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إلتزاماث صلطت الاحخالٌ ؤلاصرائيلي اججاه اإلادهيين في ألاراض ي الفلضطيييت 

 اإلاحخلت جدار الفصل العىصري همىذجا
 02وليت الحلىق والعلىم الضياصيت جامعت صطيف شىقي  صمير   . د

معهدالحلىق والعلىم الضياصيت اإلارهس الجامعي عبد هللا مرصلي جيبازة  ألاصخاذ مصطفي صىدٌ 

  

 

 

- اإلالخص -

 وال٣انىنيت الؿياؾيت ؤلاحغاءاث اؾخسضام أو ال٣ىة اؾخسضام في اليضين مُل٣ت ليؿذ ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ صولت ئّإ        
  وأإ ممخل٩اتهم، وخمايت اإلاضنيحإ الؿ٩اإ خمايت ٖليها يٟغى الضولي ٞال٣انىإ  اإلادخلت، الٟلؿُينيت لألعاض ي ئصاعتها في

ّ
  

حر ؤلانؿاني الضولي ال٣انىإ  ٖليها يٟغى ٦ما. ألاعاض ي لخل٪ ال٣انىني الىي٘ من حٛحر  لألشخام الًماناث جٞى
 لألعاض ي الضيمٛغافي الخ٩ىين حٛيحر بٛغى وجغخيلهم، الؿ٩اإ لن٣ل حؿعى أإ مثال الاخخال٫ لضولت ييىػ  ٞال اإلادميحإ،

.  إلادخلتا

  الٟلؿُينيحإ اإلاضنيحإ خمايت ويماناث مباصب ٧انذ ل٣ض
ّ
 ال٣ًاةيت، والخٟؿحراث  ال٣ٟهيت الضعاؾاث من للٗضيض مدال

 الٟخىي  هظه ،2004 حىيليت 09 في الضوليت الٗض٫ مد٨مت ٖن الهاصعة الٗنهغر  الٟهل حضاع ٞخىي  في الخا٫ هى ٦ما
 الضولي وال٣انىإ  ؤلانؿاإ خ٣ى١  انتها٥ في ؤلاؾغاةيلي النمىطج ٖلى هاوجُبي٤ الخغبي الاخخال٫ مباصب منا٢كتب ؾمدذ

. ؤلانؿاني

 

Summary- 

     Israeli occupation state is not absolute hands in the use of force or the use of political and legal procedures in the 
administration of the occupied Palestinian territories, international law requires them to protect the civilian population and 
protect their property, and not to change the legal status of those territories. It also imposes under international humanitarian 
law to provide guarantees of protected persons, no occupying power, for example, may seek to population transfer and 
deportation, for the purpose of changing the demographic composition of the occupied territories. I have principles and 
guarantees of protection subject to many interpretations of jurisprudence and judicial, as is the case in the advisory opinion of 
the wall of the International Court of Justice on 09 July 2004, this fatwa allowed to discuss the principles of military 
occupation and applied to the Israeli model in the violation of human rights and international humanitarian law. 
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  ملدمت

اث ألهميت نٓغا الضولي، ال٣انىإ  ميا ث أهّم  من الخغبي الاخخال٫ جد٨م التي ال٣ىاٖض أنبدذ  التي اإلاىيٖى
 ويماإ نيانت م٣ضمتها وفي أزغي، حهت من جد٣ي٣ها ئلى حؿعى التي ألاهضاٝ و اإلا٣انض ئلى وبالنٓغ حهت، من حٗالجها

 .الاخخال٫ ؾلُاث مىاحهت في اإلادخلت ألا٢اليم ألهالي ألاؾاؾيت الخ٣ى١ 

 حغاةم نأزظ حٗلنا ما هى زانت، بهٟت ٞلؿُحإ وفي ٖامت بهٟت اإلادخلت الٗغبيت ألاعاض ي في يدضر ما ولّٗل  

 اجياه بمماعؾاتها يلئؾغاب ق٩لذ خيث. الضعاؾت هظه في ٦نمىطج اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي في ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫
 قاهض وزحر والناػيت، للٟاقيت الكغعي الىعيث -بيضاعة -ٚضث ختى ؤلانؿاإ لخ٣ى١  ألاو٫  الٗضو الٟلؿُيني، الٗغبي الكٗب

 مٓهغا بد٤ جمثل والتي الٟلؿُيني، الكٗب خ٤ في ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ ٢ىاث جغج٨بها  جؼا٫ و اعج٨بتها التي اإلاياػع  طل٪ ٖلى

. 1ماٖيتالج لإلباصة
 ئصاعتها في وال٣انىنيت الؿياؾيت ؤلاحغاءاث اؾخسضام أو ال٣ىة اؾخسضام في اليضين مُل٣ت ليؿذ ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ صولت ئّإ 

 ٦ما ممخل٩اتهم، وخمايت الٟلؿُينيحإ اإلاضنيحإ الؿ٩اإ خمايت ٖليها يٟغى الاخخال٫ ٢انىإ  ألّإ  اإلادخلت، الٟلؿُينيت لألعاض ي

حر ؤلانؿاني الضولي إال٣انى ٖليها يٟغى  مباصب ٧انذ ل٣ض. بالخمايت اإلاكمىلحإ لألشخام الًماناث من الٗضيض جٞى
  الخمايت ويماناث

ّ
 الهاصعة الجضاع ٞخىي  في الخا٫ هى ٦ما وال٣ًاةيت، ال٣ٟهيت الخٟؿحراث و الكغوخاث من للٗضيض مدال

 ٖلى وجُبي٣ها الخغبي الاخخال٫ مباصب ٢كتمناب ؾمدذ الٟخىي  هظه ،2004 حىيليت 09 في الضوليت الٗض٫ مد٨مت ٖن
 .ؤلانؿاني الضولي وال٣انىإ  ؤلانؿاإ خ٣ى١  انتها٥ في ؤلاؾغاةيلي النمىطج

 

:  الخاليت ؤلاق٩اليت ٖن ؤلاحابت بنا ييضع الالتزاماث هظه ٖلى الخأ٦يض ئٖاصة ألهميت ونٓغا     

 الفلضطيييت ألاراض ي في اإلادهيين اججاه ؤلاصرائيلي الاحخالٌ صلطاث على الدولي اللاهىن  ًفرضها التي الىاجباث ماهي    -
 ؟ اإلاحخلت

:  الخاليحإ الدؿاؤلحإ ٖنها ويخٟٕغ

 اإلادهيين حلىق  اهتهان عً اإلاترجبت اإلاضؤولياث ماهي و ؟ الاحخالٌ أزىاء الفلضطيييين حماًت وضماهاث حلىق  هي ما    

 .؟الفلضطيييين

: الخاليت الن٣اٍ ئلى بالخُغ١  ألاؾئلت هظه ٖلى ؤلاحابت ؾنداو٫        

. اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي في ال٣انىني الىي٘ ٖلى الخغبي لالخخال٫ الضولي ال٣انىإ  ٢ىاٖض جُبي٤: ألاو٫  اإلاُلب

. منها ؤلاؾغاةيلي  ٫الاخذ ومى٠٢ الخغبي لالخخال٫ الضولي ال٣انىإ  ٢ىاٖض:ألاو٫  الٟٕغ

. اإلادخلت الٟلؿُينيت لألعاض ي ال٣انىني الىي٘ حٛيحر خٓغ:الثاني الٟٕغ

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة ماجستري ختصص القانون الدويل العام، قسم العلوم القانونية واإلدارية، "مسؤولية دولة االحتالل عن انتهاكات حقوق اإلنسان"أمحد لعروسي، -
. 5، ص2007-2006جامعة ابن خلدون تيارت، السنة احلامعية
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 .اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي في الٟلؿُينيحإ اإلاضنيحإ خ٣ى١ : الثاني اإلاُلب

. الٟلؿُيني للكٗب اإلاضنيت بالخ٣ى١  اإلاؿاؽ خٓغ: ألاو٫  الٟٕغ

 .الٟلؿُينيحإ للمضنيحإ والث٣اٞيت والاحخماٖيت الا٢خهاصيت بالخ٣ى١  اإلاؿاؽ خٓغ:الثاني الٟٕغ 

. الٟلؿُينيحإ اإلاضنيحإ خ٣ى١  انتها٥ ٖن ئؾغاةيل مؿإوليت: الثالث اإلاُلب

. الٟلؿُينيحإ اإلاضنيحإ خ٣ى١  انتها٥ ٖن إلؾغاةيل اإلاضنيت اإلاؿإوليت:  ألاو٫  الٟٕغ

. حغاةمهم ٖن للمدا٦مت ؤلاؾغاةيليحإ اإلاؿإولحإ ج٣ضيم:الثاني الٟٕغ

 

ٌ  اإلاطلب  اإلاحخلت الفلضطيييت ألاراض ي في اللاهىوي الىضع على الحربي لالحخالٌ الدولي اللاهىن  كىاعد جطبيم: ألاو

 ألعاض ي٫ ال٣انىني الىي٘ حٛيحر لخٓغ زم (ألاو٫  الٟٕغ) الخغبي لالخخال٫ الضولي ال٣انىإ  ل٣ىاٖض البضايت في نخُغ١       
 (الثاني الٟٕغ). اإلادخلت الٟلؿُينيت

ٌ  الفرع . منها ؤلاصرائيلي الاحخالٌ ومىكف الحربي لالحخالٌ الدولي اللاهىن  كىاعد:ألاو

 ب٣ىانحإ الخانت الغابٗت  هار باجٟا٢يت اإلالخ٣ت الالةدت من 42 اإلااصة نو في الخغبي لالخخال٫ حٗغي٠ أو٫  حاء

 زايٗا ٞٗال يهبذ ٖنضما مدخال ؤلا٢ليم يٗخبر):  أنه ٖلى نهذ والتي 1907/أ٦خىبغ/ 18 ٝر واإلاإعزت البريت الخغب وأٖغاٝ
  الاخخال٫ يمخض و  اإلاٗاصر، الجيل لؿلُت

ّ
 نٟىطها، جضٖيم ٖلى ٢اصعة وج٩ىإ  الؿلُت، هظه ٞيها ج٣ىم التي ألا٢اليم ئلى ئ 

ليه : وهي ٖنانغ زالزت الخغبي الاخخال٫ ٖنانغ أإ ال٣ى٫  يم٨ن ٖو

 ٧ليا واخخاللها ألازغي  الضولت أعاض ي ٚؼو  من زالله من ئخضاهما جخم٨ن صولخحإ ٢ىاث بحإ مؿلح نؼإ أو  خغب ج٣ىم أإ -(1 
. حؼةيا أو

 الخغبي ٞا خخال٫ ؾيُغتها، جدذ وجًٗها أزغي  صولت أعاض ي أحنبيت مؿلخت ٢ىاث ٞيها جدخل مإ٢خت ٞٗليت خالت ٢يام -(2
 اإلادخلت ألاعاض ي في ألاحنبيت اإلاؿلخت ال٣ىاث وحىص ٖن الناجيت ال٣اهغة ال٣ىة أوحضتها ٞٗليت خالت هى بل ٢انىنيت، خالت ليـ

. اإلا٣اومت ٖلى ٢ضعتها وقل اإلاٗاصيت لل٣ىاث هؼمها بٗض

ا  الاخخال٫ ي٩ىإ  أإ ييب -(3 ّٗ   الاخخال٫ يبضأ   ،خيث ومإزغا ٞ
ّ
 ٖلى الؿيُغة اؾخُاٖذ ٢ض الاخخال٫ ٢ىاث ٧انذ ئطا ئ 

  2.مؿخ٣غة ٖؿ٨غيت ئصاعة ئ٢امت بٗض وألامن النٓام خٟٔ من وجم٨نذ ٞيه، اإلاؿلخت اإلا٣اومت وأو٢ٟذ ؤلا٢ليم

 البريت الخغب وأٖغاٝ ٢ىانحإ بكأإ  هار اجٟا٢يت في أٚلبها ج٣نحإ جم التي ال٣ىاٖض من الٗضيض الخغبي الاخخال٫ يد٨م

: ال٣ىاٖض جل٪ أهم ومن ،1949 لٗام صنيحإالم بدمايت الخانت الغابٗت حني٠ واجٟا٢يت 1907 لٗام

.  الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت من 47 اإلااصة ٖليه مانهذ وهى والجماٖاث لألٞغاص ؤلاحباعر  الن٣ل خٓغ -1

 . هار اجٟا٢يت من 46 اإلااصة و الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت من 53 اإلااصة في ٖليه اإلانهىم وألامىا٫ اإلامخل٩اث جضمحر خٓغ-2

                                                           

. 3 -2 ، ص، ادلرجع السابقأمحد لعروسي2-
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. الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت 64 اإلااصة اإلادخل ؤلا٢ليم في ال٣ًاةيت اإلادا٦م ئب٣اء و حضيضة حكغيٗاث أو نحإ٢ىا ئنضاع خٓغ -3

 الٟلؿُينيت ألاعاض ي ٖلى جنُب٤  هار و٢ىاٖض اإلاضنيحإ بدمايت اإلاٗنيت الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت أخ٩ام مسخل٠ ئّإ  

 ال٣انىإ  مباصب من ٚحرها ٖن ًٞال ، الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت بمىحب الالتزاماث من الٗضيض ئؾغاةيل ٖلى ج٣٘ خيث. اإلادخلت
 اإلاهحر ج٣غيغ وآٞا١ ؤلانؿاإ وخ٣ى١  الغاهن الىي٘ خمايت اإلادخلت ال٣ىة ٖلى جىحب التي الاجٟا٢يت أخ٩ام ؾيما و  الضولي،

غاٝ الضو٫  حمي٘ الاجٟا٢يت جلؼم ٦ما. مدخل للكٗب ًذ طل٪ م٘". الخُحرة الانتها٧اث" مىاحهت في الاجٟا٢يت بدنٟيظ ألَا  ٞع

 بد٨م هي حني٠ اجٟا٢يت أإ مٟاصه زابخا مى٢ٟا ئؾغاةيل اجسظث 1967 أ٦خىبغ ومنظ.. اإلادخلت ألاعاض ي من الانسخاب ئؾغاةيل
. 3 ٚؼة و٢ُإ الٛغبيت الًٟت ٖلى جنُب٤   ال٣انىإ 

 نُا١ في جضزل   ٞانها وبالخالي ،" ئصاعة" ول٨نها ، اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي في" اخخال " ليؿذ بأنها جضعي ئؾغاةيل 

 ومداولت ٢انىنيت خيلت ئلى ئؾغاةيل لجأث ٣ٞض مى٢ٟها جبريغو٫ . الخغب ٖن الناحم الاخخال٫ و٢انىإ  الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت
غاٙ وهم ٖلى مبنيت ٣ٞهيت مبرعاث لخ٣ضيم  لخٗؼيؼ" الٛاةب الخ٤ ناخب" نٓغيت بخُىيغ ٢امذ ٣ٞض طل٪ ٖلى وبناء.  ٞو

 ومهغ ألاعصإ بأإ النٓغيت هظه وج٣ى٫ . الخغب ٖن الناحم الاخخال٫ و٢انىإ  الغابٗت حني٠  جٟا٢يت الامخثا٫ بٗضم حججها
 ؾخٗىص الظر" الخ٤ ناخب" وحىص لٗضم ونٓغا ، اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي في اإلاكغوٖت الؿياصة طاث الضو٫  هما ليؿخا

 ٞيما نؿبيا أ٢ىي  ويٗا جمخل٪ ألنها نٓغا اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي بدياػة ج٣ىم أإ ئؾغاةيل بام٩اإ ٞانه ألاعاض ي ئليه

 ٖلى جنو 2 اإلااصة.  حني٠ اجٟا٢ياث من 2 للماصة ٚغيب جٟؿحر أؾاؽ ٖلى مبني ال٣ى٫  هظا وئإ.  ـيألاعاى هظه بمل٨يت يخٗل٤

غاٝ أخض إل٢ليم ال٨لي أو الجؼتي الاخخال٫ خا ث حمي٘ ٖلى جُب٤ الاجٟا٢يت هظه ئإ: " يلي ما  ،..." اإلاخٗا٢ضة الؿاميت ألَا
 والظر الؿياصة اإلاجزوٕ الُٝغ خ٣ى١  خمايت هى الخغب إٕ الناحم الاخخال٫ ٢انىإ  من والٛغى الهضٝ أإ ٢يل وه٨ظا

.  4صخيذ ٢انىني ؾنض يمخل٪

 الظين الضولي ال٣انىإ  وم٨ٟغر  ٖلماء ٢بل من الخهىم هظا في ؤلاؾغاةيليت ؤلاصٖاءاث ٖلى وب٣ىة الغص جم أنه ئ        

 ٦ما ،" اإلانٓم الضولي اإلايخم٘" أو" ٖاليا جأهيال اإلاـإهلحإ" باخترام جدٓى و  ،" َبيٗتها في ومهُنٗت مخ٩لٟت" بأنها ونٟىها
ًاء حمي٘ م٘ الدكاوع  بٗض الضولي ألامن ميلـ عةيـ أٞاص ، 1976 ٖام في.  الضولي اإلايخم٘ من صٖم أر جخل٤ لم أنها  ألٖا

لبيت ومىا٣ٞت  1949 ؽأٚؿِ 12 في اإلاإعزت الخغب و٢ذ في اإلاضنيحإ ألاشخام بدمايت اإلاخٗل٣ت حني٠ اجٟا٢يت" بأإ ألٚا
 م٘ ش يء   م٣ابل 14 ندييخه ٧انذ جهىيذ وفي 1980 ٖام وفي. 1967 ٖام منظ ئؾغاةيل جدخلها التي الٗغبيت ألاعاض ي ٖلى جنُب٤

 اإلاخٗل٤" ألاؾاس ي ال٣انىإ " بؿن ل٣يامها ئؾغاةيل ٖلى باللىم ألامن ميلـ وأل٣ى ، الخهىيـذ ٖن واخض ًٖى امخنإ
 ٖضم وج٣غع . الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت جُبي٤ اؾخمغاع ٖلى يإزغ و  الضولي لل٣انىإ  تها٧ااإ يك٩ل أنه جبحإ والظر ، بال٣ضؽ

تراٝ حرها ألاؾاس ي بال٣انىإ  الٖا ما٫ من ٚو  لألمم الٗامت الجمٗيت ٞاإ ، وباإلاثل.  ال٣ضؽ ووي٘ َاب٘ حٛيحر ئلى حؿعى التي ألٖا
 الٟلؿُينيت ألاعاض ي يسو ٞيما الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت في الىاعصة با لتزاماث ملؼمت ئؾغاةيل أإ ٖلى ميضصا أ٦ضث اإلاخدضة

                                                           
 تشكل ترحيل الفلسطينيني وادلمارسات اإلسرائيلية األخرى اليت من ضمنها اذلجرة اجلماعية واالستيطان اليهودي يف مجيع األراضي احملتلة واليت"انظر تقرير حول، - 3

-06،ص2009، عام(AALCO) اإلفريقية –القانونية اآلسيوية  االستشاريةادلنظمة صادر عن  949 ، "انتهاكا للقانون الدويل وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  www.aalco.int/.../arabicpalestiniansfinal2009.doc :، على الرابط التايل09
اجلماعية واالستيطان اليهودي يف مجيع األراضي احملتلة واليت تشكل ترحيل الفلسطينيني وادلمارسات اإلسرائيلية األخرى اليت من ضمنها اذلجرة "انظر تقرير حول، - 4

 .نفس ادلرجع والصفحات، "انتهاكا للقانون الدويل وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

http://www.aalco.int/.../arabicpalestiniansfinal2009.doc
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الإ وفي.  اإلادخلت  الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت ٖلى اإلاخٗا٢ضة الؿاميت لألَغاٝ الضولي اإلاإجمغ أٖغب 2001 صيؿمبر 5 في الهاصع ؤلٖا
 ال٣ضؽ ٞيها بما اإلادخلت َينيتالٟلـ لألعاض ي الاجٟا٢يت قمى٫  حضيض من وأ٦ض ، ؤلانؿانيت الخالت جضهىع  ئػاء البالٜ ٢ل٣ه ٖن

:  5.اإلانا٤َ هظه في لالجٟا٢يت ال٩امل الاخترام يغوعة ٖلى الخأ٦يض حضص و٦ما ، الكغ٢يت

 .اإلاحخلت الفلضطيييت لألراض ي اللاهىوي الىضع حغيير حظر:الثاوي الفرع

 مإ٢ذ ٞٗلي وحىص الىحىص ٞهظا وحىصها، بُبيٗت وزي٣ا اعجباَا اإلادخلت ألاعاض ي في الاخخال٫ صولت واحباث اعجبُذ        
 الاخخال٫ ؾلُاث مماعؾت خٓغ هى الخغبي الاخخال٫ ٢انىإ  أ٢غه الظر ألاؾاس ي اإلابضأ ٞاّإ  ولظا الضوام، نٟت له ليؿذ

 ؾينخهي اإلاإ٢خت الٟٗليت الخغب مغاخل من مغخلت بهٟخه الخغبي ٞا خخال٫ اإلادخلت، ألاعاض ي في الؿياصيت لالزخهاناث
 ال٣خا٫ لخيضص ٦ندييت أو اإلاخداعبخحإ، الضولخحإ بحإ للجزإ ؾلميت لدؿىيت ٦ندييت ؾىاء الاخخال٫، حيل بانسخاب خخما

 ال٣يام الاخخال٫ لضولت ييىػ    لظل٪ وندييت الاخخال٫، ٢ىاث َغص من وجم٨نها الٗؿ٨غيت ٢ضعاتها الؿياصة صولت واؾخٗاصة

 ين٣ل   الاخخال٫ أّإ  اٖخباع ٖلى اإلاٗانغ الضولي ال٣انىإ  ٢ىاٖض اؾخ٣غث ل٣ض.اإلادخلت ألاعاض ي أحؼاء من حؼء أر بًّم 

 .6اإلادخل ؤلا٢ليم ناخبت ألانل لضولت الؿياصة جٓل وئنما خضوزه، بميغص اإلادخل ؤلا٢ليم ٖلى الؿياصة

  هار اجٟا٢يت من 42 اإلااصة ٖلى بناءا الخغبي الاخخال٫ ٢انىإ  ل٣ىاٖض 1967 منظ اإلادخلت َينيتالٟلـ ألاعاض ي جسً٘     

 حٗخبر» ٢الذ ،خيث7الجضاع لٟخىي  ئنضاعها ٖنض 2004 حىيليت 09 في الضوليت الٗض٫ مد٨مت أ٦ضجه ما وهى 1907 لٗام الغابٗت

 الؿلُت هظه ٞيها بؿُذ التي ألاعى الاخخال٫ ويكمل... .اإلاٗاصر، الجيل ؾلُت جدذ بالٟٗل جىي٘ ٖنضما مدخلت ألاعاض ي
 الؿاب٣ت الكغ٢يت والخضوص ألازًغ الخِ بحإ الىا٢ٗت ألاعى م1967 ٖام في ئؾغاةيل اخخلذ و٢ض مماعؾتها باإلم٩اإ وناع

 الؿلُتٕ وى لها ئؾغاةيل وماػالذ مدخلت أعاى ماػالذ (الكغ٢يت ال٣ضؽ ٞيها بما) ألاعاض ي هظه وحمي٘...... لٟلؿُحإ
يما.8« با خخال٫ ال٣اةمت اث جد٨م التي ألاؾاؾيت واإلاباصب الىاحباث يسو ٞو  أّإ »  اإلاد٨مت ط٦غث اإلادخلت الؿلُت جهٞغ

 والخياة الٗام النٓام ٖلى للخٟاّ بم٣ضوعه التي الخضابحر ٧ل اجساط واحب اإلادخل ٖلى جٟغى ( هار ٢ىاٖض من) 43 اإلااصة

. 9« ؤلام٩اإ ٢ضع طل٪ و٦ٟالت البلض في اعيتالـ ال٣ىانحإ واخترام الٗامت

ليه        وال٣ًاتي ؤلاصاعر  الخنٓيم جب٣ى أإ اإلادخلت الضولت ؾلُاث ٖلى يخىحب  هار  ةدت من 43 اإلااصة لنو واؾدناصا ٖو
  للؿ٩اإ، الٗامت اإلاغا٤ٞ ؾحر خؿن ٖلى به يؿخٗاإ جنٓيم ألنه ٢اةما، اإلادخل لإل٢ليم

ًا
 ٖاصر، ق٩لب خياتهم اؾخمغاع وأيًا

اصة وؤلاحغاءاث الخضابحر ٧ل جخسظ أإ اإلادخلت، الؿلُت ٖلى ٞغيذ  هار  ةدت من 43 اإلااصة وأّإ  زانت  والنٓام ألامن إٖل
 ق٩ل أ٢غب ئلى والاحخماٖيت الا٢خهاصيت الخياة اؾخٗاصة ٖليها يخٗحإ ٦ما اإلادخلت، ألاعى في بها اإلاٗمى٫  ال٣ىانحإ واخترام

                                                           
 نفس ادلرجع - 5
. 27-26أمحد لعروسي،مرجع سابق ، ص6-
يف ىذه الفتوى قررت اجلمعية العامة لألمم ". 2004-07-09ل فتوى اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة "تسمي رمسيا ب   7-

ما : السرعة فتوى بشأن ادلسألة التالية من النظام األساسي للمحكمة أن تصدر على وجو 65إىل زلكمة العدل الدولية عمال بادلادة » ادلتحدة يف طلب تارخيي أن تطلب 
ا يف ذلك القدس الشرقية وما حوذلا على ىي اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد اجلدار الذي تقوم إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل بإقامتو يف األرض الفلسطينية احملتلة مب

وقرارات رللس األمن واجلمعية العامة ذات  949 واعد القانون الدويل مبا يف ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام النحو ادلبني يف تقرير األمني العام، وذلك من حيث مبادئ وق
. 09فتوى اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، ص« الصلة؟

 .، فتوى اجلدار39، ص 78الفقرة  8-
 .، فتوى اجلدار59، ص 24 الفقرة  9-
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 ٞمنظ...»  جماما طل٪ ٨ٖـ هي ئؾغاةيل مماعؾاث أإ  خٓذ ٣ٞض الضوليت الٗض٫ مد٨مت أما.٫10الاخخال ٢بل ٖليه ٧انذ

  ٖضص ئؾغاةيل اجسظث آلاإ ختى 1967ٖام
ًا
 مهاصعة طل٪ في بما.... ال٣ضؽ وي٘ حٛيحر حؿتهضٝ ألاعى هظه في الخضابحر من ٦بحرا

 11«.. الؿ٩اإ ون٣ل واإلامخل٩اث ألاعى

 يٟط ي أإ أحله َى٫  ٖن النٓغ بهٝغ الاخخال٫ قأإ من.... » اإلاؿخ٣ل عأيه في الٗغبي نبيل نغر الم ال٣اض ي أٖلن ل٣ض       

 خا ث زال٫ من جنكأ التي اإلاكا٧ل قأإ من  هّىإ  ما هنا٥ وليـ... والؿياؾيت وال٣انىنيت ؤلانؿانيت اإلاكا٧ل من ؾلؿلت ئلى
 اإلايخم٘ أإ ٖلى يض٫ ما يىحض  ... اإلانُب٣ت ال٣ىاٖض ؾىة١ من مؼيض ئلى يإصر اإلاُى٫  الاخخال٫ بيضأّإ  اإلاُى٫، الاخخال٫

 ّ  .12« مُل٤ بخٟىيٌ للمدخل زاَغ َيب ٖن يٗهض ألإ اؾخٗضاص ٖلى الضولي

 أو للمضنحإ بالنؿبت ألاؾاؾيت والخ٣ى١  الًماناث جل٪ جُىع  ل٩ي 1949 لٗام الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت حاءث و٢ض      

 الجزإ في َٝغ ؾلُت جدذ اخخال٫ أو نؼإ، خالت في ٧اإ ق٩ل وبأر ما لخٓت أنٟؿهم ييضوإ  الظين... » اإلادميحإ ألاشخام

اياه من ليؿىا اياها من ليؿىا صولت أو ٖع  خغماإ الاجٟا٢يت هظه خٓغث ولظل٪.13« الاجٟا٢ياث جل٪ من 4 اإلااصة أٖلنخه ٦ما" ٖع
٣ا.... » الجضاع ٞخىي  في الضوليت الٗض٫ مد٨مت وط٦غث جمندها، التي بالخ٣ى١  الانخٟإ من اإلادميحإ ألاشخام  47 للماصة ٞو

 الاجٟا٢يت، بهظه الانخٟإ من ٦يٟيت بأيت و  خا٫ بأر مدخل ئ٢ليم أر في يىحضوإ  الظين اإلادمّيىإ  ألاشخام يدغم   ٞانه
 بحإ ي٣ٗض ١اجٟا أر بؿبب أو خ٩ىمخه، أو اإلاظ٧ىع، ؤلا٢ليم مإؾؿاث ٖلى ألاعاض ي  خخال٫ ندييت يُغأ حٛحر أر بؿبب ؾىاء

. 14« اإلادخلت ألاعاض ي من حؼءا أو ٧ل بًم الضولت هظه ٢يام بؿبب ٦ظل٪ أو الاخخال٫، وصولت اإلادخل ؤلا٢ليم ؾلُاث

 .اإلاحخلت الفلضطيييت ألاراض ي في الفلضطيييين اإلادهيين حلىق : الثاوي اإلاطلب

 بالخ٣ى١  اإلاؿاؽ خٓغ زم (ألاو٫  الٟٕغ) َينيالٟلـ للكٗب اإلاضنيت بالخ٣ى١  اإلاؿاؽ خٓغ بالضعاؾت ندناو٫  أإ يم٨ننا     

. (الثاني الٟٕغ) الٟلؿُينيحإ للمضنيحإ والث٣اٞيت والاحخماٖيت الا٢خهاصيت

ٌ  الفرع . الفلضطيني للشعب اإلادهيت  الحلىق  اإلاضاش حظر: ألاو

: مايلي ندناو٫  الخ٣ى١  من ألاصنى الخض جمثل التي اإلاضنيت للخ٣ى١  بالنؿبت      

 .ؤلاوضاهيت غير ألافعاٌ حظر: أوال

 الاخخال٫ صو٫  ماعؾتها مخ٨غعة نمُيت نىعة اإلادخلت، ألاعاض ي في اإلاضنيحإ الؿ٩اإ جغخيل وختى ئهانت و وحٗظيب ٢خل يٗض     
 وألاما٦ن، ألاو٢اث حمي٘ في اإلادٓىعة ألاٞٗا٫ ٖضصث ٢ض اإلاكتر٦ت الثالثت اإلااصة في ألاعب٘ حني٠ اجٟا٢ياث و٧انذ الخاعيش، ٖبر
 اإلااصة ٢ّغعث و٢ض ؤلانؿانيت، ٚحر ألاٞٗا٫ من أّر  وجيغيم الخياة خ٤ لخمايت بأخ٩ام حاءث ٢ض الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت أّإ  ما٥

                                                           

القانون الدويل اإلنساين آفاق وحتديات، اجلزء الثاين، ادلؤدترات " األبعاد القانونية جلدار الفصل العنصري يف ضوء القانون الدويل اإلنساين"زلمد فهد الشاللدة . د 0 -
 .70 زلمد فهد الشاللدة، ص . ، د2005العلمية جلامعة بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، لسنة 

 .، فتوى اجلدار38، ص 75الفقرة    -
 .، نفس ادلرجع 33 -32 ، ص  -3الرأي ادلستقل للقاضي العريب، الفقرة  2 -
 .76، ص  2004، الّلجنة الدولية للصليب األمحر ، الطبعة األوىل "(مدخل للقانون الدويل اإلنساين  )ضوابط حتكم خوض احلرب " كالشهوفن فريتس3 -
 .فتوى اجلدار، 60، ص 26 الفقرة  4 -
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 بهضٝ زهىنا اإلادميحإ، ألاشخام ئػاء مٗنىر  أو بضني ئ٦غاه أر مماعؾت جدٓغ" أنه ٖلى بالنو ؤلا٦غاه خٓغ 31

. 15"ٚحرهم من أو منهم مٗلىماث ٖلى الخهى٫ 

 حٗغيىا ٢ض اإلاضنيحإ الؿ٩اإ أّإ  نيض اإلادخلت، الٗغبيت لألعاض ي ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ منظ ؾاصث التي ألاويإ بضعاؾت       
 الخد٣ي٤ لجاإ أزبدخه ما وهظا ؤلاؾغاةيلي، الاخخال٫ ٢ىاث يضهم ماعؾتها التي اإلاٗاملت وؾىء الخٗظيب من ٦ثحرة ألنناٝ
 والصخٟيحإ اإلادخلت ألاعاض ي مىاَنى بها أصلى التي اإلاسخلٟت والكهاصاث والغؾاةل ليالضو ألاخمغ الهليب وج٣اعيغ الضوليت،
 ٖلى يخأؾـ الظر للخٗظيب ٦ثحرة خا ث ؤلاؾغاةيليت والسجىإ  اإلاٗخ٣الث قهضث ٣ٞض اإلادخلت، ألاعاض ي ػاعوا الظين ألاحانب

. 16الههيىني اإلاظهب لضي الؿاةضة الٗنهغيت الغوح

 .الاصديطان وحظر اإلادهيين الضيان جرحيل و إبعاد حظر:زاهيا

 الترخيل وأّإ  زانت. 17اإلاضنيحإ خمايت حىانب أبغػ  أخض الاخخال٫ أزناء اإلاضنيحإ الؿ٩اإ جغخيل و ئبٗاص خٓغ يك٩ل أيًا      

 واإلاماعؾاث اإلاغّوٖت الخياعب ٧انذ ولظل٪. 18لالخخال٫ الخايٗت اإلان٣ُت ؾ٩اإ ٖلى جإزغ التي الٓىاهغ أقّض  من يٗض وؤلابٗاص
 خٓغ أٖلنذ التي الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت من 49 اإلااصة وي٘ في حىهغيا ؾببا الثانيت الٗاإلايت الخغب أزناء خضزذ التي اإلاظهلت

. 19"الؿ٩اإ وجغخيل ئبٗاص"

 ؾي٣ام التي ألاعى يكٛلىإ  الظين ألانليحإ اإلاضنيحإ الؿ٩اإ وجغخيل َغص ئلى بضايخه منظ الههيىني اإلاسُِ  هضٝ

 .أزغي  أٖغا١ أيت مٗها جسخلِ   التي الخالهت اليهىصيت الضولت جنكأ ختى خخميا أمغا طل٪ اٖخبر و٢ض ؤلاؾغاةيلي، اإلايخم٘ اٖليه

 ؤلاحمالي الٗضص نه٠ ندى يٗاص٫ ما صياعهم،وهى جغ٥ ئلى 1948 خغب زال٫ الٟلؿُينيحإ الؿ٩اإ من 700.000 ايُغ و٢ض
 أعاييهم من الجزوح ئلى ايُغوا الظين الٟلؿُينيحإ من حضيضة أٖضاص لخًي٠ 1967 خغب حاءث زم الٟلؿُينيحإ، للؿ٩اإ

 اإلادخلت ألاعاض ي ؾ٩اإ ٖلى اإلاسخلٟت الًٍٛى مماعؾت في ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ ؾلُاث اؾخمغث و٢ض ،228.606 ٖضصهم بلٜ ئط

 أؾٟغث و٢ض الجضص، اإلاهاحغين ئؾ٩اإ في واؾخسضامها لتهىيضها جمهيضا ؾ٩انها من اإلان٣ُت هظه جٟغيٜ بهضٝ ،1967 ٖضواإ بٗض
 ندى ٚاصع 1972-1968 من الٟترة ٟٞي اإلادخلت، الٗغبيت ألاعاض ي من الؿ٩اإ نؼوح اؾخمغاع ٖن الخٗؿٟيت الؿياؾاث هظه

 1995 ٖام من ٢ؿغا جغخيلهم جم الظين الٟلؿُينيحإ ئحمالي أإ ئلى ألازحرة ؤلاخهاةياث وحكحر الؿنت، في شخو 300.000
 ٚحر والبا٢ىإ  20(ألانغوا)الالحئحإ ٚىر هيئت لضي مسجل  جئ 350.000 منهم ٞلؿُيني ماليحإ 4 من أ٦ثر حئحإ  وأنبدىا

لى. 7.697.929 هى الٟلؿُينيت ألاعاض ي لؿ٩اإ الجماعي ال٣ؿغر  الُغص حجم أإ ويخطح.مسجلحإ م ٖو  ال٣انىإ  أّإ  من الٚغ

ٌ ئؾغاةيل ٞاّإ  لالحئحإ، الٗىصة خ٤ ي٨ٟل الضولي م صياعهم ئلى الٟلؿُينيحإ الالحئحإ صةٖى جٞغ بيٗيا ٢انىنيا ٧ىنه ٚع  .21 َو

                                                           

 . 33-330،بريوت، ص2009، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة االوىل "التزامات الدولة احملتلة اجتاه البلد احملتل"معتز فيصل عباس،.د 5 -
. 98-97أمحد لعروسي،مرجع سابق، ص6 -
 .252، ص 995 ، لعام  5لدويل، العدد اجمللة ادلصرية للقانون ا" اإلبعاد يف ضوء القانون الدويل اإلنساين" رشاد السيد . د 7 -
 .94 ، ص 2005، دار العلم للماليني ،بريوت، الطبعة األوىل، أكتوبر " القاموس العملي للقانون الدويل اإلنساين " (ترمجة زلمد مسعود)فرنسواز بوشيو سولينيو 8 -
 .252رشاد السيد،نفس ادلرجع، ص . د 9 -
ية الصحية واخلدمات االجتماعية وادلعونة األنروا ىي منظمة األمم ادلتحدة إلغاثة و تشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ولالنروا التزام دائم بتوفري التعليم والرعا20

وتأسست االنروا يف أعقاب الصراع العريب اإلسرائيلي لعام . ن وسورياماليني الجئ فلسطيين يعيشون يف قطاع غزة والضفة  الغربية واألردن ولبنا 4الطارئة دلا يربوا على 
. 94، ص 2اجلزائر، طبعة  ،عمر سعد اهلل، معجم يف القانون الدويل ادلعاصر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية /دوتقوم اجلمعية العامة بتجديد واليتها  948 

. 99-98أمحد لعروسي،مرجع سابق، ص 2-
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ذ التي اإلادميحإ لألشخام الجبرر  الن٣ل نىع  من بًٗا" للجضاع" ببنائها ئؾغاةيل وأٖاصث         الٗاإلايت الخغب أزناء ٖٞغ

غ الضوليت الٗض٫ مد٨مت حٗل مما الثانيت،
ّ
 من (49) اإلااصة في حاء بما الجضاع، ٞخىي  في اإلانُب٣ت لل٣ىاٖض جناولها أزناء جظ٦

 نٟيهم أو اإلادميحإ لألشخام الٟغصر أو الجماعي الجبرر  الن٣ل خٓغ»  ٖلى ألاولى ٣ٞغتها نهذ التي و الغابٗت، حني٠ اجٟا٢يت

 .22« صواٖيه ٧انذ أيا مدخلت ٚحر أو مدخلت أزغي  صولت أر أعاض ي ئلى أو الاخخال٫، صولت أعاض ي ئلى اإلادخلت ألاعاض ي من

  جًمن ؤلانؿاإ خ٣ى١  نهىم بٌٗ أّإ  اإلاد٨مت ط٦غث الؿيا١ نٟـ وفي       
ًا
 يىحض ٞغص ل٩ل وؤلا٢امت الخن٣ل خغيت أيًا

 جُبي٤ وأزناء. واإلاضنيت الؿياؾيت الخ٣ى١  ٖهض من 12 اإلااصة نو ئلى أقاعث ٖنضما ما، صولت ئ٢ليم صازل ٢انىني ندى ٖلى
 طاجه عوالجضا ألازًغ الخِ بحإ مٛل٣ت من٣ُت وئنكاء الجضاع حكييض»  أإ  خٓذ ال٣انىنيت الًماناث لخل٪ الٗض٫ مد٨مت
 باؾخثناء اإلادخلت، الٟلؿُينيت ألاعى ؾ٩اإ خغيت ٖلى قضيضة ٢يىصا طل٪ ٖن ًٞال ٞغيذ أمىع  ٧لها حيىب وج٩ىين

 نؼوح ئلى أصي ٢ض الجضاع مؿاع أّإ  ٦ما 23«... الخًغيت اإلانا٤َ بٌٗ في أ٦ثر وجخيلى هنا٥، اؾديٗابهم جم ممن الٟلؿُينيحإ
 الغخيل ئلى وصٞٗهم الٟلؿُينيحإ جيىي٘ أؾاؽ ٖلى بنيذ التي ؤلاؾغاةيلي، خخال٫الا لؿياؾت ندييت الؿ٩اإ من ٦بحرة أٖضاص

 ومكغوٕ مخيغ 600 ػهاء اإلاخدضة ألامم ج٣اعيغ جٟيض خؿبما أٚل٤ ٢ل٣يليه في... »انه  اإلاد٨مت وحضث خيث ،24أعاييهم من

اصع أبىابه جياعر   يٗيكىإ  الظين الٟلؿُينيحإ من لٗضيضا ؾيًُغ... بالٟٗل اإلان٣ُت شخو 8000 و 6000بحإ يتراوح ٖضص ٚو
 . 25«.... الغخيل ئلى اإلانا٤َ هظه في

 الؿ٩اإ انخ٣ا٫ ئلى بالًغوعة مؿاعه أصي الظر الجضاع هظا بناء وعاء من الاخخال٫ صولت ئليه حؿعى الظر الهضٝ ئّإ        

 ٞخىي  في حاء لظل٪. بال٣ىة ٖليها ءالاؾديال بٗض اإلادخلت لألعاض ي الضيمٛغافي الخ٩ىين حٛيحر جأ٦يض ب٩ل هى وعخيلهم،
 ال٣ضؽ ٞيها بما اإلادخلت الٟلؿُينيت لألعاض ي الضيمٛغافي الخ٩ىين يٛحر الظر بالك٩ل مهمم الجضاع مؿاع...»الجضاع

ناث حٗؼيؼ زال٫ من الكغ٢يت  ٖلى بناء اإلاد٨مت أٖلنذ لظل٪26«... مكغوٖت ٚحر بهىعة اإلا٣امت ؤلاؾغاةيليت اإلاؿخَى

ناث ئ٢امت جخًمن ومماعؾاث ؾياؾت جدب٘ ئؾغاةيل أإ 1977 ٖام منظ»  جل٣تها حيا٫ اإلاٗـــلىماث  ألاعاض ي في مؿخَى
 أو جن٣ل أإ اإلادخلت الضولت ٖلى خٓغث التي ال٣ٟغة وهي 27«  49 اإلااصة من 6 ال٣ٟغة أخ٩ام يسال٠ بما اإلادخلت الٟلؿُينيت

. ألاعاض ي جل٪ وا٢٘ لخٛيحر جدخلها التي ألاعاض ي ئلى ؾ٩انها جغخل

ليه       ناث ئ٢امت» أّإ  ئلى اإلاد٨مت زلهذ ٖو  ال٣ضؽ ٞيها بما) اإلاخٗل٣ت الٟلؿُينيت ألاعاض ي في ؤلاؾغاةيليت اإلاؿخَى

لى ،28« الضولي لل٣انىإ  زغ٢ا جمثل (الكغ٢يت م ٖو  أّإ  ئلى ،29للجضاع اإلاإ٢ذ الُاب٘ ٖلى ؤلاؾغاةيلي الجانب جأ٦يض من الٚغ

                                                           

 .فتوى اجلدار ،60، ص 26 الفقرة  22-
 .33 ، ص 23 نفس ادلرجع، الفقرة  23-
 .08 ، ص 39، رللد 2004أبريل  56 السياسة الدولية، العدد "اجلدار اإلسرائيلي يف ميزان زلكمة العدل الدولية،"رشا محدي ، 24-
. ، فتوى اجلدار66،ص33 الفقرة25-
 .55، ص 5  نفس ادلرجع، الفقرة  26-
 .57، ص 20 نفس ادلرجع، الفقرة  27-
 .نفس ادلرجع والصحفة 28-
 .58، ص  2 نفس ادلرجع، الفقرة  29-
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 مما اإلاضنيحإ الؿ٩اإ عخيل في صاةما زُغا ويمثل حهت، من وا٢ٗا أمغا يسل٤ الجضاع هظا أإ ٖلى الخأ٦يض أٖاصث اإلاد٨مت

. 30أزغي  حهت من الضيمٛغافي الىا٢٘ حٛيحر في يؿهم

 .الفلضطيييين للمدهيين والثلافيت والاجخماعيت الاكخصادًت  الحلىق  شاإلاضا حظر: الثاوي الفرع

 هظه أهميت وجؼصاص أخض، ٖلى يسٟي   أمغ ألاٞغاص أو للضو٫  بالنؿبت ؾىاء والاحخماٖيت الا٢خهاصيت الخ٣ى١  أهميت ئّإ        

. 31اإلاؿلخت الجزاٖاث أزناء والًماناث الخ٣ى١ 

. اإلاائيت اإلاىارد ونهب والخاصت العامت  اإلالىيت اإلاضاش حظر: أوال

 ويغب ٞيها، اإلا٣يمحإ ٖلى اإلاؿا٦ن وهضم ال٣غي  وجضمحر بخسغيب ج٣ىم ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ و٢ىاث 1967 ٖضواإ منظ       
 ٦ثحرة منا٤َ في و٢امذ ، ئ٢امتهم أما٦ن من الغخيل ٖلى الؿ٩اإ وئحباع جضمحرها، بٛغى اإلادخلت ألاعاض ي في اإلاياه مهاصع

ت اإلانا٤َ وجضمحر الؼعاٖيت اإلادانيل بدغ١   ٢امذ ٦ما.اإلادخلت ألاعاض ي مٛاصعة ٖلى وئحباعهم الؿ٩اإ جيىي٘ بٛغى اإلاؼعٖو
 الخيغي٠ مىؾم بضأ أإ ومنظ الٛغبيت، الًٟت في الؼعاٖيت ألاعاض ي جيغي٠ ئلى الجضاع بناء ئزغ ٖلى ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ ٢ىاث

 بىي٘ زالهت ٞلؿُينيت ػعاٖيت أعاض ي ٖلى ئؾغاةيل اؾخىلذ ،2002 حىاإ في الٗنهغر  الٟهل حضاع لهالح ؤلاؾغاةيلي

 .32اإلاىاَنحإ أعاض ي من قاؾٗت مؿاخاث ٖلى الاخخال٫ ٢ىاث اؾخىلذ ٦ما ئزُاع، أو ئنظاع بأر ألاهالي جبليٜ صوإ  اليض

ذ ،1967 ٖام خغب انتهاء ٞىع و         اإلاياه ٖلى الؿيُغة ئلى تهضٝ مضعوؾت اؾديُانيت ؾياؾت جنٟيظ في ئؾغاةيل قٖغ
ت الٗغبيت وألاعاض ي ض جنٟيظ احل من أزغي  وجاعة ألامنيت، أهضاٞها جد٣ي٤ احل من جاعة الدجج، بكتى مخظٖع  ؤلالهي الٖى

. 33اإلادخلت ألاعاض ي باؾديُاإ

 أّإ  رحي اإلااةيت الثروة وزانت ؤلاؾغاةيليت، الؿلُاث حانب من مخىانل لنهب اإلادخلت ألاعاض ي مىاعص وجخٗغى     
ناث يت اإلاياه ٞيها بما الٛغبيت الًٟت مياه مهاصع ٖلى ٧ليا اٖخماصا حٗخمض ؤلاؾغاةيليت اإلاؿخَى  ألاعصإ نهغ ومياه الجٞى

 اإلان٣ُت ٢اصة بحإ ئحمإ قبه وهنا٥ ألاوؾِ، الكغ١  في الجزإ ٢ًايا ا٣ٖض من حٗخبر اإلاياه ٢ًيت أّإ  زانت وعواٞضه،

 وألاهضاٝ الجىانب أهم ومن.34النِٟ ٢ًيت من ازُغ أنبدذ اإلاياه ٢ًيت أّإ  صيميتألا٧ا و الؿياؾيت اإلاٗاهض ومسخل٠
 ٖلى يؼيض ما سخب ٖملياث اؾخمغاع يماإ الٗنهغر، الٟهل حضاع ئ٢امت زال٫ من جد٣ي٣ها ئلى ؤلاؾغاةيليىإ  يؿعى التي
 مياه ٚالبيتها في وهي الٛغبي، فيالجى اإلااتي للخىى اإلاخيضصة الؿنىيت اإلااةيت الُا٢ت ٧امل حك٩ل م٨ٗب متر مليىإ  400

 إلزغاء ٧ىؾيلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي مياه ؾلب في ئؾغاةيل ؾياؾت هي هظه ٧انذ وئطا الًٟت، خضوص صازل جخ٩ّىإ  ٞلؿُينيت

                                                           

 .58، ص 22 نفس ادلرجع، الفقرة  30-
للنشر والتوزيع، ، مع دراسة عن االحتالل اإلسرائيلي لألقاليم العربية، الشركة الوطنية "احلريب وقواعد القانون الدويل ادلعاصر االحتالل"مصطفى كمال شحاتة . د 3-

.  378ص ص  . 98 اجلزائر، طبعة
. 08 -06 أمحد لعروسي،مرجع سابق، ص32-
 األوىل، الطبعة اإلسكندرية، منشاة ادلعارف "العربية احملتلة وقواعد القانون الدويل ادلعاصر األراضييف  اإلسرائيليةادلستوطنات "، موسى القدسي الدويك.د 33-

 .09 ،ص2004
 .6  موسى القدسي الدويك، نفس ادلرجع ،ص.د 34-
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 من ٞليـ الهجغة، ٖلى الٟلؿُينيحإ إلحباع مهمت وؾيلت جمثل أزغي  ناخيت من ٞانها الٟلؿُيني، الكٗب خؿاب ٖلى اليهىص

.  35 الٟلؿُينيحإ لهجغة ٢ؿغيت أصاة والجٟاٝ ٞالُٗل مياه، بضوإ  الكٗب هظا يٗيل أإ اإلاخهىع 

 أهضاٞها لخد٣ي٤ حؿعى ئؾغاةيل أإ اجطح أإ بٗض زانت الجضاع، ٞخىي  في الخ٣اة٤ هظه الٗض٫ مد٨مت جناولذ و٢ض      
 الا٢خهاصيت ألاؾاليب ٞيها بما قاملت اؾتس ي زال٫ من للؿ٩اإ، الضيمٛغافي الخ٩ىين وحٛيحر والترخيل ؤلابٗاص في اإلاخمثلت

 . 36والاحخماٖيت

 أر جضمغ أإ الاخخال٫ صولت ٖلى يدٓغ»  ٞيها حاء التي الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت من 53 اإلااصة نو ئلى اإلاد٨مت أقاعث و٢ض 
 أو الاحخماٖيت ثاإلانٓما أو الٗامت الؿلُاث أو بالضولت أو حماٖاث أو بأٞغاص جخٗل٤ من٣ىلت، أو زابخت زانت ممخل٩اث

  الخٗاونيت،
ّ
  ةدت من 52 و 46  اإلااصة ئلى اإلاد٨مت أقاعث ٦ما  37« الخضمحر هظا خخما ج٣خط ي الخغبيت الٗملياث ٧انذ ئطا ئ 

 مٗينت خضوص في 52 اإلااصة حؿمذ وأزحرا مهاصعتها، يم٨ن   وانه الخانت اإلال٨يت اخترام»  ٞغيذ التي 1907 لٗام  هار

. 38« الاخخال٫ حيل اخخياحاث لخلبيت الخضماث وبخ٣ضيم نيتالعي باإلاهاصعاث

 والعمل والخعليم الصحت في  الحم اإلاضاش حظر: زاهيا

 بحإ يٗيكىإ  للظين بالنؿبت لؿيما بها، يديِ التي ال٣غي  في الصخيت اإلاغا٤ٞ ئلى الىنى٫  أيًا الجضاع بناء أٖا١ ل٣ض       
 الخغ٦ت ٖلى ال٣يىص لؼياصة ندييت أنال اإلاترصيت الصخيت الخضماث مؿخىي  جغصر ػياصة ئلى هظا وأصي ألازًغ، والخِ الجضاع

ملياث ال١ ٖو  بأؾغها الٛغبيت للًٟت بالنؿبت الخا٫ هى هظا وؾي٩ىإ .ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ ٢ىاث عيتهاٝ التي الٗؿ٨غيت ؤلٚا
غة ٚحر اإلاخسههت الُبيت الخضماث ج٣ضم التي الكغ٢يت ال٣ضؽ مؿدكٟياث ئلى الىنى٫  من الخض في الجضاع حؿبب ئط  اإلاخٞى
ؿخا مؿدكٟى اإلاثا٫ ؾبيل ٖلى الٛغبيت، الًٟت في آزغ م٩اإ أّر  في  الٛغبيت الًٟت في الىخيض اإلاؿدكٟى هى يا٨ٞخىع  اٚو

غ الظر ا٢ت من إلاؼيض الى٢اةيت الصخيت الخضماث حٗغيذ ل٣ض. ال٨لى ٚؿيل يٞى  اإلاغا٤ٞ ئلى الؿ٩اإ ونى٫  لخٗظع ندييت ؤلٖا

 39.الُبيت

 في الخٗليميت  الٗمليت انخٓام ٖضم ئلى الجضاع أصي ٣ٞض التربىيت والخٗليميت الٗمليت ٖلى لالن٩ٗاؾاث وبالنؿبت        
 ٖبر اإلاضاعؽ ئلى الىنى٫  من اإلاٗلمحإ أو الُالب من٘ يخم خيث حؼتي بك٩ل الضوام حُٗيل يخم ألايام مٗٓم اإلاضاعؽ،ٟٞي

 الٗاػ٫  الجضاع بىاباث ٖنض الاخخال٫ حنىص يمن٘ ٦ما.َىيلت لؿاٖاث الخىاحؼ ٖلى حجؼهم ٖبر ونىلهم جأزحر أو ، الجضاع
ٟي  بحإ الخنؿي٤ مؿخىر  انسٟاى ئلى يإصر وهظا الجضاع، صازل اإلاضاعؽ ئلى الىنى٫  من موالخٗلي التربيت م٩اجب مْى

 40.ٖام بك٩ل التربىيت الٗمليت ئعبا٥ ئلى ويإصر والخٗليم التربيت وم٨خب اإلاضاعؽ

                                                           

. 09 -08 أمحد لعروسي،،مرجع سابق، ص35-
 .30 ، ص 39، اجمللد 2004، أكتوبر 57 السياسة الدولية، العدد " اآلثار القانونية والسياسية للرأي االستشاري حول اجلدار العازل"عبد اهلل األشعل . د 36-
 .، فتوى اجلدار 6، ص 26 الفقرة  37-
 .59-58، ص 24 نفس ادلرجع، الفقرة  38-
 ،مكتب اخلليل –بالتعاون مع وزارة اإلعالم "زلافظة اخلليل  ،"حالة دراسية "جدار الفصل العنصري وآثاره االجتماعية على الشعب الفلسطيين"،شادي أمحد ادلصري39-

 .46-44، ص2008
. 46-44ص ، نفس ادلرجع،شادي أمحد ادلصري40-
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  أٖا١ الجضاع٢ض طل٪ بناء أّإ  بّينذ ٖنضما الخ٣اة٤ هظه ئلى الضوليت الٗض٫ مد٨مت أقاعث و٢ض       
ًا
 الؿ٩اإ مماعؾت أيًا

 الا٢خهاصيت بالخ٣ى١  الخام الضولي الٗهض ي٨ٟلها خ٣ى١  وهي والخٗليم، والصخت الٗمل في لخ٣هم الٟلؿُينيحإ

 مٗيص ي مؿخىي  في الخ٤) 11و (والُٟل ألاؾغة ومؿاٖضة خمايت)10و (الٗمل في الخ٤)7و 60 مىاص في والث٣اٞيت والاحخماٖيت

 41.(الخٗليم في الخ٤) 14و 13 واإلااصجحإ (الصخت في الخ٤) 12و (مناؾب

 الجضاع أّإ  الخ٣اعيغ من الٗضيض حكحر خيث وآلازاع، الؿياخت ب٣ُإ بالٛت أيغاع الٗنهغر، الٟهل حضاع ألخ٤ أيًا       

 ، لخم بيذ:  مضإ زانت الؿياخيت واإلاضإ اإلا٣انض أهميت من وؾي٣لل ألازغيت، واإلاىا٢٘ اإلانا٤َ من ال٨ثحر ؾيبخل٘
 في الغةيؿت الؿياخيت اإلا٣انض أبغػ  أخض حك٨الإ اللخحإ ، وال٣ضؽ لخم بيذ مضينتي لٟهل ةئياٝ الخليل، ال٣ضؽ،

 النانغة مضإ زانت والجنىب الكما٫ في الىا٢ٗت اإلاضإ بحإ الؿياخيت الخغ٦ت ئٖا٢ت في الجضاع حؿبب ٦ظل٪. ٞلؿُحإ
 ممايٗني٣ٟض ألازغيت، اإلاىا٢٘ بٗكغاث الضماع وئلخا١ اإلايذ، والبدغ أعيدا من٣ُت ٖؼ٫  ئلى ئياٞت وحنحإ، ونابلـ هللا وعام

 صزل ٖلى حٗخمض لخم بيذ مضينت في الٗاةالث من% 65 وأإ زانت الا٢خهاصر، للضزل الٟلؿُينيت ألاؾغ من آلا ٝ

.  42الؿياخت

 أزبدذ ٣ٞض الٟلؿُينيت، ألاعاض ي في للميخمٗاث الاحخماعي النؿيج ٖلى الجضاع،الخأزحر إل٢امت اإلاباقغة آلازاع ومن       

 ألاؾغ من% 9,6 أإ الجضاع من اإلاخًغعة ال٣غي  ٖلى الٟلؿُيني لإلخهاء اإلاغ٦ؼر  الجهاػ من ناصعة اؾخ٣هاةيت صعاؾت

 الجضاع، قغقي حٗيل التي اإلاٗيكيت ألاؾغ من% 63,5 م٣ابل أ٢اعبها ػياعة من جخم٨ن لم الجضاع، ٚغبي اإلاىحىصة اإلاٗيكيت

 ٚغبي حٗيل التي اإلاٗيكيت ألاؾغ من% 38,3 ٫ بالنؿبت والث٣اٞيت الاحخماٖيت ألانكُت مماعؾت ٖلى ال٣ضعة جًغعث ٣ٞض
 43.الجضاع قغقي حٗيل التي اإلاٗيكيت ألاؾغ من% 84,4 و الضعاؾت قملتها والتي الجضاع

ٌ  في  الحم اإلاضاش حظر :الثار  .اإلاحخلت ألاراض ي لضيان ؤلاغازت إمداداث وصى

ازت ئمضاصاث ونى٫  في للخ٤ وبالنؿبت         الخأ٦يض في هام صوع  الغابٗت حني٠  جٟا٢يت ٧اإ ٣ٞض اإلادخلت، ألاعاض ي لؿ٩اإ ؤلٚا

 اإلاإإ  ون٣و للهجماث اإلاضنيحإ الؿ٩اإ يخٗغى ما ٞٛالبا-62،59،57،56،55-اإلاىاص نٓمتها نهىم بٗضة وحاءث ٖليه،
 حٗمل أإ الاخخال٫ صولت واحب من أنه ٖلى 55 اإلااصة ٢غعث و٢ض اإلاؿلح، الجزإ بؿبب ألاوبئت واندكاع والُبيت الٛظاةيت

 من أنه ال٣ليل أ٢ل في أو.44الُبيت وؤلامضاصاث الٛظاةيت باإلاإإ  اإلاضنيحإ الؿ٩اإ جؼويض ٖلى وؾاةلها به حؿمذ ما بأ٢ص ى
. 45ؤلامضاصاث جل٪ من ألاٞغاص خغماإ ئلى جإصر بُغي٣ت ٖمضا الخهٝغ يخم أإ إلادٓىع ا

 اإلاإونت جن٣ههم منهم ٢ؿما أو اإلادخلت ألاعاض ي ؾ٩اإ ٧ل ٧اإ ئطا -»  الغابٗت، حني٠ اجٟا٢يت من 59 اإلااصة في حاء و٢ض       
ازت بٗمليت حؿمذ أإ الاخخال٫ صولت ٖلى وحب ال٩اٞيت غ الؿ٩اإ، هإ ء إلاهلخت ؤلٚا  به حؿمذ ما ب٣ضع الدؿهيالث لها وجٞى
. وؾاةلها

                                                           

 .، فتوى اجلدار64، ص 30 الفقرة   4-
 .34ص، نفس ادلرجع،شادي أمحد ادلصري42-
. 34-30ص ، نفس ادلرجع،شادي أمحد ادلصري43-
 .337-336ص ، ادلرجع السابق،موسى القدسي الدويك.د44-
 . 20،ص999 ، سلتارات من أعداد  "اجمللة الدولية للصليب األمحر" القيود القانونية و السياسية: العقوباتاإلقتصادية"آنا سيغال،-45
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 ٖلى ألاخمغ، للهليب الضوليت ٧اللجنت مخدحزة ٚحر ئنؿانيت هيئت أو صو٫  بها ج٣ىم أإ يم٨ن التي ثالٗمليا هظه وجخ٩ىإ  -

ظيت مؿاٖضاث من ألازو  باإلاغوع الؿماح مًمىنه التزام الاخخال٫ صولت ٖلى ي٣٘ ولظل٪« واإلاالبـ الُبيت وؤلامضاصاث ألٚا
ازت إلاىاص الخغ  46.اإلادخلت ألا٢اليم ؾ٩اإ ل٩ل ؤلٚا

 هنا٥ أإ الجضاع ٞخىي  في اإلاد٨مت ط٦غث ٣ٞض زام، بك٩ل الاخخال٫ صولت ٖلى ج٣٘ الؿاب٣ت الالتزاماث ٧انذ اوئط      
ازت مىاص مغوع بدؿهيل مُالبت الضو٫  حمي٘ ألإ وطل٪ الاخخال٫، صولت ٚحر ٖلى ج٣٘ التزاماث  ندى أ٢اليمها ٖلى خغيت ب٩ل ؤلٚا
 ٦ما مدضوص، ؾحر وزٍُى إلاىاٖيض َب٣ا وجنٓيمها اإلاىاص جل٪ جٟخيل خ٤ لها امالالتز طل٪ م٣ابل في أنها ٚحر اإلادخل، ؤلا٢ليم
 لهالح اؾخسضامها لًماإ ؤلامضاصاث حؿليم ٖمليت مغا٢بت الخاميت الضولت أو ؤلانؿانيت اإلانٓمت من جُلب أإ لها يم٨ن

 الضو٫  حمي٘ ٖلى ....-» الغابٗت حني٠ يتاجٟا١ من 59 اإلااصة ٖن ن٣ال اإلاد٨مت ٢الخه إلاا وو٣ٞا. ئليها بداحت هم الظين الؿ٩اإ
. الخمايت لها ج٨ٟل وأإ بدغيت اإلاؿاٖضاث هظه بمغوع جغزو أإ اإلاخٗا٢ضة

 اإلاؿاٖضاث جٟدل أإ الجزإ في زهم َٝغ يدخلها أعاى ئلى ٞيها مؿاٖضاث مغوع بدغيت حؿمذ التي للضولت ييىػ  أنه ٖلى -
 اإلاؿاٖضاث هظه بأإ ٧اٝ يماإ ٖلى الخاميت الضولت من جدهل وأإ مدضوصة، ؾحر وزٍُى إلاىاٖيض َب٣ا مغوعها وجنٓم

ازت مسههت .  47« الاخخال٫ صولت لٟاةضة حؿخسضم لن وأنها اإلادخاححإ الؿ٩اإ إٚل

 أإ ئلى الجضاع ٞخىي  في الٗض٫ مد٨مت أقاعث ط٦غها الؿاب٤ الخ٣ى١  له جخٗغى ما ٖلى خ٨مها ميمل وفي ولظل٪       
 والخٗليم، والصخت الٗمل في ولخ٣هم اإلاضنيت لخ٣ى٢هم الٟلؿُينيحإ اإلاضنيحإ مماعؾت يٗى٢اإ به اإلاغجبِ والنٓام الجضاع

 ألامم واجٟا٢يت والث٣اٞيت، والاحخماٖيت الا٢خهاصيت بالخ٣ى١  الخام الضولي الٗهض ينو ٦ما مالةم مٗيكت مؿخىي  وفي

 حني٠ اجٟا٢يت من 49 اإلااصة من 6 ال٣ٟغة زال٠ر به اإلاغجبِ والنٓام الجضاع حكييض وأإ الُٟل، خ٣ى١  بكأإ اإلاخدضة
 . ألامن ميلـ و٢غاعاث الغابٗت

. الفلضطيييين اإلادهيين حلىق  اهتهان عً إصرائيل مضؤوليت: الثالث اإلاطلب

 وهي الاخخال٫، لضولت الضوليت اإلاؿإوليت ئزاعة ٞيخم الضوليت التزاماتها بانتها٥ ٢امذ ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ صولت  أّإ  بما

  .(الثاني الٟٕغ) الجؼاةيت واإلاؿإوليت (ألاو٫  الٟٕغ) اإلاضنيت إلاؿإوليتا

ٌ  الفرع . الفلضطيييين اإلادهيين حلىق  اهتهان عً إلصرائيل اإلادهيت اإلاضؤوليت:  ألاو

 1907 ٖام ئلى حٗىص َىيلت، ٞترة منظ ئعؾاءه جم ٢ض الخٗىيٌ في وخ٣ه ؤلانؿاإ خ٣ى١  انتها٧اث ٖن اإلاضنيت اإلاؿإوليت ئّإ       
 الظر اإلاداعب الُٝغ الثالثت ماصتها ألؼمذ التي و البريت، الخغب أٖغاٝ و ٢ىانحإ باخترام اإلاخٗل٣ت الغابٗت،  هار اجٟا٢يت في

ما٫ حمي٘ ٖن مؿإو  ي٩ىإ  ٦ما ، الخاحت ا٢خًذ ئطا حٗىيٌ صٞ٘ بأخ٩امها يسل  ئلى ينخمىإ  أشخام يغج٨بها التي ألٖا

 التي اإلااصة هي و ، 1907 لٗام 3 باإلااصة الكبه قضيضة ٢اٖضة ألاو٫  ؤلايافي البروجى٧ى٫  من 91 ةاإلااص جًم و. 48اإلاؿلخت ٢ىاجه

                                                           
- 289،ص 2005، دار العلم للماليني ،بريوت، الطبعة األوىل، أكتوبر " القاموس العملي للقانون الدويل اإلنساين" ، (ترمجة زلمد مسعود)فرنسوازبوشيهسولينيو ، -46
290. 
 .، فتوى اجلدار  6،  ص26 الفقرة  -47
. 06 -04 ، ص 2003،اجمللة الدولية للصليب األمحر، سلتارات من أعداد"األضرار الناجتة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساينإصالح "اميانويال شيارا جيالرد ، 48-
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 و الخٗىيٌ في الخ٤ أّإ  ننس ى أإ صوإ  هظا. 49اٖتراى صوإ  و الن٣اف من ٦ثحر صوإ  1977 لٗام الضبلىماس ي اإلاإجمغ ٖليها وا٤ٞ

. 50 يغع  من لخ٣هم ما حّغاء الخٗىيٌ في الطخايا خ٤ ثَّىع  التي ؤلانؿاإ، خ٣ى١  ٢ىاٖض ٖلى أيًا يخأؾـ الًغع  حبر

 الخٗىيٌ و الخ٣ى١  عص أهمها و مسخلٟت، نىع  و أق٩ا  ؤلانؿاني ال٣انىإ  انتها٧اث ٖن ألايغاع حبر يخسظ أإ يم٨ن

ليه.51بٗينه انتها٥ م٣ابل في الخٗىيٌ نىع  حمي٘ جُب٤ أإ أزغي  حهت من يم٨ن طل٪ م٘ و ، اإلاالي  اةيلئؾغ مؿاءلت يم٨ن ٖو

 إلؾغاةيل اإلاضنيت اإلاؿإوليت ئّإ .الخغبي الاخخال٫ بؿبب الٟلؿُينيحإ باإلاىاَنحإ لخ٣ذ التي ألايغاع ٖن حٗىيًاث صٞ٘ ٖن
 ٚؼة، و٢ُإ الٛغبيت للًٟت اخخاللها بانهاء ألاو٫  اإلا٣ام في ألازحرة هظه ج٣ىم أإ حٗني اإلادخلت، الٟلؿُينيت ألاعاض ي  في

 وأيًا ،1948 خغب منظ ٖليها اؾخىلذ التي الٟلؿُينيت والخانت الٗامت واإلامخل٩اث وألامىا٫ ألاقياء حمي٘ بغص والتزامها
 لألعاض ي واخخاللها ٖضوانها بمناؾبت اجسظتها التي ال٣غاعاث ٧اٞت وئلٛاء وألاؾغي، اإلاٗخ٣لحإ ألاشخام حمي٘ ٖن ؤلاٞغاج

 ويم بخىخيض واإلاخٗل٣ت 1967/حىيليت/27 بخاعيش عاةيليؤلاؽ" ال٨نيؿذ" أنضعها التي الثالر ال٣ىانحإ وأهمها الٟلؿُينيت

حرها ال٣ضؽ،  الٗغبي الخٗليم نٓام بمىحبه أزًٗذ الظر 1969/ حىيليت/17 ٢انىإ  مثل ألازغي  وال٣ىانحإ ال٣غاعاث من ٚو
 للؿلُت إلااليا الخٗىيٌ ئلى ئياٞت الٗيني، بالخٗىيٌ يٗٝغ ما ئَاع في هظا و٧ل ، الخ... ؤلاؾغاةيليت الخٗليميت للبرامج

 اإلاضنيحإ أيغاع ٖضيضة هي و٦م ٦ؿب، من ٞاتهم وما يغع  من لخ٣هم ما ٧ل ٖن الٟلؿُينيحإ واإلاىاَنحإ الٟلؿُينيت

. 52واإلااصيت منها البكغيت الٟلؿُينيحإ

 في اتهاوانتها٥ بيغاةمها حٗتٝر أإ ئؾغاةيل ٖلى ينبغي واإلاالي، الٗيني الخٗىيٌ في واإلاخمثلت الخُىاث بهظه ٢يامها وبٗض
ت وئلى أو ، وؾلُخه الٟلؿُيني للكٗب اٖخظاعاتها ج٣ضم وأإ الٟلؿُينيت، ألاعاض ي  أّإ  باٖخباع زانيا، الضوليت اإلايمٖى

. 53اإلاكغوٖت ٚحر ألاٞٗا٫ لهاجه ج٨غاعها بٗضم ال٨ٟيلت الًماناث ج٣ضم وأإ الضوليحإ، وألامن للؿلم تهضيضا جمثل حغاةمها

 ألاعاض ي في ؤلانؿاإ خ٣ى١  و ؤلانؿاني الضولي ال٣انىإ   نتها٧اث جناولها أزناء الضوليت ص٫ال٘ مد٨مت جدضزذ ٢ض و       

 التزام ئؾغاةيل ٖلى ي٣٘»  انه أٖلنذ لظل٪ جبٗا و. 54للخٗىيٌ الاولخحإ بالهىعجحإ ئؾغاةيل التزام ٖن اإلادخلت الٟلؿُينيت
 البناء طل٪ أحؼاء باػالت ٞىعا ال٣يام و...  اإلادخلت لؿُينيتال٠ ألاعى في بناؤه الجاعر  الجضاع حكييض أٖما٫ ٞىعا جى٠٢ باإ

 و ال٣ىانحإ بالٛاء ٞىعا ال٣يام ييب ،و خىلها وما الكغ٢يت ال٣ضؽ ٞيها بما اإلادخلت، الٟلؿُينيت ألاعى صازل الىا٢ٗت

ئت اإلاٗخمضة اللىاةذ  أق٩ا٫ من ألاولى للهىعة اصعاؾخه بٗض اإلاد٨مت ط٦غث و. 55«...  به اإلاغجبِ النٓام وئعؾاء لدكييضه جَى

                                                           

. 362،ص  2003اجمللة الدولية للصليب األمحر، سلتارات من اعداد" سبل إنصاف ضحايا انتهاكات القانون الدويل اإلنساين،"زجيفلد، ليزبث49-
.  57،  ص  2003اجمللة الدولية للصليب األمحر، سلتارات من أعداد " حايا و شهود اجلرائم الدولية ، من احلق يف احلماية إىل حق التعبري ض"لوك والني 50-
ة العامة لألمم ادلتحدة عام يذكرت ادلبادئ األساسية و ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة حبق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين الصادرة عن اجلمع 5-

: مشار إليو يف: حتديدا  2 رد احلقوق ، و التعويض ،  و رد االعتبار و الرتاضي و ضمانات لعدم التكرار و ذلك يف ادلبدأ : ، مخسة أشكال من جرب الضرر ىي 2000
. 0 ىامش  353فلد، مرجح سابق، ص زيج ليزبث
.  5 -50 أمحد لعروسي،، مرجع سابق، ص52-
 .ونفس الصفحةنفس ادلرجع ،53-
.      22، العدد السادس و الثالثون ، ص2006رللة اإلنساين خريف   ،"اثر اجلدار على الظروف ادلعيشية للفلسطينيني "،ناصر الريس54-

 .73،  5 نفس ادلرجع ، الفقرة 55- 
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 ملؼمت ئؾغاةيل ج٩ىإ  طاتها اإلامخل٩اث جل٪ عص حٗظع زبىث خالت في... » اإلاالي للخٗىيٌ ايًا اللجىء يخم انه الٗيني الًغع  حبر

.  56«...  يغع  من بهم لخ٤ ٖما ألاشخام بخٗىيٌ

 اإلاخدضة ألامم سجل ئنكاء ٖلى متالٗا الجمٗيت نىجذ  الجضاع خى٫  الضوليت الٗض٫ مد٨مت ٞخىي  نضوع  وبٗض       
يت هيئت السجل هظا ويٗخبر لأليغاع،  سجل وي٩ىإ  الٗام، لالمحإ ؤلاصاعيت الؿلُت جدذ ويٗمل الٗامت، للجمٗيت جابٗت ٖٞغ

ت نسخ هيئت في جىزي٣ي ق٩ل طا سجل أو ٢اةمت بمثابت اإلاخدضة ألامم  لخ٣ذ التي اإلااصيت لأليغاع ال٨ترونيت ونسخ مُبٖى
خباعيحإ و الُبيٗيحإ شخامألا بيمي٘  في بما اإلادخلت، الٟلؿُينيت ألاعاض ي في الجضاع ئؾغاةيل حكييض حغاء من اإلاٗنيحإ الٖا

٤ أو للخٗىيًاث لجنت لأليغاع اإلاخدضة ألامم سجل يٗخبر و  وخىلها، الكغ٢يت ال٣ضؽ صازل طل٪  أو اإلاُالباث لدؿىيت مٞغ
ب٣ا ٢ًاةيت، قبه أو ٢ًاةيت هيئت  ، مؿخ٣لحإ أًٖاء زالزت بخٗيحإ اإلاخدضة لألمم الٗام ألامحإ ٢ام الٗامت لجمٗيتا ل٣غاع َو

. 57له م٣غا ٞيينا في اإلاخدضة ألامم م٨خب السجل ويخسظ

 واإلاباصب الضوليت الٗض٫ مد٨مت بٟخىي  الهلت طاث بالنخاةج لأليغاع اإلاخدضة ألامم سجل يؿترقض و يخه جنٟيظ وفي       
 ٧اٞت أّإ  لًماإ حهضه ٢هاعي  لأليغاع اإلاخدضة ألامم سجل يبظ٫ ؾٝى اإلاخدضة ألامم خؿب و  الضولي، لل٣انىإ  الٗامت

خباع الُبيٗيحإ ألاشخام من اإلاخًغعين  بهم لخ٣ذ التي اإلااصيت ألايغاع لدسجيل مُالباتهم لخ٣ضيم ئم٩انيت لض هم يحإوالٖا

. 58الجضاع حكييض ندييت

 .جرائمهم عً للمحاهمت ؤلاصرائيليين اإلاضؤولين جلدًم:الثاوي الفرع

 اإلاؿإولحإ مخابٗت الٟلؿُينيحإ اإلاضنيحإ يض ئؾغاةيل بها ج٣ىم التي الهمييت واإلاماعؾاث الجغاةم حؿخضعي

. ئباصة وأٖما٫ ؤلانؿانيت، يض وحغاةم خغب، حغاةم باٖخباعها الانتها٧اث هظه ٖن ؾغاةيليحإؤلا

 الجغاةم ٞاّإ  زّم  ومن الجناةيت للمد٨مت ألاؾاس ي للنٓام ناعزا انتها٧ا حك٩ل اإلاخ٨غعة ؤلاؾغاةيليت الجغاةم ئّإ 

.  59الضوليت الجناةيت اإلاد٨مت ازخهام يمن جضزل  ؤلاؾغاةيليت

  ٞلؿُحإ صولت ثانًم      
ًا
 اإلاؿإولحإ مالخ٣ت لها ؾيديذ مما ،2015 ابغيل 01 ألاعبٗاء ،الضوليت الجناةيت اإلاد٨مت ئلى عؾميا

م با خخال٫، مغجبُت أزغي  حغاةم أو خغب حغاةم اعج٩اب بتهمت ؤلاؾغاةيليحإ  جب٣ى الجزإ من الجضيض الٟهل هظا جبٗاث أإ ٚع

 ٖمليت بضأث ٣ٞض. الٟلؿُينيت الضولت ئ٢امت مؿعى ٖلى جأ٦يضٍد  أخضر للمد٨مت ٞلؿُحإ انًمام و٧اإ .مٗغوٞت ٚحر
 والٗلم للتربيت اإلاخدضة ألامم منٓمت ًٖىيت في ٞلؿُحإ وصزلذ ،2011 مُل٘ في اإلاٗاهضاث من للٗضيض والانًمام اإلاهاص٢ت

ه ما ئلى انًمذ أو ٞلؿُحإ ٢ذناص ومنظةظ. طاجه الٗام من  خ٤ و٢ذ في (اليىنؿ٩ى) والث٣اٞت  مٗاهضة 44 ميمٖى

 في عةيؿيت ن٩ى٥ ٞيها بما أزغي  مٗاهضة 20و ،2012 مُل٘ في اليىنؿ٩ى ٖن منبث٣ت اجٟا٢ياث زمانيت ٞيها بما واجٟا٢يت،
 .201460 أبغيل في ؤلانؿاإ لخ٣ى١  الضولي وال٣انىإ  الضولي ؤلانؿاني ال٣انىإ 

                                                           

 .، فتوى اجلدار 74-73، ص 53 الفقرة 56-
ين، بعد مرور أربع أعوام على صدور الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية حول اجلدار، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تقرير حول أثر اجلدار على الوضع اإلنسا 57-

 .22،ص2008ادلتحدة، دتوز  األمم، الفلسطينيني الالجئني وكالة غوث وتشغييل
 .22تقرير حول أثر اجلدار على الوضع اإلنساين، ادلرجع السايق،ص 58-
. 54 -52 لعروسي، مرجع سابق ،صأمحد 59-
الرابط التايل على  ،"فلسطني يف احملكمة؟ التداعيات غري ادلتوقعة للتقاضي أمام احملكمة اجلنائية الدولية" ،فالنتينا أزاروف: انظر - 60
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ليه      ٗها خا٫ في للمد٨مت الٟلؿُينيت الضولت انًمام بٗض الخاليت، الخىييداث ن٣ضم أإ ينبغي ٖو  ٖلى صٖىي  ٞع

: 61ئؾغاةيل

٘ الٟلؿُينيت الؿلُت ؾخ٣ىم التي الجهت أّإ *  ا ليؿذ وهي ئؾغاةيل هي ٖليها ٢ًيت بٞغ حر اإلاد٨مت في ًٖىًا  ٖلى مى٢ٗت ٚو
. الاجٟا٢يت

 للبنض َب٣ا للمد٨مت بالظهاب ملؼم ٢غاع إلنضاع لضوليا ألامن ميلـ ئلى اللجىء هى الٟلؿُينيت الؿلُت أمام الؿبيل* 

. ألامغي٩ي بالٟيخى ؾيهُضم ألامغ هظا ول٨ن الؿاب٘،

ا،  همنا ما*   اإلاناؾب، الى٢ذ في الضوليت للجهاث وج٣ضيمها ؤلاؾغاةيليت، الخغب حغاةم جىزي٤ هى، ال٣انىنيت الناخيت من خاليًا

.  الؼمن بمغوع حؿ٣ِ   الخغب حغاةم  إ

 ٖبر طل٪ من جم٨نذ ئطا للمد٨مت الخىحه لٟلؿُحإ يد٤ ٦ما انه يٗني الضوليت، الجناةيت للمد٨مت ٞلؿُحإ نًماما* 
 ألاشخام لدؿليم واؾخٗضاصها الٟلؿُينيت الؿلُت التزام أيًا يٗني طل٪ ٞاإ ئؾغاةيل، يض الضولي ألامن ميلـ

ا ئؾغاةيل، م٘ جخٗاوإ  صولت ألر الٟلؿُينيحإ ًىًا .  الضوليت الجناةيت اإلاد٨مت ئلى َلبهم جم ما ئطا اإلاد٨مت في ٖو

 للمد٨مت ألاؾاس ي النٓام بمىحب الىي٘ م٣بىليت في ينٓغ أإ الٗام اإلاضعي م٨خب من الخد٣ي٤ ٞخذ ي٣خط ي و       

 وعٌٞ الخ٩امل؛ مبضأ: مايلي  ٖلى ٞلؿُحإ خالت في اإلاإزغة الٗنانغ وحكخمل. اإلا٨خب ينخهجها التي واإلاماعؾاث والؿياؾاث

ا ئؾغاةيل خباعاث اإلاد٨مت؛ م٘ جخٗاوإ  أإ عؾميًا  لل٣ًاء ألاؾب٣يت الخ٩امل مبضأ يُٗي خيث". الٗضالت بمهالح" اإلاخٗل٣ت والٖا

ني ىمت الضوليت الجغاةم مغج٨بي بد٤ ئحغاءاث  جساط الَى ٣َبل. اإلاٖؼ
ُ
 ي٩ىإ  التي الضولت جخسظ   خحإ وال٣ًايا الخا ث وج

ٟىها بضر أو ٧اٞيت، ٚحر ئحغاءاث جخسظ أو ئحغاء، أر اإلاكغوٖت ٚحر ا٫ألاٞ٘ ٖن مؿإولحإ مْى
ُ
بت ٖضم ج  ٢ضعة ٖضم أو ٚع

 62 (17اإلااصة)

 من ال٣ًايا أؾلم مالخ٣ت ئلى ألاعجح ٖلى جضٞٗه الؿياؾيت وخؿاؾيخه الٗام اإلاضعي إلا٨خب اإلاخاخت اإلاىاعص مدضوصيت ئإ       

ناث وجنُىر . والٗمليت ال٣انىنيت الناخيخحإ  نُا١ ٖلى لألعاض ي وم٨ثٟت مكغوٖت ٚحر مهاصعة ٖلى ؤلاؾغاةيليت اإلاؿخَى
حر مباقغة بُغ١  اإلادخلت ألاعاض ي ئلى ٫الاخخال صولت في اإلاضنيحإ ون٣ل واؾ٘، ٗخبر لظا مباقغة، ٚو

ُ
ناث ٢ًيت ح  من اإلاؿخَى

ا وألا٦ثر ألاؾلم ال٣ًايا  بناء يدؿنى ٧اإ ٞما. الٟلؿُيني ؤلاؾغاةيلي الىي٘ ؾيا١ في ؤلاؾتراجيييت الناخيت من أمانًا

ناث  جلٗب. ؾىاء خض ٖلى واإلاضنيت الٗؿ٨غيت خ٩ىماثا٫ وأًٖاء الضولت، أحهؼة في وؤلاصاعيت ال٣انىنيت آلالياث لى  اإلاؿخَى
ا وألاٞغاص الخانت الكغ٧اث ًًا ا أي ا، صوعًا  الٗؿ٨غر  ال٣اةض خ٩ىمت) ؤلاؾغاةيليت اإلاضنيت ؤلاصاعة لضي اإلاسجلت ٞالكغ٧اث خاؾمًا

، ،(اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي في
ًا

ل مثال حرها ،"صولت أعاض ي" بأنها ئٖالنها حؿخضعي اخخياليت ٣ٖاعيت مٗامالث ئحغاء حؿّهِ  ٚو
ا اإلاكغوٖت ٚحر ألاعاض ي ٖلى الاؾديالء ٖملياث من  هي لالنتها٧اث اإلاغج٨بت والخانت الٗامت الجهاث من الكب٨ت وهظه. صوليًا

                                                                                                                                                                                           

  al-shabaka.org/briefs 
 samanews.com/ar/post/233097 :التايل على الرابط ،"ما ىي تبعات انضمام فلسطني للمحكمة اجلنائية الدولية؟؟ "حامت أبو شعبان: انظر -  6
 ، نفس ادلرجع " م احملكمة اجلنائية الدوليةفلسطني يف احملكمة؟ التداعيات غري ادلتوقعة للتقاضي أما" فالنتينا أزاروف - 62
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ٌة
ا ممخضة قب٨ت   بنيىيًا

ٌة
ا ومهمت خباع بالنؿبت حضًا  يم٨ن ما وهى الخا ث، ازخياع ٖنض الٗام اإلاضعي يغاٖيه الظر "النياٖت" ٖ 

 .63الضوليت الجناةيت اإلاد٨مت أمام الضٖاوي  في ليهٕ البناء

 بديث الضوليت، الجناةيت الٗضالت ئلى ؤلاؾغاةيليحإ اإلاؿإولحإ لجّغ  الٗالمي الازخهام مبضأ ئلى أيًا اللجىء يم٨ن
نيت مد٨مت ألر يم٨ن  ٧اإم ٖن النٓغ بهٝغ ؤلانؿاني، الًمحر تهؼ ٖاإلايت حغاةم باعج٩اب اإلاخىعَحإ ألاشخام مالخ٣ت َو

 من الٗضيض ٢ىانحإ أإ بالظ٦غ الجضيغ ومن به، جُالب التي للضولت حؿليمه ختى أو مغج٨بها وحنؿيت وػمانها الجغيمت اعج٩اب

 .64اإلابضأ هظا جبنذ ٢ض ألاوعوبيت الضو٫ 

ملياث آلياث من الاؾخ٨ثاع ئلى تهضٝ ٞلؿُينيت ئؾتراجيييت وحىص ئإ         أإ يم٨ن لضو٫ ا بحإ واإلاكتر٦ت الضوليت اإلاؿاءلت ٖو
ا الجزاٖاث أ٦ثر أخض م٘ الخٗامل ئلى اإلاًُغ الجناةيت للمد٨مت الٗام اإلاضعي ٧اهل ٖلى الؿياس ي الٗبء يس٠ٟ  في حؿييؿًا

 بمىحب اإلاخاخت ٦خل٪ والٗملياث، آلالياث من َاةٟت يديذ الضوليت اإلاٗاهضاث ٖلى للخهضي٤ ٞلؿُحإ ؾعي ئإ. الٗالم
ُ٘  الضوليت الجناةيت اإلاد٨مت جد٣ي٣اث أمام الُغي٤َ  وألإ .اإلاخدضة ألامم في ؤلانؿاإ خ٣ى١  ومنٓىمت اليىنؿ٩ى مٗاهضاث  ُيخى٢

  ج٩ىإ  أإ
ًا
 ٖلى مؿخ٣لت بهىعة الخدغ٥ أحل من الهضي٣ت الضو٫  صٖم ن٨ؿب أإ بم٩اإ الًغوعة من ٞاإ ومًُغبت، َىيلت

  65 .اإلاد٨مت نٗيض

 

 خالصت

: الخاليت لالؾخنخاحاث الخىنل يم٨ن  اإلادخلت ٞلؿُحإ في ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ ؾلُت  لتزاماث صعاؾدنا زال٫ من      

 . الٟلؿُينيىإ  منها يؿخٟيض التي والخ٣ى١  بالًماناث يمـ أإ له ييىػ  ٞال مإ٢خت، خالت يٗخبر ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫-

 ؾ٩اإ ٖلى جإزغ التي الٓىاهغ أقض من يٗض وؤلابٗاص الترخيل وأّإ  زانت ، الٟلؿُينيحإ اإلاضنيحإ جغخيل و ئبٗاص يدٓغ-
 حٛيحر بٛغى وعخيلهم، الؿ٩اإ  نخ٣ا٫ حؿعى أإ ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ لضولت ييىػ  و . الٛؼو  أو لالخخال٫ الخايٗت اإلانا٤َ

. بال٣ىة ٖليها الاؾديالء بٗض اإلادخلت لألعاض ي الضيمٛغافي الخ٩ىين

 ؾ٩اإ اؾخٗاصة ٧اإ وإلاا الاخخال٫، ٢بل ٖليه ٧انذ إلاا ألاويإ بغص وطل٪ اإلاضنيت، اإلاؿإوليت جدمل   ئؾغاةيلٖلى ٕ ي٤ -
 أإ اإلا٨مل الخل يهبذ مؿخديال، أمغ  نتها٧اجه ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ جنٟيظ ٢بل ٖليه ٧اإ إلاا أوياٖهم ل٩ل اإلادخلت ألاعاض ي

. اإلاماعؾاث جل٪ من جًغع  من لجمي٘ ماليت حٗىيًاث الاخخال٫ صولت جضٞ٘

                                                           
 نفس ادلرجع  - 63
ضد شارون دليل أكيد ومؤشر قوي على مدى جدية اذليئات الدولية احلكومية وغري   200تعترب الدعوى اليت قدمتها جلنة عربية وبلجيكية يف جوان من عام  64-

وعدل عام  993 ر عام احلكومية يف مالحقة ىذا الشخص ومعاقبتو، وقد استند مقدمو الدعوى إىل مبدأ عادلية االختصاص اجلنائي نص عليو قانون بلجيكي صد
جوان / 27الذي ينظر يف الدعوى يف " باتريك كولينيبون"، غري أنو ونتيجة للضغوط اإلسرائيلية واألمريكية مت تعديل ىذا القانون وأعلن مبقتضاه القاضي البلجيكي 999 

قرار الذي القى بعض االنتقادات من منظمات حقوق اإلنسان قد عدم اختصاص احملكمة بالنظر يف الشكوى ادلقدمة ضد شارون، وعلى الرغم من أن ىذا ال 2002/
. 57 -56 رجع صنفس املأمحد لعروسي، يعطل مالحقة اجملرمني لفرتة زمنية زلددة فإنو لن من العقاب ،

 ، نفس ادلرجعفالنتينا أزاروف- 65
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 مد٨مت او الضوليت الجناةيت اإلاد٨مت ازخهام يمن الجؼاةيت اإلاؿإوليت جدمل ٖليهم ي٣٘ ؤلاؾغاةيليحإ اإلاؿإولحإ ئّإ  -

. الٗالمي الازخهام مبضأ ئلى اللجىء يم٨ن طل٪ حٗظع وئطا زانت حناةيت

. الٟلؿُينيحإ يض حغاةمها و٫٠٢ الىؾاةل ب٩ل ئؾغاةيل ٖلى للًِٛ الٗغبيت الضو٫  مباصعة يغوعة -

 مىاػين  زخال٫ ونٓغا ٢ًيخه لٗضالت نٓغا الٟلؿُيني، للكٗب لخمايت الضولي اإلايخم٘ ٖاج٤ ٖلى ج٣٘ مؿإوليت هنا٥-

. ال٣ىي 

 

 

: واإلاصادر  اإلاراجع كائمت

 الىخب:  أوال

: العربيت  اللغت الىخب (1

 الخليل مداٞٓت"  صعاؾيت خالت"الٟلؿُيني الكٗب ٖلى الاحخماٖيت وآزاعه الٗنهغر  الٟهل حضاع"اإلاصري  أحمد شادي-1

الم وػاعة م٘ بالخٗاوإ "  .2008 الخليل م٨خب  –ؤلٖا

. 1997 ألاولى، الُبٗت لبناإ، بحروث ؤلاؾالمي، الٛغب صاع ،" ؤلانؿاني الضولي ال٣انىإ  جضوين جُىع " ، هللا صعد عمر. د-02

 للماليحإ الٗلم صاع ،"ؤلانؿاني الضولي لل٣انىإ  الٗملي ال٣امىؽ"  ،(مؿٗىص صمدم جغحمت) ،صىليييت  ىشيه فروضىاز-03
. 2005 أ٦خىبغ ألاولى، الُبٗت ،بحروث،

جنت"( ؤلانؿاني الضولي لل٣انىإ  مضزل ) الخغب زىى جد٨م يىابِ" ، حضغفلد  ذ وليزا والشهىفً فريدط -04
ّ
 ،الل

 .2004 ألاولى الُبٗت ألاخمغ، للهليب الضوليت

 ؤلاؾغاةيلي الاخخال٫ ٖن صعاؾت م٘ ،"اإلاٗانغ الضولي ال٣انىإ  و٢ىاٖض الخغبي الاخخال٫" شحاجت، هماٌ مصطفى. د-05
 .1981َبٗت الجؼاةغ، والخىػي٘، للنكغ الىَنيت الكغ٦ت اإلادخلت، الٗغبيت لأل٢اليم

 ألاولى الُبٗت الخ٣ى٢يت،بحروث، بيالخل منكىعاث ،"اإلادخل البلض اجياه اإلادخلت الضولت التزاماث"،عباش فيصل معتز.د-06
2009 .

ناث"الدويً اللدس ي مىس ى.د-07  منكاة ،"اإلاٗانغ الضولي ال٣انىإ  و٢ىاٖض اإلادخلت الٗغبيت ألاعاض ي في ؤلاؾغاةيليت اإلاؿخَى

. 2004 ألاولى الُبٗت ؤلاؾ٨نضعيت، اإلاٗاٝع

 :الفروضيت  اللغت الىخب (2

1-Eric David ,"  paincipes des droit des conflits  armes" Troisiéme, 'Edition, Bruylant , Bruxelles, 2002, pp 994 . 

: العربيت  اللغت اإلالاالث: زاهيا
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 اإلايلت ،"اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي في الجضاع لبناء ال٣انىنيت باآلزاع الخام الاؾدكاعر  الغأر" الىفاء، أ ى أحمد.د ـ01

 .197 -176 م ،2005 لٗام ،61 الٗضص الضولي، لل٣انىإ  عيتاإلاو

 م ،1995 لٗام ،51 الٗضص الضولي، لل٣انىإ  اإلاهغيت اإلايلت" ؤلانؿاني الضولي ال٣انىإ  يىء في ؤلابٗاص"  الضيد رشاد. د ـ02
239-262 . 

 ،39 ميلض ،2004 أبغيل 156 الٗضص الضوليت، الؿياؾت"الضوليت، الٗض٫ مد٨مت محزاإ في ؤلاؾغاةيلي الجضاع" ، حمدي رشا ـ03

 .111 -106 م

 الضوليت اإلايلت ،"أوليت مالخٓاث:  اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعاض ي في حضاع إل٢امت ال٣انىنيت آلازاع" ،صعب أبي روزماري  ـ04

 . 111-92م ،2004 ص،أٖضا من مسخاعاث ألاخمغ، للهليب

 ،157 الٗضص الضوليت، الؿياؾت" الٗاػ٫  الجضاع خى٫  الاؾدكاعر  للغأر والؿياؾيت ال٣انىنيت آلازاع" ألاشعل هللا عبد. د ـ05

.  131-128 م ،39 اإلايلض ،2004 أ٦خىبغ

 الضولي ال٣انىإ " ؤلانؿاني الضولي ال٣انىإ  يىء في الٗنهغر  الٟهل لجضاع ال٣انىنيت ألابٗاص" ، الشاللدة فهد محمد. د ـ06
 ألاولى، الُبٗت الخ٣ى٢يت، الخلبي منكىعاث بحروث، لجامٗت الٗلميت اإلاإجمغاث الثاني، الجؼء وجدضياث، آٞا١ ؤلانؿاني

.    210 -163 م ،2005 لؿنت

 و اصؽالـ الٗضص ،2006 زغي٠ ؤلانؿاني ميلت"  للٟلؿُينيحإ اإلاٗيكيت الٓغوٝ ٖلى الجضاع ازغ"،الريط هاصر ـ07

.   22 -20 م ،.الثالزىإ 

 الجامعيت الرصائل: زالثا

 ال٣انىإ  جسهو ماحؿخحر قهاصة لنيل مظ٦غة ،"ؤلانؿاإ خ٣ى١  انتها٧اث ٖن الاخخال٫ صولت مؿإوليت"،لعروس ي أحمد -1
. 2007-2006الخامٗيت الؿنت جياعث، زلضوإ  ابن حامٗت وؤلاصاعيت، ال٣انىنيت الٗلىم ٢ؿم الٗام، الضولي

  الىزائم: رابعا

 الخلارير(1

 الضوليت الٗض٫ إلاد٨مت الاؾدكاعر  الغأر نضوع  ٖلى أٖىام أعب٘ مغوع بٗض ؤلانؿاني، الىي٘ ٖلى الجضاع أزغ خى٫  ج٣غيغ -1
 جمىػ  اإلاخدضة، ألامم الٟلؿُينيحإ، الالحئحإ وحكٛيل ٚىر و٧الت ؤلانؿانيت، الكإوإ جنؿي٤ م٨خب الجضاع، خى٫ 

 .22،م2008

 الاجفاكياث (2

:  1949 أٚؿُـ/ آب 12  في اإلاإعزت ألاعب٘ حني٠ اجٟا٢ياث ـ

.  اإلايضاإ في اإلاؿلخت لل٣ىاث واإلاغض ى الجغحى خا٫ لخدؿحإ ألاولى حني٠ اجٟا٢يت* 

.  البداع في اإلاؿلخت لل٣ىاث الٛغقى و واإلاغض ى الجغحى خا٫ لخدؿحإ الثانيت حني٠ اجٟا٢يت* 



  2016 ديسمبر  2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : عشر الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

19 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

.  الخغب أؾغي  ٖاملتم بكأإ الثالثت حني٠ اجٟا٢يت* 

. الخغب و٢ذ في اإلاضنيحإ ألاشخام خمايت بكأإ الغابٗت حني٠ اجٟا٢يت* 

 اإلاؿلخت الجزاٖاث ضخايا بدمايت اإلاخٗل٤ 1949 أٚؿُـ/آب 12 في اإلا٣ٗىصة حني٠ اجٟا٢ياث ئلي ؤلايافي ألاو٫  البروجى٧ى٫  ـ

. 1977 خؼيغاإ/يىنيى 08في ،مإعر الضوليت

 اإلاؿلخت الجزاٖاث ضخايا بدمايت اإلاخٗل٤ 1949  أٚؿُـ/ آب 12في اإلا٣ٗىصة  حني٠ اجٟا٢ياث ئلي يافيؤلا  الثاني البروجى٧ى٫  ـ
. 1977 خؼيغاإ/يىنيى 08 في مإعر ، الضوليت ٚحر

 :الدوليت العدٌ محىمت عً الصادرة الاصدشاريت آلاراء و ألاحيام (2

 .2004-07-09 في ناصعةلا   اإلادخلت الٟلؿُينيت ألاعى في حضاع حكييض ٖن الناقئت ال٣انىنيت آلازاع ٞخىي -1

 


