            هذه الفتوى بشأن قضية ذات أمهية فائقة بالنسبة لألمم املتحدة، قضية            

ويف ظـل هـذه الظـروف، ال تعتـرب احملكمـة أن إصـدار فتـوى هبـذا الشـأن                     ويف ظـل هـذه الظـروف، ال تعتـرب احملكمـة أن إصـدار فتـوى هبـذا الشـأن                     . . من جمرد نزاع ثنائي   من جمرد نزاع ثنائي   
ميكن أن ميثل التفافا من حول مبدأ القبول بالتسوية القضائية، وبالتـايل ال ميكـن للمحكمـة، يف                 ميكن أن ميثل التفافا من حول مبدأ القبول بالتسوية القضائية، وبالتـايل ال ميكـن للمحكمـة، يف                 

 ..األساساألساسإطار ممارستها لسلطتها التقديرية، أن متتنع عن تقدمي الفتوى على هذا إطار ممارستها لسلطتها التقديرية، أن متتنع عن تقدمي الفتوى على هذا 
* 

وتنتقل احملكمة اآلن إىل حجـة أخـرى سـيقت خـالل هـذه اإلجـراءات دعمـا                  وتنتقل احملكمة اآلن إىل حجـة أخـرى سـيقت خـالل هـذه اإلجـراءات دعمـا                   -  ٥١٥١ 
فقـد دفـع بعـض املشـاركني بـأن فتـوى            فقـد دفـع بعـض املشـاركني بـأن فتـوى            . . للرأي القائل بأن متتنع احملكمة عن ممارسة اختصاصها       للرأي القائل بأن متتنع احملكمة عن ممارسة اختصاصها       

احملكمة بشأن شرعية اجلدار واآلثار القانونية الناشئة عن تشـييده مـن شـأهنا أن تعطـل التوصـل                   احملكمة بشأن شرعية اجلدار واآلثار القانونية الناشئة عن تشـييده مـن شـأهنا أن تعطـل التوصـل                   
وعلـى وجـه اخلصـوص، مت الـدفع         وعلـى وجـه اخلصـوص، مت الـدفع         . .  الفلسـطيين   الفلسـطيين  -سي تفاوضـي للـرتاع اإلسـرائيلي        سي تفاوضـي للـرتاع اإلسـرائيلي        إىل حل سيا  إىل حل سيا  

، الـيت تقتضـي     ، الـيت تقتضـي     )) أعـاله   أعـاله  ٢٢٢٢انظـر الفقـرة     انظـر الفقـرة     ((“ “ خريطة الطريـق  خريطة الطريـق  ””بأن من شأن هذه الفتوى تقويض       بأن من شأن هذه الفتوى تقويض       
وقـد دفـع بـأن      وقـد دفـع بـأن      . . من إسرائيل وفلسطني الوفاء بالتزامات معينة يف خمتلف املراحل املذكورة فيهـا           من إسرائيل وفلسطني الوفاء بالتزامات معينة يف خمتلف املراحل املذكورة فيهـا           

، وبأنــه ينبغــي ، وبأنــه ينبغــي ““طــة الطريــقطــة الطريــقريريخخ””ملفاوضــات املنصــوص عليهــا يف ملفاوضــات املنصــوص عليهــا يف الفتــوى املطلوبــة قــد تعقــد االفتــوى املطلوبــة قــد تعقــد ا
 ..للمحكمة بالتايل أن متارس سلطتها التقديرية وأن متتنع عن الرد على السؤال املطروحللمحكمة بالتايل أن متارس سلطتها التقديرية وأن متتنع عن الرد على السؤال املطروح

فعلـى  فعلـى  . . سبق للمحكمة أن نظرت يف هذا النوع من الدفوع يف مرات عديـدة مـن قبـل            سبق للمحكمة أن نظرت يف هذا النوع من الدفوع يف مرات عديـدة مـن قبـل             
تهديــــد باألســــلحة النوويــــة تهديــــد باألســــلحة النوويــــة مشــــروعية المشــــروعية الســــبيل املثــــال، يف الفتــــوى الــــيت أصــــدرهتا بشــــأن ســــبيل املثــــال، يف الفتــــوى الــــيت أصــــدرهتا بشــــأن 

 :: أعلنت احملكمة أعلنت احملكمةاستخدامها،استخدامها، أوأو
د فــع أيضــا بــأن إعطــاء احملكمــة جلــواب يف هــذه القضــية قــد يضــر مبفاوضــات نــزع   ُدفــع أيضــا بــأن إعطــاء احملكمــة جلــواب يف هــذه القضــية قــد يضــر مبفاوضــات نــزع   ””

واحملكمـة تـدرك    واحملكمـة تـدرك    . . السالح، وبالتايل فمن شأنه أن يتعارض مـع مصـلحة األمـم املتحـدة             السالح، وبالتايل فمن شأنه أن يتعارض مـع مصـلحة األمـم املتحـدة             
ــا كانـــت     ــدرها، أيـ ــن أن تصـ ــوى ميكـ ــمنها أي فتـ ــتنتاجات الـــيت تتضـ ــا كانـــت    أن االسـ ــدرها، أيـ ــن أن تصـ ــوى ميكـ ــمنها أي فتـ ــتنتاجات الـــيت تتضـ تلـــك تلـــك أن االسـ

االســتنتاجات، ســتكون ذات صــلة مبواصــلة مناقشــة املســألة يف اجلمعيــة العامــة، ومــن   االســتنتاجات، ســتكون ذات صــلة مبواصــلة مناقشــة املســألة يف اجلمعيــة العامــة، ومــن   
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وفيما خال ذلك، فـإن  وفيما خال ذلك، فـإن  . . شأهنا أن تقدم عنصرا إضافيا يف املفاوضات بشأن تلك املسألة         شأهنا أن تقدم عنصرا إضافيا يف املفاوضات بشأن تلك املسألة         
وقد استمعت احملكمة إىل مواقـف خمالفـة عرضـت عليهـا       وقد استمعت احملكمة إىل مواقـف خمالفـة عرضـت عليهـا       . . أثر الفتوى هو مسألة تقدير    أثر الفتوى هو مسألة تقدير    
تقـارير  تقـارير   ( (““طيع على أساسـها أن تفضـ ل تقييمـا علـى آخـر     طيع على أساسـها أن تفّضـل تقييمـا علـى آخـر     وليس مثة من معايري بي نة تست  وليس مثة من معايري بّينة تست  
؛ انظـر   ؛ انظـر   ١٧١٧، الفقـرة    ، الفقـرة    ٢٣٧٢٣٧، الصـفحة    ، الصـفحة    ))اجمللـد األول  اجمللـد األول   ( (١٩٩٦١٩٩٦حمكمة العدل الدولية لعام     حمكمة العدل الدولية لعام     

، ، ٣٧٣٧، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٧٥١٩٧٥تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام  تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام  ، ، الصــحراء الغربيــةالصــحراء الغربيــةأيضــا أيضــا 
 ).).٧٣٧٣الفقرة الفقرة 

نـه ينبغـي للمحكمـة، إن    نـه ينبغـي للمحكمـة، إن    وقد أشار أحـد املشـاركني يف هـذه اإلجـراءات إىل أ          وقد أشار أحـد املشـاركني يف هـذه اإلجـراءات إىل أ           -  ٥٢٥٢ 
 كانت تعتزم الرد على الطلب، أن تفعل ذلك يف كل األحوال آخذة يف االعتباركانت تعتزم الرد على الطلب، أن تفعل ذلك يف كل األحوال آخذة يف االعتبار

املبـدأ الرئيسـي القاضـي بأنـه جيـب أن           املبـدأ الرئيسـي القاضـي بأنـه جيـب أن           : : جانبني رئيسيني مـن جوانـب عمليـة السـالم         جانبني رئيسيني مـن جوانـب عمليـة السـالم         ”” 
حتل املسائل املتعلقة بالوضع الدائم من خالل املفاوضـات؛ وضـرورة أن يفـي الطرفـان                حتل املسائل املتعلقة بالوضع الدائم من خالل املفاوضـات؛ وضـرورة أن يفـي الطرفـان                

 ..““ؤقتة مبسؤولياهتما األمنية حىت يتحقق النجاح لعملية السالمؤقتة مبسؤولياهتما األمنية حىت يتحقق النجاح لعملية السالمخالل الفترة املخالل الفترة امل
، الــيت أقرهــا جملــس األمــن يف القــرار  ، الــيت أقرهــا جملــس األمــن يف القــرار  ““خريطــة الطريــقخريطــة الطريــق””واحملكمــة تــدرك أن واحملكمــة تــدرك أن  -  ٥٣٥٣ 
ــرة ) () (٢٠٠٣٢٠٠٣(( ١٥١٥١٥١٥ ــر الفقــ ــرة انظــ ــر الفقــ ــاله أعــــاله٢٢٢٢انظــ ــوية الــــرتاع   )) أعــ ــيا لتســ ــارا تفاوضــ ــوية الــــرتاع   ، تشــــكل إطــ ــيا لتســ ــارا تفاوضــ ، تشــــكل إطــ

ن لفتـوى احملكمـة مـن آثـار         ن لفتـوى احملكمـة مـن آثـار         ولكن ليس من الواضح ما ميكن أن يكـو        ولكن ليس من الواضح ما ميكن أن يكـو        . . الفلسطيينالفلسطيين  - اإلسرائيلياإلسرائيلي
. . فقد أعرب املشاركون يف هذه اإلجراءات عن آراء خمتلفة هبـذا الشـأن            فقد أعرب املشاركون يف هذه اإلجراءات عن آراء خمتلفة هبـذا الشـأن            : : على تلك املفاوضات  على تلك املفاوضات  

وليس بوسع احملكمة أن تعترب هذا العامل من األسباب القاهرة الـيت حتملـها علـى االمتنـاع عـن                    وليس بوسع احملكمة أن تعترب هذا العامل من األسباب القاهرة الـيت حتملـها علـى االمتنـاع عـن                    
 ..ممارسة اختصاصهاممارسة اختصاصها

ة تشـييد اجلـدار ال تتعـدى       ة تشـييد اجلـدار ال تتعـدى       كما أكد بعـض املشـاركني أمـام احملكمـة أن مسـأل            كما أكد بعـض املشـاركني أمـام احملكمـة أن مسـأل             -  ٥٤٥٤ 
 الفلسـطيين، وأنـه لـن يكـون مـن املناسـب النظـر                الفلسـطيين، وأنـه لـن يكـون مـن املناسـب النظـر               -كوهنا جانبا من جوانب الرتاع اإلسـرائيلي        كوهنا جانبا من جوانب الرتاع اإلسـرائيلي        

ولكن احملكمـة ال تـرى يف ذلـك سـببا حيملـها علـى االمتنـاع عـن                   ولكن احملكمـة ال تـرى يف ذلـك سـببا حيملـها علـى االمتنـاع عـن                   . . فيها خالل هذه اإلجراءات   فيها خالل هذه اإلجراءات   
ءا مـن كـل،     ءا مـن كـل،     فاحملكمة مدركة بالطبع أن مسـألة اجلـدار تشـكل جـز           فاحملكمة مدركة بالطبع أن مسـألة اجلـدار تشـكل جـز           . . الرد على السؤال املطروح   الرد على السؤال املطروح   

ويف الوقت نفسـه، فـإن السـؤال        ويف الوقت نفسـه، فـإن السـؤال        . . وسوف تراعي ذلك مراعاة خاصة يف أي فتوى قد تصدرها         وسوف تراعي ذلك مراعاة خاصة يف أي فتوى قد تصدرها         
الذي اختارت اجلمعية العامة طرحه على احملكمة يقتصر علـى اآلثـار القانونيـة لتشـييد اجلـدار،                  الذي اختارت اجلمعية العامة طرحه على احملكمة يقتصر علـى اآلثـار القانونيـة لتشـييد اجلـدار،                  
ولن تنظر احملكمة يف مسائل أخرى إال بقدر ما ميكن أن يكون هلا من ضرورة بالنسبة لنظرهـا                   ولن تنظر احملكمة يف مسائل أخرى إال بقدر ما ميكن أن يكون هلا من ضرورة بالنسبة لنظرهـا                   

 ..يف السؤال املطروح عليهايف السؤال املطروح عليها
* 

وقــدم عــدة مشــاركني يف اإلجــراءات دفعــا إضــافيا بأنــه ينبغــي للمحكمــة أن  وقــدم عــدة مشــاركني يف اإلجــراءات دفعــا إضــافيا بأنــه ينبغــي للمحكمــة أن   -  ٥٥٥٥ 
متتنــع عــن ممارســة اختصاصــها ألنــه ال تتــوافر لــديها الوقــائع واألدلــة املطلوبــة الــيت متك نــها مــن   متتنــع عــن ممارســة اختصاصــها ألنــه ال تتــوافر لــديها الوقــائع واألدلــة املطلوبــة الــيت متكّنــها مــن   

بتفسـري  بتفسـري    وعلى وجه اخلصوص، دفعت إسرائيل، مشرية إىل الفتـوى اخلاصـة       وعلى وجه اخلصوص، دفعت إسرائيل، مشرية إىل الفتـوى اخلاصـة       . . اخللوص إىل نتائج  اخللوص إىل نتائج  
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، بأن احملكمة مل تتمكن من إصدار فتـوى بشـأن           ، بأن احملكمة مل تتمكن من إصدار فتـوى بشـأن           معاهدات السلم مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا     معاهدات السلم مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا     
مسائل تثري تساؤالت تتعلق بوقائع ال ميكـن توضـيحها دون االسـتماع إىل مجيـع األطـراف يف                   مسائل تثري تساؤالت تتعلق بوقائع ال ميكـن توضـيحها دون االسـتماع إىل مجيـع األطـراف يف                   

ويف رأي إســرائيل أنــه إذا قــررت احملكمــة إصــدار الفتــوى املطلوبــة فإهنــا ستضــطر إىل   ويف رأي إســرائيل أنــه إذا قــررت احملكمــة إصــدار الفتــوى املطلوبــة فإهنــا ستضــطر إىل   . . الــرتاعالــرتاع
وعلــى وعلــى . . اللجــوء إىل الــتخمني إزاء وقــائع أساســية وإىل وضــع افتراضــات بشــأن حجــج قانونيــة اللجــوء إىل الــتخمني إزاء وقــائع أساســية وإىل وضــع افتراضــات بشــأن حجــج قانونيــة 

وجه التحديـد، دفعـت إسـرائيل بأنـه ال ميكـن للمحكمـة أن تفصـل يف مسـألة اآلثـار القانونيـة                        وجه التحديـد، دفعـت إسـرائيل بأنـه ال ميكـن للمحكمـة أن تفصـل يف مسـألة اآلثـار القانونيـة                        
الناشئة عن تشييد اجلـدار دون أن تتقصـى أوال طبيعـة ونطـاق التهديـدات األمنيـة الـيت ي تـوخى               الناشئة عن تشييد اجلـدار دون أن تتقصـى أوال طبيعـة ونطـاق التهديـدات األمنيـة الـيت ُيتـوخى               

صدي هلـا ومـدى فعاليـة ذلـك التصـدي، وثانيـا، تقصـي أثـر تشـييد اجلـدار علـى                       صدي هلـا ومـدى فعاليـة ذلـك التصـدي، وثانيـا، تقصـي أثـر تشـييد اجلـدار علـى                       من اجلدار الت  من اجلدار الت  
وهذه املهمة، الـيت هـي صـعبة أصـال يف دعـوى قضـائية سـتكون أكثـر تعقيـدا يف                      وهذه املهمة، الـيت هـي صـعبة أصـال يف دعـوى قضـائية سـتكون أكثـر تعقيـدا يف                      . . الفلسطينينيالفلسطينيني

إجراءات الفتاوى، وخصوصا أن إسـرائيل متتلـك وحـدها جـزءا كـبريا مـن املعلومـات الالزمـة                   إجراءات الفتاوى، وخصوصا أن إسـرائيل متتلـك وحـدها جـزءا كـبريا مـن املعلومـات الالزمـة                   
ــدم اخلــ     ــت أهنــا اختــارت ع ــا أعلن ــدم اخلــ    وأهن ــت أهنــا اختــارت ع ــا أعلن ــه ينبغــي    . . وض يف املوضــوعوض يف املوضــوعوأهن ــرائيل إىل أن ــه ينبغــي    وخلصــت إس ــرائيل إىل أن وخلصــت إس

للمحكمة، وقد واجهت مسائل تتعلق بالوقائع يسـتحيل توضـيحها يف اإلجـراءات احلاليـة، أن                للمحكمة، وقد واجهت مسائل تتعلق بالوقائع يسـتحيل توضـيحها يف اإلجـراءات احلاليـة، أن                
 ..تستعمل سلطتها التقديرية ومتتنع عن تلبية طلب إصدار الفتوىتستعمل سلطتها التقديرية ومتتنع عن تلبية طلب إصدار الفتوى

ار ار وتالحظ احملكمة أن مسألة ما إذا كانت األدلة املتوافرة لـديها كافيـة إلصـد             وتالحظ احملكمة أن مسألة ما إذا كانت األدلة املتوافرة لـديها كافيـة إلصـد              -  ٥٦٥٦ 
تفسـري معاهـدات السـلم    تفسـري معاهـدات السـلم    ببويف فتواها املتعلقـة  ويف فتواها املتعلقـة  . . الفتوى جيب أن حتسم يف كل حالة من احلاالت الفتوى جيب أن حتسم يف كل حالة من احلاالت 

ــا   ــا وروماني ــا وهنغاري ــا  مــع بلغاري ــا وروماني ــا وهنغاري ــة لعــام   ((مــع بلغاري ــة لعــام   تقــارير حمكمــة العــدل الدولي ) ) ٧٢٧٢، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٥٠١٩٥٠تقــارير حمكمــة العــدل الدولي
ــةوكــذلك يف فتواهــا بشــأن  وكــذلك يف فتواهــا بشــأن   ــةالصــحراء الغربي ، أوضــحت احملكمــة أن العامــل الفاصــل يف هــذه   ، أوضــحت احملكمــة أن العامــل الفاصــل يف هــذه   الصــحراء الغربي

مـن التوصـل إىل     مـن التوصـل إىل     متك نـها   متكّنـها   معلومات وأدلـة    معلومات وأدلـة    ما يكفي من    ما يكفي من      كمةكمةذا كان لدى احمل   ذا كان لدى احمل   ما إ ما إ ””الظروف هو   الظروف هو   
استنتاج قضـائي بشـأن أي مسـألة خالفيـة تتعلـق بالوقـائع يكـون البـت فيهـا ضـروريا لـتمكني                        استنتاج قضـائي بشـأن أي مسـألة خالفيـة تتعلـق بالوقـائع يكـون البـت فيهـا ضـروريا لـتمكني                        

الصـحراء الغربيـة، تقـارير      الصـحراء الغربيـة، تقـارير      ((“ “ احملكمة من إصدار الفتوى يف ظروف تتالءم مع طابعها القضـائي          احملكمة من إصدار الفتوى يف ظروف تتالءم مع طابعها القضـائي          
فعلـى سـبيل املثـال، يف       فعلـى سـبيل املثـال، يف       ). ). ٤٦٤٦، الفقرة   ، الفقرة   ٢٩٢٩-٢٨٢٨، الصفحتان   ، الصفحتان   ١٩٧١٩٧٥٥حمكمة العدل الدولية لعام     حمكمة العدل الدولية لعام     

، قـررت احملكمـة الدائمـة للعـدل الـدويل االمتنـاع عـن               ، قـررت احملكمـة الدائمـة للعـدل الـدويل االمتنـاع عـن               مبركـز كاريليـا الشـرقية     مبركـز كاريليـا الشـرقية     الدعوى املتعلقة   الدعوى املتعلقة   
تتعلق بالوقائع مل يكن من املمكـن       تتعلق بالوقائع مل يكن من املمكـن       تثري مسألة   تثري مسألة   ””إصدار فتوى ألسباب منها أن املسألة املطروحة      إصدار فتوى ألسباب منها أن املسألة املطروحة      

تفســـري معاهـــدات الســـلم مـــع بلغاريـــا وهنغاريـــا  تفســـري معاهـــدات الســـلم مـــع بلغاريـــا وهنغاريـــا   ( (““توضـــيحها دون االســـتماع إىل اجلهـــتنيتوضـــيحها دون االســـتماع إىل اجلهـــتني
ــام     ــة لع ــارير حمكمــة العــدل الدولي ــا، تق ــام    وروماني ــة لع ــارير حمكمــة العــدل الدولي ــا، تق ــا مركــز مركــز ؛ انظــر ؛ انظــر ٧٢٧٢، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٧٥١٩٧٥وروماني ــا كاريلي كاريلي

ومـن ناحيـة    ومـن ناحيـة    ). ). ٢٨٢٨، الصـفحة    ، الصـفحة    ٥٥الشرقية، احملكمة الدائمة للعـدل الـدويل، اجملموعـة بـاء، الـرقم              الشرقية، احملكمة الدائمة للعـدل الـدويل، اجملموعـة بـاء، الـرقم              
كمــة أنــه مت تزويــدها بفــيض مــن  كمــة أنــه مت تزويــدها بفــيض مــن  ، الحظــت احمل، الحظــت احمللصــحراء الغربيــةلصــحراء الغربيــةباباأخــرى، يف الفتــوى املتعلقــة أخــرى، يف الفتــوى املتعلقــة 

، ، ١٩٧٥١٩٧٥تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام      تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام      ((الوثائق مبا مك نها من حتديـد الوقـائع ذات الصـلة        الوثائق مبا مكّنها من حتديـد الوقـائع ذات الصـلة        
 ).).٤٧٤٧، الفقرة ، الفقرة ٢٩٢٩الصفحة الصفحة 
ويف احلالة املعروضة، يوجد حتت تصرف احملكمـة تقريـر األمـني العـام، فضـال                ويف احلالة املعروضة، يوجد حتت تصرف احملكمـة تقريـر األمـني العـام، فضـال                 -  ٥٧٥٧ 

 معلومات مفصلة ال عـن مسـار اجلـدار     معلومات مفصلة ال عـن مسـار اجلـدار    عن ملف ضخم قدمه األمني العام إىل احملكمة، يتضمن       عن ملف ضخم قدمه األمني العام إىل احملكمة، يتضمن       
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. .  االجتمـاعي علـى الشـعب الفلسـطيين         االجتمـاعي علـى الشـعب الفلسـطيين        -فحسب، بل أيضا عـن تـأثريه اإلنسـاين واالقتصـادي            فحسب، بل أيضا عـن تـأثريه اإلنسـاين واالقتصـادي            
ويتضمن امللف تقارير عديدة استندت إىل زيارات للموقع قـام هبـا مقـررون خاصـون وهيئـات       ويتضمن امللف تقارير عديدة استندت إىل زيارات للموقع قـام هبـا مقـررون خاصـون وهيئـات       

تابيـا كمـ ل املعلومـات    تابيـا كّمـل املعلومـات    كمـا قـدم األمـني العـام إىل احملكمـة بيانـا ك          كمـا قـدم األمـني العـام إىل احملكمـة بيانـا ك          . . خمتصة تابعة لألمـم املتحـدة     خمتصة تابعة لألمـم املتحـدة     
وعالوة على ذلـك، قـدم مشـاركون آخـرون عديـدون إىل احملكمـة بيانـات                 وعالوة على ذلـك، قـدم مشـاركون آخـرون عديـدون إىل احملكمـة بيانـات                 . . الواردة يف تقريره  الواردة يف تقريره  

. . كتابيــة تتضــمن معلومــات تتعلــق مبوضــوع الــرد علــى الســؤال الــذي طرحتــه اجلمعيــة العامــة   كتابيــة تتضــمن معلومــات تتعلــق مبوضــوع الــرد علــى الســؤال الــذي طرحتــه اجلمعيــة العامــة   
 علـى    علـى   وتالحظ احملكمة على وجه اخلصوص أن البيان الكتايب املقدم من إسرائيل، مع أنه اقتصر             وتالحظ احملكمة على وجه اخلصوص أن البيان الكتايب املقدم من إسرائيل، مع أنه اقتصر             

مسائل تتعلق باالختصاص واملالءمة القضائية، فقـد تضـمن مالحظـات بشـأن مسـائل أخـرى،                 مسائل تتعلق باالختصاص واملالءمة القضائية، فقـد تضـمن مالحظـات بشـأن مسـائل أخـرى،                 
مبا يف ذلك شواغل إسـرائيل األمنيـة، وقـد ضـم مرفقـات تتنـاول تلـك املسـألة؛ وتوجـد وثـائق                        مبا يف ذلك شواغل إسـرائيل األمنيـة، وقـد ضـم مرفقـات تتنـاول تلـك املسـألة؛ وتوجـد وثـائق                        

 ..كثرية أخرى صادرة عن احلكومة اإلسرائيلية تتعلق بتلك املسائل يف متناول العامةكثرية أخرى صادرة عن احلكومة اإلسرائيلية تتعلق بتلك املسائل يف متناول العامة
 أن لديها ما يكفي من املعلومات واألدلة لتمكينـها مـن إصـدار               أن لديها ما يكفي من املعلومات واألدلة لتمكينـها مـن إصـدار              وترى احملكمة وترى احملكمة  -  ٥٨٥٨ 

وفضال عن ذلك، فإن الـدفع بـأن آخـرين قـد يقي مـون هـذه          وفضال عن ذلك، فإن الـدفع بـأن آخـرين قـد يقّيمـون هـذه          . . الفتوى اليت طلبتها اجلمعية العامة    الفتوى اليت طلبتها اجلمعية العامة    
الوقائع ويفسروهنا تفسريا غري موضوعي أو سياسي ال ميكـن اعتبـاره مسـوغا المتنـاع احملكمـة                  الوقائع ويفسروهنا تفسريا غري موضوعي أو سياسي ال ميكـن اعتبـاره مسـوغا المتنـاع احملكمـة                  

 ال يوجــد يف احلالــة املعروضــة نقــص يف املعلومــات ميكــن   ال يوجــد يف احلالــة املعروضــة نقــص يف املعلومــات ميكــن  وبالتــايلوبالتــايل. . عــن أداء مهامهــا القضــائيةعــن أداء مهامهــا القضــائية
 ..اعتباره من األسباب القاهرة اليت حتمل احملكمة على االمتناع عن إصدار الفتوى املطلوبةاعتباره من األسباب القاهرة اليت حتمل احملكمة على االمتناع عن إصدار الفتوى املطلوبة

* 
وقــدم بعــض املشــاركني، يف بيانــاهتم الكتابيــة املقدمــة إىل احملكمــة، دفعــا بأنــه  وقــدم بعــض املشــاركني، يف بيانــاهتم الكتابيــة املقدمــة إىل احملكمــة، دفعــا بأنــه   -  ٥٩٥٩ 

طلوبة بشأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد            طلوبة بشأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد            ينبغي للمحكمة أن متتنع عن إصدار الفتوى امل       ينبغي للمحكمة أن متتنع عن إصدار الفتوى امل       
ودفعـوا بأنـه ينبغـي اعتبـار فتـاوى احملكمـة          ودفعـوا بأنـه ينبغـي اعتبـار فتـاوى احملكمـة          . . اجلدار ألنه لن تكـون ملثـل هـذه الفتـوى أي فائـدة             اجلدار ألنه لن تكـون ملثـل هـذه الفتـوى أي فائـدة             

وسائل متك ن أي هيئة أو وكالة تكون حباجة إىل توضيح قانوين يتعلـق بـاإلجراءات الـيت ميكـن                   وسائل متكّن أي هيئة أو وكالة تكون حباجة إىل توضيح قانوين يتعلـق بـاإلجراءات الـيت ميكـن                   
  ،،أمــا يف احلالــة املعروضــة، فإنــه أمــا يف احلالــة املعروضــة، فإنــه . . التوضــيحالتوضــيحأن تتخــذها يف املســتقبل، مــن احلصــول علــى ذلــك  أن تتخــذها يف املســتقبل، مــن احلصــول علــى ذلــك  

استنادا إىل نفس احلجة املقدمة، ال حتتاج اجلمعية العامة إىل فتوى من احملكمة ألنه سبق هلـا أن                  استنادا إىل نفس احلجة املقدمة، ال حتتاج اجلمعية العامة إىل فتوى من احملكمة ألنه سبق هلـا أن                  
أعلنت أن تشييد اجلدار غري قانوين وحددت مسبقا اآلثار القانونية بطلبـها مـن إسـرائيل وقـف                  أعلنت أن تشييد اجلدار غري قانوين وحددت مسبقا اآلثار القانونية بطلبـها مـن إسـرائيل وقـف                  

امة مل توضح مطلقا كيف تعتـزم اسـتخدام هـذه           امة مل توضح مطلقا كيف تعتـزم اسـتخدام هـذه           وإلغاء تشييد اجلدار، وكذلك ألن اجلمعية الع      وإلغاء تشييد اجلدار، وكذلك ألن اجلمعية الع      
 ..الفتوىالفتوى

وكما يتضح من قرارات احملكمة واجتـهاداهتا، فـإن الغـرض مـن الفتـاوى هـو                 وكما يتضح من قرارات احملكمة واجتـهاداهتا، فـإن الغـرض مـن الفتـاوى هـو                  -  ٦٠٦٠ 
أن توفر احملكمـة للـهيئات الطالبـة لتلـك الفتـاوى العناصـر ذات الطـابع القـانوين الالزمـة هلـا يف            أن توفر احملكمـة للـهيئات الطالبـة لتلـك الفتـاوى العناصـر ذات الطـابع القـانوين الالزمـة هلـا يف            

ــها ــهاأداء عمل ــوى  . . أداء عمل ــوى  ففــي فت ــة مكافحــة ج حتفظــات بشــأن ات حتفظــات بشــأن ات ففــي فت ــة مكافحــة ج فاقي ــة   فاقي ــة ومعاقب ــادة اجلماعي ــة اإلب ــة   رمي ــة ومعاقب ــادة اجلماعي ــة اإلب رمي
إن اهلدف من طلب الفتوى هذا هو توجيه األمـم املتحـدة فيمـا         إن اهلدف من طلب الفتوى هذا هو توجيه األمـم املتحـدة فيمـا         ””: : ، الحظت احملكمة  ، الحظت احملكمة  مرتكبيهامرتكبيها

ــام   ((“ “ يتعلــق باضــطالعها بأعماهلــا يتعلــق باضــطالعها بأعماهلــا  ــة لع ــارير حمكمــة العــدل الدولي ــام   تق ــة لع ــارير حمكمــة العــدل الدولي ). ). ١٩١٩، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٥١١٩٥١تق
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اسـتمرار وجـود جنـوب      اسـتمرار وجـود جنـوب      اآلثـار القانونيـة املترتبـة بالنسـبة للـدول علـى             اآلثـار القانونيـة املترتبـة بالنسـبة للـدول علـى             وباملثل، يف فتواها بشأن     وباملثل، يف فتواها بشأن     
ــا   ــا يف ناميبي ــا  أفريقي ــا يف ناميبي ــة ((أفريقي ــة الغربي ــا اجلنوبي ــة أفريقي ــة الغربي ــا اجلنوبي ــرار جملــس األمــن   ) ) أفريقي ــرار جملــس األمــن   رغــم ق ، رأت ، رأت ))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦رغــم ق

أن الطلب مقدم من هيئـة مـن هيئـات األمـم املتحـدة ويتعلـق بقـرارات تلـك اهليئـة،                      أن الطلب مقدم من هيئـة مـن هيئـات األمـم املتحـدة ويتعلـق بقـرارات تلـك اهليئـة،                      ””: : احملكمةاحملكمة
“ “ مـن آثـار   مـن آثـار   وهي تطلب املشورة القانونية مـن احملكمـة بشـأن نتـائج قراراهتـا ومـا يترتـب عليهـا                     وهي تطلب املشورة القانونية مـن احملكمـة بشـأن نتـائج قراراهتـا ومـا يترتـب عليهـا                     

ووجـدت احملكمـة يف     ووجـدت احملكمـة يف     ). ). ٣٢٣٢، الفقـرة    ، الفقـرة    ٢٤٢٤، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٧١١٩٧١تقارير حمكمة العدل الدولية لعام      تقارير حمكمة العدل الدولية لعام      ((
تـوفر للجمعيـة العامـة عناصـر ذات طـابع      تـوفر للجمعيـة العامـة عناصـر ذات طـابع      ””مناسبة أخرى أن الفتـوى املطلـوب منـها إصـدارها           مناسبة أخرى أن الفتـوى املطلـوب منـها إصـدارها           

، ، الصـحراء الغربيـة   الصـحراء الغربيـة   ((“ “ تفيدها يف تناوهلا املستقبلي ملسألة إهناء اسـتعمار الصـحراء الغربيـة           تفيدها يف تناوهلا املستقبلي ملسألة إهناء اسـتعمار الصـحراء الغربيـة           قانوين  قانوين  
 ).).٧٢٧٢، الفقرة ، الفقرة ٣٧٣٧، الصفحة ، الصفحة ١٩٧١٩٧٥٥تقارير حمكمة العدل الدولية لعام تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 

وفيما يتعلق بالدفع بأن اجلمعية العامة مل توضـح كيـف تعتـزم اسـتخدام هـذه                 وفيما يتعلق بالدفع بأن اجلمعية العامة مل توضـح كيـف تعتـزم اسـتخدام هـذه                  -  ٦١٦١ 
عية التهديـد باألسـلحة     عية التهديـد باألسـلحة     مشـرو مشـرو الفتوى بشأن اجلدار، تـذك ر احملكمـة مبـا أعلنتـه يف فتواهـا بشـأن                 الفتوى بشأن اجلدار، تـذكّر احملكمـة مبـا أعلنتـه يف فتواهـا بشـأن                 

 ::يضا على احلالة املعروضةيضا على احلالة املعروضة، وهذا ينطبق أ، وهذا ينطبق أاستخدامهااستخدامها النووية أوالنووية أو
مقاصـدها مـن    مقاصـدها مـن    للمحكمـة   للمحكمـة   تبـي ن   تبـّين   الحظت بعض الـدول أن اجلمعيـة العامـة مل           الحظت بعض الـدول أن اجلمعيـة العامـة مل           ””  

ــّدعي لنفســها قــرار مــا إذا كانــت     . . طلــب الفتــوىطلــب الفتــوى ومــع ذلــك فلــيس للمحكمــة أن تــد عي لنفســها قــرار مــا إذا كانــت     ومــع ذلــك فلــيس للمحكمــة أن ت
ذلـك أن للجمعيـة العامـة       ذلـك أن للجمعيـة العامـة       . . الفتوى الزمة أو غري الزمة للجمعيـة العامـة ألداء وظائفهـا           الفتوى الزمة أو غري الزمة للجمعيـة العامـة ألداء وظائفهـا           

تقـارير  تقـارير  ((“ “  أمـر مـدى فائـدة الفتـوى يف ضـوء احتياجاهتـا هـي                أمـر مـدى فائـدة الفتـوى يف ضـوء احتياجاهتـا هـي               احلق يف أن تقرر لنفسها    احلق يف أن تقرر لنفسها    
 ).).١٦١٦، الفقرة ، الفقرة ٢٣٧٢٣٧، الصفحة ، الصفحة ))املرحلة األوىلاملرحلة األوىل ( (١٩٩٦١٩٩٦حمكمة العدل الدولية لعام حمكمة العدل الدولية لعام 

وبناء على ذلك ال ميكن للمحكمة أن متتنـع عـن الـرد علـى السـؤال املطـروح         وبناء على ذلك ال ميكن للمحكمة أن متتنـع عـن الـرد علـى السـؤال املطـروح          -  ٦٢٦٢ 
ة أن تضع تقـديرها ملـدى       ة أن تضع تقـديرها ملـدى       فال ميكن للمحكم  فال ميكن للمحكم  . . عليها على أساس أنه لن يكون لفتواها أي فائدة        عليها على أساس أنه لن يكون لفتواها أي فائدة        

وعـالوة  وعـالوة  . . فائدة الفتوى املطلوبـة مكـان تقـدير اهليئـة الطالبـة لتلـك الفتـوى، أي اجلمعيـة العامـة                    فائدة الفتوى املطلوبـة مكـان تقـدير اهليئـة الطالبـة لتلـك الفتـوى، أي اجلمعيـة العامـة                    
على ذلك، وعلى أي حال، فإن احملكمة ترى أن اجلمعية العامة مل حتدد بعـد مجيـع اآلثـار الـيت                     على ذلك، وعلى أي حال، فإن احملكمة ترى أن اجلمعية العامة مل حتدد بعـد مجيـع اآلثـار الـيت                     

آلثـار القانونيـة الناشـئة      آلثـار القانونيـة الناشـئة      وستتمثل مهمة احملكمـة يف حتديـد جممـل ا         وستتمثل مهمة احملكمـة يف حتديـد جممـل ا         . . ميكن أن تترتب على قرارها    ميكن أن تترتب على قرارها    
 أن يستخلصـا بعـد ذلـك     أن يستخلصـا بعـد ذلـك    – وجمللـس األمـن    وجمللـس األمـن   –عن تشييد اجلدار، يف حني ميكن للجمعية العامة   عن تشييد اجلدار، يف حني ميكن للجمعية العامة   

 ..نتائج من حيثيات قرار احملكمةنتائج من حيثيات قرار احملكمة
* 

ويف اخلتام، تنتقل احملكمة إىل دفع آخر يتعلق مبا إذا كان من املالئـم أن تقـوم                 ويف اخلتام، تنتقل احملكمة إىل دفع آخر يتعلق مبا إذا كان من املالئـم أن تقـوم                  -  ٦٣٦٣ 
فقــد دفعــت إســرائيل بــأن فلســطني، نظــرا      فقــد دفعــت إســرائيل بــأن فلســطني، نظــرا      . . ةةاحملكمــة بإصــدار فتــوى يف اإلجــراءات احلاليــ    احملكمــة بإصــدار فتــوى يف اإلجــراءات احلاليــ    

ملسؤوليتها عن أعمال العنف املرتكبة ضد إسرائيل وشعبها واليت شـ يد اجلـدار هبـدف التصـدي              ملسؤوليتها عن أعمال العنف املرتكبة ضد إسرائيل وشعبها واليت ُشـيد اجلـدار هبـدف التصـدي              
ويف ويف . . هلا، ال ميكنها أن تطلب من احملكمة إجيـاد حـل لوضـع نـاجم عـن أعماهلـا غـري املشـروعة                      هلا، ال ميكنها أن تطلب من احملكمة إجيـاد حـل لوضـع نـاجم عـن أعماهلـا غـري املشـروعة                      

س ألحد أن يفيد مـن باطـل صـدر          س ألحد أن يفيد مـن باطـل صـدر          ييلل  هذا اخلصوص، استشهدت إسرائيل باملبدأ القانوين املقرر      هذا اخلصوص، استشهدت إسرائيل باملبدأ القانوين املقرر      
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ذا صلة باملوضوع بالنسبة إلجراءات الفتاوى والدعاوى القضـائية علـى حـد             ذا صلة باملوضوع بالنسبة إلجراءات الفتاوى والدعاوى القضـائية علـى حـد             ، الذي تعتربه    ، الذي تعتربه    عنهعنه
يـوفران سـببا    يـوفران سـببا    “ “ األيـدي النظيفـة   األيـدي النظيفـة   ””وبالتايل فإن إسرائيل ختلص إىل أن حسن النيـة ومبـدأ            وبالتايل فإن إسرائيل ختلص إىل أن حسن النيـة ومبـدأ            . . سواءسواء
 .. يقتضي من احملكمة أن ترفض طلب اجلمعية العامة يقتضي من احملكمة أن ترفض طلب اجلمعية العامةقاهراقاهرا

وكما مت التأكيد عليـه آنفـا،       وكما مت التأكيد عليـه آنفـا،       . . عترب احملكمة هذا الدفع ذا عالقة باملوضوع      عترب احملكمة هذا الدفع ذا عالقة باملوضوع      وال ت وال ت  -  ٦٤٦٤ 
فإن اجلمعية العامة هي اليت طلبت إصدار الفتوى، والفتوى ستصدر إىل اجلمعيـة العامـة ولـيس                 فإن اجلمعية العامة هي اليت طلبت إصدار الفتوى، والفتوى ستصدر إىل اجلمعيـة العامـة ولـيس                 

 ..إىل دولة معينة أو كيان معنيإىل دولة معينة أو كيان معني
*  * 

ى ى  يف إصــدار الفتــو يف إصــدار الفتــوااويف ضــوء مــا تقــدم، ختلــص احملكمــة إىل أن هلــا اختصاصــويف ضــوء مــا تقــدم، ختلــص احملكمــة إىل أن هلــا اختصاصــ -  ٦٥٦٥ 
، ولـيس هـذا فحسـب       ، ولـيس هـذا فحسـب       )) أعاله  أعاله ٤٢٤٢انظر الفقرة   انظر الفقرة    ( (املسألة اليت طرحتها عليها اجلمعية العامة     املسألة اليت طرحتها عليها اجلمعية العامة     بشأن  بشأن  

حتملــها علــى ممارســة ســلطتها التقديريــة يف عــدم إصــدار   حتملــها علــى ممارســة ســلطتها التقديريــة يف عــدم إصــدار   قــاهرة قــاهرة بــل إىل أنــه ال توجــد أســباب  بــل إىل أنــه ال توجــد أســباب  
 ..الفتوىالفتوى

*  *  * 
 رروستتناول احملكمة اآلن السؤال الذي طرحتـه عليهـا اجلمعيـة العامـة يف القـرا               وستتناول احملكمة اآلن السؤال الذي طرحتـه عليهـا اجلمعيـة العامـة يف القـرا                -  ٦٦٦٦ 

 ::وتذك ر احملكمة بأن السؤال كان كالتايلوتذكّر احملكمة بأن السؤال كان كالتايل. . ١٤١٤//١٠١٠-دإدإ
اجلــدار الــذي تقــوم إســرائيل،  اجلــدار الــذي تقــوم إســرائيل،  تشــييد تشــييد مــا هــي اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن   مــا هــي اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن   ””  

 يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القـدس            يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك يف القـدس           بإقامتهبإقامتهالسلطة القائمة باالحتالل،    السلطة القائمة باالحتالل،    
م، وذلـك مـن حيـث قواعـد     م، وذلـك مـن حيـث قواعـد     وحوهلـا، علـى النحـو املـبني يف تقريـر األمـني العـا              وحوهلـا، علـى النحـو املـبني يف تقريـر األمـني العـا              الشرقية  الشرقية  

 وقــرارات  وقــرارات ،،١٩٤٩١٩٤٩اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام مبــا يف ذلــك مبــا يف ذلــك   ،،ومبــادئ القــانون الــدويلومبــادئ القــانون الــدويل
 ““جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة؟جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة؟

حمـل النظـر هـو عبـارة        حمـل النظـر هـو عبـارة        “ “ اجلـدار اجلـدار ”” أدناه، فإن     أدناه، فإن    ٨٢٨٢وكما ورد شرحه يف الفقرة      وكما ورد شرحه يف الفقرة       -  ٦٧٦٧ 
غري أن اللفظـني اآلخـرين      غري أن اللفظـني اآلخـرين      . . ه املادي الضيق  ه املادي الضيق  عن بناء معقد، وبالتايل ال ميكن فهم هذا اللفظ مبعنا         عن بناء معقد، وبالتايل ال ميكن فهم هذا اللفظ مبعنا         

، ليسـا   ، ليسـا   ))““السـور السـور ””((أو مـن قبـل األمـني العـام          أو مـن قبـل األمـني العـام          ) ) ““احلـاجز احلـاجز ””((املستعملني، سواء من قبل إسرائيل      املستعملني، سواء من قبل إسرائيل      
ولذا فقـد اختـارت احملكمـة يف هـذه الفتـوى اسـتخدام اللفـظ             ولذا فقـد اختـارت احملكمـة يف هـذه الفتـوى اسـتخدام اللفـظ             . . أكثر دقة لو أخذا باملعىن املادي     أكثر دقة لو أخذا باملعىن املادي     
 ..الذي استعملته اجلمعية العامةالذي استعملته اجلمعية العامة

حـظ احملكمـة أن طلـب اجلمعيـة العامـة يتعلـق باآلثـار القانونيـة                 حـظ احملكمـة أن طلـب اجلمعيـة العامـة يتعلـق باآلثـار القانونيـة                 وعالوة على ذلك، تال   وعالوة على ذلك، تال    
ــذي جيــري تشــييده    ــذي جيــري تشــييده   للجــدار ال ــدس    ””للجــدار ال ــك الق ــا يف ذل ــة، مب ــدس    يف األرض الفلســطينية احملتل ــك الق ــا يف ذل ــة، مب الشــرقية الشــرقية يف األرض الفلســطينية احملتل

، فــإن بعــض أجــزاء   ، فــإن بعــض أجــزاء   )) أدنــاه أدنــاه٨٤٨٤-٧٩٧٩انظــر الفقــرات  انظــر الفقــرات  ((وكمــا يــرد شــرحه أدنــاه    وكمــا يــرد شــرحه أدنــاه    . . ““وحوهلــاوحوهلــا
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ئيل نفسـها؛ وال تعتـرب احملكمـة أنـه          ئيل نفسـها؛ وال تعتـرب احملكمـة أنـه          اإلنشاءات جتري، أو خيطط هلا أن جتـري، علـى أرض إسـرا            اإلنشاءات جتري، أو خيطط هلا أن جتـري، علـى أرض إسـرا            
 ..ط لب منها النظر يف اآلثار القانونية الناشئة عن بناء تلك األجزاء من اجلدارطُلب منها النظر يف اآلثار القانونية الناشئة عن بناء تلك األجزاء من اجلدار

فاملسألة اليت طرحتها اجلمعية العامة تتعلق باآلثار القانونية الناشـئة عـن تشـييد              فاملسألة اليت طرحتها اجلمعية العامة تتعلق باآلثار القانونية الناشـئة عـن تشـييد               -  ٦٨٦٨ 
ثـار للجمعيـة العامـة،    ثـار للجمعيـة العامـة،    ولكـن لكـي تـبني احملكمـة تلـك اآل     ولكـن لكـي تـبني احملكمـة تلـك اآل     . . اجلدار على األرض الفلسطينية احملتلة    اجلدار على األرض الفلسطينية احملتلة    

انظـر الفقـرة   انظـر الفقـرة   ((عليها أوال أن حتـدد إن كـان تشـييد اجلـدار ينتـهك القـانون الـدويل أو الينتهكـه               عليها أوال أن حتـدد إن كـان تشـييد اجلـدار ينتـهك القـانون الـدويل أو الينتهكـه               
 ..وبالتايل فإهنا ستقوم بذلك قبل أن تتناول اآلثار الناشئة عن التشييدوبالتايل فإهنا ستقوم بذلك قبل أن تتناول اآلثار الناشئة عن التشييد). ). أعالهأعاله ٣٩٣٩

ض ض وللقيام بذلك، ستجري احملكمة أوال حتليال مقتضـبا للوضـع القـانوين لـألر             وللقيام بذلك، ستجري احملكمة أوال حتليال مقتضـبا للوضـع القـانوين لـألر              -  ٦٩٦٩ 
حمل النظر، مث تنتقل إىل وصف األشغال اليت أ جنزت بالفعل أو اليت هي قيـد اإلجنـاز علـى تلـك                     حمل النظر، مث تنتقل إىل وصف األشغال اليت أُجنزت بالفعل أو اليت هي قيـد اإلجنـاز علـى تلـك                     

 ..مث تبني القانون املنطبق قبل أن حتاول حتديد ما إذا كان قد مت انتهاك القانونمث تبني القانون املنطبق قبل أن حتاول حتديد ما إذا كان قد مت انتهاك القانون. . األرضاألرض
*  * 

ويف هناية احلرب العامليـة     ويف هناية احلرب العامليـة     . . لقد كانت فلسطني جزءا من اإلمرباطورية العثمانية      لقد كانت فلسطني جزءا من اإلمرباطورية العثمانية       -  ٧٠٧٠ 
، عمـال   ، عمـال   ))أأ((ألوىل، عهدت عصبة األمم إىل بريطانيا العظمى بانتداب علـى فلسـطني مـن الفئـة                 ألوىل، عهدت عصبة األمم إىل بريطانيا العظمى بانتداب علـى فلسـطني مـن الفئـة                 اا

 :: من العهد، اليت نصت على ما يلي من العهد، اليت نصت على ما يلي٢٢٢٢ من املادة  من املادة ٤٤بالفقرة بالفقرة 
إن بعـض األقــوام الــيت كانـت مــن قبــل تنتمـي إىل اإلمرباطوريــة التركيــة قــد    إن بعـض األقــوام الــيت كانـت مــن قبــل تنتمـي إىل اإلمرباطوريــة التركيــة قــد    ””  

ودهــا كــأمم مســتقلة ودهــا كــأمم مســتقلة وصـلت إىل درجــة مــن التقــدم ميكــن معهـا االعتــراف مؤقتــا بوج  وصـلت إىل درجــة مــن التقــدم ميكــن معهـا االعتــراف مؤقتــا بوج  
رهنا بتقدمي املشورة اإلدارية واملساعدة من قبل دولـة منتدبـة حـىت حيـني الوقـت الـذي                   رهنا بتقدمي املشورة اإلدارية واملساعدة من قبل دولـة منتدبـة حـىت حيـني الوقـت الـذي                   

 ““..تصبح فيه قادرة على النهوض وحدهاتصبح فيه قادرة على النهوض وحدها
، عنـدما   ، عنـدما   املركـز الـدويل ألفريقيـا اجلنوبيـة الغربيـة         املركـز الـدويل ألفريقيـا اجلنوبيـة الغربيـة         وتذك ر احملكمة بأهنا يف فتواهـا بشـأن         وتذكّر احملكمة بأهنا يف فتواهـا بشـأن          

 أقــيم لصــاحل ســكان األقــاليم ولصــاحل  أقــيم لصــاحل ســكان األقــاليم ولصــاحل االنتــداباالنتــداب””حتــدثت عــن االنتــداب عمومــا، الحظــت أن حتــدثت عــن االنتــداب عمومــا، الحظــت أن 
تقـارير  تقـارير  ((“ “  أمانـة مقدسـة يف عنـق املدنيـة     أمانـة مقدسـة يف عنـق املدنيـة    –البشرية عموما، بوصفه نظاما دوليا ذا هـدف دويل   البشرية عموما، بوصفه نظاما دوليا ذا هـدف دويل   

والحظـــت احملكمـــة أيضـــا يف هـــذا والحظـــت احملكمـــة أيضـــا يف هـــذا ). ). ١٣٢١٣٢، الصـــفحة ، الصـــفحة ١٩٥٠١٩٥٠حمكمـــة العـــدل الدوليـــة لعـــام حمكمـــة العـــدل الدوليـــة لعـــام 
تقـدم الشـعوب   تقـدم الشـعوب   مبدأ عدم الضم واملبدأ القائل بـأن رفاهيـة و        مبدأ عدم الضم واملبدأ القائل بـأن رفاهيـة و        : : اخلصوص وجود مبدأين أساسيني   اخلصوص وجود مبدأين أساسيني   

، ، املرجـع نفسـه   املرجـع نفسـه   ((“ “ أمانة مقدسة يف عنق املدنية    أمانة مقدسة يف عنق املدنية    ””يعترب  يعترب  ] ] غري القادرة بعد على النهوض بأمورها     غري القادرة بعد على النهوض بأمورها     [[
 ).).١٣١١٣١الصفحة الصفحة 
وقــد حــ ددت احلــدود اإلقليميــة لالنتــداب يف فلســطني مبوجــب عــدة صــكوك، وعلــى وقــد ُحــددت احلــدود اإلقليميــة لالنتــداب يف فلســطني مبوجــب عــدة صــكوك، وعلــى  

سـبتمرب  سـبتمرب  // أيلـول   أيلـول  ١٦١٦وجه اخلصوص ح ددت احلدود الشرقية مبوجـب مـذكرة بريطانيـة مؤرخـة              وجه اخلصوص ُحددت احلدود الشرقية مبوجـب مـذكرة بريطانيـة مؤرخـة              
 ..١٩٢٨١٩٢٨فرباير فرباير // شباط شباط٢٠٢٠ واملعاهدة األردنية الربيطانية املؤرخة  واملعاهدة األردنية الربيطانية املؤرخة ١٩١٩٢٢٢٢
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 أعلنــت اململكــة املتحــدة اعتزامهــا إجنــاز اجلــالء عــن اإلقلــيم  أعلنــت اململكــة املتحــدة اعتزامهــا إجنــاز اجلــالء عــن اإلقلــيم ١٩٤٧١٩٤٧ويف عــام ويف عــام  -  ٧١٧١ 
، مث قدمت ذلك التاريخ فيما بعـد إىل       ، مث قدمت ذلك التاريخ فيما بعـد إىل       ١٩٤٨١٩٤٨أغسطس  أغسطس  // آب  آب ١١املوضوع حتت االنتداب حبلول     املوضوع حتت االنتداب حبلول     

نـوفمرب  نـوفمرب  // تشرين الثـاين    تشرين الثـاين   ٢٩٢٩جلمعية العامة يف    جلمعية العامة يف    ويف الوقت نفسه، اختذت ا    ويف الوقت نفسه، اختذت ا    . . ١٩٤٨١٩٤٨مايو  مايو  / / أيارأيار ١٥١٥
توصـي اململكـة املتحـدة    توصـي اململكـة املتحـدة    ””بشأن حكومة فلسطني املستقلة وفيـه  بشأن حكومة فلسطني املستقلة وفيـه  ) ) ٢٢  -د د  ( (١٨١١٨١ القرار    القرار   ١٩٤٧١٩٤٧

 بالنسـبة   بالنسـبة  ““وتنفيـذه وتنفيـذه ... ... باعتماد مشروع التقسـيم  باعتماد مشروع التقسـيم  ... ... ومجيع أعضاء األمم املتحدة اآلخرين      ومجيع أعضاء األمم املتحدة اآلخرين      ... ... 
. . إحـدامها عربيـة واألخـرى يهوديـة       إحـدامها عربيـة واألخـرى يهوديـة       ني  ني  لإلقليم، على النحو احملـدد يف القـرار إىل دولـتني مسـتقلت            لإلقليم، على النحو احملـدد يف القـرار إىل دولـتني مسـتقلت            

ورفض السـكان العـرب يف فلسـطني وكـذلك          ورفض السـكان العـرب يف فلسـطني وكـذلك          . . وكذلك إنشاء نظام دويل خاص ملدينة القدس      وكذلك إنشاء نظام دويل خاص ملدينة القدس      
، أعلنــت ، أعلنــت ١٩٤٨١٩٤٨مــايو مــايو // أيــار أيــار١٤١٤ويف ويف . . الــدول العربيــة هــذا املشــروع حمــتجني بأنــه غــري متــوازن الــدول العربيــة هــذا املشــروع حمــتجني بأنــه غــري متــوازن 

 بـني إسـرائيل    بـني إسـرائيل   إسرائيل اسـتقالهلا مسـتندة إىل قـرار اجلمعيـة العامـة، وعندئـذ بـدأ صـراع مسـلح              إسرائيل اسـتقالهلا مسـتندة إىل قـرار اجلمعيـة العامـة، وعندئـذ بـدأ صـراع مسـلح              
 ..وعدد من الدول العربية ومل ينفذ مشروع التقسيموعدد من الدول العربية ومل ينفذ مشروع التقسيم

، قـــرر ، قـــرر ١٩٤٨١٩٤٨نـــوفمرب نـــوفمرب // تشـــرين الثـــاين تشـــرين الثـــاين١٦١٦، املـــؤرخ ، املـــؤرخ ))١٩٤٨١٩٤٨ ( (٦٢٦٢وبـــالقرار وبـــالقرار  -  ٧٢٧٢ 
وطلــب مــن األطــراف املشــتركة وطلــب مــن األطــراف املشــتركة “ “  فلســطني فلســطنيقطاعــاتقطاعــاتتنفــذ هدنــة يف مجيــع تنفــذ هدنــة يف مجيــع ””جملــس األمــن أن جملــس األمــن أن 

ووفقـا هلـذا القـرار      ووفقـا هلـذا القـرار      . . الغايـة الغايـة بشكل مباشر يف الصراع أن تسعى إىل إبرام اتفاقـات لتحقيـق هـذه               بشكل مباشر يف الصراع أن تسعى إىل إبرام اتفاقـات لتحقيـق هـذه               
 بـني إسـرائيل والـدول اجملـاورة مـن خـالل وسـاطة              بـني إسـرائيل والـدول اجملـاورة مـن خـالل وسـاطة             ١٩٤٩١٩٤٩أبرمت اتفاقات هدنة عامـة يف عـام         أبرمت اتفاقات هدنة عامـة يف عـام         

أبريـل  أبريـل  // نيسـان   نيسـان  ٣٣وعلى وجه اخلصوص، وقع أحد هذه االتفاقـات يف رودس يف            وعلى وجه اخلصوص، وقع أحد هذه االتفاقـات يف رودس يف            . . األمم املتحدة األمم املتحدة 
خــط خــط وعينــت املادتــان اخلامســة والسادســة مــن ذلــك االتفــاق  وعينــت املادتــان اخلامســة والسادســة مــن ذلــك االتفــاق  . .  بــني إســرائيل واألردن بــني إســرائيل واألردن١٩٤٩١٩٤٩

الـذي مسـي يف كـثري مـن األحيـان بعـد           الـذي مسـي يف كـثري مـن األحيـان بعـد           ((حدود اهلدنة بني القوات اإلسـرائيلية والقـوات العربيـة           حدود اهلدنة بني القوات اإلسـرائيلية والقـوات العربيـة           
بسبب اللون الذي استعمل لرمسـه علـى اخلـرائط؛ والـذي سي شـار إليـه                بسبب اللون الذي استعمل لرمسـه علـى اخلـرائط؛ والـذي سُيشـار إليـه                “ “ اخلط األخضر اخلط األخضر ””ذلك  ذلك  

ال ال ”” مـن املـادة الثالثـة علـى أنـه       مـن املـادة الثالثـة علـى أنـه      ٢٢ونصـت الفقـرة   ونصـت الفقـرة   ). ). ““اخلـط األخضـر  اخلـط األخضـر  ””هنا بعـد ذلـك بوصـفه        هنا بعـد ذلـك بوصـفه        
ألي من الطرفني إىل مـا      ألي من الطرفني إىل مـا      ... ...  أي عنصر من القوات العسكرية أو شبه العسكرية           أي عنصر من القوات العسكرية أو شبه العسكرية          جيوز أن يتقدم  جيوز أن يتقدم  

 مـن املــادة   مـن املــادة  ٨٨واتفـق يف الفقـرة   واتفـق يف الفقـرة   . . ““......وراء خطـوط حـدود اهلدنـة أو يعربهـا ألي غـرض كـان       وراء خطـوط حـدود اهلدنـة أو يعربهـا ألي غـرض كـان       
السادسة على عدم تفسري هذه األحكـام علـى أهنـا ختـل، علـى أي وجـه، بـأي تسـوية سياسـية                  السادسة على عدم تفسري هذه األحكـام علـى أهنـا ختـل، علـى أي وجـه، بـأي تسـوية سياسـية                  

 بــني الطــرفني علــى خطــوط حــدود اهلدنــة املعينــة يف املــادتني   بــني الطــرفني علــى خطــوط حــدود اهلدنــة املعينــة يف املــادتني  ومت االتفــاقومت االتفــاق. . هنائيــة بــني الطــرفنيهنائيــة بــني الطــرفني
ساس بالتسويات املتصـلة باألراضـي أو خطـوط         ساس بالتسويات املتصـلة باألراضـي أو خطـوط         املاملدون  دون  ، وذلك   ، وذلك   تفاقتفاقاخلامسة والسادسة من اال   اخلامسة والسادسة من اال   

ــذلك     ــة ب ــات أي مــن الطــرفني املتعلق ــة أو مبطالب ــة مقبل ــذلك    حدودي ــة ب ــات أي مــن الطــرفني املتعلق ــة أو مبطالب ــة مقبل وخيضــع خــط احلــدود ألي  وخيضــع خــط احلــدود ألي  . . ““حدودي
 ..تعديالت قد يتفق عليها الطرفان بعد ذلكتعديالت قد يتفق عليها الطرفان بعد ذلك

، احتلـت القـوات اإلسـرائيلية    ، احتلـت القـوات اإلسـرائيلية    ١٩٦٧١٩٦٧ الصراع املسلح الذي نشب يف عام      الصراع املسلح الذي نشب يف عام     ويفويف -  ٧٣٧٣ 
مبـا يف ذلـك     مبـا يف ذلـك     ((مجيع األراضي اليت كانـت تشـكل فلسـطني املوضـوعة حتـت االنتـداب الربيطـاين                  مجيع األراضي اليت كانـت تشـكل فلسـطني املوضـوعة حتـت االنتـداب الربيطـاين                  

 ).).األراضي املعروفة بالضفة الغربية، واليت تقع إىل الشرق من اخلط األخضراألراضي املعروفة بالضفة الغربية، واليت تقع إىل الشرق من اخلط األخضر
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جملــس األمــن باإلمجــاع القــرار  جملــس األمــن باإلمجــاع القــرار  ، اختــذ ، اختــذ ١٩٦٧١٩٦٧نــوفمرب نــوفمرب // تشــرين الثــاين تشــرين الثــاين٢٢٢٢ويف ويف  -  ٧٤٧٤ 
سـحب القـوات    سـحب القـوات    ””الذي أكد عدم جواز اكتساب أي إقلـيم حبـرب ودعـا إىل              الذي أكد عدم جواز اكتساب أي إقلـيم حبـرب ودعـا إىل              ) ) ١٩٦٧١٩٦٧(( ٢٤٢٢٤٢

وتــرك كــل ادعــاء بصــفة احملاربــة وتــرك كــل ادعــاء بصــفة احملاربــة “ “ األخــرياألخــري احملتلــة يف الــرتاع  احملتلــة يف الــرتاع  مــن األراضــي مــن األراضــييةيةإلســرائيلإلســرائيلاااملســلحة املســلحة 
 .. “ “وإهناء كل حالة حربوإهناء كل حالة حرب

ــذ عــام   -  ٧٥٧٥  ــذ عــام  ومن ــدابري يف هــذه   حــىت اآلن، اختــذت إســرائيل عــددا مــن   حــىت اآلن، اختــذت إســرائيل عــددا مــن  ١٩٦٧١٩٦٧ومن ــدابري يف هــذه   الت  الت
ــة القــدس    ــيري وضــع مدين ــة القــدس   األراضــي تســتهدف تغ ــيري وضــع مدين وبعــد أن أشــار جملــس األمــن يف عــدد مــن    وبعــد أن أشــار جملــس األمــن يف عــدد مــن    . . األراضــي تســتهدف تغ

ــدأ عــدم جــواز  ””املناســبات إىل املناســبات إىل  ــدأ عــدم جــواز  مب ــالقوة العســكريةاكتســاباكتســابمب ــالقوة العســكرية األرض ب ، أدان تلــك التــدابري، ، أدان تلــك التــدابري، ““ األرض ب
، أكد بأوضح عبـارة ممكنـة       ، أكد بأوضح عبـارة ممكنـة       ١٩٧١١٩٧١سبتمرب  سبتمرب  // أيلول  أيلول ٢٥٢٥املؤرخ  املؤرخ  ) ) ١٩٧١١٩٧١ ( (٢٩٨٢٩٨ومبوجب القرار   ومبوجب القرار   

جراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا إسـرائيل لتغـيري وضـع مدينـة القـدس مبـا                 جراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا إسـرائيل لتغـيري وضـع مدينـة القـدس مبـا                 مجيع اإل مجيع اإل ””: : أنأن
 ونقل السكان، والتشريعات اليت تستهدف ضم اجلـزء          ونقل السكان، والتشريعات اليت تستهدف ضم اجلـزء         يف ذلك مصادرة األراضي واملمتلكات،    يف ذلك مصادرة األراضي واملمتلكات،    

 ..““احملتل، هي غري صحيحة إمجاال وال ميكن أن تغري ذلك الوضعاحملتل، هي غري صحيحة إمجاال وال ميكن أن تغري ذلك الوضع
للقــانون األساســي للقــانون األساســي ””  ١٩٨٠١٩٨٠يــه يــه يوليول// متــوز متــوز٣٠٣٠وبعــد ذلــك، عقــب اعتمــاد إســرائيل يف  وبعــد ذلــك، عقــب اعتمــاد إســرائيل يف   

، نـص جملـس األمـن يف القـرار     ، نـص جملـس األمـن يف القـرار     ““الكاملـة واملوحـدة  الكاملـة واملوحـدة  ””الذي جيعل القـدس هـي عاصـمة إسـرائيل          الذي جيعل القـدس هـي عاصـمة إسـرائيل          
“ “ القـانون األساسـي   القـانون األساسـي   ””، على أن سـن ذلـك        ، على أن سـن ذلـك        ١٩٨٠١٩٨٠أغسطس  أغسطس  // آب  آب ٢٠٢٠املؤرخ  املؤرخ  ) ) ١٩٨٠١٩٨٠ ( (٤٧٨٤٧٨

ذهتا ذهتا مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختـ       مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختـ       ””يشكل انتهاكا للقانون الدويل وأن      يشكل انتهاكا للقانون الدويل وأن      
الــيت غــريت أو هتــدف إىل تغــيري طــابع ووضــع مدينــة  الــيت غــريت أو هتــدف إىل تغــيري طــابع ووضــع مدينــة  ووبــاالحتالل، بــاالحتالل،   إســرائيل، الســلطة القائمــةإســرائيل، الســلطة القائمــة

القـــانون القـــانون ””عـــدم االعتـــراف بــــ عـــدم االعتـــراف بــــ ””وقـــرر كـــذلك وقـــرر كـــذلك . . ““هـــي الغيـــة وباطلـــةهـــي الغيـــة وباطلـــة... ... القـــدس املقدســـة القـــدس املقدســـة 
، وأية إجراءات أخرى من جانب إسرائيل هتدف، كنتيجـة هلـذا القـانون، إىل تغـيري             ، وأية إجراءات أخرى من جانب إسرائيل هتدف، كنتيجـة هلـذا القـانون، إىل تغـيري             ““األساسياألساسي

 ..““قدسقدسطابع ووضع مدينة الطابع ووضع مدينة ال
أكتـوبر بـني األردن     أكتـوبر بـني األردن     // تشـرين األول    تشـرين األول   ٢٠٢٠وفيما بعـد، و قعـت معاهـدة سـالم يف           وفيما بعـد، ُوقعـت معاهـدة سـالم يف            -  ٧٦٧٦ 
احلـدود زمـن االنتـداب      احلـدود زمـن االنتـداب      علـى أسـاس تعريـف       علـى أسـاس تعريـف       ””وعينت املعاهدة احلدود بني البلـدين       وعينت املعاهدة احلدود بني البلـدين       . . وإسرائيلوإسرائيل

 ومــن دون املســاس بوضــع أي أراضــي وقعــت حتــت ســيطرة   ومــن دون املســاس بوضــع أي أراضــي وقعــت حتــت ســيطرة  ))أأ ( (١١كمــا هــو مــبني يف امللحــق كمــا هــو مــبني يف امللحــق 
 ووفـر امللحـق      ووفـر امللحـق     ).).٣٣ مـن املـادة       مـن املـادة      ٢٢ و    و   ١١الفقرتـان   الفقرتـان   ((“ “ ١٩٦٧١٩٦٧ عام    عام   احلكم العسكري اإلسرائيلي يف   احلكم العسكري اإلسرائيلي يف   

باألراضـي الـيت وقعـت حتـت سـيطرة احلكـم       باألراضـي الـيت وقعـت حتـت سـيطرة احلكـم       ”” اخلرائط ذات الصلة وأضاف، أنه فيما يتعلـق      اخلرائط ذات الصلة وأضاف، أنه فيما يتعلـق     ١١
 ..مع األردنمع األردن“ “ احلدود اإلداريةاحلدود اإلدارية”” هو  هو اخلط املبنياخلط املبني فإن  فإن ،،““١٩٦٧١٩٦٧العسكري اإلسرائيلي يف عام العسكري اإلسرائيلي يف عام 

 بــني إســرائيل ومنظمــة   بــني إســرائيل ومنظمــة  ١٩٩٣١٩٩٣وأخــريا، و قــع عــدد مــن االتفاقــات منــذ عــام   وأخــريا، ُوقــع عــدد مــن االتفاقــات منــذ عــام    -  ٧٧٧٧ 
واشـترطت تلـك االتفاقـات، يف       واشـترطت تلـك االتفاقـات، يف       . . التحرير الفلسطينية تفرض التزامات خمتلفـة علـى كـل طـرف           التحرير الفلسطينية تفرض التزامات خمتلفـة علـى كـل طـرف           

مجلــة أمــور، أن تنقــل إســرائيل إىل الســلطات الفلســطينية بعــض الســلطات واملســؤوليات الــيت   مجلــة أمــور، أن تنقــل إســرائيل إىل الســلطات الفلســطينية بعــض الســلطات واملســؤوليات الــيت   
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د جـرت عمليـات     د جـرت عمليـات     وقوق. . متارسها يف األراضي الفلسطينية احملتلة سلطاهتا العسكرية وإدارهتا املدنية        متارسها يف األراضي الفلسطينية احملتلة سلطاهتا العسكرية وإدارهتا املدنية        
 ..النقل هذه، ولكن نتيجة ملا وقع من أحداث بعد ذلك، بقيت جزئية وحمدودةالنقل هذه، ولكن نتيجة ملا وقع من أحداث بعد ذلك، بقيت جزئية وحمدودة

انظـر  انظـر  ((وتالحظ احملكمـة، أنـه مبوجـب القـانون الـدويل العـريف كمـا هـو مـبني                    وتالحظ احملكمـة، أنـه مبوجـب القـانون الـدويل العـريف كمـا هـو مـبني                     -  ٧٨٧٨ 
 املرفقـة    املرفقـة   ““قواعـد احتـرام قـوانني وأعـراف احلـروب الربيـة           قواعـد احتـرام قـوانني وأعـراف احلـروب الربيـة           ”” مـن     مـن    ٤٢٤٢يف املادة   يف املادة   ) )  أدناه  أدناه ٨٩٨٩الفقرة  الفقرة  

ــة الهــاي الرا  ــة الهــاي الرا باتفاقي ــة املؤرخــة  باتفاقي ــة املؤرخــة  بع ــوبر // تشــرين األول تشــرين األول١٨١٨بع ــوبر أكت ــا    ( (١٩٠٧١٩٠٧أكت ــيت سُيشــار إليهــا هن ــا   ال ــيت سي شــار إليهــا هن ال
يش يش اجلـ اجلـ حتت سلطة   حتت سلطة    عندما توضع بالفعل      عندما توضع بالفعل     ، تعترب األراضي حمتلة   ، تعترب األراضي حمتلة   ))““١٩٠٧١٩٠٧بقواعد الهاي لعام    بقواعد الهاي لعام    ””

 ..هذه السلطة وصار باإلمكان ممارستهاهذه السلطة وصار باإلمكان ممارستها بسطت فيها  بسطت فيها األراضي اليتاألراضي اليتاملعادي ويشمل االحتالل املعادي ويشمل االحتالل 
انظـر الفقـرة   انظـر الفقـرة   ((راضي الواقعة بني اخلط األخضر راضي الواقعة بني اخلط األخضر  األ  األ ١٩٦٧١٩٦٧وقد احتلت إسرائيل يف عام      وقد احتلت إسرائيل يف عام       

واحلــدود الشــرقية الســابقة لفلســطني زمــن االنتــداب خــالل الصــراع املســلح بــني   واحلــدود الشــرقية الســابقة لفلســطني زمــن االنتــداب خــالل الصــراع املســلح بــني   ) )  أعــاله أعــاله٧٢٧٢
ومبوجــب القــانون الــدويل العــريف، كانــت هــذه األراضــي بنــاء علــى ذلــك    ومبوجــب القــانون الــدويل العــريف، كانــت هــذه األراضــي بنــاء علــى ذلــك    . . إســرائيل واألردنإســرائيل واألردن

ومل يكـن لألحـداث الـيت       ومل يكـن لألحـداث الـيت       . . أراض حمتلة وكان إلسرائيل فيهـا وضـع السـلطة القائمـة بـاالحتالل             أراض حمتلة وكان إلسرائيل فيهـا وضـع السـلطة القائمـة بـاالحتالل             
 أعـاله، أي أثـر    أعـاله، أي أثـر   ٧٧٧٧ إىل  إىل ٧٥٧٥حدثت بعد ذلك يف هذه األراضي، على النحو املبني يف الفقـرات     حدثت بعد ذلك يف هذه األراضي، على النحو املبني يف الفقـرات     

مـا زالـت أراض     مـا زالـت أراض     ) ) مبـا فيهـا القـدس الشـرقية       مبـا فيهـا القـدس الشـرقية       ((ومجيع هـذه األراضـي      ومجيع هـذه األراضـي      . . يؤدي إىل تغيري هذه احلالة    يؤدي إىل تغيري هذه احلالة    
 ..زالت إسرائيل هلا وضع السلطة القائمة باالحتاللزالت إسرائيل هلا وضع السلطة القائمة باالحتالل حمتلة وماحمتلة وما

* 
 بالضــرورة هــي األراضــي بعينــها الــيت أنشــأت فيهــا إســرائيل أو تعتــزم    بالضــرورة هــي األراضــي بعينــها الــيت أنشــأت فيهــا إســرائيل أو تعتــزم   وهــذهوهــذه -  ٧٩٧٩ 

وســتورد احملكمــة اآلن وصــفا لتلــك وســتورد احملكمــة اآلن وصــفا لتلــك . . إنشــاء األشــغال الــيت يــرد وصــفها يف تقريــر األمــني العــامإنشــاء األشــغال الــيت يــرد وصــفها يف تقريــر األمــني العــام
وبالنسبة للتطـورات الالحقـة لنشـر ذلـك التقريـر، سـتحيل       وبالنسبة للتطـورات الالحقـة لنشـر ذلـك التقريـر، سـتحيل       . . األشغال، مستندة إىل ذلك التقرير األشغال، مستندة إىل ذلك التقرير 

ة الواردة يف البيـان الكتـايب الصـادر عـن األمـم املتحـدة، والـذي                 ة الواردة يف البيـان الكتـايب الصـادر عـن األمـم املتحـدة، والـذي                 احملكمة إىل املعلومات التكميلي   احملكمة إىل املعلومات التكميلي   
البيـان الكتـايب لألمـني      البيـان الكتـايب لألمـني      ””والـذي سي شـار إليـه هنـا بوصـفه           والـذي سُيشـار إليـه هنـا بوصـفه           ((قصد به األمني العام إكمال تقريـره        قصد به األمني العام إكمال تقريـره        

 ).).““العامالعام
عكفـت حكومـة إسـرائيل منـذ سـنة          عكفـت حكومـة إسـرائيل منـذ سـنة          ””: : وينص تقرير األمني العام على ما يلي      وينص تقرير األمني العام على ما يلي       -  ٨٠٨٠ 
رب إىل داخـــل إســـرائيل مـــن املنـــاطق الوســـطى رب إىل داخـــل إســـرائيل مـــن املنـــاطق الوســـطى  علـــى النظـــر يف خطـــة إليقـــاف التســـ علـــى النظـــر يف خطـــة إليقـــاف التســـ١٩٩٦١٩٩٦

ووفقا لذلك التقرير، جرت املوافقة على خطة مـن         ووفقا لذلك التقرير، جرت املوافقة على خطة مـن         ). ). ٤٤الفقرة  الفقرة  ((“ “ ......والشمالية للضفة الغربية    والشمالية للضفة الغربية    
وبعـد ذلـك،    وبعـد ذلـك،    . . ٢٠٠١٢٠٠١يوليـه   يوليـه   //هذا النوع ألول مرة من جانب جملس الوزراء اإلسرائيلي يف متوز          هذا النوع ألول مرة من جانب جملس الوزراء اإلسرائيلي يف متوز          

شـييد األشـغال، الـيت تشـكل مـا          شـييد األشـغال، الـيت تشـكل مـا          ، اعتمد جملـس الـوزراء مقـررا بت        ، اعتمد جملـس الـوزراء مقـررا بت        ٢٠٠٢٢٠٠٢أبريل  أبريل  / /  نيسان  نيسان ١٤١٤يف  يف  
 .. كيلومتر، يف ثالث مناطق من الضفة الغربية كيلومتر، يف ثالث مناطق من الضفة الغربية٨٠٨٠، يبلغ طوله ، يبلغ طوله ““ أمين أمينياجياجسس”” تصفه إسرائيل بـتصفه إسرائيل بـ

وانتقـــل املشـــروع إىل مرحلـــة أخـــرى عنـــدما وافـــق جملـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي، يف  وانتقـــل املشـــروع إىل مرحلـــة أخـــرى عنـــدما وافـــق جملـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي، يف   
يـة  يـة  يف الضـفة الغرب   يف الضـفة الغرب   “ “ سـياج متصـل   سـياج متصـل   ””، على املرحلة األوىل من تشييد       ، على املرحلة األوىل من تشييد       ٢٠٠٢٢٠٠٢يونيه  يونيه  //حزيرانحزيران ٢٣٢٣
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“ “ السـياج السـياج ””، اعتمـد مسـار ذلـك        ، اعتمـد مسـار ذلـك        ٢٠٠٢٢٠٠٢أغسـطس   أغسـطس   // آب  آب ١٤١٤ويف  ويف  . . ““مبا فيهـا القـدس الشـرقية      مبا فيهـا القـدس الشـرقية      ((
 كيلـومترا يف اجلـزء الشـمايل مـن الضـفة             كيلـومترا يف اجلـزء الشـمايل مـن الضـفة            ١٢٣١٢٣للعمل يف املرحلة ألف، بغية تشييد جممـع طولـه           للعمل يف املرحلة ألف، بغية تشييد جممـع طولـه           

وجـرت املوافقـة علـى      وجـرت املوافقـة علـى      . . إىل مسـتوطنة إلكانـا    إىل مسـتوطنة إلكانـا    ) ) مشـال جـنني   مشـال جـنني   ((الغربية ميتد من نقطـة تفتـيش سـامل          الغربية ميتد من نقطـة تفتـيش سـامل          
 كيلـومترا    كيلـومترا   ٤٠٤٠ومشلت جزءا طوله حنو     ومشلت جزءا طوله حنو     . . ٢٠٠٢٢٠٠٢ديسمرب  ديسمرب  //عمل يف كانون األول   عمل يف كانون األول   املرحلة باء من ال   املرحلة باء من ال   

ميتد شرقا من نقطة تفتيش سامل حنو بيت شني علـى طـول اجلـزء الشـمايل مـن اخلـط األخضـر                       ميتد شرقا من نقطة تفتيش سامل حنو بيت شني علـى طـول اجلـزء الشـمايل مـن اخلـط األخضـر                       
، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتــوبر أكتــوبر // تشــرين األول تشــرين األول١١وعــالوة علــى ذلــك، ففــي  وعــالوة علــى ذلــك، ففــي  . . وحــىت يصــل إىل وادي األردنوحــىت يصــل إىل وادي األردن

لكامـل، والـذي، وفقـا ملـا جـاء يف تقريـر األمـني               لكامـل، والـذي، وفقـا ملـا جـاء يف تقريـر األمـني               وافق جملس الـوزراء اإلسـرائيلي علـى املسـار ا          وافق جملس الـوزراء اإلسـرائيلي علـى املسـار ا          
وقـد ن شـرت   وقـد ُنشـرت   “ “  كيلومترا علـى امتـداد الضـفة الغربيـة     كيلومترا علـى امتـداد الضـفة الغربيـة    ٧٢٠٧٢٠سيشكل خطا متصال طوله    سيشكل خطا متصال طوله    ””العام،  العام،  

خريطــة للمســار ت ظهــر األجــزاء الــيت مت تشــييدها وتلــك املخطــط لتشــييدها علــى موقــع وزارة  خريطــة للمســار ُتظهــر األجــزاء الــيت مت تشــييدها وتلــك املخطــط لتشــييدها علــى موقــع وزارة  
ووفقـا للتفاصـيل املـوفرة      ووفقـا للتفاصـيل املـوفرة      . . ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتـوبر   أكتـوبر   // تشـرين األول    تشـرين األول   ٢٣٢٣الدفاع علـى شـبكة اإلنترنـت يف         الدفاع علـى شـبكة اإلنترنـت يف         

يشــمل عــددا مــن املســتوطنات الكــبرية يشــمل عــددا مــن املســتوطنات الكــبرية ) ) املرحلــة جــيماملرحلــة جــيم((علــى تلــك اخلريطــة، مثــة جــزء متصــل  علــى تلــك اخلريطــة، مثــة جــزء متصــل  
املـبين حـول القـدس والنقطـة اجلنوبيـة          املـبين حـول القـدس والنقطـة اجلنوبيـة          “ “ السـياج األمـين   السـياج األمـين   ””سريبط بني النهاية الشمالية الغربية لــ        سريبط بني النهاية الشمالية الغربية لــ        

“ “ لسـياج األمـين   لسـياج األمـين   اا””ووفقـا للخريطـة ذاهتـا، سـيمتد         ووفقـا للخريطـة ذاهتـا، سـيمتد         . . للجزء املشيد يف املرحلـة ألـف عنـد إلكانـا          للجزء املشيد يف املرحلـة ألـف عنـد إلكانـا          
 كيلومترا من مستوطنة هارغيلو قرب القدس إىل مستوطنة كارمل جنوب شـرقي              كيلومترا من مستوطنة هارغيلو قرب القدس إىل مستوطنة كارمل جنوب شـرقي             ١١٥١١٥ملسافة  ملسافة  
ووفقا ملا ورد يف وثـائق وزارة الـدفاع، مـن املقـرر إجنـاز العمـل يف هـذا                    ووفقا ملا ورد يف وثـائق وزارة الـدفاع، مـن املقـرر إجنـاز العمـل يف هـذا                    ). ). املرحلة دال املرحلة دال ((اخلليل  اخلليل  

ن ن وأخريا، هنـاك إشـارات يف ملـف القضـية إىل مـا تعتزمـه إسـرائيل مـ                  وأخريا، هنـاك إشـارات يف ملـف القضـية إىل مـا تعتزمـه إسـرائيل مـ                  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥القطاع يف عام    القطاع يف عام    
 ..يتبع وادي األردن على طول سلسلة اجلبال الواقعة إىل الغربيتبع وادي األردن على طول سلسلة اجلبال الواقعة إىل الغرب“ “ سياج أمينسياج أمين””تشييد تشييد 

ــغال          -  ٨١٨١  ــزء األول مــن هــذه األش ــإن اجل ــايب لألمــني العــام، ف ــا للبيــان الكت ــغال         ووفق ــزء األول مــن هــذه األش ــإن اجل ــايب لألمــني العــام، ف ــا للبيــان الكت ووفق
  ٣١٣١ كيلـومترا، قـد أ علـن إجنـازه يف      كيلـومترا، قـد أُعلـن إجنـازه يف     ١٥٠١٥٠، الـذي سـيمتد يف هنايـة األمـر ملسـافة            ، الـذي سـيمتد يف هنايـة األمـر ملسـافة            ))املرحلة ألف املرحلة ألف ((

. .  فلسطيين سيعيشـون يف أمـاكن حمصـورة         فلسطيين سيعيشـون يف أمـاكن حمصـورة        ٥٦٥٦  ٠٠٠٠٠٠التقرير أن حنو    التقرير أن حنو    ويذكر  ويذكر  . . ٢٠٠٣٢٠٠٣يوليه  يوليه  //متوزمتوز
ويف ويف . .  كيلــومترا حــول القــدس كيلــومترا حــول القــدس١٩,٥١٩,٥وخــالل هــذه املرحلــة، بــين جــزآن يبلــغ جممــوع طوهلمــا  وخــالل هــذه املرحلــة، بــين جــزآن يبلــغ جممــوع طوهلمــا  

 بدئ تشـييد جـزء جديـد علـى طـول اخلـط األخضـر إىل الغـرب                    بدئ تشـييد جـزء جديـد علـى طـول اخلـط األخضـر إىل الغـرب                   ٢٠٠٣٢٠٠٣نوفمرب  نوفمرب  / / تشرين الثاين تشرين الثاين 
 كـان قـد      كـان قـد     ٢٠٠٤٢٠٠٤ينـاير   ينـاير   //كـانون الثـاين   كـانون الثـاين   يف  يف  وو“ “  باقـا الشـرقية     باقـا الشـرقية    -نزلة عيسى   نزلة عيسى   ””من املنطقة احملصورة    من املنطقة احملصورة    

 ..قارب على االنتهاء يف الوقت الذي قدم فيه األمني العام بيانه الكتايبقارب على االنتهاء يف الوقت الذي قدم فيه األمني العام بيانه الكتايب
ووفقا ملا جاء يف البيان الكتايب لألمـني العـام، كـان العمـل مـا زال جاريـا يف األشـغال                      ووفقا ملا جاء يف البيان الكتايب لألمـني العـام، كـان العمـل مـا زال جاريـا يف األشـغال                       

 ميتــد  ميتــد وعلــى ذلــك مثــة جــزء أويلوعلــى ذلــك مثــة جــزء أويل. . ٢٠٠٤٢٠٠٤ينــاير ينــاير //املنفــذة يف إطــار املرحلــة بــاء يف كــانون الثــاين املنفــذة يف إطــار املرحلــة بــاء يف كــانون الثــاين 
بــالقرب مــن اخلــط األخضــر أو عليــه إىل قريــة املطلــة، كــان علــى وشــك االنتــهاء يف كــانون     بــالقرب مــن اخلــط األخضــر أو عليــه إىل قريــة املطلــة، كــان علــى وشــك االنتــهاء يف كــانون     

وقـد بـدأ التشـييد يف       وقـد بـدأ التشـييد يف       . . وهنـاك جـزءآن إضـافيان يلتقيـان عنـد هـذه النقطـة             وهنـاك جـزءآن إضـافيان يلتقيـان عنـد هـذه النقطـة             . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ينـاير   ينـاير   //الثاينالثاين
أمـا  أمـا  . .  يف جـزء واحـد ميتـد حنـو الشـرق حـىت احلـدود األردنيـة                  يف جـزء واحـد ميتـد حنـو الشـرق حـىت احلـدود األردنيـة                 ٢٠٠٤٢٠٠٤ينـاير   ينـاير   //أوائل كانون الثاين  أوائل كانون الثاين  
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زء الثاين، الذي من املخطط له أن ميتد من اخلـط األخضـر إىل قريـة تيسـري، فقـد بـدأ                      زء الثاين، الذي من املخطط له أن ميتد من اخلـط األخضـر إىل قريـة تيسـري، فقـد بـدأ                      تشييد اجل تشييد اجل 
 ..ومع ذلك فقد أ بلغت األمم املتحدة أن هذا اجلزء الثاين مل جير بناؤهومع ذلك فقد أُبلغت األمم املتحدة أن هذا اجلزء الثاين مل جير بناؤه. . بالكادبالكاد

ويذكر البيان الكتايب لألمني العام كـذلك أن املرحلـة جـيم مـن العمـل، الـيت متتـد مـن                      ويذكر البيان الكتايب لألمني العام كـذلك أن املرحلـة جـيم مـن العمـل، الـيت متتـد مـن                       
لقرب من مستوطنة إلكانا، إىل قرية نعمان، جنوب شـرقي القـدس،           لقرب من مستوطنة إلكانا، إىل قرية نعمان، جنوب شـرقي القـدس،           نقطة هناية املرحلة ألف، با    نقطة هناية املرحلة ألف، با    

ففـي املرحلـة    ففـي املرحلـة    . . وهـذا اجلـزء مقسـم إىل ثالثـة مراحـل          وهـذا اجلـزء مقسـم إىل ثالثـة مراحـل          . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمرب  ديسمرب  //قد بدأ يف كانون األول    قد بدأ يف كانون األول    
 كيلـومترات مـن      كيلـومترات مـن     ٤٤، الواقعة بني مجلة نقاط منها قريتا الرنتيس وبدروس، مت تشييد حنو             ، الواقعة بني مجلة نقاط منها قريتا الرنتيس وبدروس، مت تشييد حنو             ١١جيم  جيم  

، الـيت سـتحيط مبـا       ، الـيت سـتحيط مبـا       ٢٢أمـا املرحلـة جـيم       أمـا املرحلـة جـيم       . .  كيلـومترا   كيلـومترا  ٤٠٤٠الطول الكلي املخطـط لتشـييده والبـالغ         الطول الكلي املخطـط لتشـييده والبـالغ         
ــآرآر””يســـمى يســـمى  ــييـ ــييـ ــل سـ ــافة “ “ ينتينتييللاال سـ ــدخول مسـ ــافة بالـ ــدخول مسـ ــم  ٢٢٢٢بالـ ــة، فستضـ ــفة الغربيـ ــومترا يف الضـ ــم   كيلـ ــة، فستضـ ــفة الغربيـ ــومترا يف الضـ  كيلـ
 تشــييد اثــنني مــن    تشــييد اثــنني مــن   ٣٣ومــن املزمــع أن تشــمل املرحلــة جــيم     ومــن املزمــع أن تشــمل املرحلــة جــيم     . .  مســتوطن إســرائيلي  مســتوطن إســرائيلي ٥٢٥٢ ٠٠٠٠٠٠

جنــوب، مــواز جنــوب، مــواز   -؛ ومــن املقــرر أن ميتــد أحــد هــذه احلــواجز يف اجتــاه مشــال ؛ ومــن املقــرر أن ميتــد أحــد هــذه احلــواجز يف اجتــاه مشــال ““حــواجز العمــقحــواجز العمــق””
 الذي جيـري تشـييده حاليـا بـني رنتـيس وبـدروس، بينمـا                 الذي جيـري تشـييده حاليـا بـني رنتـيس وبـدروس، بينمـا                ١١تقريبا للجزء اخلاص باملرحلة جيم      تقريبا للجزء اخلاص باملرحلة جيم      

 غـرب علـى طـول سلسـلة مـن الـتالل يقـال إهنـا جـزء مـن مسـار             غـرب علـى طـول سلسـلة مـن الـتالل يقـال إهنـا جـزء مـن مسـار            -ميتد اآلخر يف اجتـاه شـرق        ميتد اآلخر يف اجتـاه شـرق        
وإذا أجنــز تشــييد احلــاجزين،   وإذا أجنــز تشــييد احلــاجزين،   . . ، وهــو طريــق للســيارات جيــري تشــييده    ، وهــو طريــق للســيارات جيــري تشــييده    ٤٥٤٥الطريــق الســريع  الطريــق الســريع  
 .. جمتمع حمليا جمتمع حمليا٢٤٢٤ فلسطيين يف  فلسطيين يف ٧٢٧٢  ٠٠٠٠٠٠ن حمصورتان، تضمان ن حمصورتان، تضمان ستتكون منطقتاستتكون منطقتا

 علـى طـول     علـى طـول    ٢٠٠٣٢٠٠٣نـوفمرب   نـوفمرب   //وقد بدأ أيضـا مزيـد مـن التشـييد يف أواخـر تشـرين الثـاين                وقد بدأ أيضـا مزيـد مـن التشـييد يف أواخـر تشـرين الثـاين                 
اجلزء اجلنويب الشرقي من احلدود البلدية للقدس، ويتبع مسارا، يعـزل، وفقـا ملـا جـاء يف البيـان                    اجلزء اجلنويب الشرقي من احلدود البلدية للقدس، ويتبع مسارا، يعـزل، وفقـا ملـا جـاء يف البيـان                    

يف منطقة ضواحي القدس عن املدينـة  وتقسـم حـي    يف منطقة ضواحي القدس عن املدينـة  وتقسـم حـي    الكتايب لألمني العام، قرية العزرية اليت تقع       الكتايب لألمني العام، قرية العزرية اليت تقع       
 ..أبو ديس اجملاور إىل قسمنيأبو ديس اجملاور إىل قسمني

، أجنـز، وفقـا ملـا جـاء يف البيـان الكتـايب لألمـني                ، أجنـز، وفقـا ملـا جـاء يف البيـان الكتـايب لألمـني                ٢٠٠٤٢٠٠٤ينـاير   ينـاير   // كانون الثـاين    كانون الثـاين   ٢٥٢٥وحىت  وحىت   
. .  كيلومترا مـن التشـييد، تشـمل املرحلـة ألـف واجلـزء األكـرب مـن املرحلـة بـاء                      كيلومترا مـن التشـييد، تشـمل املرحلـة ألـف واجلـزء األكـرب مـن املرحلـة بـاء                     ١٩٠١٩٠العام، حنو   العام، حنو   

لة جيم يف بعـض منـاطق املنطقـة الوسـطى مـن الضـفة الغربيـة ويف              لة جيم يف بعـض منـاطق املنطقـة الوسـطى مـن الضـفة الغربيـة ويف              وقد بدأ تشييد آخر يف املرح     وقد بدأ تشييد آخر يف املرح     
 ..ومل تبدأ بعد املرحلة دال، املخطط إلجرائها يف اجلزء اجلنويب من الضفة الغربيةومل تبدأ بعد املرحلة دال، املخطط إلجرائها يف اجلزء اجلنويب من الضفة الغربية. . القدسالقدس

وقد أوضحت احلكومة اإلسرائيلية أن املسارات واجلداول الزمنية، علـى النحـو الـوارد     وقد أوضحت احلكومة اإلسرائيلية أن املسارات واجلداول الزمنية، علـى النحـو الـوارد      
ــديل   ــة للتع ــديل  أعــاله، قابل ــة للتع ــر //ويف شــباطويف شــباط. . أعــاله، قابل ــر فرباي ــه     ٢٠٠٤٢٠٠٤فرباي ــدم جــزء طول ــال، ُه ــى ســبيل املث ــه     ، عل ــال، هــ دم جــزء طول ــى ســبيل املث   ٨٨، عل

 ..كيلومترات قرب مدينة باقا الشرقية ويبدو أن الطول املخطط له من اجلدار قد خ فض قليالكيلومترات قرب مدينة باقا الشرقية ويبدو أن الطول املخطط له من اجلدار قد ُخفض قليال
ووفقــا للوصــف الــوارد يف التقريــر ويف البيــان الكتــايب لألمــني العــام، أفضــت   ووفقــا للوصــف الــوارد يف التقريــر ويف البيــان الكتــايب لألمــني العــام، أفضــت    -  ٨٢٨٢ 

 ::مما يليمما يلياألشغال املخطط هلا أو املنجزة أو ستفضي إىل جممع يتكون أساسا األشغال املخطط هلا أو املنجزة أو ستفضي إىل جممع يتكون أساسا 
 سياج يتضمن أجهزة استشعار إلكترونية؛سياج يتضمن أجهزة استشعار إلكترونية؛ ))١١(( 
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 ؛؛)) أمتار أمتار٤٤يصل عمقه إىل يصل عمقه إىل ((خندق خندق  ))٢٢(( 
 طريق للدوريات معبد باألسفلت وذي مسارين؛طريق للدوريات معبد باألسفلت وذي مسارين؛ ))٣٣(( 
وهــو عبــارة عــن شــريط مــن الرمــل املمهــد لكــي يتســىن   وهــو عبــارة عــن شــريط مــن الرمــل املمهــد لكــي يتســىن   ((طريــق لتتبــع األثــر طريــق لتتبــع األثــر  ))٤٤(( 

 والذي ميتد موازيا للسياج؛والذي ميتد موازيا للسياج؛) ) اكتشاف آثار اخلطىاكتشاف آثار اخلطى
 .. من األسالك الشائكة حتدد اخلط احمليط باجملمع من األسالك الشائكة حتدد اخلط احمليط باجملمعست جمموعاتست جمموعات ))٥٥(( 
ــع     ــغ عــرض اجملم ــع   ويبل ــغ عــرض اجملم ــزداد حــىت يصــل إىل    ٧٠٧٠ إىل  إىل ٥٠٥٠ويبل ــرا، ي ــزداد حــىت يصــل إىل     مت ــرا، ي ــر يف بعــض  ١٠٠١٠٠ مت ــر يف بعــض   مت  مت
 ..هذه األشغالهذه األشغال  إىلإىل“ “ حواجز العمقحواجز العمق””وجيوز إضافة وجيوز إضافة . . األماكناألماكن
 كيلـومترا مـن اجلمـع الـذي أجنـز تشـييده أو مـا زال         كيلـومترا مـن اجلمـع الـذي أجنـز تشـييده أو مـا زال        ١٨٠١٨٠وقد مشل اجلزء البالغ طولـه     وقد مشل اجلزء البالغ طولـه      

 كيلـومترا مـن اجلــدار    كيلـومترا مـن اجلــدار   ٨,٥٨,٥ الوقـت الـذي قـدم فيــه األمـني العـام تقريـره حنـو         الوقـت الـذي قـدم فيــه األمـني العـام تقريـره حنـو        قيـد التشـييد حـىت   قيـد التشـييد حـىت   
اخلرســاين وتوجــد هــذه الكيلــومترات مــن اجلــدار بصــفة عامــة يف األمــاكن الــيت تقتــرب فيهــا    اخلرســاين وتوجــد هــذه الكيلــومترات مــن اجلــدار بصــفة عامــة يف األمــاكن الــيت تقتــرب فيهــا    

مثـل مـدينيت قلقيليـة وطـولكرم، أو يف          مثـل مـدينيت قلقيليـة وطـولكرم، أو يف          ((جتمعات السكان الفلسـطينيني مـن إسـرائيل أو تتامخهـا            جتمعات السكان الفلسـطينيني مـن إسـرائيل أو تتامخهـا            
 ).).أجزاء من القدسأجزاء من القدس

ــا -  ٨٣٨٣  ــاووفق ــه إىل الشــمال       ووفق ــزء من ــإن اجلــدار يف أقصــى ج ــام، ف ــني الع ــر األم ــه إىل الشــمال        لتقري ــزء من ــإن اجلــدار يف أقصــى ج ــام، ف ــني الع ــر األم  لتقري
ومع ذلك فهـو يقـع      ومع ذلك فهـو يقـع      . . بالشكل الذي ش يد به أو جيري تشييده ال يكاد يبتعد عن اخلط األخضر            بالشكل الذي ُشيد به أو جيري تشييده ال يكاد يبتعد عن اخلط األخضر            

 كيلومترا عـن اخلـط       كيلومترا عـن اخلـط      ٧,٥٧,٥وتبعد األشغال ما يزيد على      وتبعد األشغال ما يزيد على      . . داخل األراضي احملتلة يف معظم مساره     داخل األراضي احملتلة يف معظم مساره     
املســتوطنات، بينمــا يطــوق املنــاطق الــيت يســكنها      املســتوطنات، بينمــا يطــوق املنــاطق الــيت يســكنها      األخضــر يف بعــض األمــاكن الــيت تشــمل     األخضــر يف بعــض األمــاكن الــيت تشــمل     

ومثة جزء ميتد كيلومتر واحد اىل كيلومترين إىل الغـرب مـن طـولكرم يظهـر أنـه                  ومثة جزء ميتد كيلومتر واحد اىل كيلومترين إىل الغـرب مـن طـولكرم يظهـر أنـه                  . . الفلسطينيونالفلسطينيون
ومن الناحية األخرى ففي أماكن أخـرى سـيبعد   ومن الناحية األخرى ففي أماكن أخـرى سـيبعد   . . يقع يف اجلانب اإلسرائيلي من اخلط األخضر  يقع يف اجلانب اإلسرائيلي من اخلط األخضر  

أمـا يف حالـة القـدس،     أمـا يف حالـة القـدس،     . .  كيلـومترا   كيلـومترا  ٢٢٢٢املسار املخطط عن اخلط األخضـر ناحيـة الشـرق مسـافة             املسار املخطط عن اخلط األخضـر ناحيـة الشـرق مسـافة             
فتقع األشغال القائمة واملسار املخطط خارج اخلط األخضر مبسـافة كـبرية ويف بعـض األحيـان            فتقع األشغال القائمة واملسار املخطط خارج اخلط األخضر مبسـافة كـبرية ويف بعـض األحيـان            

 ..تتجاوز احلدود البلدية الشرقية للقدس كما حددهتا إسرائيلتتجاوز احلدود البلدية الشرقية للقدس كما حددهتا إسرائيل
 يف   يف  ١٦,٦١٦,٦أي  أي  (( كيلـومترا مربعـا       كيلـومترا مربعـا      ٩٧٥٩٧٥وعلى أساس ذلـك املسـار، سـيقع حنـو           وعلى أساس ذلـك املسـار، سـيقع حنـو            -  ٨٤٨٤ 

ويـذكر التقريـر    ويـذكر التقريـر    . . ، وفقا لتقرير األمني العام، بني اخلط األخضر واجلدار        ، وفقا لتقرير األمني العام، بني اخلط األخضر واجلدار        ))بيةبيةاملائة من الضفة الغر   املائة من الضفة الغر   
وإذا أجنـز اجلـدار بكاملـه علـى النحـو املخطـط       وإذا أجنـز اجلـدار بكاملـه علـى النحـو املخطـط       . .  فلسـطيين  فلسـطيين ٢٣٧٢٣٧  ٠٠٠٠٠٠أن هذه املنطقة يسكنها     أن هذه املنطقة يسكنها     

 فلســطيين آخــرين يف جمتمعــات مطوقــة بالكامــل تقريبــا، ووصــفت بأهنــا  فلســطيين آخــرين يف جمتمعــات مطوقــة بالكامــل تقريبــا، ووصــفت بأهنــا ١٦٠١٦٠  ٠٠٠٠٠٠فســيعيش فســيعيش 
  ٣٢٠٣٢٠  ٠٠٠٠٠٠ة للمســار املخطــط، ســيعيش مــا يقــرب مــن ة للمســار املخطــط، ســيعيش مــا يقــرب مــن وكنتيجــوكنتيجــ. . أمــاكن حمصــورة يف التقريــرأمــاكن حمصــورة يف التقريــر

ــهم ((مســتوطن إســرائيلي  مســتوطن إســرائيلي   ــهم من ــة بــني اخلــط األخضــر   ) )  يف القــدس الشــرقية  يف القــدس الشــرقية ١٧٨١٧٨  ٠٠٠٠٠٠من ــة بــني اخلــط األخضــر   يف املنطق يف املنطق
 ..واجلدارواجلدار
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وأخــريا، فممــا هــو جــدير بالــذكر أن تشــييد اجلــدار قــد صــاحبه خلــق نظــام   وأخــريا، فممــا هــو جــدير بالــذكر أن تشــييد اجلــدار قــد صــاحبه خلــق نظــام    -  ٨٥٨٥ 
اع اإلسـرائيلية  اع اإلسـرائيلية  ، أصـدرت قـوات الـدف     ، أصـدرت قـوات الـدف     ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتوبر  أكتوبر  //وهكذا ففي تشرين األول   وهكذا ففي تشرين األول   . . إداري جديد إداري جديد 

منطقـة  منطقـة  ””أوامر حتدد فيها اجلزء من الضـفة الغربيـة الواقـع بـني اخلـط األخضـر واجلـدار بوصـفه                      أوامر حتدد فيها اجلزء من الضـفة الغربيـة الواقـع بـني اخلـط األخضـر واجلـدار بوصـفه                      
يستطيع قاطنو هـذه املنطقـة البقـاء فيهـا بعـد اآلن، كمـا ال جيـوز أن يدخلـها أي                      يستطيع قاطنو هـذه املنطقـة البقـاء فيهـا بعـد اآلن، كمـا ال جيـوز أن يدخلـها أي                       والوال. . ““مغلقةمغلقة

  شخص غري مقـيم فيهـا، إال إذا كـان حـامال لتـرخيص أو بطاقـة هويـة صـادرة عـن السـلطات                        شخص غري مقـيم فيهـا، إال إذا كـان حـامال لتـرخيص أو بطاقـة هويـة صـادرة عـن السـلطات                        
ووفقا ملا جاء يف تقرير األمني العـام، حصـل معظـم املقـيمني علـى تـراخيص لفتـرة                    ووفقا ملا جاء يف تقرير األمني العـام، حصـل معظـم املقـيمني علـى تـراخيص لفتـرة                    . . اإلسرائيليةاإلسرائيلية
املواطنــون اإلســرائيليون واملقيميــون الــدائمون اإلســرائيليون ومــن تنطبــق علــيهم   املواطنــون اإلســرائيليون واملقيميــون الــدائمون اإلســرائيليون ومــن تنطبــق علــيهم    أمــاأمــا. . حمــدودةحمــدودة

شــروط اهلجــرة إىل إســرائيل وفقــا لقــانون العــودة فيمكنــهم البقــاء فيهــا، أو التنقــل حبريــة إىل     شــروط اهلجــرة إىل إســرائيل وفقــا لقــانون العــودة فيمكنــهم البقــاء فيهــا، أو التنقــل حبريــة إىل     
وال ميكـن الـدخول إىل املنطقـة املغلقـة     وال ميكـن الـدخول إىل املنطقـة املغلقـة     . . نطقة املغلقة وإىل خارجها ويف داخلها دون تـرخيص       نطقة املغلقة وإىل خارجها ويف داخلها دون تـرخيص       املامل

 ..عن طريق بوابات دخول، اليت تفتح بشكل غري متواتر ولفترات قصريةعن طريق بوابات دخول، اليت تفتح بشكل غري متواتر ولفترات قصرية أو اخلروج منها إالأو اخلروج منها إال
*   * 

وســتقوم احملكمــة اآلن بتحديــد قواعــد ومبــادئ القــانون الــدويل ذات الصــلة    وســتقوم احملكمــة اآلن بتحديــد قواعــد ومبــادئ القــانون الــدويل ذات الصــلة     -  ٨٦٨٦ 
وميكن العثور على هـذه القواعـد واملبـادئ يف          وميكن العثور على هـذه القواعـد واملبـادئ يف          . . ونية التدابري اليت اختذهتا إسرائيل    ونية التدابري اليت اختذهتا إسرائيل    بتقدير مدى قان  بتقدير مدى قان  

ميثــاق األمــم املتحــدة وبعــض املعاهــدات األخــرى، ويف القــانون الــدويل العــريف ويف القــرارات  ميثــاق األمــم املتحــدة وبعــض املعاهــدات األخــرى، ويف القــانون الــدويل العــريف ويف القــرارات  
ومـع ذلـك، فقـد أعربـت        ومـع ذلـك، فقـد أعربـت        . . ذات الصلة اليت اختذهتا اجلمعية العامة وجملـس األمـن وفقـا للميثـاق             ذات الصلة اليت اختذهتا اجلمعية العامة وجملـس األمـن وفقـا للميثـاق             

كها بالنسبة ملـدى انطبـاق بعـض قواعـد القـانون اإلنسـاين الـدويل وصـكوك                  كها بالنسبة ملـدى انطبـاق بعـض قواعـد القـانون اإلنسـاين الـدويل وصـكوك                  إسرائيل عن شكو  إسرائيل عن شكو  
ــة     ــى األراضــي الفلســطينية احملتل ــوق اإلنســان عل ــة    حق ــى األراضــي الفلســطينية احملتل ــوق اإلنســان عل ــذه املســائل   . . حق ــة اآلن يف ه ــذه املســائل   وســتنظر احملكم ــة اآلن يف ه وســتنظر احملكم

 ..املختلفةاملختلفة
ــا للفقــرة    -  ٨٧٨٧  ــه، وفق ــا للفقــرة   تشــري احملكمــة أوال إىل أن ــه، وفق ــادة  ٤٤تشــري احملكمــة أوال إىل أن ــادة   مــن امل ــاق األمــم  ٢٢ مــن امل ــاق األمــم   مــن ميث  مــن ميث
 : : املتحدةاملتحدة

ــع األع ””   ــع مجي ــع األع ميتن ــع مجي ــاهت ميتن ــاهت ضــاء يف عالق ــوة    ممضــاء يف عالق ــتعمال الق ــد باس ــن التهدي ــة ع ــوة     الدولي ــتعمال الق ــد باس ــن التهدي ــة ع  الدولي
استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولـة، أو بـأي طريقـة               استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولـة، أو بـأي طريقـة                أوأو

 ““..ال تتمشى مع مقاصد األمم املتحدةال تتمشى مع مقاصد األمم املتحدة
 ٢٦٢٥٢٦٢٥، اختــــذت اجلمعيــــة العامــــة القــــرار ، اختــــذت اجلمعيــــة العامــــة القــــرار ١٩٧٠١٩٧٠أكتــــوبر أكتــــوبر // تشــــرين األول تشــــرين األول٢٤٢٤ويف ويف  

مبــادئ القــانون الــدويل املتعلقــة بالعالقــات الوديــة والتعــاون مبــادئ القــانون الــدويل املتعلقــة بالعالقــات الوديــة والتعــاون إعــالن بشــأن إعــالن بشــأن ””، املعنـون  ، املعنـون  ))٢٥٢٥-دد((
، الذي أكـدت    ، الذي أكـدت    ))““))٢٥٢٥  -د  د   ( (٢٦٢٥٢٦٢٥القرار  القرار  ””الذي سيشار إليه هنا بوصفه      الذي سيشار إليه هنا بوصفه      ((“ “ فيما بني الدول  فيما بني الدول  

لن يعترف بأي اكتساب لألراضـي ناشـئ مـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتعماهلا               لن يعترف بأي اكتساب لألراضـي ناشـئ مـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتعماهلا               ””فيه أنه   فيه أنه   
باألنشـطة العســكرية  باألنشـطة العســكرية  ا يف القضـية املتعلقـة   ا يف القضـية املتعلقـة   وكمـا ذكـرت احملكمــة يف حكمهـ   وكمـا ذكـرت احملكمــة يف حكمهـ   . . ““بوصـفه قانونيـا  بوصـفه قانونيـا  

، فــإن ، فــإن ))نيكــاراغوا ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة نيكــاراغوا ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة ((وشــبه العســكرية يف نيكــاراغوا وضــدها وشــبه العســكرية يف نيكــاراغوا وضــدها 
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املبادئ املتعلقة باستعمال القوة واملدرجة يف امليثاق تستند إىل ما ورد يف القانون الدويل العـريف                املبادئ املتعلقة باستعمال القوة واملدرجة يف امليثاق تستند إىل ما ورد يف القانون الدويل العـريف                
ــة  ””انظــر انظــر (( ــارير حمكمــة العــدل الدولي ــة  تق ــارير حمكمــة العــدل الدولي -١٨٧١٨٧، الفقــرات ، الفقــرات ١٠١١٠١-٩٨٩٨  صــفحاتصــفحاتالال، ، ١٩٨٦١٩٨٦  ““تق

املترتــب علــى ذلــك مــن عــدم مشــروعية   املترتــب علــى ذلــك مــن عــدم مشــروعية   لالســتنتاج لالســتنتاج ؛ ونفــس الشــيء صــحيح بالنســبة  ؛ ونفــس الشــيء صــحيح بالنســبة  ))١٩٠١٩٠
 ..ن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلان التهديد باستعمال القوة أو استعماهلاععاكتساب األراضي الناشئ اكتساب األراضي الناشئ 

وتالحظ احملكمة أيضا أن مبدأ تقرير املصري للشعوب قد ورد يف ميثاق األمـم       وتالحظ احملكمة أيضا أن مبدأ تقرير املصري للشعوب قد ورد يف ميثاق األمـم        -  ٨٨٨٨ 
املـذكور أعـاله، والـذي      املـذكور أعـاله، والـذي      ) ) ٢٥٢٥  -د  د   ( (٢٦٢٥٢٦٢٥اجلمعية العامـة يف القـرار       اجلمعية العامـة يف القـرار       املتحدة وكررت تأكيده    املتحدة وكررت تأكيده    

كل دولة عليها واجب االمتناع عن أي إجراء قسري حيـرم الشـعوب املشـار               كل دولة عليها واجب االمتناع عن أي إجراء قسري حيـرم الشـعوب املشـار               ””وفقا ملا جاء به     وفقا ملا جاء به     
 املشـتركة بـني العهـد        املشـتركة بـني العهـد       ١١كمـا أن املـادة      كمـا أن املـادة      . . ““من احلق يف تقرير املصـري     من احلق يف تقرير املصـري     ] ... ] ... يف ذلك القرار  يف ذلك القرار  [[إليها  إليها  

دية واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق  دية واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق  الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــا الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــا 
املدنية والسياسية تكرر تأكيد حق مجيع الشعوب يف تقرير املصري، وتضـع علـى كاهـل الـدول                  املدنية والسياسية تكرر تأكيد حق مجيع الشعوب يف تقرير املصري، وتضـع علـى كاهـل الـدول                  

 ..األطراف االلتزام بتعزيز إعمال ذلك احلق واحترامه، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدةاألطراف االلتزام بتعزيز إعمال ذلك احلق واحترامه، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة
ــة يف  ١٩٧١٩٧١١وتشــري احملكمــة إىل أهنــا أكــدت يف عــام   وتشــري احملكمــة إىل أهنــا أكــدت يف عــام     ــة يف   أن التطــورات اجلاري ــانون ”” أن التطــورات اجلاري ــانون الق الق

الـدويل فيمـا يتعلـق باألقـاليم غـري املتمتعـة بــاحلكم الـذايت، علـى النحـو الـوارد يف ميثـاق األمــم            الـدويل فيمـا يتعلـق باألقـاليم غـري املتمتعـة بــاحلكم الـذايت، علـى النحـو الـوارد يف ميثـاق األمــم            
ومضـت احملكمـة تقـول    ومضـت احملكمـة تقـول    . . ““]]هـذه األقـاليم  هـذه األقـاليم  [[املتحدة، جيعل مبدأ حتقيق املصري سـاريا علـى مجيـع      املتحدة، جيعل مبدأ حتقيق املصري سـاريا علـى مجيـع      

 املقدســة املشــار إليهــا يف  املقدســة املشــار إليهــا يف مانــةمانــةوال تتــرك هــذه التطــورات أي شــك يف أن اهلــدف النــهائي لأل وال تتــرك هــذه التطــورات أي شــك يف أن اهلــدف النــهائي لأل ””
“ “ للشــعوب املعنيــةللشــعوب املعنيــة... ... هــو تقريــر املصــري هــو تقريــر املصــري ”” مــن ميثــاق عصــبة األمــم   مــن ميثــاق عصــبة األمــم  ٢٢٢٢ مــن املــادة  مــن املــادة ١١الفقــرة الفقــرة 

أفريقيــا أفريقيــا ((بالنســبة للــدول الســتمرار وجــود جنــوب أفريقيــا يف ناميبيــا   بالنســبة للــدول الســتمرار وجــود جنــوب أفريقيــا يف ناميبيــا   املترتبــة املترتبــة القانونيــة القانونيــة آلثــار آلثــار اا((
تقـارير  تقـارير  ””وى الـواردة يف  وى الـواردة يف  والفتـ والفتـ ) ) ١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦بـالرغم مـن قـرار جملـس األمـن         بـالرغم مـن قـرار جملـس األمـن         ) ) اجلنوبية الغربية اجلنوبية الغربية 

وقـد أشـارت احملكمـة إىل هـذا         وقـد أشـارت احملكمـة إىل هـذا         ). ). ٥٣٥٣-٥٢٥٢، الفقرتـان    ، الفقرتـان    ٣١٣١، ص   ، ص   ١٩٧١١٩٧١حمكمة العـدل الدوليـة      حمكمة العـدل الدوليـة      
الصـحراء الغربيـة،    الصـحراء الغربيـة،    املرجع نفسه؛ انظـر أيضـا       املرجع نفسه؛ انظـر أيضـا       ((املبدأ يف عدد من املناسبات يف فلسفتها القضائية         املبدأ يف عدد من املناسبات يف فلسفتها القضائية         

كمـة  كمـة  وقـد أوضـحت احمل  وقـد أوضـحت احمل  ). ). ١٦٢١٦٢، الفقرة ، الفقرة ٦٨٦٨، ص ، ص ١٩٧٥١٩٧٥تقارير حمكمة العدل الدولية تقارير حمكمة العدل الدولية الفتوى  الفتوى  
تيمـور الشـرقية    تيمـور الشـرقية    انظـر   انظـر   ((يف الواقع أن حق الشعوب يف تقرير املصري هو اليـوم حـق جلميـع النـاس                  يف الواقع أن حق الشعوب يف تقرير املصري هو اليـوم حـق جلميـع النـاس                  

، ، ١٠٢١٠٢، ص ، ص ١٩٩٥١٩٩٥، ، ““تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة   تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة   ””، احلكــم،  ، احلكــم،  ))ســترالياســترالياااالربتغــال ضــد  الربتغــال ضــد  ((
 ).).٢٩٢٩ الفقرةالفقرة

ــة أوال أن إســرائيل       -  ٨٩٨٩  ــدويل، تالحــظ احملكم ــانون اإلنســاين ال ــق بالق ــا يتعل ــة أوال أن إســرائيل      وفيم ــدويل، تالحــظ احملكم ــانون اإلنســاين ال ــق بالق ــا يتعل وفيم
ــام    ليســت طرليســت طر ــة لع ــاي الرابع ــة اله ــا يف اتفاقي ــام    ف ــة لع ــاي الرابع ــة اله ــا يف اتفاقي ــاي  ١٩٠٧١٩٠٧ف ــد اله ــا قواع ــق هب ــاي  ، املرف ــد اله ــا قواع ــق هب وتالحــظ وتالحــظ . . ، املرف

ــة، أعــدت هــذه القواعــد     ــه، يف صــياغة االتفاقي ــة، أعــدت هــذه القواعــد    احملكمــة، أن ــه، يف صــياغة االتفاقي لتنقــيح قــوانني وأعــراف احلــرب  لتنقــيح قــوانني وأعــراف احلــرب  ””احملكمــة، أن
ومــع ذلــك فمنــذ ذلــك احلــني، حكمــت حمكمــة نــورمربغ   ومــع ذلــك فمنــذ ذلــك احلــني، حكمــت حمكمــة نــورمربغ   . . القائمــة يف ذلــك الوقــتالقائمــة يف ذلــك الوقــت“ “ العامــةالعامــة

  ددة يف االتفاقيـة تعتـرف هبـا مجيـع األمـم املتحضـرة، وأهنـا            ددة يف االتفاقيـة تعتـرف هبـا مجيـع األمـم املتحضـرة، وأهنـا            القواعـد احملـ   القواعـد احملـ   ””العسكرية الدولية بأن    العسكرية الدولية بأن    
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حكــم حمكمــة نــورمربغ العســكرية حكــم حمكمــة نــورمربغ العســكرية ((“ “ لقــوانني وأعــراف احلــربلقــوانني وأعــراف احلــربنظــر إليهــا بوصــفها تفســريية نظــر إليهــا بوصــفها تفســريية يي
ــة،  ــة، الدولي ــول٣٠٣٠الدولي ــول أيل ــبتمرب و// أيل ــبتمرب وس ــوبر //تشــرين األولتشــرين األول ١١  س ــوبر أكت ــا  ). ). ٦٥٦٥، ص ، ص ١٩٤٦١٩٤٦أكت ــة ذاهت ــا  واحملكم ــة ذاهت واحملكم

ــد    ــها عن ــد   وصــلت إىل النتيجــة نفس ــها عن ــات املت   وصــلت إىل النتيجــة نفس ــوق وواجب ــة حق ــات املت  دراس ــوق وواجب ــة حق ــاهتم  حــاربني يفحــاربني يفدراس ــاهتم   إجــراء عملي  إجــراء عملي
ــوى،    مشــروعية مشــروعية ((العســكرية العســكرية  ــة أو اســتعماهلا، فت ــد باســتعمال األســلحة النووي ــوى،    التهدي ــة أو اســتعماهلا، فت ــد باســتعمال األســلحة النووي ــارير ””التهدي ــارير  تق  تق

ــة،   ــدل الدولي ــة،  حمكمــة الع ــدل الدولي ــد األول ( (١٩٩٦١٩٩٦حمكمــة الع ــد األولاجملل ــرة ٢٥٦٢٥٦، ص ، ص ))اجملل ــرة ، الفق ــرى احملكمــة أن  ). ). ٧٥٧٥، الفق ــرى احملكمــة أن  وت وت
قـع مجيـع    قـع مجيـع    أحكام قواعد الهاي قد أصبحت جزءا من القانون العريف، وهو ما يعترف به يف الوا              أحكام قواعد الهاي قد أصبحت جزءا من القانون العريف، وهو ما يعترف به يف الوا              

 ..املشتركني يف الدعاوى املنظورة أمام احملكمةاملشتركني يف الدعاوى املنظورة أمام احملكمة
 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أن تلــك  مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أن تلــك ١٥٤١٥٤وتالحــظ احملكمــة أيضــا، أنــه عمــال باملــادة  وتالحــظ احملكمــة أيضــا، أنــه عمــال باملــادة   

والبـاب الثالـث مـن هـذه القواعـد،         والبـاب الثالـث مـن هـذه القواعـد،         . . االتفاقية مكملة للبابني الثـاين والثالـث مـن قواعـد الهـاي            االتفاقية مكملة للبابني الثـاين والثالـث مـن قواعـد الهـاي            
ـــ   ـــ  والــذي يتعلــق ب ــة املالســلطة العســكرية علــى أراضــي الد الســلطة العســكرية علــى أراضــي الد ””والــذي يتعلــق ب ــة املول ــة ول ــة عادي ــه صــلة وثيقــة هبــذه  ““عادي ــه صــلة وثيقــة هبــذه  ، ل ، ل

 ..القضيةالقضية
وثانيا، فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة، أ عـرب عـن آراء خمتلفـة مـن جانـب                 وثانيا، فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة، أُعـرب عـن آراء خمتلفـة مـن جانـب                  -  ٩٠٩٠ 

فإســرائيل، علــى النقــيض مــن الغالبيــة العظمــى للمشــاركني       فإســرائيل، علــى النقــيض مــن الغالبيــة العظمــى للمشــاركني       . . املشــتركني يف هــذه الــدعاوي  املشــتركني يف هــذه الــدعاوي  
وعلــى وعلــى . . فلســطينية احملتلــةفلســطينية احملتلــةاآلخـرين، تطعــن يف انطبــاق االتفاقيـة حبكــم القــانون علــى األراضـي ال   اآلخـرين، تطعــن يف انطبــاق االتفاقيـة حبكــم القــانون علــى األراضـي ال   

ملخـص  ملخـص  ”” من املرفق األول مـن تقريـر األمـني العـام، املعنـون                من املرفق األول مـن تقريـر األمـني العـام، املعنـون               ٣٣وجه اخلصوص، يرد يف الفقرة      وجه اخلصوص، يرد يف الفقرة      
ــة إســرائيل   ــانوين حلكوم ــة إســرائيل  املوقــف الق ــانوين حلكوم ــة      ،،““املوقــف الق ــف الرابع ــة جني ــى أن اتفاقي ــق عل ــة    أن إســرائيل ال تواف ــف الرابع ــة جني ــى أن اتفاقي ــق عل أن إســرائيل ال تواف

قلـيم قبـل    قلـيم قبـل    بعـدم االعتـراف بسـيادة اإل      بعـدم االعتـراف بسـيادة اإل      ””مستشـهدة   مستشـهدة   “ “ تنطبق علـى األراضـي الفلسـطينية احملتلـة        تنطبق علـى األراضـي الفلسـطينية احملتلـة        ””
لــيس إقليمــا لطــرف متعاقــد ســام حســبما تشــترط  لــيس إقليمــا لطــرف متعاقــد ســام حســبما تشــترط  ””ومســتنتجة أنــه ومســتنتجة أنــه “ “ إحلاقــه بــاألردن ومصــرإحلاقــه بــاألردن ومصــر

 ..““االتفاقيةاالتفاقية
دقت عليهــا إســرائيل يف دقت عليهــا إســرائيل يف وتشــري احملكمــة إىل أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة قــد صــ وتشــري احملكمــة إىل أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة قــد صــ  -  ٩١٩١ 

ومـا فتئـت األردن طرفـا يف        ومـا فتئـت األردن طرفـا يف        . .  وأن إسـرائيل هـي طـرف يف تلـك االتفاقيـة             وأن إسـرائيل هـي طـرف يف تلـك االتفاقيـة            ١٩٥١١٩٥١يوليه  يوليه  //متوزمتوز ٦٦
ومل تقدم أي مـن الـدولتني أي حتفظـات متـت بصـلة              ومل تقدم أي مـن الـدولتني أي حتفظـات متـت بصـلة              . . ١٩٥١١٩٥١مايو  مايو  // أيار  أيار ٢٩٢٩فاقية منذ   فاقية منذ   تلك االت تلك االت 

 ..إىل الدعوى احلاليةإىل الدعوى احلالية
عالن املـؤرخ  عالن املـؤرخ  وعالوة على ذلـك فقـد قـدمت فلسـطني تعهـدا مـن جانـب واحـد، بـاإل             وعالوة على ذلـك فقـد قـدمت فلسـطني تعهـدا مـن جانـب واحـد، بـاإل              

واعتــربت سويسـرا بوصــفها الدولــة  واعتــربت سويسـرا بوصــفها الدولــة  . . ، بتطبيـق اتفاقيــة جنيــف الرابعـة  ، بتطبيـق اتفاقيــة جنيــف الرابعـة  ١٩٨٢١٩٨٢يونيــه يونيــه //حزيـران حزيـران  ٧٧
  -ليسـت  ليسـت  ””ومع ذلـك فقـد خلصـت إىل أهنـا     ومع ذلـك فقـد خلصـت إىل أهنـا     . . هد األحادي اجلانب صحيحا هد األحادي اجلانب صحيحا الوديعة، ذلك التع  الوديعة، ذلك التع  
ــة   ــفها وديعـ ــة  بوصـ ــفها وديعـ ــان   -بوصـ ــا إذا كـ ــر مـ ــا بتقريـ ــمح هلـ ــف يسـ ــان    يف موقـ ــا إذا كـ ــر مـ ــا بتقريـ ــمح هلـ ــف يسـ ــب ””“ “  يف موقـ ــب الطلـ ــؤرخ [[الطلـ ــؤرخ املـ   ١٤١٤املـ

“ “ دولـــة فلســـطنيدولـــة فلســـطني””املقـــدم مـــن حركـــة التحريـــر الفلســـطينية باســـم املقـــدم مـــن حركـــة التحريـــر الفلســـطينية باســـم ] ] ١٩٨٩١٩٨٩يونيـــه يونيـــه //حزيـــرانحزيـــران
 ..““أن يعترب صك انضمامأن يعترب صك انضمامميكن ميكن ””منها اتفاقية جنيف الرابعة منها اتفاقية جنيف الرابعة صكوك صكوك إىل مجلة إىل مجلة “ “ النضمامالنضماملل
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وعــالوة علــى ذلــك، فألغــراض حتديــد نطــاق تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،  وعــالوة علــى ذلــك، فألغــراض حتديــد نطــاق تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،   -  ٩٢٩٢ 
ــادة   ــادة  جتـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه مبوجـــب املـ   ١٢١٢ املشـــتركة بـــني االتفاقيـــات األربعـــة املؤرخـــة   املشـــتركة بـــني االتفاقيـــات األربعـــة املؤرخـــة  ٢٢جتـــدر اإلشـــارة إىل أنـــه مبوجـــب املـ

 ::١٩٤٩١٩٤٩أغسطس أغسطس //آبآب
عالوة على األحكام اليت تسـري يف وقـت السـلم، تنطبـق هـذه االتفاقيـة يف                  عالوة على األحكام اليت تسـري يف وقـت السـلم، تنطبـق هـذه االتفاقيـة يف                  ””  

ــة ــةحال ــن        حال ــر م ــرفني أو أكث ــني ط ــتباك مســلح آخــر ينشــب ب ــة أو أي اش ــن         احلــرب املعلن ــر م ــرفني أو أكث ــني ط ــتباك مســلح آخــر ينشــب ب ــة أو أي اش  احلــرب املعلن
 ..األطراف السامية املتعاقدة، حىت لو مل يعترف أحدها حبالة احلرباألطراف السامية املتعاقدة، حىت لو مل يعترف أحدها حبالة احلرب

تنطبق االتفاقية أيضا يف مجيع حاالت االحتالل اجلزئي أو الكلي إلقلـيم أحـد              تنطبق االتفاقية أيضا يف مجيع حاالت االحتالل اجلزئي أو الكلي إلقلـيم أحـد                
 ..ومة مسلحةومة مسلحةاألطراف السامية املتعاقدة حىت لو مل يواجه هذا االحتالل مقااألطراف السامية املتعاقدة حىت لو مل يواجه هذا االحتالل مقا

ــرتاع       ــة، فــإن دول ال ــا يف هــذه االتفاقي ــرتاع طرف ــرتاع    وإذا مل تكــن إحــدى دول ال ــة، فــإن دول ال ــا يف هــذه االتفاقي ــرتاع طرف وإذا مل تكــن إحــدى دول ال
األطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة هبا يف عالقاهتـا املتبادلـة كمـا أهنـا تلتـزم باالتفاقيـة                    األطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة هبا يف عالقاهتـا املتبادلـة كمـا أهنـا تلتـزم باالتفاقيـة                    

 ““..إزاء الدولة املذكورة إذا قبلت هذه األخرية أحكام االتفاقية وطبقتهاإزاء الدولة املذكورة إذا قبلت هذه األخرية أحكام االتفاقية وطبقتها
، أصـدرت السـلطات اإلسـرائيلية     ، أصـدرت السـلطات اإلسـرائيلية     ١٩٦٧١٩٦٧لغربيـة يف عـام      لغربيـة يف عـام      وبعد احتالل الضفة ا   وبعد احتالل الضفة ا    -  ٩٣٩٣ 
 :: على ما يلي على ما يلي٣٥٣٥ ينص يف مادته  ينص يف مادته ٣٣أمرا رقم أمرا رقم 
جيـــب أن تطبـــق أحكـــام اتفاقيـــة جنيـــف املؤرخـــة  جيـــب أن تطبـــق أحكـــام اتفاقيـــة جنيـــف املؤرخـــة  ... ... احملكمـــة العســـكرية احملكمـــة العســـكرية ””  

ــطس //آبآب ١٢١٢ ــطس أغسـ ــة األ ١٩٤٩١٩٤٩أغسـ ــلة حبمايـ ــة األ  املتصـ ــلة حبمايـ ــرب    املتصـ ــن احلـ ــدنيني يف زمـ ــخاص املـ ــرب   شـ ــن احلـ ــدنيني يف زمـ ــخاص املـ شـ
ــا ــافيم ــاإلجراءات القضــائية   فيم ــق ب ــاإلجراءات القضــائية  يتعل ــق ب ــا . . يتعل ــة التع ــا ويف حال ــة التع ــة    ويف حال ــر واالتفاقي ــذا األم ــني ه ــة    رض ب ــر واالتفاقي ــذا األم ــني ه رض ب

 ““..املذكورة، تغل ب االتفاقيةاملذكورة، تغلّب االتفاقية
ويف وقت الحق، أوضحت السلطات اإلسرائيلية يف عدد من املناسبات أهنـا يف الواقـع     ويف وقت الحق، أوضحت السلطات اإلسرائيلية يف عدد من املناسبات أهنـا يف الواقـع      

ومـع ذلـك،    ومـع ذلـك،    . . تطبق بشكل عام األحكام اإلنسانية من اتفاقية جنيف الرابعة يف األراضـي احملتلـة             تطبق بشكل عام األحكام اإلنسانية من اتفاقية جنيف الرابعة يف األراضـي احملتلـة             
 أعـاله، فتلـك االتفاقيـة ليسـت سـارية       أعـاله، فتلـك االتفاقيـة ليسـت سـارية      ٩٠٩٠يف الفقـرة  يف الفقـرة  فوفقا ملوقـف إسـرائيل املشـار إليـه بإجيـاز        فوفقا ملوقـف إسـرائيل املشـار إليـه بإجيـاز        

، ال تنطبـق االتفاقيـة إال يف   ، ال تنطبـق االتفاقيـة إال يف   ٢٢ مـن املـادة     مـن املـادة    ٢٢حبكم القانون يف تلك األراضي ألنه مبوجب الفقـرة          حبكم القانون يف تلك األراضي ألنه مبوجب الفقـرة          
. . حالــة احــتالل األراضــي الواقعــة حتــت ســيادة طــرف متعاقــد ســام مشــترك يف صــراع مســلح   حالــة احــتالل األراضــي الواقعــة حتــت ســيادة طــرف متعاقــد ســام مشــترك يف صــراع مســلح   

ــا حبكــم اعترافهــا يف    ــا حبكــم اعترافهــا يف   وتوضــح إســرائيل أن األردن كانــت طرف ــة جنيــف الرابعــة يف عــام   وتوضــح إســرائيل أن األردن كانــت طرف ــة جنيــف الرابعــة يف عــام    اتفاقي  اتفاقي
، وأن صراعا مسلحا قد نشب يف ذلك الوقت بـني إسـرائيل واألردن، ولكنـها تسـتمر                  ، وأن صراعا مسلحا قد نشب يف ذلك الوقت بـني إسـرائيل واألردن، ولكنـها تسـتمر                  ١٩٦٧١٩٦٧

فتقول إهنا تالحظ أن األراضـي احملتلـة مـن جانـب إسـرائيل يف وقـت الحـق لـذلك الصـراع مل                      فتقول إهنا تالحظ أن األراضـي احملتلـة مـن جانـب إسـرائيل يف وقـت الحـق لـذلك الصـراع مل                      
كـم القـانون    كـم القـانون    وتستنبط من ذلك أن االتفاقيـة ال تسـري حب         وتستنبط من ذلك أن االتفاقيـة ال تسـري حب         . . تقع قبل ذلك حتت السيادة األردنية     تقع قبل ذلك حتت السيادة األردنية     

ومع ذلك فوفقـا للغالبيـة العظمـى مـن املشـاركني اآلخـرين يف الـدعاوي،                 ومع ذلك فوفقـا للغالبيـة العظمـى مـن املشـاركني اآلخـرين يف الـدعاوي،                 . . على تلك األراضي  على تلك األراضي  
، ســواء كــان ، ســواء كــان ٢٢ مــن املــادة  مــن املــادة ١١تنطبــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى تلــك األراضــي وفقــا للفقــرة  تنطبــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى تلــك األراضــي وفقــا للفقــرة  

 ..١٩٦٧١٩٦٧لألردن أم مل يكن هلا أية حقوق تتعلق هبا قبل عام لألردن أم مل يكن هلا أية حقوق تتعلق هبا قبل عام 
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ا للقانون الـدويل العـريف علـى النحـو الـذي أعـرب       ا للقانون الـدويل العـريف علـى النحـو الـذي أعـرب       وتشري احملكمة إىل أنه، وفق   وتشري احملكمة إىل أنه، وفق    -  ٩٤٩٤ 
، جيـب   ، جيـب   ١٩٦٩١٩٦٩مايو  مايو  // أيار  أيار ٢٣٢٣ من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات املؤرخة          من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات املؤرخة         ٣١٣١عنه يف املادة    عنه يف املادة    

أن تفسر املعاهدة بنية حسنة وفقا للمعاين العادية اليت ينبغـي إعطاؤهـا لتعـابري املعاهـدة حسـب                 أن تفسر املعاهدة بنية حسنة وفقا للمعاين العادية اليت ينبغـي إعطاؤهـا لتعـابري املعاهـدة حسـب                 
 :: على ما يلي على ما يلي٣٢٣٢وتنص املادة وتنص املادة . . هدة وغرضهاهدة وغرضهاالسياق الواردة فيه ويف ضوء موضوع املعاالسياق الواردة فيه ويف ضوء موضوع املعا

ميكن االسـتعانة بالوسـائل التكميليـة للتفسـري، مبـا فيهـا األعمـال التحضـريية                 ميكن االسـتعانة بالوسـائل التكميليـة للتفسـري، مبـا فيهـا األعمـال التحضـريية                 ””  
، أو حتديـد    ، أو حتديـد    ٣١٣١للمعاهدة وظروف عقدها، بغية تأكيد املعىن الناجم عـن تطبيـق املـادة              للمعاهدة وظروف عقدها، بغية تأكيد املعىن الناجم عـن تطبيـق املـادة              

أو إىل أو إىل جعــل املعــىن مبــهما أو غامضــا  جعــل املعــىن مبــهما أو غامضــا    إىلإىل  ٣١٣١املعــىن حــني يــؤدي التفســري وفــق املــادة  املعــىن حــني يــؤدي التفســري وفــق املــادة  
مجهوريـة  مجهوريـة  ((انظـر أرصـفة الـنفط       انظـر أرصـفة الـنفط       ((“ “ اخللوص إىل نتيجة واضحة السخف أو الالمعقوليـة       اخللوص إىل نتيجة واضحة السخف أو الالمعقوليـة       
تقــارير تقــارير ””، االعتراضــات األوليــة، ، االعتراضــات األوليــة، ))إيــران اإلســالمية ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة إيــران اإلســالمية ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــة   ــة  حمكمــة العــدل الدولي ــاين ( (١٩٩٦١٩٩٦حمكمــة العــدل الدولي ــايناجمللــد الث ، ،  أيضــا أيضــا؛ انظــر؛ انظــر٢٣٢٣، الفقــرة ، الفقــرة ٨١٢٨١٢، ص ، ص ))اجمللــد الث
ــرة ــرةجزي ــا//اابوتســوانبوتســوان(( كاســيكلي، ســيدودو   كاســيكلي، ســيدودو  جزي ــاناميبي ــة  ””، ، ))ناميبي ــة  تقــارير حمكمــة العــدل الدولي   ““تقــارير حمكمــة العــدل الدولي
والو جليتـان وبـوالو   والو جليتـان وبـوالو   بـ بـ والسيادة علـى  والسيادة علـى  ،  ،  ١٨١٨، الفقرة   ، الفقرة   ١٠٥٩١٠٥٩، ص   ، ص   ))اجمللد الثاين اجمللد الثاين  ( (١٩٩٩١٩٩٩
، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢  ““تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة   تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة   ””، احلكــم، ، احلكــم، ))ماليزيــاماليزيــا//إندونيســياإندونيســيا ( (ســيبادانســيبادان

 ..““٣٧٣٧، الفقرة ، الفقرة ٦٤٥٦٤٥ صص

ادة الثانيـة مـن اتفاقيـة جنيـف         ادة الثانيـة مـن اتفاقيـة جنيـف         وتالحظ احملكمة أنه، وفقا للفقرة األوىل مـن املـ         وتالحظ احملكمة أنه، وفقا للفقرة األوىل مـن املـ          -  ٩٥٩٥ 
سواء اعتـرف حبالـة   سواء اعتـرف حبالـة   ((أن يكون مثة صراع مسلح  أن يكون مثة صراع مسلح  : : الرابعة، أن االتفاقية تنطبق عند حتقق شرطان      الرابعة، أن االتفاقية تنطبق عند حتقق شرطان      

وإذا حتقـق هـذان الشـرطان،       وإذا حتقـق هـذان الشـرطان،       . . ؛ وأن يكون الصراع قد نشأ بـني طـرفني متعاقـدين           ؛ وأن يكون الصراع قد نشأ بـني طـرفني متعاقـدين           ))حرب أم ال  حرب أم ال  
اء الصــراع مــن اء الصــراع مــن تنطبــق االتفاقيــة، علــى وجــه اخلصــوص، علــى أي إقلــيم جيــري احتاللــه يف أثنــ تنطبــق االتفاقيــة، علــى وجــه اخلصــوص، علــى أي إقلــيم جيــري احتاللــه يف أثنــ 

 ..جانب أحد الطرفني املتعاقدينجانب أحد الطرفني املتعاقدين
 ليس هـو تقييـد نطـاق تطبيـق االتفاقيـة، حسـب              ليس هـو تقييـد نطـاق تطبيـق االتفاقيـة، حسـب             ٢٢واهلدف من الفقرة الثانية من املادة       واهلدف من الفقرة الثانية من املادة        

تعريفها بواسطة الفقـرة األوىل، بـأن تسـتبعد منـها األراضـي الـيت مل تنـدرج حتـت سـيادة أحـد                         تعريفها بواسطة الفقـرة األوىل، بـأن تسـتبعد منـها األراضـي الـيت مل تنـدرج حتـت سـيادة أحـد                         
الواضح أنه حىت إذا كان االحـتالل       الواضح أنه حىت إذا كان االحـتالل       وإمنا هي جمرد موجهة إىل أن جتعل من         وإمنا هي جمرد موجهة إىل أن جتعل من         . . الطرفني املتعاقدين الطرفني املتعاقدين 

 ..الذي جرى خالل الصراع مل يقابل مبقاومة مسلحة، تكون االتفاقية ما زالت ساريةالذي جرى خالل الصراع مل يقابل مبقاومة مسلحة، تكون االتفاقية ما زالت سارية
وهذا التفسري يتجلى فيه نيه واضعي اتفاقية جنيف الرابعة محاية املدنيني الـذين جيـدون               وهذا التفسري يتجلى فيه نيه واضعي اتفاقية جنيف الرابعة محاية املدنيني الـذين جيـدون                

 قواعــد  قواعــد وبينمــا كــان واضــعيوبينمــا كــان واضــعي. . أنفســهم، بــأي شــكل كــان، يف أيــدي ســلطة قائمــة بــاالحتالل أنفســهم، بــأي شــكل كــان، يف أيــدي ســلطة قائمــة بــاالحتالل 
 مهــتمني حبمايــة حقــوق دولــة مــا احتــل إقليمهــا، بقــدر اهتمــامهم حبمايــة  مهــتمني حبمايــة حقــوق دولــة مــا احتــل إقليمهــا، بقــدر اهتمــامهم حبمايــة ١٩٠٧١٩٠٧الهــاي لعــام الهــاي لعــام 

سكان ذلك اإلقليم، فقد سعى واضعي اتفاقية جنيف الرابعة إىل ضمان محاية املدنيني يف زمـن                سكان ذلك اإلقليم، فقد سعى واضعي اتفاقية جنيف الرابعة إىل ضمان محاية املدنيني يف زمـن                
 مــن  مــن ٤٧٤٧احلــرب، بصــرف النظــر عــن وضــع األراضــي احملتلــة، علــى النحــو الــذي تظهــره املــادة احلــرب، بصــرف النظــر عــن وضــع األراضــي احملتلــة، علــى النحــو الــذي تظهــره املــادة 

 . . االتفاقيةاالتفاقية
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وقـــد أوصـــى مـــؤمتر اخلـــرباء وقـــد أوصـــى مـــؤمتر اخلـــرباء . . ويؤكـــد هـــذا التفســـري األعمـــال التحضـــريية لالتفاقيـــة ويؤكـــد هـــذا التفســـري األعمـــال التحضـــريية لالتفاقيـــة  
احلكوميني الذي عقدته جلنة الصليب األمحر الدولية، يف أعقـاب احلـرب العامليـة الثانيـة بغـرض                  احلكوميني الذي عقدته جلنة الصليب األمحر الدولية، يف أعقـاب احلـرب العامليـة الثانيـة بغـرض                  

سـواء  سـواء  ””إعداد اتفاقيـات جنيـف جديـدة بـأن تسـري هـذه االتفاقيـات علـى أي صـراع مسـلح                       إعداد اتفاقيـات جنيـف جديـدة بـأن تسـري هـذه االتفاقيـات علـى أي صـراع مسـلح                       
يف حــاالت احــتالل يف حــاالت احــتالل ””و و “ “ ه حالــة حــرب مــن جانــب الطــرفنيه حالــة حــرب مــن جانــب الطــرفنياعتــرف أو مل يعتــرف بــه بوصــفاعتــرف أو مل يعتــرف بــه بوصــف

التقريــر املقــدم عــن أعمــال مــؤمتر اخلــرباء احلكــوميني   التقريــر املقــدم عــن أعمــال مــؤمتر اخلــرباء احلكــوميني   ((“ “ األراضــي يف غيــاب أيــة حالــة حــرب األراضــي يف غيــاب أيــة حالــة حــرب 
، ، ١٩٤٧١٩٤٧أبريـل   أبريـل   // نيسـان   نيسـان  ٢٦٢٦-١٤١٤لدراسة االتفاقيـات املتعلقـة حبمايـة ضـحايا احلـرب، جنيـف،              لدراسة االتفاقيـات املتعلقـة حبمايـة ضـحايا احلـرب، جنيـف،              

 عنــدما أضــافوا هــذه  عنــدما أضــافوا هــذه ٢٢املــادة املــادة وعلــى ذلــك مل يكــن يف نيــة واضــعي الفقــرة الثانيــة مــن وعلــى ذلــك مل يكــن يف نيــة واضــعي الفقــرة الثانيــة مــن ). ). ٨٨ص ص 
وإمنــا كــانوا يســعون إىل جمــرد الــنص علــى  وإمنــا كــانوا يســعون إىل جمــرد الــنص علــى  . . الفقــرة يف االتفاقيــة، تقييــد نطــاق تطبيــق األخــرية الفقــرة يف االتفاقيــة، تقييــد نطــاق تطبيــق األخــرية 

حــاالت االحــتالل دون قتــال، مــن قبيــل احــتالل بوهيميــا ومورافيــا مــن جانــب أملانيــا يف عــام  حــاالت االحــتالل دون قتــال، مــن قبيــل احــتالل بوهيميــا ومورافيــا مــن جانــب أملانيــا يف عــام  
١٩٣٩١٩٣٩.. 

ة جنيــف ة جنيــف وعــالوة علــى ذلــك تالحــظ احملكمــة أن الــدول األطــراف يف اتفاقيــ  وعــالوة علــى ذلــك تالحــظ احملكمــة أن الــدول األطــراف يف اتفاقيــ   -  ٩٦٩٦ 
وأصــدرت بيانــا قامــت فيــه وأصــدرت بيانــا قامــت فيــه . . ١٩٩٩١٩٩٩يوليــه يوليــه // متــوز متــوز١٥١٥الرابعــة وافقــت علــى تفســري اتفاقيتــها يف الرابعــة وافقــت علــى تفســري اتفاقيتــها يف 

بتكرار تأكيد سريان اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس              بتكرار تأكيد سريان اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس              ””
، أشـارت األطـراف املتعاقـدة    ، أشـارت األطـراف املتعاقـدة    ٢٠٠١٢٠٠١ديسمرب ديسمرب // كانون األول  كانون األول ٥٥ويف وقت الحق، يف     ويف وقت الحق، يف     . . ““الشرقيةالشرقية

، وأكــدت ، وأكــدت ١٩٤٩١٩٤٩ مــن اتفاقيـة جنيـف الرابعــة لعـام     مــن اتفاقيـة جنيـف الرابعــة لعـام    ١١مية علـى وجــه اخلصـوص إىل املـادة    مية علـى وجــه اخلصـوص إىل املـادة    السـا السـا 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى األراضـي الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا                  اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى األراضـي الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا                  سـريان   سـريان   ””جمددا مـرة أخـرى      جمددا مـرة أخـرى      

وذك رت هذه الدول كـذلك األطـراف املتعاقـدة املشـتركة يف املـؤمتر، طـريف                وذكّرت هذه الدول كـذلك األطـراف املتعاقـدة املشـتركة يف املـؤمتر، طـريف                . . ““القدس الشرقية القدس الشرقية 
 ..ائيل بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بالتزامات كل منهماائيل بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بالتزامات كل منهماالصراع، ودولة إسرالصراع، ودولة إسر

وعــالوة علــى ذلــك تالحــظ احملكمــة أن جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة، الــيت   وعــالوة علــى ذلــك تالحــظ احملكمــة أن جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة، الــيت    -  ٩٧٩٧ 
 من االتفاقية على أن موقفها فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة جيـب أن                من االتفاقية على أن موقفها فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة جيـب أن               ١٤٢١٤٢تنص املادة   تنص املادة   

نب األطراف، قد أعربت أيضا عن رأيها بشـأن         نب األطراف، قد أعربت أيضا عن رأيها بشـأن         من جا من جا “ “ يعترف به وحيترم يف مجيع األوقات     يعترف به وحيترم يف مجيع األوقات     ””
، أشـارت إىل أن  ، أشـارت إىل أن  ٢٠٠١٢٠٠١ديسـمرب  ديسـمرب  // كـانون األول   كـانون األول  ٥٥ويف إعالن مؤرخ    ويف إعالن مؤرخ    . . التفسري املعطى لالتفاقية  التفسري املعطى لالتفاقية  

اتفاقيـة جنيـف الرابعـة حبكـم القـانون      اتفاقيـة جنيـف الرابعـة حبكـم القـانون       قـد أكـدت دوامـا سـريان        قـد أكـدت دوامـا سـريان        الدوليـة   الدوليـة  لصليب األمحر لصليب األمحر ااجلنة  جلنة  ””
 ..““، مبا فيها القدس الشرقية، مبا فيها القدس الشرقية من جانب دولة إسرائيل من جانب دولة إسرائيل١٩٦٧١٩٦٧على األراضي احملتلة منذ عام على األراضي احملتلة منذ عام 

وتالحظ احملكمة أن اجلمعية العامة قد أخذت، يف كثري من القـرارات، موقفـا           وتالحظ احملكمة أن اجلمعية العامة قد أخذت، يف كثري من القـرارات، موقفـا            -  ٩٨٩٨ 
ــاثال ــاثالممــ ــي   ..ممــ ــذا ففــ ــي  وهكــ ــذا ففــ ــانون األول١٠١٠وهكــ ــانون األول كــ ــمرب // كــ ــمرب ديســ ــانون األول٩٩ و  و ٢٠٠١٢٠٠١ديســ ــانون األول كــ ــمرب // كــ ــمرب ديســ ديســ
أن اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة أن اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة ””، أكــدت جمــددا ، أكــدت جمــددا ٩٧٩٧//٥٨٥٨ و  و ٦٠٦٠//٥٦٥٦يف القــرارين يف القــرارين  ،،٢٠٠٣٢٠٠٣

ــرب، املؤرخـــة  وقـــتوقـــت يفيفاملـــدنيني املـــدنيني  ــرب، املؤرخـــة   احلـ ــى األراضـــي   تنطبـــق تنطبـــق،،١٩٤١٩٤٩٩أغســـطس أغســـطس // آب آب١٢١٢ احلـ ــى األراضـــي   علـ  علـ
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 اليت حتتلـها إسـرائيل       اليت حتتلـها إسـرائيل       األخرى  األخرى األراضي العربية األراضي العربية على  على  فيها القدس الشرقية، و   فيها القدس الشرقية، و     مبا  مبا ،،الفلسطينية احملتلة الفلسطينية احملتلة 
 ..““١٩٦٧١٩٦٧منذ عام منذ عام 
 الـرأي    الـرأي   ١٩٦٧١٩٦٧يونيـه   يونيـه   // حزيـران   حزيـران  ١٤١٤وقد أبدى جملس األمن بـدوره، بالفعـل يف          وقد أبدى جملس األمن بـدوره، بالفعـل يف           -  ٩٩٩٩ 

مجيــع االلتزامــات الــواردة يف اتفاقيــة جنيــف مجيــع االلتزامــات الــواردة يف اتفاقيــة جنيــف ””الــذي يــنص علــى أن الــذي يــنص علــى أن ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٣٧٢٣٧يف القــرار يف القــرار 
ــب الطــرفني املشــتركني يف      ... ... املتعلقــة مبعاملــة أســرى احلــرب    املتعلقــة مبعاملــة أســرى احلــرب     ــال هلــا مــن جان ــب الطــرفني املشــتركني يف      ينبغــي االمتث ــال هلــا مــن جان ينبغــي االمتث

 . . ““الصراعالصراع
ســبتمرب  ســبتمرب  // أيلــول  أيلــول ١٥١٥يف يف ) ) ١٩٦٩١٩٦٩ ( (٢٧١٢٧١وبعــد ذلــك، دعــا جملــس األمــن، يف قــراره       وبعــد ذلــك، دعــا جملــس األمــن، يف قــراره        
قيــات جنيــف والقــانون الــدويل الــذي حيكــم  قيــات جنيــف والقــانون الــدويل الــذي حيكــم  إســرائيل إىل التقيــد بدقــة بأحكــام اتفاإســرائيل إىل التقيــد بدقــة بأحكــام اتفا’’’’، ، ١٩٦٩١٩٦٩

 ..‘‘‘‘االحتالل العسكرياالحتالل العسكري
سياسة وممارسات إسـرائيل املتمثلـة يف إقامـة         سياسة وممارسات إسـرائيل املتمثلـة يف إقامـة          ’’ ’’ األمن  األمن جملسجملسوبعد عشر سنوات، درس     وبعد عشر سنوات، درس      

. . ‘‘‘‘١٩٦٧١٩٦٧مستوطنات يف األراضـي الفلسـطينية وغريهـا مـن األراضـي العربيـة احملتلـة منـذ عـام                  مستوطنات يف األراضـي الفلسـطينية وغريهـا مـن األراضـي العربيـة احملتلـة منـذ عـام                  
 أن تلـــك  أن تلـــك  األمـــن األمـــنجملـــسجملـــس، اعتـــرب ، اعتـــرب ١٩١٩٧٩٧٩  مـــارسمـــارس//آذارآذار  ٢٢٢٢املـــؤرخ املـــؤرخ ) ) ١٩٧٩١٩٧٩ ( (٤٤٦٤٤٦ويف القـــرار ويف القـــرار 
 أن اتفاقية جنيـف املتعلقـة        أن اتفاقية جنيـف املتعلقـة       مرة أخرى مرة أخرى ’’’’، وأكد   ، وأكد   ‘‘‘‘ال تستند إىل أي أساس قانوين     ال تستند إىل أي أساس قانوين     ’’’’املستوطنات  املستوطنات  

، تسـري علـى األراضـي       ، تسـري علـى األراضـي       ١٩٤٩١٩٤٩  أغسـطس أغسـطس //آبآب  ١٢١٢حبماية املدنيني وقـت احلـرب، املعقـودة يف          حبماية املدنيني وقـت احلـرب، املعقـودة يف          
ة أخـرى إسـرائيل،   ة أخـرى إسـرائيل،   مـر مـر ’’’’ودعـا  ودعـا  . . ‘‘‘‘، مبا فيهـا القـدس  ، مبا فيهـا القـدس  ١٩٦٧١٩٦٧العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام       العربية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام       

 ..‘‘‘‘باعتبارها القوة القائمة باالحتالل، إىل التقيد الدقيق باالتفاقيةباعتبارها القوة القائمة باالحتالل، إىل التقيد الدقيق باالتفاقية
ــانون  ٢٠٢٠ويف ويف   ــانونكــ ــمربديســــمرب// األول األولكــ ــرار  األمــــن األمــــنجملــــسجملــــس، حــــث ، حــــث ١٩٩٠١٩٩٠  ديســ ــرار ، يف القــ   ٦٨١٦٨١، يف القــ

على مجيـع   على مجيـع   ... ... حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف الرابعة قانونا           حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف الرابعة قانونا           ’’’’،  ،  ))١٩٩٠١٩٩٠((
. . ‘‘‘‘، وأن تلتـزم التزامـا دقيقـا بأحكـام االتفاقيـة      ، وأن تلتـزم التزامـا دقيقـا بأحكـام االتفاقيـة      ١٩٦٧١٩٦٧منـذ عـام     منـذ عـام     األراضي الـيت حتتلـها إسـرائيل        األراضي الـيت حتتلـها إسـرائيل        

األطراف املتعاقدة السامية يف تلك االتفاقية أن تكفـل احتـرام إسـرائيل، القـوة        األطراف املتعاقدة السامية يف تلك االتفاقية أن تكفـل احتـرام إسـرائيل، القـوة        ’’’’كما طلب إىل    كما طلب إىل    
 ..‘‘‘‘ منها منها١١القائمة باالحتالل، اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية وفقا للمادة القائمة باالحتالل، اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية وفقا للمادة 

  ١٩٩٢١٩٩٢  ديســـمربديســـمرب// األول األولكـــانونكـــانون  ١٨١٨املـــؤرخ املـــؤرخ ) ) ١٩٩٢١٩٩٢ ( (٧٩٩٧٩٩وأخـــريا، ويف القـــرارين وأخـــريا، ويف القـــرارين  
 جمـددا موقفـه فيمـا يتعلـق        جمـددا موقفـه فيمـا يتعلـق        األمن  األمن جملسجملس، أكد   ، أكد   ١٩٩٤١٩٩٤  مارسمارس//آذارآذار  ١٨١٨املؤرخ  املؤرخ  ) ) ١٩٩٤١٩٩٤ ( (٩٠٤٩٠٤وو

 ..بسريان اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي احملتلةبسريان اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي احملتلة
ــهت هــي            -  ١٠٠١٠٠  ــد انت ــة العليــا يف إســرائيل ق ــهت هــي        وتشــري احملكمــة أخــريا إىل أن احملكم ــد انت ــة العليــا يف إســرائيل ق وتشــري احملكمــة أخــريا إىل أن احملكم

 ::، إىل أنه، إىل أنه٢٠٠٤٢٠٠٤  مايومايو//أيارأيار  ٣٠٣٠األخرى، يف حكم مؤرخ األخرى، يف حكم مؤرخ 
يف يف ] ] جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي   جلـيش الـدفاع اإلسـرائيلي   [[بالقدر الـذي تـؤثر بـه العمليـات العسـكرية       بالقدر الـذي تـؤثر بـه العمليـات العسـكرية       ’’’’  

رفح على املدنيني، فإهنا ختضع التفاقية الهاي الرابعة املتعلقة بقوانني وأعـراف احلـرب        رفح على املدنيني، فإهنا ختضع التفاقية الهاي الرابعة املتعلقة بقوانني وأعـراف احلـرب        
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وألحكام اتفاقية جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب              وألحكام اتفاقية جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب               ...  ... ١٩٠٧١٩٠٧الربية لعام   الربية لعام   
 ..‘‘‘‘١٩٤٩١٩٤٩لعام لعام 

ويف ضوء ما تقدم، ترى احملكمة أن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة تسـري علـى أي                  ويف ضوء ما تقدم، ترى احملكمة أن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة تسـري علـى أي                      -  ١٠١١٠١ 
. . أراض حمتلة يف حالة نشوب صراع مسلح بني اثـنني أو أكثـر مـن األطـراف املتعاقـدة السـامية                   أراض حمتلة يف حالة نشوب صراع مسلح بني اثـنني أو أكثـر مـن األطـراف املتعاقـدة السـامية                   

. . ١٩٦٧١٩٦٧وكانت إسرائيل واألردن طرفني يف تلك االتفاقية عندما نشـب الصـراع املسـلح عـام                 وكانت إسرائيل واألردن طرفني يف تلك االتفاقية عندما نشـب الصـراع املسـلح عـام                 
ــايل، تــرى احملكمــة  ــايل، تــرى احملكمــة وبالت ــة تســري علــى األراضــي الفلســطينية الــيت كانــت تقــع إىل    وبالت ــة تســري علــى األراضــي الفلســطينية الــيت كانــت تقــع إىل     أن االتفاقي  أن االتفاقي

الشرق من اخلط األخضـر قبـل نشـوب الصـراع، والـيت احتلتـها إسـرائيل أثنـاء ذلـك الصـراع،            الشرق من اخلط األخضـر قبـل نشـوب الصـراع، والـيت احتلتـها إسـرائيل أثنـاء ذلـك الصـراع،            
 ..حيث أنه ليس هناك أي داع للبحث يف الوضع السابق الدقيق لتلك األراضيحيث أنه ليس هناك أي داع للبحث يف الوضع السابق الدقيق لتلك األراضي

* 
ى احملكمــة أيضــا فيمــا إذا ى احملكمــة أيضــا فيمــا إذا وخيتلــف املشــاركون يف اإلجــراءات املعروضــة علــوخيتلــف املشــاركون يف اإلجــراءات املعروضــة علــ    –  ١٠٢١٠٢ 

 الدوليــة الــيت انضــمت إليهــا إســرائيل تســري علــى األراضــي  الدوليــة الــيت انضــمت إليهــا إســرائيل تســري علــى األراضــي  اإلنســان اإلنســانحقــوقحقــوقكانــت اتفاقيــات كانــت اتفاقيــات 
 :: ما يلي ما يلي العام العاماألمنياألمنيوجاء يف املرفق األول لتقرير وجاء يف املرفق األول لتقرير . . الفلسطينية احملتلةالفلسطينية احملتلة

تنكــر إســرائيل أن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية تنكــر إســرائيل أن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية  -  ٤٤’’’’  
ــدويل اخلــ   ــد ال ــدويل اخلــ  والعه ــد ال ــان علــى     والعه ــة ينطبق ــة والثقافي ــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعي ــان علــى     اص ب ــة ينطبق ــة والثقافي ــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعي اص ب

وتقــول بــأن القــانون اإلنســاين هــو احلمايــة الــيت تــوفر يف وتقــول بــأن القــانون اإلنســاين هــو احلمايــة الــيت تــوفر يف . . األراضــي الفلســطينية احملتلــةاألراضــي الفلســطينية احملتلــة
حالــة صــراع كتلــك القائمــة يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، بينمــا يقصــد مبعاهــدات  حالــة صــراع كتلــك القائمــة يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، بينمــا يقصــد مبعاهــدات  

 ..‘‘‘‘أوقات السلمأوقات السلمحقوق اإلنسان محاية املواطنني من حكوماهتم ذاهتا يف حقوق اإلنسان محاية املواطنني من حكوماهتم ذاهتا يف 
ومــن بــني املشــاركني اآلخــرين يف اإلجــراءات، يــرى مــن تنــاولوا هــذه املســألة، علــى   ومــن بــني املشــاركني اآلخــرين يف اإلجــراءات، يــرى مــن تنــاولوا هــذه املســألة، علــى    

 ..العكس من ذلك، أن كال العهدين ينطبقان على األراضي الفلسطينية احملتلةالعكس من ذلك، أن كال العهدين ينطبقان على األراضي الفلسطينية احملتلة
، صدقت إسـرائيل علـى العهـد الـدويل          ، صدقت إسـرائيل علـى العهـد الـدويل          ١٩٩١١٩٩١  أكتوبرأكتوبر// األول  األول تشرينتشرين  ٣٣ويف  ويف       -  ١٠٣١٠٣ 

  ١٩٦٦١٩٦٦  ديسـمرب ديسـمرب // األول  األول كـانون كـانون   ١٩١٩جتماعية والثقافية املربم يف     جتماعية والثقافية املربم يف     اخلاص باحلقوق االقتصادية واال   اخلاص باحلقوق االقتصادية واال   
والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية املــربم يف نفــس التــاريخ علــى حــد ســواء،   والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية املــربم يف نفــس التــاريخ علــى حــد ســواء،   

. . ١٩٨٩١٩٨٩  نـوفمرب نـوفمرب // الثـاين  الثـاين تشرينتشرين  ٢٠٢٠ حلقوق الطفل املربمة يف      حلقوق الطفل املربمة يف      املتحدة  املتحدة األمماألمموكذلك على اتفاقية    وكذلك على اتفاقية    
 ..وهي طرف يف هذه الصكوك الثالثةوهي طرف يف هذه الصكوك الثالثة

ولتحديــد مــا إذا كانــت هــذه النصــوص تنطبــق علــى األراضــي الفلســطينية   ولتحديــد مــا إذا كانــت هــذه النصــوص تنطبــق علــى األراضــي الفلســطينية        -  ١٠٤١٠٤ 
ــة، ســ  ــة، ســ احملتل ــانون     تتاحملتل ــدويل وق ــة بــني القــانون اإلنســاين ال ــانون     تناول احملكمــة أوال مســألة العالق ــدويل وق ــة بــني القــانون اإلنســاين ال   حقــوقحقــوقتناول احملكمــة أوال مســألة العالق
 .. خارج اإلقليم الوطين خارج اإلقليم الوطين اإلنسان اإلنسانحقوقحقوق، مث تتناول مسألة انطباق صكوك ، مث تتناول مسألة انطباق صكوك اإلنساناإلنسان
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مشـروعية  مشـروعية   بشـأن     بشـأن    ١٩٩٦١٩٩٦  يوليـه يوليـه //متوزمتوز  ٨٨مة يف   مة يف   ويف الفتوى اليت أصدرهتا احملك    ويف الفتوى اليت أصدرهتا احملك        -  ١٠٥١٠٥ 
ــة أو اســتخدامها،    ــد باســتخدام األســلحة النووي ــة أو اســتخدامها،   التهدي ــد باســتخدام األســلحة النووي ــاول أول هــاتني   التهدي ــيح للمحكمــة أن تتن ــاول أول هــاتني   أت ــيح للمحكمــة أن تتن أت

ففـي تلـك املـداوالت،      ففـي تلـك املـداوالت،      . . املسألتني فيما يتصل بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية          املسألتني فيما يتصل بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية          
 وقـت السـلم، إال أن املسـائل          وقـت السـلم، إال أن املسـائل          يف  يف  اإلنسـان   اإلنسـان  حقـوق حقـوق العهد موجـ ه حلمايـة      العهد موّجـه حلمايـة      ’’’’رأى بعض الدول أن     رأى بعض الدول أن     

ــال حيكمهــا القــانون الســاري يف الــرتاع      ــاة بصــورة غــري مشــروعة يف القت ــال حيكمهــا القــانون الســاري يف الــرتاع     املتصــلة بفقــدان احلي ــاة بصــورة غــري مشــروعة يف القت املتصــلة بفقــدان احلي
 ).).٢٤٢٤، الفقرة ، الفقرة ٢٣٩٢٣٩، الصفحة ، الصفحة ))أوالأوال ( (١٩٩٦١٩٩٦تقارير حمكمة العدل الدولية تقارير حمكمة العدل الدولية ((‘‘ ‘‘ املسلحاملسلح

 ::إال أن احملكمة رفضت هذه احلجة، والحظت أنإال أن احملكمة رفضت هذه احلجة، والحظت أن 
اص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية   اص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية   لــدويل اخلــ لــدويل اخلــ احلمايــة الــيت يوفرهــا العهــد ا   احلمايــة الــيت يوفرهــا العهــد ا   ’’’’  
 مـن العهـد الـيت هبـا ميكـن احلـد مـن         مـن العهـد الـيت هبـا ميكـن احلـد مـن        ٤٤تتوقف يف أوقات احلرب، إال بإعمـال املـادة       تتوقف يف أوقات احلرب، إال بإعمـال املـادة        الال

إال أن احتــرام احلــق يف احليــاة إال أن احتــرام احلــق يف احليــاة . . بعــض األحكــام يف أوقــات حــاالت الطــوارئ الوطنيــة بعــض األحكــام يف أوقــات حــاالت الطــوارئ الوطنيــة 
ملبــدأ، فــإن مــن حــق الشــخص يف أن  ملبــدأ، فــإن مــن حــق الشــخص يف أن  ومــن حيــث اومــن حيــث ا. . لــيس مــن ضــمن تلــك األحكــام لــيس مــن ضــمن تلــك األحكــام 

بيــد أن تقريــر مــا هــو  بيــد أن تقريــر مــا هــو  . . م، تعســفا، مــن حياتــه، ينطبــق أيضــا يف وقــت القتــال  م، تعســفا، مــن حياتــه، ينطبــق أيضــا يف وقــت القتــال  ي حــرُيحــر الال
احلرمان التعسفي من احلياة يعود إىل القـانون اخلـاص، أي القـانون السـاري يف الـرتاع                  احلرمان التعسفي من احلياة يعود إىل القـانون اخلـاص، أي القـانون السـاري يف الـرتاع                  

 ).).٢٥٢٥ ، الفقرة، الفقرة٢٤٠٢٤٠، الصفحة ، الصفحة نفسهنفسهاملرجع املرجع ((‘‘ ‘‘ املسلح وهدفه تنظيم سري القتالاملسلح وهدفه تنظيم سري القتال
  حقــوقحقــوقالــيت توفرهــا اتفاقيــات   الــيت توفرهــا اتفاقيــات   وبصــورة أعــم، تــرى احملكمــة أن احلمايــة     وبصــورة أعــم، تــرى احملكمــة أن احلمايــة         -  ١٠٦١٠٦ 
 ال تتوقف يف حالة الصراع املسلح، إال مـن خـالل إعمـال أحكـام تقييديـة مـن النـوع                        ال تتوقف يف حالة الصراع املسلح، إال مـن خـالل إعمـال أحكـام تقييديـة مـن النـوع                       اإلنساناإلنسان

وفيما يتصـل بالعالقـة     وفيما يتصـل بالعالقـة     . .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٤٤املوجود يف املادة    املوجود يف املادة    
فـبعض  فـبعض  : : ثـة حـاالت حمتملـة     ثـة حـاالت حمتملـة     ، فإن هنـاك ثال    ، فإن هنـاك ثال     اإلنسان  اإلنسان حقوقحقوقالقانون اإلنساين الدويل وقانون     القانون اإلنساين الدويل وقانون     بني  بني  

احلقوق ميكن أن تقتصر متاما على القانون اإلنسـاين الـدويل؛ وبعـض احلقـوق ميكـن أن تقتصـر                   احلقوق ميكن أن تقتصر متاما على القانون اإلنسـاين الـدويل؛ وبعـض احلقـوق ميكـن أن تقتصـر                   
؛ غـري أن هنـاك حقوقـا أخـرى ميكـن أن تـدخل ضـمن هـذين         ؛ غـري أن هنـاك حقوقـا أخـرى ميكـن أن تـدخل ضـمن هـذين          اإلنسـان  اإلنسـان حقوقحقوقمتاما على قانون    متاما على قانون    

مـة،  مـة،  ولإلجابـة علـى السـؤال املطـروح علـى احملك      ولإلجابـة علـى السـؤال املطـروح علـى احملك      . . الفرعني من القانون الـدويل علـى حـد سـواء          الفرعني من القانون الـدويل علـى حـد سـواء          
سيتعني عليها أن تأخـذ يف اعتبارهـا هـذين الفـرعني مـن القـانون الـدويل علـى حـد سـواء، أي                         سيتعني عليها أن تأخـذ يف اعتبارهـا هـذين الفـرعني مـن القـانون الـدويل علـى حـد سـواء، أي                         

 ..، باعتباره القانون اخلاص، والقانون اإلنساين الدويل، باعتباره القانون اخلاص، والقانون اإلنساين الدويل اإلنسان اإلنسانحقوقحقوققانون قانون 
وال يزال يتعني حتديد ما إذا كان العهدان الـدوليان واتفاقيـة حقـوق الطفـل                وال يزال يتعني حتديد ما إذا كان العهدان الـدوليان واتفاقيـة حقـوق الطفـل                     -  ١٠٧١٠٧ 

أيضـا خـارج تلـك      أيضـا خـارج تلـك      ت تنطبـق    ت تنطبـق    لـدول األطـراف فيهـا، أو مـا إذا كانـ           لـدول األطـراف فيهـا، أو مـا إذا كانـ           نطبق إال علـى أراضـي ا      نطبق إال علـى أراضـي ا      تتال  ال  
 األراضي، وإذا ما كان األمر كذلك، ففي أية ظروف؟األراضي، وإذا ما كان األمر كذلك، ففي أية ظروف؟

ــرة      -  ١٠٨١٠٨  ــرة  حتــدد الفق ــادة  ١١حتــدد الفق ــادة   مــن امل ــة    ٢٢ مــن امل ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــة     مــن العهــد ال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب  مــن العهــد ال
 ::والسياسية نطاق تطبيق العهد، حيث تنص على ما يليوالسياسية نطاق تطبيق العهد، حيث تنص على ما يلي
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بــاحترام احلقــوق املعتــرف هبــا فيــه، بــاحترام احلقــوق املعتــرف هبــا فيــه، تتعهــد كــل دولــة طــرف يف هــذا العهــد تتعهــد كــل دولــة طــرف يف هــذا العهــد ’’’’  
وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتـها، دون             وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتـها، دون             
أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الـدين، أو الـرأي سياسـيا أو        أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الـدين، أو الـرأي سياسـيا أو        

 غـري ذلـك    غـري ذلـك   غري سياسي، أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي، أو الثـروة، أو النسـب، أو                غري سياسي، أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي، أو الثـروة، أو النسـب، أو                
 ..‘‘‘‘من األسبابمن األسباب

وميكن تفسري هذا احلكم على أنه يقتصر علـى األفـراد املوجـودين داخـل إقلـيم الدولـة        وميكن تفسري هذا احلكم على أنه يقتصر علـى األفـراد املوجـودين داخـل إقلـيم الدولـة         
كمــا ميكــن أن ي ســتخلص منــه أنــه يشــمل كــال مــن األفــراد   كمــا ميكــن أن ُيســتخلص منــه أنــه يشــمل كــال مــن األفــراد   . . واخلاضــعني لواليــة تلــك الدولــة واخلاضــعني لواليــة تلــك الدولــة 

املوجودين داخـل إقلـيم الدولـة وأولئـك املوجـودين خـارج ذلـك اإلقلـيم وإن كـانوا خيضـعون                      املوجودين داخـل إقلـيم الدولـة وأولئـك املوجـودين خـارج ذلـك اإلقلـيم وإن كـانوا خيضـعون                      
ولذلك، ستسعى احملكمة لتحديد املعىن الـذي ينبغـي أن ينطـوي عليـه هـذا                ولذلك، ستسعى احملكمة لتحديد املعىن الـذي ينبغـي أن ينطـوي عليـه هـذا                . . لوالية تلك الدولة  لوالية تلك الدولة  

 ..النصالنص
وتالحظ احملكمة أنه وإن كانت والية الدول والية إقليميـة يف املقـام األول،    وتالحظ احملكمة أنه وإن كانت والية الدول والية إقليميـة يف املقـام األول،         -  ١٠٩١٠٩ 

وبــالنظر إىل أهــداف ومقاصــد وبــالنظر إىل أهــداف ومقاصــد . . فإهنــا ميكــن أن متتــد يف بعــض األحيــان خــارج اإلقلــيم الــوطين فإهنــا ميكــن أن متتــد يف بعــض األحيــان خــارج اإلقلــيم الــوطين 
لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية، يبـدو مـن الطبيعـي، حـىت يف هـذه احلالـة، أن                    لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية، يبـدو مـن الطبيعـي، حـىت يف هـذه احلالـة، أن                    العهد ا العهد ا 

 ..تكون الدول األطراف يف العهد ملزمة باالمتثال ألحكامهتكون الدول األطراف يف العهد ملزمة باالمتثال ألحكامه
وبالتـايل، فقـد رأت   وبالتـايل، فقـد رأت   . .  تتفـق مـع ذلـك    تتفـق مـع ذلـك    اإلنسـان  اإلنسـان قـوق قـوق واملمارسة املستقرة للجنة املعنية حب   واملمارسة املستقرة للجنة املعنية حب    

وحكمــت مبشــروعية وحكمــت مبشــروعية . . ها يف أراض أجنبيــةها يف أراض أجنبيــةاللجنــة أن العهــد ينطبــق حيثمــا متــارس الدولــة واليتــاللجنــة أن العهــد ينطبــق حيثمــا متــارس الدولــة واليتــ
األعمال اليت قامت هبا أوروغواي يف حاالت إلقـاء القـبض الـيت قـام هبـا عمـالء أوروغـواي يف                  األعمال اليت قامت هبا أوروغواي يف حاالت إلقـاء القـبض الـيت قـام هبـا عمـالء أوروغـواي يف                  

؛ القضـية رقـم   ؛ القضـية رقـم   لـوبيز بورغـوس ضـد أوروغـواي    لـوبيز بورغـوس ضـد أوروغـواي    ،  ،  ٧٩٧٩//٥٢٥٢القضـية رقـم     القضـية رقـم     ((الربازيل أو األرجنـتني     الربازيل أو األرجنـتني     
 يف حالـة     يف حالـة    الشـيء الشـيء كمـا قـررت نفـس       كمـا قـررت نفـس       ). ).  ليليان سيلرييت دي كاسارييفو ضد أوروغواي       ليليان سيلرييت دي كاسارييفو ضد أوروغواي      ٧٩٧٩//٥٦٥٦

، ، ٨١٨١//١٠٦١٠٦القضـية رقـم   القضـية رقـم   ((قيام قنصلية من قنصليات أوروغواي يف أملانيـا مبصـادرة جـواز سـفر          قيام قنصلية من قنصليات أوروغواي يف أملانيـا مبصـادرة جـواز سـفر          
 ).).مونتريو ضد أوروغوايمونتريو ضد أوروغواي

فهـي تـبني    فهـي تـبني    . . صكصك من ذلك ال    من ذلك ال   ٢٢ للعهد تؤكد تفسري اللجنة للمادة        للعهد تؤكد تفسري اللجنة للمادة       األعمال التحضريية األعمال التحضريية وو 
السـماح للـدول    السـماح للـدول     عند اعتماد الصياغة املختـارة، مل يكـن مـن وضـعوا نـص العهـد يقصـدون                     عند اعتماد الصياغة املختـارة، مل يكـن مـن وضـعوا نـص العهـد يقصـدون                    أنهأنه

بــل كــانوا يقصــدون بــل كــانوا يقصــدون . . بــالتملص مــن التزاماهتــا عنــدما متــارس والياهتــا خــارج أقاليمهــا الوطنيــة بــالتملص مــن التزاماهتــا عنــدما متــارس والياهتــا خــارج أقاليمهــا الوطنيــة 
فحسب منع األشخاص املوجودين يف اخلارج من مطالبة دوهلم األصلية حبقـوق ال تقـع ضـمن                 فحسب منع األشخاص املوجودين يف اخلارج من مطالبة دوهلم األصلية حبقـوق ال تقـع ضـمن                 

انظــر مناقشــة انظــر مناقشــة ((اختصــاص تلــك الــدول، وإمنــا تقــع ضــمن اختصــاص الــدول الــيت يقيمــون فيهــا اختصــاص تلــك الــدول، وإمنــا تقــع ضــمن اختصــاص الــدول الــيت يقيمــون فيهــا 
، ،  املتحــدة املتحــدةاألمــماألمــم؛ و؛ و٤٦٤٦، الفقــرة ، الفقــرة E/CN.4/SR.194، ،  اإلنســان اإلنســانحقــوقحقــوقاألويل يف جلنــة األويل يف جلنــة للمشــروع للمشــروع 

، الفصـل اخلـامس، الفقـرة       ، الفصـل اخلـامس، الفقـرة       A/2929،  ،  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة العاشـرة، املرفقـات        الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة العاشـرة، املرفقـات        
١٩٥٥١٩٥٥ ( (٤٤.((.(( 
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ــا يف هـــذا الصـــدد      -  ١١٠١١٠  ــا يف هـــذا الصـــدد  وحتـــيط احملكمـــة علمـ بـــاملوقف الـــذي تتخـــذه إســـرائيل  بـــاملوقف الـــذي تتخـــذه إســـرائيل  وحتـــيط احملكمـــة علمـ
، كمـا حتـيط علمـا       ، كمـا حتـيط علمـا        اإلنسـان   اإلنسـان  قـوق قـوق لعهد يف رسائلها املوجهة للجنة املعنية حب      لعهد يف رسائلها املوجهة للجنة املعنية حب      يتعلق بانطباق ا  يتعلق بانطباق ا   فيمافيما

 ..برأي اللجنةبرأي اللجنة
، ذكرت إسرائيل، عند إعـداد تقريرهـا املقـدم إىل اللجنـة، أنـه يـتعني                 ، ذكرت إسرائيل، عند إعـداد تقريرهـا املقـدم إىل اللجنـة، أنـه يـتعني                 ١٩٩٨١٩٩٨ففي عام   ففي عام    

ما إذا كان األفراد املقيمون يف األراضـي احملتلـة خيضـعون حقـا لواليـة               ما إذا كان األفراد املقيمون يف األراضـي احملتلـة خيضـعون حقـا لواليـة               ’’’’عليها أن تواجه مسألة     عليها أن تواجه مسألة     
وتبنـــت وتبنـــت ). ). ٢١٢١، الفقـــرة ، الفقـــرة CCPR/C/SR.1675((مـــا يتعلـــق بـــأغراض تطبيـــق العهـــد مـــا يتعلـــق بـــأغراض تطبيـــق العهـــد فيفي‘‘ ‘‘ إســـرائيلإســـرائيل

العهد والصكوك املشـاهبة ال تنطبـق مباشـرة علـى الوضـع الـراهن يف              العهد والصكوك املشـاهبة ال تنطبـق مباشـرة علـى الوضـع الـراهن يف              ’’’’إسرائيل موقفا مفاده أن     إسرائيل موقفا مفاده أن     
 ).).٢٧٢٧، الفقرة ، الفقرة نفسهنفسهاملرجع املرجع ((‘‘ ‘‘ األراضي احملتلةاألراضي احملتلة

ن قلقهـا إزاء    ن قلقهـا إزاء    ويف املالحظات اخلتامية للجنـة بعـد دراسـتها للتقريـر، أعربـت اللجنـة عـ                ويف املالحظات اخلتامية للجنـة بعـد دراسـتها للتقريـر، أعربـت اللجنـة عـ                 
وجــود إســرائيل املســتمر منــذ فتــرة طويلــة يف  وجــود إســرائيل املســتمر منــذ فتــرة طويلــة يف  ’’’’املوقــف الــذي تتخــذه إســرائيل، وأشــارت إىل املوقــف الــذي تتخــذه إســرائيل، وأشــارت إىل 

يف املسـتقبل، فضـال     يف املسـتقبل، فضـال     هـذه األراضـي     هـذه األراضـي     ، وإىل غموض موقف إسرائيل إزاء وضع        ، وإىل غموض موقف إسرائيل إزاء وضع        ]]احملتلةاحملتلة[[األراضي  األراضي  
، ، CCPR/C/79/Add.93((‘‘ ‘‘ عن ممارسة قوات األمـن اإلسـرائيلية لواليـة فعليـة يف تلـك األراضـي               عن ممارسة قوات األمـن اإلسـرائيلية لواليـة فعليـة يف تلـك األراضـي               

العهــد العهــد ’’’’ئيل الثابــت ومــؤداه أن  ئيل الثابــت ومــؤداه أن  ، ويف مواجهــة موقــف إســرا  ، ويف مواجهــة موقــف إســرا  ٢٢٠٠٠٣٠٣ويف عــام ويف عــام ). ). ١٠١٠لفقــرة لفقــرة اا
، خلصت اللجنة إىل االسـتنتاج      ، خلصت اللجنة إىل االسـتنتاج      ‘‘‘‘......ينطبق خارج إقليمها، وخباصة يف الضفة الغربية وغزة         ينطبق خارج إقليمها، وخباصة يف الضفة الغربية وغزة          الال

 ::التايلالتايل
يف الظروف الراهنة، تنطبق أحكام العهد مبا حيقق مصلحة سكان األراضـي            يف الظروف الراهنة، تنطبق أحكام العهد مبا حيقق مصلحة سكان األراضـي            ’’’’  

الدولــة الطــرف يف تلــك األراضــي  الدولــة الطــرف يف تلــك األراضــي  فات لســلطات أو عمــالء فات لســلطات أو عمــالء احملتلــة، وعلــى كــل تصــراحملتلــة، وعلــى كــل تصــر
ــا ــامب ــاق         مب ــدخل يف نط ــيت ت ــد وال ــا يف العه ــاحلقوق املنصــوص عليه ــع ب ــى التمت ــؤثر عل ــاق        ي ــدخل يف نط ــيت ت ــد وال ــا يف العه ــاحلقوق املنصــوص عليه ــع ب ــى التمت ــؤثر عل ي

، ، CCPR/CO/78/ISR((‘‘ ‘‘ مسؤولية دولة إسرائيل مبوجـب مبـادئ القـانون الـدويل العـام            مسؤولية دولة إسرائيل مبوجـب مبـادئ القـانون الـدويل العـام            
 ).).١١١١الفقرة الفقرة 

قوق املدنيـة والسياسـية     قوق املدنيـة والسياسـية     وختاما، ترى احملكمة أن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحل           وختاما، ترى احملكمة أن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحل               -  ١١١١١١ 
 ..ينطبق فيما يتعلق باألعمال اليت تقوم هبا الدولة عند ممارستها لواليتها خارج إقليمهاينطبق فيما يتعلق باألعمال اليت تقوم هبا الدولة عند ممارستها لواليتها خارج إقليمها

أمــا العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة،        أمــا العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة،             -  ١١٢١١٢ 
ي ي وقد يفسر ذلك أن هـذا العهـد يكفـل حقوقـا هـ             وقد يفسر ذلك أن هـذا العهـد يكفـل حقوقـا هـ             . . يتضمن أية أحكام بشأن نطاق تطبيقه     يتضمن أية أحكام بشأن نطاق تطبيقه      فالفال

علـى كـل مـن األراضـي الـيت          علـى كـل مـن األراضـي الـيت          كـذلك   كـذلك   ولكن ال يستبعد أنـه ينطبـق        ولكن ال يستبعد أنـه ينطبـق        . . حقوق إقليمية يف جوهرها   حقوق إقليمية يف جوهرها   
. . متارس عليها الدولة الطرف سـيادهتا واألراضـي الـيت متـارس تلـك الدولـة واليـة إقليميـة عليهـا                     متارس عليها الدولة الطرف سـيادهتا واألراضـي الـيت متـارس تلـك الدولـة واليـة إقليميـة عليهـا                     

 وهــى  وهــى ،،مل تكــن بعــدمل تكــن بعــد’’’’ تــنص علــى تــدابري مؤقتــة يف حالــة الدولــة الــيت  تــنص علــى تــدابري مؤقتــة يف حالــة الدولــة الــيت ١٤١٤ومــن مث، فــإن املــادة ومــن مث، فــإن املــادة 
 أو يف  أو يف ،، قد متكنت مـن كفالـة إلزاميـة وجمانيـة التعلـيم االبتـدائي يف بلـدها ذاتـه                    قد متكنت مـن كفالـة إلزاميـة وجمانيـة التعلـيم االبتـدائي يف بلـدها ذاتـه                   ،،يهيهتصبح طرفا ف  تصبح طرفا ف  

 ..‘‘‘‘أقاليم أخرى حتت واليتهاأقاليم أخرى حتت واليتها
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ــرائيل يف          ــه إس ــذي اختذت ــف ال ــذا الصــدد املوق ــذكر يف ه ــياق أن نت ــذا الس ــرائيل يف        ويتصــل هب ــه إس ــذي اختذت ــف ال ــذا الصــدد املوق ــذكر يف ه ــياق أن نت ــذا الس ويتصــل هب
 تقريرهـا    تقريرهـا   ففـي ففـي . . تقاريرها املقدمـة إىل اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة               تقاريرها املقدمـة إىل اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة               

إحصــاءات إحصــاءات ’’’’، قــدمت إســرائيل ، قــدمت إســرائيل ١٩٩٨١٩٩٨  ديســمربديســمرب// األول األولكــانونكــانون  ٤٤األويل املقــدم إىل اللجنــة يف األويل املقــدم إىل اللجنــة يف 
. . ‘‘‘‘تشري إىل متتع املستوطنني اإلسرائيليني يف األراضي احملتلة باحلقوق املنصوص عليها يف العهـد             تشري إىل متتع املستوطنني اإلسرائيليني يف األراضي احملتلة باحلقوق املنصوص عليها يف العهـد             

لواليـة  لواليـة  السـكان الفلسـطينيني يف منـاطق ا       السـكان الفلسـطينيني يف منـاطق ا       ’’’’والحظت اللجنة أنـه، وفقـا ملـا قالتـه إسـرائيل، فـإن               والحظت اللجنة أنـه، وفقـا ملـا قالتـه إسـرائيل، فـإن               
). ). ٨٨، الفقـرة  ، الفقـرة  E/C.12/1/Add.27((‘‘ ‘‘ ذاهتا استبعدوا من التقرير ومـن احلمايـة الـيت يكفلـها العهـد           ذاهتا استبعدوا من التقرير ومـن احلمايـة الـيت يكفلـها العهـد           

وأعربت اللجنة عن قلقها يف هذا الشأن، وهو ما ردت عليـه إسـرائيل يف تقريـر الحـق مـؤرخ                     وأعربت اللجنة عن قلقها يف هذا الشأن، وهو ما ردت عليـه إسـرائيل يف تقريـر الحـق مـؤرخ                     
تؤكـد علـى أن العهـد ال ينطبـق علـى            تؤكـد علـى أن العهـد ال ينطبـق علـى            ... ... ما انفكت   ما انفكت   ’’’’ بأهنا    بأهنا   ٢٠٠١٢٠٠١  أكتوبرأكتوبر// األول  األول تشرينتشرين  ١٩١٩
وهـي صـيغة مسـتوحاة مـن لغـة          وهـي صـيغة مسـتوحاة مـن لغـة          ((‘‘ ‘‘ ناطق غري اخلاضـعة لسـيادهتا اإلقليميـة وواليتـها القضـائية           ناطق غري اخلاضـعة لسـيادهتا اإلقليميـة وواليتـها القضـائية           املامل

واسـتطردت إسـرائيل تقـول إن هـذا املوقـف           واسـتطردت إسـرائيل تقـول إن هـذا املوقـف           ). ). العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
. . ‘‘‘‘ والقـانون اإلنسـاين     والقـانون اإلنسـاين     اإلنسـان   اإلنسـان  حقـوق حقـوق  التمييز الراسخ يف القانون الـدويل بـني           التمييز الراسخ يف القانون الـدويل بـني          إىلإىل... ... يستند  يستند  ’’’’

متصـلة باألحـداث اجلاريـة يف الضـفة الغربيـة      متصـلة باألحـداث اجلاريـة يف الضـفة الغربيـة        ......ال جيوز أن تكـون واليـة اللجنـة       ال جيوز أن تكـون واليـة اللجنـة       ’’’’: : تتوأضافوأضاف
وقطاع غزة بقدر ما تشكل تلك األحداث جزأ ال يتجزأ من سياق الرتاع املسـلح املتميـز عـن                   وقطاع غزة بقدر ما تشكل تلك األحداث جزأ ال يتجزأ من سياق الرتاع املسـلح املتميـز عـن                   

ويف ضـوء هـذه املالحظـات،       ويف ضـوء هـذه املالحظـات،       ). ). ٥٥، الفقـرة    ، الفقـرة    E/1990/6/Add.32((‘‘ ‘‘  اإلنسان  اإلنسان قوققوقعالقة خاصة حب  عالقة خاصة حب  
رأيهـا بـأن التزامـات الدولـة        رأيهـا بـأن التزامـات الدولـة        ’’’’قلقها إزاء موقف إسرائيل، وأكدت جمددا       قلقها إزاء موقف إسرائيل، وأكدت جمددا       كررت اللجنة تأكيد    كررت اللجنة تأكيد    

الطــرف القائمــة مبوجــب العهــد تنطبــق علــى مجيــع األراضــي والســكان يف املنــاطق الــيت ختضــع  الطــرف القائمــة مبوجــب العهــد تنطبــق علــى مجيــع األراضــي والســكان يف املنــاطق الــيت ختضــع  
 ).).٣١٣١   و و١٥١٥، الفقرتان ، الفقرتان E/C.12/1/Add.90((‘‘‘‘لسيطرهتا الفعليةلسيطرهتا الفعلية

ل وجهـــة نظـــر ل وجهـــة نظـــر  أعـــاله، ال ميكـــن للمحكمـــة قبـــو أعـــاله، ال ميكـــن للمحكمـــة قبـــو١٠٦١٠٦ولألســـباب املبينـــة يف الفقـــرة ولألســـباب املبينـــة يف الفقـــرة  
 سـنة   سـنة  ٢٧٢٧كما أهنا تالحظ أن األراضي اليت حتتلها إسرائيل ظلت على مدار أكثر مـن   كما أهنا تالحظ أن األراضي اليت حتتلها إسرائيل ظلت على مدار أكثر مـن   . . إسرائيلإسرائيل

 للصـالحيات    للصـالحيات   إسرائيلإسرائيلوعند ممارسة   وعند ممارسة   . . ختضع لواليتها اإلقليمية باعتبارها القوة القائمة باالحتالل      ختضع لواليتها اإلقليمية باعتبارها القوة القائمة باالحتالل      
ــا     ــا    املتاحــة هلــا علــى هــذا األســاس، فإهنــا تكــون ملزمــة بأحكــام العهــد الــدويل اخلــاص ب حلقوق حلقوق املتاحــة هلــا علــى هــذا األســاس، فإهنــا تكــون ملزمــة بأحكــام العهــد الــدويل اخلــاص ب

وعالوة على ذلـك، فإهنـا ملزمـة بعـدم وضـع أيـة عراقيـل يف         وعالوة على ذلـك، فإهنـا ملزمـة بعـدم وضـع أيـة عراقيـل يف         . . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 ..وجه ممارسة هذه احلقوق يف امليادين اليت انتقل فيها االختصاص إىل السلطات الفلسطينيةوجه ممارسة هذه احلقوق يف امليادين اليت انتقل فيها االختصاص إىل السلطات الفلسطينية

ــة حقــوق الطفــل املربمــة يف       -  ١١٣١١٣  ــة حقــوق الطفــل املربمــة يف   وفيمــا يتعلــق باتفاقي ــاينتشــرينتشــرين  ٢٠٢٠وفيمــا يتعلــق باتفاقي ــاين الث   نــوفمربنــوفمرب// الث
حتترم الدول األطراف احلقـوق     حتترم الدول األطراف احلقـوق     ’’’’ اليت تنص على أن       اليت تنص على أن      ٢٢ن ذلك الصك يتضمن املادة      ن ذلك الصك يتضمن املادة      ، فإ ، فإ ١٩٨٩١٩٨٩

ــها   ......املوضــحة يف املوضــحة يف  ــة وتضــمنها لكــل طفــل خيضــع لواليت ــها    االتفاقي ــة وتضــمنها لكــل طفــل خيضــع لواليت ــإن هــذه  . . ‘‘‘‘ ... ... االتفاقي ــايل، ف ــإن هــذه  وبالت ــايل، ف وبالت
 ..االتفاقية تنطبق على األراضي الفلسطينية احملتلةاالتفاقية تنطبق على األراضي الفلسطينية احملتلة
*  * 
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دويل املتصـلة بـالرد علـى       دويل املتصـلة بـالرد علـى       وبعد أن حددت احملكمة مبادئ وقواعد القانون الـ        وبعد أن حددت احملكمة مبادئ وقواعد القانون الـ            -  ١١٤١١٤ 
، وبعـد أن بتـت بصـفة خاصـة يف مسـألة انطبـاق القـانون                 ، وبعـد أن بتـت بصـفة خاصـة يف مسـألة انطبـاق القـانون                  العامـة   العامـة  اجلمعيـة اجلمعيـة األسئلة اليت طرحتـها     األسئلة اليت طرحتـها     

 على األراضي الفلسـطينية احملتلـة، فإهنـا تنتقـل اآلن إىل              على األراضي الفلسـطينية احملتلـة، فإهنـا تنتقـل اآلن إىل              اإلنسان  اإلنسان حقوقحقوقاإلنساين الدويل وقانون    اإلنساين الدويل وقانون    
 ..دئدئحتديد ما إذا كان تشييد اجلدار ميثل انتهاكا لتلك القواعد واملباحتديد ما إذا كان تشييد اجلدار ميثل انتهاكا لتلك القواعد واملبا

* 
ملخـص  ملخـص  ’’’’، املعنـون    ، املعنـون     العام  العام األمنياألمنييف هذا الصدد، ينص املرفق الثاين من تقرير         يف هذا الصدد، ينص املرفق الثاين من تقرير             -  ١١٥١١٥ 

تشـييد اجلـدار يشـكل حماولـة لضـم          تشـييد اجلـدار يشـكل حماولـة لضـم          ’’’’، علـى أن     ، علـى أن     ‘‘‘‘املوقف القـانوين ملنظمـة التحريـر الفلسـطينية        املوقف القـانوين ملنظمـة التحريـر الفلسـطينية        
ضم األراضي يتعـارض حبكـم الواقـع مـع السـيادة            ضم األراضي يتعـارض حبكـم الواقـع مـع السـيادة            ’’’’، وأن   ، وأن   ‘‘‘‘األراضي مبا يناقض القانون الدويل    األراضي مبا يناقض القانون الدويل    

وتـردد هـذا الـرأي يف بعـض         وتـردد هـذا الـرأي يف بعـض         . . ‘‘‘‘مية ويتعارض من مث مع حق الفلسطينيني يف تقرير املصري         مية ويتعارض من مث مع حق الفلسطينيني يف تقرير املصري         اإلقلياإلقلي
فقـد  فقـد  . . املقدمـة إىل احملكمـة ويف اآلراء املعـرب عنـها أثنـاء جلسـات االسـتماع                املقدمـة إىل احملكمـة ويف اآلراء املعـرب عنـها أثنـاء جلسـات االسـتماع                البيانات الكتابيـة    البيانات الكتابيـة    

اجلـدار يقطـع اجملـال اإلقليمـي الـذي حيـق للشـعب الفلسـطيين أن               اجلـدار يقطـع اجملـال اإلقليمـي الـذي حيـق للشـعب الفلسـطيين أن               ’’’’قيل، ضمن مجلة أمـور، أن       قيل، ضمن مجلة أمـور، أن       
حقه يف تقرير املصري، ويشكل انتـهاكا للمبـدأ القـانوين الـذي حيظـر االسـتيالء علـى                   حقه يف تقرير املصري، ويشكل انتـهاكا للمبـدأ القـانوين الـذي حيظـر االسـتيالء علـى                   ميارس فيه   ميارس فيه   

مسـار اجلـدار    مسـار اجلـدار    ’’’’ويف هـذا السـياق، جـرى التشـديد بصـفة خاصـة علـى أن                 ويف هـذا السـياق، جـرى التشـديد بصـفة خاصـة علـى أن                 . . ‘‘‘‘األراضي بـالقوة  األراضي بـالقوة  
مصـمم بالشــكل الـذي يغــري التكـوين الــدميغرايف لألراضــي الفلسـطينية احملتلــة، مبـا فيهــا القــدس      مصـمم بالشــكل الـذي يغــري التكـوين الــدميغرايف لألراضــي الفلسـطينية احملتلــة، مبـا فيهــا القــدس      

املقامـة بصـورة غـري مشـروعة يف األراضـي           املقامـة بصـورة غـري مشـروعة يف األراضـي           ‘‘ ‘‘ يز املستوطنات اإلسرائيلية  يز املستوطنات اإلسرائيلية  الشرقية، من خالل تعز   الشرقية، من خالل تعز   
تقليص وتفتيـت اجملـال اإلقليمـي الـذي         تقليص وتفتيـت اجملـال اإلقليمـي الـذي         ’’’’وقيل كذلك أن اجلدار يهدف إىل       وقيل كذلك أن اجلدار يهدف إىل       . . الفلسطينية احملتلة الفلسطينية احملتلة 

 ..‘‘‘‘حيق للشعب الفلسطيين أن ميارس فيه حقه يف تقرير املصريحيق للشعب الفلسطيين أن ميارس فيه حقه يف تقرير املصري
 اجلـدار يتمثـل يف متكينـها         اجلـدار يتمثـل يف متكينـها         من جانبها إن الغرض الوحيد من       من جانبها إن الغرض الوحيد من      إسرائيلإسرائيلوقالت  وقالت       -  ١١٦١١٦ 

وعـالوة علـى   وعـالوة علـى   . . من التصدي بصورة فعالـة للـهجمات اإلرهابيـة الـيت تنطلـق مـن الضـفة الغربيـة              من التصدي بصورة فعالـة للـهجمات اإلرهابيـة الـيت تنطلـق مـن الضـفة الغربيـة              
ــك، ذكــرت   ــك، ذكــرت  ذل ــت    إســرائيلإســرائيلذل ــرارا أن احلــاجز جمــرد إجــراء مؤق ــت     م ــرارا أن احلــاجز جمــرد إجــراء مؤق ــر  (( م ــر تقري ــر  انظ ــر تقري ــنيانظ ــنياألم ــاماألم ــام الع ، ،  الع

م لـدى   م لـدى    ذلك بعدة أشكال، من بينها على لسان ممثلـها الـدائ            ذلك بعدة أشكال، من بينها على لسان ممثلـها الـدائ           إسرائيلإسرائيلوقد ذكرت   وقد ذكرت   ). ). ٢٩٢٩ ةةالفقرالفقر
، حيـث  ، حيـث  ٢٠٠٣٢٠٠٣  أكتـوبر أكتـوبر // األول األولتشـرين تشـرين   ١٤١٤ املعقـود يف   املعقـود يف   األمـن  األمـن جملـس جملـس  يف اجتمـاع   يف اجتمـاع   املتحـدة   املتحـدة  األمماألمم

مسـتعدة وقـادرة، مـع      مسـتعدة وقـادرة، مـع       ’’ ’’إسـرائيل إسـرائيل ، وأن   ، وأن   ‘‘‘‘إسـرائيل إسـرائيل ال يضم أراض إىل دولة      ال يضم أراض إىل دولة      ] ] احلاجزاحلاجز[[’’’’أكد أن   أكد أن   
مــا يترتــب علــى ذلــك مــن تكــاليف باهظــة، علــى التكيــف وتفكيــك الســور إذا كــان ذلــك      مــا يترتــب علــى ذلــك مــن تكــاليف باهظــة، علــى التكيــف وتفكيــك الســور إذا كــان ذلــك      

 الـدائم   الـدائم  إسـرائيل إسـرائيل وكـرر ممثـل   وكـرر ممثـل   ). ). ١٢١٢، الصـفحة  ، الصـفحة  S/PV. 4841(( سياسية  سياسية ضروريا كجزء من تسويةضروريا كجزء من تسوية
  ديســمربديســمرب// األول األولكــانونكــانون  ٨٨ ويف  ويف أكتــوبرأكتــوبر// األول األولتشــرينتشــرين  ٢٠٢٠ يف  يف  العامــة العامــةاجلمعيــةاجلمعيــةهــذا الــرأي أمــام  هــذا الــرأي أمــام  

مبجـرد انتـهاء اإلرهـاب، سـتنتفي احلاجـة إىل           مبجـرد انتـهاء اإلرهـاب، سـتنتفي احلاجـة إىل           ’’’’: : ويف هذه املرة األخرية، أضاف قائال     ويف هذه املرة األخرية، أضاف قائال     . . ٢٠٠٣٢٠٠٣
ــة سياســية والســياج ال يشــكل حــدودا، وليســ والســياج ال يشــكل حــدودا، وليســ . . الســياجالســياج ــه أي أمهي ــة سياســية ت ل ــه أي أمهي وهــو ال يغــري الوضــع  وهــو ال يغــري الوضــع  . . ت ل

 ..‘‘‘‘القانوين لألراضي بأي حال من األحوالالقانوين لألراضي بأي حال من األحوال
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 يرجعــان،  يرجعــان،  األمــن األمــنجملــسجملــس و و العامــة العامــةاجلمعيــةاجلمعيــةوتــذك ر احملكمــة بــأن كــال مــن     وتــذكّر احملكمــة بــأن كــال مــن         -  ١١١١٧٧ 
عـدم جـواز االسـتيالء علـى األراضـي      عـدم جـواز االسـتيالء علـى األراضـي      ’’’’يتعلق بفلسطني، إىل القاعدة العرفية اليت تقضي بـ     يتعلق بفلسطني، إىل القاعدة العرفية اليت تقضي بـ      فيمافيما

املــؤرخ املــؤرخ ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢ففــي القــرار  ففــي القــرار  ولــذلك، ولــذلك، ). ).  أعــاله أعــاله٨٧٨٧ و و٧٤٧٤  انظــر الفقــرتني انظــر الفقــرتني ((‘‘ ‘‘ بــالقوةبــالقوة
 :: إىل هذه القاعدة، أكد أن إىل هذه القاعدة، أكد أن األمن األمنجملسجملس، وبعد أن أشار ، وبعد أن أشار ١٩٦٧١٩٦٧  نوفمربنوفمرب// الثاين الثاينتشرينتشرين ٢٢٢٢

الوفاء مببادئ امليثاق يقتضي إقامة سـالم عـادل ودائـم يف الشـرق األوسـط،                الوفاء مببادئ امليثاق يقتضي إقامة سـالم عـادل ودائـم يف الشـرق األوسـط،                ’’’’  
 ::وهو ما جيب أن يتضمن تطبيق املبدأين التالينيوهو ما جيب أن يتضمن تطبيق املبدأين التاليني

ية مـن األراضـي الـيت احتلتـها يف          ية مـن األراضـي الـيت احتلتـها يف          سـرائيل سـرائيل حاب القوات املسـلحة اإل    حاب القوات املسـلحة اإل    انسانس ‘‘١١’’  
 الرتاع األخري؛الرتاع األخري؛

إهناء كل دعـاوى أو حـاالت احلـرب، واحتـرام سـيادة كـل دولـة يف                  إهناء كل دعـاوى أو حـاالت احلـرب، واحتـرام سـيادة كـل دولـة يف                   ‘‘٢٢’’  
املنطقة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسـي وحقهـا يف أن تعـيش            املنطقة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسـي وحقهـا يف أن تعـيش            
ــد أو       ــا دون تعــرض للتهدي ــرف هب ــة معت ــد أو      يف ســالم داخــل حــدود آمن ــا دون تعــرض للتهدي ــرف هب ــة معت يف ســالم داخــل حــدود آمن

 ..ام القوة، واالعتراف بذلكام القوة، واالعتراف بذلكاستخداستخد
 لتغـيري   لتغـيري  إسـرائيل إسـرائيل واستنادا إىل نفس األساس، أدان اجمللس عدة مرات التدابري اليت اختذهتا        واستنادا إىل نفس األساس، أدان اجمللس عدة مرات التدابري اليت اختذهتا         

 ).). أعاله أعاله٧٥٧٥انظر الفقرة انظر الفقرة ((وضع القدس وضع القدس 
وفيما يتعلق مببدأ حق الشعوب يف تقرير املصري، تالحـظ احملكمـة أن مسـألة               وفيما يتعلق مببدأ حق الشعوب يف تقرير املصري، تالحـظ احملكمـة أن مسـألة                   -  ١١٨١١٨ 
، عـالوة علـى ذلـك، قـد         ، عـالوة علـى ذلـك، قـد         إسـرائيل إسـرائيل بـل أن    بـل أن    . . ومةومةأصبحت مسألة حمسـ   أصبحت مسألة حمسـ   ‘‘ ‘‘ شعب فلسطيين شعب فلسطيين ’’’’وجود  وجود  

 بني السيد ياسر عرفـات،       بني السيد ياسر عرفـات،      ١٩٩٣١٩٩٣  سبتمربسبتمرب//أيلولأيلول  ٩٩اعترفت هبذا الوجود يف الرسائل املتبادلة يف        اعترفت هبذا الوجود يف الرسائل املتبادلة يف        
ففـي تلـك    ففـي تلـك    . . إسـرائيل إسـرائيل سـحاق رابـني، رئـيس وزراء        سـحاق رابـني، رئـيس وزراء        إإرئيس منظمة التحرير الفلسـطينية، والسـيد        رئيس منظمة التحرير الفلسـطينية، والسـيد        

 يف الوجـود يف سـالم        يف الوجـود يف سـالم       إسـرائيل إسـرائيل ة  ة  حبـق دولـ   حبـق دولـ   ’’’’الرسائل، اعترف رئيس منظمة التحرير الفلسـطينية        الرسائل، اعترف رئيس منظمة التحرير الفلسـطينية        
بلغــه رئــيس وزراء بلغــه رئــيس وزراء أأوردا علــى ذلــك، وردا علــى ذلــك، . . ، كمــا تعهــد بالعديــد مــن االلتزامــات األخــرى، كمــا تعهــد بالعديــد مــن االلتزامــات األخــرى‘‘‘‘وأمــنوأمــن

 أن تعتـرف مبنظمـة التحريـر     أن تعتـرف مبنظمـة التحريـر    إسـرائيل إسـرائيل قـررت حكومـة   قـررت حكومـة   ’’’’ أنه يف ضوء تلـك االلتزامـات،       أنه يف ضوء تلـك االلتزامـات،      إسرائيلإسرائيل
يين املؤقـت   يين املؤقـت   الفلسـط الفلسـط   -  ييسـرائيل سـرائيل كمـا أن االتفـاق اإل     كمـا أن االتفـاق اإل     . . ‘‘‘‘الفلسطينية كممثـل للشـعب الفلسـطيين      الفلسطينية كممثـل للشـعب الفلسـطيين      

 يشـري يف عـدة مواضـع إىل     يشـري يف عـدة مواضـع إىل    ١٩٩٥١٩٩٥  سبتمربسبتمرب//أيلولأيلول  ٢٨٢٨بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة املربم يف   بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة املربم يف   
؛ واملـادة الثانيـة،   ؛ واملـادة الثانيـة،   ٨٨   و  و ٧٧   و  و ٤٤الديباجـة، الفقـرات     الديباجـة، الفقـرات     ((‘‘ ‘‘ حقوقـه املشـروعة   حقوقـه املشـروعة   ’’’’  الشعب الفلسـطيين و   الشعب الفلسـطيين و   

وتـرى احملكمـة    وتـرى احملكمـة    ). ). ٢٢؛ واملادة الثانية والعشرون، الفقرة      ؛ واملادة الثانية والعشرون، الفقرة      ٣٣ و  و ١١؛ واملادة الثالثة، الفقرتان     ؛ واملادة الثالثة، الفقرتان     ٢٢الفقرة  الفقرة  
 عـالوة علـى      عـالوة علـى      العامـة   العامـة  اجلمعيـة اجلمعيـة أن هذه احلقوق تشـمل احلـق يف تقريـر املصـري، الـذي سـلمت بـه                   أن هذه احلقوق تشـمل احلـق يف تقريـر املصـري، الـذي سـلمت بـه                   

  كــانونكــانون  ٢٢٢٢ املــؤرخ  املــؤرخ ١٦٣١٦٣//٥٨٥٨انظــر علــى ســبيل املثــال القــرار  انظــر علــى ســبيل املثــال القــرار  ((ذلــك يف عــدد مــن املناســبات ذلــك يف عــدد مــن املناســبات 
 ).).٢٠٠٣٢٠٠٣  ديسمربديسمرب//األولاألول
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يضـم  يضـم  ية  ية  سـرائيل سـرائيل وتالحظ احملكمة أن مسـار اجلـدار كمـا حددتـه احلكومـة اإل             وتالحظ احملكمة أن مسـار اجلـدار كمـا حددتـه احلكومـة اإل                 -  ١١٩١١٩ 
 مـن املسـتوطنني الـذين        مـن املسـتوطنني الـذين        املائـة   املائـة  يفيف  ٨٠٨٠حـوايل   حـوايل   ) )  أعـاله   أعـاله  ٨٥٨٥انظر الفقـرة    انظر الفقـرة    ((‘‘ ‘‘ املنطقة املغلقة املنطقة املغلقة ’’’’داخل  داخل  

ــة   ــة  يعيشــون يف األراضــي الفلســطينية احملتل ــن دراســة اخلريطــة     . . يعيشــون يف األراضــي الفلســطينية احملتل ــك، يتضــح م ــى ذل ــن دراســة اخلريطــة     وعــالوة عل ــك، يتضــح م ــى ذل وعــالوة عل
 أعاله أن املسار املتعرج للجـدار ميتـد حبيـث يضـم داخـل تلـك املنطقـة                    أعاله أن املسار املتعرج للجـدار ميتـد حبيـث يضـم داخـل تلـك املنطقـة                   ٨٠٨٠املذكورة يف الفقرة    املذكورة يف الفقرة    

مبــا فيهـا القــدس  مبــا فيهـا القــدس  ((ية يف األراضـي الفلســطينية احملتلـة   ية يف األراضـي الفلســطينية احملتلـة   ســرائيلســرائيلبيـة العظمـى مــن املسـتوطنات اإل   بيـة العظمـى مــن املسـتوطنات اإل   الغالالغال
 ).).الشرقيةالشرقية

  ٤٩٤٩ مـن املـادة       مـن املـادة      ٦٦وفيما يتعلق هبذه املستوطنات، تالحظ احملكمـة أن الفقـرة           وفيما يتعلق هبذه املستوطنات، تالحظ احملكمـة أن الفقـرة               -  ١٢٠١٢٠ 
جيـوز لدولـة االحـتالل أن ترحـل أو تنقـل جـزءا              جيـوز لدولـة االحـتالل أن ترحـل أو تنقـل جـزءا              ال  ال  ’’’’: : نـه نـه أأمن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على       من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على       

وال يقتصــر هــذا احلكــم علــى حظــر ترحيــل وال يقتصــر هــذا احلكــم علــى حظــر ترحيــل . . ‘‘‘‘ األراضــي الــيت حتتلــها األراضــي الــيت حتتلــهاإىلإىلكاهنا املــدنيني كاهنا املــدنيني مــن ســمــن ســ
السكان أو نقلهم بالقوة مثلما حدث أثناء احلرب العامليـة الثانيـة، وإمنـا حيظـر أيضـا أيـة تـدابري                       السكان أو نقلهم بالقوة مثلما حدث أثناء احلرب العامليـة الثانيـة، وإمنـا حيظـر أيضـا أيـة تـدابري                       
ــاالحتالل مــن أجــل تنظــيم أو تشــجيع نقــل أجــزاء مــن ســكاهنا إىل        ــاالحتالل مــن أجــل تنظــيم أو تشــجيع نقــل أجــزاء مــن ســكاهنا إىل       تتخــذها القــوة القائمــة ب تتخــذها القــوة القائمــة ب

 ..لةلةاألراضي احملتاألراضي احملت
ــذ عــام        ــه من ــها احملكمــة أن ــيت تلقت ــبني املعلومــات ال ــذ عــام      ويف هــذا الصــدد، ت ــه من ــها احملكمــة أن ــيت تلقت ــبني املعلومــات ال ــع ١٩٧٧١٩٧٧ويف هــذا الصــدد، ت ــع ، تتب ، تتب
 سياسة وممارسات تتضمن إقامة مستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبـا خيـالف               سياسة وممارسات تتضمن إقامة مستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبـا خيـالف              إسرائيلإسرائيل

 .. املشار إليها للتو املشار إليها للتو٤٩٤٩ من املادة  من املادة ٦٦أحكام الفقرة أحكام الفقرة 
ال تسـتند إىل أي     ال تسـتند إىل أي     ’’’’اسة واملمارسـات    اسة واملمارسـات     الرأي القائل بأن هذه السي      الرأي القائل بأن هذه السي      األمن  األمن جملسجملسوقد تبىن   وقد تبىن    

، إىل التقيـد بدقـة   ، إىل التقيـد بدقـة   ‘‘‘‘، باعتبارهـا القـوة القائمـة بـاالحتالل    ، باعتبارهـا القـوة القائمـة بـاالحتالل    إسـرائيل إسـرائيل ’’’’كمـا دعـا    كمـا دعـا    . . ‘‘‘‘أساس قانوين أساس قانوين 
 ::باتفاقية جنيف الرابعة وباتفاقية جنيف الرابعة و

إلغــاء تــدابريها الســابقة واالمتنــاع عــن اختــاذ أيــة إجــراءات تــؤدي إىل تغــيري إلغــاء تــدابريها الســابقة واالمتنــاع عــن اختــاذ أيــة إجــراءات تــؤدي إىل تغــيري ’’’’  
ــؤث    ــة وت ــة اجلغرافي ــانوين والطبيع ــؤث   الوضــع الق ــة وت ــة اجلغرافي ــانوين والطبيع ــدميغرايف    الوضــع الق ــى التكــوين ال ــة عل ــدميغرايف    ر بصــورة مادي ــى التكــوين ال ــة عل ر بصــورة مادي

ــذ عــام    ــة من ــة احملتل ــذ عــام   لألراضــي العربي ــة من ــة احملتل ــا فيهــا القــدس، وأال تقــوم علــى وجــه    ١٩٦٧١٩٦٧لألراضــي العربي ــا فيهــا القــدس، وأال تقــوم علــى وجــه    ، مب ، مب
  ٤٤٦٤٤٦القـرار   القـرار   ((‘‘ ‘‘ اخلصوص بنقل أجزاء من سكاهنا املدنيني إىل األراضـي العربيـة احملتلـة            اخلصوص بنقل أجزاء من سكاهنا املدنيني إىل األراضـي العربيـة احملتلـة            

 ).).١٩٧٩١٩٧٩  مارسمارس//آذارآذار  ٢٢٢٢املؤرخ املؤرخ ) ) ١٩٧٩١٩٧٩((
  يوليـــهيوليـــه//متـــوزمتـــوز  ٢٠٢٠املـــؤرخ املـــؤرخ ) ) ١٩٧٩١٩٧٩ ( (٤٥٢٤٥٢رين رين وأعـــاد اجمللـــس تأكيـــد موقفـــه يف القـــراوأعـــاد اجمللـــس تأكيـــد موقفـــه يف القـــرا 
ــؤرخ ) ) ١٩٨٠١٩٨٠ ( (٤٦٥٤٦٥ و و١٩٧٩١٩٧٩ ــؤرخ امل ــارس//آذارآذار  ١١امل ــارسم ــرار األخــري،    . . ١٩٨٠١٩٨٠  م ــة الق ــه، يف حال ــل أن ــرار األخــري،    ب ــة الق ــه، يف حال ــل أن ب
 واملمارســات الــيت تتبعهــا بتــوطني أجــزاء مــن ســكاهنا يف األراضــي    واملمارســات الــيت تتبعهــا بتــوطني أجــزاء مــن ســكاهنا يف األراضــي   إســرائيلإســرائيلسياســة سياســة ’’’’وصــف وصــف 

 ..التفاقية جنيف الرابعةالتفاقية جنيف الرابعة‘‘ ‘‘ انتهاك صارخانتهاك صارخ’’’’بأهنا بأهنا ‘‘ ‘‘ ]]احملتلةاحملتلة[[
ية يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة ية يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة ســرائيلســرائيلة إىل أن إقامــة املســتوطنات اإلة إىل أن إقامــة املســتوطنات اإلوختلــص احملكمــوختلــص احملكمــ 

 ..متثل خرقا للقانون الدويلمتثل خرقا للقانون الدويل) ) مبا فيها القدس الشرقيةمبا فيها القدس الشرقية((
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ــها حكومــة       -  ١٢١١٢١  ــها حكومــة   ويف حــني تالحــظ احملكمــة التأكيــدات الــيت قدمت ــأن إســرائيلإســرائيلويف حــني تالحــظ احملكمــة التأكيــدات الــيت قدمت ــأن  ب  ب
  ١١٦١١٦ الفقـرة     الفقـرة    انظـر انظـر ((تشييد اجلـدار ال يشـكل ضـما لألراضـي وأن اجلـدار يتسـم بطبيعـة مؤقتـة                    تشييد اجلـدار ال يشـكل ضـما لألراضـي وأن اجلـدار يتسـم بطبيعـة مؤقتـة                    

، فإهنا ال متلك مع ذلك أن تلتزم موقـف الالمبـاالة إزاء املخـاوف الـيت ن قلـت إليهـا مـن                       ، فإهنا ال متلك مع ذلك أن تلتزم موقـف الالمبـاالة إزاء املخـاوف الـيت ُنقلـت إليهـا مـن                       ))أعالهأعاله
 وفلسـطني مســتقبال،   وفلسـطني مســتقبال،  إسـرائيل إسـرائيل أن اجلـدار يـؤثر بصـورة مســبقة علـى احلـدود الـيت ستفصــل بـني        أن اجلـدار يـؤثر بصـورة مســبقة علـى احلـدود الـيت ستفصــل بـني        

وتـرى  وتـرى  . .  قـد تـدمج داخلـها املسـتوطنات وسـبل الوصـول إليهـا               قـد تـدمج داخلـها املسـتوطنات وسـبل الوصـول إليهـا              إسـرائيل إسـرائيل وإزاء املخاوف من أن     وإزاء املخاوف من أن     
ميكن أن يشكل وضـعا دائمـا       ميكن أن يشكل وضـعا دائمـا       ‘‘ ‘‘ أمرا واقعا أمرا واقعا ’’’’حملكمة أن تشييد اجلدار والنظام املرتبط به خيلقان         حملكمة أن تشييد اجلدار والنظام املرتبط به خيلقان         اا

على األرض، وهو ما ي عد من قبيل الضم الفعلي، بغض النظر عن الوصف الرمسي الـذي ختلعـه      على األرض، وهو ما ُيعد من قبيل الضم الفعلي، بغض النظر عن الوصف الرمسي الـذي ختلعـه      
 .. على اجلدار على اجلدارإسرائيلإسرائيل

، سـيدرج   ، سـيدرج    العـام   العـام  األمـني األمـني وتذك ر احملكمة عالوة على ذلـك بأنـه، وفقـا لتقريـر             وتذكّر احملكمة عالوة على ذلـك بأنـه، وفقـا لتقريـر                 -  ١٢٢١٢٢ 
  يفيف  ١٦١٦املسار املخطط للجدار داخل املنطقـة احملصـورة بـني اخلـط األخضـر واجلـدار أكثـر مـن                     املسار املخطط للجدار داخل املنطقـة احملصـورة بـني اخلـط األخضـر واجلـدار أكثـر مـن                     

ــة ــةاملائـ ــة املائـ ــفة الغربيـ ــة  مـــن أراضـــي الضـ ــفة الغربيـ ــوايل  . .  مـــن أراضـــي الضـ ــة حـ ــذه املنطقـ ــوايل  وسيســـكن يف هـ ــة حـ ــذه املنطقـ ــة املائـــةيفيف  ٨٠٨٠وسيســـكن يف هـ  مـــن  مـــن  املائـ
 شـخص، باإلضـافة      شـخص، باإلضـافة     ٣٢٠٣٢٠  ٠٠٠٠٠٠الذين يعيشون يف األراضي الفلسـطينية احملتلـة، أي          الذين يعيشون يف األراضي الفلسـطينية احملتلـة، أي           املستوطننياملستوطنني

  ١٦٠١٦٠  ٠٠٠٠٠٠وعالوة على ذلك، ونتيجة لتشييد اجلـدار فـإن حـوايل            وعالوة على ذلك، ونتيجة لتشييد اجلـدار فـإن حـوايل            . . فلسطيينفلسطيين  ٢٣٧٢٣٧  ٠٠٠٠٠٠إىل  إىل  
  ٨٤٨٤انظـر الفقـرات     انظـر الفقـرات     ((من الفلسـطينيني اآلخـرين سيعيشـون يف جمتمعـات حمليـة مطوقـة بالكامـل                 من الفلسـطينيني اآلخـرين سيعيشـون يف جمتمعـات حمليـة مطوقـة بالكامـل                 

 ).). أعاله أعاله١١٩١١٩   و و٨٥٨٥ وو
 للتـدابري غـري    للتـدابري غـري   in locoوبعبـارة أخـرى، فـإن املسـار املختـار للجـدار يعطـي تعـبريا حمليـا          وبعبـارة أخـرى، فـإن املسـار املختـار للجـدار يعطـي تعـبريا حمليـا           

 فيمـا يتعلـق بالقـدس واملسـتوطنات، علـى النحـو الـذي نـدد بـه                    فيمـا يتعلـق بالقـدس واملسـتوطنات، علـى النحـو الـذي نـدد بـه                   إسرائيلإسرائيلتتخذها  تتخذها  شروعة اليت   شروعة اليت   املامل
 مـن إحـداث املزيـد مـن          مـن إحـداث املزيـد مـن         ااكمـا أن مثـة خطـر      كمـا أن مثـة خطـر      ). ).  أعـاله   أعـاله  ١٢٠١٢٠ و  و ٧٥٧٥انظـر الفقـرتني     انظـر الفقـرتني      ( ( األمـن   األمـن  جملسجملس

التغيريات يف التكوين السكاين لألراضي الفلسطينية احملتلة نتيجة لتشييد اجلدار، مـن حيـث أنـه                التغيريات يف التكوين السكاين لألراضي الفلسطينية احملتلة نتيجة لتشييد اجلدار، مـن حيـث أنـه                
  ١٣٣١٣٣لسطينيني من مناطق بعينها، وهو ما سـريد شـرحه يف الفقـرة    لسطينيني من مناطق بعينها، وهو ما سـريد شـرحه يف الفقـرة    يسهم يف رحيل السكان الف  يسهم يف رحيل السكان الف  

بشـدة  بشـدة  ق  ق  وووبالتايل، فإن تشييد هذا اجلدار، فضال عن التدابري اليت اختذت من قبـل، سـيع              وبالتايل، فإن تشييد هذا اجلدار، فضال عن التدابري اليت اختذت من قبـل، سـيع              . . أدناهأدناه
  إســرائيلإســرائيلممارســة الشــعب الفلســطيين حقــه يف تقريــر مصــريه، ومــن مث فإنــه ي عــد خرقــا اللتــزام   ممارســة الشــعب الفلســطيين حقــه يف تقريــر مصــريه، ومــن مث فإنــه ُيعــد خرقــا اللتــزام   

 ..باحترام هذا احلقباحترام هذا احلق
* 

أن تشييد اجلدار يثري عددا مـن املسـائل املتصـلة باألحكـام ذات الصـلة                أن تشييد اجلدار يثري عددا مـن املسـائل املتصـلة باألحكـام ذات الصـلة                كما  كما      -  ١٢٣١٢٣ 
 .. اإلنسان اإلنسانحقوقحقوقيف القانون اإلنساين الدويل وصكوك يف القانون اإلنساين الدويل وصكوك 

، تــذك ر احملكمــة بأهنــا  ، تــذكّر احملكمــة بأهنــا  ١٩٠٧١٩٠٧وفيمــا يتعلــق بقواعــد الهــاي التنظيميــة لعــام   وفيمــا يتعلــق بقواعــد الهــاي التنظيميــة لعــام       -  ١٢٤١٢٤ 
العـدو، وأعمـال    العـدو، وأعمـال    وسـائل اإلضـرار ب    وسـائل اإلضـرار ب    ’’’’كانت تتناول، يف اجلزء الثاين، األعمال احلربية، وخباصـة          كانت تتناول، يف اجلزء الثاين، األعمال احلربية، وخباصـة          

ــة     . . ‘‘‘‘احلصــار، والقصــف احلصــار، والقصــف  ــها الســلطة العســكرية يف األراضــي احملتل ــث من ــاول اجلــزء الثال ــة     ويتن ــها الســلطة العســكرية يف األراضــي احملتل ــث من ــاول اجلــزء الثال . . ويتن
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مــن مــن ) ) زز ( (٢٣٢٣وحاليــا، ال ينطبــق ســوى اجلــزء الثالــث علــى الضــفة الغربيــة، وبالتــايل فــإن املــادة وحاليــا، ال ينطبــق ســوى اجلــزء الثالــث علــى الضــفة الغربيــة، وبالتــايل فــإن املــادة 
 . . القواعد التنظيمية ال عالقة هلا باملوضوعالقواعد التنظيمية ال عالقة هلا باملوضوع

، الـيت تنطبـق     ، الـيت تنطبـق     ٥٢٥٢ و  و ٤٦٤٦ و  و ٤٣٤٣يـة يشـمل املـواد       يـة يشـمل املـواد       واجلزء الثالث من قواعد الهـاي التنظيم      واجلزء الثالث من قواعد الهـاي التنظيم       
اختاذ كل التـدابري الـيت   اختاذ كل التـدابري الـيت   ’’’’ تفرض على احملتل واجب   تفرض على احملتل واجب  ٤٣٤٣فاملادة  فاملادة  . . على األراضي الفلسطينية احملتلة   على األراضي الفلسطينية احملتلة   

مبقدوره الستعادة النظام العام واحلياة العامة واحترام القـوانني السـارية يف البلـد، وكفالـة ذلـك                  مبقدوره الستعادة النظام العام واحلياة العامة واحترام القـوانني السـارية يف البلـد، وكفالـة ذلـك                  
امللكيـة اخلاصـة، وأنـه ال ميكـن         امللكيـة اخلاصـة، وأنـه ال ميكـن         ‘‘ ‘‘ احتـرام احتـرام ’’’’بـد مـن     بـد مـن        أنـه ال    أنـه ال   ٤٦٤٦وتضيف املـادة    وتضيف املـادة    . . ‘‘‘‘قدر اإلمكان قدر اإلمكان 

ــادة   . . ‘‘‘‘مصــادرهتامصــادرهتا’’’’ ــادة   وأخــريا، تســمح امل ــة، باملصــادرات العينيــة وبتقــدمي     ٥٢٥٢وأخــريا، تســمح امل ــة، باملصــادرات العينيــة وبتقــدمي     ، يف حــدود معين ، يف حــدود معين
 ..اخلدمات لتلبية احتياجات جيش االحتاللاخلدمات لتلبية احتياجات جيش االحتالل

ــاء العمليــات        -  ١٢٥١٢٥  ــاء العمليــات    كمــا أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة متيــز بــني األحكــام املطبقــة أثن كمــا أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة متيــز بــني األحكــام املطبقــة أثن
. . ي إىل االحــتالل واألحكــام الــيت تظــل ســارية طــوال جممــل فتــرة االحــتالل   ي إىل االحــتالل واألحكــام الــيت تظــل ســارية طــوال جممــل فتــرة االحــتالل   احلربيــة الــيت تــؤد احلربيــة الــيت تــؤد 

 :: على على٦٦ولذلك، فإهنا تنص يف املادة ولذلك، فإهنا تنص يف املادة 
 بدء أي نزاع أو احـتالل وردت اإلشـارة إليـه يف     بدء أي نزاع أو احـتالل وردت اإلشـارة إليـه يف    ددتطبق هذه االتفاقية مبجر  تطبق هذه االتفاقية مبجر  ’’’’  

 ٢٢املادة املادة 
ــهاء     ’’’’   ــة يف أراضــي أي طــرف يف الــرتاع عنــد انت ــهاء     يوقــف تطبيــق هــذه االتفاقي ــة يف أراضــي أي طــرف يف الــرتاع عنــد انت يوقــف تطبيــق هــذه االتفاقي

   ..ربية بوجه عامربية بوجه عامالعمليات احلالعمليات احل
يوقف تطبيق هـذه االتفاقيـة يف األراضـي احملتلـة بعـد عـام واحـد مـن انتـهاء                     يوقف تطبيق هـذه االتفاقيـة يف األراضـي احملتلـة بعـد عـام واحـد مـن انتـهاء                     ’’’’  

العمليات احلربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة االحتالل بأحكام املواد التالية مـن              العمليات احلربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة االحتالل بأحكام املواد التالية مـن              
ــة  ــذه االتفاقي ــة ه ــذه االتفاقي ــن : : ه ــن م ــن ٢٧٢٧ و  و ١٢١٢  إىلإىل  ١١م ــن  وم   ٥٢٥٢ و  و ٥١٥١ و  و ٤٩٤٩ و  و ٤٧٤٧و و   ٣٤٣٤  إىلإىل  ٢٩٢٩ وم

، وذلك طوال مدة االحـتالل مـا دامـت هـذه     ، وذلك طوال مدة االحـتالل مـا دامـت هـذه     ١٤٣١٤٣ و  و ٧٧٧٧إىل إىل   ٦١٦١ ومن    ومن   ٥٩٥٩ و    و   ٥٣٥٣ وو
 ..الدولة متارس وظائف احلكومة يف األراضي احملتلةالدولة متارس وظائف احلكومة يف األراضي احملتلة

 الــوطن أو يعــاد   الــوطن أو يعــاد  إىلإىلاألشــخاص احملميــون الــذين يفــرج عنــهم أو يعــادون      األشــخاص احملميــون الــذين يفــرج عنــهم أو يعــادون      ’’’’  
 ..‘‘‘‘توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون يف االنتفاع باالتفاقية يف هذه األثناءتوطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون يف االنتفاع باالتفاقية يف هذه األثناء

ــة   ــة وحيــث أن العمليــات احلربي ــة عــام   وحيــث أن العمليــات احلربي ــة عــام    الــيت أدت إىل احــتالل الضــفة الغربي  قــد  قــد ١٩٦٧١٩٦٧ الــيت أدت إىل احــتالل الضــفة الغربي
  ٦٦ مـن املـادة       مـن املـادة      ٣٣انتهت منذ وقت طويل، فإن مواد اتفاقية جنيف الرابعة املشار إليهـا يف الفقـرة                انتهت منذ وقت طويل، فإن مواد اتفاقية جنيف الرابعة املشار إليهـا يف الفقـرة                

 ..تظل وحدها السارية يف ذلك اإلقليم احملتلتظل وحدها السارية يف ذلك اإلقليم احملتل
ــواد       -  ١٢٦١٢٦  ــواد   وتشــمل هــذه األحكــام امل ــة  ٥٩٥٩   و و٥٣٥٣   و و٥٢٥٢   و و٤٩٤٩   و و٤٧٤٧وتشــمل هــذه األحكــام امل ــة   مــن اتفاقي  مــن اتفاقي

 . . جنيف الرابعةجنيف الرابعة
 ::، فإن، فإن٤٧٤٧ووفقا للمادة ووفقا للمادة  
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ال حيرم األشخاص احملميـون الـذين يوجـدون يف أي إقلـيم حمتـل بـأي حـال                   ال حيرم األشخاص احملميـون الـذين يوجـدون يف أي إقلـيم حمتـل بـأي حـال                   ’’’’  
ــرأ نتيجــة          ــيري يط ــة، ســواء بســبب أي تغ ــذه االتفاقي ــاع هب ــن االنتف ــة م ــة كيفي ــرأ نتيجــة         وال بأي ــيري يط ــة، ســواء بســبب أي تغ ــذه االتفاقي ــاع هب ــن االنتف ــة م ــة كيفي وال بأي
الحتالل األراضي علي مؤسسات اإلقليم املـذكور أو حكومتـه، أو بسـبب أي اتفـاق                الحتالل األراضي علي مؤسسات اإلقليم املـذكور أو حكومتـه، أو بسـبب أي اتفـاق                

م احملتل ودولة االحتالل، أو كـذلك بسـبب قيـام هـذه الدولـة               م احملتل ودولة االحتالل، أو كـذلك بسـبب قيـام هـذه الدولـة               يعقد بني سلطات اإلقلي   يعقد بني سلطات اإلقلي   
 ..‘‘‘‘بضم كل أو جزء من األراضي احملتلةبضم كل أو جزء من األراضي احملتلة

 :: على ما يلي على ما يلي٤٩٤٩وتنص املادة وتنص املادة  
حيظر النقل اجلربي اجلمـاعي أو الفـردي لألشـخاص احملمـيني أو نفـيهم مـن                 حيظر النقل اجلربي اجلمـاعي أو الفـردي لألشـخاص احملمـيني أو نفـيهم مـن                 ’’’’  

تلـة أو   تلـة أو    أراضـي أي دولـة أخـري، حم         أراضـي أي دولـة أخـري، حم        إىلإىل أراضـي دولـة االحـتالل أو          أراضـي دولـة االحـتالل أو         إىلإىلاألراضي احملتلـة    األراضي احملتلـة    
 ..غري حمتلة، أيا كانت دواعيهغري حمتلة، أيا كانت دواعيه

ومع ذلك، جيـوز لدولـة االحـتالل أن تقـوم بـإخالء كلـي أو جزئـي ملنطقـة                    ومع ذلك، جيـوز لدولـة االحـتالل أن تقـوم بـإخالء كلـي أو جزئـي ملنطقـة                    ’’’’  
وال جيـوز أن  وال جيـوز أن  . . حمتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمـن السـكان أو ألسـباب عسـكرية قهريـة      حمتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمـن السـكان أو ألسـباب عسـكرية قهريـة      

يترتب علي عمليات اإلخالء نزوح األشـخاص احملمـيني إال يف إطـار حـدود األراضـي         يترتب علي عمليات اإلخالء نزوح األشـخاص احملمـيني إال يف إطـار حـدود األراضـي         
وجيب إعـادة السـكان املنقـولني علـي هـذا          وجيب إعـادة السـكان املنقـولني علـي هـذا          . .  ما مل يتعذر ذلك من الناحية املادية        ما مل يتعذر ذلك من الناحية املادية       احملتلة،احملتلة،
 .. مواطنهم مبجرد توقف األعمال العدائية يف هذا القطاع مواطنهم مبجرد توقف األعمال العدائية يف هذا القطاعإىلإىلالنحو النحو 

وعلي دولة االحتالل اليت تقوم بعمليات النقـل أو اإلخـالء هـذه أن تتحقـق            وعلي دولة االحتالل اليت تقوم بعمليات النقـل أو اإلخـالء هـذه أن تتحقـق            ’’’’  
سـتقبال األشـخاص احملمـيني،      سـتقبال األشـخاص احملمـيني،       أقصي حد ممكن من توفري أمـاكن اإلقامـة املناسـبة ال             أقصي حد ممكن من توفري أمـاكن اإلقامـة املناسـبة ال            إىلإىل

ومن أن االنتقاالت جتري يف ظـروف مرضـية مـن وجهـة السـالمة والشـروط الصـحية             ومن أن االنتقاالت جتري يف ظـروف مرضـية مـن وجهـة السـالمة والشـروط الصـحية             
 ..واألمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدةواألمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة

 ..وجيب إخطار الدولة احلامية بعمليات النقل واإلخالء مبجرد حدوثهاوجيب إخطار الدولة احلامية بعمليات النقل واإلخالء مبجرد حدوثها’’’’  
 احملمــيني يف منطقــة معرضــة  احملمــيني يف منطقــة معرضــة ال جيــوز لدولــة االحــتالل أن حتجــز األشــخاص ال جيــوز لدولــة االحــتالل أن حتجــز األشــخاص ’’’’  

بشـــكل خـــاص ألخطـــار احلـــرب، إال إذا اقتضـــى ذلـــك أمـــن الســـكان أو ألســـباب  بشـــكل خـــاص ألخطـــار احلـــرب، إال إذا اقتضـــى ذلـــك أمـــن الســـكان أو ألســـباب  
 ..عسكرية قهريةعسكرية قهرية

  إىلإىلال جيوز لدولة االحـتالل أن ترحـل أو تنقـل جـزءا مـن سـكاهنا املـدنيني                    ال جيوز لدولة االحـتالل أن ترحـل أو تنقـل جـزءا مـن سـكاهنا املـدنيني                    ’’’’  
 ..‘‘‘‘األراضي اليت حتتلهااألراضي اليت حتتلها

 ::، فإنه، فإنه٥٢٥٢ووفقا للمادة ووفقا للمادة  
 الئحة تنظيمية حق أي عامـل، سـواء          الئحة تنظيمية حق أي عامـل، سـواء         ال جيوز أن ميس أي عقد أو اتفاق أو        ال جيوز أن ميس أي عقد أو اتفاق أو        ’’’’  

 ممثلـي الدولـة احلاميـة لطلـب تـدخل            ممثلـي الدولـة احلاميـة لطلـب تـدخل           إىلإىلكان متطوعا أم ال، أينما يوجـد، يف أن يلجـأ            كان متطوعا أم ال، أينما يوجـد، يف أن يلجـأ            
 ..تلك الدولةتلك الدولة
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 بطالــة العــاملني يف البلــد  بطالــة العــاملني يف البلــد إىلإىلحتظــر مجيــع التــدابري الــيت مــن شــأهنا أن تــؤدي  حتظــر مجيــع التــدابري الــيت مــن شــأهنا أن تــؤدي  ’’’’  
ـــ      ــة دول ــل يف خدمـ ــي العمـ ــهم علـ ــد محلـ ــهم بقصـ ــات عملـ ــد إمكانيـ ــل أو تقييـ ـــ     احملتـ ــة دول ــل يف خدمـ ــي العمـ ــهم علـ ــد محلـ ــهم بقصـ ــات عملـ ــد إمكانيـ ــل أو تقييـ ة ة احملتـ

 ..‘‘‘‘االحتاللاالحتالل
 :: على أنه على أنه٥٣٥٣وتنص املادة وتنص املادة  
حيظــر علــي دولــة االحــتالل أن تــدمر أي ممتلكــات خاصــة ثابتــة أو منقولــة  حيظــر علــي دولــة االحــتالل أن تــدمر أي ممتلكــات خاصــة ثابتــة أو منقولــة  ’’’’  

تتعلق بأفراد أو مجاعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو املنظمـات االجتماعيـة أو               تتعلق بأفراد أو مجاعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو املنظمـات االجتماعيـة أو               
 ..‘‘‘‘التعاونية، إال إذا كانت العمليات احلربية تقتضي حتما هذا التدمريالتعاونية، إال إذا كانت العمليات احلربية تقتضي حتما هذا التدمري

 ::، فإنه، فإنه٥٩٥٩خريا، ووفقا للمادة خريا، ووفقا للمادة وأوأ 
إذا كان كل سكان األراضي احملتلة أو قسـم منـهم تنقصـهم املـؤن الكافيـة،                 إذا كان كل سكان األراضي احملتلة أو قسـم منـهم تنقصـهم املـؤن الكافيـة،                 ’’’’  

وجب علي دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة ملصلحة هـؤالء السـكان وتـوفر      وجب علي دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة ملصلحة هـؤالء السـكان وتـوفر      
 ..هلا التسهيالت بقدر ما تسمح به وسائلهاهلا التسهيالت بقدر ما تسمح به وسائلها

دول أو هيئـة إنسـانية غـري        دول أو هيئـة إنسـانية غـري        وتتكون هـذه العمليـات الـيت ميكـن أن تقـوم هبـا               وتتكون هـذه العمليـات الـيت ميكـن أن تقـوم هبـا               ’’’’  
متحيــزة كاللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر، علــي األخــص مــن رســاالت األغذيــة          متحيــزة كاللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر، علــي األخــص مــن رســاالت األغذيــة          

 ..واإلمدادات الطبية واملالبسواإلمدادات الطبية واملالبس
وعلـي مجيـع الـدول املتعاقـدة أن تـرخص مبـرور هـذه الرسـاالت حبريـة وأن          وعلـي مجيـع الـدول املتعاقـدة أن تـرخص مبـرور هـذه الرسـاالت حبريـة وأن          ’’’’  

 ..تكفل هلا احلمايةتكفل هلا احلماية
 أراضــي  أراضــي إىلإىليهــا يهــا علــي أنــه جيــوز للدولــة الــيت تســمح حبريــة مــرور رســاالت فعلــي أنــه جيــوز للدولــة الــيت تســمح حبريــة مــرور رســاالت ف’’’’  

ــد       ــا ملواعي ــا طبق ــنظم مروره ــرتاع أن تفــتش الرســاالت وت ــها طــرف خصــم يف ال ــد      حيتل ــا ملواعي ــا طبق ــنظم مروره ــرتاع أن تفــتش الرســاالت وت ــها طــرف خصــم يف ال حيتل
وخطــوط ســري حمــدود، وأن حتصــل مــن الدولــة احلاميــة علــي ضــمان كــاف بــأن هــذه وخطــوط ســري حمــدود، وأن حتصــل مــن الدولــة احلاميــة علــي ضــمان كــاف بــأن هــذه 
ــة      ــدة دولـ ــتخدم لفائـ ــا لـــن تسـ ــاجني وأهنـ ــكان احملتـ ــة السـ ــة إلغاثـ ــاالت خمصصـ ــة     الرسـ ــدة دولـ ــتخدم لفائـ ــا لـــن تسـ ــاجني وأهنـ ــكان احملتـ ــة السـ ــة إلغاثـ ــاالت خمصصـ الرسـ

 ..‘‘‘‘االحتاللاالحتالل
اص باحلقوق املدنية والسياسية يتضمن العديـد مـن         اص باحلقوق املدنية والسياسية يتضمن العديـد مـن         كما أن العهد الدويل اخل    كما أن العهد الدويل اخل        -  ١٢٧١٢٧ 

ــدما يف دراســة هــذه ا  . . األحكــام املتصــلة بــذلك األحكــام املتصــلة بــذلك  ــدما يف دراســة هــذه ا  وقبــل املضــي ق ألحكــام، تالحــظ احملكمــة أن  ألحكــام، تالحــظ احملكمــة أن  وقبــل املضــي ق
وقـد اسـتغلت    وقـد اسـتغلت    . .  من العهد تسمح، يف حاالت خمتلفة، بتقييد بعض أحكام ذلـك العهـد              من العهد تسمح، يف حاالت خمتلفة، بتقييد بعض أحكام ذلـك العهـد             ٤٤ املادةاملادة

  األمـني األمـني وجهـت الرسـالة التاليـة إىل        وجهـت الرسـالة التاليـة إىل         حقها يف تقييد األحكام مبوجب هذه املـادة عنـدما             حقها يف تقييد األحكام مبوجب هذه املـادة عنـدما            إسرائيلإسرائيل
 ::١٩٩١١٩٩١  أكتوبرأكتوبر// األول األولتشرينتشرين  ٣٣ يف  يف  املتحدة املتحدةألممألمم ل لالعامالعام

، منــذ إنشــائها، كانــت ضــحية لتهديــدات وهجمــات       ، منــذ إنشــائها، كانــت ضــحية لتهديــدات وهجمــات       إســرائيل إســرائيل إن دولــة إن دولــة ’’’’  
 . . مستمرة على جمرد وجودها، فضال عن حياة وممتلكات مواطنيهامستمرة على جمرد وجودها، فضال عن حياة وممتلكات مواطنيها
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ليـــة، ليـــة، واختـــذ ذلـــك شـــكل التهديـــدات بـــاحلرب، واهلجمـــات املســـلحة الفعواختـــذ ذلـــك شـــكل التهديـــدات بـــاحلرب، واهلجمـــات املســـلحة الفع’’’’  
 ..ومحالت اإلرهاب اليت تسفر عن مقتل وإصابة البشرومحالت اإلرهاب اليت تسفر عن مقتل وإصابة البشر

  ١٩٤٨١٩٤٨  مـايو مـايو //أيـار أيـار ويف ضوء ما تقدم، ظلت حالة الطوارئ الـيت أعلنـت يف             ويف ضوء ما تقدم، ظلت حالة الطوارئ الـيت أعلنـت يف             ’’’’  
فهذا الوضع ميثل حالة طوارئ عامة يف حـدود املعـىن املقصـود    فهذا الوضع ميثل حالة طوارئ عامة يف حـدود املعـىن املقصـود    . . سارية منذ ذلك احلني   سارية منذ ذلك احلني   

 ..من العهدمن العهد) ) ١١ ( (٤٤باملادة باملادة 
مــن الضــروري، وفقــا للمــادة  مــن الضــروري، وفقــا للمــادة  ولــذلك، فقــد وجــدت حكومــة إســرائيل أن  ولــذلك، فقــد وجــدت حكومــة إســرائيل أن  ’’’’  

، أن تتخــذ تــدابري تســتلزمها مقتضــيات احلالــة متامــا، للــدفاع عــن الدولــة  ، أن تتخــذ تــدابري تســتلزمها مقتضــيات احلالــة متامــا، للــدفاع عــن الدولــة  ٤٤املــذكورة املــذكورة 
 . . ومحاية حياة البشر وممتلكاهتم، مبا يف ذلك ممارسة سلطات االعتقال واالحتجازومحاية حياة البشر وممتلكاهتم، مبا يف ذلك ممارسة سلطات االعتقال واالحتجاز

 من العهد، فإن إسـرائيل    من العهد، فإن إسـرائيل   ٩٩وبقدر ما يتعارض أي من هذه التدابري مع املادة          وبقدر ما يتعارض أي من هذه التدابري مع املادة          ’’’’  
 ..‘‘‘‘اماهتا مبوجب ذلك احلكماماهتا مبوجب ذلك احلكمتقيد التزتقيد التز

 مـن   مـن  ٩٩وتالحظ احملكمة أن تقييد األحكـام املشـار إليـه يف الرسـالة ال يتعلـق إال باملـادة        وتالحظ احملكمة أن تقييد األحكـام املشـار إليـه يف الرسـالة ال يتعلـق إال باملـادة         
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تتناول حق الفرد يف احلرية واألمـان علـى                العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تتناول حق الفرد يف احلرية واألمـان علـى                

لــذلك، فــإن املــواد لــذلك، فــإن املــواد . . الالشخصــه، والــيت حتــدد القواعــد الســارية يف حــاالت التوقيــف أو االعتقــ شخصــه، والــيت حتــدد القواعــد الســارية يف حــاالت التوقيــف أو االعتقــ 
ى األراضـي  ى األراضـي  ي فحسـب، وإمنـا أيضـا علـ    ي فحسـب، وإمنـا أيضـا علـ    سرائيلسرائيلاألخرى يف العهد تظل سارية، ال على اإلقليم اإل األخرى يف العهد تظل سارية، ال على اإلقليم اإل 

 ..الفلسطينية احملتلةالفلسطينية احملتلة
 اليت تـنص علـى       اليت تـنص علـى      ١٧١٧ من املادة     من املادة    ١١ومن بني هذه املواد جتدر اإلشارة إىل الفقرة         ومن بني هذه املواد جتدر اإلشارة إىل الفقرة          -١٢٨١٢٨ 
ين، للتـــدخل يف ين، للتـــدخل يف ال جيـــوز تعــريض أي شــخص، علـــى حنــو تعســفي أو غـــري قــانو     ال جيـــوز تعــريض أي شــخص، علـــى حنــو تعســفي أو غـــري قــانو     ””: : مــا يلــي  مــا يلــي  

شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونيـة متـس شـرفه أو                 شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونيـة متـس شـرفه أو                  خصوصياته أو خصوصياته أو 
 ..““مسعتهمسعته

لكـل فـرد   لكـل فـرد   ””: : ، اليت تنص على مـا يلـي    ، اليت تنص على مـا يلـي    ١٢١٢ من املادة     من املادة    ١١وجتدر اإلشارة أيضا إىل الفقرة      وجتدر اإلشارة أيضا إىل الفقرة       
 . . ““ إقامته إقامتهيوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكانيوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان

وفضـــال عـــن الضـــمانات العامـــة لكفالـــة حريـــة التنقـــل املنصـــوص عليهـــا يف وفضـــال عـــن الضـــمانات العامـــة لكفالـــة حريـــة التنقـــل املنصـــوص عليهـــا يف  -١٢٩١٢٩ 
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، يلـزم أيضـا إيـالء االعتبـار إىل                   من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، يلـزم أيضـا إيـالء االعتبـار إىل                  ١٢١٢ املادةاملادة

فوضـع  فوضـع  . . ضمانات حمددة تكفل الوصول إىل األمـاكن املقدسـة املسـيحية واليهوديـة واإلسـالمية              ضمانات حمددة تكفل الوصول إىل األمـاكن املقدسـة املسـيحية واليهوديـة واإلسـالمية              
ملســيحية املقدســة يف ظــل األمرباطوريــة العثمانيــة وضــع يرجــع إىل زمــن بعيــد، وقــد   ملســيحية املقدســة يف ظــل األمرباطوريــة العثمانيــة وضــع يرجــع إىل زمــن بعيــد، وقــد   األمــاكن ااألمــاكن ا

ــادة     ــه يف امل ــادة    أدرجــت آخــر أحكــام تتصــل ب ــه يف امل ــرلني املؤرخــة   ٦٢٦٢أدرجــت آخــر أحكــام تتصــل ب ــرلني املؤرخــة    مــن معاهــدة ب ــوز متــوز١٣١٣ مــن معاهــدة ب ــه // مت ــه يولي يولي
ويتضمن صك وضع فلسطني حتـت االنتـداب الـذي سـلم إىل احلكومـة الربيطانيـة يف                  ويتضمن صك وضع فلسطني حتـت االنتـداب الـذي سـلم إىل احلكومـة الربيطانيـة يف                  . . ١٨٧٨١٨٧٨
 :: اليت تنص على ما يلي اليت تنص على ما يلي١٣١٣دد هي املادة دد هي املادة  مادة يف هذا الص مادة يف هذا الص١٩٢٢١٩٢٢يوليه يوليه // متوز متوز٢٤٢٤
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ــاكن املقدســة       ””   ــق باألم ــا يتعل ــل املســؤولية فيم ــة بكام ــة املنتدب ــاكن املقدســة       تضــطلع الدول ــق باألم ــا يتعل ــل املســؤولية فيم ــة بكام ــة املنتدب تضــطلع الدول
واملبــاين أو املواقــع الدينيــة يف فلســطني، مبــا يف ذلــك مســؤولية احملافظــة علــى احلقــوق    واملبــاين أو املواقــع الدينيــة يف فلســطني، مبــا يف ذلــك مســؤولية احملافظــة علــى احلقــوق    

وحريـة  وحريـة  القائمة وضمان حريـة الوصـول إىل األمـاكن املقدسـة واملبـاين واملواقـع الدينيـة                  القائمة وضمان حريـة الوصـول إىل األمـاكن املقدسـة واملبـاين واملواقـع الدينيـة                  
 ““......العبادة مع احملافظة على مقتضيات النظام العام واآلداب العامة العبادة مع احملافظة على مقتضيات النظام العام واآلداب العامة 

وال يوجــد يف هــذا الصــك مــا ميكــن تفســريه علــى أنــه    وال يوجــد يف هــذا الصــك مــا ميكــن تفســريه علــى أنــه    ””: : ١٣١٣وجــاء أيضــا يف املــادة  وجــاء أيضــا يف املــادة   
 ســلطة التعــرض أو التــدخل يف نظــام أو إدارة املقامــات اإلســالمية املقدســة الصــرفة،  ســلطة التعــرض أو التــدخل يف نظــام أو إدارة املقامــات اإلســالمية املقدســة الصــرفة، ...... خيــولخيــول

 ..““املضمونة حصانتهااملضمونة حصانتها
  ١٨١١٨١رب العاملية الثانية، كرست اجلمعية العامـة، لـدى اختاذهـا القـرار             رب العاملية الثانية، كرست اجلمعية العامـة، لـدى اختاذهـا القـرار             ويف أعقاب احل  ويف أعقاب احل   

ــه خلطــة تقســيم األمــاكن املقدســة     ) ) ٢٢  -د د (( ــه خلطــة تقســيم األمــاكن املقدســة     بشــأن حكومــة فلســطني املســتقبلة، فصــال بأكمل بشــأن حكومــة فلســطني املســتقبلة، فصــال بأكمل
 :: من هذا الفصل تنص على أنه فيما خيص األماكن املقدسة من هذا الفصل تنص على أنه فيما خيص األماكن املقدسة٢٢فاملادة فاملادة . . واملباين واملواقع الدينيةواملباين واملواقع الدينية

ارة واملـرور، مبـا ينسـجم مـع احلقـوق القائمـة،             ارة واملـرور، مبـا ينسـجم مـع احلقـوق القائمـة،             ضمن حريـة الوصـول والزيـ      ضمن حريـة الوصـول والزيـ      ت ُت””  
ألجانـب،  ألجانـب،  جلميع املقيمني واملواطنني يف الدولة األخـرى ويف مدينـة القـدس، وكـذلك ل              جلميع املقيمني واملواطنني يف الدولة األخـرى ويف مدينـة القـدس، وكـذلك ل              

دون متييــز يف اجلنســية، علــى أن خيضــع ذلــك ملتطلبــات األمــن القــومي والنظــام العــام   دون متييــز يف اجلنســية، علــى أن خيضــع ذلــك ملتطلبــات األمــن القــومي والنظــام العــام   
 ..““واللياقةواللياقة

 املــادة الثامنــة مــن  املــادة الثامنــة مــن ، نــ ص يف، ُنــص يف١٩٤٨١٩٤٨وفيمــا بعــد، ويف أعقــاب الصــراع املســلح يف عــام وفيمــا بعــد، ويف أعقــاب الصــراع املســلح يف عــام  
خطـط  خطـط  صـياغة   صـياغة   ””اتفاق اهلدنة العامـة بـني األردن وإسـرائيل علـى إنشـاء جلنـة خاصـة مـن أجـل                      اتفاق اهلدنة العامـة بـني األردن وإسـرائيل علـى إنشـاء جلنـة خاصـة مـن أجـل                      

وذلــك وذلــك “ “ وترتيبــات يتفــق عليهــا فيمــا خيــص املســائل الــيت قــد يطرحهــا عليهــا أي مــن الطــرفنيوترتيبــات يتفــق عليهــا فيمــا خيــص املســائل الــيت قــد يطرحهــا عليهــا أي مــن الطــرفني
ن ن ومن بني املسـائل الـيت كـان قـد ات فـق عليهـا مـ               ومن بني املسـائل الـيت كـان قـد اُتفـق عليهـا مـ               . . بغرض توسيع نطاق االتفاق وحتسني تطبيقه     بغرض توسيع نطاق االتفاق وحتسني تطبيقه     

 ..““حرية الوصول إىل األماكن املقدسةحرية الوصول إىل األماكن املقدسة””حيث املبدأ حيث املبدأ 
. . ويتصل هذا االلتزام يف املقـام األول باألمـاكن املقدسـة الواقعـة شـرق اخلـط األخضـر                  ويتصل هذا االلتزام يف املقـام األول باألمـاكن املقدسـة الواقعـة شـرق اخلـط األخضـر                   

وهو ما ينصـرف إىل كنيسـة الع ليـ ة وقـرب     وهو ما ينصـرف إىل كنيسـة الُعليَّـة وقـرب     . . بيد أن بعض األماكن املقدسة يقع غرب ذلك اخلط      بيد أن بعض األماكن املقدسة يقع غرب ذلك اخلط      
هي واألردن لدى التوقيع علـى اتفـاق   هي واألردن لدى التوقيع علـى اتفـاق   وهكذا، تعهدت إسرائيل    وهكذا، تعهدت إسرائيل    . . النيب داود فوق جبل صهيون    النيب داود فوق جبل صهيون    

ويف رأي احملكمـة أن صـالحية هـذا    ويف رأي احملكمـة أن صـالحية هـذا    . . اهلدنة العامة بكفالة حريـة الوصـول إىل األمـاكن املقدسـة           اهلدنة العامة بكفالة حريـة الوصـول إىل األمـاكن املقدسـة           
التعهــد مــن جانــب إســرائيل امتــدت إىل األمــاكن املقدســة الــيت وقعــت حتــت ســيطرهتا يف عــام التعهــد مــن جانــب إســرائيل امتــدت إىل األمــاكن املقدســة الــيت وقعــت حتــت ســيطرهتا يف عــام 

 مـن معاهـدة    مـن معاهـدة   ٩٩املـادة  املـادة   من  من ١١وقد جرى التأكيد مرة أخرى على هذا التعهد يف الفقرة         وقد جرى التأكيد مرة أخرى على هذا التعهد يف الفقرة         . . ١٩٦٧١٩٦٧
 حيث تنص تلك املادة بعبارات أعم علـى          حيث تنص تلك املادة بعبارات أعم علـى         ١٩٩٤١٩٩٤السالم اليت أبرمتها إسرائيل واألردن يف عام        السالم اليت أبرمتها إسرائيل واألردن يف عام        

ــة     ””أن أن  ــة الدينيـ ــاكن ذات األمهيـ ــول لألمـ ــة الوصـ ــر حريـ ــيمنح الطـــرف اآلخـ ــة     كـــل طـــرف سـ ــة الدينيـ ــاكن ذات األمهيـ ــول لألمـ ــة الوصـ ــر حريـ ــيمنح الطـــرف اآلخـ كـــل طـــرف سـ
 ..““والتارخييةوالتارخيية
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ثقافيـة  ثقافيـة  وفيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة وال         وفيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة وال          -١٣٠١٣٠ 
يتضمن ذلك الصك عددا من األحكام ذات الصلة يف هـذا الصـدد أال وهـي األحكـام املتصـلة                 يتضمن ذلك الصك عددا من األحكام ذات الصلة يف هـذا الصـدد أال وهـي األحكـام املتصـلة                 

؛ وتــوفري احلمايــة واملســاعدة لألســرة واألطفــال واملــراهقني  ؛ وتــوفري احلمايــة واملســاعدة لألســرة واألطفــال واملــراهقني  ))٧٧ و  و ٦٦املادتــان املادتــان ((بــاحلق يف العمــل بــاحلق يف العمــل 
؛ واحلــق يف مســتوى معيشــي كــاف يفــي باحلاجــة مــن الغــذاء والكســاء واملــأوى    ؛ واحلــق يف مســتوى معيشــي كــاف يفــي باحلاجــة مــن الغــذاء والكســاء واملــأوى    ))١٠١٠املــادة املــادة ((

؛ واحلـق يف    ؛ واحلـق يف    ))١٢١٢املادة  املادة  ((؛ واحلق يف التمتع بالصحة      ؛ واحلق يف التمتع بالصحة      ))١١١١املادة  املادة  ((“ “ التحرر من اجلوع  التحرر من اجلوع  ””واحلق يف   واحلق يف   
 ).).١٤١٤ و  و ١٣١٣املادتان املادتان ((التعليم التعليم 

ــريا تتضــمن املــواد    -١٣١١٣١  ــريا تتضــمن املــواد   وأخ ــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة    ٢٨٢٨ و  و ٢٧٢٧ و  و ٢٤٢٤ و  و ١٦١٦وأخ ــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة     م  م
 .. أحكاما مماثلة أحكاما مماثلة١٩٩٩١٩٩٩نوفمرب نوفمرب // تشرين الثاين تشرين الثاين٢٠٢٠بشأن حقوق الطفل املؤرخة بشأن حقوق الطفل املؤرخة 

* 
 املعلومــات املقدمــة إىل احملكمــة، وخباصــة تقريــر األمــني العــام أن    املعلومــات املقدمــة إىل احملكمــة، وخباصــة تقريــر األمــني العــام أن   ويتــبني مــنويتــبني مــن -١٣٢١٣٢ 

تشــييد اجلــدار تســبب يف تــدمري املمتلكــات أو االســتيالء عليهــا يف ظــروف ختــالف مقتضــيات  تشــييد اجلــدار تســبب يف تــدمري املمتلكــات أو االســتيالء عليهــا يف ظــروف ختــالف مقتضــيات  
ــواد  ــواد امل ــام   ٥٢٥٢ و  و ٤٦٤٦امل ــة لع ــوائح الهــاي التنظيمي ــام    مــن ل ــة لع ــوائح الهــاي التنظيمي ــادة ١٩٠٧١٩٠٧ مــن ل ــادة  وامل ــة جنيــف  ٥٣٥٣ وامل ــة جنيــف   مــن اتفاقي  مــن اتفاقي
 ..الرابعةالرابعة

ة مغلقة بني اخلط األخضر واجلـدار ذاتـه وتكـوين           ة مغلقة بني اخلط األخضر واجلـدار ذاتـه وتكـوين           فتشييد اجلدار وإنشاء منطق   فتشييد اجلدار وإنشاء منطق    -١٣٣١٣٣ 
جيوب، كلها أمور فرضت، فضال عن ذلك، قيودا شديدة على حريـة حركـة سـكان األرض                 جيوب، كلها أمور فرضت، فضال عن ذلك، قيودا شديدة على حريـة حركـة سـكان األرض                 

وتتجلــى تلــك وتتجلــى تلــك ). ). باســتثناء املــواطنني اإلســرائيليني ممــن مت اســتيعاهبم هنــاك  باســتثناء املــواطنني اإلســرائيليني ممــن مت اســتيعاهبم هنــاك  ((الفلســطينية احملتلــة، الفلســطينية احملتلــة، 
. . ليـة أو مدينـة القـدس وضـواحيها        ليـة أو مدينـة القـدس وضـواحيها        القيود أكثـر مـا تتجلـى يف املنـاطق احلضـرية مثـل جيـب قلقي                القيود أكثـر مـا تتجلـى يف املنـاطق احلضـرية مثـل جيـب قلقي                

يزيد من وطأهتا قلة عدد بوابات العبور يف بعض القطاعـات، ومواعيـد فتحهـا الـيت ختضـع        يزيد من وطأهتا قلة عدد بوابات العبور يف بعض القطاعـات، ومواعيـد فتحهـا الـيت ختضـع         ومماومما
فعلـى سـبيل املثـال، يقـول املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق                فعلـى سـبيل املثـال، يقـول املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق                . . فيما يبدو لقيـود وال ميكـن التنبـؤ هبـا          فيما يبدو لقيـود وال ميكـن التنبـؤ هبـا          

 الـيت حتتلـها إسـرائيل منـذ      الـيت حتتلـها إسـرائيل منـذ     اإلنسان يف تقريره عن حالة حقوق اإلنسان يف األراضـي الفلسـطينية        اإلنسان يف تقريره عن حالة حقوق اإلنسان يف األراضـي الفلسـطينية        
ــام  ــام ع ــغ عــدد ســكاهنا    ييأن قلقأن قلق””، ، ١٩٦٧١٩٦٧ع ــة يبل ــة، وهــي مدين ــغ عــدد ســكاهنا    لي ــة يبل ــة، وهــي مدين ــا  ٤٠٤٠  ٠٠٠٠٠٠لي ــا   نســمة، حماطــة كلي  نســمة، حماطــة كلي

باجلدار وال يستطيع سكاهنا دخوهلا أو مغادرهتا إال عرب نقطة تفتيش وحيدة تفـتح مـن السـاعة                  باجلدار وال يستطيع سكاهنا دخوهلا أو مغادرهتا إال عرب نقطة تفتيش وحيدة تفـتح مـن السـاعة                  
نسـان،  نسـان،  تقريـر املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإل          تقريـر املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإل          . (. (““السابعة صباحا حـىت السـاعة السـابعة مسـاء         السابعة صباحا حـىت السـاعة السـابعة مسـاء         

جون دوغارت، عن حالـة حقـوق اإلنسـان يف األراضـي الفلسـطينية الـيت حتتلـها إسـرائيل منـذ                      جون دوغارت، عن حالـة حقـوق اإلنسـان يف األراضـي الفلسـطينية الـيت حتتلـها إسـرائيل منـذ                      
ــة  ١٩٦٧١٩٦٧عــام عــام  ــة   املقــدم مبوجــب قــرار اللجن مســألة انتــهاك حقــوق  مســألة انتــهاك حقــوق  ”” ألــف واملعنــون  ألــف واملعنــون ٢٢//١٩٩٣١٩٩٣ املقــدم مبوجــب قــرار اللجن

، املــــؤرخ ، املــــؤرخ E/CN.4/2004/6“ “ اإلنســــان يف األراضــــي العربيــــة احملتلــــة، مبــــا فيهــــا فلســــطني      اإلنســــان يف األراضــــي العربيــــة احملتلــــة، مبــــا فيهــــا فلســــطني      
 ).).٩٩لفقرة لفقرة ، ا، ا٢٠٠٣٢٠٠٣سبتمرب سبتمرب //أيلولأيلول ٨٨
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وكان لذلك أيضا تداعيات خطرية بالنسبة لإلنتاج الزراعي علـى حنـو مـا يشـهد عليـه       وكان لذلك أيضا تداعيات خطرية بالنسبة لإلنتاج الزراعي علـى حنـو مـا يشـهد عليـه        
فاللجنة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقـوق اإلنسـان            فاللجنة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقـوق اإلنسـان            . . عدد من املصادر  عدد من املصادر  

 للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة تفيد بأنللشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة تفيد بأن
مــن مــن ) )  هكتــار هكتــار١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠مــا يقــرب مــن مــا يقــرب مــن (( دومن  دومن ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠مــا يقــدر بزهــاء مــا يقــدر بزهــاء ””  

أخصب األراضي الزراعية يف الضفة الغربية اليت صـادرهتا قـوات االحـتالل اإلسـرائيلية               أخصب األراضي الزراعية يف الضفة الغربية اليت صـادرهتا قـوات االحـتالل اإلسـرائيلية               
ــاء اجلــدار، ممــا بــد     ــاء املرحلــة األوىل لبن ــاء اجلــدار، ممــا بــد    قــد تعرضــت للتخريــب أثن ــاء املرحلــة األوىل لبن  كمــا هــائال مــن   كمــا هــائال مــن  ددقــد تعرضــت للتخريــب أثن

ار ار املمتلكــات، كــان علــى رأســها ممتلكــات خاصــة يف صــورة أراضــي زراعيــة وأشــج  املمتلكــات، كــان علــى رأســها ممتلكــات خاصــة يف صــورة أراضــي زراعيــة وأشــج  
ق مــواحل وصــوبات زراعيــة يعتمــد عليهــا عشــرات األلــوف مــن   ق مــواحل وصــوبات زراعيــة يعتمــد عليهــا عشــرات األلــوف مــن   زيتــون وآبــار وحــدائزيتــون وآبــار وحــدائ

تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات            تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات            ((“ “ الفلسطينيني يف كسب قوهتم   الفلسطينيني يف كسب قوهتم   
اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السـكان العـرب يف              اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السـكان العـرب يف              

 ““).).٢٦٢٦، الفقرة ، الفقرة ٢٠٠٣٢٠٠٣غسطس غسطس أأ// آب آب٢٢٢٢، ، A/58/311((األراضي احملتلة األراضي احملتلة 
ــوق اإلنســان يف األراضــي          ــة حق ــين حبال ــرر اخلــاص املع ــول املق ــك يق ــن ذل ــوق اإلنســان يف األراضــي        وفضــال ع ــة حق ــين حبال ــرر اخلــاص املع ــول املق ــك يق ــن ذل وفضــال ع

الكــثري مــن األرض الفلســطينية الواقعــة الكــثري مــن األرض الفلســطينية الواقعــة ”” إن  إن ١٩٦٧١٩٦٧الفلســطينية الــيت حتتلــها إســرائيل منــذ عــام الفلســطينية الــيت حتتلــها إســرائيل منــذ عــام 
على اجلانب اإلسرائيلي من اجلدار هـي أرض زراعيـة خصـبة وتضـم بعـض أهـم آبـار امليـاه يف                       على اجلانب اإلسرائيلي من اجلدار هـي أرض زراعيـة خصـبة وتضـم بعـض أهـم آبـار امليـاه يف                       

. . ““قد أ هلك الكثري من أشجار الفاكهـة والزيتـون يف أثنـاء بنـاء احلـاجز      قد أُهلك الكثري من أشجار الفاكهـة والزيتـون يف أثنـاء بنـاء احلـاجز      ””ويضيف أنه   ويضيف أنه   “ “ ملنطقةملنطقةاا
))E/CN.4/2004/6 ، ،ويقــول املقــرر اخلــاص للجنــة األمــم ويقــول املقــرر اخلــاص للجنــة األمــم ). ). ٩٩، الفقــرة ، الفقــرة ٢٠٠٣٢٠٠٣ســبتمرب ســبتمرب // أيلــول أيلــول٨٨

يعــزل الفلســطينيني عــن  يعــزل الفلســطينيني عــن  ””املتحــدة حلقــوق اإلنســان املعــين بــاحلق يف الغــذاء أن تشــييد اجلــدار    املتحــدة حلقــوق اإلنســان املعــين بــاحلق يف الغــذاء أن تشــييد اجلــدار    
تقرير املقرر اخلاص للجنة األمم املتحدة حلقـوق        تقرير املقرر اخلاص للجنة األمم املتحدة حلقـوق        ((“ “ راعية وآبارهم وسبل معيشتهم   راعية وآبارهم وسبل معيشتهم   أراضيهم الز أراضيهم الز 

األراضي الفلسـطينية احملتلـة،     األراضي الفلسـطينية احملتلـة،       إىلإىل، إضافة، بعثة    ، إضافة، بعثة    ““احلق يف الغذاء  احلق يف الغذاء  ””اإلنسان، جان زيغلر، املعنون     اإلنسان، جان زيغلر، املعنون     
E/CN.4/2004/10/Add.2 ويــرد يف ويــرد يف ). ). ٤٩٤٩، الفقــرة ، الفقــرة ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتــوبر أكتــوبر // تشــرين األول تشــرين األول٣١٣١، املــؤرخ ، املــؤرخ

 أجراهــا مــؤخرا برنــامج األغذيــة العــاملي أن احلالــة زادت مــن حــدة انعــدام    أجراهــا مــؤخرا برنــامج األغذيــة العــاملي أن احلالــة زادت مــن حــدة انعــدام   دراســة استقصــائيةدراســة استقصــائية
 متلـق جديـد للمعونـة        متلـق جديـد للمعونـة       ٢٥٢٥  ٠٠٠٠٠٠األمن الغذائي يف املنطقة الـيت تضـم حسـبما تفيـد بـه التقـارير                 األمن الغذائي يف املنطقة الـيت تضـم حسـبما تفيـد بـه التقـارير                 

 ).).٢٥٢٥تقرير األمني العام، الفقرة تقرير األمني العام، الفقرة ((الغذائية الغذائية 
 يتعلــق  يتعلــق وقــد أفضــى ذلــك إىل تزايــد الصــعوبات الــيت يواجههــا الســكان املعنيــون فيمــا   وقــد أفضــى ذلــك إىل تزايــد الصــعوبات الــيت يواجههــا الســكان املعنيــون فيمــا    

. . باحلصول على اخلدمات الصـحية والوصـول إىل املنشـآت التعليميـة واملصـادر الرئيسـية للميـاه              باحلصول على اخلدمات الصـحية والوصـول إىل املنشـآت التعليميـة واملصـادر الرئيسـية للميـاه              
فاألمني العام يقول يف تقريـره      فاألمني العام يقول يف تقريـره      . . األمر الذي يشهد عليه أيضا عدد من خمتلف مصادر املعلومات         األمر الذي يشهد عليه أيضا عدد من خمتلف مصادر املعلومات         

حسب ما ذكره املكتب املركزي الفلسـطيين لإلحصـاءات، أدى احلـاجز حـىت              حسب ما ذكره املكتب املركزي الفلسـطيين لإلحصـاءات، أدى احلـاجز حـىت              ””بوجه عام إنه    بوجه عام إنه    
 بلــدات عــن  بلــدات عــن ٨٨ بلــدة عــن املــدارس، و  بلــدة عــن املــدارس، و ٢٢٢٢ بلــدة عــن اخلــدمات الصــحية و  بلــدة عــن اخلــدمات الصــحية و ٣٠٣٠فصــل فصــل   إىلإىل  اآلناآلن

ــية و    ــاه األساسـ ــادر امليـ ــية و   مصـ ــاه األساسـ ــادر امليـ ــاء   ٣٣مصـ ــبكات الكهربـ ــن شـ ــدات عـ ــاء    بلـ ــبكات الكهربـ ــن شـ ــدات عـ ــام،   ((. . ““ بلـ ــني العـ ــر األمـ ــام،   تقريـ ــني العـ ــر األمـ تقريـ
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ويقول املقرر اخلـاص للجنـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان املعـين حبالـة حقـوق                     ويقول املقرر اخلـاص للجنـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان املعـين حبالـة حقـوق                     ). ). ٢٣٢٣ الفقرةالفقرة
الفلسـطينيني الـذين   الفلسـطينيني الـذين   ”” إن  إن ١٩٦٧١٩٦٧اليت حتتلها إسـرائيل منـذ عـام    اليت حتتلها إسـرائيل منـذ عـام    اإلنسان يف األراضي الفلسطينية    اإلنسان يف األراضي الفلسطينية    

يعيشون بني اجلدار واخلط األخضـر سـوف ينقطـع فعـال اتصـاهلم بأرضـهم وبأمـاكن عملـهم،                    يعيشون بني اجلدار واخلط األخضـر سـوف ينقطـع فعـال اتصـاهلم بأرضـهم وبأمـاكن عملـهم،                    
، ، A/CN.4/2004/6((. . ““ومدارسهم، وعيـاداهتم الصـحية، وغـري ذلـك مـن اخلـدمات االجتماعيـة         ومدارسهم، وعيـاداهتم الصـحية، وغـري ذلـك مـن اخلـدمات االجتماعيـة         

رد امليـاه حتديـدا، يالحـظ املقـرر اخلـاص           رد امليـاه حتديـدا، يالحـظ املقـرر اخلـاص           وفيما يتعلق مبوا  وفيما يتعلق مبوا  ). ). ٩٩، الفقرة   ، الفقرة   ٢٠٠٣٢٠٠٣سبتمرب  سبتمرب  //أيلولأيلول ٨٨
إســرائيل بتشــييدها للســور إســرائيل بتشــييدها للســور ””للجنــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان املعــين بــاحلق يف الغــذاء أن للجنــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان املعــين بــاحلق يف الغــذاء أن 
 يف املائــة مــن  يف املائــة مــن ٥١٥١الــيت تضــم الــيت تضــم ((ستضــم فعليــا معظــم املنظومــة الغربيــة ملســتودعات امليــاه اجلوفيــة  ستضــم فعليــا معظــم املنظومــة الغربيــة ملســتودعات امليــاه اجلوفيــة  

أكتـــوبر أكتـــوبر // تشـــرين األول تشـــرين األول٣١٣١، ، E/CN.4/2004/10/Add.2. (. (““))مـــوارد الضـــفة الغربيـــة مـــن امليـــاهمـــوارد الضـــفة الغربيـــة مـــن امليـــاه
وباملثل، ذ كر فيما يتعلق باخلدمات الصحية، أنه نتيجة إلحاطـة احلـاجز            وباملثل، ذُكر فيما يتعلق باخلدمات الصحية، أنه نتيجة إلحاطـة احلـاجز            ). ). ٥١٥١، الفقرة   ، الفقرة   ٢٠٠٣٢٠٠٣

ببلــدة قلقيليــة، ســجل مستشــفى تــابع لألمــم املتحــدة يف تلــك البلــدة اخنفاضــا فيمــا يتلقــاه مــن  ببلــدة قلقيليــة، ســجل مستشــفى تــابع لألمــم املتحــدة يف تلــك البلــدة اخنفاضــا فيمــا يتلقــاه مــن  
 ).).٢٤٢٤تقرير األمني العام الفقرة تقرير األمني العام الفقرة (( يف املائة  يف املائة ٤٠٤٠حاالت بنسبة حاالت بنسبة 

 متجـر    متجـر   ٦٠٠٦٠٠لقيلية، أغلق، حسبما تفيد تقارير وردت إىل األمـم املتحـدة، زهـاء              لقيلية، أغلق، حسبما تفيد تقارير وردت إىل األمـم املتحـدة، زهـاء              ويف ق ويف ق  
 شـخص املنطقـة بالفعـل        شـخص املنطقـة بالفعـل       ٨٨  ٠٠٠٠٠٠ و    و   ٦٦  ٠٠٠٠٠٠ومشروع جتاري أبوابه وغـادر عـدد يتـراوح بـني            ومشروع جتاري أبوابه وغـادر عـدد يتـراوح بـني            

))A/CN.4/2004/6 ، ،ــول٨٨ ــول أيلـــــ ــبتمرب // أيلـــــ ــبتمرب ســـــ ــرة ٢٠٠٣٢٠٠٣ســـــ ــرة ، الفقـــــ ، ، E/CN.4/2004/10/Add.2؛ ؛ ١٠١٠، الفقـــــ
ــوبر //تشــرين األولتشــرين األول ٣١٣١ ــوبر أكت ــرة ٢٠٠٣٢٠٠٣أكت ــرة ، الفق ــم املتحــدة    والوال). ). ٥١٥١، الفق ــة األم ــرر جلن ــم املتحــدة    حــظ أيضــا مق ــة األم ــرر جلن حــظ أيضــا مق

اجلـدار يعـزل اجملتمعـات عـن        اجلـدار يعـزل اجملتمعـات عـن        //نتيجـة لكـون السـور     نتيجـة لكـون السـور     ””حلقوق اإلنسان املعين باحلق يف الغذاء أنـه         حلقوق اإلنسان املعين باحلق يف الغذاء أنـه         
يني يني أراضيها ومياهها ويتركها دون سبل أخرى لكسب الرزق، سيضـطر العديـد مـن الفلسـطين               أراضيها ومياهها ويتركها دون سبل أخرى لكسب الرزق، سيضـطر العديـد مـن الفلسـطين               

ــاطق إىل الرحيــــل  ــاطق إىل الرحيــــل الــــذين يعيشــــون يف هــــذه املنــ ــرين ٣١٣١، ، E/CN.4/2004/10/Add.2((. . ““الــــذين يعيشــــون يف هــــذه املنــ ــرين  تشــ  تشــ
أن حيـرم أيضـا    أن حيـرم أيضـا    تشـييد اجلـدار     تشـييد اجلـدار     ويف هـذا الصـدد مـن شـأن          ويف هـذا الصـدد مـن شـأن          ). ). ٥١٥١، الفقـرة    ، الفقـرة    ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتوبر  أكتوبر  //األولاألول

بيـد أن احملكمـة     بيـد أن احملكمـة     . . ““))إقامتـهم إقامتـهم ((حريـة اختيـار أمـاكن       حريـة اختيـار أمـاكن       ””بالفعل عددا كـبريا مـن الفلسـطينيني مـن           بالفعل عددا كـبريا مـن الفلسـطينيني مـن           
ترى فضال عن ذلك، أنه بالنظر إىل اضطرار عدد كبري من الفلسطينيني، نتيجة لتشـييد اجلـدار                 ترى فضال عن ذلك، أنه بالنظر إىل اضطرار عدد كبري من الفلسطينيني، نتيجة لتشـييد اجلـدار                 

للنظام املرتبط بـه، إىل الـرتوح مـن بعـض املنـاطق، وهـي عمليـة ستسـتمر مـع بنـاء املزيـد مـن                          للنظام املرتبط بـه، إىل الـرتوح مـن بعـض املنـاطق، وهـي عمليـة ستسـتمر مـع بنـاء املزيـد مـن                          وو
أجزاء اجلدار، سيؤدي تشييد ذلك اجلدار باالقتران مـع إنشـاء املسـتوطنات اإلسـرائيلية املشـار                 أجزاء اجلدار، سيؤدي تشييد ذلك اجلدار باالقتران مـع إنشـاء املسـتوطنات اإلسـرائيلية املشـار                 

 .. أعاله، إىل تغيري التكوين الدميغرايف لألرض الفلسطينية احملتلة أعاله، إىل تغيري التكوين الدميغرايف لألرض الفلسطينية احملتلة١٢٠١٢٠إليها يف الفقرة إليها يف الفقرة 
ــه يعوقــان    وو -١٣٤١٣٤  ــه يعوقــان    جممــل القــول، أن مــن رأي احملكمــة أن اجلــدار والنظــام املــرتبط ب جممــل القــول، أن مــن رأي احملكمــة أن اجلــدار والنظــام املــرتبط ب

باستثناء املـواطنني اإلسـرائيليني ومـن مت اسـتيعاهبم          باستثناء املـواطنني اإلسـرائيليني ومـن مت اسـتيعاهبم          ((حرية تنقل سكان األرض الفلسطينية احملتلة       حرية تنقل سكان األرض الفلسطينية احملتلة       
 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         ١٢١٢ من املادة     من املادة    ١١على النحو املكفول مبوجب الفقرة      على النحو املكفول مبوجب الفقرة      ) ) هناكهناك

 كمــا أهنمــا يعوقــان ممارســة األشــخاص املعنــيني حلقهــم يف العمــل والصــحة  كمــا أهنمــا يعوقــان ممارســة األشــخاص املعنــيني حلقهــم يف العمــل والصــحة ..املدنيــة والسياســيةاملدنيــة والسياســية
والتعلــيم ويف مســتوى معيشــة مالئــم كمــا يــنص العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية     والتعلــيم ويف مســتوى معيشــة مالئــم كمــا يــنص العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية     

وأخـريا، تـرى احملكمـة أن    وأخـريا، تـرى احملكمـة أن    . . واالجتماعية والثقافية واتفاقية األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الطفـل        واالجتماعية والثقافية واتفاقية األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الطفـل        
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 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة      مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة     ٤٩٤٩ من املادة  من املادة ٦٦ه، أمر خيالف الفقرة ه، أمر خيالف الفقرة تشييد اجلدار والنظام املرتبط ب تشييد اجلدار والنظام املرتبط ب 
 أعــاله، وذلــك مــن حيــث أنــه يســهم يف  أعــاله، وذلــك مــن حيــث أنــه يســهم يف ١٢٠١٢٠وقــرارات جملــس األمــن املشــار إليهــا يف الفقــرة وقــرارات جملــس األمــن املشــار إليهــا يف الفقــرة 

 .. أعاله أعاله١٣٣١٣٣ و  و ١٢٢١٢٢التغيريات الدميغرافية املشار إليها يف الفقرتني التغيريات الدميغرافية املشار إليها يف الفقرتني 
طبـق يتضـمن أحكامـا      طبـق يتضـمن أحكامـا      بيد أن احملكمـة تالحـظ أن القـانون اإلنسـاين الـدويل امل             بيد أن احملكمـة تالحـظ أن القـانون اإلنسـاين الـدويل امل              -١٣٥١٣٥ 

 ..تبيح أخذ املقتضيات العسكرية يف االعتبار يف بعض الظروفتبيح أخذ املقتضيات العسكرية يف االعتبار يف بعض الظروف
ــة لعــام   ٤٦٤٦وال تتضــمن أي مــن املــادة  وال تتضــمن أي مــن املــادة    ــوائح الهــاي التنظيمي ــة لعــام    مــن ل ــوائح الهــاي التنظيمي ــادة ١٩٠٧١٩٠٧ مــن ل ــادة ، أو امل ، أو امل

ففيمـا يتعلـق بعمليـات نقـل السـكان          ففيمـا يتعلـق بعمليـات نقـل السـكان          . . من اتفاقية جنيف الرابعة أي حكم مـن هـذا النـوع           من اتفاقية جنيف الرابعة أي حكم مـن هـذا النـوع            ٤٧٤٧
 مـن   مـن  ٢٢ مـن االتفاقيـة، تـنص الفقـرة      مـن االتفاقيـة، تـنص الفقـرة     ٤٩٤٩ مـن املـادة    مـن املـادة   ١١الفقـرة  الفقـرة  قسرا أو إبعادهم احملظورة مبوجب   قسرا أو إبعادهم احملظورة مبوجب   

يقتضي فيها أمن السكان ذلك أو ألسباب عسـكرية         يقتضي فيها أمن السكان ذلك أو ألسباب عسـكرية         ””تلك املادة على استثناء يف احلاالت اليت        تلك املادة على استثناء يف احلاالت اليت        
 مـن تلـك املـادة الـيت حتظـر علـى دولـة                مـن تلـك املـادة الـيت حتظـر علـى دولـة               ٦٦بيد أن هذا االستثناء ال يسري علـى الفقـرة           بيد أن هذا االستثناء ال يسري علـى الفقـرة           . . ““قهريةقهرية

أمـا عـن املـادة    أمـا عـن املـادة    . . املـدنيني إىل األراضـي الـيت حتتلـها    املـدنيني إىل األراضـي الـيت حتتلـها    االحتالل ترحيل أو نقـل أجـزاء مـن سـكاهنا         االحتالل ترحيل أو نقـل أجـزاء مـن سـكاهنا         
ــه       ٥٣٥٣ ــى اســتثناء وهــو أن ــنص عل ــدمري املمتلكــات الشخصــية، فهــي ت ــة بت ــه      املتعلق ــى اســتثناء وهــو أن ــنص عل ــدمري املمتلكــات الشخصــية، فهــي ت ــة بت إذا كانــت إذا كانــت ””املتعلق

 ..““العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمريالعمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمري
وترى احملكمة أنه جيوز التذرع يف األراضي احملتلة باملقتضيات العسـكرية الـيت تطرقـت               وترى احملكمة أنه جيوز التذرع يف األراضي احملتلة باملقتضيات العسـكرية الـيت تطرقـت                

 النصــوص، حــىت بعــد أن تنتــهي بشــكل عــام العمليــات العســكرية الــيت أفضــت إىل   النصــوص، حــىت بعــد أن تنتــهي بشــكل عــام العمليــات العســكرية الــيت أفضــت إىل  إليهــا هــذهإليهــا هــذه
بيــد أن احملكمــة مل تقتنــع، بنــاء علــى املــادة املعروضــة عليهــا، بــأن عمليــات التــدمري    بيــد أن احملكمــة مل تقتنــع، بنــاء علــى املــادة املعروضــة عليهــا، بــأن عمليــات التــدمري    . . احتالهلــااحتالهلــا

 من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة هـي           من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة هـي          ٥٣٥٣املضطلع هبا، مبا يتناقض مع احلظر املنصوص عليه يف املادة           املضطلع هبا، مبا يتناقض مع احلظر املنصوص عليه يف املادة           
 ..لعمليات العسكريةلعمليات العسكريةأمر تقتضيه حتما اأمر تقتضيه حتما ا

وتالحظ احملكمة كذلك أن بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان، وال سيما العهـد            وتالحظ احملكمة كذلك أن بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان، وال سيما العهـد             -١٣٦١٣٦ 
ــدول          ــا ال ــذرع هب ــا ميكــن أن تت ــية، تتضــمن أحكام ــة والسياس ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــدول         ال ــا ال ــذرع هب ــا ميكــن أن تت ــية، تتضــمن أحكام ــة والسياس ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ال

. . األطــراف للتنصــل، يف ظــروف شــىت، مــن بعــض االلتزامــات املنوطــة هبــا مبوجــب االتفاقيــات األطــراف للتنصــل، يف ظــروف شــىت، مــن بعــض االلتزامــات املنوطــة هبــا مبوجــب االتفاقيــات 
ة تــود يف هــذا الصــدد أن تنــوه إىل أن الرســالة الــيت أخطــرت هبــا إســرائيل األمــني ة تــود يف هــذا الصــدد أن تنــوه إىل أن الرســالة الــيت أخطــرت هبــا إســرائيل األمــني أن احملكمــأن احملكمــ إالإال

 من العهد الدويل للحقـوق املدنيـة والسياسـية باسـتخدامها        من العهد الدويل للحقـوق املدنيـة والسياسـية باسـتخدامها       ٤٤العام لألمم املتحدة مبوجب املادة      العام لألمم املتحدة مبوجب املادة      
انظـر  انظـر  (( من العهد، املتصلة حبق الفرد يف احلريـة ويف األمـان    من العهد، املتصلة حبق الفرد يف احلريـة ويف األمـان   ٩٩ختص إال املادة ختص إال املادة  حق عدم التقيد ال حق عدم التقيد ال 

 ..؛ وتبعا لذلك تكون إسرائيل ملزمة باحترام سائر أحكام ذلك الصك؛ وتبعا لذلك تكون إسرائيل ملزمة باحترام سائر أحكام ذلك الصك))أعالهأعاله ١١٢٧٢٧الفقرة الفقرة 
وفضال عن ذلك تود احملكمـة التنويـه إىل أن بعـض أحكـام اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان                    وفضال عن ذلك تود احملكمـة التنويـه إىل أن بعـض أحكـام اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان                     

فـال وجـود ألي بنـد مـن هـذا القبيـل يف              فـال وجـود ألي بنـد مـن هـذا القبيـل يف              . . تتضمن بنودا تقيد احلقوق املشـمولة بتلـك األحكـام         تتضمن بنودا تقيد احلقوق املشـمولة بتلـك األحكـام         
ومــن ناحيــة أخــرى، تــنص ومــن ناحيــة أخــرى، تــنص . . بــاحلقوق املدنيــة والسياســيةبــاحلقوق املدنيــة والسياســية مــن العهــد الــدويل اخلــاص  مــن العهــد الــدويل اخلــاص ١٧١٧املــادة املــادة 
 من ذلك الصك على عدم جواز تقييـد حريـة التنقـل املكفولـة مبوجـب                  من ذلك الصك على عدم جواز تقييـد حريـة التنقـل املكفولـة مبوجـب                 ١٢١٢ من املادة     من املادة    ٣٣الفقرة  الفقرة  
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بأيــة قيــود غــري تلــك الــيت يــنص عليهــا القــانون، وتكــون ضــرورية حلمايــة األمــن  بأيــة قيــود غــري تلــك الــيت يــنص عليهــا القــانون، وتكــون ضــرورية حلمايــة األمــن  ””تلــك املــادة تلــك املــادة 
ــة أو اآلداب      ــام أو الصــحة العام ــومي أو النظــام الع ــة أو اآلداب     الق ــام أو الصــحة العام ــومي أو النظــام الع العامــة أو حقــوق اآلخــرين وحريتــهم    العامــة أو حقــوق اآلخــرين وحريتــهم    الق

أمــا عــن العهــد الــدويل أمــا عــن العهــد الــدويل . . ““وتكــون متماشــية مــع احلقــوق األخــرى املعتــرف هبــا يف هــذا العهــد وتكــون متماشــية مــع احلقــوق األخــرى املعتــرف هبــا يف هــذا العهــد 
 منــه حكمــا عامــا نصــه  منــه حكمــا عامــا نصــه ٤٤اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة فتتضــمن املــادة  اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة فتتضــمن املــادة  

 ::يلييلي كماكما
ــة أن ختضــع     ””   ــيس للدول ــه ل ــذا العهــد بأن ــدول األطــراف يف ه ــر ال ــة أن ختضــع     تق ــيس للدول ــه ل ــذا العهــد بأن ــدول األطــراف يف ه ــر ال ــع تق ــع  التمت  التمت

بــاحلقوق الــيت تضــمنها طبقــا هلــذا العهــد إال للحــدود املقــررة يف القــانون، وإال مبقــدار بــاحلقوق الــيت تضــمنها طبقــا هلــذا العهــد إال للحــدود املقــررة يف القــانون، وإال مبقــدار 
توافق ذلك مع طبيعة هـذه احلقـوق، وشـريطة أن يكـون هـدفها الوحيـد تعزيـز الرفـاه                     توافق ذلك مع طبيعة هـذه احلقـوق، وشـريطة أن يكـون هـدفها الوحيـد تعزيـز الرفـاه                     

 ..““العام يف جمتمع دميقراطيالعام يف جمتمع دميقراطي
هــد هــد  مــن الع مــن الع١٢١٢ مــن املــادة  مــن املــادة ٣٣وتالحــظ احملكمــة أن القيــود املنصــوص عليهــا يف الفقــرة  وتالحــظ احملكمــة أن القيــود املنصــوص عليهــا يف الفقــرة   

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هي، نص احلكم املذكور ذاته، اسـتثناءات مـن احلـق                الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هي، نص احلكم املذكور ذاته، اسـتثناءات مـن احلـق                
وفضال عن ذلك ال يكفي توجيه تلـك القيـود إىل         وفضال عن ذلك ال يكفي توجيه تلـك القيـود إىل         . . ١١يف حرية التنقل املنصوص عليه يف الفقرة        يف حرية التنقل املنصوص عليه يف الفقرة        

فكمــا ذكــرت فكمــا ذكــرت . . األغــراض املســموح هبــا؛ بــل ينبغــي أيضــا أن يســتلزمها حتقيــق تلــك األغــراضاألغــراض املســموح هبــا؛ بــل ينبغــي أيضــا أن يســتلزمها حتقيــق تلــك األغــراض
جيــب أن تكــون جيــب أن تكــون ””و و “ “ ال بــد أن تتماشــى مــع مبــدأ التناســب ال بــد أن تتماشــى مــع مبــدأ التناســب ””عنيــة حبقــوق اإلنســان عنيــة حبقــوق اإلنســان اللجنــة املاللجنــة امل

ــاة        ــري احليــ ــى ســ ــأثريا علــ ــودة، تــ ــة املنشــ ــق النتيجــ ــن أن حتقــ ــيت ميكــ ــف األدوات الــ ــاة       أخــ ــري احليــ ــى ســ ــأثريا علــ ــودة، تــ ــة املنشــ ــق النتيجــ ــن أن حتقــ ــيت ميكــ ــف األدوات الــ “ “ أخــ
))CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, GENERAL COMMENT NO.27  وتـرى احملكمـة   وتـرى احملكمـة   ). ). ١٤١٤، الفقـرة  ، الفقـرة

 ..روط مل تستوف يف احلالة املطروحة عليهاروط مل تستوف يف احلالة املطروحة عليهابناء على املعلومات املتوافرة لديها أن هذه الشبناء على املعلومات املتوافرة لديها أن هذه الش
وتالحظ احملكمة كذلك أن القيود املفروضة على متتع الفلسـطينيني الـذين يعيشـون يف               وتالحظ احملكمة كذلك أن القيود املفروضة على متتع الفلسـطينيني الـذين يعيشـون يف                

األرض اليت حتتلها إسرائيل حبقوقهم االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية، وهـي القيـود الناشـئة                األرض اليت حتتلها إسرائيل حبقوقهم االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية، وهـي القيـود الناشـئة                
 مـن العهـد الـدويل     مـن العهـد الـدويل    ٤٤ املـادة   املـادة  عن تشـييد إسـرائيل للجـدار، ال تسـتويف شـرطا منصـوص عليـه يف               عن تشـييد إسـرائيل للجـدار، ال تسـتويف شـرطا منصـوص عليـه يف               

يكـون  يكـون  ””اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أال وهو أن تنفيـذها مشـروط بـأن               اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أال وهو أن تنفيـذها مشـروط بـأن               
 ..““هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطيهدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي

وخالصــة القــول، إن احملكمــة غــري مقتنعــة مــن املــواد املتاحــة هلــا، بــأن املســار  وخالصــة القــول، إن احملكمــة غــري مقتنعــة مــن املــواد املتاحــة هلــا، بــأن املســار   -١٣٧١٣٧ 
فاجلـدار، علـى امتـداد    فاجلـدار، علـى امتـداد    . .  إسرائيل للجدار أمر يقتضيه حتقيق أهـدافها األمنيـة     إسرائيل للجدار أمر يقتضيه حتقيق أهـدافها األمنيـة    احملدد الذي اختارته  احملدد الذي اختارته  

الطريــق املختــار، والنظــام املــرتبط بــه يشــكالن انتــهاكا خطــريا لعــدد مــن حقــوق الفلســطينيني  الطريــق املختــار، والنظــام املــرتبط بــه يشــكالن انتــهاكا خطــريا لعــدد مــن حقــوق الفلســطينيني  
املقيمني يف األرض اليت حتتلها إسرائيل، واالنتهاكات الناشئة عن ذلك املسار ال ميكـن تربيرهـا                املقيمني يف األرض اليت حتتلها إسرائيل، واالنتهاكات الناشئة عن ذلك املسار ال ميكـن تربيرهـا                

وتبعــا لــذلك، فــإن تشــييد وتبعــا لــذلك، فــإن تشــييد . . ية أو بــدواعي األمــن القــومي أو النظــام العــامية أو بــدواعي األمــن القــومي أو النظــام العــامبالضــرورات العســكربالضــرورات العســكر
جدار من هذا القبيل يشكل إخالال من جانب إسرائيل بالتزامـات شـىت واجبـة عليهـا مبقتضـى                   جدار من هذا القبيل يشكل إخالال من جانب إسرائيل بالتزامـات شـىت واجبـة عليهـا مبقتضـى                   

 ..القانون اإلنساين الدويل الساري وصكوك حقوق اإلنسانالقانون اإلنساين الدويل الساري وصكوك حقوق اإلنسان
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* 
ــع  يشــكل عمــال ال يشــكل عمــال ال تشــييد اجلــدار  تشــييد اجلــدار  ومــن مث خلصــت احملكمــة إىل أن  ومــن مث خلصــت احملكمــة إىل أن   -١٣٨١٣٨  ــع   يتفــق م  يتفــق م

بيـد أنـه، جـاء يف املرفـق األول مـن تقريـر       بيـد أنـه، جـاء يف املرفـق األول مـن تقريـر       . . خمتلف االلتزامات القانونية الدولية املنوطة بإسرائيل    خمتلف االلتزامات القانونية الدولية املنوطة بإسرائيل    
 مـن ميثـاق األمـم        مـن ميثـاق األمـم       ٥١٥١أن تشـييد اجلـدار يتماشـى مـع املـادة            أن تشـييد اجلـدار يتماشـى مـع املـادة            ””: : األمني العـام أن إسـرائيل تعتقـد       األمني العـام أن إسـرائيل تعتقـد       

) ) ٢٠٠٢٠٠١١ ( (١٣٦٨١٣٦٨املتحدة ومع حقها األصيل يف الدفاع عن النفس ومـع قـراري جملـس األمـن                 املتحدة ومع حقها األصيل يف الدفاع عن النفس ومـع قـراري جملـس األمـن                 
وقد أكد املمثل الـدائم إلسـرائيل لـدى األمـم املتحـدة علـى حنـو أكثـر                   وقد أكد املمثل الـدائم إلسـرائيل لـدى األمـم املتحـدة علـى حنـو أكثـر                   . . ““))٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٧٣١٣٧٣ وو

اجلـدار إجـراء يتفـق متامـا        اجلـدار إجـراء يتفـق متامـا        ”” أن    أن   ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتـوبر   أكتـوبر   // تشـرين األول    تشـرين األول   ٢٠٢٠حتديدا يف اجلمعية العامـة يف       حتديدا يف اجلمعية العامـة يف       
؛ واسـتطرد قـائال   ؛ واسـتطرد قـائال   ““ مـن امليثـاق    مـن امليثـاق   ٥١٥١مع حق الدول يف الدفاع عن نفسها الذي تنص عليه املادة            مع حق الدول يف الدفاع عن نفسها الذي تنص عليه املادة            

استخدام القـوة يف الـدفاع      استخدام القـوة يف الـدفاع      يف  يف  أقرت بوضوح حق الدول     أقرت بوضوح حق الدول     ””جملس األمن املشار إليها     جملس األمن املشار إليها     أن قرارات   أن قرارات   
وبالتايل فهي تقـر حـق اللجـوء إىل إجـراءات ال تنطـوي              وبالتايل فهي تقـر حـق اللجـوء إىل إجـراءات ال تنطـوي              . . ““عن النفس ضد اهلجمات اإلرهابية    عن النفس ضد اهلجمات اإلرهابية    

 ).).٧٧، الصفحة ، الصفحة A/AS-10/PV.21“ “ على استخدام القوة لتحقيق ذلك اهلدفعلى استخدام القوة لتحقيق ذلك اهلدف
 ::ة على ما يلية على ما يلي من ميثاق األمم املتحد من ميثاق األمم املتحد٥١٥١وتنص املادة وتنص املادة  -١٣٩١٣٩ 
لــيس يف هــذا امليثــاق مــا يضــعف أو ينــتقص احلــق الطبيعــي للــدول، فــرادى  لــيس يف هــذا امليثــاق مــا يضــعف أو ينــتقص احلــق الطبيعــي للــدول، فــرادى  ””  

مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسـلحة علـى أحـد أعضـاء األمـم             مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسـلحة علـى أحـد أعضـاء األمـم              أوأو
املتحــدة وذلــك إىل أن يتخــذ جملــس األمــن التــدابري الالزمــة حلفــظ الســلم واألمــن          املتحــدة وذلــك إىل أن يتخــذ جملــس األمــن التــدابري الالزمــة حلفــظ الســلم واألمــن          

 ..““الدويلالدويل
يثاق بوجـود حـق طبيعـي يف الـدفاع عـن الـنفس يف حالـة                 يثاق بوجـود حـق طبيعـي يف الـدفاع عـن الـنفس يف حالـة                  من امل   من امل  ٥١٥١وهكذا تقر املادة    وهكذا تقر املادة     

بيـد أن إسـرائيل ال تـدعي أن االعتـداءات عليهـا      بيـد أن إسـرائيل ال تـدعي أن االعتـداءات عليهـا      . . شن دولة اعتـداء مسـلحا علـى دولـة أخـرى      شن دولة اعتـداء مسـلحا علـى دولـة أخـرى      
 ..ميكن أن تنسب لدولة أجنبيةميكن أن تنسب لدولة أجنبية

وتالحظ احملكمة أيضـا أن إسـرائيل متـارس السـيطرة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة وأن                  وتالحظ احملكمة أيضـا أن إسـرائيل متـارس السـيطرة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة وأن                   
ا ذكرت إسرائيل نفسها، مربرا لتشييد اجلدار ينبع من داخـل تلـك             ا ذكرت إسرائيل نفسها، مربرا لتشييد اجلدار ينبع من داخـل تلـك             التهديد الذي تعتربه حسبم   التهديد الذي تعتربه حسبم   

وبذلك نكون بصدد حالة خمتلفة عن احلالـة الـيت يتناوهلـا قـرارا جملـس                وبذلك نكون بصدد حالة خمتلفة عن احلالـة الـيت يتناوهلـا قـرارا جملـس                . . األرض وليس خارجها  األرض وليس خارجها  
ــد    ))٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٧٣١٣٧٣و و ) ) ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٦٨١٣٦٨األمــن األمــن  ــأي حــال تأيي ــن مث ال ميكــن إلســرائيل ب ــد    ، وم ــأي حــال تأيي ــن مث ال ميكــن إلســرائيل ب ، وم

 ..ادعاء بأهنا متارس احلق يف الدفاع عن النفسادعاء بأهنا متارس احلق يف الدفاع عن النفس
 .. من امليثاق ال عالقة هلا هبذه احلالة من امليثاق ال عالقة هلا هبذه احلالة٥١٥١وبالتايل، ختلص احملكمة إىل أن املادة وبالتايل، ختلص احملكمة إىل أن املادة  
ــان ميكــن إلســرائيل االســتناد إىل حالــة         -١٤٠١٤٠  ــا إذا ك ــة نظــرت فيم ــد أن احملكم ــان ميكــن إلســرائيل االســتناد إىل حالــة        بي ــا إذا ك ــة نظــرت فيم ــد أن احملكم بي

ويف هـذا الصـدد   ويف هـذا الصـدد   . . الضرورة الـيت مـن شـأهنا أن تنفـي عـن تشـييد اجلـدار صـفة عـدم املشـروعية                    الضرورة الـيت مـن شـأهنا أن تنفـي عـن تشـييد اجلـدار صـفة عـدم املشـروعية                    
ة أن بعــض االتفاقيــات حمــل الــذكر يف هــذه احلالــة تشــمل  ة أن بعــض االتفاقيــات حمــل الــذكر يف هــذه احلالــة تشــمل  جتــد احملكمــة مناصــا مــن مالحظــجتــد احملكمــة مناصــا مــن مالحظــ الال
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ــوق       ــك احلق ــد تل ــا لتقيي ــة أو أحكام ــوق املكفول ــة للحق ــوق      شــروطا تقييدي ــك احلق ــد تل ــا لتقيي ــة أو أحكام ــوق املكفول ــة للحق ــرات  ((شــروطا تقييدي ــر الفق ــرات  انظ ــر الفق   ١٣٥١٣٥انظ
وحيـث أن تلـك املعاهـدات تتنـاول بالفعـل اعتبـارات مـن هـذا النـوع ضـمن                     وحيـث أن تلـك املعاهـدات تتنـاول بالفعـل اعتبـارات مـن هـذا النـوع ضـمن                     ). ).  أعاله  أعاله ١٣٦١٣٦ وو

ضرورة على النحو املعتـرف بـه يف   ضرورة على النحو املعتـرف بـه يف   أحكامها، قد يسأل السائل ما إذا كان ميكن التذرع حبالة ال   أحكامها، قد يسأل السائل ما إذا كان ميكن التذرع حبالة ال   
القــانون الــدويل العــريف باعتبارهــا أساســا يســتند إليــه يف نفــي عــدم املشــروعية عــن التــدابري أو   القــانون الــدويل العــريف باعتبارهــا أساســا يســتند إليــه يف نفــي عــدم املشــروعية عــن التــدابري أو   

وكمـا الحظـت    وكمـا الحظـت    . . بيد أن احملكمة لـن حتتـاج إىل النظـر يف تلـك املسـألة              بيد أن احملكمة لـن حتتـاج إىل النظـر يف تلـك املسـألة              . . القرارات املطعون فيها  القرارات املطعون فيها  
تشـكل  تشـكل  ””،  ،  ))سلوفاكياسلوفاكيا  -  ارياارياهنغهنغ ( (Gabraikovo-Nagymarsاحملكمة من القضية املتصلة مبشروع      احملكمة من القضية املتصلة مبشروع      

ال ميكـــن قبوهلـــا إال بصـــفة ال ميكـــن قبوهلـــا إال بصـــفة  ” ”حالـــة الضـــرورة ســـببا معترفـــا بـــه يف القـــانون الـــدويل العـــريف وحالـــة الضـــرورة ســـببا معترفـــا بـــه يف القـــانون الـــدويل العـــريف و
ال ميكن االحتجاج هبا إال مبوجب شـروط معينـة حمـددة بدقـة جيـب الوفـاء هبـا                  ال ميكن االحتجاج هبا إال مبوجب شـروط معينـة حمـددة بدقـة جيـب الوفـاء هبـا                  ””؛ و   ؛ و   ““استثنائيةاستثنائية

“ “ ه الشــروطه الشــروطجمتمعــة؛ والدولــة املعنيــة ليســت احلكــم الوحيــد الــذي يبــت يف حتقــق الوفــاء هبــذ   جمتمعــة؛ والدولــة املعنيــة ليســت احلكــم الوحيــد الــذي يبــت يف حتقــق الوفــاء هبــذ   
وكـان أحـد الشـروط الـيت ذكرهتـا      وكـان أحـد الشـروط الـيت ذكرهتـا      . . ))٥١٥١، الفقـرة  ، الفقـرة  ٤٠٤٠تقارير حمكمة العدل الدولية، الصـفحة       تقارير حمكمة العدل الدولية، الصـفحة       ((

احملكمــة بالعبــارات الــيت اســتخدمتها جلنــة القــانون الــدويل، يف نــص يقتضــي بشــكله احلــايل أن  احملكمــة بالعبــارات الــيت اســتخدمتها جلنــة القــانون الــدويل، يف نــص يقتضــي بشــكله احلــايل أن  
هو السبيل الوحيد أمـام الدولـة لصـون مصـلحة أساسـية مـن خطـر                 هو السبيل الوحيد أمـام الدولـة لصـون مصـلحة أساسـية مـن خطـر                 ””يكون العمل املطعون فيه     يكون العمل املطعون فيه     

 من مـواد جلنـة القـانون الـدويل املتعلقـة مبسـؤولية الـدول                 من مـواد جلنـة القـانون الـدويل املتعلقـة مبسـؤولية الـدول                ٢٥٢٥املادة  املادة  ((“ “ وشيك يتهددها وشيك يتهددها جسيم و جسيم و 
 الســابقة مــن مشــروع املــواد املتعلقــة  الســابقة مــن مشــروع املــواد املتعلقــة ٣٣٣٣عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــا؛ انظــر أيضــا املــادة عــن األفعــال غــري املشــروعة دوليــا؛ انظــر أيضــا املــادة 

ومل تقتنـع   ومل تقتنـع   ). ). باملسؤولية الدولية للدول، الـيت ختتلـف صـيغتها بـالنص االنكليـزي اختالفـا طفيفـا                باملسؤولية الدولية للدول، الـيت ختتلـف صـيغتها بـالنص االنكليـزي اختالفـا طفيفـا                
على امتداد املسار الـذي مت اختيـاره        على امتداد املسار الـذي مت اختيـاره        تشييد اجلدار   تشييد اجلدار   يف ضوء املادة املعروضة عليها، بأن       يف ضوء املادة املعروضة عليها، بأن       احملكمة،  احملكمة،  

هــو الســبيل الوحيــد لصــون مصــاحل إســرائيل مــن اخلطــر الــذي احتجــت بــه تربيــرا لبنــاء ذلــك   هــو الســبيل الوحيــد لصــون مصــاحل إســرائيل مــن اخلطــر الــذي احتجــت بــه تربيــرا لبنــاء ذلــك   
 ..اجلداراجلدار

وتظل احلقيقة أنه على إسرائيل أن تواجه أعمال عنف عشوائية ومميتة عديـدة             وتظل احلقيقة أنه على إسرائيل أن تواجه أعمال عنف عشوائية ومميتة عديـدة              -١٤١١٤١ 
ومن حقها بل والواقع أنه من واجبها أن تتصدى لتلـك األعمـال حلمايـة           ومن حقها بل والواقع أنه من واجبها أن تتصدى لتلـك األعمـال حلمايـة           . . نينيضد سكاهنا املدني  ضد سكاهنا املدني  
 ..إال أن التدابري املتخذة جيب أن تظل متماشية مع القانون الدويل الساريإال أن التدابري املتخذة جيب أن تظل متماشية مع القانون الدويل الساري. . أرواح مواطنيهاأرواح مواطنيها

وختامــا، تــرى احملكمــة أنــه ال جيــوز إلســرائيل االســتناد إىل حــق الــدفاع عــن  وختامــا، تــرى احملكمــة أنــه ال جيــوز إلســرائيل االســتناد إىل حــق الــدفاع عــن   -١٤٢١٤٢ 
عدم املشروعية عن تشييد اجلـدار الناشـئة عـن االعتبـارات            عدم املشروعية عن تشييد اجلـدار الناشـئة عـن االعتبـارات            النفس أو حالة الضرورة لنفي صفة       النفس أو حالة الضرورة لنفي صفة       

تشـييد اجلـدار   تشـييد اجلـدار   وتبعـا لـذلك ختلـص احملكمـة إىل أن         وتبعـا لـذلك ختلـص احملكمـة إىل أن         . .  أعاله  أعاله ١٣٧١٣٧ و    و   ١٢٢١٢٢املذكورة يف الفقرتني    املذكورة يف الفقرتني    
 ..والنظام املرتبط به أمران خيالفان القانون الدويلوالنظام املرتبط به أمران خيالفان القانون الدويل

*  *  * 
تلـــة، تلـــة، ها اجلـــدار يف األرض احملها اجلـــدار يف األرض احملواحملكمـــة إذ خلصـــت إىل أن إســـرائيل بتشـــييدواحملكمـــة إذ خلصـــت إىل أن إســـرائيل بتشـــييد -١٤٣١٤٣ 

فيها القدس الشرقية وما حوهلا، وباعتمادها النظام املرتبط به، أخل ت بالتزامات دوليـة شـىت               فيها القدس الشرقية وما حوهلا، وباعتمادها النظام املرتبط به، أخلّت بالتزامات دوليـة شـىت                مبامبا
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يتوجب عليها اآلن، من أجل الرد على السـؤال         يتوجب عليها اآلن، من أجل الرد على السـؤال         ) )  أعاله  أعاله ١٣٧١٣٧-١١٤١١٤انظر الفقرات   انظر الفقرات   ((منوطة هبا   منوطة هبا   
 ..الذي طرحته اجلمعية العامة، أن تبحث تبعات اإلخالل بتلك االلتزاماتالذي طرحته اجلمعية العامة، أن تبحث تبعات اإلخالل بتلك االلتزامات

*  * 
حتج كثري من املشاركني يف الدعوى املطروحة على احملكمة، يف مالحظـاهتم            حتج كثري من املشاركني يف الدعوى املطروحة على احملكمة، يف مالحظـاهتم            اا -  ١٤٤١٤٤ 

اخلطية والشفوية، بأن العمـل الـذي أقـدمت عليـه إسـرائيل بتشـييد هـذا اجلـدار علـى حنـو غـري                         اخلطية والشفوية، بأن العمـل الـذي أقـدمت عليـه إسـرائيل بتشـييد هـذا اجلـدار علـى حنـو غـري                         
مشروع له آثار قانونية ال تقتصر على إسرائيل ذاهتا بل متتـد أيضـا إىل دول أخـرى وإىل األمـم         مشروع له آثار قانونية ال تقتصر على إسرائيل ذاهتا بل متتـد أيضـا إىل دول أخـرى وإىل األمـم         

ئيل، يف بياهنا اخلطي، أي أسانيد فيما يتعلق باآلثار القانونيـة الـيت ميكـن    ئيل، يف بياهنا اخلطي، أي أسانيد فيما يتعلق باآلثار القانونيـة الـيت ميكـن    املتحدة؛ ومل تقدم إسرا   املتحدة؛ ومل تقدم إسرا   
 ..أن تنشأ عن تشييد اجلدارأن تنشأ عن تشييد اجلدار

وفيمـا يتعلــق باآلثــار القانونيــة بالنســبة إىل إســرائيل، احــت ج بــأن إســرائيل يقــع  وفيمـا يتعلــق باآلثــار القانونيــة بالنســبة إىل إســرائيل، احــُتج بــأن إســرائيل يقــع   -  ١٤٥١٤٥ 
ورا تشـييد   ورا تشـييد   عليها، يف املقام األول، التزام قانوين بإهناء الوضع غري القانوين، وذلك بأن توقـف فـ               عليها، يف املقام األول، التزام قانوين بإهناء الوضع غري القانوين، وذلك بأن توقـف فـ               

 ..اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة وأن تقدم تأكيدات وضمانات مناسبة بعدم املعاودةاجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة وأن تقدم تأكيدات وضمانات مناسبة بعدم املعاودة
واحت ج، ثانيا، بأن إسرائيل عليها التزام قانوين جبـرب الضـرر الناشـئ عـن التصـرف غـري                   واحُتج، ثانيا، بأن إسرائيل عليها التزام قانوين جبـرب الضـرر الناشـئ عـن التصـرف غـري                    
وس لم بوجوب أن يأيت جرب الضرر، يف املقام األول، يف شـكل رد األمـور إىل سـابق           وُسلم بوجوب أن يأيت جرب الضرر، يف املقام األول، يف شـكل رد األمـور إىل سـابق           . . املشروعاملشروع

ــاء         عع ــة وإلغ ــييدها يف األرض الفلســطينية احملتل ــيت مت تش ــن اجلــدار ال ــزاء م ــدم أج ــدها، أي ه ــاء         ه ــة وإلغ ــييدها يف األرض الفلســطينية احملتل ــيت مت تش ــن اجلــدار ال ــزاء م ــدم أج ــدها، أي ه ه
ارتبط بتشييده من قوانني وإعادة املمتلكات اليت مت االستيالء عليها أو الـيت ن زعـت ملكيتـها                 ارتبط بتشييده من قوانني وإعادة املمتلكات اليت مت االستيالء عليها أو الـيت ُنزعـت ملكيتـها                  ماما

وينبغــي أيضــا أن يشــمل جــرب الضــرر تعــويض األفــراد الــذين د مــرت منــازهلم   وينبغــي أيضــا أن يشــمل جــرب الضــرر تعــويض األفــراد الــذين ُدمــرت منــازهلم   . . لــذلك الغــرضلــذلك الغــرض
 ..حيازاهتم الزراعية تعويضا مناسباحيازاهتم الزراعية تعويضا مناسباأ تلفت أُتلفت  أوأو

واحت ج كذلك بـأن إسـرائيل عليهـا دائمـا واجـب االمتثـال جلميـع االلتزامـات الدوليـة                    واحُتج كذلك بـأن إسـرائيل عليهـا دائمـا واجـب االمتثـال جلميـع االلتزامـات الدوليـة                     
واحـت ج  واحـُتج  . . اليت أخلت هبا من جراء تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة والنظام املـرتبط بـه               اليت أخلت هبا من جراء تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة والنظام املـرتبط بـه               

لتـزام بالبحـث عـن األشـخاص        لتـزام بالبحـث عـن األشـخاص        أيضا بأنه يقع علـى إسـرائيل، مبقتضـى اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، ا               أيضا بأنه يقع علـى إسـرائيل، مبقتضـى اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، ا               
ــدويل        ــانون اإلنســاين ال ــات خطــرية للق ــروا بارتكــاب خروق ــوا أو أُم ــدعى أهنــم ارتكب ــذي ُي ــدويل       ال ــانون اإلنســاين ال ــات خطــرية للق ــروا بارتكــاب خروق ــوا أو أ م ــذي يــ دعى أهنــم ارتكب ال

 ..منشؤها التخطيط للجدار وتشييده واستخدامهمنشؤها التخطيط للجدار وتشييده واستخدامه
وفيما يتعلـق باآلثـار القانونيـة املترتبـة بالنسـبة إىل دول أخـرى عـدا إسـرائيل،                   وفيما يتعلـق باآلثـار القانونيـة املترتبـة بالنسـبة إىل دول أخـرى عـدا إسـرائيل،                    -١٤٦١٤٦ 

 يقـع عليهـا التـزام بعـدم االعتـراف بالوضـع غـري القـانوين                  يقـع عليهـا التـزام بعـدم االعتـراف بالوضـع غـري القـانوين                 احت ج أمام احملكمـة بـأن مجيـع الـدول         احُتج أمام احملكمـة بـأن مجيـع الـدول         
الناشئ عن تشييد اجلدار، وبعدم تقدمي العون أو املساعدة لإلبقاء على ذلـك الوضـع والتعـاون                  الناشئ عن تشييد اجلدار، وبعدم تقدمي العون أو املساعدة لإلبقاء على ذلـك الوضـع والتعـاون                  

 ..من أجل وضع حد لالنتهاكات املدعى وقوعها وكفالة جرب الضرر حتقيقا لذلك الغرضمن أجل وضع حد لالنتهاكات املدعى وقوعها وكفالة جرب الضرر حتقيقا لذلك الغرض
ل األطـراف يف اتفاقيـة جنيـف     ل األطـراف يف اتفاقيـة جنيـف     واحتج كذلك بعـض املشـاركني يف الـدعوى بـأن الـدو            واحتج كذلك بعـض املشـاركني يف الـدعوى بـأن الـدو             

الرابعــة ملزمــة باختــاذ تــدابري لكفالــة االمتثــال لالتفاقيــة وأنــه ملــا كــان تشــييد اجلــدار يف األرض  الرابعــة ملزمــة باختــاذ تــدابري لكفالــة االمتثــال لالتفاقيــة وأنــه ملــا كــان تشــييد اجلــدار يف األرض  
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ــدول         ــى ال ــع عل ــة، يق ــا خطــريا لتلــك االتفاقي ــه يشــكالن خرق ــاء علي ــة واإلبق ــدول        الفلســطينية احملتل ــى ال ــع عل ــة، يق ــا خطــريا لتلــك االتفاقي ــه يشــكالن خرق ــاء علي ــة واإلبق الفلســطينية احملتل
وأ بـديت  وأُبـديت  . .  تلـك اخلروقـات     تلـك اخلروقـات    األطراف يف االتفاقيـة املـذكورة التـزام مبحاكمـة أو تسـليم مـرتكيب              األطراف يف االتفاقيـة املـذكورة التـزام مبحاكمـة أو تسـليم مـرتكيب              

جمللــس األمــن أن ينظــر يف انتــهاكات إســرائيل الســافرة   جمللــس األمــن أن ينظــر يف انتــهاكات إســرائيل الســافرة   ينبغــي ينبغــي ””كــذلك مالحظــة مؤداهــا أنــه  كــذلك مالحظــة مؤداهــا أنــه  
القـانون اإلنسـاين الـدويل، وأن يتخـذ         القـانون اإلنسـاين الـدويل، وأن يتخـذ         ... ... املستمرة لقواعـد ومبـادئ القـانون الـدويل، وخباصـة            املستمرة لقواعـد ومبـادئ القـانون الـدويل، وخباصـة            

مـن واجلمعيـة    مـن واجلمعيـة    ، وأنه يتوجب على جملـس األ      ، وأنه يتوجب على جملـس األ      ““مجيع التدابري الالزمة لوضع حد هلذه االنتهاكات      مجيع التدابري الالزمة لوضع حد هلذه االنتهاكات      
 ..العامة إيالء االعتبار الواجب للفتوى اليت ستصدرها احملكمةالعامة إيالء االعتبار الواجب للفتوى اليت ستصدرها احملكمة

*  * 
وحيــث أن احملكمــة قــد خلصــت إىل أن تشــييد اجلــدار يف األرض الفلســطينية وحيــث أن احملكمــة قــد خلصــت إىل أن تشــييد اجلــدار يف األرض الفلســطينية  -١٤٧١٤٧ 

احملتلــة، مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية ومــا حوهلــا، والنظــام املــرتبط بــه ميــثالن أمــرا يتنــاىف مــع     احملتلــة، مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية ومــا حوهلــا، والنظــام املــرتبط بــه ميــثالن أمــرا يتنــاىف مــع     
بإسرائيل، يترتب على ذلـك ثبـوت مسـؤولية تلـك الدولـة مبقتضـى         بإسرائيل، يترتب على ذلـك ثبـوت مسـؤولية تلـك الدولـة مبقتضـى         التزامات دولية شىت منوطة     التزامات دولية شىت منوطة     

 ..القانون الدويلالقانون الدويل
وستبحث احملكمة اآلن اآلثار القانونية الناشئة عن انتهاكات إسرائيل للقـانون           وستبحث احملكمة اآلن اآلثار القانونية الناشئة عن انتهاكات إسرائيل للقـانون            -١٤٨١٤٨ 

الدويل وذلك بالتمييز، من جهة، بني اآلثار املترتبة بالنسبة إلسـرائيل، وبـني اآلثـار املترتبـة مـن                   الدويل وذلك بالتمييز، من جهة، بني اآلثار املترتبة بالنسبة إلسـرائيل، وبـني اآلثـار املترتبـة مـن                   
وستبدأ احملكمـة   وستبدأ احملكمـة   . . بة للدول األخرى، حسب االقتضاء، بالنسبة لألمم املتحدة       بة للدول األخرى، حسب االقتضاء، بالنسبة لألمم املتحدة       جهة أخرى بالنس  جهة أخرى بالنس  

 ..ببحث اآلثار القانونية املترتبة على تلك االنتهاكات بالنسبة إلسرائيلببحث اآلثار القانونية املترتبة على تلك االنتهاكات بالنسبة إلسرائيل
* 

تنوه احملكمة إىل أن إسـرائيل ملزمـة، أوال، باالمتثـال لاللتزامـات الدوليـة الـيت                 تنوه احملكمة إىل أن إسـرائيل ملزمـة، أوال، باالمتثـال لاللتزامـات الدوليـة الـيت                  -١٤٩١٤٩ 
). ).  أعــاله أعــاله١٣٧١٣٧-١١٤١١٤انظـر الفقـرات   انظـر الفقـرات   ((سـطينية احملتلــة  سـطينية احملتلــة  أخلـت هبـا بتشــييد اجلـدار يف األرض الفل   أخلـت هبـا بتشــييد اجلـدار يف األرض الفل   

وبالتــايل، فــإن علــى إســرائيل االمتثــال لاللتــزام الــذي يوجــب عليهــا احتــرام حــق الشــعب           وبالتــايل، فــإن علــى إســرائيل االمتثــال لاللتــزام الــذي يوجــب عليهــا احتــرام حــق الشــعب           
الفلسطيين يف تقرير املصـري وااللتزامـات املنوطـة هبـا مبقتضـى القـانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون                     الفلسطيين يف تقرير املصـري وااللتزامـات املنوطـة هبـا مبقتضـى القـانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون                     

كفالـة حريـة الوصـول إىل األمـاكن         كفالـة حريـة الوصـول إىل األمـاكن         وفضال عن ذلك، يتوجـب عليهـا        وفضال عن ذلك، يتوجـب عليهـا        . . حقوق اإلنسان الدويل  حقوق اإلنسان الدويل  
 ).). أعاله أعاله١٢٩١٢٩انظر الفقرة انظر الفقرة  ( (١٩٦٧١٩٦٧املقدسة اليت وقعت حتت سيطرهتا يف أعقاب حرب املقدسة اليت وقعت حتت سيطرهتا يف أعقاب حرب 

وتالحــظ احملكمــة أن إســرائيل ملزمــة أيضــا بوضــع حــد لإلخــالل اللتزاماهتــا   وتالحــظ احملكمــة أن إســرائيل ملزمــة أيضــا بوضــع حــد لإلخــالل اللتزاماهتــا    -١٥٠١٥٠ 
ولة عـن   ولة عـن   فـالتزام الدولـة املسـؤ     فـالتزام الدولـة املسـؤ     . . الدولية الناشئة عـن تشـييد اجلـدار يف  األرض الفلسـطينية احملتلـة              الدولية الناشئة عـن تشـييد اجلـدار يف  األرض الفلسـطينية احملتلـة              

وقـد  وقـد  . . عمل غري مشروع دوليا بوضع حد لذلك العمل هو التزام ثابت يف القانون الدويل العام              عمل غري مشروع دوليا بوضع حد لذلك العمل هو التزام ثابت يف القانون الدويل العام              
ــزام      ــزام     أكــدت احملكمــة، يف عــدد مــن املناســبات، وجــود ذلــك االلت ــة باألنشــطة  ((أكــدت احملكمــة، يف عــدد مــن املناســبات، وجــود ذلــك االلت ــة باألنشــطة  القضــية املتعلق القضــية املتعلق

ــدها     ــاراغوا وضـ ــكرية يف نيكـ ــبه العسـ ــكرية وشـ ــدها    العسـ ــاراغوا وضـ ــكرية يف نيكـ ــبه العسـ ــكرية وشـ ــدة    ((العسـ ــات املتحـ ــد الواليـ ــاراغوا ضـ ــدة    نيكـ ــات املتحـ ــد الواليـ ــاراغوا ضـ نيكـ
؛ ؛ ١٤٩١٤٩الصــفحة الصــفحة ، ، ١٩٨٦١٩٨٦تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام   وضــوع، احلكــم،وضــوع، احلكــم،، امل، امل))األمريكيــةاألمريكيــة

ــارير حمكمــة  املوظفــون الدبلوماســيون والقنصــليون للواليــات املتحــدة يف طهــران، احلكــم،    املوظفــون الدبلوماســيون والقنصــليون للواليــات املتحــدة يف طهــران، احلكــم،     ــارير حمكمــة  تق تق
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تقـارير  تقـارير    ، احلكـم، ، احلكـم، Haya de la Torre، ، ٩٥٩٥، الفقـرة  ، الفقـرة  ٤٤٤٤، الصـفحة  ، الصـفحة  ١٩٨٠١٩٨٠   لعـام  لعـام العـدل الدوليـة  العـدل الدوليـة  
 ).).٨٢٨٢صفحة صفحة الال، ، ١٩٥١١٩٥١حمكمة العدل الدولية لعام حمكمة العدل الدولية لعام 

وتبعا لذلك يقع على إسرائيل االلتزام بأن توقـف فـورا أعمـال تشـييد اجلـدار                 وتبعا لذلك يقع على إسرائيل االلتزام بأن توقـف فـورا أعمـال تشـييد اجلـدار                  -١٥١١٥١ 
وفضـال عـن   وفضـال عـن   . . اجلاري بناؤه يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية ومـا حوهلـا                اجلاري بناؤه يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية ومـا حوهلـا                

مـن أن إخـالل إسـرائيل       مـن أن إخـالل إسـرائيل       ) )  أعـاله   أعـاله  ١٤٦١٤٦انظـر الفقـرة     انظـر الفقـرة     ((ذلك، ففي ضوء ما خلصت إليه احملكمـة         ذلك، ففي ضوء ما خلصت إليه احملكمـة         
هتا الدولية مرده إىل تشييد اجلدار وإىل النظـام املـرتبط بـه، يسـتتبع الكـف عـن اإلخـالل             هتا الدولية مرده إىل تشييد اجلدار وإىل النظـام املـرتبط بـه، يسـتتبع الكـف عـن اإلخـالل             بالتزامابالتزاما

بتلك االلتزامات والقيام فورا بإزالة أجزاء ذلك البناء الواقعة داخـل األرض الفلسـطينية احملتلـة،                بتلك االلتزامات والقيام فورا بإزالة أجزاء ذلك البناء الواقعة داخـل األرض الفلسـطينية احملتلـة،                
املعتمـدة  املعتمـدة  وجيب القيام فورا بإلغاء وإبطال القـوانني واللـوائح    وجيب القيام فورا بإلغاء وإبطال القـوانني واللـوائح    . . مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا     مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا     

توطئة لتشييده وإرساء النظام املرتبط به، وذلك باستثناء ما يـنص منـها علـى تعـويض السـكان                   توطئة لتشييده وإرساء النظام املرتبط به، وذلك باستثناء ما يـنص منـها علـى تعـويض السـكان                   
الفلسطينيني أو على أي شكل آخـر مـن أشـكال جـرب الضـرر، حيـث يظـل هلـا يف هـذه احلالـة                    الفلسطينيني أو على أي شكل آخـر مـن أشـكال جـرب الضـرر، حيـث يظـل هلـا يف هـذه احلالـة                    

 .. أدناه أدناه١٥٣١٥٣وجاهتها بالنسبة المتثال إسرائيل اللتزاماهتا املشار إليها يف الفقرة وجاهتها بالنسبة المتثال إسرائيل اللتزاماهتا املشار إليها يف الفقرة 
 عن ذلك، فبـالنظر إىل أن تشـييد اجلـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة                  عن ذلك، فبـالنظر إىل أن تشـييد اجلـدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة                 وفضالوفضال -١٥٢١٥٢ 

استتبع، ضمن مجلة أمور، االستيالء على منازل ومشاريع جتارية وحيازات زراعيـة وتـدمريها،              استتبع، ضمن مجلة أمور، االستيالء على منازل ومشاريع جتارية وحيازات زراعيـة وتـدمريها،              
تــرى احملكمــة أن علــى إســرائيل التزامــا جبــرب الضــرر الــذي حلــق جبميــع األشــخاص الطبيعــيني     تــرى احملكمــة أن علــى إســرائيل التزامــا جبــرب الضــرر الــذي حلــق جبميــع األشــخاص الطبيعــيني     

 احملكمــة، يف هــذا الصــدد، بــأن حمكمــة العــدل الــدويل الدائمــة     احملكمــة، يف هــذا الصــدد، بــأن حمكمــة العــدل الــدويل الدائمــة    وتــذكروتــذكر. . واالعتبــاريني املعنــينيواالعتبــاريني املعنــيني
 ::أرست يف القانون العريف أشكال جرب الضرر األساسية بالنص التايلأرست يف القانون العريف أشكال جرب الضرر األساسية بالنص التايل

  –يف املفهوم الفعلي ألي عمل غري مشـروع         يف املفهوم الفعلي ألي عمل غري مشـروع         ضمن  ضمن  يتمثل املبدأ األساسي املت    يتمثل املبدأ األساسي املتَ   ”” 
 يف   يف  –م  م  وهو مبدأ أرسته فيما يبدو املمارسة الدوليـة، وخباصـة قـرارات حمـاكم التحكـي               وهو مبدأ أرسته فيما يبدو املمارسة الدوليـة، وخباصـة قـرارات حمـاكم التحكـي               

وجوب أن ميحو التعويض، بأقصـى قـدر ممكـن، مجيـع اآلثـار الناشـئة عـن العمـل غـري                      وجوب أن ميحو التعويض، بأقصـى قـدر ممكـن، مجيـع اآلثـار الناشـئة عـن العمـل غـري                      
املشروع وأن يعيد الوضع إىل سابق عهده أي إىل احلال اليت ي رجح أنه كان ليشـهدها                املشروع وأن يعيد الوضع إىل سابق عهده أي إىل احلال اليت ُيرجح أنه كان ليشـهدها                

ورد املمتلكـات العينيـة أو، إن مل يتسـن ذلـك، دفـع مبلـغ       ورد املمتلكـات العينيـة أو، إن مل يتسـن ذلـك، دفـع مبلـغ       . . لو مل ي رتكب ذلـك العمـل      لو مل ُيرتكب ذلـك العمـل      
ــزم األمــر،     يعــادل قيمــة املمتلكــات العين يعــادل قيمــة املمتلكــات العين  ــة الــيت كانــت ســُترد؛ وإصــدار حكــم، إن ل ــزم األمــر،     ي ــة الــيت كانــت ســت رد؛ وإصــدار حكــم، إن ل ي

بالتعويض عن اخلسائر املتكب دة غري املشمولة برد املمتلكات العينيـة أو بـاملبلغ املـدفوع               بالتعويض عن اخلسائر املتكَبدة غري املشمولة برد املمتلكات العينيـة أو بـاملبلغ املـدفوع               
 تلـك هـي املبـادئ الـيت ينبغـي االسـتناد إليهـا يف حتويـل مبلـغ التعـويض             تلـك هـي املبـادئ الـيت ينبغـي االسـتناد إليهـا يف حتويـل مبلـغ التعـويض            –عوضا عنـها    عوضا عنـها    

 ,Factory at Chorzow, Merits((“ “ الواجــب عــن أي عمــل منــاف للقــانون الــدويل  الواجــب عــن أي عمــل منــاف للقــانون الــدويل  

Judgement No.13, 1928, P.C.I.J. Series A, No.17 ٤٧٤٧، الصفحة ، الصفحة.(.( 
وتبعا لـذلك علـى إسـرائيل التـزام بإعـادة األرض والبسـاتني وحـدائق الزيتـون                  وتبعا لـذلك علـى إسـرائيل التـزام بإعـادة األرض والبسـاتني وحـدائق الزيتـون                   -١٥٣١٥٣ 

واملمتلكات الثابتة األخرى اليت انت زعت من أي أشخاص طبيعـيني أو اعتبـاريني بغـرض تشـييد                 واملمتلكات الثابتة األخرى اليت انُتزعت من أي أشخاص طبيعـيني أو اعتبـاريني بغـرض تشـييد                 
ويف حالـة ثبـوت تعـذر رد تلـك املمتلكـات ذاهتـا، تكـون               ويف حالـة ثبـوت تعـذر رد تلـك املمتلكـات ذاهتـا، تكـون               . . ينية احملتلـة  ينية احملتلـة  اجلدار يف األرض الفلسط   اجلدار يف األرض الفلسط   
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وترى احملكمـة أن علـى      وترى احملكمـة أن علـى      . . إسرائيل ملزمة بتعويض األشخاص حمل الذكر عما حلق هبم من ضرر          إسرائيل ملزمة بتعويض األشخاص حمل الذكر عما حلق هبم من ضرر          
إسرائيل أيضا، التزاما بأن تعوض، وفقا لقواعد القانون الدويل السارية، أي شخص طبيعـي أو               إسرائيل أيضا، التزاما بأن تعوض، وفقا لقواعد القانون الدويل السارية، أي شخص طبيعـي أو               

 ..الضرر املادي من جراء تشييد اجلدارالضرر املادي من جراء تشييد اجلداراعتباري حلق به أي شكل من أشكال اعتباري حلق به أي شكل من أشكال 
* 

وستنظر احملكمة اآلن يف اآلثار القانونية املترتبة بالنسـبة للـدول األخـرى علـى               وستنظر احملكمة اآلن يف اآلثار القانونية املترتبة بالنسـبة للـدول األخـرى علـى                -١٥٤١٥٤ 
 ..األعمال غري املشروعة دوليا الناشئة عن تشييد إسرائيل للجداراألعمال غري املشروعة دوليا الناشئة عن تشييد إسرائيل للجدار

ــمل بعـــض      -١٥٥١٥٥  ــرائيل تشـ ــا إسـ ــات الـــيت أخلـــت هبـ ــة أن االلتزامـ ــمل بعـــض     تالحـــظ احملكمـ ــرائيل تشـ ــا إسـ ــات الـــيت أخلـــت هبـ ــة أن االلتزامـ تالحـــظ احملكمـ
، تعـد تلـك   ، تعـد تلـك   Barcelona Tractionفكمـا أفـادت احملكمـة يف قضـية     فكمـا أفـادت احملكمـة يف قضـية     . .  هتـم اجلميـع   هتـم اجلميـع  االلتزامات الـيت االلتزامات الـيت 

ر إىل أمهيـة احلقـوق املتصـلة هبـا،     ر إىل أمهيـة احلقـوق املتصـلة هبـا،     ظظبـالن بـالن ””و و “ “ يهم الدول كافـة يهم الدول كافـة ””االلتزامات حبكم طبيعتها شأنا    االلتزامات حبكم طبيعتها شأنا    
 Barcelona Traction, Light. (. (““ميكـن اعتبـار أن الـدول كافـة هلـا مصـلحة قانونيـة يف محايتـها        ميكـن اعتبـار أن الـدول كافـة هلـا مصـلحة قانونيـة يف محايتـها        

and Power Company, Limited, Second Phase, Judgement     تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة     ، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة ،
أخلت هبا إسـرائيل هـي      أخلت هبا إسـرائيل هـي      قبل الكافة اليت    قبل الكافة اليت    وااللتزامات  وااللتزامات  ). ). ٣٣٣٣، الفقرة   ، الفقرة   ٣٢٣٢، الصفحة   ، الصفحة   ١٩٧٠١٩٧٠  لعاملعام

االلتــزام بــاحترام حــق الشــعب الفلســطيين يف تقريــر املصــري وبعــض االلتزامــات الواجبــة عليهــا   االلتــزام بــاحترام حــق الشــعب الفلســطيين يف تقريــر املصــري وبعــض االلتزامــات الواجبــة عليهــا   
 ..مبقتضى القانون اإلنساين الدويلمبقتضى القانون اإلنساين الدويل

  ٨٨٨٨انظـر الفقـرة   انظـر الفقـرة   ((وفيما يتعلق بأول هذه االلتزامـات، الحظـت احملكمـة آنفـا           وفيما يتعلق بأول هذه االلتزامـات، الحظـت احملكمـة آنفـا            -١٥٦١٥٦ 
حـق الشـعوب    حـق الشـعوب    ””علـى اجلـزم بـأن       علـى اجلـزم بـأن       “ “ ال غبـار  ال غبـار  ””، بأنه   ، بأنه   تيمور الشرقية تيمور الشرقية أهنا ذكرت يف قضية     أهنا ذكرت يف قضية     ) ) أعالهأعاله

“ “ ن ممارستها هو حـق جلميـع النـاس        ن ممارستها هو حـق جلميـع النـاس        يف تقرير املصري بصيغته املنبثقة عن ميثاق األمم املتحدة وم         يف تقرير املصري بصيغته املنبثقة عن ميثاق األمم املتحدة وم         
وتــذكر احملكمــة وتــذكر احملكمــة ). ). ٢٩٢٩، الفقــرة ، الفقــرة ١٠٢١٠٢، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٩٥١٩٩٥   لعــام لعــامة العــدل الدوليــةة العــدل الدوليــةحمكمــحمكمــتقــارير تقــارير ((

انظـر الفقـرة   انظـر الفقـرة   ((، املشـار إليـه أعـاله    ، املشـار إليـه أعـاله    ))٢٥٢٥-دد ( (٢٦٢٥٢٦٢٥أيضا بأنه وفقا ألحكام قرار اجلمعية العامة     أيضا بأنه وفقا ألحكام قرار اجلمعية العامة     
٨٨٨٨((،، 

على كل دولة واجـب العمـل، مشـتركة مـع غريهـا أو منفـردة علـى حتقيـق                    على كل دولة واجـب العمـل، مشـتركة مـع غريهـا أو منفـردة علـى حتقيـق                    ””  
تقريـر مصـريها بنفسـها، وفقـا ألحكـام       تقريـر مصـريها بنفسـها، وفقـا ألحكـام        يف حقوقهـا وحقهـا يف         يف حقوقهـا وحقهـا يف        مبدأ تساوي الشـعوب   مبدأ تساوي الشـعوب   

امليثاق، وتقدمي املساعدة إىل األمم املتحدة يف اإلطالع باملسؤوليات اليت ألقاها امليثـاق             امليثاق، وتقدمي املساعدة إىل األمم املتحدة يف اإلطالع باملسؤوليات اليت ألقاها امليثـاق             
 ..““......على عاتقها فيما يتعلق بتطبيق هذا املبدأ على عاتقها فيما يتعلق بتطبيق هذا املبدأ 

وفيما يتعلق بالقانون اإلنساين الدويل، تشري احملكمة إىل أهنا، يف فتواها بشـأن              وفيما يتعلق بالقانون اإلنساين الدويل، تشري احملكمة إىل أهنا، يف فتواها بشـأن               -١٥٧١٥٧ 
هناك عدد كـبري جـدا مـن        هناك عدد كـبري جـدا مـن        ””: : ، قالت ما يلي   ، قالت ما يلي   لتهديد باألسلحة النووية أو استخدامها    لتهديد باألسلحة النووية أو استخدامها    مشروعية ا مشروعية ا 

ــرام      ــرام     قواعــد القــانون اإلنســاين املنطبقــة يف الــرتاع املســلح يشــكل قواعــد أساســية بالنســبة الحت قواعــد القــانون اإلنســاين املنطبقــة يف الــرتاع املســلح يشــكل قواعــد أساســية بالنســبة الحت
تتقيد هبا مجيـع الـدول سـواء       تتقيد هبا مجيـع الـدول سـواء       ””وجيب أن   وجيب أن   “ “ ...)...)االعتبارات األولية لإلنسانية    االعتبارات األولية لإلنسانية    ((شخص اإلنسان   شخص اإلنسان   

لى االتفاقيات اليت تتضـمنها، ألهنـا تشـكل مبـادئ مـن مبـادئ القـانون                 لى االتفاقيات اليت تتضـمنها، ألهنـا تشـكل مبـادئ مـن مبـادئ القـانون                 صدقت أو مل تصدق ع    صدقت أو مل تصدق ع    
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ــهاكها   ــدويل العــريف الــيت ال جيــوز انت ــهاكها  ال ــدويل العــريف الــيت ال جيــوز انت ــة لعــام   ((“ “ ال ــة لعــام   تقــارير حمكمــة العــدل الدولي ــد  ( (١٩٩٦١٩٩٦تقــارير حمكمــة العــدل الدولي ــد اجملل اجملل
وترى احملكمة أن هـذه القواعـد تنطـوي علـى التزامـات             وترى احملكمة أن هـذه القواعـد تنطـوي علـى التزامـات             . . ))٧٩٧٩ الفقرة    الفقرة   ،،٢٢٥٧٥٧صفحة  صفحة  الال،  ،  ))األولاألول

 ..تتسم بطابع احلق إزاء الكافةتتسم بطابع احلق إزاء الكافة
 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وهــي  مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وهــي ١١وتــود احملكمــة أن تؤكــد أيضــا أن املــادة وتــود احملكمــة أن تؤكــد أيضــا أن املــادة  -١٥١٥٨٨ 

 السـامية    السـامية   تتعهـد األطـراف   تتعهـد األطـراف   ””حكم مشترك بالنسبة التفاقيات جنيف األربع يـنص علـى مـا يلـي               حكم مشترك بالنسبة التفاقيات جنيف األربع يـنص علـى مـا يلـي               
ويترتـب علـى ذلـك    ويترتـب علـى ذلـك    . . ““املتعاقدة باحترام وكفالة احتـرام هـذه االتفاقيـة يف ظـل مجيـع الظـروف              املتعاقدة باحترام وكفالة احتـرام هـذه االتفاقيـة يف ظـل مجيـع الظـروف              

 تلـك االتفاقيـة، سـواء كانـت طرفـا أم ال يف نـزاع معـني،                   تلـك االتفاقيـة، سـواء كانـت طرفـا أم ال يف نـزاع معـني،                  احلكم أن على كـل دولـة طـرف يف         احلكم أن على كـل دولـة طـرف يف         
 ..التزام بكفالة االمتثال ملتطلبات الصكوك املشار إليهاالتزام بكفالة االمتثال ملتطلبات الصكوك املشار إليها

ونظرا لطابع وأمهية احلقوق وااللتزامات املعنية، فـإن، احملكمـة تـرى أن مجيـع               ونظرا لطابع وأمهية احلقوق وااللتزامات املعنية، فـإن، احملكمـة تـرى أن مجيـع                -١٥٩١٥٩ 
ض ض الــدول ملزمــة بعــدم االعتــراف بالوضــع غــري القــانوين النــاتج عــن تشــييد جــدار يف األر         الــدول ملزمــة بعــدم االعتــراف بالوضــع غــري القــانوين النــاتج عــن تشــييد جــدار يف األر         

ومجيعها ملزمـة أيضـا بعـدم تقـدمي العـون           ومجيعها ملزمـة أيضـا بعـدم تقـدمي العـون           . . الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا       الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا       
ويــتعني أيضــا علــى مجيــع الــدول، مــع  ويــتعني أيضــا علــى مجيــع الــدول، مــع  . . أو املســاعدة يف اإلبقــاء علــى الوضــع النــاتج عــن هــذا  أو املســاعدة يف اإلبقــاء علــى الوضــع النــاتج عــن هــذا  

اء اء احترامها مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، أن تعمل على إزالة أي عائق، نـاتج عـن إنشـ         احترامها مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، أن تعمل على إزالة أي عائق، نـاتج عـن إنشـ         
وعالوة علـى ذلـك، تلتـزم    وعالوة علـى ذلـك، تلتـزم    . . اجلدار، حيول دون ممارسة الشعب الفلسطيين حلقه يف تقرير املصري      اجلدار، حيول دون ممارسة الشعب الفلسطيين حلقه يف تقرير املصري      

مجيــع الــدول األطــراف يف اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة األشــخاص املــدنيني وقــت احلــرب،    مجيــع الــدول األطــراف يف اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة األشــخاص املــدنيني وقــت احلــرب،    
ــدويل،     ١٩٤٩١٩٤٩أغســطس أغســطس // آب آب١٢١٢املؤرخــة املؤرخــة  ــانون ال ــم املتحــدة والق ــاق األم ــا مليث ــدويل،     ، مــع احترامه ــانون ال ــم املتحــدة والق ــاق األم ــا مليث ، مــع احترامه

 ..إسرائيل للقانون اإلنساين الدويل على النحو الوارد يف تلك االتفاقيةإسرائيل للقانون اإلنساين الدويل على النحو الوارد يف تلك االتفاقيةبكفالة امتثال بكفالة امتثال 
وختاما، ترى احملكمة أنه ينبغي على األمم املتحدة، وال سـيما اجلمعيـة العامـة      وختاما، ترى احملكمة أنه ينبغي على األمم املتحدة، وال سـيما اجلمعيـة العامـة       -١٦٠١٦٠ 

وجملس األمن، النظر يف اختاذ أي إجراء آخـر مطلـوب إلهنـاء الوضـع غـري القـانوين النـاتج عـن                       وجملس األمن، النظر يف اختاذ أي إجراء آخـر مطلـوب إلهنـاء الوضـع غـري القـانوين النـاتج عـن                       
 ..ط به، مع وضع هذه الفتوى يف االعتبار على النحو الواجبط به، مع وضع هذه الفتوى يف االعتبار على النحو الواجبإنشاء اجلدار والنظام املرتبإنشاء اجلدار والنظام املرتب

*  *  * 
ولــذلك فــإن احملكمــة، حرصــا منــها علــى دعــم املقاصــد واملبــادئ الــواردة يف   ولــذلك فــإن احملكمــة، حرصــا منــها علــى دعــم املقاصــد واملبــادئ الــواردة يف    -١٦١١٦١ 

ميثاق األمم املتحدة، وال سيما حفظ السالم واألمن الـدوليني والتسـوية السـلمية للمنازعـات،                ميثاق األمم املتحدة، وال سيما حفظ السالم واألمن الـدوليني والتسـوية السـلمية للمنازعـات،                
 املتحـدة ككـل مبضـاعفة جهودهـا مـن أجـل تسـوية         املتحـدة ككـل مبضـاعفة جهودهـا مـن أجـل تسـوية        تشد د على الضـرورة العاجلـة لقيـام األمـم        تشدِّد على الضـرورة العاجلـة لقيـام األمـم        

 الفلسطيين، الذي ال يزال يشكل هتديدا للسـالم واألمـن الـدوليني،              الفلسطيين، الذي ال يزال يشكل هتديدا للسـالم واألمـن الـدوليني،             -عاجلة للرتاع اإلسرائيلي    عاجلة للرتاع اإلسرائيلي    
 ..وبالتايل إقامة سالم عادل ودائم يف املنطقةوبالتايل إقامة سالم عادل ودائم يف املنطقة

وتوصــلت احملكمــة إىل اســتنتاج مفــاده أن تشــييد إســرائيل للجــدار يف األرض وتوصــلت احملكمــة إىل اســتنتاج مفــاده أن تشــييد إســرائيل للجــدار يف األرض  -١٦٢١٦٢ 
تلة يتعارض مع القانون الدويل وأشارت إىل النتائج القانونيـة الـيت سـتترتب علـى                تلة يتعارض مع القانون الدويل وأشارت إىل النتائج القانونيـة الـيت سـتترتب علـى                الفلسطينية احمل الفلسطينية احمل 

وترى احملكمة نفسها ملزمة بأن تضيف أنـه يـتعني وضـع هـذا التشـييد                وترى احملكمة نفسها ملزمة بأن تضيف أنـه يـتعني وضـع هـذا التشـييد                . . هذه الالمشروعية هذه  هذه الالمشروعية هذه  
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، وهي السنة اليت اختذت فيها اجلمعيـة العامـة القـرار            ، وهي السنة اليت اختذت فيها اجلمعيـة العامـة القـرار            ١٩٤٧١٩٤٧فمنذ عام   فمنذ عام   . . يف سياق أكثر عمومية   يف سياق أكثر عمومية   
هى فيها االنتـداب علـى فلسـطني، وقعـت سلسـلة متواليـة مـن الصـراعات                  هى فيها االنتـداب علـى فلسـطني، وقعـت سلسـلة متواليـة مـن الصـراعات                  وانتوانت) ) ٢٢  -د  د   ( (١٨١١٨١

املسلحة، وأعمال العنف العشوائي، والتدابري القمعية يف اإلقليم الـذي كـان خاضـعا لالنتـداب                املسلحة، وأعمال العنف العشوائي، والتدابري القمعية يف اإلقليم الـذي كـان خاضـعا لالنتـداب                
ــل  ــن قب ــل م ــن قب ــانون       . . م ــد الق ــدقيق بقواع ــد ال ــان بالتقي ــانون       وتؤكــد احملكمــة أن إســرائيل وفلســطني ملزمت ــد الق ــدقيق بقواع ــد ال ــان بالتقي وتؤكــد احملكمــة أن إســرائيل وفلســطني ملزمت

ــل محايــ   ــذي متث ــدويل، وال ــل محايــ  اإلنســاين ال ــذي متث ــدويل، وال ــة أحــد مقاصــده األساســية  اإلنســاين ال ــاة املدني ــة أحــد مقاصــده األساســية  ة احلي ــاة املدني ــد اختــذت  . . ة احلي ــد اختــذت  وق وق
إجراءات غري مشروعة وقرارات انفرادية على كال اجلانبني، لـذلك تـرى احملكمـة أنـه ال ميكـن                   إجراءات غري مشروعة وقرارات انفرادية على كال اجلانبني، لـذلك تـرى احملكمـة أنـه ال ميكـن                   
وضع هناية هلذا الوضع املأساوي إال بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة بنيـة صـادقة،                 وضع هناية هلذا الوضع املأساوي إال بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة بنيـة صـادقة،                 

ــه   ــه  وال ســيما قراري ــل . . ))١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٣٨٣٣٨و و ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢وال ســيما قراري ــل ومتث ــق ””ومتث ــق خريطــة الطري ــيت أقرهتــ “ “ خريطــة الطري ــيت أقرهتــ ال   ااال
 مفاوضـات حتقيقـا هلـذه        مفاوضـات حتقيقـا هلـذه       أحـدث اجلهـود الـيت بـذلت لبـدء         أحـدث اجلهـود الـيت بـذلت لبـدء         ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٥١٥١٥١٥قرار جملس األمن    قرار جملس األمن    

وترى احملكمة أن من واجبها توجيه انتباه اجلمعية العامة، اليت توجه إليها هـذه الفتـوى،        وترى احملكمة أن من واجبها توجيه انتباه اجلمعية العامة، اليت توجه إليها هـذه الفتـوى،        . . الغايةالغاية
إىل ضــرورة تشــجيع هــذه اجلهــود بغيــة التوصــل يف أقــرب وقــت ممكــن، واســتنادا إىل القــانون  إىل ضــرورة تشــجيع هــذه اجلهــود بغيــة التوصــل يف أقــرب وقــت ممكــن، واســتنادا إىل القــانون  

ية، تعـيش جنبـا إىل    ية، تعـيش جنبـا إىل    الدويل، إىل حل عن طريق التفاوض للمشاكل املعلقة، وإقامة دولة فلسـطين           الدويل، إىل حل عن طريق التفاوض للمشاكل املعلقة، وإقامة دولة فلسـطين           
 ..جنبا مع إسرائيل وجرياهنا اآلخرين، يف سالم وأمن من أجل اجلميع يف املنطقةجنبا مع إسرائيل وجرياهنا اآلخرين، يف سالم وأمن من أجل اجلميع يف املنطقة

 
*  *  * 

 وهلذه األسباب،وهلذه األسباب، -١٦٣١٦٣ 
 فإن احملكمة،فإن احملكمة،  
 باإلمجاع،باإلمجاع، ))١١(( 
  أهنا ذات اختصاص بالنسبة إلصدار الفتوى املطلوبة؛ أهنا ذات اختصاص بالنسبة إلصدار الفتوى املطلوبة؛تقررتقرر 
 بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد، ))٢٢(( 
 فتوى؛فتوى؛الالن تستجيب لطلب إصدار ن تستجيب لطلب إصدار  أ أتقررتقرر 
 غيــــوم، وكورومــــا،  غيــــوم، وكورومــــا، القضــــاةالقضــــاة راجنيفــــا؛  راجنيفــــا؛ نائــــب الــــرئيسنائــــب الــــرئيس؛ ؛ الــــرئيس شــــيالــــرئيس شــــي: : املؤيــــدوناملؤيــــدون 

ــارا   ــيغرت، وبـ ــيتني، وهـ ــارا  وفرييشتشـ ــيغرت، وبـ ــيتني، وهـ ــاونة، والعـــريب،  -وفرييشتشـ ــانز، ورزق، واخلصـ ــاونة، والعـــريب،   أرانغـــورين، وكوجيمـ ــانز، ورزق، واخلصـ  أرانغـــورين، وكوجيمـ
 وأوادا، وسيما، وتومكا؛وأوادا، وسيما، وتومكا؛

 ..يرجنتاليرجنتال بو بوالقاضيالقاضي: : املعارضوناملعارضون 
 ::طروح عليها من اجلمعية العامةطروح عليها من اجلمعية العامة كما يلي على السؤال امل كما يلي على السؤال املجتيبجتيب ))٣٣(( 
 بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوت واحد،بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوت واحد، -ألف ألف  
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إن تشــييد اجلــدار الــذي تقــوم إســرائيل، الدولــة القائمــة بــاالحتالل، ببنائــه يف األرض   إن تشــييد اجلــدار الــذي تقــوم إســرائيل، الدولــة القائمــة بــاالحتالل، ببنائــه يف األرض    
ــه، يتعــارض مــع       ــه، يتعــارض مــع      الفلســطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية وحوهلــا، والنظــام املــرتبط ب الفلســطينية احملتلــة، مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية وحوهلــا، والنظــام املــرتبط ب

 القانون الدويل؛القانون الدويل؛
ــ   غيــــوم، وكورومــــا،  غيــــوم، وكورومــــا، القضــــاةالقضــــاة   راجنيفــــا، راجنيفــــا،نائــــب الــــرئيسنائــــب الــــرئيس شــــي؛  شــــي؛ الــــرئيسالــــرئيس: : دوندوناملؤيــــاملؤيــ

ــارا   ــيغرت، وبـ ــيتني، وهـ ــارا  وفرييشتشـ ــيغرت، وبـ ــيتني، وهـ ــاونة، والعـــريب،  -وفرييشتشـ ــانز، ورزق، واخلصـ ــاونة، والعـــريب،   أرانغـــورين، وكوجيمـ ــانز، ورزق، واخلصـ  أرانغـــورين، وكوجيمـ
 وأوادا، وسيما، وتومكا؛وأوادا، وسيما، وتومكا؛

 ..للجنتاجنتارريي بو بوالقاضيالقاضي: : املعارضوناملعارضون 
 بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوات واحد،بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوات واحد، -باء باء  
 النتـهاكاهتا للقـانون الـدويل؛ وهـي ملزمـة بـأن توقـف علـى                 النتـهاكاهتا للقـانون الـدويل؛ وهـي ملزمـة بـأن توقـف علـى                إسرائيل ملزمة بوضع حد   إسرائيل ملزمة بوضع حد    

الفــور أعمــال تشــييد اجلــدار الــذي تقــوم ببنائــه يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس  الفــور أعمــال تشــييد اجلــدار الــذي تقــوم ببنائــه يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس  
الشـرقية ومــا حوهلــا، وأن تفكــك علــى الفــور اهليكــل اإلنشــائي القــائم هنــاك، وأن تلغــي علــى  الشـرقية ومــا حوهلــا، وأن تفكــك علــى الفــور اهليكــل اإلنشــائي القــائم هنــاك، وأن تلغــي علــى  

ريعية واللــوائح التنظيميــة املتصــلة بــه، وفقــا للفقــرة ريعية واللــوائح التنظيميــة املتصــلة بــه، وفقــا للفقــرة الفــور أو تبطــل مفعــول مجيــع القــوانني التشــالفــور أو تبطــل مفعــول مجيــع القــوانني التشــ
  من هذه الفتوى؛ من هذه الفتوى؛١٥١١٥١

 غيـــوم، وكورومـــا،   غيـــوم، وكورومـــا،  والقضـــاةوالقضـــاة   راجنيفـــا، راجنيفـــا،نائـــب الـــرئيس نائـــب الـــرئيس  شـــي؛  شـــي؛ الـــرئيسالـــرئيس: : املؤيـــدوناملؤيـــدون 
ــارا   ــيغرت، وبـ ــيتني، وهـ ــارا  وفرييشتشـ ــيغرت، وبـ ــيتني، وهـ ــاونة، والعـــريب،  -وفرييشتشـ ــانز، ورزق، واخلصـ ــاونة، والعـــريب،   أرانغـــورين، وكوجيمـ ــانز، ورزق، واخلصـ  أرانغـــورين، وكوجيمـ

 وأوادا، وسيما، وتومكا؛وأوادا، وسيما، وتومكا؛
 ..يرجنتاليرجنتال بو بوالقاضيالقاضي: : املعارضوناملعارضون 
 بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوت واحد،بأغلبية أربعة عشر صوتا ضد صوت واحد، -جيم جيم  
إســرائيل ملزمــة جبــرب مجيــع األضــرار الناجتــة عــن تشــييد اجلــدار يف األرض الفلســطينية  إســرائيل ملزمــة جبــرب مجيــع األضــرار الناجتــة عــن تشــييد اجلــدار يف األرض الفلســطينية   

 احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا؛احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا؛
والقضـــاة غيـــوم، وكورومـــا، والقضـــاة غيـــوم، وكورومـــا،   الـــرئيس شـــي؛ ونائـــب الـــرئيس راجنيفـــا، الـــرئيس شـــي؛ ونائـــب الـــرئيس راجنيفـــا، : : املؤيـــــــدوناملؤيـــــــدون 

ــيتني، ــيتني،وفرييشتشـ ــارا وفرييشتشـ ــيغرت، وبـ ــارا  وهـ ــيغرت، وبـ ــاونة، والعـــريب،  - وهـ ــانز، ورزق، واخلصـ ــاونة، والعـــريب،   أرانغـــورين، وكوجيمـ ــانز، ورزق، واخلصـ  أرانغـــورين، وكوجيمـ
 وأوادا، وسيما، وتومكا؛وأوادا، وسيما، وتومكا؛

 ..جنتالجنتالررييالقاضي بوالقاضي بو: : املعارضوناملعارضون 
 بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل صوتني،بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل صوتني، -دال دال  
مجيع الدول ملزمة بعدم االعتـراف بالوضـع غـري القـانوين املترتـب علـى تشـييد اجلـدار           مجيع الدول ملزمة بعدم االعتـراف بالوضـع غـري القـانوين املترتـب علـى تشـييد اجلـدار            

و املساعدة يف اإلبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد؛ وتتحمل مجيـع             و املساعدة يف اإلبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد؛ وتتحمل مجيـع             وعدم تقدمي العون أ   وعدم تقدمي العون أ   
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  ١٢١٢الدول األطـراف يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب املؤرخـة                       الدول األطـراف يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب املؤرخـة                       
، مــع احترامهــا مليثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل، التزامــا إضــافيا، ، مــع احترامهــا مليثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل، التزامــا إضــافيا، ١٩٤٩١٩٤٩أغســطس أغســطس //آبآب

 قانون اإلنساين الدويل على النحو الوارد يف تلك االتفاقية؛قانون اإلنساين الدويل على النحو الوارد يف تلك االتفاقية؛بكفالة امتثال إسرائيل للبكفالة امتثال إسرائيل لل
ـــدون  ـــدوناملؤيــــ ــرئيس: : املؤيــــ ــرئيسالـ ــي؛ الـ ــي؛  شـ ــرئيس شـ ــرئيسونائـــب الـ ــا،ونائـــب الـ ــا، راجنيفـ ــاة   راجنيفـ ــاةوالقضـ ــا والقضـ ــوم، وكورومـ ــا  غيـ ــوم، وكورومـ  غيـ

 أرانغــورين، ورزق، واخلصــاونة، والعــريب، وأوادا، وســيما،   أرانغــورين، ورزق، واخلصــاونة، والعــريب، وأوادا، وســيما،  -وفرييشتشــيتني، وهــيغرت، وبــارا  وفرييشتشــيتني، وهــيغرت، وبــارا  
 وتومكا؛وتومكا؛
 ..للكوجيمانز وبويرجنتاكوجيمانز وبويرجنتاالقاضيان القاضيان : : ونوناملعارضاملعارض 
 بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد،بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد، -هاء هاء  
ينبغي لألمم املتحدة، وال سيما اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن، النظـر يف مـا يلـزم مـن                      ينبغي لألمم املتحدة، وال سيما اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن، النظـر يف مـا يلـزم مـن                       

إجراءات أخرى إلهناء الوضع غري القـانوين النـاتج عـن تشـييد اجلـدار والنظـام املـرتبط بـه، مـع                إجراءات أخرى إلهناء الوضع غري القـانوين النـاتج عـن تشـييد اجلـدار والنظـام املـرتبط بـه، مـع                
 ..املراعاة الواجبة هلذه الفتوىاملراعاة الواجبة هلذه الفتوى

ــدون  ــدوناملؤيـ ــ: : املؤيـ ــالـ ــي؛ رئيسرئيسالـ ــي؛  شـ ــرئيس  شـ ــب الـ ــرئيس ونائـ ــب الـ ــا؛ونائـ ــا؛ راجنيفـ ــاة   راجنيفـ ــاةوالقضـ ــا،  والقضـ ــوم، وكورومـ ــا،   غيـ ــوم، وكورومـ  غيـ
ــارا   ــيغرت، وبـ ــيتني، وهـ ــارا  وفرييشتشـ ــيغرت، وبـ ــيتني، وهـ ــاونة، والعـــريب،  -وفرييشتشـ ــانز، ورزق، واخلصـ ــاونة، والعـــريب،   أرانغـــورين، وكوجيمـ ــانز، ورزق، واخلصـ  أرانغـــورين، وكوجيمـ

 وأوادا، وسيما، وتومكا؛وأوادا، وسيما، وتومكا؛
 ..بويرجنتالبويرجنتال  القاضيالقاضي: : املعارضوناملعارضون 
صــر صــر حــرر باالنكليزيــة والفرنســية، مــع اعتبــار الــنص الفرنســي الــنص ذا احلجيــة، يف ق حــرر باالنكليزيــة والفرنســية، مــع اعتبــار الــنص الفرنســي الــنص ذا احلجيــة، يف ق  

يوليــه ســنة ألفــان وأربعــة، مــن نســختني، تــودع  يوليــه ســنة ألفــان وأربعــة، مــن نســختني، تــودع  //الســالم، بالهــاي، يف اليــوم التاســع مــن متــوز الســالم، بالهــاي، يف اليــوم التاســع مــن متــوز 
 ..إحدامها يف حمفوظات احملكمة وحتال األخرى إىل األمني العام لألمم املتحدةإحدامها يف حمفوظات احملكمة وحتال األخرى إىل األمني العام لألمم املتحدة
 شي يوانغ،) توقيع(

 الرئيس
 فيليب كوفرير،) توقيع(

 املسجل
 

 بفتــوى احملكمــة آراء مســتقلة؛  بفتــوى احملكمــة آراء مســتقلة؛ أحلــق القضــاة كورومــا وهــيغرت وكوجيمــانز واخلصــاونةأحلــق القضــاة كورومــا وهــيغرت وكوجيمــانز واخلصــاونة 
وأحلق القاضـي بورغنتـال بفتـوى احملكمـة بيانـا وأحلـق القاضـيان العـريب وأوادا بفتـوى احملكمـة                  وأحلق القاضـي بورغنتـال بفتـوى احملكمـة بيانـا وأحلـق القاضـيان العـريب وأوادا بفتـوى احملكمـة                  

 ..رأيني مستقلنيرأيني مستقلني
 .س. ي. ج) توقيع باألحرف األوىل(

 .ك. ف) توقيع باألحرف األوىل(
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 رأي مستقل للقاضي كوروما
 

 وظــائف احملكمــة يف  وظــائف احملكمــة يف -احملكمــة احملكمــة  ســريان اختصــاص  ســريان اختصــاص -تشــييد اجلــدار وضــم األراضــي  تشــييد اجلــدار وضــم األراضــي   
 النتائج اليت من طابعها االحتجـاج هبـا          النتائج اليت من طابعها االحتجـاج هبـا         - آراء بشأن أساس القانون املطبق        آراء بشأن أساس القانون املطبق       -إجراءات الفتاوى   إجراءات الفتاوى   

 .. العامة العامة دور اجلمعية دور اجلمعية- احترام القانون اإلنساين  احترام القانون اإلنساين -على الكافة على الكافة 
بينمـا أتفــق مــع النتــائج الـيت توصــلت إليهــا احملكمــة بـأن تشــييد اجلــدار الــذي    بينمـا أتفــق مــع النتــائج الـيت توصــلت إليهــا احملكمــة بـأن تشــييد اجلــدار الــذي     -  ١١ 

ائيل، دولـة االحـتالل، يف األراضـي الفلسـطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك القـدس الشـرقية                     ائيل، دولـة االحـتالل، يف األراضـي الفلسـطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك القـدس الشـرقية                     أقامته إسر أقامته إسر 
واملنطقة احمليطة هبا، هو والنظام املرتبط بـه يتعـارض مـع القـانون الـدويل، فـإنين أرى مـع ذلـك                       واملنطقة احمليطة هبا، هو والنظام املرتبط بـه يتعـارض مـع القـانون الـدويل، فـإنين أرى مـع ذلـك                       

 ..من الضروري التشديد على النقاط التاليةمن الضروري التشديد على النقاط التالية
ء مـن األراضـي     ء مـن األراضـي     أوال وقبل كل شـيء، انطـوى تشـييد اجلـدار علـى ضـم أجـزا                أوال وقبل كل شـيء، انطـوى تشـييد اجلـدار علـى ضـم أجـزا                 -  ٢٢ 

احملتلة بواسطة إسرائيل، دولة االحتالل، مما يتعارض مع املبـدأ األساسـي للقـانون الـدويل بعـدم                  احملتلة بواسطة إسرائيل، دولة االحتالل، مما يتعارض مع املبـدأ األساسـي للقـانون الـدويل بعـدم                  
وأكـدت احملكمـة أن األراضـي الفلسـطينية باعتبارهـا أرضـا حمتلـة               وأكـدت احملكمـة أن األراضـي الفلسـطينية باعتبارهـا أرضـا حمتلـة               . . جواز ضم األراضـي بـالقوة     جواز ضم األراضـي بـالقوة     

هــا هــا حيــق إلســرائيل الشــروع يف ممارســة أنشــطة ذات طــابع ســيادي تــؤدي إىل تغــيري مركز  حيــق إلســرائيل الشــروع يف ممارســة أنشــطة ذات طــابع ســيادي تــؤدي إىل تغــيري مركز   فــالفــال
وجوهر االحـتالل هـو أنـه ذو طـابع مؤقـت فقـط وأنـه ينبغـي أن خيـدم مصـاحل                       وجوهر االحـتالل هـو أنـه ذو طـابع مؤقـت فقـط وأنـه ينبغـي أن خيـدم مصـاحل                       . . كأراض حمتلة كأراض حمتلة 

وبنـاء علـى ذلـك، فـإن أي شـيء يغـري مـن               وبنـاء علـى ذلـك، فـإن أي شـيء يغـري مـن               . . السكان والضـرورات العسـكرية لدولـة االحـتالل        السكان والضـرورات العسـكرية لدولـة االحـتالل        
 ..طابعها، مثل تشييد اجلدار، سيكون غري قانوينطابعها، مثل تشييد اجلدار، سيكون غري قانوين

ــوع يف اآلراء        -  ٣٣  ــاك تن ــد يكــون هن ــه ق ــك أن ــع ذل ــوم م ــن املفه ــوع يف اآلراء       وم ــاك تن ــد يكــون هن ــه ق ــك أن ــع ذل ــوم م ــن املفه ــورات وم ــورات واملنظ واملنظ
القانونية بشأن املسألة املطروحة على احملكمة، وال سيما حقوق والتزامـات دولـة االحـتالل يف                القانونية بشأن املسألة املطروحة على احملكمة، وال سيما حقوق والتزامـات دولـة االحـتالل يف                

 وهـي   وهـي  -أراض حمتلة وسبل االنتصاف املتاحة مبوجب القانون الدويل النتهاك تلـك االلتزامـات         أراض حمتلة وسبل االنتصاف املتاحة مبوجب القانون الدويل النتهاك تلـك االلتزامـات         
ــدخل يف نطــاق االختصــاص االستشــاري       ــي وت ــة بشــكل جل ــرب، يف نظــري، قانوني ــدخل يف نطــاق االختصــاص االستشــاري      مســألة تعت ــي وت ــة بشــكل جل ــرب، يف نظــري، قانوني مســألة تعت

يعتــد بــاالعتراض علــى أن احملكمــة ال متلــك اختصــاص احلكــم يف مثــل هــذه  يعتــد بــاالعتراض علــى أن احملكمــة ال متلــك اختصــاص احلكــم يف مثــل هــذه    وال وال-كمــة كمــة للمحللمح
 التعــاون الـوظيفي بشــأن   التعــاون الـوظيفي بشــأن  -  ٩٦٩٦املـادة  املـادة  ((املسـألة، كمــا هـو حمــدد مبوجـب ميثــاق األمـم املتحــدة     املسـألة، كمــا هـو حمــدد مبوجـب ميثــاق األمـم املتحــدة     

  -  ٦٥٦٥املــادة املــادة ((، والنظــام األساســي للمحكمــة ، والنظــام األساســي للمحكمــة ))املســائل القانونيــة بــني احملكمــة واجلمعيــة العامــةاملســائل القانونيــة بــني احملكمــة واجلمعيــة العامــة
ــة؛   ــة؛  الســلطة التقديري ــادة الســلطة التقديري ــادة وامل ــات القضــائية    -  ٦٨٦٨وامل ــق اخلاصــة باملنازع ــة للتطبي ــام القابل ــات القضــائية     األحك ــق اخلاصــة باملنازع ــة للتطبي ــام القابل ، ، )) األحك

 األحكــام القابلــة للتطبيــق اخلاصــة   األحكــام القابلــة للتطبيــق اخلاصــة  -  ١٠٢١٠٢ مــن املــادة  مــن املــادة ٢٢الفقــرة الفقــرة ((والنظــام الــداخلي للمحكمــة والنظــام الــداخلي للمحكمــة 
وال يعتد أيضـا بـاالعتراض املسـتند إىل         وال يعتد أيضـا بـاالعتراض املسـتند إىل         . . ، واالختصاص املعتمد للمحكمة   ، واالختصاص املعتمد للمحكمة   ))باملنازعات القضائية باملنازعات القضائية 

نظرت فيه احملكمة على الوجه الواجب فيمـا يتعلـق باختصاصـها وعـن       نظرت فيه احملكمة على الوجه الواجب فيمـا يتعلـق باختصاصـها وعـن       اللياقة القضائية، والذي    اللياقة القضائية، والذي    
ويف هذا الصدد، فإن السـؤال املطـروح علـى احملكمـة ال يتعلـق               ويف هذا الصدد، فإن السـؤال املطـروح علـى احملكمـة ال يتعلـق               . . توفر اإلنصاف يف إقامة العدل    توفر اإلنصاف يف إقامة العدل    

 الفلسطيين يف حد ذاتـه، ولـيس تسـويته، ولكـن اآلثـار القانونيـة املترتبـة                 الفلسطيين يف حد ذاتـه، ولـيس تسـويته، ولكـن اآلثـار القانونيـة املترتبـة                - بالصراع اإلسرائيلي بالصراع اإلسرائيلي 
وبعبـارة أخـرى، هـل مـن املصـرح بـه مبوجـب القـانون                وبعبـارة أخـرى، هـل مـن املصـرح بـه مبوجـب القـانون                . . ي احملتلـة  ي احملتلـة  على تشييد اجلدار يف األراض    على تشييد اجلدار يف األراض    
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القائم لدولة االحتالل، أن تقوم بصورة منفردة بإجراء تغيريات يف طابع األراضي احملتلة؟ وهـو               القائم لدولة االحتالل، أن تقوم بصورة منفردة بإجراء تغيريات يف طابع األراضي احملتلة؟ وهـو               
ســؤال قــانوين بشــكل جلــي، وهــو جــدير، يف رأيــي، بــالرد القــانوين عليــه وال ينبغــي أن حيمــل ســؤال قــانوين بشــكل جلــي، وهــو جــدير، يف رأيــي، بــالرد القــانوين عليــه وال ينبغــي أن حيمــل 

وقــد وقــد . . ع ثنــائي؛ فهــو طلــب لتوضــيح القــانون املطبــق ع ثنــائي؛ فهــو طلــب لتوضــيح القــانون املطبــق بالضــرورة طــابع احلكــم القضــائي يف نــزابالضــرورة طــابع احلكــم القضــائي يف نــزا
ومـــن املناســـب لـــذلك بالنســـبة للمحكمـــة أن متـــارس ومـــن املناســـب لـــذلك بالنســـبة للمحكمـــة أن متـــارس . . أجابـــت احملكمـــة علـــى هـــذا الســـؤالأجابـــت احملكمـــة علـــى هـــذا الســـؤال

واألسـاس الفقهـي لفتـوى احملكمـة يكمـن          واألسـاس الفقهـي لفتـوى احملكمـة يكمـن          . . اختصاصها يف إصدار الفتاوى بالنسبة هلـذه املسـألة        اختصاصها يف إصدار الفتاوى بالنسبة هلـذه املسـألة        
 ..قطعا يف اختصاصهاقطعا يف اختصاصها

ثل يف التحقق من القـانون وتطبيقـه يف         ثل يف التحقق من القـانون وتطبيقـه يف         ووظيفة احملكمة يف هذه اإلجراءات تتم     ووظيفة احملكمة يف هذه اإلجراءات تتم      -  ٤٤ 
ــدويل       . . املســألة املعروضــة املســألة املعروضــة  ــانون ال ــد ذات الصــلة للق ــة القواع ــت احملكم ــا، طبق ــوغ نتائجه ــدويل       ولبل ــانون ال ــد ذات الصــلة للق ــة القواع ــت احملكم ــا، طبق ــوغ نتائجه ولبل

وعنـد تطبيـق هـذه القواعـد، وجـدت احملكمـة أن             وعنـد تطبيـق هـذه القواعـد، وجـدت احملكمـة أن             . . لالحتالل فيما يتعلق باألراضـي الفلسـطينية      لالحتالل فيما يتعلق باألراضـي الفلسـطينية      
لضم سـيكون مبثابـة انتـهاك       لضم سـيكون مبثابـة انتـهاك       األراضي هي أراض حمتلة وبالتايل غري متاحة للضم؛ وأن مثل هذا ا           األراضي هي أراض حمتلة وبالتايل غري متاحة للضم؛ وأن مثل هذا ا           

ويف ظل نظام االحـتالل، يكـون تقسـيم أو جتزئـة            ويف ظل نظام االحـتالل، يكـون تقسـيم أو جتزئـة            . . للقانون الدويل ويتعارض مع السالم الدويل     للقانون الدويل ويتعارض مع السالم الدويل     
وعــالوة علــى ذلــك، ومبوجــب وعــالوة علــى ذلــك، ومبوجــب . . األراضــي احملتلــة بواســطة دولــة االحــتالل أمــرا غــري مشــروع األراضــي احملتلــة بواســطة دولــة االحــتالل أمــرا غــري مشــروع 

هــدف إىل هــدف إىل أحكــام القــانون الــدويل املعاصــر، تلتــزم كــل دولــة باالمتنــاع عــن اختــاذ أي إجــراء ي أحكــام القــانون الــدويل املعاصــر، تلتــزم كــل دولــة باالمتنــاع عــن اختــاذ أي إجــراء ي 
 ..التمزيق اجلزئي أو الكلي للوحدة القومية والسالمة اإلقليمية ألي دولة أخرى أو بلد آخرالتمزيق اجلزئي أو الكلي للوحدة القومية والسالمة اإلقليمية ألي دولة أخرى أو بلد آخر

وأقرت احملكمة أيضا أن احلق يف تقرير املصـري باعتبـاره حقـا راسـخا ومعترفـا                 وأقرت احملكمة أيضا أن احلق يف تقرير املصـري باعتبـاره حقـا راسـخا ومعترفـا                  -  ٥٥ 
وبنـاء علـى    وبنـاء علـى    . . به مبوجب القانون الدويل ينطبـق علـى األراضـي الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيين               به مبوجب القانون الدويل ينطبـق علـى األراضـي الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيين               

 ممارسة هذا احلق يعطـي للشـعب الفلسـطيين احلـق يف أن تكـون لـه دولـة خاصـة بـه                         ممارسة هذا احلق يعطـي للشـعب الفلسـطيين احلـق يف أن تكـون لـه دولـة خاصـة بـه                        ذلك، فإن ذلك، فإن 
وتأكد فيما بعد ووجدت احملكمـة أن تشـييد اجلـدار         وتأكد فيما بعد ووجدت احملكمـة أن تشـييد اجلـدار         ) ) ٢٢  -د  د   ( (١٨١١٨١كما ورد أصال يف القرار      كما ورد أصال يف القرار      

 ..يف األراضي الفلسطينية سيمنع إعمال هذا احلق ويعترب لذلك انتهاكا لهيف األراضي الفلسطينية سيمنع إعمال هذا احلق ويعترب لذلك انتهاكا له
ون حقــوق اإلنســان، رأت احملكمــة عــن ون حقــوق اإلنســان، رأت احملكمــة عــن وفيمــا يتعلــق بالقــانون اإلنســاين وقــانوفيمــا يتعلــق بالقــانون اإلنســاين وقــان -  ٦٦ 

حق أن كال النظامني ينطبقان على األراضي احملتلة؛ وأن إسرائيل باعتبارها دولة احـتالل تلتـزم         حق أن كال النظامني ينطبقان على األراضي احملتلة؛ وأن إسرائيل باعتبارها دولة احـتالل تلتـزم         
وبنــاء علــى ذلــك، رأت احملكمــة أن  وبنــاء علــى ذلــك، رأت احملكمــة أن  . . بــاحترام حقــوق الشــعب الفلســطيين يف األراضــي احملتلــة بــاحترام حقــوق الشــعب الفلســطيين يف األراضــي احملتلــة 

ــة ينتــهك نظــام القــانون اإلنســا    ــة ينتــهك نظــام القــانون اإلنســا   تشــييد اجلــدار يف األراضــي احملتل ــانون حقــوق اإلنســان تشــييد اجلــدار يف األراضــي احملتل ــانون حقــوق اإلنســان ين وق . . ين وق
ولوضع حد هلذه االنتهاكات، دعت احملكمة عن حق إىل الكف فورا عن تشييد اجلـدار ودفـع             ولوضع حد هلذه االنتهاكات، دعت احملكمة عن حق إىل الكف فورا عن تشييد اجلـدار ودفـع             

 ..تعويضات عن األضرار اليت تسبب فيها التشييدتعويضات عن األضرار اليت تسبب فيها التشييد
ويتساوى يف األمهيـة الـرأي القائـل بـأن اجملتمـع الـدويل ككـل يتحمـل التزامـا                    ويتساوى يف األمهيـة الـرأي القائـل بـأن اجملتمـع الـدويل ككـل يتحمـل التزامـا                     -  ٧٧ 

 خضع من قبل لالنتـداب، والـذي حتمـل اجملتمـع الـدويل               خضع من قبل لالنتـداب، والـذي حتمـل اجملتمـع الـدويل              إزاء الشعب الفلسطيين باعتباره إقليما    إزاء الشعب الفلسطيين باعتباره إقليما    
بعدم االعتراف بـأي تغـيري مـن طـرف واحـد يف وضـع األراضـي نـتج                   بعدم االعتراف بـأي تغـيري مـن طـرف واحـد يف وضـع األراضـي نـتج                   “ “ وصاية مقدسة وصاية مقدسة ””بامسه  بامسه  

 ..عن تشييد اجلدارعن تشييد اجلدار
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وتستند النتائج اليت توصلت إليها احملكمة على القواعد اآلمرة للقانون الـدويل            وتستند النتائج اليت توصلت إليها احملكمة على القواعد اآلمرة للقانون الـدويل             -  ٨٨ 
يقدم رد احملكمـة إجابـة آمـرة علـى السـؤال املطـروح              يقدم رد احملكمـة إجابـة آمـرة علـى السـؤال املطـروح              وو. .  ي حتج هبا إزاء اجلميع     ٌيحتج هبا إزاء اجلميع    ععوهي ذات طاب  وهي ذات طاب  

ويف ضوء حقيقة أن مجيع الدول ملزمة بتلك القواعد وهلا مصلحة يف االمتثال هلـا، فـإن     ويف ضوء حقيقة أن مجيع الدول ملزمة بتلك القواعد وهلا مصلحة يف االمتثال هلـا، فـإن     . . عليهاعليها
 ..مجيع الدول ختضع هلذه النتائجمجيع الدول ختضع هلذه النتائج

 الـرتاع بـاحترام القـانون اإلنسـاين          الـرتاع بـاحترام القـانون اإلنسـاين         ويتسم بنفس األمهية النداء املوجه إىل طريف      ويتسم بنفس األمهية النداء املوجه إىل طريف       -  ٩٩ 
ويف حني أنه من املفهوم أن االحتالل املطول يولـد املقاومـة، فإنـه              ويف حني أنه من املفهوم أن االحتالل املطول يولـد املقاومـة، فإنـه              . . ربية اجلارية ربية اجلارية يف العمليات احل  يف العمليات احل  

يقع، مع ذلك، على عاتق مجيع األطراف يف الـرتاع احتـرام القـانون اإلنسـاين الـدويل يف مجيـع                     يقع، مع ذلك، على عاتق مجيع األطراف يف الـرتاع احتـرام القـانون اإلنسـاين الـدويل يف مجيـع                     
 ..األوقاتاألوقات
ــا احلكــم        -  ١٠١٠  ــدورها باعتباره ــة ب ــائج، اضــطلعت احملكم ــذه النت ــا احلكــم       وبالتوصــل إىل ه ــدورها باعتباره ــة ب ــائج، اضــطلعت احملكم ــذه النت وبالتوصــل إىل ه

ــة والضــمان ضــد األفعــال غــري املشــروعة   األعلــى للمشــروعية  األعلــى للمشــروعية   ــة والضــمان ضــد األفعــال غــري املشــروعة   الدولي ويقــع اآلن علــى عــاتق  ويقــع اآلن علــى عــاتق  . . الدولي
اجلمعيــة العامــة عنــد اضــطالعها مبســؤولياهتا وفقــا للميثــاق أن تتنــاول هــذه الفتــوى بــاالحترام   اجلمعيــة العامــة عنــد اضــطالعها مبســؤولياهتا وفقــا للميثــاق أن تتنــاول هــذه الفتــوى بــاالحترام   
واجلديــة اجلــديرة هبمــا، لــيس هبــدف التجــرمي ولكــن اســتخدام هــذه النتــائج بطريقــة تــؤدي إىل واجلديــة اجلــديرة هبمــا، لــيس هبــدف التجــرمي ولكــن اســتخدام هــذه النتــائج بطريقــة تــؤدي إىل 

 الفلسـطيين، وهـو نـزاع مل يسـتمر فقـط لفتـرة               الفلسـطيين، وهـو نـزاع مل يسـتمر فقـط لفتـرة              -ائيلي  ائيلي  حتقيق حل عادل وسـلمي للـرتاع اإلسـر        حتقيق حل عادل وسـلمي للـرتاع اإلسـر        
طويلة جدا ولكنه تسبب يف معاناة هائلة ألولئك املشاركني فيه مباشرة ويف تسـميم العالقـات                طويلة جدا ولكنه تسبب يف معاناة هائلة ألولئك املشاركني فيه مباشرة ويف تسـميم العالقـات                

 ..الدولية بصفة عامةالدولية بصفة عامة
 كوروماعبد اجلبار ) توقيع(
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 رأي مستقل للقاضي هيغرت
 

اصــر مفتقــدة للتوصــل إىل اصــر مفتقــدة للتوصــل إىل  عن عن-مســائل متصــلة بالســلطة التقديريــة مل تتناوهلــا احملكمــة  مســائل متصــلة بالســلطة التقديريــة مل تتناوهلــا احملكمــة   
 مــن  مــن ٥٣٥٣ و  و ٤٩٤٩ مــن أنظمــة الهــاي واملــادتني   مــن أنظمــة الهــاي واملــادتني  ٥٢٥٢ و  و ٤٦٤٦ انتــهاكات للمــادتني  انتــهاكات للمــادتني -رأي متــوازن رأي متــوازن 

 عــدم املوافقــة علــى عبــارات وردت يف الفتــوى بشــأن تقريــر املصــري    عــدم املوافقــة علــى عبــارات وردت يف الفتــوى بشــأن تقريــر املصــري   -اتفاقيــة جنيــف الرابعــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
 ..اا حدود املواد الوقائعية اليت اعتمد عليه حدود املواد الوقائعية اليت اعتمد عليه-والدفاع عن النفس ومبدأ احلق إزاء الكافة والدفاع عن النفس ومبدأ احلق إزاء الكافة 

ــد أن        -  ١١  ــة وأعتق ــها يف القضــية احلالي ــق بواليت ــا يتعل ــة فيم ــع رأي احملكم ــق م ــد أن       أتف ــة وأعتق ــها يف القضــية احلالي ــق بواليت ــا يتعل ــة فيم ــع رأي احملكم ــق م أتف
 ترد بصورة صحيحة على خمتلف احلجـج املعارضـة الـيت أثـريت بشـأن هـذه             ترد بصورة صحيحة على خمتلف احلجـج املعارضـة الـيت أثـريت بشـأن هـذه            ٤٢٤٢-١٤١٤الفقرات  الفقرات  
 ..النقطةالنقطة

ورغـم أنـين صـو ت  يف       ورغـم أنـين صـَوُت يف       . . ومسألة السلطة التقديرية واملالءمة أصعب كثريا جدا      ومسألة السلطة التقديرية واملالءمة أصعب كثريا جدا       -  ٢٢ 
ار بإصــدار الفتــوى، أعتقــد أن املســائل ليســت مباشــرة كمــا تقتــرح  ار بإصــدار الفتــوى، أعتقــد أن املســائل ليســت مباشــرة كمــا تقتــرح  هنايــة املطــاف لصــاحل القــرهنايــة املطــاف لصــاحل القــر

أن مــن التمســوا أن مــن التمســوا ) ) وبــاألخص مــن صــياغة الطلــب املقــدم إىل احملكمــة وبــاألخص مــن صــياغة الطلــب املقــدم إىل احملكمــة ((ومــن الواضــح ومــن الواضــح . . احملكمــةاحملكمــة
الفتوى من احملكمة قاموا مبحاولة لتشبيه الفتوى بشأن اجلـدار بـالفتوى الـيت مت احلصـول عليهـا                   الفتوى من احملكمة قاموا مبحاولة لتشبيه الفتوى بشأن اجلـدار بـالفتوى الـيت مت احلصـول عليهـا                   

ثــار القانونيــة الناشــئة بالنســبة للــدول مــن اســتمرار وجــود ثــار القانونيــة الناشــئة بالنســبة للــدول مــن اســتمرار وجــود اآلاآل((مــن احملكمــة فيمــا يتعلــق بناميبيــا مــن احملكمــة فيمــا يتعلــق بناميبيــا 
، ، ))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦رغـم قـرار جملـس األمـن         رغـم قـرار جملـس األمـن         ) ) أفريقيـا اجلنوبيـة الغربيـة     أفريقيـا اجلنوبيـة الغربيـة     ((جنوب أفريقيـا يف ناميبيـا       جنوب أفريقيـا يف ناميبيـا       

وأعتقد أن هذا غـري صـحيح       وأعتقد أن هذا غـري صـحيح       . . ))١٢١٢، الصفحة   ، الصفحة   ١٩٧١١٩٧١فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام       فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام       
الفعـل، وقـت تقـدمي طلـب للحصـول علـى            الفعـل، وقـت تقـدمي طلـب للحصـول علـى            أوال وقبل كل شيء، كانـت هنـاك ب        أوال وقبل كل شيء، كانـت هنـاك ب        . . لعدة أسباب لعدة أسباب 

 بشــأن اآلثــار القانونيــة ألفعــال معينــة، سلســلة مــن فتــاوى احملكمــة بشــأن  بشــأن اآلثــار القانونيــة ألفعــال معينــة، سلســلة مــن فتــاوى احملكمــة بشــأن ١٩٧١١٩٧١رأي يف عــام رأي يف عــام 
املركـز القـانوين ألفريقيـا    املركـز القـانوين ألفريقيـا    ((أفريقيا اجلنوبية الغربيـة أوضـحت التزامـات جنـوب أفريقيـا القانونيـة           أفريقيا اجلنوبية الغربيـة أوضـحت التزامـات جنـوب أفريقيـا القانونيـة           

؛ إجــراء ؛ إجــراء ١٢٨١٢٨، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٥٠١٩٥٠  اجلنوبيــة الغربيــة، فتــوى، تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام اجلنوبيــة الغربيــة، فتــوى، تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام 
التصــويت علــى املســائل املتعلقــة بالتقــارير وااللتماســات بشــأن إقلــيم أفريقيــا اجلنوبيــة الغربيــة، التصــويت علــى املســائل املتعلقــة بالتقــارير وااللتماســات بشــأن إقلــيم أفريقيــا اجلنوبيــة الغربيــة، 

؛ مقبولية استماع اللجنـة املعنيـة   ؛ مقبولية استماع اللجنـة املعنيـة   ٦٧٦٧، الصفحة ، الصفحة ١٩٥٥١٩٥٥فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام     فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام     
ــوى، تقــارير حمكمــة ال      ــة للملتمســني، فت ــة الغربي ــا اجلنوبي ــوى، تقــارير حمكمــة ال     بأفريقي ــة للملتمســني، فت ــة الغربي ــا اجلنوبي ــة لعــام   بأفريقي ــدل الدولي ــة لعــام   ع ــدل الدولي ، ، ١٩٥٦١٩٥٦ع

وعالوة على ذلـك، تقـع علـى عـاتق أفريقيـا اجلنوبيـة الغربيـة مجيـع االلتزامـات                    وعالوة على ذلـك، تقـع علـى عـاتق أفريقيـا اجلنوبيـة الغربيـة مجيـع االلتزامـات                    . . ))٢٣٢٣الصفحة  الصفحة  
وال توجـد أي التزامـات قانونيـة، ناهيـك عـن التزامـات غـري                وال توجـد أي التزامـات قانونيـة، ناهيـك عـن التزامـات غـري                . . القانونية بوصفها سلطة انتـداب    القانونية بوصفها سلطة انتـداب    
) ) سـوابو سـوابو ((لغربيـة   لغربيـة    علـى املنظمـة الشـعبية ألفريقيـا اجلنوبيـة ا            علـى املنظمـة الشـعبية ألفريقيـا اجلنوبيـة ا           ١٩٧١١٩٧١مستوفاة، كانت تقع يف عـام       مستوفاة، كانت تقع يف عـام       
 ..بوصفها ممثل الشعب النامييببوصفها ممثل الشعب النامييب

ويف القضــية احلاليــة، كانـــت اجلمعيــة العامــة، وليســـت احملكمــة، هــي الـــيت       ويف القضــية احلاليــة، كانـــت اجلمعيــة العامــة، وليســـت احملكمــة، هــي الـــيت        -  ٣٣ 
وعالوة على ذلك، ويف مقابل الكيفية الـيت        وعالوة على ذلك، ويف مقابل الكيفية الـيت        . . أصدرت أي أحكام سابقة فيما يتعلق باملشروعية      أصدرت أي أحكام سابقة فيما يتعلق باملشروعية      
نظـر إىل املشـكلة العسـرية       نظـر إىل املشـكلة العسـرية       ، ال ميكـن ال    ، ال ميكـن ال    ١٩٧١١٩٧١كانت عليها األمور فيمـا يتعلـق بناميبيـا يف عـام             كانت عليها األمور فيمـا يتعلـق بناميبيـا يف عـام             
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كمشكلة ص نف فيها طرف واحد مبفرده بالفعـل        كمشكلة ُصنف فيها طرف واحد مبفرده بالفعـل        ) ) اليت ميكن اعتبار اجلدار عنصرا منها     اليت ميكن اعتبار اجلدار عنصرا منها     ((األكرب  األكرب  
من جانب احملكمة كمذنب يف حـق القـانون؛ وعليـه وحـده فيهـا أن يقـوم باسـتعادة حالـة إىل                        من جانب احملكمة كمذنب يف حـق القـانون؛ وعليـه وحـده فيهـا أن يقـوم باسـتعادة حالـة إىل                        

“ “ الطـرف الطـرف ””فعلـه  فعلـه  وضعها القانوين؛ وال يتبقى فيها أي شيء من منظـور االلتـزام القـانوين كـي ي             وضعها القانوين؛ وال يتبقى فيها أي شيء من منظـور االلتـزام القـانوين كـي ي             
  ٢٤٢٢٤٢ويتجلى هذا من التاريخ الطويل للمسألة، ويشهد على ذلك قـرارا جملـس األمـن                ويتجلى هذا من التاريخ الطويل للمسألة، ويشهد على ذلك قـرارا جملـس األمـن                . . اآلخراآلخر

 ).).٢٠٠٢٢٠٠٢ ( (١٥١٥١٥١٥و و ) ) ١٩٦٧١٩٦٧((
 الذي يستخدم للمساعدة بقدر ما يتعلـق األمـر           الذي يستخدم للمساعدة بقدر ما يتعلـق األمـر          -ولدعم هذا القياس املغلوط     ولدعم هذا القياس املغلوط      -  ٤٤ 

أحــاط مستشــار أحــاط مستشــار   -باملســائل القانونيــة املتعلقــة بالســلطة التقديريــة، فضــال عــن أغــراض أوســع   باملســائل القانونيــة املتعلقــة بالســلطة التقديريــة، فضــال عــن أغــراض أوســع   
انظـر  انظـر  ((. . ““ واألمـم املتحـدة     واألمـم املتحـدة    - إسـرائيل     إسـرائيل    -هي مشكلة بني دولة     هي مشكلة بني دولة     ... ... املشكلة  املشكلة  ””احملكمة علما بأن    احملكمة علما بأن    
وبالطبع فمن شـأن  وبالطبع فمن شـأن  ). ). ٣١٣١، الفقرة ، الفقرة ٦٢٦٢، الصفحة ، الصفحة CR 2004/3) ) حمضر احملكمةحمضر احملكمة((على سبيل املثال على سبيل املثال 

 أيضـا   أيضـا  التشبيه بقضية ناميبيا، وإنكار أي نزاع عدا مـا بـني إسـرائيل واألمـم املتحـدة، أن يـؤدي                التشبيه بقضية ناميبيا، وإنكار أي نزاع عدا مـا بـني إسـرائيل واألمـم املتحـدة، أن يـؤدي                
إىل تاليف ضرورة اسـتيفاء املعـايري الـيت أعلنتـها احملكمـة حينمـا نظـرت فيمـا إذا كـان ينبغـي أن                         إىل تاليف ضرورة اسـتيفاء املعـايري الـيت أعلنتـها احملكمـة حينمـا نظـرت فيمـا إذا كـان ينبغـي أن                         

 ..ولكن ال ميكن جتنب هذا كما سيوضح أدناهولكن ال ميكن جتنب هذا كما سيوضح أدناه. . تديل بفتوى حيثما يوجد نزاع بني دولتنيتديل بفتوى حيثما يوجد نزاع بني دولتني
 التمست اجلمعية احلصول على مشـورة        التمست اجلمعية احلصول على مشـورة       ناميبياناميبياوعالوة على ذلك، ففي فتوى      وعالوة على ذلك، ففي فتوى       -  ٥٥ 

. . ثــار املترتبـة علـى قــرارات ضـرورية خاصــة هبـا هـي بشــأن املسـألة املطروحــة      ثــار املترتبـة علـى قــرارات ضـرورية خاصــة هبـا هـي بشــأن املسـألة املطروحــة      قانونيـة بشـأن اآل  قانونيـة بشـأن اآل  
وقـد اهنـي هـذا    وقـد اهنـي هـذا    . . واجلمعية العامة هي اجلهـاز الـذي تقـع فيـه سـلطة إهنـاء انتـداب لعصـبة األمـم               واجلمعية العامة هي اجلهـاز الـذي تقـع فيـه سـلطة إهنـاء انتـداب لعصـبة األمـم               

ــى النحــو الواجــب   ــداب عل ــى النحــو الواجــب  االنت ــداب عل ــة ليســت ســوى توصــيات يف معظــم    . . االنت ــرارات اجلمعي ــة ليســت ســوى توصــيات يف معظــم    إال أن ق ــرارات اجلمعي إال أن ق
بوســعه يف بعــض الظــروف أن يصــدر قــرارات ملزمــة بوســعه يف بعــض الظــروف أن يصــدر قــرارات ملزمــة ومل يكــن جملــس األمــن، وهــو ومل يكــن جملــس األمــن، وهــو . . احلــاالتاحلــاالت

مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق، هـو اجلهـاز الـذي يتـوىل املسـؤولية علـى البلـدان اخلاضـعة                        مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق، هـو اجلهـاز الـذي يتـوىل املسـؤولية علـى البلـدان اخلاضـعة                        
وهنـا أيضـا    وهنـا أيضـا    . . وهـذا اللغـز هـو صـميم الـرأي الـذي الـتمس مـن احملكمـة أن تـديل بـه                      وهـذا اللغـز هـو صـميم الـرأي الـذي الـتمس مـن احملكمـة أن تـديل بـه                      . . لالنتدابلالنتداب

 ..يوجد قياس حقيقي مع القضية احلاليةيوجد قياس حقيقي مع القضية احلالية الال
 يف اجملــال املــألوف الــذي  يف اجملــال املــألوف الــذي -لــك، فــنحن يف جمــال قــانوين خمتلــف لــك، فــنحن يف جمــال قــانوين خمتلــف وبنــاء علــى ذوبنــاء علــى ذ -  ٦٦ 

 ..يوجد فيه نزاع شريطة استيفاء بعض الشروطيوجد فيه نزاع شريطة استيفاء بعض الشروط
ودول ودول ((، ظلت إسـرائيل يف نـزاع، أوال مـع جرياهنـا العـرب               ، ظلت إسـرائيل يف نـزاع، أوال مـع جرياهنـا العـرب               ١٩٤٨١٩٤٨ومنذ عام   ومنذ عام    -  ٧٧ 

ويشـهد علـى هـذا الواقـع كـل      ويشـهد علـى هـذا الواقـع كـل      . . ، ويف السنوات األخرية، مع السـلطة الفلسـطينية        ، ويف السنوات األخرية، مع السـلطة الفلسـطينية        ))عربية أخرى عربية أخرى 
وتقريــر األمــني العــام،  وتقريــر األمــني العــام،  ) ) ٧٧-٧٧ إىل  إىل ٤٤-٧٧((ســرائيل اخلطيــة علــى هــذا اجلانــب  ســرائيل اخلطيــة علــى هــذا اجلانــب  مــن مالحظــات إمــن مالحظــات إ

وتنظـر احملكمـة إىل الوضـع اخلـاص         وتنظـر احملكمـة إىل الوضـع اخلـاص         . . ““كـل جانـب   كـل جانـب   ””لــ   لــ   “ “ وجزوجزاملـ املـ قانوين  قانوين  الالوقف  وقف  املامل””بإحالته إىل   بإحالته إىل   
دعى للمشـاركة يف    دعى للمشـاركة يف    تـ  تُـ لفلسطني، رغم أهنا مل تصبح دولة مستقلة بعد، على أنه يسـمح هلـا بـأن                 لفلسطني، رغم أهنا مل تصبح دولة مستقلة بعد، على أنه يسـمح هلـا بـأن                 

 يوجـد نـزاع بـني جهـتني فـاعلتني دوليـتني، ويـؤثر طلـب                  يوجـد نـزاع بـني جهـتني فـاعلتني دوليـتني، ويـؤثر طلـب                 وبنـاء علـى ذلـك،     وبنـاء علـى ذلـك،     . . هذه اإلجـراءات  هذه اإلجـراءات  
 ..الفتوى على أحد عناصرهالفتوى على أحد عناصره
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وال يشري هذا يف حد ذاتـه إىل ضـرورة أن متتنـع احملكمـة عـن ممارسـة واليتـها                     وال يشري هذا يف حد ذاتـه إىل ضـرورة أن متتنـع احملكمـة عـن ممارسـة واليتـها                      -  ٨٨ 
. . السـلطة التقديريـة   السـلطة التقديريـة   وهذا جمرد منطلق لدراسة احملكمة ملسـألة        وهذا جمرد منطلق لدراسة احملكمة ملسـألة        . . القضائية ألسباب تتعلق باملالءمة   القضائية ألسباب تتعلق باملالءمة   

وضـع  وضـع  ”” الفتـوى كيفيـة أن يـدرس علـى النحـو املالئـم مبـدأ                  الفتـوى كيفيـة أن يـدرس علـى النحـو املالئـم مبـدأ                 ايااياقضـ قضـ وقد أوضحت جمموعة مـن      وقد أوضحت جمموعة مـن      
وقـد  وقـد    ).).٥٥حمكمة العـدل الدوليـة الدائمـة، اجملموعـة بـاء، رقـم              حمكمة العـدل الدوليـة الدائمـة، اجملموعـة بـاء، رقـم              ((  ١٩٢٣١٩٢٣ليا الشرقية، فتوى،    ليا الشرقية، فتوى،    ررااكك

 معينـة تتحملـها األمـم املتحـدة      معينـة تتحملـها األمـم املتحـدة     نفقاتنفقات الشرقية عن طريق  الشرقية عن طريق كارلياكارلياش رح سبب احلكم على وضع      ُشرح سبب احلكم على وضع      
، الصـفحة  ، الصـفحة  ١٩٦٢١٩٦٢ارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام         ارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام         ، فتـوى، تقـ    ، فتـوى، تقـ    ))، امليثـاق  ، امليثـاق  ٢٢، الفقرة   ، الفقرة   ١٧١٧املادة  املادة  ((

؛ واآلثار القانونية املترتبة بالنسبة للدول على اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا يف ناميبيـا                  ؛ واآلثار القانونية املترتبة بالنسبة للدول على اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا يف ناميبيـا                  ))١٥١١٥١
تقارير حمكمـة العـدل     تقارير حمكمـة العـدل     ((، فتوى   ، فتوى   ))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦رغم قرار جملس األمن     رغم قرار جملس األمن     ) ) أفريقيا اجلنوبية الغربية  أفريقيا اجلنوبية الغربية  ((

ــام   ــة لع ــام  الدولي ــة لع ــى األوضــ ))١٢١٢، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٧١١٩٧١الدولي ــى األوضــ ؛ وعل ــوى،   ؛ وعل ــة، فت ــوى،   ح، الصــحراء الغربي ــة، فت ــارير ((ح، الصــحراء الغربي ــارير تق تق
ــة لعــام   ــة لعــام  حمكمــة العــدل الدولي ــا   ))١٢١٢صــفحة صــفحة الال، ، ١٩٧٥١٩٧٥حمكمــة العــدل الدولي ــا    وقــد شــرحت مســوغات وضــع كارلي  وقــد شــرحت مســوغات وضــع كارلي

ومن هذه القضايا ت قدم قضية الصـحراء الغربيـة إىل حـد بعيـد أهـم دليـل، حيـث أهنـا                      ومن هذه القضايا ُتقدم قضية الصـحراء الغربيـة إىل حـد بعيـد أهـم دليـل، حيـث أهنـا                      . . الشرقيةالشرقية
ل العديـد مـن     ل العديـد مـن     تنطوي على نزاع بني جهات فاعلة دوليـة، مل تقـدم احملكمـة فيهـا بنفسـها بالفعـ                  تنطوي على نزاع بني جهات فاعلة دوليـة، مل تقـدم احملكمـة فيهـا بنفسـها بالفعـ                  

 الـرأي بشـأن ناميبيـا، الـذي قـ دم إزاء خلفيـة ثالثـة آراء سـابقة بشـأن موضـوع              الـرأي بشـأن ناميبيـا، الـذي قُـدم إزاء خلفيـة ثالثـة آراء سـابقة بشـأن موضـوع             قارنقارن((الفتاوى  الفتاوى  
 ). ). املشروعيةاملشروعية
 أن مبــدأ املوافقــة علــى تســوية  أن مبــدأ املوافقــة علــى تســوية قضــية الصــحراء الغربيــةقضــية الصــحراء الغربيــةومل تقتــرح احملكمــة يف ومل تقتــرح احملكمــة يف  -  ٩٩ 

. . مـم املتحـدة   مـم املتحـدة   الرتاعات يف فتاوى قد فقد اآلن كل أمهية له بالنسبة جلميع من هم أعضـاء يف األ                الرتاعات يف فتاوى قد فقد اآلن كل أمهية له بالنسبة جلميع من هم أعضـاء يف األ                
سـباب احلكـم يف وضـع    سـباب احلكـم يف وضـع    أأإذ مل تقل أكثر مـن أنـه ال توجـد العوامـل املعينـة الـيت تشـكل أسـاس                      إذ مل تقل أكثر مـن أنـه ال توجـد العوامـل املعينـة الـيت تشـكل أسـاس                      

ــا الشــرقية ــا الشــرقيةكرالي إال أنــه يــتعني النظــر يف عوامــل أخــرى ملعرفــة مــا إذا كانــت معــايري املالءمــة    إال أنــه يــتعني النظــر يف عوامــل أخــرى ملعرفــة مــا إذا كانــت معــايري املالءمــة    . . كرالي
هـذه  هـذه  مستوفاة يف تقدمي فتوى حينما تكون املصاحل القانونيـة لعضـو يف األمـم املتحـدة موضـوع       مستوفاة يف تقدمي فتوى حينما تكون املصاحل القانونيـة لعضـو يف األمـم املتحـدة موضـوع       

 ..املشورةاملشورة
 الصحراء الغربيـة، وبعـد أن استشـهدت احملكمـة باملقولـة الـيت                الصحراء الغربيـة، وبعـد أن استشـهدت احملكمـة باملقولـة الـيت               قضيةقضيةبل إنه يف    بل إنه يف     -  ١٠١٠ 

رومانيــا، املرحلــة رومانيــا، املرحلــة تفســري معاهــدات الســالم مــع بلغاريــا وهنغاريــا و تفســري معاهــدات الســالم مــع بلغاريــا وهنغاريــا و ””يستشــهد هبــا كــثريا مــن  يستشــهد هبــا كــثريا مــن  
ميثـل مسـامهته يف   ميثـل مسـامهته يف   ””، ومفادها أن الرأي الـذي يسـديه جهـاز تـابع لألمـم املتحـدة            ، ومفادها أن الرأي الـذي يسـديه جهـاز تـابع لألمـم املتحـدة            األوىل، فتوى األوىل، فتوى 

تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة    تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة    ((“ “ ة املنظمــة، وينبغــي عــدم رفضــه، مــن حيــث املبــدأ      ة املنظمــة، وينبغــي عــدم رفضــه، مــن حيــث املبــدأ      أنشــطأنشــط
 : : ، مضت تؤكد أنه مع ذلك، مضت تؤكد أنه مع ذلك))٧١٧١، الصفحة ، الصفحة ١٩٥٠١٩٥٠لعاملعام

ــرأي املطلــوب إذا     ””   ــرأي املطلــوب إذا     فقــد يشــكل عــدم املوافقــة ســببا لالمتنــاع عــن إعطــاء ال فقــد يشــكل عــدم املوافقــة ســببا لالمتنــاع عــن إعطــاء ال
اضطرت اعتبارات املالءمة القضائية يف ظروف قضية معينة، احملكمة إىل رفـض إعطـاء            اضطرت اعتبارات املالءمة القضائية يف ظروف قضية معينة، احملكمة إىل رفـض إعطـاء            

، لــيس فقــط بالنســبة   ، لــيس فقــط بالنســبة   ةةبــاألمر هامــ بــاألمر هامــ املعنيــة املعنيــة دولــة دولــة الال موافقــة  موافقــة تتإجيــاز، مــا زالــ  إجيــاز، مــا زالــ  ببوو. . رأيرأي
 ..لصالحية احملكمة وإمنا لتقدير مالءمة إعطاء رأيلصالحية احملكمة وإمنا لتقدير مالءمة إعطاء رأي
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 بـاألمر    بـاألمر   املعنيـة املعنيـة دولة  دولة  الالوبناء على ذلك، يف ظروف معينة قد يؤدي عدم موافقة           وبناء على ذلك، يف ظروف معينة قد يؤدي عدم موافقة             
ة، فتـوى،   ة، فتـوى،   الصـحراء الغربيـ   الصـحراء الغربيـ   ((. . ““ فتـوى مـع الطـابع القضـائي للمحكمـة           فتـوى مـع الطـابع القضـائي للمحكمـة          إصدارإصدارإىل تنايف   إىل تنايف   

 . . ))٣٣٣٣ و  و ٣٢٣٢، الفقرتان ، الفقرتان ٢٥٢٥، الصفحة ، الصفحة ١٩٧٥١٩٧٥تقارير حمكمة العدل الدولية لعام تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
 الصــحراء الغربيــة أهنــا جتعــل مــن   الصــحراء الغربيــة أهنــا جتعــل مــن  قضــيةقضــيةمــا هــي إذن الظــروف الــيت وجــد يف  مــا هــي إذن الظــروف الــيت وجــد يف   -  ١١١١ 

املالئم للمحكمة أن تعطي رأيا حىت حيثما يوجـد نـزاع يشـترك فيـه عضـو يف األمـم املتحـدة؟                   املالئم للمحكمة أن تعطي رأيا حىت حيثما يوجـد نـزاع يشـترك فيـه عضـو يف األمـم املتحـدة؟                   
 : :  املتحدة املتحدةومن هذه احلاالت أن عضو األممومن هذه احلاالت أن عضو األمم

ــة      ””   ــة العامـ ــة اجلمعيـ ــى ممارسـ ــحيحة، علـ ــورة صـ ــرض بصـ ــن أن يعتـ ــة      ال ميكـ ــة العامـ ــة اجلمعيـ ــى ممارسـ ــحيحة، علـ ــورة صـ ــرض بصـ ــن أن يعتـ ال ميكـ
ــذايت ويســعى إىل         ــاحلكم ال ــع ب ــيم غــري متمت ــاء اســتعمار إقل ــاول إهن ــذايت ويســعى إىل        لصــالحياهتا يف تن ــاحلكم ال ــع ب ــيم غــري متمت ــاء اســتعمار إقل ــاول إهن لصــالحياهتا يف تن

املرجـع نفسـه،    املرجـع نفسـه،    ((“ “ احلصول على رأي بشأن مسائل تتصل مبمارسـة هـذه الصـالحيات           احلصول على رأي بشأن مسائل تتصل مبمارسـة هـذه الصـالحيات           
 ).).٣٠٣٠، الفقرة ، الفقرة ٢٤٢٤صفحة صفحة 

كمـا يف   كمـا يف   ((ية ال متارس صالحيات هيئة إشراف علـى انتـداب           ية ال متارس صالحيات هيئة إشراف علـى انتـداب           وعلى الرغم من أن اجلمع    وعلى الرغم من أن اجلمع     
تـذك ر  تـذكِّر  ) ) يف الصـحراء الغربيـة    يف الصـحراء الغربيـة    كما  كما  (( وال هيئة إهناء استعمار إقليم ال يتمتع باحلكم الذايت            وال هيئة إهناء استعمار إقليم ال يتمتع باحلكم الذايت           ))ناميبياناميبيا

طويلــة األمــد لألمــم طويلــة األمــد لألمــم الالاملصــلحة املؤسســية اخلاصــة املصــلحة املؤسســية اخلاصــة  ب ب٥٠٥٠-٤٨٤٨  احملكمــة عــن صــواب يف الفقــراتاحملكمــة عــن صــواب يف الفقــرات
 ..منهمنهاآلن عنصرا اآلن عنصرا د اجلدار د اجلدار تشييتشيياملتحدة يف الرتاع، الذي ميث ل املتحدة يف الرتاع، الذي ميثِّل 

ــه مــا زال   -  ١٢١٢  ــه مــا زال  بيــد أن ــه، أعلنتــه احملكمــة يف قضــية    مثــةمثــةبيــد أن ــاء ب ــه، أعلنتــه احملكمــة يف قضــية     شــرط آخــر يتعــيَّن الوف ــاء ب  شــرط آخــر يتعــي ن الوف
 :: أن أنويفيد بأهنا راضية عنويفيد بأهنا راضية عن. . الصحراء الغربيةالصحراء الغربية

رفع إىل احملكمة، عـن طريـق طلـب    رفع إىل احملكمة، عـن طريـق طلـب    ي ُيمل يكن اعتراض اجلمعية العامة على أن       مل يكن اعتراض اجلمعية العامة على أن       ””  
بعد، على أسـاس رأي احملكمـة، أن        بعد، على أسـاس رأي احملكمـة، أن        فتوى، نزاع أو خالف قانوين، كي ميكن هلا فيما          فتوى، نزاع أو خالف قانوين، كي ميكن هلا فيما          

. . متارس صالحياهتا ووظائفهـا فيمـا يتعلـق بالتسـوية السـلمية لـذلك الـرتاع أو اخلـالف           متارس صالحياهتا ووظائفهـا فيمـا يتعلـق بالتسـوية السـلمية لـذلك الـرتاع أو اخلـالف           
ــا   ــا  وموضــوع الطلــب موضــوع خمتلــف متام ــوىاحلصــول مــن احملكمــة علــى   احلصــول مــن احملكمــة علــى   : : وموضــوع الطلــب موضــوع خمتلــف متام ــوىفت ــرى فت ــرى  ت  ت

اجلمعية العامة أنه يساعدها على أن متـارس علـى الوجـه الصـحيح مهامهـا فيمـا يتعلـق                    اجلمعية العامة أنه يساعدها على أن متـارس علـى الوجـه الصـحيح مهامهـا فيمـا يتعلـق                    
الصحراء الغربيـة، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام               الصحراء الغربيـة، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام               ((. . ““ار إقليم ار إقليم بإهناء استعم بإهناء استعم 
 ..))٣٩٣٩، الفقرة ، الفقرة ٢٧٢٧ و  و ٢٦٢٦، الصفحتان ، الصفحتان ١٩٧٥١٩٧٥

فالطلب لـيس مـن أجـل احلصـول علـى           فالطلب لـيس مـن أجـل احلصـول علـى           . .  توجد ظروف عكس ذلك     توجد ظروف عكس ذلك    الراهنةالراهنةويف احلالة   ويف احلالة    
عـد،  عـد،   اجلمعية العامة، وإمنا لكي متارس فيما ب        اجلمعية العامة، وإمنا لكي متارس فيما ب       اامشورة بشأن مهام إهناء االستعمار اليت تضطلع هب       مشورة بشأن مهام إهناء االستعمار اليت تضطلع هب       

وقـد شـدد العديـد مـن املشـاركني يف      وقـد شـدد العديـد مـن املشـاركني يف      . . على أسـاس رأينـا، صـالحيات تتعلـق بـرتاع أو خـالف            على أسـاس رأينـا، صـالحيات تتعلـق بـرتاع أو خـالف            
 ..املرحلة الشفوية من هذه القضية صراحة على هذا اهلدفاملرحلة الشفوية من هذه القضية صراحة على هذا اهلدف
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ومل تتناول احملكمة هذه النقطة على اإلطـالق يف هـذا اجلـزء مـن رأيهـا بشـأن                   ومل تتناول احملكمة هذه النقطة على اإلطـالق يف هـذا اجلـزء مـن رأيهـا بشـأن                    -  ١٣١٣ 
ن هــذه املســألة، وجتنبــت ذكــر  ن هــذه املســألة، وجتنبــت ذكــر  املالءمــة بــل التزمــت الصــمت بصــورة تــدعو إىل الدهشــة بشــأ  املالءمــة بــل التزمــت الصــمت بصــورة تــدعو إىل الدهشــة بشــأ  

وإىل هـذا احلـد فـإن    وإىل هـذا احلـد فـإن    . . السطور املذكورة أعاله وأي رد فيما يتعلق بانطباقها على القضية احلالية     السطور املذكورة أعاله وأي رد فيما يتعلق بانطباقها على القضية احلالية     
 . . هذا الرأي، بالتزامه الصمت الشديد إمنا ينقح قانون الدعوة احلايل، بدال من أن يطبقههذا الرأي، بالتزامه الصمت الشديد إمنا ينقح قانون الدعوة احلايل، بدال من أن يطبقه

إن قـانون وتـاريخ     إن قـانون وتـاريخ     . . وهناك جانب آخر أثار قلقـي فيمـا يتعلـق مبسـألة املالءمـة             وهناك جانب آخر أثار قلقـي فيمـا يتعلـق مبسـألة املالءمـة              -  ١٤١٤ 
ومـن احلـرج بصـورة أصـيلة أن      ومـن احلـرج بصـورة أصـيلة أن      . .  الفلسطيين معقد بصورة هائلة     الفلسطيين معقد بصورة هائلة    -وسياسات الرتاع اإلسرائيلي    وسياسات الرتاع اإلسرائيلي    

يطلــب إىل حمكمــة قانونيــة إعــالن قرارهــا بشــأن عنصــر واحــد يف نــزاع متعــدد األوجــه، مــع     يطلــب إىل حمكمــة قانونيــة إعــالن قرارهــا بشــأن عنصــر واحــد يف نــزاع متعــدد األوجــه، مــع     
در در بيـد أنـه بقـ     بيـد أنـه بقـ     . . والسياق عادة مهم يف القرارات القانونيـة      والسياق عادة مهم يف القرارات القانونيـة      . . استبعاد العناصر األخرى من نظرها    استبعاد العناصر األخرى من نظرها    

ما يتعلق األمر بأن طلب اجلمعية يتوخى رأيا بشأن قانون إنساين، فإن االلتزامات الـيت تفـرض                 ما يتعلق األمر بأن طلب اجلمعية يتوخى رأيا بشأن قانون إنساين، فإن االلتزامات الـيت تفـرض                 
ويشكل هذا صـخرة األسـاس الـيت يقـوم عليهـا         ويشكل هذا صـخرة األسـاس الـيت يقـوم عليهـا         . . مطلقةمطلقة) ) عدا أحكامه املشروطة  عدا أحكامه املشروطة  ((مبوجب ذلك   مبوجب ذلك   

القانون اإلنساين، وقد ظل من يشتركون يف صـراع يعلمـون دائمـا أن هـذا هـو مثـن آمـاهلم يف                    القانون اإلنساين، وقد ظل من يشتركون يف صـراع يعلمـون دائمـا أن هـذا هـو مثـن آمـاهلم يف                    
وأن وأن “ “ بيــد خلــف ظهــرهم بيــد خلــف ظهــرهم ””وأنــه جيــب علــيهم أن يقــاتلوا، مهمــا كــان االســتفزاز،   وأنــه جيــب علــيهم أن يقــاتلوا، مهمــا كــان االســتفزاز،   املســتقبل املســتقبل 

ويف حــني يــؤدي هــذا العامــل إىل تضــاؤل أمهيــة الســياق بقــدر   ويف حــني يــؤدي هــذا العامــل إىل تضــاؤل أمهيــة الســياق بقــدر   . . يعملــوا وفقــا للقــانون الــدويل يعملــوا وفقــا للقــانون الــدويل 
يتعلق األمـر بالتزامـات القـانون الـدويل، يظـل صـحيحا مـع ذلـك أن السـياق مهـم جلوانـب                  يتعلق األمـر بالتزامـات القـانون الـدويل، يظـل صـحيحا مـع ذلـك أن السـياق مهـم جلوانـب                   ماما

ومـع ذلـك تسـتبعد صـياغة السـؤال النظـر يف             ومـع ذلـك تسـتبعد صـياغة السـؤال النظـر يف             . . حملكمة معاجلتها حملكمة معاجلتها أخرى يف القانون الدويل ختتار ا     أخرى يف القانون الدويل ختتار ا     
 . . هذا السياقهذا السياق

تشـكل جانبـا واحـدا      تشـكل جانبـا واحـدا      مسـألة تشـييد اجلـدار       مسـألة تشـييد اجلـدار       ””ولدى معاجلة احلقيقـة وهـي أن        ولدى معاجلة احلقيقـة وهـي أن         -  ١٥١٥ 
 حقـا أن مسـألة اجلـدار         حقـا أن مسـألة اجلـدار        تـدرك تـدرك ”” الفلسطيين، تذكر احملكمـة أهنـا         الفلسطيين، تذكر احملكمـة أهنـا        -فقط من الصراع اإلسرائيلي     فقط من الصراع اإلسرائيلي     

 ). ). ٥٤٥٤الفقرة الفقرة ((“ “ ف بدقة يف أي رأي قد تقدمهف بدقة يف أي رأي قد تقدمهتشكل جزءا من كل أكرب وستراعي هذا الظرتشكل جزءا من كل أكرب وستراعي هذا الظر
فال يوجد يف بقيـة الفتـوى مـا ميكـن         فال يوجد يف بقيـة الفتـوى مـا ميكـن         . . ويف الواقع، مل تقم بذلك على اإلطالق      ويف الواقع، مل تقم بذلك على اإلطالق       -  ١٦١٦ 

كمـا سـردته    كمـا سـردته    “ “ التـاريخ التـاريخ ””وعـالوة علـى ذلـك، فـإين أجـد أن            وعـالوة علـى ذلـك، فـإين أجـد أن            . . أن يقال إنـه يغطـي هـذه النقطـة         أن يقال إنـه يغطـي هـذه النقطـة         
 . .  غري متوازن وال مرض  غري متوازن وال مرٍض٧٦٧٦-٧٦٧٦احملكمة يف الفقرات احملكمة يف الفقرات 

أن تقـوم بـه حمكمـة حـني ي طلـب منـها اإلدالء بـرأي بشـأن عنصـر                    أن تقـوم بـه حمكمـة حـني ُيطلـب منـها اإلدالء بـرأي بشـأن عنصـر                    ماذا ميكن   ماذا ميكن    -  ١٧١٧ 
علـى هـذه القضـايا القانونيـة        علـى هـذه القضـايا القانونيـة        “ “ الـرد الـرد ””واحد من مشكلة أكرب؟ من الواضح أنه ينبغي أال حتاول           واحد من مشكلة أكرب؟ من الواضح أنه ينبغي أال حتاول           

ــه قضــايا     . . األكــرباألكــرب ــا ميكــن أن ُنطلــق علي ــتالىف احملكمــة، عــن حكمــة وصــواب، م ــه قضــايا     وت ــا ميكــن أن ن طلــق علي ــتالىف احملكمــة، عــن حكمــة وصــواب، م الوضــع الوضــع ””وت
يف يف وال حتصـى    وال حتصـى    الفات املاضـي الـيت ال تعـد         الفات املاضـي الـيت ال تعـد         ، والبت فيما هو صواب وما هو خطأ يف خ         ، والبت فيما هو صواب وما هو خطأ يف خ         ““الدائمالدائم

ومـا يـتعني علـى حمكمـة تصـادف هـذا املـأزق هـو أن تقـدم رأيـا                     ومـا يـتعني علـى حمكمـة تصـادف هـذا املـأزق هـو أن تقـدم رأيـا                     . .  فلسـطني   فلسـطني  -مشكلة إسرائيل   مشكلة إسرائيل   
 ..متوازنا، تتوصل إليه عن طريق ذكر االلتزامات اليت تقع على مجيع املعنينيمتوازنا، تتوصل إليه عن طريق ذكر االلتزامات اليت تقع على مجيع املعنيني
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. . وأعرب عن األسـف ألنـين ال أعتقـد أنـه قـد مت حتقيـق هـذا يف الـرأي احلـايل                      وأعرب عن األسـف ألنـين ال أعتقـد أنـه قـد مت حتقيـق هـذا يف الـرأي احلـايل                       -  ١٨١٨ 
مت القيــام بأعمــال غــري قانونيــة  مت القيــام بأعمــال غــري قانونيــة  قــد قــد ”” إىل أنــه  إىل أنــه ١٦٢١٦٢ومــن احلقيقــي أن احملكمــة تشــري يف الفقــرة  ومــن احلقيقــي أن احملكمــة تشــري يف الفقــرة  

أن إسرائيل وفلسـطني    أن إسرائيل وفلسـطني    ””وأهنا أكدت   وأهنا أكدت   “ “ واختاذ قرارات من جانب واحد من قبل مجيع اجلوانب        واختاذ قرارات من جانب واحد من قبل مجيع اجلوانب        
إال أنـين أرى أنـه يلـزم أكثـر مـن            إال أنـين أرى أنـه يلـزم أكثـر مـن            . . ““ملتزمتان بالتقيد الـدقيق بقواعـد القـانوين اإلنسـاين الـدويل           ملتزمتان بالتقيد الـدقيق بقواعـد القـانوين اإلنسـاين الـدويل           

جـزء  جـزء  ”” جدا لتاليف االختالل الكبري الذي ينبثق بالضرورة عن الـدعوة إىل النظـر فقـط يف                   جدا لتاليف االختالل الكبري الذي ينبثق بالضرورة عن الـدعوة إىل النظـر فقـط يف                  ذلكذلك
وكـان ينبغـي أن يوضـع يف املنطـوق        وكـان ينبغـي أن يوضـع يف املنطـوق        . . ““مراعـاة دقيقـة   مراعـاة دقيقـة   ””، مث مراعاة هذا الظرف      ، مث مراعاة هذا الظرف      ““من كل أكرب  من كل أكرب  

ويتنـاقض عـدم القيـام بـذلك        ويتنـاقض عـدم القيـام بـذلك        . . النداء املوجه إىل الطرفني بالعمل وفقـا للقـانون اإلنسـاين الـدويل            النداء املوجه إىل الطرفني بالعمل وفقـا للقـانون اإلنسـاين الـدويل            
ــارت احملكمــة أن تســلكه    تناقضــا ملحتناقضــا ملح ــذي اخت ــارت احملكمــة أن تســلكه    وظــا مــع املســار ال ــذي اخت ــرة واو مــن منطــوق  وظــا مــع املســار ال ــرة واو مــن منطــوق  يف الفق يف الفق

فتوى، تقارير حمكمة العدل الدوليـة لعـام   فتوى، تقارير حمكمة العدل الدوليـة لعـام   ((مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها       مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها       ””
وعالوة على ذلك، كان ينبغي أن تفصح احملكمـة عمـا يطلـب    وعالوة على ذلك، كان ينبغي أن تفصح احملكمـة عمـا يطلـب      ).).٢٦٦٢٦٦، الصفحة  ، الصفحة  ))١١ ( (١٩٩٦١٩٩٦

 مـن قـرار جملـس األمـن      مـن قـرار جملـس األمـن     -وليس هذا أمرا صـعبا  وليس هذا أمرا صـعبا  . . ““األكرباألكربلكل لكل اا””من الطرفني القيام به يف هذا     من الطرفني القيام به يف هذا     
، ظلت املتطلبات الرئيسية اليت تشكل أساس املسألة كمـا          ، ظلت املتطلبات الرئيسية اليت تشكل أساس املسألة كمـا          ١٥١٥١٥١٥ حىت قرار جملس األمن       حىت قرار جملس األمن      ٢٤٢٢٤٢
 إلســرائيل احلــق يف البقــاء ويف أن يعتــرف هبــا ويف األمــن وللشــعب الفلســطيين احلــق يف  إلســرائيل احلــق يف البقــاء ويف أن يعتــرف هبــا ويف األمــن وللشــعب الفلســطيين احلــق يف -هــي هــي 

ويتـوخى قـرار جملـس      ويتـوخى قـرار جملـس      . . ون لـه دولـة خاصـة بـه        ون لـه دولـة خاصـة بـه        أرضه ويف ممارسة حقه يف تقرير املصـري وأن تكـ          أرضه ويف ممارسة حقه يف تقرير املصـري وأن تكـ          
 ضمان هذه االلتزامات الطويلة األمـد، بصـورهتا العامـة وبتفاصـيلها، عـن طريـق                  ضمان هذه االلتزامات الطويلة األمـد، بصـورهتا العامـة وبتفاصـيلها، عـن طريـق                 ١٥١٥١٥١٥األمن  األمن  

واملأساة امللحوظة أنه لن يعمل أي جانب من اجلانبني من أجل حتقيق هـذه الغايـات                واملأساة امللحوظة أنه لن يعمل أي جانب من اجلانبني من أجل حتقيق هـذه الغايـات                . . التفاوضالتفاوض
مـن املناسـب ممارسـة واليتـها،        مـن املناسـب ممارسـة واليتـها،        بعـد أن قـررت احملكمـة أن         بعـد أن قـررت احملكمـة أن         . . قبل أن يقوم اجلانب اآلخـر بـذلك       قبل أن يقوم اجلانب اآلخـر بـذلك       

كان ينبغي أن تغتنم اجملال الرحب الذي أ تيح هلا يف قضية إصدار فتوى، فتـذكر الطـرفني لـيس          كان ينبغي أن تغتنم اجملال الرحب الذي أُتيح هلا يف قضية إصدار فتوى، فتـذكر الطـرفني لـيس          
فقط بالتزاماهتما املوضوعية مبوجب القانون الدويل، بل أيضا بـااللتزام اإلجرائـي باملضـي قـدما                فقط بالتزاماهتما املوضوعية مبوجب القانون الدويل، بل أيضا بـااللتزام اإلجرائـي باملضـي قـدما                

إىل رأي متــوازن، كــان إىل رأي متــوازن، كــان وعـالوة علــى ذلـك، أعتقــد أنــه مـن أجــل التوصـل     وعـالوة علــى ذلـك، أعتقــد أنــه مـن أجــل التوصـل     . . يف آن واحـد معــا يف آن واحـد معــا 
 .. نفسه نفسهاملنطوقاملنطوقينبغي أيضا ظهور هذا العنصر األخري يف ينبغي أيضا ظهور هذا العنصر األخري يف 

وأعتقد أنه كان ينبغي للمحكمة أيضا أن تغتنم الفرصـة كـي تقـول، بأوضـح            وأعتقد أنه كان ينبغي للمحكمة أيضا أن تغتنم الفرصـة كـي تقـول، بأوضـح             -  ١٩١٩ 
العبارات، ما يلزم لألسف اليوم بصـورة واضـحة أن يعـاد تأكيـده علـى الـدوام حـىت فيمـا بـني                        العبارات، ما يلزم لألسف اليوم بصـورة واضـحة أن يعـاد تأكيـده علـى الـدوام حـىت فيمـا بـني                        

ة املـدنيني مـا زالـت تشـكل التزامـا ال جيـوز انتهاكـه مـن                  ة املـدنيني مـا زالـت تشـكل التزامـا ال جيـوز انتهاكـه مـن                  رجال القـانون الـدوليني، أي أن محايـ        رجال القـانون الـدوليني، أي أن محايـ        
التزامات القانون اإلنساين، ليس فقط على السلطة القائمة بـاالحتالل وإمنـا بالقـدر نفسـه علـى        التزامات القانون اإلنساين، ليس فقط على السلطة القائمة بـاالحتالل وإمنـا بالقـدر نفسـه علـى        

 ..من يسعون إىل التحرر من االحتاللمن يسعون إىل التحرر من االحتالل
مــن املنطــوق بتــردد   مــن املنطــوق بتــردد   ) ) ٢٢((وبنــاء علــى ذلــك صــوت لصــاحل الفقــرة الفرعيــة      وبنــاء علــى ذلــك صــوت لصــاحل الفقــرة الفرعيــة       -  ٢٠٢٠ 
اب يف النهاية ألنين أتفق مع كل ما كتبته احملكمة تقريبـا يف الفقـرات         اب يف النهاية ألنين أتفق مع كل ما كتبته احملكمة تقريبـا يف الفقـرات         وقد صوت باإلجي  وقد صوت باإلجي   ..شديدشديد
 ..وما أشعر باألسف بشأنه هو ما اختارت أال تكتبه فيهاوما أشعر باألسف بشأنه هو ما اختارت أال تكتبه فيها. . ٦٤٦٤  - ٤٤٤٤

*  * 
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مـن املنطـوق ال تفصـ ل       مـن املنطـوق ال تفّصـل       ) ) ألـف ألـف ) () (٣٣((والطريقة اليت صيغت هبـا الفقـرة الفرعيـة          والطريقة اليت صيغت هبـا الفقـرة الفرعيـة           -  ٢١٢١ 
وقـد صـوت لصـاحل      وقـد صـوت لصـاحل      . . ىل اسـتنتاجاهتا  ىل اسـتنتاجاهتا  خمتلف األسـباب الـيت اسـتندت إليهـا احملكمـة يف التوصـل إ              خمتلف األسـباب الـيت اسـتندت إليهـا احملكمـة يف التوصـل إ              

هذه الفقرة ألنين أوافق علـى أن اجلـدار، وقـد شـيد يف أرض حمتلـة، والنظـام املـرتبط بـه، يعـين                         هذه الفقرة ألنين أوافق علـى أن اجلـدار، وقـد شـيد يف أرض حمتلـة، والنظـام املـرتبط بـه، يعـين                         
إال أنين ال أوافـق علـى العديـد مـن املنطلقـات األخـرى الـيت                 إال أنين ال أوافـق علـى العديـد مـن املنطلقـات األخـرى الـيت                 . . انتهاكات معينة للقانون اإلنساين   انتهاكات معينة للقانون اإلنساين   

 ..يقة اليت تناولت هبا املواد املرجعيةيقة اليت تناولت هبا املواد املرجعيةاستخدمتها احملكمة لبلوغ هذا االستنتاج املعمم، وال الطراستخدمتها احملكمة لبلوغ هذا االستنتاج املعمم، وال الطر
ــة العامــة إىل احملكمــة أن جتيــب     -  ٢٢٢٢  ــه اجلمعي ــة العامــة إىل احملكمــة أن جتيــب    ويطلــب الســؤال الــذي طرحت ــه اجلمعي مــن مــن ””ويطلــب الســؤال الــذي طرحت

ــة لعــام          ــف الرابع ــة جني ــا يف ذلــك اتفاقي ــدويل، مب ــانون ال ــادئ الق ــث قواعــد ومب ــة لعــام         حي ــف الرابع ــة جني ــا يف ذلــك اتفاقي ــدويل، مب ــانون ال ــادئ الق ــث قواعــد ومب ، ، ١٩٤٩١٩٤٩حي
). ). ١٤١٤//١١٠٠  -قـرار اجلمعيـة العامـة دإط    قـرار اجلمعيـة العامـة دإط    ((“ “ وقرارات جملس األمن واجلمعيـة العامـة ذات الصـلة       وقرارات جملس األمن واجلمعيـة العامـة ذات الصـلة       

ولعله كان من املتوقع أن يشكل القانون اإلنسـاين صـميم هـذا الـرأي، مبجـرد أن جتـد احملكمـة                      ولعله كان من املتوقع أن يشكل القانون اإلنسـاين صـميم هـذا الـرأي، مبجـرد أن جتـد احملكمـة                      
 ..أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق هناأن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق هنا

 أن اجلــدار يتعــارض مــع    أن اجلــدار يتعــارض مــع   ١٣١٣//١٠١٠  -قــررت اجلمعيــة العامــة يف القــرار دإط    قــررت اجلمعيــة العامــة يف القــرار دإط     -  ٢٣٢٣ 
وقد أبلغت فلسـطني    وقد أبلغت فلسـطني    . . القانون اإلنساين، دون حتديد األحكام اليت يتعارض معها وأسباب ذلك         القانون اإلنساين، دون حتديد األحكام اليت يتعارض معها وأسباب ذلك         

 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة          مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة         ٦٤٦٤ و    و   ٥٥٥٥ و    و   ٥٣٥٣ و    و   ٣٣٣٣احملكمة بأهنا تعترب أنه قـد مت انتـهاك املـواد            احملكمة بأهنا تعترب أنه قـد مت انتـهاك املـواد            
  ٥٢٥٢  و و٥٠٥٠ و  و ٤٦٤٦و و ) ) زز ( (٢٣٢٣واحتج مشتركون آخـرون بـاملواد   واحتج مشتركون آخـرون بـاملواد   . .  من أنظمة الهاي  من أنظمة الهاي ٥٢٥٢واملادة  واملادة  

ــواد   ــاي، واملـ ــة الهـ ــن أنظمـ ــواد  مـ ــاي، واملـ ــة الهـ ــن أنظمـ ــة ٥٩٥٩ و  و ٥٦٥٦ و  و ٥٥٥٥ و  و ٥٠٥٠ و  و ٤٧٤٧ و  و ٢٧٢٧مـ ــة الرابعـ ــن االتفاقيـ ــة  مـ ــة الرابعـ ــن االتفاقيـ . .  مـ
 مـن أنظمـة الهـاي        مـن أنظمـة الهـاي       ٤٦٤٦و  و  ) ) زز ( (٢٣٢٣وبالنسبة للمقرر اخلـاص، يشـكل اجلـدار انتـهاكا للمـادتني             وبالنسبة للمقرر اخلـاص، يشـكل اجلـدار انتـهاكا للمـادتني             

رمبــا كــان مــن املتوقــع أن رمبــا كــان مــن املتوقــع أن   .. مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة٥٥٥٥ و  و ٥٣٥٣ و  و ٥٠٥٠ و  و ٤٩٤٩ و  و ٤٧٤٧واملــواد واملــواد 
الـــذاخرة الـــذاخرة  باإلحالـــة إىل النصـــوص، والكتابـــات األكادمييـــة  باإلحالـــة إىل النصـــوص، والكتابـــات األكادمييـــة ،،فتـــوى حتلـــيال تفصـــيليافتـــوى حتلـــيال تفصـــيلياالالتتضـــمن تتضـــمن 

وكـان مـن    وكـان مـن    . . صرف احملكمة، فيما يتعلق بصـحة أي مـن هـذه االفتراضـات            صرف احملكمة، فيما يتعلق بصـحة أي مـن هـذه االفتراضـات            واحلقائق اليت رهن ت   واحلقائق اليت رهن ت   
 .. كفرصة إليضاح القانون الدويل وتطويره كفرصة إليضاح القانون الدويل وتطويرههج أن يتبع تقليد استخدام الفتاوىهج أن يتبع تقليد استخدام الفتاوىشأن هذا النشأن هذا الن

أيضا، على سبيل التوازن، لـيس فقـط األحكـام الـيت انتهكتـها              أيضا، على سبيل التوازن، لـيس فقـط األحكـام الـيت انتهكتـها              تبني  تبني  سسكانت  كانت  وو -  ٢٤٢٤ 
 إال أن احملكمة، مبجـرد أن قـررت األحكـام الـيت              إال أن احملكمة، مبجـرد أن قـررت األحكـام الـيت             ..إسرائيل، وإمنا أيضا األحكام اليت مل تنتهكها      إسرائيل، وإمنا أيضا األحكام اليت مل تنتهكها      

وعـالوة علـى    وعـالوة علـى    . . الواقع، أشارت بعد ذلك إىل األحكام اليت انتهكتـها إسـرائيل فقـط            الواقع، أشارت بعد ذلك إىل األحكام اليت انتهكتـها إسـرائيل فقـط            على  على  تنطبق  تنطبق  
، جيعـل   ، جيعـل   ةةعلى حد على حد وحقوق اإلنسان   وحقوق اإلنسان   اإلنساين  اإلنساين  القانون  القانون  فيه  فيه  ذلك فإن هيكل الرأي، الذي ال يعاجل        ذلك فإن هيكل الرأي، الذي ال يعاجل        

ورغــم اللغــة العامــة جــدا الــيت ورغــم اللغــة العامــة جــدا الــيت . . ة بالضــبطة بالضــبطمـن الصــعوبة البالغــة يف رأيــي رؤيــة مــا قررتــه احملكمـ  مـن الصــعوبة البالغــة يف رأيــي رؤيــة مــا قررتــه احملكمـ  
، ينبغـي أال يغيـب عـن االنتبـاه أن احملكمـة           ، ينبغـي أال يغيـب عـن االنتبـاه أن احملكمـة           مـن املنطـوق   مـن املنطـوق   ) ) لـف لـف أأ) () (٣٣((صيغت هبا الفقرة الفرعيـة      صيغت هبا الفقرة الفرعيـة      

، ، ))١٢٠١٢٠الفقـرة   الفقـرة   (( مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة           مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة          ٤٩٤٩وجدت يف هذه احلالة انتهاكات فقط للمـادة         وجدت يف هذه احلالة انتهاكات فقط للمـادة         
). ). ١٣٢١٣٢الفقـرة   الفقـرة   ((جنيـف الرابعـة     جنيـف الرابعـة      مـن اتفاقيـة       مـن اتفاقيـة      ٥٣٥٣ من أنظمة الهاي واملـادة        من أنظمة الهاي واملـادة       ٥٢٥٢ و    و   ٤٦٤٦واملادتني  واملادتني  

 ..وأنا أوافق على هذه االستنتاجاتوأنا أوافق على هذه االستنتاجات



 

04-41984 89 
 

A/ES-10/273  

وبعد أن تناولت تناوال سريعا إىل حد مـا القـانون اإلنسـاين الـدويل، تطرقـت                 وبعد أن تناولت تناوال سريعا إىل حد مـا القـانون اإلنسـاين الـدويل، تطرقـت                  -  ٢٥٢٥ 
وأنــا أوافــق علــى اســتنتاج احملكمــة بشــأن اســتمرار أمهيــة  وأنــا أوافــق علــى اســتنتاج احملكمــة بشــأن اســتمرار أمهيــة  . . احملكمــة إىل قــانون حقــوق اإلنســاناحملكمــة إىل قــانون حقــوق اإلنســان

ة ة مـع االسـتنتاجات الـواردة يف الفقـر      مـع االسـتنتاجات الـواردة يف الفقـر      أيضـا   أيضـا   أنا أتفق   أنا أتفق   وو. . قانون حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة     قانون حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة     
 .. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٢١٢يتعلق باملادة يتعلق باملادة   فيما فيما١٣٤١٣٤

ويف الوقت نفسه، جيدر باملالحظـة أن هنـاك هيئـات تعاهديـة منشـأة مهمتـها                 ويف الوقت نفسه، جيدر باملالحظـة أن هنـاك هيئـات تعاهديـة منشـأة مهمتـها                  -  ٢٦٢٦ 
ة فيمــا يتعلــق ة فيمــا يتعلــق بــل أن رد احملكمــبــل أن رد احملكمــ. . أن تــدرس بالتفصــيل تصــرف الــدول األطــراف يف كــل عهــد أن تــدرس بالتفصــيل تصــرف الــدول األطــراف يف كــل عهــد 

قـوق  قـوق  املعنيـة حب املعنيـة حب الصلة للجنـة  الصلة للجنـة  بالوالية ذات بالوالية ذات بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ينوه       بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ينوه       
 ..اإلنسان وأيضا املالحظات اخلتامية للجنة بشأن واجبات إسرائيل يف األراضي احملتلةاإلنسان وأيضا املالحظات اخلتامية للجنة بشأن واجبات إسرائيل يف األراضي احملتلة

عيـة  عيـة  وبقدر ما يتعلق األمر بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما         وبقدر ما يتعلق األمر بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما          -  ٢٧٢٧ 
والثقافية، فإن احلالة أغرب حـىت مـن ذلـك، نظـرا للمتطلبـات الربناجميـة للوفـاء هبـذه الفئـة مـن                        والثقافية، فإن احلالة أغرب حـىت مـن ذلـك، نظـرا للمتطلبـات الربناجميـة للوفـاء هبـذه الفئـة مـن                        

ومل تقم احملكمة مبـا هـو أكثـر مـن أن تالحـظ، يف عبـارة واحـدة، أن اجلـدار والنظـام                 ومل تقم احملكمة مبـا هـو أكثـر مـن أن تالحـظ، يف عبـارة واحـدة، أن اجلـدار والنظـام                 . . احلقوقاحلقوق
  ممارسة األشخاص املعنيني حلقهم يف العمل والصـحة والتعلـيم ويف مسـتوى      ممارسة األشخاص املعنيني حلقهم يف العمل والصـحة والتعلـيم ويف مسـتوى      وقان  وقان  يعيع””املرتبط به   املرتبط به   

ــا   ــم كمـ ــة مالئـ ــا  معيشـ ــم كمـ ــة مالئـ ــنص معيشـ ــنص يـ ــاحلقوق ا  يـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــاحلقوق ا  يف العهـ ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــة  يف العهـ ــادية واالجتماعيـ ــة  القتصـ ــادية واالجتماعيـ القتصـ
وفيمــا يتعلــق بالعهــدين، ميكــن التســاؤل بشــأن مــدى مالءمــة  وفيمــا يتعلــق بالعهــدين، ميكــن التســاؤل بشــأن مــدى مالءمــة  ). ). ١٣٤١٣٤الفقــرة الفقــرة ((“ “ ...... والثقافيــةوالثقافيــة

طلب فتاوى من احملكمة خبصوص امتثال الدول األطراف اللتزاماهتـا هـذه، الـيت ترصـد، بقـدر                  طلب فتاوى من احملكمة خبصوص امتثال الدول األطراف اللتزاماهتـا هـذه، الـيت ترصـد، بقـدر                  
وال ميكـن الـرد علـى       وال ميكـن الـرد علـى       . . ، من جانب هيئـة تعاهديـة أنشـئت هلـذا الغـرض            ، من جانب هيئـة تعاهديـة أنشـئت هلـذا الغـرض            أكرب كثريا من التفصيل   أكرب كثريا من التفصيل   

 أن الكــثري جــدا مــن الــدول   أن الكــثري جــدا مــن الــدول  عــم، ألنــه يف حــنيعــم، ألنــه يف حــنيأأهــذا بــأن اجلمعيــة العامــة ال تضــع أي ســابقة  هــذا بــأن اجلمعيــة العامــة ال تضــع أي ســابقة  
متتثل اللتزاماهتا مبوجب العهدين، يطلب من احملكمـة أن تنظـر فقـط يف تصـرف إسـرائيل يف                   متتثل اللتزاماهتا مبوجب العهدين، يطلب من احملكمـة أن تنظـر فقـط يف تصـرف إسـرائيل يف                    الال

 ..هذا الشأنهذا الشأن
العـام الـذي أوردتـه يف الفقـرة         العـام الـذي أوردتـه يف الفقـرة         احلكـم   احلكـم    أيضـا، مـن أجـل         أيضـا، مـن أجـل        وقد اعتمدت احملكمة  وقد اعتمدت احملكمة   -  ٢٨٢٨ 
اســتنتاج أن إســرائيل تنتــهك القــانون اخلــاص بتقريــر اســتنتاج أن إســرائيل تنتــهك القــانون اخلــاص بتقريــر علــى علــى ، ، مــن املنطــوقمــن املنطــوق) ) لــفلــفأأ) () (٣٣((الفرعيــة الفرعيــة 
ويأيت ذلـك بعـد مالحظـات علـى مسـار اجلـدار الـذي يـثري مشـاكل قانونيـة واملخـاطر                ويأيت ذلـك بعـد مالحظـات علـى مسـار اجلـدار الـذي يـثري مشـاكل قانونيـة واملخـاطر                . . املصرياملصري

التـدابري الـيت اختـذت      التـدابري الـيت اختـذت      ا اجلـدار، فضـال عـن        ا اجلـدار، فضـال عـن        تشييد هـذ  تشييد هـذ  إن  إن  ””مجلة  مجلة  الدميغرافية املرتبطة به وذلك يف      الدميغرافية املرتبطة به وذلك يف      
د د ومـن مث فإنـه يعـ      ومـن مث فإنـه يعـ      حقـه يف تقريـر مصـري،        حقـه يف تقريـر مصـري،        بشـدة ممارسـة الشـعب الفلسـطيين         بشـدة ممارسـة الشـعب الفلسـطيين         سـيعوق   سـيعوق   من قبـل،    من قبـل،    

ــذا احلــق     ــاحترام ه ــزام إســرائيل ب ــا اللت ــذا احلــق    خرق ــاحترام ه ــزام إســرائيل ب ــا اللت ــرة ((“ “ خرق ــرة الفق ــذا يل اســتن  ). ). ١٢٢١٢٢الفق ــدو ه ــذا يل اســتن  ويب ــدو ه تاجا غــري تاجا غــري ويب
 ..منطقيمنطقي

ريــر املصــري بعــد ريــر املصــري بعــد تقتق””وهنــاك جمموعــة كــبرية مــن األفكــار واملمارســات بشــأن وهنــاك جمموعــة كــبرية مــن األفكــار واملمارســات بشــأن  -  ٢٩٢٩ 
قـرار اجلمعيـة    قـرار اجلمعيـة     ( (١٩٧٠١٩٧٠العالقات الوديـة،    العالقات الوديـة،    املتعلقة ب املتعلقة ب ويتحدث إعالن األمم املتحدة     ويتحدث إعالن األمم املتحدة     . . ““االستعماراالستعمار

أيضــا عــن أن تقريــر املصــري ينطبــق يف الظــروف الــيت ختضــع فيهــا    أيضــا عــن أن تقريــر املصــري ينطبــق يف الظــروف الــيت ختضــع فيهــا    )) )) ٢٥٢٥  -د د  ( (٢٦٢٥٢٦٢٥العامــة العامــة 
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  وقـد أصـدرت اجلمعيـة العامـة الكـثري مـن           وقـد أصـدرت اجلمعيـة العامـة الكـثري مـن           . . ““ههاسـتغالل اسـتغالل وو  تهتهجنيب وسيطر جنيب وسيطر الستعباد األ الستعباد األ ””الشعوب  الشعوب  
القرارات اليت تشري إىل الظرف األخري، وهي تأخذ بعني االعتبار أفغانسـتان واألراضـي العربيـة              القرارات اليت تشري إىل الظرف األخري، وهي تأخذ بعني االعتبار أفغانسـتان واألراضـي العربيـة              

؛ وقــرار ؛ وقــرار ))فلســطنيفلســطني ( (١٩٧٤١٩٧٤) ) ٢٩٢٩-دد ( (٣٢٣٦٣٢٣٦علــى ســبيل املثــال، قــرار اجلمعيــة العامــة  علــى ســبيل املثــال، قــرار اجلمعيــة العامــة  ((احملتلــة احملتلــة 
وقـــد أيـــدت اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق وقـــد أيـــدت اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق ). ). أفغانســـتانأفغانســـتان ( (١٩٨٧١٩٨٧) ) ٢٥٢٥-دد ( (٢١٤٤٢١٤٤اجلمعيـــة العامـــة اجلمعيـــة العامـــة 
 ..دوام هذا الرأي املتعلق بتقرير املصري بعد االستعماردوام هذا الرأي املتعلق بتقرير املصري بعد االستعماراإلنسان على الاإلنسان على ال

للمرة األوىل، دون أي حتليل قانوين معـني، ضـمنا هـذا            للمرة األوىل، دون أي حتليل قانوين معـني، ضـمنا هـذا            احملكمة  احملكمة  وقد اعتمدت   وقد اعتمدت    -  ٣٠٣٠ 
وأنا أوافق على املبدأ الذي احتج به، ولكـنين أشـعر بـاحلرية فيمـا يتعلـق بتطبيقـه         وأنا أوافق على املبدأ الذي احتج به، ولكـنين أشـعر بـاحلرية فيمـا يتعلـق بتطبيقـه         . . املنظور الثاين املنظور الثاين 

حــرة يف حــرة يف ... ... وهــي وهــي . .  تقريــر مصــريها بنفســها تقريــر مصــريها بنفســهاحــقحــقميــع الشــعوب ميــع الشــعوب جلجل””  إنإن  ..علــى القضــية الراهنــةعلــى القضــية الراهنــة
“ “ االقتصـادي واالجتمـاعي والثقـايف     االقتصـادي واالجتمـاعي والثقـايف     وحـرة يف السـعي لتحقيـق منائهـا          وحـرة يف السـعي لتحقيـق منائهـا          السياسـي   السياسـي   مركزهـا   مركزهـا    تقريرتقرير

، العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية وأيضـا العهـد الـدويل اخلـاص                  ، العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية وأيضـا العهـد الـدويل اخلـاص                  ))١١(( ١١ املادةاملادة((
، مـن   ، مـن   ))١١٨١١٨الفقـرة   الفقـرة   ((هـذا الـرأي     هـذا الـرأي     وكمـا يالحـظ     وكمـا يالحـظ     ). ). باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة      باحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة      

إال أنه يبدو يل مـن      إال أنه يبدو يل مـن      . . ألغراض تقرير املصري  ألغراض تقرير املصري  “ “ ببووشعشعالال””من  من  املقبول اآلن أن الشعب الفلسطيين      املقبول اآلن أن الشعب الفلسطيين      
أمـام ممارسـة    أمـام ممارسـة    “ “ عقبـة خطـرية   عقبـة خطـرية   ””البعيد متاما عن الواقع أن جتد احملكمة أن اجلدار هـو الـذي ميثـل                البعيد متاما عن الواقع أن جتد احملكمة أن اجلدار هـو الـذي ميثـل                

 الرغبـة مـن جانـب كـل مـن            الرغبـة مـن جانـب كـل مـن           أو عدم أو عدم //إن العقبة احلقيقية هي عدم القدرة الواضحة و       إن العقبة احلقيقية هي عدم القدرة الواضحة و       . . هذا احلق هذا احلق 
 أي القيــام، يف  أي القيــام، يف -إســرائيل وفلســطني علــى التحــرك بــالتوازي لضــمان هتيئــة الظــروف الالزمــة   إســرائيل وفلســطني علــى التحــرك بــالتوازي لضــمان هتيئــة الظــروف الالزمــة   

وقت واحد ويف الوقت نفسـه، بانسـحاب إسـرائيل مـن األرض احملتلـة العربيـة وهتيئـة فلسـطني                     وقت واحد ويف الوقت نفسـه، بانسـحاب إسـرائيل مـن األرض احملتلـة العربيـة وهتيئـة فلسـطني                     
بسيطة بأنـه   بسيطة بأنـه   وتتأكد هذه املسألة ال   وتتأكد هذه املسألة ال   . . للسماح إلسرائيل بالشعور باألمن يف القيام بذلك      للسماح إلسرائيل بالشعور باألمن يف القيام بذلك      الظروف  الظروف  

. .  حقهــم يف تقريــر املصــري حقهــم يف تقريــر املصــريددإذا مل يكــن قــد بــ ين هــذا اجلــدار، ملــا مــارس الفلســطينيون أيضــا بعــإذا مل يكــن قــد ُبــين هــذا اجلــدار، ملــا مــارس الفلســطينيون أيضــا بعــ
ــا أن جتــد احملكمــة أن اجلــدار         ــواقعي واملخــل مع ــري ال ــن غ ــدو يل أن م ــا أن جتــد احملكمــة أن اجلــدار        ويب ــواقعي واملخــل مع ــري ال ــن غ ــدو يل أن م املشــكلة املشــكلة ””ولــيس ولــيس ((ويب

هـو عقبـة   هـو عقبـة   ) ) ، وهي اليت تتجاوز املسألة اليت ط رحت على احملكمة كي تبدي رأيهـا فيهـا      ، وهي اليت تتجاوز املسألة اليت طُرحت على احملكمة كي تبدي رأيهـا فيهـا      ““األكرباألكرب
 ..كأداء أمام تقرير املصريكأداء أمام تقرير املصري

. . نظــر إليــه مــن منظــور إقليمــي نظــر إليــه مــن منظــور إقليمــي كمــا أن هــذا االســتنتاج لــيس مقنعــا حينمــا ي   كمــا أن هــذا االســتنتاج لــيس مقنعــا حينمــا يُ   -  ٣١٣١ 
، ، يف حــد ذاتــهيف حــد ذاتــه، ال يشــكل اجلــدار يف الوقــت احلاضــر، ، ال يشــكل اجلــدار يف الوقــت احلاضــر، ١٢١١٢١ذكــرت احملكمــة يف الفقــرة ذكــرت احملكمــة يف الفقــرة  وكمــاوكمــا
وبصـرف  وبصـرف  . . اا يف تقرير املصري داخل إقليمهـ       يف تقرير املصري داخل إقليمهـ      ااحقهحقه“ “ شعوبشعوبالال””ارس  ارس  متمتوو. . حبكم األمر الواقع  حبكم األمر الواقع  ضما  ضما  

، ال ميكـن أن يوجـد شـك، كمـا     ، ال ميكـن أن يوجـد شـك، كمـا      يف النهايـة    يف النهايـة   ظر عن تفاصيل أي حـدود يـتم التفـاوض عليهـا           ظر عن تفاصيل أي حـدود يـتم التفـاوض عليهـا           النالن
وهـذه األرض ال ختضـع      وهـذه األرض ال ختضـع      . .  فلسـطينية   فلسـطينية  اا من الـرأي، يف أن إسـرائيل حتتـل أرضـ            من الـرأي، يف أن إسـرائيل حتتـل أرضـ           ٧٨٧٨جاء يف الفقرة    جاء يف الفقرة    
 من أجل إهناء هذا الظرف، أن يقبـل          من أجل إهناء هذا الظرف، أن يقبـل         ،،الضروريالضروري  ومنومن. . ومير فيها ومير فيها قد ش يد   قد ُشيد   جدارا  جدارا  لالحتالل ألن   لالحتالل ألن   

 ..ن واحد، مسؤولياهتما مبوجب القانون الدويلن واحد، مسؤولياهتما مبوجب القانون الدويلاجلانبان معا، يف آاجلانبان معا، يف آ
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املمكنـة  املمكنـة  الشروط  الشروط  وبعد أن تتناول احملكمة القانون الساري، مث تطبقه، تنظر يف           وبعد أن تتناول احملكمة القانون الساري، مث تطبقه، تنظر يف            -  ٣٢٣٢ 
 ..واالستثناءات والدفوع بشأن االنتهاكات احملتملةواالستثناءات والدفوع بشأن االنتهاكات احملتملة

وأنــا ال أتفــق مــع كــل مــا ذكرتــه احملكمــة بشــأن مســألة قــانون الــدفاع عــن     وأنــا ال أتفــق مــع كــل مــا ذكرتــه احملكمــة بشــأن مســألة قــانون الــدفاع عــن      -  ٣٣٣٣ 
مث اسـتطردت   مث اسـتطردت   األمـم املتحـدة     األمـم املتحـدة      مـن ميثـاق       مـن ميثـاق      ٥١٥١، اقتبست احملكمة املـادة      ، اقتبست احملكمة املـادة      ١٣١٣٩٩ويف الفقرة   ويف الفقرة   . . النفسالنفس
 من امليثاق بوجود حق أصيل يف الـدفاع عـن الـنفس يف حالـة                 من امليثاق بوجود حق أصيل يف الـدفاع عـن الـنفس يف حالـة                ٥١٥١ومن مث تعترف املادة     ومن مث تعترف املادة     ””قائلة  قائلة  

وال يوجد، مع االحتـرام، أي شـيء يف         وال يوجد، مع االحتـرام، أي شـيء يف         . . ““شن هجوم مسلح من جانب دولة ضد دولة أخرى        شن هجوم مسلح من جانب دولة ضد دولة أخرى        
. . ن النفس فقط حينمـا تشـن دولـة هجومـا مسـلحا            ن النفس فقط حينمـا تشـن دولـة هجومـا مسـلحا             ينص من مث على إتاحة الدفاع ع        ينص من مث على إتاحة الدفاع ع       ٥١٥١املادة  املادة  

األنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية يف         األنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية يف         تقريـر احملكمـة ذلـك يف        تقريـر احملكمـة ذلـك يف        للوإمنا جاء هذا الشرط نتيجـة       وإمنا جاء هذا الشرط نتيجـة       
الوقــائع، احلكــم، تقــارير الوقــائع، احلكــم، تقــارير ) () (نيكــاراغوا ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة نيكــاراغوا ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة ((نيكــاراغوا وضــدها نيكــاراغوا وضــدها 

 فيــه أن إجــراءات عســكرية  فيــه أن إجــراءات عســكرية وقــد أعلنــتوقــد أعلنــت. . ))١٤١٤، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٨٦١٩٨٦حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام 
قــوات غــري نظاميــة ميكــن أن تشــكل هجومــا مســلحا إذا أرســلت هــذه القــوات مــن  قــوات غــري نظاميــة ميكــن أن تشــكل هجومــا مســلحا إذا أرســلت هــذه القــوات مــن  تقــوم هبــا تقــوم هبــا 

بســبب نطاقــه وآثــاره، سيصــنف كهجــوم  بســبب نطاقــه وآثــاره، سيصــنف كهجــوم  ””جانــب دولــة أو بالنيابــة عنــها وإذا كــان النشــاط  جانــب دولــة أو بالنيابــة عنــها وإذا كــان النشــاط  
). ). ١٩٥١٩٥، الفقـرة    ، الفقـرة    ١٠٣١٠٣املرجـع نفسـه، الصـفحة       املرجـع نفسـه، الصـفحة       ((“ “ إذا شنته قـوات مسـلحة نظاميـة       إذا شنته قـوات مسـلحة نظاميـة       ... ... مسلح  مسلح  

 أن يعترب هذا بيانا قانونيا كما هـو اآلن، أؤكـد مجيـع التحفظـات                 أن يعترب هذا بيانا قانونيا كما هـو اآلن، أؤكـد مجيـع التحفظـات                ،،كما جيب كما جيب وو  ،،أقبلأقبلويف حني   ويف حني   
 R. Higgins, Problems and((عنــها يف فقــرات أخــرى عنــها يف فقــرات أخــرى أعربــت أعربــت املتعلقــة هبــذا االقتــراح الــيت  املتعلقــة هبــذا االقتــراح الــيت  

Process: International Law and How We Use It.القـانون  القـانون  : : هـيغرت، مشـاكل وعمليـات   هـيغرت، مشـاكل وعمليـات   . . ، ر، ر
 ).).٢٥١٢٥١-٢٥٠٢٥٠لصفحات لصفحات ، ا، االدويل وكيف نستخدمهالدويل وكيف نستخدمه

احملكمة أنه حيث أن استخدام القوة ينشـأ        احملكمة أنه حيث أن استخدام القوة ينشـأ        ادعاء  ادعاء  وأجد أيضا أن من غري املقنع       وأجد أيضا أن من غري املقنع        -  ٣٤٣٤ 
وال أسـتطيع أن أفهـم   وال أسـتطيع أن أفهـم   . . ““تشـنه دولـة علـى أخـرى    تشـنه دولـة علـى أخـرى    ””يس هجوما مسـلحا  يس هجوما مسـلحا  للعن أرض حمتلة، فهو    عن أرض حمتلة، فهو    

  رأي احملكمة القائل بأن السلطة القائمة باالحتالل تفقد احلق يف الدفاع عـن مواطنيهـا املـدنيني                رأي احملكمة القائل بأن السلطة القائمة باالحتالل تفقد احلق يف الدفاع عـن مواطنيهـا املـدنيني                
ضم ومـن املؤكـد أهنـا    ضم ومـن املؤكـد أهنـا     أرض وجدت أهنا مل ت    أرض وجدت أهنا مل تُ  -يف الداخل إذا نشأت اهلجمات من أرض حمتلة         يف الداخل إذا نشأت اهلجمات من أرض حمتلة         

وعالوة على ذلك، ال ميكن أن تكون فلسطني كيانا دوليا مبا يكفي لدعوتـه              وعالوة على ذلك، ال ميكن أن تكون فلسطني كيانا دوليا مبا يكفي لدعوتـه              . . إسرائيلإسرائيل“ “ غريغري””
هلــذه اإلجــراءات، واالســتفادة مــن القــانون اإلنســاين، ولكنــها ليســت كيانــا دوليــا مبــا يكفــي    هلــذه اإلجــراءات، واالســتفادة مــن القــانون اإلنســاين، ولكنــها ليســت كيانــا دوليــا مبــا يكفــي    

ومـن  ومـن  . . أشـكال عـدم اإلنصـاف     أشـكال عـدم اإلنصـاف     إحـدى   إحـدى   وهـذه   وهـذه   . . ر على هجوم مسـلح علـى آخـرين        ر على هجوم مسـلح علـى آخـرين        ظظاحلاحللتطبيق  لتطبيق  
مبن تقع عليه املسؤولية عن إرسال مجاعـات وأشـخاص يقومـون بفعـل       مبن تقع عليه املسؤولية عن إرسال مجاعـات وأشـخاص يقومـون بفعـل       تتعلق  تتعلق  املؤكد أن املسألة    املؤكد أن املسألة    

 ..ضد مدنيني إسرائيليني والشدة التراكمية هلذه اإلجراءاتضد مدنيني إسرائيليني والشدة التراكمية هلذه اإلجراءات
ضـد الفقـرة    ضـد الفقـرة    تدفعين هـذه التحفظـات إىل أن أصـوت          تدفعين هـذه التحفظـات إىل أن أصـوت          مل  مل  بيد أنه على أي حال      بيد أنه على أي حال       -  ٣٥٣٥ 
أوال، مـا زلـت غـري مقتنـع بـأن تـدابري غـري إجباريـة          أوال، مـا زلـت غـري مقتنـع بـأن تـدابري غـري إجباريـة          . . من املنطوق، لسـببني   من املنطوق، لسـببني   ) ) لفلفأأ) () (٣٣((الفرعية  الفرعية  

 مـن امليثـاق حسـبما        مـن امليثـاق حسـبما       ٥١٥١تنـدرج ضـمن الـدفاع عـن الـنفس مبوجـب املـادة               تنـدرج ضـمن الـدفاع عـن الـنفس مبوجـب املـادة               ) ) مثل تشييد جدار  مثل تشييد جدار  ((
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ن إجــراءات الــدفاع عــن الــنفس  ن إجــراءات الــدفاع عــن الــنفس  ثانيــا، حــىت لــو كــان إجــراء مــ ثانيــا، حــىت لــو كــان إجــراء مــ . . يفهــم هــذا احلكــم يف املعتــاد يفهــم هــذا احلكــم يف املعتــاد 
ويف حــني أنــه يبــدو أن ويف حــني أنــه يبــدو أن . . ح تســميته كــذلك، يلــزم تربيــره كــأمر ضــروري ومتناســبح تســميته كــذلك، يلــزم تربيــره كــأمر ضــروري ومتناســبيصــيصــ ورمبــاورمبــا

اجلدار قد أدى إىل تقليل اهلجمات على املدنيني اإلسرائيليني، مل يـتم تفسـري ضـرورة وتناسـب                  اجلدار قد أدى إىل تقليل اهلجمات على املدنيني اإلسرائيليني، مل يـتم تفسـري ضـرورة وتناسـب                  
املســار املعــني الــذي اخــتري مبــا يصــاحبه مــن مشــقة علــى الفلســطينيني غــري املشــتركني يف هــذه  املســار املعــني الــذي اخــتري مبــا يصــاحبه مــن مشــقة علــى الفلســطينيني غــري املشــتركني يف هــذه  

 ..اهلجماتاهلجمات
القانونيـة املترتبـة علـى االسـتنتاجات        القانونيـة املترتبـة علـى االسـتنتاجات        اآلثـار   اآلثـار   اجلزء األخري من املنطـوق      اجلزء األخري من املنطـوق      ويتناول  ويتناول   -  ٣٦٣٦ 

 ..اليت خلصت إليها احملكمةاليت خلصت إليها احملكمة
ال أعتقـد،   ال أعتقـد،   إال أنـين    إال أنـين      املنطوقاملنطوقمن  من  ) ) الالدد) () (٣٣((ت لصاحل الفقرة الفرعية     ت لصاحل الفقرة الفرعية     تتوقد صو وقد صو  -  ٣٧٣٧ 

على عكس احملكمـة، أن العواقـب احملـددة لالنتـهاكات املعرفـة يف القـانون الـدويل ذات عالقـة                     على عكس احملكمـة، أن العواقـب احملـددة لالنتـهاكات املعرفـة يف القـانون الـدويل ذات عالقـة                     
وغالبـا مـا حيـتج مبقولـة        وغالبـا مـا حيـتج مبقولـة        ). ).  من هذا الـرأي     من هذا الـرأي    ١٥٩١٥٩-١٥٤١٥٤الفقرات  الفقرات  قارن  قارن  ((احلق إزاء الكافة    احلق إزاء الكافة      مبفهوممبفهوم

لونة للجـر واإلنـارة والقـوى، احملـدودة، املرحلـة           لونة للجـر واإلنـارة والقـوى، احملـدودة، املرحلـة           شـ شـ شـركة بر  شـركة بر  ””احملكمة اليت حتظى بالترحيب يف      احملكمة اليت حتظى بالترحيب يف      
أكثـر  أكثـر  ) ) ٣٣٣٣، الفقـرة  ، الفقـرة  ٣٢٣٢، الصـفحة  ، الصـفحة  ١٩٧٠١٩٧٠احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام      احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام      ((،  ،  ““الثانيةالثانية

وقـد وجهـت هـذه    وقـد وجهـت هـذه    . . ١٥٥١٥٥، يف الفقرة ، يف الفقرة فتوىفتوى ال الههولألسف يتم هذا اآلن أيضا يف هذ ولألسف يتم هذا اآلن أيضا يف هذ . . مما تتحمله مما تتحمله 
وكمـا طرحـت    وكمـا طرحـت    . . االختصـاص االختصـاص املقولة إىل مسألة حمددة جدا تتعلق حبق املثول أمام احملكمـة ذات             املقولة إىل مسألة حمددة جدا تتعلق حبق املثول أمام احملكمـة ذات             

جلنة القانون الدويل ذلك عن صواب يف التعليقات على مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الـدول               جلنة القانون الدويل ذلك عن صواب يف التعليقات على مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الـدول               
جلميـع  جلميـع  ””، هنـاك حقـوق معينـة        ، هنـاك حقـوق معينـة        ))٢٧٨٢٧٨، يف الصـفحة     ، يف الصـفحة     A/56/10((روعة دوليا   روعة دوليا   عن األفعال غري املش   عن األفعال غري املش   

وال يسـتلزم ذلـك فـرض التزامـات كـبرية      وال يسـتلزم ذلـك فـرض التزامـات كـبرية      . . ، بسـبب أمهيتـها  ، بسـبب أمهيتـها  ““الدول مصلحة قانونية يف محايتها الدول مصلحة قانونية يف محايتها 
 ..على أطراف ثالثة يف قضيةعلى أطراف ثالثة يف قضية

سـاعده، يتطلـب    سـاعده، يتطلـب    تتعتـرف بـه أطـراف ثالثـة أو          عتـرف بـه أطـراف ثالثـة أو          تت ال    ال   اا قانونيـ   قانونيـ  ااومن البني أن وضع   ومن البني أن وضع    -  ٣٨٣٨ 
ويــأيت ذلــك مــن اســتنتاج جملــس األمــن ويــأيت ذلــك مــن اســتنتاج جملــس األمــن . . غــري املؤكــدغــري املؤكــد“ “ إزاء الكافــةإزاء الكافــة””وم وم عــدم االحتجــاج مبفهــعــدم االحتجــاج مبفهــ

اختـاذ قـرارات ملزمـة    اختـاذ قـرارات ملزمـة    ”” مـن امليثـاق يسـتلزم     مـن امليثـاق يسـتلزم    ٢٥٢٥ و  و ٢٤٢٤وجود وضع غري قانوين، وفقا للمـادتني     وجود وضع غري قانوين، وفقا للمـادتني     
ــذها       ــا وتنفي ــن مث بقبوهل ــزم م ــم املتحــدة، تلت ــدول األعضــاء يف األم ــع ال ــايل جلمي ــذها      بالت ــا وتنفي ــن مث بقبوهل ــزم م ــم املتحــدة، تلت ــدول األعضــاء يف األم ــع ال ــايل جلمي ــار ((“ “ بالت ــار اآلث اآلث

أفريقيـا اجلنوبيـة    أفريقيـا اجلنوبيـة    ((ول على استمرار وجود جنوب أفريقيـا يف ناميبيـا           ول على استمرار وجود جنوب أفريقيـا يف ناميبيـا           القانونية املترتبة بالنسبة للد   القانونية املترتبة بالنسبة للد   
، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام             ، فتـوى، تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام             ))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦رغـم قـرار جملـس األمـن         رغـم قـرار جملـس األمـن         ) ) الغربيةالغربية
إن االلتــزام الواقــع علــى أعضــاء األمــم املتحــدة بعــدم   إن االلتــزام الواقــع علــى أعضــاء األمــم املتحــدة بعــدم   . . ))١١٥١١٥، الفقــرة ، الفقــرة ٥٣٥٣، الصــفحة ، الصــفحة ١٩٧١١٩٧١

يف ناميبيا، وعدم تقـدمي الـدعم أو املسـاعدة هلـا،            يف ناميبيا، وعدم تقـدمي الـدعم أو املسـاعدة هلـا،            ي  ي  غري الشرع غري الشرع االعتراف بوجود جنوب أفريقيا     االعتراف بوجود جنوب أفريقيا     
وإمنـا أكـدت احملكمـة أن       وإمنـا أكـدت احملكمـة أن       . . ““إزاء الكافـة  إزاء الكافـة  ””مفهـوم احلـق     مفهـوم احلـق     مل يعتمد بأي حال من األحـوال علـى          مل يعتمد بأي حال من األحـوال علـى          

حالـة غـري قانونيـة ال ميكـن         حالـة غـري قانونيـة ال ميكـن         هنـاك   هنـاك   اختاذ جهاز خمتص تابع لألمم املتحدة لقرار ملزم يفيد بـأن            اختاذ جهاز خمتص تابع لألمم املتحدة لقرار ملزم يفيد بـأن            ””
وقــد وجــدت احملكمــة بالفعــل يف قضــية وقــد وجــدت احملكمــة بالفعــل يف قضــية . . ))١١٧١١٧املرجــع نفســه، الفقــرة املرجــع نفســه، الفقــرة ((. . ““أن يظــل دون تبعــةأن يظــل دون تبعــة
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يسـتلزم تبعـة قانونيـة، أي وضـع حـد حلالـة             يسـتلزم تبعـة قانونيـة، أي وضـع حـد حلالـة             ””مثرية للجدل أن قرارها بوجود فعـل غـري قـانوين            مثرية للجدل أن قرارها بوجود فعـل غـري قـانوين            
ــة  ــري قانوني ــة غ ــري قانوني ــام     Haya de la Torre((“ “ غ ــة لع ــدل الدولي ــة الع ــارير حمكم ــم، تق ــام     ، حك ــة لع ــدل الدولي ــة الع ــارير حمكم ــم، تق ، ، ١٩٥١١٩٥١، حك

 عـدم املشـروعية      عـدم املشـروعية     احملكمة هـي الـيت وجـدت      احملكمة هـي الـيت وجـدت      كانت  كانت  ورغم أنه يف القضية احلالية،      ورغم أنه يف القضية احلالية،      ). ). ٨٢٨٢ الصفحةالصفحة
؛ وعلـى الـرغم     ؛ وعلـى الـرغم     ٢٥٢٥ و    و   ٢٤٢٤  وليس جهازا آخر من أجهزة األمم املتحـدة يعمـل مبوجـب املـادتني             وليس جهازا آخر من أجهزة األمم املتحـدة يعمـل مبوجـب املـادتني             

مــن أنــه مت اخللــوص إىل ذلــك يف ســياق فتــوى ولــيس يف قضــية مــثرية للخــالف، يشــري موقــف مــن أنــه مت اخللــوص إىل ذلــك يف ســياق فتــوى ولــيس يف قضــية مــثرية للخــالف، يشــري موقــف 
  احملكمة بوصفها اجلهاز القضـائي الرئيسـي يف األمـم املتحـدة إىل أن العاقبـة القانونيـة السـتنتاج                   احملكمة بوصفها اجلهاز القضـائي الرئيسـي يف األمـم املتحـدة إىل أن العاقبـة القانونيـة السـتنتاج                   

وال يرتكــز االلتــزام الواقــع علــى وال يرتكــز االلتــزام الواقــع علــى . .  غــري قــانوين أو حالــة غــري قانونيــة هــي نفــس العاقبــة غــري قــانوين أو حالــة غــري قانونيــة هــي نفــس العاقبــةالالأن فعــأن فعــ
 ..إزاء الكافةإزاء الكافةاحلق احلق أعضاء األمم املتحدة بعدم االعتراف أو بعدم املساعدة إىل فكرة أعضاء األمم املتحدة بعدم االعتراف أو بعدم املساعدة إىل فكرة 

“ “ إزاء الكافــــةإزاء الكافــــة””بطــــابع بطــــابع ) ) ١٥٧١٥٧الفقــــرة الفقــــرة (( ويف النهايــــة، فــــإن االحتجــــاج    ويف النهايــــة، فــــإن االحتجــــاج    -  ٣٩٣٩ 
ومبــادئ عــدم جــواز االنتــهاك هــذه ومبــادئ عــدم جــواز االنتــهاك هــذه . .  يبــدو غــري ذي صــلة باملثــل يبــدو غــري ذي صــلة باملثــلالنتــهاكات القــانون اإلنســاينالنتــهاكات القــانون اإلنســاين

واملادة األوىل من اتفاقية جنيـف      واملادة األوىل من اتفاقية جنيـف      . . عموما ملزمة ألهنا قانون دويل عريف، ال أكثر وال أقل         عموما ملزمة ألهنا قانون دويل عريف، ال أكثر وال أقل         تكون  تكون  
تتعهد األطراف املتعاقـدة السـامية بـاحترام وكفالـة االحتـرام هلـذه االتفاقيـة            تتعهد األطراف املتعاقـدة السـامية بـاحترام وكفالـة االحتـرام هلـذه االتفاقيـة            ””الرابعة، ومبوجبها   الرابعة، ومبوجبها   
بـدأ  بـدأ  مبمب””كشيء ذي صلة كشيء ذي صلة إىل ذلك   إىل ذلك   من الواضح أن احملكمة تنظر      من الواضح أن احملكمة تنظر      ن  ن  يف حني أ  يف حني أ  “ “ يف مجيع الظروف  يف مجيع الظروف  

وال يتـيح   وال يتـيح   . . هو جمرد حكم يف اتفاقية متعددة األطراف ص دق عليها عامليا تقريبا          هو جمرد حكم يف اتفاقية متعددة األطراف ُصدق عليها عامليا تقريبا          وو،  ،  ““إزاء الكافة إزاء الكافة 
 أي تفســري مفيــد هلــذا احلكــم؛  أي تفســري مفيــد هلــذا احلكــم؛ ١٩٤٩١٩٤٩احملضــر النــهائي للمــؤمتر الدبلوماســي يف جنيــف يف عــام احملضــر النــهائي للمــؤمتر الدبلوماســي يف جنيــف يف عــام 

بأهنـا تتجـاوز اإلجـراءات التشـريعية وغريهـا مـن       بأهنـا تتجـاوز اإلجـراءات التشـريعية وغريهـا مـن       “ “ الحتـرام الحتـرام كفالة اكفالة ا””ويفسر التعليق عليه عبارة  ويفسر التعليق عليه عبارة  
 ::يالحظ ما يلييالحظ ما يليوو. . اإلجراءات داخل إقليم الدولة ذاتهاإلجراءات داخل إقليم الدولة ذاته

التزاماهتـــا، جيـــوز، وينبغـــي، أن تســـعى التزاماهتـــا، جيـــوز، وينبغـــي، أن تســـعى الوفـــاء بالوفـــاء بيف حالـــة دولـــة متتنـــع عـــن يف حالـــة دولـــة متتنـــع عـــن ””  
إىل موقــف إىل موقــف بإعادهتــا بإعادهتــا ) ) احملايــدة أو املتحالفــة أو املعاديــة  احملايــدة أو املتحالفــة أو املعاديــة  ((األطــراف املتعاقــدة األخــرى   األطــراف املتعاقــدة األخــرى   

تطلب سالمة عمـل نظـام احلمايـة الـذي تـوفره االتفاقيـة يف الواقـع                 تطلب سالمة عمـل نظـام احلمايـة الـذي تـوفره االتفاقيـة يف الواقـع                 تتوو. . تفاقيةتفاقيةاالاالاحترام  احترام  
ــا بأنفســه     ــق أحكامه ــدة مبجــرد تطبي ــا بأنفســه    أال ترضــى األطــراف املتعاق ــق أحكامه ــدة مبجــرد تطبي ــذل   ااأال ترضــى األطــراف املتعاق ــا ينبغــي ب ــذل   ، وإمن ــا ينبغــي ب ، وإمن

  ،،قصارى ما يف قوهتـا لكفالـة تطبيـق املبـادئ اإلنسـانية الـيت تشـكل أسـاس االتفاقيـات                    قصارى ما يف قوهتـا لكفالـة تطبيـق املبـادئ اإلنسـانية الـيت تشـكل أسـاس االتفاقيـات                    
: : ١٩٤٩١٩٤٩أغســـطس أغســـطس / /  آب آب١٢١٢ؤرخـــة ؤرخـــة اتفاقيـــات جنيـــف املاتفاقيـــات جنيـــف امل((. . ““علـــى الصـــعيد العـــامليعلـــى الصـــعيد العـــاملي

) ) Pictetطبعــة طبعــة ((  التعليــق، اتفاقيــة جنيــف الرابعــة املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب التعليــق، اتفاقيــة جنيــف الرابعــة املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب 
 ..))١٦١٦الصفحة الصفحة 

ــة      ــرة الفرعيـ ــة، يف الفقـ ــارت بدقـ ــة أشـ ــة أن احملكمـ ــدر باملالحظـ ــة    وجيـ ــرة الفرعيـ ــة، يف الفقـ ــارت بدقـ ــة أشـ ــة أن احملكمـ ــدر باملالحظـ ــن ) ) دالدال) () (٣٣((وجيـ ــن مـ مـ
األمــم املتحــدة األمــم املتحــدة املنطـوق، إىل أنــه ينبغــي أن يكـون أي إجــراء مــن هـذا القبيــل متفقــا مـع ميثــاق     املنطـوق، إىل أنــه ينبغــي أن يكـون أي إجــراء مــن هـذا القبيــل متفقــا مـع ميثــاق     

 . . والقانون الدويلوالقانون الدويل
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ويف اخلتام، أود أن أضيف أنه على الرغم من أنه قـد أتـيح بالفعـل الكـثري مـن            ويف اخلتام، أود أن أضيف أنه على الرغم من أنه قـد أتـيح بالفعـل الكـثري مـن             -  ٤٠٤٠ 
وقـد  وقـد  . .  فقـط  فقـط املعلومات للمحكمة يف هذه القضية، فما قدمته إسرائيل مباشرة كـان جزئيـا جـدا    املعلومات للمحكمة يف هذه القضية، فما قدمته إسرائيل مباشرة كـان جزئيـا جـدا    

ــني العــا      ــر األم ــة إىل تقري ــة بصــورة عام ــتندت احملكم ــني العــا     اس ــر األم ــة إىل تقري ــة بصــورة عام ــتندت احملكم ــن اس ــن م م ــل // نيســان نيســان١٤١٤م م ــل أبري  إىل  إىل ٢٠٠٢٢٠٠٢أبري
ــاين  ٢٠٢٠ ــرين الثـ ــاين تشـ ــرين الثـ ــوفمرب //تشـ ــوفمرب نـ ــى ٢٠٠٣٢٠٠٣نـ ــى  وعلـ ــايب   وعلـ ــان الكتـ ــايب  البيـ ــان الكتـ ــدة  األاألالبيـ ــم املتحـ ــري لألمـ ــدة  خـ ــم املتحـ ــري لألمـ ــر ((خـ ــر انظـ انظـ

وليس من الواضح ما إذا كانت قد اسـتفادت مـن بيانـات أخـرى موجـودة علـى           وليس من الواضح ما إذا كانت قد اسـتفادت مـن بيانـات أخـرى موجـودة علـى           ). ). ٧٩٧٩ الفقرةالفقرة
وترد يف الواقع معلومات مفيدة يف وثـائق مثـل التقريـر الثالـث للمقـرر اخلـاص الـراهن                    وترد يف الواقع معلومات مفيدة يف وثـائق مثـل التقريـر الثالـث للمقـرر اخلـاص الـراهن                    . . املشاعاملشاع

الـذي تقيمــه  الـذي تقيمــه  الفصـل  الفصـل  أثـر حــاجز  أثـر حــاجز  ””فضــال عـن يف  فضــال عـن يف  ) ) E/CN.4/2004/6/Add.1(( عليـه   عليـه  ورد إسـرائيل ورد إسـرائيل 
تقريــر مســتكمل مقــدم إىل فريــق السياســات  تقريــر مســتكمل مقــدم إىل فريــق السياســات  : : إســرائيل علــى جمتمعــات الضــفة الغربيــة املتــأثرة إســرائيل علــى جمتمعــات الضــفة الغربيــة املتــأثرة 

الوصول واألثر اإلنساين املترتـب عليـه،       الوصول واألثر اإلنساين املترتـب عليـه،       وإمكانية  وإمكانية   الطوارئ، تشييد احلاجز      الطوارئ، تشييد احلاجز     اإلنسانية وسياسات اإلنسانية وسياسات 
ذات طــابع عــام ذات طــابع عــام  حــال، فــإن اســتنتاجات احملكمــة القانونيــة    حــال، فــإن اســتنتاجات احملكمــة القانونيــة   وعلــى أيوعلــى أي  ..““٢٠٠٤٢٠٠٤مــارس مــارس //آذارآذار

بصورة ملحوظة، ومل تذكر سوى القليل بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتطبيق أحكام حمـددة مـن                بصورة ملحوظة، ومل تذكر سوى القليل بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتطبيق أحكام حمـددة مـن                
ومــع ذلــك ومــع ذلــك . . الهــاي أو اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى قطاعــات معينــة مــن مســار اجلــدار الهــاي أو اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى قطاعــات معينــة مــن مســار اجلــدار أنظمــة أنظمــة 
ا ألنـه يوجـد بـال شـك أثـر سـليب        ا ألنـه يوجـد بـال شـك أثـر سـليب        مـن املنطـوق نظـر     مـن املنطـوق نظـر     ) ) ألـف ألـف ) () (٣٣(( لصاحل الفقرة الفرعيـة       لصاحل الفقرة الفرعيـة      تتصوتصوت

كبري على قطاعات مـن سـكان الضـفة الغربيـة، ال ميكـن التمـاس العـذر لـه ألسـباب الضـرورة                        كبري على قطاعات مـن سـكان الضـفة الغربيـة، ال ميكـن التمـاس العـذر لـه ألسـباب الضـرورة                        
العسكرية اليت تتيحها هذه االتفاقيات؛ كما مل تشرح إسرائيل لألمـم املتحـدة أو هلـذه احملكمـة             العسكرية اليت تتيحها هذه االتفاقيات؛ كما مل تشرح إسرائيل لألمـم املتحـدة أو هلـذه احملكمـة             

 .. الذي اختارته الذي اختارتهالسبب يف أنه لن يتسىن تلبية احتياجات أمنها املشروعة إال باملسارالسبب يف أنه لن يتسىن تلبية احتياجات أمنها املشروعة إال باملسار
 هيغيرتروزالني ) توقيع(
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 رأي مستقل للقاضي كوجيمانز
 

 خلفيـة وسـياق    خلفيـة وسـياق   -مـن املنطـوق   مـن املنطـوق   ) ) دالدال ( (٣٣أسباب التصويت السليب على الفقرة الفرعيـة        أسباب التصويت السليب على الفقرة الفرعيـة         
  - احلاجـــة إىل معاملـــة متوازنـــة، املســـائل املتعلقـــة باالختصـــاص القضـــائي   احلاجـــة إىل معاملـــة متوازنـــة، املســـائل املتعلقـــة باالختصـــاص القضـــائي  -طلـــب الفتـــوى طلـــب الفتـــوى 

ــرة ــرةللفق ــادة  ٢٢ للفق ــن امل ــادة   م ــن امل ــرار ١٢١٢ م ــاق وق ــن امليث ــرار  م ــاق وق ــن امليث ــة   م ــة العام ــة   اجلمعي ــة العام ــف ٣٧٧٣٧٧ اجلمعي ــف  أل  مســألة  مســألة -) ) ٥٥  -د د (( أل
  - مبـدأ التناسـب       مبـدأ التناسـب      - تقريـر املصـري       تقريـر املصـري      - األسـباب الوجيهـة       األسـباب الوجيهـة      - أغراض الطلب     أغراض الطلب    -املالءمة القضائية   املالءمة القضائية   

 مـن مـواد    مـن مـواد   ٤١٤١ املـادة    املـادة   - االلتزامات إزاء الدول األخـرى        االلتزامات إزاء الدول األخـرى       - اآلثار القانونية     اآلثار القانونية    -الدفاع عن النفس    الدفاع عن النفس    
  - واجـب االمتنـاع    واجـب االمتنـاع   -دم االعتـراف  دم االعتـراف   واجـب عـ    واجـب عـ   -جلنة القانون الـدويل بشـأن مسـؤولية الدولـة           جلنة القانون الـدويل بشـأن مسـؤولية الدولـة           

 .. املشتركة من اتفاقيات جنيف املشتركة من اتفاقيات جنيف٨١٨١ املادة  املادة -واجب كفالة احترام القانون اإلنساين واجب كفالة احترام القانون اإلنساين 
 

 مالحظات استهالليةمالحظات استهاللية -أوال أوال  
مؤيــدا مجيــع فقــرات اجلــزء املتعلــق بــاملنطوق مــن الفتــوى مــع  مؤيــدا مجيــع فقــرات اجلــزء املتعلــق بــاملنطوق مــن الفتــوى مــع  ويت ويت صــصــأدليــت بأدليــت ب -  ١١ 

 ..ر القانونية املترتبة على الدولر القانونية املترتبة على الدولثاثاآلآلتناول اتناول اتت، اليت ، اليت ))دالدال ( (٣٣استثناء واحد، أال وهو الفقرة استثناء واحد، أال وهو الفقرة 
يف هـذه  يف هـذه  بإجيـاز   بإجيـاز   وكان لدى  عدد من األسباب لإلدالء بتصويت سـليب سـأكتفي ببياهنـا              وكان لدّى عدد من األسباب لإلدالء بتصويت سـليب سـأكتفي ببياهنـا               

 ..املرحلة، ذلك ألنين سأعود إليها عند التعليق على خمتلف أجزاء الفتوىاملرحلة، ذلك ألنين سأعود إليها عند التعليق على خمتلف أجزاء الفتوى
 : : وميكن إجياز الدوافع اليت محلتين على ذلك على النحو التايلوميكن إجياز الدوافع اليت محلتين على ذلك على النحو التايل 
ــب بصــيغته ا  -أوال أوال   ــب بصــيغته ا الطل ــة مل   الطل ــة العام ــن اجلمعي ــواردة م ــة مل   ل ــة العام ــن اجلمعي ــواردة م ــتض ل ــتض يق ــد   يق ــة حتدي ــن احملكم ــد   م ــة حتدي ــن احملكم م

ويف هـذا الصـدد،   ويف هـذا الصـدد،   . . االلتزامات اليت تترتب على الـدول جـراء النتـائج الـيت ختلـص إليهـا احملكمـة             االلتزامات اليت تترتب على الـدول جـراء النتـائج الـيت ختلـص إليهـا احملكمـة             
ففـي  ففـي  . . مع اهليكل املعتمد يف الفتوى الصادرة بشـأن قضـية ناميبيـا           مع اهليكل املعتمد يف الفتوى الصادرة بشـأن قضـية ناميبيـا           املقارنة  املقارنة  يكون من املناسب    يكون من املناسب     الال

ــار القان    ــار القان   تلــك القضــية كانــت مســألة اآلث ــب،     تلــك القضــية كانــت مســألة اآلث ــدول مــن صــميم الطل ــى ال ــيت تترتــب عل ــة ال ــب،     وني ــدول مــن صــميم الطل ــى ال ــيت تترتــب عل ــة ال وني
وأن ذلـك القـرار، وال سـيما        وأن ذلـك القـرار، وال سـيما        . . ويقتضيها املنطق ألهنا قامت على أساس قـرار مـن جملـس األمـن             ويقتضيها املنطق ألهنا قامت على أساس قـرار مـن جملـس األمـن             

، فقد اعتربته احملكمـة     ، فقد اعتربته احملكمـة     ““مجيع الدول مجيع الدول ””ىل  ىل  إإ من منطوقه، اليت كان اخلطاب فيها موجها          من منطوقه، اليت كان اخلطاب فيها موجها         ٥٥الفقرة  الفقرة  
 املترتبــة علــى الــدول الســتمرار وجــود  املترتبــة علــى الــدول الســتمرار وجــود اآلثــار القانونيــةاآلثــار القانونيــة. (. (““أساســيا ألغــراض الفتــوى الراهنــةأساســيا ألغــراض الفتــوى الراهنــة””

ــا   ــا يف ناميبي ــوب أفريقي ــا  جن ــا يف ناميبي ــوب أفريقي ــا ((جن ــوب غــرب أفريقي ــا جن ــوب غــرب أفريقي ــرار جملــس األمــن    ))جن ــرار جملــس األمــن    ، بصــرف النظــر عــن ق ، بصــرف النظــر عــن ق
 مـن الـنص     مـن الـنص    ٥١٥١، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٧١١٩٧١، الفتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعـام         ، الفتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعـام         ))١٩٧٠١٩٧٠(( ٢٧٦٢٧٦

 ).).١٠٨١٠٨االنكليزي، الفقرة االنكليزي، الفقرة 
 ت سأل احملكمة بشأن اآلثار القانونيـة        ُتسأل احملكمة بشأن اآلثار القانونيـة       وال توجد حالة مماثلة يف القضية الراهنة، ومنها ال        وال توجد حالة مماثلة يف القضية الراهنة، ومنها ال         

عمـل  عمـل  عـن   عـن   اليت تترتب على قرار اختذه جهاز سياسي من أجهـزة األمـم املتحـدة، ولكـن ت سـأل                   اليت تترتب على قرار اختذه جهاز سياسي من أجهـزة األمـم املتحـدة، ولكـن ُتسـأل                   
قامت به دولة عضو، وذلك ال مينع احملكمة من النظـر يف مسـألة اآلثـار الـيت تترتـب علـى دول                      قامت به دولة عضو، وذلك ال مينع احملكمة من النظـر يف مسـألة اآلثـار الـيت تترتـب علـى دول                      
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 ختلـص احملكمـة إليهـا عندئـذ تتوقـف            ختلـص احملكمـة إليهـا عندئـذ تتوقـف           ثالثة حاملا يتبني أن العمل غري قانوين، ولكن النتيجـة الـيت           ثالثة حاملا يتبني أن العمل غري قانوين، ولكن النتيجـة الـيت           
 ..على احلجج اليت تسوقها ال على املنطق الضروري للطلبعلى احلجج اليت تسوقها ال على املنطق الضروري للطلب

  ٤٩٤٩-٩٩انظـر الفقـرات     انظـر الفقـرات     ((إهنا، مع ذلـك، هـي هـذه احلجـج، الـيت أرى أهنـا غـري مقنعـة                    إهنا، مع ذلـك، هـي هـذه احلجـج، الـيت أرى أهنـا غـري مقنعـة                     
 ..لين على أن أديل بتصويت سليبلين على أن أديل بتصويت سليبمحمح، واليت كانت هي الدافع الثاين الذي ، واليت كانت هي الدافع الثاين الذي ))أدناهأدناه

 الـــيت خلصـــت إليهـــا احملكمـــة، كمـــا وردت يف الفقـــرة  الـــيت خلصـــت إليهـــا احملكمـــة، كمـــا وردت يف الفقـــرة وثالثـــا، يتـــبني يل أن النتـــائج،وثالثـــا، يتـــبني يل أن النتـــائج، 
من املنطوق يشوهبا بعض الضـعف؛ ومبعـزل عـن النتيجـة الـيت توصـلت إليهـا احملكمـة                  من املنطوق يشوهبا بعض الضـعف؛ ومبعـزل عـن النتيجـة الـيت توصـلت إليهـا احملكمـة                  ) ) دالدال(( ٣٣

بعـدم تقـدمي العـون أو املسـاعدة يف سـبيل احلفـاظ علـى                بعـدم تقـدمي العـون أو املسـاعدة يف سـبيل احلفـاظ علـى                ”” يقع على عـاتق الـدول التـزام           يقع على عـاتق الـدول التـزام          نهنهمن أ من أ 
د أن مــن العســري علــي  أن أختيــل د أن مــن العســري علــّي أن أختيــل أجــأجــ  ))وهــو اســتنتاج أنــا أؤيــدهوهــو اســتنتاج أنــا أؤيــده] (] (اجلــداراجلــدار[[تشــييد تشــييد وضــع أنشــأه وضــع أنشــأه 

أرى أنــه ينبغــي أرى أنــه ينبغــي فلســت فلســت . . الــدول يف املمارســة العمليــةالــدول يف املمارســة العمليــةأن تقــوم بــه أن تقــوم بــه ، ، ، أو مــا ال ي توقــع، أو مــا ال ُيتوقــعيتوقــعيتوقــع مــامــا
للنتــائج الــيت ختلــص إليهــا أي هيئــة قضــائية أن يكــون هلــا أثــر مباشــر علــى ســلوك املخاطــب؛    للنتــائج الــيت ختلــص إليهــا أي هيئــة قضــائية أن يكــون هلــا أثــر مباشــر علــى ســلوك املخاطــب؛    

مـن املنطـوق يسـتوفيان      مـن املنطـوق يسـتوفيان      ) ) الالدد ( (٣٣اجلزء األخـري مـن الفقـرة الفرعيـة          اجلزء األخـري مـن الفقـرة الفرعيـة           أنه ال اجلزء األول وال    أنه ال اجلزء األول وال     كماكما
 ..هذا الشرطهذا الشرط

ومــع إنــين اتفــق عمومــا مــع فتــوى احملكمــة، بشــأن بعــض املســائل فــإن لــدي    ومــع إنــين اتفــق عمومــا مــع فتــوى احملكمــة، بشــأن بعــض املســائل فــإن لــدّي    -  ٢٢ 
باتبـاع التسلسـل املنطقـي      باتبـاع التسلسـل املنطقـي      أبـديها،   أبـديها،   وسأقوم، يف تعليقايت اليت     وسأقوم، يف تعليقايت اليت     . . حتفظات على حجج هذه الفتوى    حتفظات على حجج هذه الفتوى    

 ::للفتوىللفتوى
 املسائل املتعلقة باالختصاص القضائياملسائل املتعلقة باالختصاص القضائي ))أأ(( 
 قضائية قضائية املالءمة الاملالءمة المسألة مسألة  ))بب(( 
 األسباب الوجيهة للدعوىاألسباب الوجيهة للدعوى ))جج(( 
 ثار القانونيةثار القانونيةآلآلاا ))دد(( 
ــة الطلــب         ــبعض املالحظــات بشــأن خلفي ــك، أن أديل ب ــل ذل ــل فع ــين أود، قب ــى أن ــة الطلــب       عل ــبعض املالحظــات بشــأن خلفي ــك، أن أديل ب ــل ذل ــل فع ــين أود، قب ــى أن عل
 ..وسياقهوسياقه

 
 خلفية وسياق الطلب إلصدار الفتوىخلفية وسياق الطلب إلصدار الفتوى -ثانيا ثانيا  

أن أن ) ) املالءمـة القضـائية   املالءمـة القضـائية   يف سـياق    يف سـياق    (( مـن الفتـوى       مـن الفتـوى      ٥٤٥٤تالحظ احملكمة، يف الفقرة     تالحظ احملكمة، يف الفقرة      -  ٣٣ 
أن مسألة اجلدار جزء من كل أكرب لكن ذلك ال ميكن أن يكون سـببا هلـا ألن         أن مسألة اجلدار جزء من كل أكرب لكن ذلك ال ميكن أن يكون سـببا هلـا ألن         مدركة  مدركة  ة  ة  احملكماحملكم

 سيؤخذ بعنايـة يف      سيؤخذ بعنايـة يف     ريريوتضيف احملكمة أن هذا اإلطار الكب     وتضيف احملكمة أن هذا اإلطار الكب     . . ترفض اإلجابة على الطلب املطروح    ترفض اإلجابة على الطلب املطروح    
أشاطر احملكمة كليا رأيها الوارد يف تلـك الفقـرة، مبـا يف ذلـك مالحظـة احملكمـة                   أشاطر احملكمة كليا رأيها الوارد يف تلـك الفقـرة، مبـا يف ذلـك مالحظـة احملكمـة                   وأنا  وأنا  . . االعتباراالعتبار
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بقـدر مــا ميكـن أن يكــون هلـا مــن    بقـدر مــا ميكـن أن يكــون هلـا مــن    ها، مــع ذلـك، أال تنظــر يف املسـائل األخــرى إال   ها، مــع ذلـك، أال تنظــر يف املسـائل األخــرى إال   أن يف وسـع أن يف وسـع 
 ..ضرورة بالنسبة للنظر يف السؤال املطروح عليهاضرورة بالنسبة للنظر يف السؤال املطروح عليها

اهتمامــا أوضــح اهتمامــا أوضــح تــويل تــويل يف رأيــي أنــه يف وســع احملكمــة، وكــان ينبغــي هلــا، أن  يف رأيــي أنــه يف وســع احملكمــة، وكــان ينبغــي هلــا، أن  وو -  ٤٤ 
عقـود  عقـود    ةة منذ عـد  منذ عـد ذلك أن الوضع يف فلسطني وما حوهلا ما زالذلك أن الوضع يف فلسطني وما حوهلا ما زال. . للسياق العام للطلب يف فتواها للسياق العام للطلب يف فتواها 

يشكل هتديدا مسـتمرا للسـلم واألمـن الـدوليني، كمـا أنـه مـا زال ميثـل مأسـاة إنسـانية معقـدة                          يشكل هتديدا مسـتمرا للسـلم واألمـن الـدوليني، كمـا أنـه مـا زال ميثـل مأسـاة إنسـانية معقـدة                          
إذ كيف ميكن جملتمع، كـاجملتمع الفلسـطيين، أن         إذ كيف ميكن جملتمع، كـاجملتمع الفلسـطيين، أن         . . يصعب على العقل ختيل جوانب عديدة منها      يصعب على العقل ختيل جوانب عديدة منها      

ه ه على وضع يكون ضحايا العنف فيه يف الغالب رجاال ونساء وأطفاال أبريـاء، وكيـف لـ                على وضع يكون ضحايا العنف فيه يف الغالب رجاال ونساء وأطفاال أبريـاء، وكيـف لـ                يتعود  يتعود  
فيـه  فيـه  على وضع، تستهدف    على وضع، تستهدف    يتعود  يتعود  أن  أن  ببأن يعيش فيه؟ وكيف ميكن جملتمع، كاجملتمع اإلسرائيلي،         أن يعيش فيه؟ وكيف ميكن جملتمع، كاجملتمع اإلسرائيلي،         

اهلجمات ضد خصم سياسي املدنيني رجاال ونسـاء وأطفـاال بطريقـة عشـوائية، وكيـف لـه أن                   اهلجمات ضد خصم سياسي املدنيني رجاال ونسـاء وأطفـاال بطريقـة عشـوائية، وكيـف لـه أن                   
 يعيش فيه؟يعيش فيه؟
أنـه محايـة ضـرورية مـن الفئـة األخـرية مـن              أنـه محايـة ضـرورية مـن الفئـة األخـرية مـن              علـى   علـى   تعلله إسرائيل   تعلله إسرائيل   بشييد اجلدار   بشييد اجلدار   وو -  ٥٥ 

املـدنيني  املـدنيني  علـى   علـى   فاهلجمات املتعمدة والعشوائية اليت تشن      فاهلجمات املتعمدة والعشوائية اليت تشن      . .  ت عترب عموما جرائم دولية     ُتعترب عموما جرائم دولية    األعمال اليت األعمال اليت 
بنية القتل هي العنصر األساسي لإلرهاب الذي ما برح اجملتمع الدويل ي دينه إدانة تامة بصـرف                بنية القتل هي العنصر األساسي لإلرهاب الذي ما برح اجملتمع الدويل ُيدينه إدانة تامة بصـرف                

 . . النظر عن الدوافع اليت تكون وراء هذه األعمالالنظر عن الدوافع اليت تكون وراء هذه األعمال
ايـة حيـاة    ايـة حيـاة    رد علـى هـذه اهلجمـات حلم       رد علـى هـذه اهلجمـات حلم       إن لكل دولة، مبا يف ذلك إسـرائيل، احلـق يف الـ            إن لكل دولة، مبا يف ذلك إسـرائيل، احلـق يف الـ             

ب القيام بذلك، على الرغم من أن اختيار الوسيلة لفعـل ذلـك حتـدده               ب القيام بذلك، على الرغم من أن اختيار الوسيلة لفعـل ذلـك حتـدده               مواطنيها بل وعليها واج   مواطنيها بل وعليها واج   
ويف هـذه القضـية، مل حتتـرم إسـرائيل هـذه احلـدود، واحملكمـة            ويف هـذه القضـية، مل حتتـرم إسـرائيل هـذه احلـدود، واحملكمـة            . . مبادئ وقواعـد القـانون الـدويل      مبادئ وقواعـد القـانون الـدويل      

. . اعـد القـانون الـدويل هـذه    اعـد القـانون الـدويل هـذه     وقو وقوأن إسـرائيل مل حتتـرم مبـادئ    أن إسـرائيل مل حتتـرم مبـادئ    علـى   علـى   تقيم الـدليل علـى حنـو م قنـع          تقيم الـدليل علـى حنـو ُمقنـع          
اجلـدار علـى طـول      اجلـدار علـى طـول      تشـييد   تشـييد   نتهت إليه احملكمة مـن أن       نتهت إليه احملكمة مـن أن       ااأجد شائبة يف هذه النتيجة وال يف ما         أجد شائبة يف هذه النتيجة وال يف ما          والوال

ــاة الفلســطينيني الــذين يعيشــون يف  مــن مــن الــذي وقــع االختيــار عليــه قــد زاد كــثريا   الــذي وقــع االختيــار عليــه قــد زاد كــثريا    الطريــقالطريــق ــاة الفلســطينيني الــذين يعيشــون يف  معان معان
 ..األرض احملتلةاألرض احملتلة

ار، إىل جانــب التــدابري ار، إىل جانــب التــدابري اجلــداجلــدتشــييد تشــييد  تنتــهي احملكمــة إىل أن  تنتــهي احملكمــة إىل أن ١٢٢١٢٢ففــي الفقــرة ففــي الفقــرة  -  ٦٦ 
يشـكل  يشـكل  ممـا جيعلـه     ممـا جيعلـه     املتخذة سابقا، يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيين حقـه يف تقريـر املصـري               املتخذة سابقا، يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيين حقـه يف تقريـر املصـري               

 يف مـا إذا كـان اجلـزء األخـري            يف مـا إذا كـان اجلـزء األخـري           وتسـاورين شـكوك   وتسـاورين شـكوك   . . انتهاكا اللتزام إسرائيل بـاحترام ذلـك احلـق        انتهاكا اللتزام إسرائيل بـاحترام ذلـك احلـق        
 أن جمرد وجـود      أن جمرد وجـود     ، لكن ال شك لدي يف     ، لكن ال شك لدي يف     )) أدناه  أدناه ٣٢٣٢انظر الفقرة   انظر الفقرة   ((انتهت إليه احملكمة صحيحا     انتهت إليه احملكمة صحيحا      ممامما

إعمـال حقهـم يف     إعمـال حقهـم يف     هـو أمـر يزيـد مـن صـعوبة           هـو أمـر يزيـد مـن صـعوبة           الفلسـطينيني الواحـد منـهم عـن اآلخـر           الفلسـطينيني الواحـد منـهم عـن اآلخـر           يعزل  يعزل  بناء  بناء  
تقرير املصري، حىت وإن يتعني االعتراف بأن إعمال هذا احلق يتوقف على اتفاق سياسـي أكثـر                 تقرير املصري، حىت وإن يتعني االعتراف بأن إعمال هذا احلق يتوقف على اتفاق سياسـي أكثـر                 

 ..مما يتوقف على الوضع يف واقع احلالمما يتوقف على الوضع يف واقع احلال
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جســيما جســيما ضــررا ضــررا ””أحلقــت أحلقــت ا قــد ا قــد صــحيح أيضــا أن األعمــال اإلرهابيــة ذاهتــ صــحيح أيضــا أن األعمــال اإلرهابيــة ذاهتــ مــن المــن الولكــن ولكــن  
علـى حنـو مـا جـاء يف بيـان اللجنـة         علـى حنـو مـا جـاء يف بيـان اللجنـة         “ “ باألماين املشـروعة للشـعب الفلسـطيين يف مسـتقبل أفضـل           باألماين املشـروعة للشـعب الفلسـطيين يف مسـتقبل أفضـل           

ــة للشــرق األوســط، املــؤرخ    ــة للشــرق األوســط، املــؤرخ   الرباعي ــه // متــوز متــوز١٦١٦الرباعي ــه يولي ــان إىل القــول . . ٢٠٠٢٢٠٠٢يولي ــان إىل القــول وميضــي البي ــهوميضــي البي ــه بأن : :  بأن
ــها،      الال”” ــة بكاملــ ــل منطقــ ــل أمــ ــابيني بقتــ ــماح لإلرهــ ــب الســ ــها،     جيــ ــة بكاملــ ــل منطقــ ــل أمــ ــابيني بقتــ ــماح لإلرهــ ــب الســ ــد،  جيــ ــع دويل موحــ ــد،  وجمتمــ ــع دويل موحــ وجمتمــ
ـــسس قيــققيــقحتحت يفيف ـــــــ ـــوأموأم المالمــــ ـــــــ ـــن حقيقــيني للفلســطينيني واإلســرائيليني عل ن حقيقــيني للفلســطينيني واإلســرائيليني عل ــــ ـــــــ ـــى حى حــــ ـــــــ ـــد سد ســــ ــــــــــ “ “ واءواءـــــــ
))Mpw 2004/38/Add.1/Annex 10.(.( 

قيقة أن احملكمة قصرت نفسها على أن تقدم تقريرا عن عدد من احلقـائق         قيقة أن احملكمة قصرت نفسها على أن تقدم تقريرا عن عدد من احلقـائق         واحلواحل -  ٧٧ 
زم يف واقـع احلـال لإلجابـة    زم يف واقـع احلـال لإلجابـة    التارخيية اليت أفضت إىل املأسـاة اإلنسـانية الراهنـة مـن منطلـق مـا يلـ             التارخيية اليت أفضت إىل املأسـاة اإلنسـانية الراهنـة مـن منطلـق مـا يلـ             

اخلالصـة التارخييـة، علـى حنـو مـا وردت يف            اخلالصـة التارخييـة، علـى حنـو مـا وردت يف            إن  إن  النتيجة هي،   النتيجة هي،   بيد أن   بيد أن   : : على طلب اجلمعية العامة   على طلب اجلمعية العامة   
ــن   ــرات م ــن  الفق ــرات م ــاألحرى  ، ، ٧٨٧٨ إىل  إىل ٧٠٧٠الفق ــي ب ــاألحرى  ه ــي ب ــديه ــديذات بع ــال واحــد    . . ننذات بع ــذا بســوق مث ــال واحــد    وســأبني ه ــذا بســوق مث وســأبني ه

 ..يكاد يكون وثيق الصلة بالقضية نفسهايكاد يكون وثيق الصلة بالقضية نفسها الال
ل احملكمـة إهنـا سـتقدم أوال حتلـيال مـوجزا        ل احملكمـة إهنـا سـتقدم أوال حتلـيال مـوجزا         التارخيية، تقو   التارخيية، تقو  تهاتهاوقبل تقدمي خالص  وقبل تقدمي خالص   -  ٨٨ 

لكـن  لكـن  . . إنشاء االنتداب بعد احلرب العاملية األوىل     إنشاء االنتداب بعد احلرب العاملية األوىل     بالتطرق إىل   بالتطرق إىل   للوضع يف األرض احملتلة، وستبدأ      للوضع يف األرض احملتلة، وستبدأ      
  ١٩٤٩١٩٤٩حـول وضـع الضـفة الغربيـة بـني إبـرام اتفـاق اهلدنـة العامـة يف عـام                      حـول وضـع الضـفة الغربيـة بـني إبـرام اتفـاق اهلدنـة العامـة يف عـام                      يـرد ذكـره     يـرد ذكـره     شيئا مل   شيئا مل   

أن أن بـ بـ عروفـة عمومـا     عروفـة عمومـا     املاملقيقـة   قيقـة   احلاحلالـرغم مـن     الـرغم مـن     ، على   ، على   ١٩٦٧١٩٦٧واحتالل إسرائيل الضفة الغربية يف عام       واحتالل إسرائيل الضفة الغربية يف عام       
األردن وضع الضفة الغربية حتت سيادته، لكن االدعاء باحلق يف السيادة، الذي مت التخلـي عنـه      األردن وضع الضفة الغربية حتت سيادته، لكن االدعاء باحلق يف السيادة، الذي مت التخلـي عنـه      

 .. فحسب، مل تعترف به إال دول ثالث فحسب، مل تعترف به إال دول ثالث١٩٨٨١٩٨٨يف عام يف عام 
ســبب إغفــال حقيقــة تارخييــة موضــوعية ألنــين أرى أن إدعــاء   ســبب إغفــال حقيقــة تارخييــة موضــوعية ألنــين أرى أن إدعــاء   ولســت أفهــم ولســت أفهــم  -  ٩٩ 

احلجة املؤيدة بوجـوب انطبـاق   احلجة املؤيدة بوجـوب انطبـاق   يفضي سوى إىل    يفضي سوى إىل    لى الضفة الغربية ال     لى الضفة الغربية ال     األردن احلق يف السيادة ع    األردن احلق يف السيادة ع    
 ..١٩٦٧١٩٦٧يونيه يونيه //اتفاقية جنيف الرابعة فور أن احتلتها إسرائيل يف حزيراناتفاقية جنيف الرابعة فور أن احتلتها إسرائيل يف حزيران

وإذا كان صـحيحا أن احلكومـة اإلسـرائيلية تـد عي بـأن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ليسـت                     وإذا كان صـحيحا أن احلكومـة اإلسـرائيلية تـّدعي بـأن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ليسـت                      
  ١٩٦٧١٩٦٧ مل يكـن قبـل حـرب عـام            مل يكـن قبـل حـرب عـام           واجبة االنطباق قانونا على الضـفة الغربيـة ألن ذلـك اإلقلـيم            واجبة االنطباق قانونا على الضـفة الغربيـة ألن ذلـك اإلقلـيم            

طـراف يف صـراع   طـراف يف صـراع   ألألحتت السـيادة األردنيـة فـإن ذلـك االدعـاء باطـل ألن إقليمـا، يـد عي أحـد ا                  حتت السـيادة األردنيـة فـإن ذلـك االدعـاء باطـل ألن إقليمـا، يـّدعي أحـد ا                  
حبكـم  حبكـم  ،  ،  الال حمـت   حمـت  اا، فور احتالل الطـرف اآلخـر لـه، إقليمـ          ، فور احتالل الطـرف اآلخـر لـه، إقليمـ          يصبحيصبحمسلح أنه إقليمه وحتت سيطرته،      مسلح أنه إقليمه وحتت سيطرته،      

قيــة جنيــف قيــة جنيــف حســب املعــىن الــوارد يف اتفاحســب املعــىن الــوارد يف اتفا  أحــد األطــراف الســامية املتعاقــدةأحــد األطــراف الســامية املتعاقــدةمــن قبــل مــن قبــل التعريــف التعريــف 
 ..وكانت إسرائيل واألردن كلتامها طرفني يف االتفاقيةوكانت إسرائيل واألردن كلتامها طرفني يف االتفاقية). ). التوكيد مضافالتوكيد مضاف((الرابعة الرابعة 

ن هذا األمر كان يف ذلك الوقت معترفا بـه مـن قبـل السـلطات اإلسـرائيلية،             ن هذا األمر كان يف ذلك الوقت معترفا بـه مـن قبـل السـلطات اإلسـرائيلية،             بأبأوالقول  والقول   
 .. من الفتوى من الفتوى٩٣٩٣يؤيده األمر الصادر بعد االحتالل واملشار إليه يف الفقرة يؤيده األمر الصادر بعد االحتالل واملشار إليه يف الفقرة 
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وضــع الضــفة الغربيــة بــني وضــع الضــفة الغربيــة بــني عــن التطــرق إىل عــن التطــرق إىل احملكمــة احملكمــة ف ف بعــزوبعــزووالنتيجــة الغريبــة والنتيجــة الغريبــة  -  ١٠١٠ 
 هي أن القـارئ قـادر مـن السـياق فحسـب علـى أن يعـي أهنـا كانـت                       هي أن القـارئ قـادر مـن السـياق فحسـب علـى أن يعـي أهنـا كانـت                      ١٩٦٧١٩٦٧ و    و   ١٩٤٩١٩٤٩عامي  عامي  

 تشـريان إىل خـط احلـدود الفاصـلة بـني إسـرائيل            تشـريان إىل خـط احلـدود الفاصـلة بـني إسـرائيل           ١٢٩١٢٩ و    و   ٧٣٧٣الفقرتـان   الفقرتـان   ((حتت السيادة األردنيـة     حتت السيادة األردنيـة     
كانــت قــد وضــعت حتــت كانــت قــد وضــعت حتــت أن الضــفة الغربيــة أن الضــفة الغربيــة بــبــصــراحة صــراحة اإلفــادة اإلفــادة دون دون ) ) اخلــط األخضــراخلــط األخضــر((واألردن واألردن 

رية ألن احملكمة لن تكون مرغمة البتة على التعليق علـى قانونيـة أو              رية ألن احملكمة لن تكون مرغمة البتة على التعليق علـى قانونيـة أو              احلاحلزداد  زداد  تتوو. . دنيةدنيةالسلطة األر السلطة األر 
 ..شرعية تلك السلطة إذا كانت قد أوردت ذكرا هلاشرعية تلك السلطة إذا كانت قد أوردت ذكرا هلا

ينـاير، موجهـة مـن نائـب املـدير        ينـاير، موجهـة مـن نائـب املـدير        // كانون الثاين   كانون الثاين  ٢٩٢٩وقد جاء يف رسالة مؤرخة      وقد جاء يف رسالة مؤرخة       -  ١١١١ 
 الشــؤون اخلارجيــة اإلســرائيلية إىل أمــني ســجل احملكمــة، أن   الشــؤون اخلارجيــة اإلســرائيلية إىل أمــني ســجل احملكمــة، أن  العــام واملستشــار القــانوين لــوزارةالعــام واملستشــار القــانوين لــوزارة

إسرائيل تأمل وتتوقع أن يتجاوز نظر احملكمـة الطلـب إىل املسـائل األوسـع ذات الصـلة هبـذه                    إسرائيل تأمل وتتوقع أن يتجاوز نظر احملكمـة الطلـب إىل املسـائل األوسـع ذات الصـلة هبـذه                    ””
  ١٤١٤//١٠١٠  -وقد قيـل يف هـذا الصـدد إن القـرار دإ     وقد قيـل يف هـذا الصـدد إن القـرار دإ     ). ). MWP 2004/38, Covring Cetl((“ “ املسألةاملسألة

 تشـن ضـد املـواطنني اإلسـرائيليني وأنـه بـذلك             تشـن ضـد املـواطنني اإلسـرائيليني وأنـه بـذلك            على اهلجمات اإلرهابية الـيت    على اهلجمات اإلرهابية الـيت    “ “ ساكت إطالقا ساكت إطالقا ””
يـه طلبـت إسـرائيل، مـن احملكمـة          يـه طلبـت إسـرائيل، مـن احملكمـة          وعلوعل. . ““يعكس أشد حتيز وعدم توازن لـدى اجلهـاز الطالـب          يعكس أشد حتيز وعدم توازن لـدى اجلهـاز الطالـب          ””
 ..تصدر الفتوىتصدر الفتوى أالأال

ن من املناسـب أن تسـتجيب       ن من املناسـب أن تسـتجيب       ااالبت يف ما إذا ك    البت يف ما إذا ك    لدى  لدى  إنين ال أرى أن احملكمة،      إنين ال أرى أن احملكمة،       -  ١٢١٢ 
اسية الـيت سـبقت تقـدمي الطلـب إىل احلـد      اسية الـيت سـبقت تقـدمي الطلـب إىل احلـد      لطلب إصدار فتوى، ميكن أن تدخل يف املناقشة السي   لطلب إصدار فتوى، ميكن أن تدخل يف املناقشة السي   

تلــك املناقشــة لكــن، تلــك املناقشــة لكــن، وال يسـتبعد أن تــزداد حــرارة  وال يسـتبعد أن تــزداد حــرارة  . . املطروحــةاملطروحــةالـذي يســتلزمه فهمهــا للمســألة  الـذي يســتلزمه فهمهــا للمســألة  
 التهديد باألسلحة النووية أو استخدامهاالتهديد باألسلحة النووية أو استخدامهااحملكمة يف قضية مشروعية احملكمة يف قضية مشروعية ذكرت ذكرت كما كما 

، ، قـرارا، إصـدار فتـوى بشـأن مسـألة قانونيـة         قـرارا، إصـدار فتـوى بشـأن مسـألة قانونيـة         طلب اجلمعيـة، باختاذهـا      طلب اجلمعيـة، باختاذهـا      تتحاملا  حاملا  ””  
ــرفض إصــدار         ــاهرة ألن ت ــباب ق ــديها أس ــت ل ــا إذا كان ــت يف م ــة، يف الب ــإن احملكم ــرفض إصــدار        ف ــاهرة ألن ت ــباب ق ــديها أس ــت ل ــا إذا كان ــت يف م ــة، يف الب ــإن احملكم ف

تضع يف اعتبارها منشأ الطلب وال تارخيه السياسي، وال تضـع يف اعتبارهـا     تضع يف اعتبارها منشأ الطلب وال تارخيه السياسي، وال تضـع يف اعتبارهـا      الفتوى، ال الفتوى، ال 
  ١٩٩٦١٩٩٦تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام ((“ “ توزيــع األصــوات بشــأن القــرار املتخــذتوزيــع األصــوات بشــأن القــرار املتخــذ

 ).).١٦١٦ي، الفقرة ي، الفقرة  من النص االنكليز من النص االنكليز٢٣٧٢٣٧، الصفحة ، الصفحة ))أوالأوال((
على أن احملكمة ال تعمل يف فراغ، أهنا اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة وعليهـا              على أن احملكمة ال تعمل يف فراغ، أهنا اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة وعليهـا               

ــياق السياســي األوســع      ــياق السياســي األوســع     أن تضــطلع بعملــها ومســؤوليتها يف الس وال ميكــن توقــع أن تصــدر   وال ميكــن توقــع أن تصــدر   . . أن تضــطلع بعملــها ومســؤوليتها يف الس
 ..السياق الذي وضع فيه الطلبالسياق الذي وضع فيه الطلبتراعي تراعي احملكمة فتوى بشأن طلب من جهاز سياسي دون أن احملكمة فتوى بشأن طلب من جهاز سياسي دون أن 

لى الرغم من أن احملكمة قـد وضـعت يف اعتبارهـا، بالتأكيـد، احلجـج الـيت               لى الرغم من أن احملكمة قـد وضـعت يف اعتبارهـا، بالتأكيـد، احلجـج الـيت               ععوو -  ١٣١٣ 
، فــإنين أرى أنــه كــان يف وســع الفتــوى احلاليــة أن  ، فــإنين أرى أنــه كــان يف وســع الفتــوى احلاليــة أن  بإمعــانبإمعــانســرائيل، وتعاملــت معهــا ســرائيل، وتعاملــت معهــا طرحتــها إطرحتــها إ

ذلـك  ذلـك  . . الذين يعيشون يف املنطقة   الذين يعيشون يف املنطقة   البشر  البشر  تعكس بطريقة مرضية أكثر املصاحل مدار البحث جلميع         تعكس بطريقة مرضية أكثر املصاحل مدار البحث جلميع         
ر ما إىل األعمال اإلرهابية اليت ميكن تبينها يف مواضـع عـدة مـن               ر ما إىل األعمال اإلرهابية اليت ميكن تبينها يف مواضـع عـدة مـن               أن اإلشارات غري املباشرة بقد    أن اإلشارات غري املباشرة بقد    
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الغرض، أهنـا فتـوى ت فـرض علـى جهـاز سياسـي لألمـم               الغرض، أهنـا فتـوى ُتفـرض علـى جهـاز سياسـي لألمـم               قاصرة عن هذا    قاصرة عن هذا    الفتوى هي، يف رأيي،     الفتوى هي، يف رأيي،     
ــة سياســية   يياملتحــدة وتســتهدف أن  املتحــدة وتســتهدف أن   ــأثري علــى عملي ــة سياســية   كــون هلــا ت ــأثري علــى عملي ــع ينبغــي هلــا، يف  ينبغــي هلــا، يف  ومــن مث ومــن مث . . كــون هلــا ت ــع مجي مجي

، أن تعكــس املصــاحل املشــروعة واملســؤوليات ، أن تعكــس املصــاحل املشــروعة واملســؤوليات اجلــزء املتعلــق بــاملنطوق منــهااجلــزء املتعلــق بــاملنطوق منــهايف يف حججهــا وحــىت حججهــا وحــىت 
 ).).١٦٢١٦٢الفقرة الفقرة ((لكل من يعنيهم األمر، ال أن تكتفي باإلشارة إليهم يف فقرة ختامية لكل من يعنيهم األمر، ال أن تكتفي باإلشارة إليهم يف فقرة ختامية 

 
 ةةالقضائيالقضائيبالوالية بالوالية املسائل املتعلقة املسائل املتعلقة  -ثالثا ثالثا  

  ١٤١٤//١٠١٠-أنـــه مل يكــن يف اختــاذ القــرار دإ أنـــه مل يكــن يف اختــاذ القــرار دإ احملكمــة يف احملكمــة يف متامــا رأي متامــا رأي إنــين أشــاطر إنــين أشــاطر  -  ١٤١٤ 
يسـتوف  يسـتوف    مـن امليثـاق؛ وألنـه مل        مـن امليثـاق؛ وألنـه مل       ١٢١٢ املـادة     املـادة     مـن   مـن  ١١ خيـالف حكـم الفقـرة         خيـالف حكـم الفقـرة        جتاوز للسـلطة، ألنـه مل     جتاوز للسـلطة، ألنـه مل     

  -د  د  ((ألـف   ألـف    ٣٧٧٣٧٧القـرار   القـرار   ((فلنتحد من أجـل السـالم       فلنتحد من أجـل السـالم       ا قرار   ا قرار   ــــــــــــــروط األساسية اليت حدده   روط األساسية اليت حدده   ــــــــــــــالشالش
 ..لعقد دورة استثنائية خاصةلعقد دورة استثنائية خاصة) ) ٥٥

يف مـا إذا كـان يف اإلمكـان وصـف ممارسـة األجهـزة               يف مـا إذا كـان يف اإلمكـان وصـف ممارسـة األجهـزة               أنـين يـراودين شـك       أنـين يـراودين شـك       غري  غري   -  ١٥١٥ 
 مـن امليثـاق، دون أن يؤخـذ     مـن امليثـاق، دون أن يؤخـذ    ١٢١٢ مـن املـادة    مـن املـادة   ١١ألمم املتحدة، فيما يتعلق بتغري الفقـرة        ألمم املتحدة، فيما يتعلق بتغري الفقـرة        لل  السياسيةالسياسية

ويف الفتـوى، تتعامـل احملكمـة       ويف الفتـوى، تتعامـل احملكمـة       . . على هذا التفسري  على هذا التفسري  فلنتحد من أجل السالم     فلنتحد من أجل السالم     يف االعتبار تأثري قرار     يف االعتبار تأثري قرار     
ويف رأيـي أنـه     ويف رأيـي أنـه     . . كبند مستقل وجملرد عالقته بشروطها اإلجرائية     كبند مستقل وجملرد عالقته بشروطها اإلجرائية     ) ) ٥٥  -د  د  (( ألف    ألف   ٣٧٧٣٧٧مع القرار   مع القرار   

 مــا يتعلـق بتفســري العالقــة بــني اختصــاص   مــا يتعلـق بتفســري العالقــة بــني اختصــاص  وخاصــة يفوخاصــة يفذا القــرار تــأثري أكثـر موضــوعية،  ذا القــرار تــأثري أكثـر موضــوعية،  ن هلــن هلــااكـ كـ 
ن الـدوليني، أرى  ن الـدوليني، أرى  اجلمعية العامـة علـى التـوايل، يف ميـدان السـلم واألمـ            اجلمعية العامـة علـى التـوايل، يف ميـدان السـلم واألمـ            اختصاص  اختصاص  جملس األمن و  جملس األمن و  

، أال وهـو أن     ، أال وهـو أن     ١٢١٢ مـن املـادة       مـن املـادة      ١١ عجل بوضع تفسري الشـرط الـوارد يف الفقـرة             عجل بوضع تفسري الشـرط الـوارد يف الفقـرة            أن هذا القرار قد   أن هذا القرار قد   
بشـأن هـذا   بشـأن هـذا   يضـطلع مبهامـه   يضـطلع مبهامـه    جملس األمن  جملس األمن إذا كانإذا كانوصية بشأن نـزاع أو حالة،     وصية بشأن نـزاع أو حالة،     اجلمعية ال تقدم ت   اجلمعية ال تقدم ت   

 ).).مضافمضافالتوكيد التوكيد ((النـزاع أو تلك احلالة النـزاع أو تلك احلالة 
فما مـن شـك يف أن التصـويت علـى           فما مـن شـك يف أن التصـويت علـى           ””. . وهذا التأثري مسلم به من حيث املبدأ      وهذا التأثري مسلم به من حيث املبدأ       -  ١٦١٦ 

  ١١رة  رة   ستكون له آثار على مدى تفسري االسـتثناء الـوارد يف الفقـ              ستكون له آثار على مدى تفسري االسـتثناء الـوارد يف الفقـ             ‘‘ االحتاد من أجل السالم     االحتاد من أجل السالم    ’’قرارقرار
 .ta charts des Nations Unies, a 2th, 1981, p؛ ؛ Philippe Manin in J.P. Cot. . ““١٢١٢من املـادة  من املـادة  

 E.de wet) ) Power, of the United Nations Secartry و  و The Chapter VII؛ وانظـر أيضـا   ؛ وانظـر أيضـا   298

General, 2004, p. 46.(.(    يف يف   فلنتحـد مـن أجـل السـالم    فلنتحـد مـن أجـل السـالم     ويف املمارسة العملية، أسـهم اختـاذ قـرار     ويف املمارسة العملية، أسـهم اختـاذ قـرار
التفسري القائل إنه إذا كان التصويت باستخدام حق النقض من جانب عضو دائـم مينـع اجمللـس                  التفسري القائل إنه إذا كان التصويت باستخدام حق النقض من جانب عضو دائـم مينـع اجمللـس                  

 مـن   مـن  ١١من اختاذ قرار فإن جملس األمن ال يعترب بعـد اآلن ممارسـا ملهامـه يف حـدود معـىن الفقـرة           من اختاذ قرار فإن جملس األمن ال يعترب بعـد اآلن ممارسـا ملهامـه يف حـدود معـىن الفقـرة           
علـى قـرار    علـى قـرار    قـد صـوت     قـد صـوت     جملـس األمـن     جملـس األمـن     يكـون   يكـون   عد القيام باستخدام حق النقض حني       عد القيام باستخدام حق النقض حني       ييوو. . ١٢١٢املادة  املادة  

 أمـرا حامسـا يف حتديـد النتيجـة أال وهـي أن جملـس األمـن مل يعـد ميـارس                        أمـرا حامسـا يف حتديـد النتيجـة أال وهـي أن جملـس األمـن مل يعـد ميـارس                       ،،تشييد اجلـدار  تشييد اجلـدار  يتناول  يتناول  
أمـا يف القضـية الراهنـة، فـإن النتيجـة املتمثلـة            أمـا يف القضـية الراهنـة، فـإن النتيجـة املتمثلـة            . . اجلـدار اجلـدار تشييد  تشييد  ببمبوجب امليثاق يف ما يتعلق      مبوجب امليثاق يف ما يتعلق      مهامه  مهامه  
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 من امليثاق، ال ميكـن فصـلها إذن          من امليثاق، ال ميكـن فصـلها إذن         ١٢١٢ من املادة     من املادة    ١١ مل خيالف الفقرة      مل خيالف الفقرة     ١٤١٤//١٠١٠  -يف أن القرار دإ     يف أن القرار دإ     
 ..على تفسري ذلك احلكمعلى تفسري ذلك احلكم) ) ٥٥  -د د (( ألف  ألف ٣٧٧٣٧٧التأثري الذي كان للقرار التأثري الذي كان للقرار عن عن 

لـــس األمـــن لـــس األمـــن ن تلـــك املمارســـة مقبولـــة لـــدى اجلمعيـــة العامـــة وجمن تلـــك املمارســـة مقبولـــة لـــدى اجلمعيـــة العامـــة وجمبـــأبـــأوالقـــول والقـــول  -  ١٧١٧ 
يؤيـده أن أيـا مـن أعضـاء اجمللـس           يؤيـده أن أيـا مـن أعضـاء اجمللـس           ) ) ٥٥  -د  د  (( ألـف     ألـف    ٣٧٧٣٧٧يتعلق بالشروط اإلجرائية للقـرار      يتعلق بالشروط اإلجرائية للقـرار       ماما يفيف
/ /  تشـرين األول    تشـرين األول   ٢٠٢٠ دورة اسـتثنائية طارئـة يف         دورة اسـتثنائية طارئـة يف        ير أن دعوة اجلمعية إىل االنعقاد من جديد يف        ير أن دعوة اجلمعية إىل االنعقاد من جديد يف         ململ

 أمر غري دستوري وأن اختاذ القرار الذي يطالب إسـرائيل بوقـف وإلغـاء تشـييد                  أمر غري دستوري وأن اختاذ القرار الذي يطالب إسـرائيل بوقـف وإلغـاء تشـييد                 ٢٠٠٣٢٠٠٣أكتوبر  أكتوبر  
ويف هـذا الصـدد، يستشـف مـن هـذه املمارسـة أن هـذا                ويف هـذا الصـدد، يستشـف مـن هـذه املمارسـة أن هـذا                . . و، من مث، جتاوز للسلطة    و، من مث، جتاوز للسلطة    ــــــــــــــاجلدار ه اجلدار ه 

الحتـاد األورويب، الـذي كـان مـن         الحتـاد األورويب، الـذي كـان مـن          من رئاسة ا    من رئاسة ا   ااوسطوسطحال  حال  صفه  صفه  بوبوقد ق دم   قد قُدم   ) ) ١٣١٣//١٠١٠-دإدإ((القرار  القرار  
بني أعضائه عضوان دائما العضوية وعضوان غري دائمي العضـوية يف جملـس األمـن، بعـد مـرور           بني أعضائه عضوان دائما العضوية وعضوان غري دائمي العضـوية يف جملـس األمـن، بعـد مـرور           

 ..أقل من أسبوع على التصويت على مشروع قرار بشأن نفس املوضوع يف اجمللسأقل من أسبوع على التصويت على مشروع قرار بشأن نفس املوضوع يف اجمللس
لجمعيـة  لجمعيـة  تتـيح ل  تتـيح ل  أضيف أنين أتفق مع احملكمة يف أنه قد نشأت ممارسة           أضيف أنين أتفق مع احملكمة يف أنه قد نشأت ممارسة           وأود أن   وأود أن    -  ١٨١٨ 

السـلم واألمـن   السـلم واألمـن   بصـون  بصـون  مة وجملـس األمـن النظـر، يف آن واحـد، يف نفـس املسـألة الـيت تتعلـق               مة وجملـس األمـن النظـر، يف آن واحـد، يف نفـس املسـألة الـيت تتعلـق               العاالعا
إمكـان اجلمعيـة العامـة أن تتخـذ بصـورة قانونيـة، يف              إمكـان اجلمعيـة العامـة أن تتخـذ بصـورة قانونيـة، يف              ببعلى أنين أشك يف ما إذا كان        على أنين أشك يف ما إذا كان        . . الدولينيالدوليني

الـذي هـو دون   الـذي هـو دون    ( (١٣١٣//١٠١٠  -دورة عادية أو يف دورة استثنائية طارئة، قرارا لـه طـابع القـرار دإ                دورة عادية أو يف دورة استثنائية طارئة، قرارا لـه طـابع القـرار دإ                
، إذا كـان جملـس األمـن قـد شـرع      ، إذا كـان جملـس األمـن قـد شـرع      ))١٢١٢ من املـادة   من املـادة  ١١ية باملعىن املقصود يف الفقرة  ية باملعىن املقصود يف الفقرة  أي شك توص  أي شك توص  

 ..يف النظر يف مسألة تشييد اجلدار حتديدا دون أن يكون قد اختذ قرارا بشأهنايف النظر يف مسألة تشييد اجلدار حتديدا دون أن يكون قد اختذ قرارا بشأهنا
 

 القضائيةالقضائيةاملالءمة املالءمة مسألة مسألة  -رابعا رابعا  
املالءمـة  املالءمـة  مـن بـاب     مـن بـاب     كـان   كـان   إذا  إذا  عميـق عمـا     عميـق عمـا     تـردد   تـردد   بـأن سـاورين     بـأن سـاورين     علي  أن أقر    علّي أن أقر    يتعني  يتعني   -  ١٩١٩ 
 ..ئية االمتثال لطلب اجلمعية العامةئية االمتثال لطلب اجلمعية العامةالقضاالقضا

تكتسـب  تكتسـب  ويتعلق هذا التردد، يف املقام األول، مبسألة ما إذا كانت احملكمة لـن              ويتعلق هذا التردد، يف املقام األول، مبسألة ما إذا كانت احملكمة لـن               -  ٢٠٢٠ 
داع بإصـدارها الفتـوى املطلوبـة، فتضـعف بـذلك قـدرهتا علـى اإلسـهام يف                  داع بإصـدارها الفتـوى املطلوبـة، فتضـعف بـذلك قـدرهتا علـى اإلسـهام يف                  طابعا مسي سا بغـري     طابعا مسيَّسا بغـري     

 هـذه الفتـوى، أيـا كـان          هـذه الفتـوى، أيـا كـان         وال بـد مـن االعتـراف بـأن        وال بـد مـن االعتـراف بـأن        . . األمن العـاملي ويف احتـرام سـيادة القـانون         األمن العـاملي ويف احتـرام سـيادة القـانون         
وهذه مسـألة وثيقـة الصـلة       وهذه مسـألة وثيقـة الصـلة       . . حتما جزءا من املناقشة السياسية احملتومة أصال      حتما جزءا من املناقشة السياسية احملتومة أصال      ستصبح  ستصبح  مضموهنا،  مضموهنا،  

الواليـات املتحـدة، واالحتـاد      الواليـات املتحـدة، واالحتـاد      ((باملوضوع نظرا إىل أن ثالثة أعضـاء مـن أعضـاء اللجنـة الرباعيـة                باملوضوع نظرا إىل أن ثالثة أعضـاء مـن أعضـاء اللجنـة الرباعيـة                
ــوا عــن التصــويت  ) ) الروســي، واالحتــاد األورويب الروســي، واالحتــاد األورويب  ــد امتنع ــوا عــن التصــويت  ق ــد امتنع ــرار دإط ق ــى الق ــرار دإط  عل ــى الق  وأهنــم  وأهنــم ١٤١٤//١٠١٠  - عل

أن يروا احملكمة متتثل للطلب خشية أن يكون للفتوى دخـل يف عمليـة   أن يروا احملكمة متتثل للطلب خشية أن يكون للفتوى دخـل يف عمليـة   حريصني على   حريصني على   يبدون  يبدون   الال
وال ميكن االستهانة هبـذه املخـاوف ألن الوضـع قيـد البحـث مـا زال يشـكل                   وال ميكن االستهانة هبـذه املخـاوف ألن الوضـع قيـد البحـث مـا زال يشـكل                   . . السالم السياسية السالم السياسية 

 ..خطرا على السلم واألمن الدوليني ومصدرا ملعاناة إنسانية كبريةخطرا على السلم واألمن الدوليني ومصدرا ملعاناة إنسانية كبرية
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أخلـص مـع    أخلـص مـع    فإنين  فإنين  يم بأن خطر احتمال التسييس خطر حقيقي        يم بأن خطر احتمال التسييس خطر حقيقي        وفيما يتم التسل  وفيما يتم التسل   -  ٢١٢١ 
وكـان ينبغـي أن يكـون هـذا         وكـان ينبغـي أن يكـون هـذا         . . ذلك، إىل أن هذا اخلطر لن يزول برفض احملكمـة إصـدار فتـوى             ذلك، إىل أن هذا اخلطر لن يزول برفض احملكمـة إصـدار فتـوى             

ذلـك أنـه مـا إن يـتم اختـاذ قـرار             ذلـك أنـه مـا إن يـتم اختـاذ قـرار             . . تقـدمي الطلـب   تقـدمي الطلـب   انتـوت   انتـوت   اخلطر موضع نظر اجلمعية العامة حـني        اخلطر موضع نظر اجلمعية العامة حـني        
ياسـية بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت          ياسـية بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت          ذلك حىت تصبح احملكمـة جهـة فاعلـة علـى السـاحة الس             ذلك حىت تصبح احملكمـة جهـة فاعلـة علـى السـاحة الس             بب

ورفـض احملكمـة إصـدار فتـوى سـيكون تسييسـا للمحكمـة قـدر                ورفـض احملكمـة إصـدار فتـوى سـيكون تسييسـا للمحكمـة قـدر                . . ست صدر أو ال ت صـدر فتـوى      سُتصدر أو ال ُتصـدر فتـوى      
ضــطالع بعملــها القضــائي  ضــطالع بعملــها القضــائي  االاالاحملكمــة نفســها علــى  احملكمــة نفســها علــى  فــإذا مــا قصــرت  فــإذا مــا قصــرت  . . إصــدارها هــذه الفتــوىإصــدارها هــذه الفتــوى

ادة ادة اخلطر أال وهـو أن مصـداقيتها يف تعزيـز احتـرام سـي     اخلطر أال وهـو أن مصـداقيتها يف تعزيـز احتـرام سـي     حتجيم حتجيم قادرة على  قادرة على  بذلك  بذلك  حصرا، تكون   حصرا، تكون   
 ..تتأثرتتأثرالقانون القانون 
فمـاذا  فمـاذا  . . ترددي عالقة أيضا مبسألة اهلدف من وراء طب اجلمعية العامة         ترددي عالقة أيضا مبسألة اهلدف من وراء طب اجلمعية العامة         للوكان  وكان   -  ٢٢٢٢ 

 يعطـي بعـض    يعطـي بعـض   ١٤١٤//١٠١٠  -كان غرض اجلمعية من وراء تقـدمي هـذا الطلـب؟ يبـدو أن القـرار دإ          كان غرض اجلمعية من وراء تقـدمي هـذا الطلـب؟ يبـدو أن القـرار دإ          
ــرد نصــها         ــيت ي ــرار ال ــرة األخــرية مــن ديباجــة الق ــذا الصــدد يف الفق ــرد نصــها        املعلومــات اإلضــافية يف ه ــيت ي ــرار ال ــرة األخــرية مــن ديباجــة الق ــذا الصــدد يف الفق املعلومــات اإلضــافية يف ه

 ::ليلييي كماكما
 أن مــرور الوقــت يفــاقم الصــعوبات يف امليــدان يف الوقــت الــذي  أن مــرور الوقــت يفــاقم الصــعوبات يف امليــدان يف الوقــت الــذي وإذ تــدركوإذ تــدرك””  

فضـها االمتثـال للقـانون الـدويل     فضـها االمتثـال للقـانون الـدويل     تستمر فيه إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، يف ر        تستمر فيه إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، يف ر        
يتعلق بتشييدها اجلدار املـذكور أعـاله ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ونتـائج                     يتعلق بتشييدها اجلدار املـذكور أعـاله ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار ونتـائج                      ماما يفيف

 ““......وخيمة وخيمة 
عامة جتد لزاما عليهـا أن تتخـذ إجـراء عـاجال لوضـع حـد هلـذه                  عامة جتد لزاما عليهـا أن تتخـذ إجـراء عـاجال لوضـع حـد هلـذه                  والواضح أن اجلمعية ال   والواضح أن اجلمعية ال    

 ..اآلثار وهلذه النتائج الوخيمة، وأهنا هلذا الغرض حتتاج إىل آراء احملكمةاآلثار وهلذه النتائج الوخيمة، وأهنا هلذا الغرض حتتاج إىل آراء احملكمة
آراء بشـأن مـاذا؟ وملـاذا آراء هيئـة قضـائية بشـأن عمـل تقـرر                  آراء بشـأن مـاذا؟ وملـاذا آراء هيئـة قضـائية بشـأن عمـل تقـرر                  : :  هـو   هـو  لكن السؤال يظـل   لكن السؤال يظـل    

سـلوكه غـري املشـروع      سـلوكه غـري املشـروع      لغـاء   لغـاء    وإ  وإ أصال أنه ال يتفـق مـع القـانون الـدويل، ودعـي مرتكبـه إىل إهنـاء                 أصال أنه ال يتفـق مـع القـانون الـدويل، ودعـي مرتكبـه إىل إهنـاء                 
 ؟؟))١٣١٣//١٠١٠  -القرار دإ القرار دإ ((

كمـا يراهـا القاضـي بتـرين يف قضـية           كمـا يراهـا القاضـي بتـرين يف قضـية           املعضـلة   املعضـلة   ذهـان   ذهـان   ألألوهذا الطلـب يعيـد إىل ا      وهذا الطلـب يعيـد إىل ا       -  ٢٣٢٣ 
كان، يف املقـام، األول     كان، يف املقـام، األول     ””أن الغرض من طلب إصدار فتوى يف تلك القضية          أن الغرض من طلب إصدار فتوى يف تلك القضية          شعر ب شعر ب فلقد  فلقد  . . ناميبياناميبيا

جبـه مبمارسـة ضـغط علـى جنـوب          جبـه مبمارسـة ضـغط علـى جنـوب          للحصول من احملكمة على رد جتد فيه الدول أهنـا ملزمـة مبو            للحصول من احملكمة على رد جتد فيه الدول أهنـا ملزمـة مبو            
القاضــي هــذا األمــر بأنــه عكــس للتوزيــع الطبيعــي لــألدوار كمــا بــني   القاضــي هــذا األمــر بأنــه عكــس للتوزيــع الطبيعــي لــألدوار كمــا بــني   وصــف وصــف وو. . ““......أفريقيــا أفريقيــا 

اجلهاز القضائي الرئيسي واجلهاز السياسي الرئيسي يف األمم املتحـدة، نظـرا إىل أنـه، بـدال مـن              اجلهاز القضائي الرئيسي واجلهاز السياسي الرئيسي يف األمم املتحـدة، نظـرا إىل أنـه، بـدال مـن              
لسياسـية الـيت تترتـب      لسياسـية الـيت تترتـب      ثـار ا  ثـار ا  اآلاآلالطلب إىل احملكمة إصدار فتواها بشـأن مسـألة قانونيـة السـتنتاج              الطلب إىل احملكمة إصدار فتواها بشـأن مسـألة قانونيـة السـتنتاج              

 مـن الـنص      مـن الـنص     ٢٨٢٨، الصـفحة    ، الصـفحة    ١٩٧١١٩٧١تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام          تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام          ((. . عليها، مت فعل العكس   عليها، مت فعل العكس   
 ).).االنكليزياالنكليزي
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إن احملكمة، يف الفتوى احلالية، ترد  على االدعاء بأن اجلمعية العامـة مل تفصـح      إن احملكمة، يف الفتوى احلالية، تردُّ على االدعاء بأن اجلمعية العامـة مل تفصـح       -  ٢٤٢٤ 
 مـع اإلشـارة إىل       مـع اإلشـارة إىل      عن اجلدوى اليت ستجنيها اجلمعيـة مـن إصـدار احملكمـة فتـوى بشـأن اجلـدار،                 عن اجلدوى اليت ستجنيها اجلمعيـة مـن إصـدار احملكمـة فتـوى بشـأن اجلـدار،                 

مـا إذا  مـا إذا  لنفسـها قـرار   لنفسـها قـرار   ليس للمحكمة نفسها أن تد عي ليس للمحكمة نفسها أن تّدعي ””قضية األسلحة النووية، حيث قالت إنه      قضية األسلحة النووية، حيث قالت إنه      
ذلــك أن للجمعيــة ذلــك أن للجمعيــة . . أو ألداء وظائفهــاأو ألداء وظائفهــالجمعيــة العامــة، لجمعيــة العامــة، غــري الزمــة لغــري الزمــة ل  ووأأالفتــوى الزمــة الفتــوى الزمــة كانــت كانــت 

). ). ٦١٦١ الفقــرةالفقــرة((“ “  هــي هــييف ضــوء احتياجاهتــا يف ضــوء احتياجاهتــا فائــدة الفتــوى  فائــدة الفتــوى  نفســها نفســها تقــرر لتقــرر لالعامــة احلــق يف أن  العامــة احلــق يف أن  
متتنـع عـن الـرد علـى السـؤال املطـروح عليهـا علـى                متتنـع عـن الـرد علـى السـؤال املطـروح عليهـا علـى                ال ميكنها أن    ال ميكنها أن    ””هنا  هنا  أأببوتواصل احملكمة القول    وتواصل احملكمة القول    

من جانب اجلهاز الـذي يطلـب هـذه الفتـوى، أال وهـو      من جانب اجلهاز الـذي يطلـب هـذه الفتـوى، أال وهـو      أساس أنه لن يكون لفتواها أي فائدة،   أساس أنه لن يكون لفتواها أي فائدة،   
 ).).٦٢٦٢الفقرة الفقرة ((“ “ اجلمعية العامةاجلمعية العامة

احملكمـة  احملكمـة  فالفارق كبري بـني إحـالل       فالفارق كبري بـني إحـالل       . . كافكاف أو    أو   وال أرى أن هذا اجلواب شاف     وال أرى أن هذا اجلواب شاف      -  ٢٥٢٥ 
طالــب هلــذه طالــب هلــذه الالتقريرهــا جلــدوى الفتــوى حمــل تقــدير جــدوى هــذه الفتــوى مــن جانــب اجلهــاز   تقريرهــا جلــدوى الفتــوى حمــل تقــدير جــدوى هــذه الفتــوى مــن جانــب اجلهــاز   

فـاألخري ضـرورة    فـاألخري ضـرورة    . . الفتوى وبني القيام من منطلق قانوين بتحليل الغرض الذي يرمي إليه الطلب           الفتوى وبني القيام من منطلق قانوين بتحليل الغرض الذي يرمي إليه الطلب           
ومـن هـذا املنظـور، يصـاغ        ومـن هـذا املنظـور، يصـاغ        . . بسيطة لتبني ما يف وسع احملكمة، بصفتها هيئـة قضـائية، أن تقـول             بسيطة لتبني ما يف وسع احملكمة، بصفتها هيئـة قضـائية، أن تقـول             

واحملكمـة يف واقـع احلـال تقـوم     واحملكمـة يف واقـع احلـال تقـوم     . . أهنا غريبـة أهنا غريبـة نصفها، يف أهون األحوال ب   نصفها، يف أهون األحوال ب   ريقة ميكن أن    ريقة ميكن أن    الطلب بط الطلب بط 
املترتبـة  املترتبـة  “ “ اآلثـار القانونيـة   اآلثـار القانونيـة   ”” من الفتـوى أن اسـتخدام عبـارة           من الفتـوى أن اسـتخدام عبـارة          ٣٩٣٩بالتحليل حني تقول يف الفقرة      بالتحليل حني تقول يف الفقرة      

 انتـهاكا   انتـهاكا  ،، أو مل يكـن  أو مل يكـن ،،إجراء تقيـيم ملـا إذا كـان التشـييد    إجراء تقيـيم ملـا إذا كـان التشـييد    يتضمن بالضرورة يتضمن بالضرورة ””  على تشييد اجلدار  على تشييد اجلدار  
ــدويل  لقواعــد ولقواعــد و ــانون ال ــة مــن الق ــادئ معين ــدويل  مب ــانون ال ــة مــن الق ــادئ معين ألن كلمــة ألن كلمــة  إنــين ال اتفــق مــع هــذا القــول، ال  إنــين ال اتفــق مــع هــذا القــول، ال  . . ““مب

. . ذات صلة بصيغة الطلب، ولكن ألهنا ذات صلة باملسؤولية القضائية للمحكمـة           ذات صلة بصيغة الطلب، ولكن ألهنا ذات صلة باملسؤولية القضائية للمحكمـة           “ “ بالضرورةبالضرورة””
 ::ناميبياناميبياونسوق هنا الكلمات اليت قاهلا القاضي ديالرد يف قضية ونسوق هنا الكلمات اليت قاهلا القاضي ديالرد يف قضية 

ــ] ] السياســيةالسياســية[[حــني تــرى هــذه األجهــزة  حــني تــرى هــذه األجهــزة  ””   ــأن مــن الالئ ــا طلــب إصــدار  أن مــن الالئ ــا طلــب إصــدار  ق حق ق حق
. .  فإن عليها أن تتوقـع مـن احملكمـة أن تتصـرف بامتثـال دقيـق ملهمتـها القضـائية            فإن عليها أن تتوقـع مـن احملكمـة أن تتصـرف بامتثـال دقيـق ملهمتـها القضـائية           ،،فتوىفتوى

وهذه املهمة متنعها من أن تقبل، دون سؤال أيا كان، نتيجة قانونيـة حتـدد ذاهتـا طـابع                   وهذه املهمة متنعها من أن تقبل، دون سؤال أيا كان، نتيجة قانونيـة حتـدد ذاهتـا طـابع                   
وسيكون األمر خالف ذلك لو كانـت القـرارات         وسيكون األمر خالف ذلك لو كانـت القـرارات         . . ونطاق اآلثار القانونية النامجة عنها    ونطاق اآلثار القانونية النامجة عنها    

، ، ١٩٧١١٩٧١تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام          تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام          ((“ “  إصدار فتوى حمايدة قانونيا     إصدار فتوى حمايدة قانونيا    اليت تطلب اليت تطلب 
 ).).؛ التوكيد مضاف؛ التوكيد مضاف من النص االنكليزي من النص االنكليزي١٥١١٥١الصفحة الصفحة 

ــة املعروضــة  ويف ويف  -  ٢٦٢٦  ــة املعروضــة  احلال ــب  احلال ــيس الطل ــب  ل ــيس الطل ــا ””ل ــدا قانوني ــا حماي ــدا قانوني ــن واجــب   “ “ حماي ــن واجــب   ويكــون م ويكــون م
د النظـر   د النظـر   القضـائية، مـن إصـدار الفتـوى، أن تعيـ          القضـائية، مـن إصـدار الفتـوى، أن تعيـ          املالءمـة   املالءمـة   احملكمة، من أجل أال متنع، من منطلـق         احملكمة، من أجل أال متنع، من منطلـق         

ولقـد فعلـت احملكمـة ذلـك، لكـين أرى أنـه             ولقـد فعلـت احملكمـة ذلـك، لكـين أرى أنـه             . . يبتـها القضـائية   يبتـها القضـائية   حفاظا علـى ه   حفاظا علـى ه   يف مضمون الطلب    يف مضمون الطلب    
كـــان عليهـــا أن تفعـــل ذلـــك مـــن تلقـــاء نفســـها ال بـــافتراض مـــا ميكـــن أن تكـــون اجلمعيـــة    كـــان عليهـــا أن تفعـــل ذلـــك مـــن تلقـــاء نفســـها ال بـــافتراض مـــا ميكـــن أن تكـــون اجلمعيـــة    

 ..قد افترضته، وهو بوضوح، ما مل تفعلهقد افترضته، وهو بوضوح، ما مل تفعله“ “ بالضرورةبالضرورة””
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ــاطر احمل   ييأضــأضــوميكــن أن وميكــن أن  -  ٢٧٢٧  ــب أخــرى، أش ــين، يف جوان ــاطر احمل   ف أن ــب أخــرى، أش ــين، يف جوان ــيت   ف أن ــا ال ــة آراءه ــيت   كم ــا ال ــة آراءه كم
ــا يتعلــق مبســألة    ــها يف م ــا يتعلــق مبســألة   أعربــت عن ــها يف م ــه احملكمــة، علــى وجــه    املالءمــة املالءمــة أعربــت عن ــه احملكمــة، علــى وجــه    القضــائية، فمــا انتــهت إلي القضــائية، فمــا انتــهت إلي

جمـرد مسـألة ثنائيـة بـني إسـرائيل      جمـرد مسـألة ثنائيـة بـني إسـرائيل      ””اخلصوص، من أن موضوع اجلمعية العامـة ال ميكـن اعتبـاره      اخلصوص، من أن موضوع اجلمعية العامـة ال ميكـن اعتبـاره      
جـود  جـود  ، قـد صـيغ يف رأيـي بطريقـة لبقـة، ألهنـا، يف مـا يتعلـق مبسـألة و                     ، قـد صـيغ يف رأيـي بطريقـة لبقـة، ألهنـا، يف مـا يتعلـق مبسـألة و                     ))٤٩٤٩الفقرة  الفقرة  ((“ “ وفلسطنيوفلسطني

ــائي، تتماشــى مفصــلة    ـــزاع ثن ــائي، تتماشــى مفصــلة   ن ـــزاع ثن وهــذا وضــع يشــكل هاجســا مشــروعا للمجتمــع    وهــذا وضــع يشــكل هاجســا مشــروعا للمجتمــع    . . ““أوأو//أيأي””ن
خــري خــري ووجــود األووجــود األ. . الــدويل املــنظم وقــد يوجــد يف الوقــت ذاتــه نــزاع ثنــائي بشــأن نفــس الوضــع الــدويل املــنظم وقــد يوجــد يف الوقــت ذاتــه نــزاع ثنــائي بشــأن نفــس الوضــع 

. . صـكوك تأسيسـية  صـكوك تأسيسـية  املوكل إليها مبقتضى    املوكل إليها مبقتضى    ميكن أن حيرم أجهزة اجملتمع املنظم من االختصاص         ميكن أن حيرم أجهزة اجملتمع املنظم من االختصاص          الال
سـطني عالقـة بعيـدة العهـد، وموضـوع      سـطني عالقـة بعيـدة العهـد، وموضـوع      للن عالقة األمم املتحـدة بقضـية ف   ن عالقة األمم املتحـدة بقضـية ف   فإفإاحلالة املعروضة   احلالة املعروضة   ويف  ويف  

واحملكمـة، بإصـدارها   واحملكمـة، بإصـدارها   ). ). ٥٠٥٠الفقـرة  الفقـرة  ((الطلب، كما تقول احملكمة، ذو أمهية بالغة لألمم املتحـدة   الطلب، كما تقول احملكمة، ذو أمهية بالغة لألمم املتحـدة   
مبـدأ املوافقـة علـى التسـوية القضـائية للنــزاع       مبـدأ املوافقـة علـى التسـوية القضـائية للنــزاع       تصادر إطالقـا علـى     تصادر إطالقـا علـى     فتوى بشأن هذه القضية، ال      فتوى بشأن هذه القضية، ال      

الوقـت وال ميكـن فصـل النــزاع الثنـائي عـن موضـوع الطلـب، لكـن          الوقـت وال ميكـن فصـل النــزاع الثنـائي عـن موضـوع الطلـب، لكـن          الثنائي، املوجـود يف ذات    الثنائي، املوجـود يف ذات    
ميكن اعتبار وجوده، يف ظروف خاصة جدا ال ميكن اإلفصاح عنها عمومـا، حجـة للمحكمـة           ميكن اعتبار وجوده، يف ظروف خاصة جدا ال ميكن اإلفصاح عنها عمومـا، حجـة للمحكمـة           

الصـحراء  الصـحراء    ويف هـذا الصـدد، أحـد االقتبـاس يف الفتـوى بشـأن          ويف هـذا الصـدد، أحـد االقتبـاس يف الفتـوى بشـأن          . . ألن ترفض اإلجابة على الطلب    ألن ترفض اإلجابة على الطلب    
يضـم حججـا التفافيـة صـرفة، أقـل مـن أن             يضـم حججـا التفافيـة صـرفة، أقـل مـن أن              مـن الفتـوى، والـذي         مـن الفتـوى، والـذي        ٤٧٤٧، الوارد يف الفقـرة      ، الوارد يف الفقـرة      الغربيةالغربية

 ..يكون عنصرا مساعدا يف هذا الصدديكون عنصرا مساعدا يف هذا الصدد
وإذا كان الطلب قد قدم بصورة مشروعة نظرا لعالقـة األمـم املتحـدة البعيـدة       وإذا كان الطلب قد قدم بصورة مشروعة نظرا لعالقـة األمـم املتحـدة البعيـدة        -  ٢٨٢٨ 

العهــد بقضــية فلســطني فــإن حجــة إســرائيل بــأن احملكمــة لــيس حتــت تصــرفها مــواد اإلثبــات     العهــد بقضــية فلســطني فــإن حجــة إســرائيل بــأن احملكمــة لــيس حتــت تصــرفها مــواد اإلثبــات     
إىل حد بعيـد، يف أيـدي اإلسـرائيليني كطـرف يف            إىل حد بعيـد، يف أيـدي اإلسـرائيليني كطـرف يف            الضرورية، ألن مواد اإلثبات هذه ما زالت،        الضرورية، ألن مواد اإلثبات هذه ما زالت،        

إن علـى احملكمـة أن حتتـرم اختيـار إسـرائيل بـأال تتنـاول              إن علـى احملكمـة أن حتتـرم اختيـار إسـرائيل بـأال تتنـاول              . . تصمد أمام النقد والتحليل   تصمد أمام النقد والتحليل    الرتاع، ال الرتاع، ال 
ــا إذا كانــت         ــدر م ــة أن تق ــن مســؤولية احملكم ــدعوى، لكــن م ــة لل ــا إذا كانــت        إســرائيل األســباب الوجيه ــدر م ــة أن تق ــن مســؤولية احملكم ــدعوى، لكــن م ــة لل إســرائيل األســباب الوجيه

وعلى الـرغم مـن أنـه أمـر     وعلى الـرغم مـن أنـه أمـر     . . وى املطلوبةوى املطلوبةاملعلومات املتاحة تكفي لتمكني احملكمة من إصدار الفت      املعلومات املتاحة تكفي لتمكني احملكمة من إصدار الفت      
يــدعو إىل شــديد األســف أن إســرائيل قــررت أال تتنــاول األســباب املوضــوعية للــدعوى، فــإن   يــدعو إىل شــديد األســف أن إســرائيل قــررت أال تتنــاول األســباب املوضــوعية للــدعوى، فــإن   

 ..احملكمة حمقة حني ختلص إىل أن املواد املتاحة متك نها من إصدار الفتوى املطلوبةاحملكمة حمقة حني ختلص إىل أن املواد املتاحة متكّنها من إصدار الفتوى املطلوبة
 
 األسباب املوضوعية للدعوىاألسباب املوضوعية للدعوى   -خامسا خامسا  

ــة ١٩٠٧١٩٠٧ مــن أن قواعــد الهــاي لعــام   مــن أن قواعــد الهــاي لعــام  أشــاطر احملكمــة وجهــة نظرهــا أشــاطر احملكمــة وجهــة نظرهــا  -  ٢٩٢٩  ــة  واتفاقي  واتفاقي
 واخلـاص   واخلـاص  ١٩٦٦١٩٦٦ والعهدين اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية لعـام       والعهدين اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية لعـام      ١٩٤٩١٩٤٩جنيف الرابعة لعام    جنيف الرابعة لعام    

 تنطبــق علــى  تنطبــق علــى ١٩٨٩١٩٨٩ واتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام  واتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام ١٩٦٦١٩٦٦بــاحلقوق االقتصــادية والثقافيــة لعــام بــاحلقوق االقتصــادية والثقافيــة لعــام 
اء النظام املرتبط بـه قـد انتـهكت         اء النظام املرتبط بـه قـد انتـهكت         األرض الفلسطينية احملتلة، وأن إسرائيل بتشييدها اجلدار وإنش       األرض الفلسطينية احملتلة، وأن إسرائيل بتشييدها اجلدار وإنش       

 ..التزامها مبوجب أحكام معينة من كل من هذين العهدينالتزامها مبوجب أحكام معينة من كل من هذين العهدين
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وال أراين أجد شائبة يف حجج احملكمة يف هذا الصدد على الرغم من أنـين آسـف ألن                  وال أراين أجد شائبة يف حجج احملكمة يف هذا الصدد على الرغم من أنـين آسـف ألن                   
 .. ال تضم قائمة بأحكام املعاهدات اليت انتهكت ال تضم قائمة بأحكام املعاهدات اليت انتهكت١٣٧١٣٧خالصة نتائج احملكمة الواردة يف الفقرة خالصة نتائج احملكمة الواردة يف الفقرة 

ت احملكمــة عــن اختــاذ موقــف إزاء احلقــوق املتعلقــة بــاألرض وإزاء  ت احملكمــة عــن اختــاذ موقــف إزاء احلقــوق املتعلقــة بــاألرض وإزاء  وقــد امتنعــوقــد امتنعــ -  ٣٠٣٠ 
وقــد أحاطــت احملكمــة علمــا بالبيانــات، الــيت أدلــت هبــا الســلطات        وقــد أحاطــت احملكمــة علمــا بالبيانــات، الــيت أدلــت هبــا الســلطات        . . مســألة الوضــع الــدائم  مســألة الوضــع الــدائم  

اإلسرائيلية يف مناسـبات شـىت، مـن أن اجلـدار تـدبري مؤقـت، وأنـه لـيس حـدودا، وأنـه ال يغـري                     اإلسرائيلية يف مناسـبات شـىت، مـن أن اجلـدار تـدبري مؤقـت، وأنـه لـيس حـدودا، وأنـه ال يغـري                     
أكيدات اليت ميكـن النظـر إليهـا علـى أهنـا اعتـراف        أكيدات اليت ميكـن النظـر إليهـا علـى أهنـا اعتـراف        إنين أرحب هبذه الت   إنين أرحب هبذه الت   . . الوضع القانوين لألرض  الوضع القانوين لألرض  

بالتزامات قانونية من جانب إسرائيل، ولكين أشاطر احملكمة قلقها مـن أن تشـييد اجلـدار خيلـق                  بالتزامات قانونية من جانب إسرائيل، ولكين أشاطر احملكمة قلقها مـن أن تشـييد اجلـدار خيلـق                  
وعليه فـإن مـن األمهيـة الصـرحية التعجيـل بالعمليـة السياسـية الـيت يـتعني أن تسـوي                      وعليه فـإن مـن األمهيـة الصـرحية التعجيـل بالعمليـة السياسـية الـيت يـتعني أن تسـوي                      . . أمرا واقعا أمرا واقعا 

 ..ئمئممجيع املسائل املتعلقة باألرض والوضع الدامجيع املسائل املتعلقة باألرض والوضع الدا
 أرى أنــه كــان مــن األفضــل لــو أن احملكمــة تركــت مســائل    أرى أنــه كــان مــن األفضــل لــو أن احملكمــة تركــت مســائل   -  تقريــر املصــريتقريــر املصــري -  ٣١٣١ 

وأنا أدرك متاما أن حق تقرير املصري هو أحد املبـادئ األساسـية             وأنا أدرك متاما أن حق تقرير املصري هو أحد املبـادئ األساسـية             . . تقرير املصري للعملية السياسية   تقرير املصري للعملية السياسية   
للقانون الدويل، وأن إعمـال هـذا احلـق للشـعب الفلسـطيين هـو إحـدى أكثـر املسـائل اشـتعاال                       للقانون الدويل، وأن إعمـال هـذا احلـق للشـعب الفلسـطيين هـو إحـدى أكثـر املسـائل اشـتعاال                       

واهلـدف األمسـى للعمليـة السياسـية، كمـا يتجسـد، يف             واهلـدف األمسـى للعمليـة السياسـية، كمـا يتجسـد، يف             . .  الفلسـطيين   الفلسـطيين  -سـرائيلي   سـرائيلي   حلل الصراع اإل  حلل الصراع اإل  
طينية مسـتقلة ودميقراطيـة متتلـك مقومـات         طينية مسـتقلة ودميقراطيـة متتلـك مقومـات         ظهور دولة فلس  ظهور دولة فلس  ””مجلة أمور، يف خريطة الطريق هو       مجلة أمور، يف خريطة الطريق هو       

ملـف األمـني    ملـف األمـني    ((“ “ احلياة تعيش يف سالم وأمن جنبا إىل جنـب مـع إسـرائيل وجاراهتـا األخريـات                احلياة تعيش يف سالم وأمن جنبا إىل جنـب مـع إسـرائيل وجاراهتـا األخريـات                
إسرائيل وفلسطني؛ وكلتامهـا ملزمتـان حبسـن نيـة بـالكف عـن              إسرائيل وفلسطني؛ وكلتامهـا ملزمتـان حبسـن نيـة بـالكف عـن              وتؤيد هذا اهلدف    وتؤيد هذا اهلدف    ). ). ٧٠٧٠العام،  العام،  

 ..األعمال اليت قد تعرض للخطر هذه املصلحة املشتركةاألعمال اليت قد تعرض للخطر هذه املصلحة املشتركة
وعليه، يكون حـق تقريـر املصـري متجسـدا يف سـياق أوسـع بكـثري مـن تشـييد              وعليه، يكون حـق تقريـر املصـري متجسـدا يف سـياق أوسـع بكـثري مـن تشـييد               -  ٣٢٣٢ 

وأنـا أسـارع إىل االتفـاق مـع احملكمـة يف أن             وأنـا أسـارع إىل االتفـاق مـع احملكمـة يف أن             . . اجلدار، ويتعلـق إعمالـه يف هـذا السـياق األوسـع           اجلدار، ويتعلـق إعمالـه يف هـذا السـياق األوسـع           
دار والنظام املرتبط به يعوقان ممارسة الشعب الفلسطيين حقه يف تقرير املصري حىت لـو كـان                 دار والنظام املرتبط به يعوقان ممارسة الشعب الفلسطيين حقه يف تقرير املصري حىت لـو كـان                 اجلاجل

لكـن  لكـن  . . جملرد أن اجلدار ينشئ فاصال ماديا بني أفراد الشعب الذين حيق هلم أن يتمتعوا هبذا احلق              جملرد أن اجلدار ينشئ فاصال ماديا بني أفراد الشعب الذين حيق هلم أن يتمتعوا هبذا احلق              
ليس كل عائق من ممارسة حق هو، حكما، خرق لذلك احلق أو لاللتزام باحترام ذلـك احلـق،              ليس كل عائق من ممارسة حق هو، حكما، خرق لذلك احلق أو لاللتزام باحترام ذلـك احلـق،              

وكما قالت اللجنـة الرباعيـة يف بياهنـا    وكما قالت اللجنـة الرباعيـة يف بياهنـا    . . ١٢٢١٢٢ حنو ما يبدو أن احملكمة ختلص إليه يف الفقرة         حنو ما يبدو أن احملكمة ختلص إليه يف الفقرة        علىعلى
ــه //متــوزمتــوز  ١٦١٦املــؤرخ املــؤرخ  ــه يولي ــة  ٢٠٠٢٢٠٠٢يولي ــإن اهلجمــات اإلرهابي ــة  ، ف ــإن اهلجمــات اإلرهابي وإخفــاق الســلطة الفلســطينية يف  وإخفــاق الســلطة الفلســطينية يف  ((، ف

يسـبب ضــررا عظيمـا باألمـاين املشــروعة للشـعب الفلسـطيين ويعــوق بـذلك علـى حنــو        يسـبب ضــررا عظيمـا باألمـاين املشــروعة للشـعب الفلسـطيين ويعــوق بـذلك علـى حنــو        ) ) منعهـا منعهـا 
وهـل ذلـك هـو اآلخـر انتـهاك هلـذا احلـق؟ وإذا كـان األمـر          وهـل ذلـك هـو اآلخـر انتـهاك هلـذا احلـق؟ وإذا كـان األمـر          . . يـر املصـري  يـر املصـري  جسيم إعمـال حـق تقر     جسيم إعمـال حـق تقر     

كذلك فمن ق ب ل مـ ن؟ إنـين أرى أن احملكمـة مل يكـن يف وسـعها أن ختلـص إىل أن إسـرائيل قـد            كذلك فمن قَِبل َمـن؟ إنـين أرى أن احملكمـة مل يكـن يف وسـعها أن ختلـص إىل أن إسـرائيل قـد            
ارتكبـت انتــهاكا اللتزامهــا بــاحترام حــق الشــعب الفلســطيين يف تقريــر املصــري مــن دون إجــراء  ارتكبـت انتــهاكا اللتزامهــا بــاحترام حــق الشــعب الفلســطيين يف تقريــر املصــري مــن دون إجــراء  

 ..مزيد من التحليل القانوينمزيد من التحليل القانوين
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ويف هـــذا الصـــدد، ال أجـــد أن اإلشـــارات إىل بيانـــات ســـابقة للمحكمـــة يف ويف هـــذا الصـــدد، ال أجـــد أن اإلشـــارات إىل بيانـــات ســـابقة للمحكمـــة يف  -  ٣٣٣٣ 
ففي قضية ناميبيا، أشـارت     ففي قضية ناميبيا، أشـارت     . .  من الفتوى تنطوي على كثري من املعلومات اإلرشادية         من الفتوى تنطوي على كثري من املعلومات اإلرشادية        ٨٨٨٨الفقرة  الفقرة  

احملكمة بعبارات حمددة إىل العالقات بني السكان املشـمولني باالنتـداب ودولـة االنتـداب علـى                 احملكمة بعبارات حمددة إىل العالقات بني السكان املشـمولني باالنتـداب ودولـة االنتـداب علـى                 
ويف قضــية تيمــور الشــرقية،  ويف قضــية تيمــور الشــرقية،  . .  التأسيســية لنظــام االنتــداب  التأسيســية لنظــام االنتــداب يــنعكس ذلــك يف الصــكوك يــنعكس ذلــك يف الصــكوك  حنــو مــاحنــو مــا

وصفت احملكمة على حقوق الشـعوب يف تقريـر املصـري الـيت ختضـع حلالـة مـن االسـتعمار بأنـه                       وصفت احملكمة على حقوق الشـعوب يف تقريـر املصـري الـيت ختضـع حلالـة مـن االسـتعمار بأنـه                       
لكـن احملكمـة مل تقـل شـيئا عـن      لكـن احملكمـة مل تقـل شـيئا عـن      . . حق للجميع، وعليه يكون حقا ميكن االحتجـاج بـه للجميـع     حق للجميع، وعليه يكون حقا ميكن االحتجـاج بـه للجميـع     

. .  علـى الـدول الـيت ليسـت دوال مسـتعمرة      علـى الـدول الـيت ليسـت دوال مسـتعمرة     الطريقة اليت جيب هبا ترمجـة هـذا احلـق إىل التزامـات        الطريقة اليت جيب هبا ترمجـة هـذا احلـق إىل التزامـات        
هــل كــل مــا يعــوق ممارســة احلــق يف تقريــر املصــري انتــهاك لاللتــزام هــل كــل مــا يعــوق ممارســة احلــق يف تقريــر املصــري انتــهاك لاللتــزام : : وهنــا أعيــد طــرح الســؤالوهنــا أعيــد طــرح الســؤال

باحترامه؟ وهل احلال كـذلك عنـدما يكـون االنتـهاك خطـريا؟ وهـل الكـف عـن العمـل الـذي                       باحترامه؟ وهل احلال كـذلك عنـدما يكـون االنتـهاك خطـريا؟ وهـل الكـف عـن العمـل الـذي                       
 يعوقه يعيد احلق أم أنه يضع حدا لالنتهاك فحسب؟يعوقه يعيد احلق أم أنه يضع حدا لالنتهاك فحسب؟

ــدأ التناســـب -  ٣٤٣٤  ــدأ التناســـبمبـ ــواردة يف الشـــروط  -  مبـ ــة إىل أن الشـــروط الـ ــواردة يف الشـــروط   خلصـــت احملكمـ ــة إىل أن الشـــروط الـ  خلصـــت احملكمـ
التحفظية يف اتفاقيات القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان الواجبـة التطبيـق مل تسـتوف بعـد وأن          التحفظية يف اتفاقيات القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان الواجبـة التطبيـق مل تسـتوف بعـد وأن          
التدابري اليت اختذهتا إسرائيل ال ميكن تربيرها بالضرورات العسكرية أو مبتطلبات األمـن القـومي               التدابري اليت اختذهتا إسرائيل ال ميكن تربيرها بالضرورات العسكرية أو مبتطلبات األمـن القـومي               

ــام   ــام الع ــام  أو النظ ــام الع ــرات ((أو النظ ــرات الفق ــا      ). ). ١٣٧١٣٧-١٣٠١٣٠الفق ــيت خلصــت إليه ــك النتيجــة ال ــع تل ــق م ــا اتف ــا      وأن ــيت خلصــت إليه ــك النتيجــة ال ــع تل ــق م ــا اتف وأن
احملكمة، ولكنين أرى أن تشـييد اجلـدار كـان ينبغـي إخضـاعه بـدوره الختيـار مبـدأ التناسـب،                      احملكمة، ولكنين أرى أن تشـييد اجلـدار كـان ينبغـي إخضـاعه بـدوره الختيـار مبـدأ التناسـب،                      
ــانون       ــرابطني يف الق ــا انفكــا مت ــدأ التناســب م ــانون      وال ســيما أن مفهــومي الضــرورة العســكرية ومب ــرابطني يف الق ــا انفكــا مت ــدأ التناســب م وال ســيما أن مفهــومي الضــرورة العســكرية ومب

 أمكـن تربيـر تشـييد اجلـدار ونظامـه            أمكـن تربيـر تشـييد اجلـدار ونظامـه           وأرى أن من األمهية احلامسة أنه، حىت لو       وأرى أن من األمهية احلامسة أنه، حىت لو       . . اإلنساين الدويل اإلنساين الدويل 
املرتبط به كتدابري ضرورية حلماية احلقوق املشروعة للمواطنني اإلسرائيليني، فإن هـذه التـدابري              املرتبط به كتدابري ضرورية حلماية احلقوق املشروعة للمواطنني اإلسرائيليني، فإن هـذه التـدابري              

فاملسار الذي اختري لتشـييد اجلـدار والنتـائج السـلبية الـيت             فاملسار الذي اختري لتشـييد اجلـدار والنتـائج السـلبية الـيت             . . لن تصمد أمام اختبار مبدأ التناسب     لن تصمد أمام اختبار مبدأ التناسب     
احملتلة ال يتناسـبان جبـالء مـع املصـاحل الـيت            احملتلة ال يتناسـبان جبـالء مـع املصـاحل الـيت            تترتب على ذلك بالنسبة لسكان األرض الفلسطينية        تترتب على ذلك بالنسبة لسكان األرض الفلسطينية        

تسعى إسرائيل إىل محايتها، على حنو ما يبدو ذلك معترفا بـه يف القـرارات الـيت اختـذهتا مـؤخرا                   تسعى إسرائيل إىل محايتها، على حنو ما يبدو ذلك معترفا بـه يف القـرارات الـيت اختـذهتا مـؤخرا                   
 ..احملكمة العليا اإلسرائيليةاحملكمة العليا اإلسرائيلية

 استندت إسرائيل يف تشـييدها اجلـدار إىل احلـق الطبيعـي              استندت إسرائيل يف تشـييدها اجلـدار إىل احلـق الطبيعـي             -  الدفاع عن النفس  الدفاع عن النفس   -  ٣٥٣٥ 
ويف هـذا الصـدد، اعتمـدت إسـرائيل         ويف هـذا الصـدد، اعتمـدت إسـرائيل         . .  مـن امليثـاق     مـن امليثـاق    ٥١٥١د يف املـادة     د يف املـادة     يف الدفاع عن الـنفس، الـوار      يف الدفاع عن الـنفس، الـوار      

اللـــذين صـــدرا عقـــب   اللـــذين صـــدرا عقـــب   ) ) ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٧٣١٣٧٣و و ) ) ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٦٨١٣٦٨علـــى قـــراري جملـــس األمـــن    علـــى قـــراري جملـــس األمـــن    
 .. ضد أهداف موجودة يف الواليات املتحدة ضد أهداف موجودة يف الواليات املتحدة٢٠٠١٢٠٠١سبتمرب سبتمرب //أيلولأيلول  ١١١١اهلجمات اإلرهابية يف اهلجمات اإلرهابية يف 

تسـلم بوجـود حـق    تسـلم بوجـود حـق      ٥١٥١وقد بدأت احملكمـة ردهـا علـى هـذه احلجـة بـالقول إن املـادة                 وقد بدأت احملكمـة ردهـا علـى هـذه احلجـة بـالقول إن املـادة                  
الفقـرة  الفقـرة  ((طبيعي للدفاع عن النفس يف حال شن هجوم مسلح من قبـل دولـة ضـد دولـة أخـرى                     طبيعي للدفاع عن النفس يف حال شن هجوم مسلح من قبـل دولـة ضـد دولـة أخـرى                     

وعلى الرغم من أن هذا القول هو صحيح بال ريب، فإنه كـرد علـى حجـة إسـرائيل،                   وعلى الرغم من أن هذا القول هو صحيح بال ريب، فإنه كـرد علـى حجـة إسـرائيل،                   ). ). ١٣٩١٣٩
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ــد احلقيقــة    ــرام الواجــب، ال يصــيب كب ــد احلقيقــة   مــع كــل االحت ــرام الواجــب، ال يصــيب كب ــالقراران . . مــع كــل االحت ــالقراران ف ــان ١٣٧٣١٣٧٣ و  و ١٣٦٨١٣٦٨ف ــان  يعترف  يعترف
رد أو للمجموع يف الدفاع عن النفس دون أي إشارة إىل هجوم مسـلح مـن             رد أو للمجموع يف الدفاع عن النفس دون أي إشارة إىل هجوم مسـلح مـن             باحلق الطبيعي للف  باحلق الطبيعي للف  

وقد مسى جملس األمن أعمال اإلرهـاب الـدويل، دون أي تقييـد آخـر، هتديـدا                 وقد مسى جملس األمن أعمال اإلرهـاب الـدويل، دون أي تقييـد آخـر، هتديـدا                 . . جانب دولة ما  جانب دولة ما  
للســلم واألمــن الــدوليني، األمــر الــذي خيــول اجمللــس أن يتصــرف مبوجــب الفصــل الســابع مــن  للســلم واألمــن الــدوليني، األمــر الــذي خيــول اجمللــس أن يتصــرف مبوجــب الفصــل الســابع مــن  

 دون أن ينسب أعمال اإلرهـاب هـذه    دون أن ينسب أعمال اإلرهـاب هـذه   ١٣٧٧١٣٧٧يف القرار يف القرار وهو ما فعله جملس األمن حقا      وهو ما فعله جملس األمن حقا      . . امليثاقامليثاق
وهـذا العنصـر اجلديـد لـيس        وهـذا العنصـر اجلديـد لـيس        . . وهذا هو العنصر اجلديد متاما يف هذين القـرارين        وهذا هو العنصر اجلديد متاما يف هذين القـرارين        . . إىل دولة بعينها  إىل دولة بعينها  

 ألن هذا يقيد ممارسة احلق الطبيعي يف الدفاع عـن الـنفس يف               ألن هذا يقيد ممارسة احلق الطبيعي يف الدفاع عـن الـنفس يف              ٥١٥١مستثىن مبوجب أحكام املادة     مستثىن مبوجب أحكام املادة     
ملسلح جيب أن يأيت من دولة أخرى لـو كـان           ملسلح جيب أن يأيت من دولة أخرى لـو كـان           هجوم مسلح سابق دون القول بأن هذا اهلجوم ا        هجوم مسلح سابق دون القول بأن هذا اهلجوم ا        

واحملكمــة، مــع األســف، جتاهلــت هــذا  واحملكمــة، مــع األســف، جتاهلــت هــذا  . .  عامــا عامــا٥٠٥٠هــذا هــو الــتغري املقبــول عمومــا ألكثــر مــن  هــذا هــو الــتغري املقبــول عمومــا ألكثــر مــن  
العنصر اجلديد، الذي ال ميكن تقييم آثاره القانونية بعد، ورغم أنه ميثل بال ريـب هنجـا جديـدا     العنصر اجلديد، الذي ال ميكن تقييم آثاره القانونية بعد، ورغم أنه ميثل بال ريـب هنجـا جديـدا     

 ..يف مفهوم الدفاع عن النفسيف مفهوم الدفاع عن النفس
حامسة يف ادعاء إسرائيل بأهنا إمنا متارس احلق يف الـدفاع  حامسة يف ادعاء إسرائيل بأهنا إمنا متارس احلق يف الـدفاع  واحلجة اليت أرى أهنا  واحلجة اليت أرى أهنا   -  ٣٦٣٦ 

فاحلق يف تقريـر املصـري، بالصـيغة الـوارد هبـا      فاحلق يف تقريـر املصـري، بالصـيغة الـوارد هبـا      . . ١٣٩١٣٩عن النفس واردة يف اجلزء الثاين من الفقرة        عن النفس واردة يف اجلزء الثاين من الفقرة        
والقـراران  والقـراران  . . يف امليثاق، قاعدة من قواعد القانون الدويل، ومـن مث فهـو يتصـل بـالظواهر الدوليـة              يف امليثاق، قاعدة من قواعد القانون الدويل، ومـن مث فهـو يتصـل بـالظواهر الدوليـة              

ال إرهــاب دويل تشــكل هتديــدا للســلم واألمــن الــدوليني؛  ال إرهــاب دويل تشــكل هتديــدا للســلم واألمــن الــدوليني؛   يشــريان إىل أعمــ يشــريان إىل أعمــ١٣٧٣١٣٧٣  و و١٣٦٨١٣٦٨
وليس هلذين القرارين إذن عالقة مباشرة باهلجمات اإلرهابيـة الـيت تنشـأ  داخـل اإلقلـيم الـذي                    وليس هلذين القرارين إذن عالقة مباشرة باهلجمات اإلرهابيـة الـيت تنشـأ  داخـل اإلقلـيم الـذي                    

وإسـرائيل ال تـدعي أن منشـأ        وإسـرائيل ال تـدعي أن منشـأ        . . يقع حتت سيطرة الدولة اليت هي األخرى ضحية هـذه األعمـال           يقع حتت سيطرة الدولة اليت هي األخرى ضحية هـذه األعمـال           
مـة حبـق إىل أن احلـال خيتلـف عـن احلـال         مـة حبـق إىل أن احلـال خيتلـف عـن احلـال         وبـذلك ختلـص احملك    وبـذلك ختلـص احملك    . . هذه األعمال يف أماكن أخـرى     هذه األعمال يف أماكن أخـرى     

 مــن امليثــاق ال ميكــن إلســرائيل   مــن امليثــاق ال ميكــن إلســرائيل  ٥١٥١ وعليــه فاملــادة  وعليــه فاملــادة ١٣٧٣١٣٧٣ و  و ١٣٦٨١٣٦٨الــيت نظــر فيهــا القــراران  الــيت نظــر فيهــا القــراران  
 ..االستناد إليهااالستناد إليها

 
 اآلثار القانونيةاآلثار القانونية -سادسا سادسا  

مـن اجلـزء    مـن اجلـزء    ) ) هـاء هـاء ((و  و  ) ) جـيم جـيم ((و  و  ) ) بـاء بـاء  ( (٣٣أدليت بصويت مؤيدا الفقرات الفرعيـة       أدليت بصويت مؤيدا الفقرات الفرعيـة        -  ٣٧٣٧ 
 النتيجة اليت انتـهت احملكمـة إليهـا بشـأن مـا يترتـب علـى انتـهاكات                    النتيجة اليت انتـهت احملكمـة إليهـا بشـأن مـا يترتـب علـى انتـهاكات                   املتعلق باملنطوق واتفق مع   املتعلق باملنطوق واتفق مع   

إسرائيل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل من نتائج بالنسـبة إلسـرائيل نفسـها ولألمـم املتحـدة                 إسرائيل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل من نتائج بالنسـبة إلسـرائيل نفسـها ولألمـم املتحـدة                 
مـن  مـن  ) ) دالدال ( (٣٣ونظرا إىل إنـين صـو ت ضـد الفقـرة الفرعيـة             ونظرا إىل إنـين صـّوت ضـد الفقـرة الفرعيـة             ). ). ١٦٠١٦٠ و    و   ١٥٣١٥٣  –  ١٤٩١٤٩الفقرات  الفقرات  ((

 األسـباب الـيت يقـوم عليهـا رأيـي املخـالف بطريقـة أكثـر                  األسـباب الـيت يقـوم عليهـا رأيـي املخـالف بطريقـة أكثـر                 املنطوق فإن بقية آرائي سوف تفسـر      املنطوق فإن بقية آرائي سوف تفسـر      
 ..تفصيال عما قدمت يف مالحظايت االستهالليةتفصيال عما قدمت يف مالحظايت االستهاللية

تطلب اجلمعية العامة إىل احملكمة أن حتدد ما هي اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن           تطلب اجلمعية العامة إىل احملكمة أن حتدد ما هي اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن            -  ٣٨٣٨ 
وإذا كــان الغــرض مــن الطلــب هــو احلصــول مــن احملكمــة علــى فتــوى تعتربهــا  وإذا كــان الغــرض مــن الطلــب هــو احلصــول مــن احملكمــة علــى فتــوى تعتربهــا  . . تشــييد اجلــدارتشــييد اجلــدار
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فـإن مـن املنطقـي توجيـه فقـرة      فـإن مـن املنطقـي توجيـه فقـرة      ) ) ٥٠٥٠الفقـرة  الفقـرة  ((لعامة ضرورية هلا حلسـن ممارسـة مهامهـا    لعامة ضرورية هلا حلسـن ممارسـة مهامهـا    اجلمعية ا اجلمعية ا 
وأن توجــه تلــك الفقــرة أيضــا إىل جملــس األمــن أمــر  وأن توجــه تلــك الفقــرة أيضــا إىل جملــس األمــن أمــر  . . حمــددة مــن املضــمون إىل اجلمعيــة العامــةحمــددة مــن املضــمون إىل اجلمعيــة العامــة

 ..منطقي أيضا نظرا ملسؤولياهتا املشتركة أو املتوازية هلذين اجلهازينمنطقي أيضا نظرا ملسؤولياهتا املشتركة أو املتوازية هلذين اجلهازين
ــد توصــلت إىل نتي     ــة ق ــت احملكم ــا كان ــد توصــلت إىل نتي   ومل ــة ق ــت احملكم ــا كان ــه     ومل ــرتبط ب ــام امل ــه     جــة أن تشــييد اجلــدار والنظ ــرتبط ب ــام امل جــة أن تشــييد اجلــدار والنظ

يشكالن انتهاكا اللتزامات إسرائيل مبوجـب القـانون الـدويل، فـإن مـن املنطقـي أيضـا أن تـبني                     يشكالن انتهاكا اللتزامات إسرائيل مبوجـب القـانون الـدويل، فـإن مـن املنطقـي أيضـا أن تـبني                     
 ..احملكمة اآلثار القانونية املترتبة على إسرائيلاحملكمة اآلثار القانونية املترتبة على إسرائيل

ومع أن للمحكمة احلق بال ريب يف تـبني النتـائج القانونيـة املترتبـة علـى دول                  ومع أن للمحكمة احلق بال ريب يف تـبني النتـائج القانونيـة املترتبـة علـى دول                   -  ٣٩٣٩ 
حتديـد تلـك النتـائج حـىت لـو حـث عـدد            حتديـد تلـك النتـائج حـىت لـو حـث عـدد            ) ) وال حىت ضـمنا   وال حىت ضـمنا   ((لطلب ذاته ال يقتضي     لطلب ذاته ال يقتضي     أخرى، فإن ا  أخرى، فإن ا  

ويف هــذا الصــدد، خيتلــف ويف هــذا الصــدد، خيتلــف ). ). ١٤٦١٤٦الفقــرة الفقــرة ((كــبري مــن املشــاركني احملكمــة علــى أن تفعــل ذلــك كــبري مــن املشــاركني احملكمــة علــى أن تفعــل ذلــك 
، حيــث كانــت املســألة تتركــز، حصــرا، علــى النتــائج  ، حيــث كانــت املســألة تتركــز، حصــرا، علــى النتــائج  ناميبيــاناميبيــااحلــال كليــا عــن احلــال يف قضــية احلــال كليــا عــن احلــال يف قضــية 

انــت املســألة منطقيــة أيضــا، ألن موضــوع الطلــب كــان  انــت املســألة منطقيــة أيضــا، ألن موضــوع الطلــب كــان  القانونيــة املترتبــة علــى الــدول كمــا كالقانونيــة املترتبــة علــى الــدول كمــا ك
 ..قرارات من جملس األمنقرارات من جملس األمن

ويف هذه القضية، ال بد أن يتوافر سـبب خـاص لتحديـد النتـائج القانونيـة املرتبـة علـى                     ويف هذه القضية، ال بد أن يتوافر سـبب خـاص لتحديـد النتـائج القانونيـة املرتبـة علـى                      
 ..الدول األخرى، ألن املقارنة الواضحة يف الصيغة مع الطلب يف قضية ناميبيا غري كافيةالدول األخرى، ألن املقارنة الواضحة يف الصيغة مع الطلب يف قضية ناميبيا غري كافية

 مـــن الفتـــوى هـــو أن  مـــن الفتـــوى هـــو أن ١٥٨١٥٨-١٥٥١٥٥ الفقـــرات  الفقـــرات والســـبب الـــذي أشـــري إليـــه يفوالســـبب الـــذي أشـــري إليـــه يف -  ٤٠٤٠ 
وال بـد يل أن أقـر بأنـه    وال بـد يل أن أقـر بأنـه    . . الكافـة الكافـة إزاء إزاء االنتهاكات اليت ارتكبتها إسـرائيل تشـمل التزامـات معينـة          االنتهاكات اليت ارتكبتها إسـرائيل تشـمل التزامـات معينـة          

إزاء إزاء يصعب علي  كثريا أن أفهم ملاذا يؤدي بالضرورة انتـهاك مـن جانـب دولـة واحـدة اللتـزام           يصعب علّي كثريا أن أفهم ملاذا يؤدي بالضرورة انتـهاك مـن جانـب دولـة واحـدة اللتـزام           
  ٤١٤١ستطيع الوصول إليه هو نـص املـادة         ستطيع الوصول إليه هو نـص املـادة         وأقرب تفسري لذلك أ   وأقرب تفسري لذلك أ   . . إىل التزام إزاء دول ثالثة    إىل التزام إزاء دول ثالثة      الكافةالكافة

 ::ويف ما يلي نص هذه املادةويف ما يلي نص هذه املادة. . من مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدولةمن مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدولة
تتعــاون الــدول علــى وضــع حــد عــن طريــق الوســائل املشــروعة ألي إخــالل   تتعــاون الــدول علــى وضــع حــد عــن طريــق الوســائل املشــروعة ألي إخــالل    ‘‘١١’’ 

 اإلخــالالت اخلطــرية  اإلخــالالت اخلطــرية ٤٠٤٠تتنــاول املــادة تتنــاول املــادة  ( (٤٠٤٠خطــري بــاملعين املقصــود يف املــادة خطــري بــاملعين املقصــود يف املــادة 
 ).).ئة مبوجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدويل العامئة مبوجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدويل العامبالتزامات ناشبالتزامات ناش

ال تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخالل خطري بـاملعين املقصـود يف               ال تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخالل خطري بـاملعين املقصـود يف                ‘‘٢٢’’ 
، وال تقــدم أي عــون أو مســاعدة يف ســبيل احلفــاظ علــى ذلــك       ، وال تقــدم أي عــون أو مســاعدة يف ســبيل احلفــاظ علــى ذلــك       ٤٠٤٠املــادة املــادة 
 ..الوضعالوضع

 ةة شرط وقائي وغري ذات عالقة بالقضية الراهن شرط وقائي وغري ذات عالقة بالقضية الراهن٤١٤١ من املادة  من املادة ٣٣الفقرة الفقرة 
ولن أخوض يف السؤال العويص أال وهو هـل ميكـن املسـاواة بـني االلتزامـات                  ولن أخوض يف السؤال العويص أال وهو هـل ميكـن املسـاواة بـني االلتزامـات                   -  ٤١٤١ 
ويف ويف . .  وااللتزامات الناشئة مبوجب قاعدة من القواعد القطعيـة للقـانون الـدويل العـام             وااللتزامات الناشئة مبوجب قاعدة من القواعد القطعيـة للقـانون الـدويل العـام             الكافة  الكافة إزاءإزاء
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هذا الصدد، أشري إىل الشروح املفيـدة للجنـة القـانون الـدويل حتـت عنـوان الفصـل الثالـث مـن                       هذا الصدد، أشري إىل الشروح املفيـدة للجنـة القـانون الـدويل حتـت عنـوان الفصـل الثالـث مـن                       
غراض املناقشة، أبدأ من االفتراض بأن اآلثار املترتبة علـى انتـهاك هـذه االلتزامـات                غراض املناقشة، أبدأ من االفتراض بأن اآلثار املترتبة علـى انتـهاك هـذه االلتزامـات                وألوأل. . موادهاموادها

 ..آثار متماثلةآثار متماثلة
وكمــا تــبني وكمــا تــبني . .  تشــري صــراحة إىل واجــب التعــاون تشــري صــراحة إىل واجــب التعــاون٤١٤١ مــن املــادة  مــن املــادة ١١إن الفقــرة إن الفقــرة  -  ٤٢٤٢ 
ليه يف مواجهة اختالالت خطرية هو جهـد مشـترك ومنسـق    ليه يف مواجهة اختالالت خطرية هو جهـد مشـترك ومنسـق    إإما يدعى ما يدعى ”” من الشروح  من الشروح ٣٣الفقرة  الفقرة  

يف يف ... ... التعـاون   التعـاون   ”” إىل    إىل   ٢٢وتشـري الفقـرة     وتشـري الفقـرة     . . ““ مكافحة آثار هذه االختالالت     مكافحة آثار هذه االختالالت    من مجيع الدول على   من مجيع الدول على   
 ال تشـري     ال تشـري    ٤١٤١ من املـادة      من املـادة     ١١وعليه فإن الفقرة    وعليه فإن الفقرة    . . ““إطار تنظيم دويل كفؤ، وال سيما األمم املتحدة       إطار تنظيم دويل كفؤ، وال سيما األمم املتحدة       

وما يقـال هنـاك مشـمول ضـمن النتيجـة         وما يقـال هنـاك مشـمول ضـمن النتيجـة         . . إىل التزامات فردية للدول الثالثة نتيجة إخالل خطري       إىل التزامات فردية للدول الثالثة نتيجة إخالل خطري       
 ).).دالدال ( (٣٣ال يف الفقرة ال يف الفقرة ) ) هـهـ ( (٣٣ة يف الفقرة ة يف الفقرة اليت خلصت إليها احملكماليت خلصت إليها احملكم

 تــذكر صــراحة واجــب عــدم االعتــراف      تــذكر صــراحة واجــب عــدم االعتــراف     ٤١٤١ مــن املــادة   مــن املــادة  ٢٢علــى أن الفقــرة  علــى أن الفقــرة   -  ٤٣٤٣ 
وتشـري جلنـة   وتشـري جلنـة   . . مـن املنطـوق  مـن املنطـوق  ) ) دد ( (٣٣بشرعية وضع ناجم عن إخالل خطري متاما كما تفعل املـادة           بشرعية وضع ناجم عن إخالل خطري متاما كما تفعل املـادة           

  -دون اســتثناء دون اســتثناء  تقريبــا  تقريبــا -القــانون الــدويل يف شــروحها إىل األوضــاع غــري القانونيــة الــيت تتخــذ القــانون الــدويل يف شــروحها إىل األوضــاع غــري القانونيــة الــيت تتخــذ 
حماولة اكتسـاب السـيطرة علـى       حماولة اكتسـاب السـيطرة علـى       ””وتسوق أمثلة على ذلك     وتسوق أمثلة على ذلك     . . شكل مطالبة قانونية، عادة، بإقليم    شكل مطالبة قانونية، عادة، بإقليم    

ضــم اليابــان ملنشــوريا والعــراق للكويــت ضــم اليابــان ملنشــوريا والعــراق للكويــت ””و و “ “ إقلــيم مــن خــالل إنكــار احلــق يف تقريــر املصــريإقلــيم مــن خــالل إنكــار احلــق يف تقريــر املصــري
مــن جانــب واحــد وإنشــاء مــن جانــب واحــد وإنشــاء االســتقالل يف روديســيا االســتقالل يف روديســيا عــالن عــالن إإومطالبــة جنــوب أفريقيــا بناميبيــا، وومطالبــة جنــوب أفريقيــا بناميبيــا، و

وبعبـارة أخـرى، تشـري كـل األمثلـة الـيت ذ كـرت إىل حـاالت                 وبعبـارة أخـرى، تشـري كـل األمثلـة الـيت ذُكـرت إىل حـاالت                 . . يايا أفريق  أفريق ببيف جنو يف جنو نتوستانات  نتوستانات  االاال
وليسـت أجـد   وليسـت أجـد   . . ناشئة عن إعالنات رمسية أو شبه رمسيـة تتـوخى أن يكـون هلـا أثـر إزاء اجلميـع          ناشئة عن إعالنات رمسية أو شبه رمسيـة تتـوخى أن يكـون هلـا أثـر إزاء اجلميـع          

 ..مشكلة يف قبول الواجب بعدم االعتراف يف هذه القضايامشكلة يف قبول الواجب بعدم االعتراف يف هذه القضايا
ــا ين      -  ٤٤٤٤  ــم م ــبرية يف فه ــين واجهــت صــعوبة ك ــري إن ــا ين     غ ــم م ــبرية يف فه ــين واجهــت صــعوبة ك ــري إن ــدم    غ ــه واجــب ع ــدم    طــوي علي ــه واجــب ع طــوي علي

مـاذا يفتـرض يف أن يفعـل فـرادى املخـاطبني يف هـذا اجلـزء مـن                   مـاذا يفتـرض يف أن يفعـل فـرادى املخـاطبني يف هـذا اجلـزء مـن                   . . االعتراف حبقيقة غـري قانونيـة     االعتراف حبقيقة غـري قانونيـة     
من املنطوق من أجل االمتثال هلذا االلتزام؟ بل إن املسـألة أكثـر إقناعـا               من املنطوق من أجل االمتثال هلذا االلتزام؟ بل إن املسـألة أكثـر إقناعـا               ) ) دالدال(( ٣٣الفقرة الفرعية   الفقرة الفرعية   

تـه عمـال غـري مشـروع        تـه عمـال غـري مشـروع         دولة قد أدانت إدانة قاطعة تشييد اجلـدار واعترب          دولة قد أدانت إدانة قاطعة تشييد اجلـدار واعترب         ١٤٤١٤٤أن  أن   إذا ما روعي  إذا ما روعي  
يف حـني أن الـدول الـيت امتنعـت عـن التصـويت أو صـوتت ضـد القـرار                     يف حـني أن الـدول الـيت امتنعـت عـن التصـويت أو صـوتت ضـد القـرار                     ) ) ١٣١٣//١٠١٠  -القرار دإ القرار دإ ((
والواجـب بعـدم    والواجـب بعـدم    . . مل تفعل ذلك ألهنا اعتربت تشييد اجلدار أمرا غـري قـانوين           مل تفعل ذلك ألهنا اعتربت تشييد اجلدار أمرا غـري قـانوين           ) ) باستنثاء إسرائيل باستنثاء إسرائيل ((

 ..االعتراف هو الذي، يرقى يف رأيي، إىل التزام بغري مضمون حقيقياالعتراف هو الذي، يرقى يف رأيي، إىل التزام بغري مضمون حقيقي
 مــن املــادة  مــن املــادة ٢٢جــة ال تنطبــق علــى االلتــزام الثــاين املــذكور يف الفقــرة  جــة ال تنطبــق علــى االلتــزام الثــاين املــذكور يف الفقــرة  وهــذه احلوهــذه احل -  ٤٥٤٥ 

، وهي االلتزام بعدم تقدمي عون أو مساعدة يف سبيل احلفاظ على وضع ناجم عـن إخـالل            ، وهي االلتزام بعدم تقدمي عون أو مساعدة يف سبيل احلفاظ على وضع ناجم عـن إخـالل            ٤١٤١
كمـا إنـين   كمـا إنـين   . .  دال مـن املنطـوق   دال مـن املنطـوق  ٣٣وعليه أ ؤيد كل التأييد ذلك اجلـزء مـن الفقـرة الفرعيـة         وعليه أُؤيد كل التأييد ذلك اجلـزء مـن الفقـرة الفرعيـة         . . خطريخطري

و حىت يف جـزء مـن املنطـوق مجلـة تـذك ر الـدول بأمهيـة        و حىت يف جـزء مـن املنطـوق مجلـة تـذكّر الـدول بأمهيـة        سأكون مؤيدا ألن تضاف يف احلجج أ  سأكون مؤيدا ألن تضاف يف احلجج أ  
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أدخلت احملكمة مجلـة مماثلـة وإن كانـت يف        أدخلت احملكمة مجلـة مماثلـة وإن كانـت يف        ((تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ضحايا تشييد اجلدار        تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ضحايا تشييد اجلدار        
، الصـفحة   ، الصـفحة   ١٩٧١١٩٧١يف قضية ناميبيا، تقارير حمكمة العـدل الدوليـة لعـام            يف قضية ناميبيا، تقارير حمكمة العـدل الدوليـة لعـام            نطاق خمتلف، يف فتواها     نطاق خمتلف، يف فتواها     

 ).).١٢٥١٢٥، الفقرة ، الفقرة ٥٦٥٦
ــدول     وأخــريا ال أســتط وأخــريا ال أســتط  -  ٤٦٤٦  ــا احملكمــة مــن أن ال ــول النتيجــة الــيت انتــهت إليه ــدول     يع قب ــا احملكمــة مــن أن ال ــول النتيجــة الــيت انتــهت إليه يع قب

األطراف يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ملزمـة بكفالـة امتثـال إسـرائيل للقـانون اإلنسـاين الـوارد يف                 األطراف يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ملزمـة بكفالـة امتثـال إسـرائيل للقـانون اإلنسـاين الـوارد يف                 
 ).).من املنطوق، اجلزء األخريمن املنطوق، اجلزء األخري) ) دالدال ( (٣٣، الفقرة الفرعية ، الفقرة الفرعية ١٥٩١٥٩الفقرة الفقرة ((االتفاقية االتفاقية 
ملشــتركة مــن اتفاقيــة جنيــف الــيت يــرد  ملشــتركة مــن اتفاقيــة جنيــف الــيت يــرد   ا ا١١ويف هــذا الصــدد، تســتد احملكمــة إىل املــادة  ويف هــذا الصــدد، تســتد احملكمــة إىل املــادة   

  وتكفـل احترامهـا  وتكفـل احترامهـا  تتعهد األطراف السامية املتعاقـدة بـأن حتتـرم هـذه االتفاقيـة          تتعهد األطراف السامية املتعاقـدة بـأن حتتـرم هـذه االتفاقيـة          ””يلي نصها   يلي نصها    فيمافيما
 ).).التوكيد مضافالتوكيد مضاف((“ “ يف مجيع األحواليف مجيع األحوال

وال تذكر احملكمة األسس اليت تستند إليها يف النتيجة اليت ختلص إليهـا مـن أن         وال تذكر احملكمة األسس اليت تستند إليها يف النتيجة اليت ختلص إليهـا مـن أن          -  ٤٧٤٧ 
ذلــك أن األعمــال ذلــك أن األعمــال . . علــى الــدول الثالثــة غــري األطــراف يف الــرتاععلــى الــدول الثالثــة غــري األطــراف يف الــرتاعهــذه املــادة تفــرض التزامــات هــذه املــادة تفــرض التزامــات 

وطبقـــا ملـــا يـــذهب إليـــه الربوفيســـور كالشـــوفني، الـــذي وطبقـــا ملـــا يـــذهب إليـــه الربوفيســـور كالشـــوفني، الـــذي . . ال تؤيـــد هـــذه النتيجـــةال تؤيـــد هـــذه النتيجـــة التحضـــرييةالتحضـــريية
 املشــتركة وإدخــال مزيــد مــن التحســني عليهــا،  املشــتركة وإدخــال مزيــد مــن التحســني عليهــا، ١١حتقيقــا مستفيضــا حــول نشــوء املــادة حتقيقــا مستفيضــا حــول نشــوء املــادة  أجــرىأجــرى
ام االتفاقيـات مـن جانـب السـكان         ام االتفاقيـات مـن جانـب السـكان         الغـرض الرئيسـي الـذي كـان متـوخى هـو كفالـة احتـر               الغـرض الرئيسـي الـذي كـان متـوخى هـو كفالـة احتـر                فإنفإن

 املشــتركة الــيت تتنــاول الصــراعات الداخليــة      املشــتركة الــيت تتنــاول الصــراعات الداخليــة     ٣٣ربطــت ربطــا وثيقــا باملــادة    ربطــت ربطــا وثيقــا باملــادة     عمومــا، وعليــه عمومــا، وعليــه 
(F. Kalshoven, “The Undertaking to Respect and Ensure Respect in all Circumstances:  

From Tiny Seed to Ripening Fruit” in Yearbook of International Humanitarian Law, 

Vol. 2 (1999), p. 3-61) . . هي هياألعمال التحضرييةاألعمال التحضرييةوالنتيجة اليت خلص إليها من والنتيجة اليت خلص إليها من :: 
 علـى مـا يـدل علـى أدىن وعـي مـن        علـى مـا يـدل علـى أدىن وعـي مـن       مل أعثر يف سجالت املـؤمتر الدبلوماسـي      مل أعثر يف سجالت املـؤمتر الدبلوماسـي      ””  

أي أي “ “ وتكفـل احترامهـا   وتكفـل احترامهـا   ””جانب الوفود احلكومية بأن أحدها يود أن يفهم مـن عبـارة             جانب الوفود احلكومية بأن أحدها يود أن يفهم مـن عبـارة             
ملتعاقدة؛ خبالف االلتزام بكفالة احتـرام االتفاقيـات        ملتعاقدة؛ خبالف االلتزام بكفالة احتـرام االتفاقيـات        جهد من جانب أي من األطراف ا      جهد من جانب أي من األطراف ا      

 مـن   مـن  ٢٨٢٨نفسـه، الصـفحة   نفسـه، الصـفحة   املصـدر   املصـدر   ((“ “ من جانـب شـعب هـذا الوفـد يف مجيـع األحـوال             من جانـب شـعب هـذا الوفـد يف مجيـع األحـوال             
 ..))نكليزينكليزيالالالنص االنص ا

واآلن يصح القول بأن جلنة الصليب األمحر الدولية قد اختذت منذ عهد بعيـد              واآلن يصح القول بأن جلنة الصليب األمحر الدولية قد اختذت منذ عهد بعيـد               -  ٤٨٤٨ 
 املشـتركة    املشـتركة   ١١وقـف املتمثـل يف إن املـادة         وقـف املتمثـل يف إن املـادة          امل  امل ١٩٤٩١٩٤٩علـى اتفاقيـة عـام       علـى اتفاقيـة عـام       ) ) غري الرمسيـة  غري الرمسيـة  ((يف شروحها   يف شروحها   

وصـحيح  وصـحيح  . . تشمل التزاما من مجيع الدول األطراف بكفالة احترام الدول األطراف األخـرى هلـا             تشمل التزاما من مجيع الدول األطراف بكفالة احترام الدول األطراف األخـرى هلـا             
 الربوتوكــوالت اإلضــافية، قــد أدخــل  الربوتوكــوالت اإلضــافية، قــد أدخــل ١٩٧٧١٩٧٧أيضــا أن املــؤمتر الدبلوماســي، الــذي أقــر يف عــام أيضــا أن املــؤمتر الدبلوماســي، الــذي أقــر يف عــام 

 قـط إىل اآلثـار املفترضـة علـى           قـط إىل اآلثـار املفترضـة علـى          لكـن املـؤمتر مل يتطـرق      لكـن املـؤمتر مل يتطـرق      . .  املشتركة يف الربوتوكول األول     املشتركة يف الربوتوكول األول    ١١املادة  املادة  
 ..الدول الثالثةالدول الثالثة
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 املشـتركة يف   املشـتركة يف  ١١وتكاد تكون أقل عونا اإلشارة مـن جانـب احملكمـة إىل املـادة             وتكاد تكون أقل عونا اإلشارة مـن جانـب احملكمـة إىل املـادة              -  ٤٩٤٩ 
فاحملكمة، مـن دون بيـان عباراهتـا، الحظـت أن التزامـا كهـذا ال يسـتمد مـن                    فاحملكمة، مـن دون بيـان عباراهتـا، الحظـت أن التزامـا كهـذا ال يسـتمد مـن                    . . قضية نيكاراغوا قضية نيكاراغوا 

 الــيت ال تــوفر االتفاقيــات لــه   الــيت ال تــوفر االتفاقيــات لــه  االتفاقيــات نفســها، ولكــن مــن املبــادئ العامــة للقــانون اإلنســاين  االتفاقيــات نفســها، ولكــن مــن املبــادئ العامــة للقــانون اإلنســاين  
ــددا  إالإال ــبريا حم ــددا تع ــبريا حم ــول   . . تع ــة إىل الق ــول   ومضــت احملكم ــة إىل الق ــدم تشــ   ””ومضــت احملكم ــة بع ــات املتحــدة ملزم ــدم تشــ   إن الوالي ــة بع ــات املتحــدة ملزم   يعيعججإن الوالي

  ٣٣علـى العمـل انتـهاكا للمـادة         علـى العمـل انتـهاكا للمـادة         “ “ األشخاص أو اجلماعـات املشـاركني يف الـرتاع يف نيكـاراغوا           األشخاص أو اجلماعـات املشـاركني يف الـرتاع يف نيكـاراغوا           
نيكـاراغوا  نيكـاراغوا  ((بشـأن  بشـأن  األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها، احلكم    األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها، احلكم    ((املشتركة  املشتركة  

 مـن الـنص    مـن الـنص   ١١٤١١٤  ، الصـفحة ، الصـفحة ١٩٨٩١٩٨٩ لعـام   لعـام  ةة، تقارير حمكمة العدل الدوليـ    ، تقارير حمكمة العدل الدوليـ    ))ضد الواليات املتحدة  ضد الواليات املتحدة  
 ).).٢٢٠٢٢٠نكليزي، الفقرة نكليزي، الفقرة االاال

 ..لكن واجب االمتناع هذا خيتلف متاما عن الواجب اإلجيايب بكفالة االمتثال للقانونلكن واجب االمتناع هذا خيتلف متاما عن الواجب اإلجيايب بكفالة االمتثال للقانون 
علـى حنــو  علـى حنــو  شــتركة، شــتركة،  امل امل١١وعلـى الـرغم مــن أنـين ال أؤيــد تفسـريا مقيــدا للمـادة      وعلـى الـرغم مــن أنـين ال أؤيــد تفسـريا مقيــدا للمـادة       -  ٥٠٥٠ 

، فإنين ال أعرف متام املعرفـة مـا إذا كـان النطـاق الـذي منحتـه                  ، فإنين ال أعرف متام املعرفـة مـا إذا كـان النطـاق الـذي منحتـه                  ١٩٤٩١٩٤٩كان متوخى يف عام     كان متوخى يف عام      ماما
وملــا كانــت احملكمــة وملــا كانــت احملكمــة . . انون وضــعيانون وضــعياحملكمــة هلــذه املــادة يف الفتــوى الراهنــة صــحيحا كبيــان لقــ احملكمــة هلــذه املــادة يف الفتــوى الراهنــة صــحيحا كبيــان لقــ 

يهـا  يهـا  تقدم أي حجـج يف حيثياهتـا فـإنين ال أشـعر أن يف وسـعي تأييـد النتيجـة الـيت خلصـت إل                تقدم أي حجـج يف حيثياهتـا فـإنين ال أشـعر أن يف وسـعي تأييـد النتيجـة الـيت خلصـت إل                 الال
كما أنين ال أرى أي نوع من العمل اإلجيـايب النـاجم عـن هـذا االلتـزام، ميكـن توقعـه                      كما أنين ال أرى أي نوع من العمل اإلجيـايب النـاجم عـن هـذا االلتـزام، ميكـن توقعـه                      . . احملكمةاحملكمة

 ..من فرادى الدول، فضال عن اجلهود الدبلوماسيةمن فرادى الدول، فضال عن اجلهود الدبلوماسية
ــة      -  ٥١٥١  ــة     لكــل هــذه األســباب، رأيــتين مضــطرا إىل التصــويت ضــد الفقــرة الفرعي   ٣٣لكــل هــذه األســباب، رأيــتين مضــطرا إىل التصــويت ضــد الفقــرة الفرعي

 من املنطوقمن املنطوق) ) دالدال((
كوجيمانزكوجيمانز. . بيتر هـبيتر هـ) ) توقيعتوقيع((  
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 لقاضي اخلصاونةرأي مستقل ل
 

 الـرأي املسـتقل ال يهـدف         الـرأي املسـتقل ال يهـدف        - يوافق بصـورة عامـة علـى املسـوغات            يوافق بصـورة عامـة علـى املسـوغات           -يتفق مع الفتوى    يتفق مع الفتوى     
 وضع األرض كأرض حمتلة يسـتند إىل اآلراء الفقهيـة            وضع األرض كأرض حمتلة يسـتند إىل اآلراء الفقهيـة           -سوى إىل توضيح بعض النقاط البارزة       سوى إىل توضيح بعض النقاط البارزة       

 رأي األطـراف املتعاقـدة السـامية يف اتفاقيـة          رأي األطـراف املتعاقـدة السـامية يف اتفاقيـة         - قـرارات جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة             قـرارات جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة            -الثابتة  الثابتة  
 االعتـراف اإلسـرائيلي      االعتـراف اإلسـرائيلي     -ول  ول   موقف الد   موقف الد  - موقف جلنة الصليب األمحر الدولية        موقف جلنة الصليب األمحر الدولية       -جنيف الرابعة   جنيف الرابعة   

 بيــد أن احملكمــة  بيــد أن احملكمــة - القــرارات األخــرية للمحــاكم اإلســرائيلية  القــرارات األخــرية للمحــاكم اإلســرائيلية - اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بانطبــاقبانطبــاق
 توصــلت احملكمــة بصــورة مســتقلة إىل اســتنتاجات  توصــلت احملكمــة بصــورة مســتقلة إىل اســتنتاجات -ترضــى مبجــرد تكــرار هــذا االســتنتاج ترضــى مبجــرد تكــرار هــذا االســتنتاج  الال

 رأت احملكمة عـدم وجـود سـبب للشـروع يف             رأت احملكمة عـدم وجـود سـبب للشـروع يف            -ساس تفسري اتفاقية جنيف الرابعة      ساس تفسري اتفاقية جنيف الرابعة      مماثلة على أ  مماثلة على أ  
 قـرار حكـيم باعتبـار أن املسـالة غـري ضـرورية         قـرار حكـيم باعتبـار أن املسـالة غـري ضـرورية        -التأكد من وضع قانوين سـابق لـألرض احملتلـة           التأكد من وضع قانوين سـابق لـألرض احملتلـة           

 ال ميكـن أن تكـون    ال ميكـن أن تكـون   - إال إذا كانت هذه األقـاليم أرضـا مشـاعا     إال إذا كانت هذه األقـاليم أرضـا مشـاعا    -تؤثر على الوضع احلايل   تؤثر على الوضع احلايل    والوال
 يتنـاىف مـع اإلقلـيم     يتنـاىف مـع اإلقلـيم    – هذا املفهـوم وعـدم انطباقـه يف عـامل اليـوم               هذا املفهـوم وعـدم انطباقـه يف عـامل اليـوم               رفض صحة   رفض صحة  -هذه هي احلالة    هذه هي احلالة    

 استمرار مبدأي عـدم الضـم ورفـاه السـكان حـىت بعـد إهنـاء                  استمرار مبدأي عـدم الضـم ورفـاه السـكان حـىت بعـد إهنـاء                 -بوصفه إقليما خاضعا لالنتداب     بوصفه إقليما خاضعا لالنتداب     
 االحتالل اإلسرائيلي املطول اآلن هـو العقبـة الـيت         االحتالل اإلسرائيلي املطول اآلن هـو العقبـة الـيت        - إىل أن يتم حتقيق تقرير املصري         إىل أن يتم حتقيق تقرير املصري        -االنتداب  االنتداب  

 فقهــاء القــانون   فقهــاء القــانون  -اخلــط األخضــر هــو أصــال خــط هدنــة      اخلــط األخضــر هــو أصــال خــط هدنــة        -حتــول دون إعمــال هــذا احلــق    حتــول دون إعمــال هــذا احلــق    
 وبصرف النظـر عـن       وبصرف النظـر عـن      -  ١٩٦٧١٩٦٧اإلسرائيليون سعوا إىل إعطائه املزيد من األمهية قبل حرب عام           اإلسرائيليون سعوا إىل إعطائه املزيد من األمهية قبل حرب عام           

 الشـكوك بشـأن      الشـكوك بشـأن     -وضعه احلايل، فهو ميثل النقطة اليت ميكـن قيـاس االحـتالل اإلسـرائيلي منـها                 وضعه احلايل، فهو ميثل النقطة اليت ميكـن قيـاس االحـتالل اإلسـرائيلي منـها                 
 املفاوضــات وســيلة وليســت  املفاوضــات وســيلة وليســت -فــاوض فــاوض  حــق احملكمــة يف اإلشــارة إىل الت حــق احملكمــة يف اإلشــارة إىل الت-وضــعه ذات اجتــاهني وضــعه ذات اجتــاهني 

 ينبغي أن ينعكس مطلب تـوافر النيـة احلسـنة يف             ينبغي أن ينعكس مطلب تـوافر النيـة احلسـنة يف            - وينبغي أن تقوم على أساس القانون         وينبغي أن تقوم على أساس القانون        - غايةغاية
 ..االمتناع عن فرض أمر واقع خيل بنتيجة املفاوضاتاالمتناع عن فرض أمر واقع خيل بنتيجة املفاوضات

. . أوافـــق علـــى اســـتنتاجات احملكمـــة وأوافـــق بصـــورة عامـــة علـــى مســـوغاهتا أوافـــق علـــى اســـتنتاجات احملكمـــة وأوافـــق بصـــورة عامـــة علـــى مســـوغاهتا  -  ١١ 
تــوى بعــض اإليضــاح وهــي تتعلــق علــى وجــه التحديــد  تــوى بعــض اإليضــاح وهــي تتعلــق علــى وجــه التحديــد  وتســتحق بعــض النقــاط البــارزة يف الفوتســتحق بعــض النقــاط البــارزة يف الف

 ..بالنقاط اليت سأذي لها هبذا الرأيبالنقاط اليت سأذّيلها هبذا الرأي
 

 الوضع القانوين الدويل لألرض اليت ختضع حاليا لالحتالل اإلسرائيليالوضع القانوين الدويل لألرض اليت ختضع حاليا لالحتالل اإلسرائيلي  
ميكن القول بأن هناك بضعة اقتراحات يف القانون الدويل حتظـى بقبـول يكـاد               ميكن القول بأن هناك بضعة اقتراحات يف القانون الدويل حتظـى بقبـول يكـاد                -  ٢٢ 

األمد ودائمة ومتينة مثـل اقتـراح أن وجـود إسـرائيل            األمد ودائمة ومتينة مثـل اقتـراح أن وجـود إسـرائيل             طويلة    طويلة   آراء فقهية آراء فقهية يكون عامليا وتستند إىل     يكون عامليا وتستند إىل     
يف األرض الفلســطينية بالضــفة الغربيــة مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية وغــزة هــو وجــود احــتالل يف األرض الفلســطينية بالضــفة الغربيــة مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية وغــزة هــو وجــود احــتالل 

 ..عسكري حيكمه نظام قانوين دويل معمول به بشأن االحتالل العسكريعسكري حيكمه نظام قانوين دويل معمول به بشأن االحتالل العسكري
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ختـذها  ختـذها  وتأييدا لذلك، ميكـن االستشـهاد بعـدد كـبري جـدا مـن القـرارات الـيت ا          وتأييدا لذلك، ميكـن االستشـهاد بعـدد كـبري جـدا مـن القـرارات الـيت ا           -  ٣٣ 
جملس األمن واجلمعية العامة باإلمجاع يف كثري من األحيان أو باألغلبية السـاحقة، مبـا يف ذلـك                  جملس األمن واجلمعية العامة باإلمجاع يف كثري من األحيان أو باألغلبية السـاحقة، مبـا يف ذلـك                  
مقررات ملزمة اختذها اجمللس وقـرارات أخـرى تـؤدي، وإن كانـت غـري ملزمـة، مـع ذلـك إىل                      مقررات ملزمة اختذها اجمللس وقـرارات أخـرى تـؤدي، وإن كانـت غـري ملزمـة، مـع ذلـك إىل                      

  ويف مجيـع هـذه القـرارات     ويف مجيـع هـذه القـرارات     . .  للمجتمـع الـدويل     للمجتمـع الـدويل    اآلراء الفقهيـة  اآلراء الفقهيـة  آثار قانونية وتبني سجال ثابتـا مـن         آثار قانونية وتبني سجال ثابتـا مـن         
وصف اإلقليم املعين على الدوام بأرض حمتلة؛ ووجود إسرائيل فيـه هـو وجـود حمتـل عسـكري          وصف اإلقليم املعين على الدوام بأرض حمتلة؛ ووجود إسرائيل فيـه هـو وجـود حمتـل عسـكري          
ويقاس امتثـال إسـرائيل أو عـدم امتثاهلـا اللتزاماهتـا حنـو اإلقلـيم وسـكانه مبعيـار موضـوعي مـن                        ويقاس امتثـال إسـرائيل أو عـدم امتثاهلـا اللتزاماهتـا حنـو اإلقلـيم وسـكانه مبعيـار موضـوعي مـن                        

 ..معايري القانون الدويل فيما يتعلق باحلمايةمعايري القانون الدويل فيما يتعلق باحلماية
فاقيـــة جنيـــف الرابعـــة وجلنـــة فاقيـــة جنيـــف الرابعـــة وجلنـــة وباملثـــل فـــإن األطـــراف املتعاقـــدة الســـامية يف اتوباملثـــل فـــإن األطـــراف املتعاقـــدة الســـامية يف ات -  ٤٤ 

، أي اتفاقيـة جنيـف الرابعـة        ، أي اتفاقيـة جنيـف الرابعـة        ““أكدت توافـق آرائهـا علـى أن االتفاقيـة         أكدت توافـق آرائهـا علـى أن االتفاقيـة         ””الصليب األمحر الدولية    الصليب األمحر الدولية    
 ..))١((““تنطبق حبكم القانون على األقاليم احملتلةتنطبق حبكم القانون على األقاليم احملتلة””،،١٩٤٩١٩٤٩أغسطس أغسطس //آبآب  ١٢١٢املؤرخة املؤرخة 
وقد كان هذا هو موقف الدول أيضا فرادى أو مجاعـات مبـا يف ذلـك الـدول                  وقد كان هذا هو موقف الدول أيضا فرادى أو مجاعـات مبـا يف ذلـك الـدول                   -  ٥٥ 
بل إن من شـأن اسـتعراض السـجل أن يكشـف، كمـا الحظـت فرنسـا يف                   بل إن من شـأن اسـتعراض السـجل أن يكشـف، كمـا الحظـت فرنسـا يف                   . .  إلسرائيل  إلسرائيل الصديقةالصديقة

 بياهنا اخلطي، أنبياهنا اخلطي، أن
 مـن    مـن   ٣٥٣٥ووفقـا للمـادة     ووفقـا للمـادة     : : إسرائيل اعترفت يف البداية بانطباق االتفاقية الرابعة      إسرائيل اعترفت يف البداية بانطباق االتفاقية الرابعة      ””  

جيـب  جيـب  ””، ، ١٩٦٧١٩٦٧يونيـه  يونيـه  //حزيـران حزيـران   ٧٧، الذي أصدرته سلطات االحـتالل يف       ، الذي أصدرته سلطات االحـتالل يف       ١١األمر رقم   األمر رقم   
  //آبآب  ١٢١٢طبـــق أحكـــام اتفاقيـــة جنيـــف املؤرخـــة  طبـــق أحكـــام اتفاقيـــة جنيـــف املؤرخـــة  علـــى احملكمـــة العســـكرية أن تعلـــى احملكمـــة العســـكرية أن ت... ... 

ــاإلجراءات     ١٩٤٩١٩٤٩أغســطس أغســطس  ــق ب ــدنيني وقــت احلــرب، فيمــا يتعل ــة امل ــاإلجراءات     ، املتعلقــة حبماي ــق ب ــدنيني وقــت احلــرب، فيمــا يتعل ــة امل ، املتعلقــة حبماي
“ “ ......ويف حالة التنازع بني هذا األمر واالتفاقيـة املـذكورة، تسـود االتفاقيـة               ويف حالة التنازع بني هذا األمر واالتفاقيـة املـذكورة، تسـود االتفاقيـة               . . القضائيةالقضائية

 ))٥٥الصفحة الصفحة ((
يـة جنيـف الرابعـة علـى     يـة جنيـف الرابعـة علـى     ومؤخرا أكدت احملكمة العليا يف إسرائيل انطبـاق اتفاق  ومؤخرا أكدت احملكمة العليا يف إسرائيل انطبـاق اتفاق   -  ٦٦ 

 ..هذه األرضهذه األرض
 للمجتمــع الــدويل ال ميكــن    للمجتمــع الــدويل ال ميكــن   لــآلراء الفقهيــة لــآلراء الفقهيــة الســجل الثابــت  الســجل الثابــت  ””ويف حــني أن ويف حــني أن  -  ٧٧ 

، مل تكــرر احملكمــة ببســاطة هــذه اآلراء الفقهيــة، وبــدال مــن ذلــك،  ، مل تكــرر احملكمــة ببســاطة هــذه اآلراء الفقهيــة، وبــدال مــن ذلــك،  ““))٢((تنحيتــه جانبــا وجتاهلــهتنحيتــه جانبــا وجتاهلــه
ــع ــعوم ــاق       وم ــق باالنطب ــا يتعل ــة فيم ــا، توصــلت احملكمــة إىل اســتنتاجات مماثل ــا هب ــاق      اعترافه ــق باالنطب ــا يتعل ــة فيم ــا، توصــلت احملكمــة إىل اســتنتاجات مماثل ــا هب ــانوين اعترافه ــانوين الق الق

__________ 
، الفقرة ١٩٩٧أبريل /نيسان ٢٥ املؤرخ ١٠/٢-تقرير األمني العام الذي أعد عمال بقرار اجلمعية العامة دإط )١( 

٢١ ،A/165-10/6-S/1997/494. 
 .٦٤، الصفحة CR 2003/3 آرثر واتس، حماضر احملكمة السري )٢( 
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ــة ــةالتفاقي ــة نفســها        التفاقي ــة وذلــك بصــورة رئيســية علــى أســاس تفســري نصــي لالتفاقي ــة نفســها       جنيــف الرابع ــة وذلــك بصــورة رئيســية علــى أســاس تفســري نصــي لالتفاقي جنيــف الرابع
 ::٩٨٩٨وفيما يلي نص الفقرة وفيما يلي نص الفقرة ). ). ١٠١١٠١-٨٦٨٦الفقرات الفقرات ((

 علــى أي إقلــيم  علــى أي إقلــيم ققبــبــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنطأأويف اخلتــام، تــرى احملكمــة ويف اخلتــام، تــرى احملكمــة ””  
ــر مــن األطــراف امل      ــة نشــوب صــراع مســلح بــني طــرفني أو أكث ــل يف حال ــر مــن األطــراف امل     حمت ــة نشــوب صــراع مســلح بــني طــرفني أو أكث ــل يف حال ــدة حمت ــدة تعاق تعاق

وقد كانت إسرائيل واألردن طرفني يف االتفاقية الرابعة حينما انـدلع الصـراع       وقد كانت إسرائيل واألردن طرفني يف االتفاقية الرابعة حينما انـدلع الصـراع       . . الساميةالسامية
وبناء على ذلك جتد احملكمة أن االتفاقية تسـري علـى األرض            وبناء على ذلك جتد احملكمة أن االتفاقية تسـري علـى األرض            . . ١٩٦٧١٩٦٧املسلح يف عام    املسلح يف عام    

  ١٩٤٩١٩٤٩الفلسطينية اليت كانت تقع قبل الصراع إىل الشرق من خط تقسيم هدنة عـام               الفلسطينية اليت كانت تقع قبل الصراع إىل الشرق من خط تقسيم هدنة عـام               
ــني إســرائيل وا    ــم ب ــذي رس ــني إســرائيل وا   ال ــم ب ــذي رس ــاء    ) ) اخلــط األخضــر اخلــط األخضــر ((ألردن ألردن ال ــرائيل أثن ــيت احتلتــها إس ــاء    وال ــرائيل أثن ــيت احتلتــها إس وال

 ..““الصراع، وال توجد حاجة إلجراء أي حتقيق يف الوضع السابق احملدد هلذه األرضالصراع، وال توجد حاجة إلجراء أي حتقيق يف الوضع السابق احملدد هلذه األرض
وقد اتبعت احملكمة هنجا حكيما يف النأي عن الشروع يف إجراء حتقيق بشـأن              وقد اتبعت احملكمة هنجا حكيما يف النأي عن الشروع يف إجراء حتقيق بشـأن               -  ٨٨ 

وري لغـرض إثبـات   وري لغـرض إثبـات   الوضع السـابق احملـدد هلـذه األرض لـيس فقـط ألن هـذا التحقيـق غـري ضـر               الوضع السـابق احملـدد هلـذه األرض لـيس فقـط ألن هـذا التحقيـق غـري ضـر               
 التفاقية جنيف الرابعة عليها، وإمنـا أيضـا    التفاقية جنيف الرابعة عليها، وإمنـا أيضـا   القانوينالقانوينوضعها احلايل كأرض حمتلة وتأكيد االنطباق  وضعها احلايل كأرض حمتلة وتأكيد االنطباق  

ألن الوضع السابق هلذه األرض ال يشـكل أي فـرق كـان فيمـا يتعلـق بوضـعها احلـايل كـأرض                  ألن الوضع السابق هلذه األرض ال يشـكل أي فـرق كـان فيمـا يتعلـق بوضـعها احلـايل كـأرض                  
 أن يـدفع     أن يـدفع    حمتلة عدا يف حالة أهنا كانت أرضا مشاعا حينما احتلتـها إسـرائيل، وال ميكـن ألحـد                 حمتلة عدا يف حالة أهنا كانت أرضا مشاعا حينما احتلتـها إسـرائيل، وال ميكـن ألحـد                 

هبذا بصورة جدية نظرا ألن هذا املفهوم املغلـوط ال ينطبـق يف الوقـت املعاصـر، إىل جانـب أنـه                    هبذا بصورة جدية نظرا ألن هذا املفهوم املغلـوط ال ينطبـق يف الوقـت املعاصـر، إىل جانـب أنـه                    
يتنــاىف مــع وضــع األرض كــإقليم كــان خيضــع لالنتــداب مــن قبــل، أعلنــت احملكمــة بشــأنه أن    يتنــاىف مــع وضــع األرض كــإقليم كــان خيضــع لالنتــداب مــن قبــل، أعلنــت احملكمــة بشــأنه أن    

الشـعوب  الشـعوب  ... ... مبـدأ عـدم الضـم ومبـدأ رفـاه وتنميـة             مبـدأ عـدم الضـم ومبـدأ رفـاه وتنميـة             : : هناك مبدأين يتسـمان بأمهيـة فائقـة مهـا         هناك مبدأين يتسـمان بأمهيـة فائقـة مهـا         ””
الوضـع الـدويل   الوضـع الـدويل   ((“ “ يف عنـق املدنيـة  يف عنـق املدنيـة   مقدسـة   مقدسـة  أمانـة أمانـة ””وتشـكل  وتشـكل  ] ]  مل تتمكن من حكم أنفسـها    مل تتمكن من حكم أنفسـها   اليتاليت[[

 ).).١٣١١٣١، الصفحة ، الصفحة ١٩٥٠١٩٥٠ألفريقيا اجلنوبية الغربية، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام ألفريقيا اجلنوبية الغربية، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
وبصــرف النظــر عــن جــدارة وعــدم جــدارة احلــق األردين يف الضــفة الغربيــة،   وبصــرف النظــر عــن جــدارة وعــدم جــدارة احلــق األردين يف الضــفة الغربيــة،    -  ٩٩ 

حقه فيها كـان صـحيحا متامـا ومعترفـا بـه دوليـا ويشـري إىل              حقه فيها كـان صـحيحا متامـا ومعترفـا بـه دوليـا ويشـري إىل              ومن األرجح أن يدفع األردن بأن       ومن األرجح أن يدفع األردن بأن       
أنه قد قطع روابطه القانونية هبـذه األرض لصـاحل حـق الفلسـطينيني يف تقريـر مصـريهم، تتبقـى                     أنه قد قطع روابطه القانونية هبـذه األرض لصـاحل حـق الفلسـطينيني يف تقريـر مصـريهم، تتبقـى                     
حقيقة أن مـا حيـول دون إعمـال هـذا احلـق يف تقريـر املصـري هـو االحـتالل العسـكري املطـول                         حقيقة أن مـا حيـول دون إعمـال هـذا احلـق يف تقريـر املصـري هـو االحـتالل العسـكري املطـول                         

وجيـدر باإلشـارة يف هـذا الشـأن     وجيـدر باإلشـارة يف هـذا الشـأن     . .  علـى األرض  علـى األرض إلسرائيل مع ما تتبعه من سياسة خلق أمر واقع  إلسرائيل مع ما تتبعه من سياسة خلق أمر واقع  
 ..أن مبدأ عدم الضم ال ينتهي مع هناية االنتداب وإمنا يستمر إىل أن يتحققأن مبدأ عدم الضم ال ينتهي مع هناية االنتداب وإمنا يستمر إىل أن يتحقق

 
 أمهية اخلط األخضرأمهية اخلط األخضر  

ــة يف      -  ١٠١٠  ــر مــن خــط هدن ــة يف     ال شــك يف أن اخلــط األخضــر مل يكــن يف األصــل أكث ــر مــن خــط هدن ال شــك يف أن اخلــط األخضــر مل يكــن يف األصــل أكث
من األحوال، بتسـوية   من األحوال، بتسـوية   تفسر على أهنا ختل، بأي حال       تفسر على أهنا ختل، بأي حال       ””اتفاق نص صراحة على أن أحكامه لن        اتفاق نص صراحة على أن أحكامه لن        

يف يف املعينـة   املعينـة   مت االتفاق بني الطرفني على خطوط حدود اهلدنة         مت االتفاق بني الطرفني على خطوط حدود اهلدنة         ””وأنه  وأنه  “ “ سياسية هنائية بني الطرفني   سياسية هنائية بني الطرفني   
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، وذلك دون املسـاس بالتسـويات املتصـلة باألراضـي أو            ، وذلك دون املسـاس بالتسـويات املتصـلة باألراضـي أو            املادتني اخلامسة والسادسة من االتفاق    املادتني اخلامسة والسادسة من االتفاق    
 ).).٧٢٧٢قرة قرة الفتوى، الفالفتوى، الف ( (““خطوط احلدود أو مبطالبات أي من الطرفني املتعلقة بذلكخطوط احلدود أو مبطالبات أي من الطرفني املتعلقة بذلك

ومن قبيل املفارقة أن حقوقيني إسـرائيليني بـارزين كـانوا يـدفعون قبـل حـرب            ومن قبيل املفارقة أن حقوقيني إسـرائيليني بـارزين كـانوا يـدفعون قبـل حـرب             -  ١١١١ 
يف الواقـع أكثـر مـن جمـرد     يف الواقـع أكثـر مـن جمـرد     ، وأهنـا  ، وأهنـا  ذات طبيعـة خاصـة هبـا   ذات طبيعـة خاصـة هبـا    بأن اتفاقات اهلدنة العامة      بأن اتفاقات اهلدنة العامة     ١٩٦٧١٩٦٧عام  عام  

ومهمــا كانــت أمهيــة هــذا اخلــط ومهمــا كانــت أمهيــة هــذا اخلــط . . تغيريهــا إال مبوافقــة جملــس األمــنتغيريهــا إال مبوافقــة جملــس األمــناتفاقــات هدنــة، وال ميكــن اتفاقــات هدنــة، وال ميكــن 
 :: اليوم، ال نزاع حول حقيقتني مها اليوم، ال نزاع حول حقيقتني مهااحلقيقيةاحلقيقية

 مــدى  مــدى ههخـط البدايـة الـذي يقـاس منـ     خـط البدايـة الـذي يقـاس منـ     ””اخلـط األخضـر كمـا ذكـر السـري آرثـر واتـس،        اخلـط األخضـر كمـا ذكـر السـري آرثـر واتـس،         ))١١((
). ). ٤٦٤٦، الصـفحة  ، الصـفحة  CR 2004/3حماضـر احملكمـة   حماضـر احملكمـة   ((“ “ احتالل إسرائيل ألرض غري إسرائيليةاحتالل إسرائيل ألرض غري إسرائيلية

 ..وال يعين هذا ضمنا أن اخلط األخضر يشكل خطا دائما للحدودوال يعين هذا ضمنا أن اخلط األخضر يشكل خطا دائما للحدود
امية إىل النيل من أمهية اخلط األخضر ذات اجتـاهني نظـرا لطبيعـة              امية إىل النيل من أمهية اخلط األخضر ذات اجتـاهني نظـرا لطبيعـة              ستكون احملاوالت الر  ستكون احملاوالت الر   ))٢٢((

وال ميكن أن تلقي إسرائيل بظالل مـن الشـك علـى حـق اآلخـرين دون توقـع                   وال ميكن أن تلقي إسرائيل بظالل مـن الشـك علـى حـق اآلخـرين دون توقـع                   . . األموراألمور
ويف ويف . . وضع حقها هي واملدى اإلقليمي حلقها فيما وراء قرار التقسيم موضـع التسـاؤل             وضع حقها هي واملدى اإلقليمي حلقها فيما وراء قرار التقسيم موضـع التسـاؤل             

ها القانونيـة مـع الفلسـطينيني     ها القانونيـة مـع الفلسـطينيني     النهاية ال ميكـن ضـمان أمنـها إال عـن طريـق إقـرار عالقتـ                النهاية ال ميكـن ضـمان أمنـها إال عـن طريـق إقـرار عالقتـ                
 ..وليس عن طريق تشييد اجلدرانوليس عن طريق تشييد اجلدران

 
 دور املفاوضاتدور املفاوضات  

وال ميكـن   وال ميكـن   . . أدرجت احملكمـة إشـارة إىل الوضـع املأسـاوي يف األرض املقدسـة             أدرجت احملكمـة إشـارة إىل الوضـع املأسـاوي يف األرض املقدسـة              -  ١٢١٢ 
ال ال ، و، وذات الصلة بنيـة صـادقة     ذات الصلة بنيـة صـادقة     إال عن طريق تنفيذ مجيع قرارات جملس األمن         إال عن طريق تنفيذ مجيع قرارات جملس األمن         ””إهناء هذا الوضع    إهناء هذا الوضع    

ــرار    ).).١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٨٣٣٨٣و و ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢ القــرارين  القــرارين ســيماســيما ــيت أقرهــا ق ــق ال ــل خريطــة الطري ــرار     ومتث ــيت أقرهــا ق ــق ال ــل خريطــة الطري  ومتث
“ “ أحدث اجلهود اليت ب ذلت لبدء مفاوضات حتقيقـا هلـذه الغايـة           أحدث اجلهود اليت ُبذلت لبدء مفاوضات حتقيقـا هلـذه الغايـة           ) ) ٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٥١٥١٥١٥جملس األمن   جملس األمن   

 ). ). ١٦٢١٦٢الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((
ويف حني أنه لـيس مـن اخلطـأ دعـوة اخلصـوم إىل التفـاوض حبسـن نيـة هبـدف                      ويف حني أنه لـيس مـن اخلطـأ دعـوة اخلصـوم إىل التفـاوض حبسـن نيـة هبـدف                       -  ١٣١٣ 

 أن املفاوضات قد أفضـت إىل اتفاقـات سـالم متثـل      أن املفاوضات قد أفضـت إىل اتفاقـات سـالم متثـل     تنفيذ قرارات جملس األمن ومع اإلشارة إىل تنفيذ قرارات جملس األمن ومع اإلشارة إىل 
خمططات ميكن الـدفاع عنـها وصـمدت أمـام حمـك الـزمن، ينبغـي عـدم تناسـي أن املفاوضـات                       خمططات ميكن الـدفاع عنـها وصـمدت أمـام حمـك الـزمن، ينبغـي عـدم تناسـي أن املفاوضـات                       

وال ميكن جعل الوفـاء     وال ميكن جعل الوفـاء     . . وسيلة لتحقيق غاية وال ميكن أن حتل من جراء أنفسها حمل هذه الغاية            وسيلة لتحقيق غاية وال ميكن أن حتل من جراء أنفسها حمل هذه الغاية            
وفضـال عـن    وفضـال عـن    . . مشـروطة باملفاوضـات   مشـروطة باملفاوضـات   افـة   افـة   إزاء الك إزاء الك بااللتزامات الدوليـة، مبـا يف ذلـك االلتزامـات           بااللتزامات الدوليـة، مبـا يف ذلـك االلتزامـات           

ذلك، من املشكوك فيه، فيما يتعلق خبريطة الطريق، حينما ي نظر يف شروط قبول هـذا اجملهـود،      ذلك، من املشكوك فيه، فيما يتعلق خبريطة الطريق، حينما ُينظر يف شروط قبول هـذا اجملهـود،      
ومـع ذلـك فمـن      ومـع ذلـك فمـن      . . ما إذا كان يوجد تالقي اآلراء الالزم للتوصل إىل التزامات متبادلة ومتماثلـة            ما إذا كان يوجد تالقي اآلراء الالزم للتوصل إىل التزامات متبادلة ومتماثلـة            

 علـى مبـادئ، وأن تقـوم علـى           علـى مبـادئ، وأن تقـوم علـى          األمهية القصوى أال تسفر هذه املفاوضـات عـن حلـول ال تقـوم             األمهية القصوى أال تسفر هذه املفاوضـات عـن حلـول ال تقـوم             
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أساس القانون وأن يترجم مطلب حسـن النيـة إىل خطـوات ملموسـة عـن طريـق االمتنـاع عـن              أساس القانون وأن يترجم مطلب حسـن النيـة إىل خطـوات ملموسـة عـن طريـق االمتنـاع عـن              
الـذي لـيس مـن شـأنه إال أن خيـل بنتيجـة هـذه                الـذي لـيس مـن شـأنه إال أن خيـل بنتيجـة هـذه                بشـييد اجلـدار     بشـييد اجلـدار     خلق أمر واقع على األرض مثل       خلق أمر واقع على األرض مثل       

 ..املفاوضاتاملفاوضات
 

 نةاواخلصعون ) التوقيع( 
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 بيان القاضي بويرجنتال
 

أعتقد أنه كان ينبغـي للمحكمـة أن متـارس سـلطتها التقديريـة وأن             أعتقد أنه كان ينبغـي للمحكمـة أن متـارس سـلطتها التقديريـة وأن             نظرا ألنين   نظرا ألنين    -  ١١ 
وصــويت املعــارض وصــويت املعــارض . . تــرفض إصــدار الفتــوى املطلوبــة، فقــد عارضــت قرارهــا بــأن تنظــر القضــية تــرفض إصــدار الفتــوى املطلوبــة، فقــد عارضــت قرارهــا بــأن تنظــر القضــية 

ال ينبغي النظر إليها باعتبارها انعكاسـا لـرأي بـأن تشـييد       ال ينبغي النظر إليها باعتبارها انعكاسـا لـرأي بـأن تشـييد       املنطوق  املنطوق  يتعلق بالبنود املتبقية من     يتعلق بالبنود املتبقية من      فيمافيما
طينية احملتلــة ال يــثري تســاؤالت جديــة باعتبــاره مســألة تتعلــق طينية احملتلــة ال يــثري تســاؤالت جديــة باعتبــاره مســألة تتعلــق إســرائيل للجــدار يف األرض الفلســإســرائيل للجــدار يف األرض الفلســ

ــدويل  ــانون ال ــدويل بالق ــانون ال ــه    . . بالق ــا أوافــق علي ــوى مم ــاك الكــثري يف الفت ــه كــذلك، هن ــه    أعتقــد أن ــا أوافــق علي ــوى مم ــاك الكــثري يف الفت ــه كــذلك، هن ــك،  . . أعتقــد أن ــك،  مــع ذل مــع ذل
اضطررت إىل التصويت ضد النتائج اليت توصـلت إليهـا احملكمـة بشـأن املوضـوع ألنـه مل يكـن           اضطررت إىل التصويت ضد النتائج اليت توصـلت إليهـا احملكمـة بشـأن املوضـوع ألنـه مل يكـن           

 من أجل التوصـل إىل نتائجهـا الشـاملة؛ إذ كـان      من أجل التوصـل إىل نتائجهـا الشـاملة؛ إذ كـان     معروضا على احملكمة األسس املطلوبة للوقائع    معروضا على احملكمة األسس املطلوبة للوقائع    
وبالتوصل إىل هذا االستنتاج، استرشدت  مبا قالته احملكمـة         وبالتوصل إىل هذا االستنتاج، استرشدُت مبا قالته احملكمـة         . . ينبغي عليها رفض النظر يف القضية     ينبغي عليها رفض النظر يف القضية     

، اليت أكدت فيهـا أن السـؤال احليـوي لتحديـد مـا إذا كانـت                 ، اليت أكدت فيهـا أن السـؤال احليـوي لتحديـد مـا إذا كانـت                 الصحراء الغربية الصحراء الغربية يف فتواها بشأن    يف فتواها بشأن    
ــة أم ال عنــد النظــر يف   ــة أم ال عنــد النظــر يف  ســتمارس ســلطتها التقديري مــا إذا كــان مــا إذا كــان ””: :  طلــب الفتــوى هــو مــا يلــي   طلــب الفتــوى هــو مــا يلــي  ســتمارس ســلطتها التقديري

معروضا على احملكمة معلومات وأدلة كافية لتمكينها مـن التوصـل إىل اسـتنتاج قضـائي بشـأن                  معروضا على احملكمة معلومات وأدلة كافية لتمكينها مـن التوصـل إىل اسـتنتاج قضـائي بشـأن                  
أي مسائل متنازع عليها تتعلق بالوقائع واليت يعترب حتديدها ضـروريا بالنسـبة هلـا إلصـدار رأي              أي مسائل متنازع عليها تتعلق بالوقائع واليت يعترب حتديدها ضـروريا بالنسـبة هلـا إلصـدار رأي              

ى، تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة،        ى، تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة،        الصحراء الغربية، الفتو  الصحراء الغربية، الفتو  ((“ “ بشروط تتفق مع طابعها القضائي    بشروط تتفق مع طابعها القضائي    
ــفحة ١٩٧٥١٩٧٥ ــفحة ، صـ ــلية  ٢٩٢٩  –  ٢٨٢٨، صـ ــخة األصـ ــن النسـ ــلية   مـ ــخة األصـ ــن النسـ ــرة  مـ ــرة ، الفقـ ــوفر  ). ). ٤٦٤٦، الفقـ ــدم تـ ــوفر  وأرى، أن عـ ــدم تـ وأرى، أن عـ

 ..املعلومات واألدلة املطلوبة يبطل النتائج اليت توصلت إليها احملكمة بشأن املوضوعاملعلومات واألدلة املطلوبة يبطل النتائج اليت توصلت إليها احملكمة بشأن املوضوع
وأشــارك احملكمــة يف اســتنتاجها بــأن القــانون اإلنســاين الــدويل، مبــا يف ذلــك    وأشــارك احملكمــة يف اســتنتاجها بــأن القــانون اإلنســاين الــدويل، مبــا يف ذلــك     -  ٢٢ 

ية جنيف الرابعة، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان تنطبق على األراضـي الفلسـطينية احملتلـة               ية جنيف الرابعة، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان تنطبق على األراضـي الفلسـطينية احملتلـة               اتفاقاتفاق
وأقبل أن اجلدار يتسـبب يف معانـاة مؤسـفة لعـدد            وأقبل أن اجلدار يتسـبب يف معانـاة مؤسـفة لعـدد            . . ويتعني بالتايل أن متتثل هلا إسرائيل بإخالص      ويتعني بالتايل أن متتثل هلا إسرائيل بإخالص      

ويف هــذا الصــدد، أوافــق علــى أن  ويف هــذا الصــدد، أوافــق علــى أن  . . كــبري مــن الفلســطينيني الــذين يعيشــون يف تلــك األراضــي  كــبري مــن الفلســطينيني الــذين يعيشــون يف تلــك األراضــي  
املستخدمة للـدفاع ضـد اإلرهـاب يـتعني أن تتوافـق مـع مجيـع قواعـد القـانون الـدويل                      املستخدمة للـدفاع ضـد اإلرهـاب يـتعني أن تتوافـق مـع مجيـع قواعـد القـانون الـدويل                      الوسائل  الوسائل  

املطبقة وأن الدولة الضحية لإلرهاب ال ميكن أن تدافع عن نفسها ضـد هـذه الكارثـة بـاللجوء               املطبقة وأن الدولة الضحية لإلرهاب ال ميكن أن تدافع عن نفسها ضـد هـذه الكارثـة بـاللجوء               
 ..إىل تدابري حيظرها القانون الدويلإىل تدابري حيظرها القانون الدويل

شــامل شــامل وقــد يفتــرض، وإنــين علــى اســتعداد لالفتــراض، أنــه اســتنادا إىل حتليــل  وقــد يفتــرض، وإنــين علــى اســتعداد لالفتــراض، أنــه اســتنادا إىل حتليــل   -  ٣٣ 
جلميـع احلقــائق ذات الصــلة، ميكــن التوصــل إىل نتيجـة مفادهــا أن بعــض أو حــىت مجيــع أجــزاء   جلميـع احلقــائق ذات الصــلة، ميكــن التوصــل إىل نتيجـة مفادهــا أن بعــض أو حــىت مجيــع أجــزاء   

انظــر انظــر ((اجلـدار الــذي شــيدته إسـرائيل علــى األراضــي الفلسـطينية احملتلــة ينتــهك القـانون الــدويل     اجلـدار الــذي شــيدته إسـرائيل علــى األراضــي الفلسـطينية احملتلــة ينتــهك القـانون الــدويل     
ولكن التوصل إىل ذلك االستنتاج فيما يتعلق باجلـدار ككـل دون احلصـول              ولكن التوصل إىل ذلك االستنتاج فيما يتعلق باجلـدار ككـل دون احلصـول              ). ).  أدناه  أدناه ١٠١٠الفقرة  الفقرة  
يع الوقائع ذات الصلة أو السعي إىل تأكيدها واليت تتعلق مباشرة مبسـائل حـق إسـرائيل             يع الوقائع ذات الصلة أو السعي إىل تأكيدها واليت تتعلق مباشرة مبسـائل حـق إسـرائيل             على مج على مج 

املشروع يف الدفاع عن النفس، والضـرورة العسـكرية واالحتياجـات األمنيـة، وذلـك يف ضـوء                  املشروع يف الدفاع عن النفس، والضـرورة العسـكرية واالحتياجـات األمنيـة، وذلـك يف ضـوء                  
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اهلجمات اإلرهابية املميتة يف إسرائيل األصلية وعليها والقادمة من األراضـي الفلسـطينية احملتلـة                اهلجمات اإلرهابية املميتة يف إسرائيل األصلية وعليها والقادمة من األراضـي الفلسـطينية احملتلـة                
وطبيعـة  وطبيعـة  . . عرضت هلـا إسـرائيل وال تـزال تتعـرض هلـا، ال ميكـن تربيرهـا كمسـألة قانونيـة                    عرضت هلـا إسـرائيل وال تـزال تتعـرض هلـا، ال ميكـن تربيرهـا كمسـألة قانونيـة                    واليت ت واليت ت 

هذه اهلجمات عرب اخلط األخضر وتأثريها على إسرائيل وسكاهنا مل تبحثهـا احملكمـة يف الواقـع               هذه اهلجمات عرب اخلط األخضر وتأثريها على إسرائيل وسكاهنا مل تبحثهـا احملكمـة يف الواقـع               
على اإلطالق جبدية، وامللف املقدم إىل احملكمـة مـن األمـم املتحـدة والـذي بنـت احملكمـة علـى                      على اإلطالق جبدية، وامللف املقدم إىل احملكمـة مـن األمـم املتحـدة والـذي بنـت احملكمـة علـى                      

وال أرى أن وال أرى أن . . د كبري النتـائج الـيت توصـلت إليهـا ال تكـاد تتنـاول ذلـك املوضـوع                 د كبري النتـائج الـيت توصـلت إليهـا ال تكـاد تتنـاول ذلـك املوضـوع                 أساسه إىل ح  أساسه إىل ح  
هذه الدراسة قـد تعفـي إسـرائيل مـن مسـؤولية أن اجلـدار الـذي تبنيـه ينتـهك القـانون الـدويل،                       هذه الدراسة قـد تعفـي إسـرائيل مـن مسـؤولية أن اجلـدار الـذي تبنيـه ينتـهك القـانون الـدويل،                       
سواء بصفة كلية أو جزئية، فقط ألنه بـدون هـذه الدراسـة تكـون النتـائج الـيت جـرى التوصـل            سواء بصفة كلية أو جزئية، فقط ألنه بـدون هـذه الدراسـة تكـون النتـائج الـيت جـرى التوصـل            

ويف رأيــي أن احملكمــة كانــت ســتخدم بطريقــة أفضــل ويف رأيــي أن احملكمــة كانــت ســتخدم بطريقــة أفضــل . .  قانونيــا قانونيــاإليهــا غــري ذات أســاس صــحيحإليهــا غــري ذات أســاس صــحيح
االحتياجات اإلنسانية للشعب الفلسطيين لو كانت قد وضعت يف احلسـبان هـذه االعتبـارات،               االحتياجات اإلنسانية للشعب الفلسطيين لو كانت قد وضعت يف احلسـبان هـذه االعتبـارات،               

 ..ألهنا كانت ستمنح الفتوى املصداقية اليت أعتقد أهنا تفتقدهاألهنا كانت ستمنح الفتوى املصداقية اليت أعتقد أهنا تفتقدها
مـة وهـو أن     مـة وهـو أن     ويصح هذا فيما يتعلق باالستنتاج الشامل الذي انتـهت إليـه احملك           ويصح هذا فيما يتعلق باالستنتاج الشامل الذي انتـهت إليـه احملك            -  ٤٤ 

ــة، ينتــهك القــانون اإلنســاين الــدويل       ــه ُشــيد علــى األرض الفلســطينية احملتل ــة، ينتــهك القــانون اإلنســاين الــدويل      اجلــدار ككــل، ألن ــه شــ يد علــى األرض الفلســطينية احملتل اجلــدار ككــل، ألن
ويصـح هـذا كـذلك فيمـا يتعلـق بـالرأي القائـل بـأن تشـييد                  ويصـح هـذا كـذلك فيمـا يتعلـق بـالرأي القائـل بـأن تشـييد                  . . والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان     والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان     

يعــوق بشــدة ممارســة الشــعب الفلســطيين حلقــه يف تقريــر املصــري وهــو لــذلك يشــكل  يعــوق بشــدة ممارســة الشــعب الفلســطيين حلقــه يف تقريــر املصــري وهــو لــذلك يشــكل  ””اجلــدار اجلــدار 
وأنـا أقبـل أن للشـعب الفلسـطيين         وأنـا أقبـل أن للشـعب الفلسـطيين         ). ). ١٢٢١٢٢الفقرة  الفقرة  ((“ “ اللتزام إسرائيل باحترام ذلك احلق    اللتزام إسرائيل باحترام ذلك احلق    انتهاكا  انتهاكا  

ــة      ــة الكامل ــه يســتحق احلماي ــر املصــري وأن ــة     احلــق يف تقري ــة الكامل ــه يســتحق احلماي ــر املصــري وأن ــة   . . احلــق يف تقري ــراض، دون املوافق ــع االفت ــة   ولكــن م ــراض، دون املوافق ــع االفت ولكــن م
بالضرورة، على أن هذا احلق ذو صـلة بالقضـية املعروضـة علينـا وأنـه قـد جـرى انتهاكـه، فـإن                     بالضرورة، على أن هذا احلق ذو صـلة بالقضـية املعروضـة علينـا وأنـه قـد جـرى انتهاكـه، فـإن                     

اع عن النفس، إذا ما طبق وأثري بطريقة مشـروعة، سـيؤدي مـع ذلـك إىل                 اع عن النفس، إذا ما طبق وأثري بطريقة مشـروعة، سـيؤدي مـع ذلـك إىل                 حق إسرائيل يف الدف   حق إسرائيل يف الدف   
 مـن مـواد جلنـة القـانون الـدويل عـن مسـؤولية         مـن مـواد جلنـة القـانون الـدويل عـن مسـؤولية        ٢١٢١انظـر املـادة     انظـر املـادة     . . نفي أي خمالفة يف هـذا الصـدد       نفي أي خمالفة يف هـذا الصـدد       

تنتفـي عـدم مشـروعية أي فعـل         تنتفـي عـدم مشـروعية أي فعـل         ””: : الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا، واليت تنص على أن         الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا، واليت تنص على أن         
ــدبري    ــل يشــكل ت ــة إذا كــان الفع ــدبري   للدول ــل يشــكل ت ــة إذا كــان الفع ــم      للدول ــاق األم ــا مليث ــنفس اختــذ وفق ــدفاع عــن ال ــا لل ــم      ا قانوني ــاق األم ــا مليث ــنفس اختــذ وفق ــدفاع عــن ال ــا لل ا قانوني

 ..““املتحدةاملتحدة
ومســألة مــا إذا كــان حــق إســرائيل يف الــدفاع عــن الــنفس يشــكل عنصــرا يف ومســألة مــا إذا كــان حــق إســرائيل يف الــدفاع عــن الــنفس يشــكل عنصــرا يف  -  ٥٥ 

تتوقف، يف رأيي، على فحـص طبيعـة ونطـاق اهلجمـات اإلرهابيـة املميتـة الـيت                  تتوقف، يف رأيي، على فحـص طبيعـة ونطـاق اهلجمـات اإلرهابيـة املميتـة الـيت                  احلالة املعروضة   احلالة املعروضة   
ان تشـييد اجلـدار، يف جمملـه أو جزئيـا،     ان تشـييد اجلـدار، يف جمملـه أو جزئيـا،     تتعرض هلا إسرائيل األصلية عرب اخلط األخضر وهل كـ         تتعرض هلا إسرائيل األصلية عرب اخلط األخضر وهل كـ         

وكمســألة قانونيــة، فإنــه لــيس مــن وكمســألة قانونيــة، فإنــه لــيس مــن . . يشــكل ردا ضــروريا علــى هــذه اهلجمــات ومتناســبا معهــايشــكل ردا ضــروريا علــى هــذه اهلجمــات ومتناســبا معهــا
املتصور بالنسبة يل أن بعض أجـزاء اجلـدار الـيت شـ يدت علـى األراضـي الفلسـطينية جتتـاز هـذا                       املتصور بالنسبة يل أن بعض أجـزاء اجلـدار الـيت ُشـيدت علـى األراضـي الفلسـطينية جتتـاز هـذا                       

أخرى، يـتعني علـى املـرء أن        أخرى، يـتعني علـى املـرء أن        ولكن للتوصل إىل استنتاج بطريقة      ولكن للتوصل إىل استنتاج بطريقة      . . االختبار وأن غريها ال جيتازه    االختبار وأن غريها ال جيتازه    
يفحــص الوقــائع املتعلقــة بتلــك املســألة فيمــا يتعلــق بــاألجزاء احملــددة مــن اجلــدار، وضــروراهتا    يفحــص الوقــائع املتعلقــة بتلــك املســألة فيمــا يتعلــق بــاألجزاء احملــددة مــن اجلــدار، وضــروراهتا    

 ..الدفاعية واالعتبارات الطبوغرافية ذات الصلةالدفاعية واالعتبارات الطبوغرافية ذات الصلة
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ونظرا ألن هذه احلقائق غري متوفرة أمـام احملكمـة فإهنـا مضـطرة إىل اعتمـاد االسـتنتاج                   ونظرا ألن هذه احلقائق غري متوفرة أمـام احملكمـة فإهنـا مضـطرة إىل اعتمـاد االسـتنتاج                    
رأيـي بـأن احلـق املشـروع أو األصـيل يف الـدفاع عـن الـنفس ال ينطبـق                     رأيـي بـأن احلـق املشـروع أو األصـيل يف الـدفاع عـن الـنفس ال ينطبـق                     املشكوك فيه قانونيا يف     املشكوك فيه قانونيا يف     

 ::وتطرح احملكمة املسألة على النحو التايلوتطرح احملكمة املسألة على النحو التايل. . على القضية احلاليةعلى القضية احلالية
تقـر بوجـود احلـق األصـيل للـدفاع عـن الـنفس يف               تقـر بوجـود احلـق األصـيل للـدفاع عـن الـنفس يف               ... ...  من امليثاق     من امليثاق    ٥١٥١املادة  املادة  ””  

  غـري أن إسـرائيل    غـري أن إسـرائيل    . . حالة اهلجـوم املسـلح مـن جانـب إحـدى الـدول علـى دولـة أخـرى                  حالة اهلجـوم املسـلح مـن جانـب إحـدى الـدول علـى دولـة أخـرى                  
 ..تزعم أن اهلجمات ضدها تعزى إىل دولة أجنبيةتزعم أن اهلجمات ضدها تعزى إىل دولة أجنبية الال
وتالحظ احملكمة أيضا أن إسرائيل متارس السيطرة علـى األراضـي الفلسـطينية             وتالحظ احملكمة أيضا أن إسرائيل متارس السيطرة علـى األراضـي الفلسـطينية               

احملتلة وأن التهديد، كما ذكـرت إسـرائيل نفسـها، الـذي تعتـربه مـربرا لتشـييد اجلـدار                    احملتلة وأن التهديد، كما ذكـرت إسـرائيل نفسـها، الـذي تعتـربه مـربرا لتشـييد اجلـدار                    
لـك الـيت   لـك الـيت   واحلالـة إذن ختتلـف عـن ت   واحلالـة إذن ختتلـف عـن ت   . . ينبع من داخل، وليس من خـارج تلـك األراضـي         ينبع من داخل، وليس من خـارج تلـك األراضـي         

ــرارا جملــــس األمــــن   ــها قــ ــرارا جملــــس األمــــن  افترضــ ــها قــ ، وال ميكــــن ، وال ميكــــن ))٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٧٣١٣٧٣و و ) ) ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٦٨١٣٦٨افترضــ
إلسـرائيل لــذلك أن حتــتج علــى أي حــال بتلــك القــرارات دعمــا لزعمهــا بأهنــا متــارس  إلسـرائيل لــذلك أن حتــتج علــى أي حــال بتلــك القــرارات دعمــا لزعمهــا بأهنــا متــارس  

 ..حقها يف الدفاع عن النفسحقها يف الدفاع عن النفس
لة هبــذه لة هبــذه  مــن امليثــاق ليســت ذات صــ مــن امليثــاق ليســت ذات صــ٥١٥١وبنــاء علــى ذلــك، تســتنتج احملكمــة أن املــادة وبنــاء علــى ذلــك، تســتنتج احملكمــة أن املــادة  
 ).).١١٣٩٣٩الفقرة الفقرة ((. . ““القضيةالقضية

ــثري هــذا االســتنتاج مشــكلتني رئيســيتني   -  ٦٦  ــثري هــذا االســتنتاج مشــكلتني رئيســيتني  ي ــاق األمــم  . . ي ــل األوىل يف أن ميث ــاق األمــم  تتمث ــل األوىل يف أن ميث تتمث
املتحدة، بتأكيـده احلـق األصـيل يف الـدفاع عـن الـنفس، ال جيعـل ممارسـته متوقفـة علـى وقـوع                املتحدة، بتأكيـده احلـق األصـيل يف الـدفاع عـن الـنفس، ال جيعـل ممارسـته متوقفـة علـى وقـوع                
هجــوم مســلح مــن دولــة أخــرى، علــى أن نــدع جانبــا يف الوقــت احلــايل مســألة مــا إذا كانــت هجــوم مســلح مــن دولــة أخــرى، علــى أن نــدع جانبــا يف الوقــت احلــايل مســألة مــا إذا كانــت 

ضية، مل تكن ومل تشبهها احملكمة يف الواقع بإحدى الـدول، وتـنص             ضية، مل تكن ومل تشبهها احملكمة يف الواقع بإحدى الـدول، وتـنص             فلسطني، ألغراض هذه الق   فلسطني، ألغراض هذه الق   
ليس يف هـذا امليثـاق مـا يضـعف أو ينـتقص احلـق الطبيعـي        ليس يف هـذا امليثـاق مـا يضـعف أو ينـتقص احلـق الطبيعـي        ””: :  من امليثاق على ما يلي من امليثاق على ما يلي٥١٥١املادة  املادة  

 مسلحة علـى أحـد أعضـاء         مسلحة علـى أحـد أعضـاء        ةةللدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قو          للدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قو          
 القرارات اليت ذكرهتا احملكمـة، أوضـح جملـس األمـن             القرارات اليت ذكرهتا احملكمـة، أوضـح جملـس األمـن            وعالوة على ذلك، يف   وعالوة على ذلك، يف   “ “ ......األمم املتحدة األمم املتحدة 

ــدوليني   ””أن أن  ــدا للســالم واألمــن ال ــدويل يشــكل هتدي ــدوليني   اإلرهــاب ال ــدا للســالم واألمــن ال ــدويل يشــكل هتدي ــد  ””بينمــا بينمــا “ “ اإلرهــاب ال ــد تأكي ــد  يعي ــد تأكي احلــق احلــق يعي
الراسخ الفردي أو اجلماعي يف الدفاع عن النفس، كما هو معترف به يف ميثاق األمم املتحـدة             الراسخ الفردي أو اجلماعي يف الدفاع عن النفس، كما هو معترف به يف ميثاق األمم املتحـدة             

ويف ويف )). )). ٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٧٣١٣٧٣األمــن األمــن قــرار جملــس قــرار جملــس ((“ “ ))٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٦٨١٣٦٨وكمـا هــو مؤكــد يف القـرار   وكمـا هــو مؤكــد يف القـرار   
  ٢٠٠١٢٠٠١سـبتمرب   سـبتمرب   // أيلول  أيلول ١١١١، الذي اعتمد بعد يوم من وقوع هجمات         ، الذي اعتمد بعد يوم من وقوع هجمات         ))٢٠٠١٢٠٠١ ( (١٣٦٨١٣٦٨قراره  قراره  

على الواليات املتحدة، يسلم جملس األمـن حبـق الـدفاع عـن الـنفس بدعوتـه للمجتمـع الـدويل                     على الواليات املتحدة، يسلم جملس األمـن حبـق الـدفاع عـن الـنفس بدعوتـه للمجتمـع الـدويل                     
ل ل ومل يقصد جملس األمن يف أي من هذين القـرارين تطبيقهمـا علـى األعمـا    ومل يقصد جملس األمن يف أي من هذين القـرارين تطبيقهمـا علـى األعمـا    . . ملكافحة اإلرهاب ملكافحة اإلرهاب 

اإلرهابيــة الــيت متارســها فقــط عناصــر فاعلــة تابعــة للدولــة، كمــا أنــه مل يــرد ضــمنا يف هــذين      اإلرهابيــة الــيت متارســها فقــط عناصــر فاعلــة تابعــة للدولــة، كمــا أنــه مل يــرد ضــمنا يف هــذين      
انظـر تومـاس    انظـر تومـاس    . (. (ويف الواقع، فإنه يبـدو أن العكـس هـو الصـحيح           ويف الواقع، فإنه يبـدو أن العكـس هـو الصـحيح           . . القرارين افتراض هبذا املفهوم   القرارين افتراض هبذا املفهوم   
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، ، ٩٥٩٥اجمللـة األمريكيـة للقـانون الـدويل، اجمللـد           اجمللـة األمريكيـة للقـانون الـدويل، اجمللـد           ،  ،  ““اإلرهاب وحق الـدفاع عـن الـنفس       اإلرهاب وحق الـدفاع عـن الـنفس       ””فرانك،  فرانك،  
 ..)) من النسخة األصلية من النسخة األصلية٨٤٠٨٤٠-٨٣٩٨٣٩فحة فحة ، ص، ص٢٠٠١٢٠٠١

وثانيا، تدعي إسرائيل أن لـديها احلـق يف الـدفاع عـن نفسـها ضـد األعمـال اإلرهابيـة                      وثانيا، تدعي إسرائيل أن لـديها احلـق يف الـدفاع عـن نفسـها ضـد األعمـال اإلرهابيـة                       
اليت تتعرض هلا على أراضيها، والقادمة عرب اخلط األخضر وأهنا، إذ تقوم بذلك، متـارس حقهـا                 اليت تتعرض هلا على أراضيها، والقادمة عرب اخلط األخضر وأهنا، إذ تقوم بذلك، متـارس حقهـا                 

 من غري املناسب الـزعم       من غري املناسب الـزعم      وعند تقييم مشروعية هذا االدعاء، فإنه     وعند تقييم مشروعية هذا االدعاء، فإنه     . . األصيل يف الدفاع عن النفس    األصيل يف الدفاع عن النفس    
نظـرا  نظـرا  “ “ السـيطرة السـيطرة ”” أيا كان معىن مفهوم       أيا كان معىن مفهوم      –بأن إسرائيل تسيطر على األراضي الفلسطينية احملتلة        بأن إسرائيل تسيطر على األراضي الفلسطينية احملتلة        

 أو أن اهلجمـات ال تـأيت مـن     أو أن اهلجمـات ال تـأيت مـن    -ألن اهلجمات اليت تتعرض هلا إسرائيل قادمة من هذه األراضي          ألن اهلجمات اليت تتعرض هلا إسرائيل قادمة من هذه األراضي          
إســرائيل إســرائيل خــارج األراضــي، ومــع افتــراض أن احملكمــة قبلــت اخلــط األخضــر كحــد فاصــل بــني خــارج األراضــي، ومــع افتــراض أن احملكمــة قبلــت اخلــط األخضــر كحــد فاصــل بــني 

واألراضي الفلسطينية احملتلة، فإن األراضي اليت تأيت منها اهلجمات ال تعترب جـزءا مـن إسـرائيل                 واألراضي الفلسطينية احملتلة، فإن األراضي اليت تأيت منها اهلجمات ال تعترب جـزءا مـن إسـرائيل                 
واهلجمـات علـى إسـرائيل القادمـة عـرب ذلـك اخلـط يـتعني أن تتـيح إلسـرائيل ممارسـة                       واهلجمـات علـى إسـرائيل القادمـة عـرب ذلـك اخلـط يـتعني أن تتـيح إلسـرائيل ممارسـة                       . . األصليةاألصلية

ة ة حقها يف الدفاع عن النفس ضد هذه اهلجمات، بشرط أن تكون التدابري الـيت تتخـذها متسـق                 حقها يف الدفاع عن النفس ضد هذه اهلجمات، بشرط أن تكون التدابري الـيت تتخـذها متسـق                 
وإلصـدار ذلـك احلكـم، يـتعني حتديـد مـا إذا كـان تشـييد         وإلصـدار ذلـك احلكـم، يـتعني حتديـد مـا إذا كـان تشـييد         . . مع املمارسة املشروعة لـذلك احلـق     مع املمارسة املشروعة لـذلك احلـق     

إسرائيل للجـدار، يف جمملـه أو جزئيـا، يفـي بـذلك الشـرط، ويـتعني حتليـل مجيـع احلقـائق ذات            إسرائيل للجـدار، يف جمملـه أو جزئيـا، يفـي بـذلك الشـرط، ويـتعني حتليـل مجيـع احلقـائق ذات            
والنهج الرمسي للمحكمة إزاء احلـق يف الـدفاع عـن           والنهج الرمسي للمحكمة إزاء احلـق يف الـدفاع عـن           . . الصلة املتعلقة مبسأليت الضرورة والتناسب    الصلة املتعلقة مبسأليت الضرورة والتناسب    

 ..كنها من تاليف تناول املسائل ذاهتا اليت تشكل لب هذه القضيةكنها من تاليف تناول املسائل ذاهتا اليت تشكل لب هذه القضيةالنفس ميالنفس مي
ــهاكا       -  ٧٧  ــأن اجلــدار يشــكل انت ــهاكا      وتلخيصــا للنتيجــة الــيت توصــلت إليهــا احملكمــة ب ــأن اجلــدار يشــكل انت وتلخيصــا للنتيجــة الــيت توصــلت إليهــا احملكمــة ب

 ::للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، قالت احملكمة ما يليللقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، قالت احملكمة ما يلي
املتاحـة هلـا بـأن املسـار        املتاحـة هلـا بـأن املسـار        وخالصة القول، إن احملكمة غـري مقتنعـة، مـن املـواد             وخالصة القول، إن احملكمة غـري مقتنعـة، مـن املـواد             ””  

فاجلدار، علـى   فاجلدار، علـى   . . احملدد الذي اختارته إسرائيل للجدار أمر يقتضيه حتقيق أهدافها األمنية         احملدد الذي اختارته إسرائيل للجدار أمر يقتضيه حتقيق أهدافها األمنية         
امتداد الطريق املختار، والنظام املـرتبط بـه يشـكالن انتـهاكا خطـريا لعـدد مـن حقـوق          امتداد الطريق املختار، والنظام املـرتبط بـه يشـكالن انتـهاكا خطـريا لعـدد مـن حقـوق          

 ذلـك    ذلـك   الفلسطينيني املقيمني يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل، واالنتهاكات الناشـئة عـن           الفلسطينيني املقيمني يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل، واالنتهاكات الناشـئة عـن           
املســار ال ميكــن تربيرهــا بالضــرورات العســكرية أو بــدواعي األمــن القــومي أو النظــام  املســار ال ميكــن تربيرهــا بالضــرورات العســكرية أو بــدواعي األمــن القــومي أو النظــام  

وتبعــا لــذلك، فــإن تشــييد جــدار مــن هــذا القبيــل يشــكل إخــالال مــن جانــب    وتبعــا لــذلك، فــإن تشــييد جــدار مــن هــذا القبيــل يشــكل إخــالال مــن جانــب    . . العــامالعــام
ــدويل الســاري         ــانون اإلنســاين ال ــا مبقتضــى الق ــة عليه ــات شــىت واجب ــدويل الســاري        إســرائيل بالتزام ــانون اإلنســاين ال ــا مبقتضــى الق ــة عليه ــات شــىت واجب إســرائيل بالتزام

 ).).١٣٧١٣٧الفقرة الفقرة  ( (““وصكوك حقوق اإلنسانوصكوك حقوق اإلنسان

تؤيــد احملكمــة هــذا االســتنتاج مبقتطفــات كــبرية مــن األحكــام القانونيــة ذات الصــلة   تؤيــد احملكمــة هــذا االســتنتاج مبقتطفــات كــبرية مــن األحكــام القانونيــة ذات الصــلة   وو 
ولكـن عنـد    ولكـن عنـد    . . وبأدلة تتصـل باملعانـاة الـيت تسـبب فيهـا اجلـدار علـى طـول بعـض أجـزاء مسـاره                      وبأدلة تتصـل باملعانـاة الـيت تسـبب فيهـا اجلـدار علـى طـول بعـض أجـزاء مسـاره                      

ــاء        ــدا ادع ــدحض حتدي ــة ت ــائق أو أدل ــة أي حق ــاول احملكم ــذا االســتنتاج، مل تتن ــاء       التوصــل إىل ه ــدا ادع ــدحض حتدي ــة ت ــائق أو أدل ــة أي حق ــاول احملكم ــذا االســتنتاج، مل تتن التوصــل إىل ه
وحقـا تؤكـد احملكمـة عنـد        وحقـا تؤكـد احملكمـة عنـد        . . العسكرية أو متطلبات األمـن القـومي      العسكرية أو متطلبات األمـن القـومي      إسرائيل املتعلق بالضرورات    إسرائيل املتعلق بالضرورات    
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تناوهلا هلذا املوضوع أهنا تعتمد على موجزات الوقائع املقدمـة مـن األمـني العـام لألمـم املتحـدة              تناوهلا هلذا املوضوع أهنا تعتمد على موجزات الوقائع املقدمـة مـن األمـني العـام لألمـم املتحـدة              
ومـن الصـحيح كـذلك، مـع ذلـك، أن احملكمـة       ومـن الصـحيح كـذلك، مـع ذلـك، أن احملكمـة       . . وكذلك بعض تقارير األمم املتحـدة األخـرى     وكذلك بعض تقارير األمم املتحـدة األخـرى     

شـأن هـذا املوضـوع، واملرفقـة بتقريـر األمـني العـام،              شـأن هـذا املوضـوع، واملرفقـة بتقريـر األمـني العـام،              تكاد تتناول موجزات موقف إسرائيل ب     تكاد تتناول موجزات موقف إسرائيل ب      الال
وبدال مـن ذلـك،     وبدال مـن ذلـك،     . . يتناقض أو يثري الشك بشأن املادة اليت تزعم احملكمة االعتماد عليها          يتناقض أو يثري الشك بشأن املادة اليت تزعم احملكمة االعتماد عليها           وهو ما وهو ما 

كل ما حصلنا عليه من احملكمة هو وصف للضرر الناتج عن اجلدار ومناقشـة ملختلـف أحكـام                  كل ما حصلنا عليه من احملكمة هو وصف للضرر الناتج عن اجلدار ومناقشـة ملختلـف أحكـام                  
. . أعقبه استنتاج بأن هـذا القـانون قـد انتـهك       أعقبه استنتاج بأن هـذا القـانون قـد انتـهك       القانون اإلنساين الدويل وصكوك حقوق اإلنسان       القانون اإلنساين الدويل وصكوك حقوق اإلنسان       

وما ينقص هو دراسة للوقائع واليت قد تـبني ملـاذا ال تنطبـق علـى اجلـدار ككـل أو علـى أجـزاء                    وما ينقص هو دراسة للوقائع واليت قد تـبني ملـاذا ال تنطبـق علـى اجلـدار ككـل أو علـى أجـزاء                    
. . فرديــة مــن مســاره احلجــج املزعومــة للضــرورات العســكرية أو األمــن القــومي أو النظــام العــامفرديــة مــن مســاره احلجــج املزعومــة للضــرورات العســكرية أو األمــن القــومي أو النظــام العــام

 هـي غـري مقتنعـة، ولـذلك فـإن هـذه        هـي غـري مقتنعـة، ولـذلك فـإن هـذه       ولكنـها مل توضـح ملـاذا   ولكنـها مل توضـح ملـاذا   “ “ غري مقتنعةغري مقتنعة””وتقول احملكمة إهنا  وتقول احملكمة إهنا  
 ..االستنتاجات غري مقنعةاالستنتاجات غري مقنعة

ومن الصحيح أن بعض أحكام القانون اإلنساين الـدويل الـيت توردهـا احملكمـة               ومن الصحيح أن بعض أحكام القانون اإلنساين الـدويل الـيت توردهـا احملكمـة                -  ٨٨ 
ــادة  . . تقبــل اســتثناءات اســتنادا إىل الضــرورات العســكرية  تقبــل اســتثناءات اســتنادا إىل الضــرورات العســكرية   الال ــإن امل ــذلك، ف ــادة  ول ــإن امل ــذلك، ف  مــن قواعــد   مــن قواعــد  ٤٦٤٦ول

ويف مـوجز  ويف مـوجز  . . ه ال ميكـن مصـادرهتا  ه ال ميكـن مصـادرهتا  الهاي تـنص علـى أنـه يـتعني احتـرام املمتلكـات اخلاصـة وأنـ                الهاي تـنص علـى أنـه يـتعني احتـرام املمتلكـات اخلاصـة وأنـ                
-A/ES-10املوقف القانوين حلكومة إسرائيل، املرفق األول من تقرير أمـني عـام األمـم املتحـدة،               املوقف القانوين حلكومة إسرائيل، املرفق األول من تقرير أمـني عـام األمـم املتحـدة،               

 من النسخة األصلية، يورد األمني العـام موقـف إسـرائيل بشـأن هـذا املوضـوع                من النسخة األصلية، يورد األمني العـام موقـف إسـرائيل بشـأن هـذا املوضـوع               ٨٨، صفحة   ، صفحة   248
غيري يف ملكيـة األراضـي،      غيري يف ملكيـة األراضـي،      ليس هناك ت  ليس هناك ت  : : وحتاج حكومة إسرائيل قائلة   وحتاج حكومة إسرائيل قائلة   ””: : جزئيا على النحو التايل   جزئيا على النحو التايل   

ومل ومل . . ““ األرض أو مقابل الغلة مـن احملاصـيل أو إتـالف األرض             األرض أو مقابل الغلة مـن احملاصـيل أو إتـالف األرض            ممفالتعويض متاح مقابل استخدا   فالتعويض متاح مقابل استخدا   
ويف حني أن هذه التقارير اإلسرائيلية ال حتسم املسـألة بالضـرورة،    ويف حني أن هذه التقارير اإلسرائيلية ال حتسم املسـألة بالضـرورة،    . . تتناول احملكمة هذه احلجج   تتناول احملكمة هذه احلجج   

يل بأن اجلـدار هـو هيكـل        يل بأن اجلـدار هـو هيكـل        فإنه كان ينبغي للمحكمة أن تتناوهلا ويتم ربطها بادعاء آخر إلسرائ          فإنه كان ينبغي للمحكمة أن تتناوهلا ويتم ربطها بادعاء آخر إلسرائ          
 ).).١٢١١٢١الفقرة الفقرة ((“ “  من إسرائيل من إسرائيلاا مقدم مقدمااتأكيدتأكيد””مؤقت، والذي حتيط احملكمة به علما باعتباره مؤقت، والذي حتيط احملكمة به علما باعتباره 

ــادة ٦٦وال تســمح أيضــا الفقــرة  وال تســمح أيضــا الفقــرة   -  ٩٩  ــادة  مــن امل ــأي   ٤٩٤٩ مــن امل ــة جنيــف الرابعــة ب ــأي    مــن اتفاقي ــة جنيــف الرابعــة ب  مــن اتفاقي
ة ة تقـوم الدولـ   تقـوم الدولـ   ال  ال  ””: : وتنص على مـا يلـي     وتنص على مـا يلـي     . . رية أو األمنية  رية أو األمنية  استثناءات استنادا إىل الضرورات العسك    استثناءات استنادا إىل الضرورات العسك    

وأوافـق علـى أن     وأوافـق علـى أن     . . ““احملتلة بترحيل أو نقل أجزاء مـن سـكاهنا املـدنيني إىل األراضـي الـيت حتتلـها                 احملتلة بترحيل أو نقل أجزاء مـن سـكاهنا املـدنيني إىل األراضـي الـيت حتتلـها                 
هذا احلكم ينطبق على املستوطنات اإلسـرائيلية يف الضـفة الغربيـة وأن وجودهـا ينتـهك الفقـرة                هذا احلكم ينطبق على املستوطنات اإلسـرائيلية يف الضـفة الغربيـة وأن وجودهـا ينتـهك الفقـرة                

ت ت ويتبع ذلك أن األجزاء من اجلـدار الـيت شـيدهتا إسـرائيل حلمايـة املسـتوطنا      ويتبع ذلك أن األجزاء من اجلـدار الـيت شـيدهتا إسـرائيل حلمايـة املسـتوطنا      . . ٤٩٤٩ من املادة   من املادة  ٦٦
وعـالوة علـى ذلـك، ونظـرا للصـعوبات      وعـالوة علـى ذلـك، ونظـرا للصـعوبات      . . انتـهاكا للقـانون اإلنسـاين الـدويل    انتـهاكا للقـانون اإلنسـاين الـدويل    حـد ذاهتـا   حـد ذاهتـا   تعترب يف  تعترب يف  

الكبرية الظاهرة اليت يتعـرض هلـا السـكان الفلسـطينيون املتـأثرون يف املعـازل الـيت أنشـأهتا تلـك                      الكبرية الظاهرة اليت يتعـرض هلـا السـكان الفلسـطينيون املتـأثرون يف املعـازل الـيت أنشـأهتا تلـك                      
األجزاء من اجلدار وحوهلا، فـإنين أشـك يف أن اجلـدار يفـي هنـا بشـروط التناسـب لكـي يعتـرب                      األجزاء من اجلدار وحوهلا، فـإنين أشـك يف أن اجلـدار يفـي هنـا بشـروط التناسـب لكـي يعتـرب                      

 ..ريا مشروعا للدفاع عن النفسريا مشروعا للدفاع عن النفستدبتدب
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وهناك كلمة أخرية بشأن موقفي وهي أنه كان ينبغـي للمحكمـة أن تـرفض،               وهناك كلمة أخرية بشأن موقفي وهي أنه كان ينبغـي للمحكمـة أن تـرفض،                -  ١٠١٠ 
ويف هـذا الصـدد، ميكـن الـزعم بـأن      ويف هـذا الصـدد، ميكـن الـزعم بـأن      . . عند ممارستها لسـلطتها التقديريـة، النظـر يف هـذه القضـية      عند ممارستها لسـلطتها التقديريـة، النظـر يف هـذه القضـية      

ر ألن ر ألن احملكمــة كــان ينقصــها العديــد مــن احلقــائق ذات الصــلة املتعلقــة بتشــييد إســرائيل للجــدا  احملكمــة كــان ينقصــها العديــد مــن احلقــائق ذات الصــلة املتعلقــة بتشــييد إســرائيل للجــدا  
إسرائيل مل تتقدم هبا إليها، وأنه كان حيق للمحكمة عندئذ االعتماد بصورة شبه خالصـة علـى                 إسرائيل مل تتقدم هبا إليها، وأنه كان حيق للمحكمة عندئذ االعتماد بصورة شبه خالصـة علـى                 

وسـيكون هـذا االقتـراح صـحيحا لـو كـان معروضـا علـى             وسـيكون هـذا االقتـراح صـحيحا لـو كـان معروضـا علـى             . . تقارير األمم املتحـدة املقدمـة إليهـا       تقارير األمم املتحـدة املقدمـة إليهـا       
احملكمة، بدال من تنـاول طلـب إصـدار فتـوى، قضـية بشـأن نـزاع يقـع علـى كـل طـرف فيهـا                           احملكمة، بدال من تنـاول طلـب إصـدار فتـوى، قضـية بشـأن نـزاع يقـع علـى كـل طـرف فيهـا                           

ات الفتــوى الــيت ات الفتــوى الــيت ولكــن هــذه ليســت هــي القاعــدة املطبقــة علــى إجــراءولكــن هــذه ليســت هــي القاعــدة املطبقــة علــى إجــراء. . عاءاتــهعاءاتــهعــبء إثبــات ادعــبء إثبــات اد
وحني اعترفـت احملكمـة بـأن موافقـة إسـرائيل علـى هـذه اإلجـراءات غـري          وحني اعترفـت احملكمـة بـأن موافقـة إسـرائيل علـى هـذه اإلجـراءات غـري          . . تضم أي أطراف  تضم أي أطراف   الال

ضرورية نظرا ألن القضية مل ترفع ضدها وأن إسـرائيل مل تكـن طرفـا فيهـا، أصـبحت إسـرائيل          ضرورية نظرا ألن القضية مل ترفع ضدها وأن إسـرائيل مل تكـن طرفـا فيهـا، أصـبحت إسـرائيل          
 اإلجــراءات أو يف تقــدمي أدلــة تؤيــد ادعاءهــا املتعلــق       اإلجــراءات أو يف تقــدمي أدلــة تؤيــد ادعاءهــا املتعلــق      غــري ملزمــة قانونــا باملشــاركة يف هــذه    غــري ملزمــة قانونــا باملشــاركة يف هــذه    

ويف حــني أن لــدي آرائــي اخلاصــة بشــأن مــا إذا كــان مــن احلكمــة بالنســبة ويف حــني أن لــدي آرائــي اخلاصــة بشــأن مــا إذا كــان مــن احلكمــة بالنســبة . . مبشــروعية اجلــدارمبشــروعية اجلــدار
وتبقـى  وتبقـى  . . إلسرائيل عدم تقـدميها املعلومـات املطلوبـة، فـإن هـذه ليسـت باملسـألة الـيت أبـت فيهـا                     إلسرائيل عدم تقـدميها املعلومـات املطلوبـة، فـإن هـذه ليسـت باملسـألة الـيت أبـت فيهـا                     

لـذلك ال جيـوز للمحكمـة أن تسـتخلص       لـذلك ال جيـوز للمحكمـة أن تسـتخلص         وو. . حقيقة أنه مل يكن يقع على عاتقهـا ذلـك االلتـزام           حقيقة أنه مل يكن يقع على عاتقهـا ذلـك االلتـزام           
أي استنتاجات استهاللية معاكسـة مـن عـدم تقـدمي إسـرائيل هلـا أو أن تفتـرض، دون أن تقـوم             أي استنتاجات استهاللية معاكسـة مـن عـدم تقـدمي إسـرائيل هلـا أو أن تفتـرض، دون أن تقـوم             
هي نفسها بـالتحقيق الكامـل يف املسـألة، أن املعلومـات واألدلـة املعروضـة عليهـا كافيـة لتأييـد                      هي نفسها بـالتحقيق الكامـل يف املسـألة، أن املعلومـات واألدلـة املعروضـة عليهـا كافيـة لتأييـد                      

 ..استنتاجاهتا القانونية الشاملةاستنتاجاهتا القانونية الشاملةمن من كل كل 
 رجنتالبويتوماس ) توقيع (
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 رأي مستقل للقاضي العريب
 

 الوضـع القـانون الـدويل لـألرض الفلسـطينية            الوضـع القـانون الـدويل لـألرض الفلسـطينية           -طبيعة ونطاق مسـؤولية األمـم املتحـدة         طبيعة ونطاق مسـؤولية األمـم املتحـدة          
 قانون االحتالل الناجم عـن احلـرب مبـا يف ذلـك حالـة االحـتالل                  قانون االحتالل الناجم عـن احلـرب مبـا يف ذلـك حالـة االحـتالل                 - استعراض تارخيي     استعراض تارخيي    -احملتلة  احملتلة  

 الـدويل، وحـق الشـعب        الـدويل، وحـق الشـعب       املطول الراهنة، مبدأ الضرورة العسكرية، وانتهاكات القانون اإلنساين       املطول الراهنة، مبدأ الضرورة العسكرية، وانتهاكات القانون اإلنساين       
 ..الفلسطيين يف تقرير املصري وهو حق إزاء الكافةالفلسطيين يف تقرير املصري وهو حق إزاء الكافة

ــتنتاجات          ــل وغــري املشــروط لالس ــدي الكام ــن تأيي ــدء، ع ــادئ ذي ب ــرب، ب ــتنتاجات        أود أن أع ــل وغــري املشــروط لالس ــدي الكام ــن تأيي ــدء، ع ــادئ ذي ب ــرب، ب أود أن أع
على أنين أرى أن من الضروري أن أمارس حقـي مبوجـب            على أنين أرى أن من الضروري أن أمارس حقـي مبوجـب            . . والنتائج اليت خلصت إليها احملكمة    والنتائج اليت خلصت إليها احملكمة    

ا الرأي املسـتقل لكـي أسـهب يف بعـض اجلوانـب             ا الرأي املسـتقل لكـي أسـهب يف بعـض اجلوانـب              من النظام الداخلي يف أن أرفق هذ        من النظام الداخلي يف أن أرفق هذ       ٥٧٥٧املادة  املادة  
 ..التارخيية والقانونية الواردة يف الفتوىالتارخيية والقانونية الواردة يف الفتوى

 مـن    مـن   ٨٨وأشعر بأنين ملتزم، بقدر ال يستهان به من التردد، بأن أبدأ باإلحالة إىل الفقرة               وأشعر بأنين ملتزم، بقدر ال يستهان به من التردد، بأن أبدأ باإلحالة إىل الفقرة                
ففي رأيي، وكما كتب القاضـي الكـس يف رأيـه املسـتقل بالنسـبة إىل احلكـم الصـادر                   ففي رأيي، وكما كتب القاضـي الكـس يف رأيـه املسـتقل بالنسـبة إىل احلكـم الصـادر                   . . الفتوىالفتوى

نيكـــاراغوا ضـــد نيكـــاراغوا ضـــد ((شـــطة العســـكرية وشـــبه العســـكرية يف نيكـــاراغوا وضـــدها  شـــطة العســـكرية وشـــبه العســـكرية يف نيكـــاراغوا وضـــدها  األناألن””يف قضـــية يف قضـــية 
 بــأن يكــون  بــأن يكــون - دون حاجــة إىل تأكيــد  دون حاجــة إىل تأكيــد -فــإن القاضــي ملتــزم فــإن القاضــي ملتــزم ””، ، ))الواليــات املتحــدة األمريكيــةالواليــات املتحــدة األمريكيــة

تقـارير حمكمـة العـدل      تقـارير حمكمـة العـدل      ((“ “ حمايدا وموضوعيا ومتجردا عن كثب وغري ذي مصلحة وغري متحيـز          حمايدا وموضوعيا ومتجردا عن كثب وغري ذي مصلحة وغري متحيـز          
 هـذه الفتـوى ظللـت أبـذل قصـارى اجلهـد        هـذه الفتـوى ظللـت أبـذل قصـارى اجلهـد       وطوال النظـر يف وطوال النظـر يف . . ))١٥٨١٥٨، ص   ، ص   ١٩٨٦١٩٨٦الدولية لعام   الدولية لعام   

لكي أسترشد هبذا الرأي احلكيم الـذي يتسـم بنطـاق أوسـع مـن ذلـك التصـريح الرمسـي الـذي                    لكي أسترشد هبذا الرأي احلكيم الـذي يتسـم بنطـاق أوسـع مـن ذلـك التصـريح الرمسـي الـذي                    
 .. من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية٢٠٢٠يعلنه كل قاض مبقتضى املادة يعلنه كل قاض مبقتضى املادة 

 : : ويف هذا الرأي املستقل، لسوف أتطرق إىل ثالث نقاط مترابطةويف هذا الرأي املستقل، لسوف أتطرق إىل ثالث نقاط مترابطة 
 ق مسؤولية األمم املتحدة؛ق مسؤولية األمم املتحدة؛طبيعة ونطاطبيعة ونطا ‘‘١١’’ 
 الوضع القانون الدويل لألرض الفلسطينية احملتلة؛الوضع القانون الدويل لألرض الفلسطينية احملتلة؛ ‘‘٢٢’’ 
 ..قانون االحتالل الناجم عن احلربقانون االحتالل الناجم عن احلرب ‘‘٣٣’’ 

 
 طبيعة ونطاق مسؤولية األمم املتحدةطبيعة ونطاق مسؤولية األمم املتحدة -أوال أوال  

ــابع       -  ١١  ــد الط ــل يف احلاجــة إىل حتدي ــا تتمث ــد عليه ــة األوىل الواجــب التأكي ــابع      النقط ــد الط ــل يف احلاجــة إىل حتدي ــا تتمث ــد عليه ــة األوىل الواجــب التأكي النقط
ــة والقانونيــة جتــاه فلســطني  والنطــاق الواســع ملســؤولية األ والنطــاق الواســع ملســؤولية األ  ــة والقانونيــة جتــاه فلســطني  مــم املتحــدة التارخيي ولقــد أشــارت ولقــد أشــارت . . مــم املتحــدة التارخيي

 ::احملكمة حبق إىل هذه املسؤولية اخلاصة عندما خلصت إىل ما يلياحملكمة حبق إىل هذه املسؤولية اخلاصة عندما خلصت إىل ما يلي
ن ن عـ عـ ن االنتـداب و ن االنتـداب و عـ عـ  أيضـا   أيضـا  ناشـئة ناشـئة إن مسؤولية األمم املتحدة يف هذه املسـألة     إن مسؤولية األمم املتحدة يف هذه املسـألة     ””  

ري مـن   ري مـن   وهـذه املسـؤولية جتلـت مـن خـالل اختـاذ كـث             وهـذه املسـؤولية جتلـت مـن خـالل اختـاذ كـث             ... ... قرار التقسيم املتعلق بفلسطني     قرار التقسيم املتعلق بفلسطني     
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قرارات جملس األمـن واجلمعيـة العامـة وإنشـاء هيئـات فرعيـة عديـدة تأسسـت حتديـدا              قرارات جملس األمـن واجلمعيـة العامـة وإنشـاء هيئـات فرعيـة عديـدة تأسسـت حتديـدا              
الفتـوى،  الفتـوى،  ((. . ““للمساعدة على إقـرار احلقـوق غـري القابلـة للتصـرف للشـعب الفلسـطيين               للمساعدة على إقـرار احلقـوق غـري القابلـة للتصـرف للشـعب الفلسـطيين               

 ))٤٩٤٩الفقرة الفقرة 
وما أرى أن من املهم التأكيد عليه هو أن هذه املسؤولية مت االضطالع هبا علـى مـدى               وما أرى أن من املهم التأكيد عليه هو أن هذه املسؤولية مت االضطالع هبا علـى مـدى                

فلقد ظلـت قضـية فلسـطني هتـيمن علـى           فلقد ظلـت قضـية فلسـطني هتـيمن علـى           . . ء االعتبار املالئم حلكم القانون    ء االعتبار املالئم حلكم القانون    مخسة عقود دون إيال   مخسة عقود دون إيال   
أعمال األمم املتحدة منذ قيامها دون أن يطلب أي جهاز إىل حمكمة العدل الدوليـة أن توضـح       أعمال األمم املتحدة منذ قيامها دون أن يطلب أي جهاز إىل حمكمة العدل الدوليـة أن توضـح       

وقد ات خـذت قـرارات جنمـت عنـها         وقد اُتخـذت قـرارات جنمـت عنـها         . . اجلوانب القانونية املعقدة للمسائل الداخلة يف اختصاصها      اجلوانب القانونية املعقدة للمسائل الداخلة يف اختصاصها      
. . س املالءمـة السياسـية دون اعتبـار واجـب للمقتضـيات القانونيـة             س املالءمـة السياسـية دون اعتبـار واجـب للمقتضـيات القانونيـة             نتائج بعيـدة املـدى علـى أسـا        نتائج بعيـدة املـدى علـى أسـا        

وحىت عندما كانت القرارات تصدر فإن إرادة متابعة تنفيذها سرعان ما كانـت تـذهب أدراج          وحىت عندما كانت القرارات تصدر فإن إرادة متابعة تنفيذها سرعان ما كانـت تـذهب أدراج          
ولقد اختذت أجهزة األمم املتحدة املختصة، ومن بينها اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن،              ولقد اختذت أجهزة األمم املتحدة املختصة، ومن بينها اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن،              . . الرياحالرياح

 منفذة كليا أو جزئيا، علمـا بـأن املسـؤولية اخلاصـة الـيت                منفذة كليا أو جزئيا، علمـا بـأن املسـؤولية اخلاصـة الـيت               سيال من القرارات اليت ما برحت غري      سيال من القرارات اليت ما برحت غري      
ــة        ــة العام ــرار اجلمعي ــى أســاس ق ــوم عل ــم املتحــدة تق ــا األم ــة       تضــطلع هب ــة العام ــرار اجلمعي ــى أســاس ق ــوم عل ــم املتحــدة تق ــا األم ــؤرخ ) ) ٢٢  -د د  ( (١١٨١١٨تضــطلع هب ــؤرخ امل امل

أمــا املقترحــات أمــا املقترحــات ). ). املعــروف فيمـا بعــد باسـم قــرار التقسـيم   املعــروف فيمـا بعــد باسـم قــرار التقسـيم    ( (١٩٤٧١٩٤٧نـوفمرب  نـوفمرب  //تشـرين الثــاين تشـرين الثــاين  ٢٩٢٩
م فقـد جـرى النظـر فيهـا يف مناسـبات شـىت         م فقـد جـرى النظـر فيهـا يف مناسـبات شـىت         الداعية إىل التماس فتاوى قبيل صدور قرار التقسـي        الداعية إىل التماس فتاوى قبيل صدور قرار التقسـي        

. . على مستوى اهليئات الفرعية املختصة دون أن ي عتمد على اإلطالق أي طلـب يف هـذا الشـأن                 على مستوى اهليئات الفرعية املختصة دون أن ُيعتمد على اإلطالق أي طلـب يف هـذا الشـأن                 
ريا من األمهية على طلب التمـاس فتـوى الـوارد يف قـرار              ريا من األمهية على طلب التمـاس فتـوى الـوارد يف قـرار              ببوهذه احلقيقة تضفي حبد ذاهتا قدرا ك      وهذه احلقيقة تضفي حبد ذاهتا قدرا ك      

  ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسـمرب   ديسـمرب   //كانون األول كانون األول   ٨٨الصادر يف   الصادر يف   ) ) A/ES-10/L.14) () (١٤١٤//١٠١٠-دإطدإط((اجلمعية العامة   اجلمعية العامة   
ويأيت هذا الطلـب مبثابـة عالمـة        ويأيت هذا الطلـب مبثابـة عالمـة        . . يف اجللسة الثالثة والعشرين للدورة االستثنائية الطارئة العاشرة       يف اجللسة الثالثة والعشرين للدورة االستثنائية الطارئة العاشرة       

ويف هــذا املقــام جيــدر العمــل  ويف هــذا املقــام جيــدر العمــل  . . بــارزة حبــق علــى طريــق نظــر األمــم املتحــدة يف قضــية فلســطني  بــارزة حبــق علــى طريــق نظــر األمــم املتحــدة يف قضــية فلســطني  
 التمـاس آراء حمكمـة العـدل         التمـاس آراء حمكمـة العـدل        بإجياز على التذكري بالسجل التارخيي لبعض احملاوالت السابقة       بإجياز على التذكري بالسجل التارخيي لبعض احملاوالت السابقة        ولوولو

 ..الدوليةالدولية
 املقــدم إىل اللجنــة املخصصــة  املقــدم إىل اللجنــة املخصصــة ١٩٤٧١٩٤٧لقــد ســلم تقريــر اللجنــة الفرعيــة الثانيــة يف عــام   لقــد ســلم تقريــر اللجنــة الفرعيــة الثانيــة يف عــام    

 ..املعنية بالقضية الفلسطينية بضرورة إيضاح املسائل القانونيةاملعنية بالقضية الفلسطينية بضرورة إيضاح املسائل القانونية
 :: يذكر التقرير ما يلي يذكر التقرير ما يلي٣٨٣٨ويف الفقرة ويف الفقرة  
 اليت أثارهـا وفـدا سـوريا         اليت أثارهـا وفـدا سـوريا        تدارست اللجنة الفرعية بالتفصيل املسائل القانونية     تدارست اللجنة الفرعية بالتفصيل املسائل القانونية     ””  

علـى أنـه ال شـك يف أنـه          علـى أنـه ال شـك يف أنـه          . . ومصر، وآراؤها اليت مت النظر فيهـا مسـجلة يف هـذا التقريـر             ومصر، وآراؤها اليت مت النظر فيهـا مسـجلة يف هـذا التقريـر             
كان قد مت احلصول علـى فتـوى بشـأن هـذه املسـائل القانونيـة والدسـتورية الصـعبة                    كان قد مت احلصول علـى فتـوى بشـأن هـذه املسـائل القانونيـة والدسـتورية الصـعبة                     لولو

واملعقــدة مــن أعلــى حمكمــة قضــائية دوليــة حلقــق ذلــك فائــدة وبعــث علــى مزيــد مــن    واملعقــدة مــن أعلــى حمكمــة قضــائية دوليــة حلقــق ذلــك فائــدة وبعــث علــى مزيــد مــن    
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 تشـرين    تشـرين   ١١١١، املؤرخـة    ، املؤرخـة    Add.1 و    و   A/AC.14/32الوثيقـة   الوثيقـة    ( (..““يـع النـواحي   يـع النـواحي   االرتياح من مج  االرتياح من مج  
 ).).٣٨٣٨، الفقرة ، الفقرة ١٩٤٧١٩٤٧نوفمرب نوفمرب //الثاينالثاين

 ::تدور حول ما يليتدور حول ما يلي“ “ املسائل القانونية والدستورية الصعبة واملعقدةاملسائل القانونية والدستورية الصعبة واملعقدة””هذا وقد كانت هذا وقد كانت  
ــا إذا كــان””   ــا إذا كــانم ــة العامــة اختصــاص اختصــاصم ــة العامــة اجلمعي ــأي مــن احللــني   التوصــية  التوصــية  يتضــمن يتضــمن اجلمعي ــأي مــن احللــني  ب ب

بيــة أو مــن جانــب األقليــة علــى التــوايل يف اللجنــة اخلاصــة  بيــة أو مــن جانــب األقليــة علــى التــوايل يف اللجنــة اخلاصــة  انــب األغلانــب األغلجج  املقتــرحني مــناملقتــرحني مــن
إذا كان من سلطة أي عضو أو جمموعة من أعضـاء األمـم املتحـدة تنفيـذ أي مـن                    إذا كان من سلطة أي عضو أو جمموعة من أعضـاء األمـم املتحـدة تنفيـذ أي مـن                     وماوما

 ).).٣٧٣٧املرجع نفسه، الفقرة املرجع نفسه، الفقرة ((“ “ احللول املقترحة دون موافقة الشعب الفلسطييناحللول املقترحة دون موافقة الشعب الفلسطيين
نـها كمـا أن     نـها كمـا أن     وقد جـرى النظـر يف عديـد مـن املقترحـات املماثلـة دون أن يعتمـد أي م                   وقد جـرى النظـر يف عديـد مـن املقترحـات املماثلـة دون أن يعتمـد أي م                    

 ::اللجنة الفرعية سلمت مبا يلي يف تقريرها قبل حنو أسبوعني من التصويت على قرار التقسيماللجنة الفرعية سلمت مبا يلي يف تقريرها قبل حنو أسبوعني من التصويت على قرار التقسيم
 التماسـا لرأيهـا يعـد        التماسـا لرأيهـا يعـد        حمكمـة العـدل الدوليـة       حمكمـة العـدل الدوليـة       إىل  إىل  هذه املسـألة    هذه املسـألة   إحالةإحالةن رفض   ن رفض   إإ””  

 ال ألن    ال ألن   ،، توصـيات يف اجتـاه معـني        توصـيات يف اجتـاه معـني       اختـاذ اختـاذ  اعتراف بأن اجلمعية العامة مصممة علـى          اعتراف بأن اجلمعية العامة مصممة علـى         مبثابةمبثابة
 تتفق مع مبادئ العدل واإلنصاف الـدوليني ولكـن ألن أغلبيـة املمـثلني           تتفق مع مبادئ العدل واإلنصاف الـدوليني ولكـن ألن أغلبيـة املمـثلني          هذه التوصيات هذه التوصيات 

   املطروحـة  املطروحـة املسـألة املسـألة ن خصـائص  ن خصـائص  يرغبون يف تسوية املسألة بطريقة معينة بصرف النظر عـ     يرغبون يف تسوية املسألة بطريقة معينة بصرف النظر عـ     
 ومن شأن موقف كهذا أال يفضي إىل تعزيـز مكانـة             ومن شأن موقف كهذا أال يفضي إىل تعزيـز مكانـة            ..أو االلتزامات القانونية لألطراف   أو االلتزامات القانونية لألطراف   

 ..))٤٠٤٠املرجع السابق، الفقرة املرجع السابق، الفقرة ((“ “ ... ... األمم املتحدةاألمم املتحدة
ومل تلــق اآلراء الواضــحة والوجيهــة الــيت كانــت تــدعو إىل إيضــاح وجتليــة املســائل         ومل تلــق اآلراء الواضــحة والوجيهــة الــيت كانــت تــدعو إىل إيضــاح وجتليــة املســائل          

ــا صــاغية بــل إن االنــدفاع للتصــويت مضــى يف طريقــه دون اســتجالء اجلوانــب      ــة آذان ــا صــاغية بــل إن االنــدفاع للتصــويت مضــى يف طريقــه دون اســتجالء اجلوانــب     القانوني ــة آذان القانوني
أي أي ””ويف هذا السياق يصبح من املهم اإلشارة إىل أن قرار التقسيم يؤيد متامـا إحالـة                 ويف هذا السياق يصبح من املهم اإلشارة إىل أن قرار التقسيم يؤيد متامـا إحالـة                 . . القانونيةالقانونية

تـتم بنـاء    تـتم بنـاء    ””حمكمة العـدل الدوليـة وهـذه اإلحالـة          حمكمة العـدل الدوليـة وهـذه اإلحالـة             أحكامه إىل   أحكامه إىل  ))١((““ بتطبيق أو تفسري    بتطبيق أو تفسري   نـزاع يتعلق نـزاع يتعلق 
 .. وال حاجة للقول بأن هذا السبيل مل جير اتباعه قط وال حاجة للقول بأن هذا السبيل مل جير اتباعه قط))٢((““على طلب أي من الطرفنيعلى طلب أي من الطرفني

 ١٤١٤وعليــــه، فــــإن طلــــب اجلمعيــــة العامــــة فتــــوى علــــى النحــــو الــــوارد يف القــــرار وعليــــه، فــــإن طلــــب اجلمعيــــة العامــــة فتــــوى علــــى النحــــو الــــوارد يف القــــرار  
ــى اإلطــالق  ) ) ١٤١٤//١٠١٠-دإطدإط(( ــرة األوىل عل ــل امل ــى اإلطــالق  ميث ــرة األوىل عل ــل امل  الــيت جــرت فيهــا استشــارة حمكمــة العــدل     الــيت جــرت فيهــا استشــارة حمكمــة العــدل    ميث

الدولية من قبل جهاز من أجهزة األمم املتحدة فيما يتعلـق بـأي جانـب يتصـل بفلسـطني ومـن           الدولية من قبل جهاز من أجهزة األمم املتحدة فيما يتعلـق بـأي جانـب يتصـل بفلسـطني ومـن           
 ..مث فإن الفتوى تتسم بأمهية تارخيية بوصفها معلما بارزا وهذا يعزز حتما قيمتها القانونيةمث فإن الفتوى تتسم بأمهية تارخيية بوصفها معلما بارزا وهذا يعزز حتما قيمتها القانونية

__________ 
 تشرين ٢٩(قرار صادر على أساس تقرير اللجنة املخصصة املعنية بالقضية الفلسطينية ) ٢ –د  (١٨١رقم  )١( 

 .٢، الفقرة ٤، الفصل )١٩٤٧نوفمرب /الثاين
 .املرجع السابق )٢( 



 

126 04-41984 
 

A/ES-10/273

 الوضع القانوين الدويل لألرض الفلسطينية احملتلةالوضع القانوين الدويل لألرض الفلسطينية احملتلة -ثانيا ثانيا  
 مــن  مــن ٧١٧١ و  و ٧٠٧٠الفقرتــان الفقرتــان ((إن الوضــع القــانوين الــدويل لــألرض الفلســطينية     إن الوضــع القــانوين الــدويل لــألرض الفلســطينية      ١١-٢٢ 
ويـرتبط االسـتعراض التـارخيي ارتباطـا        ويـرتبط االسـتعراض التـارخيي ارتباطـا        . . يستحق، يف رأيي، املزيد مـن املعاجلـة الشـاملة         يستحق، يف رأيي، املزيد مـن املعاجلـة الشـاملة         ) ) الفتوىالفتوى

وثيقا بالسؤال الذي طرحته اجلمعية العامة ألنه يصلح كخلفية مـن املعلومـات األساسـية لفهـم                 وثيقا بالسؤال الذي طرحته اجلمعية العامة ألنه يصلح كخلفية مـن املعلومـات األساسـية لفهـم                 
ــأل   ــانوين ل ــأل  الوضــع الق ــانوين ل ــيت        الوضــع الق ــى املســؤولية اخلاصــة ال ــد عل ــا يؤك ــة بينم ــن ناحي ــيت        رض الفلســطينية م ــى املســؤولية اخلاصــة ال ــد عل ــا يؤك ــة بينم ــن ناحي رض الفلســطينية م

وقد تبدو هذه وكأهنـا مسـألة أكادمييـة         وقد تبدو هذه وكأهنـا مسـألة أكادمييـة         . . برحت تتحملها اجلمعية العامة من الناحية األخرى      برحت تتحملها اجلمعية العامة من الناحية األخرى       ماما
لكــن احلاضــر حيــدده تــراكم أحــداث املاضــي وال ســبيل إىل  لكــن احلاضــر حيــدده تــراكم أحــداث املاضــي وال ســبيل إىل  . . ال صــلة هلــا باألحــداث احلاضــرةال صــلة هلــا باألحــداث احلاضــرة

ــه باملســتقبل إ  أيأي ــه باملســتقبل إ انشــغال راشــد ونزي ــدما   انشــغال راشــد ونزي ــدما   ال باســتيعاب عميــق ألحــداث املاضــي، وخاصــة عن ال باســتيعاب عميــق ألحــداث املاضــي، وخاصــة عن
 ..حيدث إمعان يف جتاهل سيادة القانون يف أكثر من مناسبةحيدث إمعان يف جتاهل سيادة القانون يف أكثر من مناسبة

التارخيية احلرجـة،   التارخيية احلرجـة،   اللحظة  اللحظة  ونقطة االنطالق، أو كما ميكن أن نقول باملصطلح القانوين          ونقطة االنطالق، أو كما ميكن أن نقول باملصطلح القانوين           
اب اب وكمـا يـرد يف ديباجـة االنتـد      وكمـا يـرد يف ديباجـة االنتـد      . . هي االنتداب الذي عهدت به عصبة األمم لربيطانيا العظمى        هي االنتداب الذي عهدت به عصبة األمم لربيطانيا العظمى        

 وال بـد مـن       وال بـد مـن      ))٣((““ عصـبة األمـم     عصـبة األمـم    باسـم باسـم ممارسـته   ممارسـته   ””على فلسطني، فقد تعهدت اململكة املتحـدة بـــ          على فلسطني، فقد تعهدت اململكة املتحـدة بـــ          
وكــان مــن املســؤوليات األساســية للدولــة  وكــان مــن املســؤوليات األساســية للدولــة  . . النظــر إىل االنتــداب يف ضــوء ميثــاق عصــبة األمــم النظــر إىل االنتــداب يف ضــوء ميثــاق عصــبة األمــم 

املنتدبة مساعدة شعوب املنطقة على حتقيق احلكم الذايت الكامـل واالسـتقالل يف أقـرب موعـد                 املنتدبة مساعدة شعوب املنطقة على حتقيق احلكم الذايت الكامـل واالسـتقالل يف أقـرب موعـد                 
رفـاه وتطـور    رفـاه وتطـور    ”” مـن عهـد عصـبة األمـم تـنص علـى أن                مـن عهـد عصـبة األمـم تـنص علـى أن               ٢٢٢٢ مـن املـادة       مـن املـادة      ١١أن الفقرة   أن الفقرة   كما  كما  . . ممكنممكن

أمـا القيـد الوحيـد الـذي فرضـته      أمـا القيـد الوحيـد الـذي فرضـته      . . ““ يف عنـق املدنيـة     يف عنـق املدنيـة     مهمة مقدسـة    مهمة مقدسـة    أمانة  أمانة هذه الشعوب يشكالن  هذه الشعوب يشكالن  
عصبة األمم على السيادة واالستقالل الكامل لشعب فلسـطني فكـان يتمثـل يف القوامـة املؤقتـة                  عصبة األمم على السيادة واالستقالل الكامل لشعب فلسـطني فكـان يتمثـل يف القوامـة املؤقتـة                  

وكانــت فلســطني تــدخل ضــمن نطــاق الفئــة ألــف مــن االنتــداب    وكانــت فلســطني تــدخل ضــمن نطــاق الفئــة ألــف مــن االنتــداب    املوكلــة إىل الــدول املنتدبــة  املوكلــة إىل الــدول املنتدبــة  
 :: من العهد اليت كانت تنص على ما يلي من العهد اليت كانت تنص على ما يلي٢٢٢٢ من املادة  من املادة ٤٤مبوجب الفقرة مبوجب الفقرة 

هناك جمتمعات معينة كانت من قبل تنتمـي إىل االمرباطوريـة التركيـة، ووصـلت إىل                هناك جمتمعات معينة كانت من قبل تنتمـي إىل االمرباطوريـة التركيـة، ووصـلت إىل                ”” 
م دولـة   م دولـة   درجة من التقدم ميكن معها االعتراف مؤقتا بوجودها كأمم مستقلة رهنا بقيـا            درجة من التقدم ميكن معها االعتراف مؤقتا بوجودها كأمم مستقلة رهنا بقيـا            

منتدبة بتقدمي املساعدة واملشورة هلا يف جمال اإلدارة حىت حيني الوقت الذي تصبح فيـه               منتدبة بتقدمي املساعدة واملشورة هلا يف جمال اإلدارة حىت حيني الوقت الذي تصبح فيـه               
 ““قادرة على الوقوف وحدهاقادرة على الوقوف وحدها

وهكذا كانت احلكمة املتعارف عليها والتوقعـات املطروحـة بشـكل عـام تقضـي بأنـه                  وهكذا كانت احلكمة املتعارف عليها والتوقعـات املطروحـة بشـكل عـام تقضـي بأنـه                   
نتـداب يصـل    نتـداب يصـل    عندما تصل مرحلة إسداء املشورة اإلداريـة وتقـدمي املسـاعدة إىل ختامهـا فـإن اال                عندما تصل مرحلة إسداء املشورة اإلداريـة وتقـدمي املسـاعدة إىل ختامهـا فـإن اال                

إىل هنايته وتصبح فلسطني من مث مستقلة يف ذلـك التـاريخ باعتبـار أن عهـد عصـبة األمـم كـان                 إىل هنايته وتصبح فلسطني من مث مستقلة يف ذلـك التـاريخ باعتبـار أن عهـد عصـبة األمـم كـان                 
وفضـال عـن ذلـك فقـد عمـل العهـد            وفضـال عـن ذلـك فقـد عمـل العهـد            . . يعترف بالفعل اعترافا قانونيـا باسـتقالهلا املؤقـت كدولـة          يعترف بالفعل اعترافا قانونيـا باسـتقالهلا املؤقـت كدولـة          

__________ 
طبعها يف تقرير جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية معادل ) ١٩٢٣ (١٧٨٥الديباجة، صك االنتداب، رقم  )٣( 

 ).تقرير اللجنة(بفلسطني 
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 وبـني    وبـني   على التمييز بوضوح بني اجملتمعات اليت كانت يف السابق تنتمي إىل االمرباطورية التركية            على التمييز بوضوح بني اجملتمعات اليت كانت يف السابق تنتمي إىل االمرباطورية التركية            
وفيما يتعلق بتلـك األخـرية كانـت املسـؤولية موكلـة إىل الدولـة املنتدبـة عـن                   وفيما يتعلق بتلـك األخـرية كانـت املسـؤولية موكلـة إىل الدولـة املنتدبـة عـن                   . . األقاليم األخرى األقاليم األخرى 

  ))٤((اإلدارة الكاملــة لــألرض الفلســطينية دون أن تقتصــر علــى إســداء املشــورة وتقــدمي املســاعدة اإلدارة الكاملــة لــألرض الفلســطينية دون أن تقتصــر علــى إســداء املشــورة وتقــدمي املســاعدة 
وضـع  وضـع  وهذه الترتيبات املتمايزة ميكن تفسريها على أهنا مزيد من االعتراف من جانب العهد بال             وهذه الترتيبات املتمايزة ميكن تفسريها على أهنا مزيد من االعتراف من جانب العهد بال             

 ..اخلاص باألقاليم التركية السابقة اليت مشلت فلسطنياخلاص باألقاليم التركية السابقة اليت مشلت فلسطني
ومن باب إقرار احلقيقة، فإن التقرير املقدم من جانب اللجنة الفرعية الثانية إىل اللجنـة               ومن باب إقرار احلقيقة، فإن التقرير املقدم من جانب اللجنة الفرعية الثانية إىل اللجنـة                

ــام     ــة بالقضــية الفلســطينية يف ع ــام    املخصصــة املعني ــة بالقضــية الفلســطينية يف ع ــى وضــع    ١٩٤٧١٩٤٧املخصصــة املعني ــدا مــن الضــوء عل ــى وضــع     يلقــي مزي ــدا مــن الضــوء عل  يلقــي مزي
 ::فلسطني حيث خلص التقرير إىل نتيجة تقولفلسطني حيث خلص التقرير إىل نتيجة تقول

ــني        ””   ــاق ب ــد ســاد االتف ــذايت وق ــن أجــل احلكــم ال ــني        شــعب فلســطني ناضــج م ــاق ب ــد ســاد االتف ــذايت وق ــن أجــل احلكــم ال شــعب فلســطني ناضــج م
وعلـى ذلـك أيضـا،      وعلـى ذلـك أيضـا،      . . األطراف كافة بأنه ينبغي منحه االستقالل يف أقرب موعد ممكن         األطراف كافة بأنه ينبغي منحه االستقالل يف أقرب موعد ممكن         

ومن واقع مـا ذكـر أعـاله، فـإن اجلمعيـة العامـة ليسـت خمتصـة بـأن توصـي بـأي حـل                          ومن واقع مـا ذكـر أعـاله، فـإن اجلمعيـة العامـة ليسـت خمتصـة بـأن توصـي بـأي حـل                          
ع التنفيـذ؛   ع التنفيـذ؛   خبالف االعتراف باسـتقالل فلسـطني فضـال عـن أن تضـع هـذا احلـل موضـ                  خبالف االعتراف باسـتقالل فلسـطني فضـال عـن أن تضـع هـذا احلـل موضـ                  

))A/AC.14/32 و  و Add.1 ، ،١٨١٨، الفقرة ، الفقرة ١٩٤٧١٩٤٧نوفمرب نوفمرب // تشرين الثاين تشرين الثاين١١١١.(.( 
 ::كما أن اللجنة الفرعية طرحت اآلراء التاليةكما أن اللجنة الفرعية طرحت اآلراء التالية 
جتــدر اإلشــارة إىل أن اهلــدف مــن إنشــاء الفئــة ألــف لالنتــداب ومنــها مــثال  جتــدر اإلشــارة إىل أن اهلــدف مــن إنشــاء الفئــة ألــف لالنتــداب ومنــها مــثال  ””  

ة يف ة يف  من عهد عصبة األمم، كان يتمثل يف هتيئة قوامـة مؤقتـ      من عهد عصبة األمم، كان يتمثل يف هتيئة قوامـة مؤقتـ     ٢٢٢٢فلسطني مبوجب املادة    فلسطني مبوجب املادة    
ظــل الدولــة املنتدبــة ومــن مث فمــن املســؤوليات األساســية للدولــة املنتدبــة مــا يتمثــل يف  ظــل الدولــة املنتدبــة ومــن مث فمــن املســؤوليات األساســية للدولــة املنتدبــة مــا يتمثــل يف  
ــذايت       ــداب علــى الوصــول إىل احلكــم ال ــاليم الواقعــة حتــت االنت ــذايت      مســاعدة شــعوب األق ــداب علــى الوصــول إىل احلكــم ال ــاليم الواقعــة حتــت االنت مســاعدة شــعوب األق

ويسود االتفاق بشكل عام على أن هذه املرحلـة         ويسود االتفاق بشكل عام على أن هذه املرحلـة         . . الكامل واالستقالل يف أقرب فرصة    الكامل واالستقالل يف أقرب فرصة    
ــة بفلســطني   قــد مت بلوغهــا يف فلســطني، حيــث أ قــد مت بلوغهــا يف فلســطني، حيــث أ  ــة األمــم املتحــدة اخلاصــة املعني ــة بفلســطني   ن جلن ــة األمــم املتحــدة اخلاصــة املعني ن جلن

توافق وحدها، بل تشاركها يف ذلك الدولة املنتدبة على أن االنتـداب ينبغـي إهنـاؤه                توافق وحدها، بل تشاركها يف ذلك الدولة املنتدبة على أن االنتـداب ينبغـي إهنـاؤه                 ململ
 ).).١٥١٥املرجع نفسه، الفقرة املرجع نفسه، الفقرة ((“ “ مع االعتراف باستقالل فلسطنيمع االعتراف باستقالل فلسطني

وقد نظرت احملكمة يف الطابع القانوين لألقـاليم الواقعـة حتـت االنتـداب سـواء                وقد نظرت احملكمة يف الطابع القانوين لألقـاليم الواقعـة حتـت االنتـداب سـواء                 ٢٢-٢٢ 
ــام يفيف ــام  ع ــا، فتــوى     ( (١٩٥٠١٩٥٠ ع ــوب غــرب أفريقي ــز الــدويل جلن ــا، فتــوى    املرك ــوب غــرب أفريقي ــز الــدويل جلن ــام ))املرك ــام  أو يف ع اآلثــار اآلثــار ((  ١٩٧١١٩٧١ أو يف ع

جنـوب غـرب   جنـوب غـرب   ((القانونية املترتبة بالنسبة للـدول عـن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا يف ناميبيـا             القانونية املترتبة بالنسبة للـدول عـن اسـتمرار وجـود جنـوب أفريقيـا يف ناميبيـا             
 فكــان أن أرســت دعــائم  فكــان أن أرســت دعــائم ))، فتــوى، فتــوى))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦بــرغم صــدور قــرار جملــس األمــن  بــرغم صــدور قــرار جملــس األمــن  ) ) أفريقيــاأفريقيــا

ملقاييس القانونية لتعريف املركز القانوين لألقاليم الواقعـة يف السـابق           ملقاييس القانونية لتعريف املركز القانوين لألقاليم الواقعـة يف السـابق           املفاهيم الفلسفية النظرية وا   املفاهيم الفلسفية النظرية وا   
__________ 

 .٢٢عهد عصبة األمم، املادة  )٤( 
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وقـد أكـد منطـوق احملكمـة علـى املسـؤولية اخلاصـة للمجتمـع الـدويل يف هـذا                   وقـد أكـد منطـوق احملكمـة علـى املسـؤولية اخلاصـة للمجتمـع الـدويل يف هـذا                   . . حتت االنتـداب  حتت االنتـداب  
 ::وجتدر مالحظة أنه لدى إنشاء نظام االنتداب فإن احملكمة ارتأت ما يليوجتدر مالحظة أنه لدى إنشاء نظام االنتداب فإن احملكمة ارتأت ما يلي. . الصددالصدد

بدأ عدم الضم ومبدأ أن رفاه وتطور هـذه         بدأ عدم الضم ومبدأ أن رفاه وتطور هـذه         مم: : مثة مبدآن يتسمان بأمهية فائقة    مثة مبدآن يتسمان بأمهية فائقة    ””  
تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام  تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام  ((. . ““الشــعوب إمنــا يشــكالن أمانــة يف عنــق املدنيــة الشــعوب إمنــا يشــكالن أمانــة يف عنــق املدنيــة 

 ).).، والتوكيد مضاف، والتوكيد مضاف١٣١١٣١، ص ، ص ١٩٥٠١٩٥٠
 ينطبقـان علـى مجيـع        ينطبقـان علـى مجيـع       ١٩٥٠١٩٥٠وهذان املبدآن األساسيان اللذان أكدهتما احملكمة يف عام         وهذان املبدآن األساسيان اللذان أكدهتما احملكمة يف عام          

 مل حتصل على االستقالل بعد وما برحـا سـاريني            مل حتصل على االستقالل بعد وما برحـا سـاريني           األراضي السابق وضعها حتت االنتداب واليت     األراضي السابق وضعها حتت االنتداب واليت     
اليوم بالنسبة إىل األرض الفلسطينية احملتلة، فاألراضي ال ميكن أن ختضع للضم بـالقوة كمـا أن                 اليوم بالنسبة إىل األرض الفلسطينية احملتلة، فاألراضي ال ميكن أن ختضع للضم بـالقوة كمـا أن                 

هـو مـن املسـؤوليات      هـو مـن املسـؤوليات      “ “ وديعة مقدسـة يف حـوزة احلضـارة       وديعة مقدسـة يف حـوزة احلضـارة       ””مستقبل الشعب الفلسطيين بوصفه     مستقبل الشعب الفلسطيين بوصفه     
 ..املباشرة لألمم املتحدة ومن اختصاصهااملباشرة لألمم املتحدة ومن اختصاصها

املـؤرخ  املـؤرخ  ) ) ٢٢  -د  د   ( (١٨١١٨١ أن يوضع يف االعتبار أن قـرار اجلمعيـة العامـة              أن يوضع يف االعتبار أن قـرار اجلمعيـة العامـة             وينبغيوينبغي ٣٣-٢٢ 
ــاين ٢٩٢٩ ــاينتشــرين الث ــوفمرب //تشــرين الث ــوفمرب ن  الــذي عمــل علــى تقســيم أراضــي فلســطني الواقعــة حتــت     الــذي عمــل علــى تقســيم أراضــي فلســطني الواقعــة حتــت    ١٩٤٧١٩٤٧ن

 ::االنتداب دعا يف مجلة أمور إىل اختاذ اخلطوات التاليةاالنتداب دعا يف مجلة أمور إىل اختاذ اخلطوات التالية
 ؛؛١٩٤٨١٩٤٨أغسطس أغسطس // آب آب١١إهناء االنتداب يف موعد ال يتجاوز إهناء االنتداب يف موعد ال يتجاوز  ‘‘١١’’ 
 لتني مستقلتني إحدامها عربية واألخرى يهودية؛لتني مستقلتني إحدامها عربية واألخرى يهودية؛إنشاء دوإنشاء دو ‘‘٢٢’’ 
ــرار التقســيم و     ‘‘٣٣’’  ــرة مــا بــني اعتمــاد ق ــرار التقســيم و    تكــون الفت ــرة مــا بــني اعتمــاد ق ــدولتني إإ””تكــون الفت ــدولتني نشــاء ال تني تني ســتقلســتقلململ ا انشــاء ال

 ..““العربية واليهودية فترة انتقاليةالعربية واليهودية فترة انتقالية
ــار١٤١٤ويف ويف   ــار أي ــايو // أي ــايو م ــة وجــاء إعــالن دولــ   ١٩٤٨١٩٤٨م ــة اليهودي ــة وجــاء إعــالن دولــ    مت إعــالن اســتقالل الدول ــة اليهودي   ةة مت إعــالن اســتقالل الدول
 قــرار اجلمعيــة  قــرار اجلمعيــة مفعــولمفعــول”” واســتنادا إىل  واســتنادا إىل ““]]ييي والتــارخيي والتــارخيإســرائيل الطبيعــإســرائيل الطبيعــ[[مبوجــب حــق مبوجــب حــق ””إسـرائيل  إسـرائيل  

 ..أما استقالل الدولة الفلسطينية العربية فلم يتحقق بعدأما استقالل الدولة الفلسطينية العربية فلم يتحقق بعد   ))٥((““العامة لألمم املتحدةالعامة لألمم املتحدة
إىل أن يـتم إقامـة الـدولتني هـو أمـر حسـمته اجلمعيـة          إىل أن يـتم إقامـة الـدولتني هـو أمـر حسـمته اجلمعيـة          “ “ فترة انتقالية فترة انتقالية ””وأن تكون هناك    وأن تكون هناك     

لـدول األعضـاء باعتبـار أن لـه قـوة       لـدول األعضـاء باعتبـار أن لـه قـوة       العامة يف إطار اختصاصها وينبغي أن يكـون ملزمـا جلميـع ا            العامة يف إطار اختصاصها وينبغي أن يكـون ملزمـا جلميـع ا            
 .. وهذا االستنتاج يلقى تأييدا يف فقه احملكمة وهذا االستنتاج يلقى تأييدا يف فقه احملكمة))٦((قانونية وتترتب عليه نتائج قانونيةقانونية وتترتب عليه نتائج قانونية

__________ 
 .٣، صفحة ١قوانني دولة إسرائيل، اجمللد  )٥( 
من شأن حل ”فضال عن ذلك فإن القاضي ويرمنتري، يف رأيه املخالف يف قضية تيمور الشرقية رأي أن  )٦( 

“ دخل ضمن النطاق السليم الختصاصها أن تنجم عنه مثار إجيابية للغاية ذات نتائج قانونيةحيتوي قرارا ي
 ).١٨٦، ص ١٩٩٥تقارير حمكمة العدل الدولية ) الربتغال ضد استراليا(تيمور الشرقية (
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إىل أنــه عنــدما تعلــن اجلمعيــة العامــة إهنــاء      إىل أنــه عنــدما تعلــن اجلمعيــة العامــة إهنــاء      ناميبيــا ناميبيــا وقــد خلصــت احملكمــة يف قضــية    وقــد خلصــت احملكمــة يف قضــية     
 االنتداب،االنتداب،
 يــأيت هــذا  يــأيت هــذا والوال... ... ‘‘ال يعــود مثــة حــق آخــر جلنــوب أفريقيــا يف إدارة اإلقلــيمال يعــود مثــة حــق آخــر جلنــوب أفريقيــا يف إدارة اإلقلــيم’’””  

على أساس تقرير واقعة ولكنـه ميثـل صـياغة ملوقـف قـانوين، فلـن يكـون مـن الصـواب            على أساس تقرير واقعة ولكنـه ميثـل صـياغة ملوقـف قـانوين، فلـن يكـون مـن الصـواب            
افتــراض أنــه حبكــم مــا للجمعيــة العامــة مــن ناحيــة املبــدأ مــن ســلطات إيصــائية، فإهنــا   افتــراض أنــه حبكــم مــا للجمعيــة العامــة مــن ناحيــة املبــدأ مــن ســلطات إيصــائية، فإهنــا   

حيق هلا أن تصدر، يف حاالت حمددة وضمن إطـار اختصاصـها، قـرارات حتسـم هبـا                  حيق هلا أن تصدر، يف حاالت حمددة وضمن إطـار اختصاصـها، قـرارات حتسـم هبـا                   الال
 للــدول علــى  للــدول علــى  املترتبــة بالنســبة املترتبــة بالنســبةالنتــائج القانونيــةالنتــائج القانونيــة((“ “ أمــورا أو يكــون هلــا مفعــول تنفيــذيأمــورا أو يكــون هلــا مفعــول تنفيــذي

 قـرار    قـرار   رغم صـدور  رغم صـدور  بـ بـ ) ) جنـوب غـرب أفريقيـا     جنـوب غـرب أفريقيـا     ((استمرار وجود جنوب أفريقيـا يف ناميبيـا         استمرار وجود جنوب أفريقيـا يف ناميبيـا         
ــن   ــس األمـ ــن  جملـ ــس األمـ ــوى  ،،))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦جملـ ــوىفتـ ــة  فتـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير حمكمـ ــة  ، تقـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير حمكمـ ، ، ١٩٧١١٩٧١  ،،، تقـ

 ).).١٠٥١٠٥ الفقرة  الفقرة ،،٥٠٥٠ صص
 أن  أن ““ملصـروفات املعينـة   ملصـروفات املعينـة   اا””وفضال عن ذلك فإن احملكمة سبق هلا وأن ارتأت، يف قضية            وفضال عن ذلك فإن احملكمة سبق هلا وأن ارتأت، يف قضية             

قـوة  قـوة  هلـا آثـار أو   هلـا آثـار أو   ””  ١٨١٨اليت تندرج ضمن املادة اليت تندرج ضمن املادة “ “ املسائل املهمةاملسائل املهمة””مقررات اجلمعية العامة بشأن    مقررات اجلمعية العامة بشأن    
، ، )) مـن ميثـاق األمـم املتحـدة         مـن ميثـاق األمـم املتحـدة        ٢٢، الفقـرة    ، الفقـرة    ١٧١٧املادة  املادة   ( (املصروفات املعينة لألمم املتحدة   املصروفات املعينة لألمم املتحدة   ((“ “ حقوقيةحقوقية

 ).).١٦٣١٦٣، ص ، ص ١٩٦٢١٩٦٢فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية، 
فعول القـانوين لقـرار للجمعيـة العامـة، يكـون صـادرا عـن اجلمعيـة العامـة                   فعول القـانوين لقـرار للجمعيـة العامـة، يكـون صـادرا عـن اجلمعيـة العامـة                   إن القوة وامل  إن القوة وامل   

وعلـى هـذا األسـاس      وعلـى هـذا األسـاس      . . مستقر بالتايل يف فقه حمكمة العدل الدوليـة       مستقر بالتايل يف فقه حمكمة العدل الدوليـة        أمر    أمر   ،،““يف إطار اختصاصها  يف إطار اختصاصها  ””
 ::ميكن القول بنتيجتني تبدوان مطروحتني باحلتم مهاميكن القول بنتيجتني تبدوان مطروحتني باحلتم مها

ية وتلـك حقيقـة     ية وتلـك حقيقـة     أن األمم املتحدة تتحمـل التزامـا مبتابعـة إنشـاء دولـة فلسـطين              أن األمم املتحدة تتحمـل التزامـا مبتابعـة إنشـاء دولـة فلسـطين               ))أأ(( 
 تقتضي أن ال تنتهي املسؤولية القانونية اخلاصة للجمعية العامة إال بعد حتقيق هذا اهلدف؛تقتضي أن ال تنتهي املسؤولية القانونية اخلاصة للجمعية العامة إال بعد حتقيق هذا اهلدف؛

أن الفترة االنتقالية املشار إليها يف قـرار التقسـيم هـي مبثابـة رابطـة قانونيـة مـع           أن الفترة االنتقالية املشار إليها يف قـرار التقسـيم هـي مبثابـة رابطـة قانونيـة مـع            ))بب(( 
وحـىت الوقـت    وحـىت الوقـت    االنتداب وفكرة الفترة االنتقالية حتمل يف طياهتا مسؤوليات ناشئة عن االنتداب            االنتداب وفكرة الفترة االنتقالية حتمل يف طياهتا مسؤوليات ناشئة عن االنتداب            

احلاضــر ممــا ميثــل حقيقــة سياســية واقعــة ولــيس جمــرد وهــم قــانوين وهــي تلقــى تأييــدا يف قضــاء احلاضــر ممــا ميثــل حقيقــة سياســية واقعــة ولــيس جمــرد وهــم قــانوين وهــي تلقــى تأييــدا يف قضــاء 
يف عنـق   يف عنـق   مقدسـة   مقدسـة   أمانـة   أمانـة   ””احملكمة وال سيما أن األقاليم الـيت خضـعت لالنتـداب يف السـابق هـي                 احملكمة وال سيما أن األقاليم الـيت خضـعت لالنتـداب يف السـابق هـي                 

كمــا أن ســيل القــرارات الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة وجملــس كمــا أن ســيل القــرارات الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة وجملــس “ “ ال ميكــن ضــمهاال ميكــن ضــمها””و و “ “ املدنيــةاملدنيــة
بشأن خمتلف جوانب قضية فلسطني إمنا يشكل بدوره دليال دامغـا علـى أن هـذا املفهـوم     بشأن خمتلف جوانب قضية فلسطني إمنا يشكل بدوره دليال دامغـا علـى أن هـذا املفهـوم     األمن  األمن  

 ..املتعلق بفترة انتقالية ما زال حمل قبول عام وإن يكن ضمنيااملتعلق بفترة انتقالية ما زال حمل قبول عام وإن يكن ضمنيا
وال ميكن التوصل إىل فهم كامـل للوضـع القـانوين لـألرض الفلسـطينية احملتلـة                 وال ميكن التوصل إىل فهم كامـل للوضـع القـانوين لـألرض الفلسـطينية احملتلـة                  ٤٤-٢٢ 

ــة دون التعمــق يف دراســة دون التعمــق يف دراســة  ــة االلتزامــات التعاقدي ــة لألراضــي  إلســرائيإلســرائيااللتزامــات التعاقدي ــاحترام الســالمة اإلقليمي ــة لألراضــي  ل ب ــاحترام الســالمة اإلقليمي ل ب
ويقوم التزاما االنسحاب وسالمة األراضي علـى أسـاس قـرار    ويقوم التزاما االنسحاب وسالمة األراضي علـى أسـاس قـرار    . . واالنسحاب من األراضي احملتلة واالنسحاب من األراضي احملتلة 
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الــذي يعــد علــى مســتوى الكافــة مبثابــة األســاس لتســوية عادلــة  الــذي يعــد علــى مســتوى الكافــة مبثابــة األســاس لتســوية عادلــة  ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢جملــس األمــن جملــس األمــن 
اول خمتلـف جوانـب الـرتاع       اول خمتلـف جوانـب الـرتاع        قرار متعدد األبعاد ألنه يتنـ       قرار متعدد األبعاد ألنه يتنـ      ٢٤٢٢٤٢وشاملة وقابلة لالستمرار والقرار     وشاملة وقابلة لالستمرار والقرار     

: : ٢٤٢٢٤٢بيد أنين لـن أركـز إال علـى البعـد اخلـاص باألراضـي مـن القـرار                 بيد أنين لـن أركـز إال علـى البعـد اخلـاص باألراضـي مـن القـرار                 وو. .  اإلسرائيلي  اإلسرائيلي -العريب  العريب  
فالقرار حيتوي على مبدأين أساسيني من شأهنما تعريف نطاق ووضعية األراضي احملتلـة يف عـام          فالقرار حيتوي على مبدأين أساسيني من شأهنما تعريف نطاق ووضعية األراضي احملتلـة يف عـام          

لقـد أكـد القـرار    لقـد أكـد القـرار    : : ““ختليصها من االحـتالل ختليصها من االحـتالل ”” مع التأكيد على أن األراضي احملتلة ينبغي      مع التأكيد على أن األراضي احملتلة ينبغي     ١٩٦٧١٩٦٧
 على عدم جواز اكتساب األراضي باحلرب وبذلك حظر ضم األراضي احملتلة يف حـرب             على عدم جواز اكتساب األراضي باحلرب وبذلك حظر ضم األراضي احملتلة يف حـرب            ٢٤٢٢٤٢

 بل دعا إىل انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية من األراضي الـيت جـرى احتالهلـا يف                  بل دعا إىل انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية من األراضي الـيت جـرى احتالهلـا يف                 ١٩٦٧١٩٦٧
) ) ١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٣٨٣٣٨ أصــدر جملــس األمــن القــرار  أصــدر جملــس األمــن القــرار ١٩٧٣١٩٧٣أكتــوبر أكتــوبر // تشــرين األول تشــرين األول٢٢٢٢ويف ويف . . الصــراعالصــراع

، املــؤرخ ، املــؤرخ S/RES/338((“ “ ههئــئــميــع أجزاميــع أجزاجبجب””  ٢٤٢٢٤٢مــن جديــد ضــرورة تنفيــذ القــرار  مــن جديــد ضــرورة تنفيــذ القــرار  الــذي أكــد الــذي أكــد 
 ).).٢٢، الفقرة ، الفقرة ١٩٧٣١٩٧٣أكتوبر أكتوبر //تشرين األولتشرين األول ٢٢٢٢

، دخلـــت إســـرائيل يف تعهـــدات شـــىت إلهنـــاء االحـــتالل  ، دخلـــت إســـرائيل يف تعهـــدات شـــىت إلهنـــاء االحـــتالل  ٢٤٢٢٤٢وبعـــد صـــدور القـــرار وبعـــد صـــدور القـــرار  
 ::العسكري اإلسرائيلي مع احلفاظ على سالمة أراضي الضفة الغربية وغزةالعسكري اإلسرائيلي مع احلفاظ على سالمة أراضي الضفة الغربية وغزة

 الـيت وافقـت فيهــا    الـيت وافقـت فيهــا   ١٩٧٨١٩٧٨ســبتمرب ســبتمرب // أيلـول  أيلـول ١٧١٧يــد بتـاريخ  يــد بتـاريخ  اتفاقـات كامـب ديف  اتفاقـات كامـب ديف   ))أأ(( 
إسرائيل على أن األساس لتسوية سلمية للصراع مع جرياهنا هو قرار جملس األمن التـابع لألمـم                 إسرائيل على أن األساس لتسوية سلمية للصراع مع جرياهنا هو قرار جملس األمن التـابع لألمـم                 

  جبميع أجزائه؛ جبميع أجزائه؛٢٤٢٢٤٢املتحدة املتحدة 
ــوم    ))بب((  ــوم   اتفــاق أوســلو املوقــع يف واشــنطن العاصــمة ي ــول١٣١٣اتفــاق أوســلو املوقــع يف واشــنطن العاصــمة ي ــول أيل   ١٩٩٣١٩٩٣ســبتمرب ســبتمرب // أيل

 ئيل وفلسطني؛ئيل وفلسطني؛الذي كان اتفاقا ثنائيا بني إسراالذي كان اتفاقا ثنائيا بني إسرا
يعتـرب اجلانبـان الضـفة الغربيـة     يعتـرب اجلانبـان الضـفة الغربيـة     ””: : وتـنص املـادة الرابعـة مـن اتفـاق أوسـلو علـى مـا يلـي         وتـنص املـادة الرابعـة مـن اتفـاق أوسـلو علـى مـا يلـي          

ب احملافظـة علـى سـالمتها وعلـى وضـعها خـالل الفتـرة              ب احملافظـة علـى سـالمتها وعلـى وضـعها خـالل الفتـرة              وقطاع غزة وحـدة إقليميـة واحـدة جيـ         وقطاع غزة وحـدة إقليميـة واحـدة جيـ         
 ..““االنتقاليةاالنتقالية
 الفلسـطيين املؤقـت بشـأن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة،                الفلسـطيين املؤقـت بشـأن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة،               -االتفاق اإلسرائيلي   االتفاق اإلسرائيلي    ))جج(( 

ــزام   ١٩٩٥١٩٩٥ســبتمرب ســبتمرب // أيلــول أيلــول٢٨٢٨وقــع يف واشــنطن العاصــمة يف  وقــع يف واشــنطن العاصــمة يف  املامل ــزام   ، الــذي أكــد مــن جديــد االلت ، الــذي أكــد مــن جديــد االلت
وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن املـادة احلاديـة           وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن املـادة احلاديـة           . . باحترام سالمة ومركز األرض خالل الفترة االنتقاليـة       باحترام سالمة ومركز األرض خالل الفترة االنتقاليـة       

ال جيـوز ألي جانـب أن يبـدأ أو يتخـذ أي خطـوات تغيـ ر مـن                   ال جيـوز ألي جانـب أن يبـدأ أو يتخـذ أي خطـوات تغّيـر مـن                   ””تنص علـى أنـه      تنص علـى أنـه      ) ) ٧٧((والثالثني  والثالثني  
 . . ““ع الدائمع الدائمضض وقطاع غزة وذلك انتظارا للنتيجة اليت تسفر مفاوضات الو وقطاع غزة وذلك انتظارا للنتيجة اليت تسفر مفاوضات الووضع الضفة الغربيةوضع الضفة الغربية

 ::وعليه فقد تعهدت إسرائيل بتنفيذ االلتزامات التاليةوعليه فقد تعهدت إسرائيل بتنفيذ االلتزامات التالية 
 ؛؛٢٤٢٢٤٢االنسحاب طبقا للقرار االنسحاب طبقا للقرار  ‘‘١١’’ 
 احترام السالمة اإلقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة؛احترام السالمة اإلقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة؛ ‘‘٢٢’’ 
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ضـفة الغربيـة وقطـاع      ضـفة الغربيـة وقطـاع      االمتناع عـن اختـاذ أي خطـوة مـن شـأهنا تغـيري وضـع ال                االمتناع عـن اختـاذ أي خطـوة مـن شـأهنا تغـيري وضـع ال                 ‘‘٣٣’’ 
 ..غزةغزة

 ..وهذه التعهدات تعاقدية وهي ملزمة قانونا إلسرائيلوهذه التعهدات تعاقدية وهي ملزمة قانونا إلسرائيل 
ومع ذلك، وبرغم احلظر العـام املفـروض علـى ضـم األراضـي احملتلـة، وبـرغم                  ومع ذلك، وبرغم احلظر العـام املفـروض علـى ضـم األراضـي احملتلـة، وبـرغم                   ٥٥-٢٢ 

قضاء احملكمة بشأن الطابع القانوين لألقاليم السابق إخضاعها لالنتداب، ومبـا يتعـارض بشـكل          قضاء احملكمة بشأن الطابع القانوين لألقاليم السابق إخضاعها لالنتداب، ومبـا يتعـارض بشـكل          
ــة امل   ــدات الثنائيـ ــع التعهـ ــح مـ ــة امل  واضـ ــدات الثنائيـ ــع التعهـ ــح مـ ــالة يف    واضـ ــه رسـ ــرائيل وّجـ ــيس وزراء إسـ ــإن رئـ ــة، فـ ــالة يف    لزمـ ــرائيل وجـــ ه رسـ ــيس وزراء إسـ ــإن رئـ ــة، فـ   ١٤١٤لزمـ

 إىل رئيس الواليات املتحـدة وكـان مرفقـا بالرسـالة خطـة لفـك االرتبـاط                   إىل رئيس الواليات املتحـدة وكـان مرفقـا بالرسـالة خطـة لفـك االرتبـاط                  ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل  أبريل  //نيساننيسان
. . مناص من تفسريها إال بأهنا تعكس بصورة رمسية عزم إسـرائيل علـى ضـم أراض فلسـطينية      مناص من تفسريها إال بأهنا تعكس بصورة رمسية عزم إسـرائيل علـى ضـم أراض فلسـطينية       الال

 ::وتنص خطة فك االرتباط على ما يليوتنص خطة فك االرتباط على ما يلي
مثة مناطق يف الضفة الغربية ستكون جزءا من دولـة إسـرائيل       مثة مناطق يف الضفة الغربية ستكون جزءا من دولـة إسـرائيل       من الواضح أن    من الواضح أن    ””  

مبا يف ذلك مـدن وبلـدات وقـرى ومنـاطق ومنشـآت أمنيـة وأمـاكن أخـرى إلسـرائيل                      مبا يف ذلك مـدن وبلـدات وقـرى ومنـاطق ومنشـآت أمنيـة وأمـاكن أخـرى إلسـرائيل                      
 ..““مصلحة خاصة فيهامصلحة خاصة فيها

إن االلتزامــات الواضــحة باالنســحاب وبــاحترام ســالمة ومركــز الضــفة الغربيــة وغــزة  إن االلتزامــات الواضــحة باالنســحاب وبــاحترام ســالمة ومركــز الضــفة الغربيــة وغــزة   
. . نوين الـدويل لـألرض الفلسـطينية أو تغـيريه         نوين الـدويل لـألرض الفلسـطينية أو تغـيريه         حتول بني إسـرائيل وبـني التعـدي علـى الوضـع القـا             حتول بني إسـرائيل وبـني التعـدي علـى الوضـع القـا             

وتلزم قراءة عملية إنشاء اجلـدار فضـال عـن املسـار الـذي مت اختيـاره لـه والنظـام املـرتبط بـه يف                     وتلزم قراءة عملية إنشاء اجلـدار فضـال عـن املسـار الـذي مت اختيـاره لـه والنظـام املـرتبط بـه يف                     
وجيوز افتراض أن عمليـة اإلنشـاء مت الـتفكري فيهـا بغيـة ضـم أراضـي           وجيوز افتراض أن عمليـة اإلنشـاء مت الـتفكري فيهـا بغيـة ضـم أراضـي           . . ضوء خطة فك االرتباط   ضوء خطة فك االرتباط   

. . ““من دولة إسـرائيل   من دولة إسـرائيل    تشكل جزءا     تشكل جزءا    سوفسوف””يف الضفة الغربية    يف الضفة الغربية    “ “ ت وقرى ت وقرى لدالدامدن وب مدن وب ””فلسطينية  فلسطينية  
 أي قبـل إصـدار الفتـوى         أي قبـل إصـدار الفتـوى        ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريـل   أبريـل   // نيسـان   نيسـان  ١٤١٤وحتمل رسالة رئيس وزراء إسرائيل تـاريخ        وحتمل رسالة رئيس وزراء إسرائيل تـاريخ        

 ..بأكثر من شهرينبأكثر من شهرين
ولقد توصلت احملكمة إىل نتيجة صائبة فيما يتعلق بتوصـيف اجلـدار عنـدما انتـهت إىل         ولقد توصلت احملكمة إىل نتيجة صائبة فيما يتعلق بتوصـيف اجلـدار عنـدما انتـهت إىل          
 ::ما يليما يلي

ميكـن أن يشـكل   ميكـن أن يشـكل   ‘ ‘ ا واقعـا  ا واقعـا  أمـر أمـر ’’إن تشييد اجلـدار والنظـام املـرتبط بـه خيلقـان             إن تشييد اجلـدار والنظـام املـرتبط بـه خيلقـان             ””  
بغض النظر عن الوصف الرمسـي الـذي   بغض النظر عن الوصف الرمسـي الـذي   الفعلي الفعلي وضعا دائما وهو ما يعد من قبيل الضم       وضعا دائما وهو ما يعد من قبيل الضم       

 ..))١٢١١٢١الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((“ “ تطلقه إسرائيل على اجلدارتطلقه إسرائيل على اجلدار
وجيدر القول بأن هذا االسـتنتاج كـان ينبغـي أن يـنعكس يف منطـوق احلكـم مشـفوعا                    وجيدر القول بأن هذا االسـتنتاج كـان ينبغـي أن يـنعكس يف منطـوق احلكـم مشـفوعا                     

وأرى أنـه كـان ي فضـل أيضـا أن يشـار            وأرى أنـه كـان ُيفضـل أيضـا أن يشـار            . . ميكن ضـمها  ميكن ضـمها  بالتأكيد بأن األرض الفلسطينية احملتلة ال       بالتأكيد بأن األرض الفلسطينية احملتلة ال       
إىل دالالت رسالة رئيس وزراء إسرائيل ومرفقاهتا، مع التشديد على أن ما تقصد إليه الرسـالة                إىل دالالت رسالة رئيس وزراء إسرائيل ومرفقاهتا، مع التشديد على أن ما تقصد إليه الرسـالة                

 ..إمنا هو إعالن تنص ل إسرائيل من التزاماهتا ومبا يتعارض مع القانون الدويلإمنا هو إعالن تنّصل إسرائيل من التزاماهتا ومبا يتعارض مع القانون الدويل
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 قانون االحتالل الناجم عن احلربقانون االحتالل الناجم عن احلرب -ثالثا ثالثا  
اآلثــار اآلثــار ”” العامــة إىل احملكمــة أن تقــدم هلــا بصــورة عاجلــة فتــوى بشــأن  العامــة إىل احملكمــة أن تقــدم هلــا بصــورة عاجلــة فتــوى بشــأن طلبــت اجلمعيــةطلبــت اجلمعيــة 

 الذي تقـوم إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل بإقامتـه يف                الذي تقـوم إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل بإقامتـه يف               اجلداراجلدارالقانونية الناشئة عن تشييد     القانونية الناشئة عن تشييد     
ــة  ــة األرض الفلســطينية احملتل ــى    ) . ) . A/ES/10/L.16  ١٤١٤//١٠١٠  –دإط دإط ((“ “ األرض الفلســطينية احملتل ــب عل ــور الطل ــدور حم ــى    وي ــب عل ــور الطل ــدور حم وي

وعلى النحـو الـذي ورد ذكـره بالفعـل فـإنين متفـق              وعلى النحـو الـذي ورد ذكـره بالفعـل فـإنين متفـق              . .  احلرب  احلرب أساس قانون االحتالل الناجم عن    أساس قانون االحتالل الناجم عن    
متامــا مــع احليثيــات واالســتنتاجات الــواردة يف الفتــوى وإن كنــت أشــعر أن مــن واجــيب تأكيــد متامــا مــع احليثيــات واالســتنتاجات الــواردة يف الفتــوى وإن كنــت أشــعر أن مــن واجــيب تأكيــد 

 ::وتفصيل بعض النقاطوتفصيل بعض النقاط
 االحتالل املطول؛االحتالل املطول؛ ))أأ(( 
 نطاق وقيود مبدأ الضرورة العسكرية؛نطاق وقيود مبدأ الضرورة العسكرية؛ ))بب(( 
 يل؛يل؛االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدواالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدو ))جج(( 
 ..حق تقرير املصريحق تقرير املصري ))دد(( 
 مـن    مـن   ٢٢ من املادة     من املادة    ٤٤إن حظر استخدام القوة، على النحو الذي جسدته الفقرة          إن حظر استخدام القوة، على النحو الذي جسدته الفقرة           ١١-٣٣ 

وهـو مبـدأ ي عـد موضـع        وهـو مبـدأ ُيعـد موضـع        . . امليثاق، ميثـل بغـري شـك أهـم املبـادئ الـيت نشـأت يف القـرن العشـرين                   امليثاق، ميثـل بغـري شـك أهـم املبـادئ الـيت نشـأت يف القـرن العشـرين                   
 احملكمـة   احملكمـة  وتشـري وتشـري . . تسليم عاملي بوصفه مبدأ قانونيا راسخا وقاعدة ملزمة ال ي سمح باإلخالل هبا    تسليم عاملي بوصفه مبدأ قانونيا راسخا وقاعدة ملزمة ال ُيسمح باإلخالل هبا    

 إىل إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقـات الوديـة والتعـاون بـني الـدول            إىل إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقـات الوديـة والتعـاون بـني الـدول           ٨٧٨٧يف الفقرة   يف الفقرة   
ويؤكـد اإلعـالن   ويؤكـد اإلعـالن   ). ). ٤٤ ( (٢٢الـذي يقـدم تفسـريا متفقـا عليـه للمـادة           الـذي يقـدم تفسـريا متفقـا عليـه للمـادة           )) )) ٢٥٢٥  –د  د   ( (٢٦٢٥٢٦٢٥القرار  القرار  ((

ا ا على أنه لن ي عترف بأي اكتساب لألراضـي ناشـئ عـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتعماهل                    على أنه لن ُيعترف بأي اكتساب لألراضـي ناشـئ عـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتعماهل                    
واملبــدأ العــام الــذي يقضــي بــأن أي تصــرف غــري   واملبــدأ العــام الــذي يقضــي بــأن أي تصــرف غــري   . . ))٨٧٨٧الفتــوى، الفقــرة الفتــوى، الفقــرة ((“ “ بوصــفه قانونيــابوصــفه قانونيــا””

 ..، هو مبدأ معترف به متاما يف القانون الدويل، هو مبدأ معترف به متاما يف القانون الدويلال ميكن أن تترتب عليه حقوق قانونيةال ميكن أن تترتب عليه حقوق قانونيةقانوين قانوين 
ــا يقــرب مــن أربعــة عقــود      ــا يقــرب مــن أربعــة عقــود    وقــد دام االحــتالل اإلســرائيلي م ومــن شــأن االحــتالل،  ومــن شــأن االحــتالل،  . . وقــد دام االحــتالل اإلســرائيلي م

ــول أجلــه     ــول أجلــه    بصــرف النظــر عــن ط ــانية والقانونيــة      بصــرف النظــر عــن ط ــن املشــاكل اإلنس ــانية والقانونيــة      ، أن يفضــي إىل سلســلة م ــن املشــاكل اإلنس ، أن يفضــي إىل سلســلة م
ولـدى تعامـل مـع احـتالل طويـل األجـل نـاجم عـن احلـرب، فـإن القـانون الـدويل                       ولـدى تعامـل مـع احـتالل طويـل األجـل نـاجم عـن احلـرب، فـإن القـانون الـدويل                       . . والسياسيةوالسياسية

ولـيس هنـاك مـن يهـ ون مـن شــأن      ولـيس هنـاك مـن يّهـون مـن شــأن      . . ))٧((““يظـل سـاريا إىل أن يـتم إهنـاء الصــراع    يظـل سـاريا إىل أن يـتم إهنـاء الصــراع    ””يسـعى إىل أن  يسـعى إىل أن  
بيد أن االحتالل املطـول يـؤدي إىل        بيد أن االحتالل املطـول يـؤدي إىل        . . طولطولاملشاكل املزمنة اليت تنشأ خالل حاالت االحتالل امل       املشاكل املزمنة اليت تنشأ خالل حاالت االحتالل امل       

__________ 
 )٧( C. Greenwood, “The Administration of Occupied Territory in International Law”, International Law and 

the Administration of Occupied Territories, (Ed. by E. Playfair, Clarendon Press, Oxford, 1992), pp. 262-

263. 
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ومع ذلك فـال بـد مـن إيـالء االحتـرام            ومع ذلك فـال بـد مـن إيـالء االحتـرام            . . مزيد من قسوة القواعد املنطبقة وإىل جتاوزها حدودها       مزيد من قسوة القواعد املنطبقة وإىل جتاوزها حدودها       
 . . الكامل لقانون االحتالل الناجم عن احلرب بصرف النظر عن األمد الذي يستغرقه االحتاللالكامل لقانون االحتالل الناجم عن احلرب بصرف النظر عن األمد الذي يستغرقه االحتالل

صائبا أتفق معه فيه حني كتـب       صائبا أتفق معه فيه حني كتـب       وقد قدم الربوفيسور كريستوفر غرينوود حتليال قانونيا        وقد قدم الربوفيسور كريستوفر غرينوود حتليال قانونيا         
 : : يقوليقول

مــع ذلــك فلــيس مثــة دليــل علــى أن القــانون الــدويل يســمح ألي قــوة حمتلــة  مــع ذلــك فلــيس مثــة دليــل علــى أن القــانون الــدويل يســمح ألي قــوة حمتلــة  ””  
بتجاهل أحكام القواعد أو االتفاقية جملـرد أن االحـتالل دام لفتـرة طويلـة وذلـك لعـدم                   بتجاهل أحكام القواعد أو االتفاقية جملـرد أن االحـتالل دام لفتـرة طويلـة وذلـك لعـدم                   

ــوانني ميكــن أن حتــل حمــل تلــك األحكــام بصــورة مرضــية       ــوانني ميكــن أن حتــل حمــل تلــك األحكــام بصــورة مرضــية      وجــود جمموعــة ق ــا دام وجــود جمموعــة ق ــا دام وم وم
دل علـى أن اجملتمـع الـدويل علـى اسـتعداد ألن يعهـد عـن طيـب خـاطر                     دل علـى أن اجملتمـع الـدويل علـى اسـتعداد ألن يعهـد عـن طيـب خـاطر                     يوجد ما يـ   يوجد ما يـ    الال

 . . ))٨((““بتفويض مطلقبتفويض مطلقللمحتل للمحتل 
ــاة ال توصـــف     ــدون معانـ ــطينيني يكابـ ــرائيليني والفلسـ ــن اإلسـ ــل أن كـــال مـ ــاة ال توصـــف   واحلاصـ ــدون معانـ ــطينيني يكابـ ــرائيليني والفلسـ ــن اإلسـ ــل أن كـــال مـ . . واحلاصـ

وقـد أكـد قـرار جملـس        وقـد أكـد قـرار جملـس        . . فاإلسرائيليون والفلسطينيون هلم احلق يف العيش يف ظل السالم واألمن         فاإلسرائيليون والفلسطينيون هلم احلق يف العيش يف ظل السالم واألمن         
يف أن حتيــا يف ســالم داخــل حــدود آمنــة  يف أن حتيــا يف ســالم داخــل حــدود آمنــة  ... ... ة مــن دول املنطقــة ة مــن دول املنطقــة كــل دولــكــل دولــ”” حــق  حــق ٢٤٢٢٤٢األمــن األمــن 

، الفقـرة   ، الفقـرة   ))١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢قـرار جملـس األمـن       قـرار جملـس األمـن       ((“ “ معترف هبا خالية من التهديدات وأعمال القوة      معترف هبا خالية من التهديدات وأعمال القوة      
. . وتلـك حقـوق رمسيـة متبادلـة تنشـأ عنـها التزامـات رمسيـة قانونيـة                 وتلـك حقـوق رمسيـة متبادلـة تنشـأ عنـها التزامـات رمسيـة قانونيـة                 ). ). ١١، من الفقـرة     ، من الفقـرة     ٢٢الفرعية  الفرعية  

. . ى الفلسـطينيني وعلـى اإلسـرائيليني سـواء بسـواء          ى الفلسـطينيني وعلـى اإلسـرائيليني سـواء بسـواء          واحلق يف ضمان األمن والتمتع به ينطبـق علـ         واحلق يف ضمان األمن والتمتع به ينطبـق علـ         
وبـنفس مقيـاس احلقـوق      وبـنفس مقيـاس احلقـوق      . . وال ميكن حتقيـق األمـن لطـرف واحـد علـى حسـاب الطـرف اآلخـر                 وال ميكن حتقيـق األمـن لطـرف واحـد علـى حسـاب الطـرف اآلخـر                 

وااللتزامات املناظرة، فإن كال اجلانبني يتحمـل التزامـا متبـادال يقضـي بالتقيـد الكامـل بـاحترام                  وااللتزامات املناظرة، فإن كال اجلانبني يتحمـل التزامـا متبـادال يقضـي بالتقيـد الكامـل بـاحترام                  
 احتــرام حقــوق املــدنيني وكرامتــهم  احتــرام حقــوق املــدنيني وكرامتــهم قواعــد القــانون الــدويل اإلنســاين واالمتثــال هلــا مــن خــالل قواعــد القــانون الــدويل اإلنســاين واالمتثــال هلــا مــن خــالل 

ويتحمل كال اجلانبني التزاما قانونيا بأن يطبق على اإلجراءات الـيت يتخـذها نفـس               ويتحمل كال اجلانبني التزاما قانونيا بأن يطبق على اإلجراءات الـيت يتخـذها نفـس               . . وممتلكاهتموممتلكاهتم
 ..املقياس املستند إىل القانون اإلنساين الدويل الذي يكفل احلماية للسكان املدنينياملقياس املستند إىل القانون اإلنساين الدويل الذي يكفل احلماية للسكان املدنيني

لتهديـد باسـتخدام    لتهديـد باسـتخدام    ااوقد كانت احملكمة واضحة متاما عندما خل صـت يف قضـية قانونيـة              وقد كانت احملكمة واضحة متاما عندما خلُصـت يف قضـية قانونيـة               
 ::إىل ما يليإىل ما يلياألسلحة النووية أو استخدامها األسلحة النووية أو استخدامها 

إن املبـــادئ األساســـية الـــواردة يف النصـــوص الـــيت تشـــكل نســـيج القـــانون  إن املبـــادئ األساســـية الـــواردة يف النصـــوص الـــيت تشـــكل نســـيج القـــانون  ””  
 األول يهــدف إىل محايــة الســكان املــدنيني واألغــراض املدنيــة    األول يهــدف إىل محايــة الســكان املــدنيني واألغــراض املدنيــة   ::اإلنســاين هــي كالتــايل اإلنســاين هــي كالتــايل 

مــل قــط علــى جعــل  مــل قــط علــى جعــل  وعلــى الــدول أال تعوعلــى الــدول أال تع. . ويقــر التمييــز بــني املقــاتلني وغــري املقــاتلني  ويقــر التمييــز بــني املقــاتلني وغــري املقــاتلني  
املدنيني هـدفا للـهجوم، وعليهـا مـن مث أال تسـتخدم مطلقـا األسـلحة الـيت ال ميكـن أن           املدنيني هـدفا للـهجوم، وعليهـا مـن مث أال تسـتخدم مطلقـا األسـلحة الـيت ال ميكـن أن           

وطبقا للمبدأ الثاين ي حظـر التسـبب يف        وطبقا للمبدأ الثاين ُيحظـر التسـبب يف        . . متيز بني األهداف املدنية واألهداف العسكرية     متيز بني األهداف املدنية واألهداف العسكرية     
__________ 

 .املرجع نفسه )٨( 
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إحلاق معاناة بغري لزوم باملقاتلني، وعلـى ذلـك ي حظـر اسـتخدام األسـلحة الـيت تسـبب                إحلاق معاناة بغري لزوم باملقاتلني، وعلـى ذلـك ُيحظـر اسـتخدام األسـلحة الـيت تسـبب                
ولـدى تطبيـق هـذا املبـدأ        ولـدى تطبيـق هـذا املبـدأ        . . ا الضرر وتؤدي بغري جدوى إىل تفاقم معانـاهتم        ا الضرر وتؤدي بغري جدوى إىل تفاقم معانـاهتم        هلم مثل هذ  هلم مثل هذ  

الثــاين، فــإن الــدول لــيس هلــا حريــة غــري حمــددة يف اختيــار الوســائل الــيت تســتخدم هبــا  الثــاين، فــإن الــدول لــيس هلــا حريــة غــري حمــددة يف اختيــار الوســائل الــيت تســتخدم هبــا  
ــلحة ــلحةاألسـ ــام   ((“ “ األسـ ــة لعـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير حمكمـ ــوى، تقـ ــام   فتـ ــة لعـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير حمكمـ ــوى، تقـ ــد األول ( (١٩٦٦١٩٦٦فتـ ــد األولاجمللـ ، ، ))اجمللـ

 ). ). ٨٧٨٧، الفقرة ، الفقرة ٢٥٧٢٥٧ صص
الل يواجه مقاومة مسلحة تربيرا لتجاهل حقـوق اإلنسـان          الل يواجه مقاومة مسلحة تربيرا لتجاهل حقـوق اإلنسـان          وال ميكن التذرع بأن االحت    وال ميكن التذرع بأن االحت     

ويف حوليات التاريخ كلـها، كـان االحـتالل يواجـه دائمـا مبقاومـة               ويف حوليات التاريخ كلـها، كـان االحـتالل يواجـه دائمـا مبقاومـة               . . األساسية يف األرض احملتلة   األساسية يف األرض احملتلة   
مسلحة، فالعنف يول د العنف، وهذه احللقـة املفرغـة إمنـا تلقـي بظالهلـا الكثيفـة علـى كـل فعـل                       مسلحة، فالعنف يولّد العنف، وهذه احللقـة املفرغـة إمنـا تلقـي بظالهلـا الكثيفـة علـى كـل فعـل                       

 ..الل أو الواقع حتت االحتاللالل أو الواقع حتت االحتاللوكل رد فعل سواء من جانب القائم باالحتوكل رد فعل سواء من جانب القائم باالحت
هــذه املعضــلة املســتحكمة عبــ ر عنــها الربوفيســور ريتشــارد فولــك والربوفيســور برينــز  هــذه املعضــلة املســتحكمة عّبــر عنــها الربوفيســور ريتشــارد فولــك والربوفيســور برينــز   

 ::وستون تعبريا يف حمله عندما كتباوستون تعبريا يف حمله عندما كتبا
ــه نامجــة   ””   ــدات ألمن ــه نامجــة   إن احملتــل تواجهــه هتدي ــدات ألمن أساســا، وخباصــة يف أحــدث  أساســا، وخباصــة يف أحــدث  ... ... إن احملتــل تواجهــه هتدي

وإهنـاء هـذا االحـتالل مبـا        وإهنـاء هـذا االحـتالل مبـا        فترة، عن الفشل الـذريع واملتواصـل يف تقييـد طـابع احتاللـه               فترة، عن الفشل الـذريع واملتواصـل يف تقييـد طـابع احتاللـه               
واالحــتالل اإلســرائيلي، مبــا ينطــوي عليــه مــن واالحــتالل اإلســرائيلي، مبــا ينطــوي عليــه مــن . . تســتعاد معــه حقــوق الســيادة للســكانتســتعاد معــه حقــوق الســيادة للســكان

انتهاك واسع النطاق حلقوق الفلسطينيني، ظل هو نفسه يعمل بوصـفه عنصـر اشـتعال               انتهاك واسع النطاق حلقوق الفلسطينيني، ظل هو نفسه يعمل بوصـفه عنصـر اشـتعال               
يهدد أمن إدارته ذاهتا للمناطق وجينح حنو االعتماد على املزيد واملزيد مـن املمارسـات               يهدد أمن إدارته ذاهتا للمناطق وجينح حنو االعتماد على املزيد واملزيد مـن املمارسـات               

ويف ويف . .  من أجل استعادة االستقرار مما يؤدي إىل مواصلة اسـتفزاز الفلسـطينيني             من أجل استعادة االستقرار مما يؤدي إىل مواصلة اسـتفزاز الفلسـطينيني            الوحشيةالوحشية
واقــع األمــر فــإن عــدم مشــروعية نظــام االحــتالل اإلســرائيلي ذاتــه أطلقــت مــن عقاهلــا واقــع األمــر فــإن عــدم مشــروعية نظــام االحــتالل اإلســرائيلي ذاتــه أطلقــت مــن عقاهلــا 

ويف ظــل هــذه الظــروف فــإن مجيــع اعتبــارات ويف ظــل هــذه الظــروف فــإن مجيــع اعتبــارات . . دوامــة متصــاعدة مــن املقاومــة والقمــعدوامــة متصــاعدة مــن املقاومــة والقمــع
وهـذا احلـق    وهـذا احلـق    . .  هـو احلـق يف املقاومـة        هـو احلـق يف املقاومـة       األخالق واحلكمة إمنا تؤسس حقا أصيال للسكان      األخالق واحلكمة إمنا تؤسس حقا أصيال للسكان      

يف املقاومة مرادف قانوين ضمين للحقوق القانونية األساسية الـيت تـرتبط بأوليـة اهلويـة                يف املقاومة مرادف قانوين ضمين للحقوق القانونية األساسية الـيت تـرتبط بأوليـة اهلويـة                
 . . ))٩((““السيادية للسكان، وضمان احلماية اإلنسانية هلمالسيادية للسكان، وضمان احلماية اإلنسانية هلم

إنين أتفق متاما مع الربوفيسور فولك والربوفيسور ستون يف أن ما يرتكبه اجلانبـان مـن                إنين أتفق متاما مع الربوفيسور فولك والربوفيسور ستون يف أن ما يرتكبه اجلانبـان مـن                 
عدم مشروعية نظام االحـتالل اإلسـرائيلي       عدم مشروعية نظام االحـتالل اإلسـرائيلي       ””واعد األساسية للقانون الدويل مرجعه      واعد األساسية للقانون الدويل مرجعه      خمالفات للق خمالفات للق 

ومــن مث ومــن مث . . فــاالحتالل، بوصــفه حالــة مؤقتــة وغــري مشــروعة، هــو لــ ب املشــكلة برمتــها  فــاالحتالل، بوصــفه حالــة مؤقتــة وغــري مشــروعة، هــو لُــب املشــكلة برمتــها  . . ““ذاتــهذاتــه

__________ 
 )٩( Falk & Weston, “The Relevance of International Law to Israeli and Palestinian Rights in the West Bank 

and Gaza”, International Law and the Administration of Occupied Territories (ed. by E. Playfair, 

Clarendon Press, Oxford, 1992), Chap. 3, pp. 146-147. . 
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فـــالعالج النـــاجع الوحيـــد إلهنـــاء االنتـــهاكات اخلطـــرية للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل هـــو إهنـــاء فـــالعالج النـــاجع الوحيـــد إلهنـــاء االنتـــهاكات اخلطـــرية للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل هـــو إهنـــاء 
 . . االحتاللاالحتالل
يونيــه يونيــه // حزيــران حزيــران٣٠٣٠ففــي ففــي . .  األمــن أكثــر مــن مــرة إىل إهنــاء االحــتالل  األمــن أكثــر مــن مــرة إىل إهنــاء االحــتالل وقــد دعــا جملــسوقــد دعــا جملــس 
الضـرورة القصـوى إلهنـاء االحـتالل املطـول لألراضـي        الضـرورة القصـوى إلهنـاء االحـتالل املطـول لألراضـي        ”” أكد جملس األمـن مـن جديـد           أكد جملس األمـن مـن جديـد          ١٩٨٠١٩٨٠

  ٤٧٦٤٧٦قـرار جملـس األمـن       قـرار جملـس األمـن       ((“ “  مبـا يف ذلـك القـدس        مبـا يف ذلـك القـدس       ١٩٦٧١٩٦٧العربية اليت حتتلـها إسـرائيل منـذ عـام           العربية اليت حتتلـها إسـرائيل منـذ عـام           
ــا    )). )). ١٩٨٠١٩٨٠(( ــدعوة الصــرحية فم ــذه ال ــرغم ه ــا    ولكــن ب ــدعوة الصــرحية فم ــذه ال ــرغم ه ــري   ولكــن ب ــري   زال الفلســطينيون يرزحــون حتــت ن زال الفلســطينيون يرزحــون حتــت ن

 ..احتالل مطول ثقيل الوطأةاحتالل مطول ثقيل الوطأة
، الـدفع بـأن مبـدأ الضـرورة العسـكرية           ، الـدفع بـأن مبـدأ الضـرورة العسـكرية           ١٣٥١٣٥وقد رفضت احملكمة، يف الفقـرة       وقد رفضت احملكمة، يف الفقـرة        ٢٢-٣٣ 

 ::ميكن أن يساق تربيرا إلنشاء اجلدار وخلصت احملكمة إىل ما يليميكن أن يساق تربيرا إلنشاء اجلدار وخلصت احملكمة إىل ما يلي
  بيــد أن احملكمــة مل تقتنــع، بنــاء علــى املــادة املعروضــة عليهــا، بــأن عمليــات  بيــد أن احملكمــة مل تقتنــع، بنــاء علــى املــادة املعروضــة عليهــا، بــأن عمليــات  ””  

 من اتفاقية جنيـف   من اتفاقية جنيـف  ٥٣٥٣التدمري اليت تنفذ، مبا يتناقض مع احلظر املنصوص عليه يف املادة        التدمري اليت تنفذ، مبا يتناقض مع احلظر املنصوص عليه يف املادة        
 ).).١٣٥١٣٥ الفتوى، الفقرةالفتوى، الفقرة((. . ““ضيه حتما العمليات العسكريةضيه حتما العمليات العسكريةتتالرابعة، هي أمر تقالرابعة، هي أمر تق

فالضرورات العسـكرية واملقتضـيات العسـكرية       فالضرورات العسـكرية واملقتضـيات العسـكرية       . . إنين أؤيد هذا االستنتاج تأييدا كامال     إنين أؤيد هذا االستنتاج تأييدا كامال      
لو كانت إسرائيل قـد أثبتـت أهنـا مل تسـتطع أن تتصـور            لو كانت إسرائيل قـد أثبتـت أهنـا مل تسـتطع أن تتصـور             اجلدار    اجلدار   تشييدتشييدميكن أن تساق كذريعة ل    ميكن أن تساق كذريعة ل    

إســرائيل التــدليل عليــه علــى حنــو  إســرائيل التــدليل عليــه علــى حنــو  وهــذا أمــر مل تســتطع  وهــذا أمــر مل تســتطع  . . بــديال غــريه مــن أجــل ضــمان أمنــها  بــديال غــريه مــن أجــل ضــمان أمنــها  
بوصــفه تــدبريا أمنيــا علــى حنــو مــا بوصــفه تــدبريا أمنيــا علــى حنــو مــا تشــييد جــدار تشــييد جــدار وينبغــي التمييــز هنــا بــني وينبغــي التمييــز هنــا بــني . . تالحــظ احملكمــةتالحــظ احملكمــة مــامــا

لضرورة العسكرية ميكن التـذرع بـه لتربيـر التـدمري        لضرورة العسكرية ميكن التـذرع بـه لتربيـر التـدمري        تذهب إليه إسرائيل، وبني القبول بأن مبدأ ا       تذهب إليه إسرائيل، وبني القبول بأن مبدأ ا       
إن الضـرورة العسـكرية، يف حالـة    إن الضـرورة العسـكرية، يف حالـة    . . واهلدم بغري مسوغ على حنو ما يصـاحب عمليـات اإلنشـاء         واهلدم بغري مسوغ على حنو ما يصـاحب عمليـات اإلنشـاء         

وجسامة التلفيات واألضرار اليت حلقـت      وجسامة التلفيات واألضرار اليت حلقـت      . . انطباقها، متتد إىل الناحية األوىل دون الناحية األخرية       انطباقها، متتد إىل الناحية األوىل دون الناحية األخرية       
نظـام املـرتبط بـه أمـور حمظـورة بوضـوح مبوجـب           نظـام املـرتبط بـه أمـور حمظـورة بوضـوح مبوجـب           والوالتشـييد اجلـدار     تشـييد اجلـدار     بالسكان املدنيني يف سـياق      بالسكان املدنيني يف سـياق      
لبنيــة لبنيــة للمــن تــدمري للمنــازل وهــدم مــن تــدمري للمنــازل وهــدم تشــييد اجلــدار تشــييد اجلــدار وكــل مــا صــاحب وكــل مــا صــاحب . . القــانون اإلنســاين الــدويلالقــانون اإلنســاين الــدويل

. . ات الزيتون ال ميكن تربيـره بـأي ذريعـة كانـت           ات الزيتون ال ميكن تربيـره بـأي ذريعـة كانـت           رراألساسية وإتالف لألراضي واملزروعات وبيا    األساسية وإتالف لألراضي واملزروعات وبيا    
 . . مأوى وبال موردمأوى وبال مورد من املدنيني غري املقاتلني بال  من املدنيني غري املقاتلني بال ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠فقد أصبح أكثر من فقد أصبح أكثر من 

وصحيح أن قانون االحـتالل النـاجم عـن احلـرب يضـم أحكامـا ال تتـيح للقـوة احملتلـة                      وصحيح أن قانون االحـتالل النـاجم عـن احلـرب يضـم أحكامـا ال تتـيح للقـوة احملتلـة                       
وكمـا يف كـل اسـتثناء مـن         وكمـا يف كـل اسـتثناء مـن         . . سوى سبيل حمدود للتصـرف إزاء الضـرورات العسـكرية واألمنيـة           سوى سبيل حمدود للتصـرف إزاء الضـرورات العسـكرية واألمنيـة           

قاعـدة عامــة ينبغـي تفســري ذلــك بطريقـة مقيــدة مبـا يكفــل احلفــاظ علـى االعتبــارات اإلنســانية      قاعـدة عامــة ينبغـي تفســري ذلــك بطريقـة مقيــدة مبـا يكفــل احلفــاظ علـى االعتبــارات اإلنســانية      
 بأنــه  بأنــه ٢٠٠٣٢٠٠٣نــوفمرب نــوفمرب // تشــرين الثــاين تشــرين الثــاين٢٤٢٤ولقــد أبلــغ األمــني العــام اجلمعيــة العامــة يف ولقــد أبلــغ األمــني العــام اجلمعيــة العامــة يف . . ةةاألساســياألساســي

بيـد أن   بيـد أن   . . حق إسرائيل وواجبها بصدد محاية شـعبها أمـام اهلجمـات اإلرهابيـة            حق إسرائيل وواجبها بصدد محاية شـعبها أمـام اهلجمـات اإلرهابيـة            ””ويعترف بـ   ويعترف بـ    يقريقر
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قــرار اجلمعيــة العامــة  قــرار اجلمعيــة العامــة  ((“ “ الواجـــــب ال ينبغــي حتقيقــه بطريقــة تتنــاىف مــع القــانون الــدويل  الواجـــــب ال ينبغــي حتقيقــه بطريقــة تتنــاىف مــع القــانون الــدويل    ذلــكذلــك
 ))٣٠٣٠، الفقرة ، الفقرة ))A/ES.10/248((  ٢٤٨٢٤٨//١٠١٠  – دإطدإط

أحالـت احملكمـة    أحالـت احملكمـة      ١٩٤٨١٩٤٨قنـاة كورفـو لعـام       قنـاة كورفـو لعـام       ففـي قضـية     ففـي قضـية     . . ولقد جاء فقه احملكمة متسـقا     ولقد جاء فقه احملكمة متسـقا      
االعتبارات األساسـية لإلنسـانية الـيت       االعتبارات األساسـية لإلنسـانية الـيت       ””إىل جوهر ومنت قواعد القانون اإلنساين على أساس أن          إىل جوهر ومنت قواعد القانون اإلنساين على أساس أن          

ــر مــن احلــرب     ــا يف ظــل الســالم أكث ــتم تطبيقه ــر مــن احلــرب    ي ــا يف ظــل الســالم أكث ــتم تطبيقه ــدي، احلكــ  ((“ “ ي ــنقض التمهي ــاةكورفو، ال ــدي، احلكــ  قن ــنقض التمهي ــاةكورفو، ال م، م، قن
ــة   ١٩٤٨١٩٤٨ ــارير حمكمــة العــدل الدولي ــة   ، تق ــارير حمكمــة العــدل الدولي ــق  . . ))٢٢٢٢، ص ، ص ١٩٤٨١٩٤٨-١٩٤٧١٩٤٧، تق ــيت تتعل ــق  ويف القضــية ال ــيت تتعل ويف القضــية ال

 ::انتهت احملكمة إىل ما يليانتهت احملكمة إىل ما يليالتهديد باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها التهديد باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها بقانونية بقانونية 
هبذه القواعد األساسية من جانـب مجيـع الـدول، سـواء كانـت              هبذه القواعد األساسية من جانـب مجيـع الـدول، سـواء كانـت              ينبغي التقيد   ينبغي التقيد   ””  

ويها أو مل تصدق، ألهنا تشكل املبادئ غري القابلـة          ويها أو مل تصدق، ألهنا تشكل املبادئ غري القابلـة          قد صدقت على االتفاقيات اليت حتت     قد صدقت على االتفاقيات اليت حتت     
مشـروعية التهديـد باسـتخدام األسـلحة النوويـة      مشـروعية التهديـد باسـتخدام األسـلحة النوويـة      ((“ “ للتجـاوز يف القـانون العـريف الـدويل    للتجـاوز يف القـانون العـريف الـدويل    

، ، ٢٥٧٢٥٧ ص  ص ))اجمللـــد األولاجمللـــد األول ( (١٩٩٦١٩٩٦اســـتخدامها، تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــة،  اســـتخدامها، تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــة،   أوأو
 ). ). ٧٩٧٩ الفقرةالفقرة

ــن جــانيب إىل نفــس الن      ــد توصــلت م ــة املطــاف، فلق ــن جــانيب إىل نفــس الن    ويف هناي ــد توصــلت م ــة املطــاف، فلق ــا   ويف هناي ــيت توصــل إليه ــا   تيجــة ال ــيت توصــل إليه تيجــة ال
 ::الربوفيسور مايكل مشيت وهي ما يليالربوفيسور مايكل مشيت وهي ما يلي

ضمن هذه الصيغة حلظر أفعال لـيس هلـا ضـرورة           ضمن هذه الصيغة حلظر أفعال لـيس هلـا ضـرورة           الضرورة العسكرية تنطبق    الضرورة العسكرية تنطبق    ””  
فالضـرورة العسـكرية مبعناهـا      فالضـرورة العسـكرية مبعناهـا      . . عسكرية ، فاملبدأ هنا هو مبدأ التقييد ولـيس التـرخيص          عسكرية ، فاملبدأ هنا هو مبدأ التقييد ولـيس التـرخيص          

 . . ))١٠((““القانوين ال تربر شيئاالقانوين ال تربر شيئا
 ::نتيجة حي رأت ما يلينتيجة حي رأت ما يليولقد توصلت احملكمة إىل نفس الولقد توصلت احملكمة إىل نفس ال 
علــى علــى تشــييد اجلــدار تشــييد اجلــدار مل تقتنــع احملكمــة يف ضــوء املــادة املعروضــة عليهــا بــأن  مل تقتنــع احملكمــة يف ضــوء املــادة املعروضــة عليهــا بــأن  ””  

امتداد املسار الذي مت اختياره هو السـبيل الوحيـد لصـون مصـاحل إسـرائيل مـن اخلطـر                    امتداد املسار الذي مت اختياره هو السـبيل الوحيـد لصـون مصـاحل إسـرائيل مـن اخلطـر                    
 ).).١٤٠١٤٠الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((“ “ الذي احتجت به تربيرا لبناء ذلك اجلدارالذي احتجت به تربيرا لبناء ذلك اجلدار

ــك، فمــن املهــ    ٣٣-٣٣  ــى ذل ــك، فمــن املهــ   وعــالوة عل ــى ذل ــررين   وعــالوة عل ــري املق ــة تقري ــررين   م اإلشــارة إىل أن مطالع ــري املق ــة تقري م اإلشــارة إىل أن مطالع
اخلاصني جون دوغارد وجان زيغلر ال تتـرك شـكا يف أن إسـرائيل، بوصـفها القـوة احملتلـة، قـد                      اخلاصني جون دوغارد وجان زيغلر ال تتـرك شـكا يف أن إسـرائيل، بوصـفها القـوة احملتلـة، قـد                      

فــنمط وجســامة االنتــهاكات املرتكبــة ضــد الســكان املــدنيني غــري فــنمط وجســامة االنتــهاكات املرتكبــة ضــد الســكان املــدنيني غــري . . ارتكبــت خمالفــات جســيمةارتكبــت خمالفــات جســيمة
تــدمريا تــدمريا ””دار يشــكالن يف رأيــي دار يشــكالن يف رأيــي املقــاتلني يف غمــار التــدابري املصــاحبة الــيت ارتبطــت بإنشــاء اجلــ املقــاتلني يف غمــار التــدابري املصــاحبة الــيت ارتبطــت بإنشــاء اجلــ 

ومصــادرة واســعي النطــاق للممتلكــات ال تربرمهــا الضــرورة العســكرية وينفــذان بصــورة غــري   ومصــادرة واســعي النطــاق للممتلكــات ال تربرمهــا الضــرورة العســكرية وينفــذان بصــورة غــري   
__________ 

 )١٠( M. N. Schmitt, “Bellum Americanum: The U.S. View of Twenty-First Century War and its Possible 

Implications for the Law of Armed Conflict” (1998), 19 Michigan Journal of International Law, p. 1080. 
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ــة وعشــوائية  ــة وعشــوائية قانوني ــادة  ((“ “ قانوني ــة، امل ــة جنيــف الرابع ــادة  اتفاقي ــة، امل ــة جنيــف الرابع ــى   ). ). ١٤٧١٤٧ اتفاقي ــة عل ــى   ويف جمــال إســباغ احلماي ــة عل ويف جمــال إســباغ احلماي
 اتفاقيـات جنيـف    اتفاقيـات جنيـف   املدنيني، فقد ظلت قواعد القانون اإلنساين الدويل تتطـور بـاطراد منـذ توقيـع     املدنيني، فقد ظلت قواعد القانون اإلنساين الدويل تتطـور بـاطراد منـذ توقيـع     

ويذكر أن احملكمة كان ال بـد وأن تسـهم يف تطـوير القواعـد املتعلقـة           ويذكر أن احملكمة كان ال بـد وأن تسـهم يف تطـوير القواعـد املتعلقـة           . . وبروتوكوالهتا اإلضافية وبروتوكوالهتا اإلضافية 
بأنــه بأنــه تشــييد اجلــدار تشــييد اجلــدار بالقــانون يف حالــة احلــرب مــن خــالل وصــفها للــدمار املرتكــب يف ســياق   بالقــانون يف حالــة احلــرب مــن خــالل وصــفها للــدمار املرتكــب يف ســياق   

 ..يشكل خمالفة جسيمةيشكل خمالفة جسيمة
ــر املصــري يف      ٤٤-٣٣  ــة الفائقــة حلــق تقري ــر املصــري يف     وقــد أكــدت احملكمــة األمهي ــة الفائقــة حلــق تقري ــا املعاصــر،  وقــد أكــدت احملكمــة األمهي ــا املعاصــر،  عاملن عاملن

أن احملكمة توضـح جبـالء أن حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري هـو               أن احملكمة توضـح جبـالء أن حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري هـو               ””: :  إىل  إىل ٨٨٨٨وانتهت يف الفقرة    وانتهت يف الفقرة    
، احلكـم،   ، احلكـم،   ))الربتغـال ضـد اسـتراليا     الربتغـال ضـد اسـتراليا     ((شـرقية   شـرقية   للانظـر تيمـور ا    انظـر تيمـور ا    ((اليوم حق يشمل الكافة بغـري اسـتثناء         اليوم حق يشمل الكافة بغـري اسـتثناء         

وفضـال عـن ذلـك، تالحـظ     وفضـال عـن ذلـك، تالحـظ     . . ““))٢٩٢٩، الفقـرة    ، الفقـرة    ١٠٢١٠٢، ص   ، ص   ١٩٩٥١٩٩٥تقارير حمكمة العدل الدولية،     تقارير حمكمة العدل الدولية،     
تعـوق  تعـوق  ””حملكمة أن املسار الذي مت اختياره للجدار، فضال عن التدابري املتخذة يف هذا الصـدد،                حملكمة أن املسار الذي مت اختياره للجدار، فضال عن التدابري املتخذة يف هذا الصـدد،                اا

بشدة ممارسة الشعب الفلسطيين حقه يف تقرير مصريه ومن مث فإنه يعـد خرقـا اللتـزام إسـرائيل                   بشدة ممارسة الشعب الفلسطيين حقه يف تقرير مصريه ومن مث فإنه يعـد خرقـا اللتـزام إسـرائيل                   
  بيد أن هذا املنطوق املسـتند إىل مرجعيـة قانونيـة،   بيد أن هذا املنطوق املسـتند إىل مرجعيـة قانونيـة،   ). ). ١٢٢١٢٢الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((“ “ باحترام هذا احلق  باحترام هذا احلق  

وهو حيوز تأييـدي الكامـل، جـاء مقتصـرا علـى احليثيـات املنطقيـة، وكـان ينبغـي أن تـدرج يف                        وهو حيوز تأييـدي الكامـل، جـاء مقتصـرا علـى احليثيـات املنطقيـة، وكـان ينبغـي أن تـدرج يف                        
احلكم النتائج القانونية اليت تترتب بالنسبة جلميع الدول عـن التـدابري الـيت تعـوق بشـدة           احلكم النتائج القانونية اليت تترتب بالنسبة جلميع الدول عـن التـدابري الـيت تعـوق بشـدة           منطوق  منطوق  

 ..ممارسة الفلسطينيني احلق املترتب إزاء الكافةممارسة الفلسطينيني احلق املترتب إزاء الكافة
 

 اخلالصةاخلالصة  
فاحملكمـة تالحـظ   فاحملكمـة تالحـظ   . . لذي ميثل تـأمال يف مسـار املسـتقبل   لذي ميثل تـأمال يف مسـار املسـتقبل   قترب من تعليقي اخلتامي ا    قترب من تعليقي اخلتامي ا    ااهبذا  هبذا   

أنــه ال ميكــن وضــع هنايــة هلــذا الوضــع املأســاوي إال بتنفيــذ مجيــع  أنــه ال ميكــن وضــع هنايــة هلــذا الوضــع املأســاوي إال بتنفيــذ مجيــع  ”” أهنــا تعتــرب  أهنــا تعتــرب ١٦٢١٦٢يف الفقــرة يف الفقــرة 
ــه       ــة صــادقة، وال ســيما قراري ــن ذات الصــلة بني ــس األم ــرارات جمل ــه      ق ــة صــادقة، وال ســيما قراري ــن ذات الصــلة بني ــس األم ــرارات جمل   ٣٣٨٣٣٨و و ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢ق

 ). ). ١٦٢١٦٢الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة ((“ “ ))١٩٧٣١٩٧٣((
لصــت إليهــا احملكمــة تعكــس هــدفا ســاميا راوغ اجملتمــع الــدويل لصــت إليهــا احملكمــة تعكــس هــدفا ســاميا راوغ اجملتمــع الــدويل وهــذه النتيجــة الــيت خوهــذه النتيجــة الــيت خ 

 كانــت مجيــع اجلهــود  كانــت مجيــع اجلهــود ١٩٦٧١٩٦٧نــوفمرب نــوفمرب // تشــرين الثــاين تشــرين الثــاين٢٢٢٢فمنــذ فمنــذ . . لفتــرة طويلــة جــدا مــن الــزمنلفتــرة طويلــة جــدا مــن الــزمن
ــرار جملــس األمــن     ــذ ق ــرار جملــس األمــن    هتــدف إىل ضــمان تنفي ــذ ق ويف ســياق ويف ســياق . . الصــادر باإلمجــاع الصــادر باإلمجــاع ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢هتــدف إىل ضــمان تنفي

ــرار جم     ــثالثني الــيت انقضــت مــن عمــره، ظــل ق ــرار جم    الســنوات الســبع وال ــثالثني الــيت انقضــت مــن عمــره، ظــل ق  موضــعا  موضــعا ٢٤٢٢٤٢لــس األمــن  لــس األمــن  الســنوات الســبع وال
ومع ذلك فإن منتقديه ومؤيديه يتفقون علـى أن التـوازن الـذي             ومع ذلك فإن منتقديه ومؤيديه يتفقون علـى أن التـوازن الـذي             . . لإلشادة واإلدانة يف آن واحد    لإلشادة واإلدانة يف آن واحد    

وقـد أصـدر جملـس    وقـد أصـدر جملـس    . . حتقق يف أحكامه ميثل األساس املقبـول الوحيـد إلقـرار سـالم دائـم وعـادل         حتقق يف أحكامه ميثل األساس املقبـول الوحيـد إلقـرار سـالم دائـم وعـادل         
راف راف الـذي دعـا األطـ     الـذي دعـا األطـ     ) ) ١٩٧٣١٩٧٣ ( (٣٨٣٣٨٣ القـرار     القـرار    ١٩٧٣١٩٧٣األمن يف أعقاب الصراع املسلح يف عـام         األمن يف أعقاب الصراع املسلح يف عـام         

  ““ههجبميـع أجزائـ   جبميـع أجزائـ   ) ) ١٩٦٧١٩٦٧ ( (٢٤٢٢٤٢التنفيـذ الفـوري للقـرار       التنفيـذ الفـوري للقـرار       ””إىل أن تبدأ فور وقف إطـالق النـار          إىل أن تبدأ فور وقف إطـالق النـار          
 وااللتزامـات النابعـة مـن هـذين القـرارين هـي التزامـات منبثقـة عـن غايـة                      وااللتزامـات النابعـة مـن هـذين القـرارين هـي التزامـات منبثقـة عـن غايـة                     ..))والتوكيد مضـاف  والتوكيد مضـاف  ((
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فهـي التزامـات تبادليــة يشـكل فيهـا التـزام كــل طـرف سـببا لوجـود التــزام         فهـي التزامـات تبادليــة يشـكل فيهـا التـزام كــل طـرف سـببا لوجـود التــزام         . . وذات أمهيـة فائقـة  وذات أمهيـة فائقـة  
ومن قبيل اخلطأ القـانوين واخلطـل السياسـي حتويـل التـزام الغايـة هـذا إىل جمـرد                    ومن قبيل اخلطأ القـانوين واخلطـل السياسـي حتويـل التـزام الغايـة هـذا إىل جمـرد                    . . ررالطرف اآلخ الطرف اآلخ 

وأي حماولة للنيل من هـذا االلتـزام الرمسـي لـن            وأي حماولة للنيل من هـذا االلتـزام الرمسـي لـن            . . التزام وسيلة حبيث يقتصر على عملية تفاوضية      التزام وسيلة حبيث يقتصر على عملية تفاوضية      
 ..تسهم يف حتقيق نتيجة تستند إىل أساس وطيد من القانون ومن العدالةتسهم يف حتقيق نتيجة تستند إىل أساس وطيد من القانون ومن العدالة

  ٢٤٢٢٤٢ النحـو الـذي دعـا إليـه قـرار جملـس األمـن                 النحـو الـذي دعـا إليـه قـرار جملـس األمـن                علـى علـى “ “ سالم عادل ودائـم   سالم عادل ودائـم   ””إن إقرار   إن إقرار    
يقتضــي التنفيــذ الكامــل اللتزامــات الطــرفني املتنــاظرة، وينبغــي أن تكــون الفتــوى بشــريا حبقبــة  يقتضــي التنفيــذ الكامــل اللتزامــات الطــرفني املتنــاظرة، وينبغــي أن تكــون الفتــوى بشــريا حبقبــة  

. . جديدة وذلك باعتبارها أول تعبري عملي عن إقامة العدل بصـورة يعتـد هبـا بالنسـبة لفلسـطني                  جديدة وذلك باعتبارها أول تعبري عملي عن إقامة العدل بصـورة يعتـد هبـا بالنسـبة لفلسـطني                  
 وتوجيـه املسـعى الـذي طـال سـباته            وتوجيـه املسـعى الـذي طـال سـباته           واألمل معقود على أن تكفل وجـود زخـم يـدفع إىل إدارة            واألمل معقود على أن تكفل وجـود زخـم يـدفع إىل إدارة            

 ..وصوال إىل حتقيق سالم عادلوصوال إىل حتقيق سالم عادل
 العريبنبيل ) توقيع(
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 الرأي املستقل للقاضي أوادا
 

مسألة املالءمة القضائية يف ممارسة الوالية يف إجراءات الفتوى عامـل يـتعني أن تدرسـه     مسألة املالءمة القضائية يف ممارسة الوالية يف إجراءات الفتوى عامـل يـتعني أن تدرسـه      
وع الطلـب ال حيـول     وع الطلـب ال حيـول      أمهية وجود نزاع ثنائي يف موض       أمهية وجود نزاع ثنائي يف موض      –عند الضرورة   عند الضرورة   من تلقاء نفسها    من تلقاء نفسها    احملكمة  احملكمة  

دون ممارسة احملكمة لواليتها، ولكنه يظل عامال يتعني النظر فيه عند حتديد الطريقة الـيت ينبغـي          دون ممارسة احملكمة لواليتها، ولكنه يظل عامال يتعني النظر فيه عند حتديد الطريقة الـيت ينبغـي          
أن تتعامل هبا احملكمة مع موضوع الطلب دون التعرض ملشكلة تنظيم الرتاع بـني اإلطـراف يف                 أن تتعامل هبا احملكمة مع موضوع الطلب دون التعرض ملشكلة تنظيم الرتاع بـني اإلطـراف يف                 

مـن حيـث    مـن حيـث     الالقضـائية،   قضـائية،    كان ينبغي على احملكمة أن تتناول مسألة ممارسـة املالءمـة ال             كان ينبغي على احملكمة أن تتناول مسألة ممارسـة املالءمـة ال            -حد ذاته   حد ذاته   
ينبغـي أن تسـتجيب لطلـب إصـدار فتـوى، وإمنـا أيضـا مـن                 ينبغـي أن تسـتجيب لطلـب إصـدار فتـوى، وإمنـا أيضـا مـن                 كـان   كـان   مبسألة مـا إذا     مبسألة مـا إذا     فجسب  فجسب  صلتها  صلتها  

حيــث عالقتــها بكيفيــة ممارســتها لواليتــها بغيــة ضــمان الرتاهــة يف إقامــة العــدل يف قضــية مــن    حيــث عالقتــها بكيفيــة ممارســتها لواليتــها بغيــة ضــمان الرتاهــة يف إقامــة العــدل يف قضــية مــن    
   اعتبـار الرتاهـة يف      اعتبـار الرتاهـة يف     -الواضح أهنا تتصل برتاع ثنـائي، مبـا يف ذلـك مسـألة تعـيني قـاض خمصـص                    الواضح أهنا تتصل برتاع ثنـائي، مبـا يف ذلـك مسـألة تعـيني قـاض خمصـص                    

إقامة العدل يقتضي التعامل املنصف مع مـوقفي اجلـانبني املعنـيني باملوضـوع، مـن حيـث تقيـيم                    إقامة العدل يقتضي التعامل املنصف مع مـوقفي اجلـانبني املعنـيني باملوضـوع، مـن حيـث تقيـيم                    
 إدانـة احللقـة املأسـوية ألعمـال العنـف العشـوائية        إدانـة احللقـة املأسـوية ألعمـال العنـف العشـوائية       –الوقائع والقـانون السـاري علـى حـد سـواء          الوقائع والقـانون السـاري علـى حـد سـواء          

املتبادلة اليت يرتكبها اجلانبـان علـى حـد سـواء ضـد السـكان املـدنيني األبريـاء ينبغـي أن تكـون                        املتبادلة اليت يرتكبها اجلانبـان علـى حـد سـواء ضـد السـكان املـدنيني األبريـاء ينبغـي أن تكـون                        
 ..ا هاما من الفتوى اليت تصدرها احملكمةا هاما من الفتوى اليت تصدرها احملكمةجزءجزء

اتفق مع االستنتاجات اليت انتهت إليهـا احملكمـة يف فتواهـا يف املسـائل األوليـة                 اتفق مع االستنتاجات اليت انتهت إليهـا احملكمـة يف فتواهـا يف املسـائل األوليـة                  -  ١١ 
ويف معظم النقاط اليت ختص املسائل املوضوعية الـيت تنطـوي عليهـا             ويف معظم النقاط اليت ختص املسائل املوضوعية الـيت تنطـوي عليهـا             ) ) الوالية واملالءمة القضائية  الوالية واملالءمة القضائية  ((

ى أنـه لـدي  بعـض االختالفـات مـع           ى أنـه لـدّي بعـض االختالفـات مـع           ومع ذلك، فإن األمر ال يقتصر عل      ومع ذلك، فإن األمر ال يقتصر عل      . . الفتوى على حد سواء   الفتوى على حد سواء   
بعض النقاط احملددة يف الفتوى، بل لدي  بعض التحفظـات اخلطـرية علـى الطريقـة الـيت مضـت                    بعض النقاط احملددة يف الفتوى، بل لدّي بعض التحفظـات اخلطـرية علـى الطريقـة الـيت مضـت                    

ولئن كنـت أسـلم بـأن الطريقـة الـيت مضـت هبـا احملكمـة                 ولئن كنـت أسـلم بـأن الطريقـة الـيت مضـت هبـا احملكمـة                 . . هبا احملكمة قدما يف نظر هذه القضية      هبا احملكمة قدما يف نظر هذه القضية      
سـتثنائية والفريـدة   سـتثنائية والفريـدة   قدما يف نظر هذه القضية كانت أمرا حمتما إىل حد بعيـد وسـط الظـروف اال          قدما يف نظر هذه القضية كانت أمرا حمتما إىل حد بعيـد وسـط الظـروف اال          

إىل حد ما اليت حتيط بالقضية، واليت ال تتصل علـى الـدوام مبسـؤولية احملكمـة، فـإنين أشـعر أنـه                       إىل حد ما اليت حتيط بالقضية، واليت ال تتصل علـى الـدوام مبسـؤولية احملكمـة، فـإنين أشـعر أنـه                       
يتحتم عل ى توضيح موقفي، باإلشارة إىل بعض اجلوانب اإلشكالية يف الطريقة الـيت مضـت هبـا                 يتحتم علّى توضيح موقفي، باإلشارة إىل بعض اجلوانب اإلشكالية يف الطريقة الـيت مضـت هبـا                 

 ..احملكمة قدما يف نظر هذه القضيةاحملكمة قدما يف نظر هذه القضية
ــام ا   -  ٢٢  ــة يف املق ــد اســتندت احملكم ــام ا  لق ــة يف املق ــد اســتندت احملكم ــة مــن املشــاركني   لق ــات املقدم ــة مــن املشــاركني   ألول إىل البيان ــات املقدم ألول إىل البيان

والشـفوية لكـي تتوصـل إىل اسـتنتاجاهتا بشـأن املسـائل األوليـة املتعلقـة         والشـفوية لكـي تتوصـل إىل اسـتنتاجاهتا بشـأن املسـائل األوليـة املتعلقـة           خالل إجراءاهتا اخلطيـة   خالل إجراءاهتا اخلطيـة   
وترد األسباب اليت دعت احملكمة إىل التوصـل        وترد األسباب اليت دعت احملكمة إىل التوصـل        . . بالوالية واملالءمة القضائية ملمارسة هذه الوالية     بالوالية واملالءمة القضائية ملمارسة هذه الوالية     

وال تــثري هــذه األســباب يف وال تــثري هــذه األســباب يف . .  مــن الفتــوى مــن الفتــوى٦٧٦٧   إىل إىل٢٤٢٤إىل هــذه االســتنتاجات يف الفقــرات مــن إىل هــذه االســتنتاجات يف الفقــرات مــن 
املالءمـة  املالءمـة  غري أنين اعتقد أن مسألة الوالية، ومسألة        غري أنين اعتقد أن مسألة الوالية، ومسألة        . . حد ذاهتا أية اعتراضات جوهرية من جانيب      حد ذاهتا أية اعتراضات جوهرية من جانيب      

عنــد عنــد مــن تلقــاء نفســها مــن تلقــاء نفســها ، هــي مســألة يــتعني علــى احملكمــة أن تدرســها، ، هــي مســألة يــتعني علــى احملكمــة أن تدرســها، علــى األخــصعلــى األخــصالقضــائية القضــائية 
  سـليما سـليما لمـوس للقضـية ليسـت أمـرا         لمـوس للقضـية ليسـت أمـرا         لكي تتأكد مـن أن ممارسـة الواليـة يف السـياق امل            لكي تتأكد مـن أن ممارسـة الواليـة يف السـياق امل            الضرورة،  الضرورة،  
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. .  أيضا كمسألة تتعلق بالسياسة القضائية للمحكمة باعتبارها هيئـة قضـائية            أيضا كمسألة تتعلق بالسياسة القضائية للمحكمة باعتبارها هيئـة قضـائية           مامامالئمالئفحسب، بل   فحسب، بل   
وذلك يعين، يف رأيي على األقل، أنه كان يتعني على احملكمـة أن تقـوم بفحـص متعمـق لكافـة                     وذلك يعين، يف رأيي على األقل، أنه كان يتعني على احملكمـة أن تقـوم بفحـص متعمـق لكافـة                     

ــر القضــية، و        ــا يتصــل بنظ ــذه القضــية مم ــة هب ــب الظــروف اخلاصــة احمليط ــر القضــية، و       جوان ــا يتصــل بنظ ــذه القضــية مم ــة هب ــب الظــروف اخلاصــة احمليط ــاء  جوان ــدم االكتف ــاء  ع ــدم االكتف ع
ومــن جوانــب هــذه ومــن جوانــب هــذه . . يســوقه املشــاركون مــن حجــج، إذا مــا كانــت هنــاك ضــرورة لــذلك يســوقه املشــاركون مــن حجــج، إذا مــا كانــت هنــاك ضــرورة لــذلك  مبــامبــا

 ..القضية ما يتمثل يف األثر املترتب على وجود نزاع ثنائي حول موضوع طلب الفتوىالقضية ما يتمثل يف األثر املترتب على وجود نزاع ثنائي حول موضوع طلب الفتوى
إن النظام األساسي األصلي للمحكمـة الدائمـة للعـدل الـدويل ال يتضـمن أيـة                 إن النظام األساسي األصلي للمحكمـة الدائمـة للعـدل الـدويل ال يتضـمن أيـة                    -  ٣٣ 

وكان عهـد عصـبة األمـم وحـده هـو الـذي نـص،           وكان عهـد عصـبة األمـم وحـده هـو الـذي نـص،           . . صدار الفتاوى صدار الفتاوى أحكام صرحية بشأن والية إ    أحكام صرحية بشأن والية إ    
جيوز للمحكمـة أيضـا أن تصـدر فتـوى يف أي نـزاع أو مسـألة حييلـه                   جيوز للمحكمـة أيضـا أن تصـدر فتـوى يف أي نـزاع أو مسـألة حييلـه                   ’’’’، على أنه    ، على أنه    ١٤١٤يف مادته   يف مادته   

وهــذا احلكــم هــو الــذي أصــبح يشــكل األســاس القــانوين ملمارســة وهــذا احلكــم هــو الــذي أصــبح يشــكل األســاس القــانوين ملمارســة . . ‘‘‘‘إليهــا اجمللــس أو اجلمعيــةإليهــا اجمللــس أو اجلمعيــة
 ..احملكمة الدائمة للعدل الدويل لوظيفة اإلفتاءاحملكمة الدائمة للعدل الدويل لوظيفة اإلفتاء

ويف حني ال يبدو أن مغزى هذا احلكـم كـان واضـحا أو متفقـا عليـه بصـورة                    ويف حني ال يبدو أن مغزى هذا احلكـم كـان واضـحا أو متفقـا عليـه بصـورة                     -  ٤٤ 
موحدة، وفقا لآلباء املؤسسني لعصبة األمم، فإن إحدى النقاط اليت تربز بوضـوح مـن التـاريخ        موحدة، وفقا لآلباء املؤسسني لعصبة األمم، فإن إحدى النقاط اليت تربز بوضـوح مـن التـاريخ        
التشريعي للعهد هي أن وظيفـة اإلفتـاء املنوطـة باحملكمـة الدائمـة كانـت تتـألف منـذ البدايـة يف                       التشريعي للعهد هي أن وظيفـة اإلفتـاء املنوطـة باحملكمـة الدائمـة كانـت تتـألف منـذ البدايـة يف                       

 على التسوية السلمية للرتاعات امللموسـة املعروضـة علـى جملـس العصـبة،                على التسوية السلمية للرتاعات امللموسـة املعروضـة علـى جملـس العصـبة،               مساعدة عصبة األمم  مساعدة عصبة األمم  
 ..))١(( من العهد من العهد١٦١٦ إىل  إىل ١٢١٢والسيما يف سياق اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد من والسيما يف سياق اإلجراءات املنصوص عليها يف املواد من 

 عقــب إنشــائها،  عقــب إنشــائها، ١٩٢٧١٩٢٧وعنــد صــياغة مشــروع قواعــد احملكمــة الدائمــة عــام وعنــد صــياغة مشــروع قواعــد احملكمــة الدائمــة عــام  -  ٥٥ 
وأكــدت تلــك وأكــدت تلــك . . ملتعلقــة بالفتــاوىملتعلقــة بالفتــاوىلإلجــراءات الإلجــراءات ا) ) ٧٤٧٤ إىل  إىل ٧١٧١املــواد مــن املــواد مــن ((خ صصــت أربــع مــواد ُخصصــت أربــع مــواد 

لوظيفــة اإلفتــاء املنوطــة باحملكمــة اجلديــدة، ومهــدت الطريــق أمــام   لوظيفــة اإلفتــاء املنوطــة باحملكمــة اجلديــدة، ومهــدت الطريــق أمــام   ‘‘ ‘‘ الطــابع القضــائيالطــابع القضــائي’’’’املــواد املــواد 
بــل أن بــل أن . . ))٢((اســتيعاب الفتــاوى بعــد ذلــك بصــورة أوســع ضــمن اإلجــراءات املتعلقــة بالرتاعــات اســتيعاب الفتــاوى بعــد ذلــك بصــورة أوســع ضــمن اإلجــراءات املتعلقــة بالرتاعــات 

، يـنص   ، يـنص   ١٩٢٧١٩٢٧  سـبتمرب سـبتمرب //لـول لـول أيأي  ٢٢، املعينـة يف     ، املعينـة يف     ]]جلنة احملكمة الدائمة للعدل الـدويل     جلنة احملكمة الدائمة للعدل الـدويل     [[تقرير اللجنة   تقرير اللجنة   
 ::يلييلي على ماعلى ما

ال يتطرق النظام األساسي إىل ذكر الفتاوى، ولكن يتـرك للمحكمـة جممـل              ال يتطرق النظام األساسي إىل ذكر الفتاوى، ولكن يتـرك للمحكمـة جممـل              ’’’’  
وعنـد ممارسـة هـذه السـلطة، فقـد أحسـنت احملكمـة              وعنـد ممارسـة هـذه السـلطة، فقـد أحسـنت احملكمـة              . . تنظيم إجراءاهتـا يف هـذه املسـألة       تنظيم إجراءاهتـا يف هـذه املسـألة       

حـــني عمـــدت إىل اســـتيعاب إجراءاهتـــا املتعلقـــة بالفتـــاوى ضـــمن إجراءاهتـــا املتعلقـــة  حـــني عمـــدت إىل اســـتيعاب إجراءاهتـــا املتعلقـــة بالفتـــاوى ضـــمن إجراءاهتـــا املتعلقـــة  
واملكانـة الـيت تتمتـع هبـا احملكمـة          واملكانـة الـيت تتمتـع هبـا احملكمـة          . . ؛ وجاءت النتائج لتربر ذلك تربيـرا عميقـا        ؛ وجاءت النتائج لتربر ذلك تربيـرا عميقـا        بالرتاعاتبالرتاعات

اليوم كمحكمة قضائية ترجع بدرجة كبرية إىل كـم الفتـاوى الـيت أصـدرهتا والطريقـة                 اليوم كمحكمة قضائية ترجع بدرجة كبرية إىل كـم الفتـاوى الـيت أصـدرهتا والطريقـة                 
__________ 

 Michla Pomerance, The Advisory Function of the International Court in the Leagueانظر على وجه اخلصوص  )١( 

and U.N. Eras (1973) at p.9. )  املتحدةاألمممة الدولية يف حقبيت عصبة األمم ووظيفة اإلفتاء املنوطة باحملك ( 
 .at p. 14نفس املرجع السابق،  )٢( 
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ويف الواقع، فإن الفارق بـني قضـايا الرتاعـات          ويف الواقع، فإن الفارق بـني قضـايا الرتاعـات          . . احلكيمة اليت تتعامل هبا مع هذه املسألة      احلكيمة اليت تتعامل هبا مع هذه املسألة      
ــاوى يكــون يف أدىن   ــاوى يكــون يف أدىن  وقضــايا الفت ــاك   وقضــايا الفت ــدما تكــون هن ــاك   احلــدود عن ــدما تكــون هن . . أطــراف متنازعــة أطــراف متنازعــة ... ... احلــدود عن

والفارق الرئيسـي هـو يف الطريقـة الـيت ت عـرض هبـا القضـية علـى احملكمـة، بـل أن هـذا                         والفارق الرئيسـي هـو يف الطريقـة الـيت ُتعـرض هبـا القضـية علـى احملكمـة، بـل أن هـذا                         
وبالتـايل، فـالرأي القائـل      وبالتـايل، فـالرأي القائـل      . . الفارق ميكن أن يزول عمليا، كمـا حـدث يف قضـية تـونس             الفارق ميكن أن يزول عمليا، كمـا حـدث يف قضـية تـونس             

، ، P.C.I.J, Series B, No. 4. (. (‘‘‘‘بأن الفتاوى غري ملزمة هو رأي نظري أكثر منه واقعيبأن الفتاوى غري ملزمة هو رأي نظري أكثر منه واقعي
 ))٧٦٧٦الصفحة الصفحة 

ويف الواقع، فإن احملكمة الدائمة، عنـدما امتنعـت عـن إصـدار فتـوى يف قضـية                  ويف الواقع، فإن احملكمة الدائمة، عنـدما امتنعـت عـن إصـدار فتـوى يف قضـية                   -  ٦٦ 
، فإن احلجة الرئيسية اليت سـاقتها هلـذا القـرار    ، فإن احلجة الرئيسية اليت سـاقتها هلـذا القـرار    ))P.C.I.J, Series B, No. 5((وضع كاريليا الشرقية وضع كاريليا الشرقية 

مة كانت تتمثل يف حتديـد      مة كانت تتمثل يف حتديـد      فاملسألة احملددة احملالة إىل احملك    فاملسألة احملددة احملالة إىل احملك    . . كانت تستند حتديدا إىل هذه النقطة     كانت تستند حتديدا إىل هذه النقطة     
 ما إذا كانتما إذا كانت

، ، ]]١٩٢٠١٩٢٠لعـام   لعـام   [[ من معاهدة السـالم بـني فنلنـدا وروسـيا             من معاهدة السـالم بـني فنلنـدا وروسـيا            ١١١١ و  و ١٠١٠املادتان  املادتان  ’’’’  
ــا      ــذايت لكاريلي ــا     واإلعــالن املرفــق هبــا الصــادر عــن الوفــد الروســي بشــأن االســتقالل ال ــذايت لكاريلي واإلعــالن املرفــق هبــا الصــادر عــن الوفــد الروســي بشــأن االســتقالل ال
الشــرقية، تشــكل ارتباطــات ذات طــابع دويل، مبــا جيعــل روســيا ملزمــة، أمــام فنلنــدا،   الشــرقية، تشــكل ارتباطــات ذات طــابع دويل، مبــا جيعــل روســيا ملزمــة، أمــام فنلنــدا،   

 ..))٦٦نفس املرجع السابق، الصفحة نفس املرجع السابق، الصفحة ((‘‘ ‘‘  األحكام الواردة فيها األحكام الواردة فيهابتنفيذبتنفيذ
 وهـي    وهـي   –وبعبارة أخرى، نشـأ ذلـك يف سـياق نـزاع بـني فنلنـدا وروسـيا يتضـمن هـذه املسـألة                        وبعبارة أخرى، نشـأ ذلـك يف سـياق نـزاع بـني فنلنـدا وروسـيا يتضـمن هـذه املسـألة                        

اسـتعداده  اسـتعداده  ’’’’وأعـرب اجمللـس يف قـراره عـن          وأعـرب اجمللـس يف قـراره عـن          . . مسألة طلبـت فنلنـدا مـن عصـبة األمـم النظـر فيهـا              مسألة طلبـت فنلنـدا مـن عصـبة األمـم النظـر فيهـا              
نفـس  نفـس  ((‘‘ ‘‘ ما وافق الطرفـان املعنيـان علـى ذلـك         ما وافق الطرفـان املعنيـان علـى ذلـك         للنظر يف املسألة بغية التوصل إىل حل مرض إذا          للنظر يف املسألة بغية التوصل إىل حل مرض إذا          

غـري أنـه نتيجـة للظـروف الـيت رفضـت فيهـا احلكومـة الروسـية                  غـري أنـه نتيجـة للظـروف الـيت رفضـت فيهـا احلكومـة الروسـية                  ). ). ٢٣٢٣املرجع السابق، الصفحة    املرجع السابق، الصفحة    
 مــن  مــن ١٧١٧املوافقــة علــى عـرض املســألة علــى اجمللــس وفقــا للمــادة  املوافقــة علــى عـرض املســألة علــى اجمللــس وفقــا للمــادة  ’’’’مطالبـة حكومــة اســتونيا هلــا  مطالبـة حكومــة اســتونيا هلــا  

الفنلنديـة عرضـت املسـألة      الفنلنديـة عرضـت املسـألة      ، وحيـث أن احلكومـة       ، وحيـث أن احلكومـة       ))٢٤٢٤نفس املرجع السابق، الصـفحة      نفس املرجع السابق، الصـفحة      ((  ‘‘‘‘العهدالعهد
 ..على اجمللس، قرر اجمللس أن يطلب إىل احملكمة إصدار فتوى يف املسألةعلى اجمللس، قرر اجمللس أن يطلب إىل احملكمة إصدار فتوى يف املسألة

 ::كرت احملكمة الدائمة ما يلي توضيحا ملوقفهاكرت احملكمة الدائمة ما يلي توضيحا ملوقفهاذذويف ضوء ذلك، ويف ضوء ذلك،  -  ٧٧ 
جــرى قــدر مــن النقــاش حــول مــا إذا كــان ينبغــي عــرض طلبــات إصــدار     جــرى قــدر مــن النقــاش حــول مــا إذا كــان ينبغــي عــرض طلبــات إصــدار     ’’’’  

 كانــت تتصــل مبســائل تشــكل   كانــت تتصــل مبســائل تشــكل  طــراف، إذا مــاطــراف، إذا مــاألألالفتــاوى علــى احملكمــة دون موافقــة ا الفتــاوى علــى احملكمــة دون موافقــة ا 
ــم   ــني األمــ ــائم بــ ــرتاع قــ ــوعا لــ ــم  موضــ ــني األمــ ــائم بــ ــرتاع قــ ــوعا لــ ــية، . . موضــ ــذه القضــ ــية، ويف هــ ــذه القضــ ــذا  ويف هــ ــاول هــ ــزم تنــ ــذا   ال يلــ ــاول هــ ــزم تنــ  ال يلــ

 ))وكيد مضافوكيد مضافتت، ال، ال٢٧٢٧، الصفحة ، الصفحة P.C.I.J, Series B, No. 5.(.(‘‘‘‘املوضوعاملوضوع
 ::وبعد توضيح هذه النقطة، استطردت احملكمة الدائمة تقولوبعد توضيح هذه النقطة، استطردت احملكمة الدائمة تقول
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كمــة إصــدارها كمــة إصــدارها ويترتــب علــى مــا ورد أعــاله أن الفتــوى الــيت ط لــب مــن احملويترتــب علــى مــا ورد أعــاله أن الفتــوى الــيت طُلــب مــن احمل’’’’  
، ، وملـا مل تكـن روسـيا عضـوا يف عصـبة األمـم             وملـا مل تكـن روسـيا عضـوا يف عصـبة األمـم             . . تتعلق بـرتاع فعلـي بـني فنلنـدا وروسـيا          تتعلق بـرتاع فعلـي بـني فنلنـدا وروسـيا          

ــوكاوكا ــن ــادة   تتن ــار امل ــادة    القضــية مطروحــة يف إط ــار امل ــن ١٧١٧ القضــية مطروحــة يف إط ــن  م ــاق  م ــاق ميث ــإن أعضــاء   ...  ... العصــبةالعصــبةميث ــإن أعضــاء  ف ف
وقــد قبلــوا بامليثــاق، يكونــون ملــزمني بالتعهــدات الناشــئة عــن هــذا اجلــزء وقــد قبلــوا بامليثــاق، يكونــون ملــزمني بالتعهــدات الناشــئة عــن هــذا اجلــزء ... ... العصــبة العصــبة 

وفيما يتعلق بالـدول غـري األعضـاء يف         وفيما يتعلق بالـدول غـري األعضـاء يف         . . ة للرتاعات الدولية  ة للرتاعات الدولية  الذي يتناول التسوية السلمي   الذي يتناول التسوية السلمي   
، فـإن عـرض نـزاع    ، فـإن عـرض نـزاع    ولـذلك ولـذلك . . العصبة، فإن الوضع خيتلف متاما؛ فهي غري ملزمة بامليثـاق   العصبة، فإن الوضع خيتلف متاما؛ فهي غري ملزمة بامليثـاق   

بينــها وبــني عضــو يف العصــبة للتوصــل إىل حــل وفقــا لألســاليب املنصــوص عليهــا يف    بينــها وبــني عضــو يف العصــبة للتوصــل إىل حــل وفقــا لألســاليب املنصــوص عليهــا يف    
نفـس  نفـس  .(.(‘‘‘‘فـق علـى ذلـك قـط    فـق علـى ذلـك قـط    بيد أن روسـيا مل توا بيد أن روسـيا مل توا . . امليثاق ال ميكن أن يتم إال مبوافقتها امليثاق ال ميكن أن يتم إال مبوافقتها 

 ))٣(())، التوكيد مضاف، التوكيد مضاف٢٨٢٨ و و٢٧٢٧تان تان ، الصفح، الصفحاملرجع السابقاملرجع السابق
ويتضح من هـذه الفقـرة أن السـبب الرئيسـي المتنـاع احملكمـة الدائمـة عـن ممارسـة واليتـها يف                 ويتضح من هـذه الفقـرة أن السـبب الرئيسـي المتنـاع احملكمـة الدائمـة عـن ممارسـة واليتـها يف                 

بـني الطـرفني، وإمنـا كـان     بـني الطـرفني، وإمنـا كـان        مل يكـن وجـود نـزاع يتصـل مبوضـوع الطلـب            مل يكـن وجـود نـزاع يتصـل مبوضـوع الطلـب           كاريليا الشرقية كاريليا الشرقية قضية  قضية  
حل وفقا لألساليب املنصوص عليهـا يف       حل وفقا لألساليب املنصوص عليهـا يف       ’’’’ الرتاع مل يوافق على       الرتاع مل يوافق على      السبب يتمثل يف أن احد طريف     السبب يتمثل يف أن احد طريف     

 ..‘‘‘‘امليثاقامليثاق
وعندما أعيد تشكيل حمكمة العدل الدولية كمؤسسـة ختلـف احملكمـة الدائمـة              وعندما أعيد تشكيل حمكمة العدل الدولية كمؤسسـة ختلـف احملكمـة الدائمـة               -  ٨٨ 

 باعتبارهــا اجلهــاز القضــائي الرئيســي يف   باعتبارهــا اجلهــاز القضــائي الرئيســي يف   املتحــدة املتحــدةاألمــماألمــمللعــدل الــدويل، مث أدجمــت يف منظومــة  للعــدل الــدويل، مث أدجمــت يف منظومــة  
لــى النظــام األساســي اجلديــد حملكمــة العــدل الدوليــة       لــى النظــام األساســي اجلديــد حملكمــة العــدل الدوليــة       املنظومــة، مل يــدخل أي تغــيري كــبري ع   املنظومــة، مل يــدخل أي تغــيري كــبري ع   

ومنذ ذلـك احلـني، متـارس احملكمـة وظيفتـها           ومنذ ذلـك احلـني، متـارس احملكمـة وظيفتـها           . . يتصل بوظائفها أو بدستورها يف هذا الشأن      يتصل بوظائفها أو بدستورها يف هذا الشأن       فيمافيما
يف اإلفتاء، باعتبارها الوظيفة الثانوية وإن ظلت تتسم باألمهيـة، علـى النحـو الـذي يتمشـى مـع                 يف اإلفتاء، باعتبارها الوظيفة الثانوية وإن ظلت تتسم باألمهيـة، علـى النحـو الـذي يتمشـى مـع                 

ة للعدل الدويل، وقت قيـام عصـبة األمـم بالصـورة            ة للعدل الدويل، وقت قيـام عصـبة األمـم بالصـورة            املسار الذي حددته سابقتها، احملكمة الدائم     املسار الذي حددته سابقتها، احملكمة الدائم     
 ..الوارد وصفها أعالهالوارد وصفها أعاله

ويف ضوء ذلك، ويف ضوء السوابق القضائية اليت تراكمت على مـدار السـنني              ويف ضوء ذلك، ويف ضوء السوابق القضائية اليت تراكمت على مـدار السـنني               -  ٩٩ 
منذ إنشاء حمكمة العدل الدولية يف املسائل املتعلقة بوالية احملكمة يف إجراءات إصـدار الفتـاوى          منذ إنشاء حمكمة العدل الدولية يف املسائل املتعلقة بوالية احملكمة يف إجراءات إصـدار الفتـاوى          

نين أرى أن احملكمـة حمقـة عنـدما خلصـت يف هـذه القضـية إىل                 نين أرى أن احملكمـة حمقـة عنـدما خلصـت يف هـذه القضـية إىل                 أو مالءمة ممارستها لواليتها، فـإ     أو مالءمة ممارستها لواليتها، فـإ     
 ..أن وجود نزاع على أساس ثنائي ال حيول دون أن تقدم احملكمة الفتوى املطلوبةأن وجود نزاع على أساس ثنائي ال حيول دون أن تقدم احملكمة الفتوى املطلوبة

__________ 
 : من العهد على ما يلي١٧تنص املادة  )٣( 

يف حالة نشوب نزاع بني دولة عضو يف العصبة ودولة ليست عضوا يف العصبة، أو بني دول ليست أعضاء ’   
ء يف العصبة ت دعى إىل قبول التزامات العضوية يف العصبة لألغراض يف العصبة، فإن الدولة أو الدول غري األعضا

 إىل ١٢وإذا ق بلت هذه الدعوة  ت طبق أحكام املواد من . املتصلة بذلك الرتاع، بالشروط اليت يرى اجمللس أهنا عادلة
 ‘‘ مع التعديالت اليت يرى اجمللس أن مثة ضرورة هلا١٦
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غري أنه يف حـني أن وجـود نـزاع ثنـائي هبـذا الشـكل ال ينبغـي أن حيـول دون                       غري أنه يف حـني أن وجـود نـزاع ثنـائي هبـذا الشـكل ال ينبغـي أن حيـول دون                        -  ١٠١٠ 
علـق باملالءمـة القضـائية، فـإنين        علـق باملالءمـة القضـائية، فـإنين        ممارسة احملكمة لواليتها يف إجراءات إصدار الفتاوى كمسـألة تت         ممارسة احملكمة لواليتها يف إجراءات إصدار الفتاوى كمسـألة تت         

أرى أن وجود نزاع ثنائي ينبغي أن يكون عامال تأخذه احملكمة يف احلسبان عند حتديـد املـدى           أرى أن وجود نزاع ثنائي ينبغي أن يكون عامال تأخذه احملكمة يف احلسبان عند حتديـد املـدى           
الذي ينبغي أن متارس فيه احملكمة واليتها يف إجراءات إصدار هذه الفتوى والطريقة الـيت تقـوم                 الذي ينبغي أن متارس فيه احملكمة واليتها يف إجراءات إصدار هذه الفتوى والطريقة الـيت تقـوم                 

 التشــابه بــني هــذه القضــية  التشــابه بــني هــذه القضــية وأرى يف هــذا الصــدد أن احملكمــة قــد استســهلت تقريــروأرى يف هــذا الصــدد أن احملكمــة قــد استســهلت تقريــر. . هبــا بــذلكهبــا بــذلك
باآلثـار القانونيـة املترتبـة علـى الـدول مـن       باآلثـار القانونيـة املترتبـة علـى الـدول مـن       وحاالت الفتـاوى السـابقة، وخباصـة القضـية املتعلقـة        وحاالت الفتـاوى السـابقة، وخباصـة القضـية املتعلقـة        

 النظـر عـن قـرار     النظـر عـن قـرار    بصـرف بصـرف ) ) جنوب غرب أفريقيا  جنوب غرب أفريقيا  ((جراء استمرار وجود جنوب أفريقيا يف ناميبيا        جراء استمرار وجود جنوب أفريقيا يف ناميبيا        
ــس ــسجمل ــنجمل ــن األم ــوى))١٩٧٠١٩٧٠ ( (٢٧٦٢٧٦   األم ــوى، الفت ــة، أر  . . ، الفت ــدات القضــية الراهن ــة، أر  ويف ضــوء تعقي ــدات القضــية الراهن ــذا ويف ضــوء تعقي ــذا ى أن ه ى أن ه

النهج يف تطبيق املبادئ املستمدة من السوابق املاضية بصورة آلية على الوضع احلايل كـان أمـرا             النهج يف تطبيق املبادئ املستمدة من السوابق املاضية بصورة آلية على الوضع احلايل كـان أمـرا             
 ..مل يكن هناك ما يربره متامامل يكن هناك ما يربره متاما

 حتديدا، كانـت النقطـة املختلـف عليهـا الـيت شـكلت أسـاس         حتديدا، كانـت النقطـة املختلـف عليهـا الـيت شـكلت أسـاس        ناميبياناميبياففي قضية  ففي قضية   -  ١١١١ 
بصـرف  بصـرف  ... ... يقيا يف ناميبيـا     يقيا يف ناميبيـا     الستمرار وجود جنوب أفر   الستمرار وجود جنوب أفر   ... ... اآلثار القانونية   اآلثار القانونية   ’’’’طلب الفتوى هي    طلب الفتوى هي    

ورغم التشابه يف اللغـة املسـتخدمة يف الطلـب،          ورغم التشابه يف اللغـة املسـتخدمة يف الطلـب،          . . ‘‘‘‘))١٩٧٩١٩٧٩ ( (٢٧٦٢٧٦   األمن  األمن جملسجملسالنظر عن قرار    النظر عن قرار    
، ط لــب مــن ، طُلــب مــن قضــية ناميبيــاقضــية ناميبيــاففــي ففــي . . فــإن أســاس ذلــك الطلــب خيتلــف للغايــة عــن القضــية الراهنــة فــإن أســاس ذلــك الطلــب خيتلــف للغايــة عــن القضــية الراهنــة 

إهنائهـا انتـداب   إهنائهـا انتـداب    ب ب املتحـدة   املتحـدة  األمـم األمـم احملكمة إعطاء رأيها يف املغزى القانوين للعمـل الـذي قامـت بـه               احملكمة إعطاء رأيها يف املغزى القانوين للعمـل الـذي قامـت بـه               
. . جنوب أفريقيا على جنوب غرب أفريقيا وأثره القانوين على مركز جنوب أفريقيـا يف اإلقلـيم               جنوب أفريقيا على جنوب غرب أفريقيا وأثره القانوين على مركز جنوب أفريقيـا يف اإلقلـيم               

   املتحــدة املتحــدةاألمــماألمــمولــو كــان هنــاك خــالف أو نــزاع قــانوين، فقــد كــان حتديــدا هــو اخلــالف بــني  ولــو كــان هنــاك خــالف أو نــزاع قــانوين، فقــد كــان حتديــدا هــو اخلــالف بــني  
وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن األمـر املطـروح يف الوضـع الـراهن يتركـز علـى                       وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن األمـر املطـروح يف الوضـع الـراهن يتركـز علـى                       . . والدولة املعنية والدولة املعنية 

فـال  فـال  . . لوضع الناشئ عن أعمال إسرائيل جتاه فلسطني فيما يتصـل باألراضـي الفلسـطينية احملتلـة               لوضع الناشئ عن أعمال إسرائيل جتاه فلسطني فيما يتصـل باألراضـي الفلسـطينية احملتلـة               اا
طـراف املباشـرة يف   طـراف املباشـرة يف   ألألميكن إنكار أن هذه القضية تتضمن خالفـا أو نزاعـا قانونيـا أساسـيا بـني ا             ميكن إنكار أن هذه القضية تتضمن خالفـا أو نزاعـا قانونيـا أساسـيا بـني ا             

الوضع، يف حني أنه يتصل يف نفس الوقت، كما أشـارت احملكمـة عـن حـق، مبسـألة مطروحـة                     الوضع، يف حني أنه يتصل يف نفس الوقت، كما أشـارت احملكمـة عـن حـق، مبسـألة مطروحـة                     
، حيــث أن املصــلحة القانونيــة لألمــم املتحــدة تــدخل يف املســألة  ، حيــث أن املصــلحة القانونيــة لألمــم املتحــدة تــدخل يف املســألة  إســرائيلإســرائيل و وملتحــدةملتحــدة ا ااألمــماألمــمبــني بــني 

 ..بصورة مشروعةبصورة مشروعة
وال يعين ذلك بطبيعة احلال أن احملكمة كان جيب عليها أن متتنع هلـذا السـبب               وال يعين ذلك بطبيعة احلال أن احملكمة كان جيب عليها أن متتنع هلـذا السـبب                -  ١٢١٢ 

غري أنه يعين أنـه ينبغـي دراسـة مسـألة املالءمـة القضـائية               غري أنه يعين أنـه ينبغـي دراسـة مسـألة املالءمـة القضـائية               . . عن ممارسة واليتها يف القضية الراهنة     عن ممارسة واليتها يف القضية الراهنة     
أخــذ هــذا الواقــع يف احلســبان، واســتنادا إىل الواليــة القضــائية يف احلــاالت األكثــر اتصــاال   أخــذ هــذا الواقــع يف احلســبان، واســتنادا إىل الواليــة القضــائية يف احلــاالت األكثــر اتصــاال   مــع مــع 

الصـحراء الغربيـة،    الصـحراء الغربيـة،    رمبا كانت قضـية     رمبا كانت قضـية     احلالة املعروضة   احلالة املعروضة   عتقد أن أقرب احلاالت إىل      عتقد أن أقرب احلاالت إىل      أأوو. . باملوضوعباملوضوع
، مبعــىن أنــه كــان مــن الواضــح يف تلــك القضــية أن هنــاك خالفــا أو نزاعــا قانونيــا بــني    ، مبعــىن أنــه كــان مــن الواضــح يف تلــك القضــية أن هنــاك خالفــا أو نزاعــا قانونيــا بــني    الفتــوىالفتــوى

 غــري أنــه حــىت تلــك القضــية ال تطــرح ســابقة مشــاهبة متامــا، ميكــن أن تســتند إليهــا    غــري أنــه حــىت تلــك القضــية ال تطــرح ســابقة مشــاهبة متامــا، ميكــن أن تســتند إليهــا   ..طــرافطــرافألألاا
 ::، قالت احملكمة، قالت احملكمة ففي قضية الصحراء الغربية ففي قضية الصحراء الغربية..احملكمة يف استنتاجاهتااحملكمة يف استنتاجاهتا
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ــرض علــى        ’’’’   ــدفها أن تع ــوى، مل يكــن ه ــة الفت ــة العام ــت اجلمعي ــدما طلب ــرض علــى        عن ــدفها أن تع ــوى، مل يكــن ه ــة الفت ــة العام ــت اجلمعي ــدما طلب عن
تند إىل فتوى احملكمـة يف      تند إىل فتوى احملكمـة يف      احملكمة نزاعا أو خالفا قانونيا، حبيث ميكنها بعد ذلك أن تس          احملكمة نزاعا أو خالفا قانونيا، حبيث ميكنها بعد ذلك أن تس          

فاهلـدف  فاهلـدف  . . ممارستها لسلطاهتا ووظائفهـا مـن أجـل التسـوية السـلمية للـرتاع أو اخلـالف        ممارستها لسلطاهتا ووظائفهـا مـن أجـل التسـوية السـلمية للـرتاع أو اخلـالف        
  اجلمعيـة اجلمعيـة على فتوى تـرى     على فتوى تـرى     وهو احلصول من احملكمة     وهو احلصول من احملكمة     : : من الطلب كان هدفا خمتلفا متاما     من الطلب كان هدفا خمتلفا متاما     

 أهنــا ستســاعدها علــى االضــطالع بصــورة ســليمة بوظائفهــا فيمــا يتعلــق بإهنــاء    أهنــا ستســاعدها علــى االضــطالع بصــورة ســليمة بوظائفهــا فيمــا يتعلــق بإهنــاء   العامــةالعامــة
، ، ٣٩٣٩، الفقــرة ، الفقــرة ٢٨٢٨ و و٢٦٢٦، الصــفحتان ، الصــفحتان I.C.J. Reports 1975. (. (‘‘‘‘ يف اإلقلــيم يف اإلقلــيماالسـتعمار االسـتعمار 

 ).).التوكيد مضافالتوكيد مضاف
 مـن طلـب الفتـوى هـو اهلـدف         مـن طلـب الفتـوى هـو اهلـدف         العامة  العامة لجمعيةلجمعيةويف القضية الراهنة، ال يبدو أن اهلدف املفترض ل        ويف القضية الراهنة، ال يبدو أن اهلدف املفترض ل        

 ..األول وإمنا األخري من املثالني املعروضني يف هذه الفقرةاألول وإمنا األخري من املثالني املعروضني يف هذه الفقرة
تتضـمن جانبـا ال ي نكـر بشـأن وجـود           تتضـمن جانبـا ال ُينكـر بشـأن وجـود           املعروضة  املعروضة  احلالة  احلالة  سلم بأن   سلم بأن   أ أُوبالتايل، وإذ   وبالتايل، وإذ    -  ١٣١٣ 

خالف أو نزاع قانوين أساسي بني اإلطراف، وإذ أراعي هذه احلقيقـة بوضـوح، فـإنين أود أن                  خالف أو نزاع قانوين أساسي بني اإلطراف، وإذ أراعي هذه احلقيقـة بوضـوح، فـإنين أود أن                  
أقرر أن االختبـار احلاسـم للمالءمـة القضـائية ملمارسـة واليـة احملكمـة، وهـو مـا تتمتـع بـه دون               أقرر أن االختبـار احلاسـم للمالءمـة القضـائية ملمارسـة واليـة احملكمـة، وهـو مـا تتمتـع بـه دون               

 خالف أو نزاع قـانوين أساسـي،         خالف أو نزاع قـانوين أساسـي،        شك، ال ينبغي أن يكمن فيما إذا كان الطلب يتصل بوجود          شك، ال ينبغي أن يكمن فيما إذا كان الطلب يتصل بوجود          
االستجابة للطلب ستؤدي إىل املساس باملبدأ القائل بأن الدولة غري ملزمـة            االستجابة للطلب ستؤدي إىل املساس باملبدأ القائل بأن الدولة غري ملزمـة            ’’’’بل فيما إذا كانت     بل فيما إذا كانت     

، الصــفحة ، الصــفحة I.C.J. Reports 1975((‘‘‘‘بالســماح بإحالــة نزاعاهتــا للتســوية القضــائية دون موافقتــهابالســماح بإحالــة نزاعاهتــا للتســوية القضــائية دون موافقتــها
ة القضـائية يكمـن، يف التحليـل    ة القضـائية يكمـن، يف التحليـل    وبعبارة أخرى، فإن املعيـار احلاسـم للمالءمـ      وبعبارة أخرى، فإن املعيـار احلاسـم للمالءمـ      ). ). ٣٣٣٣، الفقرة   ، الفقرة   ٢٥٢٥

ــى إىل        ــب ال ترق ــوى يف موضــوع الطل ــدمي فت ــة أن اســتجابتها بتق ــرى احملكم ــهائي، يف أن ت ــى إىل       الن ــب ال ترق ــوى يف موضــوع الطل ــدمي فت ــة أن اســتجابتها بتق ــرى احملكم ــهائي، يف أن ت الن
شك أنه قـائم حاليـا بـني        شك أنه قـائم حاليـا بـني         مستوى الفصل يف موضوع الرتاع الثنائي امللموس األساسي الذي ال         مستوى الفصل يف موضوع الرتاع الثنائي امللموس األساسي الذي ال         

 .. وفلسطني وفلسطنيإسرائيلإسرائيل
، أن كـون    ، أن كـون    أوالأوال. . جني التـاليني  جني التـاليني  والتعليل الذي سقته أعاله يصـل يب إىل االسـتنتا         والتعليل الذي سقته أعاله يصـل يب إىل االسـتنتا          -  ١٤١٤ 

تتضمن جانبـا يتعلـق بتنـاول نـزاع ثنـائي جيـب أال حيـول دون ممارسـة احملكمـة                     تتضمن جانبـا يتعلـق بتنـاول نـزاع ثنـائي جيـب أال حيـول دون ممارسـة احملكمـة                     احلالة املعروضة   احلالة املعروضة   
ــدا علــى جممــل          . . الختصاصــهاالختصاصــها ــؤثر هــذه احلقيقــة تــأثريا هامــا مؤك ــدا علــى جممــل          ولكــن، ثانيــا، جيــب أن ت ــؤثر هــذه احلقيقــة تــأثريا هامــا مؤك ولكــن، ثانيــا، جيــب أن ت

ن تقصـر مهمتـها يف   ن تقصـر مهمتـها يف   اإلجراءات اليت ستقوم هبا احملكمة يف هذه القضية، مبعىن أن احملكمة جيب أ    اإلجراءات اليت ستقوم هبا احملكمة يف هذه القضية، مبعىن أن احملكمة جيب أ    
إجراءات اإلفتاء الراهنة على تقدمي النتائج املوضوعية القانونية اليت تتوصـل إليهـا يف إطـار احلـد                  إجراءات اإلفتاء الراهنة على تقدمي النتائج املوضوعية القانونية اليت تتوصـل إليهـا يف إطـار احلـد                  

، يف ممارســتها لوظائفهــا ، يف ممارســتها لوظائفهــا  العامــة العامــةاجلمعيــةاجلمعيــةالضــروري واملفيــد للهيئــة الــيت طلبــت الفتــوى، وهــي   الضــروري واملفيــد للهيئــة الــيت طلبــت الفتــوى، وهــي   
 ..افافطرطرألألاملتصلة هبذه املسألة، ال أن تفصل يف موضوع الرتاع القائم بني ااملتصلة هبذه املسألة، ال أن تفصل يف موضوع الرتاع القائم بني ا

وي ذكر أنه حىت عندما كانت هذه احملكمة تقـرر ممارسـة وظيفتـها يف اإلفتـاء،                وُيذكر أنه حىت عندما كانت هذه احملكمة تقـرر ممارسـة وظيفتـها يف اإلفتـاء،                 -  ١٥١٥ 
. . ‘‘‘‘ملقتضــيات طبيعتــها القضــائيةملقتضــيات طبيعتــها القضــائية’’’’فإهنــا كانــت تتخــذ دائمــا املوقــف الــذي جيعلــها تظــل وفيــة  فإهنــا كانــت تتخــذ دائمــا املوقــف الــذي جيعلــها تظــل وفيــة  

 ::الصحراء الغربيةالصحراء الغربيةولذلك، فقد أعلنت احملكمة يف قضية ولذلك، فقد أعلنت احملكمة يف قضية 
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ي، الـيت تنشـئ سـلطة احملكمـة         ي، الـيت تنشـئ سـلطة احملكمـة          من النظام األساس    من النظام األساس   ٦٥٦٥ من املادة     من املادة    ١١إن الفقرة   إن الفقرة   ’’’’  
يف إصدار الفتـاوى، هـي فقـرة تنطـوي علـى اإلباحـة، ومبقتضـاها تتسـم هـذه السـلطة                      يف إصدار الفتـاوى، هـي فقـرة تنطـوي علـى اإلباحـة، ومبقتضـاها تتسـم هـذه السـلطة                      

وعنــد ممارســة هــذه الســلطة التقديريــة، فــإن حمكمــة العــدل الدوليــة،  وعنــد ممارســة هــذه الســلطة التقديريــة، فــإن حمكمــة العــدل الدوليــة،  . . بطــابع تقــديريبطــابع تقــديري
، تسترشد دائما باملبدأ الـذي يقضـي        ، تسترشد دائما باملبدأ الـذي يقضـي        شأهنا يف ذلك شأن احملكمة الدائمة للعدل الدويل       شأهنا يف ذلك شأن احملكمة الدائمة للعدل الدويل       

زمــة، كهيئــة قضــائية، بــأن تظــل وفيــة ملقتضــيات طبيعتــها القضــائية حــىت عنــد  زمــة، كهيئــة قضــائية، بــأن تظــل وفيــة ملقتضــيات طبيعتــها القضــائية حــىت عنــد  بأهنــا ملبأهنــا مل
ــاوى ــدار الفتـ ــاوىإصـ ــدار الفتـ ــفحة I.C.J. Reports 1975.(.(‘‘‘‘إصـ ــفحة ، الصـ ــرة ٢٥٢٥، الصـ ــرة ، الفقـ ــد تت، ال، ال٢٣٢٣، الفقـ ــد وكيـ وكيـ

 ).).مضافمضاف
بالنسـبة للمحكمـة كهيئـة قضـائية مـا يتمثـل يف احلفـاظ               بالنسـبة للمحكمـة كهيئـة قضـائية مـا يتمثـل يف احلفـاظ               املقتضيات  املقتضيات  ومن هذه   ومن هذه    -  ١٦١٦ 

ى وسـط مواقـف ومصـاحل متضـاربة فيمـا بـني             ى وسـط مواقـف ومصـاحل متضـاربة فيمـا بـني             على نزاهتها يف إقامة العـدل يف إجـراءات الفتـو          على نزاهتها يف إقامة العـدل يف إجـراءات الفتـو          
بد من التأكيد بأن السلطة التقديرية املخولـة للمحكمـة يف   بد من التأكيد بأن السلطة التقديرية املخولـة للمحكمـة يف     وبعبارة أخرى، الوبعبارة أخرى، ال. . اإلطراف املعنية اإلطراف املعنية 

بـل أهنـا تنطـوي أيضـا علـى          بـل أهنـا تنطـوي أيضـا علـى          . . أمور الفتاوى ال تقتصر على مسألة االستجابة للطلب مـن عدمـه           أمور الفتاوى ال تقتصر على مسألة االستجابة للطلب مـن عدمـه           
يـة خاصـة يف القضـية الراهنـة،     يـة خاصـة يف القضـية الراهنـة،      ويكتسـب هـذا الشـرط أمه    ويكتسـب هـذا الشـرط أمه   ))٤((..مسائل تتصل بإجراءات الفتـاوى   مسائل تتصل بإجراءات الفتـاوى   

تتصـل خبـالف أو نـزاع       تتصـل خبـالف أو نـزاع       احلالـة املعروضـة     احلالـة املعروضـة     وحنن نقبـل احلقيقـة غـري املنكـورة املبينـة أعـاله يف أن                وحنن نقبـل احلقيقـة غـري املنكـورة املبينـة أعـاله يف أن                
قانوين أساسي ملموس، وذلك على الرغم من االستنتاج اخلـاص الـذي توصـلت إليـه بـأن مـن                    قانوين أساسي ملموس، وذلك على الرغم من االستنتاج اخلـاص الـذي توصـلت إليـه بـأن مـن                    

 ..املالئم أن متارس احملكمة واليتها يف القضية الراهنةاملالئم أن متارس احملكمة واليتها يف القضية الراهنة
عنـدما تباشـر احملكمـة مهمـة     عنـدما تباشـر احملكمـة مهمـة     ””اسي علـى أنـه      اسي علـى أنـه      يي من النظام الس    من النظام الس   ٦٨٦٨ادة  ادة  وتنص امل وتنص امل  -  ١٧١٧ 

اإلفتاء، تتبع ما تـراه ممكـن مـن التطبيـق مـن أحكـام هـذا النظـام األساسـي اخلاصـة باملنازعـات                         اإلفتاء، تتبع ما تـراه ممكـن مـن التطبيـق مـن أحكـام هـذا النظـام األساسـي اخلاصـة باملنازعـات                         
املــواد مــن املــواد مــن ((لوظيفتــها يف اإلفتــاء، والئحــة احملكمــة، يف جزئهــا الرابــع  لوظيفتــها يف اإلفتــاء، والئحــة احملكمــة، يف جزئهــا الرابــع  القضــائية عنــد ممارســتها القضــائية عنــد ممارســتها 

  ١٠٢١٠٢وتتصــل املــادة وتتصــل املــادة . .  احلكــم الــوارد يف النظــام األساســي احلكــم الــوارد يف النظــام األساســي، تــبني هــذا، تــبني هــذا))١٠٩١٠٩ إىل  إىل ١٠٢١٠٢توضــح توضــح 
عنـد طلـب فتـوى بشـأن        عنـد طلـب فتـوى بشـأن        ’’’’ منـها علـى أنـه         منـها علـى أنـه        ٣٣اتصاال خاصـا هبـذا السـياق، حيـث تـنص الفقـرة              اتصاال خاصـا هبـذا السـياق، حيـث تـنص الفقـرة              

 مـن النظـام األساسـي،        مـن النظـام األساسـي،       ٣١٣١مسألة قانونية قائمة حاليـا بـني دولـتني أو عـدة دول، تنطبـق املـادة                  مسألة قانونية قائمة حاليـا بـني دولـتني أو عـدة دول، تنطبـق املـادة                  
 ..‘‘‘‘دةدةوكذلك أحكام هذه الالئحة املتصلة بتطبيق تلك املاوكذلك أحكام هذه الالئحة املتصلة بتطبيق تلك املا

، طلبت جنوب أفريقيا نعيني قاض خمصـص يشـارك يف تلـك             ، طلبت جنوب أفريقيا نعيني قاض خمصـص يشـارك يف تلـك             ناميبياناميبياويف قضية   ويف قضية    -  ١٨١٨ 
ــذلك احلكــم   ــا ل ــذلك احلكــم  اإلجــراءات وفق ــا ل ــذي أصــدرته يف    . . اإلجــراءات وفق ــذي أصــدرته يف    ورغــم أن احملكمــة قــررت يف األمــر ال   ٢٩٢٩ورغــم أن احملكمــة قــررت يف األمــر ال

، فقـد  ، فقـد  ))١٢١٢، الصفحة ، الصفحة I.C.J. Reports 1971(( أن ترفض ذلك الطلب  أن ترفض ذلك الطلب ١٩٧١١٩٧١  ينايريناير// الثاين الثاينكانونكانون
نفــس املرجــع الســابق، نفــس املرجــع الســابق، ((ند إىل حجــج ي عتــد هبــا يف هــذه النقطــة  ند إىل حجــج ُيعتــد هبــا يف هــذه النقطــة  كانــت هنــاك أراء خمالفــة تســتكانــت هنــاك أراء خمالفــة تســت

، ، الصــحراء الغربيــةالصــحراء الغربيــةوعلــى العكــس مــن ذلــك، ففــي قضــية وعلــى العكــس مــن ذلــك، ففــي قضــية ). ). ٣٢٤٣٢٤؛ والصــفحة ؛ والصــفحة ٣٠٨٣٠٨الصــفحة الصــفحة 
  ٨٩٨٩فـردا علـى طلـب املغـرب تعـيني قـاض خمصـص وفقـا للمـادة                   فـردا علـى طلـب املغـرب تعـيني قـاض خمصـص وفقـا للمـادة                   . . اختذت احملكمة موقفا خمتلفا   اختذت احملكمة موقفا خمتلفا   

__________ 
 )٤( Michla Pomeranceره، ، مرجع سبق ذكat p. ٢٨١ 
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ة أن من حق املغـرب أن خيتـار قاضـيا           ة أن من حق املغـرب أن خيتـار قاضـيا           من الئحة احملكمة، رأت احملكم    من الئحة احملكمة، رأت احملكم    ) )  احلالية  احلالية ١٠٢١٠٢أي املادة   أي املادة   ((
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد رفضــت طلبــا مشــاهبا مــن       ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد رفضــت طلبــا مشــاهبا مــن       . (. (خمصصــا للمشــاركة يف اإلجــراءات  خمصصــا للمشــاركة يف اإلجــراءات  

 ).).٦٦، الصفحة ، الصفحة I.C.J. Reports 1971). (). (موريتانياموريتانيا
ــدعي أن       -  ١٩١٩  ــة الــيت ت ــى طلــب الدول ــاء عل ــدأ إجــراء تعــيني قــاض خمصــص بن ــدعي أن      ويب ــة الــيت ت ــى طلــب الدول ــاء عل ــدأ إجــراء تعــيني قــاض خمصــص بن ويب

الئحـة احملكمـة،   الئحـة احملكمـة،   ((‘‘ ‘‘  بـني دولـتني أو عـدة دول      بـني دولـتني أو عـدة دول     طلب الفتوى يتصل مبسألة قانونية قائمـة فعـال        طلب الفتوى يتصل مبسألة قانونية قائمـة فعـال        ’’’’
 بوضــعها اخلــاص يف  بوضــعها اخلــاص يف إســرائيلإســرائيلأرى أن أرى أن   ويف ضــوء الســوابق املشــار إليهــا أعــاله،  ويف ضــوء الســوابق املشــار إليهــا أعــاله،  ). ). ١٠٢١٠٢املــادة املــادة 

وألسـباب ال اعلمهـا، مل يقـع        وألسـباب ال اعلمهـا، مل يقـع        . . كان من املربر أن تطلـب تعـيني قـاض خمصـص           كان من املربر أن تطلـب تعـيني قـاض خمصـص           احلالة املعروضة   احلالة املعروضة   
عزز بدرجة كبرية مـن مهمـة       عزز بدرجة كبرية مـن مهمـة       ولو كانت قد فعلت ذلك، لكان قد        ولو كانت قد فعلت ذلك، لكان قد        . .  على ذلك   على ذلك  إسرائيلإسرائيلاختيار  اختيار  

ومـن نافلـة القـول      ومـن نافلـة القـول      . . احملكمة يف احلفاظ على الشرط األساسي املتمثل يف الرتاهة يف إقامـة العـدل             احملكمة يف احلفاظ على الشرط األساسي املتمثل يف الرتاهة يف إقامـة العـدل             
أن ذلك كان من شأنه أن يزيـد مـن تعقيـد الوضـع، نظـرا ألن الطـرف األخـر يف هـذا الـرتاع،                   أن ذلك كان من شأنه أن يزيـد مـن تعقيـد الوضـع، نظـرا ألن الطـرف األخـر يف هـذا الـرتاع،                   

فمـا الـذي    فمـا الـذي    . . مـة مـة وهو فلسطني، هو كيان ال ي عترف به كدولة ألغراض النظام األساسي للمحك           وهو فلسطني، هو كيان ال ُيعترف به كدولة ألغراض النظام األساسي للمحك           
كان ليحدث عندئذ، إذا ما كان احد الطرفني املباشرين يف الوضع الذي يتـيح لـه تعـيني قـاض               كان ليحدث عندئذ، إذا ما كان احد الطرفني املباشرين يف الوضع الذي يتـيح لـه تعـيني قـاض               

ومن املمكن التسـاؤل عـن الرتاهـة يف إقامـة العـدل             ومن املمكن التسـاؤل عـن الرتاهـة يف إقامـة العـدل             . . خمصص بينما ال ميلك الطرف األخر ذلك      خمصص بينما ال ميلك الطرف األخر ذلك      
  ورغم أنين ال أزمع طـرح مـا خلصـت إليـه يف هـذه املشـكلة املستعصـية، وإن           ورغم أنين ال أزمع طـرح مـا خلصـت إليـه يف هـذه املشـكلة املستعصـية، وإن           . . من هذه الزاوية  من هذه الزاوية  

حـد اجلوانـب اهلامـة    حـد اجلوانـب اهلامـة    أأكانت افتراضية، فإن ما أرغـب يف اإلشـارة إليـه هـو أن هـذا العامـل هـو               كانت افتراضية، فإن ما أرغـب يف اإلشـارة إليـه هـو أن هـذا العامـل هـو               
للقضية الراهنة اليت كان ميكن أن تنظر فيها احملكمة عند تقرير مسـألة املالءمـة القضـائية ملـا إذا                    للقضية الراهنة اليت كان ميكن أن تنظر فيها احملكمة عند تقرير مسـألة املالءمـة القضـائية ملـا إذا                    
كــان ينبغــي للمحكمــة أن متــارس واليتــها يف الظــروف الــيت تنفــرد هبــا هــذه القضــية، وإىل أي  كــان ينبغــي للمحكمــة أن متــارس واليتــها يف الظــروف الــيت تنفــرد هبــا هــذه القضــية، وإىل أي  

 ..دىدىمم
يا كـان األمـر، فمـن الثابـت أنـه حـىت يف إجـراءات املنازعـات، فـإن ختلـف                      يا كـان األمـر، فمـن الثابـت أنـه حـىت يف إجـراءات املنازعـات، فـإن ختلـف                      أأوو -  ٢٠٢٠ 

احد الطـرفني يف حـد ذاتـه عـن احلضـور ال حيـرم احملكمـة مـن ممارسـة واليتـها يف نظـر القضـية                           احد الطـرفني يف حـد ذاتـه عـن احلضـور ال حيـرم احملكمـة مـن ممارسـة واليتـها يف نظـر القضـية                           
، ولكن يظل على احملكمـة كمحكمـة أن حتـافظ علـى             ، ولكن يظل على احملكمـة كمحكمـة أن حتـافظ علـى             ))٥٣٥٣النظام األساسي للمحكمة، املادة     النظام األساسي للمحكمة، املادة     ((

وبالتــايل، وفيمــا يتصــل مبســألة القــانون الــذي ي قــر وي طبــق، ذكــرت   وبالتــايل، وفيمــا يتصــل مبســألة القــانون الــذي ُيقــر وُيطبــق، ذكــرت   . . للنزاهتــها يف إقامــة العــدنزاهتــها يف إقامــة العــد
 ::ما يليما يلي  بوالية مصائد األمساكبوالية مصائد األمساكاحملكمة ما يلي يف القضايا املتعلقة احملكمة ما يلي يف القضايا املتعلقة 

كهيئة قضائية دولية، جيب عليهـا أن تراعـي القـانون الـدويل      كهيئة قضائية دولية، جيب عليهـا أن تراعـي القـانون الـدويل      ... ... إن احملكمة   إن احملكمة   ’’’’  
، كمـا يف  ، كمـا يف  ٥٣٥٣املـادة  املـادة  مراعاة حصيفة، ولذلك جيب عليها يف القضية اليت تقـع يف نطـاق            مراعاة حصيفة، ولذلك جيب عليها يف القضية اليت تقـع يف نطـاق            

  ددأي قضــية أخــرى، أن تراعــي مــن تلقــاء نفســها مجيــع قواعــد القــانون الــدويل الــيت قــأي قضــية أخــرى، أن تراعــي مــن تلقــاء نفســها مجيــع قواعــد القــانون الــدويل الــيت قــ
فمــن واجــب احملكمــة نفســها أن تتــيقن مــن القــانون الواجــب  فمــن واجــب احملكمــة نفســها أن تتــيقن مــن القــانون الواجــب  . . تتصــل بتســوية الــرتاعتتصــل بتســوية الــرتاع

التطبيق يف الظـروف املعينـة وأن تطبـق ذلـك القـانون، فعـبء حتديـد أو إثبـات قواعـد                      التطبيق يف الظـروف املعينـة وأن تطبـق ذلـك القـانون، فعـبء حتديـد أو إثبـات قواعـد                      
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طراف، حيث أن القـانون يكمـن داخـل    طراف، حيث أن القـانون يكمـن داخـل    ألأل فرضه على أي من ا    فرضه على أي من ا   القانون الدويل ال ميكن   القانون الدويل ال ميكن   
 ).).١٨١٨، الفقرة ، الفقرة ١٨١١٨١، الصفحة ، الصفحة I.C.J. Reports 1974((‘‘‘‘املعرفة القضائية للمحكمةاملعرفة القضائية للمحكمة

وفيما يتصـل مبسـألة الوقـائع الواجـب توضـيحها، ذكـرت احملكمـة يف القضـية املتعلقـة                    وفيما يتصـل مبسـألة الوقـائع الواجـب توضـيحها، ذكـرت احملكمـة يف القضـية املتعلقـة                     
 ::، إهنا، إهنا))ععاملوضواملوضو((باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها، باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها، 

ليست ملزمة من حيث املبدأ بأن حتصر نظرها يف املواد املقدمـة رمسيـا إليهـا           ليست ملزمة من حيث املبدأ بأن حتصر نظرها يف املواد املقدمـة رمسيـا إليهـا           ’’’’  
 Brazilian Loans. P.C.I.J. Series A, No.20/21, p. 124; Nuclearانظـر  انظـر  ((من اإلطراف من اإلطراف 

Tests. I.C.J. Reports 1974 ، ،  ٣٢٣٢ و و٣١٣١، الفقرتـان  ، الفقرتـان  ٢٦٤٢٦٤ و و٢٦٣٢٦٣الصـفحتان  الصـفحتان‘‘‘‘))I.C.J. 

Reports 1986 ٣٠٣٠، الفقرة ، الفقرة ٢٥٢٥، الصفحة ، الصفحة((.. 
 ::كما أضافت ما يليكما أضافت ما يلي

 فمن ناحيـة، سـيكون مـن         فمن ناحيـة، سـيكون مـن        ..ق التوازن ق التوازن ييحتقحتقتكفل  تكفل  بالتايل أن   بالتايل أن   ... ... على احملكمة   على احملكمة   ’’’’  
وعـالوة  وعـالوة  . . راء اإلطراف بأي شكل قد ت قدم به هـذه اآلراء         راء اإلطراف بأي شكل قد ُتقدم به هـذه اآلراء         آآاملفيد للمحكمة أن تعرف     املفيد للمحكمة أن تعرف     

طـراف عـن    طـراف عـن    ألأل، فعنـدما يتخلـف أحـد ا       ، فعنـدما يتخلـف أحـد ا       ١٩٧٤١٩٧٤على ذلك، وكما الحظت احملكمة عام       على ذلك، وكما الحظت احملكمة عام       
ــت’’احلضــور احلضــور  ــتي ــائع      ي ــديها كــل الوق ــئن إىل أن ل ــى احملكمــة أن تطم ــائع      عني بصــفة خاصــة عل ــديها كــل الوق ــئن إىل أن ل ــى احملكمــة أن تطم عني بصــفة خاصــة عل
ــة ــةاملتاحـ ــفحة ،،Nuclear Tests, I.C.J. Reports 1974((‘ ‘ املتاحـ ــفحة  الصـ ــرة ٢٦٣٢٦٣ الصـ ــرة ، الفقـ ؛ ؛ ٣١٣١، الفقـ

ومن ناحية أخرى، يتعني على احملكمة أن تشـدد علـى           ومن ناحية أخرى، يتعني على احملكمة أن تشـدد علـى           ). ). ٣٢٣٢، الفقرة   ، الفقرة   ٤٦٨٤٦٨والصفحة  والصفحة  
 .I.C.J((‘‘ ‘‘ للمحكمـة للمحكمـة أن املسـاواة بـني أطـراف الـرتاع البـد وأن تظـل املبـدأ األساسـي         أن املسـاواة بـني أطـراف الـرتاع البـد وأن تظـل املبـدأ األساسـي         

Reports 1986،، ٣١٣١، الفقرة ، الفقرة ٢٦٢٦ و و٢٥٢٥ الصفحتان  الصفحتان.(.( 
وهذا املبدأ الذي حيكم املوقف األساسـي للمحكمـة مبـدأ واجـب التطبيـق يف                وهذا املبدأ الذي حيكم املوقف األساسـي للمحكمـة مبـدأ واجـب التطبيـق يف                 -  ٢١٢١ 

بل وميكن القول بـأن هـذا       بل وميكن القول بـأن هـذا       . . إجراءات الفتاوى مثلما هو واجب التطبيق يف إجراءات املنازعات        إجراءات الفتاوى مثلما هو واجب التطبيق يف إجراءات املنازعات        
ات الفتـاوى، مبعـىن أنـه يف إجـراءات الفتـاوى،            ات الفتـاوى، مبعـىن أنـه يف إجـراءات الفتـاوى،            املبدأ واجـب التطبيـق بصـورة مسـبقة يف إجـراء           املبدأ واجـب التطبيـق بصـورة مسـبقة يف إجـراء           

الطـرف  الطـرف  ’’’’باعتبارها خمتلفة عن إجراءات املنازعـات، ال ميكـن القـول، بـأي معـىن قـانوين، بـأن                    باعتبارها خمتلفة عن إجراءات املنازعـات، ال ميكـن القـول، بـأي معـىن قـانوين، بـأن                    
‘‘ ‘‘ يتنــازل عــن فرصــة الــرد علــى االدعــاءات املتعلقــة بالوقــائع الــيت يســوقها اخلصــميتنــازل عــن فرصــة الــرد علــى االدعــاءات املتعلقــة بالوقــائع الــيت يســوقها اخلصــم... ... الغائــب الغائــب 

نيكـاراغوا ضـد الواليـات املتحـدة     نيكـاراغوا ضـد الواليـات املتحـدة     ((ها ها األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضـد    األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضـد    ((
ــة ــةاألمريكي ــرة ٢٥٢٥، الصــفحة ، الصــفحة I.C.J. Reports 1986، ، ))األمريكي ــرة ، الفق ــاوى،   ).).٣٠٣٠، الفق ــي إجــراءات الفت ــاوى،    فف ــي إجــراءات الفت  فف

 ..تكون أية دولة، مهما كانت طرفا معنيا، ملزمة باملثول أمام احملكمة لعرض قضيتهاتكون أية دولة، مهما كانت طرفا معنيا، ملزمة باملثول أمام احملكمة لعرض قضيتها الال
 الراهنة، فـإن مـن       الراهنة، فـإن مـن      ويف هذه النقطة املتعلقة بالوقائع واملعلومات املتصلة بالقضية       ويف هذه النقطة املتعلقة بالوقائع واملعلومات املتصلة بالقضية        -  ٢٢٢٢ 

 ::الصحيح دون شك، كما جاء يف الفتوى احلالية، أنهالصحيح دون شك، كما جاء يف الفتوى احلالية، أنه
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، فضـال   ، فضـال    العـام   العـام  األمـني األمـني ويف احلالة املعروضة كان حتت تصـرف احملكمـة تقريـر            ويف احلالة املعروضة كان حتت تصـرف احملكمـة تقريـر            ””  
مسـار  مسـار  عن ملف ضخم قدمه األمني العام إىل احملكمة يتضمن معلومات مفصلة ال عـن              عن ملف ضخم قدمه األمني العام إىل احملكمة يتضمن معلومات مفصلة ال عـن              

ــاعي     فحســب فحســباجلــداراجلــدار ــأثريه اإلنســاين واالجتم ــل أيضــا عــن ت ــاعي    ، ب ــأثريه اإلنســاين واالجتم ــل أيضــا عــن ت ــى    -  ، ب ــى  االقتصــادي عل االقتصــادي عل
 ).).٥٧٥٧الفتوى، الفقرة الفتوى، الفقرة  ( (““الشعب الفلسطيينالشعب الفلسطيين

-  ويف الواقــع، فــإن هنــاك الكــثري مــن املــواد بوجــه خــاص عــن اآلثــار اإلنســانية واالجتماعيــة   ويف الواقــع، فــإن هنــاك الكــثري مــن املــواد بوجــه خــاص عــن اآلثــار اإلنســانية واالجتماعيــة   
غـري أن   غـري أن   . . وليس مثة شك يف صحة تلك املواد وإمكان الركـون إليهـا           وليس مثة شك يف صحة تلك املواد وإمكان الركـون إليهـا           . . االقتصادية لتشييد اجلدار  االقتصادية لتشييد اجلدار  

ي من الصورة، والسيما يف سياق أسـباب        ي من الصورة، والسيما يف سياق أسـباب        سرائيلسرائيلانب اإل انب اإل ما يبدو مفتقدا هو املواد اليت تفسر اجل       ما يبدو مفتقدا هو املواد اليت تفسر اجل       
وكيفية تشييد اجلدار كما كان خمططا له فعال، وكما مت تنفيذه، باعتبار ذلك عنصرا ضـروريا                وكيفية تشييد اجلدار كما كان خمططا له فعال، وكما مت تنفيذه، باعتبار ذلك عنصرا ضـروريا                

 ..ومالئماومالئما
ويف رأيي، فإن هذا ما يبدو أنه قد حدث، على الرغم من تأكيـد احملكمـة أن                 ويف رأيي، فإن هذا ما يبدو أنه قد حدث، على الرغم من تأكيـد احملكمـة أن                  -  ٢٣٢٣ 

 أقتصـر علـى مسـائل تتعلـق باالختصـاص واملالءمـة          أقتصـر علـى مسـائل تتعلـق باالختصـاص واملالءمـة         ، مـع أنـه    ، مـع أنـه    إسرائيلإسرائيلبيان الكتايب املقدم من     بيان الكتايب املقدم من     الال””
 األمنيـة    األمنيـة   إسـرائيل إسـرائيل القضائية، فقد تضمن مالحظات بشـأن مسـائل أخـرى، مبـا يف ذلـك شـواغل                  القضائية، فقد تضمن مالحظات بشـأن مسـائل أخـرى، مبـا يف ذلـك شـواغل                  

أقـرت  أقـرت   ويف واقع األمر، فإن مـا     ويف واقع األمر، فإن مـا     ). ). ٥٧٥٧الفتوى، الفقرة   الفتوى، الفقرة   ((‘‘ ‘‘ وقد ضم مرفقات تتناول تلك املسألة     وقد ضم مرفقات تتناول تلك املسألة     
ه املسـألة إمنـا يؤكــد النقطـة الــيت    ه املسـألة إمنـا يؤكــد النقطـة الــيت     يف هــذ يف هــذإسـرائيل إسـرائيل بـه الفتـوى احلاليــة نفسـها فيمـا يتصــل حبجـج      بـه الفتـوى احلاليــة نفسـها فيمـا يتصــل حبجـج      

 بأن الغرض الوحيد من اجلـدار هـو متكينـها مـن التصـدي بشـكل                  بأن الغرض الوحيد من اجلـدار هـو متكينـها مـن التصـدي بشـكل                 إسرائيلإسرائيلفقد تذرعت   فقد تذرعت   . . أثريهاأثريها
، ،  العـام   العـام  األمـني األمـني فعال للهجمات اإلرهابية اليت تنطلق من الضفة الغربية، أو على حد تعبري تقريـر               فعال للهجمات اإلرهابية اليت تنطلق من الضفة الغربية، أو على حد تعبري تقريـر               

‘‘ ‘‘ مالية للضــفة الغربيــةمالية للضــفة الغربيــةالشــالشــوواملنــاطق مــن الوســطى املنــاطق مــن الوســطى مــن مــن   إســرائيلإســرائيلإليقــاف التســرب إىل داخــل إليقــاف التســرب إىل داخــل ’’
مـن  مـن  ’’’’ من الفتـوى، تقـرر ببسـاطة أهنـا        من الفتـوى، تقـرر ببسـاطة أهنـا       ١٣٧١٣٧غري أن احملكمة، يف الفقرة      غري أن احملكمة، يف الفقرة      ). ). ٨٠٨٠الفتوى، الفقرة   الفتوى، الفقرة   ((

 للجـدار أمـر    للجـدار أمـر   إسـرائيل إسـرائيل  بأن املسار احملدد الذي اختارته  بأن املسار احملدد الذي اختارته واقع املواد املتاحة هلا، مل ختلص إىل قناعة    واقع املواد املتاحة هلا، مل ختلص إىل قناعة    
ا يل أن احملكمـة تعتـرف هنـا         ا يل أن احملكمـة تعتـرف هنـا         ويبـدو واضـح   ويبـدو واضـح   ). ). التوكيد مصاف التوكيد مصاف ((‘‘ ‘‘ يقتضيه حتقيق أهدافها األمنية   يقتضيه حتقيق أهدافها األمنية   

ي، أكثـر كوهنـا     ي، أكثـر كوهنـا     سـرائيل سـرائيل يف واقع األمر بعدم توفر مـواد مفصـلة عـن هـذه النقطـة مـن اجلانـب اإل                   يف واقع األمر بعدم توفر مـواد مفصـلة عـن هـذه النقطـة مـن اجلانـب اإل                   
مث يف مث يف . .  بشــأن هــذه النقطــة بشــأن هــذه النقطــةإســرائيلإســرائيل اســتنادا إىل املــواد الــيت قــد توفرهــا  اســتنادا إىل املــواد الــيت قــد توفرهــا إســرائيلإســرائيلتــرفض حجــج تــرفض حجــج 

لكـي تعـرب   لكـي تعـرب   ‘‘ ‘‘ ليهـا ليهـا  ع ع املطروحـة   املطروحـة  املـادة املـادة ’’’’سـتند احملكمـة ببسـاطة إىل        سـتند احملكمـة ببسـاطة إىل         من الفتـوى، ت     من الفتـوى، ت    ١٤٠١٤٠الفقرة  الفقرة  
لصـون  لصـون  الوحيـد   الوحيـد   تشييد اجلدار علـى امتـداد الطريـق املختـار هـو السـبيل               تشييد اجلدار علـى امتـداد الطريـق املختـار هـو السـبيل               ’’’’ بأن    بأن   عدم اقتناعها عدم اقتناعها عن  عن  

 ..‘‘‘‘يد ذلك اجلداريد ذلك اجلداراحتجت به تربيرا لتشياحتجت به تربيرا لتشي من اخلطر الذي  من اخلطر الذي إسرائيلإسرائيلمصاحل مصاحل 
وعندما أثري هذه النقطة، فإنين ال اقصـد أن أنـازع يف صـحة هـذه االدعـاءات             وعندما أثري هذه النقطة، فإنين ال اقصـد أن أنـازع يف صـحة هـذه االدعـاءات              -  ٢٤٢٤ 

أو أن أتشـكك يف االسـتنتاجات الـيت مت التوصـل إليهـا اسـتنادا إىل الوثـائق                   أو أن أتشـكك يف االسـتنتاجات الـيت مت التوصـل إليهـا اسـتنادا إىل الوثـائق                   من ناحيـة الوقـائع،      من ناحيـة الوقـائع،      
ففـي الواقـع، يبـدو مـن املعقـول اخللـوص إمجـاال إىل أن اآلثـار                  ففـي الواقـع، يبـدو مـن املعقـول اخللـوص إمجـاال إىل أن اآلثـار                  . . واملواد اليت أتيحـت للمحكمـة     واملواد اليت أتيحـت للمحكمـة     

السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية واإلنســانية لتشــييد اجلــدار، كمــا تؤكــدها األدلــة العديــدة السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية واإلنســانية لتشــييد اجلــدار، كمــا تؤكــدها األدلــة العديــدة 
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نــاء اإلجــراءات الراهنــة، إمنــا جتعــل مــن تشــييد اجلــدار انتــهاكا لاللتزامــات    نــاء اإلجــراءات الراهنــة، إمنــا جتعــل مــن تشــييد اجلــدار انتــهاكا لاللتزامــات    املقدمــة واملوثقــة أثاملقدمــة واملوثقــة أث
وعـالوة علـى   وعـالوة علـى   . .  كطـرف  كطـرف إسـرائيل إسـرائيل الدولية مبوجب خمتلف الصـكوك الدوليـة الـيت انضـمت إليهـا            الدولية مبوجب خمتلف الصـكوك الدوليـة الـيت انضـمت إليهـا            

ذلك، فإن هذه اآلثار هي أثار ساحقة حبيث أجدين مستعدا لقبول القول بأنـه ال ميكـن تصـور                  ذلك، فإن هذه اآلثار هي أثار ساحقة حبيث أجدين مستعدا لقبول القول بأنـه ال ميكـن تصـور                  
الوقــائع املثبتــة، الوقــائع املثبتــة، جــاء حمصــنا بجــاء حمصــنا ب، حــىت وإن ، حــىت وإن ‘‘‘‘رورات العســكريةرورات العســكريةالضــالضــ’’’’أي مــربر يســتند إىل أي مــربر يســتند إىل تــوافر تــوافر 

ميكن أن يشكل أساسا سليما الستبعاد ما يتسم به هذا العمـل مـن خطـأ اسـتنادا إىل الشـروط                     ميكن أن يشكل أساسا سليما الستبعاد ما يتسم به هذا العمـل مـن خطـأ اسـتنادا إىل الشـروط                     
 ..الصارمة للتناسبالصارمة للتناسب

فــاألمر احلاســم هــو أن النمــاذج  فــاألمر احلاســم هــو أن النمــاذج  . . ولكــن ليســت هــذه بالنقطــة الــيت اقصــدها  ولكــن ليســت هــذه بالنقطــة الــيت اقصــدها   -  ٢٥٢٥ 
 الراهنـة تؤكـد النقطـة الـيت أثريهـا، وهـي أن احملكمـة،                 الراهنـة تؤكـد النقطـة الـيت أثريهـا، وهـي أن احملكمـة،                املذكورة أعاله لالقتباسات مـن الفتـوى      املذكورة أعاله لالقتباسات مـن الفتـوى      

تـوخى احلـرص التـام، لـيس فقـط      تـوخى احلـرص التـام، لـيس فقـط      تتعندما قررت ممارسة واليتها يف هذه القضية، كان جيـب أن            عندما قررت ممارسة واليتها يف هذه القضية، كان جيـب أن            
يف كفالــة الرتاهــة املوضــوعية يف النتيجــة الــيت تصــل إليهــا، وإمنــا أيضــا يف كفالــة أن ي نظــر إىل     يف كفالــة الرتاهــة املوضــوعية يف النتيجــة الــيت تصــل إليهــا، وإمنــا أيضــا يف كفالــة أن ُينظــر إىل     

جممـل اإلجـراءات، أيـا كانـت النتيجـة النهائيـة       جممـل اإلجـراءات، أيـا كانـت النتيجـة النهائيـة       احملكمة على أهنا حافظـت علـى نزاهتـها خـالل      احملكمة على أهنا حافظـت علـى نزاهتـها خـالل      
 ..اليت نصل إليها يف خامتة املطافاليت نصل إليها يف خامتة املطاف

اآلثـار  اآلثـار  ’’’’والسؤال املطـروح علـى احملكمـة لإلفتـاء فيـه كـان سـؤاال حمـددا عـن                    والسؤال املطـروح علـى احملكمـة لإلفتـاء فيـه كـان سـؤاال حمـددا عـن                     -  ٢٦٢٦ 
وهــو وهــو ). ). A/ES-10/L.16   العامــة العامــةاجلمعيــةاجلمعيــةقــرار قــرار ((‘‘ ‘‘  للجــدار للجــدارإســرائيلإســرائيلالقانونيــة الناشــئة عــن تشــييد القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد 

غـري أنـه مـن نافلـة القـول أن تشـييد             غـري أنـه مـن نافلـة القـول أن تشـييد             . . إسـرائيل إسـرائيل  احملـدد مـن جانـب         احملـدد مـن جانـب        يتعلق فحسب هبذا العمـل    يتعلق فحسب هبذا العمـل     الال
 للجدار مل حيدث يف فراغ؛ بل هـو جـزء، وإن يكـن جـزءا بـالغ األمهيـة، مـن الصـورة                         للجدار مل حيدث يف فراغ؛ بل هـو جـزء، وإن يكـن جـزءا بـالغ األمهيـة، مـن الصـورة                        إسرائيلإسرائيل

 ..الكاملة للوضع املتعلق بالسالم يف الشرق األوسط بتارخيه الطويلالكاملة للوضع املتعلق بالسالم يف الشرق األوسط بتارخيه الطويل
ى يتركـز علـى     ى يتركـز علـى     إصـدار الفتـو   إصـدار الفتـو   طلـب   طلـب   ومن الواضح أن ذلك ال يغـري القـول بـأن            ومن الواضح أن ذلك ال يغـري القـول بـأن             -  ٢٧٢٧ 

سـؤال حمـدد، وأن احملكمـة جيـب أن تتنـاول هــذا السـؤال، بـل هـذا السـؤال دون غــريه، ودون          سـؤال حمـدد، وأن احملكمـة جيـب أن تتنـاول هــذا السـؤال، بـل هـذا السـؤال دون غــريه، ودون          
فيهـا املسـائل    فيهـا املسـائل     توسيع نطاق حترياهتا إىل املسألة األوسع املتصلة بالسالم يف الشرق األوسـط، مبـا             توسيع نطاق حترياهتا إىل املسألة األوسع املتصلة بالسالم يف الشرق األوسـط، مبـا             

قيقــة قيقــة ومــع ذلــك، ومــن زاويــة الوصــول إىل احلومــع ذلــك، ومــن زاويــة الوصــول إىل احل. . لألراضــي املعنيــةلألراضــي املعنيــة‘‘ ‘‘ الوضــع الــدائمالوضــع الــدائم’’’’املتصــلة بـــ املتصــلة بـــ 
املوضوعية بشأن السـؤال احملـدد املتعلـق بتشـييد اجلـدار يف صـورته الكاملـة وضـمان الرتاهـة يف                      املوضوعية بشأن السـؤال احملـدد املتعلـق بتشـييد اجلـدار يف صـورته الكاملـة وضـمان الرتاهـة يف                      

طـراف املباشـرة، فإنـه يبـدو     طـراف املباشـرة، فإنـه يبـدو     ألألإقامة العدل يف هذه القضية اليت تنطوي على عنصـر الـرتاع بـني ا              إقامة العدل يف هذه القضية اليت تنطوي على عنصـر الـرتاع بـني ا              
تـوازن  تـوازن  من األمهية القصوى أن تفحص احملكمة هذا السؤال احملدد احملال إليها، مع احلفاظ علـى        من األمهية القصوى أن تفحص احملكمة هذا السؤال احملدد احملال إليها، مع احلفاظ علـى        

 ..الصورة الكاملة اليت شكلت جممل خلفية تشييد اجلدارالصورة الكاملة اليت شكلت جممل خلفية تشييد اجلدار
انســحاب القــوات املســلحة  انســحاب القــوات املســلحة  ’’’’إن القــول بــأن املبــدأين املــتالزمني املتمــثلني يف  إن القــول بــأن املبــدأين املــتالزمني املتمــثلني يف   -  ٢٨٢٨ 

ــية مــن األراضــي الــيت ية مــن األراضــي الــيت ســرائيلســرائيلاإلاإل ــها يف ال ــ احتلت ــها يف ال إهنــاء كــل دعــاوى أو  إهنــاء كــل دعــاوى أو  ’’’’وو‘‘ ‘‘ ]]١٩٦٧١٩٦٧عــام عــام [[رتاع رتاع  احتلت
ة وسـالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا السياسـي         ة وسـالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا السياسـي         حاالت احلرب، واحترام سيادة كل دولة يف املنطقـ        حاالت احلرب، واحترام سيادة كل دولة يف املنطقـ        

وحقها يف أن تعيش يف سالم داخل حدود آمنة معترف هبـا دون تعـرض للتهديـد أو اسـتخدام                 وحقها يف أن تعيش يف سالم داخل حدود آمنة معترف هبـا دون تعـرض للتهديـد أو اسـتخدام                 
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جيب أن يشكال أساس السالم، كان على الـدوام شـرطا ال خـالف      جيب أن يشكال أساس السالم، كان على الـدوام شـرطا ال خـالف      ‘‘ ‘‘ القوة، واالعتراف بذلك  القوة، واالعتراف بذلك  
ــرار الســالم يف الشــرق األوســط    ــه مــن شــروط إق ــرار الســالم يف الشــرق األوســط   علي ــه مــن شــروط إق ــرار  . . علي ــد كــرس ق ــرار  وق ــد كــرس ق ــسوق   ٢٤٢٢٤٢   األمــن األمــنجملــسجمل

 يف  يف  األمـن  األمـن جملـس جملـس ، الـيت أيـدها   ، الـيت أيـدها   ‘‘‘‘خريطة الطريـق خريطة الطريـق ”” أن  أن ااهذين املبدأين هبذه الصيغة كم   هذين املبدأين هبذه الصيغة كم   ) ) ١٩٦٧١٩٦٧((
 ..، هي وصفة للتحرك على أساس هذين املبدأين، هي وصفة للتحرك على أساس هذين املبدأين))٢٠٠٣٢٠٠٣ ( (١٥١٥١٥١٥قراره قراره 

وإذا كانت احملكمة قد وجدت أن تشيد اجلـدار يتنـاىف مـع هـذا املبـدأ بعرقلـة                   وإذا كانت احملكمة قد وجدت أن تشيد اجلـدار يتنـاىف مـع هـذا املبـدأ بعرقلـة                    -  ٢٩٢٩ 
عـدم  عـدم  ’’’’فيذمها، والسيما يف سياق القاعدة العرفيـة الـيت تقضـي بــ       فيذمها، والسيما يف سياق القاعدة العرفيـة الـيت تقضـي بــ       املبدأين أو املساس بإمكانية تن    املبدأين أو املساس بإمكانية تن    

، فإهنـا كـان جيـب أن تصـرح          ، فإهنـا كـان جيـب أن تصـرح          ))١١٧١١٧الفتوى، الفقرة   الفتوى، الفقرة   ((‘‘ ‘‘ جواز االستيالء على األراضي باحلرب    جواز االستيالء على األراضي باحلرب    
 بـأن ذلـك مبـدأ متضـمن          بـأن ذلـك مبـدأ متضـمن          العامـة   العامـة  اجلمعيـة اجلمعيـة ويف الوقت ذاته، جيب على احملكمة أن تـذك ر          ويف الوقت ذاته، جيب على احملكمة أن تـذكّر          . . بذلكبذلك

للتني البد من تنفيذمها جنبا إىل جنـب علـى أي حـال يف              للتني البد من تنفيذمها جنبا إىل جنـب علـى أي حـال يف              يف سياق جمموعيت املبادئ املتالزمة، ا     يف سياق جمموعيت املبادئ املتالزمة، ا     
 ..سياق السالم يف الشرق األوسطسياق السالم يف الشرق األوسط

وعلى النحو املشار إليه آنفا، دفعت إسرائيل بأن غايتـها الوحيـدة مـن اجلـدار                وعلى النحو املشار إليه آنفا، دفعت إسرائيل بأن غايتـها الوحيـدة مـن اجلـدار                 –  ٣٠٣٠ 
إمنا تتمثل يف متكينها من التصدي بفعالية ملا تتعرض له من هجمات إرهابية انطالقا من الضـفة                 إمنا تتمثل يف متكينها من التصدي بفعالية ملا تتعرض له من هجمات إرهابية انطالقا من الضـفة                 

يف ضــوء املــواد يف ضــوء املــواد ’’’’اكتفــت احملكمــة يف ردهــا علــى هــذه احلجــة باإلشــارة إىل أنــه  اكتفــت احملكمــة يف ردهــا علــى هــذه احلجــة باإلشــارة إىل أنــه  وقــد وقــد . . الغربيــةالغربيــة
مصـاحلها  مصـاحلها  لصـون  لصـون  املطروحة عليها، مل ختلص إىل قناعة بأنه مل يكن أمام إسرائيل من خيار آخـر       املطروحة عليها، مل ختلص إىل قناعة بأنه مل يكن أمام إسرائيل من خيار آخـر       

الفتـوى،  الفتـوى،  ((‘‘ ‘‘ من اخلطر الذي حتججت به لبناء اجلدار، سوى بنائـه علـى املسـار الـذي اختارتـه                  من اخلطر الذي حتججت به لبناء اجلدار، سوى بنائـه علـى املسـار الـذي اختارتـه                  
القول بأن املواد املعروضة على احملكمة ال توضـح هـذه النقطـة ممـا مل                القول بأن املواد املعروضة على احملكمة ال توضـح هـذه النقطـة ممـا مل                وغىن عن   وغىن عن   ). ). ١٤٠١٤٠الفقرة  الفقرة  

ــأن      ــة، وحــىت وإن ســلمت احملكمــة فرضــا ب ــأن     يتــرك للمحكمــة أي وســيلة للفصــل يف هــذه احلال ــة، وحــىت وإن ســلمت احملكمــة فرضــا ب يتــرك للمحكمــة أي وســيلة للفصــل يف هــذه احلال
كانـت سـليمة، فـإن ذلـك ال جييـز بنـاؤه علـى املسـار الـذي                   كانـت سـليمة، فـإن ذلـك ال جييـز بنـاؤه علـى املسـار الـذي                   تشييد اجلـدار    تشييد اجلـدار    الدوافع اإلسرائيلية ل  الدوافع اإلسرائيلية ل  
  - على حنو ما أثبته احملكمـة بصـورة دامغـة          على حنو ما أثبته احملكمـة بصـورة دامغـة         -يظل  يظل  دار  دار  تشييد اجل تشييد اجل ذلك أن   ذلك أن   . . رسم له وش يد عليه   رسم له وُشيد عليه   

يشكل انتهاكا لاللتزامـات الواقعـة علـى عـاتق إسـرائيل، ومـن بينـها االلتزامـات الواقعـة عليهـا                      يشكل انتهاكا لاللتزامـات الواقعـة علـى عـاتق إسـرائيل، ومـن بينـها االلتزامـات الواقعـة عليهـا                      
ــة جنيــف الرابعــة      ــوائح الهــاي املتعلقــة بقــوانني وأعــراف احلــرب يف األرض واتفاقي ــة جنيــف الرابعــة     مبوجــب ل ــوائح الهــاي املتعلقــة بقــوانني وأعــراف احلــرب يف األرض واتفاقي مبوجــب ل

ولكــن ولكــن . . مل يكــن مثــة مــا يــربر خــرق تلــك الوثيقــةمل يكــن مثــة مــا يــربر خــرق تلــك الوثيقــةاملتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف زمــن احلــرب، مــا املتعلقــة حبمايــة املــدنيني يف زمــن احلــرب، مــا 
النقطة اهلامة إمنا تتمثل يف أنه كان بإمكان احملكمة أن جتتهـد مـن تلقـاء نفسـها إلقـرار صـواب                      النقطة اهلامة إمنا تتمثل يف أنه كان بإمكان احملكمة أن جتتهـد مـن تلقـاء نفسـها إلقـرار صـواب                      

تشـييد اجلـدار    تشـييد اجلـدار    هذه احلجة اسـتنادا إىل الوقـائع والقـانون، وأن تعـرض صـورة موضـوعية بشـأن                   هذه احلجة اسـتنادا إىل الوقـائع والقـانون، وأن تعـرض صـورة موضـوعية بشـأن                   
 ..عاءات اإلسرائيليةعاءات اإلسرائيليةمبجمله يتم يف ضوئها تقييم الوقائع املوضوعية لالدمبجمله يتم يف ضوئها تقييم الوقائع املوضوعية لالد

وأعتقــد أن مــن األمهيــة مبكــان اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أن الطــرفني وأعتقــد أن مــن األمهيــة مبكــان اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أن الطــرفني  -٣١٣١ 
ودون اخلـوض يف العالقـة السـببية بـني          ودون اخلـوض يف العالقـة السـببية بـني          . . كالمها ميارسان العنف ضـد املـدنيني دون متييـز         كالمها ميارسان العنف ضـد املـدنيني دون متييـز         

ــا كــال الطــرفني      ــوم هب ــيت يق ــا كــال الطــرفني     أعمــال العنــف املأســاوية ال ــوم هب ــيت يق ــا إن كــان  أعمــال العنــف املأســاوية ال ــا إن كــان  ، ودون اخلــوض فيم ، ودون اخلــوض فيم
إلرهابيـة الفلسـطينية االنتحاريـة ضـد املـدنيني اإلسـرائيليني مـربرا              إلرهابيـة الفلسـطينية االنتحاريـة ضـد املـدنيني اإلسـرائيليني مـربرا              يسمى باهلجمـات ا   يسمى باهلجمـات ا    ماما
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كافيا لبناء اجلدار، أعتقـد أنـه ال جـدال يف أن هـذه احللقـة املأسـوية مـن أعمـال العنـف                         كافيا لبناء اجلدار، أعتقـد أنـه ال جـدال يف أن هـذه احللقـة املأسـوية مـن أعمـال العنـف                         
العشوائية اليت يرتكبها الطرفان على حد سواء ضد السكان املدنيني األبرياء يف الطـرف              العشوائية اليت يرتكبها الطرفان على حد سواء ضد السكان املدنيني األبرياء يف الطـرف              

ويف حني أنـه مـن الصـحيح أن هـذه     ويف حني أنـه مـن الصـحيح أن هـذه     . .  بالكامل بالكاملبد وأن تكون حمل إدانة ورفضبد وأن تكون حمل إدانة ورفض  األخر ال األخر ال 
ي شار إليها صراحة كجـزء مـن املسـألة احملـددة املطروحـة علـى احملكمـة، فـإنين                   ُيشار إليها صراحة كجـزء مـن املسـألة احملـددة املطروحـة علـى احملكمـة، فـإنين                    مسألة ال مسألة ال 

اعتقد أنه سيكون من الطبيعي فحسب أن جيري التشديد علـى هـذا العامـل كجـزء مـن          اعتقد أنه سيكون من الطبيعي فحسب أن جيري التشديد علـى هـذا العامـل كجـزء مـن          
 هـذه النقطـة    هـذه النقطـة   واعتقـد أن واعتقـد أن . . الفتوى الصـادرة عـن احملكمـة يف تناوهلـا ملسـألة تشـييد اجلـدار          الفتوى الصـادرة عـن احملكمـة يف تناوهلـا ملسـألة تشـييد اجلـدار          

 ..تتسم بأمهية خاصة من زاوية أن احملكمة جيب أن تتناول املوضوع بصورة متوازنةتتسم بأمهية خاصة من زاوية أن احملكمة جيب أن تتناول املوضوع بصورة متوازنة
 أواداهيساشي ) توقيع( 

 
 


